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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  کناب 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  122کناب 

باتک 122تاصخشم 

یمطاف 122ياهینتسناد 

باتک 122تاصخشم 

122همدقم

یگدنز ثیدح  لوا : 124لصف 

س)  ) ارهز ترضح  یلاع  بسن  125فلا :

س)  ) ارهز ترضح  يالعا  دج  بلطملادبع   - 1125

س)  ) ارهز ترضح  رسمه  ردپ  ع )  ) بلاطوبا  - 2125

س)  ) ارهز ترضح  گرزب  ردپ  هَّللادبع   - 3126

س)  ) ارهز ترضح  گرزبردام  س )  ) بهو تنب  هنمآ   - 4127

س)  ) ارهز ترضح  ردپ  ص )  ) دمحم ترضح   - 5127

(21 ( ) ص  ) ربمایپ قالخا  رد  رگید  128يریس 

يردام ناکاین  و  س )  ) ارهز ترضح  ردام  س )  ) هجیدخ 129ترضح 

س)  ) ارهز ترضح  يردام  دج  يزعلادبع  نب  دسا   - 1129

س)  ) ارهز ترضح  ردام  يومع  رسپ  لفون  نب  هقرو   - 2129

س)  ) ارهز ترضح  يردام  گرزبردپ  دسا  نب  دلیوخ   - 3130

س)  ) ارهز ترضح  يردام  گرزبردام  مصالا  نب  هدیاز  تنب  همطاف   - 4130

س)  ) ارهز ترضح  ردام  س )  ) هجیدخ ترضح   - 5130

ص)  ) مرکا ربمایپ  اب  131جاودزا 

س)  ) هجیدخ يراکادف  133راثیا و 

س)  ) هجیدخ لیاضف  134فاصوا و 
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لامک بحاص  دنمشناد و  136يوناب 

س)  ) هجیدخ هرابرد  تاقبط  بحاص  137راتفگ 

س)  ) هجیدخ 137نادنزرف 

س)  ) ارهز ترضح  138تقلخ 

س)  ) ارهز ترضح  ینارون  138تقلخ 

س)  ) ارهز ترضح  ینارون  تقلخ  ریس   - 1138

یتسه شنیرفآ  تلع  ع )  ) تیبلها و  س )  ) ارهز ترضح   - 2139

س)  ) ارهز ترضح  رون  زا  ملاع  ینشور   - 3140

ناسکی تشرس  زا  نایعیش  و  س )  ) ارهز ترضح  تقلخ   - 4142

تشهب رد  س )  ) ارهز ترضح  ریوصت   - 5142

ع)  ) مدآ ترضح  هبوت  اشگهرگ و  ياهمان   - 6142

تادوجوم رب  س )  ) ارهز ترضح  تیالو  ضرع   - 7143

س)  ) ارهز ترضح  ینامسج  143تقلخ 

كرابم یتقلخ  رب  یهلا ، نامرف   - 1143

دلوت زا  لبق  ردام  اب  س )  ) ارهز ترضح  تبحص   - 2145

« ریثک ریخ  ( » س  ) ارهز ترضح   - 3145

س)  ) ارهز ترضح  دلوت  ناکم  خیرات و   - 4145

س)  ) ارهز ترضح  ّدلوت  یگنوگچ  تیفیک و   - 5148

ص)  ) ادخ لوسر  هب  لیئربج  تراشب  و  س )  ) ارهز ترضح  دلوت   - 6149

س)  ) ارهز ترضح  ّدلوت  هنارکش   - 7149

اه هینک  باقلا و  یماسا ، مود : 150لصف 

(60 ( ) س  ) ارهز ترضح  ياه  هینک  باقلا و  150یماسا ،

س)  ) ارهز ترضح  يراذگ  150مان 

س)  ) ارهز ترضح  150یماسا 
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150هراشا

س)  ) همطاف  - 1151

151هراشا

: تسا هدش  ادج  يدیلپ  لهج و  زا  151همطاف 

. تسا رود  هب  ّرش  زا  س )  ) 151همطاف

. دناهدش هتفرگ  زاب  شتآ  زا  شناتسود  و  س )  ) 152همطاف

س)  ) ارهز همطاف  نارادتسود  يدازآ  رب  ادخ ، 153نامیپ 

. دنزجاع س )  ) همطاف تفرعم  زا  153قیالخ 

تسا رطاف  زا  قتشم  س )  ) 154همطاف

دنوادخ مان  زا  هتفرگرب  س )  ) همطاف 154مان 

هقیدص  - 2154

154هراشا

ع)  ) نینمؤملاریما رسمه  س )  ) 155هقیدص

دهدیم لسغ  قیّدص  طقف  ار  155هقیّدص 

دشن هتخانش  هک  ینز  هقیدص » »156

هدیهش وگتسار و  نز  س )  ) ارهز 156يهمطاف 

هکرابم  - 3156

156هراشا

لیجنا رد  س )  ) ارهز همطاف  157فیصوت 

هرهاط  - 4157

157هراشا

صقن تساجن و  زا  هزیکاپ  نز  ینعی  157هرهاط 

تسا رود  هب  یگدولآ  ره  زا  س )  ) ارهز 158يهمطاف 

دندوب هزیکاپ  هشیمه  س )  ) ارهز 159همطاف 
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دیدن سافن  نوخ  زگره  س )  ) 159همطاف

هّیکز  - 5160

160هراشا

س)  ) ارهز يهمطاف  اب  يرسمه  رب  نینمؤملاریما  160تاهابم 

هیضار  - 6160

160هراشا

دوب دنسرخ  ایند  ياهیتخس  رب  س )  ) ارهز 160يهمطاف 

هیضرم  - 7161

161هراشا

ع)  ) نیسح ماما  تداهش  هب  س )  ) ارهز همطاف  161تیاضر 

هثدحم  - 8163

163هراشا

دنتفگیم نخس  س )  ) ارهز همطاف  اب  163ناگتشرف 

. دوب هثدحم  هکلب  دوبن  ربمایپ  س )  ) ارهز 164يهمطاف 

س)  ) ارهز همطاف  فحصم  رد  یبیغ ، 164رابخا 

؟ تسیچ س )  ) ارهز يهمطاف  فحصم  165رد 

لاد رسک  هب  هثِّدحم »  » 166يانعم

ءارهز  - 9166

166هراشا

تسا هدمآ  دوجو  هب  دنوادخ  تمظع  رون  زا  س )  ) ارهز 167همطاف 

تسا رون  قرغ  تدابع  ماگنه  س )  ) ارهز همطاف  167بارحم 

هام نوچ  هدنشخرد  س )  ) ارهز 168همطاف 

هدنشخرد ینعی  168ارهز ،

دشخردیم ع )  ) نینمؤملاریما يارب  س )  ) ارهز 168همطاف 
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س)  ) ارهز يهمطاف  رون  قرغ  بارحم  زا  هنیدم  لها  169بجعت 

س)  ) ارهز ترضح  170باقلا 

170هراشا

هّیسنا  - 1170

170هراشا

یتشهب یناسنا  س ،)  ) 170همطاف

ناسنا بلاق  رد  ياهتشرف  س )  ) ارهز 170يهمطاف 

لوتب  - 2171

171هراشا

دیدیمن ضیح  نوخ  هاگچیه  س )  ) ءارهز 171همطاف 

تشگیم هرکاب  بش  ره  س )  ) ارهز 172همطاف 

هّیقت  - 3172

172هراشا

اوقت يوگلا  س )  ) ارهز 172يهمطاف 

هبیبح  - 4172

172هراشا

ص)  ) هَّللالوسر يهبوبحم  س )  ) ارهز 173همطاف 

ص)  ) ادخ لوسر  رادتسود  س )  ) ارهز 173يهمطاف 

هَّرُح  - 5173

173هراشا

هدازآ ینز  س )  ) ارهز 174يهمطاف 

ءاروح  - 6174

174هراشا

دهدیم تشهب  يوب  س )  ) ءارهز 174يهمطاف 
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تسا رود  هب  یگدولآ  ره  زا  هک  ياهتشرف  س )  ) ارهز 175همطاف 

ناسنا بلاق  رد  س )  ) ارهز 175يهمطاف 

هیروح  - 7175

175هراشا

دنکیم باطخ  هیروح  ار  س )  ) ارهز يهمطاف  ص )  ) 175ربمایپ

هعکار  - 8176

176هراشا

. دوب عوکر  رد  حبص  ات  هعمج  بش  رد  س ،)  ) ارهز 177يهمطاف 

هدیشر  - 9177

177هراشا

تسا هدمآ  تشهب  زا  ع )  ) همطاف یلع و  و  ص )  ) ربمایپ 178طونح 

هّیضر  - 10179

179هراشا

اهیتخس يهمه  ربارب  رد  یضار  س )  ) ارهز 179يهمطاف 

هناحیر  - 11179

179هراشا

ص)  ) مرکا ربمایپ  يهناحیر  س )  ) ارهز 180يهمطاف 

هرهز  - 12181

181هراشا

ع)  ) تیبلها يهرهز  س )  ) ارهز 181يهمطاف 

هدجاس  - 13182

هدیعس  - 14183

هدّیس  - 15183

183هراشا
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تسا ملاع  نانز  رورس  س )  ) ارهز 183يهمطاف 

ص)  ) ربمایپ تّما  ناوناب  رورس  س )  ) ارهز 183يهمطاف 

هدیهش  - 16184

184هراشا

رد راوید و  نیب  يهدیهش  س )  ) ارهز 184يهمطاف 

هدیهش يوگتسار  س )  ) ارهز 185يهمطاف 

هرباص  - 17185

185هراشا

ابیکش ینز  س )  ) ارهز 185يهمطاف 

يرابدرب ربص و  يهوسا  س )  ) ارهز 185يهمطاف 

هقداص  - 18185

185هراشا

نک تعاطا  تفگ  هچره  تسا  وگتسار  س )  ) 186همطاف

هقودص  - 19188

188هراشا

! نک ذیفنت  تفگ  ارهز  هچره  ناج ! 189یلع 

هبّیط  - 20189

189هراشا

یگدولآ يدب و  ره  زا  هزیکاپ  س )  ) ارهز 189يهمطاف 

هفراع  - 21190

190هراشا

ص)  ) مرکا ربمایپ  ّقح  هب  هاگآ  س )  ) ارهز 190يهمطاف 

هیلاع  - 22190

190هراشا
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تمه دنلب  ردقیلاع و  ینز  س )  ) ارهز 191يهمطاف 

هلیدع  - 23191

191هراشا

س)  ) میرم ترضح  ناسمه  س )  ) ارهز 191همطاف 

ءارذَع  - 24193

193هراشا

دندوب هرکاب  هشیمه  س )  ) ارهز 193همطاف 

هزیزع  - 25193

تمایق زور  رد  س )  ) ارهز همطاف  193تلیضف 

همیلع  - 26195

195هراشا

هنیدم دنمشناد  يوناب  س )  ) 195همطاف

هلضاف  - 27195

195هراشا

تلیضف اب  ینز  س )  ) ءارهز 196يهمطاف 

هدیرف  - 28196

196هراشا

دهدیم ربخ  س )  ) ءارهز يهمطاف  ترضح  ییاهنت  زا  196هّضف 

همیرک  - 29199

199هراشا

مرک دوج و  لها  س )  ) ارهز 200يهمطاف 

رثوک  - 30200

200هراشا

دش اطع  ص )  ) ربمایپ هب  هک  يریثک  ریخ  س )  ) ارهز 200يهمطاف 
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بکوک  - 31202

202هراشا

هدنشخرد هراتس  س )  ) ارهز 202يهمطاف 

هرّشبم  - 32202

202هراشا

دنوادخ يایلوا  هدنهد  هدژم  س )  ) ارهز 203يهمطاف 

هدومحم  - 33203

203هراشا

هدیدنسپ ینز  س )  ) ارهز 203همطاف 

هرّهطم  - 34203

204هراشا

هزیکاپ كاپ و  س )  ) ارهز همطاف  204مسج 

هموصعم  - 35204

205هراشا

هابتشا اطخ و  زا  نوصم  س )  ) ءارهز 205همطاف 

همهلم  - 36205

205هراشا

تسا هدشیم  ماهلا  س )  ) ارهز يهمطاف  205رب 

هنحتمم  - 37206

206هراشا

تاناحتما رد  زارفرس  س )  ) ءارهز 206يهمطاف 

هروصنم  - 38206

206هراشا

تسا یتشهب  يهویم  س )  ) ارهز 207همطاف 
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هقّفوم  - 39209

209هراشا

یهلا تاقیفوت  اب  هارمه  س )  ) ارهز 209يهمطاف 

هّیدهم  - 40209

209هراشا

دنوادخ فرط  زا  هدش  تیاده  س )  ) ارهز 210يهمطاف 

هنمؤم  - 41210

210هراشا

ص)  ) هَّللالوسر ییوگتسار  هب  210نامیا 

همعان  - 42210

211هراشا

تمایق زور  رد  باداش  ینز  س )  ) ءارهز 211يهمطاف 

هّیقن  - 43211

211هراشا

نمادکاپ ینز  س )  ) ءارهز 211يهمطاف 

ههلاو  - 44212

212هراشا

س)  ) ارهز يهمطاف  لتاق  هدنشک  هودنا  212مغ و 

هدیحو  - 45212

212هراشا

هناگی اهنت و  س )  ) ارهز 212يهمطاف 

رعش هنیئآ  رد  س )  ) ارهز ترضح  213باقلا 

س)  ) ارهز ترضح  214ياههینک 

214هراشا
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س)  ) ارهز يهمطاف  ترضح  214ياههینک 

س)  ) هرهاط يهقیّدص  ترضح  ياههینک  214دانسا 

215اهیباُّما

یکدوک نارود  موس : 215لصف 

س)  ) ارهز ترضح  یگراوخریش  215نارود 

س)  ) ارهز ترضح  یگدنلاب  دشر و  217نارود 

ردپ اب  تفُلا  219سُنا و 

ردام اب  تفُلا  220سُنا و 

نزحلا ماع  لاس  رد  ناشراوگرزب  ردام  ومع و  220تلحر 

نزحلا ماع  لاس  رد  ناشراوگرزب  ردام  ومع و  220تلحر 

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  س )  ) ارهز ترضح  هب  س )  ) هجیدخ ترضح  تیصو   - 1221

ردام نارجه  زوس   - 2221

ردام توف  زا  دعب  س )  ) ارهز ترضح   - 3222

ردام توف  زا  دعب  يردپ  هناخ  رد  س )  ) ارهز ترضح  تالکشم   - 4222

جاودزا مراهچ : 224لصف 

دقع 224يراگتساوخ و 

س)  ) ارهز ترضح  ناراگتساوخ   - 1224

ع)  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  داهنشیپ   - 2226

س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) نینمؤملاریما يراگتساوخ   - 3226

ع)  ) نینمؤملاریما اب  س )  ) ارهز ترضح  ینأشمه  تیوفک و   - 4228

ناشرتخد اب  ص )  ) مرکا لوسر  تروشم  رسمه و  باختنا  رد  يدازآ   - 5229

ع)  ) نینمؤملاریما اب  جاودزا  رد  س )  ) ارهز ترضح  تبثم  باوج   - 6230

اهنامسآ رد  ع )  ) نینمؤملاریما و  س )  ) ارهز ترضح  سدقم  دنویپ   - 7231

جاودزا نامز  رد  س )  ) ارهز ترضح  نس  خیرات و   - 8231
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ع)  ) نینمؤملاریما و  س )  ) ارهز ترضح  جاودزا  يهیرهم  نازیم  نییعت و   - 9234

س)  ) ارهز ترضح  یقیقح  هیرهم  ای  ینامسآ  دنس   - 10235

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  لاعتم  دنوادخ  236هبطخ 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  ص )  ) ربمایپ 236هبطخ 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  ع )  ) نینموملاریما 237يهبطخ 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  هکئالم  عمج  رد  لیئربج  238هبطخ 

س)  ) ارهز ترضح  اب  ع )  ) نینمؤملاریما جاودزا  زا  سپ  دنوادخ  239هیده 

س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) نینمؤملاریما جاودزا  یمومع  239نالعا 

س)  ) ارهز ترضح  240یسورع 

س)  ) ارهز ترضح  هناخ  مزاول  240هیزیهج و 

یسورع بش  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  مزاول  241ثاثا و 

یسورع 242تامدقم 

یسورع 243يهمیلو 

داماد يهناخ  هب  رورس  يداش و  اب  سورع  244ندرب 

س)  ) ارهز ترضح  246يهلجح 

س)  ) ارهز ترضح  یسورع  بش  رد  ردام ، ياج  247هب 

یسورع بش  رد  س )  ) ارهز ترضح  قافنا  248ناسحا و 

ياهراجا يهناخ  رد  یگدنز  248عورش 

یسورع زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما ارهز و  ترضح  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  249رادید 

لهجوبا رتخد  زا  ع )  ) نینمؤملاریما يراگتساوخ  250ماهتا 

س)  ) ارهز ترضح  251نادنزرف 

ع)  ) نسح ماما  251دلوت 

ع)  ) نیسح ماما  252دلوت 

س)  ) بنیز ترضح  254دلوت 
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س)  ) بنیز ترضح  254دلوت 

نامسآ 255هیده 

يرادیاپ 255لبمس 

س)  ) موثلکُما ترضح  256دلوت 

وا لتقم  و  س )  ) ارهز ترضح  هچنغ  256نیرخآ 

وا لتقم  و  س )  ) ارهز ترضح  هچنغ  256نیرخآ 

تشاذگ ع )  ) نسحم ار  257شمان 

ع)  ) نسحم ترضح  257لتقم 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  نادنزرف  258مارتحا 

ص)  ) ادخ لوسر  نادنزرف  ع )  ) 259نینسح

س)  ) ارهز ترضح  هب  باستنا  259مارتحا 

افص هوک  رد  مشاهینب  هب  ص )  ) ربمایپ 260رادشه 

راّنلادیز موهوم  261تارّکفت 

س)  ) ارهز ترضح  نادنزرف  نابز  زا  ردام  262دای 

ردام دای  و  ع )  ) نسح 262ماما 

ردام دای  و  ع )  ) نیسح 263ماما 

ردام دای  و  ع )  ) داجس 264ماما 

ردام دای  و  ع )  ) رقاب 265ماما 

ردام دای  و  ع )  ) قداص 265ماما 

ردام دای  و  ع )  ) مظاک یسوم  266ماما 

ردام دای  و  ع )  ) اضر 268ماما 

ردام دای  و  ع )  ) همئالاداوج 268ماما 

ردام دای  و  ع )  ) يداه 269ماما 

ردام دای  و  ع )  ) يرکسع نسح  269ماما 
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ردام دای  و  جع )  ) نامز 270ماما 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  یقالخا  يراتفر و  ياههولج  مجنپ : 271لصف 

ردپ اب  271راتفر 

ردپ هب  تبسن  س )  ) ارهز ترضح  271بدا 

نتساخرب نتسشن و  رد  ربمایپ  هب  سک  نیرتهیبش  س )  ) ارهز 272ترضح 

(289  ) هداوناخ ياضعا  ریاس  ردپ و  هب  تبسن  272راثیا 

طئارش نیرتتخس  رد  ردپ  یهارمه  و  س )  ) ارهز ترضح  274ترجه 

ردپ اب  274يدردمه 

ردپ ندومن  يرای  دحا و  گنج  رد  س )  ) همطاف 274ترضح 

ص)  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  دعب  ردپ  دای  275هب 

ردپ قارف  رد  س )  ) ارهز ترضح  276ياههلان 

تمایق رد  ردپ  اب  278رادید 

راکادف رسمه  ود  لباقتم  278راتفر 

رسمه رانک  رد  ایح  278مرش و 

رسمه زا  یگشیمه  تیامح  279يرادافو و 

رسمه لباقم  رد  س )  ) ارهز ترضح  ینتورف  280عضاوت و 

یگدنز لوط  رد  اهیتخس  تالکشم و  اب  280شزاس 

! ادخ هار  رد  نز  282داهج 

س)  ) ارهز ترضح  فافع  283ینمادکاپ و 

رسمه يارب  ندوب  رّطعم  283یگتسارآ و 

يرادرهوش رد  284راثیا 

هداوناخ يوربآ  284ظفح 

هناخ رد  راک  285میسقت 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  دیدش  هقالع  286قشع و 
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شاعم رارما  تهج  ع )  ) نینمؤملاریما ياسرف  تقاط  288راک 

(347 ( ) س  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) نینمؤملاریما هداعلاقوف  288تیاضر 

یگدنز رد  تروشم  يهبرجت  زا  289هدافتسا 

(351 ( ) ع  ) نینمؤملاریما و  س )  ) ارهز ترضح  نیشنلد  ياهوگتفگ  290حیرفت و 

(353  ) هماَما اب  جاودزا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  291يهیصوت 

دنزرف اب  292راتفر 

نادنزرف يارب  اهمان  نیرتهب  292باختنا 

دازون شوگ  رد  ناذا  نتفگ  نداد و  292هقیقع 

(358  ) نادنزرف هب  تبسن  تبحم  293راهظا 

ناکدوک ياهزاین  هب  294هجوت 

ناکدوک كّرحت  يزاب و  هب  295هّجوت 

ناکدوک تیبرت  رد  رعش  هبذاج  زا  296هدافتسا 

نادنزرف تیصخش  هب  نداهن  296جرا 

نارگید قوقح  مظن و  تیاعر  هب  نادنزرف  نداد  298هّجوت 

نادنزرف نیب  ضیعبت  299مدع 

يردام كاپ  فطاوع  زا  نادنزرف  ندومن  300رادروخرب 

عورشم ياههتساوخ  تباجا  رد  نادنزرف  هب  نداد  300دیما 

نادنزرف بایغ  روضح و  هب  301هّجوت 

نادنزرف هب  يوقت  نامیا و  302شزومآ 

يدابع ینید و  لئاسم  هب  نادنزرف  302قیوشت 

ص)  ) ربمایپ راتفگ  رد  تّقد  دجسم و  هب  نادنزرف  ندومن  303سونأم 

ناگیاسمه قوقح  تیاعر  یتسود و  عون  هب  نادنزرف  303میلعت 

نادنزرف یتمالس  هب  304هّجوت 

نادنزرف هب  تبسن  س )  ) ارهز ترضح  یتیبرت  ياههمانرب  زا  ییاهسرد  305يهصالخ 
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تداهش رتسب  رد  نادنزرف  305دای 

شزومآ يهنحص  رد  س )  ) ارهز 306يهمطاف 

س)  ) ارهز يهمطاف  یملع  306ییاناوت 

ص)  ) ربمایپ باحصا  مامت  رب  س )  ) ارهز يهمطاف  ملع  307يرترب 

میلعت نادیم  رد  س )  ) ارهز 309يهمطاف 

؟! متسه امش  نایعیش  زا  نم  ایآ  ارهز  309ای 

س)  ) ارهز ترضح  ياهشزومآ  اهتیبرت و  هطساو  هب  همداخ ، يهّضف  یهاگآ  310ملع و 

س)  ) ارهز ترضح  ياهششخب  312راثیا و 

یسورع بش  رد  ششخب  312راثیا و 

س)  ) ارهز ترضح  تکرب  اب  313دنبندرگ 

برع نامهم  زا  ییاریذپ  رد  314راثیا 

س)  ) ارهز ترضح  تاقدص  315تافوقوم و 

س)  ) ارهز ترضح  یتسرپادخ  تعانق و  315دهز و 

س)  ) ارهز همطاف  315ياهشیاین 

رون 316ياعد 

س)  ) ارهز همطاف  تدابع  رب  ادخ  316تاهابم 

(436 ( ) ع  ) ارهز ترضح  و  ص )  ) ربمایپ یئاسراپ  زا  317ياهنومن 

س)  ) ارهز ترضح  318یسرتادخ 

(440 ( ) س  ) ارهز ترضح  راثیا  319دهز و 

(447 ( ) مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شقن  مشش : 321لصف 

راصنا رجاهم و  نانز  عمج  رد  س )  ) ارهز ترضح  321هبطخ 

راصنا رجاهم و  نانز  321تدایع 

؟ دندیدنسپن ار  يزیچ  هچ  ع )  ) یلع 322زا 

!؟ دندرک باختنا  ع )  ) یلع ياج  هب  ار  یسک  323هچ 
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تفالخ بصغ  تبقاع  323ینیبشیپ 

ع)  ) یلع قح  بصغ  اب  تما  324تراسخ 

تسین هتفریذپ  هک  324يرذع 

س)  ) ارهز ترضح  ياههبطخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما 324تیالو 

! دبلطیم يرای  راصنا  نیرجاهم و  زا  س )  ) ارهز 326همطاف 

ع)  ) نینمؤملاریما تیمولظم  رب  س )  ) ارهز ترضح  ياه  326هیرگ 

قافن ناهد  رب  یتشم  س )  ) ارهز ترضح  327توکس 

اهتریغ يرادیب  نتفگ و  ناذا  تهج  لالب  زا  س )  ) ارهز ترضح  327تساوخرد 

ع)  ) نینموملاریما تیمولظم  رب  يدنس  س )  ) ارهز ترضح  329تیصو 

ع)  ) نینمؤملاریما نکر  س )  ) ارهز 329ترضح 

ع)  ) نینمؤملاریما ياوزنا  و  س )  ) ارهز ترضح  330نادقف 

تیالو میرح  زا  331عافد 

ع)  ) نینمؤملاریما زا  عافد  رد  س )  ) ارهز ترضح  ندش  332لئاح 

تفالخ بصغ  زا  سپ  س )  ) ارهز ترضح  332لمعلاسکع 

مالسا ردص  ياهدربن  رد  س )  ) ارهز ترضح  333شقن 

س)  ) ارهز ترضح  ینابیتشپ  یتاکرادت و  333ياهتیلاعف 

یگنج نیحورجم  ياوادم  و  س )  ) ارهز 334ترضح 

هکم حتف  رد  س )  ) ارهز 334همطاف 

ادهش رازم  رانک  رد  س )  ) ارهز 335همطاف 

كدف متفه : 335لصف 

كدف ییایفارغج  تیعقوم  یخیرات و  335يهنیشیپ 

س)  ) ارهز ترضح  هب  نآ  ياطعا  كدف و  338حتف 

ع)  ) نینمؤملاریما ربمایپ و  صخش  تسدب  كدف  338حتف 

(487  ) دیجم نآرق  حیرص  مکح  ساسا  رب  مرکا  ربمایپ  یصخش  کلم  339كدف 
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دنوادخ روتسد  هب  س )  ) ارهز ترضح  هب  كدف  340ياطعا 

س)  ) همطاف هب  كدف  341يراذگاو 

كدف ششخب  342لیلد 

كدف تیکلم  رب  دهاش  344دنس و 

كدف دمآرد  ناگدننک  فرصم  344ارقف 

(514  ) كدف بصغ  344رارسا 

تمصع ماقم  اب  345هلباقم 

ع)  ) تیبلها هب  صاخ  ياهتبحم  مارتحا و  اب  345هلباقم 

ینید ینابم  ندراذگ  اپ  346ریز 

مالسا يدعب  نیناوق  يارجا  زا  347يریگشیپ 

ع)  ) تیبلها زا  یلام  عبنم  347نتفرگ 

نیبصاغ طسوت  يراذگنوناق  تعدب و  تردق  نداد  347ناشن 

ع)  ) تیبلها اب  تفلاخم  رد  مدرم  348کیرحت 

ع)  ) تیبلالها هیلع  رب  مادقا  تهج  یلام  تردق  349بسک 

كدف بصغ  اب  هطبار  رد  ردص  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هَّللاتیآ  349هاگدید 

كدف بصغ  اب  هلباقم  رد  ع )  ) ارهز ترضح  نینمؤملاریما و  349تامادقا 

(517  ) كدف دروم  رد  رمع  رکبوبا و  هب  ع )  ) نینمؤملاریما 349خساپ 

(518 ( ) س  ) ارهز ترضح  طسوت  كدف  دنس  350يهئارا 

رمع رکبوبا و  سلجم  رد  س )  ) ارهز ترضح  لصفم  350جاجتحا 

رمع رکبوبا و  صاخ  350سلجم 

تسین ثرا  350كدف 

هشیاع قحان  351تداهش 

تسا لطاب  فرصت  دروم  کلم  رد  351دهاش 

لماک لیلد  س )  ) همطاف 352تمصع 
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نآرق دانتسا  هب  ص )  ) ربمایپ يهدوشخب  352كدف 

یبرقلايوذ قح  353فرصم 

دنشابن یضار  مدرم  هچ  رگا  تسا  یضار  354ادخ 

كدف تیکلم  رب  س )  ) همطاف 355نادهاش 

نادهاش يهرابرد  رمع  355باوج 

نادهاش زا  ع )  ) نینمؤملاریما 356عافد 

نادهاش ندرکن  لوبق  رمع و  356رارقا 

نادهاش يهرابرد  ع )  ) نینمؤملاریما یئاهن  356باوج 

كدف لوا  يهمکاحم  356يهجیتن 

(526  ) كدف يهیاس  رد  ع )  ) تیبلها و  س )  ) ارهز ترضح  یبلط  357ترصن 

یحو نادناخ  یبلط  ترصن  رثؤم  357يهبرض 

یهاوخ کمک  يهمانرب  357یگنوگچ 

لبج نب  ذاعم  اب  س )  ) ارهز ترضح  صاخ  358دروخرب 

رمع طسوت  كدف  دنس  ندرک  هراپ  رکبوبا و  اب  س )  ) همطاف 358جاجتحا 

رکبوبا دزن  س )  ) ارهز ترضح  358لالدتسا 

كدف عاجرا  يارب  دنس  359نتشون 

رمع طسوت  دنس  ندرک  هراپ  359وحم و 

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  اب  ع )  ) نینمؤملاریما 359جاجتحا 

ع)  ) نینمؤملاریما تسدب  رکبوبا  359يهمکاحم 

تواضق ماکحا  هب  360لهج 

س)  ) همطاف قدص  دنس  360تمصع ،

س)  ) همطاف تمصع  رکنم  361رفک 

ع)  ) نینمؤملاریما جاجتحا  361يهجیتن 

دجسم رد  س )  ) ارهز ترضح  لصفم  361يهباطخ 
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بصغ رکیپ  رب  نیگمهس  يهبرض  س )  ) همطاف 361يهباطخ 

دجسم هب  س )  ) ارهز ترضح  دورو  تیفیک  زا  362یمیسرت 

مدرم رد  ص )  ) همطاف هآ  بیجع  362ریثأت 

نیبصاغ يهتساوخان  362يهمکاحم 

س)  ) همطاف مکح  هب  مدرم  نیبصاغ و  363تیموکحم 

س)  ) ارهز ترضح  يهباطخ  زا  363یتشادرب 

خیرات يهدنیآ  يارب  دوخ  363یفرعم 

هتخیگنارب یشتآ  كدف  363بصغ 

مدرم یتسس  زا  364بجعت 

نآ باوج  رکبوبا و  طسوت  یلعج  ثیدح  364رکذ 

نآ باوج  نیملسم و  عامجا  هب  364کسمت 

ع)  ) نینمؤملاریما ییاهن  تجح  364ریدغ 

اهنع هللا  یضر  هملسما  364ضارتعا 

س)  ) همطاف يهباطخ  يرکف  365جیاتن 

(531  ) هدننک تدایع  نانز  يارب  س )  ) ارهز ترضح  365نانخس 

(532  ) كدف بصغ  يهرابرد  رکبوبا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما 366يهمان 

ع)  ) تیبلها اب  مدرم  366یفاصنایب 

ع)  ) یلع ترضح  نخس  366توکس و 

دوش نایب  مدرم  نطاب  تقیقح و  367رگا 

ع)  ) نینموملاریما ترضح  يهمان  لباقم  رد  رکبوبا  367لمعلاسکع 

(533  ) كدف اب  هطبار  رد  س )  ) ارهز ترضح  نانخس  367نیرخآ 

كدف بصغ  تیبثت  زا  سپ  نیبصاغ  368تامادقا 

نیبصاغ يهدش  يزیرهمانرب  تامادقا  زا  368يرامآ 

(534  ) كدف بصغ  زا  لبق  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  زا  نیبصاغ  369لاؤس 
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كدف بصغ  يارب  ثیدح  369لعج 

یلعج ثیدح  يهدنبیرف  369رهاظ 

« ثروی یبنلا ال   » یلعج 370ثیدح 

(535  ) یلعج ثیدح  نادهاش  هصفح  370هشیاع و 

نیبصاغ يهداوناخ  زا  یلعج  ثیدح  رب  370دهاش 

دهاش ناونع  هب  ینابایب  برع  370کی 

يزوس ثیدح  371تسایس 

. دنکن حرطم  یسک  ار  ع )  ) یلع و  ع )  ) تیبلها لئاضف  371اهشزرا و 

(539  ) كدف يارب  دنس  ندرک  هراپ  372نتشون و 

كدف دنس  يارب  دیدج  372يهشقن 

تیانج يهیاس  رد  دنس  ندرب  نیب  372زا 

بئاصم رد  ع )  ) نینمؤملاریما 373زوس 

كدف بصغ  رب  مدرم  قفاوت  يهرابرد  رکبوبا  373ینارنخس 

كدف کلام  زا  373سرت 

كدف بصاغ  374یمرگلد 

كدف عفادم  ع )  ) نینمؤملاریما هب  374ضیرعت 

بصاغ نابز  زا  ع )  ) نینمؤملاریما توکس  374تلع 

كدف عفادم  اب  نیبصاغ  375ياههقباس 

ع)  ) نینمؤملاریما سرت  زا  كدف  بصاغ  375داهنشیپ 

(542 ( ) ع  ) نینمؤملاریما لتق  376يهشقن 

دیلو نب  دلاخ  تسدب  لتق  يهئطوت  376يارجا 

لتق يهئطوت  زا  ع )  ) نینمؤملاریما 377عالطا 

لتق روتسد  زا  رکبوبا  377ینامیشپ 

بصاغ تسدب  لتق  يهئطوت  377تسکش 
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لتاق لباقم  رد  ع )  ) نینمؤملاریما 378لمعلاسکع 

يولع میرح  378ناعفادم 

(544  ) راصنا نیرجاهم و  عیمطت  دیدهت و  رد  رکبوبا  379نانخس 

راصنا هب  زیمآدیدهت  379باطخ 

مدرم 379عیمطت 

(547 ( ) س  ) ارهز ترضح  زا  رمع  رکبوبا و  یبلط  380تیاضر 

س)  ) همطاف تدایع  380يهزاجا 

س)  ) همطاف رهق  نیبصاغ و  381تدایع 

تدایع رد  نیبصاغ  381يهمکاحم 

نیبصاغ دروم  رد  س )  ) همطاف ییاهن  381مکح 

شاهناخ ناگدننز  شتآ  تدایع  زا  س )  ) همطاف 382بجعت 

كدف هلئسم  رد  تیبلها  يریگیپ  382رارسا 

ع)  ) تیبلها تمصع  زا  382عافد 

س)  ) همطاف ناگدننک  تیذا  نیضغبم و  383یفرعم 

لهاج ناراذگ  تعدب  یفرعم  383ضارتعا و 

ادخ نید  اب  كدف  نیبصاغ  تیدض  384تابثا 

مدرم قافتا  عامتجا و  هب  اهراک  دانتسا  اب  384هلباقم 

روز اب  هلباقم  ملاظ و  تردق  384نتسکش 

نیبصاغ زا  یلام  تردق  385نتفرگ 

ع)  ) تیبلها يارب  بسانم  یلام  طیارش  نتشاد  تسد  385رد 

كدف بصغ  يارجام  386عبانم 

هعیش 386بتک 

هماع 388بتک 

دجسم رد  س )  ) ارهز ترضح  هیکدف  390هبطخ 
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كدف بصغ  زا  دعب  ترضح  نآ  390هبطخ 

س)  ) ارهز ترضح  هبطخ  داریا  زا  سپ  402عیاقو 

س)  ) اهتبطخ 402رثأ 

س)  ) ارهز ترضح  هبطخ  402ریثأت 

داتفا قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب  403هچنآ 

مدرم هب  رکبوبا  زیمآ  دیدهت  404باطخ 

هملسمأ 405راکنتسا 

س)  ) ارهز ترضح  زا  عافد  رد  مدرم  هب  هملس  ما  405باطخ 

ریدغ يروآدای  عفار و  هب  س )  ) ارهز ترضح  406باطخ 

تفالخ بصغ  همدقم  406هفیقس 

ص)  ) مرکا لوسر  410تلحر 

410هراشا

: دیوگیم نخس  دوخ  رتخد  اب  ص )  ) 411ربمایپ

ص)  ) ربمایپ یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هشیاع  412تادهاشم 

ص)  ) مالسا مرکم  یبن  413تلحر 

تفالخ بصغ  413هفیقس و 

هدعاسینب هفیقس  رد  رابفسا  413تسشن 

رکبوبا راکش  416تصرف 

هفیقس يارجام  رد  417یتقد 

هفیقس ات  ریدغ  زا  419سیلبا 

هفیقس رابفسا  تسشن  420جیاتن 

ینس هعیش و  420داجیا 

یگنهرف 420هلاحتسا 

البرک ثداوح  421يزاسهنیمز 
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ع)  ) نینمؤملاریما ترضح  تانایب  رد  423هفیقس 

س)  ) ارهز ترضح  تانایب  رد  424هفیقس 

تفالخ بصغ  تبقاع  425ینیبشیپ 

ع)  ) یلع قح  بصغ  اب  تما  425تراسخ 

ص)  ) ربمایپ تلحر  تیلست  زا  سپ  نیقفانم  425تایانج 

رمع نابز  زا   یسلجم همالع  425لقن 

ع)  ) قداص ماما  زا  لضفم  427لقن 

س)  ) ارهز ترضح  نابز  زا  هناخ  يارجام  428لقن 

یلاله سیق  نب  میلس  428لقن 

« دیفم خیش  429لقن 

« یناشاک ضیف  429لقن 

« یکرک ققحم  430لقن 

تّنس لها  430لقن 

هنارزیخ نبا  430لقن 

هبیش یبا  نبا  431لقن 

يرذالب 431لقن 

هبیتق نبا  432لقن 

يربط 433لقن 

هبردبع نبا  434لقن 

دیبعوبا 434لقن 

یناربط 435لقن 

ماظن 435لقن 

دربم 435لقن 

يدوعسم 436لقن 
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مراد یبا  نبا  436لقن 

دوصقملادبع حاتفلادبع  436لقن 

هیطع یبا  نبا  لتاقم  437لقن 

س)  ) ارهز ترضح  هب  تایانج  ملظ و  437دانسا 

س)  ) ارهز ترضح  هناخ  رد  ندز  437شتآ 

س)  ) ارهز ترضح  439ندز 

س)  ) ارهز ترضح  يولهپ  441نتسکش 

س)  ) ارهز ترضح  مشچ  ندش  442حورجم 

س)  ) ارهز ترضح  دنزرف  ع )  ) نسحم ترضح  442تداهش 

ع)  ) نسحم ترضح  444رکذ 

ببس رکذ  نودب  ع )  ) نسحم ترضح  445طقس 

ببس رکذ  اب  ع )  ) نسحم ترضح  446طقس 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  نیملاعلا  ءاسنلا  هدیس  بقانم  لئاضف و  رد  يریس  متشه : 449لصف 

س)  ) ارهز ترضح  449تمصع 

س)  ) همطاف تمصع  رب  نآرق  449تداهش 

س)  ) ارهز ترضح  تمصع  رد  ع )  ) نینمؤملاریما 450لالدتسا 

س)  ) ارهز همطاف  تمصع  نیقیرف و  450تیاور 

ناشیا تمصع  رب  تلالد  نیشیپ  ناربمایپ  رب  س )  ) ارهز همطاف  451يرترب 

س)  ) همطاف تمصع  رب  هکئالم  452یهاوگ 

س)  ) همطاف تمصع  رب  ص )  ) ادخ لوسر  453یهاوگ 

نآ هب  خساپ  و  س )  ) ارهز ترضح  تمصع  رب  454لاکشا 

تمایق رد  س )  ) ارهز 456همطاف 

رشحم رد  س )  ) ارهز 456همطاف 

؟ درادیم رب  ربق  زا  رس  هنوگچ  س )  ) 456همطاف
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رشحم هب  س )  ) همطاف 457دورو 

ع)  ) نیسح ماما  دولآنوخ  نهاریپ  و  س )  ) 457همطاف

؟ رشحم رد  س )  ) همطاف ترضح  تبحم  458شقن 

ناشیا نایعیش  و  س )  ) ارهز ترضح  یتشهب  458تاماقم 

ناملس لاؤس  هب  459خساپ 

تشهب رد  شرع و  قاس  رب  س )  ) ارهز همطاف  مان  460جرد 

تشهب رد  س )  ) ارهز ترضح  461ریوصت 

س)  ) ارهز ترضح  نایعیش  رب  تشهب  461تراشب 

تشهب رد  س )  ) ارهز ترضح  468ماقم 

تشهب هب  دورو  رد  س )  ) ارهز ترضح  ندوب  هراوس  469مدقت و 

س) ( ) 670  ) ارهز همطاف  روضح  رد  472هکئالم 

س)  ) يربک يهقیدص  ترضح  رضحم  رد  472لیئربج 

س)  ) همطاف هب  ادخ  مالس  لماح  472لیئربج 

س)  ) ارهز همطاف  روضح  رد  هکئالم  473فوفص 

س)  ) ارهز همطاف  نانمشد  نارگمتس و  473رفیک 

ایند رد  س )  ) همطاف هب  نارگمتس  473رفیک 

تسا ربمایپ  ادخ و  هب  تّیذا  س )  ) همطاف هب  474تّیذا 

دناهدرک نعل  ار  س )  ) همطاف نارگمتس  ربمایپ ، 475ادخ و 

! دندرک هدهاشم  جارعم  رد  ص )  ) ربمایپ 476هچنآ 

س)  ) ارهز همطاف  نانمشد  يورخا  477رفیک 

ایند هب  س )  ) ارهز ترضح  477تعجر 

س)  ) ارهز ترضح  ندوب  478هثدحم 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  تبسن  س )  ) ارهز همطاف  تینکر  481ماقم 

ع)  ) تیبلها و  س )  ) ارهز ترضح  و  ص )  ) ربمایپ تیالو  483يدننامه 
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رشحم رد  س )  ) ارهز ترضح  485تعافش 

س)  ) ارهز ترضح  ربمایپ و  رب  نداتسرف  تاولص  486تلیضف 

« رغصا لقث  ( » س  ) ارهز 488همطاف 

س)  ) ارهز همطاف  نامه  ردق  489بش 

س)  ) ارهز همطاف  هب  تبسن  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناوارف  490تبحم 

حول 490ثیدح 

نیحلاص زراب  قادصم  هب  س )  ) ارهز 492همطاف 

س)  ) ارهز ترضح  493نافرع 

س)  ) ارهز ترضح  497ملع 

س)  ) ارهز ترضح  حیبست  راثآ  499رارسا و 

تواقش زا  499تاجن 

ادخ يدونشخ  ناطیش و  500يرود 

ینامسج درد  ییاونش و  مک  500يافش 

قافن خزود و  زا  501تئارب 

یهلا 501نارفغ 

صوصخم رد  زا  ربمایپ  دجسم  هب  س )  ) ارهز ترضح  502دورو 

تالاح همه  رد  یبنلادجسم  رد  س )  ) ارهز ترضح  فقوت  دورو و  ندوب  502زاجم 

س)  ) ارهز ترضح  هب  لسوت  506ادتقا و 

ع)  ) تیبلها رگید  اب  حلص  گنج و  دننام  س )  ) ارهز ترضح  اب  حلص  511گنج و 

ناشیا هدنیآ  و  س )  ) ارهز همطاف  نأش  رد  ربمایپ  514راتفگ 

س)  ) ارهز همطاف  یلیفط  هب  515ملاع 

نوناق قوفام  س )  ) 515همطاف

رگید ءایبنا  رب  س )  ) همطاف 516تلیضف 

ملاع نانز  رورس  س )  ) 517همطاف
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هلهابم رد  518تکرش 

یهلا بضغ  بجوم  س )  ) ارهز همطاف  519مشخ 

! یبوط زا  520دارم 

حون یتشک  و  س )  ) ارهز 520ترضح 

س)  ) ارهز همطاف  رب  مالس  521شاداپ 

گرم ماگنه  رد  نانمؤم  شاداپ  و  س )  ) ارهز 521همطاف 

هیسآ میرم و  رب  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  522يرورس 

س)  ) ارهز ترضح  هب  بلاطوبا  ترضح  523لسوت 

س)  ) ارهز ترضح  هب  ایرکز  ترضح  523لسوت 

س)  ) ارهز ترضح  يارب  دنوادخ  فرط  زا  اذغ  524نداتسرف 

ردام مکش  رد  ردپ  تلاسر  هب  526رارقا 

س)  ) ارهز ترضح  هناخ  رد  دوخ  يدوخ  هب  یتسد  يایسآ  526ندیخرچ 

س)  ) ارهز همطاف  رب  شتآ  ندوب  527مارح 

(852  ) میرک نآرق  رد  س )  ) ارهز همطاف  527يامیس 

تلاسر 528شاداپ 

س)  ) ارهز ترضح  نادنزرف  531يرامیب 

(916  ) نوگانوگ داعبا  رد  س )  ) ارهز ترضح  زا  ثیدح  537لهچ 

هلالجلج هَّللا  فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 1)537

نآرقلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 2)537

نآرقلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 3)537

نآرقلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 4)538

ص)  ) هیبأ فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 5)538

ص)  ) هیبأ فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 6)538

ع)  ) هلعب هیبأ و  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 7)538
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ع)  ) هلعب هیبأ و  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 8)538

اهجوز لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 9)539

اهتقلخ هیفیک  یف  س )  ) اهلوق ( 10)539

تیبلا لهأب  فیرعتلا  یف  س )  ) اهلوق ( 11)539

هعیشلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 12)539

هعیشلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 13)540

هعیشلا ءاملع  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 14)540

اهیبا همال  اهتبحم  یف  س )  ) اهلوق ( 15)541

ع)  ) نیسحلا اهدلو  لتاق  یف  س )  ) اهلوق ( 16)541

ع)  ) اهدلو لتق  نمیف  س )  ) اهلوق ( 17)541

مهیلع میلستلا  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 18)541

اهّبحی امیف  س )  ) اهلوق ( 19)542

روسلا ضعب  لئاضف  یف  س )  ) اهلوق ( 20)542

هدئاملا لاصخ  یف  س )  ) اهلوق ( 21)542

رانلا باذع  هدش  یف  س )  ) اهلوق ( 22)543

تیملل ءاعدلل  ضیرحتلا  یف  س )  ) اهلوق ( 23)543

نفدلا هلیل  یف  ءاعدلا  نآرقلا و  هءارق  یلع  ّثحلا  یف  س )  ) اهلوق ( 24)543

ردقلا هلیل  لضف  یف  م  س )  ) اهلوق ( 25)544

فیضلا راثیا  یف  س )  ) اهلوق ( 26)544

اهسفن یلع  راجلا  اهمیدقت  یف  س )  ) اهلوق ( 27)545

ّمالا ماقم  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 28)545

نیجوزلا همدخ  دیدحت  یف  س )  ) اهلوق ( 29)545

لاجرلا ریخ  فیصوت  یف  س )  ) اهلوق ( 30)546

ءاسنلا ریخ  فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 31)546
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هأرملل ریخ  وه  ام  یف  س )  ) اهلوق ( 32)546

باجحلا هیمها  یف  س )  ) اهلوق ( 33)547

اهّبر نم  هأرملا  نوکت  ام  یندأ  یف  س )  ) اهلوق ( 34)547

هباجالا هعاس  نییعت  یف  س )  ) اهلوق ( 35)547

صلاخلا لمعلا  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 36)548

هودع یلع  بلغ  نمل  س )  ) اهلوق ( 37)548

نمؤملا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 38)548

هجولا نسح  هلیضف  یف  س )  ) اهلوق ( 39)548

مئاصلا بدا  یف  س )  ) اهلوق ( 40)548

ینس هعیش و  نادنمشیدنا  مالک  رد  س )  ) ارهز 548ترضح 

هعیش 549نادنمشیدنا 

نازیملا ریسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  549نایب 

ردص یسوم  ماما  549نایب 

س)  ) هیمطافلا صئاصخلا  باتک  فلؤم  يروجک  رقاب  دمحم  جاح  همالع  550نایب 

ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  هَّللاتیآ  550نایب 

یبعک ءارهزلا  دبع  551نایب 

یلبرا همالع  551نایب 

« بوشآرهش نبا  همالع  552نایب 

هماع 552نادنمشیدنا 

لبنح نب  دمحا  552نایب 

هدوملا عیبانی  بحاص  يزودنق  553نایب 

ملعوبا قیفوت  553نایب 

يدادغب بیطخ  553نایب 

حیحص باتک  رد  ملسم  554نایب 
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حیحص باتک  رد  يذمرت  554نایب 

حیحص باتک  رد  يراخب  554نایب 

نیحیحصلا كردتسم  بحاص  مکاح  554نایب 

دواد نبا  ننس  بحاص  دواد  نبا  555نایب 

میرک نآرق  فورعم  رسفم  يزار  رخف  555نایب 

یکلام غابص  نبا  555نایب 

یعفاش هحلط  دمحم  555نایب 

یناهفصا میعنوبا  ظفاح  556نایب 

دیدحلا یبا  نبا  دیمحلادبع  556نایب 

يرصم داقع  دومحم  سابع  557نایب 

نسح میهاربا  یلع  رتکد  557نایب 

نایدا رگید  557نادنمشیدنا 

یحیسم دنمشیدنا  یناتک  نامیلس  هاگدید  زا  مالسا  557يوناب 

يوسنارف ققحم  نوینیسام  558یئول 

رکذ دای و  مهن : 558لصف 

س)  ) ارهز ترضح  هاگدید  زا  اعد  عقوم  558نیرتهب 

(942 ( ) س  ) ارهز ترضح  هب  559یئاههثاغتسا 

ءاعدلا هالصلاب و  س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 1)559

ءاعدلا هالصلاب و  س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 2)559

ءاعدلا هالّصلاب و  س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 3)560

ءاعدلاب س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 4)560

ءاعدلاب س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 5)560

ءاسک فیرش  561ثیدح 

561هراشا
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ءاسک ثیدح  566دانسا 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  570زرح 

نآ راثآ  رون و  570ياعد 

س)  ) ارهز ترضح  571ترایز 

س)  ) ارهز ترضح  572زامن 

س)  ) ارهز ترضح  574رتشگنا 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تداهش  مهد : 574لصف 

س)  ) ارهز ترضح  تداهش  574دانسا 

ع)  ) نینمؤملاریما تمرح  576کته 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  576تناها 

! دندرک بصغ  ار  شرهوش  قح  هک  یمدرم  يارب  س )  ) ارهز ترضح  576هبطخ 

یملسا هدیرب  نمیاما و  ناملس ، رذوبا ، دادقم ، 577عافد 

؟! ذفنق شمالغ  زا  رمع  578رکشت 

تداهش هناتسآ  رد  س )  ) ارهز 579ترضح 

س)  ) ارهز ترضح  ناگدننک  تدایع  579ناراتسرپ و 

راصنا رجاهم و  نانز  عمج  رد  س )  ) ارهز ترضح  579هبطخ 

راصنا نیرجاهم و  نانز  يارب  شیرامیب  رد  ترضح  نآ  579هبطخ 

همداخ هضف  تیاور  هب  س )  ) ارهز ترضح  زوسناج  581تالاح 

تداهش زا  لبق  س )  ) ارهز ترضح  ندید  592باوخ 

توبات نتخاس  593روتسد 

ایند كرت  رد  س )  ) ارهز ترضح  593يوزرآ 

ایند كرت  تاظحل  رد  س )  ) ارهز ترضح  ناوارف  595هودنا 

تداهش هظحل  رد  ص )  ) ربمایپ تُما  هرابرد  س )  ) ارهز ترضح  596شیامرف 

س)  ) ارهز ترضح  596يایاصو 
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س)  ) ارهز ترضح  تداهش  يرامیب و  597للع 

س)  ) ارهز ترضح  تافو  598تیفیک 

ع)  ) نینسح تالاح  و  ع )  ) یلع هب  س )  ) ارهز ترضح  تداهش  599ربخ 

يراپسکاخ ردام و  اب  عادو  600مسارم 

س)  ) همطاف ناجیب  دسج  601هزجعم 

س)  ) ارهز ترضح  هنابش  نیفدت  602مسارم 

س)  ) ارهز ترضح  يراپسکاخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما 602راتفگ 

ربق شبن  زیگنامغ  نایرج  و  س )  ) ارهز ترضح  یفخم  603ربق 

س)  ) ارهز ترضح  ربق  شبن  زیگنامغ  604نایرج 

س)  ) ارهز ترضح  تافو  605خیرات 

؟!) ع  ) نینمؤملاریما نتشادرب  نایم  606زا 

س)  ) ارهز ترضح  تداهش  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما لتق  هب  نیقفانم  610میمصت 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  611فحصم 

؟ تسیچ رفج  611هعماج و 

؟ تسیچ 611هعماج 

؟ تسیچ 612رفج 

س)  ) همطاف 613هفیحص 

س)  ) همطاف فحصم  614ياوتحم 

؟ دش لزان  س )  ) همطاف فحصم  ینامز  هچ  614رد 

رعش هنیئآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مهدزای : 615لصف 

رعش هنیئآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  615ترضح 

: 616تایعابر

راعشا اه و  622هدورس 

622هراشا
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ینابر هللا  تیآ  زاراعشا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  لئاضف  622رد 

ینابر هللا  تیآ  زا  س )  ) ارهز ترضح  بقانم  627رد 

: یناکرسیوت افص  زا  628راعشا 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  یسانشباتک  مهدزاود : 632لصف 

(1017 ( ) س  ) ارهز ترضح  632یسانشباتک 

642همانباتک

تشون 649یپ 

ات 300. 649زا 1 

ات 500. 667زا 301 

ات 700. 678زا 501 

ات 900. 689زا 701 

رخآ ات  706زا 901 

کشا 712ثیدح 

باتک 712تاصخشم 

( مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش   ) هدش راکنا  ياه  مخز  لوا  712شخب 

تنس لها  بتک  نیرتربتعم  زا  تمرح  کته  رب  رکبوبا  رمع و  712میمصت 

تنس لها  بتک  نیرتربتعم  زا  تمرح  کته  رب  رکبوبا  رمع و  712میمصت 

" فنصملا  " باتک هبیش و  یبا  713نبا 

" فارشالا باسنا   " باتک 713يرذالب و 

" هسایسلا همامالا و   " باتک هبیتق و  714نبا 

وا خیرات  714يربط و 

" دیرفلا دقعلا   " باتک هبر و  دبع  714نبا 

" باعیتسالا  " باتک ربلادبع و  715نبا 

" رشبلا رابخا  یف  رصتخملا   " باتک ءادفلا و  715یبا 
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" بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن   " باتک 715يریون و 

" همطاف دنسم   " باتک 715یطویس و 

" لامعلازنک  " باتک يدنه و  715یقتم 

" ءافخلا هلازا   " باتک 716يولهد و 

هیرمع هدیصق  میهاربا و  ظفاح  716دمحم 

717دانسا

تنس لها  بتک  نیرت  ربتعم  رد  یحو  تیب  هب  رمع  رکبوبا و  717هلمح 

لاومالا باتک  717دیبعوبا و 

يربکلا تاقبطلا  باتک  دعس و  نب  718دمحم 

ریبکلا مجعملا  718یناربط و 

دیرفلا دقعلا  ّهبردبع و  718نبا 

تایفولاب یفاولا  باتک  رد  ماّظن  719نخس 

لماک باتک  719دّربم و 

بهذلا ُجورُم  719يدوعسم و 

لادتعالا نازیم  باتک  مرادیبأ و  719نبا 

قشمد خیرات  رصتخم  مرکم و  نب  720دّمحم 

هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا و  یبا  720نبا 

نیطمسلا دئارف  باتک  721ینیوج و 

مالسالا خیرات  یبهذ و  نیدلا  721سمش 

دئاوزلا عمجم  یمثیه و  رکبیبا  نب  721یلع 

نازیملا ناسل  ینالقسع و  رجح  722نبا 

لاّمعلا زنک  يدنه و  722یقّتم 

یلع مامإلا  باتک  دوصقملادبع و  722حاّتفلادبع 

هفیلخ لعف  هب  723جاجتحا 
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724دانسا

؟  تسا هدرک  تراسج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  باطخلا ،  نب  رمع  724ایآ 

724خساپ

هناخ ندنازوس  هب  دیدهت  . 1725

مدرم ضارتعا  رب  مود  هفیلخ  یهجوت  یب  يزوس و  شتآ  لئاسو  ندروآ  . 2725

مود هفیلخ  هقیدص و  ترضح  نایم  یظفل  يریگردو  يزوس  شتآ  لئاسو  ندروآ   . 3725

هرهاط هقیدص  ترضح  هب  مود  هفیلخ  هلمح   . 4725

ءافلخ زا  ارهز  ترضح  727مشخ 

؟  دندش یضار  رکبوبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هرخالاب  728ایآ 

ریذپانراکنا یتقیقح  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  729تداهش 

729همدقم

عیفر ياه  729هناخ 

ربمایپ تداهش  زا  سپ  یمالسا  730هعماج 

هفیقس رد  731یتسشن 

هفیقس زا  جورخ  زا  سپ  731ياهدادیور 

هفیقس زا  جورخ  زا  سپ  731ياهدادیور 

ادخ لوسر  ناسل  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  732تمصع 

تنس نآرق و  هاگدید  زا  ارهز  ترضح  هناخ  733تمرح 

هیواعم هب  يا  همان  رد  شیوخ  تایانج  هب  رمع  734فارتعا 

يراخب حیحص  زا  یتیاور  رد  رمع ،  زا  لقن  هب  741هفیقس 

ینس هعیش و  بتک  زا  رکبوبا  رمع و  رفک  742تابثا 

تنس لها  بتک  زا  رکبابا  رمع و  رفک  742تابثا 

رمع طسوت  بارش  ندرک  لالح  تعدب  742فلا )

رمع طسوت  سایق  تعدب  يراذگ  هیاپ  743ب )
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حیوارت تعدب  743ج )

رمع طسوت  هعتم  زا  یهن  تعدب  743د )

ثحب 745هصالخ 

هعیش بتک  زا  رکبابا  رمع و  رفک  746تابثا 

دندومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ? ( 746

دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا  ? ( 746

دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالغ  زا  یناسارخ  یلعوبا  ? ( 747

دیوگ یلامث  هزمحوبا  ? ( 747

دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ناسر  نب  لیضف  ? ( 747

دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ? ( 747

تسا هدروآ  ینارحب  يزوحام  نامیلس  خیش  همالع  ? ( 747

748دانسا

نیخیش ملظ  و  مالسلااهیلع ) همطاف  ترضح  749تیمولظم 

750نومنهر

تنس لها  تافارحنا   : مود 751شخب 

تنس لها  عینش  تشز و  751ياواتف 

تنس لها  عینش  تشز و  751ياواتف 

 !! دوش یم  مَرحَم  ریش  ندروخ  اب  لاسگرزب  752درم 

يرادراب نارود  لاس  752تسیب 

رسمه ُهن  752نتشاد 

يرادراب تّدم  لاس  753راهچ 

!!!!! ردپ دنچ  هّچب و  753کی 

اوتف نیرت  753بیجع 

 ! انز ندوب  لالح  هب  753اوتف 
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رتخد اب  ردپ  754جاودزا 

مراحم اب  754جاودزا 

انز يارب  يزّوجم  754مهزاب 

 ! غورد دهاش  ود  755هماقا 

راکتمدخ نز  اب  انز  755زاوج 

هنامحر یب  755بّصعت 

يردارب رهاوخ و  ياوتف  دنفسوگ و  واگ و  755ریش 

( ییاضرا دوخ   ) ءانمتسا 756زاوج 

 ! ینم ندوب  756كاپ 

نز تروع  هب  ندرک  هاگن  756زاوج 

نارگید هاگن  ربارب  رد  رسمه  اب  756ییوشانز 

یعونصم تلآ  زا  نز  هدافتسا  757زاوج 

دوش نز  تروع  جرف و  لخاد  شندب  مامت  اب  هک  یسک  757مکح 

دشاب هدش  شرسمه  مکش  لخاد  هک  یسک  757مکح 

 ! دیامن ینز  جرف  لخاد  ار  مادک  ره  هدرک و  فصن  ار  شتلآ  هک  757يدرم 

كولمم اب  يزاب  757سنجمه 

 ! طاول 757زاوج 

دوش یم  کلام  757بصاغ ،

 !! لالح شندروخ  كاپ و  758ذیبن 

تارشح مرک و  758ندروخ 

تسا لالح  دنشاب  هدش  حبذ  یعرش  ریغ  شور  هب  هک  یتاناویح  758تشوگ 

زاوآ صقر و  758زاوج 

هعیشاب تّیّدض  هناهب  هب  اهتّنس  759رییغت 

کنحلا 759تحت 
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روبق 759نتخاس 

تّیم 760زامن 

يرادازع 760اروشاع و 

! تسا تیصعم  رفس  ص )  ) ربمایپ ترایز  يارب  760ترفاسم 

تسا دازآ  نتفرگن  نتفرگ و  هزور  رد  760رفاسم 

 ! بارش اب  نتخاس  وضو  761زاوج 

 ! هعیش هب  ندز  تسد  اب  وضو  761نالطب 

گس عوفدم  رب  هدجس  761زاوج 

 ! یناشیپ ياج  هب  ینیب  اب  761هدجس 

 ! تسین طرش  بیترت "  " وضو 761رد 

رجاف قساف و  ره  تماما  هب  تعامج  762زامن 

 !! هدعم داب  ندرک  جراخ  اب  زامن  زا  762جورخ 

! دوش یم  لوا  رهوش  دنزرف  مود  رهوش  762دنزرف 

 ! دینیبب ار  762ادخ 

763دانسا

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  يراخب  765حیحص 

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  يراخب  765حیحص 

765همدقم

دنفعض هب  مهتم  يراخب  لاجر  زا  رفن  هیروبا 400  دومحم  رظن  زا  ( 1765

دنفعض هب  مهتم  يراخب  لاجر  زا  رفن   80 رگید ، یخرب  رظن  زا  ( 2766

دنتسه دودرم  يراخب  حیحص  زا  ثیدح  رجح 110  نبا  رظن  زا  ( 3766

؟ دنا هدش  لقن  لماک  يراخب  حیحص  رد  ثیداحا  ایآ  ( 4766

شیوخ هظفاح  ساسا  رب  ثیداحا  لقن  يراخب و  دوخ  طسوت  ثیدح  تارابع  رییغت  ( 5766

دنک یم  لقن  ثیدح  مه  شدوخ  زا  يراخب  ( 6767
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تسا رت  صقان  هکلب  تسین  دوجوم  باتک  نیا  يراخب ، حیحص  هخسن  لصا  ( 7767

وا يالاو  ماقم  شناد و  هب  تنس  لها  ياملع  فارتعا  فالخرب  (ع ) قداص ماما  ثیداحا  لقن  مدع  ( 8767

اه نآ  ثیداحا  لقن  رد  و . . .  (س ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  اب  يراخب  ینمشد  ( 9768

لقع نآرق و  فالخ  ثیداحا  لقن  ( 10768

هدش هتشون  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياه  باتک  هدش و  دراو  نایوار  تامهوت  هتس  حاحص  رد  ( 11769

هتس حاحص  رابتعا  هرابرد  رفظم  نسح  دمحم  همالع  نایب  ( 12769

؟  دسرپ یم  هعیش  موس :  769شخب 

؟ دشیم هچ  تشگ ،  یمن  بصغ  نینمؤملا  ریما  ّقح  769رگا 

769خساپ

 : تشهب میقتسم و  طارص  هب  مدرم  تیاده   - 1769

تیاده نشور  هار  هب  مدرم  دومنهر   - 2771

قح يوس  هب  هعماج  دومنهر   - 3772

ص)  ) مرکا ربمایپ  تنس  يایحا   - 4772

یمالسا هعماج  داحتا  بجوم   - 5773

مدرم رب  یهلا  تاکرب  ندش  نوزف  - 6774

دوش یم  ینس  ناناوج  تیاده  ثعاب  هک  775یتالوس 

دوش یم  ینس  ناناوج  تیاده  ثعاب  هک  775یتالوس 

دسرپ یم  776هعیش 

دسرپ یم  776هعیش 

دسرپ یم  776هعیش 

دسرپ یم  776هعیش 

دسرپ یم  777هعیش 

دسرپ یم  777هعیش 

دسرپ یم  778هعیش 
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دسرپ یم  778هعیش 

دسرپ یم  778هعیش 

دسرپ یم  779هعیش 

دسرپ یم  779هعیش 

دسرپ یم  780هعیش 

دسرپ یم  780هعیش 

دسرپ یم  780هعیش 

دسرپ یم  780هعیش 

دسرپ یم  780هعیش 

دسرپ یم  781هعیش 

دسرپ یم  781هعیش 

دسرپ یم  781هعیش 

دسرپ یم  782هعیش 

دسرپ یم  782هعیش 

دسرپ یم  782هعیش 

دسرپ یم  783هعیش 

دسرپ یم  783هعیش 

دسرپ یم  783هعیش 

دسرپ یم  783هعیش 

دسرپ یم  783هعیش 

دسرپ یم  783هعیش 

دسرپ یم  784هعیش 

دسرپ یم  784هعیش 

دسرپ یم  784هعیش 
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دسرپ یم  784هعیش 

دسرپ یم  785هعیش 

دسرپ یم  785هعیش 

دسرپ یم  785هعیش 

دسرپ یم  785هعیش 

مالسا ماکحا  هب  لهاج   ، ادخ لوسر  786هفیلخ 

 !!! زامن كرت  هب  رما  ات  ادخ  لوسر  هفیلخ  تلاهج  786زا 

دهد یم  يراد  سومان  سرد  ادخ  لوسر  هب  باطخلا  نب  786رمع 

كدف بصغ  هب  عجار  رکبوبا  اب  اهیلع  هللا  مالسارهز  ترضح  786هرظانم 

786هراشا

دسیونیم هّمُهملا  لوصف  رد  یلماع  نیدلا  فرش  787دیس 

دسیونیم موصعم  هدراهچ  رد  هداز  787دامع 

دومرف هک  مدینش  ربمغیپ  زا  نم  : » تفگ ربمغیپ  رتخد  ناگدنیامن  هب  787رکبوبا 

رکبوبا اب  وا  جاجتحا  دجسم و  رد  مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترضح  788هبطخ 

رکبوبا اب  وا  جاجتحا  دجسم و  رد  مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترضح  788هبطخ 

دومرف رکبوبا  هب  باطخ  788سپ 

: تفگ رکبوبا  هب  يدنت  هاگن  اب  789هاگنآ 

ـ  مالّسلااهیلع همطاف ـ  هب  رکبوبا  790خساپ 

رکبابأ هب  مالّسااهیلع ـ  ارهز ـ  790خساپ 

؟ دوب هچ  رکبوبا  792خساپ 

792دانسا

؟  ارچ هک  دنهد  خساپ  دیاب  تنس  793لها 

یعقاو تنس  لها  نایعیش  مراهچ :  796شخب 

یعقاو تنس  لها  نایعیش  مراهچ :  796شخب 
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نیلقث فیرش  ثیدح  هرابرد  797ینخس 

نآرق طورشم  یشخب  797افش 

؟ دنتسه یناسک  هچ  798نیملاظ 

تسا نیمه  مه  لقع  798مکح 

؟ دنناد یم  یناسک  هچ  ار  نآرق  نطاب  798رهاظ و 

موصعم نیبم  هب  ادخ  لوسر  تّنس  799زاین 

؟ دنتسه تنس  لها  یتسار  هب  اه  ینس  799ایآ 

هریرهوبا تیاور  اب  ادخ  لوسر  زا  نینموملاریما  تیاور  799هسیاقم 

؟  تشاد یفده  هچ  ادخ  لوسر  نیلاب  رب  وهایه  نتخادنا  هار  زا  هیلع  هللا  تنعل  802رمع 

دیئامرف هجوت  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  هب  لیذ  رد  803کنیا 

تسیرگ ياه  ياه  ماما  تقو  804نآ 

نانمشد لباقم  رد  يا  هفیظو   : مجنپ 806شخب 

نعل 806هفسلف 

نعل 806هفسلف 

تغل رد  806نعل 

تایاور نآرق و  وترپ  رد  806نعل 

میرک نآرق  رد  نعل  807قیداصم 

يّربت نعل و  808تمکح 

عازن 809ّلحم 

هباحص زا  یخرب  نعل  هب  تنس  نآرق و  809حیرصت 

صخش عون و  810نعل 

ّبس هن  811نعل 

811دانسا

ایرد زا  یمن  دایز و  زا  812یمک 
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؟  دنا هداد  رارق  شیوخ  نعل  دروم  ار  افلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  814ایآ 

تدحو ثعاب  تیالو  میرح  زا  814عافد 

تدحو ثعاب  تیالو  میرح  زا  814عافد 

ههبش دنچ  هب  خساپ  مشش :  821شخب 

رکب یبا  ندوب  راغ  رای  821هناسفا 

هناگ هس  يافلخ  ياهیئاشگروشک  یفنم  824ياهدمایپ 

هناگ هس  يافلخ  ياهیئاشگروشک  یفنم  825ياهدمایپ 

دیدج 828يرطخ 

؟  دراد تحص  نامثع  اب  ص )  ) ربمایپ رتخد  ود  جاودزا  829ایآ 

829خساپ

؟ دراد افلخ  اب  یتسود  رب  تلالد  نینموملاریما  نادنزرف  يراذگمان  835ایآ 

؟ دوب هناتسود  مود  هفیلخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  طباور  836ایآ 

ام 841هرابرد 

س)  ) ءارهز ترضح  يهبطخ  زا  ییاهزارف  842حرش 

باتک 842تاصخشم 

ینارنخس 842نتم 

اه 850یقرواپ 

مالسلاهیلع ارهز  851همطاف 

باتک 851تاصخشم 

اهیبا ّما  ءارهزلا  852همطاف 

853همدقم

 ( (ع اهیبا 855ما 

857راتفگشیپ

نآرق هاگ  هدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لوا :  857شخب 
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لوا 857هیآ 

ریهطت 857هیآ 

 ( (ص ربمایپ راتفگ  ریهطت  858هیآ 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  نانز  راتفگ  ریهطت و  859هیآ 

 ( (ع ءارهز ترضح  و  (ع )  راهطا همئا  راتفگ  ریهطت و  859هیآ 

هباحص راتفگ  ریهطت و  859هیآ 

ثیدح ریسفت و  لاجر  ریهطت و  859هیآ 

مود 860هیآ 

موس 860هیآ 

مراهچ 862هیآ 

مجنپ 863هیآ 

مشش 867هیآ 

تایاور هاگدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مود :  870شخب 

870همدقم

لوا 870عوضوم 

مود 872عوضوم 

موس 873عوضوم 

مراهچ 875عوضوم 

مجنپ 877عوضوم 

مشش 879عوضوم 

متفه 881عوضوم 

متشه 884عوضوم 

مهن 887عوضوم 

مهد 890عوضوم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدزای 894عوضوم 

مهدزاود 899عوضوم 

مهدزیس 905عوضوم 

مهدراهچ 906عوضوم 

مهدزناپ 908عوضوم 

908هراشا

لوا 910تبقنم 

مود 910تبقنم 

موس 911تبقنم 

مراهچ 911تبقنم 

مجنپ 911تبقنم 

مشش 911تبقنم 

متفه 911تبقنم 

متشه 912تبقنم 

مهن 912تبقنم 

مهد 912تبقنم 

مهدزای 912تبقنم 

مهدزاود 912تبقنم 

مهدزیس 913تبقنم 

مهدراهچ 913تبقنم 

مهدزناپ 913تبقنم 

مهدزناش 913تبقنم 

مهدفه 913تبقنم 

مهدجه 913تبقنم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدزون 914تبقنم 

متسیب 914تبقنم 

مکی تسیب و  914تبقنم 

مود تسیب و  914تبقنم 

موس تسیب و  914تبقنم 

مراهچ تسیب و  915تبقنم 

مجنپ تسیب و  915تبقنم 

مشش تسیب و  915تبقنم 

متفه تسیب و  915تبقنم 

متشه تسیب و  915تبقنم 

مهن تسیب و  916تبقنم 

ما یس  916تبقنم 

مکی یس و  916تبقنم 

مود یس و  916تبقنم 

موس یس و  917تبقنم 

مراهچ یس و  917تبقنم 

مجنپ یس و  917تبقنم 

مشش یس و  917تبقنم 

متفه یس و  918تبقنم 

متشه یس و  918تبقنم 

 : مهن یس و  918تبقنم 

 : ملهچ 918تبقنم 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  919هنیئآ 

باتک 919تاصخشم 
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919همدقم

زاغآ 920رس 

لوا 922قارشا 

مود 925قارشا 

موس 930قارشا 

مراهچ 936قارشا 

مجنپ 942قارشا 

مشش 946قارشا 

لوا 946تمسق 

مود 954تمسق 

متفه 962قارشا 

لوا 962تمسق 

مود 970تمسق 

متشه 975قارشا 

لوا 975تمسق 

مود 984تمسق 

موس 987تمسق 

مهن 994قارشا 

لوا 994تمسق 

مود 1003تمسق 

مهد 1008قارشا 

لوا 1008تمسق 

مود 1017تمسق 

موس 1020تمسق 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدزای 1029قارشا 

لوا 1029تمسق 

مود 1036تمسق 

موس 1039تمسق 

مهدزاود 1046قارشا 

لوا 1046تمسق 

مود 1055تمسق 

موس 1066تمسق 

مهدزیس 1070قارشا 

لوا 1070تمسق 

مود 1075تمسق 

مهدراهچ 1080قارشا 

لوا 1080تمسق 

مود 1085تمسق 

! یحو هناخ  هب  1092شروی 

1092هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ناسل  رد  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز تمصع  11093 ـ

تّنس نآرق و  رد  ترضح  نآ  هناخ  مارتحا  21093 ـ

! ترضح نآ  هناخ  تمرح  کته  31094 ـ

1094هراشا

« فَّنصملا  » باتک هبیش و  یبا  نبا  . 11094

« فارشالا باسنا   » باتک يرذالب و  . 21095

« ۀسایسلا ۀمامإلا و   » باتک هبیتق و  نبا  . 31095

وا خیرات  يربط و  . 41096
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« دیرفلا دقعلا   » باتک هبر و  دبع  نبا  . 51096

« لاومالا  » باتک دیبع و  وبا  . 61097

ریبک مجعم  یناربط و  . 71097

« دیرفلا دقع   » هبر و دبع  نبا  . 81098

« تایفولاب یفاولا   » باتک رد  ماّظَن  نخس  . 91098

« لماک  » باتک رد  دربم  . 101098

« بهذلا جورم   » يدوعسم و . 111098

« لادتعالا نازیم   » باتک رد  مراد  یبأ  نبا  . 121099

« یلع مامإلا   » باتک دوصقملادبع و  حاتفلادبع  . 131099

اهتشون 1100یپ 

ابیز تایح  يوگلا  مالس  اهیلع  1101همطاف 

باتک 1101تاصخشم 

1101راتفگشیپ

رون 1102دالیم 

ربمایپ هاگدید  زا  همطاف  1103تیصخش 

یلع اب  جاودزا  1106همطاف و 

یلع اب  جاودزا  1106همطاف و 

مالسلا هیلع  یلع  يراگتساوخ  نارای و  1106شالت 

مالسلااهیلع همطاف  زا  مالسلا  هیلع  یلع  1107يراگتساوخ 

داد یم  در  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  1107ارچ 

هیرهم 1108نییعت 

ارهز مالسلااهیلع  همطاف  هیرهم  1108رادقم 

یسررب 1109حیضوت و 

هیزیهج هیهت  1110نیمءات و 
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مالسلااهیلع همطاف  هیزیهج  1110تروص 

مالسلااهیلع همطاف  1111نتسارآ 

مالسلااهیلع همطاف  یلع و  یسورع  1112همیلو 

مالسلا هیلع  یلع  هناخ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  1112زا 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  رد  مالسلااهیلع  همطاف  1113تسد 

مالسلا هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  همطاف  يارب  هژیو  1113ياعد 

همطاف هناخ  هب  يزادنا  1113مشچ 

همطاف هناخ  هب  يزادنا  1113مشچ 

مالسلااهیلع همطاف  هناخ  ياه  1114یگژیو 

رگید 1117یهاگن 

مالسلااهیلع همطاف  هناخ  1117تشونرس 

ابیز تایح  هوسا  1118همطاف 

ابیز تایح  هوسا  1118همطاف 

تدابع دجهت و  -11118

ادخ یگدنب  تدابع و  نادیم  1118زاتشیپ 

تسا نامیا  زا  ولمم  مالسلااهیلع  همطاف  دوجو  1118فلا ) 

مالسلااهیلع همطاف  هب  ناگتشرف  مالس  1119ب ) 

يدنوادخ تلزنم  1119ج ) 

تمایق زور  زا  سرت  -21119

میرک نآرق  اب  سنا  -31120

نارگید يارب  اعد  - 41120

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هداعلا  قوف  مارتحا  - 51121

مالسا رد  تقبس  - 61121

یگدنز ياه  یتخس  لمحت  - 71121
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یبهذم ياه  شسرپ  هب  خساپ  - 81122

یقالخا ياهدهعت  هب  مازتلا  - 91123

تیلوئسم راب  ندش  مک  زا  یلاحشوخ  - 101123

تنم یب  تمدخ  - 111124

فافع ایح و  يوگلا  1124همطاف 

فافع ایح و  يوگلا  1124همطاف 

ایح بجح و  ندعم  مالسلااهیلع  1125همطاف 

ءامسا زا  تساوخرد  مالسلااهیلع و  همطاف  1125يوگتفگ 

همطاف يایح  زا  رگید  يا  1125هنومن 

باجح فافع و  رهظم  مالسلااهیلع  1126همطاف 

مالسلااهیلع همطاف  زا  رگید  1126یسرد 

تمایق زور  رد  همطاف  1127يامیس 

تمایق زور  رد  همطاف  1127يامیس 

ندش هتخیگنارب  1127تیفیک 

مدرم نایم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  1128روضح 

مالسلااهیلع همطاف  يارب  رون  زا  1128يربنم 

یهلا لدع  هاگداد  رد  1128تیاکش 

نیسح نسح و  1128رادید 

تیبلها ناتسود  يارب  1129تعافش 

نارگید زا  مالسلااهیلع  همطاف  ناتسود  1130تعافش 

تشهب يوس  1130هب 

یتشهب نایروح  1130لابقتسا 

تشهب رد  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  1130نیلوا 

همطاف رون  زا  تشهب  ندش  1131ینارون 
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تشهب رد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  ایبنا  1131ترایز 

تشهب رد  مالسلااهیلع  همطاف  هب  دنوادخ  1131تایانع 

یتشهب ياه  هناخ  - 11131

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ینیشنمه  - 21131

هلیسو هجرد  - 31131

سدقلا ةریظح  رد  تنوکس  - 41132

مالسلااهیلع همطاف  هب  مینست  همشچ  ندیشخب  - 51132

ربمایپ زا  ثیدح  لقن  1132همطاف و 

ربمایپ زا  ثیدح  لقن  1132همطاف و 

ربمایپ رارسا  نزخم  مالسلااهیلع  1133همطاف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  هب  تبسن  مالسلااهیلع  همطاف  1133مامتها 

؟  هدنام ياج  رب  یمک  ثیداحا  همطاف  زا  1134ارچ 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  زا  ثیدح  1134نایوار 

دمحا اب  ینخس  ناسیون و  دنسم  زا  يا  1135هیالگ 

؟  لیاضف باتک  ای  تسا  1135دنسم 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هلیسو  هب  رثوک  گنهرف  1136شرتسگ 

همطاف هناخ  هب  موجه  ثداوح  1136یسررب 

همطاف هناخ  هب  موجه  ثداوح  1136یسررب 

همطاف هرابرد  ربمایپ  1136ییوگشیپ 

؟  دندروآ موجه  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  1137ارچ 

ارجام 1137زاغآ 

تفگ نخس  همطاف  راب  نیا  1138و 

نیمجاهم 1138دادعت 

دندنازوس ار  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  برد  1139ایآ 
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هعیش عبانم  رد  هناخ  برد  1139ندنازوس 

؟  دید بیسآ  مه  همطاف  1140ایآ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ياه  1140بیسآ 

راوید رد و  نیب  راشف  1140فلا ) 

مالسلااهیلع همطاف  يولهپ  ندش  هتسکش  1140ب ) 

مالسلااهیلع همطاف  ندروخ  یلیس  1141ج ) 

مالسلااهیلع همطاف  يوزاب  ندید  بیسآ  1141د )

نینج طقس  1141ه ) 

هعیش عبانم  رد  طقس  نایرج  1142یسررب 

خساپ شسرپ و  1142دنچ 

؟  تسا هدوب  هناخ  رد  يرگید  صخش  هلمح  عقوم  هب  ایآ  لوا :  لا  1142ؤس 

؟  تسا هدوب  هچ  نیمجاهم  اب  یلع  دروخرب  مود :  لا  1143ؤس 

؟  تسیچ كانلوه  تیانج  نیا  نالماع  يازس  موس :  1144لاؤس 

تیالو میرح  زا  هناناج  1144عافد 

تیالو میرح  زا  هناناج  1144عافد 

مالسلا هیلع  یلع  ینیشناج  هرابرد  تیاور  لقن  - 11145

مخ ریدغ  يارجام  يروآ  دای  - 21145

راصنا سلاجم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگ  رد  ماگ  - 31146

نانکش میرح  رب  دایرف  - 41146

ذفنق قالش  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  عافد  - 51146

ماما ناج  زا  تظافح  - 61146

مالسا ظفح  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  توکس  - 71147

رکبوبا تعیب  در  - 81147

راصنا رجاهم و  نانز  زا  دیددش  داقتنا  - 91148
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همطاف ترضح  1149تداهش 

همطاف ترضح  1149تداهش 

تداهش زور  1150لاس 

اهتشون 1151یپ 

120 ات 11151

226 ات 1211155

شنیرفآ هژاولگ  س )  1158همطاف ( 

باتک 1158تاصخشم 

دیدج شیاریو  اب  متفه  پاچ  رب  1159ياهمدقم 

 ( س همطاف (  1160ترضحتیصخش 

رثوک هنارک  1160زا 

1162يراذگمان

وناب 1162نیرترب 

تداهش تقادص و  1162لصفرس 

دیحوت ناگدیزگرب  شنیرفآ و  1162هجنپ 

دنوادخ يدونشخ  مشخ و  1163روحم 

هیماینب ینمشد  و  س )  ارهز (  1163يزبس 

ردام 1163هیده 

 ( ع همطاف (  1164يادوس 

نادیهش رازلگ  رد  1164هژاولگ 

نایتشهب 1165رادولج 

درذگیم وا »  » هک دیرآ  دورف  1165رس 

نانز تعافش  ناوناب و  1165يوناب 

دوب س )  همطاف (  ناسمه  ع )  یلع (  1166طقف 
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یهلا 1166تیرومام 

شرع رد  1166دنویپ 

یتخبشوخ 1166هژاولگ 

دیحوت هناخ  1167يرادهناخ 

درورپیم 1167هچنغ 

دیحوت نابغاب  1167رانک 

دیحوت رادرس  هنیس  1168رورس 

 ( ص یفطصم (  دوجو  1168هراپ 

قدنخ رانک  رد  1169قشع 

قارف راظتنا  رد  1169کشا 

نیرفن زا  1170زیهرپ 

تیالو 1170هناوتسا 

ردپ گوس  1171رد 

مامتان 1171ناذا 

فسوی 1172نهاریپ 

مسبت کی  زج  زگره !  هدنخ ،  1172رگید 

دوشیم رپرپ  1172هژاولگ 

دهدیم لسغ  قیدص  ار  1174هقیدص 

سدقم رهق  مشخ و  1174روهظ 

نوخ شقن  اب  لدع  همکحم  1175رد 

تسا راظتنا  هبتشهب  1175و 

1175اهتشونیپ

قوقح هاگیاج و  1177نانز ، 

1177همدقم
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ناتنادنزرف 1177نیرتهب 

نز 1177یمدقشوخ 

هنسح 1177ایتمعن 

تشهب ریسم  1178رد 

وبشوخ 1178لگ 

 ! هدرک تنایخ  نم  1179هب 

یلاعت دنوادخ  1179باختنا 

نآرق 1180يراذگشزرا 

حلاصان درم  رازه  زا  1180رتهب 

نامیا 1180هناشن 

 ( ع ایبنا (  1181بوبحم 

ریخ 1181نیرتشیب 

یعامتجا 1181تینوصم 

 ! 1181رادبتمرح

ناگدش 1182شرافس 

هژیو 1182تقو 

گنج نادیم  1182رد 

نمادکاپ 1183ردام 

ربص 1183هاگهولج 

تداهش يرادزرم و  1183شاداپ 

1184ردامریش

رسمه تمدخ  رد  1184درم 

لامج تنایص  اهشزرا ،  1184يرادساپ 

ییابیز 1184تاکز 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ناگدازآ 1185مسر 

يدازآ 1185ایح و 

کین 1185ياهتلصخ 

هناخ زا  1186نوریب 

 ! هناگیب يارب  شوخ  1186يوب 

بسانم 1186ششوپ 

زیمآکیرحت 1187ياهسابل 

نابایخ هچوک و  1187رد 

 ! نیشنن وا  ياج  1187رب 

میرح 1187ظفح 

دیسر هک  یگلاس  شش  1187هب 

هناگیب هب  1188هاگن 

 ! نادنمتریغ 1188يا 

1188اهتشونیپ

اهتیلوؤسم 1190هداوناخ و 

یگزیکاپ 1190دنویپ 

ییابیز لام و  ای  نید  کی ؟  1190مادک 

بوبحم 1191ناینب 

یهلا 1191تاناما 

ناگدش 1191شرافس 

یلیس داتفه  یلیس ،  1191کی 

ناریسا رب  1191شیاشگ 

نیشنب ترسمه  رانک  1192رد 

ترتخد يارب  1192لوا 
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مراد تسود  ار  1193وت 

تنیز 1193یگتسارآ و 

دننک تنیز  زین  1193نادرم 

كرتشم 1194تیلوؤسم 

اهشزرا یگدنز و  بوچراچ  1194ظفح 

؟  تسا رتهب  1195مادک 

مالسا زا  1195دعبتمعن 

راکوکین 1195درم 

 ! مدیدن وت  زا  1196يریخ 

دنوادخ 1196رازگراک 

 ! رازاین ار  1196وا 

وا يدونشخ  1197بسک 

ناوناب 1197داهج 

یعقاو 1197داهج 

ناوناب نیرتهب  1198زا 

 ! درادن تمیق  1198نز 

مهافت هار  1199رد 

هنسح طباور  1199تیلوؤسم 

راک 1199میسقت 

یعقاو هاگیاج  1200رد 

 ! درم رازه  ربارب  نز  1200کی 

یهلا 1200رازگراک 

بآ ناویل  1200کی 

نز تامحز  یهلا و  1201تمحرم 
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 ! هدن رارق  انگنت  1201رد 

تسا مکاح  دیحوت  هک  اجنآ  1202رد 

تسا دنوادخ  نارازگراک  زا  مه  1202نیا 

درک لمحت  1203دیاب 

دندرکن شوگ  1203رگا 

رگیدکی 1204لمحت 

1204اهتشونیپ

 ( س ارهز (  همطاف  اربک ،  هقیدص  تدالو  خیرات  رب  1206يرورم 

1206همدقم

تدالو خیرات  رد  اههتفگ  1207فالتخا 

تثعب زا  شیپ  لوا :  1207هتسد 

تثعب زا  دعب  مود :  1207هتسد 

تثعبتسخن 1208لاس 

تثعب مود  1208لاس 

تثعب مجنپ  1208لاس 

اههتفگ 1209یبایزرا 

مود شخب  ياههتفگ  1210یبایزرا 

1212همانباتک

1214اهتشونیپ

یمطاف 1215هریس 

رثوکلا كانیطعأ  1215انإ 

ریثکلا ریخلا  1215رثوک ، 

یبن ضوح  ریثک و  ریخ  ینعی  1215رثوک 

قلطم ریخ  1215رثوک ، 
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تایاور 1216دیناسم 

تیالو همشچرس  1216رثوک ، 

رثوک حور  ریخ و  یبای  1216هشیر 

؟  دنتسه یناسک  هچ  هیربلا  1217ریخ 

تسا يردام  1217يدهم 

تسا يردیح  تیالو  زا  رت  صاخ  یمطاف  1217تیالو 

ریخ لک  لصأ  1217نحن 

تایاور 1217دیناسم 

تسا دودحمان  یمطاف  1220تفرعم 

همطاف یلع و  دنخبل  تشهب ،  1220تینارون 

تسین هار  نادنچ  یمطاف  تفرعم  ات  یسانشدوخ  1220زا 

ینیب نایم  رد  شیباتفآ  یفاکشب  هک  هرذ  ره  1220لد 

سودرفلا 6 هحافت  1221همطاف ، 

تسا رشب  بلاق  رد  1221همطاف 

دمحم تشهب  1221همطاف ، 

تایاور 1221دیناسم 

مییوگب میهاوخ  یم  یک  1224ات 

مارح ياههام  1224رارسا 

هقیدص ترضح  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  ترضح  1225كارتشا 

لوسر لآ  1225ناطلس 

تیالو فاق  1225هلق 

سومشلا سمش  تمصع و  1225سمش 

انیس روط  1225سوط ، 

تایاور 1225دیناسم 
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تسا همطاف  جع )  يدهم (  1229يوگلا 

تیب لها  رب  ادخ  تجح  1229همطاف 

همطاف رب  لمعلا  1229ریخ 

؟  تسا هدمآ  زامن  رد  اجک  1229همطاف 

؟  هچ ینعی  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  1229مهللا 

؟  تسیک ریخلل  1230عانم 

تسین یتیدوبع  هضور  زا  1230لضفا 

تسا تیالو  لمع ،  شجنس  1230كالم 

؟  تسیک همطاف  1230نسحم 

تسا نوعلم  یمود  ریخلل ،  1230عانم 

یهلا هعیدو  1231همطاف 

تایاور 1231دیناسم 

(( س  ) ارهز همطاف  همانگوس  همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) ۀیمطافلا 1234تامارک 

هداز فلخریم  یلع  : 1234هدنسیون

1234همدقم

1234هراشا

 ( س  ) ارهز ترضح  هب  هثاغتسا  زامن   ( 1 ) 1234

یعقاو تالامک   ( 2 ) 1236

 ( س  ) همطاف ترضح  شآ   ( 3 ) 1237

گرم زا  ییاهر   ( 4 ) 1238

دش زاب  لفق   ( 5 ) 1239

هقداص يای  ؤر   ( 6 ) 1239

درد يافش   ( 7 ) 1240

زیچ شش  رّکذت   ( 8 ) 1241
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اهضیرم يافش   ( 9 ) 1242

دیدش درد  يافش   ( 10 ) 1244

جالعلا بعص  ضرم   ( 11 ) 1244

داد مسق  (س )  ارهز هب  ار  ادخ   ( 12 ) 1245

ردام يارب  شرافس   ( 13 ) 1246

عزن لاح  رد   ( 14 ) 1247

 ( س  ) ارهز نادنزرف  هب  یگدیسر   ( 15 ) 1247

 ( س  ) ارهز ترضح  هیرگ   ( 16 ) 1248

عادو رکذ   ( 17 ) 1248

رانید هس   ( 18 ) 1249

ملاس دنزرف  ردام و   ( 19 ) 1250

موش ناملسم  ما  هدمآ   ( 20 ) 1251

دندش هعیش  س )   ) ارهز تکرب  هب   ( 21 ) 1252

هظفاح  ( 22 ) 1253

متخ  ( 23 ) 1253

تردام ناجب  ارت   ( 24 ) 1255

ترضح تعافش   ( 25 ) 1256

مهاوخ یم  هناخ  نم   ( 26 ) 1258

هتسکش يولهپ  دای  هب   ( 27 ) 1259

تسا مدنزرف  ع )   ) نسح  ( 28 ) 1261

دیس هچب   ( 29 ) 1261

ناوراک اب  لزانم  همه  رد   ( 30 ) 1263

 ( س  ) ارهز تّبحم   ( 31 ) 1263

ترضح هلان  يادص   ( 32 ) 1265
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لسوت هار   ( 33 ) 1265

 ( س  ) ارهز ترضح  هب  لسوت   ( 34 ) 1266

 ( (س ارهز مسا  هب  مارتحا   ( 35 ) 1268

نتفگ ازسان  رفیک   ( 36)1269

ارهز ای   ( 37 ) 1270

ینس سدنهم   ( 38 ) 1272

هدنورپ ناتساد   ( 39)1273

يوربآ ظفح   ( 40 ) 1275

ارهز همطاف  1275همانگوس 

نم نت  هراپ  همطاف   ( 1 ) 1275

هتخوس همین  برد   ( 2 ) 1276

 ( ع  ) یلع زا  عافد  و  س )   ) ارهز  ( 3 ) 1277

رمع همان   ( 4 ) 1278

لالب نتفگ  ناذا   ( 5 ) 1279

ردام شوغآ  رد  اه  هچب   ( 6 ) 1279

هزانج لابند  رفن  تفه   ( 7 ) 1280

 ( س  ) ارهز ياه  هچب  هیرگ   ( 8 ) 1281

 ( س  ) ارهز رب  همئا  هیرگ   ( 9 ) 1282

نازحالا تیب   ( 10 ) 1283

ملاع ناگدننک  هیرگ   ( 11 ) 1283

 ( مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمغیپ نهاریپ   ( 12 ) 1284

تیصو  ( 13 ) 1285

متنسح نم  ردام   ( 14 ) 1286

اهیلع هللا  مالس  ارهز  دالوا  هیرگ   ( 15 ) 1288
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کشا ناجیه   ( 16 ) 1289

بئاصم رب  ربص   ( 17 ) 1290

هزانج عییشت   ( 18 ) 1291

اهتشون 1292یپ 

رترب 1294يوگلا 

باتک 1294تاصخشم 

1295راتفگشیپ

یخیرات لئاسم  یسررب  1295راثآ 

1295هراشا

ندرک رکفت   - 11295

نتفرگ تربع   - 21296

بولق تیوقت   - 31296

ناگرزب زا  يریگوگلا   - 41296

رکنم زا  یهن   - 51297

تدحو يارب  يزاسهنیمز   - 61297

اهنآ يارب  ییوجهراچ  تالکشم و  یبایهشیر   - 71297

ناگرزب تشادوکن  اب  نید  يایحا   - 81297

ایلوا اب  تما  یفطاع  طابترا   - 91298

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  تنس  1298تیّجح 

1298حیضوت

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  1298تایآ و 

ریهطت هیآ   - 11298

« رکذلا لها   » هیآ  - 21298

« باتکلا ملع   » هیآ  - 31299
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« ماصتعا  » هیآ  - 41299

ملعلا اوتوا   » هیآ  - 51300

« ءافطصا  » هیآ  - 61300

« تدوم  » هیآ  - 71301

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  1301تایاور و 

1301هراشا

« نیلقث  » ثیدح  - 11301

« هنیفس  » ثیدح  - 21302

« ناما  » ثیدح  - 31302

« مالسلا اهیلعهمطاف  بضغ   » ثیدح  - 41302

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هریس  زا  1302ییاهسرد 

1302هراشا

جاودزا زا  لبق  یمطاف  هریس  1303فلا )

بیرغ اب  سنا   - 11303

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  عافد   - 21303

ردپ تایح  رد  جاودزا  زا  دعب  یمطاف  هریس  1304ب )

ردپ تایح  رد  جاودزا  زا  دعب  یمطاف  1304هریس 

یگتشذگ دوخ  زا  راثیا و   - 11304

ناملس نوچمه  یمرحمان  اب  نتفگ  نخس  زاوج   - 21304

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثیداحا  رشن   - 31305

ادخ تدابع   - 41305

نآرق توالت   - 51305

ردپ میظعت   - 61306

ردپ هب  کمک   - 71306
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ماکحا نایب   - 81306

راتفگ رد  قدص   - 91307

رادلوپ رب  نّیدتم  نتشاد  مدقم   - 101307

مینک هیزاهج  جرخ  ار  هیرهم   - 111308

سورع شیارآ  مزاول  دیرخ  رادقم   - 121308

یسورع ات  دقع  تّدم   - 131308

یسورع همیلو  میسقت   - 141309

یسورع همیلو  ندروخ  يارب  اهيدجسم  توعد   - 151309

دشاب ادج  داماد  سورع و  ياذغ   - 161309

رتخد اب  ردپ  عادو   - 171310

یتسدیهت ناربج  تهج  هب  رسمه  هب  تفطالم   - 181310

مدرم شنزرس  هب  یهجوتیب   - 191310

هناخ رد  راک  زا  ندرب  تذل   - 201310

یقالخا تادهعت  هب  مازتلا   - 211310

رهوش زا  شرتخد  تعاطا  هب  ردپ  روتسد   - 221311

رهوش زا  تساوخرد  دروم  رد  شرتخد  هب  ردپ  شرافس   - 231311

هناخ روما  رد  رسمه  هب  کمک   - 241311

نادنزرف زوسلد   - 251311

دریگب نذا  شرتخد  هناخ  رب  ندش  دراو  ماگنه   - 261312

ندوب تمایق  دای  هب   - 271312

ردپ تافو  زا  دعب  یمطاف  هریس  1312ج )

ردپ يارب  يرادازع   - 11312

قح زا  عافد  تهج  هب  مرحمان  اب  نز  نتفگ  نخس  زاوج   - 21312

رهوش هب  ندادن  روتسد   - 31313
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نتفر نوریب  ماگنه  هعنقم  ندیشوپ   - 41313

ندیچیپ دوخ  هب  ار  رداچ   - 51313

رداچ نتفرگ  دنلب   - 61313

دوشن امندوخ   - 71313

ردپ اب  دهع  دیدجت   - 81313

دوخ قح  نتفرگ   - 91314

مینک رود  رهوش  زا  ار  مغ  ّمه و   - 101314

دیوشن رهوش  بضغ  ثعاب   - 111314

مینکن تحاران  ار  بوخ  رسمه   - 121314

عونمم رهوش  ینامرفان   - 131314

دیور نوریب  هناخ  زا  رهوش  نذا  اب   - 141314

دوخ ماما  رهوش و  يارب  يراکادف   - 151315

ندوب رهوش  میلست   - 161315

نایعیش يارب  اعد   - 171316

دینک لامعتسا  شوخ  يوب  هشیمه   - 181316

زامن يارب  صوصخم  سابل   - 191316

مولظم رب  هیرگ   - 201316

باجح تفع و  جوا   - 211316

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  هب  1316لسوت 

1316حیضوت

هلهابم هیآ   - 11317

مالسلا هیلعمدآ  ترضح  هبوت  شریذپ  هیآ   - 21317

شردپ ردام  مالسلا  اهیلعارهز  1317همطاف 

1317هراشا
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  ارهز  همطاف  يردام  زا  1319ییاههنومن 

هکم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  يردام  1319فلا )

هنیدم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  يردام  1320ب )

یبهذم لّوحت  أشنم  مالسلا ، اهیلعهمطاف  1320رون 

نارگید مالک  رد  مالسلا  اهیلعارهز  1321همطاف 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  1323تیالو 

1323هراشا

ءیف لافنا و  دراوم   - 11323

سمخ  - 21323

رفن هدزاود  هب  رصحنم  1324تراما ،

1324حیضوت

هفیلخ هدزاود  ثیدح   - 11324

نیلقث ثیدح   - 21324

ریدغ ثیدح   - 31324

تاهبش هب  1324خساپ 

1324هراشا

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  نزح  هب  ضارتعا   - 11324

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هوکش  هب  ضارتعا   - 21326

رکبوبا اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندرک  رهق  هب  ضارتعا   - 31327

!! هنابش نفد  هب  تّیصو  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  ضارتعا   - 41329

؟ تسیچ مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  فحصم   - 51330

1330هراشا

فحصم هملک  1330يانعم 

نآرق لوزن  زا  دعب  فحصم  1330هملک 
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ثیداحا نآرق و  رد  فحصم  1330ظفل 

؟ تسیک همطاف  فحصم  1331هدنسیون 

؟ تسیک هدننک  1331الما 

یخیرات یباتک  مالسلا ، اهیلعهمطاف  1332فحصم 

مالسلا اهیلعهمطاف  فحصم  تایوتحم  زا  1332یخرب 

؟ تسا هدرک  يریگیپ  ار  نآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ارچ  تسیچ و  كدف   - 61333

؟ تسا هدرک  يریگیپ  ار  نآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ارچ  تسیچ و  1333كدف 

كدف ییایفارغج  1333تّیعقوم 

میرک نآرق  رد  1334كدف 

خیرات رد  1334كدف 

ههبش کی  1335عفد 

مالسلا اهیلعهمطاف  1336يواعد 

1336هراشا

مالسلا اهیلعهمطاف  هلحن  كدف   - 11336

ثرا ياعدا   - 21337

1337حیضوت

نآرق رد  ایبنا  1338ثرا 

هیماما قیرط  زا  1340ثیدح 

مییوگیم ثیدح  نیا  باوج  1340رد 

( سمخ  ) یبرقلا يوذ  مهس  ياعدا   - 31340

!! لهج یبا  رتخد  زا  يراگتساوخ  تهج  هب  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا  تیاکش   - 71342

1342هراشا

يدنس ياهلاکشا   - 11343

ینتم یلالد و  ياهلاکشا   - 21345
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هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نادنزرف  باستنا  تلع   - 81347

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  ندادن  مالس  باوج  عوضوم   - 91347

!! مالسلا امهیلعهمطاف  ترضح  یلع و  ترضح  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ندومن  حالصا   - 101348

!! مالسلا هیلعیلع  ترضح  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تیاکش  عوضوم   - 111349

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  زا  یمالک  هیجوت   - 121349

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تایح  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  جاودزا   - 131350

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  يارب  ایبنا  تعافش  عوضوم   - 141350

« كالول  » ثیدح یسررب   - 151351

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ردام  مالسلا ، 1354اهیلعهجیدخ 

1355حیضوت

هجیدخ 1355مالسا 

هجیدخ 1355قافنا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  1355هبوبحم 

ملاع نانز  1355نیرتهب 

هجیدخ 1356تّیعقوم 

هجیدخ رب  ادخ  1356دورد 

مالسلا اهیلعهمولظم  1356همطاف 

1356هراشا

مالسلا اهیلعهمطاف  هناخ  هب  موجه   - 11356

!! هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت   - 21358

!! ندنازوس  - 31360

!! نینج طقس   - 41361

!! هدرک مرو  يوزاب   - 51362

!! ولهپ نتسکش   - 61362
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!! مالسلا اهیلعهمطاف  ندروخ  کتک   - 71362

!! رکبوبا رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  بضغ   - 81363

!! هنابش نفد  هب  تیصو   - 91364

!! مالسلا اهیلعهمطاف  تداهش   - 101365

1365حیضوت

!! رکبوبا 1365يوزرآ 

ثیدح دنس  1365یسررب 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  رازآ  1366تبوقع 

مالسلا اهیلعهمطاف  هناخ  1366تمظع 

تنس لها  بتک  رد  مالسلا  اهیلعارهز  1366همطاف 

!! یخیرات قیاقح  1368فیرحت 

!! ثیداحا 1368ندنازوس 

دنسلا حیحص  ثیداحا  زا  یخرب  لقن  1370نیحیحص و 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  ياهباتک  1370تسرهف 

لوا 1371شخب 

مود 1375شخب 

موس 1380شخب 

مراهچ 1385شخب 

مجنپ 1390شخب 

مشش 1395شخب 

متفه 1400شخب 

اه تشون  1405یپ 

ات 150  11405

300 ات  1511409
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ات 444  3011414

؟ تشذگ هچ  س)  ) همطاف ترضح  هناخ  1418رب 

ینیسح نسحلاوبا  دیس   : 1419هدنسیون

1419همدقم

ثیدح نآرق و  رد  یحو  هناخ  1419تمرح 

قیقحت هزیگنا  رد  1420هّمدقم 

هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت  و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  ندرب  موجه  لّوا :  1422لصف 

1 هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت  و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  ندرب  1422موجه 

2 هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت  و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  ندرب  1426موجه 

هعیش نادنمشناد  بتک  رد  هلأسم  نیا  1428ساکعنا 

ص)  ) ربمایپ رتخد  هب  تناها  ندناسر و  بیسآ  هناخ و  هب  نتخیر  مّود :  1429لصف 

ص)1  ) ربمایپ رتخد  هب  تناها  ندناسر و  بیسآ  هناخ و  هب  1429نتخیر 

ص2  ) ربمایپ رتخد  هب  تناها  ندناسر و  بیسآ  هناخ و  هب  1433نتخیر 

هعیش ریخا  نورق  نادنمشناد  1434ءاملع و 

مالسا گرزب  يوناب  تارایز  هب  1435یهاگن 

تّنس لها  كرادم  زا  یضعب  رد  هثداح  نیا  1436ساکعنا 

ینس یعیش و  نادنمسناد  بتک  رد  1438نسحم 

یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد  هفیلخ  1439تمادن 

تّنس لها  بتک  زا  يرایسب  رد  ثداوح  نیا  ساکعنا  مدع  1440للع 

لاؤس کی  هب  1442خساپ 

یلبرا یسیع  نب  یلع  دیفم و  1445خیش 

بولطمان عضو  اب  ماما  ندرب  مّوس :  1445لصف 

1445هراشا

نیشیپ يافلخ  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تعیب  لماوع  زا  1450یضعب 
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تنس لها  نادنمشناد  زا  1452یلاؤس 

هتشذگ ثحابم  1453هجیتن 

ذخآم 1453عبانم و 

1458یقرواپ

س)  ) همطاف ترضح  ماقم  هب  1459یهاگن 

رشان 1459نخس 

دراد دوجو  راهچ  يدوجوم  1460ره 

دیجم نآرق  يارب  دوجو  1460راهچ 

لماک ناسنا  دوجو  رد  طقف  یقیقح  ینیع و  1462نآرق 

نآرق تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مالسلا ،  اهیلع  1462همطاف 

تسا ۀبّیط  دلب  س )  ) 1463همطاف

س)  ) همطاف زا  عنام  عماج و  1463فیرعت 

س)  ) همطاف رانک  ع )  ) یلع 1465راهب 

ع)  ) یلع راهب  1465ِنازخ 

1466یقرواپ

اهیلع هللا  مالس  ءارهزلا  1467ۀمطاف 

1467هراشا

ۀلاسرلاو یحولا  ةدیلوءارهزلا  ۀمطاف  لوألا :  1468باتکلا 

ۀکرابملا ةرسألا  1468ةدیلو 

 : ۀیسنإ ءاروح  ۀمطاف  1469ةدیسلا 

؟ ۀمطاف ۀمئألا  مأ  تدلو  1469یتم 

اهوبأ اهادف  1470ۀمطاف ..

اهتعافشو ۀمطاف  1470ۀبحم 

ءارهزلا ۀمطاف  1472ۀمصع 
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اهبقانمو ۀمطاف  لئاضف  1472نم 

ءارهزلا ثارت  1473نم 

ۀمطاف دنسم  نم  ةراتخم  1473جذامن 

ملعلاب 1473اهمامتها 

تیبلا لهأب  1474فیرعتلا 

ةالصلا 1474ۀیمهأ 

بادآلاو 1475قالخألا 

امهیلع تاولص  اهل  یبنلا  1475رارسإ 

اهتیعدأ نم  1475جذامن 

1475میدقت

ًاضیأ اهئاعد  1475نمو 

یبنلا دجسم  یف  ءارهزلا  ةدیسلا  1476ۀبطخ 

ءارهزلا ّقح  نع  ۀملس  مُا  1479عافد 

ًاثیدح نوعبرألا  ۀمطاف  دلوم  یناثلا :  1479باتکلا 

1479میدقت

ًاثیدح نوعبرألا  ۀمطاف  1480دلوم 

لوألا 1480ثیدحلا 

یناثلا 1480ثیدحلا 

ثلاثلا 1480ثیدحلا 

عبارلا 1481ثیدحلا 

سماخلا 1482ثیدحلا 

سداسلا 1482ثیدحلا 

عباسلا 1482ثیدحلا 

نماثلا 1482ثیدحلا 
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عساتلا 1482ثیدحلا 

رشاعلا 1482ثیدحلا 

رشع يداحلا  1482ثیدحلا 

رشع یناثلا  1483ثیدحلا 

رشع ثلاثلا  1483ثیدحلا 

رشع عبارلا  1483ثیدحلا 

رشع سماخلا  1483ثیدحلا 

رشع سداسلا  1483ثیدحلا 

رشع عباسلا  1483ثیدحلا 

رشع نماثلا  1484ثیدحلا 

رشع عساتلا  1484ثیدحلا 

نورشعلا 1484ثیدحلا 

نورشعلاو يداحلا  1484ثیدحلا 

نورشعلاو یناثلا  1484ثیدحلا 

نورشعلاو ثلاثلا  1484ثیدحلا 

نورشعلاو عبارلا  1484ثیدحلا 

نورشعلاو سماخلا  1486ثیدحلا 

نورشعلاو سداسلا  1486ثیدحلا 

نورشعلاو عباسلا  1486ثیدحلا 

نورشعلاو نماثلا  1486ثیدحلا 

نورشعلاو عساتلا  1486ثیدحلا 

نوثالثلا 1486ثیدحلا 

نوثالثلاو يداحلا  1486ثیدحلا 

نوثالثلاو یناثلا  1486ثیدحلا 
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نوثالثلاو ثلاثلا  1486ثیدحلا 

نوثالثلاو عبارلا  1487ثیدحلا 

نوثالثلاو سماخلا  1487ثیدحلا 

نوثالثلاو سداسلا  1487ثیدحلا 

نوثالثلاو عباسلا  1488ثیدحلا 

نوثالثلاو نماثلا  1488ثیدحلا 

نوثالثلاو عساتلا  1488ثیدحلا 

نوعبرألا 1488ثیدحلا 

رداصملا 1488سرهف 

اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  1489هبطخ 

باتک 1489تاصخشم 

1489راتفگشیپ

هبطخ تیمها  1490تمظع و 

هبطخ كرادم  1490دانسا و 

اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  1491نتم 

لوا 1491تمسق 

مود 1492تمسق 

موس 1493تمسف 

مراهچ 1493تمسق 

مجنپ 1494تمسق 

مشش 1495تمسق 

متفه 1497تمسق 

متشه 1498تمسق 

مهن 1499تمسق 
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مهد 1500تمسق 

اه تشون  1501یپ 

اهتلیضف 1506مام 

باتک 1506تاصخشم 

 ! یمارگ 1507ناوناب 

رشان 1507نخس 

1507راتفگشیپ

دالیم : لّوا 1509شخب 

زور 1510داز 

1511تثارو

مالسلا اهیلع  هجیدخ  1511ترضح 

تقلخ 1513نایرج 

ردام 1516سنوم 

تدالو 1516یگنوگچ 

1518يراذگمان

1518حیضوت

1519همطاف

1519هراشا

خزود شتآ  زا  تاجن   - 11519

وناب نآ  ندوب  هتخانشان   - 21520

نارگید زا  راوگرزب  نآ  زایتما   - 31520

اهدنسپان زا  ییادج   - 41521

1521هقیّدص

1522هکرابم
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1523هرهاط

1523هّیکز

1523هیضار

1523هیضرم

1524هثَّدحُم

1524ارهز

1525لوتب

هّیسنإ 1525ءاروح 

(90  ) اهیبا 1526ّمُا 

مولعلا 1527ّمُا 

لئاضفلا 1527ّمُا 

هناخ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس  جاودزا و  : مّود 1527شخب 

هناخ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس  1527جاودزا و 

1527ناراگتساوخ

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  1528يراگتساوخ 

ینأشمه 1529ییاتمه و 

یسورع هنیزه  1529رهَم و 

یسورع 1531مسارم 

تماما هناخ  1534رد 

زارفرس 1535لسن 

یتسیز 1537هداس 

راک 1540میسقت 

یقالخا ياهیگژیو  تالامک و  لیاضف ، : مّوس 1541شخب 

1541هراشا
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نآرق رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  1542يامیس 

« یتأ له   » هروس  - 11542

ردق هروس   - 21543

رثوک هروس   - 31544

رثوک هروس  1547زاجعا 

1547هراشا

هلهابم هیآ   - 41548

ریهطت هیآ   - 51549

فورعم ءاسک  1551ثیدح 

1551هراشا

رون هیآ   - 61551

يربکلا ۀیآ   - 71552

( ایرد ود   ) نیرحب  - 81553

تّدوم هیآ   - 91553

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  1555یتسود 

تلاسر يهنییآ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  1557همطاف 

یتیگ يوناب  1558نیرترب 

يدوجو 1559داحتا 

اربُک 1561تمصع 

مالسلا اهیلع  همطاف  1564فَحصُم 

هدرتسگ 1564شناد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  1565دهز 

تماقتسا 1567ییابیکش و 

یگدنب 1568تدابع و 
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ناوناب ششوپ  مالسلا و  اهیلع  1569همطاف 

ینامسآ 1571هدئام 

زیخاتسر زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  1572هوکش 

تعافش مالسلا و  اهیلع  همطاف  1573ترضح 

نایتشهب 1575زاتشیپ 

راوگان ياهدادیور  اهجنر و  : مراهچ 1575شخب 

1575هراشا

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  1576ینیشناج 

تماما تیالو و  1577راکنا 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینیشنهناخ  1578لماوع 

1578حیضوت

مالسا ندوب  اپ  ون   - 11578

نارای دوبمک   - 21578

اهدسح اههنیک و   - 31580

1582كدف

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  1584كدف 

لوا 1584تمسق 

مود 1587تمسق 

هنادواج 1591هبطخ 

افلخ رصع  رد  1596كدف 

زیگنامغ 1597تاظحل 

یحو هناخ  هب  1597موجه 

لوا 1597تمسق 

مود 1601تمسق 
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موس 1603تمسق 

تنس لها  ناملاع  1606راتفگ 

تداهش هناتسآ  رد  : مجنپ 1609شخب 

تداهش هناتسآ  1609رد 

هآ کشا و  1610ناراب 

مامتان 1615یناذا 

يرامیب رتسب  1616رد 

هملس ّما  1616تدایع 

راصنا رجاهم و  نانز  1617تدایع 

افلخ 1618تدایع 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  1620مایپ 

1621اهتّیصو

تاظحل 1625نیسپاو 

رابمغ 1628یبش 

يراپسكاخ زامن و  1633مسارم 

هتخانشان 1638يربق 

مالسلا اهیلع  همطاف  گوس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  1640ریما 

تداهش 1644خیرات 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  1645دای 

1648لّسوت

1648هراشا

رون ياعد   - 11650

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست   - 21650

مالسلا اهیلع  لوتب  ترضح  هثاغتسا  زامن   - 31650
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اعد  - 41650

تاولص  - 51651

اه تشون  1651یپ 

ات 60  11651

ات 130  611655

ات 186  1311659

ات 235  1871663

ات 295  2361666

ات 355  2961669

ات 415  3561673

ات 490  4161677

ات 559  4911681

اهیلع هللا  مالس  همطاف  1685ترضح 

باتک 1685تاصخشم 

همطاف 1685ترضح 

ردام 1686سنوم 

ردپ ياه  جنر  دردمه  مغ و  کیرش  مالسلا  اهیلعهمطاف  1687ترضح 

قافنا 1687يوگلا 

همداخ هّضف  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  راک  1688میسقت 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  1688تدابع 

ههبج تشپ  ردمالسلا  اهیلعارهز  ترضح  1688ياهشالت 

باجح هلأسم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  1689هّجوت 

تکرب اب  دنب  1689ندرگ 

هلهابم 1690يارجام 
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یتیبرت 1690تاروتسد 

ارهز ترضح  1691تداهش 

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  1691ياهنوگشهوژپ 

باتک 1691تاصخشم 

1692دمآرد

هزیجو نیا  1692تیاکح 

1693همّدقم

مالسلا اهیلع  همطاف  1694فحصم 

ثیدح دنس  هب  1694یهاگن 

نآ اب  طبترم  ثحابم  همطاف و  1696فحصم 

یبرع بدا  رد  فحصم »  » 1696هژاو

فحصم 1697هدنراگن 

فحصم 1698هدننکالما 

ضراعت لح  رد  نوگانوگ  1700تالامتحا 

فحصم 1702ياوتحم 

فحصم 1707ياوتحم 

اهغاب هب  طوبرم  1709تیصو 

یسایس 1709تیصو 

فحصم 1710مجح 

مالسلا مهیلع  ناماما  دزن  رد  راگدنام  یثاریم  نانوچ  1710فحصم 

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  اهيرواد  یخرب  هب  1711یهاگن 

1712هلمکت

عبانم 1715تسرهف 

س)  ) ارهز همطاف  مالسا  هنومن  1720يوناب 
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باتک 1720تاصخشم 

1720همدقم

1721راتفگشیپ

جاودزا ات  تدالو  1722زا 

همطاف 1723ردام 

ناگرزاب 1723يوناب 

لقتسم 1724يوناب 

راکادف 1725يوناب 

یمالسا نوناک  1725نیتسخن 

ینامسآ 1726روتسد 

ینتسبآ 1726نارود 

همطاف 1727تدالو 

دلوت 1727خیرات 

هجیدخ ربمایپ و  1729يوزرآ 

1730رثوک

ردام 1730ریش 

یگراوخریش 1731نارود 

ردام 1732گرم 

1732هجیتن

ردام تافو  زا  1732دعب 

دنامن 1733هتفگان 

هنیدم يوس  هب  1734همطاف 

همطاف ترضح  1734یسورع 

یلع هب  1735داهنشیپ 
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دوش یم  رادیب  هتفخ  1735راکفا 

دور یم  يراگتساوخ  هب  1736یلع 

1736قفاوت

دقع 1737هبطخ 

داماد 1737باختنا 

ارهز ترضح  1738رهم 

هدنزومآ لمع  1738کی 

ارهز ترضح  1738زاهج 

نیملسم هب  1739یسرد 

یلع هناخ  1739ثاثا 

یسورع 1740هرکاذم 

یسورع 1740نشج 

هلجح 1741يوسب 

همطاف اب  1741رادید 

یلع هناخ ي  رد  1742همطاف 

يراد 1742هناخ 

1744يرادرهوش

يراد 1746هچب 

تیبرت یلاع  1747سالک 

1747تبحم

تیصخش 1748شرورپ 

يوقت 1749نامیا و 

نارگید قوقح  مظن و  1750تاعارم 

يزاب 1751شزرو و 
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ارهز ترضح  1752لئاضف 

هلهابم رد  1753تکرش 

همطاف شناد  1754ملع و 

همطاف تدابع  1755نامیا و 

تکرب رپ  دنب  1756ندرگ 

همطاف هب  تبسن  ربمایپ  مارتحا  1757تبحم و 

ربمایپ هتسیاش  رتخد  1758همطاف 

یلمع 1761توعد 

یلع هاگدید  زا  1761همطاف 

ارهز 1763تمصع 

1765لاکشا

1765خساپ

نانز هرابرد  ارهز  1766هدیقع 

ردپ زا  دعب  همطاف  1768ترضح 

زیگنا تفگش  1768هدنخ 

رارسا ندرک  1769وگزاب 

ردپ زا  دعب  1770همطاف 

ارهز ههام  هس  1770تازرابم 

مدرم زا  توعد  لوا : 1771هلحرم 

یفنم هزرابم  مود : 1771هلحرم 

دیشخب همطاف  هب  ار  كدف  1774ارچ 

كدف بصغ  1775لماوع 

ارهز لمعلا  1776سکع 

لالدتسا 1777ثحب و 
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لالدتسا مه  1778زاب 

هفیلخ 1778حاضیتسا 

ارهز نیشتآ  1779قطن 

هفیلخ لمعلا  1782سکع 

رکبوبا 1782خساپ 

همطاف 1783خساپ 

هفیلخ لمعلا  1783سکع 

هملس ما  1784ینابیتشپ 

نخس 1784باصتعا 

هنابش 1785نفد 

1786هجیتن

گرم هناتسآ ي  رد  1786همطاف 

يرامیب رتسب  رد  1787همطاف 

ناوارف 1788هودنا 

همطاف 1789تیصو 

یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد  1790همطاف 

نیفدت 1791عییشت و 

ارهز رازم  رب  1791یلع 

تافو 1792خیرات 

همطاف 1793ربق 

عازن 1794عوضوم 

ادخ لوسر  یصخش  1795لاوما 

1796كدف

همطاف هب  كدف  1797يراذگاو 
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ششخب 1798لیلد 

كدف يراذگاو  1798زرط 

هیضق رد  1799يرواد 

هنیدم رد  ادخ  لوسر  1802لاوما 

ربیخ سمخ  1803هدنامیقاب 

ادخ لوسر  1804ثاریم 

نآرق رد  1804ثرا 

رکبوبا 1804ثیدح 

نآرق 1805تفلاخم 

رگید 1806لاکشا 

رگید 1806لاکشا 

رگید 1807لاکشا 

رکذت 1807کی 

رثوک لالز  زا  1808یماج 

باتک 1808تاصخشم 

همطاف هاگشیپ  هب  ریصقت  1808رذع 

همطاف لامج  زا  يا  1810هولج 

نافراع ردق  بش  1810همطاف ،

هنارک یب  رثوک  1812همطاف ،

هناگی یتقیقح  1814همطاف ،

یهلا يامَسا  عمجم  1815همطاف ،

تعافش راد  هیالط  1817همطاف ،

ینافرع زادنا  مشچ  زا  همطاف  ياتمه  یب  يرگ  1819تعافش 

لییاربج يامرف  لزان  1821همطاف ،
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یهلا لوسر  نیرترب  هدش ي  شرافس  1823همطاف ،

رگید یقفا  1825زا 

ییایربک مشخ  تیاضر و  رایعم  1825همطاف ،

ییادخ لامج  يامن  هولج  1826همطاف ،

تیب لها  رکذ  سلاجم  1828تلاسر 

نارواب نید  نامیا  یشخب  1829توارط 

نایاوشیپ اب  یبلق  طابترا  1830تیوقت 

نایعیش بولق  رد  يزورفا  1831تبحم 

ناماما هب  تبسن  ییازفا  1832تفرعم 

نابلط تداهش  شرورپ  تداهش و  گنهرف  1833شرتسگ 

یبلط تداهش  هیحور ي  1835تیوقت 

ناموصعم هریس ي  زا  یهدوگلا  1835يزاسوگلا و 

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  1837هوسا 

يریذپ هوسا  1837تیمها 

يریذپ هوسا  1837عاونا 

يریذپ هوسا  رد  1838اهاطخ 

يریذپ هوسا  ياه  1839تفآ 

حلاصریغ ياهوگلا  زا  لماک  1840يریذپوگلا 

يریذپ هوسا  حالصا  ياه  1840شور 

یمومع تفرعم  1840شیازفا 

یعامتجا یفطاع ، یناور ، ياه  یگژیو  زا  يریگ  1841هرهب 

ینآرق زادنا  مشچ  زا  يریذپ  1841هوسا 

هنسح هوسا ي  1841یفرعم 

ناربمایپ هریس ي  زا  یهد  1842هوسا 
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وا ناوریپ  میهاربا و  هریس ي  زا  1842یهدوگلا 

حلاص نانمؤم  زا  يریذپ  هوسا  هب  1842قیوشت 

لیثمت ناتساد و  بلاق  رد  1843يزاسوگلا 

هنادرُد ییوگلا  1843همطاف 

هیسآ میرم و  رب  همطاف  1843يرورس 

هنسح هوسا ي  ِرارمتسا  1845همطاف ،

ناماما يوگلا  تجح و  1845همطاف ،

تیالو ییادف  1846همطاف ،

تحاصف غیتس  حتاف  1847همطاف ،

تمدخ نیرت  میظع  یناب  1847همطاف ،

اه هوسا  تیصخش  رب  راذگریثأت  1848لماوع 

1848هراشا

1849تثارو

1849طیحم

( نس  ) نامز 1850تشذگ 

یقالخا 1851نادجو 

1851هراشا

1851تایرطف

یبیغ 1851لماوع 

دازآ هدارا ي  1851رایتخا و 

راذگریثأت لماع  نیرت  مهم  1852رایتخا ،

همطاف تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  1852لماوع 

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  1854هویش ي 

يریذپ هوسا  رد  رایتخا  لماع  هب  1854هجوت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


یهلا ياه  تبهوم  زا  هن  یناسنا ؛ تاکرتشم  زا  يریذپ  1854هوسا 

اه هریس  ياوتحم  بلاق و  نایم  1855کیکفت 

هنامز طیارش  هب  هتسباو  يریذپ ، هوسا  1856عون 

یمطاف هریس ي  زا  ییاه  هولج  1857ابیز 

یگدنب هداجس ي  رد  1857ارهز 

یگدیشوپ هاگ  هلجح  رد  1861ارهز 

1861هراشا

نامرحمان همه ي  زا  1861زیهرپ 

ناوناب يارب  هریس  1862نیرتهب 

ثیدح نتم  رد  1863تقد 

یقالخا یقوقح و  لیاسم  نایم  زرم  هب  1863هجوت 

همطاف یلمع  هریس ي  رد  يرگن  1864فرژ 

ربمایپ دییأت  دروم  نانز  رگید  هریس ي  رد  1865تقد 

یگتسراو هاگ  هولج  رد  1867ارهز 

یگشیپ شالت  هصرع ي  رد  1869ارهز 

یگنهرف داهج  ههبج ي  رد  1871ارهز 

یگداوناخ فیاظو  هنهپ ي  رد  1875ارهز 

هداوناخ رد  راک  1876میسقت 

ارهز هناخ ي  رد  راک  1877میسقت 

ینافرع زادنا  مشچ  زا  راک  1878میسقت 

ارهز 1879يرادرسمه 

نآ ياه  تربع  یمطاف و  1881هسامح ي 

تیانج تعدب و  يانب  گنس  1882هفیقس ،

1882هراشا
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یضترم یلع  قح  رد  اه  ملظ  1883نیرتگرزب 

یضترم یلع  قح  رد  اه  ملظ  1888نیرتگرزب 

ارهز همطاف ي  قح  رد  اه  ملظ  1888نیرتگرزب 

كدف ماجرف  1888هنیشیپ و 

كدف حتف  1889یگنوگچ 

كدف 1889تیکلام 

همطاف هب  كدف  ششخب  1890تمکح 

كدف بصغ  1891تلع 

كدف نابصاغ  لباقم  رد  ارهز  گرزب  مایق  1891زار 

ارهز رظنم  زا  كدف  بصغ  هفیقس و  هعجاف ي  ياه  1893هشیر 

هناگی یماما  فارطا  زا  1894یگدنکارپ 

تما ياوشیپ  تیقفوم  1895زمر 

تماما رارمتسا  هیقف ، 1897تیالو 

هتفخ ياه  هنیک  اه و  قافن  1898يروآربرس 

نارفاک زارط  مه  1900ناقفانم ،

هنالفاغ ياه  یتریغ  یب  اهیرگن و  1902یحطس 

حماست لهاست و  راعش  1904يزیخرطخ 

هنافرحنم ینید  ياه  تئارق  اه و  1905لیوأت 

نید زا  دیدج  ياه  تئارق  ياول  رد  يزیتس  1908نید 

نایعیش بولق  زا  ینابزرم  ناملاع ، هفیظو ي  1912نیرتالاو 

رای لامج  راونا  1912تسویپ : 

رثوک لاثم  یب  لالز  زا  يا  1913هعرج 

ارهز ترضح  تیصخش  هرابرد ي  ماما ، ترضح  يازف  حور  ابیز و  ریباعت  1913تسرهف 

ارهز هیرذ ي  نایب  رد  ارهز  1915يامیس 
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ارهز تبتر  تلزنم و  كرد  زا  ماهفا  1915یناوتان 

ارهز هب  یملاع  1915راختفا 

نز زور  شتدالو ، 1915زور 

نایناهج يوگلا  هنومن و  1916همطاف 

همطاف تیاهن  یب  ياه  1917تلیضف 

ارهز ترضح  تلیضف  1918نیرتالاو 

یهلا لالج  لامج و  ياه  هولج  عمجم  1918همطاف ،

ردقلاۀلیل نطاب  تقیقح و  1919همطاف ،

نیملاعلا ّبر  شرع  همطاف ، هناخ ي  1919فقس 

نایعیش راختفا  هیمطاف ، 1919هفیحص ي 

زامن تابیقعت  لضفا  ارهز ، ترضح  1920تاحیبست 

همطاف يونعم  نادنزرف  1920نایعیش ،

مدآ دالوا  ناگدبز  هاگشرورپ  همطاف ، 1920هرجح ي 

ارهز همطاف ي  یتسیز  1920هداس 

ارهز رظنم  زا  1921تماما 

همطاف هب  نیهوت  تازاجم  1921مادعا ،

ناوناب يوناب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز 1921ترضح 

باتک 1921تاصخشم 

1922راتفگشیپ

یگدنز 1922هصالخ 

تلاسر یحو و  1922دازون 

ردپ 1923هارمه 

همطاف 1924ردام 

هنیدم هب  1924ترجه 
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همطاف ینامسآ  1925تیصخش 

همطاف هب  تبسن  ربمایپ  تبحم  1928رهم و 

ینامسآ 1930جاودزا 

همطاف زیهج  1930هیرهم و 

ناگتشرف 1931هبطخ ي 

لاعتم يادخ  1931هبطخ ي 

مرکا ربمایپ  1932هبطخ ي 

یلع 1932هبطخ ي 

یسورع 1933ياذغ 

یناوخرعش 1933ینامداش و 

داماد سورع و  يارب  ربمایپ  1934ياعد 

وا یگدنز  زا  ییاه  هشوگ  همطاف و  شور  1935قالخا و 

لزنم رد  1936راک 

1937تدابع

1937باجح

ادخ زا  فوخ  1939دهز و 

ینامسآ ياذغ  1939یگنسرگ و 

تکربرپ دنب  ندرگ  دنمزاین و  هب  1941ششخب 

ینارون 1942رداچ 

تسا نیموصعم  زا  یکی  1943همطاف 

هلهابم رد  ربمایپ  1944ناهارمه 

ردپ یگنسرگ  رب  1945هیرگ 

ربمایپ دزن  همطاف  1945مارتحا 

همطاف هناخ  1945ناکدوک 
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ربمایپ زا  1946سپ 

ترتع 1947یفرعم 

هماُسا 1948هاپس 

ردپ رانک  رد  همطاف  هدنخ ي  1948هیرگ و 

ربمایپ 1949تشذگرد 

! 1949هعجاف

یلع هناخ ي  هب  1950موجه 

نیرفن هب  1952میمصت 

یلع زا  تعیب  1952ذخا 

1953كدف

هفیلخ حاضیتسا  ارهز و  1955هبطخ 

نآ همجرت ي  هبطخ و  1956نتم 

یلعج ثیدح  رب  1962دیکأت 

یلعج ثیدح  هب  ارهز  1963خساپ 

هفیلخ 1963خساپ 

هودنا راهظا  ارهز و  1963خساپ 

یلع نداد  يرادلد  1965يدردمه و 

يرامیب 1966هودنا و 

لالب 1966ناذا 

يرامیب رتسب  رد  1966داشرا 

قح نایب  ناوناب و  1967تدایع 

ارهز ندنادرگور  هفیلخ و  1969تدایع 

1969تیصو

1970تداهش
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نفد لحم  تافو و  1971خیرات 

ارهز كاخ  رب  عادو  1972هودنا 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  بتکم  1972رد 

باتک 1973تاصخشم 

لخدم 1973شخب 1 : 

1973لخدم

باتک یفرعم  رد  1973لصف 1 :

ثحب ترورض  رد  ینخس  1976لصف 2 :

س)  ) همطاف یفرعم  رد  1981شخب 2 : 

س)  ) همطاف یفرعم  1981رد 

وا تیبرت  هداوناخ و  1982لصف 3 :

همطاف تبتر  ماقم و  1990لصف 4 :

س)  ) همطاف تیروحم  1998لصف 5 :

س)  ) همطاف یگداوناخ  تایح  2007شخب 3 : 

س)  ) همطاف یگداوناخ  2007تایح 

ردپ همطاف و  2007لصف 6 :

رسمه همطاف و  2014لصف 7 :

يراددنزرف و  س )  ) همطاف 2023لصف 8 :

يراد نوناک  و  س )  ) همطاف 2029لصف 9 :

س)  ) همطاف تایحور  تالاح و  2036شخب 4 : 

س)  ) همطاف تایحور  2036تالاح و 

س)  ) همطاف لقعت  یساسحا و  تایح  2036لصف 10 :

س)  ) همطاف تدابع  2043لصف 11 :

س)  ) همطاف هّیحور  2049لصف 12 :
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س)  ) همطاف لمحت  ربص و  2054لصف 13 :

س)  ) همطاف شور  یشم و  2062شخب 5 : 

س)  ) همطاف شور  2062یشم و 

یگدنز و  س )  ) همطاف 2062لصف 14 :

س)  ) همطاف يداصتقا  یشم  2070لصف 15 :

س)  ) همطاف تاحیجرت  2074لصف 16 :

س)  ) همطاف یعامتجا  تایح  2080شخب 6 : 

س)  ) همطاف یعامتجا  2080تایح 

س)  ) همطاف فافع  ششوپ و  2080لصف 17 :

مدرم یعامتجا و  روضح  2083لصف 18 :

اهینکش بصعت  2087لصف 19 :

نانز تیاده  2092لصف 20 :

س)  ) همطاف یسایس  تایح  2097شخب 7 : 

س)  ) همطاف یسایس  2097تایح 

یسایس یشم  2098لصف 21 :

س)  ) همطاف ياهیبلطقح  2103لصف 22 :

س)  ) همطاف تازرابم  2108لصف 23 :

بیرخت ات  بصغ  زا  2113كدف ،

باتک 2113تاصخشم 

2114میدقت

هلمج دنچ  رد  كََدف   ) 2114راتفگشیپ

ترجه متفه  لاس  ثداوح  زا   ) رَبْیَخ گنج  لّوا  2118لصف 

[ رَبْیَخ گنج  عوقو  للع  ]2118

ساّسح طاقن  هنابش  2118لاغشا 
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صوُمَق مِعَان و  ياهژد  2119حتف 

راّرَف ُرْیَغ  2119ٌراّرَک 

!؟ تساجک 2120یلع 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  تسد  هب  بَحْرَم  2120لتق 

رَبْیَخ هعلق  َِرد  2121تاّیصوصخ 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لئاضف  هب  نمشد  2122فارتعا 

كََدف حلص  همدقم  رَبْیَخ  2122حتف 

رَبْیَخ 2123زورما 

رَبْیَخ ياه  2124سکع 

( هلحن تالاؤس   ) هلحن مّود  2124لصف 

2124هراشا

؟ دوب یسک  هچ  کلم  كََدف » : » لّوا 2124لاؤس 

؟ مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  ای  دوب  نیملسم  لاملا  تیب  ءزج  كََدف »  » 2124ایآ

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  تیکلام  2124لئالد 

نآرق . 12124

تایاور . 22125

رکبابا رارقا  . 32126

رمع رارقا  . 42126

تّنس لها  ياملع  رارقا  . 52126

؟ دوب یسک  هچ  تسد  رد  كََدف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  نامز  رد  مّود : 2127لاؤس 

[ دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رایتخا  تیکلم و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  كََدف » ]»2127

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیکلام  2127لئالد 

نآرق تایآ  . 12127

: تایاور . 22128
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مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  یبتک  دنس  . 32129

[ مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  نِم  ًَۀلِْحن  كَدَِفب  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطاِفل  ْبُتُْکا  ]2129

رمع طسوت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  هتشون  ندرک  2130هراپ 

كََدف لاوما  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهششخب  . 42130

رکبابا طسوت  كََدف »  » زا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يالکو  جارخا  . 52130

كََدف تّیکلم  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياعدا  . 62130

نَمَْیا مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  تداهش  . 72131

رکبابا دوخ  طسوت  كََدف »  » در همان  نتشون  . 82131

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  تیاور  ]2131

هعیش بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]2131

تّنس لها  بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]2131

فینح نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  همان  . 92131

ءافلخ طسوت  كََدف  ندنادرگرب  . 102132

: تّنس لها  ياملع  رارقا  . 112132

؟ دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كََدف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ربمایپ  ارچ  مّوس : 2133لاؤس 

2133هراشا

میکح میلع و  دنوادخ  رما  . 12134

تموکح يرادمامز  . 22134

بولق فیلأت  . 32134

ءارقف نایاونیب و  هب  کمک  . 42134

دنموربآ یگدنز  . 52134

؟ دنداتفا كََدف »  » بصغ رکف  هب  شنایفارطا  هفیلخ و  ارچ  مراهچ : 2134لاؤس 

2135لیالد

تموکح نافلاخم  هب  هوشر  . 12135
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هجدوب دوبمک  . 22135

مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  يداصتقا  تردق  زا  سرت  . 32135

؟ تفالخ بصغ  ای  كََدف  بصغ  يدنب ]: عمج  ]2136

؟ دنک مکحم  ار  تموکح  ياههیاپ  هک  دوب  ياهزادنا  هب  كََدف »  » دمآرد ایآ  مجنپ : 2137لاؤس 

: نآ رایسب  دمآرد  و  كََدف »  » تعسو 2137لئالد 

يرانید رازه  داتفه  هراجا   - 12137

رفن هس  نیب  كََدف  میسقت   - 22137

مالسا هاپس  زیهجت   - 32137

كََدف رهش   - 42137

: مشش لاؤس  2137همدقم 

؟ دوب حیحص  يرما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رکبابا  نتساوخ  دهاش  ایآ  مشش : 2138لاؤس 

: 2138خساپ

[ دشابیم مالسا  عرش  نیناوق  اب  فلاخم  راک  نیا  ]2138

[ لیالد ]2138

: دیلاوذ نوناق  . 12138

: مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  . 22139

: یضاق ملع  . 32140

: هباحص زا  نت  ود  اب  هفیلخ  یلبق  دروخرب  . 42140

: متفه لاؤس  2141همدقم 

؟ دنک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تشاد  قح  رکبابا  ایآ  متفه : 2141لاؤس 

: لّوا 2141هتکن 

[ وا تداهش  ندرک  در  نَمَْیا و  مُا  لوا  دهاش  ]2141

[ وا تداهش  ندرک  در  مالسلاهیلع و  یلع  مود  دهاش  ]2142

[ دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تداهش  ّدر  نیرتگرزب  زا  ]2142
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[ رکبابا هابتشا  نیا  لئالد  ]2142

: هلهابم همیرک  هیآ  . 12142

: ریهطت همیرک  هیآ  . 22142

ربکا قیّدص  . 32142

تسوا اب  هشیمه  قح  . 42142

تمایق ات  نآرق  اب  هارمه  . 52142

یضاق نیرتالاب  . 62143

: مّود 2143هتکن 

: مّوس 2144هتکن 

تاکن 2145نیرخآ 

[ كََدف ثرا  هلأسم  هب  مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  لالدتسا  تلع  ]2146

ثرا ياعّدا  مّوس  2146لصف 

؟ درک مورحم  ثرا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوشیم  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح هب  کسمت  اب  ایآ  لّوأ : 2146لاؤس 

2146باوج

« ُثِّرَوُن ال   » ثیدح رب  لاکشا  2146هدراهچ 

دراد ضراعت  نآرق  اب  ربخ  نیا  هک ] تسا  نیا  تیاور  لاکشا  نیرتمهم  ]2147

؟ دنکیم تلالد  ءایبنا  ندراذگ  ثرا  رب  هدش ، رکذ  تایآ  ایآ  مّود : 2148لاؤس 

؟ دز صیصخت  ار  نآرق  دوشیم  ربخ  نیا  اب  ایآ  مّوس : 2149لاؤس 

؟ دنک مکح  دوب  هدمآ  تسد  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تیاور  ندینش  اب  هک  دوخ  ملع  اب  تسناوتیم  تواضق  دنسم  رد  رکبابا  ایآ  مراهچ : لاؤس 

؟ دشاب وا  ياعدم  تحص  رب  لیلد  دناوتیم  نامز  نآ  مدرم  هباحص و  فرط  زا  كََدف ) بصغ  نایرج  رد   ) رکبابا رب  لاکشا  داریا و  مدع  ایآ  مجنپ : 2151لاؤس 

2151خساپ

[ تسا هدوبن  اهنآ  تیاضر  لیلد  مدرم  توکس  هکنیا  لیالد  ]2151

نامز نآ  مدرم  یتوافتیب  . 12151

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  ياهتنس  رییغت  رب  مدرم  نتفرگن  لاکشا  . 22151
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تموکح زا  تشحو  سرت و  . 32151

[ حیضوت ]2151

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لتق  2152هشقن 

[ رگید هتکن   2]2153

تسا هدرک  لقن  ار  نآ  رکبابا  طقف  تسا و  دحاو  ربخ  تیاور  2153نیا 

رمع نامز  رد  بلطملادبع  نب  سابع  یلع و  ترضح  2154هعزانم 

؟ نآ رب  نادهاش  ای  ُثِّرَوُن » ال   » ربخ نایوار  دعس  ریبز و  فوع ، نب  نمحرلادبع  نامثع ، مشش : 2157لاؤس 

[ خساپ ]2157

ابیز هتکن  2158ود 

[ حیضوت ]2158

خیرات هاگداد  2158نیرتیئانثتسا 

تسا قساف  ربخ ، 2158يوار 

؟ درکن نایب  شرتخد  يارب  ار  نآ  ارچ  دوب ، هقدص  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متفه : 2159لاؤس 

2159خساپ

. دزادنایم کش  هب  ار  ناسنا  نآ ، هب  کّسمت  و  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح تّحص  رد  یمالسا ، ماکحا  هب  رمع  رکبابا و  2160لهج 

ُثِّرَوُن ثیدح ال  رد  رکب  یبا  تایاور  2161بارطضا 

ثیدح لقن  زا  وا  یهن  ُثِّرَوُن و  ثیدح ال  هب  رکبابا  لمع  ندوب  2161داضتم 

؟ دنتشاد تنوکس  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياههرجح  رد  لیلد  هئارا  نودب  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارسمه  ارچ  دسریمن ، ثرا  تسا و  هقدص  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متشه : لاؤس 

؟ دندش نفد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هرجح  رد  یقح  هچ  اب  رمع  رکبوبا و  مهن : 2162لاؤس 

[ خساپ ]2162

رگید 2164ياهتکن 

؟ دیدرگ ضقن  سابع  ینب  هیماینب و  ءافلخ  هصفح ، هشیاع ، نامثع ، رمع ، رکبابا ، طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ارچ  مهد : 2164لاؤس 

رکبابا . 12164

رمع . 22164
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مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  نامثع و  . 32165

هشیاع . 42165

خیرات لوط  رد  افلخ  طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ضقن  -[ 5]2166

[ دش عنام  رمع  یلو  درک …  راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  كََدف »  » اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  جاجتحا  را  سپ  رکبوبا )  ) يوار دوخ  طسوت  ثیدح  ضقن  ]

تافالتخا نیا  زا  ياهنومن  کنیا  2167و 

نومأم نامز  رد  كََدف »  » رما رد  ءاملع  يرفن  رازه  هسلج  2170لیکشت 

؟ دنادرگنرب ار  كََدف »  » دوخ تموکح  نامز  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ  مهدزای : 2172لاؤس 

: تموکح يرادمامز و  نامز  رد  یتح  ناشیا ، هّیقت  . 12172

. میریگیمن سپ  هدش ، بصغ  ام  زا  ملظ  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیب ، لها  ام  . 22173

. دنریگب سپ  زاب  هداد ، رفیک  ار  شبصاغ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنتشاد  تهارک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  . 32173

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  كََدف  يّدام  دعُب  ندوب  شزرایب  . 42174

رمع هنامرشیب  ياهتراسج  رکبابا و  زا  كََدف »  » در همان  2174نتفرگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  كََدف »  » نیبصاغ 2178يازج 

( یلاوع  ) هناگتفه ياهغاب  مراهچ  2178لصف 

( هعبّسلا طئاوحلا  وأ  یلاوع   ) هناگتفه ياهغاب  رب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  2178تّیکلام 

: یخیرات بتک  رد  غاب  تفه  نیا  2179یماسا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبلاطم  یلاوع و  2179بصغ 

هّیکََدف هبطخ  مجنپ  2180لصف 

ءاملع بتک  رد  هّیکََدف  2180هبطخ 

2181هراشا

تّنس لها  ءاملع  2181زا 

هعیش ءاملع  2181زا 

هّیکََدف هبطخ  2182كرادم 

(231 ( ) كََدف بصغ  زا  سپ  مدرم  لباقم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  جاجتحا   ) هّیکََدف هبطخ  2182نتم 
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[ هبطخ داریا  يارب  دجسم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تکرح  ]2182

دنوادخ رکش  دمح و  . 12182

دنوادخ تّینادحو  هب  تداهش  . 22183

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  تلاسر  هب  تداهش  . 32183

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تلع  . 42184

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  . 52184

نآرق زا  تیعبت  هب  مدرم  رما  . 62184

یهلا ماکحا  هفسلف  . 72185

متسه مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  همطاف  نم  دینادب  مدرم  يا  . 82185

دیدش زیزع  مردپ  طسوت  هک  دیدوب  لیلذ  فیعض و  یمدرم  امش  . 92186

؟ دیدوب ام  رب  اهالب  لوزن  رظتنم  دیدرکیم و  رارف  امش  دوب و  نآ  هدننک  شوماخ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اهگنج  ماگنه  رد  . 102186

دیدش تسپ  هیامورف  ناطیش  کی  وریپ  ربمایپ  زا  دعب  ارچ  . 112187

مینکیم ربص  دراد  مکش  رد  ياهزین  هک  یسک  دننام  امش  ياهتراسج  لباقم  . 122187

مالسا یمارگ  لوسر  شردپ  زا  ندرب  ثرا  يارب  نآرق  تایآ  هب  لالدتسا  . 132188

هدننک رادیب  لاؤس  هس  . 142188

!؟ دینکیم یتسس  نم  ّقح  رد  ارچ  دندومرف : هدنکفا و  رظن  راصنا  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هاگنآ  . 152189

دیریگب سپ  زاب  ارم  قح  هک  دیراد  ار  نآ  یماظن  تردق  امش  . 162189

تسا هدرک  نیشن  هناخ  ار  امش  یبلطهافر  هک  امش  رب  رادشه  . 172190

: دومرف نینچ  رکبوبا  خساپ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  . 182191

: دومرف هدرک  مدرم  هب  يور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  . 192192

: دومرف دومن و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  ربق  هب  يور  سپس  . 202192

: دومرف الوم  هب  تفرگ  رارق  دیسر و  هناخ  هب  ترضح  یتقو  دنک . عولط  وا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  لامج  ات  دوب  وا  راظتنا  رد  هناخ  رد  رب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشگرب و  هناخ  هب  دش و  تکاس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  سپس  . 21

هبطخ نیا  تمظع  هرابرد  ناگرزب  ءاملع و  2194راتفگ 

هّیکََدف راعشأ  مشش  2195لصف 
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« راگزاس اضرمالغ  جاح   » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  2195هبطخ 

« ینادرم یلع  دّمحم   - » هّیکََدف 2209هبطخ 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   - » هفیقس ریدغ ، 2227كََدف ،

« دّیؤم اضر  دّیس  جاح   - » كََدف 2231دودح 

« دیؤم اضر  دّیس  جاح   - » 2232كََدف

« يروباشین هدیلوژ  نسح   - » كََدف یلیس ، 2233هچوک ،

« نایچیاچ هَّللا  بیبح   - » 2235كََدف

« لدشوخ  - » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  2235جاجتحا 

« ینادمه يدزیا  ریما   - » كََدف 2239تشذگرس 

كََدف ِزورما  متفه  2245لصف 

[ یمالسا يروهمج  يامیس  رد  كََدف »  » نیمزرس هب  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  رفس  شرازگ  ]2245

یمالسا يروهمج  همانزور  رد  كََدف  يهلأسم  2246حرط 

كََدف ءایحا  يارب  2246ياهمدقم 

. میاهدیسر كََدف »  » هب ام  زیزع ، 2247يارهز 

هلاقم نیا  2249ياههتکن 

نارهت هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  كََدف  هلأسم  2250حرط 

[ كََدف رب  ياهچخیرات  همدقم و  ]2250

دندنادرگ زاب  دنتفرگ و  ار  كََدف  راب  راهچ  تسیب و  2252افلخ 

كََدف هب  رفس  2254شرازگ 

ینارنخس نیا  هتسجرب  2256ياههتکن 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  لّوا  هکبش  اب  2256وگتفگ 

ّجح تاقیم  همانلصف  رد  كََدف  هلأسم  2260حرط 

یناجنسفر یمشاه  هَّللا ، ۀیآ  ترضح  طسوت  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  مرتحم  هعماج  هیسالجا  رد  كََدف »  » هب رفس  2260شرازگ 

كََدف ات  افص  2262زا 
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هبنشود 20/3/1387 كََدف ، زا  2264یشرازگ 

كََدف رد  یناریا  هورگ  نیتسخن  روضح  زا  انریا »  » ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  2265شرازگ 

«: سراف يرازگربخ   » روشک ناتسا  رد 7  كََدف » غاب   » سکع ياههاگشیامن  2266ییاپرب 

 … ام 2267تیلوئسم 

2267تاداهنشیپ

كََدف هقطنم  2268ریواصت 

تشون 2268یپ 

س)  ) ارهز ترضح  2282یناگدنز 

باتک 2282تاصخشم 

باتک عوضوم  باب  رد  2283یشرازگ 

ناتسبرع 2285يارحص 

وا بسن  2288هجیدخ : 

ربمغیپ رتخد  ياهبقل  2292مان و 

ع)  ) همطاف 2296ناراگتساوخ 

رهوش هناخ  رد  ع )  ) ارهز 2304یناگدنز 

(ع) 2307نسحماماتدالو

(ع) نیسح ماما  2308تدالو 

هداد يور  یترودک  رهوش  نز و  نیب  2311ایآ 

ربمغیپ رتخد  2313تدابع 

2313ربمغیپرایتخاردكدف

2314هکمحتف

2315عادولاۀجح

ربمغیپ 2316گرم 

ربمغیپ هناخب  2317موجه 
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2319تموکحبناجزاكدففرصت

ناهاوخداد 2321زکرم 

ربمغیپ رتخد  هب  رکبوبا  2327خساپ 

يرامیب رتسب  رد  ربمغیپ  2330رتخد 

ربمغیپ هناخ  رد  راصنا  2332نانز 

2333توکلمهناتسآرد

2335ارهزندرپسكاخب

ربمغیپ رتخد  2336ربق 

خیرات تربع  2337يارب 

نابز یبرع  یعیش  نارعاش  ياهرعش  زا  یئاه  2344هدیزگ 

یسراف رعش  رد  ربمغیپ  2349رتخد 

ع)  ) همطاف 2354نادنزرف 

ناوراک لزنم  نیسپ  2359او 

موثلک 2362ما 

ناهج يوناب  نیرترب  مالسلا ) اهیلع  ) 2363ارهز

باتک 2363تاصخشم 

میحرلا نمحرلا  هللا  2363مسب 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  ات  تدالو  زا  مالسلا ) اهیلع  ) 2364همطاف

«. تسا تفص  ناسنا  ِيروح  وا  تسا و  نم  حور  و  ملد ، هویم  و  نم ، نامشچ  رون  و  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( 1;) ُۀَّیِسْنِْالا ُءارْوَْحلا  َیِه  َو  َّیَبْنَج  َنَْیب  یِتَّلا  َیِحوُر  َو  يِداؤُف  ُةَرَمَث  َو  یِنْیَع  ُروُن  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف  »

«. مسوب یم  ار  همطاف  يولگ  دوش  یم  ادیپ  ملد  رد  تشهب  قوش  هک  یماگنه  ( 1;) َۀَمِطاف َرَْحن  ُتْلَّبَق  ِۀَّنَْجلا  َیِلا  ُتْقَتْشا  اَذِا  »2366

«. تسا دمحم  رتخد  همطاف  دوش ، یم  دراو  نم  رب  تشهب  رد  هک  یسک  نیتسخن  ( 1;) دَّمَحُم ُتِْنب  ُۀَمِطاف  َۀَّنَْجلا  ََّیلَع  ُلُخَْدی  صْخَش  َلََّوا  َِّنا  »2367

«. تشادن دوجو  دشاب  همطاف  يرسمه  قیال  هک  یسک  دش ، یمن  هدیرفآ  یلع  هاگره  ( 1;) ٌوْفُک َۀَمِطاِفل  ْنُکَی  َْمل  ٌِّیلَع  ْقَلْخُی  َْمل  َول  »2369

. دندینش در  باوج  همه  اما  دنیایب ، وا  يراگتساوخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  ناگرزب  زا  يدایز  نادرم  هک  دش  ببس  يوس ; رگید  زا  زین  وا  یگداوناخ  تفارش  و  رگید ، يوس  زا  ربمایپ  صخش  هب  شباستنا  و  وسکی ، زا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هداعلا  قوف  تالامک 

؟ دوب هچ  همطاف  هّیرهم  مینیبب  2370نونکا 
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. دنام یم  یقاب  رسمه  ود  رمع  نایاپ  ات  شراب  تبکن  راثآ  دناشوپ و  یم  ار  جاودزا  تایح  نارود  مامت  یهاگ  هک  یتالکشم  تسا ، هدوب  جاودزا  هلأسم  رد  اه  هداوناخ  هار  رس  رب  گرزب  لکشم  هس  یسورع » تافیرشت   » و هیزیهج »  » و هیرهم »  » هشیمه

. دومن رّکفت  هب  راداو  ار  ناگداتفارود  دنلبرس و  ار  ناتسود  نیگمشخ و  ار  نانمشد  هک  دومن  ارجا  يا  همانرب  نانچنآ  دندمآ ، دوجو  هب  نآ  زا  یگمه  مالسلا ) هیلع  ) ربمایپ موصعم  نانیشناج  تخاس و  نوگرگد  ار  مالسا  خیرات  زا  یمهم  شخب  هک  دوب  يا  هداوناخ  لیکشت  يارب  هک  یمسارم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمغیپ 

«. تشاد نازوس  یبلق  نایرگ و  ینامشچ  دوب ، هتسب  رس  هب  ازع  لاش  هتسویپ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ( 1;) ِبْلَْقلا َۀَقِرَتْحُم  ِنْیَْعلا ، َۀَیِکاب  ِسْأَّرلا ، َۀَبَّصَعُم  اهِیَبا  َدَْعب  َْتلاز  ام  »

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  2373لیاضف 

. دشاب بتکم  نیا  ناقشاع  نادنم و  هقالع  ياه  تشادرب  و  ناتسود ، هداعلا  قوف  ینیب  شوخ  هجیتن  لیاضف  همه  نیا  دنکن  هک  دراد  دوجو  دنتسین  لئاسم  نتم  رد  هک  دارفا  زا  یضعب  يارب  رطاخ  هغدغد  نیا  هشیمه  دنوادخ ، هاگرد  رد  اهنآ  هداعلا  قوف  تاماقم  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  میظع  لیاضف  ربارب  رد 

. تسا یناسنا  هلضاف  تاکلم  اوقت و  نامیا و  ملع و  نامه  مالسا  نآرق و  یفرعم  ساسا  رب  دهد  یم  شزرا  ناسنا  نیا  هب  هچنآ  و  رت ، نییاپ  تاناویح  نیرت  هدنرد  زا  یضعب  و  دنرترب ، یهلا  ناگتشرف  نیرت  بّرقم  زا  دارفا  یضعب  تسین ، ناسکی  ًامّلسم  اه  ناسنا  شزرا 

. دوش هداهن  تسرد  انب  ریز  گنس  نیا  هک  هدش  دراو  يدایز  ياهروتسد  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ، رب  رد  ار  ناسنا  يدوجو  ياه  شزرا  زا  یمهم  تمسق  هک  تسا  هفطن  لاح  ره  هب  هک  ارچ  تسوا ، هفطن  داقعنا  ناسنا ، دوجو  يانب  گنس  نیتسخن 

. تسا دوجوم  ود  نایم  رد  هبذاج  نیرت  يوق  قشع ، 2378تّبحم و 

. تسا انف »  » برق هلحرم  نیرتالاب  میناد  2380یم 

. تسا حالص  یکاپ و  اوقت و  یلصا  هیاپ  یگتسراو  دهز و  هک  دوش  یم  نشور  دریگ ، یم  تروص  توهش  ماقم و  لام ، هب  دیدش  یگتسبلد  نیمه  رطاخ  هب  اه  تنایخ  اه ، غورد  اه ، متس  و  اه ، تملظ  اه ، تیانج  اهزواجت ، مامت  هک  دهد  یم  ناشن  زین  ام  تادهاشم  تایبرجت و  همه  و  ۀَئیِطَخ » ِّلُک  ُسَْأر  ایْنُّدلا  ُّبُح   » هدمآ يوبن  فورعم  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، ناهانگ  همه  همشچرس  ایند  ّبح  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

. ناهج هنومن  يوناب  نیا  رد  گرزب  تازایتما  نیا  دوجو  رب  تسا  یلیلد  ارهز ، همطاف  شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هداعلا  قوف  هقالع  تساوقت ، نامیا و  ملع و  اهنآ  نیرت  مهم  هک  دریگ  یم  همشچرس  یلماوع  زا  ًامتح  تسین ، هداس  تّبحم  کی  دارفا ، هب  تبسن  دنوادخ  يایلوا  تّبحم 

. دوش یم  نامه  دهاوخ  یم  وا  ار  هچنآ  دراذگ و  یم  رثا  نیوکت  ناهج  رد  ادخ  نامرف  هب  شا  هدارا  ددرگ ، لئان  وا  برق  ماقم  هب  و  دتفیب ، وا  ناج  رد  یهلا  تافص  زا  يوترپ  و  دوش ، يوق  ناسنا  حور  هک  یماگنه 

. دوش یم  تابثا  وا  يارب  تلیضف  نیرترب  دوش  دراو  همه  زا  شیپ  یسک  رگا  و  تسا ، ناسنا  کی  تداعس  رب  ینشور  لیلد  یهلا ، تمحر  میظع  نوناک  نآ  تشهب ، رد  دورو 

. دریگ ماجنا  یمیکح  صخش  هلیسوب  يراذگمان  رگا  هتبلا  تسا ، نآ  بحاص  یگنوگچ  رگنایب  الومعم  یمان  2385ره 

: تسا هدمآ  ریز  ثیدح  رد  هکنانچ  تفرگ  تروص  ادخ  نامرف  هب  زین  هیده  نیا  هک  نیا  بجع  داد و  وا  هب  زین  يدام  رهاظ  هب  هیده  کی  میناد . یمن  یم  ار  یضعب  )و  مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  حیبست  دننام  هدش  طبض  خیرات  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  دوب  رت  شزرارپ  رتاهبنارگ و  يرگید  زا  مادک  ره  هک  داد  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  يونعم  هداعلا  قوف  يایاده  زا  ریغ 

. مالسا ردص  خیرات  مهم  ياهامعم  زا  یتمسق  لح  يارب  تسا  يا  هچیرد  دشاب و  یم  یناوارف  ياه  بیشن  زارف و  و  یسایس ، ياه  هئطوت  اب  هتخیمآ  هک  تسا ، ماع  هدرتسگ و  روط  هب  مالسا  خیرات  ًامومع و  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  و  ًاصوصخ ، ( مالسلا اهیلع  ) مالسا يوناب  همطاف  یگدنز  ياه  ناتساد  نیرتاغوغرپ  نیرتزیگنا و  مغ  زا  یکی  كدف  ناتساد 

) دوب یناوارف  ياه  لخن  ناشوج و  يا  همشچ  نآ  رد  و  دنا ، هتشون  رتمولیک  لهچ  دصکی و  ار  هلصاف  نیا  یضعب  دوب ، هار  زور  هس  ای  ود  هنیدم  نآ و  نایم  هک  ربیخ »  » کیدزن زاجح  نیمزرس  رد  دوب  يزیخلصاح  دابآ و  يا  هیرق  دنا : هتشون  تغل  بابرا  ناخّروم و  زا  يرایسب  هک  يروطب  كدف » »

! ریگارف یّلک و  نایرج  کی  زا  تسا  يا  هدیدپ  و  گرزب ، ریجنز  کی  زا  تسا  يا  هقلح  هکلب  دومن ، ادج  رصع  نآ  ثداوح  ریاس  زا  ناوت  یمن  ار  كدف  عوضوم  تقیقح  رد  دوب ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  یمالسا  هعماج  رب  مکاح  یسایس  لئاسم  عاعشلا  تحت  نآ  يداصتقا  هبنج  هکلب  دشاب ، یلام  هبنج  هب  طوبرم  اهنت  هک  دوبن  يا  هداس  هلأسم  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا  يوناب  زا  كدف »  » نتفرگ

؟ تشگزاب مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  كدف  2389هنوگچ 

؟ دوب تلع  هچ  هب  كدف  هلأسم  ربارب  رد  يریگعضوم  نیا  هک  تسا  زیگنا  لاؤس  ًاعقاو  نیا  و  دوش ، هدنادرگزاب  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  زا  یکی  هب  هک  دندرک  داهنشیپ  یسابع ، هفیلخ  نومأم  یتح  ای  زیزعلادبع و  نب  رمع  دننام  يدارفا  و  رگید ، ناماما  هن  درک و  یتلاخد  رما  نیا  رد  شتموکح  نارود  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع هن  دندرکن ، تلاخد  كدف  رما  رد  زگره  نیتسخن ، بصغ  زا  دعب  تیب  لها  ناماما  زا  کی  چیه  هک  نیا  هجوت  لباق  رایسب  لئاسم  زا 

. میدرک نایب  البق  ار  نآ  دانسا  هک  دنا  هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا  فورعم  یباحص  زا  زین  تّنس  لها  ياملع  زا  یعمج  هکلب  هعیش  نارّسفم  اهنت  هن  هک  تسا  یبلطم  نیا  دش ، راذگاو  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ يوس  زا  ُهَّقَح ) َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  نامز  رد  میتفگ ـ  هکنانچ  كدف ـ 

: دنک یم  ضرع  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  دیشرلا  نوراه  هک  یماگنه  هک  نیا  بجع  اما  دشاب  هدیشوپ  یفخم و  یسک  رب  هک  دوبن  يزیچ  نآ  دودح  زبسرس و  مّرخ و  ربیخ ، یکیدزن  رد  دوب  ییاتسور  ًارهاظ  میتفگ ـ  هک  هنوگ  نامه  كدف ـ 

. داعبا مامت  رد  هدش و  باسح  يا  هئطوت  دوب ، نایرج  رد  تماما  تیالو و  ماقم  نتفرگ  هدیدان  یمالسا و  تفالخ  تموکح و  نتم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تیب  لها  ندز  رانک  يارب  یگرزب  هئطوت  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هتفرگرب ، رد  مالسا  خیرات  لوط  رد  ار  کچوک  ًارهاظ  ياتسور  نیا  هک  ییاه  نافوط  كدف و  زیگنا  مغ  ناتساد 

.) دش رداص  مکاح  ماظن  فرط  زا  دوب ـ  هدش  راذگاو  یمهم  حلاصم  يور  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  يوس  زا  هک  كدف ـ  نیمزرس  هرداص  مکح  هلمج  زا  دش ، لقتنم  درک  یم  طابترا  نآ  اب  يوحن  هب  هک  زیچ  ره  هب  سپس  دوب ، تفالخ »  » زکرم نافوط  نیا  نوناک  و  تفرگ ، ارف  ار  مالسا  ناهج  رسارس  یبیجع  نافوط  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تلحر  زا  دعب 
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.) دش رداص  مکاح  ماظن  فرط  زا  دوب ـ  هدش  راذگاو  یمهم  حلاصم  يور  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  يوس  زا  هک  كدف ـ  نیمزرس  هرداص  مکح  هلمج  زا  دش ، لقتنم  درک  یم  طابترا  نآ  اب  يوحن  هب  هک  زیچ  ره  هب  سپس  دوب ، تفالخ »  » زکرم نافوط  نیا  نوناک  و  تفرگ ، ارف  ار  مالسا  ناهج  رسارس  یبیجع  نافوط  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  تلحر  زا  دعب 

: تسا ریز  عبانم  تسا  هدمآ  نآ  رد  هبطخ  نیا  هک  یعبانم  هلمج  زا  و  تسین ، دحاو  ربخ  زگره  دننک ، یم  لایخ  یضعب  هچنآ  فالخرب  و  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  رایسب  ياهدنس  هلسلس  اب  تّنس  لها  هعیش و  گرزب  ياملع  هک  تسا  يروهشم  ياه  هبطخ  زا  هبطخ  نیا 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  هناگادج  دیاب  دنک و  یم  بیقعت  ار  ینشور  فده  مادک  ره  هک  دنز  یم  رود  روحم  تفه  رب  دوش و  یم  لیکشت  شخب  تفه  زا  تقیقح  رد  ریظن  مک  اّرغ و  هبطخ  نیا 

! اهالاو نَنِم  ِمامَت  َو  اهادَْسا ، ءالآ  ِغوُبُس  َو  اهأَدَتْبا ، مَِعن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَق ، اِمب  ُءانَّثلا  َو  َمَْهَلا  ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  َمَعَْنا  ام  یلَع  ُدْمَْحَلا ِِهللا  »2399

. ٌَۀنوُرْقَم ِمَدَْعلا  َِۀیاهِِنب  َو  ٌَۀنوُصَم ، َلیِواهالا  ِرْتَسِب  َو  ٌَۀنوُنْکَم ، ِبْیَْغلِاب  ُِقئالَْخلا  ِذِا  ُهَثَعَتْبا ، ِنَا  َلْبَق  ُهافَطْصا  َو  َُهلَبَتْجا ، ِنَا  َلْبَق  هاّمَس  َو  َُهلَسَْرا ، ْنَا  َلْبَق  ُهَبَجَتْنا  َو  ُهَراتْخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدْبَع  ًادَّمَحُم  ِیَبا  ََّنا  ُدَهَْشا  َو  »

: َْتلاق َو  ِسِلْجَْملا  ِلَْها  یِلا  ُمالَّسلا  اَهْیَلَع  ْتَتَفَْتلا  َّمُث  »2402

. ًاطَطَش ُلَعَْفا  ام  ُلَعَْفا  َو ال  ًاطَلَغ ، ْلوَُقا  ام  ُلوَُقا  َو ال  ًاءَْدب  َو  ًادْوَع  ُلوَُقا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ٌدَّمَحُم ِیَبا  َو  ُۀَمِطاف ، یَِّنا  اوُمَلْعا  ُساّنلا ! اَهَُّیا  َْتلاق :  َّمُث  »2404

. ْرَبْقُی اَّمل  ُلوُسَّرلا  َو  ْلِمَدْنَی ، اَّمل  ُحْرُْجلا  َو  ٌبیِحَر ، ُمْلَکْلا  َو  ٌبیِرَق ، ُدْهَْعلا  َو  اذه  ْمُکِبْرِش ، َرْیَغ  ْمُتْدَرَْوا  َو  ْمُکِلِِبا ، َرْیَغ  ْمُتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاْفَلاَف  ْمُکَشَمَْحا  َو  ًافافِخ ، ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَهْنَتْسا  َّمُث  َنیِظِحالُم ، ِهیِف  ِةَّرِغِْلل  َو  َنیِبیِجَتْسُم ، ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاْفَلاَف  ْمُکِب ، ًافِتاه  ِهِزَرْغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناطْیَّشلا  ََعلَْطا  َو  ْمُکِتاصَرَع ، ِیف  رَطَخَف  َنیلِطْبُْملا ، ُقیِنَف  َرَدَه  َو  َنیِّلَقالا ، ُلِماح  َغََبن  َو  َنیِواْغلا ، ُمِظاک  َقَطَن  َو  ِنیِّدلا ، ُبابْلِج  َلَمَس  َو  ِقافِّنلا ، ُۀَکیِسَح  ْمُکیف  ْتَرَهَظ  ِِهئایِفَْصا ، يوْأَم  َو  ِِهئایِبَْنا  َراد  ِِهلآ ) َو  ِهْیَلَع  ُهللا  یَّلَص   ) ِهِّیِبَِنل ُهللا  َراتْخا  اَّمَلَف  »

. ِّیِفَّصلا ِّیِبَّنلا  ِنَنُس  ِدامِْخا  َو  ِِّیلَْجلا  ِنیِّدلا  ِراوَْنا  ِءافِْطا  َو  ِّيِوَْغلا  ِناطْیَّشلا  ِفاتِِهل  َنوُبیِجَتْسَت  َو  اهَتَرْمَج ، َنوُجِّیَهُت  َو  اهَتَدْقَو  َنوُروُت  ْمُتْذََخا  َّمُث  اهُدایِق ، َسَلْسَیَو  اهُتَرَْفن ، َنُکْسَت  ْنَا  َثْیَر ) یِلا   ) َثْیَر ِّالا  اوُثَبْلَت  َْمل  َّمُث  »

: َْتلاقَف ِراصنالا  َوَْحن  اهِفْرَطِب  ْتَمَر  َّمُث  »2410

( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا  يوناب  هبطخ  2413نیمود 

. دومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ار  دوخ  كاپ  ناج  و  تساخنرب ، نآ  زا  زگره  هک  يرامیب  نامه  درک ، نایب  يرامیب  رتسب  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسا  2413يوناب 

: تسا هجوت  لباق  ریز  عبنم  تفه  هلمج  زا  و  هصاخ ، بتک  رد  مه  هماع و  بتک  رد  مه  تسا ، هدش  لقن  یفلتخم  عبانم  رد  هبطخ  2415نیا 

؟ ِهللا ِلوُسَر  َۀَنْباَی  ِکِتَّلِع  ْنِم  ِتْحَبَْصا  َفْیَک  اَهل : َنْلُقَف  اَهنْدُعَی ، ِراصْنالا ، َو  َنیرِجاهُْملا  ُءاسِن  اهَْیِلا  َعَمَتْجا  اهِیف  ْتَیِّفَوُت  یِتَّلا  َۀَضرَْملا  مالسلا ) اهیلع  ) ُۀَمِطاف ْتَضِرَم  اَّمل  »

(.) ُنیِبُْملا ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلَذ  َالَأ   ) ِنیِّدلا َو  ایْنُّدلا  ِروُمُِاب  ِنیِبّطلا  َو  َنیِمالا  ِحوُّرلا  ِطِبْهَم  َو  َِۀلالَّدلا ، َو  ِةَّوُبُّنلا  ِدِعاوَق  َو  َِۀلاسِّرلا  یِساوَر  ْنَع  اهوُعَزْعَز  ّیَنا  ْمُهَحْیَو  »

. ْمُُهلْوَق ٌبَجَعَف  ْبَجْعَت  ْنِا  َو  ًابَجَع ، ُرْهَّدلا  َكاََرا  َتْشِع  اَم  َو  ْعِمَتْساَف  َّمُلَه  َالا  »2418

. ًاشْأَج ِۀَنْتِفِْلل  اوُّنِئَمْطا  َو  ًاسُفَْنا  ْمُکایْنُد  ْنَع  اوُبیِط  َّمُث  َنوُلَّوالا ، َسََّسا  ام  َّبِغ  َنوُلاّتلا  فِرْعَی  َو  َنوُلِطْبُْملا  ُرَسْخَی  َِکلانُه  ًادیِبُم ، ًافاعُذ  َو  ًاطیِبَع ، ًامَد  ِبْعَْقلا  الِم  اوُبِلَتْحا  َّمُث  ُجِتْنُت ، امَثْیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحََقل ، ْدََقل  يِرْمََعل  اََما  »

: اوُلاق َو  َنیِرِذَتْعُم  ِراصْنالا  َو  َنیِرِجاهُْملا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌمْوَق  اهَْیِلا  َءاجَف  َّنِِهلاجِر  یلَع  مالسلا ) اهیلع  ) اَهلْوَق ُءاسِّنلا  ِتَداعَاَف  َۀلْفَغ : ُْنب  ُدْیَوُس  َلاق  »2422

. دنزیر یم  ترسح  کشا  دوخ  ریصقت  یهاتوک و  رب  سپس  دننک  یم  سمل  دوخ  دوجو  مامت  اب  ار  اه  توغاط  هماکدوخ و  حلاصان و  ياه  تموکح  كاندرد  بقاوع  هک  دننادب  و  دنشاب ، ناشلامعا  موش  هجیتن  راظتنا  رد  دیاب  دننک  نینچ  رگا  و  دنهدن ، حجار »  » رب حوجرم »  » حیجرت ساسح  ياه  تسپ  يارب  دارفا  باختنا  رد  و  دننکن ، دروخرب  یحطس  هلأسم ، نیا  اب  دنیاین ، رد  لهاان  دارفا  اب  يراکشزاس  رد  زا  دنهدن و  ناشن  یتوافت  یب  یتسس و  یمالسا  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  راصعا ، نورق و  مامت  رد  اه  ناملسم  همه  يارب  تسا  یسرد  یلو  دشاب ، یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  هلأسم  هب  رظان  هدش و  داریا  یصاخ  عطقم  رد  هچرگ  هبطخ  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  يرورض  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد 

نیملاعلا آاسن  هدیس  مالسلااهیلع  2423ارهزلا 

2423ةراشا

2424ۀمدقملا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لیحر  یتح  ةدالولا  ذنم  مالسلا  اهیلع  2425ۀمطاف 
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مالسلا اهیلع  ۀمطافل  ۀنومیملا  2425ةدالولا 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  بح  2427رس 

اهیبا مأ  2428ۀمطاف 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریمأ  ۀجوز  مالسلا  اهیلع  2429ۀمطاف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  اهیبأ  لیحر  دعب  مالسلا  اهیلع  2433ۀمطاف 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  2434لئاضف 

2434ةراشا

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  2435ۀلزنم 

نیملاعلا ءاسن  2437ةدیس 

ۀیسنا 2439ءاروح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  یلا  سانلا  بحأ  مالسلا  هیلع  2440ۀمطاف 

هللا نم  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  2442برق 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  2443دهز 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  ۀّیملعلا  2445ۀناکملا 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  2446تامارک 

ۀنجلا دری  نم  2446لوأ 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ءامسأ  2447یناعم 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  2448ۀیده 

2448ةراشا

ۀملؤملا كدف  2449ثادحأ 

2449ةراشا

كدف بصغ  یف  ۀیسایسلا  لماوعلا  - 12450

روصعلا ربع  كدف  - 22451

مالسلا مهیلع  يدهلا  ۀمئأ  كدف و  - 32453
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ۀیخیرأت ۀمکحم  - 42454

! كدف دودح  - 52456

2457جاتنتسا

ةریبکلا 2457ۀمحلملا 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  مالسإلا  ةدیسل  ۀیخیرأتلا  2457ۀبطخلا 

ۀبطخلا قئاثو  2459دیناسأ و 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ۀبطخل  ۀعبسلا  2460رواحملا 

نیوکتلا فده  هتافص و  هَّللا و  2460دیحوت 

هفادهأ ُهصئاصخ و  ۀیماسلا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  2462ۀلزنم 

ماکحألا ۀفسلف  هَّللا و  2464باتک 

مکاحلا ماظنلا  نم  اهفقوم  2465نالعإ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دعب  2467ةدرلا 

اهدینفتو نیبصاغلا  ججح  كدف و  بصغ  ۀصق  سداسلا  2469روحملا 

راصنألا ةرصن  2471بلط 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  مالسإلا  ةدیسل  ۀیناثلا  2474ۀبطخلا 

ۀنیدملا ءاسن  یف  ۀملؤملا  2474ۀبطخلا 

مالسلا اهیلع  ءاسنلا  ةدیس  ۀبطخ  دانسأ  2475ۀشقانم 

لوألا 2476مسقلا 

یناثلا 2477مسقلا 

2477ةراشا

ۀیهلإلا میقلا  2477رییاعملا و 

ثلاثلا 2479مسقلا 

2479ةراشا

« حجارلا  » یلع حوجرملا »  » 2479حیجرت
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عبارلا 2480مسقلا 

2480ةراشا

ۀموؤشملا هترمث  ءیطاخلا و  2480رایتخالا 

سماخلا 2482مسقلا 

2482ةراشا

ۀملؤملا ةریرملا و  2482ۀبوجألا 

ۀمهم 2483ۀظحالم 

یحولا تیب  یلع  2484ةراغلا 

2484ةراشا

2484ۀمدقملا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکألا  یبّنلا  مالک  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمصع  - 12485

ۀّنسلاو نارقلا  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  ۀناکم  - 22485

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  اهدلاو  لیحر  دعب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  ۀمرح  کته  - 32486

« فّصنملا  » هباتکو ۀبیش  یبأ  نبا  - 12486

« فارشالا باسنا   » هباتک یف  يرذالبلا  - 22486

« ۀسایسلاو ۀمامإلا   » هباتک یف  ۀبیتق  نبا  - 32487

هخیراتو يربطلا  - 42487

« دیرفلا دقعلا   » هباتک یف  هبر  دبع  نبا  - 52487

« لاومالا  » هباتک یف  دیبع  وبا  - 62488

ریبکلا مجعملاو  یناربطلا  - 72488

« دیرفلا دقعلا   » هبر و دبع  نبا  - 82489

« تایفولاب یفاولا   » هباتک یف  ماّظنلا  مالک  - 92489

« لماکلا  » باتک یف  دربملا  - 102489

« بهذلا جورم   » يدوعسملا و - 112489
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« لادتعالا نازیم   » باتک یف  مراد  یبأ  نبا  - 122490

« یلع مامإلا   » هباتک یف  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 132490

ۀیطع نب  لتاقم  باتک  - 142490

: 2490ۀجیتنلا

نز تیصخش  رگایحا  اهیلع ) هللا  مالس   ) 2491همطاف

باتک 2491تاصخشم 

2491همدقم

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف تدالو  لوا :  2497لصف 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف جاودزا  مود :  2510لصف 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تالامک  موس :  2521لصف 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تداهش  مراهچ :  2530لصف 

خیرات همولظم  لوسّرلا ، 2544ۀعضب 

باتک 2544تاصخشم 

2545راتفگشیپ

(2) هرس سدقیماما  هیقف  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ملق  هب  2545ياهمدقم 

لّوا 2546سلجم 

مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  تداهش  2546نایب 

مّود 2553سلجم 

؟ تسیچ راّفک  رب  يزوریپ  2553همّدقم 

مّوس 2559سلجم 

!؟ دش زاغآ  اجک  زا  2559اههنتف 

مراهچ 2567سلجم 

رّکفت 2567راثآ 

مجنپ 2574سلجم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا اهیلعارهز  2574همطاف 

اه 2580یقرواپ 

ج43 توریب ،) ط -   ) راونألا 2586راحب 

2586ةراشا

نوعبرألا ثلاثلا و  2586ءزجلا 

نیسحلا ع نسحلا و  ۀمطاف و  خیرات  2586باتک 

2587ةراشا

ءامسلا ضرألا و  تماق  ام  اهینب  اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  ءارهزلا  ۀمطاف  ءاروحلا  ۀیسنإلا  ءارذعلا و  لوتبلا  نییصولا  فرشأ  ۀجوز  نیدلا و  ۀمئأ  راونأ  ةاکشم  نیلسرملا و  دیس  ۀعضب  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیس  خیرات  باوبأ 

اهخیراوت لمج  اهیلع و  هللا  تاولص  اهلئامش  اهتیلح و  اهتدالو و  2587باب 1 

اهلئاضف ع ضعب  اهئامسأ و  2591باب 2 

اهیلع هللا  تاولص  اهتازجعم  اهلاوحأ و  ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  2596باب 3 

اهمدخ ضعب  ریس  اهیلع و  هللا  تاولص  اهقالخأ  مراکم  اهریس و  2629باب 4 

اهیلع هللا  تاولص  اهجیوزت  2636باب 5 

یلع ع عم  اهترشاعم  ۀیفیک  2663باب 6 

اهملظ نم  یلع  هللا  ۀنعل  اهیلع و  هللا  تاولص  اهنفد  ءافخإ  یف  ۀلعلا  نایب  اهنفد و  اهلسغ و  اهتداهش و  یلإ  اهضرم  یف  اهتیاکش  اهنزح و  اهئاکب و  ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 

رشحملا یلإ  اهئیجم  ۀیفیک  ۀمایقلا و  یف  اهیلع  هللا  تاولص  اهملظت  2699باب 8 

ۀقیقح لوسرلا ص  دالوأ  نم  مهنأ  مهلضف و  مهلاوحأ و  اهتیرذ و  اهدالوأ و  2703باب 9 

اهیلع هللا  تاولص  اهتاقدص  اهفاقوأ و  2707باب 10 

نیح لک  یف  امهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعل  نیدبآلا و  دبأ  امهیلع  هللا  تاولص  نیعمجأ  ۀنجلا  لهأ  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلا و  نیلقثلا  لوسر  نیع  یترق  نیمامهلا  نیمامإلا  خیرات  باوبأ 

امهیلع هللا  تاولص  امهمیتاوخ  شقن  اهللع و  امهئامسأ و  امهتدالو و  2708باب 11 

امهیلع هللا  تاولص  امهیلع  صوصنلا  امهبقانم و  امهلئاضف و  2720باب 12 

امهلضفب فلاؤملا  فلاخملا و  رارقإ  امهیلع و  هللا  تاولص  امهقالخأ  مراکم  2750باب 13 

امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  نسحلا  ۀنجلا  لهأ  بابش  دیس  یکزلا  مامإلاب  صتخی  ام  2752باوبأ 

هیلع هللا  تاولص  هیلع  صنلا  2752باب 14 
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هیلع هللا  تاولص  هتازجعم  2752باب 15 

هیلع هللا  تاولص  هتاجاجتحا  رداون  هتلالج و  هفرش و  هلضف و  هملع و  هلمع و  هقالخأ و  مراکم  2761باب 16 

هل سانلا  ۀعیب  امهیلع و  هللا  تاولص  هیبأ  ةداهش  دعب  هبطخ  2776باب 17 

حّحصملا 2779ۀملک 

باوبألا نم  ءزجلا  اذه  یف  ام  2780سرهف 

( باتکلا زومر  )2781

اهیلع هللامالس  ارهز  ترضح  یناگدنز  2784ياههزومآ 

باتک 2784تاصخشم 

2784همدقم

تداعس ياه  2785هوسا 

س)  ) ارهز همطاف  یناگدنز  ياه  هزومآ  ای  2787هریس 

نانموم ریما  ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  2787تافص 

ارهز همطاف  شنیرفآ ، يوناب  كاپ  نانخس  هللا  لوسر  تخد  یقالخا  2788ياههاگدید 

همطاف هاگن  زا  2788قوقح 

ینامسآ 2788تافص 

نیریش 2789ياهشنیب 

ارهز ترضح  دروخرب  ياه  هویش  یسانش و  2789نمشد 

ماکحا هفسلف  نایب  رد  هشیدنا  2789يانشور 

همطاف یسانش  2790تیصخش 

ینامسآ نانخس  نیرخآ  رد  یناگدنز  ياه  2790هزومآ 

ییادخ يا  هبطخ  اب  تبالص  2791يانیس 

تفرعم ياه  2791هتخودنا 

نانمؤمریما ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  2792تافص 

هداوناخ 2792هناخ و 
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نانمؤمریما ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  2793تافص 

یگدنز هب  تبسن  شنیب  2793تریصب و 

وا یناور  یحور  داعبا  اب  ییانشآ  رسمه و  2795تخانش 

رسمه اب  یهارمه  2796یلدمه و 

رسمه تیصخش  هب  2798مارتحا 

2800یقرواپ

ِءاسِکلا ُثیدح  2803نتم 

باتک 2803تاصخشم 

ءاسک ثیدح  2804دانسا 

2805نتم

2807همجرت

تفگش راثآ  ءاسک و  2808ثیدح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  2811هرابرد 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  کناب 

باتک تاصخشم 

1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناگدنسیون  زا  یعمج  اهیلع / هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  کناب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 
هنایار  هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  : عوضوم

یمطاف ياهینتسناد 

باتک تاصخشم 

 - 1354 یلع ، یناهفصا ، یلازغ  هسانشرس :
هب  ] یمومع لضاف  دـمحم  ییاباب ، اقآ  يدـهم  ازریم  راتـساریو  یناهفـصایلازغ ؛ یلع  فلوم  یمطاف / ياهینتـسناد  روآدـیدپ : مان  ناونع و 

. نامیا يوکین  هشیدنا  شهوژپ  هسسوم  شرافس ]
.1388 ترتع ، رطع  مق : رشن : تاصخشم 

761ص. يرهاظ : تاصخشم 
5  - 41  - 5588  - 600  - 978 لایر :  80000 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 
: تشاددای

. همانباتک
11ق  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم :

رعش 11ق -  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ، )  ) ارهز همطاف  عوضوم :
یسانشباتک 11ق -  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ، )  ) ارهز همطاف  عوضوم :

نامیا يوکین  هشیدنا  یشهوژپ  هسسوم  هدوزفا : هسانش 
BP27/2/غ44د2 1388 هرگنک : يدنب  هدر 

297/973 ییوید : يدنب  هدر 
1866718: یلم یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
و س )  ) ءارهّزلا همطاف  يربکلا ، هقیدّصلا  هّیقّنلا ، هثّدـحملا  امّیـس  نیرهاّطلا ، نیبّیّطلا  هلآ  دّـمحم و  یلع  هللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هللادـمحلا 

. نیّدلا موی  مایق  یلا  نیعمجأ  مهئادعا  یلع  همئادلا  هنعّللا 
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ياهتـسیاش بلطم  هتخادرپ و  نآ  هب  دـناوتب  رـشب  نهذ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  س )  ) ارهز يهمطاف  ترـضح  ناـهج  ود  يوناـب  گرزب  ماـقم 
. دیوگب نآ  يهرابرد 

اهوبا و همطاف و  مُه  : ) دـنوادخ يهتفگ  هک  (، 1  ) دـناهدیخرچ شتفرعم  درِگ  هتـشذگ ، نورق  راصعا و  هدوب و  ناکما  ملاع  يهرئاد  بطق  وا 
. تسا تقیقح  نیا  يایوگ  ( 2 ( ) اهونب اهلعب و 

. ناشنادنزرف و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  رگم  تسین ، رّسیم  تانکمم  زا  يدحا  يارب  وا  تلزنم  تمظع و  رب  هطاحا 
!؟ دنکیم ادیپ  هطاحا  دودحم  ان  رب  دودحم  هنوگچ 

!؟ دشاب هتشاد  ار  سونایقا  تعسو  دناوتیم  بآ  يهرطق  هنوگچ 
(3 ، ) تسین نکمم  یـسکرب  وا  تاذ  هنک  كرد  درادن و  گرزب  يادخ  رب  یکاردا  یملع و  يهطاحا  ام  دودـحم  لوقع  هک  یلیلد  نامه  هب 

. تسین نکمم  زین  س )  ) ارهز يهمطاف  ترضح  سدقم  دوجو  رب  هطاحا 
دیدرت نودب  هکنیا  زج  دنشابیمن ، یهانت  مدع  تعسو و  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  دننام  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیبلها  کش  نودب  هتبلا 

و دـنروانهپ . يایرد  ربارب  رد  ياهرطق  يهلزنم  هب  ناـشیا  لـباقم  رد  نارگید  هک  يروط  هب  تسا ، رتشیب  ناـشیدوجو  هعـس  تاـنکمم  همه  زا 
: دیامرفیم ص )  ) ادخ ربمایپ 

(4 « ) اهتفرعم نع  اومطف  قلخلا  ّنأل  همطاف  یتنبا  تیمس  »
تسا بلطم  نیا  هاوگ  یناوارف  يّهلدأ  هچنانچ  تسا  رتالاب  ص )  ) ءایبنالا متاخ  زج  هب  ناربمایپ  يهّیلک  زا  س )  ) ارهز ترضح  تقیقح  رد  و 

. دش دهاوخ  ثحب  رضاح  يهتشون  رد  هک 
نینچمه دننام ، هیبش و  تادوجوم  نیب  رد  دیرفآ  ار  س )  ) ارهز ترـضح  لاعتم  يادخ  هک  ینامز   ) دوشیم رهاظ  نینچ  يرگید  تایاور  زا 

. تشادن دوجو  ترضح  نآ  يارب  يوفک 
(5 : ) تسا هدش  دراو  يددعتم  تایاور  هنیمز  نیا  رد  هک  دیرفآ  ار  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  لاعتم  رداق  يادخ  عقوم  نآ  رد 

نآ دراد  دوجو  هک  يرامـشیب  لئالد  تایاور و  دوجو  اب  هنوگچ  سپ  تسا  تّجح  ع )  ) شموصعم كاپ و  نادنزرف  مامت  رب  ترـضح  نآ 
(6 ( ؟ دشابن رترب  ءایبنا  زا  ترضح 

: دنیامرفیم ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  هراب  نیا  رد 
انیلع هّجح  یه  و 

(7 . ) تسا تّجح  ام  همه  رب  ناشیا  و 
: دنیامرفیم جع )  ) رصع ّیلو  ترضح  نامز  ماما  زاب 

(8 « ) هنسح هوسا  یل  هللا  لوسر  هنبا  یف  «و 
. تسا یئوکین  يوگلا  متّجح ) قیالخ  رب  هک   ) نم يارب  ادخ  لوسر  تخد  رد  و 

: دیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  و 
(. 9 ( ) یّنِم ٌریخ  یُّما  )

(. تسا رتهب  نم  زا  مردام  )
. تسا یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  ياراد  ع )  ) يده هّمئا  دننامه  ناشیا 

يهضافا فطل و  ببس  ع )  ) همئا تسا و  هداد  رارق  یتسه  ناهج  شنیرفآ  ییاغ  ّتلع  ملاع و  تقلخ  يهطـساو  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  اریز 
. دنشابیم تانکمم  مامت  رب  تکرب  ریخ و 

: هدش تیاور  ع )  ) موصعم زا 
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(10 . ) دشاپیم مه  زا  شمظن  دوریم و  ورف  مهرد  نیمز  دنشابن ، نیمز  يور  ع )  ) نیموصعم همئا  رگا 
. تسا تاّیدام  مایق  هک  ( 11  ) هعبرا رصانع  دننامه  دنملاع ؛ ییاپرب  ببس  نانآ 
. دش دهاوخ  مدهنم  هدیشاپ و  ورف  يدام  ملاعو  نیمز  دشابن  رصانع  نیا  رگا  و 

يرگید تایاور  هچنانچ  دنکیم . تباث  س )  ) همطاف ترضح  يارب  ار  ضیف  يهطساو  ماقم  تسا ، هّیـسدق  ثیداحا  زا  هک  ءاسک  ثیدح  رد 
. دیامنیم یفرعم  بیغ  هب  هاگآ  ملاع و  ار  وا 

تسا لماک  ناسنا  کی  تافص  يهعومجم  هک  ارس  ود  يوناب  نآ  يهریس  رد  تقد  بقانم و  لئاضف و  تالامک و  يهعلاطم  اب  هک  تسام  رب 
زا عافد  ترضح  نآ  سرد  نیرتمهم  هک  مینادب  میریگب و  دنپ  زومآ ، تربع  ياهـسرد  ترـضح و  نآ  ياه  شور  هریـس و  زا  يدنم  هرهب  و 

هداتفا و هرطاـخم  هب  هقلطم » تماـما  تیـالو و  ریـسم   » هک دندیـسر  ساـسحا  نیا  هب  یناـمز  گرزب  يوناـب  نآ  تسا ، هقلطم  تیـالو  میرح 
ع)  ) تیب لها  ندرک  يوزنم  قیرط  زا  تشاذـگ ، هعیدو  هب  دوخ  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یتناما  ود  ناـمه  ترتع » نآرق و   » نانمـشد

. دندرک مالسا  زغم  حور و  يدوبان  رد  یعس  دنمالسا ، نابهگن  نآرق و  لدع  نیلقث ، ثیدح  نآرق و  صن  تداهش ، هب  هک 
(12 « ) نورفاکلا هرک  ولو  هرون  متم  هللا  مههاوفاب و  هللارون  اوئفطیل  نودیری  »

هچ رگا  دـش ، هکرعم  دراو  ًالمع  سپـس  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  هباطخ  لالدتـسا و  هار  زا  تسخن  س )  ) ارهز همطاف  ملاـع  ود  يوناـب 
مروت ندروخ و  هناـیزات  تروص و  يدوبک  ندروخ و  یلیـس  هناـخ و  برد  ندـش  هتخوس  نآ  زا  سپ  كدـف و  يهرداـصم  تمیق  هب  ادـتبا 

اه تیمولظم  نیا  لمحت  اب  نکل  دش  مامت  ترضح  نآ  تداهـش  هب  هرخالاب  بئاصم و  رگید  يرامیب و  نینج و  طقـس  سپـس  وزاب و  دیدش 
تموکح تیعورـشم  رب  درک و  خیرات  ياوسر  دنـشابیم  شلوسر  ادـخ و  نانمـشد  نامه  تقیقح  رد  هک  ع )  ) یلع قح  نیبصاغ  ماجنارس 

تابثا يارب  ار  دنـس  نیرتیلاع  ترـضح  نآ  خـماش  ماـقم  هب  هجوت  اـب  تازراـبم و  نیا  يهجیتن  رد  و  دیـشک . نـالطب  طـخ  ناـنآ  هنابـصاغ 
رب دناهیجان  هقرف  اهنت  هک  يهیماما  يهعیش  دیاقع  راکفا و  تیناقح  تابثا  نینچمه  و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  ینعی  شماما  تیمولظم 

. دومن کح  خیرات  ياه  هحفص 
رد یعـس  هک  یناشیدنا  دـب  ياهـشالت  مامت  شکاپ ، رکیپ  عییـشت  مسارم  يارب  ندادـن  هزاجا  دوخ و  ربق  نتـشاد  هگن  یفخم  اب  ترـضح  نآ 

. دومن خیرات  ياوسر  بآ و  رب  شقن  دنراد ، ار  اهمتس  نیا  ثول  زا  مالسا  ردص  خیرات  ناراکتیانج  نماد  ندرک  كاپ 
س)  ) همطاف نوخ  ماقتنا  ( 13 « ) اناطلس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم  و   » يهمیرک يهیآ  قادصم  هب  ترضح  نآ  نیّبحم  نادنزرف و  يرآ 

. دنیامنیم راذگاو  جع )  ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح  هب  ار 
لئاضف و دـنلب  ياـه  جوم  دـشاب ، رتشیب  نآ  رد  يروانـش  تمه  وزرآ و  هچره  هک  تسا  ینارک  یب  ياـیرد  زا  ییاـه  هرطق  دـش  هتفگ  هچنآ 

ًاصوصخ هعماج  هب  تالامک  لئاضف و  هریس و  نیا  نییبت  یفرعم و  دزاسیم . باریس  ار  یمدآ  ریمض  نهذ و  دوشیم و  هدیـشکرب  شتالامک ،
. دیآیم باسح  هب  يرورض  يزاین  ناوج  زیزع  لسن 

ای قاـفتا و  دروم  هک  هچنآ  قباـطم  ار  ترـضح  نآ  یناگدـنز  شور  هریـس و  زا  ياهصـالخ  روکذـم ، تاـعوضوم  تیمها  هب  هجوت  اـب  اذـل 
مالسالا هجح  بانج  ردقنارگ  ققحم  طسوت  تناما  ظفح  اب  هدرشف و  روط  هب  تسا  ثیدح  باحـصا  نادمتعم  ناخّروم و  نایم  رد  روهـشم 

تحاس هب  نادـنم  هقالع  تیاضر  دروم  هکنآ  دـیما  هتفرگرارق ، نادـنمهقالع  سرتسد  رد  نییبت و  یناهفـصا  یلازغ  یلع  جاـح  نیملـسملا  و 
. دریگ رارق  شسدقم 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک  ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
هیمطاف 1430.

یگدنز ثیدح  لوا : لصف 
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س)  ) ارهز ترضح  یلاع  بسن  فلا :

س)  ) ارهز ترضح  يالعا  دج  بلطملادبع   - 1

نشور طاقن  دوخ  یعامتجا  یگدنز  رسارس  رد  دوب و  شیرق  سانشرس  رادمامز  ص )  ) مرکا ربمایپ  دج  نیتسخن  مشاه ، دنزرف  بلطملادبع 
دوخ هب  ار  طیحم  گنر  يدودح  ات  ماجنارـس  دشاب ؛ هتـشاد  يدـنمورین  يوق و  حور  هزادـنا  ره  ناسنا  هک ، تسین  یکـش  دراد . یـساسح  و 
ربارب رد  تماهـش  لاـمک  اـب  هک  دـنوشیم  ادـیپ  ینادرم  یهاـگ  یلو  دراذـگیم . رثا  وا  رکفت  زرط  رد  طـیحم ، موسر  تداـع و  دریگیم و 

. دنرادیم نوصم  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  دوخ  هدومن ، یگداتسیا  طیحم ، لماوع 
زا زواجتم  یسک  رگا  دراد . دوجو  ینشور  طاقن  وا  یگدنز  تاحفـص  رد  تسا و  هورگ  نیا  لماک  ياه  هنومن  زا  یکی  راتفگ ، نیا  نامرهق 

اهنآ يهداتفا  اپ  شیپ  موسر  زا  يراک  دب  یـشک و  مدآ  يراوخابر ، يراسگیم ، یتسرپ ، تب  هک  دنک ، یگدنز  یعمج  نایم  رد  لاس  داتـشه 
مراحم و اب  جاودزا  زا  دراد و  زاب  يراکدب  يراسگیم و  یـشک و  مدآ  زا  ار  مدرم  دـنزن و  بارـش  هب  بل  دوخ  رمع  رـسارس  رد  یلو  دـشاب ؛

ياهنومن دارفا  زا  درم  نیا  ًاعطق  دیامن ؛ يراشفاپ  سفن  نیرخآ  ات  نامیپ ، رذن و  هب  لمع  هار  رد  دنک و  يریگولج  ًادج  هنهرب  ندـب  اب  فاوط 
!! دنوشیم ادیپ  رتمک  تاعامتجا  رد  هک  دوب  دهاوخ 

كاپ و یـصخش  دـیاب  دوب ؛ هدـش  هدراذـگ  تعیدو  هب  ناـیناهج ) ربهر  نیرتگرزب  ( ) ص  ) مرکا یبن  رون  وا  دوجو  رد  هک  یتیـصخش  يرآ ،
. دشاب یگدولآ  هنوگ  ره  زا  هتساریپ 

دـحوم و نادرم  يهرامـش  رد  کیرات ، طیحم  نآ  رد  يو  هک ، دوشیم  هدافتـسا  نینچ  يو  زیمآ  تمکح  هاتوک و  تاـملک  تاـیاکح و  زا 
. تسا هدوب  داعم  هب  دقتعم 

: تفگیم هتسویپ  وا 
زور رد  دـنیبن ، ار  دوخ  لـمع  يازـس  دوش و  يرپس  وا  رمع  ًاـقافتا  رگا  دـسریم و  دوخ  يازـس  هب  یگدـنز  يارـس  نیمه  رد  رگمتـس  درم  »

(14 .« ) دیسر دهاوخ  دوخ  رادرک  يازس  هب  نیسپاو 

س)  ) ارهز ترضح  رسمه  ردپ  ع )  ) بلاطوبا  - 2

. تسا بلطملادبع  رسپ  هد  زا  یکی  نارمع و  شمان  بلاطوبا 
دوب مالسا  زا  لبق  لاس  شدلوت 54  هک  دنتـسه  یموزخم  نب  ورمع  تنب  همطاف  مان  هب  ردام  کی  زا  ریبز  و  ص ))  ) دمحم ردپ   ) هَّللادبع اب  وا 

ات 87 ار  وا  نس  یخرب  هداد و  خر  س )  ) هجیدـخ زا  لبق  زور  هس  تثعب  مهد  لاـس  رخآ  رد  زور ، هام و 14  لاس و 8  زا 64  سپ  شتافو  و 
. دناهتشون مه  لاس 

گرم غاد  هداد و  تسد  زا  ار  شناوج  ردپ  هک  هّصاخ  دید ، شاهدازردارب  رد  هک  یغوبن  بلطملادبع و  شردپ  تیـصو  بسحرب  بلاطوبا 
فدـه هار  رد  يراکادـف  تیامح و  زا  تسناوت  هک  اجنآ  ات  داد و  ناشن  هقالع  رایـسب  ص )  ) دـمحم هب  تبـسن  دوب  هتـشاذگ  اج  لد  رب  ردام 

. درکن یهاتوک  ص )  ) دّمحم سّدقم 
رداص نفد  نفک و  لسغ و  روتسد  ع )  ) یلع هب  تسیرگ و  تخس  يو  داد ؛ ص )  ) ربمایپ هب  ار  ع )  ) بلاطوبا تافو  ربخ  ع )  ) یلع یتقو   - 1

. دومن ترفغم  بلط  وا  يارب  ادخ  زا  دومن و 
. دمآ نایم  هب  ع )  ) بلاطوبا نامیا  زا  نخس  ع ،)  ) مراهچ ماما  رضحم  رد   - 2

: دومرف يو 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


رهوش يهلابح  رد  مالـسا  شنیزگ  زا  دعب  دیابن  یناملـسم  نز  چیه  هک ، یتروص  رد  دنراد  دیدرت  وا  صالخا  رد  مدرم  ارچ  هک  متفگـش  رد 
نز نیمه  دروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  رتولج  یلیخ  هک  تسا  ینانز  نآ  زا  تسا و  مالـسا  رد  تاقباس  زا  دـسا ، تنب  همطاف  دـنامب و  دوخ  رفاک 

. دیشک كاخ  باقن  رد  خر  يو  هک  يزور  ات  دوب  بلاطوبا  حاکن  رد  ناملسم 
: دیامرفیم ع )  ) رقاب ماما   - 3

. دنروآ اج  هب  جح  يو  فرط  زا  دادیم  روتسد  ع )  ) نانمؤمریما دراد و  حیجرت  مدرم  زا  يرایسب  نامیا  رب  ع ،)  ) بلاطوبا نامیا 
: دومرف قداص  ماما   - 4

روجأم راب  ود  تهج  نیا  زا  دـندومنیم ، كرـش  هب  رهاظت  دنتـشاد و  نامیا  لد  رد  تسا ، فهک  باحـصا  ناس  هب  ع )  ) بلاـطوبا ترـضح 
. دوب دنهاوخ 

س)  ) ارهز ترضح  گرزب  ردپ  هَّللادبع   - 3

«، هللادـبع  » رمع زا  راهب ، راهچ  تسیب و  زا  شیب  دـیرخ ؛ زاـب  ادـخ  هار  رد  رتش  دـص  نداد  اـب  ار  دوخ  دـنزرف  ناـج  بلطملادـبع ، هک  يزور 
. دوب هتشذگن 

بلطملادبع دزن  هژیو  هب  دوخ و  لیماف  نایم  رد  درک ؛ ادیپ  یئازسب  ترهـش  شیرق  نایم  هکنیا  رب  هوالع  هللادبع ،»  » هک دش  ببـس  نایرج  نیا 
هب لومعم  زا  شیب  دربب ، رتشیب  جنر  نآ  يهرابرد  دوش و  مامت  نارگ  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  اریز  دروآ . تسد  هب  یگرزب  تلزنم  ماقم و  مه 

. دوب مارتحا  دروم  هداعلا  قوف  دوخ ، ناکیدزن  ناتسود و  ناشیوخ و  نایم  رد  هللادبع ،»  » ظاحل نیا  زا  دزرویم ؛ رهم  وا 
. دوب وربور  داضتم  ِتاساسحا  اب  تفریم  هاگنابرق  يوس  هب  ردپ  هارمه  هللادبع  هک  يزور 

داـیقنا میلـست و  زج  ياهراـچ  تهج  نیا  زا  دوب ؛ هتفرگ  ارف  ار  يو  ِدوجو  نوناـک  رـسارس  وا ، تاـمحز  زا  ینادردـق  ردـپ و  هب  مارتحا  سح 
. تشادن

بارطـضا و زا  یجوم  دنک ؛ هدرمژپ  نازخ ، گرب  دننام  ار  وا  یگدـنز  راهب  ياهلگ  هک  تساوخیم  ریدـقت  تسد  نوچ  رگید  فرط  زا  یلو 
. دوب هدمآ  دیدپ  وا  لد  رد  تاساسحا 

، ود ره  حور  رد  نایرج  نیا  دوب و  هتفرگ  رارق  هقالع » هفطاع و  «، » هدیقع نامیا و   » يوق يورین  ود  شکاشک  رد  بلطملادبع ، دوخ  هکنانچ 
. دوب هدروآ  دیدپ  ریذپان  ناربج  ياهیتحاران  هلسلس  کی 

يهلیـسو هب  ار  خلت  تاساسحا  نیا  هلـصافالب  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  بلطملادـبع  دـیدرگ ، لح  دـش ، نایب  هک  یتروص  هب  لکـشم  نوچ  یلو 
. دهد دنویپ  تایح  ياههتشر  نیرتیساسا  اب  دوب ؛ هدیسر  نتسسگ  دح  رس  هب  هک  ار  وا  یگدنز  يهتشر  دنک و  ناربج  هنمآ  هب  هللادبع  جاودزا 

يهناخ يوس  هب  هرـسکی  تشاد ؛ تسد  رد  ار  دوخ  دـنزرف  تسد  هک  یلاـح  رد  هاـگنابرق ، زا  تعجارم  ماـگنه  بلطملادـبع  تهج ، نیا  زا 
ناـمه رد  زین  دروآ و  رد  هللادـبع  دـقع  هب  دوـب ، فورعم  تّفع  یکاـپ و  هب  هک  ار ، هنمآ  وا  رتـخد  تفر و  هرهز » نب  فاـنم  دـبع  نب  بهو  »

. دش دلوتم  وا  زا  دوب ، ربمایپ  لاس  مه  هک  ص )  ) دمحم يومع  هزمح  درک و  جیوزت  دوخ  ار  هنمآ  يومع  رتخد  هلالد ،»  » سلجم
( تسا هتشون  ریثا  نبا  خیرات  رب  يدیفم  ياه  یقرواپ  هک  رصم  هاگشناد  رد  خیرات  داتسا   ) باّهولادبع رصاعم  خّروم 

: دسیونیم هدرک و  یقلت  يداع  ریغ  رما  کی  ار  قوف  نایرج 
بهو يهناخ  هب  دوب ،) ریزارس  مدرم  ناگدید  زا  رورس  قوش و  کشا  دزیم و  جوم  مدرم  تاساسحا  هک   ) زور نامه  رد  بلطملادبع  نتفر 

. تسا نوریب  تداع  فرع و  نیزاوم  زا  هللادبع  يارب  يرگید  دوخ و  يارب  یکی  رتخد  ود  ِيراگتساوخ  روظنم  هب  مه  نآ 
دوخ یحور  ياهیگتـسخ  زا  ود  ره  اـت  دوب ؛ یگتـسخ  عفر  تحارتسا و  طـقف  دوب ، هتـسیاش  هدـنبیز و  وا  يارب  یخیراـت  زور  نآ  رد  هچنآ 

. دنورب رگید  راک  غارس  سپس  دنهاکب و 
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: هک میدقتعم  ام  یلو 
. دوب ناسآ  لهس و  يو  يارب  نآ  قیدصت  درکیم ، هعلاطم  رگید  هچیرد  زا  ار  عوضوم  روبزم ، خّروم  رگا 

رارقرب هنمآ  يهناخ  رد  شیرق ، ِلومعم  بسح  رب  یـسورع  مسارم  نآ ، ندیـسر  ارف  زا  سپ  درک و  نیعم  ار  یتقو  فافز  يارب  بلطملادـبع ،
رب تخر  ناهج  زا  تعجارم  عقوم  رد  دش و  راپـسهر  ماش  يوس  هب  تراجت  يارب  هللادبع  هکنآ  ات  دندوب ، مه  اب  هنمآ  هللادبع و  یتدم  دـش و 

(15 . ) تسب

س)  ) ارهز ترضح  گرزبردام  س )  ) بهو تنب  هنمآ   - 4

زا سپ  هک  هدوب  شیرق  نادـناخ  ناـنز  نیرتهفطاـع  اـب  نیرتبوبحم و  نیرتفیفع و  نیرتاـبیز و  زا  هدوـب و  شیرق  زا  فانمدـبع  نب  بهو 
نانز زا  يرایـسب  دننام  مه  هنمآ  درک  جیوزت  هَّللادبع  يارب  ار  وا  داتـسرف و  هنمآ  يراگتـساوخ  يارب  رتش  هد  ینابرق  هاگداعیم و  زا  تعجارم 

داد و رد  نت  هقالع  تیاهن  اب  جاودزا  نیا  هب  دوب و  بهو  نادناخ  نازورف  عمش  رتخد و  هناگی  هنمآ  دوب  هَّللادبع  يابیز  لامج  هتخابلد  برع 
شرورپ یگرزب  تیـصخش  کی  يردام  يارب  ار  تلیـضف  اب  ناوج  يوناب  نیا  تردـق  تسد  هک  ییاجنآ  زا  اـما  تشاد  ار  تیاـضر  لاـمک 

هدرک و لوفا  دوز  هنافـسأتم  یلو  درک . لصاح  نیَّریَن  نارتقا  هدوب  دوخ  رـصع  تلیـضف  اب  ناناوج  نیرتهب  هک  هَّللادـبع  نوچ  يردـپ  اـب  هداد 
تحالم و تفاطل و  رد  هنمآ  تفرب  ناهج  زا  ماکان  تفگ و  یگدنز  دوردب  درک  تیبرت  ار  دـنزرف  نیا  هک  یهاتوک  تدـم  زا  سپ  مه  هنمآ 

لصو تسکش و  ار  اهنآ  رمع  يهشیش  قارف  گنس  اما  هدوب  بلطملادبع  فانمدبع و  يهلیبق  ناشخرد  يهراتـس  يوقت ، تلیـضف و  تّفع و 
ناشدنمورب دنزرف  رد  دنتـساوخیم  ار  هچنآ  همه  اما  دندرب  كاخ  هب  رایـسب  ياهوزرآ  ترـسح و  تخاس و  گرم  قارف و  هب  لّدبم  ار  اهنآ 

. دینادرگ دیواج  مان و  هدنز  ار  اهنآ  درک و  زورب 
هدجـس هب  رـس  هداهن و  كاخ  رب  تسد  ود  مدید  دش  دلوتم  مدـنزرف  نوچ  تفگ  هک  دـننکیم  تیاور  وا  زا  هتفر و  باسح  هب  هاور  زا  هنمآ 

. دناوخ یئاعد  درک و  دنلب  نامسآ  هب  اهتسد  سپس  تشاذگ و 
ناـهج زا  دـش و  ضیرم  هنیدـم  هکم و  نیب  اوـبَا )  ) رد هک  تشاد  هارمه  ار  دوـخ  زینک  نمیاما  تفر و  هنیدـم  هب  هکم  زا  لاس 576  رد  هنمآ 

هک دندوب  هلاس  شـش  ص )  ) ربمغیپ تشاذـگ . ص )  ) دـمحم شود  رب  ار  ردام  گرم  قارف و  زا  ینیگنـس  راب  راب  نیلوا  يارب  تشذـگرد و 
ردام هلزنم  هب  راتـسرپ و  هنمآ  زا  سپ  نمیاما  تفرگیم  مه  ردپ  غارـس  یهاگ  هکنآ  هب  ًافاضم  دومن ، رادهحیرج  ار  وا  لد  ردام  قارف  ًالماک 

(16 . ) دوب ترضح  نآ 

س)  ) ارهز ترضح  ردپ  ص )  ) دمحم ترضح   - 5

تادوجوم تقلخ و  ملاـع  تسا و  ترـضح  نآ  ردـپ  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  نیا  س )  ) ارهز يهمطاـف  تاراـختفا  نیرتـمهم  زا  یکی 
: دنیامرفیم ملاع  راگدرورپ  یسدق  ثیدح  رد  هچنانچ  تسا  تاقولخم  فرشا  و  ص )  ) ربمایپ تقلخ  نوهرم  یتسه ،

(17 « ) كالفالا تقلخ  امل  كال  ول  »
! ربمایپ يا 

تسا و یتـسه  ناـهج  لـک  يارب  تمحر  تکرب و  لـضف و  وا  يرآ  مدـیرفآیمن . ار  یتـسه  نیا  نامـسآ و  نـیمز و  نـم  يدوـبن ، وـت  رگا 
: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  زاب  لاعتم ,  دنوادخ 

(18 « ) نیملاعلل همحر  ّالا  كانلسرا  ام  «و 
. میداتسرفن نایناهج  تمحر  يارب  زج  ار  وت  ام 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفیم دیامنیم و  فیصوت  دوخ  صوصخم  ءامسا  اب  ار  يو  فاصوا  دنوادخ  هک  دنراد ، تیمها  شزرا و  نانچ  نآ  ادخ  لوسر 
(19 « ) میحر فوئر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  مّتنع  ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  ٌلوسر  مکئاج  دقل  »

هب تبسن  دراد و  امش  تیاده  رب  رارـصا  وا  تسا ، راوشد  وا  رب  امـش  تالکـشم  اهجنر و  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی ، هب 
. تسا نابرهم  فوئر و  نانمؤم 

ار شیوخ  كرابم  ءامـسا  زا  میحر ) فوئر و   ) مسا ود  ملاع  راـگدرورپ  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، زیمآبجعت  تمظع  اـب  هیآ  نیا  رد  هچنآ 
. تسا راوگرزب  نآ  یهلا  تافص  يهناشن  نیا  هدرب و  راک  هب  ترضح  يارب  تسا ، هیفیقوت  ءامسا  زا  هک 

. دوب نایملاع  مامت  يارب  تمحر  تفأر و  سونایقا  تادوجوم ، فرشا  تانئاک و  رورس  نآ  هک  دوشیم ، هدافتسا  ثحب  دروم  هیآ  ود  نیا  زا 
همه و گرزب ، کچوک و  رفاک ، ناملسم و  نمشد ، تسود و  دوب و  هدرک  فقو  مدرم  ياههدوت  مامت  تیاده  داشرا و  يارب  ار  شدوخ  وا 

يارب وا  يدوجو  رونرپ  عاعـش  هدوب و  ینادواج  یناهج و  ص )  ) ادـخ لوسر  تلاـسر  اریز  دـندشیم ، دـنمهرهب  يو  تفوطع  ضیف  زا  همه 
. تسا هدوب  نکفاوترپ  ملاع  لک 

: دیامرفیم هدومن و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دیجم  نآرق  هچنانچ 
(20 « ) ًاریذن اریشب و  سانلل  ًهّفاک  الا  كانلسرا  ام  «و 

. یناسرتب وا  باذع  زا  هداد و  تراشب  یهلا  ياهشاداپ  هب  ار  نانآ  ات  مدرم ، همه  يارب  زج  میداتسرفن  ار  وت  ام 
ود رد  دیامنیم و  نالعا  مدرم  يهّفاک  يارب  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  هک  تسا  یتایآ  هلمج  زا  هیآ  نیا  هک  دـنراد  هجوت  زیزع  ناگدـنناوخ 

. دنکیم نایب  مدرم  ياههدوت  يارب  ار  راوگرزب  نآ  تمحر  تفأر و  زین ، ( 128 هبوت / 107 و  ءایبنا /  ) هیآ

(21 ( ) ص  ) ربمایپ قالخا  رد  رگید  يریس 

: مییوگب دیاب  تسا -  هدمآ  زین  ثیدح  رد  هچنانچ  مینک - ، هراشا  ص )  ) ربمایپ ياهیگژیو  قالخا و  هب  میهاوخب  رگا 
، اعدا نیا  . ) درکیم لمع  نآرق  تاروتسد  مامت  هب  شا  یگدنز  رد  دمآیم و  باسح  هب  نآرق  مسجت  وا  اریز ، ( 22  ) دوب نآرق » ، » وا قالخا 
( یلاع  ) هداعلاقوف ار  ترـضح  نآ  قالخا  لاعتم  دـنوادخ  زین  ملق  هروس  مراهچ  هیآ  رد  و  ( 23 (. ) تسا دییأت  دروم  دـیجم  هَّللامالک  رظن  زا 

: دیوگیم دنکیم و  فیرعت 
! مالسا یمارگ  لوسر  يا 

(24 . ) يراد ياهتسجرب  میظع و  قالخا  وت 
: دیامرفیم هتخادرپ و  نآ  تکربرپ  راثآ  هب  زین  رگید  يهیآ  کی  رد  و 

(25 …  ) دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب ، لدگنس  نشخ و  هچنانچ  يدش و  مرن  نابرهم و  مدرم ، ربارب  رد  یهلا  تمحر  هلیسو  هب 
تـالاوحا هـب  و  درکیم . سمل  ار  مدرم  تالکـشم  دوـب و  لد  لـها  درد و  لـها  راوـگرزب  نآ  دـیوگیم ، دـیجم  نآرق  هـک  يروـط  ناـمه 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  ترضح  هک  ییاج  ات  دندومنیم ، یگدیسر  نادنمزاین 
(26 . ) دشن ریس  زگره  زین  وج  نان  زا  دروخن و  مدنگ  نان  ًالصا  ص )  ) ادخ ربمایپ 

: دیوگیم هشیاع )  ) ترضح نآ  رسمه  و 
(27 . ) تفر ایند  زا  هکنیا  ات  دشن  ریس  یلاوتم  زور  ود  یّتح  وج  نان  زا  شرمع  رد  مالسا  یمارگ  لوسر 

یتح داد و  ناملسم  نادنمزاین  هب  مالسا ، يالتعا  هار  رد  دوب ، هدیشخب  يو  هب  هک  ار  س )  ) هجیدخ ترـضح  شرـسمه  تورث  مامت  وا  يرآ 
و ( 28 . ) دـنامزاب دجـسم  هب  نتفر  زا  دوخ  داد و  وا  هب  دروآرد و  شنت  زا  ار  شنهاریپ  اهنت  تشادـن ، يزیچ  هک  يریقف  تساوخرد  ربارب  رد 
تفرگ و رارق  شیرق  رافک  مجاـهت  دروم  نوچ  دـحا ، گـنج  رد  هک  تفر  شیپ  اـجنآ  اـت  ناـنآ  اـب  یناـبرهم  مدرم و  اـب  دروخرب  شخب  رد 
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وا یلو  دـنک . نیرفن  ار  نانمـشد  يو  هک  دـندرک  تساوخرد  ترـضح  نآ  باحـصا  تشگ ، دراو  شنینزان  ندـب  رب  يرامـشیب  ياـهمخز 
: تفگیم

. تسا نانآ  تقفش  تیاده و  مدرم و  توعد  متثعب  زا  فده  هکلب  ماهدماین ، مدرم  تنعل  نیرفن و  يارب  نم  »
: دومرف سپس 

! ادنوادخ
(29 . ) دننادان نانآ  هک  نک  تیاده  ارم  موق 

، داد رارق  دوخ  تمحر  وفع و  دروم  ار  همه  درک ، ریخست  هکم  حتف  يارجام  رد  ار  هکم  یتقو  شیرق ، ناداّیَـش  ياهتنایخ  اهیدب و  ربارب  رد  و 
ار ربمایپ  هلماح  رتخد  هک  دـندوب ، یناسک  لهج و …  یبا  نب  همرکع  و  نایفـسوبا ) مالغ   ) یـشحو دوسا و  نب  رابه  ناـنآ  ناـیم  رد  هچ  رگا 

هدناسرت و
رد تقو ، نآ  ات  مامت  لاس  تسیب  دندوب و  هدرک  دیهش  ار  ءادهشلادیس  هزمح  دندوب و  هتشک  ار  شنینج  هداد ، رارق  هجنکـش  بیقعت و  تحت 

(30 . ) دندوب هتساخرب  هزرابم  هب  نیملسم  مالسا و  اب  ناگشیپ  تنایخ  نیمجاهم و  سأر 
مراکم ممتال  تثعب  امنا  ، » دـمآ لئان  لامک  يهجرد  نیرخآ  هب  یناسنا  تالامک  یقالخا و  يایاجـس  مامت  رد  ص ،)  ) ادـخ لوسر  هصـالخ 

. درک نادنچ  ود  ار  س )  ) ارهز ترضح  شرتخد  تاراختفا  دیناسر و  یلمع  مسجت  هب  ار  ( 31 « ) قالخالا

يردام ناکاین  و  س )  ) ارهز ترضح  ردام  س )  ) هجیدخ ترضح 

س)  ) ارهز ترضح  يردام  دج  يزعلادبع  نب  دسا   - 1

هتـسجرب و لاجر  زا  یهورگ  ار  روکذم  نامیپ  تسا  لوضفلا ) فلح   ) نامیپ يهتـسجرب  ءاضعا  زا  یکی  هجیدـخ  دـج  يزعلادـبع  نب  دـسا 
ص)  ) ادخ لوسر  دنیامن ، شـشوک  ناگدنامرد  ندرک  يرای  رد  دننک و  عافد  نیمولظم  زا  هک  دنتـشاذگ  رارق  دنتـسب و  برع  هاوختلادع 

دنیامن توعد  ارم  رگا  دش و  هتسب  نامیپ  هک  مدوب  رـضاح  ناعدج  نب  هَّللادبع  هناخ  رد  نم  دومرفیم  تشاد و  تیوضع  نمجنا  نآ  رد  زین 
. منکیم تکرش  لیم  لامک  اب 

دبع نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  هَّللادبع  دنزرف  ربمغیپ  اریز  دـنوشیم  دـّحتم  س )  ) هجیدـخ اب  ص )  ) لوسر ترـضح  دادـجا  یـصق  رد  و 
. دنا هدازومع  هلصاف  دنچ  اب  ربمغیپ  اب  هجیدخ  سپ  دنشاب  یصق  نب  فانم 

س)  ) ارهز ترضح  ردام  يومع  رسپ  لفون  نب  هقرو   - 2

هب یبایتسد  رد  ار  دوخ  یناوج  وا  تسا ، میهاربا  نیئآ  تخـسرس  ناـیماح  زا  زین ، تسا  هدوب  س )  ) هجیدـخ يومع  رـسپ  هک  لـفون  نب  هقرو 
نانخـس ندینـش  و  ص )  ) ربمایپ اب  بهار  رادید  هرابرد  س )  ) هجیدـخ مالغ  شرازگ  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نامه  و  درک . يرپس  تقیقح 

ص)  ) نیما دمحا  نیا  هکنیا  نامزلارخآ و  ربمایپ  روهظ  دیون  دوب ، هداتفا  قافتا  ص )  ) نیما دمحم  يراجت  رفس  رد  هک  هچنآ  يارجام  يو و 
. دوب هداد  س )  ) هجیدخ ترضح  هب  ار  تسین  نامزلارخآ  ربمایپ  نامه  زج  یسک 

. دوب هدینش  ار  نییبنلا  متاخ  روهظ  ندوب  کیدزن  ربخ  رابخا ، هب  نیفقاو  يراصن و  دوهی و  ياملع  زا  وا 
. تشاد هدیقع  ترضح  نآ  هب  و 

تلاسر هب  هداتفا ، قافتا  عیاقو  نایب  يو و  هب  هعجارم  اب  س )  ) هجیدـخ دیـسر ، تلاسر  هب  ص )  ) ربمایپ یتقو  هک  تسا  یـسک  نامه  وا  زین  و 
. تفرگ مارآ  درک و  ادیپ  نیقی  ص )  ) دمحم
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ماجنا نایمیهاربا  نیئآ  ساسا  رب  ار  دوخ  تادابع  هدوب و  نازیرگ  اـبر  راـمق و  يراوخبارـش ، زا  وا  هک  دـناهدروآ  هقرو  تیـصخش  يهراـبرد 
گرم زا  ار  نارتخد  ناشیا  ناردـپ  هب  یغلبم  تخادرپ  اب  هاگ  یتح  هتـساخرب و  تفلاخم  هب  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  اـب  تسا ، هدادیم 

. تسا هتفرگیم  هدهع  هب  ار  اهنآ  یتسرپرس  هداد و  تاجن 
قیقحت و ددـص  رد  رگید  رفن  هس  هارمه  لـبق  اهتدـم  زا  دیدنـسپیمن و  ار  یتـسرپتب  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  هجیدـخ  يومع  رـسپ  هقرو 

لیکـشت يّرـس  يهسلج  رگید  رفن  هس  اب  وا  دـندوب  لوغـشم  تدابع  هب  شیرق  هک  دایعا  زا  یکی  رد  دـنبایب  ار  قح  نید  ات  دـندوب  يواکجنک 
ترـضح نید  دنهابتـشا  رد  تخـس  اـهتب  تداـبع  رد  مدرم  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  هتخادرپ  وگتفگ  ثحب و  هب  مدرم  يهراـبرد  دـنداد و 

رد دنتفرگ  میمصت  سپس  دنرادن . يررض  عفن و  چیه  دننیبیم و  هن  دنونشیم و  هن  هک  دنتسرپیم  ار  یئاهتب  هداد و  تسد  زا  ار  ع )  ) میهاربا
یحو ربمغیپ  رب  هک  یتقو  دوب ، نادنمـشناد  زا  ( 32  ) هقرو گرزب  ملاع  دنبایب . ار  ع )  ) میهاربا ترـضح  یعقاو  نید  ات  دـنوش  قّرفتم  اهرهش 

شیارب ار  نایرج  تفر ، هقرو  شیومع  رسپ  دزن  هیـضق  یـسررب  يارب  هجیدخ  داد ، حرـش  هجیدخ  يارب  ار  لیئربج  لوزن  نایرج  دش و  لزان 
. دش ایوج  هزات  هثداح  زا  درک و  ناونع 

س)  ) ارهز ترضح  يردام  گرزبردپ  دسا  نب  دلیوخ   - 3

یبوخ رایـسب  یلام  تیعـضو  وا  دوب  میهاربا  نیئآ  وریپ  شیرق و  يهتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  س )  ) هجیدخ ترـضح  ردپ  دلیوخ 
. دوب يرایسب  مارتحا  مان و  بحاص  مدرم  نیب  رد  هتشاد و 

: دلیوخ یعامتجا  یبهذم و  درکلمع  زا  ياهنومن 
نمی هب  هکم  زا  ار  مدرم  هجوت  هلیسو  نیا  هب  هدرک و  لقتنم  نمی  هب  ار  دوسالارجح  سدقم  گنس  ات  تشاد  دصق  نمی ، هاشداپ  عبت »  » ینامز

. دزاس فطعنم 
مارتحا دروم  رایسب  ع )  ) میهاربا نیئآ  ناوریپ  نایم  رد  هک  ینامسآ  گنـس  نیا  زا  داتـسیا و  وا  لباقم  رد  هناعاجـش  مدرم  نایم  زا  هک  یـسک 

. دوب س )  ) هجیدخ ترضح  ردپ  دلیوخ  نیمه  درک ، تظافح  دوب 

س)  ) ارهز ترضح  يردام  گرزبردام  مصالا  نب  هدیاز  تنب  همطاف   - 4

بلاغ نب  يول  نب  رماع  نب  صیعم  نب  دبع  نب  يدع  نب  رجح  نب  هحاور  نب  مصا  نب  دـئاز  تنب  همطاف  رتخد  س )  ) هجیدـخ ترـضح  ردام 
. تسا هنوگ  نیا  ربمایپ  بسن  تسا و  ص )  ) ربمایپ متشه  دج  بلاغ  نب  يول  هک  تسا 

(33 . ) بلاغ نب  يول  نب  بعک  نب  هرم  نب  بالک  نب  یصق  نب  فانمدبع  نب  مشاه  نب  بلطملادبع  نب  هللادبع  نب  دمحم 
هللا لیلخ  میهاربا  لیعامسا و  ترضح  هجیتن  رد  دنوشیم و  دّحتم  لصتم و  ص )  ) ربمایپ اب  متشه  دج  رد  ردام  زا  هجیدخ  ترضح  نیاربانب 

(34 . ) دنشابیم س )  ) يربک هجیدخ  ترضح  مهن  تسیب و  متشه و  تسیب و  دج  (ع )

س)  ) ارهز ترضح  ردام  س )  ) هجیدخ ترضح   - 5

لیاضف و هب  لیامت  تقیقح و  قح و  هب  داقتعا  هک  تیونعم ، تلیـضف و  يهتخابلد  نیا  تشرـس و  كاـپ  هاـگآ و  يوناـب  نیا  س )  ) هجیدـخ
هک يو  تفریم . رامـش  هب  برع  زاـجح و  ناـنز  نیرتروهـشم  زا  یکی  زین  یناوج  نارود  ناـمه  زا  دوـب ، وا  یتاذ  صیاـصخ  زا  تـالامک ،

هتسیاش یترهش  زا  زین ، ص )  ) ربمایپ اب  جاودزا  زا  شیپ  یتح  دوب ، زاجح  يراجت  ياهتیصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  برع و  رجات  نز  نیتسخن 
. دوب رادروخرب 
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هب زین ، یمالـسا  ریغ  نیخّروم  ياههتـشون  راثآ و  رد  برع و  لئابق  بارعا و  خـیرات  رد  هکلب  مالـسا ، خـیرات  رد  اهنت  هن  يو  ماـن  هک  ناـنچ 
. تسا هدش  دای  تلالج ، تمظع و 

. تشادیمرب ماگ  شیناسنا ، يهتسجرب  ياهتلصخ  تایصوصخ و  نامه  ساسا  رب  زین ، دوخ  تراجت  راک  رد  س )  ) هجیدخ
یپ رد  زگره  درکیمن . هاگن  دشاب ، هک  لکش  ره  هب  قیرط و  ره  هب  راشرـس ، ياهدمآرد  بسک  يارب  ياهلیـسو  ناونع  هب  ار  تراجت  زگره 

تعفنم ییوجدوس و 
. دوبن هّیوریب  یصخش و  ياهیبلط 

هک يدیاوع  زا  دهد و  ماجنا  حیحـصان ، ياهدمآرد  زا  يراع  اهیگدولآ و  زا  رود  هب  ار  دوخ  تراجت  هک  تشاد  یعـس  هراومه  ور  نیا  زا 
س)  ) هجیدخ ساسا  نیا  رب  دراد . نوصم  دـیآیم ، تسدـب  نآ  ریاظن  يراوخابر و  یـشورفنارگ ، یـشورفمک ، راکتحا ، نوچ  ییاههار  زا 

. دادن ماجنا  یلوصا  عورشم و  ياههار  زا  زج  ار  شیاهدتس  داد و  درکن و  هدولآ  یندوشخبان  ناهانگ  نیا  هب  ار ، دوخ  تراجت  زگره 
وا هب  مدرم ، فلتخم  تاقبط  اههورگ و  دامتعا  نانیمطا و  هک  دوب  هدش  ثعاب  یقطنم  لوقعم و  راتفر  شور و  یناسنا و  تایـصوصخ  نیمه 

ياهتیقفوم هرابرد  هک  ییاج  ات  ددرگ . راومه  وا  يارب  لالح ، ياهدمآرد  شیازفا  عورشم و  ياههار  زا  یقرت  تفرـشیپ و  هار  دوش و  بلج 
: دناهتشون فلتخم  یخیرات  نوتم  بتک و  رد  دوب ، هدروآ  تسد  ارف  هار  نیا  زا  هک  يراشرس  تورث  وا و  يراجت 

لوغشم تراجت ، هار  رد  هشبح  ماش و  رـصم ، نوچ  ییاهروشک  فارطا  رد  هک  دوب  س )  ) هجیدخ نانکراک  همدخ و  تسد  رد  رتش  نارازه  »
(35 « ) دندوب يراجت  ياهالاک  لاقتنا  لقن و  دتس و  داد و  دمآ و  تفر و 

ص)  ) مرکا ربمایپ  اب  جاودزا 

ار دوخ  یناوج  نارود  ص )  ) مالسا ربمایپ  دوب ، هتفای  ترهش  مان و  تراجت ، يهصرع  تسخن  نز  ناونع  هب  س )  ) هجیدخ هک  ینامز  نآ  رد 
دوخ زا  هک  يدننامیب  يرادـتناما  هداعلاقوف و  یتسرد  یتسار و  یکاپ و  رطاخ  هب  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  مدرم  اهلاس  نآ  رد  درکیم . یط 

زا یکی  يهدنهد  ناشن  هک  اسر ، ایوگ و  تفص  نیا  اب  مأوت  ار  وا  مان  اج  همه  و  دندوب . هتخاس  بّقلم  نیما » دمحم   » بقل هب  دوب ، هداد  ناشن 
. دنروآیم نابز  رب  دوب ، ترضح  نآ  يهژیو  ياهتلصخ 

ناوج نیا  يوـس  هب  زین  ار  س )  ) هجیدـخ دوـب ، هدـش  هدرتـسگ  نیما ، هب  مارتـحا  يادا  اـب  مأوـت  هکم  رد  هک  تناـما  یتـسرد و  يهزاوآ  نیا 
يو داد ، ماجنا  ص )  ) نیما دمحم  اب  ع )  ) بلاطوبا روضح  رد  هک  یتاقالم  یپ  رد  هک  يروط  هب  درک  بذج  بلج و  رادـتناما ، راکتـسرد و 

رد مالسا  ردق  یلاع  ربمایپ  ناس  نیدب  دیزگرب  دوخ  ياهدتـس  داد و  هب  طوبرم  روما  تسرپرـس  یتراجت و  ناوراک  رالاس  هلفاق  ناونع  هب  ار 
ياهدتـس داد و  یقطنم و  هشیدـنا  راشرـس و  شوه  اب  تفر و  یتراجت  ياهرفـس  هب  س )  ) هجیدـخ ناوراک  اـب  راـب  نیدـنچ  یناوج ، نارود 

نآ زا  شیپ  س )  ) هجیدـخ هک  تراجت  رما  رد  هرظتنم  ریغ  قیفوت  نیمه  تشگزاـب . هکم  هب  هدروآ  تسد  هب  ناوارف  دوس  تسرد ، لوقعم و 
نیما دـمحم  يرادـتناما  یتـسرد و  هب  شیپ  زا  شیب  ار  زاـجح  نز  نیرتدـنمدرخ  ناـنیمطا  داـمتعا و  هجوت و  دوب ، هدـیدن  ار  شریظن  زگره 

رکف و ینوگرگد  ثعاب  نانچ  دوب ، هتفای  تشرـس ، كاپ  كاپ و  ناوج  نیا  دوجو  رد  س )  ) هجیدـخ ناس  نیدـب  هچنآ  درک . بلج  (ص ،)
. درک رظن  دیدجت  دوخ ، رکفت  زرط  یگدنز و  ریسم  رد  هرسکی  هک  دش ، شهاگدید  هشیدنا و 

ص)  ) دمحم یگدنز  شور  ییالاو  رکف و  یلاعت  حور و  تمظع  دودز . وا  نهذ  زا  ار  هشیدنا  نیا  ص )  ) دـمحم دـننامیب  تایـصوصخ  اما 
میمصت تشاذگ و  رانک  ار  دوخ  صاخ  یبلط  لالقتسا  نآ  تشذگ و  دوخ  نیشیپ  میمـصت  زا  هراب  کی  هک  تشاد  ياهبذاج  نانچ  وا  يارب 

. دزیمایب مه  رد  دنز و  دنویپ  ياهناگی  درم  نانچ  یگدنز  اب  ار  دوخ  یگدنز  سپ  نآ  زا  تفرگ 
. دمآ قئاف  زین ، س )  ) هجیدخ رورغ  رب  یتح  هک  دوب  نانچ  ص )  ) نیما دمحم  یکاپ  یتسار و  تقادص ، هبذاج ،

تاقالم هب  ار  ص )  ) دمحم زور  کی  داد . جاودزا  داهنشیپ  دننامیب  الاو و  ناوج  نآ  هب  تشاذگ و  شیپ  مدق  هنابلطواد  دوخ  هک  يروط  هب 
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: تفگ نخس  تشاد ، هشیدنا  رد  هچنآ  زا  تحارص  هب  و  تفرگرب . لد  زار  زا  هدرپ  رادید ، نیا  رد  دیبلط و  دوخ 
كاپ و ار  دوخ  هک  متفای ، یتسار  یکاپ و  تقادـص و  تلاـصا و  جوا  رد  یناـسنا  رادـتناما و  فیرـش و  يدرم  ار  وت  نم  ص )  ) دـمحم يا  »

. تسا هتسشنن  تنماد  رب  اهیگدولآ  نیرتزیچان  زا  يرابغ  نیرتمک  یتشاد و  هاگن  رهطم 
تـسد زا  زیچ  چیه  ربارب  رد  ار  دوخ  یناسنا  ياهتلاصا  يرادـن و  كاب  یتمیق  چـیه  هب  نتفگ  تسار  زا  ییوگتـسار ، نیما و  قلخ  شوخ  وت 

داهنشیپ مراد  لیم  نونکا  هک  تسا  هدرک  بذج  بلج و  نانچ  ارم  تاهتسیاش ، هتسجرب و  ياهتلصخ  یناسنا و  تایصوصخ  نیا  یهد . یمن 
هب ار  جاودزا  مسارم  دشاب ، بسانم  هک  تقو  ره  ات  ماهدامآ  نم  يراد  قفاوت  نم  داهنشیپ  اب  رگا  منک . حرطم  ار  وت  اب  ینایشآ  مه  يرسمه و 

(36 .« ) میروآ اج 
ياج هب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  دیاش  دوب ، جیار  زور  نآ  زاجح  نیمزرس  رد  هک  ییاهتنـس  موسر و  مغر  یلع  س )  ) هجیدخ ناس  نیدب  يرآ 

ینتورف عوضخ و  هتبلا  دوش . جاودزا  راتـساوخ  شاهدنیآ  رهوش  زا  ات  تشاذـگیم  نادـیم  هب  مدـق  دوخ  درم ، يوس  زا  يراگتـساوخ  راظتنا 
. دشابیم تالامک  اهتلیضف و  قشاع  ًاترطف  نز  نوچ  درادن  یتفگش  هنوگ  چیه  یناسنا ، يالاو  تاکلم  لئاضف و  ربارب  رد  نز  کی 

تسد و ياهتنس  موسر و  نایم  رد  هک  فارشا  زا  ینز  برع ، سانـشرس  هتـسجرب و  نز  کی  هرابکی  هک  دوب ، هدمآ  شیپ  هچ  دوب ، هدش  هچ 
زارفرـس و ناس  نیدـب  داهنیم و  اپ  ریز  ار  اهتنـس  همه  تسـسگیم و  ار  اهدـنب  دـیق و  نآ  همه  ناهگان  دوب ، هدرک  یگدـنز  یفارـشا  ریگاپ 

ياـههداوناخ زا  ینز  چـیه  دـیاش  نآ ، زا  شیپ  هک  دـنز  يراـک  هب  تسد  نآ  نـیا و  هدزتریح  نامـشچ  ربارب  رد  اـت  دـمآیم  شیپ  هدـنلاب 
؟ دوب هدیزاین  تسد  نادب  تسدورف ، یلومعم و 

: دوب هتفهن  هتکن  کی  رد  اهنت  ارجام  نیا  زمر  زار و 
ناشن عضاوت  شربارب  رد  نادرم ، زا  يرایـسب  یتح  نانز و  زا  يرایـسب  هک  ینز  شدننامیب ، رابتعا  هتـسجرب و  تیـصخش  اب  ینز  هک  نیا  رد 

ار دوخ  دـناشفایم ، رون  ص )  ) نیما دـمحم  دوجو  رد  نآ  وترپ  هک  یناـسنا  يـالاو  تاـکلم  هتـسجرب و  لـیاضف  ربارب  رد  نونکا  دـندادیم ،
. درادن یتفگش  ياج  چیه  نیا  و  دیدیم . نتورف  عضاخ و 

ياهتلـصخ یناسنا و  يالاو  ياهـشزرا  تایـصوصخ و  هتـسجرب و  لـیاضف  یلاـعتم و  تیـصخش  ربارب  رد  هک  دوب  س )  ) هجیدـخ نیا  يرآ ،
لئاق یـشزرا  یفارـشا  ياهتنـس  موسر و  بادآ و  نآ  زا  مادک  چیه  يارب  رگید  هک  دوب  هدـش  نتورف  عضاخ و  نانچ  ص )  ) دـمحم یتوکلم 

. دوبن
ياهناوراک نوچ  هک  دوب  ینز  ناـمه  دـناریم ، ناـمرف  رایـسب ، نادرم  ناـنز و  رب  هک  دوب  ینز  ناـمه  تیـصخش ، اـب  هتـسجرب و  يوناـب  نیا 

مه قایتشا  وزرآ و  درکیم و  هریخ  ار  اهمشچ  داتفایم ، هار  هب  نآ  کیدزن  رود و  ياهنیمزرس  ناتـسبرع و  ياه  هداج  رد  شراب  رپ  يراجت 
برع و لاجر  فارـشا و  هک  دوب  هدـش  هدـید  اهراب ، اهراب و  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  ینز  نامه  تخاسیم . روهلعـش  اهلد  رد  ار ، وا  اـب  ینخس 

ياضاقت وا  یلو  دـندمآیم ، شیراگتـساوخ  هب  دنتـشاد ، هک  یناوارف  تیعقوم  ترهـش و  تفگنه و  ياهتورث  اب  فیاوط ، ماوقا و  نارس و 
. دیدیمن شیوخ  يراگتساوخ  قیال  هتسیاش و  ار  اهنآ  ًاساسا  دیاش  تفریذپیمن و  ار  نانآ 

هقالع و اب  ناوارف و  قایتشا  روش و  اب  دوبن ، وا  دننام  ینز  زاجح ، نیمزرس  یمامت  رد  هک  ینز  نیمه  مرتحم ، هتسجرب و  نز  نیمه  نونکا  اما 
. درکیم یماگشیپ  یمدقشیپ و  ص )  ) دمحم اب  جاودزا ، داهنشیپ  حرط  رد  دوب و  هداهن  نایم  هب  مدق  دوخ  یندشانفصو ، ياهفطاع 
يهلحرم هب  هدـنخرف ، جاودزا  نیا  يهراـبرد  وگتفگ  تفریذـپ و  تروص  س ،)  ) هجیدـخ و  ص )  ) دـمحم جاودزا  تامدـقم  هک  دوـب  نینچ 

ياهتنس يهمه  هکلب  تخاس ، هنوگرگد  ار  يراگتـساوخ  موسر  بادآ و  اهنت  هن  جاودزا ، نیا  رد  س )  ) هجیدخ دیـسر . كرادت  میمـصت و 
هک دز  يراک  هب  تسد  زین  هیرهم  دروم  رد  یتح  داهن . اپ  ریز  تشاد ، جاور  یلهاج  بارعا  نایم  رد  نامز  نآ  هک  ار  جاودزا  ریگاپ  تسد و 

. دوب هدیدن  ار  شریظن  یسک  نآ ، زا  شیپ 
، دنتشادیم هضرع  هدننک  هریخ  نیگنس و  ياههیرهم  دنتشاد و  رایتخا  رد  نارگ ، ياههنیدقن  نالک و  ياهتورث  یلبق  ناراگتساوخ  هک  نآ  اب 
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، دشاب درم  يوس  زا  هک  نآ  ياج  هب  زین  ار  هیرهم  هک  ینعم  نیدب  تفرگ . شیپ  رد  رگید  يراتفر  ص )  ) دـمحم دروم  رد  س )  ) هجیدـخ زاب 
هب دوخ  راشرـس  ییاراد  زا  دوـب ، هتفر  نخـس  نآ  زا  هیرهم  ناوـنع  هب  هک  ار  يراـنید  رازه  راـهچ  غـلبم  داد و  رارق  دوـخ  تورث  لاـم و  زا  وا 

. داد هیده  ص )  ) دمحم
ینتورف زا  تیاکح  يزارفارس ، تیصخش و  تمظع و  نیع  رد  هک  هدننک  هریخ  راتفر  نیا  اب  یقالخا و  ناشخرد  همانرب  نیا  اب  س )  ) هجیدخ

وا يراجت  رابتعا  راشرـس و  ِتورث  تهج  زا  شیـساسا  یلـصا و  زایتما  یگتـسجرب و  یتسار  هب  هک  داد  ناـشن  تشاد ، هوکـشاب  یعـضاوت  و 
وا يونعم  ياههاگدید  یئالاو  رکفت و  زرط  هشیدنا و  هوکـش  دیـشخبیم ، یگتـسجرب  تیـصخش و  شزرا و  ًاقیمع  ودب  هچنآ  هکلب  تسین .

. دنکیم شزارفرس  زاتمم ، نانز  رگید  هب  تبسن  هک  تسا 
زا کی  چـیه  جاودزا  يهلأسم  رد  هک  دـناسر  تابثا  هب  اراکـشآ  داد ، ناشن  دوخ  زا  هک  یتفگـش  هدـننک و  ریگلفاغ  راـتفر  نینچ  اـب  وا  يرآ 

رهوش تنکم  تورث و  هب  مشچ  يور  چـیه  هب  جاودزا  يهلأسم  رد  هک  داد  ناـشن  درادـن . ار  ناـمز  نآ  ناـنز  ناـیم  رد  جـیار  ياههاگدـید 
تسایر و دوخ  رهوش  زا  درادـن ، نیگنـس  هیرهم  نتـشاد  هضرع  راظتنا  تسین ، نالک  تورث  اب  يدرم  راـظتنا  رد  تسا ، هتخودـنا  شاهدـنیآ 

نوچ راشرـس و  راشبآ ، نوچ  شايونعم  ياـهتورث  هک  تسا  يرـسمه  راـظتنا  رد  هکلب  دـهاوخیمن . ییاـیند  يداـم و  ترهـش  تیفارـشا و 
شدوجو رد  تیناسنا  نیتسار  قیقد و  قیمع و  يانعم  هتسجرب و  تاکلم  لئاضف و  هک  دهاوخیم  يرـسمه  دشاب . رامـشیب  ناراب ، ياههناد 

. دشاب یلجتم 
زج یـسک  نینچ  هک  تسا  ادیپ  دشاب و  هنامز  نامز و  نادرم  نیرتهتـسجرب  تیونعم  تلیـضف و  ظاحل  زا  هک  تساوخیم  يرهوش  وا  يرآ ،

. دشاب تسناوتیمن  رگید ، سکچیه  ص )  ) ربمایپ

س)  ) هجیدخ يراکادف  راثیا و 

یط زور  نآ  رد  و  دـیدرگ . نییعت  دوعوم  زور  دـش . هتـشاذگ  اهرارق  تفرگ . ماجنا  هدـنخرف ، جاودزا  نیا  يهرابرد  یتامدـقم  ياهوگتفگ 
. دش رازگرب  جاودزا  مسارم  س ،)  ) هجیدخ و  ص )  ) دمحم ماوقا  ناسک و  نیرتکیدزن  روضح  اب  هداس ، یمسارم 

ع)  ) بلاطوبا ینعی  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  بوبحم  يومع  طسوت  هتـسجرب  گرزب  تیـصخش  ود  نیا  جاودزا  دـقع  هبطخ  كرابم  زور  نآ  رد 
رون و ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  كرابم  مودق  اب  هجیدخ  يهناخ  تروص  نیدب  دـش و  هدـناوخ  دوب ، شیرق  نارـس  ناگرزب و  نیرتمرتحم  زا  هک 

هاـگلوزن یحو و  لوزن  لـحم  تفارـش ، هناـخ  يدوز  هب  هناـخ  نیا  هک  تسنادیمن  یـسک  زونه  یلو  درک . ادـیپ  يوـنعم  ییاـبیز  هوـکش و 
. دش دهاوخ  ینامسآ  ناگتشرف  رگید  لیئربج و 

ناشن شتکرح  لکش  راتفر و  زرط  داتفا . هار  هب  رد  يوس  هب  تساخرب و  ياج  زا  ص )  ) دمحم دقع ، يهبطخ  يارجا  مسارم و  ماجنا  زا  سپ 
اما دزاس . هدامآ  شدنمجرا  رـسمه  دورو  يارب  ار  دوخ  هناخ  ات  دور  نوریب  هناخ  نآ  زا  دـیوگ و  كرت  ار  سلجم  دراد  میمـصت  هک  دادیم 

: دش دنلب  تاملک  نیا  هب  ص )  ) دمحم يافق  رد  س )  ) هجیدخ يادص  ناهگان 
رادربنامرف زینک و  زورما  زا  نم  وت و  رایتخا  رد  اهقودنـص  همه  دیلک  تسا و  وت  هناخ  نم ، هناخ  نونکا  هک  يوریم ، اجک  ص )  ) دمحم يا  »

«. متسه وت 
ص)  ) دمحم سپ  نآ  زا  دش و  هتسجرب  راوگرزب و  تیصخش  ود  نیا  كرتشم  تداعس  شمارآ و  يهناشاک  س ،)  ) هجیدخ هناخ  ناسنیدب 

هناخ نیا  رد  دوب ، هداد  تسد  زا  رداـم  ردـپ و  گرم  اـب  یکدوک  نینـس  رد  هک  ار  ياهتـشگ  مگ  شمارآ  اـت  درک  ناـکم  لـقن  هناـخ  نآ  هب 
. دور شیپ  دوخ  يالاو  ياههشیدنا  راکفا و  ریسم  رد  لاب  غارف  یگدوسآ و  اب  شمارآ ، نما و  طیحم  نآ  رد  و  دبایزاب .

يارب ياهنارگراثیا ، هداس و  ییوشانز  نامیپ  نینچ  هک  دوب  نیا  نآ  تشاد و  دوجو  جاودزا  نیا  رد  مه  يرگید  ریگمشچ  مهم و  يهتکن  اما 
رب هک  ناسنیدب  دروآرد . روهظ  هصنم  هب  ار  نآ  دـعب  لاس   15 شاهغلاب ، تمکح  اب  لاعتم ، دنوادخ  هک  تشاد  یشزرا  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
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ندش ثوعبم  زا  سپ  زین  ترضح  نآ  تفرگ و  رارق  ص )  ) دمحم ترضح  رایتخا  رد  س )  ) هجیدخ تورث  یمامت  ییوشانز ، دنویپ  نیا  رثا 
. درک فرص  ادخ  هار  رد  مالسا و  تفرشیپ  هار  رد  ار  تفگنه  تورث  نآ  مامت  يربمایپ ، هب 

. دوب رگراثیا  راکادف و  رسمه  کی  هنومن  ص )  ) مالسا ربمایپ  يارب  س )  ) هجیدخ
ربمایپ سنوم  نیرتنابرهم  روای و  رای و  نیرتهب  تدـم  مامت  رد  شیوخ ، رمثرپ  تایح  يهظحل  نیرخآ  ات  كرتشم  یگدـنز  زاـغآ  ناـمه  زا 

یگدــنز دــیادش  رادوریگ  رد  يراوـشد و  ماـیا  رد  ص ،)  ) ربماـیپ مدــمه  نیرتکـیدزن  شمارآ  ياـهزور  رد  دــشیم . بوـسحم  (ص )
ص)  ) مرکا لوسر  مدـقمه  نابیتشپ و  نیرتيوق  یپردیپ  ياهتبیـصم  تخـس و  ثداوح  مامت  رد  راکددـم و  نیرتلـمحت  رپ  نیرتروبص و 

. دوب
ربمایپ سنوم  اهنت  هن  س )  ) هجیدخ دادیم ، خر  ناناملسم  و  ص )  ) ربمایپ يارب  تثعب  زا  دعب  ياهلاس  رد  هک  ییاهیراوشد  دیادش و  مامت  رد 

تفریم رامش  هب  بلق  توق  یمرگ و  لد  دیما و  يهیام  زین  اهناملسم  مامت  يارب  نابرهم  يردام  نوچ  هکلب  دوب ، شرطاخ  یلـست  بجوم  و 
هوالع تفرگیم . رارق  زین  نارگید  قشمرس  شفرگش  تمواقم  يرادیاپ و  زیگناتفگش و  لمحت  تردق  باسحیب و  ییابیکش  ربص و  اب  و 

یلاـم و تردـق  نآ  اـب  دـیزرون . غیرد  مالـسا  تیوقت  شرتسگ و  و  ص )  ) ربماـیپ یهلا  فدـه  هار  رد  شناوارف  لاـم  لذـب  زا  زگره  نآ  رب 
یلو درب ، رـس  هب  شیاسآ  هافر و  تمعن ، لامک  رد  دـشاب و  هتـشاد  ار  اهیگدـنز  نیرتهب  دوب  رداق  هک  نآ  اب  تشاد و  هک  یماـقم  ترهش و 
دوب هدروآ  يور  وا  رب  ص )  ) ربمایپ اب  یگدـنز  رطاخ  هب  هک  یتامیالمان  ماـمت  اـب  ضوع  رد  تخیر و  رود  ار  يویند  یگدـنز  رهاـظم  ماـمت 
نداد نت  اب  دوب و  هتخادنا  هیاس  ود  ره  یگدنز  رب  هک  ییاهدیدهت  اب  شراوگرزب ، رهوش  هجنکـش  رجز و  اب  اهلاس ، درک . مرن  هجنپ  تسد و 

هب لین  هار  رد  هزات  یمدـق  زور  ره  ات  دـمآ ، رانک  یناـسآ  هب  يرادـیب ، ياهبـش  یگنـسرگ و  ياـهزور  لـمحت  یتح  هرـصاحم و  دـیعبت و  هب 
. درادرب مالسا  زاس  ناسنا  بتکم  تفرشیپ  نآرق و  ياههمانرب  ندرک  هدایپ  مالسا و  يهیلاع  فادها 

س)  ) هجیدخ لیاضف  فاصوا و 

. دوب رادروخرب  صاخ  تیبوبحم  مارتحا و  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دزن  رد  ناملسم ، نز  زاتمم  يوگلا  راوگرزب و  يوناب  نیا 
. دوب هاگآ  وا  تیارد  رهم و  هب  تشادیم ، تسود  رایسب  ار  مرتحم  نوتاخ  نآ  ص ،)  ) یمارگ لوسر 

تروشم یمیمـص ، راـی  زوسلد و  میهف و  تسود  کـی  نوچمه  هکلب  رـسمه ، کـی  دـننام  طـقف  هن  يو  اـب  دوـخ  ياـهراک  رد  ور  نیا  زا  و 
. تسیرگنیم مارتحا  يهدید  اب  تشادیم ، زاربا  هجیدخ  هک  یتایرظن  هب  درکیم و 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) یلع ترضح  زا 
: دومرف هک  مدینش  ص )  ) مالسا ربمایپ  دوخ  زا  ار  هلمج  نیا  »

(37 .« ) تسا ع )  ) دلیوخ تنب  هجیدخ  زورما ، تما  نانز  نیرتهب  و  ع )  ) نارمع تنب  میرم  هتشذگ ، رصع  رد  لیئارساینب  نانز  نیرتهب 
تفرگ الاب  نانچ  راوگرزب  نآ  مارتحا  ماقم و  هچ  دیجنـس ، يداع  ياهرایعم  اب  دیابن  ار  س )  ) هجیدـخ تیـصخش  مارتحا و  الاو و  ماقم  هتبلا 

زا معا  يرگید ، سکچیه  هک  داد  هدـعو  میظع  یـشاداپ  هب  ار  وا  داتـسرف و  مالـس  وا  يارب  لیئربج  هلیـسو  هب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک 
. دندوب هدیسرن  ماقم  نادب  ص ،)  ) ادخ لوسر  باحصا  زا  ای  شنیرصاعم  ای  ناگتشذگ 

: دنکیم لقن  تسوا ، نآ  زا  ننست  ناهج  ربتعم  هدمع و  حیحص »  » شش زا  یکی  هک  تنس  لها  گرزب  نیثدحم  زا  یکی  يراخب 
: دیوگیم هشیاع  »

هداد هدعو  تشهب  هب  ار  وا  شراگدرورپ  هک  مدینـش  یتقو  مدربن  تداسح  مدیـشکن و  ترـسح  س )  ) هجیدـخ هزادـنا  هب  ینز  چـیه  هرابرد 
(38 « ) تسا

. تسا هدوبن  تیعقاو  زا  رود  هشیاع ، نخس  نیا 
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، ینـالوط یتدـم  هدرک و  راـیتخا  تلاـسر  زاـغآ  زا  لـبق  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  يرـسمه  نیتـسخن  س )  ) هجیدـخ هک  مینادیم  نوچ 
. تسا هدرک  یگدنز  يو  اب  لاس  هب 25  کیدزن 

، هدومن تلصو  مه  هملسما و …  هیفص ، هشیاع ، دننام  رگید  نانز  زا  یخرب  اب  س )  ) هجیدخ تافو  زا  سپ  ص ،)  ) لوسر ترـضح  هکنیا  اب 
هراومه دربیم و  مارتحا  اب  ار  وا  مان  درکیم ، دای  یگتـسیاش  هب  هجیدخ  زا  زاب  تشاد ، هناخ  رد  يرگید  نارـسمه  هک  یتدـم  مامت  رد  یلو 

: دومرفیم شاهرابرد  هک  نانچ  تشادیم ، زیزع  یمارگ و  ار  وا  يهرطاخ 
. تسا هدومرفن  بیصن  نم  رب  ار  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  زگره  »

تبسن نایناهج  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متسد  دمآ و  مايرای  هب  متشاد ، کمک  هب  زاین  نم  هک  يزور  وا 
(39 .« ) درک تیانع  دالوا  نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرکیم ، مبیذکت  نایناهج  هک  درک  قیدصت  ارم  يزور  دندیزرویم و  رفک  نم  هب 

دزن رد  يزاتمم  تیعقوم  هچ  زا  هجیدخ  هک  دناسریم  یبوخ  هب  ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  كرابم  نابز  زا  هبئاشیب  حیرص و  نانخـس  نیا 
. تسا هدوب  رادروخرب  یتیصخش  هچ  زا  یگدنز و  رد  ییالاو  يهیحور  هچ  زا  ص ،)  ) ربمایپ

: دیوگیم هشیاع 
نم رب  هنانز  بصعت  تریغ و  يزور  هک  يدـح  هب  درواـین . ناـیم  هب  يریخ  رکذ  س )  ) هجیدـخ زا  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  هک  دـشیمن  يزور 

: متفگ تداسح )  ) لاح نامه  اب  دش و  بلاغ 
؟ تسا هدرک  وت  بیصن  وا  زا  رتهب  لاعتم  دنوادخ  هک  دوبن  ياهدروخلاس  نز  وا  ایآ 

س)  ) هجیدخ ترضح  اب  دوب  ناوج  رایسب  ینز  هک  ار  دوخ  اریز  تسا ، هدوب  شدوخ  شزرا  نایب  دوجو و  زاربا  نخس ، نیا  زا  هشیاع  روظنم 
: دهدیم همادا  شدوخ  اما  دنک . حرطم  ار  دوخ  یناوج  زایتما  هک  تسا  هتساوخ  هدرک و  هسیاقم 

تالمج نآ  هاگنآ  دروخ و  ناکت  بضغ  تدش  زا  شکرابم  رس  يولج  ياهوم  هک  يدح  هب  دش ، كانبضغ  تدش  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  »
.« دومرف نایب  هجیدخ  هرابرد  میدرک  لقن  الاب  رد  هک  ار  زیمآ  نیسحت 

: دیوگیم هشیاع  زاب  و 
: دندومرفیم ص )  ) مالسا ربمایپ  دشیم ، حبذ  يدنفسوگ  لزنم  رد  تقو  ره  »

. دیتسرفب مه  س )  ) هجیدخ ناتسود  يارب  نآ  تشوگ  زا 
: دندومرف ص )  ) ربمغیپ یلو  مدرک ، ضارتعا  عضو  نیا  هب  يزور 

.« مرادیم تسود  زین  ار  س )  ) هجیدخ ناتسود  نم  »
. دوب راورخ  زا  یتشم  طقف  دش  رکذ  هچنآ 

زاتمم تیصخش  ناشخرد و  فاصوا  زا  همه  تسا و  هدش  لقن  مه  تنـس  لها  قیرط  زا  هک  میراد  تسد  رد  يدایز  رایـسب  ثیداحا  هنرگو 
: دنیوگیم نخس  هجیدخ  هداعلاقوف  مارتحا  و 

: هک تسا  هدمآ  هصاخ ، هماع و  ياملع  قیرط  زا  ناوارف  ثیداحا  رد  هلمج  زا 
س)  ) نارمع رتخد  میرم  نوعرف ،) رـسمه   ) محازم رتخد  هیـسآ  زا  دـنترابع  هک  دـناهدوب  نت  راهچ  ناـمیا  رظن  زا  ناـنز  نیرتهب  نیرتلماـک و 

(. ص  ) مالسا ربمایپ  رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  س )  ) هجیدخ ع ))  ) حیسم یسیع  ترضح  ردام  )
تازایتما ریاس  تیارد و  تفوطع و  یگتـسیاش و  ینادراک و  نیمه  يراوگرزب ، تیـصخش و  نیمه  لیاضف ، فاصوا و  نیمه  رطاخ  هب  اذل 

نآ اب  درکن و  جاودزا  يرگید  نز  اب  دوب ، هدـنز  س )  ) يربک هجیدـخ  هک  یمادام  ص ،)  ) مالـسا ربمایپ  هک  دوب  زیزع  يوناب  نآ  هداـعلاقوف 
يداـع ًـالماک  يرما  تروـص  هب  ار  تاـجوز  دادـعت  ياهـقطنم  یموـق و  ياهتنـس  یناـکم و  یناـمز و  صاـخ  طیارـش  ناـمز ، نآ  رد  هـک 

ار هزاجا  نیا  مزال  طئارش  ققحت  اب  زین  مالسا  نیناوق  هک  نآ  اب  دنتشاد و  هناخ  رد  رسمه  دنچ  نامز  کی  رد  يرایـسب  نادرم  تسیرگنیم و 
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زا س )  ) هجیدـخ تایح  لوط  رد  زگره  ص )  ) مرکا لوسر  مه  زاب  ادـخ -  ربمایپ  هب  دـسر  هچ  تشاذـگیم -  مه  يداع  درف  ره  رایتخا  رد 
. درکن هدافتسا  دوخ  قح  نیا 

لامک بحاص  دنمشناد و  يوناب 

مینک و هراشا  زین  يو  شناد  لضف و  بتارم  هب  هک  نآ  رگم  دوشیمن  ماـمت  نخـس  س ،)  ) هجیدـخ ترـضح  لـیاضف  فاـصوا و  حرـش  رد 
. دوب لامک  بحاص  نیبنشور و  رایسب  میهف ، رایسب  هبرجترپ ، دنمشناد ، ینز  وا  هک  مییوگب 

رد دزیمن . یفرح  قّـمعت  رکفت و  نودـب  تفریذـپیمن و  ار  يزیچ  هشیدـنا  ملع و  نودـب  زگره  درکیم ، یـسررب  تقد  هب  ار  ياهلأـسم  ره 
لامعا و ترضح و  نآ  ینامـسج  عضو  یتح  هدش و  داجیا  ص )  ) ربمایپ رد  يداع  ریغ  تارییغت  دش  هجوتم  هک  نآ  ضحم  هب  تلاسر  زاغآ 

نیرتگرزب زا  رتقیقد  رتهب و  تشاد ، هک  ياهژیو  رّکفت  ّربدت و  تقد و  اب  ساسح ، طیارـش  نآ  رد  تسا ، هدـش  نوگرگد  شتاکرح  راتفر و 
صاخ عضو  نآ  شیادـیپ  تارییغت و  نآ  مامت  هک  درک  مـالعا  تحارـص  تیعطاـق و  اـب  درب و  یپ  هلأـسم  لـصا  هب  سانـشناور  نادنمـشناد 

. درادن دوجو  يرگید  هضراع  چیه  تسا و  يونعم  یحور و  قیمع  لوحت  ینوگرگد و  کی  راثآ  ص ،)  ) ربمایپ يارب  ینامسج 
ص)  ) ربمایپ لاح  رییغت  يارب  اراکـشآ  هاگ  هتخیرگ و  هتـسج و  روط  هب  هاگ  رانک و  هشوگ و  زا  ناـیفارطا  نایانـشآ و  زا  یـضعب  یناـمز  رد 

: تفگ ربمایپ  هب  باطخ  شاهنادنمشوه  كرد  صاخ و  ینیبنشور  اب  هجیدخ  دندرکیم ، ینارگن  زاربا 
راچد دـنوش ، يریگنیمز  لداـعت و  مدـع  ثعاـب  هک  ینامـسج  تخـس  ياـهیرامیب  هب  و   ) دزاـسیمن ناوتاـن  زجاـع و  زگره  ار  وت  دـنوادخ  »

زا ینکیم ، يزاونناـمهم  یتسودناـمهم و  یهدیم و  یناـمهم  يراد ، هتـشاد و  محر  هلـص  هشیمه  دوخ  یگدـنز  رد  وت  نوچ  دـنکیمن )
(40 «. ) یتسه نامولظم  سردایرف  ینکیم و  يریگتسد  ناگدنامرد  نادنمتسم و 

يهناتـسآ رد  شکرابم  دوجو  هک  نامز  نآ  هچ  ص - )  ) مالـسا ربمایپ  یگدـنز  طیارـش  نیرتساـسح  رد  س )  ) هجیدـخ هک  نآ  مهم  هتکن 
هزرل هب  ار  یناهج  دـشیم و  لزان  شکاـپ  بلق  رب  یهلا  یحو  هک  ناـمز  نآ  هچ  دوب و  هدـش  نوگرگد  زیچ  همه  تشاد و  رارق  یحو  لوزن 

تلاسر درب . یپ  شدوجو  يالاو  ياهتیعقاو  هب  تخانش و  حیحص  روط  هب  ار  وا  درکیم . كرد  یبوخ  هب  ار  ناشیا  هراومه  دروآیمرد - 
هک یتسار  هب  و  درک . یگداتسیا  نآ  شرتسگ  تیبثت و  هار  رد  دوخ  ناوت  همه  اب  تفریذپ و  شناج  مامت  اب  ار  نآ  دیمهف و  ینشور  هب  ار  وا 

. دشاب نیبعقاو  ملاع و  قیمع ، لامک ، اب  هدیمهف ، ساسح و  نینچ  نیا  دناوتیم  يرسمه  رتمک 
. دوب زین  ص )  ) ربمایپ هودنا  مغ و  کیرش  نیرتهب  شتازایتما  مامت  رب  هوالع  ییالاو ، فاصوا  نینچ  اب  ییوناب ، نینچ 

ینابم لوصا و  میکحت  رد  درم و  یگدـنز  رد  تیقفوم  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  دـشاب ، نادـب  فصتم  ینز  هاگره  هک  تسا  یتفـص  نیا  و 
ار نآ  ياج  دناوتیمن  یگنانز  تایـصوصخ  اههناشن و  ریاس  لامج و  ییابیز و  زگره  هک  يروط  هب  تفر ، دـهاوخ  رامـش  هب  وا  یگداوناخ 

. تسا نآ  زا  یکاح  ربتعم  دانسا  هدوب و  راکشآ  دوهشم و  ًالماک  س )  ) هجیدخ یگداوناخ  یگدنز  رد  رما ، نیدب  هجوت  دنزاس . رپ 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  مالسا  فورعم  هیلوا و  ناسیون  هریس  زا  یکی  قاحسا » نبا  »

، تخاسیم شرثأتم  نوزحم و  دیدرگیم ، دراو  وا  رب  هک  ار  ییاوران  ره  دینشیم و  دیدیم و  هک  ار  یهورکم  زیچ  ره  ص )  ) مالسا ربمایپ  »
شیاشگ جَرَف و  ار ، اوران  هورکم و  نآ  س ،)  ) هجیدخ هلیسو  هب  دنوادخ  و  تشاذگیم . نایم  رد  س )  ) هجیدخ اب  هناخ  هب  تشگزاب  ماگنه 

مالآ اهجنر و  اهدرد و  دوخ ، تفوطع  تیارد و  اـب  درکیم و  توعد  تمواـقم  تاـبث و  هب  ار  وا  هراومه  س )  ) هجیدـخ دومرفیم . تیاـنع 
هک يزور  اـت  دوب ) ص )  ) ربماـیپ راکددـم  راـی و  هشیمه  یناـبرهم  راـسگمغ  یگدـنز و  کیرـش  نینچ  و   ) دادیم نیکـست  ار  ص )  ) ربماـیپ

 …« تفر تسد  زا  یمیمص  نابرهم و  رواشم  بحاصم و  میهف و  راوخمغ  کی  تفر و  ایند  زا  س )  ) هجیدخ
: هک دنکیم  فارتعا  نینچمه  یمیدق  سیون  هریس  نیا 

لیئربج يزور  هک  نانچ  تفرگ . رارق  یهلا  صاخ  تیانع  دروم  هک  دیـسر  ییاج  هب  س )  ) هجیدخ دننامیب  تمرح  یقالخا  يونعم و  ماقم 
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: تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب 
«. ناسرب س )  ) هجیدخ هب  ار  اتکی  راگدرورپ  مالس  ص ،)  ) ربمایپ يا  »

: تفگ س )  ) هجیدخ هب  زین  ص )  ) مالسا ربمایپ 
«. دنکیم غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا  س ،)  ) هجیدخ يا  »

: تفگ خساپ  رد  س )  ) هجیدخ هاگنآ 
 …« لیئربج رب  مالس  دورد و  تسوا و  زا  دورد  مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ  دنوادخ  »

س)  ) هجیدخ هرابرد  تاقبط  بحاص  راتفگ 

: دسیونیم تاقبط »  » باتک رد  یمالسا ، نیخروم  زا  رگید  یکی  دعسنبا » »
: دیوگیم دنکفایم و  ص )  ) دمحم یگدنز  هب  یهاگن  تشهب  رد  مدآ  ترضح  »

لاح دومن و  تدعاسم  يراکمه و  شرهوش  اب  دنوادخ  رماوا  يارجا  هار  رد  وا  رسمه  هک  تسا  نیا  نم  رب  ص )  ) دمحم ياهیرترب  زا  یکی 
(41 «. ) داد ناشن  هار  یهلا  ياهروتسد  هب  تبسن  ینامرفان  رد  ارم  نم ، رسمه  هک  نآ 

س)  ) هجیدخ نادنزرف 

يارب مساقلاوبا »  » يهینک تشاد و  بقل  بیط  رهاط و  هک  دمآ  ایند  هب  مساق  مان  هب  يرـسپ  دندش . دلوتم  دـنزرف  راهچ  هجیدـخ  ترـضح  زا 
. تسا هدش  هتفرگ  زیزع  دنزرف  نیمه  مان  زا  ص ،)  ) مالسا ربمایپ 

. دوب هدنز  مه  نداتفا  هار  هب  ندوشگ و  اپ  هلحرم  ات  یتح  درک و  یط  یتدم  ار  یگراوخریش  يدازون و  نارود  مساق 
. تفاتش یقاب  يارس  هب  دیشوپ و  مشچ  ایند  زا  یهلا  ریدقت  رب  انب  هک  دوب  هدشن  هتفرگ  ریش  زا  زونه  اما 

. دوب مالسلاامهیلع  همطاف  موثلکما و  بنیز و  نانآ  یماسا  هک  دش  زین  رتخد  هس  ياراد  هجیدخ  رسپ ، دنزرف  نیا  زا  ریغ 
ارهز همطاف  ترضح  ینعی  یتسه ، ناهج  يوناب  رهوگ ، نیرت  هزیکاپ  شکاپ ، ناماد  رد  هک  تسا  هجیدخ  نوچمه  ییالاو  تیـصخش  يرآ 

شراوگرزب ردپ  يارب  ص ،)  ) ربمایپ نادـنزرف  مامت  نایم  زا  یهلا ، تیـشم  هدارا و  رب  انب  هک  ینابات  دیـشروخ  نآ  دوشیم . هدـنارورپ  (س ،)
ع)  ) نیموصعم يهمئا  نوچمه  ینادـنزرف  شرابرهگ  ناماد  رد  دوش و  باختنا  ناهج ، تاداس  یهلا و  راونا  يردام  يارب  ات  دـنامیم ، یقاب 
« هجیدـخ  » هب هک  تشاد  يردام  نینچ  نیا  س )  ) همطاف يرآ  دنـشاب …  نایناهج  تیادـه  داشرا و  نارادلعـشم  دوخ ، هک  دـهد  شرورپ  ار 

(42 …  ) دوب هتشگ  رومان 
: دناهدومرف هراشا  نآ  هب  زین  ع )  ) قداص ماما 

: لاق رمع ، نب  لضفم  نع  »
؟) س  ) همطاف هدالو  ناک  فیک  ع )  ) قداصلا هَّللادبعیبال  تلق 

: لاقف
لخدت هأرما  نکرتی  اهیلع و ال  نملـسی  اهیلع و ال  نلخدی  نکف ال  هکم  هوسن  اهترجه  ص )  ) هَّللالوسر اهب  جوزت  امل  س )  ) هجیدخ نا  معن ؛

(43 .« ) هیلع ًارذح  اهمغ  اهعزج و  ناک  کلذل و  تشحوتساف  هیلع 
: همجرت

: دیوگ رمع  نب  لضفم  »
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  س )  ) همطاف شیاز  مدرک  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب 
: دومرف

، دور وا  دزن  ینز  دنتشاذگن  دندادن و  مالس  وا  رب  دنتفرن و  وا  دزن  دندرک و  كرت  ار  وا  نانز  درک  رهوش  ادخ  لوسر  رب  س )  ) هجیدخ نوچ 
.« دوب وا  رب  ینارگن  هیام  شهودنا  یبات و  یب  ییاهنت و  زا  داتفا  تشحو  هب  س )  ) هجیدخ

هناخ هب  رگید  دندرک و  عطق  س )  ) هجیدخ اب  ار  دوخ  يهطبار  هکم  نانز  دمآرد  ص )  ) ادـخ لوسر  جاودزا  هب  س )  ) هجیدـخ نوچ  يرآ ، »
نانآ نتفر  ِعنام  هدرک ، تبقارم  ار  س )  ) هجیدخ هناخ  هب  نارگید  دمآ  تفر و  دندرکیمن . مالـس  وا  هب  تاقالم  ماگنه  رد  و  دندمآیمن . وا 

نیگمغ و عوضوم  نیا  زا  س )  ) هجیدخ دندرکیمن . یتسود  وا  اب  رگید  دندراذگ ، اهنت  ار  س )  ) هجیدـخ هکم  نانز  دـندشیم . وا  هناخ  هب 
.« دوب هتفرگ  ارف  ار  وا  تشحو  هدوب و  تحاران 

نوچ نامز  نیا  رد  دـش . رتدـیدش  تلاـسر  هب  ص )  ) ربماـیپ ندـش  ثوعبم  اـب  س )  ) هجیدـخ یحور  يهرـصاحم  دـمآ و  تفر و  كرت  نیا 
دندرک و عطق  دوب  ص )  ) ادخ لوسر  یلصا  یماح  هک  س )  ) هجیدخ اب  ار  یطابترا  هنوگ  ره  دنتسنادیم  دوخ  نمـشد  ار  ص )  ) ادخ لوسر 

. دندراذگ اهنت  ياهنت  تخس  طیارش  نآ  رد  ار  س )  ) هجیدخ

س)  ) ارهز ترضح  تقلخ 

س)  ) ارهز ترضح  ینارون  تقلخ 

س)  ) ارهز ترضح  ینارون  تقلخ  ریس   - 1

: هک تسا  هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  و 
یهلا يامـسا  زا  یمـسا  راونا ، نآ  زا  کی  ره  يارب  دیرفآ و  دوخ  تمظع  لالج و  زا  ار  ع )  ) رون جـنپ  دـنوادخ  سپ  دوبن ، چـیه  ادـخ  زج  »

. دوب
ادـخ يارب  و  تفای . روهظ  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  رد  هک  تسا  یلعا »  » ادـخ تفای . روهظ  ص )  ) دـمحم رد  مسا  نیا  تسا و  دـیمح »  » ادـخ

. تسا قتشم  ءامسا  نآ  زا  ع )  ) نیسح نسح و  مان  هک  دراد  دوجو  ینسحلا » ءامسا  »
سپ داد ، رارق  قاثیم  رد  ار  اهنیا  دـیرفآ ، ار  راونا  نآ  هک  یتقو  سپ  درک . ادـیپ  قاقتـشا  س )  ) همطاف رهطا ، يارهز  مان  وا ، رطاـف »  » مسا زا  و 

ار اهنیا  نأش  رما و  دندرک ، رظن  راونا  نیا  هب  ناگتشرف  هک  یتقو  سپ  دیرفآ  رون  زا  ار  ناگتـشرف  ادخ  و  دنتفرگ . اج  شرع  تسار  فرط  رد 
: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  ناگتشرف  يهتفگ  اب  قباطم  نیا  دنتفرگارف و  اهنآ  زا  ار  حیبست  دندرمش و  گرزب 

ار ع )  ) مدآ هک  ماگنه  نآ  و  میا . هدـننک  حـیبست  اـم  یتسار  هب  و  میاهدیـشک . فص  ملاـع ) ریبدـت  رد  یهلا  رماوا  راـظتنا  رد   ) اـم تقیقح  هب 
: درک ضرع  هدومن  رظن  تقد  اب  شرع  تسار  فرط  زا  راونا  نیا  يوس  هب  مدآ  دیرفآ 

! نم رایتخا  بحاص  يا 
؟ دنتسیک نانآ 

: دومرف خساپ  رد  لاعتم  يادخ 
(! ع  ) مدآ يا 

اهنیا يارب  ار  یمـسا  مدوـخ  ياهمـسا  زا  ماهدـیرفآ و  مایگرزب  تمظع و  روـن  زا  ار  اـهنیا  دنتـسه ، نـم  صاوـخ  نـم و  ناگدـیزگرب  اـهنآ 
: درک ضرع  سپ  متفرگرب ،
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! مراگدرورپ يا 
، زومایب نم  هب  ار  اهنیا  ياهمسا  يراد  اهنیا  رب  وت  هک  یقح  هب 

: دومرف لاعتم  يادخ  سپ 
(! ع  ) مدآ يا 

. تسا نم  زار  زا  يزار  ّرس و  هک )  ) دشاب تناما  وت  دزن  اهمسا  نیا 
. نم نذا  هب  زج  دوش  هاگآ  نآ  رب  دیابن  وت  ریغ 

: درک ضرع 
چیه درک ، هضرع  ناگتـشرف  هب  و  داد . میلعت  ع )  ) مدآ هب  ار  اـهنآ  ياهمـسا  ناـمیپ ، نیا  نتفرگ  زا  سپ  دـنوادخ  مدرک . لوـبق  مراـگدرورپ 

: دومرف هک  لاعتم  يادخ  لوق  خساپ  رد  سپ  دندوبن ، ملاع  اهنآ  هب  مادک 
. دییوگیم تسار  رگا  دیهد  ربخ  اهنیا  ياهمان  زا  ارم 

: دندرک ضرع 
: دومرف دنوادخ ) هاگنآ  . ) یتمکح ياراد  ملاع و  وت  انامه  ياهتخومآ . ام  هب  هچنآ  زج  تسین  یملع  ام  يارب  وت ! یهزنم 

(! ع  ) مدآ يا 
هب ع ))  ) مدآ دزن  رد   ) بلطم نیا  هک  دنتسناد  ناگتشرف  داد ، ربخ  ءامسا  هب  ار  اهنیا  هک  یتقو  سپ  هد ، ربخ  راونا  نآ  ياهمسا  هب  ار  ناگتشرف 

. تسا هتفای  يرترب  تلیضف و  نآ ، زا  یهاگآ  ببس  هب  ع )  ) مدآ هدش و  هتشاذگ  تناما 
. دوب لاعتم  يادخ  يارب  تدابع  و  ع )  ) مدآ يارب  یتلیضف  هکئالم ، يهدجس  هک  اریز  دندش ؛ ع )  ) مدآ يهدجس  هب  رما  سپس 

(44 « ) دوب ع )  ) مدآ راوازس  هکئالم ، يهدجس  هک  نوچ 

یتسه شنیرفآ  تلع  ع )  ) تیبلها و  س )  ) ارهز ترضح   - 2

: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر 
، دنکفا رظن  شرع  تسار  بناج  هب  ع )  ) مدآ دیمدب ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  ع )  ) رـشبلاوبا مدآ  ترـضح  یلاعت  يادخ  هک  یماگنه 

. درک هدهاشم  عوکر  هدجس و  لاح  هب  رون  رد  هقرغ  حبش  جنپ  اجنآ 
: درک ضرع 

؟ ياهدرک قلخ  كاخ  زا  ار  یسک  نم ، ندیرفآ  زا  لبق  ایادخ 
: دمآ باطخ 

. ماهدیرفاین هن ،
: درک ضرع 

؟ دنتسه یناسک  هچ  منیبیم  دوخ  دننامه  تروص  تئیه و  رد  ار  اهنآ  هک  حبش  جنپ  نیا  سپ 
: دومرف یلاعت  يادخ 

ار نانآ  دوخ  نم  و   ) ماهدرک قتـشم  دوخ  یماسا  زا  ار  نانآ  ياهمان  مدیرفآیمن ، ارت  دندوبن ، اهنآ  رگا  دنتـسه ، وت  لسن  زا  ع )  ) نت جنپ  نیا 
قلخ ار  نیمز  نامـسآ و  هن  ار ، یـسرک  شرع و  هن  مدیرفآیم و  ار  خزود  تشهب و  هن  دندوبن ، ع )  ) نت جـنپ  نیا  رگا  ماهدرک ،) يراذـگمان 

. ار نج  سنا و  ناگتشرف و  هن  مدرکیم و 
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ع)  ) نسح نیا  ناسحا و  منم  تسا ، س )  ) همطاف نیا  رطاف و  منم  تسا ، ع )  ) یلع نیا  یلاـع و  منم  تسا ، ص )  ) دـمحم نیا  دومحم و  منم 
. تسا ع )  ) نیسح نیا  نسحم و  منم  تسا و 

شتآ رد  ار  وا  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  نانآ  زا  کی  ره  ینمشد  هنیک و  یکچوک ، رایـسب  يهرذ  رادقم  هب  رگا  يرـشب  ره  دنگوس ، متزع  هب 
 … منکفایم خزود 

. دراد نانآ  هب  تبسن  هک  تسا  یضغب  ّبح و  هب  هتسباو  سک  ره  كاله  تاجن و  دنتسه و  نم  ناگدیزگرب  ع ،)  ) نت جنپ  نیا  مدآ ، يا 
. نک لسوت  نانآ  هب  یهاوخیم ، یتجاح  نم  زا  تقو  ره  مدآ ، يا 

: دومرف نخس  همادا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دیوگیم ، هریرهوبا 
یتجاح سک  ره  سپ  ددرگ . كاله  دوش  نادرگور  ام  زا  هک  سک  ره  دبای و  تاجن  دشاب ، ام  اب  سک  ره  میتاجن ، یتشک  ع )  ) نت جـنپ  ام 

«. دیامن تلئسم  یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  زا  ع )  ) تیبلها ام  هلیسو  هب  سپ  دهاوخیم ، ادخ  زا 
. دنتقلخ زمر  سّدقم  ع )  ) نت جنپ  هک  تسا  نآ  تقیقح 

: تسا تیاور  رد  و 
! ُدَمحأ ای 

(45 . ) امُکتُقلَخ اَمل  ُهَمِطاف  َول ال  َُکتقَلَخ و  اَمل  ُِّیلَع  َول ال  َكالفألا و  ُتقَلَخ  اَمل  َكال  َول 
! دمحا يا 

ینعی  ) مدـیرفآیمن ار  امـش  دوبن  س )  ) همطاـف رگا  مدـیرفآیمن و  ار  وت  دوـبن  یلع  رگا  مدـیرفآیمن و  ار  نیمز  نامـسآ و  يدوـبن  وـت  رگا 
(46 . ) دومن رب  رد  نایمدآ  سابل  یحابص  دنچ  هک  دوب  ياهّیروح  س )  ) همطاف و  دیتقلخ ) زمر  نایامش 

س)  ) ارهز ترضح  رون  زا  ملاع  ینشور   - 3

: دیوگیم شدوجس  عوکر و  رد  تسا و  زامن  لوغشم  هک  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مدید  هک ، دنکیم  لقن  دوعسمنبا 
« یتعیش نم  نیئطاخلل  رفغا  كدبع ، ص )  ) دمحم قحب  مهَّللا  »

. شخبب ارم  نایعیش  زا  ناراکاطخ  ص )  ) دمحم تبرقم  يهدنب  قح  هب  اراگدرورپ ،
زامن رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدید  متفای . زامن  لاح  رد  ار  ناشیا  مدـش . بایفرـش  ص )  ) ادـخ لوسر  رـضحم  هب  مدـش و  جراخ  وا  دزن  زا 

: دیوگیم دوخ 
« یتما نم  نیئطاخلل  رفغا  كدبع  ع )  ) یلع قحب  مهَّللا  »

. شخبب تبرقم  يهدنب  ع )  ) یلع قحب  ارم ، تّما  زا  ناراکاطخ  ادنوادخ ،
: دندومرف نم  هب  باطخ  دیسر ، نایاپ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  زامن  یتقو  دش . داجیا  یگرزب  دیدرت  تشحو و  نم  رد  مدوب ، هدید  هچنآ  زا 

؟ يدوب هدروآ  نامیا  هکنآ  زا  دعب  يدش  رفاک  ایآ  دوعسم ، رسپ  يا 
ار ادخ  هک  مدید  ار  امش  درکیم و  بلط  امـش  قح  هب  ار  دنوادخ  هک  ار  ع )  ) یلع مدید  هکلب  هَّللالوسر ، ای  تسین  نینچ  ًادبا  مدرک ، ضرع 

. دیرترب لجوزع  يادخ  دزن  امش  زا  کیمادک  هک  مدرک  دیدرت  سپ  دیدناوخیم . ع )  ) یلع قح  هب 
: دندومرف ص )  ) ربمایپ

! دوعسم رسپ  يا 
. نیشنب

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 140 

http://www.ghaemiyeh.com


. متسشن ص )  ) ادخ لوسر  لباقم ، رد  نم  سپ 
: دندومرف ترضح  نآ 

« سیدقت حیبست و ال  ذا ال  ماع  یَفلَِاب  قلخلا  قلخی  نا  لبق  هتردق  رون  نم  ًایلع  ینقلخ و  هَّللا  نا  »
: درک قلخ  دوخ  یگرزب  تمظع و  رون  زا  ار  ع )  ) یلع نم و  دنوادخ 

. تشادن دوجو  یسیدقت  حیبست و  چیه  هک  ینامز  دنیرفایب . ار  قئالخ  ریاس  هکنآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود 
.« نیضرالا تاوامس و  نم  لجا  هَّللاو  انا  نیضرالا و  تاومسلا و  هنم  قلخف  يرون ، قتفف  »

. مرترب اه  نیمز  اهنامسآ و  زا  نم  هک  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  نم  رون  زا  تفاکش و  ارم  رون  سپ 
رون نوچ  و  یسرکلا » شرعلا و  نم  لضفا  هَّللاو  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یـسرکلا و  شرعلا و  هنم  قلخف  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  رون  قتف  «و 

. تسا لضفا  یسرک  شرع و  زا  ع )  ) یلع هک  مسق  راگدرورپ  هب  دیدرگ ؛ قلخ  وا  رون  زا  یسرک  شرع و  تخاس ، رشتنم  ار  ع )  ) یلع
«. ملقلا حوللا و  نم  لضفا  هَّللاو  ع )  ) نسحلا ملقلا و  حوللا و  هنم  قلخف  ع )  ) نسحلا رون  قتف  «و 

. تسا رترب  زین  ملق  حول و  زا  ع )  ) نسح هک  مسق  ادخ  هب  دمآ و  دوجو  هب  ع )  ) نسح رون  زا  ملق  حول و  درک و  زاب  ار  ع )  ) نسح رون  سپس 
.« نیعلا روحلا  نم  لضفا  هَّللاو  ع )  ) نیسحلا نیعلا و  روحلا  نانجلا و  هنم  قلخف  ع )  ) نیسحلا رون  قتف  «و 

رترب نیعلاروح  زا  نیـسح  هَّللاو  دنتـشگ ؛ رادـیدپ  وا  رون  زا  يوراـبیز ، ناـیروح  تشهب و  درک ، رطعم  ع )  ) نیـسح رون  زا  ار  یتسه  نوچ  و 
. تسا

اهنم قلخف  هملک  هلالج  لج  هَّللا  ملکتف  هملظلا  کلت  مهنع  فشکی  نا  یلاعت  هَّللا  یلا  هکئالملا  تکـشف  براـغملا  قراـشملا و  تملظا  مث  »
یهف براغملا  قراشملا و  ترهزف  شرعلا  ماقم  اهماقا  حورلا و  کلت  یلا  رونلا  فاضاف  ارون  هملکلا  کلت  نم  قلخف  هملکب  ملکت  مث  اـحور 

.« تاوامس هب  ترهز  اهرون  نال  ءارهزلا  تیمس  کلذل  و  س )  ) ءارهزلا همطاف 
هک دنتساوخ  دندرک و  تیاکش  تملظ  یکیرات و  همه  نآ  زا  راگدرورپ  رب  هکئالم  دنام . کیرات  برغ  هب  ات  قرـش  زا  یتسه  يهمه  سپس 

، دـیدرگ قلخ  یحور  هملک  نآ  زا  دومرف ، ياهملک  نانآ  يهتـساوخ  تباجا  رد  راگدرورپ  دـنک . فرطرب  ناشیا  زا  ار  یکیراـت  راـگدرورپ 
رارق شرع  ناکم  نیرتدنلب  رد  ار  نآ  درک و  هفاضا  حور  نآ  هب  ار  رون  نآ  سپ  دش  قلخ  يرون  هملک  نآ  زا  دومرف و  رگید  ياهملک  سپس 

هب و  س )  ) ارهز همطاـف  زج  تسین ، یـسک  راـگدرورپ  فطل  زا  رون  هب  هتخیمآ  حور  نآ  دـش . ینارون  برغ  هب  اـت  قرـش  زا  ملاـع  همه  داد .
: دنیامرفیم ص )  ) ربمایپ ابیز  تیاور  نیا  يهمادا  رد  تخاس . نشور  ار  اهنامسآ  شرون  اریز  دندیمان ، س )  ) ارهز ار  وا  لیلد  نیمه 

یلاعت هلوق  کلذ  امتئش و  نم  رانلا  الخدا  امتئش و  نم  هنجلا  الخدا  یلعل  یل و  هلالج  لج  هَّللا  لوقی  همایقلا  موی  ناک  اذا  دوعسم  نبای  »
هتعیـشل و هنجلا  هترتع و  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هیالوب  دـحج  نم  دـینعلا  یتوبن و  دـحج  نم  رفاکلاف  دـینع *  رافک  لک  منهج  یف  اـیقلا  »

. هیبحمل
: دیامرفیم ع )  ) یلع نم و  هب  راگدرورپ  دسر ، ارف  تمایق  زور  نوچ  دوعسم ، رسپ  يا  »

. دیهاوخیم هک  ار  سک  ره  دیتسرفب  منهج  هب  دینک و  لخاد  تشهب  هب  دیهاوخیم  هک  ار  سک  ره 
: هک تسا  دیجم  نآرق  رد  راگدرورپ  لوق  نیا  و 

(47 « ) دینع رافک  لک  منهج  یف  ایقلا 
نب یلع  تیالو  زا  هک  تسا  یسک  دینع  دنک و  یچیپرس  نم  توبن  زا  هک  تسا  یسک  رفاک  سپ  دینکفا ، منهج  هب  ار  جوجل  ربکتم  رفاک  ره 

(48 .« ) دنز زاب  رس  شناتسود  نایعیش و  هب  ندرک  تبحم  شترتع و  و  ع )  ) بلاط یبا 
: هک تسا  يرگید  تیاور  رد  و 

و ع )  ) یلع رون  زا  ار  یسرک  شرع و  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رون  زا  ار  نیمز  نامـسآ و  دیرفآ و  شتمظع  رون  زا  ار  ع )  ) نت جنپ  رون  دنوادخ 
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. دوب یکیرات  تملظ و  رد  ملاع  برغم  قرشم و  دیرفآ . ع )  ) نیسح رون  زا  ار  نیعلاروح  و  ع )  ) نسح رون  زا  ار  ملق  حول و 
. درادرب ار  تملظ  هک  دنداد  مسق  راونا  نیا  هب  ار  ادخ  دندرک و  تیاکش  ادخ  هب  تملظ  نیا  زا  ناگتشرف 

. دش نشور  شنیرفآ  برغم  قرشم و  دیرفآ و  ار  س )  ) همطاف رون  حور و  دنوادخ  هک  دوب  نیا 

ناسکی تشرس  زا  نایعیش  و  س )  ) ارهز ترضح  تقلخ   - 4

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما 
هَّللالوسر هنیط  حـضن  نم  ع )  ) نینمؤملاریما هنیط  لـبجف  حـضن  هتنیطل  ناـک  هنإ  شرعلا و  تحت  هرهوج  نم  هنیط  نم  ًادـمحم  قـلخ  هَّللا  نإ  »

حضن نم  انتعیش  هنیط  لبجف  حضن  انتنیطل  تناک  و  ع )  ) نینمؤملاریما هنیط  لضف  نم  انتنیط  لبجف  حضن  ع )  ) نینمؤملاریما هنیطل  ناک  و  (ص )
نحن ریخ و  انل  ص )  ) هَّللالوسر انل و  ریخ  مه  مهل و  ریخ  نحن  دلولا و  یلع  دـلاولا  فطعت  مهیلع  فطعت  انبولق  انیلإ و  نحن  مهبولقف  انتنیط ،

(49 «. ) ریخ هل 
: ینعی

هک دوب  یـشوارت  ار  ص )  ) دـمحم تنیط  دومرف و  قلخ  دوـب  شرع  ریز  رد  يرهوـگ  زا  هک  یتشرـس  تنیط و  زا  ار  ص )  ) دـمحم دـنوادخ  »
دنوادخ هک  دوب  یـشوارت  زین  ار  ع )  ) نینمؤملاریما تنیط  و  دومن . قلخ  ادخ  لوسر  تنیط  شوارت  نامه  زا  ار  نینمؤملاریما  تنیط  دـنوادخ 
شوارت نامه  زا  ار  ام  نایعیش  دنوادخ  هک  هدوب  یشوارت  زین  ام  تنیط  يارب  درک و  قلخ  ع )  ) نینمؤملاریما تنیط  يهدنامیقاب  زا  ار  ام  تنیط 

. تسا هدومرف  قلخ  ام  تنیط 
نامنایعیـش يارب  ام  دراد . هّجوت  نانآ  هب  دنزرف -  هب  ردپ  تقفـش  ینابرهم و  دـننامب  زین -  ام  ياهلد  دنتـسه و  ام  قاتـشم  ام  نایعیـش  ياهلد 
«. میتسه اهنیرتهب  وا  يارب  مه  ام  تسا و  نیرتهب  ام  يارب  زین  ادخ  لوسر  دنتسه ، اهنیرتهب  ام  يارب  ام  نایعیش  میتسه و  اهنیرتهب 

تشهب رد  س )  ) ارهز ترضح  ریوصت   - 5

زا یتخت  اجنآ  رد  درب ، الط  زا  يرـصق  لخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  نانآ  دمآ و  ناشدزن  هب  لیئربج  هک  دـندوب  هتـسشن  مه  رانک  رد  اّوح  مدآ و  »
زا راوشوگ  ود  هداهن و  رـس  رب  یجات  هک  رون ، رد  هقرغ  ياهرهچ  هّبق  نآ  نایم  رد  ناشفارون و  دوب  ياهّبق  تخت  نآ  يالاب  دوب و  زمرق  توقای 

. دوب هتخیوآ  شندرگ  رب  رون  زا  يدنبندرگ  ششوگ و  رد  ؤلؤل 
دهاش اریز   ) دومن شومارف  ار  اوح  شرسمه  یئابیز  مدآ  ترضح  هک  يدح  هب  دندش  تفگش  رد  لاثمت  نآ  زیگناتریح  تینارون  زا  ود  ره 

؟ تسیک تروص  نیا  دیسرپ  درک و  لیئربج  هب  يور  اذل  دوب ،) ریظنیب  نسح  هقباسیب و  یئابیز  کی 
: تفگ لیئربج 

. تسا نیسح  نسح و  رگناشن  شاهراوشوگ  ود  امنردیح و  شدنبندرگ  امندمحا ، شجات  نآ  تسا و  همطاف  نیا 
: دید دوب  هدش  هتشون  رون  طخ  اب  هک  ار  مسا  جنپ  نیا  اجنآ  رد  درک و  دنلب  رون  هبق  يوس  هب  ار  شیوخ  رس  ع )  ) مدآ ترضح  هاگنآ 

نیا منـسحم و  نم  تسا ، س )  ) همطاـف نیا  مرطاـف و  نم  تسا ، ع )  ) یلع نیا  متـسه و  یلعا  نم  تسا ، ص )  ) دّـمحم نیا  مدوـمحم و  نـم 
(50 . ) تسا ع )  ) نیسح نیا  تسا و  نم  زا  ناسحا  تسا و  ع )  ) نسح

ع)  ) مدآ ترضح  هبوت  اشگهرگ و  ياهمان   - 6
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: تفگ لیئربج  درک ، تئارق  مدآ  ترضح  يارب  لیئربج  ار  سّدقم  نت  جنپ  یماسا  یتقو 
. دوب دنهاوخ  وت  ياشگلکشم  ءامسا  نآ  يوشیم و  دنمزاین  اهنآ  هب  ًانیقی  اهدعب  هک  راپسب  رطاخ  هب  ار  اهمان  نیا  مدآ ، ای 

نآ دای  هب   ) نتخیر کشا  لاـس  زا 300  دعب  دمآ ، دورف  نیمز  رب  هجیتن  رد  دـش و  یلوا  كرت  نآ  بکترم  ع )  ) مدآ ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
: تشاد ضورعم  نینچ  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  داد و  بیترت  یئاعد  كرابم  ءامسا  نآ  اب  و  داتفا ) سدقم  ياهمان 

ارم هبوت  رذـگرد و  نم  ياطخ  زا  رطاف  ای  نسحم ، ای  یلعا و  ای  دومحم ، ای  ع ،)  ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، دـمحم ، قح  هب  اراگدرورپ  »
يادخ بناج  زا  ماگنه  نآ  رد  امرف . لوبق 

ار نانآ  همه  هنیآ  ره  مزرمایب  ار  تنادنزرف  يهمه  ناهانگ  هک  يدرکیم  تساوخرد  اعد ) لاح  نآ  رد   ) رگا مدآ  ای  هک  دمآ  باطخ  یلاعت 
(51 «. ) مدیشخبیم

تادوجوم رب  س )  ) ارهز ترضح  تیالو  ضرع   - 7

: دومرف دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  جارعم  ثیدح  نمض  رد 
رب ار  امـش  تیالو  مدیرفآ و  مدوخ  رون  زا  ار  ع )  ) نیـسح نادـنزرف  زا  ناماما  و  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم ، دـمحم ، يا 
دزن رد  دش ، رکنم  ار  نآ  سک  ره  دـمآ و  باسح  هب  نینمؤم  زا  نم  دزن  رد  تفریذـپ ، ار  نآ  سک  ره  مدرک ، هضرع  نیمز  اهنامـسآ و  لها 

، دش بوسحم  نارگمتس ) زا   ) ناهارمگ زا  نم 
(! ص  ) دمحم يا 

هدیکـشخ و کـشم  ناـس  هب  یناوتاـن  يرغـال و  زا  دـتفا و  راـک  زا  هک  دـنک  تداـبع  دتـسرپب و  ارم  ردـق  نآ  نـم  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  رگا 
. دیامن امش  تیالو  هب  رارقا  هکنیا  ات  دیزرمآ  مهاوخن  ار  وا  دشاب  امش  تیالو  رکنم  نم  رب  دورو  ماگنه  هب  دعب  دوش و  ياهدوسرف 

؟ ینیبب ار  نانآ  يراد  تسود  ایآ  ص ،)  ) دمحم يا 
: متفگ

! اراگدرورپ يرآ ،
: دومرف

رفعج و دـمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  مسا  مدـید و  ار  دوخ  مسا  متـسیرگن و  شرع  تسار  فرط  هب  نم  نک ، هاـگن 
. تسا ناشخرد  ياهراتس  ایوگ  هک  مدید  ياهنوگ  هب  نآ  طسو  رد  ار  جع )  ) يدهم مسا  و  ع )  ) ار نسح  یلع و  دمحم و  یلع و  یسوم و 

: دومرف دنوادخ 
(! ص  ) دمحم يا 

مایق ریشمش  هب  وت ، نادنزرف  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  جع ))  ) يدهم ترـضح  هب  هراشا   ) نیا دنـشابیم و  مناگدیرفآ  رب  نم  ياهتجح  نانیا 
(52 . ) دریگیم ماقتنا  منانمشد  زا  دنکیم و 

س)  ) ارهز ترضح  ینامسج  تقلخ 

كرابم یتقلخ  رب  یهلا ، نامرف   - 1
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: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دوب ، هتسشن  حطبا »  » رد ص )  ) ادخ لوسر  يزور 
: دیامرفیم هداتسرف و  مالس  وت  رب  گرزب ، دنوادخ 

لهچ میکح ، دنوادخ  روتسد  قبط  رب  مرکا  ربمغیپ  شاب . لوغـشم  دّجهت  تدابع و  هب  نک و  يریگهرانک  س )  ) هجیدخ زا  زور  هنابـش  لهچ 
. دوب رادهزور  اهزور  تخادرپیم و  تدابع  زامن و  هب  اهبش  تدم ، نآ  رد  و  تفرن . س )  ) هجیدخ هناخ  هب  زور 

وت مشاب ، هتـشاد  یترودـک  هک  تسین  تهج  نادـب  وت  زا  نم  يریگهرانک  زیزع ، يوناـب  يا  هک  داتـسرف  ماـغیپ  هجیدـخ  يارب  راّـمع  طـسوت 
. تسا رتهاگآ  حلاصم  هب  ادخ  منکیم و  تعاطا  ناهج  راگدرورپ  روتسد  زا  راک  نیا  رد  هکلب  یتسه . یمارگ  زیزع و  نانچمه 

. دـنکیم تاهابم  شیوخ  ناگتـشرف  رب  وت  دوجو  هب  هبترم  نیدـنچ  زور  ره  رد  دـنوادخ ، هک  یتسه  راوگرزب  يوناب  وت  س ،)  ) هجیدـخ يا 
دـسا رتخد  همطاف  هناخ  رد  تدـم  نیا  رد  نم  شاب . ملاـع  راـگدرورپ  روتـسد  رظتنم  نک و  تحارتسا  رتسب  رد  دـنبب و  ار  هناـخ  برد  اـهبش 

. دنام مهاوخ 
ییاـهنت هودـنا  شیوـخ و  بوـبحم  رــسمه  تقراـفم  زا  تدـم  نآ  رد  درک و  راـتفر  ادــخ  ص )  ) لوـسر روتــسد  قـبط  رب  س )  ) هجیدــخ

. تسیرگیم
. دمآ دورف  ادخ  هتشرف  دش ، يرپس  لاونم  نیدب  زور  لهچ  نوچ 

: درک ضرع  دروآ و  تشهب  زا  یئاذغ 
هدامآ ات  تساخرب  هک  یماگنه  درک . راطفا  یتشهب  یناحور و  ياهاذغ  نآ  اب  ص )  ) ادخ لوسر  نک . لوانت  یتشهب  ياهاذـغ  نیا  زا  بشما 

: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دوش ، تدابع  زامن و 
زا هک  هدومن  هدارا  ادـخ  اریز  نک  تکرح  س )  ) هجیدـخ هناخ  يوس  هب  رذـگب و  یبحتـسم  زاـمن  زا  بشما  ص ،)  ) ادـخ یمارگ  لوسر  يا 

. دنیرفایب ياهزیکاپ  دنزرف  وت  بلص 
. دش س )  ) هجیدخ يهناخ  راپسهر  باتش  اب  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

: دیوگیم س )  ) هجیدخ
. دش دنلب  رد  ندیبوک  يادص  ناهگان  مدومنیم . تحارتسا  رتسب  رد  هتسب و  ار  هناخ  برد  لومعم ، قبط  بش  نآ  رد 

: متفگ
: دومرف هک  دیسر  مشوگب  ص )  ) ربمغیپ نیشنلد  گنهآ  دبوکب . ار  هناخ  نیا  برد  تسین  راوازس  یسک  ص )  ) دمحم زج  هک  تسیک ؟

هب ردپ  بلص  زا  س )  ) همطاف رون  هک  دیشکن  یلوط  دش . هناخ  دراو  هداشگ  يور  اب  مدرک . زاب  ار  رد  ناباتـش  متـسه . ص )  ) دمحم نک ، زاب 
. دش دراو  ردام  محر 

: هکنآ رگید  بلطم 
رـسمه زا  مدرم و  زا  يریگهراـنک  ررکم و  ياـههزور  يرادهدـنز و  بش  دـسا و  تـنب  همطاـف  هناـخ  رد  ترـضح  يهزور  لـهچ  فاـکتعا 

. تشاد تثعب  زا  لبق  نیتسخن  ياهزور  یحو و  لوزن  نیزاغآ  نارود  هب  یتهابش  هجیدخ ، شراوگرزب 
تخرد یلـصا  هشیر  وا  هکلب  دـشیم ، تیالو  تماما و  شیادـیپ  أـشنم  يدوز  هب  هک  دوب  یهلا  هفحت  شریذـپ  يهداـمآ  ماـیا  نآ  رد  يرآ ؛

(53 . ) تسا هدش  دراو  ع )  ) رقاب ترضح  زا  هک  هنوگنامه  دوب ، توبن 
نارگید هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  اذغ  نآ  هدرک و  كرت  راطفا  ماگنه  رد  ار  دوخ  یگشیمه  شور  ّتنس و  ترضح  هکنآ  رگید  بلطم 

. درک عنم  هناخ  نآ  هب  دورو  زا  ار 
: هکنآ رگید  هتکن 

ندرک اهر  نیا  هک  درک ، كرت  ندـیباوخ  زا  لبق  زامن  يارب  ندـش  هدامآ  هناخ و  هب  دورو  ماگنه  هب  نتفرگ  وضو  ریهطت و  رد  ار  دوخ  تنس 
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. دراد عوضوم  نآ  تیمها  رب  تلالد  هیراج ، تنس 

دلوت زا  لبق  ردام  اب  س )  ) ارهز ترضح  تبحص   - 2

: دندومرف ع )  ) قداص ماما  ترضح 
تفر و وا  لزنم  هب  رگید  دندرک و  يرود  س )  ) هجیدخ ترضح  زا  هّکم ، نانز  درک ، جاودزا  ص )  ) ربمایپ اب  س )  ) هجیدخ ترـضح  نوچ 

طقف ناشیا  یشوخلد  دندربیم و  رس  هب  ییاهنت  تشحو و  رد  س )  ) هجیدخ ترضح  دندشیم ، مه  رگید  نانز  نتفر  عنام  دنتـشادن و  دمآ 
درکیم و ثیدح  یئاهنت  تشحو و  رد  ردام  اب  س )  ) همطاف ترـضح  دندش ، هلماح  س )  ) همطاف ترـضح  هب  ات  دوب ، ص )  ) ادـخ لوسر  هب 

دراو ص )  ) ادـخ لوسر  زور  کی  هک  يروط  هب  دومنیم  یئاهنت  رد  لمحت  يرابدرب و  ربص و  هب  رما  ار  وا  دومنیم و  مّلکت  ردام  مکـش  رد 
: دندومرف دیوگیم ، نخس  یسک  اب  س )  ) هجیدخ ترضح  دندید  دندش ، هناخ 

؟ ینکیم مّلکت  یسک  هچ  اب  ناج : هجیدخ 
: درک ضرع 

. تسا نم  کیرات  ياهبش  تشحو و  يهرود  سنوم  ییاهنت و  سینا  تسا و  نم  مکش  رد  هک  دنزرف  نیا  اب 
: دندومرف ص )  ) ربمایپ

يهّیرذ ردام  وا  و  تسوا . محر  زا  تاداس  هکرابم  يهرهاط  لـسن  تسا و  رتخد  دـنزرف  نیا  هک  داد  ربخ  نم  هب  لـیئربج  نونکا  هجیدـخ  يا 
نانیشناج ءافلخ و  هک  نیملسم  هناگهدزاود  يهّمئا  دوب و  دهاوخ  نم 

(54 . ) دنشابیم قلخ  رب  ادخ  تّجح  یحو  ياضقنا  زا  سپ  هّمئا  نیا  دوب و  دنهاوخ  وا  لسن  زا  دنتسه  نیمز  رد  قح 

« ریثک ریخ  ( » س  ) ارهز ترضح   - 3

. دیمان ریثک  ریخ  ار  وا  دنوادخ  دوب و  اهلد  نیرفآتایح  ششوخ  هحیار  هک  دوب  یلگ  نامدرم  رگید  ردپ و  يارب  س )  ) ارهز همطاف  ترضح 
ص)  ) ربمایپ رـسپ  نادنزرف  هک  ارچ  دیادزب ، ص )  ) دمحم ترـضح  شردـپ ، هرهچ  زا  ار  ندوب  رتبا  مغ  راب  وا  هک  تسین  یتفگـش  ياج  سپ 

دعب هک  دنوش  نخس  نیا  زاسهمغن  ات  دوب  هداد  ص )  ) ربمایپ نانمشد  تسد  هب  ياهناهب  دوخ  نیا  دنتـسبیم و  رب  تخر  هک  دییاپیمن  يدنچ 
. دنامیمن وا  زا  یمان  ص )  ) دمحم زا 

میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مسب  »
رثوکلا ، كانیطعا  انا 
رحنا ، ّکبرل و  ّلصف 
« رتبالا وه  کئناش  نا 

هک انامه  نک . ینابرق  راد و  یمارگ  زاـمن  هب  ار  دوخ  راـگدرورپ  سپ  میتشاد . ینازرا  وت  هب  رثوک  اـم  ناـبرهم ، هدنـشخب و  دـنوادخ  ماـن  هب 
(55 . ) تسا رتبا  وت  هاوخدب 

س)  ) ارهز ترضح  دلوت  ناکم  خیرات و   - 4
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. تسا فالتخا  س )  ) همطاف دلوت  خیرات  رد 
(56 . ) تسا هتفای  دلوت  تثعب  مجنپ  لاس  یناثلا  يدامج  هام  متسیب  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  روهشم  هیماما  ياملع  نیب  رد  نکیل 

. تسا بوخ  باسنا  ملاع  رد  یبلک  تاعالطا  ... 
: تفگ هَّللادبع 

. وا زا  ار  یبلک  ردام  لاوحا  دیسرپ و  دیاب  نم  زا  ارم  ردام  لاوحا  نینمؤملاریما  ای 
دننام : هیماما  ياملع  رثکا  اما 

ج 3 ص 357 ، بقانم ، رد  بوشآرهش  نبا 
ج 1 ص 458 ، یفاک ، لوصا  رد  ینیلک 

ج 2 ص 149 ، بولقلا ، تایح  ج 43 ص 6 و  راونالاراحب ، رد  یسلجم 
ج 1 ص 94 ، لامالا ، یهتنم  رد  یمق  ثدحم 
خیراوتلا ص 17 ، خسان  رد  رهپس  یقت  دمحم 

ج 2 ص 75 ، همغلا » فشک   » رد یسیع  نب  یلع 
همامالا ص 10  لئالد  رد  يربط 

ج 1 ص 173 ، یفاو ، رد  یناشاک  ضیف 
هک : دناهتشون  يرگید  هورگ  نادنمشناد و  نیا 

. تسا هدش  رداص  ع )  ) همئا زا  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ثیداحا  نانآ  كردم  تفای . دلوت  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  س )  ) همطاف
: دومرف ع )  ) قداص ماما  هک  هدرک  تیاور  ریصبوبا 

. دمآ ایند  هب  دوب  هلاس  جنپ  لهچ و  س )  ) ربمغیپ هک  یماگنه  رد  یناثلا  يدامج  هام  متسیب  رد 
. دوب هکم  رد  شردپ  اب  لاس  تشه 

لاس رد  یناثلا  يدامج  موس  زور  رد  دنام و  هدنز  زور  جنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  درک . یگدـنز  شردـپ  اب  هنیدـم  رد  لاس  هد  و 
. دومن تافو  يرجه  مهدزای 

(. همامالا ص 10 لئالد 
نآ ندنام  هدنز  زور  جنپ  داتفه و  ِناتساد  اب  یناثلا  يدامج  موس  رد  س )  ) ارهز ترـضح  تافو  هک  تسین  یفخم  مرتحم  ناگدنناوخ  رب  اّما 

. تسا رتبسانم  زور  جنپ  دون و  اب  تسین و  راگزاس  ترضح 
. دشاب هدش  هابتشا  نیعبس »  » ظفل اب  لقن ، نیعست »  » ظفل هک  تسین  دیعب  اذل 

: دیوگیم یناتسجس  بیبح 
: دومرفیم هک  مدینش  ع )  ) رفعجوبا ترضح  زا 

رمع زا  زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  تفای و  دلوت  ادخ  لوسر  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  ص ،)  ) دمحم رتخد  س )  ) همطاف
دوب هتشذگ  شفیرش 

(. ج 1 ص 457 یفاک ، لوصا 
. دوب هلاس  هن  یسورع  ماگنه  رد  س )  ) همطاف هک  هدش  دراو  یتیاور  رد 

: دیوگیم ّبیسم  نب  دیعس 
: مدرک ضرع  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  هب 
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؟ دومن جیوزت  ع )  ) یلع هب  ار  س )  ) همطاف یلاس  هچ  رد  ربمغیپ 
: دومرف

دوب هلاس  هن  س )  ) همطاف خیرات  نآ  رد  ترجه و  زا  دعب  لاسکی 
(. يرجه ص 281 لاس 1385  فجن  پاچ  یفاک  هضور 

: دسیونیم ج 1 ص 88  نیطمسلا ، دئارف  باتک  رد 
: دومرف باوج  رد  دننک  جاودزا  س )  ) همطاف اب  هک  دندرک  اضاقت  ص )  ) ربمایپ زا  رمع  رکبابا و 

. تسا کچوک  زونه 
اریز تسا ، رتراگزاس  تثعب  زا  دعب  دلوت  اب  زین  تیاکح  نیا  تفرگ . رارق  لوبق  دروم  درک  يراگتـساوخ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یتقو  یلو 

. تسین ریغص  هلاس  رتخد 18  دوب و  هلاس  نامز 18  نآ  رد  دوب  هتفای  دلوت  تثعب  زا  لبق  رگا 
. تسا هدش  عقاو  ص )  ) مرکا لوسر  تثعب  زا  دعب  س )  ) همطاف دلوت  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیداحا  نیا  لاثما  زا 

: دراد دوجو  یضقانت  ثیدح  نآ  دوخ  رد  هک  هدرک  لقن  یتیاور  همغلا » فشک   » باتک بحاص 
: دومرف ع )  ) رقاب دمحم  ماما 

هدجیه تافو  ماگنه  رد  و  دندوب . هبعک  يهناخ  نتخاس  لوغشم  شیرق  هک  یلاس  نامه  رد  دمآ ، ایند  هب  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  س )  ) همطاف
دوب هتشذگ  شفیرش  رمع  زا  زور  جنپ  داتفه و  لاس و 

(. ج 2 ص 75 همغلا ، فشک 
. تسا ضقانت  ثیدح  نیا  دوخ  رد  دییامرفیم  هظحالم  هک  نانچ 

: دیوگیم فرط  کی  زا  اریز 
. دوب هلاس  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  دمآ و  ایندب  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  س )  ) همطاف

: دیوگیم رگید  فرط  زا 
ادخ يهناخ  اریز  دنتسین  عمج  لباق  بلطم  ود  نیا  هک  یتروص  رد  دندوب . هبعک  يهناخ  نتخاس  لوغـشم  شیرق  بانج ، نآ  دلوت  ماگنه  رد 
لبق  » يهملک تفگ  دیاب  ای  دشاب . هداد  خر  یهابتـشا  ثیدح  نیا  رد  دیاب  لاح  رهب  تثعب . زا  دعب  هن  دش  انب  دـیدجت  تثعب  زا  لبق  لاس  جـنپ 

. تسا هدش  هفاضا  يوار  فرط  زا  تیبلا » ینبت  شیرق  و   » يهلمج ای  هدش  لیدبت  هثعبلا » دعب   » يهملک هب  ًاهابتشا  هثعبلا »
: دسیونیم حابصم  رد  یمعفک 

(. ج 43 ص 9 راونالاراحب ،  ) دمآ ایند  هب  تثعب  مود  لاس  یناثلا  يدامج  متسیب  هعمج  زور  رد  س )  ) همطاف
دلوت تیبلها  نوچ  اما  دراد ، دوجو  يدیدش  فالتخا  س )  ) ارهز ّدلوت  خـیرات  دروم  رد  مالـسا  ياملع  نیب  رد  دـیدومرف  هظحالم  هکنانچ 

. تسا مّدقم  هّماع  ناسیونخیرات  لوق  رب  ناشلوق  دناهتسناد  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  ار  ترضح  نآ 
. دنراد ربخ  ناشردام  نس  زا  نارگید  زا  رتهب  ع ،)  ) ارهز نادنزرف  ربمغیپ و  تیبلها  راهطا و  يهمئا  اریز 

: هک دیوگب  یسک  تسا  نکمم 
. دوب هلاس  جنپ  تصش و  تافو  ماگنه  رد  دومن و  تافو  تثعب  مهد  لاس  رد  س )  ) هجیدخ

هنوگچ دـشاب . هدـش  نتـسبآ  یگلاس  هن  هاجنپ و  نس  رد  هجیدـخ  دـیاب  دـشاب  هتفای  دـلوت  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  س )  ) همطاـف رگا  نیارباـنب ،
!؟ درک رواب  ار  بلطم  نیا  ناوتیم 

: مییوگب ار  بلطم  ود  میناوتیم  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  ام 
: الوا
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عقوم رد  شنـس  دـیاب  سابع  نبا  لوق  ربانب  هکلب  دـشاب . هلاس  جـنپ  تصـش و  تافو  ماگنه  رد  س )  ) هجیدـخ هک  تسین  مّلـسم  عوضوم  نیا 
تـشه تسیب و  نس  رد  س )  ) هجیدـخ دـیوگیم  سابع  نبا  اریز  دـشاب . یگلاس  تشه  لهچ و  دودـح  رد  س ،)  ) همطاف هب  ندـش  نتـسبآ 
ربمغیپ ناـشیوخ  اریز  دراد . مّدـقت  نیریاـس  رب  زین  ساـبعنبا  لوق  و  ص 139 ) همغلا ج 2  فشک   ) درک یـسورع  ص )  ) ربمغیپ اـب  یگلاـس 

. دنراد عالطا  ناشدوخ  یلخاد  عضو  زا  نارگید  زا  رتهب  (ص )
همطاف دـلوت  لاس  هک  تثعب  مجنپ  لاس  رد  هدوب و  هلاس  هس  لـهچ و  ص ،)  ) ادـخ لوسر  تثعب  ماـگنه  رد  س )  ) هجیدـخ تیاور ، نیارباـنب 

. تسین يداع  ریغ  نینس  نیا  رد  ندش  نتسبآ  هتشاد و  رمع  لاس  تشه  لهچ  دودح  رد  تسا  (س )
: ایناث

یگلاس هن  هاجنپ و  نس  رد  دـیاب  اتدـعاق  هدرک و  جاودزا  یگلاس  لهچ  نس  رد  هجیدـخ  مییوگب  مینکن و  لوبق  مه  ار  ساـبع  نبا  لوق  رگا 
دنوشیم و تداع  یگلاس  تصش  نس  ات  یشرق  ياهنز  هک  دناهتشون  نادنمـشناد  اهقف و  اریز  تسین  یلاحم  رما  مه  زاب  دشاب ، هدش  نتـسبآ 

. تسا هدعاق  نیا  لومشم  شیرق و  هفئاط  زا  مه  هجیدخ  دراد . ناکما  ناشیارب  زین  ندش  نتسبآ 
. دراد هتشاد و  ییاههنومن  خیرات  رد  نکیل  تسا  عوقولا  ردان  نینس  نیا  رد  نز  ندش  نتسبآ  هک  تسا  تسرد  هوالع ، هب 

شفیرـش نس  هب  دوشیم ، هدید  س )  ) همطاف دلوت  خـیرات  دروم  رد  هک  یفالتخا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیدـب  تسا  مزال  همتاخ  رد 
دودـح رد  جاودزا  ماگنه  رد  دـیاب  مینادـب  تثعب  زا  لبق  لاس  جـنپ  ار  دـلوت  خـیرات  رگا  اریز  دـنکیم . تیارـس  زین  تافو  جاودزا و  ماگنه 

رد یـسورع  ماگنه  رد  دیاب  دشاب ، هدش  دلوتم  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  رگا  اما  هلاس ، تشه  تسیب و  تافو ، ماگنه  رد  دشاب و  هلاس  هدـجیه 
. هلاس هدجیه  تافو  ماگنه  رد  دشاب و  هلاس  هن  دودح 

نآ هب  هتـشذگ  رد  هک  تسا  ياهّلحم  رد  هناخ  نیا  داتفا . قافتا  س )  ) هجیدـخ هناـخ  رد  هکم و  رهـش  رد  س )  ) ارهز ترـضح  دـلوت  ناـکم 
. دوب نکاس  هناخ  نآ  رد  ترجه ، ماگنه  ات  ص )  ) ادخ لوسر  دنتفگیم . اهراطع  هچوک  ینعی  نیراطعلا » قاقز  »

(57 . ) دمآرد دجسم  تروص  هب  اهدعب  هناخ  نیا  دیدرگ . لزان  ص )  ) ربمایپ رب  یحو  هتشرف  نآ  رد  اهراب  هک  یکرابم  هناخ 
نیملـسم مومع  رظن  رد  دوب ، س )  ) ارهز ترـضح  دلوت  ناکم  و  ص )  ) ربمایپ هاگتـسیز  نآرق ، زا  یـشخب  یحو و  لوزن  لحم  هک  اجنآ  زا  و 

. تشاد صاخ  یتسادق  يونعم و  شزرا 
(58 . ) دندرک مادقا  نآ  يانب  تمرم  هب  تبسن  مارحلا ، دجسم  هعسوت  ریمعت و  اب  نامزمه  خیرات  لوط  رد  اهراب  ور  نیا  زا  و 

س)  ) ارهز ترضح  دّلوت  یگنوگچ  تیفیک و   - 5

داتسرف مایپ  شیرق  نانز  يارب  س )  ) هجیدخ ترضح  دیـسر ، ارف  لمح  عضو  نامز  تشگ ، يرپس  س )  ) هجیدخ ترـضح  يرادراب  نارود 
شیرق نانز  اما  دنریگ . هدهعرب  تسا  نانز  صوصخم  هک  ههرب  نیا  هب  طوبرم  ياهراک  دننک و  کمک  لمح  عضو  رما  رد  ار  وا  دنیایب و  ات 
هجیدخ یتسب . یئوشانز  نامیپ  بلاطوبا ، میتی  ص )  ) دمحم اب  یتشاگنا و  هدینـشن  ار  ام  نخـس  هک  ارچ  دمآ ، میهاوخن  ام  هک  دنداد  خـساپ 

نز راـهچ  دوـب ، هدـیمرآ  رتـسب  رد  ناـنچمه  وا  هک  یلاـح  رد  اـهزور  نـیمه  زا  یکی  رد  اـما  تـشگ ، رطاـخ  هدـیجنر  خـساپ  نـیا  زا  (س )
زا یکی  اما  داتفا  وپاکت  هب  دوب  هدش  ساره  رد  نانآ  ندید  زا  هک  س )  ) هجیدخ دندش . دراو  وا  رب  هک  دومن  هدهاشم  الابدـنلب  نوگمدـنگ و 

: تفگ دومن و  مارآ  ار  وا  نانز 
(! س  ) هجیدخ يا 

هیـسآ نیا  ملیلخ و  میهاربا  رـسمه  هراس  نم  میتسه ، وت  نارهاوخ  میاهدـمآ و  تیوس  هب  ادـخ  بناج  زا  ام  شابم ، كانـساره  نیگهودـنا و 
. تسا بیعش  رتخد  اروفص  ام  نیمراهچ  نارمع و  رتخد  میرم  یکی  نآ  تسا و  نوعرف  رسمه 
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وا زا  يرون  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  لمح  س )  ) هجیدـخ ترـضح  دـنتفرگ و  رارق  س )  ) هجیدـخ يوس  راهچ  رد  نز  راهچ  ماـگنه  نیا  رد 
. درب ورف  تریح  رد  ار  همه  تفای و  هار  هکم  ياههناخ  هب  هک  يرون  دش . نکفاوترپ  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  دیدرگ  عطاس 

س)  ) هجیدـخ يور  شیپ  رد  هک  ییوناب  نآ  دـندمآ . دورف  نامـسآ  زا  رثوک  بآ  زا  ّولمم  یقیربِا  تشط و  اـب  هارمه  هتـشرف  هد  نآ  زا  سپ 
ار دولوم  نت  یکی  اـب  دروآ . نوریب  دوب  رتوبـشوخ  ربنع  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  هک  هماـج  ود  هداد  وشتـسش  بآ  نآ  اـب  ار  دولوم  تشاد  رارق 

ناهد س )  ) همطاف دومن ، راداو  نتفگ  نخـس  هب  ار  وا  داهن و  كدوک  نابل  رب  ار  دوخ  تسد  هاگنآ  داد . رارق  وا  هعنقم  ار  يرگید  دـناشوپ و 
: دومرف نینچ  دوشگ و 

. طابسالا هداس  يدلو  ءایصوالا و  دیس  یلعب  نا  ءایبنالا و  دیس  هَّللالوسر  دمحم  نا  دهشا  هَّللا و  هلا  نا ال  دهشا 
نایروح دـنداد . رارق  تفطالم  دروم  ار  هدـنخرف  دولوم  هداشگ  ییور  اب  مه  اهنآ  دـناوخ . ناشمان  هب  هداد  مالـس  ار  ناوناب  کـیاکی  هاـگنآ 

نینچ نایتاوامـس  نامز  نآ  ات  هک  دیدرگ  عطاس  دمآ و  رادیدپ  يرون  وا  مودق  نمی  زا  نامـسآ  رد  دـندرب . اهنامـسآ  هب  ار  وا  دـلوت  تراشب 
س)  ) هجیدخ دنتفگ . اهنخس  شلسن  تراهط  یکرابم و  تنمیم و  زا  هتفگ  شابداش  ار  س )  ) هجیدخ ناوناب  دندوب . هدومنن  تیؤر  ار  يرون 

. دراذگ وا  ناهد  رد  ناتسپ  وزرآ  دیما و  ییایند  اب  دیشک و  شوغآ  رد  ار  كدوک  فصولا  دیاز  يرورس  اب 

ص)  ) ادخ لوسر  هب  لیئربج  تراشب  و  س )  ) ارهز ترضح  دلوت   - 6

. دمآ ایند  هب  س )  ) ارهز همطاف  هک  یماگنه 
: هک دروآ  مایپ  يو  رب  نابرهم  راگدرورپ  بناج  زا  تشگ و  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  كرابم  دوجو  رب  یحو  هتشرف 

.« مالسلا كدولوم  يرقی  مالسلا و  كؤرقی  هَّللا  »
. دتسرفیم دورد  تاهدّیس  رون  دنزرف  وت و  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

نیا ياطع  رب  ار  ّلجوّزع  يادخ  دراذگ و  رکـش  هدجـس  هب  رـس  راگدرورپ  لباقم  رد  س )  ) همطاف دـلوت  ربخ  ندینـش  اب  ص )  ) ادـخ لوسر 
. تفگ ساپس  نومیم  كرابم و  تمعن 

. دوب دنسرخ  نامداش و  رایسب  ص )  ) ادخ ربمایپ 
. دوب هداد  يو  هب  ار  وا  ندمآ  تراشب  رثوک  يهروس  رد  دنوادخ  نیا  زا  شیپ  هک  اریز 

: هک دوب  هدینش  یحو  هتشرف  زا  زین  و 
دعب هضرا  یف  اهءافلخ  مهلعجی  همئا و  اهلـسن  نم  لعجیـس  اهنم و  کلـسن  لعجیـس  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نا  هنومیملا و  هرهاطلا  هلـسن  اـهنأ  »

« هیحو ءاضقنا 

س)  ) ارهز ترضح  دّلوت  هنارکش   - 7

: هک دش  لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا 
(59 ( »؟ رفس رضح و ال  یف  ریصقت  اهیف  سیل  اهدعب  اعبرا  تاعکر و  ثالث  برغملا  تراص  مل  »

؟ تسین نآ  رد  ریصقت  رضح  رفس و  رد  هک  تعکر  راهچ  شاهلفان  تسا و  تعکر  هس  برغم  زامن  ارچ 
: دومرف ترضح  نآ 

رـضحلا و یف  نیتعکر  هالـص  لکل  ص )  ) هَّللالوسر اهیلا  فاضاف  رـضحلا  یف  نیتعکر  هالـص  لکل  ص )  ) هیبن یلع  لزنا  لج  زع و  هَّللا  نا  »
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دلو نا  املف  لج  زع و  هَّللارکـش  هعکر  اهیلا  فاضاف  س )  ) همطاف دـلوم  هغلب  برغملا  یلـص  املف  هادـغلا  برغملا و  الا  رفـسلا  یف  اهیف  رـصق 
لثم رکذلل  لاقف  لج  زع و  هَّللا  رکش  نیتعکر  اهیلا  فاضا  ع )  ) نیـسحلا دلو  نا  املف  لج  زع و  هَّللا  رکـش  نیتعکر  اهیلا  فاضا  ع )  ) نسحلا

.« رفسلا رضحلا و  یف  اهلاح  یلع  اهکرتف  نییثنالا  ظح 
همه هب  راگدرورپ ) رما  هب  ( ) ص  ) ادخ لوسر  درک . لزان  یتعکر  ود  تروص  هب  ص )  ) ربمایپ رب  ار  اهزامن  يهمه  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
. دنوش هدناوخ  رصق  روط  هب  رفس  رد  مامت و  تروص  هب  رضح  رد  هک  دندومن ؛ هفاضا  تعکر  ود  حبص  زامن  برغم و  زامن  زج  هب  اهزامن 

. دوب برغم  زامن  یئاپرب  لوغشم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه 
سپ دندومرف . هفاضا  برغم  زامن  هب  تعکر  کی  راگدرورپ ) رما  هب  و   ) تمعن نیا  يهنارکش  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دمآ  ایند  هب  س )  ) همطاف

هب دمآ ، ایند  هب  ع )  ) نیـسح هک  ینامز  دندومن و  هفاضا  تعکر  هس  نآ  هب  هلفان ) ناونع  هب   ) رگید تعکر  ود  دـمآ ، ایند  هب  ع )  ) نسح نوچ 
. دنداد رارق  ترضح  نآ  دلوت  هنارکش  ار  نآ  هدومرف و  هفاضا  رگید  تعکر  ود  برغم  هلفان 

اه هینک  باقلا و  یماسا ، مود : لصف 

(60 ( ) س  ) ارهز ترضح  ياه  هینک  باقلا و  یماسا ،

س)  ) ارهز ترضح  يراذگ  مان 

«. اهینب اهلعب و  اهیبأ و  نأش  هزعلا ، ّبر  دنع  نم  اهتیمست  »
ع)  ) نیسح نسح و  یلع و  و  ص )  ) دّمحم ترضح  يراذگمسا  دننامه  دشابیم ، لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  س )  ) ارهز ترضح  يراذگمان 

یتـح ناـشروما  ماـمت  دـنرادن و  يراـیتخا  هنوگچیه  دوـخ  زا  راـگدرورپ -  ربارب  رد  رفن -  جـنپ  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  بلطم  نیمه  و 
. تسا هدشن  هداد  تلاخد  هزاجا  نانآ  دروم  رد  یسک  هب  هدوب و  لاعتم  يادخ  هب  طوبرم  ناشمان ، باختنا 

رد نینچمه  دننک . يراذگمان  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  دوخ  بناج  زا  هک  دنتـسین  زاجم  زگره  ص )  ) هَّللادـبع نب  دّـمحم  ترـضح 
. تسین يرایتخا  ار  ع )  ) بلاطوبا و  ص )  ) یمارگ ربمایپ  دنتسه ، ادخ  دازهناخ  هبعک و  دولوم  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  يراذگمسا 

س)  ) ارهز ترضح  یماسا 

هراشا

(: ع  ) قداصلا لاق 
: لج ّزع و  هَّللا  دنع  ءامسأ  هعست  ُهمطافل  »

ءارهّزلا  هثّدحملا و  هّیضرملا و  هّیضارلا و  هّیکزلا و  هرهاطلا و  هکرابملا و  هقیّدصلا و  همطاف و 
: … لاق مث 

: دراد صوصخم  مسا  هن  دنوادخ  هاگشیپ  رد  س )  ) ءارهز همطاف  ترضح 
(61 .« ) ءارهز هثدحم و  هیضرم ، هیضار ، هیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، همطاف ،

دنوادخ رما  هب  دلوت  ماگنه  ص )  ) مرکا ربمایپ  ار  مان  نیا  دشابیم . همطاف »  » نامه هک  دنتـشاد  یمـسر  مان  کی  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح 
اذل دـنراد ، لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  صوصخم ، مسا  ُهن  س )  ) ارهز همطاف  ع ،)  ) قداص ماما  حیرـصت  هب  نکل  دـیزگرب ؛ ناشرتخد  يارب 

هقیدـص یحور  تمظع  رب  تلالد  بلطم ، نیا  و  دراد . ناوارف  یماسا  هک  ییوناب  ینعی  تسا ؛ ءامـسألاُّما »  » ترـضح نآ  ياه  هینک  زا  یکی 
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اذل دشاب ، قشمرس  وگلا و  تیرـشب  يارب  هک  لماک  یناسنا  ینعی  هنومن ؛ نز  دندوب . هنومن  س )  ) همطاف ترـضح  اریز  دنکیم ، س )  ) يربک
زا مان  ُهن  نیا  دنتـسه . صاخ  یبقل  ياراد  کین ، تفـص  ره  ربارب  رد  ناشیا  دوب و  عمج  س )  ) هرهاط هقیدص  رد  یناسنا  یلاع  تافـص  همه 

. تسا رادروخرب  ییالاو  ترهش 

س)  ) همطاف  - 1

هراشا

. عاضرلا نع  هلصف  َدلولا : ًامْطَف  ًاماِطف  َمَطَف - 
: دنیوگیم دوشیم ، هتفرگ  ریش  زا  لفط  یتقو  تغل  رد 

. َدلولا َمَطَف 
. تسا هدمآ  ندش  ادج  ندرک و  عطق  ندیرب ، ینعم  هب  برع  تغل  رد  َمَطَف  و  َمَطَف . ردصم  زا  تسا  یفصو  همطاف  »

. تسا هدش  ادج  هدیرب و  ینعم  هب  دهدیم ، یلوعفم  ینعم  لعاف  نزو  رب  هک  هغیص  نیا 
(62 ( »؟ تسا هدش  ادج  زیچ  هچ  زا  س )  ) همطاف

. تسا هدش  هراشا  همطاف »  » هب ترضح  نآ  هیمست  هجو  هب  يرایسب  تایاور  رد 

: تسا هدش  ادج  يدیلپ  لهج و  زا  همطاف 

: لاق ع )  ) رقابلا نع 
: َّلجوَّزع هللا  لاق   …مث 

. تمّطلا نع  کتمطف  ملعلاب و  کتمطف  ّینإ  »
(: ع  ) رفعجوبأ لاق  مث 

.« قاثیملاب ثمّطلا  نع  ملعلاب و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  اهمطف  دقل  هَّللاو 
: دندومرف ع )  ) رقاب ماما 

. تسا هتفرگ  مان  همطاف »  » اذل تسا ، هدومن  ادج  يدیلپ  لهج و  زا  ار  س )  ) ءارهز همطاف  دنوادخ 
: دنداد همادا  سپس  ناشیا 

(63 .« ) تسا هدرک  ادج  يدیلپ  لهج و  زا  ار  س )  ) همطاف رذ ) ملاع  ینعی   ) دهع نامیپ و  ملاع  رد  دنوادخ  مسق ، ادخ  هب 

. تسا رود  هب  ّرش  زا  س )  ) همطاف

(: ع  ) قداصلا لاق 
؟» همطاف  » ریسفت ءیش  ّيأ  نوردتأ  »

: تلق
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! يدیس ای  ینربخأ 
(: ع  ) لاق

: لاق مث  رّشلا . نم  تمطف 
« هنود نمف  مدآ  ضرألا  هجو  یلع  همایقلا  موی  یلإ  وفک  اهل  ناک  امل  اهجّوزت  ع )  ) نینمؤملاریما نأ  الول 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما 
؟ دراد ییانعم  هچ  همطاف  تسیچ و  همطاف  ریسفت  دینادیم 

: متشاد هضرع 
. دراد ییانعم  هچ  امنب  هاگآ  ارم 

: دندومرف
. تسا هدیدرگ  ادج  يدب  رش و  زا  همطاف » »

: دندومرف سپس 
تمایق زور  ات  مدآ  ترـضح  نامز  زا  دوبن ، س )  ) ارهز ياـتمه  سکچـیه  درکیمن ، جاودزا  س )  ) ارهز ترـضح  اـب  ع )  ) نینمؤملاریما رگا 

(64 .« ) دشیمن تفای  س )  ) ارهز يارب  ییاتمه  وفک و 

. دناهدش هتفرگ  زاب  شتآ  زا  شناتسود  و  س )  ) همطاف

اریز دش ، هدیمان  همطاف » ( » س  ) ءارهز همطاف  دیوگیم  هک  تسا  یتایاور  س )  ) ارهز يهمطاف  يراذگمان  تلع  زا  ریـسفت  نیرتنیریـش  یلو 
. دناهدش هتفرگ  زاب  منهج  شتآ  زا  ترضح ، نآ  نایعیش 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق  س )  ) هئابآ نع  اضرلا  نع 
! همطاف ای  »

؟» همطاف  » ِتیمس مل  نیردتأ 
(: ع  ) یلع لاق 

؟ ْتیّمس َِمل 
: لاق

« رانلا نم  اهتعیش  یه و  ْتمطف  اهنال 
: دیامرفیم لقن  شدادجا  زا  ع )  ) اضر ماما 

: دومرف ص )  ) ربمایپ
(! س  ) همطاف يا 

؟ یتفرگ مان  همطاف »  » ارچ هک  ینادیم  ایآ 
: دنرادیم هضرع  ع )  ) نینمؤملاریما

. تسا هدش  هدیمان  همطاف » ، » همطاف ارچ  دییامرفب  امش 
: دندومرف ص )  ) ربمایپ

(65 .« ) تفر دنهاوخن  شتآ  هب  دناهدش و  هتفرگ  زاب  منهج  شتآ  زا  س )  ) همطاف نایعیش  و  س »)  ) همطاف  » اریز
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س)  ) ارهز همطاف  نارادتسود  يدازآ  رب  ادخ ، نامیپ 

: لاق ملسم  نب  دّمحم  نع 
: لوقی ع )  ) رفعجابأ تعمس 

یلإ هبونذ  ترثک  دـق  ّبحمب  رمؤیف  رفاک . وأ  نمؤم  لجر  لک  ینیع  نیب  بتک  همایقلا ، موی  ناک  اذإف  منهج  باـب  یلع  هفقو  س )  ) همطاـفل »
: لوقتف اّبحم . هینیع  نیب  ءرقتف  رانلا .

زع و هَّللا  لوقیف  داعیملا . فلختال  تنأ  قحلا و  كدعو  رانلا و  نم  یتیرذ  یلوت  ینالوت و  نم  یب  تمطف  همطاف و  ینتیمـس  يدیـس  یهلإ و 
انأ قحلا و  يدعو  رانلا و  نم  مهالوت  کتّیرذ و  ّبحأ  كّالوت و  کّبحأ و  نم  کب  تمطف  و  همطاف »  » کتیمس ینا  همطاف  ای  تقدص  لج :

کفقوم فقوملا  لهأ  یلـسر و  یئایبنأ و  یتکئالمل و  نیبتیل  کعفـشاف  هیف  یعفـشتل  رانلا  یلإ  اذه  يدـبعب  ترما  اّمنإ  داعیملا و  فلُخا  ال 
. هنجلا هتلخدأ  هدیب و  تبذجف  ًانمؤم  هینیع  نیب  تأرق  نمف  يدنع  کتناکم  ینم و 

: دندومرف ع )  ) رقاب ماما  هک  تسا  تیاور  ملسم  نب  دمحم  زا 
نیا رد  رفاک . ای  تسا  نمؤم  هک  تسا  هدش  هتـشون  سک  ره  یناشیپ  يور  دنراد . یفّقوت  منهج  رد  رب  س )  ) همطاف ترـضح  تمایق  زور  رد 

ار وا  یناشیپ  يور  س )  ) ءارهز يهمطاف  ورب . منهج  فرط  هب  دـنهدیم  نامرف  س ،)  ) همطاف ترـضح  راکاطخ  ناتـسود  زا  یکی  هب  ماـگنه 
: دناوخیم

«. ءارهز رادتسود  ( » تسا هدش  هتشون  وا  یناشیپ  يور  رب  )
: درادیم هضرع  دنوادخ  هاگرد  هب  س )  ) ءارهز يهمطاف  »

! اراگدرورپ ایادخ !
: يدومرف يداهن و  همطاف »  » ارم مان 

فالخ هاگچیه  هدوب و  قح  هشیمه  وت  يهدعو  مشخبیم ». ییاهر  منهج  شتآ  زا  ار  تنادنزرف  نارادتـسود  تنارادتـسود و  وت ، رطاخ  هب  »
« ياهدرکن لمع  دوخ  يهدعو 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  »
! ناج همطاف 

شتآ زا  ار  وا  درادـب ، تسود  ار  وت  نادـنزرف  ای  درادـب ، تسود  ار  وت  هک  سک  ره  مداهن و  مان  همطاف  ار  وت  نم  ییوگیم . هک  تسا  نینچ 
وت ات  مداتـسرف  منهج  فرط  هب  ار  ماهدنب  نیا  نم  منکیمن . لمع  دوخ  هدعو  فالخ  نم  تسا و  تسار  نم  هدعو  مشخبیم ، ییاهر  منهج 

( بحم  ) نمؤم و هک  ار  سک  ره  دـننیبب . نم  شیپ  ار  وت  ماقم  تسا  رـشحم  رد  سک  ره  نم و  ناربماـیپ  ناگتـشرف و  ینک و  تعافـش  ار  وا 
(66 .« ) امن تشهب  لخاد  ریگب و  ار  شتسد  یتفای 

. دنزجاع س )  ) همطاف تفرعم  زا  قیالخ 

(: ع  ) قداصلا لاق 
ّنأل همطاف »  » تیمـس اّمنإ  ردـقلا و  هلیل  كردأ  دـقف  اهتفرعم ، قح  همطاف  فرع  نمف  هَّللا . ُردـقلا  همطاف و  هلیللا  ردـقلا ، هلیل  یف  هانلزنأ  اـنإ  »

« اهتفرعم نع  اومطف  قلخلا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


يهمیرک هیآ  هرابرد  ع )  ) قداص ماما 
: دندومرف ردقلا  هلیل  یف  هانلزنأ  ّانإ 
. تسا س )  ) همطاف هلیل »  » زا دارم 

. تسا هدرک  كرد  ار  ردق  بش  دسانشب ، دیاب ، هک  هنوگ  نآ  ار  س )  ) ارهز همطاف  مردام  سک  ره  سپ  تسا ، دنوادخ  ردق »  » زا دارم 
(67 .« ) دنزجاع وا  تفرعم  زا  قیالخ  اریز  دش ، هدیمان  همطاف »  » مردام

تسا رطاف  زا  قتشم  س )  ) همطاف

(. س  ) همطافل ص )  ) یبنلا لاق 
! همطاف ای  کل  هَّللا  قش  »

.« همطاف  » تنأ و  رطافلا »  » وهف هئامسأ ، نم  ًامسإ 
: دندومرف س )  ) همطاف ترضح  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ 

! نم يهمطاف  يا 
. تسا هتفرگرب  دوخ  یماسا  زا  یمسا  وت  يارب  دنوادخ 

(68 .« ) تسا هتشاذگ  همطاف »  » ار وت  مان  تسا و  رطاف »  » دنوادخ

دنوادخ مان  زا  هتفرگرب  س )  ) همطاف مان 

مهنیـشی مهیرتعی و  اّمع  یئایلوأ  مطاف  یئاضق و  لصف  موی  یتمحر  نع  یئادـعأ  مطاف ، نیـضرألا  تاوامـسلا و  رطاـف  اـنأ  و  همطاـف »  » هذـه »
« یمسإ نم  ًامسإ  اهل  تققشف 

منادرگیم و مورحم  متمحر  زا  ار  دوخ  نانمشد  تمایق  زور  رد  و  متـسه .) نیمز  نامـسآ و  قلاخ  ینعی   ) متـسه نامـسآ  نیمز و  رطاف  نم 
(69 «. ) مدومن قتشم  دوخ  مان  زا  ار  س ) « ) همطاف  » مان سپ  ماهدومن ، ادج  دنراد ، دنسپان  درازآیم و  ار  اهنآ  هچ  ره  زا  ار ، دوخ  يایلوا 

هقیدص  - 2

هراشا

، بذک دّض  ًاقادصت ، اقیدصت و  ًهَقوُدْصَم ، ًاقْدِص ، ًاقْدَص ، َقَدَص ،
، هصلُخم هقداص :

، بیبحلا ّلخلا  هَقیدص :
تقباطم شرادرک  راتفگ و  هکنآ  لمعلاب ، هلوق  قدصی  يّذلا  قدصلا ، یف  لماکلا  تسرد . تسار و  رایـسب  درم  قدـصلا ، ریثکلا  قیدـصلا :

، قیدصتلا مئادلا  ّرابلا  دنک . یتسرد  رب 
. دشاب قداص  نامیا  تاداقتعا و  رد  مه  راتفگ و  رد  مه  لمع ، رد  مه  هک  ینز  دشاب . وگتسار  رایسب  هک  دنیوگ  هقیدص  ینز  هب 
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ع)  ) نینمؤملاریما رسمه  س )  ) هقیدص

(: ع  ) یلعل لاق  ص )  ) هَّللالوسر نع 
تیتوا و  هجوز . اهلثم  توا  مل  یتنبإ و  لثم  هقیدص »  » هجوز تیتوا  یلثم . توا  مل  یلثم و  ارهص  تیتوا  انا : دحأ و ال  نهتوا  مل  ًاثالث  تیتا  »

« مکنم انأ  یّنم و  مکنکلو  امهلثم . یبلص  نم  توا  مل  کبلص و  نم  نیسحلا  نسحلا و 
: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما هب  ص )  ) مرکا ربمایپ 

. تسا هدشن  یتیانع  نینچ  مه ، نم  دوخ  یتح  سکچیه ، هب  هک  هدش  تیانع  وت  هب  زیچ  هس 
ینارـسپ مرادـن . يرـسمه  نینچ  نم  اما  يراد ، س )  ) ارهز همطاف  مرتخد  نوچ  هقیدـص »  » ینز مرادـن . نم  اما  يراد ، نم  لثم  یمناخ  ردـپ 

(70 . ) متسه امش  زا  مه  نم  دیتسه ، نم  زا  امش  همه  هتبلا  مرادن ، اهنآ  لثم  ینارسپ  نم  هک  يراد  ع )  ) نیسح نسح و  نوچ 
: هشئاع تلاق 

« اهیبأ ریغ  همطاف  نم  قدصأ »  » ّطق ًادحأ  تیأر  ام  »
: دیوگ هشئاع 

(71 .« ) مدیدن شردپ  زا  ریغ  س ،)  ) همطاف زا  رتوگتسار  ار  یسک 

دهدیم لسغ  قیّدص  طقف  ار  هقیّدص 

: لاق رمع  نب  لّضفم  نع 
(: ع  ) هَّللادبع یبأل  تلق 
؟) س  ) همطاف لسغ  نم  »

: لاق
. هلوق نم  کلذ  تعظفتسإ  اّمنأکف  ع .)  ) نینمؤملاریمأ كاذ 

: یل لاقف 
. کتربخأ امم  تقض  ّکنأک 

: تلقف
. كادف تلعج  کلذ . ناک  دق 

: لاقف
« یسیع ّالإ  اهلسغی  مل  میرم  نأ  تملع  امأ  قیدص . ّالإ  اهلسغی  نکی  مل  هقیدص »  » اّهنإف نقیضتال 

: دنکیم لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  لضفم 
؟ داد لسغ  ار  س )  ) همطاف ترضح  یسک  هچ 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما 
: دندومرف ع )  ) ماما دیسر . رظن  هب  نیگنس  نم  يارب  يردق  بلطم  نیا  دنداد . لسغ  ار  س )  ) ارهز يهمطاف  ع )  ) نینمؤملاریما

!؟ یبجعت رد  ربخ  نیا  زا  هکنیا  لثم 
: متفگ
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. تسا روط  نیمه  هلب  مدرگ  تیادف 
: دومرف

ترـضح ینادیمن  رگم  دهدیم . لسغ  قیدص  طقف  ار  هقیدص  تسا و  هقیدص » ( » س  ) ارهز اریز  دـشابن ، نیگنـس  چـیه  تیارب  بلطم  نیا 
(72 ( »؟ دادن لسغ  ع )  ) یسیع ترضح  زج  یسک  دوب  هقیدص  هک  ار  س )  ) میرم

دشن هتخانش  هک  ینز  هقیدص » »

: لاق ع )  ) هَّللادبع یبا  نع 
هنجلا و اهءایلوأ  لخدـت  رانلا و  اه  ءادـعأ  لخدـت  رانلا  هنجلا و  اهرهمأ  اهل و  اهعبرف  ایندـلا  عبر  س )  ) همطاف رهمأ  یلاعت  كراـبت و  هَّللا  ّنإ  »

« یلوُالا نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلع  يربکلا و  هقیدصلا »  » یه
: دندومرف ع )  ) قداص ماما 

. تسا هداد  رارق  س )  ) همطاف رهم  ار  ایند  مراهچ  کی  دنوادخ 
هقیدـص (، » س  ) همطاف دـنکیم . دراو  تشهب  رد  ار  شناتـسود  منهج و  رد  ار  شنانمـشد  تسا ، هداد  رارق  وا  هیرهم  زین  ار  منهج  تشهب و 

(73 .« ) دنتسه تریح  رد  نایناهج  همه  وا ، نتخانش  رد  هک  تسا  يربک 

هدیهش وگتسار و  نز  س )  ) ارهز يهمطاف 

: لاق ع )  ) نسحلا یبا  نع 
« هدیهش هقیّدص  ( » س  ) همطاف ّنإ  »

: دندومرف ع )  ) اضر ماما 
(74 .« ) دنتفر ایند  نیا  زا  هدیهش  دندوب و  وگتسار » رایسب   » ینز س )  ) ارهز همطاف 

هکرابم  - 3

هراشا

: دیوگ هدرک و  انعم  توبث  ار  كورب »  » تداعس و تدایز ، ار  تکرب » ، » سوماق تباث  يهدیاف  ْتَکََرب : »
: هتفگ هرقب  يهروس  زا  هیآ 97  لیذ  نایبلاعمجم ، رد  نک . یگشیمه  ار  اهنآ  تمارک  فرش و  ینعی  دّمحم ،» لآ  دّمحم و  یلع  ْكرِاب  »

: دنیوگ تسا  توبث  يانعم  هب  تکرب  لصا 
نآ رد  بآ  هک  دنیوگ  هِکِْرب » ، » ار بآ  عمجم  دشر . ومن و  رثا  رد  تسا  هدیاف  توبث  يانعم  هب  تکرب  سپ  دش ، تباث  ینعی  ًاکورب ،» كرب  »

. تسا تباث 
: دیوگ تادرفم  رد 

(75 .« ) دشاب تباث  يهدیاف  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  كرابم  دنیوگ . هکرب  ار ، بآ  عمجم  زیچ و  کی  رد  ییادخ  ریخ  توبث  ینعی  تکرب ،
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: هِکِْرب
. دوشیم عمج  نآ  رد  نامز  رورم  هب  بآ  هک  ییاج  دنیوگ ، ار  ریگبآ  تغل  رد 

. دنیوگ ار  ءیش  کی  رد  یتدایز  ومن و  دشر و  تکرب ، دهدیم . انعم  تدایز  شیازفا و  هدایزلا ، هکرب :
(76 . ) دشاب هدش  بیصن  شرامش  باسح و  نودب  یهلا  يریخ  هک  ددرگیم  قالطا  ییاج  هب  هکرب  دیوگ  بغار  و 

لسن زا  ص )  ) ربمایپ يهّیرذ  هک  تسا  نیا  س )  ) ارهز يهمطاف  دوجو  رد  تکرب  نیرتمهم  تسا و  تاکرب  عاونا  عبنم  س )  ) ءارهز ترـضح 
، فـلتخم عیاـقو  ندروآ  دوـجو  هب  اـب  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  دوـشیم  نشور  خـیرات  هب  هعجارم  اـب  هک  یلاـح  رد  دنتـسه ، س )  ) ءارهز

ماما مه  نآ  دـنام ، یقاب  ع )  ) نیـسح ماـما  يارب  دـنزرف  کـی  طـقف  ـالبرک  يهعقاو  رد  دـناهدربیم . نیب  زا  ار  س )  ) ءارهز همطاـف  نادـنزرف 
نیا رد  و  دندناسر . لتق  هب  زین  ار  س )  ) بنیز ترـضح  دـنزرف  ود  و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  دـنزرف  تفه  یلوق ، ربانب  و  ع .)  ) نیدـباعلانیز

اب دـندنارذگ . غـیت  مد  زا  ار  س )  ) ءارهز نادـنزرف  دـندروآ و  دوـجو  هب  س )  ) ارهز يهمطاـف  يهیرذ  يارب  هک  یکاـندرد  عیاـقو  هچ  ریـسم 
تسا لاحم  هب  بیرق  دننکیم . یناشفارون  ار  ناهج  رس  ات  رس  تاداس  س ،)  ) ءارهز همطاف  لسن  تکرب  زا  نکل  دش ، هتفگ  هک  هچنآ  يهمه 

نانچمه دنکیم ، ترـضح  نآ  هیرذ  رد  تکرب  رب  تلالد  هکرابم ،» . » دشابن اجنآ  رد  س )  ) ارهز يهمطاف  دالوا  زا  یکی  هک  میبایب  ار  ییاج 
. دراد تلالد  س )  ) ءارهز ترضح  دالوا  ترثک  رب  رثوک  هک 

لیجنا رد  س )  ) ارهز همطاف  فیصوت 

: لاق نامیلس  نب  هَّللادبع  نع 
هیف و ال بخـصال  هنجلا ، یف  تیب  اهل  هکرابم ،»  » نم هلـسن  اّمنإ  لیلقلا ، لسنلاوذ  ءاسنلا ، حاّـکن  ص )  ) یبّنلا فصو  یف  لـیجنإلا  یف  تأرق  »

« نادهشتسم ناخرف  اهل  کُّما ، ایرکز  لفک  امک  نامزلا  رخآ  یف  اهلفکی  بصن ،
: دیوگیم نامیلس  نب  هَّللادبع 

(: ص  ) متاخ ربمایپ  فاصوا 
هک دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  كرابم » يرتخد   » زا وا  لسن  تشاد و  دنهاوخ  یمک  لسن  دننکیم و  حاکن  دایز  ناشیا  هک  مدناوخ  لیجنا  رد  ار 

(77 … « ) تسا هتشگ  هدامآ  تشهب  رد  ياهناخ  وا  يارب 

هرهاط  - 4

هراشا

، سجن دض  هَراهَط : ًاروُهَط و  ًارْهُط ، َرُهَط ، َرَهَط ،
. هدیدرگ كاپ  ضیحلا ، ضیقن  رْهُطلا :

. دش عطقنم  نز  ضیح  ینعی  هأْرَْملا  ِتَرَهَط 

صقن تساجن و  زا  هزیکاپ  نز  ینعی  هرهاط 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 157 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نامیاز  يزیرنوخ  نانز و  هناهام  يزیرنوخ  زا  لاعتم ، دـنوادخ  تساوخ  هب  س )  ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  هرهاط  مسا  يرهاظ  يانعم 
هدوب و رود  هب  ینطاب  يرهاظ و  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  س )  ) ارهز همطاـف  هک  تسا  نیا  هرهاـط  ماـن  ینطاـب  ياـنعم  دـناهدوب . هزیکاـپ  رود و 

. دناهتشاد هانگ  زا  رود  هزیکاپ و  یحور 

تسا رود  هب  یگدولآ  ره  زا  س )  ) ارهز يهمطاف 

: لاق ع )  ) هئابآ نع  ع )  ) رفعج یبا  نع 
« ًاسافن هرمح و ال  ًاموی  طق  تأر  ام  ثفر و  لک  نم  اهتراهط  سند و  لک  نم  اهتراهطل  هرهاطلا »  » دّمحم تنب  س )  ) همطاف تیّمس  اّمنإ  »

: دندومرف لقن  ع )  ) دوخ ناردپ  زا  ع )  ) رقاب ماما 
نوخ ای  ضیح و  نوخ  س )  ) ارهز همطاف  زگره  دندش . هدیمان  هرهاط » ، » دـندوب كاپ  هانگ  يدـیلپ و  هنوگ  ره  زا  نوچ  س )  ) ارهز يهمطاف 

.« دندیدن سافن 
. دشابیم انشآ  همه ، يارب  تسا ، هدش  لزان  ع )  ) تراهط تمصع و  تیبلها  یکاپ  فصو  رد  هک  ریهطت  هیآ 

« ًاریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  اّمنإ  »
.« دنادرگ هزنم  كاپ و  بیع ، ره  زا  ار  امش  دربب و  ص )  ) توبن يهداوناخ  امش  زا  ار  یگدولآ  ره  سجر و  هک  دهاوخیم  نینچ  ادخ  انامه 

(78)
: يردخلا دیعس  یبا  نع 

: یلاعت هلوق  یف  ص )  ) یبنلا نع  »
« ًاریهطت مکرّهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  اّمنإ  »

: لاق
: لاقف ءاسکلا  مهیلع  رادأ  مث  ع ،)  ) نیسحلا نسحلا و  همطاف و  ًایلع و  ص )  ) هَّللالوسر عمج 

. بابلا یلع  هملسُّما  ًاریهطت و  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذأ  مهَّللا  یتیب ، لهأ  ءالوه 
: تلاقف

! هَّللالوسر ای 
؟ مهنم تسلأ 

: لاقف
(« ریخ یلإ  وأ   ) ریخ یلعل  ّکنإ 

: دیوگیم دوخ  خیرات  باتک  رد  يدادغب  بیطخ 
: تفگ ًاریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  اّمنإ   » يهیآ هرابرد  يردخ  دیعسیبأ 

: دندومرف دنداد و  رارق  ابع  کی  اهنآ  يور  رب  سپس  دندرک . عمج  ار  ع )  ) همطاف نیسح و  نسح و  یلع و  ص ،)  ) ربمایپ
! ایادخ

. نادرگ هزیکاپ  ار  نانآ  رادرب و  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنتسه ، نم  تیبلها  نانیا ،
: تشاد هضرع  دوب  هداتسیا  رد  کیدزن  ماگنه  نیا  رد  هملسما 

؟ متسه اهنآ  نیب  رد  مه  نم  ایآ  ص )  ) هَّللالوسر ای 
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: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(79 .« ) یشابیم ناکین  زا  اما  یتسین ، ناشیا  نیب  رد  وت  »

. تسا روهشم  تایاور  زا  ءاسک ، ثیدح 
. تسا رادروخرب  یصاخ  ترهش  زا  نایعیش  نایم  رد  تیاور  نیا 

يدنمتجاح رتمک  تسا و  هتفرگ  ياج  ام  يهیعدا  لد  رد  ءاسک  ثیدح  ینعی  میـسریم ، ءاسک  ثیدح  هب  مینزب  قرو  هک  ار  نانجلا  حیتافم 
. دربن هانپ  ءاسک  ثیدح  هب  رارطضا  عقاوم  رد  هک  تسا 

دندوب هزیکاپ  هشیمه  س )  ) ارهز همطاف 

: لاق ع )  ) هَّللادبع یبا  نع 
. هّیح س )  ) همطاف تماد  ام  ءاسنلا  ّیلَع ، یلَع  ّلج  ّ و  زع هَّللا  مّرح  »

: تلق
؟ فیک و 

: لاق
« ضیحت ال  هرهاط »  » اّهنأل

: دندومرف ع )  ) قداص ماما 
. دوب مارح  ع )  ) نینمؤملاریما رب  دّدجم  جاودزا  دندوب ، هدنز  س )  ) ءارهز يهمطاف  ات 

: دیوگ يوار 
: مدرک لاؤس 

؟ دوب هنوگ  نیا  ارچ 
: دندومرف ع )  ) ماما

(80 .« ) دوب هرهاط »  » هشیمه دشیمن و  ضیح  هاگچیه  س )  ) ءارهز ترضح  اریز 

دیدن سافن  نوخ  زگره  س )  ) همطاف

: تلاق هشئاع  نع 
دعب نسحلا  تعـضو  دقل  هنجلا و  هحافت  نم  تقلخ  اّهنأل  طق ، ضیحت  تناک ال  و  ص )  ) هَّللالوسر هیـشم  اهتیـشم  تناک  همطاف ، تلبقأ  اذإ  »

 …« برغملا ّتلص  تلستغإف و  اهسافن ، نم  ترهط  رصعلا و 
: دیوگیم هشیاع 

. دوب هتفای  تقلخ  یتشهب  بیس  زا  اریز  دیدیمن ، ضیح  نوخ  هاگچیه  س )  ) ارهز
نسح ماما  س )  ) همطاف دربیم . رس  هب  یکاپ  رد  هشیمه  زین  س )  ) ارهز همطاف  دنرادن ، سافن  ضیح و  نوخ  یتشهب  ناگتشرف  هک  هنوگنامه 

(81 .« ) دندروآ ياج  هب  ار  زور  نامه  برغم  زامن  دومن و  لسغ  سپس  دندروآ و  ایند  هب  رصع  زامن  زا  دعب  ار 
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هّیکز  - 5

هراشا

. درک دشر  ینعی  ًاّوُکُز ، ًءاکَز و  اکَز ،
. دشاب دشر  لاح  رد  هزیکاپ و  هچره  هّیکَز : ّیِکَزلا 

: لاقی امن ، عرزلا : یکز 
. هدنهدرمث كاپ و  ینیمز  ینعی  هیکز ،» ضرأ  »

. بنذلا نم  رهاطلا  لضفلا ، ریخلا و  دئازلا  ًاحلاص ، ناک  ام  هیکز : بیط ، ًایمان  ناک  ام  هیکز :
رد لیصفت ، هب  هک  هلیذر ، تافـص  ای  هانگ و  سجر ، هنوگ  ره  زا  ندوب  هزیکاپ  دهدیم . ینعم  ار  ومن  دشر و  ندوب و  هزیکاپ  تغل  رد  هّیکز 

. دمآ هرهاط »  » مان حرش 
. دش هتفگ  نخس  هکرابم »  » كرابم مان  رد  زین ، مود  يانعم  هرابرد 

س)  ) ارهز يهمطاف  اب  يرسمه  رب  نینمؤملاریما  تاهابم 

هَّللالوسر هناحیر  هتلالـس و  هتانب و  ریخ  هَّللابیبح و  هبیبح  هیدـهملا ، هربلا  هیکزلا »  » هیقتلا همطاف  نیملاعلا ، ءاسن  هدّیـس  لوتبلا ، جوز  انأ  »… 
…«

هدش تیاده  دـنوادخ  فرط  زا  هک  وا  تسیراکوکین ، ینمادـکاپ و  اوقت ، لها  هک  ياهمطاف  متـسه . ملاع  نانز  رورـس  لوتب ، رهوش  نم  … 
(82 … « ) تسا ص )  ) مرکا ربمایپ  يهناحیر  تسادخ ، ربمایپ  دنزرف  رتخد و  نیرتهب  تسادخ ، تسود  تسود ، تسا ،

« …، هیکزلا  » هلضافلا اهتّیأ  کیلع  مالسلا  »… 
(83 .« ) ياهدومن كاپ  ار  دوخ  یگدولآ  ره  زا  هک  ینز  يا  تلیضف و  اب  نز  يا  وت  رب  دورد 

هیضار  - 6

هراشا

. تشگ دونشخ  دیدنسپ و  طخس ، دض  هیلع : هنع و  هاضرم  اناوضر و  اناوْضُر ، یضِر ، یضُر ، ًاضِر ، ًاضُر ، َیِضَر ،
. بحملا یضار : ضار ، یضر ، ضر ،

لمحت دوب ، هدرک  ردقم  ناشیا  يارب  دنوادخ  هک  ار  یجنر  تبیـصم و  یتخـس و  ره  ینعی  دندوب ، اضر  تفـص  ياراد  س )  ) ءارهز يهمطاف 
ضارتعا زا  ینخس  هاگچیه  اما  مینیبیم ، مغ  زا  ولمم  ار  س )  ) ارهز يهمطاف  تکرب  رپ  یگدنز  رسارس  ام  دندوب . یضار  نآ  هب  دندرکیم و 

یـضارتعا نیرتکچوک  دنهدیم و  رد  نت  دنوادخ  تاردقم  هب  س )  ) همطاف كاندرد ، عیاقو  نیا  مامت  رد  دـنروآیمن . نایم  هب  یتیاضران  و 
. دندومن لمع  دوخ  هفیظو  هب  دندیشکن و  كدف  تیالو و  نابصاغ  اب  هزرابم  زا  تسد  ریدقت ، يهناهب  هب  ناشیا  هتبلا  دنرادن ،

دوب دنسرخ  ایند  ياهیتخس  رب  س )  ) ارهز يهمطاف 
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: لاق هَّللادبع  نب  رباج  نع 
: لاق اهیلإ  رظن  املف  لبإلا ، هلمح  نم  ءاسک  اهیلع  یحرلاب و  نحطت  یه  همطاف و  یلع  ص )  ) هَّللالوسر لخد 

! همطاف ای 
. ًادغ هرخآلا  میعنل  ایندلا  هرارم  یعرجتف  یلجعت 

: هَّللا لزنأف 
.« یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  «و 

: دیوگ هَّللادبع  نب  رباج 
ایـسآ تسد  اب  دوب و  س )  ) همطاف ترـضح  شود  رب  رتش  مشپ  زا  ییابع  هک  یلاح  رد  دـندش  س )  ) ارهز يهمطاـف  لزنم  دراو  ص )  ) ربماـیپ

. دندرکیم
: دندومرف دندومن و  س )  ) ارهز يهمطاف  هب  یهاگن  ربمایپ 

تـسا هدرک  لزان  نم  رب  دـنوادخ  هک  ارچ  يدرگ ، لئان  یترخآ  ياهتمعن  هب  تشهب ) رد   ) ادرف ات  نک  لّمحت  ار  ایند  ياهیخلت  نک و  هلجع 
، يوش یضار  وت  هک  دشخبیم  وت  هب  تراگدرورپ  ردق  نآ  هک 

(84 .« ) یضرتف ّکبر  کیطعی  فوسل  «و 

هیضرم  - 7

هراشا

یـضار وا  زا  زین  دنوادخ  هک  دـندوب  هدیـسر  يدـح  هب  اضر  ماقم  رد  هکلب  دـندوب ، یـضار  دـنوادخ  تاردـقم  هب  اهنت  هن  س )  ) ارهز همطاف 
. دندوب

هب ماـقم  نیا  رد  ینعی  دوـب ، هیـضرم » . » دنتـشادن یـضارتعا  دـندرکیم و  یگداتـسیا  یتخـس  ره  ربارب  رد  ینعی  دوـب ، هیـضار  س ،)  ) همطاـف
. دوب یضار  وا  لامعا  یمامت  زا  درکیم و  دییأت  ار  وا  لامعا  زین  دنوادخ  هک  دندوب  هدیسر  ياهجرد 

هیآ لماک  قادصم  س )  ) ارهز همطاف  سپ 
« هیضرم هیضار  ّکبر  یلإ  یعجرإ  هنئمطملا  سفنلا  اهتّیأ  ای  »

. دنشابیم

ع)  ) نیسح ماما  تداهش  هب  س )  ) ارهز همطاف  تیاضر 

: لاق یمشاهلا  ینثملا  نب  نمحرلادبع  نع 
(: ع  ) هَّللادبع یبأل  تلق  »

؟ دحاو عرش  یف  نایرجی  امه  و  ع )  ) نسحلا دلو  یلع  لضفلا  ع ،)  ) نیسحلا دلول  ءاج  نیأ  نم  كادف  تلعج 
: لاقف

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 161 

http://www.ghaemiyeh.com


: هل لاقف  دعب  ع )  ) نیسحلا دلو  ام  و  ص )  ) دمحم یلع  لزن  ع )  ) لیئربج ّنإ  هب ، نوذخأت  مکارأ  ال 
: لاقف كدعب  نم  کتُّما  هلتقت  مالغ  کل  دلوی 

! لیئربج ای 
: هل لاقف  ع )  ) ایلع اعد  مث  ًاثالث  هبطاخف  هیف . یل  هجاح  ال 

: لاقف كدعب  نم  کتُّما  هلتقت  مالغ  کل  دلوی  ّهنأ  لج  زع و  هَّللا  نع  ینربخی  لیئربج  ّنإ 
! هَّللالوسر ای  هیف  یل  هجاح  ال 

: لاق مث  اثالث  ع )  ) ایلع بطاخف 
: همطاف تلاقف  يدعب  نم  یتما  هلتقت  مالغب  كرشبی  هَّللا  نا  س :)  ) همطاف یلا  لسرأف  هنازخلا  هثراولا و  همامالا و  هدلو  یف و  هیف و  نوکی  هنإ 

! هبأ ای  هجاح  هیف  یل  سیل 
. هنازخلا هثارولا و  همامإلا و  هیف  نوکی  نأ  دبال  اهیلإ  لسرأ  مث  اثالث  اهبطاخف 

: هل تلاقف 
نب نیسحلا  ریغ  رهشأ  هتسل  طق  دولوم  شعی  مل  هتعضو و  مث  رهشأ  هتس  تلمحف  ع )  ) نیسحلاب تلمح  تقلعف و  لج  زع و  هَّللا  نع  تیـضر 

يوری یتح  هصمیف  نیـسحلا  مف  یف  هناسل  عضیف  موی  لـک  یف  هیتأـی  ص )  ) هَّللالوسر ناـک  هملـسما و  هتلفکف  س )  ) میرم نب  یـسیع  یلع و 
(85 … «. ) ّطق انبل  اهریغ  نم  و ال  س )  ) همطاف نم  عضری  مل  و  ص )  ) هَّللالوسر محل  نم  همحل  لج  زع و  هَّللا  تبنأف 

: دیوگ ینثملا  نب  نمحرلادبع 
: مدرک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب 

اما دـنتفرگ  رارق  ماما  ع )  ) نیـسح ماما  نادـنزرف   ) دـنراد يرترب  ع )  ) نسح ماما  نادـنزرف  رب  ع )  ) نیـسح ماـما  نادـنزرف  ارچ  موش  ناتیادـف 
. دنتسه ردام  ردپ و  کی  زا  ود  ره  هک  یلاح  رد  دندشن ) نینچ  نسح  ماما  نادنزرف 

: تفگ دش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  لیئربج  ع )  ) قداص ترضح 
. تشک دنهاوخ  ار  وا  امش  زا  سپ  تتما  هک  داد  دهاوخ  امش  هب  يدنزرف  دنوادخ 

: دندومرف لیئربج  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ 
هک دنداد  رارق  نخـس  نیا  نایرج  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما سپـس  دندومرف و  رارکت  ار  مالک  نیا  هبترم  هس  مرادـن و  زاین  يدـنزرف  نینچ  هب 

ع)  ) ریما ترضح  دنـشکیم ، ار  وا  نم  زا  دعب  متما  دیآیم ، ایند  هب  وت  يارب  يرـسپ  هک  تسا  هداد  ربخ  ناشیا  هب  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج 
: دنتشاد هضرع 
! هَّللالوسر يا 

. مهاوخیمن ار  يدنزرف  نینچ 
: دوزفا ص )  ) دمحم ترضح  سپس  دومرف و  لوسر  ترضح  هب  ار  مالک  نیا  هبترم  هس 

: داد مایپ  وا  هب  هداتسرف و  س )  ) همطاف لابند  هب  سپ  ددرگ  لقتنم  دیهش  رسپ  نیمه  نادنزرف  قیرط  زا  دیاب  تثارو  تماما و 
: تشاد هضرع  س )  ) همطاف دنشکیم  ار  وا  نم  زا  سپ  متما  هک  دهدیم  ار  يرسپ  تراشب  دنوادخ 

! ناج ردپ 
زا دیاب  تثارو  تماما و  هک  دنداد  ربخ  س )  ) همطاف هب  ربمایپ  نآ  زا  سپ  دش ، رارکت  نخس  نیا  هبترم  هس  مرادن  یجایتحا  يدنزرف  نینچ  هب 

: دنتفگ ردپ  هب  س )  ) ارهز همطاف  ددرگ . لقتنم  دنزرف  نیمه  قیرط 
زا دعب  دندش و  رادراب  ع )  ) نیـسح ماما  هب  ارهز  همطاف  سپ  مرادن ) یفرح  نم  دهاوخیم  نینچ  وا  رگا   ) متـسه دـنوادخ  ياضر  هب  یـضار 
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یتسرپرس ع ))  ) یسیع ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  رگم  هدنامن  هدنز  ههام ، شـش  يدازون  چیه   ) دندمآ ایند  هب  ع )  ) ءادهـشلادّیس هام  شش 
. دندرپس هملسما  هب  ار  نیسح  ماما 

دندیکمیم و ار  ص )  ) هَّللالوسر نابز  وا  دندادیم و  رارق  ع )  ) نیـسح ماما  ناهد  رد  ار  ناشکرابم  نابز  دندمآیم و  زور  ره  ص )  ) ربمایپ
. درک دشر  هنوگ  نیا  ع ،)  ) نیسح ماما  دوجو  مامت 

هثدحم  - 8

هراشا

، ثیدحلا دروأ  َيَور و  نالف : نع  َثَّدَح 
ربخلا ثیدحلا :

. دریگیم رارق  ثحب  دروم  هناگادج  روط  هب  مادک  ره  هک  تسا  ظفلت  ود  ياراد  هثدحم  مان 
. لاد حتف  هب  هثَّدحم »  » يانعم

. دشیم هتفگ  ثیدح  وا  يارب  هک  ینز  ینعی  لاد ، حتف  هب  هثَدحم » »
دشیم و لزان  ترـضح  نآ  رب  دـنوادخ  رما  هب  لیئربج  اذـل  تشذـگیم ، یتخـس  هب  س )  ) ارهز همطاف  رب  مایا  ص ،)  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ 

. تسا تدم  نیا  رد  س )  ) ارهز همطاف  رب  لیئربج  لوزن  لصاح  هیمطاف ، هفیحص  تفگیم . نخس  هدنیآ  عیاقو  زا  ترضح  نآ  يارب 

دنتفگیم نخس  س )  ) ارهز همطاف  اب  ناگتشرف 

: لاق ع )  ) هَّللادبع یبا  نع  هدانسإب 
لوقتف نارمع . تنب  میرم  يدانت  امک  اهیدانتف  ءامسلا  نم  طبهت  تناک  هکئالملا  نأل  هثَدحم »  » همطاف تیمس  امنإ  »

! همطاف ای  »
نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصإ و  هَّللا  نا 

! همطاف ای 
. اهنوثدحی مهثدحتف و  نیعکارلا » عم  یعکرا  يدجسا و  ّکبرل و  یتنقا 

: هلیل تاذ  مهل  تلاقف 
؟ نارمع تنب  میرم  نیملاعلا  ءاسن  یلع  هلضفملا  تسیلأ 

: اولاقف
.« نیرخآلا نیلّوألا و  ءاسن  هدیس  اهملاع و  کملاع و  ءاسن  هدیس  کلعج  لج  زع و  هَّللا  ّنأ  اهملاع و  ءاسن  هدیس  تناک  میرم  ّنإ 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما 
نخـس س )  ) میرم ترـضح  اب  هکئـالم  هک  هنوگناـمه  دـندمآیم و  نییاـپ  هب  نامـسآ  زا  هکئـالم  نوچ  دـنیوگ ، هثدَّحم »  » ار س )  ) همطاـف

: دنیوگ س )  ) ارهز ترضح  هب  هکئالم  دنتفگیم . نخس  زین  س )  ) ارهز ترضح  اب  دنتفگیم ،
.( دنتفگیم نخس  ترضح  نآ  اب  زین  ناگتشرف  تفگیم و  نخس  هکئالم  اب  س )  ) همطاف ترضح  )
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دومن : لاؤس  ناگتشرف  زا  س )  ) همطاف ترضح  یبش 
؟ تسین نارمع  رتخد  س )  ) میرم ترضح  ملاع ، نز  نیرترب  ایآ 

: دنتشاد هضرع  ناگتشرف 
رد مه  تدوخ و  نامز  رد  مه  تسا ، هداد  رارق  ناهج  نز  نیرترب  ار  امـش  دـنوادخ  اما  دوب ، دوخ  ناـمز  ناـنز  رورـس  س )  ) میرم ترـضح 

(86 . ) ناهج رخآ  ات  ملاع  لوا  زا  نانز  يهمه  رورس  و  س )  ) میرم ترضح  نامز 

. دوب هثدحم  هکلب  دوبن  ربمایپ  س )  ) ارهز يهمطاف 

: رکب یبا  نب  دمحم  لاق 
« ثدحم ّیبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرأ  ام  و  : » أرق امل 

: تلق
. ءایبنألا ّالإ  هکئالملا  ثدحی  له  و 

: لاق
هکئالملا تنیاع  دـق  میهاربإ  هأرمإ  هراـس  هیبن و  نکت  مل  هثدـحم و  تناـک  نارمع  نب  یـسوم  ّمُا  هثدـحم و  تناـک  هیبن و  نکت  مل  میرم  ّنإ 
.« هیبن نکت  مل  و  هثدحم »  » تناک ص )  ) هَّللالوسر تنب  س )  ) همطاف هیبن و  نکت  مل  بوقعی و  قاحسإ  ءارو  نم  قاحسإب و  اهورشبف 

: دیوگ رکبوبا  رسپ  دمحم 
: متفگ نم  دش  لزان  ثدحم » ّیبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرأ  ام  و   » يهیآ یتقو 

؟ دنیوگیم نخس  زین  ناربمایپ  زا  ریغ  اب  ناگتشرف  ایآ 
: دندومرف ع )  ) ماما »

. دوبن ربمایپ  یلو  دوب ، هثدحم  زین  یسوم  ردام  دنتفگیم . نخس  وا  اب  ناگتشرف  ینعی  دوب ، هثدحم »  » یلو دوبن  ربمایپ  س )  ) میرم ترضح 
. دوبن ربمایپ  اّما  دوب ، هثدحم  س ،)  ) میهاربا ترضح  رسمه  هراس 

ثیدـح اهنآ  زا  دـیدیم و  ار  هکئالم  س )  ) ارهز همطاف  و  دـنداد . وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  تراـشب  دـندومن و  تاـقالم  وا  اـب  ناگتـشرف 
(87 .« ) دوبن ربمایپ  اما  دینشیم ،

س)  ) ارهز همطاف  فحصم  رد  یبیغ ، رابخا 

: لاق نامثع  نب  دامح  نع 
: لوقی ع )  ) هَّللادبعابأ تعمس  »

(. س « ) همطاف فحصم   » یف ترظن  ّینأل  کلذ  هئام و  نیرشع و  هینامث و  هنس  هقدانزلا  رهظت 
: لاق

: تلقف
؟) س  ) همطاف فحصم  ام  و 

: لاقف
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ًاکلم اهیلإ  لسرأف  لج  زع و  هَّللا  ّالإ  هملعی  ام ال  نزحلا  نم  هتافو  نم  س )  ) همطاف یلع  لخد  ص )  ) هیبن ضبق  اـمل  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  ّنإ 
(. ع  ) نینمؤملاریمأ یلإ  کلذ  تکشف  اهثدحی . اهمغ و  اهنع  یّلسی 

: اهل لاقف 
. ًافحصم کلذ  نم  تبُثا  یتح  عمس  ام  لک  بتکی  لعجف  ْهتملعأف . یل . یلوق  توصلا  تعمس  کلذب و  تسحأ  ذإ 

: لاق
: لاق مث 

.« نوکی ام  ملع  هیف  نکلو  مارحلا  لالحلا و  نم  سیل  ّهنأ  اّمأ 
: دیوگیم نامثع  نب  دامح 

: دندومرف هک  مدینش  ع )  ) قداص ماما  زا 
. مدید اجنآ  ار  بلطم  نیا  مدرک و  هاگن  ار  س )  ) همطاف فحصم  نم  اریز  درک ، دنهاوخ  روهظ  هقدانز  لاس 128 ه.ق ، رد 

: متفگ
؟ تسیچ س )  ) همطاف فحصم 

: دندومرف
. دش دراو  س )  ) ارهز همطاف  رب  دنادیم ، ار ) نآ  رادقم   ) ادخ طقف  هک  يدحیب  يهصغ  مغ و  دـندرک ، تلحر  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یتقو 

. دیوگب نخس  ناشیا  اب  دهد و  رطاخ  یلست  ار  س )  ) ارهز ترضح  ات  داتسرف  یکلم  دنوادخ 
. دندرک هیالگ  ع )  ) نینمؤملاریما هب  نایرج  نیا  زا  س )  ) همطاف ترضح 

: دندومرف ع )  ) یلع
هچنآ ع )  ) نینمؤملاریما دنتخاس  هاگآ  کلم  ندمآ  زا  ار  ع )  ) یلع س ،)  ) ارهز نک . ربخ  ارم  يدینش  ار  وا  يادص  يدید و  ار  کلم  هاگره 

. دش هتشون  بلاطم  نآ  زا  یباتک  هکنیا  ات  تشونیم ، دینشیم ، هک  ار 
: دندومرف ع )  ) قداص ماما  سپس 

.« تسا نآ  نورد  همه  تمایق ) زور  ات   ) داتفا دـهاوخ  قافتا  هک  یعیاقو  هکلب  تسین ، ادـخ  مارح  لالح و  س »)  ) همطاـف فحـصم   » رد اـما  »
(88)

؟ تسیچ س )  ) ارهز يهمطاف  فحصم  رد 

: لوقی ع )  ) قداصلا ّنإ 
اندنع و  س ) « ) همطاف فحـصم   » ضیبألا و رفجلا  رمحألا و  رفجلا  اندـنع  نأ  عامـسألا و  یف  رقن  بولقلا و  یف  تکن  روبزم و  رباغ و  انملع  »

. مالکلا اذه  ریسفت  نع  لئسف  هیلإ . سانلا  جاتحت  ام  عیمج  اهیف  هعماجلا 
: لاقف

هکئالملا ثیدـحف  عامـسألا  یف  رقنلا  اّمأ  ماهلإلا و  وهف  بولقلا  یف  تکنلا  اّما  ناک و  امب  ملعلاف  روبزملا  امأ  نوکی و  إمب ّ؛ ملعلاف  رباغلا ، امأ 
اّمأ تیبلا و  لهأ  انمئاق  موقی  یتح  جرخی  نل  و  ص )  ) هَّللالوسر حالس  هیف  ءاعوف  رمحألا  رفجلا  اّمأ  مهـصاخشأ و  يرن  مهمالک و ال  عمـسن 
نم نوکی  ام  هیفف  س )  ) همطاف فحـصم  اـّمأ  یلوـالا و  هَّللا  بتک  دواد و  روبز  یـسیع و  لـیجنإ  یـسوم و  هاروت  هیف  ءاـعوف  ضیبـألا  رفجلا 
ّطخ هیف و  قلف  نم  ص )  ) هَّللالوسر ءالما  ًاعارذ ، نوعبـس  هلوط  باتک  وهف  هعماجلا ، اّما  هعاسلا و  موقت  نأ  یلإ  کلمی  نم  ءامـسأ  ثداح و 
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« هدلجلا فصن  هدـلجلا و  شدـخلا و  شرأ  هیف  ّنأ  یتح  همایقلا  موی  یلإ  سانلا  هیلإ  جاتحت  ام  عیمج  هَّللاو  هیف  هدـیب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
(89)

: دندومرفیم ع )  ) قداص ماما 
. مینادیم ار  دوریم  اهشوگ  رد  هک  يرقن »  » ام مینادیم . ار  تاَّین  یبلق و  لئاسم  ام  مینادیم ، ار  روبزم  رباغ و  ام 

. تسا س »)  ) همطاف فحصم   » ام دزن  رد  میسانشیم . ار  دیفس » رفج   » و زمرق » رفج  »
. تسه نآ  رد  دراد  زاین  نآ  هب  ناسنا  هک  ییاهزیچ  همه  هک  تسا  ياهعماج »  » ام شیپ  رد 

: دش لاؤس 
؟ هچ ینعی  مالک  نیا 

: دندومرف ع )  ) ماما
. تسا هداد  خر  ًالبق  هچنآ  نتسناد  ینعی  روبزم ،» . » دوشیم عقاو  هچنآ  نتسناد  ینعی  رباغ ،» »

، میونشیم ار  اهنآ  ام  هک  دشابیم  هکئالم  نخـس  اهـشوگ ، رد  ِرقن » . » مینادیم ام  هک  تسا  نارگید  ینهذ  ماهوا  تاین ،» یبلق و  لئاسم   » اما
. مینیبیمن ار  ناشدوخ  یلو 

. دش دهاوخن  جراخ  ع )  ) تیبلها مئاق  يدهم ، ماما  نامز  ات  حالس  نآ  تسا و  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ هحلسا  هک  تسا  یفرظ  زمرق » رفج  »
. تسا نآ  رد  دنوادخ  یلوا  باتک  و  ع )  ) دوواد روبز  و  ع )  ) یسیع لیجنا  و  ع )  ) یسوم تاروت  هک  تسا  یفرظ  نآ  دیفس » رفج   » اما

. تسا هدمآ  نآ  رد  تمایق  زور  ات  ناهاشداپ  یماسا  داد و  دهاوخ  خر  ثداوح  زا  هچنآ  سپ  س ،»)  ) همطاف فحصم   » اما
ار نآ  بلاطم  ص )  ) ربمایپ دـشاب ) باـتک  نآ  فراـعم  ترثک  زا  هیاـنک  دـیاش   ) تسا عرذ  داـتفه  نآ  لوط  هک  تسا  یباـتک  هعماـج »  » اـما

! مسق ادخ  هب  دناهتشون و  ار  نآ  ع )  ) یلع ترضح  تسا و  هدومرف 
، دراد دوجو  زین  مک  رایـسب  تراسخ  رادـقم  هعماج ، باتک  رد  یتح  تسا ، هدـش  هتـشون  دراد ، زاین  تمایق  زور  ات  ناسنا  هچنآ  مامت  نآ  رد 

.« تسا هدش  نایب  نآ  رد  زین  قالش  فصن  قالش و  کی 

لاد رسک  هب  هثِّدحم »  » يانعم

. دنکیم ثیدح  لقن  نارگید  يارب  هک  ینز  ینعی  لاد ، رسک  هب  هثِّدحم » »
. میراد تسد  رد  ار  يدایز  تایاور  س )  ) ارهز يهمطاف  ترضح  زا  ام 

زا ار  يدایز  ثیداحا  س )  ) ارهز يهمطاف  دنتخومآیم . ثیدح  نانآ  هب  دندومرفیم و  خـساپ  هنیدـم  نانز  تالاؤس  هب  س )  ) ارهز يهمطاف 
. دنیوگ هثِّدحم »  » ار ناشیا  اذل  دناهدومرف ، لقن  ام  يارب  ع )  ) یلع ترضح  ای  و  ص )  ) ربمایپ

ءارهز  - 9

هراشا

، ءاضأ ألألت ، هجولا : وأ  رمقلا  وأ  جارسلا  اروهز  رهز ،
. رمقلا هجولا و  قرشملا  نوللا ، یفاصلا  رینلا ، ینعی ، تسا ، رهزأ  ثنوم  ءارهز ،
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و دـهدیم . ینعم  هنوگ ، نیا  زا  ییاهفدارم  نشور و  هدنـشخرد ، تغل ، رد  دوریم ، راک  هب  ناشیا  ماـن  ياـج  هب  رتشیب  لوادـت  رد  هک  ارهز  »
. تسا وناب  نیا  هدنزارب  تهج  ره  زا  بقل  نیا 

. تسا یتسرپادخ  يراکزیهرپ و  نشور  هنومن  تفرعم و  نابات  غورف  ناملسم ، نز  ناشخرد  هرهچ  وا 
يارب زورما و  ات  دـندرک ، دـهعت  ار  دوخ  هفیظو  هک  زور  نآ  زا  درادـن . صاـصتخا  نیعم  يزور  صوصخم و  یتعاـس  هب  یگدنـشخرد  نیا 

(90 .« ) دنشخردیم یمالسا  تیبرت  كرات  رب  يرهوگ  نوچ  هشیمه 
وا رون  زا  نامـسآ  لها  دنداتـسیایم ، تدابع  زامن و  هب  س )  ) همطاف هک  یماگنه  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هدنـشخرد . ینعی  تغل ، رد  ءارهز 

. دنوشیم دنمهرهب  دیشروخ  رون  زا  اهینیمز  هکنانچ  دنتفرگیم ، هرهب 

تسا هدمآ  دوجو  هب  دنوادخ  تمظع  رون  زا  س )  ) ارهز همطاف 

: لاق ع )  ) هَّللادبع یبا  نع  رباج  نع 
: تلق »

؟» ءارهز ( » س  ) ءارهزلا همطاف  تیمس  مل 
: لاقف

اولاق نیدجاس و  هَّلل  هکئالملا  راصبأ  تیشغ  اهرونب و  ضرألا  تاوامسلا و  تءاضأ  تقرـشأ  اّملف  هتمظع  رون  نم  اهقلخ  لج  زع و  هَّللا  ّنأل 
! اندیس انهلإ و 

هلضفا یئایبنأ ، نم  ّیبن  بلـص  نم  هجرُخا  یتمظع ، نم  هتقلخ  یئامـس ، یف  هتنکـسأ  يرون و  نم  رون  اذه  مهیلإ  هَّللا  یحوأف  رونلا ،؟ اذه  ام 
.« ییحو ءاضقنإ  دعب  یضرأ  یف  یئافلخ  مهلعجا  یقح و  یلا  نودهی  يرمأب ، نوموقی  همئأ  رونلا  کلذ  نم  جرخا  ءایبنألا و  عیمج  یلع 

: درک لاؤس  ع )  ) نیسح ماما  زا  رباج 
؟ دناهدیمان ءارهز »  » ار س )  ) همطاف ارچ 

: دندومرف ناشیا 
. دندرک ینارون  ار  نامسآ  نیمز و  دندیشخرد ، س )  ) همطاف یتقو  دیرفآ . دوخ  تمظع  رون  زا  ار  س )  ) همطاف دنوادخ 

: دنتفگ بجعت  يور  زا  دندرک و  هدجس  ار  دنوادخ  دش و  رون  قرغ  هکئالم  ياهمشچ 
! ادنوادخ

؟ تسا يرون  هچ  نیا 
همه رب  ار  وا  مدـینادرگ و  دـلوتم  ص )  ) ربماـیپ قـیرط  زا  ار  وا  مداد و  شیاـج  نامـسآ  رد  تسا ، نم  ياـهرون  زا  یکی  نیا  هـک  دـش  یحو 
دعب اهنآ  دننک ، تیاده  ار  مدرم  دنیامن و  ارجا  ارم  تاروتسد  ات  دندمآ ، دوجو  هب  ع )  ) يده يهمئا  رون ، نآ  زا  مداد و  يرترب  ع )  ) ناربمایپ

(91 .« ) دنتسه نیمز  رد  نم  نانیشناج  یحو ، ندش  عطق  زا 

تسا رون  قرغ  تدابع  ماگنه  س )  ) ارهز همطاف  بارحم 

: لاق هیبا  نع  هرامع  نبا  نع 
؟» ءارهز  » تیمس مل  س )  ) همطاف نع  ع )  ) هَّللادبعابأ تلئس  »
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: لاقف
.« ضرألا لهأل  بکاوکلا  رون  رهزی  امک  ءامسلا  لهأل  اهرون  رهز  اهبارحم  یف  تماق  اذإ  تناک  اهنأل 

: درک لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  رامع  نبا  ردپ 
؟ دناهدیمان ءارهز »  » ار س )  ) همطاف ارچ 

: دندومرف
ششخرد اهینیمز  ام  يارب  ناگراتـس  هک  نانچمه  دیـشخردیم ، نامـسآ  لها  يارب  ناشرون  دنداتـسیایم ، تدابع  بارحم  رد  هاگره  اریز 

(92 .« ) دنراد

هام نوچ  هدنشخرد  س )  ) ارهز همطاف 

: لیوط ثیدح  یف  لاق  ع )  ) اضرلا نع 
.« رهظ هنع  تباغ  اذإف  یفخی  لالهلا و  اهرون  بلغی  ناضمر  رهش  لاله  علط  اذإ  س )  ) همطاف تناک  »

: دندومرف ع )  ) اضر ماما 
ترـضح هکنیا  ات  دـنیبب ، ار  هام  لاله  رون  تسناوتیمن  یـسک  درکیم و  هبلغ  نآ  رب  س )  ) همطاف رون  دـشیم  رهاظ  هک  ناضمر  هام  لـاله 

(93 .« ) دشیم هدید  هام  لاله  هاگنآ  دنتفریم ، اجنآ  زا  س )  ) همطاف

هدنشخرد ینعی  ارهز ،

.« ءارهزلا  » تیمس کلذل  و  س … )  ) همطاف هجو  ءوض  یف  لیللاب  هربإلا  مظنن  لزغن و  طیخن و  انک  : » هشئاع نع 
: دیوگیم هشئاع 

تشاد هدنـشخرد  رایـسب  یتروص  نوچ  میدرکیم و  یگدنفاب  یـسیرمشپ و  یطایخ ، س )  ) ارهز يهمطاف  تروص  رون  رد  ام  ماگنه ، بش 
(94 .« ) دش هدیمان  ءارهز » »

دشخردیم ع )  ) نینمؤملاریما يارب  س )  ) ارهز همطاف 

(: ع  ) رکسعلا بحاص  تلاس  يرکسعلا  مشاهوبا 
؟) س « ) ءارهزلا ، » همطاف تیمس  مل  »

: لاقف
بکوکلاک سمـشلا  بورغ  دـنع  رینملا و  رمقلاک  لاوزلا  دـنع  هیحاضلا و  سمـشلاک  راهنلا  لوأ  نم  ع )  ) نینمؤملاریمأل رهزی  اههجو  ناک 

.« يردلا
: دیوگ مشاهوبا 

: مدرک لاؤس  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  زا 
؟ دش هدیمان  ءارهز » (، » س  ) همطاف ارچ 
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: دندومرف
. دوب نابات  هام  دننام  رصع  ماگنه  دیشخرد و  یم  دیشروخ  دننام  زور  لوا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما يارب  س )  ) همطاف تروص 

(95 .« ) دنیوگ س )  ) ءارهز ار  وا  دندوب  نینچ  نوچ  دوب ، رون  رپ  ياهراتس  دننام  دیشروخ  بورغ  ماگنه  و 

س)  ) ارهز يهمطاف  رون  قرغ  بارحم  زا  هنیدم  لها  بجعت 

: لاق بلغت  نب  نابا  نع 
(: ع  ) هَّللادبعیبأل تلق  »

! هَّللالوسر نبای 
؟ ءارهز س ،) « ) ءارهزلا  » تیّمس َِمل 

ضایب لخدـیف  مهـشارف  یف  سانلا  هادـغلا و  هالـص  اههجو  رون  رهزی  ناک  رونلاب  تارم  ثالث  راهنلا  یف  ع )  ) نینموملاریمال رهزت  اّهنال  لاقف 
همطاف لزنم  یلإ  مهلـسریف  اوأر  اّمع  هنولأسیف  ص )  ) یبنلا نوتأیف  کلذ  نم  نوبجعیف  مهناطیح  ضیبتف  هنیدـملاب  مهتارجح  یلإ  رونلا  کلذ 

، همطاف رون  نم  ناک  هوأر  يذلا  نا  نوملعیف  اههجو ، نم  اهبارحم  نم  عطـسی  رونلا  یلـصت و  اهبارحم  یف  هدعاق  اهنوریف  اهلزنم  نوتأیف  (س )
نوتأیف مهناولإ ، مهبایث و  رفصتف  سانلا ، تارجح  یف  هرفصلا ، لخدتف  هرفصلاب  س )  ) اههجو رون  رهز  هالـصلا ، تبترت  راهنلا و  فصتنا  اذاف 

اهلعب و اهیبأ و  یلع  و  ع )  ) اههجو رون  رهز  دق  اهبارحم و  یف  همئاق  اهنوریف  س )  ) همطاف لزنم  یلإ  مهلسریف  اوأر ، اّمع  هنولأسیف  ص )  ) یبنلا
اههجو قرـشاف  همطاف ، هجو  ّرمحا  سمـشلا  تبرغ  راهنلا و  رخآ  ناک  اذإف  اـههجو ، رون  نم  ناـک  اوأر ، يذـلا  ّنأ  نوملعیف  هرفـصلاب  اـهینب 

ص)  ) یبنلا نوتأی  کلذ و  نم  نوبجعیف  مهناطیح  رمحت  موقلا و  تارجح  اههجو  هرمح  لخدت  ناکف  لج ، زع و  هَّلل  ًارکش  ًاحرف و  هرمحلاب 
يذلا نا  نوملعیف  هرمحلاب  رهزی  اههجو  رون  هدـجمت و  هَّللا و  حبـست  هسلاج  اهنوریف  س ،)  ) همطاف لزنم  یلا  مهلـسریف  کلذ ، نع  هنولأسی  و 

یف همایقلا  موی  یلإ  انهوجو  یف  بلقتی  وهف  ع )  ) نیـسحلا دـلو  یتح  اههجو  یف  رونلا  کـلذ  لزی  ملف  س )  ) همطاـف هجو  رون  نم  ناـک  اوأر 
(96 .« ) مامإ دعب  مامإ  تیبلا  لهأ  انم  همئألا 

: دیوگیم بلغت  نب  نابا 
: مدرک لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا 

ص)  ) ربمایپ دنزرف  يا 
؟ دنیوگ ءارهز » ، » ار س )  ) همطاف ارچ 

: دندومرف
، دـندوب باوخ  رد  مدرم  هک  ینامز  حبـص ، زامن  ماگنه  رد  وا  رون  دیـشخردیم . راب  هس  زور  لوط  رد  ع )  ) نینمؤملاریما يارب  س )  ) همطاـف
؟ میدید ام  هک  دوب  هچ  رون  نیا  دندرک  لاؤس  دندیسر و  ص )  ) ربمایپ تمدخ  دندش ، بّجعتم  همه  درکیم . یناشفارون  ار  اهنآ  هناخ  طایح 

هداجس يور  ترضح  نآ  دندید  دندمآ ، س )  ) ارهز يهمطاف  لزنم  هب  هک  یتقو  دنداتـسرف . س )  ) ارهز همطاف  لزنم  هب  ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ
رون دناهدید  هچنآ  دنتفایرد  همه  دشخردیم . بارحم  نایم  زا  س )  ) ارهز همطاف  تروص  زا  رون  دنتـسه و  زامن  لاح  رد  دناهتـسشن و  دوخ 

. تسا هدوب  س )  ) همطاف
تروص گنر  تفرگارف . ار  هنیدم  ياههناخ  مامت  هک  تشگ  عطاس  ناشیا  زا  گنر  درز  يرون  دندش ، هدامآ  زامن  يارب  یتقو  رهظ ، ماگنه 
همطاف لزنم  هب  ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ زاب  دـندرک . لاؤس  دـندوب  هدـید  هچنآ  زا  دـندمآ و  ص )  ) ربمایپ شیپ  دـش . درز  مدرم  يهمه  ساـبل  و 

ع)  ) یلع و  ص )  ) ربماـیپ يارب  ناـشیا  تروص  زا  هک  یلاـح  رد  دـندید  بارحم  رد  ار  س )  ) همطاـف ترـضح  زین  راـب  نیا  دنداتـسرف . (س )
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. تسا هدوب  س )  ) همطاف رون  زا  دناهدید  هچنآ  دندیمهف  دیشخردیم . گنر  درز  يرون 
مدرم لزانم  لخاد  رون  نیا  دیـشخردیم  ناـشیا  زا  زمرق  يرون  تشگ و  زمرق  س )  ) ءارهز تروص  دومن ، بورغ  دیـشروخ  هک  یماـگنه  و 

، دـندرک لاؤس  بلطم  نیا  زا  دـنتفر و  ص )  ) ربماـیپ شیپ  هراـبود  مدرم  دـنتفر . ورف  بجعت  رد  دـش و  زمرق  مدرم  ياـههناخ  تشگ ، هنیدـم 
هک یلاح  رد  دندید ، هداجس  يور  ار  ناشیا  دندمآ و  س )  ) همطاف لزنم  هب  اهنآ  داتسرف ، س )  ) ءارهز يهمطاف  لزنم  هب  ار  اهنآ  ص )  ) ربمایپ

تفگیم و حیبست  ار  دنوادخ 
. تسا هدوب  س )  ) همطاف يامیس  رون  زا  دندوب  هدید  هچنآ  دنتفایرد  دیشخردیم ، زمرق  يرون  ناشیا  یتوکلم  يامیس  زا 

تیبلها زا  کی  ره  يامیـس  رد  رون  نیا  دعب  هب  نآ  زا  دنتـشگ ، دلوتم  ع )  ) نیـسح ماما  هک  ینامز  ات  دوب ، س )  ) همطاف يامیـس  رد  رون  نیا 
.« تشاد دهاوخ  ششخرد  ناماما  همه  هرهچ  زا  تمایق  ات  دوب و  (ع )

س)  ) ارهز ترضح  باقلا 

هراشا

نآ يارب  اوتحمرپ  بقل  کی  میراد ، غارس  س )  ) همطاف ترضح  زا  هک  یلامک  تفص و  ره  ربارب  رد  س ،)  ) ارهز ترـضح  یماسا  رب  هوالع 
. تسا هدیسر  ام  هب  راگدای  هب  تایاور  قیرط  زا  ترضح ،

رثوک رد  یـصوغ  دوشیم ، هضرع  لـصف  نیا  رد  هچنآ  اـما  تسا ، ناـیاپیب  وا  تـالامک  اریز  تسا ، رامـشیب  س )  ) ارهز ترـضح  باـقلا 
. تسا ص )  ) مرکا ربمایپ  و  ع )  ) راهطا يهمئا  نانخس  هیعدا و  تایاور ، نایم  رد  ترضح  نآ  باقلا 

هّیسنا  - 1

هراشا

، ًاناسنإ راص  َسَّنََأت : َسَنَأ -  َسَنَأ -  َِسنَأ - 
. كالملا نجلا و  ریغ  وأ  رشبلا  یْسنَأ : یِْسنِإ و 

نوچ اّما  دـندوب ، هدیـسر  لامک  تاجرد  مامت  هب  تیناسنا  رد  اریز  دنتـسه ، هدوب و  درم  نز و  زا  اهناسنا  یماـمت  يوگلا  س )  ) ءارهز همطاـف 
. تفص ناسنا  ياهتشرف  ینعی  دنیوگیم ، هیسنا  ءاروح  ار  وا  دنتشاد ، تشهب  زا  یبیصن 

یتشهب یناسنا  س ،)  ) همطاف

(: ص  ) هَّللالوسر لاق  … 
(.« س  ) همطاف هحئار  تممش  هّنجلا  یلإ  تقتشإ  اذإف  هیسنا »  » ءاروح همطافف  »… 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(97 .« ) تسا ناسنا  تسوپ  رد  ياهتشرف  وا  دهدیم . تشهب  يوب  س )  ) همطاف میوبیم . ار  س )  ) همطاف موشیم ، تشهب  قاتشم  هاگره 

ناسنا بلاق  رد  ياهتشرف  س )  ) ارهز يهمطاف 
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: تلاق سیمع  تنب  ءامسأ  نع 
(: ص  ) لاقف ًامد  اهل  رأ  ملف  اهدلو  ضعب  تدلو  دق  و  س )  ) همطاف تدهش  تنک  دق  و  ص )  ) هَّللالوسر لاق  »

«. هیسنإ  » هروص یف  هیروح  تقلخ  همطاف  نإ 
: دیوگیم سیمع  تنب  ءامسا 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
تروص رد  ياهتـشرف  س )  ) همطاف اریز  دیدن ، ینوخ  چیه  نامیاز ، زا  وا  ماهدـید ، شنادـنزرف  یـضعب  دـلوت  رد  ار  س )  ) همطاف نامیاز  نم 

(98 .« ) تساهناسنا

لوتب  - 2

هراشا

، هریغ نع  هنابأ  هعطق و  ًْالَتب : َلََتب - 
جاوزلا نع  عطقنإ  نم  لُوتَبلا :

نادرم زا  ار  دوخ  تجاح  تبغر و  هک  دـنیوگ  ار  ياهزیـشود  رتخد و  تغل ، رد  لوتب »  » دـهدیم و اـنعم  ار  ءیـش  ندـیرب  لـْتَْبلَا » ، » تغل رد 
ضیح نوخ  هک  ینز  هب  نینچمه  دـنکیم ، يراددوخ  جاودزا  زا  هک  یـسک  تسا و  هدـیرب  ایند  زا  ادـخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  دـشاب . هدـیرب 

. دوشیم هتفگ  لوتب  دنیبن ،

دیدیمن ضیح  نوخ  هاگچیه  س )  ) ءارهز همطاف 

(: ع  ) یلع نع 
؟ لوتبلا ام  لئس : ع )  ) یبنلا ّنإ  »

: لوقت هَّللالوسر  ای  كانعمس  ّانإف 
. لوتب س )  ) همطاف لوتب و  میرم  ّنإ 

(: ص  ) لاقف
.« ءایبنألا تانب  یف  هورکم  ضیحلا  ّنإف  ضحت  مل  يأ ، ّطق ، هرمح  رت  مل  یتلا  لوتبلا 

: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما
: دش لاؤس  ص )  ) ربمایپ زا 

؟ هچ ینعی  لوتب 
. دنتسه لوتب  ع ،)  ) همطاف میرم و  هک  میاهدینش  امش  زا  ام 

: دومرف ص )  ) ربمایپ
(99 .« ) تسین هدیدنسپ  ناربمایپ  نارتخد  رد  ضیح  اریز  دوشن ، ضیح  هاگچیه  دنیبن و  هناهام  تداع  نوخ  هک  ینز  ینعی  لوتب ،
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تشگیم هرکاب  بش  ره  س )  ) ارهز همطاف 

(: ص  ) یبّنلا نع 
اّهنأل لوتب  میرم  تیمـس  و  ًارکب . هلیل  لک  عجرت  اّهنأل  رهـش و  لک  یف  تاروعلا  انعم  وه  اّمع  تعطقت  تلتبت و  اّهنأل  ًالوتب »  » همطاـف تیمـس  »

.« ًارکب یسیع  تدلو 
: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 

ره ناشیا  دوب و  هدـش  هدـیرب  هاـم ) ره  رد  ندـش  ضیح   ) دـنراد تداـع  نآ  رب  ناـنز  هچنآ  زا  اریز  دـش ، هدـیمان  لوتب  س )  ) ارهز يهمطاـف 
. دندشیم هرکاب  هاگماش 

(100 .« ) دروآ ایند  هب  دوب  هرکاب  هک  یلاح  رد  ار  ع )  ) یسیع اریز  دش ، هدیمان  لوتب  زین  میرم  ترضح 

هّیقت  - 3

هراشا

؟ دیسانشیم رتراکزیهرپ  نانز  نایم  رد  س )  ) هرهاط يهقیّدص  زا  یسک  ایآ  دنیوگ . هّیقت »  » دشاب اوقت  يراکزیهرپ و  لها  هک  ار  ینز 

اوقت يوگلا  س )  ) ارهز يهمطاف 

. لوقت روکذملا و  عضوملا  یف  فقت  هضورلا ،» یف  س )  ) همطاف هرایز  یف  »
اّهنإ مهَّللا  ءاـبجنلا . همئـألاما  یـضترملا و  هلیلح  یفطـصملا و  هلیلـس  هیقتلا »  » هربـلا هموصعملا و  هقیدـصلا  هرهاـطلا و  هلوـتبلا  یلع  مالـسلا  »

اهلذخ اهل و  مقتنإ  مهَّللا  اهب . لعف  ام  اهیبأ  یلإ  کیلإ و  وکشت  هصغ  ًادمک و  هرـسح و  ءاد و  تئلم  دق  هموشغم ، همولظم  اهایند  نم  تجرخ 
 …« اهقحب

: میناوخیم س )  ) ارهز يهمطاف  ترضح  يهمانترایز  رد 
یفطصم دنزرف  اوقتاب ، راکوکین ، هانگ ، ره  زا  رود  وگتـسار ، رایـسب  نز  يا  وت  رب  مالـس  یگدولآ ، يدب و  ره  زا  هزیکاپ  نز  يا  وت  رب  دورد 

هک یلاح  رد  س )  ) ارهز يهمطاف  ادنوادخ  تمارک . اب  یمارگ و  نایاوشیپ  ردام  و  ع ))  ) نینمؤملاریما  ) یضترم رسمه  ص ،))  ) مرکا ربمایپ  )
رد ار  موق  نیا  تیاکـش  هک  دوب  هودـنا  مغ و  هآ و  ترـسح و  درد و  زا  زیربل  تفر ، ایند  نیا  زا  دوب  هتفرگ  رارق  نانمـشد  متـس  ملظ و  دروم 

(101 .« ) نادرگزاب ار  ناشیا  ملسم  قح  ریگب و  ار  وا  ماقتنا  ادنوادخ  دومن . شردپ  وت و  هاگشیپ 
، هّیقنلا هّیقتلا »  » اهتّیأ کیلع  مالسلا  »

(102 !« ) اوقت اب  نمادکاپ و  نز  يا  وت  رب  درود 

هبیبح  - 4

هراشا
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، ًابوبحم يأ ، هل ، ًابیبح  راص  هیلإ : َُببَح -  و  َّبَح -  هَّدَو ، ًاّبِح : ًاّبُح و  َّبح - 
: لوقت بوبحملا ، مکُّبُِحم ، يأ  مکبیبح ، انأ  لوقت  ّبِحُملا  بیبحلا :

. یبوبحم يأ ، یبیبح ،» اذه  »
بیبح هک  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  ینعی  هَّللابیبح ،» هبیبح  . » دنـشاب هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  ینز  ینتـشاد ، تسود  بوبحم و  ینز  ینعی  هبیبح ،

. درادیم تسود  ار  س )  ) ارهز همطاف  تسا ، دنوادخ 

ص)  ) هَّللالوسر يهبوبحم  س )  ) ارهز همطاف 

: لاق ع )  ) هَّللادبع یبا  نع 
(: ع  ) نینمؤملاریمأ لاق  … 

: لوقت تلبقأ  هیلإ  اهضبقی  اهمرکی و  نأ  هَّللا  دارأ  یّتلا  هلیللا  تناک  املف  »… 
: یل لوقت  یه  مالسلا و  مکیلع  و 

: یل لاق  ًامّلسم و  لیئربج  یناتأ  دق  ّمع  نبإ  ای 
 …« ینع فرصنإ  مث  يوأملا  هنج  یلعألا و  عیفرلاب  نیقحلت  مویلا  هداؤف ، هرمث  و  هَّللا ! بیبح  هبیبح »  » ای مالسلا  کیلع  أرقی  مالسلا 

: دندومرف ع )  ) قداص ماما 
: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما … 

: دنتفگ دندومن و  ور  هلبق  فرط  هب  س )  ) ءارهز ترضح  دریگب ، ار  س )  ) ءارهز ناج  تساوخیم  دنوادخ  هک  یبش 
: تفگ نم  هب  و  داب . امش  رب  دورد 

: تفگ دش و  دراو  نم  رب  داتسرفیم  دورد  هک  یلاح  رد  لیئربج  ومع ، رسپ  يا 
! لوسر بلق  يهرمث  يا  و  ص )  ) ربمایپ بوبحم  يا  دتسرفیم ، دورد  وت  رب  مالس ،» »

(103 … « ) دش رود  نم  زا  سپس  تفاتش و  یهاوخ  یلعا  توکلم  هب  زورما 

ص)  ) ادخ لوسر  رادتسود  س )  ) ارهز يهمطاف 

هَّللالوسر هناحیر  هتلالـس و  هتانب و  ریخ  هَّللابیبح و  هبیبح » ، » هیدـهملا هَّرَبلا  هیکزلا  هیقتلا  همطاف  نیملاعلا  ءاـسن  هدّیـس  لوتبلا  جوز  اـنأ  »… 
…«

هدـش تیادـه  دـنوادخ  فرط  زا  تسا ، راکوکین  تسا ، ینمادـکاپ  لها  هک  ياهمطاف  متـسه . ملاع  نانز  رورـس  س ،)  ) لوتب رهوش  نم  … 
(104 … « ) تسا ص )  ) مرکا ربمایپ  يهناحیر  تسادخ ، ربمایپ  دنزرف  رتخد و  نیرتهب  تسادخ ، تسود  ِتسود ، تسا ،

هَّرُح  - 5

هراشا
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، ارُح راص  قتُع و  ُدبعلا : ًارارَح  َّرَح - 
، میرکلا ریسألا ، دبعلا و  فالخ  ّرُحلا :

همیرکلا همألا ، فالخ  هَّرُحلا ،
هار رد  دومن و  انعم  ار  یگدازآ  هک  ینز  س )  ) همطاف دوشیمن . تفای  اـیند  رد  س )  ) همطاـف زا  رتهدازآ  ینز  دـنناوخ . هّرُح  ار  هدازآ  نز  ره 

. دومن ادف  ار  شیوخ  ناج  تیرح 

هدازآ ینز  س )  ) ارهز يهمطاف 

: الاق ساّبعلا  نب  هَّللادبع  ناملس و  نع 
(. س  ) همطاف یلع  ع )  ) ّیلع لخد  بابلاب و  اسلجف  اماقف ، ص … )  ) هَّللالوسر یفوت  »

: اهل لاقف 
؟ نیرتامف کیلع  امّلسی  نا  نادیری  بابلاب ، نالف  نالف و  هَّرُحلا »  » اهتّیأ

: تلاق
 …« ءاشت ام  لعفإ  کتجوز ، هَّرُحلا  کتیب و  تیبلا 

: دیوگیم ناملس 
دندمآ س )  ) همطاف شیپ  ع )  ) نینمؤملاریما دـندمآ . ع )  ) یلع هناخ  رد  هب  رکبوبا ) رمع و   ) رفن ود  نآ  دـندومن …  توف  ص )  ) ربمایپ یتقو 

: دندز ادص  و 
! هدازآ يا 

؟ ییوگیم هچ  دننک . ضرع  مالس  دنسرب و  ناتتمدخ  دنهاوخیم  دنتسه ، هناخ  رد  تشپ  رفن  ود  نآ 
: تفگ س )  ) همطاف

(105 .« ) هد ماجنا  یهاوخ  هچره  متسه ، وت  نز  زین  نم  تسوت و  هناخ  هناخ ،

ءاروح  - 6

هراشا

. اهداوس داوس  اهضایب و  ضایب  َّدتشإ  نیعلا : تروح  ًارَوَح -  َرِوَح - 
هک تسا ، یهایس  تیاهن  رد  زین  وا  نامشچ )  ) یهایس يدیفس و  تیاهن  رد  وا ، ندب )  ) يدیفس هک  دراد  ابیز  ینامشچ  هک  تسا  ینز  ءاروح 

. تسا نیعلاروح  تافص  زا  یکی  نیا 
« ءاروح  » زین ترضح  نآ  یماسا  زا  یکی  سپ  دنتشاد . ار  ناگتشرف  تافص  ناشیا  اذل  تشاد ، تشهب  زا  یبیـصن  س )  ) ءارهز همطاف  تقلخ 

. تسابیز ینامشچ  ياراد  ناگتشرف  نوچمه  هک  ینز  ینعی  تسا ،

دهدیم تشهب  يوب  س )  ) ءارهز يهمطاف 
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(: ص  ) هَّللالوسر لاق  … 
(.« س  ) همطاف هحئار  تممش  هنجلا  یلإ  تقتشإ  اذإف  هیسنإ  ءاروح »  » همطافف »… 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(106 .« ) تسا ناسنا  تسوپ  رد  ياهتشرف  وا  دهدیم . تشهب  يوب  س )  ) همطاف میوبیم . ار  س )  ) همطاف موشیم ، تشهب  قاتشم  هاگره 

تسا رود  هب  یگدولآ  ره  زا  هک  ياهتشرف  س )  ) ارهز همطاف 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق 
« ثمطت مل  ضحت و  مل  ذإ  ءاروح ،»  » همطاف یتنبإ  َّنإ  »

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
.« درادـن هار  وا  رد  یگدولآ  چـیه  دـنیبیمن و  ضیح  نوخ  هاـگچیه  وا  اریز  تسا ، ءاروح »  » هتـشرف و س ،)  ) همطاـف مرتخد ، هک  یتسرد  هب 

(107)

ناسنا بلاق  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق 
« هّیمدآ ءاروح »  » همطاف یتنبإ  »

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
(108 .« ) تسا ناسنا  بلاق  رد  ياهتشرف » (، » س  ) همطاف مرتخد 

هیروح  - 7

هراشا

. تشذگ اروح  بقل  رد  تغل ، رظن  زا 
نآ دوجو  رد  زین  یتشهب  ياههیروح  تافـص  اذـل  تسا ، هدوب  طابترا  رد  یتشهب  ياههویم  اب  س )  ) همطاف ترـضح  تقلخ  هک  ییاـجنآ  زا 

يوب س )  ) ارهز همطاف  دندوب . لاصخ  هتشرف  س )  ) ارهز يهمطاف  ینعی  دنیوگ ، هّیروح »  » ار وا  تهج  نیدب  دنوشیم  تفای  ناوارف  ترضح 
. دندیدیمن سافن  ای  ضیح ، نوخ  هاگچیه  دندوب و  هرکاب  هراومه  ناگتشرف  نوچمه  دندادیم و  تشهب 

دنکیم باطخ  هیروح  ار  س )  ) ارهز يهمطاف  ص )  ) ربمایپ

: لاق یسرافلا  ناملس  نع 
اهسأر و یلع  هدی  ص )  ) یبنلا عضوف  یکبت ، یه  و  س )  ) همطاف تلخد  اذإ  هیدی  یلع  ءاملا  بکسأ  ص )  ) هَّللالوسر يدی  نیب  ًافقاو  تنک  »
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: لاق
«! هیروح  » ای کینیع  هَّللا  یکبأال  کیکبی ؟ ام 

: تلاق
. یّمع نبإ  ّیف  ّیف و  اوعقو  ّیلإ  نرظن  املف  تابضخم  نه  شیرق و  ءاسن  نم  ءالم  یلع  تررم 

: اهل لاقف 
؟ نهنم تعمس  ام  و 

: تلاق
. ًالام مهلقأ  شیرق و  ریقف  لجر  نم  هتنبإ  جّوزی  نأ  دمحم  یلع  ( 109  ) ّزع دق  ناک  نلق 

: اهل لاقف 
! هینب ای  هَّللاو 

 …« هنم هودب  ناکف  یلع  نم  کجّوز  هَّللا  نکل  کتجّوز و  ام 
: دیوگیم هنع  یضر هللا  یسراف  ناملس 

، دنتـسیرگیم هک  یلاح  رد  دـندش  دراو  س )  ) همطاف نیح  نیا  رد  هک  متخیریم  ناشکرابم  تسد  يور  بآ  مدوب و  ص )  ) ربمایپ تمدـخ 
: دنتشاد هضرع  س )  ) همطاف ترضح 

. دنتخادرپ ع )  ) یلع نم و  زا  نتفگ  دب  هب  دندید  ارم  اهنآ  هک  یماگنه  متشذگیم  شیرق  نانز  زا  یهورگ  رب 
: دندومرف س )  ) همطاف هب  ص )  ) ربمایپ

؟ يدینش هچ 
: دنتشاد هضرع  س )  ) همطاف ترضح 

: دنتفگیم
. دنداد شیرق  زا  يریقف  درم  هب  ار  ناشرتخد  هک  دش  دب  ص )  ) دّمحم يارب  ردقچ 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
! ناج ءارهز 

(110 .« ) دروآرد ع )  ) یلع دقع  هب  ار  وت  دنوادخ  مدادن ، رهوش  ار  وت  نم  مسق  ادخ  هب 
(: ص  ) لاقف … 

« هیسنإ هروص  یف  هیروح »  » تقلخ همطاف  ّنإ  »
: دندومرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ 

(111 .« ) تسا هتفرگ  رارق  اهناسنا  زا  یتسوپ  رد  هک  دراد  ناگتشرف  زا  یتقلخ  س )  ) ءارهز

هعکار  - 8

هراشا

. هولصلا یف  عوکرلا  هنم  هسأر و  أطأط  ینحنإ و  ًاعوُکُر : ًاعْکَر و  َعَکَر - 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنیوگ هعکار  دشاب ، تیدحا  هاگرد  رب  عوکر  لها  هک  ار  ینز 

. دوب عوکر  رد  حبص  ات  هعمج  بش  رد  س ،)  ) ارهز يهمطاف 

: لاق ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نع 
نینمؤملل و وعدت  اهتعمـس  حبـصلا و  دومع  حّضتإ  یتح  هدـجاس  هعکار »  » لزت ملف  اهتَعْمُج  هلیل  اهبارحم  یف  تماق  س )  ) همطاف یّمأ  تیأر  »

. ءیشب اهسفنل  وعدت  مهل و ال  ءاعدلا  رثکت  مهیّمست و  تانمؤملا و 
: اهل تلقف 

؟ كریغل نیعدت  امک  کسفنل  نیعدتال  َِمل  هاُّما  ای 
: تلاقف
! َّیُنب ای 

.« راّدلا مث  ّراجلا 
: دیامرفیم ع )  ) نسح ماما 

اب نادرم  نانز و  مدینـش  دش . حبـص  ات  دندوب ، دوجـس  عوکر و  رد  یپردیپ  دنا و  هداتـسیا  زامن  هب  هک  مدید  هعمج  بش  کی  رد  ار  مردام 
ناشیا زا  دنتـساوخیمن . دنوادخ  زا  زیچ  چیه  ناشدوخ  يارب  دـندومنیم و  ریخ  ياعد  اهنآ  يارب  دـنوادخ  زا  دـناوخیم و  مان  اب  ار ، نامیا 

: مدرک لاؤس 
؟ دیبلطیمن يزیچ  ناتدوخ  يارب  ارچ 

: دندومرف
! مرسپ

(112 .« ) ار نتشیوخ  دعب  دومن و  اعد  ار  اههیاسمه  دیاب  لّوا 

هدیشر  - 9

هراشا

، ماقتسإ يدتهإ و  ًادَشَر : َدِشَر -  ًاداشَر ، ًادْشُر و  َدَشَر - 
: دیشرلا

، يدتهملا يداهلا ، دشرلاوذ ،
: دشرلا

. ّقحلا قیرط  یلع  هماقتسإلا 
هدیشر :

نارگید رگتیاده  هار ، نیا  رد  دشابیم و  مدق  تباث  تقیقح  قح و  ریـسم  رد  تسا و  هدش  وا  لاح  لماش  یهلا  تیادـه  هک  دـنیوگ  ار  ینز 
. دوشیم
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. دنیوگ هدیشر  دنک ، هرادا  ییاهنت  هب  ار  دوخ  روما  دناوتب  هک  دشاب  هدیسر  ياهلحرم  هب  يرکف  رظن  زا  هک  ینز  هب  قوقح  هقف و  رد 

تسا هدمآ  تشهب  زا  ع )  ) همطاف یلع و  و  ص )  ) ربمایپ طونح 

: لاق ع )  ) هیبأ نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  لاق 

. لیلقب هتافو  لبق  ص )  ) هَّللالوسر یناعدف  طونحلا  ّیلإ  عفدی  نأ  هیصولا  یف  ناک  »
: لاقف

! همطاف ای  و  یلع ! ای 
: امکل لوقی  مالسلا و  امکئرقی  وه  لیئربج و  ّیلإ  هعفد  هنجلا ، نم  یطونح  اذه 

. امکل یل و  هنم  ( 113  ) الزعا هامسقا و 
: تلاق

(. ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  یقابلا  یف  رظانلا  نکیلو  هثلث  کل 
: لاق هیلإ و  اهّمض  و  ص )  ) هَّللالوسر یکبف 

. یقابلا یف  لق  یلع ! ای  همهلم . هیدهم  هدیشر »  » هقفوم
: لاق

! هَّللالوسر ای  يرت  نمل  فصن  اهل و  یقب  ام  فصن 
: لاق

(114 .« ) هضبقإف کل  وه 
: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما هک  دندومرف  لقن  ع )  ) دوخ ناردپ  زا  ع )  ) مظاک ماما 

: دندومرف دنتساوخ و  ارم  ناشتوف  زا  لبق  یمک  ص )  ) ربمایپ سپ  دنهدب ، نم  هب  ار  طونح  هک  دوب  هدمآ  ص )  ) ربمایپ تیصو  رد 
(! ع  ) یلع يا 

(! س  ) همطاف يا  و 
: تفگ داتسرف و  دورد  امش  رب  ع )  ) لیئربج هدروآ . میارب  تشهب  زا  ار  نآ  ع )  ) لیئربج هک  تسا  نم  طونح  نیا 

: دنتفگ س )  ) همطاف دیرادرب . ناتدوخ  نم و  يارب  دینک و  میسقت  ار  نآ  دیاب  امش 
. دهدب رظن  ع )  ) یلع زین  هیقب  يهرابرد  دشاب و  امش  يارب  نآ  موس  کی 

: دندومرف دندنابسچ و  دوخ  يهنیس  هب  ار  س )  ) ارهز دنتسیرگ و  دندش ) بجعتم  دروخرب  نیا  زا  ( ) ص  ) ربمایپ
: دندومرف دعب  ياهتفای . تیاده  وا  فرط  زا  هدش و  عقاو  ماهلا  دروم  دنوادخ  يوس  زا  هک  یتسه  هدیشر  هقفوم و  نز  کی  وت 

(! ع  ) یلع ای 
: دنتشاد هضرع  ع )  ) نینمؤملاریما وگب . نخس  طونح  یقاب  يهرابرد 

. دیهد يأر  ناتدوخ  نآ  يهیقب  هرابرد  دشاب  س )  ) ءارهز نآ  زا  هدنام ، یقاب  فصن 
: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما هب  ص )  ) ربمایپ

.« دیریگب ار  نآ  تسامش ، دوخ  يارب  مه  نآ  يهدنامیقاب 
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هّیضر  - 10

هراشا

. دش هداد  حیضوت  هیضار  مسا  رد  تغل  رظن  زا 
هدش رکذ  بقل  نیدنچ  ناشیا ، کین  تفص  نیا  يارب  هک  تسا  یندز  لاثم  س )  ) هضیرم يارهز  ترضح  ياضر  ردق  نآ  اضر ، تفص  رد 

. تسا
«. هّیضر  » و هّیضرم » «، » هیضار »

اهیتخس يهمه  ربارب  رد  یضار  س )  ) ارهز يهمطاف 

: لاق ع )  ) قداصلا نع 
امل ص )  ) هَّللالوسر انیع  تعمدف  اهدـلو  عضرت  اهدـیب و  نحطت  یه  لبالا و  هلث  نم  ءاسک  اهیلع  و  س )  ) همطاف یلع  ص )  ) هَّللالوسر لخد 

: لاقف اهرصبا 
! هاتنب ای 

هرخآلا  هوالحب  ایندلا  هرارم  یلجعت 
« یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و  : » یلع هَّللا  لزنأ  دقف 

: دومرف ع )  ) قداص ماما 
تـسد کی  اب  دنتـشاد  نت  رد  رتش  مشپ  زا  ینـشخ  سابل  هک  یلاح  رد  س )  ) ارهز همطاف  دندش . س )  ) همطاف لزنم  دراو  ص )  ) ادـخ لوسر 

، دـش رهاظ  ص )  ) ربماـیپ نامـشچ  رد  کـشا  دـندادیم . ریـش  وا  هب  هتـشاد و  شوغآ  رد  ار  ناشدـنزرف  رگید  تسد  اـب  دـندرکیم و  ایـسآ 
: دندومرف

! مرتخد
وت ات  دشخبیم ، وت  هب  تراگدرورپ  ردقنآ  هک  تسا  هدرک  لزان  نم  رب  دنوادخ  هک  ارچ  نک ، لمحت  ترخآ  ینیریش  ربارب  رد  ار  ایند  یخلت 

. يوش یضار 
(115 « ) یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  «و 

هیضرملا هّیضرلا »  » اهتّیأ کیلع  مالسلا  »
! وت رب  دورد 

(116 !« ) تسا یضار  وت  زا  زین  دنوادخ  یتسه و  یضار  یهلا  تارّدقم  هب  هک  ینز  يا 

هناحیر  - 11

هراشا
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، ُهَحیر َدَجَو  ءیشلا : ًاحیر  هتحئار و  دجو  َءیشلا : هحار  ُحوُرَی  َحار 
، ّبیطلا ءیشلا  مشلا ، هّساحب  كردی  امل  هحئارلا  حیرلا :

، يوبشوخ یهایگ  ره  هحئارلا : ّبیط  تابن  لک  ناحیرلا :
. ناحیَرلا هقاط  هناحیرلا :

. ددرگیم لامعتسا  زین  نز  نوچ  یفیطل  دوجوم  يارب  هتبلا  تسا ، يوبشوخ  یهایگ  تغل ، رد  هناحیر 
: دندومرفیم رّرکم  ص )  ) ربمایپ

.« میوبیم ار  وا  موشیم  تشهب  قاتشم  هاگره  هک  تسا ، نم  يهناحیر  س )  ) همطاف »
. دندادیم تشهب  يوب  هک  دندوب  ییوبشوخ  لگ  س )  ) ءارهز سپ 

ص)  ) مرکا ربمایپ  يهناحیر  س )  ) ارهز يهمطاف 

(: ع  ) یلع لاق 
هَّللالوسر هناحیر »  » هتلالـس و هتانب و  ریخ  هَّللا و  بیبح  هبیبح  هّیدـهملا ، هَّرَبلا  هّیکزلا  هیقّتلا  همطاف  نیملاعلاءاسن ، هدّیـس  لوتبلا ، جوز  انأ  »… 

…«
، تسا هدش  تیاده  دنوادخ  فرط  زا  تسا ، راکوکین  تسا ، ینمادـکاپ  لها  هک  ياهمطاف  متـسه . ملاع  نانز  رورـس  لوتب ، رهوش  نم  »… 

(117 … « ) تسا ص )  ) مرکا ربمایپ  هناحیر  تسادخ ، ربمایپ  دنزرف  رتخد و  نیرتهب  تسادخ ، تسود  ِتسود ،
همطاف ترضح  طسوت  ار  دوخ  متسه ، بلاطیبا  نبا  یلع  نم  دنیوگب  هکنآ  ياج  هب  دوخ ، یفرعم  يارب  ع )  ) نینموملاریما يرایسب  دراوم  رد 

: دنیوگیم دننکیم و  یفرعم  نارگید  هب  س )  ) ءارهز يهمطاف  يهلیسو  هب  ار  دوخ  زین  اجنیا  رد  دنیامنیم . یفرعم  (س )
. مرهطا يارهز  رسمه  نم 

: دنیوگیم دنهدیم و  دنگوس  ار  مدرم  ع )  ) نینموملاریما رگید  ییاج  رد 
؟ دشاب ملاع  نانز  رورس  شنز  هک  تسه  امش  نایم  رد  نم  زا  ریغ  یسک  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  نم  »

: دنداد خساپ  مدرم 
(118 .« ) هن

: دیوگیم رکبوبا  هب  یجاجتحا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما
: دندومرف دندرک و  جیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  دندیزگرب و  ار  نم  ص )  ) ربمایپ هک  متسه  یسک  نم  »

، دروآرد وت  دقع  هب  اهنامسآ  رد  ار  س )  ) همطاف دنوادخ 
! رکبابا

؟ وت يارب  ای  تسا  نم  يارب  نیا  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 
: داد باوج  رکبوبا 

(119 . ) تسا امش  يارب 
ار دوخ  اروشاع  زور  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  روطناـمه  دنتـسجیم ، هرهب  س )  ) ارهز همطاـف  ماـن  قیرط  زا  دوخ  یفرعم  يارب  ع )  ) تیبلـها

: دندومرف دندرک و  یفرعم  س )  ) ارهز همطاف  دنزرف 
(120 « ) دمحأ رهُّطلا  هنبإ  یّما  همطاف   » و
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: دنکیم یفرعم  نینچ  ماشه  يارب  یهلا ، نما  مرح  رانک  رد  ار  ع )  ) داجس ماما  قدزرف ، هک  هنوگنامه  و 
(121 .« ) هَمِطاف ِناوَِسنلا  هَدِّیَس  ُْنبإ  اذه  »

ار دوخ  یفرعم ، ماگنه  رد  اذـل  دـندرکیم ، راختفا  دنتـسنادیم ، س )  ) ارهز ترـضح  هب  بستنم  ار  دوخ  هکنیا  زا  ع )  ) يدـه يهمئا  يهمه 
. دندومنیم یفرعم  س )  ) هیضرم همطاف  دنزرف 

هرهز  - 12

هراشا

. ءاسملا همجن  ًاروط  حبّـصلا و  همجن  هرات  نوکت  ناـعمللا ، هدـیدش  یه  رتمولیک و  نییـالم  سمّـشلا 108  نع  ندعملا  اهُدعب  هرایـس  هرهُّزلا :
(122)

بش رد  یهاگ  حبص و  رد  یهاگ  دراد ، يدیدش  یگدنـشخرد  دراد ، هلـصاف  رتمولیک  نویلیم  دیشروخ 108  زا  هک  تسا  ياهرایـس  هرهز ،
. دوشیم رهاظ 

ع)  ) تیبلها يهرهز  س )  ) ارهز يهمطاف 

: لاق يراصنألا  رباج  نع  ع )  ) هدج نع  هیبأ  نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
: لاق مث  انثّدحی . انیلع  لبقأ  و  ( 123  ) لتفنإ مث  رجفلا  هالص  ًاموی  ص )  ) هَّللالوسر انب  یّلص  »

: لاق ( 124 . ) نیدقرفلاب کسمتیلف  رمقلا  دقف  نم  رمقلاب و  کسمتیلف  سمشلا  دقف  نم  سانلا  اهّیأ 
، کلام نب  سنأ  انعم  يراصنألا و  بویأوبأ  انأ و  تمقف 

: انلقف
! هَّللالوسر ای 
؟ سمشلا نم 

: لاق
: لاقف ًالثم  انل  برض  دق  ص )  ) وه ًاذاف  انأ 

: انلق رمقلاب . اوکسمتف  یب  بهذ  اذإف  سمشلا  انأف  مجن  علط  مجن ، باغ  امّلک  ءامسلا  موجن  هلزنمب  انلعجف  انقلخ  یلاعت  هَّللا  ّنإ 
؟ رمقلا نمف 

: لاق
. یلهأ یف  یتفیلخ  يدلو و  وبأ  ینید و  یضاق  يریزو و  یّیصو و  یخأ و 

: انلق
؟ نادقرفلا نمف 

: لاق
(. ع  ) نیسحلا نسحلا و 
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: لاقف ًایلم  ثکم  مث 
.« ضوحلا َّیلع  ادری  یتح  ناقرتفی  نآرقلا ال  عم  مه  یتیب  لهأ  یترتع و  هَرْهُّزلا »  » یه و  س )  ) همطاف ءالوه و 

: تفگ رباج  هک  دنیامرفیم  لقن  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ع )  ) دوخ ناردپ  زا  ع )  ) مظاک یسوم  ماما 
: دندومرف سپ  دنیامرفب . ینارنخس  ات  دندومن  ام  فرط  هب  ور  ناشیا  سپس  میدروآ ، ياج  هب  ار  حبص  زامن  ص )  ) ربمایپ اب  يزور 

رباج درواـیب . هاـنپ  یبطق  هراتـس  ود  هب  داد ، تسد  زا  ار  هاـم  سک  ره  دروآ و  يور  هاـم  هب  تشگ ، مورحم  دیـشروخ  زا  سک  ره  مدرم  يا 
: دیوگ

: میدومن لاؤس  میتساخرب و  کلام  نب  سنا  يراصنا و  بویاوبا  نم و 
(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا 

؟ تسیک دیشروخ 
: دومرف ص )  ) ربمایپ

: دندومرف دندز و  یلثم  نامیارب  سپس  متسه . نم  دیشروخ 
سپ دشخردیم . رگید  ياهراتـس  دوش ، یفخم  ناگراتـس  زا  یکی  هاگره  داد ، رارق  ناگراتـس  يهلزنم  هب  ار  ام  دومن و  قلخ  ار  ام  دـنوادخ 

. دیوش کّسمتم  هام  هب  مدش  یفخم  هاگره  متسه ، دیشروخ  نم 
: میدومن لاؤس 

؟ تسیک هام 
: دومرف

(. ع  ) متیبلها دزن  رد  نم  هفیلخ  منادنزرف و  ردپ  منید ، مکاح  منیشناج ، مردارب ،
؟ دنتسه یناسک  هچ  نادقرف )  ) یبطق هراتس  ود  میتفگ :

: دومرف
: دندومرف دندومن و  یثکم  سپس  ع .)  ) نیسح نسح و 

. تسا ع )  ) تراهط تیبلها  يهرهز »  » وا س ،)  ) همطاف اّما  دیتخانش ، هک  ار  اهنیا 
(125 .« ) دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدمه  زا  دنتسه و  هارمه  نآرق  اب  همه  اهنیا 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق 
.« هرهُّزلا یه  همطاف  »

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
(126 .« ) دشابیم هدنشخرد  و  هرهز » ، » همطاف

هدجاس  - 13

. ًادبعتم ضرألاب  هتهبج  عضو  ًاعضاخ ، ینحنإ ، ًادوجُس : َدَجَس - 
. دنیوگ هدجاس  دیاسب ، قح  ترضح  هاگرد  رب  یناشیپ  هک  ار  ینز 

. دندرک هدجس  دنوادخ  رب  تدالو  زا  سپ  س )  ) ارهز يهمطاف 
« اهعبصإ هعفار  هدجاس »  » ضرألا یلع  تعقو  نیح  تعقوف  تدلو ، اّمل  اهّما و  نطب  یف  ثدحت  همطاف  تناک  (: » س  ) هجیدخ تلاق 

: دندومرف س )  ) هجیدخ ترضح 
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ناتـشگنا درک و  هدجـس  نیمز  رب  دـش ، دـلوتم  هک  نامز  نآ  تفگیم و  نخـس  دوخ  ردام  اب  دوب  شردام  محر  رد  هک  هاگنآ  س )  ) همطاـف
(127 .« ) تفرگ نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ 

هدیعس  - 14

، َنُمَی ُمویلا : ًادوُعُس -  ًادْعَس و  َدَعَس - 
، یقش دض  هداعس : َدِعُس  و  َدِعَس - 

: هَّللا هدعسأ  دیعس ، وهف :
. ًادیعس هلعج 

. دنیوگ هدیعس  دشاب ، ریخ  هب  تبقاع  هک  ار  یتخبشوخ  نز 

هدّیس  - 15

هراشا

، دُجَم فُرش و  ًادْوُس : ًهَدوُْدیَس و  ًادُدْؤُس و  ًاددُْوُس و  هدایس و  داس ،
: دیَسلا

، هیوبنلا هلالس  نم  ناک  نم  نیملسملا : دنع  حیسملا و  بقل  يراصنلادنع : هیف و  نیعلا  رسکت  هّماعلا  ْدیَس و  لاقیف  ففخی  دق  هداّیسلا ، وذ 
، یلع انبإ  نیسحلا  نسحلا و  نادّیسلا :

. میرم ءارذعلا  بقل  هدّیسلا :

تسا ملاع  نانز  رورس  س )  ) ارهز يهمطاف 

(. ع  ) هَّللادبع یبأل  تلق 
؟ اهملاع هدیس  یهأ  نیملاعلاءاسن . هدیس  اّهنأ  س )  ) همطاف یف  ص )  ) هَّللالوسر لوق  نع  ینربخأ  »

: لاقف
« نیرخآلا نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس » ( » س  ) همطاف اهملاع و  ءاسن  هدیس  تناک  س )  ) میرمل كاذ 

: دیوگیم يوار 
: دناهدومرف ص )  ) ربمایپ هکنیا  مدومن ؛ لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا 

؟ تسا شدوخ  نامز  رد  ملاع  نانز  رورس  ایآ  تسا ». ملاع  نانز  رورس  س )  ) ارهز يهمطاف  »
: دندومرف ع )  ) ماما

(128 .« ) تسا نیرخآ  ات  نیلوا  زا  ملاع  نانز  مامت  رورس  س )  ) ارهز يهمطاف  اما  دوب ، نینچ  نیا  س )  ) میرم ترضح 

ص)  ) ربمایپ تّما  ناوناب  رورس  س )  ) ارهز يهمطاف 
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: تلاق هشئاع  نع 
(: س  ) همطاف تلاق  … 

: یل ص )  ) لاقف »
.« هّمُالا هذه  ءاسن  هدّیس  وأ  نینمؤملا  ءاسن  هدّیس »  » همایقلا موی  یتأت  نأ  نیضرت  امأ 

: دیوگیم هشیاع 
: دنتفگ نم  يارب  س )  ) ارهز يهمطاف  … 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(129 ( »؟ یشاب تما  نیا  نانز  رورس  نامیا و  اب  نانز  رورس  تمایق ، زور  یهاوخیمن  ایآ  »

: هکنآ هجیتن  سپ 
. دیامنیم یفرعم  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  ملاع ، نانز  رورس  ار  س )  ) ارهز يهمطاف  تیاور ، ود  نیا 

هدیهش  - 16

هراشا

: دیهِش دیهَش و 
، هَّللالیبس یف  لیتقلا  هملع ، نع  ءیش  بیغی  يّذلا ال 

. هَّللا رمأ  یف  قحلا  هداهشب  همایقل  کلاذب  یّمس  لیق  هداهشلا ، مسإلا  و 
رد دنتسه . س )  ) ءارهز يهمطاف  تیالو ، هار  يهدیهش  نیلوا  دشابیم . هدیهش  س )  ) ءارهز يهمطاف  زیمآ  راختفا  یـسایس و  یماسا  زا  یکی 

. دییامرف هجوت  لیذ  تیاور  هب  هراب  نیا 

رد راوید و  نیب  يهدیهش  س )  ) ارهز يهمطاف 

ذفنق اهبرـضف  تیبلا  باب  دـنع  س )  ) همطاف هنیب  مهنیب و  تلاحف  ًالبح  هقنع  یف  اوقلأ  و  ( 130  ) هورثاکف راّدـلا  اولخد  یّتح  سانلا  لبقأف  »… 
هبحاص لزت  ملف  اهنطب  نم  انینج  تقلأف  اهبنج  نم  اهعلض  رسکف  اهعفد  اهتیب و  ( 131  ) هداضع یف  ّنأ  تتام و  نیح  تتامف  طوسلاب  نوعلملا 

« … هدیهش  » کلذ نم  س )  ) تتام یتح  شارف 
. دنتخادنا الوم  ندرگ  رد  یبانط  دندش و  طلسم  ع )  ) نینمؤملاریما رب  دندش و  هناخ  دراو  ات  دندمآ  ولج  مدرم  … 

يوزاـب رب  قالـش  اـب  نوعلم  ذـفنق  دـندش . ترـضح  نآ  ندرب  عناـم  دـنتفرگ و  رارق  مدرم  و  ع )  ) نینمؤملاریما ناـیم  س )  ) همطاـف ترـضح 
. دز س )  ) ءارهز ترضح 

. دوب هدنشک  ربمایپ  رتخد  يارب  هبرض  نیا 
هناخ زا  ياهشوگ  هب  دندش  روبجم  س )  ) ءارهز همطاف  دنشاب . هتسب  دنبوزاب  ناشیا  دشیم  روصت  هک  درک  مرو  ردق  نآ  ترـضح  نآ  يوزاب 

. دندرب هانپ 
دـش و هتـسکش  ترـضح  نآ  يولهپ  دـندومن و  تباصا  راوید  رب  هک  دـندومن  ادـج  ع )  ) یلع زا  ناـنچ  ار  س )  ) ءارهز ترـضح  نوعلم  نآ 
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(132 .« ) دنتسه هدیهش » ( » س  ) همطاف ترضح  اذل  دیسر ، تداهش  هب  ات  دندش  يرتسب  نآ  زا  سپ  دندومن و  طقس  زین  ار  نسحم 

هدیهش يوگتسار  س )  ) ارهز يهمطاف 

: لاق ع )  ) نسحلا یبأ  نع 
« … هدیهش  » هقیدص س )  ) همطاف ّنإ  »

: دندومرف ع )  ) اضر ماما 
(133 .« ) دنتسه مالسا  هار  رد  هدیهش  وگتسار و  رایسب  ینز  س )  ) ءارهز يهمطاف 

هرباص  - 17

هراشا

، دَّلجت عجش و  ؤزج و  دیزرو . ماود  تابث و  راک و  نآ  رب  دومن  ییابیکش  رمألا : یلع  ًاْربَص  َرَبَص ،
، میلحلا ریبص : روبص ، رباص ، وهف ،

. يولبلا ملأ  نم  يوکشلا  مدع  دلجتلا و  ربصلا :
. دنز دنخبل  تالکشم  رب  دشاب و  ابیکش  دیامن ، لّمحت  ار  اهیتخس  هک  يروبص  نز  ینعی  هرباص ،

ابیکش ینز  س )  ) ارهز يهمطاف 

« … هرباص  » کنحتمإ امل  كدجوف  کقلخی  نأ  نع  لبق  کقلخ  يذلا  هَّللا  کنحتمإ  هَنَحَتْمُم  ای  »… 
(134 !« ) تفای ابیکش  تاناحتما ، ربارب  رد  ار  وت  دومن و  شیامزآ  تتقلخ  زا  لبق  ار  وت  دنوادخ  هک  یئوناب  يا 

يرابدرب ربص و  يهوسا  س )  ) ارهز يهمطاف 

 …« کثرإ نع  کعفد  کّقح و  کعنم  نَم  هَّللا  نعل  هرباصلا »  » همولظملا اهتّیأ  کیلع  مالسلا  »… 
ثرا زا  ار  امـش  دـندرب و  نیب  زا  ار  امـش  قح  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  يدومن ! ربص  روج  لـها  ياهمتـس  رب  هک  ياهمولظم  يا  وت  رب  مالـس  »

(135 .« ) دنک تنعل  دندرک  مورحم  ص )  ) ربمایپ

هقداص  - 18

هراشا

. تشذگ هقیدص  مان  رد  تغل  رظن  زا 
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نایب ًالبق  بلطم  نیا  حیضوت  دندوب . زین  هقیدص  هکلب  دندوب ، هقداص  اهنت  هن  س ،)  ) ءارهز همطاف  دنیوگ . هقداص  دشاب ، وگتـسار  هک  ار  ینز 
(136 . ) دش

نک تعاطا  تفگ  هچره  تسا  وگتسار  س )  ) همطاف

(: ع  ) لاق ع )  ) هیبأ نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
: لاق بابلا و  مهیلع  هیلع و  قلغأ  و  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  همطاف و  ًایلع و  اعد  اهتحیبص  یف  ص )  ) ّیبنلا ضبق  یتلا  هلیللا  تناک  امل  »

! همطاف ای 
بابلا فلخ  سانلا  بابلاب و  اوماقأ  و  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  هعم  و  ع )  ) یلع جرخ  کلذ  لاط  املف  الیوط ، لیللا  نم  اهاجانف  هنم ، اـهاندا  و 

. هانبإ هعم  و  ع )  ) یلع یلإ  نرظنی  ص )  ) یبنلا ءاسن  و 
: هشئاع تلاقف 

؟ هعاسلا هذه  یف  کنود  هتنبإب  الخ  و  هَّللالوسر ! هنم  کجرخأ  ام  رمأل 
(: ع  ) یلع اهل  لاقف 

(: ع  ) یلع لاق  هملک ، هیلع  درت  نأ  تمجوف  هاّمس ، دق  امم  هابحاص  كوبأ و  هیف و  تنک  ام  ضعب  وه  هل و  اهدارأ  اهب و  الخ  يذلا  تفرع  دق 
دوجی لاحلا  کلتب  هتیأر  نیح  یـسفن  کلمأ  مل  تیکبف و  هسفنب ، دوجی  وه  و  ص )  ) یبنلا یلع  تلخدـف  س )  ) همطاف ینتدان  نأ  تثبل  اـمف 

. هسفنب
: یل لاقف 

؟ یلع ای  کیکبی  ام 
! یخا ای  هَّللا  کعدوتسإف  کنیب ، ینیب و  قارفلا  ناح  دقف  ءاکبلا  نا  وأ  اذه  سیل 

دق مکملظ و  یلع  موقلا  عـمجأ  دـقف  يدـعب  عیـضت  نأ  هذـه  یلع  کـیلع و  ینزح  یمغ و  یئاـکب و  اـمنإ  هدـنع و  اـم  ّیبر  ینراـتخإ  دـقف 
هعیدو ینم  مکلبق  هَّللا و  مکعدوتسإ 

! یلع ای 
: لاق اهسأر و  لبق  هیلا و  اهّمض  مث  هقودّصلا ، هقّداصلا »  » یهف اهذفناف ، کیلإ  اهیقلت  نأ  اهترمأ  ءایشأب و  یتنبا  همطاف  تیصوا  دق  ّینإ 

! همطاف ای  كوبأ  كادف 
: لاق هیلإ و  اهمض  مث  ءاکبلاب ، اهتوص  العف 

(: ع  ) یلع لاق  ص )  ) هَّللالوسر یکب  مث  نیملاظلل ، لیولا  مث  لیولا  مث  لیولاف  کبضغل ، نبضغیل  ّیبر و  هَّللا  نمقتنیل  هَّللاو  امأ 
مزتلی وه  هیلع و  تناک  هءالم  هتیحل و  هعومد  تلب  یتح  رطملا ، لـثم  هاـنیع  تلمه  یتح  هئاـکبل  تبهذ  دـق  ینم  هعـضب  تبـسح  دـقل  هَّللاوف 

(: ع  ) یلع لاق  امهتاوصأ  العأب  نایکبی  هیمدق و  نالبقی  نیسحلا  نسحلا و  و  هدنسم ، انأ  يردص و  یلع  هسأر  اهقرافی و  همطاف ال 
: تلق ولف 

لیئربج نأل  اهیف ، کشأ  هکئالملا ال  تاوصأ  اّهنأ  ملعأ  تنک  اهفرعأ و  همغن ال  ءاکب و  عمـسأ  تنک  ّینأل  تقدـصل ، تیبلا  یف  لـیئربج  ّنإ 
! هّینب ای  اهل ، لاق  مث  اهل ، تکب  دق  نیضرألا  تاوامسلا و  نأ  بسحأ  اهنم  ءاکب  تیأر  دقل  و  ص )  ) یبنلا قرافی  هلیللا  کلت  لثم  یف  نکی  مل 
نوضرألا و تاوامسلا و  هکئالملا و  نم  هلوح  ام  هَّللا و  شرع  کئاکبل  یکب  دقل  قحلاب  ینثعب  يذلاو  هفیلخ  ریخ  وه  مکیلع و  یتفیلخ  هَّللا 

! همطاف ای  امهیف  ام 
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! همطاف ای  همعان  هیلاح  هیساک  يدعب  اهلخدی  هَّللا  قلخ  لّوأل  ّکنأ  اهلخدأ و  یّتح  قئالخلا  یلع  هّنجلا  تمرح  دقل  قحلاب  ینثعب  يذلاو 
ّیبنال بّرقم و  کلم  یقبیال  هّرفز  رفزتل  مّنهج  ّنأ  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  ءاسنلا ، نم  اهلخدی  نم  هدیسل  ّکنأ  قحلاب  ینثعب  يّذلاو  کل ، ائینه 

: راّبجلا کل  لوقی  مّنهج ! ای  نأ  اهیلإ  يدانیف  قعص ، ّالأ  لسرم 
نسح و نلخدیل  قحلاب  ینثعب  يّذلا  ّهلذ و  رتق و ال  اهاشغی  ال  نانجلا ، یلإ  ص )  ) دـمحم تنب  همطاف  زوجت  یّتح  يّرقتـسإ  يّزعب و  ینکـسإ 

نب یلع  عم  دمحلا  ءاول  فیرشلا و  ماقملا  یف  هَّللا  ّيدی  نیب  نانجلا  یلعأ  نم  نفّرشتل  كراسی و  نع  نیـسح  کنیمی و  نع  نسح  نیـسح ،
کّقح و اوذـخأ  موق  نّمدـنیل  کئادـعأ و  هموصخب  نموقأل  قحلاب  ینثعب  يذـلاو  تیبح ، اذإ  یبحی  تیـسک و  اذإ  یـسکی  ع )  ) بلاـط یبا 

: لاقیف یتُّما  یتُّما  لوقأف : ینود  ّنجلتخیل  یلع و  اوبذک  کتّدوم و  اوعطق 
(137 .« ) ریعسلا یلإ  اوراص  كدعب و  اولّدب  مّهنإ 

: دندومرف لقن  ع )  ) دوخ ناردپ  زا  ع )  ) مظاک ماما 
يور هب  ار  رد  دنتـساوخ و  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ترـضح  ص )  ) ربمایپ دنتفر  ایند  زا  ص )  ) ربمایپ نآ  حبـص  هک  یبش  رد 

، دیـشک لوط  تاقالم  نیا  یتقو  دـندومن . تولخ  وا  اب  ار  بش  زا  ینالوط  یتدـم  دـندومن و  ادـص  ار  س )  ) ءارهز همطاف  ادـتبا  دنتـسب . هیقب 
هب ص )  ) ربمایپ ناـنز  دـندوب ، هداتـسیا  رد  تشپ  زین  مدرم  دنداتـسیا . رد  ناتـسآ  رد  دـندمآ و  نوریب  نادـنزرف  اـب  هارمه  ع )  ) ریما ترـضح 

. دندرکیم هاگن  ناشیا  نادنزرف  و  ع )  ) یلع ترضح 
: تفگ ع )  ) ریما ترضح  هب  هشیاع 

؟ دندومن تولخ  شرتخد  اب  دندرک و  نوریب  قاطا  زا  مهم  تعاس  نیا  رد  ار  امش  ص )  ) ادخ لوسر  ارچ 
: دندومرف وا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما

! مربخ اب  درذگیم  تولخ  رد  هچنآ  زا  نم 
. دنیوگیم نخس  دروآ ، دیهاوخ  دوجو  هب  تردپ  رای  ود  تردپ و  وت و  هک  یلئاسم  هرابرد  اهنآ 

: دنتفگ ع )  ) یلع ترضح 
. متسیرگ ربمایپ  لاح  نیا  هب  منک و  لرتنک  ار  مدوخ  متسناوتن  دندوب ، نداد  ناج  لاح  رد  ناشیا  مدمآ ، ص )  ) ربمایپ شیپ 

: دومرف ص )  ) ربمایپ
! ناج یلع 

سپ دشابیم  ترسمه  وت و  يارب  نم  هصغ  مغ و  هیرگ و  اما  مباتـشیم ، وا  ياهتمعن  دنوادخ و  يوس  هب  نم  تسین ، وت  يهیرگ  نامز  نآلا 
. دنرادیم اور  ملظ  امش  رب  یگمه  دننکیم و  عیاض  ار  امش  قح  نم ، زا 

! یلع يا 
اریز نک ، ذیفنت  ار  نآ  تفگ ، س )  ) همطاف هچره  دیوگب ، تیارب  هک  ماهتفگ  وا  هب  ییاهزیچ  مدرک و  تیصو  یبلاطم  هب  ار  س )  ) همطاف نم 

. تسا قداص  وگتسار و  رایسب  وا 
: دومرف دز و  هسوب  ار  شرس  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ارهز  سپس 

! ناج همطاف 
. دش دنلب  س )  ) ارهز هیرگ  يادص  داب . تیادف  تردپ 

: دندومرف دنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  س )  ) ارهز ص ،)  ) ربمایپ
! نم يارهز  اما 

ادخ لوسر  سپـس  داب ، ناملاظ  نیا  هاگلزنم  منهج ، ددرگیم . كانبـضغ  وت  بضغ  هب  دنوادخ  دریگیم و  نانآ  زا  ار  امـش  ماقتنا  دنوادخ 
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. دنتسیرگ (ص )
! مسق ادخ  هب 

ناشنـساحم تروص و  هکنآ  ات  دندرکیم  هیرگ  يراهب  ربا  دننام  تفر ، تسد  زا  ص )  ) ربمایپ هیرگ  رد  مدوجو  زا  یـشخب  مدرکیم  نامگ 
. دش رت  کشا  زا 

هسوب ار  ترضح  نآ  ياهاپ  ع )  ) نیسح نسح و  دوب  نم  هنیس  يور  رب  ص )  ) ربمایپ كرابم  رـس  دشیمن . ادج  س )  ) همطاف زا  ص )  ) ربمایپ
میارب هک  مدینـشیم  يراز  هیرگ و  يادص  اریز  ماهتفگن ، غورد  دوب ، اجنآ  لیئربج  میوگب  رگا  دندرکیم . هیرگ  دنلب  يادص  اب  دـندزیم و 

دوخ يهنیرید  رای  كانلوه  بش  نیا  رد  لیئربج  دوشیم ، رگم  دوب و  ياهتشرف  يادص  هک  مرادن  کش  مدیدیمن ، ار  یسک  اما  دوبن ، انشآ 
!؟ دراذگب اهنت  ار 

ص)  ) ربمایپ سپـس  دندرکیم ، هیرگ  هلان و  وا  رب  نامـسآ  نیمز و  منکیم  نامگ  هک  دـندومنیم  هیرگ  نانچ  س )  ) ءارهز همطاف  بش ، نآ 
: دومرف

! مرتخد يا 
. دوب دهاوخ  امش  نابیتشپ  دنوادخ 

. دنتسیرگ وت  هیرگ  زا  ود ، نیا  نیب  ام  نامسآ و  نیمز و  زا  تسوا ، فارطا  رد  هچنآ  دنوادخ و  شرع  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادخ  نامه  هب 
هک یتسه  یـسک  نیلوا  وت  نم ، زا  سپ  مدرگ و  تشهب  دراو  نم  هکنآ  ات  تسا ، مارح  مدرم  رب  تشهب  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادخ  نامه  هب 

. دهنیم مدق  تشهب  رب 
! ناج همطاف 

ياهلعـش منهج  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادـخ  نامه  هب  یتسه . تشهب  ناـنز  رورـس  وت  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادـخ  ناـمه  هب  داـب . تیاراوگ 
: دنزیم ادص  يدانم  کی  دنوشیم ، شوهیب  یگمه  تسین و  ناما  رد  وا  ساره  زا  یبرقم  هتشرف  ای  ربمایپ و  چیه  هک  دشکیم 

: دیوگیم وت  هب  دنوادخ  منهج ! يا 
نامه هب  دناسریمن . بیسآ  وا  هب  یـشتآ  دود و  چیه  ددرگ ، هناور  تشهب  هب  دیامن و  روبع  ص ،)  ) دمحم رتخد  س ،)  ) همطاف ات  شاب  مارآ 

تـشهب ناکم  نیرتالاب  هب  دننکیم و  یهارمه  ار  وت  پچ ، فرط  زا  ع )  ) نیـسح تسار و  فرط  زا  ع )  ) نسح تخیگنارب ، ارم  هک  ییادـخ 
. دیریگیم ياج  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  رانک  رد  فیرش  یماقم  رد  لاعتم ، دنوادخ  هاگشیپ  رد 

ارت تبحم  هتـشر  دـندرک ، بصغ  ار  وت  ّقح  هک  یناـسک  دوـمن و  مهاوـخ  یهاوـخداد  تنانمـشد  زا  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادـخ  ناـمه  هب 
: میوگیم سپ  دومن . مهاوخ  لجخ  نامیشپ و  ار  همه  دنتسب ، غورد  نم  رب  دندیرب ،

! نم تما  يا  نم ! تما  يا  »
: دسریم باوج 

.« دنتشگ یمنهج  دندش و  نوگرگد  امش  زا  سپ  تتما ،

هقودص  - 19

هراشا

(138 . ) دش هراشا  هقیدص  مان  رد  تغل  رظن  زا 
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بقل نیدـنچ  ياراد  ناـشیا ، تفـص  نـیا  يارب  هـک  دـناهدوب  رادرک  تـسرد  وگتـسار و  يدـح  هـب  رادرک  راـتفگ و  رد  س )  ) ارهز همطاـف 
. دنشابیم

. هقودص هقیّدص و  هقداص ، دننام ،

! نک ذیفنت  تفگ  ارهز  هچره  ناج ! یلع 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
! یلع ای  »… 

: لاق اهسأر و  لبق  هیلإ و  اهمض  مث  هقودصلا ،»  » هقداصلا یهف  اهذفناف ، کیلإ  اهیقلت  نأ  اهترمأ  ءایشأب و  یتنبا  همطاف  تیصوا  دق  ینإ 
!…« همطاف ای  كوبأ  كادف 

! یلع يا 
، نک ذـیفنت  ار  نآ  تفگ ، س )  ) همطاف هچره  دـیوگب ، تیارب  هک  ماهتفگ  وا  هب  ار  یبلاـطم  مدرک و  تیـصو  یلئاـسم  هب  ار  س )  ) همطاـف نم 

. تسا قداص  وگتسار و  رایسب  وا  اریز 
: دومرف دز و  هسوب  ار  شرس  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  س )  ) ارهز سپس 

(139 .« ) داب تیادف  تردپ  ناج ! همطاف 

هبّیط  - 20

هراشا

، بیطلا داج ، نسح و  الح و  ّذل و  ًابایطت : هبیط و  ًاباط و  ًابیط و  باط ،
: لاقی لالحلا ، ثیبخلا ، فالخ  هبیطلاوذ ، هبیط :

: لاقی هورکم ، اهیف  نکی  مل  اذإ  هبّیط » هملک  »
. ریخلا ُهریثک  هنمآ ، يأ ، هبیط ،» هدلب  »

مه س )  ) ءارهز ترـضح  دروم  رد  اما  دـشابیم ، يرهاظ  تراهط  یکاـپ ، زا  روظنم  يّداـع  يدارفا  رد  دـنیوگ . هبّیط  ار  رهاـط  كاـپ و  نز 
. تسا دارم  يونعم  یکاپ  مه  يرهاظ و  تراهط 

هدولآ یهانگ  چیه  هب  س )  ) همطاف ترـضح  ینعی  ینطاب ، یکاپ  دـندیدیمن و  سافن  ضیح و  نوخ  هاگچیه  ناشیا  ینعی  يرهاظ ، تراهط 
. دندرکن زین  تیصعم  رکف  هاگچیه  دندشن و 

یگدولآ يدب و  ره  زا  هزیکاپ  س )  ) ارهز يهمطاف 

 …« نیملاعلا ءاسن  یلع  اهتلّضف  اهترّهط و  اهتبجتنإ و  یّتلا  هرهّطملا  هرهاّطلا  هبّیطلا »  » همطاف یلع  ّلص  ّمهَّللا  »… 
! ادنوادخ
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یگدولآ ره  زا  يدومن و  باـختنا  ار  وا  دوخ ، هک  ياهمطاـف  ناـمه  تسرف ، دورد  تسا ، یگدولآ  ره  زا  هزیکاـپ  كاـپ و  هک  ياهمطاـف  رب 
(140 .« ) يدیشخب يرترب  ملاع  نانز  يهمه  رب  ار  وا  يداد و  شیاهر 

هفراع  - 21

هراشا

، ّرقأ هبنذب : هملع ، ءیشلا : هفرعم  ًانافرِع و  ًانافْرِع و  هَفْرِع  َفَرَع ،
، فورعم يأ ، فراع ،» رمأ  اذه   » لاقی لعاف ، مسإ  فراعلا :

، رکنلا دض  فْرُعلا :
. هیلع وه  ام  یلع  ءیشلا  كاردإ  هفِْرعَملا :

هدش یفرعم  ص )  ) ربمایپ ّقح  هب  هاگآ  ینز  س )  ) ءارهز اجنیا  رد  و  دنیوگ . هفراع  دـشاب ، هقح  فراعم  زا  وکین  یتخانـش  ياراد  هک  ار  ینز 
. دنراد ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  لماک  یتخانش  س )  ) ءارهز همطاف  ینعی  تسا ،

ص)  ) مرکا ربمایپ  ّقح  هب  هاگآ  س )  ) ارهز يهمطاف 

هَّللا و تاضرم  یف  تدـهتجإ  هنامألا و  تیّدأ  هلافکلا و  تنـسحأ  ّکنأ  دهـشأ  هتاـکرب  هَّللا و  همحر  كدـلو و  یلع  کـیلع و  مالـسلا  »… 
، …« هتمعنب هرصبتسم  هتّوبنب ، هفرتعم  هقدصب ، هنموم  هّقحب ، هفراع » (، » ص  ) هَّللالوسر ظفح  یف  تغلاب 

س) !( ) ارهز همطاف  يا   ) وت رب  دورد 
. داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  وت ، نادنزرف  رب  دورد  و 

یتخانش یبوخ  هب  ار  وا  قح  هک  یلاح  رد  يدومن  ادا  ار ، تناما  قح  يدروآ ، ياج  هب  وکین  ار  هَّللالوسر  زا  یتسرپرس  هک  مهدیم  یهاوگ 
(141 .« ) يراد فارتعا  شتوبن  هب  يراد و  نامیا  ناشیا  ییوگتسار  هب  و 

هیلاع  - 22

هراشا

، َفرُشإ مراکملا : یف  عفترإ و  راهنلا : وأ  ُیشلا ، ًءالَع ، ِیلَع ، ًاُّولُع و  الَع ،
: یلاعلا

: لاقی فیرش ، ِْبعکلا : یلاع  لجر 
، قوف نم  يأ ، ٍلاع ،» نم  هتیتأ  »

. هعفرأ ءیشلا : هیلاع 
دنلب هیلاع و  زین  وا  تسا ، هبترم  دنلب  یلاع و  هک  شرهوش ، نوچمه  تسا  قلخ  نیرترب  س )  ) ءارهز دنیوگ . هیلاع  دشاب ، هبترم  دنلب  هک  ینز 

. دشابیم هبترم 
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تمه دنلب  ردقیلاع و  ینز  س )  ) ارهز يهمطاف 

 …« هدیشّرلا هیلاعلا »  » هدیهّشلا هدومحملا  همیرکلا  هدوقفملا  هدّیسلا  یلع  ّلص  ّمهَّللا  »… 
! ادنوادخ

دورد هدیشر  تّمه و  دنلب  ینز  ادخ ، هار  رد  هدیهش  ینز  هدیدنـسپ ، تمارکاب و  ینز  هدش ، ناهنپ  ناگدید  زا  شربق )  ) هک ناوناب  رورـس  رب 
(142 .« ) تسرف

هلیدع  - 23

هراشا

، لثملا ریظنلا و  لدعلا : هوحن ، مهسلا و  ًالدع  لدع ،
. بکرملا لمحلا و  یف  لداعملا  لثملا ، ریظنلا و  لیدعلا :

، تسا هدـش  حرطم  نآرق  رد  س )  ) میرم ترـضح  تراهط  یکاپ و  هک  اجنآ  زا  دـندوب و  تراهط  یکاپ و  تیاـهن  رد  س )  ) ارهز يهمطاـف 
: دناهتفگ

. تسا میرم  ناسمه  هلیدع و  ینمادکاپ  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 

س)  ) میرم ترضح  ناسمه  س )  ) ارهز همطاف 

: لاق يرصملا  نونلاوذ  نع 
همیدـق هیداع  هینبأ  اـهبرقب  تیأرف  ( 144  ) رمدـت یلإ  ریـسملا  یل  یـضفأف  ( 143  ) هوامـسلا نطبب  تنک  یّتـح  یتحایـس  ضعب  یف  تـجرخ  »

انیبف هدلـص  هراجح  کلذـک  اهـضرأ  طالم و  ریغب  کلذـک  اهباوبأ  هراجح و  نم  فرغ  تویب و  اهیف  هروقنم  هراجح  نم  یه  اذإف  اهترواسف 
: وه اذإف  هتأرقف  اهنم  طئاح  یلع  هبیرغ  هباتکب  ترصب  ذإ  اهیف  لوجأ 

مظعملا قیتعلا  تیبلا  هکم و  مزمز و  نیرعشملا و  ینم و  نبا  انأ 
ملسم لک  یلع  ضرف  هتیالو  يذلا  یبأ  یفطصملا و  یبنلا  يدج  و 

میرم هلیدع  اهانددع  ام  اذإ  اهرونب  ءاضتسملا  لوتبلا  یُّما  و 
مجنأ هعست  راهطألا  هدالوأ  يدلاو و  یمع و  هَّللالوسر  اطبس  و 

معنت نوزئافلا و  يزجی  موی  زفت  هیالو  لبحب  مهنم  قلتعت  یتم 
ملعإف کلذب  ملعت  مل  تنک  نإف  مهّیبن  دعب  قلخلا  اذه  همئا 

یمترت ءرملاب  مایألا  فوخلا و  هب  یمترإ  يّذلا  یمطافلا  يولعلا  انأ 
ملسب ءامسلا  لین  عطتسأ  مل  اهبحرب و  ءاضفلا  ضرألا  یب  تقاضف 

مملأ تئش و  نإ  أرقإف  يرعشب  اهیلع  بتاک  انأ  یّتلا  راّدلاب  تمملأف 
ملسی مل  نم  مالسإلا  وخأ  سیلف  هلاح  لک  یف  هَّللا  رمأل  مّلس  و 
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نم اوناک  رادلا و  هذه  ناّکس  نم  َّمَث ، نم  تلأسف  كانه  ام  یلإ  عقو  نوراه و  هفالخ  یف  کلذ  بره و  دق  يولع  ّهنأ  تملعف  نونلاوذ : لاق 
؟ باتکلا اذه  بتک  نم  نوفرعت  له  لّوألا  طبقلا  ایاقب 

: اولاق
: تلق یضم  باتکلا و  اذه  بتکف  ًادغ  هتلیل  هحیبص  ناک  اّملف  هانلزنأف  انب  لزن  ّهنإف  ًادحاو  ًاموی  ّالإ  هانفرع  ام  هَّللاو  ال 

؟ ناک لجر  ّيأ 
: اولاق

بتکف و رجفلا  هل  جـلبنإ  نأ  یلا  ًادـجاس  ًاعکار و  ًاـمئاق و  هتلیل  لزی  مل  دـیدش  رون  هینیع  نیب  هلـالج و  هبیه و  هولعت  هثر  راـمطأ  هیلع  لـجر 
(145 . ) فرصنإ

: دیوگیم يرصم  نونلاوذ 
یکیدزن رد  مدیسر ، هیروس  رد  يرهش  هب  ریسم  رد  مدش ، جراخ  رصم  زا  هوامس )  ) قارع رد  يرهـش  دصق  هب  رفـس  ریـس و  تحایـس و  يارب 

اهقاطا دوب ، گنـس  زا  لزانم  يهمه  مدش ، اهنآ  لخاد  مدز و  رود  ار  اههناخ  نیا  یتقو  دندوب ، يداع  هک  مدید  یمیدق  ییاههناخ  رهـش  نیا 
ياهتشون هاگان  متشگیم  اهقاطا  نیا  نایم  رد  دندوب . هدیشارت  لزنم  تروص  هب  ار  اهنآ  هک  ياهنوگ  هب  دندوب  گنس  زا  اهراوید  اهفقـس و  و 

: دوب رعش  نیا  مدناوخ ، ار  نآ  مدید ، نآ  راوید  هب  ار 
. متسه هبعک  هناخ  هکم و  مزمز و  رعشم و  ینم و  دنزرف  نم 

. تسا ص )  ) یفطصم دّمحم  مرکا  ربمایپ  نم  ّدج 
. تسا بجاو  یناملسم  ره  رب  شتیالو  هک  تسا  یسک  نآ  مردپ 

. دوب س )  ) میرم دننامه  یکاپ  رد  هک  ینز  نامه  تشگیم ، ینارون  اج  همه  شتروص  ششخرد  زا  هک  وا  مه  دوب  س )  ) لوتب مردام 
. دنتیالو نامسآ  ناشخرد  ياههراتس  ناشدنزرف  ( 9  ) ُهن هک  ییاهنامه  دنتسه ، مردپ  ومع و  ع ))  ) نیسح نسح و   ) ربمایپ دنزرف  ود 

مّعنتم تشهب  رد  هتشگ و  اهر  شتآ  زا  زین  نانآ  دنبای ، تاجن  ناراگتـسر  هک  ینامز  رد  دنز  گنچ  نانآ  تیالو  نامـسیر  هب  یـسک  هاگره 
. دنوشیم

 … متسه همطاف  یلع و  دنزرف  نم  شاب ، هاگآ  نادب و  ینادیمن  ار  بلطم  نیا  رگا  دنتسه  هَّللالوسر  زا  سپ  نید ، نایاوشیپ  نانیا 
: دیوگ نونلاوذ  »

. تسا هدوب  نوراه  تموکح  نامز  رد  هعقاو  نیا  هتخیرگ و  اجنآ  هب  هک  تسا  ع )  ) یلع نادنزرف  زا  یکی  يهتشون  نیا  هک  متسناد 
: مدومن لاؤس  اجنآ  نینکاس  زا 

؟ تسا هتشون  ار  بلطم  نیا  یسک  هچ  دینادیم  ایآ 
: دنتفگ

. تفر تشون و  ار  هتشون  نیا  بش ، نآ  يادرف  میداد و  لزنم  ار  وا  ام  دمآ  بش  کی  وا  میسانشیمن ، ار  وا  ام  هن ،
: متفگ

؟ دوب يدرم  هنوگچ 
: دنتفگ

ات مایق ، ای  دوجـس و  ای  دوب و  عوکر  رد  ای  دوب ، اجنیا  رد  هک  یبش  دوب ، ناشخرد  يرون  شمـشچ  ود  نایم  زا  هک  تلالج ، تبیه و  اب  يدرم 
. تفر تشون و  ار  بلاطم  نیا  هاگنآ  دش ، حبص 

.(« دنشاب ع )  ) مظاک ماما  رعش ، نآ  يهدنسیون  دناهداد  لامتحا  یسلجم  يهمالع  تیاور ، لیذ  رد  )
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ءارذَع  - 24

هراشا

، هراکبلا هَرْذُعلا : بقُثت ، مل  هَّرُدلا  رکبلا ، ءارْذَعلا :
، فافع یلع  ناک  ام  ّيِرْذُعلا :

. دنیوگ ار  یگزیشود  تغل  رد  ءارْذَع  رْذُع ، هَرْذُع ،
. یگزیشود تراکب و  ینعی  هیوارذع ،

ّنهاناشنأ ّانإ  ، » دنتـسه هرکاـب  ًاـمئاد  نآرق  حیرـصت  هب  نیعلاروح  تسا و  هدـش  یفّرعم  هّیـسنا » هّیروح  (، » س  ) ءارهز يهمطاـف  تاـیاور ، رد 
«. ًاراکبأ ّنهانلعجف  ءاشنإ 

. دندوب هرکاب  هشیمه  س )  ) ءارهز يهمطاف 

دندوب هرکاب  هشیمه  س )  ) ارهز همطاف 

: لاق ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نع 
(: ص  ) یبنلا لاق 

همطاف ءارذعلا »  » لوتبلا ءاروحلا  هیسنإلا  راونألاُّما و  رایخألا و  هریخب  کیلإ  برقتأ   …«و 
 …« ءارهزلا

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما
: دنتشاد هضرع  هدروآ و  ور  دنوادخ  هاگرد  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ 

! ادنوادخ … 
هک ینز  كاپ و  هشیمه  لاـصخ ، هتـشرف  ینز  راـهطا ،) يهمئا   ) سّدـقم ياـهرون  رداـم  هدـیزگرب ، نز  نیرتهب  وت ، هب  ندـش  کـیدزن  يارب 

(146 .« ) مهدیم رارق  عیفش  ار  س )  ) ارهز يهمطاف  ینعی  دوب ، هرکاب  هشیمه 

هزیزع  - 25

نز هزیزعلا : مرکملا ، فیرــشلا ، زیزعلا : لّذــلا ، فـالخ  ّزِعلا : مرک ، هـیلع : ًاّزِع  و  دــیدرگ . دــنمجرا  ًازیزع ، راـص  هزازَع : هَّزِع و  ًاّزِع و  َّزَع ،
. ردقنارگ

. دنیوگ هزیزع » ، » دشابن رسکبس  نامرحمان  شیپ  رد  دیامن و  ظفح  ار  شیوخ  سفن  تزع  هک  ینز  ردقنارگ و  دنمجرا و  نز 

تمایق زور  رد  س )  ) ارهز همطاف  تلیضف 

((: ص  ) هَّللالوسرل  ) ناملس لاقف 
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! يالوم ای  »
؟ همایقلا موی  س )  ) همطاف لضفب  ینتربخأ  ّالإ  هَّللاب  کتلأس 

: لاق
: لاق مث  ًارشبتسم  ًاکحاض  ص )  ) ّیبنلا لبقأف 

« … هزیزع  » هیروح هیـسنإ  هیراج  هیف  رون ، نم  جدوه  اهیلع  هقاـن …  یلع  هماـیقلا  هصرع  یف  زوجت  یّتلا  هیراـجلا  اـّهنأ  هدـیب  یـسفن  يذـّلاو 
هـصرع یف  نوزوجیف  اهظفحی ، اهالکی و  هَّللاو  اهءارو  ع )  ) نیـسحلا نسحلا و  اهمامأ و  یلع  اهلامـش و  نع  لیئاکیم  اـهنیمی و  نع  لـیئربج 

: هلالج ّلج  هَّللا  لبق  نم  ءادنلا  اذإف  همایقلا 
! قئالخلا رشاعم 

طارصلا و زوجتف  ع ،)  ) نیسحلا نسحلاما و  مکمامأ  یلع  هجوز  مکیبن  دمحم  تنب  س ،)  ) همطاف هذه  مکسوؤر ، اوسکن  مکراصبأ و  اوّضغ 
تأرق : همارکلا ، نم  اهل  هَّللا  ّدعأ  ام  یلإ  ترظن  هنجلا و  تلخد  اذإف  ناواضیب  ناتطیر  اهیلع 

بصن و اهیف  انّسمیال  هلضف  نم  هماقملا  راد  انلحا  يّذلا  روکش  روفغل  اّنبر  ّنإ  نزحلا  اّنع  بهذأ  يذلا  هَّلل  دمحلا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  ]»
بوغل ]» اهیف  انّسمی  ال 

: لاق
اهیلإ لج  ّزع و  هَّللا  یحویف 

! همطاف ای 
: لوقتف کضرأ  یلع  ینمت  کطُعا و  ینیلس 

! همطاف ای  اهیلإ  هَّللا  یحویف  راّنلاب  یترتع  یّبحم  یّبحم و  بذعت  نأ ال  کلأسأ  ینُملا  قوف  ینُملا و  تنأ  یهلإ 
کیّبحم و بّذـُعا  نأ ال  ماع  یفلأب  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخأ  نأ  لـبق  نم  یـسفن  یلع  تیلآ  دـقل  یناـکم ! عاـفترإ  ّیلـالج و  یتّزع و  و 

. راّنلاب کترتع  یّبحم 
: تشاد هضرع  هنع  هللا  یضر  ناملس  … 

! نم يالوم 
. نک هاگآ  ارم  تمایق ، زور  رد  س )  ) ءارهز ترضح  ماقم  زا  مهدیم ، مسق  ادخ  هب  ار  وت 

: دندومرف دندمآ ، ولج  نادنخ  ص )  ) مرکا ربمایپ 
رتش نآ  رب  دناهتـسشن و  يرتش  رب  هک  یلاح  رد  دننکیم ، روبع  تمایق  هصرع  زا  س )  ) ارهز يهمطاف  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب 

، پـچ فرط  رد  لـیئاکیم  تـسار و  فرط  رد  لــیئربج  هتــسشن ، هزیزع ) ءاروـح ، هّیــسنا ،  ) ییوناــب نآ ، لــخاد  تـسا ، روـن  زا  یجدوـه 
اهنآ دنکیم . تظفاحم  ار  ترضح  نآ  زین  دنوادخ  دنتکرح . رد  س )  ) ءارهز ترضح  رس  تشپ  ع )  ) نینسح شیپاشیپ و  ع )  ) نینمؤملاریما

: دسریم شوگ  هب  ییادن  دنوادخ  فرط  زا  ناهگان  دنیامنیم . روبع  تمایق  يهصرع  زا 
! مدرم يا 

ماما ع ،)  ) یلع رسمه  امش و  ربمایپ  ص ،)  ) دمحم ترـضح  رتخد  س ،)  ) همطاف نیا ، دیزادنا ، اریز  هب  ار  ناتیاهرـس  دیدنبب ، ار  ناتیاهمـشچ 
. تسا ع )  ) نیسح نسح و  ردام  تسامش ،

هدرک هدامآ  وا  يارب  دـنوادخ  هچنآ  هب  دوشیم و  تشهب  لخاد  هک  هاگنآ  درذـگیم . طارـص  لـپ  زا  س )  ) ءارهز يهمطاـف  ترـضح  سپ 
: دیوگیم دنکفایم ، رظن  تسا 

بصن و اهیف  انسمی  هلضف ال  نم  هماقملا  راد  انلحا  يذلا  روکش  روفغل  اّنبر  ّنإ  نزحلا  انع  بهذأ  يذلا  هَّلل  دمحلا  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  »

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 194 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنکیم یحو  وا  هب  دنوادخ  بوغل » اهیف  انسمی  ال 
! همطاف يا  »

: دنکیم ضرع  س )  ) همطاف تشاد ». مهاوخ  ینازرا  وت  رب  هک  وگب  يراد ، یتساوخرد  نم  زا  رگا 
. تسا ندوب  وت  روضح  رد  متساوخرد ، نیرتالاب  هک  مهاوخیم ، ار  وت  نم 

! همطاف يا  دتسرفیم : یحو  دنوادخ  ینکن . باذع  ار  متیبلها  ناتسود  مناتسود و  هک  مراد  تساوخرد  و 
! مسق مدوخ  يدنوادخ  ماقم  هب  ملالج ، تزع و  هب 

. منکن باذـع  ار  تنادـنزرف  ناتـسود  وت و  ناقـشاع  هک  مدومن  دـهع  دوـخ  رب  منک ، قـلخ  ار  نامـسآ  نیمز و  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود 
(147)

همیلع  - 26

هراشا

، ملِعلا هقیقح  هل  تلصح  لجّرلا : ًاْملِع ، َِملَع ،
، هتقیقحب ءیشلا  كاردإ  ْملِعلا :

. ملعلاب فصتملا  میلَعلا :
س)  ) راهطا يهّمئا  هک  اجنآ  ات  دـندوب ، هاگآ  مولع ، همه  رب  س )  ) يربک هقیدـص  دـنیوگ . همیلع » ، » دـشاب هتـشاد  ناوارف  شناد  هک  ار  ینز 

. دندرکیم هعجارم  هیمطاف » يهفیحص   » هب هدنیآ ، ثداوح  ندش  نشور  يارب 

هنیدم دنمشناد  يوناب  س )  ) همطاف

«. همیلعلا  » هثّدحملا اهتّیأ  کیلع  مالسلا  »
(148 !« ) يدوب دنمشناد  يوگثیدح و  هک  یمناخ  يا  وت  رب  دورد  مالس و 

هلضاف  - 27

هراشا

، هلیضف اذ  ناک  لضف ، اذ  ناک  ًالْضَف -  َلُضَف ، َلِضَف و 
، هل هلع  الب  هب  ءادتبإلا ، وأ  ناسحإلا  لْضَفلا :

، هلیضفلاوذ لضفلاوذ ، لضاف :
: هلضافلا

. لضفلا یف  هعیفرلا  هجردلا 
. تسا تلیضف  نیع  س )  ) ءارهز دنیوگ . هلضاف  دشاب ، یتلیضف  تبقنم و  ياراد  هک  ار  ینز 
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: رعاش لوق  هب  و 
دفنی مل  اهلضف  باسحلا و  دقن  مطاف  لئاضف  یصحت  نأ  دیرت  أ 

. دیسر دهاوخ  مامتا  هب  دادعا  اما  دش ، دهاوخن  مامت  س )  ) ارهز همطاف  فاصوا  شرامش 

تلیضف اب  ینز  س )  ) ءارهز يهمطاف 

 …« هیکّزلا هلضافلا »  » اهتّیأ کیلع  مالسلا  »… 
(149 «. ) ياهدومن كاپ  ار  دوخ  یگدولآ  ره  زا  هک  ینز  يا  تلیضف و  اب  نز  يا  وت  رب  دورد 

هدیرف  - 28

هراشا

: دیرفلا
ثنؤم هدـیرفلا : هسیفنلا ، هرهوجلا  هریغب ، لـصف  مظن و  اذإ  رّدـلا  ؤلؤللا ، بهذـلا و  لـصف  هرذـشلا ت  هل ، ریظن  ـال  يذـّلا  دّرفتملا ، دـحاولا ،

: لاقی دیرفلا ،
. هتیبرع هلاصإ  هقطنم و  هلازج  هتحاصف و  مظع  یلع  لّدت  ظافلأب  يأ ، دئارفلاب ، یتأ 

دنیوگ . هدیرف  دیرف و  دشاب ، سیفن  بایان و  رهوگ  ّرد و  دننام  هک  زیچ  ره 
، دنامب رواییب  اهنت و  هک  ینز  میمانب . هدـیرف  ار  وا  تسا  هتـسیاش  اذـل  تسا ، ناهج  نانز  مامت  نایم  رد  ریظنیب  يرهوگ  س ،)  ) ارهز همطاف 

ناشیا باقلا  زا  یکی  اذـل  دـنام ، روای  رای و  یب  ربمایپ  زا  سپ  هک  س )  ) ارهز همطاـف  نوچمه  نارگید ، تسد  زا  رود  تسا  يرهوگ  دـننام 
. دیآیم رکذلالیذ  تیاور  رد  هچنانچ  دشابیم ، هدیرف 

دهدیم ربخ  س )  ) ءارهز يهمطاف  ترضح  ییاهنت  زا  هّضف 

: لاق يدزألا  هَّللادبع  نب  هقرو  يور 
مالکلا هبذع  هجولا ، هحیلم  ءارمـس و  هیراجب  انأ  اذإ  فوطأ و  انأ  امنیبف  نیملاعلا . ّبر  هَّللا  باوثل  ًایجار  مارحلا  هَّللاتیب  یلإ  ًاّجاح  تجرخ  »

: لوقت یه  اهقطنم و  هحاصفب  يدانت  یه  و 
نأ کلاسأ  مارکلا  هرربلا  ص )  ) مانألا ریخ  دّـمحم  ّبر  ماظعلا و  رعاـشملا  ماـقملا و  مزمز و  مارکلا و  هظفحلا  مارحلا و  هبعکلا  ّبر  ّمهَّللا  ]»

! نیرمتعملا جاجحلا و  هعامج  ای  اودهشاف  الأ  نیمایملا ].» نیلجحملا  رغلا  مهئانبأ  نیرهاطلا و  یتاداس  عم  ینرشحت 
. راّخفلاب نیّدترملا  راصمألا  رئاس  یف  مهرکذ  عفترإ  رادقألا و  یلع  مهردق  الع  نیّذلاو  راربألا  هوفص  رایخألا و  هریخ  یلاوم  ّنإ 

: تلاقف ع )  ) تیبلا لهأ  یلاوم  نم  کّنظأل  ّینإ  هیراج ! ای  تلقف  هَّللادبع  نب  هقرو  لاق 
: اهل تلق  لجأ .

؟ مهیلاوم نم  تنأ  نم  و 
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: تلاق
: اهل تلقف  اهینب ، اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هَّللا  یلص  یفطصملا  دّمحم  هنبإ  ءارهزلا  همطاف  همأ  هضف  انأ 

تغرف تنأ  اذإف  کلاسأ  هلأسم  نم  ینیبیجت  نأ  هعاّسلا  کنم  دیراف  کقطنم  کمالک و  یلإ  اقاتشم  ُتنک  دقلف  ًالهس  ًالهأ و  کب و  ًابحرم 
یلزنم یلإ  عوجرلا  تدرأ  فاوّطلا و  نم  تغرف  املف  انقرتفإف ، هروجأم . هباـثم  تنأ  کـیتآ و  یتح  ماـعطلا  قوس  دـنع  یل  یفق  فاوّطلا  نم 
دقتعأ مل  هیدـه و  اهیلإ  تیدـهأ  اهب و  تلزتعإ  اهیلع و  تلبقأف  سانلا  نع  لزعم  یف  هسلاج  اهب  اـنأ  اذإ  ماـعطلا و  قوس  یلع  یقیرط  تلعج 

: اهل تلق  مث  هقدص  اهنأ 
! هضف ای 

یمالک تعمـس  اّملف  هقرو : لاق  ص )  ) دّمحم اهیبأ  توم  دعب  اهتافو  دنع  اهنم  تیأر  يّذلا  ام  و  س )  ) ءارهزلا همطاف  کتالوم  نع  ینیربخأ 
: تلاق هبدان و  تبحتنإ  مث  عومّدلاب ، اهانیع  ترغ  رّغت 

ضبق اّمل  ّهنأ  ملعإ  س )  ) اهنم تدـهاش  ام  نآلا  عمـسإف  هنماک  تناـک  يداؤف  یف  ًاناجـشا  ًاـنکاس و  ًاـنزح  یلع  تجیه  هَّللادـبع ! نب  هقرو  اـی 
ءایلوألا و باحـصألا و  ءابرقألا و  یلع  هوزر  مظع  ءازعلا و  ّلق  ءاکبلا و  هیلع  ءاکبلا  هیلع  رثک  ریبکلا و  ریغّـصلا و  هل  عجتفإ  ص )  ) هَّللالوسر

بابحألا ءابرقألا و  باحصألا و  ضرألا و  لهأ  یف  نکی  مل  هبدان و  بدان و  هیکاب و  کب و  ّلک  ّالإ  قلت  مل  باسنألا و  ءابرغلا و  بابحألا و 
ماّیأ هعبـس  تسلجف  ّدتـشی  اهؤاکب  دـیزی و  دّدـجتی و  اهنزح  ناـک  و  س )  ) ءارهزلا همطاـف  یتـالوم  نم  ًاـباحتنإ  ًءاـکب و  مظعأ  ًاـنزح و  ّدـشأ 
ملف نزحلا  نم  تمتک  ام  تدبأ  نماثلا  مویلا  یف  املف  لّوألا  مویلا  نم  رثکا  اهؤاکب  ناک  ءاج  موی  لک  نینحلا  اهنم  نکسیال  نینأ و  اهلادهیال 

ساـنلا ّجـض  نادـلاولا و  دـئالولا و  تجرخ  ناوسنلا و  ترداـبتف  قطنت  ص )  ) هَّللالوسر مف  نم  اـهناکف  تخرـص  تجرخ و  ذإ  ًاربـص  قـطت 
ص)  ) هَّللالوسر ّنأ  ناوسنلا  یلإ  لیخ  ءاسنلا و  تاحفـص  نیبتت  الیکل  حـیباصملا  تئفطا  ناکم و  لک  نم  سانلا  ءاـج  بیحنلا و  ءاـکبلاب و 

هامـساقلاابا او  هادّمحماو  اّیفـصاو  هاتبأاو  هابأ  بدنت  يدانت و  س )  ) یه مهقهر و  دق  امل  هریح  هشهد و  یف  سانلا  تراص  هربق و  نم  ماق  دق 
اهتربع و نم  ًائیـش  رـصبتال  یه  اهلایذا و  یف  رثعت  تلبقأ  مث  یلکثلا ، ههلاولا  کتنبال  نم  یلـصملا و  هلبقلل و  نم  یماتیلا  لـمارألا و  عیبرا  و 
اهبیحن و ماد  اهاطخ و  ترـصقف  هنذاملا  یلع  اهفرط  عقو  هرجحلا  یلإ  ترظن  اـملف  ص )  ) دـمحم اـهیبأ  ربق  نم  تند  یتح  اـهتعمد  رتاوت  نم 
تماق و اهتیشغ  نم  تقافا  املف  تقافأ  یتح  اهنیبج  اهردص و  یلع  اهیلع و  ءاملا  نحـضنف  اهیلإ  ناوسنلا  تردابتف  اهیلع  یمغا  نا  یلا  اهاکب 

. یلتاق دمکلا  يودع و  یب  تمش  يدلج و  ینناخ  یتوق و  تعفر  لوقت  یه 
! هاتبأ ای 

دجأ امف  يرهد  ردکت  یشیع و  صغنت  يرهظ و  عطقنا  یتوص و  دمخنإ  دقف  هدیرف »  » هناریح هدیحو و  ههلاو  تیقب 
! هاتبأ ای 

تبلقنإ لیئاکیم  ّلحم  لیئربج و  طبهم  لیزنتلا و  مکحم  كدـعب  یّنف  دـقف  یفعـضل  ًانیعم  ـال  یتعمدـل و  ًاّدار  ـال  یتشحول و  ًاـسینأ  كدـعب 
كدعب

! هاتبأ ای 
 …« کیلع ینزح  کیلإ و ال  یقوش  دفنیال  هیکاب  یـسافنأ  تددرت  ام  کیلع  هیلاق و  كدـعب  اینّدـلل  انأف  باوبألا  ینود  تقّلغت  بابـسألا و 

(150)
: دیوگیم يدزا  هَّللادبع  نب  هقرو 

هک یلاح  رد  مدش . فرـشم  مارحلاتیب  ترایز  هب  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  لاعتم ، دـنوادخ  رجا  باوث و  دـیما  هب  مدـش و  جراخ  لزنم  زا 
: دادیم ادن  حیصف  ياهجهل  اب  هک  مدید  مالک  شوخ  راتفگ و  نیریش  ور ، هزبس  یمناخ  مدرکیم  فاوط 

نأ کلاسأ  مارکلا  هرربلا  ص )  ) مانألا ریخ  دـمحم  ّبر  ماـظعلا و  رعاـشملا  ماـقملا و  مزمز و  مارکلا و  هظفحلا  مارحلا و  هبعکلا  بر  ّمهَّللا  »
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.« نیمایملا نیلّجملا  ّرغلا  مهئانبأ  نیرهاطلا و  یتاداس  عم  ینرشحت 
! جاّجح يا 

، تشاد يرترب  یتمظع ، ره  رب  اهنآ  تمظع  هک  یناسک  دندوب ، نابوخ  ناگدیزگرب  زا  دندوب ، مدرم  نیرتهب  زا  نم  ناگرزب  هک  دیشاب  هاگآ 
. تشاد هدنز  ار  اهنآ  دای  ینامز  ره  رد  دنتشاد ، نت  رب  هک  يرخف  سابل 

: متفگ وا  هب 
! مناخ يا 

: داد باوج  یشاب . ع )  ) تیبلها ناراکتمدخ  زا  منکیم  نامگ 
. یلب

: متفگ
؟ يدوب تیبلها  زا  یسک  هچ  راکتمدخ 

: تفگ
! داب دورد  شدنزرف  ود  رهوش و  وا و  رب  هک  ص )  ) دّمحم ترضح  رتخد  س ،)  ) ارهز يهمطاف  راکتمدخ  متسه ، هضف  نم 

: متفگ ودب 
! امش رب  نیرفآ 

غراف فاوط  زا  هاگره  مراذـگب ، نایم  رد  امـش  اب  ار  یبلطم  ات  متـسه  یتصرف  ناهاوخ  مونـشب ، ار  امـش  نانخـس  اـت  مدوب  قاتـشم  رایـسب  نم 
ادج رگیدمه  زا  میتفگ ، هک  ار  مالک  نیا  دنک . تیانع  رجا  باوث و  امـش  هب  دـنوادخ  میایب ، نم  ات  دـیتسیاب  ناشورف  اذـغ  رازاب  رد  يدـش ،

. میدش
رد متفاـی و  ار  ناـشیا  مداد ، رارق  ماـعط  رازاـب  فرط  هب  ار  مهار  منک ، تعجارم  لزنم  هب  متـساوخیم  مدـش و  غراـف  فاوـط  زا  هک  یناـمز  »

. دوبن هقدص  مدارم  هک  مداد  وا  هب  ياهیده  متسشن و  مدرم  زا  رود  هب  شرانک ،
: متفگ وا  هب 

! هضف يا 
ءارهز يهمطاف  ترـضح  تداهـش  ماگنه  و  ص )  ) دمحم ترـضح  شردـپ ، تلحر  زا  دـعب  وگب ، میارب  س )  ) ارهز يهمطاف  دوخ  يوناب  زا 

؟ يدید هچ  (س )
: دیوگیم هقرو  »

: تفگ داد و  رس  ياهلان  دش ، کشا  زا  رپ  شنامشچ  دینش  ارم  نخس  نیا  هّضف  هک  ینامز 
! هَّللادبع نب  هقرو  يا 

زا هک  ونشب  سپ  يدرک ، راکشآ  مدوب ، هدرک  ناهنپ  مبلق  رد  هک  یهاکناج  مغ  يدومن . هزات  دوب  هدش  شومارف  یتّدم  هک  ار  یهودنا  مغ و 
. مدید هچ  س )  ) وناب نآ 

رد یشمارآ  هدنهد و  یلست  دوب و  رایسب  وا  رب  يهیرگ  دنتفر ، ورف  وا  تبیـصم  رد  گرزب  کچوک و  دنتفر ، ایند  زا  ص )  ) ربمایپ هک  هاگنآ  »
. دوبن نایم 

هلان دوب و  نایرگ  هکنیا  رگم  يدرکیمن  دروخرب  یسک  اب  دوب ، نیگنس  اههبیرغ  یتح  ناتسود و  باحصا و  نادنواشیوخ و  رب  تبیصم  نیا 
يهلان هیرگ و  هودـنا و  س )  ) ارهز يهمطاف  میوناب  زا  یـسک  نادـنواشیوخ ، ناتـسود و  باحـصا و  زا  نیمز  لها  ماـمت  نیب  رد  دادیم . رس 

. تشادن رتشیب 
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شوماـخ وا  ياـهدایرف  اـههلان و  میدومن ، ربـص  زور  تفه  تفاـییم . تدـش  وا  يهیرگ  دـشیم و  هزاـت  تشگیم و  داـیز  وا  هودـنا  مغ و 
هب دوب ، هدومن  ناهنپ  هودـنا  مغ و  زا  هچنآ  دیـسر ، هک  متـشه  زور  دـشیم ، رتشیب  نیـشیپ  زور  زا  وا  يهیرگ  دـمآیم ، هک  زور  ره  تشگن ،

ییوگ هک  دنتفگیم  نخس  ياهنوگ  هب  دادیم ، رس  هلان  دندشیم و  جراخ  هناخ  زا  دنتشادن ، ییابیکـش  ربص و  تقاط  درک . راکـشآ  هرابکی 
، دندرکیم هیرگ  دندادیم و  رـس  هلان  مدرم  دندش ، جراخ  اههناخ  زا  نادنزرف ، دنتفاتـش و  وا  يوس  هب  اهنز  دـنیوگیم ، نخـس  ص )  ) ربمایپ

نوریب ربق  زا  ص )  ) ربمایپ دندرکیم  نامگ  نانز  دنیبن ، ار  اهنز  تروص  یـسک  ات  دندرک  شوماخ  ار  اهغارچ  دندش ، عمج  اج  همه  زا  مدرم 
: دزیم دایرف  هلان و  س )  ) ءارهز يهمطاف  دندربیم ، رس  هب  بارطضا  تشحو و  رد  همه  هدمآ ،

! هادّمحماو
! هامساقلاابا او 

ات دـندمآ  ولج  دـندیدیمن . ار  ییاج  رگید  دوب ، يراج  ناشنامـشچ  زا  مادـم  کشا ، دـندرکیم و  هیرگ  سب  زا  دـش ، نازغل  ناـشیاهماگ  »
هاـتوک ار  ناـشیاهماگ  تشاد ، رارق  هنذأـم  شراـنک  رد  هک  اـج  ناـمه  دـنتخادنا ، هرجح  هب  یهاـگن  سپ  دـندش ، س )  ) ربماـیپ ربق  کـیدزن 
شوه هب  ات  دنتخیر  وا  يور  رس و  رب  بآ  دندیود ، وا  فرط  هب  نانز  دندش ، شوهیب  هکنیا  ات  تشاد  همادا  ناشهلان  هیرگ و  دنتـشادیمرب ،

: دنتشاد هضرع  دنداتسیا و  دندمآ ، شوه  هب  هک  ینامز  دمآ ،
. دشکیم ارم  هودنا  مغ و  دنزیم ، تفوکرس  منمشد  دنکیمن ، میرای  مندب  تسا ، هدش  ناوتان  مناوت 

! ناجردپ
. تسا رات  هریت و  مراگزور  هدش ، دوبان  مایگدنز  هتسکش ، متشپ  هدش ، شوماخ  میادص  ماهدنام . برطضم  ناریح و  رایسب ، مغ  اب  اهنت ،

! ناجردپ
وت زا  دعب  مباییمن ، میاهیناوتان  يارب  یکمک  دیادزب ، ار  میاهکـشا  هک  تسین  یـسک  مرادـن . ماییاهنت  ماگنه  هب  یـسنوم  چـیه  وت  زا  دـعب 

. هدمآیم ام  لزنم  هب  لیئاکیم  هدوب ، لیئربج  دمآ  تفر و  لحم  ام  هناخ  هدش ، لزان  ام  رب  نآرق  هک  دش  شومارف 
! ناج ردپ 

منایرگ وت  رب  هشیمه  مرادن ، ایند  نیا  رب  يرهم  چـیه  رگید  وت  زا  دـعب  تسا ، هتـسب  میور  رب  همه  اهرد  دـش ، نوگرگد  زیچ  همه  وت  زا  دـعب 
.« دوشیمن ادج  نم  زا  هاگچیه  تنتفر ، هاکناج  مغ  وت و  رادید  قوش 

همیرک  - 29

هراشا

، مؤل دض  داج ، هلوهسلا و  یطعأ  هَمارَک : هَمَرَک و  ًامَرَک و  َمُرَک ،
یف دـمحی  یـضری و  ام  لک  یلع  هنـسحأ و  یلع  ءیـش  لک  نم  میرکلا »  » قلطی ءاطعم ، یخـس  يأ ، میرک ،» لجر   » لاقی مَرَکلاوذ ، میرکلا :

، هباب
، بسحلا مرکلاوذ و  همیرکلا :

. مهفیرش مهمیرک و  يأ : هموق ،» همیرک  نالف  : » لاقی
نآ ياهششخب  زا  هک  تسین  یـسک  دنتـسه . شـشخب  مرک و  نیع  س )  ) ءارهز دوشیم . هدیمان  همیرک  دشاب ، مَرَک  شـشخب و  لها  هک  ینز 

. تسا س )  ) همطاف ترضح  تیبلها ، يهمیرک  دشاب . ربخیب  راوگرزب 
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. دندزیم س )  ) ءارهز همطاف  تیبلها ، همیرک  ناماد  هب  تسد  يراتفرگ  ماگنه  زین  س )  ) راهطا يهّمئا  یتح 

مرک دوج و  لها  س )  ) ارهز يهمطاف 

 …« هدیشرلا هیلاعلا  هدیهشلا  هدومحملا  همیرکلا »  » هدوقفملا هدیسلا  یلع  ّلص  ّمهَّللا  »… 
! ادنوادخ

دورد هدیشر  تمه و  دنلب  ینز  ادخ ، هار  رد  هدیهش  ینز  هدیدنسپ ، تمارک و  اب  ینز  هدش ، ناهنپ  ناگدید  زا  شربق )  ) هک ناوناب  رورـس  رب 
(151 .« ) تسرف

رثوک  - 30

هراشا

(152 . ) ریثکلا ریخلا  رثوکلا ، هرثکلا و  هنأش  نم  يّذلا  ءیشلا  وه  هرثکلا و  نم  لعوف  رثوکلا ،
. تسا دح  زا  نوزف  نآ  ترثک  هک  يزیچ  ینعی  هرثکلا ،» طرفملا   » يرشخمز لوق  هب  تسا و  ترثک  رد  هغلابم  رثوک  »

: دنتفگ دوب  هتشگرب  رفس  زا  شرسپ  هک  نیشنهیداب  نز  کی  هب 
؟ کنبإ َبآ  مب  »

؟ تشگرب زیچ  هچ  اب  ترسپ  ینعی  رثوکب » َبآ  تلاق 
: تفگ

: دیوگ بغار  فاّشک )  ) دح زا  نوزف  هدیاف  اب 
: هدمآ برقا  سوماق و  رد  دش . دایز  دح  نیرخآ  ات  ءیش  ینعی  ءیشلا ،» رثوکت  »

« ءیش لک  نم  ریثکلا  رثوکلا ، »
: هدومرف یسربط 

(153 .« ) تسا ریثک  ریخ  رثوک ، تسا و  نآ  نأش  زا  ترثک  هک  تسا  يزیچ  رثوک  »
. دوشیم هتفگ  رثوک  دنمتواخس ، دارفا  هب  تسا و  ناوارف  تکرب  ریخ و  ینعم  هب  هدش و  هتفرگ  ترثک  زا  هک  تسا  فصو  رثوک ،

دش اطع  ص )  ) ربمایپ هب  هک  يریثک  ریخ  س )  ) ارهز يهمطاف 

. میدرک اطع  ناوارف ) تکرب  ریخ و   ) رثوک وت  هب  ام  رثوکلا ، كانیطعأ  اَّنإ  »
« رحناو ّکبرل  ّلصف  »

نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  تسا  نینچ  هک  نونکا 
.« تسا لسن ) نودب   ) بقع الب  رتبا و  وت  نمشد  ًاملسم  رتبألا ، وه  کئناش  َّنإ  »

: میناوخیم هروس  نیا  لوزن  نأش  رد 
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اب یتدـم  درک و  تاـقالم  مارحلادجـسم  زا  ندـش  جراـخ  ماـگنه  هب  ار  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  دوب ، ناکرـشم  نارـس  زا  هک  لـئاو » نب  صاـع  »
هک یماـگنه  دـندرک ، هدـهاشم  رود  زا  ار  هرظنم  نیا  دـندوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  شیرق  نارـس  زا  یهورگ  دومن ، وگتفگ  ص )  ) ترـضح

: دنتفگ وا  هب  دش  دجسم  دراو  لئاو » نب  صاع  »
؟ يدرکیم تبحص  هک  اب 

: تفگ
«! رتبا  » درم نیا  اب 

« رتبا  » تشادـن رـسپ  هک  ار  یـسک  برع  دوب و  هتفر  ایند  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رـسپ  هَّللادـبع ،»  » هک درک  باختنا  نیا  رطاـخ  هب  ار  ریبعت  نیا 
دش و لزان  قوف  هروس   ) دوب هدرک  باختنا  ترضح  يارب  ص )  ) ربمایپ رسپ  توف  زا  دعب  ار  مان  نیا  شیرق  اذل  و  دیمانیم . بقع ) الب  ینعی  )

(. دناوخ رتبا  ار  وا  نانمشد  داد و  تراشب  رثوک  رایسب و  ياهتمعن  هب  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
: دنتشاد س )  ) هجیدخ ترضح  مالسا ، یمارگ  يوناب  زا  رسپ  دنزرف  ود  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هکنیا ، حیضوت 

. دش رسپ  دنزرف  دقاف  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دنتفر و  ایند  زا  هّکم  رد  ود ، ره  نیا  دندیمانیم و  زین  هَّللادبع  ار  وا  هک  رهاط  يرگید  مساق و  یکی 
يرجه متشه  لاس  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دندرک . باختنا  شترضح  يارب  ار  رتبا »  » يهملک دوشگ . ار  شیرق  ناهاوخدب  نابز  عوضوم  نیا 

زا مشچ  دسرب  یگلاس  ود  هب  هکنآ  زا  لبق  زین  وا  ًاقافتا  یلو  دش ، میهاربا  مان  هب  يرگید  روکذ  دـنزرف  بحاص  هیطبق ، يهیرام  زا  هنیدـم  رد 
. درزآ ار  ص )  ) ربمایپ بلق  وا  تافو  دیشوپ و  ایند 

نیا زا  دعب  دندرمـشیم . ردپ  ياههمانرب  شخب  موادـت  ار  وا  دـندوب و  لئاق  ياهداعلاقوف  تیمها  رـسپ  دـنزرف  يارب  دوخ  تنـس  قبط  اهبرع 
لاحـشوخ دـش و  دـهاوخ  لیطعت  روکذ  دـنزرف  نتـشادن  رطاخ  هب  وا  ياههمانرب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  تلحر  اب  دـندرکیم  رکف  اـهنآ  ارجاـم 

. دندوب
دوب و دنهاوخ  رتبا  وا  نانمـشد  هک  داد  ربخ  تفگ و  خساپ  اهنآ  هب  يزیمآباجعا  روط  هب  هروس  نیا  رد  دنوادخ  دش و  لزان  رثوک  يهروس 
مالسا و نانمشد  ياهدیما  رب  دوب  ياهبرـض  وس  کی  زا  دش  هداد  هروس  نیا  رد  هک  یتراشب  دش . دهاوخن  عطق  زگره  نآرق  مالـسا و  همانرب 
نیگمغ و شکاپ  بلق  نانمـشد ، يهئطوت  تشز و  بقل  نآ  ندینـش  زا  دـعب  هک  دوب  ص )  ) هَّللالوسر يارب  يرطاـخ  یلـست  رگید  يوس  زا 

(154 . ) دوب هدش  ردکم 
هعیـش ياملع  ناگرزب  زا  يرایـسب  یلو  تسا ، دایز  نآ  قیداصم  تسا و  ناوارف  عیـسو و  ریخ  نآ ، دراد و  عیـسو  عماج و  ینعم  کـی  رثوک 

: دیوگیم هیآ  لوزن  نأش  هک  ارچ  دناهتسناد ، نآ  ياهقادصم  نیرتنشور  زا  یکی  ار  س )  ) ءارهز يهمطاف  كرابم  دوجو 
. تسا بقع  الب  هک  دندرکیم  مهتم  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  اهنآ 

: دیوگیم اهنآ  نخس  یفن  نمض  نآرق 
میداد ». رثوک  وت  هب  ام  »

رتخد نیمه  هلیـسو  هب  ص )  ) ربماـیپ هّیرذ  لـسن و  اریز  تسا ، س )  ) ارهز يهمطاـف  ناـمه  ریثک ، ریخ  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 
ظفح ار  مالـسا  ياهـشزرا  مامت  وا و  نییآ  هکلب  دندوب ، ص )  ) ربمایپ ینامـسج  نادـنزرف  اهنت  هن  هک  یلـسن  تفای ، راشتنا  ناهج  رد  یمارگ 

همطاف نادنزرف  زا  رفن  نارازه  هکلب  دنراد ، دوخ  هب  صوصخم  باسح  هک  ع )  ) موصعم ناماما  اهنت  هن  دندومن ، غالبا  ناگدنیآ  هب  دندرک و 
یگرزب ِناهدنامرف  ماقمالاو و  ِنارسفم  ناثّدحم ، اهقف ، ناگدنسیون ، گرزب ، ياملع  اهنآ  نایم  رد  هک  دندش  شخپ  ناهج  رسارس  رد  (س )

. دندیشوک مالسا  نییآ  ظفح  رد  يراکادف  راثیا و  اب  هک  دندوب 
: دیوگیم رثوک  فلتخم  ياهریسفت  نمض  رد  هک  مینکیم  دروخرب  يزاررخف  زا  یبلاج  ثحب  هب  اجنیا  رد 

، دـنتفرگیم هدرخ  ص )  ) مرکا ربمغیپ  رب  ار  دالوا  دوجو  مدـع  هک  هدـش  لزاـن  یناـسک  رب  ّدر  ناونع  هب  هروس  نیا  هک  تسا  نیا  موس  لوق  »
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: هک تسا  نیا  هروس  يانعم  نیاربانب 
. دنامیم یقاب  نامز  لوط  رد  هک  دهدیم  یلسن  وا  هب  دنوادخ 

زا هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تساـهنآ ؛ زا  ولمم  ناـهج  لاـح  نیع  رد  دـندرک ، دیهـش  ار  س )  ) ارهز ترـضح  نادـنزرف  زا  دادـعت  هچ  دـینیبب !
نایم رد  گرزب  ياـملع  زا  ردـقچ  نیبب  رگنب و  سپـس  هدـنامن ، یقاـب  اـیند  رد  يرکذ  لـباق  صخـش  دـندوب ) مالـسا  نانمـشد  هک   ) هیماینب

(156 … « ) و ( 155 « ) هیکز سفن   » و اضر »  » و قداص »  » و رقاب »  » دننام تساهنآ 
نآ هّیرذ  ترثک  طقف  ای  رثوک  زا  دارم  سپ  تسا ، ترـضح  نآ  هیّرذ  لسن و  ترثک  نامه  تسا  هدـش  تیاـنع  ص )  ) ربماـیپ هب  هک  يرثوک 

لسن ترثک  رگا  اریز  تسا ، رظن  دروم  زین  ص )  ) ربمایپ لسن  ترثک  نآ  نمـض  رد  هک  تسا ، رایـسب  ریخ  رثوک  زا  دارم  ای  تسا و  ترـضح 
« رتبألا وه  کئناش  َّنإ   » ریخا يهیآ  دشابن ، ظوحلم  ص )  ) ربمایپ

ات دشاب ، ص )  ) ربمایپ لسن  نوماریپ  دیاب  لبق  تایآ  سپ  دوب ، دهاوخ  هدیاف  نودب  دش ). دـهاوخ  رتبا  وا  دـنام و  دـهاوخ  لسنیب  وت  نمـشد 
(157 . ) دشابن هدیافیب  دهد و  انعم  ص )  ) ربمایپ نمشد  ندوب  رتبا  نخس ، نیا 

بکوک  - 31

هراشا

: دیدحلا َبَکْوَک 
، دّقوت قرب و 

: لاقی هرهُّزلا ، مجنلا ، بکوکلا :
. ءامسلا ُبکاوک  ْتَِیئُر  یتح  دئادشلا  نم  هیف  امب  ملظأ  ّهنأک  هّدشلاب ، فصو  اذإ  بکاوک » وذ  موی  »

رد هک  دنکیم  یفرعم  یناشخرد  هراتـس  دننام  ناهج ، نانز  نیب  رد  ار  س )  ) ءارهز همطاف  لثم  تیاور ، رد  ناشخرد . هراتـس  ینعی  بکوک ،
. دنشخردیم ملاع  نانز  مامت  نایم 

هدنشخرد هراتس  س )  ) ارهز يهمطاف 

(: ع  ) هَّللادبعوبأ لاق 
 …« ایندلا لهأ  ءاسن  نیب  ّيرُد  بکوک »  » همطاف هوکشمک … » هرون  لثم  ضرألا  تاوامسلا و  رون  هَّللا   » یلاعت هَّللا  لوق  یف  »

: دنوادخ نخس  هرابرد  ع )  ) قداص ماما 
« هوکشمک هرون  لثم  ضرألا  تاوامسلا و  رون  هَّللا  »

: دندومرف
(158 .« ) تسایند لها  نانز  نیب  رد  ینارون  ياهراتس  س )  ) ءارهز همطاف 
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. يرُشبلا غّلبُم  ریشَبلا : يرُشبلا ، هغّلب  هحّرف و  َرََّشب : َّرُس ، َرَِشب : َرََشب و 
. تسا هدوب  یهلا  يایلوا  هدنهد  تراشب  س )  ) هیضرم يارهز  دنمان . هرّشبم » ، » دهد تراشب  ربخ  هک  ار  ینز 

دنوادخ يایلوا  هدنهد  هدژم  س )  ) ارهز يهمطاف 

همولظملا هدیشّرلا  هّیکزلا  هّیضرملا  هّیـضرلا  هّیقنلا  هّیقتلا  هموصعملا  هقیدصلا  هرهاطلا  لوتبلا  یلع  ّلص  هتیب و  لهأ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهَّللا  »
همحل هعضب  و  س )  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  اهدلو ، لوتقملا  اهلعب ، مولظملا  اهعلـض ، روسکملا  اهثرإ ، هعونمملا  اهّقح ، هبوصغملا  هروهقملا ،

« هرّشبم  » ءاسّنلا و هدّیس  یضترملا و  هنیرق  یفطصملا و  هبیبح  هّیصو و  اهب  تصـصخ  هفحتلا  هل و  کنم  هبّخنلا  هدبک و  هذلف  هبلق و  میمـص  و 
 …« دلخلا سودرفلا و  هّحافت  دهزلا و  عرولا و  هفیلح  ( 159 ، ) ءایلوألا

! ادنوادخ
، هّیکز هّیـضرم ، هّیـضر ، هّیقن ، هّیقت ، هموصعم ، هقیّدـص ، هرهاط ، لوتب ، هک  یمناخ  رب  دورد  مالـس و  تسرف و  دورد  وا  تیبلها  دّـمحم و  رب 
، دنتشاد اور  متس  شرهوش  هب  دنتـسکش ، ار  شیولهپ  دندرک ، شمورحم  ثرا  زا  هدیدرگ ، بصغ  شّقح  هک  ینز  تسا ، همولظم  هدیـشر و 

ربمایپ هشوگ  رگج  ارهز  تسوا . لد  يافرژ  هَّللالوسر و  نت  هراپ  تسا ، ص )  ) ربمایپ رتخد  هک  س )  ) ییارهز يهمطاف  دنتشک ، ار  شدنزرف 
رسمه تسا ، ربمایپ  يهبیبح  يدینادرگ ، ص )  ) هَّللالوسر یصو  صوصخم  هک  ياهیده  يدیزگرب ، تربمایپ  يارب  دوخ  هک  يرتخد  (ص ،)

(160 .« ) تسا یتشهب  ياهویم  دهز و  اوقت و  هنومن  دنوادخ ، يایلوا  هب  هدنهد  تراشب  ناهج ، ناوناب  رورس  نینمؤملاریما ،

هدومحم  - 33

هراشا

، هرکش ُهَدِمَح : هَدَمَح ، ًادیمح  هدجو  ءیشلا : هیلع ) ینثأ  هَدِمْحَم : هَدِمْحَم و  ًادِمْحَم و  ًادَمْحَم و  ًادْمَح و  ، ) َدِمَح
. مّذلا ضیقن  دمحلا :

دّمحم دومحم و  هک  ناشردپ  نوچمه  تسا ، هدیدنـسپ  هدومحم و  س )  ) ءارهز همطاف  دـنیوگ . هدومحم  ار ، شیاتـس  قیال  هدیدنـسپ و  نز 
. تسا هدیدنسپ  و  (ص )

هدیدنسپ ینز  س )  ) ارهز همطاف 

 …« هدیشّرلا هیلاعلا  هدیهّشلا  هدومحملا »  » همیرکلا هدوقفملا  هدّیسلا  یلع  ّلص  ّمهَّللا  »… 
! ادنوادخ »

دورد هدیشر  تّمه و  دنلب  ینز  ادخ ، هار  رد  هدیهش  ینز  هدیدنسپ ، تمارک و  اب  ینز  هدش ، ناهنپ  ناگدید  زا  شربق )  ) هک ناوناب  رورـس  رب 
(161 .« ) تسرف
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هراشا

. دش رکذ  هرهاط  مان  رد  تغل ، رظن  زا 
دوب و نطاب  تراهط  ياراد  مه  س ،)  ) يربک يهقیّدـص  هک  دـش  هتفگ  دـهدیم و  تراهط  یکاپ و  يانعم  هبّیط ، هرهاط و  دـننام  زین  هرّهطم 

. تشاد يرهاظ  یکاپ  مه 

هزیکاپ كاپ و  س )  ) ارهز همطاف  مسج 

(: ع  ) یلع لاقف 
اهنع هفشکأ  مل  اهصیمق و  یف  اهتلسغ  اهرمأ  یف  تذخأ  دقل  هَّللاو  »

! هَّللاوف
دقعأ نأ  تممه  اّملف  اهنافکأ ، یف  اهتجردأ  اهتنفک و  و  ص )  ) هَّللالوسر طونح  هلـضف  نم  اهتطنح  مث  هرّهطم »  » هرهاـط ًهنومیم  تناـک  دـقل 

! موثلکّمأ ای  تیدان  ءادرلا 
! بنیز ای 

! هنیکس ای 
! هّضف ای 

! نسح ای 
! نیسح ای 

(162 … « ) هّنجلا یف  ءاقللا  قارفلا و  اذهف  مکُّما  نم  اودوزت  اوّمله 
: دیامرفیم ع )  ) نینمؤملاریما »

. تشاد تکرب  رپ  هزیکاپ و  كاپ و  یندب  هک  یلاح  رد  مداد ، لسغ  شیاهسابل  نایم  رد  ار  س )  ) همطاف هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ 
متـساوخ یتقو  مداد . رارق  نفک  لـخاد  مدومن و  ( 163  ) طونح ار  ناشیا  دوب ، هدـمآ  هفاضا  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  یطونح  اـب  لـسغ ، زا  سپ 

: مدز ادص  مدنبب  ار  وا  نفک  ياهدنب 
! موثلکُّما

! بنیز
! هنیکس

! هضف
! منیسح نسح و 

تـشهب رد  امـش  دّدـجم ]  ] تاقالم تسا و  ناتردام  اب  امـش  قارف  نامز  نونکا  دـیریگرب . ناـتردام  كاـپ  رکیپ  زا  ار  هشوت  نیرخآ  دـییایب ،
(164 .« ) دوب دهاوخ 
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هراشا

. تشادزاب درک و  ظفح  ار  وا  ادخ  هاقو ، هظفح و  هورکملا : نم  ًانالف  هَّللا  مصع  هعنم ، َءیشلا : ًامْصَع  َمَصَع ،
. ءاطخلا یصاعملا و  بانتجإ  هکلم  عنملا ، هَمْصِعلا :

مه هانگ ، زا  تمصع  مه  دوب ، تمصع  ماقم  ياراد  س )  ) ءارهز يهمطاف  دنیوگ . هموصعم  دشاب ، هانگ  زا  تمـصع  ماقم  ياراد  هک  ار  ینز 
. دندوب ناما  رد  زین  نایسن  وهس و  زا  یّتح  هابتشا و  اطخ و  زا  تمصع 

هابتشا اطخ و  زا  نوصم  س )  ) ءارهز همطاف 

، کّیلو هبحاص  کّیبن ، تنب  هّمُالا  ءاسن  هدّیس  همئألاُّما و  هدیشّرلا ، هیلاعلا  هدیهّشلا  هدومحملا  همیرکلا  هدوقفملا  هدّیسلا  یلع  ّلص  ّمهَّللا  »… 
 …« هکرابم ًهبیط  ًهالص  ءوس ، ّلک  نم  هموصعملا » ، » ءایصوألادّیس هنیرق  ءایبنألا و  دّیس  هثراو  ءاسنلا و  هدّیس 

! ادنوادخ »
ردام هدیشر  تّمه و  دنلب  ینز  ادخ ، هار  رد  هدیهـش  ینز  هدیدنـسپ ، تمارکاب و  ینز  هدش ، ناهنپ  ناگدید  زا  شربق )  ) هک ناوناب  رورـس  رب 

ینز ع ،)  ) نینمؤملاریما ياتمه  ص ،)  ) ربمایپ ثراو  نانز ، رورس  وت ، یلو  رسمه  ص ،)  ) دوخ ربمایپ  رتخد  تما ، نانز  رورس  نید ، نایاوشیپ 
( …«165 . ) تکرب رپ  كاپ و  يدورد  تسرف ، دورد  تسا  رود  هب  يدب  ره  زا  هک 

همهلم  - 36

هراشا

، هّرمب هعلتبإ  َءیشلا : ًامََهل  ًامَْهل و  َمَِهل ،
، هل هقّفو  هاّیإ و  هنّقل  هب و  هیلإ  یحوأ  ًاریخ : ًانالف  هَّللا  مهلأ 

. عوُرلا یف  یقلأ  ءیش  ّهنأک  هکرت ، وأ  ءیشلا  لعف  یلع  هثعبی  ًارمأ  ناسنإلا  سفن  یف  هَّللا  یقلی  نأ  ماهلإلا :
. دنیوگ همِهلم  دوش  ماهلا  وا  هب  هک  ار  ینز 

یحو اب  تسا و  ناسنا  اب  انعم  ملاع  طابترا  زا  فیفخ  ياهجرد  ماهلا  تفرگیم . رارق  ماهلا  دروم  عقاوم  زا  يرایسب  رد  س )  ) ءارهز يهمطاف 
. تسا توافتم 

تسا هدشیم  ماهلا  س )  ) ارهز يهمطاف  رب 

: لاق ع )  ) هیبأ نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
(: ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  لاق 

: لاق هیلإ و  اهّمض  و  ص )  ) هَّللالوسر یکبف  »
«.« هَمِْهُلم  » هّیدهم هدیشر  هقّفوم 
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: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما هک  دندومرف  لقن  دوخ  ردپ  زا  ع )  ) مظاک ماما 
: دندومرف دندنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  س )  ) ارهز دنتسیرگ و  ص )  ) ربمایپ

(166 .« ) ياهتفای تیاده  وا  فرط  زا  هدش و  عقاو  ماهلا  دروم  دنوادخ  يوس  زا  هک  یتسه  هدیشر  هقفوم و  نز  کی  وت 

هنحتمم  - 37

هراشا

. دومزآ دیناهاگآ و  ار  وا  هبَّرج ، هربتخإ و  ًانالف : ًانْحَم  َنَحَم ،
، هبلطلا ناحتمإ  هنم  و  دومزآ . ار  نآ  هربتخإ ، ءیشلا : نحتمإ 

، هّیلب نم  ناسنإلا  هب  نحتمی  ام  هَنْحِملا :
. هدش ناحتما  هدومزآ و  نز  هَنَحَتْمُم :

. هدننک شیامزآ  نز  هَنِحَتْمُم :
. تسا هنحتمم  س )  ) ءارهز همطاف  یماسا  زا  یکی 

. تسا هدمآ  نوریب  دنلبرس  ناحتما  زا  تسا و  هدش  ناحتما  هک  ینز  ینعی  هنحتمم ،
. مینیبیم شیامزآ  ناحتما و  ار  وا  تایح  رسارس  س ،)  ) ءارهز يهمطاف  یگدنز  هب  ارذگ  هاگن  کی  رد 

تاناحتما رد  زارفرس  س )  ) ءارهز يهمطاف 

 …« هرباص کنحتمإ  امل  كدجوف  کقلخی  نأ  لبق  کقلخ ، يّذلا  هَّللا  کنحتمإ  ُهَنَحَتْمُم »  » ای »… 
(167 .« ) تفای ابیکش  تاناحتما  ربارب  رد  ار  وت  دومن و  شیامزآ  تتقلخ  زا  لبق  ار  وت  دنوادخ  هک  یمناخ  يا 

هناـخ هب  یمخز  ياـپ  دوـلآ و  رتسکاـخ  ِرـس  اـب  هک  زین  ار  ردـپ  هّـصغ  مـغ و  دـهدیم . تـسد  زا  رداـم  یلاـسدرخ  رد  س )  ) ارهز يهمطاـف 
. تسین یکچوک  ناحتما  نتفر ، تخب  نیباک  هب  ردامیب  فافز  بش  رد  دـناوخیم . اهیباُّما  ار  وا  ردـپ ، اذـل  دـنکیم ، لّـمحت  ددرگیمزاـب ،

. تسا یتخس  ناحتما  یتسار  هب  نیا  دید و  ار  اهنآ  تداهش  هنحص  شنادنزرف ، دلوت  ماگنه  س )  ) ارهز يهمطاف 
ار يالوم  هنایزات ، زا  هدرک  مرو  يوزاب  ندروخ ، یلیـس  كدف ، بصغ  ردپ ، توف  تسا ، راضتحا  رتسب  رد  هک  ص )  ) ادـخ ربمغیپ  هب  تناها 

هّمئا هک  تسازس  ندرک ، لّمحت  همه  نیا  دوجو  اب  سپ ، تسا ، ترضح  نآ  بئاصم  اهیتخس و  زا  ییاههنومن  ندید و …  ندرگ  رد  بانط 
. دننک باطخ  هنحتمم  ار  وا  هیعدا  رد  ع )  ) راهطا

 …« هَنَحَتْمُملا اهتّیأ  کیلع  مالسلا  »… 
(168 .« ) يدمآ نوریب  زارفرس  یتفرگ و  رارق  یهلا  شیامزآ  دروم  هک  ینز  يا  وت  رب  دورد  »
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. دنیوگ ار  ندناسر  يرای  تغل  رد  ّودع ، ّدر  وأ  دض  عفد  یلع  هناعأ  ًارْصَن : َرَصَن ،
هنوگچ دریگن  ار  شهاگرد  نایادگ  ام  تسد  ناشیا  رگا  دناسر و  دهاوخ  يرای  ار  دوخ  ناقـشاع  مامت  تمایق  زور  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 

؟ تفای میهاوخ  ییاهر  شتآ  زا 
. تسا لعاف  مسا  يانعم  هب  لوعفم  مسا 

تسا یتشهب  يهویم  س )  ) ارهز همطاف 

: لاق ع )  ) هّدج نع  هیبأ  نع  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  هَّللادبع  یبا  نع 
(: ص  ) هَّللالوسر لاق 

! سانلا رشاعم  »
؟) س  ) همطاف تقلخ  امل  نوردت 

: اولاق
. ملعأ هلوسر  هَّللا و 

(: ص  ) لاق
: لاق هیسنإ و  هیسنإ ال  ءاروح  س )  ) همطاف تقلخ 

: اولاق … 
! هَّللالوسر ای 

: لوقت انیلع  کلذ  لکشتسا 
. هیسنإ هیسنإ ال  ءاروح 

(: ص  ) لاق
ع… )  ) لیئربج اهب  یناتأ  هنجلا  نم  هّحافت  ّیبر  ّیلإ  يدهإ  … 

: لاق مث 
! دّمحم ای 

: تلق اْهلک .
! یبیبح ای 

! لیئربج ای 
؟ لکوت ّیبر  هیده 

(: ع  ) لاق
. رونلا کلذ  نم  تعزفف  ًاعطاس  ًارون  اهنم  تیأرف  ( 169  ) اهتقلفأف اهلکأب  ترُما  دق  معن 

(: ع  ) لاق
(. س  ) همطاف هروصنملا ، رون  کلذ  ّنإف  لک !

: تلق
! لیئربج ای 
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؟» هروصنملا  » نم و 
(: ع  ) لاق

(. س  ) همطاف ضرألا  یف  هروصنم و  ءامسلا  یف  اهمسإ  کبلص و  نم  جرخت  هیراج 
: تلقف

! لیئربج ای 
؟) س  ) همطاف ضرألا  یف  هروصنم و  ءامسلا  یف  ّتیمس  مل  و 

(: ع  ) لاق
حرفی ذـئموی   » هباـتک و یف  هَّللا  هلوق  کـلذ  اـهّبح و  نع  اهوادـعأ  اومطف  راـنلا و  نم  اهتعیـش  تمطف  هنـأل  ضرـالا  یف  س )  ) همطاـف تیّمس 

. اهیّبحمل س )  ) همطاف رصنب  هَّللارصنب » نونمؤملا 
: دندومرف ص )  ) ربمایپ

! نم باحصا  يا 
؟ تسا هدش  قلخ  هچ  زا  س )  ) همطاف دینادیم  ایآ 

: دنتشاد هضرع 
. دنرتهاگآ بلطم  نیا  رب  ص )  ) شربمایپ ادخ و 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
. تسین ناسنا  اهنت  هک  تسا  یناسنا  هتشرف  س ،)  ) همطاف

: دنتشاد هضرع  دندیمهفن ) يزیچ  ص )  ) ربمایپ نخس  زا  مدرم  )
؟ تسا نکمم  هنوگچ  نیا  ناسنا ، تسا و  هتشرف  دییامرفیم  دش ، لکشم  نامیارب  بلطم  نیا 

: دومرف ص )  ) ربمایپ
: تفگ سپس  دروآ و  هیده  میارب  تشهب  زا  بیس  کی  ع )  ) لیئربج … 

(! ص  ) دمحم يا 
. دییامن لیم  ار  بیس  نیا 

: متفگ
؟ مروخب ار  نآ  هنوگچ  تسا ، دنوادخ  هیده  بیس  نیا  نم ، تسود  يا 

: تفگ
. مدش ساره  رد  رون  نآ  زا  دیشخرد . نآ  زا  يرون  ناهگان  متفاکش ، ار  نآ  سپ  دیروخب . ار  بیس  نیا  هک  دیاهدش  رما  امش 

: تفگ
. تسا س )  ) هروصنم يهمطاف  رون  رون ، نیا  روخب !

: متفگ
!؟ تسیک هروصنم 

: تفگ
. همطاف نیمز  رد  تسا و  هروصنم  اهنامسآ  رد  شمسا  هک  دوب  دهاوخ  امش  رتخد 

: مدرک لاؤس 
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. دنیوگیم همطاف  هروصنم و  وا  هب  نیمز  نامسآ و  رد  ارچ 
: تفگ

هروصنم ار  وا  نامـسآ  رد  و  دـناهتفرگ . ار  وا  بح  شنانمـشد  زا  دـناهدش و  هتفرگ  مّنهج  شتآ  زا  وا ، نایعیـش  اریز  تسا ، همطاف  نیمز  رد 
هیآ رد  دنوادخ  هک  ینخس  رطاخ  هب  دنیوگ 

(170 .« ) دوخ ناتسود  نارای و  هب  س )  ) ءارهز همطاف  ندیناسر  يرای  ینعی  دراد ، هَّللارصنب » نونمؤملا  حرفی  ذئموی  «و 

هقّفوم  - 39

هراشا

، ًاقفاوم هفداص  رَمألا : ًاْقفَو -  ُقِفَی –  َِقفَو 
، ًاقفاوم هلعج  رمألا : َقَّفَو 

. ریخلا قرط  هل  تلهست  هَّللا و  قیفوتل  ًارهظم  ناک  هاعسم ، حجن  َقَّفََوت :
: لاقی

«. هَّللا قیفوتب  ّالإ  ٌدبع  َقَّفَوَتَی  «ال 
. تسا نینمؤم  تافص  زا  یکی  یهلا  قیفوت  ع ،)  ) داوج ماما  زا  یتیاور  ربانب  دنیوگ و  قیفوت  ار  بولطم  لمع  ماجنا  لیاسو  ندمآ  مهارف 

، تصرف نیرتمک  فرـص  اب  ات  دروآ  مهارف  ناسنا  يارب  تسا  زاین  کین  لاـمعا  ماـجنا  يارب  هک  یلیاـسو  ماـمت  دـنوادخ  ینعی  یهلا ، قیفوت 
: تسا هدمآ  نینچ  املع  نایب  رد  نخس  نیا  ددرگ . لئان  يرفاو  باوث  هب  هداد و  ماجنا  ار  تمدخ  نیرتشیب 

شیارب ار  کین  روما  ماجنا  لیاسو  هدرک و  تیاـنع  وا  رب  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  ینز  هب  هقفّوم  بولطملا ،» وحن  ریخلا  بابـسا  هیجوت  قیفّوتلا  »
. تسا هدومن  ایهم 

. تسین هدیشوپ  سکچیه  رب  ددرگ  نایناهج  همه  يوگلا  تسناوت  ات  تشگ  س )  ) ارهز يهمطاف  بیصن  هک  یتاقیفوت 

یهلا تاقیفوت  اب  هارمه  س )  ) ارهز يهمطاف 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق  س … )  ) هیبأ نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
 …« همهلم هّیدهم  هدیشر  هقّفوم » »

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(171 .« ) ياهتفای تیاده  وا  فرط  زا  تسا و  هدش  عقاو  ماهلا  دروم  دنوادخ  يوس  زا  هک  یتسه  هدیشر  هقّفوم و  نز  کی  وت 

هّیدهم  - 40

هراشا

، هّلضأ ّدض  وه  هدشرأ و  هَیادِه : هَیْدِه و  ًایْدَه و  ًيدُه و  يَدَه ،
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: لاقی
. ّقحلا یلإ  هَّللا  هاده  دق  يّذلا  يّدهَملا ، هب ، هفّرع  هل و  هنیب  يأ ، قیرطلل ،» قیرطلا و  یلإ  هاده  قیرطلا و  هاده  »

دندوب هتفرگ  رارق  تیاده  دروم  دنوادخ  فرط  زا  ینعی  دندوب ، هّیدهم  س )  ) ءارهز يهمطاف  دنیوگ . هیدهم  دشاب ، هدش  تیاده  هک  ار  ینز 
. دش دهاوخن  هارمگ  هاگچیه  دنک ، ییامنهار  ار  وا  دنوادخ  سک  ره  و 

دنوادخ فرط  زا  هدش  تیاده  س )  ) ارهز يهمطاف 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق  ع … )  ) هیبأ نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
 …« همهلم هّیدهم »  » هدیشر هقّفوم  »

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(172 .« ) ياهتفای تیاده  وا  فرط  زا  تسا و  هدش  عقاو  ماهلا  دروم  دنوادخ  يوس  زا  هک  یتسه  هدیشر  هقّفوم و  نز  کی  وت 

هنمؤم  - 41

هراشا

، هیلإ نکرأ  هب و  قثو  ًاْنمَأ : َنَمَأ ،
. هب قثو  هقَّدص و  هب : ًانامیإ  نمآ 

، رفاکلا فالخ  قّدصملا ، نمؤملا :
. هَّللا هاحوأ  ام  لکب  ًاتباث  ًانامیإ  نمؤن  اهب  هعیبلا  هقئاف  هلیضف  رفکلا ، ضیقن  ًاقلطم ، قیدصتلا  نامیإلا :

تفـص دراد . نامیا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ییوگتـسار  هب  س )  ) ءارهز دـنیوگ . هنمؤم  دراد ، گرم  زا  دـعب  ملاـع  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  ار  ینز 
. تسا توبن  ماقم  مهم  تافص  زا  یکی  ییوگتسار 

ص)  ) هَّللالوسر ییوگتسار  هب  نامیا 

هَّللا و تاضرم  یف  تدـهتجإ  هنامألا و  تیّدأ  هلافکلا و  تنـسحأ  ّکنأ  دهـشأ  هتاـکرب  هَّللا و  همحر  كدـلو و  یلع  کـیلع و  مالـسلا  »… 
(173 … « ) هتّوبنب هفرتعم  هقدصب ، هنمؤم »  » هّقحب هفراع  ص ،)  ) هَّللالوسر ظفح  یف  تغلاب 

. داب امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  ع ،)  ) وت نادنزرف  رب  دورد  و  س ) !) ارهز يهمطاف  يا  وت  رب  دورد  »
تظفاحم دنوادخ و  تیاضر  يارب  يدومن و  ادا  ار  تناما  ّقح  يدروآ  ياج  هب  وکین  ار  ص )  ) هَّللالوسر زا  یتسرپرس  هک  مهدیم  یهاوگ 

فارتعا شتّوبن  هب  يراد و  نامیا  ناشیا  ییوگتسار  هب  ییاهتخانش و  یبوخ  هب  ار  وا  ّقح  هک  یلاح  رد  يدومن  يرفاو  یعـس  ص )  ) ربمایپ زا 
.« يراد

همعان  - 42
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هراشا

، َعَسَّتإ نال و  باط و  ُلُجَْرلا : ًامَْعنَم  هَمْعَن و  َمَعَن ،
: لاقی

. دش شوخ  وا  یناگدنز  دش و  وا  ماک  هب  یناگدنز  مهل ، بیطی  مهقفاوی و  يأ ، مهّمعنی ،» لزنم  اذه  »
، ءاذغلا شیعلا و  هنسحلا  ههفرتملا  همعاّنلا :

. دشاب نایامن  راسخر  رد  هک  يداش  یّمرخ و  یناگدنز ، شوخ  نز  دنمهرهب ، باداش ، همعان :
. دش دهاوخ  راپسهر  تشهب  فرط  هب  دوخ  ناقشاع  اب  هارمه  یباداش  هرهچ  اب  تمایق  زور  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 

تمایق زور  رد  باداش  ینز  س )  ) ءارهز يهمطاف 

! همطاف ای  »
« همعان  » هیلاح هیساک  يدعب  اهلخدی  هَّللا  قلخ  لّوأل  ّکنأ  اهلخدأ و  یّتح  قئالخلا  یلع  هّنجلا  تمرح  دقل  ّقحلاب  ینثعب  يّذلاو 

! همطاف ای 
.« ِکل ًائینه 

هک یتسه  یـسک  نیلّوا  وت  نم  زا  سپ  مدرگ و  تشهب  دراو  نم  هکنآ  ات  تسا  مارح  مدرم  رب  تشهب  تخیگنارب ، ارم  هک  ییادـخ  نامه  هب  »
. دهنیم مدق  تشهب  رب 

(174 .« ) داب تیاراوگ  تشهب  ناج ! همطاف 

هّیقن  - 43

هراشا

، هَُّخم يأ ، هَیِْقن ، جرختسإ  مظعلا : ایْقَن  یْقنَی  َیَقَن  ًاْوقَن و  وُْقنَی ، اقَن ،
، فیظنلا یقَنلا :

. صلخ نسح و  فظن و  هَیاُقن : هَواُقن و  ًءاُقن و  هَواقَن و  یَْقنَی ، َیِقَن ،
يهرک نیا  رب  ياپ  هک  تسا  ینز  نیرتنمادـکاپ  س )  ) هدیهـش يارهز  دـنیوگ . هّیقن » ، » دـشاب رود  هب  هاـنگ  زا  هک  ار  هفیفع  نمادـکاپ و  نز 

. تسا هدراذگ  یکاخ 
. دشیمن بکترم  ار  یهورکم  چیه  دناشوپیم و  هرهچ  روک  مرحمان  رب  یتح  وا 

نمادکاپ ینز  س )  ) ءارهز يهمطاف 

«، هّیقنلا  » هّیقتلا اهتّیأ  کیلع  مالسلا  »
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(175 !« ) اوقتاب نمادکاپ و  نز  يا  وت  رب  دورد  »

ههلاو  - 44

هراشا

: ًاَهلَو ُِهلَی  َِهلَو ،
. دجولا هّدش  نم  ّریحت  هلقع ، بهذی  داک  ّیتح  ًادیدش  نزح 

، ناْهلَو هلآ ، هلاو ، وهف :
. یْهلَو هَِهلاو ، هلاو ، یهف :

هب ات  دربیم  رـس  هب  هودنا  مغ و  رد  هشیمه  ص )  ) هَّللالوسر تداهـش  زا  سپ  س )  ) ارهز يهمطاف  دنیوگ ، ار  كانهودنا  نز  تغل  رد  ههلاو 
. دیسر تداهش 

س)  ) ارهز يهمطاف  لتاق  هدنشک  هودنا  مغ و 

(: س  ) ارهز همطاف  تلاق 
! هاتبا ای  »… 

 …« هدیرف هناریح  هدیحو و  ههلاو »  » ُتیقب
! ناج ردپ  »… 

 …« تسا رات  هریت و  مراگزور  هدش ، دوبان  مایگدنز  هتسکش ، متشپ  هدش ، شوماخ  میادص  ماهدنام . برطضم  ناریح و  رایسب ، مغ  اب  اهنت ،
(176)

هدیحو  - 45

هراشا

، هَدِحَو هَدْحَو ، ًادْحَو ، ُدِحَی  َدَحَو 
: دیحَولا

. هسفنب دّرفتُملا 
. دوب رواییب  اهنت و  هشیمه  ص )  ) ربمایپ تداهش  زا  سپ  س )  ) ارهز يهمطاف  دهدیم ، انعم  هناگی  اهنت و  تغل ، رد  هدیحو 

هناگی اهنت و  س )  ) ارهز يهمطاف 

(: س  ) ارهز همطاف  تلاق 
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! هاتبا ای  »… 
 …« هدیرف هناریح  و  هدیحو »  » ههلاو تیقب 

! ناج ردپ  »… 
 …« تسا رات  هریت و  مراگزور  هدش ، دوبان  مایگدنز  هتسکش ، متشپ  هدش ، شوماخ  میادص  ماهدنام . برطضم  ناریح و  رایسب ، مغ  اب  اهنت ،

(177)

رعش هنیئآ  رد  س )  ) ارهز ترضح  باقلا 

ياملع نایب  رد  هچ  هدـمآ و  صوصن  رد  هک  ار  هچنآ  هچ   ) ار س )  ) ءارهز يهمطاف  ترـضح  باـقلا  رثکا  دـیراد  ور  شیپ  رد  هک  ار  يرعش 
. تسا هدومن  عمج  تسا ) هدش  رکذ  مالعا 

هریسی هذبن  اهنم  تمظن  هریثک  یفطصملا  تنب  باقلأ 
اهینب عم  یلولا  اهلعب  اهیبا و  ادف  اهادف و  یسفن 

ءارذع هیناح  هّیرون  ءاروح  هّیسنا  هدّیس 
هدیشر هعناق  هفیفع  هدیهش  همیحر  همیرک 
همرکم همیلس  هرباص  همرتحم  هبیبح  هفیرش 

همولظم هبوضغم  هموصعم  همیلع  هملاع  هیفص 
همظعم هلیلج  هلیمج  همشتحم  هروصنم  هنومیم 

يوقتلا هدابعلا و  هفیلح  يوکش  ریغب  يولبلا  هلماح 
هوبنلا هیآ  يدهلا و  نکر  هوفصلا  تنب  هَّللا و  هبیبح 

هرهطملا هّنجلا و  هّحافت  هریبخلا  ما  هاصعلا  هعیفش 
يدهلا نطوم  اهبر و  هوفص  یفطصملا  تنب  ءاسنلا  هدیس 

هتیقب اذک  هبلق  هجهم  هتعضب  یفطصملا و  نیع  هرق 
هلیلع هبورکم  هنوزحم  هلیقع  همیهف  همیکح 

هماوص هرباص  هیکاب  هماوق  هدهاز  هدباع 
هنانالا هقیفشلا  هّربلا  هناّنح  هفوأر  هفوطع 

یصولا هجوز  يوامس و  رون  یبنلا  هحود  نیطبسلا  هدلاو 
ءاضیب هّرد  هیبا  حور  ءارغ  هرغ  مامت  ردب 

دوجلا فرشلا و  رحب  هرد  دوجولا  هدالق  هطساو 
هَّللا نیع  یحولا و  هنیما  هَّللا  ّرس  هَّللا و  هیلو 

ءانبالا فرش  ءابآلا  لامج  ءامّسلا  ملاع  یف  هنیکم 
لالجلا هّزعلا و  هرهوج  لامکلا  ملعلا و  رحب  هّرد 

هیلعلا رثآ  ملا  هعومجم  هینسلا  رخافملا  یحر  بطق 
هجاحلا لهأل  لامآلا  هبعک  هجاجزلا  هَّللا و  رون  هوکشم 

هکئالملا هب  ّتلص  نم  هنبا  هکرابم  هلیل  ردق  هلیل 
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همظعلا ُّرس  لحملا  هیلاع  همظعملا  اهما  بلق  رارق 
(178  ) ربقلا ِّیفخ  ِقحلا  هبوصغم  ردّصلا  ِضیضر  علِّضلا  هروسکم 

س)  ) ارهز ترضح  ياههینک 

هراشا

. دوریم راک  هب  صاخشا  میرکت  میظعت و  يارب  هینک ،
نیا تلاسر  هتبلا  میوشیم . رّکذتم  ار  ترـضح  نآ  ياههینک  زا  یـضعب  اجنیا  رد  ام  دنراد ، يدایز  ياههینک  س )  ) ارهز يهمطاف  ترـضح 

تبـسانم هب  اما  تسا ، بسانم  يراذـگمان  يارب  هک  دـشابیم  س )  ) ارهز يهمطاف  ترـضح  باقلا  یماسا و  زا  هتـسد  نآ  یفرعم  هعومجم ،
. تسا فطل  نیع  هکلب  دوب ، دهاوخن  فطل  زا  یلاخ  اهنت  هن  ناشیا  ياههینک  رکذ  ترضح ، نآ  باقلا  یماسا و  رکذ 

س)  ) ارهز يهمطاف  ترضح  ياههینک 

نسحلاُّما ( 1
نیسحلاُّما ( 2
نسحملاُّما ( 3
همئألاُّما ( 4
اهیبأُّما ( 5
هریخلاُّما ( 6
نینمؤملاُّما ( 7
رایخألاُّما ( 8
لیاضفلاُّما ( 9

راهزألاُّما ( 10
مولعلاُّما ( 11
باتکلاُّما ( 12
ءامسألاُّما ( 13

س)  ) هرهاط يهقیّدص  ترضح  ياههینک  دانسا 

(: هر  ) بوشآرهش نبا  هماّلعلا ، لاق 
(179 .« ) اهیبأُّما همئألاُّما و  نسحملاُّما و  نیسحلاُّما و  نسحلاُّما و  اهانک : «و 

: مهضعب رکذ  يراصنألا و  یلوملا  لاق  و 
(180 .« ) باتکلا ّمُا  مولعلا و  ّمُا  راهزألا و  ّمُا  لئاضفلا و  ّمُا  رایخالا و  ّمُا  نینمؤملا و  ّمُا  هریخلاُّما ، اهانک : هلمج  نم  َّنإ  »

«: ناوسّنلا هدّیس  لیضفت  یف  نایبلا  هبخن   » یف لاق  و 
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(181 .« ) یمظعلا اهبقانم  ایلُعلا و  اهتافص  نع  هیکاحلا  ینسحلا ، اهئامسأ  دّدعتل  هّلعل  هلتقم و  یف  یمزراوخلا  هرکذ  ءامساُّما ، اهنمف  »

اهیباّمُا

. تسا هدش  یتوافتم  یناعم  هینک  نیا  يارب  دشابیم . اهیباُّما » ( » س  ) ءارهز يهمطاف  يهینک  نیرتمهم 
نیا دهاوخب  درادب و  تسود  دایز  ار  دوخ  دنزرف  هاگره  ناسنا  دـنیوگیم  دناهتـسناد و  دـنزرف  هب  ردـپ  ّتبحم  فرِـص  ار  هینک  نیا  یـضعب 

: دیوگیم شدنزرف  هب  دنک ، زاربا  ار  ّتبحم 
. تسا جیار  مدرم  مومع  مّلکت  رد  نیا  و  ردام » «، » اباب »

. تسا هدوب  س )  ) ارهز يهمطاف  هب  ص )  ) ربمایپ فرط  زا  دیدش  ّتبحم  زاربا  یعون  اهیبا » ّما   » يهینک نیاربانب ،
: دیوگیم وا  هب  ص )  ) ربمایپ هکنیا  دیاش  و 

رـس و زا  رتسکاخ  دیـشکیم . تمحز  دوخ  ردپ  يارب  نابرهم ، يردام  دـننام  س ،)  ) ءارهز يهمطاف  هک  دـشاب  ّتلع  نیا  هب  ردـپ » ردام  يا  »
ردپ يارب  ناشیا  دهدیم ، ماجنا  دوخ  دـنزرف  قح  رد  ردام  کی  هک  ار  ییاهراک  درکیم و  نامـسناپ  ار  وا  تاحارج  درکیم ، كاپ  شیور 

. دادیم ماجنا 
ردام لباقم  رد  دنزرف  هک  هنوگنامه  دیـسوبیم ، ار  شتـسد  درکیم ، دروخرب  شرتخد  اب  دنزرف ، دـننام  ص )  ) ربمایپ هکنآ ، رگید  يانعم  و 

زا تشگزاب  ماگنه  درکیم و  یظفاحادخ  وا  زا  رفـس  ماگنه  رد  تساخیمرب ، دـق  مامت  س ،)  ) ءارهز ترـضح  ربارب  رد  دـشاب ، نینچ  دـیاب 
. دوب س )  ) هیضرم يارهز  زا  شرادید  نیلوا  رفس 

. دهدیم ماجنا  ار  نآ  یهلا  بادآ  هب  بّدؤم  دنزرف  ره  هک  تسا  یلمع  نیا 
لصا و ّمُا »  » یناعم زا  یکی  دـناهتفگ  دـناهدومن و  رکذ  هینک  نیا  يانعم  يارب  ار  یهوجو  هتفرگ و  کمک  ّمُا »  » یناعم زا  نیقّقحم ، زا  یخرب 

. تسا زیچ  ره  هشیر 
. دناهتسج کّسمت  زین  لیذ  تیاور  هب  دوخ  نخس  تیوقت  يارب  تسا و  توبن  هبّیط  يهرجش  يهشیر  س )  ) ءارهز يهمطاف 

(: ع  ) رقابلا لاق 
.« اهتعیـش اهقاروأ ، اهناصغأ و  اـهدالوأ و  اـهترمث ، و  س )  ) همطاـف هرجّـشلا ، رـصنع  و  ع )  ) یلع اـهعرف ، و  ص )  ) هَّللالوسر هبّیطلا ، هرجـشلا  »

(182)
: دومرف ع )  ) رقاب ماما 

نسح و نآ  يهویم  س ،)  ) ارهز يهمطاـف  نآ  ياـههشیر  ع ،)  ) یلع نآ  يهخاـش  هک  تسا ، ص )  ) مرکا ربماـیپ  تراـهط ، یکاـپ و  تخرد 
. دشابیم اهنآ  نایعیش  تخرد  نیا  گرب  خاش و  ع ،)  ) موثلکُّما بنیز و  نیسح و 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق 
(183 .« ) اهرمث نیسحلا  نسحلا و  و  اهحاقل ، یلع  اهلصأ و  همطاف  هرجش و  انأ  »

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
. دنتخرد نیا  ياههویم  ع )  ) نیسح نسح و  نآ و  يروراب  هدام  دنویپ و  ع )  ) یلع نآ و  ياههشیر  س )  ) همطاف یکاپ و  تخرد  نم 

یکدوک نارود  موس : لصف 

س)  ) ارهز ترضح  یگراوخریش  نارود 
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نابرهم ردام  نآ  دنتـشاذگ ، س )  ) يربک يهجیدخ  ترـضح  نماد  رد  ار  شاهقادـنق  دـندومن و  هزیکاپ  زیمت و  ار  س )  ) همطاف هک  یماگنه 
(184 . ) دیامن ومن  دشر و  یبوخ  هب  ات  درک  شریس  ناج  يهریش  زا  داهن و  شزیزع  دازون  کچوک  ناهد  رد  ار  شناتسپ  دش و  رورسم 

ایهم شیارب  ادـخ  هک  ردام  ریـش  زا  ار  دازون  ياهناهب ، رذـع و  چـیه  نودـب  هک  دوبن  ینادان  هاوخدوخ و  نانز  نآ  زا  س )  ) يربک يهجیدـخ 
ریـش زا  رتهب  یئاذغ  چیه  لافطا  تشادـهب  هیذـغت و  يارب  هک  دوب  هدینـش  ربمغیپ  زا  ای  تسنادیم  دوخ  س )  ) هجیدـخ دزاس . مورحم  هتخاس 

تدم كدوک  دراد ، بسانت  یگنهامه و  ًالماک  وا  صوصخم  جازم  دازون و  شراوگ  هاگتـسد  عضو  اب  ردام  ریـش  اریز  ( 185  ) تسین ردام 
. تسا هدرکیم  قازترا  شردام  زا  امیقتسم  هدوب و  وا  نوخ  اوه و  اذغ و  کیرش  ردام ، محر  رد  هام  هن 

هار ّبلقت  ردام  ریـش  رد  نیا ، رب  هوالع  دراد . بسانت  ًالماک  لفط  ندـب  هژیو  نامتخاس  اب  رداـم ، ریـش  صوصخم  تاـبیکرت  تهج ، نیا  زا  و 
. تسین نآ  رد  ازيرامیب  ياهبورکیم  درادن و 

رد ار  یگرزب  شقن  هچ  شناتـسپ ، زا  كدوک  ندروخ  ریـش  رداـم و  تبحم  رهم و  رپ  شوـغآ  هک  تسنادیم  نوـچ  س )  ) يربـک هجیدـخ 
شوغآ رد  ار  زیزع  س )  ) همطاف هک  داد  حـیجرت  دراد ، یهجوت  لباق  تاریثأت  هچ  وا  تداعـس  يارب  دـنکیم و  ءاـفیا  دازون  هدـنیآ  یگدـنز 
تعاجش يراکادف و  يرابدرب ، تلیضف ، شناد ، تباجن ، تفارـش و  عبنم  زا  هک  شدوخ  كاپ  ریـش  هلیـسو  هب  دهد و  شرورپ  شیوخ  مرگ 

. دهد اذغ  تفرگیم  همشچرس 
دهد و ومن  دشر و  ار  یتعاجـش  تفرعم و  نوناک  كاپ و  رـصنع  نینچ  تسناوتیم  يرگید  ریـش  هجیدخ ، ناتـسپ  ریـش  زا  ریغ  رگم  یتسار 

.؟ دناسر رمث  هب  ار  توبن  غاب  تکربرپ  يهویم 
نودب هک  تشذـگ  مالـسا  ردـص  یبالقنا  ینارحب و  عاضوا  كانرطخ و  رایـسب  طیحم  رد  س )  ) ارهز یکدوک  ماّیا  یگراوخریـش و  نارود 

. تسا هتشاد  ینایاش  تاریثأت  كدوک  نآ  ساّسح  حور  رد  کش 
لکـش تاّیحور و  رد  ردام  ردپ و  تاساسحا  راکفا و  كدوک و  يامن  وشن و  طیحم  هک  هدیـسر  تابثا  هب  بلطم  نیا  نادنمـشناد  دزن  اریز 

دنشابیم . ّرثؤم  ًالماک  وا  تیصخش  يریگ 
ینارحب هداعلاقوف و  عضو  دنناوتب  ناگدنناوخ  ات  میوش  روآدای  هصالخ  روط  هب  ار  مالـسا  ردـص  ثداوح  عاضوا و  میراچان  تهج ، نیا  زا 

. دنزاس مسجم  دوخ  شیپ  ار  ص )  ) ربمغیپ یمارگ  رتخد  يامن  وشن و  نارود 
یکانرطخ تخـس و  ثداوح  گرزب و  تالکـشم  اب  توعد ، زاغآ  رد  دـش . ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاـس  لـهچ  نس  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

. دوب هجاوم 
تـشادن تأرج  نانمـشد  سرت  زا  درکیم و  غیلبت  هنایفخم  لاس  دـنچ  اـت  دـنک . هزراـبم  یتسرپتب  رفک و  ناـهج  اـب  تساوخیم  هنت  کـی 

هار لد  هب  كاب  نیکرـشم  زا  نک و  توعد  مالـسا  نید  هب  اراکـشآ  ار  مدرم  هک  دیـسر  روتـسد  ادخ  بناج  زا  ًادعب  دنک . ینلع  ار  شتوعد 
(186 . ) هدم

توعد مالـسا  سّدـقم  نییآ  يوـس  هب  ار  مدرم  یموـمع  عماـجم  رد  اراکـشآ  درک . ینلع  ار  شتوـعد  ادـخ  روتـسد  هب  ص )  ) مرکا ربـمغیپ 
. دشیم هدوزفا  ناناملسم  دادعت  رب  زورب  زور  دومنیم و 

تحت ار  ناناملـسم  دندرکیم . تیذا  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تفای . تدـش  زین  نانمـشد  رازآ  تیذا و  دـش  ینلع  ص )  ) ربمغیپ توعد  یتقو 
يور نیگنـس  ياهگنـس  دـندیناباوخیم و  غاد  ياـهگیر  يور  زاـجح  نازوس  باـتفآ  لـباقم  ار  یـضعب  دـندادیم . رارق  باذـع  هجنکش و 

. دنتشکیم ار  یضعب  دندادیم و  رارق  ناشهنیس 
تسد یگدنز  هناخ و  زا  دندش  راچان  هکیروط  هب  دیسر . بل  هب  ناشناج  هدمآ  هوتس  هب  هک  دندیـشک  باذع  یتخـس و  يردق  هب  ناناملـسم 
(187 . ) دندش هشبح  راپسهر  دنتفرگ و  هزاجا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ناناملسم  زا  یهورگ  دنیامن . ترجه  يرگید  روشک  هب  دنرادرب و 
لّمحت ار  رازآ  تیذا و  ناناملسم  دندید  دننک و  يریگولج  عنام  مالسا  هعسوت  تفرشیپ و  زا  دنتـسناوتن  رازآ  تیذا و  هلیـسو  هب  رافک  یتقو 
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. دنناسر لتق  هب  ار  ص )  ) دمحم هک  دنتفرگ  میمصت  یگمه  هتخاس  اپرب  ینمجنا  دنرادیمنرب ، ناشهدیقع  زا  تسد  یلو  دننکیم 
هک ياّهرد  هب  مشاهینب  زا  یهورگ  اب  ار  ترـضح  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  ناج  ظفح  يارب  دش و  هاگآ  نانآ  كانرطخ  میمـصت  زا  بلاطوبا 

. تخاس لقتنم  دشیم ، هدیمان  بلاطوبا » بعِش  »
هنهرب ریـشمش  اب  اهبـش  ص )  ) ربمغیپ يومع  هزمح  دندومنیم . شـشوک  ص )  ) ادخ لوسر  تسارح  ظفح و  رد  مشاهینب  ریاس  بلاطوبا و 

دنداد و رارق  يداصتقا  راشف  رد  ار  بلاطوبا  بعش  ناینادنز  دندش  دیماان  ص )  ) ادخ لوسر  نتشک  زا  یتقو  نانمشد  دادیم . ساپ  شفارطا 
. دنتخاس عونمم  ار  نانآ  اب  شورف  دیرخ و 

هنایفخم روط  هب  هک  یئاذغ  رـصتخم  اب  دندرب و  رـس  هب  یگنـسرگ  یتحاران و  راشف و  اب  نازوس  نادنز  نآ  رد  لاس  هس  دودـح  رد  ناملـسم 
. دوب دنلب  یگنسرگ  زا  ناشلافطا  دایرف  تاقوا  اسب  دندومن . یگدنز  دشیم  هداتسرف  ناشیارب 

هجیدـخ درک . دومن  دـشر و  دـمآ و  اـیند  هب  يروآتشحو  كاـنرطخ و  طـیحم  نینچ  رد  ینارحب و  راـگزور  نینچ  رد  س )  ) ارهز همطاـف 
رد دش . يرپس  بلاطوبا  بعـش  رد  س )  ) ارهز یگراوخریـش  مایا  تّدم  دادیم . ریـش  ار  شریزع  دازون  یطئارـش  عاضوا و  نینچ  رد  يربک 

یماگنه دوشگ . اذغ  هب  بل  یطحق  طیحم  نامه  رد  تخومآ . نتفر  هار  نازوس  ناتسگیر  نامه  رد  دش . هتفرگ  زاب  ندروخ  ریش  زا  اجنامه 
ار شناشیوخ  دشیم  رادیب  باوخ  زا  هک  بش  طسو  رد  دینشیم . ار  بعش »  » يهنسرگ لافطا  هلان  دایرف و  تفرگیم  دای  نتفگ  نخـس  هک 

. دندادیم ساپ  شردپ  فارطا  هنهرب  ياهریشمش  اب  هک  دیدیم 
. تشادن يربخ  جراخ  يایند  زا  دیدن و  يزیچ  بعش  نازوس  نادنز  زا  ریغ  هب  س )  ) همطاف هک  دیشک  لوط  لاس  هس  دودح  رد 

تعجارم ناشدوخ  یگدـنز  هناخ و  هب  هتفای  تاجن  بعـش  يانگنت  زا  مشاهینب  و  ص )  ) ربمغیپ هک  دوب  یگلاـس  جـنپ  نس  رد  س )  ) همطاـف
نامداش و تشاد و  یگزاـت  س )  ) ارهز يارب  لزنم  كاـشوپ و  كاروخ و  رد  هعـسوت  يدازآ و  تمعن  دـیدج و  یگدـنز  رظاـنم  دـندومن .

. دوب رورسم 

س)  ) ارهز ترضح  یگدنلاب  دشر و  نارود 

. تسا تیرشب  خیرات  لک  ءایبنا و  خیرات  نایدا ، خیرات  ياههرود  نیرتهوکشرپ  زا  یکی  اب  نامزمه  س )  ) ارهز همطاف  یکدوک  نارود 
هزات شراوگرزب  ردپ  تلاسر  نارود  هک  دوب  ینامز  دوشگ ، ناهج  هب  مشچ  ملاع  ناوناب  رورـس  و  ص )  ) ربمایپ مشچ  رون  نآ  یتقو  هک  ارچ 
لیلد هب  تسرد  دـنک و  یناشفا  وترپ  تمایق  حبـص  ات  ددرونرد و  ار  ناکم  نامز و  دـناشوپ و  ورف  ار  ناهج  اـت  تفریم  دوب و  هتـشگ  زاـغآ 

، ربمایپ لد  هویم  نآ  یکدوک  نینـس  مینیبیم  هک  تسا  خیرات  زا  یمیظع  يههُرب  نانچ  اب  س )  ) همطاف یکدوک  نارود  ندوب  نامزمه  نیمه 
. تسا مأوت  زین  رایسب  ياهترارم  اهجنر و  اهدرد و  اب 

ثوعبم هدیزگرب و  تیرـشب  ناهج  يرورـس  ییاقآ و  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هداوناخ  ردپ  هک  دوب  هدمآ  ایند  هب  ياهداوناخ  رد  يو  اریز 
نیرتراکبان و زا  یهورگ  هنیک  مشخ و  دـسح و  دـقح و  دروم  نایملاع  رورـس  هناخ و  نآ  ياـقآ  هک  دوب  هتـشگ  بجوم  رما  نیمه  هدـش و 

. دریگ رارق  نامز  رافک  نیکرشم و  نیرتلدهایس 
رازآ زا  ار  وا  ناتسود  نارای و  ناوریپ و  یمامت  نانمشد ، هک  یتقو  تشاد ، رارق  نانمـشد  هنیک  مشخ و  دروم  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  يرآ 
دیاش نایم  نیا  رد  تشادن و  تینوصم  باذـع  جـنر و  همه  نآ  زا  زین  راوگرزب  نآ  هداوناخ  هک  تسادـیپ  دنتـشاذگیمن ، ناما  رد  ءاذـیا  و 

ار راّفک  نیکرشم و  ءاذیا  باذع و  راب  ینیگنس  یحور ، ّتیـساسح  ّتیلوفط و  نامه  لیلد  هب  ص ،)  ) ربمایپ لاسدرخ  لفط  هک  تفگ  ناوتب 
. درکیم ساسحا  دوخ  هدننک  فیطل و ش  ياههناش  رب  نارگید  زا  شیب 

همه نآ  رظان  مالـسا ، ریگملاع  نیئآ  ییافوکـش  دـشر و  اب  ناـمزمه  تیلوفط  زاـغآ  ناـمه  زا  س )  ) همطاـف هک  تسا  راکـشآ  همه ، نیا  اـب 
. تسا هدوب  شرادافو  هدیدجنر و  ردام  ياهیرگراثیا  اهیهارمه و  دهاش  شراکادف و  یمارگ و  ردپ  رمثرپ  ياهششوک  اهشالت و 
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همه نآ  اب  هنوگچ  شراوگرزب  ردام  ردـپ و  هک  تفاییم  رد  شاهناکدوک  فیطل  ساسحا  اب  دـیدیم و  دوخ  مشچ  اب  لاـسدرخ ، لـفط  نآ 
هیحور هچ  اب  دننکیم و  یگداتسیا  بئاصم  ربارب  رد  یهلا  تایانع  هب  يدننامیب  لاّکتا  ءاّکتا و  هچ  اب  دندرگیم و  وربور  میظع  تالکشم 

ماـگ شـالت  تیدـج و  اـب  هدـید ، رجز  ناناملـسم  ياـهیراتفرگ  تالـضعم و  لـح  رد  یطاـشن  قوـش و  دـیما و  زا  راشرـس  بـلق  ناوـترپ و 
. دنوشیم رتکیدزن  تیقفوم  هب  ماگ  ره  رد  دنرادیمرب و 

نانمـشد مجاـهت  دروـم  فرط  ره  زا  شناراـی ، نیملـسم و  یماـمت  مـه  شدـنمجرا و  هداوناـخ  و  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  مـه  نارود ، نآ  رد 
دنتفرگیم هنایزات  ياههبرـض  ریز  دندرکیم ، هجنکـش  دندادیم ، رازآ  ار  ناناملـسم  نوگانوگ ، عاونا  هب  نیکرـشم  دنتـشاد . رارق  كرـشم 

يوس زا  ناناملسم  لام  ناج و  عومجم  رد  دندادیم و  رارق  يداصتقا  يهرـصاحم  رد  دندناریم ، دوخ  يهناشاک  هناخ و  زا  دندزیم ، مخز 
. دوبن ناما  رد  نانمشد 

دیدیم و ار  اسرف  تقاط  ياهترارم  زیمآجنر و  ثداوح  نآ  مامت  یلاسدرخ ، دوجو  اب  تالکـشم ، اهیخلت و  نآ  جوا  رد  زین  س )  ) همطاف و 
وس نآ  يوس و  نیا  هب  ناتسبرع  نازوس  ياههرخص  يور  هک  ار  فعـضتسم  نیملـسم  زوسهنیـس  ياههلان  كاندرد و  ياوآ  درکیم . سمل 
جنر همه  نآ  زا  دهد و  يرای  ار  مالسا  نارای  دوخ و  راوگرزب  ردپ  تسناوتیمن  هک  اغیرد  یلو  دینشیم . ناج  شوگ  اب  دندشیم ، هدیشک 

وا دیچیپیم . دوخ  هب  یباتیب  درد و  زا  دوب و  كاندرد  ياههنحص  نآ  مامت  رگاشامت  شوماخ ، مارآ و  ور ، نیا  زا  دشخب . ییاهر  یخلت  و 
هک نآ  لاح  دشیم ، ّملأتم  ّرثأتم و  شفیرظ  ساّسح و  حور  درکیم و  ساسحا  ردپ  ناج  شود و  رب  ار  راشف  تدـش  اهیتحاران و  همه  نآ 

. تشادن مه  ندیشک  دایرف  ناوت  لاجم و 
هلان و يادص  زا  هک  اهبش  یهاگ  طقف  دروآیمن . رب  مد  دروخیم و  ورف  ار  شریگولگ  ياهضغب  تخیریم و  هنیس  نورد  هب  ار  اهدرد  همه 

تخودیم ناتسبرع  فاص  نامسآ  ياههراتس  هب  مشچ  دنامیم ، رادیب  نافعـضتسم  ناگراچیب و  دولآدرد  ياوآ  هنـسرگ و  ناکدوک  هجض 
. تخیریم کشا  یکدوک  ملاع  رد  و 

هب هک  ار  شراوگرزب  ردـپ  جـنر  همه ، زا  رتـالاب  دـیدیم و  ار  نیمورحم  نیملـسم و  يهمه  جـنر  یگدننکـش ، تیلوـفط و  نینـس  نآ  رد  وا 
شردقیلاع ردـپ  دیـشکیم . شود  رب  تفرگیم و  لد  رب  زین  ار  نارگید  مغ  راب  دوخ ، ياهدرد  زا  ریغ  دوب و  جـنر  رد  همه  زا  شیب  ییاهنت 

رب هدرک و  یگدولآ  هلابز و  هبورکاخ و  كاخ و  زا  رپ  ار  دوخ  ياهتشم  شیرق ، تفـص  ناویح  ناراـکبان  زا  یکی  هنوگچ  هک  دـیدیم  ار 
لدكزاـن و لاـسدرخ و  رتـخد  نآ  هاـگنآ  تخاـسیم و  هدولآ  ار  شیاـنعر  تماـق  اـبیز و  يهرهچ  دیـشاپیم و  وا  ینارون  تروـص  رس و 

نآ شفیرظ  کـچوک و  ياهتـسد  اـب  تشاد ، وـلگ  رد  ضغب  مشچ و  رد  کـشا  هـک  یلاـح  رد  دیـشکیم و  شوـغآ  رد  ار  ردـپ  ناـبرهم ،
شنامشچ رد  کشا  رثأت ، تدش  زا  دیدیم و  ار  اههنحص  نیا  يرآ  درکیم . كاپ  ار  ردپ  تروص  رـس و  دادیم و  وشتـسش  ار  اهیگدولآ 

دـنیبن و ار  تلاح  نیا  ردـپ ، تشاد  یعـس  همه  نیا  اب  اما  تفرگیم ، شتآ  شلد  داتفایم و  شاهتـشذگرد  هزات  ردام  دای  هب  دزیم و  هقلح 
. دوشن رتنوزفا  شدرد  جنر و 

هک نینط  رپ  ابیز و  يادص  ینامـسآ و  نحل  نآ  اب  دیدیم و  ار  کچوک  رتخد  جنر  دوب ، راکـشآ  نشور و  شیارب  زیچ  همه  هک  ردـپ ، یلو 
: تفگیم دادیم و  يرادلد  ار  نابرهم  لاسدرخ و  رتخد  دنتسبیم ، فص  شندینش  يارب  نامسآ  ناگتشرف 

! مرتخد
. درک دهاوخ  اطع  يزوریپ  حتف و  ماجنارس  تسا و  وت  روای  رای و  دنوادخ  شابم  نیگمغ  نکن و  هیرگ 

، درد جـنر و  لّمحت  هب  ار  لاسدرخ  رتخد  یحور ، ياههمطل  اههمدـص و  نآ  تشذـگیم . هنوگ  نیدـب  س )  ) همطاـف یکدوک  نارود  یلب ،
شیرادیاپ تماقتـسا و  ربص و  يورین  هک  دشیم  ثعاب  درکیم . شاهدـیدبآ  دالوف  نوچ  دوزفایم و  ار  شتمواقم  ناوت و  دادیم و  تداع 

، دوب ص )  ) هَّللالوسر شراوگرزب  ردپ  یغیلبت  تالکـشم  نارحب  اب  نامزمه  وا  یکدوک  نارود  هک  اج  نآ  زا  و  دـبای . میکحت  رتشیب  هچ  ره 
 … سب دنادیم و  ادخ  طقف  درکیم ، لمحت  دیدیم و  ار  یمیظع  ياهجنر  هچ  ندش ، رتگرزب  نیا  نایرج  رد  اما 
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، يرکف يداصتقا و  داح  لیاسم  اب  زور  ره  دشیم . وربور  يدیدج  تالکشم  اب  زور  ره  شیرق ، فرط  زا  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  نامز  نآ  رد 
داجیا ياهزات  تارطاخم  عناوم و  يو ، لومـش  ناهج  زاسخیرات و  میظع  توعد  اب  طابترا  رد  وا و  هار  رـس  رب  نیکرـشم  تشگیم و  دیدهت 

دنتـسه و شردـپ  يدـج  بیقعت  رد  مالـسا  يهدروخ  مسق  نانمـشد  دـیدیم  یهاگ  هک  دوبن  شیب  یکدوک  زونه  س )  ) همطاف دـندرکیم .
ص)  ) ربمایپ یتقو  هک  دندناسریم  ییاج  هب  ار  یتسپ  تئاند و  ینمـشد ، هنیک و  زاربا  رد  هک  دیدیم  یهاگ  دـنراد . ار  شزیزع  ناج  دـصق 

هاگنآ دندنکفایم و  وا  زیمت  سابل  مادنا و  رب  ار  يدنفسوگ  ياشحا  اعمأ و  هرابمکش و  دوب ، یهلا  هاگرد  رب  هدجس  نآرق و  توالت  لوغشم 
درد و زا  لامالام  شتفوطع  رپ  بلق  هک  یلاح  رد  سپـس  درکیم . كاپ  ردـپ  سابل  زا  ار  اهنآ  شکچوک  ناتـسد  اب  تخیریم و  کـشا  وا 
. دـنیبن نایرگ  ار  وا  یـسک  ات  دـیناشفایم  نماد  رب  کـشا  تولخ ، ياهشوگ  رد  دـیناسریم و  هناـخ  هب  هتفوک  هتـسخ و  ار  دوخ  دوب ، هودـنا 

رطاخ هب  دنوادخ و  هب  ياکتا  اب  دنوشیم و  هدـنار  دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  شردـپ ، نارای  شاهداوناخ و  هک  درکیم  هدـهاشم  رگید  يزور 
نآ رد  يدـنا  لاس و  هس  هدـیدجنر ، نیملـسم  هک  دـیدیم  وا  يرآ  دـننزیمن . مد  دـنرخیم و  ناج  هب  ار  اهجنر  همه  دوخ  یلاـعتم  فدـه 

ناـمیا داـقتعا و  لوصا  رد  يروـتف  یتسـس و  نیرتـمک  هکنآیب  دـننکیم  تماـقا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  ياـنگنت  نآ  رد  دودـحم و  يهّرد 
 … دوش داجیا  ناشرادیاپ 

دراو وا  رب  یحور  گرزب  يهبرـض  هک  دوب  هدشن  يرپس  شکرابم  رمع  زا  راهب  نیدـنچ  زا  شیب  زونه  هک  نآ  همه  زا  رتخـلت  رتتخـس و  و 
هاکناج یهودـنا  هایـس و  یمغ  هک  دوب  اجنیا  رد  داد …  تسد  زا  ار  شدولآدرد  کیرات و  ياهبش  سنوم  اـهنت  ناـبرهم و  رداـم  دـمآ و 

هارمه مدـمه و  یحور ، ياـهیتحاران  اـهترارم و  اهیتخـس و  اـب  ار  وا  دـنکفا و  س )  ) همطاـف كراـبم  دوجو  رب  ار  دوخ  كاـنلوه  هیاـس 
 … تخاس

ردپ اب  تفلُا  سنُا و 

ترـضح نآ  زا  هشیاع  يزور  درکیم  رهاظ  ناناملـسم  نیب  س )  ) همطاف هب  تبـسن  ار  شیوخ  یتسود  هقالع و  تدش  هراومه  ص )  ) ربمغیپ
: دیسرپ

؟ يراد تسود  همه  زا  شیب  ار  یسک  هچ 
: دومرف

(188 . ) ار یلع  نادرم  زا  همطاف و  نانز ، زا 
تساخیمرب و شمارتحا  هب  ترضح  نآ  دشیم  دراو  ص )  ) ربمایپ رب  س )  ) همطاف نوچ  هک  سب  نیمه  س )  ) همطاف ماقم  تمظع  رد  زین  و 

(189 . ) دناشنیم شدوخ  ياج  رب  تفرگیم و  ار  شتسد  سپس  تفگیم و  دمآ  شوخ  وا  هب  دیسوبیم و  ار  شیور 
تقو هب  دوـب و  س )  ) همطاـف درکیم . یظفاحادـخ  هک  يرفن  نیرخآ  اـب  رفـس  ماـگنه  هـب  هـک  دوـب  نـیا  رب  ترـضح  نآ  تداـع  هراوـمه  و 

. تفاتشیم وا  رادید  هب  همه  زا  شیپ  تشگزاب 
ماقم میظعت  میرکت و  رد  همه  زا  شیب  س )  ) همطاف هک  ياهنوگ  هب  دوب ، هناعضاوتم  رایـسب  هنابّدؤم و  يدروخرب  ردپ  اب  س )  ) همطاف دروخرب 

. دوب دوهشم  وا  راتفر  رد  راقو  بدا و  لامک  يهشیپ  هدومن و  یعس  تلاسر 
همطاف دشیمن . ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  مارتحا  عنام  نیا  اما  دوب ، تیمیمص  ّتبحم و  رـسارس  یفطاع و  رایـسب  ردپ  رتخد و  نیا  هطبار  هچرگ 

: دومرف (س )
. مدرک ادص  ادخ  ربمایپ  ار  وا  میوگب و  اباب  ص )  ) ربمایپ هب  مدرک  مرش  رگید  ( 190  ) دش لزان  رون  يهروس  يهیآ 63  یتقو 

: دومرف سپس  دادن . باوج  وا  و  مدرک . ادص  بیترت  نیمه  هب  راب  دنچ  دنادرگرب . يور  نم  زا  ترضح 
. تسا هدشن  لزان  تنادناخ  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  ناج  همطاف 
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. تسا هدمآ  دورف  هاوخدوخ  ناراکافج  اب  هطبار  رد 
« بّرلل یضرأ  بلقلل و  ییحأ  اّهناف  هبا ، ای  یلوق  کنم . انا  یّنم و  تنأ  »

(191 « ) دزاسیم دونشخ  ار  ادخ  هدنز و  ار  لد  نخس ، نیا  اریز  اباب  وگب  وت  متسه . وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  »
هب درک و  اهر  ار  زامن  دینش  ار  ص )  ) ربمایپ يادص  نوچ  دوب ، یبحتـسم )  ) زامن لوغـشم  وا  هک  سب  نیمه  ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  مارکا  رد 

. درک مالس  وا  هب  دمآ و  ترضح  نآ  يوس 
: دومرف دیشک و  وا  رس  رب  تسد  باوج  زا  سپ  ص )  ) ربمایپ

(192 . ) دهد رارق  نارفغ  تمحر و  دروم  ار  وت  ادخ  تسا ؟ روطچ  تلاح  مرتخد 

ردام اب  تفلُا  سنُا و 

نیب ّتبحم  هفطاع و  يایند  زا  دوب  ولمم  هک  لاس  جـنپ  درک . يرپس  ردام  رانک  رد  ار  دوخ  كرابم  رمع  زا  هام  ود  لاـس و  جـنپ  س )  ) همطاـف
(. ع  ) دنزرف ردام و  نیا 

هک نامز  نآ  درک . ساسحا  شیوخ  محر  رد  ار  س )  ) همطاف رون  س )  ) هجیدخ هک  دـش  زاغآ  ینامز  زا  س )  ) هجیدـخ و  س )  ) همطاف سنا 
نورد رد  ات  تفریم  ص )  ) ادخ لوسر  كرابم  دوجو  يارب  هرهلد  وا  زا  مشاهینب  شیرق و  نانز  ندرک  يرود  لیلد  هب   ) یئاهنت تّدـش  زا 

هک یتبحم  طابترا و  درکیم . مارآ  ار  ردام  س )  ) همطاف شخبشمارآ  نینزان و  يادص  دنک ؛ كاچ  نابیرگ  ربص ، س )  ) هجیدخ ترـضح 
. دوب دهاوخن  هدوبن و  رارقرب  يرتخد  ردام و  چیه  نیب 

. تشاد همادا  ناشیا  تایح  تاظحل  نیرخآ  ات  هکلب  دشن ؛ دودحم  س )  ) هجیدخ يرادراب  نارود  هب  طقف  یفطاع  طابترا  نیا  يهنهپ 
. داد شزومآ  س )  ) همطاف هب  لاس  جنپ  نیا  رد  دزومایب ، شیوخ  رتخد  هب  تسیابیم  یگدنز  لوط  رد  ردام  کی  هک  ار  هچنآ  س )  ) هجیدخ

. دربیم هرهب  س )  ) همطاف نارکیب  يایرد  زا  هک  دوب  س )  ) هجیدخ نیا  زین  یهاگ  دیاش  و 
ینامز عطقم  نآ  رب  مکاح  طیارـش  یخیرات و  ياهدادیور  هب  رظن  میمانیم ؛ ردام  تایح  نامز  رد  یکدوک  ارنآ  ام  هک  هچنآ  رتهب  مهف  يارب 
بلاط یبا  بعـش  رد  مادـم  بارطـضا  شنت و  اب  هارمه  لوا  لاس  ود  ردام ، اب  س )  ) همطاـف یهارمه  لاـس  جـنپ  زا  تسا ؛ يرورـض  مزـال و 

هناخ رب  مکاح  یناور  ياهراشف  رافک و  درکلمع  رطاخ  هب  س )  ) هجیدـخ ياه  يرطاخ  هدرزآ  اب ، دوب  هارمه  دـعب  لاـس  راـهچ  و  تشذـگ .
. دوب راذگرثا  ردام  اب  وا  طابترا  یحو و  يهناخ  کچوک  رتخد  ساسحارپ  فیطل و  حور  رد  همه  همه و  هک  ص )  ) ادخ لوسر 

. تسا هدوبن  ریثأتیب  رتخد  ردام و  نیا  نیب  طابترا  رب  زین  س )  ) هجیدخ نس  تلوهک  لاح  نیع  رد 
مان هاگره  نآ  زا  دـعب  اهلاس  هک ، دوب  هدرک  داـجیا  س )  ) همطاـف لد  رد  رداـم  كراـبم  دوجو  زا  یقـشع  ناـنچنآ  هاـتوک  نارود  نیمه  اـما 

توف زا  دعب  س )  ) همطاف ياهیباتیب  دشیم . يراج  س )  ) همطاف نینزان  نامشچ  زا  کشا  دمآیم ، س )  ) همطاف روضح  رد  س )  ) هجیدخ
. دشابیم ردام  هب  س )  ) همطاف یفطاع  یگتسباو  نیا  رگنایب  دوخ  زین  س )  ) هجیدخ

نزحلا ماع  لاس  رد  ناشراوگرزب  ردام  ومع و  تلحر 

نزحلا ماع  لاس  رد  ناشراوگرزب  ردام  ومع و  تلحر 

نآ داتفا  قافتا  لاسکی  رد  بلاطوبا  گرم  اب  ناملـسم -  يوناب  نیتسخن  س )  ) هجیدخ راکادـف -  نز  نیا  گرم  هک  دوب  نانچ  یهلا  ياضق 
نادنواشیوخ گرم  دنیبب ، مه  ار  شیامزآ  نیا  دیاب  تسا  هتفرگ  سرد  میرک  نآرق  زا  هکنانچ  س )  ) همطاف (، 193  ) هاتوک ياهلصاف  رد  مه 

. تسا يرگید  شیامزآ  وا  يارب 
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، ناحتما نیا  دوب و  ینامسج  شیامزآ  اهشیامزآ  نآ  ( 194  ) دشاب راگدرورپ  تراشب  رظتنم  دهد و  ناشن  يرابدرب  يراوشد  نیا  ربارب  دـیاب 
. تسا یناسفن  تردق  شیامزآ 

هّکم ناکرـشم  بلاـطوبا  ندوـب  اـب  درکیم . تیاـمح  ینوریب  نانمــشد  ربارب  ار  وا  بلاـطوبا  دوـب و  هناـخ  رد  ردـپ  راوـخمغ  اـهنت  شرداـم 
نانآ لام  تنکم و  هچ  رگا  دندوب ، گرزب  ياهریت  مشاه -  ینب  يهریت  وا -  نادنواشیوخ  اریز  دننکب . ار  شردـپ  ناج  دـصق  دنتـسناوتیمن 
هکم نارتهم  درکیمن . يربارب  نانآ  اب  يراوگرزب  تفارش و  رد  ياهلیبق  چیه  لاح  نیا  اب  دوبن ، برحینب  ای  موزخمینب و  هرهزینب ، دح  رد 

هب زین  رگید  ياههریت  هک  اسب  دننیـشنیمن و  شوماخ  مشاهینب  دنزیخرب ، ص )  ) دـمحم ناج  دـصق  هب  رگا  دنتـسنادیم  رهـش  نادـنمتورث  و 
، تمهت یجکنهد و  ینارپگنـس ، دنخـشیر ، مانـشد ، دـندرکیم . مارآ  رازآ  اب  ار  دوخ  مطالت  رپ  نورد  راـچان  دـنزیخرب . ناـنآ  تیاـمح 

نیا لمحت  زا  سپ  دـشاب و  اههرظنم  نیا  همه  دـهاش  س )  ) همطاـف هک  دوب  نینچ  ریدـقت  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  ناـناوتان  هک  یئاـههبرح 
. دنیبب زین  ار  شارخلد  هنحص  ود  نآ  اهجنر 

. تسا س )  ) هجیدخ بلاطوبا و  بلطملادبع ، هَّللادبع ، نیشناج  وا  تسین . هداوناخ  رتخد  رگید  س )  ) همطاف نونکا 
. دشاب ردام  مه  رتخد و  مه  شردپ  يارب  دیاب  دوش . رادهدهع  ار  شردام  يهفیظو  دیاب  وا  ردپ . مام  یبسانم ! يهینک  هچ  اهیبأُّما ) )

رمع تاظحل  نیرخآ  رد  س )  ) ارهز ترضح  هب  س )  ) هجیدخ ترضح  تیصو   - 1

دز و هقلح  شناگدـید  رد  کشا  ناهگان  هک  درکیم  تیـصو  وا  دوب و  س )  ) هجیدـخ راـنک  رد  ص )  ) ربماـیپ هارمه  هب  س )  ) ارهز مرداـم 
رتخد نیا  طقف  هک  يروطب  دـناوخ  رتکیدزن  ار  س )  ) همطاف تسناوتیمن . دـیوگب و  ینخـس  تساوخیم  اـیوگ  تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب 

. دونشب ار  شنخس  هلاس  جنپ 
: تفگ شرتخد  شوگ  هب  مارآ  س )  ) هجیدخ درک و  کیدزن  ردام  تروص  هب  ار  شرس  س )  ) همطاف

: وگب ردپ  هب  وت  ًادعب  میوگب . تردپ  هب  مدیشک  تلاجخ  ناج  ارهز 
!! دنک نفک  دوخ  يابع  رد  ارم  وگب  مزیزع  رسمه  هب  مرادن . يرانید  مه  نفک  ندیرخ  ردق  هب  مرادن و  نفک  نم 

. دز شتآ  ار  ردپ  ناج  شردام  مالک  زا  شیب  س )  ) ارهز زوسناج  کشا  یلو  دزن ، هلان  دوشن  تحاران  ص )  ) ربمایپ هکنیا  يارب  ردام 
: دومرف تسشن و  ردام  لباقم  رد  دمآ و  ولج  ردپ 

: وگب ناسرب و  س )  ) هجیدخ هب  ارم  مالس  هک  هدروآ  یحو  ادخ  يوس  زا  لیئربج  س ،)  ) هجیدخ يا 
. تسا یتشهب ) ياهنفک  زا   ) ام فرط  زا  س )  ) هجیدخ نفک 

ردام نارجه  زوس   - 2

. تشادن رتشیب  زور  تسیب  هام و  ود  لاس و  جنپ  س )  ) همطاف هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تفر و  ایند  زا  س )  ) هجیدخ
. دوب تخس  رایسب  س )  ) همطاف يارب  یمیتی  درد  لمحت  نامز  نیا  رد 

هب يراپسکاخ  يارب  دندرک و  عییشت  رایسب  مارتحا  اب  ار  وا  باحصا  یهارمه  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  تفر  ایند  زا  س )  ) هجیدخ ترضح  نوچ 
ربق نورد  هب  دوخ  تیلهاج  موسر  زا  یمـسر  نتـسکش  روظنم  هب  و  س )  ) هجیدـخ مارتحا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندروآ . نوجح  ناتـسربق 

. درپس كاخ  هب  دوب  تدهاجم  جنر و  اهلاس  راگدای  هک  ار  س )  ) هجیدخ تفر و 
: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما 

رود هب  هتفرگ و  ار  ردپ  ناماد  تفر ، ردپ  غارـس  هب  دیماان  تفرگیم . ردام  غارـس  ناگمه  زا  و  دومنیم . یگنتلد  ردام  دوبن  زا  س )  ) همطاف
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؟» یُما نیأ  هاتبا  ای   » هک تشگیم ، ردپ 
؟ تساجک مردام  ناج  ردپ  يا 

!؟ دید دهاوخن  ار  ردام  دعب  هب  نیا  زا  هک  دهد  ربخ  شاهمطاف  هب  هنوگچ  اما  دـهدب ، ار  دوخ  کچوک  رتخد  خـساپ  ات  تساوخ  ص )  ) ربمایپ
؟ دوب دهاوخ  مورحم  س )  ) هجیدخ نوچ  يردام  تفوطع  رپ  مرگ و  شوغآ  زا  و 

الع ّلج و  راگدرورپ  فرط  زا  دـش و  لزان  دوب ؛ تلاسر  نادـناخ  رگیرای  تخـس  تاـظحل  يهمه  رد  هک  یحو  هتـشرف  تاـظحل  نیمه  رد 
: هک دروآ  مایپ  س )  ) همطاف يارب 

وا هب  یناسرب و  مالـس  س )  ) همطاف رب  هک  دهدیم  نامرف  راگدرورپ  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  مالـسلا » همطاف  یلع  أرقت  نا  كرمأی  کبر  نا  »
: هک یئوگب 

 …« نارمع تنب  میرم  نوعرف و  هأرما  هیسآ  نیب  رمحا  توقای  نم  هدمع  بهذ و  نم  هباعک  بصق  نم  تیب  یف  کُّمأ  نا  »
نوعرف و رـسمه  هیـسآ  رانک  رد  وا  دراد . ياج  تسا  خرـس  توقای  زا  شیاهنوتـس  الط و  زا  شیاهقاطا  هک  دـیراورم  زا  یخاک  رد  ترداـم 

. تسا راگدرورپ  مَِعن  نامهیم  ملاع  هدیزگرب  نانز  زا  نز  ود  نارمع  رتخد  میرم 
. دوب شنیب  شناد و  تفرعم و  يایرد  هک  س )  ) همطاف درک ، غالبا  س )  ) همطاف هب  ار  راگدرورپ  ماغیپ  ص )  ) ربمایپ

: دومرف و  تفرگ . مارآ  راگدرورپ  ماغیپ  ندینش  اب 
(195 .« ) مالسلا هیلا  مالسلا و  هنم  مالسلا و  وه  هَّللا  نا  »

دراذگ و ردـپ  ناماد  هب  ار  رـس  سپـس  ددرگیم . زاب  وا  هب  تسوا و  صوصخم  مالـس  تسا ، مالـس  زاغآ  ءاشنم و  رـس  دوخ  نم  راگدرورپ 
. درک مالعا  راگدرورپ  ياضر  رب  ار  دوخ  تیاضر 

ردام توف  زا  دعب  س )  ) ارهز ترضح   - 3

اهنع هَّللا  یـضر  دسا  تنب  همطاف  و  س )  ) همطاف نارهاوخ  نامز  نیا  رد  درک . یگدنز  ردپ  هناخ  رد  لاس  هس  ردام  توف  زا  دعب  س )  ) همطاف
(196 . ) دندوب مزالم  شتمدخ  رد  مشاهینب  نانز  زا  یضعب  و 

هدـهع رب  ار  ترـضح  نآ  تلافک  يدودـح  ات  و  س )  ) همطاـف هارمه  هک ، دوب  اـهنع  هَّللا  یـضر  دـسا  تنب  همطاـف  نیا  نارگید  زا  رتشیب  اـما 
. تشاد

، دـننکن یهاـتوک  س )  ) همطاـف اـب  یهارمه  رد  اـت  دوب  هدوـمرف  شرافـس  مشاـهینب  ناـنز  و  س )  ) همطاـف نارهاوـخ  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر 
ساسحا ار  ردام  دوبن  دـنراذگن  دـنیوگ و  تیلـست  شراوگرزب  ردام  نداد  تسد  زا  مغ  رد  ار  وا  ناکما  دـح  ات  و  دنـشاب . وا  شخبشمارآ 

. دنک
. دوب لوغشم  تدابع  هب  ار  دوخ  تاقوا  رتشیب  تفرگیمن و  سنا  ص )  ) ادخ لوسر  زج  یسک  اب  س )  ) همطاف اما 

ردام توف  زا  دعب  يردپ  هناخ  رد  س )  ) ارهز ترضح  تالکشم   - 4

نآ هک  دوـب  نـیا  تخاـسیم ، هریت  ص )  ) ربماـیپ زارفرـس  تـخد  رب  ار  یگدـنز  نـشور  اـبیز و  يهرهچ  هـک  ییاـهیراتفرگ  تالکـشم و  زا 
نیمه هب  دندوب . تراقح  يهدقع  تیـصخش و  فعـض  راچد  هک  دوب  هدمآ  راتفرگ  ییاهردپ  نز  زا  یخرب  هب  اهلـسن  اهرـصع و  يهیامنارگ 
هنوگچ هک  دندرکیم  هراظن  دوخ  مشچ  اب  هک  هژیوب  دندیزرویم ، دسح  س )  ) همطاف تمظع  هوکـش و  اهیرترب ، اهتبهوم ، هب  تبـسن  تهج 

دریگیم و دوخ  دـننامهیب  فاـطلا  تاـساسحا و  فطاوع و  ناراـب  ریز  ار  شیوـخ  ياـتمهیب  تخد  تلادـع ، دـیحوت و  گرزب  ياوـشیپ 
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یناور ینورد و  نارحب  نآ  دیـشکیم و  هنابز  نانآ  دسح  ياههلعـش  هک  دوب  اجنیا  تسرد  دنکیم . وا  راثن  ار  اهتبحم  اهرهم و  نیرتریظنیب 
. دندادیم روهظ  زورب و  ياهنوگ  هب  ار  شیوخ 

: هک تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یسلجم »  » يهمالع
: هک دشکیم  دایرف  شاهیامنارگ  تخد  هب  هنارگشاخرپ  هشیاع »  » هک دید  دش و  هناخ  دراو  ص )  ) ربمایپ يزور 

! هجیدخ رتخد  يا  »
!« تسا هتشاد  يرترب  ام  رب  تردام  هک  يرادنپیم  وت  مسق  ادخ  هب 

(!! ص  ) ربمایپ رسمه  دوب و  نز  ام  دننامه  مه  وا  تسا ؟ هتشاد  ام  رب  يرترب  هچ  وا 
دیراب ورف  شناگدید  زا  کشا  ناراب  داتفا ، ردپ  ناشفا  رون  هرهچ  هب  س )  ) همطاف مشچ  هک  یماگنه  دینش . ار  هشیاع »  » نخـس یمارگ  ربمایپ 

. دوشگن بل  اما 
: دومرف تفر و  رتشیپ  ص )  ) ربمایپ

؟ ینکیم هیرگ  ارچ  ص !)  ) دمحم هیامنارگ  رتخد 
: تفگ ردپ  خساپ  رد  وا 

 … درک ریقحت  ار  وا  دروآ و  نایم  هب  نخس  مردام  زا  هشیاع » »
: دومرف دش و  نیگمشخ  یمارگ  ربمایپ 

«! اریمح  » يا ناه 
تسا و هداد  رارق  تکرب  ریخ و  دروآ ، دـنزرف  هک  یتـبحم  رهمرپ و  يوناـب  رد  دـنوادخ  هک  رادرب  تسد  شیوخ  شور  زا  سب و  نک ، سب 

. دوب ییوناب  نینچ  نم  يارب  داب ، وا  رب  ادخ  رهم  دورد و  هک  س )  ) هجیدخ
ازان ار  وت  ادـخ  هک  یتسه  یـسک  وت  تشاد و  ینازرا  ار  بنیز »  » و موثلکما » «، » هیقر «، » مساـق «، » هرهاـط  » نوچ ینادـنزرف  نم  هب  وا  زا  ادـخ 

. ياهدازن نم  يارب  يدنزرف  هتساوخ و 
نیا داـهن و  شیاـمن  هـب  دوـخ  زا  س ) « ) همطاـف  » ناوناـب يوناـب  ربارب  رد  یتسرداـن  دنــسپان و  ياـهیریگ  عـضوم  هشیاــع »  » هنافــسأتم يرآ 
نینچ هن  زگره  ص )  ) ربماـیپ نارـسمه  رگید  زا  هک  ياهنوـگ  هـب  تـسوا . رادهـشیر  فرژ و  يزوـتهنیک  تداـسح و  رگناـشن  اـهییورایور 

. دش هدینش  ینانخس  نینچ  هن  دش و  هدید  ص ،)  ) ربمایپ زارفرس  تخد  ربارب  رد  ییاهیریگ  عضوم  اهییورایور و 
: هلمج نآ  زا 

: هک دناوخ  دیهاوخ  كدف »  » راب مغ  يارجام  يهعلاطم  هماگنه  هب   - 1
تخد هلیـسو  نیدب  ات  دنراذگیمن  ثرا  هب  يزیچ  دوخ  زا  ناربمایپ  هک  داد  یهاوگ  اوران  هب  رکبیبا »  » شردـپ ربارب  رد  هشیاع )  ) نز نیمه 

. دزاس مورحم  شردپ  ثرا  زا  ار  ص )  ) ربمایپ هیامنارگ 
. درک مسبت  دیسر ، وا  هب  همطاف  تداهش  زوسناج  ربخ  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  وا  یندوشخبان  ياهشزغل  زا  زین  و   - 2

رد ارـس  نیا  رد  شایگدنز  تاعاس  نیـسپاو  رد  ات  دهدن  هزاجا  هشیاع »  » هب هک  درک  شرافـس  ءامـسا »  » هب ص )  ) ربمایپ دنمجرا  تخد   - 3
زا ترـضح  نآ  مشخ  يدونـشخان و  رگناشن  نیا  و  ددرگ . رـضاح  شرّهطم  رکیپ  رانک  رد  ات  دـهدن  هزاجا  زین  دـبای و  روضح  وا  رتسب  رانک 

. تسا هدربمان  راجنهان  رادرک  راتفر و 
: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  مینادیم  و 

.« اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  بضغی  هَّللا  نا  »
.« دونشخ وا  يدونشخ  اب  ددرگیم و  نیگمشخ  س )  ) همطاف مشخ  اب  دنوادخ  »
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ربماـیپ زا  يربک ،» هجیدـخ   » زاـجح گرزب  يوناـب  نارتخد  همه  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  تشذـگ  هک  یتیاور  رد  هک  ددرگیم  يروآداـی 
هک تسه  زین  يرگید  رایـسب  لئالد  هکلب  دـنکیم  نایب  ار  هتکن  نیا  هک  تسین  تیاور  نیا  اهنت  رگید و  رهوش  زا  هن  دـندوب و  ص )  ) یمارگ

. دندوب ص )  ) یمارگ ربمایپ  یقیقح  نارتخد  نانآ  همه 

جاودزا مراهچ : لصف 

دقع يراگتساوخ و 

س)  ) ارهز ترضح  ناراگتساوخ   - 1

، دندمآرب يراگتساوخ  ماقم  هب  ناملـسم ، برع  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  رثکا  دیـسر ، جاودزا  نس  هب  نوچ  س )  ) همطاف ترـضح 
(197 …  ) دش نیگمشخ  نانآ  رارصا  ربارب  رد  درک و  سویأم  ار  همه  یفنم  لمعلاسکع  اب  ص )  ) ادخ لوسر  یلو 

: تسا هدمآ  ثیدح  خیرات و  رد  یتح 
ص)  ) ربمایپ خر  هب  ار  دوخ  تورث  نانآ  دـندوب . نافع  نب  نامثع  فوع و  نمحرلادـبع  رگناوت  دـنمتورث و  درم  ود  ناراگتـساوخ ، هلمج  زا 

: دنتفگیم دنداد و  رس  یگدنز  هافر  دایز و  هیرهم  زا  مد  ناتسرپایند  ریاس  لثم  دندیشک .
. میهد هیرهم  الط  رانید  رازه  هد  تمیق و  نارگ  رتش  دص  کی  س )  ) همطاف اب  جاودزا  ربارب  رد  میرضاح  ام 

: نمحرلا دبعل  لاق  امهتلاقم … و  نم  ص )  ) یبنلا بضغف  »
(198 ( »!؟ کلامب یلع  لوهت  کنا 

: دندومرف نمحرلادبع  هب  هدمآ و  مشخ  هب  نانآ  نخس  زا  ص )  ) ادخ لوسر 
!؟ یهد بیرف  ارم  ایند  لام  قیرط  زا  یهاوخیم  ایآ 

یلیخ دـندمآ و  س )  ) همطاف يراگتـساوخ  هب  بیترت  هب  زین  مود  لوا و  هفیلخ  هک  تسا  هدـمآ  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  يرگید  ثیداحا  رد 
. دندوب هتفرگ  هناسویأم  نارگید  هک  دنتفرگ  یباوج  یلو  دندرک ، تجامس 

: منکیم بلج  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دنچ  هب  ار  زیزع  ناگدنناوخ  هجوت  کنیا 
: لاق و  ص )  ) هَّللالوسر امهدرف  س ،)  ) همطاف ابطخ  رمع  رکبابا و  نا   - 1

(199 . ) اهایا هجّوزف  ع )  ) یلع اهبطخف  کلذب ، رموا  مل 
: هک دنکیم  لقن  يدس  زا  ریهظ  نب  مکح 

: دومرف درک و  در  ار  ود  ره  ص )  ) ادخ لوسر  یلو  هدمآ ، س )  ) همطاف ترضح  يراگتساوخ  هب  ود  ره  رمع  رکبوبا و 
. دروآرد وا  جاودزا  هب  ار  س )  ) همطاف ترضح  دومن ، يراگتساوخ  وا  زا  ع )  ) یلع سپس  متسین . رومأم  راک  نیا  هب  نم 

(: ع  ) یلع نع   - 2
. امهیلع هَّللالوسر  یباف  ص )  ) هَّللالوسر یلا  س )  ) همطاف رمع  رکبوبا و  بطخ 

(200 ! …  ) یلع ای  اهل  تنا  رمع : لاقف 
: دنکیم لقن  ع )  ) یلع

: تفگ رمع  هاگنآ  تفریذپن ، ار  نانآ  يراگتساوخ  ص )  ) ادخ ربمایپ  یلو  دندمآ ، س )  ) همطاف يراگتساوخ  يارب  رمع  رکبوبا و 
 … ورب وا  غارس  هب  وت  ع )  ) یلع ای 

: هیبا نع  هدیرب ، نب  هَّللادبع  نع   - 3
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ص)  ) یبنلا یلا  س )  ) همطاف ابطخ  رمع  رکبابا و  نا 
: لاقف

(201 . ) هنم اهجّوزف  ع )  ) یلع اهبطخف  هریغص ، اهنا 
: دنکیم لقن  شردپ  زا  دیرب  هَّللادبع 

: دومرف ص )  ) ربمایپ یلو  دندرک ، يراگتساوخ  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد  س )  ) همطاف زا  رمع  رکبوبا و 
. دومرف جیوزت  وا  هب  درک  يراگتساوخ  ع )  ) یلع نوچ  تسا و  ریغص  وا 

: کلام نب  سنا  نع   - 4
هیدی نیب  دعقف  یبنلا  یلا  رکبوبا  ءاج 

: لاقف
! همطاف ینجوزت  … 
: لاق وا  هنع ، تکسف 

: لاقف رمع  یلا  رکبوبا  عجرف  هنع ، ضرعا 
. تکلها تکله و 

: لاق
؟ كاذام و 

: لاق
ینع ضرعاف  یبنلا  یلا  همطاف  تبطخ 

: لاق
: لاقف هیدی  نیب  دعقف  یبنلا  رمع  یتاف  تبلط ، يذلا  لثم  بلطاف  یبنلا  یتآ  یتح  کناکم 

،! هَّللالوسر ای 
! همطاف ینجوزت 

(202 …  ) هنع ضرعاف 
: دیوگیم دیآیم ، رامش  هب  هثالث  يافلخ  تخسرس  نارادفرط  زا  و  ع )  ) نینمؤملاریما نانمشد  زا  یکی  هک  کلام ، نب  سنا 

همطاف ترتخد  مهاوخیم  تفگ  هاـگنآ  درک . فیرعت  رایـسب  شیوخ  قباوس  تامدـخ و  زا  هدیـسر و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  روضح  هب  رکبوبا 
. ینک جیوزت  نم  هب  ار  (س )

نینچ دمآ و  رمع  شیپ  هب  یگدنمرش  اب  رکبوبا  دینادرگرب و  هرهچ  وا  زا  هتفگن و  ینخس  يو  اب  دینشب ، نخس  نیا  نوچ  ص )  ) مالسا ربمایپ 
: تشاد راهظا 

: تفگ رمع  مدش . كاله  رگید  نم 
؟ هدش هچ  رگم 

: داد باوج  رکبوبا 
 … یلو مدوب ، هتفر  س )  ) همطاف يراگتساوخ  هب  نم 

: تفگ رمع 
باوج یلو  درک ، رارکت  ار  رکبوبا  نانخس  وم  هب  وم  دمآ و  ص )  ) ربمایپ هناخ  غارس  هب  تفگب و  نیا  منک ، يراگتـساوخ  زین  نم  هدب  هزاجا 
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. دوب هدینش  شنیرید  قیفر  هک  دوب  نامه 
: درک زاغآ  نخس  نینچ  تشگرب و  رکبوبا  دزن  هب  رتشیب  یگدنمرش  اب  رمع  اذل 

، تسا یهلا  نامرف  رظتنم  وا 
! قیفر ناه 

 … دزیخرب س )  ) همطاف يراگتساوخ  هب  ام  دننام  هک  مینک  تساوخرد  وا  زا  میور و  ع )  ) یلع غارس  هب  ات  وش  دنلب  رتدوز  هچره 
اب هثالث  يافلخ  هلمج  زا  شیرق و  ناگرزب  برع و  خویـش  هک  دـناسریم  دـیدرگ ، لقن  تنـس  لها  قیرط  زا  اهنآ  یگمه  هک  ثیداـحا  نیا 
در ار  نانآ  همه  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یلو  دـناهدومن …  شیاتـس  حدـم و  دوخ  زا  هدرک و  يراگتـساوخ  س )  ) ارهز همطاف  زا  تجامـس  مامت 

. تسا هدومن  تقفاوم  ع )  ) نینمؤملاریما تساوخرد  اب  یهلا  نامرف  قبط  هدرک و 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  داهنشیپ   - 2

رتخد زا  نخس  دنتفگیم . نخـس  يرد  ره  زا  دندوب و  هدمآ  درگ  دجـسم  رد  رگید  یهورگ  قافتا  هب  ذاعم  نب  دعـس  رمع و  رکبوبا ، يزور 
: تفگ رکبوبا  دش . ص )  ) ربمایپ

. تسادخ اب  س )  ) همطاف رسمه  نییعت  هک  هدومرف  ص )  ) ربمایپ هدش ، در  ناشداهنشیپ  دناهتفر  هک  یناراگتساوخ 
. تسا هدرکن  یمادقا  نونکات  يراگتساوخ  دروم  رد  ع )  ) یلع اهنت 

وا يارب  ار  س )  ) ارهز ص )  ) ربمایپ ادـخ و  هک  تسا  نشور  میارب  همه  نیا  اب  دـنزیم . زاب  رـس  راک  نیا  ماجنا  زا  یتسدـیهت  رطاخ  هب  دـیاش 
: تفگ درک و  شناتسود  هب  ور  رکبوبا  هاگنآ  دناهتشاد . هگن 

؟ تسا جاودزا  هب  لیام  وا  ایآ  مینیبب  مییوگ و  وگزاب  شیارب  ار  ارجام  میور و  يو  دزن  دیلیام 
وا دنتخادرپ . ع )  ) یلع يوجتسج  هب  دندش و  جراخ  دجسم  زا  رکبوبا  رمع و  قافتا  هب  سپـس  درک ، لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا  زا  ذاعم  نب  دعس 

اهلخن يرایبآ  یـشکبآ و  هب  شرتش  هلیـسو  هب  راصنا  زا  یکی  ناتـسلخن  رد  شاعم  يارب  شالت  رد  وا  هک  دندرک  ادـیپ  عالّطا  دوبن ، هناخ  رد 
. تسا لوغشم 

: دومرف ع )  ) یلع دنتفاتش . شیوس  هب 
؟ دیاهدمآ يروظنم  هچ  هب  اجک و  زا 

یلع ( 203 . ) ینک لیجعت  س )  ) همطاف يراگتساوخ  رد  رتدوز  هچره  منادیم  حالـص  نم  تفگ  نایاپ  رد  تخادرپ و  ارجام  نایب  هب  رکبوبا 
. تسا نم  يوزرآ  تلصو  نیا  هک  دش  روآدای  زین  (ع )

س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) نینمؤملاریما يراگتساوخ   - 3

شزرا نآ  ص )  ) ادخ لوسر  شیپ  رد  ایند  رادـیاپان  عاتم  دـشورفیمن ، جاودزا  ناونع  هب  ار  شرتخد  ص )  ) ربمغیپ هک  تسنادیم  ع )  ) یلع
. دوش تمارک  لضف و  نیشناج  هک  درادن  ار  رابتعا  و 

ادخ هداتـسرف  تسا و  شناد  يوقت و  طقف  تلیـضف  زایتما و  یلاعت  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یفرط  زا  تسا و  ادـخ  هدـنیامن  ص )  ) ادـخ لوسر 
. دهدیمن رابتعا  نآ  هب  دهاوخیمن و  دراد  تسود  ادخ  هک  ار  هچنآ  زا  ریغ  زگره 

تاـیدام دـنب  دـیق و  راـتفرگ  زگره  تـسا  یتوـکلم  ینامـسآ و  وا  حور  هـک  دسانـشیم  سک  ره  زا  شیب  ار  ص )  ) ادـخ ربـمغیپ  ع )  ) یلع
جاودزا رما  رد  هک  اهنآ  تسا  مزـال  دریگب ، فارتعا  یهاوگ و  زین  نارگید  زا  هدـیقع  نیا  رد  تسا  مزـال  اـما  دوشیمن ، هدـشن و  رذـگدوز 
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تلیـضف كالم  راـنید ، مهرد و  هک  دـننک  رارقا  دـناهدرک ، يراگتـساوخ  س )  ) همطاـف زا  دوخ  ییاراد  لاـم و  رورغ  هب  دنتـسه و  وا  بیقر 
ییاهزور يارب  گرزب  یتجح  دشاب . هدوب  گرزب  یتّجح  اهنآ  رب  فارتعا ، نیا  دنـشابیم و  نآ  دـقاف  اهنآ  هک  تسا  يوقت  كالم ، تسین .

. دوب دهاوخ  شیپ  رد  هک 
دوخ نانخـس  هلابند  رد  دـیراذگب ، ولج  هب  مدـق  ص )  ) ربمایپ رتخد  يراگتـساوخ  دروم  رد  امـش  هک  دـندوب  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  هک  اهنآ 

: دنتفگ
(! ع  ) یلع يا 

هب زج  وا  دراد  دوجو  وت  رد  تسا  اهبنارگ  شرظن  رد  هچنآ  تسین . اـیند  عاـتم  لاـم و  دـنب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ینادیم  رتهب  اـم  زا  وت 
هب ار  دوخ  رتش  دیـشک و  تسد  راک  زا  دوب  ناتخرد  يرایبآ  لوغـشم  ياهعرزم  رد  هک  ع )  ) یلع دهدیمن . تیمها  يزیچ  هب  شناد  يوقت و 

لوسر دیبوک ، ار  ترضح  نآ  هناخ  برد  دش و  بایفرش  ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  داد و  وشتسش  ار  دوخ  تروص  رـس و  دروآ و  هناخ 
؟ دبوکیم ار  هناخ  برد  تسیک  نیبب  دومرف  اهنع  هللا  یضر  هملسما  هب  ص )  ) ادخ

: دیسرپ اهنع  هللا  یضر  هملسما 
؟ تسیک

. منم دینک  زاب  هک  دش  هدینش  نیشنلد  یگناب 
: دومرف دوب  ص )  ) ربمایپ يزیچ  ره  زا  رت  شوخ  ادص  نیا 

. دنتسه وا  رادتسود  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  سک  نآ  نیا ، هملسما  يا  نک  زاب  رتدوز 
: درک ضرع  اهنع  هللا  یضر  هملسما 

؟ ییاتسیم دنلب  شنینچ  نیا  هک  هَّللالوسر  ای  وا  تسیک 
: دومرف

فعـض و راهظا  دوشیمن ، نوبز  ناوتان و  زگره  گرزب  تخـس و  ثداوح  رد  هک  تسا  يدرم  وا  شاـب  مارآ  اـهنع  هللا  یـضر  هملـسما  يا 
. تسا نم  دزن  رد  ادخ  قلخ  نیرتبوبحم  نم ، يومع  رسپ  ردارب و  وا  دنکیمن . یتسس 

. دوشگ ار  رد  تفر و  باتش  اب  اهنع  هللا  یضر  هملسما 
. تخادنا ریزب  رس  اما  تسشن  ص )  ) ادخ لوسر  نذا  هب  درک و  مالس  دش و  دراو  ع )  ) یلع ترضح 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
هّـصق دـیوگب  تسه ، هچ  ره  اراکـشآ  هک  مراد  تسود  یلو  دـنکیمن ، راهظا  ءایح  زا  تسا و  هدـمآ  یتجاـح  هب  اـیوگ  زیزع ، يومع  رـسپ 

؟ تسیچ
. دوب یتبحص  نینچ  رظتنم  ییوگ  هک  ع )  ) یلع

: درک ضرع 
هزاجا دراد  نم  هب  هک  یّـصاخ  ّتبحم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  تمارک  یلو  مراد ، مرـش  ع )  ) یلع زا  هک  تسا  یتجاح  ارم  هَّللالوسر  اـی  يرآ 

. میوگب اراکشآ  هک  دهدیم 
دوخ ياذغ  زا  ارم  یتفرگ و  مردام  ردـپ و  زا  یکدوک  رد  ارم  هک  یتسه  يراوگرزب  نامه  وت  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  ادـخ  لوسر  يا 

؟ يدومرف مبّدؤم  دوخ  بادآ  هب  يدنارورپ ،
دنوادخ هک  روطنامه  مراد  تسود  یتسه ، وت  زین  نم  ترخآ  ایند و  يهتخودنا  زورما  يدوب ، رتبوخ  رتنابرهم و  ردام  ردپ و  زا  نم  يارب  وت 

اریز ماهتفاتـش ؛ تترـضح  يوس  هب  دـیما  نیا  هب  نم  دـناسرب ، زین  وکین  يرـسمه  هب  ارم  وت ، تکرب  زا  درک ، دـنمورین  وت  دوجو  هب  ارم  يوزاب 
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. دنکیم یگدنز  نم  رایتخا  بحاص  هناخ  رد  متسه  وا  راتساوخ  نم  هک  ار  يرتخد 
هیهت هچ  راک  نیا  يارب  یلو  ییوگیم  هک  تسا  نینچ  ناج  یلع  يرآ  تشگ ، مّسبتم  هتفکش و  شاهرهچ  یلاحـشوخ  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

؟ ياهدرک
عاتم زا  يزیچ  شکبآ  رتش  ریشمش و  هرز و  کی  زج  هک  دینادیم  بوخ  امش  دیتسه و  رتاناد  امـش  متـسه  نآ  کلام  هچنآ  رب  هَّللالوسر  ای 

. ماهتفرگنرب ایند 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

. میامن تاقالم  يراد  تسود  هک  نانچنآ  ار  وت  ادرف  تسا  دیما  منکیم ، تبحص  دروم  نیا  رد  س )  ) همطاف اب  بشما  نم  بوخ ، رایسب 
دنتسه ناکاپ  بیصن  ناکاپ  نآرق  مکح  هب  هراومه  يرآ 

« تابّیطلل نیبّیطلا  نیبّیطلل و  تابّیطلا  »
. دناهدش هریخذ  تشرس  كاپ  نانز  يارب  كاپ  نادرم  داهن و  كاپ  نادرم  صوصخم  تنیط  كاپ  نانز 

ترضح يراگتـساوخ  هب  ارچ  هک  دندیـسرپ  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  زا  هباحـص  زا  یخرب  دناهدروآ ، هنوگ  نیا  بتک  زا  یخرب  رد 
؟ دیوریمن س )  ) ارهز

. مرادن يزیچ  نم  هک  دندومرف  باوج  رد  ناشیا 
دیوگب يزیچ  تسناوتن  ایح  مرش و  زا  تفر و  ص )  ) ربمغیپ هناخ  هب  ع )  ) یلع نآ  زا  سپ  دهاوخیمن و  يزیچ  امـش  زا  ص )  ) ربمغیپ دنتفگ 
یناشیپ رب  مرش  قرع  مه  زاب  دش . بایفرش  ص )  ) ادخ لوسر  رـضحم  هب  مود  زور  تشگرب  هجیتن  نودب  دناسرب . ضرع  هب  ار  دوخ  روظنم  و 

: دومرف شدوخ  ص )  ) ربمغیپ دیسر . تانیاک  رورس  روضح  هب  هک  موس  زور  یلو  تشگرب ، هجیتن  نودب  تسشن و  شکرابم 
؟ يراد یتجاح  ایآ  یلع  ای 

: دومرف هلصافالب  ص )  ) ادخ لوسر  يرآ . درک  ضرع 
! ياهدمآ س )  ) ارهز يراگتساوخ  هب  منامگ  وگب ،

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  عقوم  نیا  رد  هَّللالوسر . ای  يرآ ، درک  ضرع 
(204 . ) يروآرد ع )  ) یضترم یلع  جاودزا  هب  ار  س )  ) همطاف هک  تسا  هدومرف  رما  ناحبس  دنوادخ  ص )  ) دمحم ای 

ع)  ) نینمؤملاریما اب  س )  ) ارهز ترضح  ینأشمه  تیوفک و   - 4

: دناهدومرف یحضاو  نشور و  نایب  هنیمز  نیا  رد  ع )  ) قداص ترضح 
(205 «. ) هنود نمف  مدآ  ضرالا ، هجو  یلع  وفک  س )  ) همطافل نکی  مل  نینمؤملاریما ، قلخ  لج  زع و  هَّللا  نا  ول ال  »

دوـجو یئاـتمه  ریظن و  نـیمز  يور  رب  ار  س )  ) همطاـف نـیرخآ -  نـیلوا و  زا  دـیرفآیمن - ، ار  ع )  ) نینمؤـملاریما لـج  زع و  يادـخ  رگا  »
«. تشادن

. دننامیا دیحوت و  ناکرا  زا  ود  ره  تراهط و  تمصع و  ماقم  ياراد  ود  ره  تیالو ، بحاص  ود  ره  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع
: دیامرفیم يرگید  ترابع  اب  مشش  ماما 

(206 «. ) هنود نمف  مدآ  ضرالا ، هجو  یلع  همایقلا  موی  یلا  وفک  اهل  ناک  امل  اهجوزت ، نینمؤملاریما  نا  ول ال  »
اهنت تسا و  ناوتان  زجاع و  نآ  كرد  زا  ناسنا  مهف  هک  تسا  یبلطم  رگید ، رشب  اب  يرشب  ندوب » اتمه  وفک و   » ای و  ندوب » نکر   » صیخـشت

ریظن و وفک ، یـسک  هچ  دـنک  نیعم  دـناوتیم  دـنادیم و  تسا  هاگآ  شیوخ  تاقولخم  رئامـض  زا  هک  قلخ » اـم  ملعی  هَّللاو   » یلاـعت يادـخ 
. تسمادک ملاع  رد  يدوجوم  ره  ياتمه  تسیک و  دننامه 
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وفک و هک  ار  یجوز  س )  ) ارهز يارب  دوـخ  یلاـعت  يادـخ  تسا ، یهلا  باـختنا  کـی  ع ،)  ) یلع يرـسمه  يارب  س )  ) همطاـف راـیتخا  اذـل 
لـیئربج و ص )  ) مرکا ربماـیپ  سدـقم ، جاودزا  نیا  دوهـش  دـناوخیم و  هبطخ  دوخ  ینامـسآ  دـقع  نیا  رد  دـنیزگیمرب و  تسوا  ياـتمه 

اتمه هک  ییارهز  تسیک ، س )  ) ارهز دننامه  وفک و  دنادیم  یـسک  هچ  اتکی  قلاخ  يادخ  زج  اریز  دشاب ، نینچنیا  دیاب  دنتـسه ؛ ناگتـشرف 
ارهز خماش  ماقم  تخانـش  رد  رـشب  یناوتان  ینادان و  لهج و  نیمه  يهجیتن  رد  تسین و  وا  ریظن  هیبش و  ع )  ) یلع زج  يرـشب  چیه  درادـن و 

: دیامرفیم نینچ  نانآ  باوج  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دنوشیم و  س )  ) همطاف اب  جاودزا  راتساوخ  زین  رمع  رکبوبا و  مینیبیم  هک  تسا  (س )
مرادن يرایتخا  هنوگچیه  دروم  نیا  رد  نم  تسادخ و  نآ  زا  س )  ) همطاف

« قلخ ام  ملعی  هَّللاو  »
یلو میتیالو ، ماقم  بحاص  هچ  رگا  مرتخد  نم و  تسیک ، وا  هتـسیاش  جوز  رـسمه و  وفک ، دنادیم  تسا  س )  ) ارهز قلاخ  هک  ادـخ  اهنت  و 

. ییادخ تسا  يرما  س )  ) همطاف رسمه  نییعت  باختنا و  دراد و  تیالو  وا  نم و  رب  لاعتم  يادخ 

ناشرتخد اب  ص )  ) مرکا لوسر  تروشم  رسمه و  باختنا  رد  يدازآ   - 5

. تسا رسپ  رتخد و  زا  معا  یناوج  ره  یگدنز  لحارم  نیرتساّسح  زا  یکی  رسمه  باختنا 
يراذگهیاپ يهطقن  هّوقلاب و  لسن  نیدنچ  خیرات  یگدنزاس  مهم  ساسا  كرتشم و  یگدنز  رمع  یکی  تشونرس  باختنا  يهلحرم  جاودزا 

. تسادرف هعماج  ناگدنزاس  ناگداون و  نادنزرف ، يارب  ياهدنیآ 
یمومع و یعامتجا ، هبنج  دوشیم و  جراخ  یـصوصخ  یـصخش و  رما  کی  تروص  زا  جاودزا  هلأـسم  هنوگنیدـب ، هک  دوشیم  هظحـالم 

. دشاب هتشاد  هدننک  نییعت  مهم و  شقن  ییاهتّلم  ای  ّتلم  يهدنیآ  خیرات و  تشونرس و  رد  اسب  هچ  هک  دریگیم  دوخ  هب  یخیرات 
هکلب تسین . ریذپناکما  یگداس  تلوهس و  هب  نادنچ  نارتخد  يارب  صوصخ  هب  راوشد و  تسا  يراک  هتسیاش ، رـسمه  باختنا  ور  نیا  زا 

، تسا هتـشاد  تموکح  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  يریغ  تیالو  تباـث  ساـسا  هدـش و  باـسح  نیناوق  لوصا و  يور  دـیاب  مهم ، رما  نیا 
. دریگن تروص  یفارحنا  هدرکن  يادخ  ات  دنک  تکرح  نآ  ریسم  رد  دشاب و  راوتسا 

، ردام ردپ و  دزومآیم  رشب  دارفا  هب  هک  تسا  ینامسآ  ینادواج  میلاعت  یهلا و  نیناوق  تیاعر  انامه  دروم ، نیا  رد  لوصا  نیرتنئمطم  اذل 
ریثأت نودـب  يرتشیب ، ّتقد  يزوسلد و  اب  دـنراد و  یهاـگآ  هبرجت و  هراـب  نیا  رد  نادـنزرف  زا  شیب  هراومه  یمومع ، يداـع و  طیارـش  رد 

تیاضر رظن و  بلج  ردام و  ردپ و  اب  هرواشم  ساسا ، نیا  رب  دنریگب . هدنزاس  هتـسیاش و  تامیمـصت  دنناوتیم  رذگدوز  ینآ و  تاساسحا 
نآ زا  یّطخت  هدروآ و  رامش  هب  ناکرا  تابجاو و  ضیارف و  هلمج  زا  ار  نآ  یخرب  دریگیم و  رارق  نارتخد  جاودزا  یلصا  طیارش  زا  نانآ ،

. دناهتسناد بجاو  طاقسا  دح  رد  اوران و  يراک  ار 
ینادان يور  زا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یقطنم  ینالقع و  حیحـص و  يهبنج  یتسیاب  مه  تیاضر  هزاجا و  نیا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  همه  نیا  اب 

نودب ار  نآ  هدرک و  هدافتـساءوس  دوخ  تردق  نیا  زا  ردام  ردـپ و  ای  دوش و  حرطم  ردام  ردـپ و  تفلاخم  يهلأسم  تجاجل ، ای  ینمـشد  و 
بلـس نانآ  زا  یّقح  نینچ  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  یقطنم  ریغ  تالیامت  یهاوخدوخ و  اهنت  دنریگ و  راک  هب  ینالقع  لیلد  تهج و 

رارق مالسا  سدقم  عراش  هّجوت  رظن و  دروم  ًالماک  هاوخلد ، هتسیاش و  ِرسمه  باختنا  رد  زین  رتخد  يدازآ  تیاضر و  هک  نانچنآ  ددرگیم .
ياج چیه  رد  هجوت  قمع و  تعـسو و  همه  نآ  اب  ار  نآ  ریظن  هک  تسا  هدـش  روظنم  یقوقح  ناملـسم  نارتخد  يارب  دروم  نیا  رد  هتفرگ و 

. درک ادیپ  ناوتیمن  رگید 
س)  ) همطاف شرتخد  تسا ، نیمز  يور  رد  ینامسآ  نیناوق  هدننک  هدایپ  یهلا و  ياههمانرب  يرجم  راذگ و  هیاپ  دوخ  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ 

تیاعر وا و  هدـیقع  يدازآ  يارب  دراد ، اور  هراب  نیا  رد  يراشف  لـیمحت و  نیرتمک  هک  نیا  نودـب  تشاذـگ و  دازآ  رهوش  باـختنا  رد  ار 
ربمایپ هک  دوب  نآ  اجنیا  رد  مهم  هتکن  دشاب . مالسا  خیرات  هعماج و  يارب  یقشمرس  رما ، نیا  ات  دش  لئاق  ار  مارتحا  لامک  شیمالـسا  قوقح 
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یتآ ياهلسن  يرشب و  عماوج  تحلصم  ریخ و  هکلب  وا ، يهدنیآ  تشونرـس  طقف  هن  همطاف ، جاودزا  رما  رد  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  (ص )
. تسا حرطم  مالسا 

. دـشاب هدرک  بلـس  نانآ  زا  ار  رایتخا  هدارا و  هک  دوب  هدـشن  هدـید  زگره  یلو  دوب ، هداد  رهوش  رتخد  دـنچ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  نیا  اـب 
، تفر ص )  ) مالـسا ربمایپ  دزن  س )  ) هیـضرم يارهز  يراگتـساوخ  يارب  مالـسا  روالد  عاجـش و  زابرـس  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  یماگنه 

: دندومرف ص )  ) مالسا ربمایپ 
یئاضران تمالع  هب  وا  اما  ماهتـشاذگ . نایم  رد  مرتخد  اب  ار  هلأـسم  نیا  ًاصخـش  نم  دـناهدمآ و  يراگتـساوخ  هب  رگید  رفن  دـنچ  نونکاـت  »

. تسا هدنادرگرب  ار  دوخ  هرهچ 
«. مناسریم وا  عالطا  هب  ار  وت  يراگتساوخ  زین  نونکا 

ع)  ) نینمؤملاریما اب  جاودزا  رد  س )  ) ارهز ترضح  تبثم  باوج   - 6

: دومرف ص )  ) ربمایپ ع )  ) نانمؤم ریما  يراگتساوخ  زا  سپ 
! ناج یلع 

اما ماهداهن  نایم  رد  وا  اب  ار  نانآ  ياضاقت  نم  دـناهدمآ و  س ) « ) همطاف  » يراگتـساوخ هب  رگید  يرایـسب  وت  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
. مدرگرب ات  شاب  امش  کنیا  ماهدناوخ ، ار  تقفاوم  مدع  یتیاضران و  راثآ  ینشور  هب  شکانبات  يهرهچ  رد 

اب كرتشم  یگدـنز  يارب  وا  توعد  و  ع )  ) نانمؤم ریما  ياضاقت  دـمآ و  شیوخ  ياـتمهیب  هناـگی و  تخد  دزن  تساـخرب و  ص )  ) ربماـیپ
هجیتن راظتنا  هب  يرگید  قاطا  رد  مه  ع )  ) نانمؤم ریما  هک  هنوگنامه  تسـشن  خـساپ  راظتنا  هب  تشاذـگ و  نایم  رد  وا  اـب  ار ، س ) « ) همطاـف »

. دوب هتسشن  شیوخ  ياضاقت 
طیارـش لاس و  نس و  راگتـساوخ ، یناـسنا  یقـالخا و  ياـهیگژیو  هک  ددرگیم  ریزگاـن  زوسلد  هاوخریخ و  ردـپ  هاـگ  یطیارـش ، نینچ  رد 
یهاگآ شنیب و  يور  زا  شرتخد  ات  دزاس  نشور  دشابن -  انشآ  هک  یتروص  رد  شرتخد -  يارب  ار  وا  تایصوصخ  رگید  لغش و  یمسج ،

ع)  ) یلع هک  ارچ  دوـبن ، لـحارم  نیا  هب  زاـین  س ) « ) همطاـف  » زا ع )  ) یلع يراگتـساوخ  دروـم  رد  اـما  دریگب  جاودزا  هـب  میمـصت  ییاـناد  و 
زا تخانشیم و  یگتسیاش  هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هنازرف  تخد  دوخ  دشاب و  هتشاد  یفرعم  هب  زاین  هک  تشاد  نآ  زا  رتهدش  هتخانش  ياهرهچ 

. دوب هاگآ  وا  يدرمناوج  تیارد و  یناسنا ، تالامک  یقالخا ، ياهیگژیو  ناشخرد ، يهقباس 
: دیوگب هک  درک  هدنسب  نیمه  هب  یمارگ  ربمایپ  مه ، تهج  نیمه  هب 

! ناج همطاف » »
هراومه شیوخ  راـگدرورپ  زا  نم  تسا و  نشور  تیارب  مالـسا  رد  شیزاتـشیپ  يرترب و  يدـنواشیوخ ، هک  تسا  یـسک  نیمه  ع ) « ) یلع »

رد ترظن  تسوت ، ناهاوخ  هک  تسا  یلع »  » نیا کـنیا  دـنیزگرب و  وت  يرـسمه  هب  ار  اـهناسنا  نیرتبوبحم  نیرتهتـسیاش و  هک  ماهتـساوخ 
؟ تسیچ وا  داهنشیپ  دروم 

مئالع و هکنآیب  دیزگرب  ار  انعم  رپ  توکـس  حیرـص ، خساپ  ياج  هب  دینـش و  ّتقد  هب  هژاو  نیرخآ  ات  ار  ص )  ) ربمایپ نانخـس  س )  ) همطاف
. دهد ناشن  دوخ  زا  تقفاوم  مدع  یتیاضران و  ياههناشن 

هک دوب  اـجنیا  دـناوخ . ار  ع )  ) یلع اـب  دـنویپ  تبغر  قوش و  وا  هوکـشرپ  يامیـس  زا  تسیرگن و  شرتخد  يامیـس  رب  تقد  هب  ص )  ) ربماـیپ
: دومرف تساخرب و 

(207 . ) اهاضر اهرارقا و  اهتوکس  ربکا …  هللا 
. تسا یضار  قفاوم و  دنویپ  نیا  اب  وا  يرآ ، تسوا ، تیاضر  تقفاوم و  رگناشن  وا  يانعم  رپ  توکس 
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اهنامسآ رد  ع )  ) نینمؤملاریما و  س )  ) ارهز ترضح  سدقم  دنویپ   - 7

زین ع )  ) یلع داتـسرف و  وا  لابند  هب  ار  یـسک  دـهد  تراشب  س )  ) همطاف ياضر  هب  ار  ع )  ) یلع هکنیا  يارب  ناهاگحبـص  ص )  ) ادـخ لوسر 
. تفای روضح 

: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ربمایپ
کمرکا ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  یلع  ای  رـشباف   ) درک هاگآ  رفن  ود  امـش  ینامـسآ  جیوزت  هب  ارم  دمآ و  مدزن  هب  ادـخ  يهتـشرف  زیزع  يومع  رـسپ 

.( تعمس نذا  تار و ال  نیعال  امب  همرکا  هّبحا  هّیلو و  مرکا  اذا  یلاعت  هَّللا  نا  ًادحا و  اهلثمب  مرکی  مل  ًهمارک 
نوچ گرزب  يادـخ  تسا و  هدومنن  نآ  دـننامه  سکچیه  هب  هک  دومرف  یتـمارک  ار  وت  گرزب  دـنوادخ  ع ،)  ) یلع اـی  وـت  رب  داـب  تراـشب 
. دشاب هدینشن  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  تشاد  دهاوخ  یمارگ  ار  وا  يزیچ  هب  دهد  رارق  میرکت  دروم  ار  شتسود  دهاوخب 

: تفگ یهلا  تبهوم  نیا  زا  رّکشت  روظنم  هب  ع )  ) یلع
(208 .« ) یتیرذ یف  یل  حلصا  هیضرت و  احلاص  لمعا  نا  يدلاو و  یلع  یلع و  تمعنا  یتلا  کتمعن  رکشا  نا  ینعزوا  بر  »

 … مروآ ياج  هب  يدومرف  اطع  نم  هب  هک  ار  یتمعن  رکش  ات  نک  يرای  ارم  اراگدرورپ 

جاودزا نامز  رد  س )  ) ارهز ترضح  نس  خیرات و   - 8

ای هن  س )  ) ارهز مردام  جاودزا  ماگنه  دش . عقاو  هبیط  يهنیدـم  رد  ترجه  مود  لاس  مارحلا  هجحيذ  هام  لوا  زور  رد  كرابم  جاودزا  نیا 
. دوب هلاس  هد 

. تسا جاودزا  لاس  رد  س )  ) رهطا يارهز  كرابم  ّنس  رد  ام  ثحب  کنیا 
: مینکیم رکذ  قیقد  یناشن  اب  هماع  هعیش و  عبانم  زا  ار  یگلاس  هد  رثکادح  یگلاس و  هن  رب  جاودزا  لاس  رد  ترضح  نس  دّیؤم  لاوقا  اذل 

: دیوگیم بیسم  نب  دیعس  ص 340 ، یفاک : يهضور  . 1
: مدرک ضرع  ع )  ) هیلع نیسحلا  نب  یلع  هب 

؟ درک جیوزت  ع )  ) یلع هب  ار  س )  ) همطاف ص )  ) هَّللالوسر نامز  هچ  رد 
: دومرف

. دوب هلاس  هن  س )  ) همطاف زور  نآ  هنیدم و  رد  ترجه  زا  دعب  لاس  کی 
: یلیبدرا ققحم  هعیشلا ، هقیدح  . 2

: دیوگیم ص 174 ،
ترجه مود  لاس  رد  دوب و  هکم  رد  شراوگرزب  ردپ  اب  لاس  تشه  نوچ  هدوب ، هلاس  هد  جاودزا  ماگنه  س )  ) همطاف هک  تسنآ  لاوقا  ّحصا 

. دش عقاو  جیوزت 
. یفاک هضور  زا  ج 19 ص 116  راونالاراحب : . 3

: دیوگیم رباج  هک  هدرک  لقن  بقانم  زا  ج 43 ص 6  راونالاراحب : . 4
زین هجحيذ  مشـش  زور  درک و  جیوزت  ع )  ) یلع هب  ار  س )  ) همطاف مارحلا  هجحيذ  لوا  رد  دعب  لاس  ود  دـمآ  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمایپ یتقو 

. دوب س )  ) همطاف یسورع  ردب  گنج  زا  دعب  هجحيذ  مشش  هبنشهس  زور  رد  هدش ، تیاور 
. تشذگ هک  هنوگنامه  هدرک  لقن  نآ  زا  راحب  هک  بوشآرهش  نبا  بقانم  . 5
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. تسا هدرک  رکذ  هلاس  هن  ار  ترضح  جاودزا  تقو  رد  هدرک و  لقن  ار  یفاک  ثیدح  ج 1 ص 96  ینارحب : راربالا ، هیلح  . 6
: دیوگیم رد ص 132  یناشخدب 1126 ه : راربالا ، لزن  . 7

هن س )  ) همطاف زور  نآ  رد  درک و  جـیوزت  ع )  ) یلع هب  ناضمر  اـی  بجر  هاـم  رد  ترجه  مود  لاـس  رد  ار  س )  ) همطاـف ص )  ) مرکا ربماـیپ 
. تشاد لاس 

. دوب هکم  رد  شردپ  اب  لاس  تشه  س )  ) همطاف هدرک : لقن  یفاک  زا  ج 1 ص 235  یناهبهب 1285 ه : هبکاسلا ، هعمدلا  . 8
زا ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  درک و  جـیوزت  ع )  ) یلع هب  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هنیدـم  هب  دورو  زا  سپ  لاس  کی  درک و  ترجه  هنیدـم  هب  دـعب 

. دوب هدنز  زور  ود  داتفه و  شردپ  زا  دعب  تشاد و  لاس  هدجیه  وا  تفر  ایند 
: هک هدرک  لقن  همغلا » فشک   » زا هحفص  نامه  رد  هبکاسلا  هعمدلا  . 9

ردپ تافو  رد  شرمع  دوب و  هنیدم  رد  شردپ  اب  لاس  هد  درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  دـعب  دوب و  هّکم  رد  شردـپ  اب  لاس  تشه  س )  ) همطاف
. درک یگدنز  ع )  ) نینمؤملاریما اب  زور  جنپ  داتفه و  ردپ  تافو  زا  دعب  دوب و  لاس  هدجیه 

: دیوگیم ص 77  هعیرشلا ، نیحایر  . 10
، دوب ع )  ) یفص مدآ  طوبه  زا  دعب  لاس  تشه  تسیود و  رازه و  شش  يرخالا  يدامج  متسیب  هعمج  زور  رد  س )  ) همطاف تدالو  نیاربانب 
زا و  هدوب ) طوبه  زا  دعب  هدزناش  تسیود و  رازه و  شـش  لاس  لوالاعیبر  رهـش  مهدزاود  هبنـش  زور  هنیدم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  لوزن  (و 
زور هد  لاس و  کی  دوب -  ع )  ) یلع اب  س )  ) همطاف جیوزت  هام  هک  ترجه -  مود  لاس  بجر  رهـش  لوا  ات  هنیدم  هب  س )  ) همطاف دورو  زور 

. دوب دهاوخ  يرمق  هام  هس  لاس و  هن  فافز  تقو  رد  همطاف  رمع  مینک ، لقن  يرمق  لاس  هب  ار  یسمش  ياهلاس  نوچ  دوب ، يرمق 
: هدمآ هعیرشلا ص 77  نیحایر  رد  . 11

زا دعب  دنداد و  رارق  يوبن  ترجه  لاس  يادـتبا  دـندومرف و  ترجه  هنیدـم  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  لوالاعیبر  هام  هک  تسا  نیا  قح  لوق 
ارهز يهمطاف  هتفر و  ردـب  يهوزغ  هب  لاس  نآ  ناضمر  هام  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  دوشیم ، ترجه  لاس  رگید  یناـثلا  عیبر  هک  لاـس  کـی 

. دوب هدیسر  غولب  دح  هب  هتشذگ  لاس  هن  شکرابم  نس  زا  یناثلا  عیبر  نیا  رد  (س )
: دیوگیم ص 79  هعیرشلا : نیحایر  . 12

فارطا و زا  دیسر ، یمسج )  ) دشر لامک  هب  اهنع  هللا  یضر  هملـسما  يهرجح  رد  تشذگ و  لاس  هن  س )  ) ارذع لوتب  كرابم  نس  زا  نوچ 
 … دندرک تکرح  دندمآ و  ناجیه  هب  لطاب  لایخ  دصق و  نیا  هب  ریاشع  ياسؤر  لئابق  يامظع  هنیدم و  لها  زا  فانکا 

: دیوگیم خیراوتلا ص 92  بختنم  . 13
زور ات  تثعب  زور  زا  هک  هدوب ، مراهچ  لاـس  رخآ  رد  ًارهاـظ  تثعب و  زا  دـعب  لاـس  جـنپ  يرخـالا  يداـمج  رد  ترـضح  تدـالو  دـش  هتفگ 

هد هام و  تشه  لاس و  تفه  ترجه  تقو  رد  هرّدـخم  نس  سپ  تسا ، هتـشذگ  زور  هس  تسیب و  هام و  ود  لاس و  راـهچ  هردـخم  تدـالو 
. دوشیم زور  کی  هام و  تفه  لاس و  هن  ام  راتخم  رب  هردخم  فافز  نیح  رد  سپ  هدوب . زور 

: دنکیم لقن  سورد  یفاک و  زا  خیراوتلا ص 92  بختنم  . 14
. تسا هدوب  مّود  لاس  ناضمر  يهمین  رد  ع )  ) یبتجم ترضح  تدالو  تثعب و  مجنپ  لاس  رد  ترضح  تدالو 

. دناهتشاد هام  تفه  لاس و  تشه  ترضح  فافز ، تقو  نیاربانب 
: دیوگیم لوق  نیا  لقن  زا  دعب  خیراوتلا  بختنم  بحاص 

لوا لوق  هب  اـنب  یلو  هدیـسرن ، غولب  نس  هب  زونه  هاـم  تفه  لاـس و  تشه  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  داعبتـسا  دـیاش  و  تسا » دـیعب  نیا  «و 
دوشیم و يراج  جاودزا  دقع  غولب  زا  لبق  اریز  درک ؛ داعبتسا  عفر  ناوتیم  مود  لوق  رد  هچ  رگا  هدیسر ؛ غولب  نس  هب  اریز  درادن ، داعبتـسا 

. دوشیم لح  فافز  یسورع و  دقع و  نیب  هلصاف  اب  زین  نآ  دوشیمن و  فراعتم  یسورع 
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، خسان مّدقت  رطاخ  هب  ًارهاظ  هک  تسا  هعیرشلا ص 77  نیحایر  لوا  لوق  نامه  ج 1 ص 35  س )  ) همطاف ترضح  دلج  خیراوتلا  خسان  . 15
. تسا هدرک  لقن  خسان  زا  نیحایر 

: دیوگیم ص 30  یبعک ) دواد  الم  ( ) س  ) ءارهزلا همطاف  باتک  رد  . 16
هنیدم هب  دعب  دوب و  هکم  رد  شردپ  اب  لاس  تشه  هدوب و  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  هعمج ، بش  رخآ  تاعاس  رد  هکم ، رد  س )  ) همطاف دـلوت 

زا سپ  لاس  ود  ع )  ) یلع اب  وا  جاودزا  دوب و  ع )  ) یلع اب  یتدـم  كدـنا  شردـپ  زا  دـعب  دوب و  شردـپ  اب  لاس  ود  اجنآ  رد  درک و  ترجه 
. دوب هنیدم  هب  دورو 

: دیوگیم ص 35  س )  ) ءارهزلا همطاف  رد  یبعک  دواد  الم  . 17
. تسا ترجه  مود  لاس  هّجحيذ  رد  شفافز  ناضمر و  هام  رد  س )  ) ارهز جاودزا 

: دیوگیم يروجک ص 352 ، هیمطاف ، صئاصخ  رد   - 18
هکنیا يهنیرق  هب  لوق  نیا  دصق … و  نیدب  دیـسر  دـشر  لامک  هب  هملـسما  يهرجح  رد  تشذـگ و  لاس  هن  زا  ترـضح  كرابم  نس  نوچ 

. تسا هدش  لقن  وا  زا  تسا ، ناسکی  خسان  اب  یناعم  ظافلا و  رد  ًانیع 
: دیوگیم هحفص  نامه  رد 

رارق يوبن  ترجه  لاس  يادـتبا  درک و  هنیدـم  هب  ترجه  ص )  ) لوسر ترـضح  لوالاعیبر  هاـم  رد  هک  تسا  نیا  دـنادیم  قح  ریقح  هچنآ 
همطاف دنتفر و  ردب  يهوزغ  هب  لاس  نآ  ناضمر  هام  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دوشیم ، مود  لاس  رگید  یناثلا  عیبر  هک  لاس  کی  زا  دـعب  داد و 

. دوب هدیسر  غولب  دح  هب  هتشذگ و  لاس  هن  شکرابم  نس  زا  مود  یناّثلا  عیبر  نیا  رد  س )  ) ارهز
: دیوگیم دنکیم و  لقن  ینیلک  زا  ار  مود  لاس  هب  لوخد  ترجه و  زا  دعب  لاس  کی  هحفص  نیمه  رد  هیمطاف  صئاصخ  . 19

. تسا نیمه  قح 
: دیوگیم موس ، ءزج  لوا  دلج  ریم  دناوخ  ریسلا ، بیبح   - 20

. تشگ دقعنم  تحکانم  دقع  ناوناب  يهدیس  نادرم و  هاش  نایم  ترجه  زا  مود  لاس  رد 
: دیوگیم زا ص 15  دعب 

. دوب هلاس  هن  ع )  ) تیبلها تیاور  هب  س )  ) ارهز نامز  نآ  رد  و 
: دیوگیم هنیفسلا ج 8 ص 244  كردتسم  رد  . 21

. تسا هتشاد  لاس  هن  ترضح  زور  نآ  هدوب و  ترجه  لوا  لاس  رد  س )  ) همطاف جاودزا 
: دیوگیم مظن  اب  س )  ) ارهز ترضح  تالاح  رد  ص 20  ینیئان : ءاملعلا  ماظن  دمحم  ازریم  هادهلا ، هرکذت  . 22

مارحلا هّجح  يذ  لّوا  یف  مارکلا  دلاو  نم  تجّوز  دق 
يرولا ریخ  یضترملاب  اهجّوز  ایور  ام  یلع  اهنم  سداس  وا 

ناحجرلاب حّرص  ام  صن و  ناتیاورلاب  یسلجملا  و 
همطاف جاوز  تناک  هرجه  نم  هبّیطلا  یف  یضم  دق  ماع  دعب  نم 

انیور اذکه  جاّوزلا  لاح  انینسلا  نم  عستلا  هنبا  یه  و 
برقالا یف  مرحم  یف  ناک  دق  برعلا  ریما  یلا  اهفافز 

املعیلف هلیل  قودصلا  يور  امک  نیرشع  يدحا و  یف  ناک  دق 
. تسا هتشاد  لاس  هن  جاودزا  ماگنه  س )  ) همطاف هک  هدرک  حیرصت  مظن  نیا  رد 

: دنکیم لقن  هعیشلا  نایعا  مود  دلج  زا  ینسح ص 326  فورعم  مشاه  ص ،)  ) یفطصملا هریس  . 23
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. تسا هدوب  لاس  هدزای  هد و  هن و  نیب  س )  ) ارهز رمع 
. دش لقن  هک  روطنامه  ص )  ) یفطصملا هریس  قبط  مود ، ءزج  هعیشلا : نایعا  . 24

. تشذگ هبکاسلا  هعمدلا  زا  هک  هنوگنامه  مود  ءزج  همغلا : فشک  . 25
: دیوگیم ج 1 ص 95  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  دلج  خیراوتلا ، خسان  رد  رهپس  موحرم  . 26

. دوب ترجه  مود  لاس  رد  ع )  ) یلع اب  س )  ) همطاف جیوزت 
نامز نآ  زا  دوب و  ع )  ) یفص مدآ  طوبه  زا  دعب  تشه  تسیود و  رازه و  شش  لاس  يرخالا  يدامج  متـسیب  رد  س )  ) همطاف دالیم  لاس  و 

. دوب هام  نیا  رد  زین  ترضح  نآ  تافو  دشاب و  يرمق  زور  هد  لاس و  هن  ترجه  مود  لاس  بجر  هام  ات 
: هدرک لقن  نافلاخم  یضعب  زا  وا  و 

دیعب تداع  زا  نیا  دـشاب و  هدروآ  یگلاس  هد  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  هک  دوشیم  مزـال  هدوب ، هلاـس  هن  فاـفز  ماـگنه  س )  ) همطاـف رگا  هک 
. دشابن بیجع  ترضح -  نآ  زا  هّصاخ  ناگداز -  ربمغیپ  زا  میئوگب : هکنیا  زج  تسا ؛

ع)  ) نینمؤملاریما و  س )  ) ارهز ترضح  جاودزا  يهیرهم  نازیم  نییعت و   - 9

: دومرف درک و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ور  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
؟ دراد رایتخا  رد  جاودزا  يارب  يداصتقا  یلام و  تاناکما  زا  يزیچ  ایآ 

: داد خساپ  ترضح  نآ 
! داب تیادف  مردام  ردپ و 

داهج و يارب  هرز  کی  ریـشمش ، کی  رـضاح  لاح  رد  نم  تورث  يهمه  تسین . هدیـشوپ  امـش  رب  نم  يداصتقا  طیارـش  دنگوس  يادـخ  هب 
. تسا راک  بسک و  يارب  شکبآ  رتش  کی 

! يرآ
یگدـنز نامیپ  ص )  ) ربمایپ يهناگی  تخد  اب  دـهاوخیم  هک  تسوا  يداصتقا  یلام و  تاـناکما  یماـمت  نیا  تسا و  ع )  ) یلع ییاراد  نیا 

. ددنبب
: دومرف يراوگرزب  تمارک و  جوا  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  ریذپان  فصو  يدرمناوج  تقادص و  ربارب  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ 

! ناج یلع 
داهج هب  اهناسنا  تینما  قوقح و  زا  عافد  ادخ و  هار  رد  نآ  يهلیسو  هب  ات  يدنمزاین  وا  هب  امـش  هک  تسا  نیا  مرظن  تریـشمش ، دروم  رد  اما 

دمآرد راـک و  يهلیـسو  مه  نآ  هک  تسا  نیا  مرظن  زین ، ترتش  دروم  رد  یناـشنب . ناـشیاج  رـس  ار  ادـخ  راـک  زواـجت  نانمـشد  يزیخرب و 
ترفس يهشوت  داز و  مه  يروآیم و  مهارف  یگدنز  يهنیزه  تاهداوناخ  يارب  یهدیم و  بآ  ار  تناتسلخن  مه  نآ ، يهلیـسو  هب  تسوت .
: دندومرف ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  س )  ) ارهز ترضح  هیرهم  ناونع  هب  ع )  ) یلع ترضح  هرز  نییعت  زا  سپ  ییامنیم . اجباج  ار 

کنیا تقادـص ، افـص و  ناشن  هب  كرتشم و  یگدـنز  يارب  نامیپ  نیا  ربارب  رد  دروآ و  مهاوخ  رد  وت  جاودزا  هب  ار  ماهنازرف  تخد  نم  اما 
. مهدب ار  راک  نیا  بیترت  ات  روایب  ار  نآ  لوپ  شورفب و  ار  تاهرز 

گرزب ياوشیپ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  مهرد  دـصناپ  دودـح  هب  ار  شاهرز  تفاتـش و  رازاـب  هب  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هب  ع )  ) ناـنمؤم ریما 
. تشاد میدقت  یگدازآ  دیحوت و 

، ادـخ ناروآمایپ  رالاس  يهنازرف  تخد  یتیگ و  نانز  رالاس  یتسه ، ناهج  يوناـب  نیرتـالاو  نیرترب و  رهم » ، » لوپ نیا  هک  دـیدرگ  ررقم  و 
. ددرگیم بوسحم 
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یگداـس و نیمه  اـب  دروآرد و  ع )  ) ناـنمؤم ریما  جاودزا  هب  ار  شیوخ  يهنومن  تخد  تامدـقم ، نیا  اـب  ناسنیدـب و  ص )  ) یمارگ ربماـیپ 
هدـیچیپ مدرم  ياپ  تسد و  رب  هک  اج  هب  ان  ياهدـیلقت  تافارخ و  ماهوا ، نارگ  ياهریجنز  ات  تفریذـپ  ماـجنا  هوکـشرپ  دـنویپ  نیا  تلوهس 
هـسیاقم لباق  هوکـش  اب  نادـناخ  نیا  اب  زگره  يونعم  یتدـیقع و  یملع ، تلزنم  ماـقم و  رد  هک  یمدرم  ددرون و  مه  رد  ار  همه  دوب ، هدـش 

. دننک يوریپ  نانآ  يهناشنمدازآ  یناسنا و  يهویش  زا  ات  دنتسین ،
، هدازآ نارتخد  اـت  دروآرد  مالـسا  راوسهـش  دـقع  هب  كدـنا  ياهیرهم  اـب  دوب  یتیگ  ناـنز  رـالاس  هک  ار  شاهیاـمنارگ  تخد  ص )  ) ربماـیپ

اهر نکـشرمک  تافیرـشت  نیگنـس و  ياههیرهم  طلغ ، موسر  بادآ و  اهدنب ، دیق و  نیا  زا  ار  نتـشیوخ  ناملـسم ، دنمـشیدنا  رکفنـشور و 
. دننزن زاب  رس  افو  كاپ و  قشع  افص ، ساسا  رب  ناسآ ، لهس و  جاودزا  زا  دنزاس و 

س)  ) ارهز ترضح  یقیقح  هیرهم  ای  ینامسآ  دنس   - 10

: دومرف شیوخ  ص )  ) لوسر هب  ادخ  هک  هدمآ  رگید  تایاور  زا  یضعب  رد 
، خلب رهن  ناورهن و  رـصم و  لین  تارفلا و  راهنا . هعبرا  ضرالا  یف  اهل  تلعج  هنجلا و  ثلث  ایندـلا و  سمخ  ع )  ) یلع نم  اهتلحن  تلعج  ینا 

(209 . ) کّتمال هّنس  نوکت  مهرد ، ۀئأم  سمخب  دمحم  ای  تنا  اهجّوزف ،
وا صوـصخم  ار  رهن  راـهچ  نـیمز  رد  دـیآ و  رد  ع )  ) یلع جاودزا  هـب  هـک  مداد  رارق  ع )  ) همطاـف رهم  ار  تـشهب  ثـلث  اـیند و  سمخ  نـم 

تـسا یبآ  رهن  ناورهن ، زا  دوصقم  اجنیا  رد  دادغب  کیدزن  تسا  يرهـش  مان  ناورهن  . ) ار خلب  رهن  ناورهن و  لین و  تارف و  رهن  مدـینادرگ .
(. تشاد رارق  رهش  نآ  کیدزن  هک 

. وت تما  يارب  زا  دشاب  یتّنس  ات  هد  رارق  مهرد  دصناپ  ار  س )  ) ارهز رهم  ص )  ) دمحم يا  وت  و 
. دوب صلاخ  رز  دوخن  ُهن  لاقثم و  ود  لداعم  هرقن  مهرد  دصناپ  نامز  نآ  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش 

: هک تسا  هدروآ  دروم  نیا  رد  لوالا » راثآ  لَوّدلارابخا و   » شیوخ باتک  رد  یقشمد » فسوی  نب  دمحا  »
ار وا  قادص  هدروآرد و  ع )  ) یلع جاودزا  هب  ار  يو  وا ، تیاضر  زا  سپ  شاهیامنارگ  ردپ  دینـش  هک  یماگنه  ص )  ) ربمایپ دـنمجرا  تخد 

: تفگ ترضح  نآ  هب  داد ، رارق  كدنا  رایسب 
! ادخ ربمایپ  يا  »

نانآ ام و  قرف  سپ  تسا ، يویند  ياـهرانید  اـهمهرد و  نیمه  زا  ناـنآ  يهیرهم  دـننکیم و  جاودزا  هنوگ  نیمه  زین  يداـع  مدرم  نارتخد 
؟ تسیچ

يهیرهم هک  یهاوخب  ادخ  زا  دوخ  ینادرگزاب و  ع )  ) یلع مردـقنارگ  يوش  هب  ار  يدام  يویند و  هیرهم  نیا  هک  منکیم  اضاقت  امـش  زا  نم 
.« دهد رارق  تما  ناراکهانگ  تعافش  ارم 

هتـشون هنوگ  نیا  نآ  رد  هک  دروآ  دوخ  اب  ریرح  زا  یحول  دمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هک  دوب  س )  ) همطاف يهتـساوخ  نیا  زا  سپ  تسرد 
: دوب هدش 

.« داد رارق  شردپ  تّما  ناراکهانگ  تعافش  ار  س )  ) همطاف يهیرهم  دنوادخ  »
: دومرف دنهد و  رارق  وا  نفک  نورد  رد  گرم  يهماگنه  هب  ات  تشاد  هاگن  ار  ینامسآ  دنس  نآ  ناوناب ، يوناب  مه  لیلد  نیمه  هب  و 

نذا هب  ص ،)  ) ربمایپ تّما  ناراکهانگ  زا  نآ  قبط  مریگیم و  تسدب  ار  ینامسآ  دنس  نیا  مدش ، هتخیگنارب  زیخاتسر  زور  رد  هک  یماگنه  »
تّمه ناوناب و  يوناب  هوکـش  تمظع و  رگـشیامن  تشذـگ  ناترظن  زا  هک  هنوگنامه  تیاور  نیا  میاـمنیم ». تعافـش  وا ، تساوخ  ادـخ و 
دروم زین  ص )  ) ربمایپ ياعد  دهاوخب و  وا  يارب  ار  زارفرپ  ماقم  نیا  عیفر و  تیعقوم  نیا  هک  دهاوخیم  شردپ  زا  وا  هک  ارچ  تسوا ، يالاو 

تقیقح زیخاتـسر  زور  رد  ادخ  تساوخ  هب  هک  دیآیم  دورف  ینامـسآ  دنـس  نآ  ص )  ) ربمایپ يهتـساوخ  ربارب  رد  دریگیم و  رارق  شریذـپ 
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. دوشیم نشور  همه  يارب  نآ 
: هک تسا  هدروآ  یفسن »  » زا سلاجملا » ههزن   » شیوخ باتک  رد  يروفص »  » دروم نیا  رد 

دـهد و رارق  زیخاتـسر  زور  رد  ص )  ) ربماـیپ تما  تعافـش  ار  وا  يهیرهم  دـنوادخ  هـک  درک  اـضاقت  یمارگ  ص )  ) ربماـیپ زا  س )  ) همطاـف »
.« تساوخ دهاوخ  ار  شیوخ  يهیرهم  هک  تسا  زور  نآ  رد  دش و  هتفریذپ 

تعافـش س )  ) همطاف يهیرهم  ءزج  زیخاتـسر  زور  رد  نیرفآ  ناهج  يادخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  رون  ناماما  زا  يرایـسب  تایاور  لاح  ره  هب 
. تسا هداد  رارق  ص ،)  ) ربمایپ تما  ناراکهانگ  قح  رد  ار  وا 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  لاعتم  دنوادخ  هبطخ 

: درک تئارق  ص )  ) ادخ لوسر  رب  لیئربج  تسب و  شقن  ظوفحم  حول  رب  هبطخ  نیا 
دمحم بیبح  بلاطیبا  نب  یلع  یلع  اوکراب  یتنج  ناکـس  یتکئالم و  ای  یئاما  يدـیبع و  مهلک  قلخلا  یئایربک و  همظعلا  یئادر و  دـمحلا  »
نیبـنلا نم  یلا  لاـجرلا  بحا  نم  یلا  ءاـسّنلا  َّبحا  تـجّوز  دـق  اـمهیلع و  تکراـب  دـق  یناـف  دـمحم  تـنب  س )  ) همطاـف ع )  ) یلع و  (ص )

(210 .« ) نیلسرملا
رب نم ، تشهب  ناـنکاس  يا  مناگتـشرف و  يا  دـنم  زینک  نم و  هدـنب  قـلخ  ماـمت  نـم و  صوـصخم  یگرزب  تـمظع و  نـم و  يادر  شیاـتس 
نآ رب  نم  اریز  دییوگب ؛ دابکرابم  ص )  ) دمحم رتخد  س )  ) همطاف رب  دییوگب و  کیربت  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ینعی  ص )  ) دمحم رادتـسود 

. مدومن جیوزت  نالوسر  ءایبنا و  زا  نادرم  نیرتبوبحم  هب  ار  نانز  نیرتبوبحم  مداد و  تکرب  ود 
: درک ضرع  لیحار  مان  هب  ناگتشرف  زا  یکی  هک  هدمآ  دنس  نامه  رد 

؟ تسیچ رد  اهنآ  تکرب  اهلاراب 
: دش باطخ 

ار اهنآ  يهیرذ  هک  مدوخ  لالج  تزع و  هب  مداد و  رارق  قلخ  رب  دوخ  تّجح  ار  اهنآ  مدـینادرگ و  بجاو  قیـالخ  عیمج  رب  ار  اـهنآ  ِتبحم 
. منکیم جاجتحا  قلخ  رب  اهنآ  دوجو  هب  ءایبنا  زا  سپ  مدرپس و  اهنآ  تسد  هب  ار  ملاع  نداعم  مامت  هتخاس و  نیمز  رد  دوخ  رادهنازخ 

: تفگ هک  دنکیم  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  همغلا » فشک   » رد
: دومرف ياهظحل  زا  سپ  تشگ و  رهاظ  شنیبج  رد  یحو  راثآ  هک  مدوب  ص )  ) ایبنالامتاخ ترضح  روضح  رد  نم 

؟ هدروآ ماغیپ  هچ  نم  هب  لیئربج  هک  ینادیم  سنا  يا 
: متفگ

: دومرف هَّللالوسر  ای  هن 
: دومرف نم  هب  هاگنآ  منک  جیوزت  ع )  ) یلع هب  ار  س )  ) همطاف ات  هداد  نامرف  ادخ  هک  دروآ  ماغیپ  ادخ  بناج  زا  نم  هب  لیئربج 

راـصنا رجاـهم و  هب  سلجم  نوچ  مدرک  تعاـطا  نم  دـنوش ، رـضاح  اـت  نک  ربـخ  ار  راـصنا  ریبز و  هحلط و  ناـمثع و  رمع و  رکبوـبا و  ورب 
هرقن لاقثم  راهچ  هب  منک  دـقع  وت  يارب  ار  س )  ) همطاف هک  هدومرف  رما  ارم  راگدرورپ  یلع  اـی  دومرف  تساوخ و  ار  ع )  ) یلع دـش ؛ هتـسارآ 

؟ یتسه یضار  ایآ 
: درک ضرع 

. دومرف داریا  ار  دقع  هبطخ  تفر  ربنم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  دنتفگ ، دابکرابم  راّضح  يهمه  متسه ، یضار  هَّللالوسر  ای 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  ص )  ) ربمایپ هبطخ 
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هئامـس و یف  هرما  ذـفانلا  هدـنع  اـمیف  هیلا  بوغرملا  هباذـع ، نم  بوعرملا  هناطلـسل ، عاـطملا  هتردـقب ، دوبعملا  هتمعنب ، دومحملا  هللادـمحلا  »
دق لج  زع و  هللا  نا  مث  ص )  ) دمحم هیبنب  مهمرکا  هنیدب و  مهّزعا  هتزعب و  مهمکحا  هتمکحب و  مهّزیم  هتردـقب و  قلخلا  قلخ  يذـلا  هضرا ،

ءاملا نم  قلخ  يذـلا  وه  ّلجوّزع و  لاقف  مانالا  اهمزلا  ماحرالا و  اهب  حـشوا  ماثالا و  اهب  خـسن  اضرتفم  ارما  اقحال و  ابـسن  هرهاـصملا  لـعج 
ردق و ءاضق  لکلف  هلجا  یلا  يرجی  هردق  هردق و  یلا  يرجی  هئاضق  هئاضق و  يرجی  هللا  رماف  اریدق  کبر  ناک  ارهـص و  ابـسن و  هلعجف  ارـشب 

. باتکلاما هدنع  تبثی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  باتک  لجا  لکل 
؟ یلع ای  تیضرا  هضف ، لاقثم  هامعبرا  یلع  هتجوز  دق  یلع و  نم  همطاف  جوزا  نا  ینرما  یلاعت  هللا  نا  مث 

: یلع لاقف 
. هلوسر نع  هللا و  نع  تیضر 

(211 .« ) ًابیط ًاریثک  امکنم  جرخا  امکیلع و  كراب  امکدج و  دعسا  امکلمش و  هللا  عمج  ص )  ) لاقف
تنطلـس و هب  دوـمرف و  مّرکم  تعاـطا  تردـق  هب  تشاد و  بّرقم  تیدوـبع  تمعن  هب  ار  ناگدـنب  هک  تـسا  راوازـس  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
هک يدـنوادخ  تسا ، ذـفان  نیمز  اهنامـسآ و  رد  شرما  هک  ییادـخ  دومرف  كاـنمیب  تمعن  باذـع و  هب  تخاـس و  داـقنم  عیطم و  تلوـص 

مکحتسم ار  اهنآ  تیصخش  هتشر  نامیا  تزع  هب  دومرف و  صخشم  زیامتم و  مه  زا  دوخ  تمکح  هب  دیرفآ و  دوخ  تردق  هب  ار  تادوجوم 
. داهن ّتنم  اهنآ  رب  ص )  ) دمحم توبن  هب  تشاد و  یمارگ  تلیضف  نید و  هب  و 

رما داد و  تفلا  هدومرف و  قحلم  مه  هب  ار  ماوقا  دارفا و  هلیـسو  نیدب  داد و  رارق  يدنواشیوخ  ببـس  ار  يداماد  ترهاصم و  هک  ییادخ  نآ 
درک مودعم  وحم و  ار  یتسرپتب  راثآ  روتسد ، نیا  اب  داد و  رارق  شیوخ  يدنوادخ  ياهّتنس  زا  دننک و  تعاطا  همه  ار  هضیرف  نیا  دومرف 

. درک مزلم  نآ  يارجا  روتسد و  نیا  هب  ار  مدرم  داد و  تنیز  يداماد  جاودزا و  هب  ار  ناردام  ماحرا  و 
: دومرف هاگنآ 

. تسا اناوت  تراگدرورپ  داد و  رارق  بسن  ببس و  ناشنایم  دومرف و  قلخ  بآ  زا  ار  رشب  هک  تسا  یقلاخ  نآ  ّلجوّزع  دنوادخ 
دوشیم هناور  یلجا  يوس  هب  شردق  ددرگیم و  يراج  شردق  رب  هک  تسا  وا  ياضق  دنکیم و  ارجا  ار  شیاضق  هک  تسادخ  نامرف  سپ 

وا دزن  دـنکیم و  تابثا  ای  وحم  دـهاوخب  ار  هچنآ  تسا  وا  تسد  رد  قلطم  روط  هب  لک  راـیتخا  همه ، نیا  اـب  تسا  یباـتک  یلجا  ره  يارب  و 
: دومرف سپس  ظوفحم ) حول   ) باتکلاما تسا ،

دقع هب  ار  س )  ) همطاف قح ، رما  هب  ءاشنا و  دـصق  هب  نونکامه  و  ع )  ) یلع هب  ار  س )  ) همطاف منک  جـیوزت  هک  درک  رما  ارم  ملاع  راـگدرورپ 
: دومرف و  ع )  ) یلع هب  درک  ور  هاگنآ  هرقن . لاقثم  دصراهچ  رهم  هب  مدروآرد  ع )  ) یلع جاودزا 

؟ یتسه یضار  ایآ  ع )  ) یلع ای 
: تفگ تساخرب  دوخ  ياج  زا  ع )  ) یلع

: تفگ درک و  اعد  اهنآ  قح  رد  ص )  ) ادخ لوسر  نآ  زا  سپ  مدونشخ . وا  ص )  ) لوسر زا  یضار و  ادخ  زا 
تنمیم و اب  جاودزا  نیا  داب  كرابم  امش  رب  دنادرگ و  دنمتداعس  هدرک و  تخبشوخ  ار  امش  و  دیامن . فرط  رب  ار  امـش  تالکـشم  دنوادخ 

: دومرف دمآ و  ریزب  ربنم  زا  هاگنآ  دیآ . لمع  هب  امش  زا  هزیکاپ  كاپ و  نادنزرف 
(212 .« ) ءامسلا نم  لزن  اهجیوزت  ناف  س )  ) همطاف الا  مکجوزا  مکیف و  جوزتا  مکلثم  رشب  انا  امنا  »

. تسا هتفرگ  ماجنا  نامسآ  رد  وا  جیوزت  هک  س )  ) همطاف زج  مریگیم  نز  امش  زا  مهدیم و  نز  امش  هب  متسه  امش  دننامه  رفن  کی  نم 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  ع )  ) نینموملاریما يهبطخ 
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هللا رما  اّمم  حاکنلا  هیطحت و  هفلزت  هولـص  دّـمحم  یلع  هللا  یّلـص  هیـضرت و  هغلبت و  هداهـش  هللا  الا  هلا  هیدایا و ال  همعنال و  ًارکـش  هللادـمحلا 
تیـضر دق  اذه و  یعرد  اهقادص  لعج  همطاف و  هتنبا  هللالوسر  ینجّوز  دـق  هیف و  نذا  هللا و  هاضق  امم  اذـه  انـسلجم  هیـضر و  هب و  ّلجوّزع 

(213 . ) اودهشا هولئساف و  کلذب 
تداهـش وا و  زج  تسین  يراگدرورپ  تسا  ناگدنب  يهمه  لاح  لماش  شیاهتمعن  فاطلا و  هک  تسا  ازـس  ار  يدنوادخ  رکـش  ساپس و 

ریگارف و هراومه و  يدورد  ص ،)  ) دـمحم رب  قح  مالـس  دورد و  لماک و  يداقتعا  اب  اسر و  یتداهـش  شکاپ ، تاذ  تینادـحو  رب  مهدیم 
نادب راگدرورپ  هک  تسا  حاکن  سلجم ، نیا  عوضوم  هدیدرگ . سیـسأت  یهلا  سدقم  ياهتنـس  زا  یکی  دروم  رد  ام  سلجم  دعب ، اما  یقاب ،

. تسا هداد  اضر  هدومرف و  رما 
هداد رارق  نم  نینهآ  هرز  نیا  ار  وا  رهم  هدومرف و  جـیوزت  نم  رب  ار  س )  ) همطاـف شرتـخد  لاـعتم  دـنوادخ  ناـمرف  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  و 

نم يرـسمه  هب  س )  ) همطاف شرتخد  هک  دـیهد  تداهـش  دیـسرپب و  وا  زا  ار  عوضوم  نیا  نارـضاح ، امـش  مداد ، اضر  نادـب  زین  نم  تسا ،
. تسا هدمآرد 

یگمه هاـگنآ  تسا ؛ نینچ  يرآ  هک  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  دندیـسرپ  ار  بتارم  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سلجم  نارـضاح  عـقوم  نیا  رد 
. دنتفگ کیربت  اهنآ  هب  هدومن و  بلط  ریخ  تکرب و  لاعتم  دنوادخ  زا  داماد  سورع و  يارب  هتشادرب و  اعد  هب  تسد 

یلو دنرتسگب . رورـس  طاسب  دـننک و  ینامداش  نشج  نیا  یلاحـشوخ  هب  ات  دومرف  رما  دوخ  نانز  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  سلجم ، نایاپ  رد  و 
: دومرف تفای  نایرگ  ار  وا  دیسر  همطاف  شرتخد  دزن  هب  نوچ  ص )  ) ادخ لوسر  راظتنا ، فالخرب 

؟ کیکبی ام  »
تاومـسلا و تماداـم  سمخلا  کـنع  قدـصا  کـجوز و  هللا  نکلو  کـتجوز  اـنا  اـم  هکتجوز و  اـم  هنم  ریخ  یتیب  لـها  یف  ناـک  ول  هللاوف 

(214 .« ) ضرالا
؟ تسا هدش  تاهیرگ  ثعاب  يزیچ  هچ  مرتخد 

هب تسا و  یهلا  جیوزت  یلع  هب  وت  جیوزت  نکل  مدرکیم ، جیوزت  وا  هب  ار  وت  دوب  یلع  زا  رتهب  نم  تیبلها  نایم  رد  یسک  رگا  مسق  ادخ  هب 
. تسا هداد  رارق  ایند  مجنپ  کی  ار  وت  رهم  هتفرگ و  تروص  جاودزا  نیا  ادخ  نامرف 

س)  ) ارهز ترضح  دقع  رد  هکئالم  عمج  رد  لیئربج  هبطخ 

. ور الاب  تمارک  ربنم  رب  هک  نیما  لیئربج  يوس  هب  ادخ  داتسرف  یحو 
: تفگ دناوخ و  هبطخ  درک و  فقوت  داتسیا و  تسار  تفر و  الاب  نآ  رب  لیئربج  سپ 

ینعی  ) رون زا  ار  یتروص  جـنپ  دومن  يدـنبتروص  ار و  حبـص  دومع  تفاکـش  دـیرفآ و  ار  اـهحور  هک  تسا  یئادـخ  صوـصخم  شیاـتس 
هدننک لزان  ار و  اهیندیئور  تسا  هدنروآ  نوریب  ار و  اههدنکارپ  تسا  هدـنروآدرگ  ار و  اههدرم  تسا  هدـننک  هدـنز  و  ار ) ع )  ) هبیط هسمخ 

ار اهتکرب  تسا 
:( تفگ هکنیا  ات  )

باوخ و ار  وا  اههجهل ، وا  رب  دوشیمن  ناهنپ  اهادـص و  وا  رب  دوشیمن  هابتـشا  ار ، اـهربا  تسا  هدـننک  داـجیا  ار و  ناـمدرم  تسا  هدـننیرفآ 
دریگیمن یشومارف 

:( تفگ هکنیا  ات  )
تسین يزابنا  کیرش و  وا  يارب  هک  یئاتکی  يادخ  رگم  یئادخ  تسین  هک  میهدیم  یهاوگ  و 

تسا وا  هداتسرف  وا و  هدنب  ص )  ) دمحم هک  میهدیم  یهاوگ  و 
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تسا وا  ربمغیپ  نیشناج  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هک  میهدیم  یهاوگ  و 
اهنامـسآ و لها  يهمه  ناگدننک و  حیبست  ناگدـننک و  عوکر  ناگدـش و  کیدزن  ناگتـشرف  هورگ  يا  دیـشاب  دـهاش  دـیهدب و  یهاوگ  و 

ءایصوا ياقآ  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  اب  ار  س )  ) ءارهز همطاف  ص ،)  ) نیما دمحم  رتخد  نایناهج ، ياهنز  هدیـس  مدرک  جیوزت  نم  هک  اهنیمز ،
نآ و ياههوک  نآ ، يایرد  نآ و  نابایب  نآ ، نامـسآ  نآ و  نیمز  ایند ، يهمه  کی  جـنپ  نایناهج  راگدرورپ  رما  هب  دـشاب  وا  يارب  هکنیا  رب 

. نآ ياهيراومه 
نایناهج ياهنز  هدیس  اب  ار  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  دوخ  ربمغیپ  یصو  دوخ و  یلو  مدرک  جیوزت  نم  هک  ناشیا  يوس  هب  ادخ  داتـسرف  یحو  و 

س)  ) ءارهز همطاف 

س)  ) ارهز ترضح  اب  ع )  ) نینمؤملاریما جاودزا  زا  سپ  دنوادخ  هیده 

: دومرفیم هک  میتفریم -  وا  اب  هک  كوبت -  گنج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  مدینش 
: هک تفگ  نم  هب  لیئربج  مدرک  جیوزت  نوچ  منک و  جیوزت  ع )  ) یلع اب  ار  س )  ) همطاف هک  درک  رما  ارم  یلاعت  يادخ 

زا ار  نآ  ياهفقس  هدش و  هتـسب  مکحم  الط  اب  هک  تسا  توقای  زا  رگید  نوتـس  ات  ینوتـس  ره  نیب  هک  ؤلؤل  زا  درک  انب  یتشهب  یلاعت  يادخ 
الط و زا  نآ  تشخ  کی  هک  داد  رارق  نآ  رد  یئاههفرغ  هداد و  رارق  توقای  اب  هدـنهد  قرب  ؤلؤل  زا  ار  نآ  ياهقاط  هداد و  رارق  زبس  دـجربز 

ياههمـشچ نآ  رد  تسا و  دـجربز  زا  نآ  تشخ  کـی  توقاـی و  زا  نآ  تشخ  کـی  رد و  زا  نآ  تشخ  کـی  هرقن و  زا  نآ  تشخ  کـی 
هب دوـشیم  هبعـش  هبعـش  هک  هداد  رارق  رُد  زا  یئاـههبق  اـهرهن  نآ  يـالاب  هتفرگ و  ارف  ار  اـهنآ  فارطا  یئاـهرهن  هـک  هداد  رارق  ياهدنـشوج 
هناد کی  زا  هداد  رارق  یتخت  هبق  ره  رد  هدومن و  انب  ياهبق  يرـصق  ره  رد  هدرک و  هطاحا  اهتخرد  عاونا  ار  اههبق  نآ  رود  الط و  ياـهریجنز 

ره رد  هتخیمآ و  ربنع  کشم و  نآ  ناـیم  رد  هک  هتـساریپ  نارفعز  هب  نآ  نیمز  شرف  هدـیناشوپ و  قربتـسا  سدنُـس و  هب  ار  نآ  دیفـس و  رُد 
رد شورفم و  ياهبق  ره  تسا و  تخرد  ود  يراج و  همشچ  ود  يرد  ره  رد  هک  هداد  رارق  رد  دص  ياهبق  ره  يارب  تسا و  ياهیروح  ياهبق 

. هدش هتشون  یسرکلا  هیآ  نآ  فارطا 
: متفگ

؟ هدیرفآ یسک  هچ  يارب  ادخ  ار  تشهب  نیا  لیئربج  يا 
: تفگ

، هداد هیدـه  ناـشیا  هب  ادـخ  هک  تسا  ياهـفحت  تـسا ، ناـشیا  ياهتـشهب  زا  ریغ  نـیا  هدـیرفآ و  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف يارب  ار  نآ  ادـخ 
. داب وت  رب  ادخ  یگشیمه  تمحر  و  ص )  ) ادخ لوسر  يا  داب  نشور  تمشچ 

س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) نینمؤملاریما جاودزا  یمومع  نالعا 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
ار جاودزا  هیضق  درب و  فیرشت  ربنم  هب  هدناوخ و  ارف  دجـسم  هب  ار  راصنا  رجاهم و  دوش و  هدناوخ  مدرم  روضح  رد  دجـسم و  رد  دیاب  دقع 
هک دوب  رادروخرب  هیشرع  فیارظ  فیاطل و  زا  اهنیا  یمامت  دروآ . نایم  هب  نخـس  وا  یهلا  جاودزا  و  ع )  ) یلع لیاضف  زا  دناشک و  شرع  هب 

. تشاد تیانع  اهنآ  هب  ص )  ) هَّللالوسر
هنادرد تخد  مه  نآ  تلاسر ، هیحان  زا  یسورع  دقع و  مسارم  نیلوا  دندوب  دنمقالع  نیرجاهم  هنیدم و  مدرم  هک  دوب  نیا  هیضق  رهاظ  هتبلا 

ییاریذپ دندرک و  توعد  دنداد و  تبثم  خساپ  یعامتجا  لیامت  عقوت و  نیا  هب  مه  ص )  ) ربمایپ دننک ، تکرـش  دننیبب و  ار  ص )  ) هّللالوسر
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. دندشیمن هجوتم  مدرم  يهدوت  یلعف ، تیعضو  رد  ًارهاظ و  ار  اهنآ  هک  دوب  يرگید  ياهزیچ  ارجام  نیا  سپ  رد  اما  دندومن ، مه 
: ًالوا

شزرایب برعلا  هریزج  طحنم  گنهرف  تیلهاج و  رد  هک  ار  رتخد  دوخ - ، تخد  یـسورع  هوکـشاب  مسارم  يرازگرب  اـب  ص )  ) هّللالوسر
. داد رارق  هداوناخ  زیزع  دارفا  فیدر  رد  یگدنز  رد  ار  وا  دیشخب و  وربآ  تزع و  دوب ،

: ًایناث
يداع و دارفا  فیدر  رد  ار  نانآ  دـندرکیم و  رکف  یحطـس  ع )  ) یلع ترـضح  و  س )  ) همطاـف ترـضح  يهراـبرد  هک  ییاـهنآ  يهمه  هب 
هب ار  بلطم  نیا  یتسیابیم  دشابیم و  طوبرم  ادخ  هب  س )  ) همطاف جاودزا  رما  دش  رکذ  هکنانچ  هک  درک  میهفت  دـندرکیم ، یقلت  یلومعم 

. دشاب مولعم  مدرم  نایم  رد  هدنیآ  يارب  ًاصوصخم  هژیو ، جوز  نیا  عضوم  ات  دنک  نالعا  مدرم  همه 
: ًاثلاث

ناتساد نیاربانب  دراد . قرف  نارگید  اب  وا  هک  دننادب  مدرم  ات  دیامن  مالعا  مدرم  هب  دنوادخ  دزن  رد  ار  ع )  ) یلع تمرح  تزع و  تیصخش و 
. دوب هتکن  ود  يواح  راصنا  رجاهم و  تیعمج  هوبنا  نایم  رد  مه  نآ  دجسم ، رد  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع جاودزا  دقع  مسارم 

(215 . ) دوب هدنزومآ  یسایس و  هیضق  رگید  فرط  یعامتجا ، یمدرم و  هیضق ، فرط  کی 

س)  ) ارهز ترضح  یسورع 

س)  ) ارهز ترضح  هناخ  مزاول  هیزیهج و 

: دومرف درک و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ور  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
؟ دراد رایتخا  رد  جاودزا  يارب  يداصتقا  یلام و  تاناکما  زا  يزیچ  ایآ 

: داد خساپ  ترضح  نآ 
! داب تیادف  مردام  ردپ و 

داهج و يارب  هرز  کی  ریـشمش ، کی  رـضاح  لاح  رد  نم  تورث  يهمه  تسین . هدیـشوپ  امـش  رب  نم  يداصتقا  طیارـش  دنگوس  يادـخ  هب 
. تسا راک  بسک و  يارب  شکبآ  رتش  کی 

! يرآ
یگدـنز نامیپ  ص )  ) ربمایپ يهناگی  تخد  اب  دـهاوخیم  هک  تسوا  يداصتقا  یلام و  تاـناکما  یماـمت  نیا  تسا و  ع )  ) یلع ییاراد  نیا 

. ددنبب
: دومرف يراوگرزب  تمارک و  جوا  رد  ع )  ) نانمؤمریما ریذپانفصو  يدرمناوج  تقادص و  ربارب  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ 

! ناج یلع 
داهج هب  اهناسنا  تینما  قوقح و  زا  عافد  ادخ و  هار  رد  نآ  يهلیسو  هب  ات  يدنمزاین  وا  هب  امـش  هک  تسا  نیا  مرظن  تریـشمش ، دروم  رد  اما 

. یناشنب ناشیاج  رس  ار  ادخ  راک  زواجت  نانمشد  يزیخرب و 
يارب یهدیم و  بآ  ار  تناتـسلخن  مه  نآ  يهلیـسو  هـب  تسوـت . دـمآرد  راـک و  يهلیـسو  نآ  هـک  تـسا  نـیا  مرظن  زین  ترتـش  دروـم  رد 

. ییامنیم اجباج  ار  ترفس  يهشوت  داز و  مه  يروآیم و  مهارف  یگدنز  يهنیزه  تاهداوناخ 
: دندومرف ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  س )  ) ارهز ترضح  يهیرهم  ناونع  هب  ع )  ) یلع ترضح  هرز  نییعت  زا  سپ 

کنیا تقادـص ، افـص و  ناشن  هب  كرتشم و  یگدـنز  يارب  نامیپ  نیا  ربارب  رد  دروآ و  مهاوخ  رد  وت  جاودزا  هب  ار  ماهنازرف  تخد  نم  اما 
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. مهدب ار  راک  نیا  بیترت  ات  روایب  ار  نآ  لوپ  شورفب و  ار  تاهرز 
ياوشیپ هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  مهرد  دـصناپ  دودـح  هب  ار  هراشا  دروم  هرز  تفاتـش و  رازاب  هب  ص )  ) ربمایپ روتـسد  هب  ع )  ) ناـنمؤم ریما 

. تشاد میدقت  یگدازآ  دیحوت و  گرزب 
لوسر هب  ارنآ  غلبم  دنداد  رارق  س )  ) ارهز ترضح  يهیرهم  دنتخورف و  مهرد  دصناپ  هب  ار  دوخ  گنج  هرز  ع )  ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  دعب 

. دنداد ص )  ) مرکا
: دیامرفیم یتیاور  نمض  رد  ع )  ) قداص ماما 

هناخ مزاول  ات  داد  نمیاما  هب  دشیم  مهرد  شش  تصش و  ای  هس  تصش و  هک  ار  نآ  زا  یتشم  تخیر و  شنماد  رد  ار  اهمهرد  ادخ  لوسر 
رامع و دنک و  هیهت  اذـغ  ات  داد  هملـسما  هب  ار  یتشم  درخب و  بالگ  رطع و  ات  داد  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ار  رگید  یتشم  دـنک ، يرادـیرخ 

يرادیرخ ترضح  يارب  هک  یلئاسو  هلمج  زا  دوب ، مزال  س )  ) ارهز ترضح  دوخ  يارب  هک  داتسرف  یئاهزیچ  دیرخ  يارب  ار  لالب  رکبوبا و 
: دوب لیذ  مالقا  دش 

. مهرد تفه  هب  نهاریپ  کی   - 1
، مهرد راهچ  هب  يرسور  کی   - 2

، يربیخ هلوح )  ) هایس هفیطق   - 3
یتختور اب  باوختخت   - 4

، دوب دنفسوگ  مشپ  يرگید  امرخ و  فیل  ود  نآ  زا  یکی  ياوتحم  هک  يرصم  هچراپ  زا  باوختخر  تسد  ود   - 5
، رخذا مان  هب  یهایگ  زا  یئاوتحم  اب  فئاط  مشپ  زا  یتشپ  راهچ   - 6

مشپ زا  ياهدرپ   - 7
(216  ) يرجه يریصح   - 8

، یتسد يایسآ   - 9
، یمرچ يولد   - 10

، ءانح ندرک  تسرد  يارب  یسم  یفرظ   - 11
، ریش يارب  ياهساک   - 12

، بآ يارب  یفرظ   - 13
، دودناریق ياهباتفآ   - 14
، گنر زبس  یئوبس   - 15

یلافس هزوک  ود   - 16
، تسوپ زا  یشرف   - 17

(217  ) یناوطق یئابع   - 18
. بآ کشم   - 19

یسورع بش  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  مزاول  ثاثا و 

: دیامرفیم ع )  ) یلع  - 1
(218 . ) دوبن يزیچ  دنفسوگ  تسوپ  کی  زج  نامرتسب  دمآ ، نم  هناخ  هب  هک  بش  نآ  رد  دش و  هیده  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  رگید  ياج  رد   - 2
هفولع زور  میدـیباوخیم و  نآ  يور  رب  بش  هک  متـشادن  يزیچ  دنفـسوگ  تسوپ  کی  زج  هک  مدرک  جاودزا  یلاح  رد  س )  ) همطاف اب  نم 

(219 . ) میتشادن هناخ  رد  يرازگتمدخ  میتخیریم و  نآ  يور  رب  ار  نامرتش 
: هدمآ رگید  یتیاور  رد   - 3

میدیـشکیم دوخ  يور  هب  نآ  لوط  زا  رگا  هک  میدوب  هتخادـنا  ياهفیطق  دوخ  يور  رب  ام  هک  یلاح  رد  دـمآ  ام  هناخ  هب  ص )  ) ادـخ لوسر 
(220 . ) دنامیم شوپوریب  نامیاهاپ  رس و  میتخادنایم  ضرع  زا  رگا  یلاخ و  نامیاهولهپ 

: هک هدش  تیاور  ینیادم  دیزیوبا  زا   - 4
شلاب نیلافس ، ياهزوک  هدش ، نهپ  گیر  زج  يزیچ  ترـضح  نآ  يهناخ  رد  تفر  ع )  ) یلع ترـضح  يهناخ  هب  س )  ) همطاف هک  یماگنه 

(221 . ) تفاین رگید  يزیچ  بآ ، يارب  یفرظ  یهاگهیکت و  و 
: دیوگ هک  هدش  لقن  سنا  زا   - 5

: تفگ هدمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  س )  ) همطاف
رب ار  نامرتش  مه  میباوخیم و  نآ  يور  مه  هک  میرادن  يرگید  زیچ  دنفـسوگ  تسوپ  کی  زج  میومع  رـسپ  نم و  ص ،)  ) ادـخ لوسر  يا 

. میهدیم هفولع  نآ  يور 
: دومرف ترضح 

ياهخـن هک  دیفـس  یئابع  ینعی   ) یناوطق يابع  کی  زج  درک و  یگدـنز  شرـسمه  اـب  لاـس  هد  نارمع  نب  یـسوم  اـنامه  نک ، ربص  مرتخد 
(222 . ) دنتشادن دوب ) نازیوآ  شاهیشاح  رد  يرایسب 

یسورع تامدقم 

ینخس س )  ) همطاف یـسورع  يهرابرد  تشاد  مرـش  ع )  ) یلع تشذگ و  هام -  دنچ  دیاش  یتدم -  س )  ) همطاف يدزمان  دقع و  يارجام  زا 
رد دـنداتفا  رکف  هب  دـندرکیم  دـمآ  تفر و  ییاهتبـسانم  هب  ای  دـندوب  ص )  ) ادـخ لوسر  يهناخ  رد  هک  ینانز  ماجنارـس  ات  دروآ ، ناـیم  هب 
زا دندیشک . نایم  هب  ار  س )  ) همطاف یسورع  ثحب  هدمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هب  ع )  ) یلع زا  هزاجا  بسک  اب  دنیوگب و  ینخـس  هرابنیا 

رد تقبس  رظن  زا  راوگرزب  نز  نیا  دوب و  ( 223  ) نمیاما هلمج  نآ 
رب ار  راوگرزب  يوناب  نآ  تمدخ  دوب  هدنز  زین  س )  ) همطاف ات  دراد و  يراختفا  رپ  ناشخرد و  يهقباس  تلاسر  نادناخ  هب  تمدخ  مالسا و 

ینعی یهلا  تّجح  ود  و  س )  ) همطاف دـنمورب  دـنزرف  ود  زا  تناـضح  یتسرپرـس و  وا  تاراـختفا  هلمج  زا  تسنادیم و  مزـال  ضرف و  دوخ 
مالـسا تلیـضف  رپ  گرزب و  نانز  زا  نمیاما  تروص  ره  هب  دیدرگ . دهاوخ  رکذ  دوخ  ياج  رد  هللاءاشنا  هک  تسا -  ع )  ) نیـسح نسح و 

دزن ار  بلطم  نیا  هک  هدش  رکذ  تایاور  رد  هملـس ، ما  نینچمه  و  دـش . هراشا  رادـقم  نیمه  هب  ًارـصتخم  وا  یفرعم  يارب  اجنیا  رد  هک  تسا 
: دنتفگ هک  هدرک  زاغآ  اجنیا  زا  ار  نخس  دندرک و  ناونع  ص )  ) ادخ لوسر 

! دشیم نشور  شناگدید  س )  ) همطاف یسورع  مسارم  ماجنا  اب  دوب  هدنز  س )  ) هجیدخ رگا  یتسار  هب  ص )  ) ادخ لوسر  يا 
: دومرف هداتفا  نابرهم  راکادف و  يوناب  نآ  دای  هب  دش و  يراج  ص )  ) ربمغیپ ناگدید  زا  کشا  س )  ) هجیدخ مان  ندینش  اب 

؟ دوشیم تفای  ینز  س )  ) هجیدخ دننامه  اجک  و  س !)  ) هجیدخ
رد ار  دوخ  ییاراد  درک و  يرای  ارم  ادخ  نید  جیورت  تفرشیپ و  هار  رد  دومن و  قیدصت  ارم  وا  دندرک  بیذکت  ارم  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد 
درک دـهاوخ  اطع  ودـب  تشهب  رد  درمز  زا  ياهناخ  هک  مهد  هدژم  ار  وا  ات  درک  رومأم  ارم  لجوزع  يادـخ  هک  ییوناب  داد و  رارق  نم  رایتخا 

…
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: تشاد هضرع  دید  ار  ص )  ) ربمغیپ لاح  ینوگرگد  دینش و  ار  نانخس  نیا  هک  هملسما 
! تنابرق هب  ام  ردام  ردپ و 

تشگزاب و شیوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  تفر و  اـیند  زا  هکنآ  زج  تسا ، حیحـص  تسرد و  دـییامرفب  هجیدـخ  يهراـبرد  هزادـنا  ره  اـمش 
. دهد ياج  تشهب  هاگیاج  نیرتهب  رد  وا  اب  ار  ام  یلاعت  يادخ 

امـش ات  تسا  لیام  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  امـش  يومع  رـسپ  ردارب و  هک  تسا  نآ  میاهدمآ  امـش  تمدـخ  نآ  رطاخ  هب  ام  هک  یعوضوم  اما 
! دیهدب وا  یگدنز  هب  یناماس  رس و  بیترت  نیدب  دربب و  دوخ  يهناخ  هب  ار  س )  ) همطاف شرسمه  دیهد  هزاجا  هدومن  یتبحم  شاهرابرد 

: دیسرپ ربمغیپ 
؟ هدرکن هعجارم  نم  هب  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع دوخ  ارچ 

: دش ضرع 
. تسا هدیدرگ  راک  نیا  زا  وا  عنام  مرش  ایح و 

ص)  ) ربمغیپ يور  شیپ  دمایب  نوچ  دربب و  ترـضح  نآ  دزن  هب  هدرک  ربخ  ار  ع )  ) یلع ات  دـش ، رومأم  ص )  ) ادـخ لوسر  فرط  زا  نمیاما 
: دومرف ودب  ص )  ) ادخ لوسر  دنکفا ، ریز  هب  ار  دوخ  رس  مرش  زا  تسشن و 

؟ يربب هناخ  هب  ار  ترسمه  یتسه  لیام  ایآ 
: داد خساپ  دوب  ریز  هب  شرس  هک  نانچمه  ع )  ) یلع

! تیادف هب  مردام  ردپ و  يرآ 
: دومرف نآ  لابند  هب  هدرک و  مالعا  راک  نیا  ماجنا  يارب  ار  دوخ  تقفاوم  یلاحشوخ  اب  زین  ص )  ) ربمغیپ

. داد مهاوخ  ار  راک  نیا  بیترت  بش  ادرف  ای  بشما  نیمه 
ره ات  دندیشکیم  ار  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  تقفاوم  راظتنا  دیاش  و   ) دندوب اجنآ  رد  هک  ینانز  هب  زین  ص )  ) ادخ لوسر  تساخرب و  ع )  ) یلع

ار س )  ) همطاف هدومن و  مهارف  ار  یسورع  تامدقم  داد  روتـسد  دهد ) ماجنا  یتمدخ  هدرک و  يراک  هدنخرف  نشج  نیا  رد  يوحن  هب  مادک 
. دننک شرف  وا  یسورع  فافز و  يارب  ار  یقاتا  دنزاس و  شیوبشوخ  دننک و  تنیز 

یسورع يهمیلو 

ماعطا ار  یعمج  دوش و  هیهت  ییاذغ  مسارم  نیا  رد  تسا  بحتسم  ینعی  تسا ، یسورع  مسارم  رد  نداد  همیلو »  » یمالسا ياهتّنـس  زا  یکی 
لوسر دنهد ، ماجنا  ار  یمالسا  تنس  نیا  تسا  نکمم  يوحن  ره  هب  تسا  دارفا  تارودقم  نوئـش و  عبات  رادقم  تیفیک و  رد  هتبلا  هک  دننک 
هکنیا رد  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  شزیزع  رتخد  س )  ) همطاف یـسورع  مسارم  رد  دوب  هدومرف  عیرـشت  ار  تنـس  نیا  دوخ  هک  زین  ص )  ) ادخ

فالتخا دنتـشاد ، تکرـش  نآ  يهیهت  رد  ود  ره  ای  داد و  ار  نآ  يهیهت  روتـسد  ع )  ) یلع هب  اـی  داد  ار  همیلو »  » نیا بیترت  ربمغیپ  دوخ  اـیآ 
. تسا

: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ادخ لوسر  قودص  خیش  یلاما  لقن  قباطم 
اذغ و يرادقم  ص )  ) مالسا ربمغیپ  جیارخ ، رد  يدنوار  موحرم  لقن  قبط  رب  و  ( 224  ) دشاب وت  اب  نغور  امرخ و  ام و  اب  نان  تشوگ و  هیهت 

: دومرف ع )  ) یلع هب  درک و  تسرد  اولح 
(225 . ) نک توعد  ار  مدرم 

: دیوگ ع )  ) یلع هک  تسا  نینچ  هدرک  تیاور  همغلا » فشک   » رد یلبرا  موحرم  هک  یتیاور  رد  و 
لوپ نآ  زا  مهرد  هد  یسورع  ماگنه  دوب و  هدرپس  هملسما  هب  ار  يرادقم  مدوب  هتخورف  ًالبق  هک  مدوخ  هرز  لوپ  نامه  زا  ص )  ) ادخ لوسر 
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: دومرف داد و  نم  هب  تفرگ و  هملسما  زا  ار 
نآ دوخ  مدرک و  نانچ  نم  نک و  يرادیرخ  کشک  امرخ و  يردق  نغور و  يرادقم  لوپ  نیا  اب 

اب مدرم  زا  دومن و  هیهت  ییاذـغ  هدرک و  طولخم  ار  کـشک  نغور و  اـمرخ و  نآ  دـیبلط و  یمرچ  ياهرفـس  دز و  ـالاب  ار  نیتـسآ  ترـضح 
(226 . ) دش ییاریذپ  اذغ  نامه 

: دومرف ع )  ) یلع هب  هک  هدرک  ثیدح  ترضح  نآ  زا  يرگید  لقن  رد  و 
« همیلو نم  سرعلل  دبال  یلع  ای  »

! ناج یلع  »
.« داد همیلو  دیاب  یسورع  رد 

: تفگ دعس  هک  هدرک  تیاور  نآ  لابند  هب  و 
همیلو مسارم  دندرک و  هیهت  يزیچ  دوخ  ییاناوت  دودح  رد  مادک  ره  زین  راصنا  زا  يرگید  هورگ  مهدیم و  همیلو  نیا  يارب  يدنفسوگ  نم 

(227 . ) دناهدرک لقن  نارگید  یطویس و  رجح و  نبا  يربط و  دننام  زین  تنس ؛ لها  رتشیب  ار  تیاور  نیا  هک  دیدرگ ، ماجنا 
: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  دش و  هیهت  همیلو  تروص  ره  هب 

: دیوگ ع )  ) یلع نک ، توعد  اذغ  فرص  يارب  یهاوخیم  ار  هک  ره  زیخرب و  نونکا 
ایح منکن ، ار  یخرب  منک و  توعد  ار  یخرب  متـساوخ  دنراد ، روضح  دجـسم  رد  باحـصا  زا  يرایـسب  هورگ  مدید  مدمآ و  دجـسم  هب  نم 

: متفگ دنلب  يادص  اب  هک  هلمج  نیا  اب  متفر و  الاب  يدنلب  رب  ور  نیا  زا  دش و  نم  عنام 
«! همطاف همیلو  یلا  اوبیجا  »

! منکیم توعد  همطاف  یسورع  يهمیلو ) فرص  هب  ار  امش  )
نیا ادـخ  لوسر  متفر و  ورف  تلجخ  هب  اذـغ  یمک  مدرم و  يداـیز  زا  نم  یلو  دـنداتفا  هار  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  مدوـمن و  توـعد  ار  همه 

: دومرف هداد  يرادلد  ارم  تسناد و  ار  بلطم 
. دهد تکرب  اذغ  رد  ات  منکیم  اعد  یلاعت  يادخ  هاگرد  هب  نم  روخم  هصغ  ناج  یلع 

. درک تیافک  ار  همه  دندش و  ریس  دندروخ و  كدنا  ياذغ  زا  رایسب  تیعمج  نآ  یگمه  هک  دش  مه  روط  نیمه  و 
: دومرف ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  يرگید  لقن  رد  و 

دیـشکیم و اذغ  اهنآ  يارب  دوخ  ص )  ) ادخ لوسر  دندمآیم  هک  يرفن  هد  يهتـسد  ره  دـنروخب و  اذـغ  دـنیایب و  رفن  هد  رفن  هد  مدرم  وگب 
داد . اذغ  ار  یگمه  بیترت  نیدب  دندمآیم و  رگید  رفن  هد  هدش و  جراخ  قاتا  زا  دندشیم  ریس  نوچ  دندروخیم و  دادیم و  اهنادب 

: دومرف دیشک و  سورع  داماد و  يارب  هناگادج  مه  یفرظ  داتسرف و  نانز  يارب  مه  یفرظ  ص )  ) ادخ لوسر  دندروخ ، اذغ  نیوعدم  نوچ 
« اهلعب همطافل و  اذه  »

! شرهوش همطاف و  لام  نیا  )
مدرم داد و  همیلو  يراـصنا  بوـیاوبا  زین  موـس  زور  دـش و  رارکت  راـک  نیا  زور  ود  هدرک  تیاور  بوشآرهـش  نبا  هـک  یثیدـح  قـبط  رب  و 

. دندوب وا  نامهم 

داماد يهناخ  هب  رورس  يداش و  اب  سورع  ندرب 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  هیوباب  نبا  زا  بوشآرهش  نبا 
ینامداش هار  رد  و  دنور . ع )  ) یلع هناخ  هب  س )  ) همطاف هارمه  ات  دومرف  ار  راصنا  رجاهم و  نانز  بلطملادـبع و  نارتخد  ص )  ) ادـخ لوسر 
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هک  ) يرتسا رب  ار  سورع  نانآ  دیاین . شوخ  ار  ادخ  هک  دشابن  ینانخـس  نکیل  دنناوخب  تسا ، ینامداش  نیا  رگنایامن  هک  يراعـشا  دنیامن و 
. دوب لُدلُد  دندرک  راوس  نآ  رب  ار  سورع  هک  يرتسا  نآ  مان  یتیاور  هب  دندناشن و  يرتش  رب  ای  تشاد ) مان  ءابهش 

سورع شیپاـشیپ  ص )  ) ربمغیپ ناـنز  دـنتفریم ، نآ  سپ  رد  مشاـهینب  رگید  رفعج و  لـیقع ، هزمح ، دوب ، رتسا  رادماـمز  یـسراف  ناـملس 
. دندناوخیم نینچ  دندوب و 

: دناوخیم هملسما 
تالاح لک  یف  هنرکشاو  یتاراج  ای  هللا  نوعب  نرس 

تافآ هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا  ام  نرکذاو 
تاوامسلا بر  انشعنا  دق  رفک و  دعب  اناده  دقف 

تالاخ تامعب و  يدفت  يرولا  ءاسن  ریخ  عم  نرس  و 
(228 . ) تالاسرلا هنم و  یحولاب  یلعلاوذ  هلضف  نم  تنب  ای 

: همجرت
تالاح مامت  رد  ار  یلاعت  دنوادخ  دییوگ  ساپس  ادخ و  يرای  هب  نم  ياهووه  يا  دیورب 

. درک فرطرب  ار  تافآ  اهالب و  داهن  تنم  ام  رب  گرزب  دنوادخ  هک  دیرآ  دایب  و 
. دیشخب ورین  ییاناوت و  ار  ام  میدوب  فیعض  دومرف و  تیاده  ار  ام  میدوب  ناملسمان 

. اههلاخ اههمع و  ناشیوخ ، همه  داب  وا  يادف  هک  نانز  نیرتهب  هارمه  دیورب  و 
: دناوخیم نینچ  رمع  رتخد  هصفح  نامسآ . زا  یحو  يربمغیپ و  هب  نارگید  رب  ار  وا  داد  يرترب  یلاعتم  دنوادخ  هک  يربمغیپ  نآ  رتخد  يا 

رمقلا هجوک  هجو  هل  نم  رشبلا و  ءاسنلا  ریخ  همطاف 
رمزلا ياب  صخ  نم  لضفب  يرولا  لک  یلع  هللا  کلضف 

رضحلا یف  نم  ریخ  ًایلع  ینعا  ًالضاف  یتف  هللا  کجوز 
(229  ) رطخلا میظع  تنب  همیرک  اهنا  اهب  یتاراج  نرسف 

: همجرت
. دشاب هام  دننام  شاهرهچ  هک  س )  ) همطاف لثم  تسیک  تسا و  رشب  سنج  زا  نانز  نیرتهب  س )  ) همطاف

. ار نآرق  تایآ  دینادرگ  وا  صوصخم  هک  يردپ  تلیضف  هب  نایناهج  رب  داد  يرترب  تیادخ 
. ناگمه زا  تسا  رتهب  هک  ع )  ) یلع ینعی  دروآ ، رد  لضاف  يدرمناوج  جاودزا  هب  ار  وت 

. ناربمایپ نیرتهب  رتخد  تسا و  راوگرزب  هک  ار  وا  نم  ياهووه  يا  دیربب . سپ 
همه ندروآ  زا  ندش ، ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  هک  دناهدرک  لقن  ار  یبلاطم  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  نانز و  رگید  زا  ناخروم  ناگرزب  گرزب 

: مینکیم لقن  هدناوخیم  ذاعم  نب  دعس  ردام  هذاعم  هک  ار  يدورس  طقف  هدومن و  يراددوخ  اهنآ 
: دناوخیم نینچ  زین  هذاعم  هک  دناهدروآ 

هیدبا ریخلا و  رکذاو  هیف  ام  هیف  ًالوق  لوقا 
هیتالو ربک  نم  هیف  ام  مدآینب  ریخ  دمحم 

هیزاجم ریخلاب  هللااف  اندشر  انفرع  هلضفب 
هیف تنکم  دق  فرش  يذ  يدهلا  یبن  تنب  عم  نحن  و 

(230 . ) هینادی ًائیش  يرا  امف  اهلصا  هخماش  هورذ  یف 
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. میامنیم شاف  ار  ییوکین  میوگیم و  وکین  میوپیمن ، وکن  هار  زج  هب  میوگیمن و  دیاب  هکنآ  زج  ینخس 
. تسا ناما  رد  يدنسپدوخ  فال و  زا  تسا و  مدآ  نادنزرف  نیرتهب  ص )  ) دمحم

. دهدیم شاداپ  یکین  هب  ادخ  سپ  میتفایرد ، ار  دوخ  يراکتسرد  دشر و  هار  ام  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب 
. تفارش فرش ، بحاص  ص )  ) ربمغیپ رتخد  هارمه  هب  ام  و 

. منیبیمن ناهج  رد  ار  وا  ياتمه  هک  یسک  تسا  لالج  یگرزب و  بحاص  دراد  هشیر  شدوجو  رد  یگرزب  و 
نیا هدش  هتشون  هکنانچ  : » هتشون بلاطم  نیا  نایاپ  رد  تسا  هدبز  ناداتـسا  زا  دوخ  هک  ( 231 ( ) س  ) ارهز همطاف  یناگدنز  باتک  هدنسیون 

ناگرزب زا  هک  هیوباب  نبا  تیاور  و  س )  ) همطاف دلوم  باتک  ار  دوخ  دنـس  وا  مدروآ و  بوشآرهـش  نبا  بقانم  زا  تروص  نیدب  ار  تیاور 
نیا دزاسیم  دیدرت  راچد  ار  ام  هک  يزیچ  تسخن  تسا ، راوشد  تروص  نیدب  ناتـساد  نتفریذـپ  اما  دـنکیم . یفّرعم  تسا ، هّیماما  ياملع 

: دیوگیم هک  تسا 
هتـشون يرجه  مود  لاـس  هب  هجحلاوذ  رد  ار  س )  ) ارهز یـسورع  دوخ  فلؤم  نیا  دـنتفریم . هار  س )  ) همطاـف رتسا  شیپاـشیپ  ص )  ) ناـنز
یـسورع لاس  رد  دـناهدمآ و  رد  ص )  ) ربمغیپ يرـسمه  هب  ردـب  گنج  زا  سپ  هصفح  يرجه و  مراهچ  لاس  هملـس  ما  هک  یلاح  رد  تسا 

حرطم ار  ع )  ) یلع ترضح  ردارب  رایط  رفعج  روضح  نایاپ  رد  دندربیم … و  رس  هب  ص )  ) ربمغیپ هناخ  رد  هشیاع  هدوس و  اهنت  س )  ) ارهز
: دیوگیم هدرک و 

. تسا هدوب  هشبح  رد  خیرات  نیا  رد  رفعج 
هشبح زا  سیمع  تنب  ءامسا  شرسمه  هارمه  هب  ربیخ  حتف  زا  سپ  يرجه  متفه  لاس  رد  رفعج  هک  دنکیم  لقن  ماشه  نبا  هریـس  باتک  زا  و 

: دومرف هشبح  زا  رفعج  تشگزاب  ماگنه  ص )  ) ربمغیپ هک  دسیونیم  تشگزاب و  هنیدم  هب 
(232 « ) رفعج تشگزاب  ای  ربیخ  حتف  مشاب  نامداش  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب 

: میناوخیم نینچ  زین  راحب  رد 
سورع ياهیدنمزاین  عفر  لفکتم  س )  ) ارهز ترـضح  فافز  بش  رد  هک  دش  دـهاوخ  رکذ  شناتـساد  نیا  زا  سپ  هک  سیمع  تنب  ءامـسا 
هنیدـم هب  هشبح  زا  يرجه  متفه  لاـس  رد  هدربیم و  رـس  هـب  هـشبح  رد  شرهوـش  هارمه  هـب  س )  ) ارهز ترـضح  یـسورع  ناـمز  رد  هدوـب 

. دناهتشگرب
( دمآ ایند  هب  وا  زا  دمحم  مان  هب  يدنزرف  و   ) دمآرد رکبوبا  يرـسمه  هب  شرـسمه  تداهـش  زا  سپ  دوب و  رایط  رفعج  رـسمه  ادتبا  وناب  نیا 

نب دمحم  دیئوگب  هکلب  رکب ، یبا  نب  دمحم  دـییوگن  دومرفیم  ترـضح  نآ  دـش و  ع )  ) یلع ترـضح  نارای  زا  هک  تسا  نامه  رـسپ ، نیا 
(233 . ) دمآرد ع )  ) یلع يرسمه  هب  سیمع  تنب  ءامسا  رکبوبا ، گرم  زا  دعب  تشاد ، دوجو  ناوج  نیا  رد  هک  یلیاضف  رطاخ  هب  یلع 

يراصنا نکـس  نب  دـیزی  رتخد  ءامـسا  هدوب  س )  ) ارهز ترـضح  یـسورع  رد  ءامـسا  مان  هب  هک  ییوناب  نآ  هک  هدـمآ  دنـس  نامه  رد  زین  و 
تسا هدش  لقن  سیمع  تنب  ءامسا  طلغ  هب  هک  تسا ،

اهرتخد يراگتـساوخ  هب  ًالومعم  ار  مناخ  نیا  هنیدـم  رد  دـنتفگیم ؛ ءاسنلا  هبیطخ  وا  هب  هک  تسا  هملـسما  مناـخ  نیا  هینک  هک  نیا  رگید  و 
(. ص  ) ادخ لوسر  رسمه  هملسما  هن  تسا و  سیمع  تنب  ءامسا  ءامسا ، هن  سپ  دنداتسرفیم .

: دناهدرک لقن  زین  یضعب  و 
(234 . ) تسا هدوب  هزمح  رسمه  سیمع  تنب  یملس  هکلب  هدوبن  یسورع  رد  سیمع  تنب  ءامسا 

س)  ) ارهز ترضح  يهلجح 

تـسار بناج  رد  درک و  راضحا  ار  ع )  ) یلع ص ،)  ) ربمغیپ دندیـشاپ . وا  رب  شوخ  يوب  رطع و  دندرک ، تنیز  ار  س )  ) همطاف ربمغیپ  نانز 
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هـسوب ار  ود  ره  یناشیپ  دنابـسچ . شدوخ  يهنیـس  هب  ار  داماد  سورع و  سپـس  دیناشن . پچ  فرط  رد  زین  ار  س )  ) همطاف دـیناشن . شدوخ 
: دومرف ع )  ) یلع هب  تشاذگ . داماد  تسد  رد  تفرگ و  ار  سورعون  تسد  داد .

: دومرف س )  ) همطاف هب  تسا و  یبوخ  رسمه  س )  ) همطاف
. تسا یبوخ  رهوش  ع )  ) یلع

: دومرف نانز  هب  سپس 
. ددرگ یضاران  ادخ  هک  دییوگن  يزیچ  یلو  دیربب  هلجح  هب  يداش  روش و  اب  ار  داماد  سورع و 

زا زین  ص )  ) ادخ لوسر  دـندومن . تعیاشم  یـسورع  يهلجح  ات  ار  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاف نایوگ ، ربکاهَّللا  يداش ، روش و  اب  ربمغیپ  نانز 
يهیقب اب  داد  روتسد  دیشاپ و  س )  ) همطاف ندب  رب  ار  اهبآ  زا  يردق  دندرک ، رضاح  یبآ  فرظ  داد  روتـسد  هدش  هلجح  دراو  دیـسر و  بقع 
يهیقب اب  داد  روتسد  دیـشاپ و  ع )  ) یلع كرابم  نت  رب  ارنآ  زا  يردق  دیبلط ، يرگید  بآ  فرظ  ادعب  دیوشب . ار  شناهد  دریگب و  وضو  نآ 

: تفگ تشادرب و  نامسآ  بناج  هب  تسد  دیسوب . ار  داماد  سورع و  يور  سپس  دریگب . وضو  دیوشب و  ار  شناهد  نآ 
. روآ دوجوب  ناشیا  زا  ياهزیکاپ  كاپ و  لسن  نادرگ و  كرابم  ار  یسورع  نیا  ایادخ 

. درک هیرگ  تفرگ و  ار  شنماد  س )  ) همطاف دوش  جراخ  هلجح  زا  تساوخ  یتقو 
: دومرف

! مزیزع رتخد 
. مدرک جیوزت  مدرم  نیرتدنمشناد  نیرترابدرب و  هب  ارت  نم 

. دمآ هلجح  برد  ات  تساخرب و  سپس 
: دومرف تفرگ و  كرابم  تسد  ود  اب  ار  رد  بوچ 

ادخ هب  ار  امش  منکیم و  عادو  نونکا  نمشد . ناتنانمشد  اب  متسه و  تسود  امش  ناتسود  اب  دنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  ار  ناتلسن  امـش و  ادخ 
. مراپسیم

س)  ) ارهز ترضح  یسورع  بش  رد  ردام ، ياج  هب 

: دومرف نانز  هب  تسب و  ار  هلجح  برد  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح 
. دنامن اجنیا  یسک  دیورب و  ناتدوخ  ياهلزنم  هب 

. تسا هدنام  یقاب  اهنز  زا  یکی  دید  دوش ، جراخ  تساوخ  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دندش . قرفتم  اهنز  مامت 
.؟ دیوش جراخ  همه  دیاب  متفگن  رگم  یتسیک  دیسرپ 

: درک ضرع 
مدید مدوب ، شتمدخ  رد  س )  ) هجیدخ تلحر  ماگنه  اریز  مروذعم . تهج  نیا  زا  نم  اما  دیوش ، جراخ  دیدومرف  امـش  متـسه . ءامـسا  نم 

. دنکیم هیرگ 
: مدرک ضرع 

. تسا هداد  تشهب  يهدعو  وت  هب  یتسه و  ص )  ) ادخ لوسر  رسمه  ناهج و  نانز  نیرتهب  هکنیا  اب  دینکیم ؟ هیرگ  مه  امش  ایآ 
: دومرف

فرطرب ار  شجئاوح  دشاب و  شرارـسا  مرحم  هک  تسا  ینز  هب  جاتحم  فافز  بش  يرتخد  ره  منادیم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نم  يهیرگ 
هجیدـخ هب  نم  تقو  نآ  رد  دـشاب . هتـشادن  یلاح  کمک  زار و  مرحم  فاـفز  بش  رد  ماهمطاـف  مسرتیم  یلو  موریم  اـیند  زا  نم  دزاـس .
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. منک يردام  شیارب  منامب و  شدزن  هک  مهدیم  لوق  مدنام  هدنز  س )  ) همطاف فافز  بش  ات  رگا  متفگ . (س )
: دومرف دش و  يراج  شکشا  رایتخایب  دینش  ار  س )  ) هجیدخ مان  ربمغیپ  یتقو 

؟ ياهدنام تهج  نیمه  يارب  ادخ  هب  ارت 
: درک ضرع 

: دومرف ص )  ) ربمغیپ يرآ .
(235 . ) نک لمع  تاهدعو  هب  سپ 

یسورع بش  رد  س )  ) ارهز ترضح  قافنا  ناسحا و 

هب س )  ) همطاـف هک  یماـگنه  دـشوپب ، یـسورع  بش  رد  اـت  دوب  هداد  ارهز  هب  وـن  نهاریپ  تسد  کـی  س )  ) ارهز یـسورع  رد  ص )  ) ربماـیپ
اب دمآ و  س )  ) همطاف يهناخ  رد  هب  يدنمتسم  هاگان  درکیم ، تاجانم  ادخ  اب  دوب و  هتسشن  دوخ  تدابع  يهداجس  رب  تفر ، فافز  يهناخ 

: تفگ دنلب  يادص 
«. مهاوخیم هنهک  نهاریپ  کی  توبن  يهناخ  رد  زا  »

هب هاگان  دـهدب ، وا  هب  ریقف ، ياضاقت  قبط  ار  هنهک  نهاریپ  تساوخ  ون ، يرگید  هنهک و  یکی  تشاد ، نهاریپ  ود  تقو  نآ  رد  س )  ) همطاـف
: دیامرفیم هک  داتفا   92 نارمعلآ /  ) هیآ نیا  دای 

«. دینک قافنا  دیراد  تسود  ار  هچنآ  رگم  دیسریمن ، يراکوکین  تقیقح  هب  زگره  »
. داد ریقف  هب  ار  ون  نهاریپ  درک و  لمع  هیآ  نیا  هب  دراد ، تسود  رتشیب  ار  ون  نهاریپ  تسنادیم  هک  س )  ) ارهز ترضح 

: دیسرپ دید . وا  نت  رد  ار  هنهک  نهاریپ  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  بش  نآ  يادرف 
؟ ياهدیشوپن ار  ون  نهاریپ  ارچ 

: درک ضرع  س )  ) ارهز ترضح 
. مداد ریقف  هب  ار  نآ 
: دومرف ص )  ) ربمایپ

«. دوب رتبسانم  رتهب و  يدیشوپیم  ترهوش  يارب  ار  ون  نهاریپ  رگا  »
: درک ضرع  س )  ) همطاف

ناتسدیهت هب  امش  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  يهمه  دیدرگ ، امش  رسمه  س )  ) هجیدخ مردام  هک  ماگنه  نآ  رد  ماهتخومآ ، امش  زا  ار  شور  نیا 
ار دوخ  نهاریپ  امش  تشادن ، دوجو  یسابل  هناخ  رد  درک ، سابل  ياضاقت  دمآ و  امش  يهناخ  رد  هب  يریقف  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دیشخب ،

: دش لزان  ( 29 ءارسا /  ) هیآ نیا  ور  نیا  زا  يداد ، وا  هب  هدروآ و  نوریب  نت  زا 
«. ییامرف راک  زا  يریگ و  رارق  شنزرس  دروم  ات  اشگم  ار  تتسد  دح  زا  شیب  «و 

هب ار  س )  ) همطاف دـش ، ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  ياههرطق  تفرگ  رارق  س )  ) ارهز شرتخد  صولخ  اهتبحم و  ریثأت  تحت  ص )  ) ربمایپ
(236 . ) دینابسچ شاهنیس  هب  تبحم  يهناشن 

ياهراجا يهناخ  رد  یگدنز  عورش 

. دندرک زاغآ  ار  كرتشم  یگدنز  کی  نآ  رد  ادـخ  رون  هب  افـصم  یئاهلد  هک  دوب  یلگ  ياهناخ  س )  ) ارهز ترـضح  رّقحم  افـصاب و  هبلک 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 248 

http://www.ghaemiyeh.com


هـصالخ یفطاع و  مهافت ، رپ  یطیحم  رد  یقالخا ، لوصا  رب  دّـهعتم  ینامرآ و  نآ  ياضعا  نکلو  ياهراجا ، یّتح  هداس و  رهاظ  رد  ياهناخ 
نآ رب  نامـسآ  زا  نامـسآ و  هب  نیمز  زا  ياهچیرد  دوب و  تیامح  رظن و  دروم  ادـخ  شرع  زا  هک  ياهناخ  ادـخ ، داـی  تیونعم و  زا  لاـمالام 

هدـهاجم اب  ار  لامک  بتارم  نیرتیلاع  لمع  ملع و  رد  هک  ياهسّدـقم  راونا  دوجو  رطاخ  هب  رگم  دوبن  نیا  دوب و  هدـش  هدوشگ  امئاد  هناـخ 
دش باتملاع  نآ  رون  عاعش  اما  یلگ  دوب  ياهناخ  س )  ) همطاف ترـضح  يهناخ  دندومنیم ، یط  نامرآ  هدیقع و  نیرتهب  باختنا  یناسفن و 

. درک ینکفاوترپ  ار  یتسه  همه  و 
تنوکـس لـحم  ادـتبا  ع )  ) یلع ترـضح  ور  نـیا  زا  دـندوبن ، ینوکـسم  يهناـخ  ياراد  س )  ) ارهز همطاـف  ترـضح  و  ع )  ) یلع ترـضح 

ود یتدم  زا  سپ  داد . رارق  دوب  نکاس  نآ  رد  ترجه  زا  سپ  زین  دوخ  دوب و  هداهن  شرایتخا  رد  راصنا  زا  یکی  هک  یقاطا  رد  ار  شرـسمه 
هکنیا ات  دـندش  لقتنم  دوب  کیدزن  ص )  ) ربمایپ يهناخ  هب  تشاد و  رارق  راّجنینب  يهّلحم  رد  هک  نامعن  نب  هثراـح  يهناـخ  هب  ناوج  جوز 

. دندوب نکاس  اجنآ  رد  ناشیگداوناخ  یگدنز  نایاپ  ات  دش و  هتخاس  نانآ  يارب  ص )  ) ربمایپ يهرجح  رانک  رد  ياهرجح 
بوچ اب  ار  نآ  فقس  هک  دوب  نیلگ  یقاطا  هکلب  دوبن ، ياهناخ  تفرگ  رارق  س )  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  رایتخا  رد  هک  ياهناخ 
فقـس هب  یتحار  هب  تسد  هک  دوب  ياهزادـنا  هب  فک  زا  نآ  فقـس  يهلـصاف  دـندوب . هدرک  دودـنالگ  ار  نآ  هدـناشوپ و  ریـصح  اـمرخ و 

. دوب رگهولج  ادخ  رون  شیافص  زا  هک  س )  ) ارهز ترضح  يهبلک  دوب  نیا  يرآ  دیسریم .
: هدومرف ناشیا  تلیضف  تیونعم و  نوماریپ  نآرق  رد  دنوادخ 

سیدقت حیبست و  ماش  حبـص و  دوش و  ادـخ  مان  رکذ  نآ  رد  دـبای و  تعفر  اجنآ  هک  هداد  تصخر  ادـخ  ءایبنا  يهناخ  نوچ  ییاههناخ  رد  »
.« دننک وا  كاپ  تاذ 

: دیسرپ ص )  ) ربمایپ زا  رکبوبا  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو 
؟ تساههناخ نیا  زا  ع )  ) یلع ترضح  و  س )  ) همطاف ترضح  يهناخ  ایآ 

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
(237 . ) تساههناخ نیا  نیرتتلیضف  اب  زا  نانآ  يهناخ  هلب ،

یسورع زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما ارهز و  ترضح  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  رادید 

ندید هب  مراهچ  زور  ات  یـسورع  زور  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دـنکیم  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما زا  دوخ  دنـس  هب  همغلا » فشک   » بحاص
زا داد ، ماجنا  ود  نآ  هب  تبـسن  هک  يرایـسب  تفطالم  ّتبحم و  زا  سپ  دـمآ و  يو  يهناخ  هب  دـش  مراهچ  زور  نوچ  دـماین و  س )  ) همطاف

: دیسرپ س )  ) همطاف زا  دور و  نوریب  قاتا  زا  ات  تساوخ  ع )  ) یلع
؟ یتفای هنوگچ  ار  ترهوش  تسا و  روطچ  تلاح  مرتخد 

: داد خساپ  س )  ) همطاف
: دنیوگیم هدز و  نعط  نم  هب  دنیآیم  نم  ندید  هب  هک  شیرق  نانز  هکنآ  زج  تسا ، رهوش  نیرتهب  وا  ناج  ردپ 

؟ تسا هداد  رهوش  تسا  یهت  ایند  لام  زا  شتسد  هک  يریقف  درم  هب  ار  وت  ادخ  لوسر 
: دومرف داد و  يرادلد  ار  س )  ) همطاف ص )  ) ربمغیپ

. ترهوش هن  تسا و  ریقف  وت  ردپ  هن  مرتخد 
! مرتخد

حیجرت ایند  لام  رب  تسا  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  ار  ترخآ  ياهتمعن  نم  یلو  دـندرک ، هضرع  نم  هب  هرقن  الط و  زا  ار  نیمز  ياـههنیزخ 
. مداد
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! مرتخد
مالـسا رتدوز  نارگید  زا  هک  مدرک  باختنا  وت  يارب  يرهوش  اریز  ماهداد ، ماـجنا  وت  يهراـبرد  ار  یهاوخریخ  لاـمک  نم  دـنگوس  ادـخ  هب 

. تسا رتدایز  نارگید  زا  شیرابدرب  ملح و  رتشیب و  ناگمه  زا  ششناد  ملع و  هدروآ و 
! مرتخد تسوت ، رسمه  يرگید  وت و  ردپ  یکی  هک  دیزگرب  ار  درم  ود  نادرم  مامت  نایم  زا  لجوزع  يادخ  مکرتخد 

. ینکن شینامرفان  تسا ، يرهوش  بوخ  وت  رهوش 
: دومرف درک و  ودب  ار  س )  ) همطاف شرافس  دش  قاتا  دراو  نوچ  دز و  ادص  ار  ع )  ) یلع سپس 

ارم دزاس  تحاران  ملأتم و  ار  وا  هچ  ره  تسا و  نم  نت  يهراپ  س )  ) همطاف یتسار  هب  نک و  ارادـم  وا  اب  شاب و  نابرهم  ترـسمه  هب  تبـسن 
امش اب  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  امش  نونکا  نم  هدرک ، لاحشوخ  ارم  دزاس  رورسم  لاحـشوخ و  ار  وا  هچ  ره  تسا و  هتخاس  ملأتم  تحاران و 

. منکیم یظفاحادخ 
: دومرف ثیدح  لابند  ع )  ) یلع ترضح 

مدومنن روبجم  ار  وا  يراک  چیه  رب  دروآرد و  مشخ  هب  ار  وا  هک  مدرکن  يراک  دوب  هدنز  س )  ) همطاف ات  دعب  هب  زور  نآ  زا  دنگوس  ادـخ  هب 
فرطرب میاههودنا  مغ و  مدرکیم  رظن  ودب  تقو  ره  یتسار  هب  درکن و  ارم  ینامرفان  يراک  چیه  رد  درواین و  مشخ  هب  ارم  هاگچیه  زین  وا  و 

. دشیم

لهجوبا رتخد  زا  ع )  ) نینمؤملاریما يراگتساوخ  ماهتا 

يراخب حیحص  نوچمه  تنس  لها  ربتعم  ياهباتک  یخرب  رد  يوبن  ثیدح  تروص  هب  لوعجم  فیعض و  خیرات  هک  تسا  نیا  بّجعت  ياج 
، نآ دانـسا  یـسررب  تالوعجم و  نیا  یبایهشیر  رد  قمعت  قیقحت و  نودب  نایاقآ  دـنکیم و  ییامندوخ  اهنآ  ریغ  و  ( 238  ) ملسم حیحص  و 

. دننابسچیم ص )  ) ربمایپ لصافالب  يهفیلخ  تیالو  بحاص  يالاو  ماقم  هب  ار  یگرزب  تمهت  نینچ 
هلأسم قیقحت 

دیجم نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا و  زئاج  مالسا  سّدقم  عرش  رد  یّصاخ  طئارش  اب  رسمه  کی  زا  شیب  باختنا  شارف و  دیدجت  هچ  رگا 
يالوم دوبن و  زیاج  ًاساسا  س )  ) ارهز دوجو  اب  ع )  ) نینمؤملاریما دّدـجم  جاودزا  یلو  دـنکیم ، حیرـصت  نآ  هب  موس ، يهیآ  ءاـسن  يهروس 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  ترضح  یثیدح  رد  هچنانچ  دنک ؛ مادقا  يرما  نینچ  هب  تسناوتیمن  ًاعرش  نایقتم 
.« ضیحت هرهاط ال  اهنال  هّیح ، س )  ) همطاف تمادام  ءاسنلا  یلع  یلع  هَّللا  مرح  »

نآ اریز  دوـب ، هدرک  مارح  تسا  هدوـب  تاـیح  دـیق  رد  س )  ) ارهز ترـضح  هک  یماداـم  ع )  ) یلع ترـضح  يارب  ار  ناـنز  لاـعتم  دـنوادخ 
(239 . ) تسا هتشادن  هناهام  تداع  زگره  ترضح 

تشادن و یلکشم  تیجوز ، لئاسم  رد  س )  ) ارهز ترضح  هک  دوشیم ، هدافتـسا  نینچ  و  ( 240  ) هدـمآ زین  يرگید  تایاور  هنیمز  نیا  رد 
وا لوسر  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  ار  س )  ) همطاـف تیعقوـم  دـیدیمن ، شارف  دـیدجت  يارب  یلماـع  هکنیا  رب  هوـالع  زین  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما 

ار س )  ) همطاف و  ص )  ) ادخ ربمایپ  هدز و  لهجوبا  رتخد  يراگتساوخ  هب  تسد  هنوگچ  عضو  نیا  اب  دوب ، هاگآ  ادخ  مکح  زا  تسنادیم و 
!؟ تسا هدومن  رطاخ  هدیجنر 

: هدش رکذ  رفن  ود  قیرط  زا  عقاو  رد  ص ،)  ) یهلا ربمایپ  زا  لوعجم  ثیدح  اما  و 
ثیدح ًارهق  دیآیم و  رامـش  هب  تیبلها  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  تسا ، يدادغبلا  یـسیبارکلا  دـیزی  نب  یلع  نب  نیـسحلا  یلعوبا  یکی 

هدرک لعج  ثیدـح  نارازه  هدروخ و  زور  خرن  هب  ار  ناـن  هک  تسا ، باّذـک  ي  هریرهوبا »  » یمّود تسین . لوبق  ناـنآ  مذ  رد  يو  زا  لوقنم 
. دننک دامتعا  يدارفا  نینچ  نانخس  هب  دنناوتیمن  قّمعت  قیقحت و  لها  دشابیم و  اهنآ  زا  یکی  ثیدح  نیا  هک 
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: دسیونیم تسا  تنس  لها  نیقّقحم  نادنمشناد و  نیرتیلاع  زا  هک  دیدحلا  یبا  نبا 
. تخاس ار  لوعجم  ثیدح  نیا  هلمج  زا  هک  دوب  یعقاو  ریغ  یلعج و  ثیداحا  نیلقان  خیرات و  نایوگغورد  هلمج  زا  هریرهوبا 

نیرفن و نآ ، يهجیتن  هک  داد ، تبـسن  ص )  ) ادـخ لوسر  نابز  هب  ار  یثیدـح  ایند ، ماقم  لام و  عمط  هب  دـش ، ماش  دراو  نوچ  هریرهوبا )  ) وا
. تشگ بوصنم  هنیدم  يرادنامرف  هب  قیرط  نیا  زا  دشیم و  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  یتراسج 

ریزعت ار  وا  شاهنایزات  اب  رمع  دروآ و  مشخ  هب  زین  ار  مود  يهفیلخ  یتح  هک  داد ، تبـسن  ص )  ) ربمایپ هب  یغورد  نانچ  باّذـک ، يوار  نیا 
(241 . ) درک

رـصانع هچ  زا  دـننزیم و  اـههئطوت  هچ  هب  تسد  تیـالو ، ینامـسآ  یهلا و  ماـقم  ندرک  رادهکل  يارب  هک  دـنراد ، هجوت  زیزع  ناگدـنناوخ 
؟ دننکیم هدافتسا  تسرپایند  رودزم و  بولطمان و 

س)  ) ارهز ترضح  نادنزرف 

ع)  ) نسح ماما  دلوت 

دوجو رد  ار  ع ) « ) نسح ، » شاهیاـمنارگ دـنزرف  نیتـسخن  دوجو  رون  هک  دوب  هداـهن  رـس  تشپ  ار  یگدـنز  راـهب  نیمهدزاود  ناوناـب  رـالاس 
يهرهچ تفاـی و  لاـقتنا  وا  دوجو  ناـمزاس  هب  ع )  ) ناـنمؤم ریما  زا  تماـما  تبهوم  ماـما و  رون  زا  یـشخب  هک  ارچ  درک ، ساـسحا  شیوـخ 

يهیامنارگ ماـن  دـیدرگ و  رتهدنـشخرد  رتناـشفارون و  ینـشور  تروصب  شدوجو  رد  ع )  ) نسح دوجو  رون  نتفاـی  یلجت  اـب  وا  ناـشفارون 
. درک ادیپ  يرتهدنشخرد  قادصم  س ) « ) ارهز »

. دمآ شیپ  يرفس  ص ،)  ) یمارگ ربمایپ  يارب  اهزور  نامه  رد  دش و  کیدزن  شدنبلد ، دنزرف  دوجو  عولط 
یکرابم دولوم  دروم  رد  مزال  ياهـشرافس  هب  ینانخـس ، نمـض  دـمآ و  س )  ) همطاف شرتخد  يهناـخ  هب  رادـهگن  ادـخ  يارب  ترـضح  نآ 

. تخاس دهاوخ  ناراب  رون  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  يدوز  هب  هک  تخادرپ 
: هک دومرف  هیصوت  هلمج  زا  و 

. دنهدن رارق  گنر  درز  ششوپ  رد  تدالو  زا  سپ  ار  وا 
تدالو زور  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  يرجه  موس  لاس  هب  ناضمر  مهدزناپ  زور  رد  رون  يهناخ  دـنزرف  نیتسخن  ص ،)  ) ربماـیپ نتفر  زا  سپ 

. دوب یهوکش  رپ  زور  كرابم ، دولوم  نآ 
هب تشاد و  روضح  اـجنآ  رد  تماـما ، قفا  زا  ع )  ) یبـتجم ترـضح  دوجو  زورفاناـهج  دیـشروخ  عولط  تاـظحل  رد  سیمع » تنب  ءامـسا  »

ابیز و يهچراپ  رد  دنـشاب ، هاـگآ  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  يهیـصوت  زا  هکنآیب  ار  كراـبم  دولوم  ناـنآ  دـندوب . زین  يرگید  ناوناـب  وا  هارمه 
. دنداد رارق  دوب  گنر  درز  هک  يزیمت 

: دومرف رضاح  ناوناب  هب  هاگنآ  تفاتش . شیوخ  زارفرس  تخد  رادید  هب  تشگزاب و  رفس  زا  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
؟ دیاهدیزگرب هچ  ار  شمان  هک  دیسرپ  و  دیروایب . ار  مدنزرف 

نمـض ترـضح  نآ  اما  دریگ  رظن  رد  تمظعاـب  هوکـشرپ و  یماـن  هک  دوب  هدرک  داهنـشیپ  شاهیاـمنارگ  يوش  هب  نآ  زا  شیپ  س )  ) همطاـف
ناشن مان و  زونه  ور  نیا  زا  تفرگ . دـهاوخن  یـشیپ  دـیحوت  گرزب  ياوشیپ  رب  دروم  نیا  رد  هک  دوب  هدومرف  ص )  ) ربمایپ تخد  هب  مارتحا 

. دوب هدشن  باختنا 
: دومرف تفرگ ، شوغآ  رد  ار  وا  هکنآ  زا  سپ  ترضح  نآ  دنتشاد و  میدقت  شردقنارگ  ّدج  هب  ار  رون  ِدازون 

؟ دیهدن رارق  درز  ششوپ  رد  تدالو  زا  سپ  ار  وا  متساوخ  امش  زا  هک  دیدرک  شومارف  رگم 
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: دیسرپ دومن و  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  ور  دنکفا و  وا  رب  يدیپس  ششوپ  تفرگرب و  كرابم  دولوم  زا  ار  ششوپ  نآ 
؟ دیاهدیزگرب هچ  ار  شمان 

: تفگ ع )  ) نانمؤم ریما 
. میریگیمن یشیپ  امش  رب  نامدنزرف  مان  شنیزگ  رد  زگره  ام 

: دومرف زین  یمارگ  ربمایپ 
. مریگیمن یشیپ  شیوخ  گرزب  راگدرورپ  رب  مه  نم 

: هک داد  مایپ  یحو  يهتشرف  هب  یتسه  راگدیرفآ  هک  دوب  تاظحل  نیا  رد  تسرد 
. تسا هتفای  تدالو  يدنزرف  ماهدیزگرب ، ربمایپ  بوبحم و  يهدنب  يارب  »

؛ هک وگب  وا  هب  اهتینهت ، اهکیربت و  نیرتهنامیمـص  دورد و  مالـس و  میدقت  نمـض  يآ و  دورف  تماما  تلاسر و  عیفر  تیب  رد  ور  نیا  زا 
. تسا ع )  ) یسوم يارب  نوراه  ناس  هب  امش  يارب  ع )  ) یلع

.« نیزگرب ع ) « ) یلع  » دنزرف رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  ور  نیا  زا 
: تفگ دیناسر و  ص )  ) ربمایپ هب  ار  یتسه  راگدرورپ  تینهت  کیربت و  بتارم  دمآ و  دورف  ادخ  روتسد  هب  یحو  يهتشرف 

! ادخ ربمایپ  يا  »
.« دینک يراذگمان  نوراه »  » دنزرف مان  هب  ار  كرابم  دولوم  نیا  هک  تسا  هداد  روتسد  تراگدرورپ 

: دیسرپ ص )  ) ربمایپ
؟ دوب هچ  وا  مان 

: تفگ یحو  يهتشرف 
(242 . ) تشاد مان  رَّبُش »  » وا

: دومرف ص )  ) ربمایپ
 … میوگیم نخس  یبرع  يهژاو  هب  نم 

: تفگ یحو  يهتشرف 
. دییامرفب باختنا  ع ) « ) نسح  » ار وا  مان 

نیرق ادـخ  دای  مان و  اب  ار  وا  پچ  شوگ  تفگ و  ناذا  وا  تسار  شوگ  رد  داهن . نسح »  » ار هام  يهراپ  نآ  مان  رهم ، ص )  ) ربمایپ ناسنیدـب 
. دناوخ هماقا  تخاس و 

درک ینابرق  ع ،) « ) نسح  » شردقنارگ دـنزرف  هقیقع »  » ناونع هب  گنر  دوبک  چوق  سأر  ود  یمارگ  ربمایپ  هک  دوب  رون  تدالو  زور  نیمتفه 
. داد هلباق  يوناب  هب  رانید  کی  هارمه  ار  اهنآ  زا  یکی  نار  کی  و 

يهدام هب  ار  دازون  ینارون  رـس  هاگنآ  داد . نایاونیب  ارقف و  هب  هقدـص  ناونع  هب  هرقن  نآ ، رـس  يوم  نزو  مه  دیـشارت و  ار  دازون  كراـبم  رس 
تیلهاج موسر  بادآ و  زا  یکی  تصرف ، نآ  رد  تخاس و  رطعم  دوب  هدش  بیکرت  هباشم  ییاهزیچ  نارفعز و  زا  هک  ینیگآرطع  وبشوخ و 

: دومرف درک و  شهوکن  تفرگ و  داقتنا  داب  هب  ار 
.« تسا يدنسپان  رایسب  راک  هک  دندومنیم  نیگنر  نوخ  اب  ار  دازون  رس  تیلهاج  رصع  مدرم  »

 … داد رارق  شیوخ  ریذپانفصو  رهم  دروم  ار  وا  تخاس و  ناراب  هسوب  ار  كرابم  دازون  ماجنارس  و 

ع)  ) نیسح ماما  دلوت 
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رد س ) « ) همطاف  » يهیامنارگ دنزرف  نیمود  هک  دوب  نیا  رگناشن  اههناشن ، مئالع و  ع )  ) یبتجم ترـضح  تدالو  زا  یتدم  تشذـگ  زا  سپ 
. دوشگ ناهج  هب  هدید  دوب ، هداد  ار  شندمآ  يهدژم  نآ  زا  شیپ  ص )  ) ربمایپ هک  هنوگنامه  هام  شش  زا  سپ  هاگنآ  تسا و  هار 

: هک دناهدروآ  یتیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ع )  ) نیسح تدالو  دروم  رد 
: دنتفگ دندمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  نمیاما »  » نامیا اب  يوناب  ناگیاسمه  يزور 

(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا 
. تسا هتخاس  تحاران  زین  ار  ام  يهمه  تسیرگیم و  دوب و  رادیب  مدهدیپس  ات  نمیاما »  » هتشذگ بش 

: دومرف وا  هب  ترضح  نآ  دش . بایفرش  ص )  ) ربمایپ رضحم  هب  وا  تشاد و  لیسگ  وا  يهناخ  هب  ار  یسک  ص )  ) ربمایپ
«! نمیاما »

؟ ارچ ياهدوب ، نایرگ  تحاران و  ار  هتشذگ  بش  رسارس  وت  هک  دناهدرک  شرازگ  نم  هب  تناگیاسمه  دنایرگن ! ار  تنامشچ  يادخ 
: داد خساپ 

(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا 
. مدرک هیرگ  مدهدیپس  ات  نآ  رطاخ  هب  مدید و  نیگمهس  تخس و  یباوخ 

: دومرف ص )  ) ربمایپ
. دنرتاناد نآ  مایپ  هب  شربمایپ  ادخ و  هک  وگب  ییوگیمن ؟ زاب  میارب  ار  تباوخ 

: تفگ نمیاما » »
(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا 

. تسا نارگ  میارب  نآ  نایب 
: دومرف ص )  ) ربمایپ

. وگزاب ار  شیوخ  يایور  تسین ، ینکیم  رکف  وت  هک  هنوگنآ 
: تفگ نامیااب  يوناب  نآ 

 …« تسا هداتفا  نم  يهناخ  رد  امش  سدقم  رکیپ  ءاضعا  زا  یخرب  هک  مدید  ایور  ملاع  رد  بشید  »
: دومرف ص )  ) ربمایپ

ایند هب  ار  ع ) « ) نیـسح (، » س « ) همطاف  » ماهیامنارگ تخد  هک  تسا  نیا  وت  باوخ  مایپ  ياهدـید . ییوکین  باوخ  ياهتفر و  یـشوخ  باوخ 
يهناخ رد  هک  تسا  نم  دوجو  زا  ياهراپ  ناـمه  ع ) « ) نیـسح  » درک و یهاوخ  يرادـهگن  يراتـسرپ و  ار  وا  هک  یتسه  وت  دروآ و  دـهاوخ 

. دریگیم رارق  امش 
ّدج دزن  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  نمیاما » . » درک عولط  تلاسر  تماما و  يارـس  قفا  زا  ع )  ) نیـسح یتدـم  زا  سپ  تشذـگ و  نایرج  نیا 

: دومرف تفرگ و  وا  زا  ار  ع )  ) نیسح ترضح  نآ  دروآ . ص )  ) ربمایپ شردقنارگ 
.« تسا هدروآ  نم  يوس  هب  هدرشف و  شوغآ  رد  ار  وا  هک  وا  رب  هدیسرون و  كدوک  نیا  رب  ادخ  نیرفآ  »

: دومرف هاگنآ 
. تسوت يایؤر  نآ  مایپ  نیا  نمیاما 

ییوگـشیپ زین  ص )  ) یمارگ ربمایپ  دوب و  هدید  باوخ  نیا  ریظن  یباوخ  زین  ص )  ) ربمایپ يومع  سابع ،»  » رـسمه نمیاما »  » باوخ رب  هوالع 
. دوب هدومرف 

« سیمع تنب  ءامسا   » زین و  ص )  ) ربمایپ يهمع  بلطملادبع  رتخد  هّیفص ، هلمج  زا  ناملسم ، ناوناب  زا  یهورگ  ع )  ) نیـسح تدالو  تاظحل 
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. دنتشاد روضح  هملسما … »  » و
: دومرف ص )  ) ربمایپ ع )  ) نیسح دوجو  زورفا  ناهج  دیشروخ  عولط  زا  سپ 

! همع
! روایب ار  مدنزرف 

: درک ضرع  هیفص 
(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا 

 … تسا هدشن  هدامآ  زونه  تسا و  هدمآ  ایند  هب  هزات 
: دومرف ص )  ) ربمایپ

 … روایب تسا ، هتخاس  هزیکاپ  كاپ و  ار  وا  دنوادخ 
نابز هب  هک  ار -  نوراه »  » مود رـسپ  مان  هک  تساوخ  تشاد و  میدـقت  ار  يادـخ  مایپ  ترـضح  نآ  هب  دـمآ و  دورف  یحو  يهتـشرف  هاـگنآ 

. دنیزگرب كرابم  دازون  يارب  دشیم  هتفگ  نیسح »  » برع نابز  هب  و  ریبش »  » يربع
ناـمه رد  دـنتفگ و  کـیربت  شردـقنارگ  ّدـج  هب  ار  ع )  ) نیـسح دوجو  دیـشروخ  عولط  دـندمآ و  دورف  ناگتـشرف  زا  یهوبنا  نآ  یپ  زا  و 

. دندرک ضرع  تیلست  ادخ  ربمایپ  هب  زین  ار  شراختفا  رپ  تداهش  تعاس ،
ياهنوگ هب  دـیکم ، ار  تلاسر  یحو و  نابز  وا  داهن و  وا  ماـک  رد  ار  كراـبم  ناـبز  تفرگ ، ار  شیوخ  دـنبلد  دـنزرف  ص )  ) یمارگ ربماـیپ 

زا هن  دیشون و  ریش  ردام  زا  هن  ع )  ) نیسح هک  دناهدروآ  و  تفای . ماکحتسا  يراوتسا و  شیاهناوختسا  درک و  شیور  نآ  زا  شندب  تشوگ 
. رگید سکچیه 

: تسا هدورس  هنوگ  نیا  دروم  نیا  رد  مولعلارحب »  » يهمالع
هعضارم هط »  » نم یثنا و  يدث  نم  ادبا  عضتری  مل  عضترم  هللا 

 … هنواف انآ  هماهبا  هیطعی 
! ار يادخ  ار ! يادخ 

. دوب ادخ  ربمایپ  ادخ  تساوخ  هب  وا  يهدنهد  ریش  دیشونن و  ریش  ییوناب  ناتسپ  زا  زگره  هک  يراوخریش  كدوک 
جوا هب  وا  دوجو  نامزاس  هک  دوب  هار  نیا  زا  داهنیم و  هوکـشرپ  كدوک  نآ  ماک  رد  ار  شیوخ  نابز  ینامز ، تسـش و  تشگنا  یهاـگ  وا 

. دیسر لامک 
نزو هب  دندیشارت و  ار  كدوک  رس  داد ، روتسد  ربمایپ  هک  دوب  س ) « ) همطاف  » يارـس قفا  زا  كانبات  رتخا  نیمود  عولط  زور  نیمتفه  تسرد 

. دش هداد  هقدص  ادخ ، هاگراب  هب  ساپس  وا و  یتمالس  يارب  دیدرگ و  قافنا  ادخ  هار  رد  هرقن  شرس  ياهوم 

س)  ) بنیز ترضح  دلوت 

س)  ) بنیز ترضح  دلوت 

(243 . ) دوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  مجنپ  لاس  رد  س ) « ) بنیز  » نامیا گرزب  يوناب 
. دوب تماما  يهزاوآ  دنلب  كاپ و  نامدود  تلاسر و  یحو و  نادناخ  دنمجرا  دنزرف  نیمّوس  وا 

رالاس شردام  نانمؤم و  ریما  شردپ  هک  ردـقنارگ  ییوناب  فصو  رد  هک  ارچ  درگنیم ، دـیجمت  فیرعت و  زا  زاینیب  رایـسب  ار  وا  هدـنراگن 
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يزیچ هچ  دنتـسه ، تشهب  ناـناوج  رورـس  ع ) « ) نیـسح  » و نـسح »  » شردارب ود  و  ص )  ) ربماـیپ نـت  يهراـپ  س ) « ) همطاـف  » ناـهج ناوناـب 
؟ دسیونب دناوتیم 

ناـیم رد  ار  وا  وس  ره  زا  هوکـش  تسادـق و  یکاـپ و  فرـش و  زا  ياهلاـه  هک  دوب  ییاـهتمظع  يهرمث  اهتلیـضف و  يهویم  وا  هک  یتسار 
. دوب هتفرگ 

یگلاس ای 6  نس 5  رد  هبطخ  نیا  ظـفح  تسا و  هدرک  تیاور  وا  زا  ار  س )  ) همطاـف كدـف  هبطخ  ساـبع  نبا  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  و 
(244 . ) دنکیم وا  ییاناد  مهف و  دشر و  لامک  رب  تلالد  تیعماج  تیغلاب و 

رداـم ردـپ و  دروـم  رد  هـک  هنوگناـمه  تـشاد ، اور  دادـیب  متــس و  وا  دروـم  رد  خـیرات  مییوـگب  هـک  تـسا  كاـندرد  ردـقچ  یتـسار  اـما 
يوناـب تیـصخش  يهدـنبیز  هک  هنوگنآ  تفرگن و  یپ  ار  وا  یگدـنز  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و  هک  ناـسنآ  خـیرات  هک  ناـنچ  شاهیاـمنارگ ،

ار وا  یگدنز  دشاب ، س ) « ) بنیز  » نوچ یتعاجش  نامیا و  گرزب  نامرهق  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  يهداون  و  مشاهینب »  » يهنازرف دنمـشیدنا و 
. تسا هدومنن  نییبت  میسرت و 

نامسآ هیده 

زا هک  یـشخبناج  سدـقم و  يهژاو  داهن . بنیز »  » ار وا  مان  ص )  ) ربمایپ شردـقنارگ  ياین  دوشگ ، ناهج  هب  هدـید  وا  هک  هاگنآ  لاح  ره  هب 
. دشابیم ردپ  یگتسارآ  تنیز و  موهفم  هب  تسا و  هتفرگ  لکش  با »  » و نیز » »

گرزب يوناب  نیا  يالاو  تیصخش  نوماریپ  هک  يرصم  ژاریت  رپ  يهمانزور  کی  زا  ار  ياهلاقم  البرک » هلطب  نیـسحلا و   » باتک يهدنـسیون 
: میرذگیم میروآیم و  ار  نآ  زا  ییاهزارف  اجنیا  رد  ام  هک  دروآیم  شیوخ  باتک  رد  تسا  هدش  هتشون 

ع)  ) یلع شماقم  الاو  ردپ  دزن  ار  وا  شردام  دوشگ . ناهج  هب  هدـید  ترجه  زا  مجنپ  لاس  هب  نابعـش  هام  رد  ع )  ) نانمؤم ریما  تخد  بنیز 
: تفگ دروآ و 

! ناج یلع 
. نیزگرب هتسیاش  یمان  وا  يارب  ریگب و  ار  دازون  نیا 

: دومرف ع )  ) یلع
. مریگیمن یشیپ  ادخ  ربمایپ  رب  مدنزرف  يراذگمان  رد  نم 

. دوب رفس  رد  ص )  ) ربمایپ زور  نآ 
: دومرف هک  دنیزگرب  تلاسر  نادناخ  دازون  رب  یمان  ات  دنتساوخ  وا  زا  دش . دراو  س ) « ) همطاف  » يهناخ هب  دمآ ، هک  یماگنه 

.« میوجیمن تقبس  مراگدرورپ  رب  نم  »
: تفگ شربمایپ  هب  ادخ  تینهت  مالس و  میدقت  اب  دمآ و  دورف  یحو  يهتشرف  هک  دوب  تاظحل  نیا  رد 

(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا  »
.« تسا هدیزگرب  وا  يارب  ار  هتسیاش  ابیز و  مان  نیا  ادخ  هک  ارچ  تسا ، س ) « ) بنیز  » كرابم دازون  نیا  مان 

يرادیاپ لبمس 

لحارم يهمه  مه  تسا و  یقالخا  ياهـشزرا  یناسنا و  لیاضف  زا  راشرـس  خیرات  ناشخرد و  یگدـنز  ياراد  مه  گرزب ، يوناب  نیا  يرآ 
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. دوب هتخیمآ  جنر  درد و  رابهودنا و  ثداوح  اب  شزومآسرد  شخبماهلا و  یگدنز 
و س ) « ) همطاف  » شاهتـسیاش مام  و  ص )  ) ربمایپ شردقنارگ  ياین  تلحر  زوسناج  يهعجاف  اب  نرق  عبر  لوط  هب  شرمع  زا  یمهم  شخب  رد 
يدازآ و دیدرگ و  نیشنهناخ  ع )  ) نانمؤم ریما  شردپ  هک  دش  وربور  یتخس  راگزور  اب  هاگنآ  دیدرگ . وربور  يرگید ، تخس  ياهدادخر 

. دش بلس  وا  زا  تاناکما  يهمه  تینما و 
اب ار  وا  یهلا  يهنامیکح  يهدارا  نآ  یپ  زا  دمآ و  شیپ  دیدرگ -  شردـپ  تموکح  زکرم  هک  هفوک -  هب  هنیدـم  زا  شردـپ  ترجه  سپس 

دهاش نآ  لابند  هب  تخاس . رادغاد  دروآرد -  هزرل  هب  ار  اهنامسآ  هک  ياهدنهد  ناکت  يهعجاف  كاندرد و  يهثداح  ینعی  ردپ -  تداهش 
يهشقن اب  مه  نآ  زا  سپ  تخاس و  روهلعـش  وا  نایعیـش  و  ع )  ) یبتجم ترـضح  شردارب ، دض  رب  هیواعم  هک  دوب  ياهناملاظ  گنج  رظان  و 

تنایخ و بیرف و  روز و  برـض  هب  ار  شیوخ  يدادبتـسا  يهرطیـس  دـیناسر و  تداهـش  هب  تنایخ  مس  اب  ار  ترـضح  نآ  شیوخ  یـسیلبا 
. درک لیمحت  مالسا  ناهج  هب  عیمطت 

يهعجاف دیدرگ . وربور  دوب ، خـیرات  يهعجاف  نیرتگرزب  یتسار  هب  هک  يرگید  دادـخر  اب  نامرهق  يوناب  نآ  ناهگان  دـنچ  ینایلاس  زا  سپ 
. دوب ینالوط  يریسم  نوگانوگ و  داعبا  ياراد  هک  يرابنوخ  هدنهد و  ناکت 

هکنآیب دـیزرو و  يرادـیاپ  هوتـسن ، هنانامرهق و  هدـننک ، تخـس و ش  ثداوح  نیا  ربارب  رد  نامرهق  يوناب  نیا  هک  تساجنیا  تفگـش  اـما 
ياهشدخ شتیارد  یهاگآ و  يدنمـشوه و  رب  ای  دـهدب و  تسد  زا  ار  شیوخ  نیدالوپ  باصعا  ای  دـیامن و  یناشیرپ  ای  تسکـش  ساسحا 

هب مایپ ، ندـناسر  هفیظو و  ماجنا  ياپ  هب  اپ  داد و  ماجنا  یگتـسیاش  هب  ماجنا  ات  زاـغآ  زا  ار  شیوخ  هوکـشرپ  گرتس و  تلاـسر  دـیآ ، دراو 
(245 . ) تشگزاب هنیدم 

س)  ) موثلکمُا ترضح  دلوت 

گرزب نادناخ  نیا  رتخد  نیمود  هک  ار  شیوخ  يهیامنارگ  دنزرف  نیمراهچ  ع ،)  ) نانمؤم ریما  و  س )  ) ناوناب رالاس  هوکـشرپ  هداس و  تیب 
. تشگ اریذپ  ینامداش  يداش و  زا  یجوم  اب  نیشیپ  دنزرف  هس  ناس  هب  دمآیم ، باسح  هب 

زا دوب و  فیرـش  یبسن  تلاـصا و  ياراد  س ) « ) بنیز  » شناـمرهق رهاوخ  ناـس  هب  ییوس  زا  دـیدرگ  يراذـگمان  س ) « ) موثلکّما  » هب هک  وا 
. دیدرگ روهرهب  يزاتمم  رایسب  هتسیاب و  هتسیاش و  تیبرت  زا  وس  رگد 

ياهدادخر یمامت  رد  اما  دوب  توافتم  س )  ) بنیز شرهاوخ  یگدـنز  اب  شایگدـنز  داعبا  زا  یخرب  هچرگ  اوقت  اب  دنمـشوه و  يوناب  نیا 
روط هب  زین  وا  دومن ، اـفیا  ار  شیوخ  زاـس  خـیرات  هدـنزاس و  شقن  تشاد و  روضح  س ،) « ) بنیز  » شناـمرهق رهاوخ  هک  ياهدـنهد  ناـکت 

. دمآیم رامشب  شیوخ  يهیامنارگ  رهاوخ  رواشم  نابیتشپ و  رگنسمه و  تشاد و  تکرش  هناهاگآ  يدج و 
نادرم هک  تسا  هدـیدرگ  وربور  ییاهجنر  اهدرد و  اب  هتفرگ و  رارق  خـیرات  دادـیب  متـس و  دروم  هک  تسا  یناسک  زا  زین  نامرهق  يوناب  نآ 

(246 . ) دنرادن ار  اهنآ  ربارب  رد  يرادیاپ  ناوت  زین  دنمورین 

وا لتقم  و  س )  ) ارهز ترضح  هچنغ  نیرخآ 

وا لتقم  و  س )  ) ارهز ترضح  هچنغ  نیرخآ 

. دوب هدش  ییوگشیپ  ًالبق  شتداهش  تیفیک  دوب و  زین  شتداهش  زور  انامه  ع )  ) نسحم زیگنامغ  تدالو 
شاهتخوـسلد رداـم  هک  تسا  ياهّصغ  تّدـش  يهناـشن  دـش و  دراو  مالـسا  رب  ع )  ) نسحم لـتق  اـب  هک  تسا  یتبیـصم  یگرزب  رب  لـیلد  نیا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 256 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیشک رسپ  نیا  نداد  تسد  زا  اب  س )  ) ارهز ترضح 

تشاذگ ع )  ) نسحم ار  شمان 

. دوب هدرک  نییعت  ار  وا  مان  ًالبق  ترضح  نآ  دوب و  ص )  ) ربمایپ زیزع  ع )  ) نسحم
. دنتشادیم شیمارگ  دندرکیم و  دای  وا  زا  ص )  ) ربمایپ راگدای  ناونع  هب  همه  دمآیم  ایند  هب  س )  ) ارهز لگ  نیرخآ  نیا  رگا 

! دنتشاد یمارگ  ار  شردام  وا و  نینچنیا  هدشن  دلوتم  زونه  هکنآ  هچ  دماین ، ایند  هب  دش  بوخ  یلو 
: هک تسا  هدمآ  ناشیا  هیمست  رد 

(: ع  ) نینمؤملاریمأ لاق 
هیبأل : طقسلا  لوقی  مهومست ، مل  همایقلا و  موی  مکوقل  اذإ  مکطاقسأ  ّنإ 
(247 «. ) دلوی نأ  لبق  ًانسحم  ص )  ) هَّللالوسر یّمس  دق  ینتیمس و  الأ  »

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما
: دیوگیم شردپ  هب  طقس  دیاهتشاذگن ، نانآ  يارب  یمان  هک  یلاح  رد  دننیبب  ار  امش  تمایق  زور  امش  يهدش  طقس  نادنزرف  رگا 

. دوب هدرک  يراذگمان  دیایب  ایند  هب  هکنیا  زا  لبق  ار  ع )  ) نسحم ص )  ) ربمایپ هک  یلاح  رد  يدرکن  نییعت  یمان  نم  يارب  ارچ 
(248 . ) ًانسحم ص )  ) هَّللالوسر هامس  ًانینج  تطقسأ  دق  ّالإ و  تیبلا  انلخد  امف  ءامسأ : تلاق 

: دیوگیم ءامسا 
هدیمان ع )  ) نسحم ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  نامه  دوب ؛ هدرک  طقس  ار  دوخ  نینج  ترضح  هک  یتقو  میدش  س )  ) ارهز ترـضح  يهناخ  دراو 

. دوب
: دیامرفب دهد و  ربخ  دوخ  راگدای  تداهش  زا  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  كانزوس  هچ 

! دوشیم دراو  س )  ) همطاف مرتخد  رب  هک  تسا  یتبرض  رثا  رد  تداهش  نیا 
(: ص  ) هَّللالوسر لاق 

(249 . ) برضلا کلذ  نم  تومت  برضلا و  نم  اهنطب  یف  ام  حرطت  و  لماح … ، یه  برضت و  و 
: دومرف ص )  ) ربمایپ

. تسا رادراب  هک  یلاح  رد  دوشیم  هدز  س )  ) ارهز ترضح 
. دوریم ایند  زا  تبرض  نامه  رثا  رد  وا  دوخ  دوشیم و  طقس  دراد  هارمه  هک  يدنزرف  تبرض  نیا  رثا  رد 

ع)  ) نسحم ترضح  لتقم 

! دیدرگ ْطقِس  سپس  دش و  دیهش  لوا  س )  ) ارهز لگ 
؟ هنوگچ اما 

. دنک نشور  ار  نآ  يارجام  تایئزج  دیاب  هک  تسا  یلاؤس  نیا 
دـندوب و هتخادـنا  هار  هب  هناخ  رد  تشپ  هفیقـس  نیمجاهم  هک  یتشحو  بعر و  دـهاوخیم . يدایز  تبظاوم  دراد  هارمه  دـنزرف  هک  يردام 
ع)  ) نسحم طقس  ثعاب  ییاهنت  هب  تسناوتیم  دنتـشاد ، ار  هناخ  هب  يرابجا  دورو  دصق  دندوب و  هداد  رـس  هک  ياهنابدایب  دنلب و  ياهدایرف 
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. دوش
دود و اهنآ و  ندز  شتآ  هناخ و  رد  راوید و  رانک  نالیغم  راخ  اب  اـهنآ  ندـیچ  مزیه و  نتخادـنا  نیمز  رب  يادـص  و  مینزیم » شتآ   » داـیرف

. تخادنایم تشحو  هب  درکیم و  نارگن  ار  يرادراب  مناخ  ره  دشیم ، هدید  هناخ  راوید  يالاب  رد و  ریز  زا  هک  ییاههلعش 
يوس زا  هدـناشن و  وا  بلق  رب  مغ  زا  یمیظع  راب  ص )  ) ربماـیپ نوچ  یناـبرهم  ردـپ  تلحر  وس  کـی  زا  هک  هدـمآ  رد  تشپ  ییوناـب  نونکا 

. تسا هدرزآ  تخس  ار  وا  لد  شمولظم  رهوش  قح  رد  مدرم  يافج  رگید 
. تسا هتفرگ  رارق  یکانرطخ  هداعلاقوف  تیعضو  رد  دنراد و  ار  هناخ  هب  دورو  دصق  نیمجاهم  دنکیم  ساسحا  وا 

. دوشن زاب  ات  هتفرگ  ار  رد  دوجو  مامت  اب  اذل 
! تسا هدش  غاد  دراد ، خیم  دراد ، راومهان  ياهبوچ  تسین ! فاص  رد  دنکیم . تباصا  وا  تروص  هب  اههلعش  هتفرگ و  رد  بوچ  هب  شتآ 

!؟ دشاب شدنزرف  بظاوم  دیاب  هنوگچ  تسوا  هارمه  ع )  ) نسحم هک  ییوناب 
ورهبور ایحیب  نیمجاهم  اب  ایح  تمصع و  يایرد  دتفایم . وناب  يور  هب  رد  دوشیم و  داجیا  یکانتشحو  يادص  دننکشیم و  دگل  اب  ار  رد 

. دنک اهر  ار  رد  ات  دننزیم  هنایزات  شتسد  رب  دوشیم .
! دوشیم يراج  نوخ  دنکشیم و  نورد  زا  ولهپ  ناوختسا  دنکیم . يراج  نوخ  دفاکشیم و  ار  هنیس  شیراومهان  اب  شخیم و  اب  رد 

!؟ تسا مک  هداتفا  مطالت  هب  هنیس  ولهپ و  نیا  رانک  هک  يدنزرف  نتشک  يارب  اهنیا  دبال 
ار وزاب  هک  ياهنایزات  دنکشیم ، ار  هراوشوگ  هک  یلیس  نآ  دناهتفرگ . شیپ  زا  مه  ار  دوخ  روتسد  دنتسین . رفن  کی  هفیقس  ناگدننک  هلمح 

يوناب رب  داب -  هتسکش  هک  ییاپ -  دنکیم ، يراج  نوخ  دیآیم و  دورف  وس  ره  زا  اباحمیب  دروخیم و  وناب  فتک  رس و  رب  دنکیم و  هایس 
؟ تسا هدنز  ع )  ) نسحم زونه  اهنیا  يهمه  اب  ایآ  دنزیم . هبرض  رادراب 

!!؟ تسا هدنز  ردام  زونه  میسرپب  دیاب 
؟ تفگ هچ  س )  ) ردام تحارج …  تبرض و  تشحو و  همه  نیا  اب 

؟ درک هچ 
؟ دیامنب تسناوتیم  یکمک  هچ  هّضف 

؟ درک هچ  ع )  ) نینمؤملاریما
؟ دنتشاد یلاح  هچ  ع )  ) اههچب

؟ تفر اجک  ع )  ) نسحم
تداهش هب  ببـس  کی  زا  مهاب و  ع )  ) شنـسحم همطاف و  دوش  مولعم  ات  هدرک  ظفح  شیاهیخلت  مامت  اب  ار  زوسرگج  ناتـساد  نیا  خیرات ،

رد ار  ص )  ) ربمایپ ییابیز  راگدای  شبلق  رانک  هک  ییوناب  هب  دسر  هچ  دروآیمرد ، اپ  زا  ار  درم  هک  یتالمح  هچ  یتابرـض و  هچ  دندیـسر !!
. تسا هتفرگ  شوغآ 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  نادنزرف  مارتحا 

. تسا هدومن  فّلکم  نآ  تاعارم  هب  ار  مدرم  هتخاس و  بجاو  ار  ص )  ) ربمایپ تیبلها  تبحم  مارتحا و  دنوادخ 
دروم رد  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  اذـل  دـندرگیم . بوسحم  وا  تیبلها  ربمایپ و  نادـنزرف  س ،)  ) همطاـف نادـنزرف  هک  تسین  یّکـش  و 

: دنیامرفیم نازیزع  نیا  مارتحا 
فانصا : هعبرال  همایقلا  موی  عفاش  انا  »

یتیرذ  رصن  لجر 
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قیضلا  دنع  یتیرذل  هلام  لذب  لجر  و 
بلقلا  ناسللاب و  یتیرذ  بحا  لجر  و 

(250 .« ) یتیرذ جئاوح  یف  یعس  لجر  و 
: درک مهاوخ  تعافش  هتسد  راهچ  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  نم 

. دنک يرای  يوحن  ره  هب  ار  منادنزرف  هک  یناسک  هب   - 1
. دنباتشب نانآ  یلام  کمک  هب  يدنمزاین  نامز  رد  هک  یصاخشا  هب   - 2

. دنرادب تسود  ار  منادنزرف  نابز  لد و  اب  هک  يدارفا   - 3
. دنیامن شالت  نانآ  تجاح  عفر  رد  هک  ینادرم   - 4

: دنیامرفیم نآ  لوا  دنب  رد  تسا ، تیاور  نیا  هیبش  هک  رگید  ثیدح  کی  رد  و 
دننک ». مارتحا  نم  زا  دعب  نم  نادنزرف  هب  هک  یناسک  »

(251 …  ) يدعب نم  یتیرذل  مرکملا 
تعافـش هجیتن  رد  هدیدرگ و  ص )  ) ادخ لوسر  رطاخ  تیاضر  يدونـشخ و  ثعاب  س )  ) همطاف نادنزرف  مارتحا  هک  دناسریم  اهثیدح  نیا 
ماجنارـس ربمایپ و  ادـخ و  مشخ  بجوم  نانآ ، هب  یمارتحایب  هنوگ  ره  متـس و  ملظ و  سکعلاب  تشاد و  دـهاوخ  لابند  هب  ار  ترـضح  نآ 

. دیدرگ دهاوخ  ادخ  رهق  هب  يراتفرگ 
نآ نایعیـش  نادنزرف و  هب  متـس  دروم  رد  س ،)  ) ارهز ترـضح  هب  نارگمتـس  رفیک  ندرمـش  زا  سپ  ص )  ) ادخ لوسر  یثیدـح  رد  هچنانچ 

: دنیامرفیم ترضح 
(252 . ) اهتعیش اهتیرذ و  ملظی  نمل  لیو  »… 

.« دننک متس  س )  ) همطاف نایعیش  نادنزرف و  هب  هک  یناسک  دیدش  رفیک  زا  ياو 
: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  ترضح  نآ  نانخس  زا  يزارف  کی  رد  هرخالاب  و 

(253 .« ) رانلا یلع  اهتیرذ  هَّللا و  اهمرحف  اهجرف  تنصحا  همطاف  نا  »
. تخاس مارح  منهج  شتآ  رب  ار  شنادنزرف  وا و  زین  دنوادخ  الباقتم  تشاد و  نوصم  یگدولآ  هانگ و  زا  ار  دوخ  س )  ) همطاف

قیرط زا  س )  ) ارهز يهمطاف  تسا و  راوتسا  لمع  يانبم  رب  يورخا  شاداپ  رفیک و  یهلا و  نیناوق  هک  دراد  راعشا  هکنیا  نمـض  ثیدح  نیا 
(254 . ) دراد رب  رد  زین  ار  س )  ) همطاف نادنزرف  رب  يدنوادخ  مارتحا  لاح  نیع  رد  تسا ، هدیسر  هیلاع  تالامک  هب  تمصع  تینوصم و 

ص)  ) ادخ لوسر  نادنزرف  ع )  ) نینسح

س)  ) ارهز ترضح  هب  باستنا  مارتحا 

هب لمع  ملع و  نادیم  رد  دنرازگتمدخ و  راوگرزب و  فیرـش و  ياهناسنا  تثارو ، نوناق  قبط  س )  ) همطاف ترـضح  نادـنزرف  رثکا  هچ  رگا 
يراصعا رد  ار  تیعجرم  يربهر و  تماعز و  مچرپ  نازیزع  نیا  هک  دهدیم  ناشن  هعیـش  راختفارپ  خیرات  دندرگیم و  لئان  یلاع  تالامک 

مان ودنا  هتفر  ههاریب  هب  هار  بسانمان  نانیشنمه  ناتسود و  طیحم و  زا  رثأت  رثا  رد  هک  یتاداس  نانآ  ربارب  رد  یلو  دنراد ، هتـشاد و  رایتخا  رد 
. دنتسین مک  دناهتخاس  شودخم  یمومع  ناهذا  رد  ار  س )  ) همطاف يدنزرف  تسادق  و 

: هک دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 
نانآ تروص  نیا  رد  دنرامگب ، ناشنیرهاط  دادجا  ریسم  رب  ار  یتسمدب  داسف و  فارحنا و  ریسم  هک  همطاف  نادنزرف  تاداس و  هتسد  نآ  ایآ 
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!؟ دید دنهاوخن  منهج  شتآ  رفیک و  زین 
رد راگزیهرپ  تشرـس و  كاپ  تاداس  اب  فرحنم  دارفا  هنوگ  نیا  هک  ددرگ  مکاح  هعماـج  رب  طـلغ  رّکفت  نینچ  دـشاب و  تبثم  باوج  رگا 

ّتنس نآرق و  اریز  میاهتفرگ ، هدیدان  ار  ع )  ) تیبلها ثیداحا  ینآرق و  يهیآ  اهدص  تحارـص  یهلا و  لدع  دنرادن ، یتوافت  ادخ  هاگـشیپ 
مجع و…  برع و  دّیس و  ریغ  دّیس و  تسا و  نافرحنم  باذع  رفیک و  لمع و  لها  شاداپ  ناراگزیهرپ و  مّدقت  زا  یکاح  یگمه  هریـس ، و 

. دنرادن یتوافت 
، دجنسیم شلمع  اب  ار  یسک  ره  دیجم  نآرق 

(255 « ) مکلامعا مکل  انلامعا و  انل  »
. دسانشیم ناشلامعا  ورگ  رد  ار  یصخش  ره  و 

(256  ) نیهر بسک  امب  ءرما  لک  »
(257 « ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک   » و

. دنکیم اطع  ناسکی  شاداپ  يداژن  ره  بحاص  درم و  نز و  هب  و 
(258 … « ) یثنا وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  »

. دوب دهاوخن  نایم  رد  موهوم  طباور  ضیعبت و  چیه  دناسریم و  رفیک  هب  هنالداع  ار  نافلختم  و 
(« 259  ) اریصن اّیلو و ال  هللا  نود  نم  هل  دجیال  هبزجی و  ًاءوس  لمعی  نم  »

. تسا راوتسا  اوقت  يانبم  رب  ادخ  هاگشیپ  رد  یساسا  لصا  طقف  و 
(260 « ) مکیقتا هَّللادنع  مکمرکا  نا  »

فـص زا  مزعلا  یلوا  ربمایپ  رـسپ  هطبار ، نیا  رد  دوب و  دـهاوخن  زاسراک  حـلاص  لمع  نودـب  ناربماـیپ  اـب  يدـنواشیوخ  موق و  هنوگچـیه  و 
ددرگیم لصفنم  شردپ  اب  وا  طابترا  دوشیم و  هدنار  یهلا  ناگدنب 

(261 « ) حلاص ریغ  لمع  ّهنا  کلها ، نم  سیل  هنا  حون  ای  »
. دریگیم رارق  ملاع  راگدرورپ  تنعل  نیرفن و  دروم  ادخ  ربمایپ  يومع  و 

(262 … « ) ّبت بهل و  یبا  ادی  تبت  »
رتنیگنـس شتیلوئـسم  فیلکت و  تبـسن  نامه  هب  دـشاب ، رتکیدزن  یهلا  ياهتیـصخش  و  س )  ) همطاـف و  ص )  ) ربماـیپ هب  ناـسنا  هچره  يرآ 

: دیامرفیم هداد و  رادشه  ربمایپ  نانز  رب  ملاع  راگدرورپ  ساسا  نیمه  رب  دوب و  دهاوخ 
رادهّکل ار  ادخ  لوسر  نماد  هکنیا  تهج  هب  يرگید  لامعا ، يازـس  رد  یکی  دید ، دـیهاوخ  رفیک  ود  دـیوش ، بکترم  ار  یفالخ  امـش  رگا 

. دیاهدرک
(263 … « ) نیفعض باذعلا  اهل  فعاضی  هنّیبم  هشحافب  ّنکنم  تأی  نم  یبنلا  ءاسن  ای  »

تاروتـسد فیلکت و  رد  دشاب ، هچره  نآ  لوزن  نأش  دوش و  لزان  دروم  ره  رد  دیجم  نآرق  تایآ  هک  تسا ، يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای 
یلو هدوب ، یمارگ  رایسب  س )  ) همطاف ترـضح  حلاص  نادنزرف  تاداس و  هک  میریگیم  هجیتن  تایآ  نیا  زا  نیاربانب  دنناسکی . ناگمه  نآ ،

. دید دنهاوخ  رفیک  ادخ  هاگشیپ  رد  مدرم  ریاس  لثم  دننک ، هدافتسا  ءوس  دوخ  بسن  تبسن و  زا  هک  يدارفا  هتسد  نآ 

افص هوک  رد  مشاهینب  هب  ص )  ) ربمایپ رادشه 

: تسا هدمآ  هناگادج  ثیدح  ود  رد  ع )  ) رقاب ماما  قداص و  ماما  زا 
: لاقف افصلا  یلع  ماق  هکم  ص )  ) هَّللالوسر حتف  امل  »
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! مشاهینب ای 
! بلطملادبع ینب  ای 

ام هَّللاو  الف  هلخدم ، لخدنـس  انم و  ًادـمحم  نا  اولوقتال : هلمع ، مکنم  لجر  یل  یلمع و  یل  نا  مکیلع و  قیفـش  ینا  مکیلا و  هَّللالوسر  ینا 
، هرخآلا نولمحی  سانلا ، یتأی  مکباقر و  یلع  ایندـلا  نولمحت  همایقلا  موی  ینوتأت  مکفرعا  الف  الا  نوقتملا . الا  مکریغ  نمال  مکنم و  یئایلوا 

(264 .« ) مکلمع مکل  یلمع و  یل  نا  مکنیب و  ینیب و  امیف  مکیلا  ترذعا  دق  ینا  الا و 
نانآ هب  باطخ  درک و  عمج  افص  هوک  رد  بلطملادبع  ینب  مشاهینب و  زا  ار  شیوخ  نادنواشیوخ  هکم  رهش  رب  طلـست  زا  سپ  ادخ  لوسر 

: دومرف
ناتدوخ يارب  امش  لمع  مدوخ و  يارب  نم  لمع  هک  میوگیم  يزوسلد  يور  زا  مزوسلد و  امـش  هب  امـش و  نایم  رد  متـسه  ادخ  ربمایپ  نم 

. دوب دهاوخ 
: دییوگب هک  دینکن  یطلغ  روصت  نینچ 

. دوب میهاوخ  وا  اب  مه  ام  تسا و  ام  زا  ص )  ) دمحم
، دـنیایب حـلاص  لمع  اب  نارگید  هانگ و  اب  اهامـش  تمایق  يادرف  رد  هچنانچ  منیزگیمن و  ار  ناراـگزیهرپ  زج  امـش  زا  نم  ادـخ  هب  دـنگوس 
رد زین  امش  ملامعا و  ورگ  رد  نم  متفگ . ار  اهینتفگ  هدومن و  تّجح  مامتا  نانخس  نیا  اب  نم  هک  دینادب  تخانش . مهاوخن  ار  اهامـش  ًالـصا 

. دوب دیهاوخ  ناتلامعا  ورگ 
ینب مشاهینب و  تاداـس و  دسانـشیم و  دودرم  ار  طـلغ  تارّوصت  یخرب  ماـخ و  ياـهلایخ  ماـمت  ثیدـح ، نیا  دـییامرفیم  هّجوت  هچناـنچ 

. دنادیم لصفنم  ار  یتبارق  دنویپ  طابترا و  دنکیم و  یفن  دنشاب ، هتشادن  حلاص  لمع  هک  یتروص  رد  ار  بلطملادبع 
: دنیامرفیم ع )  ) داجس ماما  ترضح  هطبار  نیا  رد 

. دومن دنهاوخ  باذع  رفیک و  ود  زین  ناشناراکهانگ  شاداپ و  ود  مشاهینب  ناراکوکین  يار 
(265  ) باذعلا نم  نافعض  انئیسمل  رجالا و  نم  نالفک  اننسحمل  )

: دندومن لاؤس  ع )  ) اضر ماما  قداص و  ماما  ترضح  زا  هناگادج  ثیدح  ود  رد  و 
: دناهدومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هکنیا 

؟ تسا هنوگچ  تسا » مارح  س )  ) همطاف نادنزرف  رب  شتآ  »
: دندومرف باوج  رد  تارضح 

. دنشابیم ع )  ) موثلکما بنیز و  نسح و  نسح و  نانآ  دناهمطاف و  هطساو  الب  نادنزرف  ثیدح  نیا  زا  دارم 
(266 … ( ) اهنطب دلو  مه  راّنلا  نم  نوقتعملا  ع )  ) موثلکما بنیز و  نیسحلا و  نسحلا و  کلذب  ینع  معن  )

دنرادن و یتوافت  نارگید  اب  تاداس  هیقب  دـندارفا ، نیرتراگزیهرپ  ریظنیب و  نادـنزرف  مه  نآ  هک  س ،)  ) همطاف هطـساوالب  نادـنزرف  زا  ریغ 
(267 . ) دیسر دهاوخ  شلامعا  يازس  هب  سک  ره 

راّنلادیز موهوم  تارّکفت 

هتـشک و ار  ياهدـع  هدرک و  مایق  نومأم  یـسابع  يهفیلخ  ّدـض  رب  هنیدـم  رد  دـیز  شردارب  ع ،)  ) اضر ماما  ترـضح  يدـهعتیالو  نامز  رد 
هدوـمن و مازعا  رهـش  نآ  هب  ار  یهاپـس  نومأـم  دـش . موـسوم  راّنلادـیز  هب  تفرگ و  تراـسا  هب  ار  یعمج  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  ییاـههناخ 

. دندومن ریگتسد  هداد و  تسکش  ار  دیز  ماجنارس 
: دومرف هدرک و  خیبوت  ًادیدش  ار  وا  ترضح  دش ، راذگاو  ع )  ) اضر ماما  هب  دیز  همکاحم 
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! دیز يا 
نسح و صوصخم  ثیدح  نیا  دـهدن ، بیرف  ار  وت  دـنزوسیمن » شتآ  رد  س )  ) همطاف نادـنزرف   » هک ص )  ) ادـخ ربمایپ  فورعم  ثیدـح 
، هانگ اب  وت  دور و  تشهب  هب  حـلاص  لمع  اب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  هک  دـشاب  انب  رگا  تسا  س )  ) همطاـف هطـساوالب  نادـنزرف  و  ع )  ) نیـسح

ادـخ عیطم  هک  یتسه  تیبلها  ام  زا  تقو  نآ  وت  هک  نادـب  ار  نیا  دـشاب . رتشیب  ع )  ) تموصعم ردـپ  زا  وت  تلیـضف  هک  تسا  نیا  شاهجیتن 
(268 . ) یتسین ام  زا  یشابن  نینچ  هچنانچ  یشاب و 

درکیم  راختفا  دوخ  تبسن  هب  دیز  تسا ، هدمآ  ثیدح  نیا  رد  هچنانچ 
مهیلع  رختفی  نحن و  نحن  لوقی  )

ًاحیرـص هدومن و  موکحم  ار  طلغ  مهوت  نیا  ع )  ) اضر ماما  تسا و  تشهب  لـها  مه  زاـب  فـالخ  نتـشاد  اـب  وا  هک  دومنیم  روصت  نینچ  و 
: دومرف

هک يدارفا  هورگ  نآ  نیاربانب  درک . طورـشم  حلاص  لمع  ادخ و  تعاطا  هب  ار  دیز  یطابترا  دنویپ  یّتح  یتسین ، تشهب  لها  یگژیو  نیا  اب 
بـسانتم باذع  رفیک و  مدرم  ریاس  لثم  دیدرت  نودـب  دـننکیم ، تکرح  نآ  فالخ  لمع ، رد  دـنهدیم و  تبـسن  س )  ) همطاف هب  ار  دوخ 

(269 . ) دید دنهاوخ 

س)  ) ارهز ترضح  نادنزرف  نابز  زا  ردام  دای 

ردام دای  و  ع )  ) نسح ماما 

هب تبـسن  يرفاو  قشع  زیگناروش و  ّتبحم  هقالع و  وا  دـنزرف  نیتسخن  نایعیـش و  موصعم  ياوشیپ  ماما و  نیمود  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح 
. تشاد س )  ) ارهز يهمطاف  شزیزع  ردام 

دانـسا و اهنآ  نیرتمهم  هک  داد ، ناشن  ناوتیم  ترـضح  نآ  یگدنز  زا  يددعتم  دراوم  رد  ار ، نآ  ياههناشن  داعبا و  ّتبحم و  هقالع و  نیا 
. تسا هدش  لدب  در و  وا  یتموکح  نارازگراک  لاّمع و  نارادناتسا و  ای  هیواعم  اب  يو  نایم  رد  هک  تسا  یتابتاکم 

موصعم ماما  هدش و  راختفا  دانتسا و  س )  ) رهطا يارهز  دننام  يردام  دوجو  هب  اهراب  ع )  ) نسح ماما  ملق  نابز و  زا  اههمان ، دانـسا و  نیا  رد 
. تسا هدومن  تابثا  ار  نآ  يراوتسا  یتسرد و  تسا و  هدرمش  شیوخ  مارم  هار و  تیناقح  لیلد  ار ، یسدقم  ردام  نانچ  كرابم  دوجو  (ع )

. تسا هدرک  هراشا  اههمان  نیا  زا  یخرب  هب  هعیشلانایعا »  » يهعوسوم رد  یلماع ، لبج  نسحم  دیس  موحرم 
: دسیونیم بصاغ  هیواعم  بصاغ  رادنامرف  هیبأ » نب  دایز   » هب رصتخم  هدرشف و  تروص  هب  اههمان  نیا  زا  یکی  رد  ع )  ) ماما

! هّیمس دنزرف  دایز  هب  س ،)  ) همطاف دنزرف  نسح ، زا  »
: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  نادب 

! تسا گنس  دنزرف  ياج  هب  راکانز  بیصن  تسا و  ییوشانز  كاپ  باوختخر  شارف و  هب  قلعتم  دنزرف 
(270 « ) مالسلاو

تسا ملسم  مکحم و  يدنس  وجتقیقح ، نیخروم  هژیو  هب  تقیقح ، ناگدنهوژپ  يارب  درادیمرب و  هدرپ  یخیرات  تقیقح  کی  زا  همان  نیا 
تشز طباور  زابهلیح ، زابلغد و  قفانم  نآ  نایفسوبا ، اب  هک  دزاسیم  ءاشفا  ار  هَّللادیبع  نز  هّیمـس ، عورـشمان  طباور  يهلأسم  هک  نیا  نآ  و 

. تسا هتشاد  یتسردان  و 
تبسن دایز »  » يوس زا  هک  يّررکم  ياهییوگهوای  اهییاردهزره و  هنامرشیب و  ياهیخاتـسگ  اهتراسج و  اهتناها و  زا  سپ  روبزم ، يهمان 
هتخاس شاف  ار  كاته  يوگهزره  نآ  داهن  تاذ و  تقیقح  هدش و  هتشاگن  دوب ، هدش  هتـشاد  اور  ع )  ) نسح ماما  خماش  سدقم و  تحاس  هب 
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. تسا هدرپس  خیرات  هب  و 
تـسادق تراهط و  رهوگ و  یکاپ  تبـسن و  تلاصا  هب  هیواعم ، اب  هّجاحم  ماقم  رد  اهراب  ع )  ) نسح ماما  تاـبتاکم ، دانـسا و  نیا  رب  هوـالع 

. تسا هدرک  دانتسا  شیوخ  راوگرزب  ردام 
نـسح ماما  شدـنبلد  دـنزرف  حور  بلق و  رد  یمارگ ، دوجو  نآ  خـماش  ماـقم  قیمع  ریثأـت  رداـم و  تمظع  ذوفن  قمع  زا  یکاـح  رما  نیا  و 

. تسا ع )  ) یبتجم
روآدای هراومه  شرمث ، رپ  كاپ و  یگدـنز  لوط  مامت  رد  اهنت  هن  ع ،)  ) راوگرزب ماما  هک  دوب  هدرتسگ  اجنادـب  ات  ریثأـت  ذوفن و  نیا  يهنماد 

، دادیم رارق  ع )  ) تیبلها ناقشاع  رایتخا  رد  باب  نیا  رد  ار  ياهدنزرا  قیاقح  درکیم و  دای  وا  تمـصع  تسادق و  اهیگرزب و  زا  ردام و 
. دوب يراج  شیاهبل  رب  وا  ياهّتبحم  تارطاخ و  ییوگزاب  ردام و  مان  دای و  زین  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  تداهش و  ماگنه  هب  یتح  هکلب 

ردام دای  و  ع )  ) نیسح ماما 

ردارب نوـچمه  زین ، وا  دـنزرف  نـیمود  تـقیقح ، ّقـح و  يادهـش  دـیواج  ناوراـک  رـالاسهلفاق  ناـگدازآ و  رورـس  ءادهـشلادیس ، ترـضح 
. تشاد ردام  رهم  قشع و  زا  لامالام  یبلق  شراوگرزب 

ردام و قشع  باتک  ياهلصف  نیرتزیگناروش  زا  یکی  شراوگرزب ، ردام  سدق  تحاس  هب  تبسن  ترـضح ، نآ  نارکیب  ّتبحم  رفاو و  هقالع 
. تسا يدنزرف 

اهمایپ و رابرهگ و  نانخـس  یط  رد  ار ، نایاش  صالخا  یبلق و  دـنویپ  نیا  نارکیب و  يهقالع  قشع و  نیا  اهراب ، اهراب و  ترـضح ، نآ  دوخ 
ناگتفیـش يارب  مالـسا  خیرات  رد  ناشخرد  یلـصف  دروم ، نیا  رد  هتـشاد و  نایب  شیوخ  زاسخـیرات  یخیرات و  زیگناروش و  ياهّتجح  مامتا 

. تسا هداهن  ياج  هب  یمالسا ، فراعم  قیاقح و 
نآ دای  مان و  لیلجت  هرطاخ و  دیدجت  شایمارگ ، ردام  هب  تبسن  ع )  ) نیـسح ماما  قیمع  يهقالع  نیا  ياههناشن  اههنومن و  نیرتهب  زا  یکی 

شیوخ نارتخد  زا  نت  دنچ  ترضح ، نآ  هک  مینیبیم  اریز  دوشیم . رگهولج  شايرتخد  نادنزرف  يارب  مان  باختنا  نایرج  رد  هناگی  ردام 
، رما نیا  دندشیم . هداد  صیخشت  يرغص  یطسو و  يربک ، نوچ  ییاهتفص  اب  هک  تسا  هدرک  يراذگمان  همطاف » ، » شزیزع ردام  دای  هب  ار ،

. تسا هدوب  شزیزع  ردام  هب  تبسن  ع )  ) نیسح ماما  تبحم  تدش  طرفم و  يهقالع  زا  یکاح  دوخ 
نوریب فیصوت  دح  زا  هک  یتسار  هب  ناشسدقم ، ردام  هب  تبسن  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  ص ،)  ) ربمایپ نیطبس  يهقالع  قشع و  تدش 

. تسا
لباق رتگنر و  مک  اههودـنا  اـهمغ و  رتهدرتسگ و  رتقیمع و  اـهیداش  رهم و  وترپ  رد  دوب و  زیچ  همه  ناـنآ  يارب  راوگرزب ، رداـم  نآ  دوجو 

نکـشلد و قیمع و  رایـسب  هک  دـنچ  ره  ار ، تمحر  قح و  لوـسر  ناـشراوگرزب ، دـج  تلحر  نیگنـس  مغ  هک  ناـنچ  دـندشیم . رتلّـمحت 
ردام رانک  رد  ار  یمغ  نانچ  لمحت  ناوت  بات و  دـندرکیم و  ساسحا  رتمک  ییاـتمهیب ، رداـم  ناـنچ  دوجو  يهیاـس  رد  دوب ، اـسرفتقاط 

سنا و وا  اب  رتشیب  هدرب و  هانپ  ردام  رهم  نماد  هب  رتشیب  يدـماشیپ ، هثداـح و  ره  رد  دـنبلد ، دـنزرف  ود  نآ  اریز  دـندروآیم . تسد  هب  دوخ 
يهثداح نآ  هک  یتقو  ات  دوب …  هدـش  رتینتـسسگان  رتمکحم و  زور  ره  ناـشیبلق  يونعم و  دـنویپ  دـندوب ، هدرک  شوخلد  هتفرگ و  تفلا 

 … دمآ شیپ  زوسلد  هدننازرل و 
زا دولآمغ  زور  رد  کشا ، ضغب و  زور  نآ  رد  هایـس ، خـلت و  زور  نآ  رد  رداـم ، هب  تبـسن  ناـنآ  صـالخا  هقـالع و  سنا و  تدـش  يرآ ،

: دیسر دوخ  جوا  هب  زیزع ، ردام  نداد  تسد 
مارآ دنتسناوتن  مه  ییابیکـش ، تناتم و  همه  نآ  يرابدرب و  ربص و  همه  نآ  دوجو  اب  دندرک ، ساسحا  ار  ردام  راضتحا  تلاح  هک  یماگنه 

دننکفین و ردام  راضتحا  لاح  رد  نیگآرطع و  رکیپ  يور  ار  دوخ  دننک و  يراددوخ  یباتیب  زا  دنتسناوتن  زاب  دننامب . شمارآ  رد  دنریگب و 
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لددرد و هودـنا و  یباتیب و  روش و  دـنهدن و  شرارق  باطخ  دروم  دولآضغب ، يادـص  اب  زیمآرهم و  راتفگ  اب  روشرپ ، مرگ و  نانخـس  اـب 
 … دننکن نایب  ار  دوخ  نورد  زوس 

ردپ غارـس  هب  دنک و  ادج  ردام  زا  ار  نانآ  تسناوت  هک  دوب  سیمع  رتخد  ءامـسا »  » تیلاعف شـشوک و  اهنت  دولآمغ ، خلت و  تاظحل  نآ  رد 
(271 . ) تسا هدمآ  زوس  رپ  رثؤم و  یلکش  هب  لتقم  ربتعم  ياهباتک  رد  نآ  لیصفت  هک  دراد ، لیسگ  ع )  ) یلع ناشیمارگ 

 … دوب رادیاپ  ناشیاهلد  رد  يراج و  ع )  ) نینسح نابز  رب  ع )  ) ارهز يهمطاف  دای  مان و  هراومه  هک  دوب  سپ  نآ  زا  و 
البرک يوس  هب  تکرح  زاس  تشونرـس  ساسح و  رایـسب  يهظحل  رد  شزیزع  ردام  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  ياـهیروآدای  نیرتروشرپ  زا  یکی 

. تسا
نیسح ماما  دننک ، تبث  شیوخ  ریذپان  فّقوت  موادت  رد  ار  مالسا  رابنوخ  خیرات  يهثداح  نیرتمیظع  ات  دنتفریم  تاظحل  هک  ماگنه  نآ  رد 

دای زیزع  ردام  زا  هوکـش  اب  ابیز و  رایـسب  يریبعت  اب  تسا ، هتـسیاش  راوازـس و  ياهنادواج  درمگرزب  نانچ  زا  هک  یتناتم  ییابیکـش و  اـب  (ع )
: دیامرفیم هک  اج  نآ  درادیم . نایب  ار  شیوخ  ردام  تمظع  تمصع و  تراهط و  تاملک ، نیرتهتسیاش  نیرتابیز و  اب  دنکیم و 

روجح نونمؤملا و  هلوسر و  انل و  کلذ  هَّللا  یبأی  هلذلا  ینم  تاهیه  هّلـسلا ، هلّذـلا و  نیب  نینثا ، نیب  ینزکر  دـق  یعدـلا  نب  یعدـلا  نإ  الا  »
(272 «. ) ترهط تباط و 

ّتلذ و ای  موش ، هتـشک  مهد و  ریـشمش  هب  نت  ای  منک  باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  هک  تسا ) هتخاس  ّریخم  رما ، ود  نیب  ارم  دایز ، نب  هَّللادیبع  )
، هدرک تیبرت  ارم  هک  یکاـپ  ياـهنماد  اریز  دـش . دـهاوخن  هدولآ  ّتلذ  هب  اـم  نماد  زگره  یلو  میاـمن . تعیب  وا  اـب  منک و  راـیتخا  ار  ینوبز 
. ماهدیـشون ریـش  فرـش  تلیـضف و  ناتـسپ  زا  ماهدـمآ و  راب  س )  ) رهطا هقیدـص  نماد  رد  نم  دراد . بانتجا  ابِا و  ّتلذ  شریذـپ  زا  هراومه 

. تسا هدرکن  ادیپ  هار  نآ  هب  يراوخ  ینوبز و  زگره  هدوب و  تیصخش  تلیضف و  نوناک  ام ، کچوک  يهناخ 
ریز نم  هک  دنهدیمن  تیاضر  زگره  نانآ  دناهدرک . یگدـنز  يدنلبرـس  تّزع و  یگدازآ و  اب  يرمع  هک  ماهدـش  تیبرت  ییاهنماد  رد  نم 

 … مورب دیزی  نوچمه  هیامورف  يدرف  زا  تعیب  لوبق  یتسپ و  ّتلذ و  راب 
ناراـی و شیوخ و  خرـس  تداهـش  یخیراـت  تاـظحل  تسنادیم  ماـما  هک  یتاـظحل  رد  یگدـنز ، گرم و  يهحوبحب  نآ  رد  یتـح  يرآ ،

 … تسا هتفای  تیبرت  یکاپ  نماد  نانچ  رد  هک  درکیم  راختفا  دوب و  زیزع  ردام  دای  هب  زاب  درادن ، ینادنچ  يهلصاف  شاهداوناخ  نازیزع 
رارکت و اهراب  اهراب و  ءادهـش  رـس  رب  اهتداهـش و  رد  اههسامح ، اهزجر و  رد  اروشاع  البرک و  فقاوم  ماـمت  زا  اـهیروآدای  اهرّکذـت و  نیا 

. تسا هدش  يروآدای 

ردام دای  و  ع )  ) داجس ماما 

داعبا مامت  رد  ار  وا  دوجو  وترپ  اما  هدیدن  کیدزن  زا  ار  س )  ) رهطا يارهز  شراوگرزب  ردام  هک  ع ،)  ) نیدجاسلا رخف  نیدـباعلانیز و  ماما 
زیزع ردام  تسادق  تیصخش و  تیبرت و  غورف  زا  زین  دوخ  هک  تسنادیم  دوب و  هدرک  ساسحا  هتفایرد و  نایع  هب  شلیلج  نادناخ  یگدنز 

س)  ) ارهز شرداـم  رتعیـسو  رتقیقد و  رتـهب و  هچره  تخانـش  دروـم  رد  يروـشرپ  دـیدش و  يهقـالع  تسا ، هتفرگ  اـهرون  هدرب و  اـههرهب 
. تشاد

وگلا هنومن و  نیرتهب  ناونع  هب  ار  نآ  ات  دـنادب  ار  شبوبحم  ردام  یگدـنز  زا  يرتشیب  تایئزج  قیاـقد و  هک  دوب  نآ  يوجتـسج  رد  هراومه 
يهعماج رد  نز  یتیبرت  بتکم  يهحول  رس  ار  دننامیب  يوناب  نآ  تیبرت  یگدنز و  شور  دنک و  یفرعم  ناملسم  ناگزیشود  ناوناب و  يارب 

. دیامن بیغرت  قیوشت و  الاو  ياهشور  نآ  ماجنا  شزومآ و  هب  ار  ناگمه  دهد و  رارق  یمالسا 
رابخا و اـب  هدـید و  کـیدزن  زا  ار  س )  ) رهطا يارهز  شرداـم  هک  تفریم  باـتک  غارـس  هب  قیاـقد ، نیا  فشک  یپ  رد  هراومه  ور  نیا  زا 

. دندوب فقاو  نآ  تایئزج  رب  هتفرگ و  سنا  شرمث  رپ  یگدنز  ياهشرازگ 
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يارهز ینیشنمه  رادید و  تداعس  دوب و  تلاسر  نادناخ  رازگتمدخ  یتّدم  هک  سیمع ، رتخد  ءامسا  تبحـص  ياپ  يزور  ع )  ) داجـس ماما 
: درک فیصوت  نینچ  نیا  ار  یناتساد  رفاو ، یقایتشا  روش و  اب  هنمؤم  يوناب  نآ  زور ، نآ  رد  تسشن . دوب ، هدش  شبیصن  س )  ) رهطا

یمارگ ردام  س )  ) ارهز دش . لزنم  دراو  دمآرد و  رد ، زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدوب  هتـسشن  س )  ) ارهز امـش  گرزبردام  تمدخ  يزور  »
هدرک و يرادیرخ  شرسمه  يارب  شیوخ ، ِیـصخش  ِدمآرد  هار  زا  یگزات  هب  ار  نآ  ع )  ) یلع هک  تشاد  هنیـس  رب  الط  زا  يدنبندرگ  امش ،

. دوب هدرک  هیده  ملاع  ناوناب  رورس  نآ  هب 
نارود دوب و  تحار  تعسو و  هب  ور  ناشیگدنز  شیازفا و  هب  ور  نیملسم  تردق  هک  زور ، نآ  یگدنز  طیارـش  هب  هجوت  اب  مالـسا ، ربمایپ 

زاب لاح ، نیا  اب  یلو  دندش . لاحشوخ  شیوخ  یمارگ  رتخد  يهنیس  رب  دنبندرگ  نآ  يهدهاشم  زا  دیـسریم ، نایاپ  هب  اهترارم  اهیتخس و 
: دندومرف هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  دوخ  رتخد  مه 

دزاس و رورغم  ار  وت  تسا ،» هَّللالوسر  رتخد  س )  ) همطاف  » دـنیوگیم زیمآلـیلجت  ینحل  اـب  هک  مدرم  ياهراعـش  اـهراتفگ و  اداـبم  مرتخد ،
! … ینک نت  رب  ار  ناراّبج  اهتوغاط و  نارگمتس و  ششوپ  يوش و  عقاو  رورغ  نیا  ریثأت  تحت 

يهمطاف ناشیا  جورخ  ضحم  هب  دـنتفر . نوریب  دـنتفگ و  كرت  ار  هناخ  دـعب ، یتاظحل  دـندومرف و  ار  هلمج  کی  نیمه  ص )  ) ادـخ لوسر 
یلیخ هکلب  دربن . راک  هب  ارنآ  زگره  رگید  تخاـس و  رود  دوخ  زا  دیـشک و  ورف  ندرگ  زا  ار  نآ  درک و  هراـپ  ار  دـنبندرگ  ًاروف  س )  ) ارهز

ص)  ) ادخ لوسر  شوگ  هب  ربخ  نیا  درک . شدازآ  ادخ  هار  رد  دیرخ و  شبحاص  زا  ار  یمالغ  نآ  لوپ  اب  تخورف و  ار  دنبندرگ  نآ  دوز 
دومرف و ناوارف  تیاضر  زاربا  ریخ ، لمع  نیا  زا  درک و  اعد  رایسب  ار  شرتخد  هکنانچ  دیدرگ . شترضح  ناوارف  يدنسرخ  ثعاب  دیـسر و 

(273 .« ) دومرف ریخ  رکذ  شیوخ  زیزع  رتخد  زا  اهوبا ،») اهادف   ) مورب نابرق  ار  يرتخد  نینچ   » نوچمه یظافلا  اب  یتح 

ردام دای  و  ع )  ) رقاب ماما 

لقن يرایـسب  تایاور  اهناتـساد و  شراوگرزب ، زیزع و  ردام  هب  تبـسن  ع )  ) رقاب ماما  نایعیـش ، موصعم  ياوشیپ  نیمجنپ  يهقالع  قشع و  زا 
رارکت هراومه  س )  ) ارهز يهمطاف  يالاو  مراکم  لیاضف و  نایب  هرطاخ و  دیدجت  بوبحم و  ردام  زا  ترـضح  نآ  لیلجت  اهنآ  رد  هک  هدش 

. تسا هدش  دییأت  و 
ز منادیم : یفاک  رایسب ، زا  ياهّرذ  راورخ و  زا  یتشم  ناونع  هب  ار  هنومن  کی  رکذ  هقالع ، نیا  تدش  نایب  رد 

. درکیم بلط  کنخ  بآ  داتفایم ، يرامیب  رتسب  رد  دیدرگیم و  دیدش  بت  راتفرگ  هک  هاگره  ع )  ) رقاب ماما  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
هک يّدح  هب  دنلب ، يادص  اب  سپس  دنامیم و  زاب  ندیشون  زا  ياهظحل  درکیم ، لیم  نآ  زا  دنچ  ياهعرج  دیسریم و  شتسد  هب  بآ  یتقو 

: دومرفیم درکیم و  ادص  ار  س )  ) ارهز شردام  لد  هت  زا  دوش ، هدینش  زین  هناخ  نوریب  رد 
(! ص  ) هَّللالوسر رتخد  يا  س ،)  ) همطاف مردام ،

يابیز مان  اـب  ار  دوخ  حور  ناـج و  تسجیم و  رطاـخ  نیکـست  مغ و  مهرم  لد و  یّفـشت  یعون  بت ، زوس  تاـظحل  نآ  رد  هنوگ  نیدـب  و 
(274 . ) تخاسیم زیمآنوکس  نیگآرطع و  دوخ ، زیزع  ردام  قوشعم و  بوبحم و 

ردام دای  و  ع )  ) قداص ماما 

تافو زا  شیپ  وا  زا  دناهتشاد و  س )  ) همطاف ترضح  اب  میقتسم  هرمزور و  یگدنز  هک  ع )  ) نینسح نینمؤملاریما و  ادخ و  لوسر  رب  هوالع 
. دندومنیم دای  وا  زا  بسانت ، هب  فلتخم  ياهتصرف  رد  زین  ع )  ) همئا ریاس  دندرکیم ، دای  رایسب  نآ  زا  دعب  و 

: دیوگیم ریصبوبا 
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: دندومرف وناب ، نآ  تافو  خیرات  رکذ  زا  سپ  ع )  ) قداص ماما  ترضح  دوب ، نایم  رد  س )  ) همطاف تبحص  يزور 
ار شاهچب  ترـضح  نآ  دز و  س )  ) همطاف هب  شبابرا  رما  هب  هک  تفر ، ایند  زا  مود ) هفیلخ  مالغ   ) ذـفنق تبرـض  رثا  رد  س )  ) همطاف مرداـم 

دومن . تافو  سپس  دش و  ضیرم  ًادیدش  هدرک و  طقس 
(275 …  ) ادیدش اضرم  کلذ  نم  تضرم  انسحم و  تطقساف  هرماب  فیّسلا  لعنب  اهزکل  رمع  یلوم  ًاذفنق  نا  اهتافو  ببس  ناک  و 

: دیوگیم ترضح ) نآ  رصع  رد  ّتنس  لها  گرزب  ياملع  زا   ) ینوکس نینچمه  و 
. دوب نوزحم  هتفرگ و  ماهفایق  مدش ، ع )  ) قداص ماما  رضحم  دراو  نم 

. دیسرپ نآ  تلع  زا  ترضح 
. داد نم  هب  يرتخد  دنوادخ  مداد : باوج 

: دندومرف ترضح 
! ینوکس يا 

؟ یتحاران ارچ  وت  دروخیم ، شیوخ  يزور  زا  دنکیم و  ار  شدوخ  رمع  وا  تسادخ ، اب  شیزور  نیمز و  رب  نآ  ینیگنس 
: دومرف سپس 

؟ یتشاذگ هچ  ار  وا  مسا 
: متفگ
! همطاف

: دومرف راب  هس  دینش  ار  س )  ) همطاف مان  نوچ  ماما 
، هآ هآ ، هآ ،

نم هب  باطخ  هتـشاذگ و  شیناشیپ  رب  ار  شیوخ  تسد  اذـل  درک و  یعادـت  ار  ردام  ياهتیمولظم  بئاصم و  مامت  مان  نیا  ندینـش  اـب  اـیوگ 
: دومرف

(276 . ) ینزب ای  ینک و  نعل  ار  وا  ای  ییوگب و  ازسان  يو  رب  ادابم  ياهتشاذگ ، همطاف  ار  وا  مان  نوچ 

ردام دای  و  ع )  ) مظاک یسوم  ماما 

هجنکش و نادنز و  يرمع  لمحتم  تمواقم و  هزرابم و  نامرهق  تماما و  تیالو و  نامسآ  كانبات  رتخا  نیمتفه  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما 
. تشاد هناصلاخ  دیدش و  یتدارا  هناقشاع و  روشرپ و  ياهقالع  س )  ) ارهز شردام  هب  تبسن  تقیقح ، قح و  بهذم  نیئآ و  هار  رد  رازآ 
رد هک  كدـف  يهلأسم  هژیو  هب  درکیم و  دای  شتیمولظم  اهیرگراثیا و  تازرابم و  اهیراکادـف و  شبوبحم و  ردام  زا  هراومه  موصعم  ماـما 

فرط رظن و  دروم  هشیمه  دمآ ، دوجو  هب  ع )  ) تیبلها قوقح  نیبصاغ  طسوت  مالـسا  ردص  خیرات  تاحفـص  نیرتهایـس  زا  یکی  نآ  دروم 
. دومرفیم نایب  شاف و  تلاسر  نادناخ  تیناقح  يهرابرد  ار  یملسم  قیاقح  نآ ، داعبا  لیلحت  حیرشت و  يروآدای و  اب  هک  دوب  ماما  هجوت 

؛ دـهدیم ناشن  س )  ) شبوبحم ردام  اب  ار  ع )  ) ماما يونعم  یبلق و  طابترا  دـیدش و  يهقالع  زا  ياهشوگ  دوشیم ، لقن  ًـالیذ  هک  یناتـساد 
نآ هتـشاد و  رارق  شایمارگ  نادـنزرف  هجوت  رظندروم و  هراومه  س )  ) رهطا يارهز  يهدـش  لامیاپ  قوقح  هک  دزاسیم  راکـشآ  نینچمه 

. دناهدوب شیوخ  بوبحم  ردام  قوقح  يافیتسا  نتفرگ و  سپ  زاب  ددصرد  هتسویپ  ناراوگرزب 
: هک مییوگب  دیاب  ادتبا 

ماما اب  يدیدش  دروخرب  شیوخ ، يهنابـصاغ  تموکح  لیاوا  رد  ع ،)  ) رفعج نب  یـسوم  تماما  دهع  ملاظ  رئاج و  يهفیلخ  یـسابع  يدهم 
. تشادن ع )  ) موصعم
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يافلخ رابرد  رد  ًالومعم  هک  تارکسم  رمخ و  میرحت  دروم  رد  ماما  رـضحم  زا  نآ ، یط  هک  تشاد  ماما  اب  یتاقالم  هنیدم  رد  راب  کی  اهنت 
ماما زا  يا  هدننک  عناق  هناملاع و  قیقد ، قیمع ، خساپ  نانچ  راکبان ، يهفیلخ  رادید ، نآ  رد  تخاس . حرطم  یلاؤس  دشیم ، فرصم  یـساّبع 

ملع دراد و  هگن  یفخم  ار  دوخ  یتفگـش  باجعا و  تسناوتن  مه  زاب  دوخ ، هاـبت  يهشیدـنا  هایـس و  بلق  دوجو  اـب  هک  تشاد  تفاـیرد  (ع )
. دهدن رارق  قیدصت  دییأت و  دروم  ار  ع )  ) ماما میظع  شناد  قیمع و  رفاو و 

روصنم شردـپ  ملاظم  در  ددـصرد  يدـتهم  ًارهاـظ  هک  تفرگ  تروص  یماـگنه  ع ،)  ) موصعم ماـما  یـسابع و  يدـهم  تاـقالم  مّود ، راـب 
. دوب هدمآرب 

نب یسوم  ماما  شراوگرزب  دنزرف  هب  دوب ، هدش  فرصت  طبـض و  ع )  ) قداص ماما  زا  روصنم ، طسوت  هک  ار  یلاوما  تساوخیم  ًارهاظ  ینعی 
: دیسرپ ع )  ) ماما زا  تاقالم  نآ  رد  اذل  دنادرگرب . ع )  ) رفعج

؟ تسیچ نآ  زرم  دح و  تسا و  هنوگچ  ردقچ و  هدش  بصغ  همطاف  ناتردام  زا  هک  یکدف  دودح 
. منادرگ زاب  امش  هب  ات  دینک  صخشم  میارب  ار  نآ  دودح 

تقباطم يدهم  تفالخ  دهع  رد  نیملسم  يروطارپما  تعـسو  اب  تسرد  هک  درک  نییعت  كدف  يارب  ار  يزرم  دح و  يدهم ، خساپ  رد  ماما 
: دومرف ماما  هک  بیترت  نیا  هب  درکیم 

؟ ینادب ار  كدف  زرم  دح و  یهاوخیم  وت  سپ 
 … میوگب تیارب  ات  نک  شوگ 

؛ دحا هوک  نآ ، تمس  کی 
؛ رصم شیرع  شرگید ، تمس 

؛ رمحا يایرد  نآ ، مّوس  زرم 
 … لدنجلا همود  شمراهچ ، زرم  و 

: تفگ یناشیرپ  ّریحت و  اب  ع ،)  ) ماما تانایب  یپ  رد  يدتهم 
؟ تسا كدف  دودح  یتفگ  هک  اهنیا  يهمه  ایآ 

: دومرف ماما 
. تسا هدشن  هدناتس  زاب  گنج  یشکرکشل و  اب  هک  تسا  یقطانم  زا  اهنیمزرس  نیا  يهمه  يرآ ،

ساسحا دوخ  رـس  يالاب  ار  رطخ  اریز  دـمآرب ، ترـضح  نآ  يدوبان  ددـصرد  تفرگ و  لد  رب  ار  ماما  ینمـشد  هنیک و  زور  نآ  زا  يدـتهم 
زاب یلـصا  روظنم  دارم و  هکلب  تسین ؛ نآ  نتفرگ  سپ  زاب  یلاخ و  كدـف  دودـح  نایب  طقف  ماما ، فدـه  هک  دـش  هجوتم  زور  نآ  وا  درک .

هدوبن ع )  ) تیبلـها قوقح  بصغ  زج  يزیچ  هدـش و  هتفرگ  تلاـسر  نادـناخ  زا  فـنع  روز و  هب  هک  تسا  تفـالخ  تموـکح و  ندـناتس 
. تسا

اهنت اذل  دنتـسه ، نآ  يافیتسا  ددـصرد  اوق  مامت  اب  دـناهدرکن و  شومارف  ار  دوخ  قح  س ،)  ) ارهز و  ع )  ) یلع نادـنزرف  زونه  هک  دـیمهف  وا 
. دنزادنارب نب  خیب و  زا  ار  داسف  روج و  ملظ و  تموکح  دنهاوخیم  هکلب  دنهاوخیمن ، ار  كدف 

: تفگ ع )  ) ماما خساپ  رد  يدتهم  هاگنآ 
(277 «. ) تسا دایز  یلیخ  یتفگ  هک  اهنیا 

ددصرد اوق  مامت  اب  سپ  نآ  زا  هک  تسا  لهـس  دادـن  سپ  زاب  ار  تراهط  تمـصع و  تیبلها  قوقح  زگره  تسا ، مولعم  هک  نانچ  هتبلا  و 
. درک لابند  زین  ع )  ) راوگرزب ماما  تداهش  دحرس  ات  ار  موش  فده  نیا  دمآرب و  ع )  ) ماما يدوبان  رازآ و  اذیا و 
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ردام دای  و  ع )  ) اضر ماما 

صاخ و مارتحا  زیگناروش و  هقالع  ص ،)  ) ربمایپ كاپ  يهلالس  و  س )  ) رهطا يارهز  نادنزرف  رگید  نوچمه  زین  ع )  ) همئالانماث اضر  ماما 
. تشاد س )  ) ارهز شردام  سّدقم  تحاس  هب  تبسن  يزیمآ  صالخا 

ناـبز رب  ار  شزیزع  ماـن  راـختفا  زازتعا و  اـب  دروآیم و  لـمع  هب  میرکت  لـیلجت و  یتشهب ، ناوناـب  يوناـب  نآ  زا  یتصرف ، ره  رد  هراومه و 
هک دنتـشاد  یعـس  دندوب و  هدرب  یپ  نآ  تعـسو  هب  زین  ناهاوخدب  نافلاخم و  هک  دوب  يّدح  هب  هقالع  روش و  نیا  تّدش  تخاسیم . يراج 

دننک و بلج  ار  ماما  يدونـشخ  تیاضر و  دوخ ، دصاقم  هب  لین  يارب  بیترت  نیا  هب  دـنوش  وگتفگ  هرکاذـم و  دراو  ع )  ) ماما اب  هار ، نیا  زا 
. دنزاس مرن  دوخ  اب  ار  ع )  ) ماما لد 

. تشاد روضح  راوگرزب  ود  نآ  رضحم  رد  زین  یسابع  نومأم  دوب و  هتسشن  ع )  ) همئالاداوج شدنبلد  دنزرف  اب  ع )  ) اضر ماما  يزور 
. دومرف وگزاب  س )  ) ارهز يهمطاف  شردام  حدم  رد  ار  یثیدح  ع )  ) ماما زور  نآ 

: تفگ دمآ و  نخس  هب  ثیدح ، ندینش  اب  زین  نومأم 
سابع نبا  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابعنبا »  » شدج زا  مه  وا  شردپ و  زا  مه  وا  روصنم ، زا  مه  وا  يدتهم ، شردپ  زا  دیشر  مردپ 

: تفگ هیواعم  هب  باطخ 
؟ تسا هدش  يراذگمان  همطاف  س ،)  ) همطاف ارچ  هک  ینادیم  ایآ 

: تفگ هیواعم 
منادیمن

: تفگ سابعنبا 
. دناهدش هتشاد  هگن  ظوفحم  رود و  خزود  شتآ  زا  شناوریپ  وا و  هک  دنتفگ  همطاف  وا  هب  تهج  نادب 

: تفگ وا 
(278 «. ) مدینش ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  ار  نخس  نیا 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ع )  ) ترضح نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  زین  نخس  نیا  حیضوت 
ار س )  ) همطاف زا  يوریپ  ندوب و  هعیش  دنباتشب و  دوخ  راگدرورپ  تاقالم  هب  صالخا  دیحوت و  نامیا و  اب  دنناوتب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ 

. دنمانب س )  ) همطاف ناوریپ  ار  دوخ  رهاظ  رد  نابز و  هب  طقف  هک  نآ  هن  دنناسر ، تابثا  هب  ًالمع 

ردام دای  و  ع )  ) همئالاداوج ماما 

قشع و هک  تسا  یعیبط  هتفای و  شرورپ  وا  یتیبرت  بتکم  رد  تسا و  ع )  ) اضر ماما  نوچ  راوگرزب  يردـپ  دـنمورب  دـنزرف  ع ،)  ) داوج ماما 
هب تبـسن  ع )  ) داوج ماما  يهناصلاخ  رهم  هناقیفـش و  روش  يرآ  دـشاب . هدرب  ثرا  هب  هتخومآ و  يردـپ  نانچ  زا  زین  ار  زیزع  ردام  هب  هقـالع 

. تسا هدوب  اهنابز  درو  هتشاد و  شکرس  ییاههلعش  هراومه  زین  شردام 
هک یهاتوک  ثیدح  هب  تسا  یفاک  هنومن  يارب  اّما  تسا ، هدش  هتفگ  رایسب  نخس  هچرگ  تفطاع ، رهم و  يامرگ  قشع و  روش  نیا  نایب  رد 

: تسا هدمآ  ثیدح  نآ  رد  مینک . هدنسب  هّجوت و  تسا  هدرک  لقن  راحبلا  هنیفس  بحاص 
مالـسا ربمایپ  رب  دورد  تاولـص و  دـمآیم و  هنیدـم  رد  ص )  ) مرکا یبن  دجـسم  هب  باتفآ ، ییانـشور  لاوز  عقوم  زور ، ره  ع )  ) داوج ماما  »

. تخاسیم رّطعم  شراوگرزب  ّدج  دای  زا  ار  شیوخ  ناج  ماشم  داتسرفیم و 
روشرپ يرس  اب  تفریم . تسا  ربمایپ  ربق  راوج  یکیدزن و  نامه  رد  هک  س )  ) ارهز يهمطاف  شردام  یگدنز  لحم  هناخ و  غارـس  هب  سپس 
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، قشع قایتشا و  روش و  زا  راشرـس  یلد  ناج و  اب  هاگنآ  دروآیمرد و  اـپ  زا  ار  اهـشفک  ادـتبا  مارتحا ، بدا و  تیاـهن  رد  شپت و  رپ  یبلق  و 
رـس هب  یناحور  يهبذج  روش و  تلاح  رد  ینالوط ، یقیاقد  دناوخیم و  اعد  زامن و  اجنآ  رد  دـشیم و  رونرپ  کچوک و  يهناخ  نآ  دراو 

«. دربیم
یلو دورب  ص )  ) يوبن دجـسم  هب  ع )  ) ماما هک  رابکی ، يارب  یّتح  دشن ، هدـید  زگره  هک  تسناد  دـیاب  هقالع  رهم و  نیا  تّدـش  كرد  يارب 

. ددرگرب دوخ  يهناخ  هب  راوگرزب  نآ  یسدق  حور  اب  زاین  زار و  نودب  ای  دریگن و  ار  شردام  غارس 
نآ جاودزا  ناتـساد  هک  تسا  یفاک  شزیزع ، ردام  هب  تبـسن  ع )  ) ماما تدارا  هقالع و  نیا  زا  يرگید  يهشوگ  نایب  يریگیپ و  يارب  زاب  و 

. دنکفا رظن  نآ  بناوج  هب  تفرگ ، رظن  رد  ار  ع )  ) ترضح
هدوب و لـئاق  شرداـم  يارب  یتلیـضف  مارتـحا و  هچ  يو  هک  میوشیم  هّجوتم  شیپ  زا  شیب  ع ،)  ) داوج ماـما  جاودزا  یگنوگچ  یـسررب  رد 

. تسا هتشاد  رظن  رد  تهج  ره  زا  ار ، زیزع  ردام  ییالاو  يرترب و  هنوگچ 
. دوب هدش  یسابع  نومأم  تقو  يهفیلخ  داماد  ع ،)  ) داوج ماما  هک  مینادیم 

رانید مهرد و  نارازه  هک  تفریم  راظتنا  دوب ، لمجترپ  هّفرم و  ینادناخ  زا  هک  هفیلخ ، رتخد  اهیلع  هللا  هنعل  لضف » ّمأ   » اب وا  تلـصو  رد  اذل 
ردـپ تاـناکما  تورث و  بساـنت  هب  زین  نیباـک  هیرهم و  مسارم ، هنوگنآ  قـبط  دوـش و  جرخ  یـسورع  لـفحم  نآ  رد  سورع  ردـپ  فرط  زا 

دشاب و ریگمشچ  رایسب  سورع ،
. دوش هدز  مقر  تشرد  ماقرا  اب  دنک و  یط  يدعاصت  سوق 

دصناپ زا  شیب  شرسمه  يهیرهم  دشن  رضاح  دوب ، لئاق  شردام  يارب  هک  یناوارف  تلیـضف  مارتحا و  هقالع و  رطاخ  هب  ع )  ) داوج ماما  یلو 
. ددرگ نییعت  دوب -  س )  ) ارهز شردام  يهیرهم  نامه  هک  مهرد - 

ردام دای  و  ع )  ) يداه ماما 

تحاس هب  تبسن  یـصاخ  تدارا  هقالع و  زین  مالـسا  ناهج  نیتسار  ياوشیپ  تماما و  تیالو و  نامـسآ  نابات  رتخا  نیمهد  ع )  ) يداه ماما 
. تشاد س )  ) ارهز شردام  سدقم 

فلاخم ياههورگ  رگید  هقدانز و  نیدـحلم و  اب  هک  یتاـثحابم  اـهوگتفگ و  نمـض  اـهراب  اـهراب و  ار ، تدارا  هقـالع و  نیا  موصعم ، ماـما 
ع)  ) تیبلها نادـناخ  شایمارگ و  دوجو  هب  هراومه  هدرک و  راهظا  مالک  نیرتاسر  نایب و  نیرتابیز  اب  تسا ، هتـشاد  ع )  ) تیبلـها بتکم 

. تسا هدومن  راختفا 
تسا ترـضح  نآ  قیمع  ابیز و  تامیلعت  زا  هک  ار ، هعماج » ترایز   » زا رتایوگ  رتعماج و  راوگرزب ، نآ  يهیلاع  تامیلعت  اهاعد و  نایم  رد 

تلاسر و كاپ  نادناخ  رهطم و  تیبلها  و  س )  ) ارهز شردام  هب  تبـسن  ار  شیوخ  صاخ  يهقالع  تدارا و  موصعم ، ماما  میدرکن . ادـیپ 
: تسا هدومرف  هوکشاب  ياعد  نیمه  یط  هتشاد و  زاربا  اهراب  هعماج  ترایز  نامه  رد  یحو ، لوزن  طبهم 

. تلاسر توبن و  نادناخ  يا  داب ، امش  رب  دورد  مالس و  »
نایاوشیپ يا  داب ، امش  رب  دورد  مالس و  یهلا . یحو  لوزن  لحم  يا  ینامسآ و  ناگتشرف  دمآ  تفر و  زکارم  يا  داب ، امـش  رب  دورد  مالس و 

نامحر و يانما  نامیا و  ياهدیلک  يا  داب ، امش  رب  دورد  مالس و  مدرم . روما  نازرو  ریبدت  كاپ و  نارادمتسایس  راکوکین و  رـصانع  للم و 
مالس و گرزب ، رارسا  نارادزار  یهلا و  تمکح  نداعم  ادخ و  تخانش  تفرعم و  زکارم  يا  داب ، امش  رب  دورد  مالس و  ناربمایپ ، يهراصع 

(279 «. ) داب امش  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و  و  ص )  ) ادخ لوسر  يهیرذ  ربمایپ و  يایصوا  ادخ و  باتک  نالماح  يا  داب ، امش  رب  دورد 

ردام دای  و  ع )  ) يرکسع نسح  ماما 
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قشع و یتصرف  ره  رد  تشاد و  ردام  رهم  دای و  زا  راشرس  یبلق  هراومه  مالسا  ناهج  نیتسار  ياوشیپ  نیمهدزای  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
. دومرفیم نایب  راوگرزب  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  يهقالع 

: دنکیم لقن  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  زا  وا  و  مشاهیبا »  » زا دوخ  باتک  رد  بقانم »  » بحاص بوشآرهش ، نبا 
: دندومرف نارضاح  هب  باطخ  يزور  هک  »

؟ دندش هدیمان  ورهدنشخرد ) ینعی  « ) ءارهز  » ارچ س )  ) همطاف مردام  هک  دینادیم  ایآ 
: دندرک ضرع  نارضاح 

! دییامرفب ناتدوخ  هک  رتهب  هچ 
: دندومرف ابیز  مان  نآ  حیضوت  رد  ع )  ) ماما

ع)  ) یلع مدـج  رب  نامـسآ  ناگراتـس  نانوچ  اهبـش  لد  رد  هام و  نوچمه  بورغ  ماگنه  دیـشروخ و  دـننامه  زور  رد  مردام  تروص  نوچ 
(280 «. ) دندیمان ورهدنشخرد  ارهز و  ار  وا  تهج  نیا  زا  دوب ، نابات  نکفا و  وترپ 

ردام دای  و  جع )  ) نامز ماما 

دیآیم هنیدم  هب  دنکیم ، روهظ  هک  يزور  دنکیم و  دای  ار  ردام  تیمولظم  همئا  ریاس  زا  شیب  شرمع  لوط  رد  جع )  ) رصع یلو  ترـضح 
: دیوگیم ددرگیم و  رّکذتم  ار  س )  ) همطاف ياههثاغتسا  اههلان و  و 

! ردام يا 
مناسریم . ناشلامعا  يازس  هب  ار  نانآ  مریگیم و  ماقتنا  تنالتاق  زا  زورما 

: دنکیم لاؤس  دنکیم و  هدنز  ار  ود  نآ  ادخ  نذا  اب  دیآ و  وا  نالتاق  ربق  غارس  هب  هاگنآ 
؟ دیدرک حورجم  مودصم و  ار  مردام  یمرج  هچ  هب 

؟ دیتشک ار  شاهچب 
؟ دیداد رارق  مجاهت  دروم  ار  شاهناخ 

 … دـهدیم داب  رب  ار  ناشرتسکاخ  دـشکیم و  شتآ  هب  ار  ناشدـسج  دـناسریم و  لتق  هب  ار  نانآ  دراد  تسد  رد  هک  يریـشمش  اـب  سپس 
(281)

شومارف ار  وا  بئاصم  دریگیمن و  مارآ  س )  ) همطاف شراوگرزب  ردام  ياههصغ  اـهمغ و  داـی  زا  زگره  ع )  ) ناـمز ماـما  نینزاـن  لد  يرآ 
رس تشپ  ار  اهتبیـصم  نیرتکاندرد  نیرتدیدش و  شهاتوک  رمع  رد  تسا و  هدش  هدناوخ  هّمئا  يهوسا  تّجح و  س )  ) همطاف اریز  دنکیمن ،

. تسا هتشاذگ 
: دیامرفیم س )  ) همطاف شردام  دروم  رد  ع )  ) نامز ماما  اقآ  كرابم  عیقوت  زا  فیرش  ثیدح  کی 

(282 .« ) هنسح هوسا  یل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  هنبا  یف  «و 
. دراد دوجو  یبوخ  قشمرس  نم  يارب  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  رتخد  س )  ) همطاف راتفر  تالاح و  رد 

دراد و يربهر  شقن  س )  ) همطاف هک  دـناسریم  دـنکیم و  لـقن  ع )  ) ناـمز ماـما  يارب  وگلا  هوسا و  ار  س )  ) ارهز يهمطاـف  ثیدـح ، نیا 
. دنریگیم قشمرس  وا  زا  ع )  ) راهطا يهمئا 

: دنیامرفیم رتیلک  ریبعت  اب  زین  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  ترضح 
(283 .« ) انیلع هجح  همطاف  قلخلا و  یلع  هَّللا  هجح  نحن  »
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. دشابیم ام  تجح  نامردام  س )  ) همطاف میتسه و  تجح  تاقولخم  مامت  يارب  ام 
رد ع )  ) رقاب ماما  ترضح  هرخالاب  دنکیم و  رکذ  همئا  ياوشیپ  ار  ترضح  نآ  شردام ، زا  يرکـسع  نسح  ماما  دای  نمـض  زین  ثیدح  نیا 

: دنیامرفیم ینافرع  هداعلاقوف و  ثیدح  کی 
. تسا هدیدرگ  بجاو  هکئالم  ایبنا و  يارب  یتح  تاناویح ، ناگدنرپ و  سنا و  نج و  زا  ملاع  تاقولخم  مامت  يارب  س )  ) همطاف تعاطا 

(284 .« ) هکئالملا ءایبنالا و  شحولا و  ریّطلا و  سنالا و  ّنجلا و  نم  هّللا  قلخ  نم  عیمج  یلع  هعاطلا  هضورفم  س )  ) تناک دقل  »
. دراد رب  رد  نیشیپ  يایبنا  یّتح  ناهج  تاقولخم  ریاس  هب  ار  س )  ) همطاف تمظع  یلو  یعیرشت ، هن  تسا  ینیوکت  هچ  رگا  تعاطا  نیا 

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  یقالخا  يراتفر و  ياههولج  مجنپ : لصف 

ردپ اب  راتفر 

ردپ هب  تبسن  س )  ) ارهز ترضح  بدا 

اهیـضعب هب  تبـسن  باـطخ  عون  نیا  دـندرکیم و  ادـص  کـچوک  مسا  هب  ار  رگیدـکی  هک  دوب  نیا  نیـشیپ  ناـمز  موسر  بادآ و  زا  یکی 
دارفا ریاـس  لـثم  دـیابیمن  دوب  رادروخرب  یّـصاخ  مارتـحا  ـالاو و  ماـقم  زا  هک  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  ًاـصوصخم  دوـب ، بدا  فـالخ 

. دریگ رارق  بطاخم 
. دننک باطخ  ص )  ) هَّللالوسر ار  ترضح  نآ  دندش  فّلکم  فّظوم و  نیملسم  هک  دومرف  لزان  ياهیآ  هطبار  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  اذل 

، دیوگب ردپ » ، » ردپ هب  هک  تساوخ  وا  زا  ص )  ) مرکا لوسر  دـنک ، لمع  همانرب  نیا  هب  تساوخیم  مه  س )  ) همطاف ترـضح  نایم  نیا  رد 
: تسا هطبار  نیمه  رد  دیناوخیم  هک  یثیدح 

(: س  ) همطاف تلاق  ع )  ) قداصلا نع 
: تلزن امل 

(« 285  ) ًاضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسّرلا  ءاعد  اولعجت  «ال 
: هل لوقا  نا  ص )  ) هَّللالوسر تبه  »

: لاقف یلع  لبقا  مث  اثالث ، وا  نیتنثا  وا  هّرم  ینع  ضرعاف  هَّللالوسر  ای  لوقا : تنکف  هبا  ای 
. کنم انا  یّنم و  تنا  کلسن ، یف  کلها و ال  یف  کیف و ال  لزنت  ملاهنا  همطاف  ای 

: یلوق ربکلا ، خذبلا و  باحصا  شیرق  نم  هظلغلا  ءافجلا و  لها  یف  تلزن  امنا 
.« بّرلل یضرا  بلقلل و  ییحا  اهناف  هبا ، ای 

: دومرف س )  ) همطاف ترضح  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
يهیآ هک  یتقو 

« ًاضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجت  «ال 
ار ترضح  نآ  اذل  میوگب . ردپ ) يا  ( ) ترضح نآ  هب  هکنیا  زا  مدیـسرت  مه  نم  دش ، لزان  دینزن  ادص  رگیدکی  لثم  ار  ص )  ) ربمغیپ ینعی 

. متفگیم هَّللالوسر  ای 
: دومرف ترضح 

ناراـکافج و يهراـبرد  هکلب  متـسه ، وت  زا  نم  ینم و  زا  وـت  هدـشن ، لزاـن  تلـسن  تاهداوناـخ و  وـت و  يهراـبرد  هیآ  نیا  س )  ) همطاـف يا 
دونـشخ ار  ادـخ  دـنکیم و  هدـنز  ار  مبلق  هک  وگب  ردـپ ) يا  : ) امـش دـش ، لزان  رورغ  ربک و  لها  ناشکندرگ و  شیرق و  زا  ناـیوختشرد 
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(286 . ) دیامنیم

نتساخرب نتسشن و  رد  ربمایپ  هب  سک  نیرتهیبش  س )  ) ارهز ترضح 

(287  ) اهدوعق اهمایق و  یف  ص )  ) هَّللالوسر هبشت  س )  ) همطاف
: تلاق نینمؤملاما ، هشئاع  نع  »

ص)  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  نم  اهدوعق  اهمایق و  یف  هَّللالوسرب  ایدخ  اتمس و  هبشا  ادحا  تیار  ام 
: تلاق

، هسلجم یف  اهسلجا  اهّلبقف و  اهیلا  ماق  ص )  ) یبّنلا یلع  تلخد  اذا  تناک  و 
. اهسلجم یف  هتسلجا  هتلبقف و  اهسلجم  نم  تماق  اهیلع  لخد  اذا  ص )  ) یبنلا ناک  و 

: تلقف تکحضف  اهسار  تعفر  مث  هیلع ، تبکا  مث  تکبف  اهسار  تعفر  مث  هتّلبقف ، هیلع  تبکاف  همطاف  تلخد  ص ،)  ) یبّنلا ضرم  املف 
: اهل تلق  ص ،)  ) یبنلا یفوت  املف  ءاسنلا ، نم  یه  اذاف  انئاسن  لقعا  نم  هذه  نا  نظال  تنک  نا 

!؟ کلذ کلمح  ام  تکحضف ، کسار  تعفرف  هیلع  تببکا  نیح  تیارا 
: تلاق

.« تکحض نیح  کلذف  هب  اقوحل  هلها  عرسا  ینا  ینربخا  هرذبل  اذا  ینا 
 … تسا ص )  ) ربمایپ هیبش  شدوعق  مایق و  رد  س )  ) همطاف

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا 
(288 . ) مدیدن دوعق  مایق و  رد  يدرف  شور  راتفر و  رظن  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  س )  ) همطاف زا  رتهیبش  ار  یسک 

دناشنیم دوخ  ياج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  درکیم و  مایق  وا  ياپ  شیپ  ص )  ) ربمایپ دشیم ، دراو  ص )  ) ربمایپ رب  س )  ) همطاف هک  یماگنه 
دوخ ياج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  هدرک  مایق  ردـپ  ياپ  شیپ  س )  ) همطاف دـشیم ، دراو  س )  ) همطاف رب  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  ـالباقتم  و 

. دناشنیم
هیرگ درک و  دنلب  ار  شرـس  دعب  دیـسوب ، ار  وا  دـنکفا و  ردـپ  يور  هب  ار  شدوخ  دـش و  دراو  س )  ) همطاف دـش ، ضیرم  ص )  ) ربمایپ نوچ 

. دیدنخ درک و  دنلب  ار  شرس  دعب  دنکفا ، ردپ  يور  هب  ار  شدوخ  هرابود  درک ،
: متفگ

. تساهنز زا  ینز  مه  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، ام  نانز  نیرتاناد  س ) ( ) همطاف  ) وا هک  مدرکیم  نامگ 
: متفگ وا  هب  تفای  تافو  ص )  ) ربمایپ نوچ 

؟ دش هچ  يدیدنخ  يدرک و  دنلب  ار  ترس  سپس  يدنکفا ، ص )  ) ادخ لوسر  يور  هب  ار  تدوخ  هک  یماگنه 
!؟ يدیدنخ ارچ 

: دومرف س )  ) همطاف ترضح 
. تسا هداد  تسد  زا  ار  شایتسه  هک  مدوب  یسک  دننام  ماگنه  نآ  رد  نم 

. مدیدنخ ماگنه  نیا  رد  متسه ، نم  دوشیم  قحلم  وا  هب  هک  سک  نیرتکیدزن  داد  ربخ  نم  هب  ص )  ) ربمایپ

(289  ) هداوناخ ياضعا  ریاس  ردپ و  هب  تبسن  راثیا 
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تبـسن دوب و  راکادف  زین  دوخ  يهداوناخ  لخاد  رد  هکلب  دومنیم ، راثیا  کمک و  هراچیب  دنمتـسم و  دارفا  يارب  اهنت  هن  س )  ) ارهز يهمطاف 
. درکیم راثیا  نادنزرف  رهوش و  زا  معا  شیوخ  يهداوناخ  ياضعا  هب  دوب و  رگراثیا  زین  دوخ  يهداوناخ  ياضعا  هب 

هجوتم ار  شرهوـش  یلو  دیـشکیم ، جـنر  درد و  دـنامیم و  هنـسرگ  دوـخ  درکیم ، ریـس  ار  شتیب  لـها  دروـخیمن و  دوـخ  س )  ) همطاـف
، دوب هتفرگ  تروص  شاهناخ  هب  قفانم  راوخنوخ و  نیمجاهم  برـض  موجه و  زا  هک  ار  شندـب  مروتم  حورجم و  عضاوم  یتح  تخاسیمن ،

. دیدرگ هاگآ  س )  ) ارهز كاپ  رکیپ  نداد  لسغ  ماگنه  اهنآ  دوجو  زا  ع )  ) یلع ترضح  تشاد و  هدیشوپ  شرهوش  زا 
رهم و اب  دومنیم ، ساتسد  دیشکیم و  تمحز  نانآ  يارب  زور  هنابش  دادیم و  نشن  یگتشذگ  دوخ  زا  زین  نادنزرف  هب  تبـسن  س )  ) همطاف
تخـس و ياهراک  لوغـشم  هک  یلاح  رد  وا  داد . ناشن  شناوریپ  هب  ار  دنزرف  شرورپ  مسر  هار و  دادیم و  شرورپ  ار  نانآ  ریظنیب  ّتبحم 

 … دومرفیم ناششزاون  دیسریم و  نانآ  هب  لاح  نآ  اب  درکیمن و  تلفغ  زین  دوخ  ياههچب  زا  دشیم ، وج  ندرک  درآ  هلمج  زا 
نینچ رد  ًالومعم  هک  هداوناخ ، زا  جراخ  قالخا  هن  درک ، وجتـسج  دـیاب  شیگداوناخ  راتفر  رد  ار  یناسنا  ره  ِیعقاو  لیـصا و  قـالخا  يرآ 

. دروآ رد  يزابهقح  ریوزت و  زا  رس  اسب  يا  تسا و  لکشم  یسانشتقیقح  یبایتقیقح و  یعقاوم 
ردـپ زا  يزور  يو  درک . تلفغ  دـیابن  شردـپ  هب  وا  يرگراثیا  زا  نایم  نیا  رد  دوب و  هعماج  ياههدوت  هداوناخ و  هب  راثیا  مسجت  س )  ) ارهز

یماعط هک  دوب  زور  هس  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یلاح  رد  درک ، ریس  ار  ترـضح  نآ  ینان  هراپ  اب  دومن و  ییاریذپ  دوخ  لزنم  رد  شراوگرزب 
(290 . ) درکیم هیرگ  هفطاع  تدش  زا  تخوسیم و  ردپ  لاح  هب  شلد  س )  ) همطاف دوب و  هدرکن  لیم 

: تسا هدش  لقن  ع )  ) یلع ترضح  زا 
زا سپ  دیسر و  ردپ  روضح  هب  س )  ) همطاف هاگان  مییامن -  يریگولج  نمشد  مجاهت  زا  هلیسو  نیدب  هک  میدوب -  قدنخ  ندنک  لوغـشم  ام 

: تفگ هتشاد و  میدقت  ترضح  نآ  هب  ار  ینان  هراپ  بدا ، ضرع 
! ردپ

. مدروآ امش  يارب  ار  اهنیا  کنیا  مدوب ، هتخپ  ع )  ) نینسح يارب  ار  اهنان  نیا 
: تفگ تفرگ و  ار  نان  نآ  ص )  ) ادخ ربمایپ 

! ناج همطاف 
(291 . ) دنکیم لیم  تردپ  زور ، هس  لوط  رد  هک  تسا ، یماعط  نیتسخن  نیا 

یلو دز ، شنارـسمه  تاتویب  هب  رـس  روظنم  نیدب  دنک ، لمحت  تسناوتیمن  دوب و  هنـسرگ  تدـش  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  رگید  راگزور  رد 
رتخد هناخ  زا  یگنـسرگ  مامت  اب  ص )  ) یهلا ربمایپ  دوبن ، یماعط  زین  اجنآ  فسأـت  لاـمک  اـب  دـمآ ، همطاـف  هناـخ  هب  سپـس  دـشن ، ياهراـچ 

رد ار  اهنآ  رگراثیا  يوناب  نآ  دیـسر ، س )  ) ارهز تسد  هب  اههیاسمه  زا  یکی  زا  تشوگ  يرادـقم  ناـن و  ددـع  ود  ناـیم  نیا  رد  تشگرب ،
: تفگ نینچ  داتسرف و  ردپ  لابند  هب  ار  شنادنزرف  زا  یکی  تشاذگ و  یفرظ 

(292 . ) مرادیم مّدقم  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  ادخ  لوسر  ادخ ، هب  دنگوس 
روضح هب  ار  اذـغ  س )  ) همطاف نیب  نیا  رد  تشگ ، هاـگآ  ماـعط  هفحت و  ندیـسر  زا  دـش و  رتخد  يهناـخ  دراو  هراـبود  ص )  ) ادـخ لوسر 
یگمه دوب ، ماعط  زا  رپ  اذـغ  فرظ  اریز  دـید ، شرـس  يـالاب  دوب ، هتفرگ  همـشچرس  ادـخ  فطل  زا  هک  ار  یبیغ  تسد  یلو  دروآ ، شردـپ 

نآ زا  زین  س )  ) همطاف ترـضح  ياـههیاسمه  و  ص )  ) ادـخ لوسر  نارـسمه  ناـنز و  سپـس  دـندش و  ریـس  دـندروخ و  هتـسشن ، مه  راـنک 
(293 . ) دنتشگ دنمهرهب 

يارب هتـسویپ  هدرک و  يرگراثیا  هداعلاقوف  زین  شاهداوناخ  ياضعا  ریاس  ردـپ و  هب  س )  ) همطاف هک  میریگیم  هجیتن  اـیاضق  نیا  عومجم  زا 
. تسا هدومن  شالت  نانآ  یتمالس 

اب هارمه  س )  ) همطاف دندش ، ضیرم  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  تسا  هدمآ  ینـس  هعیـش و  ثیدح  ریـسفت و  بتک  خیرات و  رد  یّتح 
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 … دنریگب هزور  زور  هس  نانآ  دنوش ، بوخ  راوگرزب  ود  نآ  رگا  هک  دندرک  رذن  شرسمه 
زور هس  تفرگ و  وج  يرادقم  نآ  ترجا  زا  درک و  راک  يدوهی  نوعمش  يارب  ًاصخـش  ترـضح  نآ  س ،)  ) همطاف نادنزرف  يافـش  زا  سپ 

رد رهد  يهروس  داد و  ریـسا  میتی و  نیکـسم ، هب  بیترت  هب  شاهداوناخ -  ياضعا  ریاس  نوچمه  ار -  شیاذـغ  راـطفا  ماـگنه  تفرگ . هزور 
(294 . ) دش لزان  نانآ  قح 

درک راثیا  اجنآ  ات  زین  مدرم  ریاس  قح  رد  تسا و  رگراثیا  شیاههچب  هب  يدح  هچ  ات  يو  هک  درک  تباث  نایناهج  ناهج و  هب  قیرط  نیدـب  و 
. دومن ریس  ار  رفاک  ریسا  یلو  درک ، لمحت  ار  یگنسرگ  زور  هس  هک 

طئارش نیرتتخس  رد  ردپ  یهارمه  و  س )  ) ارهز ترضح  ترجه 

دندش و ناملـسم  هنیدم  رهـش  مدرم  زا  ياهّدع  رگید  يوس  زا  تفاییم . تّدش  ناناملـسم  و  ص )  ) ربمایپ رب  ناکرـشم  رازآ  راشف و  زور  ره 
نآ دـنرب و  شروی  ص )  ) ادـخ لوسر  هناخ  هب  یعمجهتـسد  نّیعم  یبش  رد  دـنتفرگ  میمـصت  زین  ناکرـشم  دـندوب . ص )  ) ربماـیپ راـظتنا  رد 

سپ تفر و  روث  هوک  رد  يراغ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دیباوخ و  ص )  ) ربمایپ رتسب  رد  ار  بش  نآ  ع )  ) یلع دنناسرب . تداهش  هب  ار  ترضح 
(295 . ) دومن ترجه  هنیدم  هب  اجنآ  زا  زور  هس  زا 

دوخ ردام  قاـفتا  هب  ار  س )  ) ارهز يهمطاـف  زور  هس  زا  سپ  درک و  در  شناـبحاص  هب  ار  مدرم  ياـهتناما  ص )  ) ربماـیپ روتـسد  هب  ع )  ) یلع
شیپ رد  یتارطخ  ترجه  نیا  تفرگ . شیپ  رد  ار  هنیدـم  هار  و  ( 296  ) درک اهرتش  راوس  بش  همین  ریبز ، رتخد  همطاف  دـسا و  رتخد  همطاف 
هدایپ یهاگهانپ  رد  ار  ناوناب  ع )  ) یلع دندیـسر . نارجاهم  هب  نانجـض »  » لزنم رد  هار  نیب  رد  دـنتخات و  ناـنآ  یپ  رد  نانمـشد  اریز  تشاد 

. دنتخیرگ نانآ  درک و  هلمح  نمشد  رب  هتخآ  ریشمش  اب  هاگنآ  دومن 
یط نازوس  باتفآ  ریز  رد  ار  هنیدـم  هب  هکم  ینالوط  ریـسم  ع )  ) یلع یتسرپرـس  رجاهم و  يوناـب  ود  قاـفتا  هب  س )  ) ارهز ترجه  نیا  رد  »
دراو ( 297 « ) همثیخ نب  دعـس   » يهناخ هب  دیـسر و  هنیدم  کیدزن  رد  اُبق  هب  هام  رهم  متفه  اب  قباطم  لوالاعیبر  هبنشجنپ 15  زور  رد  دومن و 

. تشاد رارق  اُبق  دجسم  ولج  رد  یبرغ و  نکر  رواجم  دعس  هناخ  دش ،

ردپ اب  يدردمه 

كاخ و س )  ) همطاف دمآیم ، هناخ  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  دندیـشاپیم ، ص )  ) ربمایپ رـس  رب  رتسکاخ  ای  كاخ  لدگنـس ، نانمـشد  هاگ 
: دومرفیم ص )  ) ربمایپ دوب  هدز  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  هک  یلاح  رد  درکیم . كاپ  ردپ  تروص  رس و  زا  ار  رتسکاخ 

(298 . ) تسوت ردپ  نابهگن  ظفاح و  دنوادخ  هک  زیرم  کشا  شابم و  نیگمغ  مرتخد 
، دوریم هدجـس  هب  مارحلادجـسم  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  یماـگنه  اـت  درک ، کـیرحت  ار  هّکم  لذارا  زا  یعمج  لـهجوبا  اـهزور ، زا  یکی  رد 

دنلب هدنخ  هب  ادص  نایفارطا  لهجوبا و  دش ، ماجنا  راک  نیا  هک  یماگنه  دننکفیب ، ترـضح  نآ  رـس  رب  دـنروایب و  ار  يدنفـسوگ  يهبمکش 
. دنتفرگ هرخسم  داب  هب  ار  ص )  ) ربمایپ دندرک و 

رتخد شوگ  هب  ربخ  نیا  هکیماگنه  یلو  دنتشادن ، عافد  رب  یئاناوت  هک  دوب  هدامآ  نانچ  محریب  نمشد  اما  دندید  ار  هرظنم  نارای ، زا  یـضعب 
ار شنارای  لهجوبا و  شدوخ ، صوصخم  تعاجش  اب  تشادرب و  ار  نآ  دمآ و  مارحلادجـسم  هب  تعرـس  هب  دیـسر  س )  ) همطاف شکچوک 

(299 . ) درک نیرفن 

ردپ ندومن  يرای  دحا و  گنج  رد  س )  ) همطاف ترضح 
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خر شیپ  لاس  ناضمر  رد  هک  ار  ردب  گنج  ياهیزوریپ  نیریش  يهرطاخ  ع )  ) نسح شدنزرف  تدالو  دسریم ، ترجه  موس  لاس  ناضمر 
. دزاسیم رتنیریش  داد 

هب رگید  ناملـسمون  نت  راهچ  داتفه و  ناناملـسم و  ریلد  رادرـس  ص )  ) ربمغیپ يومع  هزمح  دـش . زاغآ  دـحا  گـنج  هک  تشذـگن  يدـنچ 
. دنسریم تداهش 

. دهدیم تیلست  ار  نانآ  یتایآ  نمض  گرزب  يادخ  هک  تسا  شارخلد  نادنچ  هعیاض 
(300 … «. ) سانلا نیب  اهلوادن  ماّیالا  کلت  هلثم و  حرق  موقلا  ّسم  دقف  حرق  مکسسمی  نا  »

 … «. مینکیم تسد  هب  تسد  مدرم  نیب  تسا  نینچ  راگزور  دیسر . نآ  دننام  مه  نانآ  هب  دیسر  امش  هب  یتحارج  رگا  »
. تسا هدید  بیسآ  گنج  رد  شردپ  دنهدیم  ربخ  س )  ) ءارهز هب 

. تسا هتخاس  نینوخ  ار  شاهرهچ  هدیسر و  وا  يهرهچ  هب  یگنس 
دـنهدیم و بآ  ار  ناحورجم  نانز ، دـنوریم . هاـگمزر  هب  دـنرادیمرب و  دوخ  تشپ  رب  یندروخ  بآ و  دزیخیمرب . ناـنز  زا  ياهتـسد  اـب 

. دهدیم وش  تسش و  ار  ردپ  تحارج  س )  ) همطاف دندنبیم و  ار  اهنآ  ياهمخز 
. دوش عطق  نوخ  نایرج  ات  دهنیم  مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوسیم و  ار  ییایروب  هراپ  دیآیمن . دنب  نوخ 

. تسیرگ مه  س )  ) ءارهز دش و  نایرگ  هزمح  تبیصم  رد  ص )  ) ربمغیپ
(301 . ) درکیم اعد  ار  نانآ  تسیرگیم و  نادیهش  رازم  رب  دناسریم و  دحا  هب  ار  دوخ  زور  هس  ای  ود  ره  س )  ) همطاف

یلع هب  ترضح  دندنکفا ، رظن  ص )  ) ترـضح نآ  هب  دندیـسر  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هیفـص  و  س )  ) همطاف هک  یماگنه  دحا  گنج  ماگنه 
يهرهچ دـش و  کـیدزن  ترـضح  هب  س )  ) همطاـف یتـقو  دـیوشن . عناـم  ار  س )  ) همطاـف یلو  دـیراد  هگن  رود  نم  زا  ار  ماهـمع  دوـمرف  (ع )

: تفگیم اهنوخ و  ندرک  كاپ  هب  درک  عورش  دز و  دایرف  دید ، نوخ  هب  هتشغآ  ار  ترضح  ناهد  یمخز و  ار  ترضح 
(302 . ) دبای تّدش  هدرک  نینوخ  ار  ادخ  لوسر  يهرهچ  هک  یسک  رب  دنوادخ  مشخ 

. دمآ نوریب  هناخ  زا  یشیرق  یمشاه و  نانز  رگید  اب  هلان  دایرف و  تلاح  اب  تشاذگ و  شرس  يالاب  رب  ار  شتسد  دز و  يدایرف  س )  ) همطاف
(303)

نآ رتسکاخ  هدنازوس و  هتفرگ و  ار  يریـصح  تسـشیم  ترـضح  يهرهچ  زا  ار  اهنوخ  س )  ) همطاف دروآیم و  بآ  دوخ  رپس  اب  ع )  ) یلع
. دیشاپیم اهمخز  يور  رب  ار 

: تسا هدمآ  راونالاراحب  يهیشاح  رد 
دز و شتآ  هتفرگ و  ار  يریـصح  هکت  دـیآیمن ، دـنب  دـیوشیم  هک  ار  اهنوخ  دـید  س )  ) همطاف یتقو  دروآیم ، بآ  دوخ  رپس  اب  ع )  ) یلع

(304 . ) دمآ دنب  نوخ  ات  دیشاپ  مخز  يور  ار  نآ  رتسکاخ 

ص)  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  دعب  ردپ  دای  هب 

. تفگیمن ناذا  رگید  نذؤم  لالب  تفر ، ایند  زا  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو 
ناذا هب  عورـش  همطاف  روتـسد  قبط  رب  لالب  مونـشب  ار  مردـپ  نذؤم  گناب  رگید  هبترم  کی  مراد  وزرآ  داتـسرف : ماـغیپ  س )  ) همطاـف يزور 

. درک
: تفگ لالب  هک  یماگنه  دنک . يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  داتفا ، ردپ  راگزور  دای  هب  س )  ) همطاف ربکاهللا -  ربکاهللا ،

س)  ) همطاف هک  وگن  ناذا  رگید  دنداد  ربخ  لالب  هب  دش . شوهیب  دز و  هحیص  ردپ  مان  ندینـش  زا  س )  ) همطاف هللالوسر » ًادّمحم  َّنا  دهـشا  »
. تسا هدش  شوهیب 
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: دومرف لالب  هب  دمآ  شوه  هب  س )  ) همطاف یتقو  درک . عطق  ار  شناذا  لالب 
. نک مامت  ار  ناذا 

: درک ضرع 
(305 . ) مسرتیم امش  يارب  اریز  میوگن  ار  هیقب  هدب  هزاجا 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) یلع ترضح  زا 
: تفگ س )  ) همطاف مداد و  لسغ  شکرابم  نهاریپ  رد  ار  ص )  ) لوسر ترضح 

! هدب ناشن  نم  هب  ار  نهاریپ  نآ 
: تفر شوه  زا  دیسر  وا  ماشم  هب  نهاریپ  يوب  هک  نیمه 

(306 . ) مدومن ناهنپ  وا  زا  ار  نهاریپ  مدرک  هدهاشم  وا  زا  ار  تلاح  نیا  هک  نم 

ردپ قارف  رد  س )  ) ارهز ترضح  ياههلان 

هدـهاشم وت  زا  سپ  سلاـجم  رد  هک  یتملظ  یکیراـت و  تسا  گرزب  رایـسب  هچ  ردـپ  يا  وت ، قارف  زا  هآ  غیرد و  ناـج ، ردـپ  هللالوسر ، اـی 
. میآ وت  دزن  رتدوز  هچره  هک  مروخیم  سوسفا  غیرد و  وت  بانج  زا  هدنام  رود  نم  ددرگیم و 

! ناج ردپ 
تیبرت گرزب و  یکدوک  زا  ار  وا  وت  هک  وا  مه  وت ، دـننامیب  تسود  هدـیزگرب و  ماما  ردارب و  و  ع )  ) نینمؤملاریما نسحلااـبا  وت ، يازع  رد 

زا مالـسا  شریذپ  رد  هک  وا  دوب ، وت  هاگـشیپ  رد  وت  باحـصا  نیرتبوبحم  وت و  ناتـسود  نیرتگرزب  زا  يدناوخ و  تردارب  سپـس  يدرک و 
. دنتسه راوگوس  ع )  ) نیسح نسح و  تدنزرف  ود  و  درک . ترجه  هتفرگ و  یشیپ  همه 

. دنربیم دنشکیم و  یلیمحت  تعیب  فرط  هب  هنوگریسا  ار  وت  يهدیزگرب  ماما  هک  رگنب  ایب و  نونکا  اهناسنا . نیرتهب  يا  راوگرزب و  ردپ  يا 
نامریگنماد راگزور  دب  دراد و  ار  ام  ناج  دـصق  موادـم ، ياههیرگ  تسا و  هدـیبوک  مهرد  هتفرگارف و  ار  ام  وت  يراوگوس  مغ  ناج ، ردـپ 

. تسا هدش 
: دومرف دروآرب و  یتخس  دایرف  هاگنآ 

. نم بیبح  يا  دایرف  ص ،)  ) ادمحم ای  دایرف 
، دمحا يا  دایرف  مساقلاابا ، يا  دایرف  ردپ ، يا  دایرف 

، ناروای نارای و  یمک  زا  دایرف 
، رایسب هلان  زا  دایرف 

. ناوارف تالکشم  زا  دایرف 
، دایز هودنا  تبیصم و  زا  دایرف 

. هاکناج تبیصم  زا  دایرف 
(307 . ) داتفا نیمز  رب  شوهیب  دز و  ياهحیص  رابمغ  دولآدرد و  نانخس  نآ  زا  سپ 

(308 ( ؟ دیزیرب ص )  ) ادخ لوسر  يور  رب  كاخ  هک  دمآ  ناتلد 
! ردپ يا 

زا تیاـکح  نآ  رت  کـشخ و  تسا و  هدرمژپ  وا  ياـهلگ  هدـیرب و  وا  راونا  وت  يراوگوس  رد  زورما  دوب و  اـهب  قنور و  اـب  وت  رادـید  هب  اـیند 
. دنکیم کیرات  ياهبش 
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! ردپ يا 
. تاقالم زور  ات  مروخیم  سوسفا  غیرد و  وت  رب  هراومه 

. تخیرگ ممشچ  زا  باوخ  دمآ ، شیپ  ییادج  هک  هظحل  نآ  زا  ردپ ، يا 
! ردپ يا 

. دیامرف تیاده  تمایق  ات  ار  تّما  دیامن و  تیاعر  ار  نانیکسم  ناگویب و  هک  سپ  نیا  زا  تسیک 
! ردپ يا 

. میدمآ نوبز  لیلذ و  وت  زا  دعب  میدوب و  زیزع  میظع و  وت  رضحم  رد  ام 
؟ دوشیمن ناور  وت  قارف  رد  هک  تسا  کشرس  مادک 

؟ ددرگیمن هتسویپ  وت  زا  دعب  هک  تسا  هودنا  نزح و  مادک 
؟ دشکیم باوخ  يهمرس  وت  زا  سپ  هک  تسا  مشچ  مادک 

(. ع  ) ناربمغیپ رون  نادزی و  ِنید  ِراهب  يدوب  وت 
؟ دزیریمن ورف  هک  ار  اهراسهوک  هک  هدش  هچ 

؟، دوریمن ورف  هک  ار  اهایرد  دمآ  شیپ  هچ  و 
؟ دریگیمن ارف  ار  نیمز  اههلزلز  هک  تسا  هنوگچ 

! ردپ يا 
. مدنام كانلوه  نارگ و  راب  ریز  رد  مداتفا و  فرگش  یتبیصم  میظع و  یجنر  الب و  رد 

! ردپ يا 
وت تاجانم  بارحم  تشگ و  هدافتسا  نودب  زیگناتشحو و  وت  زا  دعب  وت  ربنم  دنداتـسیا و  تکرح  زا  كالفا  دنتـسیرگب و  وت  رب  ناگتـشرف 

(309 . ) دمآ قاتشم  وت  ياعد  وت و  ترایز  هب  تشهب  تشگ و  لاحشوخ  وت  نتشاد  هدیشوپ  هب  وت  ربق  دنام و  لطعم 
. تشادن نتفر  يان  درد ، هیرگ و  زا  هک  یلاح  رد  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  هناباتیب  ص )  ) ربمایپ نفد  زا  سپ  س )  ) ءارهز ترضح 
. دش نیمز  شقن  شوهیب ، دروآرب و  يدایرف  دومرف ، هدهاشم  ار  بارحم  ناذا و  هاگیاج  هک  هاگنآ  دناسر و  ردپ  ربق  هب  ار  دوخ 

. دمآ شوه  هب  ات  دندیشاپ  ترضح  نآ  تروص  رس و  رب  بآ  دندیود و  وا  يوس  هب  دندید ، نانچ  ار  عضو  هک  هنیدم  نانز 
: دومرف دوب  هدش  هریخ  ردپ  ربق  رب  هک  یلاح  رد  سپس 

. دشکیم ارم  ینورد  هودنا  نزح و  هدش و  ما  هدننک  شنزرس  نمشد  ماهداد و  تسد  زا  ار  میراد  نتشیوخ  هتفر و  متّوق  ناج  ردپ 
! ناج ردپ 

هریت مراگزور  هتخیر و  مه  رد  میگدـنز  هتـسکش و  متـشپ  هتفخ و  میادـص  منادرگرـس  ناریح و  شیوخ  راک  رد  هدـنام و  یقاب  اهنت  هّکی و 
. تسا هدش 
! ناج ردپ 

، منکیمن ادیپ  مفعض  يارب  يروای  ماهیرگ و  يارب  یعنام  مباییمن و  یسینا  متشحو  يارب  وت  زا  سپ 
! ناج ردپ  تفر ، نیب  زا  لیئاکیم  ناکم  لیئربج و  طوبه  لحم  نآرق و  لوزن  وت  زا  دعب  ردپ ! يرآ 

. دیدرگ هتسب  نم  يور  هب  اهرد  دش و  نوگرگد  یناسنا  طباور  وت  زا  سپ 
! مزیزع ردپ 

درادـن و ینایاپ  وت  هب  تبـسن  نم  قوش  ناج  ردـپ  دومن . مهاوخ  هیرگ  وت  رب  دـیآرب  مسفن  هک  ینامز  ات  مراد و  ترفن  ایند  زا  وت  زا  دـعب  نم 
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! ردپ يا  دایرف  یماجنا . وت  زا  دعب  نم  نزح 
(310 . ) نایناهج راگدرورپ  يا  دایرف 

: دومرفیم دوخ  ناکدوک  هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر  ياه  تبحم  نیریش  ناراگزور  دای  اب  س )  ) ءارهز ترضح 
؟ تشادیم یمارگ  زیزع و  ار  امش  هک  مدنزرف  ود  امش  نابرهم  ردپ  تساجک 

لزنم برد  نیا  هک  منیبیمن  ار  وا  زگره  رگید  دیور . هار  نیمز  يور  رب  تشاذـگیمن  تفرگیم و  دوخ  شود  يور  رب  ار  امـش  هراومه  و 
(311 . ) دادیم ماجنا  هراومه  هک  يراتفر  نامه  دریگ ، دوخ  شود  رب  ار  امش  دنک و  زاب  ار 

تمایق رد  ردپ  اب  رادید 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) بلاطیبا نب  یّلع  لوق  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 
؟ منک تاقالم  اجک  ار  امش  تمایق -  زور  گرزب -  هاگفّقوت  زور  رد  ردپ  يا  - 

: دومرف - 
. منکیم تعافش  ار  دوخ  تّما  مراگدرورپ  دزن  تسا و  نم  اب  دمحلا هللا »  » مچرپ هک  یلاح  رد  تشهب ، رد  رانک  س ،)  ) همطاف يا 

: درک ضرع  - 
؟ مدرکن تتاقالم  اجنآ  رگا  مردپ 

: دومرف - 
. مهدیم رثوک  زا  بآ  متما  هب  هک  یلاح  رد  نک ، تاقالم  رثوک  ضوح  رب  ارم 

؟ مدرکن تتاقالم  اجنآ  رگا  مردپ ، - 
: میوگیم ماهداتسیا و  هک  یلاح  رد  نک ، تاقالم  طارص  رب  ارم  - 

! اراگدرورپ
. رادب ملاس  ارم  تما 

؟ مدرکن تتاقالم  اجنآ  رگا  - 
: میوگیم هک  یلاح  رد  نک ، تاقالم  نازیم  دزن  ارم  - 

! اراگدرورپ
. رادب تمالس  ارم  تّما 

؟ مدرکن تتاقالم  اجنآ  رگا  - 
(312 . ) دش لاحشوخ  س )  ) همطاف سپ  منکیم  عنم  شتآ  ياههنابز  هلعش و  زا  ار  متّما  هک  یلاح  رد  نک ، تاقالم  منهج  رانک  رب  ارم  - 

راکادف رسمه  ود  لباقتم  راتفر 

رسمه رانک  رد  ایح  مرش و 

: تسا هنوگ  ود  ایح 
ای درادیمزاب و  قوقح  هب  ندیـسر  یبای و  لامک  دـشر ، زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  نآ  دنـسپان  يایح  دنـسپان . يرگید  هدیدنـسپ و  یکی 

بادآ رد  نینچمه  و  ( 313 …  ) تسا هدیدرگ  حیبقت  تّدش  هب  یمالسا  تایاور  رد  یتفص  نینچ  ددرگیم . يرگید  قوقح  عییـضت  ثعاب 
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: تسا رّوصتم  هنوگ  ود  ایح  هک  تسا  هدمآ  يرادرسمه 
درادزاب لباقم  فرط  قوقح  يافیتسا  رد  ار  نیجوز  زا  یکی  هک  تسا  یتلاح  نآ  مومذم  يایح  بولطمان . مومذم و  يرگید  بولطم ، یکی 

: دنیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  ترضح  اذل  هطوبرم … و  روما  ریاس  ّتیجوز و  لئاسم  رد  دوش  يدنب  دیق و  و 
هب سابل  دـننام  زین  ار  ایح  يداـع ، طیارـش  رد  سپـس  دـنک و  جراـخ  شنت  زا  زین  ار  اـیح  شرهوش ، اـب  تولخ  رد  هک  تسا  ینز  بوخ ، نز 

(314 . ) دناشوپب شمادنا 
رد تفرگن و  هدیدان  ار  ترـضح  نآ  میرح  یتصرف  چـیه  رد  ع ،)  ) نینمؤملاریما اب  دوخ  يرادرهوش  تدـم  لوط  رد  س )  ) همطاف ترـضح 

: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  نینمؤملاریما  هک  ییاج  ات  درکن . یهاتوک  راوگرزب  نآ  تیصخش  دروم 
(315 .« ) نازحالا مومهلا و  یّنع  فشکنتف  اهیلا  رظنا  تنک  دقل  ًارما و  یل  تصعال  ینتبضغا و  اهتبضغا … و ال  ام  هَّللاوف  »

ینامرفان دروآ و  مشخ  هب  ارم  وا  هن  مدروآ و  مشخ  هب  ار  وا  نم  هن  هک  دوب  يروط  س )  ) همطاـف نم و  يافـص  اـب  یگدـنز  ادـخ  هب  دـنگوس 
. دیدرگیم فرطرب  شلامج  ياشامت  وا و  روضح  اب  مرگید  ياههّصغ  یّتح  درک ،

هچ ات  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  هک  دـهدیم  ناشن  تسا ، هتـساخرب  س )  ) همطاف قارف  رد  ع )  ) یلع نیـشتآ  لد  زا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا 
. دشن هدید  وا  زا  بدا  يهئاسا  نیرتکچوک  دوب و  رهوش  تعاطا  رد  ینازیم 

س)  ) همطاف هب  دید ، یگنسرگ  كانفسا  رایسب  عضو  رد  ار  شیاههچب  نز و  ترـضح  نآ  هک  میناوخیم  نینمؤملاریما  زا  يرگید  ياج  رد 
: تفگ

؟ ياهتخاسن هاگآ  ارم  میاههچب  یگنسرگ  درد  دوخ و  عضو  زا  ارچ 
: دندومرف باوج  رد  س )  ) همطاف

! نسحلابا ای  »
(316 !« ) هیلع ردقتال  ام  کفلکا  نا  یهلا  نم  ییحتسال  ینا 

(! ع  ) نسحلاابا ای 
. يرادن ار  نآ  هیهت  تردق  هک  مرامگب  يراک  هب  ار  وت  منکیم  ایح  مرش و  میادخ  زا  نم 

مامت رد  تیالو  تلاسر و  نادـناخ  يرگراثیا  حور  یلو  تسا ، بجاو  لومعم  ّدـح  رد  رهوش  يارب  هچب  نز و  یگدـنز  هافر  نیمأت  هچ  رگا 
یلام عضو  زا  س )  ) همطاف اذـل  دـنرب و  رـس  هب  یناشیرپ  رقف و  رد  هتـسویپ  ع )  ) نینمؤملاریما يهداوناخ  هک  دوب  هدـش  ثعاب  یگدـنز ، داعبا 

زا هک  س )  ) همطاف ترـضح  يایح  مرـش و  تهج  نیا  زا  درادـن . ار  هناـخ  جاـتحیام  هّیهت  تردـق  يو  هک  تسنادیم  دوب و  هاـگآ  شرهوش 
: دیوگیم تفرگیم  همشچرس  ادخ  هب  وا  داقتعا  نامیا و 

 …« منکیم مرش  میادخ  زا  نم  »
دـمآرد و دـندرگن و  اـم  زیمآهعجاـف  راـگزور  نکـشرمک  تافیرـشت  قرب و  قرز و  راـتفرگ  هک  مرتـحم  ناوناـب  ماـمت  هب  تسا  یـسرد  نیا 

 … دننک تاعارم  ار  ناشنارهوش  تاناکما 

رسمه زا  یگشیمه  تیامح  يرادافو و 

رالاسهپـس ینعی  مالـسا ؛ صخـش  نیمود  يهناخ  رد  هکلب  درکیمن ، یگدـنز  عامتجا  يداع  دارفا  زا  یکی  يهناخ  رد  س )  ) ارهز يهمطاـف 
یبوخ هب  ار  شرهوش  مالـسا و  ساّسح  ّتیعقوم  درکیم . یگدنز  ص )  ) یمارگ یبن  صوصخم  رواشم  ریزو و  مالـسا و  دـنمورین  عاجش و 
ساسح رایسب  عقاوم  زا  یکی  رد  س )  ) همطاف درادن . یتفرشیپ  نادنچ  مالسا  دشابن ، ع )  ) یلع ریـشمش  رگا  هک  تسنادیم  درکیم و  كرد 

. دوب شاب  هدامآ  لاح  رد  هشیمه  مالسا  هاپس  درکیم . یگدنز  ع )  ) یلع يهناخ  رد  یمالسا  ینارحب  و 
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. تشاد تکرش  اهگنج  نآ  رثکا  ای  مامت  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دشیم و  عقاو  گنج  نیدنچ  لاس  ره  رد 
. دوب علطم  ًالماک  رهوش  يهیحور  رد  نز  ذوفن  ریثأت و  دودح  زا  تشاد و  ربخ  شدوخ  ساّسح  نیگنس و  تیلوئسم  زا  زیزع  يارهز 

، یگدـنام بقع  یّقرت ، هک  تسنادیم  دربیم . ار  شرهوش  تساوخ  فرط  ره  هب  هک  تسا  یتردـق  ذوفن و  نانچ  ياراد  نز  هک  تسنادیم 
رگنـس و يهلزنم  هب  هناـخ  هک  تشاد  ربـخ  دراد . یگتـسب  نز  راـتفر  یگنوـگچ  تاـّیحور و  هـب  يداـیز ، ّدـح  اـت  درم  یتخبدـب  تداـعس و 
ات دربیم  هانپ  اجنآ  هب  دش ، هتسخ  جراخ  يایند  تالکشم  ثداوح و  اب  دروخرب  یگدنز ، تازرابم  نادیم  زا  یتقو  تسا و  درم  هاگـشیاسآ 

. تسا هدش  راذگاو  نز  يهدهع  هب  مهم  هاگشیاسآ  نیا  تسایر  دیامن و  هدامآ  هفیظو  ماجنا  راک و  يارب  ار  شدوخ  دنک و  ورین  دیدجت 

رسمه لباقم  رد  س )  ) ارهز ترضح  ینتورف  عضاوت و 

رد نیب  راشف  يارجام  یتقو  هک  دوب  يدح  رد  ع )  ) یلع ترضح  هب  وا  مارتحا  و  ع )  ) یلع ترـضح  يهناخ  رد  س )  ) ارهز ترـضح  عضاوت 
ع)  ) یلع ترـضح  زا  راب  نیدـنچ  رکبوبا  رمع و  داد ، خر  اـفلخ  اـب  وا  تفلاـخم  اـب  هطبار  رد  س )  ) ارهز ترـضح  ندـش  يرتسب  راوید و  و 

ماجنارس دنروآ ، تسد  هب  ار  وا  تیاضر  دننک و  یسرپلاوحا  دنیایب و  س )  ) ارهز ترضح  روضح  هب  اهنآ  هک  دوش ، هطساو  ات  دندرک  اضاقت 
. دربب س )  ) همطاف دزن  ار  اهنآ  هک  دش  نماض  ع )  ) یلع

یلع ترـضح  درک ، در  ار  اضاقت  نیا  تدش  هب  س )  ) همطاف یلو  درک ، حرطم  ار  اهنآ  ياضاقت  دـمآ و  س )  ) همطاف دزن  ع )  ) یلع ترـضح 
: دومرف (ع )

. مریگب هزاجا  وت  زا  هک  ماهدش  نماض  اهنآ  فرط  زا  نم 
: تفگ هک  درک  عضاوت  نانچ  نآ  یطیارش -  نانچ  رد  ع - )  ) یلع ربارب  رد  س )  ) ارهز ترضح  ماگنه  نیا  رد 

(317 «. ) منکیمن تفلاخم  وت  يأر  اب  زیچ  چیه  رد  نم  تسوت و  يهناخ  هناخ  ياهدش ، نماض  ار  يزیچ  اهنآ  فرط  زا  رگا  »
: دندومرف دندنادرگ و  رب  يور  اهنآ  زا  دندادن و  ار  اهنآ  مالس  باوج  ترضح  دندش  دراو  اهنآ  یتقو  هتبلا 

. متسین یضار  رفن  ود  نیا  زا  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ 

یگدنز لوط  رد  اهیتخس  تالکشم و  اب  شزاس 

يهرادا رد  و  ( 318 ، ) دـشاب مک  شجراـخم  هنیزه و  هک  تسا  نیا  بوخ  نز  يرکف  یقـالخا و  تاـکرب  زا  دـناهدومرف  ص )  ) ادـخ لوسر 
(319 . ) دیآ باسح  هب  رهوش  راکمه  روای و  فرصم ، رد  ییوج  هفرص  هناخ و 

ار اهیخلت  يهمه  يرابدرب ، ربص و  اب  مزال و  ّتیریدم  اب  ترضح  نآ  دوب و  عمج  س )  ) ارهز ترـضح  كرابم  دوجو  رد  اهیگژیو  نیا  مامت 
. دومنیمن ینیشنبقع  یلام  تالکشم  ربارب  رد  درکیم و  نیریش  ع )  ) یلع ماک  هب 

: دنیامرفیم ع )  ) یلع ترضح 
(320 .« ) مهتعس ول  مشاهینب  یلع  تّمسق  ول  مویلا  یتقدص  شارف و  یل  ناک  ام  و  س )  ) همطاف تجّوزت  »

نم ششخب  ناسحا و  خیرات  نامه  رد  هک  یلاح  رد  متـشادن ، هناخ  رد  يزادناریز  هک  مدرک ، جاودزا  س )  ) ارهز ترـضح  اب  یلاح  رد  نم 
. درکیم زاینیب  ینغ و  ار  نانآ  يهمه  دشیم  میسقت  مشاهینب  هب  رگا  هک  دوب  دایز  يردق  هب  نادنمزاین  هب 

وربا هب  مخ  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  ع )  ) یلع هناخ  رد  یتالکـشم  هچ  اب  ص )  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف هک  دـهدیم  ناـشن  ثیدـح  نیا 
. تسا هدرواین 

: هک هدش  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ع )  ) قداص ماما  قیرط  زا  رگید  تیاور  کی  رد  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


زا رپ  شکرابم  نامشچ  هجیتن  رد  هک  دید ، یتلاح  رد  ار  س )  ) ارهز یلو  دش ، دراو  س )  ) همطاف شرتخد  هناخ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  يزور 
. دوب بسانمان  رایسب  ترضح  نآ  سابل  اریز  دیدرگ ، کشا 

ص)  ) یهلا ربماـیپ  دادیم ، ریـش  شاهـچب  هـب  رگید  فرط  زا  ناـن و  يهـیهت  وـج و  ندرک  درآ  لوغــشم  فرط  کـی  زا  عـضو  نآ  اـب  ارهز 
: دندومرف

! مزیزع رتخد  يا 
. هدن تسد  زا  ار  يرابدرب  ربص و  شاب و  اریذپ  يورُخا  ياهینیریش  شاداپ و  هب  ندیسر  يارب  ایند  رد  ار  اهیخلت  هنوگ  نیا 

: دنتفگ مالسا  یمارگ  يوناب  نآ 
: یلاعت هَّللا  لزناف  هئالآ  یلع  رکشلا  و  هئامعن ، یلع  هَّللادمحلا  هَّللالوسر  ای  »

(321 «. ) یضرتف ّکبر  کیطعی  فوسل  «و 
(! ص  ) ادخ لوسر  يا 

: هک دش  لزان  هیآ  نیا  لاح  نیا  رد  یهلا . نایاپیب  يایاطع  ربارب  رد  رکش  زاب  هتشاد و  ینازرا  ار  شیاهتمعن  هک  ار  ییادخ  ساپس 
(! ص  ) ربمایپ يا 

(322 . ) يوش یضار  هک  داد  میهاوخ  شاداپ  ردق  نآ  ام 
هنوگچیه یلام  ياهییاسران  تالکـشم و  ربارب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  س )  ) همطاف هک  دهدیم  ناشن  یخیرات  يهیـضق  ثیدـح و  نیا 

. دروآیم اج  هب  ار  یهلا  ساپس  تشادن و  يرییغت 
یـسک هب  ار  شدرد  یلو  دینارذگ ، یگنـسرگ  هب  ار  يدایز  ياهزور  اهیتخـس ، ربارب  رد  دوخ  تالمحت  ریاس  رانک  رد  س )  ) ارهز ترـضح 

. درکن تساوخرد  رهوش  زا  يزیچ  تداهش  گرم و  مد  ات  درواین و  ع )  ) یلع خر  هب  یتح  تفگن و 
، داد تداع  شور  نیا  اب  زین  ار  شیاههچب  دیـشچ ، یگنـسرگ  درد  تفرگ و  سنُا  اهیتخـس  اب  ع )  ) یلع یلوم  يهناخ  رد  ص )  ) ربمایپ رتخد 

 … دش درز  یگنسرگ  یناوتان و  زا  ناشراسخر  گنر  ات 
: هک دننکیم  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ع )  ) رقاب ماما  ترضح 

: دومرف یسرپلاوحا  مالس و  زا  سپ  دش و  شرتخد  يهناخ  دراو  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور 
؟ رفصا کهجو  يرا  یلام  »

: تلاق
! هَّللالوسر ای 

(323 … « ) عوجلا
؟ تسا هدیرپ  ردق  نیا  تراسخر  گنر  ارچ 

: تفگ س )  ) همطاف
(! ص  ) ادخ ربمایپ  يا 

 … ماهداتفا تلاح  نیا  هب  یگنسرگ  زا 
ردـپ دوب و  هتفای  رییغت  شراسخر  گنر  هک  دوب ، هدیـسر  ییاج  هب  یگنـسرگ  زا  س )  ) ارهز يهمطاف  عضو  هک  دـهدیم  ناشن  ثیدـح  نیا 

. تسا هدومن  لاؤس  هرهچ  رییغت  ینورد و  یناشیرپ  لماوع  زا  هدیدرگ و  نارگن  وا  ندید  اب  شراوگرزب 
لوسر شردـپ  هب  یّتح  ار  دوخ  یگنـسرگ  دیـسریمن ، يرارطـضا  تلاح  کی  هب  ات  مالـسا  زیزع  يوناـب  نآ  هک  مینادیم  رگید  يوس  زا  و 

. تفگیمن زین  ص )  ) مالسا یمارگ 
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: تسا هدمآ  رگید  ناتساد  کی  رد 
تاقالم ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  اب  ماگنه  نیا  رد  دنک ، رادید  شنادنزرف  اب  ات  دمآ ، ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هناخ  هب  يزور  یهلا  ربمایپ 

: دنتفگ دندرک و  زاب  هوکش  هب  نابز  نانآ  دومن ،
(! ص  ) ادخ لوسر  يا 

هب گنـس  یگنـسرگ  درد  زا  لاح  نیا  رد  دوخ  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  درادـن . هگن  هنـسرگ  ار  ام  دـهد و  اذـغ  ام  هب  هک  راپـسب  نامردام  هب 
: تفگ س )  ) همطاف هب  دوب ، هتسب  شمکش 

: تلاق ینبا  یمعطا 
 …« هَّللالوسر هکرب  الا  ءیش  یتیب  یف  ام  »

: تفگ س )  ) ارهز هد . ماعط  نم  ياههچب  هب 
 … تسین امش  تکرب  زج  يزیچ  ماهناخ  رد 

هب ار  نانآ  قیرط  نیا  زا  درک و  لوغـشم  تفرگ و  يزاب  هب  ار  اههچب  شناـهد  بآ  اـب  دینـش ، ار  س )  ) ارهز نخـس  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  نوچ 
(324 …  ) تخاس راداو  هنابش  باوخ 

يارب ار  یگنـسرگ  هدینارذگ و  ار  یتخـس  راگزور  هچ  شیرادهناخ  لوط  رد  س )  ) ارهز يهمطاف  هک  مینکیم  هدافتـسا  زین  ثیدح  نیا  زا 
. تسا هتشگ  اریذپ  شنادنزرف  دوخ و 

! ادخ هار  رد  نز  داهج 

: دیامرفیم ع )  ) رفعج نب  یسوم 
(325 . ) دنک يرادرهوش  بوخ  هک  تسا  نیا  نز  داهج 

عاضوا تهج  زا  هک  ددرگیم  زوریپ  دربن  نادـیم  رد  یتروص  رد  مالـسا  عاجـش  دـنمورین و  رالاسهپـس  هک  تسنادیم  س )  ) ارهز ترـضح 
: تفگ ناوتیم  رذگهر  نیا  زا  دشاب . مرگلد  شرسمه  ياهینابرهم  تاقیوشت و  زا  دازآ و  شرکف  هناخ ، یلخاد 

زا تشگیمزاـب  هناـخ  هب  دربـن  نادـیم  زا  هتفوـک ، هتـسخ و  ینت  اـب  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  ینعی  مالـسا  راکادـف  رالاسهپـس  هـک  یماـگنه 
دولآنوخ ياهسابل  درکیم . اوادـم  ار  شنت  ياه  مخز  دـشیم . رادروخرب  ًالماک  شزیزع  رـسمه  ياهشزاون  اـهیمرگلد و  اـهینابرهم ،

. دینشیم وا  زا  ار  گنج  ياهربخ  تسشیم و  ار  گنج 
تواـفتیب مالـسا  هب  طوبرم  عاـضوا  ثداوح و  زا  دـشاب و  لوغـشم  یلخاد  یگدـنز  همادا  هب  لزنم  هشوـگ  رد  هک  دوـبن  ینز  س )  ) همطاـف

گنج ههبج و  ثداوح  هب  صخألاب  هدوب و  مالـسا  هب  طوبرم  روما  نایرج  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  خیرات ، ِرانک  هشوگ و  زا  هکلب  درذـگب .
. تسا هتشاد  تیانع  ًالماک 

. تسا هدادیم  ماجنا  ار  یئاهراک  هتشاد و  روضح  هنحص  رد  موزل  عقاوم  رد  هکلب  هدومنیم  قیوشت  ار  شرهوش  ردپ و  اهنت  هن 
: دناهتشون خیرات  رد 

كاپ ردپ  هرهچ  زا  ار  اهنوخ  درکیم و  هیرگ  هتفرگ ، لغب  رد  ار  وا  دید  ار  ردپ  دولآنوخ  تروص  س )  ) همطاف یتقو  دـحا ، گنج  زا  دـعب 
ار يریصح  هعطق  س )  ) همطاف ماجنارس  دشیمن ، عطق  نوخ  یلو  تسشیم ، ار  ردپ  تروص  همطاف  دروآ و  بآ  ع )  ) نینمؤملاریما درکیم .

(326 . ) دش عطق  نوخ  ات  تخیر  مخز  يور  ار  شرتسکاخ  دنازوس و 
: دومرف داد و  س )  ) همطاف هب  ار  شریشمش  تشگرب  دحا  گنج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  دناهتشون 

. يوشب ار  شیاهنوخ 
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: دومرف داد و  س )  ) همطاف هب  ار  شریشمش  زین  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 
(327 . ) يوشب ار  شیاهنوخ 

يارب مرگ و  ار  شلد  هلیسو  نیدب  دوتسیم ، ار  شیاهتعاجش  اهيراکادف و  درکیم ، قیوشت  نیسحت و  ار  شرهوش  هشیمه  س ،)  ) همطاف
. دادیم نیکست  ار  شندب  تاحارج  هتسخ و  نت  هبئاشیب ، ياهشزاون  يهلیسو  هب  دومنیم و  شاهدامآ  هدنیآ  گنج 

: دیامرفیم ع )  ) یلع
(328 . ) دشیم فرطرب  میاههصغ  مغ و  مامت  مدرکیم  هاگن  س )  ) ارهز هب  مدمآیم و  هناخ  هب  یتقو 

: دیوگیم مالسا  هک  تسنادیم  اریز  درکن . كانبضغ  ار  وا  هاگچیه  دشن . جراخ  هناخ  زا  ع )  ) یلع هزاجا  نودب  زگره  س )  ) همطاف
(329 . ) دوش یضار  شرهوش  هک  نیا  ات  دنکیمن  لوبق  ار  شاهزور  زامن و  ادخ  دنک  كانبضغ  ار  شرهوش  هک  ینز  ره 

: دیامرفیم ع )  ) یلع دومنن . یچیپرس  شتاروتسد  زا  هاگچیه  درکن و  تنایخ  تفگن ، غورد  زگره  ع )  ) یلع يهناخ  رد  س )  ) همطاف
(330 . ) دومنن كانمشخ  ارم  هاگچیه  مه  س )  ) همطاف دوش . كانبضغ  س )  ) همطاف هک  مدرکن  يراک  زگره  دنگوس  ادخ  هب 

س)  ) ارهز ترضح  فافع  ینمادکاپ و 

دوخ تساخرب و  س )  ) همطاف درم ، نآ  دورو  زا  لبق  تساوخ  دورو  هزاجا  انیبان  يدرم  هک  دندوب  هتسشن  س )  ) همطاف و  ص )  ) ربمایپ يزور 
. دیناشوپ ار 

: دومرف س )  ) همطاف هب  ص )  ) ربمایپ
؟ تسا انیبان  درم  نآ  يدیناشوپ  ار  دوخ  ارچ 

: داد خساپ  س )  ) همطاف
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  دنکیم . مامشتسا  ارم  يوب  اما  تسانیبان  وا  دنچ  ره  منیبیم و  ار  وا  هک  نم  یلو  ردپ  هلب 

(331 . ) یتسه نم  نت  هراپ  وت  هک  مهدیم  تداهش 
: دیسرپ نانآ  زا  دوب ، هتسشن  نارای  عمج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  يزور 

؟ تسیچ نانز  يارب  تنیز  نیرتیمارگ  نیرتهدنزرا و 
خساپ تشاد  تسود  تسنادیم ، ار  نآ  خساپ  هک  يدوجو  اب  س )  ) یلع دیوگ . خساپ  تسناوتن  هباحـص  زا  یـسک  کلام  نب  سنا  هتفگ  هب 

: دومرف س )  ) ارهز همطاف  ترضح  داهن و  نایم  رد  شرسمه  اب  ار  لاؤس  نیا  تفر و  هناخ  هب  دونشب  س )  ) همطاف ترضح  نابز  زا  ار  نآ 
«. دننیبن ار  نادرم  زین  اهنآ  دننیبن و  ار  وا  نادرم  هک  تسا  نآ  نز  يارب  تنیز  نیرتهب  »

درک نایب  ترضح  يارب  ار  س )  ) همطاف خساپ  تشگزاب و  ص )  ) ربمایپ يوس  هب  ع )  ) یلع
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

(332 « ) تسا نم  نت  يهراپ  وا  هک  ارچ  هتفگ  تسرد  س )  ) همطاف »

رسمه يارب  ندوب  رّطعم  یگتسارآ و 

ولو دـسرب ، شعـضو  رـس و  دوخ و  هب  شرـسمه  رطاخ  هب  دـیاب  دـنک و  یهاتوک  شیرهاظ  عضو  هب  یگدیـسر  رد  تسین  راوازـس  نز  يارب 
یئانح رـصتخم  هکنیا  ولو  دـنک ، اـهر  گـنر  نودـب  ار  شتـسد  هک  تسین  هدیدنـسپ  زین  دزیواـیب و  شیوخ  ندرگ  رد  ار  يدـنبندرگ  هکنیا 

. دشاب هدروخلاس  هچرگ  دراذگب 
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يوب رطع و  ایآ  دندیـسرپ ، س )  ) ارهز ترـضح  زا  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هملـسما  هک  دـننکیم  لقن  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  یگدـنز  رد 
؟ دیاهدرک هریخذ  شوخ 

: دندومرف
. دوب هدیسرن  مماشم  هب  زگره  هک  تشاد  یشوخ  يوب  دنتخیر ، نم  تسد  فک  رد  دندروآ و  رطع  يرادقم  يرآ ،

رـسای راـمع  دـیئامن ، هیهت  وبـشوخ  ياـهرطع  س )  ) ارهز ترـضح  یـسورع  بش  يارب  داد ، تیرومأـم  رـسای  راّـمع  هـب  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
: دیوگیم

. میامن مهارف  ار  رطع  نیا  ات  درک  رما  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  امش ، ردپ  متفگ  مدرب و  س )  ) همطاف ترضح  لزنم  هب  هدرک  هیهت  یبوخ  رطع 

يرادرهوش رد  راثیا 

وا تیاضر  بلج  يرادرهوش و  هلمج  زا  تسا و  یگدـنز  يوگلا  شناوریپ  ناوناب و  يارب  یلمع ، ياههنیمز  ماـمت  رد  س )  ) ارهز يهمطاـف 
. درک نادنچ  ود  ار  هداوناخ  نوناک  ّتیمیمص  افص و  تفرگ و  اهسرد  ترضح  نآ  يهریس  زا  ناوتیم 

: داد باوج  ترضح  نآ  تساوخ ، ماعط  س )  ) همطاف زا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  يزور 
(. ع  ) نیسحلا نسحلا و  یلع  یسفن و  یلع  هب  ترثآ  نیموی ، ذنم  کتمعطا  ام  الا  تناک  ام  »

: لاقف
؟ ءیشب مکتیتاف  ینتملعا  الا 

: تلاقف
(333 !« ) هیلع ردقت  ام ال  کفّلکا  نا  یهلا  نم  ییحتسال  ینا  نسحلابا  ای 

. مدوب هتشاد  هگن  ع )  ) نیسح نسح و  دوخ و  يارب  ار  نآ  نم  مدروآ و  امش  يارب  ار  نآ  شیپ  زور  ود  هکنآ  زج  تسین ، يزیچ  نم  دزن  رد  »
: دندومرف ع )  ) یلع

؟ مدرکیم هّیهت  يزیچ  ناتیارب  ات  ياهدرکن ، علطم  ارم  زور  ود  لوط  رد  ارچ 
: تفگ س )  ) همطاف

. يرادن ار  نآ  ماجنا  تردق  هک  مرامگب  يراک  هب  ار  وت  مدرک  مرش  میادخ  زا  نم 
: هکنیا رگید  یترابع  رد  و 

(334 . ) امنب لّمحت  هنرگو  نک ، هدافتسا  دروآ ، وا  هچره  نکن ، تساوخرد  يزیچ  ع )  ) یلع زا  هک  هدرک  شرافس  نم  هب  مردپ 
دنا هتشاذگ  ردپ  يارب  ار  اذغ  هدیشک  یگنسرگ  شنادنزرف  دوخ و  س )  ) همطاف هکنیا  هلمج  زا  میریگیم ، يدایز  ياهـسرد  ثیدح  نیا  زا 

هب تبـسن  تسا  نکمم  دـنچره  دـناسریم ، ار  ترـضح  نآ  هـب  س )  ) ارهز دـیدش  يهقـالع  قـشع و  راـثیا و  زیمآبّـجعت ، تـکرح  نـیا  و 
. دشاب هداد  نآ  زا  ریغ  یماعط  اذغ و  زین  کچوک  ياههچب 

هداوناخ يوربآ  ظفح 

مامت دوب و  ساسح  هداعلاقوف  شرهوش  هژیوب  هداوناخ ، میرح  ظفح  رد  راوگرزب  نآ  هک  دوب  نیا  س )  ) همطاف ترضح  ياهیگژیو  زا  یکی 
. درکیم ظفح  ار  ع )  ) یلع يوربآ  درواین و  وربا  هب  مخ  یلو  دومنیم ، لّمحت  ار  اهیئاسران  تالکشم و 

کی هب  رهوش ، يهناخ  هب  ردپ  هناخ  زا  لاقتنا  رد  وا  یلو  دراد ، هتـشاد و  یّـصاخ  هاگیاج  مالـسا  ناهج  رد  س )  ) همطاف تیـصخش  هکنیا  اب 
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ياهکاخ اب  یگدـنز ، تاناکما  هنوگ  ره  زا  رود  درب و  هانپ  دوب ، نامعن  نب  هثراح  نآ  بحاص  هک  يراجیتسا  يهداـتفارود  رّقحم و  يهناـخ 
(335 . ) تفگن زین  نارگید  هب  دیشکن و  ع )  ) یلع خر  هب  ار  تیمورحم  زگره  درک و  فاص  ار  یسورع  قاتا  مرن ،

نایم رد  وا  اب  ار  دوخ  لکشم  تفر و  نوعمش  مان  هب  يدوهی  درم  کی  يهناخ  غارس  هب  شاهداوناخ ، یگنـسرگ  عفر  يارب  ع )  ) نینمؤملاریما
: دومرف نینچ  تشاذگ و 

؟ ریعش نم  عوصا  هثالثب  دمحم  هنبا  کل  اهلزغت  فوفصلا  نم  هزج  ینیطعت  نا  کل  له  »
: لاق

(336 … « ) تدمع مث  تعاطا  تلبقف و  اهربخا  ریعشلا و  فوفصلاب و  ءاجف  هاطعاف  معن ،
ار نآ  س - )  ) ارهز يهمطاف  ص - )  ) ادـخ ربمایپ  رتخد  اـت  یهدیم  رارق  نم  راـیتخا  رد  وج  ولیک  هس  ربارب  رد  ار  مشپ  زا  يرادـقم  وت  اـیآ  »

؟ دسیرب تیارب 
: تفگ نوعمش 

ار يراجیتسا  راک  زین  ترـضح  نآ  تفگ ، راوگرزب  يوناب  نآ  هب  ار  نایرج  دروآ و  هناـخ  هب  تفرگ و  ار  وج  مشپ و  ع )  ) یلع هاـگنآ  یلب .
 …« درک راک  هب  عورش  تفریذپ و 

هناخ رد  راک  میسقت 

دـننک و شـالت  هداوناـخ  نوناـک  رد  سدـقم  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  كرتـشم و  روـط  هب  هک  ددرگیم ، قـفّوم  یگدـنز  رد  ياهداوناـخ 
صـصخت و ناوـت ، بساـنت  هـب  کـیره  دـشاب و  صّخـشم  فیاـظو  نوئـش  دـیاب  یلو  دـشابن ، نازیرگ  راـک ، زا  رهوـش  نز و  زا  مادـکچیه 

 … دریگب هدهع  هب  ار  يراک  ماجنا  شیوخ ، يهلصوح 
کیره فیلکت  ترضح  نآ  دندومن  تساوخرد  هدیسر و  ص )  ) ادخ ربمایپ  روضح  هب  راک  میسقت  يارب  س ،)  ) همطاف و  ع )  ) یلع ترضح 

: دندرک راک  میسقت  نینچ  زین  ص )  ) ادخ لوسر  دنیامرفیم ؛ ع )  ) رقاب ماما  ترضح  هچنانچ  دنیامرف . صخشم  هناخ  روما  رد  ار 
(337 … « ) هفلخ امب  ع )  ) ّیلع یلع  یضق  بابلا و  نودام  همدخب  س )  ) همطاف یلع  یضقف  »

هناخ لخاد  ياهراک  وا  هک  دندومرف  زین  س )  ) همطاف شرتخد  هب  دنهد و  ماجنا  ار  هناخ  جراخ  ياهراک  دنداد  روتـسد  ع )  ) نینمؤملاریما هب 
. دش لاحشوخ  ًادیدش  راک  میسقت  نیا  زا  ملاع  ود  يوناب  نآ  دنیامن و  هرادا  ار 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  و 
(338 .« ) زبخت نجعت و  نحطت و  همطاف  تناک  سنکی و  یقتسی و  بطتحی و  نینمؤملاریما  ناک  »

ارهز مردام  دومرفیم و  وراج  ار  هناخ  دروآیم و  دیـشکیم و  بآ  درکیم ، عمج  مزیه  هناخ ، ياهراک  ماجنا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما مّدج  »
. تخپیم نان  هاگنآ  دومنیم و  ریمخ  سپس  درکیم ، درآ  ار  اهوج  زین  (س )

ماـجنا ار  هناـخ  فیاـظو  صاـخ ، طابـضنا  اـب  س )  ) ارهز يهمطاـف  و  ع )  ) نینمؤـملاریما ترـضح  هک  دوـشیم  هدافتـسا  ثیدـح  ود  نیا  زا 
هب زین  هناخ  یلخاد  روما  رد  هناخ ، زا  جراخ  ياهراک  رب  هوالع  ع )  ) یلع نایقتم  يالوم  لاح  نیع  رد  دوب و  صّخـشم  نانآ  راک  دندادیم و 

. دراد تلالد  عوضوم  نیا  هب  درکیم » وراج  سنکی :  » يهملک درکیم . کمک  شرسمه 
لوغـشم ود  ره  شداماد  رتخد و  هک  درک  هدهاشم  دش و  س )  ) ارهز شرتخد  يهناخ  دراو  ص )  ) ادخ لوسر  يزور  هک  میراد  ثیدـح  رد 

: دندومرف یسرپلاوحا  مالس و  زا  سپ  دنزادرپیم ، ندرک  درآ  هب  هتسشن و  یتسد  بایسآ  رانک  رد  رگیدکی  کمک  هب  دنراک و 
؟ ییعَا امُکُّیَا 

!؟ مناسرب نایاپ  هب  ار  راک  منیشنب و  وا  ياج  هب  نم  ات  دیرتهتسخ  کیمادک 
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: درک ضرع  ع )  ) یلع
(339 ( …  ) س  ) همطاف ترتخد  ص !)  ) هَّللالوسر ای 

 … درکیم کمک  س )  ) همطاف هب  هناخ  لخاد  هب  طوبرم  ياهراک  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  هک  دناسریم  زین  ثیدح  نیا 
تیبلها يهمداخ  اب  دوب ، هدرک  میسقت  شرهوش  اب  هناخ  جراخ  لخاد و  رد  ار  هداوناخ  هب  طوبرم  روما  هکنیا  رب  هوالع  س )  ) ارهز ترضح 
تحارتسا رگید  زور  درکیم ، راک  زور  کی  هّضف  رگا  دـندادیم . ماجنا  بوانت  اب  مّظنم و  روط  هب  ار  شیوخ  ياهراک  زین  هّضف  بانج  (ع )

. تخادرپیم اهراک  هب  دوخ  ترضح  دومنیم و 
: منکیم بلج  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  هعقاو  کی  هب  ار  امش  هجوت  کنیا 

: دیوگیم ناملس  ترضح 
هب ناـنچ  نآ  راـک  نیا  رد  وا  تسا ، ندرک  درآ  ساتـسد و  لوغـشم  ص )  ) ربماـیپ رتخد  مدرک  هدـهاشم  هاـگان  مدـش ، ع )  ) یلع هناـخ  دراو 

. دوب هدرک  مرو  شیاهتسد  هک  دوب ، هداتفا  تمحز 
. درکیم یباتیب  یگنسرگ  زا  دوب -  ریغص  یکدوک  هک  ع - )  ) نیسح ماما  ترضح  هک  یلاح  رد 

: دیوگیم ناملس 
: متشاد راهظا  اذل  تخوس و  وا  لاح  هب  ملد 

؟ يریگیمن کمک  هضف  زا  ارچ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا 
: داد باوج  ترضح 

راک وا  زور  کی  میاهدرک  میـسقت  دوخ  نیب  ام  ار  اهراک  ام  منک  راـتفر  تلادـع  هب  وا  اـب  دـیاب  نم  تسا ، هدرک  شرافـس  نم  هب  ار  وا  مردـپ 
. دشابیم وا  تحارتسا  تبون  زورما  نم و  رگید  زور  دنکیم و 

: دیوگیم ناملس 
: متفگ

، دیسر زامن  تقو  مدش و  لوغشم  ندرک  درآ  هب  هکنیا  ات  مهد . ماجنا  ار  راک  نیا  وت  ياج  هب  نم  هد  هزاجا  متـسه ، وت  ردپ  يهدش  دازآ  نم 
، دینـش ارم  نانخـس  نوچ  ترـضح  نآ  متفگ . ع )  ) یلع میالوم  هب  مدوب  هدـید  ار  هچنآ  زامن  هماقا  زا  دـعب  مدـش ، دجـسم  هب  نتفر  يهداـمآ 

: تفگ تشگرب و  مّسبت  اب  تفر و  س )  ) همطاف غارس  هب  سپس  درک و  هیرگ  هب  عورش 
، درکیم راک  یـسک  ترـشابم  نودب  یتسد  بایـسآ  دشابیم و  باوخ  رد  شردام  رانک  رد  زین  ع )  ) نیـسح هدیباوخ و  س )  ) همطاف مدـید 

: دندومرف نانکمّسبت  ص )  ) ادخ ربمایپ 
(! ع  ) یلع ای 

. دننکیم تمدخ  ص )  ) دّمحم لآ  دّمحم و  هب  هک  تسا  ياهکئالم  نیمز  يور  رد  دنوادخ  يارب 
. دوب مکاح  س )  ) همطاف ترضح  یگدنز  نوئش  مامت  رد  راک  میسقت  مظن و  هک  دناسریم  هیضق  نیا 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  دیدش  هقالع  قشع و 

وا ياضر  فالخرب  زگره  دوب و  دنمهقالع  هداعلاقوف  ع )  ) نینمؤملاریما هب  تبسن  شراوگرزب ، ردپ  یهلا  تاروتسد  زا  ماهلا  اب  س )  ) همطاف
همطاف رادـید  اب  هناخ ، زا  نوریب  رد  هدراو  ياههّصغ  اهمغ و  هک  دوب ، يروط  ع )  ) یلع الوم  اـب  شیگدـنز  دروخرب و  تشادیمن و  رب  ماـگ 

: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  دوخ  ع )  ) یلع ترضح  دشیم و  فرط  رب  (س )
یّنع فشکنتف  اهیلا  رظنا  تنک  دقل  ارما و  یل  تصعال  ینتبضغا و  ّلجوّزع و ال  هَّللا  اهضبق  یتح  رما  یلع  اهتهرکا  اهتبـضغا و ال  ام  هَّللاوف  »
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(340 .« ) نازحالا مومهلا و 
تخاس و راتفرگ  شقارف  رد  ارم  هکنیا  اـت  متخاـسن ، روبجم  يراـک  هب  ار  وا  مدرواـین و  مشخ  هب  ار  س )  ) ارهز زگره  نم  ادـخ ، هب  دـنگوس 

فرطرب لد  زا  میاههصغ  اهمغ و  مدرکیم ، رادـید  وا  اب  نم  هاگره  درکن و  یناـمرفان  تقو  چـیه  تخاـسن و  نیگمـشخ  ارم  زین  وا  ًـالباقتم 
. دشیم

یفالتخا نیرتکچوک  اهنت  هن  نانآ  یگدنز  لوط  رد  هک  دنکیم ، تیاکح  موصعم  رسمه  ود  لباقتم  دیدش  يهقالع  قشع و  زا  ثیدح  نیا 
. دیدرگیم عفترم  زیمآّتبحم  رادید  اب  یعامتجا  یجراخ و  تالکشم  هکلب  تسا ، هدماین  شیپ 

ملاع ود  يوناب  نآ  دـندروآ ، دجـسم  هب  تفالخ  نیبصاغ  اب  تعیب  يارب  رابجا  روز و  هب  ار  ع )  ) نینمؤملاریما نوچ  هک  دوب ، تهج  نیمه  هب 
: دومرف تفرگ و  رارق  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  رانک  رد  ع )  ) یلع لابند  هب 

ار امـش  هتفرگ و  رـس  رب  ار  مردپ  نهریپ  هدومن و  ناشیرپ  ار  میاهوم  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیزاسن ، اهر  ار  ع )  ) یلع میومع  رـسپ  رگا  هنیآ  ره  »
 …« منکیم نیرفن 

: تسا هدمآ  هدش ، لقن  ناملس  ترضح  زا  ع )  ) قداص ماما  قیرط  زا  هک  تیاور  نیا 
یلع نامزمه  دیامنن ، نیرفن  ترـضح  نآ  هک  درک  تعافـش  س )  ) همطاف زا  ناملـس  تشگ و  رادـیدپ  ینامـسآ  يالب  راثآ  ماگنه  نیا  رد  »

(341 …  ) دندرک دازآ  زین  ار  (ع )
(: ع  ) هَّللادبع یبا  نع  »

: تلاقف ربقلا  یلا  تهتنا  یّتح  س )  ) همطاف تجرخ  هلزنم  نم  ع )  ) نینمؤملاریما جرختسا  امل 
یسأر و یلع  ص )  ) هَّللالوسر صیمق  ّنعـضال  يرعـش و  ّنرـشنال  هنع  اّولخت  مل  نئل  قحلاب  ص )  ) ًادمحم ثعب  يذلاوف  یّمع  نبا  نع  اّولخ 

 …« اهلفسا نم  تعّلقت  دجسملا  ناطیح  ساسا  هَّللاو  تیأرف  ناملس : لاق  هَّللا …  یلا  نخرصال 
راشف و رثا  رد  هک  یناوارف  ياههصغ  اهمغ و  دوب و  يرامیب  رتسب  رد  هچ  رگا  س )  ) ارهز ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تیاور  کی  رد  و 

نآ هدـنیآ  و  ع )  ) یلع داـی  هب  هتـسویپ  یلو  دوب ، هتفرگارف  ار  يو  دوـب ، هدـمآ  شیپ  ترـضح  نآ  يهناـخ  هب  راوـخنوخ  نیمجاـهم  تیاـنج 
یتآ بئاـصم  دروم  رد  هدرک و  شوـمارف  ار  توـم  تارکـس  گرم  ماـگنه  رد  یتـح  دربیم و  رـس  هب  بارطـضا  شیوـشت و  رد  راوـگرزب 

: دننکیم لقن  ع )  ) قداص ماما  ترضح  هچنانچ  درکیم . هیرگ  ع )  ) نینمؤملاریما
. تکب تافولا  ترضح  امل  »

(: ع  ) نینمؤملاریما اهل  لاقف 
! یتدیس ای 

؟ کیکبی ام 
: تلاق

! يدعب یقلت  امل  یکبا 
: لاقف

(342 … « ) يدنع ریغصل  کلذ  نا  هَّللاوف  یکبتال 
: دیسرپ زیمآبجعت  یلاع و  ریبعت  کی  اب  ع )  ) یلع ترضح  درک ، هیرگ  هب  عورش  دیسر  ارف  س )  ) همطاف تداهش  تقو  نوچ 

!؟ ینکیم هیرگ  ارچ  نم  رورس » يا  »
: داد باوج 

. دش یهاوخ  هجاوم  اهنآ  اب  نم  زا  دعب  هک  یتالکشم  نآ  يارب 
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: دندومرف ترضح 
. تسا ناسآ  نم  يارب  اهنیا  يهمه  نکن  هیرگ  وت 

س)  ) همطاف هیرگ  نینچمه  تسا و  ع )  ) نینمؤملاریما هاگدـید  زا  س )  ) ارهز يهمطاـف  تمظع  ناـشن  ثیدـح ، نیا  رد  یتدّیـس » اـی  : » ریبعت
هب س )  ) همطاـف يهقـالع  تدـش  دـشابیم ، دوـخ  رکف  هـب  یـسک  ره  ًـالومعم  هـک  نآ ، تارکـس  گرم و  لاـح  رد  مـه  نآ  ع )  ) یلع يارب 

نیمز هب  تکرح  لاـح  رد  ترـضح  نآ  دـنداد ، ع )  ) یلع هب  ار  س )  ) ارهز تداهـش  ربخ  نوچ  هرخـالاب  و  دراد . رب  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما
(344 . ) داد تسد  وا  هب  هوشغ  تلاح  رگید  یلقن  رد  و  ( 343 . ) دشن نکمم  دوش  دنلب  تساوخ  هچره  داتفا و 

مکاح ياهداعلاقوف  يهقالع  قشع و  ّتبحم ، س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع نایم  رد  هک  دـهدیم ، ناشن  یخیرات  يایاضق  ثیداحا و  نیا  يهمه 
س)  ) همطاف ددرگیم ، لیدـبت  يربص  مک  یناوتان و  هب  شناوت  ربص و  دـتفایم و  هوشغ  تلاح  هب  ع )  ) یلع س ،)  ) همطاف قارف  رد  هک  دوب ،
هب دیآیم ، باسح  هب  يراوشد  رایسب  تاظحل  هک  گرم  تارکـس  ماگنه  رد  و  دنکیمن . شومارف  ار  ع )  ) یلع يرای  و  ع )  ) یلع زگره  زین 

(345 . ) دزیریم کشا  ترضح  نآ  بئاصم  يراتفرگ و  دای 

شاعم رارما  تهج  ع )  ) نینمؤملاریما ياسرف  تقاط  راک 

س)  ) همطاف دیـسرپ . ار  ناـشلاوحا  دنتـسین . لزنم  ع )  ) نیـسح نسح و  دـید  درب . فیرـشت  س )  ) همطاـف لزنم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  يزور 
: درک ضرع 

. تشادن دوجو  ندروخ  يارب  يزیچ  ام  يهناخ  رد  زورما 
: دومرف دورب ، نوریب  تساوخ  یتقو  ع )  ) یلع

ع)  ) یلع يوجتـسج  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دنیامن . اذغ  يهبلاطم  وت  زا  دـننک و  هیرگ  ادابم  مربیم ، نوریب  مدوخ  اب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و 
. تفر نوریب 

. دوب یشکبآ  لوغشم  هک  تفای ، ناتسلخن  رد  ار  وا 
. دوب ناشدزن  رد  زین  امرخ  يرادقم  دید و  يزاب  لوغشم  ار  ع )  ) نیسح نسح و 

: دومرف ع )  ) یلع هب 
؟ ینادرگیمن رب  هناخ  هب  ار  نیسح  نسح و  دوش  مرگ  اوه  هکنیا  زا  لبق 

: درک ضرع 
يدوهی نیا  اب  نم  منک . هیهت  س )  ) همطاف يارب  امرخ  يردق  ات  دینک  ربص  میتشادن . هناخ  رد  ییاذغ  مدـش  جراخ  هناخ  زا  یتقو  هللالوسر  ای 

ع)  ) نیـسح نسح و  تخیر و  نماد  رد  ار  اهنآ  دش  هیهت  امرخ  يردـق  یتقو  مریگب . امرخ  هناد  کی  بآ  ولد  ره  لباقم  رد  ماهتـشاذگ  رارق 
(346 . ) تشگزاب لزنم  هب  تشادرب و  ار 

(347 ( ) س  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) نینمؤملاریما هداعلاقوف  تیاضر 

زگره دوب و  شزغل  یب  موصعم و  ناسنا  کی  ترضح  نآ  اریز  دوب ، دونشخ  یضار و  هداعلاقوف  س )  ) ارهز يهمطاف  زا  ع )  ) یلع ترضح 
نآ هب  دوخ  يایاصو  نمـض  رد  قارف ، ماگنه  رد  س )  ) همطاف لاح  نیع  رد  یلو  دادیمن ، ماجنا  ع )  ) نینمؤملاریما ياضر  فالخرب  يراـک 

: درک ضرع  اذل  دنیامن و  یضار  دوخ  زا  رگید  راب  ار  ع )  ) یلع كرابم  بلق  ترضح ،
(! ص  ) ربمایپ يومع  رسپ  يا  »
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.« متساخن رب  وت  تفلاخم  هب  مدرکن و  تنایخ  متفگن ، غورد  وت  هب  زگره  نم 
: دومرف دینش  ار  نانخس  نیا  نوچ  ع )  ) یلع

(348 … « ) هنم دبال  رما  هنا  الا  كدّقفت  کتقرافم و  َّیلع  ّزع  دق  هَّللا  نم  ًافوخ  ّدشا  مرکا و  یقتا و  ربا و  هَّللاب و  ملعا  تنا  هَّللاذاعم  »
. تسا رتشیب  ادخ  هب  تبسن  وت  تیشخ  بّرقت و  اوقت ، يراکوکین ، يرتاناد ، یهلا  ماکحا  روما و  هب  تبسن  وت  ادخ ، هب  هانپ 

. تسین ریذپهراچ  راک  نیا  یلو  تسا ، نیگنس  نم  يارب  هداعلاقوف  وت  تقرافم  ییادج و  هک  نادب  ار  نیا 
تیاضر بسک  ماقم  رد  هک  تسا ، لئاق  تمظع  ع )  ) یلع نایقتم  يالوم  يارب  ردق  نآ  ردـقنارگ ، يوناب  نآ  هک  دـهدیم  ناشن  اهزارف  نیا 

. دوب هدشن  رداص  وا  زا  زین  ییزج  روصق  فالخ و  راک  دنچره  تسا ، هدوب  الوم  رطاخ 
قح رد  تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  اعد  تسد  درپس ، كاخ  رب  ار  س )  ) همطاف كاپ  رکیپ  نوچ  ع )  ) نینمؤملاریما هک  دوب  تبـسانم  نیا  هب 

: درک اعد  نینچ  س )  ) ارهز
، کّیبن هنبا  نع  ضار  ّینا  مهّللا  »

، اهسنآف تشحوا  دق  اّهنا  مهّللا 
، اهلصف ترجه  دق  اهنا  مهّللا 

(349 .« ) نیمکاحلا ریخ  تنا  اهل و  مکحاف  تملظ  دق  اّهنا  مهّللا 
! ایادخ

! اهلاراب متسه . یضار  ص )  ) تربمایپ رتخد  زا  نم 
، شخب شمارآ  ار  وا  وت  دوب ، برطضم  نارگن و  س )  ) همطاف

! ادنوادخ
. نک لصو  ار  وا  وت  درک ، تقرافم  نادنزرف  ناتسود و  زا  س )  ) ارهز

! اراگدرورپ
. ياهدننک مکح  نیرتهب  وت  هک  شاب  مکاح  دوخ  وت  دندرک ، ملظ  س )  ) همطاف هب 

هچ هدوب و  لئاق  شزرا  ردـقچ  رهوش  قوقح  هب  تبـسن  تمـصع  ماقم  نتـشاد  اب  س )  ) ارهز يهمطاف  هک  دـهدیم  ناشن  اهزارف  نیا  يهمه 
دروم رد  ار  شیوخ  تیاضر  ع )  ) یلع اذل  دشاب و  لوئـسم  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  شرهوش  دـنلب  ماقم  هب  تبـسن  هک  تسا  هدوب  نارگن  ناس 

 … دیامنیم نالعا  س )  ) همطاف
: دنیامرفیم ع )  ) رقاب ماما  ترضح  تهج  نیمه  هب 

(350 … «. ) تسین شخبرمث  دیفم و  رهوش  تیاضر  يهزادنا  هب  یتعافش  چیه  نز  يارب  »

یگدنز رد  تروشم  يهبرجت  زا  هدافتسا 

. دناهتشاد ار  ترضح  نآ  اب  هرواشم  یتسرپرس و  تیلوئسم  یناسک  تداهش  تافو و  ماگنه  ات  یکدوک  زا  ترضح  نآ  یگدنز  رد 
س)  ) دسا تنب  همطاف  يهدـهع  رب  ترـضح  نآ  ترواشم  سپـس  یتسرپرـس و  س ،)  ) يربک يهجیدـخ  ناشراوگرزب  ردام  تلحر  زا  دـعب 

دسا تنب  همطاف  تلحر  زا  دعب  لاس  نیا  رد  دندمآ  ایند  هب  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هک  یلاس  ینعی  ترجه  مراهچ  لاس  ات  دوشیم  هتـشاذگ 
رد س )  ) ارهز ترضح  تداهـش  نامز  ات  س )  ) هملـس ما  دوشیم و  لوحم  هملـس  ما  هب  س )  ) ارهز ترـضح  يرکفمه  هرواشم و  رما  (س )

. تسا هدوب  ناشیا  رانک 
مزال ناشیا  يارب  ار  هرواشم  س )  ) ارهز ترـضح  جاودزا  زا  دـعب  یتح  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  نیا  ارجاـم  نیا  رد  هّجوت  دروم  يهتکن 
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. مینادب تمصع  ماقم  ياراد  ار  س )  ) ارهز ام  هک  دوشیم  رتیندینش  هلئسم  یتقو  دننادیم .
هـشیمه ناـسنا  هک  دنـشاب  هجوتم  دـیاب  دـننادیم  متح  ضرف و  دوـخ  يارب  ار  س )  ) ارهز ترـضح  هب  یّـسأت  هک  یئاـهنآ  هکنیا  رگید  هتکن 

. تسا هرواشم  جاتحم 
. دراد رایسب  ّتقد  ياج  ناسورعون  يارب  هتکن  نیا  و 

(351 ( ) ع  ) نینمؤملاریما و  س )  ) ارهز ترضح  نیشنلد  ياهوگتفگ  حیرفت و 

. مالکلاب امهنیب  ابعادت  ذإ  ءارحصلا ، یف  ًارمت  نالکأی  س )  ) همطاف هتجوز  وه و  موی  تاذ  ناک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مامالا  نا  يور  »
(: ع  ) یلع لاقف 

. کنم رثکأ  ینبحی  ص )  ) یبّنلا نإ  همطاف  ای 
: تلاقف

! کنم ًابجعاو 
!؟ يریغ دلو  هل  سیل  هناصغا و  نم  نصغ  هئاضعا و  نم  وضع  هداؤف و  هرمث  انأ  یّنم و  رثکا  کّبحی 

(. ص  ) ٍدمحم کیبا  یلا  انب  یضمأف  ینیقّدصت  مل  نإ  همطاف  ای  ع )  ) یلع هل  لاقف 
: لاق

: تلاق تمّدقتف و  ص )  ) هترضح یلإ  انیضمف 
؟ یلع مأ  انا  کیلإ  بحأ  انّیأ  هَّللالوسر  ای 

(: ص  ) یبنلا لاق 
تاذ همطاف  دـلو  انأ  کل : لقا  ملا  ع )  ) ٍبلاط یبا  نب  یلع  مامإلا  انالوم  اندّیـس و  لاـق  اهدـنعف  کـنم . ّیلع  ّزعا  ع )  ) یلع یلإ و  ّبحأ  ِتنأ 

؟ یقتلا
. يربکلا هجیدخ  هنبا  انأ  و  س :)  ) همطاف تلاق 

: لاق
. افصلا نبا  انا  و 

: تلاق
: لاق یهتنملا ، هردس  هنبا  انا 

: تلاق يرولارخف  انأ  و 
(352 …  ) یندا وا  نیسوق  باق  هبر  نم  ناک  ّیلدتف و  یند  نم  هنبا  انا  و 

حازم یتاملک  نتفگ  اب  امرخ  ندروخ  ماگنه  هب  دنتفر  ارحص  هب  س )  ) ارهز ترضح  شرسمه  و  ع )  ) یلع ترـضح  يزور  هک  هدش  تیاور 
: دومرف ع )  ) یلع دندرک .

(! س  ) همطاف يا 
. درادیم تسود  رتشیب  ارم  ص )  ) ادخ لوسر 

: تفگ س )  ) ارهز ترضح 
! مبجع رد  وت  نخس  زا 

زا ياهخاش  شرکیپ و  زا  يوضع  وا و  لد  يهویم  نم  هک  یلاح  رد  دـشاب  هتـشاد  تسود  نم  زا  شیب  ار  وت  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوشیم  اـیآ 
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!؟ درادن يدنزرف  نم  زا  ریغ  مشابیم و  شراسخاش 
: دومرف ع )  ) یلع
(! س  ) همطاف يا 

! میورب ص )  ) لوسر ترضح  تردپ  دزن  ات  ایب  يرادن  لوبق  ارم  نخس  رگا 
. دنتفر ص )  ) ربمایپ دزن  مه  اب  ود  نآ  سپس 

: تفگ س )  ) همطاف ترضح 
(! ص  ) ادخ لوسر  يا 

!؟) ع  ) یلع ای  نم  میرتبوبحم ؟ وت  دزن  رفن  ود  ام  زا  کی  مادک 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

. تسا رتزیزع  نم  يارب  وت  زا  ع )  ) یلع يرت و  بوبحم  نم  دزن  وت 
: تفگ ع )  ) یلع ص )  ) لوسر ترضح  شیامرف  لابند  هب 

؟ میاوقت اب  يهمطاف  دنزرف  هک  متفگن  وت  هب  نم  ایآ 
: دومرف س )  ) ارهز

: تفگ ع )  ) یلع میاربک . يهجیدخ  رتخد  زین  نم 
: تفگ س )  ) همطاف میافص . دنزرف  نم 

: تفگ ع )  ) یلع مشابیم . یهتنملا  هردس  رتخد  نم 
: تفگ س )  ) همطاف متانئاک . رخف  نم 

رارق شردپ  هب  رت ، کیدزن  ای  نامک  ریت  ود  هلصاف  هب  ییوگ  هک  دش  یمارگ  نانچ  نآ  وا  دزن  کیدزن و  ادخ  هب  هک  متسه  یـسک  رتخد  نم 
 … تفرگ

. دناهتشاد حیرفت  ع )  ) یلع و  س )  ) ارهز ترضح  هک  میریگب  هجیتن  میناوتیم  لقاّدح  یخیرات  يارجام  نیا  لقن  رکذلا و  قوف  تیاور  زا 

(353  ) همامَا اب  جاودزا  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هب  س )  ) ارهز ترضح  يهیصوت 

هنیدم هب  دورو  زا  سپ  ع )  ) رفعج هک  دش ، ادها  يزینک  ع )  ) نینمؤملاریما ردارب  راّیط  رفعج  هب  هشبح  رد  هک  تسا  هدـمآ  رذوبا  ترـضح  زا 
. دوش هدافتسا  هناخ  ییزج  ياهراک  رد  وا  دوجو  زا  هک  درک ، ادها  ع )  ) یلع ترضح  هب  ار  نآ 

تهج نیا  زا  دـشاب ، روآلـالم  س )  ) ارهز يهمطاـف  يارب  ع )  ) نینمؤـملاریما يهناـخ  رد  وا  روـضح  تسا  نکمم  درک ؛ ساـسحا  ع )  ) یلع
(354 …  ) تخاس دازآ  ار  وا  نایقتم  يالوم 

یلکـشم دـهد و  ماجنا  لماک  روط  هب  ار  شرهوش  قوقح  درکیم  یعـس  تشاد و  لماک  تیاضر  نانمؤملا  ریما  زا  ًالباقتم  زین  س )  ) همطاـف
 … دیاین شیپ  ترضح  يارب 

جاودزا دوب ، یبوخ  هتسیاش و  رتخد  هک  هماما  شرهاوخ  رتخد  اب  درک  شرافس  وا  تافو  زا  دعب  هدنیآ و  تالکشم  زا  يریگـشیپ  يارب  یتح 
يدودح ات  س )  ) ارهز نادنزرف  یمیتی  ییاهنت و  یتبارق ، يهفطاع  هقالع و  رثا  رد  مه  ددرگ و  ناربج  رـسمه  نتـشادن  لکـشم  مه  ات  دـنک ،

: دروم نیا  رد  س )  ) ارهز ترضح  تیصو  نتم  دوش . نیمأت 
! هَّللالوسر ّمع  نبای  »

.« ءاسّنلا نم  مهل  ّدبال  لاجّرلا  ّناف  یلثم ، يدلول  نوکت  اهناف  همامأ »  » یتخا هنباب  يدعب  جوزتت  نا  الّوا  کیصوا 
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(! ص  ) ربمایپ يومع  رسپ  يا 
يوس زا  تسا و  نابرهم  نم  لثم  منادنزرف  يارب  وا  اریز  نک ، جاودزا  هماما  مرهاوخ  رتخد  اب  نم  زا  دعب  هک  تسا  نیا  نم  ّتیـصو  نیتسخن 

. ددرگیم بوسحم  ترورض  کی  نادرم  يارب  رسمه  نتشاد  رگید ،
سپ نارود  یّتح  رهوش ، قوقح  يافیتسا  رد  س )  ) همطاف هک  دناسریم  هدمآ ، ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  فلتخم  تارابع  اب  هک  ثیدـح  نیا 

هراشا هّلعلا  صوصنم  روط  هب  ثیدح  رد  هچنانچ  اریز  دنکیم ، شرافس  رـسمه  باختنا  هب  ار  شرهوش  دریگیم و  رظن  رد  زین  ار  شتافو  زا 
تهج نیا  زا  دشاب  هتشاد  بولطم  یگدنز  دناوتیمن  رهوش ، نودب  نز  نز و  نودب  درم  ًالومعم  هتشگ ،

ار يو  اب  كرتشم  یگدنز  هدومن و  جاودزا  همامأ  اب  هتفه  کی  زا  رتمک  تّدم  رد  س ،)  ) همطاف ترضح  تداهش  زا  دعب  ع )  ) یلع ترضح 
(355 . ) درک عورش 

دنزرف اب  راتفر 

نادنزرف يارب  اهمان  نیرتهب  باختنا 

يارب یـشزرا  وکین و  مان  باختنا  دنزرف  هب  نیدـلاو  راگدـنام  ياههیدـه  زا  یکی  دوخ و  نادـنزرف  ربارب  رد  نیدـلاو  هّیلوا  فیاظو  زا  یکی 
. تسا اهنآ 

. تسا هدش  شرافس  یگدنز  تانوئش  لحارم و  يهمه  رد  ّتیناسنا ، ياههوسا  زا  يوریپ 
ءاـیحا ناـسنا  رد  تعرـس  هب  ار  یناـسنا  تـالامک  یحور و  ياذـغ  دزاـسیم و  یبوخ  ریخ و  زا  رپ  ار  یگدـنز  ناـبوخ ، هب  يادـتقا  هک  ارچ 

راثآ رب  هوالع  رما  نیا  هک  ددرگ  باختنا  هتـسیاش  حلاص و  نارومان  مان  ساسا  رب  ناکدوک  مان  تسا ، هدـش  شرافـس  هلمج  زا  دـنادرگیم .
یعضو راثآ  ياراد  تایاور ، قیدصت  هب  تسا و  راگزور  حلاص  نادرم  نانز و  مان  تشادگرزب  ءایحا و  یعون  ناکدوک ، يارب  یناور  تبثم 

. دشابیم زین 
ربمایپ ياهیرگتیادـه  قیرط  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  مان  تشاد و  صاخ  یتّیـساّسح  تقد و  صوصخ  نیا  رد  س )  ) ارهز يهمطاـف  ترـضح 

. دنراد تحالم  ییابیز و  زین  یظفل  يانعم  رد  یّتح  هک  ییاهمان  دومنیم ، باختنا  ص )  ) مرکا
. دنکیم یئادزرقف  هداوناخ ، هناخ و  زا  هک  هدش  یفرعم  تکرب  اب  مان  ناونع  هب  س )  ) ارهز ترضح  مان  تایاور  زا  یکی  رد 

(: ع  ) مظاکلا مامالا  لاق  »
(356 .« ) ءاسنلا نم  همطاف  وا  هللادبع  وا  بلاط  وا  رفعج  وا  نیسحلا  وا  نسحلا  وا  یلع  وا  دمحا  وا  دّمحم  مسا  هیف  اتیب  رقفلا  لخدی  ال 

: دنیامرفیم ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  مظاک  ماما 
. دوشیمن دراو  رقف  دشاب  همطاف  ای  هللادبع  ای  بلاط  ای  رفعج  ای  نیسح  نسح و  ای  یلع  ای  دمحا  ای  دّمحم  مان  هک  ياهناخ  رد 

دازون شوگ  رد  ناذا  نتفگ  نداد و  هقیقع 

هدش نآ  رب  يدایز  دیکأت  مالسا ، رد  هک  تسا  یتابحتسم  زا  درمش ) یتمالـس  يهمیب  ار  نآ  ناوتیم  عقاو  رد  هک   ) ینابرق يهقیقع  هقدص و 
. تسا

ار لـفط  رـس  متفه ، زور  سپـس  دادیم ، هقیقع  يدنفـسوگ  وا  يارب  دـشیم ، يدـنزرف  بحاـص  هاـگره  س )  ) همطاـف هک  تسا  هدـش  لـقن 
. درکیم میهس  دوخ  يداش  رد  ار  نارگید  داتـسرفیم و  هیده  اههیاسمه  هلباق و  يارب  هداد ، هقدص  هرقن  وا  ياهوم  نزو  ربارب  دیـشارتیم و 

(357)
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. دوب دنزرف  پچ  شوگ  رد  هماقا  تسار و  شوگ  رد  ناذا  نتفگ  س )  ) يربک يهقیّدص  یگدنز  رد  يراج  ياهتّنس  زا  رگید  یکی 
هک درک  انـشآ  زامن …  دّمحم ، هَّللا ، نوچ  یتاملک  اب  یگدنز  لوا  تاظحل  نامه  زا  ار  كدوک  دیاب  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  ترـضح  نآ 

. تشاذگ دهاوخ  رثا  یلعا  توکلم  هب  وا  یحور  تالیامت  يریگتهج  رد  نیقی  هب  ییانشآ ، نیا 

(358  ) نادنزرف هب  تبسن  تبحم  راهظا 

هقالع راهظا  ّتبحم و  هب  یکدوک ، نارود  مامت  رد  لاـفطا  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  بلطم  نیا  ناسانـشناور ، تیبرت و  ّنف  نادنمـشناد  دزن  رد 
نادـنچ كدوک  دـنیامن . هقالع  راهظا  وا  هب  تبـسن  دـنرادب و  تسود  ار  وا  نارگید ، زا  شیب  ردام  ردـپ و  دـهاوخیم  كدوک  دـندنمزاین .

دراد هّجوت  ًالماک  عوضوم  نیدـب  اما  هن . ای  تسا  العا  یلیخ  شکاروخ  سابل و  خوک ، رد  ای  دـنکیم  یگدـنز  خاک  رد  هک  درادـن  یهجوت 
قـالخا و يهمـشچرس  دـنکیمن . اـضرا  شزاوـن  ّتبحم و  راـهظا  زج  يزیچ  ار  كدوـک  ینورد  ساـسحا  نیا  هن . اـی  دـنراد  شتـسود  هک 

. تسا اهتبحم  راهظا  نیمه  وا  يهدنیآ  تیصخش 
يارب دـمدیم ، كدوک  رد  ار  عون  مه  هب  يهقالع  یتسود و  رـشب  حور  هک  تسا  ردـپ  يهناـصلخم  ياهـشزاون  رداـم و  مرگ  شوغآ  نیمه 
فعـض ییاهنت و  سرت و  زا  ار  كدوک  هک  تسا  هبئاشیب  ياهـشزاون  نیمه  دزاـسیم ، شاهداـمآ  نارگید  هب  کـمک  يدردـمه و  راـهظا 

وا هب  ار  ییوخـشوخ  ینیبشوخ و  حور  هک  تسا  هبئاشیب  ياههسوب  اهيزرورهم و  نیمه  دزاسیم . راودیما  یگدـنز  هب  دـهدیم و  تاجن 
هب دـهدیم . شتاـجن  يریگهشوگ  تلزع  زا  دـیامنیم . تیادـه  يراـکمه  نواـعت و  یعاـمتجا ، یگدـنز  يوـس  هب  ار  وا  دـنکیم و  نیقلت 

. دنادیم یتسود  قیال  ار  شدوخ  دنکیم و  تیصخش  ساسحا  كدوک  هک  تسا  اهشزاون  نیمه  يهطساو 
ضیرم یّتح  هدرمژپ و  هقالعیب و  ریگهشوگ ، نیبدب ، فیعـض ، لوجخ ، وسرت ، ًالومعم  دشاب ، هتـشاد  دوبمک  ّتبحم  تهج  زا  هک  یکدوک 

سفن لتق  يدزد و  تیانج ، ریظن  یلامعا  هب  تسد  يزاینیب ، نداد  ناشن  لمعلاسکع و  راهظا  يارب  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دـیآیم . راـب 
. دنک يزاینیب  هب  رهاظت  دریگ و  ماقتنا  درادن ، تسود  ار  وا  هک  یعامتجا  زا  هلیسو  نیدب  ات  دنزب 

. دراد ترورض  وا  شرورپ  يارب  دوریم و  رامشب  وا  يرورض  تاجایتحا  زا  یکی  كدوک  شزاون  ّتبحم و  سپ 
. دادیم دای  س )  ) همطاف هب  ارنآ  ًالمع  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دشیم و  ارجا  لماک  روط  هب  س )  ) ارهز يهناخ  رد  روکذم  سرد 

: هدش تیاور 
. دندروآ ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  هدیچیپ  يدرز  يهچراپ  رد  ار  وا  دمآ  ایند  هب  ع )  ) نسح ماما  یتقو 

: دومرف
: متفگن امش  هب  رگم 

؟ دیچیپن درز  يهچراپ  رد  ار  دازون 
نیمه ندیـسوب و  هب  درک  عورـش  تفرگ و  لغب  رد  دـیچیپ . يدیفـس  يهچراپ  رد  ار  وا  تخادـنا و  رود  ار  ع )  ) نسح درز  ياهـسابل  سپس 

(359 . ) داد ماجنا  زین  ع )  ) نیسح ماما  هب  تبسن  ار ، لمع 
. دوب لوغشم  تعامج  زامن  هب  ص )  ) مرکا لوسر  يزور  هدش  تیاور 

درادرب هدجس  زا  رس  تساوخیم  یتقو  دادیم . تکرح  ار  شیاهاپ  دشیم و  راوس  وا  تشپ  رب  ع )  ) نیسح ماما  تفریم ، هدجـس  هب  هاگره 
بانج نآ  يهناش  رب  ع )  ) نیسح ماما  زاب  تفریم ، هدجس  هب  هرابود  هک  یماگنه  تشاذگیم . رانک  یمارآ  هب  تفرگیم و  ار  ع )  ) نیـسح

رفن کـی  دـیناسر . ناـیاپ  هب  ار  شزاـمن  تیفیک  نیمه  اـب  ص )  ) ربمغیپ تشاذـگیم . راـنک  تفرگیم و  ار  وا  ص )  ) ربمغیپ دـشیم ، راوس 
: درک ضرع  درکیم  هدهاشم  ار  نایرج  هک  يدوهی 

! میراد عانتما  نآ  زا  ام  هک  دینکیم  راتفر  يروط  ناتناکدوک  هب  تبسن  امش 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ص )  ) ربمغیپ
دیدومنیم . ارادم  ناکدوک  هب  تبسن  دیتشاد  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  رگا  مه  امش 

(360 . ) دش ناملسم  ص )  ) ربمغیپ راتفر  نیا  يهطساو  هب  يدوهی 
: درک ضرع  سباح » نب  عرقا   » درکیم شزاون  دیسوبیم و  ار  ع )  ) نسح ماما  ص )  ) ادخ لوسر  يزور 

. ماهدیسوبن ار  نانآ  زا  کی  چیه  لاح  ات  یلو  مراد  دنزرف  هد  نم 
: دومرف دش و  كانبضغ  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

؟ منک هچ  نم  هتفرگ  وت  بلق  زا  ار  تبحم  ادخ  رگا 
(361 . ) تسین ام  زا  درادن  هگن  ار  نالاسگرزب  مارتحا  دنکن و  محرت  لافطا  هب  تبسن  سک  ره 

: دومرف دز و  ادص  ار  س )  ) همطاف دینش . ار  ع )  ) نیسح يهیرگ  يادص  درک ، روبع  همطاف  يهناخ  رد  زا  ص )  ) ادخ لوسر  يزور 
(362 . ) دنکیم تیذا  ارم  ع )  ) نیسح يهیرگ  ینادیمن  رگم 

: دیوگیم هریرهوبا » »
. دوب هدومن  راوس  كرابم  شود  رب  ار  ع )  ) نیسح نسح و  ص ،)  ) ربمغیپ يزور 

: درک ضرع  يدرم  ار . ع )  ) نیسح یهاگ  دیسوبیم و  ع )  ) ار نسح  یهاگ  هار  نیب  رد 
.؟ يراد تسود  ار  كدوک  ود  نیا  هَّللالوسر  ای 

: دومرف
. تسا هدرک  ینمـشد  نم  اب  دـنک  ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  هدومن و  یتسود  نم  اـب  درادـب  تسود  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  سک  ره  يرآ .

(363)
: دومرفیم س )  ) همطاف هب  یهاگ  ص )  ) ربمغیپ

(364 . ) دییوبیم لگ  دننام  دینابسچیم و  هنیس  هب  ار  اهنآ  دربیم ، ترضح  نآ  تمدخ  ار  نانآ  یتقو  روایب . ار  ع )  ) نیسح نسح و 
: دیوگیم هریرهوبا 

(365 . ) دنکمیم ار  امرخ  هک  نانچ  دیکمیم  ار  ع )  ) نیسح نسح و  ناهد  هک  مدید  ار  ص )  ) ربمغیپ

ناکدوک ياهزاین  هب  هجوت 

. تسا تشادهب  هیذغت و  دنزرف ، یمسج  یحور و  طاشن  تمالس و  رد  رثؤم  لماوع  زا 
نیمـضت رمع  ناـیاپ  اـت  ار  وا  حور  تبالـص  یتمالـس و  درادیم ، هگن  هدوـسآ  مارآ و  ار  كدوـک  حور  مسج و  اـهزاین  هنوـگ  نـیا  نیمأـت 

رب هوالع  دراد . اهنآ  یگدنز  زا  هرود  نیا  ياهزاین  رد  هشیر  یعونب  دوشیم ، هدید  گرزب  ياهناسنا  رد  هک  یناوارف  ياهیراجنهان  دنکیم .
. دوب لفاغ  مسج  حور و  لباقتم  يراذگریثأت  زا  دیابن  نیا ،

ندـب ياـهتیلاعف  رد  لـالخا  بجوـم  هدرـسفا ، حور  هـک  هنوگناـمه  دزاـسیم ، طاـشن  یب  هدرمژپ و  ار  حور  راـمیب ، مـسج  کـی  کـشیب ،
. ددرگیم

. درکیم ریس  دوخ ، یگنسرگ  تمیق  هب  ار  نادنزرف  مکش  س )  ) ارهز يهمطاف  هاگ ، هک  میاهدناوخ  خیرات  رد  اهراب 
ضرع درب و  ص )  ) ربمایپ دزن  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  س ،)  ) همطاف دـندوب ، هقیـضم  رد  تخـس  بآ ، دوبمک  ّتلع  هب  ناناملـسم  هک  ینامز 

(! ص  ) ادخ لوسر  يا  درک 
. تسین اهنآ  ناوت  رد  یگنشت  لّمحت  دنلاسدرخ و  نم  نادنزرف 
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رت اب  داد و  رارق  ع )  ) نیـسح نسح و  ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دید ، عقوم  هب  اج و  هب  هطبار ، نیا  رد  ار  شرتخد  ینارگن  هک  ص )  ) ربمایپ
(366 . ) داد تاجن  طرفم  یگنشت  زا  زین  ار  کچوک  لفط  ود  نآ  دروآرد و  ینارگن  زا  ار  س )  ) ارهز ترضح  اهنآ ، ناهد  ندرک 

. دوب شنادنزرف  لاح  نارگن  تخس  دوخ ، رمع  ینایاپ  تاظحل  رد  هک  دوب  يردق  هب  س )  ) ارهز ترضح  رد  يردام  رهم  تفوطع و 
رهم دناوتیمن  سکچیه  شتداهـش ، زا  سپ  هک  تسنادیم  وا  اریز  دوب ، ردام  زا  اهنآ  ّتیمورحم  يارب  ترـضح  نآ  ینارگن  نیرتشیب  دیاش 

، هناردام ّتبحم  ینعی  گرزب  تمعن  نیا  زا  شنادـنزرف  هکنیا  يارب  س )  ) ارهز يهمطاف  دـشاب . هتـشاد  اـهنآ  هب  تبـسن  ار  يرداـم  ّتبحم  و 
دناوتب هک  دنک ، باختنا  يرسمه  هب  ار  یسک  وا ، زا  سپ  هک  تساوخ  ناشیا  زا  درک و  داهنشیپ  ع )  ) یلع ترضح  هب  دننامن ، مورحم  ًالماک 

(367 . ) دیآرب مهم  نیا  يهدهع  زا 
طوبرم ص ،)  ) ربماـیپ ّتبحم  زا  شنادـنزرف  تیمورحم  هب  س )  ) ارهز ترـضح  ياـهمغ  زا  يرادـقم  ص ،)  ) یمارگ لوـسر  تلحر  زا  سپ 

: تفگیم نینچ  شنادنزرف  هب  باطخ  نازوس ، یبلق  اب  یهاگ  دشیم و 
؟ تشادیم زیزع  ار  امش  هک  ص )  ) ربمایپ ناتردپ ، تفر  اجک 

هنوگنآ دوب ، رتنابرهم  امش  هب  همه  زا  هک  ناتراوگرزب  ّدج  تفر  اجک  دومنیم . ینابرهم  امش  هب  درکیم و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  امـش  وا 
تشاد دوخ  شوغآ  رد  ار  امش  هشیمه  دیورب و  هار  نیمز  يور  رب  امش  تشاذگیمن  هک 

(368 . ) دشاب هتفرگ  شود  رب  ار  امش  هک  منیبیمن  ار  وا  رگید  هک  هآ !

ناکدوک كّرحت  يزاب و  هب  هّجوت 

، نید يایلوا  فرط  زا  هدش  هئارا  ياههویـش  همانرب و  اما  دوب ، نّدـمت  زا  رود  گنهرف و  یب  ًالماک  یطیحم  رد  مالـسا  روهظ  هکنیا  مغریلع 
. تسا راگزاس  یگنهرف  نّدمت و  ره  زا  اهناسنا  اب  هشیمه 

. دوب ناکدوک  يزاب  كّرحت و  تشاد ، یّصاخ  هاگیاج  س )  ) ارهز ترضح  تیبرت  يهویش  رد  هک  يدراوم  هلمج  زا 
، يزاب كّرحت و  هب  اـهنآ  قیوشت  يارب  یتح  هک  تسا  يرورـض  كدوک ، بساـنم  دـشر  یتمالـس و  يارب  يردـق  هب  وپاـکت  ّتیلاـعف و  نیا 

. دنهدب زیخ  تسج و  يزاب و  هب  نت  دیاب  زین  اهرتگرزب 
رد نآ  تاریثأـت  هک  تسوا  يهتفهن  ياهدادعتـسا  زورب  یطیحم و  لـماوع  ربارب  رد  كدوـک  شنکاو  يهلزنم  هب  یکدوـک  نارود  رد  يزاـب 

. تسا هجوت  لباق  كدوک ، يهینب  شیازفا  مسج و  تیوقت  رانک 
. تسا ّرثؤم  تیاهنیب  كدوک  راکتبا  عادبا و  يورین  شرورپ  رد  يزاب ، نینچمه 

. تسین وا  نیدلاو  كدوک و  حالص  هب  هجو  چیه  هب  يزاب  زا  تلفغ  نیاربانب 
یکی كدوک ، كّرحت  يزاب و  هک  تسا  مهم  يهتکن  نیا  رگنایب  س )  ) ارهز شرتخد  نادنزرف  اب  ص )  ) مالـسا مظعم  لوسر  ندش  يزابمه 

. دوشیم بوسحم  حیحص  تیبرت  مزاول  زا 
اهنآ نوزفازور  طاشن  یباداش و  بجوم  رما ، نیمه  دنتـشادیم و  لوذـبم  یفاک  هجوت  اههّچب  يزاب  هب  هناخ  رد  ع )  ) همطاف یلع و  ترـضح 

. دشیم
لاسدرخ ياضعا  ّتیـصخش  هّیحور و  رد  تسین ، كّرحت  يزاب و  يارب  نیـشنلد  بسانم و  طیحم  كدوک ، يارب  هک  ییاههناخ  لـباقم ، رد 

هفیظو يو  ردام  ردـپ و  تسا و  كدوک  نس  تعیبط و  ياـضتقا  يزاـب ، كرحت و  هک  درک  شومارف  دـیابن  دراد ، یبولطماـن  رثا  هناـخ ، نآ 
. دنزاس مهارف  دوخ  ناکدوک  يارب  ار  مهم  نیا  مزاول  طرش و  دنراد 

تاکرح ظافلا و  عون  يزاب ، رد  هک  تشاد  هّجوت  زین  هتکن  نیا  هب  دشیم و  يزابمه  شنادـنزرف  اب  یکدوک  نامه  زا  س )  ) همطاف ترـضح 
ياه يزاب  بلاق  رد  دیاب  نیا  رب  هوالع  درک . هدافتـسا  یبسانم  تالمج  تاملک و  زا  دـیاب  نیاربانب  دریگیم ؛ رارق  كدوک ، قشمرـس  ردام ،
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نوهرم همه  اهنیا  درک . جییهت  کیرحت و  یباستکا ، ياهـشزرا  تاراختفا و  نتـشاد  هب  ار  وا  دومن ، تیوقت  ار  كدوک  تیـصخش  هناکدوک 
(369 . ) تسا هطبار  نیا  رد  حیحص  ياههویش  نتفرگ  شیپ  رد 

ناکدوک تیبرت  رد  رعش  هبذاج  زا  هدافتسا 

تیبثت تیوقت و  رد  هتشاد و  ناسنا  نهذ  رد  یندشنشومارف  توالح  اب  هارمه  یصاخ  يهبذاج  یکدوک  هرود  ياهیئالال  هک  تسین  یکش 
س)  ) هّیضرم يارهز  ترضح  نیاربانب  دیامن ، افیا  ریطخ  شقن  دناوتیم ، یتّیصخش  هوسا  وگلا و  هئارا  یّتح  یعامتجا و  یقالخا ، ياهشزرا 

تاعاس رد  ار  دنلب  نیماضم  زا  راشرـس  راعـشا  تفرگیم و  راک  هب  هجو  نیرتهب  هب  شیوخ  يرعـش  قوذ  زا  هدافتـسا  اب  ار  یتیبرت  رـصنع  نیا 
. درکیم نیقلت  شنادنزرف  هب  ار  یشزرا  يالاو  میهافم  هدرک و  مرگرس  ار  اهنآ  هک  دناوخیم  اههّچب  يزاب 

: دومرفیم ع )  ) یبتجم نسح  ماما  هب  باطخ  هنومن  ناونع  هب 
نسرلا قلحلا  نع  علخا  نسح و  ای  كابا  هبشا 

(370  ) نسحالااذ لاوت  ننملاذ و ال  اهلا  دبعا  و 
. رادرب قح  فارطا  زا  ار  نامسیر  شاب و  ع )  ) یلع تردپ -  نوچمه  ناج  نسح  يا  ینعی 

. نکم یتسود  زوتهنیک  دارفا  اب  نک و  شتسرپ  ار  اهتمعن  بحاص  دنوادخ 
: دندناوخیم ار  هدورس  نیا  ع )  ) نیسح ماما  هب  باطخ  رگید  ياج  رد 

یلعب اهیبش  تسل  یباب  هیبش  تنا 
هب باطخ  ار  رعـش  نیا  س )  ) ارهز ترـضح  هک  یلاح  رد  یتسین . ع )  ) یلع تردپ  هیبش  يراد  تهابـش  هَّللالوسر  مردـپ  هب  وت  ملد -  زیزع 

(371 . ) دندرک مّسبت  دندینش و  ع )  ) یلع ترضح  دندرکیم  يزاب  وا  اب  دندناوخیم و  ع )  ) نیسح ماما 

نادنزرف تیصخش  هب  نداهن  جرا 

: دنیوگیم سانشناور  نادنمشناد 
. دروایب راب  تیصخش  اب  سفن و  گرزب  ار  وا  دنک . نیقلت  وا  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  دهد و  شرورپ  ار  كدوک  تیصخش  دیاب  هدننک  تیبرت 

دـیآیم و راـب  ّتیـصخشیب  وسرت و  ًاـعبط  درک ، درخ  ار  وا  ّتیـصخش  درمـش و  کـچوک  ار  وا  تشاذـگن و  مارتحا  كدوک  هب  رگا  یبرم 
. دنک مادقا  گرزب  ياهراک  هب  هک  دـنادیم  نآ  زا  رتکچوک  ار  شدوخ  دـش  گرزب  هک  یماگنه  درادـنپیم . شزرایب  نوبز و  ار  شدوخ 

تیـصخش اب  گرزب و  ار  شدوخ  رگا  اـما  تفر . دـهاوخ  ّتلذ  راـب  ریز  یناـسآ  هب  دـش و  دـهاوخن  عقاو  رثا  أـشنم  عاـمتجا  رد  يدرف  نینچ 
یگداوناخ و تیبرت  هب  يدودـح ، ات  یناسفن  تیـصخش  نیا  دوریمن . ّتلذ  يراوخ و  راب  ریز  دـهدیمن و  نت  تسپ ، ياـهراک  هب  تسناد ،

. دراد یگتسب  ردام  ردپ و  تاّیحور 
: تسا ریز  تاعوضوم  اهنآ  يهلمج  زا  هک  دننکیم  هیصوت  ناگدننک  تیبرت  هب  ار  یبلاطم  كدوک  یحور  تیوقت  يارب  ناسانشناور 

نیـسح نسح و  هک  میتفگ  و  دـش . هراشا  نادـب  نخـس  يادـتبا  رد  هک  تسا  یعوضوم  نیا  كدوک . شزاون  ّتبحم و  هقالع ، راهظا  لّوا - 
. دندوب رادروخرب  یفاک  ردق  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ردام و  ردپ و  تبحم  تهج  زا  (ع )

هب ار  سفن  یگرزب  و  دومن . فیصوت  فیرعت و  نارگید  شدوخ و  روضح  رد  ار  وا  درک و  يروآدای  ار  كدوک  بوخ  تافص  دیاب  مّود - 
. درک نیقلت  وا 

: دومرفیم اهراب  ص )  ) ادخ لوسر 
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(372 . ) تسا رتهب  نانآ  زا  ناشردپ  دنتشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  ع )  ) نیسح نسح و 
: دومرفیم ع )  ) نیسح نسح و  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

(373 . ) دیتسه ییادخ  ناحیر  امش 
: دیوگیم رکبوبا » »

. تشاد رارق  شیولهپ  رد  ع )  ) نسح دوب و  هتسشن  ربنم  يور  ص )  ) ربمغیپ
: دومرفیم و  ع )  ) نسح هب  یهاگ  درکیم و  هاگن  مدرم  هب  یهاگ 

(374 . ) دریگ تروص  متما  نیب  رد  وا  تکرب  هب  تسا ، گرزب  اقآ و  ع ،)  ) نسح مدنزرف 
: دیوگیم رباج » »

هار اپ  تسد و  اب  باـنج  نآ  دـنراوس و  ترـضح  نآ  تشپ  رب  ع )  ) نیـسح نسح و  مدـید  مدـش  ص )  ) ادـخ لوسر  يهناـخ  لـخاد  يزور 
: دیامرفیم دوریم و 

(375 . ) دییامش راوس  نیرتهب  تسا و  امش  رتش  رتش ، نیرتهب 
: دیوگیم يرماع » یلعی  »

هب ع )  ) نیـسح دریگب . ار  وا  ات  درک  زارد  ار  شکرابم  تسد  سپ  دنکیم ، يزاب  اههّچب  اب  هک  دید  ار  ع )  ) نیـسح يزور  ص )  ) ادخ لوسر 
تسد وا و  يهناچ  ریز  ار  شیاهتسد  زا  یکی  هاگنآ  تفرگ . لغب  رد  ار  وا  مّسبت  یخوش و  اب  مرکا  ربمغیپ  دیودیم . فرط  نآ  فرط و  نیا 

: دومرفیم دیسوبیم و  هتشاذگ  وا  ياهبل  رب  ار  شکرابم  ناهد  داهن و  ندرگ  تشپ  ار  شرگید 
. تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  ع )  ) نیسح

(376 . ) تسا نم  رتخد  دنزرف  ع )  ) نیسح
: دومرفیم ع )  ) نیسح نسح و  هب  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

(377 . ) دنک ینمشد  امش  اب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  دیموصعم . هانگ  باکترا  زا  دیتشهب و  لها  ناناوج  گرزب  مدرم و  ياوشیپ  امش 
: درک ضرع  دروآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  ع )  ) نیسح نسح و  يزور  همطاف  ترضح 

. نک اطع  ناشیا  هب  يزیچ  دنتسه . امش  دنزرف  ع )  ) نیسح نسح و  هَّللالوسر  ای 
: دومرف

(378 . ) مداد ع )  ) نیسح هب  ار  مدوخ  دوجو  تعاجش  مدیشخب و  ع )  ) نسح هب  ار  دوخ  تدایس  تبیه و 
: دیوگیم یسراف » ناملس  »

. دوب هتسشن  ص )  ) ادخ لوسر  يوناز  رب  هک  مدید  ار  ع )  ) نیسح
: دومرفیم دیسوبیم و  ار  وا 

. یتسه ناماما  ردپ  ماما و  رسپ  ماما و  هدازگرزب و  گرزب و  وت 
(379 . ) تسا جع )  ) مئاق ناشرخآ  هک  یشابیم  تّجح  ُهن  ردپ  تّجح و  رسپ  تّجح ، وت 

تعباــتم هماــنرب  نـیمه  زا  زین  ع )  ) یلع ارهز و  درکیم و  شــشوک  س )  ) ارهز دــالوا  تیــصخش  شرورپ  رد  ص )  ) مرکا ربــمغیپ  يرآ 
رب تسکـش  هبرـض و  و  دـنزاس . کـچوک  نارگید  روضح  رد  ار  اـهنآ  ّتیـصخش  دـننک و  ریقحت  ار  ناـکدوک  هک  دـشن  زگره  دـندرکیم .

. دناهدش تیبرت  اقآ  گرزب و  ًاعبط  ّتلع ، نیدب  دنیامن . دراو  ناشحور 
هک یهاگ  ات  تشاد  ناهنپ  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ار  شدوخ  سپ  دوب ، رفیک  بجوتـسم  هک  دـش  یهانگ  بکترم  یـصخش  هک  هدـش  تیاور 

: درک ضرع  دش ؛ فّرشم  ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  هتفرگ  شود  رب  ار  نانآ  دومن ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  ع )  ) نیسح نسح و 
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. مداد رارق  عیفش  ار  ع )  ) نیسح نسح و  هَّللالوسر  ای 
: دومرف دیدنخ و  ص )  ) مرکا ربمغیپ 

: دومرف ع )  ) نیسح نسح و  هب  سپس  مدیشخب . ارت 
(380 . ) مدرک لوبق  ار  امش  تعافش 

درک يرادیاپ  دیزی  رامشیب  هاپس  لباقم  رد  تشاد ، هک  يرصتخم  هاپـس  اب  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  دوب  سفن  یگرزب  تمظع و  نیمه  يارب 
: دومرفیم دادن . يراوخ  ّتلذ و  هب  نت  دومن و  گنج  هنادرم  و 

(381 . ) موشیمن تلذ  يراوخ و  میلست  منکیمن و  رارف  ناگدنب  دننام 
بوعرم تخابن و  دیزی  رگمتس  هاگتسد  لابق  رد  ار  دوخ  دید  هک  ییاه  تبیصم  همه  نآ  اب  س )  ) يربک بنیز  هک  دوب  تیبرت  نیمه  رثا  رد 

اوسر و ار  نایدـیزی  راوخنوخ  راّبج و  هاگتـسد  تخاس و  بلقنم  ار  ماش  هفوک و  رهـش  شزیگناروش  ياـههباطخ  يهلیـسو  هب  دـشن و  ناـنآ 
. تخاس حضتفُم 

نارگید قوقح  مظن و  تیاعر  هب  نادنزرف  نداد  هّجوت 

شدوخ قح  زا  ات  دنـشاب  كدوک  بقارم  هک  دریگ  رارق  ناّیبرم  ریاس  ردام و  ردـپ و  ّتقد  هّجوت و  دروم  هراومه  دـیاب  هک  یبلاـطم  رگید  زا 
دوش تیبرت  نانچ  دیاب  داد . دای  وا  هب  ار  یگدنز  رد  مظن  دیاب  دشاب . مّظنم  دیاب  كدوک  دنادب . مرتحم  زین  ار  نارگید  قوقح  دنکن و  زواجت 

هتخیر ردام  ردپ و  تسد  هب  هناخ و  رد  تفـص  نیا  يهدولاش  هتبلا  دنک . لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  هن  دشاب و  زجاع  شّقح  نتفرگ  زا  هن  هک 
رتخد و رـسپ و  نیب  دنرادن . مّدقم  يرگید  رب  ار  کی  چیه  دـننک ، راتفر  روج  کی  ناشناکدوک  مامت  هب  تبـسن  دـیاب  ردام  ردـپ و  دوشیم ،

کی نانآ  يهمه  اب  مه  هقـالع  ّتبحم و  راـهظا  دروم  رد  یّتح  دـنراذگن . قرف  مهف  دـب  مهفشوخ و  اـبیز و  تشز و  گرزب و  کـچوک و 
. دنیاین راب  زواجتم  شکرس و  و  دیاین . دوجو  هب  ناشنیب  رد  يزوتهنیک  دسح و  ّسح  ات  دننک . راتفر  روج 

مرتحم ار  دارفا  قوقح  دـیاب  مه  عاـمتجا  رد  هک  دـمهفیم  دوشیم ، تاـعارم  دارفا  قوقح  ًـالماک  ناـشدوخ  يهناـخ  رد  دـید  كدوک  رگا 
كدوک رگا  دوشیم . تیوقت  كدوک  رد  زواجت  یشکرس و  يوخ  دشن ، تاعارم  دارفا  قوقح  دوب و  جرم  جره و  هناخ  رد  رگا  اما  درمش .
تیاعر ار  نارگید  تبون  هسردم ، زا  ندمآ  نوریب  سالک و  هب  نتفر  ماگنه  رد  ای  سوبوتا ، هب  ندش  راوس  عقوم  رد  ای  ییاونان ، يهزاغم  رد 

تنایخ موصعم  كدوک  نآ  هب  دـندرک ، قیوشت  لـمع  نیا  رد  ار  وا  رگید  ناـّیبرم  اـی  رداـم و  ردـپ ، دومن ، عییـضت  ار  نیریاـس  قح  درکن و 
. تسا رنه  یگنرز و  عون  کی  تهجیب ، مّدقت  نارگید و  رب  يّدعت  ییوگروز و  هک  درادنپیم  یکدوک  زاغآ  زا  اریز  دناهدومن ،

دوب دهاوخ  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  ندیبوک و  شدـصقم  مامت  تفرگ ، رارق  يراک  سأر  رد  ای  دـش  عامتجا  دراو  یتقو  يدرف  نینچ 
. تشاد دهاوخن  يروظنم  فده و  چیه  شدوخ  یصخش  عفن  زا  ریغ  هب  و 

قوقح و هک  دشیم  تقد  هراب  نیا  رد  يردق  هب  دشیم . ارجا  س )  ) ارهز ترضح  يهناخ  رد  لماک  روط  هب  نارگید  قوقح  تاعارم  سرد 
. دندرکیم تاعارم  دراوم  نیرتکچوک  رد  ار  مظن 
: دیامرفیم ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هنومن : باب  زا 

. تساوخ بآ  ع )  ) نسح دندرکیم ، تحارتسا  ام  لزنم  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  يزور 
تـساوخ دـش  دـنلب  شیوخ  ياـج  زا  ع )  ) نیـسح داد . ع )  ) نسح تسد  هدرک و  یفرظ  رد  دیـشود و  ریـش  يردـق  تساـخرب  ادـخ  لوـسر 

. دریگب ع )  ) نسح زا  ار  ریش  تشاذگن  تفرگ و  ار  ع )  ) نیسح ولج  ص )  ) مرکا ربمغیپ  اما  دریگب ، ع )  ) نسح تسد  زا  ار  ریش  يهساک 
: درک ضرع  درکیم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  س )  ) ارهز ترضح 

.؟ يراد تسود  رتشیب  ار  ع )  ) نسح ایوگ  هَّللالوسر  ای 
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: داد خساپ 
ار تبون  دیاب  هدرک ، بآ  ياضاقت  ع )  ) نیسح زا  رتدوز  دراد و  مّدقت  ّقح  وا  هک  تسا  نیا  ع )  ) نسح زا  نم  عافد  تلع  هکلب  تسین ، نینچ 

(382 . ) دومن تاعارم 

نادنزرف نیب  ضیعبت  مدع 

. دنیامن داجیا  نانآ  نایم  رد  ار  يزوتهنیک  تداسح و  قیرط  نیا  زا  دنراذگب و  قرف  تهج  نودب  ناشنادنزرف ، نایم  رد  دیابن  ردام  ای  ردپ 
: دنیامرفیم ص )  ) ادخ لوسر 

(383 «. ) فطّللا ّربلا و  یف  مکنیب  اولدعی  نا  نّوبحت  امک  مکدالوا  نیب  اولدعا  »
. دننک راتفر  ّتبحم  تلادع و  هب  امش  دروم  رد  نارگید  دیراد  تسود  هک  هنوگنامه  دینک ، راتفر  تلادع  هب  دوخ  نادنزرف  نایم  رد 

اب تخاسیم و  دونـشخ  شیوخ  يرورپ  تلادع  زا  ار  همه  هک  درکیم  راتفر  يروط  دوخ  زیزع  نادنزرف  شرورپ  رد  س )  ) همطاف ترـضح 
. درکیم قیوشت  یمالسا  یناسنا و  تفص  نیا  هب  ار  نانآ  کت  کت  يردام  زیمآّتبحم  فطاوع 

دینش س )  ) همطاف نایم  نیا  رد  دندوب ، هتفرگ  یتشک  ص )  ) ادخ ربمایپ  روضح  رد  ع )  ) نیسح نسح و  س ،)  ) همطاف دنبلد  دنزرف  ود  يزور 
يرگداد حور  ساـسا  رب  س )  ) ارهز ترـضح  دـنکیم ، بیغرت  ع )  ) نیـسح ماـما  رب  يزوریپ  هب  ار  ع )  ) نسح ماـما  شراوـگرزب ، ردـپ  هک 

: درک ضرع 
! ناجردپ

؟ ینکیم کیرحت  کچوک  دنزرف  هیلع  ار  گرزب  دنزرف 
: دندومرف ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر 

(384 . ) دیامنیم کیرحت  ع )  ) منسح رب  ار  ع )  ) منیسح لیئربج  مردارب  هک  يرادن  عالّطا  وت 
هیلع ار  ع )  ) نسح ماما  درکیم ) کیرحت  ع )  ) نسح ماما  هیلع  ار  ع )  ) نیـسح ماما   ) لیئربج کـیرحت  ربارب  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هچ  رگا 

ار شاهتـساوخ  یلاؤس  تروص  هب  اذل  تشادـن و  عالطا  نآ  زا  درکیم . کیرحت  ار  س )  ) همطاف ترـضح  رهاظ ، رد  یلو  ع )  ) نیـسح ماما 
. داد ناشن  شنادنزرف  دروم  رد  ار  شیرگداد  حور  تخاس و  حرطم 

: تسا هدمآ  رگید  يهیضق  کی  رد  و 
: تفگیم يرگید  رب  کی  ره  دندوب و  طخ  نتشون  لوغشم  رگیدکی  رانک  رد  ع )  ) نیسح ماما  اب  ع )  ) نسح ماما  يزور 

، دنکشن ار  مادک  چیه  لد  هکنیا  يارب  ترـضح  نآ  یلو  دندرک ، لوکوم  ناشردام  هب  ار  يرواد  ماجنارـس  تسا و  وت  ّطخ  زا  رتهب  نم  ّطخ 
نآ و  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هب  ار  هیـضق  نیا  ع )  ) نینمؤملاریما دوـمن . لوـکوم  ع )  ) نینمؤـملاریما هب  ار  عوـضوم  درک و  يراددوـخ  يرواد  زا 

. دش هدیشک  نایملاع  يادخ  هب  تیاهن  رد  لیفارسا و  هب  يرواد  راک  بیترت ، هب  لیئربج و  هب  زین  ترضح 
: دومرف رگداد  نابرهم و  ردام  نآ  دنک . يرواد  ود  نآ  نیب  دیاب  س )  ) همطاف هک  درک ، غالبا  ادخ  بناج  زا  لیئربج 

! مزیزع نادنزرف  يا 
. تسا رتهب  وا  طخ  درادرب  ار  اهنآ  رتشیب  سک  ره  مزیریم ، نیمز  هب  امش  نایم  رد  ار  دنبندرگ  نیا  ياههناد  نم 

يهرظنم نیا  یهلا  رما  هب  لیئربج  تخیر و  نیمز  هب  شاهدید  رون  ود  ربارب  رد  ار  نآ  ياههناد  درک و  زاب  شندرگ  زا  ار  دنبندرگ  هلـصافالب 
هناد کی  نآ  ادخ  رما  هب  لیئربج  دنتـشادرب ، ار  اههناد  يواسم  روط  هب  مادک  ره  س ،)  ) ارهز نامـشچ  رون  نآ  نوچ  درکیم ، اشامت  ار  ابیز 

(385 . ) دشن هتسکش  مادکچیه  لد  تشادرب و  ار  هفصن  کی  مادک  ره  درک و  تمسق  ود  ار  هدنامیقاب 
هک درک ، لمع  يروط  ترـضح  هک  دناسریم  دشابیم ، شنادـنزرف  اب  س )  ) همطاف يرگداد  نایرج  اهدـص  زا  ياهنومن  هک  هیـضق  ود  نیا 
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یگداوناخ راتفر  دروخرب و  رد  دنـشاب و  زوسلد  ناـبرهم و  رایـسب  رگیدـمه  هب  تبـسن  ییوجلاـمک ، یباـیلامک و  نمـض  شناگدـید  رون 
. دننک ظفح  ار  رگیدکی  مارتحا 

درکیمن . تبحص  وا  روضح  رد  تشاذگ و  یم  ع )  ) نسح ماما  هب  یصاخ  مارتحا  ع )  ) نیسح ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب 
(386 … ( ) هل اماظعا  نسحلا  يدی  نیب  نیسحلا  مّلکت  ام  )

نینچمه و  دـشیم . دـنلب  شیاج  زا  دوب -  وا  زا  رتکچوک  هکنیا  اب  وا -  مارتحا  هب  دوب و  دـنمهقالع  هداعلاقوف  س )  ) بنیز شرهاوخ  هب  و 
 … شناردارب هب  بنیز  لباقتم  مارتحا  ّتبحم و 

يردام كاپ  فطاوع  زا  نادنزرف  ندومن  رادروخرب 

: دومرف وا  هب  ص )  ) ربمایپ دنام ، نآ  زا  درک و  ریخأت  حبص  زامن  رد  لالب  اهزور  زا  یکی  رد 
؟ کسبح ام  »

: لاقف
کتیفک تئش  نا  تئش و  نا  یبصلا و  ینتیفک  یحرلا و  کتیفک  تئش  نا  اهل  تلقف  یکبی  ّیبصلا  نحلـصت و  یه  و  س )  ) همطاف هب  تررم 

: تلاقف یحرلا  ینتیفک  یبصلا و 
(387 .« ) هَّللا کمحر  اهتمحرف  لاقف  ینسبح  كاذف  کنم  ینب  اب  قفرا  انا 

؟ دش عنام  تشاد و  هگن  ار  وت  زیچ  هچ  »
. درکیم هیرگ  شاهّچب  رسپ  دوب و  ندرک  بایسآ  لاح  رد  مدرک  س )  ) همطاف هب  دروخرب  درک  ضرع 

: متفگ وا  هب 
ار ندومن  بایـسآ  وت  مرادیم و  هگن  ار  هّچب  نم  یهاوخب  مه  رگا  هچب ، رادهدهع  وت  موشیم و  ندرک  بایـسآ  رادهدـهع  نم  یهاوخب  رگا 

؟ یهد ماجنا 
: دومرف

. مرتبسانم رتنابرهم و  مرسپ  هب  وت  زا  نم 
. تشاد هگن  ارم  راک  نیا 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
. دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  يدرک  ینابرهم  س )  ) همطاف هب  وت  سپ 

عورشم ياههتساوخ  تباجا  رد  نادنزرف  هب  نداد  دیما 

ياههتـساوخ درکیم . تیاـعر  بوـخ  یلیخ  ار  یتـیبرت  تاـکن  دوـب و  بـقارم  ًـالماک  شنادـنزرف  اـب  دروـخرب  رد  س )  ) همطاـف ترــضح 
. دننکن دوخ  رد  تراقح  ای  دوبمک و  ساسحا  اهنآ  هک  دادیم  خساپ  ياهنوگ  هب  ار  شنادنزرف 

: دومرف ع )  ) همئالانماث ترضح  هک  دیفم  خیش  زا  تسا  یتیاور  لاثم ، ناونع  هب 
: دنتفگ دوب ، کیدزن  دیع  مایا  دندرک و  تیاکش  ردام  هب  دوخ  سابل  یگنهک  زا  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  يزور 

! ردام يا 
؟ دینک یمن  هیهت  ون  سابل  ام  يارب  زا  ارچ  امش  دنیامنیم . ترخافم  نآ  هب  دناهتشگ و  نّیزم  رخاف  ياههماج  عاونا  هب  برع  لافطا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف
رظتنم راوگرزب  ود  نآ  دناسرب . امش  هب  هتخود  ار  امش  ياهـسابل  طایخ  دیع  ماگنه  ات  هک  مراودیما  متـسه و  امـش  يهشیدنا  رد  نم  منازیزع 

. دندرک هبلاطم  ار  ون  سابل  نامه  زاب  دش ، دیع  بش  هکنآ  ات  دندوب 
ضرع درک و  دنلب  دنوادخ  هاگرد  هب  زاین  تسد  عوشخ  عوضخ و  يور  زا  دـمآ  ياهشوگ  هب  و  داد . یّلـست  ار  ناشیا  س )  ) همطاف ترـضح 

: درک
نانخـس زونه  وت . لضف  دـیما  هب  ماهداد  هدـعو  ناشیا  هب  نم  هک  ياهماج ، هب  ییامن  شوخ  ارم  نادـنزرف  لد  يرداـق  وت  ناـبرهم  يادـخ  يا 

: دومرف دمآ ، رد  تشپ  س )  ) همطاف دز ، ار  هناخ  رد  یصخش  هک  دوب  هدشن  مامت  س )  ) همطاف
؟ یتسیک

وناب نآ  میلست  دراد و  لغب  ریز  رد  ياهچقب  یصخش  دید  س )  ) ارهز يهمطاف  ماهدروآ . ار  ع )  ) نینـسح ياههماج  طاّیخ ، منم  درک ، ضرع 
. دوشگ بر  يانث  رکش و  هب  نابز  س )  ) هقیدص ترضح  هزوم  تفج  ود  ابق و  ود  هعارد ، ود  همامع ، ود  دید  دوشگ ، ار  نآ  نوچ  دومن ،

: دندرک ضرع  نادنزرف 
يارـس يامرف  فیرـشت  ص )  ) ادـخ لوسر  انثا  نآ  رد  دناهدیـشوپن  دـناهدیدن و  تفاطل  نیدـب  یـسابل  برع  ناکدوک  زا  کیچیه  ردام  يا 

: دومرف سپ ، دیسوبیم . تفرگ و  رب  رد  ار  ع )  ) نینسح دش و  س )  ) همطاف
: درک ضرع  یتخانش  ار  طاّیخ  نیا  س )  ) همطاف يا 

. مدیدن ار  یسک  وا  یبوخ  هب 
: دومرف ترضح 

(388 . ) دومنن جورع  نامسآ  هب  دادن  ربخ  نم  هب  ار  هّصق  نیا  ات  دوب و  تشهب  نزاخ  نآ 
: هکنیا دوشیم ، تشادرب  ثیدح  نیا  زا  هک  یبلطم 

بلط دهاوخب و  دنوادخ  زا  ناسنا  رگا  دوب ، دیماان  دنوادخ  هاگرد  زا  دیابن  دـشاب و و  هدـنز  دـیاب  هشیمه  ناسنا  رد  دـنوادخ  لضف  هب  دـیما 
. دنادرگیمن رب  شهاگرد  زا  دیماان  ار  شناگدنب  دنکیم و  تباجا  دنوادخ  دنک 

: تسا مهم  رایسب  هک  رگید  بلطم  و 
يهیحور هب  هلیـسو  نیدب  هک  دنزیمن  يرادن  رقف و  زا  مد  شدنزرف  هب  ترـضح  هکنیا  دـهدیم ، ناشن  ار  شنادـنزرف  اب  ترـضح ، دروخرب 

، هدنیآ رد  هکنیا  هب  يراودیما  اب  مه  ار  شنادنزرف  هکلب  دنکن . دوخ  رد  تراقح  يهدقع  دوبمک و  ساسحا  دوشن و  دراو  هبرـض  شنادنزرف 
. دنکیم لاحشوخ  داش و  دوشیم ، هدروآرب  ناشهتساوخ  يدوز  هب 

نادنزرف بایغ  روضح و  هب  هّجوت 

تارطخ و هب  هّجوـت  اـب  دراد . لاـبند  هب  يراـبنایز  جـیاتن  اـهنآ  ياهدـمآ  تفر و  رد  صوـصخب  نادـنزرف  رب  تراـظن  هب  تبـسن  یهّجوـتیب 
هناخ و هب  دورو  عقوم  هژیو  هب  اهنآ  راتفر  تسا  مزال  دـهدیم ، رارق  يدوباـن  ضرعم  رد  ار  ناوج  کـی  تداعـس  هظحل  ره  هک  یئاهدـیدهت 

. دریگ رارق  یسررب  ّتقد و  دروم  نآ  زا  جورخ  نامز 
. دوشیم زاغآ  ردام  ردپ و  یهجوتیب  نیمه  زا  رگید ، تارطخ  زا  يرایسب  يرکف و  تافارحنا  داسف ، دایتعا ، هک  تسا  ینتفگ 

هب دوب و  اهنآ  تانکس  تاکرح و  مامت  بقارم  دادیم ، ناشن  شنادنزرف  هب  تبسن  هک  یّـصاخ  ّتبحم  يراکادف و  اب  س )  ) همطاف ترـضح 
. تشاد رظن  ریز  ار  اهنآ  ياه  تشگرب  تفر و  ّتقد 

برطـضم و س )  ) همطاف دـید  دیـسر  هناخ  هب  نوچ  دـیدرگ ، س )  ) همطاف شرتخد  يهناخ  مزاـع  ص )  ) ربماـیپ يزور  هک  تسا  هدـش  لـقن 
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. تسا هداتسیا  رد  تشپ  تحاران 
: دومرف ترضح  نآ 

؟ ياهداتسیا اجنیا  ارچ 
: درک ضرع  برطضم  یگنهآ  اب  س )  ) همطاف

. مرادن يربخ  چیه  اهنآ  زا  نونکات  دناهتفر و  نوریب  حبص  منادنزرف 
اهنآ دنايزاب  لوغشم  شمارآ  تمالـس و  لامک  رد  هک  دید  ار  اهنآ  دیـسر  هوک  راغ  کیدزن  هب  نوچ  دش  ناور  اهنآ  لابند  هب  ص )  ) ربمایپ

هب س )  ) ارهز ترـضح  نداد  تیمها  هجوت و  زا  ایوگ  ياهنومن  دوخ  هعقاو  نیا  دش . هناور  س )  ) همطاف هناخ  يوس  هب  تفرگ و  شود  رب  ار 
(389 . ) دوب شلاسدرخ  نادنزرف  روضح 

نادنزرف هب  يوقت  نامیا و  شزومآ 

یهورگ ددرگ ، ارجا  كدوک  يهرابرد  دیاب  یعقوم  هچ  زا  ینید  ياهتیبرت  تامیلعت و  يهمانرب  هک  تسا  وگتفگ  ثحب و  نادنمشناد  نیب 
. دریگ رارق  ینید  تیبرت  تحت  دیابن  درادن و  ار  ینید  دئاقع  راکفا و  كرد  دادعتسا  دسرن  دشر  غولب و  ّدح  هب  ات  كدوک  هک  دندقتعم 

دنناوـتیم ناـّیبرم  دـنریگ و  رارق  ینید  تـیبرت  تـحت  هـک  دـنراد  ار  نآ  دادعتــسا  تقاـیل و  زین  لاـفطا  هـک  دـنراد  هدــیقع  يرگید  هورگ 
ناسآ ياههمانرب  لامعا و  هک  دـننک  راداو  ار  نانآ  دـننک و  نیقلت  ناکدوک  هب  دـنیامن و  مهف  لباق  هداـس و  ار  ینید  بلاـطم  تاـعوضوم و 

. دننک امن  وشن و  ینید  راکفا  لامعا و  اب  دوش و  انشآ  ینید  بلاطم  اب  ناششوگ  ات  دنهد  ماجنا  ار  نید 
ص)  ) مرکا ربمغیپ  ( 390 . ) دینک راداو  زامن  هب  یگلاس  تفه  نس  زا  ار  ناکدوک  هک  دهدیم  روتـسد  دریذـپیم و  ار  مّود  يهیرظن  مالـسا 
هب ع )  ) نسح ماما  هک  یماگنه  دروآ . رد  ارجا  هلحرم  هب  س )  ) ارهز يهناخ  رد  یگراوخریـش  یکدوک و  لئاوا  ناـمه  زا  ار  ینید  تاـنیقلت 

يهرابرد تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتـسار  شوگ  رد  دیـسوب و  ار  يو  دندرب ، ص )  ) مرکا لوسر  تمدـخ  ار  وا  دـمآ و  ایند 
(391 . ) داد ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  ع )  ) نیسح ماما 

: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما 
، دیوگب ریبکت  تساوخ  ص )  ) ربمغیپ یتقو  دوب ، هداتـسیا  شیولهپ  ع )  ) نیـسح ماما  دـناوخب . زامن  تساوخیم  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  يزور 

(392 . ) دیوگب ریبکت  تسناوت  ع )  ) نیسح ات  درک  رارکت  ار  ریبکت  هبترم  تفه  ات  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگب . ریبکت  تسناوتن  ع )  ) نیسح

يدابع ینید و  لئاسم  هب  نادنزرف  قیوشت 

يدابع فیلکت  ماجنا  هب  نادنزرف  شیارگ  شتسرپ و  دعب  دنتشاد ، دیکأت  هّجوت و  نادب  س )  ) ارهز ترضح  هک  یـساسا  ياهروحم  زا  یکی 
. دوب یهلا  و 

نانچ ار  نانآ  هدومن و  تیوقت  دوخ  نادـنزرف  ناـج  رد  یکدوک  نارود  ناـمه  زا  ار  دوبعم  ربارب  رد  عوضخ  یگدـنب و  قوش  ترـضح  نآ 
. دندربیم ار  اهتذل  نیرتالاب  نآ  زا  هتسناد و  دنوادخ  تدابع  ار  اهراک  نیرتهب  هک  درک  تیبرت 

دنویپ ادخ  هب  ار  نانآ  دناوخارف و  فیلاکت  ماجنا  هب  یکدوک  زا  ار  اههّچب  هک  تشاد  دیکأت  بلطم  نیا  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  یمارگ  تخد 
اب هکلب  دشاب ، هتـشادن  یتّقـشم  جـنر و  اهنت  هن  نانآ  يارب  فیلکت  ماجنا  ات  دـناشفیب  نانآ  ماک  رد  ار  دوبعم  اب  طابترا  ّتبحم و  رذـب  دـهد و 

. دنورب نآ  لابقتسا  هب  قایتشا  قوش و 
هب تسنادیم و  یبوخ  هب  ار  تیبرت  هویـش  وا  هتبلا  دادیم . تداـع  يرادهدـنز  بش  هب  یتـح  ار  دوـخ  نادـنزرف  س )  ) همطاـف ساـسا  نیا  رب 
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دوخ ناکدوک  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  رد  ترضح ، دشاب . نادنزرف  دادعتـسا  ناوت و  ّدح  رد  هک  درکیم  دروخرب  ياهنوگ 
گرزب صاخشا  يارب  یّتح  هک  راک  نیا  هب  ار  اههّچب  هنوگچ  وا  هک  دنک  بّجعت  یـسک  تسا  نکمم  دنکیم . راداو  نتفخن  يرادیب و  هب  ار 

. دناوخیم ارف  دراد ، تمحز  مه 
رتهب و ّتیعقوم  هنیمز و  هنوگ  نیدب  ات  دادیم  نانآ  هب  يرتمک  ياذغ  دـننک و  تحارتسا  ًالماک  ات  دـیناباوخیم  ار  اههّچب  زور ، رد  ترـضح 

تـشاذگیمن هک  دوب  عطاق  يّدج و  راک  نیا  رد  يّدـح  هب  وا  دنـشاب . هتـشاد  يرادهدـنز  بش  يارب  یحور  یمـسج و  رظن  زا  يرتبولطم 
: دومرفیم دربب و  شباوخ  هناخ  لها  زا  يدحا 

." دنامب مورحم  ردق  بش  تاکرب  زا  هک  یسک  تسا  مورحم  " 
ینیریـش توالح و  هب  ار  ناشنابز  ناج و  یلجت ، هب  ار  ادـخ  لامج  دوخ  نادـنزرف  كاپ  بلق  رد  یکدوک  زا  دـهاوخیم  س )  ) همطاف ایوگ 

هب س )  ) همطاف یتیبرت  شور  نیا  دنوشن . نیغورد  ياههولج  بذج  یناوج  رد  ات  دهد  ناشن  نانآ  هب  ار  نیتسار  بوبحم  دنک ، انشآ  تدابع 
(393 . ) دروخیم مشچ  هب  زین  ع )  ) موصعم ناماما  راتفگ  رد  ارجا  لباق  هدیدنسپ و  رایسب  ّتنس  کی  ناونع 

ص)  ) ربمایپ راتفگ  رد  تّقد  دجسم و  هب  نادنزرف  ندومن  سونأم 

: دومرف دوب  هلاس  تفه  هک  ع )  ) نسح شدنزرف  هب  س )  ) ارهز ترضح  يزور 
«. نک وگزاب  نم  يارب  ایب و  نم  دزن  ریگارف و  يدینش  ص )  ) ربمایپ زا  ار  هچنآ  ورب ، دجسم  هب  »

س)  ) ارهز ترـضح  يارب  ار  ص )  ) ربمایپ تانایب  دوخ  نیریـش  ینارنخـس  اب  تشگزاب و  هناخ  هب  دـعب  درک و  ار  راک  نیمه  ع )  ) نسح ماـما 
. دشیم هناخ  دراو  ع )  ) یلع تقو  ره  دومن . نایب 

: دیسرپیم تفاییم ، دوب  هدش  لزان  هزات  هک  نآرق  زا  یتایآ  ظفاح  ار  س )  ) ارهز ترضح 
؟ يدرک تفایرد  اجک  زا  ار  هزات  مولع  تایآ و  نیا 

: تفگیم
(«. ع  ) نسح ترسپ  زا  »

نمـض رد  دوـب  هدینـش  دجـسم  رد  ص )  ) ربماـیپ زا  ار  هـچنآ  دـیدرگ و  دراو  ع )  ) نـسح دـش ، یفخم  هناـخ  رد  ع )  ) یلع ترــضح  يزور 
. درک بجعت  س )  ) همطاف درکیم ، ریگ  دوخ  ینارنخس  رد  راب  نیا  یلو  درک ، فیرعت  ردام  يارب  ینارنخس 

: تفگ ع )  ) نسح
«، تسا هدش  نم  نابز  يدنک  بجوم  نیمه  دونشیم و  ارم  نخس  یگرزب  صخش  مردام ، »

(394 . ) دیسوب ار  شرسپ  دمآ و  نوریب  هاگیفخم  زا  ع )  ) یلع ماگنه  نیمه  رد 

ناگیاسمه قوقح  تیاعر  یتسود و  عون  هب  نادنزرف  میلعت 

کمک مدرم  هب  شنادـنزرف ، نیبزیت  نامـشچ  ربارب  رد  هک  تسا ، هدوـب  وا  یتـسود  عوـن  س )  ) همطاـف ترـضح  یتـیبرت  ياهـشور  هـلمج  زا 
(395 . ) دومنیم ریس  ار  نارگید  یلو  دنامیم ، هنسرگ  دوخ  درکیم و 

سابل اهسابلیب ، يارب  دش و  يرادیرخ  اههچراپ  نآ  لوپ  زا  داد و  رارق  شزاون  دروم  ار  نانآ  درک و  راثیا  ارقف  هب  ار  شدنبنرگ  س )  ) همطاف
ُهعـَضب ُهمطاف   » ثیدـح دـش و  هدـناشوپ  اهنایرع  نآ  زا  تفرگ و  رارق  ادـخ  ربمایپ  رایتخا  رد  شاهناخ  ياههدرپ  دـیدرگ … و  هیهت  بساـنم 

. تشگ رداص  ترضح  نآ  قح  رد  یّنِم »
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، داشرا یناسنا ، فطاوع  یقالخا ، رظن  زا  یتح  دوب ، ماگـشیپ  مدرم  يهرمزور  تالکـشم  عفر  يداصتقا و  لـئاسم  رد  اـهنت  هن  ترـضح  نآ 
نادـنزرف قیرط  نیا  زا  دوـمرفیم و  اـعد  ناـشّقح  رد  درکیم ، يریگیپ  ار  مدرم  حـلاصم  تفاتـشیم ، ناـنآ  کـمک  هب  زین  مدرم  تیادـه 

. دادیم شرورپ  یمالسا  فطاوع  نینچ  اب  ار  شیوخ 
: دنیامرفیم ع )  ) نسح ماما  ترضح 

. دوب تکاس  دوخ  قح  رد  یلو  درکیم ، اعد  ار  نارگید  نینمؤم و  ّبترم  تخادرپ و  تدابع  هب  حبص  ات  هک  مدید  ار  مردام  یبش 
: دومرف مدیسرپ ، نآ  تلع  زا 

(396 . ) نامدوخ سپس  هیاسمه ، لوا 
عون یعامتجا و  زوس  يّدح  هچ  ات  ترـضح  نآ  هک  دهدیم  ناشن  و  ( 397  ) هدیدرگ رداص  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ثیدح  نیا  هیبش 

. تشادیم مّدقم  اهیدوخ  دوخ و  رب  ار  نارگید  تسا و  هتشاد  یتسود 
: هک تسا ، هدمآ  رگید  یخیرات  يهیضق  کی  رد  و 

ماگنه دوب و  هدرک  رذن  هزور  زور  هس  یـضیرم ، زا  ع )  ) نیـسح نسح و  يدوبهب  يارب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نوچمه  س )  ) ارهز يهمطاف 
هیهت وج  نان  نآ  ترجا  زا  هدومن و  يراجیتسا  راک  شدوخ  هناخ  رد  نوعمـش »  » مان هب  يدوهی  رفن  کی  يارب  دـش  روبجم  نآ ، نداد  ماـجنا 

 … دیامن
عقوم بش  ره  دـنتفرگ و  هزور  زور  هس  وا  يهداوناخ  رگید  و  ع )  ) یلع همطاف و  تسا  هدـمآ  رهد ) « ) یتا له   » يهروس ریـسفت  رد  هچناـنچ 
تشگ لزان  ع )  ) تیبلها ریاس  ترضح و  نآ  بقانم  رد  هروس  نیمه  دنداد و  ریـسا  میتی و  نیکـسم ، هب : بیترت  هب  ار  شیوخ  ياذغ  راطفا 

(398…  )
س)  ) همطاف زاـسناسنا  رهم و  رپ  ناـماد  رد  تسا ؛ هدرک  دـی  علخ  راـب  ود  هدومن و  میـسقت  ارقف  اـب  ار  شلاوما  راـب  هس  ع )  ) نسح ماـما  رگا 

 … هتفای شرورپ 
. تسین نآ  ثحب  ياج  هک  شرگید  نادنزرف  نینچمه  و  (« 399  ) هلام تاّرم  ثالث  هللا  مساق  نیترم و  هلام  نم  جرخ  »

نادنزرف یتمالس  هب  هّجوت 

. تسا ردام  ریش  ینعی  وا  يارب  ینتشادتسود  لالح و  ملاس ، هیذغت  كدوک ، یمسج  یحور و  طاشن  تمالس و  رد  رثؤم  لماوع  زا  یکی 
يهیذغت رما  هک  میبای  یم  رد  س )  ) ارهز يهمطاف  يهریس  رد  ّتقد  اب  دشابیم . گرزب  ياهناسنا  تیصخش  رد  راذگریثأت  رما ، نیا  هّتبلا  هک 

. تسا هدوب  ناشیا  هجوت  دروم  ًاقیقد  ناکدوک 
، دزاـسیم طاـشنیب  هدرمژپ و  ار  حور  راـمیب  مسج  کـی  کـشیب  دوب ، لـفاغ  مسج  حور و  لـباقتم  يراذـگریثأت  زا  دـیابن  نیا  رب  هوـالع 

. ددرگیم ندب  ياهتیلاعف  رد  لالخا  بجوم  هدرسفا  حور  هک  هنوگنامه 
: هک میاهدناوخ  خیرات  رد  اهراب 

رد تخـس  بآ  دوبمک  تلع  هب  ناناملـسم  هک  ینامز  درکیم . ریـس  دوخ  یگنـسرگ  تمیق  هب  ار  نادـنزرف  مکـش  س )  ) ارهز يهمطاف  هاگ 
لّمحت دـنلاسدرخ و  نم  نادـنزرف  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  درک  ضرع  درب و  ربمایپ  دزن  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  س )  ) همطاف دـندوب  هقیـضم 

رارق ع )  ) نیسح نسح و  ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دید  عقومب  اج و  هب  هطبار  نیا  رد  ار  شرتخد  ینارگن  هک  ص )  ) ربمایپ دنرادن  یگنشت 
یکی داد . تاجن  طرفم  یگنشت  زا  زین  ار  کچوک  لفط  ود  نآ  دروآرد و  ینارگن  زا  ار  س )  ) ارهز ترـضح  اهنآ  ناهد  ندرک  رت  اب  داد و 

. تسا نادنزرف  یمسج  یتمالس  زا  تبقارم  ردام  هژیو  هب  نیدلاو  فیاظو  زا 
یتا و له  يهروس  يهصق  رد  نآ  زا  ياهنومن  هک  دنتـشاد  صاخ  تیـساسح  زین  دروم  نیا  رد  هنومن  يردام  ناونع  هب  س )  ) ارهز ترـضح 
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. دشابیم دوخ  نادنزرف  هب  تّحص  یتمالس و  تشگزاب  يارب  س )  ) همطاف يهزور  زور  هس  رذن  و  ع )  ) نینسح یضیرم 

نادنزرف هب  تبسن  س )  ) ارهز ترضح  یتیبرت  ياههمانرب  زا  ییاهسرد  يهصالخ 

. دنک يزاب  نانآ  اب  دشاب و  سونأم  دوخ  كدوک  اب  دیاب  ردام   - 1
. تسا كدوک  يریگدای  يارب  طئارش  نیرتهب  زا  یکی  يزاب ، نیح  رد   - 2

. دهد میلعت  ار  یقالخا  بلاطم  وا  هب  كدوک  اب  يزاب  ماگنه  رد  دیاب  ردام   - 3
. تسا رعش  زا  هدافتسا  ناکدوک  شزومآ  يارب  اههار  نیرتهب  زا  یکی   - 4

. تسا رتدیفم  وا  بلاطم  كرد  مهف و  يارب  بلاج و  ناکدوک  يارب  رعش  زا  هدافتسا   - 5
. دنشاب هتشاد  يدج  هّجوت  ناکدوک  راعشا  ياوتحم  هب  دیاب  ناردام  ناّیبرم و   - 6

. مینک یقالخا  یلاع  ياهمایپ  یقالخا و  ياهیکین  هب  توعد  ار  نانآ  دیاب  ناکدوک ، تایبدا  راعشا و  رد   - 7
 . َكابَا ْهَبِْشا  . ) دوش یفرعم  وگلا  وا  هب  دیاب  ناکدوک  رعش  رد   - 8

. دومن انشآ  یقالخا  تاروتسد  اب  ار  نانآ  دیاب  ناکدوک  تامیلعت  رد   - 9
. دنتشاد یقالخا  روتسد  هس  س )  ) ارهز ترضح 

زیهرپ کـی  س )  ) ارهز ترـضح  نوچ  داد . زیهرپ  زین  ءوس  ياهینیـشنمه  زا  ار  كدوـک  دـیاب  تبثم  یقـالخا  تاشرافـس  نمـض  رد   - 10
. دنتشاد اهرعش  رد  مه  یقالخا 

س)  ) ارهز ترـضح  میدید  هکنانچ  مینادب ، یـساسا  يّدـج و  بلاطم  میلعت  يارب  دعتـسم ، ریغ  تیفرظ و  مک  ار  ناکدوک  یتسیابن  ام   - 11
. دهدیم میلعت  دوخ  نادنزرف  هب  ار  یساسا  یبلاطم 

زا س )  ) ارهز يهمطاف  هکنانچ  دـننک ، هجوت  اهنآ  شزومآ  كدوک و  هب  یقـالخا  تبثم  تاـنیقلت  هب  یکدوک  ناـمه  زا  دـیاب  نارداـم   - 12
. دندادیم شزومآ  دوخ  ناکدوک  هب  ار  تدابع و …  یبلطقح ، یکدوک  نامه 

دوخ دنزرف  اب  يزاب  يارب  رعش  زا  س )  ) ارهز ترـضح  هکنانچ  درک . هدافتـسا  یقوذ  يرنه و  ياهکبـس  زا  دیاب  ناکدوک  تیبرت  يارب   - 13
. دیامنیم يریگهرهب 

كدوک ود  نیا  دوشیم  هدیمهف  دنناوخیم  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  يارب  س )  ) ارهز ترضح  هک  يرعـش  ود  يهسیاقم  رد   - 14
ّتیـصخش تایحور و  رد  توافت  عّونت و  نیا  ردام ، نیرتهب  ناونع  هب  س )  ) ارهز ترـضح  دـندوب و  رگیدـمه  زا  توافتم  تاـیحور  ياراد 

نیسح ماما  يارب  س )  ) ارهز ترضح  رعـش  تسا  هدومنیم  هظحالم  ار  توافت  نیا  نانآ  تیبرت  رد  دوب و  هداد  صیخـشت  ار  دوخ  ناکدوک 
: تسا نیا  (ع )

ٍّیلََعب ًاهیبَش  َتَْسل  یبَِاب  ٌهیبَش  َْتنَا 
(400 . ) یلع تردپ  هب  هن  يراد  تهابش  هَّللالوسر  مردپ  هب  وت ، مناج  نیسح 

تداهش رتسب  رد  نادنزرف  دای 

یلع نینمؤملاریما  هب  دوب و  ساسح  زین  دوخ  زا  دـعب  ماّیا  هب  تبـسن  یّتح  هک  دوب ، دـنمهقالع  شیاههچب  هب  نانچ  نآ  س )  ) همطاف ترـضح 
. درکیم ار  شیاههّچب  شرافس  دشابیم ، وا  نادنزرف  موصعم  ردپ  ترضح و  نآ  موصعم  رهوش  هک  (ع )

: درک ّتیصو  عون  ود  شیاههّچب  دروم  رد  دیماجنا ، ترضح  نآ  لاحترا  تداهش و  هب  ماجنارس  هک  يرامیب  رتسب  رد  س )  ) همطاف
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هکنیا نانآ و  اب  ع )  ) نینمؤملاریما زیمآّتبحم  دروخرب  مود  دـشاب . نابرهم  س )  ) همطاف ياـههّچب  هب  هک  رـسمه ، باـختنا  دروم  رد  تسخن 
: میزادرپیم تیصو  ود  ره  نتم  هب  کنیا  دباوخب . س )  ) همطاف هدید  غاد  ياههچب  رانک  رد  ار  بش  کی  بش  ود  ره  زا  ع )  ) یلع

: همطاف تلاق  »
(401 … « ) یلثم يدلول  نوکت  اّهناف  همامأ »  » یتخا هنبا  يدعب  جوزتت  نا  الوا  کیصوا 

نابرهم نم  لثم  منادـنزرف  هب  وا  اریز  نک ، جاودزا  هماـما  مرهاوخ  رتخد  اـب  نم  زا  دـعب  هک  درک ، تیـصو  ع )  ) یلع هب  س )  ) ارهز يهمطاـف 
 … تسا

س)  ) همطاف هب  باطخ  اذل  دید و  راضتحا  تلاح  رد  ار  وا  دـمآ ، س )  ) همطاف نیلاب  هب  ع )  ) یلع نوچ  هک  تسا  هدـمآ  مود  زارف  دروم  رد  و 
: تفگ

! همطاف يا 
هاگن ع )  ) نینمؤملاریما يوس  هب  درک و  زاب  ار  شنامشچ  ترـضح  نآ  لاح  نیا  رد  نزب . فرح  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  تیومع  رـسپ  نم ، اب 

: تفگ س )  ) همطاف درک . هیرگ  هب  عورش  زین  ع )  ) یلع دومن و  هیرگ  درک و 
! یلع ای 

. ینک جاودزا  دیاب  نم  زا  دعب  منادیم  هکنیا  تسین و  نآ  زا  ياهراچ  ماهتفرگ و  رارق  گرم  يهناتسآ  رد  نم 
، هلیل ًاموی و  يدالوال  لعجا  ًاموی و  اهل  لعجا  هأرما  تجوزت  ناف  »

! نسحلابا ای 
(402 … « ) امهما نادقفی  مویلا  امهدج و  ادقف  سمالاب  امهناف  نیرسکنم  نیبیرغ  نیمیتی  ناحبصیف  امههوجو  یف  حصت  و ال 

تبحص دنلب  میاههّچب  اب  زگره  ع )  ) نسحلابا ای  شاب . ارهز  نامیتی  اب  ار  يرگید  بش  يدوب ، ترسمه  اب  یبش  رگا  يدرک ، جاودزا  هچنانچ 
زا ار  ص )  ) ربماـیپ ناشّدـج  زورید  هک  تسا  راوشد  رایـسب  ناـشیارب  دـندرگیم و  هتـسکشلد  بیرغ و  میتی و  نم  زا  دـعب  ناـنآ  اریز  نکن ،

 … ار ناشردام  زورما  دنداد و  تسد 
ّتبحم و ناوت  ماـمت  اـب  شیاـههّچب  هب  درادیمنرب و  ماـگ  باوص  فـالخرب  زگره  هدوب و  موصعم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  تسین  یّکش 
ار شیاههچب  تشونرس  یتح  هک  دیامنیم  زیزع  ردام  نآ  تقفش  زوس  زا  تیاکح  س ،)  ) همطاف يهنوگ  نیا  ّتیصو  یلو  دنکیم ، شزاون 

 … دریگیمن هدیدان  دوخ  زا  دعب  ماّیا  رد 

شزومآ يهنحص  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 

، دوب رادروخرب  ییالاب  رایـسب  تازایتما  زا  یناسنا ، یقالخا و  ياهیگژیو  ریاس  دـننام  زین  یملع  لـئاسم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  یمارگ  رتخد 
هتـشذگ و رابخا  تخادرپیم و  وگتفگ  هب  کئالم  ریاس  نیما و  لیئربج  اب  ًامیقتـسم  تشاد و  بیغ  ملاع  هب  يوق  طابترا  ترـضح  نآ  اریز 

. تشادیم تفایرد  نانآ  زا  ار  ناهج  هدنیآ 
هب شیهاگآ  مولع و  هلیسو  نیدب  دشابیم و  تمصع  تمظع  اب  ماقم  ياراد  هک  تسا  ینز  اهنت  یمالـسا  تما  نایم  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 
رد ار  ناـهج  لـئاسم  ماـمت  تسین و  روصتم  نآ  رب  يدودـح  ناـیاپ و  دراد و  یگتـسب  دریگیم ، همـشچرس  یهلا  موـلع  زا  هک  بیغ ، ملاـع 

. دادیم ربخ  وم  هب  وم  ار  اهنآ  تسنادیم و  اهنارود  يهیلک 

س)  ) ارهز يهمطاف  یملع  ییاناوت 

(: ص  ) هَّللالوسر لاق 
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(403 . ) میقتسم طارص  یلا  يده  مهب  يدتها  نم  یتّما  یف  ملعلا  باوبا  مه  هقلخ و  یلع  ججح  هءانبا  هتجوز و  ًایلع و  لعج  هَّللا  نا 
: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 

ره دنتـسه ، نم  تّما  نایم  رد  یهاگآ  ملع و  ياـهرد  ناـنآ  هداد و  رارق  مدرم  تّجح  ار  ع )  ) شنادـنزرف رـسمه و  یلع و  لاـعتم  دـنوادخ 
. تسا هتفای  تیاده  تسار  هار  هب  دیامن ، کّسمت  نانآ  هب  سک 

هتخانـش مدرم  تیاده  لماع  ملع و  يهزاورد  ع )  ) نیموصعم تارـضح  ریاس  و  ع )  ) نینمؤملاریما دننام  س )  ) ارهز يهمطاف  ثیدح  نیا  رد 
ثیدح نیا  زا  زین  شیـشرورپ  یـشزومآ و  شقن  هدوب ، یمالـسا  تّما  نایم  رد  ادخ  تّجح  هکنیا  رب  هوالع  ترـضح  نآ  نیاربانب  دـناهدش .

(. مهب يدتها  نم  . ) ددرگیم هدافتسا 
: اهل ص )  ) یبنلا لاق 

؟ هأرملل ریخ  ٍءیش  يا 
: تلاق

: لاق هیلا و  اهمضف  ٌلجر ، اهاری  ًالجر و ال  يرت  نا ال 
(404 . ) ٍضعب نم  اهضعب  هیرذ 

: دنتفگ س )  ) همطاف هب  ص )  ) ادخ ربمایپ 
؟ تسا بوخ  زیچ  هچ  نز  يارب 

: دندومرف ترضح  نآ 
، دنیبن ار  ینز  زین  يدرم  دنیبن و  ار  يدرم  نز 

: دومرف هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  شرتخد  دینش ، ار  حیحص  باوج  نیا  نوچ  ع )  ) مالسا یمارگ  لوسر 
. رتهب رگید  ضعب  زا  یضعب  هک  تسا  ياهیرذ 

. تسا هتفرگ  رارق  ص )  ) ادخ لوسر  نیسحت  بّجعت و  ثعاب  هک  دراد ، رب  رد  ار  س )  ) همطاف یهاگآ  ملع و  زین  ثیدح  نیا 
(: ع  ) هَّللادبع یبا  نع 

اهازع نسحیف  لیئربج  اهیتأی  ناک  اهیبا و  یلع  دیدش  نزح  اهلخد  ناک  ًاموی و  نیعبس  هسمخ و  ص )  ) هَّللالوسر دعب  تثکم  س )  ) همطاف نا 
(405 . ) کلذ بتکی  ٌّیلع  ناک  اهتیرذ و  یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی  اهسفن و  بیطی  اهیبا و  یلع 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  ترضح 
ردـپ قارف  رد  دوـب و  نوزحم  رایـسب  ماـّیا  نـیا  رد  یلو  دـندرک ، یگدـنز  زور  جـنپ  داـتفه و  شردـپ  تـلحر  زا  سپ  س )  ) همطاـف مرداـم 
مارآ اههّصغ  زا  ار  شلد  تفگیم و  تیلست  ردپ  يازع  رد  ار  وا  دیسریم و  س )  ) ارهز روضح  هب  لیئربج  تّدم  نیا  لوط  رد  تخوسیم .

دـیناسریم و وا  عالطا  هب  شنادـنزرف  دروم  رد  ار  هدـنیآ  رابخا  یّتح  درکیم ، شهاگآ  وا  رابخا  و  ص )  ) ربماـیپ هاـگیاج  زا  تخاـسیم و 
. تشونیم ار  اهنآ  زین  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

ص)  ) ربمایپ باحصا  مامت  رب  س )  ) ارهز يهمطاف  ملع  يرترب 

: لاق ع )  ) ٍّیلع نع 
: لاقف ص )  ) هَّللالوسر دنع  انک 
؟ ءاسنلل ریخ  ٍءیش  يا  ینوربخا 

. هفرعال هملع و  انم  ٌدحا  سیل  و  ص )  ) هَّللالوسر انل  لاق  يذلاب  اهتربخاف  س )  ) همطاف یلا  تعجرف  انقّرفت ، یّتح  انّلک  کلذب  انییعف 
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: تلاقف
: تلقف ص )  ) هَّللالوسر یلا  تعجرف  لاجرلا ، نهاری  لاجرلا و ال  نیری  نا ال  ءاسنلل  ریخ  هفرعا : ینکلو 

: انتلأس ص )  ) هَّللالوسر ای 
؟ ءاسنلل ٌریخ  ٍءیش  يا 

. لاجرلا نهاری  لاجرلا و ال  نیری  نا ال  نهل  ریخ 
(: ص  ) لاقف

!؟ يدنع تنا  هملعت و  ملف  كربخا  نم 
: تلقف

: لاق و  ص )  ) هَّللالوسر کلذ  بجعاف  همطاف ،
(406 . ) یّنم هعضب  همطاف  نا 

: دنیامرفیم ع )  ) یلع
: هک دوب  نیا  نآ  تشادن و  ار  نآ  باوج  یسک  یلو  دندرک  حرطم  ار  یلاؤس  ترضح  میدوب ، هتسشن  ص )  ) ادخ ربمایپ  روضح  رد  ام 

»؟ تسیچ نز  يارب  زیچ  نیرتهب  »
: دندومرف زیزع  يوناب  نآ  مدناسر ، س )  ) همطاف عالّطا  هب  ار  هیضق  مدومن ، تعجارم  هناخ  هب  نم  نوچ 

: هکنیا نآ  منادیم و  ار  شباوج  نم 
« ار نانز  اهدرم  دننیبن و  ار  نادرم  نانز  »

: مدرک ضرع  هدیسر و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  مدینش ، س )  ) همطاف زا  ار  باوج  نیا  نم  نوچ  دنیامرفیم  ع )  ) یلع
: هک دیدومرف  یلاؤس  امش  هَّللالوسر  ای 

: هکنیا نآ  میوگیم و  ار  نآ  باوج  نم  کنیا  تسیچ »؟ نز  يارب  زیچ  نیرتهب  »
«. ار نانز  اهدرم  دننیبن و  ار  نادرم  نانز  »

: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 
! یلع ای 

. یتسنادن ار  لاؤس  نیا  باوج  يدوب  نم  دزن  رد  هک  یماگنه  وت 
: مداد باوج  دیوگیم ؛ ع )  ) یلع

.« متفرگ دای  س )  ) همطاف زا  نم  »
: دندومرف س )  ) همطاف یهاگآ  زا  ناوارف  بجعت  اب  ص )  ) ادخ لوسر 

. تسا نم  نت  يهراپ  س )  ) همطاف
یلع نینمؤملاریما  یتح  دوب ، رتشیب  ص )  ) ربمایپ باحـصا  مامت  زا  س )  ) همطاف یهاگآ  ملع و  هک  درادیم  نالعا  تحارـص  هب  ثیدح  نیا 

هتخومآ ار  شسرپ  نیا  باوج  وا  زا  هدز و  وناز  س )  ) همطاف ملع  ربارب  رد  صوصخلاب ، هلأسم  رد  دنچره  یملع  ییاناوت  همه  نآ  اب  زین  (ع )
. تسا هدیدرگ  زین  ص )  ) ادخ ربمایپ  بجعت  ثعاب  مهم ، نیا  هک  ییاج  ات  تسا ،

. دنراد يرترب  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  زج  اهناسنا ، مامت  رب  اههنیمز  مامت  رد  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  میدقتعم  ام  هچ  رگا 
: دنیامرفیم هک  ع )  ) نینمؤملاریما زا  تسا  يرگید  ثیدح  عوضوم  نیا  هیبش 

: دندرک لاؤس  شباحصا  زا  ادخ  لوسر 
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: دنتفگ تسیچ »؟ نز  »
: هک دندرک  حرطم  ار  مود  لاؤس  تسا ». تروع  »

. تشادن ار  نآ  باوج  یسک  ددرگیم »؟ رتکیدزن  ادخ  هب  ینامز  هچ  نز  »
: دومرف گنردیب  دینش ، ار  لاؤس  نیا  س )  ) همطاف نوچ  اما 

: دندومرف دندینش  ار  باوج  نیا  نوچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  دنیشنب ». شاهناخ  لخاد  رد  نز  هک  تسا  یماگنه  نآ  »
(407 .« ) تسا نم  نت  يهراپ  همطاف  »

میلعت نادیم  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 

تساوخ و هزاجا  سپس  دینش ، ترضح  زا  ار  نآ  باوج  تخاس و  حرطم  ار  یلاؤس  تشگ و  بایفرش  س )  ) ارهز يهمطاف  تمدخ  هب  ینز 
ساسحا رگید  یلو  تخومآ  مالسا  زیزع  يوناب  زا  هلأسم  هد  تروص  نیمه  هب  داد . زین  ار  نآ  باوج  ترـضح  درک ، لاؤس  ار  مّود  شـسرپ 

هدومن و تمحز  عفر  تساوخ  هزاجا  تهج  نیا  زا  دزادنیب ، تمحز  رد  ار  س )  ) همطاف ترـضح  تساوخن  نآ  زا  شیب  درک و  یگدـنمرش 
. دیوگ كرت  ار  س )  ) همطاف هناخ 

كرت ار  ترضح  نآ  روضح  هناخ و  دهاوخیم  تهج  نیا  هب  هدیدرگ و  نیگمرش  شیوخ  ياهشسرپ  ترثک  زا  وا  درک ؛ ساسحا  ترضح 
: دندومرف اذل  دنک ،

: هکنیا نآ  مهم و  یلیخ  یشاداپ  مراد ، شاداپ  مهدیم  شزومآ  وت  هب  هک  ياهلأسم  ره  ربارب  رد  نم  دیشکن ، تلاجخ  امش 
. تسا نآ  زا  شیب  شباوث  شزرا و  هلأسم  کی  نداد  میلعت  »

.« دنیامن رپ  دنمشزرا  تارهاوج  زا  ار  ادخ  شرع  ات  نیمز  نیبام  هک 
! نز يا 

دزم الط  رانید  رازه  دص  نآ  ربارب  رد  دنک و  لمح  ماب  تشپ  هب  هتفرگ و  شود  هب  ار  ینیگنس  راب  ددرگ و  لوغـشم  يرگراک  هب  یـسک  رگا 
!؟ دیامنیم یگتسخ  ساسحا  رگراک  ضرف ، نیا  رد  ایآ  دریگب ،

: داد باوج  نز 
: دندومرف س )  ) همطاف هن .

(408 . ) تسا رتشیب  بتارم  هب  نم  شاداپ  اریز  مراد ، یساسحا  نینچ  مهدیم  ماجنا  هک  ییاهشزومآ  ربارب  رد  زین  نم 
هب ار  شیوخ  تـالاؤس  تالکـشم و  یمالـسا  تّما  ناـنز  هک  دـناسریم  هدـش ، لـقن  ع )  ) يرکـسع نسح  ماـما  ریـسفت  زا  هک  ثیدـح  نیا 

. دنتفرگیم ار  مزال  خساپ  دندادیم و  عاجرا  س )  ) همطاف ترضح 
هدومن و یتالاؤس  ترـضح  نآ  زا  ناشنارـسمه  قیرط  زا  ای  میقتـسم و  روط  هب  زین  اهدرم  نانز ، رب  هوـالع  هک  میراد  يداـیز  ثیداـحا  یّتح 

. دنتفرگیم دای  ار  یهلا  ماکحا 

؟! متسه امش  نایعیش  زا  نم  ایآ  ارهز  ای 

دومن : لاؤس  ار  شسرپ  نیا  هداتسرف و  س )  ) همطاف ترضح  تمدخ  هب  ار  شنز  يدرم 
»؟ هن ای  متسه  امش  نایعیش  زا  نم  ایآ  »

: داد باوج  ترضح 
(409 .« ) هن هنرگو ، یتسه  ام  هعیش  ییامنیم ، كرت  میاهدرک  عونمم  ار  وت  هچنآ  زا  ینکیم و  لمع  ام  ياههتفگ  تاروتسد و  هب  وت  رگا  »
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: تفگ درک و  هلان  هیرگ و  هب  عورش  وا  دیناسر ، شرهوش  هب  ار  مایپ  نیا  نوچ  نز 
هعیـش هک  یـسک  اریز  دوب  مهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  نیارباـنب  متـسین . نینچ  هک  نم  دـنکیم ؟ يرود  ناـهانگ  همه  نیا  زا  یـسک  هچ 

(410 . ) دوب دهاوخ  ادخ  رهق  شتآ  يدبا  يهمعط  دشابن  ع )  ) تیبلها
هب ترضح ، نآ  باوج  ربارب  رد  ار  شرهوش  شنکاو  هتشگرب و  س )  ) همطاف تمدخ  هب  هرابود  دید ، ناشیرپ  رایسب  ار  دوخ  درم  نوچ  نز ،

: داد ماغیپ  هرابود  س )  ) همطاف دیناسر . وناب  نآ  عالطا 
هشیمه دنسریمن ، ندوب  هعیش  ماقم  هب  هک  زین  ام  ناتسود  دوب و  دنهاوخ  تشهب  لها  دارفا  نیرتهب  زا  ام  نایعیش  نکن ، رکف  نینچ  وگب  وا  هب 

. دوب دنهاوخن  خزود  شتآ  رد 
سرت و رثا  رد  رـشحم -  يهصرع  رد  زین  ناـشناهانگ  ياـیاقب  دوشیم . وحم  اـیند  رد  اـهیرامیب  اـهالب و  هب  يراـتفرگ  رثا  رد  ناـنآ  ناـهانگ 

ّتبحم اب  هاگنآ  دنوشیم ، كاپ  یهلا  دودحم  باذع  اب  زین  منهج  شتآ  يالاب  تاقبط  رد  سپـس  ددرگیم و  مک  هنحـص -  نآ  زا  تشحو 
(411 . ) دننکیم ادیپ  تاجن  ام  تعافش  و 

س)  ) تیبلها هب  تبسن  هک  زین ، درم  ناناملسم  یّتح  دوب ، ناناملـسم  یبهذم  يرکف و  عجرم  هانپ و  ع )  ) ارهز يهمطاف  هک  تسا  هجوت  لباق 
ضیف بسک  ص )  ) ادـخ لوسر  راگدای  نآ  یملع  يهزوح  زا  هتفاتـش و  س )  ) همطاـف رـضحم  هب  ناملـسم  ناـنز  نوچمه  دـندوب ، کـیدزن 

هورگ نیا  زا  دادقم و …  رذوبا ، ناملس ، هک  دندادیم ، لاقتنا  نارگید  هب  راوگرزب  نآ  زا  ار  یتایاور  ثیداحا و  قیرط  نیا  زا  دندرکیم و 
. دندوب

رانک رد  يو  نیشتآ  ياههباطخ  و  ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  رد  راصنا  نیرجاهم و  عمج  رد  ترضح  نآ  رابرهوگ  نانخـس  اهنیا ، رب  هوالع 
ناشن همه ، همه و  ازج ، زور  يهعیفـش  نآ  نکـشنمشد  دنمـشزرا و  تاـجاجتحا  نینچمه  دـندوب و  هتفاتـش  شتداـیع  هب  هک  هنیدـم  ناـنز 
تفالخ نیبصاغ  نیقفانم و  ینوبز  راوخ و  نینمؤم و  تیادـه  يرادـیب و  ثعاـب  هک  دـیآیم ، باـسح  هب  ترـضح  نآ  شرورپ  شزومآ و 

. دیدرگیم

س)  ) ارهز ترضح  ياهشزومآ  اهتیبرت و  هطساو  هب  همداخ ، يهّضف  یهاگآ  ملع و 

: تفگ وا  قح  رد  باطخ  نب  رمع  هک  اناد ، هیقف و  دوب  ینز  هّضف 
(412 .« ) ٍّيِدَع ْنِم  ُهَْقفَا  ٍِبلاط  یبا  ِلآ  ْنِم  هَْرعَش  »

. تسا يدع  هلیبق  مامت  زا  رتاناد  رتهیقف و  بلاط  یبا  لآ  يوم  هتشر  کی 
، ترشابم ّتیجوز و  رد  هّضف  تقفاوم  مدع  زا  رهوش ، هک  تفگ  ار  هلمج  نیا  نافطغ  کیلـس  وا  رهوش  هّضف و  نیب  تواضق  ماقم  رد  هفیلخ 

(413 …  ) دوب هناهام  تداع  نارود  لاح  فشک  ءاربتسا و  ماقم  رد  هّضف  هک  یلاح  رد  تشاد ، هوکش 
دشابیم س )  ) ارهز يهمطاف  مولع  زا  ياهرطق  هک  ار -  شیهاگآ  ملع و  هک  هدرک ، لقن  ار  یناتـساد  هّضف  دروم  رد  یـسلجم  همالع  موحرم 

: دیامنیم میسرت  - 
. دور اجک  تسنادیمن  هدرک و  مگ  هار  زین  وا  هک  دش  ینز  هجوتم  راد  ریگ و  نیا  رد  دنام و  بقع  هلفاق  زا  ادخ  تیب  نارئاز  زا  یکی  يزور 

: دیسرپ درم 
؟ یتسیک وت  تنا »؟ نم  »

(414 ( ؟ يدرکن مالس  ارچ  هک  درک  میهفت  وا  هب  فرخز  يهروس  هن  داتشه و  يهیآ  ندناوخ  اب  نز 
کیلع مالس  درم :

مالّسلا کیلع  و  نز :
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؟ ینکیم هچ  ارحص  نیا  رد  انهه »؟ نیعنصت  ام  : » درم
. دوشیمن هارمگ  دنک  تیاده  ار  یسک  ره  ادخ  نز :

(415 «. ) لّضم نم  هلامف  هللادهی  نم  «و 
. تسا هدش  مگ  هک  درک  هجوتم  ار  درم  هیآ  نیا  ندناوخ  اب  وا 

؟ رشب سنج  زا  ای  یتسه  نج  زا  وت  درم :
! مدآینب يا  نز :

. دیزاس نیزم  ار  دوخ 
(416 « ) مکتنیز اوذخ  مدآینب  ای  »

.« متسه رشب  سنج  زا  نم  ینعی 
؟ ییآیم اجک  زا  درم :

رود هار  زا  نز :
(417 « ) دیعب ناکم  نم  نودانی  »

. میآیم هنیدم  زا  ینعی 
؟ يوریم اجک  درم :

دنورب جح  هب  تسا  بجاو  طئارش  دجاو  دارفا  يارب  نز :
(418 .« ) الیبس هیلا  عاطتسا  نم  تیبلا  ّجِح  ساّنلا  یلع  هللاو  »

. متسه جح  مزاع  هکنیا  زا  هیانک 
. ياهدش جراخ  هناخ  زا  یک  درم :

. میاهدیرفآ زور  شش  رد  ار  نامسآ  نیمز و  ام  نز :
(419 « ) ماّیا هتس  یف  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  دقل  «و 

. ماهتشگ جراخ  هنیدم  زا  هک  تسا  زور  شش  ینعی 
؟ دیراد ماعط  لیم  ایآ  درم :

. دنشاب هتشادن  ندروخ  هب  يزاین  هک  میاهدرکن  قلخ  حوریب  دسج و  ار  نانآ  ام  نز :
(420 « ) ماعطلا نولکأی  ادسج ال  مهانلعج  ام  «و 

. دراد ندروخ  اذغ و  هب  زاین  هک  دناسریم  هیآ  ندناوخ  ریبعت و  نیا  اب 
: تفگ سپس  داد و  اذغ  وا  هب  درم 

. نک تکرح  باتش  اب  یمک 
. هتخاس فّلکم  شتردق  هزادنا  هب  ار  یسک  ره  دنوادخ  نز :

(421 « ) اهعسو الإ  ًاسفن  هَّللا  فلکی  «ال 
. مرادن ییاناوت  نیا  زا  شیب  ینعی 

. منک راوس  دوخ  بکرم  هب  زین  ار  وت  ایب  سپ  درم :
. دشیم داسف  ثعاب  تشاد  دوجو  قلاخ  ود  ملاع  رد  رگا  نز :

(422 « ) اتدسفل هَّللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  »
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. تسا كانرطخ  بکرم  کی  هب  درم  نز و  ندش  راوس  يرآ 
: دناوخ ار  هیآ  نیا  نز  ماگنه  نیا  رد  درک . راوس  نآ  رب  ار  نز  هدمآ و  نییاپ  دوخ  بکرم  زا  درم 

(423 « ) اذه انل  رّخس  يذلا  ناحبس  »
 … درک رخسم  ام  يارب  ار  نیا  هک  ییادخ  نآ  تسا  هزنم 

: دیوگیم درم 
. میدناسر هلفاق  هب  ار  دوخ  قیرط  نیدب 

: مدیسرپ نز  زا  نم 
؟ يراد ار  یسک  ناوراک  نایم  رد  ایآ 

دمحم ترضح  دوواد ، ترضح  كرابم  ياهمان  بیترت ، هب  هک  هط ، میرم و 11   12 نارمعلآ ،  144 يهروس ص ، يهیآ 26  ندناوخ  اب  وا 
. دنتشاد ار  اهمان  نیا  هک  درک  دوخ  رسپ  راهچ  هجوتم  ارم  تسا  ع )  ) یسوم ترضح  ییحی و  ترضح  (ص ،)

. دندمآ نم  دزن  هب  ناوج  رفن  راهچ  مدید  هاگان  مدناوخ ، ار  دارفا  نیا  مان  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناوراک  دنلب  يادص  اب  نم 
؟ دنتسیک نانآ  مدیسرپ  نز  زا 

. دنتسه منارسپ  نانآ  هک  دنامهف  نم  هب  فهک  يهروس  يهیآ 46  ندناوخ  اب  وا 
. دندیسر نز  نآ  تمدخ  هب  ناناوج  نآ 

ناناوج دننک . یکین  نم  هب  هک  تساوخ  صصق  يهروس  شش  تسیب و  يهیآ  ندناوخ  اب  نانآ  زا  نز  دندرکیم ، تبحم  هداعلاقوف  ناناوج 
 … دنداد نم  هب  رّکشت  ناونع  هب  ییایشا  ایاده و  زین 

: مدیسرپ نانآ  زا  نم 
؟ تسیک نز  نیا 

: دنتفگ نانآ 
. دناسریم نآرق  ندناوخ  اب  ار  شیوخ  نانخس  مامت  لاس  تسیب  هک  تسا ، س - )  ) ارهز يهمطاف  يهمداخ  هّضف -  ام  ردام  نیا 

مولع یناـسنا و  تـالامک  یقـالخا و  لـئاضف  ماـمت  هک  وا  ّیبرم  مّلعم و  دـشاب ، نینچ  س - )  ) ارهز همداـخ  هّضف -  رگا  هک  دـییامرف  هجوـت 
يرـسمه یگتـسیاش  هدـش و  تیبرت  تلاـسر  تّوـبن و  رهم  رپ  نماد  رد  هدرک و  بسک  یهلا  ياـهتنمیب  ضیف  عـبنم  زا  ار  شیوـخ  راـشرس 

!؟ تسا هدوب  هنوگچ  تسا  هدیدرگ  تماما  يردام  تیالو و 

س)  ) ارهز ترضح  ياهششخب  راثیا و 

یسورع بش  رد  ششخب  راثیا و 

ربماـیپ تشاد و  میدـقت  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هب  س )  ) ارهز هـیرهم  تباـب  زا  ار  نآ  لوـپ  تـخورف و  ار  دوـخ  هرز  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما 
: دندومرف شرافس  هداد و  رارق  دوخ  باحصا  زا  رفن  دنچ  رایتخا  رد  ار  اهلوپ  زین  مالسا  راوگرزب 

 …« دننک مهارف  هیزیهج  همطاف  يارب  »
هدرک و نت  هب  یسورع  بش  رد  ار  نآ  ارهز  دوب و  هدش  يرادیرخ  مهرد  تفه  هب  هک  دوب  یـسورع  نهاریپ  روظنم ، نیدب  اهدیرخ  هلمج  زا 

هناخ يوس  هب  ور  مارآ  مارآ  تشاد و  تسد  رد  ار  س )  ) همطاف بکرم  راسفا  ناملـس  هک  یلاـح  رد  دوب …  رهوش  هناـخ  هب  نتفر  لاـح  رد 
تفگ نخس  دوخ  تالکشم  زا  درک و  مالس  ص )  ) ربمایپ رتخد  هب  يزینک  ناهگان  دنتفریم ، دوب  هتفرگ  رارق  هنیدم  رانک  رد  هک  يراجیتسا 
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 … دومن کمک  تساوخرد  مالسا  یمارگ  يوناب  نآ  زا  شزاین  عفر  يارب  و 
: دندومرف دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  هک  ینانز  هب  س )  ) همطاف

هدرک هرـصاحم  ار  وا  نیگن  دننام  هک  نانز  ناوراک  نایم  رد  دـمآ و  نییاپ  بکرم  زا  دوخ  دـینک و  تبقارم  ارم  فارطا  دیـشاب و  مارآ  یمک 
رـس زا  ار  تخب  هناخ  يوس  هب  تکرح  دیـشوپ و  هنهک  سابل  دوخ  دیـشخب و  لئاس  زینک  هب  ار  نآ  دروآرد و  شنت  زا  ار  هزات  نهریپ  دندوب ،

 … تفرگ
، دـندرکیم لیم  هناحبـص  هک  یلاح  رد  تفاتـش ، داماد  رتخد و  رادـید  هب  ریـش  ياهساک  اب  هارمه  ادـخ  لوسر  دیـسر . نایاپ  هب  فاـفز  بش 

بجعت اـب  دراد ، نت  رب  هنهک  ساـبل  ارهز  شرتخد  هک  دـش  هجوتم  ص )  ) ربماـیپ لاـح  نیا  رد  درکیم ، اـشامت  ار  س )  ) همطاـف ادـخ  لوسر 
: دیسرپ

؟ ياهدیشوپن ون  سابل  ارچ  مرتخد !
! ناج ردپ  همطاف :

. دوب شدنمزاین  هک  مدیشخب  يزینک  هب  ار  نآ  بشید 
. یتشادیم هگن  دوخ  يارب  ار  ون  سابل  داماد ، لاح  تاعارم  يارب  دوب  بسانم  مزیزع ! ادخ : لوسر 

! ناجردپ همطاف :
: دیامرفیم هک  ماهتخومآ  نآرق  زا  ار  سرد  نیا 

(424 .« ) دینک ناسحا  ار  ناتهقالع  دروم  بولطم و  زیچ  هتسویپ  ندرک  ناسحا  رد  »
 … دیدرکیم نینچ  هشیمه  زین  امش  نیا ، رب  هوالع 

. دیلابیم دوخ  هب  وا  يرگراثیا  نامیا و  نینچ  زا  دیزرویم و  قشع  شرتخد  هب  دوخ  نورد  زا  ایوگ  یلو  تفگن ، ینخس  رگید  ص )  ) ربمایپ
(425)

. تسا ساسح  رایسب  زیمآ و  هرطاخ  يداماد  سورع و  ره  يارب  یسورع  بش 
یگدـنز ساـسا  هیاـپ و  ناونع  هب  دـشابیم و  رثؤم  داـماد  یتآ  يهقـالع  قشع و  راـکفا و  رد  یبـش  نینچ  رد  سورع  یگتـسارآ  ییاـبیز و 

، دراد ع )  ) یلع ترـضح  زا  هک  یتخانـش  لئاسم و  نیا  يهمه  نتفرگ  رظن  رد  اب  س )  ) ارهز يهمطاف  یلو  دـیآیم ، باسح  هب  ناـشکرتشم 
. دشوپیم هنهک  نهریپ  دوخ  دشخبیم و  لئاس  هب  ار  شاهزات  نهریپ  اهنت 

س)  ) ارهز ترضح  تکرب  اب  دنبندرگ 

: هک دنکیم  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  شردپ  قیرط  زا  ع )  ) قداص ماما  ترضح 
: درک ضرع  دش و  دراو  يدرمریپ  هگان  میدوب ، هتسشن  ص )  ) ربمایپ رانک  رد  رصع  زامن  ندناوخ  زا  دعب 

! هَّللالوسر ای 
. نک مکمک  مریقف  ناشوپب ، منایرع  نک ، مریس  ماهنسرگ 

: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 
! برع ردارب 

ربمایپ ادخ و  دراد و  تسود  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  متـسرفیم  یـسک  غارـس  هب  ار  وت  یلو  منک ، کمک  ار  وت  هک  مرادـن  رایتخا  رد  يزیچ  نم 
 … همطاف يهناخ  غارس  هب  ورب  نونکامه  ( 426 . ) دنکیم راثیا  ناج  لام و  اب  هک  تسا  یسک  وا  دنراد ، تسود  ار  وا  زین 

تیبلها حدم  مالـس و  زا  دـعب  دوب  ص )  ) ربمایپ يهناخ  رانک  رد  وا  لزنم  خـیرات  نیا  رد  ، ) تفر س )  ) همطاف لزنم  هب  لالب  هارمه  هب  برع 
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ربمایپ دوخ  دـننام  س )  ) یلع همطاف و  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد  دـیناسر ). وناب  نآ  عالطا  هب  ار  ص )  ) ربمایپ اـب  رادـید  دوخ و  عضو 
همطاف غارـس  هب  ار  برع  درم  عضو ، نیا  زا  هناهاگآ  یهلا  ربمایپ  دنتـشادن و  رایتخا  رد  يزیچ  دندوب و  هنـسرگ  هک  دوب  زور  هس  ص )  ) ادخ

: تفگ داد و  برع  هب  دندیباوخیم  نآ  يور  رب  هک  یتسوپ  تسخن  س )  ) ارهز ترضح  داتسرف  (س )
رتخد هیده  راگدای و  هک  درب  دنبندرگ  هب  تسد  س )  ) همطاف سپـس  داد . سپ  تفرگن و  ار  نآ  برع  یلو  میرادن ، يزیچ  هناخ  رد  نیا  زج 

: دومرف داد و  برع  هب  ار  نآ  دوب ، ءادهشلادیس  هزمح 
ربمایپ روضح  هب  تفگ و  كرت  ار  شدـیما  هناـخ  ناـمداش  تفرگ و  ار  دـنبندرگ  برع  نک . فرطرب  ار  دوخ  لکـشم  شورفب  ار  نآ  ریگب ،

کی سابل و  تسد  کی  مهرد ، تسیود  رانید و  تسیب  ضوع  رد  دـیرخ و  ار  نآ  رـسای  راـمع  ماجنارـس  ینانخـس  زا  سپ  دیـسر و  (ص )
یناـمی درب  رد  تخاـس و  رطعم  رطع ، هب  ار  نآ  دروآ ، هناـخ  هب  ار  دـنبندرگ  راـمع  دوـمن …  لاحـشوخ  ار  ریقف  یبارعا  داد و  بکرم  سأر 

: دومرف داد و  شمالغ  هب  تشاذگ و 
! مالغ »

.« مدیشخب ترضح  نآ  هب  زین  ار  وت  هد ، لیوحت  ص )  ) ربمایپ هب  ار  دنبندرگ  نیا 
: دومرف زین  ادخ  لوسر  دیناسر ، راوگرزب  نآ  ضرع  هب  ار  نایرج  دیسر و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  مالغ 

. مدیشخب همطاف  هب  ار  وت  ناسرب و  س )  ) همطاف هب  ار  دنبندرگ  نیمه 
: تفگ مالس  بدا و  ضرع  زا  سپ  دمآ و  س )  ) همطاف هناخ  رد  هب  مالغ 

! ربمایپ رتخد  يا 
. دیشخب وت  هب  ارم  درک و  تمحرم  تردپ  ار  دنبندرگ  نیا 

: تفگ دیدنخ و  مالغ  ماگنه  نیا  رد  درک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار  مالغ  تفرگ و  ار  دنبندرگ  س )  ) همطاف
!؟ یتکرب اب  دنبندرگ  هچ 

(427 . ) تشگرب شیلصا  بحاص  هب  دوخ  درک و  دازآ  ار  ياهدرب  تخاس ، ینغ  ار  يریقف  دناشوپ ، ار  نایرع  درک ، ریس  ار  هنسرگ 

برع نامهم  زا  ییاریذپ  رد  راثیا 

نامهم ندیسرن  ندماین و  زا  دوب و  زاوننامهم  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  رگا  دراد ، وا  رـسمه  ییاریذپ  راثیا و  هب  یگتـسب  رهوش  يزاوننامهم 
(428 . ) تسا هدوب  س )  ) همطاف ییاریذپ  یگدامآ و  زا  رطاخ  نانیمطا  شلماوع  زا  یکی  تشگیم ، نوزحم 

، درک هوکـش  رورـس  نآ  هب  یگنـسرگ  درد  زا  هدیـسر ، ص )  ) ادخ ربمایپ  تمدـخ  هب  دوب  جـنر  رد  یگنـسرگ  زا  هک  دنمتـسم  یبرع  يزور 
: دنتفگ یگمه  یلو  درک ، ماعط  تساوخرد  نانآ  زا  هداتسرف ، شیوخ  نانز  غارس  هب  ار  یکیپ  زین  ترضح 

. میرادن ندروخ  يارب  يزیچ  بآ  زج  ام 
راهظا ع )  ) یلع لومعم  قبط  زاب  دننک ، دوخ  نامهم  ار  هنـسرگ  درم  نآ  هک  تساوخ ، کمک  ناناملـسم  رگید  زا  لومعم  قبط  ادـخ  لوسر 

. تساوخ کمک  هراب  نیا  رد  س )  ) همطاف زا  دروآ و  هناخ  هب  ار  برع  درک و  یگدامآ 
: تفگ ارهز 

. میربیم رـس  هب  یگنـسرگ  رد  دوخ  میهدیم و  دوخ  ناـمهم  هب  ار  نآ  یلو  میرادـن ، هچب -  کـی  كاروخ  يهزادـنا  هب  زج  یماـعط -  اـم 
(429)

هب ار -  غارچ  ع )  ) یلع دنام و  هنسرگ  زین  دوخ  دیناباوخ و  دوب -  یقیرط  ره  هب  ماعط -  نودب  ار  اههچب  نینمؤملاریما ، قفاوت  اب  س )  ) همطاف
زین وا  هک  درک  دومناو  نینچ  نامهم  هب  درک و  ریـس  ار  وا  دومن و  ییاریذپ  نامهم  زا  بش  یکیرات  رد  درکن و  نشور  ندوب -  بویعم  هناهب 
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. ددرگن رثأتم  نامهم  ات  دروخیم ، ماعط 
درک و هیرگ  ع )  ) یلع ندید  زا  ادخ  لوسر  دندومن . رادید  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  دـندش و  رـضاح  دجـسم  رد  حبـص  دیـسر و  نایاپ  هب  بش 

: تفگ
: رشح يهروس  مهن  هیآ  دندرک و  بجعت  امش  يزاوننامهم  زا  ادخ  هکئالم  بشید 

« هصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثؤی  «و 
(430 . ) دندرک لزان  امش  قح  رد  ار 

. تسا هدرکیم  يراکادف  هنوگچ  هدوب و  رگراثیا  رادقم  هچ  ات  س )  ) همطاف هک  دهدیم  ناشن  ایاضق  نیمه 

س)  ) ارهز ترضح  تاقدص  تافوقوم و 

، دوب ياهتسب  نآ  رد  دروآ ، يدبس  تساخرب و  ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ع )  ) رقابدمحم ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  ینیلک  موحرم 
: دومرف دوب ؛ نآ  رد  ياهتشون  دوشگ ، ار  هتسب 

ماما نینمؤملاریما و  هدهع  هب  ار  نآ  تیلوت  نیعم و  ار  دوخ  تافوقوم  تاقدص و  هک  تسا  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  ماهدـج  تیـصو  نیا 
. تسا هداد  رارق  اهنآ  دشرا  دالوا  و  ع )  ) نیسح ماما  نسح و 

س)  ) همطاف فرـصت  رد  هک  یـضارا  نیا  تیلوت  هک  دوب  هدـش  دـیق  نآ  رد  دوب و  دودـحم  روصحم و  نیمز  هعطق  تفه  وناب  نآ  تاـفوقوم 
ماما اب  وا  زا  سپ  و  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  اب  نآ  تیلوت  تفر  ناهج  زا  ع )  ) یلع نوچ  دنکیم و  راذگاو  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ار  تسا 

مریگیم و دهاش  ار  ادخ  تسا و  نم  هیرذ  زا  وا  روکذ  دالوا  نیرتگرزب  اب  یـضارا  نیا  تیلوت  ع )  ) نیـسح ماما  زا  دعب  تسا و  ع )  ) نیـسح
بلاطیبا نب  یلع  متفگ و  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  همطاف  نم  هک  مهدیم  رارق  تاقدـص  نیا  دـهاش  زین  ار  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادـقم 

. تشاگن دوخ  طخ  هب  (ع )
ینعی دـشاب  ع )  ) یـضترم یلع  دـشرا  نادـنزرف  وا و  دـشرا  دـالوا  اـب  تاقدـص  تاـفوقوم و  نیا  تیلوـت  هک  درک  دـیق  س )  ) ارهز ترـضح 

(431 . ) تسا تاداس  صوصخم 

س)  ) ارهز ترضح  یتسرپادخ  تعانق و  دهز و 

س)  ) ارهز همطاف  ياهشیاین 

شیپ يردـق  هب  هنافراع ، نادـیم  نیا  رد  تخادرپیم و  شیاین  اعد و  هب  شینالوط ، دوجـس  عوکر و  زاـمن و  راـنک  رد  س )  ) ارهز يهمطاـف 
ادیپان یئرمان و  نارگید  دید  زا  هک  ینامـسآ  نیرومأم  اب  تسناوتیم  يو  دوب ، ادـیپ  وا  يارب  اهناهن  اههدـیدپ و  يهمه  ایوگ  هک  تفریم ،

. دشاب ینعم  یب  اهبجاح  اههدرپ و  قولخم  قلاخ و  نیب  هک  دسرب  ییاج  هب  دنیبب و  ار  اههدیدان  دنک و  وگتفگ  هرکاذم و  دندوب ،
يهلق هب  یتوکلم  حور  یلجت  اب  دـنز و  رانک  ار  يدام  تاوهـش  لایما و  مامت  تسناوت  دوخ  نورد  هب  یـشرگن  اب  شیاین ، اـعد و  قیرط  زا  وا 

هب اج  همه  زیچ و  همه  هاگنآ  دروآرد و  دوخ  ریخـست  هب  ینذِِاب » تیآ   » اب ار  تقلخ  ملاع  قلطم ، لامک  هب  ندیـسر  اب  دـنک و  زاورپ  لاـمک ،
. دیآرد س )  ) همطاف فرصت 

اهتیرومأم هب  ار  لیئاکیم  لیئربج و  یتشهب و  نزاخ  دنک و  مادختـسا  تمدـخ  هب  ار  ینامـسآ  نیرومأم  هکئالم و  تسناوت  س )  ) همطاف رگا 
هتخاس رونم  ار  دوهی  ياههناخ  شغورفرپ  يهراپهراپ  رداچ  قیرط  زا  دزاس و  رادیدپ  ناهج  رد  لوقعلا  ریحم  تالوحت  تافرصت و  دراداو و 

. دریگیم همشچرس  هلوقم  نیمه  زا  یگمه  دیامن و …  تیاده  مالسا  میقتسم  طارص  هب  ار  رگید  بهاذم  ناوریپ  اههد  و 
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: دیوگیم سابعنبا 
هدرک و دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  سپـس  تخادرپ ، زاین  زار و  هب  دوخ  يادخ  اب  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  س ،)  ) ارهز يهمطاف 

: تشاد ضورعم  نینچ 
! میالوم ادخ و  يا 

. تسرفب هدئام  زین  ام  يارب  يدومرف . لزان  هدئام  لیئارساینب  يارب  هک  هنوگنامه  ع ،)  ) منیسح نسح و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ار  وت 
: دیوگیم سابعنبا 

(432 …  ) دش لزان  یتشهب  ماعط  زا  رپ  یقبط  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  س )  ) همطاف ياعد  زونه 

رون ياعد 

رد هک  دومرف ، میلعت  ص )  ) ادخ ربمایپ  صوصخم  نارای  باحصا و  هب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دناوخیم و  يدایز  ياهاعد  س )  ) همطاف ترـضح 
شرافـس ناملـس  ترـضح  هب  ار  نآ  هک  دراد ، دوجو  ریخ  راثآ  تکرب و  اب  رایـسب  ییاعد  اهنآ  ناـیم  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  هیعدا  ياـهباتک 

: هک تسا  نیا  نآ  راثآ  هلمج  زا  دندومرف  دناوخب و  رتشیب  ار  نآ  هک  دندوزفا  دندومرف و 
 … ییامن تموادم  نآ  ندناوخ  رب  نک  یعس  دریگیمن و  بت  ار  وت 

: دیوگیم ناملس  ترضح 
افـش یگمه  ترـضح  نآ  ياعد  تکرب  هب  دـنتخوسیم و  يراـمیب  بت و  رد  هک  متخومآ  رفن  رازه  زا  شیب  هب  ار  نآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 

: مییامنیم میسرت  زیزع  ناگدنناوخ  يارب  ار  اعد  نآ  نتم  کنیا  دنتفای .
، میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

، رونلا هَّللا  مسب 
، رونلا رون  هَّللا  مسب 

، رون یلع  رون  هَّللا  مسب 
، رومالا ربدم  وه  يذلا  هَّللا  مسب 

، رونلا نم  رونلا  قلخ  يذلا  هَّللا  مسب 
رونلا نم  رونلا  قلخ  يذلا  هَّلل  دمحلا 

، روبحم یبن  یلع  رودقم ، ردقب  روشنم ، قر  یف  روطسم ، باتک  یف  روطلا ، یلع  رونلا  لزنا  و 
(433 . ) نیرهاطلا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هَّللا  یلص  روکشم و  ءارضلا  ءارسلا و  یلع  روهشم و  رخفلاب  روکذم و  زعلاب  وه  يذلا  هَّلل  دمحلا 

ْلِّجَع ییاهن  ياعد  هک  دید  تبیـصم  شنامدود  هب  نیمجاهم  نیقفانم و  زا  شربارب  رد  درک و  اعد  ردق  نآ  س )  ) همطاف ترـضح  هرخالاب  و 
. تخاس التبم  دوخ  يازع  هب  ار  شناگتفیش  داد و  رس  یتافَو 

س)  ) ارهز همطاف  تدابع  رب  ادخ  تاهابم 

: دنکیم لقن  سابعنبا 
رد هدیسر و  شروضح  هب  ع )  ) یلع ترضح  همطاف و  ترضح  نیسح ، ماما  نسح ، ماما  بیترت  هب  هک  دوب ، هتسشن  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور 

ار شیوخ  تلحر  زا  دـعب  هدراو  ياهمتـس  یتآ و  بئاصم  درک و  هیرگ  هب  عورـش  نانآ  ندـید  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندیمرآ …  وا  رانک 
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: دومرف نینچ  همطاف  دروم  رد  هاگنآ  دش …  رکذتم 
یحور یه  يداؤف و  هرمث  یه  ینیع و  رون  یه  ینم و  هعـضب  یه  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  اـهناف  همطاـف  یتنبا  اـما  «و 

رون رهزی  اـمک  امـسلا  هکئـالمل  اـهرون  رهز  هلـالج  لـج  اـهیر  يدـی  نیب  اـهبارحم  یف  تماـق  یتم  هیـسنالا  ءاروحلا  یه  یبـنج و  نیب  یتـلا 
: هتکئالمل لج  زع و  هَّللا  لوقی  ضرالا و  لهال  بکاوکلا 

! یتکئالم ای 
تنما دـق  ینا  مکدهـشا  یتدابع  یلع  اهبلقب  تلبقا  دـق  یتفیخ و  نم  اهـصئارف  دـعرت  يدـی  نیب  همئاق  یئاـما  هدیـس  همطاـف  یتما  یلا  اورظنا 

(434 … « ) رانلا نم  اهتعیش 
. تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  نایملاع ، نانز  رورس  س )  ) همطاف مرتخد  اما  و 

بارحم رد  وا  هاـگره  رـشب ، تروص  هب  تسا  يروح  همطاـف  دـشابیم . نم  ناور  حور و  ملد و  يهویم  ممـشچ و  روـن  نم و  نت  يهراـپ  وا 
نیمز لها  رب  ناگراتـس  رون  هک  يروط  نامه  دـباتیم ، اهنامـسآ  يهکئـالم  رب  شرون  دریگ ، رارق  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دوش و  رهاـظ  تداـبع 

: دیامرفیم شاهکئالم  هب  دنوادخ  لاح  نآ  رد  دشخردیم ،
! نم هکئالم  يا 

اب و  دزرلیم ؟ نم  تیشخ  سرت و  زا  ناس  هچ  و  هداتسیا ؟ تدابع  هب  نم  ربارب  رد  هنوگچ  هک  منازینک  نانز و  رورـس  س )  ) همطاف هب  دیرگنب 
. منازوسیمن شتآ  رد  ار  وا  یعقاو  ناوریپ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ماهکئالم  امش  نم  دنکیم ؟ شتسرپ  ارم  بلق  روضح  يونعم و  حور  هچ 

شزرا ردقچ  یهلا  هاگـشیپ  رد  س )  ) همطاف ترـضح  هک  دناسریم  تسا ، هدمآ  تنـس  لها  ربتعم  عبانم  رد  یتح  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا 
س)  ) همطاف زا  یـشزرارپ  ياهریبعت  هچ  اب  دـنکیم و  تاهابم  شنابرقم  هکئالم  رب  وا  شیاین  تدابع و  هب  ملاـع  راـگدرورپ  هنوگچ  دراد و 

(435 ( !؟ دیامنیم حیرصت  شبلق  روضح  يو و  عوشخ  عوضخ و  تدابع و  حور  هب  دنکیم و  فیرعت 

(436 ( ) ع  ) ارهز ترضح  و  ص )  ) ربمایپ یئاسراپ  زا  ياهنومن 

ترفاـسم زا  هاـگره  دوـب ، س )  ) همطاـف دوـمنیم ، یظفاحادـخ  وا  اـب  هک  يرفن  نیرخآ  تفریم ، ترفاـسم  هب  هاـگره  ص )  ) ادـخ لوـسر 
هنیدم هب  ص )  ) ادخ لوسر  یگنج ، ياهرفس  زا  یکی  رد  دوب ، س )  ) همطاف ترـضح  درکیم ، رادید  وا  اب  هک  يرفن  نیتسخن  تشگیمزاب ،

تسا و نازیوآ  هک  دید  ار  یصوصخم  يهدرپ  ناهگان  دیسر ، هناخ  رد  هب  هک  یتقو  دش ، راپـسهر  س )  ) همطاف يهناخ  يوس  هب  تشگزاب و 
. دشابیم ياهرقن  دنبتسد  ناشتسد  رد  هک  دید  ار  ع )  ) نیسح نسح و 

ربمایپ تشگزاب  تلع  هک  درب  نامگ  دش ، هاگآ  نایرج  زا  س )  ) همطاف دـشن ، س )  ) همطاف يهناخ  دراو  تشگزاب و  اجنامه  زا  ص )  ) ربمایپ
. تسا هدوب  اهدنبتسد  نآ  هدرپ و  نآ  رطاخ  هب  (ص )

نیـسح نسح و  نیب  ار  اهدنبتـسد  س )  ) همطاـف دروآ ، نوریب  ع )  ) نیـسح نسح و  تسد  زا  ار  اهدنبتـسد  نآ  تفرگ و  ار  هدرپ  گـنردیب 
. دندمآ ص )  ) ادخ لوسر  روضح  هب  نایرگ  یمشچ  اب  اهنآ  دومن ، میسقت 

: دومرف نامالغ ) زا  یکی   ) نابوث هب  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  اهدنبتسد  نآ  ص )  ) ادخ لوسر 
. نک يرادیرخ  جاع  بوچ  زا  دنبتسد  ود  بصع و  بوچ  زا  دنبندرگ  کی  س )  ) همطاف يارب  اهنیا  اب  ربب و  اج  نالف  هب  ار  اهنیا 

. ایندلا مهتایح  یف  مهتابیط  اولکأی  نا  بحا  یتیب و ال  لها  ءالؤه  ناف 
یقاب ترخآ  يارب  دـننک و  فرـصم  ایند  نیا  رد  ار  ذـئاذل  اهیئابیز و  اـهنآ  هک  مرادـن  تسود  نم  دنتـسه و  نم  يهناـخ  لـها  اـهنیا  اریز ،

(437 «. ) دنراذگن
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س)  ) ارهز ترضح  یسرتادخ 

: دنکیم لقن  یمقلا  دمحا  رفعجوبا  فیلأت  یبّنلا » دهز   » باتک زا  سوواط  نب  دیس 
: دش لزان  رجح ) هروس  43 و 44   ) هیآ ود  نیا  هک  یماگنه 

«. موسقم ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبا  هعبس  اهل  نیعمجا  مهدعومل  منهج  نا  «و 
«. دناهدش میسقت  اهنآ  زا  ینیعم  هورگ  يرد ، ره  يارب  دراد و  رد  تفه  تسا ، ناهارمگ  يهمه  هاگداعیم  منهج  «و 

ار ترـضح  نآ  هـیرگ  تـلع  هباحـص  یلو  دـنداتفا ، هـیرگ  هـب  ترــضح ، نآ  يهـیرگ  زا  زین  هباحــص  درک ، دـیدش  يهـیرگ  ص )  ) ربماـیپ
. دنک لاؤس  وا  زا  تسناوتیمن  یسک  هک  دوب  بلقنم  نانچ  ص )  ) ربمایپ دنتسنادیمن و 

س)  ) همطاف روضح  هب  باحصا  زا  یکی  ور  نیا  زا  دشیم ، لاحشوخ  دیدیم  ار  س )  ) همطاف هاگره  هک  دوب  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  تداع 
هیآ نیا  دراد و  لاغتـشا  وج  يرادقم  ندرک  ایـسآ  هب  وا  دید  دـش ، دراو  س )  ) ارهز يهناخ  هب  یتقو  دروایب ، ص )  ) ربمایپ دزن  ار  وا  ات  تفر ،

: دناوخیم ار 
(438 « ) یقبا ریخ و  هللادنع  ام  «و 

. تسا رترادیاپ  رتهب و  تسا ، ادخ  دزن  هچنآ  و 
هدزاود هک  ياهنهک  رداچ  تساخرب و  گنردیب  س )  ) همطاف تفگ ، ار  ص )  ) ادـخ لوسر  يهیرگ  نایرج  درک و  مالـس  یباحـص  درم  نآ 

: تفگ درک و  هیرگ  دید و  ار  وا  ناملس  دمآ ، نوریب  هناخ  زا  هتفرگ و  رس  هب  تشاد  امرخ  فیل  زا  هلصو 
! هانزحاو

تسا هنهک  دراد و  هلصو  هدزاود  هک  ار  يرداچ  ص )  ) ربمایپ رتخد  اما  دنشوپب ، ریرح  سدنس و  ياهسابل  ناریا ) هاش   ) يرسک مور و  رـصیق 
!! دنک رس  هب 

: درک ضرع  دمآ و  ص )  ) ربمایپ روضح  هب  س )  ) همطاف
! ادخ لوسر  يا 

رد ام  شرف  هک  تسا  لاس  جنپ  تدـم  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  هکنیا  اب  دـنکیم ، بجعت  نم  سابل  زا  ناملس 
فلع دوخ  رتـش  هب  تسوـپ ، نآ  يور  زور  میباوـخیم و  نآ  يور  هب  بش  هک  دراد  راـصحنا  دنفـسوگ  تسوـپ  کـی  هب  ع )  ) یلع يهناـخ 

. تسا امرخ  فیل  زا  ام  ياکتم  میهدیم و 
: دومرف ناملس  هب  ص )  ) ربمایپ
: قباوسلا لیخلا  یفل  یتنبا  نا 

«. تسا ادخ  هاگرد  رد  ناگدنریگ  تقبس  فص  رد  نیقباس و  زا  نم  رتخد  »
: درک ضرع  س )  ) همطاف هاگنآ 

؟ تسیچ وت  هیرگ  تلع  مدرگ ؛ تیادف  ناج  ردپ 
. دناوخ دوب ، هدرک  لزان  لیئربج  هک  ار  قوف  يهیآ  ود  ص )  ) ربمایپ

: تفگیم یپ  رد  یپ  داتفا و  نیمز  يور  هب  تروص  اب  دینش ، ار  منهج  مان  هک  یتقو  س )  ) همطاف
: رانلا لخد  نمل  لیولا  مث  لیولا 

«. ددرگ خزود  دراو  هک  یسک  رب  ياو  سپس  ياو ، »
: تفگ دینش  ار  هیآ  ناملس  هک  یتقو 
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! مدینشیمن ار  شتآ  مان  نم  دندیردیم و  ار  متسوپ  دنتشکیم و  ارم  منادناخ  مدوب ، يدنفسوگ  شاک 
: تفگ رذوبا 

. مدینشیمن ار  شتآ  مان  دروآیمن و  دوجو  هب  ارم  دوب و  ازان  مردام  شاک  يا 
: تفگ دادقم 

!! مدینشیمن ار  شتآ  مان  متشادن و  یباقع  باسح و  مدوب و  نابایب  رد  ياهدنرپ  شاک  يا 
: دومرف ع )  ) یلع ترضح 

شتـسد سپـس  مدینـشیمن ! ار  منهج  شتآ  مان  درکیمن و  دلوتم  ارم  مردام  شاک  يا  دندیردیم و  ار  مندب  تشوگ  ناگدنرد  شاک ، يا 
: تفگیم درکیم و  هیرگ  تشاذگ و  شرس  رب  ار 

ۀَماَیِْقلا ِرَفَس  ِیف  ُهاَداَز  َۀَِّلق  اَو  ُهاَرَفَس  َدُْعب  اَو 
…

«! تمایق رفس  هار  يهشوت  یمک  زا  ياو  رفس ، يرود  زا  ياو  »
دوریمن و ناـشتدایع  هب  یـسک  هک  دنتـسه  یناراـمیب  ناـنآ  دـیابریم ، رد  ار  اـهنآ  شتآ  دـنوریم و  شتآ  يوس  هب  راـکهنگ )  ) مدرم هک 

كاروخ دیامنیمن ، اهر  شتآ  دنب  زا  ار  اهنآ  یسک  هک  دنتسه  یناریسا  دنکیمن و  نامرد  ار  اهنآ  ياهمخز  یسک  هک  دنتـسه  یناحورجم 
دوـب هـبنپ  زا  هـک  یئاهــسابل  اـیند  رد  هـکنآ  زا  سپ  دــندرگیم و  ور  ریز و  شتآ  تاـقبط  ناـیم  رد  تـسا و  شتآ  زا  اـهنآ  یندــیماشآ  و 
خزود رد  کنیا  دندوب ، شوغآمه  دوخ  نارسمه  اب  ایند  رد  هکنآ  زا  سپ  دنشوپیم و  ار  شتآ  ياههعطق  خزود ، رد  کنیا  دندیـشوپیم ،

(439 . ) دنتسه شوغآمه  اهناطیش  اب 

(440 ( ) س  ) ارهز ترضح  راثیا  دهز و 

و هئیطخ » لک  سأر  ایندـلا  بح   » هدـمآ يوبن  فورعم  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ، ناهانگ  يهمه  يهمـشچرس  ایند  بح  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
یگتسبلد نیمه  رطاخ  هب  اهتنایخ  اهغورد ، اهمتس ، اهملظ و  اهتیانج ، اهزواجت ، مامت  هک  دهدیم  ناشن  زین  ام  تادهاشم  تایبرجت و  يهمه 

. تسا یتخبشوخ  تداعس و  یلصا  يهیاپ  یگتسراو  دهز و  هک  دوشیم  نشور  دریگیم ، تروص  توهش  ماقم و  لام ، هب  دیدش 
لاگنچ رد  تراسا  مدـع  یگدازآ و  نامه  دـهز  تقیقح  هکلب  تسین ، عامتجا  زا  یگناگیب  تیناـبهر و  اـیند و  كرت  ینعم  هب  دـهز »  » یلو

. تسا ایند 
نیا رد  ادخ  ياضر  دنیبب  زور  کی  رگا  دشابن . نآ  هب  هتـسباو  هتـسبلد و  دـشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ایند  مامت  رگا  هک  تسا  یـسک  دـهاز » »

: دیوگب لد  ناج و  زا  دشاب و  رضاح  هلماعم  نیا  هب  دشوپب ، مشچ  نآ  يهمه  زا  هک  تسا 
ناج و لام و  زا  یـشوپمشچ  رد  ناـمیا  فرـش و  یگدازآ و  ظـفح  زور  کـی  رگا  سب و  تسود  ار  اـم  هک  هد  نمـشد  هب  ار  ملاـع  ود  ره 

. دنک دنلب  هلذلا » انم  تاهیه   » دایرف دوب  یگدنز 
دایز دراد  رایتخا  رد  ًالعف  هچنآ  زا  هن  دروخب و  فسأت  هداد  تسد  زا  هچنآ  هتشذگ و  رب  هن  هک  تسا  یـسک  دهاز  دیجم  نآرق  يهتفگ  هب  و 

: دشاب لاحشوخ 
(441 « ) مکیتآ امب  اوحرفت  مکتاف و ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  »

. دیشابن نامداش  هتسبلد و  تسا ، هداد  امش  هب  هچنآ  هب  دیروخن و  فسأت  دیاهداد ، تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
: میوریم نارگید  بتک  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ثیداحا  هاگدید  زا  هنیمز  نیا  رد  س )  ) همطاف تیصخش  غارس  هب  هاتوک  زارف  نیا  اب 

: دناهدرک لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  نارگید  رجحنبا و 
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يارب راب  کی  یلو  دـنامیم ، وا  دزن  یتدـم  دـمآیم و  س )  ) ارهز همطاف  شرتخد  غارـس  هب  تسخن  تشگیمزاب ، رفـس  زا  هک  یماـگنه  وا 
. دوب هدرک  نازیوآ  قاطا  رد  رب  ياهدرپ  دندوب و  هتخاس  هراوشوگ  ود  دنبندرگ و  کی  نینچمه  هرقن و  زا  دنبتسد  ود  س )  ) ارهز همطاف 

دمآ و دجـسم  هب  دوب ، نایامن  شاهرهچ  رد  بضغ  راثآ  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  دید ، ار  هرظنم  نیا  دـش و  دراو  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه 
. تسشن ربنم  رب 

. دنک فرص  ادخ  هار  رد  ات  داتسرف  ردپ  دزن  ار  همه  تسا ، تنیز  رصتخم  نامه  رطاخ  هب  ص )  ) ربمغیپ يدونشخان  هک  تسناد  س )  ) همطاف
: دومرف راب  هس  داتفا  نآ  هب  ص )  ) ربمایپ مشچ  هک  یماگنه 

(442 « ) اهوبا اهادف  تلعف ، »
. داب شیادف  هب  شردپ  داد ، ماجنا  متساوخیم  هک  ار  هچنآ  همطاف 

هک تسا  ياهداس  يهدرپ  رتاهبیب  نآ  زا  درادن و  یئاهب  نادنچ  هرقن  زا  ياهراوشوگ  دـنبندرگ و  هرقن و  دنبتـسد  تفج  کی  تسا  حـضاو 
يایاجـس رد  ار  وا  تلیـضف  راـختفا و  درمـشیم و  س )  ) همطاـف نأـش  نود  ار  نیمه  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  یلو  دزیواـیب ، قاـطا  رد  رب  ناـسنا 

. تسنادیم شیناسنا 
دیـشخب یئاهر  نآ  تراسا  زا  ار  دوخ  تفگ و  كرت  ار  ایند  قرب  قرز و  مه  تخومآ ، یبوخ  هب  ردپ  رـضحم  زا  ار  سرد  نیا  س )  ) همطاف

. درک فرص  مورحم  ناگدنب  ادخ و  هار  رد  تشاد  هچنآ  مه  و 
ص)  ) مرکا ربمغیپ  هک  تشادـن  مرحمان  ياهنامهیم  ندـمآ  يارب  هناـخ  رد  یفاـک  شـشوپ  یتح  س )  ) ارهز يهمطاـف  هک  تسا  یثیدـح  رد 

. ددرگ شیرامیب  رد  وا  تدایع  تهج  نانامهیم  ندمآ  يارب  هدامآ  دناشوپب و  ار  دوخ  ات  داد  وا  هب  ار  دوخ  يابع 
لماک یگتسراو  دهز و  رب  يرگید  نشور  لیلد  دش  رازگرب  یگداس  تیاهن  رد  هک  وا  فافز  بش  مسارم  و  س )  ) همطاف يهیزیهج  ناتساد 

. تسوا
رد ار  شلفط  رگید  تسد  اـب  درکیم و  بایـسآ  ناـن  نتخپ  يارب  ار  مدـنگ  تسد  کـی  اـب  هک  اـجنآ  اـت  ع )  ) یلع يهناـخ  رد  وا  تامدـخ 

: تسا اریز  ثیدح  ینعم  نیا  هاوگ  تسوا ، دهز  ماقم  يایوگ  دهاش  همه  تفرگیم ، شوغآ 
: دنکیم لقن  نینچ  یناهفصا  میعنوبا 

(443 « ) اهدی یف  یحرلا  بطق  رثا  ابرو و  اهدی ، تلجم  یتح  ص )  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  تنحط  دقل  »
نایامن شتسد  رد  ساتسد  راثآ  درک و  مرو  دز و  لوات  شتسد  هک  درک  بایسآ  دوخ  تسد  اب  ردقنآ  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  س )  ) همطاف

. تشگ
: هک هدش  لقن  نینچ  کلام  نب  سنا  زا  تسا  تنس  لها  عبانم  نیرتفورعم  زا  هک  دمحا » دنسم   » رد

: دومرف ادخ  لوسر  دمآ ، ص )  ) ربمغیپ تمدخ  هب  رید  حبص ، زامن  يارب  لالب  يزور 
؟ يدمآ رید  ارچ 

: درک ضرع 
: متفگ دوب ، نایرگ  شکدوک  درکیم و  ایسآ  دوخ  تسد  اب  هک  یلاح  رد  متشذگیم  س )  ) همطاف يهناخ  رانک  زا 

. دینک ایسآ  امش  منکیم و  مارآ  ار  كدوک  نم  دیئامرف  هزاجا  رگا  دینک و  مارآ  ار  كدوک  امش  منکیم و  ایسآ  نم  یئامرف  هزاجا  رگا 
: تفگ وا 

. دش مریخأت  ثعاب  رما  نیا  و  درک ) مارآ  ار  شکدوک  وا  مدش و  ندرک  ایسآ  لوغشم  نم  و  ، ) مرتنابرهم وت  زا  مدنزرف  هب  تبسن  نم 
: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

(444 « ) هَّللا کمحر  اهتمحرف  »
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! دنک شتمحر  لومشم  ار  وت  دنوادخ  يدرک ، تبحم  محر و  همطاف  هب  تبسن  وت 
هب شندـمآ  هکم و  ناکرـشم  لباقم  رد  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  عافد  ماقم  رد  شتماهـش  تعاجـش و  هلمج  زا  مالـسا  يوناب  یقالخا  لـئاضف 
نآ كرادم  دانسا و  هتشذگ  ثیداحا  رد  تسین و  هدیشوپ  یـسک  رب  هک  تسا  یبلطم  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ياهمخز  نتـسب  يارب  دحا  نادیم 

. دمآ
يایوگ دهاش  ریز  ثیدـح  تشاد ، همادا  شرمع  تاظحل  نیرخآ  ات  رما  نیا  دوب و  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  ریـسم  رد  دـلوت  يهظحل  زا  وا 

: تسا ینعم  نیا 
میرم نوچمه  ناهج -  تیصخش  اب  نز  راهچ  ندمآ  یتشهب و  هویم  زا  وا  هفطن  داقعنا  و  س )  ) ارهز يهمطاف  مالسا  يوناب  دلوت  ناتـساد  رد 

: تسا هدمآ  وا  دلوت  ماگنه  هب   … و - 
(445 « ) هدجاس ضرالا  یلع  تعقو  نیح  تعقوف  س )  ) همطاف تدلوف  »
. درک هدجس  ادخ  يارب  دلوت  نیح  رد  دش و  دلوتم  همطاف  هنوگ  نیا  هب 

: تسا هدش  لقن  حرش  نیا  هب  یبیجع  ناتساد  سیمع  تنب  ءامسا  زا  باتک  نامه  رد  هک  دوب  دح  نآ  هب  وا  تفع  ماقم 
: دومرف نم  هب  س )  ) همطاف يزور 

هک دـننکفایم  وا  رب  ياهچراپ  اهنت  دـنربیم و  نفد  يارب  يدـنیاشوخان  تروص  هب  تافو  زا  دـعب  ار  دوخ  نانز  هک  هنیدـم  مدرم  راک  زا  نم 
. مدنسرخان تسا  نایامن  نآ  تشپ  زا  ندب  مجح 

: تفگ ءامسا 
هب تشادرب و  ار  لخن  تخرد  زا  یئاههخاش  سپـس  دندرکیم ، لمح  ار  ناگدرم  يهزانج  نآ  اب  هک  ماهدید  يزیچ  هشبح  نیمزرـس  رد  نم 
هک ياهنوگ  هب  دـندراذگیم ، نآ  نورد  ار  ندـب  دـندنکفایم و  نآ  ياهبوچ  يور  ار  ياهچراـپ  هک  دروآرد  یـصوصخم  توباـت  تروص 

. دوبن ادیپ  ندب 
: دومرف درک  هدهاشم  ار  نآ  س )  ) مالسا گرزب  يوناب  همطاف  هک  یماگنه 

( … دیرادرب نآ  اب  ارم  متفر  ایند  زا  نم  هک  یماگنه  و   ) تسا یلاع  بوخ و  رایسب 
: تسا هدمآ  ثیدح  نیمه  لیذ  رد  و 

(446 . ) دوب ص )  ) مرکا ربمغیپ  تافو  زا  دعب  وا  مسبت  اهنت  نیا  دومرف و  مسبت  داتفا  نآ  هب  شمشچ  س )  ) همطاف هک  یماگنه 

(447 ( ) مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  شقن  مشش : لصف 

راصنا رجاهم و  نانز  عمج  رد  س )  ) ارهز ترضح  هبطخ 

راصنا رجاهم و  نانز  تدایع 

، تادـئاع تایراصنألا  تارجاهملا و  ءاسنلا  اهیلإ  لخد  هضرملا -  هذـه  یف  اهتافو  ناک  و  تکـشتف -  اهلزنم  یلإ  س )  ) همطاـف تعجر  اـمل 
: اهل نلقف 

؟ هَّللالوسر تنی  ای  تحبصأ  فیک 
: تلاق مث  اهیبأ ، یلع  تلص  هَّللا و  تدمحف 

هانقلا و روخ  دـحلا و  لولفل  ًاحبقف  مهتربس . نأ  دـعب  مهتانـش  مهتمجع و  نأ  دـعب  مهتظفل  نکلاجرل . هیلاق  نکایندـل ، هفئاع  هَّللاو  تحبـصأ 
(! نتفلا فوخ  دجلا و  روثع  و   ) يأرلا لطخ 
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«. نودلاخ مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هَّللا  طخس  نأ  مهسفنأ ، مهل  تمدق  ام  سئبل   » و
. نیملاظلا موقلل  ادعب  ارقع و  اعدجف و  تننش  و  اهتقوأ ) مهتلمح  و   ) اهتقبر مهتدلق  دقل  هَّللاو )  ) مرج ال 

نانز دوب -  يرامیب  یتحاران و  نآ  رثا  رد  مه  ترـضح  تداهـش  هک  دـش -  ضیرم  تشگزاب و  هناخ  هب  س )  ) ارهز ترـضح  هک  یماـگنه 
: دنتفگ دندمآ و  ترضح  تدایع  هب  راصنا  رجاهم و 

؟ تسا هنوگچ  ناتلاح  ربمایپ ، رتخد  يا 
: دومرف سپس  داتسرف و  دورد  شراوگرزب  ردپ  رب  دروآ و  ياج  هب  یهلا  دمح  ترضح 

لوا ِناحتما  اب  مکانبـضغ . امـش  نادرم  هب  تبـسن  ماهدرک و  اهر  ار  نآ  مرفنتم و  امـش  يایند  زا  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  ماهدرک  حبص 
. مداد رارق  تمالم  بضغ و  دروم  ار  نانآ  ناشنامیا ، ِقمع  شیامزآ  اب  مدنکفا و  رود  هب  ار  نانآ 

هچنآ تسا  دب  هچ  و  گنج ! هنتف و  زا  سرت  تیدج و  حور  لزلزت  رکف و  بارطضا  هزین و  یتماقتـسایب  ریـشمش و  ندش  دنُک  رب  گنن  سپ 
. دوب دنهاوخ  باذع  رد  ًامئاد  هدرک و  بضغ  نانآ  رب  دنوادخ  هک  دناهدرک  ایهم  دوخ  يهدنیآ  يارب 

ناشرـس رب  ار  نآ  گنن  مداد و  رارق  ناشـشود  رب  ار  نآ  ینیگنـس  مدـنکفا و  ناـشندرگ  رب  ار  نآ  يهدـالق  هک  دوبن  نیا  زج  هراـچ  نیارباـنب 
. مدنکفا

. دندرگ رود  ادخ  تمحر  زا  دنشاب و  مورحم  کین  راثآ  زا  دنوش و  راچد  الب  هب  داب و  رود  نیملاظ  زا  ریخ  سپ 
! مهحیو

!؟ نیدلاو ایندلا  رمأب  نیبطلا  و  نیبملا ) یحولاب   ) نیمألا حورلا  طبهم  هوبنلا و  دعاوق  هلاسرلا و  یساور  نع  اهوحزحز  ینأ 
. نیبملا نارسخلا  وه  کلذ  الأ 

و هَّللا ) باتک  یف  هرحبت  و   ) هتعقو لاکن  هتأطو و  هدش  و  هفتحل ) هتالابم  هلقو   ) هفیـس ریکن  هنم  هَّللاو  اومقن  نسحلا ؟ یبا  نم  اومقن  يذلا  ام  و 
(. لج زع و   ) هَّللا تاذ  یف  هرمنت 

؟ دندیدنسپن ار  يزیچ  هچ  ع )  ) یلع زا 

! نانآ رب  ياو 
ایند و رما  رد  قذاح  هاگآ و  ناملاع  زا  نیبم و  یحو  اب  نیمألاحور  لوزن  لحم  توبن و  ياـههیاپ  تلاـسر و  دـنلب  ياـههوک  زا  ار  تفـالخ 

. تسا راکشآ  ِنایز  نیا  هک  دینادب  دندناشک . اجک  هب  نید 
؟ دندیدنسپیمن ار  يزیچ  هچ  ع ))  ) یلع  ) نسحلا وبا  زا 

وا رحبت  زا  گنج و  رد  وا  زومآتربع  ياهدروخرب  شیاههلمح و  تدش  شگرم و  زا  وا  یئاورپیب  شریشمش و  تبالـص  زا  مسق ، ادخ  هب 
. دندوب یضاران  یهلا  رما  رد  وا  بضغ  دنوادخ و  باتک  رد 

! ثداحلا کبجعأ  دقف  بجعت  نإ  ًابجع و  رهدلا  كارأ  تشع  ام  عمساف و  مله  الأ 
اومدـقأ و هـیرذ  هـیأ  یلع  و  ( ؟ اوکـسمت هورع  هیأـب  و  اودـمتعا ؟) داـمع  يأ  یلع  و  ( ؟ اودنتــسا دانــس  يأ  یلإ  و  اوـهجتا ؟) وـحن  يأ  یلإ  )

. ًالدب نیملاظلل  سئب  ریشعلا و  سئبل  یلوملا و  سبئل  اوکرت ؟) نمل  اوراتخا و  نمل  و  ( ؟) اوکنتحا
. لهاکلاب زجعلا  و  محاقلاب ،) نورحلاو  ، ) مداوقلاب یبانذلا  هَّللاو  اولدبتسا 

! ًاعنص نونسحی  مهنأ  نوبسحی  موق  سطاعمل  ًامغرف 
. نورعشی نکلو ال  نودسفملا  مه  مهنإ  الأ 

(448 ( ؟ نومکحت فیک  مکل ، امف  يدهی ؟ نأ  الإ  يدهی  نمأ ال  عبتی ، نا  قحأ  قحلا  یلإ  يدهی  نمفأ  مهحیو !
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!؟ دندرک باختنا  ع )  ) یلع ياج  هب  ار  یسک  هچ 

تفرگیم و سنا  وا  اب  دـندرکیم  يراددوخ  دوب  هدرپس  ع ))  ) یلع  ) وا هب  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  يراـهم  نتفرگ  زا  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب 
بارطضا هب  نآ  يهراوس  دوشن و  هتسخ  نآ  يهدنهد  تکرح  دنکن و  یمخز  ار  راهم  نتسب  لحم  هک  دادیم  ریـس  یمارآ  هب  نانچ  ار  نانآ 

دولآلـگ نآ  يوس  ود  دـشاب و  زیربل  رهن  فرط  ود  زا  نآ  بآ  هک  دُربیم  عیـسو  لـالز و  اراوگ و  ناوارف و  یبآ  رـس  رب  ار  ناـنآ  و  دـتفین .
، درکیمن هدافتسا  نآ  زا  دوخ  یلو  تسا  هدیدنسپ  ار  یباریس  نانآ  يارب  هک  یلاح  رد  و  دروآیم . نوریب  باریـس  اجنآ  زا  ار  نانآ  دوشن و 

. یگنسرگ تدش  عفد  باریس و  شطع  عفر  ردق  هب  رگم 
يدوز هب  سپ  دـندینادرگ ، يور  قح  زا  نانآ  یلو  دـشیم ، هدوشگ  نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  دـندرپسیم  وا  هب  ار  تفـالخ  رگا  و 

دناهدرک بسک  هچنآ  يازـس  يدوز  هب  دندومن  ملظ  هک  یناسک  دیامنیم و  هذخاؤم  دـناهدرک  بسک  دوخ  يارب  هچنآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ 
. دنوش یتبقاع  نینچ  عنام  دنناوتیمن  دسریم و  نانآ  هب 

تفالخ بصغ  تبقاع  ینیبشیپ 

. ًارقمم ًافاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  عالط  اوبلتحا  مث  جتنت . امثیر  هرظنف  تحقل ، دقل  هَّللا  رمعل  امأ 
. نولوألا سسأ  ام  بغ  نولاتلا  فرعی  نولطبملا و  رسخی  کلانه 

لماش و مئاد )  ) جره و  مشاغ ) دـتعم  هوطـس  و   ) مراص فیـسب  اورـشبأ  اشأج و  هنتفلل  اونإمطا  ًاـسفن و  مکـسفنأ  نع  کـلذ ) دـعب   ) اوبیط مث 
اهل متنأ  اهومکمزلنا و  مکیلع ، تیمع  دـق  مکب و  ینأ  و  مکل ! هرـسح  اـیف  ًادیـصح . مکعمج  ًادـیهز و  مکئیف  عدـی  نیملاـظلا ، نم  دادبتـسا 

(449 ( !؟ نوهراک
بجعت هب  ار  وت  هثداح  نیمه  هک  نادـب  ینک  بجعت  رگا  و  داد ! دـهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  یبیجع  رما  راگزور  ياهدـنز  ات  و  ونـشب . ایب و  ناه ،

! تسا هتشاداو 
!؟ دندروآ يور  وس  مادک  هب 

!؟ دندومن اکتا  هاگهیکت  مادک  هب  و 
!؟ دندومن دامتعا  هیاپ  مادک  هب 

!؟ دندز گنچ  يزیواتسد  مادک  هب  و 
!؟ دندش هریچ  نانآ  رب  دندرک و  مادقا  ياهّیرذ  نیمادک  دض  رب  و 

!؟ دندومن اهر  یسک  هچ  يارب  دندرک و  باختنا  یسک  هچ  يارب  و 
! یناتسود دب  هچ  یتسرپرس و  دب  هچ 

. تسا ینیزگیاج  دب  هچ  نیملاظ  يارب  و 
رارق دوخ  نادـمتعم  ياج  هب  ار  ناگیامورف  هاگآ و  ریلد  ياج  هب  ار  نادان  يوسرت  نازاتـشیپ و  ياـج  هب  ار  ناگدـنام  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب 
یلو دندسفم  نانآ  هک  دینادب  دنهدیم . ماجنا  یتسرد  راک  دننکیم  نامگ  هک  یموق  دنوش  نامیشپ  داب و  هدیلام  كاخ  رب  ناشینیب  دنداد .

. دننادیمن دوخ 
! نانآ رب  ياو 

؟ دوش تیاده  هکنآ  رگم  هتفاین  تیاده  دوخ  هک  یسک  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازس  دنکیم ، تیاده  قح  هب  هک  یسک  ایآ 
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!؟ دینکیم مکح  هنوگچ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  امش 
هبکار و عتعتی  و ال  هرئاس ) لکیال  و   ) ُهشاشخ ملکیال  احجس  اریس  مهب  راسل  هقلتعال و  ص )  ) هَّللالوسر هیلإ  هذبن  مامز  نع  اوفاکت  ول  هَّللات  و 

لئاطب هنم  لحتم  ریغ  يرلا ، مهل  ریخت  دق  اناطب  مهردصأل  و  هابناج ) قنرتی  و ال   ) هاتفـض حفطت  اضافـضف  ًایفاص )  ) ایور اریمن  ًالهنم  مهدروأل 
. ضرألا ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  تحتفل  بغاسلا و  هروس  هعدر  لهانلا و  رمغب  الإ 

(. نیزجعمب مه  ام  اوبسک و  ام  تائیس  مهبیصیس  ءالؤه  نم  اوملظ  نیذلاو   ) نوبسکی اوناک  امب  هَّلل  مهذخأیس  اوغب ) مهنکلو  )

ع)  ) یلع قح  بصغ  اب  تما  تراسخ 

نآ زا  هاگنآ  ددرگ . رهاظ  شاهرمث  ات  دینامب  رظتنم  یهاتوک  نامز  سپ  تسا ! هدش  رادراب  هنتف  نونکامه  دنوادخ ، یلازی  هب ال  مسق  دـینادب 
ناینیـشیپ هچنآ  يهجیتن  زا  ناگدنیآ  دـننکیم و  نایز  لطاب  لها  هک  تسا  هاگنآ  دیـشونب . هدنـشک  خـلت  مس  هزات و  نوخ  زا  زیربل  يهساک 

. دنوشیم هاگآ  دناهدراذگ  هیاپ 
يهبلغ رهق و  هدـنرب و  يریـشمش  رب  ار  امـش  داـب  تراـشب  دـینک و  يوق  هنتف  لوزن  يارب  ار  دوخ  بلق  دـینک و  تحار  ار  دوـخ  لاـیخ  سپس 
یقاـب یمک  زیچ  امـش  يارب  دـنکیم و  تراـغ  ار  یمومع  لاوما  هک  نیملاـظ  یئوگروز  یموـمع و  یمئاد و  جرم  جره و  ملاـظ و  زواـجتم 

. دیامنیم دوبان  هدرک و  ورد  ار  امش  عمج  دراذگیم و 
! امش رب  سوسفا 

؟ دیوشیم یمگردرس  راچد  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ 
!؟ دیتسین لیام  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  مینالوبقب  امش  هب  روز  هب  ار  قح  ایآ 

: هلفغ نب  دیوس  لاق 
: اولاق نیرذتعم و  راصنالا  نیرجاهملا و  هوجو  نم  موق  اهیلإ  ءاجف  نهلاجر ، یلع  س )  ) اهلوق ءاسنلا  تداعأف 

. هریغ یلإ  هنع  انلدع  امل  دقعلا  مکحن  دهعلا و  مربن  نأ  لبق  نم  رمألا  اذه  انل  رکذ  نسحلا  وبا  ناک  ول  ءاسنلا  هدیس  ای 
. مکریصقت دعب  رمأ  مکریذعت و ال  دعب  رذع  الف  ینع  مکیلإ  س :)  ) تلاقف

تسین هتفریذپ  هک  يرذع 

: دیوگیم هلفغ  نب  دیوس 
. دندرک وگزاب  دوخ  نادرم  يارب  ار  س )  ) ارهز ترضح  تاشیامرف  هدننک  تدایع  نانز 

: دنتفگ هدمآ و  ترضح  دزن  یهاوخرذع  ناونع  هب  راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  زا  ياهدع  نآ ، وریپ 
وا ام  دشیم ، روآدای  ام  هب  مینک  مکحم  ار  يدقع  میدنبب و  ینامیپ  هکنآ  زا  لبق  ار  هلئسم  نیا  ع ))  ) یلع  ) نسحلا وبا  رگا  ءاسنلا ، هدیس  يا 

. میتفریمن يرگید  غارس  هدرکن و  اهر  ار 
: دومرف س )  ) ارهز ترضح 

هدنامن یقاب  ینخس  چیه  ياج  امـش  ياهیهاتوک  اب  تسین و  هتفریذپ  امـش  رذع  ناتهدوهیب  ياههناهب  اب  هک  دینک ،) سب   ) دیوش رود  نم  زا 
! تسا

س)  ) ارهز ترضح  ياههبطخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما تیالو 
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هَّللالوسر دجـسم  هب  هنیدم  نانز  زا  یهورگ  نایم  رد  كدف ، بصغ  و  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یمارگ  رتخد 
داریا ار  ییاوتحم  رپ  يهبطخ  اجنآ  رد  هدمآ و  (ص )

(450 . ) تسا هدیدن  ار  نآ  ریظن  خیرات  هک  درک  کیرحت  ار  مدرم  يهفطاع  نانچ  نآ  تخاس و  رثأتم  ار  مدرم  درک و 
نایم هب  نایقتم  يالوم  زا  نخـس  اج  نیدـنچ  رد  دزادرپیم ، بلطم  لصا  هب  هک  هاگنآ  ربماـیپ ؛ رب  دورد  ادـخ و  دـمح  زا  سپ  هبطخ  نیا  رد 

. تسا هدرک  فیصوت  فیرعت و  وا  ریظنیب  تیصخش  زا  هدروآ و 
: مییامنیم زیزع  ناگدنناوخ  میدقت  هراب  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  تالمج  زا  دنچ  ییاهزارف  کنیا 

! سانلا اهیا 
. مکلاجر نود  یمع  نبا  اخا  مکئاسن و  نود  یبا  هودجت  هوفرعت  هوزعت و  ناف  دمحم …  یبا  همطاف و  ینا  اوملعا 

! مدرم يا 
، تسا نم  ردپ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دید  دیهاوخ  دیسانشب ، بوخ  ار  مردپ  دیهاوخب  رگا  متسه ، ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  نم  هک  دینادب 

 … امش نادرم  ردارب  هن  ع ،)  ) یلع میومع  رسپ  ردارب  امش و  نانز  ردپ  هن 
نینمؤملاریما ردارب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  سکع  هب  هکلب  دـنادیم ، ادـخ  ربمایپ  ردارب  ار  ع )  ) یلع اهنت  هن  س )  ) همطاف هک  تسا  هجوت  لباق 

: دنیامرفیم هبطخ  رگید  ياج  رد  سپس  دییامرف .) تقد  . ) دنادیم (ع )
نم ًابیرق  هَّللارما ، یف  ادهتجم  هَّللا ، تاذ  یف  ادورکم  هفیسب ، اهبهل  دمخی  هصمخاب و  اهخامص  أطی  یتح  ءیفکنی  الف  اهتاوهل ، یف  هاخا  فذق 

 … ًاحداک ًاحصان ، ًارمشم ، هَّللا ، ءایلوا  یف  ًادیس  هَّللالوسر ،
اب هکنیا  رگم  تـشگیمن ، رب  زین  وا  داتـسرف و  یم  هزراـبم  گـنج و  لـحارم  نـیرت  كاـنرطخ  هـب  ار  ع )  ) یلع شردارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ 

. دزاس شوماخ  شریشمش  اب  ار  نانآ  نیشتآ  رش  دنک و  بولغم  ار  نمشد  دوخ  تعاجش 
باسح هب  ص )  ) ربمایپ ياـهزار  مرحم  هک  دوب  يدرم  دیـشوک ، یهلا  رما  رد  دـش و  هدوسرف  هک  درک  شـالت  ادـخ  هار  رد  ردـقنآ  ع )  ) یلع

 … دوب لاعف  شالترپ و  مدرم ، زوسلد  تمدخ ، داهج و  هدامآ  هَّللا ، ءایلوا  رورس  وا  دمآیم ،
ییاج ات  دوب ، هدنبوک  نیقفانم  يارب  دنمشزرا و  رایسب  نیبصاغ  ياغوغ  رپ  هتفشآ و  عمج  رضحم  رد  مه  نآ  الاو  تافـص  نیا  ندرک  حرطم 

فارتـعا ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  وا  توخا  و  ع )  ) نینمؤملاریما يرترب  هب  س - )  ) همطاـف باوج  رد  شنانخـس -  زاـغآ  رد  لوا ، يهفیلخ  هک 
. دنکیم

: دومرف ًاحیرص  درک ، داریا  هنیدم  نانز  يارب  س )  ) همطاف هک  ياهبطخ  رد  و 
؟ نسحلا یبا  نم  اومقن  يذلا  ام  و 

هَّللالوسر هذبن  مامز  نع  اوفاکت  ول  هَّللاو  هَّللا  تاذ  یف  هرمنت  هتعق و  لاکن و  هتأط و  هدش و  هفتحب و  هتالابم  هلق  هفیـس و  ریکن  هَّللاو  هنم  اومقن 
 … ایفاص الهنم  مهدروال  هبکار و  عتعتی  هشاشخ و ال  ملکیال  احجس ، ًاریس  مهبراسل  هقلتعال و  هیلا 

؟ دننک ضارعا  ع )  ) نینمؤملاریما زا  دش  ثعاب  هچ 
نانچ نآ  گنج  رد  دوب و  انتعایب  گرم  هب  تبسن  وا  هکنیا  هب  درک و  ورد  ار  نیکرشم  نارس  هک  وا  ریـشمش  رطاخ  هب  رگم  دندرکن  ضارعا 

 … تفرگیم مشخ  ادخ  ياضر  يارب  تشکیم و  تفرگیم و  ار  نانمشد  هک  تفریم  شیپ 
مدرم يو  دنتخاسیمن ، جراخ  وا  فک  زا  دوب ، هداد  رارق  ع )  ) یلع رایتخا  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ار  تفالخ  مامز  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس 

 … یلو دشیمن ، نانآ  هجوتم  یجنر  درد و  چیه  دیناسریم و  دصقم  هب  ملاس  ار  هلفاق  دربیم و  شیپ  لکشم  نودب  ار 
، هداد رارق  يو  رایتخا  رد  مالـسا  ربماـیپ  ادـخ ، بناـج  زا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما قح  هب  تیـالو  زا  حیرـص  روط  هب  زارف  نیا  رد  س )  ) همطاـف

تسا هتخادرپ  نیبصاغ  تموکح  يوس  زا  هدراو  ياهمتس  هب  سپس  هدومن و  میسرت  ار  يولع  تفالخ  حیحص  ریسم  هدروآ و  نایم  هب  نخس 
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…

! دبلطیم يرای  راصنا  نیرجاهم و  زا  س )  ) ارهز همطاف 

همه شالت  کی  هب  شنادـنزرف  رهوش و  رانک  رد  س ،)  ) ارهز يهمطاف  دـندرک ، لاغـشا  ار  ع )  ) یلع تفالخ  یلبق ، هئطوت  اب  نیبصاـغ  نوچ 
: تفگ دمآ و  راصنا  نیرجاهم و  ياههناخ  رد  هب  هنابش  دز و  تسد  هبناج 

! راصنا نیرجاهم و  يا  »
ناتنادنزرف دوخ و  لثم  شنادنزرف  وا و  زا  هک  دـیاهدرک  تعیب  ترـضح  نآ  اب  امـش  متـسه و  امـش  ربمایپ  رتخد  نم  دیباتـشب . ادـخ  يرای  هب 

.(« درکن يرای  ار  وا  یسک  یلو  . ) دییامن لمع  شیوخ  تادهعت  رب  نیاربانب  دینک . عافد 
وربور ناـنآ  یتواـفتیب  يرهمیب و  اـب  نکلو  داد ، همادا  ار  توـعد  نیا  یلاوـتم  بش  لـهچ  س )  ) همطاـف هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  نیا  رد 

(451 . ) تشگ
: دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ع )  ) رقاب ماما  ترضح 

(452 …  ) هل راصتنالا  همطاف  مهلأست  هرصنلا و  مهلأسی  راصنالا  تویب  یلا  الیل  اهبراس  رامح و  یلع  همطاف  لمح  ایلع  نا 
یلع دوخ  رب  هوـالع  دروآیم و  راـصنا  ياـههناخ  رد  هب  دوب ، هدومن  راوس  بکرم  رب  ار  يو  هک  یلاـح  رد  هنابـش  ار  س )  ) همطاـف ع )  ) یلع

. درکیم دادمتسا  شترضح  تفالخ  يارب  نانآ  زا  زین  س )  ) همطاف (ع ،)
هب ع )  ) یلع ترضح  هک  هدومن ، لقن  سابع )  ) ادخ ربمایپ  يومع  ناملـس و  ترـضح  زا  سیق  نب  میلـس  قیرط  زا  ربتعم  دنـس  اب  ّربُش  موحرم 
زج نکلو  دومن  دادمتسا  شیوخ  تفالخ  نتفرگ  يارب  نانآ  زا  هدومن و  هعجارم  ردب  باحصا  يهمه  هب  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف ، هارمه 

. دندرکن یگدامآ  نالعا  لیلق  ياهدع 
: دومرف دندوب  هداد  تبثم  باوج  هک  يدارفا  هورگ  نآ  هب  ترضح 

. دیوش هدامآ  اج  نالف  رد  تسد  رب  حالس  هدیشارت و  ار  شیوخ  ياهرس  گرم ، يارب  تعیب  يهناشن  هب  یگمه  حبص  ادرف 
(453 . ) دماین هنحص  هب  يرگید  سک  ریبز  دادقم و  رذوبا ، ناملس ، زج  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  نیا  رد 

رفن تصـش  دصیـس و  هنابـش  ع ،)  ) ارهز يهمطاف  ترـضح و  نآ  توعد  یپ  رد  هک  میناوخیم  هّیتولاط ) يهبطخ   ) رگید ثیدح  کی  رد  و 
: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما دندرک و  یگدامآ  نالعا 

ریشمش حالس و  لمح  اب  هدیشارت و  ار  شیوخ  ياهرس  دزیخرب ، هزرابم  هب  نانمشد  اب  دوجو ، مامت  اب  نم  رانک  رد  ادرف  دهاوخیم  سک  ره 
راجحا رد  دیـشارت و  ار  شرـس  دوخ  گرم ، يارب  یگدامآ  يهناـشن  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ددرگ . رـضاح  تیّزلا ) راـجحا   ) ناـکم نـالف  رد 

(454 …  ) دشن يربخ  یسک  زا  ناملس ) رامع و  هفیذح ، دادقم ، رذوبا ، : ) رفن جنپ  زج  زور  نآ  رد  دش و  رضاح  ّتیزلا 
: دیوگیم هدومن ، هراشا  خلت  هیضق  نیا  هب  هتشون ، ع )  ) نینمؤملاریما يارب  هک  ياهمان  رد  نایفسوبا  نب  هیواعم  و 

لها يهمه  زا  یتفرگیم و  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  تسد  يدرکیم و  راوس  ییاپراهچ  رب  ار  دوخ  نز  هک  ار  راگزور  نآ  مروآیم  دای  هب  »
(455 . ) دندرکن یگدامآ  نالعا  رفن  جنپ  ای  راهچ و  زج  یلو  يدومنیم ، دادمتسا  ربمایپ  باحصا  ریاس  ردب و 

و ع )  ) نینمؤملاریما تفالخ  يارب  س )  ) ارهز يهمطاف  هک  تسا  نیا  دشابیم ، طوبرم  ام  ثحب  هب  یخیرات  يایاضق  ثیداحا و  نیا  زا  هچنآ 
، دیامن يرای  فده  نیا  هب  ندیسر  رد  ار  ع )  ) یلع درکیم  یعس  هتشاذگ و  هیام  شیوخ  تیـصخش  وربآ و  زا  تفالخ ، نیبصاغ  اب  هزرابم 

 … یلو

ع)  ) نینمؤملاریما تیمولظم  رب  س )  ) ارهز ترضح  ياه  هیرگ 
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بش و هک  دوب  نیمه  دیدیم و  ار  تمایق  ات  اهناسنا  همه  جـنر  تیمورحم و  وا ، تفالخ  بصغ  و  ع )  ) یلع نادـقف  رد  س )  ) ارهز ترـضح 
. درکیم یباتیب  تخیریم و  کشا  زور 

هک اجنآ  ات  تسیرگیم ، اهنآ  يهمه  يهزادـنا  هب  دوب ، هتفر  تمایق  مایق  ات  اهناسنا  همه  هب  هک  گرزب  یمتـس  رطاخ  هب  س )  ) ارهز ترـضح 
نانچ نآ  دوب ، هدرب  هنیدم  لها  زا  ار  شمارآ  هک  تسیرگیم  ردقنآ  وا  تفرگ . مان  نیئاکبلا » سأر   » دش و خـیرات  يهدـننک  هیرگ  نیرتشیب 

. دهد تیلست  یصو  رب  ملظ  یبن و  نادقف  رد  ار  وا  تسناوتیم  لیئربج  اهنت  هک 
. تسا خیرات  هشیمه  ات  اهناسنا  تیمورحم  جنر  س )  ) ارهز جنر 

یـسابع و تفالخ  هیواعم و  تفالخ  لمج ، نیفـص و  وا  دـیدیم ، ار  هرح  يهعقاو  وا  تسا ، اونین  هفیقـس ، يهمادا  هک  دـیدیم  یتحار  هب  وا 
. دوب دهاش  ار  ام  زورما  تیمورحم  ینامثع و 

. تشاد اج  مه  زورما  ناسنا  وا  هاگن  مجح  رد 
. تشاد قح  وا 

. دنک هلان  دیرگب و  هنوگ  نیا  تشاد  قح  وا 
يهدرم ناهذا  رد  ار  لاؤس  نیا  دنک و  ذوفن  كولفم  تعامج  نیا  یگنس  ياهلد  رب  شیاهکشا  دیاش  تسین . زاسراک  شیاهدایرف  هک  اجنآ 
. دزیریم کشا  دنزیم و  هجض  هنوگ  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  تخد  ادخ و  يهبوبحم  س )  ) ارهز ارچ  یتسار  هب  هک  دهد  لکش  اهنآ 

؟ یقح نیمادک  يزیچ و  هچ  ببس  هب 
زا ار  خیرات  ياهناسنا  يهمه  دـنیآ و  درگ  وا  رب  روای  لهچ  دـیوگ و  کیبل  ار  تیالو  دیـشروخ  تعفر  تحاس  دوش و  رادـیب  یتریغ  دـیاش 

. دنناهرب جنر  تیمورحم و 
! یتریغ ترسح  رد  سوسفا  دص  سوسفا و  مه  زاب  اما 

قافن ناهد  رب  یتشم  س )  ) ارهز ترضح  توکس 

رکبوبا و اب  زگره  رگید  تفرگ  میمـصت  وا  تسوا . توکـس  نامه  مدرم ، اب  تجح  مامتا  قافن و  ندرک  اوسر  يارب  س )  ) ارهز مادقا  رگید 
(456 . ) دنام دوخ  میمصت  رس  رب  مه  شتایح  نایاپ  ات  دیوگن و  نخس  رمع 

: دومرف دوب -  هدرک  بصغ  ار  شقح  هک  یلاح  رد  رکبوبا -  هب  وا 
(457 « ) تییح ام  هملکب  کملکا  هَّللاو ال  کیلع  هَّللا  نوعدال  هَّللاو  »

.( تفگ مهاوخن  نخس  ياهملک  وت  اب  ماهدنز  ات  دنگوس  ادخ  هب  منکیم و  نیرفن  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  )
: دومرف وا  هب  دوب  هدناشک  شتآ  هب  ار  اج  نآ  دوب و  هدرب  هلمح  شاهناخ  هب  رمع  هک  یلاح  رد  زین  و 

(458 « ) هَّللا یقلا  یتح  رمع  ملکا  هَّللاو ال  »
: دومرف ود  نآ  هب  وا  زا  تدایع  ماگنه  رد  و  تفگ ). مهاوخن  نخس  رمع  اب  ماهدنز  ات  دنگوس  ادخ  هب  )

(459 « ) ینم امتبکترا  ام  هب و  امتعنص  امب  هیلا  امکنوکشاف  یبر  یقلا  یتح  هملک  یسأر  نم  امکملکا  هَّللاو ال  »
. دوب هدننک  اوسر  نیگنس و  یلیخ  افلخ  يارب  س )  ) ارهز توکس  یفنم و  يهزرابم  نیا  و 

. دینش دیاب  توکس  نابز  زا  ار  اهدایرف  نیرتدنلب  یهاگ  ( 460 . ) دنادرگیمرب ور  ناشیا  زا  درکیم  دروخرب  نانآ  اب  اجک  ره  وا 

اهتریغ يرادیب  نتفگ و  ناذا  تهج  لالب  زا  س )  ) ارهز ترضح  تساوخرد 
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. دوب ص )  ) لوسر نارود  تارطاخ  نتشاد  هگن  هدنز  س ،)  ) ارهز رگید  مادقا 
حرط اب  دنزب و  ییانشور  هب  یبقن  رون و  يوس  هب  ياهچیرد  دمدب و  نانآ  يهدرـسف  دبلاک  رد  نارود ، نآ  يروآدای  ایحا و  اب  تساوخیم  وا 

تحاس یتمه ، دیاش  دنز . رانک  تیالو  دیـشروخ  فارطا  زا  ار  هایـس  میخـض و  ياهربا  ص ،)  ) لوسر نارود  يروآدای  ناهذا و  رد  یلاؤس 
. دیوگ کیبل  ار  دیشروخ  تعفر 

. تسا تفارظ  يرادیب و  راگزومآ  س )  ) ارهز یتسار  هب 
شغارـس هب  هچ  ره  تفگن و  ناذا  رگید  ضارتـعا  ناوـنع  هـب  لـالب  دـنداهن ، راـنک  ار  وا  یـصو  تـفر و  اـیند  زا  ص )  ) ادـخ لوـسر  یتـقو 

رد ار  ص )  ) ربمایپ اـجنآ  رد  و  ( 462 . ) دش دـیعبت  ماش  هب  دوخ  ضارتعا  يهمادا  رد  وا  ( 461 . ) دروآیم رذع  درکیم و  عانتما  دـندمآیم ،
هب وا  دورو  اب  و  ( 463  ) دمآ هنیدم  هب  ربمایپ  ترایز  يارب  ور  نیا  زا  ییآیمن  نم  ترایز  هب  ارچ  هک  دنکیم  تیاکـش  وا  زا  هک  دید  باوخ 

: تفگ دیوگب ، ناذا  هک  تساوخ  وا  زا  س )  ) ارهز هنیدم 
«. مونشب ار  مردپ  نذؤم  يادص  هک  مقاتشم  رایسب  »

: دیچیپ هنیدم  رد  لالب  مرگ  ياوآ  تفر . دجسم  ماب  يالاب  رب  لالب 
«. ربکا هَّللا  »

رد ناکدوک  نانز و  یتح  همه  دروآیم . دجـسم  يوس  هب  باتـش  اب  دیـشکیم و  ار  يرگید  تسد  سک  ره  دندیـشک . راـک  زا  تسد  همه 
. دندوب هتخود  مشچ  وا  ناهد  هب  دندادیم و  شوگ  لالب  يازفاحور  نینط  هب  همه  دش ، لیطعت  هرابکی  هب  هنیدم  دندش . عمج  دجـسم  نوریب 

. تشاد دای  هب  ییاهزور  هنوگ  نیا  رتمک  هنیدم  دیچیپ . هنیدم  رد  اههیرگ  ياه  ياه  دنداتفا . ص )  ) ادخ لوسر  مایا  دای  هب  هاگان 
؟ تفگیمن ناذا  لالب  ارچ  دندرکیم ، لاؤس  رگیدکی  زا  همه 

؟ دیوگیم ناذا  س )  ) ارهز تساوخرد  هب  هدش  هچ 
؟ دنکیم هیرگ  س )  ) ارهز ارچ 

. دمآیم ناشمرش  رکبوبا  اب  ناشتعیب  دوخ و  زا  دنتخادنایم و  ریز  هب  ار  اهرس  سپس  دندرکیم ، هاگن  رگیدکی  هب 
. تخیریم کشا  دیرابیم و  ناراب  نوچ  داتفا  ریدغ و …  ردپ ، نارود  دای  هب  هداد و  شوگ  ناذا  هب  تعامج  هارمه  مه  س )  ) ارهز

: دیچیپ هنیدم  ياضف  رد 
(«. ص  ) هَّللالوسر ادمحم  نا  دهشا  »

. تسا هتفر  ایند  زا  دندرک  نامگ  همه  هک  نانچ  نآ  تفر . لاح  زا  دز و  ياهلان  دایرف و  درواین . تقاط  رگید  س )  ) ارهز
: دندروآرب دایرف  مدرم 

! یتشک ار  ص )  ) هَّللالوسر رتخد  نک . سب  لالب 
. دناسر س )  ) ارهز نیلاب  رب  ار  دوخ  هنوگچ  هک  تسنادن  درک و  اهر  ار  ناذا  لالب 

: تفگ لالب  درک . ناذا  مامتا  تساوخرد  دندروآ . شوه  هب  ار  س )  ) ارهز
(464 . ) تشذگرد دوخ  هتساوخ  زا  س )  ) ارهز مدرم ، ياههیرگ  سامتلا و  لالب ، رارصا  اب  منارگن . امش  ناج  رب  هک  دیرذگ  رد  نیا  زا 

. دوش رادیب  اهتریغ  دوش و  مامت  راک  هک  دوب  کیدزن  رگید  رابکی 
 …! سوسفا اما 

بیاصم و  ع )  ) نیـسح يارب  دندوب و  هدش  عمج  يدـنلب  يالاب  رد  البرک  رد  هک  دزادـنایم  یتعامج  نآ  ياهکشا  دای  هب  ارم  اههیرگ  نیا 
: دنتفگ نانآ  هب  دنتسیرگیم . ع )  ) تیبلها

. تسا هیرگ  ياج  هچ  »
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. دندرکیم تعانق  هیرگ  هب  اهنت  انتعا  یب  نانآ  و  دیباتشب » ع )  ) نیسح کمک  هب 
داجیا یلعج و  ثیداحا  نیغورد و  تاغیلبت  اب  هتفرگ و  ار  ناشسفن  نیبصاغ  نیقفانم و  هچ  رگا  تعامج . نآ  یتسس  یگدومخ و  زا  اتفگش 

و ص )  ) ادخ لوسر  تامادقا  تسین . ناشیدبا  گنن  یتسـس و  يارب  یهیجوت  رذع و  چـیه  اهنیا  اما  دوب ، هدرب  ار  اهنآ  قمر  رورت ، تشحو و 
رب ندرب  تسد  ياج  هب  مدرم  هک  نیا  دـنامیم  نیا  اهنت  دراذـگیمن . یقاـب  ار  يرذـع  چـیه  ياـج  س )  ) ارهز يهدـیچیپ  قیمع و  ياـهماگ 

دندرکیم تعانق  هیرگ  هب  ریشمش ، ياههضبق 
! داب ناشمرش 

ع)  ) نینموملاریما تیمولظم  رب  يدنس  س )  ) ارهز ترضح  تیصو 

یقاب افلخ  ییاوسر  و  ع )  ) یلع تیمولظم  رب  يدنس  دنک و  داجیا  یلاؤس  مدرم  ناهذا  رد  دناوتب  ات  تسجیم  هرهب  یتصرف  ره  زا  س )  ) ارهز
شیوخ تسد  اب  دـنهدن و  تلذ  تراقح و  هب  نت  نیا  زا  شیب  دـننک و  یتکرح  هدرم ، تعامج  نیا  دـیاش  هک  دوب  رکف  نیا  رد  وا  دراذـگ .

. دنزاسن مهارف  ار  دوخ  خزود  شتآ 
نابلاط شیدنادازآ و  ناگدنیآ  ات  دش  دهاوخ  طبض  تبث و  خیرات  رد  نشور  یتجح  هاوگ و  ناونع  هب  مک  تسد  دنتساخن ، اپ  هب  مه  رگا  و 

ریدغ رد  هک  لامکا » يهیآ   » تداهش هب  دننک و  ادج  هرسان  زا  ار  هرس  دنهد و  زیمت  تفالخ ،» مالسا   » زا ار  تیالو » مالـسا   » دنناوتب تقیقح 
. تسا تیالو  هارمه  نید  دنسپادخ ، یضرم و  نید  هک  دننادب  دش ، لزان 

. دوب شتایح  يهمادا  مه  شنتفر  هک  درک  یگدنز  هنوگ  نآ  وا 
. دشاب هنوگ  نیمه  زین  شگرم  دوب ، شخب  يرادیب  زوس و  نمشد  شتایح  هک  هنوگ  نامه  تساوخیم  وا 

. درک تیصو  ور  نیا  زا 
! ناج یلع 

رضاح ماهزانج  عییـشت  رد  دندومن ، مرازآ  دندرک و  متـس  نم  رب  هک  نانآ  هدن  هزاجا  راپـسب و  كاخ  هب  نک و  منفک  هدب و  لسغ  هنابـش  ارم 
. دنشابیم ص )  ) لوسر ادخ و  نانمشد  نانآ  اریز  دنراذگ ، زامن  نم  رب  دنوش و 

(465 «. ) اهیلع ایلصی  رمع و ال  رکبوبا و ال  تتام  اذا  ملعی  نا ال  همطاف  تصوا   » و امهترکذ » نیلجر  ننذؤت  لیلاب و ال  ینفداف  تمانا  اذا  »
: دندیسرپ ع )  ) یلع زا 

؟ يدرک نفد  هنابش  ار  س )  ) ارهز ارچ 
: تفگ

(466 . ) تعامج نآ  را  س )  ) ارهز بضغ  يرازیب و  رطاخ  هب 

ع)  ) نینمؤملاریما نکر  س )  ) ارهز ترضح 

(: ع  ) قداصلا لاق 
: هَّللادبع نب  رباج  لاق 

: ثالثب هتوم  لبق  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلعل  لوقی  ص )  ) هَّللالوسر تعمس 
! نیتناحیرلابا ای  کیلع  مالس 

. کیلع یتفیلخ  هَّللاو  كانکر ، دهنی  لیلق  نعف  ایندلا ، نم  یتناحیرب  کیصوا 
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: یلع لاق  ص )  ) هَّللالوسر ضبق  املف 
(. ص  ) هَّللالوسر یل  لاق  يذلا  ینکر  دحا  اذه 

: یلع لاق  س )  ) همطاف تتام  املف 
(467 (. ) ص  ) هَّللالوسر لاق  يذلا  یناثلا  نکرلا  اذه 

: دیوگیم وا  هک  دنکیم  لقن  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  زا  ع )  ) رقاب ماما  قیرط  زا  ع )  ) قداص ماما  ترضح 
: دندومرفیم ع )  ) یلع هب  شتافو  زا  شیپ  زور  هس  ص )  ) ادخ ربمایپ  مدینش 

! نم يهناحیر  ود  ردپ  يا  وت  رب  مالس 
دنوادـخ هاـگنآ  دـننکیم ، كرت  ار  اـیند  وـت  یـساسا  نکر  ود  يدوز  هب  منکیم . شرافـس  وـت  هب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  مدـنزرف  ود  نـم 

. وت يارب  تسا  نم  هفیلخ  نیشناج و 
: دیوگیم رباج 

: دندومرف ع )  ) نینمؤملاریما دندرک ، تافو  ص )  ) ادخ ربمایپ  نوچ 
: تفگ زین  س )  ) همطاف تداهش  زا  سپ  دوب و  هداد  ربخ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نم  ياهنکر  زا  یکی  نیا 

. دندوب هداد  ربخ  نآ  هب  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  نم  مود  نکر  مه  نیا 
: هکنیا تسا ، هجوت  لباق  هچنآ 

یـساسا نکر  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ربارب  رد  وا ، تیالو  و  ع )  ) یلع زا  تیامح  شقن و  رظن  زا  فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد  س )  ) ارهز يهمطاف 
. تسا هدش  هدناوخ  وا 

ع)  ) نینمؤملاریما ياوزنا  و  س )  ) ارهز ترضح  نادقف 

نیبصاغ اب  هزرابم  يارب  دوب و  مرگلد  س )  ) همطاف دوجو  اب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  دوشیم  هدافتـسا  ربتعم  خیراوت  ددعتم و  ثیداحا  زا 
ع)  ) یلع یلـصا  نکر  س )  ) همطاف نوچ  تخاس - . سویأم  ار  ع )  ) نینمؤملاریما یمارگ ، يوناب  نآ  نادـقف  یلو  تشاد ، يرتشیب  یگدامآ 

: میرادیم میدقت  راصتخا  روط  هب  ار  دوخ  لئالد  کنیا  دوب -  تیالو  يهناوتشپ  و 
ضرع ص )  ) ادـخ لوسر  هب  باطخ  هاگنآ  داد ، رارق  شربق  رانک  رد  ار  وا  ع )  ) نینمؤملاریما دیـسر ، تداهـش  هب  س )  ) ارهز يهمطاف  یتقو 

: درک
! هَّللالوسر ای 

مربیم رس  هب  هودنا  نزح و  رد  هتسویپ  نیا  زا  دعب  تفر . متسد  زا  ییاناوت  تقاط و  دش و  هتساک  مییابیکـش  ربص و  س )  ) همطاف تداهـش  اب 
(468 . ) منارذگیم يرادیب  هب  ار  اهبش  و 

رد نامیا و …  ربص و  همه  نآ  نتشاد  اب  هک  هتشاد ، ع )  ) یلع تیـصخش  رد  یـساسا  شقن  هچ  س )  ) همطاف هک  دهدیم  ناشن  تارابع  نیا 
ار دوخ  هشیمه  يارب  هتـشادن و  یتحار  باوخ  هداد و  تسد  زا  ار  شربص  هک  هدـش ، يدرد  جـنر و  ناـنچ  راـتفرگ  یمارگ ، يوناـب  نادـقف 

. تسا هتفای  ملأتم  نوزحم و 
کی هنومن  ناونع  هب  ام  هک  دراد ، ینوگانوگ  تارابع  نایقتم ، يالوم  تیـصخش  تیالو و  رد  س )  ) همطاف شقن  يهرابرد  دیدحلا  یبا  نبا 

: مینکیم لقن  ار  اهنآ  زا  زارف 
(469 …  ) هنع سانلا  هوجو  تفرصنا  س )  ) همطاف تتام  املف  هیقاب ، همطاف  و  یلع )  ) هیلا سانلا  هوجو  تناک 

نآ تافو  زا  دـعب  نکلو  دوب  هدـش  هتخود  نینمؤملاریما  يوس  هب  مدرم  یلـصا  هجوت  دوب  هدـنز  س )  ) همطاف یتقو  اـت  ص ،)  ) ربماـیپ زا  دـعب 
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. تشگرب ع )  ) یلع زا  نانآ  هجوت  مالسا ، زیزع  يوناب 
ریظنیب تیصخش  هدیـشخب و  تدش  نانچ  نآ  س )  ) همطاف زا  دعب  ار  ع )  ) یلع هب  تراسج  تأرج و  نیخیـش  هک  دراد  یتارابع  رد  یتح  و 

(470 . ) دندرپس یشومارف  هب  مدرم  نایم  رد  ار  يو  هک  دندرک ، دروخ  هنوگ  نآ  ار  يو 
: دنسیونیم هراب  نیا  رد  يراخب  زا  لقن  هب  یسلجم  یقت  دمحم  همالع  موحرم 

 … هتعیابم ٍرکب و  یبا  هحلاصم  سمتلاف  ساـنلا  هوجو  ع )  ) یلع رکنتـسا  تیفوت  اـملف  س )  ) همطاـف هاـیح  هجو  ساـنلا  نم  ع )  ) یلعل ناـک  و 
(471)

درک یبیرغ  ساسحا  ع )  ) نینمؤملاریما وناب ، نآ  تداهش  زا  دعب  یلو  دوب ، مدرم  هجوت  دروم  تیـصخش  ع )  ) یلع دوب ، هدنز  س )  ) همطاف ات 
. دریذپب ار  وا  تعیب  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  اذل  و 

نآ رد  دومن و  يراددوخ  رمع  نتفریذـپ  زا  درک و  توعد  شلزنم  هب  یـصوصخ  روـط  هب  ار  رکبوـبا  ع )  ) یلع هک  تسا  هدـمآ  زارف  نیا  رد 
: تفگ رکبوبا  دوب ، تعیب  هدامآ  ع )  ) یلع نوچ  درک و  هیرگ  رکبوبا  هک  دش ، حرطم  ياهناتسود  بلاطم  سلجم 

تعیب مدرم  نایم  رد  نینمؤملاریما  بش  نامه  ماجنارـس  درکیم . ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  منکیم  جرخ  تیفیک  نامه  هب  ار  كدف  دمآرد  نم 
. دومن

تیالو میرح  زا  عافد 

نآ دـندربیم و  دجـسم  هب  رکبوبا  بصاـغ  هفیلخ  اـب  يراـبجا  تعیب  يارب  هنازوـسلد  عـیجف و  زرط  نآ  اـب  ار  ع )  ) یلع نینموـملاریما  یتـقو 
لوط ار  شمـالک  دوب و  هتخود  رد  هب  ار  شهاـگن  تدـم  یماـمت  رد  ع )  ) نینمؤـملاریما دنتـشاد ، اور  ترـضح  هب  تبـسن  ار  اـهیمارتحایب 

. دناهرب نانآ  لاگنچ  زا  ار  وا  دسر و  رد  زا  س )  ) شیارهز دیاش  ات  تسا ، رظتنم  ایوگ  دادیم ،
هب هک  س )  ) موثلکما و  س )  ) بنیز ياهکـشا  اههچب و  دایرف  زا  هک  نیمه  هتـسشن  لوات  هب  نت  هتـسخ و  س )  ) يارهز یمخز ، س )  ) يارهز

؟ تساجک یلع  هضف  یلع »؟ َنیَا   » دیسرپ هلصافالب  دمآ ، شوه  هب  ياهظحل  يارب  تخیریم  شتروص 
اهنت نمـشد  لاـگنچ  رد  تسناوتیمن  مه  ار  یلع  اـما  دوـبن ، شنداتـسیا  ناوـت  هچرگ  درواـین . باـت  دـندرب  دجـسم  هب  ار  وا  هک  دینـش  اـت  و 

! دیود دجسم  فرط  هب  گنردیب  دراذگب .
؟ دوب هتشاد  هگن  اپرب  هنوگ  نیا  ار  وا  ناوت  مادک  منادیمن 

رگید اـسب  هچ  دـسرب  رید  رگا  هک  تسنادیم  بوـخ  وا  دوـب ، ع )  ) یلع درد  دوـبن ، شدوـخ  درد  مه  شلد  رد  دوـب ، ع )  ) یلع شرکف  همه 
! تسشن درد  رس  زا  اهراب  اما  راب  دنچ  منادیمن  هار  رد  دنیبن . ار  ع )  ) یلع شماما ، زگره 

لوسر نهاریپ  اب  عقوم ، هب  هچ  دمآ و  س )  ) ارهز دش . هتخود  رد  هب  اههاگن  یمامت  ناهگان  دـندوب . هتفرگ  ار  شدرگ  مشاهینب  نانز  هضف و 
. کشا رپ  یمشچ  هتسکش و  یلاب  اب  اما  تسد ، رد  نینسح  تسد  رس و  رب  (ص )

قه قه  يادص  تسـشن ، کشا  هب  اهمـشچ  همه  دادیمن . شناما  هیرگ  دوب ، هدرب  ار  شناوت  درد  دز  هحیـص  راب  نیدنچ  س ،)  ) ارهز همطاف 
ینینط ناهگان  تسیرگیم ، مه  راوید  رد و  دنتـسیرگیم . ع )  ) یلع تیمولظم  و  س )  ) ارهز تیموصعم  رب  همه  تشادرب ، ار  دجـسم  هیرگ 

: دیوگیم نخس  هک  تسا  ربمایپ  ایوگ  دیچیپ  دجسم  ياضف  رد  ییادخ 
! یمع نبا  نع  ولخ  »

یلاعت كرابت و  هَّللا  یلا  نخرصال  یسار و  یلع  هَّللالوسر  صیمق  نعضال  يرعش و  نرتشال  هنع  اولخت  مل  نئل  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلاوف 
«. يدلو نم  هَّللا  یلع  مرکاب  لیصفلا  ینم و ال  هیلا  یلع  مرکاب  حلاص  هقان  امف 

! ار میومع  رسپ  دینک  اهر 
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لوسر نهاریپ  هدرک و  هنهرب  دوخ  رـس  دیرادنرب  ع ))  ) نینمؤملاریما  ) يو زا  تسد  رگا  داتـسرف  قح  هب  ار  ص )  ) دمحم هک  ییادخ  هب  مسق 
. منکیم نیرفن  ار  ناتهمه  دروآ و  مهاوخرب  دایرف  ادخ  ربارب  رد  هدنکفا و  رس  رب  ار  ادخ 

. رتردقمک وا  يهچب  زا  مناکدوک  هن  مرتجرامک و  حلاص  يهقان  زا  نم  هن  ادخ  هب 

ع)  ) نینمؤملاریما زا  عافد  رد  س )  ) ارهز ترضح  ندش  لئاح 

ار نامز  نیمز و  یهاگنمین  اب  تسناوتیم  ناملس ، هتفگ  هب  هک  ع )  ) نینمؤملاریما دندروآ ، موجه  س )  ) ارهز ترضح  هناخ  هب  هکنآ  زا  دعب 
. دندیشکیم رتشیب  هچره  تدش  اب  هتخادنا و  شندرگ  هب  نامسیر  دندروآرد و  هرصاحم  هب  دریگب ، ار  ناشیتسه  دچیپ و  مهرد 

تایح هک  دوب  هتخومآ  ام  هب  دوخ  دوب و  تداهـش  راگزومآ  وا  اـما  هتخادـنا . شیاـپ  زا  هدرب و  ار  شقمر  درد ، هچرگ  س )  ) ارهز ترـضح 
. تیالو هار  رد  ندش  هتشک  زا  رتالاب  یباختنا  هچ  و  تسوا . باختنا  ورگ  رد  یمدآ 

دوخ گنردیب  هک  دوب  نیا  درک . هلماعم  اجکی  ادـخ  اب  ار  دوخ  یتسه  یمامت  تخیر و  ع )  ) یلع ياـپ  رد  مه  ار  قمر  مین  نیمه  دـیاب  سپ 
يا دـیربب . ار  ع )  ) یلع مراذـگیمن  مسق  ادـخ  هب  هک  درک . لئاح  اهنآ  و  ع )  ) نینمؤملاریما نیب  دـنک و  اج  زا  تهاقن  تحارج و  همه  اـب  ار 
همه نآ  هب  لـمع  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  تیبلـها  هب  تبحم  ياـنعم  تسا  نیا  دـیدرک . تناـیخ  شلوـسر  ادـخ و  هب  دوز  هـچ  امـش  رب  ياو 

؟!؟ وا ياهشرافس 
نیرفن هک  یتفاییم  هاگنآ  مدرکیم و  نیرفن  دـنوش ، یهلا  يالب  راتفرگ  ناـهانگیب  هک  متـشادن  نیا  میب  رگا  باـطخ  هداز  يا  مسق  ادـخ  هب 

مه زاب  تفاکش و  ار  نامسآ  هنیـس  ياهنایزات  ریفـص  رگید ، رابکی  هک  دوب  هدناسرن  رخآ  هب  ار  شمالک  زونه  دریذپیم ، ققحت  دوز  هچ  نم 
. دیشک نوخ  زا  یطخ  قیاقش  مادنا  رب 

. دنهد ناج  دوب  کیدزن  ع )  ) نینسح نیبنیز و  اههچب ، دیزرل ، شرع 
چیه هک  تسـشن  نوخ  زا  یطخ  ص )  ) ادـخ لوسر  ياههسوب  ياج  ياج  رب  هک  هاگنآ  تشذـگ . هچ  هناخ  لها  رب  ینادیم  وت  طقف  ایادـخ 

. تسین ندینش  يارای  ار  یشوگ  چیه  نتفگ و  ناوت  ار  ینابز 
دجـسم هب  ناشک  ناشک  ار  نینمؤملاریما  هلاجر ، یتشم  تخیرورف ، یقیاـقد  يارب  تیـالو  رگنـس  نیرخآ  داـتفا ، اـپ  زا  س )  ) ارهز ترـضح 

دیـشروخ و ندرگ  رب  نامـسیر  ندـید  يارب  همه  دوـب ، رپ  اـهامنمدآ  زا  اـههچوک  دربیم . تقر  ع )  ) یلع لاـح  رب  دـیدیم  هک  ره  دـندرب ،
شردارب هب  نوراـه  هک  تـفگ  ناـمه  درک و  ص )  ) ربماـیپ يوـس  هـب  ور  هار  رد  ع )  ) نینمؤـملاریما دندیـشکیم  ندرگ  ضحم ، تیموـلظم 

: تفگ لیئارساینب  دوهی  لباقم  رد  یسوم 
. دنشکب ارم  تسا  کیدزن  دندش و  طلسم  نم  رب  موق  نیا  ردارب ، یننولتقی ، اوداک  ینوفعضتسا و  موقلا  نا  ما ، نبای 

تفالخ بصغ  زا  سپ  س )  ) ارهز ترضح  لمعلاسکع 

یلع تسد  زا  ار  تفالخ  دنتـسناوت  یلبق  يهدش  باسح  يزیرهمانرب  اب  س )  ) همطاف یلع و  نانمـشد  درک و  تافو  ص )  ) ادـخ ربمایپ  نوچ 
اب هدـش و  هزرابم  نادـیم  دراو  ناوت  مامت  اب  زین  مالـسا  ربماـیپ  یمارگ  رتخد  ًـالباقتم  دـننک ، مورحم  شقح  زا  ار  قح  بحاـص  هتفرگ و  (ع )

. درک مایق  بصاغ  تموکح  هیلع  اههویش ، اههار و  عاونا 
ياـههناخ رد  هـب  ادـخ  لوـسر  تـلحر  زا  سپ  زور  لـهچ  اـت  ع ))  ) نیـسح نـسح و   ) شنادـنزرف هارمه  هـب  ع )  ) نینمؤـملاریما راـنک  رد  وا 

(472 . ) دادیم رادشه  تقو  تموکح  طسوت  تفالخ ، بصغ  رد  ار  نانآ  تفریم و  راصنا  نیرجاهم و 
موکحم دوب ، كدف  بصاغ  هک  ار  وا  تساخرب و  هزرابم  هب  رکبوبا  اب  راصنا  نیرجاهم و  نایم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دجسم  رد  س )  ) همطاف
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هدش مولظم  ص )  ) ربمایپ رتخد  دنتسناد  همه  هک  تخاس  مهارف  يوج  تشاداو و  هیرگ  هب  دوخ  نانخس  اب  ار  دجسم  رد  رضاح  مدرم  درک و 
. تسا

شور دریگب ، سپ  ار  شیوخ  يهتفر  داـب  رب  قـح  درب و  شیپ  هب  يراـک  تفـالخ ، نابـصاغ  ربارب  رد  تسناوـتن  نوـچ  س )  ) موـلظم يارهز 
هچ رگا  تسا ، یضاران  تقو  تموکح  زا  هک  داد  ناشن  دوخ  مشچ  کشا  اب  زور  بش و  درک و  عورـش  هیرگ  تروص  هب  ار  دوخ  یتازرابم 

. دوب اههلان  نیا  رد  لوا  هزیگنا  ردپ ، قارف  و  ص )  ) ربمایپ تلحر  ًارهاظ 
یبئاصم رثا  رد  وا  هیرگ  هکلب  دنک ، هیرگ  هشیمه  ردـپ  توف  رد  هک  تسین  ربصیب  ردـقنآ  ص )  ) ربمایپ رتخد  هک  دنتـسنادیم  ناگمه  یلو 

. تسا هدرک  مهارف  وا  يارب  بصاغ  تموکح  هک  تسا 
: دسیونیم دوخ  خیرات  رد  تنس  لها  راگن  خیرات 

درک ردپ  ربق  يوس  هب  ور  ود  نآ  متس  زا  درک و  رهق  نانآ  اب  هک  دوب ، تحاران  یـضاران و  مود  لوا و  يهفیلخ  ود  زا  نانچ  نآ  س )  ) همطاف
: دومرف و 

! هاتبا ای 
! هَّللالوسر ای 

(473 ( ؟ هفاحق یبا  نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدعب  انیقل  اذام 
! ادخ لوسر  يا  ردپ و  يا 

!؟ میاهتشاد هفاحق  یبا  رسپ  باطخ و  رسپ  زا  یهایس  راگزور  هچ  وت  زا  دعب  ام 
تموکح يوس  زا  هدراو  ياهمتـس  هب  س )  ) همطاـف ترـضح  شنکاو  دروم  رد  یـسررب  قیقحت و  زا  سپ  یلزتـعم ) ماـما   ) دـیدحلا یبا  نبا 

: دسیونیم تقو 
(474 . ) اهیلع ایلصی  الا  تصوا  اهنا  رمع و  رکب و  یبا  یلع  هدجاو  تتام  اهنا  يدنع  حیحصلاو 

: درک تیصو  تفر و  ایند  زا  رمع  رکبوبا و  زا  درد  رپ  لد  اب  س )  ) همطاف هک  تسا  نیا  مقیقحت  هجیتن 
. دنناوخن زامن  شاهزانج  رب  ود  نآ 

کی ع ،)  ) همطاف نینمؤملاریما و  هب  تقو  تموکح  يهنارگمتـس  تکرح  ربارب  رد  اـهلمعلا ، سکع  نیا  يهمه  هک  دـینکیم  هظحـالم  سپ 
. تسا هداد  ماجنا  ص )  ) ربمایپ رتخد  هک  تسا  یعامتجا  يهزرابم  یسایس و  يهمانرب 

زا ار  اهراک  همه  دنک و  نفد  هنابش  دهد و  لسغ  ار  وا  هنابش  هک  درک  تیـصو  ع )  ) نینمؤملاریما هب  تلیـضف  اب  يوناب  نآ  ساسا  نیمه  رب  و 
. دنکیم یقلت  نانآ  هیلع  یفنم  يهزرابم  یعون  ار  تیصو  نیا  دیامن و  ناهنپ  نابصاغ  مشچ 

زا رود  ار  وا  مسج  قیقد  يزیرهمانرب  کی  اب  ماـگنه  بش  درک و  نفک  داد و  لـسغ  هنابـش  ار  س )  ) همطاـف ع ،)  ) نینمؤملاریما تهج  نیا  زا 
همطاف یتیاضران  يهناشن  دوخ  نیا  دـش و  دـهاوخن  راکـشآ  تمایق  زور  ات  تخاـسن و  راکـشآ  ار  يو  ربق  درک و  نفد  مدرم  يهماـع  مشچ 

. دراد رب  رد  ار  تقو  تموکح  زا  (س )

مالسا ردص  ياهدربن  رد  س )  ) ارهز ترضح  شقن 

س)  ) ارهز ترضح  ینابیتشپ  یتاکرادت و  ياهتیلاعف 

ناونع هب  ع )  ) یلع تسویپ . عوقو  هب  هیرـس ) هوزغ و 48   27  ) یماظن رونام  اـی  دربن  هنیدـم 75  رد  ص )  ) ربمایپ تموکح  لاس  لوط 10  رد 
. تسج تکرش  ایارس  زا  يرایسب  و  ( 475  ) تاوزغ یمامت  رد  روالد  یهدنامرف 
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(476 . ) دیماجنایم لوطب  هام  هس  ای  ود  دودح  ات  هنیدم  زا  اهههبج  دایز  هلصاف  رطاخ  هب  یپایپ  یمزر  ياهتیرومام  نیا  زا  یخرب  هاگ 
ياهتیرومام ای  داهج و  ياهنادـیم  رد  ار  س )  ) همطاف اب  شکرتشم  هلاس  هن  یگدـنز  زا  يدایز  شخب  ع )  ) یلع تفگ ، ناوتیم  قیقحت  هب 

. دوب دوخ  هناشاک  هناخ و  زا  رود  هب  و  دنارذگ . یغیلبت 
اتسار نیا  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  نادنزرف  تیبرت  هناخ و  يهرادا  نیگنس  هفیظو  ییاهنت  هب  س )  ) همطاف شرسمه  ترـضح ، نآ  بایغ  رد 

. دناسر ماجنا  هب  ار  دوخ  یهلا  سدقم و  هفیظو  هدوسآ  يرطاخ  اب  شرگراکیپ  يوش  ات  درکیم  لمع  ياهتسیاش  وحن  هب 
يرای هب  تسجیم . تکرـش  يدادـما  یتامدـخ و  ياهراک  رد  دیـشوکیم . مالـسا  هاپـس  يراـی  يارب  ناوت  ماـمت  اـب  زین  دوخ  س )  ) همطاـف
گنج نیحورجم  يارب  مهرم  هیهت  هب  اهدربن  رد  وا  درکیم . يدردـمه  ادهـش  هداوناخ  اب  تفاتـشیم و  ءادهـش  ناگدـنمزر و  ياههداوناخ 
انـشآ رگدادـما و  نانز  قیوشت  نمـض  تاـیلمع ، مدـقم  طوطخ  تشپ  رد  اـت  تفریم  ههبج  هب  رگدادـما  ناـنز  هارمه  هاـگ  و  تخادرپیم .

(477 . ) دزادرپب شرهوش ) ردپ و   ) شیوخ مراحم  تحارج  ياوادم  هب  ناشریطخ  فئاظو  هب  نانآ  نتخاس 

یگنج نیحورجم  ياوادم  و  س )  ) ارهز ترضح 

گنج لحم  دحا ، رد  ادهش  روبق  ترایز  هب  نتفاتش  ماگنه  س )  ) ارهز يهمطاف  دش ، لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  یحیحـص  ثیدح  رد  هچنانچ 
زا دعب  وا  ندمآ  دنچره  هتشاد ، روضح  گنج  نیا  رد  ترضح  نآ  هک  دناسریم  نیا  دادیم و  ناشن  ًاقیقد  ار  نیکرشم  مالـسا و  هاپـس  نیب 

. دشاب هتفرگ  تروص  ص )  ) ربمایپ ندش  حورجم 
: هک دنکیم  لقن  يدقاو  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

(478 …  ) ههجو نع  مدلا  عسمت  تلعج  هتقنتعاف و  ص )  ) اهیبا هجوب  يذلا  تیأر  دق  ءاسن و  یف  س )  ) همطاف تجرخ 
زا نوخ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دـید ، ار  شردـپ  حورجم  يهرهچ  نوچ  دـش و  جراخ  هناخ  زا  هنیدـم  ناـنز  زا  یهورگ  اـب  س )  ) همطاـف
هب یبآ  درک و  كاپ  ار  وا  ریـشمش  تسـش و  ار  ادـخ  لوسر  هرهچ  ياـهنوخ  دومن و  مهارف  یبآ  سپـس  درکیم . كاـپ  شکراـبم  تروص 

. دشن نکمم  یلو  دماشایب ، هک  داد  ترضح  نآ  تسد 
: تسا هدمآ  خیرات  نیا  رد 

رد دـندرکیم و  لمح  دوخ  اب  بآ  نان و  نانآ  دوب ، نانآ  زا  یکی  س )  ) همطاف هک  دـندوب ، رفن  هدراهچ  دـندوب  هدـمآ  هنیدـم  زا  هک  یناـنز 
(479 . ) دندومنیم اوادم  ار  ناشتاحارج  دندادیم و  نان  بآ و  اهنآ  هب  ناگدنمزر  رانک 

هکم حتف  رد  س )  ) ارهز همطاف 

. تشاد روضح  زین  هکم  حتف  رد  س )  ) ارهز همطاف 
: دیوگ ع )  ) یلع رهاوخ  یناهما » »

رد ع )  ) یلع مردارب  ناهگان  دندوب  ماهناخ  رد  زونه  اهنآ  هک  یلاح  رد  مداد و  هانپ  ار  مرهوش  كرـشم  ناشیوخ  زا  نت  ود  هکم  حتف  زور  رد 
ار ود  نآ  یهاوخب  رگا  متفگ  مداتسیا و  ناشیا  وا و  نایم  دیشک ، ریـشمش  نت  ود  نآ  فرط  هب  دش و  ادیپ  دوب  شوپ  هرز  هراوس و  هک  یلاح 

! یشکب اهنآ  شیپ  مه  ارم  دیاب  یشکب 
نآ مدناسر و  احطب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  همیخ  لحم  هب  ار  دوخ  نم  دشکب . ار  اهنآ  دوب  هدنامن  يزیچ  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  ع )  ) یلع

! تسا رتعطاق  دوخ  رسمه  زا  س )  ) همطاف مدید  متفگ ، شیارب  ار  ارجام  مدید و  ار  س )  ) همطاف یلو  مدرکن ، ادیپ  ار  ترضح 
: تفگ بجعت  اب 
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؟ یهد هانپ  ار  ناکرشم  دیاب  مه  وت 
. مدیبلط ناما  رفن  ود  نآ  يارب  شترضح  زا  دیسر و  ص )  ) ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد 

(480 . ) دومن وشتسش  دنک و  مهارف  بآ  وا  يارب  هک  دومرف  س )  ) همطاف هب  ص )  ) ربمایپ سپس  داد . ناما  نانآ  هب  ص )  ) ربمایپ
رـسمه س ،)  ) همطاف دندیـسر ، ص )  ) ربمایپ روضح  هب  تعیب  مالـسا و  شریذـپ  مالعا  يارب  نیکرـشم  نانز  رگید  دـنه و  هک  مه  یماـگنه 

(481 . ) دنتشاد روضح  بلطملادبع  نانز  زا  یهورگ  و  ص )  ) ربمایپ

ادهش رازم  رانک  رد  س )  ) ارهز همطاف 

تایاور تایآ و  نومـضم  روتـسد و  هب  هکلب  دوبن ، نیـشنهدرپ  نیـشنهناخ و  نز  وا  هک  دـهدیم  ناشن  س )  ) ارهز يهمطاف  یگدـنز  خـیرات 
، ناـنآ گرم  زا  سپ  تـشاد و  تساـخرب  تسـشن و  ناـنآ  اـب  تفاتـشیم و  نادـنواشیوخ  رادـید  هـب  درکیم و  ماـحرا  هلـص  يو  يداـیز ،

. دومنیم ماحرتسا  ناشیارب  لاعتم  دنوادخ  زا  تفریم و  نانآ  رازم  رب  درکیمن و  ناششومارف 
: هدش لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دنسلا  حیحص  ثیدح  رد 

نینثالا و نیب  هرم  هعمج  لک  یف  ءادهـشلا  روبق  یتأت  هکحاضال  هرـشاکرت و  مل  ًاموی ، نیعبـس  همـسخ و  ص )  ) دـمحم دـعب  همطاـف  تشاـع 
(482 . ) نوکرشملا ناک  انهاه  هَّللالوسر و  ناک  انهاه  لوقتف  سیمخلا 

رد راب  ود  ياهتفه  وا  دـشن . هدـید  نادـنخ  لاحـشوخ و  هک  یلاـح  رد  درک ، یگدـنز  زور  جـنپ  داـتفه و  ادـخ  ربماـیپ  زا  دـعب  س )  ) همطاـف
ار نیکرـشم  اب  ص )  ) ادخ لوسر  گنج  لحم  درکیم و  ترایز  ار  اهنآ  تفریم و  دحا  يادهـش  ترایز  هب  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور 

. دادیم ناشن  ًاقیقد 
رب هوالع  س )  ) همطاف هک  دناسریم  هدش ، لقن  یفاک  زا  حیحص  دنس  هب  هک  ثیدح  نیا 

 … دوب هدید  شکرابم  نامشچ  اب  ار  لحم  تشاد و  روضح  زین  دحا  گنج  رد  ًاصخش  ادهش ، رازم  هب  شندمآ  روبق ، لها  ترایز 
: دنکیم لقن  يدقاو  زا  هراب  نیا  رد  تسا ، تنس  لها  ققحم  گرزب و  رایسب  نادنمشناد  زا  یکی  هک  دیدحلا  یبا  نبا  و 

(483 . ) وعدت مهدنع و  یکبتف  هثالثلا  نیمویلا و  نیب  مهیتأت  ص )  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  تناک 
ادهش ناگدرم و  يارب  درکیم و  هیرگ  اجنآ  رد  دمآیم و  دحا  يادهش  روبق  رانک  هب  رابکی  زور  هس  ود  ره  ص )  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  ترضح  و  دومنیم . اعد 
. هل رفغتست  هیلع و  محرتت  هزمح و  ربق  یتأتف  تبس  هادغ  لک  یف  ءادهشلا  روبق  یتأت  تناک  همطاف  نا 

يو يارب  داتسیایم و  ع )  ) هزمح ربق  رانک  رد  درکیم و  ترایز  ار  ادهش  روبق  دمآیم و  دحا  هب  هبنش  زور  ياهحبـص  هتفه  ره  س )  ) همطاف
. دومنیم ماحرتسا  درکیم و  اعد 

رد نانآ  ياهیراکادـف  زا  دومنیم و  ماحرتسا  ناشیارب  تفریم و  ادهـش  روبق  ترایز  هب  س )  ) همطاـف هک  دوشیم  هدافتـسا  اهثیدـح  نیا  زا 
. تخیریم کشا  ناشدای  هب  درکیم و  دای  دحا  گنج 

كدف متفه : لصف 

كدف ییایفارغج  تیعقوم  یخیرات و  يهنیشیپ 

وا دنتفگیم . اخرذ »  » دهاز وا  هب  دوب و  ترـضح  نآ  نیـصصخ  زا  دنمـشناد  یقتم و  دهاز و  دباع و  يدرم  ع )  ) یـسوم ترـضح  نامز  رد 
. درکیم دای  ار  ترضح  نآ  شداروا  اعد و  رد  دینشیم و  ع )  ) یسوم ترضح  زا  ار  ص )  ) یفطصم دمحم  ترضح  لئاضف  تافص و 
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تدابع ار  ادخ  تفریم و  نابایب  ارحـص و  هب  مئاد  وا  درک . رتشیب  ار  دوخ  تضایر  تدابع و  دـهاز  درم  نآ  تفر  ایند  زا  ع )  ) یـسوم نوچ 
ارچ اـجنآ  رد  هنیدـم  ياـمکح  نارتش  دـنتفگیم و  ءاـمکحلا » نئادـم   » ار اـجنآ  هک  دیـسر  رـصم  هنیدـم و  نیب  يداو  کـی  هب  اـت  درکیم ،

. تشادن یتخرد  بآ و  دوب و  هنیدم  کیدزن  يداو  نآ  دندرکیم و 
تالاقم هب  هتـسویپ  دنک و  یبآ  هاچ  دومن و  انب  يدبعم  دـش و  لوغـشم  تدابع  هب  اجنامه  رد  دـمآ و  شـشوخ  دیـسر ، اجنآ  هب  اخرذ  نوچ 

تشه ملع  دوب و  لوغشم  دناوخیم ، تاروت  رد  هک  ع )  ) یلع تبحم  رهم و  و  ص )  ) دمحم تافص  حدم و  تاروت و  توالت  و  ع )  ) یسوم
یلع دـمحم و  زاجعا  زا  ناکم  نآ  رد  درکیم . مکح  دادیم و  رظن  بالرطـسا  رد  یهاگ  تسنادیم . وکین  ار  یبن  لاـیناد  لـمر  كـالفا و 

. دش دایز  نآ  بآ  ات  درک  رفح  ار  نآ  وا  دش و  رادیدپ  یبآ  رپ  يهمشچ  دباع  ءاخرذ  تمرح  و  (ع )
ریاشع لیابق و  نادباع و  نادـهاز و  فرط  زا  هکنآ  ات  دـشیم  رتدایز  زور  ره  يدابآ  تخاس و  ترامع  داهن و  انب  ینادابآ  عرز و  اجنآ  رد 

زا مدرم  دش و  دابآ  هیرق  تشه  ینامز  كدنا  رد  دندرک و  داینب  اهترامع  اههناخ و  دنتخاس و  اهناتـسب  اهغاب و  اجنآ  رد  دنداهن و  يو  هب  ور 
. دندشیم هفاضا  نانچمه  دندمآیم و  وس  ره 

دالوف و زا  ياهچقودنص  ات  داد  روتسد  گرم  ماگنه  دندوب . هدش  رایسب  يو  ناگداز  دنزرف  دنزرف و  هک  یلاح  رد  دیسر  نایاپ  هب  دهاز  رمع 
وا رب  لفق  داهن و  قودنـص  نآ  رد  ار  نآ  تشون و  حول  نآ  رد  ياهمان  تیـصو  شیوخ  تسد  اب  دـنتخاس و  الط  زا  یحول  دـیلکیب و  لـفق 

. دز
تسا و ص )  ) دـمحم يو  مان  هک  دوشیم  ادـیپ  يربمایپ  نم  زا  دـعب  لاس  هاـجنپ  دـصناپ و  رازه و  هک  درک  تیـصو  دوخ  نادـنزرف  هب  دـعب 
زا وا  نوچمه  یعاجش  دنیوگ ، ایلیا »  » ار وا  تاروت  رد  هک  تسا  وا  داماد  دراد و  مان  ع )  ) یلع هک  تسوا  يومع  رـسپ  وا  يهفیلخ  یـصو و 

ادیپ نانآ  نوچ  وا . دالوا  زا  رگم  دشابن  یـصو  زین  ع )  ) یلع زا  دـعب  دـشابن و  يربمایپ  ص )  ) دـمحم زا  دـعب  دوشن و  ادـیپ  ایند  رخآ  ات  مدآ 
رهاـظ ياهزجعم  یلع  زا  یناـمهم  نآ  رد  دربیم و  یناـمهم  هب  دوخ  يهناـخ  رد  ار  ناـنآ  دروآ و  ناـمیا  ناـشیا  رب  یکی  نم  موـق  زا  دـنوش 

. دوشیم
دور هاـچ  هب  هکنآ  نودـب  ار  نآ  یلع  دـتفایم و  یهاـچ  هب  يو  تشگنا  زا  سلجم  نآ  رد  ص )  ) دـمحم رتـشگنا  هک  تسا  نـیا  هزجعم  نآ 

تسوا كرابم  تشگنا  قودنص  نیا  دیلک  هک  دیرب  يو  دزن  ار  قودنـص  اروف  دنک . بلط  امـش  زا  زین  ار  قودنـص  نیمه  دروآیم و  نوریب 
. دیاشگیم ار  نآ  شیوخ  تشگنا  اب  هک 

دیاهدرم و ع )  ) یـسوم نید  زا  رفاک  دینک  فالخ  رگا  هک  دییآرد  يو  نید  رب  همه  دـینیبب  یبرع  ربمایپ  یـصو  زا  ار  هزجعم  نیا  امـش  یتقو 
. ماهدرک يو  يادف  ار  اهنآ  نم  هک  دینک  يو  میلست  دیراد  فرصت  رد  هک  هیرق  تشه  نیا 

اخرذ توف  زا  لاس  هاجنپ  دـصناپ و  رازهکی و  هکنآ  ات  دـندوب  ع )  ) نامزلارخآ ربمایپ  رظتنم  نانآ  درک . میلـست  قح  هب  ناـج  تفگ و  ار  نیا 
هکنآ ات  دش  رتيوق  شراک  تشگ و  رتدنلب  زور  ره  وا  هزجعم  يهزاوآ  دینادرگ و  رونم  دوخ  دوجو  رون  هب  ار  ملاع  راوگرزب  نآ  تشذگ و 

. درک ترجه  هنیدم  هب  تشاذگ و  هکم  ناکرشم  تسد  رد  ار  هکم 
: دیسرپ دید  ار  ص )  ) هَّللالوسر لامج  ات  دومن . روبع  اخرذ  ناگداون  زا  یکی  يهناخ  رد  زا  دوخ  باحصا  اب  ص )  ) ربمایپ يزور 

؟ تسا یسک  هچ  درم  نیا 
: دنتفگ وا  هب 

! وت رب  ياو 
. تسا ع )  ) نامزلارخآ ربمایپ  وا  یسانشیمن ؟ ار  وا 

. دش شوهیب  داتفا و  دز و  ياهرعن  تسا  نامزلارخآ  یبن  وا  هک  تسناد  دینش و  ار  ص )  ) دمحم ترضح  مان  ناوج  نوچ 
. دندومن ربخ  اب  درم  نآ  لاح  زا  ار  ترضح  نآ 
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. دمآ وا  نیلاب  رب  تشگزاب و  ترضح 
. دوب نایامن  شاهرهچ  رب  نامیا  رون  هک  دید  ار  یناوج 

لد زا  یگلمج  دـندید  ار  قلخ  نیا  ناوج  نآ  موق  نوـچ  تسـشن . اـجنآ  رد  داـهن و  دوـخ  كراـبم  يوـناز  رب  تشادرب و  نیمز  زا  ار  وا  رس 
، درک زاب  مشچ  دمآ و  شوه  هب  ناوج  نآ  نوچ  دندش . عمج  ص )  ) ربمایپ درگ  رب  ناوج و  نآ  رس  رب  نانک  يراز  دندش و  ترـضح  بحم 
ار هیـضق  نیا  شردپ  ردام و  درک و  يراج  نابز  رب  ار  ع )  ) یلع تماما  توبن و  دیحوت و  رب  تداهـش  دید و  ترـضح  نآ  رانک  ار  دوخ  رس 

. دنتفگن يزیچ  دندینش و 
شیوخ يهناخ  هب  درک و  هحفاصم  ناشیا  نارای  اـب  دیـسوب و  ار  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) لوسر ترـضح  ياـپ  تسد و  تساـخرب و  سپ 

. دیسریم ترضح  تمدخ  هب  زور  ره  وا  دیشخبن و  يدوس  درادرب  مالسا  زا  تسد  هک  دندرک  تلالد  ار  وا  شردام  ردپ و  دنچ  ره  تفر و 
: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  يزور 

. دنیامن لوبق  ار  مالسا  مردام  ردپ و  هک  ینک  اعد  مراد  انمت  ع ،)  ) هَّللالوسر ای 
: دومرف

. منک هضرع  ناشیا  رب  ار  مالسا  مبلطب و  ار  ناشیا  نم 
: درک ضرع 

منک اپرب  ینامهم  نم  یهد  هزاجا  رگا  دننکیم . لوبق  ار  مالسا  هن  دنیآیم و  امش  دزن  هب  هن  دنراد  توادع  امـش  اب  ناشیا  ع ،)  ) هَّللالوسر ای 
. دنک رثا  اهنآ  لد  رد  نامیا  رون  امش  رادید  رثا  زا  امش و  مودق  تکرب  زا  دیاش  دیروایب  فیرشت  نوچ  مبلطب . ار  امش  و 

. دومن لوبق  ص )  ) ربمایپ
. دمآ ص )  ) ربمایپ غارس  هاگنآ  دومن و  ایهم  ینامهم  بابسا  تفر و  هناخ  هب  ناوج  نآ 

هناخ نورد  دـندید  دـنتفر و  ینامهم  هب  ناوج  نآ  يهناخ  هب  هباحـص  ناصاخ  زا  یتعامج  و  ع )  ) نینمؤملاریما اب  تساـخرب و  ترـضح  نآ 
. درادن ار  تعامج  نآ  شیاجنگ 

. دوب هدنک  دباع  ياخرذ  هک  دوب  یبآ  هاچ  ضوح  اهنآ و  نایم  رد  دوب و  اهنآ  نایم  رد  یضوح  دوب و  غاب  نایم  رد  امنقاط  راهچ 
تمدخ رب  دنتـشاذگ و  هنیـس  رب  بدا  تسد  مه  دـباع  ياخرذ  موق  تخاس و  رـضاح  سلجم  نآ  رد  ار  اهتمعن  عاونا  درب و  اجنآ  هب  ار  نانآ 

. دنداتسیا
هاگان دنزب . ذغاک  نآ  هب  ات  دروآ  نوریب  ار  متاخ  سپ  دیامن . رهم  ات  دندروآ  ص )  ) ربمایپ دزن  يذـغاک  دـندش ، غراف  اذـغ  ندروخ  زا  یتقو 

. داتفا هاچ  رد  ترضح  نآ  تسد  زا  متاخ 
. دندروآ دای  هب  ار  دوخ  دج  تیصو  دندوب  رضاح  هک  دهاز  ءاخرذ  دالوا  دندش و  ریحتم  هرظنم  نیا  ندید  اب  نانآ 

: دومرف درک و  بلط  ار  ع )  ) نینمؤملاریما ص )  ) ربمایپ
. یتسه وت  تالکشم  لالح  هک  روآ  نوریب  هاچ  زا  ار  متاخ  نیا  یلع ، ای 

: تفگ دمآ و  هاچ  نآ  رانک  ع )  ) نینمؤملاریما
دمآ الاب  نوچ  دیآیم . بآ  فک  رب  رتشگنا  دـندید  دـمآ و  الاب  دیـشوج و  هاچ  بآ  دـناوخ . ار  هحتاف  هروس  و  میحرلا » نمحرلا  هَّللا  مسب  »
نوچ دـباع  ياخرذ  موق  داد و  ص )  ) ربماـیپ تسد  هب  دیـسوب و  تشادرب و  بآ  يور  زا  ار  رتشگنا  درب و  كراـبم  تسد  ع )  ) نینمؤملاریما

ار قودنـص  هک  دندوب  نآ  رظتنم  دندوب و  وگتفگ  نیا  رد  دندروآ و  دای  هب  ار  دوخ  دج  تیـصو  دـندید  ع )  ) نینمؤملاریما زا  ار  هزجعم  نیا 
. دنروایب ات  دبلطب  مه 

: دومرف درک و  دهاز  ياخرذ  موق  هب  ور  ع )  ) نینمؤملاریما
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دندینـش و ع )  ) نینمؤملاریما زا  ار  نخـس  نیا  دیروایب . دینک  ام  میلـست  هک  هدرک  تیـصو  هتـشاذگ و  ام  تهج  امـش  گرزب  دج  هک  یتناما 
. دندیسوب بدا  نیمز  دندومن و  ترضح  نآ  میلست  دندروآ و  ار  قودنص  دنتفر و 

. تشادن دیلک  دوب و  هدش  هدز  وا  رب  یمکحم  لفق  دوب و  هدش  هتخاس  فیطل  رایسب  هک  دید  دالوف  زا  یقودنص  درک و  رظن  ترضح 
: دومرف تشاذگ و  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  درک و  اشامت  ار  قودنص  ترضح 

تشادرب و اـعد  هب  ار  كراـبم  تسد  ع )  ) یلع سپ  نک . راکـشآ  وت  زین  ار  نیا  اـمنب و  زاـب  ار  هزجعم  نیا  نک و  زاـب  وت  زین  ار  قودنـص  رد 
. دش زاب  درک و  ییادص  لفق  نآ  ع )  ) نینمؤملاریما تیالو  هب  یلاعت و  قح  تردق  هب  دز . هتسب  لفق  نآ  رب  تشگنا  رس  دناوخ و  يزیچ 

. تسا هتشون  یناربع  طخ  هب  دیفس  يهرقن  اب  حول  نآ  رب  هک  یطخ  الط و  زا  دید  یحول  درک و  رظن  ع )  ) نینمؤملاریما
: دومرف دنادرگزاب و  ترضح  نآ  هب  هرابود  درک و  هاگن  ترضح  نآ  داد . ص )  ) ربمایپ تسد  هب  تشادرب و  ار  حول  نآ 

هدرک رهم  هتـشون و  حول  نآ  رد  دـهاز  ياـخرذ  طـخ  هب  ار  روبزم  بلطم  درک و  رظن  حول  رد  ع )  ) یلع ناوخب . وت  زین  ار  حول  نیا  یلع ، اـی 
. دید

مع و نبا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دوشیم و  رهاظ  نامزلارخآ  ربمایپ  ص )  ) دـمحم لاـس ، هاـجنپ  دـصناپ و  رازه و  زا  دـعب  هک  دوب  هتفگ  وا 
. تسا يو  یصو  داماد و 

هاـچ رد  دـیآیم و  نوریب  ص )  ) دـمحم تشگنا  زا  رتـشگنا  دربیم و  یناـمهم  هب  ار  اـهنآ  وا  دروآیم و  ناـمیا  يو  هب  نم  يهّیرذ  زا  یکی 
وا دزن  ار  نآ  دـبلطیم . امـش  زا  ار  قودنـص  نیا  سپـس  دور . هاچ  هب  هکنآیب  دروآیم  نوریب  هاچ  زا  ار  نآ  يو  یـصو  داماد و  دـتفایم و 

دینک يو  میلست  ار  هیرق  تشه  نیا  تسا و  نایدا  يهمه  خسان  وا  نید  هک  دیئامن  يو  تقیقح  هب  رارقا  دیریذپب و  ار  مالسا  یگمه  دیربب و 
. تسا مارح  ع )  ) وا تیبلها  زج  هب  مدرم  عیمج  رب  امش و  رب  تسا و  وا  قح  هک 

یـصو يادف  نم  ياهیدابآ  اهاتـسور و  نیا  دشاب و  امـش  مصخ  زین  ترـضح  نآ  داب و  امـش  مصخ  دـنوادخ  دـینکن  لمع  ارم  تیـصو  رگا 
. تسا وا  تیبلها  و  ص )  ) دمحم

دندرک ع )  ) نینمؤملاریما يادف  ار  هیرق  تشه  دندروآ و  مالسا  یگمه  دندینـش  دندید و  ار  شیوخ  دج  تیـصو  طخ و  نیا  موق  نآ  یتقو 
«. وت يادف   » ینعی دنداهن ، مان  كادف »  » ار اجنآ  و 

. دومن ص )  ) ربمایپ يادف  ار  اهنآ  ع )  ) نینمؤملاریما هاگنآ 
. درک ع )  ) یلع میلست  زین  س )  ) همطاف داد و  س )  ) همطاف دوخ  دنزرف  هب  ار  اهنآ  مه  ص )  ) ربمایپ

(484 . ) تسا هدش  طقاس  نآ  فلا  لامعتسا  ترثک  زا  هک  هدوب  فلا  اب  كادف »  » لصا رد  كدف  سپ 
: دناهتفگ یضعب 

ندش هدنکارپ  ندش و  زاب  مه  زا  يانعم  هب  كدف »  » ظفل تسا و  هبنپ  نآ  لوصحم  رتشیب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  كدف  هب  نآ  يهیمست  تلع 
. تسا هبنپ  یجالح  و 

(485 . ) تسا هتشاد  تنوکس  كدف  رد  هک  تسا  یسک  لوا  ماه » نب  كدف   » مان هب  دناهتفگ  مه  یضعب 

س)  ) ارهز ترضح  هب  نآ  ياطعا  كدف و  حتف 

ع)  ) نینمؤملاریما ربمایپ و  صخش  تسدب  كدف  حتف 

حتف روتـسد  دنوادخ  بناج  زا  دش و  لزان  لیئربج  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  لبق  لاس  راهچ  دودح  ترجه و  متفه  لاس  رد  ربیخ  حتف  زا  سپ 
دوش و ماجنا  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) ربمایپ صخـش  طسوت  تسیابیم  مادـقا  نیا  هک  دوب  هدـش  حیرـصت  نامرف  نیا  رد  دروآ . ار  كدـف 
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. دننکن تکرش  نآ  رد  ناناملسم 
تکرح ربیخ  زا  دندش و  ادج  رکشل  زا  بش  یکیرات  رد  دندرک و  هدامآ  ار  دوخ  ياهبـسا  دنتـشادرب و  ار  مزال  يهحلـسا  راوگرزب ، ود  نآ 

. دندمآ نآ  يهعلق  رانک  دندیسر و  كدف  نیمزرس  هب  ات  دندرک 
ربمایپ هار  يهقردب  هشیمه  هک  دنوادخ  ینابیتشپ  دوش و  ماجنا  هدش  باسح  تسیابیم  ییانثتـسا و  دوب  يراک  رفن  ود  طسوت  هعلق  کی  حتف 

. دربیم شیپ  يزوریپ  يوس  هب  ار  ارجام  ریسم  دوب  (ص )
هدرب و هاـنپ  هعلق  هب  تشحو  زا  دـندوب ، هتفاـیرد  ار  میظع  يهعلق  نآ  حـتف  ربخ  لـبق  زور  دـندوب و  ربیخ  حـتف  راـبخا  ریگیپ  هک  كدـف  مدرم 

. دندنارذگیم ار  بارطضا  رسارس  یبش  دندوب و  هتسب  مکحم  ار  نآ  ياهرد 
یهار چیه  يداع  تروص  هب  دندیـسر و  هعلق  ياپ  هب  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) ربمایپ دوب ، امرفمکح  هعلق  لخاد  رب  هک  یطیارـش  نینچ  رد 

. تشادن دوجو  هعلق  هب  ذوفن  يارب 
الاب هعلق  راوید  زا  هنایفخم  هک  دـش  نآ  رب  میمـصت  دـندرکیم . ساسحا  هعلق  نوریب  ار  یـسک  دوجو  هعلق  لـخاد  دارفا  دـیابن  رگید  يوس  زا 

. تشادنپ دنهاوخ  هدش  حتف  ار  هعلق  هدید و  هرصاحم  رد  ار  دوخ  هعلق  لها  تروص  نیا  رد  دنیوگب . ناذا  دنلب  يادص  اب  نآ  زارف  رب  دنور و 
. دناسر ماجنا  هب  ار  گرزب  یمادقا  ناوتیم  یتحارب  دنریگیم و  رارف  رب  میمصت  هک  تسا  هاگنآ 

نینمؤملاریما یهلا  يهزجعم  اب  درک و  دنلب  دوخ  اب  ار  وا  تساخرب و  ترضح  سپـس  تفرگ و  رارق  ص )  ) ربمایپ فتک  رب  ع )  ) نینمؤملاریما
(486 . ) دومن دنلب  ریبکت  يادص  تفگ و  ناذا  هعلق  لها  هب  ور  تفرگ ، رارق  راوید  زارف  رب  هک  هاگنآ  تفر . الاب  كدف  يهعلق  راوید  زا  (ع )

دندرک زاب  ارنآ  دنداهن و  هعلق  برد  يوس  هب  ور  نانک  رارف  دنتسه ، هعلق  زارف  رب  ناملسم  نازابرس  دندرکیم  نامگ  هک  كدف  يهعلق  مدرم 
. دنوش هدنکارپ  هعلق  نوریب  ياهنیمز  رد  ات  دندش  جراخ  نآ  زا  و 

دندش ریگرد  نانآ  اب  دنتفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  دوب  رظتنم  هعلق  نوریب  هک  ص )  ) ربمایپ اب  دـمآ و  نییاپ  هعلق  راوید  زا  ع )  ) نینمؤملاریما
. دندش میلست  هیقب  هجیتن  رد  دندیسر و  لتق  هب  ع )  ) نینمؤملاریما تسدب  نانآ  ناگرزب  زا  رفن  هدجیه  و 

. دروآ هنیدم  هب  نانآ  هارمه  ار  مئانغ  دومن و  ریسا  ار  نانآ  نادنزرف  دوخ و  ص )  ) ربمایپ

(487  ) دیجم نآرق  حیرص  مکح  ساسا  رب  مرکا  ربمایپ  یصخش  کلم  كدف 

. دنک هحلاصم  نانآ  اب  فصن  بسانت  هب  ار  لاوما  دنک و  دازآ  ار  ناشدوخ  دندرک  تساوخرد  ص )  ) ربمایپ زا  كدف  نایدوهی 
هک دش  نیا  رب  رارق  درک و  هحلاصم  نانآ  اب  ناشنوخ  ظفح  تنامض  اب  داتسرف و  ار  ع )  ) نینمؤملاریما درک و  لوبق  ار  داهنشیپ  نیا  ترـضح 

«. دنریگب ار  شلاوما  يهمه  دنامب  یقاب  دوخ  نید  رب  سک  ره  دنریگب و  ار  وا  لاوما  سمخ  دوش  ناملسم  كدف  لها  زا  سک  ره  »
. دوش لمع  نادب  خیرات  يهشیمه  ناونع  هب  ات  دش  هداد  نانآ  تسد  هب  دمآرد و  ءاضما  هب  كدف  دوهی  و  ص )  ) ربمایپ نیب  دادرارق  نیا 

دصکی و هنایلاس  دش  رارق  دمآرد و  ص )  ) ربمایپ یصخش  کلم  ناونع  هب  كدف  نیمزرس  دوب و  نانآ  یـصخش  لاوما  ناج و  يهرابرد  نیا 
. دنیامن لاسرا  كدف  دمآرد  ناونع  هب  الط ) يهکس   ) رانید رازه  تسیب 

نودـب ناناملـسم و  یـشکرکشل  نودـب  نیمزرـس  نیا  اریز  تسا ، نآرق  حیرـص  مکح  ساسا  رب  كدـف  ندـش  ص )  ) ربمایپ یـصخش  کلم 
: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  دش . حتف  نانآ  تلاخد  نیرتکچوک 

(488 … « ) ُءاشَی ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر ، َو ال  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  »
(489 … « ) یبْرُْقلا يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  »

دزن میلست  ناونع  هب  ناشدوخ  اجنآ  لها  رگا  یتح  دوش ، حتف  ناناملـسم  یـشکرکشل  نودب  هک  ییاهنیمزرـس  نآرق  حیرـص  يهیآ  نیا  قبط 
تشاد و دـنهاوخن  نآ  رد  یقح  چـیه  ناناملـسم  تسا و  ترـضح  صاـخ  کـلم  نآ  يارـسا  مئاـنغ و  قطاـنم و  نیا  دـنیایب ، ص )  ) ربماـیپ
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. دریگب اهنآ  يهرابرد  دناوتیم  دهاوخب  یمیمصت  ره  دوخ  یصخش  لاوما  ناونع  هب  ترضح 
هب ار  نآ  دـمآرد  دـندرکیم و  راک  نآ  رد  كدـف  مدرم  تسیابیم  هک  دـش  ص )  ) ربمایپ نآ  زا  هچراپکی  تروص  هب  كدـف  نیمزرـس  اذـل 

. دندرکیم تفایرد  ترجا  طقف  دندومنیم و  میلست  ترضح 

دنوادخ روتسد  هب  س )  ) ارهز ترضح  هب  كدف  ياطعا 

. درک هیده  س )  ) ارهز ترضح  هب  ار  كدف  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدش  تباث  يدایز  تایاور  هب 
هب ار  كدـف  ص )  ) ربمایپ هک  دـننکیم  حیرـصت  تسا و  هدـش  لقن  هراـب  نیا  رد  یفلتخم  تاـیاور  تنـس ، لـها  ثیدـح  ریـسفت و  بتک  رد 

. دننکیمن ياهراشا  نآ  یگنوگچ  هب  اما  داد . س )  ) ارهز ترضح 
هک (، 490  ) دشابیم لیزنتلا » دهاوش  ، » تسا هتخادرپ  تیبلها  دروم  رد  هدش  لزان  تایآ  یسررب  هب  هک  تنس  لها  زا  ریسفت  بتک  هلمج  زا 

كدـف ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  تباث  قیرط ، لقن و  تفه  هب  ینیقی ، روط  هب  هقح » یبرقلااذ  تآ  و   » يهفیرـش يهیآ  لیذ  رد 
. دناهدرک ءاطع  س ،)  ) ارهز ترضح  هب  ار 

(491 . ) تسا هدرک  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  زا  هک  دروم  کی  زج  هب  دنکیم ؛ یهتنم  يردخ  دیعس  یبا  هب  ار  تایاور  نیا  دنس 
: تسا نیا  هدرک  لقن  قیرط  تفه  هب  هک  یتیاور  نتم  اما 

: تلزن امل 
(492 « ) هّقح یبرقلااذ  تآ  «و 

(493  ) اکدف اهاطعاف  س )  ) همطاف ص )  ) هَّللالوسر اعد 
: دسیونیم هیآ  نیمه  لیذ  یمثیه  رکب  یبا  ظفاح  و 

(494  ) اکدف اهاطعاف  همطاف  هَّللالوسر  اعد 
لقن ساـبع  نبا  زا  (، 495  ) ساـبع نبا  هب  يرگید  دیعـس و  یبا  هب  یکی  دـنکیم ، یهتنم  رفن  ود  هب  ار  تیاور  دنـس  روـثنملارد  رد  یطوـیس 

: دنکیم
(496 . ) درک ادج  وا  يارب  ار  كدف  تساوخ و  ار  س )  ) همطاف ص )  ) ربمایپ دش  لزان  هیآ  نیا  هک  هاگنآ  »

اطع س )  ) همطاف ترـضح  هب  ار  كدـف  یهلا  روتـسد  هب  ص )  ) هَّللالوسر ترـضح  هک  تسا  يرورـض  یهیدـب و  هعیـش  ءاـملع  دزن  رد  اـما 
(497 . ) دومرف

: مینکیم ءافتکا  هدش  لقن  فلتخم  بتک  رد  هک  تیاور  کی  هب  ام 
(: ص  ) هیبن یلع  هَّللا  لزناف  »… 

عفدا نا  هیلا  هَّللا  یحوأـف  ّهبر ، ع )  ) لـیئربج عـجار  لـیئربج و  کـلذ  یف  عـجارف  مه ، نم  ص )  ) هَّللالوـسر ردـی  ملف  هّقح » یبرقلااذ  تآ  «و 
: اهل لاقف  ص )  ) هَّللالوسر اهاعدف  س ،)  ) همطاف یلا  كدف 

! همطاف ای 
(498 ( ) ص  ) هَّللالوسر هویح  اهیف  اهؤالک  لزی و  ملف  کنم ، هَّللا و  نم  هَّللالوسر  ای  تلبق  دق  كدف ، کیلا  عفدا  نا  ینرما  هَّللا  نا 

: درک لاؤس  لیئربج  زا  ربمایپ  دش ، لزان  هّقح ) یبرقلااذ  ِتآ  و  : ) يهیآ هک  هاگنآ 
؟ تسیک یبرقلااذ 

: درک لزان  یحو  راگدرورپ  فرط  زا  لیئربج 
. نک هیده  س )  ) ارهز ترضح  هب  ار  كدف 
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: دومرف تساوخ و  ار  س )  ) همطاف ص )  ) لوسر ترضح 
. مهدب وت  هب  ار  كدف  هک  هدرک  رما  نم  هب  ادخ 

لوغـشم نآ  رد  س )  ) ارهز ترـضح  نارازگراک  دوب ، تایح  دیق  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ینامز  ات  درک و  لوبق  ار  هیدـه  س )  ) ارهز ترـضح 
. دندوب راک 

: تشاد هضرع  ءادتبا  س )  ) ءارهز ترضح  (: 499  ) دناهتشون نیخّروم  زا  یضعب 
«. درک مهاوخن  فرصت  نآ  رد  نم  دیتسه ، امش  هک  ینامز  ات  دیشابیم . نم  هب  یلوا  امش  »

: دندومرف ص )  ) ربمایپ
«. دنریگب امش  زا  ار  نآ  دننک و  داجیا  لکشم  امش  يارب  نم  زا  دعب  مرادن  تسود  »

: تشاد هضرع  س )  ) همطاف ترضح 
.« دییامرفیم روتسد  امش  هچره  »

هب زین  لاس  ره  تسا و  س )  ) همطاف لام  كدـف  هک  دومرف  مـالعا  اـهنآ  هب  هدومن و  عمج  شرتخد  هناـخ  رد  ار  مدرم  ص )  ) لوسر ترـضح 
. درکیم مالعا  اهنآ 

راذـگاو ص )  ) ربمایپ هب  ار  نآ  تاروما  مامت  یلو  تشاذـگ ، یقاب  دوخ  نارازگراک  ناونع  هب  ار  كدـف  یلاـها  س )  ) همطاـف هک  دوب  اـجنیا 
. درک

(500 . ) دندومنیم ترضح  میدقت  لاس  ره  هک  درک  هعطاقم  كدف  یلاها  اب  رانید  رازه  راهچ  تسیب و  هب  ص )  ) لوسر ترضح 

س)  ) همطاف هب  كدف  يراذگاو 

. دوب كدف  دش  عقاو  عازن  دروم  رکبوبا  و  س )  ) ارهز ترضح  نیب  هک  یعوضوم  نیرتمهم 
. دوب رکنم  رکبوبا  نکیل  هدیشخب ، يو  هب  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دوب  یعدم  س )  ) همطاف ترضح 

نایلاس شجیاتن  راثآ و  هک  دـمآرد  خـیرات  ساسح  ثداوح  زا  یکی  تروص  هب  ًادـعب  یلو  دوب  يداع ، هعفارم  کـی  ادـتبا  رد  روکذـم  عازن 
. دوش یسررب  بلطم  دنچ  دیاب  ددرگ  نشور  قح  هک  نیا  يارب  تسه . هدوب و  نیملسم  هعماج  ریگنماد  زارد 

؟ هن ای  دشخبب  شرتخد  هب  ار  یتلود  یضارا  زا  يرادقم  هتشاد  قح  اعرش  مرکا  ربمغیپ  ایآ  لوا : بلطم 
: دیوگب یسک  تسا  نکمم 

يهیریخ روما  ثادحا  رد  اهنآ  دئاوع  دـنامب و  یقاب  تلود  کلم  هب  دـیاب  یتلود  ياهنیمز  دراد . قلعت  تلم  مومع  هب  یتلود  لاوما  مئانغ و 
کلم کی  هک  ار  كدف  تسین  نکمم  دراد  تینوصم  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  يربمغیپ  يارب  نیاربانب ، دسرب . فرصم  هب  هعفنملاماع 

. دنک راذگاو  شرتخد  هب  هدوب  هصلاخ 
: تفگ ناوتیم  بلطم  نیا  خساپ  رد 

یـسررب دروم  قیمع  روط  هب  دـناوتیمن  هاتوک  قاروا  نیا  رد  هک  تسا  راوشد  رادهنماد و  ثحب  کـی  یمالـسا  تلود  لاوما  لاـفنا و  ثحب 
: تفگ ناوتیم  يریگهجیتن  راصتخا و  روط  هب  نکیل  دریگ . رارق 

البق هک  نانچ  نکیل  تشاد ، قلعت  مالـسا  یعرـش  مکاح  ینعی  تماما ، توبن و  ماقم  هب  دوب و  یمومع  لاوما  مئانغ و  زا  یکی  كدف  هچرگ 
ءزج لاوما  هنوگ  نیا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  يهریس  یمالسا و  صوصن  قبط  رب  دش و  حوتفم  ناناملسم  يارب  گنج  هب  لسوت  نودب  دش  هتفگ 

اب یلو  دراد ، قلعت  مالـسا  یعرـش  مکاح  ماقم  هب  تسین و  یـصخش  کلم  هصلاخ  كالما  هتبلا  دوشیم . بوسحم  ربمغیپ  يهصلاـخ  لاوما 
عیـسو و تارایتخا  ياراد  درادـن و  یتیدودـحم  فرـصم  دروم  رد  اما  تسا ، ربمغیپ  تسد  رد  اهنآ  رایتخا  دراد . قرف  یمومع  لاوما  ریاـس 
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. تسا يراد  هنماد 
. تسا هدش  راذگاو  وا  یشیدناتحلصم  دیدحالص و  هب  اهنآ  فرصم 

نآ عفانم  زا  هک  دـنک  راذـگاو  ینیعم  صاخـشا  ای  صخـش  هب  ار  نآ  زا  یتاـعطق  اـی  هعطق  دـناوتیم  درک  اـضتقا  یمومع  حـلاصم  رگا  یتح 
هدومن راذگاو  یصاخشا  هب  ار  هصلاخ  یضارا  زا  یتاعطق  ص )  ) ادخ لوسر  تسین . هقباسیب  مالسا  رد  تافرـصت  لیبق  نیا  دنوش . دنمهرهب 

. دوشیم هدیمان  عاطقا »  » ًاحالطصا هک 
: دسیونیم يرذالب 

. دومن راذـگاو  اـهنیا  ریغ  و  هناـجدوبا »  » و فوع » نب  نامحرلادـبع   » و رکبوبا »  » هب ار  ریـضن  ینب  ياـهنیمز  زا  یتاـعطق  ص )  ) ادـخ لوـسر 
(501)

: دسیونیم يرذالب  مه  زاب 
(502 . ) درک راذگاو  ماوع » نب  ریبز   » هب امرخ  ناتخرد  اب  ار  ریضنینب  ياهنیمز  زا  هعطق  کی  ص )  ) ادخ لوسر 

: دسیونیم ومه 
: دسیونیم و  دومن . راذگاو  لالب »  » هب دوب  ندعم  هوک و  ياراد  هک  ار  نیمز  هعطق  کی  ص )  ) ادخ لوسر 

(503 . ) درک راذگاو  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  نیمز  هعطق  راهچ  ص )  ) ادخ لوسر 
هک دنک  راذگاو  ینیعم  صخش  هب  ار  هصلاخ  یضارا  زا  يرادقم  دراد  قح  مالـسا  یعرـش  مکاح  هک  دومن  دیدرت  تهج  نیا  رد  دیابن  سپ 

. تسا هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دارفا  زا  یضعب  هب  تبسن  ص )  ) مالسا ربمغیپ  دیامن . هدافتسا  نآ  عفانم  زا 
. دناهتشاد اهششخب  لیبق  نیا  زا  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا و  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع 

نآ تابثا  نکیل  دشاب ، هدومن  راذگاو  س )  ) ارهز همطاف  هب  ار  كدـف  یـضارا  ادـخ  لوسر  هک  درادـن  عنام  عرـش  نیناوق  ظاحل  زا  نیاربانب ،
. تسا لیلد  هب  جاتحم 

كدف ششخب  لیلد 

. تسا هدومن  راذگاو  س )  ) ارهز ترضح  هب  ار  كدف  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هدیسر  ام  هب  هک  یثیداحا  رابخا و  قبط  رب 
: هنومن باب  زا 

: دومرف همطاف  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ترضح  دش  لزان  ُهَقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » يهیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  يردخ  دیعسوبا 
. دشاب وت  لام  كدف 

هیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  هیطع 
. درک راذگاو  وا  هب  ار  كدف  دیبلط و  شیوخ  دزن  ار  س )  ) همطاف ادخ  لوسر  دش  لزان  ُهَقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »

: دومرف ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع 
(504 . ) دومن راذگاو  همطاف  ترضح  هب  ار  كدف  ص )  ) ادخ لوسر 

: دومرف ع )  ) قداص ترضح 
: دومرف لیئربج  هب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دش  لزان  ( 505 « ) َنیکْسِْملا  َ ُهَقَح و یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » يهیآ هک  یتقو 

؟ دنتسه یناسک  هچ  یبرقلاوذ  مسانشیم  ار  نیکسم 
: درک ضرع 

: دومرف دناوخ و  شیوخ  دزن  هب  ار  ع )  ) همطاف نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ص )  ) ادخ لوسر  سپ  دنشابیم . وت  براقا 
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. مدرک راذگاو  امش  هب  ار  كدف  تهج  نیدب  مهدب . ار  امش  قح  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ 
: دیوگیم بلغت  نب  نابا 

: مدرک ضرع  ع )  ) قداص ترضح  هب 
؟ دوب هداد  س )  ) همطاف هب  ار  كدف  ادخ  ص )  ) لوسر ایآ 

: دومرف
. دوب هدش  نییعت  س )  ) همطاف يارب  ادخ  بناج  زا  كدف 

: دومرف ع )  ) قداص ترضح 
. دومن هبلاطم  ار  كدف  دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  س )  ) همطاف

: تفگ رکبوبا 
ما يروایب . دهاش  تدوخ  ياعدم  يارب  دیاب 

: تفگ وا  هب  رکبوبا  دش . رضاح  تداهش  يادا  يارب  نمیا 
؟ یهدیم تداهش  هچ  هب 

: تفگ
: درک ضرع  دمآ و  ص )  ) دمحم دزن  لیئربج  هک  مهدیم  تداهش 

دیامرفیم ادخ 
« ُهَقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو  »

: دومرف لیئربج  هب 
؟ دنتسه یناسک  هچ  یبرقلا  وذ  نک  ص )  ) لاؤس ادخ  زا 

: درک ضرع 
. تسا یبرقلاوذ  س )  ) همطاف

(506 . ) دومن راذگاو  س )  ) همطاف هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  سپ 
(507 . ) درک راذگاو  س )  ) همطاف هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  دش  لزان  ُهَقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » يهیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  سابعنبا 

هتـشاد تیرومأم  ناهج  راگدرورپ  بناج  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدش  دراو  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  ثیداحا  لیبق  نیا  زا 
ع)  ) یلع ترضح  هداوناخ  يداصتقا  ناینب  هلیـسو  نیدب  دهد و  رارق  س )  ) ارهز يهمطاف  رایتخا  رد  یبرقلايوذ  قح  ناونع  هب  ار  كدف  هک 

ءارـسا يهروس  تایآ  زا  یکی  دـش  هراـشا  نادـب  ثیداـحا  رد  هک  ُهَقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » يراکادـف داـهج و  همه  نآ  مالـسا  هار  رد  هک  ار 
. تسا هدوب  ربیخ  حتف  زا  دعب  هنیدم و  رد  كدف  ءاطعا  هکنیا  اب  دناهدرمش . یکم  ياههروس  زا  ار  هروس  نآ  دشابیم و 

: تفگ دوشیم  درک . رایتخا  ناوتیم  ار  بلطم  ود  زا  یکی  لاکشا  نیا  خساپ  رد 
« ُهَقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » يهیآ نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دناهتـسناد  یندم  ار  نآ  يهیآ  دـنچ  نکیل  دناهدرمـش  یکم  ار  ءارـسا  يهروس  هچرگ 

. دشابیم
: هتفگ نسح 

: تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  نآ  يهیآ  جنپ  رگم  تسا ، یکم  ءارسا  يهروس 
« سفنلا اولتقت  و ال   » يهیآ
« انزلا اوبرقت  و ال   » يهیآ و 
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« نوعدی نیذلا  کئلوا   » يهیآ و 
« هولصلا مقا   » يهیآ و 

(508 « ) ُهَقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » يهیآ و 
: دیوگب یسک  هکنیا  مود  هجو 

(509 . ) تفرگ رارق  لمع  دروم  ترجه  زا  دعب  نکیل  هدش  عیرشت  ترجه  زا  لبق  هکم و  رد  یبرقلايوذ  قح  لصا 

كدف تیکلم  رب  دهاش  دنس و 

: دومرف دناوخارف و  ار  ع )  ) نینمؤملاریما تساوخ و  ياهقرو  ص )  ) ربمایپ
«. نک تبث  سیونب و  ربمایپ  ییاطعا  هدوشخب و  ناونع  هب  ار  كدف  دنس  »

. دنداد تداهش  نآ  رب  نمیاما  اب  ترضح  دوخ  تشون و  ارنآ  ع )  ) نینمؤملاریما
: دومرف اجنآ  رد  ص )  ) ربمایپ

«. تسا تشهب  لها  زا  ینز  نمیاما  »
. دومرف هئارا  كردـم  ناوـنع  هب  دروآ و  رکبوـبا  دزن  ًاـنیع  ارنآ  كدـف  بصغ  ماـگنه  تفرگ و  لـیوحت  ار  هتـشون  نیا  س )  ) ارهز ترـضح 

(510)
رد تسا و  س )  ) همطاف نآ  زا  كدـف  هک  دـنداد  ربخ  ناـنآ  هب  دـندومن و  عمج  س )  ) ارهز ترـضح  لزنم  رد  ار  مدرم  ص )  ) ربماـیپ سپس 

ار كدف  رد  س )  ) همطاف يهناکلام  فرصت  تروص  نیدب  دندرک و  میسقت  مدرم  نیب  س )  ) همطاف ییاطعا  ناونع  هب  نآ  دمآرد  زا  اجنامه 
. دنداد ناشن  نانآ  هب 

كدف دمآرد  ناگدننک  فرصم  ارقف 

تخادرپ مزال و  تابساحم  زا  سپ  هک  درپس ، شنامرف  تحت  ار  ینادنمراک  داد و  رارق  ياهدنیامن  كدف  نیمزرـس  رد  س )  ) ارهز ترـضح 
. دومنیم میدقت  س )  ) ارهز ترضح  تمدخ  ار  هنایلاس  دوس  صلاخ  جراخم ،

دوخ توق  يهزادنا  هب  ترضح  هلاس  ره  ( 511 . ) دناهتشون هکس  رازه  تسیب  دص و  ات  الط  يهکـس  رازه  داتفه  زا  هنایلاس  ار  كدف  دمآرد 
زا يرایـسب  نامـشچ  و  ( 512  ) تشاد همادا  هویـش  نیا  ص )  ) ربماـیپ تـلحر  ماـگنه  اـت  درکیم و  میـسقت  ارقف  نـیب  ار  هـیقب  تـشادیمرب و 

. دنشخب یناماس  ار  دوخ  یگدنز  س )  ) همطاف ششخب  زا  ات  دوب  كدف  دمآرد  ندیسر  رس  رظتنم  نادنمزاین 
زا ار  س )  ) ارهز ترـضح  يهدـنیامن  دـنتفر و  كدـف  هب  وا  صاخ  روتـسد  هب  رکبوبا  نارومأم  ( 513 ( ) ص  ) ربماـیپ تـلحر  زا  سپ  زور  هد 

دندرک و فرص  دوخ  يهنابصاغ  تموکح  جراخم  يارب  لماک  روط  هب  ار  نآ  دمآرد  دندومن و  بصغ  ار  نآ  کلم  دندرک و  جارخا  اجنآ 
هک ینادـهاش  دوب و  هدـش  میظنت  هک  يدنـس  كدـف و  دروم  رد  ص )  ) ربماـیپ لـمع  یهلا و  رما  لـصفم  يهقباـس  هب  یهجوـت  نیرتـکچوک 

. دندرکن دوب ، هدومرف  مدرم  روضح  رد  ص )  ) ربمایپ هچنآ  دنداد و  یهاوگ 
هب ترضح  نآ  طسوت  كدف  ياطعا  و  ص )  ) ربمایپ هب  نآ  لاقتنا  نایدوهی و  تسد  زا  نآ  جارخا  كدف و  حتف  لحارم  زا  دوب  يریوصت  نیا 

نارود هک  هاگنآ  ات  دش  یط  كدـف  نیریـش  نارود  ناونع  هب  س )  ) ارهز ترـضح  فرـصت  تیکلام و  لاس  راهچ  یط  هچنآ  و  س )  ) همطاف
. دندرک خلت  شنایعیش  و  س )  ) همطاف ماک  هب  ار  هتشذگ  ینیریش  دیسر و  ارف  نآ  بصغ 

(514  ) كدف بصغ  رارسا 
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تمصع ماقم  اب  هلباقم 

هب نانیمطا  دنـشاب ، هتـشاد  يوهـس  ای  يدـمع  ياطخ  رگا  یهلا  ناروآمایپ  نیا  هک  ارچ  تسا ، ع )  ) ءایـصوا ءایبنا و  تمـصع  رب  نید  يهیاپ 
دیاب همه  زا  لبق  دوب  هدش  لیکشت  هنابصاغ  هک  یتموکح  دنباییمن . نانیمطا  دناهتفریذپ  نید  ناونع  هب  هچنآ  هب  مدرم  دوشیم و  بلس  یلک 

: دمآ نآ  هلباقم  هب  هار  دنچ  زا  هک  دوب  نیا  دنک . حرطم  ار  شیاهینارسوه  یتحارب  ات  درکیم  فذح  ار  طرش  نیا 
نتـسکش ددص  رد  داد ، تبـسن  ناوتیمن  وا  هب  ییاطخ  چیه  هک  یتمظع  اب  ماقم  هب  تبـسن  تراسج  تناها و  تمـصع و  میرح  کته  اب  . 1

. دمآرب نآ 
دنزیخیمرب جاجتحا  هب  وا  اب  مدرم  نایم  رد  هکنیا  تسین . اج  هب  وا  فرصت  هک  تسا  ینعم  نادب  دنریگیم  س )  ) همطاف زا  ار  كدف  هک  نیا 

. تسا وا  تمظع  نتسکش  يارب 
. دنرادن تمصع  هب  تناها  زج  یفده  دننکیم  هراپ  دنریگیم و  وا  تسد  زا  ار  كدف  دنس  زوسناج  ياهتراسج  اب  هچوک  نایم  رد  هکنیا 
تسا یکی  نارگید  اب  ریهطت  يهیآ  قادصم  هک  درک  مالعا  ًامسر  هدش  لزان  شاهرابرد  تمصع  ریهطت و  يهیآ  هک  یماقم  نخـس  در  اب  . 2

. دهاوخیم دهاش  وا  زا  اذل  تسین و  شمالک  لوبق  رد  یتیصوصخ  و 
رب دیاب  هک  دوشیم  لئاق  دنکیم و  لوبق  دهد  تداهش  تمـصع  ماقم  هیلع  رب  یـسک  رگا  هک  دنکیم  زواجت  اجنآ  ات  همـصاخم  ماقم  رد  . 3

؟!! درک يراج  دح  وا 
. دنکیم در  ار  موصعم  مالک  رگید  راب  ع )  ) نینمؤملاریما تداهش  در  اب  . 4

راگدرورپ ناریفـس  تمایق  زور  ات  تسه و  هدوب و  یقاـب  دوخ  تمظع  رد  تمـصع  ماـقم  هنرگو  درک  یفرعم  ار  دوخ  قیرط  نیا  اـب  نمـشد 
هار هتبلا  دنتـشاد . تمـصع  ماقم  ندرک  نوریب  رد  یعـس  هنحـص ، هب  دوخ  ندرک  دراو  يارب  نیبصاـغ  سب و  دنتـسه و  ع )  ) نیموصعم طـقف 

ندروآ تسدب  یپ  رد  هک  نانآ  یلو  دننانامه ، ورهلابند  دناعناق  راکاطخ  ماما  هب  دـنهاوخیمن و  موصعم  ماما  هک  نانآ  تسا و  زاب  نانچمه 
هدش هتفرگ  موصعم  نخـس  زا  هک  نآ  رگم  دنریذپب  ار  موصعم  ریغ  نخـس  دنناوتیمن  دنتـسه ، یهلا  ياضر  لیـصحت  هجیتن  رد  ادخ و  رماوا 

. دشاب

ع)  ) تیبلها هب  صاخ  ياهتبحم  مارتحا و  اب  هلباقم 

شـشک اریز  نانآ ، هب  تبـسن  نتـشاد  تبحم  موزل  زین  و  ع )  ) تیبلها مارتحا  تاعارم  رب  ص )  ) ربمایپ نآرق و  دـیکا  تاشرافـس  هب  هجوت  اب 
تیاهن نآ  ندرک  گنر  مک  رد  اذل  دندربیم  جنر  هلئـسم  نیا  زا  ع )  ) تیبلها نانمـشد  دراد و  دوجو  ملاع  ناکاپ  رد  نانآ  يوس  هب  ینطاب 

: درک هولج  تروص  دنچ  هب  كدف  بصغ  يارجام  رد  عوضوم  نیا  دندومنیم ، ار  دوخ  شالت 
هب ص )  ) ربمایپ يهدوشخب  اب  اهنآ  دنتشاد . ابا  تّدش  هب  دشاب ، هداد  نانآ  هب  ار  یصاخ  قح  دنوادخ  ع )  ) تیبلها مارتحا  هب  هکنیا  نایب  زا  . 1

تروص هب  هلئسم  دنتساوخیمن  ناونع  چیه  هب  دنتشاد و  تفلاخم  دوب ، هدش  هداد  س )  ) ارهز ترـضح  هب  یبرقلايوذ  ناونع  هب  هکنیا  لیلد 
هب سپـس  و  ص )  ) ربمایپ هب  كدـف  صاصتخا  رد  هک  دوب  تمظع  نیا  زا  ياهشوگ  ندرک  كاـپ  روظنم  دوش . حرطم  ع )  ) تیبلـها تمظع 

. دومنیم هولج  وا  رتخد 
نآ اـب  هزراـبم  هب  يدـج  روط  هب  هک  دوب  یلوصا  زا  راـگدرورپ  ياـضر  اـب  نآ  ندوـب  يواـسم  و  ع )  ) تیبلـها بضغ  اـضر و  يهلئـسم  . 2

. دوب نانآ  ياههمانرب  تسیل  رد  دوب  حرطم  ص )  ) لوسر ادخ و  تیذا  ناونع  هب  هک  س )  ) همطاف تیذا  نینچمه  دندوب . هتساخرب 
یفده نیا  گرزب و  يوناب  نآ  نداد  رازآ  رگید  يوس  زا  دوب و  س )  ) همطاف بضغ  یتیاضران و  داجیا  وس ، کی  زا  كدف  بصغ  هب  مادقا 
ندـش تحاران  هک  هدرک  حرطم  ار  بلطم  نیا  اهراب  شنانخـس  رد  رمع  دـنتفاییم . تسد  اهنآ  يود  ره  هب  همانرب  کی  اـب  نیبصاـغ  هک  دوب 
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! دوش باسح  نآ  يور  ات  تسین  یمهم  يهلئسم  نز  کی 
اب ناـشراک  يهرمث  یلو  دـندروآرد . بضغ  هب  ار  وا  دـندومن و  س )  ) همطاـف تیذا  هـب  مادـقا  ًادـمع  هـک  دـنهد  ناـشن  دنتـساوخیم  ناـنآ 

. دندمآ یهاوخ  ترذعم  هب  ًانلع  هک  دش  يروط  دش و  یثنخ  ع )  ) ارهز ترضح  نینمؤملاریما و  ياههمانرب 
لوبق دروم  نآ  نودـب  یلمع  چـیه  هک  يروـط  هب  دراد ، ماـمت  تیعوـضوم  مالـسا  نید  رد  ص )  ) ربماـیپ لآ  هب  تبـسن  تبحم  تدوـم و  . 3

زا یکی  دندوب . ع )  ) تیبلها تبحم  تیالویب و  مالـسا  جاور  مالـسا و  زا  طرـش  نیا  ياغلا  ددص  رد  هفیقـس  هفیحـص و  باحـصا  تسین .
. دوب كدف  يهلئسم  دیسر ، روهظ  هب  فده  نیا  هک  يدراوم 

رد مه  ار  دوخ  لاوما  هکلب  دـنریگیمن ؛ ار  وا  لاوما  اـهنت  هن  دنـشاب ، هتـشاد  ار  دوخ  ع )  ) ربماـیپ تیبلـها  تبحم  یمدرم  رگا  هک  تسادـیپ 
. دنهدیم رارق  وا  رایتخا 

همطاف کلم  نیمه  هب  اهمـشچ  مامت  كدـف . مه  نآ  دوب و  س )  ) ارهز ِنآ  زا  هیامرـس  کی  طقف  نامـسآ  ریز  رد  ع ،)  ) نینمؤملاریما لوق  هب 
دراد اج  هک  دمآیمن  ناشدای  هب  ایوگ  دش . هتخود  (س )

ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  یتبحمیب  كدـف  بصغ  يانعم  نیلوا  دـننک . راهظا  ار  دوخ  تبحم  دـنیامن و  ترـضح  نآ  میدـقت  دوخ  لاوما  زا 
(515 . ) دندوب نآ  یپ  رد  نیبصاغ  هک  دوب  نامه  ًاقیقد  نیا  دوب و  (ص )

ینید ینابم  ندراذگ  اپ  ریز 

دیاب ادتبا  دنک ، لمع  دوخ  سوه  يوه و  قبط  دهاوخیم  هک  یـسک  نوچ  تسا ، راذگ  تعدب  يارب  هیاپ  نیلوا  یهلا  نیمارف  نتفرگ  هدیدان 
. دیامن لمع  دهاوخیم  شلد  هک  هنوگنآ  دناوتب  ات  دیآ  نوریب  دنوادخ  تعاطا  دیق  زا 

ص)  ) ربمایپ راتفگ  لامعا و  نآرق و  تایآ  رد  یهلا  رماوا  نیا  دنتـشاذگ و  اپ  ریز  دوخ  راـک  نیا  اـب  ار  یهلا  ناـمرف  دـنچ  كدـف  نیبصاـغ 
. دوب رگهولج 

« هقح یبرقلا  اذ  ِتآ   » يهیآ كدف  بصغ  اب  نانآ 
« ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا   » يهیآ و 

« نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هَّللا  مکیصوی   » يهیآ و 
« دواد نامیلس  ثرو  و   » يهیآ و 

. دنتشاذگ اپ  ریز  ار  ثرا  هب  طوبرم  رگید  يهیآ  دنچ  و 
ریهطت يهیآ  دـندرک . ضقن  ار  یهلا  روتـسد  عقاو  رد  نآ  نتفرگ  اب  ناـنآ  دوب و  هدـش  هداد  س )  ) همطاـف هب  یهلا  صاـخ  روتـسد  هب  كدـف 
دنوادخ یهاوگ  ًامسر  س )  ) همطاف زا  نتساوخ  دهاش  اب  نانآ  یلو  دیوگیم ، تسار  دیوگب  ینخـس  ره  س )  ) همطاف هک  دوب  یهلا  تداهش 

. دنتفرگ هدیدان  ار 
عقاو رد  دنتـسناد و  ینثتـسم  نآ  زا  یکردم  چیه  نودب  ار  س )  ) همطاف نانیا  تسا و  هدرک  لزان  مدرم  يهمه  يارب  ار  ثرا  تایآ  دـنوادخ 
ءایبنا دنتفگیم ، دنوادخ  لباقم  رد  نانیا  دنربیم و  ثرا  ءایبنا  هک  درکیم  حیرـصت  دـنوادخ  دـندومن . ادـخ  مالک  رد  فیرحت  فرـصت و 

. دنربیمن ثرا 
. تسا دنوادخ  نامرف  زا  یکاح  تمصع  يامظع  ماقم  ناونع  هب  ص )  ) ربمایپ راتفگ  لمع و  رگید  يوس  زا 

راک نیا  مدرم  روضح  رد  دیشخب و  س )  ) همطاف هب  ار  كدف  ًامسر  هک  ص )  ) ربمایپ لمع  نیمه  دوبن ، كدف  يهرابرد  مه  ياهیآ  چیه  رگا 
. دوب یفاک  نآ  اب  تفلاخم  تمرح  يارب  تفرگ ، نآ  رب  مه  دهاش  تشون و  درک و  میظنت  مه  ار  نآ  دنس  دنتسناد و  همه  هک  داد  ماجنا  ار 
مه دـهاش  دنـس و  يهئارا  هب  دـندرک و  بصغ  ار  نآ  یناـسآ  نیمه  هب  هک  تسا  هداد  ماـجنا  يداـع  ناـسنا  کـی  ار  كدـف  ياـطعا  ییوگ 
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! دندرکن ییانتعا 
نوناق نانیا  تفریم . اپ  ریز  رکنا » نم  یلع  نیمیلا  یعدملا و  یلع  هنیبلا   » هکنآ لیبق  زا  ص )  ) ربمایپ رگید  تاروتـسد  اهنیا  يهمه  رانک  رد 
دهاـش هیلع  یعدـم  زا  دـنهاوخب  دـهاش  یعدـم  زا  هـکنآ  ياـج  هـب  دـندرکیم و  تفلاـخم  نآ  اـب  ًامـسر  دنتـسنادیم و  ار  مالـسا  فورعم 

. دنتساوخیم
، تسا راگدرورپ  يهدارا  رهظم  وا  راک  هک  دوب  يربمایپ  لمع  هب  ییانتعایب  نداد  ناشن  فده ، يرآ 

« یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  «و ال 
نیبصاغ یلو  تفرن ، ییاج  یحو  ماقم  نآرق و  تمظع  لامعا  نیا  اب  دنرادن . ییانتعا  یحو  ماقم  هب  هک  دنهد  ناشن  دنتساوخیم  عقاو  رد  و 

. دیدرگ نییبت  بوخ  نانآ  فادها  دندش و  یفرعم  بوخ 

مالسا يدعب  نیناوق  يارجا  زا  يریگشیپ 

نیناوق زا  يرایسب  زونه  هک  دوب  نیا  دنتشاد  لد  رد  مهم  يهلئسم  کی  ناونع  هب  یلو  دندرکیمن  راهظا  نیبصاغ  هک  یساسح  رایسب  يهتکن 
. دنک نایب  ار  اهنآ  ات  دوب  مزال  یحو  هب  لصتم  یماقم  دوب و  هدشن  نییبت  مالسا 

ع)  ) تیبلها هب  همه  اهمـشچ  دنریذپیم . ناونع  نیدب  ار  نانآ  مدرم  هن  دنتـسه و  يراک  نینچ  رب  رداق  هن  رمع  رکبوبا و  لاثما  هک  دوب  ادـیپ 
. دندوب هلئسم  نیا  لالحنا  ددص  رد  نیبصاغ  دننکیم و  نایب  هنوگچ  ار  یهلا  ماکحا  يهیقب  هک  دوب  هدش  هتخود 

ناـیب رظتنم  دـیاب  مه  ادرف  دـنریذپب  كدـف  يهراـبرد  ار  ع )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و  تاـنایب  زورما  رگا  هک  دنتـسنادیم  بوخ  اـهنآ 
. اهتعدب عنام  مه  دوب و  یحو  يهناخ  هب  مدرم  هجوت  ثعاب  مه  عوضوم  نیا  دنشاب . مالسا  زا  يرگید  ماکحا 

مه هـک  ص )  ) ربماـیپ يوـس  زا  هدـش  عـضو  نیناوـق  هـب  دانتـسا  ینآرق و  ياهلالدتـسا  هـمه  نآ  ندینــش  زا  سپ  تحارــص ، لاـمک  اـب  اذـل 
شوگ ناشیا  نانخـس  هب  دیاب  هک  دسرن  ییاهادرف  تبون  ات  دندراذگ  اپ  ریز  ار  نآ  ًامـسر  دندرک ، نایب  س )  ) همطاف مه  و  ع )  ) نینمؤملاریما

! دنهد ارف 

ع)  ) تیبلها زا  یلام  عبنم  نتفرگ 

زا دـیرورپ و  دوخ  هوبنا  تورث  اـب  ار  مالـسا  ياـپ  وـن  تخرد  هک  دوـب  هتـشاذگ  راـگدای  هب  دوـخ  زا  یبوـخ  سرد  س )  ) هجیدـخ ترـضح 
: دومرف حیرصت  بلطم  نیا  هب  ص )  ) ربمایپ دوخ  هک  ییاج  ات  داد  تاجن  نمشد  نامایب  ياههبرض 

«. تفرگ اپ  س )  ) هجیدخ لاوما  و  ع )  ) یلع ریشمش  هب  مالسا  »
اب دهد . تاجن  نمشد  نیگمهـس  ياههبرـض  زا  ار  تیالو  ياپون  تخرد  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یتورث  اب  هک  دوب  س )  ) همطاف تبون  نونکا 

دنتشاد لاوما  نیا  زا  يدیدش  تشحو  نیبصاغ  دمآیم ، باسحب  مهم  ًاتبسن  یتورث  كدف  هکنیا  مالسا و  لوا  رد  مدرم  دیدش  رقف  هب  هجوت 
هار رد  ارنآ  ع )  ) نینمؤملاریما دندیسرتیم  مه  تشاذگیم و  نانآ  راک  رب  یبولطمان  تارثا  س )  ) همطاف طسوت  ارقف  نیب  نآ  میسقت  مه  هک 
زا یلام  يهینب  نتفرگ  اب  ام  هک  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  رکبوبا  دوخ  اذـل  دـیامن . یتامادـقا  ناـنآ  هیلع  رب  دـنک و  فرـص  دوخ  فدـه 

. مینکیم هدوسآ  ار  دوخ  لایخ  تاهج  نیا  زا  ص )  ) ربمایپ نادناخ 

نیبصاغ طسوت  يراذگنوناق  تعدب و  تردق  نداد  ناشن 

ناوـنع هـب  ار  دوـخ  دنتــساوخیم  یعاـمتجا  نیناوـق  یهلا و  ماـکحا  هـب  لـهج  يهـجرد  ـالعا  رد  هـک  دوـب  نآ  نیبصاـغ  فادــها  زا  یکی 
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دنتـشاد ییامندوخ  نینچ  هب  زاین  دوخ  يهدنیآ  ياهتعدب  يارب  مه  اهنآ  دنهد . هولج  دنراد  تسد  روما  طسب  ضبق و  رد  هک  ینارازگنوناق 
زا نوناق  هک  تسادـیپ  و  دـندرکیم . هدامآ  نآ  يارب  یباوج  دـیاب  هرخالاب  دـمآیم و  شیپ  مالـسا  يارب  تعاس  ره  هک  یلئاسم  يارب  مه  و 

. دوش ظفح  نآ  ینید  رهاظ  هک  دنروایب  شیپ  يروط  ار  راک  دومن  دیاب  تسا و  رادروخرب  یصاخ  تسادق 
یمایا هک  دحاو » تیب  لها  یف  هفالخلا  هوبنلا و  عمجی  نا  یبا  هَّللا  نا   » ثیدح لعج  زا  سپ  دندرک و  زاغآ  هشقن  نیمه  اب  ار  كدـف  بصغ 
دندرک هدامآ  ثّروی » یبنلا ال   » ناونع تحت  یثیدح  دندومن و  مالسا  رد  لعج  نیمود  هب  مادقا  نونکا  دندوب ، هدز  نآ  لعج  هب  تسد  شیپ 
گنج هب  ترـضح  نآ  ثیدح  ناونع  اب  دننک . هدافتـسا  ص )  ) ربمایپ مان  تسادق  زا  دـنهد و  هولج  ینید  ار  دوخ  ینید  دـض  مادـقا  نیا  هک 

. دنتسه يراک  نینچ  هب  رداق  هک  دننک  تباث  ًالمع  دنیایب و  نید 
رکـشل میرخب و  هحلـسا  نآ  اب  میناسرب و  فرـصم  هب  نیدترم  اب  داهج  هار  رد  ار  كدـف  دـمآرد  میهاوخیم  هکنیا  ناونع  هب  رگید  يوس  زا 

. دنداد دوخ  راک  هب  یبلاج  رهاظ  میهدب  ماظن  ار  نیملسم 
تفالخ رب  تماقتـسا  رطاخ  هب  هک  دنداتـسرف  ياهلیبق  غارـس  ار  دیلو  نب  دـلاخ  یبصغ  لاوما  نیمه  اب  هک  تسا  هدرک  شومارف  خـیرات  دـبال 

بش نامه  رد  دلاخ  دش و  هتشک  نانآ  تسدب  هریون  نب  کلام  دنتفرگ و  رارق  هلمح  دروم  نیبصاغ  تموکح  نتفریذپن  و  ع )  ) نینمؤملاریما
!! درک زواجت  وا  رسمه  هب 

س)  ) همطاـف زا  یتح  تسا  حرطم  نیملـسم  لاوما  هک  ياهلئـسم  رد  هک  دـندرک  دومناو  نینچ  س )  ) همطاـف زا  نتـساوخ  دـهاش  اـب  نینچمه 
!! دنتسه نید  ماکحا  هب  دنبیاپ  هزادنا  نیا  ییوگ  دنهاوخیم و  دهاش 

ام دنتـسه و  نآ  رادفرط  مدرم  دشاب  نید  دض  فالخ و  هزادنا  ره  كدف  بصغ  هکنیا  دندرک و  حرطم  ار  نیملـسم  عامجا  رگید  یتهج  زا 
هب دـنداد و  دوخ  راک  هب  يرگید  سدـقت  گنر  راک  نیا  اب  میرادـن . نآ  هب  یلیاـمت  ناـنچ  دوخ  ـالا  مینکیم و  ار  راـک  نیا  مدرم  رطاـخ  هب 

. دندومن مکحتسم  ار  نآ  دوخ  يراذگنوناق  ياههیاپ  زا  یکی  ناونع 
ایوگ دنتـسه و  يراذـگ  تعدـب  هب  رداق  ًاریخا  دـنراد  هک  یقلطم  لهج  يهقباس  اب  دـنهد  ناشن  اـت  دوب  ییاـمن  تردـق  ناونع  هب  همه  اـهنیا 

. دنتسه نآ  لحارم  لیمکت  لوغشم  مکمک  دناهدیمهف و  نید  زا  ییاهزیچ 
زور ره  هنابـصاغ  تفـالخ  لوط  رد  دزیرن . مهرب  ییاـمن  سدـقم  نیا  دوـشن و  رهاـظ  لـهج  نیا  هک  دوـبن  زور  ود  زور و  کـی  مالـسا  هتبلا 

رتنشور زورب  زور  نید  ماکحا  هب  تبـسن  نیبصاغ  یهاـگآان  هک  دـشیم  حرطم  ياهزاـت  لـئاسم  دـمآیم و  شیپ  ياهزاـت  ینید  ياـهلاؤس 
. درکیم روهظ  سوکعم  روط  هب  دندوب  شددص  رد  هچنآ  تشگیم و 

ع)  ) تیبلها اب  تفلاخم  رد  مدرم  کیرحت 

لیماـف ناردـپ و  مدرم  نیمه  دوب و  اهنادـیم  نآ  عاجـش  ع )  ) نینمؤملاریما هک  دـُحا  ردـب و  رد  هدـش  هتخیر  ياـهنوخ  هب  هجوت  اـب  نیبصاـغ 
هب تبسن  ار  نانآ  دننک و  کیرحت  ترضح  نآ  دض  رب  ار  مدرم  رظن  دنتـسناوت  دندوب ، هداد  تسد  زا  ع )  ) یلع ریـشمش  هب  ار  دوخ  ِكرـشم 

. دنیامن فلاخم  دوشیم ، مامت  ترضح  نآ  عفن  هب  هچره 
مدرم نییاـپ  گـنهرف  زا  یهاـگ  اـجیب و  تابـصعت  زا  رـس  یهاـگ  دوب و  یقاـب  مدرم  رد  نآ  راـثآ  زونه  هک  یلهاـج  قـالخا  رگید  يوس  زا 

. دوب مدرم  ریامض  فطاوع و  کیرحت  يارب  یبوخ  يهلیسو  دروآیمرد ،
هکنیا درک . کیرحت  نآ  دض  رب  ار  مدرم  دشیم  تحار  یلیخ  هک  دوب  ياهلئسم  دشاب  هتشاد  صاصتخا  ص )  ) ربمایپ نادناخ  هب  یقح  هکنیا 

یلع و تمظع  يهیام  كدف  هکنیا  درب . یفنم  يهدافتـسا  نآ  زا  دـشیم  بوخ  هک  دوب  یبلطم  دـشاب  س )  ) همطاف رایتخا  رد  یگرزب  تورث 
. دیشک رظن  گنت  مدرم  خر  هب  ار  نآ  دشیم  یتحار  هب  هک  دوب  ياهتکن  دشاب  س )  ) همطاف

یبوخ جیاتن  دندرکیم و  هدافتـسا  تلاسر  نادناخ  دـض  رب  مدرم  عمج  يارب  نآ  زا  دـندرکیم و  كرد  یبوخ  هب  نیبصاغ  ار  هعومجم  نیا 
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تشاذگیم و مدرم  يهدهع  رب  ار  لئاسم  ًاروف  دشیم ، زجاع  يربک  تیالو  ماقم  لباقم  رد  لالدتـسا  زا  رکبوبا  هک  هاگنآ  دـنتفرگیم . مه 
: تفگیم

. دننک تواضق  وت  نم و  نیب  مدرم  مرضاح  مه  نونکا  مدرک و  ارجا  ار  نانآ  يهتساوخ  نم  دنداد و  رارق  نم  يهدهع  رب  مدرم  ار  راک  نیا 
: دومرف داد و  رارق  دوخ  نانخس  فده  ار  تهج  نیمه  ًاقیقد  مه  س )  ) ارهز ترضح 

. درادن یشزرا  مدرم  قافتا  تیاضر و  دیوگب ، نخس  تمصع  ماقم  دشاب و  هتشاد  فلاخم  مکح  ادخ  هک  ییاج  رد 

ع)  ) تیبلالها هیلع  رب  مادقا  تهج  یلام  تردق  بسک 

دمآرد کی  هب  زاین  دوب ، هدش  حرطم  نیدـترم  ناونع  تحت  ییاهگنج  رگید  يوس  زا  دوبن و  يوق  بصاغ  تموکح  یلام  عبنم  هک  اجنآ  زا 
. دوب ییانثتسا  عبنم  کی  تهج  نیا  رد  كدف  دشیم و  ساسحا  یبوخ  هب  نالک 

ع)  ) تیبلها زا  نآ  نتفرگ  هک  هزادنا  نامه  هب  دنکیم و  لح  ار  یگرزب  تالکشم  عبنم  نیا  ندروآ  گنچ  هب  هک  دنتسنادیم  بوخ  نانآ 
. تسا رتمهم  دوخ  تموکح  يارب  نآ  ندروآ  تسدب  تسا ، مهم 

. دندرک يریگیپ  ار  هلئسم  هنوگ  نیا  ع )  ) تیبلها ارچ  مینیبب  کنیا  دش و  نایب  كدف  بصغ  رد  نیبصاغ  فادها  زا  یلامجا  اجنیا  ات 

كدف بصغ  اب  هطبار  رد  ردص  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هَّللاتیآ  هاگدید 

: دسیونیم خیراتلا » یف  كدف   » دوخ باتک  رد  ردص  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  موحرم 
يزمر يانعم  نیمه  و  دـجنگیمن . زاجح  هدـش  بحاصت  نیمز  هعطق  نآ  بوچراهچ  رد  زگره  هک  تسا  میظع  ییاـنعم  زا  یلبمـس  كدـف 

دهدیم قوس  هنماد  رپ  عیسو و  ياهزرابم  مایق و  بناج  هب  دودحم ، یحطس و  ياهمـصاخم  بلاق  زا  ار ، نآ  هب  طوبرم  عازن  هک  تسا  كدف 
. تسا تموکح  ساسا  هیلع  یمایق  كدف  يهعزانم  دوش . روصت  نینچ  كدف  يهلأسم  هک  اشاح  … 

، دش انب  نآ  رب  هفیقـس  يارجام  زا  دعب  خیرات  هک  ار  یجک  گنـس  نآ  هلیـسو  هب  تساوخ  س )  ) همطاف هک  تسا  يریگنامـسآ  دایرف  كدـف 
روضح رد  هفیلخ و  يورایور  ص )  ) ربمایپ دجسم  رد  س )  ) ارهز ترضح  هک  ياهبطخ  هب  تسا  یفاک  انعم  نیا  تابثا  يارب  دنکـشب . مهرد 

(516 . ) مینکفیب یهاگن  دندومرف ، داریا  راصنا  رجاهم و  زا  یهوبنا  تیعمج 

كدف بصغ  اب  هلباقم  رد  ع )  ) ارهز ترضح  نینمؤملاریما و  تامادقا 

(517  ) كدف دروم  رد  رمع  رکبوبا و  هب  ع )  ) نینمؤملاریما خساپ 

: دنتفگ دندمآ و  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  رمع  رکبوبا و  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ 
؟ یئوگیم هچ  هدنام  یقاب  ربمایپ  زا  هچنآ  يهرابرد 

: دومرف
: تفگ رمع  میرتراوازس . ص )  ) ربمایپ هب  مدرم  يهمه  زا  ام 

؟ تسا ربیخ  رد  هک  یلاوما  هب  تبسن  یتح 
: دومرف

. تسا ربیخ  رد  هک  یلاوما  یتح 
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: دیسرپ رمع 
؟ تسا كدف  رد  هک  یلاوما  هب  تبسن  یتح 

: دومرف
. تسا كدف  رد  هک  یلاوما  یتح 

: تفگ رمع 
!!! دش دهاوخن  يزیچ  نینچ  زگره  هک  دشاب ، هّرا  اب  ام  ياهندرگ  ندرک  ادج  تمیق  هب  رگم 

(518 ( ) س  ) ارهز ترضح  طسوت  كدف  دنس  يهئارا 

س)  ) ارهز ترضح  هب  رمع  تهج ، نیمه  هب  دنراد . رـس  رد  یموش  ياههشقن  هک  دش  صخـشم  كدف  يهرابرد  نیبصاغ  دروخرب  نیلوا  زا 
: تفگ

! روایب هتشون  تیارب  كدف  يهرابرد  ربمایپ  تردپ  یتفگیم  هک  ياهتشون  نآ 
: دومرف داد و  ناشن  رکبوبا  هب  دروآ و  ار  كدف  دنس  داد و  ماجنا  س )  ) ارهز ترضح  هک  دوب  یمادقا  نیلوا  نیا  كدف ، بصغ  زا  سپ 

. تسا منادنزرف  نم و  يارب  ص )  ) ربمایپ يهتشون  نیا 
نآ تداهـش  هب  و  ع )  ) نینمؤملاریما طختـسد  هب  ترـضح و  نآ  رما  هب  س )  ) همطاف هب  ص )  ) ربمایپ يوس  زا  نآ  ندیـشخب  ماگنه  دنـس  نیا 

. دوب س »)  ) همطاف شرتخد  هب  ص )  ) ربمایپ یئاطعا   » ناونع هب  نآ  نتم  دوب و  هدش  میظنت  نمیاما  ترضح و 

رمع رکبوبا و  سلجم  رد  س )  ) ارهز ترضح  لصفم  جاجتحا 

(519  ) رمع رکبوبا و  سلجم  رد  س )  ) ارهز ترضح  لصفم  جاجتحا 
باسح رایـسب  تروص  هب  دـنادرگن -  زاب  ار  كدـف  هچ  رگا  دـش -  ماجنا  قح  لصا  تابثا  فدـه  اب  هک  كدـف  يهرابرد  جاجتحا  لـحارم 

. دراذگ یقاب  ماهبا  طاقن  دزیرگب و  هکرعم  زا  ربخیب  دناوتن  نمشد  هک  تفرگ  تروص  ياهدش 

رمع رکبوبا و  صاخ  سلجم 

ًامـسر دمآ و  دندوب  نآ  رد  یـصوصخ  ياهدع  هارمه  هب  رمع  رکبوبا و  هک  یـسلجم  هب  ع )  ) نینمؤملاریما رما  هب  س )  ) ارهز ترـضح  ادـتبا 
رد دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  ار  دوخ  لئالد  تشاد ، همکاحم  همـصاخم و  تروص  هک  یلـصفم  نانخـس  رد  درک و  زاـغآ  ار  دوخ  ضارتعا 

. دوشیم رکذ  ًانیع  سلجم  نآ  تروص  ًالیذ  هک  دومرف ، نایب  مصخ  ندوب  بصاغ  كدف و  فرصت 

تسین ثرا  كدف 

: دومرف رکبوبا  هب  باطخ  ترضح 
زا ار  ینیمز  یهاوخیم  ایآ  داد . رارق  نم  يارب  ار  نآ  دنوادخ  رما  هب  ص )  ) ربمایپ هک  یلاح  رد  يدومن  جارخا  كدف  زا  ارم  يهدنیامن  ارچ 
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؟ دیشخب نم  هب  دناهدرکن  گنج  نآ  هار  رد  ناناملسم  هک  یمئانغ  نیب  زا  ص )  ) ربمایپ هک  يریگب  نم 
: تسا هدومرفن  ص )  ) ربمایپ ایآ 

؟ تسا نیمه  شنادنزرف  يارب  ص )  ) ربمایپ راگدای  اهنت  هک  ینادیم  بوخ  وت  دنشاب » هجوت  دروم  وا  تلحر  دعب  دیاب  سک  ره  نادنزرف  »

هشیاع قحان  تداهش 

: تفگ رکبوبا 
: تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  دنهدیم  تداهش  رمع  هشیاع و 

«. دراذگیمن ثرا  ربمایپ   » ینعی ثروی » یبنلا ال  »
: دومرف س )  ) ارهز ترضح 

نم هب  ص )  ) ربمایپ ار  كدف  مراد . ینادهاش  مالسا  رد  كدف  يهرابرد  نم  دنهدیم . تداهـش  نآ  هب  هک  تسا  یقحان  تداهـش  نیلوا  نیا 
. مروآیم دهاش  نم  تسا و  هدیشخب 

: تفگ رکبوبا 
. روایب ار  دوخ  لیلد 

تسا لطاب  فرصت  دروم  کلم  رد  دهاش 

: دومرف س )  ) ارهز ترضح 
؟ مدرکیمن فرصم  ار  نآ  لوصحم  نم  دوبن و  نم  فرصت  تحت  كدف  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  ایآ 

: تفگ
. يرآ

: دومرف
؟ یهاوخیم دهاش  نم  زا  تسا  نم  تسد  رد  هک  يزیچ  يهرابرد  ارچ  سپ 

: تفگ رکبوبا 
! درک مهاوخن  اضما  يرواین  لیلد  رگا  تسا ، ناناملسم  تمینغ  نوچ 

: دومرف دندینشیم  مه  مدرم  هک  یلاح  رد  ترضح 
؟ دینکیمن ناناملسم  ریاس  يهرابرد  هک  دینک  یمکح  ام  يهرابرد  دینک و  در  ار  ص )  ) ربمایپ راک  روتسد و  دیهاوخیم  ایآ 

؟ دنوشیم یلمع  هچ  بکترم  هک  دیونشب  نیرضاح  يا 
؟ ناناملسم زا  ای  دیهاوخیم  لیلد  نم  زا  منک  اعدا  تسا  ناشفرصت  تحت  ناشتسد و  رد  هک  ار  ناناملسم  لاوما  نم  رگا  رمع ، رکبوبا و  يا 

: تفگ بضغ  لاح  اب  رمع 
لیلد دوخ  ياعدا  رب  رگا  دـنکیم . فرـصم  ار  نآ  لوصحم  تسا و  س )  ) همطاف تسد  رد  هک  تسا  ناـنآ  نیمز  ناناملـسم و  تمینغ  نیا 
رظن هراب  نیا  رد  هدوب - !! ناناملـسم  قح  تمینغ و  هک  یلاح  رد  تسا -  هدیـشخب  وا  هب  طـقف  ار  كدـف  ناناملـسم  نیب  زا  ربماـیپ  هک  دروآ 

. داد میهاوخ 
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لماک لیلد  س )  ) همطاف تمصع 

: دومرف س )  ) ترضح
! تسا سب  ارم  نیمه 

: دومرف هک  دیدینش  ص )  ) ربمایپ زا  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ار  امش  مدرم  يا 
؟» تسا تشهب  لها  نانز  يهدیس  مرتخد  »

: دنتفگ
. میدینش ص )  ) ربمایپ زا  ار  نیا  مسق ، ادخ  هب  يرآ 

: دومرف
؟ دنکیم فرصت  تسین  شکلام  هچنآ  دیامنیم و  لطاب  ياعدا  تشهب  لها  نانز  يهدیس  ایآ 

؟ دنهد نم  هب  تقرس  تبسن  رفن  ود  ای  دنهد  تداهش  یتشز  راک  هب  نم  هیلع  رب  رفن  راهچ  رگا  دیئوگیم  هچ 
؟ دینکیم قیدصت  ار  نانآ  نخس  ایآ 

: تفگ رمع  یلو  درک  توکس  اجنیا  رد  رکبوبا 
! مینکیم يراج  وت  رب  دح  يرآ و 

: دومرف ترضح 
تشهب لها  نانز  يهدیس  هیلع  رب  هک  یـسک  یتسین . ص )  ) دمحم نید  رب  ینک  رارقا  هکنآ  رگم  يدرک  تباث  ار  دوخ  یتسپ  یتفگ و  غورد 
هکنانآ اریز  تسا ، هدش  رفاک  هدرک  لزان  ص )  ) دمحم رب  دنوادخ  هچنآ  هب  تسا و  نوعلم  دـنک ، يراج  وا  رب  يدـح  ای  دریذـپب  ار  یتداهش 

یتشز و ره  زا  دـنموصعم و  هک  ارچ  تسین ، زیاج  ناش  هیلع  رب  یتداهـش  هدـینادرگ » هزیکاپ  ار  نانآ  هدرب و  ناـنآ  زا  ار  اهيدـیلپ  دـنوادخ  »
. دنکاپ يدب 

! رمع يا 
دنهد تداهش  یتشز  راک  ای  رفک  ای  كرش  هب  نانآ  زا  یکی  ای  نانآ  هیلع  رب  ياهدع  رگا  هک  هدب  ربخ  نم  هب  ریهطت )  ) هیآ نیا  لها  يهرابرد 

؟ دننزب دح  ار  نانآ  دنیوجب و  يرازیب  نانآ  زا  دیاب  ناناملسم  ایآ 
: تفگ رمع 

!! دنناسکی مدرم  ریاس  اب  نانآ  يرآ ،
: دومرف ترضح 

! يدش رفاک  یتفگ و  غورد 
هدرک و لزان  نانآ  تراهط  تمـصع و  يهرابرد  ياهیآ  هداد و  رارق  موصعم  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ارچ  دنتـسین  يواسم  مدرم  ریاس  اـب  ناـنآ 

. تسا هدومن  رود  نانآ  زا  ار  اهيدیلپ 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  لوسر  ادخ و  عقاو  رد  دریذپب  ار  ینخس  نانآ  هیلع  رب  سک  ره 

: تفگ رکبوبا 
! یشاب تکاس  هک  مهدیم  مسق  ارت  رمع  يا 

نآرق دانتسا  هب  ص )  ) ربمایپ يهدوشخب  كدف 
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نآرق دانتسا  هب  ص )  ) ربمایپ يهدوشخب  كدف 

: تفگ رکبوبا  سپس 
. روایب لیلد  كدف ) يهرابرد  )

: دومرف س )  ) ارهز ترضح 
هک اجنآ  دهدب ، ار  منادنزرف  نم و  قح  دوب  هداد  روتـسد  ص )  ) ربمایپ هب  نآ  رد  هک  درک  لزان  نآرق  زا  ياهیآ  لجوزع  دنوادخ  كدف ، اما 

: دیامرفیم
« ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  »

. دیشخب نم  هب  ار  كدف  ترضح  نآ  میدوب و  ص )  ) ربمایپ هب  قیالخ  نیرتکیدزن  منادنزرف  نم و  و 
: دناوخ ار  هیآ  يهلابند  لیئربج  یتقو 

(520 « ) ِلیبَّسلا َْنبا  َو  َنیکْسِْملا  َو  »
: درک لاؤس  ص )  ) ربمایپ

؟ تسیچ لیبس  نبا  نیکسم و  قح 
: درک لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 

(521 « ) ِلیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍْئیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  »
: دومرف درک و  میسقت  تمسق  جنپ  هب  ار  سمخ  و 

ِءاِینْغَْألا َْنَیب  َهلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  »
(522 « ) ْمُْکنِم

یبرقلايوذ قح  فرصم 

: دندومرف س )  ) ارهز ترضح  سپس 
. میتـسه اـم  یبرقلا  يوذ  دوشیم و  یبرقلايوذ  يارب  تسا  ص )  ) ربماـیپ يارب  هچنآ  دوـشیم و  ص )  ) ربماـیپ يارب  تسا  ادـخ  يارب  هچنآ 

: دیامرفیم دنوادخ 
(523 « ) یبْرُْقلا ِیف  هَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

: تفگ درک و  رمع  هب  یهاگن  رکبوبا 
!؟ یئوگیم هچ  وت 

: تفگ رمع 
؟ دننایک لیبسلا  ءانبا  نیکاسم و  نامیتی و  سپ 

: دومرف ترضح 
ایند و رد  هک  دنـشاب  یناسک  مه  نیکاسم  دنـشاب . هتـشاد  نامیا  یبرقلا  يوذ  و  ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  هب  هک  دنـشاب  یناـسک  زا  دـیاب  ناـمیتی 

. دیامیپب ار  نانآ  هار  دیاب  مه  لیبسلا  نبا  دنشاب . نانآ  اب  ترخآ 
: تفگ رمع 

؟ تسا امش  نایعیش  ناتسود و  امش و  يارب  یگمه  تمینغ  سمخ و  نیاربانب 
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: دومرف ترضح 
ناتـسود و ام و  يارب  ار  سمخ  یلو  تسا ، هدادـن  رارق  اـم  نایعیـش  ناتـسود و  يارب  هداد و  رارق  منادـنزرف  نم و  يارب  دـنوادخ  ار  كدـف 

. تسا هدروآ  دنوادخ  باتک  رد  هک  روطنامه  هدومن  تمسق  نامنایعیش 
: تفگ رمع 

؟ دنامیم هچ  نیعبات  راصنا و  نیرجاهم و  يارب  سپ 
: دومرف

نانآ هب  هدومرف  نایب  ار  نآ  میـسقت  هدومن و  بجاو  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یتاقدص  تاکز و  دندوب  ام  نایعیـش  ناتـسود و  زا  مه  نانآ  رگا 
: دیامرفیم لجوزع  دنوادخ  دریگیم . قلعت 

(524 … « ) ِباقِّرلا ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  هَفَّلَؤُْملا  َو  اْهیَلَع  َنیِلماْعلا  َو  ِنیکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  »

دنشابن یضار  مدرم  هچ  رگا  تسا  یضار  ادخ 

: تفگ رمع 
؟ ناتناتسود امش و  يارب  تمینغ  دشاب و  وت  صوصخم  كدف 
!! دنشاب یضار  نیا  هب  ص )  ) دمحم باحصا  منکیمن  نامگ 

: دومرف ترضح 
ینمشد و طرش  هب  هن  هداد  رارق  وا  زا  يوریپ  یتسود و  طرـش  هب  ادخ  ار  لاوما  نیا  دنتـسه . یـضار  نادب  شربمایپ  لجوزع و  دنوادخ  یلو 
اب سک  ره  تسا و  هدرک  تفلاخم  دنوادخ  اب  دنک  تفلاخم  ام  اب  سک  ره  هدرک و  ینمشد  ادخ  اب  دنک  ینمـشد  ام  اب  سک  ره  و  تفلاخم !

. تسا ترخآ  ایند و  رد  دیدش  باقع  میلا و  باذع  بجوتسم  یلاعت  قح  بناج  زا  دنک  تفلاخم  ادخ 
؟ دنهاوخیم لیلد  س )  ) همطاف زا  طقف  ارچ 

: تفگ رمع 
! روایب لیلد  دوخ  ياعدا  رب  ص !)  ) دمحم رتخد  يا 

: دومرف ترضح 
(525 . ) دیدرک لوبق  دیهاوخب  لیلد  نانآ  زا  هکنآ  نودب  ار  هَّللادبع  نب  ریرج  هَّللادبع و  نب  رباج  نخس  روطچ 

؟ تسا ادخ  باتک  رد  نم  لیلد  هک  یلاح  رد 
: تفگ رمع 

!! دنوشیم دترم  نآ  اب  راصنا  رجاهم و  هک  ینکیم  اعدا  ار  یمیظع  يهلئسم  وت  یلو  دنتساوخیم  ار  یشزرامک  زیچ  ریرج  رباج و 
: دومرف ترضح 

ناسحا یبرقلا  يوذ  لوسر و  ادـخ و  هب  نامیا  اب  مه  راصنا  دـندرک و  ترجه  ادـخ  نید  هب  شتیبلها  و  ص )  ) ربمایپ کـمک  هب  نیرجاـهم 
ره دـناهدش . عبات  ام  هلیـسو  هب  مه  نیعبات  دـناهدرک و  يرای  ام  هب  هدوب  یترـصن  رگا  هدوب و  ام  يوس  هب  هدوب  یترجه  رگا  نیاربانب  دـندرک .

. تسا هتشگزاب  تیلهاج  يوس  هب  دوشیم  دترم  نید  زا  مه  سک 
: تفگ رمع 

! دنهد تداهش  كدف ) يهرابرد   ) وت نخس  نیا  هب  هک  نک  رضاح  ار  ینادهاش  راذگب ، رانک  ار  لطاب  نانخس  نیا 
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كدف تیکلم  رب  س )  ) همطاف نادهاش 

تنب ءامـسا  نمیاما و  و  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  ات  داتـسرف  ار  یـسک  دـنام و  سلجم  ناـمه  رد  س )  ) ارهز ترـضح 
. دنداد تداهش  دوب  هدومرف  س )  ) ارهز ترضح  هچنآ  يهمه  هب  دندمآ و  دوب ) رکبوبا  رسمه  هک   ) سیمع

: تفگ نینچ  نمیاما  هلمج  زا 
: دومرفیم هک  مدینش  ربمایپ  زا 

«. تسا تشهب  لها  نانز  يهدیس  همطاف  »
ربمایپ زا  هچنآ  هب  مه  نم  متشهب و  لها  زا  ینز  زین  نم  دنکیم ؟ اعدا  دشابن  کلام  هک  ار  يزیچ  تسا  تشهب  نانز  يهدیـس  هک  یـسک  ایآ 

. مهدیمن تداهش  مشاب ، هدینشن  (ص )
: تفگ

؟ یهدیم تداهش  يزیچ  هچ  هب  راذگب ، رانک  ار  اههصق  نیا  نمیاما ، يا 
: تفگ نمیاما 

هک ینادیم  ایآ  مهدیم ، مسق  ادـخ  هب  ار  وت  مریگب . رارقا  وت  زا  هدومرف  ص )  ) ربماـیپ هچنآ  يهراـبرد  اـت  داد  مهاوخن  تداهـش  رکبوبا ، يا 
: تسا هدومرف  ص )  ) ربمایپ

؟» تسا تشهب  لها  زا  ینز  نمیاما  »
: تفگ رکبوبا 

: تفگ نمیاما  یلب .
: تفگ دمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  لیئربج  هک  مهدیم  تداهش  نونکا 

: دیامرفیم یلاعت  دنوادخ 
« ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »

«. نک اطع  ار  شقح  دراد  تبارق  وت  اب  هک  یسک  هب  »
: دومرف ص )  ) ربمایپ

؟ تسیک یبرقلاوذ »  » زا روظنم 
؟ دنتسیک نانیا  هک  نک  لاؤس  راگدرورپ  زا  لیئربج ،

: درک ضرع 
. تسا س )  ) همطاف یبرقلا  يوذ 

: دومرف ص )  ) ربمایپ سپس  درک . لوبق  تفرگ و  لیوحت  ار  نآ  وا  داد و  س )  ) همطاف هب  راگدرورپ  رما  هب  ار  كدف  ص )  ) ربمایپ
.« دیشاب دهاش  ع ،)  ) یلع يا  نمیاما و  يا  »

. دنداد تداهش  كدف  تیکلم  يهرابرد  نمیاما  نخس  ریظن  مه  ءامسا  و  ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  سپس 

نادهاش يهرابرد  رمع  باوج 
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: تفگ رمع 
یبا نب  رفعج  رسمه  ًالبق  مه  سیمع  تنب  ءامسا  تسوا . راکتمدخ  مه  نمیاما  دنتسه . وا  نارسپ  مه  نیـسح  نسح و  تسوا ، رـسمه  یلع  »

تداهـش دوخ  تعفنم  يارب  نادهاش  نیا  يهمه  داد . دـهاوخ  تداهـش  مشاهینب  عفن  هب  هدوب و  مه  س )  ) همطاف رازگتمدـخ  هدوب و  بلاط 
: هک درک  هفاضا  نمیاما  يهرابرد  و  دنهدیم !!»

«!! دهدب تداهش  دناوتیمن  تحاصف  اب  تسا و  برع  ریغ  ینز  وا  »

نادهاش زا  ع )  ) نینمؤملاریما عافد 

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما
ربمایپ دنک ، بیذـکت  ار  وا  سک  ره  هدرک و  تیذا  ار  ص )  ) ربمایپ دـنک ، تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا و  ص )  ) ربمایپ نت  يهراپ  س )  ) همطاف

. تسا هدرک  بیذکت  ار 
هدرک بیذـکت  ار  ربمایپ  دـنک ، بیذـکت  ار  نانآ  سک  ره  دنتـشهب و  لها  ناناوج  ياقآ  ود  و  ص )  ) ربماـیپ نارـسپ  ود  مه  نیـسح  نسح و 

: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  متسه  یسک  نآ  نم  و  دنیوگ . تسار  تشهب  لها  هک  ارچ  تسا ،
تعاطا ارم  دـنک  تعاطا  ار  وت  سک  ره  هدرک و  در  ارم  دـنک  در  ار  وت  هک  ره  ینم . ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وت  ماوت و  زا  نم  ینم و  زا  وت  »

هداد تداهش  تشهب  هب  وا  يارب  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یسک  نمیاما  و  تسا .» هدرک  یچیپرس  نم  زا  دنک  یچیپرس  وت  زا  سک  ره  هدرک و 
. تسا هدرک  اعد  وا  لسن  سیمع و  تنب  ءامسا  يارب  تسا و 

نادهاش ندرکن  لوبق  رمع و  رارقا 

: تفگ رمع 
!! دوشیمن لوبق  دهدیم  تداهش  دوخ  عفن  هب  هک  یسک  تداهش  یلو  دیدومن  فیصوت  هک  دیتسه  هنوگنامه  امش 

نادهاش يهرابرد  ع )  ) نینمؤملاریما یئاهن  باوج 

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما
تداهـش تسین و  هتفریذپ  نامدوخ  عفن  هب  ام  تداهـش  لاح  نیع  رد  دیتسین و  رکنم  دیـسانشیم و  ناتدوخ  هک  میتسه  روطنآ  ام  هک  نونکا 

! نوعجار هیلا  انا  هَّلل و  انا  سپ  تسین  لوبق  مه  ربمایپ 
؟ دیهاوخیم لیلد  ام  زا  میراد  یئاعدا  دوخ  يارب  یتقو  ام 

؟ دنک يرای  ار  ام  تسین  یسک  ایآ 
يرگید نادـناخ  هب  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  زا  ار  نآ  یتجح  یلیلد و  چـیه  نودـب  دـیاهدروآ و  هلمح  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  تموکح  رب  اـمش 

. دندرگیمزاب اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  ناملاظ  يدوز  هب  دیاهدرب .

كدف لوا  يهمکاحم  يهجیتن 
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: دومرف س )  ) ارهز ترضح  هب  ع )  ) نینمؤملاریما سپس 
. تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  مه  دنک و  مکح  ام  نیب  دنوادخ  ات  درگزاب 

: دومرف تساخرب و  بضغ  لاح  هب  س )  ) ارهز ترضح 
! ایادخ

. امرف ذوخأم  ار  نانیا  تدش  هب  ایادخ  دندرک . ملظ  تربمایپ  رتخد  قح  هب  ود  نیا 
. دمآ نوریب  نانآ  دزن  زا  نایرگ  نوزحم و  س )  ) ارهز ترضح  سپس 

(526  ) كدف يهیاس  رد  ع )  ) تیبلها و  س )  ) ارهز ترضح  یبلط  ترصن 

ماـما نسح و  ماـما  ارهز و  ترـضح  نینمؤـملاریما و  هک  دوـب  نیا  دنتـشادن  ار  شراـظتنا  مدرم -  هن  نیبصاـغ و  هن  سکچیه -  هک  یمادـقا 
کمک دوخ  يهتفر  تسد  زا  قوقح  يهرابرد  نانآ  زا  دنیایب و  راصنا  نیرجاهم و  يهناخ  رد  رب  دـننک و  تکرح  یعمجهتـسد  ع )  ) نیـسح

دوخ يهناخ  ِرد  هک  یمدرم  دنـسانشب . ار  نانآ  ناگدنیآ  مه  دنـسانشب و  ار  دوخ  مه  هک  دوب  مدرم  يارب  یبوخ  یفرعم  مادقا  نیا  دنهاوخب .
یقـالخا و يداـقتعا و  رظن  زا  دـندشیم و  زجاـع  تهج  ره  زا  دـندیدیم  وربور  ناـشربمایپ  راـگدای  اـهنت  اـب  ار  دوـخ  دـندرکیم و  زاـب  ار 

. دنتفاییم موکحم  ار  دوخ  ینادجو 

یحو نادناخ  یبلط  ترصن  رثؤم  يهبرض 

زا یگدـنیامن  هب  تشهب  لها  ياقآ  ود  و  ص )  ) ربمایپ یقیقح  نیـشناج  هارمه  هب  س )  ) ءاسنلا هدیـس  هک  دـشاب  هدیـسر  ییاج  هب  راک  ًاـعقاو 
؟ دننک يرای  ار  ادخ  نید  هک  دنهاوخب  نانآ  زا  دنیایب و  ص )  ) ربمایپ قباس  نارای  ياههناخ  رد  رب  ص ،)  ) یمارگ ربمایپ  یهلا و  سدقا  تاذ 

؟ دندوب هدرک  هدامآ  هرظنم  نیا  يارب  یباوج  هچ  ایآ 
مامت رب  تجح  مامتا  يهلئسم  قیرط  نیا  زا  هکلب  دوبن ، یصخش  عفانم  رـس  رب  هلئـسم  یلو  دوب ، بیجع  مه  یحو  نادناخ  يوس  زا  مادقا  نیا 

بـصاغ رادفرط  مدرم  ًاعقاو  هک  دش  نشور  ناگمه  رب  مادـقا  نیا  اب  دـشیم . عفر  ایاضق  نیا  رد  یمهبم  يهطقن  ره  دـیاب  دوب و  حرطم  قلخ 
. دوب وس  نادب  تیرثکا  يداقتعا  شیارگ  دندوب و 

. ددرگیم نایع  تسا ، ینتفگان  هچنآ  دوشیم و  نشور  زین  تقیقح  دش  راکشآ  اهنطاب  هک  کنیا 

یهاوخ کمک  يهمانرب  یگنوگچ 

رد هب  دومنیم و  یبکرم  رب  راوس  زور  ره  زور ، لهچ  ات  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هارمه  هب  ار  س )  ) ارهز ترـضح  ع ،)  ) نینمؤملاریما
. دربیم راصنا  نیرجاهم و  يهناخ 

: دومرفیم نانآ  هب  س )  ) ارهز ترضح 
هک دیدرک  تعیب  نیا  رس  رب  دیدرک ، تعیب  ص )  ) ربمایپ اب  هک  يزور  امش  دینک . يرای  ار  ناتربمایپ  رتخد  ار و  ادخ  راصنا ، نیرجاهم و  يا  »
افو ربمایپ  هب  تبـسن  دوخ  تعیب  هب  دییایب و  دینکیم . عنم  ناتنادنزرف  دوخ و  زا  هچنآ  دینک  عنم  اهنآ  زا  دـینک و  تیامح  شنادـنزرف  وا و  زا 
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«. دینک
. دادن تبثم  باوج  ترضح  هب  يدحا  یلو 

لبج نب  ذاعم  اب  س )  ) ارهز ترضح  صاخ  دروخرب 

: دومرف دیسر و  هفیقس  ناراذگناینب  زا  یکی  لبج  نب  ذاعم  هب  ترضح 
! لبج نب  ذاعم  يا 

دوـخ و زا  هچنآ  ینک و  يراـی  ار  شنادـنزرف  وا و  هک  يدرک  تعیب  ص )  ) ربماـیپ اـب  وـت  ماهدـمآ و  وـت  دزن  یهاوخکـمک  ناوـنع  هـب  نـم 
. تسا هدومن  جارخا  نآ  زا  ارم  يهدنیامن  هدرک و  بصغ  ار  كدف  رکبوبا  نونکا  ینک . عفد  زین  نانآ  زا  ینکیم  عفد  تنادنزرف 

: تفگ ذاعم 
؟ تسه نم  اب  مه  يرگید 

: دومرف
. دادن تبثم  خساپ  نم  هب  سکچیه  هن ،

: تفگ ذاعم 
!؟ دسریم اجک  هب  نم  کمک 

: دومرف دمآ و  نوریب  ذاعم  دزن  زا  س )  ) ارهز ترضح 
. مورب ص )  ) ربمایپ دزن  ات  میوگیمن  نخس  وت  اب  رگید  »

«. میوش رضاح  ص )  ) ربمایپ دزن  وت  نم و  ات  منزیمن  فرح  وت  اب  ياهملک  مسق  ادخ  هب 

رمع طسوت  كدف  دنس  ندرک  هراپ  رکبوبا و  اب  س )  ) همطاف جاجتحا 

رب ار  تیبصاغ  رهُم  دوب و  مصخ  رارقا  هب  س )  ) همطاف تیناـقح  رب  گرزب  یلیلد  كدـف ، ندـنادرگزاب  رب  ینبم  يدنـس  نتفرگ  هک  اـجنآ  زا 
تناها دروم  دوش و  هراپ  كردم  دنـس و  نآ  دعب  يهلحرم  رد  هچ  رگا  تفرگیم ، تروص  هراب  نیا  رد  یـشالت  دـیاب  دزیم ، نانآ  یناشیپ 

. تسوا دوخ  رکیپ  رب  ياهبرض  بصاغ  يهتشون  اب  بولطمان  راتفر  ره  هک  ارچ  دریگ ، رارق 
. تفر رکبوبا  دزن  ع )  ) نینمؤملاریما روتسد  هب  س )  ) ارهز ترضح  موس  راب  يارب  اذل 

رکبوبا دزن  س )  ) ارهز ترضح  لالدتسا 

: دومرف س )  ) ارهز ترضح  هب  ع )  ) نینمؤملاریما
: وگب نینچ  ورب و  وا  دزن  دوشیم . لعفنم  رتدوز  رمع  زا  هک  ارچ  دشاب ، اهنت  هک  یلاح  رد  ورب  رکبوبا  دزن 

؟ ياهتسشن وا  ياج  ياهدرک و  ار  وا  تفالخ  مردپ و  ماقم  ياعدا 
. یهدب نم  هب  ار  نآ  دوب  بجاو  وت  رب  یشخبب  نم  هب  ار  نآ  هک  متساوخیم  وت  زا  نم  دوب و  مه  وت  کلم  كدف  رگا 

. دومرف وا  هب  ار  بلاطم  نیا  دمآ و  رکبوبا  دزن  س )  ) ارهز ترضح 
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كدف عاجرا  يارب  دنس  نتشون 

: تفگ رکبوبا 
«. ییوگیم تسار  »

. تشون كدف  ندنادرگزاب  رب  ینبم  ياهتشون  نآ  رب  تساوخ و  ياهقرو  سپس 
. دمآ نوریب  رکبوبا  دزن  زا  تشادرب و  ار  هتشون  س )  ) ارهز ترضح 

رمع طسوت  دنس  ندرک  هراپ  وحم و 

: تفگ دیسر و  ترضح  نآ  هب  رمع 
؟ تسیچ تسوت  هارمه  هک  ياهتشون  نیا  ص ،)  ) دمحم رتخد  يا 

: دومرف
. تسا هتشون  میارب  كدف  ندنادرگرب  يارب  رکبوبا  هک  تسا  ياهتشون 

: تفگ
. دادن ار  نآ  درک و  ابا  ترضح  یلو  هدب . نم  هب  ار  نآ 

هدنمرـش نآ  نتفگ  زا  نابز  نایرگ و  نآ  يادا  رد  ملق  هک  دومن  س )  ) ارهز ترـضح  هب  میظع  یتراسج  ذـغاک  نتفرگ  يارب  رمع  اـجنیا  رد 
. تسا

درک و وحم  ار  نآ  يهتـشون  ناهد  بآ  اب  ادـتبا  تفرگ و  ترـضح  نآ  زا  ار  هتـشون  رمع  ناهج ، يوناب  سدـقا  تحاس  هب  تناـها  تمیق  هب 
(527 . ) دومن هراپ  ار  نآ  سپس 

دجسم رد  رمع  رکبوبا و  اب  ع )  ) نینمؤملاریما جاجتحا 

دنتفر رکبوبا  دزن  كدف  يهبلاطم  يارب  ع )  ) نینمؤملاریما روتسد  هب  س )  ) ارهز ترضح  هک  دش  مولعم  شخب  نیا  يهتـشذگ  ياهتمـسق  رد 
. دوب ع )  ) نینمؤملاریما يوس  زا  تامادقا  نیا  يهمه  عقاو  رد  و  ( 528)

مهم مادقا  ود  ًاصخش  زین  ع )  ) نینمؤملاریما دوخ  تفرگیم ، تروص  س )  ) ارهز همطاف  طسوت  ترضح  روتـسد  هب  هک  یتامادقا  زا  هتـشذگ 
: دنداد ماجنا 

. دنتشون رکبوبا  هب  هراب  نیا  رد  ياهمان  هکنآ  مود  دندیشک و  همکاحم  هب  ار  رکبوبا  مدرم  روضح  رد  ًاصخش  هکنیا  یکی 

ع)  ) نینمؤملاریما تسدب  رکبوبا  يهمکاحم 

: دومرف رکبوبا  هب  باطخ  دندوب  هتسشن  رکبوبا  فارطا  رد  هک  راصنا  نیرجاهم و  روضح  رد  دمآ و  دجسم  هب  ع )  ) نینمؤملاریما
؟ تسا نآ  رد  لبق  لاس  دنچ  زا  وا  يهدنیامن  هک  یلاح  رد  يدومن ، عنم  وا  زا  دوب  هداد  رارق  همطاف  يارب  ص )  ) ربمایپ هچنآ  ارچ  رکبوبا ، يا 
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: تفگ رکبوبا 
. تسا نیملسم  تمینغ  نیا 

. درادن یقح  نآ  رد  هنرگو  میهدیم  وا  هب  دروایب  یلداع  نادهاش  رگا 

تواضق ماکحا  هب  لهج 

: دومرف ترضح 
؟ ییامنیم مکح  ناناملسم  يهرابرد  هچنآ  فالخرب  ییامنیم  یمکح  ام  يهرابرد  رکبوبا ، يا 

: تفگ
! هن

: دومرف
؟ یبلطیم دهاش  مادک  زا  میامن  ییاعدا  نآ  يهرابرد  نم  دشاب و  يزیچ  ناناملسم  تسد  رد  رگا 

: تفگ رکبوبا 
. مهاوخیم دهاش  وت  زا 

: دومرف
یلاح رد  یهاوخیم  دهاش  همطاف  زا  ارچ  یهاوخیم !؟ دهاش  نم  زا  دننک  ییاعدا  نآ  يهرابرد  نیملـسم  دشاب و  يزیچ  نم  تسد  رد  رگا 

!؟ یهاوخیمن دهاش  نیملسم  زا  ارچ  تسا ؟ هدوب  نآ  کلام  نآ  زا  دعب  و  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  تسوا و  تسد  رد  كدف  هک 
: تفگ رمع  یلو  دش ، تکاس  رکبوبا 

نیا هنرگو  تسا ، حیحـص  وت  نخـس  يدروآ  یلداـع  نادـهاش  رگا  مینک ! هلباـقم  میناوتیمن  وت  مـالک  اـب  اـم  تسا و  نیملـسم  تمینغ  نیا 
(529 !! ) دیرادن یقح  نآ  رد  همطاف  وت و  تسا و  نیملسم  تمینغ 

س)  ) همطاف قدص  دنس  تمصع ،

: دومرف رکبوبا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما
؟ يراد لوبق  ار  نآرق  رکبوبا ، يا 

: تفگ
. يرآ

: دومرف
: دیامرفیم هک  هد  ربخ  نم  هب  هیآ  نیا  يهرابرد 

(53 « ) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا  »
؟ ام ریغ  يهرابرد  ای  هدش  لزان  ام  يهرابرد  هیآ  نیا  ایآ 

: تفگ
. امش يهرابرد 
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: دومرف
؟ ینکیم هچ  دنهد  تداهش  یتشز  تبسن  هب  س )  ) همطاف هیلع  رب  ناناملسم  زا  رفن  ود  رگا 

: تفگ رکبوبا 
!! منکیم يراج  نیملسم  نانز  رب  هک  روطنامه  منکیم  يراج  دح  وا  رب 

س)  ) همطاف تمصع  رکنم  رفک 

: دومرف
. دوب یهاوخ  نیرفاک  زا  دنوادخ  دزن  تروص  نیا  رد 

: تفگ
؟ ارچ

: دومرف
یکاـپ هب  لـجوزع  دـنوادخ  ياهدرک . لوبق  وا  هیلع  رب  ار  مدرم  تداهـش  ياهدرک و  در  وا  تراـهط  رب  ار  دـنوادخ  تداهـش  وـت  هکنآ  يارب 

. تسا هداد  یهاوگ  س )  ) همطاف
ار ص )  ) لوسر ادخ و  مکح  نینچمه  یتسه . نیرفاک  زا  دنوادخ  دزن  يریذپب  ار  يرگید  تداهـش  ینک و  در  ار  دنوادخ  تداهـش  وت  رگا 

لوسر ادـخ و  نخـس  وت  درک . فرـصت  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ تایح  ناـمز  رد  وا  دـنداد و  رارق  س )  ) همطاـف يارب  ار  كدـف  هک  ياهدرک  در 
ناـمگ یتفرگ و  س )  ) همطاـف زا  ار  كدـف  یتفریذـپ و  ار  درکیم  لوب  دوخ  ياـپرب  هک  یناـبایب  برع  کـی  يهتفگ  يدرک و  در  ار  (ص )

. تسا نیملسم  تمینغ  هک  يدرک 
: دومرف هک  يدرک  در  ار  ربمایپ  ِرگید  ِنخس  هک  روطنامه 

! یهاوخیم دهاش  هیلع  یعدم  زا  وت  تسا .» یفاک  مسق  هیلع  یعدم  يارب  دروایب و  دهاش  دیاب  هدننک  اعدا  »

ع)  ) نینمؤملاریما جاجتحا  يهجیتن 

: دنتفگ دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  دندش و  رمع  رکبوبا و  ملظ  هجوتم  دندمآ و  مشخ  هب  مدرم  اجنیا  رد 
. تشگزاب هناخ  هب  مه  ع )  ) نینمؤملاریما دیوگیم . تسار  ع )  ) یلع مسق  ادخ  هب 

دجسم رد  س )  ) ارهز ترضح  لصفم  يهباطخ 

ترضح جاجتحا  راب  هس  دادیم . ار  مزال  جیاتن  درکیم و  یط  یبوخ  هب  ار  دوخ  لحارم  س )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و  قیقد  يهمانرب 
نینچ درک و  عطاـق  دوخ  ییاـهن  میمـصت  رب  ار  رکبوـبا  مدرم ، ندرکن  يراـی  يهمیمـض  هب  ع )  ) نینمؤـملاریما جاـجتحا  راـبکی  و  س )  ) ارهز

. میداد ماجنا  یمسر  تروص  هب  میتشاد  ار  نآ  میمصت  هک  يراک  تسا و  هدش  مامت  كدف  يهلئسم  هک  درک  دومناو 

بصغ رکیپ  رب  نیگمهس  يهبرض  س )  ) همطاف يهباطخ 
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هب یمومع  سلجم  رد  دوش و  دراو  دـندوب ، نانآ  دـیؤم  هک  یمدرم  مه  نیبصاغ و  رکیپ  رب  مه  اـت  دوب  مزـال  نیگمهـس  ياهبرـض  اـجنیا  رد 
. دوش نشور  قیاقح  دنهدن  سپ  زاب  مه  ار  كدف  رگا  ات  دوش ، هتفگ  ینلع  تسه  ینخس  ره  دنیآرد و  ءاسنلا  هدیس  يهمکاحم 

هدش ماجنا  يهمانرب  لباقم  رد  تقیقح  رد  دندادیمن و  مه  ار  نآ  لامتحا  زگره  نیبصاغ  هن  مدرم و  هن  هک  دش  ارجا  یتروص  هب  هلحرم  نیا 
. دنتفرگ رارق 

دجسم هب  س )  ) ارهز ترضح  دورو  تیفیک  زا  یمیسرت 

تردق لوغـشم  دندوب و  هداد  لیکـشت  ص )  ) ربمایپ دجـسم  رد  یمهم  سلجم  راصنا ، نیرجاهم و  هارمه  هب  رمع  رکبوبا و  هک  یطیارـش  رد 
تمظع اب  يوناب  دش و  زاب  س )  ) همطاف يهناخ  ِرد  ناهگان  دوب ، یمدـق  دـنچ  يهلـصاف  رد  هک  دـندوب  س )  ) همطاف يهناخ  لباقم  رد  ییامن 

. دندمآ شیپ  تیعمج  يوس  هب  هدش  دجسم  دراو  دندوب  ترضح  نآ  درگادرگ  نانز  زا  ياهدع  هک  یلاح  رد  مالسا 
. دیآیم شیپ  هچ  دننیبب  ات  دننک  زاب  هار  هک  دندیمهف  ار  نیا  طقف  دندوب و  هداد  فک  زا  رایتخا  همه  مدرم  دوب و  بیجع  ًادج  هرظنم 

. دوب هدیشوپ  اهسابل  يور  يرسارس  سابل  دوب و  هدیناشوپ  لماک  ششوپ  اب  ار  كرابم  رس  ص )  ) ربمایپ رتخد 
ترضح ياپ  ریز  سابل  یهاگ  دشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  ترـضح  سابل  دوبن و  تسار  ترـضح  تماق  یمـسج ، ِیتحاران  مغ و  تدش  زا 

. تشاد ترضح  نآ  تکرح  هب  مامت  یتهابش  هک  تخادنایم  ص )  ) ربمایپ دای  هب  ار  همه  س )  ) همطاف نتفر  هار  تفریم .
رد هارمه  ناـنز  اـب  ترـضح  دـش و  هدز  ياهدرپ  نادرم  ناـنز و  نیب  ًاروف  هک  دوب  نآ  تشادـن  هقباـس  زور  نآ  اـت  دـیاش  هک  یمادـقا  نیلوا 

. دنتسشن نیمز  يور  دنتفرگ و  رارق  هدرپ  يوسنآ 

مدرم رد  ص )  ) همطاف هآ  بیجع  ریثأت 

. دهد روهظ  ار  ینورد  بالقنا  نیا  هک  دندوب  ياهقرج  رظتنم  دندش و  بلقنم  تدش  هب  رظانم  نیا  ندید  زا  مدرم 
دیزرل و دوخرب  سلجم  دندمآرد و  هیرگ  هب  مدرم  يهمه  هآ  نامه  اب  هک  دیشک  زوسناج  یهآ  هک  دندینـش  ار  س )  ) همطاف يادص  ناهگان 

. دندش بلقنم  همه 
. تفرگ مارآ  ناشناجیه  دندش و  تکاس  مدرم  ات  درک  ربص  ینالوط  یتدم  ترضح  هک  دوب  يردق  هب  هیرگ  تدش 

ات درک  ربص  ردقنآ  ترـضح  دندمآرد و  هیرگ  هب  مدرم  رگید  راب  هملک  دنچ  ندینـش  اب  هک  دـنک  زاغآ  ار  دوخ  نانخـس  تساوخ  ترـضح 
. درک زاغآ  ار  دوخ  نانخس  ترضح  دندش و  مارآ  ًالماک  مدرم 

نیبصاغ يهتساوخان  يهمکاحم 

. دوب هدش  سبح  اههنیس  رد  اهسفن  دندوب و  شوگ  اپ  ارس  مدرم 
تیانج مرج و  زا  هک  دوب  یمرش  يارب  اههیرگ  دنتسنادیم و  مرجم  ار  دوخ  همه  دیشکیم و  همکاحم  هب  ار  همه  هنت  کی  س )  ) ارهز همطاف 

بیرخت ای  نآ  نتخیر  مهرب  يارب  هک  دـندوب  رکف  رد  شناتـسدمه  بصاغ و  دوب و  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  راک  عامتجا  هاگداد  دنتـشاد . دوخ 
. دنتشاد دوخ  يهدزباتش  ياه  يریگمیمصت  زا  سرت  یلو  دننک ، متخ  اجک  هب  دننک و  زاغآ  اجک  زا  نآ  يهجیتن 
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س)  ) همطاف مکح  هب  مدرم  نیبصاغ و  تیموکحم 

. دوبن يزیرگ  تساوخیم  یضاق  هچنآ  زا  ار  سکچیه  هک  دوب  هدش  میظنت  يروط  همانرب 
هتفای روضح  دوخ  ياپ  اب  نونکا  دنتفاییمن ، روضح  توعد  اب  زگره  هک  بصاغ  نآ  مدرم و  نیا 

دنتفگیم نخس  رگا  تفگیم و  ار  دوخ  نخـس  س )  ) همطاف هک  ارچ  دندیدیم  موکحم  ار  دوخ  دندزیم  بل  رب  توکـس  رهم  رگا  دندوب .
. تشگیم المرب  دنتشادن  ربخ  مدرم  هچنآ  دشیم و  مولعم  ناشلمع  ياوتحمیب  نطاب  شیپ  زا  شیب  دنتشادن و  نتفگ  يارب  یفرح 

ياه هاگن  اـب  دنتـشاذگیم و  رمع  رکبوبا و  ياـپ  هب  ار  تراـسخ  ررـض و  نیا  دـندیدیم  س )  ) همطاـف مکح  موکحم  ار  دوخ  هک  زین  مدرم 
زجاـع نآ  یناـعم  مهف  زا  یتح  يدراوم  رد  مدرم  هک  دوب  نیتم  ـالاب و  ردـقنآ  مه  س )  ) همطاـف نانخـس  دنتـشاد . رظن  ریز  ار  ناـنآ  ینعمرپ 

. تسا هدش  هتشون  نآ  رب  لصفم  ياهریسفت  اهحرش و  نرق  هدراهچ  زا  سپ  کنیا  هک  ینانخس  دندوب .

س)  ) ارهز ترضح  يهباطخ  زا  یتشادرب 

رـشب و فیلکت  تقلخ و  زا  ییاهتمکح  نایب  و  ص )  ) ربمایپ تلاسر  دـنوادخ و  تینادـحو  هب  رارقا  یهلا و  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  ترـضح 
کمک رد  مدرم  يهقباس  وس  کی  زا  دندش . ع )  ) تیبلها نآرق و  اب  مدرم  قباوس  رکذتم  ص ،)  ) ربمایپ توبن  صوصخ  و  ع )  ) ءایبنا لاسرا 

تیبلها نآرق و  تمظع  نینچمه  دندش . رکذتم  ار  دنراد  هدهع  رب  ناگدنیآ  هب  تبـسن  هک  يریطخ  يهفیظو  رگید  يوس  زا  ادخ و  نید  هب 
. دندومن رکذ  ار  یهلا  عیارش  تمکح  زا  ياهمش  سپس  دندرک و  نایب  ار  رگیدکی  اب  ود  نآ  طابترا  و  (ع )

خیرات يهدنیآ  يارب  دوخ  یفرعم 

. تسا هتفگ  نخس  مدرم  اب  یمظعم  ماقم  هچ  دننادب  خیرات  يهدنیآ  سلجم و  لها  ات  دندرک  یفرعم  ار  دوخ  نآ  زا  سپ 
. دندرک رکذ  ار  مالسا  لاهن  ندرورپ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) ربمایپ يهناراکادف  اسرفتقاط و  تامحز  قباوس و  نآ ، زا  دعب 

. دندش روآدای  ار  اههتـشذگ  نتفرگ  هدیدان  و  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  مدرم  دادـترا  دـندرک و  کیدزن  رظن  دروم  بلطم  هب  ار  نخـس  اجنیا  رد 
لها ادخ و  نید  هیلع  رب  مه  ار  اههنتف  شتآ  هکلب  دننکیمن ، افتکا  نید  هب  تبـسن  یهجوتیب  هب  طقف  هک  دـندرک  حرطم  ار  هتکن  نیا  سپس 

. دنیامنیم روهلعش  ص )  ) ربمایپ تیب 

هتخیگنارب یشتآ  كدف  بصغ 

: دندومرف دندرک و  حرطم  ار  ثرا  يهلئسم  سپس 
. تسا كدف  يهلئسم  امش  يهتخیگنارب  ياهشتآ  هنومن  زا 

یصوصخ روط  هب  هک  یلئاسم  دندرک و  حرطم  دوب  ع )  ) ایبنا ثرا  صوصخب  ثرا و  يهرابرد  هک  نآرق  زا  یتایآ  نخس  زا  تمـسق  نیا  رد 
. دندرک نایب  ینلع  رتلصفم و  مدرم و  روضح  رد  راب  نیا  دندوب  هدرک  حرطم  رمع  رکبوبا و  اب 

نایب يراعـشا  بلاق  رد  ار  هوکِـش  نیا  دـندرب و  تیاکـش  دـندوب ، نانآ  دـیؤم  هک  یمدرم  نیبصاـغ و  زا  ص )  ) ربماـیپ ربق  هب  باـطخ  سپس 
. دندرک
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مدرم یتسس  زا  بجعت 

ار دوخ  بجعت  ادـخ ، نید  يرای  و  ص )  ) ربمایپ رماوا  زا  تعاطا  رد  نانآ  يهتـشذگ  يروآدای  اب  دـندومن و  راصنا  هجوتم  ار  باطخ  سپس 
انتعا یـسک  یبلط  کمک  دایرف  یهاوخداد و  زا  سپ  یتح  هک  دـندرک  نایب  ص )  ) ربماـیپ رتخد  قح  قاـقحا  هب  تبـسن  ناـنآ  یهجوتیب  زا 

! دنکیمن

نآ باوج  رکبوبا و  طسوت  یلعج  ثیدح  رکذ 

نم هک  درک  هراشا  درک و  حرطم  ایبنا  زا  ندربن  ثرا  رب  ینبم  ار  دوخ  یلعج  ثیدـح  هاتوک  ینانخـس  رد  درک و  هدافتـسا  تصرف  زا  رکبوبا 
. ماهداد ماجنا  نیملسم  قفاوت  تروشم و  اب  ار  كدف  بصغ 

دندرک و حرطم  ار  ص )  ) ایبنا ثرا  حیرص  تایآ  دنتسناد ، هزنم  نآرق  تفلاخم  زا  ار  ص )  ) ربمایپ تحاس  هکنیا  نمض  س )  ) ارهز ترضح 
. درادن دوجو  سکچیه  يارب  ثرا  يهلئسم  رد  ییانثتسا  چیه  هک  دندرک  تباث 

نآ باوج  نیملسم و  عامجا  هب  کسمت 

ارجا ار  ناـنآ  روتـسد  عقاو  رد  نم  هک  مهدیم  رارق  وـت  دوـخ و  نیب  ار  نیملـسم  طـقف  مزجاـع و  باوـج  زا  هک  درک  رارقا  رکبوـبا  راـب  نیا 
. ماهدرک

رارق هذخاؤم  دروم  دناهدروآ  يور  لطاب  نخـس  يوس  هب  هک  ار  نانآ  تّدـش  هب  دـندومن و  نیملـسم  هجوتم  ار  باطخ  س )  ) ارهز ترـضح 
. تسا یضار  ادخ  دنشابن ، یضار  نآ  هب  مه  مدرم  رگا  هک  دندرک  هراشا  دنداد و  تراشب  باذع  هب  ار  نانآ  دنداد و 

يارب تمایق  زور  دننادب و  ار  تیعقاو  مدرم  منک و  تجح  مامتا  متساوخ  یلو  منادیم ، بوخ  ار  امش  میمـصت  نیا  هک  دندرک  حیرـصت  دعب 
. دنشاب هدامآ  باسح 

ع)  ) نینمؤملاریما ییاهن  تجح  ریدغ 

یمومع ناهذا  رد  هک  ابیز  رهاظ  هب  نخس  کی  ناونع  هب  هعافر  نب  عفار  هناخ  هب  تشگزاب  هار  رد  تفای و  نایاپ  ترـضح  نانخـس  اجنیا  رد 
مینکن تعیب  يرگید  اب  تفالخ  رد  ات  درکن  هاگآ  ار  ام  ًالبق  ترضح  نآ  ارچ  هک  داد  رارق  ع )  ) نینمؤملاریما يهدهع  رب  ار  ریصقت  دوب  رثؤم 

!!! دسرن اجنیا  هب  راک  و 
: دومرف وا  هب  بضغ  اب  ترضح 

. تسا هدنامن  یقاب  يرذع  يدحا  يارب  ریدغ  يهعقاو  زا  سپ 

اهنع هللا  یضر  هملسما  ضارتعا 
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هدرب نایاپ  هب  یصاخ  يهجیتن  نودب  ار  س )  ) ارهز ترـضح  يهباطخ  هک  یمدرم  هب  باطخ  درک و  نوریب  شاهرجح  زا  رـس  هملـسما  سپس 
: تسا نینچ  نآ  صخلم  هک  تفگ  زیمآخیبوت  یبلاطم  دندوب ،

؟ دوشیم دروخرب  هنوگ  نیا  همطاف  لثم  اب  ایآ 
؟ دیهد دای  ار  شنید  مکح  س )  ) همطاف هب  دیاهدمآ  امش  ایآ 

؟ دنکیم بلط  دشابن  شقح  هچنآ  س )  ) همطاف لثم  ایآ 
؟ دیاهدرک شومارف  ار  وا  هب  تبسن  ص )  ) ربمایپ صاخ  تیانع 

س)  ) همطاف يهباطخ  يرکف  جیاتن 

دوخ نابز  رب  دندوبن  شنتفگ  هب  رضاح  هچنآ  دندش و  ریگلفاغ  ًالماک  دش و  لیکـشت  كدف  نیبصاغ  تساوخ  نودب  سلجم  تروص  نیدب 
رب شنمـشد  یـشکقح  و  س )  ) ارهز قح  دننادب و  مه  ناگدنیآ  ات  دش  تبث  هنوگنامه  دندیمهف و  ار  قیاقح  مدرم  يهمه  دندرک و  يراج 

. دشاب مولعم  نایناهج 

(531  ) هدننک تدایع  نانز  يارب  س )  ) ارهز ترضح  نانخس 

دندوب هدرکن  ص )  ) ربمایپ راگدای  زا  يدای  چیه  هک  یتدم  زا  سپ  راصنا  رجاهم و  نانز  هک  دوب  نآ  س )  ) ارهز ترضح  يهباطخ  رثا  نیلوا 
: دنتفگ دندمآ و  ترضح  تدایع  هب 

؟ تسا هنوگچ  ناتلاح  ربمایپ ، رتخد  يا 
: دومرف ترضح 

!! رکف لزلزت  ریشمش و  ندش  دنُک  رب  گنن  مکانبضغ . امش  نادرم  هب  تبسن  ماهدرک و  اهر  ار  نآ  مرفنتم و  مشاب ، امش  اب  هک  ییایند  زا 
! نانآ رب  ياو 

؟ دندناشک اجک  هب  تلاسر  دنلب  ياههوک  زا  ار  تفالخ 
ياهدروخرب اههلمح و  تّدش  گرم و  زا  وا  یئاورپیب  شریشمش و  تبالص  زج  دندیدنـسپ ؟ یمن  ار  يزیچ  هچ  ع ))  ) یلع  ) نسحلا وبا  زا 

. یهلا رما  رد  وا  بضغ  دنوادخ و  باتک  رد  وا  رحبت  زا  گنج و  رد  وا  زومآتربع 
نآ یهجو  نیرتهب  هب  دـندراذگیم  یقاب  وا  تسد  رد  دوب  هدرپس  ع ))  ) یلع  ) وا هب  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  ار  يراهم  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب 

. دشیم هدوشگ  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دندرپسیم  وا  هب  ار  تفالخ  رگا  درکیم و  هرادا  ار 
!؟ دندش هریچ  نانآ  رب  دندرک و  مادقا  ياهیرذ  نیمادک  دض  رب  و  دندروآ !؟ يور  وس  مادک  هب 

نونکامه دنوادخ ، یلازی  هب ال  مسق  دنهدیم . ماجنا  یتسرد  راک  دننکیم  نامگ  هک  یموق  دنوش  نامیـشپ  داب و  هدیلام  كاخ  رب  ناشینیب 
. دیـشودیم هدنـشک  خلت  مس  هزات و  نوخ  زا  زیربل  ياهساک  نآ  زا  ددرگیم و  رهاظ  شاهرمث  یهاتوک  نامز  سپ  تسا و  هدـش  رادراب  هنتف 

. دنوشیم هاگآ  دناهدراذگ ، هیاپ  ناینیشیپ  هچنآ  يهجیتن  زا  ناگدنیآ  هک  تسا  هاگنآ 
: دیوگیم هلفغ  نب  دیوس 

هب راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  زا  ياهدع  نآ  وریپ  دـندرک . وگزاب  دوخ  نادرم  يارب  ار  س )  ) ارهز ترـضح  تاشیامرف  هدـننک  تدایع  نانز 
: دنتفگ هدمآ  ترضح  دزن  یهاوخرذع  ناونع 
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. میتفریمن يرگید  غارس  دشیم ، روآدای  ام  هب  میدنبب  ینامیپ  هکنآ  زا  لبق  ار  هلئسم  نیا  ع ))  ) یلع  ) نسحلا وبا  رگا  ءاسنلا ، هدیس  يا 
: دومرف س )  ) ارهز ترضح 

هدنامن یقاب  ینخس  چیه  ياج  امـش  ياهیهاتوک  اب  تسین و  هتفریذپ  امـش  رذع  ناتهدوهیب  ياههناهب  اب  هک  دینک ،) سب   ) دیوش رود  نم  زا 
! تسا

(532  ) كدف بصغ  يهرابرد  رکبوبا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما يهمان 

ناگرزب ياههمان  اههولج  نیا  زا  یکی  دـنرادیمرب . اهارجام  مهبم  بناوج  زا  هدرپ  دـننامیم و  یقاب  فلتخم  ياـههنوگ  هب  یخیراـت  دانـسا 
. تسا رادروخرب  یصاخ  مارتحا  زا  یموق  ره  رد  هک  تسا  للم 

يارب یلاع  نیماضم  اب  ياهمان  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دـندوب ، ییامنتردـق  لوغـشم  نیبصاغ  هک  یلاح  رد  كدـف و  يارجام  جوا  رد 
. دوب زجاع  نآ  تالمج  یضعب  كرد  زا  وا  دیاش  هک  تشون  رکبوبا 

هب تبسن  ییاوران  نانخس  تردق  راهظا  اب  تفر و  ربنم  زارف  رب  كدف  بصغ  تیبثت  زا  سپ  رکبوبا  هک  تشون  یماگنه  ترضح  ار  همان  نیا 
. دنار نابز  رب  تیالو  خماش  ماقم 

. درک رظن  دیدجت  دوخ  دروخرب  رد  دنامورف و  بجعت  رد  ترضح  باطخ  تیفیک  زا  رکبوبا  هک  دندوب  هتشون  همان  رد  یبلاطم  ترضح 
: تسا نینچ  ترضح  يهمان  بلاطم  نومضم 

ع)  ) تیبلها اب  مدرم  یفاصنایب 

زا دندروآ و  نیئاپ  ردغ  رکم و  لها  عامتجا  اب  ار  تمظع  نابحاص  راختفا  جات  یلو  دـندومیپ . تاجن  ياهیتشک  اب  ار  اههنتف  مطالتم  جاوما 
( كدـف ینعی  ( ) ص  ) ربمایپ يهدوشخب  بصغ  اب  دـندرک و  تمـسق  دوخ  يارب  ار  راربا  ناکاپ  ثاریم  یلو  دـندرب ، هدافتـسا  راونا  زکرم  رون 

. دندیرخ دوخ  رب  ار  نآ  لابو  رزو و  ِینیگنس 
. ددرگیم بایسآ  رود  هتسب ) مشچ  اب   ) رتش هک  روطنامه  دیتکرح ، رد  یلدروک  اب  هک  منیبیم  ار  امش 

يهناد دننام  نینهآ ، يهدنرب  ياهریـشمش  اب  ار  امـش  ياهرـس  دیرادن ، ملع  نادب  هچنآ  يهرابرد  دوش  هداد  هزاجا  نم  هب  رگا  مسق ، ادـخ  هب 
منک حورجم  هیرگ ) تدش  زا   ) ار ناتنامـشچ  يهشوگ  هک  منکیم  اج  زا  روطنآ  ار  ناتناعاجـش  ياههمجمج  منکیم و  رود  ناتنت  زا  هدیچ 

. مزادنیب تشحو  هب  ار  امش  و 
يهدـننک شوماخ  ناتناگرزب و  يهدـنرب  نیب  زا  ناـیوجگنج و  يهدـننک  دوباـن  اهرگـشل و  يهدـننک  كـاله  دیـسانشیم  ارم  هک  اـجنآ  اـت 

. دیدوب هتسشن  ناتیاههناخ  رد  امش  هک  ییاهنامز  رد  ماهدوب ، ناتناعاجش  لتاق  ناتاههلئاغ و 
هب ار  دُحا  ياهنوخ  ردب و  ياههنیک  هک  ارچ  دشاب  ام  رد  توبن  تفالخ و  دیتساوخن  مردپ ، ناج  هب  مسق  متسه . امـش  زورید  قیفر  نامه  نم 

! دیروآیم دای 

ع)  ) یلع ترضح  نخس  توکس و 

رگا دوریم . ورف  ناتنت  هب  بایسآ  خرچ  ياههنادند  نوچمه  ناتیاههنیس  ناوختـسا  هدرک  ردقم  هچ  امـش  يهرابرد  دنوادخ  هک  میوگب  رگا 
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: دیئوگیم میوگب  نخس 
: دیئوگیم منامب  تکاس  رگا  و  دزرویم » دسح  »

«. دسارهیم گرم  زا  بلاط  یبا  دنزرف  »
. متسه گرم  يهدنشک  نم  هک  یلاح  رد  دوشیم ، هتفگ  نینچ  نم  هب  نونکا  مشاب . نینچ  هک  تاهیه  تاهیه ،

يهدننکش دنلب و  يهزین  ود  نیگنس و  ریـشمش  لماح  منم  مدوب . روانـش  گرم  يایرد  رد  دندوب  باوخ  رد  مدرم  هک  مارآ  بش  رد  هک  منم 
. دودزیم ص ))  ) ربمایپ ینعی   ) قیالخ نیرتهب  يور  زا  ار  اهیتحاران  راگنز  هکنآ  منم  اهگنج . شورخ  شوج و  رد  اهمچرپ 

! دنیشنب ناتیازع  هب  ردام 
. تسا رتسونأم  شردام  يهنیس  هب  دنزرف  زا  گرم  هب  تبسن  بلاطوبا  رسپ  هک  دینادب 

دوش نایب  مدرم  نطاب  تقیقح و  رگا 

دیوشیم و برطضم  دشاب  نازرل  قیمع  یهاچ  رد  هک  یبانط  نوچمه  منک  رهاظ  هدرک ، لزان  امش  يهرابرد  شباتک  رد  دنوادخ  هچنآ  رگا 
زا هدیرب  یتسد  اب  ار  دنوادخ  ات  منکیم  لمحت  مراد  هنیـس  رد  هچنآ  نم  یلو  دیوشیم ! نادرگرـس  دـیراذگیم و  رارف  هب  اپ  ناتیاههناخ  زا 

. منک تاقالم  امش  ياههتخادرپ  هتخاس و  زا  یلاخ  امش و  تاذل 
دـشاپیم و مه  زا  هرابود  یلو  دـباییم ، رارقتـسا  دوشیم و  ظیلغ  دوریم و  رتالاب  الاب و  هک  تسا  يربا  نوچمه  نم  دزن  امـش  يایند  لـثم 

. دوشیم ادیپ  فاص  نامسآ 
هدنـشک و ياهویم  ار  دوخ  تسد  يهتـشاک  يهرمث  ای  دیباییم و  خـلت  ار  دوخ  راک  يهرمث  دنیـشنیم و  رابغ  درگ و  يدوز  هب  دیـشاب ، مارآ 

. تفای دیهاوخ  لتاق  یمس 
. تسا یفاک  همصاخم  لحم  يارب  تمایق  امش و  مصخ  ناونع  هب  ربمایپ  ام و  تواضق  يارب  دنوادخ 

. دیامنیمن كاله  ار  امش  زج  دنکیمن و  رود  شتمحر  زا  ار  امش  ریغ  تمایق  رد  مه  دنوادخ 
. يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو 

ع)  ) نینموملاریما ترضح  يهمان  لباقم  رد  رکبوبا  لمعلاسکع 

: تفگ تفرگ و  ار  وا  يدیدش  بعر  تشحو و  دناوخ  ار  همان  رکبوبا  یتقو 
!؟ درادن يرگید  هک  دراد  نم  هب  تبسن  یتأرج  هچ  تسا ! بیجع 

(533  ) كدف اب  هطبار  رد  س )  ) ارهز ترضح  نانخس  نیرخآ 

رظن زا  یلو  دمآ ، ترـضح  دزن  تدایع  ناونع  هب  نانز  زا  یکی  دـیوگیمن . نآ  زا  ینخـس  رگید  هدرک و  اهر  ار  كدـف  س )  ) همطاف کنیا 
. دوب لیامتم  نمشد  تمس  هب  شیارگ 

: دومرف نینچ  وا  هب  هدروآ  نابز  رب  كدف  يهرابرد  هک  ینخس  نیرخآ  ناونع  هب  ترضح 
. دنتفرگ ار  كدف  مامت  تأرج  اب  رمع  رکبوبا و  تفر  ایند  زا  ص )  ) ربمایپ هک  هاگنآ 
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يارب ار  نآ  هک  دوب  رادافو  ادـخ و  اب  يهدـننک  تاجانم  ربمایپ  هب  هبترم  دـنلب  راگدرورپ  ییاطعا  كدـف  دوب ! یتکرب ) اـب   ) کـلم هچ  هک  هآ 
. دوب هدیشخب  نم  هب  مدوخ  وا و  لسن  زا  نادنزرف  توق 

. دوب دهاش  وا  نیما  تسنادیم و  ادخ  ار  بلطم  نیا 
هب برقت  ثعاـب  ار  ملظ  نیا  رب  ربص  نم  دـندش ، عناـم  نم  زا  مه  ار  رـصتخم  يهمقل  دـنتفرگ و  روز  هب  نم  زا  ار  یگدـنز  توق  رگا  نونکا 

. تفای دنهاوخ  منهج  ياههلعش  رد  میمح  يهدننک  روهلعش  ار  نآ  ملظ ، هب  نآ  ناگدنروخ  منادیم و  تمایق  زور  رد  یهلا  هاگرد 
دوخ مه  نآ  يرجم  دش و  هداد  تمـصع  ماقم  زا  نآ  يهمانرب  تفرگ . ماجنا  كدف  بصغ  زا  سپ  هک  دوب  یقیقد  تامادـقا  هعومجم ، نیا 

. دندوب ع )  ) ارهز ترضح  نینمؤملاریما و 
، تسا رایع  مامت  يهکـس  شمالک  هشیمه  ات  هک  دنام  یقاب  عیـشت  تدم  دنلب  ياههدنیآ  يارب  شاهجیتن  دیـسر ، رمث  هب  هک  يریـس  طخ  نیا 

بصاغ زا  دهاوخب  دوخ  يهناحوبذم  ياهشالت  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتزجاع  نمشد  تهج  نیمه  هب  تسا و  ع )  ) همطاف یلع و  مالک  هک  ارچ 
نخـس تسا و  رون  ع )  ) یلع همطاف و  مالک  دـنک . ایحا  هرابود  هدـش ، نامیـشپ  شندروآ  نایم  هب  زا  دوخ  هک  یلطاب  ای  دـنک و  عافد  كدـف 

. تسا یندش  وحم  رون  لباقم  رد  تملظ  هک  تسادیپ  یکیرات و  تملظ و  نمشد 

كدف بصغ  تیبثت  زا  سپ  نیبصاغ  تامادقا 

ینارگ تمیق  هب  نانآ  يارب  مادـقا  نیا  هچ  رگا  دـش . ماجنا  نیبصاغ  يوس  زا  يزیرهمانرب  اب  هدـش و  باسح  رایـسب  كدـف  بصغ  يهلئـسم 
ماجنا یتمیق  ره  هب  ار  نآ  دنتـشاد  میمـصت  هک  دوب  يراک  نیا  یلو  دـندز ، همطل  دوخ  یگتخاس  تیثیح  وربآ و  هب  وس  دـنچ  زا  دـش و  مامت 

هک ياهلئـسم  ره  اب  اهزور  نآ  هتبلا  دشیمن . هداهن  یجرا  چیه  مدرم  تواضق  فطاوع و  هب  دنتفریذپیمن و  ار  یقح  نخـس  چیه  اذل  دنهد .
. دشیم يدروخرب  نینچ  تشاد  طابترا  ع )  ) تیبلها هب 

رفن کی  دندوب و  هدینش  ناشدوخ  طقف  هک  دندرکیم  لعج  یبلطم  راب  ره  س )  ) ارهز ترـضح  عطاق  تاجاجتحا  لباقم  رد  هکنیا  رتبلاج 
هب تسد  اذل  دنهد و  تداهش  نانآ  عفن  هب  هدش  هک  مه  غورد  هب  دندشیمن  رضاح  ناشدوخ -  نارادفرط  یتح  ص - )  ) ربمایپ باحـصا  زا 

. دندش ناثدح  نب  سوا  نب  کلام  نوچمه  ینابایب  برع  کی  ناماد 

نیبصاغ يهدش  يزیرهمانرب  تامادقا  زا  يرامآ 

: دننک تیبثت  ار  دوخ  لطاب  مکح  نیا  ات  دندرک  یط  كدف  بصغ  يارب  ار  ریز  لحارم  نیبصاغ  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب 
. دندرک لاؤس  ترضح  زا  نآ  يهرابرد  دندمآ و  ع )  ) نینمؤملاریما دزن  راک  يهنیمز  ندروآ  تسدب  يارب  . 1

. دنشاب هتشاد  دوخ  راک  يارب  يزیواتسد  ات  دندرک  لعج  یثیدح  . 2
. دندرک هدامآ  دهاش  ناونع  هب  ار  دوخ  رتخد  ود  هصفح  هشیاع و  . 3

تـسد دنـس  ًامـسر  دندرک و  ینیـشن  بقع  زاب  یلو  دنتـسه  كدف  نداد  سپ  زاب  هب  لیامتم  هک  دنداد  ناشن  یگتخاس  يهلحرم  دنچ  رد  . 4
. دندرک هراپ  ار  دوخ  يهتشون 

. دندرک دیدهت  ار  مدرم  دنتفرگ و  يدیدج  تامیمصت  دنتسشن و  تروشم  هب  ع )  ) نینمؤملاریما زیمآ  دیدهت  يهمان  زا  سپ  . 5
. دنتفر شیپ  مه  نآ  يارجا  يهلحرم  ات  دنتفرگ و  ترضح  نآ  لتق  رب  میمصت  دجسم  رد  ع )  ) نینمؤملاریما جاجتحا  زا  سپ  . 6

رب ع )  ) نینمؤملاریما هب  تبسن  يزیمآ  تناها  ياههتفگ  مدرم و  هب  تبسن  يزیمآدیدهت  نانخس  رکبوبا  لتق ، يهئطوت  ندش  یثنخ  زا  سپ  . 7
. درک بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  لاملاتیب  زا  هیمهس  نداد  اب  همتاخ  رد  دنار و  نابز 
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. دنتشگزاب نامیشپ  یلو  دندمآ  س )  ) ارهز ترضح  دزن  یبلط  تیاضر  ناونع  هب  هک  دوب  نآ  رگید  گنرین  . 8
ارهز ترضح  ینیبشیپ  اب  هک  دوب ، ترـضح  نآ  ندب  رب  زامن  ندناوخ  و  س )  ) همطاف يهزانج  عییـشت  رد  تکرـش  نانآ  يهشقن  نیرخآ  . 9

. دش یثنخ  یلک  هب  هشقن  شربق ، نفد و  ءافخا  رد  (س )
. تسا موش  دصاقم  نیا  زا  ییاههشوگ  كدف و  بصغ  زا  يرگید  رارسا  رگناشن  هناگُهن  لحارم  نیا 

(534  ) كدف بصغ  زا  لبق  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  زا  نیبصاغ  لاؤس 

دزن نآ  یعامتجا  يهنیمز  شجنـس  نمـض  دننک ، میظنت  ار  دوخ  دروخرب  تیفیک  هکنآ  يارب  كدف ، بصغ  هب  مادـقا  زا  لبق  رمع  رکبوبا و 
: دنتفگ دندمآ و  ع )  ) نینمؤملاریما

؟ ییوگیم هچ  هدنام  یقاب  ربمایپ  زا  هچنآ  يهرابرد 
: دومرف

. میرتراوازس ربمایپ  هب  ام 
: دنتفگ

؟ تسا ربیخ  رد  هچنآ  یتح 
: دومرف

. تسا ربیخ  رد  هچنآ  یتح  یلب ،
: دنتفگ

؟ تسا كدف  رد  هچنآ  یتح 
: دومرف

. تسا كدف  رد  هچنآ  یتح  يرآ ،
: دنتفگ دنتفشآرب و  نانخس  نیا  ندینش  اب 

ار كدف  بصغ  رب  دوخ  يدـج  میمـصت  هتفگ  نیا  اب  و  دوش !! عطق  هّرا  اب  ام  ياهندرگ  هکنآ  رگم  دـش  دـهاوخن  يراک  نینچ  مسق  ادـخ  هب 
. دنتشاد مالعا  ًاتحارص 

كدف بصغ  يارب  ثیدح  لعج 

. دوب ناشموش  فده  يارب  یلعج  یکردم  نتخاس  هدامآ  كدف ، يهرابرد  رمع  رکبوبا و  ياهینیبشیپ  زا  یکی 
تمکح ملع و  طقف  دنراذگیمن و  یقاب  يرانید  مهرد و  ع )  ) ءایبنا هک  دندرک  هدافتسا  يونعم  ياههبنج  ندرک  حرطم  زا  روظنم  نیا  يارب 

. تسا هقدص  تسین و  کلمت  لباق  دنامب ، یقاب  ربمایپ  زا  ایند  لاوما  زا  يزیچ  ره  هک  دنتفرگ  هجیتن  دنراذگیم و  راگدای  هب  دوخ  زا 
. تشاد ياهدنبیرف  رهاظ  دش و  حرطم   … ثرون » ءایبنالا ال  رشاعم  نحن   » يهلمج تروص  هب  یلعج  ثیدح  نیا 

یلعج ثیدح  يهدنبیرف  رهاظ 

رهاظ دـندوب ، هدرک  کمک  نآ  نتخاس  يارب  يددـعتم  ياـهرکف  دـندوب و  هدرک  فرـص  يداـیز  تقو  نآ  شزادرپ  يارب  هک  میهاـفم  نیا 
. دشیم مامشتسا  نآ  زا  يراکزیهرپ  تسادق و  يوب  هک  ارچ  تشاد ، ياهدنبیرف 
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یگتخاس بلطم  نیا  هک  یفلتخم  دراوم  رد  دنشاب ، دنبیاپ  نادب  هک  تسین  تقیقح  کی  یلعج  ثیدح  درادن و  هظفاح  وگغورد  نوچ  هتبلا 
. دندادیم رییغت  ار  نآ  تروص  ای  دندرکیم  هفاضا  نادب  دوب  رثؤم  ناشفادها  يارجا  يارب  هک  یتاملک  یتحارب  دندرک  حرطم  ار 

« ثروی یبنلا ال   » یلعج ثیدح 

. کقدص نع  هدودصم  کقح و ال  نع  هدودرم  ریغ  کلقع ، روفو  یف  هقباس  کلوق ، یف  هقداص  ءایبنألا  ریخ  هنبا  ءاسنلا و  هریخ  ای  تنأ  و 
. هلهأ بذکی  دئارلا ال  و  هنذاب ! الا  تلمع  هَّللالوسر و ال  يأر  تودع  ام  هَّللاو  و 

: لوقی هَّللالوسر  تعمس  ینا  ادیهش -  هب  یفک  و  هَّللا -  دهشا  ینا  و  ترجهاف ) تظلغا  تغلبا و  تلق و  دق  (و 
انل ناک  ام  هوبنلا و  ملعلا و  همکحلا و  بتکلا و  ثرون  امنا  اراقع و  اراد و ال  و ال  اضرا ) و ال   ) هضف ابهذ و ال  ثرون  ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  »

«! همکحب هیف  مکحی  نا  اندعب  رمألا  یلولف  همعط  نم 
. راجفلا هدرملا  نودلاجی  رافکلا و  نودهاجی  نوملسملا و  هب  لباقی  حالسلا ، عارکلا و  یف  هتلواح  ام  انلعج  دق  و 

. يدنع هیف )  ) يأرلا ناک  امب  دبتسا  مل  يدحو و  هب  درفتا  مل  نیملسملا  نم  عامجاب  کلذ  و 
يوزن کیدی ال  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذه  و 

امیف ذفان  کمکح  کلـصا . کعرف و  نم  عضوی  کلـضف و ال  نم  کلام  عفدن  کینبل ال  هبیطلا  هرجـشلا  و  کیبا ، هما  هدیـس  تنأ  کنا  و 
!؟ كابا کلذ  یف  فلاخا  نا  نیرت  لهف  يادی ، تکلم 

(535  ) یلعج ثیدح  نادهاش  هصفح  هشیاع و 

زا زور  دنچ  يهلـصاف  هب  ثیدـح  لعج  هک  تسادـیپ  دـندوب . هدرک  ینیبشیپ  دنتـشاد  رظن  رد  هک  یهار  يارب  مزال  يراک  مکحم  نیبصاغ 
. تسین یناسآ  راک  زین  نآ  تیبثت  تسا و  یندوشخبان  مرج  ص )  ) ربمایپ تلحر 

غورد نینچ  نداد  تبـسن  دنـشاب ، هدرک  شومارف  هک  دوب  هتـشذگن  مه  يدایز  نامز  دنتـشاد و  روضح  ص )  ) ربمایپ باحـصا  هک  ییاج  رد 
. تشاد يزاسهنیمز  هب  جایتحا  يوبن  سدق  تحاس  هب  یگرزب 

نیبصاغ يهداوناخ  زا  یلعج  ثیدح  رب  دهاش 

رظن رد  ص )  ) ربمایپ رسمه  ود  ناونع  هب  هصفح  هشیاع و  ار  ارجام  دهاش  دندرکن و  ادیپ  دوخ  یلخاد  يهعومجم  زج  یسک  تهج  نیمه  هب 
! دناهدوبن نارگید  هک  دناهدینش  ییاج  رد  ار  بلطم  ترضح ، نآ  اب  رتشیب  طابترا  رطاخ  هب  دننک  اعدا  دش  رکنم  یسک  رگا  هک  دنتفرگ 

: تفگن یسک  اجنیا  رد  هک  تسا  نآ  دنکیم ، هجوت  بلج  هک  یبلاج  يهتکن 
يارب ع )  ) نینمؤـملاریما ترـضح  تداهـش  رد  ار  بلطم  نیا  هک  یلاـح  رد  تسا  ناـشدوخ  هداوناـخ  يارب  عـفن  بلج  نز  ود  نیا  تداـهش 

. دنتفگ ًاحیرص  س )  ) ارهز ترضح  كدف 

دهاش ناونع  هب  ینابایب  برع  کی 

رگید درم  کی  هک  دوب  یماگنه  نآ  شزرا  دشیم و  باسح  درم  کی  ياج  هب  هک  دوب  نز  ود  نداد  تداهش  دوب ، یقاب  زونه  هک  یلکـشم 
. دشن ص )  ) ربمایپ هب  یغورد  تبسن  یتداهش و  نینچ  هب  رضاح  سکچیه  دهد . تداهش  نآ  هب  زین 

وا رب  لوب  هاـگره  دوب  فورعم  هک  دوب  شزرایب  ناـنچ  یعاـمتجا  رظن  زا  هک  دـندرک  ادـیپ  ار  رـصنینب  يهلیبـق  زا  یناـبایب  برع  کـی  اذـل 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


ریهطت دوخ  لوب  اب  یهاگ  هکنیا  رتبلاج  درکیم و  لوب  دوخ  ياپرب  لاح  ناـمه  هب  بساـنم  ییاـج  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـشیم  ضراـع 
!! درکیم

ربمایپ هب  ار  یبلطم  دناوتب  ات  دوبن  صخـشم  ص )  ) ربمایپ اب  دوب  ناثدـح  نب  سوا  نب  کلام  شمان  هک  صخـش  نیا  يهقباس  رگید  فرط  زا 
. دهد تبسن  (ص )

دهد و تداهش  مدرم  دزن  دناوتب  ات  دندرک  رارکت  شیارب  دنداد و  دای  ار  یلعج  ثیدح  نیا  دایز -  تالکـشم  اب  مه -  ینابایب  برع  نیا  هب 
يدحا ص )  ) ربمایپ باحـصا  همه  نآ  روضح  اب  هک  هدش  حیرـصت  خیرات  بتک  رد  هک  تسا  بلاج  رایـسب  دنک . لیمکت  ار  نادهاش  دادعت 

. دهد تداهش  ناشرظن  دروم  بلطم  هب  دشن  ادیپ  نز  ود  نیا  یبارعا و  نآ  زج 

يزوس ثیدح  تسایس 

: هک دندرک  رداص  همانشخب  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  ع )  ) یلع ندرک  يوزنم  يهویش  دندش ، هدنامرد  س )  ) همطاف تاّیعافد  ربارب  رد  نوچ  و 
« دنناوخب نآرق  طقف  مدرم  دناوخن ، یثیدح  یسک  نیملسم  تدحو  ظفح  يارب  »

. دوشن حرطم  س )  ) ارهز همطاف  لئاضف  ات 
. ددرگن نابز  هب  نابز  ص )  ) ربمایپ ترتع  لئاضف  ات 

. ددرگ شومارف  مارآ  مارآ  دوشن و  لقن  ع )  ) یلع لئاضف  ات 
. دننک دوبان  وحم و  دننازوسب ، ار  هدش  هتشون  ثیداحا  هک  دنداد  روتسد  و 

: دیوگیم هشئاع 
(536 . ) دز شتآ  هدروآ و  طایح  طسو  رد  ار  اهنآ  رکبابا  مردپ  میتشاد ، هدش  هتشون  ثیدح  لزنم 500  رد 

. تسکش وا  ياههدند  ات  دندز  ار  وا  ردق  نآ  دناوخ  مدرم  يارب  ثیدح  درکن و  یهجوت  همانـشخب  هب  یحو  بتاک  دوعـسم ، هَّللادبع  نوچ  و 
(537)

دننک شومارف  ار  ص )  ) ادخ لوسر  ثیداحا  مدرم  جیردتب  هک  دوب  موش  فده  نیا  يارب  اهنت  نازوس  ثیدح  ای  ثیدـح ، لقن  عنم  تسایس 
: ات دنربب  دای  زا  ار  ترتع  بقانم  لئاضف و  و 

. تسا ص )  ) ربمایپ ثیدح  نالف  فلاخم  دیوگن  دنکن و  تلاخد  یسک  اهنآ ، تموکح  نیغورد  ياهشور  رد 

. دنکن حرطم  یسک  ار  ع )  ) یلع و  ع )  ) تیبلها لئاضف  اهشزرا و 

زا اهبآ  هکنآ  زا  سپ  اـما  ددرگ ، شومارف  ع )  ) یلع اـب  مدرم  یمومع  تعیب  راکـشآ  ناتـساد  مخ و  ریدـغ  يهساـمح  هک  دوب  نیا  فدـه 
ثیدح نارازه  اههریرهوبا ، مادختسا  اب  دنتفرگ و  شیپ  رد  ار  ثیدح » لعج   » تسایس دش ، تیوقت  نانآ  تموکح  ياههیاپ  داتفا و  بایسآ 

. دندرک لزان  هرابود  دوخ  نأش  رد  ار  تایآ  زا  یخرب  دندیشارت و  تامارک  لئاضف و  دوخ  يارب  دمآ و  رازاب  هب 
يور ثیدح  لعج  هب  هنایشان  كدف  ندرک  بصغ  يارب  رکبابا  دوخ  دوب و  هدیسر  دوخ  جوا  هب  هیواعم  نامز  رد  یناطیـش  تسایـس  نیا  هک 

: دومرف هک  مدینش  ص )  ) ربمایپ زا  تفگ  دروآ و 
ًارانید ًامهرد و ال  ُثِّرَُون  ءایبنَْالا ال  َرِشاعُم  اَّنِا 

.« میراذگیمن ثرا  هب  رانید  مهرد و  ناربمایپ  هورگ  ام  »
. دشاب س )  ) همطاف تسد  رد  ص )  ) ربمایپ ثاریم  ناونع  هب  دیابن  كدف  سپ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق تفگیمن و  نخـس  هک  شدوخ  نآرق  دـض  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا و  نآرق  فلاخم  ثیدـح  نیا  دومرف ، س )  ) ارهز ترـضح  و 
: دیامرفیم

« دُوواد َناْمیَلُس  َِثرَو  َو  »
(538 . ) درب ثرا  ع )  ) دوواد زا  ربمایپ  نامیلس  ترضح 

. دندوب هفیقس  یئاتدوک  نارادمدرس  رکبابا و  دروآ ، يور  ثیدح  لعج  تسایس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  هک  یسک  لوا  ینعی 

(539  ) كدف يارب  دنس  ندرک  هراپ  نتشون و 

هب تفرگ  ماجنا  س )  ) ارهز ترـضح  و  ع )  ) نینمؤملاریما طسوت  هک  یتامادـقا  يهمیمـض  هب  كدـف  بصغ  يارجام  یعاـمتجا  تیموکحم 
ناونع هب  يدنـس  نتـشون  زرم  ات  راب  دـنچ  هک  اجنآ  اـت  دـنریگب . سپ  ار  دوخ  ياـههتفگ  يدـح  اـت  درک  راداو  ار  نیبصاـغ  هک  دوب  یتروص 

. دنتفر شیپ  س )  ) همطاف ترضح  هب  كدف  نداد  سپزاب 
يارجام زاغآ  رد  یگرزب  لاؤس  تمالع  درک و  هراپ  دوب  هدش  هتشون  ص )  ) ربمایپ طسوت  هک  ار  كدف  دنـس  رمع  لوا ، دروخرب  رد  هچ  رگا 

. تشاذگ ياج  رب  كدف  بصغ 

كدف دنس  يارب  دیدج  يهشقن 

یتهج زا  دننک و  رارقا  مدرم  هاگشیپ  رد  دوخ  تیموکحم  هب  دنتـساوخیمن  دندوبن و  كدف  ندنادرگزاب  هب  رـضاح  زگره  نانآ  هک  اجنآ  زا 
لکـشم نیا  لح  يارب  يدـیدج  يهشقن  اذـل  دوب ، هدرک  یهتنم  یـساسح  لحارم  هب  ار  راک  س )  ) ارهز ترـضح  نکـشنادند  ياهلالدتـسا 

. دندرک حرط 
ماجنا هب  ار  ترـضح  نآ  يهتـساوخ  هک  دنهد  ناشن  ات  دهد  لیوحت  س )  ) ارهز ترـضح  هب  دسیونب و  یکردم  رکبوبا  هک  دوب  نینچ  هئطوت 

کی بلاق  رد  هک  دوب  هئطوت  تروص  نیا  دوش . یثنخ  هجیتن  ًالمع  اـت  دـنک  هراـپ  دریگب و  ترـضح  زا  ار  دنـس  هار  رد  رمع  یلو  دـندناسر ،
: مینکیم رکذ  ار  نآ  رصتخم  رایسب  روط  هب  اجنیا  رد  هک  دمآرد  ارجا  هب  هعجاف 

تشون ترضح  يارب  كدف  ندنادرگزاب  ناونع  هب  ياهتشون  وا  درک ، موکحم  ار  رکبوبا  فلتخم  ياههار  زا  س )  ) ارهز ترضح  هک  هاگنآ 
. دمآ نوریب  رکبوبا  دزن  زا  تشادرب و  ار  نآ  س )  ) ارهز همطاف  دوش . ارجا  ًالمع  ات  داد  ترضح  نآ  تسدب  و 

تیانج يهیاس  رد  دنس  ندرب  نیب  زا 

: تفگ دید و  ار  ترضح  هار  رد  رمع 
(! ص  ) دمحم رتخد  يا 

!؟ تسیچ وت  هارمه  يهتشون  نیا 
: دومرف

. تسا هتشون  كدف  نداد  سپ  زاب  ناونع  هب  رکبوبا  هک  تسا  ياهتشون 
: تفگ

! هدب نم  هب  ار  نآ 
. دادن ار  نآ  درک و  ابا  ترضح 
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هاکناج زوس  درک و  هایـس  ار  خیرات  يهحفـص  هک  درک  یتراسج  دریگب ، ترـضح  زا  ار  نآ  دناوتیمن  يداع  هار  زا  دـید  هک  رمع  اجنیا  رد 
ربمایپ رتخد  هب  مدرم  رذـگهر  هچوک و  نایم  رد  مامت  تواـسق  اـب  وا  دـنازوسیم . هدـنازوس و  ار  س )  ) همطاـف ناـبحم  لد  هشیمه  يارب  نآ 
درکن افتکا  نیا  هب  دز و  مقر  مالسا  خیرات  رتفد  رد  یهایس  يهحفـص  دوخ  راک  نیا  اب  دز و  س )  ) همطاف هب  اپ  اب  درک و  میظع  یتناها  (ص )
یگنن دوخ  يهناشنمدد  مادقا  نیا  اب  وا  تسکش . ترضح  يهراوشوگ  نآ  رثا  رد  هک  يروطب  دز  ترـضح  نآ  كرابم  تروص  هب  یلیـس  و 

. دش للم  ریاس  ربارب  رد  یگدنکفارس  ثعاب  هشیمه  يارب  هک  تشاذگ  ياج  رب 
دومن و هراپ  ار  نآ  درک و  كاپ  ار  نآ  ياههتـشون  تخادـنا و  نآ  رب  ناهد  بآ  تفرگ و  ترـضح  تسد  زا  روز  هب  ار  هتـشون  رمع  سپس 

: تفگ
«! راذگب ام  ندرگ  رب  ار  اههوک  ایب  تسا ! هدرکن  حتف  ار  اجنآ  رکشل  بسا و  اب  مه  وت  ردپ  هک  تسا  ینیمزرس  نیا  »

ترـضح نآ  هب  هک  یلاح  تساخیمرب و  نیمز  زا  دولآكاخ  رداچ  اب  هک  س )  ) ياهمطاف دوب و  هدـش  داجیا  هچوک  ناـیم  رد  هک  ياهرظنم 
. تسا هتشاد  ریثأت  ع )  ) نینمؤملاریما صخش  رب  رتشیب  همه  زا  تسا و  روصت  لباق  یبوخ  هب  دوب  هدش  ضراع 

بئاصم رد  ع )  ) نینمؤملاریما زوس 

: دومرف تفر و  وا  لابقتسا  هب  ترضح  دمآ  رد  تشپ  س )  ) ارهز ترضح  یتقو  دندوب . رظتنم  هناخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما
؟ یتسه كانبضغ  هنوگ  نیا  ارچ  ص ،)  ) ربمایپ رتخد  يا 

. درک وگزاب  ار  رمع  تراسج  س )  ) ارهز ترضح 
: دومرف ترضح  يالست  مغ و  کیرش  ناونع  هب  ع )  ) نینمؤملاریما
«. تسا رتالاب  نیا  زا  دناهدش  بکترم  تردپ  نم و  هب  تبسن  هچنآ  »

. دناهدرپس س )  ) ارهز هب  صالخا  قبط  رد  ار  دوخ  بلق  دننزیم و  رپ  لاب و  همطاف  تبحم  رد  هک  دنازرلیم  هدنازرل و  ار  ییاهلد  هعجاف  نیا 
؟ تفای روهظ  هنوگ  نیا  هک  دوب  نانآ  ینطاب  تواقش  تواسق و  ای  تشاد  شزرا  نیبصاغ  يارب  دح  نیا  هب  كدف  ًاعقاو  ایآ 

. دیامرف نایب  هدوب  هک  هنوگ  نآ  ار  تیانج  قمع  دیایب و  ع )  ) ارهز يدهم  ات  دشاب  تسا !؟ هنوگ  نیا  ص )  ) ربمایپ سومان  تمرح  ظفح  ایآ 
. دوب ریغتم  ثداوح  جاوما  اب  مدرم  ياهدروخرب  دم  رزج و  ع ) ( ) 540  ) نینمؤملاریما يهمان  زا  سپ  نیبصاغ  مادقا  تروشم و 

دندرکیم حرطم  ناشیارب  ینانخـس  دندرکیم و  عمج  ار  مدرم  اههتـشذگ  میمرت  يارب  نیبصاغ  درکیم ، رییغت  عاضوا  هک  یطیارـش  رد  اذل 
. دوب يذیذل  يهمقل  میدقت  یهاگ  تشاد و  فده  رد  ار  دیدهت  ریت  یهاگ  هک 

كدف بصغ  رب  مدرم  قفاوت  يهرابرد  رکبوبا  ینارنخس 

نمض درک و  ینارنخس  ناشیارب  رکبوبا  دنوش و  عمج  مدرم  ات  دش  هداد  روتسد  كدف ، يهرابرد  رکبوبا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما يهمان  زا  سپ 
: تفگ نینچ  داد و  تبسن  مدرم  قفاوت  قافتا و  هب  ار  دوخ  تامادقا  نآ 

: دیتفگ امش  مدرک و  تروشم  امش  اب  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  كدف  ياهغاب  يهرابرد  نم  هک  دینادیم  راصنا ، نیرجاهم و  يا 
يرادزرم داـهج و  هحلـسا و  بسا و  رد  نآ  دـمآرد  دوش و  هفاـضا  اـهتمینغ  هب  دـیاب  كدـف )  ) لاوما نیا  دـنراذگیمن و  ثرا  ناربماـیپ  »

«. دوش فرصم 
. دریذپیمن ار  بلطم  نیا  نآ  یعدم  یلو  میتشاذگ ، ارجا  هب  ار  امش  رظن  نیا  مه  ام 

كدف کلام  زا  سرت 
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. دیالایب هدنشک  نوخ  اب  ار  نآ  هک  دنکیم  دای  مسق  شربمایپ  ناج  هب  دنکیم و  دیدهت  دناسرتیم و  هک  تسا  كدف  یعدم  نیا 
يهمه دشن !! هتفریذپ  نم  يافعتـسا  یلو  مدومن  لزع  نآ  زا  ار  دوخ  دشن و  عقاو  لوبق  دروم  یلو  مداد  سپ  زاب  ار  تفالخ  نم  مسق  ادخ  هب 

. دوب وا  اب  يریگرد  زا  رارف  بلاطوبا و  دنزرف  تهارک  زا  زارتحا  يارب  اهنیا 
؟ تسا راک  هچ  بلاطوبا  دنزرف  اب  ارم 

!؟ دوش بلاغ  وا  رب  هک  هتخادرپ  هعزانم  هب  وا  اب  یسک  ایآ 

كدف بصاغ  یمرگلد 

: تفگ وا  هب  تروشم  سلجم  رد  دوب  هدش  هجوتم  یبوخ  هب  ار  رکبوبا  نانخس  رد  فعض  ساسحا  هک  رمع 
. تسا هدوبن  تواخس  اب  یلاسکشخ  رد  هدوبن و  زاتشیپ  اهگنج  رد  هک  یتسه  یسک  دنزرف  وت  ییوگیم . نخس  هنوگ  نیا  طقف  وت 

! هَّللا ناحبس 
؟ تسا هدش  لمحتیب  تسفن  ياهدرک و  ادیپ  ياهدز  تشحو  بلق  هچ 

وت يارب  ار  برع  ياهندرگ  نم  ینامب . یگنشت  نامه  رب  هک  يراد  رارـصا  وت  یلو  یـشونب ، ات  متخاس  هدامآ  اراوگ  یبآ  فرظ  وت  يارب  نم 
! درکیم درآ  ار  تیاهناوختسا  بلاطوبا  رسپ  دوبن  نینچ  رگا  مدومن . تیبثت  تیارب  ار  يروش  تموکح  مدرک و  مخ 

!! دنک رکش  ار  ادخ  رگید  راب  تسا  راوازس  دور  الاب  ربمایپ  ربنم  رب  سک  ره  هک  ارچ  متسه ، وت  رانک  رد  نم  هکنیا  رب  نک  ساپس  ار  ادخ 

كدف عفادم  ع )  ) نینمؤملاریما هب  ضیرعت 

: تفگ رمع  سپس 
طخ و شوخ  رام  نوچمه  نآ و  نتسکش  زا  سپ  رگم  دیآیمن  نوریب  نآ  زا  بآ  هک  تسا  ياهرخص  نوچمه  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیا 

خلت يهرمث  زج  دـنیالایب  لـسع  اـب  ار  نآ  يهمه  رگا  هک  تسا  یخلت  تخرد  و  دـهدیمن ! خـساپ  يداـع  ریغ  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یلاـخ 
. تسا هدرک  حضتفم  ار  نانآ  هتشاذگ و  یقاب  راع  گنن و  نانآ  يهمه  رب  هدرک و  ناشدوبان  هتشک و  ار  شیرق  ناگرزب  وا  داد !!! دهاوخن 

ار وت  يهناخ  ِرد  هکنآ  زا  لبق  مدـنبیم  ار  وا  يهناـخ  ِرد  نم  دـناسرتن . ار  وت  وا  ياهدـعر  دـنزن و  لوگ  ار  وت  وا  ياـههقعاص  شاـب و  مارآ 
! ددنبب

بصاغ نابز  زا  ع )  ) نینمؤملاریما توکس  تلع 

: تفگ رکبوبا 
. نک اهر  دوخ  ياهیزاس  عنام  اههطلغم و  زا  ارم  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  رمع ، يا 

زیچ هس  زج  وا  تسد  زا  ار  ام  و  درادن ! تسار  تسد  هب  جایتحا  دشکیم و  شپچ  تسد  اب  دشکب  ار  وت  نم و  دهاوخب  وا  رگا  مسق  ادـخ  هب 
: تسا هدرکن  صالخ 

. درادن يروای  تسا و  اهنت  وا  . 1
. دنکیم تاعارم  ار  ص )  ) ربمایپ شرافس  تیصو و  وا  . 2

يراهب ناهایگ  زا  کـیره  هب  شیاهنادـند  اـب  هک  يرتش  نوچمه  هدـش  اـهنآ  ضرعتم  ع )  ) یلع يریگب  رظن  رد  ار  لـیابق  نیا  زا  کـیره  . 3
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. دوشیم ضرعتم 
زا رتشزرایب  وا  يارب  ایند  نیا  هک  نادـب  میتشادـن . شوخ  ام  هچ  رگا  تشگیمرب  وا  هب  تفـالخ  دوبن  اـهنیا  رگا  هک  ینادیم  بوخ  مه  وت 

. تسا گرم  اب  ام  زا  کیره  تاقالم 

كدف عفادم  اب  نیبصاغ  ياههقباس 

: تفگ رکبوبا  سپس 
هتفرگ ار  وا  فارطا  راـفک  ناـگرزب  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  میدوب و  هتفر  هوک  يـالاب  هدرک  رارف  یگمه  هک  ياهدرک  شومارف  ار  دُُـحا  زور 

. تشادن نانآ  طسو  زا  جورخ  يارب  یهار  چیه  وا  دنتشاد و  وا  گرم  هب  نیقی  دندوب و 
. درک روبع  نانآ  ياههزین  ریز  زا  هک  يروطب  درک  مخ  شبکرم  زا  رتنیئاـپ  اـت  ار  دوخ  نت  دـنتفر ، هناـشن  وا  يوس  هب  ار  اـههزین  راـفک  یتقو 

: تفگیم دروآ و  نیئاپ  شبسا  نیز  زا  ار  شرس  هک  یلاح  رد  داتسیا  شباکر  رد  سپس 
! هَّللا ای  هَّللا  ای  »

! لیئربج ای  لیئربج  ای 
! دمحم ای  دمحم  ای 

!«. هاجنلا هاجنلا 
یتبرض تفر و  گرزب  مچرپ  بحاص  يوس  هب  سپس  دنام ! یقاب  شنابز  کف و  هک  دز  وا  رس  رب  یتبرـض  تفر و  نانآ  سیئر  غارـس  سپس 
دندـید ار  رظانم  نیا  رافک  یتقو  درک ! مین  ود  ار  شبکرم  وا و  ات  دـمآ  نیئاپ  ناـنچمه  ریـشمش  درک و  مین  ود  ار  نآ  دز و  وا  يهمجمج  رب 

. دندش هدنکارپ  وا  لباقم  زا  هرابکی 
هب ندرم  ترسح  رد  هک  درک  اهر  يدنلب  رب  هدرم  ياههموثرج  تروصب  ار  نانآ  هک  يروطب  دادیم  ریشمش  زا  یبیـصن  ار  کیره  ع )  ) یلع
مه نآ  زا  شیب  يهدامآ  ام  دوب و  هدـش  هتفرگ  ع )  ) یلع ریـشمش  اب  نانآ  حور  دندیـشکیم . رـس  ار  گرم  ياـههعرج  دـندیچیپیم و  دوخ 

. میدوب
وت اـب  یتـفر و  وا  دزن  نارگید  زا  رتدوز  رمع ) يا   ) وت هکنآ  اـت  میدوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  لرتـنک  ع )  ) یلع سرت  زا  زور  نآ  رد  زین  اـم 

كاله مه  ام  دوب  هدرکن  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  ار  ادخ  باتک  زا  هیآ  نآ  دنوادخ  رگا  اجنآ  رد  يراد . دایب  بوخ  دوخ  هک  دومن  يدروخرب 
: دومرف هک  میدشیم 

(541 « ) ْمُْکنَع افَع  ْدََقل  »
: ینعی

«. داد رارق  وفع  دروم  ار  امش  »

ع)  ) نینمؤملاریما سرت  زا  كدف  بصاغ  داهنشیپ 

وت تشک » دهاوخ  ار  ع )  ) یلع  » دیوگیم هک  ار  دـلاخ  نخـس  نک و  كرت  ار  وا  مه  وت  هدرک  اهر  ار  وت  درم  نیا  هک  یمادام  ات  رمع ،) يا  )
. دنزن لوگ  ار 

نادـنزرف زا  وا  هک  ارچ  دوب ، دـهاوخ  ع )  ) یلع تسدـب  لوتقم  نیلوا  دورب  یمیمـصت  نینچ  یپ  رد  رگا  درادـن و  ار  يراـک  نینچ  تأرج  وا 
راوخ ار  لباقم  فرط  دـننک  بضغ  هک  هاگنآ  دـنکیم و  رثا  لباقم  فرط  رد  ناشتبیه  دـنوش  گنج  يهداـمآ  هاـگره  هک  تسا  فانمدـبع 
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. تسا نانآ  گرزب  سیئر  راوتسا و  يادنلب  ربکا و  باب  هک  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  صوصخ  هب  دننکیم ،

(542 ( ) ع  ) نینمؤملاریما لتق  يهشقن 

راداو ار  نانآ  هک  يروطب  دوب  هدروآ  شیپ  ناشنیرواشم  رمع و  رکبوبا و  راکفا  رد  یبیجع  شاشتغا  ع )  ) نینمؤملاریما دـیدش  ياهدروخرب 
نآ لتق  رب  میمـصت  هرخألاب  یلو  دنتـشاد  تشحو  ع )  ) نینمؤملاریما زا  تدش  هب  نیبصاغ  هکنآ  اب  دومن . ياهدزباتـش  ياه  يریگمیمـصت  هب 

. دنتفرگ ترضح 
: دنتفگ دوخ  نیب  رد  دنداد و  لیکشت  ياهسلج  نانآ 

؟ تفگ ام  هب  یبلاطم  هچ  درک و  دروخرب  هنوگچ  ام  اب  یلع  دیدید  »
اراوگ ام  رب  يزیچ  تسا  هدـنز  وا  ات  ایوگ  دـناشکیم . داسف  هب  ار  ام  تفالخ  راـک  دوش  رارکت  نینچ  رگید  سلجم  کـی  رگا  مسق  ادـخ  هب 

. دوب دهاوخن 
برع نیرتعاجـش  وا  هک  ارچ  دزیخرب ، ام  گنج  هب  دـنریذپب و  ار  وا  توعد  ياهدـع  دـنک و  توعد  ار  مدرم  یناهنپ  هک  میتسین  ناما  رد  اـم 

. تسا
یقح هک  یلاح  رد  میدش  بلاغ  وا  رب  شیومع  رـسپ  تموکح  رد  میاهدش و  یمئارج  هچ  بکترم  وا  هب  تبـسن  ام  هک  دینادیم  بوخ  امش 

«. میتفرگ وا  رسمه  زا  ار  كدف  میتشادن و  نآ  رد 

دیلو نب  دلاخ  تسدب  لتق  يهئطوت  يارجا 

: تفگ رمع 
: دیسرپ رکبوبا  مینک . رداص  ار  وا  لتق  روتسد  هک  تسا  نآ  تسرد  رظن 

؟ دریگیم هدهع  رب  ار  راک  نیا  یسک  هچ 
: تفگ رمع 

. دوب هداد  ار  داهنشیپ  نیا  اهراب  دلاخ  دوخ  هک  دوب  لیلد  نادب  نیا  و  دیلو » نب  دلاخ  »
. دمآ وا  دنداتسرف و  دلاخ  غارس  نانآ 

: دنتفگ وا  هب 
. میتسرفب میظع  يراک  يارب  ار  وت  میهاوخیم 

: تفگ دلاخ 
! دشاب ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  لتق  هچ  رگا  دییوگب ، دیراد  يروتسد  ره 

: دنتفگ
. تسا نیمه  ام  روظنم 

: تفگ دلاخ 
!؟ میشکب ار  وا  ینامز  هچ 

: تفگ رکبوبا 
تهارمه ریـشمش  هک  یلاح  رد  تسیاب  ع )  ) یلع رانک  رد  وت  میداتـسیا  زامن  يارب  هک  هاگنآ  وش و  رـضاح  دجـسم  رد  حبـص  زامن  ماـگنه  »
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«! نزب ار  وا  ندرگ  مداد  ار  زامن  مالس  یتقو  دشاب و 
ادج رگیدکی  زا  رارق  نیا  اب  درک و  لوبق  دلاخ  تفرگیم . تروص  رتناسآ  رورت  هک  دوب  عقوم  نآ  رد  اوه  یکیرات  رطاخ  هب  حبص  باختنا 

. دندش

لتق يهئطوت  زا  ع )  ) نینمؤملاریما عالطا 

راکتمدخ اذل  دش . هاگآ  تفرگ  تروص  رکبوبا  يهناخ  رد  هک  هئطوت  نیا  زا  دوب  ياهحلاص  يوناب  رکبوبا و  رسمه  هک  سیمع  تنب  ءامـسا 
: تفگ داتسرف و  ار  دوخ 

: ناوخب هیانک ) هب   ) ار هیآ  نیا  يوشیم  دراو  رد  زا  هک  هاگنآ  ناسرب و  مالس  وا  هب  ورب و  س )  ) همطاف دزن 
(543 « ) نیحِصاَّنلا َنِم  ََکل  ّینِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنورِمَتْأَی  َأَلَْملا  َّنِإ  »

: ینعی
«. متسه وت  هاوخریخ  نم  هک  وش  جراخ  دنشکب . ار  وت  هک  دننکیم  هئطوت  هورگ  نیا  »

: تفگ شاهمداخ  هب  ءامسا  نینچمه 
. نک رارکت  ار  نآ  دندشن  هجوتم  ار  وت  روظنم  هیآ  ندناوخ  اب  رگا 

: تفگ دش و  دراو  دمآ و  همداخ 
: دیوگیم نم  مناخ 

؟ تسا هنوگچ  تلاح  ربمایپ  رتخد  يا  »
 … «! كولتقیل کب  نورمتأی  ألملا  ّنإ 

: دومرف وا  هب  ع )  ) نینمؤملاریما دناوخ . ار  هیآ  رگید  راب  دورب  نوریب  تساوخ  همداخ  یتقو 
: وگب ناسرب و  مالس  ءامسا  هب 

«! هَّللاءاشنا دش  دهاوخ  عنام  دنراد  هک  یمیمصت  نانآ و  نیب  لجوزع  دنوادخ  »

لتق روتسد  زا  رکبوبا  ینامیشپ 

هک درک  نیقی  تفر و  ورف  رکف  هب  دوب  هداد  ع )  ) نینمؤملاریما لتق  هب  عجار  هک  يروتسد  دروم  رد  دیشیدنا و  دوخ  اب  رکبوبا  رگید  يوس  زا 
نآ دش و  نامیـشپ  دوب  هداد  هک  يروتـسد  زا  اذل  تسویپ . دهاوخ  عوقوب  ینالوط  ییالب  دیدش و  یگنج  دریگ ، تروص  یمادقا  نینچ  رگا 

. دیباوخن حبص  ات  ار  بش 
هجوتم درکیم و  رکف  هک  یلاح  رد  درک  عورش  ار  زامن  تفر و  شیپ  رکبوبا  دندوب . زامن  يهدامآ  اهفص  دش  دجسم  دراو  هک  ماگنه  حبص 

. دوب ارجام  هجوتم  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  داتسیا  ترضح  رانک  دمآ و  ریشمش  اب  مه  دیلو  نب  دلاخ  دیوگیم . هچ  دوبن 

بصاغ تسدب  لتق  يهئطوت  تسکش 

هتخادنا تشحو  هب  ار  وا  زین  ع )  ) نینمؤملاریما تعاجـش  دیدیمن و  ناما  رد  مه  ار  دوخ  ناج  دیـشیدنایم و  رما  بقاوع  هب  زامن  رد  رکبوبا 
. دوب

. تسا هداتفا  هابتشا  هب  زامن  رد  دندرک  نامگ  مدرم  دنک و  عولط  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  داد  لوط  ردقنآ  ار  زامن  وا 
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! تشادن نداد  مالس  تأرج  دیسر و  دهشت  هب  هکنآ  ات 
: تفگ هبترم  هس  زامن  مالس  زا  لبق  هرخألاب 

«! مشکیم ار  وت  یهد  ماجنا  رگا  هدم و  ماجنا  ماهداد  روتسد  وت  هب  هچنآ  دلاخ ، يا  »
. داد ار  زامن  مالس  سپس  و 

لتاق لباقم  رد  ع )  ) نینمؤملاریما لمعلاسکع 

: دومرف درک و  دلاخ  هب  ور  ع )  ) نینمؤملاریما
؟ دوب هداد  وت  هب  يروتسد  هچ  رکبوبا  دلاخ ، يا 

: تفگ
! منزب ار  وت  ندرگ  دوب  هداد  روتسد 

: دومرف
؟ يدرکیم ار  يراک  نینچ 

: تفگ دلاخ 
. متشکیم ار  وت  دوب ، هدشن  عنام  زامن  مالس  زا  لبق  رگا  مسق ، ادخ  هب  يرآ 

: دومرف ترضح 
! ییوگیم غورد  ردامیب ، يا 

. دشاب رتعاجش  وت  زا  دیاب  دنکیم  يراک  نینچ  هکنآ 
دیشک یکانتشحو  دایرف  هک  داد  راشف  نانچ  تفرگ و  ار  دلاخ  يولگ  طسو  هبابـس و  تشگنا  ود  اب  طقف  تساخرب و  اج  زا  ترـضح  سپس 

. دوب دوخ  رکف  رد  سک  ره  هک  يروطب  دنداتفا  تشحو  هب  مدرم  دیآ و  نوریب  شنامشچ  دوب  کیدزن  و 
. تشادن ندز  فرح  تردق  دزیم و  اپ  تسد و  مه  دلاخ 

: دومرف رمع  هب  باطخ  دیبوک و  راوید  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  دلاخ  سابل  ترضح  سپس 
! كاهص رسپ  يا 

ام زا  کیمادک  هک  یتسنادیم  دوبن  راگدرورپ  بناج  زا  ياهدش  تبث  يهتشون  رگا  دوبن و  ربمایپ  بناج  زا  ینامیپ  دهع و  رگا  مسق  ادخ  هب 
. میراد يرتمک  دادعت  رتفیعض و  رکشل 

عمج دجسم  لها  مامت  دشکب . ار  وا  ات  تشادرب  ار  شریشمش  تسشن و  شاهنیـس  يور  رب  دز و  نیمز  رب  تفرگ و  ار  دلاخ  ترـضح  سپس 
: تفگ رمع  دنتسناوتن . یلو  دنهد  ییاهر  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  دلاخ  ات  دندش 

«! دشکیم ار  وا  مسق  هبعک  يادخ  هب  »
. درک دازآ  ار  وا  ترضح  دنک و  اهر  ار  وا  هک  داد  مسق  ص )  ) ربمایپ ربق  قح  هب  ار  وا  دمآ و  سابع  دنداتسرف . سابع  غارس  اذل 

يولع میرح  ناعفادم 

: دنتفگ مدرم  هب  باطخ  دندیشک و  ار  اهریشمش  دندمآ و  مشاهینب  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  اجنیا  رد  دنتفر . هناخ  هب  ترضح  سپس 
«. دنک مادقا  دیوگب و  نخس  هکنآ  ات  دیرادیمن  رب  تسد  مسق ، ادخ  هب  »
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. دش اپب  ياهنتف  دندش و  برطضم  زین  مدرم 
: دنتفگ دندروآرب و  دایرف  دندمآ و  نوریب  مشاهینب  نانز  رگید  يوس  زا 

دیتشاد ص )  ) ربمایپ هب  تبـسن  ار  تین  نیمه  اهراب  دیدرک و  راکـشآ   9  ) شتیبلها ربمایپ و  اب  ار  دوخ  ینمـشد  دوز  هچ  ادخ ، نانمـشد  يا 
ار شنادـنزرف  ردـپ  نیـشناج و  ومع و  رـسپ  ردارب و  دـیهاوخیم  زورما  دـیتفرگ و  لـتق  میمـصت  شرتخد  هب  تبـسن  زورید  دـیتسناوتن . یلو 

. تفای دیهاوخن  تسد  وا  لتق  هب  زگره  دییوگیم . غورد  مسق ، هبعک  يادخ  هب  دیشکب .
: تفگ رمع  هب  رکبوبا  دوش  اپب  یمیظع  يهنتف  دندیسرت  مدرم  هک  تانایرج  نیا  زا  دعب 

. دوب وت  يهنوراو  تروشم  نیا 
! نک رکش  نامتمالس  رب  ار  ادخ  یلو  مدیدیم ، منامشچ  شیپ  ار  رظانم  نیا  نم  ایوگ 

ناگمه رب  يوق  یتجح  مامتاو  تفر  نیب  زا  یلک  هب  نیبصاغ  يرهاظ  يوربآ  راب  نیا  یلو  دـش  یثنخ  ترـضح  لتق  يهئطوت  تروص  نیدـب 
. دناهتفرگ میمصت  ار  اجک  ات  نیبصاغ  هک  دش 

(544  ) راصنا نیرجاهم و  عیمطت  دیدهت و  رد  رکبوبا  نانخس 

رد هک  دندید  باعرا  دیدهت و  رد  ار  ییاهن  يهراچ  دـندرک و  يدـج  رطخ  ساسحا  اهنآ  نیبصاغ  تسد  هب  یعامتجا  ياههنیمز  بیرخت  اب 
: تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  تفر و  ربنم  هب  رکبوبا  دروخیم . مشچ  هب  مه  ییاهعیمطت  نآ  نمض 

سک ره  دیوگب و  هدینش  یبلطم  سک  ره  دوب !؟ اجک  ربمایپ  نامز  رد  اهوزرآ  نیا  تسا ؟ ینخـس  ره  هب  نداد  ارف  شوگ  هچ  نیا  مدرم ، يا 
. تسا ياهنتف  ره  مزالم  ( 545  ) تسوا مد  شدهاش  هک  تسا  یهابور  نوچمه  وا  دزیخرب . دهدیم  تداهش 

: دیوگیم هک  نامه  تسوا 
نیرتبوبحم هک  لاحطما  دننام  دیبلطیم ، يرای  هب  ار  نانز  دیریگیم و  کمک  نافیعـض  زا  دـینادرگ .» زاب  هدـش  هنهک  هکنآ  زا  دـعب  ار  هنتف  »

تکاس دـینک  میاهر  رگا  یلو  منکیم ، اشفا  میوگب  رگا  میوگیم و  میوگب  مهاوخب  رگا  نم  هک  دـینادب  ( 546  ) تسا هارمگ  وا  دزن  شلها 
. منامیم

راصنا هب  زیمآدیدهت  باطخ 

: تفگ درک و  راصنا  هب  ور  سپس 
. دیربمایپ دهع  ظفح  هب  مدرم  نیرتراوازس  امش  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدیسر  نم  هب  امش  ناهیفس  نخس  راصنا ، يا 

تسد و دشابن  تازاجم  قحتـسم  ام  دزن  هک  یـسک  هب  تبـسن  نم  هک  دینادب  دیدرک . يرای  دیداد و  هانپ  ار  وا  امـش  دـمآ و  امـش  دزن  ربمایپ 
. درک مهاوخن  زاب  نابز 

مدرم عیمطت 

: تفگ مدرم  رکف  يرادیرخ  يارب  دش و  مدرم  عیمطت  هبنج  دراو  شتادیدهت  نایاپ  رد  رکبوبا 
ادابم زور  يارب  هک  دوب  رثؤم  هار  نیرخآ  نیا  و  دـییایب » لاملاتیب  زا  دوخ  ياههیمهـس  نتفرگ  يارب  همه  حبـص  ادرف  اـهنیا ، يهمه  زا  دـعب  »

. دندوب هدرک  هریخذ 
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(547 ( ) س  ) ارهز ترضح  زا  رمع  رکبوبا و  یبلط  تیاضر 

ناهج ود  يوناب  طسوت  هک  دوب  یفیرظ  يهشقن  تفرگ و  ماجنا  نیبصاـغ  فرط  زا  س )  ) هرهاـط يهقیدـص  تاـیح  رد  هک  یمادـقا  نیرخآ 
. دوب ترضح  نآ  زا  یبلط  تیاضر  دش ، یثنخ 

يارای مه  س )  ) همطاف دریگب و  رارق  رتسکاخ  ریز  هنتف  ياهـشتآ  دتفیب و  بایـسآ  زا  اهبآ  هک  دندوب  هدرک  هریخذ  يزور  يارب  ار  همانرب  نیا 
. دوب س )  ) ارهز یگدنز  رخآ  مایا  نامز  نآ  دشاب و  هتشادن  هلباقم 

: دسرپب تسین  یسک  یتسار 
!!؟ دندنادرگن زاب  ار  كدف  دوخ  یبلط ، تیاضر  ياج  هب  ارچ 

!؟ دنک رارکت  ار  ملظ  لاح  نامه  رد  دنک و  وفع  بلط  دهدیم  همادا  دوخ  ملظ  هب  هک  یلاح  رد  ملاظ  هک  تسین  هرخسم  نیا  ایآ 
؟ تفای ناوتیم  داد  ماجنا  س )  ) هرهاط يهقیدص  هچنآ  زا  رتابیز  یهار  هچ  یناهاوخ ، رذع  نینچ  لباقم  رد  ایآ 

س)  ) همطاف تدایع  يهزاجا 

نینموملاریما هناخ  هب  هلمح  رثا  رد  هک  ترـضح –  یـضیرم  دـنتفای  ربخ  هک  هاگنآ  اـت  دـندشیم  اـیوج  ار  س )  ) همطاـف لاـح  زور  ره  اـهنآ 
. تسا هتفای  تدش  دوب -  هدش  ضراع 

. دوب هدیسرارف  بسانم  نامز 
. دادن هزاجا  ترضح  یلو  دندمآ  هرابود  زور  نآ  يادرف  دادن . هزاجا  ترضح  یلو  دندمآ  ترضح  نآ  تدایع  يارب  يرفن  ود  اذل 

: دندرک ضرع  ع )  ) نینمؤملاریما هب  دندش  دیماان  میقتسم  يهزاجا  زا  یتقو 
هدادـن هزاجا  ام  هب  یلو  میاهدـمآ  یهاوخرذـع  يارب  راب  نیدـنچ  ًالبق  ام  هداتفا و  قافتا  ینادیم  رتهب  دوخ  هک  هچنآ  س )  ) همطاف ام و  نیب  »

. تسا
«. مینک یهاوخرذع  نامهانگ  زا  ات  ریگب  هزاجا  ام  يارب  یناوتیم  رگا 

هناخ لخاد  دنتساوخ  ترضح  زا  دنتسشن و  رد  تشپ  راب  نیا  دندرک . رارـصا  اهنآ  یلو  داد  یفنم  باوج  اهنآ  هب  راب  دنچ  ع )  ) نینمؤملاریما
. دنک یضار  ار  س )  ) همطاف دناوتب  دیاش  ات  دورب 

: دومرف دمآ و  س )  ) ارهز ترضح  دزن  دش و  هناخ  دراو  ع )  ) نینمؤملاریما
هزاجا وت  زا  ات  دناهتساوخ  نم  زا  رگید  راب  نونکا  ياهدادن . هزاجا  زین  وت  ماهدرک و  در  ار  اهنآ  نم  دناهتـساوخ و  هزاجا  اهراب  رمع  رکبوبا و 

. مریگب
: درک ضرع 

هک یملظ  دناهداد و  ماجنا  هچنآ  زا  منک و  تاقالم  ار  مردـپ  ات  میوگ  یمن  نخـس  نانآ  اب  ياهملک  مهدیمن و  هزاجا  نانآ  هب  مسق  ادـخ  هب 
: دومرف اور  نم  هب  تبسن 

. دننک مالس  وت  رب  دنراد  رارصا  دناهتسشن و  رد  تشپ  رفن  ود  نیا  (، 548  ) دازآ مناخ  يا 
: درک ضرع 

. نک لمع  یهاوخیم  هنوگ  ره  دننادرم . عبات  نانز  تسوت و  رسمه  هدازآ  نز  وت و  يهناخ  هناخ 
: دومرف

. نک مکحم  ار  ترس  ششوپ 
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س)  ) همطاف رهق  نیبصاغ و  تدایع 

نز دنچ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دشابن و  اهنآ  لباقم  هک  يروط  هب  دـینادرگ ، راوید  هب  يور  دـیناشوپ و  ار  كرابم  رـس  س )  ) ارهز ترـضح 
. دنتشاد روضح  زین  رگید 

دوب یلاح  رد  نیا  و  دادن ! ار  اهنآ  باوج  ترضح  یلو  دندرک  مالس  داتفا  س )  ) ارهز ترضح  هب  ناشمشچ  ات  دندش و  دراو  رمع  رکبوبا و 
. دوب هدنادرگ  راوید  فرط  هب  ار  دوخ  يور  ترضح  هک 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  ترضح  هکنآ  ات  دش . رارکت  راک  نیا  راب  دنچ  دینادرگرب و  يور  ترضح  یلو  دندمآ  ترـضح  لباقم  فرط  هب  اهنآ 
: دومرف

: دومرف اهنز  هب  و  زادنیب » متروص  يور  ياهچراپ  »
. دنهد تکرح  ار  كرابم  ندب  دنتسناوتیمن  تاحارج  تدش  زا  ترضح  ایوگ  و  دینادرگرب » ارم  امش  »

: تفگ درک و  یهاوخرذع  هب  عورش  رکبوبا  ماجنارس 
. ینک وفع  هدش  اور  وت  هب  تبسن  ام  زا  هچنآ  میهاوخیم  وت  زا  میاهدمآ و  وت  تیاضر  بلج  يارب  ام  ربمایپ ، رتخد  يا 

: دومرف ترضح 
اور نم  هب  هک  یملظ  امش و  ياهراک  زا  مربب و  وا  دزن  ار  امش  تیاکش  منک و  تاقالم  ار  مردپ  ات  میوگیمن  نخس  امـش  اب  هملک  کی  یتح 

. منک تیاکش  دیاهتشاد 

تدایع رد  نیبصاغ  يهمکاحم 

: دنتفگ
. نکم هذخاؤم  نامراتفر  هب  ار  ام  میاهدمآ . یهاوخرذع  يارب  ام 

: دومرف درک و  ع )  ) نینمؤملاریما هب  ور  ترضح 
: دومرف سپس  دناهدینش . ص )  ) ربمایپ زا  هک  منک  لاؤس  ناشیا  زا  ار  یبلطم  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  ياهملک  نانیا  اب  نم 

: دومرفیم هک  دیدینش  ربمایپ  زا  ایآ  مهدیم ، مسق  ادخ  هب  ار  امش 
. تسا نم  نت  يهراپ  همطاف  »

؟» تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دنک  تیذا  ارم  سک  ره  تسا و  هدرک  تیذا  ارم  دنک  تیذا  ار  وا  سک  ره 
: دنتفگ
. يرآ

: دومرف
. هَّلل دمحلا 

نیبصاغ دروم  رد  س )  ) همطاف ییاهن  مکح 

: تشاد هضرع  درک و  دنلب  نامسآ  هب  ار  كرابم  ناتسد  ترضح  سپس 
نم دندرک . تیذا  ارم  مگرم  ماگنه  متایح و  رد  رفن  ود  نیا  هک  دیـشاب ، دهاش  مه  امـش  نیرـضاح  يا  مریگیم ، دـهاش  ار  وت  نم  ایادـخ ، »
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. میامنیم تربمایپ  وت و  هب  ار  ود  نیا  تیاکش 
! هن

ربخ وا  هب  دیاهدرک  هچنآ  منک و  تاقالم  ار  ربمایپ  مردپ  ات  میوگیمن  نخس  امش  اب  موشیمن و  یـضار  رفن  ود  امـش  زا  زگره  مسق ، ادخ  هب 
. دیامن مکح  امش  يهرابرد  وا  مهد و 

«. منکیم نیرفن  امش  رب  مناوخب  هک  يزامن  ره  رد  مسق ، ادخ  هب 

شاهناخ ناگدننز  شتآ  تدایع  زا  س )  ) همطاف بجعت 

: دومرف سپس 
؟ ياهدرک طلسم  ام  رب  ار  مدرم  هک  تسا  ینامز  نیا  و  ( 549  ) يوشیم ام  يهناخ  دراو  نما  لاح  اب  زورما  هک  تسا  بیجع  رکبوبا ، يا 

. میامن تیاکش  نانآ  هب  منک و  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  وت  اب  ياهملک  مسق  ادخ  هب  هک  ور  نوریب 
: تفگ رمع  دومن . دیدش  یتحاران  راهظا  درک و  دنلب  لیو  ياو و  يادص  رکبوبا  هک  دوب  اجنیا  رد 

هجیتن نودـب  دنتـساخرب و  هاگنآ  و  ییامنیم !؟» عزف  عزج و  يوشیم و  بلقنم  هنوگ  نیا  نز  کـی  يهتفگ  رطاـخ  هب  ربماـیپ ، يهفیلخ  يا  »
هب تبـسن  ار  دوخ  بضغ  یتیاضران و  عطاق  حیرـص و  نینچ  نیا  س )  ) همطاف ات  دندوب  هدـماین  شاک  يا  هک  دـندرک  وزرآ  دـندمآ و  نوریب 

. درکیمن مالعا  نانآ 

كدف هلئسم  رد  تیبلها  يریگیپ  رارسا 

سدقم دصاقم  يهفاضا  هب  لباقتم  یفادها  ع )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و  دنتـشاد ، كدـف  بصغ  يارب  نیبصاغ  هک  ییاهتین  لباقم  رد 
. دندومن تماقتسا  دندرک و  دروخرب  هنوگنآ  هک  دنتشاد  رظن  رد  يرگید 

يارجا زا  اـت  دوب  فلتخم  روص  هب  نید  نانمـشد  اـب  هلباـقم  هیقب  دـشیم و  طوـبرم  ع )  ) تیبلـها دوـخ  هب  یکی  طـقف  فادـها  نیا  نیب  رد 
. دنوش زجاع  دوخ  فادها 

ع)  ) تیبلها تمصع  زا  عافد 

. دوب تمصع  ماقم  تمظع  ندش  رادهشدخ  لباقم  رد  یگداتسیا  دشیم  طوبرم  ع )  ) تیبلها هب  هچنآ 
هولج قحان  كدـف  فرـصت  رد  ار  س )  ) همطاف دنتـساوخ  لوا  يهجرد  رد  دـندرک  بصغ  ار  كدـف  همکاحم  نودـب  هک  نیبصاـغ  عقاو  رد 

همطاف ارچ  لوا  زور  زا  ًالـصا  هک  دنـشاب  مه  راکبلط  موس  يهلحرم  رد  دـنهد و  ناشن  بناـج  هب  قح  ار  دوخ  راـک  مود  هلحرم  رد  دـنهد و 
!!! تسا هدرکن  میدقت  ار  كدف  شدوخ  (س )

و ص )  ) ربماـیپ تاـملک  نآرق و  تاـیآ  زا  ياهعوـمجم  هک  تفرگ  ماـجنا  نیبصاـغ  لـباقم  رد  اـهتجح  ماـمتا  اهلالدتـسا و  ناوـنع  هب  هچنآ 
همطاف دنکن  هک  درکیم  تواضق  نینچ  خیرات  يهدنیآ  دندرکیم  توکس  رگا  هک  دوب  نآ  يارب  تسا ، یقالخا  یعامتجا و  ملسم  تایفرع 

!؟ تفگن چیه  دنتفرگ  وا  زا  یتقو  هک  هتشاد  فرصت  رد  ار  نآ  قحان  هب  مه  (س )
. دنک تباث  ع )  ) تیبلها يارب  ار  تهج  نیا  هک  دوب  ياهژوس  یپ  رد  نمشد  هکنآ  صوصخ  هب 

فادـها زا  يریگـشیپ  دوخ و  تیناقح  تابثا  هلئـسم ، رد  موصعم  ود  نآ  تماقتـسا  مادـقا و  رد  تهج  نیرتحـضاو  یلیلد ، ره  زا  لـبق  اذـل 
هک یگرزب  ره  هب  ایند -  لاوما  هک  دننادب  خیرات  هشیمه  يارب  دورن و  لاؤس  ریز  ناونع  چیه  هب  تمصع  ماقم  تسادق  ات  دوب  بصاغ  ثیبخ 
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. دروایب نییاپ  ار  موصعم  خماش  ماقم  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  دشاب - 
نیوکت و رد  فرـصت  تسا و  ناهج  لک  رایتخا  بحاص  يانعم  هب  تسا  دنوادخ  بناج  زا  دیاسیم و  شرع  هب  هک  تمـصع  عیفر  يهجرد 

. تسا حرطم  عیرشت 
!؟ دنکیمن زواجت  مکش  ناهد و  زا  هک  دنشاب  ياهداتفا  اپ  شیپ  ياهتبسن  ددص  رد  ینازغم  کبس  هک  اجک  ار  ماقم  نیا 

ماجنا دیاب  دوب و  نمـشد  هب  طوبرم  هک  یتاهج  هب  میزادرپیم  دشیم  طوبرم  ع )  ) تیبلها دوخ  هب  هک  یلـصا  تهج  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
. دشیم

س)  ) همطاف ناگدننک  تیذا  نیضغبم و  یفرعم 

نآ نایم  زا  تشادن  یموزل  دوب و  رایـسب  ندرک  بصغ  يارب  نیمز  هک  ارچ  دندوبن ، كدف  مان  هب  ینیمز  هعطق  یپ  رد  ًاعقاو  مدرم  نیبصاغ و 
. دنیایب كدف  غارس  طقف  دوب  هنیدم  يوس  راهچ  رد  هک  زاجح  ياهغاب  همه 

زا اـهلد  زا  يرایــسب  دـش ، حرطم  س )  ) همطاـف کـلم  نـتفرگ  یتـقو  درک . نـشور  ار  ضغب  بـح و  راـیع  طـقف  هنادرمناوجاـن ، مادـقا  نـیا 
رتشیب تسا  هدش  رجزنم  تدش  هب  مادقا  نیا  زا  س )  ) ارهز ترـضح  دندیمهف  هک  هاگنآ  دنداد . فک  زا  رارق  دـنتفرگ و  ندـیپت  یلاحـشوخ 

هک هاگنآ  دـندش و  عمج  يرتشیب  تیعمج  دـمآ  نایم  هب  ص )  ) ربمایپ رتخد  تیذا  هک  هاگنآ  دـندرک . رهاظ  ار  دوخ  ضغب  دـنتفرگ و  باتش 
. درکن زاب  بل  یسک  تفرگ  تروص  س )  ) همطاف هب  میظع  یتراسج 

اب هتفهن  ياهـضغب  نیا  هکلب  تسین ، ینیمز  هعطق  رـس  رب  هلئـسم  دوش  مولعم  ات  دوب  اـهلد  يهرفـس  ندرک  زاـب  يارب  یبوخ  کـحم  هنیمز  نیا 
. تسا هدرک  زورب  نینچ  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ نادناخ 

. دـننک نشور  ار  ناشنارادـفرط  نیبصاغ و  يهتفهن  نطاب  نیا  رتشیب  هچره  دنتـساوخ  ناـشتمواقم  اـب  مه  ع )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و 
اب رفن  دنچ  دناهدنام ، یقاب  س )  ) همطاف تبحم  رد  رفن  دنچ  هک  دادیم  ناشن  تفرگیم و  جوا  تیذا  ضغب و  دشیم  رتشیب  تماقتسا  هچره 

. دننک یلاخ  ار  هنهک  ياههنیک  ات  دناهدامآ  دنیوا و  نمشد  رادفرط  وا و  نمشد  رفن  دنچ  دنانمشد و  وا  نمشد 
همه زورما  دـش . مه  نینچ  دـشاب و  عیاـقو  حیحـص  لـیلحت  يارب  ياهنزور  هدـنیآ  ياهلـسن  يارب  تسناوتیم  هک  دوب  ياهجیتن  نیرتـهب  نیا 

ار وا  هچوک  رد  دـنکیمن و  دـنلب  ار  وا  يهیرگ  درازآیمن و  ار  وا  بلق  دـنکیمن و  بصغ  ار  وا  كدـف  س )  ) همطاـف تسود  هک  دـننادیم 
ارهز نمشد  هک  نونکا  دناشکیمن . همکاحم  دجسم و  هب  ار  ص )  ) ربمایپ رتخد  همه  نیا  ینیمز  هعطق  يارب  دهدیمن و  رارق  تراسج  دروم 

. تسا يرایتخا  ههبج  ود  ره  رد  تیوضع  دش  هتخانش  (س )
: درک مالعا  دوخ  نانمشد  هب  س )  ) همطاف هکنیا 

س)  ) همطاف طخ  راگزور  رخآ  ات  مربب » وا  دزن  ار  امش  تیاکـش  مورب و  ص )  ) ربمایپ دزن  ات  تفگ  مهاوخن  نخـس  امـش  اب  هملک  کی  یتح  »
. درک نشور  شنارادفرط  نایعیش و  يارب  ار 

لهاج ناراذگ  تعدب  یفرعم  ضارتعا و 

يروط دیاب  نایب  نیا  دنوشن . هارمگ  مدرم  ات  تسا  نانآ  شور  نییبت  ناراذگ و  تعدب  یفرعم  تسا  نید  ناربهر  يهدهع  رب  هک  یفادها  زا 
. دشاب هدش  هئارا  ینشور  هار  ناگدنیآ  يارب  مه  دوش و  هتخانش  نانآ  ياهدنفرت  مه  هک  دنک  یفرعم  ار  تعدب  نابحاص 

زاب ار  راذـگ  تعدـب  تشم  یبوخ  هب  دـمآ -  دـهاوخ  نآ  حرـش  هک  تجح -  مامتا  هلحرم  نیدـنچ  رد  ع )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و 
ارتفا غورد و  ص )  ) ربمایپ هب  یناسآ  هب  مه  دراذگیم و  اپ  ریز  ار  ص )  ) ربمایپ ياههتفگ  مه  دـیامنیم و  تیدـض  نآرق  اب  مه  هک  دـندرک 
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لهج مه  دـنک و  بلط  مَسَق  یـسک  هچ  زا  دـهاوخب و  دـهاش  هک  زا  دـنادیمن  تسا و  لهاج  تواضق  یناـبم  نیرتهداـس  هب  مه  ددـنبیم و 
! دهد هولج  کین  ار  دوخ  لطاب  تسین  رداق  یتح  هک  تسا  مکاح  وا  زغم  رب  رگید  بناوج  يهمه  هب  تبسن  یقلطم 

: دنتفگ ًامسر  هک  دندوب  هدش  حالس  علخ  يروط  رمع  رکبوبا و  ع ،)  ) ارهز ترضح  نینمؤملاریما و  تاجاجتحا  زا  سپ 
«. دوش ماجنا  میئوگیم  ام  هچنآ  روز )! هب   ) دیاب یلو  میهدب ، میناوتیمن  ار  امش  باوج  میتسین و  امش  اب  همصاخم  هب  رداق  ام  »

. دیدرگ لصاح  فده  دش و  یفرعم  یبوخ  هب  راذگ  تعدب  درک و  هولج  رایع  مامت  تقیقح  دندومن  ار  رارقا  نیا  یتقو 

ادخ نید  اب  كدف  نیبصاغ  تیدض  تابثا 

. دشاب نشور  همه  رب  راک  يهیاپ  ات  نیبصاغ  یلصا  يهریمخ  نطاب و  یفرعم  يارب  دش  یبوخ  ببس  كدف 
ص)  ) ربمایپ نید و  روآدای  ياهراگدای  راثآ و  وحم  عامتجا و  يهحفص  زا  نید  نیظفاح  وحم  ًاعبط  نید و  رثا  وحم  بصاغ ، یلـصا  فده 
روآدای و هچنآ  دش و  گنر  مک  عامتجا  رد  نید  هک  هاگنآ  دوبن و  نید  عفادم  یتقو  دشاب . زاب  تیلهاج  هب  عیرس  تشگزاب  يارب  هار  ات  دوب 

یلاخ ياج  هب  ار  اهتعدب  داد و  قوس  تیلهاج  هب  ار  مدرم  ناوتیم  یتحار  هب  دـش ، كاپ  مدرم  راظنا  زا  تسا  ناهذا  رد  نید  يهدـننک  ایحا 
. دنتسین تیلهاج  قالخا  یلهاج و  ینابم  نامه  زج  يزیچ  اهتعدب  درک . نیزگیاج  نید 

يرفاو یعـس  ع )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و  دوب ، هدرک  زورب  یـصخش  کلم  کـی  بصغ  ناونع  هب  رهاـظ  رد  هک  كدـف  يهلئـسم  رد 
ياهمدـقم نیا  دوشیم و  دراو  نید  رکیپ  رب  ینیگمهـس  ياههبرـض  هلئـسم  نیا  يهیاس  رد  هک  دـنناسرب  مدرم  هب  ار  تقیقح  نیا  ات  دـندومن 

. دوب دهاوخ  يدعب  ياهماگ  يارب 

مدرم قافتا  عامتجا و  هب  اهراک  دانتسا  اب  هلباقم 

یلو دنتسه ، حرطم  هعماج  عامتجا و  مان  هب  یمرتحم  يهعومجم  ناونع  هب  مدرم  تسوا . ناگدنیامن  ادخ و  نآ  زا  رما  مکح و  ادخ  نید  رد 
يهجیتن دوخ  دناهداد و  ناحتما  اهراب  اهراب و  اهناسنا  دروم  نیا  رد  تسین و  رشب  فیعض  لقع  دح  رد  اهتمکح  قیاقح و  صیخـشت  تردق 

. دناهتفرگ ار  نآ  نارسخ 
نآ اب  ههبج  دـنچ  رد  ترـضح  هک  دـندوب ، هدروآ  ناـیم  هب  ار  مدرم  قاـفتا  ناونع  هب  یکـسمتسم  هناروسج ، مادـقا  نینچ  رد  رمع  رکبوبا و 

قافتا لطاب  رـس  رب  هک  دـیراد  قح  هچ  قافتا ، لوبق  ضرف  رب  هک  دادرارق  باطخ  دروم  ار  ناگدـننک  عاـمجا  ِدوخ  ناـیاپ  رد  درک و  هلباـقم 
؟ تسا هداد  امش  هب  ار  هزاجا  نیا  یسک  هچ  دینک و 

. درک دهاوخن  رییغت  تقیقح  دنناسریمن و  يررض  ادخ  هب  دننک  قافتا  لطاب  رب  مه  نیمز  يور  مدرم  يهمه  رگا 
رهاظم يهئارا  یقالخا و  ياهدنفرت  زا  هدافتسا  نانآ و  قباوس  نتفرگ  رظن  رد  مدرم و  یناور  لاح  زا  نیبصاغ  يهدافتساءوس  هکنآ  رب  هفاضا 

ترـضح مادـقا  نیا  اب  دوب و  هدـش  صاخ  تلاح  نیا  ندـمآ  دوجوب  ثعاب  همه  عامجا ، لوصح  يارب  عامتجا  رد  روز  ندرک  مکاح  اوقت و 
. دش المرب  اهدنفرت  نیا  يهمه 

روز اب  هلباقم  ملاظ و  تردق  نتسکش 

. تسا نآ  زا  ترفن  مالعا  متس و  اب  هلباقم  تسا  كرد  لباق  يرشب  ره  يارب  ًاترطف  هک  یبلاج  يهتکن 
ياهمکاحم سلجم  لقاال  رگا  درکیم . قرف  هلئسم  لکش  دیاش  دندرکیم  هبلاطم  ترـضح  زا  اضاقت  شهاوخ و  کی  نمـض  ار  كدف  رگا 

. درکیم رییغت  راک  تروص  زاب  دندادیم  لیکشت 
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اب هیلع ، یعدم  یعدم و  لیلد  ندینـش  همکاحم و  ینوناق و  لحارم  یط  نودـب  تسا  یـسک  فرـصت  تحت  هک  یکلم  فرـصت  يارب  هکنیا 
جره و زاغآ  يردلق و  تموکح  زا  یکاح  دـننک ، نوریب  كدـف  زا  ار  س )  ) ارهز ترـضح  يهدـنیامن  دـنورب و  ینارومأم  روز  زا  هدافتـسا 

. تسا عامتجا  رد  جرم 
نیفرط نخس  عامتسا  زا  سپ  دنک و  حرطم  ینوناق  لکـش  هب  دیاب  دراد  مه  یقح  نخـس  دوخ  لایخ  هب  رکبوبا  رگا  دننادب  مدرم  هکنآ  يارب 

ره درک و  موکحم  ار  نانآ  زین  یللملانیب  تواضق  نیناوق  رظن  زا  س )  ) ارهز ترـضح  تامادـقا  نیا  دـیامن ، لـمع  دـش  رداـص  مکح  یتقو 
تیاعر نآ  يهرابرد  یئاضق  يهلئـسم  نیرتهداس  هک  دنیبب  دنک و  تواضق  كدف  يهلئـسم  يهرابرد  دناوتیم  یبهذم  نیئآ و  ره  اب  يرـشب 

! تسا هدشن 

نیبصاغ زا  یلام  تردق  نتفرگ 

ملاظ هب  تناعا  يرای و  نیرتکچوک  هک  ارچ  دیامنیم ، هذخاؤم  ار  مدرم  نآ  رس  رب  دنوادخ  هک  تسا  یلیاسم  زا  ملاظ  هب  کمک  تیلوئـسم 
. تسوا ملظ  رد  تکرش 

دندیگنجیم ناناملـسم  اب  مالـسا  مان  هب  یقیرط  زا  هک  دوب  نیبصاغ  هب  یلام  نالک  کمک  شاههجو  کی  كدف  بصغ  لباقم  رد  توکس 
. دوب اهیراذگ  تعدب  همادا  يارب  هار  ندرکزاب  ییوس  زا  دندرکیم و  مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياههیاپ  رگید  يوس  زا  و 

دمآ دهاوخ  شیپ  هک  یتافارحنا  لاس  ياهلاس  ات  دوب  بصاغ  مکاح  تسد  زا  یلام  يهناعا  نیا  ندروآ  نوریب  يارب  ترـضح ، يهلباقم  اذل 
نیرخآ لاوما  بحاص  یلو  دیـشخبن  يرثا  رهاظ  رد  ترـضح  يهلباقم  نیا  هچ  رگا  دـشاب . هتفرگن  همـشچرس  لوا  ياـهزور  تیوقت  نیا  زا 

. درک تباث  ار  دوخ  تیروذعم  یهلا  هاگشیپ  رد  دومن و  بصاغ  گنچ  زا  نآ  ندروآ  نوریب  يارب  ار  دوخ  شالت 

ع)  ) تیبلها يارب  بسانم  یلام  طیارش  نتشاد  تسد  رد 

یتسرد راک  دیدج  فرـصتم  ایآ  هک  دـننآ  ددـص  رد  طقف  دـننکیم و  شومارف  ار  کلام  مدرم  ًارثکا  دـنکیم  بصغ  ار  یلام  یـسک  یتقو 
؟ هن ای  درک 

. درادن مه  یتمالم  تلاجخ و  چیه  هدرک و  مادقا  دوخ  قح  نیرتیعیبط  هب  دنک  مایق  شیوخ  قوقح  يایحا  يارب  سک  ره  هک  یلاح  رد 
يانعم هب  نیا  دـندومرف  مادـقا  نآ  ندـنادرگزاب  يارب  ترـضح  دوب و  هدرب  تقرـس  هب  ار  س )  ) ارهز ترـضح  لاوما  یـسک  میئوگب  اـم  رگا 

!؟ تسا یبلطایند 
؟ دنزادرپب لواپچ  هب  دنلیام  هک  هنوگ  ره  ناتسرپایند  دننامب و  هنسرگ  دیاب  دنرادن  انتعا  ایند  هب  هک  یصاخشا  ایآ 

: دیامرفیم س )  ) ارهز ترضح 
هتـشاد هاگن  منادنزرف  يارب  ار  نیا  دوب و  هدش  اطع  ص )  ) شربمایپ تسدب  دنوادخ و  بناج  زا  هک  ارچ  دوب  زیزع  میارب  هک  دوب  یکلم  نیا  »

«. دنشابن جاتحم  مدرم  هب  نانآ  هک  مدوب 
لاکشا لاؤس و  ياج  ًالصا  و  دراد ؟ یلکـشم  هتفرگ ، روز  هب  ارنآ  هک  یـسک  لباقم  رد  مه  نآ  یگدنز  يداصتقا  يهبنج  نینچ  زا  عافد  ایآ 

؟ تسا
همطاف يهناخ  ِرد  زا  یلاخ  تسد  اب  دیاب  نونکا  هک  دشیم  داش  ییاهلد  دیسریم و  ارقف  فرصم  هب  لاوما  نیا  زور  نآ  ات  هکنیا  زا  هتـشذگ 

! دندرگزاب (س )
تـسا نآ  فرـص  هب  لیام  دوخ  هچنآ  دض  رد  دنیبب  دـیاب  کنیا  درکیم و  فرـصم  صاخ  یفراصم  رد  ار  لاوما  نیا  س )  ) ارهز ترـضح 
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ره رـشب و  ره  تامادـقا  نیرتهداس  زا  یلالح  تورث  نینچ  يارب  عافد  ایآ  تسین . دوخ  لاوما  زا  عافد  رب  رداـق  ناـنچمه  وا  دوشیم و  جرخ 
؟ تسین ناملسم 

تشذگ درادن ، یشزرا  نیا  دیوگب  باتع  باطخ و  اب  رود  هلصاف  زا  سک  ره  هک  هدوبن  كدنا  یغلبم  رس  رب  هلئـسم  هکنیا  رتبلاج  همه  زا 
؟ دوش خلت  س )  ) همطاف ماک  هب  دیاب  طقف  تسا و  نیریش  نیبصاغ  يارب  نآ  فرصم  روطچ  دینک !

تسه یتاهج  ًاملسم  ددرگ و  هئارا  هدش  هدافتسا  ع )  ) ارهز ترـضح  نینمؤملاریما و  صخـش  مالک  زا  ًانیع  هک  يرارـسا  دش  یعـس  اجنیا  ات 
اهنآ نایب  يارب  یعامتجا  يهنیمز  هک 

. تسا هدوبن  هدامآ 
ياههتفهن قیاقح و  رـضاح ، ماما  نآ  یهللا  تسد  هب  نیبصاغ  يهمکاحم  و  جـع )  ) مظعالا هَّللا  هیقب  ترـضح  روهظ  اب  هک  زور  نآ  دـیما  هب 

. دوش شاف  ام  رب  كدف  زا  يرگید 

كدف بصغ  يارجام  عبانم 

هعیش بتک 
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ص 154. یطویس ،)  ) ءافلخلا خیرات   - 10

ص 208. ج 3 ، يربط ، خیرات   - 11
: یبوقعی خیرات   - 12

ص 117. ج 2 ،
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ج 3 ص 48.
.359 ص 137 ، صاوخلا ، هرکذت   - 13

(: یبهذ  ) بیذهتلا بیهذت   - 14
ص 82. ج 3 ،
ج 12 ص 48.

ص 623. هوبنلا ، تیب  تادیس  مجارت   - 15
ص 94. یثیل ،)  ) فوقولا باتک  یلع  قیلاعتلا   - 16

: ثیداحالا عماج   - 17
ص 18. ج 1 ،
ص 63. ج 4 ،
ج 5 ص 340.

ص 257. ج 1 ، متاحوبا ،)  ) لیدعتلا حرجلا و   - 18
ص 510. ج 3 ، برعلا ، لئاسر  هرهمج   - 19

ص 340. ج 12 ، بلاطملا ، رهاوج   - 20
ص 652. ج 2 ، راربالا ، هیلح   - 21

ص 519. ج 2 ، يولهدناک ،)  ) هباحصلا هایح   - 22
ص 177. ج 4 ، روثنملا ، ردلا   - 23

ص 288. هیلاملا ، هباقرلا   - 24
ص 58. ج 15 ، یناعملا ، حور   - 25

.115 ، 114 ، 107 ، 103 ص 98 ، كدف ، هفیقسلا و   - 26
ص 301. ج 6 ، یقهیبلا ، ننس   - 27

ص 129. ج 2 ، دوواد : یبا  ننس   - 28
ج 3 ص 144.

.150 ص 148 ، هنجلا ، لها  ءاسنلا  تادیس   - 29
ص 363. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا   - 30

ص 4. ج 2 ، راثآلا ، یناعم  حرش   - 31
ص 73. ج 1 ، دیدحلا :) یبا  نبا   ) هغالبلا جهن  حرش   - 32

ج 4 ص 103.
.278 ، 274 ، 232 ، 231 ، 230 ، 219 ، 216 ، 214 ج 16 ص 213 ،

ص 338. ج 1 ، لیزنتلا : دهاوش   - 33
ص 177. ج 5 ، يراخب ، حیحص   - 34

: ملسم حیحص   - 35
ص 1381، ج 3 ،
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ج 4 ص 96.
ص 318. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط   - 36

ص 318. ج 2 ، هیمالسالا ، تایرقبعلا   - 37
ص 323. ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا   - 38

ص 531. ج 25 ، رابخالا ، هدمع   - 39
.46 ، 41 ص 39 ، نادلبلا ، حوتف   - 40

ص 276. يراخبلا ، سراهف   - 41
ص 1835. ج 5 ، لاجرلا ، یف  لماکلا   - 42

ص 473. ج 10 ، برعلا ، ناسل   - 43
ص 49. ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم   - 44

.13 ، 10 ص 9 ، ج 1 ، لبنح ، نبا  دنسم   - 45
.534 ص 334 ، ج 2 ، یلعی ، یبا  دنسم   - 46

.27 ص 13 ، یطویس ،) ( ) س  ) همطاف دنسم   - 47
ص 367. ج 3 ، هیلاعلا ، بلاطملا   - 48

ص 59. لاوئسلا ، بلاطم   - 49
ص 227. ج 1 ، هوبنلا ، جراعم   - 50

ص 344. ج 6 ، نادلبلا ، مجعم   - 51
ص 94. فوقوملا ، نم  ملسم  حیحص  یف  ام  یلع  فوقولا   - 52

ص 119. هدوملا ، عیبانی   - 53

دجسم رد  س )  ) ارهز ترضح  هیکدف  هبطخ 

یف تلبقأ  اهبابلجب و  تلمتـشا  اهـسأر و  یلع  اهرامخ  تثال  کلذ ، اهغلب  ًاکدـف و  س )  ) همطاف عنم  یلع  رمع  رکبوبأ و  عمجأ  اّمل  ّهنا  يور 
نم دـشح  یف  وـه  رکب و  یبا  یلع  تلخد  یّتـح  ص )  ) هَّللالوـسر ۀیـشم  اهتیـشم  مرخت  اـم  اـهلویذ ، أـطت  اـهموق ، ءاـسن  اهتدـفح و  نم  هّـمل 
. هئینه تلهمأ  مث  سلجملا ، ّجتراف  ءاکبلاب ، اهل  موقلا  شهجأ  ّهنأ  ّتنأ  مث  تسلجف ، هءالم  اهنود  تطینف  مه ، ریغ  راصنالا و  نیرجاهملا و 
اّملف مهئاکب ، یف  موقلا  داعف  هلوسر ، یلع  هالـصلا  هیلع و  ءانثلا  هَّللادمحب و  مالکلا  تحتتفا  مهتروف ، تأده  موقلا و  جیـشن  نکـس  اذا  یّتح 

(: س  ) تلاقف اهمالک  یف  تداع  اوکسمأ 
ِنَع َّمَج  اهالْوَا ، ٍنَنِم  ِمامَت  اهادْسَا و  ٍءالا  ِغُوبُـس  اهَاَدَْتبِا و  ٍمَِعن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَـق ، اِمب  ُءانَّثلا  َمَْهلَا و  ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َمَْعنَا و  ام  یلَع  هَّلل  دـمحلا 

ِِقئالَْخلا َیِلا  َدَمْحَتْـسا  اِهلاصِّتِال و  ِرْکُّشلِاب  اِهتَداِزتْسِال  ْمَُهبَدـَن  اهُدـَبَا و  ِكارْدِْالا  ِنَع  َتَواـفَت  اهُدَـمَا و  ِءازَْجلا  ِنَع  يأـَن  اهُدَدَـع و  ِءاـصْحِْالا 
. اِهلاْثمَا یِلا  ِبْدَّنلِاب  ینَث  اِهلازْجِِاب و 

كدف بصغ  زا  دعب  ترضح  نآ  هبطخ 

: هدش تیاور 
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هدرک و نت  هب  سابل  دیـسر ، ناشیا  هب  ربخ  نیا  دـنریگب و  س )  ) همطاف ترـضح  زا  ار  كدـف  دـنتفرگ  میمـصت  رمع  رکبوبا و  هک  یماـگنه 
هدیـشک نیمز  هب  شرداچ  هک  یلاح  رد  دـش ، هناور  دجـسم  يوس  هب  دوخ  ناراکتمدـخ  لیماف و  نانز  زا  یهورگ  اـب  داـهن و  رـس  رب  رداـچ 

دراو دوب  هتـسشن  نانآ  ریغ  راصنا و  نیرجاهم و  زا  ياهدع  نایم  رد  هک  رکبوبا  رب  دوب ، ادـخ  ربمایپ  نتفر  هار  دـننامه  وا  نتفر  هار  دـشیم و 
سلجم و دـنداتفا و  هیرگ  مدرم  همه  هک  دروآرب  لد  زا  زوسناـج  ياهلاـن  هاـگنآ  دـنتخیوآ ، ياهدرپ  نارگید  وا و  نیب  ماـگنه  نیا  رد  دـش ،

. دمآرد شبنج  هب  یتخس  هب  دجسم 
ار شمالک  هاگنآ  تفای ، مارآ  ناشیا  شورخ  شوج و  دـش و  تکاس  نانآ  هیرگ  شوماخ و  مدرم  همهمه  ات  درک  توکـس  ياهظحل  سپس 

توکـس یتقو  تساخرب ، مدرم  هیرگ  يادـص  هرابود  اجنیا  رد  داتـسرف ، ص )  ) ادـخ لوسر  رب  دورد  دومرف و  زاغآ  یهلا  ياـنث  دـمح و  اـب 
: دومرف درک و  لابند  ار  شیوخ  مالک  دش ، رارقرب 

ياهتمعن زا  داتسرف ، شیپ  هچنآ  رب  وا  رب  رکـش  انث و  دومرف و  ماهلا  هچنآ  رد  ار  وا  رکـش  تشاد و  ینازرا  هچنآرب  ار  يادخ  ساپـس  دمح و 
زجاع و اهنآ  ندرمش  زا  شرامش  هک  تشاد ، ینازرا  هک  يرامشیب  ياهتّنم  درک و  اطعا  هک  ياهدرتسگ  يایاطع  دومرف و  قلخ  هک  یناوارف 

هدایز ار  اهتمعن  اـهنآ  يراذگرکـش  اـب  اـت  دـناوخارف ، ار  ناـمدرم  تسا و  رترود  كاردا  زا  دـبا  اـت  نآ  هنماد  رتارف و  شاداـپ  زا  نآ  تیاـهن 
. درک نادنچ  ود  ار  اهنآ  اهتمعن  نیا  هب  ندومن  توعد  اب  تخاس و  هّجوتم  دوخ  يرازگساپس  هب  ار  مدرم  اهنآ  یگدرتسگ  اب  دنادرگ و 
ُِعنَتْمُْملا اَهلوُقْعَم ، ِرُّکَفَّتلا  ِیف  َرانَا  اَهلوُصْوَم و  َبُولُْقلا  َنَّمَض  اهَلیوَْأت و  َصالْخِْالا  َلَعَج  ٌهَِملَک  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  َو 

. ُُهتَّیِْفیَک ِماهْوَْالا  َنِم  ُُهتَفِص و  ِنُْسلَْالا  َنِم  ُُهتَیْؤُر و  ِراْصبَْالا  ِنَع 
اِهنیوْکَت و ال یِلا  ُْهنِم  ٍهَجاح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِشَِمب ، اهَأَرَذ  َو  ِِهتَرْدُِقب  اهَنَّوَک  اهَلَثَْتِما ، ٍۀَِلْثمَا  ِءاِذتْحاَِالب  اهَاَْشنَا  اهَْلبَق و  َناک  ٍءْیَـش  ْنِم  َءایْـشَْالا ال  َعَدَْتبِا 

ِِهتَعاط یلَع  َباوَّثلا  َلَعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَِدل ، ًازازِْعا  ِِهتَّیِرَِبل و  ًادُّبَعَت  َو  ِِهتَرْدُِقل  ًاراهِْظا  ِِهتَعاط و  یلَع  ًاهیْبنَت  َو  ِِهتَمْکِِحل  ًاتیْبثَت  َِّالا  اهِریوْصَت ، یف  َُهل  ٍهَدـِئاف 
. ِِهتَّنَج یِلا  ْمَُهل  ًهَشایِح  َو  ِِهتَمِْقن  ْنِم  ِهِدابِِعل  ًهَدایِذ  ِِهتَیِصْعَم ، یلَع  َباقِْعلا  َعَضَو  و 

ٌهَنُونْکَم و ِْبیَْغلِاب  ُِقئالَْخلا  ذِا  ُهَثَعَْتبِا ، ْنَا  َْلبَق  ُهافَطْصا  ُهابَتِْجا و  ْنَا  َْلبَق  ُهاَّمَس  ُهَلَـسْرَا و  ْنَا  َْلبَق  ُهَراتِْخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  یبا  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو 
. ِرُومُْالا ِِعقاوَِمب  ًهَفِْرعَم  ِروُهُّدلا و  ِثِداوَِحب  ٌهَطاِحا  ِرُومُْالا و  ِِلئاِمب  یلاعَت  ِهَّللا  َنِم  ًاْملِع  ٌهَنوُْرقَم ، ِمَدَْعلا  ِهَیاِهِنب  ٌهَنوُصَم و  ِلیواهَْالا  ِْرتَِسب 

ار بوـلق  نآ و  لـیوأت  ار  صـالخا  هک  تسا  یگرزب  رما  نیا  هک  درادـن ، یکیرـش  تسین و  دـنوادخ  زج  يدوـبعم  هک  مهدیم  یهاوـگ  و 
اهنابز هدنامزاب و  شندید  زا  اهمشچ  هک  يدنوادخ  دومن ، ناسآ  ار  نآ  تخانش  هشیدنا  رکفت و  هاگـشیپ  رد  تخاس و  نآ  لصو  نّمـضتم 

. دنشابیم زجاع  وا  كرد  زا  تالایخ  ماهوا و  ناوتان و  شفصو  زا 
تردق هب  ار  اهنآ  دننک ، ّتیعبت  یبلاق  زا  هکنآ  نودب  دروآ  دیدپ  ار  اهنآ  دنوش و  دوجوم  ياهدام  زا  هکنآ  نودـب  دومرف  قلخ  ار  تادوجوم 

، دشاب هتشاد  دوجو  شیارب  ياهدئاف  اهنآ  يرگریوصت  رد  هتشاد و  يزاین  اهنآ  نتخاس  رد  هکنآیب  دروآ ، دیدپ  شتّیشم  هب  داجیا و  شیوخ 
شتعاط رب  هاـگنآ  شتوعد ، تشاد  یمارگ  تیدوبع و  هار  یئاسانـش  دوخ و  تردـق  راـهظا  شتعاـط و  رب  یهاـگآ  شتمکح و  تیبثت  زج 

. ددرگ نومنهر  شتشهب  يوس  ار  نانآ  درا و  دزاب  شتمقن  زا  ار  شناگدنب  ات  تشاد ، ررقم  باقع  شتیصعم  رب  شاداپ و 
يربمایپ مان  ندیزگرب  زا  لبق  باختنا و  ار  وا  ندش  هداتـسرف  زا  لبق  هک  تسوا ، هداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دّمحم مردپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

هدرب و رـس  هب  اهیکیرات  تیاهن  رد  هدوب و  تبیغ  باجح  رد  تاقولخم  هک  ماگنه  نآ  تخیگنارب ، ار  وا  ندـش  ثوعبم  زا  لبق  داهن و  وا  رب 
یئاسانـش ناـمز و  ثداوح  هب  شاهطاـحا  اـهراک و  بقاوع  هب  شملع  رطاـخ  هب  تخیگنارب  ار  وا  دنتـشاد ، رارق  یتسین  مدـع و  دـح  رـس  رد 

. تارّدقم عوقو  هب  شلماک 
، اِهناثْوَِال ًهَِدباع  اِهنارین ، یلَع  ًافَّکُع  اِهنایْدَا ، یف  ًاقَِرف  َمَمُْالا  يَأَرَف  ِِهتَمْحَر ، ِریداقَِمل  ًاذاْفنِا  ِهِمْکُح و  ِءاْضِما  یلَع  ًهَمیزَع  ِهِْرمَِال و  ًاماْمِتا  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبِا 

. اِهنافْرِع َعَم  ِهَِّلل  ًهَرِْکنُم 
ْمُهَذَْقنَاَف ِهَیادِْهلِاب ، ِساَّنلا  ِیف  َماق  اهَمَمُغ و  ِراْصبَْالا  ِنَع  یلَج  اهَمَُهب و  ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک  اهَمَلُظ و  ِِهلا  ِْهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحمیبَِاب  ُهَّللا  َرانَاَف 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 391 

http://www.ghaemiyeh.com


. ِمیقَتْسُْملا ِقیرَّطلا  َیِلا  ْمُهاعَد  ِمیوَْقلا و  ِنیّدلا  َیِلا  ْمُهادَه  ِهَیامِْعلا و  َنِم  ْمُهَرََّصب  ِهَیاوِْغلا و  َنِم 
ِهَِکئـالَْملِاب َّفُـح  ْدَـق  ٍهَحار ، یف  ِراَّدـلا  ِهِذـه  ِبَعَت  ْنِم  ِِهلا  ِْهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَحُمَف  ٍراـثیا ، َو  ٍهَبْغَر  ٍراـِیتْخا و  َو  ٍهَْفأَر  َْضبَق  ِْهَیِلا  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث 

ُهَمْحَر َو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلا  ِهِّیِفَص و  َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِِهنیمَا  َو  ِهِِّیبَن  یبَأ  یلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِراَّبَْجلا ، ِِکلَْملا  ِهَرَواُجم  ِراَّفَْغلا و  ِّبَّرلا  ِناوْضِر  َو  ِراْربَْالا 
. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا 

: تلاق سلجملا و  لها  یلا  تفتلا  مث 
، ْمُکیف َُهل  ٍّقَح  ُمیعَز  ِمَمُْالا ، َیِلا  ُهُؤاغَُلب  ْمُکِسُْفنَا و  یلَع  ِهَّللا  ُءانَُما  ِِهیْحَو و  َو  ِِهنید  ُهَلَمَح  ِِهیْهَن و  َو  ِهِْرمَا  ُبُُصن  ِهَّللا  َدابِع  ُْمْتنَا 

ياهنیئآ رد  هک  دـید  ار  اهتّما  ترـضح  نآ  دـیامن و  ارجا  ار  شتارّدـقم  اـضما و  ار  شایعطق  مکح  لـماک و  ار  شرما  اـت  تخیگنارب  ار  وا 
رد نآ  تخانـش  هـک  يدـنوادخ  هدنتـسرپ و  ار  هدـش  هدیـشارت  ياـهتب  فـکتعم و  هـتخورفا  ياهـشتآ  هاگـشیپ  رد  هتـشاد و  رارق  یفلتخم 

. دنرکنم ار  دراد  رارق  ناشترطف 
زا ار  اههدـید  تیؤر  عناوم  فرطرب و  ار  اهبلق  تالکـشم  نشور و  ار  نآ  ياهیکیرات  ص )  ) دـمحم مردـپ  هلیـسو  هب  گرزب  يادـخ  سپ 

مکحم راوتـسا و  نید  هب  ار  ناشیا  هدرک ، ناشیانیب  دـیناهر و  یهارمگ  زا  ار  نانآ  هدرک و  مایق  مدرم  ناـیم  رد  تیادـه  اـب  تشادرب و  ناـیم 
. دومن توعد  تسار  هار  هب  دش و  نومنهر 

جنر زا  ترـضح  نآ  سپ  لیم ، تبغر و  يدازآ و  ینابرهم و  يور  زا  یندناوخ  ارف  دناوخارف ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماگنه  ات 
راوج رد  هتفرگارف و  ار  وا  هدـنزرمآ  راگدرورپ  يدونـشخ  هتـشاد و  رارق  وا  درگادرگ  رد  راکوکین  ناگتـشرف  هدوب و  شیاسآ  رد  اـیند  نیا 
وارب یهلا  تاکرب  تمحر و  مالـس و  داب و  شاهدیزگرب  قلخ و  نیرتهب  شنیما و  ربمایپ و  مردـپ ، رب  ادـخ  دورد  سپ  دراد ، رارق  وا  تمحر 

. داب
: دومرف هدرک و  مدرم  هب  ور  س )  ) همطاف ترضح  هاگنآ 

ییاـهتّما يوس  هب  وا  ناـغّلبم  رگیدـکی و  رب  ادـخ  ياـهنیما  وا و  یحو  نید و  نـالماح  وا و  یهن  رما و  نارادـمچرپ  ادـخ  ناگدـنب  يا  اـمش 
. هدوب امش  نایم  رد  قح  رادمامز  وا  دنتسه ،

ًًهَفِـشَْکنُم ُهُِرئاَصب ، ًهَنَِّیب  ُعِمَّاللا ، ُءاـیِّضلا  َو  ُعِطاَّسلا  ُروُّنلا  ُقِداَّصلا و  ُناْرُْقلا  َو  ُقِطاَّنلا  ِهَّللا  ُباـتِک  ْمُْکیَلَع : اهَفَلْخَتِْـسا  ٍۀَّیَِقب  ْمُْکَیِلا و  ُهَمَّدَـق  ٍدـْهَع  َو 
. ُهُعاِمتْسا ِةاجَّنلا  َیِلا  ٍّدَُؤم  ُهُعابِِّتا ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ًاِدئاق  ُهُعایْشَا ، ِِهب  ًهَِطبَتْغُم  ُهُرِهاوَظ ، ًهَِیلَْجنُم  ُهُِرئارَس ،

ُُهبوُهْوَْملا و ُهُصَخُر  ُُهبوُْدنَْملا و  ُُهِلئاضَف  ُُهَِیفاْکلا و  ُُهنیهاَرب  ُُهَِیلاْجلا و  ُُهتانَِّیب  ُُهَرَّذَحُْملا و  ُهُمِراحَم  ُُهَرَّسَفُْملا و  ُهُِمئازَع  ُهَرَّوَنُْملا و  ِهَّللا  ُجَجُح  ُلاُنت  ِِهب 
. َُُهبُوتْکَْملا ُهُِعئارَش 

ًاتیبـْثَت َماـیِّصلا  ِقْزِّرلا و  ِیف  ًءاـِمن  َو  ِسْفَّنِلل  ًهَیِکَْزت  ََهاـکَّزلا  ِْربِْـکلا و  ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیْزنَت  َهـالَّصلا  ِكْرِّشلا و  َنِم  ْمَُـکل  ًاریهْطَت  َناـمیْالا  ُهَّللا  َلَـعَجَف 
ًِهَنوُعَم َْربَّصلا  ِمالْـسِْاِلل و  ًاّزِع  َداهِْجلا  ِِهَقْرُْفِلل و  ًانامَا  انَتَم  اِما  ِِهَّلِْمِلل و  ًاماِظن  انَتَعاط  ِبُولُْقِلل و  ًاقیـْسنَت  َلْدَْعلا  ِنیّدِلل و  ًادییْـشَت  َّجَْـحلا  ِصالْخِْاِلل و 

. ِرْجَْالا ِباجیتْسا  یَلَع 
ِءامِّدِلل و ًانْقِح  َصاصِْقلا  ِدَدَْعِلل و  ًًهاْمنَم  َو  ِرْمُْعلا  ِیف  ًءاْسنَم  ِماحْرَْالا  ََهَلِص  ِطَخَّسلا و  َنِم  ًًهَیاقِو  ِْنیَِدلاْولا  َِّرب  ِِهَّماْعِلل و  ًًهَِحلْصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َو 

. ِسْخَْبِلل ًارییْغَت  ِنیزاوَْملا  َو  ِلیئاکَْملا  ََهَِیفَْوت  ِِهَرِفْغَْمِلل و  ًاضیْرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَْولا 
نآرق یهلا و  يایوگ  باتک  نآ  هدراذگ و  یقاب  امش  يارب  هک  تسا  ياهدنامیقاب  هداتـسرف و  امـش  يوس  هب  شیپاشیپ  زا  هک  تسا  ینامیپ  و 

، دشابیم رگهولج  نآ  رهاوظ  راکشآ ، نآ  ینطاب  رارـسا  نشور ، نآ  ياهتّجح  نایب و  هک  تسا ، ناشخرد  عاعـش  نازورف و  رون  وگتـسار و 
. تسا تاجن  هار  نآ  ندینش  ددرگیم و  ثعاب  ار  یهلا  يدونشخ  وا  زا  ّتیعبت  هدوب و  نایناهج  هطبغ  دروم  نآ  ناوریپ 

ياهیهاوگ هب  زین  هدیدرگ و  عنم  نآ  باکترا  زا  هک  یتامّرحم  هدش و  ریسفت  هک  یتابجاو  یهلا و  ینارون  ياهتّجح  هب  ناوتیم  نآ  هلیسو  هب 
. تفای تسد  شبجاو  نیناوق  شاهدش و  هدیشخب  ياهتصخر  شاهدیدنسپ و  لئاضف  شیفاک و  ياهناهرب  شرگهولج و 
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سفن و هیکزت  يارب  ار  تاکز  ّربکت ، زا  امـش  ندومن  كاپ  يارب  ار  زامن  كرـش ، زا  امـش  ندرک  كاـپ  يارب  ار  ناـمیا  گرزب  يادـخ  سپ 
يارب ار  نادناخ  ام  تعاطا  اهبلق ، مایتلا  يارب  ار  يزروتلادع  نید و  ماکحتسا  يارب  ار  جح  صالخا ، تیبثت  يارب  ار  هزور  يزور ، شیازفا 

. داد رارق  شاداپ  ندروآ  تسدب  رد  کمک  يارب  ار  ربص  مالسا و  تزع  يارب  ار  داهج  هقرفت ، زا  ییاهر  يارب  ار  نامتماما  اهتلم ، نتفای  مظن 
رمع و ندش  ینالوط  يارب  ار  ماحرا  هلـص  یهلا ، بضغ  زا  ییاهر  يارب  ار  ردام  ردـپ و  هب  یکین  هعماج ، تحلـصم  يارب  ار  فورعم  هب  رما 
ار نزو  لیک و  رد  تقد  نتفرگ و  رارق  یهلا  ترفغم  ضرعم  رد  يارب  ار  رذـن  هب  يافو  اهنوخ ، ظـفح  هلیـسو  ار  صاـصق  تیعمج ، شیازفا 

. دومرف ررقم  یشورفمک  عفر  يارب 
َكْرِّشلا ُهَّللا  َمَّرَح  ِِهَمْـصِْعِلل و  ًاـباجیا  ِِهَقْرِّسلا  َكَْرت  ِِهَنْعَّللا و  ِنَع  ًاـباجِح  ِفْذَْـقلا  َباـِنتْجا  ِسْجِّرلا و  ِنَـع  ًاـهیْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنَـع  َیْهَّنلا  َو 

. ِِهَِّیبُوبُّرلِاب َُهل  ًاصالِْخا 
. ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِا  ُهَّنِاَف  ُْهنَع ، ْمُکاهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَا  امیف  َهَّللا  اوُعیطَا  َنوُِملْسُم و  ُْمْتنَا  َو  َِّالا  َُّنتوُمَت  ِِهتاُقت و ال  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

: تلاق مث 
! ُساَّنلا اَهُّیَا 

ٌزیزَع ْمُکِسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  ًاطَطَـش ، ُلَْعفَا  ام  ُلَْعفَا  ًاطَلَغ و ال  ُلُوقَا  ام  ُلُوقَا  ًاءَْدب و ال  َو  ًادْوَع  ُلُوقَا  ٌدَّمَُحم ، یبا  َو  ُُهَمِطاف  ّینَا  اوُمَلِْعا 
. ٌمیحَر ٌفُوَؤر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع 

(. ص  ) ِْهَیِلا ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  ْمُِکلاجِر و  َنُود  یّمَع  ِْنبا  اَخَا  ْمُِکئاِسن و  َنُود  یبَا  ُهوُدَِجت  ُهُوفِْرعَت  َو  ُهوُْزعَت  ْنِاَف 
ِِهَظِعْوَْملا ِِهَمْکِْحلِاب و  ِهِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِاب ، ًاذِـخا  ْمُهَجَبَث ، ًاـبِراض  َنیکِرْـشُْملا ، ِِهَجَرْدَـم  ْنَع  ًـِالئام  ِِهَراذَّنلاـِب ، ًاـعِداص  َََهلاـسِّرلا  َغَّلَبَف 

. َُربُّدلا اُوَّل  َو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنا  یَّتَح  َّماْهلا ، ُثُْکنَی  َو  َمانْصَْالا  ُّفُجَی  ِِهَنَسَْحلا ،
ُدَقُع ْتَّلَْحنا  ِقافِّنلا و  ُظیش  َو  َحاط  ِنیطایَّشلا و  ُقِشاقَش  ْتَسَرَخ  ِنیّدلاُمیعَز و  َقَطَن  ِهِضْحَم و  ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْسَا  ِهِْحبُـص و  ْنَع  ُْلیَّللا  َّرَفَت  يَ یَّتَح 

. ِصامِْخلا ِضیْبلا  َنِم  ٍرَفَن  یف  ِصالْخِْالا  ِِهَِملَِکب  ُْمتُْهف  ِقاقَّشلا و  َو  ِْرفُْکلا 
يارب ار  يدزد  كرت  یهلا ، تمحر  زا  يرود  مدـع  يارب  ار  نداد  اوراـن  تبـسن  تمرح  یتشز ، زا  یگزیکاـپ  يارب  ار  يراوخبارـش  زا  یهن 

. دنوش صلاخ  یتسرپهناگی  رد  ات  درک  مارح  ار  كرش  داد و  رارق  ینمادکاپ 
هتشادزاب نآ  زا  هدرک و  رما  نادب  هچنآ  رد  ار  ادخ  دیشاب ، ناملسم  هکنآ  زج  دیورن  ایند  زا  دیسرتب و  ادخ  زا  تسا  هتسیاش  هک  هنوگنآ  سپ 

. دنسرتیم ادخ  زا  نادنمشناد  طقف  هک  انامه  دیئامن ، تعاطا 
: دومرف هاگنآ 

! مدرم يا 
، تسین نآ  رد  یملظ  هدوبن و  طلغ  مراتفگ  میوگیم ، زین  نایاپ  رد  میوگ  ادـتبا  هچنآ  تسا ، ص )  ) دـمحم مردـپ  همطاـف و  نم  هک  دـینادب 

. تسا فوطع  نابرهم و  نانمؤم  رب  تسا و  امش  زوسلد  هدمآ و  نارگ  وا  رب  امش  ياهجنر  هک  دش  هتخیگنارب  امش  نایم  زا  يربمایپ 
وکین هچ  تـسا ، نـم  يوـمع  رـسپ  ردارب  ناـتنادرم  ناـیم  رد  هدوـب و  نـم  ردـپ  ناـتنانز  ناـیم  رد  وا  هـک  دـینادیم  دیـسانشب  ار  وا  رگا  سپ 

. مراد وا  هب  ار  تبسن  نیا  نم  هکنآ  تسا  يراوگرزب 
تمکح و اب  هتفرگ و  ار  ناشیولگ  تخاون ، ناشقرف  رب  ریـشمش  هدرک ، يریگهرانک  ناکرـشم  هاگترپ  زا  داد ، ماجنا  راذنا  اب  ار  دوخ  تلاسر 
هدش و مزهنم  ناشعمج  ات  دنکـشیم ، ار  نازوتهنیک  نارـس  هتخاس و  دوبان  ار  اهتب  دومن ، توعد  ناشراگدرورپ  يوس  هب  وکین  زردنا  دـنپ و 

. دنتخیرگ نادیم  زا 
شوماخ اهناطیـش  دایرف  دمآرد و  نخـس  هب  نید  رادـمامز  دیـشکرب ، هرهچ  زا  باقن  قح  دـمآرب و  بش  هدرپ  زا  نشور  حبـص  هک  هاگنآ  ات 

رد دش ، زاب  صالخا  هملک  هب  امـش  ياهناهد  دیدرگ و  هدوشگ  مه  زا  هقرفت  رفک و  ياههرگ  دش و  هتـشادرب  هار  رـس  زا  قافن  راخ  دـیدرگ ،
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. دندوب هدیبسچ  تشپ  هب  مکش  وردیپس و  هک  یهورگ  نایم 
ًًهَّلِذَا َّدـِْقلا ، َنُوتاتْقَت  َقْرَّطلا و  َنُوبَرْـشَت  ِمادـْقَْالا ، َءیِطْوَم  ِنـالْجِْعلا و  ََهَْسُبق  ِعِماَّطلا و  ََهَزُْهن  ِبِراَّشلا و  َهَقْذـُم  ِراَّنلا ، َنِم  ٍٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو 

ْنَا َدَْعب  یتَّلا و  َو  اَّیَتَّللا  َدَْعب  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّللا  ُمُکَذَْقنَاَف  ْمُِکلْوَح ، ْنِم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَا  َنُوفاَخت  َنیئِـساخ ،
. ِباتِْکلا ِلْهَا  ِِهَدَرَم  ِبَرَْعلا و  ِنابْؤُذ  ِلاجِّرلا و  ِمَُهِبب  َِینُم 

َأَطَی یَّتَح  ُءیِفَْکنَی  الَف  اِهتاوََهل ، یف  ُهاخَا  َفَذَق  َنیکِرْـشُْملا ، َنِم  ُهَرِغاف  ْتَرَغَف  َْوا  ِناْطیَّشلا ، ُنْرَق  َمََجن  َْوا  ُهَّللا ، اَهَأَفْطَا  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَا  امَّلُک 
ًاحِصان ًارِّمَشُم  ِهَّللا ، ِءاِیلْوَا  یف  ًادِّیَس  ِهَّللاِلوُسَر ، ْنِم  ًابیرَق  ِهَّللا ، ِْرمَا  یف  ًادِهَتُْجم  ِهَّللا ، ِتاذ  یف  ًادوُدْکَم  ِهِْفیَِسب ، اهَبََهل  َدِمْخَی  ِهِصَمْخَِأب و  اهَحانِج 

. ٍِمئال ََهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُخَْأت  ال  ًاحِداک ، ًاّدُِجم 
َنِم َنوُّرِفَت  ِلازِّنلا و  َدـْنِع  َنوُصُْکنَت  َراـبْخَْالا و  َنوُفَّکَوَتَت  َِرئاوَّدـلا و  اَِـنب  َنوُصَّبَرَتـَت  َنوـُنِمآ ، َنوُهِکاـف  َنوُـعِدا  ِْشیَْعلا و  َنِم  ٍٍهَّیِهاـفَر  یف  َُمْتنَا  َو 

. ِلاتِْقلا
ياهنزشتآ نوچمه  دیتشاد ، رارق  ناعاّمط  عمط  ضرعم  رد  هدوب و  بآ  ياهعرج  دـننام  هتـشاد و  رارق  شتآ  زا  یهاگترپ  هرانک  رب  امـش  و 

زا دـندوب و  هدرک  هدولآ  ار  نآ  نارتش  هک  دیدیـشونیم  یبآ  زا  دـیدوب ، ناگدـنور  بوکدـگل  دـیدرگیم ، شوماخ  هلـصافالب  هک  دـیدوب 
ار امـش  دندوب  امـش  فارطا  رد  هک  ینامدرم  هک  دندیـسرتیم  دـیدوب ، دورطم  راوخ و  دـیدرکیم ، هدافتـسا  اذـغ  ناونع  هب  ناتخرد  تسوپ 

برع ياهگرگ  نادنمتردق و  تسد  زا  هکنآ  زا  دعب  داد ، تاجن  ترضح  نآ  تسدب  ار  امش  یتالاح  نینچ  زا  دعب  یلاعت  يادخ  ات  دنیابرب ،
. دیدیشک اهیتحاران  باتک  لها  ناشکرس  و 

، درک زاب  ناهد  نیکرـشم  زا  یئاهدژا  ای  دروآرب  رـس  ناطیـش  هک  ماگنه  ره  ای  هدومن ، شـشوماخ  دنوادخ  دنتخورفارب  گنج  شتآ  هاگره 
شوماخ شریـشمش  بآ  هب  ار  اهنآ  شتآ  تفوکیمن و  نیمز  هب  ار  نانآ  رـس  هک  ینامز  ات  وا  دنکفا و  نآ  ماک  رد  ار  شردارب  ص )  ) ربمایپ

رمک هب  نماد  یهلا ، ءایلوا  زا  يرورس  ادخ ، ربمایپ  هب  کیدزن  وا ، رما  رد  هدیشوک  ادخ ، هار  رد  شالت  زا  هدوسرف  تشگیمن ، زاب  درکیمن ،
امش هک  دوب  ياهماگنه  رد  نیا  و  دیسارهیمن . هدننک  تمالم  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  دوب و  هدننک  ششوک  رگشالت و  رگتحیـصن ، هتـسب ،

گنز هب  شوگ  دریگ و  رب  رد  ار  ام  اهیتحاران  ات  دیدربیم  رـس  هب  راظتنا  رد  دیدوب و  مّعنتم  نما  دهم  رد  دیدرکیم ، یگدـنز  شیاسآ  رد 
. دیدومنیم رارف  دربن  ماگنه  هب  دیدرکیم و  درگبقع  رازراک  ماگنه  دیدوب و  رابخا 

َنیّلَقَْالا ُلِماخ  َغَبَن  َنیواْغلا و  ُمِظاک  َقَطَن  ِنیّدلا و  ُباْبلِج  َلَمَس  ِقافِّنلا و  ُهَکْسَح  ْمُکیف  َرَهَظ  ِِهئایِفْـصَا ، يوْأَم  َو  ِِهئاِیْبنَا  َراد  ِهِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتِخا  اَّمَلَف 
ِهیف ِِهَّرِْغِلل  َنیبیجَتْـسُم و  ِِهتَوْعَدـِل  ْمُکاـْفلَأَف  ْمُِـکب ، ًاـِفتاه  ِهِزَْرغَم ، ْنـِم  ُهَـسْأَر  ُناـْطیَّشلا  َعَـلْطَا  ْمُِکتاـصَرَع و  یف  َرَطَخَف  َنـیلِْطبُْملا ، ُقـینَف  َرَدَـه  و 

. ْمُِکبَرْشَم َْریَغ  ُْمتْدَرَو  ْمُِکِلبِا و  َْریَغ  ُْمتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاْفلَاَف  ْمُکَشَمْحَا  ًافافِخ و  ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیظِحالُم ،
َمَّنَهَج َّنِا  اوُطَقَـس و  ِِهَْنتِْفلا  ِیف  الَا  ِِهَْنتِْفلا ، َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًاراِدْتبِا  ُرَبُْقی ، اََّمل  ُلوُسَّرلا  ُلِمَْدنَی و  اََّمل  ُحْرُْجلا  ٌبیحَر و  ُْملَْکلا   َ و ٌبیرَق ، ُدْهَْعلا  اذـه و 

. َنیِرفاْکلِاب ٌٌهَطیحَُمل 
ٌهَِحئال و ُهُرِجاوَز  ٌهَرِهاب و  ُهُمالْعَا  ٌٌهَرِهاز و  ُهُماـکْحَا  ٌهَرِهاـظ و  ُهُرُوُما  ْمُکِرُهْظَا ، َْنَیب  ِهَّللا  ُباـتِک  َنوُکَفُْؤت و  یَّنَا  ْمُِکب و  َْفیَک  ْمُْکنِم و  َتاـْهیَهَف 

؟ َنوُدیُرت ُْهنَع  ًهَبْغَرَأ  ْمُکِروُهُظ ، َءارَو  ُهوُُمتْفَّلَخ  ْدَق  ٌهَحِضاو و  ُهُِرماوَا 
؟ َنوُمُکَْحت ِهِْریَِغب  ْمَا 

. ِنیرِساْخلا َنِم  ِِهَرِخْالا  ِیف  َوُه  ُْهنِم و  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  ًالََدب و  َنیملاَّظِلل  َْسِئب 
هنهک نید  هماج  تشگ و  رهاظ  امـش  رد  قافن  مئالع  دیزگرب ، ار  ءایفـصا  هاگمارآ  ءایبنا و  هناخ  ص )  ) شربمایپ يارب  دنوادخ  هک  هاگنآ  و 

، دمآ ناتیاههناخ  هب  دمآرد و  ادص  هب  لطاب  لها  هدرورپزان  رتش  هدیدرگ و  تلزنم  ردق و  اب  ناِگبتُر  تسپ  هتـسکش و  ناهارمگ  توکـس  و 
بیرف يارب  دـیتسه و  وا  توـعد  يوگخـساپ  درک  هدـهاشم  دـناوخارف ، ار  امـش  دروآ و  نوریب  دوـخ  هاـگیفخم  زا  ار  شیوـخ  رـس  ناـطیش 
بـضغ هب  ار  امـش  دـیهدیم ، ماجنا  ار  راک  نیا  یناسآ  هب  هک  درک  هدـهاشم  دـینک و  ماـیق  هک  تساوخ  امـش  زا  هاـگنآ  دـیاهدامآ ، ندروخ 
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. دیدش دراو  دوبن  امش  مهس  هک  یبآ  رب  دیدز و  ناشن  نارگید  نارتش  رب  سپ  دیتسه ، كانبضغ  دید  تشاداو و 
هدشن هدرپس  ربق  هب  ص )  ) ربمایپ هتفاین و  مایتلا  تحارج  دوب و  عیسو  زونه  مخز  فاکش  عضوم  دوب و  هتشذگن  ینامز  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

. تسا هدومن  هطاحا  ار  نارفاک  منهج  یتسار  هب  دیاهتفرگ و  رارق  هنتف  رد  هک  دیشاب  هاگآ  دیسارهیم ، هنتف  زا  هک  دیدروآ  هناهب  دوب ،
شروما تسامـش ، يورایور  ادـخ  باتک  هک  یلاح  رد  دـیدروآ ، يور  اجک  هب  دـیدرک ، ار  راـک  نیا  روطچ  دوب و  دـیعب  امـش  زا  راـک  نیا 

ایآ دـیتخادنا ، رـس  تشپ  ار  نآ  یلو  تسا ، حـضاو  شرماوا  ادـیوه و  شتامّرحم  رهاظ و  شتیادـه  مئالع  ناشخرد و  شماکحا  نشور و 
ایوج ار  ینید  مالـسا  زا  ریغ  سک  ره  تسا و  يدب  لدب  ناملاظ  يارب  نیا  هک  دینکیم ؟ مکح  نآرق  ریغب  ای  دیناهاوخ ؟ ار  نآ  هب  یتبغریب 

. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  هدشن و  هتفریذپ  وا  زا  دشاب 
ِناْطیَّشلا ِفاتِِهل  َنُوبیجَتْـسَت  اـهَتَرْمَج و  َنوُجِّیَُهت  اهَتَدـْق و  َو  َنوُرُوت  ُْمتْذَـخَا  َُّمث  اـهَداِیق ، َسَلْـسَی  اـهَتَْرفَن و  َنُکْـسَت  ْنَا  َْثیَر  یِلا  اُوثَْبَلت  َْمل  َُّمث 

ُِربْصَن ِءاَّرَّضلا و  َو  ِرَمَْخلا  ِیف  ِهَِدلَو  َو  ِِهلْهَِال  َنوُشْمَت  ٍءاِغتْرا و  ِیف  ًاوْسَح  َنوُّرُِست  ِّیِفَّصلا ، ِِّیبَّنلا  ِنَنُس  ِلامِْها  ِِّیلَْجلا و  ِنیّدلاِراْونَا  ِءافِْطا  ِّيِوَْغلا و 
. اشحلایف نانسلا  ِزْخَو  يدَْملا و  ِّزَح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم 

؟ َنوُمَْلعَت الَفَأ  َنُوِنقُوی ، ٍموَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َنوُْغبَت و  ِِهَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَفَأ  اَنل  َْثرِا  ْنَا ال  َنوُمُعََْزت  َنالا  ُُمْتنَا  َو 
. ُُهتَْنبِا ّینَأ  ِِهَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یَّلََجت  ْدَق  یَلب ،

! َنوُِملْسُْملا اَهُّیَا 
؟ یثِْرا یلَع  ُبَلُْغاَأ 

! ََهَفاُحق یبا  َْنباَی 
؟ یبَا ُِثرَا  َو ال  َكابَا  ُثَِرت  ِهَّللا  ِباتِک  یفَا 

ِرَبَخ ْنِم  َّصَْتقا  امیف  َلاق  َو  َدُواد » ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو   » ُلوُقَی ْذإ  ْمُکِروُهُظ ، َءارَو  ُهوُُمتْذَبَن  َو  ِهَّللا  َباتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْمَع  یلَعَفَا  ًاّیِرَف ، ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل 
: لاق ْذِا  اَّیِرَکَز 

: لاق و  َبوُقْعَیِلا » ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  »
«، ِهَّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْالا  اُولُوا  َو  »

شتآ هب  هدرک و  رتهتخورفا  ار  اههریگشتآ  سپ  ددرگ ، لهس  نآ  ندیـشک  دریگ و  مارآ  هدیمر  لد  نیا  هک  دیدرکن  گنرد  ردقنآ  هاگنآ 
ربمایپ ننس  ندرب  نیب  زا  ادخ و  نشور  نید  راونا  ندرک  شوماخ  يارب  ناطیش و  يادن  تباجا  يارب  دیزاس و  روهلعـش  ار  نآ  ات  دیدز  نماد 

ناتخرد اههپت و  تشپ  رد  وا  نادنزرف  هداوناخ و  يارب  دیروخیم و  ناهنپ  بل  ریز  ار  ریـش  فک  ندروخ ، هناهب  هب  دیدوب ، هدامآ  هدـیزگرب 
. مینک ربص  تسا ، مکش  نایم  رد  هزین  نتفرورف  ناّرب و  رجنخ  نوچمه  هک  روما  نیا  رب  دیاب  ام  دیتفریم و  هار  هتفرگ و  نیمک 

؟ دیتسه تیلهاج  مکح  ناهاوخ  ایآ  تسین ، یثرا  ام  يارب  هک  دیربیم  نامگ  نونکا  امش  و 
، تسا نشور  ناشخرد  باتفآ  دننامه  امـش  يارب  هک  یلاح  رد  دینادیمن ؟ ایآ  تسا ، دـنوادخ  مکح  زا  رتالاب  یمکح  هچ  نیقی  لها  يارب 

! متسه وا  رتخد  نم  هک 
! ناناملسم يا 

ثرا زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق ، یبا  رـسپ  يا  دنریگب ، نم  زا  ار  مردـپ  ثرا  هک  تسا  راوازـس  ایآ 
دیوگیمن نآرق  ایآ  دـیزادنایم ، رـس  تشپ  هدرک و  كرت  ار  ادـخ  باـتک  هناـهاگآ  اـیآ  يدروآ ، یتشز  هزاـت و  رما  مشاـب . مورحم  مردـپ 

: تفگ هک  هاگنآ  ایرکز  ربخ  دروم  رد  و  درب » ثرا  دواد  زا  نامیلس  »
: دومرف و  درب » ثرا  بوقعی  نادناخ  نم و  زا  ات  امرف  تیانع  يدنزرف  ارم  راگدرورپ  »

؟» دننارگید زا  رتراوازس  رگیدکی  هب  یمحر  نادنواشیوخ  «و 
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یَلَع ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ِْنَیبَْرقَاـْلا   َ ِْنیَدـِلاْوِلل و ََهَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِا   » َلاـق و  ِْنیَیَْثنُاـْلا » ِّظَـح  ُلـْثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدـالْوَا  یف  ُهَّللا  ُمُکیـصُوی   » َلاـق َو 
«. َنیقَّتُْملا

؟ اْهنِم یبَا  َجَرْخَا  ٍٍهَیِاب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَا  انَْنَیب ، َمِحَر  یبَا و ال  ْنِم  ُِثرَا  یل و ال  ََهَوْظَح  ْنَا ال  ُْمتْمَعَز  َو 
: َنُولوُقَت ْلَه  ْمَا 

؟ ِناثَراوَتَی ِْنیَتَِّلم ال  َلْهَا  َّنِا 
؟ ٍٍهَدِحاو ٍٍهَِّلم  ِلْهَا  ْنِم  یبَا  َو  اَنَا  ُتَْسل  ََوا 

؟ یّمَع ِْنبا  َو  یبَا  ْنِم  ِهِموُمُع  َو  ِناْرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَا  ُْمْتنَا  ْمَا 
. َكِرْشَح َمْوَی  َكاْقَلت  ًًَهلوُحْرَم  ًًهَموُطْخَم  اهَکَنوُدَف 

َفْوََسل ٌّرَقَتْـسُم و  ٍأَبَن  ِّلُِکل  َنُومِدـْنَت و  ْذِا  ْمُکُعَْفنَی  ـال  َنُولِْطبُْملا و  ُرِـسْخَی  ِِهَعاَّسلا  َدـْنِع  ُُهَماـیِْقلا و  ُدِـعْوَْملا  ٌدَّمَُحم و  ُمیعَّزلا  ُهَّللا و  ُمَکَْحلا  َمِْعنَف 
. ٌمیقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  ِهیزُْخی و  ٌباذَع  ِهیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت 

: هدومرف و 
: دیامرفیم و  تسا » رتخد  ربارب  ود  رسپ  هرهب  هک  دنکیم  شرافس  نادنزرف  هرابرد  امش  هب  یلاعت  يادخ  »

تسا یّقح  مکح  نیا  دینک و  تیصو  ناکیدزن  ناردام و  ناردپ و  يارب  هک  هدش  هتشون  امش  رب  دسرارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  »
؟» ناراگزیهرپ يارب 

؟ مرادن مردپ  ثرا  زا  یمهس  هدوبن و  ياهرهب  ارم  هک  دیربیم  نامگ  امش  و 
؟ هتخاس جراخ  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هدرک  لزان  امش  هب  ياهیآ  دنوادخ  ایآ 

: دیئوگیم ای 
؟ دنربیمن ثرا  رگیدکی  زا  نید  ود  لها 

؟ دینادیمن نید  کی  لها  زا  ار  مردپ  نم و  ایآ 
؟ دیرتهاگآ میومع  رسپ  ردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امش  ای  و 

. درک دهاوخ  تاقالم  زیخاتسر  زور  رد  وت  اب  ربب ، ریگرب و  هدش ، هداهن  لحر  هدز و  راهم  يرتش  رتش ، نیا  وت و  نیا  کنیا 
لها زور  نآ  تعاس و  نآ  رد  و  تمایق !؟ تسا  یهاگهدـعو  وکین  هچ  ربماـیپ و  تسا  یهاوخداد  وکین  دـنوادخ و  تسا  يرواد  کـین  هچ 
راوخ باذـع  هک  تسناد  دـیهاوخ  سپ  تسا ، یهاگرارق  يربخ  ره  يارب  دـناسریمن و  يدوس  امـش  هب  ینامیـشپ  دـنربیم و  ناـیز  لـطاب 

. دوشیم لماش  ار  هک  هنادواج  باذع  دمآ و  دهاوخ  دورف  یسک  هچ  رس  رب  هدننک 
. راصنَالا َوَحن  اِهفَرَِطب  تَمَر  َُّمث 

: تلاقف
؟ یتَمالُظ ْنَع  ُهَنِّسلا  َو  یّقَح  یف  ُُهَزیمَْغلا  ِهِذه  ام  ِمالْسِْالا ! ََهَنَضَح  َو  ِِهَّلِْملا  َداضْعَا  َو  ِِهَبیقَّنلا  َرَشْعَم  ای 

: ُلوُقَی یبَا  ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللاُلوُسَر  َناک  امَا 
. ُلِوازُا َو  ُُبلْطَا  ام  یلَع  ٌةَُّوق  ُلِواُحا و  اِمب  ٌۀَقاط  ْمَُکل  ٍَۀلاِها و  اذ  َنالْجَع  َو  ُْمْتثَدْحَا  ام  َناعْرَس  ِهِْدلُو ،» یف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملَا  »

؟ ٌدَّمَُحم َتام  َنُولوُقَتَا 
ِِهتَبیصُِمل و ُموُجُّنلا  ِتَرَثَْتنا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  ِتَفِسُک  ِِهتَْبیَِغل و  ُضْرَْالا  ِتَِملُْظا  ُهُْقتَر و  َقَتَْفنا  ُهُْقتَف و  َرَْهنَتْـسا  َو  ُُهنْه ، َو  َعَسْوَتِْـسا  ٌلیلَج  ٌبْطَخَف 

. ِِهتامَم َْدنِع  ُُهَمْرُْحلا  ِتَلیُزا  ُمیرَْحلا و  َعیُضا  ُلابِْجلا و  ِتَعَشَخ  ُلامْالا و  ِتَدْکَا 
َو ْمُکاسْمُم  یف  ْمُِکتَِیْنفَا و  یف  ُهُؤانَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباتِک  اِهب ، َِنلُْعا  ٌٌهَلِجاع  ٌٌهَِقئاب  ٌٌَهلِزان و ال  اُهْلثِمال  یمْظُْعلا ، ُُهَبیـصُْملا  َو  يْربُْکلا  َُُهلِزاَّنلا  ِهَّللاَو  َْکِلتَف 
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. ٌْمتَح ٌءاضَق  َو  ٌلْصَف  ٌمْکُح  ِِهلُسُر ، َو  ِهَّللا  ِءاِیْبنَِاب  َّلَح  ام  ُهَْلبََقل  ًاناْحلَا و  َو  ًًهَوِالت  َو  ًاخارُص  َو  ًافاتُه  ْمُِکتَِیْنفَا  یف  ُِفتْهَی  ْمُکِِحبْصُم ،
َو ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَا  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوا  َتاـم  ْنِاَـفَا  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ـَِّالا  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  »

«. َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  ُهَّللا  يِزْجَیَس 
: دومرف هدرک و  راصنا  يوس  هب  ور  هاگنآ 

؟ ارچ نم  یهاوخداد  زا  يراگنالهس  نیا  نم و  قح  دروم  رد  تلفغ  فعض و  نیا  مالسا ، ناظفاح  يا  تلم ، ناوزاب  يا  ءابقن و  هورگ  يا 
: دومرفیمن ربمایپ  مردپ  ایآ 

ناهد و زا  بآ  رغال ، زب  نیا  هلجع  اـب  هچ  دـیدش و  لاـمعا  نیا  بکترم  تعرـس  هب  هچ  دوشیم ،» ظـفح  وا  نادـنزرف  رد  سک  ره  تمرح  »
هبلاطم و نیا  رد  نم  تیامح  يارب  ورین  تسه و  میشوکیم  نآ  هار  رد  هچنآ  رب  ناوت  تقاط و  ار  امش  هک  یتروص  رد  تخیرورف ، وا  غامد 

. دشابیم مدصق 
نآ هتخود  زرد  رایـسب و  نآ  فاکـش  تعـسو ، تیاهن  رد  گرزب و  تسا  یتبیـصم  نیا  تفگ ، تایح  دوردب  ص )  ) دـمحم دـیئوگیم  ایآ 

، تخیرورف ياج  زا  اههوک  دیئارگ ، يدیماان  هب  اهوزرآ  دـش و  غورفیب  ناگراتـس  دـیدرگ و  کیرات  رـسارس  وا  بایغ  رد  نیمز  هتفاکش و 
. دنامن یقاب  وا  تافو  زا  سپ  یسک  يارب  یمارتحا  دش و  لامیاپ  اهتمرح 

نآ هیاپ  هب  ایند  نیا  رد  يزادگناج  يالب  هدوبن و  یتبیـصم  نآ  نوچمه  هک  تسا ، رتمیظع  هّیلب  رتگرزب و  تبیـصم  نیا  هک  دنگوس  ادـخ  هب 
اب دنلب و  مارآ و  ناتهنازور ، هنابـش و  سلاجم  رد  ناتیاههناخ و  رد  هک  ییادـخ  باتک  تسا ، هدرک  راکـشآ  ار  نآ  ادـخ  باتک  دـسریمن ،

تـسا یمکح  تسا ، هدـش  دراو  ناگدـش  هداتـسرف  ءایبنا و  هب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یئـالب  نیا  دـیناوخیم ، ار  نآ  یگدـنناوخ  توـالت و 
: دیامرفیم دنوادخ  یعطق ، تسا  یئاضق  یمتح و 

دـیدرگیم و رب  بقع  هب  ددرگ  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  سپ  دنتـشذگرد ، يرگید  ناربمایپ  يو  زا  شیپ  هک  تسا  يربمایپ  ص )  ) دـمحم
«. داد دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدننک  رکش  ادخ  دناسریمن و  ینایز  ادخ  هب  ددرگرب  بقع  هب  هک  سک  نآ 

! ََهَلیقیَنب ًاهیا 
َو ِةادَْالا  َو  ِةَّدُْعلا  َو  ِدَدَْعلا  ُوَوذ  ُْمْتنَا  ُةَْربُْخلا و  ُمُُکلَمْشَت  َو  ُُهَوْعَّدلا  ُمُکُـسَْبَلت  ٍعَمْجَم ، َو  يدَْتنُم  َو  ٍعَمْـسَم  َو  یّنِم  يأْرَِمب  ُْمْتنَا  َو  یبَا  َثاُرت  ُمَضُْها  َء 
َو ِْریَْخلِاب  َنُوفوُْرعَم  ِحافِْکلِاب ، َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَا  َنُوثیُغت و  الَف  ُُهَخْرَّصلا  ُمُکیتَْأت  َنُوبیُجت و  الَف  ُُهَوْعَّدلا  ُمُکیفاُوت  ُۀَّنُْجلا ، َو  ُحالِّسلا  ُمُکَدـْنِع  ِةَّوُْقلا و 

. ِْتیَْبلا َلْهَا  اَنل  ْتَریتْخا  ِیتَّلا  ُُهَرَیِْخلا  ْتَبُِخْتنا و  یتَّلا  ُُهَبْخُّنلا  ِحالَّصلا و 
یَحَر اِنب  ْتَراد  اذِا  یَّتَح  َنوُرِمَتْأَتَف ، ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت ، َْوا  ُحَْربَن  ال  َمَُهْبلا ، ُُمتْحَفاک  َمَمُْالا و  ُُمتْحَطاـن  َبَعَّتلا و  َو  َّدَْـکلا  ُُمْتلَّمََحت  َبَرَْعلا و  ُُمْتَلتاـق 
ُماِظن َقَسْوَتْـسا  ِجَرَْهلا و  ُُهَوْعَد  ْتَأَدَه  ِْرفُْکلا و  ُنارین  ْتَدَـمَخ  ِْکفِْالا و  ُُهَرْوَف  ْتَنَکَـس  ِكْرِّشلا و  ُُهَْرُعن  ْتَعَـضَخ  ِماَّیَْالا و  ُبَلَح  َّرَد  ِمالْـسِْالا و 

؟ ِنامیْالا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَا  َو  ِماْدقِْالا ، َدَْعب  ُْمتْصَکَن  ِنالْعِْالا و  َدَْعب  ُْمتْرَرْسَا  َو  ِنایَْبلا ، َدَْعب  ُْمتْزِح  یَّنَاَف  ِنیّدلا ،
ُْمْتنُک ْنِا  ُهْوَشَْخت  ْنَا  ُّقَحَا  ُهَّللاَـف  ْمُهَنْوَشَْختَا  ٍٍهَّرَم ، َلَّوَا  ْمُکُؤَدـَب  ْمُه  َو  ِلوُـسَّرلا  ِجارْخِاـِب  اوُّمَه  ْمِهِدـْهَع و  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهَناـْمیَا  اوـُثَکَن  ٍمْوَِـقل  ًاـسُْؤب 

. َنینِمُؤم
َنِم ِقیّضلِاب  ُْمتْوََجن  ِِهَعَّدلِاب و  ُْمتْوَلَخ  ِْضبَْقلا و  َو  ِطْسَْبلِاب  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَا  ِضْفَْخلا و  َیِلا  ُْمتْدَلْخَا  ْدَق  ْنَا  يرَأ  ْدَق  الَا و 

. ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِاَف  ًاعیمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَا  اوُرُفْکَت  ْنِاَف  ُْمتْغَّوَسَت ، يذَّلا  ُُمتْعَسَد  ُْمْتبَع و  َو  ام  ُْمتْجَجَمَف  ِِهَعَّسلا ،
ياراد دیونشیم و  ارم  نخس  دینیبیم و  ارم  هک  یلاح  رد  موش  عقاو  ملظ  دروم  مردپ  ثاریم  هب  تبسن  ایآ  راصنا -  هورگ  هلیق -  نارـسپ  يا 

دزن دیاهوق ، رازبا و  ياراد  دیاهریخذ و  تارفن و  ياراد  دیراد و  یهاگآ  ملاح  زا  هدینـش و  ناگمه  ارم  توعد  يادص  دیعامتجا ، نمجنا و 
مدایرف هب  یلو  هدینـش  ار  میهاوخ  دایرف  هلان  دیهدیمن و  باوج  یلو  دسریم  امـش  هب  نم  توعد  يادص  تسه ، رپس  هرز و  هحلـسا و  امش 

هنیزگ هدش و  باختنا  هک  دیدوب  یناگدیزگرب  امش  دیشابیم و  فوصوم  حالص  ریخ و  هب  فورعم و  تعاجش  هب  هک  یلاح  رد  دیسریمن ،
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! دیدش هدیزگرب  تیبلها  ام  يارب  هک  ییاه 
امـش هدوب و  هدـنامرف  هشیمه  دـیتساخرب ، دربن  هب  ناناولهپ  اب  هدومن و  مزر  اهتما  اب  دـیدش و  اهتدـش  جـنر و  لّمحتم  هدرک و  راکیپ  برع  اب 

زا تمهت  عمط و  گید  هدش و  شوماخ  زیمآكرش  ياههرعن  دمآ و  ریش  هب  راگزور  ناتسپ  داتفا و  شدرگ  هب  مالسا  يایسآ  ات  رادربنامرف ،
هب ناترارقا  زا  دـعب  ارچ  سپ  دـش ، فیدر  ًالماک  نید  ماظن  تفرگ و  مارآ  جرم  جره و  يادـن  توعد  شوماخ و  رفک  شتآ  داتفا و  شوج 

. دیدروآ كرش  نامیا  زا  دعب  دیتسشن و  بقع  یمدقشیپ  زا  دعب  دیدنادرگ و  یفخم  ار  دوخ  يراکشآ  زا  سپ  هدش و  ناریح  نامیا 
زا ایآ  دندومن ، زاغآ  ار  گنج  نانآ  هکنآ  اب  دننک ، جارخا  ار  ربمایپ  دنتـساوخ  دنتـسکش و  ار  نآ  نتـسب  نامیپ  زا  دـعب  هک  یهورگ  رب  ياو 

. دینمؤم رگا  دیسارهب ، وا  زا  هک  تسا  راوازس  ادخ  هک  یلاح  رد  دراد  ساره  نانآ 
هدرک تولخ  یبلطتحار  اب  دیاهتخاس ، رود  دوب  يرادمامز  راوازس  هک  ار  یسک  هداد و  لد  هنادواج  یئاسآنت  هب  هک  منیبیم  دیـشاب  هاگآ 

دیدوب هدرب  ورف  ار  هچنآ  دیتخیر و  نوریب  ناهد  زا  دیدوب  هدرک  ظفح  ار  هچنآ  نآ  رثا  رد  دیاهدیـسر ، نآ  يانخارف  هب  یگدنز  يانگنت  زا  و 
. تسا هدوتس  زاینیب و  ناگمه  زا  گرزب  يادخ  دیوش ، رفاک  تسا  نیمز  رد  هکره  امش و  رگا  دینادب  سپ  دیدنادرگ ، زاب 

ِْظیَْغلا و ُُهَثْفَن  ِسْفَّنلا و  ُُهَْضیَف  اهَّنِکل  ْمُُکبُوُلق و  اْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِِهرْدَْغلا  ْمُُکتْرَماخ و  یتَّلا  َِِهلْذِْخلِاب  یّنِم  ٍٍهَفِْرعَم  یلَع  اذه  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَـق  الَا و 
، َِدبَْالا ِرانَش  َو  ِراَّبَْجلا  ِبَضَِغب  ًهَموُسْوَم  ِراْعلا ، َۀَِیقاب  ِّفُْخلا ، ََهَبِقَن  ِرْهَّظلا ، ََهَِربَد  اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوُدَف  ِِهَّجُْحلا ، ُهَمِدْقَت  ِرْدَّصلا و  ُهََّثب  ِِهانَْقلا و  ُزَوَح 

. ِِهَِدْئفَْالا یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ِِهَدَقوُْملا  ِهَّللا  ِراِنب  ًًَهلوُصْوَم 
اَّنِا اوُرِظَْتنا  َنُوِلماع و  اَّنِا  اُولَمْعاَف  ٌدیدَش ، ٌباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذَن  ُۀَْنبِا  اَنَا  َنُوِبلَْقنَی و  ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َنُولَعْفَت و  ام  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف 

. َنوُرِظَْتنُم
، امـش بولق  رد  هدش  داجیا  گنرین  یئافویب و  امـش و  قالخا  رد  هدمآ  دـیدپ  یتسـس  هب  دوب ، ملماک  تخانـش  اب  متفگ  هچنآ  دیـشاب  هاگآ 
لیلد و ناـیب  ماهنیـس و  شـشوج  تسین و  ملّمحت  لـباق  هچنآ  تسا ، بضغ  مشخ و  نتخیر  نوریب  نیگهودـنا و  لد  شـشوج  اـهنیا  نکیل 
یقاب و شگنن  راع و  رادلوات ، خاروس و  نآ  ياپ  تسا و  مخز  تفـالخ  رتش  نیا  تشپ  هک  دـینادب  یلو  دـیریگب ، ار  تفـالخ  سپ  ناـهرب ،

. تسا لصتم  دباییم ، هطاحا  اهبلق  رب  هک  ادخ  روهلعش  شتآ  هب  دراد و  يدبا  گنن  ادخ و  بضغ  زا  ناشن 
دنهاوخ زاب  یهاگتـشگزاب  مادک  هب  هک  دننادیم  يدوز  هب  دندرک  متـس  هکنانآ  هتـشاد و  رارق  دنوادخ  يانیب  مشچ  ربارب  رد  دینکیم  هچنآ 

راک مه  ام  دینکب و  دیهاوخ  هچره  سپ  داد ، ربخ  دیراد  شیپ  رد  هک  یهلا  كاندرد  باذع  زا  ار  امـش  هک  متـسه  یـسک  رتخد  نم  تشگ 
. میربیم رس  هب  راظتنا  رد  مه  ام  دینامب و  رظتنم  امش  مینکیم ، ار  دوخ 

: لاق نامثع و  نب  هَّللادبع  رکبوبأ  اهباجأف 
! ِهَّللاِلوُسَر َْتِنب  ای 

ِءاسِّنلا و َنُود  ِكابَا  ُهانْدَجَو  ُهانْوَزَع  ْنِا  ًامیظَع ، ًاباقِع  َو  ًامیلَا  ًاباذَع  َنیِرفاْکلا  یَلَع  ًامیحَر و  ًافوُؤَر  ًامیرَک ، ًافوُطَع  َنینِمؤُْملِاب  ِكُوبَا  َناک  ْدََـقل 
. ٌدیَعب ٌّیِقَش  َِّالا  ْمُکُضِْغُبی  ٌدیعَس و ال  َِّالا  ْمُکُّبُِحی  ال  ِمیسَج ، ٍْرمَا  ِّلُک  یف  ُهَدَعاس  َو  ٍمیمَح  ِّلُک  یلَع  ُهََرثا  ِءَّالِخَْالا ، َنُود  ِکِْفِلا  اخَا 

ٌهَقِداص ِءاِیْبنَْالا ، ِْریَخ  ََهَْنبا  َو  ِءاسِّنلا  ََهَرَیِخ  اـی  ِْتنَا  اـنُِکلاسَم و  ِِهَّنَْجلا  َیِلا  َو  اـُنتَّلِدَا  ِْریَْخلا  یَلَع  َنُوبَجَْتنُْملا ، ُةَرَیِْخلا  َنُوبِّیَّطلا ، ِهَّللاِلوُسَر  ُُهَْرتِع  ُْمْتنَاَـف 
. ِِکقْدِص ْنَع  ٍٍهَدوُدْصَم  ِکِّقَح و ال  ْنَع  ٍٍهَدوُدْرَم  َْریَغ  ِِکْلقَع ، ِرُوفُو  یف  ٌٌهَِقباس  ِِکلْوَق ، یف 

ِهَّللاَلوُسَر ُْتعِمَـس  ّینَا  ًادیهَـش ، ِِهب  یفَک  َو  َهَّللا  ُدِهُْـشا  ّینِا  ُهَلْهَا و  ُبِذْکَی  ُدـِئاَّرلا ال  ِِهنْذِِاب و  َِّالا  ُْتلِمَع  ِهَّللاِلوُسَر و ال  َْيأَر  ُتْوَدَـع  ام  ِهَّللا  َو 
: ُلوُقَی

ٍٍهَمْعُط ْنِم  اَنل  َناک  ام  َهَُّوبُّنلا و  َو  َْملِْعلا  َو  ََهَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُثِّرَُون  امَّنِا  ًاراقِع و  َو ال  ًاراد  هَِّضف و ال  َو ال  ًابَهَذ  ُثِّرَُون  ـال  ِءاـِیْبنَْالا  َرِـشاعَم  ُنَْحن  »
«. ِهِمْکُِحب ِهیف  َمُکْحَی  ْنَا  انَدَْعب  ِْرمَْالا  ِِّیلَِولَف 

: داد خساپ  رکبوبا  هاگنآ 
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! ادخ لوسر  رتخد  يا 
رد يو  میرگنب  وا  بسن  هب  رگا  دوب ، گرزب  باقع  كاندرد و  باذع  نارفاک  رب  میحر و  فوئر و  راوگرزب و  نابرهم و  نینمؤم  رب  وت  ردپ 

ار ربمایپ  یگرزب  راک  ره  رد  زین  وا  داد و  يرترب  یتسود  ره  رب  ار  يو  هک  تسوت ، رهوش  ردارب  ناتـسود  ناـیم  رد  وت و  ردـپ  ناـمنانز  ناـیم 
. دنرمشیم نمشد  ار  امش  ناراکدب  اهنت  دنرادیمن و  تسود  ار  امش  نادنمتداعس  زج  دومن ، يرای 

نانز و نیرترب  يا  وت  دیدوب و  نومنهر  تشهب  يوس  هب  امنهار و  ریخ  هب  ار  ام  هدوب و  ناهج  ناگدیزگرب  ناکاپ  ربمایپ ، نادـناخ  امـش  سپ 
تقداص راتفگ  زا  دـش و  یهاوخن  هتـشادزاب  تقح  زا  زگره  هدوب و  مدقـشیپ  ناوارف  لقع  رد  قداص ، تراتفگ  رد  ناربماـیپ ، نیرترب  رتخد 

. دیدرگ دهاوخن  داجیا  یعنام 
! دنگوس ادخ  هب  و 

هک مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دیوگیمن و  غورد  نانآ  هب  موق  ورـشیپ  ماهدرکن و  مادـقا  وا  هزاجا  اب  زج  هدراذـگن و  رتارف  یمدـق  ربمایپ  يأر  زا 
: دومرف هک  مدینش  ربمایپ  زا  تسا ، هاوگ  نیرتهب 

هچنآ میهنیم و  ثرا  هب  ار  توبن  ملع و  تمکح و  باتک و  اهنت  میراذگیمن و  ثرا  هب  هعرزم  هناخ و  مهرد و  رانید و  ناربمایپ  هورگ  ام  »
.« دیامنب نآ  رد  دهاوخب  هک  یمکح  ره  هک  تسام ، زا  دعب  رما  ّیلو  رایتخا  رد  دنامیم  یقاب  ام  زا 

ِعاـمْجِِاب َکـِلذ  َراَّجُْفلا و  ََهَدَرَْملا  َنوُدـِلاُجی  َراَّفُْکلا و  َنوُدِـهاُجی  َو  َنوُِملـْـسُْملا  اَِـهب  ُلـِتاُقی  ِحـالِّسلا ، َو  ِعارِْکلا  ِیف  ِِهْتلَواـح  اـم  اـْنلَعَج  ْدَـق  َو 
َناک اِمب  ِْدبَتْسَا  َْمل  يدْحَو و  ِِهب  ْدِرَْفنَا  َْمل  َنیِملْسُْملا ،

ُُهَرَجَّشلا َو  ِکیبَا  ِِهَُّما  ُهَدِّیَـس  ِْتنَا  ِکَّنَا و  ِکَنوُد و  ُرِخَّدَن  َو ال  ِْکنَع  يوَْزت  ال  ِْکیَدَـی ، َْنَیب  َو  َِکل  َیِه  یلام ، َو  یلاح  ِهِذـه  يدـْنِع و  ُْيأَّرلا 
یف َِفلاُخا  ْنَا  َِّنیََرت  ْلَهَف  َيادَی ، ْتَکَّلَم  امیف  ٌِذفان  ِکُمْکُح  ِِکلْـصَا ، َو  ِکِعْرَف  یف  ُعَضُوی  ِِکلْـضَف و ال  ْنِم  َِکلام  ُعَفُْدی  ال  ِکینَِبل ، ُۀَـبِّیَّطلا 

(. ص  ) ِكابَا َكاذ 
: تلاقف

ِرْدَْـغلا َیِلا  َنوُعَمْجَتَفَا  ُهَرَوُس ، وُفْقَی  ُهََرثَا و  ُعَْبتَی  َناک  َْلب  ًاِفلاُخم ، ِهِماـکْحَِال  ـال  ًاـفِداص و  ِهَّللا  ِباـتِک  ْنَع  ِهَّللاُلوُسَر  یبَا  َناـک  اـم  ِهَّللاَناـْحبُس ،
: ُلوُقَی ًالْصَف ، ًاقِطان  َو  ًالْدَع  ًامْکُح  ِهَّللا  ُباتِک  اذه  ِِهتایَح ، یف  ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  َیُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِِهتافَو  َدَْعب  اذه  ِروُّزلِاب و  ِْهیَلَع  ًالالِتِْعا 

: ُلوُقَی و  َبوُقْعَیِلا » ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  »
«. َدُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  »

اب هدومن و  داـهج  راّـفک  اـب  هدرک و  رازراـک  نآ  اـب  ناناملـسم  اـت  میداد ، رارق  هحلـسا  بسا و  دـیرخ  هار  رد  یهاوـخیم  هک  ار  هچنآ  اـم  و 
لمع هناّدبتـسم  مرظن  يأر و  رد  مدزن و  راک  نیا  هب  تسد  اهنت  دوب و  ناناملـسم  مامت  قافتا  هب  میمـصت  نیا  دننک و  لادج  راکدب  ناشکرس 

، هدـشن هریخذ  يرگید  درف  يارب  دوشیمن و  غیرد  وت  زا  تسوت و  راـیتخا  رد  وت و  يارب  هک  تسا  نم  لاوما  نیا  نم و  لاـح  نیا  مدوـمنن و 
، ددرگیمن هداهن  ورف  تاهقاس  هخاش و  زا  هدشن و  راکنا  تلئاضف  تنادنزرف ، يارب  كاپ  روراب و  تخرد  تردپ و  تّما  ناوناب  رورس  یئوت 

. منک لمع  تردپ  نخس  فلاخم  هنیمز  نیا  رد  هک  يدنسپیم  ایآ  تسا ، ذفان  متسه  نآ  کلام  نم  هچنآ  رد  تمکُح 
: دومرف س )  ) همطاف ترضح 

لمع نآ  تایآ  هب  دوب و  نآ  وریپ  هکلب  دوبن ، فلاخم  شماکحا  اب  نادرگيور و  ادخ  باتک  زا  ربمایپ ، مردپ  دـنوادخ ، تسا  هزنم  كاپ و 
رد هک  یئاهماد  هب  تسا  هیبش  وا  تلحر  زا  دـعب  راک  نیا  دـیئامن و  مهتم  ار  وا  روز  هب  رکم  گـنرین و  رب  هوـالع  دـیهاوخیم  اـیآ  دومنیم ،

دزادنایم و یئادج  لطاب  قح و  نیب  هک  تسا  یقطان  لداع و  تسا  یمکاح  هک  تسادـخ  باتک  نیا  دـش ، هدرتسگ  شیارب  شتایح  نامز 
: دیامرفیم

: تفگ ایرکز  - 
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: دیامرفیم و  دربب » ثرا  بوقعی  نادناخ  نم و  زا   » هک هدب  نم  هب  يدنزرف  ایادخ 
«. درب ثرا  دواد  زا  نامیلس  »

َلازَا َو  َنیلِْطبُْملا  ََهَّلِع  ِِهب  َحازَا  ام  ِثانِْالا ، َو  ِنارَکَّذـلا  ِّظَح  ْنِم  َحابَا  ِثاریْملا و   َ ِِضئارَْفلا و َنِم  َعَرَـش  ِطاْسقَْالا و  َنِم  َعَّزَو  اـمیف  َّلَـج  َو  َّزَع  َنََّیب 
. َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَا ، ْمُکُسُْفنَا  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َّالَک  َنیِرباْغلا ، ِیف  ِتاهَبُّشلا  َو  یّنَظَّتلا 

: رکبوبأ لاقف 
ُرِْکنُا َو ال  َِکباوَص  ُدَْعبَا  ال  ِِهَّجُْحلا ، ُْنیَع  ِنیّدـلا و  ُنْکُر  ِِهَمْحَّرلا و  َو  يدُْـهلا  ُنِطْوَم  ِِهَمْکِْحلا و  ُنِدـْعَم  ُُهتَْنبِا ، ْتَقَدَـص  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َقَدَـص 

ْمُه ٍِرثْأَتْـسُم و  َو ال  ٍِّدبَتْـسُم  َو ال  ٍِرباکَم  َْریَغ  ُتْذَـخَا ، ام  ُتْذَـخَا  ْمُْهنِم  ٍقافِّتِاب  ُتْدَّلَقَت و  ام  ینوُدَّلَق  ِکَْنَیب  َو  یْنَیب  َنوُِملْـسُْملا  ِءالُؤه  َِکباطِخ ،
. ٌدوُهُش َِکلِذب 

: تلاق ءاسنلا و  یلا  س )  ) همطاف تفتلاف 
َنار َْلب  َّالَک  اُهلاْفقَا ، ٍبُوُلق  یلَعْمَا  َناْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَت  الَفَا  ِرِـساْخلا ، ِحـیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِِهَیِـضْغُْملا  ِلِطاْبلا ، ِلیق  یِلا  ِِهَعِرْـسُْملا  َنیِملْـسُْملا  َرِـشاعَم 
ِهَّللا َو  َّنَدِجََتل  ُْمتْضَتِْعا ، ُْهنِم  ام  َّرَش  ُْمتْرَـشَا و  ِِهب  ام  َءاس  ُْمْتلَّوََأت و  ام  َْسِئَبل  ْمُکِراْصبَا و  َو  ْمُکِعْمَِـسب  َذَخَاَف  ْمُِکلامْعَا ، ْنِم  ُْمتْأَسَا  ام  ْمُِکبُوُلق  یلَع 

َِکلانُه َرِـسَخ  َنُوبِـسَتَْحت و  اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمَُکل  ادـَب  ُءاَّرَّضلا و  ُهَئارَو  ام  َناـب  ُءاـطِْغلا و  ُمَُکل  َفِشُک  اذِا  ًـالیب ، َو  ُهَّبِغ  ًـالیقَث و  ُهَلِمْحَم 
. َنُولِْطبُْملا

تاحیـضوت داد ، رارق  نانز  نادرم و  يارب  هک  یئاههرهب  دومرف و  نییعت  ثرا  رد  هک  يریداقم  درک و  ررقم  هک  یئاههیمهـس  رد  دـنوادخ  و 
امـش یناسفن  ياهاوه  هکلب  تسا ، نینچ  هن  تسا ، هدومرف  لئاز  تمایق  زور  ات  ار  تاهبـش  اهنامگ و  لطاب و  لها  ياههناهب  هک  هداد ، یفاک 

. تسام روای  دینکیم  هچنآ  رد  دنوادخ  مرادن و  ياهراچ  ابیز  ربص  زج  هداد و  رارق  ناتیاپ  شیپ  ار  یهار 
: تفگ رکبوبا 

لیلد تجح و  همـشچرس  نید و  نکر  تمحر و  تیادـه و  هاـگیاج  تمکح و  ندـعم  هک  زین ، وا  رتـخد  هتفگ و  تسار  شربماـیپ  ادـخ و 
نانآ دنتسه و  مکاح  وت  نم و  نیب  ناناملـسم  نیا  منکیمن ، راکنا  ار  تراتفگ  هدنکفین و  رود  ار  تّقح  نخـس  دیوگیم ، تسار  دشابیم ،
يارب ار  يزیچ  هن  متـسه و  يأر  هب  ّدبتـسم  هن  هدوب و  ّربکتم  هن  متفریذـپ ، ار  بصنم  نیا  اهنآ  میمـصت  هب  دـندرپس و  نم  هب  ار  تموکح  نیا 

. دندهاش هاوگ و  یگمه  نانیا  ماهتشادرب و  دوخ 
: دومرف هدرک و  مدرم  هب  ور  س )  ) همطاف ترضح  هاگنآ 

! ناناملسم يا 
هدـش هدز  رهم  اهلد  رب  ای  دیـشیدنایمن ، نآرق  رد  ایآ  دـیریگیم ، هدـیدان  ار  تشز  رادرک  هدوب و  ناباتـش  هدوهیب  ياـهفرح  ندینـش  يارب  هک 

لیوأت ار  نآرق  تایآ  دب  رایسب  هتفرگارف و  ار  ناتنامشچ  اهـشوگ و  هدروآ و  یگریت  ناتیاهلد  رب  ناتتـشز  لامعا  هکلب  تسا  نینچ  هن  تسا ،
رزو زا  رپ  شتبقاع  نیگنـس و  ناتیارب  راب  نیا  لّمحت  دنگوس  ادخ  هب  دیدومن ، هضواعم  يزیچ  دب  اب  هداد و  ناشن  وا  هب  ار  یهار  دـب  هدرک و 

، ددرگ راکـشآ  امـش  يارب  دـیدرکیمن  باـسح  هک  ار  هچنآ  ددرگ ، نشور  نآ  ياـهنایز  دور و  راـنک  اـههدرپ  هـک  هاـگنآ  تـسا ، لاـبو  و 
. دندرگ راکنایز  لطاب  لها  هک  تساجنآ 
: تلاق و  ص )  ) ّیبنلا ربق  یلع  تفطع  مث 

ُبَطُْخلا ِِرثْکَت  َْمل  اهَدِهاش  َْتنُک  َْول  ُهَثَْبنَه  َو  ٌءاْبنَا  َكَدَْعب  َناک  ْدَق 
ُبِغَت َو ال  ْمُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو  اهَِلباو  ِضْرَْالا  َدْقَف  َكان  ْدَقَف  اَّنِا 

ُبِرَتْقُم ِْنیَنْدَْالا  یَلَع  ِهلِْالا  َْدنِع  َُهلِْزنَم  َو  یبُْرق  َُهل  ٍلْهَا  ُّلُک  َو 
ُبَرُّتلا َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اَّمل  ُمِهِروُدُص  يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَا 
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ُبَصَتْغُم ِثْرِْالا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  اََّمل  اِنب  َّفُِختْسا  َو  ٌلاجِر  اْنتَمَّهََجت 
ُُبتُْکلا ِهّزِْعلايِذ  ْنِم  ُلِْزُنت  َْکیَلَع  ِِهب  ُءاضَتُْسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو 

: دومرف درک و  ربمایپ  ربق  يوس  هب  ور  ترضح  نآ  سپس 
. درکیمن هولج  گرزب  نانچنآ  يدوب  رگا  هک  دمآ ، شیپ  یلئاسم  اهربخ و  وت  زا  دعب 

. دندیدرگ فرحنم  هار  زا  هنوگچ  هک  رگنب  ایب  دندش ، قّرفتم  وت  موق  ددرگ و  مورحم  ناراب  زا  هک  ینیمزرس  دننام  میداد  تسد  زا  ار  وت  ام 
. ام زا  ریغ  دوب ، مرتحم  زین  ناگناگیب  دزن  تشاد  یماقم  تلزنم و  ادخ  دزن  هک  ینادناخ  ره 

. دندرک راکشآ  ار  اههنیس  رارسا  دش ، لئاح  وت  ام و  نایم  كاخ  هدرپ  یتفر و  هک  نیمه  وت  تما  زا  دنچ  ینادرم 
. دش هدیدزد  نامثاریم  دندومن و  نامفیفخ  هدنادرگرب و  يور  ام  زا  رگید  ینادرم  وت  زا  دعب 

. دیدرگیم لزان  اهباتک  وت  رب  دنوادخ  بناج  زا  هک  يدوب ، یشخبرون  غارچ  هدراهچ و  بش  هام  وت 
ُبَجَتُْحم ِْریَْخلا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  ْدَقَف  انُِسنُْؤی  ِتایْالِاب  ُلیْربِج  َناک  َو 

ُُبتُْکلا َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اََّمل  اُنفِداص  ُتْوَْملا  َناک  َکَْلبَق  َْتیَلَف 
. دش هدیشوپ  اهریخ  مامت  وت  زا  دعب  دوب و  ام  سنوم  یهلا  تایآ  اب  لیئربج 

. درک ناهنپ  دوخ  ریز  رد  ارت  كاخ  یتفر و  هک  هاگنآ  میدوب ، هدرم  وت  زا  شیپ  شاک  يا 
(: ع  ) نینمؤملاریمال تلاق  رادلا ، اهب  تّرقتسا  اّملف  هیلع ، اهعولط  عّلطتی  هیلا و  اهعوجر  عّقوتی  ع )  ) نینمؤملاریما و  س )  ) تأفکنا مث 

! ٍِبلاط یبا  َْنباَی 
. ِلَزْعَْالا ُشیر  َکَناخَف  ِلَدْجَْالا ، َۀَمِداق  َتْضَقَن  ِنینَّظلا ، ََهَرْجُح  َتْدَعَق  ِنینَْجلا و  ََهَلْمِش  َْتلَمَتِْشا 

َو ُُهَرِجاهُْملا  َو  اهَرْـصَن  ُهَلیق  یْنتَـسَبَح  یَّتَح  یمالَک  یف  ََّدلَا  ُُهْتیَْفلَا  َو  یماصِخ  یف  َرَهْجَا  ْدََـقل  َّیَْنبا ! ََهَْغُلب  َو  یبَا  ََهَلِْحن  ینُّزَْتبَی  ََهَفاُحق  یبا  ُْنبِا  اذـه 
. ًًهَمِغار ُتْدُع  ًهَمِظاک و  ُتْجَرَخ  َِعنام ، َو ال  َِعفاد  الَف  اهَفْرَط ، ینوُد  ُهَعامَْجلا  ِتَّضَغ  اهَلْص و 

َْلبَق ُِّتم  ینَْتَیل  یل ، َرایِخ  َو ال  ًالطاب  َْتیَنْغَا  َو ال  ًِالئاق  َْتفَفَک  ام  َبارُّتلا ، تشَرَْتفا  َو  َبائِّذلا  َتْسَرَْتِفا  َكَّدَح ، َْتعَـضَا  َمْوَی  َكَّدَـخ  َتْعَرْـضَا 
. ًایِماح َْکنِم  َو  ًایِداع  َْکنِم  ُهَّللا  َيِریذَع  یتَّلَذ ، َنُود  َو  یتَئینَه 

رد یتقو  دوب ، شلامج  باتفآ  عولط  رظتنم  هدرب و  رس  هب  وا  راظتنا  رد  ع )  ) یلع ترـضح  تشگزاب و  هناخ  هب  س )  ) همطاف ترـضح  هاگنآ 
: دومرف ع )  ) یلع ترضح  هب  تفرگ  مارآ  هناخ 

! بلاطوبا رسپ  يا 
ياهرپ هکنآ  لاح  هتـسکش و  ار  نیهاش  ياـهرپهاش  ياهتـسشن ، نیمز  هب  ماـهتا  هناـخ  رد  هدـش و  نیـشنهدرپ  رداـم  مکـش  رد  نینج  دـننامه 

هتفرگ نم  زا  ار  مرـسپ  ود  یگدـنز  هیام  مردـپ و  هیدـه  هک  تسا  هفاحق  یبا  رـسپ  نیا  درک . دـهاوخ  تناـیخ  وت  هب  زاورپ  رد  مه  کـچوک 
ار ناشتیامح  راصنا  هکنآ  ات  مدید ، زوتهنیک  جوجل و  رایسب  دوخ  اب  نتفگ  نخس  رد  ار  وا  نم  درک و  ینمشد  نم  اب  حوضو  لامک  اب  تسا ،
زا عنام  هک  یسک  هن  مراد و  یعفادم  هن  دندرک ، یشوپمشچ  میرای  زا  مدرم  دندومن و  غیرد  نم  زا  ار  ناشیرای  نارجاهم  هتـشاد و  زاب  نم  زا 

. متشگزاب هجیتن  نودب  مدش و  جراخ  هناخ  زا  مدوب  هدربورف  ار  ممشخ  هک  یلاح  رد  ددرگ ، نانآ  رادرک 
زورما یتشکیم و  ار  ناگرگ  هک  يدوب  يدرمریش  وت  يدومن ، نیشنهناخ  ار  نتشیوخ  زور  نامه  يداهن  نیمز  رب  ار  تریشمش  هک  زور  نآ 

شاک يا  مرادـن ، يرایتخا  دوخ  زا  نم  ینادرگیمن و  رود  نم  زا  ار  یلطاـب  هدرکن و  عفد  نم  زا  ار  ياهدـنیوگ  ياهدـیمرآ ، نیمز  يور  رب 
يرای و مهاوخیم و  رذـع  ادـنوادخ  میوگیم  نخـس  هنوگ  نیا  هکنیا  زا  مدوب ، هدرم  موش  راوخ  نینچ  نیا  هکنیا  زا  لبق  راک و  نیا  زا  لبق 

. تسوت بناج  زا  کمک 
ًهُّوق ْمُْهنِم  ُّدَشَا  َکَّنِا  َّمُهَّللَا  ّیبَر ، یِلا  َياوْدَع  َو  یبَا  یِلا  َياوْکَش  ُدُضَْعلا ، َنَهَو  َو  ُدَمَْعلا  َتام  ٍبِراغ ، ِّلُک  یف  َيْالیَو  ٍقِراش ، ِّلُک  یف  َيْالیَو 
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. ًالیْکنَت َو  ًاسَْأب  ُّدَشَا  ًالْوَح و  َو 
(: ع  ) نینمؤملاریما لاقف 

ِْتنُک ْنِاَف  يروُدْقَم ، ُتْأَطْخَا  ینید و ال  ْنَع  ُْتیَنَو  امَف  ِِهَُّوبُّنلا ، ََهَّیَِقب  َو  ِِهَْوفَّصلا  ََهَْنبِا  ای  ِكِدْـجُو ، ْنَع  ینِْهنْهَن  ِِکِئناِشل ، ُْلیَْولا  َِلب  َِکل ، َْلیَو  ال 
. َهَّللا ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  اَّمِم  ُلَْضفَا  َِکل  َّدُِعا  ام  ٌنُومْأَم و  ُِکلیفَک  ٌنوُمْضَم و  ُِکقْزِرَف  ََهَْغُلْبلا  َنیدیُرت 

: تلاقف
. تکسمأ ُهَّللا و  َِیبْسَح 

يراـی ادـخ  زا  هدوب و  مردـپ  يوـس  هب  متیاکـش  دـش ، تسـس  میوزاـب  تفر و  اـیند  زا  مهاـنپ  ماـش ، حبـص و  ره  رد  نم  رب  ياو  سپ  نیا  زا 
. تسا رتکاندرد  تباقع  باذع و  رتشیب و  نانآ  زا  تناوت  ورین و  اراگدرورپ  مهاوخیم ،

: دومرف ع )  ) یلع ترضح 
! توبن هدنامیقاب  يا  ادخ و  هدیزگرب  رتخد  يا  تسوت ، رگمتس  نمشد  راوازس  هکلب  یئوگب ،» نم  رب  ياو   » هک تسین  وت  هتسیاش 

تیزور نارذگ  يارب  وت  رگا  منکیمن . هقیاضم  تسا ، مناوت  ّدح  رد  هچنآ  زا  هدشن و  تسـس  منید  رد  نم  رادرب ، تسد  بضغ  هودـنا و  زا 
رتهب هدـش  هتفرگ  وت  زا  هچنآ  زا  هدـش  هدامآ  تیارب  هچنآ  تسا و  نیما  وت  لیفک  هدـش و  تنامـض  ادـخ  دزن  وت  يزور  هک  نادـب  یتحاراـن ،

. نک ربص  ادخ  يارب  سپ  تسا ،
: دومرف س )  ) همطاف ترضح 

. دش تکاس  هاگنآ  تسا ، یفاک  ارم  ادخ 

س)  ) ارهز ترضح  هبطخ  داریا  زا  سپ  عیاقو 

س)  ) اهتبطخ رثأ 

: لاق
تعفترا ساـنلا و  حاـص  هنیدـملا و  تجترا  مویلا و  کـلذ  نم  هیکاـب  ـال  ًاـیکاب و  رثـکأ  ص )  ) هَّللالوسر هیف  ضبق  يذـلا  مویلا  دـعب  ری  ملف 

(550 . ) راصنألا نیرجاهملا و  رود  ضعب  بلطملادبعینب و  راد  نم  تاوصألا 

س)  ) ارهز ترضح  هبطخ  ریثأت 

اب دـیناسر و  نایاپ  هب  رکبوبا  روضح  تیعمج و  رازه  نیدـنچ  لباقم  رد  تعاجـش ، لاـمک  اـب  ار  شیوخ  نیـشتآ  قطن  س )  ) ارهز ترـضح 
نایب ار  مالسا  یقیقح  هفیلخ  تالامک  لئاضف و  درک . شاف  ار  شاهنابصاغ  ياههشقن  دومن ، حاضیتسا  ار  وا  شیوخ  لدتسم  مکحم و  قطنم 

. تشاد
تساوخیم رگا  درک . ریگ  یتخـس  تسبنب  رد  رکبوبا  دادیم . يار  س )  ) همطاف عفن  هب  راضح  یمومع  راکفا  دش . جنـشتم  تخـس  سلجم 

: تشاد روذحم  ود  دنادرگرب ، همطاف  هب  ار  كدف  دنک و  يوریپ  یمومع  راکفا  زا 
: هکنیا لوا 

ار تفـالخ  دـیایب و  ادرف  هک  دوریم  نآ  میب  تشگ  عقاو  قیدـصت  دروم  شنانخـس  دـش و  زوریپ  هیـضق  نیا  رد  س )  ) همطاـف رگا  درک  رکف 
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. دنک زاغآ  ار  یناوخ  هباطخ  مه  زاب  دنک و  هبلاطم  شرهوش  يارب 
: دسیونیم دیدحلا  یبا  نبا 

: متفگ دادغب  هیبرغ  هسردم  داتسا  یقراف » نب  یلع   » هب
؟ هن ای  دوب  قداص  شیاعدا  رد  س )  ) همطاف ایآ 

: تفگ
. يرآ
: متفگ

!؟ درکن در  وا  هب  ار  كدف  ارچ  تسنادیم  قداص  ار  وا  رکبوبا  هکنیا  اب 
: تفگ داد ، یبوخ  باوج  دز و  يدنخبل  داتسا 

لزع تفالخ  ماقم  زا  ار  رکبوبا  دومنیم و  هبلاطم  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  تشگیمرب و  ادرف  دادیم  همطاف  هب  ار  كدف  زور  نآ  رد  رگا 
. دوش هدروآ  شیارب  يرذع  دوبن  نکمم  دوب  هدش  هتخانش  وگتسار  ًالبق  نوچ  درکیم و 

: هکنیا مود 
دراذگ و زاب  ار  نیضرتعم  ولج  تفالخ  زاغآ  رد  هلیسو  نیدب  دیامن و  فارتعا  شدوخ  هابتشا  هب  دیاب  درکیم ، قیدصت  ار  س )  ) همطاف رگا 

. دوبن لمحت  لباق  تفالخ  هاگتسد  يارب  يرطخ  نینچ 
. دوب هدرک  ینیبشیپ  ًالبق  ار  ثداوح  نیا  هتبلا  دور . رد  نادیم  زا  اهيدوز  نیا  هب  هک  دوبن  یصخش  رکبوبا  اما 

، دوش راتفر  يو  اب  تنوشخ  اب  تسین  حالـص  هدومن ، ریخـست  ار  تلم  یمومع  راکفا  س )  ) ارهز هک  یطئارـش  عاـضوا و  نینچ  رد  درک  رکف 
مییامن و هدافتـسا  قباس  همانرب  نامه  زا  رتهب ، هچ  سپ  دیامن . ریدخت  ار  یمومع  راکفا  دهد و  خساپ  وا  حاضیتسا  هب  دیاب  لاح  نیع  رد  یلو 
. میناـسر تاـبثا  هب  ار  ناـمدوخ  تئارب  میبوکب و  ار  س )  ) همطاـف ربـمغیپ ، نیناوق  يارجا  نید و  ناونع  هب  میهدـن و  تسد  زا  ار  یبـیرفماوع 
، یقح ره  ناوتیم  هبرح  نآ  اب  و  درک . ریخـست  ار  ماوع  مدرم  ياهلد  ناوتیم  نید  زا  يرادـفرط  يزاـسرهاظ و  هلیـسو  هب  درک  رکف  رکبوبا 

. درک هزرابم  نید  دوخ  اب  ناوتیم  نید  هب  رهاظت  هلیسو  هب  يرآ  تخاس . لامیاپ  ار  نید  دوخ  یتح 

داتفا قافتا  رمع  رکبوبا و  نیب  هچنآ 

: رمعل لاق  رکبابأ  کلذ  غلب  املف 
! كادی تبرت 

؟ ینتکرت ول  کیلع  ناک  ام 
؟ قحا انب  کلذ  نکی  ملا  قتفلا ، تقتر  قرخلا و  تافر  امبرف 

. کیلع الا  تقفشا  ام  کتفک و  نیهوت  کناطلس و  فیعضت  کلذ  یف  ناک  دق  لجرلا : لاقف 
: لاق

! کلیو
. هیلع ردغلا  نم  اهل  نجن  ام  هیلإ و  وعدت  ام  سانلا  ملع  دق  دمحم و  هنباب  فیکف 

: لاقف
. کلذ نم  نوکی  نم  یندلق  نکی …  مل  ناک  دق  ام  ناک  تضقنا و  هعاس  تلجنا و  هرمغ  الا  یه  له 
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: لاق مث  هفتک ، یلع  هدی  برضف  لاق 
. رمع ای  اهتجرف ، هبرک  بر 

: تفگ رمع  هب  دیسر  رکبوبا  هب  رابخا  نیا  هک  یماگنه 
! داب یلاخ  تتسد 

هب ار  هدمآ  شیپ  روآجنـشت  هلئـسم  مدادیم و  مایتلا  یعون  هب  ار  یگتخیـسگ  نیا  دـیاش  هک  یتشاذـگیم  دوخ  لاح  هب  ارم  رگا  دـشیم  هچ 
. دوبن رتهب  نامیارب  نیا  ایآ  مدرکیم . حالصا  يروط 

: تفگ رمع 
! مدرک يزوسلد  وت  يارب  نم  دوب و  وت  ماقم  یکبس  وت و  تردق  فیعضت  نیا ، رد 

: تفگ رکبوبا 
! وت رب  ياو 

!؟ میاهدرک ناهنپ  وا  يارب  ياهلیح  هچ  ام  دهاوخیم و  هچ  وا  هک  دنتسناد  یگمه  مدرم  هک  دوشیم  هچ  دمحم  رتخد  تاملک  سپ 
: تفگ رمع 

تسا هدشن  عقاو  ًالـصا  هدوب  هچنآ  هکنآ  لثم  و  تشذگ ؟ هک  دوب  ياهظحل  کی  زا  شیب  ایآ  تفر و  نیب  زا  هک  دوب  يدُنت  کی  زا  شیب  ایآ 
! راذگب نم  هدهع  رب  ار  دوب  هک  هچنآ  هانگ  و 

: دیوگیم يوار 
: تفگ دز و  رمع  هناش  رب  شتسد  اب  رکبوبا  سپ 

! يدومن عفر  ار  نآ  وت  هک  يراتفرگ  رایسب  هچ 

مدرم هب  رکبوبا  زیمآ  دیدهت  باطخ 

: لاق مث  هیلع ، ینثأ  هَّللا و  دمحف  ربنملا ، دعص  سانلا و  عمتجاف  هعماج ، هالصلا  يدان  مث 
؟ مکیبن دهع  یف  ینامألا  هذه  تناک  نیا  هینمأ ؟ هلاق  لک  عم  هعرلا و  هذه  ام  سانلا ، اهیأ 

: لوقی هنتف  لکل  برم  هَّللا . هنعل  دق  هَّللا و  هنعل  هبنذ . هدیهش  هلاعث  وه  لب  الک  ملکتیلف ، دهش  نم  لقیلف و  عمس  نمف 
. يوغلا اهلهأ  بحأ  لاحط  ماک  تمره ، ام  دعب  نم  هنتفلا  ءاغتبا  هعذج  اهورک 

. ءاسنلا نوضهنتسی  هیبصلاب و  نونیعتسی  تکرت ، ام  تکاس  ّینإ  تحبل و  تملکت  ول  تلقل و  لوقأ  نأ  تئش  ول  الأ 
متنأ مترـصن و  متیواف و  مکءاج  دقل  متنأ ، هَّللالوسر  دهع  موزلب  سانلا  قحأ  نا  هَّللاوف  مکئاهفـس ، هلاقم  راصنألا -  رـشعم  ای  ینغلب -  دـق  و 

. هدهع مزل  نم  قحأ  مویلا 
. مالسلاو کلذ ، قحتسا  نم  یلع  الإ  ًاناسل  ًاعارذ و ال  ًاطساب  ًاعانق و ال  ًافشاک  تسل  ّینإف  مکتایطعأ ، یلع  اودغاف  کلذ  عم  و 

: تفگ ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  ربنم  زارف  رب  رکبوبا  دندش و  عمج  مدرم  دننک و  عامتجا  مدرم  ات  درک  نالعا  هاگنآ 
؟ تسا یئوزرآ  یفرح  ره  اب  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  مدرم ، يا 

. دوب اجک  ناتربمایپ  دهع  رد  اهوزرآ  نیا 
شمُد شدهاش  هک  دنامیم  یهابور  هیضق  نوچمه  هیـضق  نیا  هکلب  دنک . تبحـص  هدوب  دهاش  هک  ره  دیوگب و  هدینـش  هک  یـسک  ره  سپ 

: دیوگیم تسا و  ياهنتف  ره  مزالم  تسا ! هدرک  تنعل  دنک و  تنعل  ار  وا  ادخ  دوب !
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«. دینادرگرب یلوا  لاحب  ار  هنتف  »
. تسا هارمگ  وا  دزن  شلها  نیرتبوبحم  هک  دنامیم  لاحطما  نوچمه  هدش  هنهک  هک  نآ  زا  دعب  تسا  هنتف  بلاط 

نم دنـشاب  هدرک  میاهر  هک  ینامز  ات  یلو  منکیم . راکـشآ  ار  بلطم  میامن  ملکت  رگا  میوگیم و  میوگب  مشاب  هتـساوخ  رگا  دیـشاب  هاگآ 
. دنبلطیم يرای  هب  ار  نانز  دنریگیم و  کمک  اههچب  زا  میوگیمن . نخس 

. تسا هدیسر  نم  هب  امش  ناهیفس  تبحص  راصنا  يا 
هانپ ار  وا  امـش  دمآ و  امـش  يوس  هب  ربمایپ  هک  دیتسه  یناسک  امـش  دیئامـش . ادخ  لوسر  دـهع  تیاعر  هب  مدرم  نیرتراوازـس  ادـخ  هب  مسق 

. دیراد ساپ  ار  وا  دهع  هک  دیرتراوازس  همه  زا  امش  زورما  دیدومن و  يرای  دیداد و 
رگم منکیمن  دنلب  ار  ینابز  تسد و  مردیمن و  ار  ياهدرپ  هک  متسه  یسک  نم  دییایب ! اههیده  نتفرگ  يارب  حبص  ادرف  همه ، نیا  زا  دعب  و 

! دشاب نآ  راوازس  هک  یسک  رب 

هملسمأ راکنتسا 

: لاق
: تلاق اهباب و  نم  اهسأر  هملسمأ  تعلطأف 

يدـیأ اهتلوادـت  ءایبنألا و  روجح  یف  تیبر  سفنلل ! سنالا  و  سنإلا ، نیب  ءاروحلا  یه  و  اذـه !؟ لاـقی  ص )  ) هَّللالوسر تنب  همطاـف  لـثملا 
. یبرم ریخ  تیبر  أشنم و  ریخ  تأشن  تارهاطلا و  روجح  یف  تمن  هکئالملا و 

(: هل  ) هَّللا لاق  دق  و  اهملعی !؟ مل  هثاریم و  اهیلع  مرح  ص )  ) هَّللالوسر نا  نومعزتا 
«. نیبرقألا کتریشع  رذنأ  «و 

تالاسر اهیباب  تمت  نارقألا ،) ثیل  هلیلح  و   ) نارمع هنبا  میرم )  ) هلیدع نابـشلا و  هداسمأ  ناوسنلا و  هریخ  یه  و  هبلطت !؟ تءاج  اهرذنافا و 
. هبر

. نودرت هَّللا  یلع  مکیغل و  يأرمب  ص )  ) هَّللا لوسرف  ادیور ! هلامشب . اهفحلی  هنیمی و  اهدسویف  رقلا ، رحلا و  نم  اهیلع  قفـشی  ناک  دقل  هَّللاوف 
. نوملعت فوس  مکل و  اهاوف 

س)  ) ارهز ترضح  زا  عافد  رد  مدرم  هب  هملس  ما  باطخ 

: دیوگ يوار 
: تفگ دروآ و  نوریب  شاهرجح  زا  ار  دوخ  رس  هملسما  هاگنآ 

سفن يارب  سنُا  اـهناسنا و  نیب  ياهیروح  وا  هک  یتروص  رد  دوشیم !؟ هدز  اـهفرح  نیا  تسادـخ  لوسر  رتـخد  هک  ياهمطاـف  لـثِم  هب  اـیآ 
. تسا ربمایپ 

دوجو رد  یهجو  نیرتهب  هب  هدومن و  دـشر  كاپ  ِنانز  ناماد  رد  هدـیدرگ و  تسدـب  تسد  هکئالم  دزن  هتفای و  تیبرت  ناربماـیپ  شوغآ  رد 
. تسا هدش  تیبرت  تروص  نیرتوکین  هب  هدمآ و 

؟ تسا هدومنن  هاگآ  هلئسم  نیا  زا  ار  وا  هدومن و  مارح  وا  رب  ار  شثاریم  ربمایپ  دینکیم  نامگ  ایآ 
: هدومرف وا  هب  دنوادخ  هکنیا  اب 
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(551 «. ) ناسرتب یهلا  ماکحا  تفلاخم  زا  ار  دوخ  کیدزن  هداوناخ  «و 
ناناوج دمآرـس  ردام  نانز و  نیرتهب  وا  هکنآ  لاح  و  دیامن !!؟ ثرا  هبلاطم  وا  یلو  دشاب  هدومرف  ار  هلئـسم  نیا  همطاف  هب  ربمایپ  دوشیم  ایآ 

. تسا ناعاجش  ریش  رسمه  نارمع و  رتخد  میرم  ياتمه  و 
. تفای نایاپ  راگدرورپ  ياهتلاسر  شردپ  اب  هک  ياهمطاف 

شپچ تسد  ار  وا  زادناور  داهنیم و  وا  رس  ریز  ار  دوخ  تسار  تسد  درکیم و  يزوسلد  امرس  امرگ و  رد  وا  هب  تبسن  ربمایپ  ادخ  هب  مسق 
. تسناد دیهاوخ  يدوز  هب  امش و  رب  ياو  دیوشیم . دراو  ادخ  رب  تسامش و  یهارمگ  رظان  ربمایپ  هک  دینکن  هلجع  دادیم . رارق 

ریدغ يروآدای  عفار و  هب  س )  ) ارهز ترضح  باطخ 

: هل لاقف  یقرزلا  هعافر  نب  عفار  اهعبتأف  تلو ، مث  )
. ًادحأ هب  انلدع  ام  دقعلا ، اذه  يرجی  نأ  لبق  سانلل  رکذ  رمألا و  اذه  یف  ملکت  نسحلا  وبأ  ناک  ول  ءاسنلا ، هدیس  ای 

: اهتدرب هل  تلاقف 
! ینع کیلإ 

(. رذع هجح و ال  نم  مخ  ریدغ  دعب  دحأل  هَّللا  لعج  امف 
: تفگ دمآ و  ترضح  لابندب  هعافر  نب  عفار  داتفا . هارب  تساخرب و )  ) ترضح هاگنآ 

هب ار  بلطم  نیا  درکیم و  یتبحص  دش ، رکبوبا  اب  هک  یتعیب  نیا  زا  لبق  هلئسم  نیا  اب  هطبار  رد  نسحلا  وبا  ترضح  رگا  ناوناب ، نیرترب  يا 
! میتفریذپیمن وا  ياج  هب  ار  يرگید  صخش  ام  دادیم ، رکذت  مدرم 

: دومرف وا  هب  بضغ  تلاح  اب  ترضح 
! تسا هدراذگن  یقاب  يرذع  لیلد و  يدحا  يارب  مخ  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  دنوادخ  وش ، رود  نم  زا 

تفالخ بصغ  همدقم  هفیقس 

مخ ریدغ  عادولا و  هجح  رد  س )  ) ارهز روضح 
تـشاد مالعا  ص )  ) مالـسا ردـقیلاع  ربمایپ  هک  دوب  رطاخ  نیا  هب  دوب ، هدرب  ورف  دوخ  ماک  رد  ار  هنیدـم »  » هک ياهداـعلاقوف  شوج  بنج و 
تشاداو يزیمآباتـش  ياهدمآ  تفر و  كرحت و  هب  ار  رهـش  مدرم  ص )  ) ربمایپ جح  نیرخآ  ماجنا  ربخ  دهد . ماجنا  عادو  جح  دهاوخیم 

يداش ياهزور  دهاش  هنیدم  دناشک . رهـش  لخاد  هب  دندوب ، هتفای  عالطا  توعد  نیا  زا  هک  اجنآ  ات  مه  ار  فارطا  ياهنیـشنرداچ  لیابق و  و 
. دوب يدنمهوکش  و 

هتفاتش و هنیدم »  » هب هتـسد  هتـسد  زاجح  یمالـسا و  دالب  فلتخم  طاقن  اهرهـش و  زا  دندوب ، هدرک  تفایرد  ار  ص )  ) ربمایپ توعد  هک  نانآ 
ادخ لوسر  رانک  رد  جح  مسارم  رد  ات  دنتفای  ناکـسا  دندز و  رداچ  رهـش  فارطا  رد  دندش ، ورهبور  تیعمج  زا  هتـشابنا  رهـش  اب  هک  هاگنآ 

. دننادرگ یلمع  هتخومآ و  ادخ  هداتسرف  زا  ار  جح  کسانم  هتسج و  تکرش 
لاس نیموس  تصـش و  راهب  رد  شترـضح  هتـشذگ و  ربمایپ  تلاسر  زا  لاس  هس  تسیب و  تسا ، ترجه  مهد  لاـس  هدـعقیذ  مجنپ  هبنـشود 

ار نساحم  هک  یلاح  رد  دـناشوپ و  نت  هب  سابل  ناونع  هب  ار  هداس  هچراپ  هعطق  ود  داد ، ماجنا  لـسغ  هنیدـم  رد  وا  دراد . رارق  دوخ  یگدـنز 
مدـق ناناملـسم  رگید  راـصنا و  رجاـهم و  ناراـی  هداوناـخ ، ءاـضعا  ناـیم  رد  ناـشخرد  ینیگن  نوچ  هدومن و  وبـشوخ  ار  ندـب  هدز و  هناـش 
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. تفگ كرت  ار  هنیدم  تشادیمرب ،
رتمولیک هد  رهش  ات  زور  نآ  هک  هرجش »  » دجسم رد  ار  رـصع  زامن  اما  درک ، رازگرب  تعامج  هب  هنیدم  دجـسم  رد  ار  رهظ  زامن  ص )  ) ربمایپ

ای دون  هب  ناـنآ  دادـعت  هک  ناـهارمه  ناراـی و  ولج  زا  دوب ، هدرک  نت  هب  ار  مارحا  ياـههماج  هک  یلاـح  رد  دروآ و  ياـج  هب  تشاد ، هلـصاف 
. دنتفرگ شیپ  هبعک  رادید  قوش  هب  نایوگکیبل  ار  زاجح  نازوس  نابایب  ( 552 ، ) دیسریم نت  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و 

. تسا هدروآ  دیدپ  ار  یمارالد  ياوآ  ارحص ، بش  توکس  رد  دنهدیم ، تکرح  ار  نایناوراک  هک  ییاهرتش  گنز  هدیچیپ  مهرد  گنهآ 
نادهاز  » نونکا هک  زور » ناریش   » ات دربیم  ورف  یقلطم  توکس  رد  ار  بش  دمارخیم و  بورغ  شوغآ  هب  دوز  هام ، لئاوا  ياهبـش  رد  هام ،

. دهد جوا  كالفا  هب  كاخ  زا  ار  نانآ  هنابش  همزمز  دنرگنب و  یتسه  باتک  قاروا  هب  شیوخ  ریمض  رون  اب  دناهدیدرگ ، بش »
کیبل هک  نز  درم و  نارازه  ياپ  ریز  زاجح  شوماخ  رازگیر و  ياهنیمز  دهد . یم  همادا  ار  هکم  هار  ص )  ) دمحم ییاوشیپ  هب  جح  ناوراک 

تحارتسا و يارب  یهاگلزنم  ره  رد  هکنیا  نمـض  یخیرات ، رفـس  نیا  نایهار  دزرلیم و  تسا ، هدرک  رپ  ار  اـضف  ياهقباـسیب  روط  هب  ناـنآ 
. دنهدیم همادا  هار  هب  دنراد ، یفقوت  اذغ  ندروخ 

رد مه ، میظع  ناوراک  نیا  دندومیپیم . زور  هد  ار  هلـصاف  نیا  لومعم  روط  هب  اهناوراک  تسا ، گنـسرف  دون  دودـح  هکم  ات  هنیدـم  هلـصاف 
يارب ءاوبا »  » نیمزرس دیسر . ءاوبا »  » هب مشش  زور  هبنشجنپ  هاگحبص  یئامیپ ، هار  زور  جنپ  زا  سپ  هدمآ ، نوریب  هنیدم  زا  هبنـشود  هک  یلاح 

هتخاس و ناهنپ  شوغآ  رد  ار  ص )  ) دـمحم ردام  هنمآ »  » لبق اـهلاس  نیمز  نآ  دـهدیم . يرگید  يوب  دراد ، يرگید  باـسح  ص )  ) ربماـیپ
تماقا لزانم ، ریاس  زا  شیب  یکدـنا  دـهدیم و  وشتـسش  ار  رداـم  رازم  کـشا  هرطق  دـنچ  اـب  هدیـسر و  رداـم  تبرت  رب  ادـخ  لوسر  نونکا 

. دراد ساپ  ار  ردام  رهم  ات  دنکیم 
نآ زا  راچان  دریگیم و  وا  زا  ار  تصرف  نیا  جح ، رتمیظع  تلاسر  اما  دـنک ، فقوت  ردام  رازم  رب  مه  رتشیب  یکدـنا  درادیم  تسود  ربمایپ 

. دهدیم همادا  يزورهنابش  هار  هب  ناهارمه  تیاده  رب  گرزب  رالاس  نیا  نانچمه  دنکیم و  تکرح  لزنم 
روضح نآ  رد  يرگید  نانز  سیمع و  رتخد  ءامـسا  ربمایپ ، نارـسمه  س ،)  ) رهطا همطاف  هک  ادخ  لوسر  يرفن  نارازه  جـح  میظع  ناوراک 

هتـسخ و اهنآ  دندوب . هدروآ  دوخ  هارمه  هنیدـم  زا  ینابرق  يارب  مه  ار  ینارتش  هک  یلاح  رد  تشاذـگ . رـس  تشپ  ار  هار  اهگنـسرف  دـنراد ،
هکم یکیدزن  رد  هک  يوطيذ »  » هاگلزنم رد  هجحیذ ، مراهچ  هبنشکی ، بش  هفحج »  » نیمزرس زا  روبع  زا  سپ  دندیـسریم ، رظن  هب  هدوسرف 

هب هبیــشینب »  » برد زا  دــندش ، هـکم  دراو  ءاوـک »  » يهـندرگ زا  زور ، ناـمه  حبــص  زاــمن  يادا  زا  سپ  دــندرک و  یفقوـت  تـشاد ، رارق 
(553 . ) دنتخادرپ جح  لامعا  هب  دندمآ و  مارحلادجسم 

دنداد رس  یناوارف  ياعد  دندیشون ، مزمز  زا  دنداد ، ماجنا  هورم  افص و  یعس  دندناوخ ، زامن  دندرک ، فاوط  هارمه ، ناوراک  و  ص )  ) ربمایپ
لوسر جـح  مسارم  رد  تکرـش  يارب  نمی »  » تیرومأم زا  سپ  مه  ع )  ) یلع هک  دوب  هتفاـی  ناـیاپ  هزاـت  ناـنآ  هرمع  لاـمعا  بیترت  نیا  هب  و 

(554 . ) تفاتـش س )  ) همطاف و  ص )  ) ادخ لوسر  تاقالم  هب  لامعا  ماجنا  زا  سپ  دیناسر و  هکم  هب  ار  دوخ  دوب ، عالطا  اب  نآ  زا  هک  ادـخ ،
« هیورت موی   » هک زور ، نامه  رهظ  زا  دعب  تشاد ، فقوت  هکم  رد  زور  راهچ  تدم  هب  هجحیذ  متشه  هبنشجنپ  ات  هبنشکی  زور  زا  ناوراک  نیا 
زا سپ  دـندش و  ینم »  » نیمزرـس هناور  جـح  لامعا  يارب  دـندوب ، هدیـشوپ  نت  هب  مارحا  سابل  هدرک و  لسغ  هک  یلاـح  رد  دارفا ، دراد  ماـن 

(555 . ) دندیدرگ دراو  تافرع  نابایب  هب  هجحیذ ، مهن  زور  حبص  ینم »  » رد فقوت 
داریا هدرمـش  هدرمـش  ار  نآ  هک  تـسا  یـسایس  یقوـقح و  یقـالخا ، يداـقتعا ، قـیمع  روـشنم  کـی  تاـفرع ، رد  ص )  ) ربـمغیپ ینارنخس 

وا راتفگ  فلخ » نب  هیما  نب  هعیبر   » دنونـشب ار  بلاطم  همه  بطاـخم ، نارازه  همه  هکنیا  يارب  یتح  هدرکیم و  یفقوت  یهاـگ  هدومرفیم ،
. درکیم رارکت  نارگید  يارب  هدرمش  روط  هب  دنلب و  يادص  اب  ار 

: تسا بیترت  نیا  هب  مهم  هباطخ  نآ  زا  یئاهزارف 
! مدرم يا  - 
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! دشاب ناکم  نیا  رد  امش  اب  نم  رادید  نیرخآ  دینیبن و  ارم  رگید  ناکم  نیا  رد  نیا ، زا  دعب  دیاش  دیهد ، ارف  شوگ  تسرد  نم  نخس  هب 
! مدرم يا  - 

قح سکچـیه  هدرمـش و  مرتحم  ار  ناگمه  لام  ناج و  مه  دـنوادخ  دـنمرتحم و  همه  زور ، نیا  هاـم و  نیا  نیمزرـس ، نیا  دـینادیم ، اـمش 
. درادن ار  یسک  ناج  لام و  هب  زواجت 

! مدرم يا  - 
دنوادـخ دـینکیم ، یئوجماک  نانآ  زا  دنـشابیم ، امـش  تسد  رد  یهلا  ياهتناما  نانآ  منکیم ، شرافـس  امـش  هب  نانز  قح  تیاعر  هرابرد 

. دیشاب هتشاد  ياهحماسم  هنوگ  چیه  دیابن  نانآ  هب  تبسن  يراتفرشوخ  كاروخ و  سابل و  هرابرد  هدینادرگ و  لالح  امش  يارب  ار  نانآ 
! مدرم يا  - 

. دیامن زواجت  وا  لام  ناج و  رد  دراد و  اور  تنایخ  هلیح و  تبیغ و  وا  هرابرد  دیابن  زگره  تسا و  ناملسم  ردارب  ناملسم 
! مدرم يا  - 

راگدای ود  دوخ ، زا  سپ  يارب  نم  اریز  دیروآ ، يور  ینادرگرـس  فالتخا و  هار  هب  دیریگ و  شیپ  ار  یهارمگ  رفک و  هار  نم  زا  دعب  ادابم 
. دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیرب  هانپ  نادب  رگا  هک  مراذگیم  ياج  هب 

(556 . ) دنتسه دنشابیم ، متیبلها  هک  نم  ترتع  دنوادخ و  باتک  راگدای : ود  نآ 
هب سدقم  نیمزرـس  نآ  رد  ار  دنوادخ  تفگ و  دهـشا  مهللا  راب  هدزاود  نآ  یط  رد  تفای ، نایاپ  تافرع  رد  ص )  ) ربمایپ ینارنخـس  يراب ،

: دومرفیم هک  ادخ ، لوسر  باوج  رد  دیناسریم ، دارفا  شوگ  هب  هلمج  هلمج  ار  نآ  هعیبر »  » هک نخس ، ياههلصاف  رد  دناوخ و  یهاوگ 
 « ْتغََّلب ْلَه  َالَأ  »

؟ مداد ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  نم  ایآ 
ص)  ) ربـمغیپ دـندرک و  دـییأت  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  تلاـسر  ماـجنا  نانخـس و  تاـفرع ، يارحـص  رد  رـضاح  ناملـسم  نز  درم و  نارازه  »

.« دنناسرب مه  نارگید  هب  دنتشگرب  دوخ  راید  رهش و  هب  یتقو  رضاح  دارفا  ار  بلاطم  نیا  درک ، شرافس 
دولآمغ ار  ناهارمه ، لد  هک  يزیچ  اما  تسا ، هتـشاد  نایب  ناهارمه  يارب  یبلاـطم  اهینارنخـس و  مه  نآ  زا  سپ  و  ینم »  » رد ص )  ) ربماـیپ

: تسادخ لوسر  هلمج  نآ  هتخاس ،
!« دید دیهاوخن  ارم  رگید  ناکم  نیا  رد  »

، مومسم بآ  هلیسو  هب  دنهاوخیم  دنیآیمرب و  ص )  ) ربمایپ لتق  ددص  رد  مه  نیقفانم  رافک و  زا  يرفن  هدراهچ  هورگ  کی  رگید  يوس  زا 
(557 . ) دنوشیمن قفوم  دنوادخ  تیانع  اب  هک  دنرادرب  نایم  زا  ار  شنینزان  دوجو  اههوک ، رد  ترضح  نآ  رتش  نداد  مر  ای 

ار نطو  هار  دنیوگیم و  كرت  ار  هکم  نایجاح  همه  ناهارمه و  و  ص )  ) ربمایپ زور  دنچ  زا  سپ  دـباییم و  نایاپ  جـح  لامعا  لاح ، ره  هب 
هدیشک و تمحز  رایسب  تما  يارب  وا  دشیدنایم ، هدنیآ  هب  ادخ  لوسر  اما  تسا ، یئادوس  یسک  ره  رس  رد  تشگزاب . رد  دنریگیم . شیپ 

. تسا نارگن  ادیدش 
نینمؤملاب مکیلع  صیرح  متنع ، ام  هیلع  زیزع  ِریبعت …«  اب  ار  ناملسم  تما  مالسا و  هب  ربمایپ  هقالع  قشع و  يزوسلد و  هلئـسم  میرک  نآرق 

. تسا هدومرف  نایب  ( 558 « ) میحر فوئر 
شالت دیدش و  صرح  تما  شیاسآ  تاجن و  يارب  دنکیم و  ینیگنـس  وا  بلق  رب  تما  هدـنیآ  یتحاران  تسا ، تمحر  ادـخ  لوسر  دوجو 

لاس رد  تشاذگیمن . تسرپرس  نودب  ار  تما  هاگچیه  وا  تسا ، نارگن  زیزع  مالسا  هدنیآ  دوخ و  زا  سپ  يارب  ادخ ، لوسر  دراد . ناوارف 
: تفگیم كرت  ار  هنیدم  ًاتقوم  ربیخ  گنج  رد  تکرش  يارب  هک  مه  ترجه  متفه 

(559 . ) داد رارق  نیشناج  ار  يرافغ » هطفرع  نب  عابس  »
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تبیغ يدبا و  رفس  زا  سپ  اما  دیزگرب  هنیدم  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  ع )  ) یلع تفر ، كوبت » گنج   » يارب یتقو  زین  ترجه  مهن  لاس  رد 
؟ درک دیاب  هچ  یمالسا  تما  يارب  دوخ ، یگشیمه 

گنهآ هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  هار  يزور  دـنچ  دـهدیم . همادا  دوخ  هار  هب  هنیدـم  يوس  هب  هتفگ  كرت  ار  هکم  هک  یجح  میظع  ناوراک 
هک ار  ینادرم  نانز و  ياه  هرهچ  درابیم و  اهروهام  اهگنـس و  هتخل  رب  شتآ  نوچ  باتفآ  دچیپیم . مه  رد  اضف  رد  ناوراک  ( 560  ) يارد

. دنازوسیم دننکیم ، راومه  دوخ  رب  ار  رفس  جنر  نونکا  دناهدرازگ و  جح  ص )  ) ربمایپ باکر  رد 
ار فیلکت  لـبق  زا  دـنوادخ  اریز  تسا ، نشور  ترـضح  نآ  دوخ  يارب  تلاـسر ، رارمتـسا  ناوـنع  هب  ص )  ) ربماـیپ ینیـشناج  هلئـسم  لـصا 

نایفارطا هاگان  هک  تسا  ینیـشناج  عوضوم  نییعت  نامز  هویـش و  رد  لکـشم  هکلب  دـهدیم ، یهاوگ  نادـب  مه  غیلبت  هیآ  هدرک و  صخـشم 
راـسخر رب  شدـنلب  یناـشیپ  زا  قرع  دـهدیم و  تسد  وا  هب  یحور  بـالقنا  دوشیم ، هتخورفارب  وا  هرهچ  دـننکیم ، هدـهاشم  ادـخ  لوسر 

. ددرگیم ریزارس 
. تسا هفحج »  » روانهپ نیمزرس  اجنیا 

مهد لاـس  هجحیذ  مهدـجیه  زور  رهظ  کـیدزن  دوشیم . هتفگ  ریدـغ »  » نآ هب  هک  دراد ، رارق  یبآ  گرزب  لادوگ  نآ  هنماد  زا  یـشخب  رد 
. دوب هدش  هتخانش  هقباس  نایفارطا ، نارای و  يارب  دشیم ، لزان  ص )  ) ربمایپ هب  هک  یحو  مئالع  راثآ و  هقباس  تسا و  ترجه 

ینامسآ همغن  دندیناباوخ . ار  شرتش  وا  هراشا  اب  دندرک ، هدهاشم  مالسا  یمارگ  لوسر  نینزان  دوجو  رد  ار  تلاح  نآ  یتقو  لیلد  نیمه  هب 
: تسا هدیسر  رس 

! ربمایپ يا 
زا ار  وت  دـنوادخ  شاب ، هتـشادن  میب  ياهدادـن ، ماجنا  ار  یهلا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  نک . غالبا  هدـیدرگ ، لزاـن  وت  رب  دـنوادخ  زا  هچنآ 

(561 . ) دنکیم ظفح  مدرم 
ادج ربخیب  نایقارع  نایرـصم و  دشیم ، رگید  ياج  رگا  قارع ، رـصم و  هنیدم و  یهار  هس  رـس  یبسانم ! ياج  هچ  دـش و  فقوتم  ناوراک 

تماما هب  ار  رهظ  زامن  ارحص  فاص  كاپ و  هنماد  نآ  رد  دنتفرگ و  وضو  بآ  لادوگ  زا  ناگمه  تسا …  مخ » ریدغ   » اجنیا دندشیم … 
دندیـسر و رـس  مه  هلفاق  ياهورهلابند  دندنادرگزاب و  دندوب  هتفر  ولج  هک  ار  يدارفا  ص )  ) ربمایپ روتـسد  هب  دندروآ . ياج  هب  ادخ  لوسر 

. تسا هدمآ  درگ  رفن  رازه  تسیب  دصکی و  ات  یهوبنا  تیعمج  ریدغ  هنماد  رد  دندرک ، فقوت 
تفرگ و رارق  نآ  يالاب  رب  ربمایپ  دنتخاس  يدنلب  ربنم  اهرتش  زاهج  زا  دیامن . غالبا  ار  یمهم  مایپ  دنک و  ینارنخـس  دهاوخیم  ص )  ) ربمغیپ

درم نز و  تیعمج  يایرد  نآ  فلتخم  ياههطقن  رد  هک  يدارفا  دـش و  رارکت  تافرع »  » ینارنخـس نومـضم  ابیرقت  تخادرپ ، ینارنخـس  هب 
. دندناسریم ناگمه  شوگ  هب  ار  ادخ  لوسر  بلاطم  همه  دندوب ، هدش  رقتسم 

هک یلاح  رد  هاگنآ  تفرگ و  ددـعتم  ياهرارقا  شیوخ  تیالو  تلاسر و  يارب  نارـضاح  زا  داد ، ماجنا  ار  یهلا  يانث  دـمح و  ص )  ) ربمایپ
: دومرف دوب ، هداد  رارق  رتنیئاپ  هلپ  کی  دوخ ، دزن  ربنم  يالاب  رب  ار  ع )  ) یلع

! مدرم يا  »
: دنتشادرب دایرف  ناگمه  مراد »؟ يرتشیب  تیالو  اهنآ  دوخ  زا  نامیا ، لها  هب  تبسن  نم  ایآ 

.« ادخ لوسر  يا  تسا ، روطنیمه  »
: داد همادا  ص )  ) ادخ لوسر  هاگنآ 

(562 .« ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم ، تنک  نم  »
. تسوا يالوم  مه  ع )  ) یلع نیا  متسه . وا  يالوم  نم  سک  ره 

! ایادخ
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 … دزیتس رد  ع )  ) یلع اب  هک  نآ  اب  رادب ، نمشد  درادب و  تسود  ار  ع )  ) یلع هکنآ  رادب  تسود 
راهچ دودح  دندرکیم ، مه  یئاهلاؤس  نایم  نآ  رد  دارفا  ًانایحا  تفرگیم و  تروص  هدرمـش  هلـصاف و  اب  هک  ص )  ) ادـخ لوسر  ینارنخس 

هدـیرخ ناج  هب  ار  افـص »  » يافـص هتـسش و  ناج  مرح  مزمز  رد  ًامومع  هتـشاذگ و  دوسالارجح »  » هب بل  هک  يدارفا  دیـشک و  لوط  تعاـس 
! دندرک عامتسا  ار  نآ  دندوب ،

هوکش و دوب ، هتشارفارب  نیمزرـس  نآ  رد  زور  هس  هک  ع ،)  ) یلع تفالخ  همیخ  رد  هدوب و  یتشهب  لاح  روش و  ریدغ »  » نازوس يارحـص  رد 
یلع تسد  کیربت ، نمـض  دندشیم و  دراو  نادـب  هتـسد  هتـسد  دارفا  تفرگیم و  جوا  اضف  رد  يداش  هلهله  دزیم . جوم  یـسدقم  لالج 

. دندرشفیم تعیب  هب  ار  (ع )
، هَّللادبع نب  هحلط  باطخ ، هب  رمع  رکبوبا ،)  ) هفاحق نب  هَّللادبع  دـندرک ، تعیب  دـنتفگ و  کیربت  نارگید  زا  رتولج  هک  یـسانشرس  دارفا  زا 
، دـندوب هتفرگ  تسد  رد  ار  ع )  ) یلع تسد  هـک  یلاـح  رد  رمع  رکبوـبا و  هـک  درب ، ماـن  ناوـتیم  ار  ساـبع  نـب  هَّللادـبع  ماوـع و  نـب  ریبز 

: دنتفگیم
(563 .« ) ياهدش ناملسم  نز  درم و  ره  يالوم  هک  میئوگیم ، کیربت  وت  هب  بلاطوبا ، رسپ  يا  هب ، هب  »

: دش لزان  نآرق  هیآ  دیدرگیم ، تیبثت  ع )  ) یلع تفالخ  مهم  عوضوم  دیسریم و  نایاپ  هب  ص )  ) ربمایپ هباطخ  هک  مه  هاگنآ 
نید زورما  دیـشاب ، هتـشاد  لد  هب  میب  نم  زا  دیـسرتن ، نانآ  زا  امـش  دندیدرگ ، سویأم  دنناسر ، ینایز  امـش  نید  هب  هکنیا  زا  نارفاک  زورما  »

(564 .« ) مدیزگرب نیئآ  نیرتهب  ناونع  هب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  شیوخ  تمعن  مدناسر و  لامک  دح  رس  هب  ار  امش 
تمعن هب  هکنیا  زا  سپ  دوب ، هدومن  فقوت  مخ » ریدـغ   » رد زور  هنابـش  هس  تدـم  هک  يرفن  رازه  تسیب  دـصکی و  میظع  ناوراک  ماـجنارس 

. دندیدرگ دوخ  راید  یهار  فلتخم  ياههورگ  تروص  هب  تفای  تسد  تماما  تیالو و  يالاو 
: تشادرب دایرف  يداش  ایند  کی  اب  ص )  ) ادخ لوسر 

(565 … « ) یتما دایعا  لضفا  مخ ، ریدغ  موی  »
. تسا نم  تما  ياهدیع  نیرتهب  زا  مخ ، ریدغ  دیع  زور 

ص)  ) مرکا لوسر  تلحر 

هراشا

س)  ) ارهز ترضح  تالاح  و  ص )  ) ربمایپ رمع  تاظحل  نیرخآ 
. دوب هتفرگارف  ار  هنیدم »  » رسارس هرهلد  بارطضا و 

. دنوش هاگآ  ربمایپ  يرامیب  ماجنارـس  زا  ات  دندوب ، هدمآ  درگ  ربمایپ  هناخ  رود  هودنا  زا  هدنکآ  یئاهلد  رابکـشا و  یناگدـید  اب  ربمایپ  نارای 
زا ار  يدوبهب  هب  دیما  عون  ره  درکیم و  تیاکح  ترضح  نآ  یجازم  عضو  تماخو  زا  دیسریم ، نوریب  هب  هناخ  لخاد  زا  هک  یئاهشرازگ 

. تسا هدنامن  یقاب  ربمایپ  یگدنز  طاشن  ياههلعش  نیرخآ  زا  دنچ ، یتاعاس  زج  هک  تخاسیم  نئمطم  دربیم و  نیب 
هزاجا ربماـیپ  عضو  تماـخو  یلو  دـننک ، تراـیز  ار  دوخ  ردـقیلاع  ربهر  کـیدزن  زا  هک  دـندوب  دـنمقالع  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یهورگ 

. دنک دمآ  تفر و  یسک  يو ، تیبلها  زج  دوب ؛ هدیدرگ  يرتسب  نآ  رد  يو  هک  یقاطا  رد  دادیمن 
دومنیم هدهاشم  وا  درکیم . هراظن  وا  ینارون  هرهچ  رب  دوب و  هتسشن  ردپ  رتسب  رانک  رد  س ،)  ) همطاف ربمایپ ، راگدای  هناگی  یمارگ و  رتخد 

زا رپ  یناگدید  هدرـشف و  یبلق  اب  س ،)  ) ارهز ددرگیم . ریزارـس  شردپ  تروص  یناشیپ و  زا  دـیراورم ، ياههناد  ناس  هب  گرم ، قرع  هک 
: تفگیم درکیم و  همزمز  دوب ، ردقیلاع  ص )  ) ربمایپ هرابرد  ع )  ) بلاطوبا ياههدورس  زا  هک  ار  ریز  رعش  هتفرگ ، يولگ  کشا و 
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لمارالل  همصع  یماتیا  لامث  ههجوب  مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 
. تسا نانز  هویب  نانابهگن  نامیتی و  هاگهانپ  هک  یتیصخش  دوشیم ، تساوخرد  ربا  زا  ناراب  نآ ، مارتحا  هب  هک  ینشور  هرهچ 

: دومرف دوخ  رتخد  هب  هتسهآ  يادص  اب  دوشگ و  ار  دوخ  ناگدید  ربمایپ  ماگنه ، نیا  رد 
: دیئامن توالت  ار  ریز  هیآ  نآ ، ياج  هب  تسا  هتسیاش  یلو  تسا ؛ هدورس  نم  يهرابرد  بلاطوبا  هک  تسا  يرعش  نیا 

ائیـش و هَّللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقتی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تاـم  ناـفا  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم  اـم  «و 
(566 « ) نیرکاشلا يزجیس 

زاب دوخ  ناگتـشذگ  نیئآ  هب  دوش ، هتـشک  ای  دنک و  توف  وا  هاگره  ایآ  دناهتفر . دناهدمآ و  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسا و  ادخ  ربمایپ  دمحم 
؟ دیدرگیم

(567 . ) دهدیم شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ  دناسریمن و  ررض  ار  ادخ  ددرگ  زاب  دوخ  ناگتشذگ  نیئآ  هب  سک  ره 

: دیوگیم نخس  دوخ  رتخد  اب  ص )  ) ربمایپ

غورف مک  دوـخ  نادـنزرف  هب  تبـسن  داـیز ، ياـهتیلاعف  راـکفا و  مکارت  رثا  رب  گرزب ، ياهتیـصخش  رد  فـطاوع  هک  دـهدیم  ناـشن  هـبرجت 
یلاجم نادـنزرف ، هب  هقالع  هفطاع و  رگید  هک  دزاسیم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  نانآ  نانچنآ  یناهج ، راـکفا  گرزب و  فادـها  اریز  ددرگیم .
فادها نیرتگرزب  نتشاد  اب  نانآ  دنتسه . ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  یناحور  يونعم و  گرزب  ياهتیـصخش  یلو  دباییمن ؛ روهظ  زورب و  يارب 

زاب رگید  تمـسق  زا  ار  اهنآ  تمـسق ، کی  هب  شیارگ  هک  دـنراد ، یگرزب  ناور  عیـسو و  حور  نوزفازور ، لـغاشم  یناـهج و  ياههدـیا  و 
. درادیمن

ترفاسم دوخ ، رتخد  اب  عادو  نودـب  هاگچیه  ربمایپ  هک  اجنآ  ات  دوب  یناسنا  فطاوع  یلجت  نیرتیلاع  زا  دوخ ، دـنزرف  هناگی  هب  ربمایپ  هقالع 
دروآیم لمع  هب  ياهتسیاش  مارتحا  يو  زا  دوخ ، نارسمه  ربارب  رد  تفاتشیم . وا  ندید  هب  همه  زا  لبق  رفس  زا  تعجارم  ماگنه  درکیمن و 

: دومرفیم دوخ  نارای  هب  و 
. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  »

(568 «. ) تسا نم  مشخ  وا  مشخ  نم و  يدونشخ  يو  يدونشخ 
یبیجع ياهیتخـس  هب  رهوش ، سدقم  فده  هار  رد  هک  تخادنایم  هجیدـخ » ، » ناهج نانز  نیرتفوطع  نیرتکاپ و  دای  هب  ار  وا  ارهز ، رادـید 

. دومن لذب  هار  نآ  رد  ار  دوخ  تنکم  تورث و  داد و  نت 
رتخد هب  ربمایپ  هاگان  دـشیمن . رود  وا  زا  ياهظحل  هتـسشن و  ربمایپ  رتسب  راـنک  رد  س )  ) همطاـف دوب ، يرتسب  ربماـیپ  هک  ییاـهزور  ماـمت  رد 
نخس هتسهآ  روط  هب  وا  اب  ربمایپ  هاگنآ  دروآ . ربمایپ  کیدزن  ار  رس  دش و  مخ  يردق  ربمایپ  رتخد  دیوگب . نخس  وا  اب  هک  دومن  هراشا  دوخ 

تخـس ارهز  دیـسر ، نایاپ  هب  ربمایپ  نخـس  یتقو  دـندشن . هاگآ  اهنآ  يوگتفگ  تقیقح  زا  دـندوب ، ربمایپ  رتسب  رانک  رد  هک  یناسک  تفگ .
نخـس وا  اب  هتـسهآ  دومن و  هراشا  وا  هب  رگید  راب  ربمایپ  عضو ، نیمه  نراقم  یلو  دیدرگ . يراج  وا  ناگدید  زا  کشا  بالیـس  تسیرگ و 

. تشادرب رس  مسبت  رپ  نابل  نادنخ و  ياهفایق  زاب و  ياهرهچ  اب  ارهز  راب  نیا  تفگ .
. تشاداو بجعت  هب  ار  راضح  نراقم ، تقو  رد  داضتم  تلاح  ود  نیا  دوجو 

: دومرف ارهز  دزاس . ناشهاگآ  ربمایپ  راتفگ  تقیقح  زا  هک  دنتساوخ  ربمایپ  رتخد  زا  نانآ 
. منکیمن شاف  ار  ادخ  لوسر  زار  نم 

: دومرف تخاس و  هاگآ  ارجام  تقیقح  زا  ار  نانآ  هشیاع ،»  » رارصا يور  س )  ) ارهز ص ،)  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ 
، نم هب  تهج  نیمه  يارب  مباـییمن . يدوبهب  يراـمیب  نیا  زا  نم  هک  درک  راـهظا  دومن و  علطم  دوـخ  گرم  زا  ارم  راـب  نیتـسخن  رد  مردـپ 
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هب ربخ  نیا  يوشیم . قحلم  نم  هب  نم ، تیبلها  زا  هک  یتسه  یـسک  نیتسخن  وت  هک  تفگ  نم  هب  رگید  راـب  یلو  داد ، تسد  هلاـن  هیرگ و 
درک و زاب  ار  دوخ  نامشچ  یگدنز ، ياههظحل  نیرخآ  رد  مدرگیم . قحلم  ردپ  هب  یکدنا  زا  سپ  هک  مدیمهف  دیشخب ، رورس  طاشن و  نم 

: تفگ
. تسا ع )  ) یلع شدوصقم  دندیمهف  همه  دنیشنب . نم  رتسب  رانک  رد  دیایب  ات  دینزب  ادص  ار  مردارب 

دنلب رتسب  زا  ار  ص )  ) ربمایپ ع )  ) یلع دزیخرب . رتسب  زا  دهاوخیم  ص )  ) ربمایپ هک  درک  ساسحا  یلو  تسـشن ، يو  رتسب  رانک  رد  ع )  ) یلع
(569 . ) داد هیکت  دوخ  هنیس  هب  دومن و 

. دمآ دیدپ  وا  فیرش  دوجو  رد  راضتحا ، مئالع  هک  تشذگن  يزیچ 
: تفگ سابع  نبا  درپس . ناج  یسک  هچ  شوغآ  رد  ص )  ) ربمایپ دیسرپ ، سابع  نبا  زا  یصخش 

ربمایپ رس  هک  تسا  یعدم  هشیاع  هک  دوزفا  صخـش  نامه  درپس . ناج  دوب ، ع )  ) یلع شوغآ  رد  وا  رـس  هک  یلاح  رد  ص )  ) یمارگ ربمایپ 
: تفگ درک و  بیذکت  ار  وا  هتفگ  سابع  نبا  درپس . ناج  هک  دوب  وا  هنیس  رب  (ص )

(570 . ) دنداد لسغ  ار  وا  لضف  نم ، ردارب  یلع و  و  داد . ناج  ع )  ) یلع شوغآ  رد  ص )  ) ربمایپ
: دیامرفیم هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  دوخ  ياههبطخ  زا  یکی  رد  ع ،)  ) نانمؤم ریما 

(571 «. ) یناوعا هکئالملا  هلسغ و  تیلو  دقل  يردص … و  یلعل  هسأر  نا  هَّللالوسر و  ضبق  دقل  «و 
لسغ دندرکیم ، کمک  يرای و  ارم  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد  ار  وا  نم  دش . حور  ضبق  دوب ، نم  هنیـس  رب  وا  رـس  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمایپ

. مداد
: هک دننکیم  لقن  ناثدحم  زا  یهورگ 

. تسا هدوب  یلعالا » قیفرلا  عم  ال ،  » يهلمج دومرف ، دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ياهلمج  نیرخآ 
هب دـهاوخیم  ای  ددرگزاب و  ناهج  نیا  هب  رگید  راـب  دـبای و  يدوبهب  هک  تسا  هتخاـس  ریخم  حور  ضبق  عقوم  رد  ار  وا  یحو  هتـشرف  اـیوگ 

. دربب رس  هب  هدش ، هراشا  اهنآ  هب  ریز  هیآ  رد  هک  یناسک  اب  دباتشب و  رگید  يارس 
(572 « ) ًاقیفر کئلوأ  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هَّللا  معنأ  نیذلا  عم  کئلوأف  »

ناتـسود و وکین  هچ  اهنیا  ناحلاص و  نادیهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  زا  هدیـشخب ؛ تمعن  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـب  ناـنآ 
. دنتسه یناقیفر 

(573 . ) داتفا مه  يور  يو  ياهبل  ناگدید و  دومرف و  ار  هلمج  نیا  ربمایپ 

ص)  ) ربمایپ یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هشیاع  تادهاشم 

. تکحضف اهراس  مث  تکبف ، اهراسف  هتنبا  همطاف  اعد  ص )  ) هَّللالوسر نا  هشئاع  نع 
: همطافل تلقف  هشئاع : تلاقف 

؟ تکحضف كراس  مث  تیکبف  ص )  ) هَّللا هلوسر  هب  كراس  يذلاذه  ام 
: تلاق

ینربخا هیناث و  ینراس  مث  يرخا : هیاور  یف  تکحـضف و  هلها  نم  هعبتی  نم  لوا  ینا  ینربخاف  ینراـس  مث  تیکبف ، هتومب  ینربخاـف  ینراـس 
(574 . ) تکحضف هنجلا  لها  ءاسن  هدیس  ینا 

: دیوگیم هشیاع 
زا نم  تخادرپ ، هنامرحم  تبحـص  اوجن و  هب  یتاظحل  دـناوخارف و  شروضح  هب  ار  همطاف  ترـضح  شرمع  رخآ  تاـعاس  رد  ادـخ  لوسر 
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: مدیسرپ ص )  ) ربمایپ رتخد  زا  هدرک و  بجعت  راک  نیا  زا  نم  دیدنخ . سپس  درک و  هیرگ  تسخن  س )  ) همطاف ترضح  هک  مدید  رود 
! همطاف ای 

؟ يدیدنخ سپس  يدرک و  هیرگ  لوا  هک  دیدرک  یتبحص  هچ  ادخ  ربمایپ  اب 
، دیوگب ار  نآ  هک  متـساوخ  هرابود  يو  زا  نوچ  ص )  ) ادخ ربمایپ  تلحر  زا  سپ  یلو  درک ، يراددوخ  هرکاذم  عوضوم  ندرک  شاف  زا  وا 

: دندومرف
: دومرف نم  هب  سپس  یلو  مدرک ، هیرگ  اذل  داد و  ربخ  نم  هب  دوخ  تلحر  زا  تسخن ، هلحرم  رد  مردپ 

: دندومرف رگید  تیاور  کی  رد  مدومن . هدنخ  اذل  یتسه ، وت  دوشیم  قحلم  نم  هب  ماهداوناخ  زا  هک  یسک  نیلوا 
. مدش لاحشوخ  تهج  نیا  زا  یتشهب و  لها  نانز  رورس  هدیس و  وت 

ص)  ) مالسا مرکم  یبن  تلحر 

روهشم یلو  داتفا ، قافتا  رفص  هام  متشه  تسیب و  هبنشود  زور  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  هعیـش ، نیثدحم  نایم  روهـشم  تایاور  قبط  رب 
فیرش رمع  زا  لاس  هس  تصـش و  عقوم  نآ  رد  دش و  عقاو  لوالاعیبر  مهدزاود  زور  رد  گرزب  تبیـصم  نآ  هک  تسا  نآ  تنـس  لها  دزن 

. دوب هتشذگ  ترضح  نآ 
وا هب  ات  دـیبلط  ار  سابع  نب  لـضف  دـهد ، لـسغ  ار  ترـضح  نآ  ندـب  تساوخ  ص )  ) ادـخ لوسر  تیـصو  قبط  ع )  ) نینمؤملاریما نوچ  و 

داد و لسغ  ار  هزاـنج  ع )  ) یلع بیترت  نیدـب  دـهدب و  ع )  ) یلع تسد  هب  بآ  ددـنبب و  ار  دوخ  نامـشچ  داد  روتـسد  ودـب  دـنک و  کـمک 
: تفگ درک و  مدرم  هب  ور  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  هاگنآ  دناوخ ، زامن  وا  رب  ییاهنت  هب  سپس  درک ، نفک  طونح و 

ماجنا زا  سپ  دـیناوخب و  زامن  وا  رب  دـییایب و  هتـسد  هتـسد  نونکا  تسام  ياوشیپ  ماما و  گرم  زا  سپ  یگدـنز و  رد  ص )  ) ربمغیپ انامه  - 
ترضح نآ  ربق  رفح  راک  وا  ات  داتـسرف  دنکیم  ربق  هکم  مدرم  يارب  هک  حارج  هدیبعوبا  دزن  هب  ار  یـصخش  بلطملادبع  نب  سابع  راک  نیا 

. دندرک نفد  ار  ترضح  نآ  اجنامه  هدرک و  رفح  يربق  دوب  هتفر  ایند  زا  ص )  ) ربمغیپ هک  یقاتا  نامه  رد  دریگ و  هدهع  هب  ار 
: دندز ادص  هناخ  تشپ  زا  هنیدم  راصنا  دش  نفد  ماگنه  نوچ  و 

نیا زا  زین  ام  دیوج و  تکرش  ادخ  لوسر  نفد  رد  زین  ام  زا  یکی  ات  هدب  هزاجا  نکن و  شومارف  زور  نیا  رد  زین  ار  ام  قح  ادخ  يارب  یلع  ای 
هلیبق ناـگرزب  زا  ردـب و  گـنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  زا  یکی  هک  یلوخ -  نب  سوا  داد  هزاـجا  ع )  ) یلع میربب . یبیـصن  مهـس و  راـختفا 

: دومرف ودب  ع )  ) یلع دمآ  هناخ  لخاد  هب  یلوخ  نب  سوا  نوچ  دیوج و  تکرش  ترضح  نآ  نفد  مسارم  رد  دوب -  فوعینب 
نیمز يور  نوچ  داهن و  ربق  رد  ار  هزانج  سوا  داهن و  وا  تسد  رب  هتـشادرب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  هزاـنج  ع )  ) یلع ورب و  ربق  ناـیم  رد  وت  - 

: دومرف ودب  تفرگ  رارق  ربق 
ار ص )  ) ادخ لوسر  كرابم  هنوگ  درک و  زاب  رـس  فرط  زا  ار  نفک  دنب  دش و  ربق  لخاد  ع )  ) نینمؤملاریما دوخ  سپـس  يآ ، نوریب  نونکا 

كاخ رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رهطم  ندب  مغ  هودنا و  ایند  کی  اب  بیترت  نیدب  دنتخیر و  ربق  يور  كاخ  هدیچ  دـحل  داهن و  كاخ  يور 
. دندرک نفد 

تفالخ بصغ  هفیقس و 

هدعاسینب هفیقس  رد  رابفسا  تسشن 

: دنتفگ دندش و  عمج  هدعاسینب  هفیقس  رد  راصنا  دومرف ، تلحر  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ 
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: تفگ دوخ  نارسپ  زا  رگید  یکی  ای  سیق  شرسپ  هب  هدابع  نب  دعس  تفر . ایند  زا  ص )  ) ربمایپ
ات نک  وگزاب  مدرم  يارب  دنلب  يادـص  اب  هدـب و  شوگ  ارم  نخـس  وت  مناسرب ، مدرم  عالطا  هب  ار  دوخ  نخـس  مناوتیمن  يرامیب  تلع  هب  نم 
وا نانخس  هلمج  زا  دناسرب . دوخ  موق  شوگ  هب  ات  درکیم  رارکت  دنلب  يادص  اب  دینشیم و  شرسپ  تفگیم و  نخس  دعـس  دنونـشب . مدرم 

: دوب نیا  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ 
نایم يدنا  لاس و  هد  ص )  ) ادخ لوسر  تسین . برع  رد  ياهلیبق  چیه  يارب  هک  تسا  مالسا  رد  یتلیضف  نید و  رد  ياهقباس  ار  امـش  انامه 

ناـمیا كدـنا  یهورگ  زج  وا  موق  زا  دـناوخارف . اـهتب  ندـنکفا  رود  ناـمحر و  دـنوادخ  شتـسرپ  هب  ار  ناـنآ  درک و  گـنرد  شیوخ  موـق 
! دنگوس ادخ  هب  دندرواین و 

يارب دنوادخ  هکنآ  ات  دنزاس ، رود  وا  زا  ار  شنانمشد  دنـشخب و  تردق  ار  وا  نید  دننک و  تیامح  ص )  ) ادخ لوسر  زا  دنتـسناوتیمن  هک 
دوخ و هب  ناـمیا  دـینادرگ و  صوصخم  دوخ  نییآ  هب  ار  امـش  تشاد و  ینازرا  امـش  هب  ار  تمارک  دومرف و  هدارا  ار  تلیـضف  نیرتهب  اـمش 
هک ییاهنآ  هب  تبسن  مدرم  نیرتتخس  دیدوب  امش  درک . يزور  امـش  يارب  ار  شنانمـشد  اب  داهج  دوخ و  نید  نتخاس  يوق  شاهداتـسرف و 

ناتسدرود دیدُش و  اریذپ  ار  ادخ  نامرف  هاوخانهاوخ  ماجنارـس  ات  دیدوب ، رتنیگنـس  وا  نمـشد  رب  نارگید  زا  دندرک و  یچیپرـس  وا  نید  زا 
امـش ياهریـشمش  لباقم  رد  بارعا  دروآ و  ناتربمایپ  يارب  ار  شیوخ  هدعو  دنوادخ  دندروآ و  دورف  میلـست  رـس  ینتورف  عوضخ و  اب  مه 

راوتسا کنیا  دوب ، نشور  امش  هب  شاهدید  یضار و  امش  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  دناریمب  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  هاگنآ  دندش ، مار 
. دیرتراوازس نآ  رب  مدرم  همه  زا  امش  هک  دیزای  تسد  تموکح  نیا  رب 

: دنداد خساپ  یگلمج  نانآ 
هک مینکیم  تموکح  نیا  رادهدهع  ار  وت  درک و  میهاوخن  یچیپرـس  یهد  نامرف  وت  هچنآ  زا  ام  تسا و  حیحـص  وت  يهشیدنا  نخـس و  هک 

. دنتسه یضار  نآ  هب  زین  هتسیاش  نانمؤم  ياهدنسب و  ام  يارب 
: دنتفگ دندرک و  وگتفگ  دوخ  نایم  رد  سپس 

سپ یلیلد  هچ  هب  میتسه و  وا  ناتسود  هریشع و  و  ص )  ) ربمایپ نارای  نیتسخن  نارجاهم و  ام  دنیوگب  دنریذپن و  ار  نیا  شیرق  نارجاهم  رگا 
؟ درک دیاب  هچ  دینکیم ؟ هزیتس  ام  اب  تموکح  صوصخ  رد  وا  تلحر  زا 

: دنتفگ راصنا  زا  یهورگ 
رد ام  قح  هک  داد ، میهاوخن  تیاضر  زگره  نآ  زا  ریغ  يراک  چیه  هب  دشاب و  امـش  زا  يریما  ام و  زا  يریما  تفگ  میهاوخ  تروص  نیا  رد 

. تسا ترجه  رد  ناشیا  قح  دننامه  ادخ ) لوسر  هب   ) ندناسر يرای  نداد و  هانپ 
ار نآ  ریظن  مه  ام  دـینک  شرامـش  دوخ  يارب  هک  ار  یتلیـضف  ره  تسا و  هدـمآ  زین  ام  يارب  تسا  هدـمآ  ناشیا  يارب  هچنآ  ادـخ  باـتک  رد 

: تفگ میهاوخ  هجیتن  رد  دشاب  ام  صوصخم  تموکح  هک  میرادن  هدیقع  نوچ  درمش و  میهاوخ  رب  دوخ  يارب 
. امش زا  يریما  ام و  زا  يریما 

: تفگ هدابع  نب  دعس 
. تسا یتسس  زاغآ  نیا 

رمع دنتـشاد . رظن  ریز  ار  راـصنا  يوگتفگ  تقد  هب  رـضاح و  هفیقـس  رد  هدـیبعوبا  رمع و  دوـخ  ناـهارمه  قاـفتا  هب  رکبوـبا  ناـمز  نیا  رد 
نوچ دـنک . يراددوخ  لئاسم  زا  یخرب  نتفگ  زا  رکبوبا )  ) دوب نارگن  وا  دـنک ، ایهم  رکبوبا  يارب  ار  طیارـش  دـیوگب و  نخـس  ات  تساـخرب 

: تفگ تشادزاب و  مالک  زا  ار  وا  رکبوبا  درک  نخس  هدارا  رمع 
. وگب دیسر  ترظن  رد  ار  هچنآ  نم  نانخس  زا  سپ  نک و  شوگ  ارم  نانخس  ریگب ، مارآ 

: تفگ دهشت  زا  سپ  رکبوبا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ار  ام  نامیاههشیدنا  اهلد و  دناوخارف ، مالـسا  هب  ار  مدرم  وا  دومرف ، ثوعبم  قح  نید  تیادـه و  اب  ار  دـمحم  هؤانث ) لج   ) دـنوادخ انامه 
ناوریپ صوصخ  نیا  رد  رگید  مدرم  میدوب و  ناناملسم  نیتسخن  رجاهم  ناناملسم  هورگ  ام  درک و  هجوتم  دناوخیم ، ارف  نآ  رب  ار  ام  هچنآ 

رب ار  شیرق  هکنیا  رگم  تسین  برع  رد  ياهلیبق  چیه  میتسه ، بسن  داژن و  ظاحل  زا  بارعا  نیرتهدیزگ  ادخ و  لوسر  هریشع  ام  دنتـسه ، ام 
ص)  ) ربمایپ ناروای  ناریزو و  امـش  یهگناو  دیداد ، يرای  ار  ادخ  لوسر  امـش  دـییادخ و  راصنا  مه  امـش  تسا ، تدالو  قح  نآ  رد  نآ و 
دیتسه و میـشاب ، نآ  رد  هک  يریخ  ره  رد  نید و  رد  ام  ياهکیرـش  ام و  ناردارب  تسا  هدـمآ  ادـخ  باتک  رد  هک  ینامرف  قبط  رب  دـیتسه و 

هچنآ هب  هک  دیتسه  يدارفا  نیرتهتسیاش  دنوادخ و  ياضق  هب  مدرم  نیرتراوازس  دیتسه  هدوب و  ام  هب  تبسن  مدرم  نیرتیمارگ  نیرتبوبحم و 
دیتسه یناسک  امش  دیربن . کشر  اهنآ  هب  هک  دیتسه  مدرم  نیرتراوازس  دیـشاب و  میلـست  هدومرف  ینازرا  امـش  رجاهم  ناردارب  هب  راگدرورپ 

تسکـش و هک  دیـشاب  نانچ  دـیاب  نیاربانب  دـیداد ، حـیجرت  دوخ  رب  ار  نارجاهم  دـیدرک و  راـثیا  دوخ  یـشیورد  يدـنمزاین و  دوجو  اـب  هک 
يارب ود  نآ  زا  نم  هک  دـینک ، تعیب  رمع  ای  حارج  هدـیبعوبا  اب  هک  مناوخیم  ارف  ار  امـش  کنیا  دـشابن . امـش  تسد  هب  نید  نیا  یگتفـشآ 

. منادیم هتسیاش  نآ  يارب  ار  ود  ره  مدونشخ و  داش و  تمکح  یتسرپرس 
: دنداد خساپ  ود  ره  هدیبعوبا  رمع و 

زامن هب  ار  وت  ادـخ  ربمایپ  یهگناو  یمود ، رفن  راـغ و  راـی  وت  هک  دـشاب ، وت  رب  مکاـح  وت و  زا  رترب  هک  تسین  راوازـس  ار  مدرم  زا  سکچیه 
. یتسه تموکح  يارب  مدرم  نیرتراوازس  وت  نیاربانب  تسا ، هداد  نامرف  ندرازگ 

: دنتفگ راصنا 
! دنگوس ادخ  هب 

زا شیب  رتبوبحم و  سکچیه  ام  رظن  رد  میزرویمن و  دـسح  میربیمن و  کشر  درادـب  ینازرا  امـش  يارب  دـنوادخ  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ام 
میسرتیم نآ  زا  میتسه و  كانمیب  دتفیب  قافتا  تسا  نکمم  دعب  هب  زورما  زا  هچنآ  هدنیآ و  دروم  رد  ام  یلو  تسین ، ام  تیاضر  دروم  امش 

میهاوخ یضار  ام  دینک  مکاح  ار  ناتدوخ  زا  يدرم  امش  زورما  رگا  امـش . زا  هن  دشاب و  ام  زا  هن  هک  دوش  هریچ  یـسک  تموکح  نیا  رب  هک 
تـشذگرد وا  هکنیا  زا  سپ  دـینک و  باختنا  تموکح  هب  ار  راـصنا  زا  يدرم  تشذـگرد  وا  نوچ  هکنآ  رب  طورـشم  مینکیم  تعیب  دوب و 

هب ص )  ) دـمحم تما  رد  راک  نیا  دوش و  راتفر  هنوگ  نیا  تسا ، رادـیاپ  تما  نیا  هک  یماگنه  ات  مینک و  مکاح  ار  رجاـهم  زا  رگید  يدرم 
. تسا رتهتسیاش  رتکیدزن و  تلادع 

نآ میب  زین  یـشیرق  چیه  دنریگ و  تسپ )  ) ورف ار  وا  دریگ و  رارق  شیرق  يرهمیب  دروم  هک  تشاد  دـهاوخن  ار  نآ  میب  راصنا  زا  کی  چـیه 
. دنریگ ورف  ار  وا  دریگ و  رارق  راصنا  يرهمیب  دروم  هک  تشاد  دهاوخن  ار 

: تفگ تساخرب و  رکبوبا 
زیتس تفلاخم و  وا  اب  دـننک ، اهر  ار  دوخ  ناردـپ  نید  هک  دـمآ  نارگ  رایـسب  برع  يارب  دـش  ثوعبم  تلاسر  هب  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 

وا اب  دنروآ و  نامیا  وا  هب  دننک و  قیدصت  ار  وا  هک  داد  صاصتخا  نانآ  هب  ادخ  لوسر  موق  نایم  زا  ار  نیتسخن  نارجاهم  دنوادخ  دندرک و 
ساره دوخ  نانمشد  ناوارف  رامش  زا  دننک و  يرادیاپ  ربص و  ربمایپ  هارمه  دنتشاد  نانآ  رب  موق  هک  يدیدش  رازآ  دوجو  اب  دننک و  تاساوم 

هب ندروآ  نامیا  ناماگـشیپ  دندرک و  شتـسرپ  نیمز  رد  ار  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسخن  نارجاهم ، هورگ  نآ  نیاربانب  دنـشاب ، هتـشادن 
زج سکچیه  دروم  نیا  رد  دنتـسه و  وا  زا  سپ  تموکح  يارب  مدرم  نیرتراوازـس  وا و  ترتع  ناتـسود  نانآ  هکنیا  رگید  دـنیادخ . لوسر 

میهاوخ ناریما  ام  تسین ، امـش  دننامه  مالـسا  رد  یماگـشیپ  لضف و  ثیح  زا  سکچـیه  نارجاهم  زا  سپ  دـنکیمن و  زیتس  اهنآ  اب  رگمتس 
. درک میهاوخن  يراک  چیه  امش  عالطایب  امش و  اب  ینزیار  نودب  ناریزو ، امش  دوب و 

: تشاد راهظا  رذنم  نب  بابح 
تفلاخم ییاناوت  یخاتسگ  چیه  دنتسه و  امش  هیاس  ریز  مدرم  همه  هک  دیراد  هگن  شیوخ  يارب  ار  دوخ  تردق  اهتـسد و  راصنا ، هورگ  يا 
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. دوب دنهاوخن  امش  نامرف  هب  زج  مدرم  تشاد و  دهاوخن  ار  امش  اب 
لها هناخ و  بحاص  امش  تفرگ و  تروص  امش  يوس  هب  وا )  ) ترجه دیداد و  يرای  هانپ و  ار ) ص )  ) ادخ لوسر   ) هک دیتسه  یمدرم  امش 

. دینامیا
! دنگوس ادخ  هب 

نامیا دشن و  رازگرب  تعامج  هب  امش  دجاسم  رد  زج  زامن  تسا و  هدشن  شتسرپ  امش  نیمزرـس  رد  روضح و  رد  زج  اراکـشآ  دنوادخ  هک 
زا يریما  تروص  نآ  رد  دنتفریذپن ، رگا  دیرادزاب و  نتشیوخ  يارب  ار  دوخ  راک  کنیا  تسا ، هدشن  هتخانـش  امـش  ياهریـشمش  هانپ  رد  زج 

. دشاب ناشیا  زا  يریما  ام و 
: تفگ رمع 

! تاهیه
زا ناشربمایپ  هکنآ  لاح  دنک ، لوبق  دوخ  يریما  هب  ار  امـش  هک  داد  دهاوخن  تیاضر  زگره  برع  انامه  دـجنگن . یماین  رد  ریـشمش  ود  هک 

نانآ زا  رما  یلو  هدوب و  اهنآ  نیب  رد  مه  يربمایپ  هک  دننک  راذگاو  يدارفا  هب  ار  تموکح  هکنیا  زا  بارعا  تسامش و  زا  ریغ  يرگید  هلیبق 
لیلد تسا و  تسد  رد  دنکیم  تفلاخم  ام  اب  هک  یسک  هب  تبسن  راکـشآ  تجح  ار  ام  دروم  نیا  رد  درک و  دنهاوخن  تعنامم  تسا ، هدوب 

. میراد دنک  زیتس  هک  یسک  اب  نشور 
، میتسه وا  هریشع  کیدزن و  ناتسود  ام  هکنآ  لاح  دنک ؟ ینمـشد  وا  تموکح  و  ص )  ) دمحم ثاریم  دروم  رد  ام  اب  دهاوخیم  یـسک  هچ 

. دزادنارد يدوبان  یگدنامرد و  هب  ار  نتشیوخ  دبای و  شیارگ  هانگ  هب  دزیوآرد و  لطاب  هب  هک  یسک  رگم 
: تفگ تساخرب و  بابح  دش  شوماخ  رمع  نوچ 

! راصنا هورگ  يا 
داهنـشیپ ناـشیا  هب  هچنآ  رگا  دوبر و  دـنهاوخ  تموـکح  زا  ار  امـش  هرهب  تروـص  نآ  رد  هک  دـینکن  شوـگ  ار  شناراـی  درم و  نیا  نخس 

هانپ رد  دیرتراوازـس و  نآ  رب  همه  زا  هک  دیـشاب  ناشیا  رب  تموکح  رادهدـهع  دوخ  دـینارب و  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  نانآ  دـنتفریذپن  دـیدرک ،
دیاب هک  متسه  يدنمدرخ  نم  دنتفریذپ ، ار ) مالسا   ) دندش و میلست  دندروآیمن ، دورف  رس  نید  نیا  لباقم  رد  هک  یناسک  امش  ياهریشمش 

! دنگوس ادخ  هب  مینادرگرب ، تسخن  لاح  هب  ار  راک  دیهاوخیم  مه  رگا  ماهدومزآ . هدیدراک و  يدرم  درب و  هرهب  وا  يأر  زا 
. مبوک مهرد  ریشمش  اب  ار  وا  ینیب  هکنآ  رگم  درک  دهاوخن  در  ارم  داهنشیپ  نخس و  سکچیه 

: تفگ تساخرب و  هدیبعوبا  بابح ، زا  سپ 
! راصنا هورگ  يا 

یجرزخ دعس  نب  ریشب  سپـس  دیـشابن . هدننک  نوگرگد  نیلوا  هدنهدرییغت و  نیتسخن  نونکا  دیدوب ، ربمایپ  نانابیتشپ  نارای و  نیتسخن  امش 
: تفگ تساخرب و  دوب ، هدش  تداسح  راچد  هدابع  نب  دعس  يریما  يارب  راصنا  یگنهامه  زا  دوب و  جرزخ  هلیبق  ناگرزب  زا  هک 

دوخ و راگدرورپ  يدونـشخ  تیاضر و  زج  يزیچ  دوخ ، داهج  مالـسا و  زا  ام  یلو  میتسه ، هقباس  ياراد  اـم  هک  دـنچره  راـصنا  هورگ  يا 
مینک و وجتـسج  ار  یگریچ  میبلط و  ینوزف  مدرم  رب  دوخ  يهقباس  اب  هک  تسین  اـم  هتـسیاش  میاهتـساوخن و  شیوخ  ربماـیپ  زا  يرادربناـمرف 

دنکن ادخ  دنرتراوازـس ، وا  تموکح  ثاریم و  هب  وا  موق  تسا و  شیرق  زا  يدرم  ص )  ) دمحم انامه  میـشاب . ییایند  يازاب  ام  نتفای  لابندب 
. دینکن فالتخا  نانآ  اب  دیسرتب و  ادخ  زا  زین  امش  منک ، زیتس  راک  نیا  رد  نانآ  اب  هک 

رکبوبا راکش  تصرف 

: تفگ تساخرب و  ياج  زا  دید ، بسانم  ار  طیارش  منتغم و  ار  تصرف  نوچ  رکبوبا 
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. دینک تعیب  دیهاوخیم  هک  مادک  ره  اب  دنتسه ، رضاح  هدیبعوبا  رمع و  کنیا 
: دنتفگ هدیبعوبا  رمع و 

! دنگوس ادخ  هب 
نید راک  نیرترب  زامن  يزامن و  رد  ادخ  لوسر  نیشناج  مود و  رفن  نارجاهم و  نیرترب  وت  هک  دش  میهاوخن  وت  رب  تموکح  رادهدهع  زگره 

. مینک تعیب  وت  اب  ات  ياشگب  تسد  تسا ،
تفرگ و یشیپ  ود  نآ  رب  دعس  نب  ریشب  دننک . تعیب  وا  اب  دنتساوخ  هدیبعوبا  رمع و  نوچ  درک و  زارد  ار  دوخ  تسد  گنرد  نودب  رکبوبا 

. درک تعیب  رکبوبا  اب 
: تفگ يو  هب  باطخ  رشیب ، تعیب  هدهاشم  اب  رذنم  نب  بابح 

! دنگوس ادخ  هب  تشاداو و  هتسیاشان  لمع  نیا  رب  ار  وت  ینامرفان 
. درکن راک  نیا  هب  راداو  ار  وت  تیومع  رسپ  رب  تداسح  کشر و  زج  يزیچ 

هب تساخرب و  دوب  سوا  هلیبق  گرزب  هک  ( 575  ) ریضح نب  دیسا  درک ، تعیب  رکبوبا  اب  جرزخ  ناگرزب  زا  یگرزب  دندید  نایسوا  هک  ینامز 
هلیبق دارفا  همه  درک  تعیب  دیـسا  نوچ  درک و  تعیب  رکبوبا  اب  دـبای  تسد  تموکح  هب  وا  ادابم  هکنیا  هداـبع و  نب  دعـس  هب  تداـسح  تلع 

. دندرک تعیب  رکبوبا  اب  سوا 
رابجا هب  ار  يو  ات  درک  دصق  رمع  درک . يراددوخ  تعیب  زا  نآ  زا  سپ  زور و  نآ  وا  دـندرب و  شاهناخ  هب  دوب  رامیب  هک  ار  هدابع  نب  دـعس 

لتق هب  وا  دـنکیمن و  تعیب  زین  دوش  هتـشک  هدابع ) نب  دعـس   ) وا رگا  اریز  دـنکن ؛ ار  راک  نیا  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  اـما  دـنک ، تعیب  هب  راداو 
اب نوچ  دوش و  گنج  نایجرزخ  همه  اب  هکنآ  رگم  دـنوشیمن  هتـشک  نانآ  دـنوش و  هتـشک  شاهداوناخ  دارفا  یمامت  هکنآ  رگم  دـسریمن 

. دوشیم هابت  راک  تروص  نیا  رد  درک و  دنهاوخ  يرای  ار  اهنآ  سوا  هلیبق  دوش  گنج  نایجرزخ 
ناهنپ راکـشآ و  ياهتـسد  نازیرهمانرب و  هک  درک  تیاده  یقیرط  هب  ار  مالـسا  خـیرات  دیـسر و  تسیابیم  هک  ياهجیتن  هب  هفیقـس  يارجام 

. دندوب هدرک  هدارا  اتدوک 
؟ دوب هچ  عوضوم  یتسار  هب 

؟ تشاد رارق  هرطاخم  رد  دوب  هتشاذگ  ناینب  مرکا  ربمایپ  هک  ار  یتیمکاح  مالسا و  ساسا  ایآ 
؟ دوب هدعاسینب  هفیقس  يارجام  هدنهد  همادا  هدنروآ و  دیدپ  یعرش  هفیظو  ساسحا  ایآ 

؟ دندروآ دوجو  هبار  هفیقس  ماجرفان  عامتجا  هک  دندوب  یثداوح  هچ  نارگن  راصنا  یتسرد  هب 
هب هدرپ  تشپ  زا  نارگید  هک  دـندش  ییاههمانرب  يرجم  هتـساوخان  راصنا  هک  داد  رارق  شاکنک  دروم  حرط و  ار  لاـمتحا  نیا  ناوتیمن  اـیآ 

؟ دنتسنادیم دوخ  یهورگ  يدرف و  عفانم  نمضتم  ار  یعامتجا  نانچ  شیادیپ  دندوب و  هدرامگ  تمه  نآ  تیاده 
یمالـسا تفالخ  هب  يزادناتسد  و  ص )  ) ربمایپ تیبلها  نارجاهم و  اب  تیدض  يارب  راصنا  يهنارـسدوخ  مادـقا  نیب  ياهطبار  تلع و  هچ 

هتشاد دوجو  دناوتیم  رگید ، يوس  زا  رمع  رکبوبا و  طسوت  مشاهینب  نادناخ  دجسم و  رد  رضاح  نارجاهم  نتشاذگ  عالطایب  وسکی و  زا 
؟ دشاب

ص)  ) ادـخ لوـسر  زیهجت  زا  ساـسح  تاـعاس  نآ  رد  ار  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوـبا و  هک  دوـب  گرزب  ناـنچنآ  هدـعاسینب  هفیقـس  هنتف  رگا 
یساسا تالکشم  دیلک  هک  ع )  ) یلع روضح  هب  يزاین  هنتف ، ياههلعش  ندرک  شوماخ  يارب  ایآ  دناشک ، هئطوت  نوناک  يوس  هب  تشادزاب و 

؟ دوبن نارجاهم  ناگرزب  ریاس  نینچمه  دوب و  ص )  ) ربمایپ مالسا و 

هفیقس يارجام  رد  یتقد 
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. مینک یسررب  ار  ارجام  يرتشیب  تقد  اب  و  میدرگزاب . هدعاسینب  هفیقس  هب  رگید  راب 
ندـناسر هب  رداق  هک  یلاح  رد  دراد ، رـس  رد  ار  ص )  ) ربماـیپ ینیـشناج  ياوه  تموکح و  يوعد  راـصنا  عاـمتجا  رد  هداـبع  نب  دعـس   - 1

دوشیم راچان  تسا و  ناوتاـن  دوخ  روما  هب  یگدیـسر  زا  یتح  هک  تسا  هدرک  هبلغ  وا  رب  ناـنچنآ  يراـمیب  تسین و  مدرم  هب  دوخ  ناـنخس 
. دناسرب نارضاح  شوگ  هب  شنارسپ  زا  یکی  طسوت  ار  شنانخس 

دننادیم تموکح  رما  قیال  هتـسیاش و  ار  دوخ  ناـگرزب  ساـسحا ، ناـجیه و  جوا  رد  دـناهدش ، رـضاح  هفیقـس  هنحـص  رد  هک  یمدرم   - 2
اهنآ تسا .) هنادنمدرخ  هشیدنا  لقعت و  مدـع  دـنکیم ، بیقعت  یناجیه  ياهفطاع  ساسحا و  اب  ار  یلعج  یقح  هک  یتیعمج  نینچ  یگژیو  )

یعامتجا تسا ، ياهظحل  ینامدرم  نینچ  یلدزب  تعاجـش و  اریز   ) دننکیم لودـع  دوخ  عضوم  زا  یناهگان  روط  هب  هیلوا  بصعت  مغریلع 
، دش راتفرگ  ساسحا  ناجیه و  هب  تسا  لیاق  دوخ  يارب  قح  ریغ  نم  هک  یقوقح  هب  شوخلد  تفریذـپن و  ار  لقع  نامرف  درخ و  تیعبات  هک 

(. دسانشب یبوخ  هب  ار  هفطاع  رب  رثؤم  لماوع  هک  دریگیم  رارق  يرادهمانرب  هورگ  ای  صخش و  فرصت  تحت  اههظحل  رذگ  رد 
یلکـش هب  ربمایپ  تیبلها  نارجاهم و  زا  مادـکچیه  اب  یگنهامه  نودـب  راصنا  عاـمتجا  زا  نتفاـی  عـالطا  اـب  هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و   - 3

. دننکیم ادیپ  روضح  راصنا  عامتجا  رد  دنوریم و  هفیقس  يوس  هب  هنامرحم  ًالماک 
هک نآ  نودـب  سپـس  دزادرپیم و  نارجاـهم  لـیاضف  رکذ  هب  ادـتبا  دریگیم ، تسد  هب  ار  مـالک  يهتـشر  رکبوبا  بساـنم  یتـصرف  رد   - 4

يدنواشیوخ رکذ  اب  ًابقاعتم  درمشرب و  ار  اهنآ  یندم  تاراختفا  داهج و  هقباس و  دسانشب ، تیمسر  هب  تفالخ  رما  يارب  ار  راصنا  یگتسیاش 
. ناریزو امش  میناریما و  ام  هک  تفرگ  هجیتن  تسناد ) رترب  رتالاب و  همه  زا  ار  اهنآ   ) هیلوا نارجاهم  صیصخت  ادخ و  لوسر  اب  نارجاهم 

. تسا قیقد  هنادنمرنه و  رایسب  دشاب ، هدوبن  یلبق  یگنهامه  اب  رگا  رکبوبا  تانایب 
هب هتـسویپ  هک  راصنا  راکنا  لباق  ریغ  لیاضف  رکذ  اب  دش و  هارمه  شنابطاخم  یحور  نایرج  اب  ادتبا  هدومزآراک  سانـشناور  کی  دـننام  وا 
زج ياهراچ  هک  دروآرد  دوخ  فرـصت  هب  نانچ  ار  نانآ  بولق  دـناشن و  ورف  ار  اـهنآ  یناور  ياـهزاین  شطع و  دـندرکیم ، تاـهابم  اـهنآ 
مه اریز  تفگ ؛ تسار  تفگ ، هچره  راصنا  خساپ  رد  رکبوبا  هک  تسا  نیا  فاصنا  دـنامن . یقاب  راصنا  يارب  نارجاهم  تلیـضف  هب  فارتعا 

. دوب ساسایب  ربمایپ  ینیشناج  رب  ناشیاعدا  مه  راکنا و  لباق  ریغ  راصنا  ياهتلیضف 
یـسک هیلوا  نارجاهم  زا  دعب  هک  بلطم  نیا  رکذ  اب  دنز  نماد  اهنآ  يزوتهنیک  هب  ای  دـنک و  رادهحیرج  ار  راصنا  تاساسحا  هکنیا  نودـب  وا 
تابثا راصنا  يارب  ار  ترازو  ماقم  فراعت  دـیجمت و  زا  سپ  دـناهتفرگ و  شیپ  اطخ  هار  هک  درک  میهفت  اهنآ  هب  دـسریمن ، امـش  تلزنم  هب 

نارجاهم صیـصخت  اب  هدـش  باسح  الماک  یلکـش  هب  تفرگ و  دوخ  مادختـسا  هب  ار  راصنا  ناور  حور و  فیرظ  یتاراـبع  اـب  رکبوبا  درک .
مارآ اب  رگید  يوس  زا  تساک و  راصنا  يزوتهنیک  تیبصع و  زا  وس  کـی  زا  راـک  نیا  اـب  درمـش و  رترب  نارجاـهم  ریاـس  زا  ار  راـصنا  هیلوا 

هک تشاد  تقوم  ینیکست و  يرثا  زین  ترازو  هدعو  هکنیا  نمض  تفرگ ، تساوخیم  دوخ  هک  ار  ياهجیتن  مدرم  شکرس  تایحور  ندرک 
. دیشوپن دوخ  هب  لمع  هماج  هاگچیه  زین  اهدعب  درب و  ورف  تلفغ  رد  ار  اهنآ 

ام زا  يریما  نتفگ  اب  اریز  دوبن ، شیب  ياهدروخ  تسکش  زج  نایاپ  رد  اما  درک ، زاغآ  مکحم  ار  دوخ  نانخـس  هچ  رگا  رذنم  نب  بابح   - 5
. دوشگ دوخ  دض  رب  ار  ضارتعا  لالدتسا و  يداقن و  باب  المع  امش  زا  يریما  و 

دهدیم و رارق  دیکأت  دروم  نارجاهم  زایتما  ناونع  هب  ار  ادخ  لوسر  اب  يدـنواشیوخ  یتسود و  دوشیم و  لمع  دراو  باطخلا  نب  رمع   - 6
رد يرادمامز  یعدم  کی  ماقم  رد  ار  وا  رمع  نایب  نحل و  دـنکیم . یفرعم  هانگ  هب  لیامتم  لطاب و  يدارفا  ار  ربمایپ  يهریـشع  اب  ناضراعم 

. دهدیم رارق  راصنا  لباقم 
رمع اوعد و  فرط  کی  هاگیاج  رد  هاوخهدایز  اما  مرتحم ، یهورگ  ناونع  هب  ار  راصنا  هفیقـس  يارجام  رد  لماک  تسارف  اب  زین  رکبوبا   - 7

راکفا ضرعم  رد  نیفرطلایـضرم  مکح  بصنم  رد  ار  دوخ  هناـکریز  هداد و  رارق  اوعد  رگید  يوس  رد  رجاـهم  مومعلا  یعدـم  ناونع  هب  ار 
. دوش تعیب  هدیبعوبا  ای  رمع  اب  هک  دنکیم  داهنشیپ  سپس  دهدیم ، رارق  یمومع 
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دعس نب  ریشب  تداسح  راکـشآ و  دوب  رکبوبا  هدش  باسح  رادرک  راتفر و  یعیبط  لوصحم  هک  جرزخ  سوا و  لیابق  رادهشیر  فالتخا   - 8
. دوشیم هدابع  نب  دعس  اب  نایسوا  یمامت  ریضح و  نب  دیسا  تفلاخم  بجوم 

مغریلع لـمأت  ياهظحل  نودـب  رکبوـبا  دـننادرگیمرب و  وا  هب  تموـکح  يدـصت  صوـصخ  رد  ار  رکب  یبا  فراـعت  هدـیبعوبا  رمع و   - 9
نت راهچ  هس  زا  يدحا  هکنآ  زا  شیب  اما  دنکیم ، زارد  اهنآ  يوس  هب  هدیبعوبا  رمع و  تعیب  شریذپ  يارب  ار  دوخ  تسد  نیـشیپ  ياهفراعت 

. دنکیم تعیب  ربمایپ  ینیشناج  هب  رکبابا  اب  دعس  نب  ریشب  دنوش ، تعیب  ماجنا  هب  قفوم  رجاهم 
، دنوشیم هدنامرد  ریگلفاغ و  هفیقس  رد  رضاح  نارجاهم  راصنا و  لیابق  زا  معا  دارفا  همه  رکبوبا  يانثتـسا  هب  هدعاسینب  هفیقـس  هنحـص  رد 

. دشن كاپ  اهنآ  ناگرزب  نهذ  زا  هاگچیه  نآ  یناشیرپ  یتحاران و  هک  يوحن  هب 

هفیقس ات  ریدغ  زا  سیلبا 

مخ ریدـغ  زور  رد  دـنوادخ  رما  هب  ارم  نینمؤملاریما  ندرک  بوصنم  ماـگنه  شباحـصا  ياـسؤر  سیلبا و  هک  داد  ربخ  نم  هب  ص )  ) ربماـیپ
. دندوب رضاح 

ناـبیاغ هب  نارـضاح  هک  داد  روتـسد  ناـشیا  هب  مرتراـیتخا و  بحاـص  ناـشدوخ  زا  ناـنآ  هب  تبـسن  نم  هک  داد  ربـخ  مدرم  هب  ترـضح  نآ 
. دنناسرب

: دنتفگ دندرک و  وا  هب  ور  سیلبا  باحصا  زا  نادیرم  نیطایش و  زور ) نآ  رد  )
هب ناشربمایپ  زا  دـعب  ماما  هاـنپ و  هک  ارچ  تسین . یهار  ناـنیا  رب  ار  اـم  وت و  رگید  دـناهدش و  ظـفح  هتفرگ و  رارق  تمحر  دروم  تما ، نیا  »

«. دش هدناسانش  نانآ 
. تفر نوزحم  نیگمغ و  سیلبا 

: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما
: دومرف داد و  ربخ  نم  هب  ص )  ) ربمایپ نآ  زا  دعب 

نیلوا دنیآیم و  دجـسم  هب  سپـس  دننک . لالدتـسا  ام  لیلد  ام و  قح  اب  هکنآ  زا  دعب  دننکیم  تعیب  رکبوبا  اب  هدـعاسینب  هفیقـس  رد  مدرم 
دهاوخ نانچ  نینچ و  هتـسب  هنیپ  یناشیپ  اـب  هدروخلاـس  درمریپ  تروص  هب  هک  تسا  سیلبا  درک  دـهاوخ  تعیب  وا  اـب  نم  ربنم  رب  هک  یـسک 

. تفگ
: دنیوگیم دنتفایم و  هدجس  هب  نانآ  دنکیم . عمج  ار  شیاهسیلبا  نیطایش و  باحصا و  دوشیم و  جراخ  سپس 

«! يدرک نوریب  تشهب  زا  ار  مدآ  هک  يدوب  وت  ام ، گرزب  يا  ام ، ياقآ  يا  »
: دیوگیم سیلبا ) )

؟ دندشن هارمگ  ناشربمایپ  زا  سپ  تما  مادک  »
! زگره

؟ مرادن یهار  هطلس و  نانیا  رب  نم  هک  دیاهدرک  نامگ 
«. دندرک كرت  دندوب ، هداد  روتسد  وا  تعاطا  هرابرد  شربمایپ  دنوادخ و  هچنآ  هک  یماگنه  دیدید  هنوگچ  ارم  راک 

: هک تسا  یلاعت  دنوادخ  لوق  نامه  نیا  و 
(576 « ) نینمؤملا نم  اقیرف  الا  هوعبتاف  هنظ  سیلبا  مهیلع  قدص  دقل  و 

«. دندرک تعباتم  ار  وا  نینمؤم  زا  یهورگ  زج  هب  نانآ  داد و  ناشن  تسرد  نانآ  هب  ار  دوخ  نامگ  سیلبا  »
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هفیقس رابفسا  تسشن  جیاتن 

ینس هعیش و  داجیا 

ملـسم تشاد ، ناناملـسم  هباحـص و  و  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  شیپ  ترـضح  نآ  هـک  یتـلزنم  ماـقم و  هـب  رظن  ع )  ) یلع ناوریپ  ناـهاوخاوه و 
رد هک  یثداوح  زج  زین ، لاوحا  عاضوا و  رهاوظ  دشابیم و  ع )  ) یلع نآ  زا  ص )  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  تیعجرم  تفالخ و  هک  دنتشادیم 

. درکیم دییأت  ار  نانآ  رظن  تسویپ ، روهظ  هب  ص )  ) ربمایپ يرامیب  ياهزور 
و ع )  ) تیبلها دوب و  هدشن  نفد  شرهطم  دـسج  زونه  دومرف و  تلحر  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسرد ، نانآ  راظتنا  فالخرب  یلو 
هلجع و لامک  اب  دندرب ، ار  تیرثکا  ادعب  هک  رگید  ياهدع  دنتفای ، ربخ  هک  دندوب  یتازیهجت  يراوگوس و  مزاول  مرگرس  هباحـص  زا  ياهدع 
رد دوخ ، شیپ  زا  دنهدب ، یعالطا  نیرتمک  یتح  دـننک و  تروشم  ناشناراداوه ، و  ص )  ) مرکا ربمایپ  نادـنواشیوخ  تیبلها و  اب  هکنآیب 

رارق هدـش  ماجنا  يراک  ربارب  رد  ار  شنارای  و  ع )  ) یلع دـندومن و  نیعم  هفیلخ  هفیقـس  ماـن  هب  یلحم  رد  ناناملـسم  يارب  یهاوخریخ  هفاـیق 
نایرج زا  عالطا  و  ص )  ) ربمایپ نفد  زا  غارف  زا  سپ  رامع  دادـقم و  رذوبا ، ناملـس ، ریبز ، سابع ، دـننام ؛ وا  ناراداوه  و  ع )  ) یلع دـناهداد .
حالـص هک  دندینـش  خساپ  یلو  دندرک ، زین  یتاعامتجا  هدومن ، ضارتعا  نآ ، نانادرگراک  یباختنا و  تفالخ  هب  هدمآرب  داقتنا  ماقم  رد  رما 

. دوب نیمه  رد  ناناملسم 
دیناسانـش و هعماـج  هب  ع ))  ) یلع هعیـش   ) ماـن نیمه  هب  ار  ع )  ) یلع ناوریپ  درک و  ادـج  تیرثکا  زا  ار  یتیلقا  هک  دوب  فارتـعا  داـقتنا و  نیا 
تیلقا و هتـسد  ود  هب  هعماـج  دوـشن و  فورعم  ماـن  نیا  هب  هدربماـن  تیلقا  هک  دوـب  بقارم  تقو  تسایـس  ياـضتقم  هب  زین  تفـالخ  هاگتـسد 

تاریبعت اب  یهاگ  دندیمانیم و  ناناملسم  تعامج  زا  فلختم  ار  ضرتعم  دندرمشیم و  یعامجا  ار  تفالخ  هکلب  ددرگن ، مسقنم  تیرثکا 
(577 . ) دندرکیم دای  رگید  تشز 

یگنهرف هلاحتسا 

هعماج نینمؤم و  یـسایس  تشونرـس  رب  مکاح  دیاب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  هدش  تباث  رتاوتم  ثیدـح  هب  تسا و  ملـسم  همه  يارب  هچنآ 
ياهنارود نیرتکیرات  زا  یکی  هفیقس ، لیکشت  اب  نمشد  تسود و  راکشآ و  ناهن و  ياهنایرج  یلو  دشاب . ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  یمالسا 

راچد یماظن  يداصتقا و  یـسایس و  روما  رد  هعماج و  هنحـص  رد  موصعم  ماـما  روضح  دـش  بجوم  هک  ياهرود  دز ، مقر  ار  مالـسا  ردـص 
تـسایس زا  تناید  تفگ  ناوتیم  مالک  کـی  رد  هک  دوب  هفیقـس  موش  لـصاح  نیا  ددرگ و  ریثاـتیب  يرهاـظ و  تیاـهن  رد  تیدودـحم و 

یگنهرف و هلاحتسا  یترابع  هب  یگنهرف و  عاجترا  ینوگرگد و  کی  عورش  هطقن  نیمه  دمآ و  شیپ  یعامتجا  دادترا  کی  دش و  کیکفت 
. دوب مالسا  راوگرزب  ربمایپ  یئادخ  ياههتساوخ  فادها و  زا  مدرم  ندنادرگزاب 

. دنکیم هراشا  یگنهرف  هلاحتسا  نیا  لماوع  زا  يدادعت  هب  دوخ  تانایب  اههبطخ و  رد  س )  ) ارهز ترضح 
تروص س )  ) ارهز همطاف  ياههبطخ  زا  هدافتسا  اب  هک  يدنبعمج  کی  رد  س )  ) ارهز ترضح  یناگدنز  راوگان  ثداوح  لیلحت  باتک  رد 

. دوشیم هراشا  لماوع  نیا  هب  هتفرگ 
( بارطضا ینادرگرس و  . ) نایبلادعب مترح  یناف   - 1
( یئورود قافن و  . ) قافنلا هکسح  مکیف  ترهظ   - 2

( یتوافتیب توکس و  . ) مهنامیا اوثکن  اموق  نولتاقت  الا   - 3
( ینکشنامیپ . ) مادقالا دعب  متصکن  و   - 4
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( هزرابم داهج و  كرت  . ) لاتقلا نم  نورفت   - 5
( ینوبز سرت و  . ) دحلا لولفل  احبقف   - 6

( یگدز هافر  ( ) یئاسآنت یلبنت و  . ) شیعلا نم  هیهافر  یف  متنا  و   - 7
( يربهر ياوزنا  و  موصعم ) ربهر  زا  تیامح  كرت  . ) نسحلا یبا  نم  اومقن  يذلا  ام  و   - 8

( یبلطتداهش حور  نداد  تسد  زا  . ) یقح یف  هزیمغلا  هذه  ام   - 9
( رفک كرش و  هب  ندروآ  يور  ( ) 578 . ) نامیالا دعب  متکرشا  و   - 10

( یئافویب ( ؟ نوغبی هیلهاجلا  مکحفا   - 11

البرک ثداوح  يزاسهنیمز 

: درک ضرع  ع )  ) قداص ماما  ترضح  هب  لضفم 
! نم يالوم  يا 

؟ تسا یباوث  هچ  ار  نتخیر  کشا 
: دومرف

لوسر رسپ  يا  تفگ  درک و  هیرگ  ینالوط  یتدم  لضفم  دراد . رامـشیب  یباوث  دوش ، هتخیر  کشا  قح  رب  يدرف  رطاخ  هب  هک  یتروص  رد 
. تسا رتگرزب  ناتهودنا  یتخس و  زور  زا  امش  يریگماقتنا  زور  ص ،)  ) ادخ

: دومرف ترضح 
نینسح و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  رد  ندنازوس  هفیقـس و  زور  دنچ  ره  تسین  البرک  رد  ام  هودنا  تنحم و  زور  نوچمه  يزور  چیه  یلو  " 

لصا و زور  نآ  اریز  تسا ، رتخلت  رتکانتـشحو و  رتگرزب و  دگل  برـض  اب  نسحم  نتـشک  هضف و  موثلکما و  بنیز و  و  س )  ) همطاف و  (ع )
. تسا باذع  زور  هشیر 

: دومرف ترضح  و 
دوخ اب  تسا  دولآنوخ  هک  یلاح  رد  ار  وا  دنـشابیم  ع )  ) نسحم ياههدج  هک  دسا  تنب  همطاف  و  س )  ) هجیدـخ ترـضح  تمایق  زور  رد 

نانکنویـش نانز و  دایرف  سیمع  تنب  ءامـسا  دنـشابیم و  بلاطوبا  نارتخد  هک  وا  ياههمع  هنامج ، یناهما و  نانآ  هارمه  هب  دندروآیم و 
همطاف ترضح  شردام  دنناشوپیم و  ناشیاهلاب  اب  ار  نانآ  ناگتشرف  دننکیم و  ناشیرپ  ار  رـس  ياهوم  هدیبوک  اهتروص  رب  ار  ناشیاهتـسد 

: دیوگیم دنزیم و  دایرف  دنکیم و  هیرگ  (س )
: دیوگیم دنزیم و  دایرف  نسحم  فرط ) زا  لییربج  . ) نودعوت يذلا  مکموی  اذه 

: دیامرفیم درادیم و  هگن  نامسآ  يوس  هب  الاب  ار  وا  هتفرگ  تسد  يور  ار  نسحم  ص )  ) ادخ لوسر  میوجیم . يرای  ماهدیدمتس و  نم 
! نم يالوم  يا  نم و  يادخ  يا 

يدـب راک  ره  رـضاح و  هداد  ماجنا  هک  ار  یبوخ  راک  ره  سک  ره  هک  تسا  يزور  زورما  میدرک و  يرابدرب  ربص و  ایند  رد  وت  رطاخ  هب  ام 
رود سب  ياهلـصاف  هداد ، ماـجنا  هک  يدـب  راـک  نیب  وا و  نیب  شاـک  يا  هک  دـنکیم  وزرآ  دـنیبیم و  دوـخ  لـباقم  رد  هداد ، ماـجنا  هک  ار 

(579 . ) دوبیم
: تسا هدمآ  نینچ  طابترا  نیا  رد  اروشاع  گنهرف  باتک  رد 

( هدـعاسینب هفیقـس   ) رد هک  دـنیبیم  تموکح  يربهر  رد  نیتسخن  فارحنا  رد  ار  اروشاع  هثداح  هشیر  ثداوح ، رد  هناسانـش  نایرج  دـید 
هنیمز دـندرک ، دیهـش  ار  ص )  ) هللالوسر دـنزرف  البرک  رد  ص )  ) هللالوسر تلحر  زا  سپ  نرق  مین  ربمایپ ، تما  زا  یعمج  رگا  داتفا . قاـفتا 
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. دوب يربهر  تیالو و  زا  ع )  ) همئا ندز  رانک  یمالسا و  تموکح  هب  تبسن  نایفسوبا  لآ  يدصت  تفالخ و  بصغ  هتشذگ و  ثداوح  نآ 
دنوشیم نعل  یناسک  اروشاع  ترایز  رد  ور  نیا  زا 

یـضار تسخن  متـس  نآ  هب  هک  یناسک  زین  دندوب و  ص )  ) ادخ لوسر  هیرذ  هب  متـس  راذگناینب  و  ص )  ) ربمایپ تیبلها  رب  ملظ  رگزاغآ  هک 
: دندرک نیکمت  ص ،)  ) ربمایپ ترتع  اب  گنج  يارب  هک  اجنآ  ات  دندوب ، نآ  زاسهنیمز  دندرک و  توکس  ای  يراکمه  دندش ،

هللا مکبتر  یتلا  مکبتارم  نع  مکتلازا  مکماـقم و  نع  مکتعفد  هما  هللا  نعل  تیبـلا و  لـها  مکیلع  روجلا  ملظلا و  ساـسا  تسـسا  هما  هللا  نعل 
 … مکلاتق نم  نیکمتلاب  مهل  نیدهمملا  هللا  نعل  مکتلتق و  هما  هللا  نعل  اهیف و 

یمالـسا تموکح  بصغ  رب  دندز و  رانک  تما  یـسایس  یعامتجا و  هنحـص  زا  ار  ع )  ) تیبلها زاغآ ، زا  هک  نانآ  همه  البرک ، يارجام  رد 
اروشاع ترایز  رگید  ياج  رد  هتکن  نیا  دنکیرـش . دـندرک ، تعباـتم  یهارمه و  دـندمآ و  درگ  وا  نتـشک  رب  هک  ناـنآ  اـت  دـندرک ، هئطوت 

: تسا حرطم 
، کلذ یلع  هل  عبات  رخآ  دمحم و  لا  دمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا 

. اعیمج مهنعلا  مهللا  هلتق ، یلع  تعبات  تعیاب و  تعیاش و  نیسحلا و  تدهاج  یتلا  هباصعلا  نعلا  مهللا 
دنسرب و دوخ  یلهاج  تدایس  هب  هرابود  ات  دوب ، نینح  دحا و  ردب و  ياهههبج  رد  هدروخ  تسکش  تکرش  يوس  زا  یشالت  هفیقـس ، هئطوت 

ترتع مشاهینب و  ندرک  رام  رات و  تفالخ و  رب  نتفای  هطلـس  قیرط  زا  ص ،)  ) ربمایپ لآ  زا  ار  دوخ  ياههتـشک  ماقتنا  دندیـشوک  ناـینایفس 
. دوب تسایس  نآ  لامعا  يارب  هدنبیرف  يرهاظ  هفیقس ، یگتخاس  تعیب  اروش و  حرط  دنریگب . ص )  ) لوسر

: يزیربت ّرین  لوق  هب 
دنکف اروش  تعیب  حرط  هکناک 

دنکف اروشاع  حرط  اجنامه  دوخ 
نامک زا  درک  اهر  برثی  رد  خرچ 

ناشن رب  دش  اونین  ردناک  ریت 
هن هک  درک  باطخ  نایفس » یبا  لآ  نایعیش   » ار نانآ  حورجم ، ندب  اب  اروشاع  زور  ع )  ) نیسح ماما  دندوب . هفوک  هاپس  رد  هفیقـس ، ناراداوه 
نآ ياهبل  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  دش ، وربور  ییالط  تشط  رد  ع )  ) نیـسح هدیرب  رـس  اب  یتقو  دایز  نبا  تیرح . هن  دنتـشاد  نید 

: تفگیم دزیم و  رهطم  رس 
! ردب مویب  موی 

وا خاک  رد  تراسا  هب  هک  وا  نادنزرف  مشچ  شیپ  رد  ترـضح ، نآ  رب  يزوریپ  زا  یتسمرـس  و  ع )  ) ماما نتـشک  زا  سپ  زین  هیواعم  نب  دیزی 
« دنکن درد  تتسد  : » دنتفگیم دیزی  هب  دندوب و  هدنز  ردب ، رد  شاهدش  هتشک  ناکاین  شاک  هک  درک  وزرآ  دندوب ، هدش  هدرب 

ماقتنا ص )  ) دمحا لآ  زا  رگا  تفگ  دش و  لیئربج  لوزن  یحو و  رکنم  تسناد ، ردب  ياههتشک  لباقم  رد  ار  شنارای  و  ع )  ) نیسح نتـشک 
 … متسین فدنخ  لسن  زا  مریگن ،

. درک ناشدازآ  ص )  ) ربمایپ هکم ، حتف  رد  هک  درک ، وا  كرشم  ناکاین  هب  هراشا  دیزی ، هب  ءاقلطلا  نبای  باطخ  اب  س )  ) بنیز ترضح 
: تفگ دیزی  هب  زین  ع )  ) داجس ماما 

. دندوب رافک  رادمچرپ  وت  دج  ردپ و  اما  دوب  ص )  ) هَّللالوسر رادـمچرپ  بازحا  دـحا و  ردـب و  گنج  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نم  دـج 
دوب و ادـخ  لوسر  ثاریم  هک  ار  یـسایس  تردـق  ناـمه  دوب و  ع )  ) هللا لآ  دـض  رب  ناـقفانم  ناکرـشم و  ياـههنیک  دـیدجت  هنحـص  ـالبرک 

. تسا خیرات  ياهیتفگش  زا  نیا  دنتفرگ و  راک  هب  لوسر  ترتع  دض  رب  داتفا  نمشد  تسد  هب  هنابصاغ 
: دومرف نینچ  هفوک  هاپس  هب  اروشاع  رد  شیوخ  هباطخ  رد  ع )  ) ءادهشلادیس
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میدوب هتخورفا  ام  امش و  نانمشد  رب  هک  ار  یشتآ  دیدیشک و  ریشمش  ام  يور  هب  دیدرک و  زیت  ام  هیلع  میداد  ناتتسد  هب  ام  هک  ار  يریشمش  »
!« دیدش تسدمه  هَّللاءایلوا  دض  رب  ادخ  نانمشد  اب  دیتخورفا و  ام  دوخ  رب 

انباقر و یف  افیس  انیلع  متللس  رگید : لقن  رد  انودع … و  مکودع و  یلع  اهانمرضا  اران  انیلع  متششح  انیدیا و  یف  ناک  افیس  انیلع  متذحـشف 
. مکئادعال مهیلع  ادی  مکئایلوا و  یلع  ابلا  متحبصاف  نتفلاران …  انیلع  متششح 

؟ دش هتشک  شدج  ریشمش  هب  ع )  ) نیسح هک  تسین  یبرع  نب  رکبوبا  نخس  نامه  نیا  ایآ 
؟ هدج فیسب  لتق  انیسح  نا 

يریت دنزیم ، ع )  ) رغـصا یلع  يولگ  رب  هلمرح  هک  ار  يریت  دنکیم و  اهر  ینیـسح  يودرا  يوس  هب  اروشاع  حبـص  دعـس  رمع  هک  ار  يریت 
؟ تسشن ربمایپ  بلق  رب  دش و  اهر  هفیقس  رد  هک  تسین 

؟ دمآ دورف  نید  رگج  رب  ای  تسشن  رغصا  هرجنح  رب  ریت ، نآ  ایآ  و 
: یناپمک هَّللاهیآ  موحرم  تسا  هدورس  هتفایرد و  قیمع  بوخ و  هچ 

هل دهم  نم  هامر  امنا  هلمرح و  هامر  ذا  هامر  امف 
هفیلخلا دی  یلع  هسوق  هفیقسلا و  بناج  نم  یتا  مهس 

یبنلا هجهم  نیدلا و  دبک  لب  یبصلا  رحن  همهس  باصا  ام  و 
هنوگ هب  هعیـش  مالـسا و  خـیرات  ریـسم  دـمآیمن و  شیپ  دوب  اروشاع  رد  نآ  جوا  هک  يدـعب  ياـهتیانج  زگره  دوبن  هفیقـس  موش  هعقاو  رگا 

(580 . ) دوب يرگید 

ع)  ) نینمؤملاریما ترضح  تانایب  رد  هفیقس 

نایرج زا  نخـس  شتفالخ ) نامز  رد  ( ) ع  ) یلع نانمؤم  ریما  روضح  رد  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خیـش  موحرم 
هک میروآیم ) اجنیا  رد  هغالبلاجهن  زا  ار  نآ  ام  هک  ، ) دومرف ار  ریز  حورشم  نخس  دمآ ، نایم  هب  نامز ) نآ  ات  ادخ  لوسر  زا  دعب   ) تفالخ

: تسا نینچ  شاهمجرت 
تموـکح ندروآرد  شدرگ  رد  نم  تسنادیم  یکین  هب  هک  یلاـح  رد  درک ، نـت  رب  ار  تفـالخ  يادر  رکبوـبا )  ) ینـالف ادـخ  هـب  دـنگوس 

نماد زا  لامک  ملع و  ياههمشچ  اهلیس و  هک  تسنادیم  وا  دخرچیمن ) نآ  نودب  ایسآ  هک   ) متسه ایسآ  ياهگنس  روحم  دننامه  یمالـسا 
. تسین نم  دنلب  راکفا  هب  لوصو  يارای  ار  زاورپ  دنلب  ناگدنرپ  دراد و  نایرج  مدوجو ، راسهوک 

اهنت تسد  اب  هک  مدوب  هتفرورف  رکف  نیا  رد  هک  یلاح  رد  متفر ، رانک  مدـیچیپ و  نآ  زا  ار  منماد  متخاـس و  اـهر  ار  تفـالخ  يادر  نم  سپ 
ار ناریپ  هک  یطیحم  منک ، ربص  دـندوب ، هدرک  داجیا  هک  یملظ  ناقفخ و  طیحم  رد  هکنیا  ای  منک و  ماـیق  یّقح  نتفرگ  يارب  رواـی ) نودـب  )

. دزاسیم نیگهودنا  هدیجنر و  رمع ، رخآ  ات  ار  نامیا  اب  نادرم  ریپ و  ار  ناناوج  هدوسرف و 
َو  » هک مدوب  یـسک  دننام  یلو  مدیزگرب ، ار  تماقتـسا  ربص و  هار  ور  نیا  زا  تسا ، رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  يرابدرب  ربص و  مدید  ماجنارس 
ار مثاریم  هک  مدیدیم  دوخ  مشچ  اب  تسا ، هدش  شریگولگ  ناوختسا ، هدرک و  رپ  ار  وا  مشچ  كاشاخ ، ًاجَش :» ِْقلَْحلا  ِیف  ًيذَق و  ِْنیَْعلا  ِیف 

. درپس باّطخ ) رسپ   ) یمّود هب  ار  تفالخ  شدوخ  زا  دعب  تفر و  ایند  زا  یلّوا  هکنیا  ات  دنربیم ، تراغ  هب 
: دیوگیم هک  دش  لّثمتم  رعاش ، یشعا  لوق  هب  ع )  ) یلع ماما  اجنیا  رد 

(581  ) ِِرباج یِخَا  َناّیَح  ُمْوَی  َو  اهِروُک  یلَع  یِمْوَی  ام  َناّتَش 
ردارب ناّیح  اب  هک  هتـشذگ  رد  یلو  متـسه ، یتخـس  راتفرگ  مراوس و  رتش  ناـهوک  رب  زورما  تسا ! قرف  زورما ، زورید و  نیب  رایـسب  هچ  هک  »

« مدربیم رس  هب  شیاسآ  لامک  رد  مدوب  رباج 
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! اتفگش
، گرم ماگنه  شدوخ  دـننک ) خـسف  ار  شتعیب  نم  دوجو  اب  و  ، ) دـنهاوخب ار  شرذـع  تساوخیم  مدرم  زا  دوخ  تایح  رد  هک  رکبوبا )  ) وا

رایتخا رد  ار  نآ  دندومن و  تمسق  دوخ  نایم  ریش  ناتـسپ  ود  دننام  ار  تفالخ  رفن …  ود  نیا  درک و  دقع  يرگید  يارب  ار  تفالخ  سورع 
. دوب بلطشزوپ  هابتشا و  رپ  وخدنت و  نشخ و  تخس  یناسنا  هک  داد  رارق  یسک 

دوشیم هراپ  رتش  ینیب  دنکن ، اهر  دراد و  هگن  تخس  ار  شراهم  وا  نابراس  رگا  هک  دوب  شکرس  رتش  دننامه  هک  دش  تفالخ  سیئر  یسک 
ماگ تسار  هار  رد  دـنداتفا و  هابتـشا  هب  رمع )  ) وا ناـمز  رد  مدرم  ادـخ  هب  دـنگوس  دـتفیب ، تکـاله  هاـگترپ  رد  دراذـگب  دازآ  ار  وا  رگا  و 
ایند زا  زین  وا  ات  متفرگ ، شیپ  ار  یئابیکـش  يرابدرب و  هار  هام ) شـش  لاس و  هد   ) تّدـم نیا  رد  نم  سپ  دنتـسج ، يرود  قح  زا  دـنداهنن و 

هب هانپ  یتسار  هب  دومن ، اهنآ  زا  یکی  شرادنپ  هب  ارم  داد و  رارق  يروش )  ) یتعامج نایم  رد  ار  تفالخ  شیگدنز ، رخآ  ياهزور  رد  تفر ،
مدـمآ و هاتوک  مه  زاب  یلو  دـنهد ، رارق  اهنآ  فیدر  رد  ارم  نونکا  هک  دـندرکیم  هسیاقم  اهنآ  اب  ارم  هک  دوب  تقو  هچ  اروش ، نیا  زا  ادـخ 

يرگید تفاـت و  رب  يور  نم  زا  نم  اـب  شاهـنیک  رطاـخ  هـب  صاـقو ) دعـس   ) اـهنآ زا  یـضعب  مدـش  رـضاح  اـهنآ  ياروـش  رد  مدرک و  ربـص 
( ریبز هحلط و   ) رگید رفن  ود  نآ  تشاد و  مّدقم  ار  يدـنواشیوخ  نامثع ) اب  یـشیوخ  رطاخ  هب  نامثع ، يردام  رهاوخ  رهوش  نمحّرلادـبع  )

تسدب ار  تفالخ  روما  مامز  دش و  هدنرب  نامثع )  ) یمّوس هجیتن  رد  دنتفر و  رگید  هار  هب  تسین ، دنیاشوخ  شرکذ  هک  یتاهج  رطاخ  هب  زین 
شیراکمه هب  شردپ  ناگتـسب  تشادن ، نآ  ندروخ  لاملاتیب و  نتـشابنا  زج  یمیمـصت  هدمآرب ، مکـش  روخ و  رپ  رتش  دننامه  وا  تفرگ ،

يارب دـنروخیم ، ار  ناهایگ  یبیجع  صرح  اـب  دـنربیم و  موجه  رازفلع  يوس  هب  ناراـهب  هک  ياهنـسرگ  نارتش  نوچمه  اـهنآ  دنتـساخرب ،
هابت ار  شراک  شتسیاشان ، رادرک  دش و  هبنپ  تفالخ ) ماکحتسا   ) يارب شیاههتفاب  ماجنارس  دندروآرب ، نیتسآ  زا  تسد  ادخ  لاوما  ندیعلب 

. تخاس

س)  ) ارهز ترضح  تانایب  رد  هفیقس 

! نانآ رب  ياو 
ایند و رما  رد  قذاح  هاگآ و  ناملاع  زا  نیبم و  یحو  اب  نیمألاحور  لوزن  لحم  توبن و  ياـههیاپ  تلاـسر و  دـنلب  ياـههوک  زا  ار  تفـالخ 

. تسا راکشآ  ِنایز  نیا  هک  دینادب  دندناشک . اجک  هب  نید 
؟ دندیدنسپیمن ار  يزیچ  هچ  ع ))  ) یلع  ) نسحلا وبا  زا 

رد وا  زومآتربع  ياهدروخرب  شیاـههلمح و  تدـش  شگرم و  زا  وا  یئاورپیب  شریـشمش و  تبالـص  زا  دـندوب  یـضاران  مسق ، ادـخ  هب 
. یهلا رما  رد  وا  بضغ  دنوادخ و  باتک  رد  وا  رحبت  زا  گنج و 

!؟ دندرک باختنا  ع )  ) یلع ياج  هب  ار  یسک  هچ 
تفرگیم و سنا  وا  اب  دـندرکیم  يراددوخ  دوب  هدرپس  ع ))  ) یلع  ) وا هب  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  يراـهم  نتفرگ  زا  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب 

بارطـضا هب  نآ  هراوس  دوشن و  هتـسخ  نآ  هدـنهد  تکرح  دـنکن و  یمخز  ار  راهم  نتـسب  لحم  هک  دادیم  ریـس  یمارآ  هب  نانچ  ار  ناـنآ 
دولآلـگ نآ  يوس  ود  دـشاب و  زیربل  رهن  فرط  ود  زا  نآ  بآ  هک  دُربیم  عیـسو  لـالز و  اراوگ و  ناوارف و  یبآ  رـس  رب  ار  ناـنآ  و  دـتفین .
درکیمن هدافتسا  نآ  زا  دوخ  یلو  تسا  هدیدنـسپ  ار  یباریـس  نانآ  يارب  هک  یلاح  رد  و  دروآیم . نوریب  باریـس  اجنآ  زا  ار  نانآ  دوشن و 

(582 . ) یگنسرگ تدش  عفد  باریس و  شطع  عفر  ردق  هب  رگم 
يدوز هب  سپ  دـندینادرگ ، يور  قح  زا  نانآ  یلو  دـشیم ، هدوشگ  نانآ  رب  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  دـندرپسیم  وا  هب  ار  تفـالخ  رگا  و 

دناهدرک بسک  هچنآ  يازـس  يدوز  هب  دندومن  ملظ  هک  یناسک  دیامنیم و  هذخاؤم  دـناهدرک  بسک  دوخ  يارب  هچنآ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ 
. دنوش یتبقاع  نینچ  عنام  دنناوتیمن  دسریم و  نانآ  هب 
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تفالخ بصغ  تبقاع  ینیبشیپ 

بجعت هب  ار  وت  هثداح  نیمه  هک  نادـب  ینک  بجعت  رگا  و  داد ! دـهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  یبیجع  رما  راگزور  ياهدـنز  ات  و  ونـشب . ایب و  ناه ،
! تسا هتشاداو 

!؟ دندروآ يور  وس  مادک  هب 
!؟ دندومن اکتا  هاگهیکت  مادک  هب  و 

!؟ دندومن دامتعا  هیاپ  مادک  هب  و 
!؟ دندز گنچ  زیواتسد  مادک  هب  و 

!؟ دندش هریچ  نانآ  رب  دندرک و  مادقا  هّیرذ  نیمادک  دض  رب  و 
!؟ دندومن اهر  یسک  هچ  يارب  دندرک و  باختنا  یسک  هچ  يارب  و 

! یناتسود دب  هچ  یتسرپرس و  دب  هچ 
. تسا ینیزگیاج  دب  هچ  نیملاظ  يارب  و 

رارق دوخ  نادـمتعم  ياج  هب  ار  ناگیامورف  هاگآ و  ریلد  ياج  هب  ار  نادان  يوسرت  نازاتـشیپ و  ياـج  هب  ار  ناگدـنام  سپ  دـنگوس  ادـخ  هب 
یلو دندسفم  نانآ  هک  دینادب  دنهدیم . ماجنا  یتسرد  راک  دننکیم  نامگ  هک  یموق  دنوش  نامیشپ  داب و  هدیلام  كاخ  رب  ناشینیب  دنداد .

. دننادیمن دوخ 
! نانآ رب  ياو 

؟ دوش تیاده  هکنآ  رگم  هتفاین ، تیاده  دوخ  هک  یسک  ای  تسا  يوریپ  هب  رتراوازس  دنکیم  تیاده  قح  هب  هک  یسک  ایآ 
!؟ دینکیم مکح  هنوگچ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  امش 

ع)  ) یلع قح  بصغ  اب  تما  تراسخ 

نآ زا  هاگنآ  ددرگ . رهاظ  شاهرمث  ات  دینامب  رظتنم  یهاتوک  نامز  سپ  تسا ! هدش  رادراب  هنتف  نونکامه  دنوادخ ، یلازی  هب ال  مسق  دـینادب 
هیاپ ناینیشیپ  هچنآ  هجیتن  زا  ناگدنیآ  دننکیم و  نایز  لطاب  لها  هک  تسا  هاگنآ  دیـشونب . هدنـشک  خلت  مس  هزات و  نوخ  زا  زیربل  ياهساک 

. دنوشیم هاگآ  دناهدراذگ 
زواجتم هبلغ  رهق و  هدنرب و  يریشمش  رب  ار  امـش  داب  تراشب  دینک و  يوق  هنتف  لوزن  يارب  ار  دوخ  بلق  دینک و  تحار  ار  دوخ  لایخ  سپس 

دراذگیم و یقاب  یمک  زیچ  امـش  يارب  دنکیم و  تراغ  ار  یمومع  لاوما  هک  نیملاظ  یئوگروز  یمومع و  یمئاد و  جرم  جره و  ملاظ و 
. دیامنیم دوبان  هدرک و  ورد  ار  امش  عمج 

! امش رب  سوسفا 
؟ دیوشیم یمگ  رد  رس  راچد  هک  یماگنه  دوب  دیهاوخ  هنوگچ 

!؟ دیتسین لیام  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  مینالوبقب  امش  هب  روز  هب  ار  قح  ایآ 

ص)  ) ربمایپ تلحر  تیلست  زا  سپ  نیقفانم  تایانج 

رمع نابز  زا   یسلجم همالع  لقن 
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هدرک تیاکح  نآ  رد  س )  ) ارهز اب  ار  دوخ  يارجام  هک  هدروآ  راونالاراحب  رد  هیواـعم  يارب  مود  هفیلخ  زا  ياهماـن  دـهع  یـسلجم  همـالع 
. تسا

: هدمآ نآ  رد  هلمج  زا 
: متفگ وا  هب  هک  هّضف  كزینک  مشک . نوریب  ینابز  هب  ار  وا  رگم  ات  مدمآ  یلع  هناخ  هب  »

: تفگ دناهدرک ؛ عامجا  وا  تفالخ  رب  ناناملسم  هک  دیآ  نوریب  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  وگب  یلع  هب 
. تسا لوغشم  نینمؤملاریما 

: متفگ
. میروآیم نوریب  هارکا  هب  ار  وا  میوشیم و  لخاد  ّالا  دیآ و  نوریب  وگب  وا  هب  نک و  شومارف  ار  نیا 

. دمآ نوریب  همطاف 
: تفگ داتسیا و  رد  تشپ 

؟ دیهاوخیم هچ  دییوگیم و  هچ  وگغورد ؛ ناهارمگ  يا 
: متفگ
! همطاف
: تفگ

!؟ یهاوخیم هچ  رمع !
؟ تسا هتسشن  هدرپ  تشپ  شدوخ  هداتسرف و  خساپ  يارب  ار  وت  هک  هدش  هچ  ار  تیومع  رسپ  متفگ 

: تفگ
 … درک مامت  وت  رب  ار  تجح  دروآ و  نوریب  ارم  وت  نایغط  یقش ! يا 

: متفگ
. دیایب نوریب  وگب  یلع  هب  نک و  نوریب  ترس  زا  ار  هنانز  ياههناسفا  لیطابا و  نیا 

. تسا فیعض  سب  ناطیش  بزح  هک  یلاح  رد  یناسرتیم ؟ ناطیش  بزح  زا  ارم  رمع ! یتسین ، ام  مارتحا  دروم  تفگ 
: متفگ

. میربیم تعیب  يارب  ار  یلع  اـی  مشکیم  شتآ  هب  ار  ناـنآ  منزیم و  شتآ  شناـنکاس  يور  هب  ار  هناـخ  مروآیم و  مزیه  دـیاین ، یلع  رگا 
: متفگ دیلو  نب  دلاخ  هب  مدز . متفرگ و  ار  ذفنق  هنایزات 

. منزیم شتآ  ار  هناخ  مدوخ  دینک . مهارف  مزیه  نادرم  اب  وت 
: تفگ همطاف 

درادزاب رد  ندرک  زاب  زا  ارم  ات  تشاذـگ  رد  تشپ  ار  دوخ  ياهتـسد  همطاـف  نینمؤملاریما . نمـشد  وا و  لوسر  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا 
. متسناوتن منک . زاب  ار  رد  متساوخ 

رد مد  زا  موش و  مرن  هک  دوب  کیدزن  مدینشیم . ار  شاهیرگ  هلان و  يادص  نم  تفرگ و  شدرد  هکنانچ  مدز  شیاهتـسد  هب  هنایزات  اب  سپ 
 … مدروآ دای  هب  ار  برع  ناریلد  نوخ  هب  وا  صرح  یلع و  ياههنیک  اما  مدرگزاب ،

. دوب هدش  ناهنپ  نآ  تشپ  دوب و  هدنابسچ  نآ  هب  ار  شمکش  همطاف  هک  مدز  رد  هب  يدگل  سپ 
: تفگ هک  مدینش  درک  ور  ریز و  ار  هنیدم  شدایرف  هک  مدرک  نامگ  هک  دز  دایرف  نانچ 

! هَّللالوسر ای  ردپ !
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؟ دوشیم راتفر  ترتخد  هبیبح و  اب  هنوگ  نیا 
! هّضف هآ 

. تسا هتفرگ  نامیاز  درد  ار  وا  هک  مدینش  و  دش . هتشک  ممکش  لخاد  نینج  مسق  ادخ  هب  هک  ریگب  ارم 
. دوب هداد  هیکت  راوید  هب  وا 

مدز یلیس  شاهنوگ  هب  نانچ  هعنقم  يور  زا  تفرگ . ار  مدید  يولج  هک  داتـسیا  ملباقم  رد  ياهنوگ  هب  مدش . لخاد  مدنار و  لخاد  هب  ار  رد 
. داتفا نیمز  يور  دش و  هدنک  شاهراوشوگ  هک 

. دمآ نوریب  یلع 
: متفگ دندوب ، ود  نآ  اب  هک  یناسک  ذفنق و  دلاخ و  هب  مدیود و  نوریب  تعرس  هب  دیآیم ، هک  مدرک  ساسحا  نوچ 

«. مدرک ادیپ  تاجن  یگرزب  رطخ  زا 
: هدمآ يرگید  تیاور  رد 

. میرادن ار  وا  تقاط  مه  اب  همه  هدمآ . نوریب  هناخ  زا  هک  تسا  یلع  نیا  متسین . نمیا  مدوخ  رب  کنیا  مدش و  بکترم  یگرزب  تیانج  »
. دمآ نوریب  یلع 

همطاف يور  ار  شنهاریپ  یلع ، دنک . هثاغتسا  گرزب  يادخ  زا  دوب ، هدیسر  وا  هب  هچنآ  زا  دنک و  زاب  ار  نآ  ات  درب  رس  هب  ار  شناتـسد  همطاف 
: تفگ وا  هب  تخادنا و 

! ادخ لوسر  رتخد 
. باذع هن  شاب  تمحر  تخبنوگن  قلخ  نیا  يارب  نانز ! رورـس  يا  زین ، وت  سپ  تسا ، هداتـسرف  تمحر  نایناهج  يارب  ار  تردپ  دنوادخ 

. دیمان نسحم  ار  وا  یلع  هک  درک  طقس  ار  ینینج  دش و  هناخ  دراو  دش . تخس  شنامیاز  درد 
شاهناخ زا  تشاد ، رارق  هرـصاحم  رد  هک  ار  وا  مدـمآ و  دوش . مکحم  نانآ  هب  مبلق  هکلب  یلع  اب  هلباقم  يارب  هن  مدرک  مهارف  داـیز  یتیعمج 

: تفگیم رکبوبا  مدروآ …  نوریب 
! رمع وت  رب  ياو 

(583 ( .»!؟ يدرک همطاف  اب  هک  دوب  يراک  هچ 

ع)  ) قداص ماما  زا  لضفم  لقن 

نیا رد  هلمج  زا  دـیوگیم . نخـس  ناگدرم  یخرب  تعجر  و  جـع )  ) تّجح ماما  زا  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  لّـضفم 
: هدمآ تیاور 

يربک هقیدص  ناتـسد  هب  ندز  هنایزات  ناشیور و  رب  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف ، نینمؤملاریما ، هناخ  رد  ندز  شتآ  یـسراف ، ناملـس  ندز  »
نیسح نسح ، همطاف ، نینمؤملاریما ، هناخ  ندز  شتآ  يارب  رد  رانک  نآ  تشابنا  مزیه ، عمج  نسحم … و  طقس  وا و  مکـش  و  س )  ) همطاف

: تفگ وا  نخس  رد و  تشپ  زا  نانآ  هب  وا  باطخ  همطاف و  جورخ  رد و  ندز  شتآ  هّضف ، موثلکما ، بنیز ، و 
! رمع وت  رب  ياو 

ار ادـخ  رون  يربـب و  نیب  زا  ینک و  عطق  اـیند  زا  ار  ادـخ  لوسر  لـسن  یهاوـخیم  ینکیم ؟ لوـسر  ادـخ و  هب  هک  تسا  یتراـسج  هچ  نیا 
 … ینک شوماخ 

: تفگ رمع 
.»!؟ امش همه  ندز  شتآ  ای  ار و  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  یلع  ندمآ  نوریب  ای  نک  باختنا  تدوخ 
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: هدمآ تیاور  نیا  رد 
هقلح شیوزاب  يور  دنبوزاب  نوچمه  هک  دز  س )  ) ارهز يوزاب  هب  نانچ  هنایزات  اب  رمع  دنک و  زاب  ار  رد  ات  درک  هناخ  دراو  ار  شتسد  ذفنق  »

موجه نسحم و  ندش  طقس  تشاد و  مکش  رد  ههام  شـش  ار  نسحم  یلاح  رد  دروخ  س )  ) همطاف مکـش  هب  هک  دیبوک  رد  هب  يدگل  دز و 
: تفگیم تسیرگیم ، دنلب  دنلب  س )  ) همطاف تسکش ، شاهراوشوگ  هکنانچ  س )  ) ارهز هب  ندز  یلیس  دیلو ، نب  دلاخ  ذفنق ، رمع ،

! هَّللالوسر او  ردپ !
«. دنشکیم شمکش  رد  ار  شدنزرف  دننزیم و  ار  وا  دننکیم ، بیذکت  ار  همطاف  ترتخد 

(584 . ) درک طقس  ار  نسحم  تفرگ و  نامیاز  درد  رد ، ندنار  دندز و  وا  مکش  هب  هک  يدگل  رثا  رد  … 

س)  ) ارهز ترضح  نابز  زا  هناخ  يارجام  لقن 

(: س  ) ارهز ترضح 
دنگوس مردپ  ادخ و  هب  ار  نانآ  مداتـسیا و  رد  تشپ  دننزب . شتآ  ار  ام  هناخ  هک  دندروآ  شتآ  دندرک و  عمج  ام  هناخ  رد  رب  يدایز  مزیه  »
نوچمه هکناـنچ  دز  میوزاـب  هب  تفرگ و  رکبوـبا  مـالغ  ذـفنق  تسد  زا  ار  هناـیزات  رمع  دـنوش . فرـصنم  دـنرادرب و  اـم  زا  تسد  هک  مداد 

هلعـش شتآ  مداتفا . رد  يور  هب  مدوب ، نتـسبآ  هک  نم  دنار . نم  فرط  هب  ار  نآ  دز و  رد  هب  يدـگل  سپ  دز . هقلح  میوزاب  رود  هب  دـنبوزاب 
نـسحم تفرگ و  نامیاز  درد  ارم  دش و  هدنک  مشوگ  زا  ماهراوشوگ  هک  دز  یلیـس  ارم  نانچ  سپـس  تخادـگیم . ار  متروص  دیـشکیم و 

(585 «. ) مدروآ ایند  هب  هتشک  ار  هانگیب 

یلاله سیق  نب  میلس  لقن 

: دنتفگ هک  دنکیم  تیاور  سابع  نب  هَّللادبع  ناملس و  زا  ار  هیضق  نیا  سیق  نب  میلس 
ذفنق دیلو و  نب  دلاخ  تسجرب و  كانبضغ  رمع  دیایب . ناشدزن  دشن  رضاح  یلع  اما  دنداتسرف  یلع  لابند  هب  اهراب  رکبوبا ، اب  تعیب  زا  سپ  »

. دوب هتسشن  رد  تشپ  س )  ) همطاف دیسر . یلع  هناخ  رد  هب  ات  داتفا  هار  سپس  دنروایب . شتآ  مزیه و  هک  داد  روتسد  دز و  ادص  ار 
. دوب هدش  رغال  فیحن و  شمسج  تسبیم و  ار  شرس  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ 

: داد ادن  سپس  دز ، رد  رمع 
. نک زاب  ار  رد  بلاط ! یبا  رسپ 

: تفگ س )  ) همطاف
!؟ ینکیمن اهر  نامدوخ  لاح  هب  ار  ام  راک ، هچ  ام  اب  ار  وت  رمع !

: تفگ
. مینزیم شتآ  ناتیور  هب  ار  هناخ  ّالا  نک و  زاب  ار  رد 

: تفگ همطاف 
!؟ يروآیم موجه  نم  رب  يوشیم و  دراو  نم  رب  ماهناخ  رد  يرادن ، اورپ  لجوزع  دنوادخ  زا  رمع !

دایرف دمآ و  وا  يوس  هب  همطاف  دـنار . لخاد  هب  ار  نآ  رمع  سپ  تخوس . رد  دز . شتآ  ار  رد  تساوخ و  شتآ  ددرگرب . دـشن  رـضاح  رمع 
: دیشک

(586 … «. ) هَّللالوسر ای  ردپ !
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« دیفم خیش  لقن 

: هدمآ دیفم  خیش  تیاور  رد 
: تفگ وا  هب  داتسرف و  ار  ذفنق  باطخ ، نب  رمع 

: وگب نانآ  هب  نک و  عمج  شاهناخ  رد  رب  ار  اهمزیه  ّالا  دندش و  هک  دندش  جراخ  رگا  نک . نوریب  هناخ  زا  ار  نانآ 
. دز یهاوخ  شتآ  ناشیور  هب  ار  هناخ  دنیاین ، نوریب  رگا 

: داد ادن  دندیسر ، ع )  ) یلع هناخ  رد  هب  ات  داتفا  هار  هفیذحوبا  مالغ  ملاس  یفقث و  هبعش  نب  هریغم  هلمج  زا  یتعامج  هارمه  شدوخ  سپس 
! ادخ لوسر  رتخد  همطاف 

 - مسق ادـخ  هب  ّالا -  دـنوش و  لخاد  دـناهدش ، لخاد  نآ  رد  ناناملـسم  هچنآ  رد  ات  نک  نوریب  دـناهدش ، لسوتم  تاهناخ  هب  هک  ار  یناسک 
(587 . ) تسا روهشم  ثیدح  نیا  منزیم . شتآ  ار  نانآ 

: هدمآ رگید  نتم  کی  رد 
هب ربخ  نیا  دـنتفریم . ناشراک  لابند  هب  سپـس  دـندرکیم . تروشم  وا  اب  دـندمآیم و  همطاف  دزن  ریبز  یلع و  دـش ، تعیب  رکبوبا  اب  یتقو 

: تفگ دمآ و  همطاف  دزن  دیسر . رمع  شوگ 
! ادخ لوسر  رتخد  »

. تسین رتینتشاد  تسود  میارب  تردپ  زا  قلخ  زا  يدحا  مسق ، ادخ  هب 
نوریب رمع  نوچ  دـننز . شتآ  ناشیور  هب  ار  رد  هک  مهد  روتـسد  دـنیآ ، درگ  وت  دزن  دارفا  نیا  رگا  هک  دوشیمن  نم  عنام  نیا  مسق  ادـخ  هب 

. دندمآ همطاف  دزن  نانآ  تفر ،
: تفگ

. دز دهاوخ  شتآ  ناتیور  هب  ار  رد  دیتشگزاب ، رگا  هک  دروخ  دنگوس  ادخ  هب  دمآ و  نم  دزن  رمع  هک  دینادیم 
هدنکارپ شدزن  زا  دیشیدنیب …  بوخ  دیوش و  هدنکارپ  یبایماک  اب  سپ  درک . دهاوخ  لمع  هدرک ، دای  دنگوس  هچنآ  هب  وا  هک  مسق  ادخ  هب 

(588 «. ) دنتشگن زاب  شدزن  دندرکن ، تعیب  ات  دندش و 
. دش لمع  نادب  هک  تسا  يزیچ  نیا  هناخ و  هن  دیوگیم  نخس  رد  ندز  شتآ  زا  يو  هظحالم :

دراو یـسک  شاهزاجا  نودـب  هک  تشادـن  کش  وا  تسب . ناشیور  هب  ار  رد  دـید ، ار  اهنآ  س )  ) همطاف میدیـسر و  هناخ  رد  هب  نوچ  : » رمع
نوریب ندرگ  هب  نامسیر  ار  یلع  دندش و  هناخ  دراو  سپـس  تسکـش . دوب ، امرخ  هخاش  زا  هک  ار  نآ  دز و  رد  هب  يدگل  رمع  دش . دهاوخن 

(589 «. ) دندرب
: دومرف س )  ) همطاف هرابرد  ع )  ) یلع هب  دوخ  تیصو  رد  ص )  ) ربمایپ

دنک و تیذا  ار  وا  تسود  هک  یـسک  رب  ياو  دـنزب ، شتآ  ار  شاهناخ  هک  یـسک  رب  ياو  دـنک ، کته  ار  وا  تمرح  هک  یـسک  رب  ياو  »… 
 … «. دگنجب وا  اب  دزادنا و  تمحز  هب  ار  وا  هک  یسک  رب  ياو 

« یناشاک ضیف  لقن 

: یناشاک ضیف 
. دمآ ع )  ) نینمؤملاریما لزنم  هب  نانآ  اب  دروآ و  درگ  ار  ناقفانم  ءاقلط و  زا  یتعامج  رمع  سپس  »… 

: دیشک دایرف  دش ، هجاوم  هتسب  رد  اب  نوچ 
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! یلع
. دناوخیم ار  وت  ادخ  لوسر  هفیلخ  هک  ایب  نوریب 

: دیشک دایرف  رمع  دننز . شتآ  ار  نآ  هک  دندروآ  شتآ  دنتشاذگ و  رد  مد  دندروآ و  مزیه  دندرکن . زاب  ناشیارب  ار  رد 
. مینزیم شتآ  ار  نآ  دینکن ، زاب  ار  رد  رگا  مسق ، ادخ  هب 

دـندرک و ترپ  ار  وا  دوش ، ورهبور  نانآ  اب  هکنآ  زا  شیپ  درک . زاب  ار  رد  تساخرب و  دـننزیم ، شتآ  ار  شاهناخ  هک  تسناد  همطاـف  نوچ 
. دش ناهنپ  رد  تشپ  همطاف 

دندروآ نوریب  روز  هب  هتفرگ  ار  شنابیرگ  دندش و  عمج  شرود  دندرب و  شروی  دوب ، هتسشن  شـشرف  يور  هک  ع )  ) نینمؤملاریما هب  سپس 
. دندرب دجسم  هب  ناشک  ناشک  و 

: تفگ دش و  لئاح  شرهوش  نانآ و  نیب  همطاف 
! امش رب  ياو  دیشکب . متس  هب  ار  میومع  رسپ  هک  مراذگیمن  دنگوس ، ادخ  هب 

ام هب  کّسمت  ّتبحم و  يوریپ ، هب  ار  امـش  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یلاح  و  دـیدرک . تنایخ  وا  لوسر  ادـخ و  هب  تیبلها  ام  قح  رد  دوز  هچ 
: دومرف لاعتم  دنوادخ  درک و  شرافس 

(590 «. ) یبرقلا یف  هّدوملا  ّالا  ًارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  »
تشپ و هب  هنایزات  اب  ذـفنق  دـنزب . هنایزات  اب  ار  وا  هک  داد  ناـمرف  ذـفنق  هب  رمع  دـندرک . اـهر  س )  ) همطاـف رطاـخ  هب  ار  ع )  ) یلع مدرم  رتشیب 

دوب وا  طقس  ببـس  نیرتیوق  تبرـض  نیمه  دنام . یقاب  شفیرـش  مسج  رد  نآ  رثا  تخاس و  روجنر  تخـس  ار  وا  هکنانچ  دز  همطاف  يولهپ 
(591 … « ) دوب هدیمان  نسحم  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک 

یلو دزاس  اهر  ناشتسد  زا  ار  وا  رگم  ات  دناسر  وا  هب  ار  دوخ  همطاف  دنتشاد . هگن  رکبوبا  ربارب  رد  دندرب و  دجـسم  هب  ار  ع )  ) نینمؤملاریما و 
(592 … « ) درک هراشا  نآ  هب  تفر و  شردپ  ربق  يوس  هب  سپ  تسناوتن .

« یکرک ققحم  لقن 

مان هب  همطاف  نینج  طقـس  رد و  رانک  رد  مزیه  عمج  هناخ و  ندز  شتآ  هب  دـیدهت  تعیب ، يارب  یلع  زیمآتناـها  ندـیبلط  و  : » یکرک ققحم 
زا  ) يریگ ماقتنا  ملظ و  باکترا  هب  ار  نارگید  ات  دـندروآ  نابز  هب  ار  لئاسم  نیا  دـناهدرک ، تیاور  ام  ياملع  هک  هنوگناـمه  اذـل  نسحم و 

(593 «. ) دنیامن کیرحت  هناخ ) نانکاس 

تّنس لها  لقن 

هنارزیخ نبا  لقن 

: دیوگیم دوخ  ررغ  رد  هنارزیخ  نبا 
: تفگ ملسا  نب  دیز  »

: تفگ همطاف  هب  رمع  میدروآ . همطاف  هناخ  رد  هب  مزیه  رمع  هارمه  تعیب ، زا  شنارای  یلع و  عانتما  ماگنه  هک  مدوب  یناسک  زا  نم 
. منزیم شتآ  شنانکاس  اب  ار  هناخ  ّالا  نک و  نوریب  دنتسه  هناخ  رد  هک  ار  یناسک 

: تفگ
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. دندوب هناخ  رد  ص )  ) ربمغیپ باحصا  زا  یهورگ  نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ،
: تفگ همطاف 

!؟ ینزیم شتآ  ار  منادنزرف 
: تفگ

(594 «. ) منزیم شتآ  شلها  اب  ار  هناخ  ای  دننکیم و  تعیب  دنیآیم و  نوریب  ای  مسق ، ادخ  هب  يرآ 

هبیش یبا  نبا  لقن 

: دنکیم لقن  نینچ  حیحص  دنس  هب  فنصملا ، باتک  فلوم  ( 159  - 235  ) هبیش یبا  نب  رکبوبا 
یف نوعجتری  اـهنورواشیف و  ص )  ) هللالوسر تنب  همطاـف  یلع  نالخدـی  ریبزلا  یلع و  ناـک  ص )  ) هللالوسر دـعب  رکب  یبـال  عیوب  نیح  هنا  »

. مهرما
. همطاف یلع  لخد  یتح  جرخ  باطخلا  نب  رمع  کلذ  غلب  املف 

: لاقف
نا یعن  امب  كاذ  ام  هللا  میا  کنم و  کیبا  دـعب  انیلا  بحا  دـحا  نم  اـم  کـیبا و  نم  اـنیلا  بحا  دـحا  نم  اـم  هللا  و  ص )  ) هللالوسر تنب  اـی 

. تیبلا مهیلع  قرحی  نا  مهترما  نا  كدنع ، رفنلا  ءالوه  عمتجا 
: لاق

. اهوءاج رمع  جرخ  امف 
: تلاقف

(595 «. ) هیلع فلح  امل  نیضمیل  هللا  میا  تیبلا و  مکیلع  نقرحیل  متدع  نئل  هللااب  فلح  دق  ینءاج و  دق  رمع  نا  نوملعت 
هب بلطم  نیا  هک  ینامز  دـنتخادرپیم . ینزیار  وگتفگ و  هب  وا  اب  همطاف  هناخ  رد  ریبز  یلع و  دـندرک ، تعیب  رکب  یبا  اب  مدرم  هک  یماگنه  »

: تفگ دمآ و  همطاف  هناخ  هب  دیسر ، باطخ  نب  رمع  شوگ 
! ادخ لوسر  رتخد  يا 

رگا هک  تسین  نآ  زا  عنام  تبحم ، نیا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  امـش ، دوخ  وت  ردپ  زا  دعب  تسا و  وت  ردپ  ام  دزن  درف  نیرتبوبحم  مسق  ادـخ  هب 
. دنشکب شتآ  هب  اهنآ  رس  رب  ار  هناخ  مهد  روتسد  دندش ، عمج  وت  هناخ  رد  دارفا  نیا 

: تفگ ریبز  و  ع )  ) یلع هب  س )  ) ربمایپ یمارگ  تخد  دنتشگزاب  هناخ  هب  ریبز  یلع و  یتقو  تفر . نوریب  تفگ و  ار  هلمج  نیا 
. دنازوس دهاوخ  اهامش  رس  رب  ار  هناخ  دوش  رارکت  هناخ  نیا  رد  امش  عمجت  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  دمآ و  نم  دزن  رمع 

! دنگوس ادخ  هب 
. دهدیم ماجنا  هدروخ  مسق  هک  ار  هچنآ  وا 

يرذالب لقن 

باتک رد  ار  قوف  یخیراـت  دادـیور  گرزب ، خـیرات  بحاـص  فورعم و  هدنـسیون  يافوتم 270 )  ) يرذالب يدادـغب  رباـج  ییحی  نب  دـمحا 
: دنکیم لقن  ریز  هنوگ  هب  فارشالاباسنا » »
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. بابلا یلع  همطاف  هتقلتف  هلیتف . هعم  رمع و  ءاجف  عیابی . ملف  هعیبلا ، دیری  ّیلع  یلإ  لسرأ  رکبابأ  ّنا  »
: همطاف تلاقف 

؟ یباب ّیلع  ًاقّرحم  كارتأ  باطخلا ! نبا  ای 
: لاق

(596 … «. ) كوبأ هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذ  معن و 
تکرح ازـشتآ )  ) هلیتف اب  هارمه  رمع  سپـس  دـیزرو . عانتما  وا  اب  تعیب  زا  ع )  ) یلع یلو  دـنک ، تعیب  ات  داتـسرف  ع )  ) یلع لابند  هب  رکبوبا  »

هب ور  هناخ  رد  لباقم  رد  همطاف  اب  درک و 
. دش ور 

: تفگ همطاف 
! باطخ دنزرف  يا 

؟ یتسه نم  هناخ  ندنازوس  ددص  رد  ایآ 
!«. تسا هدش  ثوعبم  نآ  يارب  تردپ  هک  تسا  يزیچ  هب  کمک  راک  نیا  یلب ، تفگ : رمع 

: دنکیم لقن  يدنس  نینچ  اب  ار  یخیرات  دادیور  نیا  يرذالب  میزادرپیم . نآ  دنس  یسررب  هب  نونکا  میدش ، انشآ  ثیدح  همجرت  نتم و  اب 
. نوع نبا  زا  یمیتلا و  نامیلس  زا  براحم ، نب  هملسم  زا  ینئادم ،

هبیتق نبا  لقن 

لها یمالسا  بدا  خیرات و  هزوح  راک  رپ  ناگدنسیون  زا  بدا و  نایاوشیپ  زا  ( 212  - 276  ) يرونید هبیتق  نب  ملسم  نب  هللادبع  ریهش  خروم 
: دسیونیم نینچ  هسایسلا » همامالا و   » باتک رد  يو  ( 597 . ) هریغ بتاکلا و  بدا  ثیدحلا و  فلتخم  لیوات  باتک  فلوم  تسا ، تنس 

نأ اوبأف  یلع ، راد  یف  مه  مهادانف و  ءاجف  رمع  مهیلإ  ثعبف  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  دنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  ًاموق  دقفت  هنعهَّللایـضر  رکبابأ  ّنا  »
: لاق بطحلاب و  اعدف  اوجرخی 

: هل لیقف  اهیف ، نم  یلع  اهّنقرح  وأ ال  ّنجرختل  هدیب  رمع  سفن  يّذلا  و 
: لاقف همطاف  اهیف  ّنا  صفحابأ  ای 

(598 «. ) نإ و 
رد هب  وا  داتسرف . نانآ  لابند  هب  ار  رمع  تفرگ و  غارـس  دندوب ، هدمآ  درگ  یلع  هناخ  رد  هتفاترب و  رـس  وا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  زا  رکبوبا  »
: تفگ دیبلط و  مزیه  رمع  عقوم ، نیا  رد  دندیزرو . عانتما  هناخ  زا  جورخ  زا  نانآ  یلو  دنیایب  نوریب  هک  دز  ادص  ار  نانآو  دمآ  یلع  هناخ 

. منزیم شتآ  ناترس  رب  ار  هناخ  الاو  دییایب  نوریب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  ییادخ  هب 
: تفگ رمع  هب  يدرم 

! تسا ربمایپ  تخد  همطاف  هناخ  نیا  رد  رمع ) هینک   ) صفحابا يا 
: تفگ وا 

!«. دشاب
: تسا هتشون  رتکاندرد  رتکانزوس و  ار  ناتساد  لابند  هبیتقنبا 

: اهتوص یلعأب  تدان  مهتاوصأ  تعمس  املف  بابلا ، اّوقذف  همطاف ، باب  اوتأ  یتح  هعامج ، هعم  یشمف  رمع ، لاق  ّمث  »
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! هَّللالوسر ای  ِتبأ  ای 
. هفاحق یبا  نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدعب  انیقل  اذام 

اوضمف ًایلع ، اوجرخأف  موق  هعم  رمع و  یقب  رطفنت و  مهدابکا  عدـصتت و  مهبولق  تداک  نیکاب و  اوفرـصنا  اهئاکب  اهتوص و  موقلا  عمـس  املف 
. رکب یبا  یلإ  هب 

: هل اولاقف 
. ِعیاب

: لاقف
؟ همف لعفأ  مل  انأ  نإ 

: اولاق
 … «. کقنع برضن  وه  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هَّللا  ًاذإ و 

: تفگ دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  اهنآ  يادص  همطاف  هک  یماگنه  دندز ، ار  هناخ  رد  دندمآ  همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  رمع  »
! ادخ لوسر  يا 

!؟ دیسر هفاحق  یبا  باطخ و  دنزرف  زا  ام  هب  ییاهتبیصم  هچ  وت  زا  سپ 
نوریب هناخ  زا  ار  یلع  دنام و  یقاب  یهورگ  اب  رمع  یلو  دنتـشگرب ، نانکهیرگ  دندینـش  ار  ارهز  يادـص  دـندوب  رمع  هارمه  هک  مدرم  یتقو 

: تفگ یلع  نک . تعیب  دنتفگ ، وا  هب  دندرب و  رکب  یبا  دزن  دندیشک و 
: دنتفگ دوشیم ،؟ هچ  منکن  تعیب  رگا 

(599 !! … «. ) مینزیم ار  تندرگ  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب 

يربط لقن 

یحو هناخ  هب  تمرح  کته  عیجف  دادیور  دوخ ، خیرات  رد  تنـس  لها  هتـسجرب  راگنخیرات  هیقف و  يافوتم 310 ،)  ) يربط ریرج  نب  دـمحم 
: دنکیم نایب  نینچ  ار 

. نیرجاهملا نم  لاجر  ریبزلا و  هحلط و  هیفو  ّیلع  لزنم  باطخلا  نب  رمع  یتأ  »
«. هوذـخأف هیلع  اوبثوف  هدـی  نم  فیـسلا  طقـسف  رثعف  فیـسلاب  ًاِتلـصُم  ُریبزلا  هیلع  جرخف  هعیبلا ، یلإ  ّنُجُرختل  وأ  مکیلع  ّنقرحُال  هَّللاو  لاـقف 

(600)
: تفگ درک و  نانآ  هب  ور  يو  دندوب . هدمآ  درگ  اجنآ  رد  نارجاهم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دمآ ، یلع  يهناخ  رد  هب  باطخ  نب  رمع  »

! دنگوس ادخ  هب 
ناهگان تشاد ، تسد  رب  يریشمش  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  ریبز  دییایب . نوریب  تعیب  يارب  هک  نیا  رگم  مشکیم  شتآ  هب  ار  هناخ 

«. دنتفرگ وا  تسد  زا  ار  ریشمش  هدروآ و  موجه  وا  رب  نارگید  عقوم  نیا  رد  داتفا . نیمز  رب  وا  تسد  زا  ریشمش  دیزغل و  وا  ياپ 
راک رد  یباختنا  يدازآ و  هتفرگ و  تروص  باعرا  دـیدهت و  اب  لوا ، هفیلخ  يارب  تعیب  ذـخا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یخیرات ، هنحـص  نیا 

؟ هن ای  دراد  یشزرا  تعیب  عون  نیا  ایآ  لاح ، تسا  هدوبن 
. دیامن يرواد  نآ  رد  دیاب  هدنناوخ 
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هبردبع نبا  لقن 

يافوتم 463) « ) دیرفلا دقعلا   » باتک فلؤم  یسلدنا » هبردبع  نبا   » هب فورعم  دمحا  نیدلاباهش 
نینچ دناهتـسج  فلخت  رکب  یبا  تعیب  زا  هک  یناـسک  هب  هراـشا  اـب  هداد و  ماـجنا  هفیقـس  خـیرات  هراـبرد  حورـشم  یثـحب  روبزم  باـتک  رد 

: دسیونیم
: هل لاق  همطاف و  تیب  نم  مهجرُخیل  باطخلا  نب  رمع  رکبوبأ  مهیلإ  ثعب  یتح  همطاف  تیب  یف  اودعقف  ریبزلا  سابعلا و  یلع و  اّمأف  »

: تلاقف همطاف  هتیقلف  رادلا ، مهیلع  مرُضی  نأ  یلع  ران  نم  سبقب  لبقأف  مهلتاقف ، اوبأ  نإ 
!؟ انراد قرحتل  تئجأ  باطخلا  نبا  ای 

: لاق
(601 «. ) هّمُألا هیف  تلخد  امیف  اولخدت  وأ  معن ،

هب دنک و  نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  نانآ  ات  داتسرف  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ، هک  نیا  ات  دندوب  هتـسشن  همطاف  هناخ  رد  ریبز  سابع و  یلع و  »
: تفگ وا 

رد دشکب . شتآ  هب  ار  هناخ  ات  دـش  راپـسهر  همطاف  هناخ  يوس  هب  شتآ  يرادـقم  اب  باطخ  نب  رمع  نک . دربن  نانآ  اب  دـندماین  نوریب  رگا 
: تفگ دش و  ورهبور  وا  اب  همطاف  ماگنه  نیا 

! باطخ دنزرف  يا 
!؟ ینازوسب ار  ام  هناخ  ياهدمآ 

: تفگ خساپ  رد  وا 
.( دینک تعیب  رکبوبا  اب   ) دندرک تما  هک  دینک  نآ  زین  امش  هک  نیا  رگم  یلب ،

دیبعوبا لقن 

هب دراد ، رارق  ّتنـس  لها  گرزب  ناهیقف  دامتعا  دروم  هک  لاومـألا »  » ماـن هب  دوخ  سیفن  باـتک  رد  يافوتم 224 )  ) مالـس نب  مساق  دیبعوبا 
: دیوگیم هک  دنکیم  لقن  فوع  نب  نامحرلادبع  زا  دنتسم  روط 

: تفگ نم  هب  دایز ، يوگتفگ  زا  سپ  وا  مدش . وا  هناخ  دراو  شتدایع ، يارب  رکبوبا ، يرامیب  رد 
ماجنا ماهدادـن  ماجنا  هک  ار  زیچ  هس  شاک  منکیم  وزرآ  هک  نانچمه  مدوب  هدادـن  ماجنا  ماهداد  ماـجنا  هک  ار  زیچ  هس  شاـک  منکیم  وزرآ 

. مدرکیم لاؤس  ربمایپ  زا  ار  زیچ  هس  منکیم  وزرآ  نینچمه  مدادیم .
: زا دنترابع  مدادیمن  ماجنا  شاک  يا  منکیم  وزرآ  ماهداد و  ماجنا  هک  يزیچ  هس  نآ  اما 

(602 «. ) برحلا یلع  َِقلُغا  ناو  هتکرت  همطاف و  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددو  »
«. دوب هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچره  متشاذگیم ، او  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  مدرکیمن و  هراپ  ار  همطاف  هناخ  تمرح  هدرپ  شاک ، »

: هلمج ياج  هب  دسریم  اجنیا  هب  هک  یماگنه  دیبعوبا 
: دیوگیم  … هتکرت » همطاف و  تیب  فشکا  مل  »

. متسین نآ  رکذ  هب  لیام  نم  هک  دنکیم  هفاضا  و  اذک . اذک و 
یقرواپ رد  لاومألا »  » باتک ناققحم  هناتخبـشوخ  هتفاـت ، رب  رـس  تقیقح  لـقن  زا  رگید  تلع  اـی  یبهذـم  بصعت  يور  دـیبعوبا »  » رگا یلو 
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: هک دناهداد  حیضوت 
مجعم رد  یناربط  نآ ، رب  نوزفا  تسا و  هدش  دراو  دیدرگ ) نایب  هک  يوحن  هب  « ) لادـتعالا نازیم   » باتک رد  قوف ، هدـش  فذـح  ياههلمج 

. دناهدروآ ار  هدش  فذح  ترابع  رگید ، ياهاج  رد  رگید  دارفا  دیرفلادقع و  رد  هبردبع  نبا  دوخ ،

یناربط لقن 

: دسیونیم وا  قح  رد  لادتعالا » نازیم   » رد یبهذ  هک  تسا  یتیصخش  ( 260  - 360  ) یناربط دمحا  نب  نامیلس  مساقلاوبا 
نخس وا  تافو  اههبطخ و  رکب و  یبا  هرابرد  هک  اجنآ  تسا -  هدش  پاچ  ارارک  هک  ریبکلا - » مجعملا   » باتک فلوم  ( 603 . ) تبث ظفاح و 

: دوشیم روآدای  دیوگیم 
: درک وزرآ  گرم ، ماگنه  هب  رکبیبا 

. مدادیمن ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک 
. مدادیم ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک 

. مدرکیم لاؤس  ادخ  لوسر  زا  ار  زیچ  هس  شاک 
: دیوگیم نینچ  مدادیمن ، ماجنا  ار  نآ  شاک  درکیم  وزرآ  رکبوبا  هک  يزیچ  هس  نآ  هرابرد  سپس ،

(604 «. ) هتکرت همطاف و  تیب  تفشک  نکأ  مل  ّینا  تددوف  ّنهلعفأ ، مل  ینأ  تددو  یتاللا  ثالثلا  اّمأف  »
: دوب نینچ  مدادیمن  ماجنا  شاک  منکیم  وزرآ  هک  يزیچ  هس  نآ  زا  یکی  »

«. مدرکیم راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  مداهنیمن و  اپ  ریز  ار  همطاف  هناخ  تمرح  منکیم  وزرآ 

ماظن لقن 

« ماّظن  » هب رثن ، مظن و  رد  شمـالک  ییاـبیز  تلع  هب  هک  تسا  روهـشم  نادنمـشناد  اـبدا و  زا  ( 160  - 231  ) یلزتعم ماـظن  رایـس  نب  میهاربا 
. تسا هدش  فورعم 

: تسا هدمآ  نینچ  س ،)  ) همطاف هناخ  رد  دزن  یناث  هفیلخ  روضح  هب  هراشا  اب  ماّظن ، زا  يددعتم  ياهباتک  رد 
(605 «. ) اهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یتح  هعیبلا  موی  همطاف  نطب  برض  رمع  ّنا  »

دوب هداـهن  نسحم  ار  نآ  ماـن  تشاد و  محر  رد  يو  هک  يدـنزرف  هجیتن ، رد  دز ، همطاـف  مکـش  رب  رکب  یبا  يارب  تعیب  ذـخا  زور  رد  رمع  »
«. دش طقس 

دربم لقن 

هدنام راگدای  هب  وا  زا  یگنسنارگ  راثآ  هک  تنس -  لها  فورعم  هدنـسیون  بیدا و  ( 210  - 285  ) يدادغب ربکألادبع  نب  دیزی  نب  دمحم 
: دوشیم روآدای  هدروآ و  فوع » نب  نامحرلادبع   » زا لقن  هب  ار  لوا  هفیلخ  ياهوزرآ  ناتساد  دوخ ، لماکلا »  » باتک رد  تسا - 

(606 «. ) برحلا یلع  قلغأ  ولو  هتکرت  همطاف و  تیب  نع  تفشک  نکأ  مل  ینأ  تددو  »
«. دشاب هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچ  ره  مدومنیم  اهر  ار  نآ  مدرکیمن و  تمرح  کته  ار  همطاف  تیب  شاک  يا  مدرکیم  وزرآ  »
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يدوعسم لقن 

: دسیونیم بهذلاجورم  رد  يافوتم 345 )  ) يدوعسم جرفلاوبا 
: تفگ نینچ  راضتحا  لاح  رد  رکبوبا 

: هک دوب  نیا  زیچ  هس  نآ  زا  یکی  مدادیمن ، ماجنا  ار  اهنآ  شاک  هک  متشاد  وزرآ  مداد و  ماجنا  زیچ  هس  نم 
(607 «. ) ًاریثک ًامالک  کلذ  یف  رکذ  همطاف و  تیب  تشتف  نکأ  مل  ّینا  تددوف  »

«. تفگ يدایز  نخس  دروم  نیا  رد  مداهنیمن و  اپ  ریز  ار  ارهز  هناخ  تمرح  شاک  مدرکیم  وزرآ  »
هدیـشوپ خـیرات  هب  ناهاگآ  رب  هک  یتاظحالم  هب  زاب  یلو  دراد ، یملاس  ياهشیارگ  ص ،)  ) ربمایپ تیبلها  هب  تبـسن  هکنیا  اـب  يدوعـسم ،

نیا رد  يدایز  نخـس  هفیلخ  هک  هدومن  افتکا  نیا  هب  اهنت  تسا و  هدـش  در  هیانک  اـب  هدرک و  يراد  دوخ  هفیلخ  نخـس  ییوگزاـب  زا  تسین ،
!؟ دنادیم ادخ  تسا  هدوب  هچ  دایز  نخس  نیا  الاح  تفگ . دروم 

مراد یبا  نبا  لقن 

وا هرابرد  یفوک  دامح  نب  دمحأ  نب  دـمحم  هک  تسا  یـسک  يافوتم 357 ،)  ) یفوک ثّدحم  مراد ، یبا  نبا  هب  فورعم  دـمحم  نب  دـمحا 
: دیوگیم

«. دوب تسار  هار  هدنیوپ  دوخ ، رمع  رسارس  رد  وا  هرهد ؛ هماع  رمألا  میقتسم  ناک  »
: دسیونیم زین  یبهذ 

(608 «. ) ضفرتی ّهنا  ّالإ  هفرعملا  ظفحلاب و  ًافوصوم  ناک  »
«. تسا هتشاد  لیم  عیشت  هب  هک  تسا  نیا  شفعض  هطقن  دراد ، ترهش  ثیدح  تفرعم  ظفاح و  هب  وا  »

. دوش هدرمش  ناثدحم  فعض  طاقن  زا  یکی  ع ،)  ) تیبلها هب  هقالع  هک  تسا  فسات  ياج  ًالوصا 
: دوشیم هدناوخ  ربخ  نیا  وا  رضحم  رد  هک  دنکیم  لقن  مراد  یبا  نبا  يور ، ره  هب 

«. نسحمب تطقسأ  یتح  همطاف  سفر  رمع  ّنا  »
(609 «. ) درک طقس  تشاد  نسحم  مان  هب  محر  رد  هک  يدنزرف  وا  هجیتن  رد  دز ، همطاف  رب  يدگل  رمع  »

دوصقملادبع حاتفلادبع  لقن 

اهنآ زا  یکی  لقن  هب  ام  هک  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  زا  دروم  ود  رد  ار  یحو  هناخ  هب  موجه  ناتـساد  يرـصم ، ریهـش  ریبخ و  دنمـشناد  نیا 
: مینکیم هدنسب 

: لاق رمع  ّنإ  »
 …! اهیف نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  َّنجرخَیل  هدیب ، یسفن  يّذلا  و 

هبقع : یف  لوسرلا  تعر  هَّللا و  تفاخ  هفئاط  هل  تلاق 
! صفحابأ ای 
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: یلابی حاصف ال   … همطاف ! اهیف  ّنإ 
ّالإ یه  نإف  رادلا …  لخدم  دنع  ءارهزلا  توص  كاذنیح  ّنرو  ّیلع …  هل  ادـب  همحتقا … و  هبرـض و  مث  بابلا ، عرقو  برتقاو   … ! » نإ و 

 … هَّللالوسر تبأ  ای  اهتقلطأ : هثاغتسا  هنر 
هفنع باذ  هتوربج و  رثألا  یلع  دّدبتف  هباهإ ، ریغ  لدملا  یتاعلا  لّدبت  یّتح  هبحاص ، فسع  یلع  ّهبر  ناوضر  یف  اهبرقب  دقارلا  اهب  يدعتـست 

 … هیلإ هبده  دادترا  هیمدق  یطاوم  هعلتبت  ًاقعص  َّرخی  ول  يزخ  نم  ّدوو  هناوفنع ، و 
لقو هملح ، ضاغ  دق  هرـسح و  نم  هینیع  ّبلقی  ّیلع  ناک  ءارهزلا ، هحیـص  مامأ  هعوزفملا  ءابظلا  رفاونک  ّرفی  حار  عمجلا و  صکن  ام  دـنع  و 

(610 … «. ) هیف صوغت  نأ  هظیغ  نم  ّمهک  هفیس  ضبقم  یلع  هنیمی  عباصأ  تضبقت  هّمه و 
! مشکیم شتآ  هب  شنانکاس  رس  رب  ار  هناخ  الاو  دییایب  نوریب  تسوا ، تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  مسق  »

: دنتفگ دنتشادیم ، هگن  وا  لسن  رد  ار  ربمایپ  تمرح  دندیسرتیم و  ادخ  زا  هک  یهورگ 
! صفحابا يا 

. تسا هناخ  نیا  رد  همطاف 
: دز دایرف  اورپیب  وا  و 

! دشاب
. دش ادیپ  ع )  ) یلع دوش . دراو  روز  هب  ات  دیبوک  رد  هب  دگل  تشم و  اب  سپس  دز ، رد  دمآ و  کیدزن  رمع 

: تفگیم هداد و  رس  ربمایپ  رتخد  هک  دوب  ياهثاغتسا  نینط  ادص ، نآ  دش . دنلب  هناخ  هناتسآ  رد  ارهز  هلان  يادص 
! ردپ

، دنادرگرب دوب ، هتفخ  شراگدرورپ  ناوضر  رد  يو  یکیدزن  رد  هک  ار  وا  شباحصا  زا  یکی  ملظ  تسد  زا  تساوخیم  ادخ …  لوسر  يا 
وزرآ دـنک و  دوبان  ار  شیریگتخـس  لمع و  تدـش  دزاس و  لـیاز  ار  شتوربج  دـناشن و  دوخ  ياـج  هب  ار  اورپیب  زارف  ندرگ  شکرـس  اـت 

. دباییمرد ار  وا  هدش  لزان  ياهقعاص  دتفیب ، يو  هب  شمشچ  هک  نیا  زا  لبق  درکیم 
اب ترـسح  ریثأـت و  تدـش  زا  یلع  دـنک ، رارف  ارهز  هحیـص  ربارب  زا  هدـیمر ، ناوـهآ  نوـچمه  تساوـخیم  رمع  تشگرب و  تیعمج  یتـقو 

دادیم و راـشف  ریـشمش  هـضبق  رب  ار  دوـخ  ناتـشگنا  دـینادرگیم و  ناـنآ  ناـیم  رد  ار  شمــشچ  نارگ ، یهودـنا  هـتفرگ و  ضغب  ییوـلگ 
 … «. دور ورف  نآ  رد  مشخ  تدش  زا  تساوخیم 

هیطع یبا  نبا  لتاقم  لقن 

س)  ) ارهز ترضح  هب  تایانج  ملظ و  دانسا 

س)  ) ارهز ترضح  هناخ  رد  ندز  شتآ 

.863  - 868 صص 585 ، سیق ، نب  میلس   - 1
484؛ صص 485 -  ج 22 ، راونالاراحب :  - 2

411؛ ، 390 ، 306  - 309 ، 279  - 299 ص 269 ، ج 28 ،
.348 صص 350 -  ج 30 ،

ص 126؛ ج 31 ،
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ص 197؛ ج 43 ،
.14 صص 23 -  ج 53 ،

351؛ صص 354 -  ج 95 ،
.441  - 443 ، 400 صص 404 -  ج 11 ، مولعلاملاوع ،  - 3

.135 صص 137 -  دادغب ، ءاملع  رمتؤم   - 4
ص 143. هیصولا ، تابثا   - 5

(. يافوتم 245 ق  ) یقرب رعش  ص 13 ؛ ج 3 ، میقتسملا ، طارصلا   - 6
(. يافوتم 750 ق  ) یعیلخ رعش  ص 161 ؛ یحیرط ، بختنملا   - 7

(. متشه نرق  يافوتم   ) یّلح نیدلا  ءالع  رعش  ص 391 ، ج 6 ، ریدغلا ،  - 8
.42 صص 44 -  هیسدقلا ، راونالا   - 9

، بولقلا داشرا   - 10
: زا لقن  هب 

. راونالاراحب
. تاراغلا  - 11

ص 241. ج 3 ، همامالا ، یف  یفاشلا   - 12
ص 76. ج 3 ، یفاشلا ، صیخلت   - 13

.417 ، 408 ، 407 ، 179 صص 163 ، يربکلا ، هیادهلا   - 14
ص 652. ج 2 ، راربالا ، هیلح   - 15

ص 192. روهدلا ، بئاون   - 16
ص 532. ج 2 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ارهزلا  همطاف   - 17

.72 صص 47 ، همئالا ، صئاصخ   - 18
. راونالا حابصم   – 19

.29 صص 34 -  فرطلا ،  - 20
.44 صص 55 -  رضتحملا ،  - 21

. هینامعنلا راونالا   - 22
ص 402. داقتعالا ، دیرجت   - 23

.272 صص 271 ، قحلاجهن ،  - 24
.403 صص 402 ، دارملا ، فشک   – 25

ص 302. هیمالکلا ، ثحابملا  یف  هیهلالا  عماوللا   - 26
ص 199. مودخم ، نبا  بابلا ، حاتفم   – 27

ص 81. یطخ ،)  ) يریازج دعس  نبا  همامالا ،  - 28
ص 444. هیداقتعالا ، لئاسرلا   - 29

ص 18. ءاطغلا ، فشک   - 30
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. نعاطملا دییشت   - 31
ص 56. هیضاملا ، مراوصلا   - 32

ص 389، مرقم ، نیسحلا  لتقم   - 33
: زا لقن  هب 

. ءاطغلافشاک

س)  ) ارهز ترضح  ندز 

.118 ، 99 صص 101 -  قودص ، یلاما   - 1
.281 صص 280 ، ج 1 ، هادهلا ، تابثا   - 2

ص 295. بولقلا ، داشرا   – 3
.197 صص 200 -  یفطصملا ، هراشب   - 4

.8 صص 11 -  ناذاش ، نبا  لئاضفلا   - 5
ص 48. مارملا ، هیاغ   - 6

.109 ، 44 صص 55 -  رضتحملا ،  - 7
ص 209. ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   - 8
.78 صص 60 ، ءارهزلا ، هقیدصلا  هافو   - 9

.308 صص 307 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت   - 10
ص 434. ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا   - 11

.332 صص 335 -  تارایزلا ، لماک   - 12
.417 ، 408 ، 407 صص 179 ، يربکلا ، هیادهلا   - 13

ص 652. ج 2 ، راربالا ، هیلح   - 14
ص 194. روهدلا ، بئاون   - 15

ص 532. ج 2 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 16
.185 صص 184 ، صاصتخالا ،  - 17
ص 335. ق 1 ، ج 20 ، ینغملا ،  - 18

.110 صص 120 -  ج 4 ، همامالا ، یف  یفاشلا   - 19
. هینامعنلا راونالا   - 20

(. مشش نرق  ، ) راونالا حابصم   - 21
ص 183. رابخالا ، رداون   - 22

.686 صص 688 -  نیقیلا ، ملع   - 23
.293 ، 137 صص 136 ، یحیرط ، بختنملا   - 24

.135 صص 137 -  دادغب ، ءاملع  رمتؤم   - 25
ص 132. ج 1 ، رشع ، ینثالا  همئا  هریس   - 26
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ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و   - 27
ص 15. ج 5 ، هغابصلاجهب ،  - 28

ص 124. نازحالا ، تیب   - 29
ص 148. قرفلا ، نیب  قرفلا   - 30

ص 346. ج 2 ، راثآلا ، ططخلا و   - 31
ص 17. ج 6 ، تایفولاب ، یفاولا   - 32

: هغالبلاجهن حرش   - 33
ص 60؛ ج 2 ،

.271 ، 236 صص 235 ، ج 16 ،
ص 124. ج 4 ، ءاسنلا ، مالعا   - 34

ص 13. ج 3 ، میقتسملا ، طارصلا   - 35
.88 صص 92 -  هراتخملا ، هزوجرالا   - 36

.367 صص 368 -  ج 2 ، رایهم ، ناوید   - 37
.14 صص 13 ، همئالا ، یبنلا و  خیراتلا  یف  هزوجرلا   - 38

.316 صص 317 -  ج 2 ، ءاسنلا ، مالعا  مجارت   - 39
.42 صص 44 -  هیسدقلا ، راونالا   - 40

.34 صص 35 -  ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 41
.907 ، 675 ، 674 ، 587 ، 586 صص 585 ، ج 2 ، سیق ، نب  میلس   - 42

،297  - 299 ای 281 ، یقرواپ ص 271  ، 268  - 270 ، 261 ، 62  - 64 ، 51 ، 37 صص 39 -  ج 28 ، راونالاراحب :  - 43
197؛  - 200 ، 173 صص 172 ، ج 43 ،

صص 354 – 351؛ ج 95 ،
348؛  - 350 ، 303 ، 302 ، 293 صص 295 -  ج 30 ،

ص 149؛ ج 44 ؛
ج 149؛

.29  - 192 ، 14 صص 23 -  ج 53 ؛
.441  - 443 ، 416 ، 414 ، 413 ، 400  - 404 ، 397 ، 392 صص 391 ، ج 11  مولعلا ، ملاوع   - 44

.414 ، 120 صص 126 -  ج 1 ، جاجتحالا ،  - 45
.318 صص 321 -  ج 5 ، لوقعلا ، هآرم   - 46

.60 صص 64 -  ق 3 ، ج 2 ، نیملاعلا ، ءایض   - 47
.194 ، 193 ، 184 صص 189 -  ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 48

.313 ، 312 صص 306 ، ج 1 ، ییاهب ، لماک   - 49
.265 صص 266 -  هعیشلا ، هقیدح   - 50

ص 342. ج 5 ، نیقتملا ، هضور   - 51
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ص 321. ج 2 ، ءاسنلا ، مالعا  مجارت   - 52
. همساحلا مراوصلا   - 53

ص 157. ج 1 ، روهدلا ، بئاون   - 54
.43 صص 39 ، هترتع ، و  ص )  ) لوسرلا باقلا   - 55

ص 156. ج 3 ، یفاشلا ، صیخلت   - 56
.298 صص 302 -  ضقنلا ،  - 57

ص 302. هیهلالا ، عماوللا   - 58
.47 صص 48 -  يورهلا ، يورغلا و  هرظانم   - 59
ص 81. یطخ ،)  ) يریازج دعس  نبا  همامالا   - 60

.446 صص 444 ، هیداقتعالا ، لئاسرلا   - 61
ص 358. ج 1 ، هرظانلا ، قئادحلا   - 62

ص 358. ج 1 ، تانجلا ، تاضور   - 63
.39 ، 35 صص 28 ، همئالا ، خیراوت  یف  همتتلا   - 64

س)  ) ارهز ترضح  يولهپ  نتسکش 

.34 صص 35 -  ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 1
.99 صص 101 -  قودص ، یلاما   - 2

ص 295. بولقلا ، داشرا   – 3
.280 صص 281 -  ج 1 ، هادهلا ، تابثا   - 4

.197 صص 200 -  یفطصملا ، هراشب   - 5
.8 صص 11 -  ناذاش ، نبا  لئاضف   - 6

صص 553. یمعفک ، حابصم   - 7
.551 صص 552 -  نیمالا ، دلبلا   – 8

ص 701. نیقیلا ، ملع   - 9
.553 صص 555 -  ءالبلا ، حشر   - 10

ص 301. هیداقتعالا ، لئاسرلا   - 11
ص 465. داشرالا ، قیرط   - 12

ص 56. هیضاملا ، مراوصلا   - 13
ص 625. لامعالا ، لابقا   - 14

268؛  - 270 ، 261 ، 37 صص 39 -  ج 28 ، راونالاراحب :  - 15
172؛ ص 173 -  ج 43 ،

ص 261، ج 82 ،
199؛ صص 200 -  ج 97 ،
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ص 44. ج 98 ،
.907 ، 586 صص 594 -  سیق ، نب  میلس  باتک   - 16

.400  - 404 ، 391 صص 392 -  ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 17
.63 صص 64 -  ق 3 ، ج 2 ، نیملاعلا ، ءایض   – 18

.210 صص 216 -  ج 1 ، جاجتحالا ،  - 19
.186 صص 188 -  ج 1 ، نویعلا ، ءالج   – 20
.318 صص 320 -  ج 5 ، لوقعلا ، هآرم   - 21

(. يافوتم 1190 ق  ) ینوتف حلاص  رعش  ص 329 ، ج 5 ، يافوتم 629 ق ؛)  ) برقم نب  یلع  رعش  ص 32 ، ج 4 ، فطلا ، بدا   - 22
.42 صص 44 -  هیسدقلا ، راونالا   - 23

یعبج یلع  دمحم  خیش   - 24
: زا لقن  هب 

دیهش طخ 
: زا لقن  هب 

. روصنم وبا  خیش  حابصم 

س)  ) ارهز ترضح  مشچ  ندش  حورجم 

ص 132. ج 1 ، رشع ، ینثالا  همئالا  هریس   - 1
.42 صص 44 -  هیسدقلا ، راونالا   - 2

. رگید عبانم  و 

س)  ) ارهز ترضح  دنزرف  ع )  ) نسحم ترضح  تداهش 

.118 صص 98 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم   - 1
ص 75. ج 5 ، خیراتلا ، ءدبلا و   - 2

ص 18. نیسحلا ،) مامالا  همجرت  ، ) قشمد خیرات   - 3
: يربکلا ننسلا   - 4

ص 66؛ ج 6 ،
ص 63. ج 11 ،

ص 252. ءاحیفلا ، هضورلا   - 5
ص 204. ج 4 ، قشمد ، خیرات  بیهذت   - 6

ص 121. درفملا ، بدالا   – 7
: هباغلادسا  - 8
ص 18؛ ج 2 ،

ص 308. ج 4 ،

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 471. ج 3 ، هباصالا ،  - 9
.155 ، 97 صص 90 ، هرهاطلا ، هیرذلا   - 10

ص 369. ج 1 ، باعیتسالا ،  - 11
: برالا هیاهن   - 12

ص 213؛ ج 18 ،
.223 صص 221 ، ج 20 ،

ص 293. هباطتسملا ، ضایرلا   - 13
.418 صص 279 ، ج 1 ، سیمخلا ، خیرات   - 14

ص 108. ج 5 ، لامعلا ، زنک  بختنم   - 15
.177 صص 7 ، ج 7 ، قشمد ، خیرات  رصتخم   - 16

.165 صص 166 -  ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا   - 17
: دئاوزلا عمجم   - 18
25؛ ص 52 -  ج 8 ،

ص 59. ج 4 ،
. كردتسملا صیخلت   - 19

.116  - 119 صص 55 ، یبقعلا ، رئاخذ   – 20
ص 144. ج 3 ، فارشالا ، باسنا   - 21

.192 ، 133 ، 91 صص 92 -  نیشرقلا ، باسنا  یف  نییبتلا   - 22
ص 208. بلاطلا ، هیافک   - 23

.322 صص 193 ، صاوخلا ، هرکذت   - 24
ص 339. ج 4 ، بهاوملا ، حرش   - 25

ص 332. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   - 26
ص 389. ج 3 ، سورعلا ، جات   - 27

ص 221. ج 6 ، لامعلا ، زنک   - 28
ص 16. ج 1 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   - 29
ص 397. ج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا   - 30

ص 153. ج 5 ، كولملا ، ممالا و  خیرات   - 31
ص 161. ج 3 ، هوبنلا ، لئالد   - 32

: هیاهنلا هیادبلا و   - 33
ص 346؛ ج 3 ،
ص 332. ج 7 ،

ص 52. ج 1 ، هیدرولا ، قئادحلا   - 34
ص 198. ج 1 ، هیندللا ، بهاوملا   - 35
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ص 16. برعلا ، باسن  هرهمج   - 36
ص 34. راربالا ، لزن   - 37

ص 239. جم 2 ، هرضنلا ، ضایرلا   - 38
ص 441. ج 6 ، يراسلا ، داشرا   - 39

.221 صص 208 ، ج 1 ، راخزلا ، رحبلا   - 40
ص 33. لئاسلا ، فاحتا   - 41

ص 337. ج 1 ، باسنالا ، بابل   - 42
ص 19. یلع ، مامالا  بسن  یف  هرهوجلا   - 43

ص 58. هیوبنلا ، هرجهلا  خیرات   - 44

ای 9. ص 5  ج 2 ، هفصلا ، هفص   - 45
ص 19. ج 1 ، هفیطللا ، هفحتلا   - 46

.292 صص 293 -  هباطتسملا ، ضایرلا   - 47
ص 147. راصبالارون ،  - 48

ص 181. ج 1 ، رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا   - 49
.210  - 211 صص 143 ، فراعملا ،  - 50

ص 201. هدوملا ، عیبانی   - 51
ص 539. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 52

ص 290. ج 2 ، رثالا ، نویع   - 53
ص 463. ج 1 ، ریسلا ، بیبح   - 54

ص 213. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 55
ص 416. ج 2 ، راتسالا ، فشک   - 56

ص 551. نامظلا ، دراوم   - 57
ص 34. نسحلا ، مامالا  همجرت   - 58
ص 292. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا   - 59

.96  - 97 صص 29 ، ج 3 ، ریبکلا ، مجعملا   - 60
ص 410. ج 15 ، نابح ، نبا  حیحص  بیرقت  یف  ناسحالا   - 61

ع)  ) نسحم ترضح  رکذ 

: دناهدروآ وا  طقس  مدع  ای  طقس  رکذ  نودب  ار  نسحم  مان  طقف  ریز  عبانم 
ص 55. ج 2 ، طیحملا ، سوماق   - 1

.238 ، 213 ، 16 صص 17 -  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 2
ص 389. ج 3 ، سورعلا ، جات   - 3

ص 393. ص 4 ، برعلا ، ناسل   - 4
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ص 162. ج 3 ، هوبنلا ، لئالد   – 5
.539 ، 480 ، 272 صص 69 ، ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 6

.9 صص 10 -  ج 12 ، لوصالا ، عماج   – 7
.11 صص 2 ، ق 3 ، ج 2 ، نیملاعلا ، ءایض   – 8

ص 55. یبقعلا ، رئاخذ   – 9
ص 141. ج 6 ، يراسلا ، داشرا   - 10

ص 119. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   - 11
ص 471. ج 3 ، هباصالا ،  - 12

ص 58. رشع ، ینثالا  همئالا   - 13
ص 349. ج 1 ، ءامسالا ، بیهذت   - 14

ص 83. ج 1 ، نیسحلل ، لتقم   - 15
.278 صص 279 -  ج 1 ، سیمخلا ، خیرات   - 16

ص 293. ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   - 17
ص 204. ج 2 ، تاقثلا ،  - 18

ص 138. ج 2 ، لفاحملا ، هجهب  حرش   - 19
ص 100. ج 1 ، هفانالا ، رثآم   - 20

ص 103. راصبالا ، رون   - 21
ص 195. ج 7 ، رظانملا ، هضور   - 22
ص 93. هللا ، لوسر  تنب  همطاف   - 23

ص 132. ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   - 24
ص 176. يربکلا ، هیادهلا   - 25

ص 263. ج 1 ، نیرظانلا ، ناتسب  راهزا   - 26

ببس رکذ  نودب  ع )  ) نسحم ترضح  طقس 

ص 18. ج 6 ، یفاک ،  - 1
ص 411. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 2

328؛ صص 329 -  ج 7 ، راونالاراحب :  - 3
ص 112، ج 10 ،

6؛ صص 7 -  ج 12 ،
،130 صص 131 -  ج 23 ،

ص 90، ج 42 ،
195؛ ص 145 ، ج 43 ،

.112 صص 118 -  ج 101 ،
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ای 634. صص 434  ج 2 ، لاصخ ،  - 4
ص 464. ج 2 ، عیارشلا ، للع   - 5
ص 222. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   – 6

ص 93. تیبلا ، لها  خیرات   - 7
ص 67. ج 2 ، همغلا ، فشک   - 8

ص 86. نیبغارلا ، فاعسا   - 9
ص 16. همئالا ، خیرات   - 10

.23  - 24 صص 18 ، دیلاوملا ، جات   - 11
ص 82. ج 3 ، لاقملا ، حیقنت   - 12

ای 135. صص 126  همهملا ، لوصفلا   - 13
ای 194. صص 184  ج 2 ، سلاجملا ، ههزن   - 14

ص 355. ج 1 ، دیفملا ، داشرا   - 15
ص 203. يرولا ، مالعا   - 16

ص 140. داجتسملا ،  - 17
ص 30. هدمعلا ،  - 18

ص 128. ج 1 ، یمق ، ریسفت   - 19

ص 348. ج 1 ، نیلقثلا ، رون   - 20
.328 صص 329 -  ج 1 ، ناهربلا ،  - 21

ص 68. يوره ، نیعبرا   - 22
ص 45. لؤسلا ، بلاطم   - 23

ص 6. هرجشلا ،  - 24
ص 46. یلع ، مامالا  دالوا   - 25
ص 132. راونالا ، قراشم   - 26

ببس رکذ  اب  ع )  ) نسحم ترضح  طقس 

ص 143. هیصولا ، تابثا   - 1
ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و   - 2

ص 15. ج 5 ، هغابصلا ، جهب   - 3
ص 124. نازحالا ، تیب   - 4

ص 17. ج 6 ، تایفولاب ، یفاولا   - 5
ص 193. ج 14 ، ج 2 ص 60 ؛ هغالبلا ، جهن  حرش   - 6

.88 صص 92 -  هراتخملا ، هزوجرالا   - 7
.136 صص 293 -  یحیرط ، بختنملا   - 8
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.14 صص 13 ، یلماعلا ، هزوجرا   - 9
.316 صص 317 -  ج 2 ، ءاسنلا ، مالعا  مجارت   - 10

.44 صص 42 ، هیسدقلا ، راونالا   - 11
.35 صص 34 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 12

.100 صص 99 ، قودص ، یلاما   - 13
ص 295. بولقلا ، داشرا   - 14

.193 ، 184 صص 188 -  ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 15
.197 صص 200 -  یفطصملا ، هراشب   - 16

.8 صص 12 -  ناذاش ، نبا  لئاضف   - 17
ص 48. مارملا ، هیاغ   - 18
ص 109. رضتحملا ،  - 19

ص 625. لامعالا ، لابقا   - 20
.45 ، 26 صص 27 -  همامالا ، لئالد   - 21
.257 صص 258 -  تاوعدلا ، جهم   - 22

.553  - 554 صص 522 ، یمعفک ، حابصم   - 23
ص 65. ج 2 ، اضرلا ، مامالا  دنسم   - 24

ص 81. یطخ ،)  ) يریازج دعس  نبا  همامالا   - 25
.62 صص 64 -  ق 2 ، ج 2 ، نیملاعلا ، ءایض   - 26

.465 ، 446 صص 444 ، داشرالا ، قیرط  ص 301 ؛ هیداقتعالا ، لئاسرلا   - 27
ص 180. ج 5 ، هرضانلا ، قئادحلا   - 28

. دایز تاحفص  ج 1 ، نعاطملا ، دییشت   - 29
ص 56. هیضاملا ، مراوصلا   - 30

ص 358. ج 1 ، تانجلا ، تاضور   - 31
.156 صص 157 -  ج 3 ، یفاشلا ، صیخلت   - 32

ص 298. ضقنلا ،  - 33
ص 302. هیهلالا ، عماوللا   - 34

.47 صص 48 -  يورهلا ، يورغلا و  هرظانم   - 35
ص 130. توهاللا ، تاحفن   - 36

ص 374. ج 2 ، قحلا ، قاقحا   - 37
ص 132. ج 3 ، رشع ، ینثالا  همئالا  هریس   - 38

ص 12. ج 3 ، میقتسملا ، طارصلا   - 39
ص 309. ییاهب ، لماک   - 40

ص 28. همئالا ، خیراوت  یف  همتتلا   - 41
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.381 ، 380 ، 370 ، 360 ، 337 صص 338 -  ج 2 ، هادهلا ، تابثا   - 42
ص 407. ج 3 ، بلاطیبالآ ، بقانم   - 43

ص 373؛ ج 25 ، ص 393 ؛ ج 3 ، راونالاراحب :  - 44
323؛ ای 308؛281 ،  271 ، 270 ، 268 ، 264 ، 209  - 210 ، 37 صص 39 -  ج 27 ،

ص 192، ج 29 ،
348؛  - 350 ، 294 صص 295 -  ج 30 ،

41؛ صص 42 -  ج 39 ،
ص 91؛ ج 42 ،

64؛ ، 22 ، 237 ، 170 197؛173 -  صص 233؛200 -  ج 43 ،
ص 261؛ ج 82 ،
ص 223؛ ج 83 ،

.199 صص 200 -  ج 97 ،
.539 ، 504 ، 443 ، 41 ، 416 ، 414 ، 411 ، 400 ، 398 ، 391 صص 392 -  ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 45

ص 12. نیبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا   - 46
ص 532. ج 2 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 47

.194 صص 192 ، روهدلا ، بئاون   - 48
.344 ، 343 ، 184 صص 185 -  صاصتخا ،  - 49

.332  - 335 ، 326 صص 327 -  تارایزلا ، لماک   - 50
ص 78. ءارهزلا ، هقیدصلا  هافو   - 51

.585 صص 590 -  سیق ، نب  میلس  باتک   - 52
.414 ، 210 صص 216 -  جاجتحالا ،  - 53

.318 صص 321 -  ج 5 ، لوقعلا ، هآرم   - 54
ص 413. بلاطلا ، هیافک   - 55

.265 صص 266 -  هعیشلا ، هقیدح   - 56
.205 ص 207 -  رابخالا ، یناعم   - 57

.417 ، 408 ، 179 صص 180 -  يربکلا ، هیادهلا   - 58
ص 652. ج 2 ، راربالا ، هیلح   - 59

.551 صص 552 -  نیمالا ، دلبلا   - 60
.701 ، 686 صص 688 -  نیقیلا ، ملع   - 61

ص 342. ج 5 ، نیقتملا ، هضور   - 62
ص 321. ءاسنلا ، مالعا  مجارت   - 63

ص 183. رابخالا ، رداون   - 64
.135 صص 137 -  دادغب ، ءاملع  رمتؤم   - 65
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ص 20. ج 5 ، خیراتلا ، ءدبلا و   - 66
ص 94. هَّللالوسر ، تنب  همطاف   - 67

.25 صص 26 -  ءاوهالا ، لها  یلع  درلا  هیبنتلا و   - 68
.263 صص 201 ، ج 1 ، لامآلا ، یهتنم   - 69

ص 35. همئالا ، خیراوت  یف  همتتلا   - 70
ص 389. مرقم ، نیسحلا  لتقم   - 71

ص 268. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم   - 72
ص 268. ج 1 ، نازیملا ، ناسل   - 73

ص 578. ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   - 74

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  نیملاعلا  ءاسنلا  هدیس  بقانم  لئاضف و  رد  يریس  متشه : لصف 

س)  ) ارهز ترضح  تمصع 

، شراختفا رپ  یگدنز  خیرات  هتـشاد و  یثیدـح  ینآرق و  هشیر  وا  تمـصع  هک  تسا ، مالـسا  موصعم  نز  اهنت  س ،)  ) ارهز همطاف  ترـضح 
. دشابیم هلوقم  نیا  رد  يرگید  گرزب  دهاش 

هداد رارق  س )  ) هجیدـخ هاگنآ  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  بلـص  رد  یتشهب  كاپ  ياذـغ  زا  شاهفطن  ددرگ ، دـلوتم  هکنآ  زا  شیپ  س )  ) همطاـف
دودحم تدم  رد  سپس  هتخادرپ و  نخـس  هب  یبیغ  ناگداتـسرف  اب  تدالو  ماگنه  هدمآ و  باسح  هب  وا  سینا  هانپ و  ردام ، محر  رد  هدش و 

. دراد تیاکح  ردقنارگ  يوناب  نآ  تمصع  زا  اهنیا  یگمه  هداد و …  ناشن  لوقعلا  ریحم  تمارک  اهدص  شتایح 
ياههویـش دنریگب و  قشمرـس  وا  شزغلیب  یگدنز  زا  دیاب  نانز ، رگید  هدـش و  یفرعم  ملاع  نانز  هوسا  وگلا و  ناونع  هب  س )  ) همطاف يرآ 

دننک نآ  دنریگراک و  هب  مدرم و …  عامتجا و  قوقح  دـنزرف ، شرورپ  يرادرـسمه ، يدابع ، نییآ : رد  ار ، يزاسدوخ  یقالخا و  یتیبرت و 
. تسا هتفر  وا  هک  دنور  هنوگ  نآ  هدرک و  وا  هک 

تلادع و اوقت و  نامیا و  راتفر و  قالخا و  شجنـس  يارب  کحم  نیرتهب  یگداوناخ ، كرتشم  یگدـنز  هناخ و  هک  دراد  هدـیقع  هدـنراگن 
« اهیبا ما  «. » اهوبا اهادف   » لادم هداد و  یبوخ  ناحتما  يردپ  يهناخ  ردپ و  رانک  رد  س )  ) همطاف ترضح  ددرگیم و  بوسحم  سک  ره  … 
ع)  ) نینمؤملاریما هک  هتفر ، شیپ  اـجنآ  اـت  رهوـش  هناـخ  رد  مه  تسا و  هتـشاد  تفاـیرد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  تسد  زا  رگید  لادـم  اـههد  و 

: دنیامرفیم
ياههصغ اهمغ و  شراتفر  قالخا و  اـب  درکن و  یناـمرفان  ارم  وا  دادـن ، ماـجنا  ددرگ  نم  مشخ  ثعاـب  هک  یلمع  نیرتکچوک  س )  ) همطاـف

. تخاس فرطرب  ارم  رگید 

س)  ) همطاف تمصع  رب  نآرق  تداهش 

: دنیامرفیم هس ) یس و  هیآ  بازحا ، هروس   ) دیجم نآرق  رد  ملاع  راگدرورپ 
(611 «. ) ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  »

. دنادرگ كاپ  ار  امش  الماک  دنک و  رود  تیبلها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ 
ناهانگ و همه  لماش  هیآ  رد  سجرلا » . )» دننکیمن یهانگ  چیه  دنتـسه و  شزغلیب  موصعم و  ع )  ) تیبلها هک  دـهدیم  یهاوگ  هیآ  نیا 
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.( دنرود اهنآ  زا  ع )  ) تیبلها هک  ددرگیم ، اهشزغل 
ابع لآ  نت  جنپ  نآ  زا  دارم  هک  ص ،)  ) ربمایپ نارـسمه  تافارتعا  تاراهظا و  تنـس و  لها  ربتعم  ثیداحا  قبط  و  تسیک ؟ تیبلها  زا  دارم 

. دشابیم موصعم  دیجم  نآرق  یهاوگ  قبط  س )  ) همطاف نیاربانب ، تساهنآ ، زا  یکی  س )  ) ارهز همطاف  هک  دنشابیم ،

س)  ) ارهز ترضح  تمصع  رد  ع )  ) نینمؤملاریما لالدتسا 

، تخادرپ هرظانم  هجاحم و  هب  وا  اب  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  درک و  بصغ  ار  كدـف  ص )  ) ادـخ ربمایپ  تلحر  زا  سپ  لوا  هفیلخ  نوچ 
رکبوـبا هب  باـطخ  شنانخـس  هلمج  زا  تفر و  دجـسم  هب  دجـسم ، رد  س )  ) همطاـف هـبطخ  ینارنخـس و  زا  سپ  زین  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما 

: دومرف
! رکبابا ای 

؟ ياهدناوخ نآرق  منیبب  وگب 
. ماهدناوخ یلب  رکبوبا :

(: ع  ) یلع
: ریهطت يهیآ  منیبب  وگب 

« اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  »
؟ نارگید قح  رد  ای  هدش ، لزان  ام  قح  رد 

. هدش لزان  امش  قح  رد  رکبوبا :
(: ع  ) یلع

؟ هن ای  يریذپیم  ار  وا  تداهش  ایآ  ینکیم ؟ هچ  هداد  ماجنا  يدب  راک  س )  ) همطاف هک  دهد  تداهش  یسک  رگا 
. منکیم يراج  دح  نارگید  دننام  س )  ) همطاف يارب  مریذپیم و  یلب ، رکبوبا :

(: ع  ) یلع
. يوشیم رفاک  ادخ  هاگشیپ  رد  تروص  نیا  رد 

؟ ارچ رکبوبا :
(: ع  ) یلع

هک يروط  نامه  ياهتفرگ ، ار  مدرم  یهاوگ  هدرکن و  لوبق  هداد  یهاوگ  س )  ) همطاف یکاپ  هب  هک  ار  ادخ  تداهـش  وت  ضرف ، نیا  رد  اریز 
؟ ياهدرب امغی  هب  س )  ) همطاف زا  ار  كدف  هتفرگ و  هدیدان  دروم  نیا  رد  ار  ص )  ) ربمایپ ادخ و  تداهش 

! رکبوبا
؟ دوبن س )  ) همطاف تسد  رد  كدف  رگم 

؟ یهاوخیم دهاش  هنیب و  وا  زا  تسا ، وا  تسد  رد  هک  يزیچ  هنوگچ  ارچ و 
: دنتفگ هدرک و  هاگن  رگیدکی  يور  رب  دندینشیم ، ار  رکبوبا  و  ع )  ) یلع نانخس  هرظانم و  نیا  نوچ  مدرم 

(612 . ) تسا ع )  ) یلع اب  قح  هک  ادخ  هب  دنگوس  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  هَّللاو  قدص  »
هتفریذـپ و ار  نآ  زین  راصنا  نیرجاهم و  هدومن و  لالدتـسا  س )  ) همطاـف تمـصع  رب  ریهطت  هیآ  زا  ع )  ) نینمؤملاریما هک  تسا ، هجوت  لـباق 

(613 . ) دناهداد رارق  دییأت  دروم 

س)  ) ارهز همطاف  تمصع  نیقیرف و  تیاور 
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س)  ) ارهز همطاف  تمصع  نیقیرف و  تیاور 

( لج زع و   ) هللا لوق  یف  ع )  ) رفعج یبا  نع 
« اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  »

: لاق
هللا لوسر  اعدـف  یبنلا  جوز  هملـسما  تیب  یف  کلذ  و  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  هللالوسر و  یف  هیآلا  هذـه  تلزن 

: لاق مث  هیف ، مهعم  لخد  ایربیخ و  هل  ءاسک  مهسبلأ  مث  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  همطاف و  ایلع و  (ص )
. اریهطت مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهللا  ینتدعو ، ام  مهیف  ینتدع  یتیب و  لها  ءالوه  مهللا 

: لاق هللا  لوسر  ای  مهعم  انأ  تلاقف و 
(614  ) ریخ یلا  کناف  هملسما  ای  يرشبأ 

: دیامرفیم ع )  ) رقاب ماما 
. تسا هدش  لزان  هملسما  هناخ  رد  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  هللا و  لوسر  هرابرد  ریهطت  هیآ 

: دومرف درک و  عمج  يربیخ  ياسک  ریز  ار  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح  دش  لزان  هیآ  نیا  یتقو 
هزنم كاپ و  ار  نانآ  نک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  ایادـخ  ياهداد  اههدـعو  نانآ  دروم  رد  هک  دنتـسه  نم  تیبلـها  اـهنیا  ایادـخ 

. نادرگ

ناشیا تمصع  رب  تلالد  نیشیپ  ناربمایپ  رب  س )  ) ارهز همطاف  يرترب 

یتـسه هب  مدـق  يو  دوبن و  وا  كاـپ  رون  رگا  تسا و  ناـنآ  نیرترب  ملاـع ، تاـقولخم  ماـمت  ناـیم  رد  ص ،)  ) ادـخ لوـسر  هک  تسین  یکش 
(615 . ) درکیمن قلخ  ار  نارگد  لاعتم  دنوادخ  دیدرت ، نودب  تشاذگیمن ،

کی هب  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـحاو و  رون  یگمه  ع ،)  ) ابع لآ  نت  جـنپ  هدـش ، لقن  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  یثیداـحا  رد  رگید  يوس  زا  و 
. تسا ملسم  نارگید  رب  ص )  ) ربمایپ يرترب  دنچ  ره   616 دوب ، دنهاوخ  نازیم 

: دنیامرفیم ص )  ) ادخ لوسر  یثیدح  رد  و 
ام رخآ  لثم  ام  لوا  هک  دینادب  تسا ، ناهج  تاقولخم  نیرترب  ع )  ) یلع نم  زا  دعب  متسه و  نیرخآ  نیلوا و  يارب  ناهج  ناسنا  نیرترب  نم  »

(617 . ) دشابیم ام  لوا  لثم  ام  رخآ  و 
: دنیامرفیم هک  میناوخیم  ادخ  ربمایپ  دوخ  زا  موس  يوس  زا  و 

(618 .« ) تسا ملاع  نز  نیرتهب  ناشردام  دنشابیم و  ناشردپ  نم و  زا  دعب  نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  نیسح  نسح و  »
ناسکی تلیضف  لامک و  بتارم  رد  زین  ار  نانآ  هداد و  لیضفت  نارگید  رب  ار  ایبنا  دنوادخ  هک  میناوخیم  تیبلها  رابرپ  نانخـس  ریاس  رد  و 

زین ار  ع )  ) تراهط تمصع و  تیبلها  هتـشاد و  مدقم  ینامـسآ  ناریفـس  ریاس  رب  دنفورعم ، مزعلا  یلوا  هب  هک  نانآ  رفن  دنچ  هکلب  هدیرفاین ،
(619 . ) تسا هداد  يرترب  مزعلاولوا ) ایبنا   ) نیا رب 

: تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  کی  رد  هرخالاب  و 
(620 . ) دننادب مدقم  نارگید  رب  ار  ام  دناهدوب  فظوم  دناهدش و  ثوعبم  ام  تیالو  قوقح و  تفرعم  يارب  هتشذگ  ناربمایپ  مامت 

دـندوب و موصعم  یگمه  یهلا  ياـیبنا  هک  دیـسر  میهاوخ  هجیتن  نیا  هب  میهد  رارق  رظن  دروم  ار  ثیداـحا  نیا  تینهذ  نودـب  تقد و  هب  رگا 
رد هلمج  زا  لئاضف و  مامت  رد  دـیدرت  نودـب  دـنرترب ، ناـنآ  همه  زا  ص ،)  ) ادـخ ربماـیپ  زا  دـعب  ع ،)  ) نیـسح نسح و  همطاـف ، یلع ، هکنیا 

. دنراد قوفت  نانآ  همه  رب  تمصع 
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ادخ لوسر  زج  اهناسنا  يهمه  رب  ار  ع )  ) همطاف یلع و  يرترب  قوفت و  زین ، ثیداحا  نیا  زا  ردـقیلاع  نیققحم  گرزب و  نادنمـشناد  املع و 
س)  ) همطاف اهثیدـح ، نیا  دانتـسا  هب  اریز  دوشیم ، تباث  تمـصع  قوف  س )  ) ارهز همطاـف  يارب  تروص  نیا  رد  دـناهدرک . هدافتـسا  (ص )

؟ درادب مدقم  يرگید  رب  ار  یکی  يواست  ود  رد  لقاع ، ناسنا  هک  تسا  ضورفم  هنوگچ  تسا و  ع )  ) یلع ربارب 

س)  ) همطاف تمصع  رب  هکئالم  یهاوگ 

هملاکم و هب  يو  اب  هدـش و  لزان  س )  ) همطاـف ترـضح  رب  اهنامـسآ ، هکئـالم  ریاـس  لـیئربج و  هک  دوشیم  هدافتـسا  يددـعتم  تاـیاور  زا 
اهنآ زا  راوگرزب  نآ  تمـصع  هک  دـنتفگیم  یبلاطم  یمارگ ، يوناب  نآ  بقانم  لئاضف و  رد  دوخ ، نانخـس  نمـض  رد  هتخادرپ و  هبحاصم 

: مینکیم هراشا  دروم  ود  هب  کنیا  دوشیم ؛ تباث 
(: ص  ) هَّللا لوسر  لاق 

: لیقف نیملاعلا  اسن  هدیسل  اهنا  همطاف و  یتنبا  »… 
؟ اهملاع اسن  هدیس  یها  هَّللا ! لوسر  ای 

: لاقف
نوعبـس اهیلع  ملـسیف  اهیارحم  یف  موقتل  اهنا  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  اسن  هدیـس  یهف  همطاف  یتنبا  اـماف  نارمع ، تنب  میرمل  كاذ 

! همطاف ای  نولوقیف  میرم  هکئالملا  هب  تدانامب  اهنودانی  نیبرقملا و  هکئالملا  نم  کلم  فلا 
(621 .« ) نیملاعلا اسن  یلع  کیفطصا  كرهط و  کیفطصا و  هَّللا  نا 

: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 
. تسا نایملاع  نانز  رورس  همطاف  مرتخد 

: دش لاوئس  وا  زا 
؟ شدوخ نامز  نانز  رورس  هَّللالوسر ! ای 

: دندومرف
. تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  نایملاع  نز  نیرترب  همطاف  مرتخد  یلو  تسا ، میرم  ترضح  هب  طوبرم  دودحم ، زایتما  نیا 

ار وا  دنتـسرفیم و  دورد  مالـس و  وا  رب  یهلا  هاـگرد  نیبرقم  زا  هکئـالم  رازه  داـتفه  دریگیم ، رارق  شتداـبع  بارحم  رد  هک  یماـگنه  وا 
: دنیوگیم نینچ  دندوب و  هداد  رارق  بطاخم  ار  میرم  هک  ياهلمج  نآ  اب  دنهدیم ، رارق  بطاخم 

! همطاف يا 
. تسا هداد  يرترب  نایملاع  نانز  مامت  رب  ار  وت  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ترضح  و 
: لوقتف نارمع  تنب  میرم  يدانت  امک  اهیدانتف  امسلا  نم  طبهت  تناک  هکئالملا  نال  هثدحم  همطاف  تیمس  امنا 

! همطاف ای 
: هلیل تاذ  تلاقف  اهنوثدحی  مهثدحتف و  نیملاعلا . اسن  یلع  کیفطصا  كرهط و  کیفطصا و  هَّللا  نا 

؟ نارمع تنب  میرم  نیملاعلا  اسن  یلع  هلضفملا  تسیلا 
: اولاقف

(622 . ) نیرخالا نیلوالا و  اسن  هدیس  اهملاع و  کملاع و  اسن ، هدیس  کلعج  لجوزع  هَّللا  نا  اهملاع و  اسن  هدیس  تناک  میرم  نا 
هلمج زا  دـنتفگیم ، نخـس  يو  اب  میرم  دـننام  دـندمآیم و  وا  روضح  هب  هکئالم  هک  دوب ، هثدـحم » ، » همطاف ياهمان  زا  یکی  تهج  نیا  زا 
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: دنتفگ وا  هب  يزور 
! همطاف يا 

. دنتفگیم نخس  يو  اب  مه  دندادیم و  شوگ  ار  وا  نانخس  مه  هداد ، يرترب  ناهج  رگید  نانز  رب  ار  وت  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ 
: دیسرپ هکئالم  زا  همطاف 

؟ تسین ناهج  نز  نیرترب  میرم  نارمعلآ ، هروس  ود  لهچ و  هیآ  قبط  رگم 
: دنتفگ هکئالم 

. یمیرم رصع  نانز  رورس  یتح  نیرخآ و  نیلوا و  رصاعم و  نانز  رورس  وت  نکلو  دوب ، دوخ  نامز  نانز  رورس  میرم 
هکئالم و تبحـص  مه  نیـشنمه و  ادخ ، هدیزگرب  ناهج ، نانز  رورـس  ار  س )  ) همطاف دیدرگ ، باختنا  هنومن  ناونع  هب  هک  ثیدح  ود  نیا 

. تسا هدیمان  دندوب ، یهلا -  هاگرد  نابرقم  هک  لیئربج - 
(623 ( !؟ درک دیدرت  س )  ) ارهز تمصع  هب  ناوتیم  ایآ  تروص  نیا  رد 

س)  ) همطاف تمصع  رب  ص )  ) ادخ لوسر  یهاوگ 

هدومرف هدومن و  یفرعم  دوخ  نت  هراپ  ار  س )  ) همطاف هدـیدرگ ، لقن  هعیـش  ینـس و  قیرط  زا  هک  يدایز  ثیداـحا  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر 
: تسا

. تسا ادخ  نم و  نمشد  وا  نمشد  هتشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  وا  سک  ره 
: تسا هدومرف  يرگید  ثیدح  رد  و 

هدروآ مشخ  هب  ار  ادخ  نم و  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  یـسک  هدومن و  تیذا  ارم  دنک ، تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف
. تسا

وا ياضر  هب  یهلا  تیاضر  همطاف و  مشخ  ادخ  مشخ  هک  میناوخیم  تنـس  لها  ربتعم  عبانم  رد  مه  نآ  ثیداحا ، زا  یهورگ  رد  هرخالاب  و 
. دراد یگتسب 

ادـخ ربمایپ  هنوگچ  دوبن ، موصعم  س )  ) همطاف رگا  هکنیا ؛ مینکیم  هدافتـسا  س )  ) ارهز تمـصع  اـب  هطبار  رد  ثیداـحا  هنوگ  نیا  زا  هچنآ 
موصعم ریغ  صاخشا  مشخ  اضر و  ناوتیم  رگم  دنکیم !؟ یفرعم  یهلا  ياضر  ار  وا  ياضر  ادخ و  مشخ  ار  وا  مشخ  قلطم  روط  هب  (ص )

!؟ تسناد طبترم  ادخ  مشخ  اضر و  اب  ار 
هراـب نیا  رد  دراد  تلـالد  وا  تمـصع  رب  ریهطت  هیآ  هـک  تـسا  يدارفا  هـلمج  زا  س )  ) همطاـف هـکنیا  رب  فارتـعا  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نـبا 

: دسیونیم
(: ع  ) هلوق

مل بونذلا  فراقت  نمم  تناکول  اهنال ، اهتمصع ، یلع  لدی  لج  زع و  هَّللا  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  ینم ، هعضب  همطاف 
(624 …  ) لاح لک  یلع  هل  ایذوم  اهیذوی  نم  نکی 

: دنیامرفیم هک  س )  ) همطاف دروم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  نخس 
، تسا س )  ) همطاف ندوب  موصعم  رب  لیلد  تسا ؛ هداد  رازآ  ار  ادخ  دهد  رازآ  ارم  هک  یـسک  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک ، تیذا  ار  وا  سک  ره 

 … دشیمن بوسحم  ص )  ) ربمایپ تیذا  تالاح ، مامت  رد  وا  تیذا  دوب ، موصعم  ریغ  س )  ) همطاف رگا  اریز ؛
فارتعا نآ  هب  هعیش  ینس و  نادنمـشناد  هک  دناسریم ، ار  س )  ) همطاف تمـصع  زا  رتالاب  ص ،)  ) ادخ ربمایپ  نانخـس  میریگیم  هجیتن  سپ 

: دناهدروآ مظن  هب  هراب  نیا  رد  ار  ص )  ) ربمایپ ادخ و  لوق  شیوخ  راعشا  اب  زین  یمالسا  يارعش  دنراد و 
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یجدلا ردبک  یسیعب  تاج  اهجرف و  تنصحا  میرم  نا  و 
(625  ) يدهلا یبن  یطبسب  تاج  اهدعب و  مطاف  تنصحا  دقف 

. دوب ینارون  هدنشخرد و  هام  لثم  هک  دروآ  ایند  هب  ار  یسیع  شیوخ  تمصع  ینمادکاپ و  اب  میرم 
ع)  ) قداص ماما  زا  نوچ  داد و  لـیوحت  ار  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هدـید  رون  ود  ماـمت  تینوصم  اـب  تسیز و  كاـپ  وا  زا  دـعب  زین  س )  ) ارهز و 

؟ داد لسغ  ار  س )  ) همطاف یسک  هچ  دندیسرپ :
: دندومرف س )  ) همطاف ندوب  موصعم  هب  دانتسا  اب  ترضح  نآ 

(626 . ) قیدص الا  اهلسغیل  نکی  مل  هقیدص و  تناک  اهنال  نینمؤملاریما  اهلسغ 
. دهد لسغ  دناوتیمن  موصعم  زج  ار  موصعم  دوب و  موصعم  س )  ) همطاف اریز  داد ، لسغ  ار  وا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

: دندومرف ترضح  درک ، بجعت  باوج  نیا  زا  لئاس  نوچ 
. یسیع ترضح  رگم  دادن  لسغ  یسک  ار  وا  دوب ، روط  نیمه  هیضق  زین  میرم  دروم  رد 

لها گرزب  دنمشناد  فارتعا  نینمؤملاریما و  جاجتحا  ریهطت و  هفیرش  هیآ  تیبلها و  ثیداحا  نانخـس و  عومجم  زا  لصف  نیا  نایاپ  رد  ام 
. دوب موصعم  نیموصعم ، تارضح  ریاس  لثم  س )  ) همطاف ترضح  هک  میریگیم  هجیتن  تنس و … 

(627 . ) تسا تباث  ع - )  ) نینمؤملاریما شرهوش  و  ص )  ) ادخ لوسر  شردپ  زج  ع - )  ) راهطا همئا  ناربمایپ و  مامت  رب  وا  تلیضف  و 

نآ هب  خساپ  و  س )  ) ارهز ترضح  تمصع  رب  لاکشا 

: دناهتفگ یضعب 
هب هباطخ  هدش و  لزان  ص )  ) مرکا لوسر  نانز  هرابرد  نآ ، زا  دـعب  تایآ  نآ و  زا  لبق  تایآ  اریز  درادـن . تمـصع  رب  تلالد  روکذـم  هیآ 

. تسا هجوتم  نانآ 
: تفگ دیاب  قایس  هنیرق  هب  و 

. دنتسه اهنآ  هیآ ، رد  بطاخم  هدش و  لزان  ترضح  نآ  نانز  هرابرد  زین  روکذم  هیآ 
: تفگ دیاب  دنک  تمصع  رب  تلالد  هیآ  رگا  نیاربانب 

رذـگهر نیا  زا  تفگ . ناوتیم  هن  هتفگ و  یـسک  هن  ار  بلطم  نیا  هک  یتروص  رد  دـناهدوب  موـصعم  هاـنگ  زا  زین  ص )  ) هَّللالوـسر ياـهنز 
: مییوگب دیاب  هک  تسا 

(. ع  ) تیبلها ریاس  دروم  رد  هن  ترضح ، نآ  ياهنز  دروم  رد  هن  درادن . تمصع  رب  تلالد  الصا  هیآ 
خساپ

: تسا هداد  خساپ  ار  نآ  هجو  دنچ  هب  هدرک و  لقن  ار  روکذم  لاکشا  نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  همالع 
: لوا

رد روکذم  هیآ  هک  هدش  دراو  بلطم  نیا  دسریم  رتاوت  دـح  هب  هک  تیاور  نیدـنچ  رد  اریز  صن ، لباقم  رد  تسا  داهتجا  روکذـم  لامتحا 
دوش لخاد  هماج  ریز  رد  تساوخ  هملـسما  یتقو  یتح  دراد . نانآ  هب  صاـصتخا  هدـش و  لزاـن  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  نأـش 

. تخاس عونمم  ار  وا  ًادج  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
: مود

: دیوگب دشاب و  هدش  ادا  ثنؤم  باطخ  تروص  هب  دیاب  دوب  هدش  لزان  ادخ  لوسر  ياهنز  هرابرد  هیآ  رگا 
. رکذم عمج  تروص  هب  هن  اریهطت .) َّنُکُرِّهَُطی  تیبلا و  لها  سجرلا  َّنُْکنَع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  )
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: موس
درادـن یعنام  نیاربانب  دـننک . رکذ  هضرتعم  هلمج  ناونع  هب  ار  ییاـههلمج  ناـشتاملک  نیب  رد  هک  تسا  موسرم  حیـصف ، ياـهبرع  نیب  رد 

: مییوگب
دـناسرب و ار  عوضوم  تیمها  ات  هداد  رارق  هدـش  لزان  ص )  ) ادـخ لوسر  ياهنز  ناـش  رد  هک  یتاـیآ  نیب  رد  ار  روبزم  هیآ  لاـعتم  دـنوادخ 
ص)  ) ربمغیپ نانز  یتح  دنریگ  رارق  یـسک  ضرعت  دروم  دیابن  دـنموصعم  هانگ  زا  ص )  ) ربمغیپ تیبلها  نوچ  هک  دـنک  هراشا  هتکن  نیدـب 

. دنرادن ار  اهنادب  ضرعت  قح  مه 
بلطم نیا  اما  تسا ، هدـشن  دایز  مک و  چـیه  ینامـسآ  باتک  نآ  تایآ  هدـشن و  عقاو  یفیرحت  میرک  نآرق  رد  هک  یلاح  نیع  رد  مراـهچ :

هیآ هک  تسین  دیعب  چیه  الثم  دنـشاب . هدش  نیودت  عمج و  هدش ، لزان  هک  یبیترت  نامه  هب  انیع  نآرق ، ياههروس  تایآ و  هک  تسین  مّلـسم 
ص)  ) ربمغیپ نانز  نیب  رد  ار  نآ  هدـشیم  نیودـت  عمج و  تایآ  هک  یعقوم  رد  یلو  دـشاب  هدـش  لزان  ع )  ) تیبلها هرابرد  اـهنت  روکذـم ،

(628 . ) دنشاب هدیناجنگ 
: دومرف س )  ) همطاف هب  ص )  ) ادخ لوسر  مود : لیلد 

(629 . ) دوشیم دونشخ  وت  يدونشخ  يارب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  يارب  ادخ 
زین ادخ  دنک  بضغ  س )  ) همطاف اج  ره  ثیدح  نیا  قبطرب  دناهتـشون . دوخ  ياهباتک  رد  دـنراد و  لوبق  هعیـش  ینـس و  ار  روکذـم  ثیدـح 

بـضغ تیاضر و  هک  تسا  ملـسم  بلطم  نیا  هتبلا  ددرگیم . دونـشخ  یـضار و  زین  ادخ  دوش  یـضار  دونـشخ و  هاگره  دنکیم و  بضغ 
. تسا قح  عقاو و  قباطم  ادخ 

قح بوـخ و  ياـهراک  زا  زگره  دـش . دونـشخ  راـک  نآ  زا  يرگید  هچرگ  دوـشیمن ، دونـشخ  قـح  فـالخ  تـشز و  ياـهراک  هـب  زگره 
رگا اریز  دشاب ، موصعم  اطخ  هانگ و  زا  س )  ) همطاف هک  تسنیا  بلطم  ود  نیا  همزال  دـشاب . نارگید  ضوغبم  هچ  رگ  دوشیمن ، كانبـضغ 

قح زا  هاگچیه  دوشیمن و  یضار  ادخ  ياضر  فالخ  رب  هاگچیه  دوب و  دهاوخ  تعیرش  نیزاوم  قبط  رب  شبضغ  تیاضر و  دشاب  موصعم 
: تفگ ناوتیم  یتروص  نینچ  رد  دوشیمن . كانبضغ  کین  ياهراک  و 

. دوشیم دونشخ  ادخ  دوش  دونشخ  رگا  دنکیم و  بضغ  ادخ  دنک  بضغ  س )  ) همطاف رگا 
: تفگ یلک  روط  هب  ناوتیمن  دشاب  اور  شاهرابرد  اطخ  تیصعم و  رگا  اما 

: میزاس نشور  یلاثم  اب  ار  بلطم  دوشیم . دونشخ  شیدونشخ  زا  دنکیم و  بضغ  ادخ  وا  بضغ  زا 
هطـساوب تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، زیاج  شاهرابرد  هاـنگ  هابتـشا و  دـشابن و  موصعم  س )  ) همطاـف ترـضح  هک  مینک  ضرف  رگا 

فرط یلو  دوش  رجنم  شکمـشک  عازن و  هب  ناشراک  دـنک و  هبلاطم  یـسک  زا  ار  يزیچ  عقاو ، قح و  فالخرب  یناسفن ، تالیامت  ای  هابتـشا 
رد ایآ  دنک  تیاضر  مدع  راهظا  ددرگ و  كانبضغ  ترـضح  نآ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دزاس ، بولغم  ار  وا  ددرگن و  میلـست  لباقم 

: تفگ ناوتیم  یضرف  نینچ 
؟ تسا هدوب  لباقم  فرط  اب  قح  هچرگ  دنکیم  بضغ  زین  ادخ  هدرک  بضغ  س )  ) همطاف نوچ 

. داد تبسن  ادخ  هب  ناوتیمن  ار  یتشز  راک  نینچ  ًادبا 
. دومن تابثا  ار  س )  ) ارهز تمصع  ناوتیم  زین  تیاور  نیا  هطساوب 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
(630 . ) درک دهاوخ  كانمشخ  ارم  دنک  كانمشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف

، قوف نایب  اب  دنراد . فارتعا  نآ  تحـص  هب  رکبوبا  رمع و  یتح  ناناملـسم  همه  تسا و  دوجوم  هعیـش  ینـس و  ياهباتک  رد  زین  ثیدح  نیا 
. تسا موصعم  یناسفن  تالیامت  اطخ و  هانگ و  زا  ص )  ) مرکا ربمغیپ  اریز  دراد ، تلالد  ارهز  ترضح  تمصع  رب  زین  ثیدح  نیا 
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ناوتیم یتروص  رد  نیاربانب  دشاب . نآ  رد  ادخ  تیاضر  هک  دوشیم  یـضار  يزیچ  هب  دشاب و  ادخ  ضوغبم  هک  دـنکیم  بضغ  يراک  رب 
: تفگ

. دشابن زیاج  شاهرابرد  اطخ  هانگ و  لامتحا  دشاب و  موصعم  هک  دنکیم  بضغ  زین  ص )  ) ربمغیپ دنک  بضغ  س )  ) همطاف هاگره 
: تسا ثیدح  نیا  س )  ) ارهز ترضح  تمصع  دهاوش  زا  رگید  یکی 

: هدومرف یثیدح  رد  ع )  ) قداص ماما 
(631 . ) درادن هار  شکرابم  دوجو  رد  يدب  رش و  هک  هدش  هدیمان  همطاف  تهج  نادب  ارهز 

تمایق رد  س )  ) ارهز همطاف 

رشحم رد  س )  ) ارهز همطاف 

سپ يارب  هدش و  هدنز  هرابود  ماجنارس  یلو  دنامب ، خزرب )  ) ربق ملاع  رد  لاس  اهنویلیم  هکلب  لاس  نارازه  تسا  نکمم  ندرم  زا  سپ  ناسنا 
. دمآ دهاوخ  زیخاتسر  ملاع  هب  شلامعا ، نداد 

، تشحو سرت و  زا  یتاظحل  وچمه  رد  اهناسنا  هک  دنکیم  هفاضا  هدروآ و  نایم  هب  نخس  زور  نآ  یتخـس  زا  يدایز  تایآ  دیجم  نآرق  رد 
. دننکیم شومارف  ار  شیوخ  دارفا  نیرتکیدزن 

لاح رد  رگید  ناسک  دننکیم و  تلفغ  راوخریـش  نادنزرف  زا  هدریـش ، نانز  دـنیامنیم و  طقـس  ار  ناشیاههچب  تشحو ، زا  رادراب ، ناردام 
(632 . ) تسا كانسرت  ادخ  باذع  یلو  دنتسین ، تسم  هک  یلاح  رد  دنربیم ، رس  هب  یتسم 

 … دنیآیم رشحم  هب  یگمه  دنوشیم و  هدنز  هرابود  اههدرم  هارمه  دنریمیم و  اههدنز  زور  نآ  رد  يرآ 

؟ درادیم رب  ربق  زا  رس  هنوگچ  س )  ) همطاف

دیآیم رشحم  هب  خزرب  ملاع  زا  سپ  دیامیپیم و  ار  ریسم  نیا  نارگید  دننامه  زین  وا  یلو  دراد ، يرترب  ماقم  دنچ  ره  س )  ) همطاف ترضح 
 … دوشیم تباث  نارگید  رب  وا  ماقم  ادخ  هاگشیپ  رد  و 

: دنیامرفیم ع )  ) یلع
هنوگ نیا  ارچ  دیـسرپ  وا  زا  دـید . نوزحم  رایـسب  ار  شرتخد  یلو  دـمآ ، ام  يهناخ  هب  س )  ) همطاـف رادـید  يارب  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  يزور 

؟ ینیگمغ
: تفگ باوج  رد 

! ناج ردپ 
. دوب دنهاوخ  نایرع  لاح  نآ  رد  مدرم  هک  مداتفا  رشحم  ملاع  دای  هب 

 …( هارع سانلا  فوقو  رشحملا و  ترکذ  )
: دندومرف یمارگ  لوسر 

غارس هب  هکئالم  رازه  داتفه  اب  ار  لیئربج  دنوادخ  هاگنآ  میرادیمرب  ربق  زا  رـس  ع )  ) لیلخ میهاربا  یلع و  نم ، هکنآ  زا  سپ  شابم ، نارگن 
رد دیامنیم ، نوریب  ربق  زا  ار  وت  دیآیم و  وت  رانک  دراد ، رایتخا  رد  رون  زا  ابیز  هچراپ  هس  اب  هک  یلاح  رد  لیفارـسا  سپـس  دنتـسرفیم ، وت 

 … تسا هدیشوپ  تندب  هک  یلاح 
هب یتشهب  ناـیروح  دادـعت  نیمه  هب  دـننکیم و  رـشحم  دراو  ار  وت  ناـیوگ  حـیبست  هکئـالم  رازه  داـتفه  ریظنیب  مارتـحا  تزع و  اـب  هاـگنآ 
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اب مادـک  ره  محازم ) رتخد  ، ) هیـسآ مدآ ،) نز   ) اوح دـلیوخ ،) رتـخد   ) هجیدـخ نارمع ،) رتـخد   ) میرم ماـگنه  نیا  رد  دـنیآیم . تلابقتـسا 
دـسریم و وـت  روـضح  هب  لـیئربج  ماـگنه  نیا  رد  دـنناشنیم  روـن  زا  يربـنم  يور  رب  ار  وـت  دـنریگیم و  ار  وـت  فارطا  هکئـالم  فوـفص 

: دیوگیم
ییوگیم : وت  وگب و  يراد  یتجاح  ره 
. مهاوخیم ار  منیسح  نسح و  ایادخ !

، دـناسر رفیک  هب  ار  يو  نـالتاق  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  دـیآیم و  رـشحم  هب  دولآ  نوـخ  ندـب  اـب  هک  ینیبیم  ار  تنیـسح  تعاـس  نآ  رد 
وا نانمشد  نیـسح و  نالتاق  دشکیم و  هنابز  منهج  ياههلعـش  دنیآ و  مشخ  هب  زین  هکئالم  وا  مشخ  زا  هدمآ و  مشخ  هب  دنوادخ  هلـصافالب 

(633 . ) دنوشیم هدنکفا  شتآ  نورد  رب 

رشحم هب  س )  ) همطاف دورو 

راوس یتشهب  ياههقان  زا  ياهقان  هب  ار  س )  ) همطاف ترـضح  ریخاتـسر  زور  رد  هک  تسا  هدـمآ  هصاخ  هماـع و  قیرط  زا  ربتعم  ثیداـحا  رد 
ماما نسح و  ماما  شیپاشیپ ، نینمؤملاریما  پچ ، فرط  زا  لیئاکیم  تسار ، فرط  زا  لـیئربج  دـنریگیم ، ار  وا  فارطا  هکئـالم  دـننکیم و 

وا ندید  زا  قیالخ  هک  ییاج  ات  دنروآیم ، رـشحم  هب  ار  يو  تلالج  تمظع و  مامت  اب  دـننکیم و  یهارمه  ار  وا  رـس  تشپ  زا  زین  نیـسح 
«. دنک روبع  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  س )  ) همطاف ات  دیدنبب ، ار  ناتیاهمشچ  دیزادنیب و  نییاپ  ار  دوخ  ياهرس 

ار ناشیاهمـشچ  دـنزادنایم و  نییاپ  ار  دوخ  ياهرـس  یگمه  ددرگیم ، رداص  ادـخ  شرع  يوس  زا  هک  ماـیپ  نیا  ندینـش  اـب  رـشحم  مدرم 
 … دریگیم رارق  تشهب  رانک  رد  دنکیم و  روبع  طارص  لپ  يور  زا  س )  ) همطاف دندنبیم و 

! قئالخلا رشعم  ای  )
 …( نیعلا روحلا  نم  هیراج  فلا  نیعبـس  عم  رمتف  طارـصلا ، یلع  دـمحم  تنب  س )  ) همطاف رمت  یتح  مکراـصبا  اوضغ  مکـسوئر و  اوسکن 

(634)
تقایل هداد و  سپ  ناحتما  ایند  نیا  رد  هک  نانآ  طقف  تشاد ، دـنهاوخن  ار  س )  ) همطاف ندـید  تقایل  اهمـشچ  همه  زین  تمایق  زور  رد  يرآ 

(635 …  ) دنرادیم تفایرد  س )  ) همطاف ترضح  تسد  زا  ار  زور  نآ  راختفا  لادم  دناهدرک ، بسک  ار  ندوب  هعیش 

ع)  ) نیسح ماما  دولآنوخ  نهاریپ  و  س )  ) همطاف

باذع هب  هدومن و  موکحم  رـشحم  مدرم  نایم  رد  ار  نانآ  درک و  دهاوخ  هجاحم  شنادنزرف  دوخ و  نالتاق  اب  ادخ  هاگـشیپ  رد  س )  ) همطاف
. دومن دهاوخ  راتفرگ  یهلا  كاندرد 

، تسا همطاف )  ) دیهش نسحم  هدنورپ  دوشیم ، یگدیـسر  ریخاتـسر  زور  رد  هک  ياهدنورپ  نیتسخن  دوشیم ، هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  زا 
ار ع )  ) نیسح ماما  نآ ، رد  هک  تسا ، البرک  زوسناج  هرطاخ  دنازوسیم ، رتشیب  ار  تیبلها  نابحم  نایعیـش و  و  س )  ) همطاف لد  هچنآ  یلو 

ریـسا یمحریب  یمامت  اب  ار  نانآ  نارتخد  نانز و  هدومن و  ادـج  ناـشنت  زا  ار  ناشیاهرـس  هدـناسر و  تداهـش  هب  عیجف  روط  هب  شناراـی  اـب 
 … دندرک

راتـساوخ هتفرگ و  تسد  هب  تمایق  زور  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دولآنوخ  نهریپ  ص )  ) ربماـیپ یمارگ  رتخد  هک  تسا  هدـمآ  ثیداـحا  رد 
(636 . ) ددرگیم وا  نالتاق  رفیک  همکاحم و 

هب نیـسح  ماما  ماگنه ، نیا  رد  دـنناشنیم . رون  زا  ياهبق  رد  تمایق  زور  رد  ار  س )  ) همطاـف هک  تسا  هدـمآ  ع )  ) قداـص ماـما  ترـضح  زا 
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مامت دتفایم و  دـشکیم و  هحیـص  یلاح  نینچ  ندـید  زا  س )  ) همطاف دریگیم . تسد  هب  ار  شاهدـیرب  رـس  هک  یلاح  رد  دـیآیم ، رـشحم 
رفیک هب  هاگنآ  دندرگیم و  همکاحم  رضاح و  نیسح  ماما  نیلتاق  سپس  دنتفایم ، هیرگ  هب  یعضو  نینچ  ندید  زا  رگید ، قیالخ  ناربمایپ و 

(637 …  ) دنسریم يدیدش 
: هدش لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  نامثع  نب  نابا  قیرط  زا  يرگید  ثیدح  رد  هرخالاب  و 

: دنکیم ضرع  هتفرگ ، تسد  هب  ار  ع )  ) نیسح ماما  دولآنوخ  نهریپ  دیآ ، رشحم  هب  س )  ) همطاف نوچ 
! ایادخ

. دناهدش بکترم  وا  دروم  رد  یتایانج  هچ  ینادیم  دوخ  وت  تسا و  نم  نیسح  دولآنوخ  نهاریپ  نیا 
: دسریم باطخ 

! همطاف ای 
. وگب یهاوخیم  هچ  ره  یبوبحم  نم  دزن  رد  وت 

: دنکیم ضرع 
. ریگب ار  نیسح  نوخ  ماقتنا  یهلا !

(638 . ) دناسریم رفیک  هب  باذع  عاونا  اب  ددرگیم و  طلسم  نیسح  ماما  نیلتاق  رب  منهج  شتآ  لاح  نیا  رد 

؟ رشحم رد  س )  ) همطاف ترضح  تبحم  شقن 

: دندومرف س )  ) همطاف ترضح  تبحم  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدش  لقن  ناملس  ترضح  زا 
! ناملس ای 

! ناملس ای  رانلا . یف  وهف  اهضغبا  نم  یعم و  هنجلا  یف  وهف  یتنب  همطاف  بحا  نم 
! ناملس ای  هبساحملا …  طارصلا و  رشحملا و  نازیملا و  ربقلا و  توملا و  نطاوملا  کلاذ  رسیا  نطاوملا ، نم  هام  یف  عفنی  همطاف  بح 

(639 . ) اهتعیش اهتیرذ و  ملظی  نمل  لیو  ایلع و  نینمؤملاریما  اهلعب  ملظی  اهملظی و  نمل  لیو 
! ناملس يا 

. دوشیم شتآ  راتفرگ  درادب  نمشد  ار  وا  سک  ره  دوب و  دهاوخ  نم  رانک  تشهب و  رد  وا  درادب ، تسود  ار  س )  ) همطاف مرتخد  سک  ره 
! ناملس

، رشحم تاصرع  نازیم ، ياپ  رد  خزرب ، ملاع  گرم ، ماگنه  اهنآ : نیرتمک  دروخیم : درد  هب  عضوم  دصکی  رد  س )  ) همطاف هب  يدنمهقالع 
. لامعا هبساحم  طارص و  لپ 

! ناملس يا 
متس يو  نایعیش  نادنزرف و  هب  هک  ینارگمتس  رب  ياو  یتح  دنیامن ، افج  وا  رهوش  هب  هک  نانآ  رب  ياو  دننک و  ملظ  وا  هب  هک  یناسک  رب  ياو 

. دننک
(640 . ) تسا هدنهد  تاجن  زین  رشحم  تاصرع  رد  س )  ) همطاف ترضح  هب  هقالع  قشع و  هک  دناسریم  ثیدح  نیا 

ناشیا نایعیش  و  س )  ) ارهز ترضح  یتشهب  تاماقم 

: متفگ رابحالابعک  هب  تفگ  هک  دنکیم  لقن  یلع  نبا  مامه  زا  یفطصملا  هراشب  باتک  رد  يربط  رفعجوبا 
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؟ تسیچ ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نایعیش  هرابرد  امش  رظن 
: تفگ خساپ  رد 

! مامه يا  »
قلخ نایم  رد  ادخ  راوگرزب  صاخ و  ناگدنب  ادخ و  ّیلو  وریپ  ادخ و  نید  راصنا  ادـخ و  بزح  اهنآ  ماهتفای ، نآرق  رد  ار  اهنآ  تافـص  نم 

همیخ و نایم  رد  تشهب  يـالعا  سودرف  رد  اـهنآ  تسا ، هدـیرفآ  دوخ  تشهب  يارب  هدـیزگرب و  دوخ  نید  يارب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دنتـسه ،
تسد يهباشون  زا  دنتـسه و  راربا  نابّرقم  نایم  رد  اهنآ  دننکیم ، تنوکـس  هدش ، اپرب  ؤلؤل  دیراورم و  فاّفـش ) ياههناد   ) زا هک  یئاهقاتا 

. دراد صاصتخا  اهنآ  هب  دراد و  مان  مینست »  » هک تسا  ياهمشچ  بآ  زا  هباشون  نیا  دنوشیم ، باریس  هتسب  رس  يهدروخن 
نآ عبنم  هک  تسا  هدومرف  اطع  ع )  ) یلع رـسمه  و  ص )  ) دّمحم رتخد  س )  ) همطاف ترـضح  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  ياهمـشچ  مینـست 

، تسا کشُم  دننام  وب  رد  لیبجنز و  دننام  معط  رد  روفاک و  دننام  تدورب ، یکنخ و  رد  نوتس ، نآ  يهّبق  هک  دراد  رارق  ینوتس  ریز  همشچ 
کی تسا ، نوتس  راهچ  ياراد  هُّبق  نآ  دنماشآیم ، نآ  زا  س )  ) همطاف ناتسود  نایعیش و  دباییم ، نایرج  اهیوج  رد  همشچ  نآ  بآ  سپس 

نآ ریز  رد  هک  تسا  زبس  دُّرمُز  زا  نآ  نوتس  کی  دراد و  رارق  روهط »  » مان هب  ياهمـشچ  نآ  ریز  رد  هک  تسا ، دیفـس  دیراورم  زا  نآ  نوتس 
زج دـنراد ، ناـیرج  تشهب  نیئاـپ  تمـسق  يوس  هب  اههمـشچ  نآ  زا  کـی  ره  دراد ، رارق  لـسع  روهط و  بارـش  زا  ناروـف  رپ  يهمـشچ  ود 

ع)  ) یلع ناتـسود  نایعیـش و  اهنآ  دـنماشآیم و  نآ  زا  ناـیتشهب  صاوخ  تسا و  ناور  تشهب ، يـالعا  تمـسق  رد  هک  مینـست »  » يهمـشچ
: دیامرفیم نآرق  رد  هک  لجوزع  يادخ  لوق  ریسفت  تسا  نیا  دنتسه و 

« َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ٍمُوتْخَم …  قیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی  »
(641 « ) دشونیم نآ  زا  نابّرقم  هک  ياهمشچ  نامه  دنوشیم …  باریس  هتسب  رس  هدروخن  تسد  لالز  بارش  زا  اهنآ  »

. داب اراوگ  نایعیش  رب  تمعن  نیا  سپ 
: تفگ رابحالابعک  سپس 

. تسا هتفرگ  قاثیم  دهع و  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  درادیمن  تسود  ار  نایعیش  ادخ ، هب  دنگوس 
: دیوگیم قوف ، لقن  زا  سپ  يربط  رفعجوبا 

هک دننک  لمع  نآ  دافم  هب  ددرگ و  ظفح  يدوبان ، زا  هدش و  رایـسب  لقن  ات  دنـسیونب ، الط  بآ  اب  ار  ثیدح  نیا  نایعیـش ، هک  تسا  راوازس 
. دیدرگ دهاوخ  یتشهب  یلاع  تاجرد  همه  نآ  هب  یبایتسد  بجوم 

( تسا رودب  ندوب  هعیش  یگتخاس  تمهت  زا  و   ) تسا رتاسر  ندوب  تّجح  يارب  تسا ، هدش  لقن  نّنست  لها  زا  تیاور  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
(642 . ) دشابیم رتنشور  شتّحص  و 

ناملس لاؤس  هب  خساپ 

: تفگ رذوبا  هک  دنکیم  لقن  زنک  باتک  زا  یفطصملا  هراشب  باتک  رد  يربط  نینچمه  و 
ار وا  ص )  ) ربمایپ دیـسوب ، داتفا و  ص )  ) ادخ لوسر  مدق  يور  رب  ناملـس  ناهگان  دندمآ ، ص )  ) ربمایپ دزن  مدید  ار  یـشبح  لالب  ناملس و 

: دومرف وا  هب  دومن و  عنم  راک  نیا  زا 
، متـسه ادخ  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  نم  هدـم ، ماجنا  نم  هب  تبـسن  دـنهدیم ، ماجنا  دوخ  ناهاش  يارب  اهمجع  هک  ار  يراک  نآ  ناملـس ، يا  »

« منیشنیم مروخیم و  ناگدنب  دننام 
: درک ضرع  ناملس 

! دیهد ربخ  نم  هب  تمایق ، رد  س )  ) همطاف لئاضف  زا  مهاوخیم  امش  زا  نم  يالوم  يا 
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: دومرف تسیرگن و  وا  هب  نادنخ  ياهرهچ  اب  ص )  ) ربمایپ
روبع يرتش  رب  راوس  رـشحم ، يهصرع  رد  هک  تسا  یئوناب  نامه  س )  ) همطاـف تسا ، وا  تردـق  تسد  رد  مناـج  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  »

: دندومرف هکنیا  ات  دشابیم ، ادخ  رون  زا  شنامشچ  تسا و  ادخ  تیشخ  زا  يدومن )  ) شرس هک  دنکیم 
نآ رـس  تشپ  رد  ع )  ) نیـسح نسح و  نآ و  شیپاـشیپ  رد  ع )  ) یلع نآ و  پچ  تمـس  رد  لـیئاکیم  رتش و  نآ  تسار  تمـس  رد  لـیئربج 

: دسریم ادن  ادخ  بناج  زا  ناهگان  ماگنه  نیا  رد  دنک  روبع  رشحم  هنحص  زا  ات  تسا ، وا  نابهگن  ظفاح و  دنوادخ  دننکیم ، تکرح 
! قیالخ همه  يا  »

ردام امش ، ماما  ع )  ) یلع رسمه  امش ، ص )  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف نیا  دیروآ ، نیئاپ  ار  دوخ  ياهرس  دیناباوخ و  ورف  ار  دوخ  ياهمشچ 
.« دراد رس  رب  دیفس  فاّفش و  رداچ  ود  هک  یلاح  رد  دنکیم  روبع  طارص  لپ  زا  سپ  تسا ، ع )  ) نیسح نسح و 

: دیوگیم درگنیم ، هتخاس  هدامآ  وا  يارب  دنوادخ  هک  یبهاوم  اهتمعن و  هب  دوشیم و  تشهب  دراو  س )  ) همطاف یتقو 
ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

. ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَیال  ِِهلْضَف ، ْنِم  هَماقَْملا  َراد  انَّلَحَا  ٌروُکَش  ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِا  َنْزُْحلا  اّنَع  َبَهْذَا  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 
نابرهم دنوادخ  مان  هب  »

رد ار  ام  هک  یئادخ  نآ  تسا ، ریذپ  رکـش  هدنـشخب و  ام  يادخ  هتبلا  تخاس ، رود  ام  زا  ار  هودـنا  نزح و  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  دـمح و 
«. دسریمن ام  هب  يراوگان  جنر و  هنوگچیه  نآ  رد  هک  داد  رارق  دوخ  ياطع  زا  یلاع  ماقم 

: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر 
: دنکیم یحو  س )  ) همطاف هب  دنوادخ  نآ  زا  سپ 

! همطاف يا  »
« مزاسیم دونشخ  ار  وت  منکیم و  اطع  وت  هب  هک  نک  تلئسم  نم  زا  یهاوخیم  هچنآ 

: دنکیم ضرع  س )  ) همطاف
، خزود شتآ  رد  ارم  نادنزرف  ناتـسود  نم و  ناتـسود  هک  منکیم  تلئـسم  وت  هاگرد  زا  ینم ، دیما  زا  رتالاب  هکلب  ینم ، دـیما  وت  ادـنوادخ 

. ینکن باذع 
: دنکیم یحو  وا  هب  دنوادخ 

! همطاف يا 
وت ترتع  ناتسود  وت و  ناتسود  هک  ماهدومن  دای  دنگوس  دوخ  هب  نیمز ، اهنامسآ و  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  دنگوس ، ملالج  تّزع و  هب 

(643 . ) منکن باذع  شتآ  هب  ار 

تشهب رد  شرع و  قاس  رب  س )  ) ارهز همطاف  مان  جرد 

سدقم تارضح  نآ  تسا و  هدش  هتـشون  تشهب  رد  رب  شرع و  قاس  رب  نت  جنپ  مان  هک  تسا  نیا  س )  ) ارهز ترـضح  كرتشم  لئاضف  زا 
. دناهتخانش هدید و  ار  نانآ  کئالم  دناهدش و  یفرعم  ناگتشرف  همه  رب 

: دندومرف ترضح  هک  دنکیم  لقن  ص )  ) مرکا لوسر  زا  سابعنبا 
: ابوتکم هنجلا  باب  یلع  تیار  ءامسلا  یلا  یب  جرع  هلیل  »

، هَّللا الا  هلا  ال 
، هَّللالوسر دمحم 
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، هّللا بیبح  یلع 
، هَّللا هوفص  نیسحلا  نسحلا و 

، هَّللا هریخ  همطاف 
(644 «. ) هّللا هنعل  مهیضغبم  یلع 

تشهب رد  س )  ) ارهز ترضح  ریوصت 

. وا ریوصت  اب  تسا  تشهب  ندوب  رونم  دنراد ، كارتشا  ع )  ) شنادنزرف ردپ و  اب  س )  ) هقیدص ترضح  هک  یبقانم  هلمج  زا 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  زا  سنا 

: لاقف هتروص  لثم  هروص  ری  ملف  هنجلا  یف  رظن  هیلع  هَّللا  تاولص  مدآ  نا  »
؟ یتروص لثم  هروص  هنجلا  یف  سیل  یهلا 

: اهمسا هروص  لک  یلع  بوتکم  روص  سمخ  يارف  اهلخدف  ءاضیب  هتوقای  نم  ارصق  يارف  سودرفلا ، هنج  یلا  راشا  یلاعت و  هَّللا  هربخاف 
، دمحا اذه  دومحم و  انا 

، یلع اذه  یلعالا و  انا 
، همطاف هذه  رطافلا و  انا 

، نسح اذه  نسحملا و  انا 
(645 «. ) نیسح اذه  ناسحالاوذ و  انا 

. تفاین دوخ  يهفایق  لکش و  هب  ار  یتروص  تسیرگن و  وس  ره  هب  تشهب  رد  نوچ  مدآ  ترضح  »
: درک ضرع 

زا يرـصق  اجنآ  رد  ع )  ) مدآ ترـضح  درک و  سودرف  تشهب  هجوتم  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  ياهدـیرفاین ؟ نم  يهرهچ  ریظن  یتروص  ایادـخ ،
: دوب هدش  هتشون  حرش  نیا  هب  نانآ  زا  کیره  یماسا  هک  درک  هدهاشم  ریوصت  جنپ  دش ، رصق  نآ  دراو  هک  یماگنه  دید و  دیفس  توقای 

نم تسا ، نسح  نیا  منـسحم و  نم  تسا ، همطاـف  نیا  مرطاـف و  نم  تسا ، یلع  نیا  متـسه و  یلعا  نم  تسا ، دـمحا  نیا  مدوـمحم و  نـم 
(646 «. ) تسا نیسح  نیا  مناسحالاوذ و 

س)  ) ارهز ترضح  نایعیش  رب  تشهب  تراشب 

ماقم تمظع  تبقنم و  رد  دناهداد و  ار  تشهب  تراشب  ع )  ) شموصعم نادنزرف  و  ع )  ) نینمؤملاریما نایعیـش  هب  ص )  ) مرکا لوسر  هکنانچ 
عبات و ینعی  هعیش  دناهداد . تشهب  يهدژم  بقانم  نامه  رکذ  اب  انیع  زین  س )  ) ارهز ترضح  نایعیش  هب  تبـسن  دناهتـشاد ، نایب  یبلاطم  نانآ 

هعیـش تسوا . ناماد  هب  تسد  کسمتم و  وا و  هارمه  دباییم و  تیاده  ع )  ) یلع زا  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع هعیـش  هدـننک . ادـتقا  وریپ و 
. تسا ع )  ) یلع نایعیش  فیدر  رد  انیع  رابخا  رد  زین  س )  ) همطاف

لوسر شور  نیمه  و  س )  ) همطاف نایعیـش  تبقنم  رد  هاگ  دـیوگیم و  نخـس  ع )  ) نینمؤملاریما نایعیـش  حدـم  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هاـگ 
. دنشابیم يربک  تیالو  بحاص  الاو و  ماقم  تامارک و  ياراد  دنراد و  لالقتسا  دوخ  س )  ) ارهز ترضح  هک  تسا  نیا  رگناشن  ادخ 

: ترضح نآ  ناش  رد  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  کنیا 
نم اهمئاوق  بطر ، ولول  نم  اهماطخ   … هنجلا ، قون  نم  هقان  یلع  همطاف  یتنبا  لبقت  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا  ـالاعوفرم  هَّللادـبع  نب  رباـج  نع  »
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، اهرهاظ نم  اهنطاب  اهنطاب و  نم  اهرهاظ  يری  رون ، نم  هبق  اـهیلع  ناوارمح ، ناـتتوقای  اـهانیع  رفذـالا ، کـسملا  نم  اـهبنذ  رـضخالا ، درمزلا 
ءیضی امک  ءیضی  توقایلا . ردلاب و  عصرم  نکر  لک  انکر ، نوعبس  جاتلل  رون ، نم  جات  اهـسار  یلع  هَّللا ، همحر  اهجراخ  هَّللا ، وفع  اهلخاد 
يدانی هقانلا ، ماطخب  ذـخآ  لیئربج  کلم و  فلا  نوعبـس  اهلامـش  نع  کلم و  فلا  نوعبـس  اـهنیمی  یلع  ءامـسلا  قفا  یف  يردـلا  بکوکلا 

مهراصبا اوضغ  الا  دیهـش  قیدص و ال  لوسر و ال  یبن و ال  ذـئموی  یقبی  الف  دـمحم ؛ تنبهمطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  هتوص : یلعاب 
: هلالج لج  هَّللا  لبق  نم  ءادنلا  اذاف   … هلالج ، لج  اهبر  شرع  يذاحت  یتح  ریستف  همطاف  زوجت  یتح 

: لوقتف یعفشت …  یعفشاو  یطعت ، ینیلس  یبیبح ، هنبا  یتبیبح و  ای 
: هلالج لج  هَّللا  لبق  نم  ءادنلا  اذاف  یتیرذ . یبحم  یبحم و  یتیرذ و  هعیش  یتعیش و  یتیرذ و  يدیس  یهلا و 

«. هنجلا مهلخدـت  یتح  همطاف ، مهمدـقتف  همحرلا ، هکئالم  مهب  طاحا  دـق  نولبقیف و  اـهتیرذ ، وبحم  اـهوبحم و  اهتعیـش و  همطاـف و  هیرذ  نیا 
(647)

: دندومرف هک  دنکیم  تیاور  ادخ  لوسر  زا  هَّللادبع  نب  رباج 
ياپراهچ ناشخرد و  دـیراورم  زا  هقان  نآ  راهم  هک  یتشهب ، ياههقان  زا  ياهقان  رب  راوس  همطاف  مرتخد  دـسر ، ارف  تمایق  زور  هک  یماـگنه  »

شنورد زا  نآ  نوریب  هک  رون ، زا  ياهمیخ )  ) ياهبق نآ ، زارف  رب  خرس و  توقای  زا  شنامشچ  یتشهب ، کشم  زا  شاهلابند  زبس ، درمز  زا  نآ 
. تسا نایامن  شنوریب  زا  نآ  نورد  و 

. تسا ییادخ  تمحر  وترپ  همیخ ، نآ  جراخ  یهلا و  وفع  راونا  هبق ، نآ  لخاد  ياضف  دوشیم  رشحم  هصرع  دراو 
بناج زا  دنناشفا . رون  نامسآ  قفا  رد  ناشخرد  ناگراتس  دننامه  هک  توقای  رد و  زا  تسا  هیاپ  داتفه  ياراد  هک  رون  زا  یجات  شزارف  رب  و 

ار هقان  راهم  هک  یلاـح  رد  لـیئربج  و  دنتـسه -  تکرح  رد  هتـشرف  رازه  داـتفه  نآ  پچ  فرط  زا  کـلم و  رازه  داـتفه  بکرم  نآ  تسار 
: دنکیم ادن  يدنلب  يادص  اب  تسا -  هتفرگ 

یتح ماگنه ، نآ  رد  دـنکیم . روبع  هک  تسا  دـمحم  رتخد  همطاف  نیا  دـینکفا ، نییاپ  هب  ار  اهرظن  دـیریگ و  شیوخ  يوسارف  ار  دوخ  هاگن 
رارق شراـگدرورپ  شرع  لـباقم  رد  دـنکیم و  روـبع  همطاـف  هکنیا  اـت  دـنریگیم ؛ ورف  هدـید  بدا ] زا   ] یگمه ادهـش  نیقیدـص و  اـیبنا و 

: دسریم شوگ  هب  ییادن  هلالج  ّلج  ادخ  بناج  زا  هاگنآ  دریگیم ،
. میامرف لوبق  ات  یلیام  ار  هک  ره  نک  تعافش  منک و  تیاطع  ات  یهاوخیم ؛ هچنآ  نم  زا  هاوخب  نم ، بیبح  رتخد  يا  نم و  يهبیبح  يا 

: درادیم هضرع  باوج  رد 
باـطخ هلـالج  لـج  قـح  بناـج  زا  ارم . هیرذ  ناتـسود  ارم و  ناوریپ  ارم ، نایعیـش  ارم ، يهیرذ  باـیرد  نم ، يـالوم  يا  نم و  يادـخ  يا 

: دسریم
؟ وا ناوریپ  همطاف و  هیرذ  دنتسه  اجک 

؟ وا هیرذ  نارادتسود  شنارادتسود و  دنیاجک 
هک یلاح  رد  س )  ) همطاف ترضح  و  دنریگیم . نایم  رد  يوس  ره  زا  ار  نانآ  تمحر  ناگتشرف  دنیآیم و  شیپ  هب  یتعامج  ماگنه  نآ  رد 

«. دیامرفیم دراو  تشهب  هب  دوخ  هارمه  ار  یگمه  تساهنآ  ماگشیپ 
نآ ياهبکرم  ثیداـحا ، رد  هکنیا  تسا و  تواـفتم  ياـهبکرم  رب  ددـعتم  فقاوم  بساـنت  هب  راوس  تماـیق  زور  رد  س )  ) هقیدـص ترـضح 
هدش نایب  هک  یبکرم  ره  اریز  تسین . حیحص  تسا ، هدوب  فالتخا  دروم  بکرم  عون  اهیضعب  رظن  هب  تسا و  هدش  رکذ  توافتم  ترضح ،
نیا زا  بکرم ، تاصخـشم  رد  فالتخا  تلع  تسین و  فالتخا  ياـج  تسرد  شاهمه  هدوب و  نیعم  فقوم  رد  نیعم  تاصخـشم  اـب  تسا 

بناـج هب  شرع  لـباقم  زا  هک  یتـقو  دراد ، یـصاخ  بکرم  دـنکیم  ریـس  یهلا  شرع  يوس  هب  س )  ) همطاـف هک  یماـگنه  هک  تسا  تهج 
دننامه یهلا -  تمحر  ياضف  رد  ناریط  نالوج و  تشهب و  هب  دورو  ماـگنه  نینچمه  رگید و  صوصخم  بکرم  کـی  تسا  ناور  تشهب 
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. دشابیم نوگانوگ  صاخ و  ياهبکرم  ياراد  رایط -  رفعج 
ار س )  ) ارهز یتشهب  هقان  راهم  لیئربج  هک  دش  هتفگ  دیدرگ و  نایب  ترـضح  نآ  ياهبکرم  زا  یکی  تاصخـشم  دـش ، رکذ  هک  یتیاور  رد 

. دریگیم رشحم  زور  رد 
و  » يهلمج هک  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  رد  تسا و  یفقوم  ناکم و  ره  رد  ناکمال ، يادخ  صاخ  يهدـنیامن  لیئربج ، هک  تفگ  ناوتیم 

ماگنه اذل  دناهدومن ؛ یلاعت  كرابت و  قح  يهدنیامن  لیئربج ، ندمآ  رب  لمح  ار  همه  نادنمشناد  تسا ، هتفر  راک  هب  دمآ » ادخ  ّکبر ، ءاج 
هک تسوا  هتـسیاش  نیمه  نیرخآ ، نیلوا و  زا  ملاع  ناوناب  يوناب  ادـخ و  يهدـیزگرب  زینک  اـتکی  نآ  رـشحم ، هصرع  هب  س )  ) همطاـف دورو 

: دنک ادن  راختفا  اب  دریگب و  نیما  لیربج  ار  شبکرم  راهم 
(648 «. ) دمحم تنب  همطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  »

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ص )  ) مرکا لوسر  زا  رگید  یتیاور  رد 
رمت اهیلع و  همطاف  رمتف  طارـصلا ، یلع  رمت  دـمحم ، تنب  همطاف  هذـه  مکراصبا ، اوضغ  همایقلا  لها  ای  شرعلا ، نانطب  نم  داـنم  يداـنی  »… 

(649 … «. ) فطاخلا قربلاک  طارصلا  یلع  اهتعیش 
: دنکیم ادن  یهلا  شرع  نایم  زا  يدانم  تمایق  زور  »

تعرـس هب  نایعیـش  اب  همطاف  هاگنآ  دنکیم ، روبع  طارـص  زا  هک  تسا  دمحم  رتخد  همطاف  نیا  دیریگ ، ورف  دوخ  نامـشچ  رـشحم  لها  يا 
«. دنرذگیم طارص  زا  قرب 

: دومرف هک  تسا  لوقنم  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  زا  يرگید  ثیدح  رد 
: لیئربج لوقی  مث  »… 

! همطاف ای 
. کتجاح یلس 

: نیلوقتف
؟! یتعیش بر  ای 

: لج زع و  هَّللا  لوقیف 
. مهل ترفغ  دق 

: نیلوقتف
. يدلو هعیش  بر  ای 

: هَّللا لوقیف 
. مهل ترفغ  دق 

: نیلوقتف
. یتعیش هعیش  بر  ای 

: هَّللا لوقیف 
. هنجلا یف  کعم  وهف  کب  مصتعا  نمف  یقلطنا 

(650 … «. ) مهتاعورپ هنمآ  نینمؤملاریما  هعیش  كدلو و  هعیش  کتعیش و  کعم  نیریستف و  نییمطاف ، اوناک  مهنا  قئالخلا  دوی  کلذ  دنعف 
: دنکیم ضرع  لیئربج  هاگنآ  سپ  »

: دنکیم ضرع  همطاف  نک . بلط  شیوخ  يادخ  زا  یهاوخیم  هچ  ره  همطاف ، يا 
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: دسریم باطخ  بایرد . ارم  نایعیش  ایادخ ،
. مدیزرمآ ار  وت  نایعیش  همه 

: درادیم هضرع 
! اراگدرورپ

. هدب تاجن  زین  ار  منادنزرف  هعیش 
: دیآیم ادن 

. مدیشخب ار  نانآ  همه 
؟) نم يهعیش  ناوریپ   ) ماهعیش هعیش ، راگدرورپ ! يا 

[: دیامرف یم   ] دنوادخ سپ 
! همطاف يا 

. دش دهاوخ  دراو  تشهب  هب  وت  هارمه  دوش ، هدنهانپ  وت  هب  هک  یسک  ره  ورب و  رشحم  لها  نایم  رد  کنیا 
: دنداد همادا  نینچ  دوخ  نانخس  هب  سپس  ص )  ) مرکا ربمایپ 

دالوا ناوریپ  وت ، نایعیـش  هک  تسا  يزور  نینچ  رد  همطاف ، ای  میدوب . یمطاف  زین  ام  شاک  يا  هک  دـننکیم  وزرآ  مدرم  همه  ماگنه  نآ  رد 
«. دنوشیم تشهب  دراو  تمالس  هب  وت  یپ  رد  نینمؤملاریما  نایعیش  وت و 

: دندومرف هک  دنکیم  لقن  ع )  ) رقاب ترضح  زا  لصفم  ثیدح  رد  رباج  بانج 
! رباج ای  هَّللاو  »… 

هّللا یقلی  هنجلا ، باب  دنع  اهعم  اهتعیش  راس  اذاف  ءيدرلا ، بحلا  نم  دیجلا  بحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیبحم  اهتعیش و  طقتلتل  مویلا  کلذ  اهنا 
(: لج زع و   ) هَّللا لوقیف  اوتفتلا  اذاف  اوتفتلی ، نا  مهبولق  یف 

؟ مکتافتلا ام  یئابحا  ای 
. یبیبح تنب  همطاف  مکیف  تعفش  دقف 

: نولوقیف
. مویلا اذه  لثم  یف  انردق  فرعی  نا  انببحا  بر ! ای 

: هَّللا لوقیف 
! یئابحا ای 

، همطاف بحل  مکبحا  نم  اورظنا  اوعجرا و 
، همطاف بحل  مکمعطا  نم  اورظنا 
، همطاف بحل  مکاسک  نم  اورظنا 

، همطاف بح  یف  هبرش  مکاقس  نم  اورظنا 
، همطاف بح  یف  هبیغ  مکنع  در  نم  اورظنا 

. هنجلا هولخدا  هدیب و  اوذخ 
: رفعجوبا لاق 

(651 … «. ) قفانم وا  رفاک  وا  كاش  الا  سانلا  یف  یقبی  ال  هَّللاو !
نانچ دـنکیم  ادـج  رـشحم  لها  نایم  زا  ار  دوخ  نیبحم  نایعیـش و  س )  ) ارهز مردام  هک  يزور  ناـمه  تسا  نیا  رباـج ، يا  مسق  ادـخ  هب  »
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ءاقلا نینچ  نانآ  بلق  رد  ادخ  دنـسریم ، تشهب  رد  هب  شنایعیـش  همطاف  هارمه  نوچ  و  دزاسیم . ادج  دـب  زا  ار  بوخ  ياههناد  هک  یغرم 
: دوشیم باطخ  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دننکفا ، رظن  دوخ  رس  بقع  هب  هک  هاگنآ  دننک ؛ هاگن  شیوخ  رس  تشپ  هب  هک  دیامرفیم 

؟ دینکیم هاگن  ناترس  تشپ  هب  امش  هک  تسیچ  ببس 
. متفریذپ امش  هرابرد  ار  دمحم  مبیبح  رتخد  س )  ) همطاف تعافش  هک  نم 

: دننکیم ضرع 
! اراگدرورپ

. دوش هتخانش  يزور  نینچ  رد  همطاف  نایعیش  ام  تلزنم  ردق و  میرادیم  تسود 
: دوشیم باطخ  یلاعت  يادخ  بناج  زا  سپ 

! نم ناتسود  يا 
تسا هتشاد  تسود  ار  امش  س )  ) همطاف یتسود  يارب  هک  ار  سک  ره  تعامج و ] نآ  نایم  رد   ] دینکفا رظن  رشحم ،] هنحـص  هب  ، ] دیدرگرب
دارفا تبیغ  زا  ای  هدرک  ناتباریس  یبآ  هعرج  اب  هدومن و  یکین  هدرک  ماعطا  س )  ) همطاف نارادتسود  امش  هب  ارهز  رطاخ  هب  هک  ار  سک  ره  و 

: دومرف هفاضا  ع ) ( ) رقاب ماما   ) رفعجوبا ترضح  سپس  دینک ، شدراو  تشهب  هب  دیریگب و  ار  وا  تسد  تسا ، هدش  عنام  امش  يهرابرد 
ص)  ) دمحم لآ  يالاو  ماقم  هب  تبـسن  هک  یـسک  نآ  زج  دـنامیمن  ياج  رب  یـسک  س )  ) ارهز ماهدـج  تبحم  تکرب  زا  دـنگوس  ادـخ  هب 

«. دشاب قفانم  ای  رفاک و  ای  هتشاد و  دیدرت 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  زا  یتیاور  میهاربا » نب  تارف  ریسفت   » رد

 …، اهتعیش اهتیرذ و  هنجلا و  یتنبا  همطاف  لخدت  »… 
: یلاعت هلوق  کلذ  و 

« نودلاخ مهسفنا  تهتشا  ام  یف  مه  و  «، » ربکالا عزفلا  مهنزحی  «ال 
(652 … «. ) اهتعیش اهتیرذ و  همطاف و  هَّللاو  یه 

: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هک  تسا  دروم  نیا  رد  دنوشیم و  تشهب  دراو  شنایعیش  هّیرذ و  اب  س )  ) همطاف مرتخد  »
دنمعنتم هشیمه  يارب  دنراد  لیامت  نادب  هک  هچ  ره  اب  دزاسیمن … و  نیگمغ  ار  اهنآ  تمایق ) زور  گرزب  ساره  لوه و   ) ربکا عزف  زگره 

… «.
. دنتسه ناما  نما و  رد  رشحم  زور  تشحو  زا  ادخ ، تمحر  هانپ  رد  وا  نایعیش  هیرذ و  و  س )  ) همطاف يرآ ،

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  ناملس  زا  هعاسلا - » طارشا   » شخب رد  یتفلا -  نیز  باتک  رد  یمصاع 
! ناملس ای  »

! هوبنلاب ینثعب  يذلا  و 
، لیئربج هزجحب  همایقلا  موی  نذخال 

، یتزجحب ذخا  ع )  ) یلع و 
، هتزجحب هذخآ  س )  ) همطاف و 

(، س  ) همطاف هزجحب  ذخآ  ع )  ) نسحلا و 
(، ع  ) نسحلا هزجحب  ذخآ  ع )  ) نیسحلا و 

. مهتزجحب هذخا  مهتعیش  و 
؟ هّللالوسرب ابهاذ  هَّللا  يرت  نیاف 
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؟ هیخأب ابهاذ  ص )  ) هَّللالوسر يرت  نیا  و 
؟ هتجوزب ابهاذ  ص )  ) هّللالوسر اخا  يرت  نا  و 

؟ اهدلوب هبهاذ  س )  ) همطاف يرت  نیا  و 
؟ مهتعیشب نیبهاذ  ص )  ) هّللالوسر دلو  يرت  نیا 

دنع نم  لیئربج  هب  دـهع  دـهع  ناملـس ، ای  هبعکلا  بر  هنجلا و  یلا  ناملـس ، ای  هبعکلا  بر  هنجلا و  یلا  ناملـس ، ای  هبعکلا  بر  هنجلا و  یلا 
(653 «. ) نیملاعلا بر 

! ناملس يا  »
! تسا هدومرف  ثوعبم  يربمایپ  هب  ارم  هک  یسدقم  دوجو  هب  مسق 

مریگیم ار  لج ) زع و  يادخ  هدنیامن   ) لیئربج ناماد  نم  تمایق ، زور  رد 
، ارم ناماد  یلع  و 

، ار یلع  ناماد  همطاف  و 
، ار همطاف  ناماد  نسح  و 
، ار نسح  ناماد  نیسح  و 

. دنتسه اهنآ  ناماد  هب  تسد  ناشنایعیش  و 
! ناملس ای 

؟ دربیم اجک  ار ) دوخ  هدنهانپ   ) ار شربمایپ  یلاعت  يادخ  ینکیم ، نامگ  ایآ 
؟ ار یلع  شردارب  ربمایپ ، و 
؟ ار ارهز  شرسمه  یلع  و 

؟ ار شنادنزرف  همطاف  و 
؟ درب دنهاوخ  اجک  ار  ناشنایعیش  اهنآ  و 

: دندومرف رارکت  راب  هس  مرکا  ربمایپ  سپس 
! ناملس يا 

«. تسا هداد  هدعو  نایناهج  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  تسا  ینامیپ  نیا  دنربیم و  تشهب  يوس  هب  هبعک ! يادخ  هب  مسق 
نیا اب  زین  ترـضح  نآ  صوصخم  تراـیز  رد  وا ، هب  تبـسن  یتسود  عیـشت و  راـهظا  و  س )  ) هقیدـص ترـضح  تیـالو  هب  نیقی  فارتعا و 

: تسا هدش  نایب  تالمج 
«. متسه ترضح  نآ  تیالو  هب  دقتعم  میوا و  ناتسود  زا  ارهز و  نایعیش  زا  نم  هک  شاب  دهاش  ایادخ  »

تسا كرتشم  ع )  ) ناشنادنزرف رسمه و  ردپ و  اب  تاماقم  نیرترب  بقانم و  نیرتالاو  رد  س )  ) هقیدص يهمطاف  ترـضح  هکنیا  هب  هجوت  اب 
ربمایپ زا  ناشنایعیش  يهرابرد  هک  یئاهتراشب  دش و  نایب  تمایق  زور  رد  ترضح  نآ  یلاع  بتارم  هب  تبسن  هک  یبلاطم  نتفرگ  رظن  رد  اب  و 

. دنشابن هَّللا  هیلو  هیلاع  تاماقم  نیا  بحاص  هک  تسین  لوقعم  زگره  تسا ، هدش  لقن  ص )  ) مرکا
ناوتیم تسا ، هدش  دراو  لوتب »  » و همطاف »  » یماسا هب  س )  ) هقیدص ترـضح  يراذگمان  تلع  رد  هک  يرابخا  زا  دـش ، نایب  هک  ار  یبلاطم 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  تنج  شرع و  رب  هدیدرگ و  قتشم  یلاعت  كرابت و  قح  ءامسا  زا  هک  تسا  یمسا  همطاف  درک . هدافتسا 
«. همطاف هذه  رطافلا و  انا  »

: میناوخیم یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد 
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: همطافل ص )  ) هّللالوسر لاق  »
؟ همطاف تیمس  مل  نیردتأ  همطاف  ای 

: یلع لاق 
؟ همطاف تیمس  مل  هّللالوسر  ای 

: لاق
(654 «. ) همایقلا موی  رانلا  نع  اهتیرذ  اهمطف و  دق  لج  زع و  هَّللا  نا 

: دندومرف س )  ) همطاف هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  »
؟ دناهداهن همطاف  ار  وت  مسا  ارچ  یناد  یم  ایآ 

: درک ضرع  یلع 
. تسیچ هیمست  نیا  ببس  دییامرفب  ناتدوخ  ص )  ) هَّللالوسر ای 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ 
«. تسا هتشادهگن  رود  عطقنم و  تمایق  زور  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  همطاف و  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  ببس 

نب یلع  ماما  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـنکیم  هفاضا  تسا و  هدرک  لقن  رکاسع  نبا  زا  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  نیدـلابحم  ار  روکذـم  تیاور 
: دیوگیم يربط  نیدلابحم  دناهدرک . رکذ  دوخ  دنسم  رد  زین  ع )  ) اضرلا یسوم 

: دیامرفیم نینچ  ناشدنسم  باتک  رد  ع )  ) اضر ترضح 
: لاق ص )  ) هّللالوسر نا  »

(655 «. ) همطاف تیمس  کلذلف  رانلا  نم  مهبحا  نم  اهدلو و  همطاف و  یتنبا  مطف  لج  زع و  نا 
: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  »

رود عطقنم و  شتآ  زا  درادـب  تسود  ار  نانآ  هک  یـسک  ره  شنادـنزرف و  و  س )  ) همطاـف مرتخد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  یتسرد  هب 
«. دناهدیمان همطاف  ار  وا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا و  هدینادرگ 

يرصم يدیبع  هلمج  زا  دناهدروآ ، دوخ  ياهباتک  رد  ار  تیاور  نیا  زین  ءاملع  زا  رگید  یعمج  دش ، هدرب  ناشمان  هک  ینادنمشناد  رب  هوالع 
(656 . ) تسا هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  قیدصلا » لآ  رئاشب  یف  قیقحتلا  هدمع   » رد یکلام 

: دنکیم لقن  نینچ  هیندلا  بهاوم  رد  تسا  هماع  گرزب  نادنمشناد  زا  یکی  هک  ینالطسق 
: اعوفرم بیطخلا  یئاسنلا و  يور  »

(657 « ) رانلا نع  اهیبحم  اهمطف و  هَّللا  نال  همطاف  تیمس  امنا  »
« ابسح انید و  الضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اهعاطقنال  الوتب  تیمس   » و

: لیق و 
«. ریثالا نبا  هلاق  یلاعت » كرابت و  هَّللا  یلا  ایندلا  نع  اهعاطقنال  »

: دومرف هک  دناهدرک  تیاور  ص )  ) ربمایپ زا  يدادغب  بیطخ  یئاسن و 
تسا هدینادرگ  رود  عطقنم و  شتآ  زا  ار  شناتسود  وا و  یلاعت ) كرابت و   ) يادخ هک  هدش  هدیمان  همطاف  لیلد  نیا  هب  س )  ) همطاف »

: دیوگیم ریثا  نبا  و 
؛ تسا هدوب  زاتمم  ادج و  شیوخ  رصع  نانز  مامت  زا  تلاصا  تلیضف و  نیدت و  رظن  زا  اریز  دناهدیمان ، لوتب  ار  وا 

«. تسا هتسویپ  شیوخ  يادخ  هب  هتسسگ و  ایند  زا  لد  همطاف  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  لوتب  هب  وا  يهیمست  هک  هدش  هتفگ  نینچمه 
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. تسا هدمآ  تایاور  رابخا و  رد  هکنیا  دراد ، يرس  يزمر و  س )  ) همطاف ترضح  ياهمان  زا  کی  ره 
؟ دناهدیمان شاهمطاف  ارچ 

؟ دناهداهن ارذع  ار  شمسا  ارچ  دناهتفگ و  لوتب  ار  وا  ارچ 
ترـضح هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ص )  ) مرکا ربمایپ  شیامرف  هب  دنراد و  ینعم  کی  ود  ره  تقیقح  رد  لوتب »  » و همطاف »  » دش هتفگ  هکنانچ 

(658 . ) دنرود عطقنم و  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  وا  نایعیش  شدنزرف و  همطاف و 

تشهب رد  س )  ) ارهز ترضح  ماقم 

تسا ناسکی  ع )  ) نینسح یلع و  ربمایپ و  ماقم  اب  تشهب  رد  س )  ) ارهز ماقم 
صوصخم و هک  یتاـجرد  تاـماقم و  رد  تسا  ع )  ) نینـسح نینمؤـملاریما و  مرکا و  ربماـیپ  اـب  س )  ) ارهز همطاـف  كارتـشا  رگید ، تبقنم 
تسا و یـصاخ  تیزکرم  ماقم و  ار  نانآ  هک  دوشیم  نشور  ًالماک  تایاور  هتـسد  نیا  رد  تقد  اب  اـبع . لآ  نت  جـنپ  هب  دـشابیم  رـصحنم 

. تسین هار  الاو  تاجرد  نآ  هب  ار  يرشب  چیه  زگره 
: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما هب  باطخ  ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  مقرا  نب  دیز 

(659 (« ) یقیفر یخا و  تنا  و   ) یتنبا همطاف  عم  هنجلا  یف  يرصق  یف  یعم  تنا  »
: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ص )  ) مرکا ربمایپ  سپس  دیتسه . نم  نیشنمه  نم  رصق  رد  تشهب  رد  همطاف  مرتخد  وت و  یلع  ای  »

(660 [«. ) دینیشنیم مه  يوربور  یتشهب  ياهتخت  رب  هناردارب  ]
لاملا هلیسو  رد  ( 661  ) ریثکا نبا  دئارف ، رد  ینیومح  بقانم ، رد  یلزاغم  نبا  هرـضنلا ، ضایرلا  باتک  رد  يربط  نیدلابحم  ار  تیاور  نیا 

. دناهدرک لقن  بقانم  رد  لبنح  نب  دمحا  یتفلا ، نیز  رد  یمصاع  و 
: دومرف ص )  ) مرکا لوسر  هک  دناهدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  ع )  ) نینمؤملاریما يرگید  ثیدح 

«. هلیسولا  » یعدت هجرد  هنجلا  یف  »
، هلیسولا یل  اولئسف  هّللا  متلاس  اذاف 

: اولاق
؟ اهیف کعم  نکسی  نم  هَللالوسر ، ای 

: لاق
«. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع و 

تلئـسم ار  هلیـسو »  » ماقم دـیبلطب ، ادـخ  زا  نم  يارب  يزیچ  اعد  ماـگنه  رد  دـیهاوخب  هاـگره  هلیـسولا ،»  » ماـن هب  تسا  ياهجرد  تشهب  رد  »
: دنتفگ دییامن ،

؟ دنتسه نیشنمه  امش  اب  صوصخم  يهجرد  نیا  رد  یناسک  هچ  هّللالوسر  ای 
: دندومرف

«. نیسح نسح و  همطاف ، یلع ،
هدرک لقن  هیودرم  نبا  ظفاح  زا  ریبکلا  عماج  باتک  رد  یطویس  هلمج  زا  دناهدومن ، رکذ  دوخ  بتک  رد  زین  هماع  نادنمشناد  ار  ثیدح  نیا 

. تسا
: مینکیم ضرع  نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  ترایز  رد  زین  نایعیش  ام 

(662 «. ) هنجلا نم  هلیسولا  هتآ  هعیفرلا و  هجردلا  هطعا  مهللا  »
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نآ هب  ار  يرـشب  زگره  نت و  جـنپ  هب  تسا  رـصحنم  صوصخم و  تسا -  یتشهب  تاجرد  نیرتالاو  هک  هلیـسو -  هجرد  دـش  هتفگ  هکنانچ 
(663 . ) تسا نیصلخم  ءاملع و  ایلوا و  ایصوا ، ایبنا ، عیمج  تاجرد  زا  رترب  هلیسو  هجرد  تسین . هار  یلعا  هبتر 

: دندومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دننکیم  تیاور  نینچ  ع )  ) نینمؤملاریما
«. همایقلا موی  دحاو  ناکم  یف  نیسحلا  نسحلا و  یلع و  همطاف و  انا و  »

«. میتسه يدحاو  تلزنم  ماقم و  ياراد  ع )  ) نیسح نسح و  یلع و  همطاف و  نم و  تمایق  زور  »
. تسا یکی  ناشتلزنم  ماقم و  تقلخ  ملاوع  مامت  رد  نانیا  يرآ 

مامت رد  هصالخ  دوهـش ، بیغ و  رد  یتوکلم ، یکلم و  يولع ، یلفـس و  ملاوع  رد  رـشحم ، رد  هلظا ، ملاـع  رد  رذ ، ملاـع  رد  رون ، ملاـع  رد 
. دنماقممه نأشمه و  فیدرمه و  مه ، اب  اج  همه  نایاپ ، ات  زاغآ  زا  شنیرفآ ، ریسم 

: زا دنترابع  دناهدرک  لقن  ار  روکذم  ثیدح  هک  ینس )  ) هماع ياملع  زا  یضعب 
، دنسم رد  لبنح  نب  دمحا 

. هرضنلا ضایرلا  رد  يربط  نیدلابحم  ظفاح 
: تسا نیا  دناهدش  لئاق  رایسب  تیمها  نآ  هب  تبسن  زین  هماع  هک  يرگید  تیاور 

ارهز ترـضح  هب  باطخ  دـندرک و  هدـهاشم  تحارتسا  لاـح  رد  ار  ناـشیا  دـش و  ع )  ) نینموملاریما هناـخ  دراو  ص )  ) مرکا لوسر  يزور 
: دندومرف نینچ  (س )

«. دحاو ناکم  یف  همایقلا  موی  مئانلا ،) وا   ) دقارلا اذه  و  نینسحلا ) ینعی   ) نیذه كایا و  ینا و  »
«. دوب میهاوخ  اج  کی  رد  همه  تمایق  زور  یلع ،)  ) تسا هدیمرآ  اجنیا  رد  هک  صخش  نیا  نیسح و  نسح و  و  ارهز ) ای   ) وت نم و  انامه ، »

: زا دنترابع  ثیدح  نیا  نایوار 
، دنسم رد  لبنح  نبا  دمحا 

بحم رکاسع ، نبا  ظفاح 
، يربط نیدلا 

 … یناکسح مکاح 
. تسا هدومن  دییأت  ار  نآ  یسررب و  ار  تیاور  نیا  دانسا  يروباشین  مکاح 

: دندومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سیق  نب  هَّللادبع 
(664 «. ) شرعلا تحت  هبق  یف  همایقلا  موی  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  انا و  »

«. دراد رارق  شرع  ریز  هک  تسا  ياهبق  رد  تمایق  زور  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هاگیاج  »
تسا و یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  تمظع  تختیاپ  رد  دراد ، مان  هلیسو »  » هک تاماقم  نیرتالاو  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  تیاور  نیا  زا 

رون هاگهولج  لالج و  تمظع و  رگناشن  هک  اجنآ  تسا ، ع )  ) نت چنپ  هاگیاج  طقف  ملاع  تختیاپ  يرآ ، تسین . هار  اجنآ  هب  ار  یسک  زگره 
. تسا ییایربک  لالج  لامج و 

تشهب هب  دورو  رد  س )  ) ارهز ترضح  ندوب  هراوس  مدقت و 

شراوگرزب و ردـپ  اب  س )  ) ارهز ترـضح  كرتشم  تاماقم  زا  فلتخم  فقاوم  رد  ریـس  تشهب و  تماـیق ، زور  رد  ندوب ) هراوس   ) بوکر
. تسین ماقم  نیا  ياراد  نیرخآ -  نیلوا و  زا  ملاع -  رد  ینز  چیه  و  دشابیم . ع )  ) نینسح نینمؤملاریما و 

. تساتمهیب ناهج  ناوناب  نیب  زین  هبتر  نیا  رد  س )  ) همطاف ترضح 
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ءایلوا و املع ، نیقیدـص ، عیمج  اب  هکلب  رگید ، نانز  اب  ناـشیا  قرف  دوشیم . رـشحم  هصرع  دراو  هراوس  هک  دـنناشیا  اـهنت  ناوناـب ، ناـیم  زا 
. تسا هراوس  هدایپ و  نیب  توافت  ادهش ،

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  هدیرب 
ءامـسلا موجن  ددـع  هباوکا  ناـمع ، ندـع و  نیب  اـمک  ضوح  یل  و  هموق . نم  هب  نمآ  نم  وه و  اـهنبل  نم  برـشیف  حـلاص ، هقاـن  هّللا  ثعبی  »

. هتقان یلع  احلاص  هّللا  ثعبی  و  ءایبنالا . یقتسیف 
؟ ءابضغلا یلع  تنا  هَّللالوسر و  ای  ذاعم : لاق 

: لاق
 … «. ءابضغلا یلع  یتنبا  همطاف  ءایبنالا و  نیب  نم  هب  هّللا  ینصخی  قاربلا ، یلع  انا  ال ،

رتش نآ  ریـش  زا  وا  هب  ناگدنروآنامیا  حلاص و  ترـضح  سپ  دزیگنایمرب ، زیخاتـسر  زور  رد  ار  حـلاص  ترـضح  يهقان  یلاعت )  ) يادـخ »
تسا ینامسآ  ناگراتس  رامش  هب  نآ  ياهماج  دادعت  هک  نامع ، ات  ندع  يانهپ  هب  تسا  یضوح  ارم  نکیل  دنوشیم ؛ باریـس  دنـشونیم و 

. دنیامنیم تیاقس  بلط  نم ) زا   ) ایبنا و 
: دیامرفیم نینچ  نخس  همادا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  »

. دزیگنایمرب شاهقان  رب  راوس  ار  حلاص  رشح ، زور  رد  یلاعت )  ) يادخ
: دیسرپ مرکا  ربمایپ  زا  ذاعم 

! هّللالوسر ای 
؟ دیوشیم دراو  رشحم  هب  ءابضغ  رتش  رب  راوس  زین  امش  ایآ 

: دندومرف باوج  رد  ترضح  نآ 
بکرم ءابـضغ  تسا و  هدـینادرگ  صوصخم  بکرم  نیا  هب  ءایبنا  نایم  رد  ارم  یلاعت )  ) يادـخ هک  تسا ، قارب  نم  یـصاصتخا  بکرم  هن ،

«. تسا س )  ) همطاف مرتخد  صوصخم 
. دناهدومن لقن  ار  نآ  زین  هعیش  ياملع  هدروآ و  شخیرات  رد  رکاسع  نبا  ظفاح  دش  رکذ  هک  یتیاور 

هکنانچ دشیم ، راوس  نآ  رب  تشاد  تیرومأم  مالسا  غیلبت  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  بناج  زا  ع )  ) یلع تقو  ره  هک  تسا  يرتش  مان  ءابضغ 
. دوب راوس  صوصخم  بکرم  نیا  رب  یلع  زین  رافک  ربارب  رد  هبوت )  ) تئارب هروس  تئارق  تهج 

: دومرف ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  یمرضح  هرم  نب  ریثک 
وه اهنبل  نم  برـشیف  اهبلتحیف  حـلاصل ، دومث  هقان  ثعبت  و  ءایبنالا . نم  یناقـستسا  نم  یب و  نمآ  نم  انا و  همایقلا  موی  هنم  برـشا  یـضوح  »

؟ هَّللالوسر ای  ءابضغلا  بکرت  اذا  ذاعم : لاقف  رشحملا … ، هب  یفاوت  یتح  هربق ، دنع  نم  اهبکری  مث  هموق  نم  هعم  اونمآ  نیذلاو 
: لاق

(665 … «. ) ءایبنالا نود  نم  هب  تصصتخا  قاربلا ، یلع  انا  یتنبا ، اهبکرت  ال ،
هکناـنآ زین  ناربماـیپ  زا  میوـشیم و  باریـس  نآ  زا  تسا  هدروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  سک  ره  نم و  هـک  تـسا  یـضوح  ارم  تماـیق  زور  رد  »

دناهدروآ نامیا  وا  هب  شموق  زا  هک  نانآ  حلاص و  دوشیم ، هتخیگنارب  حلاص  يارب  دومث  يهقان  زور  نآ  رد  دـندرگیم ، باریـس  دـنهاوخب 
. دیآیم رشحم  هنحص  هب  دوشیم و  راوس  هقان  نآ  رب  شربق  رانک  رد  حلاص  سپس  دنشونیم ، رتش  نآ  ریش  زا 

: درک ضرع  ذاعم 
! هّللالوسر ای 

؟ دیوشیم راوس  ءابضغ  رتش  رب  مه  امش  ماگنه  نآ  رد  ایآ 
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: دندومرف
«. ماهتفای صاصتخا  نآ  هب  ایبنا  نایم  رد  هک  تسا  قارب  نم  بکرم  تسا و  همطاف  مرتخد  بکرم  ءابضغ  هن ،

: دیوگیم هریرهوبا 
: دندومرف هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  مدینش 

انبا ثعبی  ءابـضغلا و  یلع  یماـما  همطاـف  ثعبت  قاربلا و  یلع  ثعبا  هتقاـن و  یلع  حـلاص  ثعبی  باودـلا و  یلع  هماـیقلا  موی  ءاـیبنالا  ثعبت  »
(666 «. ) یتقان یلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیتقان و  یلع  نیسحلا  نسحلا و  همطاف - 

رب نم  شیپاشیپ  رد  همطاـف  قارب و  رب  زین  نم  دوشیم و  ثوعبم  شاهقاـن  اـب  راوس  حـلاص  دنتـسه و  اـهبکرم  رب  راوس  اـیبنا  تماـیق  زور  رد  »
«. میوشیم ثوعبم  هراوس  یگمه  نم ، صوصخم  هقان  رب  بلاط  یبا  نب  یلع  رگید و  هقان  ود  رب  نیسح  نسح و  همطاف ، دنزرف  ود  ءابضغ و 
هک یلبق ، تیاور  هب  هجوت  اب  یـصاصتخا و  هن  تسا  یتشهب  یمومع  ياـهبکرم  زا  دوشیم -  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هکناـنچ  ءاـیبنا -  بکرم 
رد دـشابیم » ع )  ) نینـسح همطاف و  نینمؤملاریما و  صوصخم  ایبنا ، هارمهب  ندـش  ثوعبم  هراوس  تمایق  زور  رد   » دـیامرفیم ص )  ) ربماـیپ

: تسا نینچ  تکرح  بیترت  فیدر و  تسا ، هتفر  نخس  ع )  ) نت جنپ  ریسم  زا  هک  اجنآ  فقاوم ، مامت 
تشپ ع )  ) نینسح مرکا ، ربمایپ  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما و  س )  ) همطاف رس  تشپ  ص )  ) ادخ لوسر  رتولج و  همه  زا  س )  ) همطاف ترـضح 

. تسا بیترت  نیمه  هب  زین  تشهب  هب  ع )  ) نت جنپ  دورو  یتح  دنتسه ، نانآ  رس 
: زا دنترابع  دناهدرک  لقن  ار  هریرهوبا  تیاور  نیا  هک  ینادنمشناد 

 -، تسا هدرک  دییأت  یسررب و  ار  نآ  تحص  هک  كردتسم -  رد  مکاح  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدلابحم 
. شخیرات رد  بیطخ  شخیرات و  رد  رکاسع  نبا 

زا هک  ار  یثیداحا  نآ  تیاور  نیا  هک  دریگیم  هجیتن  نینچ  رکاسع  نبا  بیطخ و  مکاح و  خیـشلاوبا و  زا  ثیدـح  نیا  لقن  نمـض  یطویس 
. دنکیم دییأت  تسا ، هدش  لقن  ع )  ) نت جنپ  ریس  ماگنه  رد  س )  ) همطاف ندوب  ماگشیپ  يهرابرد  هعیش  قیرط 

: دومرف ص )  ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدروآ  عِماوَجلا  عْمَج  باتک  رد  كرادم  دانسا و  رکذ  اب  یطویس  ظفاح 
(667 «. ) دمحم تنب  همطاف  هنجلا  لخدی  صخش  لوا  »

«. تسا دمحم  رتخد  همطاف  دوشیم  دراو  تشهب  هب  هک  یسک  لوا  »
: رگید ثیدح  رد  و 

(668 … «. ) نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع و  انا و  هنجلا : لخدی  نم  لوا  نا  »
 … «. میوشیم دراو  تشهب  هب  سک  همه  زا  لبق  نت  جنپ  ام  »

ياراد س )  ) همطاـف هک  دوـشیم  موـلعم  تسا ، دراو  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  عوـضوم  نـیا  رد  هـک  يرگید  ثیداـحا  راـبخا و  هتـسد  نـیا  زا 
زین ترـضح  نآ  ياـهبکرم  زا  یکی  تسا و  درمز  زا  یهاـگ  توقاـی و  زا  یهاـگ  رون ، زا  یهاـگ  هک  دوخ ، هب  صوصخم  تسا  ییاـهبکرم 

. تسا ءابضغ 
تقو تشهب ، هب  ندش  لخاد  ماگنه  رشحم ، هب  دورو  عقوم  دنراد ؛ یفلتخم  ياهبکرم  ددعتم ، فقاوم  رد  ریس  ماگنه  س )  ) همطاف ترـضح 
عونتم ار  ترـضح  نآ  ياـهبکرم  ثیداـحا  رد  هکنیا  دـشابیم و  صوصخم  بکرم  رب  راوس  یفقوـم  ره  رد  رگید  لـحارم  تنج و  رد  ریس 

. تسا لزانم  فقاوم و  ددعت  نیمه  ببس  هب  دناهدرک ، رکذ 
هجوت اب  دوشیم و  روشحم  بکرم  رب  راوس  هک  تسا  ییوناب  اهنت  نیرخآ ، نیلوا و  زا  نانز ، عیمج  ناـیم  رد  هک  س - )  ) همطاـف تبقنم  نیا 
(669 . ) دنشابیم دوخ  هب  صوصخم  بکرم  رب  راوس  تسا ، هَّللا » هیلو   » هک وا  دناهدایپ و  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  تلیضف  نیا  رد  هکنیا  هب 

نانز عیمج  هک  تسالاو  يهبتر  نیمه  نوئـش  زا  هدوب و  تیالو  خماش  ماقم  ياراد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یعطاق  نشور و  ناهرب  دوخ  نیا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 471 

http://www.ghaemiyeh.com


. رشحم رد 

س) ( ) 670  ) ارهز همطاف  روضح  رد  هکئالم 

س)  ) يربک يهقیدص  ترضح  رضحم  رد  لیئربج 

اب هتفگ و  نخـس  یحو  کیپ  هلمج  زا  کئالم و  اب  اهراب  دنتـسه ، نیرترب  تقلخ  ناـهج  نز  نیرخآ  نیلوا و  زا  هک  س )  ) همطاـف ترـضح 
. دنتفرگ سنا  يو 

: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  ترضح 
یلع اهازع  نسحیف  لیئربج  اهیتای  ناک  اهیبا و  یلع  دیدش  نزح  اهلخد  ناک  اموی و  نیعبس  هسمخ و  ص )  ) هّللالوسر دعب  تثکم  همطاف  نا  »

(671 .« ) کلذ بتکی  یلع  ناک  اهتیرذ و  یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی  اهسفن و  بیطی  اهیبا و 
رـس هب  هودـنا  نزح و  رد  هداـعلاقوف  ماـیا  نیا  لوط  رد  دـندومن و  یگدـنز  زور  جـنپ  داـتفه و  ادـخ  لوسر  زا  سپ  س )  ) همطاـف ترـضح 

عـضو زا  تشگیم و  مغ  کیرـش  يو  اب  دادیم و  یلـست  شردـپ  يازع  رد  ار  ترـضح  نآ  هدیـسر و  يو  روضح  هب  لیئربج  دـندربیم و 
زا دـعب  شنادـنزرف  کـت  کـت  تشونرـس  زا  ار  س )  ) همطاـف نینچمه  تفگیم و  نخـس  ادـخ  شیپ  رد  وا  میظع  هاـگیاج  ادـخ و  لوـسر 

. تشونیم ار  عیاقو  نیا  همه  زین  ع )  ) یلع دومنیم و  ربخ  اب  شزوسناج  تداهش 
. دوبن دودحم  يو  اب  شنتفگ  نخس  همطاف و  روضح  هب  لیئربج  دمآ  تفر و  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  رد  ناک »  » ترابع زا 

. دوب هتفرگ  سنا  س )  ) همطاف اب  لیئربج  تشاد و  همادا  اهطابترا  نیا  هکلب 
ارهز روضح  رد  لیئربج  بانج  ترضح ، نآ  زا  توملا  کلم  حور  ضبق  و  س )  ) هّیضرم يارهز  تافو  ماگنه  هک  میراد  رگید  ثیدح  رد 

: دومرف نانآ  ود  ره  هب  باطخ  س )  ) ارهز ترضح  دوب و 
. توملا کلم  رب  مالس  لیئربج ، رب  مالس 

(672 .( ) هدوب سوسحم  س )  ) همطاف رانک  رد  زین  هکئالم  ریاس  روضح  یتح  )

س)  ) همطاف هب  ادخ  مالس  لماح  لیئربج 

(: ع  ) رفعج یبا  نع 
نم هعمجلا  هلیل  یف  کلذ  اهیلع و  هب  لزنیف  هولمحی  نا  لیفارـسا  لیئاکیم و  لـیئربج و  رما  فحـصم ؛»  » اـهیلع لزنی  نا  یلاـعت  هَّللا  دارا  اـمل 

: اولاق اهیلع و  اوملس  یلصت و  همئاق  یه  هب و  اوطبهف  لیلا  نم  یناثلا  ثلثلا 
. اهرجح یف  فحصملا  اوعضو  مالسلا و  کئرقی  مالسلا 

: تلاقف
(673 . ) مالسلا هَّللا  لسر  ای  مکیلع  مالسلا و  هیلا  مالسلا و  هنم  مالسلا و  هَّلل 

: دنیامرفیم ع )  ) رقاب ماما 
هب ار  نآ  داد  روتـسد  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج ، هب  دتـسرفب ، ترـضح  نآ  يارب  ار  س )  ) همطاـف فحـصم  هک  درک  هدارا  دـنوادخ  نوچ 

. دوب یهلا  تدابع  لوغشم  وناب  نآ  هک  دندمآ  دورف  یلاح  رد  نانآ  داتفا ، قافتا  هعمج  بش  همین  رد  هیضق  نیا  دنناسرب . س )  ) همطاف
: دنتفگ وا  هب  مالس  ضرع  زا  سپ 

. دنداد لیوحت  يو  هب  ار  فحصم  هاگنآ  دتسرفیم ، مالس  وت  رب  ادخ ) )
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: تفگ فحصم  لیوحت  زا  سپ  س )  ) همطاف
. مالس مراگدرورپ  ناریفس  امش  يارب  مالس و  وا  يارب  مالس و  وا  زا  مالس و  داب  ادخ  رب 

دناهدوب س )  ) همطاف هب  ادخ  مالس  لماح  دنیآیم ، باسح  هب  هکئالم  ناگرزب  زا  هس  ره  هک  لیفارسا ، لیئاکیم و  لیئربج ، تسا  هجوت  لباق 
. دنزادرپیم وگتفگ  هب  يو  اب  دنناسریم و  یلصا  بحاص  هب  ار  همطاف  فحصم  و 

: دنیامرفیم ترضح  نآ  اب  ناشنتفگ  نخس  و  س )  ) همطاف روضح  هب  هکئالم  لوزن  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  ترضح 
 …« اهنوثدـحی مهثدـحتف و  نارمع …  تنب  میرم  يدانت  امک  اهیدانتف  ءامـسلا  نم  طبهت  تناک  هکئالملا  نال  هثدـحم  همطاف  تیمـس  اـمنا  »

(674)
نامه دـنتفگیم ، نخـس  دـندرکیم و  هبحاصم  يو  اب  هتفاتـش و  شروضح  هب  هکئالم  هک  دـندناوخ  هثدـحم  تهج  نیا  زا  ار  س )  ) همطاـف

. دندوب نینچ  نارمع  رتخد  میرم  اب  هک  يروط 

س)  ) ارهز همطاف  روضح  رد  هکئالم  فوفص 

هتخاس فظوم  رومأم و  س )  ) همطاف هب  تمدخ  يارب  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  هدوبن ، دودحم  روکذم  دراوم  رد  س )  ) همطاف اب  هکئالم  رادـید 
. دندوب س )  ) ارهز روضح  هناخ و  هب  دمآ  تفر و  رد  هتسویپ  دوب و 

یتح دندروآیم و  یتشهب  ياهـسابل  س )  ) همطاف دوخ  نانآ و  يارب  یهاگ  دندرکیم و  تبظاوم  تبقارم و  ار  ع )  ) نینـسح یهاگ  هکئالم 
 … دنتفرگیم تقبس  مه  زا  هدیشک و  فص  يرازگتمدخ  هنوگ  ره  يارب  دندوب و  س )  ) همطاف روای  مدنگ  وج و  ندرک  درآ  ساتسد و  رد 

لومشم هتسویپ  هک  تسا  یسک  س )  ) همطاف هک  دنادیم  نیقی  هب  دشاب ، هتشاد  ترـضح  نآ  هریـس  دروم  رد  یتاعالطا  رـصتخم  یـسک  رگا 
 … دنتخادرپیم وا  تمدخ  هب  فلتخم  مایا  رد  ینامسآ  ناگتشرف  هدوب و  یهلا  فاطلا 

: درک هفاضا  هاگنآ  دناوخ ، نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  نز  نیرترب  ار  وا  تخادرپ و  س )  ) همطاف شرتخد  یفرعم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  يزور 
. نیبرقملا هکئالملا  نم  کلم  فلا  نوعبس  اهیلع  ملسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهنا 

(675 …  ) دنتسرفیم دورد  مالس و  وا  يارب  هکئالم  زا  رفن  رازه  داتفه  دتسیایم ، تدابع  بارحم  رد  هک  یماگنه  وا 

س)  ) ارهز همطاف  نانمشد  نارگمتس و  رفیک 

ایند رد  س )  ) همطاف هب  نارگمتس  رفیک 

رد هک  تسا ، لتق  شمکح  دـهد ، ماجنا  نانآ  دروم  رد  زیمآ  نیهوت  یلمع  ای  دـیوگب و  ازـسان  موصعم  هدراـهچ  هب  هک  یـسک  یهقف  رظن  زا 
. تسا هدش  عقاو  اهقف  ثحب  دروم  یهقف  عبانم 

هب یلمع  هنیک  ضغب و  تراسج و  تارج و  بدا و  هئاسا  هنوگ  ره  دنـشابیم ، ع )  ) نیموصعم تارـضح  زا  یکی  هک  ارهز  همطاف  نیارباـنب ،
. تشاد دهاوخ  یپ  رد  يدیدش  رفیک  راوگرزب  نآ  تحاس 

: دنیامرفیم هک  میناوخیم  ع )  ) قداص ماما  ترضح  زا  هلمج  زا  هدمآ و  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایاور  زین  یثیدح  رظن  زا 
غارـس هب  دزادرپیم و  س )  ) همطاف شردام  رگمتـس  نالتاق  رفیک  هب  تامادقا ، زا  ياهراپ  زا  سپ  دنک ، روهظ  جع )  ) يدهم ترـضح  نوچ  »

هب راد ، زا  ندرک  زاب  زا  سپ  دنکیم و  ناشنازیوآ  ناشراد  هب  نآ  زا  سپ  دشکیم و  همکاحم  هب  دنکیم و  هدنز  ار  نانآ  دوریم ، نانآ  ربق 
(676 . ) دنزیم شتآ  ناشفیثک  رکیپ 

شتآ هب  ار  شاهناخ  هتـشک و  ار  شاهچب  هدومن ، مودصم  ار  يو  هدرب ، موجه  ترـضح  نآ  هناخ  هب  هک  ینارگمتـس  دناسریم  ثیدـح  نیا 
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. دنراد ناهج  نیا  رد  ینیگنس  رفیک  هچ  دندیشک ،
: منکیم بلج  دراد  ثحب  نیا  رد  یبولطم  هجیتن  هک  هدنز ، خیرات  کی  هب  ار  امش  هجوت  اجنیا  رد 

رفن شـش  نز و  رفن  راهچ  زا  یلو  دومن ، یـشوپمشچ  نتفرگ  ماقتنا  زا  هتخاس و  دازآ  ار  همه  درک ، حـتف  ار  هکم  هک  یماـگنه  ادـخ  لوسر 
(677 . ) درک مالعا  مدلا  رودهم  ار  نانآ  تشذگن و  درم 

. دوب دوسا  نب  رابه  دش  نالعا  لتقلا  بجاو  هک  صاخشا  نیا  هلمج  زا 
دـش ثعاب  دز ، يو  هب  هک  ياهزین  اب  تخادرپ و  شبیقعت  هب  دوب ، هنیدـم  مزاع  بنیز ) ترـضح  ( ) ص  ) ربمایپ گرزب  رتخد  هک  یماـگنه  وا 

. دنک طقس  تشاد  مکش  رد  هک  ار  دوخ  هچب  یمارگ  يوناب  نآ  هک 
: دومرف یمارگ  لوسر 

. دیناسر لتق  هب  سپس  هدومن و  عطق  ار  وا  ياهاپ  اهتسد و  دیتفای ، تسد  رابه  هب  اجک  ره 
(678 ( ) هولتقا مث  هیلع ، متردق  نا  هیلجر  هیدی و  اوعطقا  )

: دیوگیم یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
: تفگ وا  مدناوخ  رفعجوبا  دوخ  بیقن  يارب  ار  ربمایپ  یخیرات  ربخ  نیا  نم 

. درک نالعا  حابم  ار  رابه  نوخ  يو ، نینج  طقس  بنیز و  ندناسرت  تهج  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ 
: درک هفاضا  وا 

هدـناسرت و ار  س )  ) همطاف هک  ناـنآ  نوخ  دوب ، هدـنز  س )  ) همطاـف ناـمز  رد  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  رگا  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 
. دومرفیم نالعا  حابم  دنتشک ، ار  شنسحم 

: دیسرپ دیدحلا  یبا  نبا 
؟ منک لقن  وت  زا  ار  شنسحم  ندش  هتشک  و  س )  ) همطاف ندناسرت  نایرج  نم  یهدیم  هزاجا 

: تفگ وا 
(679 . ) مفقوتم نم  اریز  نکن ، لقن  زین  ار  نآ  نالطب  نکن و  لقن  نم  زا 

: لاقف رفعج  یبا  بیقنلا  یلع  هتارق  ربخلا  اذه 
همطاف عور  نم  مد  حابال  ایح  ناک  ول  هنا  لاحلا  رهظف  اهنطب ، اذ  تقلاف  بنیز  عور  هنال  دوسـالا  نبراـبه  مد  حاـبا  ص )  ) هّللالوسر ناـک  اذا 

 … اهنطب اذ  تقلا  یتح 
نیقیرف نادنمشناد  هک  ملسم  تسا  یعوضوم  هلاسم  نیا  تسا و  لتق  ینس  هعیش و  رظن  زا  س )  ) همطاف نارگمتس  نانمشد و  رفیک  هجیتن  رد 

. دنراد هدیقع  نآ  هب 

تسا ربمایپ  ادخ و  هب  تّیذا  س )  ) همطاف هب  تّیذا 

ینـس هعیـش و  بتک  رد  هراب  نیا  رد  ربتعم  ثیدـح  اـههد  هک  تسا  یعوضوم  تسا ، ص )  ) ربماـیپ ادـخ و  تیذا  س )  ) همطاـف تیذا  هکنیا 
: مییوجیم كربت  اهنآ  زا  ثیدح  دنچ  هب  لیلحت ، هب  زاین  نودب  کنیا  هدمآ ،

(: ص  ) هَّللالوسر لاق   - 1
(680 . ) ینبضغا اهبضغا  نمف  ینم ، هعضب  همطاف 

: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر 
. هدروآ مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف
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(: ص  ) یبنلا نع   - 2
اهبـضغا نم  هَّللا و  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  یبنج ، نیب  یتلا  یحور  يداوف و  هرمث  ینیع ، رون  یه  ینم و  هعـضب  همطاف 

(681 . ) اهاذآ ام  ینیذوی  ینبضغا ، دقف 
: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 

. تسا مناور  حور و  ملد و  يهویم  ممشچ ، رون  نم ، نت  هراپ  همطاف 
تیذا هدروآ ، مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  يو  هک  یـسک  تسادـخ و  تیذا  نم  تیذا  هدوـمن و  تـیذا  ارم  دـنک ، تـیذا  ار  وا  سک  ره 

. دنک تیذا  ار  همطاف  هچنآ  ارم ، دنکیم 
(: ص  ) یبنلا لاق   - 3

(682 . ) اهتمصع یلع  لدی  اذه  لج و  زع و  هَّللا  يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  ینم ، هعضب  همطاف 
: دندومرف ص )  ) یمارگ لوسر 

نبا سپـس  . ) هدرک تیذا  ار  ادخ  دـنک ، تیذا  ارم  هک  یـسک  هدومن و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف
: دیوگیم دیدحلا  یبا 

.( دراد رب  رد  ار  همطاف  تمصع  ثیدح ، نیا 
(: ص  ) هَّللالوسر نع   - 4

(683 . ) اهاضرل یضری  همطاف و  بضغل  بضغیل  لجوزع  هَّللا  نا 
: تسا هدمآ  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا 

. ددرگیم یضار  وا  ياضر  اب  دیآ و  مشخ  هب  همطاف  بضغ  مشخ و  اب  دنوادخ 
(: ص  ) هَّللالوسر لاق   - 5

(684 . ) اهاذا ام  ینیذوی  ینم ، هعضب  همطاف 
: دندومرف ص )  ) ادخ ربمایپ 

. درازایب ار  وا  هچنآ  ارم ، دنکیم  تیذا  تسا ، نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف
(: ص  ) هَّللالوسر لاق   - 6

(685 . ) هَّللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نمف  ینم ، هعضب  یه  دمحم و  تنب  س )  ) همطاف
: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر 

ار ادـخ  دـنک ، تیذا  ارم  هک  یـسک  هدومن و  رازآ  ارم  دـهد ، رازآ  ار  يو  سک  ره  هدوب ، نم  نت  هراـپ  وا  تسا ، دـمحم  رتخد  س )  ) همطاـف
. تسا هدومن  تیذا 

ادخ و مشخ  ثعاب  س )  ) همطاف مشخ  هک  دناسریم  دیدرگ ، لقن  تنس  لها  ربتعم  ياهباتک  زا  هنومن ، ناونع  هب  هک  هناگشش ، ثیداحا  نیا 
ثیداحا نیا  زا  دیدومرف  هظحالم  هچنانچ  و  دراد . یگتـسب  س )  ) همطاف بضغ  اضر و  هب  یهلا  بضغ  تیاضر و  ًاساسا  ددرگیم و  ربمایپ 

. دننادیم ادخ  تساوخ  هدارا و  لولعم  ار  وا  تکرح  هدومن و  لالدتسا  س )  ) همطاف تمصع  هب 

دناهدرک نعل  ار  س )  ) همطاف نارگمتس  ربمایپ ، ادخ و 

: دنیامرفیم هیآ 57  بازحا  هروس  رد  ملاع  راگدرورپ 
« هرخآلا ایندلا و  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هَّللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »
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. دنشابیم رود  یهلا  تمحر  زا  هدوب و  نوعلم  ترخآ  ایند و  رد  دننکیم ، تیذا  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یناسک  نیقی  هب 
لقن هماع  هربتعم  بتک  زا  لصف  نیا  رد  هک  ار  روکذم  ثیدـح  شـش  نامه  رگا  هدـش ، لقن  هعیـش  قیرط  زا  هک  هصاخ  تایاور  زا  رظن  عطق 
هرمث نیا  هب  میریگب ، هجیتن  هتـشاذگ و  مه  رانک  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  و  دـننادیم » شربمایپ  ادـخ و  تیذا  ار  س )  ) همطاـف تیذا   » هک میدومن 

ترخآ ایند و  رد  هدرک و …  زواجت  وا  هناـخ  هب  هدومن و  يرگمتـس  وا  قح  رد  هدرک و  تیذا  ار  س )  ) همطاـف سک  ره  هک  دیـسر  میهاوخ 
. دمآ دهاوخ  راتفرگ  منهج  شتآ  رعق  رد  كاندرد  باذع  هب  مورحم و  یهلا  تمحر  زا  هدوب و  نوعلم 

ار ع )  ) یلع قح  هک  هدـش ، لزان  یناـسک  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  لـقن  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  زا  جاتنتـسا ، لالدتـسا و  نیا ، رب  هوـالع 
(686 …  ) دنروآ مشخ  هب  ار  يو  هدومن و  مورحم  شقح  زا  ار  س )  ) همطاف دننک و  بصغ 

« انیهم اباذع  مهلدعا  هرخالا و  ایندلا و  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هَّللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »
 …( اهاذآ همطاف و  قح  ذخا  هقح و  نینمؤملاریما  بصغ  نمیف  تلزن 

همطاف ناضغبم  نایذوم و  سپ  دـننوعلم ، ربمایپ  ادـخ و  نایذوم  ص ،)  ) ربمایپ ادـخ و  ءاذـیا  س ،)  ) همطاـف ءاذـیا   ) نشور ناـیب  نیا  اـب  سپ ،
(. دننوعلم

. تسا هدناوخ  نوعلم  دیجم  نآرق  رد  ار  س )  ) همطاف نارگمتس  نانمشد و  دنوادخ  هک  دوشیم  هظحالم 
هدـمآ نینچ  س )  ) همطاف ترـضح  دروم  رد  لصفم  ثیدـح  کی  رد  سابع  نبا  زا  تنـس ، لها  قیرط  زا  زین ، ص )  ) ادـخ ربمایپ  رظن  زا  اـما 

: تسا
دنع هکئالملا  لوقتف  اهدـلو ، تقلا  یتح  اهبنج  برـض  نم  كران  یف  دـلخ  اهلذا و  نم  للذ  اهبـصغ و  نم  بقاـع  اـهملظ و  نم  نعلا  مهللا 

(687 (. ) نیمآ . ) کلذ
! ادنوادخ

راوخ ار  وا  هک  یـسک  نک و  باذع  ار  شقح  نیبصاغ  و  نک ) شتنعل   ) رادب رود  دوخ  تمحر  زا  دهد  رارق  متـس  دروم  ار  همطاف  سک  ره 
يولهپ هب  هک  نانآ  امرف و  شراوخ  دنادرگ ،

، راد شتآ  رد  هشیمه  يارب  دوشیم  شدنزرف  طقس  ثعاب  دننزیم و  وا 
.( دسریم تباجا  هب  هکئالم  نیمآ  اب  اهاعد  نیا  )

لها هشیمه  يارب  ار  نانآ  هدناوخ و  نوعلم  ار  س )  ) همطاف قح  نیبصاغ  نارگمتـس و  ادخ  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  دینکیم  هظحالم  هچنانچ 
. دنادیم شتآ 

! دندرک هدهاشم  جارعم  رد  ص )  ) ربمایپ هچنآ 

: لاق سابع : نبا  نع 
(: ص  ) هَّللالوسر لاق 

: هنجلا باب  یلع  تیار  ءامسلا  یلا  یب  جرع  امل 
(688 «. ) هَّللا هنعل  مهیضغبم  یلع  هَّللا ، هما  همطاف  هَّللا ، هوفص  نیسحلا  نسحلا و  هَّللابیبح ، یلع  هَّللالوسر ، دمحم  هَّللا ، الا  هلا  «ال 

: دندومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سابعنبا 
: دوب هدش  هتشون  تشهب  رد  رب  هک  مدید  جارعم  رد  نم 

رب راگدرورپ و  زینک  س )  ) همطاف قح ، هدیزگرب  نیـسح  نسح و  یهلا ، بیبح  یلع  ص ،)  ) ادـخ لوسر  دـمحم  ادـخ ، زج  تسین  يدوبعم  »
.« داب تنعل  نانآ  نانمشد 
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(689 . ) دنترخآ ایند و  رد  ادخ  تنعل  قحتسم  س )  ) همطاف نانمشد  هک  دناسریم  زین  ثیدح  نیا 

س)  ) ارهز همطاف  نانمشد  يورخا  رفیک 

، میهد رارق  هجوت  دروـم  س )  ) ارهز ترـضح  دروـم  رد  ار  نآ  تاـیآ  زا  یخرب  هطبار  مینکفیب و  يرظن  دـیجم  نآرق  تاـیآ  هب  تقد  هب  رگا 
. دهدیم هدعو  ترضح  نآ  نانمشد  يارب  يا  هدننک  راوخ  كاندرد و  باذع  ملاع  راگدرورپ  هک  دید  میهاوخ 

: دیامرفیم هبوت  هروس  يهیآ 61  رد  هلمج  زا 
.« دنیآ راتفرگ  یکاندرد  باذع  هب  دننکیم  تیذا  ار  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  یناسک  میلا ؛ باذع  مهل  هَّللالوسر  نوذوی  نیذلا  «و 

: دیامرفیم بازحا  هیآ 57  رد  و 
« انیهم اباذع  مهلدعا  هرخالا و  ایندلا و  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هَّللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »

راظتنا رد  يا  هدـننک  راوخ  باذـع  هدوب ، رود  هب  یهلا  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  دـنزادرپیم  ربمایپ  ادـخ و  اذـیا  هب  هک  یناـسک  نیقی  هب 
. تسا نانآ 

میریگیم هجیتن  نینچ  تسا » ربمایپ  ادـخ و  ءاذـیا  س )  ) همطاف ءاذـیا   » هک میدرک  تباث  میتشاد و  لصف  نیمه  رد  هک  ییاهثحب  هب  هجوت  اـب 
. تفرگ دنهاوخ  رارق  دریگیم  همشچرس  ادخ  رهق  زا  هک  يدبا  شتآ  رد  رگید ، هباشم  تایآ  هیآ و  ود  نیمه  قبط  همطاف  نانمشد  هک 

: دنیامرفیم هنیمز  نیا  رد  ادخ  لوسر  یثیدح  رد  و 
دنـسیونیم وا  یناشیپ  رد  دـسریمن و  وا  ماشم  هب  تشهب  يوب  هتفر و  ایند  زا  رفاک  دورب  ایند  زا  نم  تیبلها  همطاـف و  ینمـشد  اـب  سک  ره 

(690 . ) تسا رود  هب  ادخ  تمحر  زا  صخش  نیا 
تاـم دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نم  ـالا و  هَّللاهمحر ، نم  سیآ  هینیع  نیب  بوتکم  همیقلا  موـی  اـج  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تاـم  نم  … 

.( هنجلا هحئار  مشی  مل  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک ،
: دندومرف س )  ) همطاف نانمشد  دروم  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  هدش  لقن  ناملس  ترضح  زا  هماع  قیرط  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

! ناملس ای 
(691 . ) اهتعیش اهتیرذ و  ملظی  نمل  لیو  ایلع و  نینمؤملاریما  اهلعب  ملظی  اهملظی و  نمل  لیو 

! ناملس ای 
!؟ دننک متس  نینمؤملاریما  یلع  شرهوش  همطاف و  هب  هک  ینارگمتس  نآ  رب  ياو 

. دنیامن افج  همطاف  نایعیش  نادنزرف و  رب  هک  نانآ  رب  ياو  یتح 
نانمشد تنس ، لها  ربتعم  كردم  رد  مه  نآ  ع )  ) یلع ترضح  رب  نینمؤملاریما  بقل  رب  دیکأت  نمض  ثیدح  نیا  رد  هک  تسا  هجوت  لباق 

رد یهایس  راگزور  يدارفا  نینچ  هک  دناسریم  دیامنیم و  یهلا  باذع  رفیک و  هب  دیدهت  ار  وا  نایعیـش  نادنزرف و  رهوش و  و  س )  ) همطاف
(692 . ) تشاد دنهاوخ  ادخ  هاگشیپ 

ایند هب  س )  ) ارهز ترضح  تعجر 

ضحم ناکین  زا  یعمج  نتشگرب  نآ  دشابیم و  تعجر  هب  داقتعا  تسا ، نآ  تاصتخم  هعیش و  بهذم  تایرورـض  زا  هک  يروما  هلمج  زا 
خیـش یـضترم و  دیـس  دیفم و  خیـش  قودص و  خیـش  دـننام  هیماما  ياملع  رثکا  تسا و  يربک  تمایق  زا  شیپ  ایند  هب  تسا  ضحم  نادـب  و 

قح رب  اهنآ  رباکا  ناگرزب  زا  ناشیا  ریغ  و  جع )  ) یسلجم همالع  سوواط و  نب  دیس  یسربط و 
. دناهتشون ياهناگادج  ياهباتک  هراب  نیا  رد  هعیش  نیثدحم  زا  يرایسب  هدومن و  عامجا  يوعد  تعجر  ندوب 
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. تسا تعجر  یکی  س )  ) ارهز ترضح  زاتمم  لئاضف  زا 
زا لـصفم  ربخ  رد  هچناـنچ  دـنکیم . یهاوخداد  نیملاـظ  هب  تبـسن  دـنوادخ  زا  ددرگیمرب و  رگید  راـب  ع )  ) راـهطا همئا  هارمه  هب  ناـشیا 

. تسا هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  رمع  نب  لضفم 

س)  ) ارهز ترضح  ندوب  هثدحم 

(. ناگتشرف ثیدح  ندینش  ینعی   ) ندوب ثدحم  رد  شموصعم ، دنزرف  هدزای  نینمؤملاریما و  اب  س )  ) هقیدص ترضح  كارتشا 
: تسا مسق  هس  یهلا  ياهبصنم 

، توبن
تلاسر

. تماما و 
هنوگ نیدب  ار  ( 693 « ) یبن لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و   » يهیآ سابع  نب  هَّللادـبع  هک  دـناهدرک  لقن  دوخ  بتک  رد  هماع  ياملع 

: تسا هدرکیم  تئارق 
(694 «. ) ثدحم یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  «و 

ماهلا  ) ثدحم يرشب  انیقی  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  هک  دندقتعم  دنشابیم و  مالسا  رد  ثدحم  دوجو  هب  لئاق  یگمه  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد 
دروم یهلا و  نیمارف  قباطم  شرادرک  راتفگ و  مامت  هک  یناسنا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  دیاب  ناگتـشرف ) ثیدح  هب  هدنهد  ارف  شوگ  هدنریگ و 

. تسا دنوادخ  بیوصت  قیدصت و 
اب دریگیم  روتـسد  هچنآ  ثدـحم  صخـش  تسادـخ و  بناج  زا  ضیف  هطـساو  هک  تسا  ياهتـشرف  نآ  يدرف ، نینچ  زارمه  تبحـصمه و 

. دنکیم لمع  اهنآ  هب  يریذپنامرف  لامک 
(695 . ) دنشابیم ثدحم  یگمه  راهطا  همئا  هک  تسا  نیا  نایعیش  ام  داقتعا 

دنیوگ و ثیدح  وا  هب  ناگتشرف  ات  دشاب  هتشاد  دوجو  دیاب  ثدحم  يرشب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  هک  نیا  رب  دنلئاق  زین  ینـس  نادنمـشناد 
(( ص  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب   ) هک ار  یـسک  دـنیوگیم ، هماع  ياملع  دـنهد . ناـشن  وا  هب  ار  لـطاب  قح و  ياـههار  یلاـعت  يادـخ  بناـج  زا 

(696 ! ) تسا رمع  صخش ، نآ  تسا و  هدومرف  نیعم  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  تسا  ناگتشرف  تبحصمه 
(697 . ) تسا ع )  ) یلع سدقم  دوجو  ربمایپ  زا  دعب  ثدحم  صخش  نآ  هک  میدقتعم  نایعیش  ام  نکیل 

: مینکیم رکذ  تسا -  هدش  هراشا  ثدحم  هملک  هب  اهنآ  رد  هک  تنس -  لها  بتک  زا  تیاور  دنچ  اجنیا  رد 
: دیوگیم باطخ  نب  رمع  بقانم  رد  شحیحص  رد  يراخب 

(: ص  ) یبنلا لاق  »
(699 «. ) رمعف دحا  مهنم  یتما  نم  ( 698  ) نکی ناف  ءایبنا  اونوکی  نا  ریغ  نم  نوملکی  لاجر  لیئارساینب  نم  مکلبق  ناک  نمیف  ناک  دقل 

: دومرف مرکا  ربمایپ 
«. دشابیم ثدحم  رمع  نم  تما  زا  دنشاب و  ایبنا  زا  هکنیا  نودب  دناهدوب ، ثدحم  لیئارساینب  زا  ینادرم  مالسا  زا  لبق  نارود  رد  »

: دنکیم تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  زا  موهفم ، نیمه  اب  ابیرقت  رمع  لئاضف  رد  شحیحص  رد  ( 700  ) ملسم
(701 «. ) مهنم باطخلا  نب  رمع  ناف  دحا  مهنم  یتما  یف  نکی  ناف  نوثدحم ، مکلبق  ممالا  یف  ناک  دق  »

قبط دنتسه و  نخسمه  يارمه و  بلطم  نیا  رد  ینس ) هعیش و   ) نیقیرف اریز  یبهذم ، هن  تسا  یمالسا  هلئـسم  کی  ندوب  ثدحم  عوضوم 
رایـسب هچنآ  یلو  تسا ، هدـش  حیرـصت  ًالماک  زین  ینـس  املع  فرط  زا  ثدـحم  صخـش  دوجو  هب  رگید  ثیداحا  دـش و  رکذ  هک  یتاـیاور 
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. دـناهدومن هفاضا  قحلم و  ار  باطخ  نب  رمع  مان  ینـس ، نایوار  تایاور ، نیا  مامت  ناـیاپ  رد  هک  تسا  نیا  دـشابیم ، تقد  هجوت و  ناـیاش 
خیرات رد  هک  نانآ  زا  کی  ره  راتفگ  هنومن  اریز  تسا ، یناسآ  لهس و  رایسب  راک  ع ،)  ) یلع ای  تسا  هدوب  ثدحم  رمع  ایآ  هکنیا  صیخشت 

. دشابیم هلئسم  نیا  رگنشور  تسا  طبض 
: دیوگیم ص )  ) ادخ لوسر  هب  ربمایپ  راضتحا  رتسب  رد  هک  یسک 

(702 « ) رجهیل لجرلا  نا  »
. ناطیش ای  تسا  هتشرف  وا  داتسا  ایآ  هک  دهدیم  ناشن  یبوخ  هب  شراتفگ  دیوگیم ،» نایذه  تسا ) ربمایپ  دوصقم   ) درم نیا  « ؛ ینعی

رگنـشور و هک  ار  یتایاور  سپـس  تسیچ و  ثدـحم  یبن و  لوسر و  نایم  قرف  هک  دـنکیم  ناونع  نینچ  ار  هلئـسم  یفاک  باتک  رد  ینیلک 
. دیامنیم رکذ  تسا  یهلا  بصنم  هس  نیا  هدننک  صخشم 

: دیامرفیم نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  ع )  ) رقاب ماما  ترضح 
(703 «. ) ثدحم یبن و ال  لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  «و 

. دنکیم وگتفگ  هتشرف  اب  دسانشیم و  دنیبیم و  ار  کلم  وا  دیوگیم و  نخس  وا  اب  یهلا  یحو  لوزن  هطساو  هتشرف  هک  تسا  یسک  لوسر 
. تسا یلاع  رایسب  هبتر  نیا  و 

ع)  ) قداص ترضح  رقاب و  ترـضح  زا  رایـسب  تایاور  دروم  نیا  رد  دنیبیمن و  ار  اهنآ  ناگتـشرف  وگتفگ  ماگنه  هک  تسا  یـسک  ثدحم 
: دوشیم رکذ  هنومن  يارب  ثیدح  دنچ  هک  تسا  هدش  لقن 

(704 «، ) نوثدحم دمحم  ءایصوا  نا  »
«. دناهدوب ثدحم  یگمه  دمحم  ءایصوا  هک  یتسرد  هب  »

(705 «، ) نوثدحم نومهفم ، نوقداص ، ءاملع  همئالا  »
«. دنشابیم ثدحم  دادادخ و  رایسب  مهف  ياراد  وگتسار ، دنمشناد ، یگمه  همئا  »

(706 «، ) ائیش يری  توصلا و ال  عمسی  ثدحملا  »
«. دنیبیمن ار  يزیچ  یلو  دونشیم ، ار  هتشرف  يادص  هک  تسا  یسک  نآ  ثدحم  »

(707 «، ) اثدحم ع )  ) یلع ناک  »
«. تسا هدوب  ثدحم  ع )  ) یلع »

؟ تسیچ ثدحم  زا  دوصقم  دوشیم ، لاؤس  قداص  ترضح  زا 
: دومرف ترضح  نآ 

(708 «. ) تیک تیک  هبلق  یف  تکنیف  کلم  هیتای  »
(«. دنک هدهاشم  ار  کلم  هکنیا  نودب   ) درادیم هضرع  وا  بلق  رب  ار  یحو  تاکن  دوشیم و  لزان  وا  رب  هتشرف  هک  تسا  یسک  ثدحم  »

نیا تابثا  اهنآ ، لقن  زا  ام  دوصقم  تسا و  هدـش  دراو  ع )  ) راهطا همئا  زا  هک  تسا  یعطق  مّلـسم و  ثیداحا  هلمج  زا  دـش  رکذ  هک  یتایاور 
وا تسا و  کیرـش  وا  ع )  ) نیموصعم دالوا  یلع و  اب  س )  ) هقیدص ترـضح  تبقنم ، نیا  رد  بصنم ، نیا  رد  دوش  نشور  هک  تسا  بلطم 

. دناهدوب ثدحم  هناگهدزاود  ناماما  هک  نانچ  هدوب ، هثدحم  زین 
: دیامرفیم قداص  ترضح 

 - اهیدانتف ءامـسلا  نم  طبهت  تناک  هکئالملا  نال  هثدـحم ، همطاف  تیمـس  امنا  هیبن ، نکت  مل  هثدـحم و  تناک  ص )  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  »
: نارمع تنب  میرم  يدانت  امک 

! همطاف ای 
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« نیملاعلاءاسن یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصا و  هَّللا  نا  »
! همطاف ای 

(709 « ) نیعکارلا عم  یعکراو  يدجساو  کبرل  یتنقا  »
. اهنوثدحی مهثدحتف و 
: هلیل تاذ  مهل  تلاقف 

؟ نارمع تنب  میرم  نیملاعلاءاسن  یلع  هلضفملا  تسیلا 
: اولاقف

(710 «. ) نیرخالا نیلوالا و  ءاسن  هدیس  اهملاع و  کملاع و  ءاسن  هدیس  کلعج  لج  زع و  هَّللا  نا  اهملاع و  ءاسن  هدیس  تناک  میرم  نا  ال ،
اب دندشیم و  لزان  وا  رب  نامسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دناهدیمان  هثدحم  تهج  نیا  زا  ار  همطاف  ربمایپ . هن  دوب  هثدحم  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  »

: دنتفگیم نخس  نینچ  نیا  دنتشاد  وگتفگ  نارمع  تنب  میرم  اب  هک  هنوگنامه  وا 
(! س  ) همطاف ای 

. دیزگرب ار  وت  ملاع  نانز  مامت  زا  دینادرگ و  هزنم  كاپ و  ار  وت  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب 
: دنهدیم همادا  نینچ  نخس  هب  ع )  ) قداص ترضح 

: دومرف شیوخ  تبحصمه  ناگتشرف  هب  س )  ) هقیدص ترضح  یبش 
؟ تسین نارمع  تنب  میرم  تسا  رترب  ملاع  نانز  عیمج  زا  هک  نز  نآ  ایآ 

: دنداد باوج 
نیلوا و زا  رگید  نانز  نیب  رد  مه  میرم و  نامز  رد  مه  ار  وت  یلاعت  يادخ  یلو  دوب ، شدوخ  نامز  رد  ملاع  نانز  هدیس  طقف  میرم  اریز  هن ،

«. تسا هداد  رارق  ناهج  ناوناب  يوناب  اهنامز  مامت  رد  نیرخآ ،
: هکنیا هب  تسا  هدش  حیرصت  ثیداحا  زا  یخرب  رد  دناهدرک . لقن  نادنمشناد  زا  ياهدع  ار  تیاور  نیا 

. تسا هدوب  س )  ) هقیدص ترضح  تبحصمه  لیئربج 
رطاـخ یلـست  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  ص ،)  ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  احیرـص  عوـضوم  نـیا  رد  هدراو  تاـیاور 

: دیامرفیم قداص  ترضح  دروم  نیا  رد  دینادرگ و  وا  سونام  تبحصمه و  ار  ناگتشرف  س ،)  ) ارهز ترضح 
اهازع نسحیف  اهیتای  لیئربج  ناک  اهیبا و  یلع  دـیدش  نزح  اهلخد  ناک  دـق  اـموی و  نیعبـس  هسمخ و  هّللالوسر  دـعب  تثکم  همطاـف  نا  »… 

فحـصم اذـهف  کلذ  بتکی  یلع  ناک  اهتیرذ و  یف  اهدـعب  نوکی  امب  اـهربخی  هناـکم و  اـهیبا و  نع  اـهربخی  اهـسفن و  بیطی  اـهیبا و  یلع 
(711 «. ) همطاف

لیئربج تهج  نیا  هب  دوب ، هدرک  زیربل  ار  وا  بلق  ردپ  غاد  زوسناج  مغ  دـنامن و  هدـنز  زور  زا 75  شیب  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  همطاف  »
تلزنم ماقم و  زا  هاگ  دوب و  ارهز  نیمغ  رطاخ  شخبیلست  تفگیم و  داب  تمالـس  ردپ  يازع  رد  ار  وا  دمآیم و  شروضح  هب  یپ  رد  یپ 

زین ع )  ) نینمؤملاریما دادیم و  ربخ  دیدرگیم  دراو  شاهیرذ  رب  وا  تلحر  زا  دعب  هک  یثداوح  زا  هاگ  تفگیم و  نخـس  شراوگرزب  ردـپ 
«. دیدرگ موسوم  همطاف  فحصم  هب  هک  تسا  نانخس  نیا  هعومجم  دروآیم و  رد  ریرحت  هتشر  هب  ار  همه  درکیم  ءالما  لیئربج  هچنآ 

: تسا هدش  لقن  حرش  نیا  هب  ع )  ) قداص ترضح  زا  یفاک ، باتک  رد  يرگید  تیاور 
اهنم یلـسی  اکلم  اهیلا  لسراف  لج ، زع و  هَّللا  الا  هملعی  ام ال  نزحلا  نم  هتافو  نم  همطاف  یلع  لخد  هیبن  ضبق  امل  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  نا  »

: اهل لاقف  نینمؤملاریما  کلذب  تربخاف  اهثدحی ؛ اهمغ و 
: لاق افحصم ، کلذ  نم  تبثا  یتح  تعمس  ام  لک  بتکی  لعجف  هتملعاف  یل ، یلوق  توصلا ، تعمس  کلذب و  تسسحا  اذا 
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: لاق مث 
(712 «. ) نوکی ام  ملع  هیف  نکلو  مارحلا ، لالحلا و  نم  سیل  هنا  اما 

يادخ زج  تفرگارف ، شردپ  تبیصم  رد  ار  ارهز  بلق  هک  يرابنارگ  ياهمغ  زا  دومرف ، حور  ضبق  ار  شربمایپ  یلاعت  يادخ  هک  یماگنه  »
. دوبن هاگآ  یسک  لجوزع 

س)  ) همطاف دشاب . وا  یئاهنت  رد  وا  تبحصمه  وا و  ياهمغ  شخبیلست  هک  دومرف  س )  ) ارهز سنوم  ار  ياهتشرف  یلاعت  قح  تهج  نیا  هب 
ارم يدینـش  ار  وا  يادص  دـمآ و  تروضح  هب  هتـشرف  هک  يدرک  ساسحا  هاگره  دومرف  ترـضح  دومن و  وگزاب  ع )  ) یلع هب  ار  بلطم  نیا 
اهنآ يهرابرد  یلع  هک  دـمآ ، مهارف  همطاف  فحـصم  دوب ، اهنآ  بتاک  نینمؤملاریما  هک  رگید  ناگتـشرف  لـیئربج و  ءـالما  زا  نک . رادربخ 

: دومرف
«. تسویپ دهاوخ  عوقوب  ای ) هدش و  عقاو   ) هک هچنآ  زا  تسا  یشناد  هکلب  تسین  حرطم  مارح  لالح و  زا  یعرش  لئاسم  فحصم  نیا  رد 

: تسا هدش  دراو  زین  ترضح  نآ  ترایز  رد  هک  يروطب  تسا ، تاملسم  زا  س )  ) همطاف ندوب  هثدحم 
(713 «. ) همیلعلا هثدحملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هیقنلا ، هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  »

کیرش ع )  ) رگید موصعم  هدزای  نینمؤملاریما و  اب  ندوب ) ناگتشرف  تبحـصمه   ) ندوب هثدحم  ماقم  رد  س )  ) هقیدص ترـضح  هجیتن ، رد 
ماـقم هیاـس  رد  تسا ، هَّللا  هیلو  س )  ) همطاـف نوـچ  تسین و  ریذـپناکما  تسا  یلو »  » هـک سک  نآ  يارب  زج  ماـقم  نـیا  زارحا  دـشابیم و 

. دنیوگیم نخس  وا  اب  ناگتشرف  شتیالو ،
نیـشناج ار  یلو  کی  شدوخ  زا  دعب  یبن  ره  دناهدرک ، نایب  ندوب ، ثدحم  اب  مأوت  ار  تیالو  ماقم  ع ،)  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مرکا ربمایپ 

رارق شیوخ  زا  سپ  ءاـیلوا  ار ، وا  ع )  ) نیموصعم دـالوا  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  نینمؤملاریما ، زین  ص )  ) ادـخ لوـسر  تسا ، هداد  رارق 
دارفا زا  کی  چـیه  يارب  موصعم  هدزیـس  نیا  يارب  زج  ص )  ) ادـخ لوسر  تما  رد  ندوب  ثدـحم  يالاو  هبترم  نیا  ندوب  اراد  تسا و  هداد 

(714 . ) تسا ترضح  نآ  ندوب  هثدحم  ماقم  رگنایامن  س )  ) هقیدص ترضح  رادرک  راتفگ و  راوطا ، تاکرح ، مامت  تسین و  لوقعم  تما 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  تبسن  س )  ) ارهز همطاف  تینکر  ماقم 

(. ع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  تبسن  ندوب  نکر  ماقم  رد  ص )  ) مرکا لوسراب  تسا  س )  ) همطاف ندوب  كرتشم  يدعب  عوضوم 
: دومرف ع )  ) یلع هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  هَّللادبع  نب  رباج 

! نیتناحیرلا ابا  کیلع  مالس  »
. کیلع یتفیلخ  هَّللا  كانکر و  دهنی  نا  لبق  نم  ایندلا  نم  یتناحیرب  کیصوا 

(: یلع  ) لاق ص )  ) یبنلا تام  املف 
. هَّللالوسر لاق  نیذلا  نینکرلا  دحا  اذه 

: لاق همطاف  تتام  املف 
(715 «. ) هَّللالوسر لاق  يذلا  یناثلا  نکرلا  اذه 

! یلع ای  نم ، هناحیر  ود  ردپ  يا  وت ، رب  مالس  »
. تسوت هدنرادهگن  وا  هک  مراپسیم  ادخ  هب  ار  وت  دورب ، نیب  زا  وت  نکر  ود  ره  هکنآ  زا  لبق  منکیم  شرافس  وت  هب  ار  ود  نآ  تظفاحم 

: دهدیم همادا  نینچ  ار  تیاور  هَّللادبع  نب  رباج 
: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما مرکا ، ربمایپ  تلحر  زا  سپ 

دیدرگ مدهنم  کنیا  دومرفیم و  ادخ  لوسر  هک  نم  نکر  ود  زا  یکی  دوب  نیا 
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: دومرف یلع  تسبورف ، ناهج  زا  مشچ  س )  ) همطاف هک  یماگنه  و 
«. مداد تسد  زا  زورما  مرکا ، ربمایپ  لوق  هب  هک  یمود  نکر  نامه  دوب  نیا 

: دناهدرک لقن  حرش  نیا  هب  املع  زا  ياهدع  ار  ثیدح  نیا 
لبنح نب  دـمحا  ماما  رئاخذ ، ضایر و  رد  يربط  نیدـلابحم  ظفاح  ماش ، خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  ظـفاح  ءاـیلوالا ، هیلح  رد  میعنوبا  ظـفاح 

زا رگید  یعمج  ریبک و  عماج  رد  یطویـس  ظفاح  هرکذـت ، رد  يزوج  نب  طبـس  رفظملاوبا  هیافک ، رد  یعفاش  یجنک  ظـفاح  هلباـنح ،) ماـما  )
. نیققحم نادنمشناد و 

هک يونعم  هبتر  نیا  تقیقح  و  تسیچ ؟ تینکر »  » نیا زا  دارم  ایآ  هک  مینک  یـسررب  اقیقد  ار  ع )  ) یلع هب  ندوب  نکر  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 
؟ دشابیم هنوگچ  تسا  یگرزب  الاو و  رایسب  ماقم 

بیترت نامهب  هنوگ و  نامه  هب  انیع  دوش  روصت  ص )  ) مرکا ربمایپ  ناـش  رد  هک  ییاـنعم  ره  ماـقم ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ 
رد و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دننامه  لثم و  تینکر  ماقم  رد  س )  ) ارهز ترضح  رگید ، ترابع  هب  تسا و  دراو  س )  ) هقیدص ترضح  ناش  رد 

. دشابیم ص )  ) ادخ لوسر  اب  ربارب  کیرش و  اتمه و  تبقنم  نیا 
و ع )  ) یلع هناـشاک  هناـخ و  يونابدـک  هداوناـخ و  روـما  هدـننک  هرادا  س )  ) همطاـف هک  تسین  نیا  ندوـب ، ع )  ) یلع نـکر  زا  دـصقم  اـنیقی 

. تسا ناملسم  نز  ره  یمتح  فیاظو  زا  اهنیا  هک  اریز  تسوا ، نادناخ  وا و  شخب  شیاسآ  یناگدنز و  خرچ  هدننادرگ 
نادرم و یلک  عـضوم  هک  ( 716 « ) ءاـسنلا یلع  نوماوق  لاـجرلا   » يهیآ دوجو  اـب  هک  تساـجنآ  رهطا  يارهز  تمظع  زمر  تسا و  نیا  مهم 
، دـناوخیم ع )  ) یلع نکر  ار  هقیدـص  ترـضح  یئانثتـسا ، دروم  کی  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  دـیامنیم ، نییعت  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  نانز 

زین س )  ) همطاف دوشیم ، بوسحم  یلع  نکر  هک  یتیفیک  وحن و  ره  هب  دافم و  ینعم و  ره  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  ار . شدوخ  هک  هنوگنامه 
. تسا تبقنم  نیا  رد  رگید  ياتمه  يواسم و  نکر  عضو ، نامه  هب  قسن و  نامه  هب  بیترت ، نامه  هب 

زا کی  ره  هک  تسا  تیالو  نوئش  زا  دریگیم و  همشچرس  تیالو  خماش  ماقم  زا  ع )  ) یلع هب  ندوب  نکر  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  اجنیا  رد 
اتمه و تیالو  ماقم  رد  زین  س )  ) همطاف هکنیا  رگم  تسین  ریذـپناکما  عوضوم  نیا  دـشابیم و  رگید  رفن  ود  نکر  سدـقم ، دوجو  هس  نآ 

یتدوم لصا  مالـسا و  ساسا  تیالو ، نکر  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نانچ  ینعی  دشاب ، هدوب  ع )  ) یلع و  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  ربارب  دـننامه و 
نیمه هب  تـسا و  وا  ياـتمه  ربارب و  کیرـش ، نوئـش  نـیا  رد  زین  س )  ) ارهز ترـضح  تـسا ، هداد  رارق  توـبن  رجا  ار  نآ  ادـخ  هـک  تـسا 

: دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تبسانم 
(717 «. ) وفک همطافل  ناک  ام  بلاط ، یبا  نب  یلع  هَّللا  قلخی  مل  ول  »

«. تشادن ملاع  رد  يریظن  هیبش و  همطاف  دیرفآیمن  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع  ادخ  رگا  »
: دیامرفیم یلع  هب  باطخ  ترضح  نآ  يرگید  تیاور  رد 

(718 «. ) ضرالا هجو  یلع  وفک  همطافل  ناک  امل  یلع  ای  كالول  »
«. دوبن يریظن  دننامه و  نیمز  يور  رب  ار  س )  ) همطاف يدوبن ، وت  رگا  یلع  ای  »

؟ تسیچ تسا ، هدرب  راک  هب  س )  ) ارهز ترضح  ناش  رد  رگید  ثیداحا  تایاور و  نیا  رد  هک  وفک  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوصقم 
؟ تسا يرهاظ  تقلخ  رد  ییاتمه  ای  انغ و  رقف و  رد  دننامه  لام ، رد  وفک  ترضح ، نآ  روظنم  ایآ 

. تسا لئاضف  تافص و  تیالو و  ماقم  رد  دننامه  وفک و  دوصقم  هکلب  هن ؛ نیقی  روطب 
. تسا نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوخ  هک  هنوگنامه  تسا ، ع )  ) یلع ياتمه  تیالو  نوئش  رد  س )  ) همطاف یلب ،

نامه هب  تسا و  ناسنا  فرـش  تقیقح و  نکر  نایب و  قطنم و  نکر  دـیحوت ، نکر  مالـسا ، نکر  نامیا ، نکر  ص )  ) ادـخ لوسر  هکناـنچ 
. دنداینب هیاپ و  لصا و  ساسا و  نکر و  زین  ع )  ) راهطا همئا  ارهز و  ترضح  موهفم ، ینعم و 
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: مینکیم باطخ  نینچ  ندوب  نکر  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ثعبم ، ترایز  رد 
(719 … «. ) ءایفصالا دامع  ءایلوالا و  نکر  یفوالا … و  کنیما  كدبع و  یلع  لص   …«و 

. تسا س )  ) هقیدص ترضح  ربمایپ  شیامرف  هب  شهاگهیکت  نکر و  دشابیم ، ایفصا  ایلوا و  عیمج  هاگهیکت  نوتس و  هیاپ و  نکر و  هک 
(720 ، ) تسا هدش  هدیمان  ءایلوالا » نکر  ءایصوالا و  دیس  ( » ع  ) نینمؤملاریما ترضح  زین  هقلطم  تارایز  زا  یکی  رد 

: میرادیم هضرع  نینچ  ع )  ) نیسحلا هَّللادبعابا  ترضح  ثراو  ترایز  رد  و 
(721 « ) نینمؤملا ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا  »

(723 ( ) ع  ) نیسح نیعبرا  ترایز  رد  نینچمه  و  ( 722  ) نابرق رطف و  دیع  ترایز  رد  و 
؛» نینمؤملا لقعم  نیملسملا و  ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا  »

: هریبک هعماج  ترایز  رد  و 
(724 «. ) نامیالا باوبا  دالبلا و  ناکرا  دابعلا و  هساس   …«و 

. نیموصعم ریاس  يارب  تسا  نکر  نانآ  زا  کی  ره  دنتسه و  مالسا  نامیا و  دیحوت و  ناکرا  یگمه  ع )  ) موصعم هدراهچ  يرآ 
(. ع  ) نینمؤملاریما يارب  تسا  نکر  ص - )  ) مرکا لوسر  ياتمه  دننامه و  ریظن و  ماقم -  نیا  رد  س )  ) هقیدص ترضح 

ع)  ) تیبلها و  س )  ) ارهز ترضح  و  ص )  ) ربمایپ تیالو  يدننامه 

ای ضغب و  تارثا  اذل  دنـشاب ؛ رگیدکی  فیدر  زین  تیالو  نوئـش  مامت  رد  هک  دنکیم  باجیا  ع ،)  ) موصعم هدراهچ  ناسکی  تقلخ  تیفیک 
زا کی  ره  هب  تبـسن  يوریپ  ای  یچیپ و  رـس  دانع ، ای  داد و  راثآ و  اب  ناسکی  ربارب و  یموصعم  ره  هب  تبـسن  نایـصع  اـی  تعاـطا و  تبحم ،

هدوب و دقتعم  تایاور  نیا  هب  یگمه  ینس  هعیش و  تسا و  هداعلاقوف  دایز و  رایسب  عوضوم  نیا  رد  هدراو  رابخا  دشابیم . رگید  نیموصعم 
: دوشیم لقن  هنومن  يارب  رابخا  هتسد  نیا  زا  تیاور  دنچ  اجنیا  رد  دنراد . فارتعا  اهنآ  تبحص  هب 

. نیسحلا نسحلا و  دیب  ص )  ) مرکالا لوسرلا  ذخا  »
: لاقف

(725 «. ) همایقلاموی یتجرد  یف  یعم  ناک  امهما  امهابا و  نیذه و  بحا  ینبحا و  نم 
رد ینالقـسع  رجح  نبا  رئاـخذ ،»  » و ضاـیر »  » رد يربـط  نیدـلابحم  هرکذـت ، رد  رفظملاوبا  هباغلادـسا ، رد  ریثا  نبا  بلاـطملا ، ینـسا  رد 

«. قعاوص  » رد یمثیه  رجح  نبا  و  بیذهت » »
: دیامرفیم روکذم  ثیدح  حیرشت  رد  یمتیه  رجح  نبا 

(726 … «. ) باجحلا عفر  ههج  نم  لب  ماقملا ، ثیح  نم  هیعملا  انه  هیعملاب  دارملا  سیل  »
: دیوگیم هک  تسا  هدومن  كرد  ار  بلطم  وکین  رایسب  ینس  دنمشناد  نیا 

: دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  اجنیا  رد 
دیآ رظن  هب  نینچ  ادابم  تسا ، هجردمه  تمایق  زور  رد  نم  اـب  درادـب  تسود  ار  نیـسح  نسح و  مدـنزرف  ود  ارهز و  یلع و  ارم و  سک  ره 

هتـشاد تبحم  یلع  دالوا  یلع و  هب  یناـمیا  اـب  ناملـسم  ره  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسادـخ ، لوسر  اـب  ندوب  ماـقم  مه  دوصقم  هک 
رد دوشیم ، هتـشادرب  اههدرپ  دهدیم و  رارق  شناسحا  فطل و  زکرم  رد  دیامرفیم و  کیدزن  شتمحر  راوج  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دشاب ،

. تسا هارمه  فصمه و  ربمایپ  اب  نتفرگ ، رارق  یلاعت  كرابت و  قح  رضحم  رد  هدرپیب  باجح و  عفر  ماقم  نیا 
: دهدیم همادا  نینچ  نخس  هب  هاگنآ  رجحنبا 

: یلاعت هلوق  یف  ام  ریظن  »… 
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(727 « ) اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هَّللا  معنا  نیذلا  عم  کئلوأف  »
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنانچ  »

دنهارمه و ماگمه و  تسا -  هدومرف  اطع  نانآ  هب  ار  شیوخ  ياهتمعن  ادخ  هک  نیحلاص -  ادهش و  نیقیدص و  ءایبنا و  اب  نمؤم ، ناناملسم 
ناـمیا لـها  همه  ندوب  ربارب  دارم  هکلب  تسین  حرطم  تاـماقم  ندوب  ناـسکی  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نشور  ًـالماک  و  « ؛ ییوـکین ناـقیفر  هچ 

، نیقیدص ایبنا ، زا  کی  ره  هنرگو  نتفرگ . رارق  ادخ  تمحرم  فطل و  رضحم  رد  هدرپیب  تمحر و  هاگهولج  رد  ضیف و  ضرعم  رد  تسا 
نت جـنپ  دـشابیم . دوخ  هب  صوصخم  ياهبترم  هجرد و  هناگادـج و  صاخ و  یماقم  ار  نوصلخم  رایخا و  راربا ، نیحلاـص ، اـملع ، ادـهش ،

یـسک زگره  دـنکرتشم و  نآ  رد  ناسکی  روط  هب  نت  جـنپ  ره  هک  ناشدوخ  هب  صوصخم  ریظنیب و  تسا  یماقم  هبترم و  زین  ار  ع )  ) ابعلآ
. تسین هار  الاو  ماقم  نآ  هب  ار 

: دوشیم رکذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دناهدرک  لقن  هعیش  ینس و  ياملع  دروم  نیا  رد  يرگید  تایاور 
: دیامرفیم ص )  ) مرکا لوسر  ترضح 

(728 «. ) ینضغبا دقف  مهضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ایلع ) همطاف و  نیسحلا و  نسحلا و  ینعی   ) ءالوه بحا  نم  »
نم اب  دنک ، ینمشد  نانیا  اب  هک  یـسک  تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  یلع  همطاف و  نیـسح و  نسح و  ینعی  نانیا  سک  ره  »

«. تسا هدرک  تموصخ 
: دیامرفیم س )  ) ارهز هقیدص  ترضح  هرابرد  و 

(729 .« ) هَّللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  »… 
یلاعت هلوق  کلذ  «و 

(731  ) و ( 730 … « ) هرخالا ایندلا و  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هَّللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »
: دیامرفیم یلاعت  يادخ  هکنانچ  تسا ، هدرزآ  ار  ادخ  ییوگ  دنک  تیذا  ارم  سک  ره  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  همطاف  سک  ره  »

هک تسا ؛») هدومرف  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنرازایب ، ار  وا  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  نآ  انامه  )
. وا لوسر  ادخ و  هب  تبسن  ءاذیا  اب  تسا  ربارب  س )  ) هقیدص ترضح  رازآ  مرکا  ربمایپ  شیامرف  هب  هجوت  اب 

ینـس هعیـش و  هک  تسا  هماع  بتک  تارابع  یگمه  دوشیم ، نایب  عوضوم  نیا  رد  مرکا  ربمایپ  لوق  زا  هک  یثیداحا  دش و  لقن  هک  یتایاور 
: دنتسه لوقلاقفتم  اهنآ  تحص  رد 

« ینبضغا اهبضغا  نم  ینم ، هعضب  همطاف  »
«. تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دنک ، نیگمشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

«، اهبضغا ام  ینبضغی  اهاذآ و  ام  ینیذوی  ینم ، هعضب  همطاف  »
«. دنکیم كانبضغ  مه  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  همطاف  هچنآ  دزاسیم و  هدرزآ  زین  ارم  درازایب ، ار  همطاف  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

«، اهطسبی ام  ینطسبی  اهضبقی ، ام  ینضبقی  ینم ، هعضب  همطاف  »
«. دیامنیم داش  ارم  دنادرگ ، رورسم  ار  وا  هچنآ  دزاسیم و  رطاخ  هتفرگ  ارم  دنک  ریگلد  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

«، اهبصنا ام  ینبصنی  اهاذآ و  ام  ینیذوی  ینم ، هعضب  همطاف  »
«. دیامنیم تقشم  راچد  ارم  دزادنا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  درازآیم و  ارم  دنک  هدرزآ  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

لقن فلتخم -  تارابع  اب  یلو  روکذـم -  ثیداحا  دـننامه  ابیرقت  یموهفم  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  يرگید  رایـسب  تایاور  نیقیرف  ياـملع 
: میوشیم روآدای  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هک  دناهدرک 

، ینم هغضم  همطاف  «، » اهضبقی ام  ینضبقی  اهطسبی و  ام  ینطسبی  ینم ، ( 733  ) هنجش همطاف  «، » اهفعسی ام  ( 732  ) ینفعسی ینم ، هعضب  همطاف  »
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(734 «. ) اهرسی ام  ینرسی  ینم ، هغضم  همطاف  «، » اهطسب ام  ینطسبی  اهضبق و  ام  ینضبقی  ینم ، هغضم  همطاف  «، » یناذآ دقف  اهاذآ  نم 

رشحم رد  س )  ) ارهز ترضح  تعافش 

زور ياعفـش  زا  یکی  نیاربانب ، دـیآیم . باـسح  هب  بهذـم  ترورـض  هتـشاد و  یثیدـح  ینآرق و  هشیر  هک  تسا  يزیچ  تعافـش ، هلأـسم 
قیرط زا  هک  ثیدـح  ود  نومـضم  هب  ار  امـش  هجوت  اجنیا  رد  هک  دـشابیم  س )  ) ارهز همطاـف  ترـضح  عیـسو -  دـح  رد  مه  نآ  تماـیق - 

: منکیم بلج  تسا  هدمآ  یفعج  رباج  ناملس و  ترضح 
: تفگ ادخ  ص )  ) ربمایپ هب  ناملس  يزور 

! نم يالوم  يا 
. دییامرفب یفیرعت  تمایق  زور  رد  س )  ) همطاف تمظع  زا  ادخ ، هب  دنگوس  ار  وت 

: دومرف درک و  ناملس  هب  ور  مسبت  اب  ص )  ) ادخ ربمایپ 
لیئربج و دننکیم ، راوس  تشهب  ياههقان  زا  ياهقان  رب  زور  نآ  رد  ار  س )  ) همطاف تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  يراگدیرفآ  نآ  هب  دنگوس 

یهارمه ار  يو  رس ، تشپ  زا  ع )  ) نیسح نسح و  شیپاشیپ و  ع )  ) نینمؤملاریما دنیامنیم . تکرح  وا  پچ  تسار و  زا  بیترت  هب  لیئاکیم 
: دسریم باطخ  هاگنآ  دایز ، ياهوگتفگ  زا  سپ  درذگیم و  طارص  لپ  زا  س )  ) همطاف قیرط  نیدب  ات  دننکیم ،

! همطاف
: دنکیم ضرع  مرتخد  هاوخب . یهاوخیم  هچره 

: اهیلا هَّللا  یحویف  رانلاب ، یترتع  یبحم  یبحم و  بذعت  نا ال  کلاسا 
! همطاف ای 

! یناکم عافترا  یلالج و  یتزع و  و 
(735 . ) رانلاب کترتع  یبحم  کیبحم و  بذعا  نا ال  ماع  یفلاب  ضرالا  تاومسلا و  قلخا  نا  لبق  نم  یسفن  یلع  تیلآ  دقل 

! یهلا راب 
: دسریم باطخ  نازوسم . شتآ  رد  ار  نیسح  نسح و  منادنزرف  دوخ و  نادنمهقالع  مهاوخیم  وت  زا 

! همطاف ای 
! ملالج تزع و  هب  دنگوس 

. مروآرب ار  وت  تجاح  نیا  هک  ماهدرک  مزال  مدوخ  رب  نیمز ، اهنامسآ و  قلخ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود 
. هدیسر ع )  ) رقاب ماما  روضح  هب  زین  یفعج  رباج 

: درک ضرع 
. منک لاحشوخ  ار  نایعیش  نآ ، لقن  اب  هک  دییامرفب ، س )  ) همطاف دروم  رد  یثیدح  موش ، تیادف 

: دندومرف ترضح 
ییاـهربنم نینچمه  تسا و  رتلـلجم  همه  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ربنم  هک  ددرگیم ، بصن  ناربماـیپ  يارب  رون  زا  يرباـنم  زیخاتـسر  زور  رد 

نیسح نسح و  ماقم  هک  دسریم  ایبنا  نادنزرف  هب  تبون  هاگنآ  دشابیم ، رتالاب  همه  زا  ع )  ) یلع هاگیاج  هک  دنریگیم  رظن  رد  ایصوا  يارب 
. تسا رتعینم  سب  (ع )

نآ دراو  یلو  دریگیم ، رارق  تشهب  رد  رانک  دنروآ و  رـشحم  هب  ریظنیب  هوکـش  لیلجت و  اب  ار  وا  دـسریم و  ارف  س )  ) همطاف تبون  سپس 
: دیوگیم دوشیمن و 
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! ایادخ
. ینک مولعم  رشحم  لها  يارب  يزور  وچمه  رد  ارم  ماقم  هک  مرادیم  تلاسم  وت  زا 

: دسریم ادن  ادخ  بناج  زا 
! ربمایپ رتخد  يا 

. نک تعافش  یتفای  دوخ  نادنمهقالع  زا  ار  هک  ره  رشحم و  لها  يوس  هب  درگرب 
: دنیامرفیم ع )  ) رقاب ماما 

اههدنرپ هک  يروط  نامه  دیامنیم ، تشهب  لخاد  هدومن و  باختنا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شیوخ  نایعیـش  س )  ) همطاف دنگوس ، ادخ  هب 
دننکیم لخاد  تشهب  هب  ار  س )  ) همطاف نادنمهقالع  هدومن و  تعافش  دوخ  زین ، ترـضح  نآ  ياههعیـش  سپـس  دننیزگ و  یمرب  ار  اههناد 

…

: دنیامرفیم مجنپ  ماما  ثیدح  نیا  هلابند  رد 
(736 . ) قفانم وا  رفاک  وا  كاش  الا  سانلا  یف  یقبیال  هَّللاو 

. دندرگیم همطاف  تعافش  لومشم  مدرم  ریاس  قفانم و  رفاک و  كاکش و  دارفا  رگم  دنامیمن  یقاب  یسک  یمالسا  تما  زا  ادخ ، هب  دنگوس 
(737)

س)  ) ارهز ترضح  ربمایپ و  رب  نداتسرف  تاولص  تلیضف 

نآ رب  نداتـسرف  تاولـص  عوضوم  رد  تسوا  لالقتـسا  دـنکیم ، تابثا  ار  س )  ) ارهز هقیدـص  ترـضح  ندوب  هَّللا » هیلو   » هک يرگید  لیلد 
هک هنوگنامه  ینعی  تسا ؛ نانآ  تارایز  و  ع )  ) نینسح نینمؤملاریما و  مرکا و  ربمایپ  رب  تاولـص  دننامه  هک  شترایز ، تیفیک  ترـضح و 

رومأم و ناـگمه  دراوم ، نیا  رد  زین  س )  ) ارهز ترـضح  هب  تبـسن  تسا ، هدـش  رما  ناـشترایز  سدـقم و  دوجو  راـهچ  نآ  رب  تاولـص  هب 
لوسر ار  وا  رب  تاولـص  تیفیک  تسا -  ص )  ) دمحم لآ  ینعی  مرکا -  ربمایپ  تیبلها  زا  ریهطت و  هیآ  لومـشم  هک  س )  ) همطاف دنروجام .

: تسا هتشاد  نایب  نینچ  تحارصب  ص )  ) ادخ
. ءارتبلا هولصلا  یلع  اولصت  «ال 

: اولاقف
؟ ءارتبلا هالصلا  ام  و 

: لاق
(738 «. ) دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  اولوق : لب  نوکسمت ، دمحم و  یلع  لص  مهللا  نولوقت 

: دش لاوس  دیتسرفن . هدش ) هدیرب  هدیرب و  مد  صقان ،  ) ءارتب تاولص  نم  رب  »
؟ تسیچ هدش ) هدیرب   ) ءارتب تاولص  هَّللالوسر  ای 

: دومرف
. دیشاب تکاس  نم  لآ  هرابرد  یلو  دمحم ،» یلع  لص  مهللا   » دییوگب دیتسرفب و  تاولص  نم  رب  هکنیا 

: دییوگب دیاب  امش 
«. دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

ارهز هقیدص  ترـضح  اذل  دشابیمن . شلوسر  ادخ و  لوبق  دروم  هدیرب و  عوطقم و  دشابن ، ع )  ) نینـسح همطاف و  یلع ، لماش  هک  یتاولص 
رب هناگجنپ  ياهزامن  دهشت  رد  زور  هنابش  ره  ینس -  هعیـش و  زا  ناهج -  نامیااب  نیملـسم  عیمج  هک  تسا  يدارفا  ربارب  فیدرمه و  (س )
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س)  ) همطاف رب  تاولص  موزل  نیمه  تسا و  ع )  ) نینـسح یلع و  و  ص )  ) هَّللادبع نب  دمحم  ياتمه  ماقم ، نیا  رد  وا  دنتـسرفیم و  دورد  وا 
رد نینچ  نیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  يالاو  بصنم  یلعا و  هبترم  رگناشن  هکلب  تسین ، هداس  تلیـضف  تبقنم و  کی  زامن  هماـقا  ماـگنه  رد 

. تسا هتفرگ  رارق  تماما  تلاسر و  نابحاص  بنج 
لومـشم عوضخ و  دروم  ادخ ، ءایلوا  ياتمه  فیدرمه و  ات  دشاب ، هدوب  تیالو  ماقم  ياراد  هَّللا و  هیلو  دوخ  س )  ) همطاف دیاب  دیدرت  نودب 

. دشاب ناکم  نامز و  ره  رد  ناهج  نینمؤم  عیمج  دورد  تاولص و 
: دیامرفیم ص )  ) مرکا ربمایپ 

! همطاف ای  کیلع  یلص  نم  »
(739 «. ) هنجلا نم  تنک  ثیح  یب  هقحلا  هل و  هَّللا  رفغ 

«. دنادرگ قحلم  نم  هب  تشهب  رد  ار  وا  درذگرد و  وا  زا  یلاعت  يادخ  دتسرف ، تاولص  وت  رب  سک  ره  همطاف  ای  »
« ترـضح نآ  اب  ندوب  هیاسمه   » ای و  تشهب » رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  ندـش  قحلم  ای  «، » هَّللالوسر اـب  ندـش  هجردمه   » تاریبعت زا  دوصقم 
اب هک  تسا  یناسک  نآ  ماـمت  عماـج  هک  تسا  ناـمیالا » هجرد   » يهبترم رد  نینمؤم  ندـش  عمج  تسا ، هتفر  راـک  هب  ررکم  تاـیاور  رد  هک 
رد دـنناسکی و  نینمؤم  همه  هجرد  نآ  رد  دـناهتفر . ناهج  زا  تسا ، هدیـسر  ام  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هچنآ  هب  ناـمیااب  تسرد و  دـئاقع 

توافتم رایـسب  رـشب و  دادعت  ربارب  اهنآ  رامـش  هک  رگید  تاجرد  بتارم و  هک  تسین  يدـیدرت  هنوگ  چـیه  ياج  یلو  دنـشابیم ؛ مه  رانک 
. دشابیم وا  دوخ  هب  صوصخم  سک  ره  ماقم  هدوب و  ظوحلم  ًالماک  تسا ،

: دیامرفیم نایب  نینچ  ار  س )  ) همطاف ترضح  لئاضف  زا  یکی  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  یتیاور  رد 
: لاق حورلا ؛ یناتا  »… 

؟ کبر نم  اهربق : یف  ناکلملا  اهلاسی  تنفد  تضبق و  اذا  همطاف  نا 
: لوقتف

: نالوقیف یبر . هَّللا 
؟ کیبن نمف 

: لوقتف
: نالوقیف یبا .
؟ کیلو نمف 

: لوقتف
!؟ اهلضف نم  مکدیزا  الا و  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  يربق  ریفش  یلع  مئاقلا  اذه 

دنع اهتایح و  یف  اهعم  مه  اهلامـش و  نع  اهنیمی و  نع  اهفلخ و  نم  اهیدـی و  نیب  نم  اهنظوفحی  هکئالملا  نم  الیعر  اـهب  لـک  دـق و  هَّللا  نا 
. اهینب اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هالصلا  نورثکی  اهتوم  دنع  اهربق و 

راز نم  همطاف و  راز  امناکف  بلاط  یبا  نب  یلع  راز  نم  ینراز و  امناکف  همطاف  راز  نم  یتایح و  یف  ینراز  امناکف  یتاـفو  دـعب  ینراز  نمف 
(740 … «. ) امهراز امناکف  امهتیرذ  راز  نم  ایلع و  راز  امناکف  نیسحلا  نسحلا و 

: تفگ دمآ و  نم  دزن  هب  حور )  ) لیئربج »… 
: دننکیم لاؤس  وا  زا  ربق  رد  کلم  ود  ددرگیم ، نفد  دوشیم و  حور  ضبق  همطاف  هک  یماگنه 

؟ تسیک وت  راگدرورپ 
: دیامرفیم
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. تسا نم  راگدرورپ  هَّللا 
؟ تسیک تربمایپ  دنسرپیم  سپس 

: دیامرفیم خساپ  رد 
؟ تسیک وت  یلو  دننکیم  لاؤس  هاگنآ  مردپ .

: دیوگیم باوج  رد 
. تسا هداتسیا  مربق  رانک  رد  هک  یسک  نیمه  بلاط ، یبا  نب  یلع 

؟ منک نایب  ار  ارهز  رگید  لئاضف  مه  زاب  ایآ  دیامرفیم :) ص )  ) مرکا ربمایپ  سپس  )
: هک دهد  رکذت  هلیسو  نیا  هب  دهاوخیم  مرکا  ربمایپ  دیاش  )

شیوـخ نخـس  هـمادا  رد  مرکا  ربماـیپ  تـسا ). هَّللا » یلو   » شرـسمه و  هَّللالوـسر »  » شردـپ هـک  تـسا  یـسک  اـهنت  همطاـف  ملاـع ، نـیا  رد 
: دیامرفیم

رد کئالم  نیا  دنشاب و  وا  نابهگن  فرط  راهچ  زا  ات  تسا ، هتشامگ  همطاف  تظفاحم  يارب  ار  ناگتـشرف  زا  هتـسد  کی  یلاعت  يادخ  انامه 
رسمه و شردپ و  همطاف و  رب  نداتسرف  تاولص  ناشراک  دنتسه و  وا  تمدخ  رد  هتسویپ  شربق  رانک  وا و  گرم  ماگنه  تایح و  لاح 
همطاف رب  تاولص  اب  دیاب  هراومه  ع )  ) نینسح یلع و  مرکا و  ربمایپ  رب  تاولص  ناگتـشرف  ناسل  کئالم و  قطنم  رد  ینعی  . ) تسوا نادنزرف 

.( دشابیم رگید  سدقم  دوجو  راهچ  نآ  فیدرمه  ربارب و  ترضح  نآ  زین  تبقنم  نیا  رد  دشاب و  ماوت  (س )
: دهدیم همادا  نخس  هب  نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  سپس 

، دـنک ترایز  ار  همطاف  هک  یـسک  تسا و  هدرک  ترایز  تایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نیا  لـثم  دـنک ، تراـیز  متاـفو  زا  دـعب  ارم  سک  ره 
نانآ هیرذ  دنک  ترایز  هک  یسک  نآ  تسا و  نینـسح  ندرک  ترایز  لثم  دیامن  ترایز  ار  یلع  سک  ره  تسا و  هدومن  ترایز  ارم  ییوگ 

 … «. تسا نانآ  دوخ  ترایز  دننامه  ار ،
رب تاولص  هک  ار  بلطم  نیا  دناهتسناد و  دننامه  البرک  رد  ع )  ) یلع نب  نیسح  ترایز  اب  ير ، رهش  رد  ار  میظعلادبع  ترـضح  ترایز  اذل 

س)  ) همطاف رب  تاولـص  عوضوم  اصوصخم  دـناهدرک ، ناونع  مه  هماع  ياملع  تسا ، ص )  ) ربمایپ رب  تاولـص  اب  ربارب  ع )  ) ربمایپ تیبلـها 
: دسیونیم یبلطم  لیذ  رد  فنالا  ضورلا  باتک  رد  یلیهس  هکنانچ  ار ،

(741 «. ) اهیبا یلع  یلص  دقف  اهیلع  یلص  نم  «و 
«. تسا هداتسرف  تاولص  وا  ردپ  رب  تقیقح  رد  دتسرف ، تاولص  همطاف  رب  سک  ره  »

. دوشیم طابنتسا  س )  ) ارهز ترضح  ندوب  هَّللا  ۀیلو  زین  دش  لقن  هک  یثیدح  زا 

« رغصا لقث  ( » س  ) ارهز همطاف 

: دندومرف ترتع  نآرق و  هرابرد  ص )  ) هَّللالوسر ناناملسم ، همه  قافتا  هب 
ود نیا  هب  هک  یناـمز  اـت  امـش  متیبلـها و  ترتـع و  يرگید  نآرق ، یکی  مراذـگیم ، تما  دزن  راـگدای  تناـما و  ناوـنع  هب  ار  زیچ  ود  نـم 

: دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  دش و  دیهاوخن  هارمگ  دینک ، کسمت 
(: ص  ) هَّللالوسر لاق 

یترتع ربکالا و  لقثلا  مکیدیاب ، هفرط  هَّللادیب و  هفرط  هَّللا  باتک  امه  ادـبا و  يدـعب  اولـضت  نل  هب  متکـسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »
(742 « ) نیتاهک ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  مکنم و  ملعا  مهناف  مهوملعت  الف  اوکلهتف  مهوقبسی  رغصالا و ال  لقثلا  و  یتیب ، لها 

توـبن و هیثرا  تقیقح  رد  هک  تسا  ع )  ) تیب لـها  نآرق و  ینعی  شزرا  اـب  اـهبنارگ و  زیچ  ود  نیا  ص )  ) هَّللالوـسر هیثرا  كرتاـم و  يرآ 
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. تمایق زور  ات  تسا  ناحبس  يادخ  هغلاب  تجح  هک  دشابیم ، متاخ  ات  مدآ  زا  تلاسر 
يروط هب  تسا ، هدیسر  ص )  ) هَّللالوسر زا  رتاوت  هب  مه  نآ  ظافلا  یتح  هک  تسا  يرتاوتم  ربتعم و  ثیداحا  هلمج  زا  نیلقث  فیرش  ثیدح 

یتح هک  يزورمین  باتفآ  دـننامه  تقیقح  نیا  ییاور ، عبانم  ذـخآم و  هب  هعجارم  اب  درادـن و  دوجو  نآ  رد  یماـهبا  کـش و  هنوگچیه  هک 
. تسا راکشآ  نشور و  دننکیم ، ساسحا  ار  نآ  دوجو  مه  روک  دارفا 

نامرد هتبلا  هک  دنکیم ، نامتک  ار  راکشآ  تقیقح  هک  تسا  شِنَم  یشعا  هدز و  يروک  هب  ار  دوخ  دوش ، رکنم  ار  تقیقح  نیا  یـسک  رگا 
(743 . ) دشاب نکممان  اسب  هچ  راوشد و  رایسب  يرامیب  نیا 

س)  ) ارهز همطاف  نامه  ردق  بش 

تـسا نآ  یلاع  هقیقر  یناد  هبترم  ره  دنانینچ ، يدوجو  قیاقح  همه  هکنانچ  تسا ، یبتارم  ياراد  ردقلا  هلیل  دوب و  ردقلا  هلیل  س )  ) همطاف
. تسا یناد  هبترم  هقیقر  تقیقح  یلاع ، هبترم  و 

: دومرف ناحبس  يادخ 
« دیدرگیمن رکذتم  ارچ  سپ  دیدیمهف  ار  نیتسخن  هئشن  امش  »

: هدمآ نینچ  يوضر  تیاور  رد  و 
«. دنوشیمن هتخانش  اجنیا  قیاقح  قیرط  زا  زج  هئشن  نیا  ياروام  ملاع  قیاقح  هک  دنتسناد  نادنمدرخ  »

: تسا هدمآ  یقداص  رثا  رد 
توکلم زا  توکلم و  رب  کلم  زا  ات  هدرک  سیسأت  توربج  لاثم  رب  ار  توکلم  هدرک و  قلخ  توکلم  نازو  رب  ار  کلم  ملاع  یلاعت  يادخ  »

«. دوش لالدتسا  لوقع )  ) توربج رب 
سپ ددرگیم . ریبعت  مایا  موی و  هب  يدوعص  سوق  رد  دوشیم و  ریبعت  یلایل  لیل و  هب  یلوزن  سوق  رد  يدوجو  یبح  ریس  لزانم  زا  هک  نادب 

يدمحم رصع  رد  لماک  ناسنا  و  دشابیم . زین  هَّللاموی  نینچمه  تسا ، ردقلا  هلیل  هک  هنوگنامه  س )  ) همطاف ترـضح  يربکلا  هَّللا  همـصع 
. تسا نآرق  قیاقح  ءاعو 
: وگب نینچ  یهاوخ  رگا 

. تسا قطان  نآرق  لماک  ناسنا 
. تسا هدش  لزان  تسا ، ناماما  ردام  تسا و  ردق  بش  هک  ياهکرابم  بش  نیا  زا  قطان  نآرق  هدزای  سپ 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  هک  امن  ربدت  ناحبس  قح  نخس  رد  هاگنآ  مهفب  سپ 
«. میدیشخب ار  رثوک  وت  هب  ام  »

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
نآ همطاف  هب  ترـضح  نآ  يراذگمان  تلع  تسا و  هدرک  كاردا  ار  ردـق  بش  دسانـشب  تسا ، همطاف  قح  هک  هنوگنآ  ار  همطاف  سک  ره  »

(«. دنسریمن يو  تفرعم  هنک  هب   ) دندش هدیرب  يو  تفرعم  هنک  زا  قیالخ  هک  تسا 
: هدمآ نینچ  یثیدح  رد  و 

«. تسا هدرک  كاردا  ار  ردقلا  هلیل  دسانشب ، تسا  ازس  هک  هنوگنآ  ار  همطاف  سک  ره  »
: تسا نینچ  یفوک  تارف  ریسفت  رد  ثیدح  نیا  مامت 

: دومرف ترضح  نآ  هک  درک  ثیدح  ار  ام  ع )  ) هَّللادبع یبا  زا  شیوخ  نَعنَعُم  ِدانسا  هب  دیبع  نب  مسق  نب  دمحم  دیوگ  تارف  »
كاردا ار  ردقلا  هلیل  دسانـشب  تسازـس  هک  هنوگنآ  ار  همطاف  هک  سک  نآ  سپ  تسا ، هَّللا  ردق  تسا و  همطاف  هلیل  ردقلا . هلیل  یف  هانلزنا  انا 
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. تسا هدرک 
.« دندش هدیرب  مورحم و  همطاف  تفرعم  زا  قیالخ  هک  تسنآ  همطاف  هب  يو  يراذگمان  تلع 

: ادخ نخس  و  نع )»  » نودب ای  تفای و  رودص  فرش  شترضح  زا  نع »  » اب ثیدح  هک  هدرک  کش  مسق  نب  دمحم  )
« رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا ، هلیل  ام  کیردا  ام  «و 

؟ تسیچ ردقلا  هلیل  هک  یمهفیم  هچ  ینعی 
تسا نانموم  زا  درف  ره  ردام  س )  ) همطاف اریز  تسا ، نموم  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  ینعی  تسا ؛ هام  رازه  زا  رتهب  ردقلا  هلیل 

« اهیف حورلا  هکئالملا و  لزنت  »
همطاف سدقلاحور  زا  دارم  دندجاو و  ار  ص )  ) دـمحم لآ  ملع  هک  دـناینانموم  هکئالم  دـنروآیم و  دورف  بش  نیا  رد  ار  حور  هکئالم و 

. تسا (س )
« رجفلا علطم  یتح  یه  مالس  رما  لک  نم  مهبر  نذاب  »

«. دنک جورخ  مئاق  ترضح  ات  ینعی  دنک  عولط  رجف  ات  دنیوگیم  مالس  هک  یلاح  رد  ناشراگدرورپ  نذا  هب  يرما  ره  زا  ینعی 

س)  ) ارهز همطاف  هب  تبسن  ص )  ) ادخ ربمایپ  ناوارف  تبحم 

. تسشن ع )  ) همطاف یلع و  نایم  رد  ص )  ) ربمایپ يزور 
: تشاد هضرع  ص )  ) ربمایپ هب  ع )  ) یلع ترضح 

»؟ ار س )  ) همطاف ای  نم و  دیراد ، تسود  رتشیب  ار  رفن  ود  ام  زا  کیمادک  »
: دندومرف ص )  ) ربمایپ

یلع تلزنم  ماقم و  فیصوت  يارب  رتهب  نیا  زا  یخساپ  و  یشابیم » رتهدنزرا  رتزیزع و  نم  دزن  وت  مرادیم و  تسود  رتشیب  ار  س )  ) همطاف »
رظن زا  ار  ع )  ) یلع تشاد و  تسود  رتشیب  هناردپ  تبحم  تقفش و  يور  زا  ار  س )  ) همطاف ص )  ) ربمایپ اریز  دشابیمن ، س )  ) همطاف و  (ع )

. تشادیم رتیمارگ  تلیضف  تلزنم و  ماقم و 

حول ثیدح 

نیموصعم کتکت  یفرعم  اب  هک  یثیدـح  ص .)  ) مالـسا مرکم  ربمایپ  نانیـشناج  ءایـصوا و  یفرعم  رد  ینارون  تسا  يراتفگ  حول  ثیدـح 
تیافک ثیدـح  نیا  همجرت  لقن  هب  طقف  راـصتخا  تهج  اـجنیا  رد  اـم  درادیمرب  اـهنآ  ياـهنامز  تاـقافتا  عیاـقو و  زا  یـضعب  زا  هدرپ  (ع )

: مینکیم
: دومرف ترضح  هک  تسا  هدومن  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  ریصبوبا 

: دومرف يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  ع )  ) رقاب ماما  مردپ  »
؟ میامن شسرپ  وت  زا  منیبب و  یتولخ  ناکم  رد  ار  وت  هک  تسا  بسانم  تقو  هچ  مراد  يراک  وت  اب  نم 

: تفگ رباج 
. دیئامرف هدارا  هک  تقو  ره 

: دومرف وا  هب  هدرک و  تولخ  وا  اب  يزور  ترضح 
! رباج يا 

! هد ربخ  نم  هب  دوب ، هدش  هتشون  نآ  رد  هک  هچنآ  يدید و  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  س )  ) همطاف مردام  تسد  رد  هک  یحول  نآ  هرابرد 
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: دیوگ رباج 
نآ هب  ار  ع )  ) نیـسح دلوت  ات  مدش  فرـشم  س )  ) ارهز ترـضح  روضح  هب  ص )  ) مرکا ربمایپ  یگدنز  نامز  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ 
رون دـننام  دـیپس  یطخ  اـب  تسا ، درمز  مدرک  ناـمگ  مدـید ، گـنر  زبس  یحول  ترـضح  نآ  تسد  رد  میوگ . تینهت  کـیربت و  ترـضح 

. دوب هدش  هتشون  نآ  يور  دیشروخ 
: مدرک ضرع 

؟ تسیچ حول  نیا  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  داب ! تیادف  هب  مردام  ردپ و 
: دومرف

هتـشون منادنزرف  زا  نانیـشناج  نادنزرف و  رهوش و  مان  ردـپ و  مان  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  شربمایپ  هب  لجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا 
. تسا هدیشخب  نم  هب  ار  نآ  نم  يدونشخ  رطاخ  هب  مردپ  تسا و  هدش 

: دیوگ رباج 
.« متشادرب ياهخسن  نآ  يور  زا  هدناوخ  ار  نآ  نم  داد . نم  هب  ار  حول  نآ  ترضح 

: دومرف رقاب  ماما 
؟ یهد ناشن  نم  هب  ار  نآ  یناوتیم  ایآ 

: تفگ
. يرآ

. دروآ نوریب  ار  ياهمان  رباج  تفر . شاهناخ  هب  يو  اب  ترضح 
: دومرف ترضح 

! رباج يا  »
! مناوخب وت  رب  نم  ات  نک  هاگن  تدوخ  هتشون  رد  وت 

. تشادن تفلاخم  وا  هتشون  اب  فرح  کی  یتح  دنگوس  ادخ  هب  دومرف ، تئارق  وا  رب  رقاب  ترضح  مردپ  هتسیرگن ، دوخ  هخسن  رد  رباج 
: تفگ رباج 

: مدید هتشون  حول  نآ  رد  هنوگ  نیمه  هب  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ 
نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

ار نآ  یحو  هتشرف  هک  شیامنهار  هدنیامن و  هداتسرف و  رون و  دمحم ، يارب  تمکح  اب  دنمهوکـش و  دنوادخ  يوس  زا  تسا  ياهتـشون  نیا 
. تسا هدروآ  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا 

يدنوادخ نم  زج  میادخ ، نم  انامه  شابم ! رکنم  ار  میاهششخب  فاطلا و  رازگ ، ساپس  ار  میاهتمعن  رامـش ، گرزب  ارم  ياهمان  دمحم  يا 
نم انامه  میازج . زور  هدنهد  شاداپ  نارگمتس و  هدننک  راوخ  نازارفندرگ ، هدننک  دوبان  نایوگروز ، هدننک  مه ش  رد  تسین ،

باذع ياهنوگ  هب  ار  وا  دسرتب ، نم  تلادـع  ریغ  زا  ای  دـشاب و  راودـیما  نم  لضف  ریغ  هب  سک  ره  تسین  يراگدـنوادخ  نم  زج  میادـخ و 
! امن لکوت  نم  رب  نک و  شتسرپ  ارم  سپ  مشاب ، هدرکن  باذع  هنوگنادب  ار  نایناهج  زا  کی  چیه  هک  منک 

نم مداد . رارق  ینیـشناج  شیارب  هکنیا  رگم  دشن ، يرپس  شتیرومأم  هتفاین  نایاپ  يربمایپ  چیه  نارود  مدرکن و  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  نم 
ار وت  وا  زا  دعب  نیسح  نسح و  تاهچب ، ریش  ود  هب  هون و  ود  هب  مدیشخب و  تلیضف  نانیشناج  رب  ار  تنیـشناج  هداد  يرترب  ناربمایپ  رب  ار  وت 
هب ار  وا  مداد و  رارق  مایحو  هنیجنگ  نابهگن  ار  نیـسح  دوخ و  ملع  ندـعم  شردـپ ، نارود  ندـش  يرپس  زا  سپ  ار  نسح  متـشاد ، یمارگ 

، تسا هجرد  نیرتالاو  شتداهش  هجرد  دیهش و  نیرترب  وا  مدرک ، متخ  تداعـس  یتخبشوخ و  هب  ار  شراک  ماجرف  هتـشاد  یمارگ  تداهش 
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زا رفن  نیتسخن  مهدیم ، ماجنا  وا  نادـناخ  تطاسو  اب  ار  مرفیک  شاداپ و  تسوا ، دزن  نم  هغلاب  تجح  مداد و  رارق  وا  اب  ار  دوخ  همات  هملک 
ندـعم ملع و  هدنفاکـش  هک  دـمحم  شاهدیدنـسپ  دـج  مانمه  شرـسپ  تسا و  نم  هتـشذگ  ءایلوا  رویز  نادـباع و  رورـس  یلع ، وا  نادـناخ 

در ارم  هک  تسا  یـسک  دننامه  دشابن ، شیاریذپ  هدومن  در  ار  وا  هک  سک  نآ  دـنوشیم و  دوبان  رفعج  هرابرد  ناروابان  تسا ، نم  تمکح 
. تسا هدرک 

، مزاسیم دونـشخ  شنارای  ناوریپ و  ناتـسود و  هرابرد  ار  وا  نم  هتـشاد  یمارگ  ار  رفعج  هاگیاج  هک  تسا  نم  نیتسار  یمتح و  راتفگ  نیا 
دنام و دهاوخن  هدیشوپ  متجح  هتشگن و  هدیرب  مبجاو  تنس  هتشر  اریز  منکیم ، باختنا  کیرات  هتفشآ و  یطیارش  رد  ار  یسوم  وا  زا  سپ 

! شاب هاگآ  داتفا . دنهاوخن  تمحز  هب  زگره  مناتسود 
نم رب  دـهد ، رییغت  ار  مباـتک  زا  هیآ  کـی  سک  ره  دـشاب و  هدرک  راـکنا  ار  متمعن  هک  تسا  نآ  دـننام  دوش ، ناـنآ  زا  یکی  رکنم  سک  ره 

. تسا هتسب  ارتفا  تمهت و 
! یسوم ماهدیزگرب  بیبح و  ماهدنب و  نارود  ندش  يرپس  ماگنه  هب  رکنم  ناگدننز  ارتفا  رب  ياو 

! دیشاب هاگآ 
. تسا هدرک  بیذکت  ارم  ءایلوا  همه  دنک ، بیذکت  ار  رفن  نیمتشه  هک  یسک 

. ماهدومزآ ار  وا  نآ  نیگنـس  راب  لمحت  اب  تسا و  هدش  هدراذـگ  وا  شود  رب  يربمایپ  ياهتمحز  هک  تسا  یـسک  نم و  رـصان  یلو و  یلع ،
نیرتدـب رانک  رد  تسا ، هتخاـس  ار  نآ  هتـسیاش ، هدـنب  نیا  نینرقلاوذ ، هک  يرهـش  رد  تشک و  دـهاوخ  ربکتـسم  هاوخدوخ و  يوید  ار  يو 

. دش دهاوخ  نفد  مقولخم 
تمکح و ندعم  ملع و  ثراو  وا  تخاس . مهاوخ  نشور  وا  زا  سپ  نیشناج  شرـسپ و  دمحم  هب  ار  شناگدید  هک  تسا  یمتح  راتفگ  نیا 

. تسا مناگدیرفآ  رب  نم  تجح  یناهن و  زار  هاگیاج 
مریذپیم و دنـشاب  منهج  شتآ  بجوتـسم  یگمه  هک  شاهداوناخ  دارفا  زا  رفن  داتفه  هرابرد  ار  شتعافـش  هداد  رارق  شهاگیاج  ار  تشهب 

متخ یتخبکین  تداعـس و  اب  ار  وا  نارود  دشابیم  مایحو  رب  نیما  متاقولخم و  نیب  رد  نم  هاوگ  دـهاش و  رـصان و  یلو و  هک  یلع  شرـسپ 
لیمکت م.ح.م.د )  ) شرـسپ هب  ار  نارود  نیا  دـعب  مروآیم و  نوریب  ار  نـسح  مـشناد  ناـبهگن  مـهار و  هـب  هدـننک  توـعد  وا  زا  مـنکیم و 

وا نارود  رد  مناتـسود  يدوز  هب  تسوا ، رب  بویا  يرادـیاپ  یـسیع و  یئانـشور  یـسوم و  لامک  تسا ، نایناهج  يارب  تمحر  هک  منکیم 
لاح رد  هتـسویپ  دنوشیم و  هدینازوس  هتـشک و  نانآ  دوش ، هداتـسرف  هیدـه  هب  ملید  كرت و  ياهرـس  نوچمه  ناشیاهرـس  دـندرگ و  راوخ 
نم نیتـسار  ناتـسود  ناـنآ  دـبای ، شرتـسگ  ناـشنانز  نیب  رد  هلاـن  هآ و  داـیرف و  نیگنر و  ناـشنوخ  زا  نیمز  دنبارطـضا ، بـعر و  سرت و 

اهیتخس مزاس و  فرطرب  نانآ  هلیسو  هب  ار  اهینوگرگد  تالزلزت و  منک و  عفد  نانآ  هلیسو  هب  ار  کیرات  روک و  بوشآ  هنوگ  ره  دنشابیم ،
(744 . ) دنناگتفای هار  نامه  نانآ  و  داب ! ناشیا  رب  ناشراگدرورپ  تمحر  دورد و  ملسگب . نانآ  طسوت  ار  اهریجنز  و 

نیحلاص زراب  قادصم  هب  س )  ) ارهز همطاف 

: دیوگیم سنأ 
. دنادرگرب ام  يوس  هب  ار  شکرابم  يور  سپس  دناوخ ، ام  اب  ار  حبص  زامن  ص )  ) هَّللالوسر يزور 

: مدرک ضرع 
: هفیرش هیآ  تسا  نکمم 

(745 .« ) اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلوا  »
( لامعا  ) ناهاوگ ناقیدص و  ناربمایپ و  ینعی  تسا ، هتشاد  ینازرا  اهنآ  رب  ار  شیوخ  تیالو )  ) تمعن دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اب  نانآ  )
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؟ دییامرفب ریسفت  ار  یبوخ )! ناقیفر  هچ  و  ناحلاص . و 
: دومرف

نسحلا و اهدالوا  همطاف و  یتنباف  نوحلاصلا »  » اما هزمح و  یمعف  ءادهـشلا »  » اـما و  ع )  ) یلع یخاـف  نوقیدـصلا »  » اـما اـناف و  نویبنلا »  » اـما »
(746 ( … « ) ع  ) نیسحلا

: ینعی
نـسح وا  نادنزرف  همطاف و  مرتخد  ناحلاص »  » زا هزمح و  میومع  ءادهـش »  » زا و  ع )  ) یلع مردارب  ناقیدص »  » زا نم و  ناربمایپ »  » زا دوصقم 

 … دنتسه ع )  ) نیسح و 
زا دوخ  هکلب  دریگ ، رارق  نیحلاـص  ءادهـش و  نیقیدـص و  ءاـیبنا و  فیدر  رد  هک  نیا  زا  رتـهب  س )  ) همطاـف يارب  تلیـضف  تمظع و  مادـک 

: هک دنوش  قحلم  ناشیا  هب  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  لها  دشاب و  نیحلاص 
 …« نیذلا عم  کئلواف  لوسرلا  هَّللا و  عطی  نم  «و 

س)  ) ارهز ترضح  نافرع 

دوشیم و قلطم  ییابیز  رون و  رگهراظن  و  ددرگیم . وا  دوهشم  یتسه ، تقیقح  هک  دناسریم  یماقم  هب  ار  ناسنا  عیرـشت ، نیوکت و  تسد 
، هعماج یـسایس  یعامتجا و  ثداوح  دیوگیمن ، نخـس  دنکیمن و  تکرح  قح  تبالـص  هب  زج  دـشیدنایمن و  قح  قشع  تبحم و  هب  زج 
زج یتسه  رد  هتفای و  هار  یتسه  تقیقح  هب  شیوخ  دوهش  اب  هک  اریز  دنزیگنایمن ؛ رب  یتسه  هیلع  رب  ار  وا  دنهاکیمن و  وا  قشع  زا  یلدرخ 

چیه وا  تسین . یتسین  انف و  زج  نآ  رد  هک  دنیبیم  یتایهام  زا  یـشان  ار  اهمغ  اهیداش و  دـباییمن و  يزیچ  تذـل  تبحم و  ییابیز و  ریخ و 
اذل تشگ ، دهاوخ  وا  رهظم  دنک  لصاح  قلعت  زیچ  ره  هب  هک  تسا  هدیـسر  تقیقح  نیا  هب  ددنـسپیمن  دوخ  رب  بوبحم  تیؤر  زج  ار  زیچ 

. ددرگ وا  لیمج  يالجم  دشاب و  وا  تافص  ءامسا و  رهظم  ات  دنکیمن  لصاح  ادخ  هب  زج  یقلعت  ددنبیمن و  ادخ  زج  هب  لد 
هاـگنآ هتخادرپ ، بلق  روضح  بتارم  ناـیب  هب  ( 747  ) دوخ باـتک  رد  هر )  ) يداـبآهاش یلع  دـمحم  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  گرزب  فراـع 

: دیامرفیم متفه  هبترم  هب  عجار 
: زا تسا  ترابع  نآ  متفه و  هبترم 

تافص ءامـسا و  اریز  وا ؛ تافـص  ءامـسا و  قیرط  هب  لاصیا  زا  تسا  ترابع  هک  راگدرورپ  تاذ  طارـص  قیرط و  هب  لاصیا  تیاده و  ماقم 
رب یمسا  زا  دعب  یمسا  ددرگ و  عقاو  قح  تافـص  ءامـسا و  تایلجت  دروم  دوش  لئان  ماقم  نیا  هب  دباع ، نوچ  تسا و  راگدرورپ  تاذ  نیع 
هک ماقم  نیا  زا  دوش و  راگدرورپ  قالخا  هب  قلختم  دوخ  تافص  زا  لفاغ  هکنیا  ات  ددرگ  رهاظ  وا  رب  یتفص  زا  دعب  یتفـص  دنک و  یلجت  وا 

 … دننکیم یگدش ) كاپ  « ) سمَط  » ماقم هب  ریبعت  تسا ، یتافص  يانف  ماقم 
هک راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  تبـسن  تبحم  قشع و  هبترم  هب  مهن  هبترم  رد  لامج و  لامک و  مامت  هب  قح  دوهـش  ماقم  هب  متـشه  هبترم  رد 
رد زج  دنکیمن و  زارد  زاینیب  هاگرد  هب  زج  زاین  تسد  هدیـسر  تافـص  ءامـسا و  ماقم  هب  ناسنا  دسریم  تسا  قح  تاذ  رد  يانف  بجوم 
رب ار  شیوـخ  ینورد  ياهیدـنمزاین  هنازجاـع  هدرک و  راـهظا  ار  شیوـخ  يدوـجو  رقف  عیرـشت  ناـبز  اـب  دـنزیمن ، وـناز  وا  تمظع  هناتـسآ 

: درادیم هضرع  شدوبعم 
ّاِلا اهُّزُعی  یتَّلذ ال  َُکنامَا و  ِالا  اُهنِّکَُـسی  یتَعْوَر ال  َو  َُکناسِحا  َو  َکُفطَع  ّاِلا  ِهینُغی  يْرقَف ال  َو  َُکنانَح  َو  َکُفُطل  ِالا  ُهُُربْجَی  يرـسَک ال  یهلا  »

َو َُکلوَط  ّاِلا  اهُّدُسَی  یَّتلَخ ال  َو  َُکلْضَف  ّاِلا  اهینُغِّلَُبی  یتینُما ال  َو  َُکناطلُس 
َو َکِهْجَو  یِلا  ُرَظَّنلا  ّاِلا  ُُهُلبَی  َکَیِلا ال  یقوَش  َو  َكُواِقل  ّاِلا  اهیفُطی  یتَعَْول ال  َو  َُکلْـصَو  ّاِلا  اهُدِّرَُبی  یَّتلُغ ال  َو  َكُْریَغ …  اهیـضقَی  یتَجاـح ال 

(748 … « ) َکُحْوَر ّاِلا  اهُّدُرَی  یتَفَْهل ال  َو  َکنِم  يُّونُد  َنودُّرِقَی  يرارَق ال 
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تناسحا ینابرهم و  هجوت ، هب  زج  ار  میدنمزاین  دنکیمن و  تسرد  حالصا و  تیزوسلد  محر و  فطل و  زج  ارم  صقن  یگتسکش و  ایادخ  »
دنادرگیمن تزع  هب  لدبم  ارم  يراوخ  تلذ و  وت  تنطلـس  زج  دهدن و  نیکـست  وت  ناما  زج  زا  مساره  میب و  دنکیمن و  يزاینیب  هب  لدبم 

ترارح درواین … و  رب  ار  متجاح  تریغ و  دربیمن و  نیب  زا  تدتمم  ياطع  زج  ارم  صقن  دناسرن و  میوزرآ  هب  ارم  تششخب  ینوزف  زج  و 
وت هب  ارم  قوش  تلامج  هجو و  هب  رظن  زج  دـنکن و  شوماخ  وت  ياقل  زج  ار  مبلق  زادـگ  زوس و  دـناشنیمن و  ورف  وت  لاـصو  زج  ار  مقاـیتشا 

 … «. دنکن عفد  ار  مهودنا  سوسفا و  تناج ، حور و  میسن  زج  دوشن و  رارقرب  وت  هب  ملماک  یکیدزن  نودب  مشمارآ  دشخبن و  يدوبهب 
: میزادرپیم دوخ  مهف  دودح  رد  س )  ) همطاف ینافرع  ماقم  هب  فراع ، ناسنا  دروم  رد  یهاتوک  نایب  زا  سپ  کنیا 

راتفر و رد  دنشاب ، تبثم  طیارـش  نیا  رگا  دنتـسه ؛ وا  يرایتخا  يدارا و  ياهراک  رد  رثؤم  رایـسب  هک  دراد  دوجو  ناسنا  رد  ینیوکت  طیارش 
ینیوکت تبثم  ناهج  يراذگرثا  دنـشاب ، زین  تبثم  حیحـص و  تیبرت  میلعت و  اب  مأوت  رگا  صوصخب  تشاذگ  دنهاوخ  تبثم  ریثأت  زین  راکفا 

. دراد نآ  ندوب  تبثم  هبترم  هب  یگتسب 
هدرک داجیا  وا  رد  تعیبط ، رد  وا  شنیرفآ  زا  لـبق  ار  ینیوکت  لـماک  ناـفرع  هک  تسه  نیوکت  دـعب  رد  یتایـصوصخ  ياراد  س )  ) همطاـف

. تسا موصعم  ینیوکت  رظن  زا  وا  تسا ،
، تسا هدش  لوانت  ادخ  سیدقت  حیبست و  هارمه  هب  هک  لالح  ياذغ  زا  شمسج  ومن  كاپ و  محر  رد  هاگنآ  كاپ و  بلص  رد  وا  رون  لزنت 

يانث دمح و  شیاتس ، هب  محر  رد  هک  تسا  هدوب  ياهنوگ  هب  ینیوکت  يهنیمز  طیارش و  اذل  تسا ، هدروآ  مهارف  ار  یعیرشت  تمصع  هنیمز 
. تسا هدوب  لوغشم  ادخ 

ره یعیرشت  نافرع  روهظ  يارب  ار  هنیمز  تسادخ ، لوسر  هک  يردپ  رانک  رد  و  س )  ) هجیدخ كاپ  ناماد  رد  س )  ) ارهز شرورپ  تیبرت و 
وا یگدنز  رـسارس  دزن ، زابرـس  یناسنا  یهلا و  فیلاکت  ماجنا  زا  ینآ  تشگن و  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ياهظحل  وا  تخاسیم . هدامآ  رتشیب  هچ 

. تسا رون 
(749 . ) ددرگیم دونشخ  وا  يدونشخ  اب  دنکیم و  بضغ  وا  بضغ  اب  دنوادخ  هک  تسا  یلجتم  بلطم  نیا  رد  وا  نافرع 

: هیآ رد  وا  نافرع  روهظ 
ندومن تیذا  وا  ندرک  تیذا  هک  ارچ  دـشابیم ، ًاـنیهُم » ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَا  َو  هَرِخـالا  َو  اینُّدـلا  ِیف  هَّللا  مُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  هَّللا  َنُوذؤـُی  َنیذَّلا  َّنا  »

(750 . ) تسا دنوادخ 
دمحم ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  هدومرف  هب  هک  تسا  یحراوج  بلق و  رد  ص )  ) هَّللالوـسر تخد  مالـسا و  گرزب  يوناـب  ناـفرع  یلجت 

: تسا نیقی  نامیا و  زا  رپ  (ص )
نامیا و زا  ار  س )  ) همطاف مرتخد  حراوج  بلق و  گرزب  يادخ  یتسار  هب  ( 751 ( ؛ ًانیقی ًانامیا و  اهحراوج  اهبلق و  هَّللا  ألم  همطاف  یتنبا  ّنا  »

«. تسا هدرک  رپ  نیقی 
؛ ناجرملا ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  رد  س )  ) ارهز نافرع 

وا ( 752  ) دیزگرب دنوادخ  و  میرم ) هجیدخ و  هیسآ ، یتح   ) تسا ملاع  نانز  نافرع  قوف  وا  نافرع  درک  هولج  ع - )  ) نیسح نسح و  ینعی ،
(753 . ) داد رارق  ضرا  لها  نانز  لضفا  ار و 

: یل لاقف  س )  ) همطاف تلاق  »
(754 « ) هَّمُالا هذه  ءاسن  هدیس  وا  نینمؤملا  ءاسن  هدیس  همایقلا  موی  یتأت  نأ  نیضرت  امأ 

: دومرف س )  ) همطاف »
: دندومرف نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  مردپ 

«. یشاب تما  نیا  نانز  هدیس  ای  نینمؤم  نانز  هدیس  هک  یلاح  رد  ییایب  تمایق  زور  هک  یتسین  دونشخ  یضار و  ایآ 
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: دومرف ص )  ) مالسا یمارگ  ّیبن  زین  و 
«. تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  نانز  يهدیس  س )  ) همطاف نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  همطاف  «و 

: دنکیم عورش  یهلا  يانث  دمح و  اب  ار  هبطخ  شقح ، زا  تیالو و  زا  عافد  رد  تسوا  غیلب  حیصف و  هبطخ  س )  ) ارهز دوهش  يالجم 
 … مدق امب  ءانثلا  مهلا و  ام  یلع  رکشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هَّللادمحلا  »

ادها داتسرف و  شیپ  هچنآ  هب  ار  ادخ  ساپس  دومرف و  ماهلا  هچنآ  رب  ار  وا  رکش  دیشخب و  تشاد و  ینازرا  هچنآ  رب  ار  ادخ  شیاتـس  دمح و 
 … «. دومرف

هتعاط و یلع  اهیبنت  هتمکحل و  ًاتیبثت  ّالا  اهریوصت  یف  هل  هدـئاف  اـهنیوکت و ال  یلا  هنم  هجاـح  ریغ  نم  هتیـشمب  اـهأَرذ  هتردـقب و  اـهنّوک  »… 
 …« هتوعدل ًازازعا  هتیربل و  ًادّبعت  هتردقل ، ًاراهظا 

، دشاب هتـشاد  اهنآ  شنیرفآ  هب  يزاین  هک  نیا  نودـب  دـیرفایب  شیوخ  تساوخ  تیـشم و  هب  دروآ و  دوجو  هب  شتردـق  هب  ار  اههدـیدپ  »… 
ار شتردـق  دـنادرگ و  هاـگآ  شتعاـط  رب  ار  قلخ  دـناسرب و  توبث  هب  ار  شیوخ  تمکح  هک  نیا  زج  دوبن  تقلخ  نیا  رد  يدوـس  وا  يارب 

 … «. دنادرگ ریذپانتسکش  گرزب و  ار  شتوعد  دنک و  راداو  تدابع  هب  ار  ناگدیرفآ  دیامن و  راهظا 
هبطخ نایاپ  رد  اذل  دنکیم ، ربص  بئاصم  رب  دشاب ، ربص  هفیظو ، هک  اجنآ  تسا و  یهلا  ياضر  یهلا و  تاردقم  هب  دونشخ  یـضار و  ارهز 

: دومرف
(755 … ( ؛ اشحلا یف  نانسلا  زخ  يدملا و  ّزخ  لثم  یلع  مکنم  ریصی  «و 

تجح منکفا و  نوریب  درد  رپ  لد  زا  ار  هودنا  نیا  متساوخ  متشادن و  ار  نآ  لمحت  تقاط  رگید  هک  نم  دردرپ  هنیس  رد  هک  تسا  یهآ  نیا 
«. منک مامت  امش  رب  ار 

دندرکیم مالس  وا  رب  برقم  هتشرف  رازه  داتفه  داتسیایم ، قح  شیاتـس  يارب  هک  هاگنآ  دوب  تدابع  بارحم  رد  س )  ) همطاف نافرع  روهظ 
: دندرکیم ادن  نآ  اب  ار  میرم  کئالم  هک  دندناوخیم  ياهلمج  هب  ار  وا  و 

! نیملاعلاءاسن یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصا و  هَّللا  ّنا  س )  ) همطاف ای  نولوقیف  »
: دنتفگیم سپ 

! همطاف يا 
(756 «. ) دومرف رایتخا  نایناهج  نانز  رب  ار  وت  دنادرگ و  رهاط  كاپ و  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  یتسار  هب 

: دیوگیم س )  ) ارهز همطاف  فیصوت  رد  يرصب  نسح 
(757  ) اهامدق مروت  یتح  موقت  تناک  همطاف  نم  دبعا  همالا  هذه  یف  ناک  ام  »

«. دومن مرو  شکرابم  ياهاپ  هکنیا  ات  داتسیا  لاعتم  يادخ  تدابع  رد  ردقنآ  دوب و  مدرم  نیرتدباع  وا 
: دندومرف ص )  ) ادخ لوسر  تسا ، هتشاد  یمارگ  شدابع  رب  ار  وا  دنوادخ  تسوا ، زا  ادخ  دیجمت  رد  س )  ) ءارهز نافرع  روهظ 

ّزع هَّللا  لوقی  ضرالا و  لهأل  بکاوکلا  رون  رهزی  امک  ءامـسلا  هکئالمل  اهرون  رهز  هلالج  ّلج  اّهبر  يدـی  نیب  اهبارحم  یف  تماق  یتم  »… 
یلع اهبلقب  تلبقأ  دـق  یتفیخ و  نم  اهـضئارف  دـعترت  يدـی  نیب  همئاق  یئاما  هدّیـس  همطاـف  یتما  یلا  اورظنا  یتکئـالم  اـی  هتکئـالمل : لـج  و 

(758 « ) راّنلا نم  اهتعیش  تنمأ  دق  ّینأ  مکدهشا  یتدابع ،
رون هکنانچ  نآ  دیشخردیم  نامسآ  ناگتشرف  رب  شرون  داتسیایم  هلالج -  لج  شراگدرورپ -  رـضحم  رد  بارحم  رد  هک  نامز  ره  »… 

: دیامرفیم ناگتشرف  هب  ّلجوّزع  يادخ  دنکفایم . وترپ  نیمز  لها  رب  ناگراتس 
! نم ناگتشرف  يا 

شدوجو مامت  بلق و  اب  دزرلیم و  دوخ  هب  نم  سرت  زا  هداتسیا و  مرضحم  رد  هنوگچ  هک  دییامنب  منازینک  يهدیـس  همطاف  نم  زینک  هب  رظن 
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. تسا هدرک  مادقا  نم  تادابع  رب 
«. مداد رارق  ناما  رد  شتآ  زا  ار  شنایعیش  یتسار  هب  هک  ار  امش  مریگیم  تداهش 

لاعتم يادخ  دای  زا  یلدرخ  هزادنا  هب  نآ و  کی  وا  هک  تسا  نیا  رگنایب  شتایح ، نارود  مامت  رد  اهمتس ، اهیراتفرگ و  رب  س )  ) همطاف ربص 
. تسا هتسجیم  ار  رتیلاع  هبترم  رد  دوهش  نافرع و  هنیمز  یهلا ، ردق  اضق و  هب  نداد  نت  اب  هدوبن و  لفاغ 

تهج رد  تبثم  رثا  نیرتیلاع  هکلب  داهنن ، وا  یلاعتم  حور  رد  یفنم  ریثأـت  زیچاـن ) دـنچ  ره   ) اـهنت هن  اهیگنـسرگ و …  اـهجنر و  اـهیراتفرگ ،
. تشاذگ وا  رد  ار  هَّللا  هب  لکوت  قشع و 

دوهـش اب  وا  دـنویپ  ورگ  رد  نآ  لامک  تسا و  يدوهـش  یتقیقح  ناسنا ، تقیقح  هک  دوب  هتفای  شیوخ  يدوهـش  ملع  اب  س )  ) همطاـف يرآ ،
ماما لوق  قادصم  نیا  تسا و  تمعن  دوخ  هکلب  تسین ، جنر  درد و  اهنت  هن  دـنک ، رتیوق  ار  دـنویپ  نیا  هک  يدرد  جـنر و  اذـل  تسا و  قلطم 

: دومرف هک  تسا  ع )  ) رفعج نب  یسوم 
ادـخ تمعن  ار  يراـتفرگ  ـالب و  هک  نیا  رگم  دـیریگیمن  رارق  نینمؤم  فص  رد  زگره  ( 759  ) همعن ءـالبلا  اوّدـعت  یتح  نینمؤم  اونوکت  نل 

. دیروآ رامشب 
رگم دیـسریمن ، نایاپ  هب  یجنر  هک  ارچ  تسا  روآباجعا  رایـسب  دومن ، لمحت  شرمع  هاتوک  نارود  رد  رهطا  يارهز  هک  یتبیـصم  جنر و 

هک لاح  نامه  رد  هدرک ، كرد  هکم  رد  ار  شردـپ  تلاسر  تقـشم  رپ  راگزور  س )  ) همطاف تفرگیم ، ار  نآ  ياـج  ياهزاـت  جـنر  هکنیا 
. دربیم جنر  زین  س )  ) هجیدخ ترضح  شردام  قارف  رد  دوب ، شردپ  هب  تبسن  نیکرشم  رازآ  تیذا و  دهاش 

هناخ دراو  نوزحم  كانمغ و  ياهرهچ  اب  س )  ) هجیدخ يرود  نیکرـشم و  رازآ  تیذا و  تهج  هب  یتقو  تاقوا  رثکا  رد  ص )  ) ادخ لوسر 
. تشگیم وربور  تسیرگیم ، ردام  قارف  رد  هک  شزیزع  رتخد  رابکشا  ياهمشچ  اب  دشیم ،

شرازآ ددص  رد  دندرکیم و  هرخسم  ار  وا  نیکرشم  زا  ياهدع  هک  دوب  زامن  لوغشم  مارحلادجـسم  رد  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  يزور 
هک ترـضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  شیاهیگدولآ  نامه  اب  تشادرب و  دوب -  هدش  حبذ  هزات  هک  ار -  يرتش  نادهچب  نانآ  زا  یکی  دندمآرب ؛

مـشچ اب  دش و  تحاران  رایـسب  دـید  ار  هرظنم  نیا  یتقو  تشاد ، روضح  دجـسم  رد  زین  س )  ) همطاف ترـضح  دـنکفا ، دوب  هدجـس  لاح  رد 
. درک نیرفن  بدایب )  ) تیعمج نآ  رب  زامن  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ دنکفا ، رود  هب  تشادرب و  ار  نادهچب  دیناسر و  ردپ  هب  ار  شدوخ  نایرگ 

رب ترـضح ، نآ  تلحر  زا  دعب  دیگنجیم و  نیدـحلم  نیکرـشم و  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ییاهلاس  رد  س )  ) همطاف رب  هدراو  ياهتبیـصم 
ار وا  يولهپ  درک ؛ لـمحت  ار  اهیتخـس  ماـمت  تیـالو ، زا  عاـفد  يارب  شرـسمه و  قح  شیوخ و  قـح  نتفرگ  يارب  وا  تسین . یفخم  یـسک 

. دندرک دوبک  ار  وا  يوزاب  دنداد ، شرازآ  دجسم  هناخ و  هار  نیب  دندز ، یلیس  شتروص  هب  دنتسکش ،
: دسیونیم ع )  ) یلع ماما  باتک  رد  دوصقملادبع  حاتفلادبع 

زا نوچ  دـیوجب ، دوخ  يارب  یکمک  یـسرداد و  دـیاش  ات  دزیخیمرب  ياج  زا  دـنادیمن و  زیاـج  ار  ییوجهراـنک  توکـس و  ع )  ) یلع »… 
اهنت ار  وا  هک  یـسک  اهنت  دروآیم . يور  راصنا  ياـههناخ  هب  بش  یکیراـت  رد  وا  دوریم . راـصنا  يوس  هب  تسا  سویأـم  هنیک  دـب  شیرق 

. دوب شرامیب  رسمه  تشاذگیمن 
هناخ و زا  تساوخیمن  تسناوتیمن و  دوب  شهودنا  زا  رترب  سفن و  تارثأت  زا  رتیلاع  هک  فدـه  دـصقم و  کی  يارب  زج  هدزمتام  يارهز 

. دوب ثاریم  نآ  رد  ع )  ) یلع قح  نآ  زا  سپ  ردپ و  ثاریم  نامه  فده  نآ  دیآ ؛ نوریب  دوب ، ص )  ) ادخ لوسر  ربق  رانک  هک  شرتسب 
رهوش شودـب  شود  وا  دـشوکب ، دـناوتیم  ات  دـنک و  توعد  دزیخاپب ، هک  تسنادیم  مزـال  دوخ  رب  یگدـنز ، هلحرم  نیا  رد  س )  ) همطاـف
گرم ياپ  ات  شردپ  هب  زور  نآ  رد  هک  یناسک  نامه  یلو  درکیم …  يرای  وا  هب  دوب  شعافد  هلیسو  اهنت  هک  نابز  اب  داتـسیا و  شمولظم 

ناج زا  يرادافو  قلخ  نآ  يرادیاپ ، یحور  نآ  یبرع ، يوخ  نآ  رگید  دندرکن ، يرای  ار  رتخد  نیا  دـندرک  شیرای  دـنداد و  تعیب  تسد 
: دنتفگیم دندرکیم و  رارقا  یتسس  ینوگرگد و  نیدب  هدنکفارس  هدنمرش و  دوخ  دوب و  هتسبرب  تخر  نانآ 
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! تشذگ میدرک و  یتعیب  رکبوبا )  ) درم نیا  اب  ام  ادخ …  لوسر  رتخد  يا 
: دهدیم باوج  بجعت  اب  س )  ) همطاف

(760 . ) دریگ ياج  يرگید  هناخ  رد  دوش و  هدرب  شاهناخ  زا  ص )  ) ادخ لوسر  ثاریم  ات  دیراذگیم  تسد  يور  تسد  ایآ 
شزوپ وا  زا  ات  دـنوریم  وا  دزن  هب  دـندروآ ، شروی  دوب  یحو  هناخ  هک  وا  هناخ  هب  دـندرزآ و  ار  س )  ) ارهز هک  نآ  زا  سپ  رمع  رکبوبا و  »

: تفگ تخاس و  بطاخم  مه  اب  ار  ود  نآ  س )  ) ارهز دنهاوخب ،
؟ دینکیم لمع  نآ  هب  دیرادیم و  رواب  میوگب  امش  هب  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رگا  ایآ 

: دنتفگ ود  ره 
. يرآ

: دومرف
: دومرفیم هک  دیدینشن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 

ره هتـشاد و  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  مرتخد  همطاف  سک  ره  تسا ، نم  مشخ  همطاـف  مشخ  تسا و  نم  يدونـشخ  همطاـف  يدونـشخ 
. تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک  دونشخ  ارم  دنک  دونشخ  ار  همطاف  سک 

: دنتفگ
. میدینش ادخ  لوسر  زا  ار  نانخس  نیا  ام 

: تفگ یمه  لد  زوس  اب  درک و  زارد  نامسآ  يوس  هب  تسد  ود  يور و  هاگنآ 
تاقالم ار  ص )  ) ادخ لوسر  رگا  دیدرکن …  مدونشخ  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  نت ، ود  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وا  ناگتـشرف  ادخ و  نم 

« درک مهاوخ  وا  هب  ار  امش  تیاکش  مدرک 
. تسا هتفای  روهظ  شتدابع و …  شربص ، لمحت و  شراتفر ، شتانایب ، شراکفا ، رد  س )  ) همطاف نافرع  يرآ ،

ادخ لوسر  یتقو  دوب ، رازگرکـش  اهالب  اهتبیـصم و  اهدرد ، رب  ار  ادخ  تفگ و  شیاتـس  دمح و  شیاهتمعن  رب  ار  ادـخ  تالاح ، مامت  رد  وا 
: دومرف (ص )

! مرتخد
. شونب ترخآ  ینیریش  تهج  هب  ار  ایند  ياهیخلت 

: داد خساپ 
« هئالا یلع  هَّلل  رکشلا  هئامعن و  یلع  هَّلل  دمحلا  هَّللالوسر  ای  »

: دومرف لزان  شاهرابرد  ار  هیآ  نیا  ادخ  و 
(761 « ) یضرَتَف َکُّبَر  َکیطُعی  ُفْوََسل  َو  »

(762 «. ) يدرگیم دونشخ  یضار و  هک  دشخبیم  وت  هب  ردقنآ  تراگدرورپ  يدوز  هب  و 

س)  ) ارهز ترضح  ملع 

نامیا و ملع و  اهنآ  نیرتمهم  هک  دریگیم  همـشچرس  یلماوع  زا  امتح  تسین ، هداس  تبحم  کـی  دارفا ، هب  تبـسن  دـنوادخ  ياـیلوا  تبحم 
يهنومن يوناب  نیا  رد  گرزب  تازایتما  نیا  دوجو  رب  تسا  یلیلد  س )  ) ارهز همطاف  شرتخد  هب  ص )  ) ربماـیپ هداـعلاقوف  هقـالع  تساوقت ،

: دیامرفیم وا  یتقو  هتشذگ  نیا  زا  ناهج و 
هک تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نیا  دش ، نایب  هتشذگ  ياهثحب  رد  نآ  كرادم  هک  تسا ، تشهب » نانز  نیرترب   » ای ناهج » نانز  نیرترب  همطاف  »
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. دوب ناهج  نانز  همه  دمآرس  زین  یملع  رظن  زا  وا 
راـگدرورپ و بضغ  وا  بضغ  ادـخ و  ياـضر  وا  ياـضر  هدیـسرن ، شناد  ملع و  يـالاو  تاـماقم  هب  هک  يدرف  تسا  نـکمم  اـیآ  یهگناو 

. دوب هدش  هراشا  نآ  هب  نیشیپ  تایاور  رد  هک  دشاب - ؟ ربمغیپ 
؛ درادیم رب  هدرپ  گرزب  يوناب  نیا  یملع  دـنمجرا  ماقم  زا  هک  هدـش ، دراو  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  یمهم  تایاور  اهنیا  همه  رب  هوالع 

: ریز ثیداحا  دننام 
: دومرف درک و  شنارای  هب  ور  يزور  هک  دنکیم  لقن  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  ثیدح  رد  میعنوبا 

« ءاسنلل ریخ  ام  »
؟ تسا رتهب  همه  زا  نانز  يارب  يزیچ  هچ 

. دنیوگب هچ  باوج  رد  دنتسنادن  نارای 
: تفگ مالسا  يوناب  دیناسر . وا  عالطا  هب  ار  بلطم  نیا  دمآ و  س )  ) همطاف يوس  هب  ع )  ) یلع

« نهنوری لاجرلا و ال  نیری  نا ال  نهل  ریخ  : » یتفگن ارچ  »
(. دنشاب هتشادن  یصوصخ  تاسلج  اهنآ  اب  « ) ار اهنآ  هناگیب  نادرم  هن  دننیبب و  ار  هناگیب  نادرم  اهنآ  هن  هک  تسا  نیا  رتهب  همه  زا 

. درک ضرع  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هب  ار  خساپ  نیا  تشگزاب و  ع )  ) یلع
: دومرف ربمایپ 

؟ اذه َکَمَّلَع  نم  »
.»؟ تخومآ وت  هب  ار  خساپ  نیا  یسک  هچ 

: درک ضرع 
(. س  ) همطاف

: دومرف
(763 « ) تسا نم  دوجو  هراپ  وا  ینم ، هغضب  اهنا  »

مولع و رد  هک  یمیظع  ماقم  نآ  اب  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  هک  دهدیم  ناشن  ثیدح  نیا 
س)  ) همطاف شرـسمه  رـضحم  زا  یهاگ  دوب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ملع  هنیدم  باب  دنفرتعم و  نآ  هب  همه  نمـشد  تسود و  هک  تشاد  شناد 

. درکیم یملع  هدافتسا 
: دیوگیم س )  ) همطاف یملع  هطاحا  نایب  زا  دعب  هک  ص )  ) ربمغیپ نخس  نیا 

ثیدح ریسفت  رد  يرایسب  هک  تسین ، مسج  نت و  هراپ  اهنت  هعـضب »  » زا روظنم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  تسا » نم  دوجو  زا  ياهراپ  وا  »
دیشروخ و نآ  زا  يوترپ  دوب و  زین  وا  تلیضف  نامیا و  قالخا و  شناد و  ملع و  و  ص )  ) ربمایپ حور  زا  ياهراپ  س )  ) همطاف هکلب  دناهتفگ ،

. دشیم بوسحم  تاکشم  نآ  زا  ياهلعش 
: هدمآ نینچ  یملسما ) یتیاور  قبط  ای   ) هملسما زا  دمحا » دنسم   » رد

زور همه  زا  ار  شتلاح  يزور  مدرکیم ، يراتـسرپ  وا  زا  نم  تشگیم ، یهتنم  شتافو  هب  هک  يرامیب  نامه  دـش  رامیب  س )  ) همطاـف یتقو 
: دومرف نم  هب  س )  ) همطاف دوب ، هتفر  يراک  لابند  هب  ع )  ) یلع مدید ، رتهب 

. مدوب هدیدن  نآ  زا  رتهب  هک  یلسغ  درک ، لسغ  وا  مدروآ و  بآ  منک ، لسغ  ات  روایب  یبآ 
: دومرف سپس 

. دیشوپ وا  مداد و  وا  هب  مدروآ و  ار  اهسابل  روایب ، نم  يارب  ياهزات  ياهسابل 
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: دومرف سپس 
سپـس تشاذـگ ، شتروص  ریز  ار  شتـسد  درک و  هلبق  هب  ور  دیـشک و  زارد  وا  مدرک ، ار  راـک  نیا  نم  نکفیب ، قاـطا  طـسو  رد  ار  مرتـسب 

: دومرف
! هملسما يا 

تفگ و نخس  نیا  دیاشگن . ارم  يور  یسک  ماهدش ، كاپ  هک  یلاح  رد  مباتشیم ) یلعا  توکلم  هب  و   ) موریم ایند  زا  نالا  نم  یملسما ) )
(764 ! ) دیشوپ ناهج  زا  مشچ 

تلحر هدامآ  دـشاب ، وا  رد  نآ  ياههناشن  هکنآیب  هدوب و  ربخ  اب  هاگآ و  شگرم  هظحل  زا  همطاف  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا 
ماهلا وا  هب  ادـخ  يوس  زا  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  دـنادیمن  یهلا  میلعت  هب  زج  ار  گرم  هظحل  سکچیه  هک  اجنآ  زا  تشگ و  ناـهج  نیا  زا 

. دشیم
نارمع رتخد  میرم  زا  وا  یتح  تایاور  قباطم  هوالع  هب  دنتفگیم . نخس  وا  اب  نامسآ  ناگتـشرف  دوب و  طوبرم  بیغ  ملاع  اب  وا  حور  يرآ ،

: دیوگیم تحارص  اب  نآرق  اریز  تسا ، یفاک  رما  نیمه  دوب و  رترب  یسیع  ترضح  ردام  و 
. دراد دوجو  نارمعلآ  میرم و  هروس  رد  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایآ  تفگیم ، نخس  ادخ  ناگتشرف  اب  میرم 

(765 . ) دوش نخسمه  نامسآ  ناگتشرف  اب  دناوتب  دیاب  یلوا  قیرط  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  یمارگ  تخد  س )  ) همطاف نیاربانب 

س)  ) ارهز ترضح  حیبست  راثآ  رارسا و 

تواقش زا  تاجن 

. تسا یتخبدب  تواقش و  زا  نتفای  تاجن  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  رادروخرب  يرایسب  تاکرب  راثآ و  زا  س )  ) ارهز ترضح  حیبست 
یکی رگید  یترابع  هب  تسا و  یتخبـشوخ  لابند  هب  دراد  دوخ  بوشآرپ  دوجو  یتسه  ناهج  هب  هک  یـشرگن  شنیب و  بسانت  هب  یناسنا  ره 

رد ار  ناشیاههمانرب  یگدنز و  ياهراک  هک  يروط  هب  تسا  هتشاد  لوغـشم  دوخ  هب  هاگآان  ای  هاگآ  ار  اهناسنا  همه  هک  یلئاسم  نیرتمهم  زا 
. تسا تواقش  زا  ینازیرگ  تداعس و  هب  ندیسر  هلئسم  دننکیم ، يزیریپ  نآ  هب  لوصو  تهج 

یهاگ دش ، نایامن  شیارب  هار  هکنیا  زا  دعب  ناسنا  اذل  دنک . باختنا  هنادازآ  دـیاب  ار  شدوخ  هار  دراد ، رایتخا  ناسنا  هک  ییاجنآ  زا  یهتنم 
شیپ یهارمگ  تلالـض و  لـیبس  هداد و  جرخ  هب  باـختنا  ءوـس  یهاـگ  دـیامیپیم و  تیادـه  لـیبس  دـهدیم و  جرخ  هـب  باـختنا  نـسح 

تریـصب هک  اهنآ  دنـسرتیم و  نآ  زا  دـناهدمآ ، دوخ  هب  هک  نانآ  همه  هک  تسا  ياهلئـسم  تبقاـع  ءوس  تواقـش و  هلئـسم  نیا  و  دریگیم .
فوخ ظاحل  هب  دنتسه ، تریصب  ياراد  هک  هتسد  نآ  اذل  دنربیم . رس  هب  تلفغ  رد  زین  نآ  زا  دننارذگیم  رمع  تلفغ  باوخ  رد  دنرادن و 

تداعس هب  لوصو  تواقش و  زا  يرود  بلط  شیوخ  يادخ  زا  رارصا  عرـضت و  اب  دننکیم و  دنلب  رکذ  اعد و  هب  تسد  هشیمه  تواقـش  زا 
. دنیامنیم

. تسا یتخبدب  تواقش و  زا  ندنام  ظوفحم  بجوم  س ،)  ) ارهز همطاف  حیبست  رب  تموادم 
. میئامن یتسس  یهاتوک و  نآ  ماجنا  رد  هدومن و  تلفغ  نآ  راثآ  تاکرب و  زا  هک  تسین  هتسیاش  ور  نیا  زا 

: دیامرفیم هطبار  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما 
«. یقشف دبع  همزلی  مل  هناف  همزلأف ، هالصلاب ، مهرمأن  امک  س )  ) همطاف حیبستب  اننایبص  رمأن  انا  نوراهابا ، ای  »

! نوراهابا يا 
اریز نک ، تموادـم  نآ  رب  زین  وت  مینکیم . رما  زین  س )  ) همطاف ترـضح  حـیبست  هب  مینکیم  رما  زامن  هب  هک  روطنامه  ار  دوخ  ياههچب  اـم 
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. تسا هدومن  تموادم  نآ  رب  هک  ياهدنب  تسا  هداتفین  تواقش  هب  زگره 
ناشنادنزرف هب  زامن  دننام  ار  س )  ) ارهز ترـضح  حیبست  مرتحم ، نیدلاو  تسا  هتـسیاش  هک  دوشیم  هدافتـسا  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  زین  و 

. دندرگ ثیدح  نیا  لومشم  هک  دشاب  دننک ، میلعت 

ادخ يدونشخ  ناطیش و  يرود 

تایآ رب  انب  ناطیـش  تسین . ناما  رد  وا  یناطیـش  رطاوخ  اههلیح و  زا  ناسنا  هاگچیه  تسه و  هدوب و  ناـسنا  هنیرید  نمـشد  هراومه  ناـطیش 
مجاـهت ضرعم  رد  هشیمه  یمدآ  ور  نیا  زا  دـناشکب . یهارمگ  هب  نکمم  قـیرط  ره  هب  ار  وا  اـت  تـسا  ناـسنا  هدروـخ  مـسق  نمـشد  یهلا ،

. تسا یناطیش  سواسو  ناطیش و 
ناطیش و بیقعت  دروم  هراومه  تروص  نیا  رد  هک  دنرارف  لاح  رد  هشیمه  یناسفن  رطاوخ  یناطیش و  مجاهت  نیا  لباقم  رد  اهناسنا  یـضعب 
رد كدنا  ياهدـع  دـنوش و  میلـست  نانزسفن  هدـش و  هتـسخ  رخآ  رد  اسب  يا  دـنرادن و  یـصالخ  هاگچیه  دنتـسه و  وا  زا  یـشان  تارطخ 
هک دننک  رود  دوخ  زا  ار  ناطیـش  دنهد و  يرارف  دوخ  زا  ار  ناطیـش  هک  دـننک  راتفر  نانچ  لمع ، رکف و  رکذ و  رب  تموادـم  اب  هک  دنـشالت 

. درادن هار  نآ  رد  ینوگرگد  رگید  هک  دش  دنهاوخ  هنئمطم  سفن  ياراد  دنسرب  ماقم  نیا  هب  هک  یناسک  لکشم . تسا  یهار  هتبلا 
، دزرو صالخا  دوخ  ياهتدابع  راکذا و  اهراک و  رد  دـیامن و  لمع  تاعاط  هب  دـنک و  درط  رود و  دوخ  زا  ار  ناطیـش  تسناوت  ناسنا  یتقو 

. تسا یلاعت  قح  يدونشخ  تیاضر و  بسک  عناوم  نیرتگرزب  زا  یکی  وا  سواسو  ناطیش و  نوچ  ددرگیم ، لصاح  زین  ادخ  تیاضر 
. تسا نافراع  يوزرآ  ياهتنم  ناکلاس و  بولطم  ناحبس  دنوادخ  ناوضر  اضر و  يرآ 

همطاف ترـضح  حیبست  رب  تموادم  دروآ  مهارف  ار  یهلا  ياضر  تابجوم  هدرک و  رود  ناسنا  زا  ار  ناطیـش  دـناوتیم  هک  ییاههار  زا  یکی 
. تسا س )  ) ارهز

: دیامرفیم ع )  ) رقاب ماما 
(766 «. ) نامحرلا یضری  ناطیشلا و  درطی  نازیملا و  یف  فلا  ناسللاب و  هئام  یه  هل و  رفغ  رفغتسا ، مث  س )  ) همطاف حیبست  حبس  نم  »

ناـبز هب  حـیبست  نآ  دریگیم و  رارق  ترفغم  دروـم  دـنک ، رافغتـسا  نآ  زا  سپ  دروآ و  اـج  هـب  ار  س )  ) همطاـف ترـضح  حـیبست  سک  ره 
ناطیش دراد و  باوث )  ) رازه لامعا )  ) نازیم رد  تسادص و 

. دیامنیم یضار  دونشخ و  ار  نامحر  يادخ  هدرک و  رود  ار 
هب يدرمتم  ناطیش  يراوگرزب و  هتـشرف  دباوخیم ، دوخ  باوخ  ياج  رد  یمدآ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  ع )  ) قداص ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  و 

: دیوگیم وا  هب  هتشرف  سپ  دنیآیم ، وا  يوس 
: دیوگیم ناطیش  نک و  حاتتفا  ریخ  اب  ار  بش  نک و  متخ  ریخ  هب  ار  دوخ  زور 

باوخ تقو  رد  ار  س )  ) ارهز ترـضح  حـیبست  درک و  هتـشرف  تعاطا  رگا  نک . حاـتتفا  هاـنگ  اـب  ار  بش  نک و  متخ  هاـنگ  اـب  ار  دوخ  زور 
رما ار  وا  دیآیم و  ناطیش  زاب  سپ  دنکیم ، تظفاحم  يرادیب  ماگنه  ات  ار  وا  دنکیم و  رود  وا  زا  دناریم و  ار  ناطیـش  نآ  هتـشرف  دناوخ ،

وا زا  ار  ناطیـش  هتـشرف ، نآ  تفگ  ار  ترـضح  نآ  حیبست  درک و  تعاطا  هتـشرف  زا  رگا  دنکیم . رما  ریخ  هب  ار  وا  کلم  دنکیم و  هانگ  هب 
. دسیونیم شلمع  همان  رد  ار  بش  نآ  مامت  تدابع  یلاعت  قح  دنکیم و  رود 

ینامسج درد  ییاونش و  مک  يافش 

يرامیب نامرد  ثعاب  هدوب و  رثؤم  زین  یمسج  ياهیرامیب  رب  دراوم  یـضعب  رد  یخیرات  ییاور و  دهاوش  رب  انب  س )  ) همطاف ترـضح  حیبست 
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. تسا هدش  شوگ 
: دومرف وا  هب  ع )  ) ماما درک ، تیاکش  ترضح  نآ  دزن  دوخ  شوگ  ییاونشمک  زا  هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  ع )  ) قداص ماما  نارای  زا  یکی 

(767 («. ) س  ) همطاف حیبستب  کیلع  »
؟) س  ) همطاف ترضح  حیبست  زا  یلفاغ  ارچ  تسا و  وت  ریگولج  عنام و  زیچ  هچ 

: دیسرپ درم  نآ 
؟ تسا هنوگچ  تسیچ و  همطاف  حیبست  مدرگ ، تنابرق 

: دومرف ترضح 
. دوشیم ددع  دص  هک  هَّللاناحبس »  » هبترم هس  یس و  و  هللادمحلا »  » هبترم هس  یس و  ربکاهَّللا ،»  » هبترم راهچ  یس و 

: دیوگ درم  نآ 
(768 «. ) هدجا تنک  ام  ینع  بهذا  یتح  ارسی  الا  کلذ  تلعف  امف  »

. دش فرطرب  ماییاونشمک  مداد و  ماجنا  ینامز  كدنا  رد  ار  راک  نیا  نم  و 

قافن خزود و  زا  تئارب 

دای میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يریثک  رکذ  هلمج  زا  س )  ) ارهز ترـضح  حـیبست  ع )  ) قداص ماما  تیاور  رب  انب  دـش  هتفگ  هچناـنچ 
: هدومرف

: لج زع و  هَّللا  لاق  يذلا  ریثکلا  رکذلا  نم  س )  ) ءارهزلا همطاف  حیبست  »
«. اریثک ارکذ  هَّللا  اورکذا  «و 

: تسا هدومرف  مالسا  یمارگ  لوسر  یفرط  زا  و 
(769 «. ) قافنلا نم  هءارب  رانلا و  نم  هءارب  ناتءارب : هل  تبتک  اریثک  هَّللا  رکذ  نم  هَّللا و  هبحا  لج  زع و  هَّللا  رکذ  رثکا  نم  »

روـشنم  ) تئارب ود  وا  يارب  دـنک  رایـسب  ار  ادـخ  رکذ  هک  ره  دراد و  تسود  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  رایـسب  ار  لـجوزع  يادـخ  رکذ  سک  ره 
: دوش هتشون  يدازآ )

. ییورود قافن و  زا  تئارب  يرگید  منهج و  شتآ  زا  تئارب  یکی 
. ددرگیم قافن  خزود و  زا  تئارب  بجوم  دریذپ ، ماجنا  شطئارش  اب  رگا  هرهاط  هقیدص  حیبست  اذل 

یهلا نارفغ 

. تسا یهلا  نارفغ  س ،)  ) همطاف ترضح  حیبست  راثآ  زا  رگید  یکی 
رانک ار  ناـسنا  يدوجو  صئاـقن  هدرک و  فرطرب  ار  اـهباجح  دربیم ، ناـیم  زا  ار  اـهنآ  ياـهیگریت  ءوس  راـثآ  بونذ و  همه  یبوبر ، نارفغ 
همه یهلا  نارفغ  دوشیم  هنوـگچ  دراد و  ییاـنعم  هچنآ  هب  زاـین  هچ و  ینعی  نارفغ  دـنادب  هک  تسه  یـسک  رتـمک  هنافـسأتم  اـما  دـنزیم .

؟ درادرب نایم  زا  ار  اههلصاف  لح و  ار  اهلکشم 
: هک هدش  هتفگ  نارفغ  وفع و  نیب  قرف  رد 

. تساهنآ بولطمان  راثآ  وحم  اهبیع و  اههصیقن و  اهاطخ و  اهشزغل و  ندرواین  باسح  هب  نتفرگ و  هدیدان  یهلا ، وفع 
ددرگیم و ناسنا  هجوتم  اههصیقن ، اهاطخ و  اهـشزغل و  نتفرگ  هدـیدان  لابند  هب  هک  ییاهتمحر  تاضافا و  زا  تسا  تراـبع  یهلا  نارفغ  و 
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. تسا وفع  زا  دعب  نارفغ  دیامنیم . فرطرب  ار  يو  يدوجو  بویع  صیاقن و  دنکیم و  لیمکت  ار  وا 
. تسا تالامک  اهیبوخ و  هب  اهنآ  لیدبت  کلاس و  دوجو  زا  اهنآ  ندرک  فرطرب  نارفغ ، تساهیدب و  نتفرگ  هدیدان  وفع 
. دربیم الاب  دنکیم و  اطع  لاب  رپ و  کلاس  هب  یهلا ، نارفغ  دهدیم و  تاجن  تکاله  طوقس و  زا  ار  ناسنا  یبوبر ، وفع 

، دشابن یبوبر  نارفغ  رگا  دنوشیم و  هدز  رانک  هدـش و  وربور  تسکـش  اب  قیرط  ناورهر  دـشابن ، یبوبر  تشذـگ  وفع و  رگا  هک  تساذـل 
. دندرگیم فقوتم  هدنامزاب و  تفرشیپ  ترح و  زا  اهنآ 

: دیامرفیم ع )  ) قداص ماما 
(770 «. ) هل هَّللا  رفغ  هضیرفلا ، هالص  نم  هیلجر  ینثی  نا  لبق  س )  ) ءارهزلا همطاف  حیبست  حبس  نم  »

ار وا  لاعتم  يادخ  دروآ ، اج  هب  دنک ، ضوع  بجاو  زامن  زا  دعب  ار  دوخ  عضو  هکنیا  زا  لبق  ار  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  حیبست  سک  ره 
. دنادرگیم دوخ  ترفغم  لومشم 

هنوگچ تسا ، ناسآ  رایـسب  نآ  نداد  ماـجنا  دراد و  هصـالخ  رایـسب  يرهاـظ  هکنیا  ظاـحل  هب  حـیبست »  » نیا هک  تشادـنپ  نینچ  دـیابن  هتبلا 
!؟ دشاب رادروخرب  یتاکرب  راثآ و  نینچ  زا  دوشیم 

زین دراد و  رب  رد  ار  دیحوت  رارسا  قیاقح و  زا  ییایرد  انـشآ ، نافراع  ناهاگآ و  دزن  رد  اما  تسا ، هصالخ  رایـسب  رهاظ  هب  حیبست  نیا  يرآ 
. هَّللاءاشنا دنادرگیم . ناسآ  ار  اهلکشم  دوش ، هدروآ  اج  هب  بوخ  رگا  یلو  تسا ، ناسآ  یلیخ  رهاظ  هب  نآ  ماجنا 

صوصخم رد  زا  ربمایپ  دجسم  هب  س )  ) ارهز ترضح  دورو 

يرد اههناخ  زا  مادک  ره  دنتخاس و  نآ  فارطا  رد  ار  دوخ  ياههناخ  باحصا ، و  ص )  ) ربمایپ دجـسم ، نتخاس  هنیدم و  هب  ترجه  زا  سپ 
. دندشیم دجسم  دراو  اهرد  نامه  زا  هک  تشاد  دجسم  هب 

: تفگ دش و  لزان  ص )  ) ادخ لوسر  رب  لیئربج  يزور 
(. س  ) همطاف و  ع )  ) یلع رگم  دندنبب ، ار  دجسم  هب  یصوصخ  ياهرد  دیاب  همه  هک  تسا  هدرک  رما  تیادخ 

: دسیونیم يزوجلا  طبس 
درگ ار  همه  ص )  ) ادخ لوسر  تسا ، یفطاع  هبنج  زا  انثتـسا  نیا  دندرک  نامگ  دروآ و  دـیدپ  ياهدـع  نایم  رد  ییادـص  رـس و  لمع  نیا  »

: دومرف هدومن ، داریا  ياهبطخ  ناهذا  ندش  نشور  يارب  هاگنآ  دروآ و 
يوریپ نآ  زا  مه  نم  ادـخ و  بناج  زا  دوب  يرما  نیا  هکلب  ماهدادـن ، ار  يرد  ندـش  هتـسب  ندـنام و  زاـب  روتـسد  زگره  دوخ  بناـج  زا  نم 

«. مدرک

تالاح همه  رد  یبنلادجسم  رد  س )  ) ارهز ترضح  فقوت  دورو و  ندوب  زاجم 

مرکا ربمایپ  دجسم  رد  فقوت  دورو و  هب  نانآ  یئانثتسا  ندوب  زاجم  رد  ع )  ) شنادنزرف رـسمه و  ردپ و  اب  س )  ) هقیدص ترـضح  كارتشا 
. ناشتالاح عیمج  رد  (ص )

هب دناوتیم  ضئاح  ءاسفن و  بنج و  صخـش  ره  هک  ینعم  نیا  هب  دراد ، صاخ  يزایتما  دـجاسم  مامت  هب  تبـسن  ص )  ) مرکا ربمایپ  دجـسم 
زا ساـفن  ضیح و  تباـنج و  لاـح  رد  تـسین  زاـجم  یــسک  زگره  یلو  دـنک ، روـبع  اـجنآ  زا  فـقوت  نودــب  دوـش و  دراو  يدجــسم  ره 

دجـسم زا  دنـشاب  هک  یتلاح  ره  رد  دـنناوتیم  نانآ  دنتـسه . ینثتـسم  ع )  ) نینـسح همطاف و  یلع و  مکح ، نیا  دـیامن و  روبع  یبنلادجـسم 
فقوت اجنآ  رد  تبانج  لاح  رد  ای  دـنیامن و  جاودزا  نآ  رد  دـناوتیم  هکلب  دـننک ، روبع  اجنآ  زا  دـنناوتیم  اـهنت  هن  دـننک و  روبع  لوسرلا 

مهم و رایسب  بلطم  زایتما  نیا  دروآ و  ایندب  رهطم  سدقم و  ناکم  نآ  رد  ار  شنادنزرف  هک  تسا  زاجم  س )  ) ارهز ترـضح  یتح  دننک و 
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. تسا یسررب  تقد و  نایاش  تسا و  ياهداعلاقوف 
: میزادرپیم هماع  ياملع  زا  تیاور  دنچ  رکذ  هب  ادتبا  ام  )

: دیامنیم رکذ  تروص  نیدب  يو  لوق  زا  ار  نآ  یطویس  هک  تسا  هدرک  لقن  یتیاور  سابع  نبا  زا  یئاسن  ظفاح   - 1
: یلعل ص )  ) هَّللالوسر لاق  »

(771 … «. ) كدعب نم  کتیرذل  کل و  رهطی  نا  هَّللا  تلاس  ینا  هتیرذ و  نوراهل و  هدجسم  رهطی  نا  هبر  لاس  یسوم  نا 
: دومرف ع )  ) نینمؤملاریما هب  ص )  ) لوسر ترضح  »

يارب ار  بلطم  نیا  زین  نم  دنادرگ و  رهطم  كاپ و  وا  هیرذ  نوراه و  يارب  ار  شدجسم  هک  درک  تساوخرد  شیوخ  راگدرورپ  زا  یـسوم 
 … «. مدش راتساوخ  ادخ  زا  تنادنزرف  وت و 

: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) نینمؤملاریما زا  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تیاور   - 2
: لاقف يدیب  ص )  ) هَّللالوسر ذخا  »

(772 … «. ) کتیرذب کب و  يدجسم  رهطی  نا  یبر  تلاس  ینا  نوراهب و  هدجسم  رهطی  نا  هبر  لاس  یسوم  نا 
. دناهدرک لقن  هیبلحلا » هریسلا   » رد ( 773  ) یبلح یطویس و  ظفاح  یمثیه ، ظفاح  رازب ، ظفاح  ار  تیاور  نیا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  مرکا  ربمایپ  زا  يربک » ننس   » رد ( 774  ) یقهیب ظفاح   - 3
«. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع و  هتیب : لها  هَّللالوسرل و  الا  لاجرلا ، نم  بنج  لک  ءاسنلا و  نم  ضئاح  لک  یلع  مارح  يدجسم  نا  الا  »

(775)
، همطاف یلع ، ماهداوناخ  نم و  يارب  رگم  تسا  مارح  بنج  نادرم  ضئاح و  ناـنز  يارب  نم  دجـسم  هب  دورو  هک  یتسرد  هب  دیـشاب ، هاـگآ  »

«. نیسح نسح و 
(. دنرادن ضیح  تبانج و  ًالصا  نوچ  )

. دناهدرک لقن  زین  املع  زا  رگید  یعمج  ار  تیاور  نیا  و 
: دومرف مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هشیاع  زا  یثیدح  شریبک  خیرات  رد  يراخب   - 4

(776 «. ) دمحم لآ  دمحمل و  الا  بنجل  ضئاحل و ال  دجسملا  لحا  «ال 
«. دمحم لآ  دمحم و  هب  رگم  تسین  لالح  بنج  نادرم  ضئاح و  نانز  هب  دجسم  نیا  هب  دورو  »

: دومرف ص )  ) لوسر ترضح  هک  دسیونیم  یقهیب  ظفاح  تسا  یلبق  ثیداحا  زا  رتعماج  هک  يرگید  تیاور  رد   - 5
«. اولضت نا ال  ءامسالا  مکل  تنیب  دق  الا  نیسحلا ، نسحلا و  همطاف و  یلع و  هَّللالوسرل و  الا  ضئاحل  بنجل و ال  دجـسملا  اذه  لحی  الا ال  »

(777)
نسح و همطاف و  یلع و  ادخ و  لوسر  هب  رگم  تسین  لالح  ضئاح  بنج و  صاخشا  يارب  دجسم  نیا  هب  دورو  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم  يا  »

«. دیوشن یهارمگ  هابتشا و  راچد  ات  مدرک ، رکذ  ار  نانآ  یماسا  کی  کی  نونکا  نم  هک  دیشاب  هاگآ  نیسح ؛
، حوضو روط  هب  نت  جـنپ  مان  نتفگ  روظنم و  دارفا  ندومن  صخـشم  یماسا و  نییعت  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـجنیا  رد 

ریهطت هیآ  لوزن  ناش  دننامه  ات  دنتـسه  یناسک  هچ  دـمحم  لآ  زا  دوصقم  دروم ، نیا  رد  هک  دوش  نشور  الماک  ناگمه  يارب  دـنهاوخیم 
ره لآ  زا  دوصقم  ای  دـنربمایپ و  نانز  دـمحم  لآ  زا  دارم  دـناهتفگ -  تنـس  لـها  ياـملع  زا  یعمج  هکناـنچ  دـنیوگن -  هناـضرغم  ياهدـع 
زا تبقنم  کی  يدارفا  يارب  دنهاوخب  تسردان  لالدتـسا  قطنم و  نیا  اب  دننکیم و  یگدـنز  مه  اب  شاهناخ  رد  هک  تسوا  هداوناخ  يدرم ،

. دنراگنا هدیدان  ار  دمحم  لآ  ملسم  لئاضف  دنشارتب و  دوخ 
؛» اولضت نا ال  ءامسالا  مکل  تنیب  دق  »
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( ینس هعیش و   ) نیقیرف دروم  نیا  رد  دنتسه و  تیلضف  نیا  لومـشم  مدرب  مان  نم  هک  صاخـشا  نیا  طقف  دینک ، هجوت  بوخ  مدرم  يا  ینعی 
(778 . ) دناهدیقعمه يارمه و 

: دنیوگیم یلو  دناهدش ، ءانثتسا  ع )  ) نت جنپ  طقف  یبنلا  دجسم  مکح  رد  دننکیم  قیدصت  هکنیا  نمض  هماع  ياملع  زا  هتسد  کی 
. تسا هتشاد  ار  دجسم  نآ  زا  روبع  هزاجا  یتلاح  ره  رد  اذل  دشیم ، زاب  ربمایپ  دجسم  هب  شاهناخ  رد  یلع  نوچ 

بنج ای  ندش و  نکاس  هن  یبنلادجسم و  يارب  هن  مه  نآ  دنادیم ، زیاج  ار  دجـسم  زا  روبع  زایتجا ،» قح   » الوا هک  تسا  نیا  هلئـسم  باوج 
. ار اجنآ  رد  ندش 

دوبیم تسرد  روکذم  لالدتـسا  رگا  دشیم و  زاب  یبنلا  دجـسم  هب  ع )  ) یلع هناخ  دـننامه  ص )  ) ربمایپ باحـصا  زا  ياهدـع  هناخ  رد  ایناث 
هک ییاهرد  مامت  دومرف  روتسد  ص )  ) مرکا ربمایپ  مینیبیم ، هک  یتروص  رد  دشیم ؛ هداد  دجسم  زا  روبع )  ) زایتجا قح  مه  اهنآ  هب  یتسیاب 

یلع و رگم  دریذپ ، ماجنا  دجـسم  هطوحم  زا  جراخ  دیاب  اههناخ ، هب  دارفا  همه  جورخ  دورو و  ددرگ و  دودسم  دیاب  دوشیم  زاب  دجـسم  هب 
يوس هب  یهار  دندرکیم  اضاقت  دندمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ياهدع  دش و  اپرب  ییاغوغ  یهلا  نامرف  نیا  غالبا  زا  سپ  ع .)  ) یلع دالوا 

: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  ربمایپ  يومع  سابع  بانج  یتح  دنشاب . هتشاد  دجسم 
ص)  ) مرکا لوسر  یلو  مشاب ؛ هتـشاد  دجـسم  يوس  هب  ياهچیرد  دـیهدب  هزاـجا  منکیم  شهاوخ  یلو  مدـنبب ، ار  ماهناـخ  رد  مرـضاح  نم 

: دومرف
هزاجا زگره  متسه و  مکح  نیا  غالبا  رومام  ادخ  بناج  زا  نم  تسین و  نم  تسد  هب  دجسم ، يوس  هب  اههناخ  رد  ندوب  زاب  ای  هتـسب  رایتخا 

(779 (. ) ع  ) وا هداوناخ  یلع و  هب  تسا  صوصخم  تلیضف  نیا  دشاب و  زاب  دجسم  بناج  هب  هچیرد  کی  یتح  هک  مهدیمن 
: دننکیم رظن  راهظا  نینچ  دنتسه  تیصوصخ  نیا  هب  لئاق  هک  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یعمج 

ءانثتـسا مدرم  ریاـس  زا  دـننک و  تنوکـس  اـی  فـقوت و  روـبع ، یتلاـح  ره  رد  یبـنلا  دجـسم  زا  دـنزاجم  وا  هداوناـخ  و  ع )  ) یلع هکنیا  تلع 
ءاسفن و ضئاح و  هن  دنوشیم و  بنج  هن  دنرهطم ، كاپ و  نانآ  اریز  تسین ؛ دوجوم  نانآ  رد  مکح  يارجا  طیارش  هک  تسا  نیا  دناهدش ،
. دناهدرک طابنتسا  هدش  دراو  مرکا  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  زا  ار  بلطم  نیا  دناهدیمان و  هرهطم  هرهاط  ار  س )  ) همطاف هک  تسا  تهج  نیا  زا 

(: تسا ریز  تایاور  ثیداحا ، نیا  هلمج  زا  )
: دنکیم تیاور  نینچ  هشیاع  زا  لودلارابخا  رد  ( 780  ) ینامرق  - 1

دعب نسحلا  تعـضو  دـقل  هنجلا و  هحافت  نم  تقلخ  اهنال  طق ، ضیحت  تناک ال  و  ص )  ) هَّللالوسر هیـشم  اهتیـشم  تناک  همطاـف  تلبقا  اذا  »
«. ءارهزلا تیمس  کلذل  برغملا و  تلص  تلستغاف و  اهسافن  نم  ترهطو  رصعلا 

تـسا یبیـس  زا  یگزیکاپ  نیا  تشادن و  هناهام  یکاپان  رگید  نانز  لثم  هاگچیه  وا  دوب ، ص )  ) ادخ لوسر  یـشم  دننامه  همطاف  نتفر  هار  »
 … «. تسا هدوب  ارهز  تقلخ  هیام  هک  یتشهب 

س)  ) همطاف رهطم  هفطن  نآ  زا  دومرف و  هیدـه  ص )  ) دـمحم ترـضح  هب  جارعم  بش  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتشهب  بیـس  ناـمه  نیا 
: دومرفیم دیئوبیم و  دیسوبیم و  ار  ارهز  هرهچ  تسد و  هنیس و  هراومه  ص )  ) مرکا ربمایپ  ( 781 . ) دیدرگ دقعنم 

(782 . ) دسریم مماشم  هب  وت  زا  یتشهب  بیس  رطع  منکیم و  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  وت  زا  موشیم ، تشهب  قاتشم  نم  هاگره  همطاف  ای 
هناهام ياهیکاپان  زا  س )  ) همطاف ندوب  رهطم  هک  دیامنیم  داهتجا  طابنتسا و  نینچ  تسا  هدینش  ار  ترضح  تاشیامرف  نیا  دوخ  هک  هشیاع 
حیحص اجنیارد  هردخم  نآ  داهتجا  هک  تشذگ  ناوتیمن  قح  زا  تسوا و  تقلخ  يهیام  ریمخ  هک  تسا  یتشهب  بیس  نآ  ببـس  هب  هنانز ،

! تسا هدوب 
: دهدیم همادا  نینچ  ار  شنخس  هشیاع 

دروآ اج  هب  ار  شبرغم  زامن  درک و  لسغ  دش  كاپ  سافن  زا  ارهز  تعاس  نامه  رد  تفای ، دـلوت  همطاف  زا  یلع  نب  نسح  هک  یماگنه  »… 
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«. دناهدیمان ارهز  ار  وا  هک  تسا  تهج  نیدب  و 
دیاب تسادـخ و  هبوبحم  وا  دراد ، زاب  تدابع  زا  ار  س )  ) همطاف سافن  ضیح و  یکاپان  رگید ، ناـنز  دـننامه  هک  تسین  لوقعم  زگره  یلب ،

. دشاب یلاخ  دیابن  ارهز  دوجو  زا  تعاس  کی  یتح  یهلا ، هاگرد  هدوب و  روضح  لاح  رد  هشیمه 
: دیامرفیم هملسما   - 2

. سافن ضیح و ال  یف  امد  اهل  را  مل  ینا  هَّللالوسر  ای  تلقف  امد ، اهلرا  ملف  نسحلاب  همطاف  تدلو  »
(: ص  ) لاقف

(783 «. ) هدالو الو  ثمط  یف  مد  اهل  يری  هرهطم ال  هرهاط  یتنبا  نا  تملع  اما 
مرکا ربمایپ  زا  ار  عوضوم  مدرکن و  هدـهاشم  وا  رد  سافن  ضیح و  راـثآ  هنوگ  چـیه  دـیدرگ ، دـلوتم  س )  ) همطاـف زا  نسح  هکنیا  زا  دـعب  »

: دومرف ترضح  نآ  مدومن ، لاوس 
«. تسا رود  وا  زا  سافن  ضیح و  یکاپان  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  همطاف  مرتخد  هک  ینادیمن  رگم 

. تسا هدرک  تیاور  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط  نیدلابحم  ظفاح  ار  قوف  ثیدح 
. دنکیم لقن  نینچ  ( 784  ) شردام زا  کلام  نب  سنا   - 3

(785 «. ) سافن ضیح و ال  یف  امد  همطاف  تار  ام  »
«. دومنن هدهاشم  ار  هنانز  لومعم  سافن  ضیح و  یکاپان  زگره  س )  ) همطاف »

: دیامرفیم ع )  ) نینمؤملاریما  - 4
: هَّللالوسر لئس  »

. لوتب همطاف  لوتب و  میرم  نا  لوقت  هَّللالوسر  ای  كانعمس  اناف  لوتبلا ؟ ام 
(: ص  ) لاقف

«. ءایبنالا تانب  یف  هورکم  ضیحلا  نا  ضحت و  مل  يا  طق ، هرمح  رت  مل  یتلا  لوتبلا ،
؟ تسیچ لوتب  يانعم  دش  لاؤس  مرکا  ربمایپ  زا  »

؟ دناهدوب لوتب  همطاف  میرم و  دیدومرف  هک  میاهدینش  امش  زا  ام 
: دومرف باوج  رد  ادخ  لوسر 

ناربمایپ رتخد  رد  ندش  ضیح  تلاح  انامه  دوشن ؛ هدهاشم  وا  رد  هنانز  لومعم  سافن  ضیح و  راثآ  زگره  هک  دنیوگیم  ار  ینز  نآ  لوتب 
«. دشابیم هورکم 

ای فلتخم  ثیداحا  هماع  ياملع  لوتب  مان  هب  س )  ) هقیدـص ترـضح  هیمـست  هجو  رد  دـهدیم و  ار  عاطقنا  ینعم  برع  نابز  رد  لـتب  تغل 
: هلمج زا  دناهدرک ، لقن  ینوگانوگ  بلاطم 

: دیوگیم ریثا  نبا  ( - 1)
(786 «. ) ابسح انید و  الضف و  اهنامز  ءاسن  اهعاطقنال  لوتبلاب  همطاف  تیمس  »

ملاع ناوناب  هلمج  زا  ینید  ملاوع  بسن و  بسح و  فرـش و  لضف و  رد  وا  ماقم  دـناهتفگ ، لوتب  رگید  نانز  زا  عاطقنا  ببـس  هب  ار  همطاـف  »
«. تسا زیامتم  ادج و 

: دنکیم رکذ  نینچ  ار  لوتب  هب  س )  ) همطاف هیمست  هجو  ریثا  نبا  ( - 2)
(787 «. ) هَّللا يا  ایندلا  نع  اهعاطقنال  »

«. تسا هتسبلد  ادخ  هب  هتسسگ و  ایند  زا  لد  نوچ  تسا  هدش  هدیمان  لوتب  همطاف ، »
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: دندومرف نم  هب  ربمایپ  دیوگیم  هشیاع  ( - 3)
«. نولتعی امک  لتعتال  نییمدالا  ءاسنک  تسیل  همطاف  نا  ءاریمح ، ای  »… 

«. دوشیمن رهاظ  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  زگره  تسین و  نانز  ریاس  دننامه  همطاف  هک  یتسرد  هب  هشیاع ، يا  »… 
: دسیونیم نیبیرغلا  باتک  رد  يوره  دیبعوبا  ( - 4)

«. ریظنلا نع  تلتب  اهنال  الوتب  همطاف  تیمس  »
«. تساتمهیب دننام و  لثمیب و  تسا ، ریظنلا  عطقنم  هک  دنیوگیم  لوتب  تهج  نیا  زا  ار  همطاف  »

: دیامرفیم ع )  ) رقاب ترضح   - 5
(788 «. ) اسافن الو  هرمح  اموی  طق  تار  ام  ثفر و  لک  نم  اهتراهط  سند و  لک  نم  اهتراهطل  هرهاطلا  دمحم  تنب  همطاف  تیمس  امنا  »

هدـینادرگ هزنم  كاپ و  اهیگدولآ  اهیکاپان و  عیمج  زا  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  هدـش  موسوم  هرهاط  هب  مرکا  ربمایپ  رتخد  همطاـف  تهج  نیا  هب  »
«. تسا هدشن  هدید  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  زور  کی  یتح  تسا و 

همه رد  تسوا  ندوب  زاجم  تلع  س )  ) همطاـف ندوب  هزنم  كاـپ و  نیمه  هک  دـناهتفرگ  هجیتن  نینچ  قوف  بلاـطم  زا  نادنمـشناد  زا  یعمج 
(. ص  ) یبنلا دجسم  رد  ندرک ) تنوکس  ندیباوخ و  نتساخرب ، نتسشن و  رد   ) تالاح

هک دیوگیم  یبلاطم  شدوخ  نآرقلا  ماکحا  باتک  رد  تسا  موس  نرق  رد  یفنح  ياملع  ناگرزب  زا  یکی  هک  یفورعم  رایسب  هیقف  صاصج 
: تسا نینچ  نآ  لصاح  نومضم و 

رد نتشاد  تنوکس  ندیباوخ و  نتسشن ، دورو ، هب  ناشتالاح  عیمج  رد  ع )  ) نینـسح همطاف و  بلاط ، یبا  نبا  یلع  مرکا ، ربمایپ  ندوب  زاجم 
، دـجاسم مامت  هکلب  یبنلا  دجـسم  شوغآ  اهنت  هن  هجیتن  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  ناـنآ  نأـش  رد  هک  تسا  ریهطت  هیآ  ببـس  هب  یبنلا  دجـسم 

. تسا زاب  سدقم  تادوجوم  نآ  يور  هب  لاح ، ره  رد  هشیمه و 
رد ار  ناشسدقم  دوجو  یلاعت  يادخ  تساهنآ و  ياههناخ  دننامه  دجاسم  دناهزیکاپ  هزنم و  اهیکاپان  اهیگدولآ و  عیمج  زا  هک  ع )  ) نت جنپ 

ار نانآ  کی  کی  یماسا  دناسرب و  شتما  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  هداد  روتسد  شربمایپ  هب  تسا و  هدرک  ءانثتسا  دجـسم  ماکحا 
(789 . ) ددرگ قحلم  نانآ  عمج  هب  دروم  نیا  رد  دناوتیمن  ياهناهب  چیه  هب  یسک  زگره  دیامن و  مالعا 

س)  ) ارهز ترضح  هب  لسوت  ادتقا و 

ینعی تسا ، کسمت  ادـتقا و  ادـتها و  رد  تسا ، كرتشم  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  س )  ) ارهز ترـضح  سدـقم  دوجو  هک  یبقانم  زا 
. نانآ هب  ندش  لسوتم  زاین ، عقوم  رد  نانآ و  زا  مدرم  ندرک  يوریپ  نتفای و  تیاده 

: دنکیم تیاور  کلام  نب  سنا 
. میرکلا ههجوب  انیلع  لبقا  هولصلا  نم  لتفنااملف  رجفلا ، هولص  ص )  ) هَّللالوسر انب  یلص  »

: لاقف
. نیدقرفلاب کسمتسیلف  هرهزلا ، دقتفا  نم  هرهزلاب و  کسمتسیلف  رمقلا  دقتفا  نم  رمقلاب و  کسمتسیلف  سمشلا  دقتفا  نم  نیملسملا ، رشاعم 

: لیقف
؟ نیدقرفلا ام  هرهزلا و  ام  رمقلا و  سمشلا و  ام  هَّللالوسر ، ای 

: لاقف
(790 «. ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  هَّللا ال  باتک  نادقرفلا و  نیسحلا  نسحلا و  هرهزلا و  همطاف  رمقلا و  یلع  سمشلا و  انا 

: دینادرگ ام  يوس  هب  ار  شکرابم  يور  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  دروآ و  ياج  هب  حبص  زامن  ام  اب  مرکا  ربمایپ  يزور  »
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: دومرف و 
دوش هرهز  ناماد  هب  تسد  هام  نادقف  رد  دیوج و  کسمت  هام  هب  دیاب  سپ  دهدب ، تسد  زا  ار  باتفآ  هک  سک  ره  ناناملـسم ، تعامج  يا 

نادقرف هرهز و  هام و  باتفآ و  زا  دوصقم  هَّللالوسر  ای  هک  دش  لاؤس  مرکا  ربمایپ  زا  دروآ . هانپ  نادـقرف  هراتـس  ود  هب  دـباین  ار  هرهز  رگا  و 
؟ تسیچ ناشفارون ) هراتس  ود  )

: دومرف
دناهتسویپ و مهب  هراومه  دنرشب و  زیواتـسد  ود  ادخ  باتک  اب  نانآ  دنتـسه . نینـسح  هراتـس  ود  تسا و  هرهز  همطاف  هام و  یلع  مباتفآ ، نم 

«. دنوش قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره 
. تسا هدرک  لقن  سئارع  رد  یبلعث  قاحسا  وبا  ار  قوف  تیاور 

: دومرف ص )  ) لوسر ترضح  هک  دیامنیم  لقن  هنوگ  نیدب  ار  تیاور  نیا  هیولعلا  صئاصخلا  رد  زین  يزنطن 
: انلق نیدقرفلا . اوبلطاف  هرهزلا ، تباغ  اذا  هرهزلا و  اوبلطاف  رمقلا  باغ  اذا  رمقلا و  اوبلطاف  تباغ ، اذاف  سمشلا ، اوبلطا  »

؟ سمشلا نم  هَّللالوسر ، ای 
: لاق

؟ رمقلا نم  و  انا .
: لاق

؟ هرهزلا نمف  یلع .
: انلق همطاف . لاق 
؟ نادقرفلا نمف 

: لاق
(791 «. ) نیسحلا نسحلا و 

هرهز رگا  دـیبلطب و  ار  هرهز  دـش ، ناهنپ  اـهرظن  زا  هاـم  هک  یتروص  رد  دـینک . بلط  ار  هاـم  درک ، بورغ  باـتفآ  رگا  دـیبایب و  ار  باـتفآ  »
. دییوجب ار  نیدقرف  هراتس  ود  دش  دیدپان 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نیدقرف  هرهز  رمق و  سمش و  زا  دوصقم  هَّللالوسر  ای  دش  لاؤس 
: دومرف

«. نادقرف هراتس  ود  نیسح  نسح و  تسا و  هرهز  همطاف  هام و  یلع  مباتفآ ، نم 
: دومرف لوسر  ترضح  هک  دناهدرک  لقن  هَّللادبع  نب  رباج  زا  رگید  تارابع  اب  ار  تیاور  نیا 

: لیقف نیدقرفلاب . اودتهاف  تباغ  اذا  هرهزلاب و  اودتهاف  رمقلا  باغ  اذا  رمقلاب و  اودتهاف  سمشلا  تباغ  اذاف  سمشلاب ، اودتها  »
؟ سمشلا نم  هَّللالوسر  ای 

: لاق
. انا

؟ رمقلا نم  -: 
بلاط یبا  نب  یلع  -: 

؟ هرهزلا نم  -: 
س)  ) ءارهزلا -: 
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؟ نادقرفلا و  -: 
(792 «. ) نانسحلا امه  -: 

. دناهدرک لقن  هَّللادبع  نب  رباج  زا  زین  هعیش  نادنمشناد  زا  یعمج  ار  ثحب  دروم  تیاور 
هدروآ اودـتقا »  » يهملک اودـتها »  » يهملک ياج  هب  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدومن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  رابخالایناعم  رد  زین  قودـص  خـیش 

. تسا
هتـسویپ مهب  نم  ترتع  ادـخ و  باتک  : » دـباییم همتاخ  هلمج  نیا  اب  ربمایپ  راـتفگ  تسا  لوقنم  ینـس  هعیـش و  زا  هک  تاـیاور  نیا  رثکا  رد 

«. دنوش قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  تسا و 
(793 . ) تسا یمهم  هداعلاقوف و  رایسب  عوضوم  بلطم  نیا  دوخ  و 

نینمؤملاریما و مرکا ، لوسر  فیدرمه  هدش ، هتفگ  بقانم  بتارم و  رد  س )  ) هقیدص ترـضح  هک  تسا  نشور  الماک  روکذم  تایاور  زا 
ع)  ) نینسح یلع و  مرکا ، ربمایپ  ریظن  تمصع  تیالو  رد  رگا  دشابیم و  نانآ  دننامه  ادتقا  ادتها و  کسمت ، ماقم  رد  تسا و  ع )  ) نینسح

. دوبیم فازگ  هدوهیب و  يراک  وا ، هب  تالکشم  رد  يرشب  ره  لسوت  وا و  زا  مدرم  يوریپ  نتفای و  تیاده  رما  دوبن ،
: دیامرفیم هراب  نیا  رد  تسا و  هتشاذگ  یقاب  دوخ  زا  دعب  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  هک  تسا  يرئاخذ  زایکی  س )  ) ارهز ترضح 

«. یترتع هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  »
«. نم نادناخ  ادخ و  باتک  مراذگیم ، یقاب  نیگنس  هنزو  ود  امش  نایم  رد  نم  »

هبترمه و نیدقرف  رمق و  سمـش و  اب  تیالو ، تمـصع و  رادم  رد  هک  تسا  ياهرهز  ربمایپ و  ترتع  زا  نت  کی  س )  ) هقیدـص ترـضح  و 
یئوگ درک و  هدهاشم  ار  هرهز  رون  ناوتیمن  هام  دیشروخ و  دوجو  اب  دراد و  هبلغ  هرهز  رون  رب  رمق  سمش و  رون  هچ  رگا  تسا ، هجردمه 

زا ع )  ) نینمؤملاریما هک  دیامرف  نایب  دهاوخیم  نیعم  صخـشم و  بیترت  اب  تایاور و  همه  رد  نت  جـنپ  یماسا  رخات  مدـقت و  اب  مرکا  ربمایپ 
ترضح مان  لوا  هک  دوب  هتسیاش  دوبن ، نینچ  رگا  تسا و  نینموملاریما  زا  دعب  هلـصافالب  یلات و  س )  ) ارهز ماقم  تسا و  لضفا  س )  ) ارهز

دروم ای  هدش و  هتشون  هک  فقاوم  ریاس  رد  تنج و  رد  یـسرک ، رد  شرع ، رد  اهنامـسآ ، رد  نت ، جنپ  ءامـسا  بیترت  دوش . رکذ  س )  ) ارهز
. تسا هدوب  قسن  کبس و  نیمه  هب  دناهدوب  ییادخ  باطخ 

س)  ) هقیدص ترضح  سپس  و  ع )  ) نینمؤملاریما دعب  دنکیم ، رکذ  ار  شدوخ  مان  ادتبا  تسا ، نت  جنپ  زا  نخس  هک  اج  ره  رد  ادخ  لوسر 
هلـصافالب یلات و  س )  ) ءارهز ترـضح  ماقم  هک  دوشیم  مولعم  اذل  تسا ، هدش  تاعارم  ءامـسا  بیترت  نیا  ثیداحا  رابخا و  مامت  رد  ار و 

دوجو اب  دنناسکی ، هجردمه و  فیدرمه ، دش ، هتفگ  هک  یبلاطم  لئاضف و  بقانم و  رد  نت  جـنپ  هچ ، رگا  تسا ، ع )  ) نینمؤملاریما زا  دـعب 
مالک رد  اهنآ  یماسا  بیترت  زا  اققحم  هچنآ  یلو  دـشاب ، هتـشاد  فـالتخا  مه  اـب  تسا  نکمم  رگید  جاردـم  بتارم و  رد  ناـنآ  ماـقم  نیا 
ارهز ترـضح  ربمایپ و  زا  سپ  نینمؤملاریما  ماقم و  نیرتیلاع  ياراد  ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسا  نیا  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  ص )  ) ربمایپ

. دنتسه شنیرفآ  ناهج  رد  ماقم  نیرتالاو  بحاص  س ،)  ) همطاف زا  سپ  نینسح  وا ، زا  دعب  (س )
، تبقنم کی  نیا  زج  رگا  دشابیم و  رترب  رتلضفا و  رگید  ماما  هدزای  زا  س )  ) ارهز ترضح  هک  درک  میهاوخ  تباث  زین  ار  بلطم  نیا  ام  و 

. دوب یفاک  ترضح  نآ  تیالو  ماقم  تابثا  يارب  نیمه  دوبن ، وا  ناش  رد  يرگید  تلیضف 
: تسا هداهن  ياج  رب  شدوخ  زا  دعب  ياهدنیاپ  ياهیراگدای  اههنومن و  دوخ ، تما  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ 

يرـشب ياهزاین  عیمج  يوگباوج  ییادتها و …  ییادتقا و  یکـسمت ، یلمع ، یملع ، ياههنیمز  رد  ناکم ، نامز و  ره  رد  هک  ییاهیراگدای 
. دنشاب

، ام يادـتقم  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  نانچ  رگید  ترابع  هب  تسا ، كرتشم  میهـس و  روکذـم  نوئـش  ماـمت  رد  س )  ) هقیدـص ترـضح 
زا رـشب  عیمج  يارب  هکلب  ناناملـسم ، ام  يارب  اهنت  هن  تسا ، هنوگنامه  زین  س )  ) ارهز ترـضح  انیع  تسام ، یلو  ام و  ياـمنهر  اـم ، يداـه 
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. نیرخآ نیلوا و 
: دنکیم تیاور  سابع  نبا  تسا  ص )  ) ربمایپ اب  یتسود  ینمشد و  دننام  س )  ) ارهز ترضح  اب  یتسود  ینمشد و 

. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع و  هدنع  موی و  تاذ  اسلاج  ناک  ص )  ) هَّللالوسر نا  »
: لاقف

مهاداع و نم  داع  مهالاو و  نم  لاو  مهـضغبا و  نم  ضغبا  مهبحا و  نم  ببحاف  یلع ، سانلا  مرکا  یتیب و  لها  ءـالوه  نا  ملعت  کـنا  مهللا 
: لاق مث  کنم ، سدقلا  حورب  مهدیا  بنذ و  لک  نم  نیموصعم  سند ، لک  نم  نیرهطم  مهلعجا  مهناعا و  نم  نعا 

یلع همایقلا  موی  تلبقا  دـق  همطاف  یتنبا  یلا  رظنا  یناک  هنجلا و  یلا  نینموملا  دـئاق  تنا  يدـعب و  اـهیلع  یتفیلخ  یتما و  ماـما  تنا  یلع ، اـی 
فلا نوعبس  اهفلخ  نع  کلم و  فلا  نوعبس  اهراسی  نع  کلم و  فلا  نوعبس  اهیدی  نیب  کلم و  فلا  نوعبـس  اهنیمی  نع  رون ، نم  بیجن 

: لاق نا  یلا   … هنجلا -  یلا  یتما  تانموم  دوقت  کلم ،
: هَّللالوسر ای  لیقف  نیملاعلا . ءاسن  هدیسلا  اهنا  و  - 

؟ اهملاع ءاسن  هدیس  یها 
(: ص  ) لاقف

نوعبـس اهیلع  ملـسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهنا  نیرخالا و  نیلوالا و  نم  نیملاعلاءاسن  هدیـس  یهف  همطاـف  یتنبا  اـماف  نارمع ، تنب  میرم  كاذ 
: نولوقیف میرم -  هکئالملا  هب  تدان  امب  اهنودانی -  نیبرقملا و  هکئالملا  نم  کلم  فلا 

: لاقف ع )  ) یلع یلا  تفتلا  مث  نیملاعلاءاسن . یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصا و  هلا  نا  همطاف ، ای 
، یتیب لها  نم  ینقحلی  نم  لوا  اهنا  اهرـس و  ام  ینرـسی  اهءاسا و  ام  ینووسی  يداوف ، هرمث  ینیع و  رون  یه  ینم و  هعـضب  همطاف  نا  یلع  ای 

: لاق نا  یلا   … يدعب -  اهیلا  نسحاف 
یلو مهاداع و  نمل  ودع  مهبراح و  نمل  برح  مهملاس و  نمل  ملـس  مهـضغلا و  نمل  ضغبم  مهبحا و  نمل  بحم  ینا  كدهـشا  ینا  مهللا 

«. مهالاو نمل 
عمج نآ  نایم  رد  ترضح  نآ  ياعد  دنتـشاد ، روضح  زین  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دندوب و  هتـسشن  ص )  ) مرکا ربمایپ  يزور  »

: دوب نینچ 
اب رادـب و  تسود  ار  ناشناتـسود  ناـبحم و  سپ  دنتـسه ، نـم  دزن  مدرم  نـیرتزیزع  نـم و  نادـناخ  ناـنیا  هـک  ینادیم  بوـخ  وـت  اـهلاراب ،

نوصم و رانک و  رب  ناهانگ  عیمج  زا  رادـب ، اربم  كاپ و  اهیکاپان  عیمج  زا  ار  نانیا  امنب ، تناـعا  ار  ناـشنارای  اـمرف و  ینمـشد  ناشنانمـشد 
 …« امرف ناشدییات  سدقلاحور  هب  دوخ  بناج  زا  راد و  هاگن  ظوفحم 

: دیامرفیم هک  تسا  هدش  لقن  فلتخم  دراوم  رد  ع )  ) راهطا همئا  زا  رایسب  تایاور  )
دنمانیم سدقلاحور  ار  نآ  رابخا  عیمج  رد  هک  حور -  نیا  نتـشاد  رد  یناسنا  چیه  هک  رـشب ، مومع  حور  زا  ریغ  دنراد  یحور  نیموصعم 

. تسین فیدرمه  نانآ  اب  - 
. تسا تیالو  بحاص  ص )  ) مرکا ربمایپ  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  یحور  نامه  سدقلاحور 

همه رب  ع )  ) نیـسح دالوا  زا  رگید  ناماما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  ع )  ) یلع نآ  نتـشاد  اـب  هک  تسا  یـسدق  حور  ناـمه  نیا 
نیا نتـشاد  اب  تسا و  نآ  هدـنراد  زین  س )  ) هقیدـص ترـضح  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  دـییات  هب  هک  تسا  حور  نامه  نیا  دـنراد . تیالو  مدرم 

(. دشابیم هَّللا  هیلو  مه  ترضح  نآ  حور ،
: دهدیم همادا  نینچ  ص )  ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  ار  تیاور  سابع  نبا 

مرظن رد  نونکا  یئوگ  یتشهب و  يوس  هب  نامیا  لها  ورشیپ  مدقـشیپ و  وت  یتسه . نم  تما  ربهر  ماما و  نم و  نیـشناج  نم ، زا  دعب  یلع ، ای 
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بناـج زا  کـلم  رازه  داـتفه  هک  یلاـح  رد  تسا ، رون  زا  ياهقاـن  رب  راوس  تماـیق  زور  رد  س )  ) همطاـف مرتخد  هک  منیبیم  تسا و  مسجم 
نمؤم ياهنز  ماگشیپ  وا  دننکیم . شیهارمه  وا  رس  تشپ  زا  رازه  داتفه  يور و  شیپ  زا  رازه  داتفه  وا ، پچ  فرط  زا  رازه  داتفه  تسار ،

. دنوریم تشهب  يوس  هب  شهارمه  هک  تسا 
، تسا تشهب  يوس  هب  نانآ  ربهر  نم و  تما  نامیا  اب  نانز  رالاس  همطاف  مرتخد  یـشابیم و  نم  تما  نمؤم  نادرم  ياوشیپ  وت  یلع ،  …ای 

. تسا ناهج  ناوناب  يوناب  وا  هک  یتسرد  هب 
: دش ضرع 

؟ شدوخ نامز  رد  ناوناب  يوناب  ایآ  هَّللالوسر ، ای 
: دومرف ربمایپ 

. تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاع  نانز  رورس  ناهج و  ناوناب  يوناب  همطاف  مرتخد  یلو  دوب ، نارمع  تنب  میرم  شدوخ  نامز  رد  نانز  هدیس 
هک هنوگنامه  دنتسرفیم و -  دورد  مالـس و  وا  رب  برقم  هتـشرف  رازه  داتفه  دتـسیایم ، تدابع  بارحم  رد  هک  هاگنآ  هک  تسا  همطاف  نیا 

: دننکیم ادن  دنداد -  رارق  بطاخم  ار  میرم 
مرکا لوسر  هاگنآ  دـینادرگ . هزنم  كاپ و  اهیگدولآ  همه  زا  ار  وت  درک و  باختنا  ملاع  نانز  عیمج  نایم  زا  ار  وت  یلاعت  يادـخ  همطاف ، اـی 

: دومرف درک و  یلع  يوس  هب  ور 
دنـسپان زین  ارم  دـیآ ، دنـسپان  ار  ارهز  هچنآ  نم ؛ بلق  هویم  نم و  مشچ  رون  تسوا  تسا ؛ نم  ناج  نت و  هراپ  همطاف  هک  یتسرد  هب  یلع ، ای 

یلع ای  تسویپ . دهاوخ  نم  هب  منادناخ  زا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  دیامنیم . دنـسرخ  داش و  مه  ارم  دنک ، رورـسم  ار  وا  هچنآ  تسا و 
مرادیم تسود  هک  مریگیم ، هاوگ  ار  وت  نم  اهلاراب ، دندومن : اعد  نینچ  نیا  مرکا  ربمایپ  سپـس  نک …  یکین  وا  هب  یناوت  ات  نم ، زا  دـعب 

یتشآ حلـص و  رد  زا  نانیا  اب  يدرف  ره  دنک ؛ ینمـشد  نانیا  اب  هک  ار  یـصخش  مرادیم  نمـشد  درادـب و  تسود  ار  نانیا  هک  ار  یـسک  نآ 
نمـشد نم  مزیتس ؛ رد  وا  اـب  زین  نم  دـشاب  گـنج  رد  نت  راـهچ  نیا  اـب  هک  سک  ره  دوب و  مهاوخ  افـص  ملـس و  رد  وا  اـب  مه  نم  دـیآرد ،

«. درادب تسود  ار  نانآ  هک  متسه  یناسک  تسود  دنک و  ینمشد  نانیا  اب  هک  متسه  یناسک 
هک تسین  لوقعم  زگره  اریز  تسا  يربک  تیالو  بحاص  نیقی  روط  هب  س )  ) هقیدص ترـضح  روکذـم ، هفیرـش  تیاور  نتفرگ  رظن  رد  اب 

، دنادرگیم رورسم  ای  نیگمغ و  ار  س )  ) همطاف هچنآ  دشاب و  ص )  ) ربمایپ هب  تبسن  تبحم  ای  تاودع و  دننامه  وا  اب  یتسود  ای  ینمشد و 
. دشابن تیالو  ماقم  بحاص  وا  یلو  دیامن ، داش  ای  نوزحم و  زین  ار  ص )  ) لوسر ترضح 

زگره دوبیمن ، شدنزرف  ود  رسمه و  و  ص )  ) ردپ فیدر  رد  شتالاح  عیمج  رد  تمصع و  رد  تیالو ، رد  س )  ) هقیدص ترـضح  رگا  و 
ام  » شراتفگ مامت  دـیوگیمن ، هدوهیب  فازگ و  باسحیب و  نخـس  هک  ادـخ  لوسر  درکیمن . نایب  ار  روکذـم  بلاطم  ص )  ) مرکا ربماـیپ 

نانخـس دهاش  ار  ادـخ  هک  یماقم  رد  مهنآ  تسا ، یهلا  یحو  دـیوگیم  هچنآ  تسا ، ( 794 « ) یحوی یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا -  نع  قـطنی 
. دهدیم رارق  دوخ 

هکنانچ دریگیم ، هاوگ  شیوخ  راتفگ  رد  ار  ادـخ  هک  تسا ، لئاضف  بتارم و  نیا  غالبا  هب  رومام  ادـخ  بناج  زا  ص )  ) مرکا ربمایپ  ییوگ 
دـسرپیم و دـهاوخیم و  فارتـعا  رارقا و  زین  مدرم  زا  تـسا و  هداد  رارق  دـهاش  ددـعتم  فـقاوم  رد  شتلاـسر ، غـالبا  توـبن و  ماـجنا  رد 

: دشابیم نانآ  حیرص  باوج  راتساوخ 
«. تغلب یلب  تغلب … ؟ له  »… 

؟ مداد ماجنا  ار  مدوخ  تلاسر  ایآ  دیامرفیم  لاؤس 
: دونشیم باوج  سپس  و 

رارقا فارتعا و  مدرم  زا  دریگیم و  دـهاش  ار  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تیالو  غالبا  ماـگنه  مخ  ریدـغ  رد  هک  هنوگناـمه  يدرک . غـالبا  یلب 
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رومام لوئـسم و  ار  دوخ  هتـسویپ  ص )  ) ربمایپ سدقم  دوجو  هک  دسریم  رظنب  نینچ  شاب …  دهاش  اهلاراب  دهـشا …  مهللا  دهاوخیم … 
تسا یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  تساوخزاب  لاؤس و  دروم  هراومه  هک  دنکیم  ساسحا  یئوگ  دنادیم و  زین  س )  ) همطاف تیالو  غالبا 

و س )  ) همطاف لئاضف  ندرمشرب  نمض  شیوخ  راتفگ  رد  ررکم ، روط  هب  ترـضح  نآ  اذل  هن ، ای  يدرک  غالبا  ار  س )  ) ارهز تیالو  ایآ  هک 
؟ مدرک غالبا  ار  س )  ) ارهز تیالو  ایآ  شاب : دهاش  اهلاراب ؛ هک  دریگیم  هاوگ  ار  ادخ  اهراب  وا ، یتیالو  نوئش  حیرشت 

؟ مدناسر ار  ماغیپ  ایآ 
؟ مدرک ادا  یبوخ  هب  ار  بلطم  قح 

ع)  ) یلع هب  باـطخ  شنانخـس  زا  یتمـسق  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  نیا  تفرگ  روکذـم  تیاور  زا  ناوت  یم  هک  يرگید  هجیتن 
: دیامرفیم نینچ 

 … «. اهیلا نسحاف  یتیب …  لها  نم  ینقحلی  نم  لوا  اهنا  »
هعیدو نیا  و  امنب » یکین  وا  هب  یناوت  ات  سپ  تسا ، همطاف  مرتخد  دش . دهاوخ  قحلم  نم  هب  نم  نادـناخ  زا  هک  یـسک  نیلوا  یلع ، ای  ینعی  »

رد و  ص )  ) مرکا ربمایپ  شهاوخ  ندروآرب  شتـالاح  ماـمت  رد  هشیمه و  ع )  ) نینمؤملاریما دـصق  مینیبیم  اذـل  نک ، يرادـهگن  ار  تلاـسر 
لوسر یمارگ  رتخد  وا  ماقمالاو  رـسمه  هک  تهج  نیا  زا  اهنت  هن  هتبلا  تسا ؛ س )  ) رهطا يارهز  رطاخ  شیاـسآ  تیاـضر و  لیـصحت  هجیتن 

دنادیم و دهعتم  لوئـسم و  فظوم و  وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  یلع  تسا و  هَّللا  هیلو  س )  ) همطاف هک  رظن  نیا  زا  رتشیب  هکلب  تسا ، ص )  ) ادخ
اراد یلعا  دح  هب  ار  تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  نیمه  ًانیع  تسا ، هَّللایلو  هک  ع )  ) نینمؤملاریما هب  تبـسن  زین  س )  ) ارهز ترـضح  الباقتم 
راک هب  ار  شـشوک  یعـس و  لامک  يرگید  نآ  تیـصخش  تاعارم  يرادـهگن و  ظـفح و  رد  کـی  ره  سدـقم ، دوجو  ود  نیا  دـشابیم و 

رد س )  ) ارهز تدـهاجم  عافد و  تـالاح  هک  دوشیم  نشور  دریگ ، رارق  هعلاـطم  یـسررب و  دروم  تقد  هب  بلطم  نیا  رگا  نکیل  دـناهدرب .
میرح زا  عاـفد  يرادـهاگن و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  رگا  ًاـقیقحت  تسا ؛ هدوب  هداـعلاقوف  رایـسب  ریظنیب و  ع )  ) نینمؤملاریما تنایـص  ظـفح و 
شور زا  رترب  رتـهب و  يراـتفر  زگره  تسا ،-  هدومرف  شرافـس  هک  درکیم -  شرافـس  س )  ) ارهز هب  ادـکؤم  ار  ع )  ) نینمؤملاریما تیـالو 

. دوبن ریذپناکما  س )  ) همطاف
. دوب ریظنیب  ع )  ) نینمؤملاریما مظعالا  هَّللا  یلو  نوئش  يرادهگن  تبقارم و  رد  وا  راثیا  يراکادف و  یگتشذگ و  دوخ  زا 

رد هتـسویپ  و  ع )  ) یلع تمرح  ظفح  فورـصم  وا  يالاو  تمه  هراومه  دوب و  هدرک  شومارف  ـالماک  ار  دوخ  دوجو  هار  نیا  رد  س )  ) ارهز
لماک تفرعم  تریـصب و  ریظنیب و  هجوت  نیمه  دوب و  تیالو  عینم  ماقم  ربارب  رد  دوخ  یمالـسا  دـهعت  ماـجنا  نسح  تبقارم و  لاـمک  رکف 

(795 . ) دشابیم ترضح  نآ  دوخ  یهللا  هیلو  یلاع  هبترم  رگناشن  شماقم  یلاع  رسمه  تیالو  نوئش  هب  تبسن  همطاف 

ع)  ) تیبلها رگید  اب  حلص  گنج و  دننام  س )  ) ارهز ترضح  اب  حلص  گنج و 

ینمشد یتسود و  و  س )  ) همطاف اب  حلـص  ای  گنج و   » تسا و ع )  ) نینـسح نینمؤملاریما و  کیرـش  تیالو  ماقم  رد  س ،)  ) ارهز ترـضح 
. تسا نانآ » هب  تبسن  ضغب  ای  بح و  نینسح و  یلع و  اب  ملس  ای  برح و   » دننامه انیع  وا » هب  تبسن 

(: تسا ریز  حرش  هب  تسا  هدیدرگ  لقن  صوصخ  نیا  رد  هک  یتایاور  )
: دنکیم تیاور  نینچ  ص )  ) مرکا لوسر  زا  مقرا  نب  دیز   - 1

«. مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  نیسحلا : نسحلا و  همطاف و  یلعل و  هَّللالوسر  لاق  »
: دومرف نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هب  باطخ  مرکا  ربمایپ  »

افص حلص و  رد  وا  اب  زین  نم  دیآرد ، یتشآ  حلص و  رد  زا  امش  اب  هک  یسک  ره  مگنج و  رد  دشاب ، گنج  رد  امـش  اب  هک  یـسک  ره  اب  نم ،
«. دوب مهاوخ 
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: دومرفیم ترضح  نآ  هاگ  تسا ؛ هدش  لقن  فلتخم  تارابع  اب  تیاور  نیا 
«، مهملاس نمل  ملس  مهبراح و  نمل  برح  انا  »

: دیامرف نینچ  رگید  عقوم  رد 
«، متبراح نمل  برح  متملاس و  نمل  ملس  انا  »

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  و 
«، متملاس نمل  ملس  متبراح و  نمل  برح  انا  »

: دیامرفیم هکنیا  ای 
«. مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  »

نبا نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج  حیباصملا ، هاکـشم  رد  يزیربت  بیطخ  حیباصم ، رد  يوغب  كردتـسم ، رد  مکاح  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا 
خیرات رد  رکاسع  نبا  حیحـص ، عماج  رد  يذمرت  هباغلا ، دسا  رد  ریثا  نبا  یبقعلا ، رئاخذ  رد  يربط  نیدـلا  بحم  هیاهنلا ، هیادـبلا و  رد  ریثک 

(796 . ) دناهدرک لقن  ینس  هعیش و  ياملع  زا  رگید  یعمج  مجعم و  رد  یناربط  لوصف ، رد  غابص  نبا  ننس ، رد  هجام  نبا  ماش ،
: دیوگیم يرگید  تیاور  رد  مقرا  نب  دیز   - 2

نیسحلا نسحلا و  همطاف و  هعم  بلاط و  یبا  نب  یلع  ءاجف  رحلا  دتشا  یتح  هرظتنن  نحن  هیلا و  یحوی  هرجحلا ، یف  وه  هَّللالوسر و  عم  انک  »
مهلظی وه  انیلا و  ءاج  مث  انناکم ، نحن  انفقو  مهاتاف و  مهآر  ص )  ) هَّللالوسر جرخ  اـملف  هَّللالوسر ، نورظتنی  طـئاح  لـظ  یف  اودـعقف  (ع ،)

: لوقی وه  رخالا و  هفرطب  کسمم  یلع  بوثلا و  فرطب  اکسمم  هبوثب 
. مهبراح نمل  برح  مهملاس و  نمل  ملس  ینا  مهللا  مهبحاف ، مهبحا  ینا  مهللا 

(797 «. ) تارم ثالث  کلذ  لاقف 
مرگ تدـشب  اوه  دوش ، جراخ  قاتا  زا  ترـضح  نآ  ات  میدوب  یحو  مامتا  رظتنم  ام  دـش و  لزان  یحو  هک  میدوب  مرکا  ربمایپ  هارمه  يزور  »

راـظتنا لاـحب  يراوید  هیاـس  رد  دندیـسر و  هار  زا  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاـف ، وا  هارمه  بلاـط و  یبا  نب  یلع  ماـگنه  نآ  رد  دوـب ، هدـش 
شکرابم رظن  دیدرگ ، جراخ  قاطا  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یتقو  دیآ . نوریب  هرجح  زا  لوسر  ترضح  دسر و  نایاپ  هب  یحو  لوزن  ات  دنتـسشن ،

ترـضح هک  میدـید  میدوب ، هداتـسیا  دوخ  ياج  هب  هک  یلاح  رد  ام  دـنتفر و  نانآ  دزن  هب  ترـضح  داـتفا ، ع )  ) نینـسح همطاـف و  یلع و  رب 
تسد رد  شرگید  فرط  دوب و  هتفرگ  ابع  فرطکی  زا  شکرابم  تسد  اب  درک ، نایباس  نانآ  رـس  يالاب  رب  ار  شدوخ  يابع )  ) سابل لوسر 

. تشاد ياج  ابع  ریز  رد  هک  دوب  یلع 
: دومرف نینچ  ص )  ) ربمایپ هاگنآ 

حلـص و رد  نم  دشاب ، افـص  حلـص و  رد  نانیا  اب  هک  سک  ره  اب  اهلاراب ، رادـب ، ناشتـسود  زین  وت  سپ  مرادیم  تسود  ار  نانیا  نم  ایادـخ ،
«. دومن رارکت  راب  هس  ار  تاملک  نیا  دوب و  مهاوخ  گنج  رد  وا  اب  زین  نم  دگنجب  نت  راهچ  نیا  اب  هک  سک  ره  متسه و  یتشآ 

: دیوگیم هک  تسا  هدش  لقن  رکبوبا  زا  حرش  نیا  هب  يرگید  تیاور   - 3
. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع و  همیخلا  یف  هیبرع و  سوق  یلع  ءیکتم  وه  همیخ و  متخ  هَّللالوسر  تیار  »

: لاقف
دـلوملا و بیط  دـجلا  دیعـس  ـالا  مهبحیـال  مهـالاو ، نمل  یلو  مهبراـح ، نمل  برح  همیخلا ، لـها  ملاـس  نـمل  ملـس  اـنا  نیملـسملا ، رـشعم 

(798 «. ) هدالولا ءيدر  دحلا  یقش  الا  مهضغبیال 
نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  همیخ ، نآ  رد  دوـمن . هیکت  یبرع  ناـمک  کـی  رب  درک و  اـپرب  ياهمیخ  هک  مدـید  ار  مرکا  ربماـیپ  يزور  »

: تفگ دومرف و  نیرضاح  هب  ور  ترضح  نآ  دنتشاد . روضح 
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، دزیخ گنج  هب  نانیا  اب  سک  ره  متسه و  یتشآ  ملس و  رد  وا  اب  زین  نم  دشاب  افص  حلص و  رد  نانیا  اب  هک  یسک  ره  دینادب ، ناناملـسم  يا 
تخبـشوخ و نآ  رگم  ناشدرادیمن  تسود  درادـب ، تسود  ار  نانیا  هک  متـسه  یـسک  رادتـسود  نم  دوب ؛ مهاوخ  گنج  رد  وا  اب  مه  نم 

هدش هدییاز  ینماد  هدولآ  زا  هک  یتخبدب  صخـش  نآ  رگم  ناشدرادیمن  نمـشد  تسا و  هدـمآ  دوجوب  هزیکاپ  یناماد  زا  هک  يدـنمتداعس 
«. دشاب

. تسا هدرک  رکذ  هرضنلا  ضایر  رد  زین  يربط  ظفاح  ار  تیاور  نیا 
: دیوگیم حیبص   - 4

: لاقف انیلا  ص )  ) هَّللالوسر جرخف  هیحان ، اوسلجف  نیسحلا ، نسحلا و  همطاف و  یلع و  ءاجف  ص )  ) یبنلا بابب  تنک  »
: لاق هب و  مهللجف  يربیخ ، ءاسک  هیلع  ریخ و  یلع  مکنا 

(799 «. ) مکملاس نمل  ملس  مکبراح ، نمل  برح  انا 
. دنتسشن يرانک  رد  دندیسر و  هار  زا  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هک  مدوب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  ص )  ) مرکا ربمایپ  راظتنا  رد  يزور  »

: دومرف نانآ  هب  باطخ  دیدرگ  جراخ  هناخ  زا  ادخ  لوسر  هک  یتقو 
: دومرف درک و  نابیاس  نانآ  رس  رب  ار  شدوخ  يربیخ  يابع  سپس  دیتسه و  ریخ  رد  هتسویپ  امش 

«. مشابیم یتشآ  ملس و  رد  زین  نم  دشاب  افص  حلص و  رد  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  متسه و  گنج  رد  دگنجب ، امش  اب  یسک  ره  اب  نم ،
هباصا و رد  رجح  نبا  هباغلادـسا ، رد  ریثا  نبا  عمجم ، رد  یمثیه  نآرقلا ، ماکحا  رد  صاصج  طـسوالا ، مجعملا  رد  یناربط  ار  قوف  تیاور 

. دناهدرک لقن  نادنمشناد  زا  رگید  ياهدع 
: دیوگیم هریرهوبا   - 5

. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  یلع و  یلا  یبنلا  رظن  »
: لاقف

«. مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا 
: دومرف سپس  دنکفا و  ع )  ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، يوس  هب  رظن  ص )  ) مرکا ربمایپ  »

«. متسه افص  حلص و  رد  زین  نم  دشاب  یتشآ  ملس و  رد  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  مزیتس و  رد  دگنجب  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  نم ،
خیرات رد  رکاسع  نبا  عمجم ، رد  یمثیه  دنـسم ، رد  هلبانح  ماما  دادـغب ، خـیرات  رد  بیطخ  كردتـسم ، رد  مکاـح  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا 

. دناهدومن تیاور  ار  نآ  هعیش  نادنمشناد  زا  ياهدع  نینچمه  دناهدروآ . مجعم  رد  یناربط  قشمد و 
: تشاد هجوت  دیاب  دراد و  یسررب  تقد و  لمات ، ياج  رایسب  دش  رکذ  مجنپ  عوضوم  ناونع  تحت  هک  یتایاور 

عیمج رد  هصالخ  شطاشن و  رورـس و  نامز  رد  شیراتفرگ ، جـنر و  عقوم  رد  شحرف ، طاسبنا و  ماگنه  رد  شبـضغ ، لاـح  رد  هک  يرـشب 
دنـشاب و وا  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  هب  فظوم  رـشب  دارفا  مامت  دـشاب و  مدرم  همه  يادـتقم  عاطم و  راـیتخا ، بحاـص  شتـالاح  راوطا و 
ملـس و وا ، اب  حلـص  و  ص )  ) ربمایپ زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  و  ص )  ) ادخ لوسر  اب  تموصخ  وا  اب  ینمـشد  ربمایپ و  اب  یتسود  وا  هب  تبحم 
دوشیمن و يراج  وا  هرابرد  ماکحا  نیا  زگره  دشابن ، ص )  ) ربمایپ فیدرمه  تافـص ، رد  رگا  اقیقحت  دـشاب ؛ ص )  ) ادـخ لوسر  اب  یتشآ 

نوئـش تالاح و  عیمج  رد  هصالخ  یناسفن و  تافـص  رد  یقالخا ، مراـکم  لـئاضف و  رد  یناـسنا ، تاـکلم  رد  هک  يدرف  رگید  تراـبع  هب 
عوضخ و تعاطا و  هب  رومام  شلوسر  ادـخ و  ناـمرف  هب  مدرم  همه  دـنزن و  رـس  وا  زا  یفـالخ  نیرتکچوک  زگره  هک  دـشاب  يروط  يرـشب 

. دشابن ص )  ) مرکا ربمایپ  ياتمه  فیدرمه و  تافص  رد  هک  تسین  لوقعم  دنشاب ، وا  ربارب  رد  میلست 
هار رد  زج  دوشن و  رداـص  زا ا و  ادـخ  يهزاـجا  ناـمرف و  هب  زج  دروم -  چـیه  رد  یتـکرح -  یفرح ، ياهملک ، زگره  هک  یناـسنا  نآ  یلب ،

دـشاب ادخ  رما  هب  دیقم  دهعتم و  دودحم و  شتالاح ، مامت  رد  رادرک و  راتفگ و  رد  هتـسویپ  درادـنرب و  یمدـق  راگدرورپ  ياضر  تبحم و 
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الماک دروآ و  باسحب  شدوخ  اب  زیتس  ار  وا  اب  گنج  دنادب و  شدوخ  اب  یتشآ  ملس و  ار ، وا  اب  حلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هتسیاش  وا  اهنت 
فیدرمه و تیالو  نوئـش  رد  دـیاب  انیقی  ینابر ، تافـص  همه  نآ  یناسنا و  كاپ  سفن  نآ  بحاص  س )  ) ارهز يهمطاـف  هک  تسا  نشور 

(800 . ) دشاب ع )  ) نینسح یلع و  مرکا ، ربمایپ  اب  ناسکی  هجردمه و 

ناشیا هدنیآ  و  س )  ) ارهز همطاف  نأش  رد  ربمایپ  راتفگ 

هداد ربخ  دوشیم  ع )  ) تیبلها هب  هک  یئاهمتـس  زا  نآ ، رد  ص )  ) ربماـیپ هک  هدرک  لـقن  یحورـشم  تیاور  ساـبع  نبا  زا  قودـص  موحرم 
: هدومرف هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  بلاطم  زا  هلمج  زا  تسا ،

نم حور  نم و  لد  هویم  نم و  مشچ  رون  نم و  نت  هراـپ  وا  تسا ، نیرخآ  نیلّوا و  زا  ناـهج  ود  ناوناـب  رورـس  وا  س ،)  ) همطاـف مرتخد  اـّما 
يارب وا ، رون  دزادرپ ، تدابع  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  دوخ  تدابع  بارحم  رد  نوچ  تسا ، هّیـسنا  ءاروح  وا  دـشابیم ، نم  دوجو  رد  هک  تسا 

: دیامرفیم شناگتشرف  هب  دنوادخ  دشخردیم ، نیمز  لها  يارب  ناگراتس  رون  هکنانچ  دشخردیم ، نامسآ  ناگتشرف 
زا هنوگچ  هک  دینک  هدهاشم  هداتـسیا ، تدابع  يارب  نم  هاگـشیپ  رد  هک  دـیرگنب  تسا ، نم  نازینک  رورـس  هک  ارم  زینک  نم ، ناگتـشرف  يا  »

نمیا شتآ ، زا  ار  وا  نایعیـش  نم : هک  مریگیم  هاوگ  ار  امـش  تسا ، هدروآ  ور  نم  تدابع  هب  شبلق  همه  اب  دزرلیم و  شمادنا  نم ، فوخ 
(. متخاس نمیا  خزود  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  هک  امش ، دزن  مهدیم  یهاوگ  ای  . ) متخاس

: دیوگ ّفلؤم 
: دومرف راتفگ  نیا  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ

یناشیرپ هک  مرگنیم  یئوگ  ددرگیم ، دراو  وا  رب  نم  زا  دـعب  هک  متفایم  یبئاصم  ثداوح و  داـی  هب  مرگنیم  ار  س )  ) همطاـف هاـگره  نم 
هتـسکش شیولهپ  دوشیم و  هتـشادزاب  شزرا  هب  یباـیتسد  زا  ددرگیم و  بصغ  شّقح  دوشیم و  یمارتحایب  وا  هب  هدـش و  وا  هناـخ  دراو 

: دنکیم ادن  وا  ددرگیم ، طقس  شدنزرف  دوشیم و 
! ُهادَّمَُحم ای 

دایب یهاـگ  تسا ، ناـیرگ  نیگمغ و  نوزحم و  نم  زا  دـعب  هراومه  دـنکیمن ، يراـی  ار  وا  یـسک  یلو  دـبلطیم  يراـی  دونـشیمن  یباوج 
نیا زا  دوشیم  هدزتشحو  بش  ياههمین  هتـشگ و  التبم  نم  قارف  هب  هک  دروآیم  دایب  ینامز  هدـش و  عطق  شاهناخ  زا  یحو  هک  دروآیم 
زیزع ردـپ ، نارود  رد  هکنآ  زا  سپ  ار  دوخ  سپـس  دونـشیمن ، کنیا  یلو  دینـشیم ، هراومه  بش ، زامن  ماـگنه  ارم  نآرق  يادـص  هک  ور 

هکنانچ دنوشیم  نخس  مه  وا  اب  ناگتـشرف  دزاسیم ، وا  سنوم  ار  ناگتـشرف  دنوادخ ، ماگنه  نیا  رد  دباییم ، هدزمغ  ناشیرپ و  تفاییم ،
: دنیوگیم وا  هب  باطخ  ناگتشرف  دندشیم و  نخسمه  میرم  ترضح  اب 

. َنیعِکاّرلا َعَم  یِعَکْرا  َو  يِدُجْسا  َو  ِکِّبَِرل ، ِیُتْنُقا  هَمِطاف  ای  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  كَرَّهَط  َو  ِكافَطِْصا  َهَّللا  َّنِا  هَمِطاف  ای 
! همطاف يا  »

! همطاف يا  دومن ، زاتمم  نایناهج ، ناوناب  همه  رب  تخاس و  كاپ  دیزگرب و  درک و  رایتخا  ارت  دنوادخ 
«. دروآ ياج  هب  عوکر  ادخ ، هاگرد  ناعکار  اب  نک و  هدجس  تدابع و  ار  دوخ  يادخ 

، دتسرفیم وا  يراتسرپ  هب  ار  نارمع  رتخد  میرم  ترضح  دنوادخ  دراد ، راتسرپ  هب  زاین  هدش و  رامیب  دنمدرد و  وا  هک  منیبیم  یئوگ  سپس 
: دنکیم زاین  زار و  نینچ  ادخ  اب  تقو  نآ  رد  دنک ، يراتسرپ  وا  زا  ات 

«. نک قحلم  مردپ  هب  ارم  ماهتشگ ، هدرسفا  ناتسرپایند  زا  ماهدش و  هتسخ  ریس و  یگدنز  زا  ایادخ  »
هدـش و بصغ  شقح  تسا و  نیگمغ  نوزحم و  هک  یلاح  رد  تسا  نم  تیبلها  زا  درف  نیتسخن  وا  دزاسیم ، قحلم  نم  هب  ار  وا  دـنوادخ 

: منکیم ضرع  ادخ  هب  ماگنه  نیا  رد  ددنویپیم ، نم  هب  دناهتشک ، ار  وا 
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، نک رود  دوخ  تمحر  زا  دندرک ، ملظ  وا  هب  هک  ار  یناسک  ایادخ  »
تبرـض وا  يولهپ  هب  هک  ار  نانآ  امن و  راوخ  دـندومن ، ناشیرپ  ار  وا  هک  ار  نانآ  امرف و  تازاـجم  دـندرک ، بصغ  ار  وا  قح  هک  ار  ناـنآ  و 

«. نک دلخم  خزود  شتآ  رد  دندومن ، طقس  ار  وا  كدوک  دندز و 
: دنیوگیم ناگتشرف  ماگنه ، نیا  رد 

! نیمآ
(801 … «. ) ناسرب تباجتسا  هب  ایادخ  »

س)  ) ارهز همطاف  یلیفط  هب  ملاع 

. دمآیمن دوجو  هب  تقلخ  ناهج  وا  دوجو  نودب  هک  تسه  هدوب و  برقم  نانچ  نآ  یهلا  هاگدید  زا  س )  ) ارهز همطاف 
. تسا ناهج  ود  ره  زیزع  يوناب  نآ  تکرب  نمی و  هب  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  هچره  نیاربانب 

: دننکیم لقن  ملاع  راگدرورپ  زا  ادخ ، ربمایپ  هچنانچ 
: یلاعت هَّللا  نع  یبنلا  نع 

! دمحا ای 
(802 . ) امکتقلخ امل  همطاف  الول  کتقلخ و  امل  الول  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول 

! یهلا ربمایپ  يا  »
ایند هب  زین  ار  یلع  وت و  دوبن ، س )  ) همطاـف هچناـنچ  مدرکیمن و  قـلخ  ار  وـت  دوـبن  ع )  ) یلع رگا  مدـیرفآیمن و  ار  ناـهج  يدوـبن  وـت  رگا 

.« مدروآیمن
: تفگ دیاب  هصالخ  روط  هب  هک  یتامدقم  کی  اب  یلو  دشابن ، مضه  لباق  رکفت  نودب  تسخن و  هلحرم  رد  ثیدح  نیا  دیاش 

ممتم لـمکم و  زین  فدـه  رظن  زا  و  دنـشابیم . تخرد  کـی  گرب  خاـش و  هدوب و  یکی  یگمه  ع )  ) شموـصعم تیبلـها  یهلا و  ربماـیپ 
مالسا و نییآ  دراد ، هتـشاد و  یگتـسب  وا  موصعم  نادنزرف  وا و  دوجو  هب  مالـسا  لامک  هک  س )  ) همطاف روصت  نودب  نیاربانب ، دنرگیدکی ،

. دوب دهاوخ  غورفمک  عاعشمک و  ع )  ) نینمؤملاریما تیالو  و  ص )  ) ربمایپ تلاسر 
. دنشابیم تیالو  تلاسر و  فادها  شخب  هجیتن  شنادنزرف  تیالو و  هانپ  س )  ) ارهز دوجو  تلاسر و  لمکم  ع )  ) یلع تیالو  يرآ 

: دنیامرفیم ص )  ) ادخ ربمایپ  هنیمز  نیا  رد 
(803 .« ) همیقلا موی  دحاو  ناکم  یف  دقارلا  اذه  نیذه و  كایا و  ینا و  »

: دندومرف س )  ) همطاف شرتخد  هب  باطخ  دوب ، تحارتسا  لوغشم  ع )  ) یلع هک  یلاح  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  رد  ص )  ) ادخ لوسر 
. دوب میهاوخ  ناکم  هلزنم و  کی  رد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  یگمه  یلع )  ) هدـننک تحارتسا  نیا  و  نیـسح ) نسح و   ) دـنزرف ود  نیا  وت و  نم و 

(804)

نوناق قوفام  س )  ) همطاف

: تسا هدمآ  یتح  تسا و  نایبرم  ناگرزب و  اب  طابترا  رد  هژیوب  بدا  تاعارم  مالسا  یشزرا  ياهرایعم  زا  یکی 
 … دشابیم جراخ  ام  ثحب  عوضوم  زا  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  يدایز  تایاور  تایآ و  درادن . نامیا  درادن ، بدا  هک  یسک 

، ترضح نآ  باقلا  تاعارم  نودب  ص ،)  ) یهلا ربمایپ  اب  رادید  ماگنه  نیقفانم  اهنامیالا و  فیعـض  زا  یهورگ  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد 
ناناملـسم نینمؤم و  هلیـسو  نیدـب  داتـسرف و  ار  رون  هروس  هس  تصـش و  هیآ  لاعتم  دـنوادخ  دـندزیم ، ادـص  ار  راوگرزب  نآ  مسا ، اب  اهنت 
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. دننک باطخ  ار  ترضح  نآ  هَّللایبن »  » ای هَّللالوسر و  ای  ریبعت : اب  دنتشگ  رومأم 
، هَّللالوسر ای  بقل ، اب  ار  مردـپ  رادـید ، ماگنه  نارگید  لثم  مه  نم  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  س )  ) ارهز همطاـف  ترـضح  زا 

ترـضح نآ  نم ، باـطخ  ربارب  رد  یلو  مدومن ، نینچ  راـب  نیدـنچ  مدرکیم و  يراددوـخ  ناـج  ردـپ  نتفگ : زا  مدادیم و  رارق  بطاـخم 
: دندومرف نم  هب  باطخ  سپس  دادیمن . باوج  دوب و  تکاس 

! همطاف ای 
رگا وت  تسا ، نیبرترب  دوخ  رگمتـس و  نشخ و  دارفا  هب  هیآ  باطخ  وت . زا  نم  ینم و  زا  وت  هدـشن . لزاـن  وت  تیبلـها  وت و  قح  رد  هیآ  نیا 

(805 . ) تسا دنوادخ  تیاضر  نم و  لد  تایح  ثعاب  یشور  نینچ  تسا و  رتهب  ینک  باطخ  ردپ  ارم 
؟ دنراد شزرا  شربمایپ  ادخ و  هاگشیپ  رد  ینازیم  هچ  ات  ع )  ) شتیبلها همطاف و  هک  دهدیم  ناشن  ثیدح  نیا 

: تسا هدمآ  هطبار  نیا  رد  يرگید  ثیدح  رد  یتح  و 
: درک ضرع  دزد  دننک ، عطق  ار  وا  تسد  تشگنا  راهچ  داد  روتسد  ترضح  درک و  يدزد  ص )  ) ربمایپ نامز  رد  یصخش 

! هَّللالوسر ای 
؟ ینکیم عطق  ارم  تسد  ایآ  مراد ، مالسا  رد  یقباوس  نم 

: دندومرف مالسا  یمارگ  لوسر 
. درک نوزحم  ار  وا  دیسر و  همطاف  شوگ  هب  ربخ  نیا  دشاب . همطاف )  ) مرتخد هچ  رگا  یتح  درادن ، ضیعبت  یهلا  نوناق 

دومن نالعا  هلیسو  نیدب  دناوخ و  ترضح  نآ  رب  ار  ( 806 … « ) کلمع نطبحیل  تکرشا  نئل   » يهیآ هتشگ و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد 
(807 . ) تسا كرش  ربارب  شتسد  ندیرب  وا و  لد  نتسکش  تسادج و  نارگید  زا  همطاف  باسح  هک 

رگید ءایبنا  رب  س )  ) همطاف تلیضف 

هک تسا  هدـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رگید  ربتعم  ثیداحا  قبط  دـنراد و  يرترب  ص )  ) ادـخ لوسر  زج  نیـشیپ  ناربمایپ  رب  ع )  ) راهطا همئا 
ياـتمه وفک و  س )  ) همطاـف ترـضح  هک  مینادیم  موس  يوس  زا  و  دـنراد . يرتـشیب  تلیـضف  ع )  ) همئا ریاـس  هب  تبـسن  ع )  ) نینمؤـملاریما

اعدا نیا  دـشیمن و  ادـیپ  تاـقولخم  ناـیم  رد  نیمز و  يور  رد  ترـضح  نآ  يارب  ییاـتمه  دوبن ، ع )  ) یلع رگا  تسا و  ع )  ) نینمؤـملاریما
هب ياهنومن  كربت  ناونع  هب  تسا و  هدیـسر  ام  تسد  هب  ربتعم  عبانم  رد  عیـشت  تنـس و  لها  قیرط  زا  هک  تسا  یناوارف  ثیداـحا  نومـضم 

. تسا رترب  ناگمه  رب  شرهوش  ردپ و  زج  س )  ) همطاف ترضح  نیاربانب  میرادیم ، میدقت  ناگدنناوخ  تمدخ 
: تسا هدمآ  ع )  ) اضر ماما  ترضح  و  ع )  ) قداص ماما  ترضح  یهلا و  يوس  زا  لیئربج  بانج  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  یتایاور  رد 

: لوقی لج  زع و  هَّللا  نا  »
(808 « ) هنود نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  همطافل  ناک  امل  ایلع  قلخا  ملول 

: دیامرفیم دنوادخ  »
.« وا ریغ  مدآ و  هاوخ  دشیمن  ادیپ  س )  ) همطاف يارب  ییاتمه  نیمز  يور  رد  مدرکیمن ، قلخ  ار  یلع  رگا 

ياـهباتک رد  زین  گرزب  ياـملع  دـیامنیم و  تباـث  ادـخ  لوسر  زج  هَّللا  قلخ  اـم  ءاـیبنا و  ماـمت  رب  ار  ع )  ) ارهز یلع و  يرترب  ثیدـح  نیا 
ص)  ) ادخ ربمایپ  زا  ار  يربتعم  ثیدـح  تنـس  لها  قیرط  زا  دوعـسم ، نب  هَّللادـبع  اهنیا  رب  هوالع  دـنراد …  ییاهثحب  هنیمز  نیا  رد  یمالک 

: تفگ لیئربج  هک  دنکیم  لقن 
! ادخ لوسر  يا 

(809 . ) دناهدش ثوعبم  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  وت و  تیالو  يارب  یهلا  ناربمایپ  مامت 
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زا دـنرگیدکی ، ياتمه  وفک و  ع )  ) همطاف یلع و  نوچ  و  ( 810 ، ) درادربرد همدقم  رب  ار  همدقملا  يذ  تلیضف  تفارـش و  زین  ثیدح  نیا  و 
. تسا مدقم  نیشیپ  يایبنا  رب  س )  ) همطاف زین  تهج  نیا 

: دنیامرفیم س )  ) همطاف شردام  دروم  رد  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  هرخالاب  و 
(811 . ) هکئالملا ءایبنالا و  شحولا و  ریطلا و  سنالا و  نجلا و  نم  هَّللا  قلخ  نم  عیمج  یلع  هعاطلا  هضورفم  ناک  دقل 

. تسا هدرک  بجاو  هکئالم  ناربمایپ و  تاناویح و  اهناسنا و  اهنج و  رب  یتح  شتاقولخم  مامت  رب  ار  س )  ) همطاف تعاطا  دنوادخ 
رب یناحجر  هک  ثیداحا  ریاس  رد  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  س )  ) ارهز تعاطا  و  ، ) دراد یطوسبم  ثحب  ثیدح  نیا  هچرگ 

ملاع رد  ولو  نیـشیپ  يایبنا  تعاـطا  هک  مینکیم  هدافتـسا  رگید ، هلدا  بلاـطم و  رب  دـیوم  ناونع  هب  یلو  تسا ). هدـمآ  دـنراد  ثیدـح  نیا 
. تسا هدمآ  بجاو  ناونع  هب  س )  ) ارهز همطاف  زا  نیوکت 

ملاع نانز  رورس  س )  ) همطاف

کی تشاد ، دـهاوخ  قوـفت  ناـنز  ماـمت  رب  نیرب  تشهب  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  تسا و  یتـسه  ناـهج  نز  نـیرترب  س ،)  ) ارهز همطاـف  هـکنیا 
. تسا هدیدرگ  حیرصت  نآ  هب  یعیش  ینس و  ربتعم  عبانم  رد  ددرگیم و  جاتنتسا  دایز  تایاور  زا  هک  تسا ، ملسم  عوضوم 

ار هلأـسم  راـصتخا  روـط  هب  دـیاب  هک  تسه ، یهباـشم  ياـهریبعت  زین  میرم  ترـضح  نوـچ  يرگید  ناـنز  دروـم  رد  عوـضوم ، نیا  رد  یلو 
. مییامن صخشم 

: دنیامرفیم ادخ  لوسر 
(812 . ) تسا نیمز  يور  ناسنا  نیرتهب  بسن  بسح و  هداوناخ و  تهج  زا  ًاتاذ و  س )  ) همطاف مرتخد 

: دنیامرفیم رگید  ثیدح  کی  رد  و 
. دـشابیم نیمز  يور  نز  نیرترب  س )  ) همطاف ناـشردام  دـننیمز و  يور  ناـسنا  نیرتهب  ناشردـپ  نم و  زا  دـعب  نیـسح  نسح و  منادـنزرف 

(813)
: تسا هدمآ  ترضح  نآ  زا  یموس  ثیدح  رد  و 

(814 . ) تسا نایملاع  نانز  رورس  س )  ) همطاف
: دنیامرفیم یهلا  ربمایپ  مراهچ ، ثیدح  رد  هرخالاب  و 

ناشردام تشهب و  لها  ناـناوج  نارورـس  نیـسح  نسح و  هک  داد  هدژم  شنانخـس  نمـض  رد  دوب و  هقباـسیب  هک  دـش  لزاـن  نم  هب  یکلم 
(815 . ) تسا تشهب  لها  نانز  رورس  س )  ) همطاف

هک دوشیم  هدافتـسا  دـش ، طبـض  یقرواپ  رد  اهنآ  سردآ  دـیدرگ و  لقن  تنـس  لها  عبانم  زا  اـهنآ  رتشیب  هک  هناـگراهچ  ثیداـحا  نیا  رد 
. تسا تشهب  ناهج و  نانز  نیرترب  س )  ) ارهز همطاف 

یفرعم ملاع  نانز  نیرترب  ار  میرم  ترـضح  مود  لهچ و  هیآ  نارمعلآ  هروس  رد  دیجم  نآرق  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  تروص  نیا  رد 
!؟ تسا مادک  رما  تقیقح  میرم ؟ ای  تسا  رترب  س )  ) همطاف ایآ  دنکیم ،

: دندومرف باوج  رد  ترضح  نآ  درک و  ع )  ) قداص ماما  زا  دایز  نب  نسح  ار  لاؤس  نیا 
یلو ددرگیمن ، اهنز  ریاس  لماش  تسا و  میرم  دوخ  ناـمز  هب  دودـحم  طوبرم و  دـنکیم  یفرعم  ملاـع  ناـنز  رورـس  ار  میرم  نآرق ، هکنیا 

(816 . ) تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاع  لها  تشهب و  لها  نانز  رورس  س )  ) همطاف
هیـسآ و هجیدـخ ، میرم ، تارـضح : زا  هدومن و  هصالخ  رفن  راهچ  رد  ار  ملاع  نانز  نیرترب  رگید ، ثیداحا  یخرب  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال 

. دنادیم نانآ  نیرترب  ار  س )  ) همطاف هدروآ و  نایم  هب  يرکذ  همطاف 
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ریاس نایم  رد  ریظنمک  تالامک  ياراد  ناهج و  زاتمم  نانز  زا  نادـنچ  ره  هیـسآ  ترـضح  هجیدـخ و  ترـضح  میرم و  ترـضح  نیاربانب ،
(817 . ) دشابیم یتسه  نانز  يهمه  نایم  رد  ریظنیب  ناسنا  کی  ص )  ) ادخ ربمایپ  رتخد  س )  ) همطاف یلو  دنشابیم ، نانز 

هلهابم رد  تکرش 

ِهَّللا َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  مکَسُْفنَا  َو  انَـسُْفنَا  َو  مُکَءاِسن  َو  مکَءاْنبَا  انَءاْنبَا و  ُغْدَن  اَولاعَت  لُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  نِم  ِهیف  َکَّجاح  ْنَمَف  »
(818 « ) َنیبِذاکلا یَلَع 

نامنانز و ناتنارـسپ و  نامنارـسپ و  دـییایب  وگب  دـنک ، هجاحم  وت  اب  هدـمآ ، لـصاح )  ) ار وت  هک  یـشناد  زا  سپ  هراـب )  ) نیا رد  هکره  سپ  »
.« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  سپس  دیناوخارف ، ار  دوخ  کیدزن  ناشیوخ  امش  کیدزن و  ناشیوخ  ام  ناتنانز ،
ماما یلع و  ماما  ینعی  تسا ؛ هدـش  لزان  ع )  ) توبن تیبلها  دروم  رد  قوف  هفیرـش  هیآ  هکنیا  هب  دـنراد  عامجا  ثیدـح  ناـیوار  نارـسفم و 
دارم و  س )  ) ارهز همطاف  انئاسن »  » زا دارم  نیـسح و  نسح و  هیآ  رد  انئانبا »  » يهملک زا  دارم  ( 819 ( ) س  ) همطاف و  ع )  ) نیسح ماما  نسح و 

. تسا هَّللالوسر  سفن  وا ، سفن  عقاو  رد  هک  دشابیم  ع )  ) یلع ماما  انسفنا »  » زا
؟ تسا هدوب  هچ  هیآ  لوزن  ببس 

لقن نینچ  هصالخ  روط  هب  یتارییغت ، كدـنا  اب  هک  تسا  هدـش  دراو  تنـس  لها  قیرط  زا  یناوارف  ثیداـحا  هلهاـبم ، هیـضق  لـصا  ظـفح  اـب 
: دناهدرک

نارجن نایحیسم  نوچ  ص )  ) مرکا ربمایپ 
هک بقاـع »  » هب دنتـشگرب ، دوخ  يهناـخ  هب  هک  یناـمز  مینک ، يرکف  نآ  هراـبرد  اـت  هد  یتـلهم  اـم  هب  دـنتفگ  درک ، توعد  هلهاـبم  يارب  ار 

: دنتفگ دوب ، ناشیأر  بحاص 
؟ تسیچ وت  يأر  مینک ؟ هچ  حیسملا  دبع  يا 

: تفگ
! يراصن تعامج  يا 

. تسا یهلا  هداتسرف  ربمایپ و  ص )  ) دمحم دیاهدیمهف ، هک  مسق  ادخ  هب 
گرزب کچوک و  هکنآ  زج  درکن  هلهابم  شموق  اب  يربمایپ  چـیه  تسا و  لطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  هک  هدیـشک  شیپ  ار  یعوضوم  کنیا 

اب هک  تسا  نآ  حالـص  دش . میهاوخ  كاله  ام  مامت  دـینز  تسد  نآ  هب  مه  امـش  رگا  هک  منیبیم  نانچ  نونکا  دندیـسر ، تکاله  هب  نانآ 
ص)  ) ربمایپ دندمآ ، هلهابم  يارب  دش و  حبص  دینارذگب . راگزور  هدوب ، دوخ  نیدب  هتشگرب و  دوخ  راید  يوس  هب  دینک و  يدادرارق  دمحم 

ناور س )  ) همطاف رس  تشپ  ع )  ) یلع وا و  رس  تشپ  س )  ) همطاف تفرگ و  ار  ع )  ) نسح تسد  تسد ، کی  اب  شوغآ و  رد  ار  ع )  ) نیسح
. دندش

: دومرف ص )  ) ربمایپ
. دییوگب نیمآ  امش  مدرک ، نیرفن  نم  یتقو 

: تفگ دید  لاح  نآ  هب  ار  شناهارمه  و  ص )  ) ربمایپ نوچ  نارجن  فقسا 
! يراصن تعامج  يا 

نانچ ار  هوک  نآ  ادـخ  دـنک  لیاز  دوخ  ياـج  زا  ار  یهوک  هک  دـننک  تساوخ  رد  ادـخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ار  ییاـههرهچ  نم  دـینک  هجوت 
: دنتفگ ناینارصن  دنامیمن . یقاب  نیمز  يور  رد  ینارصن  چیه  دیوشیم و  كاله  امتح  هک  دینک  هلهابم  نآ  اب  ادابم  دنک .

! مساقلاوبا يا 
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. میشاب تباث  دوخ  نید  رب  مه  ام  میراذگاو ، تدوخ  نید  هب  ار  وت  مینکن . هلهابم  وت  اب  هک  تسا  نآ  رب  نامیأر 
: دومرف ترضح 

. دندومن عانتما  نانآ  دشاب . مه  امش  ررض  هب  تسا  ناشیا  ررض  هب  هچنآ  امش و  عفن  هب  تسا  ناناملسم  عفن  هب  هچنآ  ات 
: دومرف ترضح 

. منکیم گنج  هب  توعد  ار  امش  سپ 
: دنتفگ

ضوع رد  يرادن ، زاب  نامنید  زا  یناسرتن و  ار  ام  ینکن و  گنج  ام  اب  هک  مینکیم  هحلاصم  وت  اب  نکیل  تسین ، برع  اب  گنج  تقاط  ار  ام 
. میهدب وت  هب  نینهآ  هرز  یس  بجر و  هام  رد  رگید  رازه  رفص و  هام  رد  نآ  يات  رازه  هلح ، رازه  ود  لاس  ره  رد  میهدب . هیزج 

: دومرف ص )  ) مرکا لوسر  درک . هلماعم  اهنآ  اب  روطنامه  ترضح 
هدش خسم  زارگ  نومیم و  تروص  هب  دندومنیم  هلهابم  رگا  دش و  کیدزن  نارجن  لها  هب  تکاله  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادـخ  هب 

رب رتشیب  لاسکی  دنتـشگیم و  لصأتـسم  هراچیب و  ناشناتخرد  يالاب  ياههدـنرپ  یتح  نارجن  لها  یمامت  دـشیم . شتآ  ناـنآ  رب  ناـبایب  و 
(820 . ) دندشیم كاله  یمامت  هک  تشذگیمن  يراصن 

یهلا بضغ  بجوم  س )  ) ارهز همطاف  مشخ 

(821  ) مکاح
: زا لقن  هب 

: تسا هدروآ  ع )  ) یلع
: دومرف س )  ) همطاف هب  ص )  ) ادخ لوسر 

.« دوشیم دونشخ  وت  ياضر  اب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  اب  دنوادخ  »
. دناهدرک تیاور  ( 824  ) یقتم و  ( 823  ) رجح نبا  ( 822  ) ریثا نبا  نینچمه  ار  ثیدح  نیا 

: تسا هدروآ  ع )  ) یلع زا  یملید  زا  لقن  هب  ( 825  ) مکاح
« همطاف يدونشخ  اب  دوشیم  دونشخ  همطاف و  مشخ  اب  دوشیم  نیگمشخ  ّلجوّزع  دنوادخ  »

. دنکیم رکذ  میعنوبا  یناربط و  یلعیوبا و  زا  لقن  هب  ار  ثیدح  فالتخا ) یمک  اب   ) هرابود هحفص  نامه  رد 
ادخ لوسر  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) یلع زا  دنکیم ، نآ  تحص  هب  فارتعا  هک  يدنـس  اب  یناربط  زا  لقن  هب  ( 826  ) لادتعالا نازیم  رد  یبهذ 

: دومرف س )  ) همطاف هب  (ص )
. دوشیم دونشخ  وت  ياضر  اب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  اب  راگدرورپ  انامه 

: دسیونیم ع )  ) یلع زا  لقن  هب  يربط  بحم 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

. دوشیم دونشخ  وت ، ياضر  اب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  اب  دنوادخ  انامه  همطاف ،
! تسا تفگش 

زا یتیاور  زین  نیـشیپ  لصف  لوا  رد  دـنکیم -  بضغ  همطاف  بضغ  رثا  رد  دـنوادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تحارـص  اب  باـب  نیا  ثیداـحا 
زین ار  ص )  ) ادـخ لوـسر  س ،)  ) همطاـف مشخ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  نینچمه  و  تشاد -  تلـالد  نومـضم  نیمه  رب  هک  مـیدروآ  يراـخب 

: دسیونیم يراخب  دوخ  همه  نیا  اب  دنکیم ، كانمشخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 519 

http://www.ghaemiyeh.com


.« تفر ایند  زا  هکنآ  ات  درکیم  يرود  وا  زا  درک و  بضغ  رکب  یبا  رب  ص )  ) ادخ لوسر  تخد  همطاف  »
: دسیونیم ربیخ » هوزغ   » باب رد  نینچمه 

.« تفر ایند  زا  ات  تفگن  نخس  وا  اب  درک و  يرود  رکب  یبا  زا  همطاف  »
. دنکیم رارکت  ار  نومضم  نامه  زین  ضئارفلا  باتک  رد 

. دناهدروآ ار  تیاور  نیا  زین  ( 829  ) یقهیب و  ( 828  ) لبنح نب  دمحا  (، 827  ) ملسم
: دسیونیم ( 830  ) يذمرت

: تفگ رمع  رکب و  یبا  هب  س )  ) همطاف
. تفر ایند  زا  ات  تفگن  مه  نخس  و  میوگن » نخس  امش  اب  زگره  ادخ  هب  دنگوس  »

! یبوط زا  دارم 

: دومرف ع )  ) رقاب ماما 
: دومرف دش ، لاؤس  بآم » نسح  مهل و  یبوط  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا   » يهفیرش هیآ  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا 

. تسا تشهب  رد  شاهخاش  نم و  هناخ  رد  شاهشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط 
: دش هتفگ 

! هَّللالوسر ای 
رد شاهخاش  همطاف و  یلع و  هناخ  رد  شاهشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  نآ  هک  دـیدومرف  امـش  دـش و  لاؤس  ًالبق  امـش  زا  نآ  هراـبرد 

. دشابیم تشهب 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

(831 . ) تساج کی  رد  همطاف  یلع و  هناخ  نم و  هناخ  تمایق  رد  انامه 

حون یتشک  و  س )  ) ارهز ترضح 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 
زا دـعب  دـنک . عطق  ار  جاس  تخرد  ياههتخت  هک  داد  روتـسد  وا  هب  دـنک ، دوبان  ار  حون  موق  هک  دومرف  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یماـگنه  »
نآ رد  خیم  رازه  هن  تسیب و  دصکی و  هک  ياهچقودنـص  داد و  ناشن  وا  هب  ار  یتشک  لکـش  دمآ و  دورف  لیئربج  دنک . هچ  تسنادن  ندیرب 
وا تسد  رد  خـیم  نآ  دز ، اهنآ  زا  یکی  هب  ار  شتـسد  تفرگ  راک  هب  یتشک  نآ  رد  ار  اـهنآ  ماـمت  خـیم  جـنپ  زا  ریغ  يو  دروآ . شیارب  دوب 
هب ایوگ  حیصف و  نابز  هب  ار  خیم  نآ  دنوادخ  دش . هدزتفگش  ریحتم و  حون  دیشخرد ، نامـسآ  طسو  رد  ینارون  ياهراتـس  نوچمه  هدیبات 

: تفگ دروآ و  قطن 
: تفگ وا  هب  حون  دمآ ، وا  دزن  لیئربج  مشابیم . ص )  ) هّللادبع نب  دمحم  ترضح  ناربمایپ  نیرتهب  مان  هب  نم 

! لیئربج يا 
؟ ماهدیدن نآ  هیبش  يزیچ  نونکات  هک  تسا  یخیم  هچ  نیا 

: تفگ
. تسا ص )  ) هَّللادبع نب  دمحم  ترضح  نیرخآ ، نیلوا و  ياهناسنا  نیرتهب  مان  هب  خیم  نیا 

، درک نشور  ار  فارطا  دیـشخرد و  نآ  زا  يرون  دز ، مود  خیم  هب  ار  شتـسد  دـعب  تفرگ . راک  هب  یتشک  تسار  يولج  تمـسق  رد  ار  نآ 
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: دیسرپ ع )  ) حون
؟ تسیچ خیم  نیا 

: داد خساپ  لیئربج 
. تسا ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  شیومع  رسپ  ردارب و  خیم 

. درک نشور  ار  فارطا  دیشخرد و  زین  نآ  دز ، موس  خیم  هب  ار  شتسد  دعب  دیبوک . یتشک  پچ  تمس  ولج  رد  ار  خیم  نآ 
: تفگ وا  هب  لیئربج 

. تسا س )  ) همطاف خیم  نیا 
هب درک . نشور  ار  فارطا  دیشخرد و  زین  نآ  دز ، مراهچ  خیم  هب  ار  شتسد  دعب  دیبوک . ص )  ) لوسر ترضح  شردپ  خیم  رانک  رد  ار  نآ 

: تفگ وا 
. تسا ع )  ) نسح خیم  نیا 

. دش كانمن  دش و  دنلب  هیرگ  يادص  دیـشخرد و  يرون  دز ، مجنپ  خیم  هب  ار  شتـسد  دـعب  دـیبوک . ع )  ) یلع شردـپ  خـیم  رانک  رد  ار  نآ 
: دیسرپ حون 
! لیئربج يا 

؟ تسیچ من  يرت و  نیا 
: داد خساپ 

. تسا ع )  ) ءادهشلادیس یلع  نب  نیسح  خیم  نیا 
. دیبوک شردارب  خیم  رانک  رد  ار  نآ 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هاگنآ 
: تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

(832 « ) رسد حاولا و  تاذ  یلع  هانلمح  «و 
. دادیمن تکرح  ار  شناـنکاس  یتـشک  میدوبن ، اـم  رگا  میتـسه و  اـم  نآ  ياـهخیم  تسا و  اـهبوچ  ناـمه  هیآ  نیا  رد  حاولا  زا  دوصقم  هک 

(833)

س)  ) ارهز همطاف  رب  مالس  شاداپ 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  شدج  زا  شردپ  زا  یلفون  کلملادبع  نب  دیزی 
: دومرف درک و  مالس  نم  رب  ترضح  نآ  ادتبا  مدش ، فرشم  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تمدخ  يزور 

: دومرف شتایح ) نامز  رد   ) مردپ
. دوب دهاوخ  وا  يارب  تشهب  دنک ، مالس  وت  نم و  رب  زور  هس  سک  ره 

: مدیسرپ شترضح  زا 
؟ دوب دهاوخ  زین  ناشیا  امش و  توف  زا  دعب  لماش  ای  تسا و  ترضح  نآ  امش و  یگدنز  تایح و  نارود  صوصخم  بلطم  نیا  ایآ 

: دومرف
(834 . ) دشابیم ود  ره  ام  گرم  زا  سپ  مه  یگدنز و  نامز  رد  مه 

گرم ماگنه  رد  نانمؤم  شاداپ  و  س )  ) ارهز همطاف 
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گرم ماگنه  رد  نانمؤم  شاداپ  و  س )  ) ارهز همطاف 

: دیوگیم ریدس  »
: مدرک ضرع  ع )  ) قداص ترضح  هب 

؟ دراد تهارک  شحور  ضبق  زا  نمؤم  ایآ  هَّللالوسر ، نبای  موش  تیادف 
: دومرف

وا هب  گرم  هتـشرف  دنکیم ، یتحاران  راهظا  يو  دیآیم و  شحور  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک  یماگنه  نوچ  دنگوس ،) ادـخ  هب  هن   ) ریخ
: دیوگیم

، مرتنابرهم شدنزرف  هب  نابرهم  بوخ و  ردپ  زا  وت  هب  نم  تخیگنارب ، قحب  ار  دمحم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  نکم . یباتیب  ادـخ ، یلو  يا 
: دومرف سپس  نک . هاگن  نک و  زاب  ار  تنامشچ 

(« ع ( ) مهتیرذ نم   ) همئالا نیسحلا و  نسحلا و  همطاف و  نینمؤملاریما و  هَّللالوسر و  هل  لثمتیف  »
. دنوشیم رهاظ  وا  دزن  ع ) ( ) ناشلسن زا   ) همئا نیسح و  نسح و  همطاف و  نینمؤملاریما و  هّللالوسر و  هسدقم  راونا  - 

: دیوگیم توملاکلم 
: دنکیم باطخ  دوخ  هب  سپس  دنکیم و  هاگن  نانآ  هب  دیاشگیم و  ار  شنامشچ  وا  دنتسه . وت  ياقفر  اهنیا 

 ع )  ) هتیب لهأ  دمحم و  یلإ  ( 835 « ) هنئمطملا سفنلا  اهتیأ  ای  »
( يدابع یف  یلخداف  ، ) باوثلاب هیضرم )  ) هیالولاب هیضار » کبر  یلإ  یعجرإ  »

: ینعی
(836 .« ) يدانملاب قوحللا  هحور و  لالسنا  نم  هیلإ  بحا  ءیش  نم  امف  یتنج ،) یلخدا  و   ) هتیب و لهأ  دمحم و 

! شتیبلها دمحم و  هب  هدوسآ  ناور  يا 
. تسا دونشخ  وت  زا  شباوث  اب  وا  مه  یتسه و  تیالو  هب  دونشخ  وت  مه  هک  یلاح  رد  تراگدرورپ . يوس  هب  درگزاب 

، مناگدنب يهرمز  رد  وش  لخاد  سپ 
: ینعی

تسود هدننک  ادن  هب  نتسویپ  شناج و  ندمآ  نوریب  زا  نمؤم  يارب  زیچ  چیه  ماگنه  نیا  رد  وش . مدوخ  تشهب  لخاد  شتیبلها و  دمحم و 
.« تسین رتینتشاد 

(837 . ) تسا ناشیا  ندوب  تمصع  تیبلها  وزج  و  ع )  ) همئا رئاس  فیدر  رد  س )  ) ارهز ترضح  رکذ  تیاور  نیا  هکنیا  زا  ضرغ 

هیسآ میرم و  رب  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  يرورس 

هنامز ناوناب  رورس  ار  میرم  نآرق ، تایآ  هدننک  ریسفت  نیرتهب  هک  تسا  یلاح  رد  نانمؤم  همه  هتـسیاش  يوگلا  ماقم  رد  س )  ) میرم یفرعم 
مرتخد اما  دوب ، شیوخ  هنامز  نانز  رورـس  میرم  خـیرات : لوط  رد  نانز  هلمج  دمآرـس  رورـس و  دیـس ، ار  همطاف  دـنکیم و  یفرعم  شیوخ 

(838 . ) تسا نآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناهج ، نانز  همه  رورس  همطاف 
! تسا نم  يولهپ  ود  نایم  حور  نم و  بلق  هویم  نم ، مشچ  رون  نم ، دوجو  زا  یتمسق  وا 

تشهب لها  نانز  همه  رورس  همطاف ، هک  داد  تراشب  نم  هب  دش و  لزان  نم  رب  ياهتشرف 
(839 . ) تسا متما  ناوناب  همه  دمآرس  زین  و 
هقیقحلا نع  قدصلاب  غرفت  هقیدص  اهلثمال  هقیدص 
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رهاظملا یف  قحلا  روهظ  رس  رهاظلا  دوجولا  کلاذب  ادب 
ءاوس رهطلا و ال  میرمک  ءارذعلا  رهطلا و  لوتبلا  یه 

(840 . ) ءافخ الب  يربکلا  میرم  ءاسنلا و  هدیس  اهناف 
رتالاو یسب  اهنت  هن  س )  ) هیضرم يارهز  تلزنم  ماقم و  يرآ ، دوشیم . تباث  میرم  هیسآ و  رب  س )  ) همطاف يرورس  تلیضف و  بیترت  نیدب 
يربک هجیدخ  ترـضح  ناتـسآ  يرازگتمدخ  قیفوت  هک  تسا  نادب  میرم  هیـسآ و  تلیـضف  جوا  هک  تسا ، هقیدـص  میرم  هیـسآ و  ماقم  زا 

: دناهتفای س )  ) ارهز همطاف  لمح  عضو  هماگنه  هب  ار  (س )
ار وا  دیوش  یتشهب  قیربا  هب  میرم 
ار وا  دیوج  اهنامسآ  زارف  یسیع 

: دومرفیم دنزب ، لثم  س )  ) ارهز ترضح  هرابرد  تساوخیم  ادخ  رگا 
. دمحم تنب  همطاف  اونما  نیذلل  الثم  هَّللا  برض  و 

. تسا ناهج  ود  ره  ناوناب  رورس  وا  تسا ، نامیا  اب  نادرم  نانز و  همه  يوگلا  وا 
(841 . ) دنشابیم س )  ) همطاف هاگرد  نارازگتمدخ  زا  هک  تسا  نآ  میرم  هیسآ و  راختفا 

س)  ) ارهز ترضح  هب  بلاطوبا  ترضح  لسوت 

. دشیم باترپ  نییاپ  هب  هدش و  ادج  سیقلب  هوک  زا  گرزب  ياهگنس  هک  يروط  هب  داد ، خر  يدیدش  هلزلز  هکم  رد  ع )  ) یلع دلوت  زا  لبق 
: تفگ دمآ و  يدنلب  رب  ع )  ) بلاطوبا ترضح 

«. هفأرلا همحرلاب و  هماهتلا  لها  یلع  تلضفت  الا  ءاضیبلا  هیمطافلاب  هیلاعلا و  هیولعلاب  هدومحملا و  هیدمحملاب  کلئسا  يدیس  یهلا و  »
. دنتـسنادیمن ار  نآ  تهج  یلو  دندناوخیم ، اهالب  دیادش و  رد  هدرک و  ظفح  ار  تاملک  نآ  مدرم  تفرگ و  مارآ  نیمز  نامز  نامه  سپ 

(842)

س)  ) ارهز ترضح  هب  ایرکز  ترضح  لسوت 

: دیامرفیم ینالوط  یثیدح  نمض  رد  هَّللادبع  نب  دعس  خساپ  رد  هادف  انحاورا  هّللا  هیقب  ترضح  نامیالوم 
وا هب  ار  اهنآ  هدـش  لزان  وا  رب  ع )  ) لیئربج دزومایب . وا  هب  ار  نت » جـنپ   » ياهمان هک  دومن  تساوخرد  شراـگدرورپ  زا  ع )  ) اـیرکز ترـضح 

ع)  ) نیسح مان  هک  نیمه  یلو  دشیم ، فرطرب  شهودنا  دربیم ، ار  ع )  ) نسح همطاف و  یلع ، دمحم ، مان  ع )  ) ایرکز هک  هاگره  تخومآ .
. تفرگیم شاهیرگ  داتفایم و  هرامش  هب  شسفن  درشفیم و  ار  شیولگ  ضغب  دربیم ، ار 

: تفگ يزور 
! ادنوادخ

ندرب مان  ماگنه  هب  یلو  دباییم ، نیکست  مرطاخ  هدش و  فرطرب  مهودنا  مغ و  مربیم  ار  نانیا  زا  رفن  راهچ  مان  هاگره  هک  دراد  يرـس  هچ 
؟ دوشیم دنلب  ماهلان  هآ و  يراج و  مکشا  نیسح  زا 

: دومرف هداد و  ربخ  وا  هب  ار  ع )  ) نیسح ناتساد  لاعتم  دنوادخ 
(843 «. ) صعیهک »

شطع هب  هراشا  نیع » ، » دومن متس  ملظ و  ع )  ) نیـسح هب  هک  دیزی  ءای » (، » ص  ) ربمایپ نادناخ  يدوبان  تکاله و  ءاه » ، » البرک مسا  فاک » »
. تسا وا  ربص  داص »  » و ع )  ) نیسح یگنشت  و 
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يراز هیرگ و  هب  عورش  دوشن و  دراو  وا  رب  یـسک  داد  روتـسد  تفرن و  نوریب  دوخ  دجـسم  زا  زور  هس  دینـش ، ار  بلطم  نیا  هک  ع )  ) ایرکز
: دوب تارابع  نیا  وا  تبیصم  رکذ  دومن و 

! ادنوادخ
؟ دوشیم هدز  تبیصم  شدنزرف  هب  تناگدیرفآ  نیرتهب  ایآ 

؟ دیآیم دورف  نانآ  هناتسآ  رب  یتبیصم  نینچ  ایآ 
! ادنوادخ

؟ دنوشیم رادازع  نینچ  نیا  ع )  ) همطاف یلع و  ایآ 
: تفگ دعب 

! ادنوادخ
تبسن ع )  ) نیسح دننام  هب  نم  يارب  ار  وا  دشاب ! نم  نیشناج  ثراو و  هدش ، نشور  وا  هب  مناگدید  يریپ  نارود  رد  هک  هدب  نم  هب  يدنزرف 

! هد رارق  ص )  ) دمحم ترضح  هب 
ارم دوشیم ، راچد  وا  تبیـصم  هب  ص )  ) دمحم تبیبح  هک  هنوگنامه  دعب  نادرگ و  وا  تبحم  راتفرگ  ارم  يداد ، نم  هب  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب 

! نادرگب وا  تبیصم  راچد  زین 
هام شش  نیسح ، لمح  نارود  نوچمه  ییحی ، لمح  نارود  درک . راچد  وا  نادقف  تبیـصم  هب  ار  وا  داد و  ایرکز  هب  ار  ع )  ) ییحی دنوادخ ،

(844 . ) دوب

س)  ) ارهز ترضح  يارب  دنوادخ  فرط  زا  اذغ  نداتسرف 

يوس زا  نوگانوگ  دئاوم  هتفرگ و  رارق  ینامـسآ  صاخ  تیانع  دروم  اهراب  هک  دوب  ززعم  نانچ  نآ  ادخ  هاگـشیپ  رد  س )  ) همطاف ترـضح 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  دشیم  لزان  ملاع  راگدرورپ 

کیره ياهقاتا  هب  ینان  هراپ  يارب  وا  دوب ، هدروآرد  ياپ  زا  ار  يو  یناوتان  فعض و  دوب و  هنسرگ  تدش  هب  ص )  ) مالـسا ردق  یلاع  ربمایپ 
دوصقم هب  دیما  هناخ  نآ  رد  ات  دیـشکرس ، س )  ) همطاف شرتخد  هناخ  هب  ماجنارـس  دنتـشادن . یماعط  زین  نانآ  یلو  درک ، هعجارم  شنانز  زا 

. دماین تسد  هب  زین  اجنآ  رد  ینان  هکت  دندوب و  هنسرگ  شیاههچب  و  س )  ) همطاف یلو  دسر ،
زا یکی  يوـس  زا  یماـعط  رـصتخم  هک  دوـب  هدرک  كرت  ار  شرتـخد  لزنم  س )  ) مالـسا یمارگ  لوـسر  هـک  دوـبن  شیب  هـقیقد  دـنچ  زوـنه 

: تفگ دوخ  اب  س )  ) همطاف دیسر . وناب  نآ  هب  اههیاسمه 
هب ار  ع )  ) نینـسح زا  یکی  اذل  مناروخیم و  مردپ  هب  ار  تشوگ  نان و  هکت  نیا  یلو  منامیم ، هنـسرگ  منادـنزرف  دوخ و  ادـخ ، هب  دـنگوس 

. درک توعد  شاهناخ  هب  هرابود  ار  وا  داتسرف و  ردپ  لابند 
هب هرابود  شردپ  نوچ  دوب ، هداد  رارق  هدیشوپرس  فرظ  کی  رد  دوب ، یتشوگ  رـصتخم  نان و  هکت  ود  هک  ار  هیاسمه  ییادها  س )  ) همطاف

س)  ) همطاف دوب و  نان  تشوگ و  زا  رپ  فرظ  یلو  تشاذـگ ، ادـخ  لوسر  ناگدـید  ربارب  رد  ار  نآ  تفر و  ماعط  غارـس  تشگرب ، وا  هناخ 
: تفگ شرتخد  هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر  دومنیم . هاگن  نآ  هب  هریخ  هریخ  درکیم و  بجعت  ینامسآ  هدئام  نیا  زا  زین  دوخ 

! یمارگ رتخد  يا 
؟ دیسر اجک  زا  هنوگچ و  ماعط  نیا 

: داد باوج  س )  ) همطاف
. باسح ریغب  اشی  نم  قزری  هَّللا  نا  هَّللادنع  نم  وه 
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: لاقف
: تلاق هنع  تلئسف  ائیش  هَّللا  اهقزر  اذا  تناک  اهناف  لیئارساینب  اسن  هدیسب  ههیبش  کلعج  يذلا  هَّلل  دمحلا 

(845 .« ) باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هَّللا  نا  هَّللادنع  نم  وه  »
. دنکیم اطع  تیدودحم  نودب  دهاوخب  یسک  ره  هب  دنوادخ  تسا ، یهلا  فاطلا  تاکرب و  زا  نآ 

: دومرف دینش  ار  شرتخد  نخس  نوچ  ص )  ) ادخ لوسر 
دنوادخ تفرگیم  رارق  یهلا  تیانع  دروم  هاگره  زین  وا  اریز  هداد ، رارق  لیئارـساینب  نانز  رورـس  میرم  دننامه  ار  وت  هک  ار  ییادخ  ساپس 

: تفگیم لاؤس  باوج  رد  وا  داتسرفیم ، هدئام  شیارب 
. دهدیم باسحیب  يزور  دهاوخب  یسک  ره  هب  وا  تسا ، ادخ  بناج  زا  ماعط  نیا 

توعد زین  ربمایپ  تیبلها  نانز و  دندش و  ریـس  دندروخ و  اذغ  نآ  زا  یگمه  دناوخارف و  شروضح  هب  زین  ار  ع )  ) یلع ادـخ  لوسر  هاگنآ 
. دوب یقاب  تروص  نامه  هب  ینامسآ  هدئام  اذغ و  یلو  دندروخ ، دندش و 

(846 …  ) تشاد لاسرا  دوب  هتفرگ  همشچرس  یهلا  هیفخ  فاطلا  زا  هک  ینامسآ  ماعط  زا  زین  ناگیاسمه  يارب  س )  ) همطاف یتح 
درک و ماـعط  تساوـخرد  شیوـخ  دـنوادخ  زا  اـهراب  وا  ددرگیمن ، دودـحم  راـب  ود  راـب و  کـی  رد  س )  ) همطاـف يارب  ینامــسآ  دــئاوم 

: هلمج نآ  زا  تشاد  لاسرا  ترضح  نآ  يارب  یتشهب  ماعط  گنردیب  زین  ملاع  راگدرورپ 
. دوبن يزیچ  هناخ  رد  یلو  تساوخ ، ماعط  س )  ) همطاف زا  دوب و  هنسرگ  تدش  هب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  يزور 

: تفگ س )  ) همطاف
! یلع ای 

، تسین یماعط  هناخ  رد 
. میدرک ربص  یگنسرگ  رد  دوخ  میدناروخ و  امش  هب  ار  نآ  دوب ، هک  مه  یماعط  رصتخم  میاهنسرگ و  هک  تسا  زور  ود  تیاههچب  نم و 
تفر رازاب  هب  شنادنزرف  نز و  ماعط  هیهت  يارب  دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  هتشگ و  تحاران  هداعلاقوف  نخس  نیا  ندینش  زا  ع )  ) یلع

!؟ ارچ دشن . یلو  دزاس ، فرطرب  ار  شاهداوناخ  یگنسرگ  لکشم  ات  تفرگ  ضرق  رانید  کی  و 
، دوب لوپ  نان و  لابند  وا  دوب ، هدرک  هراوآ  هناخ  زا  نوریب  رد  ار  وا  اههچب  نز و  هیرگ  یگنـسرگ و  دوب و  راتفرگ  شناتـسود  زا  یکی  نوچ 

 … هراچ نودب  شاهراچ  یلو 
شناتسود زا  یکی  هلیسو  نیدب  تشاد و  مدقم  شاهداوناخ  دوخ و  رب  ار  نارگید  درک و  راثیا  هشیمه  دننام  دش و  هاگآ  وا  درد  زا  ع )  ) یلع

. تخاس لدشوخ  لاحشوخ و  تشاد  مان  دادقم  هک  ار 
رومأم ص )  ) ادـخ ربمایپ  وس  نآ  زا  دـش  تدابع  لوغـشم  درک و  دجـسم  يوس  هب  ور  دور ، هناخ  هب  تسناوتن  دـش و  یلاـخ  تسد  ع )  ) یلع

: دومرف تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  اذل  درب و  رس  هب  ع )  ) یلع هناخ  رد  ار  بش  تشگ 
! ناج یلع 

؟ يریذپیم دوخ  ینامهم  هب  ارم  بشما 
مهارف تشوگ  نان و  هیهت  لوپ  دندوب و  هدنام  هنسرگ  ع )  ) نینسح همطاف و  تشادن و  ییاریذپ  هنیمز  هک  ارچ  درک ، توکـس  نایقتم  يالوم 

: تشاد راهظا  هرابود  ص )  ) ادخ ربمایپ  یلو  دوبن ،
؟ یهدیمن باوج  ارچ 

: وگب ای 
: وگب ای  میآ و  وت  اب  ات  یلب ،
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: درک ضرع  ع )  ) یلع مریگ . شیپ  رگید  هار  ات  هن ،
! هَّللالوسر ای 

. دییامرفب
س)  ) ارهز اب  هدـش و  دراو  هناخ  هب  مه  اـب  دـمآ و  س )  ) همطاـف هناـخ  هب  وا  تسد  رد  تسد  تفرگ ، ار  ع )  ) یلع تسد  ص )  ) ادـخ لوسر 
تفگ و دماشوخ  دمآ و  وا  يوس  هب  دینش و  ار  ردپ  يادص  وا  دناوخیم ، ار  ادخ  دوب و  شیاین  زامن و  لاح  رد  س )  ) همطاف دندرک ، رادید 

. دشاب زاسهراچ  ار  اههتفاین  هراچ  دنک و  ریس  ار  ناگنسرگ  ات  دروآ ، عوبطم  ياذغ  هدرک و  زاب  ار  هرفس 
! همطاف ای  دومنیم : لاؤس  ینابزیب  نابز  اب  درکیم و  هاگن  هریخهریخ  س )  ) همطاف هب  ع )  ) یلع

؟ اجک زا  ماعط  نیا 
: داد باوج  تشاذگ و  ع )  ) یلع شود  رب  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ ، باوج  س )  ) همطاف هکنآ  زا  شیپ 

! یلع ای 
. هَّللادنع نم  كرانید  ازج  اذه 

. يداد دادقم  هب  هک  تسا  يرانید  نآ  شاداپ  اذغ  نیا 
(848 . ) دومن تمحرم  یتشهب  ياهماعط  زا  و  ( 847 . ) درک رارکت  ار  س )  ) میرم و  ع )  ) ایرکز نایرج  امش  يارب  دنوادخ 

ردام مکش  رد  ردپ  تلاسر  هب  رارقا 

هجیدخ دوب و  هلماح  س )  ) همطاف هب  س )  ) هجیدخ ترضح  هک  دوب  ینامز  دنتساوخ ، ار  رمق  قاقشنا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  رافک  هک  یتقو 
: تفگ هدش و  تحاران  رافک  لاؤس  نیا  زا 

. تسا نم  راگدرورپ  هداتسرف  وا  هک  یلاح  رد  دننکیم ! بیذکت  ار  ص )  ) دمحم هک  یناسک  يارب  فسأت  یهز 
: درک ادص  شردام  مکش  زا  س )  ) همطاف سپ 

! ردام يا 
. دشابیم نم  ردپ  اب  ادخ  اریز  شابن ، نوزحم  سرتن و 

رون هب  وا  دروآ و  ایند  هب  ار  س )  ) همطاف س )  ) هجیدـخ دیـسر ، لـمح  عضو  عقوم  دـش و  ماـمت  س )  ) هجیدـخ لـمح  تدـم  هک  یتقو  سپ 
(849 . ) تخاس رونم  نشور و  ار  ناهج  مامت  دوخ  لامج 

س)  ) ارهز ترضح  هناخ  رد  دوخ  يدوخ  هب  یتسد  يایسآ  ندیخرچ 

: دیوگیم رذوبا  بانج 
هک مدـید  ار  یتسد  بایـسآ  و  دادـن . ارم  خـساپ  یلو  مدـناوخ ، ار  وا  متفر و  شاهناخ  هب  داتـسرف . ع )  ) یلع لابند  هب  ارم  ص )  ) ادـخ لوسر 

ص)  ) ربمایپ میتفر و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  مه  اب  دمآ و  نوریب  مدناوخ ، ار  وا  هرابود  ددرگیم . دوخ ، يدوخ  هب  دشاب  یـسک  هکنیا  نودب 
. مدیمهفن نم  هک  تفگ  وا  هب  يزیچ  دش و  ع )  ) یلع هجوتم 

: متفگ
! اتفگش

. ددرگیم هدننادرگ  نودب  هک  یساتسد  زا 
: دومرف ص )  ) ربمایپ هاگنآ 
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راگزور رد  سپ  تسناد ، ار  وا  فعـض  دـنوادخ  نوچ  هدرک و  نیقی  ناـمیا و  زا  رپ  ار  شحراوج  اـضعا و  همطاـف و  مرتخد  بلق  دـنوادخ 
(850 ( !؟ دنهد يرای  ار  دمحم  نادناخ  ات  هداد  رارق  ار  یناگتشرف  دنوادخ ، هک  ینادیمن  رگم  دومن . شتیافک  درک و  کمک  وا  هب  یتخس 

س)  ) ارهز همطاف  رب  شتآ  ندوب  مارح 

ياذـغ یگید  رد  نغور  ریـش و  درآ و  اب  ع )  ) نیـسح نسح و  يارب  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  دـش ، دراو  س )  ) همطاـف رب  هشیاـع  يزور 
. دزیم مه  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  س )  ) همطاف دمآیم و  الاب  دیشوجیم و  شتآ  قاجا و  يور  رب  گید  درکیم . تسرد  هریرح 

: تفگ تفر و  رکبوبا  شردپ  دزن  هدمآ ، نوریب  وا  دزن  زا  ینارگن  بارطضا و  اب  هشیاع 
! ردپ يا 

. دزیم مه  هب  ار  نآ  هدرب ، دیشوجیم  شتآ  يور  رب  هک  یگید  نورد  هب  تسد  هکنیا  نآ  مدید و  يروآتفگش  زیچ  همطاف  زا  نم 
: تفگ

! مکرتخد
. تسا یمهم  راک  هک  نک  ناهنپ  ار  نیا 

: دومرف سپس  دروآ ، ياج  هب  ار  یهلا  سپس  دمح و  تفر و  ربنم  يالاب  رب  دیسر ، ص )  ) مرکا ربمایپ  شوگ  هب  هک  ربخ  نیا 
تلاسر هب  دـیزگرب و  يربمایپ  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دـننکیم . بجعت  هدرمـش و  گرزب  ار  شتآ  گـید و  ندـید  مدرم  اـنامه 

وا نایعیـش  نادنزرف و  تسا ، هدرک  مارح  همطاف  دنویپ  گر و  يوم و  نوخ و  تشوگ و  رب  ار  شتآ  لجوزع  يادـخ  انامه  دومرف ، باختنا 
رد هدرک  يرادربنامرف  اهنآ  زا  هام  دیـشروخ و  شتآ و  هک  دنتـسه  یماـقم  هبتر و  ياراد  همطاـف  نادـنزرف  زا  یخرب  دومن ، رود  شتآ  زا  ار 

ناشیا میلـست  ار  شدوخ  ياههنیجنگ  نیمز  دـننکیم ، افو  اهنآ  هرابرد  دوخ  دـهع  نامیپ و  هب  ناربمایپ  هدز ، ریـشمش  ناـینج  ناـشیور  شیپ 
. دنکیم لزان  نانآ  رب  ار  شتاکرب  نامسآ  هدومن ،

! ياو ياو ، ياو ،
یبا نب  یلع  وا ، رهوش  هک  یـسک  رب  ادخ  نیرفن  تنعل و  دهد و  هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  همطاف  يرترب  تلیـضف و  رد  هک  یـسک  لاح  هب 

ار اههاگیاج  نیرتهب  زین  شنایعیش  تسا و  یهاگیاج  ياراد  دوخ  همطاف ، انامه  دشابن . یضار  وا  نادنزرف  تماما  هب  هتشاد  نمشد  ار  بلاط 
. تشاد دنهاوخ 

. دوشیم هتفریذپ  دننکیم ، تفلاخم  وا  اب  هک  یناسک  لیم  مغریلع  شتعافش  دیامنیم و  تعافش  دنکیم و  اعد  نم  زا  شیپ  همطاف  انامه 
(851)

(852  ) میرک نآرق  رد  س )  ) ارهز همطاف  يامیس 

لوسر تیب  لها  تلزنم  ماقم و  هب  رظان  یضعب  دراد و  تلالد  س )  ) ارهز ترضح  تیصخش  رب  اهنت  میرک  نآرق  يهفیرش  تایآ  زا  یـضعب 
ترـضح زا  یگدنز  زا  راهب  هدجه  تبـسانم  هب  هیآ  هدـجه  راصتخا  هب  هک  تسا  نانآ  هلمج  زا  س )  ) هیـضرم يارهز  هک  تسا  ص )  ) ادـخ

. تسا هدیدرگ  باختنا  س )  ) ارهز همطاف 
ًهَنَـسَح ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  ََهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَداـبِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يذَّلا  َکـِلذ  ( - » 1)
تاذب میلع  هنا  هتاملکب  قحلا  حمی  کبلق و  یلع  متخی  ءاشی  ناف  ًابذک  هللا  یلع  يرتفا  نولوقی  ما  ٌروُکَـش *  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اهیف  َُهل  ْدَِزن 

(853 «. ) رودصلا
: وگب تسا  هداد  ار  نآ  تراشب  دندش  راکوکین  هدروآ و  نامیا  هک  یناگدنب  هب  ادخ  هک  تسا  نامه  دبا ) تشهب  نیا  )
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وکین راـک  هک  ره  دـیراد و  روظنم  منادـنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  یتـسود و  تدوم و  هک  مهاوـخن  نیا  زج  تلاـسر  رجا و  امـش  زا  نم 
: تفگ دهاوخ  نادان ) مدرم   ) هکلب تسا  ناگدنب  رکش  يهدنریذپ  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  هک  میئازفیب  شیئوکین  رب  ام  دهد  ماجنا 

هب دـهن و  یم  رهم  وت  بلق  رب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  هک  درک ) بجاو  مدرم  رب  ار  تیب  لها  تبحم  هک   ) تسب غورد  ادـخ  رب  ص )  ) دـمحم هک 
. تسا هاگآ  قلخ  ياه  لد  رارسا  هب  ادخ  هک  دنادرگ  یم  رارق  رب  تباث و  ار  قح  دوبان و  وحم و  ار  لطاب  نخس  دوخ  یحو  تاملک 

تلاسر شاداپ 

یمن امـش  زا  یـشاداپ  شیوخ  تلاسر  ماجنا  يارب  دـیوگب : تما  هب  ات  تسا  هداد  نامرف  شاهدـیزگرب  ربماـیپ  هب  ادـخ  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد 
. دیئامن راتفر  ینابرهم  تبحم و  ساسا  رب  نم  ناکیدزن  اب  دیاب  امش  هک  نآ  رگم  مهاوخ 

« یبرق  » يهژاو زا  روظنم  هک  تسا  نیا  رگ  نایب  ننـست  عیـشت و  ياـه  باـتک  رد  تاـیاور  هوبنا  ع )  ) نیموصعم ناـماما و  نانخـس  رب  هوـالع 
. دناهدرک رکذ  ار  ترضح  ناکیدزن  ياه  مان  تسا و  ص )  ) ربمایپ ناکیدزن  ( 854)
(855 « ) اًریِهْطَت ُْمکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  ( - » 2)

. دنادرگ كاپ  هجو  نیرتهب  هب  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  سجر و  تیب  لها  امش  زا  دهاوخیم  طقف  ادخ 
تراهط و رب  يرایـسب  تاـیاور  و  دـهدیم . یهاوگ  ع )  ) تیب لـها  تراـهط  رب  ناوارف ، ياهدـیکات  اـب  هجو و  نیرت  حیرـص  هب  ریهطت  يهیآ 

. دهدیم تداهش  ع )  ) تیب لها  تمصع 
لباق رایـسب  هژیو و  هاـگیاج  ریهطت  يهیآ  دـنکیم ، یفرعم  یمالـسا  تما  هب  ار  ع )  ) تیب لـها  یهلا  ـالاو و  تیـصخش  هک  یتاـیآ  ناـیم  رد 

ياهلاسم نیا  تسا و  هیآ  نیا  رد  یـساسا  روحم  تسین ، تمـصع  ماقم  زج  يزیچ  هک  نآ  صاخ  ياـنعم  هب  یحور  تراـهط  دراد . یهجوت 
. تسا يداقتعا  یمالک و  ياه  يدنب  زرم  رد  یمهم  كالم  و  س )  ) همطاف ترضح  هژیو  هب  ع )  ) تیب لها  یفرعم  رد  یساسا  رایسب 

: دومرف س )  ) همطاف دروم  رد  ص )  ) ربمایپ نآ  رب  هوالع 
(856  ) ینبضغا اهبضغا  نمف  ینم  هعضب  همطاف 

. تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  دنک  نیگمشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف 
: دومرف زین  و 

(857  ) كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هللا  همطاف  ای 
. یشاب یضار  وت  هک  ییاج  تسا  یضار  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  يارب  ادخ  همطاف 

ياه هولج  زا  هک  تمصع  ماقم  ضحم و  تیدوبع  ینعی  نیا  تسا و  ربارب  یلاعت  قح  ياضر  بضغ و  اب  س )  ) همطاف ياضر  بضغ و  سپ 
. تسا یلاعت  قح 

اب لوا  يهفیلخ  هک  نآ  زا  سپ  دوـشیم . روآ  داـی  ار  س )  ) هیـضرم يارهز  تراـهط  تمـصع و  ریهطت ، يهیآ  هب  دانتـسا  اـب  ع )  ) یلع ماـما 
درکن و ترـضح  نآ  يواعد  هب  ییاـنتعا  درک و  هرداـصم  دوب  ترـضح  نآ  راـیتخا  رد  هک  ار  كدـف  تساـخرب و  هعزاـنم  هب  س )  ) همطاـف

: دومرف ع )  ) یلع ترضح  دومنن ، لوبق  ار  شنادهاش 
باتک ینک ، قیدصت  ار  وا  وت  دروایب و  مه  ینادهاش  دوخ  ياعدا  رب  تسا و  هدش  رکنم  بکترم  ارهز  هللااب ) ذوعن   ) هک دنک  اعدا  یـسک  رگا 

(858 .« ) تسارهز تراهط  رب  ادخ  تداهش  ریهطت  يهیآ  اریز  يا ، هدرک  بیذکت  ار  ادخ 
(859 « ) َنِیبِذاَْکلا َیلَع  ِهَّللا  َتَنْعَّل  لَعَْجن   َ ْلَِهْتبَن َُّمث  ْمُکَسُفنَأ  َو  اَنَسُفنَأ  َو  ْمُکَءاَِسن  َو  اَنَءاَِسن  َو  ُْمکَءاَْنبَأ  َو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  ْاَْولاَعَت  ( - » 3)

باذع نعل و  هب  ار  نارفاک  وگغورد و  ات  مینک ) نیرفن  رگیدکی  قح  رد   ) هدرک هلهابم  سپـس  میناوخب ، ار  نامدوخ  نانز و  نادنزرف ، دییایب 
. میزاس راتفرگ  ادخ 
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رواب ار  ردپ  نودب  يدنزرف  دلوت  دنتسنادیم و  ادخ  دنزرف  ار  ع )  ) یسیع هک  نانآ  تسا ، هدش  لزان  نارجن  نایحیـسم  يهرابرد  هلهابم  يهیآ 
. دندرکیم ضارتعا  ع )  ) یسیع ترضح  دلوت  يهرابرد  ص )  ) مالسا ربمایپ  نانخس  هب  دندرکیمن و 

: دومرف نارجن  نایحیسم  هب  ص )  ) ربمایپ
هـشیر ار  وگغورد  لطاب و  يههبج  دـنادرگ و  زوریپ  ار  قح  يههبج  هک  میهاوخب  دـنوادخ  زا  مینک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  تسد  نیفرط 

. دیامن نک 
رارق زا  سپ  دراد . درواـمه  نیا  رد  يزوریپ  شیوخ و  تیناـقح  هب  ترـضح  نآ  ناـنیمطا  رب  تلـالد  ص )  ) ربماـیپ يوس  زا  یتاوـعد  نینچ 

: تفگ دوخ  ناگدنیامن  هب  نارجن  فقسا  هلهابم ،
. دینک يراددوخ  وا  اب  هلهابم  زا  هدمآ ، شتیب  لها  نادنزرف و  اب  اهنت  دمحم  هک  دیدرک  هدهاشم  رگا 

نیسح و  ع )  ) نسح و  ص )  ) ربمایپ تسد  رد  ار  ع )  ) یلع تسد  دندش و  رـضاح  نابایب  رد  رظن و  دروم  لحم  رد  دوعوم  زور  رد  نایحیـسم 
(860 . ) دندرک هدهاشم  درکیم  تکرح  ناشرس  تشپ  هک  ار  س )  ) همطاف دندرکیم و  تکرح  ترضح  نآ  لباقم  هک  یلاح  رد  ار  (ع )

: درک ضرع  ص )  ) ربمایپ
(861 « ) یلها ءالوه  مهللا  »

. دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  اراگدرورپ 
: دومرف هدرک  نانآ  هب  ور  سپ 

(862 . ) دیئوگب نیمآ  امش  مدرک  اعد  نم  نوچ 
ترـضح نآ  نوچ  تفرگ و  ارف  ار  شدوجو  رـسارس  سرت  دندش  یفرعم  نارجن  ياملع  هورگ  سیئر  هب  ص )  ) ربمایپ ناهارمه  هک  یماگنه 

: تفگ دوخ  ناهارمه  هب  ( 863  ) تفای هلهابم  سلجم  رد  ناربمایپ  يهویش  هب  ار 
! ناینارصن تعامج  يا 

كاله هک  دینکم  هلهابم  نانیا  اب  دنکیم . رب  نانآ  ياعد  هب  دنک  رب  نیمز  زا  ار  یهوک  دنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منیب  یم  ار  ییاه  تروص 
. دنام دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رد  ینارصن  رگید  تمایق  زور  ات  دش و  دیهاوخ 

: دیوگ یم  ارجام  نیا  لقن  نمض  يزار  رخف 
(864 . ) دنراد رظن  قافتا  ثیدح  نیا  تحص  رد  نارسفم 

(865 . ) تفرگ ماجنا  ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  نانآ  يوس  زا  جارخ  تخادرپ  رب  ینبم  ياهحلاصم  هلهابم ، زا  نارجن  لها  عانتما  زا  سپ 
: میوشیم روآ  دای  ار  یتاکن  ثحب ، نایاپ  رد 

نایم رد  نانز  رابفسا  تیعضو  هب  هجوت  اب  صوصخ  هب  یعامتجا  مهم  هعقاو  نیا  رد  س )  ) ارهز ترضح  ندروآ  اب  ص )  ) مرکا ربمایپ  فلا )
(866 . ) دوشیم روآدای  ار  یعامتجا  مهم  ياه  هنحص  رد  نانز  روضح  شقن  بارعا ،

. دریگیم ماجنا  ناهرب  لیلد و  يهماقا  هظعوم و  نید ، غیلبت  زا  یلحارم  یط  زا  سپ  یهلا  باذع  لوزن  و  ص )  ) ربمایپ نیرفن  ب )
، درادن دوخ  زا  يزیچ  یهلا  میلعت  نودب  ص )  ) ربمایپ دریگیم و  تروص  دـنوادخ  بناج  زا  میلعت  زا  سپ  نافلاخم ، اب  ربمایپ  لالدتـسا  ج )

: دیامرفیم هفیرش  يهیآ  رد  دنوادخ  هچ  نانچ 
(867 « ) ملعت نکت  مل  ام  کملع  «و 

. تخومآ وت  هب  دنوادخ  یتسناد  یمن  هک  ار  هچ  نآ 
اما دنبـستنم ، ص )  ) ربمایپ هب  رتخد  يهیحان  زا  دـنچ  ره  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  دـنکیم  تابثا  هک  تسا  یلیالد  زا  یکی  هیآ  نیا  د )
نم لبق و  نم  انیده  ًاحون  انیده و  الک  بوقعی  قحـسا و  هل  انبهو  و  : » هفیرـش تایآ  زا  هچنانچ  دنوشیم ، بوسحم  ترـضح  نآ  نادـنزرف 
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لک ن سایلا  یـسیع و  ییحی و  ایرکز و  و  نینـسحملا *  يزجن  کلذـک  نوراـه و  یـسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلـس و  دوواد و  هتیرذ 
(868 « ) نیحلاصلا

(869 . ) تسا بستنم  ع )  ) میهاربا ترضح  هب  ردام  يهیحان  زا  هک  ع )  ) یسیع ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا 
. تسا ع )  ) میهاربا ترضح  هیرذ  زا 

دیناوخیم ص )  ) ربماـیپ دـنزرف  ار  ع )  ) نینـسح ارچ  هک  دـناهدرک  حرطم  ص )  ) ربماـیپ تیب  لـها  ناـفلاخم  زا  یخرب  هک  یلاکـشا  ور  نیا  زا 
. دوشیم هداد  خساپ 

(870 « ) َُرْتبَْألا َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ  ْرحنا *  َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ََرثْوَْکلا *  َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ( - » 4)
رتش راذگب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  تمعن ، نیا  يهنارکش  هب  سپ  میدیـشخب )  ) میدرک اطع  وت  هب  ار  رایـسب ) ياطع   ) رثوک ام  لوسر ، يا 

. تسا لسنلا  عوطقم  رتبا و  وت  يوگدب )  ) نمشد ًاققحم )  ) هک انامه  نک ، ینابرق 
. تسا هدش  لزان  هکم  رد  تسا  میرک  نآرق  هروس  نیرت  هاتوک  هک  هروس  نیا 

نعط و هب  نابز  ناشیا  يهیحور  فیعـضت  يارب  ترـضح  نآ  نانمـشد  دندرک ، تافو  ص )  ) هللا لوسر  دنزرف  ود  مساق  هللادبع و  هک  ینامز 
(871 . ) دناوخ رتبا  ار  متاخ  ربمغیپ  لئاو  نب  صاع  دندوشگ و  تتامش 

: دومن دونشخ  نینچ  نیا  ار  شربمایپ  میرک  نآرق  رد  میکح  دنوادخ 
رتبا و وت  نمشد  هک  انامه  نک ، ینابرق  رتش  راذگب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  تمعن ، نیا  يهنارکـش  هب  سپ  میدرک ، اطع  وت  هب  ار  رثوک  ام 

. تسا لسنلا  عوطقم 
(872 . ) دناهدرک حرطم  لامتحا  انعم و  زا 25  شیب  هروس  نیا  رد  رثوک  يهملک  يارب 

(873 . ) درک هراشا  دروخیم  مشچ  هب  ینس  هعیش و  تایاور  رد  هک  رثوک  ضوح  تشهب و  رد  ياهمشچ  هب  ناوتیم  اهنآ  يهلمج  زا  هک 
نیا اب  دراد  فارتعا  نادب  دنیب و  یمن  ار  یبسانت  هروس  رگید  تایآ  انعم و  ود  نیا  نیب  هک  نآ  مغر  یلع  تنس  لها  روهـشم  رـسفم  یبطرق ،

(874 . ) تسا هدیزگرب  ار  لامتحا  انعم و  ود  نیمه  هتفاین  تایاور  زا  يدیؤم  رثوک  رگید  یناعم  نوچ  دوجو 
رتبا ار  ترـضح  نآ  نمـشد  هک  هیآ –  نیرخآ  يانعم  هب  هجوت  اب  انعم ، نیرت  بسانم  ییابطابط  همالع  هعیـش ، ردق  یلاع  رـسفم  هاگدـید  زا 

يهیرذ ترثـک  دـشاب -  یمن  هدـیاف  یب  وغل و  نآ  دوجو  ًاـعبط  هدـش و  ص )  ) هللا لوسر  رطاـخ  شمارآ  یمرگلد و  يهیاـم  هدرک و  یفرعم 
. تسا ص )  ) مرکا ربمایپ 

س)  ) همطاف نادنزرف  ياطعا  دیون  هک  ( 875  ) تسا ترـضح  نآ  لسن  یناوارف  نآ  قیداصم  زا  یکی  ًانیقی  دـشاب ، دارم  مه  ریثک » ریخ   » رگا
. دوشیم هداد  ترضح  نآ  هب  ص )  ) هللا لوسر  هیرذ  ناونع  هب 

زامن هدروآ ، دورف  میظعت  رـس  ناحبـس  يادـخ  تمظع  اب  هاگـشیپ  رد  گرزب ، تمعن  نیا  يهنارکـش  هب  دوشیم  روماـم  ص )  ) مرکا ربماـیپ 
. دیامن ینابرق  دراذگ و 

: زا تسا  ترابع  هک  هدمآ  رحناو »  » يهرابرد ینس  هعیش و  تایاور  رد  زین  يرگید  يانعم 
. زامن رد  نتفگ  ریبکت  ماگنه  هب  اه  شوگ  لباقم  ات  اه  تسد  ندرک  دنلب 

: دیامرفیم نینچ  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما 
: دومرف لیئربج  هب  رثوک  هروس  لوزن  ماگنه  ص )  ) مرکا ربمایپ 
؟» تسیچ هدومرف  نادب  رومام  ارم  مراگدرورپ  هک  ینابرق  نیا  »

: داد خساپ  لیئربج 
ریبکت ماگنه  يدش –  زامن  دراو  مارحالا  هریبکت  نتفگ  اب  ینعی  یتسب –  زامن  مارحا  هک  زامن  ماگنه  دـنکیم ، رما  وت  هب  هکلب  تسین  ینابرق 
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رد ناگتـشرف  زامن  ام و  زامن  هک  ینک  دـنلب  اهـشوگ ) ربارب  اـت   ) ار تناتـسد  عوکر ، زا  دـعب  ریبکت  زین  عوکر و  زا  لـبق  ریبکت  زاـمن و  زاـغآ 
. تسا نینچ  هناگتفه  ياه  نامسآ 

. تسا هنینأمط  شمارآ و  هناشن  لـمع  نیا  هک  تسا  ریبکت  ره  نتفگ  ماـگنه  اهتـسد  ندرک  دـنلب  زاـمن  تنیز  تسا و  یتنیز  يزیچ  ره  يارب 
(876)

رتبا ار  ربمایپ  هک  يزوت  هنیک  وج و  بیع  درف  ترـضح ، نآ  نانمـشد  ندیبوک  شربمایپ و  زا  ییوجلد  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هروس  نایاپ  رد 
: دزرویم دیکات  نآ  رب  دنکیم و  یفرعم  هدناوخ 

. تسا بقع  یب  لسن و  ندیرب  ًاعطق  وت  نمشد  رتبالا » وه  کئناش  نا  »
َنَاک اًمْوَی  َنُوفاََخی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  اًریِْجفَت *  اََهنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُداَبِع  اَِهب  ُبَرْشَی  اًْنیَع  اًرُوفاَک *  اَهُجاَِزم  َنَاک  ٍسْأَک  نِم  َنُوبَرْشَی  َراَْربَْألا  َّنِإ  ( - » 5)

(877 « ) اًریِسَأ َو  اًمِیتَی  َو  اًنیِکْسِم  ِهِّبُح  َیلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  اًریِطَتْسُم *  ُهُّرَش 
دنهاوخب اجک  ره  هک  دنشونیم  صاخ  ناگدنب  نآ  ییاراوگ  همشچرس  زا  تسا  روفاک  شعبط  هک  دنشون  یبارـش  زا  تشهب  رد  ناراکوکین 

رب مه  دنسرت و  یم  دریگیم ، ارف  ار  رشحم  لها  شا  يراوشد  هک  يزور  رد  ادخ  رهق  زا  دننکیم و  افو  دوخ  رذن  دهع و  هب  دوشیم  يراج 
. دنهدیم ماعط  میتی  لفط  ریسا و  ریقف و  هب  ادخ  یتسود 

نارـسفم زا  يرایـسب  هک  نآ ، لوزن  نأش  تسا و  هدش  لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  هرونم  هنیدم  رد  نآ  لوا  يهیآ  لقا 18  ای ال  رهد  يهروس 
. تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  دنراد ، رظن  قافتا  نآ  رب  ینس  هعیش و 

س)  ) ارهز ترضح  نادنزرف  يرامیب 

: دیوگیم سابع  نبا 
. دندش رامیب  س )  ) ارهز ترضح  يهیامنارگ  دنزرف  ود 

: دومرف وگتفگ  نمض  دمآ و  نانآ  رادید  هب  نارای  زا  یهورگ  هارمه  ص )  ) مرکا ربمایپ 
! نسحلاابا يا  »

«. ینک رذن  تنادنزرف  يافش  يارب  تسا  هدنبیز 
( هرهاط هقیدص  درگاش  هتسیاش و  نز   ) هضف نانآ ، زا  يوریپ  هب  و  ع ))  ) نینسح یلقن  هب  انب  و  ( ) س  ) ارهز ترضح  هارمه  ع )  ) یلع ترضح 
هب هداوناخ  دنتفای و  افش  راوگرزب  ود  نآ  هاتوک  یتدم  زا  سپ  دنریگب . هزور  زور  هس  ود  نآ  يافـش  يدوبهب و  تروص  رد  هک  دندرک  رذن 
نان نم  هس  ع )  ) یلع دنتـشادن ، ياهقوذآ  لزنم  رد  نوچ  هعماج  زور  نآ  يداصتقا  یعامتجا و  تخـس  طیارـش  رد  دندرک . افو  شیوخ  رذن 
. داهن راطفا  يهرفس  رد  ار  نآ  تخپ و  وج  نان  صرق  جنپ  هداوناخ  ياضعا  دادعت  هب  درک و  بایسآ  ار  نآ  ثلث  همطاف  تفرگ . ضرق  وج 

: درک ادص  دمآ و  هناخ  رد  هب  يدنمزاین  راطفا  زا  لبق 
! امش رب  مالس 

! دمحم تیب  لها  يا 
. دنک ماعطا  یتشهب  ياههدئام  زا  ناتیادخ  هک  دینک  ماعطا  مناملسم ! نیکاسم  زا  ینیکسم 

رب یمیتی  راطفا  ماگنه  رگید  راب  دنتفرگ  هزور  زین  ادرف  دندرک  راطفا  بآ  اب  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  دنتشاد و  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  نانآ 
دمآ و نانآ  دزن  يریـسا  زین  موس  زور  دندرک . راطفا  بآ  اب  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  نان  صرق  مادک  ره  هدرک و  راثیا  مه  زاب  دـمآ ، هناخ  رد 

یلع حبص  ماگنه  دعب  زور  دندرک . لمع  مسر  نیمه  هب  مه  زاب 
دید داتفا  نانآ  رب  هک  ربمایپ  مشچ  تفر . ص )  ) هللا لوسر  دزن  تشاد ، تسد  هب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  شنادنزرف  تسد  هک  یلاح  رد  (ع )

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف دنزرل ، یم  دوخ  رب  یگنسرگ  تدش  زا  هک 
. منیب یم  نینچ  نیا  ار  امش  هک  موشیم  تحاران  ردقچ 

شنامـشچ هدیبسچ و  تشپ  هب  یگنـسرگ  تدش  زا  شمکـش  هک  یلاح  رد  ار  س )  ) همطاف دمآ ، شرتخد  هناخ  هب  نانآ  هارمه  تساخرب و 
: تشاد هضرع  دش و  لزان  لیئربج  لاح  نیا  رد  دید . تدابع  بارحم  رد  دوب ، هتفر  دوگ 

! دمحم يا 
. دیوگیم کیربت  تنادناخ  يهرابرد  ار  وت  دنوادخ 

(878 . ) تشاداو هروس  نیا  ندناوخ  هب  ار  ترضح  نآ  سپس 
. دنکیم يروآدای  دش  دنهاوخ  دنمهرهب  نآ  زا  راربا »  » هک ار  یتشهب  ياه  تمعن  ماسقا  هروس  نیا  رد  یلاعت  دنوادخ 

(879 « ) ْاُوقَّرَفَت َال  َو  اًعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  ْاوُمِصَتْعا  َو  ( - » 6)
. دیوشن هدنکارپ  دینزب و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  و 

« هللا لبح   » زا دارم  هک  هدرک  لقن  ص )  ) هللا لوسر  زا  يردـخ ، دیعـس  یبا  زا  یتیاور  هب  دانتـسا  اب  هفیرـش  يهیآ  ریـسفت  رد  یـسربط  موحرم 
(880 . ) تساهنآ يود  ره  هب  کسمت  ًاعیمج »  » زا روظنم  تسا و  ربمایپ  ترتع  ادخ و  باتک 

. دراد تلالد  نومضم  نیا  رب  نیلقث  ثیدح  هچ  نانچ 
: دسیون یم  مراهچ  نرق  ملکتم  هیقف و  دیفم  خیش 

: دومرف ع )  ) داجس ماما 
(881 . ) دومن ریسفت  ع )  ) نینموملاریما هب  ار  لبح »  » مرکا ربمایپ 

: دنکیم لقن  یلزتعم  یملاع  زا  ار  تیاور  نیا  یمق  سابع  خیش  جاح 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر 

هتسویپ نامسیر  مراگدرورپ . نانیما  وا ، نادنزرف  زا  ناماما  تسا و  نم  مشچ  رون  شرسمه  ملد و  يهویم  شدنزرف  ود  مبلق و  رورـس  همطاف 
(882 . ) تفای دهاوخ  تاجن  دیوج  کسمت  نانآ  هب  سک  ره  دنتسه . ناگدنب  وا و  نیب 

(883 « ) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُُّلک  ُقَْرُفی  اَهِیف  َنیِرِذنُم *  اَّنُک  اَّنِإ  ٍٍهَکَراَبُّم  ٍٍهَْلَیل  ِیف  ُهَْنلَزنَأ  اَّنِإ  ِنِیبُْملا *  ِباَتِْکلا  َو  مح *  ( - » 7)
يرما ره  بش  نآ  رد  میاهدوب  هدننک  راذنا  هراومه  ام  میدرک ؛ لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک  رگنـشور  باتک  نیا  هب  دـنگوس  مح .

. ددرگیم ادج  ریبدت و  تمکح ، ساسا  رب 
لقن ع )  ) مظاـک ماـما  رـضحم  هب  ینارـصن  یملاـع  یبایفرـش  يهراـبرد  میهاربا  نب  رفعج  نب  بوـقعی  زا  ار  یلـصفم  تیاور  ینیلک  موـحرم 

يهعلاطم زا  سپ  وا  تفگیم . نخس  دونـشب  شنابز  زا  ار  یقیاقح  دنیبب و  ار  ترـضح  نآ  هک  نآ  يارب  دوخ  ینالوط  رفـس  زا  هک  دنکیم 
، تسایبنا يهمه  میلاعت  هب  ملاع  هک  یـسک  زا  ات  دوب  هدمآ  هنیدم  هب  رگید  یملاع  ییامنهار  اب  میرک ، نآرق  دوواد و  ریمازم  لیجنا ، تاروت ،

. دسرپب ار  یتالاوئس 
: دومرف توالت  ار  ناخد  يهروس  نآرق ، يهرابرد  وا  لاوئس  خساپ  رد  تفریذپ و  ار  وا  تفوطع  رهم و  اب  ع )  ) مظاک ماما  ترضح 

«. ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُُّلک  ُقَْرُفی  اَهِیف  َنیِرِذنُم *  اَّنُک  اَّنِإ  ٍٍهَکَرَبُّم  ٍٍهَْلَیل  ِیف  ُهَْنلَزنَأ  اَّنِإ  ِنِیبُْملا *  ِباَتِْکلا  َو  مح *  میحرلا * نمحرلا  هللا  مسب  »
: دومرف خساپ  نینچ  ترضح  نآ  درک . لاوئس  تاملک  نیا  نطاب  زا  ینارصن  ملاع 

. تسا هدمآ  هدوب  فورحلا  صوقنم  هک  دوه  باتک  رد  هک  تسا  ص )  ) دمحم مح » »
. تسا ع )  ) یلع نینموملاریما  نیبملا » باتکلا  »

. تسا س )  ) همطاف هلیل » »
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« میکح رما  لک  قرفی  »
: ینعی

. دریگیم تأشن  بش  نآ  زا  ینازورف  ریخ 
. دیشک ازارد  هب  ترضح  نآ  اب  ینارصن  يوگ  تفگ و 

. دیورگ مالسا  هب  ینارصن  درم  تیاهن  رد  دومن و  فیصوت  نآرق  نابز  زا  ار  س )  ) میرم و  ع )  ) حیسم ع )  ) مظاک ماما  ترضح 
: تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  دنس  رکذ  اب  هدش ، هتشاگن  يرجه  موس  نرق  رد  هک  یفوک  تارف  ریسفت  رد  يرگید  تیاور 

: دومرف ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » ریسفت رد  ع )  ) قداص ماما 
. تسا هللا  ردقلا »  » و س )  ) همطاف هلیل » »

: دوزفا سپس 
ماـن ماـن ، نیا  هب  س )  ) همطاـف تسا و  هدرک  كرد  ار  ردـقلا  هلیل  دسانـشب ، هقح  وه  اـمک  یتـسرد و  هب  ار  س )  ) همطاـف هک  یـسک  ره  سپ 

(884 . ) دنزجاع وا  تخانش  زا  مدرم  هک  نآ  ببس  هب  هدش  يراذگ 
(885 « ) َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُک  َو  َهَّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَُّهیَأَی   - » 8

. دیشاب ناقداص  اب  دیزیهرپب و  ادخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
: دنکیم لقن  تنس  لها  قیرط  زا  ار  تیاور  نیا  بوشآ  رهش  نبا  زا  ینارحب  همالع 

: تشاد راهظا  نینچ  رمع  نب  هللادبع 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  نیا 

: دیامرفیم هک  نیا  زا  شدارم  دناوخ و  یم  ارف  ادخ  زا  سرت  هب  ار  ربمایپ  باحصا  هللاوقتا » »
(886 . ) دیشاب هارمه  وا  نادناخ  دمحم و  اب  هک  تسا  نیا  نیقداصلا » عم  اونوک  «و 

نینچ دنوادخ  اما  تسا ، ص )  ) ربمایپ تیب  لها  نانمـشد  نیرت  تخـس  زا  هدرک ، تیاور  رمع  نب  هللادبع  زا  ار  نخـس  نیا  هک  قزرا  نب  عفان 
. تسا هتخاس  يراج  شنابز  رب  ار  یقح  نخس 

. دوشیم نایامن  رتشیب  ءادعالا » هب  دهش  ام  لضفلا   » فورعم لثم  هب  هجوت  اب  لقن  نیا  تیمها 
: دیوگیم يدبع  نوراه  وبا 

: تفگ دمآ و  عفان  هک  میدوب  هتسشن  رمع  نبا  نم و 
: تفگ وا  هب  رمع  نبا  متسه . نمشد  یلع  اب  نم  دنگوس ، ادخ  هب 

(887 ( !؟ تساهیف ام  ایند و  زا  رتهب  وا  قباوس  هک  يراد  لد  رد  ار  یسک  ضغب  ایآ  دراد . نمشد  ار  وت  دنوادخ 
(888 « ) ِءاَمَّسلا ِیف  اَهُعْرَف  َو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  ٍٍهبِّیَط  ٍٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِمَلک  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ   - » 9

تباـث و نیمز ) رد   ) نآ يهشیر  هک  هدرک  هیبـشت  ياـهزیکاپ  تخرد  هب  ار  هزیکاـپ ) راـتفگ  و  « ) هبیط هملک   » دـنوادخ هنوـگچ  يدـیدن  اـیآ 
!؟ تسا نامسآ  رد  نآ  يهخاش 

: دیوگیم یمعثخ  مالس 
. هدش دراو  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  ترضح  رب 

: مدرک ضرع 
! هللا لوسر  دنزرف  يا 

: دیامرفیم هک  دنوادخ  مالک  يانعم 
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؟ تسیچ ءامسلا » یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  ًالثم  هللا  برض  فیک  رت  ملا  »
: دومرف ترضح  نآ 

! مالس يا 
همطاف نادنزرف  نآ  یعرف  ياه  هخاش  همطاف و  نآ  يهخاش  نیـسح ، نسح و  نآ  يهویم  یلع و  نآ  عرف  تسا ، ص )  ) دـمحم تخرد  لصا 

ورف یگرب  تخرد  نیا  زا  دوریم  ایند  زا  ام  نایعیش  زا  يدرف  هاگره  دنتسه . نادناخ  ام  نارادتـسود  ناوریپ و  نآ  گرب  دنتـسه و  ناماما  و 
(889 . ) دیوریم گرب  نآ  ياج  هب  يرگید  گرب  دیآیم  ایند  هب  ام  نارادتسود  زا  يدنزرف  هاگره  دتفایم و 

لها ناوریپ  و  هرجـشلا » رـصنع  ( » س  ) همطاف ترـضح  نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  هدرک ، لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  هدـقع  نبا  ار  تیاور  نیا  هیبش 
. تسا هدش  هدرمش  تخرد » ياه  گرب  اه و  هخاش   » تیب

(890 . ) تسا هدیدرگ  لقن  ص )  ) هللا لوسر  هب  باطخ  نیما  لیئربج  زا  نایب  نیا  ریظن  زین  سابع  نبا  زا 
یم لقن  نینچ  فوع  نب  نمحرلادبع  رازگتمدخ  ءانیم  یبا  نب  ءانیم  زا  نیحیحـصلا  یلع  كردتـسملا  رد  مکاح  زین  تنـس  لها  هاگدـید  زا 

: دیامن
: دومرف هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  دیریگب . دوش  طولخم  تسردان  ياهراتفگ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  حیحص  ياه  ثیدح 

تشهب رد  تخرد  نیا  يهشیر  دنتسه . نآ  ياه  گرب  ام  نایعیش  دننآ و  يهویم  منینـسح  حاقل و  یلع  نآ و  يهخاش  همطاف ، متخرد و  نم 
(891 . ) دراد ياج  تشهب  ياهغاب  يهیقب  رد  نآ  ریاس  تسا و  ندع » »

(892 . ) دنکیم لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  زا  لیزنتلا  دهاوش  رد  یناکسح  مکاح  ار  ثیدح  نیا  ریظن 
(893 … « ) هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   - » 10

. زادرپب ار  ناکیدزن  قح  و 
: دیوگیم يردخ  دیعسوبا 

اطع وا  هب  ار  كدف  نیمزرـس  تساوخ و  ار  س )  ) همطاف شرتخد  دش ، لزان  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  هقح » یبرقلاذ  تآ  و   » يهیآ هک  یماگنه 
. دومرف

: دومرف ترضح  نآ  هک  دناهدوزفا  اهلقن  زا  یخرب  رد 
(894 . ) تسا هدرک  میسقت  دنوادخ  هک  تسا  وت  نادنزرف  وت و  مهس  نیا 

: دیسرپ یماش  درمریپ  زا  ع )  ) داجس ماما 
؟ ياهدناوخ نآرق  ایآ 

: درک ضرع  وا 
. هلب

: دومرف ترضح  نآ 
هیآ

؟ ياهدناوخن ار   … هقح » یبرقلاذ  تآ  «و 
: تفگ

؟ مینک ادا  ار  ناشقح  هداد  روتسد  دنوادخ  هک  دیتسه  ناگتسب  نآ  امش  رگم 
: دومرف ترضح  نآ 

(895 . ) یلب

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 534 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگیم حلاص  نب  نمحرلادبع 
هب ار  كدف  زین  نومام  تسج . دانتسا  هیآ  نیا  هب  خساپ  رد  وا  درک . لاوئس  كدف  يهرابرد  وا  زا  تشون و  همان  یـسوم  نب  هللادبع  هب  نومام 

(896 . ) دومن راذگاو  س )  ) ارهز ترضح  نادنزرف 
و  » يهیآ ریـسفت  رد  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  هکلب  درادن ، هکرابم  هیآ  نیا  هب  صاصتخا  س )  ) ارهز ترـضح  هب  یبرقلا  يذ  ریـسفت 

(897 . ) تسا هدومن  ریسفت  وا  دالوا  و  س )  ) همطاف ترضح  هب  ار  یبرقلا  يذ  زین  یبرقلا » يذ  ءاتیا 
(898 « ) اًماَمِإ َنیِقَّتُْمِلل  اَْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  ََهَُّرق  اَِنتَّیِّرُذ  َو  اَنِجاَوْزَأ  ْنِم  اََنل  ْبَه  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو   - » 11

: دنیوگیم هک  یناسک  و 
! اراگدرورپ

. نادرگ اوشیپ  ناراکزیهرپ  يارب  ار  ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینشور  يهیام  نامنادنزرف  نارسمه و  زا 
: دیوگ یم  يردخ  دیعسوبا 

: دومرف قوف  يهیآ  ریسفت  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 
(899 . ) تسا یلع  ًاماما »  » نینسح و نیعا » هرق  ، » همطاف انتایرذ » ، » هجیدخ انجاوزا »  » زا دارم 

نارسمه زا  اراگدرورپ  دومن : تساوخرد  دنوادخ  زا  ترضح  نآ  نوچ  هدرمش ؛ ع )  ) نینموملاریما ار  قوف  يهیآ  قادصم  يرگید ، ثیدح 
باجتسم ناشیا  ياعد  هد و  رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  دنشاب و  ام  مشچ  ینشور  يهیام  حلاص و  فلخ  هک  امرف  تمحرم  ینادنزرف  ام 

(. 900  ) دش
. دوب دهاوخ  قبطنم  س )  ) ارهز ترضح  رب  انجاوزا »  » يهیآ زا  انعم  نیا  رب  انب 

هرجش نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  هجزلا  هجاجز  یف  حابصملا  حابصم  اهیف  هاکشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاوامـسلا و  رون  هللا   - » 12 و 13
لاثمالا هللا  برـضی  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدـهی  رون  یلع  رون  ران  هسـسمت  مل  ول  ءیـضی و  اهتیز  داکی  هیبرغ  هیقرـش و ال  هنوتیز ال  هکراـبم 

(901 «. ) میلع ءیش  لکب  هللا  سانلل و 
یبابح رد  غارچ  نآ  دشاب ، غورفرپ )  ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دـننامه  دـنوادخ  رون  لثم  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ 

تکربرپ تخرد  زا  هک  دوشیم  هتخورفا  ینغور  اـب  غارچ  نیا  نازورف ، يهراتـس  کـی  نوـچ  مه  هدنـشخرد  فافـش و  یباـبح  دریگ ، رارق 
رو هلعـش  شتآ  اب  سامت  نودـب  تسا  کیدزن  هک ) تسا  صلاخ  ناـنچ  نآ  شنغور  ، ) یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  هدـش  هتفرگ  ینوتیز 
ره هب  دنوادخ  دنزیم و  اهلثم  مدرم  يارب  ادخ  دنکیم و  تیاده  دوخ  رون  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  يرون و  زارف  رب  تسا  يرون  دوش ،

. تساناد يزیچ 
ریـسفت س )  ) ارهز همطاف  هب  ار  هوکـشم »  » هیآ لیذ  رد  ع )  ) اضر ماـما  قداـص و  ماـما  هدـش ، لـقن  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتیاور  رباـنب 

: دناهدومرف دناهدرک و 
(902 . ) تسا ملاع  ود  نانز  نیب  يرد » بکوک   » ملاع ود  نانز  تشهب و  نانز  ایند ، نانز  نامسآ  رد  یناشخرد  يهراتس  ترضح  نآ 

: تسا هدیدرگ  لقن  تنس  لها  قیرط  زا  هک  تیاور  نیا  رد  ریبعت  نیرترب 
: دنکیم لقن  تنس  لها  قیرط  زا  یلزاغملا  نبا 

: دومرف ع )  ) نسحلاابا
(. س  ) همطاف ینعی  هاکشمک » رون  لثم  ضرالا  تاوامسلا و  رون  هللا  »

(. ع  ) نیسح نسح و  ینعی  حابصم » اهیف  »
. تسا ملاع  نانز و  ناشخرد  هراتس  همطاف  ینعی  يرد » بکوک  اهناک  هجاجزلا  هجاجز  یف  »
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(. ع  ) میهاربا ینعی  هکرابم » هرجش  نم  دقوی  »
. ینارصن هن  يدوهی و  هن  ینعی  هیبرغ » هیقرشال و ال  »

. دشوجب نآ  زا  ملع  هک  تسا  کیدزن  ینعی  ءیضی » اهتیز  داکی  »
. رگید ماما  زا  دعب  یماما  ینعی  رون » یلع  رون  ران  هسسمت  مل  ول  «و 

(903 . ) دنکیم تیاده  ام  تیالو  هب  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  ینعی  ءاشی » نم  هرونل  هللا  يدهی  »
(904 « ) ِناَیِْغبَی اَّل  ٌخَزَْرب  اَمَُهْنَیب  ِناَیِقَْتلَی *  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   - » 14

تسا یخزرب  ود  نآ  نایم  رد  دنراد ، سامت  مه  اب  هک  یلاح  رد  داد  رارق  مه  رانک  رد  ار  درس ) مرگ و  نیریـش ، روش و   ) فلتخم يایرد  ود 
. دنکیمن هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک 

همطاف یلع و  هفیرـش ، هیآ  رد  نیرحبلا »  » زا دارم  هک  دنکیم  رکذ  هدش  لقن  تنـس  لها  قیرط  زا  یـضعب  هک  تیاور  هدزاود  ینارحب  همالع 
(905 . ) دننکیمن یشکرس  یغب و  رگیدکی  رب  هاگ  چیه  هک  دنتسه  (ع )

نشور یلو  تساهنآ ، یشکرس  عنام  ترضح  نآ  هک  انعم  نیدب  تسا ، هدش  ریسفت  ص )  ) مرکا ربمایپ  رب  خزرب »  » تایاور نیا  زا  یضعب  رد 
. تسین راگزاس  دنموصعم  هک  راوگرزب  ود  نآ  يالاو  تیصخش  اب  ییانعم  نینچ  هک  تسا 

رهم و نیمه  تسین و  ینتفر  نیب  زا  هک  هدش  هتـسناد  یتبحم  رهم و  ود ، نآ  نایم  خزرب  هدـش ، لقن  سابع  نبا  زا  هک  يریـسفت  رد  ور  نیا  زا 
ارهز ملح »  » و ع )  ) یلع ِملع »  » يایرد ود  ار  نیرحب »  » تایاور یـضعب  هچ  نانچ  تسا ، يرگید  هب  تبـسن  مادـک  ره  یـشکرس  عناـم  تبحم 

(906 . ) دناهدومن ریسفت  (س )
« اًروُذَْـحم َنَاک  َکِّبَر  َباَذَـع  َّنِإ  َُهباَذَـع  َنُوفاََخی  َو  ُهَتَمْحَر  َنوُجْرَی  َو  ُبَْرقَأ  ْمُُّهیَأ  ََهَلیِـسَْولا  ُمِهِّبَر  َیلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َکـَئلْوُأ   - » 15

(907)
هب دنرتکیدزن  ودب  مادک  ره  دنراد و  هجوت  ادخ  يوس  هب  دوخ  دننکیم  شتـسرپ  ار  ریزع ) حیـسم و  هکئالم و  لثم   ) ادخ ریغ  زا  هک  یناسک 

رذح راوازـس  ادخ  باذع  هک  دنراد  همهاو  شباذع  زا  دنراودیما و  ار  وا  تمحر  دنیوجیم و  لسوت  ودب  وا ، زا  تعاطا  تدابع و  يهطـساو 
. تسا ندرک 

: دنکیم لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  همرکع  زا  دوخ  دنس  هب  یناکسح  مکاح 
(908 . ) دنتسه ع )  ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، ربمایپ ، هیآ  نیا  زا  دوصقم 

ماقا هللا و  رکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  لاصآلا *  ودغلاب و  اهیف  هل  حبـسی  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف   - » 16
(909 « ) راصبالا بولقلا و  هیف  بلقتت  ًاموی  نوفاخی  هوکزلا  ءاتیا  هالصلا و 

دیرخ و تراجت و  هک  ینادرم  دننکیم  حیبست  ار  دنوادخ  دوش ، دای  وا  مان  ددرگ و  هزاوآدنلب  ات  تسا  هداد  نذا  دنوادخ  هک  ییاههناخ  رد 
برطـضم اهمـشچ  اهبلق و  نآ  رد  هک  دـنراد  ار  يزور  فوخ  درادـیمن و  زاب  تاـکز  نداد  زاـمن و  يهماـقا  ادـخ و  داـی  زا  ار  ناـنآ  شورف 

. ددرگیم
: دنکیم لقن  هدیرب  کلام و  نب  سنا  زا  دوخ  دنس  هب  یناکسح  مکاح 

: تفگ ترضح  نآ  هب  باطخ  تساخ و  اپ  هب  يدرم  درک ، تئارق  ار  هیآ  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نآ  زا  سپ 
؟ تسا ییاه  هناخ  هچ  نیا  زا  دوصقم 

: دومرف
. ناربمایپ ياه  هناخ 

: تفگ ص )  ) مرکا لوسر  هب  همطاف  یلع و  يهناخ  هب  هراشا  اب  رکبوبا  نآ  زا  سپ 
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؟ تساههناخ نآ  رامش  رد  هناخ  نیا 
: دومرف ترضح 

(910 . ) تساهنآ نیرتهب  زا  یلب 
: دنکیم لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

: دومرف دنکفا و  رظن  ع )  ) نیسح نسح و  یلع و  همطاف و  هب  ص )  ) ادخ لوسر 
(911 . ) مشزاس رد  وا  اب  نم  دوش  دراو  شزاس  رد  زا  امش  اب  سک  ره  تسا و  گنج  رد  نم  اب  دنک  گنج  امش  اب  سک  ره 

انقف کناحبس  ًالطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاوامـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و  یلع  ًادوعق و  ًامایق و  هللا  نورکذی  نیذلا   - » 17
(912 « ) رانلا باذع 

نیا اراگدرورپ  دنیوگ  هدرک و  نیمز  اه و  نامسآ  تقلخ  رد  رکف  مئاد  دننک و  دای  ار  ادخ  نتفخ ، هتـسشن و  هداتـسیا و  تلاح  رد  هک  نانآ 
. راد هاگن  خزود )  ) شتآ باذع  زا  دوخ  فطل  هب  ار  ام  یهزنم  كاپ و  ياهدیرفاین  هدوهیب  ار  تمظع  اب  هاگتسد 

(913 . ) دنتسه ع )  ) همطاف یلع و  نینموملاریما  ترضح   … نیذلا »  » زا روظنم 
(914 « ) ِرَشَْبلِّل اًریِذَن  َِربُْکلا *  يَدْحَال  َّهنِإ  اَ  - » 18

. تسا نایمدآ  يهدنهد  میب  هک  تسا  گرزب  ياههثداح  زا  یکی  نیا 
(915 . ) تسا س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تیالو  َِربُْکلا » يَدْحَال   » زا روظنم 

(916  ) نوگانوگ داعبا  رد  س )  ) ارهز ترضح  زا  ثیدح  لهچ 

هلالجلج هَّللا  فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 1)

اِهنیوْکَت و ال یِلا  ُْهنِم  هَجاح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِشَِمب ، اهَأَرَذ  ِِهتَرْدُِقب و  اهَنَّوَک  اهَلَثَْتِما ، هَِلْثمَا  ِءاِذتْحا  َِالب  اهَأَْشنَا  اهَْلبَق و  َناک  ٍءْیَش  ْنِم  َءایْـشَْالا ال  َعَدَْتبِا 
. ِِهتَوْعَِدل ًازازِْعا  ِِهتَّیِرَِبل و  ًادُّبَعَت  ِِهتَرْدُِقل و  ًاراهِْظا  ِِهتَعاط و  یلَع  ًاهیْبنَت  ِِهتَمْکِِحل و  ًاتیْبثَت  َِّالا  اهِریوْصَت ، یف  َُهل  هَِدئاف 

: دنوادخ فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 
اب قلخ و  ار  اهنآ  شتردـق  اب  دروآ ، دـیدپ  یهباشم  چـیه  نودـب  ار  ناـنآ  دوش و  دوجوم  ياهداـم  زا  هکنآ  نودـب  دومن  قلخ  ار  تادوجوم 

هتـشاد دوجو  شیارب  ياهدـئاف  اهنآ  يرگریوصت  رد  هتـشاد و  يزاین  ناشندروآ  دـیدپ  نآ و  داـجیا  رد  هکنآ  نودـب  دومن ، داـجیا  شّتیـشم 
. شتوعد تشادیمارگ  ّتیدوبع و  هار  یئاسانش  دوخ و  تردق  راهظا  شتعاط و  رب  یهاگآ  شتمکح و  تیبثت  زج  دشاب ،

نآرقلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 2)

َهبوُهْوَْملا و ُهُصَخُر  َهبوُْدنَْملا و  ُُهِلئاضَف  هَِیفاْکلا و  ُُهنیهاَرب  هَِیلاْجلا و  ُُهتانَِّیب  هَرَّذَحُْملا و  ُهُمِراحَم  هَرَّسَفُْملا و  ُهُِمئازَع  هَرَّوَنُملا و  ِهَّللا  ُجَجُح  ُلاُنت  ِِهب 
. َهبُوتْکَْملا ُهُِعئارَش 

نیهارب هدش و  هدنادرگ  رذحرب  تامّرحم  هدش و  ریـسفت  تابجاو  یهلا و  نازورف  ياهّتجح  نآرق  اب  نآرق  فیـصوت  رد  ترـضح  نآ  نخس 
. دوشیم نشور  هدش  هتشون  نیناوق  هدش و  هدیشخب  تازوجم  دنمشزرا و  لئاضف  یفاک و  لئالد  نشور و 

نآرقلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 3)
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، ُهُرِهاوَظ هَِیلَْجنُم  ُهُِرئارَـس ، هَفِـشَْکنُم  ُهُِرئاـَصب ، هَنَِّیب  َعِمـَّاللا ، َءاـیِّضلا  َعِـطاَّسلا و  َروُّنلا  َقِداَّصلا و  َناْرُْقلا  َقِـطاَّنلا و  ِهَّللا  َباـتِک  ْمُْکیَلَع  َفَلْخَتِْـسا 
. ُهُعاِمتْسا هاجَّنلا  َیِلا  ٍّدَُوم  ُهَعاْبتَا ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ًاِدئاق  ُهُعایْشَا ، ِِهب  هَطَبَتْغُم 

نآرق فیصوت  رد  س )  ) ترضح نآ  نخس 
راکشآ و شیاهزار  نشور و  شنیهارب  هک  داهن ، ياج  رب  ار  هدنشخرد  وترپ  نازورف و  رون  وگتسار و  نآرق  ادخ و  يایوگ  باتک  امـش  دزن 

. تسا تاجن  هار  نآ  ندینش  نومنهر و  تشهب  يوس  هب  ار  نانآ  هدوب و  هطبغ  دروم  شناوریپ  نایامن ، شرهاوظ 

نآرقلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 4)

. هَحِضاو ُهُِرماوَا  هَِحئال و  ُهُرِجاوَز  هَرِهاب و  ُهُمالْعَا  هَرِهاز و  ُهُماکْحَا  هَرِهاظ و  ُهُرُوُما 
نآرق فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 

. تسا ادیوه  شرماوا  راکشآ و  شتاّمرحم  نشور و  شیاههناشن  افوکش و  شماکحا  نایامن و  نآ  روما 

ص)  ) هیبأ فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 5)

. ِِهتَمْحَر ِریداقَِمل  ًاذاْفنِا  ِهِمْکُح و  ِءاْضِما  یلَع  هَمیزَع  ِهِْرمَِال و  ًاماْمِتا  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبِا 
شردپ فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 

. درک ثوعبم  شنارکیب  تمحر  تیبثت  شماکحا و  ندیناسر  نایاپ  هب  شنامرف و  ندیشخب  نایاپ  يارب  ار  ربمایپ  دنوادخ 

ص)  ) هیبأ فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 6)

هَظِعْوَْملا َو  هَمْکِْحلِاب  ِهِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ًایِعاد  ْمِهِماـظْکَِاب ، ًاذِـخا  ْمُهَجَبَث ، ًاـبِراض  َنیکِرْـشُْملا ، هَجَرْدَـم  ْنَع  ًـِالئام  هَراذَّنلاـِب ، ًاـعِداص  َهلاـسِّرلا  َغََّلب 
. َّماْهلا ُثُْکنَی  َمانْصَْالا و  ُّفُجَی  هَنَسَْحلا ،

شردپ فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 
هب وکین  دنپ  تمکح و  اب  دوب ، نانآ  اب  ریگرد  ینمـشد و  نانآ  ياسؤر  اب  يرود ، نیکرـشم  شور  زا  درک و  غالبا  راذـنا  اب  ار  دوخ  تلاسر 

. تخادنا ّتلذم  كاخ  هب  ار  نادنمروز  ياهندرگ  نوگنرس و  ار  اهتب  دش ، نومنهر  شراگدرورپ  يوس 

ع)  ) هلعب هیبأ و  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 7)

. امُه وُقَفاو  ْنِا  َِمئاَّدلا  َمیعَّنلا  ُمِِهناحیُبی  امُه و  وُعاطَا  ْنِا  ِمیلَْالا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمِِهناذِْقُنی  ْمُهَدَِوا و  ِنامیُقی  ٌِّیلَع ، َو  ٌدَّمَُحم  هَّمُْالا  ِهِذه  اَوبَا 
شرهوش ردپ و  لضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

تاجن كاندرد  باذـع  زا  ار  نانآ  فرطرب و  ار  ناشیا  ياهيژک  دـننک  تیعبت  ناـنآ  زا  رگا  دنتـسه ، ع )  ) یلع دـمحم و  تما  نیا  ناردـپ 
. دنکیم ناشیا  ینازرا  ار  نادواج  تشهب  دنیامن  ار  ناشیا  يوریپ  رگا  دنهدیم و 

ع)  ) هلعب هیبأ و  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 8)

اضْرَا َطَخَس  ْنِا  ِِکبَسَن  ْيََوبَا  َّنِاَف  ِِکنید ، ْيََوبَا  ِطَخَِسب  ِِکبَسَن  ْيََوبَا  یضَْرت  ِِکبَسَن و ال  ْيََوبَا  ِطَخَِسب  ًاِّیلَع ، َو  ًادَّمَُحم  ِِکنید ، ْيََوبَا  یـضْرَا 
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ْنَا ِِکبَـسَن  ْيََوبَا  ْرِدـْقَی  َْمل  اطَخَـس  ْنِا  ِکـِنید  ْيََوبَا  َّنِا  اـمِِهتاعاط و  ْنِم  هَعاـس  ْنِم  ٍءْزُج  ِْفلَا  ِْفلَا  ْنِم  ٍءْزُج  ِباوَِـثب  ع )  ) ٌِّیلَع َو  ٌدَّمَُحم  اـمُه 
. امِهِطَخَِسب یفَی  ْمِهِّلُک ال  اْینُّدلا  ِلْهَا  ِتاعاط  َباَوث  َّنَِال  امُه ، ایِضُْری 

شرهوش ردپ و  لضف  رد  ترضح  نآ  نخس 
ارچ نکن ، دونـشخ  نانآ  یتحاران  اب  ار  تایبسن  ردپ  یلو  زاس ، دونـشخ  تایبسن  ردـپ  یتحاران  اب  ار  ع - )  ) یلع ربمایپ و  تینید -  ناردـپ 

ناردپ رگا  دنزاسیم و  دونـشخ  ناشتعاطا  زا  یتعاس  تمـسق  نارازه  زا  یتمـسق  شاداپ  اب  ار  وا  نانآ  دوش  تحاران  رگا  تایبسن  ردـپ  هک 
ناشیا یتحاران  اب  ایند  لها  یمامت  ياهتعاط  شاداپ  هک  ارچ  دنزاس ، دنـسرخ  ار  ناشیا  هک  تسین  رداق  تایبسن  ردپ  دـنوش  تحاران  تینید 

. تسین هسیاقم  لباق 

اهجوز لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 9)

. ِِهتْوَم َدَْعب  َو  ِِهتایَح  یف  ًاِّیلَع  َّبَحَا  ْنَم  ِدیعَّسلا ، َّقَح  ِدیعَّسلا  َّلُک  َدیعَّسلا  َّنِا 
شرهوش تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

نارود رد  ار  ع )  ) یلع هک  تسا  یسک  رد  يراگتـسر  تداعـس و  تیّعقاو  تیناقح و  اهیراگتـسر ، اهتداعـس و  همه  يراگتـسر ، تداعس و 
. دشاب هتشاد  تسود  شتداهش  زا  سپ  یگدنز و 

اهتقلخ هیفیک  یف  س )  ) اهلوق ( 10)

یلاعَت ُهلَّلا  یَحْوَا  هَّنَْجلا  یبَا  َلَخَد  اَّمَلَف  ْتَءاضَاَف ، هَّنَْجلا ، ِرَجَش  ْنِم  هَرَجَـش  ُهَعَدْوَا  َُّمث  ُُهلالَج ، َّلَج  َهلَّلا  ُحِّبَُـسی  َناک  يرُون و  َقَلَخ  یلاعَت  َهّللا  َّنِا 
َْتِنب َهَجیدَـخ  ینَعَدْوَا  َّمَث  یبَا ، َْبلُـص  ُهَناْحبُـس  ُهّللا  ِینَعَدْوَاَف  َلَعَفَف ، َکـِتاوََهل ، یف  اـهْرِدَا  َو  هَرَجَّْشلا  َکـِْلت  ْنِم  هَرَمَّثلا  َفِطَْتقَا  ْنَا  ًاـماْهِلا  ِْهَیِلا 

. ْنُکَی َْمل  ام  َو  ُنوُکَی  ام  َو  َناک  ام  ُمَلْعَا  ِروُّنلا ، َِکلذ  ْنِم  اَنَا  یْنتَعَضَوَف و  َدَْلیَوُخ ،
شتقلخ تیفیک  رد  ترضح  نآ  نخس 

ببـس هب  هک  داهن ، تعیدو  هب  یتشهب  ناتخرد  زا  یتخرد  رد  ارنآ  هاگنآ  دومنیم ، ار  وا  هیزنت  حـیبست و  نآ  دومرف و  قلخ  ار  مرون  دـنوادخ 
ربمایپ دروخب ، دنیچب و  ار  تخرد  نآ  هویم  هک  درک  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  دـش ، تشهب  لخاد  مردـپ  هک  یماگنه  دـیدرگ ، ناشخرد  رون  نآ 

ایند هب  ارم  ناشیا  هکنآ  ات  داد ، رارق  مردام  محر  رد  ارنآ  هاگنآ  داهن ، تعیدو  هب  مردـپ  بلـص  رد  ار  مرون  دـنوادخ  داد ، ماجنا  ار  راـک  نیا 
. منادیم ار  تسا  هدوبن  هچنآ  داتفا و  دهاوخ  قافتا  هچنآ  هداتفا و  قافتا  هچنآ  متسه ، رون  نآ  زا  نم  دندروآ و 

تیبلا لهأب  فیرعتلا  یف  س )  ) اهلوق ( 11)

. ِِهئاِیْبنَا هَثَرَو  ُنَْحن  ِِهْبیَغ و  یف  ُُهتَّجُح  ُنَْحن  ِهِسُْدق و  ُّلَحَم  ُُهتَّصاخ و  ُنَْحن  ِهِْقلَخ و  یف  ُُهتَلیسَو  ُنَْحن 
تیبلها یئاسانش  رد  ترضح  نآ  نخس 

. میشابیم شناربمایپ  ناثراو  وا و  تجح  شناگدننک و  هیزنت  وا و  صاوخ  شتاقولخم و  نایم  رد  یهلا  ياههلیسو  ام 

هعیشلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 12)

. الَف َِّالا  اِنتَعیش و  ْنِم  ِْتنَاَف  ُْهنَع ، ِكانْرَجَز  اَّمَع  یهَْتنَت  ِكانْرَمَا و  اِمب  ُلَمْعَت  ِْتنُک  ْنِا 
هعیش فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 
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نانآ زا  تروصنیا  ریغ  رد  یـشابیم و  اـم  نایعیـش  زا  یتسیا ، زاـب  میدرک  یهن  هچنآ  زا  ینک و  لـمع  میدومن  رما  نادـب  ار  وت  هچنآ  هب  رگا 
. يوشیمن هدرمش 

هعیشلا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 13)

انَِرماوَا اوَُفلاخ  اذِا  اِنتَعیش  نم  اوُْسَیل  اَنل ، ِِهناِسل  َو  ِِهْبلَِقب  ِمِّلَسُْملا  َو  اِنئادْعَا  يداعُم  َو  اِنئاِیلْوَا  یلاوَم  َو  انیّبُِحم  ُّلُک  هَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِرایِخ  ْنِم  انَتَعیـش  َّنِا 
ِعاْونَِاب هَمایِْقلا  ِتاصَرَع  یف  َْوا  ایازَّرلا ، َو  ایالَْبلِاب  ْمِِهبُونُذ  ْنِم  َنوُرَّهَّطَی  ام  َدـَْعب  ْنِکل  هَّنَْجلا و  ِیف  َِکلذ  َعَم  ْمُه  ِتاِقبْوُْملا و  ِِرئاس  یف  اـنیهاَون  َو 

. اِنتَرْضَح یِلا  ْمُهَلُْقنَن  اْهنِم و  انِّبُِحب  ْمُهَذِْقنَتْسَن  ْنَا  یِلا  اِهباذَِعب ، َمَّنَهَج  ْنِم  یلْعَْالا  ِقَبَّطلا  ِیف  َْوا  اهِِدئادَش ،
هعیش فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 

نابز بلق و  اب  هک  یناسک  ام و  نانمشد  نانمشد  ام و  ناتسود  نارادتسود  ام و  ناتـسود  دنـشابیم ، تشهب  لها  دارفا  نیرتهب  زا  ام  نایعیش 
تشهب رد  همهنیا  اب  دننکن و  بانتجا  ام  یهاون  زا  هدومن و  تفلاخم  ام  رماوا  اب  هک  هاگنآ  دنوشیمن ، هدرمش  ام  نایعیش  زا  دنتسه  ام  میلـست 

لوا هقبط  رد  ای  اهدرد ، عاونا  اب  تمایق  ياهفقوم  رد  ای  دـنوش ، كاپ  ناهانگ  زا  اهیراتفرگ  اهیتحاران و  اب  هکنآ  زا  دـعب  نکیلو  دنـشابیم ،
. دنسرب ام  روضح  هب  دنبای و  تاجن  نآ  زا  ام  تبحم  اب  ات  دنوش ، باقع  یهلا  ياهباذع  اب  دنوش و  هداد  رارق  منهج  زا 

هعیشلا ءاملع  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 14)

: تلاقف س )  ) ءارهزلا همطاف  هقیدصلا  دنع  هأرما  ترضح 
، تباجاف ّتنث  مث  کلذ ، نع  س )  ) همطاف اهتباجاف  کلاسا ، کیلا  ینتثعب  دق  ءیش و  اهتالص  رما  یف  اهیلع  سبل  دق  هفیعـض و  هدلاو  یل  نا 

. هرثکلا نم  تلجخ  مث  تباجاف ، ترّشع  نا  یلا  تباجاف ، تثّلث  مث 
: تلاقف

: تلاق نا  یلا  کل -  ادب  اّمع  یلس  یتاه و  س :)  ) همطاف تلاق  هَّللالوسر ، تنب  ای  کیلع  قشا  ال 
: لوقی ص )  ) هَّللالوسر یبا  تعمس 

دحاولا یلع  علخی  یتح  هَّللادابع ، داشرا  یف  مهّدج  مهمولع و  هرثک  ردق  یلع  تامارکلا  علخ  نم  مهیلع  علخیف  نورـشحی ، انتعیـش  ءاملع  نا 
: تلاق نا  یلا  رون -  نم  هعلخ  فلا  فلا  مهنم 

. ِرِدَْکلا َو  ِصیْغنَّتلِاب  ٌبوُشَم  ُهَّنِاَف  َلُضَف  ام  َو  هَّرَم  ِْفلَا  َْفلَا  ُسْمَّشلا  ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اَّمم  ُلَْضفََال  ِعَلُْخلا  َْکِلت  ْنِم  ًاْکلِس  َّنِا  ِهَّللا  هَمَا  ای 
هعیش نادنمشناد  تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

: تفگ هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  ینز 
ترـضح نآ  میامن ، لاؤس  ات  هداتـسرف  وت  دزن  ارم  تسا و  هتفرگ  رارق  لاؤس  دروم  وا  يارب  زاـمن  لـئاسم  زا  یـضعب  هک  مراد  یناوتاـن  رداـم 

، داد ار  وا  خساپ 
. دینش خساپ  دیسرپ ؛ هرابود 

. دینش خساپ  زاب  دیسرپ ، موس  هلحرم 
. تفایرد ار  دوخ  خساپ  زاب  درک و  حرطم  لاؤس  هد  ات 

: تفگ دیشک و  تلاجخ  لاؤس  ترثک  زا  اجنیا  رد 
، يدش لکشم  راچد  ربمایپ  رتخد  يا 
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: دومرف ترضح  نآ 
: دومرف هک  اجنآ  ات  نک -  حرطم  ار  تتالاؤس 

: دومرفیم هک  مدینش  مردپ  زا 
تمارک ياهتعلخ  دنوادخ  ناگدنب  داشرا  رد  ناشتیّدج  ناشمولع و  ترثک  هزادنا  هب  دنوشیم  روشحم  هک  تمایق  زور  رد  هعیش  نادنمشناد 

: دومرف هک  اجنآ  ات  دوشیم -  هدناشوپ  رون  تعلخ  اهنویلیم  نانآ  زا  یضعب  رب  هک  اجنآ  ات  دنناشوپیم ، نانآ  رب 
. تسا هدیبات  نآ  رب  دیشروخ  هچنآ  زا  تسا  رترب  راب  اهنویلیم  اهتعلخ  نآ  زا  ياهتشر  زینک ، يا 

اهیبا همال  اهتبحم  یف  س )  ) اهلوق ( 15)

هعم لیئربج و  لزن  هتما ، هاصع  یف  هعافـشلا  اهرهم  لعجی  نأ  اهابا  تلأس  اهل  ًارهم  مهاردـلا  لعج  اهجّوز و  اهابا  ناب  تعمـس  اّمل  اهنا  يور 
هقاطبلا کلت  عضوت  ناب  تصوا  ترـضتحا  امّلف  اهیبا ، هما  نم  نیبنذـملا  هعافـش  ءارهزلا  همطاف  رهم  هَّللا  لعج  اهیف : بوتکم  ریرح  نم  هقاطب 

: تلاق تعضوف و  نفکلا  تحت  اهردص 
. یبَا هَُّما  هاصُع  یف  ُْتعَّفَش  َو  َّيَدَِیب  هَقاِطْبلا  َْکِلت  ُْتعَفَر  هَمایِْقلا  َمْوَی  ُتْرَشَح  اذِا 

شردپ تما  هب  شتّبحم  رد  ترضح  نآ  نخس 
: هدش تیاور 

تما ناراکهانگ  تعافـش  ار  شرهم  هک  تساوخ  شردپ  زا  هداد ، رارق  لوپ  یغلبم  ار  شرهم  هدرک و  جیوزت  ار  وا  شردپ  دینـش  هک  هاگنآ 
: دوب هتشون  نآ  يور  هک  تشاد  رارق  ياهچراپ  شتسد  رد  دش و  لزان  لیئربج  هاگنآ  دهد ، رارق  وا 

درک تیصو  هدیـسر  راضتحا  لاح  هب  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تسا ، هداد  رارق  شردپ  تما  ناراکهانگ  تعافـش  ار  همطاف  رهم  دنوادخ 
: دومرف دنهد و  رارق  شنفک  ریز  هنیس و  يور  ار  هچراپ  نآ  هک 

. میامنیم تعافش  مردپ  تما  ناراکهانگ  دروم  رد  هدرک  دنلب  متسد  اب  ار  هچراپ  نیا  مدیدرگ  روشحم  هک  هاگنآ 

ع)  ) نیسحلا اهدلو  لتاق  یف  س )  ) اهلوق ( 16)

. ِراَّنلا ِیف  ِْنیَسُْحلا  ُِلتاق 
ع)  ) نیسح ماما  شدنزرف  لتاق  دروم  رد  ترضح  نآ  نخس 

. تسا خزود  شتآ  رد  ع )  ) نیسح لتاق 

ع)  ) اهدلو لتق  نمیف  س )  ) اهلوق ( 17)

. اهِِّیبَن ِْتِنب  َْنبِا  ْتَلَتَق  هَُّما  َْتباخ 
ع)  ) شدنزرف لتاق  دروم  رد  ترضح  نآ  نخس 

. دناسریم تداهش  هب  ار  شربمایپ  رتخد  رسپ  هک  یتما  تسا  راکنایز 

مهیلع میلستلا  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 18)

: لاق هدج  نع  هیبا ، نع  یلفونلا ، کلملادبع  نب  دیزی  نع 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 541 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاق مالسلاب ، ینتأ  دبف  ع )  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  یلع  تلخد 
: تلاق و 

: هل تلق  هنجلا ، هلف  مایا  هثالث  کیلع  یلع و  مّلس  نم  یح : اذ  وه  یبا و  لاق 
؟ کتوم هتوم و  دعب  وا  کتایح  هتایح و  یف  اذ 

: تلاق
. اِنتافَو َدَْعب  َو  اِنتایَح  یف 

ناشیا هب  نداتسرف  دورد  تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 
: تفگ هک  دنکیم ، تیاور  شدج  زا  شردپ ، زا  کلملادبع  نب  دیزی 

: دومرف دومن و  مالس  هب  ادتبا  مدیسر ، ترضح  نآ  تمدخ  هب 
: دومرف ندوب  هدنز  نامز  رد  مردپ 

: دیوگ وا  دوشیم ، تشهب  لخاد  دتسرف  دورد  راب  هس  وت  رب  ای  نم  رب  هک  ره 
: متفگ ترضح  نآ  هب 

؟ امش ناشیا و  تلحر  زا  دعب  ای  تسامش  ربمایپ و  یگدنز  نامز  رد  بلطم  نیا 
: دومرف

. ایند نیا  زا  نامتلحر  زا  دعب  ام و  یگدنز  نامز  رد 

اهّبحی امیف  س )  ) اهلوق ( 19)

. ِهَّللا ِلیبَس  یف  ُقاْفنِْالا  ِهَّللاِلوُسَر و  ِهْجَو  یف  ُرَظَّنلا  َو  ِهَّللا ، ِباتِک  هَوِالت  ٌثالَث : ْمُکاْینُد  ْنِم  ََّیِلا  َبِّبُح 
تسا ترضح  نآ  بوبحم  هچنآ  رد  ترضح  نآ  نخس 

: تسا نم  بوبحم  زیچ  هس  امش  يایند  زا 
. ادخ هار  رد  قافنا  ربمایپ ، هرهچ  هب  هاگن  نآرق ، توالت 

روسلا ضعب  لئاضف  یف  س )  ) اهلوق ( 20)

. ِسْوَدْرِْفلا ُنِکاس  ِتاوامَّسلا : ِتوُکَلَم  یف  یعُْدی  ِنمْحَّرلا » هَروُس   » َو ْتَعَقَو » اذِا   » َو ِدیدَْحلا »  » ُءيِراق
نآرق روس  زا  یضعب  تئارق  تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

: دوشیم هدرک  ادن  اهنامسآ  توکلم  رد  نامحر  هعقاو و  دیدح و  هروس  هدنناوخ 
. یشابیم سودرف  تشهب  نکاس  وت 

هدئاملا لاصخ  یف  س )  ) اهلوق ( 21)

. ٌبیدَْأت اهیف  ٌَعبْرَا  هَّنُس و  اهیف  ٌَعبْرَا  َو  ٌضْرَف  اهیف  ٌَعبْرَا  اهَفِْرعَی ، ْنَا  ٍِملْسُم  ِّلُک  یلَع  ُبِجَی  هَلْصَخ ، هَرَشَع  اتَْنِثا  هَِدئاْملا  ِیف 
. ُرْکُّشلا َو  هَیِمْسَّتلا  َو  اضِّرلا  َو  هَفِْرعَْملاَف  ُضْرَْفلا : اَّمَاَف 

. َِعباصَا ِثالََثب  ُلْکَْالا  ِرَْسی و  َْالا  ِِبناْجلا  یَلَع  ُسُولُْجلا  َو  ِماعَّطلا  َْلبَق  ُءوُضُْولاَف  هَّنُّسلا : اَّمَا  َو 
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. ِساَّنلا ِهوُجُو  یف  ِرَظَّنلا  هِِّلق  ُدیدَّشلا و  ُغْضَْملا  َو  هَمْقُّللا  ُریغْصَت  َو  َکیلَی  اِمب  ُلْکَْالاَف  ُبیدْأَّتلا : اَّمَا  َو 
ندروخ اذغ  بادآ  رد  ترضح  نآ  نخس 

بحتسم و یگژیو  راهچ  بجاو ، یگژیو  راهچ  دنادب ، ار  اهنآ  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  هک  دشابیم  یگژیو  هدزاود  ندروخ  اذغ  رد 
. تسا بدا  زا  یگژیو  راهچ 

: نآ تابجاو  اما 
. ندومن ار  وا  رکش  ندرب و  ار  ادخ  مان  يدونشخ و  تیاضر و  تخانش و 

: نآ تاّبحتسم  اما  و 
. تشگنا هس  هب  ندروخ  پچ و  فرط  رب  نتسشن  اذغ و  زا  لبق  تسد  نتسش 

: تسا بدا  زا  هچنآ  اما  و 
. مدرم ياههرهچ  هب  نتسیرگن  رتمک  دایز و  ندیوج  همقل و  نتفرگ  کچوک  اذغ و  فرظ  يولج  زا  ندروخ 

رانلا باذع  هدش  یف  س )  ) اهلوق ( 22)

. َراَّنلا َلَخَد  ْنَِمل  ُْلیَْولا  َُّمث  ُْلیَْولَا 
منهج باذع  تدش  رد  ترضح  نآ  نخس 

. دوش خزود  شتآ  لخاد  هکنآ  رب  ياو ، ياو ،

تیملل ءاعدلل  ضیرحتلا  یف  س )  ) اهلوق ( 23)

(: ع  ) یلع نع 
. مشاه تانب  اهتدعسا  ص )  ) اهوبا ضبق  اّمل  س )  ) همطاف ناف  مکاتوم ، دنع  نسحلا  لوقلاب  مکیلاها  اورم 

: تلاقف
. ِءاعدٌّلِاب َّنُْکیَلَع  َو  َدادْعِّتلا  َنْکُْرُتا 

هدرم رب  ندومن  اعد  هب  ضیرحت  رد  ترضح  نآ  نخس 
: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) یلع ترضح  زا 

همطاف ترضح  مشاهینب  نارتخد  ص )  ) ربمایپ تلحر  ماگنه  دنیوگ ، ابیز  نخس  ناتناگدرم  دروم  رد  ات  دیهد  روتسد  دوخ  ياههداوناخ  هب 
: دومرف ترضح  نآ  دندومنیم ، يرای  ار  (س )

. ندرک اعد  هب  داب  امش  رب  دیزیهرپب و  رخافم  بقانم و  رکذ  زا 

نفدلا هلیل  یف  ءاعدلا  نآرقلا و  هءارق  یلع  ّثحلا  یف  س )  ) اهلوق ( 24)

: تلاقف ع )  ) ایلع تصوا  ترضتحا  امل  س )  ) اهنا يور 
: تلاق نا  یلا  یلسغ …  تنا  ّلوتف  ّتم  انا  اذا 

یهجو هلابق  یسأر  دنع  سلجا  و 
. ِءایْحَْالا ِْسنُا  یِلا  اهیف  ُتِّیَْملا  ُجاتْحَی  هَعاس  اهَّنِاَف  ِءاعُّدلا ، َو  ِناْرُْقلا  هَوِالت  ْنِم  ِْرثْکَاَف 
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: نفد لوا  بش  رد  اعد  نآرق و  توالت  هب  بیغرت  رد  ترضح  نآ  نخس 
: هدش تیاور 

: دومرف درک و  تیصو  ع )  ) یلع ترضح  هب  راضتحا  ماگنه  ترضح  نآ 
: دومرف هک  اجنآ  ات  ریگ -  هدهع  هب  ار  ملسغ  متفر  ایند  زا  هک  یماگنه 

هب هدرم  صخـش  هک  تسا  یتعاس  نآ  اریز  امنب ، اعد  ناوخب و  نآرق  رایـسب  نیـشنب و  يراد  رارق  میوربور  هک  یلاـح  رد  مرـس  يـالاب   …و 
. تسا دنمزاین  اههدنز  ینیشنمه 

ردقلا هلیل  لضف  یف  م  س )  ) اهلوق ( 25)

: لوقت راهنلا و  نم  اهل  بّهأتت  ماعطلا و  هلقب  مهیوادت  و  ردقلا ) هلیل   ) هلیللا کلت  مانی  اهلها  نم  ًادحا  عدت  ال  س )  ) اهنا يور 
اهَْریَخ َمِرُح  ْنَم  ٌموُرْحَم 

ردق بش  تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 
: هدش تیاور 

تشادیم و هاگن  رادیب  ار  نانآ  ناشیا ، هب  نداد  اذـغ  مک  اب  دـنور و  باوخ  هب  شاهداوناخ  دارفا  تشاذـگیمن  ترـضح  نآ  ردـق  بش  رد 
: دومرفیم درکیم و  هدامآ  ار  يدراوم  لبق  زور  رد  روظنم  نیا  يارب 

. دشاب مورحم  ردق  بش  ریخ  زا  هک  تسا  یسک  راکنایز  مورحم و 

فیضلا راثیا  یف  س )  ) اهلوق ( 26)

. عوجلا هیلا  اکشف  ص ،)  ) یبنلا یلا  ءاج  ًالجر  نا  يور 
: هَّللالوسر لاقف 

؟ هلیللا لجرلا  اذهل  نم 
(: ع  ) یلع لاقف 

: اهل لاقف  س )  ) همطاف یتاف  هَّللالوسر ، ای  هل  انا 
؟ هَّللالوسر هنبا  ای  كدنع  ام 

: تلاقف
. انَْفیَض ِِهب  ُِرثُْؤن  اَّنِکل  هَِّیبَّصلا ، ُتُوق  َِّالا  انَْدنِع  ام 

نامهیم نتشاد  یمارگ  رد  ترضح  نآ  نخس 
: هدش تیاور 

: دومرف ترضح  نآ  درک ، تیاکش  یگنسرگ  زا  دمآ و  ربمایپ  دزن  يدرم 
: دومرف ع )  ) یلع ترضح  دنکیم ، ریس  ار  وا  یسک  هچ  بشما 
: تفگ هدمآ و  س )  ) همطاف ترضح  دزن  هاگنآ  نم ، ربمایپ  يا 

؟ تسه يزیچ  وت  دزن  ربمایپ  رتخد  يا 
: دومرف
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. میرادیم مدقم  دوخ  رب  ار  نامنامهیم  ام  اّما  تسا ، هدنامن  یقاب  ناکدوک  ياذغ  زج  یئاذغ  ام  دزن 

اهسفن یلع  راجلا  اهمیدقت  یف  س )  ) اهلوق ( 27)

(: ع  ) نسحلا نع 
نینمؤملل و وعدـت  اهتعمـس  حبـصلا و  دومع  حـّضتا  یّتح  هدـجاس ، هعکار  لزت  ملف  اهتعمج ، هلیل  اهبارحم  یف  تماق  س )  ) همطاف یما  تیأر 

: اهل تلقف  ءیشب ، اهسفنل  وعدت  مهل و ال  ءاعدلا  رثکت  مهیّمست و  تانمؤملا و 
؟ كریغل نیعدت  امک  کسفنل  نیعدت  مل ال  هاّما ، ای 

: تلاق
! َّیَُنب ای 

. ُراَّدلا َُّمث  ُراْجلَا 
دوخ رب  هیاسمه  نتشاد  مدقم  رد  ترضح  نآ  نخس 

: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) نسح ماما  زا 
دـش و رجف  عولط  هکنآ  ات  دوب ، دوجـس  عوکر و  رد  هراومه  مدـید ، تدابع  بارحم  رد  ياهعمج  بش  رد  ار  س )  ) همطاف ترـضح  مرداـم 

: متفگ دومرفن ، یئاعد  دوخ  يارب  یلو  دنکیم  اعد  اهنآ  يارب  رایسب  هدرب و  مان  ار  نادرم  نانز و  هک  مدینشیم 
؟ یئامنیمن اعد  تدوخ  يارب  ینکیم  اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگنامه  ارچ  ردام  يا 

: دومرف
! مرسپ

. دوخ نادناخ  هاگنآ  هیاسمه  ادتبا 

ّمالا ماقم  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 28)

. اهِماْدقَا َتَْحت  هَّنَْجلا  َّنِاَف  اهَلْجِر  ْمِْزلَا 
ردام ماقم  تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

. تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  اریز  شاب ، ردام  رانک  رد  هراومه 

نیجوزلا همدخ  دیدحت  یف  س )  ) اهلوق ( 29)

. هفلخ ام  ّیلع  یلع  یضق  بابلا و  نود  ام  همدخب  همطاف  یلع  یضقف  همدخلا ، یف  ص )  ) هَّللالوسر یلا  س )  ) همطاف ّیلع و  یضاقت 
(: س  ) همطاف تلاقف 

. ِلاجِّرلا ِباقِر  َلُّمََحت  ص )  ) ِهَّللاُلوُسَر یئافْکِِاب  ُهَّللا  َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ینَلَخاد  ام  ُمَْلعَی  الَف 
درم نز و  فئاظو  دودح  نییعت  رد  ترضح  نآ  نخس 

ترـضح هب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  ربمایپ  دـندومن ، یهاوخرظن  ربمایپ  زا  هناخ  رد  ناـشفئاظو  نییعت  دروم  رد  ع )  ) همطاـف یلع و  ترـضح 
: دومرف س )  ) همطاف ترضح  درپس ، ع )  ) یلع هب  ار  هناخ  نوریب  ياهراک  و  س )  ) همطاف

. تسین هاگآ  دنوادخ  زج  یسک  درک  فاعم  نادرم  اب  دروخرب  زا  ارم  ربمایپ  هکنیا  زا  نم  یلاحشوخ  رورس و  زا 
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لاجرلا ریخ  فیصوت  یف  س )  ) اهلوق ( 30)

. ْمِِهئاِسِنل ْمُهُمَرْکَا  َو  ُُهبِکانَم  ْمُُکنَْیلَا  ْمُکُرایِخ 
نادرم نیرتهب  فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 

. دشاب رتنابرهم  شرسمه  هب  تبسن  هدوب و  وکین  شقالخا  هک  تسا  یسک  امش  نیرتهب 

ءاسنلا ریخ  فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 31)

: اهلأس ع )  ) نینمؤملاریمأ ّنأ  يور 
؟ ءاسنلا ریخ  ام 

: تلاق
. َّنُهَنوُرَی َو ال  َلاجِّرلا  َّنَیَرَی  ْنَا ال 

. ُلاجرِّلا َّنُهارَی  ال  هیاور : یف  و 
نانز نیرتهب  فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 

: دیسرپ س )  ) همطاف ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  هک  هدش  تیاور 
؟ دننایک نانز  نیرتهب 

: دومرف
. دننیبن ار  نانآ  زین  نادرم  دننیبن و  ار  نادرم  هکنانآ 

: هدمآ هنوگ  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 
. دننیبن ار  وا  نادرم  هکنیا 

هأرملل ریخ  وه  ام  یف  س )  ) اهلوق ( 32)

: اهل لاق  ص )  ) یبنلا نأ  يور 
؟ هأرملل ریخ  یش  يا 

: تلاق
. ٌلُجَر اهارَی  ًالُجَر و ال  يَرت  ْنَا ال 

. اهوُرَی َو ال  َلاجرِّلا  يَرت  ْنَا ال  هیاور : یف  و 
نز يارب  زیچ  نیرتهب  دروم  رد  ترضح  نآ  نخس 

: دیسرپ ربمایپ  هک  هدش  تیاور 
؟ تسوکین نز  يارب  زیچ  هچ 

: دومرف
. دنیبن ار  وا  زین  يدرم  دنیبن و  ار  يدرم 

: هدمآ هنوگ  نیا  رگید  یتیاور  رد  و 
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. دننیبن ار  وا  نادرم  دنیبن و  ار  يدرم 

باجحلا هیمها  یف  س )  ) اهلوق ( 33)

(: ع  ) یلع نع 
. هتبجحف س )  ) همطاف یلع  یمعأ  نذأتسا 

(: ص  ) هَّللا لوسر  لاقف 
؟ كاری وه ال  هیتبجح و  مل 

: تلاقف
. َحیِّرلا ُّمُشَی  َوُه  ُهارَا و  ّینِاَف  ینارَی  ْنُکَی  َْمل  ْنِا 

باجح تیمها  رد  ترضح  نآ  نخس 
: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) یلع ترضح  زا 

: دومرف ربمایپ  داد ، رارق  ششوپ  رد  ار  دوخ  ناشیا  تساوخ ، دورو  هزاجا  س )  ) همطاف ترضح  زا  يروک  درم 
؟ دنیبیمن ار  وت  وا  هک  یلاح  رد  يداد  رارق  ششوپ  رد  ار  تدوخ  ارچ 

: دومرف
. دنکیم ساسحا  ار  وب  وا  منیبیم و  ار  وا  نم  دنیبیمن  ارم  رگا 

اهّبر نم  هأرملا  نوکت  ام  یندأ  یف  س )  ) اهلوق ( 34)

؟ اّهبر نم  یندأ  نوکت  یتم  هأرملا  نع  ص )  ) هَّللا لوسر  لأس 
: تلاق

. اِهْتَیب َْرعَق  َمَْزَلت  ْنَا  اهِّبَر  ْنِم  ُنوُکَت  ام  ینْدَا 
شراگدرورپ هب  تبسن  نز  تلاح  نیرتکیدزن  رد  ترضح  نآ  نخس 

: دیسرپ ربمایپ 
؟ تسا ماگنه  هچ  دراد  رارق  شراگدرورپ  هب  تبسن  نز  هک  ینامز  نیرتکیدزن 

: دومرف
. دراد رارق  شاهناخ  جنک  رد  هک  تسا  یماگنه  شراگدرورپ  هب  تبسن  نز  نامز  نیرتکیدزن 

هباجالا هعاس  نییعت  یف  س )  ) اهلوق ( 35)

: اهمالغل لوقت  س )  ) تناک
. وُعْدَا یّتَح  ینِْملْعَاَف  ِبوُرُْغِلل  یَّلَدَت  ْدَق  ِسْمَّشلا  َْنیَع  َْتیَأَر  ْنِاَف  ِحْطَّسلا ، یَلَع  ْدَعِْصا 

اعد تباجا  تعاس  نییعت  رد  ترضح  نآ  نخس 
: دومرفیم دوخ  مالغ  هب  هعمج  زور  رد  ترضح  نآ 

. میامن اعد  ات  نک ، هاگآ  ارم  تسا  بورغ  لاح  رد  دیشروخ  صرق  يدید  هک  هاگنآ  ریگ ، رارق  يدنلب  رب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 547 

http://www.ghaemiyeh.com


صلاخلا لمعلا  لضف  یف  س )  ) اهلوق ( 36)

. ِِهتَحَلْصَم َلَْضفَا  ِْهَیِلا  ُهَّللا  َطَبْهَا  ِِهتَدابِع ، َِصلاخ  ِهَّللا  َیِلا  َدَعْصَا  ْنَم 
صلاخ لمع  تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

. دیامرفیم رّدقم  وا  يارب  ار  شتحلصم  نیرتهب  وا  دتسرفب ، دنوادخ  دزن  ار  شتادابع  نیرتصلاخ  هک  ره 

هودع یلع  بلغ  نمل  س )  ) اهلوق ( 37)

یلع ترهظتـساف  اهتّجح  هنمؤملا  یلع  تحتفف  هنمؤم ، يرخالا  هدـناعم و  امهادـحا  نیدـلا : رما  نم  ءیـش  یف  اتعزانتف  ناتأرما  اهیلا  مصتخا 
. ًادیدش ًاحرف  تحرفف  هدناعملا ،

. اِهنْزُح ْنِم  ُّدَشَا  ِْکنَع  اَِهنْزُِحب  ِِهتَدَرَم  َو  ِناْطیَّشلا  َنْزُح  َّنِا  ِکَحَرَف و  ْنِم  ُّدَشَا  اْهیَلَع  ِكِراهِْظتْسِاب  هَِکئالَْملا  َحَرَف  َّنِا  س :)  ) تلاقف
نانمؤم يزوریپ  زا  ناگتشرف  يدنسرخ  دروم  رد  ترضح  نآ  نخس 

وا دـیدرگ و  بلاغ  نمؤم  نز  ناهرب  نمؤم ، يرگید  نمـشد و  یکی  دـندرکیم ، وگتفگ  رگیدـکی  اب  ینید  لئاسم  زا  ياهلأـسم  رد  نز  ود 
: دومرف ترضح  نآ  دش ، دنسرخ  رایسب 

. تسا رتنوزفا  وت  نمشد  یتحاران  زا  شنارای  ناطیش و  یتحاران  تسوت و  یلاحشوخ  زا  رتشیب  وت  يزوریپ  زا  ناگتشرف  يدنسرخ 

نمؤملا فصو  یف  س )  ) اهلوق ( 38)

. یلاعَت ِهلَّلا  ِرُوِنب  ُرُْظنَی  ُنِمْؤُْملَا 
نمؤم فیصوت  رد  ترضح  نآ  نخس 

. درگنیم یهلا  رون  هب  نمؤم 

هجولا نسح  هلیضف  یف  س )  ) اهلوق ( 39)

. ِراَّنلا َباذَع  ُهَبِحاص  یقَی  يداعُْملا  ِهْجَو  یف  ُرُْشْبلا  هَّنَْجلا ، ِِهبِحاِصل  ُبِجُوی  ِنِمْؤُْملا  ِهْجَو  یف  ُرُْشْبلَا 
یئورشوخ تلیضف  رد  ترضح  نآ  نخس 

باذـع زا  ار  یمدآ  نمـشد  دـناعم و  هرهچ  رد  نادـنخ  يور  دزاـسیم ، نومنهر  تشهب  هب  ار  یمدآ  نمؤم  ناـسنا  هب  تبـسن  نادـنخ  يور 
. درادیم هاگن  خزود 

مئاصلا بدا  یف  س )  ) اهلوق ( 40)

. ُهَحِراوَج َو  ُهَرََصب  َو  ُهَعْمَس  َو  ُهَناِسل  ْنُصَی  َْمل  اذِا  ِهِمایِِصب ، ُِمئاَّصلا  ُعَنْصَی  ام 
رادهزور هفیظو  رد  ترضح  نآ  نخس 

. دراد يرثا  هچ  شاهزور  دیامنن ، ظفح  ار  شمادنا  مشچ و  شوگ و  نابز و  هک  هاگنآ  رادهزور 

ینس هعیش و  نادنمشیدنا  مالک  رد  س )  ) ارهز ترضح 
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هعیش نادنمشیدنا 

نازیملا ریسفت  بحاص  یئابطابط  همالع  نایب 

. تسا ناوارف  اهوگتفگ  اهرظن و  رثوک ، دروم  رد 
. دشاب نآرق  یبیغ  ياهربخ  زا  یکی  دناوتیم  هیآ  نیا  تروص ، نیا  رد  تسین . وا  هیرذ  همطاف و  رب  تلالد  زا  یلاخ  رثوک ، هفیرـش  هیآ  یلو 
بیاصم و همه  نآ  دوجو  اب  دنک . هلباقم  يربارب و  نآ  اب  دناوتیمن  یلسن  چیه  هک  هدومن  ناوارف  نانچنآ  ار  س )  ) ارهز لسن  لاعتم  دنوادخ 

روفو ترثک و  رد  وا  بیط  كاپ و  لسن  زاب  درب ، نایم  زا  گرزب  ياهراتشک  رد  ار  نانآ  ياهتیعمج  دمآ و  دراو  لسن  نیا  رب  هک  یثداوح 
(917 . ) دراد رارق 

ردص یسوم  ماما  نایب 

: دیوگیم دروم  نیا  رد  دراد . رارق  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  وا  گرم  ای  تایح  هک  یمالسا  رصاعم  رادمتسایس  رکفتم و  ردص ، یسوم  ماما 
هلحرم زا  ار  نآ  اـت  دـنریگ  هدـهع  هب  ار  نآ  غـیلبت  ماـکحا و  ذـیفنت  هک  تسا  ياهتـسجرب  هتـسیاش و  دارفا  دـنمزاین  نـید ، ماـکحا  میلاـعت و  »

یقاب ادخ  دض  رب  یتجح  مدرم  يارب  نآ  زا  سپ  ات  دـنروآرد ، یتسیلائر )  ) یجراخ ققحت  تینیع و  هلحرم  هب  یهاوخنامرآ  یتسیلآهدـیا و 
. دنامن

اهنت زور  نآ  هک  ياهلهابم  دـهد ، ماـجنا  نارجن  نایحیـسم  اـب  ياهلهاـبم  تقیقح ، فشک  دروم  رد  تساوخیم  مالـسا  ربماـیپ  هک  یماـگنه 
مکئانبا و انئانبا و  عدـن  اولاعت  لق   » يهفیرـش هیآ  بجوم  هب  رما  نیا  تفریم ، رامـش  هب  ءاـیبنا  توعد  رد  يزوریپ  لـماع  تیقفوم و  هلیـسو 

. دیدرگ مالعا  ( 918 « ) نیبذاکلا یلع  هَّللاهنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنأ  انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و 
ار مالـسا  نادـنزرف  نانز و  لاجر و  هک  شیوخ  ياهنتـشیوخ  ناوناب و  نادـنزرف ، یفرعم  نداد و  ناـشن  ماـقم  رد  مالـسا ، راوگرزب  ربماـیپ 

مالسا تیناقح  هب  دوخ  نامیا  بیترت  نیدب  و  دروآ . هنحص  هب  دوخ  اب  درک و  باختنا  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  همطاف ، یلع ، دادیم ، شیامن 
مالـسا یعقاو  ناگدـنیامن  ناـنیا  هک  تشاد  ناـیب  درک و  مـالعا  ار  مالـسا  نید  فرط  زا  ناراوـگرزب  نآ  لـماک  یگدـنیامن  تیناـقح  هـب  و 

(919 «. ) دنتسه
: ادخ نخس  و  نع )»  » نودب ای  تفای و  رودص  فرش  شترضح  زا  نع »  » اب ثیدح  هک  هدرک  کش  مسق  نب  دمحم  )

« رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا ، هلیل  ام  کیردا  ام  «و 
دورف ردام  همطاف  اریز  تسا  نموم  رازه  زا  رتهب  ردق  بش  ینعی  تسا  هام  رازه  زا  رتهب  ردقلا  هلیل  تسیچ  ردقلا  هلیل  هک  یمهفیم  هچ  ینعی 

تسا نانموم 
« اهیف حورلا  هکئالملا و  لزنت  »

همطاف سدقلاحور  زا  دارم  دندجاو و  ار  ص )  ) دـمحم لآ  ملع  هک  دـناینانموم  هکئالم  دـنروآیم و  دورف  بش  نیا  رد  ار  حور  هکئالم و 
. تسا

عولط رجف  ات  دـنیوگیم  مالـس  هک  یلاح  رد  ناشراگدرورپ  نذا  هب  يرما  ره  زا  ینعی  رجفلا  علطم  یتح  یه  مالـس  رما  لک  نم  مهبر  نذاـب 
«. دنک جورخ  مئاق  ترضح  ات  ینعی  دنک 
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س)  ) هیمطافلا صئاصخلا  باتک  فلؤم  يروجک  رقاب  دمحم  جاح  همالع  نایب 

: دیوگ هیمطافلا » یف  صئاصخلا   » باتک بحاص  رقاب  دمحم  الم  جاح  ریهش  ققحم 
یکی زا  ار  یمسا  هک  يدنوادخ  نآ  یئوت  هتـسه ، هناد و  هدنفاکـش  يا  الاب و  ياهنامـسآ  راگدیرفآ  يا  راگدرورپ ، يا  وت  یهزنم  كاپ و 

ار مسا  نآ  هاگنآ  دـشاب و  تروهظ  رگنـشور  اـت  يدیـشخب  شـشخرد  ار  تمـسا  هتفاکـش ، شیوخ  رون  زا  هتخاـس و  ادـج  دوخ  یماـسا  زا 
هک يدرک  مالعا  اهنامسآ  نانکاس  نیب  رد  هاگنآ  دوب ، وت  نازینک  يوناب  یلـصا  هشیر  رون ، نآ  هک  يداد ، رارق  دوخ  یماسا  زا  ياهعومجم 

وت و رون  وا  رون  وت و  مسا  وا  مسا  نیاربانب  دش ، راکشآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  تادوجوم  یمامت  وا  رون  اب  تسا ، همطاف  نیا  متـسه و  رطاف »  » نم
. تسا وت  دوجو  هیاس  يدوجو  ره  وت و  هیاس  یلامک  ره  تسین ، یئادخ  وت  زج  دوب و  وت  روهظ  وا  روهظ 

رب يرـصنع  تسـس  زا  يدومن ، شـصوصخم  یمطاف  ياهیگژیو  هب  یتخاس و  شرود  يرـشب  ياهیگریت  زا  يدـیرفآ  ار  وا  هک  یماـگنه 
ناوتان شکرد  زا  اهدرخ  هک  ياهیاپ  هب  يدروآ  درگ  وا  رد  ار  هدیدنـسپ  ياهشنم  مامت  يدرک ، هزنم  يدوبمک  هنوگ  ره  زا  یتشاد و  رانک 

هدش يرای  همطاف  هب  ینامسآ و  ینـشور  قح  هب  ار  ادخ  اهنامـسآ  رد  هکئالم  دش ، هاتوک  ناشتـسد  وا  تاذ  هنک  تخانـش  زا  مدرم  هدنام و 
يوقت و هملک  یهتنملا و  هردس  تخرد  يوبـشوخ  لگ  برغ ، قرـش و  رب  دنوادخ  ياه  تجح  نیرتگرزب  نیطبـس و  ردام  دـندرک …  اعد 

روحم رب  نیتـسخن  نورق  هک  اـمن  ناـسنا  هیروـح  یطـسو ، زاـمن  يربـک ، میرم  گرزب ، تخبـشوخ  ادـخ ، هتخیوآ  هدرپ  نئمطم و  نامـسیر 
. تسا هدیخرچیم  وا  تخانش 

!؟ تسا نایاپیب  شیاهيرترب  تسین و  یشرامش  ار  وا  نیرب  ياهیگژیو  هکنیا  اب  میوگ ، وا  يانث  هنوگچ 
ءارهزلا همطاف  هقیدص ، ناربمایپ ، هکلم  دشابیم . شنادنزرف  ناوریپ و  يوناب  گرزب  شردپ و  ردام  يور ، دـیپس  نز  دازآ  ءارذـع ، لوتب  وا 

. تسا
: دیوگ هک  سک  نآ  تسا  هدورس  بوخ  هچ  و 

قفالا یف  سمشلا  يراوتت  اهتجهب  رون  نم  الجخ 
(920  ) قرولا یف  نصغلا  یطغی  اهلئامش  نم  ءایح  و 

. تشگ هدیشوپ  گرب  زا  هخاش  شاهرهچ  زا  مرزآ  رطاخ  هب  ناهنپ و  قفا  رد  دیشروخ  وا  غورفرپ  رون  یگدنمرش  زا  ینعی 

ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  هَّللاتیآ  نایب 

: دیوگ ینیوزق  مظاک  دیس  راوگرزب  دنمشیدنا و  ققحم 
؟ تسیک همطاف  هک  ینادیم  هچ  وت  همطاف و 

اریز دـشاب ، وا  روآون  زیگناتفگـش و  یئاناوت  راگدرورپ و  ياسر  تردـق  زا  ینانـش  ات  هتفریذـپ  ار  یگنانز  تعیبط  هک  تسا  یناسنا  اـتکی 
زا ار  ءارهز  همطاف  شرتخد  نت و  يهراپ  سپـس  دیرفآ و  ناربمایپ  نیب  رد  شتردق  هناشن  ناونع  هب  ار  ص )  ) دمحم ترـضح  لاعتم  دنوادخ 
زا یعمتجم  لـئاضف و  زا  ياهعوـمجم  هک  دـشاب  نز  سنج  زا  ياهدـیرفآ  شنیرفآ  رد  وا  تردـق  رب  یتمـالع  هناـشن و  اـت  دـیرفآ  وا  دوـجو 

. تسا اهششخب  بهاوم و 
چیه يارب  هک  يروطب  هدیـشخب ، تلالج  هوکـش و  زا  بیـصن  نیرترب  تمظع و  زا  هرهب  نیرتشیب  ءارهز  همطاف  ترـضح  هب  لاعتم  دـنوادخ 
شیپ هدرک  فارتعا  اهنآ  تمظع  هب  تبـسن  نامـسآ  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  زا  هدع  نآ  هرمث  هجیتن و  وا  تسین ، نآ  هب  یـسرتسد  ناکما  ینز 

زور ات  زورما و  هب  ات  شلوزن  زاغآ  زا  هک  تسا  هدـش  لزان  یتایآ  اهنآ  ناـش  رد  دـیجم  نآرق  رد  دنـسانشب و  ار  اـهنآ  نیمز  لـها  هک  نآ  زا 
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، ددرگ هدوزفا  شنیرفآ  رارـسا  رب  هشیدـنا  مهف و  رذـگهر  زا  رـشب  یهاـگآ  هزادـنا  ره  هک  یتیـصخش  دوشیم ، توـالت  زور  هنابـش  تماـیق 
هک تسا  ءارهز  همطاـف  وا  دـنکیم ، یلجت  رتحـضاو  ياهنوـگ  هب  شیاـیازم  یناـعم و  دوـشیم و  راکـشآ  يرتهدرتـسگ  روـط  هب  وا  تمظع 

ار وا  یگدـنزرا  تمظع و  ص )  ) ادـخ لوسر  دـیآیم و  مشخ  هب  شمـشخ  زا  دونـشخ و  شیدونـشخ  رطاخ  هب  تسا  وا  يوگانث  دـنوادخ 
شهاـگن مارتـحا  سیدـقت و  رظن  هب  تیبـلا  لـها  ناـیاوشیپ  درگنیم و  وا  هب  تمظع  یگرزب و  مشچ  هب  ع )  ) نینمؤـملاریما هتـشاد و  مـالعا 

(921 . ) دننکیم

یبعک ءارهزلا  دبع  نایب 

: دیوگ ءارهزلادبع  داتسا 
یمالسا تلاسر  هدش  مسجم  داعبا  میئوگ ، نخس  تسا  تماما  تخرد  يربمایپ و  لاهن  هک  ءارهز  ترـضح  هرابرد  میهاوخیم  هک  یماگنه 

بلاط یبا  نب  یلع  هب  تبـسن  شیرـسمه  رد  میتفایم ، هار  شلابند  هب  هدش و  رگهولج  نامیارب  شترـضح  تیـصخش  نوگانوگ  يایاوز  رد 
دوشیم و راکشآ  تسا ، هرهچ  نآ  ناهاوخ  ناهج  راگدیرفآ  هدومن و  میسرت  ینامسآ  باتک  دیجم و  نآرق  مالـسا و  زا  هک  ياهدنز  هرهچ 

نییعت ناملـسم  نز  فیاظو  قوقح و  رد  مالـسا  هک  ار  یفرژ  زادنامشچ  شراوگرزب ، ردپ  تلحر  زا  دعب  وا  هنانامرهق  ياهيریگعضوم  رد 
نیا رب  ترـضح  نآ  تیـصخش  ياههبنج  رگید  مینیبیم و  هتخاس  صخـشم  یمالـسا  هعماج  راتخاس  رد  ار  وا  هدـنزاس  شقن  نازیم  هدرک و 

(922 . ) دوشیم هدیجنس  هیاپ 

یلبرا همالع  نایب 

: دیوگ یلبرا  همالع 
زا هتـشگ و  نوزفا  يو  راونا  شبات  رطاخ  هب  باستنا  نیا  شباـت  هک  ياهمطاـف  ناـمه  میروآیم ، ناـیم  هب  س )  ) همطاـف زا  نخـس  نونکامه 

هدیـشخب یگدـنزرا  تفارـش ، اب  ار  شتلزنم  جرا و  هتفای و  يرترب  اهتبـسن  رگید  رب  شیالاو  وترپ  اب  هدروآ و  تسد  هب  یئازم  وا  تاراختفا 
غورف و دیفس ، ياهربا  ندیشخب  الج  اب  شنامسآ  ناگراتس  هدیشخرد و  شراونا  هدنکفا و  وترپ  شتعافش  هک  تسا  توبن  سوناف  وا  تسا ،

. تسا هتفای  ششخرد 
تاجرد هتـسشن و  نیرب  ییاههاگیاج  رب  تسا ، هتفر  رتالاب  الاب و  نامـسآ  تفه  يادـنلب  رب  هدیـشوین و  درخ ، ناـج  هب  ار  تلاـسر  ماـیپ  يو 

. تسا بسن  یمارگ  دنمتفارش و  هدوب و  رابت  الاو  شنم و  گرزب  هتشاد ، ینارون  نشور و 
هام دیـشروخ و  یموس  ناکین ، زا  هدیزگرب  گرزب ، يوناب  ناشیدناتسرد  عامجا  اب  كانبات ، ینادنزرف  ياراد  ناشخرد و  دازکاپ ، كاپ و 

يوس زا  هدـیزگرب  شناروابان  نارکنم و  مغر  هب  اهترودـک و  اهیگریت و  زا  صلاخ  كاپ و  راوگرزب ، ناماما  ردام  ناـسنا ، نیرتهب  رتخد 
هتفای يرترب  نادرم  نانز و  یمامت  رب  هتفرگ و  ياج  لامک  ياـههبتر  نیرتدـنلب  رب  هتـسارآ و  هوکـش  لـالج و  رهاوج  هب  هک  تسا  دـنوادخ 

تفارش و مالـس و  دنباتک و  توبن و  ناثراو  هتـسجرب و  دنلب و  رـس  نارورـس  هک  شنادنزرف  رهوش و  ردپ و  رب  وا و  رب  دنوادخ  دورد  تسا ،
. داب اهنآ  رب  تمظع  تشاد و  یمارگ 

: دیوگ رگید  ياج  رد  يو 
ناشخرد هدیپس  یشنمگرزب ، فدص  رد  هدیکم ، ریش  تمارک  يراوگرزب و  ناتسپ  زا  هک  تسا  یسک  توبن و  هدیکچ  س ،)  ) همطاف انامه 

هرهز اهشزرا ، كانبات  هام  رخافم ، هرئاد  هطقن  یتسه ، دنبندرگ  هطساو  دوجو و  فرش  هدیزگرب  اهرون و  ناد  غارچ  وترپ  زور و  دیشروخ 
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تـسا هتفرگ  ياج  عیفر  یهاگیاج  رب  نامـسآ  هنارک  رد  یلاع  ياهجرد  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  هاگیاج  دـنلب  ناـشخرد  هدنـشخرد  ءارهز ،
. تسا هدرک  شزاینیب  یفرعم  فیرعت و  زا  شمان  هتخاس و  نشور  ار  اج  همه  شوترپ  دشخردیم ، شرون 

ناردـپ و تنیز  نانز ، يوناب  ادـخ و  زینک  ایند ، قرب  قرز و  زا  رانک  رب  ـالاو و  رهاوج  هب  هتـسارآ  رداـم ، لد  شمارآ  ردـپ و  ناگدـید  رون 
دوخ هب  وا  نوچمه  ياهیرذ  نتـشاد  زا  میهاربا  دیامنیم ، تاهابم  وا  ناش  زا  حون  دـنکیم و  رخف  وا  دوجو  زا  مدآ  تسا ، نادـنزرف  تفارش 

رد ص )  ) دمحم يوبشوخ  لگ  وا  دنکیم ، يزوریپ  مالعا  شناردارب  رگید  رب  شدوجو  تخرد  رب  هخاش  نیا  دوجو  زا  لیعامسا  دلابیم و 
رد سک  ره  يراوگرزب ، رد  دروخ و  تسکـش  هکنیا  رگم  دـشن  وا  دروامه  سکچیه  رخافم  هقباسم  نادـیم  رد  هدوب  شاهداوناخ  دارفا  نیب 

رگم دینادرگن  رب  وا  زا  صالخا  هرهچ  درکن و  راکنا  هیامورف  زج  یـسک  ار  وا  قح  تفرگ . رارق  شنزرـس  دروم  درک  مادـنا  ضرع  شلباقم 
(923 . ) تسا هدید  تراسخ  نوبغم و  هک  سک  نآ 

« بوشآرهش نبا  همالع  نایب 

: دیوگ بوشآ  رهش  نبا  ربیخ  همالع 
رد هدیدنـسپ  راـتفگ ، رد  دونـشخ  تلادـع ، هب  هتـسارآ  كاـپ و  شرادرک  تکرب ، اـب  شلاوـحا  تـسار ، شراـتفگ  هـک  سک  نآ  میتـفگ  و 

اج و همه  رد  رادنتـشیوخ و  هقدـص ، نداد  رد  نانز  يوناب  قافنا ، رطاخ  هب  نز  دازآ  ثیدـح ، يایوگ  یناـبرهم  يزوسلد و  اـب  یئاـمنهار ،
، ادـج نارگید  زا  یکین  هب  ناـهنپ و  شزار  يربک و  میرم  ناـس  هب  شـشوپ  رد  ناـسحا و  رثا  رب  ناـشخرد  هشیمه ، يارب  ناـگمه  زا  هدـیرب 
، هدـیزگرب ياـسراپ  هدروـخن ، تسد  كاـپ و  ناـمیاز  رد  يزیچ ، همه  هب  اـنتعایب  یئاـسراپ  رد  ینامـسآ ، شـشتسرپ  كاـنبات و  شدوـهش 

بیبح بوبحم  ناوناب ، يوناب  نمادکاپ ، رگ  شیاین  یمارگ ، رادهدـنز  بش  وا ، دنـسپ  دروم  راگدرورپ و  زا  دونـشخ  دونـشخ ، رگشتـسرپ 
نیب دنویپ  هتشر  ناگدیرفآ ، همه  رورس  مشچ  رون  نالوسر و  نیرتهب  رتخد  نامحر ، يادخ  هدیزگرب  باجح  رد  تشهب ، نانابهگن  زا  ادخ ،
يور دـیپس  یمارگ ، ءارهز  تما ، عیفـش  لد  هفوکـش  ناـماما ، رداـم  توـبن ، هوـیم  ءازج ، زور  رد  شرع  هاگـشیپ  هاوـخداد  ناـیناهج ، ناـنز 

رـسمه ناربمایپ ، رورـس  ثراو  گرزب . نانز  زا  رفن  نیمـشش  ءارذع ، لوتب  امن ، ناسنا  هیروح  دوبک  دبنگ  ریز  رد  مارتحا  دروم  دـنمهوکش ،
نآ یبوط  تخرد  هدـنراد  هلان ، دایرفیب و  يانـشآ  درد  یفطـصم ، ترـضح  ناج  شیاسآ  يربک ، هقیدـص  ءارهزلا ، همطاـف  ءایـصوا  رورس 

، ناماما هدـج  نیطبـس ، ردام  يو ، مدـمه  ربمایپ ، رتخد  تسا ، هتـشگ  لزان  یتا » له   » يهروس شنادـنزرف  رـسمه و  وا و  ناـش  رد  هک  سک 
یئوناب هدیهش ، هدیدمتس  نز  یمارگ ، هتخانـشان  يوناب  گرزب  یفطـصم ، رتخد  یبتجم ، ردام  یـضترم ، رـسمه  ترخآ ، ایند و  نانز  يوناب 

یکین و هب  هدمآ و  لیجنا  رد  شفصو  هک  سک  نآ  یبوخ ، ره  رادناشن  يدب ، ره  زا  رانک  رب  یمارگ ، دمحم  رتخد  میرم ، ياتمه  دنمدرخ ،
هب هک  لیلج  يادـخ  شرگـشیاتس  لیلخ و  شدـج  تسا ، نآرق  یحو و  هدـنراد  هک  ادـخ  لوسر  كاـنبات  رهوگ  هتـشگ ، داـی  وا  زا  یگرزب 

(924 . ) درک تئارق  لیئربج  ار  شدقع  هبطخ  راگدرورپ ، نامرف 

هماع نادنمشیدنا 

لبنح نب  دمحا  نایب 

: تسا هدرک  لقن  سنا  نب  کلام  زا  شیوخ  صاخ  دانسا  اب  دوخ ، دنسم  موس  ءزج  رد  تنس ، لها  هقف  ياوشیپ  ماما و  لبنح  نب  دمحا 
: دندومرفیم دندرکیم و  روبع  همطاف  هناخ  برد  زا  دنتفریم ، حبص  زامن  هب  هک  یماگنه  زور  ره  مالسا ، ربمایپ  هک  دوب  هام  شش  »
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 …« تیبلها يا  زامن ! زامن ! »
«. دندومرفیم توالت  ار  اریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا   » يهیآ هاگنآ  و 

هدوملا عیبانی  بحاص  يزودنق  نایب 

: هک تسا  هدرک  تیاور  کلام  نب  سنا  زا  شیوخ  دانسا  اب  هّدوملا » عیبانی   » باتک رد  و 
مکنع بهذـیل  هَّللا  دـیری  امنإ   » يهیآ دـناوخیم و  ارف  زامن  هب  ار  نانآ  دـمآیم و  همطاـف  هناـخ  رد  هب  زاـمن  عقوم  حبـص  ره  مالـسا  ربماـیپ  »

. تشاد همادا  هام  راک 9  نیا  درکیم و  توالت  ار  اریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا 
(925 . ) تسا هدش  لقن  هباحص  زا  نت  دصیس  زا  ربخ  نیا 

ملعوبا قیفوت  نایب 

« ءارهزلا همطاف   » يابیز مان  ناونع و  نیمه  تحت  یباتک  تسا ، رصم  نارگـشهوژپ  زا  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  ملعوبا  قیفوت  داتـسا 
. تسا هدش  همجرت  زین  یسراف  هب  یقداص  ياقآ  بانج  طسوت  هناتخبشوخ  تسا و  هنیمز  نیا  رد  زیگناهجوت  راثآ  زا  یکی  هک  تسا  هتشون 

: دسیونیم باتک  نیا  رد  يو 
. تسا مالسا  خیرات  ناگدنزاس  زا  یکی  همطاف  »

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  رـسمه  و  ص )  ) گرزب ربمایپ  راوگرزب  رتخد  اهنت  وا  هک  سب  نیمه  وا  دنمجرا  ماقم  تعفر  نأش و  تمظع  رد 
. تسا ع )  ) نیسح نسح و  ردام  و 

. دوب ادخ  ربمایپ  لد  رورس  ناج و  مارآ  وا ، تقیقح  رد 
مام  » ار وا  شردـپ  هک  ییوناب  تسا ، ناشیا  نابز  رب  شایمارگ  مان  تسوا و  يوس  هب  لد  مشچ و  ار  یمدآ  اهنویلیم  هک  ییوناب  نامه  ارهز ،

(926 «. ) تسا میرکت  بجوتسم  داهن ، شیوخ  رتخد  كرات  رب  ردپ  هک  یتمارک  جات  دناوخیم . دوخ » ردپ 

يدادغب بیطخ  نایب 

حرـش تمـسق  رد  مالـسالا » هنیدم  وا  دادغب  خیرات  ، » دوخ فورعم  خیرات  رد  مجنپ ، نرق  ققحم  خروم و  یلع  نب  دـمحا  يدادـغب ، بیطخ 
: تسا هدرک  لقن  ص )  ) مالسا ربمایپ  زا  هک  دنکیم  لقن  هشئاع  زا  دوخ  صاخ  ياهدنس  اب  ذاعم ، نب  نیسح  لاح 

: هک دنهدیم  رد  ادن  ددرگیم ، اپرب  رشحم  زور  هماگنه  هک  یماگنه  »
! مدرم هوبنا  يا 

(927 « ) دنک روبع  مالسا  ربمایپ  رتخد  همطاف ، ات  دیریگب  رتنییاپ  ار  دوخ  ياهرس 
: تسا هدروآ  يرگید  لقن  رد  و 

: دهدیم رد  ادن  رشحم  زور  رد  ياهدنهد  ادن 
. دنک روبع  ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  ات  دیناشوپب  ار  دوخ  نامشچ 
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حیحص باتک  رد  ملسم  نایب 

: دیوگیم دوخ  فورعم  حیحص  رد  هناگشش  حاحص  بابرا  زا  یکی  يریشق  جاجح  نب  ملسم 
. تسا ربمایپ  نت  هراپ  همطاف  »

«. دشاب هدرک  لاحشوخ  ار  ارهز  هک  یسک  دزاسیم  لاحشوخ  ار  ربمایپ  دشاب و  هدناجنر  ار  وا  هک  یسک  دناجنریم  ار  ربمایپ 

حیحص باتک  رد  يذمرت  نایب 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  دوخ  حیحص  رد  ننس  بابرا  زا  رگید  یکی  يذمرت ،
؟ دندوب ادخ  لوسر  دزن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  مدرم ، زا  کی  مادک  دش  لاؤس  هشیاع  زا  »

: تفگ
: دش هدیسرپ  همطاف ،

؟ نادرم زا 
: تفگ

(928 «. ) یلع شرسمه 

حیحص باتک  رد  يراخب  نایب 

اب لاس 1376 ) هب  هکم  پاچ   ) هباحـص لئاضف  باب  ص 17  مجنپ ، ءزج  دوخ ، فورعم  حیحص  رد  لیعامـسا  نب  دمحم  هَّللادبعوبا  يراخب ،
: دندومرف مالسا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  دوخ  صاخ  ياهدنس 

. تسا نم  نت  هراپ  همطاف  »
«. تسا هتخاس  كانمشخ  ارم  دراداو  بضغ  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  ره 

مالسا ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هحفـص 203  مراهچ  ءزج  رد  هحفص 146 و  دـلج 3  رد  هلمج  زا  دوخ ، باتک  زا  يددـعتم  دراوم  رد  يراخب 
: دومرف

«. تسا هدرک  دونشخان  ارم  دراداو  بضغ  هب  ار  وا  هک  سک  نآ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف 
: دیوگیم هحفص 20  مجنپ  ءزج  رد  و 

«. تسا یتشهب  نانز  يوناب  همطاف  »

نیحیحصلا كردتسم  بحاص  مکاح  نایب 

دوخ تلحر  ضرم  رد  مالسا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هشئاع  زا  دوخ  روهشم  باتک  رد  نیحیحص  رب  كردتسم »  » بحاص يروباشین ، مکاح 
: دندومرف همطاف  هب 

! مرتخد »
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»؟ یشاب ناهج  نانز  یمامت  مالسا و  تما  نانز  يوناب  هک  یهاوخیمن  ایآ 

دواد نبا  ننس  بحاص  دواد  نبا  نایب 

: دیوگیم دوخ  فورعم  ننس  رد  یسلایط  نب  نامیلس  دوواد ، وبا 
: دندومرف بلاط  یبا  نب  یلع  »

؟ میوگب مالسا  ربمایپ  رتخد  همطاف  زا  مدوخ و  زا  هک  یهاوخیمن  ایآ 
دش یمخز  شتسد  یتسد ) بایسآ  ندناخرچ   ) ندیشک ساتـسد  طرف  زا  نم  لزنم  رد  دوب ، مالـسا  ربمایپ  دزن  رد  درف  نیرتزیزع  هکنآ  اب  وا 

ینارازگتمدخ هک  میدینـش  دش . هنهک  شیاهسابل  هناخ  تفاظن  ندیـشک و  وراج  زا  دیدرگ و  ملأتم  شاهناش  هزوک  اب  بآ  لمح  طرف  زا  و 
ياهراک رد  کمک  يارب  ار  نارازگتمدخ  نا  زا  یکی  دنک و  تفایرد  وا  زا  یکمک  ات  تفر  ردپ  غارـس  هب  همطاف  دنتـسه . ادخ  لوسر  شیپ 
تلاجخ ایح  بجح و  طرف  زا  هدرک و  دروخرب  اـجنآ  رد  یناـناوج  اـب  دوب ، هدیـسر  ردـپ  روضح  هب  هک  یتقو  یلو  دـهاوخب . ردـپ  زا  هناـخ 

(929 « ) دوب هتشگزاب  بلطم  زاربا  نودب  دنک و  وگزاب  ار  دوخ  تساوخرد  دوب  هدیشک 

میرک نآرق  فورعم  رسفم  يزار  رخف  نایب 

. تسا هدرک  لقن  ار  يددعتم  هوجو  رثوک ،»  » يهفیرش هیآ  ریسفت  رد  يزار ، رخف  فورعم  گرزب و  ریسفت  بحاص  يزار  رخف 
. دشاب مالسا  ربمایپ  نادنزرف  رثوک ،»  » زا فده  دارم و  هک  تسا  نآ  هوجو  نیا  زا  یکی 

: دیوگیم يو 
. دوب مالسا  ربمایپ  نانمشد  تتامش  رییعت و  در  رد  هیآ ، نیا  لوزن  نأش 

. تسا لسنلاعوطقم ) هلابندیب و  دنزرف و  نودب  ینعی  « ) رتبأ  » ربمایپ دنتفگیم  هک 
ندش يرپس  نامز و  تشذگ  اب  هک  دنکیم  تیانع  ترضح  نآ  رب  تکربرپ  لسن  نانچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  زا  فده  و 

دالوا و زا  تسا  رپ  ناهج  زاب  یلو  دـناهدش ، هتـشک  تیبلها ، نادـناخ  زا  دادـعت  هچ  هک  نک  هاگن  دـنامیم . یقاب  نانچمه  راـصعا ، ماـیا و 
دـشاب هجوت  تیمها و  انتعا و  لباق  هک  يدرف  چـیه  نونکا  تارفن ، دادـعت و  ترثک  همه  نآ  اـب  هیماینب  زا  یلو  تلاـسر . نادـناخ  نادـنزرف 

، قداص رقاب ، دـننام  گرزب  نادنمـشناد  املع و  زا  ییاهتیـصخش  نک : هاگن  ادـخ ) لوسر  باـقعا  نادـنزرف و   ) ناـنآ رب  یلو  درادـن . دوجو 
(930 «. ) تسا هدنام  یقاب  تلاسر ، نادناخ  زا  نانآ ، لاثما  اضر … و  مظاک ،

یکلام غابص  نبا  نایب 

یـسک رتخد  ءارهز » همطاف   » وا میوشیم : روآدای  ار  شترـضح  یتیـصخش  ياهشزرا  یبسن و  تفارـش  هتـسجرب ، ياهیگژیو  زا  یـشخب  ام 
هب دازكاپ و  ناسنا ، نیرتهب  رتخد  هام ، دیشروخ و  یموس  دش ، لزان  ( 931 « ) هدبعب يرسأ  يذلا  ناحبس  : » هفیرش هیآ  شاهرابرد  هک  تسا 

(932 . ) دشابیم گرزب  ییوناب  رگنفرژ ، نادنمشیدنا  رظن  قافتا  عامجا و 

یعفاش هحلط  دمحم  نایب 
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تسنانآ لئاضف  زا  نخس  راتشون  نیا  رد  هک  یکاپ  نایاوشیپ  دیامرف ، ینابیتشپ  دییأت و  ار  وت  دوخ  يوس  زا  یحور  هلیـسو  هب  دنوادخ  نادب ،
رطاخ هب  رگید  یتیزم  ادـخ  لوسر  اب  یبسن  دـنویپ  زا  ریغ  میئوگ ، زاب  ار  ناشیاهیگژیو  میهاوخیم  باتک  نیا  رد  هک  يراـکوکین  ناربهر  و 

یئـالاو ـالاو و  یـشزرا  رترب ، یتفارـش  رتـنوزفا و  ياهبتر  دـنوادخ  ترـضح ، نآ  هطـساو  هب  دـنراد ، س )  ) ءارهز ترـضح  قیرط  زا  دـنویپ 
 - دوـخ ینیب  نشور  وـترپ  رد  سپ  تسا ، هتخاـس  ردـقم  هشیر  یگزیکاـپ  كاـپ و  ياهشیر  ماـقم ، يرترب  نـیرب و  یهاـگیاج  رتدنمـشزرا ،

همطاف يالاو  ماقم  هب  شتاراشا  یگنوگچ  تارابع و  کبـس  و  ( 933  ) هفیرـش هیآ  نیا  موهفم  هب  دیامرف -  يرای  شتیاده  اب  ار  وت  دنوادخ 
وا هک  هدروآ  اجنیا  رد  ار  نآ  قیقد  زمر  رـس و  هدرک و  نایب  ار  شترـضح  ماقم  دنوادخ  نک ، هاگن  يراوگرزب  تفارـش و  تاجرد  رد  (س )

ار وا  هبتر  ماقم و  هلیسو  نیدب  ات  هتفرگ  ار  شفارطا  رس  تشپ  ورشیپ و  زا  هداد و  رارق  ع )  ) یلع ترـضح  و  ص )  ) لوسر ترـضح  نیب  ار 
؛ تسا هداد  رارق  ود  نآ  نیب  ار  س )  ) همطاف تسا ، ص )  ) ربمایپ هارمه  هب  یلع  سفن  انسفنا »  » يهملک زا  دوصقم  هک  اجنآ  زا  دیامرف ، وگزاب 

.« تسا رتاسر  نادنزرف  هلیسو  هب  يرادهگن  زا  ناسنا  دوخ  هلیسو  هب  یسک  يرادهگن  نایب  اریز 

یناهفصا میعنوبا  ظفاح  نایب 

نیرتـکیدزن لوسر و  نت  هراـپ  لوـتب و  يوناـب  وا  تسا  اـهنع  یلاـعت  هَّللا  یـضر  همطاـف  راـگزیهرپ  ناگدـیزگرب  هدـیزگرب و  ناـیاسراپ  زا  »
رارسا و هب  رانک  رب  شیاههرهب  ایند و  زا  وا  دوب ، شتلحر  زا  دعب  ترضح  نآ  هب  نتسویپ  رد  نانآ  رفن  نیتسخن  كرابم و  بلق  هب  شنادنزرف 

(934 . ) دوب انشآ  ایند  ياهیتشز  تافآ و  هدیچیپ  زومر 

دیدحلا یبا  نبا  دیمحلادبع  نایب 

اج نآ  ات  تشادیم ، یمارگ  دنتشاذگیم  مارتحا  ناشنارتخد  هب  هتشاد و  نامگ  مدرم  هک  هچ  نآ  زا  شیب  ار  س )  ) همطاف ص )  ) ادخ لوسر 
ماع و روضح  رد  اج ، کی  طقف  هن  نوگانوگ ، ياـهاج  رد  اـهراب و  هکلب  راـبکی  هن  تشذـگ  نادـنزرف  هب  تبـسن  ناردـپ  تبحم  زرم  زا  هک 

: دومرف نینچ  صاخ 
: شرعلا ههج  نم  دانم  يدان  فقوملا  یف  ترم  اذا  اهنا  نارمع و  تنب  میرم  هلیدع  اهنا  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  اهنا  »

! فقوملا لها  ای 
(.« ص  ) دمحم تنب  همطاف  ربعتل  مکراصبا  اوضغ 

: ینعی
: دنزیم دایرف  شرع  يوس  زا  يدانم  تمایق  فقوم  زا  روبع  ماگنه  هب  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  ياتمه  نایناهج و  نانز  يوناب  وا 

! رشحم لها  يا 
. دنک روبع  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دیدنبورف  ار  ناتناگدید 

هک دروآرد  یلع  يرـسمه  هب  ار  وا  یماگنه  ادـخ  لوسر  تسین ، راـبتعایب  هفیعـض و  راـبخا  زا  تسا و  هحیحـص  ثیداـحا  زا  ثیدـح  نیا 
: دومرف اهراب  هکلب  رابکی  هن  دروآرد و  یلع  يرسمه  هب  هکئالم  یهاوگ  اب  نامسآ  رد  ار  وا  لاعتم  دنوادخ 

(935 « ) اهبار ام  ینبیری  ینم  هعضب  اهنا  اهبضغی و  ام  ینبضغی  اهیذؤی و  ام  ینیذؤی  »
: ینعی
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هچنآ تسا  نم  نت  هراپ  وا  دروآیمرد ، مشخ  هب  ار  وا  هک  هچنآ  ارم  دروآیم  رد  مشخ  هب  دهدیم و  رازآ  ار  وا  هک  هچنآ  ارم  دهدیم  رازآ 
. دنکیم تحاران  ارم  دنک  تحاران  ار  وا  هک 

يرصم داقع  دومحم  سابع  نایب 

زا یتیآ  ناس  هب  ار  وا  دننکیم و  میظعت  وا  لباقم  رد  تناید  نآ  هب  نادقتعم  هک  دراد  دوجو  هدنزرا  لماک و  نز  زا  ياهرهچ  یتناید  ره  رد  »
راچان هب  مالسا  رد  تسا ، سدقم  ءارذع ، میرم  ترضح  هرهچ  نایحیـسم  نیب  رد  یتقو  دنیاتـسیم ، درم  نز و  زا  شناگدیرفآ  نیب  رد  ادخ 

(936 .« ) دشاب سدقم  ءارهز  همطاف  تروص  تسیابیم 

نسح میهاربا  یلع  رتکد  نایب 

یگرزب و زا  ینوگانوگ  ياههرهچ  هحفص  نآ  رد  تسا ، هداد  لیکشت  ار  خیرات  تاحفص  زا  ياهتسجرب  هحفص  همطاف  ترـضح  یناگدنز  »
ریظنمک یئابیز  نالک و  تورث  گرزب و  تخت  زا  ار  دوخ  تمظع  هک  تسین  ارتاپوئلک  ای  سیقلب  نوچمه  وا  مینکیم ، هدـهاشم  ار  تمظع 

هک میاهتفرگ  رارق  یتیـصخش  لـباقم  رد  اـم  هکلب  تسا ، نادرم  رب  یهدـنامرف  اهرکـشل و  يربـهر  مازعا و  رد  شتماهـش  دناهتـشاد و  دوـخ 
هکلب ددرگیمنرب ، نادنمشناد  هفسالف و  اهباتک و  هب  هک  یتمکح  دنارتسگب ، یتیگ  يهنهپ  رب  ار  هوکش  تمکح و  زا  ياهلاه  تسا  هتـسناوت 
نورد زا  هکلب  هتـساخنرب  تورث  یئاورنامرف و  زا  هک  یهوکـش  یناهگان ، ياهدـماشیپ  اهینوگرگد و  زا  ولمم  راگزور  زا  تسا  یئاـههبرجت 

(937 … « ) تسا هتفرگ  تأشن  وا  ناج  قامعا  حور و 

نایدا رگید  نادنمشیدنا 

یحیسم دنمشیدنا  یناتک  نامیلس  هاگدید  زا  مالسا  يوناب 

: دسیونیم دشابیم  دمغ » یفرت  ارهزلا  همطاف   » مان هب  هک  شباتک  زاغآ  رد  وا 
حرـش هک  تسا  نآ  زا  رتیمارگ  دـننک و  هراشا  وا  يوس  هب  یتیاور  یخیرات و  ياهدنـس  هک  دراد  نآ  زا  رتالاو  یماـقم  س )  ) ارهز همطاـف  »

: هک تسا  یفاک  بوچراهچ  نیمه  ار  س )  ) همطاف دنشاب . امنهار  يو  بناج  هب  اههنوگ  لاح 
(938 «. ) تسا ناهج  يوناب  گرزب  و  ع )  ) نیسح نسح و  ردام  و  ع )  ) یلع رسمه  و  ص )  ) دمحم رتخد  يو 

: دیوگیم شباتک  نایاپ  رد  و 
! یفطصم تخد  يا  همطاف ، »

يامیـس رد  راـب  کـی  يدزن : دـنخبل  نیمز  يارب  تبون  ود  زج  وت  درک ، دـنلب  دوخ  فـتک  ود  يور  رب  ار  نیمز  هک  ياهرهچ  نیرتنشور  يا 
وت ناـبل  درگادرگ  ماـگنه  نادـب  رگید ، يدـنخبل  و  يدز . دـنخبل  دادیم  لـصو  برق  هدژم  ار  وت  دوب و  هدـیمرآ  رتسب  رد  هک  مد  نآ  ردـپ ،

ینمادکاپ یکاپ و  اب  وت  يدرک ، تسیز  تبحم  اب  هشیمه  وت  يداتـسرف …  ورف  ار  شیوخ  مد  نیـسپاو  یتشاد و  بل  رب  ناج  هک  دیدرگیم 
ار نیمز  وت  يدناشوپ …  یگدنـشخب  زخ  زا  ياهماج  ود  نآ  تماق  رب  يدرورپ و  يداز و  هناحیر  ود  هک  يردام  نیرتهزیکاپ  يارب  یتسیز ،

! ربمایپ رتخد  يا  یتسویپ ، تیدبا  هب  يدرک و  اهر  زیمآ  ازهتسا  يدنخبل  اب  هارمه 
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! یلع رسمه  يا 
(939 « ) راصعا اه و  ناهج  همه  ناوناب  يوناب  گرزب  يا  نیسح و  نسح و  ردام  يا 

: دسیونیم رگید  ياج  رد  زاب  و 
مهف دشر و  لقع ، قطنم ، هک  تسا  يزیچ  ینامرهق  هکلب  تخت ، جات و  هب  دنتسم  ای  دشاب ، وزاب  نت و  هب  دنتـسم  هک  تسین  ییورین  ینامرهق  »

. دوبن گرزب  ینعم  نیا  زج  يزیچ  ارهز ، ینامرهق  و  دیامن . میسرت  ار  همانرب  دنک و  نییعت  ار  اهفده  هاگنآ  دریگ ، راک  هب  ار 
رد يو  فـیحن  رغـال و  ياـهولهپ  رازن و  ناوتاـن و  ناوزاـب  هکنآ  یب  تفرگ ، هرهب  دـشیم  نارگید  ییانـشور  لـماع  هـچ  ره  زا  ور  نـیا  زا 

(940 «. ) دشاب رثؤم  زا  وا  ِتساوخ 

يوسنارف ققحم  نوینیسام  یئول 

رد هتخاس ، س )  ) ارهز همطاف  ترضح  تخانش  فقو  ار  دوخ  رمع  زا  یتدم  هک  نوینیسام  ییول  يوسنارف ، فورعم  رگـشهوژپ  قرـشتسم و 
. تسا هدروآ  لمع  هب  رایسب  ششوک  شالت و  هتفر و  شیپ  قیقحت  ياهماگ  اب  ترضح ، نآ  تخانش  هنیمز 

هک هتـشون  تفرگ ، تروص  هنیدم  رد  يرجه  مهد  لاس  رد  هک  مالـسا ، ربمایپ  اب  نارجن »  » نایحیـسم هلهابم  دروم  رد  ياهناققحم  هلاسر  يو 
. تسا هدش  حرطم  یناوارف  هجوت  بلاج  ياههتکن  نآ  رد 

: دیوگیم هلاسر  نآ  رد 
 … دهدیم ربخ  دنتسه  همطاف  زا  بعشنم  هک  رون  هدزاود  دوجو  زا  ع )  ) میهاربا ياهاعد  داروا و  »

دهدیم … و دیون  نیسح ) نسح و   ) قحسا لیعامسا و  دننام  هب  هدازاقآ  ود  وا و  تکرب  رپ  رتخد  و  ص )  ) دمحم ندمآ  زا  یـسوم  تاروت 
ایند هب  رـسپ  ود  هک  تشاد  دهاوخ  یتکربرپ  رتخد  هک  دهدیم  تراشب  زین  دهدیم و  دـیون  ص )  ) دـمحا ندـمآ  زا  ع )  ) یـسیع ياهلیجنا 

 …« دروآیم

رکذ دای و  مهن : لصف 

س)  ) ارهز ترضح  هاگدید  زا  اعد  عقوم  نیرتهب 

ادـخ ءایلوا  یگدـنز  رد  تسا  شیاین  اعد و  قیرط  زا  ادـخ  اب  ندرک  رارقرب  طابترا  نمؤم  کی  یگدـنز  روما  نیرتمزال  نیرتمهم و  زا  یکی 
. دراد شیاین  اعد و  هب  صاصتخا  اهنآ  تاقوا  نیرتهب  زا  یمهم  شخب  دراد و  هژیو  یساسا و  هاگیاج  اعد 

تیاعر اعد  دروم  رد  رگید  لئاسم  زا  یکی  اـما  هدیـسر . س )  ) ارهز ترـضح  سدـقم  هیحاـن  زا  هک  ییاـهاعد  زا  یهوبنا  اـعد ، تمـسق  رد 
. تسا اعد  نامز  هلمج  زا  اعد  بادآ 

تاقوا زا  یکی  هک  میزادرپیم  یتیاور  هب  اجنیا  رد  دـندومنیم  باختنا  اـعد  يارب  ار  اـهنامز  نیرتهب  دـندوب و  تاـقوا  دـصرتم  ادـخ  ءاـیلوا 
. دننکیم یفرعم  لمع  لوق و  رد  ام  هب  س )  ) ارهز همطاف  ار  اعد  يارب  بسانم 

(: س  ) ارهزلا همطاف  تلاق 
: تلقف تلاق  هایا  هاطعا  الا  اریخ  اهیف  لج  زع و  هَّللا  لاسی  ملسم  لجر  اهبقاری  هعاسل ال  هعمجلا  یف  نا  ص ،)  ) یبنلا تعمس 

؟ یه هعاس  يا  هَّللالوسر  ای 
اهمالغل : لوقت  س )  ) همطاف تناک  لاق و  بورغلل  سمشلا  نیع  فصن  یلدت  اذا  لاق 
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(941 . ) وعدا یتح  ینملعاف  بورغلل  یلدت  دق  سمشلا  نیع  فصن  تیار  اذاف  بارضلا  یلع  دعصا 
: دیامرفیم س )  ) ارهز همطاف  )

، دـهاوخب لجوزع  يادـخ  زا  يریخ  تجاح  هک  هدوبن  نآ  بقارم  یناملـسم  چـیه  هک  تسا  یتعاس  هعمج  زور  رد  مدینـش ، ص )  ) ربمایپ زا 
. تسا هتخاس  هدروآرب  ار  وا  تجاح  هکنآ  رگم 

: دیوگیم س )  ) همطاف
؟ تسا یتعاس  هچ  نآ  هَّللالوسر  ای  مدرک  ضرع 

: دومرف
: دومرف دوخ  مالغ  هب  همطاف  نآ  زا  سپ  دوش . ناهنپ  بورغ  عقوم  رد  دیشروخ  صرق  فصن  هک  تسا  یماگنه  نآ 

.( منک اعد  ات  هد  ربخ  نم  هب  دش  ناهنپ  بورغ  ماگنه  رد  دیشروخ  صرق  فصن  يدید  نوچ  يآرد و  ماب  زارف  رب 

(942 ( ) س  ) ارهز ترضح  هب  یئاههثاغتسا 

ءاعدلا هالصلاب و  س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 1)

: لوقی دجسی و  مث  نیتعکر ، لصیلف  یلاعت ، هَّللا  یلا  هثاغتسا  مکدحال  تناک  اذا  ع )  ) قداصلا نع 
ِهَّللِاب ُهاثْوَغ  ای  امُِکب ، ُثیغَتْسَا  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  یلاعَت ، ِهَّللا  َیِلا  ُثیغَتْـسَا  امُِکب  ِتانِمْؤُْملا ، َو  َنینِمْؤُْملا  َدِّیَـس  ای  ُِّیلَع  ای  ِهَّللاَلوُسَر ، ای  ُدَّمَُحم  ای 

. یلاعَت ِهَّللا  َیِلا  ُلَّسََوتَا  ْمُِکب  ع - )  ) همئالا ّدعت  و  هَمِطاف -  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَحُِمب  َو 
. یلاعت هَّللاءاشنا  کتعاس  نم  ثاغت  کناف 

اعد زامن و  اب  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا 
: هدش تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 

: دیئوگ هدومن و  هدجس  هاگنآ  هدراذگ ، زامن  تعکر  ود  دیتشاد ، دنوادخ  هب  ياهثاغتسا  امش  زا  مادک  ره 
! یلع يا  ادخ ، ربمایپ  يا  دمحم ! يا 

، میوجیم يرای  بلط  دنوادخ  زا  امش  هب  نمؤم ، نادرم  نانز و  ياقآ  يا 
! یلع يا  دمحم ! يا 

هب امـش  اب  هدرب ) ماـن  ار  ع )  ) همئا یماـمت  و   ) همطاـف یلع و  دـمحم و  هب  ادـخ و  هب  سرداـیرف  يا  مبلطیم ، یـسردایرف  دـنوادخ  زا  امـش  هب 
. میوجیم لّسوت  دنوادخ 

. دوشیم هدروآرب  تتجاح  هظحل  نامه  رد  هک 

ءاعدلا هالصلاب و  س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 2)

(: ع  ) قداصلا نع 
دجسا و مث  س ،)  ) همطاف حیبست  حّبس  ًاثالث و  هَّللا  ّربک  تمّلـس  اذاف  نیتعکر ، ّلصف  ًاعرذ ، اهب  قیـضت  یلاعت و  هَّللا  یلا  هجاح  کل  تناک  اذا 

: هرم هئام  لق 
« ینیثیغَا هِمِطاف ، یتالْوَم  ای  »

هَّللا ناف  کتجاح ، رکذا  تاّرم و  رـشع  هرم و  هئام  کلذ  لق  دوجـسلا و  یلا  دع  مث  کلذ ، لثم  لق  ضرالا و  یلع  نمیألا  كّدـخ  عض  مث 
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. اهیضقی
اعد زامن و  اب  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا 

: هدش تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 
هاگنآ هتفگ ، ریبکت  راب  هس  زامن  زا  سپ  هدراذگ ، زامن  تعکر  ود  دیاهتفرگ ، رارق  یتخس  رد  رایسب  نآ  هب  تبسن  هک  دیتشاد  یتجاح  هاگره 

: وگب راب  دص  هدرک و  هدجس  سپس  دیوگب ، ار  س )  ) ارهز ترضح  حیبست 
. سر مدایرف  هب  همطاف ، يا  نم  يالوم  يا 

رکذ ار  تتجاح  وگب و  ارنآ  راب  هد  دص و  نک و  هدجس  هرابود  هاگنآ  نک ، رارکت  ار  رکذ  نیمه  هد و  رارق  نیمز  رب  ار  تتسار  هنوگ  هاگنآ 
. دروآرب ار  تتجاح  دنوادخ  نک ،

ءاعدلا هالّصلاب و  س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 3)

: لوقت دجست و  مث  نیتعکر ، یّلصت 
دجـسا و مث  هلثم ، لوقت  ضرالا و  یلع  رـسیالا  كّدخ  عضت  کلذ و  لثم  لق  ضرالا و  یلع  نمیالا  كّدخ  عضت  مث  هرم ، هئام  هَمِطاف -  ای 

: لق تاعفد و  رشع  هئام و  کلذ  لق 
َو ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َْکنم ، ٍءْیَش  ِّلُک  ِفْوَخ  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  َِکْنمَِاب  َُکلَاْسَا  ٌرِذَح ، ٌِفئاخ  َْکنِم  ٍءْیَـش  ُّلُک  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًانِما  ای  »

.« ریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ًاَدبَا ، ٍءْیَش  ْنِم  ُرَذْحَا  َو ال  ًادَحَا  ُفاخَا  یَّتَح ال  يَدلَو ، َو  یلام  َو  یلْهَا  َو  یسْفَِنل  ًانامَا  ینَیِطُْعت  ْنَا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلا 
اعد زامن و  اب  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا 

ار رکذ  نیمه  هداهن و  نیمز  رب  ار  تتـسار  هنوگ  سپـس  همطاف ، يا  یئوگیم : راب  دـص  هدرک و  هدجـس  هاگنآ  یناوخیم ، زامن  تعکر  ود 
هدومن و رکذ  ار  نآ  راب  هد  دـص و  هدرک و  هدجـس  هاگنآ  یئاـمنیم ، رارکت  ار  نآ  هداـهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  پچ  هنوگ  هاـگنآ  یئوگیم ،

: یئوگیم
وت زا  وـت ، زا  زیچ  ره  ساره  زیچ و  ره  زا  تتینما  هـب  دـشابیم ، ساره  فوـخ و  رد  وـت  زا  زیچ  ره  هدوـب و  تـینما  رد  زیچ  ره  زا  هـکنآ  يا 

مـسرتن یـسک  زا  هک  یئامن  اطع  یتینما  نم  هب  منادنزرف  لاوما و  نادناخ و  ناج و  رد  یتسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  هک  مهاوخیم 
. يرداق زیچ  ره  رب  وت  مهدن ، هار  لد  هب  یساره  يزیچ  زا  زگره  و 

ءاعدلاب س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 4)

: هرم نیثالث  هئامسمخ و  لوقت 
.« َکُْملِع ِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِعب  اهیَنب ، َو  اِهْلَعب  اهیبَا و  َو  هَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

اعد اب  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا 
: وگب راب  یس  دصناپ و 

! ادنوادخ
. تسرف دورد  دراد ، هطاحا  نادب  تملع  هچنآ  هزادنا  هب  شنادنزرف ، شرهوش و  شردپ و  همطاف و  رب 

ءاعدلاب س )  ) اهیلا هثاغتسالا  ( 5)
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.« اهیف ِعَدْوَتْسُْملا  ِّرِّسلا  اهیَنب و  َو  اِهْلَعب  اهیبَا و  َو  هَمِطاف  ِّقَِحب  یهِلا  »
اعد اب  ترضح  نآ  هب  هثاغتسا 

! اهلا راب 
. تسا هدش  هداهن  تناما  هب  وا  رد  هک  يّرس  شنادنزرف و  شرهوش و  شردپ و  همطاف و  قح  هب 

ءاسک فیرش  ثیدح 

هراشا

ْمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسب 
: َْتلاق ِِهلا  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُمالَّسلااَْهیَلَع  ِءآرْهَّزلا  َهَمِطاف  ْنَع 

: لاقَف ِماَّیَْألا  ِضَْعب  یف  ِهَّللا  ُلوُسَر  یبَا  َّیَلَع  َلَخَد 
. ُُهَمِطاف ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

: تلقف
. ْهاَتبَا ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

: لاقف
. ًافْعُض ینََدب  یف  ُدِجََال  ّینِا 

: َُهل تلقف 
. ِفْعُّضلا َنِم  ْهاَتبَا  ای  ِهَّللِاب  َكُذیُعا 

: لاقَف
. ِِهب ینیّطَغ  َو  ِّینامَْیلا  ِءاسِْکلِاب  ینیتیا  ُُهَمِطاف  ای 

. ِِهلامَک َو  ِهِمامَت  ِِهَْلَیل  یف  ُرْدَْبلا  ُهَّنَاَک  َُؤلْأَلَتَی  ُهُهْجَو  اذِاَف  ِْهَیِلا  ُرُْظنَا  ُتْرِص  َو  ِِهب  ُُهْتیَّطَغ  َو  ُُهْتیَتَاَف 
: دومرف هک  تسا  تیاور  ص )  ) ادخ لوسر  یمارگ  تخد  س )  ) ارهز همطاف  زا 

: دومرف دش و  دراو  نم  رب  ادخ  لوسر  مردپ  اهزور  زا  یکی  رد 
. همطاف يا  وت  رب  مالس 

: متفگ
. ناج ردپ  يا  امش  رب  مالس  و 

: دومرف
. منکیم ساسحا  دوخ  رد  دیدش  یفعض 

: متفگ
. مهدیم هانپ  دنوادخ  هب  فعض  زا  ار  امش  ناجردپ ،

: دومرف
هاـگن وا  هب  مدرک  عورـش  مدـناشوپ و  نادـب  ار  شترـضح  هدروآ ، ار  نآ  ناـشوپب . نآ  هب  ارم  رواـیب و  میارب  ار  ینمی  ياـبع  نآ  همطاـف ، يا 

. دشخردیم هدراهچ  بش  مامت  هام  دننام  شاهرهچ  مدید  ندرک ،
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: لاقَف َلَْبقَا  ْدَق  ِنَسَْحلا  َيَِدلَِوب  اذِا  َو  ًهَعاس  اَِّلا  َْتناک  امَف 
. ْهاَُّما ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

: تلقف
. يداُؤف َةَرَمَث  َو  یْنیَع  ََهَُّرق  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

: یل َلاقَف 
! ْهاَُّما ای 

. ِهَّللاِلوُسَر يّدَج  ُُهَِحئار  اهَّنَاَک  ًهَبِّیَط  ًۀَِحئار  ِكَْدنِع  ُّمُشَا  ّینِا 
: تلقَف

: لاق َو  ِءاسِْکلا  َوَْحن  ُنَسَْحلا  َلَْبقَاَف  ِءاسِْکلا . َتَْحت  َكَّدَج  َّنِا  يَدلَو ، ای  ْمَعَن 
؟ ِءاسِْکلا َتَْحت  َکَعَم  َلُخْدَا  ْنَا  یل  ُنَذَْأتَا  ِهَّللاَلوُسَر ، ای  ْهاَّدَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

: لاقَف
. ِءاسِْکلا َتَْحت  ُهَعَم  َلَخَدَف  ََکل . ُْتنِذَا  ْدَق  یضْوَح ، َبِحاص  َو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

: تفگ دیسر و  هار  زا  ع )  ) نسح مدنزرف  هاگان  هک  تشذگن  یتعاس 
. ناج ردام  يا  وت  رب  مالس 

: متفگ
. ملد يهویم  هدید و  رون  يا  وت  رب  مالس  و 

: تفگ
. تسا ص )  ) ادخ لوسر  مدج  يوب  ییوگ  مباییم ، امش  دزن  یشوخ  يوب  نم  ناج ، ردام 

: متفگ
: تفگ تفر و  شیپ  ابع  يوس  هب  نسح  دراد . رارق  ابع  نیا  ریز  تدج  مدنزرف ، يرآ 

؟ میآرد ابع  ریز  امش  اب  یهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  راوگرزب ، دج  وت  رب  مالس 
: دومرف

. تفر ابع  ریز  هب  ترضح  نآ  اب  زین  ع )  ) نسح مداد . هزاجا  وت  هب  نم ، ضوح  بحاص  نم و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  و 
: لاق َو  َلَْبقَا  ْدَق  ِْنیَسُْحلا  َيَِدلَِوب  اذِاَف  ًهَعاس  اَِّلا  َْتناک  امَف 

. ْهاَُّما ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
: تلقف

. يداُؤف ََهَرَمَث  َو  یْنیَع  َهُّرق  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 
: یل َلاقَف 

! ْهاَُّما ای 
. ِهَّللا ِلوُسَر  يّدَج  ُهَِحئار  اهَّنَاَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِحئار  ِكَْدنِع  ُّمُشَا  ّینِا 

. ِءاسِْکلا َتَْحت  َكاخَا  َو  َكَّدَج  َّنِا  َّیَُنب ، ای  ، 
: لاق َو  ِءاسِْکلا  ِوَْحن  ِْنیَسُْحلا  اَنَدَف 

؟ ِءاسِْکلا اَذه  َتَْحت  امُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  یل  ُنَذَْأتَا  ُهَّللا ، ُهَراتْخا  ِنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ْهاَّدَج ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
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: لاقف
: تفگ دیسر و  هار  زا  ع )  ) نیسح مدنزرف  هاگان  هک  تشذگن  یتعاس 

. ناج ردام  يا  وت  رب  مالس 
: متفگ

. ملد يهویم  يا  هدید و  رون  يا  وت  رب  مالس 
: تفگ

. تسا ادخ  لوسر  مدج  يوب  ییوگ  مباییم ، امش  دزن  یشوخ  يوب  نم  ناج ، ردام 
: متفگ

: تفگ دش و  کیدزن  ابع  يوس  هب  ع )  ) نیسح دنتسه . ابع  نیا  ریز  تردارب  تدج و  مدنزرف ، يرآ 
؟ مشاب ابع  نیا  ریز  رد  رفن  ود  امش  اب  یهدیم  هزاجا  ایآ  تسا ، هدیزگرب  ار  وا  ادخ  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس  راوگرزب ، دج  يا  وت  رب  مالس 

. ِءاسِْکلا َتَْحت  امُهَعَم  َلَخَدَف  ََکل . ُْتنِذَا  ْدَق  یتَُّما ، َِعفاش  ای  َو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 
: لاق َو  ٍِبلاط  یبَا  ُْنب  ُِّیلَع  نسحلا  ُوبَا  َِکلْذ  َْدنِع  َلَْبقَاَف 

. ِهَّللاِلوُسَر َْتِنب  ای  ُُهَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
: تلقَف

. َنینِمْؤُْملاَریمَا ای  َو  ِنَسَْحلاَابَا  ای  ُمالَّسلَا  َْکیَلَع  َو 
: لاقَف

. ِهَّللاِلوُسَر یّمَع  ِْنبا  َو  یخَا  ُهَِحئار  اهَّنَاَک  ًهَبِّیَط  ًًهَِحئار  ِكَْدنِع  ُّمُشَا  ّینِا  ُُهَمِطاف ، ای 
: تلقَف

. ِءاسِْکلا َتَْحت  َْکیََدلَو  َعَم  َوُهاه  ْمَعَن ،
: دومرف

. دمآرد ابع  ریز  هب  مه  وا  مداد . هزاجا  وت  هب  نم ، تما  عیفش  يا  نم و  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  و 
: تفگ دیسر و  هار  زا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نسحلا  وبا  هاگ  نآ 

. ادخ لوسر  رتخد  يا  همطاف  يا  وت  رب  مالس 
: متفگ

. نانمؤمریما يا  نسحلابا و  يا  وت  رب  مالس  و 
: تفگ

. تسا ادخ  لوسر  میومع  رسپ  ردارب و  يوب  ییوگ  مباییم ، وت  دزن  یشوخ  يوب  نم  همطاف ، يا 
: متفگ

. دنتسه ابع  نیا  ریز  تدنزرف  ود  اب  هک  تسا  ومه  نیا  يرآ ،
: لاق َو  ِءاسِْکلا  ِوَْحن  ٌِّیلَع  َلَْبقَاَف 

؟ ِءاسِْکلا َتَْحت  ْمُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  یل  ُنَذَْأتَا  ِهَّللاَلوُسَر ، ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
: َُهل لاق 

. ِءاسِْکلا َتَْحت  ٌِّیلَع  َلَخَدَف  ََکل . ُْتنِذَا  ْدَق  ْمَعَن  ِرَشْحَْملا ، ِیف  یئاِول  َبِحاص  َو  یتَفیلَخ  َو  یّیِصَو ] ای  َو   ] یخَا ای  ُمالَّسلَا  َْکیَلَع  َو 
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: تلق َو  ِءاسِْکلا  َوَْحن  ُْتیَتَا  َُّمث 
؟ ِءاسِْکلا َتَْحت  ْمُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  یل  ُنَذَْأتَا  ِهَّللاَلوُسَر ، ای  ْهاَتبَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

: یل لاق 
. ْمُهَعَم ُْتلَخَدَف  َِکل . ُْتنِذَا  ْدَق  یتَعِْضب ، َو  یْتِنب  ای  ُمالَّسلا  ِْکیَلَع  َو 

ِءامَّسلا َیِلا  ینُْمْیلا  ِهِدَِیب  یمْوَا  َو  ِءاسِْکلا  ِیَفَرَِطب  ِهَّللاُلوُسَر  یبَا  َذَخَا  ِءاسِْکلا  َتَْحت  ًاعیمَج  انْعَمَتْجا  َو  اْنلَمَتْکا  اَّمَلَف 
: تفگ تفر و  شیپ  ابع  يوس  هب  ع )  ) یلع

؟ مشاب ابع  نیا  ریز  رد  امش  اب  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 
: دومرف

. دمآرد ابع  ریز  هب  زین  یلع  مداد . هزاجا  وت  هب  يرآ  رشحم ، رد  نم  مچرپ  بحاص  نم و  نیشناج  یصو و  ردارب و  يا  وت  رب  مالس  و 
: متفگ متفر و  ابع  يوس  هب  مدوخ  هاگ  نآ 

! ناج ردپ  يا  وت  رب  مالس 
؟ مشاب ابع  نیا  ریز  امش  اب  هک  یهدیم  هزاجا  ایآ  ص ،)  ) ادخ لوسر  يا 

: دومرف نم  هب 
. مدمآرد ابع  ریز  رد  نانآ  اب  مه  نم  مداد . هزاجا  وت  هب  نم ، نت  يهراپ  نم و  رتخد  يا  وت  رب  مالس 

نامسآ هب  دوخ  تسار  تسد  اب  تفرگ و  ار  ابع  فرط  ص )  ) ادخ لوسر  مردپ  میدش ، عمج  ابع  ریز  هب  یگمه  دش و  لماک  ام  عمج  نوچ 
. درک هراشا 

: لاق َو 
ْنَِمل ُبْرَح  اـَنَا  ْمُُهنُزْحَی ، اـم  یُننُزْحَی  ْمُهُِملُْؤی و  اـم  ینُِملُْؤی  یمَد ، ْمُهُمَد  یمَْحل و  ْمُهُمَْحل  یتَّماـح ، َو  یتَّصاـخ  َو  یْتَیب  ُلـْهَا  ِءـالُؤه  َّنِا  َّمُهَّللَا 

َو َکَتَمْحَر  َو  َِکتاکََرب  َو  َِکتاوَلَص  ْلَعْجاَف  ْمُْهنِم ، اَنَا  َو  یّنِم  ْمُهَّنِا  ْمُهَّبَحَا و  ْنَِمل  ٌّبُِحم  ْمُهاداع و  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ْمُهََملاس و  ْنَِمل  ٌْملِـس  ْمَُهبَراح و 
. ًاریهْطَت ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَا  ْمِْهیَلَع و  َو  َّیَلَع  َکَناوْضِر  َو  َکَناْرفُغ 

: تفگ و 
هب ار  نانآ  هچنآ  تسا ، نم  نوخ  زا  ناشنوخ  نم و  تشوگ  زا  ناشتـشوگ  دنتـسه ، نم  ناصوصخم  ناصاخ و  تیبلها و  ناـنیا  ادـنوادخ ،
رد دگنجب و  نانآ  اب  هک  یـسک  اب  مگنج  رد  نم  دنکیم ، نیگهودنا  ارم  دـنک  نیگهودـنا  ار  نانآ  هچنآ  دروآیم و  درد  هب  ارم  دروآ  درد 

تـسود ار  نانآ  هک  یـسک  اب  متـسود  دنک و  ینمـشد  نانآ  اب  هک  ره  اب  منمـشد  دنک ، افـص  حلـص و  نانآ  اب  هک  یـسک  اب  میافـص  حلص و 
ره هد و  رارق  نانآ  نم و  رب  ار  دوخ  يدونـشخ  شزرمآ و  تمحر و  تاـکرب و  تاولـص و  سپ  مناـنآ ، زا  مه  نم  دـننم و  زا  ناـنآ  درادـب ،

. هد رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  نانآ  زاس و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  هنوگ 
: َّلَج َو  َّزع  َهَّللا  َلاقَف 

! یتاومَس َناَّکُس  ای  َو  یتَِکئالَم  ای 
ِِهَّبَحَِمل اَِّلا  يرْجَی  ًارَْحب  يرْسَی و ال  ًاْکُلف  َروُدَی و ال  ًاکَلَف  ًۀَئیـضُم و ال  ًاسْمَـش  ًارینُم و ال  ًارَمَق  ًًهَّیِحْدَم و ال  ًاضْرَا  ًًهَِّیْنبَم و ال  ًءامَـس  ُْتقَلَخ  ام  ّینِا 

. ِءاسِْکلا َتَْحت  ْمُهَنیذَّلا  ِۀَسْمَْخلا  ِءالُؤه 
؟ ِءاسِْکلا َتَْحت  ْنَم  ِّبَر و  ای  ُلیئَْربَج : ُنیمَْألا  َلاقَف 

. اهُوَنب َو  اِهْلَعب  َو  اهُوبَا  َو  ُۀَمِطاف  ْمُه  َِۀلاسِّرلا و  ُنِدْعَم  ِةَُّوبُّنلا و  ِْتَیب  ُلْهَا  ْمُه  َّلَج : َو  َّزع  ُهَّللا  لاقف 
؟ ًاسِداس ْمُهَعَم  َنوُکَِأل  ِضْرَْألا  َیِلا  َِطبْهَا  ْنَا  یل  ُنَذَْأتَا  ِّبَر ، ای  ُلیئَْربَج : َلاقَف 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 564 

http://www.ghaemiyeh.com


: َّلَج َو  َّزع  ُهَّللا  لاقف 
! ْمَعَن

. ََکل ُْتنِذَا  ْدَق 
: یبَِال َلاق  َو  ُلیئَْربَج  ُنیمَْألا  َطَبَهَف 

: دومرف لجوزع  يادخ 
نادرگ و خرچ  ناشخرد و  دیشروخ  نابات و  هام  هدرتسگ و  نیمز  هتشارفارب و  نامسآ  نم  نم ، ياهنامسآ  نانکاس  ياو  نم  ناگتـشرف  يا  »

«. دنتسه ابع  ریز  رد  کنیا  هک  نت  جنپ  نیا  یتسود  رطاخ  هب  زج  مدیرفاین  ار  ناشورخ  يایرد  ناور و  یتشک 
: تفگ نیما  لیئربج 

؟ دنتسه ابع  ریز  رد  یناسک  هچ  اراگدرورپ ،
: دومرف لجوزع  يادخ 

. شنادنزرف رهوش و  شردپ و  همطاف و  دننانآ  دناتلاسر ، ندعم  توبن و  نادناخ  نانآ 
: تفگ لیئربج 

؟ مشاب نانآ  اب  رفن  نیمشش  ات  میآ  دورف  نیمز  هب  هک  یهدیم  هزاجا  ارم  ایآ  اراگدرورپ ،
: دومرف لجوزع  يادخ 

: تفگ ربمایپ  هب  دمآ و  دورف  نیما  لیئربج  مداد . هزاجا  ار  وت  يرآ ،
ُْتقَلَخ ام  ّینِا  یلالَج ، َو  یتَّزِع  َو  ََکل : ُلوُقَی  ِمارکِْإلا و  َو  ِِهَّیِحَّتلَاب  َکُّصُخَی  َو  َمالَّسلا  َکـُئِْرُقی  یلْعَأـْلا  ُِّیلَْعلَا  ِهَّللاَلوُسَر ، اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ْمُِکتَّبَحَم و َو  ْمُِکلْجَِأل  اَِّلا  يرْسَی  ًاْکُلف  يرْجَی و ال  ًارَْحب  ُروُدَی و ال  ًاکَلَف  ًهَئیـضُم و ال  ًاسْمَـش  ًارینُم و ال  ًارَمَق  ًًهَّیِحْدَم و ال  ًاضْرَا  ًۀَِّیْنبَم و ال  ًءامَس 
؟ ِهَّللاَلوُسَر ای  یل  ُنَذَْأت  ْلَهَف  ْمُکَعَم ، َلُخْدَا  ْنَا  یل  َنِذَا  ْدَق 

: یبَأ لاقف 
. ََکل ُْتنِذَا  ْدَق  ْمَعَن ، ِهَّللا ، ِیْحَو  َنیمَا  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو 

: دیامرفیم هتشاد ، صوصخم  میرکت  تیحت و  هب  دناسریم و  مالس  ار  رت  الاو  رترب و  دنوادخ  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 
ناشورخ يایرد  نادرگ و  خرچ  ناشخرد و  دیشروخ  نابات و  هام  هدرتسگ و  نیمز  هتشارفارب و  نامـسآ  نم  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  »

لوسر يا  یهدیم  هزاجا  ایآ  میآرد ، امـش  اب  هک  هداد  هزاجا  ارم  کنیا  و  امـش ». یتسود  امـش و  رطاخ  هب  رگم  مدـیرفاین  ار  ناور  یتشک  و 
؟ ادخ

: دومرف مردپ 
: تفگ مردپ  هب  دمآرد و  ابع  ریز  هب  ام  اب  زین  لیئربج  مداد . هزاجا  ار  وت  يرآ  ادخ ، یحو  نیما  يا  وت  رب  مالس  و 

. ِءاسِْکلا َتَْحت  انَعَم  ُلیئَْربَج  َلَخَدَف 
: یبََأل ُلیئَْربَج  لاقف 

: ُلوُقَی ْمُْکَیِلا  یحْوَا  ْدَق  َهَّللا  َّنِا 
«. ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا  »

[: یبَِأل  ] ٌِّیلَع َلاقَف 
؟ ِهَّللاَْدنِع ِلْضَْفلا  َنِم  ِءاسِْکلا  اَذه  َتَْحت  انِسُولُِجل  ام  ینِْربْخَا  ِهَّللاَلوُسَر ، ای 

: لاقف
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انیّبُِحم َو  اِنتَعیـش  ْنِم  ٌعْمَج  ِهیف  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَا  ٍِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاّیَِجن ، ِۀـَلاسِّرلِاب  ینافَطْـصا  َو  ًاِّیبَن ، ِّقَْحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَو 
ُمِِهب ْتَّفَح  ُۀَمْحَّرلا و  ُمِْهیَلَع  َْتلََزن  َو  اَِّلا 

. اُوقَّرَفَتَی ْنَا  یِلا  ْمَُهل  ْتَرَفْغَتْسا  ُهَِکئالَْملا و 
: ٌِّیلَع لاقف 

. ِهَبْعَْکلا ِّبَر  َو  اُنتَعیش  َزاف  َو  انُْزف  ِهَّللاَو  ًاذِا 
: دیامرفیم هداتسرف ، یحو  امش  هب  دنوادخ 

. دهد رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دزاس و  رود  نادناخ  امش  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  دهاوخیم  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج 
: تفگ مردپ  هب  یلع 

؟ تسه ابع  ریز  رد  ام  نتسشن  يارب  دنوادخ  دزن  یتلیضف  هچ  هک  هد  ربخ  ارم  ادخ ، لوسر  يا 
: دومرف

لها لفاحم  زا  یلفحم  چـیه  رد  ام  ربخ  نیا  هتخاس ، دوخ  زارمه  تلاـسر  يارب  هتخیگنارب و  يربماـیپ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 
درگ ادرگ  ناگتشرف  دیآیم و  دورف  نانآ  رب  یهلا  تمحر  هکنآ  زج  دوشیمن ، دای  دنشاب  نآ  رد  ام  ناتسود  نایعیـش و  زا  یعمج  هک  نیمز 

: تفگ یلع  دنوش . هدنکارپ  سلجم  نآ  زا  ات  دنبلطیم  شزرمآ  نانآ  يارب  دنوشیم و  عمج  نانآ 
. دنگوس هبعک  يادخ  هب  دندش  راگتسر  زین  ام  نایعیش  میدش و  راگتسر  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  تروص  نیا  رد 

ِهیف َو  ِضْرَْألا  ِلْهَا  ٍِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذـه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاّیَِجن ، ِۀـَلاسِّرلِاب  ینافَطْـصا  ًاِّیبَن و  ِّقَْحلِاب  ینَثََعب  يذَّلا  َو  ُِّیلَع  اـی  ًاـِیناث : یبَأ  َلاـقَف 
. ُهَتَجاح ُهَّللا  یَضَق  َو  اَِّلا  ٍۀَجاح  ُِبلاط  ُهَّمَغ و ال  ُهَّللا  َفَشَک  َو  اَِّلا  ٌموُمْغَم  ُهَّمَه و ال  ُهَّللا  َجَّرَف  َو  اَِّلا  ٌموِّمْهَم  ْمِهیف  َو  انیّبُِحم  َو  اِنتَعیش  ْنِم  ٌعْمَج 

: ٌِّیلَع لاقف 
. ِهَبْعَْکلا ِّبَر  َو  ِِهَرِخْألا  َو  اْینُّدلا  ِیف  اوُدِعُس  َو  اوُزاف  اُنتَعیش  َِکلذَک  انْدِعُس و  َو  انُْزف  ِهَّللا  َو  ًاذِا 

: دومرف مود  راب  مردپ 
زا یلفحم  چـیه  رد  اـم  ربـخ  نیا  هتخاـس ، دوخ  زارمه  تلاـسر  يارب  هتخیگنارب و  يربماـیپ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  یلع ، يا 

دنوادخ دشاب  نانآ  نایم  رد  ینیگهودنا  رگا  هکنآ  زج  دوشیمن  دای  دنـشاب  نآ  رد  ام  ناتـسود  نایعیـش و  زا  یعمج  هک  نیمز  لها  لفاحم 
ار شتجاـح  دـنوادخ  دــشاب  يدــنمتجاح  رگا  دــیادزیم و  ار  شمغ  دــنوادخ  دــشاب  ياهدزمغ  رگا  دزاـسیم و  فرطرب  ار  شهودــنا 

. دروآیمرب
: تفگ یلع 

هب دندش  تخبـشوخ  راگتـسر و  ترخآ  ایند و  رد  ام  نایعیـش  زین  میدش و  تخبـشوخ  راگتـسر و  ام  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تروص  نیا  رد 
. دنگوس هبعک  يادخ 

ءاسک ثیدح  دانسا 

: دوشیم هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  هدمآ  تسد  هب  دنس  دنچ  ءاسک ، فیرش  ثیدح  دنس  هرابرد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  رد  نونکات 
ررغ  » باتک تسا ، یلعف  لکـش  هب  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  زا  یـشخب  يهدـنرادرب  رد  هدـمآ و  تسد  هب  نونکاـت  هک  یباـتک  نیرت  یمیدـق 

هدروآ و نآ  زا  لقن  هب  ار  ءاسک  ثیدح  ( 945  ) دوخ باتک  رد  ( 944  ) یفیرغ نیدلا  ییحم  هک  تسا  ( 943 « ) یملید راثآلا  ررد  رابخالا و 
. تسا هدید  ینادمه  دمحم  ریش  يهناخباتک  رد  ار  هخسن  نیا  هک  هتفگ 

. تسا ءاسک  فیرش  ثیدح  يهمجرت  نتم و  يهدنرادرب  رد  تسا ، لاس 1033 ه.ق  نآ  تباتک  خیرات  هک  يرگید  باتک 
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. دوشیم يرادهگن  نآ  زا  دوجوم و  يهرامش 8954  هب  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  يهناخباتک  رد  باتک  نیا  یطخ  يهخسن 
(946 . ) تسا یحیرط  بختنم  هدرک  تیاور  ار  ءاسک  فیرش  ثیدح  نتم  هک  يرگید  باتک 

زا يدـنچ  ياهباتک  يهدنـسیون  یـسلجم و  يهمالع  رـصع  مه  مهدزای و  نرق  ياـملع  زا  1085 ه.ق )  - 979  ) یحیرط دمحم  نیدـلا  رخف 
. تسا لاجرلا و …  ءامسالا و  طباوض  نآرقلا و  بیرغ  ریسفت  نیرحبلا ، عمجم  هلمج 

(947 . ) دناهدرک ثیدح  لقن  یحیرط  بختنم  باتک  زا  ینارحب  همالع  یسلجم و  يهمالع 
. دناهدوتس نینچ  هتشاد و  گرزب  ار  وا  زین  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ 

« یفجنلا يدسالا  یحیرطلا  یلع  دمحم  نیدلارخف  تبث ، هقث و  ردقلا  لیلج  يهمالع 
. نیرحبلا عمجم  بحاص 

. تسا مولعلا  ملاوع  باتک  بحاص  ینارحب  هللادبع  خیش  همالع  هب  طوبرم  ءاسک  ثیدح  ياهدنس  زا  رگید  یکی 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  ءاسک  ثیدح  دنس  دزی ) نامیلس  ازریم  يهخسن   ) ملاوع باتک  هیشاح  رد  ناشیا 

مشاه ، دیسلا  لیلجلا  خیشلا  طخب  تیار 
ینارحبلا  دجام  دیسلا  هخیش  نع 

یناثلا ، دیهشلا  نیدلا  نیز  نب  نسحلا  نع 
یلیبدرالا ، سدقملا  هخیش  نع 

یکرکلا ، یلاعلادبع  نب  یلع  هخیش  نع 
يرئازجلا ، لاله  نب  یلع  خیشلا  نع 

یلحلا ، دهف  نب  دمحا  خیشلا  نع 
يرئاحلا ، نزاخلا  نب  یلع  خیشلا  نع 

لوالا  دیهشلا  نب  یلع  نیدلا  ءایض  خیشلا  نع 
هیبا ، نع 

نیققحملا ، رخف  نع 
یلحلا ، همالعلا  هخیش  نع 

ققحملا ، هخیش  نع 
یلحلا ، امن  نا  هخیش  نع 

یلحلا ، سیردا  نب  دمحم  هخیش  نع 
بقانملا ، بقاث  بحاص  یسوطلا  هزمح  یبا  نع 

بوشآ  رهش  نب  دمحم  لیلجلا  خیشلا  نع 
جاجتحالا ، بحاص  یسربطلا  نع 

یسوطلا ، نسحلا  نب  نسحلا  لیلجلا  هخیش  نع 
هفئاطلا ، خیش  هیبا ، نع 

دیفملا ، هخیش  نع 
یمقلا ، هیولوق  نبا  هخیش  نع 

ینیلکلا ، هخیش  نع 
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مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  نع 
هیبا ، نع 

یطنزبلا ، رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  نع 
یفوکلا ، ءالجلا  ییحی  نب  مساق  نع 

ریصب ، یبا  نع 
يرکبلا ، بلغت  نب  نابا  نع 
یفعجلا ، دیزی  نب  رباج  نع 

يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  نع 
(. ص  ) هللا لوسر  تنب  س )  ) ارهزلا همطاف  نع 

خیـش یلیبدرا ، سدقم  یناث ،) دیهـش   ) دیز نب  نسح  خیـش  ناهربلا ،) ریـسفت  بحاص   ) ینارحب مشاه  دیـس  نوچمه  یناگرزب  دنـس  نیا  رد 
(، ماکحالا بیذهت  راصبتـسالا و  ینعی  هعیـش  هناگراهچ  ياهباتک  زا  باتک  ود  بحاص  یـسوط و  خیـش  یلح و  همالع  یکرک ، یلاعلادـبع 
نآ يهرابرد  یعیقوت  رد  جع )  ) يدهم ترضح  هک  یفاکلا  ینعی  هعیش  هعبرا  بتک  زا  یکی  بحاص   ) ینیلک خیش  هیولوق و  نبا  دیفم ، خیش 

: دنا هدومرف 
همطاف ترـضح  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زین  وا  هک  دوشیم  متخ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  دنـس  دـنراد و  رارق  انتعیـشل » ٍفاک  یفاکلا  »

. دنکیم لقن  س )  ) ارهز
: دندومرف یم  اهراب  دنس  نیا  تیمها  رد  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ 

. منک ترایز  هدش  عبط  ملاوع  رد  ار  ءاسک  فیرش  ثیدح  دیامرفب  تیانع  ادخ 
یقن یلع  يهتـشون  همئـالا  لـئاضف  یف  هجحلا  جـهن  هدـش ، داـی  نآ  ینونک  لکـش  هب  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  زا  نآ  رد  هک  يرگید  باـتک 

. تسا يرجه  مهدزاود  نرق  ياملع  زا  ییاسحا ،
: دسیونیم ثیدح  نیا  لقن  ماگنه  هب  يو 

يدنـس ياه  هار  هک  تسا  نآ  يهدـنهد  ناشن  نیا  و  دـمحم » لآ  هعیـش  لـضف  یلع  ًالمتـشم  ًاـطوسبم  اـنقرط  نم  ءاـسکلا  ثیدـح  يور  «و 
. تسا هتشاد  دوجو  ثیدح  نیا  يارب  يددعتم 

: دننکیم لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  قیرط  نیا  هب  ار  ءاسک  ثیدح  زین  يزاریش  قداص  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ 
يدلاو ، نع 

یمقلا ، سابع  خیشلا  نع 
يرونلا ، نیسح  ازریملا  نع 

يراصنالا ، یضترم  خیشلا  نع 
یقارنلا ، دمحا  یلوملا  نع 

مولعلارحب ، دیسلا  نع 
یناهبهبلا ، دیحولا  نع 

لمکا ، دمحم  خیشلا  هیبا  نع 
یسلجملا ، رقاب  دمحم  یلوملا  نع 

یسلجملا ، یقت  دمحم  یلوملا  هیبا  نع 
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یئاهبلا ، خیشلا  نع 
دمصلادبع ، نیسح  خیشلا  هیبا  نع 

یناثلا ، دیهشلا  نع 
نوتاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع 
یکرکلا ، یلاعلادبع  خیشلا  نع 

يرئازجلا ، لاله  نب  یلع  نع 
يرئاحلا ، نزاخ  نب  یلع  خیشلا  نع 

یلحل ، ادهف  نب  دمحا  نع 
لوالا ، دیهشلا  نب  یلع  نیدلا  ءایض  نع 

یلماعلا ، یکم  نب  دمحم  هیبا  نع 
نیققحملا  رخف  نع 

یلحلا ، همالعلا  هیبا  نع 
یلحلا ، ققحملا  هلاخ  نع 

امن ، نبا  نع 
یلحلا ، سیردا  نب  دمحم  نع 

یسوطلا ، هزمح  یبا  نع 
بوشآ ، رهش  نب  دمحم  نع 

جاجتحالا ، بحاص  یسربطلا  نع 
یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  نب  نسحلا  نع 

هفئاطلا  خیش  هیبا  نع 
دیفملا ، خیشلا  نع 

نودصلا ، خیشلا  نع 
هیبا  نع 

هیولوق ، نبا  نع  و  هلولیح )  ) میهاربا نب  یلع  نع 
ینیلکلا ، خیشلا  نع 

میهاربا ، نب  یلع  نع 
مشاه ، نب  میهاربا  هیبا  نع 

یطنزبلا ، رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  نع 
یفوکلا ، ءادخلا  ییحی  نب  مساقلا  نع 

ریصب ، یبا  نع 
بلغت ، نب  نابا  نع 

یفحجلا ، دیزی  نب  رباج  نع 
ًاعیمج  جع )  ) يراصنالا هللادبع  نب  رباج  نع 
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ص )  ) هللا لوسر  تنب  س )  ) ارهزلا همطاف  يربکلا  هقیدصلا  انتالوم  انتدیس و  نع 
. فیرشلا ثیدحلا  رخآ  یلا  مایالا ، ضعب  یف  ص )  ) هللا لوسر  یبا  ّیلع  لخد  تلاق  اهنا 

« یقفاب هللا  تیآ  يهلاسر  هب  ناوتیم  تسا  هدش  لقن  اهنآ  رد  ءاسک  ثیدح  هک  یبتک  رگید  زا 
ثیداحا یف  ریهطتلا  هیآ   » باـتک یفجن ، یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  رثا  ات 557  ص 544  ج 2 ، قحلا ،» قاقحا  تاقحلم   » باـتک

دمحم دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يهتشون  هحفص 53  دلج 1 ، س )  ) ارهزلا هقف  نم  یحطبا ج 1 ص 43 ، دحوم  یلع  دیس  « ) نیقیرفلا
. دراد اهباتک  نآ  ناگدنـسیون  دزن  ثیدـح  نیا  رابتعا  زا  ناـشن  رما  نیا  هک  درک  هراـشا  یقـشمد  يولع  نیـسح  باـتک  يزاریـش و  ینیـسح 

(948)

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  زرح 

. تسا نیصح  مکحم و  عضوم  ءاح ،) رسک  هب   ) زرح
. تسا لاوما  نتشاد  هگن  ظوفحم  يارب  دعم  هک  تسا  يرما  عرش ، رد  و 

(949 . ) همیخ هناخ ، دننام  فرع  تداع و  رد 
: دشابیم زین  ریز  یناعم  هب  زرح 

هاگهانپ راوتسا ، ياج   - 1
بیصن ظح ، هرهب ،  - 2

(950 . ) ذیوعت زیوآمشچ ، دنبوزاب ، دنراد ، دوخ  اب  دنسیون و  يذغاک  رب  هک  ییاعد   - 3
نصح يونعم و  ياهعلق  ادخ  تافص  ءامـسا و  زا  یـضعب  هب  کسمت  اب  هک  مینکیم  دروخرب  یئاهاعد  هب  اعد  بتک  رد  هدراو  هیعدا  نیب  رد 

نایاوشیپ همئا و  همه  الومعم  دنـشابیم . زرح  هب  فورعم  اهاعد  هنوگ  نیا  دـننکیم . مهارف  ناسنا  يارب  تاـفآ  ثداوح و  ربارب  رد  نیـصح 
: تساعد نیا  زا  تارابع  نیا  س )  ) ارهز ترضح  زرح  هلمج  زا  دنشابیم  صوصخم  ياهزرح  ياراد  ینید 

(951 . ) هلک ینأش  یل  حلصا  ادبا و  نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت  ینثغأف و ال  ثیغتسا  کتمحرب  مویق  ای  یح  ای  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
عماج ای  ٍتوص ، ِّلک  عماـس  اـی  هاـنب ، نم  تیبلا و  ِّقحب  هاَّبن و  نم  یبَّنلا و  ِّقحب  هاـحوا و  نم  یحولا و  ِّقحب  هـالع و  نم  شرعلا و  ِّقحب  مهَّللا 

، اهبراغم ضرالا و  قراشم  یف  تانمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  انتا و  هتیب و  لها  ٍدَّمحم و  یلع  ِّلص  توَملادـعب ، سوفُّنلا  َءيراب  ای  ٍتوف ، ِّلُـک 
ًامیلـست َمَّلَـس  نیرهاَّطلا و  نیبیَّطلا  هتَّیرذ  یلع  و  ص ) ، ) کلوسر كدبع و  ًادمحم  َّنَا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـشب  ًالجاع ، كدـنع  نم  ًاجرف 

. ًاریثک

نآ راثآ  رون و  ياعد 

میحَّرلا ، نمحَّرلا  هَّللا  مسب 
روُّنلا ، هَّللا  مسب 

روُّنلا ، رون  هَّللا  مسب 
رون ، یلع  رون  هَّللا  مسب 

رومالا ، رِّبدم  وه  يذلا  هَّللا  مسب 
روُّنلا ، نم  روُّنلا  قلخ  يذلا  هَّللا  مسب 
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دمحلا ٍروبحم ، یّبن  یلع  ٍرودقم ، ٍردقب  ٍروشنم ، ٍقر  یف  ٍروطـسم ، ٍباتک  یف  روُّطلا ، یلع  روُّنلا  لزنا  روُّنلا و  نم  روُّنلا  قلخ  يذلا  هَّلل  دـمحلا 
. َنیرهاَّطلا هلا  ٍدمحم و  اندیس  یلع  هَّللا  یلص  ٌروکشم و  ءاَّرضلا  ءاَّرسلا و  یلع  ٌروهشم و  رخفلاب  ٌروکذم و  ِّزعلاب  وه  يذلا  هَّلل 

: تفگ ناملس 
سپ متخومآ  دندوب  بت  هب  التبم  هک  هنیدم  هکم و  لها  زا  رفن  رازه  زا  رتشیب  هب  مسق  ادخ  هب  ار  نآ  متخومآ  س )  ) همطاف ترـضح  زا  نوچ 

. یلاعت يادخ  نذاب  دنتفای  افش  همه 

س)  ) ارهز ترضح  ترایز 

ِّلکل نورباص  نوقِّدصم و  ءایلوا و  کل  اَّنا  انمعز  هرباص و  کنحتما  امل  كدجوف  کقلخی ، نا  لبق  کقلخ  يذـلا  هَّللا  کنحتما  هنحتمم  ای 
. کتیالوب انرهط  دق  اَّناب  انـسفنا  رـشبنل  امهل ، انقیدصتب  انتقحلا  الا  كانقَّدـص ، اَّنک  نا  کلئـسن  اَّناف  هُّیـصو ، هب  یتا  و  ص )  ) كوبا هب  اناتا  ام 

: دیوگب هکنآ  زین  تسا  بحتسم  و  ( 952)
، هَّللالوسر تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 

، هَّللایبن تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 
، هَّللابیبح تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 
، هَّللالیلخ تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 
، هَّللایفص تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 
، هَّللانیما تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 

، هَّللاقلخ ریخ  تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 
، هتکئالم هلسر و  هَّللا و  ءایبنا  لضفا  تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 

، هیربلا ریخ  تنب  ای  کیلع  مالَّسلا 
، نیرخالا نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ای  کیلع  مالَّسلا 
، هَّللالوسر دعب  قلخلا  ریخ  هَّللا و  یلو  هجوز  ای  کیلع  مالَّسلا 

، هنجلا لها  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلا و  َّما  ای  کیلع  مالَّسلا 
هدیهَّشلا هقیدصلا  اهتَّیا  کیلع  مالَّسلا 

، هَّیضرملا هیضَّرلا  اهتیا  کیلع  مالَّسلا 
، هیکزلا هلضافلا  اهتیا  کیلع  مالَّسلا 

، هَّیسنالا ءاروحلا  اهتیا  کیلع  مالَّسلا 
، هَّیِقَّنلا هَّیِقَّتلا  اهتیا  کیلع  مالَّسلا 

همیلعلا هثَّدحملا  اهتَّیا  کیلع  مالَّسلا 
، هبوصغملا همولظملا  اهتیا  کیلع  مالَّسلا 

، هروهقملا هدهطضملا  اهتَّیا  کیلع  مالَّسلا 
، هتاکرب هَّللا و  همحر  هَّللالوسر و  تنب  همطاف  ای  کیلع  مالَّسلا 

کندب کحور و  یلع  کیلع و  هَّللا  یلص 
دقف كاذا  نم  و  ص )  ) هَّللالوسر افج  دقف  كافج  نم  و  ص )  ) هَّللالوسر رس  دقف  كرس  نم  نا  کبر و  نم  هنیب  یلع  تیضم  کنا  دهشا 
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يذلا هحور  هنم و  هعـضب  کنال  ص ،)  ) هَّللالوسر عطق  دقف  تعطق  نم  و  ص )  ) هَّللالوسر لصو  دقف  کلـصو  نم  و  ص )  ) هَّللالوسر يذا 
(، ص  ) لاق امک  هیبنج ، نیب 

داعم تیلاو ، نمل  لاوم  هنم ، تئربت  نمم  ءربتم  هیلع ، تطخس  نم  یلع  طخاس  هنع ، تیـضر  نمع  ضار  ینا  هتکئالم  هلـسر و  هَّللا و  دهـشا 
. ابیثم ایزاج و  ابیسح و  ادیهش و  هَّللاب  یفک  تببحا و  نمل  بحم  تضغبا ، نمل  ضغبم  تیداع ، نمل 

(. ع  ) راهطا همئا  لوسر و  ترضح  رب  یتسرفیم  تاولص  سپ 
: دیوگ فلؤم 

همولظم نآ  يارب  یطوسبم  ترایز  زین  ءاملع  میدرک و  لقن  س )  ) همطاف ترـضح  يارب  رگید  یترایز  يرخالا  يدامج  موس  زور  رد  ام  هک 
هَّللا و دهـشا   ) ات تسا  هَّللالوسر ) تنب  ای  کیلع  مالَّسلا   ) نآ لوا  میدرک  لـقن  خیـش  زا  هک  تسا  تراـیز  نیمه  لـثم  نآ  دـناهدرک و  لـقن 

: تسا وحن  نیا  هب  دعب  هب  اجنیا  زا  هک  هتکئالم ) هلسر و 
نم همئالا  کلعب و  کیباب و  کب و  یتالوم  ای  انا  کبراح ، نمل  برح  كاداع و  نمل  ودع  كالاو و  نمل  یلو  ینا  هتکئالم  هَّللا و  دهشا  »
یلا اوعد  َّلج و  َّزع و  هَّللا  نع  اوغلب  دق  مه  مهمکح و  مکحلا  و  مهنید ، نیدلا  نا  دهـشا  مزتلم ، مهتعاطل  نمؤم و  مهتیالوب  نقوم و  كدلو 

همئالا کتیرذ  کـلعب و  کـیبا و  یلع  کـیلع و  هَّللا  تاولـص  مئـال و  همول  هَّللا  یف  مهذـخات  ـال  هنـسحلا ، هظعوملا  همکحلاـب و  هَّللالـیبس 
نیرهاطلا ،

، هدیـشرلا هیکزلا  هیـضرملا ، هیـضرلا  هیقنلا ، هیقتلا  هموصعملا ، هقیدـصلا  هرهاـطلا ، لوـتبلا  یلع  لـص  هتیب و  لـها  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 
هعـضب کلوسر و  تنب  همطاف  اهدـلو ، لوتقملا  اهلعب ، مولظملا  اهعلـض ، هروسکملا  اهثرا ، هعونمملا  اـهقح ، هبوصغملا  هروهقملا ، همولظملا 

ءاسنلا و هدیس  یضترملا و  هنیرق  یفطـصملا و  هبیبح  هیـصو و  اهب  تصـصخ  هفحتلا  و  هل ، کنم  هبخنلا  هدبک و  هذلف  هبلق و  میمـص  همحل و 
تیخرا همئالا و  راونا  اهنم  تللـس  هنجلا و  ءاسنب  اهدـلوم  تفرـش  یتلا  دـلخلا  و  سودرفلا ، هحافت  دـهزلا و  عرولا و  هفیلح  ءایلوالا ، هرـشبم 

هوبنلا ، باجح  اهنود 
اهبح یف  کندل  نم  انتا  امالس و  هیحت و  انم  اهغلب  كاضر و  نم  اهتلزنم  کیدل و  اهفرش  كدنع و  اهلحم  یف  دیزت  هولـص  اهیلع  لص  مهللا 

.« میرکلا وفعلاوذ  کنا  انارفغ  همحر و  اناسحا و  الضف و 
: دیوگ فلؤم 

: دومرف بیهذت  رد  خیش  هک 
زا هک  هدرک  لقن  راونالا  حابصم  زا  یسلجم  همالع  و  دوش . ءاصحا  هکنآ  زا  تسا  رتشیب  همظعم  نآ  ترایز  لضف  رد  هدش  تیاور  هچنآ  هک 

: دومرف هک  هدش  تیاور  س )  ) همطاف ترضح 
: دومرف نم  اب  مردپ 

. تشهب زا  مشاب  هک  اج  ره  رد  نم  هب  ار  وا  دزاس  قحلم  ار و  وا  یلاعت  قح  دزرمایب  دتسرفب  تاولص  وت  رب  هک  ره  هک 

س)  ) ارهز ترضح  زامن 

. تسا س )  ) همطاف ترضح  زامن  اهزامن  هلمج  زا  و 
. دوب هدرک  وا  میلعت  لیئربج  هک  درکیم  زامن  تعکر  ود  س )  ) همطاف ترضح  هک  هدش  تیاور 

مالـس نوچ  دناوخیم و  دیحوت  هروس  هبترم  دص  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  ردق و  هروس  هبترم  دص  دمح  هروس  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد 
: دناوخیم ار  اعد  نیا  تفگیم 

هجهبلا و سبل  نم  ناحبـس  میدـقلا ، رخافلا  کلملا  يذ  ناحبـس  میظعلا ، خذاـبلا  لـالجلا  يذ  ناحبـس  فینملا ، خـماشلا  زعلا  يذ  ناحبـس  »
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وه نم  ناحبـس  ءاوهلا ، یف  ریطلا  عقو  يری  نم  ناحبـس  افـصلا ، یف  لمنلا  رثا  يری  نم  ناحبـس  راقولا ، رونلاب و  يدرت  نم  ناحبـس  لامجلا ،
.« هریغ اذکه  اذکه ال 

زامن ره  زا  دـعب  هک  ار  س )  ) همطاـف ترـضح  روهـشم  حـیبست  زاـمن  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هدـش  دراو  رگید  تیاور  هک  تسا  هتفگ  دیـس  و 
زامن هدومرف  نیدجهتملا  حابـصم  رد  خیـش  و  دتـسرفب . دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هبترم  دـص  نآ  زا  دـعب  دـناوخب و  دوشیم  هدـناوخ 
مالـس نوچ  دیحوت و  هبترم  دص  دمح و  مود  تعکر  رد  ردق ، هبترم  دـص  دـمح و  لوا  تعکر  رد  تسا  تعکر  ود  س )  ) همطاف ترـضح 

دناوخب س )  ) ارهز حیبست  داد ،
: دیوگب سپ 

غراف حیبست  زا  نوچ  دروآیم  اج  هب  ار  زامن  نیا  هک  یسک  تسا  راوازـس  دومرف  سپ  دش . رکذ  هک  حیبست  رخآ  ات  خماشلا  زعلا  يذ  ناحبس 
، دـنک اعد  دـهاوخب و  تجاح  یلئاح و  زجاح و  نودـب  نیمز  رب  ار  دوخ  عضاوم  يهمه  دنابـسچب  دـیامن و  هنهرب  ار  اهعارذ  اـهوناز و  دوش 

دهاوخیم  هچنآ 
هدجس : لاح  نامه  رد  دیوگب  و 

یعدی ، بر  هریغ  سیل  نم  ای 
یشخی ، هلا  هقوف  سیل  نم  ای 

یقتی ، کلم  هنود  سیل  نم  ای 
یتؤی ، ریزو  هل  سیل  نم  ای 

یشری ، بجاح  هل  سیل  نم  ای 
یشغی ، باوب  هل  سیل  نم  ای 

احفص ، اوفع و  الا  بونذلا  هرثک  یلع  ادوج و  امرک و  الا  لاؤسلا  هرثک  یلع  دادزی  نم ال  ای 
، دمحم لا  دمحم و  یلع  لص 

. اذک اذک و  یب  لعفا  و 
. دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح  هملک  نیا  ياج  هب  و 

: هک ناوفص  زا  دناهدرک  تیاور  دیس  خیش و  س )  ) همطاف ترضح  زا  رگید  زامن 
هک یئاـمرف  میلعت  یلمع  ارم  مهاوخیم  هک  درک  لاؤـس  دـش و  بایفرـش  ع )  ) قداـص ترـضح  تمدـخ  هعمج  زور  یبـلح  یلع  نب  دـمحم 

: دومرف ترضح  زور ، نیا  رد  دشاب  لامعا  نیرتهب 
درک میلعت  هچنآ  زا  لضفا  ار  يزیچ  منادیمن  و  س )  ) همطاف ترضح  زا  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  دشاب  رتگرزب  هک  ار  یسک  منادیمن  نم  هک 

: دومرف ار  همطاف  ص )  ) ربمغیپ
لوا تعکر  رد  دناوخب  مالـس ، ود  هب  دنک  زامن  تعکر  راهچ  دنارتسگب و  ار  اهمدق  دنک و  لسغ  سپ  هعمج  زور  رد  دنک  حبـص  هک  ره  هک 

هاجنپ تلزلز » اذا   » دمح زا  دعب  موس  تعکر  رد  هبترم و  هاجنپ  تایداعلا  دـمح و  زا  دـعب  مود  تعکر  هبترم و  هاجنپ  دـیحوت  دـمح  زا  دـعب 
زا نوچ  هدش و  لزان  هک  تسیاهروس  رخآ  تسا و  رصن  هروس  نیا  هبترم و  هاجنپ  هَّللارصن » ءاج  اذا   » دمح زا  دعب  مراهچ  تعکر  رد  هبترم و 

: دناوخب اعد  نیا  دوش  غراف  زامن 
یهلا ای  کیلاف  هزئاوج ، هلضاوف و  هلئان و  هدئاوف و  هدفر و  ءاجر  قولخم  هدافول  دعتـسا ، وا  دعا  وا  دعا  وا  یبعت  وا  ایهت  نم  يدیـس  یهلا و  »
بیخت نم ال  ای  کلذ ، نم  ینبیخت  الف  كزئاوج ، کلئان و  کفورعم و  كدئاوف و  ءاجر  يدادعتـسا ، يدادعا و  یتیبعت و  یتئیهت و  تناک 
ادمحم الا  هتعافشب ، کیلا  برقتا  هتوجر ، قولخم  هعافش  هتمدق و ال  حلاص  لمعب  کتا  مل  یناف  لئان ، هیطع  هصقنت  لئاسلا و ال  هلئسم  هیلع 
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کعنمی ملف  مراحملا ، یلع  مهفوکع  دنع  نیئاطخلا  یلع  هب  تدع  يذلا  كوفع ، میظع  وجرا  کتیتا  مهیلع ، هیلع و  کتاولـص  هتیب  لها  و 
هلا دـمحم و  قحب  کلئـسا  ءاـطخلاب ، داوعلا  اـنا  ءاـمعنلاب و  داوعلا  يدیـس  تنا  هرفغملاـب و  مهیلع  تدـج  نا  مراـحملا  یلع  مهفوکع  لوط 

میظعلا ، الا  میظعلا  رفغی  هناف ال  میظعلا ، یبنذ  یل  رفغت  نا  نیرهاطلا ،
.« میظع ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای 

: دیوگ فلؤم 
. دوش رکذ  اجنیا  رد  تسا  هتسیاش  هدومن  رکذ  اعد  اب  يزامن  ع )  ) همئا زا  کی  ره  يارب  زا  عوبسالا  لامج  رد  سوواط  نب  دیس  هک 

: هدومرف
زور رد  ترـضح  نآ  زا  رگید  زامن  ع .)  ) نینمؤملاریما ترـضح  زامن  لـثم  تسا  تعکر  راـهچ  نآ  هعمج و  زور  رد  ع )  ) نسح ماـما  زاـمن 

. هبترم جنپ  تسیب و  دحا  هَّللا  وه  لق  هبترم و  کی  دمح  تعکر  ره  رد  تسا  تعکر  راهچ  زین  نآ  هعمج و 

س)  ) ارهز ترضح  رتشگنا 

و ص )  ) ربمایپ هریـس  زا  ینید و  تایاور  زا  هکنانچنآ  اما  تسه . هدوب و  رتشگنا  مایالامیدق  زا  نادرم  نانز و  يارب  یتنیز  ياهرازفا  زا  یکی 
رکذـتم هبنج  رتشگنا  زا  هدافتـسا  هکلب  تسین ، رخآ  لوا و  فدـه  ناونع  هب  ینید  گنهرف  رد  رتشگنا  ینیئزت  هبنج  دـیآیمرب  نیرهاـط  همئا 

. تسا اهتلفغ  یناطیش و  دئاکم  زا  قح  ترضح  ءامسا  هب  یگدنهانپ  یعون  هب  هتشاد  یهلا  ءامسا  هب  ندوب 
. تسا ادخ  ءایلوا  دروم  رد  ییاهیگژیو  هدنهد  ناشن  تمالع و  دوخ  رتشگنا ، شقن  نیا  رب  هوالع 

. تسا هدوب  رگیدمه  زا  توافتم  نانآ  يرتشگنا  شقن  لیلد  نیمه  هب 
صوصخم شقن  هرقن و  سنج  هب  يرتشگنا  ياراد  ناشیا  دوشیم  تباث  س )  ) ارهز ترـضح  یگدنز  دروم  رد  هدش  لقن  یخیرات  لاوقا  زا 

. دناهدوب تسا ، رگید  يونعم  ياهمایپ  ای  یهلا  هکربتم  ءامسا  هب  نیزم  هک 
. دوب دنناما ) رد  دننکیم ، لکوت  هک  نانآ  (، ) 953 « ) نولکوتملا نما   » ترضح نآ  يرتشگنا  شقن 

. تسا هدوب  تسا ) نم  یکاپ  تمصع و  یلو  رادهگن و  دنوادخ  «، ) یتمصع یلو  هَّللا   » نآ شقن  هک  هدش  هتفگ  زین  و 
نیا شقن  هک  دـناهدش  روآداـی  دوب و  نولکوتملا » نما   » اـی و  هَّللا » رداـقلا  معن   » نآ شقن  ياهرقن و  ترـضح  رتـشگنا  هک  تسا  هدـش  هتفگ 

ماـمت نیطایـش و  نج و  سنا و  رـش  زا  ندـب  دـالوا و  لاوـما و  يرادـهگن  نانمـشد و  عـفد  رد  یبـیجع  ریثأـت  يرتـشگنا  نیگن  رد  تاـملک 
دواد نب  نامیلـس  ترـضح  يرتشگنا  شقن  ترـضح  نآ  رتشگنا  شقن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  دراد . تایلب  اهیدـب و  تافآ و  اهیتحاران و 

. تسا هدوب  هتاملکب » نجلا  مجلا  نم  ناحبس   » ینعی

( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تداهش  مهد : لصف 

س)  ) ارهز ترضح  تداهش  دانسا 

ص 156. دیفم ، رازم   - 1
ص 459. دیفم ، هعنقم   - 2

ای 287. ص 198  نیمالا ، دلبلا   – 3
ص 373؛ ج 25 ، راونالاراحب :  – 4

270؛ ، 268 ، 262 ، 73 ، 62 صص 64 -  ج 28 ،
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ص 129؛ ج 29 ،
197؛  - 200 صص 170 ، ج 43 ،

ص 23؛ ج 53 ،
165؛ صص 200 -  ج 97 ،

ص 220. ج 99 ،
.25 صص 26 -  رئازلا ، حابصم   – 5

ص 654. دجهتملا ، حابصم   - 6
.624 صص 625 -  لامعالا ، لابقا   - 7

ص 574. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال   - 8
ص 10. ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت   - 9

ص 25. ج 9 ، رایخالا ، ذالم   - 10
.1370 صص 1371 -  ج 14 ، یفاولا ،  - 11

.345 صص 342 ، ج 5 ، نیقتملا ، هضور   - 12
.261 صص 264 -  ج 12 ، هعیشلا ، ثیداحالا  عماج   - 13

ص 522. یمعفک ، حابصم   - 14
.915 ، 907 ، 873 ، 586 صص 590 -  ج 2 ، سیق ، نب  میلس  باتک   - 15

ص 314. ج 1 ، ییاهب ، لماک   - 16
.504 ، 411 ، 404 400 ، 398 صص 260 ، ج 11 ، مولعلاملاوع ،  - 17

.315 صص 320 -  ج 5 ، لوقعلا ، هآرم   - 18
.63 صص 64 -  ق 3 ، ج 2 ، نیملاعلاءایض ،  - 19

.193  - 194 ، 184 صص 186 -  ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 20
.265 صص 266 -  هعیشلا ، هقیدح   - 21

.43 صص 39 ، هترتع ، لوسرلا و  باقلا   - 22
.135 صص 137 -  دادغب ، ءاملع  رمتؤم   - 23

.88 صص 92 -  هراتخملا ، هزوجرالا   - 24
ص 141. ناذاش ، نبا  لئاضف   - 25

.45 ، 26 صص 27 -  همامالالئالد ،  - 26
.332  - 335 ، 326 صص 327 -  ترایزلا ، لماک   - 27

.149 صص 150 -  ج 1 ، دئاوفلازنک ،  - 28
ص 182. ج 6 ، تانجلا ، تاضور   - 29

.343 ، 184 صص 185 -  صاصتخالا ،  - 30
ص 78. ءارهزلا ، هقیدصلا  هافو   - 31

ص 458. ج 1 ، یفاک ،  - 32
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.301 صص 302 -  هیداقتعالا ، لئاسرلا   - 33
.35 صص 28 ، همئالا ، خیراوت  یف  همتتلا   - 34

ع)  ) نینمؤملاریما تمرح  کته 

ع)  ) نینمؤملاریما هب  تناها 

لصفالب هفیلخ  دوب و  هدش  نارگید  شوپنت  تموکح  تفالخ و  هماج  هدمآرد و  يرگید  لکش  هب  یمالـسا  تیمکاح  زکرم  ياوه  لاح و 
. تشادن هدعاسینب  هفیقس  يزادنارب  هکبش  نارامعم  اب  يارادم  تیمورحم و  لمحت  زج  ياهراچ  زین  ربمایپ 

. یمدرم باعل  کی  اب  تقیقح  رد 
ییاهریـسم اتدوک  ییاهن  فادها  هب  ندیـسر  ات  زونه  اما  دـش . هداد  رییغت  دوب ، نآرق  دـیحوت و  قطنم  زا  رثأتم  هک  ص )  ) ربمغیپ شور  هار و 

. دشیم هتشادرب  يور  شیپ  زا  هحماسم  نودب  دیاب  هک  تشاد  دوجو  یعناوم  ریسم  نیا  یط  يارب  دشیم و  هدومیپ  دیاب 
تابثا يارب  لیلد  نیرتعطاق  تجح و  نیرتمهم  نیرتیلـصا و  دوب ، وا  تلاسر  توبن و  هفطاع و  راثیا و  قشع و  راگدای  هناگی  هک  ربمایپ  رتخد 

. دوب هدعاسینب  هفیقس  باحصا  ساسا  هشیریب و  ياههتساوخ  یفن  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ياعدا  تلاصا 
. دوبن یشوپمشچ  لباق  هجو  چیه  هب  یکانرطخ  هاگیاپ  نینچ  نارگاتدوک  رواب  رد  سپ 

اتدوک رگناریو  هاگتـسد  يارب  هک  تشاد  رارق  یگتـشارفا  جوا و  رد  ناـنچنآ  لدـع ، تماـما  قح  زا  تیاـمح  مکحم  دنتـسم و  نوناـک  نیا 
نازیرهماـنرب هن  درکیم ، بلط  یگدوسآ  شیاـسآ و  دوـخ  يارب  س )  ) همطاـف هن  هک  دوـب  نیا  گرزب  رطخ  دـش . یلـصا  فدـه  هب  لیدـبت 

رد تلاسر  رتخد  وس  کی  زا  دـننک . راذـگاو  دوخ  هب  ار  وا  دـنرذگب و  وا  رثؤم  دوجو  رانک  زا  یگداس  هب  دنتـسناوتیم  يزادـنارب  هاگتـسد 
هب تبـسن  تدـم  دـنلب  رد  تسناوتیمن  یمومع  راکفا  رگید  يوس  زا  دوبن و  یهاتوک  تشذـگ و  وفع و  لـها  تماـما ، میرح  زا  يرادـساپ 

دوب یتیمکاح  هدننک  دیدهت  هوقلاب  يدج  رطخ  کی  ناونع  هب  س )  ) ارهز روضح  سفن  اذل  دـنامب ، توافتیب  س )  ) همطاف يارآ  عضاوم و 
. دوبن یمدرم  یهلا و  تهاجو  ياراد  اهنآ  يدیحوت  قطنم  یحو و  نادناخ  رظنم  رد  هک 

تیافک اتدوک  ناگرزب  تیمکاح  موادـت  اقبا و  يارب  دوب  هتـسویپ  عوقو  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  زوسناج  تلحر  نیزاـغآ  ياـهزور  رد  هچنآ 
یعامتجا يدرف و  یگدـنز  زا  ع )  ) تلاسر نادـناخ  و  ع )  ) نینمؤملاریما نتخاس  جراخ  روظنم  هب  رتشیب  هچره  تیدودـحم  داجیا  درکیمن .
درواتـسد اتدوک و  ناگرزب  يارآ  ندش  هدیـشک  شلاچ  هب  يارب  یتصرف  ات  دشیم  بیقعت  تسیابیم  رادیاپ  يژتارتسا  کی  ناونع  هب  مدرم 

. دمآیمن دوجو  هب  هدرپ  تشپ  قیاقح  زا  مدرم  حیحص  كرد  هجیتن  رد  هدعاسینب  هفیقس  عامتجا 

! دندرک بصغ  ار  شرهوش  قح  هک  یمدرم  يارب  س )  ) ارهز ترضح  هبطخ 

يدانی : هنیدملاب و  فوطی  لعج  هرازاب و  رمع  مزتحا  هّیصو ، ۀیالو  بصغ  و  ص )  ) یبنلا ۀلحر  دعب  نأ  يور 
هبلاـطف ع )  ) یلع لزنم  یلا  ریثـک  عمج  یف  لـبقأ  ماـیأ  تضم  اذا  یتـح  نوعیاـبیف ، ساـنلا  لاـثنیف  ۀـعیبلا ، یلا  اوّملهف  هل ، عیوب  دـق  رکباـبا  نا 

: لاق ران و  بطحب و  رمع  اعدف  یبأف ، جورخلاب ،
: لاق نا  یلا  هیف -  ام  یلع  هنقرح  وأ ال  نجرخیل  هدیب  رمع  سفن  يذلاو 

: تلاق مث  بابلا  یلع  تفقوف  مهیلا ، ص )  ) هللالوسر تنب  همطاف  تجرخ  و  - 
، اـنَّقَح اـَنل  اْوََرت  َْمل  َو  اـنوُرَّمَُؤت  ْمَلَف  ْمُکَْنَیب ، اـمیف  ْمُکَْرمَا  ُْمتْعَطَق  انیدـْیَا و  َْنَیب  ًةَزاـنِج  ِهّللاَلوُسَر  ُْمتْکََرت  ْمُْکنِم ، ٍرَـضْحَم  َءَوْسَا  ٍمْوَِقب  یل  َدـْهَع  ـال 

. مخ ریدغ  َمْوَی  َلاق  ام  اوُمَْلعَت  َْمل  ْمُکَّنَأَک 
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ْمُکَْنَیب َو  انَْنَیب  ٌبیـسَح  ُهَّللا  ْمُکِِّیبَن و  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  َبابْـسَْالا  ُُمتْعَطَق  ْمُکَّنِکل  َءاجرَّلا و  اَْهنِم  َِکلِذب  ْمُْکنِم  َعَطْقَِیل  َءالَْولا ، ٍِذئَمْوَی  َُهل  َدَقَع  ْدََقل  ِهَّللاَو 
. ِِهَرِخْالا  َ اینٌْدلا و ِیف 

: هدش تیاور 
: تفگیم دیخرچیم و  هنیدم  رهش  رود  هتسب و  رمک  هب  ریشمش  رمع  ترضح ، نآ  یصو  تیالو  ندش  بصغ  ربمایپ و  تلحر  زا  دعب 

هورگ اب  هارمه  تشذگ  هک  زور  دنچ  دندمآیم ، تعیب  يارب  فرط  ره  زا  مدرم  وا ، اب  ندرک  تعیب  هب  دیباتـشب  تسا ، هدـش  تعیب  رکبوبا  اب 
دیدرگ شتآ  مزیه و  راتساوخ  رمع  درک ، عانتما  ناشیا  دش ، لزنم  زا  ناشیا  جورخ  راتساوخ  هدمآ و  ع )  ) یلع ترـضح  هناخ  رد  هب  يریثک 

: تفگ و 
: دیوگ هک  اجنآ  ات  منزیم -  شتآ  هناخ  لها  یمامت  اب  ار  وا  ای  دوشیم  جراخ  ای  تسوا  رایتخا  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس 

: دومرف داتسیا و  هناخ  برد  رانک  هدمآ و  ناشیا  يوس  هب  س )  ) همطاف ترضح  و  - 
دهع و دیدرک و  اهر  ام  تسد  رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج  دنـشاب ، دروخرب  دب  نکـشدهع و  هنوگ  نیا  هک  مسانـشیمن  امـش  دـننامه  ار  یتلم 

ریدغ زور  هثداح  زا  ایوگ  دیتسین ، لئاق  ام  يارب  ار  یّقح  هدناسرن و  یئاورنامرف  هب  ار  ام  دیدومن و  شومارف  هدـیرب و  ار  دوخ  نایم  ياهنامیپ 
امـش دیما  ات  تفرگ  تعیب  مدرم  زا  درک و  حرطم  ار  ع )  ) یلع ترـضح  تیالو  زور  نآ  رد  ربمایپ  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیرادن . یهاگآ  مخ 

ایند و رد  دنوادخ  هک  دینادب  ار  نیا  دـیدرک ، هراپ  ار  ربمایپ  دوخ و  نایم  يونعم  دـنویپ  ياههتـشر  امـش  یلو  دـیامن ، عطق  ار  نابلط  تصرف 
. درک دهاوخ  يرواد  امش  ام و  نیب  ترخآ 

یملسا هدیرب  نمیاما و  ناملس ، رذوبا ، دادقم ، عافد 

: تفگ تساخرب و  دادقم 
؟ یهدیم روتسد  هچ  نم  هب  یلع ، ای 

: دومرف ع )  ) یلع منکیم . يراددوخ  ینک  رما  رگا  منزیم و  مریشمش  اب  ینک  رما  رگا  مسق  ادخ  هب 
. روایب دایب  هدرک  وت  هب  هک  یتیصو  ربمایپ و  نامیپ  نک و  يراددوخ  دادقم ، يا 

: دیوگیم ناملس 
: متفگ متساخرب و 

شود رب  ار  مریـشمش  مشخبیم ، تزع  ار  نید  دنوادخ  يارب  ای  منکیم  عفد  ار  یملظ  منادـب  نم  رگا  تسوا ، تسد  هب  مناج  هکنآ  هب  مسق 
؟ دیروآیم موجه  شنادنزرف  ردپ  شتما و  رد  وا  نیشناج  شیصو و  ربمایپ و  ردارب  رب  ایآ  مگنجیم . نآ  اب  تماقتسا  اب  مراذگیم و 

! شیاسآ زا  دیشاب  دیماان  الب و  هب  ار  امش  داب  تراشب 
: تفگ تساخرب و  رذوبا 

: دیامرفیم دنوادخ  دیاهدش ، راوخ  شیوخ  یچیپرس  هب  هدش و  ریحتم  شربمایپ  زا  دعب  هک  یتما  يا 
(954 « ) میلع عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهضعب  هیرذ  نیملاعلا ، یلع  نارمعلآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  »

«. تسا اناد  هدنونش و  دنوادخ  دنرگیدکی و  زا  هک  یلسن  دیزگرب ، نایناهج  يهمه  رب  ار  نارمعلآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ  »
هاگیاج تبون و  تیبلها  نانآ  دنربمایپ . دـمحم  ترتع  لیعامـسا و  لسن  هدـیزگرب و  میهاربا و  زا  میهاربا  لآ  حون و  نادـنزرف  دـمحم  لآ 
تیاده ناگراتس  لالز و  همشچ  هدیشوپ و  هبعک  رادیاپ و  ياههوک  دنلب و  نامـسآ  نوچمه  نانآ  دناهکئالم . دمآ  تفر و  لحم  تلاسر و 

. تسا كرابم  نآ  نغور  دشخردیم و  شرون  هک  دنتسه  كرابم  تخرد  هدننک و 
قیدص تسوا  تسا و  فورعم  نایناشیپ  دیفـس  ربهر  نیقتم و  ماما  ءایـصوا و  ییـصو  یلع  تسا و  مدآ  نادنزرف  ياقآ  ءایبنا و  متاخ  دمحم 
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: هدومرف دنوادخ  هک  روطنامه  نینمؤم ، هب  تبسن  مدرم  رترایتخا  بحاص  وا و  ملع  ثراو  دمحم و  یصو  مظعا و  قوراف  ربکا و 
(955 « ) هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  ولوا  مهتاهما و  هجاوزا  مهسفنا و  نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  »

یضعب رب  یضعب  ادخ  باتک  رد  نادنواشیوخ  دننانآ و  ناردام  وا  نارـسمه  تسا و  رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ  »
«. دنراد تیولوا 

ادخ هک  دیهد  رارق  یسک  يارب  ار  تثارو  تیالو و  دینزب و  بقع  هتـشاد  رخؤم  ادخ  ار  هک  ره  دیزادنیب و  ولج  هتـشاد  مدقم  ادخ  ار  هک  ره 
(956 . ) تسا هداد  رارق 

: تفگ وا  هب  دوب  هتسشن  ربنم  يالاب  رکبوبا  هک  یلاح  رد  رمع ،
! مینزب ار  شندرگ  هدب  روتسد  دنک . تعیب  وت  اب  دزیخیمنرب  دراد و  گنج  يور  هتسشن و  درم  نیا  ياهتسشن و  ربنم  يالاب  روطچ 

ود نآ  ع )  ) نینمؤملاریما دنداتفا . هیرگ  هب  دندینش  ار  رمع  هتفگ  یتقو  دندوب . هداتـسیا  ع )  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 
: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ار 

. دنرادن تردق  ناتردپ  لتق  رب  مسق  ادخ  هب  دینکن ، هیرگ 
: تفگ دمآ و  ص )  ) ربمایپ راتسرپ  نمیاما 

«! دیتخاس رهاظ  ار  دوخ  قافن  دسح و  دوز  هچ  رکبوبا ، يا  »
: تفگ دندرک و  نوریب  دجسم  زا  ار  وا  ات  داد  روتسد  رمع 

!؟» تسا راک  هچ  نانز  اب  ار  ام  »
: تفگ تساخرب و  یملسا  هدیرب 

؟ ینکیم هلمح  شنادنزرف  ردپ  ربمایپ و  ردارب  رب  ایآ  رمع ، يا 
! میسانشیم دیاب  هک  روط  نآ  ار  وت  هک  یتسه  یسک  نامه  شیرق  نایم  رد  وت 

: دومرف امش  هب  ص )  ) ربمایپ هک  دیتسین  یناسک  نامه  رفن  ود  امش  ایآ 
؟» دینک مالس  وا  رب  نینمؤملاریما  ناونع  هب  دیورب و  یلع  دزن  »

: دیتفگ مه  امش 
؟ تسا شلوسر  رما  ادخ و  رما  زا  ایآ 

: دومرف
. يرآ

: تفگ رکبوبا 
: دومرف نآ  زا  دعب  ربمایپ  یلو  دوب  نینچ 

«! دوشیمن عمج  تفالخ  توبن و  نم  تیبلها  يارب  »
: تفگ هدیرب 

. تسا هتفگن  ار  نیا  ربمایپ  مسق  ادخ  هب  »
«. منکیمن تنوکس  یشاب  ریما  نآ  رد  وت  هک  يرهش  رد  مسق  ادخ  هب 

! دندرک نوریب  دندز و  مه  ار  وا  ات  داد  روتسد  رمع 

؟! ذفنق شمالغ  زا  رمع  رکشت 
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: هدرک لقن  سیق  نب  میَلُس 
قوقح یلو  تشادرب ، تایلام ) هجدوب و  دوبمک  و   ) تمارغ ناونع  هب  ار  شنارازگراک  همه  قوقح  فصن  لاـسکی  رد  باـطخ  نب  رمع  هک 

زا اهنآ  همه  دناهتسشن ، ياهشوگ  رد  مدید  ار  یهورگ  متفر  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  هب  دیوگیم  میَلُـس  تخادرپ ، لماک  روط  هب  ار  ذفنق 
سابع هسلج ، نیا  رد  هدابُع ، نب  دعس  نب  سیق  هملـس و  یبا  نب  رمع  رکب و  یبا  نب  دمحم  دادقم و  رذوبا و  ناملـس و  زج  دندوب ، مشاهینب 

: تفگ ع )  ) یلع هب  ربمایپ ) يومع  )
»!؟ تساکن يزیچ  ذفُنق »  » قوقح زا  شنارازگراک ، همه  دننام  رمع  ارچ  »

: دومرف سابع  خساپ  رد  هاگنآ  دش ، ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  تارطق  سپس  درک و  هاگن  دوخ  فارطا  هب  ع )  ) یلع ترضح 
. ُْجْلمُّدلا ُهَّنَاَک  ُهَرثَا  اهِدُضَع  یف  َو  َْتتامَف  ِطْوَّسلِاب  هَمِطاف  اَهبَرَض  َهبْرَض  َُهل  َرَّکَش 

ایند زا  س )  ) همطاف یتقو  هک  دوب ، هتخاون  س )  ) همطاف رب  وا  هک  ياهنایزات  تبرض  رطاخ  هب  دیامن  رّکشت  وا  زا  ات  درکن ، مک  ار  ذنفق  قوقح  »
«. دوب نایامن  دنبوزاب ، دننامه  تشاد و  دوجو  وا  يوزاب  رد  هنایزات  نآ  رثا  تفر ،

تداهش هناتسآ  رد  س )  ) ارهز ترضح 

س)  ) ارهز ترضح  ناگدننک  تدایع  ناراتسرپ و 

ریغـص و نادـنزرف  دـنکفا . هیاـس  هناـخ  نآ  رب  يرگید  هودـنا  مغ و  تفرگ و  رارق  يراـمیب  رتـسب  رد  دوخ  هناـخ  رد  س )  ) همطاـف ترـضح 
یلیـس فیحن و  درز و  هرهچ  هتفرورف و  رکف  رد  هتخادنا ، ریز  هب  رـس  هتـسکش  رپ  لاب و  ناگدـنرپ  دـننام  ردام  رتسب  فارطا  رد  وا  لاسدرخ 

رد س )  ) همطاف ندش  يرتسب  يرامیب و  ربخ  دندوب . سیمع  تنب  ءامسا  عفاروبا و  نز  هملـسما  وا  ناراتـسرپ  دندرکیم . هراظن  ار  وا  هدروخ 
یهورگ دنورب ، س )  ) همطاف ترـضح  تدایع  هب  دنتفرگ  میمـصت  راصنا  رجاهم و  نانز  دش . زادنانینط  راصنا  رجاهم و  هنیدم و  مدرم  نایم 

. دندیسر وا  روضح  هب  هدمآ و  مه  درگ 

راصنا رجاهم و  نانز  عمج  رد  س )  ) ارهز ترضح  هبطخ 

: هلفغ نب  دیوس  لاق 
: اهل نلقف  اهندعی ، راصنالا  نیرجاهملا و  ءاسن  اهیلع  تلخد  اهیف ، تیّفوت  یّتلا  هضرملا  س )  ) همطاف تضرم  اّمل 

؟ هَّللالوسر هنبا  ای  کتّلع  نم  تحبصأ  فیک 
: تلاق مث  اهیبأ ، یلع  ّتلص  هَّللا و  تدمحف 

راصنا نیرجاهم و  نانز  يارب  شیرامیب  رد  ترضح  نآ  هبطخ 

: دیوگ هلفغ  نب  دیوس 
هدمآ ناشیا  تدایع  هب  راصنا  نیرجاهم و  نانز  تفر ، ایند  زا  نآ  رثا  رد  هک  يرامیب  نامه  هب  دش ، رامیب  س )  ) همطاف ترضح  هک  یماگنه 

: دنتفگ و 
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؟ تسا روطچ  تلاح  يرامیب  نیا  اب  ادخ  ربمایپ  رتخد  يا 
: دومرف داتسرف و  دورد  شردپرب  هتفگ و  ار  یهلا  ساپس  دمح و  ترضح  نآ 

ِّدِْجلا َدَْعب  ِْبعَّللا  َو  ِّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس ، ْنَا  َدَْعب  ْمُُهتِْمئَس  ْمُُهتْمَجَع و  ْنَا  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاجِِرل ، ًًهَِیلاق  َّنُک ، اْینُِدل  ًًهَِفئاع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْـصَا 
، َنوُِدلاخ ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  ْمِْهیَلَع و  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَا  ْمُهُـسُْفنَا  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئب  ِءاوْهَْالا و  َِللَز  َو  ِءارْالا  ِلَطَخ  ِِهانَْقلا و  ِعْدَـص  َو  ِِهافَّصلا  ِعْرَق  و 

. َنیِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َو  ًاْرقَع  َو  ًاعْدِجَف  اُهتَراع ، ْمِْهیَلَع  ْتَنَّنَش  اُهتَقْوَا و  ْمُْهتَلَّمَح  َو  اُهتَْقبِر  ْمُْهتَدَّلَق  ْدََقل  َمَرَج  ال 
َوُه َِکلذ  الَا  ِنیّدـلا ، َو  اْینُّدـلاِرُومُِاب  ِنیّبِّطلا  َو  ِنیمَْالا  ِحوُّرلا  ِِطبْهَم  َِِهلالِّدـلا و  َو  ِِهَُّوبُّنلا  ِدِـعاوَق  َو  َِهلاسِّرلا  یِـساوَر  ْنَع  اـهوُحِزْحَز  یَّنَا  ْمُهَْحی  َو 

ُهَرُّمَنَت ِِهتَْعقَو و  َلاکَن  ِِهتَأْط و  َو  ََهَّدِش  ِهِْفتَِحل و  ِِهتالابُم  ََهَِّلق  ِهِْفیَس و  َریکَن  ُْهنِم  ِهَّللاَو  اوُمِقَن  ع ،)  ) ِنَسَْحلا یبا  ْنِم  اوُمِقَن  يذَّلا  اَم  ُنیبُْملا و  ُنارْسُْخلا 
. ِهَّللا ِتاذ  یف 

ُمَلْکَیال ًاحُجُـس ، ًاْریَـس  ْمِِهب  َراَسل  اـْهیَلَع و  ْمُهَلَمَح  َو  اـْهَیِلا  ْمُهَّدََرل  ِِهَحِـضاْولا  ِِهَّجُْحلا  ِلُوبَق  ْنَع  اُولاز  ِِهَِحئـَّاللا و  ِِهَّجَحَْملا  ِنَع  اُولاـم  َْول  ِهَّلل  اـَت  َو 
َحَـصَن َو  ًاناِطب  ْمُهَرَدْـص  ََال  ُهاِبناج و  ُقَّنَرَتَی  َو ال  ُهاتَّفِـض  ُحَـفْطَت  ًاّیِوَر ، ًاِیفاص  ًاریمَن  ًالَْهنَم  ْمُهَدَرْوََال  ُُهبِکار و  ُّلِمَی  ُهُِرئاس و ال  ُّلِکَی  ُهُشاـشُخ و ال 

. ًانالِْعا َو  ًاّرِس  ْمَُهل 
رودب شیوخ  ناهد  زا  ار  نانآ  متحاران ، امـش  نادرم  هب  تبـسن  لیمیب و  امـش  يایند  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  دنگوس  ادـخ  هب 
گنس رب  رـس  شالت و  زا  دعب  یتسـس  اهریـشمش و  يدنک  تسا  تشز  هچ  سپ  مدیزرو ، ضغب  نانآ  هب  ناشلاح  تخانـش  زا  دعب  هدنکفا و 
مـشخ نانآ  رب  دنوادخ  دنداتـسرف و  شیپ  هک  یئاههریخذ  تسا  تشز  هچ  اههزیگنا و  فارحنا  ءارآ و  داسف  اههزین و  فاکـش  ندز و  اراخ 

گنن و تسا و  ناشـشودب  نآ  ینیگنـس  دوب و  ناشیا  هدـهعب  لمع  نیا  تیلوئـسم  کش  نودـب  دوب ، دـنهاوخ  هنادواج  باذـع  رد  هتفرگ و 
. دنرودب یهلا  تمحر  زا  ناراکمتس  هورگ  دشاب و  هدروخ  مخز  هدیربینیب و  رتش  نیا  سپ  ددرگیم ، ناشریگنماد  شراع 

رود ایند  نید و  روما  هب  ناهاگآ  لـیئربج و  طوبه  لـحم  داـشرا و  توبن و  ياـهناینب  تباـث و  عضاوم  زا  ار  تفـالخ  هنوگچ  ناـنآ ، رب  ياو 
هب یئانتعایب  شنّارب و  ریشمش  وا  بیع  دنگوس  ادخ  هب  دنتفرگ ، ع )  ) یلع زا  یبیع  هچ  تسا و  یگرزب  نایز  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  دنتخاس ،

. دوب یهلا  ياضر  هار  رد  شبضغ  هکنیا  شکاندرد و  تبوقع  شدروخرب و  تّدش  گرم و 
نآ رب  هدروآ و  نآ  يوـس  هـب  ار  ناـنآ  دـنتفرگیم ، هراـنک  میقتـسم  قـیرط  شریذـپ  زا  هـتفر و  رودـب  نـشور  هار  زا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هـب 

ار شاهراوس  دنکن و  تمحز  راچد  ار  شربهار  هک  دـناسریم ، دـصقم  هب  ملاس  ار  رتش  نیا  دربیم و  ناشهار  هب  تلوهـس  هب  تشادیماو و 
ددرگن و ردـک  زگره  دـشاب و  زیربل  نآ  زا  هدوب و  ناوارف  فاص و  شبآ  هک  دـناسریم ، یندروخ  بآ  لحم  هب  ار  ناـنآ  دـنادرگن و  لولم 

. دوب حصان  ناشیارب  راکشآ  ناهنپ و  رد  دروآیم و  نوریب  باریس  اجنآ  زا  ار  ناشیا 
َنِم ُقِداَّصلا  َو  ِبِغاَّرلا  َنِم  ُدِـهاَّزلا  ُمَُهل  َناَبل  ِِلفاْکلا و  ِِهَْعبَـش  َو  ِلِهاَّنلا  ِّيَر  َْریَغ  ٍِلئاِنب ، اْهنِم  یظْحَی  ـال  ٍلـِئاِطب و  اْینُّدـلا  َنِم  یَّلَحَتَی  ْنُکَی  َْمل  َو 

. ِبِذاْکلا
اوُمَلَظ َنیذَّلا  َنُوبِـسْکَی و  اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَـخَاَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَْالا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  تاکََرب ٍ  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَما  يرُْقلا  َلـْهَا  َّنَا  َْول  َو 

. َنیزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  ْمُُهبیُصیَس  ِءالُؤه  ْنِم 
ِِهَّیَِاب اوُدَمَتِْعا و  ٍدامِع  ِّيَا  یِلا  اُودَنَتْسا و  ٍدانِس  ِّيَا  یِلا  يْرعِش  َْتَیل  ْمُُهلْوَق ، ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِا  ًابَجَع و  َرْهَّدلا  َكارَا  َتْشِع  ام  ْعَمْساَف و  َُّملَه  الَا 

؟ اوُکَنَتْحا َو  اُومَْدقَا  ٍٍهَّیِّرُذ  ِۀَّیَا  یلَع  اوُکَّسَمَت و  ٍٍهَوْرُع 
. ًالََدب َنیِملاَّظِلل  َْسِئب  َو  ُریشَْعلا ، َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل 

ْنِکل ال َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِا  الَا  ًاْعنُص ، َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَا  َنُوبَـسْحَی  ٍمْوَق  ِسِطاعُِمل  ًامْغَرَف  ِلِهاْکلِاب ، َزُجَْعلا   َ و ِمِداوَْقلِاب ، یبانَّذلا  ِهَّللاَو  اُولَْدبَتِْـسا 
. َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی ، ْنَا  َِّالا  يّدِهیَال  ْنَّمَا  َعَبَُّتی  ْنَا  ُّقَحَا  ِّقَْحلا  یِلا  يدْهَی  ْنَمَفَا  ْمُهَْحیَو  َنوُرُعْشَی ،

هزادــنا هـب  زج  تـشادیمنرب ، یناوارف  هرهب  نآ  زا  دادیمن و  رارق  دوـخ  يارب  يوـیند  تورث  زگره  تســشنیم  تفـالخ  لـحم  رد  وا  رگا 
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اهتّلم رگا  و  دنهد . صیخشت  وگغورد  وگتسار و  تسرپایند و  دهاز و  نیب  ات  دناسانشیم  ناشیا  هب  یگنسرگ و  عفر  یگنـشت و  ندناشنورف 
نانآ ورنیا  زا  دندرک و  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  نکلو  میتخیریم ، ورف  نانآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دننک  هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا 

هدش و ناشریگنماد  يدوز  هب  ناشراک  یتشز  جیاتن  دندومن  متس  هورگ  نیا  زا  هک  یناسک  میتخاس و  راتفرگ  دنداد  ماجنا  هچنآ  ربارب  رد  ار 
. دش دنهاوخن  زوریپ  بلاغ و  ام  رب  زگره 

، تسا روآبجعت  نانیا  راتفگ  ینک ، بجعت  رگا  داد و  دهاوخ  ناشن  وتب  ار  یبئاجع  راگزور  ینک  یگدـنز  هچره  ونـشب ، ایب و  شاب ، هاگآ 
الیتـسا هدوـمن و  زواـجت  ینادـنزرف  مادـک  رب  هداد و  هیکت  ینوتـس  مادـک  هب  هدـش و  هدـنهانپ  یهاـگهانپ  هچ  هب  هـک  متـسنادیم  شاـک  يا 

؟ دناهتسج
. تسا یلدب  دب  ناراکمتس  يارب  دناهدرک و  باختنا  ار  یتسود  ربهر و  دب  هچ 

اب درادنپیم  هک  یموق  ددرگ  لیلذ  دـندیزگرب ، ار  مد  تشپ ، ياج  هب  باختنا و  ار  مد  لاب  يور  گرزب ، ياهرپ  ياج  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب 
يوریپ راوازـس  هتفای  تیاده  هک  یـسک  ایآ  نانیا ، رب  ياو  دننادیمن ، اما  دندساف  نانیا  هک  دـینادب  تسا ، هداد  ماجنا  یبوخ  راک  لامعا  نیا 

. دینکیم مکح  هنوگچ  امش  رب  ياو  تسا ، تیاده  دنمزاین  هتفاین و  تیاده  هک  یسک  ای  تسا ،
ام َّبِغ  َنُولاَّتلا  ُفِْرعَی  َو  َنُولِْطبُْملا  ُرَـسْخَی  َِکلانُه  ًادیبُم ، ًافاعِذ  َو  ًاطیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َْاِلم  اُوِبلَتْحا  َُّمث  ُِجْتُنت  امَْثیَر  ُهَرِظَنَف  ْتَحََقل ، ْدََـقل  يرْمََعل  امَا 
َنِم ٍداْدِبتْسا  ٍلِماش و  ٍجَرَِهب  ٍمِشاغ و  ٍدَتْعَم  ٍٍهَوْطَس  َو  ٍمراَص  ٍْفیَِسب  اوُرِْـشبَا  ًاشاج و  ِِهَْنتِْفِلل  اوُِّنئَمْطا  َو  ًاسُْفنَا  ْمُکاْینُد  ْنَع  اُوبیط  َُّمث  َنُولَّوَْالا ، َّسَّسَا 

. َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَا  َو  اهوُمُکُمِْزُلنَا  ْمُْکیَلَع ، ْتَیِّمُع  ْدَق  َو  ْمُِکب  یَّنَا  ْمَُکل و  اتَرْسَح  ایَف  ًادیصَح ، ْمُکَعْمَج  ًادیهَز و  ْمُکَْئیَف  ُعَدَی  َنیِملاَّظلا ،
: اولاق نیرذتعم و  راصنالا  نیرجاهملا و  نم  موق  اهیلا  ءاجف  ّنهلاجر ، یلع  س )  ) اهلوق ءاسنلا  تداعأف  ۀلفغ : نب  دیوس  لاق 

. هریغ یلا  هنع  انلدع  امل  دقعلا  مکحی  دهعلا و  مربی  نأ  لبق  رمالا  اذه  انل  رکذ  نسحلا  وبأ  ناک  ول  ءاسنلا  ةدیس  ای 
. ْمُکِریصْقَت َدَْعب  َْرمَا  ْمُکِریذْعَت و ال  َدَْعب  َرْذُع  الَف  یّنَع ، ْمُْکَیِلا  س :)  ) تلاقف

نوخ ریش  ناتسپ  زا  هاگنآ  دوش ، رشتنم  هعماج  رکیپ  رد  داسف  ضرم  نیا  ات  دیشاب  راظتنا  رد  دش ، هتسب  داسف  نیا  هفطن  دنگوس ، مدوخ  ناجب 
ار ناگتـشذگ  لامعا  تبقاع  ناگدـنیآ  هدـش و  راـکنایز  لـطاب  هار  ناـیامیپهر  هک  تساـجنیا  رد  دیـشودب ، هدـننک  كـاله  يرهز  هزاـت و 
راکمتس و زواجتم  هلمح  هدیشک و  ياهریشمش  هب  ار  امش  داب  تراشب  دریگیم و  مارآ  اههنتف  اب  ناتبلق  ناتیایند و  اب  ناتناج  هاگنآ  دنباییم ،
، درک دهاوخ  ورد  شیاهریـشمش  هلیـسو  هب  ار  امـش  عامتجا  هداد و  كدـنا  ار  ناتقوقح  هک  نایوگروز ، دادبتـسا  یمومع و  جرم  جره و  هب 

. دینادرگ يور  نآ  زا  هک  مراداو  يراک  هب  ار  امش  مناوتیم  نم  ایآ  دسریم ، اجک  هب  ناتراک  هک  داب  امش  رب  ترسح  سپ 
: دیوگ هلفغ  نب  دیوس 

: دنتفگ هدمآ و  ناشیا  دزن  یهاوخرذع  يارب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  دندرک ، وگزاب  ناشنارهوش  يارب  ار  ترضح  نآ  نانخس  نانز 
. میدادیمن حیجرت  وا  رب  ار  یسک  تفگیم  نامیارب  رکبوبا  اب  تعیب  زا  لبق  ار  بلاطم  نیا  ع )  ) یلع ترضح  رگا  نانز ، رورس  يا 

: دومرف ترضح  نآ 
. درادن یموهفم  امش  يارب  یهاوخرذع  يراگنالهس ، هانگ و  باکترا  زا  دعب  دیوش ، رود  مدزن  زا 

همداخ هضف  تیاور  هب  س )  ) ارهز ترضح  زوسناج  تالاح 

: لاق يدزألا ، هَّللادبع  نب  هقرو  يور 
مالکلا و هبذـع  هجولا ، هحیلم  ارمـس و  هیراجب  انا  اذا  فوطا و  انا  امنیبف  نیملاعلا ، بر  هَّللا  باوثل  ایجار  مارحلا ، هَّللاتیب  یلا  اجاح  تجرخ 

: لوقت یه  اهقطنم و  هحاصفب  يدانت  یه 
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: تسا هدومن  تیاور  يدزا  هَّللادبع  نب  هقرو 
، نوگمدنگ هزیـشود  هک  مدید  فاوط  ماگنه  ناهگان  مدش . فرـشم  مارحلا  هَّللاتیب  جـح  هب  نایملاع  راگدرورپ  دـنوادخ و  باوث  دـیما  هب 

: تفگیم دومنیم و  اعد  حیصف  مالک  اب  ینخسنریش  نیکمن و 
( کلاسا ، ) مارکلا هرربلا  ص ) ، ) مانالا ریخ  دـمحم  بر  ماظعلا و  رعامـشلا  و  ماقملا ، مزمز و  مارکلا و  هظفحلا  و  مارحلا ، هبعکلا  بر  مهللا ،

. نیمایملا نیلجحملا  رغلا  مهئانبا  نیرهاطلا و  یتاداس  عم  ینرشحت  نا 
و ع )  ) میهاربا ماقم  مزمز و  راـگدرورپ  لاـمعا و  ناـبهاگن  راوگرزب  ناگتـشرف  راـگدرورپ  هبعک و  مرتحم  هناـخ  راـگدرورپ  يا  ادـخ و  يا 

نادـناخ وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هـک  دـمحم -  ترـضح  تاـقولخم ، نـیرترب  راـگدرورپ  جـح و  کـسانم  دـنمجرا  گرزب و  ياـههاگیاج 
! داب وا  یمارگ  راکوکین و 

. ینادرگ روشحم  نانآ  هتسجخ  ناشخرد و  هتسجرب و  نارسپ  ماهزیکاپ و  نارورس  اب  ارم  هک  میامنیم ) تساوخرد  وت  زا  - )
مهرکذ عفترا  رادقالا و  یلع  مهردق  الع  نیذلاو  راربالا ، هوفـص  رایخالا و  هریخ  یلاوم  نا  نیرمتعملا ، جاجحلا و  هعامج  ای  اودهـشاف  الأ ،

. راخفلاب نیدترملا  راصمالا ، رئاس  یف 
! ناه

دنمجرا ناگمه  زا  ناکین و  بختنم  ناگدیزگرب و  هدیزگرب  نم ، نارورـس  هک  دیـشاب  دهاش  ناگدنروآ ، اج  هب  هرمع  نایجاح و  هورگ  يا 
. دناهتسارآ رخف  سابل  هب  دنوشیم و  دای  یکین  هب  دنلب و  دالب  مامت  رد  ناشدای  دنشابیم و 

: هَّللادبع نب  هقرو  لاق 
: تلقف

(. ع  ) تیبلا لها  یلاوم  نم  کنظال  ینا  هیراج ، ای 
: تلاقف

: اهل تلق  لجا ،
؟ مهیلاوم نم  تنا  نم  و 

: تلاق
. اهینب اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هَّللا  یلص  یفطصملا ، دمحم  هنبا  ءارهزلا ، همطاف  هما  هضف  انا 

: دیوگیم هَّللادبع  نب  هقرو 
: متفگ وا  هب 

: تفگ يو  یتسه ، ع )  ) تیبلها نارادتسود  زا  وت  هک  مراد  نیقی  نم  رتخد ، يا 
: متفگ هلب ،

؟ تسیچ تمان 
: تفگ

شنادنزرف رهوش و  ردـپ و  وا و  رب  دـنوادخ  دورد  هک  مشابیم ، ص )  ) یفطـصم دـمحم  ترـضح  رتخد  س ،)  ) ارهز همطاف  زینک  هضف ، نم 
! داب

: اهل تلقف 
تغرف تنا  اذاف  کلاسا ، هلاسم  نم  ینبیجت  نا  هعاسلا  کنم  دیراف  کقطنم ، کمالک و  یلا  اقاتشم  تنک  دقلف  الهس ، الها و  کب و  ابحرم 

. انقرتفاف هروجام . هباثم  تنا  کیتآ و  یتح  ماعطلا  قوس  دنع  یل  یفق  فاوطلا ، نم 
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: متفگ
خـساپ نم  هب  وت  منکب و  وت  زا  یلاؤس  کی  مهاوخیم  مدوب ، وت  نخـس  مالک و  قاتـشم  رایـسب  نم  متقوشوخ ، یلیخ  يدمآ و  شوخ  یلیخ 

ادـج مه  زا  بیترت  نیا  هب  و  دـهد . شاداپ  رجا و  وت  هب  دـنوادخ  میایب ، نم  ات  تسیاب  هلغ  رازاب  رانک  يدرب ، نایاپ  هب  ار  فاوط  یتقو  یهد .
. میدش

تلبقاف سانلا ، نم  لزعم  یف  هسلاـج  اـهب  اـنا  اذا  ماـعطلا و  قوس  لـع  یقیرط  تلعج  یلزنم ، یلا  عوجرلا  تدرا  فاوطلا و  نم  تغرف  اـملف 
: اهل تلق  مث  هقدص ، اهنا  دقتعا  مل  هیده و  اهیلا  تیدها  اهب و  تلزتعا  اهیلع و 

(. ص  ) دمحم اهیبا  توم  دعب  اهتاف  دنع و  اهنم  تیار  يذلا  ام  و  س )  ) ءارهزلا همطاف  کتالوم  نع  ینیربخا  هضف ، ای 
رد يو  هک  مدـید  ناهگان  مدومن ، باختنا  تشذـگیم  هلغ  رازاب  زا  هک  ار  یهار  لزنم ، هب  تشگزاب  ماگنه  مدرب ، نایاپ  هب  ار  فاوط  یتقو 

. تسا هتسشن  مدرم  زا  رود  هب  ياهشوگ 
: متفگ وا  هب  سپس  مداد ، وا  هب  ياهیده  منکب  هقدص  دصق  هکنیا  نودب  مدیشک و  رانک  ار  وا  متفر و  وا  دزن 

هضف ! يا 
. هد ربخ  نم  هب  يدید  وا  زا  يو ، تافو  ماگنه  و  ص )  ) ترضح شردپ  گرم  زا  دعب  هک  یعیاقو  و  س )  ) ارهز همطاف  ترورس  زا 

هقرو : لاق 
: تلاق هبدان و  تبحتنا  مث  عومدلاب  اهانیع  ترغ  رغت  یمالک ، تعمس  املف 

! هَّللادبع نب  هقرو  ای 
(: س  ) اهنم تدهاش  ام  نالا  عمساف  هنماک ، تناک  يداوف  یف  اناجشا  انکاس و  انزح  یلع  تجیه 

: دیوگیم ثیدح ) يوار   ) هقرو
: تفگ تسیرگ و  دنلب  دنلب  دیدرگ و  کشا  زا  رپ  هضف  نامشچ  دش ، مامت  نم  نخس  هکنیا  ضحم  هب 

. ونشب ماهدید  س )  ) ترضح نآ  زا  نم  هک  ار  یعیاقو  کنیا  یتخیگنا ، رب  ار  ملد  هتفهن  ياهمغ  هتسشن و  ورف  هودنا  هَّللادبع ، نب  هقرو  يا 
باحـصالا و ءاـبرقالا و  یلع  هوزر  مظع  ءازعلا و  لـق  ءاـکبلا و  هیلع  رثک  ریبکلا و  ریغـصلا و  هل  عجتفا  ص ،)  ) هَّللالوسر ضبق  اـمل  هنا  ملعا 

ءابرقالا باحصالا و  ضرالا و  لها  یف  نکی  مل  هبدان و  بدان و  هیکاب و  كاب و  لک  الا  قلت  ملو  باسنالا ، ءابرغلا و  و  بابحالا ، ءایلوالا و 
. دتشی اهؤاکب  دیزی و  ددجتی و  اهنزح  ناک  و  س )  ) ءارهزلا همطاف  یتالوم  نم  اباحتنا  ءاکب و  مظعا  انزح و  دشا  بابحالا  و 

تبیـصم دروآ و  رـس  هب  ار  همه  ربص  دنتـسیرگ و  وا  رب  رایـسب  دروآ و  درد  هب  ار  گرزب  کچوک و  لد  ص )  ) ادـخ لوسر  تلحر  نادـب ،
، دندومن هبدن  هیرگ و  وا  يارب  نانز  نادرم و  همه  دوب و  تخس  ناشیوخ  ناگناگیب و  بابحا و  ناتـسود و  نارای و  ناکیدزن و  رب  وا  نادقف 
زا رتدیدش  رتشیب و  يو  دوبن و  س )  ) ارهز همطاف  مرورـس  زا  رتنیگمغ  یـسک  ناتـسود  ناکیدزن و  نارای و  نایم  رد  نیمز و  يور  رد  یلو 

. دشیم رتدیدش  شاهیرگ  نوزفا و  هزات و  هتسویپ  وا  هودنا  و  درکیم . هیرگ  همه 
نماثلا مویلا  یف  ناک  املف  لوالا . مویلا  نم  رثکا  اهواکب  ناک  ءاج  موی  لک  نینحلا ، اهنم  نکـسی  نینا و ال  اهل  ادـهی  ـال  ماـیا  هعبـس  تسلجف 

. قطنت ص )  ) هَّللالوسر مف  نم  اهناکف  تخرص ، تجرخ و  ذا  اربص  قطت  ملف  نزحلا  نم  تمتک  ام  تدبا 
هتفهن هودنا  متشه  زور  هکنیا  ات  دومنیم ، هیرگ  هتـشذگ  زور  زا  شیب  زور  ره  دشیمن و  شوماخ  وا  يادص  مارآ و  وا  هلان  زور  تفه  سپ 
نخـس ص )  ) ادخ لوسر  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  داد ، رـس  هلان  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  اذل  دـنک ، ییابیکـش  تسناوتن  دومن و  راکـشآ  ار  دوخ 

. دیوگیم
الیکل حـیباصملا  تئفطا  ناکم و  لک  نم  سانلا  ءاج  بیحنلا و  ءاـکبلاب و  ساـنلا  جـض  نادـلولا و  دـئالولا و  تجرخ  ناوسنلا و  ترداـبتف 

. مهقهردق امل  هریح  هشهد و  نم  سانلا  تراص  هربق و  نم  ماق  دق  ص )  ) هَّللالوسر نا  ناوسنلا  یلا  لیخ  ءاسنلا و  تاحفص  نیبتت 
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درگ وس  همه  زا  دنداد و  رس  هلان  دنلب ، هیرگ  نتخیر و  کشا  اب  هارمه  مدرم  دندمآ و  نوریب  هناخ  زا  نارسپ  نارتخد و  دنتفاتش و  نانز  سپ 
ربق زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ییوگ  هک  دـندرک  روصت  نانز  دـندرک و  شوماخ  ار  اـهغارچ  دوشن  ناـیامن  ناـنز  تروص  هکنیا  يارب  دـندمآ و 

. دندیدرگ ریحتم  شوهدم و  ترضح  نآ  تبیصم  رطاخ  هب  مدرم  تسا و  هدمآ  نوریب 
هابا : بدنت  يدانت و  س )  ) یه و 

؟ یلصملا هلبقلل و  نم  یماتیلا ، لمارالا و  عیبرا  هامساقلا و  ابا  او  ادمحماو ، هایفصاو ، هاتبأ ، او 
؟ یلکثلا ههلاولا  کتنبال  نم  و 

: درکیم ییارسهحون  هنوگ  نیا  شراوگرزب  ردپ  رب  دروآیمرب و  ادن  س )  ) ارهز همطاف  و 
، دوب نامیتی  و  ناگویب ) ای :  ) نادنمزاین ینامداش  هیام  راهب و  هک  یـسک  رب  ياو  مساقلاابا ، او  هادمحم ، او  ادخ ، هدیزگرب  رب  ياو  مردپ ، ياو 

؟ دراد ار  یسک  هچ  تاهدزتبیصم  هتشگرس  رتخد  رگید  و  دوب ؟ دهاوخ  ندرازگ  زامن  هاگیاج  هلبق و  لها ) عفادم   ) یسک هچ  رگید 
یلا ترظن  اـملف  ص ،)  ) دـمحم اـهیبأ  ربق  نم  تند  یتح  اـهتعمد ، رتاوت  نم  اـهتربع و  نم  ائیـش  رـصبت  ـال  یه  اـهلایذا و  یف  رثـعت  تلبقا  مث 

اهیلع و ءاملا  نحضنف  اهیلا ، ناوسنلا  تردابتف  اهیلع ، یمغا  نا  یلا  اهاکب ، اهبیحن و  ماد  اهاطخ و  ترصقف  هنذاملا ، یلع  اهفرط  عقو  هرجحلا 
. تقافا یتح  اهنیبج  اهردص و  یلع 

ردپ ربق  کیدزن  دمآ و  دیدیمن ، ار  يزیچ  کشا  ندش  يراج  هیرگ و  يرایسب  زا  دشیم و  هدیـشک  نیمز  رب  شـسابل  هک  یلاح  رد  سپس 
داتسیا . ص )  ) دمحم ترضح  شراوگرزب 

. دیدرگ شوهیب  هکنیا  ات  دومن  هیرگ  هلان و  هتسویپ  تشادرب و  ماگ  هتـسهآ  داتفا ، هنذام  رب  شمـشچ  درک و  هاگن  هرجح  هب  هکنیا  ضحم  هب 
. دمآ شوه  هب  هکنیا  ات  دندیشاپ  شایناشیپ  هنیس و  تروص و  رب  بآ  دنتفاتش و  وا  يوس  هب  نانز 

: لوقت یه  تماق و  اهتیشغ ، نم  تقافا  املف 
عطقنا یتوص و  دمخنا  دقف  هدیرف ، هناریح  هدیحو و  ههلاو  تیقب  هاتبأ  ای  یلتاق . دمکلا  و  يودع ، یب  تمش  يدلج و  ینناخ  یتوق و  تعفر 

كدـعب ینف  دـقف  یفعـضل ، انیعم  یتعمدـل و ال  ادار  یتشحول و ال  اسینا  كدـعب  هاتبا  ای  دـجا  امف  يرهد ، ردـکت  یـشیع و  ضغنت  يرهظ و 
کیلع هیلاق و  كدعب  ایندلل  اناف  باوبالا ، ینود  تقلغت  بابسالا و  هاتبا  ای  كدعب  تبلقنا  لیئاکیم . لحم  لیئربج و  طبهم  لیزنتلا و  مکحم 

. کیلع ینزح  کیلا و ال  یقوش  دفنی  ال  هیکاب ، یسافنا  تددرت  ام 
: دومرف تساخرب و  دمآ  شوه  هب  یتقو 

یگدرسفا زا  ملد  درد  دیدش و  هودنا  دنکیم و  تتامش  نم  هب  منمـشد  دنکیمن و  يرای  نم  اب  متماقتـسا  ییابیکـش و  هتفر و  نیب  زا  مناوت 
هتفر و نیب  زا  متـشپ  يورین  هدـیدرگ و  شوماخ  میادـص  ماهدـش و  اـهنت  ریحتم و  سک و  یب  هتـشگرس و  مناـج ، ردـپ  تشک . دـهاوخ  ارم 

. تسا هدش  رات  هریت و  مراگزور  خلت و  میارب  یگدنز 
مروای یناوتان  فعض و  رد  دناشن و  ورف  ار  ممشچ  کشا  ددرگ و  نم  ییاهنت  ساسحا  سنوم  هک  مباییمن  ار  یـسک  وت  زا  دعب  مناج ، ردپ 

. دش هدیچرب  یگمه  لیئاکیم  ندمآ  لیئربج و  لوزن  نآرق و  مکحم  تایآ  وت  زا  دعب  دشاب .
ایند زا  رگید ، وت  زا  دـعب  اذـل  دـش ، هتـسب  نم  يور  هب  اهرد  نوگژاو و  يورخا ) يونعم و  تاماقم  هب  لـین   ) بابـسا وت  زا  دـعب  مناـج ، ردـپ 

. دریذپیمن نایاپ  وت  رب  مهودنا  وت و  هب  نم  قوش  تسیرگ و  مهاوخ  دیآیم  دوریم و  میاهسفن  هک  ینامز  ات  دیآیمن و  مشوخ 
دینع بص  هَّللاو  يداوف  دیدج و  کیلع  ینزح  نا 

دیبی سیل  کیلع  یبایتکا  ینوجش و  هیف  دیزی  موی  لک 
دیدج تقو  لک  یئاکبف  یئازع  ینع  نابف  یبطخ ، لج 

دیلجل هناف  ءازع ، وا  اربص  فلای  کیلع  ابلق  نا 
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: دومرف سپ  نم ، لقع  رب  ياو  مناج ، ردپ  يا  دروآ : رب  ادن  سپس 
. دنادرگیمن رب  يور  وت  زا  هجو  چیه  هب  تسوت و  قاتشم  قشاع و  ملد  دنگوس  ادخ  هب  هزات و  وت  رب  نم  هودنا  هک  یتسار  هب 

. دوشیمن ادج  نم  زا  زگره  وت  مغ  زا  نم  یگتسکش  یگدرسفا و  ددرگیم و  نوزفا  میاههودنا  زور  ره 
. ددرگیم هزات  ماهیرگ  نامز  ره  هتفرگ و  هرانک  نم  زا  ییابیکش  اذل  تسا ، تخس  گرزب و  نم  تبیصم  يراتفرگ و 

. تسا بلقلایسق  لدتخس و  ًاعقاو  دبایب ، یلست  ای  دنک و  ییابیکش  ربص و  وت ، هب  سنا  دوجو  اب  هک  سک  ره  یتسار  هب 
اهبطر اهـسدانح  یکحی  راصف  اهراهن ، دوس  ادقف  هرهاز ، کتجهبب  تناک  اهترهز و  توز  اهراوناب و  ایندلا  کب  تعطقنا  هاتبا ، ای  تدان : مث 
همالل نم  و  نیکاسملا ؟ لمارالل و  نم  هاتبا ، ای  قارفلا . قح  ذنم  یـضمغ  لاز  هاتبا ، ای  قالتلا . یلا  کیلع  هفـسآ  تلز  ال  هاتبا ، ای  اهـسبای . و 

؟ نیدلا موی  یلا 
ياف نیفعـضتسم . ریغ  سانلا  یف  نیمظعم  کب  انک  دقل  نیـضرعم و  انع  سانلا  تحبـصا  هاتبا ، ای  نیفعـضتسملا . نم  كدعب  انیـسما  هاتبا ، ای 

فیکف نییبنلا ، رون  نیدلا و  عیبر  تنا  و  لحتکی ؟ مونلاب  كدعب  نفج  يا  ؟و  لصتی کیلع ال  كدعب  نزح  يا  و  لمهنت ؟ کقارفل ال  هعمد 
؟ لزلزتت مل  فیک  ضرالا  و  روغت ؟ كدعب ال  راحبلل  رومت و  لابجلل ال 

وت نسح  یگتخورفا و  هب  هک  نآ  ییابیز  ییافوکـش و  تفر و  نیب  زا  اـیند  راونا  وت  تلحر )  ) يهطـساو هب  مناـج ، ردـپ  دروآرب : ادـن  سپس 
. دندیدرگ هریت  ایند  ياهزور  دش و  هدرسفا  دوب ، ابیز  افوکش و 

هتفر نیب  زا  ماییانیب  وت  قارف  ییادج و  نامز  زا  مناج ، ردـپ  دوب  مهاوخ  تحاران  هدروخ و  فسأت  وت  رب  هتـسویپ  وت  تاقالم  ات  مناج ، ردـپ 
. تسا

وت تما  سرداد )  ) تمایق شاداپ و  زور  ات  یـسک  هچ  و  درک ؟ دـهاوخ  ییوجلد  ناگراچیب  ناگویب و  زا  وت  زا  دـعب  یـسک  هچ  مناـج ، ردـپ 
؟ دوب دهاوخ 

هطساو هب  هک  یلاح  رد  دندش ، نادرگیور  ام  زا  مدرم  وت  زا  دعب  مناج ، ردپ  دندرمش ، کچوک  راوخ و  ار  ام  مدرم  وت  زا  دعب  ناج ، ردپ  يا 
مهودـنا مزیرن و  کشا  وت  قارف  رد  ارچ  سپ  درمـشیمن . کچوک  راوخ و  ار  ام  یـسک  میدوب و  زیزع  دـنمجرا و  مدرم  نایم  رد  وت  دوجو 

هنوگچ و  یتسه ؟ ناربمایپ  رون  نید و  رگ  ایحا  راهب و  وت  هک  یلاح  رد  مور ، باوخ  هب  هدش و  هتسب  مه  يور  رب  میاهکلپ  ددرگن و  هتـسویپ 
؟ دزرلن نیمز  هنوگچ  و  دوشن ؟ کشخ  اهایرد  بآ  دنروخن و  مه  هب  دنشاپن و  مه  زا  اههوک  وت  زا  دعب 

كالمالا و هاتبا  ای  کتکب  لوهملا . حدافلاب  میظعلا و  باصملاب  هاتبا  ای  تقرط  لیلقلاب و  هیزرلا  نکت  مل  لیلجلا و  بطخلاـب  هاـتبا  اـی  تیمر 
یلا کیلا و  هقاتـشم  هنجلا  و  کـتاراومب ، حرف  كربق  کـتاجانم و  نم  لاـخ  کـبارحم  شحوتـسم و  كدـعب  كربنمف  كـالفالا ، تفقو 

. کیلع الجاع  مدقا  نا  یلا  کیلع  هافسا  اوف  کسلاجم ،! هملظ  مظعا  ام  هاتبا ، ای  کتالص . کئاعد و 
هب یکانساره  دماشیپ  گرزب و  تبیصم  ناج ، ردپ  يا  تسین . کچوک  كدنا و  متبیـصم  ماهدمآ و  راتفرگ  یگرزب  لکـشم  هب  مناج ، ردپ 
زا تبارحم  دـنکیم و  ییاهنت  ساسحا  وت  زا  دـعب  تربنم  اذـل  دنداتـسیا ، زاب  اهکلف  دنتـسیرگ و  وت  رب  هکئالم  نم ، ياـباب  هدروآ . يور  نم 

. تسا قاتشم  تزامن  اعد و  وت و  هب  تشهب  نامداش و  نآ  رد  وت  ندش  كاخ  يهطساو  هب  تربق  تسا و  هدنام  یلاخ  وت  تاجانم 
. تسا تخس  وت  سلاجم  یکیرات  ردقچ  مناج ، ردپ 

. موش دراو  وت  رب  يدوز  هب  هکنیا  ات  دروخ  مهاوخ  فسأت  وت  رب  هراومه  سپ 
یلخا اریبـک و  هتیخاو  اریغـص و  هتیبر  نم  کـبیبح و  کـیلو و  كوخا و  نیـسحلا و  نسحلا و  کیدـلو ، وبا  نمتوملا  نسحلا  وبا  لـکثا  و 

. انمزال یسالا  و  انلتاق ، ءاکبلا  و  انلماش ، لکثلا  و  ارصان ، ارجاهم و  اقباس و  مهنم  ناک  نم  کیلا ، کباحصا  کبابحا و 
شایکچوک رد  هک  وا  مه  هدمآ ، راتفرگ  تبیـصم  هب  تبوبحم  تسود و  ردارب و  نیـسح و  نسح و  تدـنزرف  ود  ردـپ  نیما ، نسحلا  وبا  و 

توخا دقع  وا  اب  یگرزب  رد  يداد و  شرورپ 
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تبیصم درک . تايرای  دومن و  ترجه  تسج و  تقبـس  نامیا ) هب   ) نانآ همه  زا  دوب و  وت  دزن  رد  تنارای  ناتـسود و  نیرتنیریـش  یتسب و 
. میاهدرسفا تحاران و  هتسویپ  دشکیم و  ار  ام  هیرگ  هتفرگارف و  ار  ام  همه 

: تلاق مث  جرخت ، نا  اهحور  تداک  هنا  تنا  هزفز و  تزفز  مث 
ءایبنالا متاخل  يدقف  دعب  یئازع  ینع  ناب  يربص و  لق 

ءامدلا ضیفب  یلخبت  کیو ال  ًاحس  عمدلا  یبکشا  نیع ، ای  نیع ،
ءافعضلا ماتیالا و  فهک  هَّللا و  هریخ  ای  هلالا ، لوسر  ای 

ءامسلا یکب  دعب  ضرالا  ریطلا و  اعمج و  شوحولا  لابجلا و  کتکب  دق 
ءاحطبلا عم  يدیس  ای  رع  شملا  نکرلا و  نوجحلا و  كاکب  و 

ءامسلا انلعم و  حبصلا  یف  نآرقلل  سردلا  بارحملا و  كاکب  و 
ءابرغلا رئاس  نم  ابیرغ  انلا س  یف  راص  ذا  مالسالا  كاکب  و 

ءایضلا دعب  مالضلا  هالع  ولعت ه  تنک  يذلا  ربنملا  يرت  ول 
یئالوم ای  هایحلا  تصعنت  دقلف  اعیرس  یتافو  لجع  یهلا ، ای 

: دومرف سپس  دوش ، جراخ  شندب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  ياهنوگ  هب  داد  رس  هلان  دنلب  دنلب  دروآرب و  لد  زا  یهآ  سپس 
. تسا هتفرگ  هرانک  نم  زا  ندرک  ادیپ  یلست  هدش و  كدنا  ماییابیکش  ص ،)  ) ءایبنا متاخ  نادقف  زا  دعب 

. زروم لخب  تیاهکشا  نتخیر  رد  زیرب و  کشا  زیرب و  کشا  تدش  هب  نم ، مشچ  يا  نم ، مشچ  يا 
. نافیعض ماتیا و  هاگهانپ  يا  ادخ و  هدیزگرب  يا  ادخ ، لوسر  يا 

. دنتسیرگ وت  يارب  یگمه  نامسآ ، نیمز و  ناگدنرپ ، شوحو ، اههوک ،
. دنتخیر کشا  وت  رب  هکم ) رد   ) اهرازنش اب  هارمه  زین  رعشم  نکر و  صوصخم ، ناهایگ  نم ، ياقآ  يا 

. دندرک هیرگ  وت  يارب  زین  ماش  حبص و  رد  وت  نآرق  ینلع  سرد  بارحم و 
. دیدرگ رتبیرغ  اهبیرغ ، همه  زا  مدرم  نایم  رد  وت  زا  دعب  اریز  تسیرگ ، زین  مالسا 

. تسا هتفرگارف  ار  نآ  یکیرات  ییانشور ، نآ  زا  دعب  هک  يدرکیم  هدهاشم  یتفریم ، الاب  نآ  رب  هک  ار  يربنم  شاک  يا 
. تسا هدش  تخس  کیرات و  نم  يارب  یناگدنز  نم ، ياقآ  يا  اریز  ناسرب ، ار  ارم  گرم  رتعیرس  هچره  نم ، دوبعم  يا 

: تلاق
هنیدـملا و لها  خویـش  عمتجا  و  اهترفز . ادـهت  اهتعمد و ال  اقرت  یه ال  اهراهن و  اهلیل و  لـیوعلا  ءاـکبلاب و  تذـخا  اـهلزنم و  یلا  تعجر  مث 

: هل اولاقف  ع )  ) یلع نینموملاریما  یلا  اولبقا 
بلط انلاغـشا و  یلع  رارق  انل  راهنلاب  انـشرف و ال  یلع  لیللا  یف  مونلاب  انهتی  انم  دـحا  الف  راهنلا ، لیللا و  یکبت  س )  ) همطاف يا  نسحلاابا ، اـی 

. ًاراهن وا  الیل  یکبت  نا  اما  اهلاست  نا  كربخن  انا  انشیاعم و 
(: ع  ) لاقف

. همارک ابح و 
: دیوگیم هضف 

مارآ شهآ  عطق و  شمشچ  کشا  هک  ياهنوگ  هب  تخادرپ  دنلب  هلان  هیرگ و  هب  زور  بش و  تشگرب و  شلزنم  هب  س )  ) ارهز همطاف  سپس 
: دندرک ضرع  دندیسر و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تمدخ  هب  دندمآ و  درگ  هنیدم  نادرمریپ  اذل ) ، ) تفرگیمن

یشمارآ زین  زور  میباوخب و  تحار  باوختخر  رد  بش  میناوتیمن  ام  زا  کی  چیه  دنکیم و  هیرگ  زور  بش و  س )  ) همطاف نسحلاابا ، يا 
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، میرادن يزور  يوجتسج  اهراک و  رد 
ار ناشنخـس  نانآ ، میرکت  اب  زین  س )  ) ترـضح نآ  زور . ای  دـنک و  هیرگ  بش  ای  هک  یهاوخب  س )  ) همطاف زا  هک  مینکیم  ضرع  وت  هب  اـم 

. تفریذپ
. هل هئینه  تنکس  هتار  املف  ءازعلا . اهیف  عفنی  ءاکبلا و ال  نم  قیفت  یه ال  و  س )  ) همطاف یلع  لخد  یتح  ع )  ) نینمؤملاریما لبقاف 

: اهل لاقف 
. ًاراهن اما  الیل و  كابا  نیکبت  نا  اما  کلاسا  نا  ینولاسی  هنیدملا  خویش  نا  ص ،)  ) هَّللالوسر تنب  ای 

هکنیا ضحم  هب  یلو  دوب ، هدرکن  ادـیپ  یلـست  هدوسآ و  هیرگ  زا  زونه  هک  یلاح  رد  دیـسر ، س )  ) همطاف تمدـخ  هب  ع )  ) نینمؤملاریما اذـل 
. تفرگ مارآ  ياهظحل  دید ، ار  ع )  ) یلع

: دومرف ع )  ) یلع ترضح 
ای ینک و  هیرگ  تراوگرزب  ردپ  رب  بش  ای  هک  مهاوخب  امش  زا  هک  دندومن  تساوخرد  نم  زا  هنیدم  نادرمریپ  ص ،)  ) ادخ لوسر  رتخد  يا 

. زور
: تلاقف

مهرهظا ! نیب  نم  یبیغم  برقا  ام  مهنیب و  یثکم  لقا  ام  نسحلاابا ، ای 
(. ص  ) هَّللالوسر یباب  قحلا  وا  اراهن  الیل و ال  تکسا  ال  هَّللاوف ،

(: ع  ) یلع اهل  لاقف 
. کل ادب  ام  هَّللالوسر  تنب  ای  یلعفا ،

: دومرف س )  ) ارهز همطاف 
. تفر مهاوخ  نانآ  نایم  زا  دوز  هچ  دومن و  مهاوخ  گنرد  اهنآ  نیب  مک  ردقچ  نسحلاابا ، يا 

: دومرف وا  هب  زین  ع )  ) یلع مدنیوپب . ص )  ) ادخ لوسر  مردپ  هب  هکنیا  ات  دنام  مهاوخن  تکاس  زور  بش و  دنگوس ، ادخ  هب 
. نکب یهاوخیم  هچره  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 

تجرخ اهماما و  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  تمدق  تحبصا  اذا  تناک  و  نازحالاتیب . یمـسی  هنیدملا ، نع  احزان  عیقبلا  یف  اتیب  اهل  ینب  هنا  مث 
. اهلزنم یلا  هیدی  نیب  اهقاس  اهیلا و  ع )  ) نینمؤملاریما لبقا  لیللا  ءاج  اذاف  هیکاب ، روبقلا  نیب  لازت  الف  هیکاب ، عیقبلا  یلا 

حبـص یتـقو  س )  ) ارهز همطاـف  دوشیم و  هدـیمان  نازحـالاتیب »  » هک تخاـس  وا  يارب  هنیدـم  زا  رود  هب  عـیقب  رد  ياهناـخ  ترـضح  سپس 
یتقو و  تسیرگیم . اهربق  نایم  هتـسویپ  دـشیم و  عیقب  هناور  نایرگ  تخادـنایم و  هار  هب  دوخ  شیپاشیپ  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  درکیم 

. دربیم لزنم  هب  تخادنایم و  ولج  ار  وا  دمآیم و  وا  يوس  هب  ع )  ) نینمؤملاریما دیسریم  ارف  بش 
دق نیعبرالا و  موی  یلا  تیقبف  اهیف ، تیفوت  یتلا  هلعلا  تلتعا  اموی و  نورشع  هعبس و  اهیبا  توم  دعب  اهل  یـضم  نا  یلا  کلذ  یلع  لزت  مل  و 

. تانیزح تایکاب  يراوجلا  هتلبقتسا  اذا  لزنملا  دیری  لبقا  رهظال و  هالص  ع )  ) نینمؤملاریما یلص 
: نهل لاقف 

؟ روصلا هوجولا و  تاریغتم  نکارا  یلام  و  ربخلا ؟ ام 
: نلقف

. اهکردت کنظن  ام  و  س )  ) ءارهزلا کمع  هنبا  كردا  نینمؤملاریما ، ای 
تافو نآ  رثا  رد  ماجنارـس  هک  ییرامیب  هب  تشذـگ و  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  زا  زور  تفه  تسیب و  هکنیا  ات  دوب ، لاح  نیا  رب  هتـسویپ  و 

. دوب ایند  رد  نآ  زا  سپ  زور  لهچ  ات  و  دش . راتفرگ  دومن ،
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وا زاوشیپ  هب  كانهودنا  نایرگ و  نارتخد  ناهگان  دیایب ، لزنم  هب  تساوخیم  دوب و  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  ع )  ) نینمؤملاریما يزور  هکنیا  ات 
. دندمآ

: دومرف نانآ  هب  ترضح 
؟ تسا ربخ  هچ 

: دندرک ضرع  منیبیم  ناشیرپ  ار  ناتیاههرهچ  اهتروص و  ارچ  و 
. یبایرد هدنز )  ) ار وا  یناوتب  هک  مینکیمن  نامگ  بایرد و  ار  س )  ) ارهز تیومع  رتخد  ع ،)  ) نینمؤملاریما يا 

یقلاف الامش ، دمت  انیمی و  ضبقت  یه  رصم و  یطابق  نم  وه  اهشارف و  یلع  هاقلم  اهب  اذا  اهیلع و  لخد  یتح  اعرـسم  ع )  ) نینمؤملاریما لبقاف 
. هرجح یف  هکرت  اهسأر و  ذخا  یتح  لبقا  هرارزا و  لح  هسار و  نع  همامعلا  و  هقتاع ، نع  ءادرلا 

دوب رصم  یطابق  هچراپ  زا  هک  یباوختخر  رب  شترضح  هک  دید  ناهگان  یلو  دیسر ، ناشیا  تمدخ  هب  دمآ و  ناباتش  ع )  ) نینمؤملاریما سپ 
. دروخیم چیپ  پچ  تسار و  فرط  هب  هدیشک ، زارد 

ترضح نآ  رس  دمآ و  ولج  دوشگ و  ار  نهاریپ )  ) ياههمگد تشادرب و  رـس  زا  ار  شاهمامع  شود و  زا  ار  دوخ  يابع  ع )  ) یلع ترـضح 
. تشاذگ دوخ  نماد  رد  تفرگ و  ار 

اهادان : و 
! ءارهز ای 

. هملکت ملف 
اهادانف :

! یفطصملا دمحم  تنب  ای 
هملکت ، ملف 

! ءارقفلا یلع  اهلذب  هئادر و  فرط  یف  هاکزلا  لمح  نم  تنب  ای  اهادانف :
. هملکت ملف 

! ینثم ینثم  ءامسلا  یف  هکئالملاب  یلص  نم  هنبا  ای  اهادانف :
. هملکت ملف 

اهادانف :
. بلاط یبا  نب  یلع  کمع  نبا  اناف  ینیملک ، همطاف ! ای 

: درک ادص  ع )  ) یلع
دادن ، خساپ  ترضح  یلو  ارهز ، يا 

: درک ادص 
دادن ، خساپ  ترضح  زاب  یلو  ص ،)  ) یفطصم دمحم  رتخد  يا 

: درک ادص 
دادن . خساپ  ترضح  زاب  یلو  دومن ، لذب  نادنمزاین  هب  درک و  لمح  دوخ  يابع  هشوگ  رد  ار  تاکز  هک  یسک  رتخد  يا 

: درک ادص 
دادن . خساپ  زاب  یلو  درازگ ، زامن  دش و  هکئالم  تعامج  ماما  تعکر  ود  تعکر  ود  نامسآ  رد  هک  یسک  رتخد  يا 

: درک ادص 
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. متسه بلاط  یبا  نب  یلع  تیومع  رسپ  نم  وگب ، نخس  نم  اب  همطاف ، يا 
: لاق

: لاق یکب و  تکب و  هیلا و  ترظن  ههجو و  یف  اهینیع  تحتفف 
. بلاط یبا  نب  یلع  کمع  نبا  اناف  هنیدجت ، يذلا  ام 

: دیوگیم هضف 
: دومرف ع )  ) یلع ترضح  درک ، هاگن  ع )  ) نینمؤملاریما هب  درک و  زاب  مشچ  س )  ) ارهز ترضح 

. متسه بلاط  یبا  نب  یلع  تیومع  رسپ  نم  تسا ؟ روطچ  تلاح 
: تلاقف

، هارما تجوزت  تنا  ناف  جـیوزتلا ، هلق  یعل  ربصت  يدـعب ال  کنا  ملعا  انا  هنع و  صیحم  هنم و ال  دـبال  يذـلا  توملا  دـجا  ینا  معلا ، نبا  اـی 
امهناف نیرـسکنم ، نیبیرغ  نیمتی  ناحبـصیف  امههوجو ، یف  حـصت  نسحلاابا و ال  ای  هلیل . اموی و  يدـالوال  لـعجا  هلیل و  اـموی و  اـهل  لـعجا 

! امهضغبت امهلتقت و  همال  لیولاف  امهما ، نادقفی  مویلا  و  امهدج ، ادقف  سمالاب 
: دومرف س )  ) ارهز ترضح 

( رگید درم  ره  دـننام   ) وت هک  منادیم  نم  تسین و  نآ  زا  یهاگهانپ  هراچ و  زیرگ و  هک  یگرم  متـسه ، گرم  لاـح  رد  نم  ومع ، رـسپ  يا 
يارب ار  زورهنابش  کی  ترـسمه و  يارب  ار  زورهنابـش  کی  يدومن ، جاودزا  رگا  سپ  ینک ، ربص  ندرکن  جاودزا  رب  یناوتیمن  نم  زا  دعب 
نـسح ماما   ) نم میتی  دنزرف  ود  نآ  اریز  دنوش ، هتـسکشلد  بیرغ و  ادابم ، ات  نزم ، دایرف  نانآ  يور  رد  نسحلابا  يا  هد . رارق  نم  نادنزرف 

دنـشکیم و ار  ود  نآ  هک  یتما  رب  ياو  سپ  دنهدیم ، تسد  زا  ار  ناشردام  زین  زورما  دنداد و  تسد  زا  ار  ناشدج  زورید  ع ))  ) نیـسح و 
(957 ! ) دنریگیم لد  رد  ار  اهنآ  ضغب 

: لوقت تاشنا  مث 
قارفلا موی  وهف  عمدلا ، لبسا  يداه و  ریخ  ای  تیکب  نا  ینکبا 

قایتشا فیلح  احبصا  دقف  لسنلاب  کیصوا  لوتبلا ، نیرق  ای 
قارعلا فطب  يدعلا  لیتق  نت س  یماتیلل و ال  کبا  ینکبا و 

قارفلا موی  وهف  هَّللا  فلحی  يرایح  یماتی  اوحبصاف  اوقراف 
: دومرف دورس و  ار  راعشا  نیا  سپس 

. تسا ییادج  زور  زور ، نیا  هک  زیرب ، کشا  رگتیاده و  نیرتهب  يا  نک  هیرگ  نم  رب  ینک  هیرگ  یتساوخ  رگا 
نیـسح نسح و  ماما   ) ود نآ  اریز  ینک ،) راـتفر  بوخ   ) منادـنزرف اـب  هک  منکیم  شرافـس  ار  وت  س ،))  ) همطاـف رهوش  و   ) لوتب مدـمه  يا 

. دنتسه دنگوس  مه  نم  هب  قایتشا  رد  (ع ))
((، ع  ) نیـسح ماما  ، ) دوشیم هتـشک  قارع  نازوس  يارحـص  رد  نانمـشد  تسد  هب  هک  ار  یـسک  زگره  نک و  هیرگ  منامیتی  رب  زین  نم و  رب 

. نکم شومارف 
. تسا ییادج  قارف و  زور  زور ، نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندیدرگ ، هتشگرس  میتی و  دندش و  ادج  نم  زا  نانیا 

: تلاق
(: ع  ) یلع اهل  لاقف 

؟ انع عطقنا  دق  یحولا  و  ربخلا ، اذه  هَّللالوسر  تنب  ای  کل  نیا  نم 
: تلاقف
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: لاق ینار  املف  ضیبالا ، ردلا  نم  رصق  یف  ص )  ) هَّللالوسر یبیبح  تیارف  هعاسلا ، تدقر  نسحلاابا ، ای 
. قاتشم کیلا  یناف  هینب ، ای  یلا ، یمله 

: تلقف
. کئاقل یلا  کنم  اقوش  دشال  ینا  هَّللاو ،

: لاقف
. دهاع امل  یفوملا  و  دعو ، امل  قداصلا  وه  و  يدنع . هلیللا  تنا 

: دیوگیم هضف 
: دومرف س )  ) ارهز ترضح  هب  ع )  ) یلع ترضح 

؟ تسا هتسبرب  تخر  ام  زا  یحو  هک  یلاح  رد  يوریم ، ایند  زا  هک  يراد  ربخ  اجک  زا  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 
: درک ضرع 

ضحم هب  مدـید . دیفـس  دـیراورم  زا  یخاک  رد  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  مبوبحم  متفر و  باوخ  هب  مدیـشک و  زارد  الاح  نیمه  نسحلاابا ، يا 
: دومرف دید  ارم  هکنیا 

: مدرک ضرع  ناشیا  هب  زین  نم  متسه . وت  قاتشم  یلیخ  هک  ایب ، نم  دزن  مزیزع ، رتخد  يا 
. تسا رتشیب  امش  تاقالم  هب  نم  قایتشا  دنگوس ، ادخ  هب 

: دومرف
. دنکیم افو  دوخ  نامیپ  هب  وگتسار و  دوخ  هدعو  رد  راوگرزب  نآ  دوب و  یهاوخ  نم  دزن  بشما  نیمه 

یندالا یلها  نم  کعم  یلع  لصیل  هرهطم و  هرهاط  یناف  ینع ، فشکت  ینلـسغف و ال  یبحن ، تیـضق  دـق  ینا  ملعاـف  سی ، تأرق  تنا  اذاـف 
(. ص  ) هَّللالوسر یبیبح  ینربخا  اذهب  يربق . یف  الیل  ینفدا  يرجا و  قزر  نم  یندالاف و 

هدـب و لسغ  ارم  سابل ) ریز  زا   ) سپ ماهتفر ،) ایند  زا  و   ) ماهدومن افو  دوخ  ناـمیپ  هب  نم  هک  نادـب  يدومن ، تئارق  ار  سی  هروس  یتقو  سپ 
يزور نانآ  هب  ارم  تدوم )  ) شاداپ دنوادخ  هک  یناسک  مناگتسب و  نیرتکیدزن  اهنت  متـسه و  هزیکاپ  كاپ و  نم  اریز  نزن ، رانک  ار  مسابل 

. داد ربخ  نم  هب  نینچ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  راپسب ، كاخ  هب  مربق  رد  هنابش  ارم  دنرازگب و  زامن  نم  رب  تسا  هدرک 
: یلع لاقف 

طونح هلضف  نم  اهتطنح  مث  هرهطم ، هرهاط  هنومیم  تناک  دقل  هَّللاوف ، اهنع . فشکا  مل  اهصیمق و  یف  اهتلسغ  اهرما و  یف  تذخا  دقل  هَّللاو ،
، نسح ای  هضف ، ای  هنیکـس ، ای  بنیز ، ای  موثلکما ، ای  تیدان : ءادرلا ، دقعأ  نا  تممه  املف  اهنافکا . یف  اهتجردا  اهتنفک و  و  ص )  ) هَّللالوسر

. هنجلا یف  ءاقللا  و  قارفلا ، اذهف  مکما ، نم  اودوزت  اومله  نیسح ، ای 
: دومرف ع )  ) یلع

. مدزن رانک  ار  نآ  مداد و  لسغ  شنهاریپ  رد  ار  وا  وا و  زیهجت  هب  مدرک  عورش  دنگوس  ادخ  هب 
مدرک هدامآ  ار  وا  نفک  مدومن و  طینحت  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  طونح  هدنامیقاب  زا  سپس  دوب ، هزیکاپ  كاپ و  هتسجخ و  دنگوس ، ادخ  هب 

: مدرک ادص  مدنبب ، ار  يرساترس ) و   ) ابع متساوخ  یتقو  متشاذگ . نفک  ياههعطق  نایم  رد  ار  وا  و 
ییادج نامز  نامز ، نیا  هک  دیرادرب ، هشوت  ناتردام  زا  دـیایب و  ع ،)  ) نیـسح يا  نسح ، يا  هضف ، يا  هنیکـس ، يا  بنیز ، يا  موثلکما ، يا 

. دومن دیهاوخ  تاقالم  وا  اب  تشهب  رد  رگید  تسا و 
ای نسحلاما ، ای  ءارهزلا ، همطاف  انما  یفطصملا و  دمحم  اندج  دقف  نم  ادبا  یفطنت  اترسحا ال  و  نایدانی : امه  و  ع )  ) نیسحلا نسحلا و  لبقاف 

: هل یلوق  مالسلا و  انم  هیئرقاف  یفطصملا ، دمحم  اندج  تیقل  اذا  نیسحلاما ،
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. ایندلا راد  یف  نیمیتی  كدعب  انیقب  دق  انا 
: دندرکیم ادص  هک  یلاح  رد  دندمآ ، ع )  ) نیسح نسح و  سپ 

فرطرب شوماخ و  هاگچیه  هک  ارهز  همطاف  نامردام  یفطـصم و  دمحم  ترـضح  نامدـج  نادـقف  رطاخ  هب  ام  یتحاران  ترـسح و  رب  ياو 
ناسرب وا  هب  ار  ام  مالس  يدومن ، تاقالم  یفطصم  دمحم  ترـضح  نامدج  اب  هک  یماگنه  نیـسح ، ردام  يا  نسح ، ردام  يا  دش . دهاوخن 

. میدش میتی  ایند  راد  رد  وت  زا  دعب  ام  هک  وگب  و 
(: ع  ) یلع نینمؤملاریما  لاقف 

، اهنع امهعفرا  نسحلاابا ، ای  يدانی : ءامـسلا  نم  فتاهب  ذا  ایلم و  اهردص  یلا  اهتمـض  اهیدی و  تدم  تنا و  تنح و  دـق  اهنا  هَّللا  دهـشا  ینا 
. بوبحملا یلا  بیبحلا  قاتشا  دقف  تاوامسلا ، هکئالم  هَّللاو  ایکبا  دقلف 

: دومرف ع )  ) یلع نینمؤملاریما 
ار ع ))  ) نیسح نسح و   ) ود نآ  درک و  زارد  ار  شیاهتسد  داد و  رس  هلان  تسیرگ و  تدش  هب  س )  ) ارهز همطاف  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ 

: درک ادن  نامسآ  زا  یفتاه  ناهگان  یلو  تفرگ ، هنیس  رد  یمارآ  هب 
ترـضح  ) بوبحم اریز  دندروآرد ، هیرگ  هب  ار  اهنامـسآ  هکئالم  هک  دنگوس  ادخ  هب  رادرب ، س )  ) همطاف يور  زا  ار  ود  نیا  نسحلاابا ، يا 

. تسا قاتشم  س ))  ) ارهز ترضح   ) دوخ بوبحم  رادید  هب  قح )
: لاق

ءادرلا  دقعا  تلعج  هردص و  نع  امهتعفرف 
: تایبالا هذهب  دشنا  انا  و 

لوکثلا یهدا  مطاف  كدقف  يدنع  ءایشالا  مظعا  کقارف 
لیبس ینسا  یضم  لخ  یلع  اوجش  حونا  هرسح و  یکبأس 
یلیلخ یکبا  مئاد  ینزحف  ینیدعسا  يدوج و  نیع ، ای  الا 

: دومرف ع )  ) یلع ترضح 
: مدورس ار  تایبا  نیا  لاح  نآ  رد  و  يرس ) ات  رس  و   ) ابع نتسب  هب  مدرک  عورش  متشادرب و  س )  ) ارهز همطاف  هنیس  يور  زا  ار  ود  نآ 

. تسا تبیصم  نیرتروآدرد  وت  نادقف  زیچ و  نیرتتخس  نیرتگرزب و  نم  دزن  وت  ییادج  همطاف ،) يا  )
. دومن مهاوخ  ییارسهحون  هودنا ، اب  تسیرگ و  مهاوخ  فسأت  یتحاران و  اب  دومیپ  ار  هار  نیرتالاو  هک  مزیزع  تسود  رب 

. میرگیم مزیزع  تسود  نادقف  رب  تسا و  هتسویپ  نم  هودنا  هک  نک ، مايرای  زیرب و  کشا  مشچ ، يا  ناه 
: يدان اهیبا و  ربق  یلا  اهب  لبقا  هدی و  یلع  اهلمح  مث 

و کیلع ، مالسلا  ینم ، هَّللا  هوفص  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا ، رون  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللا ، بیبح  ای  کیلع  مالـسلا  هَّللالوسر ، ای  کیلع  مالـسلا 
یلع هانزحاوف  تذـخا ، دـق  هنیهرلا  و  تدرتسا ، دـق  هعیدولا  نا  کئانفب و  کیلع  هلزانلا  کـتنبا  نم  کیدـلو و  کـیلا  ینم  هلـصاو  هیحتلا 

. هافسأاو مث  هانزحاوف ، ءارضخلا ، ینع  تدعب  ءاربغلا و  یلع  تدوسا  دقل  لوتبلا و  یلع  هدعب  نم  مث  لوسرلا 
: درک ادص  تشاذگ و  شراوگرزب  ردپ  ربق  دزن  تشادرب و  ار  س )  ) ارهز همطاف  ع )  ) نینمؤملاریما سپس 

دورد وت و  رب  مالس  ادخ ، يهدیزگرب  يا  وت  رب  نم  مالس  ادخ ، رون  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، بیبح  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس 
هودنا رب  ياو  سپ  دش ، هتفرگ  امش )  ) ورگ هدنادرگرب و  امش )  ) تناما هک  یتسار  هب  دش ، دراو  وت  تحاس  هب  هک  ترتخد  بناج  زا  نم و  زا 

، تسا هدیدرگ  رود  نم  زا  نامـسآ  هایـس و  نم  يارب  نیمز  هک  یتسار  هب  س ،))  ) ارهز ترـضح   ) لوتب رب  وا  زا  دعب  و  ادـخ )  ) لوسر رب  نم 
. نم فسأت  یتحاران و  هودنا و  رب  ياو  سپ 
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یف اهدحلا  اهاراو و  املف  راصنالا . نیرجاهملا و  نم  هفئاط  هئابحا و  هیلاوم و  هباحـصا و  هلها و  یف  یلع  یلـصف  هضورلا ، یلع  اهب  لدـع  مث 
: لوقی تایبالا  هذهب  اشنا  اهدحل ،

لیلع تامملا  یتح  اهبحاص  هریثک و  یلع  ایندلا  للع  يرا 
لیلقل مکدنع  یئاقب  نا  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل 

(958  ) لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  و 
یهورگ نارادتـسود و  یلاوم و  نارای و  ناگتـسب و  اب  هارمه  دنادرگرب و  ص ))  ) ادخ لوسر  رازم  و   ) هضور هب  ار  س )  ) ارهز همطاف  هاگنآ 

: دناوخ دورس و  ار  تایبا  نیا  تشاذگ ، دحل  رد  دومن و  نفد  ار  شترضح  یتقو  درازگ ، زامن  وا  رب  راصنا  نیرجاهم و  زا 
. دنیبیم تبیصم  گرم  ماگنه  ات  دنک  تبحاصم  ایند  اب  سک  ره  تسا و  رایسب  نم  رب  ایند  بئاصم  هک  منیبیم 

. دوب مهاوخ  مک  رایسب  امش  دزن  نم  هک  یتسار  هب  دوشیم و  لدبم  ییادج  هب  دنراد  دنویپ  مه  اب  هک  يزیزع  تسود  ود  ره  عامتجا 
. دوب دهاوخن  ینادواج  یتسود ، چیه  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  مداد ، تسد  زا  ص )  ) دمحا زا  دعب  ار  س )  ) همطاف هکنیا 

تداهش زا  لبق  س )  ) ارهز ترضح  ندید  باوخ 

نآ مدرک  تیاکـش  تما  تسد  زا  وا  هب  ار و  مردـپ  مدـید  باوـخ  رمع  رخآ  ياـهزور  رد  هک  دـناهدرک  لـقن  هتـسکش  وـلهپ  يوناـب  نآ  زا 
: دومرف نم  هب  ترضح 

(959 « ) بیرق نع  یلع  همداق  کنا  »
. ییآیم نم  يوس  هب  يدوز  هب  وت 

دندرب و اهنامسآ  هب  ار  وا  هک  تسا  اهنآ  شیپاشیپ  ردقلالیلج  هتشرف  ود  دنیآیم و  دورف  نیمز  هب  يرایسب  هکئالم  دنیبیم  باوخ  رگید  راب 
نآ زا  یلاع  ياهخاک  نیا  هک  دسرپیم  دندومن …  وا  هب  ار  العا  سودرف  ياهناتـسب  اهغاب و  دنداد و  ناشن  وا  هب  ار  یتشهب  هیلاع  ياهرـصق 

؟ تسیک
: دنیوگیم

. تسا امش  هب  قلعتم  هک  تسا  رثوک  رهن  نامه  نیا  تسا و  تشهب  هجرد  نیرخآ  هک  تسا  العا  سودرف  اجنیا 
: دسرپیم راوگرزب  هدیس  نآ 

؟ تسا اجک  مردپ 
: دنتفگ

: دومرف دیسوب و  ارم  یناشیرپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ارم  دش و  دراو  مردپ  هک  دیامرفیم  هظحل  نامه  دوشیم و  دراو  نونکامه 
؟ دوب هدومرف  هدعو  ادخ  هچنآ  يدید  مدنبلد  دنزرف 

رادیب باوخ  زا  تسا  امش  ناتسود  هب  قلعتم  هاگیاج  نیا  تسا و  امش  نادنزرف  ترهوش و  وت و  لزنم  خاک  نیا  تسا  یهلا  هدعو  نامه  نیا 
دهاوخ شتسد  زا  شرسمه  يدوز  هب  هک  تسناد  ع )  ) نایقتم يالوم  درک ، لقن  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  هب  ار  دوخ  نیریش  يایؤر  دش و 

: دناوخیم ار  اعد  نیا  ررکم  هک  دوب  باوخ  نیا  ندید  زا  سپ  دش . دهاوخ  لقتنم  العا  تشهب  هب  تفر و 
(. ص  ) دمحم یباب  ینقحلا  هنجلا و  ینلخدا  رانلا و  نع  ینحزحز  مهللا  ینثغاف  ثیغتسا  کتمحرب  مویق  ای  یح  ای 

نک دراو  تشهب  هب  نادرگ و  رود  منهج  شتآ  زا  ارم  ایادخ  راب  سرب  مدایرف  هب  سپ  مربیم  هانپ  وت  تمحر  هب  هدنیاپ  هدـنز و  دـنوادخ  يا 
. نادرگ قحلم  ص )  ) دمحم ترضح  مردپ  هب  ارم  و 
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هب ار  وت  یلاعت  دـنوادخ  ربمایپ  رتخد  يا  كاـقبا . هللا و  كاـفاع  دومرف  يو  هب  دـمآ و  شنیلاـب  هب  ع )  ) یلع ترـضح  لاـح  ناـمه  رد  یتقو 
. دراد هگن  یقاب  تمالس و 

. موشیم قحلم  وا  هب  هدومن و  تاقالم  ار  مردپ  يدوز  هب  نسحلاابا  ای  تفگ 

توبات نتخاس  روتسد 

: هدش تیاور 
: دومرف ( 960  ) ْسیَمُع تنب  ءامسا  هب  س )  ) همطاف

هچراپ ریز  زا  اهنآ  مسج  دنزادنایم و  اهنآ  هزانج  يور  ياهچراپ  هک  دننکیم  لمح  ار  نانز  هزانج  نآ  اب  هک  ار  هچنآ  منادیم  دنـسپان  نم 
يزیچ ایآ  هدش ، هتخادگ  مندب  تشوگ  ماهدـش و  فیعـض  نم  نز ، ای  تسا  درم  هک  دـهدیم  صیخـشت  دـید  ار  نآ  سک  ره  تسا و  ادـیپ 

. دناشوپب ارم  هک  يزاسیمن 
: تفگ ءامسا 

نآ لثم  یهاوخیم  رگا  دندوب ، هتخاس  دوب  ندب  هدنناشوپ  هک  ار  يزیچ  هزانج  لمح  يارب  هشبح  مدرم  ( 961  ) مدوب هشبح  رد  هک  نامز  نآ 
. مزاسب ار 

: دومرف س )  ) همطاف
. زاسب ار  نآ 

سپس درک و  راوتسا  تخت ، نآ  ياههیاپ  رب  ار  نآ  دیبلط و  امرخ  هخاش  زا  بوچ  دنچ  سپـس  تخادنا ، ور  هب  ار  نآ  دیبلط و  یتخت  ءامـسا 
: درک ضرع  س )  ) همطاف هب  و  دمآرد ) يرامِع  هیبش   ) دیشک نآ  يور  ياهچراپ 

. تسا هنوگ  نیا  هشبح ، مدرم  ياهتوبات 
: دومرف ءامسا  هب  دیدنسپ و  ار  نآ  س )  ) همطاف

. ناشوپب نآ  اب  ارم  دیزاسب و  نم  يارب  توبات  نیا  دننام  درادب ، ظوفحم  خزود  شتآ  زا  ار  وت  ادخ 
مّـسبت هاگچیه  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـیدنخ ، دـید  ار  توبات  نآ  س )  ) ارهز ترـضح  هک  یتقو  هدـش  لقن  و 

: دومرف دوب و  هدرکن  دنخبل ) )
(962 ! ) دوشیم درم  نز و  ندش  صخشم  عنام  هک  تسا  وکین  ابیز و  ردقچ  توبات ، نیا 

ایند كرت  رد  س )  ) ارهز ترضح  يوزرآ 

رتخد ناـج  لد و  رد  گرم ، يوزرآ  دروم  رد  همئـألا » هفرعم  یف  همغلا  فشک   » بحاـص متفه و  نرق  دـنمجرا  ياـملع  زا  یلبرا ، ثدـحم 
. تساههتکن هدنراد  رب  رد  نآ  ییوگزاب  هک  دراد  يرگنشور  دیفم و  تاحیضوت  نشور و  نایب  مالسا ، ردقیلاع  ربمایپ  تلیضف  اب  یمارگ و 

: دیوگیم يو  دوشیم . لقن  اجنیا  رد  راصتخا  تروص  هب  راتفگ  نآ  زا  ياهمش  ور  نیا  زا 
. تسا هدش  هداهن  شیوخ  تایح  يهمادا  هب  هقالع  تاذ و  بح  رب  رشب  تعیبط  »

. تسا شیوخ  یگدنز  تایح و  دنمقالع  قشاع و  نازیرگ و  گرم  زا  رشب  امومع 
کیرـش و مدرم  مومع  اب  هقالع  نیا  رد  دنتـسین و  ینثتـسم  هدعاق  نیا  زا  زاب  تلیـضف ، ردق و  تلالج  تمظع و  همه  نآ  اب  مه  یهلا  يایبنا 
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تشاد و ار  یگدـنز  همادا  تاـیح و  يوزرآ  مه  زاـب  شایگدـنز  تدـم  رمع و  لوط  همه  نآ  اـب  ع )  ) مدآ ترـضح  ناتـساد  دـناناسکی .
. تسا تقیقح  نیا  رب  یهاوگ  دوخ  درکیم ، رتشیب  یگدنز  ینالوط و  رمع  يوزرآ  لاعتم  دنوادخ  زا  هشیمه 

مدرم و توعد  هب  دوخ  موق  نایم  رد  لاس  اهنت 950  دیجم ، نآرق  حیرصت  هب  هک  دوب  يدح  رد  لاس  نس و  ظاحل  زا  هک  ع )  ) حون ترـضح 
. دوبن ریس  یگدنز  زا  زونه  دیسر  ارف  شلجا  یتقو  دوب ، لوغشم  دیحوت  قح و  هار  غیلبت 

؟ یتفای هنوگچ  ار  ایند  هک  دندیسرپ  وا  زا  رخآ  تاظحل  رد  نوچ  اریز 
: داد خساپ 

هب هقالع  تدـش  هلمج ، نیا  موهفم  و  دـنور » نوریب  رگید  رد  زا  دـنیآ و  نوردـنا  هب  رد  کی  زا  هک  رد ، ود  ياراد  مدـید  ياهناـخ  ار  اـیند  »
. دهدیم ناشن  دیحوت  يدانم  لاسنهک و  ربمغیپ  نآ  رظن  رد  ار  ایند  زا  ییادج  يراوشد  تایح و 

. دربن ایند  زا  ار  وا  تسا ، هدرکن  گرم  يوزرآ  شدوخ  وا  ات  هک  دوب  هتساوخ  یلاعت  قح  زا  ع )  ) میهاربا ترضح  ای  و 
لد تشاد و  وگتفگ  هجاحم و  توملاکلم  اب  رمع ، تاظحل  نیرخآ  ندیـسرارف  ماگنه  هب  ایند و  زا  تقرافم  رد  ع )  ) یـسوم ترـضح  ای  و 

. دیربیمن ایند  زا 
هب دندشیمن و  ریـس  ایند  زا  زاب  ماقم ، تمظع  نأش و  تعفر  هجرد و  ولع  دوجو  اب  هک  دوب  ماظع  يایبنا  لاوحا  زا  ياهمـش  طقف  اهنیا ، يرآ 

 … دنتشادن تبغر  یگدنز  عطق  تایح و  كرت 
دوب تایح  كرت  ایند و  زا  تقرافم  راظتنا  رد  قوش  روش و  اب  نانچ  یناوج ، ناوفنع  رد  كدـنا و  لاس  نس و  نآ  اب  س )  ) ارهز همطاـف  یلو 
ردـپ رب  رتدوز  هـک  دوـب  ناـمداش  لاحـشوخ و  رایــسب  درکیم و  یقلت  رورــس  نـشج و  ار  شردـپ  زا  شیوـخ  تـلحر  ربـخ  تفاـیرد  هـک 

هدش هداهن  تعیدو  هب  نانآ  رد  هک  تسا  ع )  ) تیبلها يونعم  یحور و  تمظع  رارـسا  زا  یکی  رما ، نیا  و  درک . دنهاوخ  لوزن  شراوگرزب 
(963 «. ) دراد صاصتخا  نانآ  هب  اهنت  هک  تسا  يرما  و 

، درک داریا  مدرم  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  هنیدـم و  دجـسم  رد  هک  يزیگناروش  هبطخ  نامه  نمـض  زین  دوخ  س )  ) همطاف ار  ینعم  نیمه 
. تسا هدومرف  نایب 

: دیوگیم دوخ  راوگرزب  ردپ  تلحر  نوماریپ  روشرپ ، هدنبوک و  راتفگ  نآ  رد  شترضح  هک  تروص  نیدب 
لابو رزو و  لمحت  ایند و  نیا  درد  جنر و  تقـشم و  زا  دومرف و  حور  ضبق  دوخ  راوج  يوس  هب  شیوخ  تفأر  تمحر و  اب  ار  وا  دنوادخ  »

(964 «. ) دومن دوخ  يدونشخ  ناوضر و  لومشم  تخاس و  هدوسآ  نآ 
عقاو رد  دشاب . ناهج  نیا  زا  لاقتنا  گرم و  هب  تبـسن  س )  ) ارهز یمومع  یلک و  هاگدید  هدننک  وگزاب  دناوتیم  دوخ  قیمع ، تالمج  نیا 
نیا زا  نتـسبرب  تخر  وا ، رظن  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  دـنکیم و  میـسرت  ار  س )  ) رهطا يارهز  ینیبناـهج  شرگن و  ینعمرپ ، نانخـس  نـیا 

. تسا قح  تفأر  تمحر و  راوج  هب  ندیسر  ایند و  تاقشم  زا  ییاهر  هار  نیرتیلاع  یقاب ، يوس  هب  نتفاتش  ناهج و 
هچنآ درگنیم . هلأسم  هب  هاگدید  نیمه  زا  زین  دوخ  گرم  دروم  رد  هک  تسا  یعیبط  دراد ، گرم  هب  تبسن  یهاگدید  نینچ  هک  یسک  اذل 

رد يونعم  یحور و  لماع  نامه  رب  راوتـسا ، يدـییأت  تقیقح  رد  دوشیم ، هدافتـسا  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  دروم  رد  س )  ) ارهز ناـیب  زا 
. ددرگ نامداش  زین  دوخ  تلحر  ربخ  ندینش  زا  ات  دوشیم  ثعاب  هک  تسوا  داهن 

نیا رد  دـمآرب  یمالـسا  تموکح  نینمؤملاریما و  تیالو  زا  عافد  رد  ناوت  ماـمت  اـب  س )  ) ارهز همطاـف  هک  یماـگنه  تسا  دراو  تیاور  رد 
ار ریدـغ  هثداـح  دـید و  راـنک  تموکح  زا  ار  ع )  ) نینمؤـملاریما هکنآ  زا  سپ  دـش . راـتفرگ  نوگاـنوگ  ياـهیراوگان  اهتبیـصم و  هب  ریـسم 

دوخ قوقح  زا  عافد  رد  دید و  لهاان  نادرمان  ناتـسد  رد  ار  دوخ  يداصتقا  قوقح  كدف و  هک  ماگنه  نآ  دید و  تقو  تما  هدش  شومارف 
يادـص زا  ار  مدرم  یتح  هک  هاگنآ  تفاین و  ینما  لحم  قفاـنم  ناـکاته  طـسوت  ار  تیبلـها  تمرح  میرح و  هکنآ  زا  سپ  تشگ و  دـیماان 

: تسا هدمآ  هایحلا  جهن  باتک  رد  دومن . ار  ادخ  لوسر  ادخ و  اب  تاقالم  يوزرآ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  دید  گنتلد  دوخ  ياههیرگ 
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: دومرف هداد و  ربخ  شیوخ  باحصا  هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  س )  ) ارهز ترضح  هاکناج  ياهمغ  اههوکش و  هرابرد 
، دنک تداهش  گرم و  يوزرآ  ادخ  زا  هتـشادرب ، اعد  هب  تسد  هک  دوشیم  نارگن  كانمغ و  اهتبیـصم ، اهالب و  جاوما  رد  نانچنآ  مرتخد  »

: دیوگیم
.« اعیرس یتافو  لجع  یهلا  یبأب  ینقحلاف  ایندلا  لهاب  تمربت  هایحلا و  تمئس  دق  ینا  بر  ای 

! اراگدرورپ )
نادرگ لصتم  ادخ  لوسر  مردپ  هب  ارم  ایادخ  ماهدید ، راوگان  ياهتبیصم  اهالب و  ناگدزایند ، زا  ماهدش و  نادرگ  يور  هتسخ و  یگدنز  زا 

(965 .( ) ناسرب دوز  ارم  گرم  و 

ایند كرت  تاظحل  رد  س )  ) ارهز ترضح  ناوارف  هودنا 

ار زیزع  يوناب  نآ  باصعا  زغم و  ناوارف ، ياههصغ  مغ و  راکفا و  هکلب  دوبن ، يرامیب  اهنت  س )  ) ارهز نوزفازور  یناوتان  يروجنر و  تلع 
راـکفا تشاد ، رـس  ریز  هب  دوب  هدـش  رپ  فـلع  زا  هک  یـشلاب  هدـیمرآ و  یتـسوپ  رب  شیوـخ  کـچوک  قاـطا  رد  هک  یهاـگ  دادیم ، راـشف 

؟ دندومن بصغ  ار  مرهوش  تفالخ  دندرکن و  انتعا  مردپ  ياهتیصو  هب  هنوگچ  هآ  دروآیم : موجه  ترضح  نآ  رب  نوگانوگ 
تبقاع دـش ، لیمحت  تلم  رب  يزابهلیح  روز و  هلیـسو  هب  هک  یتفالخ  دـنام . دـهاوخ  یقاب  تمایق  ات  تفالخ  بصغ  كانرطخ  موش و  راـثآ 

تسد زا  ار  یگرزب  يورین  هچ  هآ  دوب ، نیملـسم  ناهج  یگناگی  داحتا و  نیملـسم ، تمظع  مالـسا و  یقرت  تفرـشیپ و  تلع  درادن . یبوخ 
! دنداد

ریسم رد  ار  مالـسا  ناهج  دندومن . لیدبت  هدنکارپ  ياهورین  هب  ار  مالـسا  ردتقم  دحاو و  يورین  دندناشک ، ناشدوخ  لخاد  رد  ار  تافالتخا 
تابرـض رثا  رد  ماهداتفا و  يرامیب  رتسب  رد  هک  مربمغیپ  زیزع  همطاف و  نامه  نم  ایآ  هآ  دـنتخادنا . تلذ  یگدـنکارپ و  فعـض و  یناوتان و 

!؟ منکیم هدهاشم  نایعلاب  ار  گرم  ملانیم و  درد  زا  تما  نیمه 
؟ دش هچ  ربمغیپ  ياهشرافس  همه  نآ  سپ 

يارب تسا  راچان  هک  هدش  راتفرگ  یعـضو  رد  مراد  غارـس  وا  رد  هک  یتردق  تعاجـش و  همه  نآ  دوجو  اب  هک  منک  هچ  ار  ع )  ) یلع ایادـخ 
؟ دنک رایتخا  توکس  شعورشم  قح  بصغ  لابق  رد  دراذگب و  تسد  يور  رب  تسد  مالسا  حلاصم  ظفح 

؟ منک هچ  ار  میتی  ناکدوک  اما  مباییم ، تاجن  هصغ  مغ و  زا  موریم و  ایند  زا  یناوج  راگزور  رد  هدش و  کیدزن  نم  گرم  هآ 
زا اهراب  نم  دمآ ، دهاوخ  دراو  منازیزع  رس  رب  یتابیصم  هچ  هآ ، دنوشیم . تسرپرـس  یب  میتی و  ع )  ) مموثلکما بنیز و  نیـسح و  نسح و 

: دومرفیم هک  مدینشیم  مردپ 
. منیب یم  ار  شمئالع  راثآ و  نونکا  مه  دنناسریم . لتق  هب  ریشمش  اب  ار  تنیسح  دننکیم و  مومسم  ار  تنسح 

هنیـس هـب  ار  نـسح  یهاـگ  تـخیریم . کـشا  شتابیـصم  يارب  دیــسوبیم و  ار  شیوـلگ  ریز  تـفرگیم و  ار  کـچوک  نیــسح  یهاـگ 
دروآیم و دای  هب  ار  موثلکما  بنیز و  ياسرف  تقاط  ثداوح  هدنیآ و  ياهیراتفرگ  یهاگ  دزیم . هسوب  شموصعم  ياهبل  رب  دینابسچیم و 

. تسیرگیم نانآ  يارب 
. دشیم رتفیعض  رتروجنر و  زورب  زور  دادیم و  جنر  ار  زیزع  يارهز  هک  دوب  هدننک  تحاران  راکفا  نیا  لاثما  يرآ 

: دومرف ع )  ) یلع درکیم ، هیرگ  تافو  ماگنه  رد  س )  ) همطاف هک  هدش  دراو  تیاور  رد 
؟ ینکیم هیرگ  ارچ 

: داد خساپ 
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. منکیم هیرگ  وت  هدنیآ  ياهيراتفرگ  يارب 
: دومرف

(966 . ) تسین مهم  نم  دزن  رد  روما  هنوگ  نیا  دنگوس  ادخ  هب  نکن ، هیرگ 

تداهش هظحل  رد  ص )  ) ربمایپ تمُا  هرابرد  س )  ) ارهز ترضح  شیامرف 

: دیوگ ءامسا 
: دیوگیم هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  ترضح  مدید 

نم رب  هک  یهودنا  یـضترم و  یلع  مرهوش  هب  تشاد و  نم  هب  تبـسن  هک  یقایتشا  قوش و  یفطـصم و  دـمحم  ترـضح  قح  هب  اراگدرورپ 
دناهمطاف و نارتخد  هک  منارتخد  هب  نم و  هب  تبسن  شیگدرسفا  ترسح و  دیهش و  نیـسح  هب  نم و  رب  شاهیرگ  یبتجم و  نسح  هب  دراد و 

ناشدراو تشهب  هب  یئاـشخبب و  ار  ناـنآ  هدومرف و  محرت  دـمحم  ترـضح  تما  ناراـکهنگ  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  نم ، رب  ناـشمتام  هآ و 
(967 . ) یشابیم نیمحارلا  محرا  ناگدنوش و  لاؤس  نیرتیمارگ  وت  هک  يزاس 

س)  ) ارهز ترضح  يایاصو 

رانلا قح و  هنجلا  نا  هللالوسر و  ادمحم  نا  هللا و  هلا  هلا  نا ال  دهشت  یه  هلالوسر و  تنب  همطاف  هب  تصوا  ام  اذه  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ایندـلا و یف  کل  نوکال  کنم  هللا  ینجوز  دـمحم  تنب  همطاف  انا  یلع  ای  روبقلا  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیرـال  هیتآ  هعاـسلا  نا  قح و 

یلع ءارقا  هللا و  کعدوتـسا  ادـحا و  ملعت  لیللاب و ال  ینفدا  یلع و  لصو  لیللاب  ینفک  ینلـسغ و  ینطنح و  يریغ  نم  یب  یلوا  تنا  هرخالا 
(968 . ) همایقلا موی  یلا  مالسلا  يدلو 

هللالوسر دمحم  ترضح  تلاسر  یلاعتیراب و  تاذ  ییاتکی  یگناگی و  هب  دهدیم  تداهش  وا  ادخ و  لوسر  رتخد  همطاف  تیصو  تسا  نیا 
زور نآ  رد  ادخ  دمآ و  دـهاوخ  تسا و  شیپ  رد  تمایق  کش  نودـب  تسا و  قح  منهج  شتآ  تسا و  قح  تشهب  هک  دـهدیم  یهاوگ  و 

! یلع ای  دزیگنایمرب . اهربق  زا  ار  همه 
نم رب  سک  ره  زا  وت  وت ، نآ  زا  مشاب و  وت  رـسمه  ترخآ  اـیند و  رد  اـت  دروآرد  وت  جاودزا  هب  ارم  دـنوادخ  هک  مدـمحم  رتخد  همطاـف  نم 

هب ار  وت  نکم . علطم  نم  نفد  زا  ار  یسک  راپـسب و  كاخ  هب  بش  نک و  منفک  هنابـش  هدب و  لسغ  بش  نک و  طونح  هنابـش  ارم  يرتکیدزن 
. ناسرب تمایق  زور  ات  منادنزرف  هب  نم  مالس  مراپسیم و  ادخ 
: تفگ ع )  ) یلع هب  س )  ) ارهز هک  دراد  تایاور  زا  یضعب  رد 

. میامن تقرافم  وت  زا  هک  نآ  زج  تشذگ  دهاوخن  یتعاس  دراد  گرم  يانمت  ملد  مع  نبای 
: دومرف ع )  ) یلع

زا ار  هناخ  همطاف و  رـس  يـالاب  تسـشن  ع )  ) یلع نک  ناـیب  يراد  لد  رد  هچ  ره  یهاوخیم و  هچنآ  هب  نک  تیـصو  ادـخ  لوسر  رتخد  يا 
: درک ضرع  همطاف  دوبن  یسک  یلع  همطاف و  زج  درک  یلاخ  هناگیب 

زا وت  اب  ترشاعم  رد  زگره  و  ماهدومیپن . تنایخ  هار  وت  اب  ییوشانز  یگدنز  رد  ماهتفگن و  غورد  امـش  هب  یگدنز  رد  هاگچیه  مع  رـسپ  يا 
ماهدوب . وت  نامرف  عیطم  هتسویپ  ماهدشن و  دراو  تقرافم  رد 

: دومرف ع )  ) یلع
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زا زین  نم  یـسک ، ره  زا  رتیمارگ  رتراکوکین و  رتراگزیهرپ و  رتاناد و  ییوگتـسار و  يوناب  وت  ادخ ) لوسر  رتخد  يا   ) ادـخ هب  مربیم  هانپ 
ربمغیپ تلحر  زا  هک  تسا  یتبیصم  دیدجت  نم  رب  وت  نادقف  تسا ، راوگان  تخـس  نم  رب  وت  قارف  ماهدوب و  كانمیب  وت  اب  تفلاخم  رد  ادخ 

هیرگ هب  ود  ره  لاح  نآ  رد  دـهد  تیلـست  ارم  دـناوتیمن  زیچ  چـیه  هک  تسا  نانچ  نم  رب  وت  قارف  تبیـصم  مسق  ادـخ  هب  دـش  دراو  نم  رب 
. دنتخیر کشا  راز  راز  یتدم  دنداتفا و 

. راذگب نم  هنیـس  يور  ار  تتـسد  ایب و  رتولج  مع  رـسپ  درک  ضرع  ع )  ) یلع هب  س )  ) ارهز دـش ، تولخ  قاطا  نوچ  هک  دناهتـشون  یـضعب 
: دومرف ع )  ) یلع شاب . یضار  نم  زا  مع  رسپ  درک  ضرع  هاگنآ  درک  لمع  ار  وناب  نآ  شهاوخ  ع )  ) یلع

. دشاب یضار  وت  زا  زین  يادخ  میضار  وت  زا  ناج  ارهز 
یگتسخ و اب  دز و  یلیس  نم  تروص  هب  نمشد  هک  يزور  مهاوخیم  تیاضر  امـش  زا  يزیچ  هچ  زا  نم  ینادیم  ناج  یلع  هن  درک  ضرع 
متفگ و نخس  امش  اب  يدنت  اب  ینآرق  يروآعمج  لوغشم  ياهتـسشن و  هرجح  جنک  رد  وت  مدید  لزنم  مدمآ  هدرـسفا  حور  ینامـسج و  درد 

! بلاطیبا نبای  متفگ  امش  هب 
! بلاط یبا  رسپ  يا 

 … هدرک يدعت  ترسمه  هب  نمشد  ياهتفرگ  رارق  هرجح  محر  رد  نینج  لثم  ياهتسشن و  هرجح  جنک  رد 
اب دنابسچ و  هنیس  هب  ار  همطاف  رس  نایقتم  يالوم  شاب . یـضار  نم  زا  مهاوخیم  تیاضر  وت  زا  کنیا  مدرک  شاخرپ  وت  اب  مدوب و  رادهصغ 

: دومرف ینابرهم 
کـشا هک  یلاـح  رد  وناـب  نآ  درک . مهاوخ  ارجا  هک  وگب  یهاوخیم  هچره  دنـشاب  یـضار  وت  زا  لوسر  ادـخ و  میـضار  وـت  زا  ناـج  ارهز 

هماـما  ) ینک جـیوزت  ار  هماـما  نم  رهاوخ  رتخد  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  دـهد  ریخ  يازج  ار  وت  دـنوادخ  میمارگ  رهوش  تفگ  تخیریم 
نیرتهب درک و  دـهاوخ  یناـبرهم  نم  نادـنزرف  هب  هماـما  اریز  دوب ) هدرک  توف  ردـپ  ناـمز  رد  شرداـم  هک  دوب  هللالوسر  تنب  بنیز  رتـخد 

. دشاب هتشاد  هناخ  رد  ینز  تسا  ریزگان  مه  درم  تسا و  اهنآ  راتسرپ 
: تفگ هک  دوب  نیا  شرسمه  هب  س )  ) ارهز ترضح  يایاصو  هلمج  زا 

شیارب ار  نآ  فصو  هک  تساوخ  يو  زا  ع )  ) ماما دناهداد و  ناشن  نم  هب  ار  نآ  تروص  ناگتشرف  هک  زاسب  یتوبات  نم  يارب  مزیزع  رهوش 
. دیامن لمع  شاهتساوخ  قبط  ات  دنک  نایب 

: تفگ زاب  تسین و  مالسا  گرزب  يوناب  نآ  تیصو  نتم  رد  توبات  فصو  هک  دناهتشون  نیخروم 
. دوشن رضاح  نم  هزانج  هب  سکچیه  هک  تسا  نیا  مرگید  تیصو  مرسمه 
. مرفنتم دندومن  بصغ  ارم  قح  دندرک و  متس  نم  هب  هک  مدرم  نیا  زا  نم 

دنناوخب زامن  دنوش و  رضاح  نم  هزانج  رب  یسک  ناشناراداوه  موق و  نیا  زا  هدن  هزاجا  دنتسه  ص )  ) ادخ لوسر  نمشد  نم و  نمـشد  اهنیا 
(969 . ) دنشاب ربخیب  نم  نفد  زا  ات  راپسب  كاخ  هب  تفر  باوخ  هب  مدرم  ناگدید  هک  هاگنآ  بش  یکیرات  رد  ارم  یلع  ای 

س)  ) ارهز ترضح  تداهش  يرامیب و  للع 

ریما يرادزار  دوجو  اب  خلت و  ياهدادیور  نآ  زا  سپ  شایحور  تیعضو  یمسج و  طیارش  نتشاد  ناهن  هب  ترضح  نآ  شرافـس  دوجو  اب 
يروآدای هب  مزال  دـندش . هاگآ  ترـضح  نآ  طیارـش  زا  ناگمه  دـیدرگ و  رـشتنم  هنیدـم  رد  ناوناب  يوناب  يرامیب  ربخ  ماجنارـس  نانمؤم ،

بآ ار  شرکیپ  دادیم و  جنر  تخس  ار  وا  هچنآ  هکلب  دسرب ، اوادم  لباقریغ  هک  تشادن  تیاکش  یتخـس  يرامیب  زا  س )  ) همطاف هک  تسا 
زا هتـساخرب  يرامیب  جـنر و  رب  هک  دوب  اهراشف  نیا  دـشیم و  هدوزفا  نآ  رب  زور  ره  هک  دوب  ییاهجنر  اهتبیـصم و  اهدرد و  جاوما  درکیم ،
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. دناشکب تداهش  رتسب  هب  ار  یتیگ  زارفرس  يوناب  ات  درکیم  کمک  شاهناخ ، هب  شروی  رد  هدراو  تامدص 
زا توارط  یباداش و  لاوز  يرامیب و  تدـش  ثعاب  هک  دوب  یلماوع  زا  زین  ترـضح  نآ  رب  رایـسب  هیرگ  ردـپ و  گوس  راشف  اهنیا  راـنک  رد 
رد یعاجترا  لوحت  زین  اهامنناملـسم و  زا  یخرب  هنادرمناوجان  عضاوم  تنوشخ و  متـس و  دـیاب  دـشیم و  وا  دوجو  زورفاناهج  دیـشروخ 

اهدرد و راشف  هک  درمـشرب  یلماوع  زا  زین  ار  تیلهاـج  عاـجترا و  دوس  هب  طیارـش  عاـضوا و  رییغت  اـهراک و  ینوگرگد  یـسایس و  متـسیس 
شیپ برغم  قفا  يوس  هب  ار  یتـسه  ناـهج  يوناـب  نیرتهدازآ  نیرتدنمـشیدنا و  دوجو  دیـشروخ  تخاـسیم و  رتـشیب  هظحل  ره  ار  اـهجنر 

. دربیم
تخـس تامدص  ندمآ  دراو  رب  هوالع  هک  دش  هدرـشف  راوید  رد و  نایم  ياهنوگ  هب  شاهناخ  هب  بصاغ  تلود  نامیخژد  شروی  رد  همطاف 

دولآنوخ حورجم و  ار  شندب  دمآ ، دورف  شرهطم  رکیپ  رب  هک  يدادیب  ياههنایزات  دیدرگ و  طقـس  زین  يو  نینج  شاهیامنارگ ، دوجو  رب 
شایتوکلم حور  ناج و  مسج و  هک  دمآ  دراو  وا  رب  يرگید  دیدش  تابرض  زین  و  داهن . ياجرب  ندب  نینزان  نآ  رد  یقیمع  راثآ  تخاس و 

. درزآ تدش  هب  ار 
ياهراک ماـجنا  زا  هدـناشک و  يراـمیب  رتسب  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  كاـندرد  ياهدادـیور  روما و  نیا  همه  يرآ 

. دنتشادزاب شیوخ 
: دومرف هبعش  نب  هریغم  هب  باطخ  هیواعم  روضح  رد  هرظانم  سلجم  کی  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  ترضح 

ص)  ) هَّللالوسر تنب  همطاف  تبرـض  يذـلا  تنا   … « ) درک طقـس  ار  شاهچب  وا  هکنیا  ات  یتخاس ، حورجم  مودـصم و  هدز و  ار  مرداـم  وت  »
(970 … ( ) اهنطب یف  ام  تقلا  اهتیمدا و  یتح 

: دنیامرفیم س )  ) همطاف تداهش  يرامیب و  تلع  دروم  رد  رتشیب  حیرصت  اب  ع )  ) قداص ماما  ترضح  و 
(971 . ) ادیدش اضرم  کلذ  نم  تضرم  انسحم و  تطقساف  هرماب  فیسلا  لعنب  اهزکل  لجرلا  یلوم  اذفنق  نا  اهتافو  ببس  ناک  و 

رتسب هب  تهج  نیا  زا  مردام  تشک و  ار  شاهچب  هدز و  ار  وا  ریـشمش  فالغ  اب  مود ) هفیلخ  مالغ   ) ذـفنق هک  دوب  نیا  همطاف  تداهـش  ببس 
. داتفا يرامیب 

س)  ) ارهز ترضح  تافو  تیفیک 

: دومرف هملسما  هب   - 1
قاتا طسو  رد  ار  شرتسب  داد  روتـسد  دیـشوپ ، یکاپ  هماج  درک و  لسغ  دروآ ، ار  بآ  هملـسما  منک ، لسغ  نادـب  ات  نک  هداـمآ  یبآ  میارب 

(972 . ) تشاذگ شتروص  ریز  ار  شتسار  تسد  دیباوخ و  هلبق  هب  ور  شتسار  فرط  هب  دنارتسگب ،
: هک هدمآ  يرگید  تیاور  رد   - 2

: دومرف ءامسا  هب  ترضح 
: دومرف سپس  هدرک و  لسغ  نآ  اب  دعب  نک ، هدامآ  میارب  یبآ 

: دومرف هدیشوپ و  ار  اهنآ  هدب ، نم  هب  ار  مدیدج  ياههماج 
تاجانم مراگدرورپ  اب  مهاوخیم  ورب ، نوریب  اجنیا  زا  هتشاذگ و  اهنت  ارم  راذگب و  مرس  ریز  روایب و  میارب  اج  نالف  زا  ار  مردپ  طونح  هیقب 

. منک
: دیوگیم ءامسا 

نامسآ يوس  هب  تسد  مدید  مدش  دراو  دنیبن  ارم  هک  يروط  هب  هتسهآ  مدینشیم ، ار  ترـضح  نآ  تاجانم  يادص  مدش و  نوریب  قافتا  زا 
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: دیوگیم هدرک و  زارد 
یبتجم و نسح  هب  نم و  رب  شهودنا  یـضترم و  یلع  مرهوش  هب  تشاد و  نم  رادید  هب  هک  یقایتشا  یفطـصم و  دـمحم  قح  هب  اراگدرورپ 

نم رب  هک  یهودنا  مغ و  دنـشابیم و  همطاف  نت  هراپ  هک  منارتخد  هب  نم و  رب  شترـسح  یگدرمژپ و  دیهـش و  نیـسح  هب  نم و  رب  شاهیرگ 
نیرتراوگرزب وت  هک  ینک  دراو  تشهب  هب  يزرماـیب و  ار  ناـنآ  یئاـمرف و  محرت  دـمحم  تما  ناراـکهانگ  رب  هک  مهاوـخیم  وـت  زا  دـنراد ،

(973 . ) ینانابرهم نیرتنابرهم  ناگدنوش و  لاؤس 
: تفگ و   - 3

، دوخ ردپ  يوس  هب  نم  هک  نادب  مدادن  یباوج  رگا  بوخ و  رایـسب  هک  مداد  ار  وت  خساپ  رگا  ناوخب ، ارم  دعب  راذگاو و  دوخ  هب  ارم  يردق 
. متفر مراگدرورپ ) ای  )

رتخد يا  یفطـصم ، دـمحم  رتـخد  يا  دز  ادـص  دینـشن ، یباوج  دز و  ادـص  دـعب  تشاذـگاو و  دوخ  لاـح  هب  ار  ترـضح  ياهظحل  ءامـسا 
رتخد يا  هدراذـگ ، ياپ  نیمز  ياه  گیر  يور  رب  هک  یـسک  نیرتهب  رتخد  يا  دـندش ، رادهدـهع  ار  وا  لمح  نانز  هک  یـسک  نیرتیمارگ 

ترـضح تروص  يور  زا  ار  هماج  نوچ  دـماین  یباوج  اما  دـش ، کـیدزن  رتمک  اـی  ناـمک و  ریت  ود  هلـصاف  هب  شراـگدرورپ  هب  هک  یـسک 
: تفگ دیسوبیم  ار  ناشیا  هک  یلاح  رد  تخادنا و  ترضح  يور  هب  ار  دوخ  تسا ، هتسب  رب  تخر  ایند  زا  درک  هدهاشم  تشادرب ،

زا هدز و  كاچ  نابیرگ  هاگنآ  ناسرب ، ترـضح  نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  مالـس  یتفر  ادـخ  لوسر  تردـپ  دزن  هک  ماـگنه  نآ  همطاـف 
: دنتفگ هدیسر و  وا  هب  نینسح  دمآ ، نوریب  هناخ 

؟ تسا اجک  ام  ردام  ءامسا 
هتفر ایند  زا  دید  داد ، ناکت  ار  ترـضح  ع )  ) نیـسح هدیـشک  زارد  ترـضح  دندید  هدش  قاتا  دراو  نانآ  دادـن ، یباوج  دـش و  تکاس  يو 

: دومرف تسا ،
. دهد شاداپ  ردام  تبیصم  رد  ار  وت  دنوادخ  ردارب  يا 

: تفگیم دیسوبیم و  یهاگ  هتخادنا و  ردام  يور  رب  ار  دوخ  نسح 
: تفگیم دیسوبیم و  ار  ترضح  ياهاپ  هدمآ و  ولج  نیسح  دوش و  ادج  مندب  زا  حور  هک  نآ  زا  شیپ  وگب  نخس  نم  اب  ردام  يا 

. نک تبحص  نم  اب  مریمب  دوش و  رجفنم  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  منیسح ، ترسپ  نم  ردام  يا 
: تفگ اهنآ  هب  ءامسا 

: دندزیم ادص  هتفر و  نوریب  لزنم  زا  ود  نآ  دینک ، رادربخ  ناتردام  گرم  زا  ار  وا  ع )  ) یلع ناتردپ  دزن  دیورب  ادخ  لوسر  نادنزرف  يا 
ترضح دندرک ، رادربخ  ار  ع )  ) یلع هتفر و  دجـسم  هب  دعب  دش ، دیدجت  وت  تلحر  تفر  ایند  زا  نامردام  هک  زورما  هادمحا ، ای  هادمحم  ای 

: تفگ نینچ  دمآ و  شوه  هب  وا  رب  بآ  ندیشاپ  اب  تفر و  شوه  زا  س )  ) همطاف توف  ربخ  ندینش  اب 
بجوم یـسک  هچ  وت  زا  دـعب  مدـشیم ، هداد  يرادـلد  وت  هلیـسو  هب  هشیمه  نم  میئوگب ، تیلـست  یـسک  هچ  هب  دـمحم  ترـضح  رتـخد  يا 

. دش دهاوخ  نم  تیلست  يرادلد و 

ع)  ) نینسح تالاح  و  ع )  ) یلع هب  س )  ) ارهز ترضح  تداهش  ربخ 

: دیوگیم ءامسا 
 … ناردام نیرتهب  رتخد  يا  ناربمایپ ، نیرتهب  رتخد  يا  یفطـصملا  دمحم  تنب  ای  متفگ  دادن  باوج  مدز ، ادـص  ار  میوناب  یتاظحل  زا  سپ 
اب ءامـسا  تسا  هدرک  زاورپ  توکلم  ملاع  هب  شرهطم  حور  هک  مدـید  متـشادرب  شکرابم  يور  زا  ار  شوپور  مدـمآ و  دـماین  باوج  نوچ 
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: دندومرف دندش و  دراو  ع )  ) نینسح هاگان  هک  مدیلانیم  هدز  كاچ  نابیرگ  شارخلد ، هرظنم  نیا  ندید 
؟ انما نیا  ءامسا 

؟ تسا اجک  ام  ردام 
هدرک و نوریب  لد  زا  هآ  دـنتفای ، ناـجیب  ار  رداـم  دـندش و  رداـم  هرجح  دراو  س )  ) ارهز نادـنزرف  تفگیمن  يزیچ  دوب و  تکاـس  ءامـسا 

: تفگیم هدیسوب و  ار  وا  هتخادنا  ردام  يور  ار  دوخ  ع )  ) نسح هاگنآ  دنتفگ  تیلست  ار  رگیدکی 
ياهاپ ع )  ) نیسح هاگنآ  دنک و  تقرافم  مندب  زا  حور  هک  نآ  زا  شیپ  نزب  فرح  نم  اب  ردام  یندب . یحور  قرافی  نا  لبق  ینیملک  هاما  ای 

: تفگیم هتفرگ و  شوغآ  رد  ردام 
. توماف یبلق  عدصنی  نا  لبق  ینیملک  نیسحلا ، کنبا  انا  هاما  ای 

لوسر ناگشوگرگج  تفگیم  هداد و  يرادلد  اهنآ  هب  ءامسا  دتفیب  راک  زا  ملد  هکنآ  زا  شیپ  نزب  فرح  نم  اب  منیسح  تدنزرف  نم  ردام 
هدروآرب : دایرف  دندیود و  دجسم  فرط  هب  هناخ  زا  اهنآ  دیهد . ربخ  ار  ناتردپ  ردام  تافو  يارجام  زا  دجسم و  رد  دیورب  ص )  ) ادخ

! هادمحا ای  هادمحم  ای 
. انما تتام  ذا  کتوم  انل  ددج  مویلا 

! گرزب ربمایپ  يا 
! ادخ لوسر  يا 
! یمارگ دج  يا 

هب ار  ناشردام  توف  هتفر و  دجسم  فرط  هب  سپس  درک . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  ام  ردام  دش  هزات  ام  رب  امـش  قارف  غاد  رگید  راب  زورما 
شوه هب  نوچ  دندیـشاپ  شکرابم  تروص  هب  بآ  درک  شغ  راوگان  هثداح  نیا  ندینـش  زا  نایقتم  يالوم  دـنداد . ربخ  ناـشراوگرزب  ردـپ 

: دومرف دمآ 
! دمحم تنب  ای  ءازعلا  نمب 

؟ تفگ دیاب  تیلست  تبیصم  نیا  رد  یسک  هچ  هب  ادخ  لوسر  رتخد  يا 
( 974 ( ؟ كدعب نم  ءازعلا  میفف  يزعتا  کب  تنک 

نیا لد  زوس  مشچ و  کشا  اب  مهد . تیلـست  ار  دوخ  یـسک  هچ  هب  وت  زا  دـعب  مدادیم  یلـست  وت  هب  ار  ممغ  هودـنا و  نم  ءاـسنلا  هدیـس  يا 
: دیلانیم هنوگ 

لیلق قارفلا  نود  يذلا  لک  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل 
(975  ) لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا  دعب  همطاف  يداقتفا  نا  و 

. دتفین ییادج  ناتسود  نیب  هک  دتفایم  قافتا  مک  ًاساسا  دوشیم و  لصاح  قارف  تسود  ود  زا  یعامتجا  ره  نایم 
. دنامیمن ناسنا  يارب  تسود  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیرتهب  ع )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  ار  همطاف  مندرک  مگ 

يراپسکاخ ردام و  اب  عادو  مسارم 

: دناهتشون یضعب 
. تسا هتشادن  يزاین  لسغ  هب  ندوب  هرهاط  رطاخ  هب  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  هک 

: دومرف ع )  ) قداص ماما 
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هچناـنچ دـهد  لـسغ  ار  وا  يرگید  موصعم ، زج  دـیابن  دوب  هموـصعم  هقیدـص و  وا  اریز  داد ؛ لـسغ  ار  ارهز  همطاـف  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما 
(976 . ) دادن لسغ  یسک  ع )  ) یسیع زج  ار  میرم  ترضح 

: دناوخ ار  اعد  نیا  تخیر  شرهطم  ندب  رب  روفاک  نوچ  ع )  ) ماما
دمحم نیب  اهنیب و  عمجا  اهتجرد و  لعا  اهناهرب و  مظعا  اهتجح و  اـهنقل  مهللا  کـقلخ  نم  کـتریخ  کـلوسر و  تنب  کـتما و  اـهنا  مهللا 

(. (ص
ار شاهجرد  راد و  گرزب  ار  شناهرب  نک و  شنیقلت  ار  شتجح  اهلاراب  وت  قلخ  نیرتهب  وت و  ربمغیپ  رتخد  وت و  زینک  تسا  نیا  راـگدرورپ 

. رادب هجرد  کی  رد  تبیبح  اب  ار  وا  و  ص )  ) دمحم نیب  وا و  نیب  نک  عمج  ربب و  الاب 
سپـس تخادـنا ، اـهنآ  يور  رب  ار  اـبع  دـیناشوپ و  نفک  هچراـپ  تفه  رد  درک و  طونح  ار  وا  ص )  ) هَّللالوسر هدـنامیقاب  طونح  زا  هاـگنآ 

. دنریگرب هشوت  ردام  زا  رگید  راب  دنبایب و  ات  درک  ادص  ار  شنادنزرف 
: دز ادص  ع )  ) یلع

هنجلا یف  ءاقللا  قارفلا و  اذهف  ءارهزلا  مُکُِما  نِم  ادَّوََزت  اوُّملَه و  نیسح  ای  نسح  ای  هضف  ای  بنیز ، ای  موثلکما ، ای 
. تسا تشهب  رد  يدعب  تاقالم  تسا و  رخآ  رادید  نیا  هک  دیرادرب  هشوت  ارهز  ناتردام  زا  دیئایب 

هدـید کـشا  هب  ار  لد  هودـنا  مادـک  ره  راوگرزب  يوناـب  نآ  نادـنزرف  دـندیلانیم ، رداـم  ِرهطم  دـسج  راـنک  دـندمآ  ع )  ) نیـسح نسح و 
: دنتفگیم هدناشنورف و 

: دیامرفیم ع )  ) نینمؤملاریما میدش ، میتی  وت  زا  دعب  ام  هک  وگب  امن و  غالبا  وا  هب  ار  ام  مالس  يدیسر . هَّللالوسر  ام  دج  تمدخ  یتقو  ردام 
. دنکیم ادن  نامسآ  زا  یفتاه  مدینش  مدنامه  هک  دینابسچ  شاهنیس  هب  ار  زیزع  ود  نآ  درک و  زاب  شوغآ  ناشردام  هک  مدید  ناهگان 

اهنیا دـنگوس  ادـخ  هب  نک  دـنلب  ردام  شعن  يور  زا  ار  نیـسح  نسح و  یلع  ای  ءامـسلا . هکئالم  هَّللاو  ایکبا  دـقلف  اهنع  امهعفرا  نسحلاابا  ای 
. دندروآرد هیرگ  هب  ار  نامسآ  ناگتشرف 

س)  ) همطاف ناجیب  دسج  هزجعم 

لومعم روط  هب  لثملا  یف  درادن  یموهفم  اهنآ  صاوخ  تعیبط و  ناکم ، نامز و  توبن ، دهم  ناگدش  تیبرت  دـنوادخ و  ناگدـیزگرب  يارب 
. تشاد دهاوخن  ندنازوس  تردق  رگید  دنکیم و  رییغت  شتآ  تیصاخ  دهاوخن  ادخ  رگا  یلو  تسا  ندنازوس  شراک  شتآ 

دنوادـخ یلو  دـندنکفا  شتآ  هب  ناـیدورمن  ار  گرزب  ربماـیپ  نیا  هـک  میناوـخیم  مـیرک  نآرق  رد  مـیهاربا  ترـضح  ناتـساد  رد  هچناـنچ 
دنازوسب ار  وا  شتآ  هک  تساوخن 

دهاوخن  وا  ات  یشتآ  دزوسن 
(977  ) دهاوخن وا  ات  یشراب  درابن 

نودب دنکیم ، جورع  اهنامسآ  هب  شرهطم  ندب  یکاخ و  رصنع  نیمه  اب  هک  میناوخیم  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  جارعم  ناتـساد  رد  ای 
قرف مامت  قافتا  دروم  هک  دنکیم  نآرق  توالت  ع )  ) نیسحلا هَّللادبع  یبا  هدیرب  رس  ای  دوش  ترـضح  نآ  دوعـص  عنام  نیمز  هبذاج  هک  نیا 
تسا انعم  نیا  هدنهد  ناشن  تاداع  قراخ  تازجعم و  هنوگ  نیا  لاثما  دربیمن و  ار  ع )  ) لیعامـسا ترـضح  يولگ  دراک  ای  تسا  یمالـسا 

رد ندیشوپ  نفک  لسغ و  زا  سپ  س )  ) ارهز ترضح  تازجعم  هلمج  زا  دنزهجم  يدنوادخ  میظع  يورین  هب  اهنآ  هک  دوش  مولعم  ام  رب  هک 
هطبار نیا  رد  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما شرـسمه  اب  تافو  زا  دـعب  وناب  نآ  ندرک  تبحـص  ای  تسا  ع )  ) نینـسح شنادـنزرف  نتفرگ  شوغآ 
باب زا  هدـش  لقن  هچنآ  دـجنگیمن ، رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  زا  ثحب  هک  هدـش  لقن  فلتخم  بتک  رد  نوگانوگ  بلاـطم  ددـعتم و  تاـیاور 
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ماجنا ار  يراک  دراد  تردق  دنکیم  تقرافم  ندب  زا  شحور  هک  یناسنا  هنوگچ  هک  دننک  کش  یمارگ  ناگدنناوخ  ادابم  هک  تسا  هنومن 
ع)  ) موصعم ماقم  هک  دـننادب  و  هنوگچ ؟ اههتفای  تافو  زا  یلو  تسا  ینتفریذـپ  تیالو  تمـصع و  ياراد  ياههدـنز  زا  نآ  ماجنا  هک  دـهد 

يایند زا  رتارف  اهنآ  تیونعم  داعبا  تسین و  يرشب  مولع  هطیح  رد  تردق  نآ  هک  دنتسه  یتردق  هب  زهجم  اهنآ  رشب ، ماقم  قوف  تسا  یماقم 
دنکیم زورب  یتازجعم  اهنآ  زا  تداهش  زا  دعب  مه  دنتـسه و  لوقعلا  ریحم  تازجعم  بحاص  تایح  لاح  رد  مه  يور  نیا  زا  تسا  اهناسنا 

اهنآ تاداع  قراوخ  تازجعم و  قدـص  رب  لد  يافـص  نامیا و  رون  هب  رگم  تسا  اهنآ  لـیلحت  هیزجت و  زا  زجاـع  درخ  ناـبحاص  لوقع  هک 
. دننک ادیپ  نیقی 

س)  ) ارهز ترضح  هنابش  نیفدت  مسارم 

لمع يارب  دوب  هدومرف  شاهناـخ  لـها  هب  دوخ  هک  نآ  اـب  داد  لـسغ  نهاریپ  ریز  شتیـصو  قبط  ار  شاهمولظم  يوناـب  رهطم  رکیپ  ع )  ) یلع
يوناب نآ  رهطم  رکیپ  رب  ءامـسا  دـنوش . علطم  اـههیاسمه  اداـبم  دـننکن ، دـنلب  هیرگ  دـنیوگب و  نخـس  هتـسهآ  شیوناـب  شرافـس  هب  ندرک 

تسناوتن دنکیم و  هیرگ  ياهياه  هداد  راوید  هب  هیکت  الوم  هک  دندید  ناهگان  تسـشیم ، ع )  ) نایقتم يالوم  تخیریم و  بآ  هدیدجنر 
؟ ياهدش باتیب  ارچ  نینمؤملاریما  ای  دندیسرپ  یتقو  دنک . يرادنتشیوخ 

: دومرف
هتـشاد و یفخم  نم  زا  ار  همدـص  درد و  همه  نیا  ندروخ  هنایزات  هثداـح  زا  دـعب  تدـم  نیا  رد  روطچ  مزیریم ، کـشا  وناـب  نیا  ءاـیح  زا 

رایتخایب هک  مراد  هگن  ار  نتشیوخ  متسناوتن  تسا ، هدمآ  وناب  نیا  رس  رب  هچ  هک  متـسناد  دیـسر  شاهدرک  مرو  يوزاب  هب  متـسد  هک  نونکا 
(978 . ) متسیرگ

دادن ناشن  مه  یلع  هب  دوخ  لادم  ارهز  دهد  ناشن  ار  شدوخ  لادم  نامرهق  ره 
دادـقم و راـمع و  و  ع )  ) نیـسح نسح و  شدـنزرف  ود  شدوخ و  اـهنت  درک و  نفک  داد و  لـسغ  ار  س )  ) ارهز ترـضح  رهطم  رکیپ  يرآ 

نآ رهطم  رکیپ  رب  مشاهینب  زا  دنچ  ینت  دوعـسم و  نبا  بلطملادبع و  نب  سابع  هدـیرب و  یـسراف ، ناملـس  يرافغ و  رذوبا  ریبز و  لیقع و 
؟! دندناوخ زامن  وناب 

: دومرف وناب  نآ  ربق  هب  باطخ  تسشن و  هتسکش  ولهپ  يوناب  نآ  ربق  رانک  رد  درپس و  كاخ  هب  ار  ینارون  رکیپ  نآ  سپس  ع )  ) یلع
(979  ) متهتالو عجراف  کنم  اهب  قفرا  انا  یلع  ایاهنم  يدونف  هَّللالوسر  تنب  هذه  یتعیدو . کتعدوتسا  ضرا  ای 

هب مرتنابرهم  تیوناب  هب  تبسن  وت  زا  نم  یلع  ای  دیوگیم  یسک  دینش  هاگان  تسادخ ، لوسر  رتخد  نیا  مراپسیم  وت  هبار  متناما  نیمز  يا 
اجنیا رد  تسا  راوازـس  هک  دراد  یتاـملک  س )  ) ارهز ترـضح  يراپـسکاخ  نیح  رد  ع )  ) نینمؤملاریما روخم . هصغ  درگزاـب و  لزنم  يوس 

. دوش هدروآ 

س)  ) ارهز ترضح  يراپسکاخ  رد  ع )  ) نینمؤملاریما راتفگ 

اهنع قرو  يربص ، کتیفص  نع  هَّللالوسر  ای  لق  کب  قاحللا  هعیرسلا  كراوج و  یف  هلزانلا  کتنبا  نع  ینع و  هَّللالوسر  ای  کیلع  مالسلا 
يدلجت

. زعت عضوم  کتبیصم  حداف  کتقرف و  میظعب  یسأتلا  یف  یل  نا  الا 
. کسفن يردص  يرحن و  نیب  تضاف  كربق و  هدوحلم  یف  کتدس  دقلف و 
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یتلا كراد  یل  هَّللا  راتخی  نا  یلا  دهتـسم  یلیل  اما  دمرـسف ، ینزح  اما  هنیهرلا  تذخا  هعیدولا و  تعجرتسا  دقلف  نوعجار ) هیلا  انا  اناف هللا و  )
. میقم اهب  تنا 

. لاحلا اهربختسا  لاؤسلا و  اهفحاف  اهمضه  یلع  کتما  رفاضتب  کتنبا  کئبنتس  و 
نعالف مقا  نا  هلالم و  نعالف  فرـصنا  ناف  مئـس  لاق و ال  عدوم ال  مالـس  امکیلع  مالـسلاو  رکذـلا  کنم  لخی  مل  دـهعلا و  لطی  مل  اذـه و 

(980 . ) نیرباصلا هَّللادعو  امب  نظءوس 
. هدیسر وت  هب  نارگید  زا  رتدوز  هدیمرآ ، تراوج  رد  هک  ترتخد  نم و  زا  ادخ  هداتسرف  يا  وت  رب  دورد 

وت ییادج  یتخس  هک  نم  يارب  اما  هدنامن ، مَیرادنتشیوخ  ناوت  هدنالسگ و  مفک  زا  ییابیکش  نانع  تیمارگ  رتخد  گرم  ادخ  هداتسرف  يا 
. تسا تیزعت  ياج  ماهدیشک  ار  تتبیصم  ینیگنس  هدید و  ار 

مییادخ و نآ  زا  ام  همه  . » دومن تقرافم  نت  زا  مندرگ  هنیس و  نایم  تیمارگ  ناج  دوب و  وت  ربق  فاکش  هک  اجنآ  رد  متخاس  هاگهیکت  ار  وت 
(981 « ) میدرگیم زاب  ادخ  يوس  هب 

رـس هب  نآ  رد  وت  هک  ار  ياهناخ  ادخ  هکنآ  ات  يرادهدنز  بش  میاهبـش  تسا و  هودنا  مایگـشیمه  راک  دش  هتفرگ  نهر  دیدرگزاب و  تناما 
رب دندیدرگ و  مهارف  تتما  هنوگچ  هک  دـهد  ربخ  ار  وت  ترتخد  يدوز  هب  و  دنیـشن ) ورف  مراد  لد  رد  هک  مغ  نیا  و   ) دـنیزگ میارب  يربیم 

. هتـشگن شومارف  وت  دای  هتـشذگن و  يرید  هک  تسا  هدمآ  شیپ  هچنآ  زا  ریگ  ربخ  تسا و  هتـسیاش  هکنانچ  سرپب  وا  زا  دـندیزرو ، متـس  وا 
. دیوج يرود  هار  تسا و  هدیجنر  هک  هن  دیامن ) عادو   ) دنک یظفاحادخ  هک  یسک  دورد  امش  رب  دورد 

. تسا هداد  هدعو  ار  نارباص  ادخ  هچنادب  مراودیما  هکلب  تسا  ینامگدب  زا  هن  منامب  رگا  تسا و  یناج  هتسخ  زا  هن  مدرگزاب  رگا 
(982 . ) دنکیم زاربا  تانئاک ) رورس  نآ  اب  ار  لد  درد   ) هنوگ نیا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  شتاملک  لابند  رد  رگید  یتیاور  رد  و 

دش هدرپس  كاخ  هب  ادخ  رظن  شیپ  رد  ترتخد  ارهج …  اهثرا  عنمی  ارهق و  اهقح  مضهی  ارس و  کتنبا  نفدت  هَّللا  نیعبف  ادخ …  لوسر  يا 
: دومرف هک  اجنآ  ات  دندرک …  عنم  يو  زا  ار  شثرا  دنتفرگ و  ملظ  هب  ار  ترتخد  قح  دوش  هاگآ  شنفد  زا  نانمشد  زا  یسک  هکنآ  نودب 

تارفزلا عم  تجرخ  اهتیلای  هسوبحم  اهتارفز  یلع  یسفن 
یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبا  امنا  هویحلا و  یف  كدعب  ریخ  ال 

. دمآیم نوریب  مسفن  اب  نم  ناج  شاک  يا  تسا  سوبحم  ماهنیس  رد  مسفن  همطاف  نارجه  رد 
. دوش ینالوط  وت  زا  سپ  مرمع  مسرتیم  هک  تسا  نیا  يارب  ماهیرگ  طقف  تسین ، یناگدنز  رد  يریخ  وت  زا  دعب  همطاف  يا 

ربق شبن  زیگنامغ  نایرج  و  س )  ) ارهز ترضح  یفخم  ربق 

دوخ نآ  دانتسا  هب  دناوتیم  هعیش  هک  یعطاق  ناهرب  حضاو و  لیلد  تسا و  تیالو  تبرغ  تیمولظم و  هناشن  س )  ) ارهز ترضح  ربق  یناهنپ 
هب خیرات  لوط  رد  نادرمدازآ  همه  يارب  هعیـش ، تیمولظم  تیناقح و  رب  یناشن  س )  ) ارهز دـهد . ناشن  ص )  ) لوسر تنـس  نیتسار  وریپ  ار 

. تشاذگ راگدای 
ات درک  تیـصو  ارچ  و  دنوشن ؟ رـضاح  شاهزانج  عییـشت  رد  افلخ  درک  تیـصو  س )  ) ارهز ارچ  دسرپب ، تنـس  لها  زا  دناوتیم  زورما  هعیش 

؟ دنامب ناهنپ  شربق 
ردق نآ  دننک . یبیرفماوع  هلیـسو  نیدب  هدرک و  ازع  هماقا  شرازم  رـس  رب  دنلوسر  ادـخ و  نانمـشد  هک  شنانمـشد  ات  تساوخیمن  وا  يرآ 

شاهزانج رب  دننک و  ادـیپ  ار  س )  ) ارهز ربق  ات  دـننک  ربق  شبن  دـنتفرگ  میمـصت  هک  دنتـشاد  میب  شبقاوع  زا  دوب و  نیگنـس  افلخ  رب  رما  نیا 
. دندیشک بقع  اپ  رتگرزب  ياهنتف  میب  زا  دندیسرت و  ع )  ) یلع دیدهت  تبیه و  زا  هک  دنرازگ . زامن 
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ات دراداو ، رکف  هب  ار  نانآ  هدومن ، ناهنپ  ار  شربق  ص )  ) لوسر راگدای  اهنت  ارچ  هک  مدرم ، ناهذا  رد  لاؤس  حرط  اب  تساوخیم  س )  ) ارهز
رتخد اـهنت  هک  دـندرکیم  تمـالم  ار  رگید  یخرب  یخرب ، منیبیم  هک  تسا  نیمه  دـنبایب . ار  یلـصا  نیببـسم  هتفر و  باوج  لاـبند  هب  دوخ 

. دومن ناهنپ  مه  ار  شربق  دادن و  زامن  نفد و  رد  روضح  هزاجا  نانآ  زا  مادکچیه  درم و  ربمایپ 
هب افلخ  هیلع  ار  مدرم  هناهاگآ  هقباسیب و  مادقا  نیا  اب  دوشیم ، داجیا  هنیدـم  رد  شتداهـش  ببـس  هب  هک  ییاغوغ  اب  دـیاش  دیـشیدنایم  وا 

ار وا  ربق  زین  يدعب  ع )  ) همئا یتح  ورنیا  زا  دراذـگب . راگدای  هب  دوخ  زا  افلخ ، تیموکحم  رب  یگـشیمه  يدنـس  لقاال ، ای  دراداو و  یتکرح 
. دنتخاسن راکشآ 

ربمایپ ربق  راوج  رد  هک  دندقتعم  یـضعب  دناهتـشون  نوگانوگ  بلاطم  فلتخم  ياهباتک  رد  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  نفد  لحم  دروم  رد 
: تسا هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  فیرش  ثیدح  نیا  ناشلیلد  تسا و  هدش  نوفدم  (ص )

ترـضح نفد  لحم  هب  هراشا  هک  تسا  تشهب  ياـهغاب  زا  یغاـب  نم  ربنم  ربق و  نیب  اـنامه  هنجلا . ضاـیر  نم  هضور  يربنم  يربق و  نیب  نا 
ود اب  تشادرب  ار  س )  ) همطاـف دـسج  بش  همین  رد  ع )  ) نینمؤملاریما هک  تسا  دـقتعم  راـحب  رد  یـسلجم  همـالع  موحرم  تسا  س )  ) ارهز

. دنتفر ص )  ) ربمغیپ ربق  فرط  هب  باحصا  زا  رفن  شش  و  ع )  ) نیسح نسح و  شدنزرف 
. تسا هدش  هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  هک  دندقتعم  مه  یضعب 

علطم س )  ) ارهز ترـضح  یعقاو  ربق  زا  یـسک  اـت  دـشاب  هداد  بیترت  عیقب  رد  ار  ربق  لـهچ  تروص  ع )  ) مولظم ماـما  نآ  هک  تسین  دـیعب  و 
(983 . ) دوش لمع  زین  همولظم  هدیس  نآ  تیصو  دوشن و 

س)  ) ارهز ترضح  ربق  شبن  زیگنامغ  نایرج 

رب راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  رمع و  رکبوبا و  خسان  رد  رهپس  لقن  هب  دش  هدرپس  كاخ  هب  هنابیرغ  س )  ) ارهز ترـضح  هک  یبش  نآ  حبص 
: تفگ اهنآ  هب  دوسا  نب  دادقم  دننک . تکرش  س )  ) ارهز ترضح  هزانج  عیشت  رد  ناشدوخ  لوق  هب  ات  دندمآ  درگ  ع )  ) یلع يارس  رد 

! دناهدرپس كاخ  هب  بشید  ار  س )  ) همطاف
: تفگ رکبوبا  هب  رمع 

نولعفیس مهنا  کل  لقا  ملا 
؟ درک دنهاوخ  نینچ  اهنیا  هک  متفگن  وت  هب 

: تفگ شلابند  هب  و 
. ادبا انل  میدقلا  مکدسح  مشاهینب  ای  نوکرتت  ال 

! مشاهینب يا 
 … دینکیمن كرت  هاگچیه  ام  دروم  رد  امش  ار ، هنیرید  تداسح  نیا 

. اهیلع یلصاف  اهشبنا  نا  تممه  دقل  هَّللاو 
! دناوخ میهاوخ  زامن  يو  رب  هدروآ و  نوریب  ربق  زا  ار  وا  هنیآ  ره  دنگوس  ادخ  هب 

(984 . ) کسفن قاهزا  نود  هتدمغا  یفیس ال  تللس  نئل  کنیمی  کیلا  تعجر  كاهص ال  نبای  كاذ  تمر  ول  هَّللاو  ع )  ) یلع لاقف 
: دومرف ع )  ) یلع سپ 

! كاهص رسپ  يا 
ات مروآرب  ماین  زا  ریشمش  رگا  هچ  درک  مهاوخ  عطق  ار  تتـسد  ینعی  ددرگن  زاب  وت  هب  وت  تسار  تسد  ینک  يدصق  نینچ  رگا  مسق  ادخ  هب 
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: دومرف دیبوک و  نیمز  رب  تخس  تفرگ و  ار  وا  ع )  ) یلع هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  مهدیمن و  رارق  فالغ  رد  مزیرن  وت  نوخ 
! هایس كزینک  رسپ  يا 

. متشذگ دوخ  قح  زا  دندرگنرب  ادخ  نید  زا  مدرم  هک  نیا  رطاخ  هب  نم  دیتفرگ و  نم  زا  دوب  نم  قح  هک  تفالخ 
. مکئامد نم  ضرالا  نیقسال  کلذ  نم  ءیشب  کباحصا  تمر و  نئل  هدیب  یلع  سفن  يذلاوف 

. منکیم باریس  امش  نوخ  زا  ار  نیمز  دینک  همطاف  ربق  دصق  تباحصا  وت و  رگا  تسا  وا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب 
(985 . ) تخاس اهر  ار  رمع  ات  درک  دنهاوخن  يراک  نینچ  هک  دندش  هطساو  نارگید  رکبوبا و 

نیا زا  هدومن و  لوغـشم  ار  نیفلاـخم  نهذ  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  دناهتـسناد  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  س )  ) ارهز ترـضح  نفد  لـحم  رگا  سپ 
هدیدرگ نوفدم  اجک  رد  هتـسکش  ولهپ  يوناب  نآ  هک  دـنادن  یـسک  دـنامب و  نوصم  هشیمه  يارب  تراهط  تمـصع و  يوناب  نآ  ربق  قیرط 

. تسا

س)  ) ارهز ترضح  تافو  خیرات 

ار تافو  خـیرات  اهنآ  یگمه  ددرگیم و  لوق  هد  دودـح  اعمج  هک  دوشیم  هدـید  اهباتک  رد  يدایز  فالتخا  زین  هرّهطم  نآ  تاـفو  خـیرات 
. دناهدومن رکذ  هدرک و  باسح  هموصعم  هردخم  نآ  تافو  و  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  نایم  هلصاف  يور 

: دیوگیم هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  لوق  ود  یکی  هکنآ  زا  سپ  بقانم  باتک  رد  بوشآرهش  نبا  موحرم  زور :  40
: دناهتفگ یخرب 

نیمه يور  تسا و  رگید  لاوـقا  زا  رتحیحـص  لوـق  نیا  داـتفا و  قاـفتا  ص )  ) ادـخ لوـسر  تلحر  زا  سپ  زور  لـهچ  س )  ) همطاـف تاـفو 
: دیوگیم باسح 

هدرک لـقن  یلوق  نینچ  همغلا » فـشک   » رد مه  یلبرا  موـحرم  و  ( 986  ) تفر ایند  زا  يرخالا  عیبر  مهدزیـس  هبنـشکی  بش  رد  س )  ) همطاـف
(988 . ) تسا هدومن  تیاکح  ار  نآ  اهباتک  یخرب  زا  زین  یسلجم  هکنانچ  ( 987)

: دیوگ هدنراگن 
هک یتیاور  و  ( 989  ) نیظعاولا هضور  تیاور  دـننام  دیـشک ؛ لوط  زور  لهچ  س )  ) همطاف يرامیب  تدـم  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد 

تدم نیمه  هدـمآ  اهلقن  زا  ياهراپ  رد  هک  زور  لهچ  زا  روظنم  تسا  نکمم  نیاربانب  ( 990  ) هدرک لقن  بقانم  ياهباتک  یخرب  زا  یـسلجم 
. ملعا هَّللاو  دشاب ، هدش  هابتشا  ص )  ) ادخ لوسر  زا  سپ  ترضح  نآ  یناگدنز  تدم  اب  نایوار  تسد  هب  هک  هدوب  س )  ) همطاف يرامیب 

(991 . ) هدرک لقن  بقانم  رد  ار  لوق  نیا  بوشآرهش  نبا  زور :  72
زا و  ( 992  ) هدرک تیاور  هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  یفاک  رد  زین  ینیلک  موحرم  هدش و  رکذ  بقانم  رد  زین  لوق  نیا  زور :  75

. تسا لوق  نیمه  نایعیش  مومع  نیثدحم و  نایم  زین  روهشم  لوق  و  ( 993  ) تسا هدش  لقن  زین  یضترم  دیس  تازجعملا  نویع 
(994 . ) هدرک لقن  یبالود  هرهاطلا  هیرذلا  باتک  زا  همغلا » فشک   » باتک رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  موحرم  ار  لوق  نیا  هام :  3

یتعامج هک  هدرک  لقن  لامعالا  لابقا  باتک  زا  زین  یسلجم  و  ( 995  ) هدرک تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  ار  زور  لوق 95  یلبرا  موحرم  زور :  95
: دناهدومرف باحصا  زا 

متشه تسیب و  زور  هک  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  رد  روهشم  لوق  يور  و  ( 996  ) دش عقاو  هیناثلا  يدامج  موس  زور  رد  س )  ) همطاف تافو 
. دوشیم زور  نامه 95  اهنآ  هلصاف  هدوب  رفص  هام 

رتشیب عالطا  يارب  هک  دـننادیم  ناضمر  هاـم  موس  رد  ار  ص )  ) همطاـف تاـفو  ًاـمومع  هدرک و  راـیتخا  تنـس  لـها  رتشیب  ار  لوق  نیا  هاـم :  6
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(997 . ) دییامن هعجارم  قحلا  قاقحا  باتک  هب  دیناوتیم 
باتک رد  جرفلاوبا  هدش و  رکذ  هک  دوب  یلاوقا  نیمه  روهشم  هک  هام  زور و 8  زور و 100  داتفه  دننام  تسه  هراب  نیا  رد  مه  رگید  لاوقا 

: دیوگ نییبلاطلا  لتاقم 
شیب هک  اهنآ  تسا و  هدش  فالتخا  نآ  تدم  هرابرد  هک  داتفا  قافتا  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  يدنچ  س )  ) همطاف ترضح  تافو 

: دناهتفگ نارگید  زا 
: دناهتفگ رتمک  هک  اهنآ  هام و  شش 

: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  تسنامه  حیحص  یلو  زور ،  40
. تسا هدوب  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هام  هس  ترضح  نآ  تافو 

: دیوگ هدنراگن 
. ملعا هَّللاو  دندرکیم ، رکذ  نآ  يارب  مه  يدهاوش  دناهتسناد و  تافو  زور  ًامومع  ار  زور  جنپ  دون و  هام و  هس  نیمه  ام  راوگرزب  دیتاسا 

؟!) ع  ) نینمؤملاریما نتشادرب  نایم  زا 

رد تعاجـش  مینک و  لیلحت  طیرفت  طارفا و  زا  رود  هدرک ، یـسررب  یتسرد  هب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  سپ  راوگان  ثداوح  خـیرات و  رگا 
لزنم هب  نامجاهم  فده  اهنت  هک  دش  دهاوخ  نشور  میسانشب ، قح  هب  ار  قح  میشابن و  یگدزتیصخش  راچد  میـشاب و  هتـشاد  هدیقع  زاربا 

. دوب ماما  نتشادرب  نایم  زا  نتشک و  ع )  ) ماما
: هک دندوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  دوخ  یئاروش  تاسلج  رد  اریز 

. دنشخب ماکحتسا  ار  دوخ  تموکح  دنناوتیمن  ع )  ) یلع روضح  اب 
. دنهد ماجنا  دنهاوخیم  هچره  نید  مان  هب  دنناوتیمن  ع )  ) یلع روضح  اب 

. دناشن ناشیاج  رس  ناوتیمن  ار  نافلاخم  رگید  دنکیم ، تفلاخم  ع )  ) یلع ات  و 
تموکح دنناوتیمن  رمع  رکبابا و  دننکیم ، لقن  هنیس  هب  هنیس  مدرم  ار  وا  تلیضف  رد  ثیدح  تیاور و  اهدص  تسا و  هدنز  ع )  ) یلع ات  و 

. دنهد هولج  ینوناق  ار  دوخ 
. دنکیم دیدهت  ار  نانآ  هراومه  رطخ  نیرتگرزب  دربب ، راقفلاوذ  هب  تسد  دناوتیم  تسا و  هدنز  ع )  ) یلع ات  و 

دوخ يارب  نیغورد  ثیداحا  اب  دنناوتیمن  دنراد و  رارق  لاؤس  ریز  اهنآ  هراومه  تسا ، حرطم  ع )  ) یلع لئاضف  تاراختفا و  اهشزرا و  ات  و 
. دنشارتب یتلیضف  شزرا و 

. دندرکیمن تعاطا  ص )  ) ربمایپ زا  ساسح  تخس و  عقاوم  رد  دندرک و  رارف  اهگنج  رد  دنتشاد و  كرش  هقباس  اهنآ  هک  دندید  همه  اریز 
. دنرادرب نایم  زا  اتدوک  لوا  ياهزور  نامه  رد  ار  یساسا  لکشم  نیا  دنتفرگ  میمصت  ور  نیا  زا 

: هک دنتسنادیم  ینشور  هب  ار  تقیقح  نیا  و 
. درک دهاوخن  تعیب  نانآ  اب  زگره  ع )  ) یلع

. تسین يزاسرهاظ  يزاب و  تسایس  لها  ع )  ) یلع
، دریذپیمن تروص  اهیگداس  نیا  هب  مه  ع )  ) یلع نتـشک  اما  تفای  دهاوخن  ققحت  نارگاتدوک  تموکح  رارقتـسا  دنکن ، تعیب  یلع  ات  و 

؟ دندرکیم دیاب  هچ 
: هک دندیشیدنا  نینچ 
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. دنربب شروی  ماما  لزنم  هب  ع )  ) یلع هناخ  رد  نافلاخم  یئامهدرگ  هناهب  هب   - 1
. دنوشیم هتشک  رباربان  گنج  کی  رد  ریشمش و  هلباقم  کی  رد  ع )  ) یلع كدنا و  نافلاخم   - 2

: اریز تسا  یعیبط  لکشم ، نیا  لح  هاگنآ 
. دنتشک ار  يرایسب  هک  نانچمه 

. دندرک ماع  لتق  ار  یلئابق 
: هک تفگ  دنهاوخ  همه  هب  ( 998  ) دنتشادرب نایم  زا  دادترا »  » يهناهب هب  ار  رفن  رازهیس  رکبابا  تموکح  رد  هک 

. دش هتشک  دیگنج و  دیشک  ریشمش  تفالخ  يارب  ع )  ) یلع
. دنک دروخرب  هناحلسم  یمالسا  تما  رد  دربب و  ریشمش  هب  تسد  تسیابیمن 

. دندوب هدرب  دای  زا  ار  قیقد  هبساحم  کی  اما 
. دندرواین باسح  هب  ار  س )  ) ارهز همطاف 

هناخ رد  دریگیمن ، رارق  مدقم  طخ  رد  دـنکیمن  تلاخد  یـسایس  ياهارجام  رد  دوخ  باجح  ظفح  يارب  هک  تسا  ینز  دـندرکیم ، رکف 
هدش و جراخ  نادیم  زا  دوز  دنـشابیم ، كدنا  ع )  ) یلع نارادفرط  نوچ  دـنکیم و  هیرگ  ای  دـناوخیم  نآرق  ای  دـنکیم  اعد  دنیـشنیم و 

؟ دنکب دناوتیم  هچ  تبرغ  یئاهنت و  رد  تساهنت و  ع )  ) یلع
ماـما هناـخ  هب  شروی  رد  ار  رفن  ناگدنـسیون 450  زا  یخرب  لـقن  هب  اـی  دـندرک و  جیـسب  ار  رفن  رازه  ود  دودـح  موش  فادـها  نیمه  يارب 

. دنداد تلاخد 
زاب هک  تسا  س )  ) ارهز ترضح  تازرابم  مهم  ياهدروآهر  زا  یکی  ع )  ) ماما ناج  ظفح  يارب  س )  ) ارهز ترضح  هناناج  عافد  ور  نیا  زا 

: میدقتعم میدرگیم و  زاب  راتشون  نیا  نیزاغآ  نامرآ  هب 
«. تشادن دوجو  یتلاسر  هار  موادت  تماما و  ینیئآ ، نید و  دوبن ، س )  ) همطاف رگا  »

تالامتحا اههیرظن و  یسررب  مود - 
و ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  ثداوح  خیرات و  قیقد  هعلاطم  اب  نتـشک » زرم  ات  هن  لمع  تدـش   » مود هیرظن  و  باعرا » دـیدهت و   » لوا هیرظن 

. تسا تسردان  نآ ، حیحص  یبایزرا  و  ع )  ) ماما لزنم  هب  شروی 
؟ دندرک جیسب  هزین  ریشمش و  اب  ار  رفن  اهدص  ارچ  دنشکب . ار  یسک  دنتساوخیمن  دنتشاد و  باعرا  دیدهت و  دصق  اهنت  رگا 

. دنتشاد روضح  ماما  دوخ  رفن و  هد  زا  رتمک  يدادعت  ع )  ) ماما لزنم  رد 
؟ دنروآیم نادیم  هب  ار  رفن  رازه  ود  رفن ، کی  ندناسرت  دیدهت و  يارب  ایآ 

؟ دنداد همادا  دوخ  یماظن  تایلمع  هب  و  دنتشگن ؟ زاب  دندرکن و  ءایح  دنتفرگ ، رارق  ص )  ) ربمایپ رتخد  ربارب  رد  یتقو  ارچ 
: دومرف درک و  داریا  نامجاهم  ربارب  ار  هاتوک  ینارنخس  نآ  س )  ) ارهز ترضح  یتقو 

؟ نولوقت اذام  نوبذکملا  نولاضلا  اهیا 
( دیئوگیم هچ  وگغورد  ناهارمگ  يا  )

: دومرف رمع  هب  باطخ  و 
؟ هَّللا یقتت  اما  رمع  ای 

؟ یتیب یلع  لخدت 
؟ ینفوخت ناطیشلا  کبزحبا 

؟ یسرتیمن ادخ  زا  ایآ  رمع ، يا  )
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؟ يوشب نم  هناخ  دراو  یهاوخیم  هنوگ  نیا 
(999 ( ) یناسرتب ارم  یهاوخیم  دوخ  تفص  ناطیش  بزح  اب  ایآ 

؟ دندشن هدنکارپ  ارچ  دومن ، ندرک  نیرفن  هب  دیدهت  هاگنآ  و 
. دنتشگیمزاب اج  نیمه  زا  دیاب  دندوب و  هدیسر  دوخ  هتساوخ  هب  دنناسرتب ، ای  دننک  دیدهت  دنتساوخیم  رگا 

اب ار  هناخ  برد  دنتفرگ ، میمصت  هناخ ، لها  ندناسرت  باعرا و  دیدهت و  زا  سپ  ارچ  سپ  دنورب ، شیپ  نتشک  زرم  ات  دنتـساوخیمن  رگا  و 
؟ دنوش دراو  و  دننازوسب ؟ ای  دننک ؟ زاب  راشف  روز و 

: هک دیشک  دایرف  رمع  و 
دینازوسب ار  هناخ  برد  دیروایب و  مزیه 

: دومرف رمع  هب  باطخ  س )  ) ارهز ترضح  و 
؟ یباب یلع  اقرحم  كارتا  باطخلا  نبای 

؟ انراد قرحتل  تئجأ 
؟ يدلو ایلع و  قرحتا 

؟ ینزیم شتآ  ار  ماهناخ  هک  منیبیم  ار  وت  ایآ  باطخ ، رسپ  يا  )
!! یتسار ینازوسب ؟ ارم  هناخ  ياهدمآ  ایآ 

)؟ یشکیم شتآ  هب  ار  منادنزرف  و  ع )  ) یلع ایآ 
: تفگ دز و  دایرف  رمع  یتروص  رد  دنتفریم  دندرکیم و  مرش  دیاب  دوب ، باعرا  دیدهت و  فده  رگا 

مکنقرحنل هعیبلا و  یلا  مکنجرخنل  هَّللاو 
( منازوسیم هناخ  اب  ار  امش  ای  مروآیم و  نوریب  هناخ  زا  تعیب  يارب  ار  امش  ای  ادخ  هب  دنگوس  )

؟ منازوسیم ار  هناخ  لها  هناخ و  دیوگیم ، ًاصخش  رمع 
!؟ تسا هتشادن  راتشک  دصق  ناشیا  دنیوگیم ، رمع  نارادفرط  هک  تسا  یتفگش  ياج 

؟ دندز شتآ  ار  هناخ  برد  ارچ  سپ 
؟ دنتسکش ار  رد  دگل  اب  ارچ  تسا  هداتسیا  هناخ  برد  تشپ  ص )  ) ربمایپ رتخد  دنتسنادیم  هکنیا  اب  و 

؟ دنوش هناخ  دراو  هک  دندروآ  موجه  رفن  اهدص  ص )  ) ربمایپ تخد  هناگی  هلان  دایرف و  نایم  رد  و 
؟ دز دایرف  س )  ) ارهز ترضح  هک  دندینش  و 

؟ دش هتشک  مدنزرف  بایرد ، ارم  هضف  هآ 
؟ دش نیمز  شقن  هناخ  برد  تشپ  شوهیب  و 
؟ دنتشگن زاب  دندرکن و  ءایح  ارچ  رگید  لاح 

ای نک  تعیب  اـی  تفگیم . بترم  رمع  هـنهرب ، ریـشمش  ریز  رد  دـندناشک و  دجـسم  يوـس  هـب  روز  هـب  ار  وا  دـنتفر و  ع )  ) یلع يوـس  هـب  و 
. منزیم ار  تندرگ 

؟ دوب باعرا  دیدهت و  يارب  ًافرص  اهارجام  زا  همه  نیا  ایآ  یتسار 
؟ دنورب شیپ  نتشک  زرم  ات  دنتساوخیمن  و 

نتشک دصق  رگا  دنداد ؟ همادا  ار  یماظن  تایلمع  مه  زاب  ارچ  داتفا ، نیمز  رب  شوهیب  س )  ) هیضرم يارهز  دنتشک و  ار  ع )  ) نسحم هک  لاح 
ع)  ) نسحم تداهـش  زا  سپ  ارچ  سپ  موس » هیرظن  قبط   » دوبن مولظم  نسحم  و  س )  ) ارهز ترـضح  لـتق  اـهنآ  فدـه  دنتـشادن و  ار  ماـما 
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؟ دندناشکیم دجسم  يوس  هب  و  دنداد ؟ رارق  فده  ار  ماما  میقتسم  دندوبن و  رادرب  تسد 
یبتجم ماما  رب  هیکت  درد  همه  نآ  اب  ارچ  تشادن ، ماما  ناج  يارب  يدج  رطخ  ساسحا  رگا  دمآ  شوه  هب  س )  ) ارهز ترضح  هک  هاگنآ  و 

: دومرف نامجاهم  هب  باطخ  دناسر و  ع )  ) یلع هب  ار  دوخ  داد و  (ع )
ًاملظ یمع  نبا  نورجت  مکعدا  هَّللاو ال 

یلاعت هَّللا  لاقف  انب  کسمتلا  انتدوم و  انعابتاب و  ص )  ) هَّللالوسر مکاصوا  دق  تیبلا و  لها  انیف  هلوسر  هَّللا و  متنخ  ام  عرسا  ام  مکلیو 
(1000 « ) یبرقلا یف  هدوملا  الإ  ًارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  »

دیدرک و تنایخ  شلوسر  ادخ و  هب  دوز  هچ  امش  رب  ياو  دیناشکب . دجسم  يوس  هب  هناملاظ  ارم  يومع  رـسپ  مراذگیمن  ادخ ، هب  دنگوس  )
روما رد   ) هک دومرف  هدرک و  شرافـس  امـش  هب  ار  ام  اب  یتسود  اـم و  زا  يوریپ  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  نیا  اـب  دـیدومن ، متـس  وا  هداوناـخ  هب 

(1001 : ) دومرف دنوادخ  هک  دییامن ، تعاطا  ع )  ) تیبلها زا  یگدنز )
(. دیئامن یتسود  نم  تیبلها  اب  هک  نآ  زج  مهاوخیمن ، تلاسر  شاداپ  امش  زا  وگب  مدرم  هب 

: دومرف ربمایپ  دجسم  لخاد  رد  رمع  هب  باطخ  س )  ) ارهز ترضح  ارچ  دنتشادن  ار  ماما  نتشک  دصق  رگا  و 
هرون متم  هَّللاو  هَّللا ؟ رون  ءیفطت  و  هینفت ؟ ایندلا و  نم  هلسن  عطقت  نا  دیرت  هلوسر ؟ یلع  هَّللا و  یلع  هأرجلا  هذه  ام  رمع  ای  کحیو 

! رمع يا  وت  رب  ياو  )
نایم زا  و  ینک ؟ دوبان  ار  ادـخ  لوسر  لـسن  یهاوخیم  اـیآ  ياهدرک ، ادـخ  لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  هک  تسا  یتراـسج  تأرج و  هچ  نیا 

(1002 .( ) دشخبیم موادت  دنکیم و  ظفح  ار  دوخ  رون  دنوادخ  ینک ؟ شوماخ  ار  ادخ  رون  یهاوخیم  ایآ  يرادرب ؟
؟ درک نیرفن  هب  دیدهت  س )  ) ارهز ترضح  ارچ  دوبن  نارگاتدوک  ياههمانرب  ءزج  ماما  نتشک  رگا  و 

یلا نخرصأل  یسأر و  یلع  هَّللالوسر  صیمق  نعضأل  يرعش و  نرـشنأل  هنع  اولخت  مل  نئل  قحلاب  ادمحم  ثعب  يذلاوف  یمع  نبا  نع  اولخ 
یلاعت كرابت و  هَّللا 

يدلو نم  هَّللا  یلع  مرکأب  لیصفلا  ینم و ال  هَّللا  یلع  مرکأب  حلاص  هقان  امف 
ار دوخ  ناوسیگ  دـیرادنرب ، تسد  یلع  زا  رگا  تخیگنارب . قح  هب  ار  ص )  ) دـمحم هک  ییادـخ  نآ  هب  مسق  ارم ، يوـمع  رـسپ  دـینک  اـهر  )
زا ادخ  دزن  رد  حلاص ، هقان  هک  دینادب  نیقی  دز ، مهاوخ  دایرف  ادخ  ربارب  رد  هدنکفا و  رـس  رب  ار  ص )  ) ادـخ لوسر  نهاریپ  هدرک و  ناشیرپ 

(1003 (. ) دوبن رتدایز  شتمیق  ردق و  نم  نادنزرف  زا  زین  هقان  نآ  هچب  رتیمارگ و  نم 
: تفگ هیضرم  يارهز  هب  ع )  ) یلع فرط  زا  ناملس  هک  هاگنآ  و 

! مناخ
: دومرف درک و  ءاشفا  ار  هئطوت  قمع  س )  ) ارهز ترضح  دینکن ، نیرفن  دیشابیم ، تمحر  ربمایپ  رتخد  امش 

: تلاقف
! ناملس ای 

یبر یلا  حیصا  یبیج و  قشا  يرعش و  رشناف  یبأ  ربق  یتآ  یتح  ینعدف  ربص  یلع  ام  یلع و  لتق  نودیری 
دوخ لاـح  هب  ارم  هدـش ، ماـمت  مربص  منک ، ربص  مناوتیمن  ع )  ) یلع تداهـش  رد  نم  دـنراد و  ار  ع )  ) یلع ناـج  دـصق  اـهنآ  ناملـس ، يا  )

(1004 .( ) مهد رَس  هلان  ادخ  هاگرد  هب  مزاس و  كاچ  نابیرگ  هدومن  ناشیرپ  ار  میاهوم  مورب ، مردپ  ربق  رانک  ات  راذگب 
: تفگ درک و  هناخ  هب  تعجارم  ياضاقت  تشگزاب و  هرابود  یتقو  ناملس 

. دینکن نیرفن 
: هک داد  باوج  هرابود  س )  ) ارهز ترضح 
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! ناملس ای  مهلیو 
نینسحلا يدلو  اومتوی  نا  نودیری 

! ناملس ای  هَّللاوف 
. ینیعب ًاملاس  یمع  نبا  يرأ  یتح  دجسملا  باب  نع  یلخأ  ال 

! ناملس يا  نانآ  رب  ياو 
. دنیامن تسرپرسیب  میتی و  ار  ع )  ) نیسح نسح و  نم  دنزرف  ود  دنهاوخیم  اهنآ 

! ناملس يا 
هدهاشم ملاس  و  هدش ) اهر  ، ) مدوخ نامشچ  اب  ار  دوخ  يومع  رـسپ  هک  نآ  ات  مراذگیمن  نوریب  اپ  هنیدم  دجـسم  برد  زا  ادخ  هب  دنگوس 

(1005 . ) میامن
. درب لزنم  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  داد و  تاجن  هنهرب  ریشمش  ریز  زا  ار  ماما  ات  داد  همادا  ار  هزرابم  عافد و  ردقنآ  و 

؟ درکیم لمحت  ار  تالکشم  عافد و  ینارگن و  همه  نیا  س )  ) ارهز ترضح  ایآ  دوبن ، ماما  لتق  هفیقس  نارگاتدوک  فده  رگا 
ربص و تسایـس  دندش ، اوسر  س )  ) ارهز ترـضح  تازرابم  ربارب  رد  دنرادرب و  نایم  زا  ار  ع )  ) یلع هک  دـندشن  قفوم  مجاهت  نیا  رد  یتقو 

. دنتفرگ شیپ  رد  راظتنا 
هرابود دندومن ، بوکرـس  ار  نافلاخم  دیدرگ و  مکحم  ناشتموکح  دش و  مارآ  عاضوا  يدودح  ات  هک  س )  ) ارهز ترـضح  تافو  زا  دـعب 

زا يرایـسب  دوب و  هفیقـس  ياتدوک  رد  رکبابا  یماظن  رادنامرف  هک  دیلو  نب  دلاخ  هب  دنداتفا و  ع )  ) یلع ماما  نتـشادرب  نایم  زا  لتق و  رکف  هب 
ندـش هتفگ  زا  سپ  حبـص ، تعامج  زامن  رد  ار  ماما  ات  داد  نامرف  دوب ، هداد  هّللا » ُفیَـس   » بقل وا  هب  هک  درک  ماع  لـتق  ار  رکباـبا  ناـفلاخم 

. دنک رورت  ریشمش  اب  رس  تشپ  زا  هتاکرب » هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  »
مالس زا  لبق  مالس  ود  راب  دنچ  دش و  بارطضا  راچد  درک و  کش  دیلو  نب  دلاخ  ینادراک  تعاجـش و  رد  رکبابا  زامن  مالـس  ماگنه  هب  اما 

: دیوگب زامن  تلاح  رد  هک  دیدن  ياهراچ  درک و  رارکت  ار  رخآ 
( هب کترما  ام  لعفت  دلاخ ال  ای  )

هدن ماجنا  مداد  روتسد  هک  ار  هچنآ  دلاخ 
. درک لطاب  يدابع  ریغ  نخس  اب  ار  شزامن  و 

: دومرف دلاخ  هب  تشگرب و  رس  بقع  هب  ع )  ) یلع ماما 
؟ یتشاد يروتسد  هچ 

: تفگ یمرشیب  لامک  اب  دلاخ 
! وت رورت 

ربمایپ يومع  سابع  هب  دـنتخیرگ و  نارگید  رمع و  رکباـبا و  دـش و  هایـس  شگنر  هک  درـشف ، ياهنوگ  هب  ار  وا  موقلح  تشگنا  ود  اـب  ماـما 
(1006 . ) درک اهر  ار  دلاخ  ع )  ) یلع ص ،)  ) هَّللالوسر هب  نداد  دنگوس  اب  ات  دندش  لسوتم  (ص )

؟ تشادنپ یسایس  يزاب  کی  ار  رورت  ياههشقن  تامجاهت و  همه  نآ  دوب و  شیدناهداس  دوشیم  مه  زاب  ایآ 

س)  ) ارهز ترضح  تداهش  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملاریما لتق  هب  نیقفانم  میمصت 

رد یفنم  رثا  درب و  لاؤس  ریز  ار  تقو  تموکح  تیثیح  وربآ و  هلأسم  نیا  دش ، نفد  هنایفخم  س )  ) همطاف نوچ  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
زامن لاح  رد  مه  نآ  ددرگ  رورت ! دـیاب  ع )  ) یلع هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  زیمآ  هئطوت  ياروش  کی  رد  ناـنآ  اذـل  تشاذـگ ، مدرم  ناـیم 
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. دش دهاوخن  هتخانش  لتاق  ًارهق  تسا و  کیرات  اوه  هک  حبص 
رب رارق  درک و  یگدامآ  نالعا  زین  وا  هتشاذگ . نایم  رد  يو  اب  ار  هیضق  دندومن و  كانلوه  تیانج  نیا  دزمان  ار  دیلو  نب  دلاخ  روظنم  نیدب 

. دریگ تروص  رورت  نیا  هلصافالب  تفگ ، ار  زامن  مالس  رکبوبا  نوچ  هک  دش  نیا 
عـالطا هب  شزینک  قـیرط  زا  ار  ناـیرج  دـیمهف و  ار  هئطوـت  نیا  هدرپ  تشپ  زا  دوـب ، رکبوـبا  رـسمه  خـیرات  نیا  رد  هک  سیمع ، تنب  ءامـسا 

. تسشن وا  رانک  رد  لماک  یگدامآ  ریشمش و  اب  دلاخ  درک  هظحالم  دش و  رضاح  دجسم  رد  ینارگن  نودب  وا  دیناسر ، ع )  ) نینمؤملاریما
راب نیدـنچ  ار  زامن  دهـشت  اذـل  دـیدرگ ، نآ  یتآ  رطخ  مدرم و  لـمعلاسکع  نارگن  دیجنـس و  ار  راـک  نیا  بقاوع  رکبوبا  رگید  يوس  زا 

: تفگن مالس  درک و  رارکت 
: تفگ دلاخ  هب  باطخ  زامن  مالس  ندناوخ  زا  لبق  ماجنارس 

؛ کترما ام  لعفت  دلاخ ال  ای  »
« هدن ماجنا  ماهداد  روتسد  ار  هچنآ 

 … دش غراف  زامن  زا  هتفگ و  ار  زامن  مالس  سپس 
تساوخ تسشن و  شاهنیس  يور  هدیبوک  نیمز  هب  ار  يو  تفرگ و  شتسد  زا  ار  وا  ریـشمش  درک و  هلمح  دلاخ  هب  ماگنه  نیا  رد  ع )  ) یلع

 … دشن رودقم  یلو  دهد ، تاجن  ار  دلاخ  ات  دندمآ  ولج  دندوب  رضاح  هک  یمدرم  دشکب . ار  وا 
(1007 …  ) درک اهر  ار  دلاخ  ع )  ) یلع مسق  نیا  اب  داد . دنگوس  ربمایپ  ربق  هب  ار  وا  سابع  نبا  ماجنارس 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  فحصم 

؟ تسیچ رفج  هعماج و 

رد اهنآ  زا  دوب و  نانآ  تسد  رد  هک  یعبانم  هلمج  زا  تسا و  جراخ  دارفا  ریاس  تردـق  زا  هک  دـندوب ، یمولع  ياراد  اـم  موصعم  ناـیاوشیپ 
: زا دوب  ترابع  دندرکیم  هدافتسا  هنیمز  نیا 

هعماج  - 1
رفج  - 2

. همطاف فحصم   - 3

؟ تسیچ هعماج 

ادـخ لوسر  كرابم  بلق  رب  ار  نآ  نیما  لیئربج  هک  لصفم  رایـسب  تسا  یباتک  هعماـج  دوشیم ؛ هدافتـسا  ع )  ) تیبلـها تاـیاور  زا  هچنآ 
ات لوا  زا  ناهج  عیاقو  مامت  هک  هتـشون ، ار  نآ  زین  ع )  ) یلع هدومرف و  الما  نینمؤملاریما  رب  ار  اهنآ  همه  ترـضح  نآ  سپـس  هدومن و  لزاـن 

ياهمرچ ضرع  هب  عارذ و  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  عماج  گرزب و  يردـق  هب  باتک  نیا  دریگیمرب . رد  هعماج  زاین  دروم  ماـکحا  رخآ و 
: منکیم بلج  ع )  ) قداص ماما  زا  تیاور  کی  هب  ار  امش  هجوت  هنیمز  نیا  رد  دشابیم . یلومعم 

(: ع  ) قداصلا لاق 
هعماجلا اندنع  نا 
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: ریصبوبا لاق  و 
؟ هعماجلا ام  كادف و  تلعج 

: لاق
هیلا سانلا  جاتحی  یـش  لک  مارح و  لالح و  لک  اهیف  هنیمیب ، یلع  ظح  هئالما و  و  ص )  ) هَّللالوسر عارذـب  إعارذ ّ ؛ نوعبـس  اـهلوط  هفیحص 

: لاقف یلا  هدیب  برض  شدخلا و  یف  شرالا  یتح 
!؟ دمحم ابا  ای  یل  نذات 

: لاق
، تئش ام  عنصاف  کل  انا  امنا  كادف  تلعج  تلق 

: لاق
: لاق هدیب و  ینزمغف 
 … اذه شرا  یتح 

: درک لاؤس  ترضح  نآ  زا  ع )  ) قداص ماما  نادرگاش  زا  ریصبوبا 
: دندومرف ترضح  ؟ تسیچ هعماج »  » موش تیادف 

هتـشون و شتـسد  اب  زین  یلع  هدومرف و  الما  ادـخ  ربمایپ  ار  نآ  ص ،)  ) ربمایپ كرابم  عارذ  رادـقم  هب  عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  یباتک 
هدـمآ نآ  رد  زین  شارخ  نیرتکچوک  هید  یتح  دـشابیم ، دـنراد  زاین  نآ  هب  مدرم  هچنآ  ره  ادـخ و  ماـکحا  مارح و  لـالح و  ماـمت  لـماش 

. تسا
: دیوگیم ریصبوبا 

: دومرف دز و  ارم  شتسد  اب  ع )  ) ماما ماگنه  نیا  رد 
؟ یهدیم هزاجا  ارم 

: متفگ
. تشاد راهظا  داد و  يراشف  رصتخم  ارم  دوخ  تسد  اب  هاگنآ  متسه ، امش  رایتخا  رد  نم 

. تسا هدمآ  زین  راک  نیا  هید  یتح  هعماج »  » رد

؟ تسیچ رفج 

ع)  ) راهطا همئا  شیپ  رد  نآ  تسا و  صاخ  ملع  زا  رپ  هک  واگ  تسوپ  تعـسو  هب  تسوپ  زا  تسا  یفرظ  رفج »  » هک تسا  هدمآ  تایاور  رد 
: تسا شخب  ود  لماش  دشابیم و 

. خرس رفج  دیفس و  رفج 
لیکـشت ایلوا  ایبنا و  مولع  ریاس  میهاربا و  فحـص  روبز ، لـیجنا ، تاروت ، زا  هک  تسا  تماـما  صاـخ  عیادو  شخب  نآ  لـماش  دیفـس  رفج 

. تسا هدیدرگ 
. تسا هدومرف  عافد  نیملسم  مالسا و  زا  هدومن و  داهج  ادخ  هار  رد  اهنآ  اب  هک  دشابیم  ربمایپ  صوصخم  ياهحالس  لماش  خرس  رفج  اما  و 

(1008 …  ) اهنآ ریغ  هرز و  ریشمش ، لیبق : زا 
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س)  ) همطاف هفیحص 

: زا لقن  هب 
رباج

وا دـشابیم . س )  ) همطاف ترـضح  هب  اصوصخم  ع ،)  ) تیبلها هب  ربماـیپ  هباحـص  زا  دارفا  نیرتکیدزن  هلمج  زا  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج 
. تفرگ رارق  گرزب  ماما  نآ  رانک  رد  دیناسر و  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  هب  ار  ادخ  ربمایپ  مالس 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  ترضح 
: تفگ رباج  هب  مردپ  يزور 

!؟ تسا رودقم  ناتیارب  ینامز  هچ  مسرپب ، وت  زا  مهاوخیم  مراد و  یصوصخ  لاؤس  نم 
: تفگ رباج 

. میامن ضیف  بسک  مرضاح  دیهاوخب  تقو  ره 
: دیسرپ سپس  درک و  رادید  هنامرحم  يو  اب  ع )  ) رقاب ماما 

! رباج
؟ يدینش هچ  حول  نآ  دروم  رد  وا  زا  و  دوب ؟ هنوگچ  ياهدید  همطاف )  ) مردام تسد  رد  هک  ار  یحول  منیبب  وگب 

: تفگ رباج 
وا تسد  رد  ار  یگنر  زبس  حول  هاگان  مدیـسر ، وناب  نآ  روضح  هب  تینهت  ضرع  يارب  نیـسح  ماما  تدالو  زا  سپ  يزور  ادـخ  هب  دـنگوس 

: متفگ يو  هب  درکیم  هجوت  بلج  دیشروخ  رون  دننام  گنر  دیفس  ییاههتشون  نآ  رد  دیشخردیم و  درمز  لثم  هک  مدید 
! ربمایپ رتخد  يا  داب  تیادف  مردام  ردپ و 

؟ تسا هتشون  هچ  نآ  رد  تسیچ و  حول  نیا 
: دندومرف

ع)  ) نینمؤملاریما مرهوش  و  ص )  ) ادخ لوسر  مان  نآ  رد  هدش و  هیده  نم  يارب  ص )  ) ربمایپ طسوت  ادـخ و  بناج  زا  هک  تسا  یحول  نیا 
. تسا هدیدرگ  جرد  منادنزرف  و 

: دیوگیم رباج 
لآ مئاق  ات  ع )  ) یلع ترـضح  زا  ع )  ) راهطا همئا  کیاکی  مان  و  ص )  ) ادـخ ربمایپ  ماـن  هلمج  زا  مدرک ، خاسنتـسا  اههتـشون  نآ  يور  زا  نم 

. دوب هدمآ  اهنآ  ردام  ردپ و  مان  اب  هارمه  جع )  ) دمحم
: دندومرف هاگنآ  ع )  ) رقاب ماما  ترضح 

! رباج ای 
؟ ینک هضرع  نم  يارب  ار  نآ  یناوتیم 

ظفح زا  دوب  هدمآ  اجنآ  رد  ار  هچنآ  حول ، نآ  هب  هجوت  نودب  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  تشاذگ و  دوخ  لباقم  رد  درک و  هدامآ  ار  حول  رباج 
. درک تئارق 

: دیوگیم رباج 
(1009 . ) تشادن فالتخا  دوب  نم  دزن  رد  هک  یحول  اب  فرح  کی  یتح  دناوخیم  ترضح  هچنآ  مدرکیم ، هاگن  دوخ  حول  هب  اقیقد  نم 
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س)  ) همطاف فحصم  ياوتحم 

يرگمتـس و ترـضح ، نآ  يرارذ  نادنزرف و  تشونرـس  تمایق ، زور  ات  ناهج  هدـنیآ  رد  یتاعالطا  رابخا و  لماش : س )  ) همطاف فحـصم 
، تسا نآرق  ربارب  هس  مجح  رظن  زا  هک  باتک  نیا  دـشابیم ، رابخا  مولع و  لـیبق  نیا  زا  دادیب و  ناـهاشداپ  روج و  ياـفلخ  تاـیانج  عاونا 

دنچ کنیا  هک  تسا ، هدرک  میـسرت  زیخاتـسر  زور  ات  ار  خـیرات  هدـنیآ  هکلب  درادـن ، مارح  لالح و  ماکحا و  ای  نآرق و  هرابرد  يزیچ  یلو 
: مینکیم لقن  هنیمز  نیا  رد  ثیدح 

: دندومرف وا  باوج  رد  ترضح  نآ  دومن ، لاوس  س )  ) همطاف فحصم  دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  ریصبوبا 
(. 101  ). دحاو فرح  مکنآرق  نم  هیف  ام  هَّللاو  تارم  ثالث  اذه  مکنآرق  لثم  هیف  فحصم 

ع)  ) مظاک ماما  زا  ار  ثیدح  نیا  هیبش  دنرادن . تهباشم  زین  فرح  کی  رد  نکلو  تسا ، دوجوم  نآرق  نیا  ربارب  هس  س )  ) همطاف فحصم 
: دنیامرفیم هک  میراد 

(1011 . ) تسین نآ  رد  نآرق  ماکحا  زا  يزیچ  یلو  تسا ، نم  دزن  رد  همطاف  فحصم 
: دندومرف ع )  ) قداص ماما  يزور  هک  تسا  هدمآ  نامثع  نب  دامح  زا  و 

: دیسرپ دامح  منکیم . لقن  س )  ) همطاف فحصم  زا  ار  نایرج  نیا  دننکیم و  جورخ  هقدانز ، تشه  تسیب و  دصکی و  هنس  رد 
؟ تسیچ س )  ) همطاف فحصم 

: دندومرف ترضح 
(1012 ( ؛ نوکی ام  ملع  هیف  نکلو  مارحلا  لالحلا و  نم  یش  هیف  سیل  … 

. تسا هدمآ  نآ  رد  راگزور  تاقافتا  ثداوح و  یلو  تسین ، مارح  لالح و  زا  يزیچ  س )  ) همطاف فحصم  رد 
هک ینامـسآ  ياهباتک  زا  دنکیم و  ربخ  هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  دنوادخ  هچنآ  یبیغ و  مولع  زا  راوگرزب  ماما  نیمه  يرگید  ثیدح  رد  و 

: دنیوگیم نینچ  همطاف  فحصم  دروم  رد  هاگنآ  دروآیم ، نایم  هب  يرکذ  تسا  همئا  صوصخم 
(1013 . ) هعاسلا موقت  نا  یلا  کلمی  نم  ءامسا  ثداح و  نم  نوکی  ام  هیفف  س )  ) همطاف فحصم  اما  و 

. تسا هدمآ  دنهدیم  ماجنا  تمایق  زور  ات  ناهاشداپ  هک  ار  یتانایرج  یبیغ و  رابخا  ثداوح و  مامت  هک  تسا  یباتک  س )  ) همطاف فحصم 
: دیوگیم هدیبعوبا  هرخالاب  و 

: دندومرف ترضح  دندیسرپ ، همطاف  فحصم  رفج و  هعماج ، ياهباتک : دروم  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  هعیش  باحصا  زا  یخرب 
ناهج و يهدنیآ  زا  و  دادیم . یلست  ردپ  يازع  رد  ار  وا  دوب و  س )  ) همطاف روضح  رد  هتـسویپ  یکلم  هک  تسا  نیا  س )  ) همطاف فحـصم 

. دنیوگ همطاف  فحصم  ار  باتک  نیا  درکیم ، ربخ  شنادنزرف  تشونرس 
هب یحو  کیپ  کلم و  يهلیـسو  هب  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسا  یباـتک  س )  ) همطاـف فحـصم  هک  میریگیم  هجیتن  ثیداـحا  نیا  عومجم  زا 

تـسا یتاقافتا  همطاف و  نادنزرف  تشونرـس  یبیغ و  رابخا  دروم  رد  شیاوتحم  هتـشون و  ار  نآ  ع )  ) نینمؤملاریما هدش و  ءاقلا  س )  ) همطاف
هک تسا  مجحرپ  نانچ  باتک  نیا  هدماین و  لالح  مارح و  یماکحا و  لئاسم  باتک  نیا  رد  دـنهدیم و  ماجنا  ایند  رد  ارما  ناهاشداپ و  هک 

. دشابیم دیجم  نآرق  ربارب  هس 

؟ دش لزان  س )  ) همطاف فحصم  ینامز  هچ  رد 

س)  ) ارهز همطاف  هک  ص )  ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  س )  ) همطاف فحصم  هک  دوشیم  هدافتسا  تراهط  تمـصع و  تیبلها  نانخـس  زا 
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. تسا هدش  لزان  شردپ ،) زا  دعب  ترضح  نآ  یگدنز  تدم  زور  جنپ  داتفه و  لوط  رد  ، ) دوب نوزحم  تدش  هب 
: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) قداص ماما  ترضح 

اهازع نسحیف  لیئربج  اهیتای  ناک  اهیبا و  یلع  دیدش  نزح  اهلخد  ناک  اموی و  نیعبس  هسمخ و  ص )  ) هَّللالوسر دعب  تثکم  س )  ) همطاف نا 
فحـصم اذهف  کلذ  بتکی  ع )  ) یلع ناک  اهتیرذ و  یف  اهدـعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی  اهـسفن و  بیطی  اهیبا و  یلع 

(1014 . ) همطاف
ار يدایز  ياههصغ  اهمغ و  تدم  نآ  لوط  رد  درک و  یگدـنز  ناهج  نیا  رد  زور  جـنپ  داتفه و  اهنت  شردـپ  زا  دـعب  س )  ) همطاف نیقی  هب 

. دومن لمحت 
رد شهاگیاج  ماقم و  زا  تفگیم و  تیلـست  ردپ  يازع  رد  ار  وا  دشیم و  لزان  س )  ) همطاف روضح  هب  بترم  روط  هب  مایا  نآ  رد  لیئربج 

تشونیم و ار  اهنآ  ع )  ) یلع دومنیم و  هاگآ  شیاههچب  تشونرـس  ایند و  هدنیآ  عاضوا  زا  نینچمه  تخاسیم و  ربخ  اب  ناهج  يوس  نآ 
. دادیم لیکشت  ار  س )  ) همطاف فحصم  اهنیا  همه 

: دنیامرفیم ع )  ) قداص ماما  يرگید  ثیدح  کی  رد  و 
(1015 . ) اهیبا توم  دعب  اهیلع  یقلا  ءیش  وه  امنا  هَّللا و  باتک  نم  ءیش  هیف  ام  همطاف  فحصم 

. تسا هدش  هداد  وا  هب  شردپ  توف  زا  دعب  هک  تسا  یفحصم  نآ  هکلب  تسین ، نآرق  تایآ  زا  يزیچ  همطاف  فحصم  رد 
: میناوخیم قداص  رفعج  ماما  زا  یموس  ثیدح  رد  هرخالاب  و 

اهمغ و یلسی  اکلم  هیلا  لسراف  لج  زع و  هَّللا  الا  هملعیال  ام  نزحلا  نم  هتافو  نم  س )  ) همطاف یلع  لخد  ص )  ) هیبن ضبق  امل  یلاعت  هَّللا  نا 
کلذ تکشف  اهثدحب 

(: ع  ) لاقف ع )  ) نینمؤملاریما یلا 
. افحصم کلذ  نم  تبثا  یتح  عمس  املک  بتکی  نینمؤملاریما  لعجف  کلذب  هتملعاف  یل  یلوق  توصلا  تعمس  کلذب و  تسسحا  اذا 

درد زا  یـسک  ادخ  زج  هک  تشگ  نوزحم  تدش  هب  تهج  نیا  زا  س )  ) ارهز همطاف  درک ، حور  ضبق  ار  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ  دـنوادخ 
. تشادن ربخ  وا  لد 

. دنک وگتفگ  وا  اب  هتفگ و  تیلست  ار  يو  ات  داتسرف ، وا  يوس  هب  ار  یکلم  اذل 
: دومرف ترضح  نآ  دیناسر ، ع )  ) یلع عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  س )  ) همطاف

ع)  ) یلع تخاـسیم و  ربخ  اـب  کـلم  ندـمآ  زا  ار  ع )  ) یلع س ،)  ) همطاـف تروص  نیدـب  نک . ربخ  اـب  ارم  يدرک  ساـسحا  نینچ  هاـگره 
. دمآ دوجو  هب  س )  ) همطاف فحصم  قیرط  نیا  زا  تشونیم . ار  اهوگتفگ 

ردـپ تلحر  زا  دـعب  همطاف  راب  تبیـصم  یگدـنز  زور  جـنپ  داتفه و  لوط  رد  س )  ) همطاف فحـصم  هک  مینکیم  هدافتـسا  ثیداـحا  نیا  زا 
. تسا هدیدرگ  يراذگمان  س )  ) همطاف فحصم  مان  هب  هتشون و  ار  نآ  ع )  ) نینمؤملاریما هدش و  لزان  جیردت  هب  شراوگرزب 

هدش ءاقلا  س )  ) همطاف هب  لیئربج ) بانج   ) یحو کیپ  طسوت  ادخ  بناج  زا  همطاف  فحصم  هک  مینکیم  هدافتـسا  بلاطم  زا  عومجم ، رد 
ریغ لئاسم  ریاس  رگمتـس و  ناهاشداپ  افلخ و  تایانج  و  س )  ) همطاف نادـنزرف  تشونرـس  دروم  رد  یبیغ  رابخا  ناـهج و  هدـنیآ  عاـضوا  و 

(1016 . ) دشابیم جع )  ) نامز ماما  رضحم  رد  نونکامه  تماما ، عیادو  وزج  باتک  نآ  هدیسر و  تبث  هب  نآ  رد  یهقف 

رعش هنیئآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  مهدزای : لصف 

رعش هنیئآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 
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: تایعابر

مراداد راخ  یب  نبلگ  دیفس  سای  نآ  نم 
مرازآ تسه  ارهز  رازآ  یبن  هدومرف  هک 
میوگ یم  هدرپ  یب  یلو  مرامیب  هچرگا 

مراتسرپ لاوحا  رب  دزوس  رتشیب  نم  لد 
»*******«

دنتشک ار  یلج  راونا  هک  سوسفا 
دنتشک ار  یلزا  يادخ  سومان 

نینچ تسا  هتشون  هناخ  رد  خیم  اب 
دنتشک ار  یلع  همطاف  نتشک  اب 

»********«
تسین یندیرپ  هتسب  رپ  ریاط 

تسین یندیچ  هک  هتسرون  هچنغ 
وگب رگمتس  نیچلگ  ود  نآ  هب 

تسین یندید  هک  هدروخ  کتک  سای 
»*********«

دینزن ار  شرمث  هتسکش  هک  هک  یلخن 
دینزن ار  شرپ  هدروخ  نیمز  هک  یغرم 

تسا هتسب  يدرم  تسد  هک  رگا  دیدید 
دینزن ار  وا  رسمه  شخر  شیپ  رد 

»**********«
دینزن رس  رگد  ام  غاب  هتخوس  رب 
دینزن رد  ار  هدز  شتآ  هناخ  نیا 

رگید ار  يردام  تشذگ  هک  ام  زا 
دینزن رتخد  مشچ  شیپ  هب  هناخ  رد 

»********«
درادن رحس  وت  یب  مماش  هک  ایب  ردام 
درادن ردپ  يراک  تقارف  زا  هیرگ  زج 
راوید يورت  هتشونب  وت  هنیس  نوخ  اب 

درادن رد  هناخ  نیا  تسین  ندز  رد  هب  تجاح 
»**********«

دنازوسب ار  الوم  غاب  شتآ  تشاد  تارج  هچ 
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دنازوسب ار  ایرث  ردیح  دشک  یهآ  رگا 
ارهز یلع  هار  رد  دوب  نیا  تحلصم  ار  ادخ 

دنازوسب ار  ام  لد  شغاد  رد  تشپ  دنامب 
»**********«

ما هتسب  رازلگ  هدید ز  هک  ملگ  نآ  نم 
ما هتسخ  راخ  زا  متس  ماهدید  هک  سب  زا 
شیوخ زامن  سپ  نیا  زا  مناوخب  رگ  هتسشنب 

ما هتسکش  ولهپ  هک  شخبب  ارم  بر  ای 
»***********«

درادن رپ  لاب و  هناورپ  رگد 
درادن رتسکاخ  هک  رپ  لاب و  هن 

دیسیون نوخ  اب  امش  اه  رسفم 
درادن رثوک  یلع  نآرق  هک 

»********«
دندوب هتسکشب  ادخ  دهع  همه 

دندوب هتسویپ  مه  هب  ام  هیلع 
اپ زا  مداتفا  رد  تشپ  ور  نآ  زا 

دندوب هتسب  ار  مرهوش  تسد  هک 
»*********«

تشک ارم  ربمغیپ  غاد  اهنت  هن 
تشک ارم  رد  راشف  هن  یلیس  هن 

دنگوس ههام  شش  نسحم  نوخ  هب 
تشک ارم  ردیح  یمولظم  مغ 

»*******«
یلع شوپ  نفک  رای  يا  همطاف  ای 

یلع شوماخ  یحو  هناورپ 
کلف دید  نوچ  شیوخ  هب  نیمز  دیزرل 

یلع شود  رب  داهن  ار  وت  توبات 
»*******«

تسام تقلخ  ببس  شدوجو  هک  ارهز 
تسام تمسق  وا  رهم  رون  هک  رکش  دص 

شفصو رد  يرکسع  ماما  دومرف 
تسام تجح  همطاف  قلخ و  تجح  ام 
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»********«
رشب قالخ  مکح  هب  ار  همطاف  نوچ 

ربمغیپ ار  یلع  دومن  جیوزت 
جرب کی  رد  يرتشم  هرهزب  تفگیم 

رمق هام و  رگدکی  نیرق  دنتشگ 
»********«

تسارهز دمرس  ِتایح  دبا و  ِّرس 
تسارهز دمحا  يامن  قح  هنیئآ 

نایم هب  اهیبا  ما  زا  نخس  دش  نوچ 
تسارهز دمحم و  دمحم و  تسارهز 

»*********«
تسب هبوچ  ارهز  دقع  ادخ  شرع  رد 

تسشنب تزع  يامه  کلف  ماب  رب 
کَلَم نج و  مدآ و  هن  دش  رورسم 

تسد مه  هب  یلع  ارهز و  وچ  دنداد 
»******«

تسین همطاف  زج  یسک  قح  هبوبحم 
تسین هملاع  وا  وچ  یسک  ناهج  ود  ره  رد 
دراد شیالو  لد  ناج و  هب  هک  سک  ره 

تسین همهاو  وا  وچ  لد  رب  ازج  زور  رد 
»*******«

ارهز ردام  وت  ءایبنا  همه  رب  يا 
ارهز رثوک  تسوت  فصو  هتکن ز  کی 

نشور يدهم  يور  هب  ام  هدید  نک 
ارهز ربمیپ  مشچ  ینشور  يا 

»*******«
همطاف رخسم  ترون  زا  يدرک  ار  یملاع 

همطاف رهوگ  وت  نوچ  درادن  قح  ملع  رحب 
ننملاوذ هاگشیپ  رد  سک  چیه  دوبن  وت  زج 
همطاف رشحم  زور  رد  سرداد  ار  يوسام 

»*******«
تسارهز نامحر  تمحر  نایملاع  رب 

تسارهز ناوناب  رورس  ناهج  ود  ره  رد 
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تسوا زا  یبوط  هخاش  دهد  هک  يرون 
تسارهز نآرق  هب  هتفگ  ادخ  هک  رثوک 

»********«
دراد ربمیپ  زا  تفارش  هک  ارهز 

دراد ردیح  وچمه  يرسمه  هتسارآ 
دراد ناوارف  لگ  هچ  رگا  غاب  نیا 

دراد رگید  رطع  سای  لگ  اما 
»**********«

دش ادیپ  رمق  نوچ  هجیدخ  يرون ز 
دش ادیپ  رحس  هعیلط  وچ  ارهز 

یناثلا يدامج  هام  متسیب  رد 
دش ادیپ  رهوگ  هدزای  هدنیآ  ز 

»***********«
تسا رثوک  هاگ  هولج  يدامج  هام  متسیب 

تسا ربمغیپ  رتخد  دیعس  دالیم  زور 
یلو دشاب  دنس  یب  ردام  زور  ار  نارگید 

تسا ردام  زور  زور ، نآ  ار  تاداس  دنس  اب 
»*********«

دندز الو  لخن  هب  هشیت  هکیا  هقرف  نآ 
دندز ادخ  ریش  هناخ  برد  هب  شتآ 

تفگ همئالاداوج  همئالا  نماث  اب 
دندز ارچ  ار  ام  ردام  هنایزات  اب 

»*********«
دندز كدف  لخن  هب  هشیت  هکیا  هقرف  نآ 
دندز کمن  نالوسر  متخ  بلق  مخز  رب 

نک لاؤس  ردام  لتاق  ایب ز  يدهم 
دندز کتک  اروا  هک  دوب  هدرک  هچ  ارهز 

»******«
درادن ندز  شتآ  لگ  غاب  کی 

درادن نتخوس  هچنغ  هلال و 
درادن نمسای  یلیس  تقاط 

درادن ندز  هک  اهنت  نز  کی 
»*********«
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درکیم يراشف  اپ  ربص  هک  زور  نآ 
درکیم يراک  هلال  یحو  هناخ  رد 

شیوخ ردام  زو  همطاف  کتک  دروخ  یم 
درکیم يرای  هلاس  راهچ  رتخد  کی 

»***********«
نیچلگ دیچ  رب  نم  قشع  طاسب 

نیچلگ دیشاپ  کمن  نم  مخز  هب 
مسایناج یب  رکیپ  رانک 

نیچلگ دیدنخ  مترسح  کشا  هب 
»***********«

يدرورپ مغ  غاد  هنیس  هب  رمع  کی 
يدرک ام  لد  هب  نوخ  تمغ  رخآ ز 

مدید ار  ترپرپ  راهب  جوا  رد 
يدروآ یمن  مغ  غاد  يدوب و  لگ 

»***********«
تسا هدنام  اهنت  وت  یب  هنامز  یتفر و 

تسا هدنام  او  نتشیوخ  اک ر  هبو  اهنت 
ارهز تقارف  زا  هنیدم ، ماش  رد 

تسا هدنام  ابیرغ ! او  بیرغ  ياوآ 
»********«

ارهز مزمز  وت  مشچ  يرثوک و  وت 
ارهز مخ  مغ  تتماق ز  یئابوط و 

تسین وسمه  تنسحم  يوم  رس  کی  اب 
تسارهز ملاع  قلخ  دنوش  هتشک  رگ 

»********«
تسارهز مدقم  ءایبنا  هبتر ز  رد 

تسارهز ملاع  ود  درم  یلع  ياتمه 
دیوج مظعا  مسا  هکنآ  هب  يوگ  رب 

تسارهز مظعا  مسا  مامت  هک  دیاش 
»***********«

تسارهز دمرس  رون  فافع  خرچ  رب 
تسارهز دمحا  رتخد  قح  هبوبحم 

تشهب يوناب  تسا و  تمایق  نوتاخ 
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تسارهز دمحم  لسن  هلسلس  رس 
»***********«

تسوا رهوگ  همطاف  تسا و  فدص  ملاع 
تسوا رهوج  رهوگ  نیا  تسا  ضرع  یتیگ 

قلخ هک ز  سب  نیمه  شتفارش  ردق و  رد 
تسوا رسمه  یضترم  تسا  ردپ  دمحا 

»********«
هنیدم دراد  اون  هچ  روش و  هچ 

هنیدم دراد  اه  همغن  بل  هب 
ردیح ارهز و  تبرغ  دای  هب 

هنیدم دراد  انشآ  درد  لد 
»******«

نک يراتس  رشح  زور  همطاف  ای 
نک يرای  مرک  ار ز  ناگتخوس  لد 

میئارهز اب  هک  میتفگ  همه  اب  ام 
نک يراد  وربآ  ایب و  وت  نکیل 

»*****«
يدرب یمن  هچوک  نآ  هب  تدوخ  اب  ارم  رگ  دش  یم  هچ 

يدروخ یمن  یلیس  مهوت  مدید  یمن  نم  دش  یم  هچ 
مدرب یمن  دوخ  اب  ار  وت  مهارمه  زور  نآ  رگا 

مدرم یم  هچوک  نایم  يدید  یمن  رگید  ارم 
»*********«

تشاذگ كالفا  رب  ور  سای  لگ  حور 
تشاذگ كانمغ  هچ  دوخ  عمش  هناورپ و 
ار شناج  نید  هش  نیفدت ، هلیل  رد 

تشاذگ كاخ  رد  همطاف  نت  هارمه 
»********«

يدرمژپ دوز  هچ  نم  هفوکش  يا  الا 
يدرب ار  راهب  رخآ  ماهناخ  غاب  ز 

زور ي نآ  دای  هب  مزوسب  رمع  مامت 
يدروخ یم  هنایزات  مرت  مشچ  شیپ  هک 

»*********«
یئاجک ردیح  هناخ  يافص 
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یئاجک رثوک  نم ، رای  نم ، لگ 
ارهز وت  نامیتی  رکذ  هدش 

یئاجک ردام  ایب  ردام  ایب 
»*******«

دیآ رفولین  هلان  ياون 
دیآ رسکی  ییاه  هرعن  اب  ودع 

نمشد ياغوغ  همه  نآ  نایم 
دیآرد تشپ  زا  نسحم  يادص 

»*******«
رای يا  منام  یم  رحس  ات  تشیپ  هب 

رای يا  منامهم  وت  هب  ار  اه  رحس 
میارب نآرق  ناوخب  یتفگ  نم  هب 

رای يا  مناوخ  یم  یتا  له  تیارب 
»************«

راعشا اه و  هدورس 

هراشا

( یناهجریم هللا  تیآ   ) مظن بلاق  رد  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  هفیرش  باقلا 
.( تسا هدمآ  باتک  نیمه  يهحفص 43  رد  ابیز  راعشا  نیا  )

ینابر هللا  تیآ  زاراعشا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  لئاضف  رد 

دحا ای  وه  دحا  متفگ  لزا  زا 
دمص ای  وه  دمص  میوگ  دبا  ات 

تسا نم  نید  دمص  تاذ  نآ  قشع 
تسا نم  نیئآ  ضرف و  وا  تعاط 

دودو ياتکی  تاذ  شداد  هدژم 
دوجو لک  زا  دصقم  ار  ام  وت  ياک 

ریثک ریخ  وت  هب  هداد  ام  فطل 
ریظنیب يا  تسا  رثوک  ياطع  نآ 

بیبح يا  ام  یئاطعا  رثوک 
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بیسح تسا و  رامش  زا  نوریب  ریخ 
ع)  ) همطاف دوجو  نآ  رثوک  تسیچ 

همئاد تباث  دیواج و  وت  لسن 
ص)  ) لوسر يا  رثوک  هک  میداد  ار  وت  ام 

لوتب يارهز  هقیدص  وت  تخد 
تسا رثوک  نیا  ریثک  ریخ  عبنم 

تسا رهوگ  نیز  وت  لسن  ياقب  هک 
تسا هدنیاپ  دبا  ات  وت  تلود 

تسا هدنبوک  نم  رهق  ار  تنمشد 
ماقم یلاع  متاخ  یبن  يا 

ماوق دراد  وت  نید  تمایق  ات 
دبا ات  نادوسح  مشچ  يروک 

دمصلا هللا  وت  نید  ظفاح 
دبا ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  )

( دحا اوفک  هل  ام  هاگراب 
داب دیواج  تاهیرذ  تلود 

داش شاب  رثوک  ءاطعا  نادب  وت 
دوجو نیماظن  رد  تفارش  نیا 

دودو دنوادخ  هدرک  وت  صاخ 
اطع تدومنب  هک  ار  دزیا  رکش 

ارس ود  ردنا  دیواج  تلود 
ریثک ریخ  نیا  یئاطعا  رثوک 
ریظنیب يا  نآ  رکش  مزال  وت  رب 

تسا رحناو » لصف   » رثوک نیا  رکش 
تسا رتبا  وا  رثایب  دوخ  تنمشد 

دبا ات  وگانث  ینابر )  ) ناج
دمص تاذ  رهظم  دمحم  رب 

مادتسم ترتع  نآرق و  هیاس 
ماظن ود  رد  امئاد  ام  رس  رب 

»*********«
یفجنلا یلح  ینیوزق  يدهم  دیس  زا  موظنم  بلاق  رد  ءاسک  ثیدح 

ع)  ) ءاسنلا ریخ  هتمطاف  انل  تور 
( ءاسکلا باحصا  لضفلا  لها  ثیدح 
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ص)  ) مانالا دیس  نا  لوقت 
( مایالا نم  اموی  ینئاج  دق 

یندب یف  يرا  ینا  یل  لاقف 
( ینلحنا دق  مویلا  هارا  افعض 

ینامیلا ءاسکلاب  یلع  یموق 
( یناوت الب  ینیطغ  هیف  و 

هتیبل دق  هتبجف و  تلاق 
( هتیطغ اسکلاب  هتعرشم و 

ردبلاک ههجو  ونرا  تنک  و 
( رشع لایل  دعب  عبرا  یف 
نمز نم  ریسیالا  یضم  امف 

(( ع  ) نسحلا دمحم  وبا  یتا  یتح 
دجا ینا  هاما  ای  لاقف 

( دقتعا هتبیط  هتحئار 
یبنلا هتحئار  اهناب 

ع)  ) یلع یضترملا  یصولا  یخا 
ءاسکلا تحت  اذ  وه  اهمعن  تلق 
( یستکا یطغم و  هب  رثدم 

املسم هنبا  هوحن  ءاجف 
( امرکم لخدا  هل  لاق  انذاتسم 

الا لیلقلا  الا  یضم  امف 
لقتسم طبسلا  نیسحلا  ءاج 

كدنع مشا  ما  ای  لاقف  )
( یکذلا کسملا  اهناک  هتحئار 

افرش هنم  كالوا  نم  قح  (و 
(( ص  ) یفطصملا یبنلا  حیر  اهنظا 

اذه ءاسکلا  تحت  معن  تلق  )
( اذال هیف  كوخا  هبنجب 

انذاتسم هل  طبسلا  لبقاف  )
( انعم لخدا  هل  لاق  املسم 

دق الا و  هتعاس  نم  یضم  ام  و 
( دسالا رفنضغلا  امهوبا  ءاج 

ءابجنلا هادهلا  هتمئالاوبا 
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( ءاسکلا باحصا  عبار  یضترملا 
ءاسنلا هدیس  ای  لاقف 

( ءامسلا یف  تجوز  اهب  نم  و 
هتحئار كامح  یف  مشا  ینا 

( هتحئاف يدنلا  درولا  اهناک 
رشبلا دیس  فرع  اهاذش  یکحی 

( رمتعا فاط و  یبل و  نم  ریخ  و 
افحتلا ءاسکلا  تحت  معن  تلق  )

( افتتکا هیف  کیلبش و  مض  و 
الئاس هنم  نذاتسی  ءاجف 

( الجاع لخداف  لاق  لوخدلا  هنم 
هتملسم مهوحن  تبحف  تلاق 

( هتمرکم هتبوبحم  یلخدا  لاق 
عضوملا ءاضا  مهب  امدنعف 

( اوعمتجا ءاسکلا  تحت  مهلک  و 
الع لج و  قلخلا  هلا  يدان 

( یلعلا تاوامسلا  كالما  عمسی 
لالجلا هزعلاب و  مسقا  )

( یلاع لک  قوف  یعافتراب  و 
هتینبم اهتعفر  امس  نم  ام 

( هیحدم يرثلا  یف  ضرا  سیل  و 
ارینم ارمق  تقلخ  (و ال 

( ارون تئاضا  اسمش  الک و ال 
يرجی هایملا  یف  رحب  سیل  و 

( يرست راحبلا  کلف  الک و ال 
ءاسکلا تحت  مه  نم  لجال  الا  )

( اسبتلم مهرما  نکی  مل  نم 
نم بر و  ای  تلق  نیمالا  لاق 

( نبا انل  مهقحب  اسکلا  تحت 
هتلاسرلا ندعم  مه  یل  لاقف  )

( هتلالجلا لیزنتلا و  طبهم  و 
: لاق (و 

اهلعب هتمطاف و  مه 
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( اهلسن نانسحلا  یفطصملا و  و 
یل نذات  له  هابر  ای  تلقف  )

( لزنملا كاذل  ضرالا  طبها  نا 
اسداس ءاسکلا  تحت  يدتغاف  )

( اسراح امداخ و  تلعج  امک 
املسم مهئاجف  معن  لاق  )

( امنا مهیلع  اولتی  املسم 
: لوقی )

اهب مکصخ  هللا  نا 
( اهبتنم ادغ  نمل  هزجعم 

مالاس العلا  بر  مکارقا  )
( هتمارکلا تیاغب  مکصخ  و 

امهفم انلعم و  لوقی  وه  (و 
( امدقت امب  رغلا  كالما 

: یلع لاق  )
یبیبح ای  تلق 

( بیصنلا نم  انسولجل  ام 
ینافطصا يذلا  یبنلا و  لاق  )

( ینابتجا یحولاب و  ینصخ  و 
ربخلا اذهل  رکذ  يرج  نا  ام  )

( رشعم ریخ  عایشالا  لفحم  یف 
هتمحرلا هل  الا  لزنا  الا و  )

( هتمج دونج  تفح  مهیف  و 
اوقدص نیذلا  کئالملا  نم 

( اوقرفت ام  رهدلا  یف  مهسرحت 
يری هتجاح  بلاط  الک و ال 
( ارسعت دق  هیلع  اهئاضق 

هتجاح میرکلا  هللا  یضق  الا  )
( هتحاس الضف  ناوضرلا  لزنا  و 

مومغم مهیف  سیل  الک و 
( مومه تفشک  هنع  الا و 

بابحالا نحن و  یلع  لاق  )
( اوباط امدق  نیذلا  انعایشا 
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هتبعکلا بر  انلن و  امب  انزف  )
( هبر درف  لک  نرکشیلف 

»****************«

ینابر هللا  تیآ  زا  س )  ) ارهز ترضح  بقانم  رد 

امندزیا هنیئآ  ارهز ؟ تسیک  )
( ادخ تاذ  هنیئآ  ارهز ؟ تسیک 

لامجلا لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  )
( لالجلا لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک 

لامکلا لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  )
( لالجلا وذ  لامج  نسح  هنیئآ 

دودو تاذ  هنیئآ  ارهز ؟ تسیک  )
( تومی یح ال  يالجم  رهظم و 

ادخ تاذ  قشاع  ارهز ؟ تسیک  )
( ادخ فاصوا  ءامسا و  رهظم 

ص)  ) یفطصم دمحا  تخد  ارهز ؟ تسیک  )
( ءایربک لامکلا  لک  رهظم 

ع)  ) یضترم وا  رهوش  ارهز ؟ تسیک  )
( يوسام هلمج  شدننامیب ز  وفک 

دبا ات  ردیح  قلخ  يدوبن  رگ  )
( دحا اوفک  همطافلل  نکت  مل 
لوسر شیاباب  ما  ارهز ؟ تسیک  )

( لوقع هلمج  نآ  ریبعت  رد  هدنام 
بر ياطعا  رثوک  ارهز ؟ تسیک  )

( َْبا هب  رثوک  نیا  دومرف  اطع  شک 
رهگ هدزای  ردام  ارهز ؟ تسیک  )

( رشب رخف  قحب  ناماما  نآ 
ابع لآ  زا  مجنپ  ارهز ؟ تسیک  )
( اسک باحصا  فیرعت  روحم 

تسا دباع  تسا و  فراع  مه  همطاف  )
( تسا دهاز  نوچ  يدب  ایند  كرات 

لاصو رحب  قرغتسم  دب  هکنآ  )
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( لامج نآ  دوهش  ردنا  دب  قرغ 
تسادخ قشع  قرغتسم  وا  هکنآ  )

( تسا اوس  ام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک 
کلم کشر  دروم  وا  تمصع  )

( کلف رب  يوس و  ام  رب  هدز  اپ 
كدف رب  یئانتعا  درادن  وا  )

( کحم هدرک  وت  رهب  زا  كدف  نآ 
یتسابقع ییند و  زا  زاینیب  )

( یتساندا وا  برق  ماقم  رد 
یتسارهز همطاف  وا  یتسار  )

( یتس امسالا ) ملع   ) وا تورث 
یتسار هبک  رشحم  رد  هعفاش  )

( یتسابقع يهصرع  وا  تمشح 
نیب هب  ار  وا  يهولج  تمایق  رد  )

( نید موی  رد  نیب  هب  ارهز  يهولج 
ماقم یلاع  ربمغیپ  رتخد  )

( مادتسم ام  رس  رب  وت  يهیاس 
داب وت  يوگانث  ینابر )  ) ناج )

( دانتلا موی  ات  هک  ای  تمایق  ات 
»***********«

: یناکرسیوت افص  زا  راعشا 

همطاف ملاع  هب  ناوسن  هوسا 
همه ام  رب  سرداد  رضحم  هب  نآ 

رشب رخف  یبن  تخد  نیهم  نآ 
رگداد یلو  ردیح  رسمه 
نمتوم لوسر  ناج  رهوج 

نلع رس و  فشاک  تقیقح  رد 
ناهج رد  دمآ  یناث  ار  لک  لقع 
نادب یهاوخ  رگا  بلطم  نیا  رس 
دیجم قالخ  هک  دمآ  ثیدح  رد 

دیرفآ ار  يو  رون  مدآ  زا  شیپ 
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لسر متخ  رسمه  هجیدخ  نوچ 
لک لقع  رایتسد  ناج  لد و  زا 

لانم لام و  ناهج  رد  شدوب  هچ  ره 
لالجلا وذ  يادخ  هار  رد  داد 

ریدق دنوادخ  شداد  ضوع  رد 
ریثک ریخ  ینعم  رثوک  زمر 

لالج ردق و  زا  هک  شداد  يرتخد 
لالجلا وذ  تاذ  تارم  وا  دشاب 

همطاف قح  زا  شمان  دمآ  هکنآ 
همئاق ار  قح  شرع  نآ  همطاف 
فدص رهوگ  هدزای  رب  همطاف 

فجن ناطلس  يالاو  رسمه 
بقل ار  وا  لوتب  مان و  همطاف 

ببس يو  دوجو  ار  شنیرفآ 
راگدرورپ رهظم  نآ  همطاف 

راگدرک یلو  وفک  همطاف 
باطخ رد  اهیبا ) ما   ) ناوخب وا 
باطتسم لوسر  لوق  زا  شفصو 
قح رارسا  هنیجنگ  شاهنیس 

قح راتفگ  وا  راتفگ  ناهج  رد 
»**********«

( یناپمک  ) یناهفصا نیسحدمحم  خیش  جاح  هللاتیآ  زا  راعشا 
دنک ددم  سدق  حور  رگم  ارم  هقطان 
دنک ءاسن  هدیس  ترضح  يانث  هک  ات 

دسر یک  هلا  سومان  سدق  جواب  مهو 
دنک ایربک  تولخ  يوناب  تعن  هک  مهف 
همطاف لامج  رون  همتاخ  تسخن و  ضیف 

دنک یهتنم  ءدبم و  رد  هراظن  را  لد  مشچ 
لزی مل  نسح  ینعم  لزا  دهاش  تروص 
دنک امن  قح  هنیئآ  فصو  هنوگچ  مهو 

يدمرس ضیف  ءدبم  يدزیا  رون  علطم 
دنک ءایبنا  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج 

تفرعم لامک  لضف و  هفیحص  هلمسب 
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دنک اب )  ) تحت هطقن  زا  یلجت  یهگ  هکلب 
دوب یقتلم  هطقن  ار  دوجو  هرئاد 

دنک اطغلا  فشک  ول  يوعد  هک  دزس  هکلب 
مرک مراکم و  رحب  مکح  فراعم و  نیع 

دنک اهبیب  هرطق  ار  طیحم  اخس  هاگ 
ءایفصا راهن  رون  ءایلوا  ردق  هلیل 

دنک الع  قفا  زا  عولط  وا  لامج  حبص 
ررغ همئا  ما  رشب  دیس  هعضب 

دنک یتفال  هش  اب  يرسمه  هک  وا  زج  تسیک 
بسح شتواخس  دوج و  بسن  شتوبن  سح  و 

دنک یتا ) له   ) هروس شتواخس  زا  ياهصق 
ین لایخ  سرتسد  وا  يایربک  نماد 

دنک اپ  ریزب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ 
وا تسش  هب  اضق  کلک  وا  تسدب  ردق  حول 

دنک اضتقا  هچ  هیهلا  تیشم  هک  ات 
وا باقن  وا  تفع  وا  باجح  وا  تمصع 

دنک ایح  نآ  زا  رتس و  نآ  زا  ثیدح  ملق  رس 
وا يوخ  سنا  هبذج  وا  يوب  سدق  هحفن 
دنک يوه ) نع  قطنی  ام   ) ربخ ز وا  قطنم 
وا يوک  قشع  يهبعک  وا  يور  قلخ  هلبق 

دنک انتعا  هک  هب  ات  وا  يوس  دیما  مشچ 
زوس چیه  هب  وا  ِِرد  زا  ور  باتم  ارقتفم ) )
دنک الط  وا  يهضف  ار  دوجو  سم  هکنآ 

»**********«
ورسخ زا  موظنم  بلاغ  رد  دجسم  رد  ارهز  ترضح  هبطخ 

درک اشنا  دجسم  هب  ارهز  هک  هباطخ  نآ  زا  تمصع  هدرپ  تشپ  ز 
درک اپ  رب  شیوخ  ياهنخس  یتمایق ز 

تفگیم نخس  نانچ 
درک الاب  مصخ  تشز  لمع  زا  هدرپ  هک 

ربمغیپ تمعن  نادزی و  شیاتس  زا  سپ 
درک اجنآ  نامدرم  همه  رب  هراشا 

تفگب درک و  باطخ  ناریح  تعامج  نآ  هب 
درک او  نیکرشم  تشم  نآ  زا  هک  ياهتفگ  هچ 
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هدینشن هورگ  يا  امش  شوگ  هک  رگم 
درک ام  تمرح  هب  ربمیپ  هک  یشرافس 

يدازآ سرد  هداد  رشب  هب  وا  هن  رگم 
درک اغلا  روج  ملظ و  یگدرب و  میژر 

مدرم تیاده  رب  یبن  هکنآ  هن  رگم 
درک رادم  ازسان  یسب  دید  دینش و 

ریدغ زورب  یبن  ار  یلع  هکنآ  هن  رگم 
درک اتکی  رما  هب  تفالخ  هب  یفرعم 

تشاد تلاسر  ترجا  عمط  یسک  زا  هن 
درک اضاقت  شهاوخ و  یمرد  یسک  زا  هن 

رارق هتفرگ  یبن  ياج  هب  هک  ماهدینش 
درک اورپ  لوسر  ادخ و  ین ز  هک  یسک 

دراد یبن  ربنم  رس  هب  اج  هنوگچ 
درک اشاح  دینش و  ار  یبن  لوق  هک  یسک 

دز تئرج  مادک  اب  یبن  ياج  هب  مدق 
درک ارجا  سکعب  ار  ادخ  مکح  هک  یسک 

دز شتآ  هتفگ  دجسم ز  مدرم  ناجب 
درک اهنآ  مشچ  تمادن ز  کشرس  ناور 

دیردب مه  ار ز  ریوزت  هلیح و  باقن 
درک اوسر  رهد  هب  ار  ور  ود  نیقفانم 
ددرگ للم  ره  خیرات  تنیز  هک  دزس 

درک او  نینچ  ینز  ار  ایر  لها  تشم  هک 
دراد ترخآ  ایند و  تداعس  یسک 

درک ارهز  ياههتفگ  ناهجب  يوریپ  هک 
تما نیا  يافج  زا  دید  هچ  هکنآ  منادن 

درک انمت  قح  یناوج ز  هب  دوخ  گرم  هک 
( ورسخ  ) دوش ناهج  قلخ  تربع  تسازس 

درک اشنا  دجسم  هب  ارهز  هک  هباطخ  نامه 
»******«

درک ناوتن  مامت  زگره  همطاف  لضف  باتک 
راجشا ملق  رُحبَا و  دوش  دادم  رگا 

وا تیاهنیب  لضف  زا  دنز  مد  هک  یسک 
راقنم دنک  رت  رحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ 
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»***«

( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  یسانشباتک  مهدزاود : لصف 

(1017 ( ) س  ) ارهز ترضح  یسانشباتک 

هب هنومن  راصتخا و  ناونع  هب  اما  دنرایسب  یطخ  یپاچ و  خسن  رد  ایند  فلتخم  ياهنابز  هب  س )  ) هیضرم يارهز  ترـضح  اب  هطبار  رد  بتک 
: ددرگ یم  هراشا  لصف  نیا  رد  يدادعت 

دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  رگ  دیشچ  ناوتن  رگ  ار  ایرد  بآ 
لاس 1380. ام  لیلد  تاراشتنا  ینیئوخ  یناجنز  يراصنا  لیعامسا  ؛  باتک يهنیئآ  رد  همطاف   - 1

، یسراف . ) 51 ص يریزو ، 1376 ش . نارهت ، ناناج ، رـشن  یناسارخ . ینابر  اضر  دـمحم  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  اـمندزیا  يهنیئآ   - 2
( یپاچ

( یپاچ یسراف ، . ) 567 ص يریزو ، مق . هوسا ، تاراشتنا  یناشاک . قفشم  یخرهاش ، دومحم  تمصع  يهنیئآ   - 3
16 یبیج ، 1377 ش . مق ، فلؤم ، مود : پاـچ  1373 ش . مق ، دیهـش ، لوا : پاچ  هداز . لوسر  رفعج  یپاـچ ) یـسراف ،  ) رثوک يهنیئآ   - 4

ص.
، نارهت س ،)  ) ارهز همطاف  یبوط  يهرجش  یگنهرف  يهسـسوم  یلیعامـسا . اضر  یلیفارـسا و  نیـسح  یپاچ .) یـسراف ،  ) گنـس هنیئآ و   - 5

. یعقر 1377 ش .
39 ص. یبیج ، 1992 م . 1413 ق ، نارهت ، دیحوتلا ، ۀسسؤم  دمحاما . یپاچ ) ییایناپسا ،  ) ارهز امیطاف  يوالد  کیروتسیه  ویچ  يرپآ   - 6

1376 ش. مق ، مرخ ، تاراشتنا  یناهفصا . داجس  نیسح  دمحم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) یحو يهناخ  هب  شتآ   - 7
200 ص. يریزو ،

136 ص. یعقر ، 1377 ش . مق ، غوبن ، تاراشتنا  ینارهت . یلاجر  اضریلع  یپاچ ) یسراف ،  ) مرح رد  شتآ   - 8
( یپاچ یسراف ،  ) تمصع راثآ   - 9

کسناهر 218. یئبمب ، زا   341 ج 1 ص 267 ، یسراف : ياهباتک  يهراوتسرهف   - 10
16 ص. 1310 ه . یفسوی ، عبطم  یلهد ، م 1915 م )  ) یلع اضر  یپاچ ) ودرا ،  ) هیولع راثآ   - 11

: همجرت یلاجر . اضریلع  فلؤم : یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا حیبست  رارسا  راثآ و   - 12
. يوسوم ارهز 

هدیهشلا هقیدصلا  ءادعا  ءازج  باتک  يرئازج . يوسوم  یجان  مشاه  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) يربکلا هموصعملا  ۀقیدصلا  تاکرب  راثآ و   - 13
ص 9. فلؤملل : ایندلا ، راد  یف  س )  ) ءارهزلا همطاف 

نیفنصم هیماما  یک  ریغص  رب  84 ص . 1989 م . روهال ، سیرپ ، ترآ  نامحرلا . دیعـس  یپاـچ ) ودرا ،  ) یتیب یتولکا  یک  یبن  يرخآ   - 14
هرامش 1937. مجارت : روا  فیناصت  هعوبطم  یک 

. سرانب نیشم ، كرتکلا  یملع  یسرانب . ضایر  یلع  اضر  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) يدازهش یک  مالسا  ینعی  یت  یب  یک  یبن  يرخآ   - 15
هرامش 1938. مجارت : روا  فیناصت  هعوبطم  یک  نیفنصم  هیماما  یک  ریغص  رب   - 16

1373 ش. مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  يورسخ . یسوم  یپاچ ) یسراف ،  ) ج 1 و 2 ارهز ، ترضح  یگدنز  زا  سابتقا  اب  یگدنز  باد   - 17
439 ص. ج 1 ، يریزو ، 1377 ش . دهشم ، فلا ، رشن  مود : دلج 
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1373 نارهت ، س ،)  ) ءارهزلا ۀـمطاف  تئیه  1410 ق .)  ) یناهفصا هدازدامع  نیسح  یپاچ ) یـسراف ، ( ) س  ) همطاف ترـضح  هاگمارآ   - 18
24 ص. یبیج ، ش .

( یپاچ یسراف ،  ) تشهب يوب  س )  ) همطاف ترضح  یناگدنز  اب  یئانشآ   - 18
( یپاچ یسراف ، ( ) س  ) همطاف یگدنز  رب  یهاگن  ج 3  مالسلامهیلع ، موصعم  هدراهچ  یگدنز  اب  یئانشآ   - 19

1 ص، ج 96 : یبیج ، 1380 ش .  - 1381 مق ، ءامس ، یگنهرف  هسسؤم  (. ءارهّزلا دبع   ) يورسخ يداه  یپاچ ) یسراف ،  ) قشع نامسآ   - 20
2 ص. ج 104 :

1 ص، ج 64 : یبیج ، 1381 ش . نارهت ، رثوک ، ناتسلگ  ناتسلگ . رشن  باتک  هورگ  یپاچ ) یسراف ،  ) 2 ج ارهز ، ترضح  اب  ییانشآ   - 21
2 ص. ج 80 :

تاراشتنا نامزاس  یهاگولگ . يوجاوخ  رغصا  یلع  یپاچ ) یسراف ، = ) نتم ارهز  ترضح  تمظع  رون و  رسارس  یناگدنز  اب  ییانشآ   - 22
112 ص. یعقر ، 1381 ش . نارهت ، نامتفگ ،

. يدابآناخ دومحم  یطخ ) یسراف ،  ) هعیش نزح  زاغآ   - 23
لاس داشرا : ترازو  رشن  يهمانراک  122 ص . یعقر ، 1375 ش . مق ، غالبلا ، رـشن  یپاچ ) يدرک ،  ) ارههز يهمیتاف  وگتـسار  یتهرفائ   - 24

هرامش 3253. ص 116 ، ، 1375
. قاتشم میرکلادبع  یپاچ ) ودرا ،  ) رپ لوتب  يهناخ  گآ   - 25

128 ص. یعقر ، 1382 ش . مق ، ریدغلا ، راد  يدمحم . ربکا  یلع  یپاچ ) یسراف ،  ) هنیدم ات  هکم  زا  همطاف  مالآ   - 26
64 ص. یبیج ، 1415 ق . مق ، عیقب ، ناقشاع  عمجم  عیقب . ناقشاع  عمجم  یگنهرف  شخب  یپاچ ) یسراف ،  ) رثوک ياوآ   - 27

84 ص. یبیج ، 1376 ش . یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یئامیعن . دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) رثوک ياوآ   - 28
1380 ش. مق ، نیبقح ، تاراشتنا  يوضر . دیجم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) نسحم ترضح  ناقشاع  عمجم  ياوآ   - 29

1381 ش. هاشنامرک ، نشور ، حبص  رشن  تبحم . داوج  دمحم  یپاچ  یسراف ،  ) هیاس یبوط  يوناب  يا  هآ ،  - 30
48 ص. یعقر ،

(. دنه  ) دابآردیح ۀیردیحلا ، ۀعبطملا  يدابآ . ردیح  رورسم  یلع  دمحم  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) شارخ رگج  هآ   - 31
195 ص.

يهرامش 189. ج 1 ص 39  ۀعیرذلا :  - 32
ج 1 ص 962. بتکلا : سوماق 

1987 م یچارک ، ۀـعاشإلا ، راد  هماع .) زا   ) ناخیلع يدـهم  دـمحم  یپاچ ) ودرا ،  ) تانیب تاـیآ  یک 33 -  نیفنصم  هیماما  یک  ریغـص  رب 
365 ص

475 ص. يروهال . نسح  ریما  یپاچ ) ودرا ،  ) تانیب تایآ  باوجب  تامکحم  تایآ   - 34
. يدابآیلع یناحور  دمحم  یطخ ) یسراف ، ( ) س  ) ارهز ترضح  يهرابرد  هلزان  تایآ   - 35

184 ص. یعقر ، مق . فلؤم ، رشان : یناجنز . یناهرا  يدمحم  یلع  یپاچ ) یسراف ،  ) ءاسکلا ثیدح  ریهطتلا و  ۀیآ   - 36
( یطخ یبرع ،  ) یتیمطافلا نیب  عمجلا  ۀحابا  ینامقل . دمحا  یطخ ) یسراف ،  ) هنیآ رد  هنیآ   - 37

، اینازنات مالسلاراد ، نشم ، ملسم  لالب  يهسسوم  یـسرگنود . اضر  دمحم  یپاچ ) یـسیلگنا ،  ) امیطاف ترـضح  وآ  یفارگایاب  فیرب  ا   - 38
70 ص. یعقر ، 1414 ق . 1993 م ،

40 ص. 1956 م . اهدوگرس ، سیرپ ، یئانث  هاش . ربش  مالغ  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) ياده لعشم  در  تیاوغ  لاطبا   - 39
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. ینامرک یبوط  یپاچ ) یسراف ،  ) ارهز ترضح  تیصخش  یسایس  یگداوناخ و  داعبا   - 40
يریما يدمتعم  ارهز  یطخ ) یسراف ،  ) ارهز ترضح  یناگدنز  یسایس  داعبا   - 41

16 ص. یبیج ، نارهت . یفطصملا ، دجسم  یپاچ ) یسراف ، ( ؟ دندومن تدایع  همطاف  زا  ارچ  رمع  رکبوبا و   - 42
، يریزو 1994 م . متفه ، پاچ  نانبل ، توریب ، فدهلا ، راد  یبلـش . ینوت  دـمحا  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  دنـسم  مانالا ، فاحتا   - 43

123 ص.
(. 1035 ق  ) یعفاش يوارکا  يدنشقلق  هللادبع  نب  دمحم  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) لئاضفلا نم  همطافل  امب  لئاسلا  فاحتإ   - 44

: قیقحت ق .)  1031  - 952  ) یعفاش يوانم  یلع  نب  فوئرلادـبع  دـمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) بقاـنملا نم  همطاـفل  اـمب  لـئاسلا  فاـحتإ   - 45
110 ص. يریزو ، 1407 ق . هرهاق ، نآرقلا ، هبتکم  روشاع . فیطللادبع 

97 ص. يریزو ، يراصنا . هَّللادبع  نب  دمحم  نب  تایح  دمحم  هَّللادسا  وبا  یپاچ ) یبرع ،  ) نیقیرفلا رداصم  یف  كدف  ثیداحا   - 46
82 ص. يریزو ، یپاچ ) یبرع ، ( ) س  ) ءارهزلا همطاف  دنسم  یف  ءارغلا  ثیداحألا   - 47

( یطخ یبرع ،  ) همطاف هدیسلا  جیوزت  یف  هدراولا  ثیداحالا   - 48
( یپاچ یسراف ،  ) هیمطاف هفیحص  س = )  ) ارهز همطاف  ترضح  تامارک  ثیداحا و   - 49

67 ص. یعقر ، 1354 ش . نارهت ، ینادرم . یلع  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) گرزب يوناب  جاجتحا   - 50
224 ص. یعقر ، 1376 ق . 1335 ش ، نارهت ، یفجن . يریما  يوضر  هللا  هجح  یپاچ ) یسراف ،  ) همطاف ءارهزلا  جاجتحا   - 51

1417 مق ، يداهلا ، رـشن  یمالغبیغ . یلعدمحم  نب  نیـسح  یپاچ ) یبرع ،  ) هنـسلا لهأ  دنع  هربتعملا  بتکلا  یف  همطاف  تیب  قارحإ   - 52
256 ص. يریزو ، 1375 ش . ق ،

144 ص. یعقر ، 1420 ق . مق ، نیقداصلا ، راد  داجس . نیسح  دمحم  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) ۀنسلا لها  رداصم  یف  ءارهزلا  تیب  قارحا   - 53
. یناشاک سابع  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) ءاسکلا ثیدح  حیحصت  یف  ءازجلا  نسحأ   - 54

ص 32. ءاسک : فیرش  ثیدح  دنس  باتک  زا  لقن 
(. 1019 ق  ) يرتشوش یشعرم  هللارون  یضاق  یپاچ ) یبرع ،  ) ج 10 لطابلا ، قاهزإ  قحلا و  قاقحإ   - 55

760 ص. يریزو : 1403 ق . مق ، یفجن ، هللاۀیآ  يهناخباتک  تاراشتنا  1411 ق .)  - 1315  ) یفجن یشعرم  هللاۀیآ  تاقیلعت :
.5634  - 29 يهرامش 84 -  مق : یناگیاپلگ  هللا  هیآ  يهناخباتک  یطخ  يهخسن  یطخ ) یبرع ،  ) همطاف ترضح  مادخ  تالاوحا   - 55

يهروپوخیش رد  مولعلا  ءایض  يهنیجنگ  يهناخباتک  یطخ  يهخسن  یطخ ) یسراف ، همطاف  یبیب  لاوحا   - 56
« لامجلا هبتکم   » يهناخباتک یطخ  يهخسن  ح 1288 ق .)  ) یتشچ نامحرلادبع  نب  روفغلادبع  یطخ ) یـسراف ،  ) همطاف یبیب  لاوحا   - 57

. ناتسکاپ ناتلم  رد  یماظن  دسا  يهناخباتک  یطخ  يهخسن  ناتسکاپ . ناتلم  رد 
( یپاچ یسراف ، ( ) س  ) همطاف یبیب  یناوریش :) ( ) س  ) همطاف یبیب  لاوحا   - 59

. مراهچ باتک   B 480 يهرامش يهعومجم  سلجنآ : سل  هاگشناد  يهناخباتک  یطخ  يهخسن  یطخ ) یسراف ،  ) همطاف لاوحا   - 60
يهرامش 5198. ناتسکاپ : دابآمالسا  رد  شخب  جنگ  يهناخباتک  یطخ  يهخسن  یطخ ) یسراف ،  ) همطاف یبیب  حناوس  لاوحا و   - 61

ج 4 ص 2072. شخبجنگ : يهناخباتک  یطخ  ياههخسن  تسرهف 
همطاف راـبخأ  و 63 -  ص 331  ج 1  هعیرذـلا : 381 ق .)  ) یمق هیوباـب  نب  یلع  نـب  دـمحم  قودـص  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا راـبخأ   - 62

356 ق  ) يرابنا دیز  یبا  نب  هللادیبع  بلاطوبا  یطخ ) یبرع ، )
: لاقملا یهتنم  ج 2 ص 299 . یشاجن : لاجر  215 ق .)  ) ینئادم فیس  یبا  نب  یلع  یطخ ) یبرع ،  ) همطاف رابخأ   - 64

: لاقملا یفصم  ص 258 .
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ص 391.
مالسلااهیلع ءارهزلا  همطاف  هبطخ  ریسفت  زازب :)  ) مالسلااهیلع ۀمطاف  رابخأ  یطخ ) یبرع ، (. ) 378 ق  ) ینابزرم هللادبعوبا  ۀمطاف  رابخأ   - 65

( یطخ یبرع ، )
(. نرق 4  ) يرصب رفعج  نب  دمحم  نب  دمحا  یلوص  یلعوبا  یطخ ،) یبرع ،  ) ءارهزلا ۀمطاف  رابخأ   - 66

ج 1 ص 221. یشاجن : لاجر 
ص 19. ءاملعلا : ملاعم 

يهرامش 1794. ج 1 ص 343  هعیرذلا :
ص 32. تسرهفلا :

ج 2 ص 23. لمآلا : لمأ 
ج 2 ص 88. نیفلؤملا : مجعم 
ج 9 ص 343. ۀعیشلا : نایعأ 

. تسا دوقفم  هزورما  هدرک و  دای  روطق  یباتک  ناونع  هب  یشاجن  ار  باتک  نیا 
( یطخ یبرع ، ( ) س  ) ءارهزلا رابخأ  قودص :) ( ) س  ) همطاف رابخأ   - 67

(. دودح 325 ق  ) بتاک دمحا  نب  دمحم  رکبوبا  يدادغب  جلثلا  یبا  نبا  یطخ ) یبرع ،  ) نیسحلا نسحلا و  همطاف و  رابخأ   - 68
(. 298 ق  ) یبالغ رانید  نب  ایرکز  نب  دمحم  هللادبعوبا  یطخ ) یبرع ،  ) اهدلوم اهأشنم و  همطاف و  رابخأ   - 69

(. 234 ق  - 161  ) يدادغب یندم  یلع  نسحلا  وبا  ینیدملا  نبا  یطخ ) یبرع ،  ) تایمطافلا رابخأ   - 70
ج 1 ص 44. نونکملا : حاضیا 

ص 155. میدن : نبا  تسرهف 
ج 2 ص 42. تایفولاب : یفاولا 

ج 5 ص 191. تانجلا : تاضور 
. یئابطابط لضاف  دیس  نیودت : یفسوی . نسح  دمحم  یطخ ) یسراف ،  ) لمع رد  صالخا   - 71

، یعقر 1410 ق . ش ،  1369 نارهت ، يردـیح ، يهناخپاچ  يدورگنل . جات  يدـهم  دـمحم  یپاچ ) یـسراف ،  ) همطاف ترـضح  قالخا   - 72
200 ص.

120 ص. یعقر ، 1379 ش . مق ، تداعس ، رطع  ینامقل . دمحا  یپاچ ) یسراف ،  ) همطاف قالخا   - 74
. يدورهاش ینیسح  دمحم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) ا 1091 ق .)  ) یناشاک ضیف  یپاچ ) یبرع ،  ) اهتامارک اهتافص و  همطاف و  قالخا   - 75

. یمشاه لامج  دمحم  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا بدأ   - 76
ص 81. فلؤم :) نیمه  زا   ) مالسلااهیلع ءارهزلا   - 77

290 ص. یبیج ، 2002 م . نانبل ، توریب ، یضترملا ، راد  لیخد . یقت  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  هدیسلا  ۀیعدا   - 78
123 ص. یبیج ، 1377 ش . مق ، ع ،)  ) نینمؤملاریما یتاقیقحت  يهسسؤم  یتشد . دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) هیمطاف يهیعدا   - 79

يدابآ یلع  یناحور  دمحم  یطخ ) یسراف ،  ) همطاف ترضح  راکذا  هیعدا و   - 80
174 ص. یعقر ، 1378 ش . مق ، روضح ، رشن  يوبص . نیسح  یپاچ ) یسراف ،  ) مامتان ناذا   - 81

، غالبلا ۀسـسؤم  یپاچ ) یبرع ، . ) يدومحم دـمحا  هشئاع ، تیاورب  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  نینمؤملاریمأ و  لئاضف  یف  اثیدـح  نوعبرـألا   - 82
208 ص. 1410 ق . توریب ،
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(. 588 ق  ) یناردنزام يورس  بوشآرهش  نب  یلع  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  ءاسنلا  هدیس  بقانم  یف  اثیدح  نوعبرألا   - 83
(. 1394 ق  - 1313  ) ینارهت يرکسع  رفعج  نیدلامجن  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  بقانم  یف  اثیدح  نوعبرألا   - 84

ملاعم توریب . پاچ  470 ق .)  - 388  ) يروباشین کلملادبع  نب  دمحا  نذؤم  حلاص  وبا  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا لئاضف  یف  نیعبرألا   - 85
ص 25. ءاملعلا :

. ینیوزق یلح  نیدلا  زعم  نب  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) ءاسکلا ثیدح  یف  هزوجرا   - 86
(. 1335 ق  ) ینیوزق ینیسح  يدهم  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) ءاسکلا ثیدح  یف  هزوجرا   - 87

(. 1379 ق  ) ءاطغلا فشاک  سابع  نب  يداه  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  بقانم  یف  هزوجرا   - 88
: همجرت یپاچ ) یلوبناتسا ، یکرت  . ) ینیما میهاربا  همطاف  ترضح  ینیداق  مالسیا  کنرا   - 89

340 ص. یعقر ، 1412 ق . مق ، نایراصنا ، تاراشتنا  ینیسح . داجس  دیس 
يهرامش 14 ص 62. انثارت : يهلجم  لوبناتسا . یگنس ، پاچ  یپاچ ) یبرع ،  ) نینسحلا همطاف و  بقانم  یف  نیرلا  ۀلازإ   - 90

64 ص. یعقر ، ناتلم . تعیرش ، ریما  هیدیشر ، هبتکم  يوسنوت . راتسلادبع  دمحم  یپاچ ) ودرا ،  ) كدف ۀلئسم  نع  کشلا  ۀلازإ   - 91
، نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  نارکمج . سدقم  دجسم  یگنهرف  روما  تاقیقحت و  دحاو  یپاچ ) یـسراف ،  ) تشهب ات  تشهب  زا   - 92

48 ص. یبیج ، 1376 ش . مق ،
144 ص. یعقر ، 1381 ش . ناهفصا ، ترتع ، مایپ  رشن  یجرگ . يدهم  یپاچ ) یسراف ،  ) ینامسآ جاودزا   - 93

هرامش 7784. ص 451  رشن 1381 : همانراک 
یتحالف ف . یطخ ) یسراف ، ( ) س  ) همطاف یلع و  جاودزا   - 94

. يدابآ یلع  یناحور  دمحم  یطخ ) یسراف ، ( ) س  ) همطاف جاودزا   - 95
یناـحور دـمحم  همجرت : 397 ق .)  ) یناـیور نوراـه  نـب  دـمحم  یطخ ) یـسراف ،  ) داجــس ماـما  تـیاور  هـب  یلع  همطاـف و  جاودزا   - 96

. يدابآیلع
ص 328، یحو : هناحیر  باتک  نایئاضر . دیحو  یطخ ) یسراف ،  ) همطاف كرتشم  یگدنز  جاودزا و   - 97

60 ص. ییوتلاپ ، 1381 ش . مق ، روضح ، رشن  ییاقآ . دیس  روپ  دوعسم  یپاچ ) یسراف ، ( ) س  ) لوتب تداهش  ات  لوسر  تلحر  زا   - 98
. یهاشنامرک نسحم  یطخ ) یسراف ،  ) مردام نابز  زا   - 98

. يدابآ ردیح  هاش  نیع  یطخ ) یسراف ،  ) سرپب همطاف  تشذگرس  زا   - 99
32 ص. 1378 ش . دهشم ، یفرش ، تاراشنا  یملید . يرکاش  يداش  یپاچ ) یسراف ، ( ) س  ) همطاف ات  همطاف  زا   - 100
192 ص. یعقر ، . 1382 مق ، حیاصن ، تاراشتنا  رفيدجاس . يدیهش  رصان  یپاچ ) یسراف ،  ) مرحم ات  هیمطاف  زا   - 101

392 ص. يریزو ، لاغترپ .)  ) نوبسیل اون ، هاگشناد  وتناس . وتیریپسا  ززیوم  یپاچ ) یلاغترپ ،  ) ساد یمیطاف  سروم  زا   - 102
90 ص. یعقر ، 1378 ش 1420 ق . مق ، يداهلا ، رشن  ینیئوخ . یناجنز  يراصنا  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) اههلعش نایم  زا   - 103

(. لاغترپ  ) نوبسیل ساتسلواپ ، سویکيدا  تاراشتنا  یپاچ ) یلاغترپ ،  ) ایرگیاد لایشوس  دوی  یتیس  یلاسا   - 104
سدق ناتـسآ  یمـشاه . دـنمجرا  دیعـس  دیـس  يهمجرت : قح . هار  رد  يهسـسؤم  یپاچ ) یـسیلگنا ،  ) یفارگایاب زامیطاف  وآ  يرماسا   - 105

56 ص. یعقر ، 1372 ش . دهشم ، يوضر ،
. لتاراک ینایژ  یپاچ ) یلاغترپ ،  ) نیروتسپ سرت  سا   - 106

. يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  لوح  تائاتفتسالا   - 107
. نانبل توریب ، یبتجملا ، راد  یعرم . هَّللادبع  نیسح  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطافل  ءامسالا  رارسا   - 108
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16 ص. یبیج ، 1349 ش . تروفکنارف ، فصاو . دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) تیلهاج رد  برع  یشک  رتخد  رارسا   - 109
136 ص. یبیج ، 1421 ق . مق ، یپاچ ) یبرع ، . ) یفیرغ يوسوم  دمحا  دیس  همطافب  ءاسنلا  هدیس  هیمست  رارسا   - 110

1338 ش. نارهت ، یگنس ، پاچ  يراسناوخ . رسفا  یقتدمحم  نب  داوج  یپاچ ) یسراف ،  ) هیمطاف رارسا   - 111
ج 1 ص 294. راشماباب : ناخ  یپاچ  ياهباتک  تسرهف 

، يریزو 1420 ق . ندنل ، هیمالسالا ، هقادصلا  هطبار  مق ، رئاز ، تاراشتنا  يدوعـسم . لضاف  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) هیمطافلا رارـسالا   - 112
535 ص.

: موس پاچ  1375 ش ، ق ،  1417 مق ، يداهلا ، رشن  لوا : پاچ  ییاجر . نیـسح  دیـس  يراصنا ، رقابدمحم  یپاچ ) یـسراف ،  ) كدف رارـسا 
304 ص.

500 ص. یعقر ، 1422 ق . 1380 ش ، مق ، هبعک ، دولوم  رشن  یفسوی . نیسح  دمحم  یپاچ ) یسراف ، همطاف  لیاضف  رارسا   - 113
1374 ش. مق ، غوبن ، تاراشتنا  لوا : پاچ  یپاچ ) یـسراف ، . ) ینارهت یلاـجر  اـضریلع  س )  ) ارهز ترـضح  حـیبست  راـثآ  رارـسا و   - 114

64 ص. یعقر ، 1417 ق . 1375 ش ، موس : پاچ 
ضایر دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) ازهش یک  مالـسا  ینیئوخ . یناجنز  يراصنا  میهاربا  یپاچ ) یبرع ،  ) لهج یبا  تنب  یلع  جوزت  ةروطـسا   - 115

. وپدکب داوجلا  سرانب ، یسرانب . یلع 
16 ص. ناتسکاپ . توکلایس ، سرپ ، یمیلعت  نشم ، هیقداص  نیدیس . دیعس  یپاچ ) ودرا ،  ) نوتاخ یلاثم  یک  مالسا   - 116

. ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا هدیسلا  ءامسا   - 117
. شاعموبا دیعس  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  ءامسأ  یف  هکرابملا  ءامسألا   - 118

1317 ق. دابآردیح ، مالسالا ، دیفم  يروپ . دیز  يوضر  يرئاز  یلعدمحم  یپاچ ) ودرا ،  ) ترخآ دانسا   - 119
(. يوقن راوهش   ) دنه ءاملع  تافیلأت  تافینصت و 

.1382 نارهت ، ریدغلا ، یگنهرف  هعومجم  ریدغلا . یگنهرف  هعومجم  یپاچ ) یسراف ،  ) تایاور نآرق و  رد  كدف  دانسا   - 120
735 ص. يریزو ، فلؤم . رشان : یچناراهب . نیسح  دمحم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) ملاع هنومن  يوناب  ءاسنلا ، هوسا   - 121

: یعقر 1376 ش . نارهت ، جیـسب ، یئافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  يدورهاش . ینیـسح  دمحم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) قالخا يهوسا   - 122
60 ص.

1995 م. 1416 ه ، توریب ، ۀیادهلا ، ۀسسؤم  یبیده . بیبح  یپاچ ) یبرع ،  ) ۀیکدفلا ۀبطخلا  راونا  نم  ۀیرکف  تاقارشا   - 123
(. هدازیفطل  ) یفسلف یلع  یطخ ) یسراف ،  ) ابفلا زرط  هب  همطاف  ترضح  يهرابرد  راعشا   - 124

(. 1373 ق  - 1299  ) ردص نیدلاردص  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا یثارم  یف  راعشا   - 125
108 ص. یبیج ، تیوک ، دیحوتلا ، راد  لوا : پاچ  هیریرحت . تئیه  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  هقیدصلا  هایح  نم  هعشأ   - 126

47 ص. یعقر ، 1372 ش . نارهت ، ثایغ ، رشن  هداز . يراصنا  نسح  یپاچ ) یسراف ،  ) نایشرع يهربع  ای  شرع  کشا   - 126
72 ص. یعقر ، 1379 ش . مق ، اهیبا ، ما  تاراشتنا  يرایفص . يدهم  یپاچ ) یسراف ،  ) همانکشا  - 127

109 یبیج ، 1351 ش . نارهت ، ردص ، يهناخباتک  يدهلاملع . دمحا  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) یلع ریشمش  يهناوتشپ  همطاف  ياهکـشا   - 128
ص.

64 ص. یبیج ، 1380 ش . مق ، ریدغلا ، راد  تاراشتنا  (. هتفشآ  ) هدازلوسر رفعج  یپاچ ) یسراف ،  ) رثوک يارب  یکشا   - 130
224 ص. ناتسکاپ . دابآ ، ریزو  هعیش ، غیلبت  يهرادا  يراخب . نیسح  مداخ  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) لوسرلا تنب  دحوت  یف  لوصالا   - 131

ج 1 ص 21. راونالاراحب : یطخ ) یبرع ،  ) یلاوعلا كدف و  لاوحأ  حاضیا  یف  یلاوغلا  رردلا  ءاوضأ   - 132
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ج 2 ص 216 ش 840. هعیرذلا :
210 ص. يریزو ، 1423 ق . توریب ، ملکلا ، عماوج  راد  ینیسح . حباس  دمحا  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا بقانم  یف  ءاوضالا   - 133

، روهال سیرپ ، میتس  ماع  دـیفم  یـضیرع . ملاع  دـمحم  طسابلا  دـبع  دیـس  یپاچ ) ودرا ،  ) راتخملا دیـسلا  ثاریم  قیقحت  یف  راـهظإ   - 134
38 ص. 1321 ق .

34 ص. روهال . یفسوی ، عبطم  هناخباتک  یپاچ ) ودرا ،  ) همطاف ترضح  زاجعا   - 135
( یپاچ یبرع ، ( ) س  ) ءارهزلا همطاف  ءاسنلا ج 3 : مالعأ   - 136

8 ص. یعقر ، 1381 ش . مق ، هیملاعلا ، نیطبسلا  هسسوم  یپاچ ) یبرع ،  ) هدیهش هقیدص  اهنا  اوملعا   - 137
1413 ق. توریب ، هرتعلا ، باتکلاراد و  رجاهم . دیمحلادبع  یپاچ ) یبرع ،  ) 10 ج 1 -  همطاف ، ینأ  اوملعإ   - 138
160 ص. یعقر ، 1378 ش . مق ، روهظ ، رصع  تاراشتنا  یسابع . ردنب  يدمحا  اضر  یپاچ ) یسراف ،  ) هنیدم لوفا 

1995 م. روهال ، ملعلا ، باب  قح ، مایپ  يهرادا  رمق . نیسح  رذن  یپاچ ) ودرا ،  ) لوسر تنب  تمظع  رد  لوبقم  لاوقا   - 139
(. لاغترپ  ) نوبسیل ساتسلواپ ، سویک  يدا  تاراشتنا  متشه . وئل  پاپ  یپاچ ) یلاغترپ ،  ) سویرارپا سد  واچ  يدناک  ا   - 140

. وهنکل يدمحم ، ناتسلگ  هناخپاچ  1340 ق .)  ) نیسح تهاجو  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) ءاسک ثیدح  يهمجرت  ءافشلا  ریسکا   - 141
80 ص. یعقر ، مق . يدنواهن ، یتاراشتنا  یگنهرف  يهسسؤم  ینذؤم . یلعسابع  یپاچ ) یسراف ،  ) همطاف دوبن  رگا   - 142

یبنلا نوذؤی  نیذلا   - 143
ص 2. هیمطاف : صئاصخ  225 ق .)  ) يرابخا ینئادم  دمحم  نب  یلع  نسحلا  وبا  یطخ ) یبرع ، )

( یپاچ یسراف ،  ) روپ یلین  يدهم  هیمطاف ، گنهرف  س :)  ) ارهز ترضح  یتیصخش  يابفلا   - 144
. سلازنگ الیل  سلازنگ و  رفعج  مجرتم : یعاجش . يدهم  دیس  یپاچ ) ییایناپسا ،  ) زورگالیم رالوک  لِا   - 145

24 ص. یتشخ ، 1995 م . 1416 ه ، نارهت ، یمالسا ، هشیدنا  داینب  تاراشتنا 
1380 ش. مق ، تداعس ، رطع  تاراشتنا  ینامقل . دمحا  یپاچ ) یسراف ،  ) باتفآ تخد  هاگن  رد  بان  ياهوگلا   - 145

208 ص. یعقر ،
80 ص. یعقر ، 1380 ش . مق ، روهظ ، رصع  تاراشتنا  ینارحب . رغصا  یپاچ ) یسراف ،  ) ناملسم نز  يوگلا   - 146
80 ص. یعقر ، 1378 ش . نادمه ، وجشناد ، رشن  يداجس . مظاک  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) ناردام يوگلا   - 147

25 ص. یعقر ، 1381 ش . مق ، نیمالا ، ۀسسوم  يوازمح . دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) اهیبا ما   – 148
. نکد دابآردیح  يردیح ، عبطم  یپاچ ) ودرا ،  ) ۀمئألا ما   – 149

(، دنه  ) یلهد یفسوی ، عبطم  نرق 4 ق .)  ) يدنه يروپاتیـس  افو  نسحم  دـمحم  دیـس  یپاچ ) ودرا ،  ) همالا تاهما  باوجب  همئألا  ما   – 150
168 ص. يریزو ، 1329 ق .

1374 متشه : پاچ  164 ص . یعقر ، 1370 ش . نارهت ، يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  لوا : پاچ  يزاریش . اضر  یپاچ ) یسراف ،  ) اهیبا ما   - 151
168 ص. یعقر ، ش .

1369 ش.11 ص. نارهت ، یمالسا ، تاغیلبت  یناشاک . هدیپس  یپاچ ) یسراف ،  ) اهیبا ما   – 152
182 ص. يریزو ، 1977 م . نارهت ، ع ،)  ) رظتنملا مامإلا  بتکم  ینارهت . ه . ف . یپاچ ) یسراف ،  ) اهیبا ما   - 153

1996 م. هیکرت ، ینیما . میهاربا  یپاچ ) یلوبناتسا ، یکرت   ) اهیبا ما   - 154
25 ص. یعقر ، 1357 ش . نارهت ، شخبجات . لزغ  یپاچ ) یسراف ،  ) اهیبا ما   – 155

48 ص. 1999 م . 1420 ق ، فلؤم ، رشان  يوازمح . دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) اهیبا ما   – 156
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. حصان هللادسا  یپاچ ) یسراف ،  ) يربک يهقیدص  اهیبا  ما   - 157
ق.  1422 نانبل ، توریب ، دـشرملا ، راد  یلـضاف . یلع  دـمحم  نیـسح  یپاچ ) یبرع ،  ) مهدـیناسم نیملـسملا و  حاحـص  یف  اـهیبا  ما   - 157

343 ص. يریزو ،
227 ص. یبیج ، 1354 ش . مق ، ریما ، نایمیحر . یلعمالغ  یپاچ ) یسراف ،  ) مالسا يهنومن  ردام  اهیباما   - 158
128 ص. یعقر ، 1379 ش . مق ، لیلد ، تاراشتنا  سجرنما . ب ، یپاچ ) یسراف ،  … ! ) همطاف مرتخد  اما   - 159

52 ص. یئوتلاپ ، 1376 ش . نارهت ، جیسب ، یئافکدوخ  تاقیقحت  نامزاس  نایناینب . ارهز  یپاچ ) یسراف ،  ) رون جازتما   - 160
، هنامألا هعبطم  یناولح . مالـسلادبع  معنملادبع  دمحا  یپاچ ) یبرع ،  ) لوتبلا ءارهزلا  همطاف  هدیـسلا  لوسر ، مرکأ  تنب  نینـسحلا  ما   – 161

103 ص. یعقر ، 1969 م . هرهاق ،
1387 ق. فجن ، نیملعلا ، هبتکم  نیسحلادبع . يدهم  یپاچ ) یبرع ،  ) دمحم تنب  همطاف  ءادهشلاما   - 162

1422 ق. نانبل ، توریب ، هریـسلا ، راد  یلماع . یناروک  یلع  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  هدیهـشلا  هقیدـصلا  نع  ًاعافد  راـصتنالا ،  - 163
508 ص. يریزو ،

35 ص. ۀیرشعانثا . ۀیماما  نمجنا  يدنپلوار ، هاش . دمحا  میکح  یپاچ ) ودرا ،  ) ۀیمیت نبا  در  یف  هعیشلا  راصتنإ   - 163
375 ق. جرعا ، دمحم  نب  دمحا  نب  یسوم  نب  هللادیبع  یپاچ ) یبرع ،  ) لوتبلا دالوا  لوسرلا و  باسنا   - 164

103 ص. مود : پاچ  92 ص . یبیج ، 1369 ش . نارهت ، قح ، مایپ  يروباشین . هدیلوژ  یقتدمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) ءاروح يهیسنا   - 165
94 ص. یعقر ، 2000 م . مق ، نایراصنا ، تاراشتنا  يوقن . ملاع  دسا  دیس  یپاچ ) يدنس ،  ) ءاسک ثیدح  راونا   - 166

: همجرت یسلجم . یقتدمحم  نب  رقابدمحم  یطخ ) یسراف ،  ) ینیسح راونا   - 167
. مالغ نیسحدمحم 

119 ص. 1983 م . روهال ، نشم ، هیمالسا  1988 م . يوقن ، فراع  دمحم  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) كدف يهلئسم  قح  راونا   - 168
. يرهاظم نیسح  یپاچ ) یسراف ،  ) تمصع راونا   - 169

(. 1405 ق  - 1324  ) یفجن یسبط  اضردمحم  یطخ ) یبرع ،  ) همطاف هقیدصلا  انتدیس  خیراوت  یف  هعماللا  راونألا   - 170
230 يریزو ، م .  1998 ق ،  1419 مق ، يدابآزوریف ، تاراشتنا  میکح . دـمحا  دیـس  یپاـچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا متآـم  یف  ءـالولا  راونأ   - 171

ص.
( یطخ یبرع ،  ) سانلا تاهبش  ضعب  عفد  ساطرقلا و  كدف و  ثحبم  یف  هیادهلا  راونأ   - 172

(. 1192 ق  ) يدنه يدابآ  ربکا  دمحم  نیدلارون  نب  رونادمحم 
پاچ 1416 ق . ندنل ، نارقلا ، مولع  ۀسسؤم  قشمد ، رانملا ، راد  لوا : پاچ  ینامی . هدبع  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  اهنإ   - 173

360 ص. يریزو ، 1422 ق . توریب ، یبرعلا ، خروملا  راد  مود :
45 ص. ییوتلاپ ، 1422 ق . نانبل ، یپاچ ) یبرع ،  ) همطاف ّینا   - 174

80 ص. یعقر ، 1377 ش . نارهت ، ربش ، یتاراشتنا  یگنهرف  زکرم  یلو . داتسا  نیـسح  یپاچ ) یـسراف ،  ) ءاسک ثیدح  رد  تیب  لها   - 175
يهرامش 1673. ص 110 ، رشن 1377 ش : همانراک 

32 یعقر ، م .  1995 لوبناتسا ، هیروح ، رـشن  یپاچ ) یلوبناتـسا ، یکرت  . ) كرتزوا يرون  نیـسای  همطاف  ترـضح  یـسانآ  نوتیبلها   - 176
ص.

پاچ یناجیابرذآ . فقاو  مجرتم : یشیاشخب . یقیقع  میحرلادبع  یپاچ ) يرذآ ، یکرت   ) هرهاط هقیدص  یمیناخ ، كویب  نیمالـسیا   - 177
228 ص. 1996 م ، يدهلا ، رشن  وکاب ، لوا :
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1405 ق. 1363 ش ، دهشم ، س ،)  ) همطافلا نابحم  نمجنا  يزاریش . مراکم  رصان  یپاچ ) یسراف ،  ) ناهج يوناب  نیرتتیـصخش  اب   - 178
60 ص. یعقر ،

80 ص یعقر ، 1379 ش  دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  یتردق  نرتسن  یپاچ ) یسراف ،  ) باتفآ يوناب   - 179
. تسا هملسملا » هأرملا   » باتک یسراف  يهمجرت  دودح 1350 ق .)  ) یلاخلخ یجتلم  دیفم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) مالسا يوناب   - 180

، يریزو 1370 ش . نارهت ، یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  یپاچ ) یسراف ، . ) یمیعن داوج  س )  ) ارهز همطاف  يربک  يهقیدص  لوا  يوناب   - 181
156 ص.

48 ص. یعقر ، یپاچ ) یسراف ، . ) قح هار  رد  يهسسؤم  س )  ) ارهز همطاف  ترضح  ناوناب  يوناب   - 182
1376 ق ، مق 1418  يداهلا ، رشن  يدورامرگ . يوسوم  لضفلاوبا  دیـس  یپاچ ) یـسراف ، ( ) س  ) ارهز همطاف  ترـضح  ناوناب  يوناب   - 183

189 ص. یعقر ، ش .
82 ص 1378 ش . دهشم ، هیکز ، رشن  يوفطصم  هجیدخ  همجرت : نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) تشهب يوناب   - 184
289 ص. یبیج ، 1349 ش . نارهت ، دنمدوس ، تاراشتنا  ینیما . میهاربا  یپاچ ) یسراف ، ( ) س  ) ارهز همطاف  مالسا  يهنومن  يوناب   - 185

96 ص. یبیج ، 1381 ش . مق ، فلؤم ، رشان : ینیئاگ . هَّللا  حور  يدیهش ، رصان  یپاچ ) یسراف ،  ) تلتق بنذ  يأب   - 186
20 ص. یبیج ، 1951 م . فجن ، ربش . نسح  نب  مساج  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) هیدمحملا هحودلا  نم  هیمطافلا  هغالبلا   - 187

1375 ش. نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  يزاریش . رازآیب  میرکلادبع  یپاچ ) یسراف ،  ) 7 ج 1 -  ربمایپ ، يهراپ   - 188
200 ص. یبیج ، 1375 ش . مق ، فصاو . دمحم  یپاچ ) یسراف ، . ) ینیما هللادبع  یطخ ) یسراف ،  ) همطاف فحصم  رد  یشهوژپ   - 189

44 ص. یعقر ، 1380 ش . لمآ ، ناجرم ، پاچ  یلمآ . هدازنسح  نسح  یپاچ ) یسراف ، ( ) س  ) همطاف ترضح  تمصع  نوماریپ   - 190
. تسا موظنم » هیئاسک   » باتک نیا  رگید  ناونع  یناسارخ . راگن  عیادب  یپاچ ) یسراف ،  ) ءاسک ثیدح  يهمجرت   - 191

. یلهد پاچ  يروپ . ازریم  نیسح  راوز  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) ءاسک ثیدح  همجرت   - 192
. یمق يوضر  سابع  رمق  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) موظنم ءاسک  ثیدح  يهمجرت   - 193

16 ص. دابآردیح . هیمشاه ، نمجنا 
.195 31 ص . یبیج ، 1326 ش . نارهت ، فلؤم ؟: یپاچ ) یسراف ، ( ) س  ) ارهز همطاف  ترضح  ازج  زور  يهعفاش  تافو   - 194

. نارهت هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  یطخ  يهخسن  یطخ ) یسراف ، ( ) ع  ) ارهز همطاف  یلع و  ترضح  یسورع  ربخ  يهمجرت   - 195
: همجرت یطخ ) ودرا ،  ) ءارهزلا ۀفیحص  يهمجرت   - 196

1379 ش. يدابآهلا ، يداوج  ردیح  نأشيذ  دیس 
: همجرت یناهفصا . ینارحب  هللارون  نب  هللادبع  یطخ ) یسراف ،  ) ارهز ترضح  دلج  ملاوع ، يهمجرت   - 197

(. نرق 14  ) يدزی روفغلادبع  نب  میهاربا  نب  نسح 
: همجرت یسردم . یقتدمحم  دیس  یطخ ) یسراف ،  ) هوسا هودق و  ءارهزلا  همطاف  يهمجرت   - 198

. هداز دیعس  نسحم  دیس 
. رکاسع نبا  یطخ ) یبرع ،  ) قشمد هنیدم  خیرات  نم  ءارهزلا  همطاف  يهمجرت   - 199

: همجرت ینیوزق . مظاک  دمحم  دیس  یطخ ) یسراف ،  ) دحللا یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف  يهمجرت   - 200
. يراصنا اضردمحم 

: همجرت یلمآ . هدازنسح  نسح  یپاچ ) یسراف ،  ) هیمطاف هملک  یف  هیتمصع  همکح  صف  همجرت   - 201
56 ص. یلحر ، 1376 ش . نارهت ، جیسب ، تاقیقحت  نامزاس  شورس ، تاراشتنا  یحصان . نیسحدمحم 
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48 ص. يریزو ، 1397 ق . يوریپ . ربکایلع  یپاچ ) یسراف ،  ) ءاسک فیرش  ثیدح  موظنم  يهمجرت   - 202
1359 ش. زیربت ، پاچ  ینابایخ . یلع  یپاچ ) یسراف ،  ) ءاسک ثیدح  يهیشحت  همجرت و   - 203

: همجرت مرقم . يوسوم  قازرلادبع  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) ءارهزلا هافو  يهمجرت   - 204
193 ص. یعقر ، يزاریش . روپکاپ  دوعسم 

(. دودح 635 يافوتم   ) دیز نب  دامح  نب  لیعامسا  نب  قاحسا  نب  دامح  یطخ ) یبرع ،  ) یبنلا هکرت   - 205
يهرامش 54. قشمد : هیرهاظ  يهناخباتک  یطخ  يهخسن 

. يدابآیلع یناحور  دمحم  نیودت : یسلجم . یقتدمحم  نب  رقابدمحم  یطخ ) یسراف ،  ) ءارهزلا همطاف  ءاسنلا  هدیس  جیوزت   - 206
(: یئاـبطابط  ) هعیرذـلا كردتـسم  یلاوا . ینارحب  یلع  نـب  لیدـنم  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاـف  هاـفو  اـیالبلا ، نازحـألا و  هـمجنا   - 207

يهرامش 2834.
1371 ش. نارهت ، ردص ، يهناخباتک  1413 ق .)  - 1315  ) یناهفصا یناهجریم  نسحدمحم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) همـصاعلا ۀنجلا   - 208

361 ص. يریزو ،
( یپاچ یبرع ،  ) یناهجریم همصاقلا ، مراوصلل  همصاعلا  هنجلا   - 209

(. 1215 ق  ) يرتست يرئازج  هللادبع  نب  داوج  نب  میرکلادبع  دیس 
. تسا زیاج  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يرتخد  نادنزرف  زا  نت  دنچ  اب  جاودزا  هک  هدرک  تابثا  باتک  نیا  رد 

(. نرق 13  ) ینیوزق یناغرب  یلعدمحم  یطخ ) یسراف ،  ) ءارهزلا همطاف  لاوحأ  یف  يوأملا  هنج   - 210
يهرامش 6542. نارهت : هاگشناد  يهناخباتک  یطخ  يهخسن 

نیدلا لضفا  یطخ ) یبرع ،  ) عضولاب  » ثرونال ءایبنألا  نحن  ثیدح » نومرت  مکنأب  انباحـصأ  یلع  هضارتعإ  نع  هماعلا  ضعب  باوج   - 211
(. نرق 11  ) دمحم

. یناصج نسحم  خیش  يهناخباتک  یطخ  يهخسن 
32 ص. یبیج ، همین  1381 ش . مق ، رثوک ، يادن  ینباگنت . نیدلا  ءایض  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) همجرت اب  ءاسک  فیرش  ثیدح   - 212

ربنق یطخ ) یسراف ، ( ) لیوط رحب   ) ءاسک فیرش  ثیدح   - 213
زاوها 1335 یفاص ، يهناخپاچ  (. 1335  ) يرتشوش رقابدمحم  نب  رفعج  نیدلا  فرش  یپاچ ) یبرع ،  ) موظنم ءاسک  فیرـش  ثیدح   - 214

17 ص. یبیج ، ق .
پاچ فراعم ، یتاراشتنا  یگنهرف  يهسسوم  يدابآرتسا . نیدلالامج  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) نئمطم یعیفش  ای  اسک  فیرش  ثیدح   - 215

158 ص. یعقر ، 1379 ش . مود : پاچ  1375 ش ، لوا :
. یتدارا رغصا  یطخ ) یسراف ،  ) یسراف بدا  رد  اسک  ثیدح   - 216

: همجرت يرکسع . یضترم  دیس  فیلأت  یپاچ ) یسراف ،  ) تنس لها  ربتعم  بتک  رد  اسک  ثیدح   - 217
. نارهت مالسلا ، هیلعيدهملا  دجسم  تاراشتنا  يدراطع . هَّللازیزع 

64 ص. روهال . پاچ  يدیز . سابع  رسفا  دیس  مظان : لضاف . نیسح  یضترم  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) همجرت موظنم و  ءاسک  ثیدح   - 218
1302 ق. نارهت ، سابع ، ازریم  یگنـس ، پاچ  لفاغ .) هب  صلختم   ) یناردـنزام ناخ  اقآ  یپاـچ ) یـسراف ،  ) ءاـسکلا عمجم  ثیدـح   - 219

95 ص. یبیج ،
175 ص. یعقر ، 1381 ش . مق ، روضح ، رشن  ییاقآ . دیس  روپ  دوعسم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) شتآ رد  روح   - 220

1417 ق. لیزرب ، مجرتم ؟: يوارضخ . یپاچ ) ییایناپسا ،  ) ءارهزلا هایح   - 221
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1417 ق. لیزرب ، مجرتم ؟: يوارضخ . یپاچ ) یلاغترپ ،  ) ءارهزلا هایح   - 222
: همجرت يدیهش . رفعج  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  هدیسلا  هایح   - 223

326 ص. يریزو ، 1422 ق . توریب ، يداهلا ، راد  سرخا . ضایر 
405 ص يریزو ، هماعلا  مالسلا  هیلعنیسحلا  مامالا  هبتکم  یشرق . فیرش  رقاب  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  ءاسنلا  هدیس  ةایح 

96 ص. یبیج ، ینابر . یضر  دبع  فلؤم . رشان : یپاچ ) یسراف ،  ) مالسا يوناب  گرزب  يهباطخ   - 224
1367 ق. نارهت ، طارقس ، يهناخباتک  لوا : پاچ  1405 ق .)  - 1317  ) ياهرمک لیلخ  یپاچ ) یسراف ، ( ) س  ) ارهز همطاف  يهباطخ   - 225

133 ص. يریزو ،
. نیسایلآ اضر  دیس  یطخ ) یسراف ، ( ) س  ) ارهز ترضح  يهموظنم  يهبطخ   - 226

320 ص. ج 1 ، يریزو ، یلماع . یضترم  رفعج  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) 1 ارهزلا 2 -  هاسأم  باتک  تایفلخ   - 227
1275 دـنه ، پاچ  یفنح . يدـنه  يدابآضیف  یلع  ردـیح  یپاچ ) یبرع ،  ) همطاف تیبلا  لهأ  نع  جرخأ  نم  یلع  همطاحلا  هیهادـلا   - 228

ص 219. دنهلا : یف  ۀیمالسإلا  ۀفاقثلا  ق .
ءارهزلا همطاف  هایح  نع  ۀسارد 

( یطخ یبرع ، . ) روپشناد مظاکدـمحم  نب  رفعجدـمحم  ماـشه  نبا  ءارهزلا » همطاـف  لـئاضف   » باـتک نم  هطوـطخم  هخـسنل  هسارد   - 229
1358 ش. نارهت ، هاگشناد  تایهلا  يهدکشناد 

. يرئاح يدزی  نیسح  نب  دمحم  نیدلالامج  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  لاوحأ  یف  ءاضیبلا  هردلا   - 230
(. 1395 ق  - 1313  ) ینارهت يرکسع  رفعج  نیدلامجن  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  ءاسنلا  هدیس  خیرات  یف  ءاضیبلا  هردلا   - 231

( یپاچ یسراف ، (. ) 1359 ق  - 1294  ) یمق اضردـمحم  نب  سابع  یطخ ) یبرع ،  ) ءارهزلا همطاف  ءادـعأ  بلاـثم  یف  یبقعلا  هریخذ   - 232
30 ص. یعقر ، مولعلارقاب . يهدکشهوژپ 

40 ص. یبیج ، ناشاک . یناشاک . تماما  هللازیزع  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) همطاف ترضح  حول  يهلاسر   - 233
1277 ق. زیربت ، پاچ  1259 ق .)  ) یتشر ینیسح  مساق  نب  مظاک  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) ءارهزلا لیضفت  یف  هیکم  هلاسر   - 234

( یطخ یسراف ، . ) يرهپس دمحم  مجرتم : یلماع . یضترم  رفعج  دیس  فلؤم  یپاچ ) یسراف ،  ) ارهز ياهجنر   - 235

همانباتک

میرک نآرق 
يدیهش رتکد  هغالبلا -  جهن 

ناسرخ رقاب  دمحم  دیس  قیقحت  560 ه ج ،)  ) یسربط یلع  نبدمحا  جاجتحا - 
یشعرم هللارون  یضاق  قحلا -  قاقحا 

يرذالبلا فارشألا -  باسنا 
هبردبع نبا  دیرفلا -  دقعلا 

هبیتق نبا  هسایسلا -  همامالا و 
ساره لیلخ  دمحم  قیقحت  مالس ، نب  مساق  دیبعوبا  لاومألا … 

مّرقم قازرلادبع  دیس  هماّلع  ءارهزلا …  همطاف  هدیهشلا  هقیدصلا 
ینیلک خیش  یفاک  لوصا 
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یفلس دیجملادبع  يدمح  قیقحت  یناربط -  ریبکلا  مجعملا 
قودص خیش  یلامالا - 

یسوط نسح  نب  دمحم  یلامالا – 
دیفم خیش  یلامالا - 
یضترم دیس  یلامالا - 

يرونیدلا هبیتق  نبا  هسایسلا -  همامالا و 
ریثک نبا  هیاهنلا -  هیادبلا و 

دیفم خیش  دابعلا -  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرا 
یملید داشرا - 

ینیما همالع  ریدغلا - 
يدفص تایفولاب -  یفاولا 

يدوعسملا هیصولا -  تابثا 
یطاشلا تنب  هشیاع  ءاسنلا -  مالعا 

دیفم خیش  صاصتخالا - 
ینالطسقلا نیدلا  باهش  سابعلاوبا  ظفاحلا  هیندللا -  بهاوملا 

نیدلا فرش  نیسحلادبع  دیس  ءارهزلا -  لیضفت  یف  ءارغلا  هملکلا 
يربط نیدلا  بحم  هرضنلا -  ضایرلا 

ریثا نبا  هباغلادسا - 
سیق نب  میلس  دمحم  لآ  رارسا 

یناشاک ضیف  یفاولا - 
یقهیب دمحم  نب  میهاربإ  خیش  يواسملا -  نساحملا و 

یسیع نب  دمحم  حیحصلا -  عماجلا 
ربلادبع ظفاح  باعیتسالا - 

یناغرفلا لودلا …  رابخأ 
یطویس نیدلا  لالج  روثنملا  ردلا 

یبرغم یمتیه  رجح  نبا  هقرحملا -  قعاوصلا 
يروجک رقاب  دمحم  الم  هیمطافلا -  صئاصخلا 

یکلام غابص  نبا  همهملا -  لوصفلا 
یباهش دومحم  هعیشلا -  مالسالا و 

ملع وبا  قیفوت  تیبلا -  لها 
یناحور دمحم  دیس  یقرالا -  هقفلا  یلا  یقترملا 

لماع نیما  نسحم  دیس  هعیشلا -  نایعا 
ینارهت یلاجر  اضریلع  ارهز -  ترضح  حیبست  راثآو  رارسا 
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ینابر اضر  دمحم  هللا  تیآ  امن -  دزیا  هنیئآ 
یئاجر نیسح  دیس  ؛ يراصنا رقاب  دمحم  كدف -  رارسا 

يدورگنل جات  يدهم  دمحم  ارهز -  همطاف  ترضح  همطاف  قالخا 
رجاهم دیمحلادبع  همطاف -  ینا  وملعا 

يراصنا یغاد  هچارق  دمحا  ءاضیبلا -  هعمللا 
يوسوم رقاب  دمحم  دیس  رهطالا -  یبن  تنب  همطاف  لاوحا  یف  رثوکلا 

یناحبس رفعج  خیش  هللا  تیآ  ءارهزلا -  هداهش  یلع  ءارغلا  هجحلا 
داجس نیسح  دمحم  دیس  یحو -  هناخ  هب  شتآ 

يراصنا يزیربت  ءاضیبلا -  هعمللا 
ناسرخ بلاط  دیس  ءاضیبلا -  ؤلؤللا 

یسلجم همالع  راونالاراحب - 
يدنرز يوسوم  دومحم  دیس  همجرت  یمق  سابع  خیش  نازحالا -  تیب 

يدراهتشا يدمحم  دمحم  همجرت  یمق  سابع  خیش  نازحالا . تیب 
رافصلا نسح  نبدمحم  تاجردلا -  رئاصب 

حضاو نب  بهو  نبرفعج  نب . بوقعی  یبا  نبدمحا  یبوقعیلا -  خیرات 
یماما يربط  متسر  ریرج  نبدمحم  يربط -  خیرات 

ریثأ نبا  لماک -  خیرات 
ءادفلاوبا ءادفلاوبا -  خیرات 

يدنقرمس یشایع  دوعسم  نبدمحم  یشایع -  ریسفت 
يزیوح یسورع  هعمج  نب  یلع  دبع  نیلقثلارون -  ریسفت 

يدادغبلا بیطخلا  یلع  نب  دمحأ  دادغب -  خیرات 
رکاسع نبا  خیرات - 

رکاسع نبا  قشمد -  هنیدم  خیرات 
رکاسع نبا  نیسحلا -  همجرت 

يزملا لامکلابیذهت - 
رجح نبا  بیذهتلا -  بیذهت 

یبهذلا ظافحلا -  هرکذت 
هبش نبا  قشمد -  خیرات  بیذهت 

رجح نبا  بیذهتلا -  بیرقت 
يرشخمز فاشک -  ریسفت 

ناگدنسیون زا  یعمج  يزاریش و  مراکم  هنومنریسفت - 
یبطرق يراصنا  دمحا  نبدمحم  هللادبع  یبا  یبطرق -  ریسفت 

یبهذلا مالسالا -  خیرات 
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يریمنلا هبش  نبا  هنیدملا -  خیرات 
یئابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  نازیملا -  ریسفت 

یناشاک ضیف  یفاصلا …  ریسفت 
هداز اباب  ربکا  یلع  ارهزلا -  همطاف  هریس  لیلحت 
قودص خیش  لامعالا -  باقع  لامعالا و  باوث 

نیهاش نبرمع  تاقث -  ءامسا  خیرات 
یناهجریم هللا  تیآ  همالع  همصاعلا -  هنج 

بسن یناحبس  اضر  یلع  رثوک -  زا  ياهعرج 
یطویس نیدلا  لالج  ریغصلا -  عماج 

یمق يازریم  تاتشلا -  عماج 
رورپ تداعس  یلع  رون -  هولج 

ربش موحرم  نویعلا -  ءالج 
یسلجم همالع  نویعلا -  ءالج 

یسلجم همالع  نیقیلا -  قح 
یناهفصا میعنوبا  ءایلوالا -  هیلح 
یسلجم همالع  نیقتملا -  هیلح 

يراصنا رقاب  دمحم  نسحم -  ترضح 
یحطبا یلع  دیس  تفگش -  راثآو  ءاسک  ثیدح 
يروجک رقاب  دمحم  همالع  هیمطافلا -  صئاصخ 

یضر دیس  همئالا -  صئاصخ 
یئاقآ روپ  دوعسم  رتسب -  رد  همشچ 

يربط نیدلابحم  ظفاح  همامالا -  لئالد 
یمئاق یلع  رتکد  همطاف -  بتکم  رد 

يربطلا نیدلابحم  ظفاح  یبقعلا -  رئاخذ 
یتالحم هللا  حیبذ  خیش  هعیرشلا -  نیحایر 
ینیلک بوقعی  نبدمحم  یفاک -  هضور 

یسوط خیش  لاجر - 
يروباشین لاتف  نبدمحم  نیظعاولا -  هضور 
یجلخ یقت  دمحم  دیشروخ -  هراسخر 

یتشد دمحم  ارهز -  ترضح  تازرابم  دروآ  هر 
نایئاضر دیحو  یحو -  هناخ  هناحیر 

يرهپس دمحم  همجرت  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  ارهز -  ترضح  ياه  جنر 
یمصاع یتفلا -  نیز 
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يدراهتشا يدمحم  موصعم -  هدراهچ  یگدنز 
يزاریش مراکم  هللا  تیآ  وناب -  نیرترب  ارهز 
يدیهش رفعج  دیس  ارهز -  همطاف  یناگدنز 

هداز دامع  نیسح  ارهز -  ترضح  یناگدنز 
یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  ارهز -  همطاف  یناگدنز 

یبلطم راسی  نب  قاحسا  نب  دمحم  ماشه -  نبا  هریس 
یبهذ ءالبنلا -  مالعا  ریس 

یمق ثدحم  راحبلا -  هنیفس 
یقهیب یقهیب -  ننس 

یناتسجسلا ثعشالا  نبا  دواد -  یبا  ننس 
يرابیوج دومحم  همطاف -  یلع و  ياهتشذگرس 
یمزتلم دمحا  رتکد  تماما -  راد  هلابند  هراتس 

یمجن قداص  دمحم  یلع -  نب  نیسح  نانخس 
یمرک یلع  ربمایپ -  هناحیر  يامیس  هریس و 

نوینیسام ییول  هقلق  تایصخش 
یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا -  جهن  حرش 

ینیمخ ماما  رون -  يهفیحص 
يروباشینلا جاجحلا  نب  ملسم  نسحلا  وبا  هحیحص - 

يروباسینلا ملسم  ملسم -  حیحص 
یناهفصا یمویق  داوج  س - )  ) ءارهزلا هفیحص 

یشیاشخب یقیقع  س - )  ) هرهاط هقیدص 
يوون حرش  ملسم -  حیحص 
یبطرق يزار ، رخف  فئارط - 

دعس نبا  تاقبط - 
یناهفصا یلازغ  اضرمالغ  رعش -  هنیئآ  رد  ارهز  همطاف 
یناجنز يراصنا  لیعامسا  باتک -  هنیئآ  رد  همطاف 

یمشاه داوج  دیس  يدمحم -  لگ  همطاف 
ینالقسعلا رجح  نبا  يرابلا  حتف 

( ینیومح  ) ینیوج نیطمسلا -  دئارف 
یملید رابخالا -  سودرف 

مدقم یقت  دمحم  دیس  س - )  ) ارهزلا لئاضف 
یکلام غابص  نبا  همهملا -  لوصف 

یگیردنب دمحم  مجرتم  بالطلادجنم ، همجرت  یسراف -  یبرع  دیدج  گنهرف 
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ینیمأ همالع  س )  ) ءارهزلا همطاف 
ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  دحللا -  یلا  دهملا  نم  س )  ) ءارهزلا همطاف 

یقداص ربکا  یلع  همجرت  ملع  وبا  قیفوت  ارهز -  همطاف 
لیخد همالع  س - )  ) ءارهزلا همطاف 

يرابیوج دومحم  تمصع -  هفوکش  س )  ) ارهز همطاف 
یتشد دمحم  ارهز -  همطاف  نانخس  گنهرف 

لیخدلا یلع  دمحم  ارهز -  همطاف  لئاضف  زا  یئاهزارف 
یئاحطب مشاه  دیس  تلاسر -  رثوک  همطاف 

يدمحا هللا  بیبح  یگدنز -  يوگلا  همطاف 
یلمآ هداز  نسح  هیمطاف -  همکح  یف  هیتمصع  همکح  صف 

ینیما میهاربا  مالسا -  يوناب  نیرترب  همطاف 
روپ یلین  يدهم  هیمطاف -  گنهرف 

یمئاق یلع  رتکد  مالسا -  يوناب  نیرترب  همطاف 
یناتسدرا یقداص  دمحا  ناملسم -  نز  يوگلا  همطاف 

ینابرع قیدص  یئابیز -  زا  رت  رب  همطاف 
یناحبس رفعج  خیش  هللا  تیآ  تیدبا -  غورف 
ردص رقاب  دمحمدیس  خیراتلا -  یف  كدف 

يداجس رفعج  دیس  یمالسا -  فراعم  گنهرف 
بیرغ دمحم  نیعم -  گنهرف 

ینیلک بوقعی  نبدمحم  یفاک -  عورف 
ینادمه ینامحر  دمحم  یفطصم  بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف 

يدابآ زوریف  هسمخ -  لئاضف 
يوقنلا دماح  دیس  راونالا . تاقبع 

قودص خیش  اضرلا -  رابخالا  نویع 
ینارحبلا خیشلا  مولعلا -  ملاوع 

قودص خیش  عیارشلا  للع 
دوصقملا دبع  حاتفلادبع  بلاط -  یبا  نب  یلع 

يدنهلا یقتملا  نیدلا  ءالع  همالع  لامعلا -  زنک 
یعفاش هحلط  نب  بلاطلا -  هیافک 

یلبرا یسیع  نب  یلع  نسحلا  وبا  همئالا -  هفرعم  یف  همغلا  فشک 
يدنه یقتم  لامعلا -  زنک 

یفسلف یقت  دمحم  كدوک - 
رجح نبا  نازیملاناسل - 
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هبیتق نبا  هیبرعلا -  تاعوبطملا  مجعم 
یناتسرهش لحن -  للم و 

يدوعسم نیسح  نب  یلع  بهذلا -  جورم 
بوشآرهش نبا  بوشآرهش -  نبا  بقانم 

یمزراوخ دمحا  نب  قثوم  یمزراوخ -  بقانم 
ییاضق یضاق  سودرفلا -  دنسم 

مثیه نبا  دئاوزلا -  عمجم 
یعفاش یلزاغم -  نبا  بقانم 

يدزالا فنخموبا  نیسحلا -  لتقم 
یمق سابع  خیش  نانجلا . حیتافم 

لبنح نبدمحا  لبنح -  نب  دمحا  دنسم 
یناربط ریبک -  مجعم 

يروباشین هللادبع  نب  دمحم  هللادبعوبا  هباحصلا ) هفرعم  یف   ) مکاحلا كردتسم 
یناشاک ضیف  ءاضیبلا -  هجحم 

یسلایطلا یبأب  ریهشلا  دوواد  نب  نامیلس  دنسم - 
قودص خیش  رابخالایناعم - 

یناربط ریغص -  مجعم 
یناربط ریبک -  مجعم 

یبهذ لادتعالا -  نازیم 
یعفاش یلزاغم  نبا  بقانم – 

یعفاش هحلط  نبا  لوؤسلا -  بلاطم 
یسربط يرون  نیسح  ازریم  جاح  لئاسولا -  كردتسم 

يزامن یلع  خیش  راحبلا -  هنیفس  كردتسم 
یسربط نسح  نب  لضف  یلعوبا  نایبلا -  عمجم 

يرفعج يدهم  ارهز -  همطاف  دنسم 
يدراطع هللا  زیزع  خیش  ارهز -  همطاف  دنسم 

يدنواهن ربکا  یلع  خیش  ینیسح و  هنومک  قازرلادبع  دیس  ارهز -  ترضح  تالاقم  هعومجم 
ینادمه اضر  اقآ  هیقفلا ،-  حابصم 

يدهم ما  ز ، میتشاد -  یبوخ  ردام 
یناهفصا بغار  تادرفم - 

یسلجم همالع  لوقعلا -  هآرم 
هلاحک اضر  رمع  نیفلؤملا -  مجعم 

یکرک ققحم  توهاللا ، تاحفن 
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یلح همالع  قحلا -  جهن 
یتشد دمحم  هایحلا  جهن 

رهپس دمحم  خیراوتلا –  خسان 
يریون برالا -  هیاهن 

يدوهمس نیطمسلاررد -  مظن 
يوسوم سابع  دیس  سلاجملا -  ههزن 

یناتک نامیلس  دمغ -  یف  رتو 
یلماع رح  خیش  هعیشلا -  لئاسو 

یفنحلا يزودنقلا  میهاربا  نب  نامیلس  هدوملا -  عیبانی 
یناحبس رفعج  خیش  هللا  تیآ  یحو -  هناخ  هب  شروی 

تشون یپ 

ات 300. زا 1 

(: ع  ) قداص ترضح  تیاور  هب  تسا  هراشا  بلطم  نیا   - 1
( یلوالا نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلع  يربکلا و  هقیدصلا  یه 

. مق پاچ  ص 280  ج 2 ، یسوط ، خیش  یلامأ 
، دیشروخ هام ، نیمز ، نامسآ ، زا  زیچ  همه  نیا  رب  انب  تسا  هدیرفآ  ناهج  نیا  تقلخ  ییاغ  ّتلع  ار  س )  ) ارهز ترـضح  لاعتم  يادخ   - 2

دراد یلاعت  ّقح  هاگـشیپ  رد  ناـشیا  هک  تسا  یتلیـضف  تفارـش و  رطاـخ  هب  هدـمآ  دوجوب  ملاـع  رد  هک  يزیچره  اـهناشکهک و  ناـگراتس ،
. ءاسک فیرش  ثیدح 

.103/ ماعنا  … َراصبألا » ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبألا  ُهُکِرُْدت  ال   - » 3
. دنزجاع ادج و  وا  تاذ  تخانش  زا  ادخ  تاقولخم  نوچ  دش  هدیمان  س )  ) همطاف مرتخد  تهج  نیا  زا   - 4

. نارهت پاچ  فجن و ص 581  پاچ  یفوکلا ص 218  نایبلا  بیطا  ریسفت 
. تسا نارکیب  يایرد  رب  دودحم  هرطق  يهطاحا  مدع  یناوتان  زجع و  نیا  ّتلع  هتبلا  و 

هحفص 78. یفطصملا : بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف  باتک   - 5
: زا

هدش لقن  نینچ  لاصخ  عئارـشلا و  للع  قودـص و  خیـش  یلامأ  زا  مولعلا  ملاوع  باتک  رد  تیاور  نیا  هحفص 107 و  دلج 43  راونالاراحب :
: تسا

. هنود نمف  مدا  ضرالا  هجو  یلع  همایقلا  موی  یلا  وفک  اهل  ناک  امل 
( كدعب نم  هّمئالل  یلع و  ای  کل  يدعب  لضفلا  نیلسرملا و  ءایبنالا و  عیمج  یلع  ینلّضف  و   - ) 6

ص 254 ب 23. ج 1 ، نیدلا : لامکا 
ص 225. ج 13 ، نایبلا : بیطا  ریسفت   - 7

. توریب ج 53 ص 178 ب 31 ط  راونالاراحب :  - 8
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. توریب ص 232 ط  دیفم : خیش  داشرا   - 9
. هجحلا باتک  ج 1  یفاک : لوصا   - 10

. دنتسنادیم كاخ  داب و  شتآ ، بآ ، ار  تایدام  هدنهد  لیکشت  رصانع  میدق  رد   - 11
.8 فص /   - 12

.33 ءارسا /   - 13
.118 ج 1 ص 119 -  تیدبا ، غورف   - 14
ات 141. ج 1 ص 139  تیدبا ، عورف   - 15

تیدبا ص 365. غورف   - 16
ح 48. ص 28 ، ج 15 ، راونالاراحب ،  - 17

.107 ءایبنا /  - 18
.128 هبوت /  - 19

.28 أبس /  - 20
تایآ ریـسفت  يوبن و  يهریـس  ياهباتک  هب  نادـنمهقالع ، میرادـن ، لیـصفت  دـصق  زگره  ادـخ ، ربمایپ  ياهیگژیو  قالخا و  نایب  رد  ام   - 21

هعجارم قلُخ »  » يهژاو راحبلا  هنیفـس  تیدـبا و  غورف  مود . تسیب و  اـت  مهدزناـپ  دـلج  زا  راونـالاراحب  فیرـش  ياـهباتک  هب  هژیو  هب  هطوبرم 
. دنیامرف

قالخا یسررب  ثحب و  اریز  دشابیم ، س »)  ) همطاف ردپ   » ناونع هب  ترضح ، نآ  یعامتجا  قالخا  يزوسلد و  یهاتوک ، يهراشا  ام  فده 
. تسا جراخ  رصتخم  رثا  نیا  يهدهع  زا  هک  دهاوخیم  یلقتسم  ياهباتک  ربمایپ 

( نآرقلا هقلخ  ناکف   - ) 22
ص 411. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 

.285/ هرقب  … هبر » نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ   - » 23
.4 ملق /  میظع » قلخ  یلعل  کنا   - » 24

«. کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ول  مهل و  تنل  هَّللا  نم  همحر  امبف   - » 25
.159 نارمعلآ /

. طق ریعش  زبخ  نم  عبشال  طقرب و  زبخ  هَّللالوسر  لکا  ام   - 26
ص 28. قالخالا ، مراکم 

. تام یتح  نیموی  ریعشلا  زبخ  نم  هَّللالوسر  عبش  ام   - 27
ص 28. قالخالا ، مراکم 

.29 ءارسا /  - 28
. نوملعیال مهماف  یموق  دها  مهَّللا  همحر  ایعاد و  تثعب  ینکلو  اناعل  ثعبا  مل  ینا   - 29

ج 1 ص 412. راحبلا ، هنیفس 
ص 412. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 30

ص 33 ج 1 ، نایبلاعمجم ،  - 31
ص 379. ج 24 ، هنومن ، ریسفت 
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ص 411. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 
دوب نادنمشناد  زا  گرزب و  یملاع  هقرو ،  - 32

س)  ) هجیدخ ترضح  یناگدنز   - 33
: زا لقن  هب 

ج 3 ص 77. یناقمام ، لاقملا  حیقنت 
س)  ) هجیدخ ترضح  یناگدنز   - 34

: زا لقن  هب 
ج 1 ص 201. ماشه ، نبا  هریس 

ج 2 ص 302. صاوخلا ، هرکذت   - 35

ج 2 ص 302. صاوخلا ، هرکذت   - 36
ص 24. قیرطب ، نبا  هدمع   - 37

ص 114. باب 30 ، مجنپ ، وزج  يراخب ، حیحص   - 38
ادخ ص 18. لوسر  نارسمه   - 39

: زا لقن  هب 
. ربلا دبع  نبا  باعیتسا 

.114 ج 1 ص 116 -  ماشه ، نبا  هریس   - 40
ج 1 ص 134. دعس ، نبا  تاقبط   - 41

ص 174. ج 1 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   - 42
ص 593. قودص ، خیش  یلاما   - 43

تارف ص 11. ریسفت   - 44
همصاعلا ص 148. هّنُج   - 45

: زا لقن  هب 
ص 14. نیرحبلا ، یقتلم  یلآلا ، فشک 

ص 164. ج 1 : هرطقلا ،
ص 334. ج 3 : راحبلا ، هنیفس  كردتسم  و  قلخ »  » يهدام راحبلا ، هنیفس 

راکشآ نآ  رد  هتفر  راک  هب  ریبعت  تفاطل  ّتقد ، یکدنا  اب  اّما  دشاب ؛ هتشاد  لّمأت  هب  جایتحا  تیاور  نیا  تسخن  رظن  رد  دیاش  یسدق  ثیدح 
. تسا اهیبا » ّما  ( » س  ) ارهز ترضح  يهینک  دینادیم  هکنانچمه  ددرگیم .

: دندومرف ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  هک  یتیاور  زا  ددم  اب  هینک  نیا  هب  شترضح  ندش  انّکم  ببس  رد 
هک دنکیم  لقن  ادخ  لوسر  زا  ص 234  ج 1 : لادـتعالا ، نازیم  باتک  رد  یبهذ  هک  یتیاور  اـی  تسا و  رهطا  يارهز  تّوبن  تخرد  هشیر 

: دنیامرفیم ترضح 
« اهُرَمَث ُنیَسُحلا  َو  ُنَسَحلا  اُهحاِقل و  ُِّیلَع  اُهلصأ و  هَمِطاف  هَرَجَش و  اَنأ  »

: ینعی
نسح و یلع ، ربماـیپ ، تقلخ  هک  ددرگیم  راکـشآ  دنتـسه  نآ  يهوـیم  نیـسح  نسح و  نآ و  حاـقل  یلع  نآ ، هشیر  همطاـف  تخرد ، نـم 
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. تسا هدوب  س )  ) ارهز ترضح  تقلخ  هب  هتسب  راونا  ملاع  رد  نیسح ،
. ًاّدِج ٌقِیقَد  ُهَّنإَف  مَهفاَف 

ص 86. ج 5 : يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات   - 46
.24 ق /  - 47

ص 43. ج 40 ، راونالاراحب ،  - 48
تاجردلا ص 14. رئاصب   - 49

.25  / راونالاراحب 8
ینیما ص 159. همالع  س )  ) ارهز همطاف   - 50

نامه ص 153.  - 51

نامه ص 197.  - 52
. رجش هدام  یحیرط ، نیرحبلا ، عمجم   - 53

نیظعاولا ص 143. هضور   - 54
نایبلا ص 310. عمجم  ریسفت  همجرت   - 55

. دـننادیم تثعب  زا  لبق  ار  وا  دـلوت  هماع  ياملع  رثکا  دـنراد . فالتخا  همطاف  ترـضح  تدالو  لاس  رد  هّماع  ياملع  هیماما و  ياملع   - 56
: دسیونیم صاوخلا ص 306  يهرکذت  باتک  رد  يزوج  نب  نمحرلا  دبع 

زا لبق  لاس  جنپ  ینعی  دندوب . لوغـشم  مارحلا  دجـسم  نتخاس  هب  شیرق  هک  دش  دلوتم  یلاس  رد  ارهز  يهمطاف  هک  دناهتـشون  ناراگنخیرات 
. تثعب

: دسیونیم ص 175  نیطمسلا » ررد  مظن   » باتک رد  یفنح  فسوی  نب  دمحم 
هک دنکیم  لقن  سابع  لوق  زا  یبقعلا ص 53  رئاخذ  رد  يربط  دندوب . هبعک  نتخاس  لوغـشم  شیرق  هک  دش  دـلوتم  یلاس  رد  س )  ) همطاف

: تفگ
. دوب یگلاس  جنپ  یس و  نس  رد  ربمغیپ  ماگنه  نآ  رد  دندوب و  هبعک  يهناخ  نتخاس  لوغشم  شیرق  هک  دش  دلوتم  یلاس  رد  س )  ) همطاف

: دسیونیم نییبلاطلا ص 30  لتاقم  باتک  رد  جرفلاوبا 
. دمآ ایند  هب  دشیم  انب  هبعک  هک  یلاس  رد  تثعب  زا  لبق  همطاف 

: دسیونیم ج 43 ص 213  راونالاراحب ، باتک  رد  یسلجم 
. تشاد روضح  سلجم  رد  زین  یبلک  هک  یلاح  رد  دش  دراو  کلملادبع  نب  ماشه  رب  نسح  نب  هَّللادبع  يزور 

: تفگ هَّللادبع  هب  ماشه 
؟ درک رمع  لاس  دنچ  همطاف 

: تفگ خساپ  رد  هَّللادبع 
. لاس یس 

. دومن یبلک  زا  ار  لاؤس  نیمه  سپس 
: تفگ باوج  رد  وا 

. لاس جنپ  یس و 
: تفگ دومن و  هَّللادبع  هب  ور  ماشه 
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؟ يدینش ار  یبلک  نخس  ایآ 
ج 2 ص 40. ریثا ، نبا  لماک   - 57
ج 1 ص 272. مارغلا ، ءافش   - 58

.189  / ج 1 ص 192 نیمرحلا ، هارم 
.144 س )  ) یحو ص يهناخ  هناحیر   - 59

: زا لقن  هب 
ص 454. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

ص 113. ج 2 ، بیذهت ،
ص 88. ج 4 ، هعیشلا ، لئاسو 

ص 324. عیارشلا ، للع 
بسن یناحبس  اضر  یلع  رثوک ، زا  ياهعرج   - 60

ح 1. ص 10 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 61
: زا

. عیارشلا للع  قودص و  یلاما 
ص 34. س ،)  ) ارهز يهمطاف  یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس   - 62

ح 9. ص 13 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 63
: زا

. عیارشلا للع 
ص 71. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف   - 64

: زا
. يذمرت بقانم  ص 65 و  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم 
ص 70. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف   - 65

ح 58. ص 50 ، ج 8 ، راونالاراحب ،  - 66
: زا

. عیارشلا للع 
ص 65. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 67
ص 15. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 68

ح 10. ص 326 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 69
(. ع  ) يرکسع ماما  هب  بوسنم  تارف  ریسفت  زا 

ص 82. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف   - 70
ارهزلا ص 36. لئاضف   - 71

: زا
ج 43 ص 84. راونالاراحب ، ج 2 ص 41 و  ءایلوالا ، هیلح 
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ر 2825. ص 530 ، ج 2 ، هعیشلالئاسو ،  - 72
ح 19. ص 105 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 73

: زا
. خیشلا یلاما 

ص 315. ج 5 ، لوقعلا ، هآرم   - 74
ص 189. ج 1 ، نآرق ، سوماق   - 75

ءیش یف  یهلإلا  ریخلا  توبث  هکربلا  و   - 76
: یلاعت لاق 

( ضرألا ءامسلا و  نم  تاکرب  مهلیع  انحتفل 
ثیح ال نم  ردـصی  یهلإلا  ریخلا  ناک  امل  ریخلا … و  کلذ  هیف  اـم  كراـبملا  هکربلا و  یف  ءاـملا  توبث  هیف  ریخلا  توبثل  کلذـب  یمـس  و 

يهدام بغار ، تادرفم  هکرب . هیف  كرابم و  وه  هسوسحم  ریغ  هدایز  هنم  دهاشی  ام  ءیش  لکل  لیق  رصحیال  یصحیال و  هجو  یلع  سحی و 
. هکرب

ص 22 ح 14. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 77
: زا

. قودص یلاما 
تسا و 20. هت  ص 19 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 19  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 78

ص 100. دحللا ، یلإ  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف   - 79
: زا

ج 10. دادغب ، خیرات 
ح 12. ص 153 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 80

: زا
یسوط خیشلا  یلاما 

ص 158. یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 81
: زا

ص 87. لودلا ، رابخا 
ص 24. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  یف  ام  یلع 

ص 45. ج 35 ، راونالاراحب ،  - 82
ح 20. ج 100 ص 199 ، راونالاراحب ،  - 83

: زا
ص 100. لابقالا ،

ص 189. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ءارهز همطاف   - 84
: زا

ص 543. ج 8 ، روثنملا ، ردلا 
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ح 15. ص 254 ، ج 25 ، راونالاراحب ،  - 85
: زا

. عیارشلا للع 
ح 23. ص 206 ، ج 14 ، راونالاراحب ،  - 86

: زا
. عیارشلا للع 

ح 66. ص 79 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 87
: زا

. عیارشلا للع 
ح 77. ص 44 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 88

: زا
تاجردلا ص 43. رئاصب 

ح 66. ص 79 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 89
: زا

. عیارشلا للع 
ص 32. س ،)  ) ارهز يهمطاف  یناگدنز  يدیهش ، رفعج  دیس   - 90

ح 5. ص 12 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 91
: زا

. عیارشلا للع 
ج 43 ص 12 ح 6. راونالاراحب ،  - 92

رابخالا یناعم  عیارشلا و  للع  زا 
ح 49. ص 56 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  93

: زا
. قودص ناضمر  رهش  لئاضف 

ص 180. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ءارهزلا همطاف   94
: زا

ص 16. ج 19 ، قحلا ، قاقحا 
ح 14. ص 15 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  95

: زا
. بوشآرهش نبا  بقانم 

ح 2. ص 11 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 96
: زا

. عیارشلا للع 
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ج 43 ص 5 ح 5. راونالاراحب ،  - 97
ص 7 ح 8. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 98

: زا
. همغلا فشک 

ح 13. ص 15 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 99
: زا

. رابخالایناعم عیارشلا و  للع 
ص 158. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ءارهزلا همطاف   - 100

: زا
ص 25. ج 10 ، قحلا ، قاقحا 

ح 15. ص 197 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 101
: زا

. رئازلاحابصم
ج 100 ص 199 ح 20. راونالاراحب ،  - 102

: زا
لابقالا ص 100.

ح 36. ص 207 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 103
: زا

يربطلل لئالدلا 
ح 1. ص 45 ، ج 35 ، راونالاراحب ،  - 104

ح 29. ص 197 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 105
: زا

. یلالهلا سیق  نب  میلس  باتک 
ح 5. ص 5 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 106

: زا
. عیارشلا للع 

ص 158. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 107
: زا

ص 26. یبقعلا ، رئاخذ 
ص 182. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهز  همطاف   - 108

: زا
ص 96. قعاوصلا ،

نیبغارلا ص 172. فاعسا 
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: زا لقن 
. یئانس

. دش فیعض  دش ، يوق   … يارب ، تسا  راوگان  دش ، دنمجرا  ّزع :  - 109
ص 149. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 110

ص 7 و 8. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 111
: زا

. همغلا فشک 
ح 3. ص 81 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 112

: زا
. عیارشلا للع 

. دنیوگ ار  ندومن  ادج  نتخاس و  يوس  کی  لزع :  - 113
ج 1 ص 397. هیقفلا ، حابصم   - 114

ص 644. ج 10 ، یسربطلا ،، نسحلا  نب  لضفلا  یلع  وبأ  نایبلاعمجم ،  - 115
ح 20. ص 199 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 116

: زا
ص 100. لابقالا ،

ر 547. ص 283 ، ج 33 ، نینچمه ، ار  ص 45 ، ج 35 ، راونالاراحب ،  - 117
: زا

. یفطصملا هراشب 
(: ع  ) یلع لاق   - 118

! هَّللاب مکتدشن  »
؟ يریغ نیملاعلا  ءاسن  هدیس  هتجوز  دحأ  مکیف  له 

.« ال اولاق :
ص 119. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف 

: زا
ص 195. جاجتحالا ،

: رکب یبا  عم  هلیوط  هدشانم  یف  ع )  ) یلع لاق   - 119
: لاق و  س »)  ) همطاف هتنبإ  ینجوز  و  هَّللالوسر *  ینراتخإ  يذلا  انأ  هَّللاب ! كدشنأف  »

؟ تنأ مأ  ءامسلا  یف  اهاّیإ  کجوز  هَّللا  »
: لاق

.« تنأ لب 
ص 119. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف 

: زا
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ص 171. ج 1 ، جاجتحالا ،
ص 316. ع ،)  ) یلع نب  نیسح  نانخس   - 120

.1367 موس ، پاچ  ص 121 ، يدیهش ، رفعج  دیس  ع ،)  ) نیسحلا نب  یلع  یناگدنز   - 121
. دجنملا  - 122

: مهنع ههجو  لتف  ندینادرگ ، رب  يور   - 123
. دینادرگرب يور  ناشیا  زا 

. دشابیم ات  ود  زین  اهنآ  دادعت  هک  دنیوگیم  دقرف  ار  لامش  بطق  کیدزن  يهراتس   - 124
ح 11. ص 75 ، ج 24 ، راونالاراحب ،  - 125

: زا
. یسوط یلاما 

ص 182. یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ءارهزلا همطاف   - 126
: زا لقن  هب 

ص 222. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن 
ص 183. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ءارهزلا همطاف   - 127

: زا لقن  هب 
ص 45. یبقعلا ، رئاخذ 

.172 ص 227 . ج 2 ، سلاجملا ، ههزن 
ح 25. ص 26 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 128

: زا
. رابخالا یناعم 

ح 19. ص 23 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 129
: زا

. خیش یلاما 
: هرثاکم هرثاک   - 130

. درک دربن  لام  يرایسب  رد  دومن و  یگریچ 
. یش کی  فرط  بناج و  یشلا : هداضع   - 131

ح 29. ص 197 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 132
: زا

. یلالهلا سیق  نب  میلس  باتک 
ح 2. ص 458 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 133

ح 11. ص 194 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 134
: زا

ص 9. ج 6 ، بیذهتلا ،
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ح 16. ص 198 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 135
: زا

ص 25. رئازلاحابصم ،
باتک نیمه  ص 86   - 136

ح 36. ص 490 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 137
باتک نیمه  ص 86   - 138

ح 36. ص 490 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 139
ح 42. ص 263 ، ج 101 ، راونالاراحب :  - 140
ح 17. ص 218 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 141

: زا
ریبکلا ص 23. رازملا  ص 28 و  رئازلاحابصم ،

ص 220. ج 102 ، راونالاراحب ،  - 142
. دجنملا قارع ) رد  يرهش  . ) قارعلا یف  هدلب  هوامسلا ،  - 143

. هیروس قشمد  فارطا  رد  تسا  يرهش  رمدت :  - 144
: دیوگ یم  تیاور  لیذ  هرسسدق  یسلجم  زا  لقن   - 145

. مهیلع هجحلا  مامتإل  بهذ  ع )  ) مظاکلا هنوک  دعبی  ال 
ح 25. ص 181 و 182 ، ج 48 ، راونالاراحب ،

: زا
ص 55. رثألا ، بختنم 

ص 384 – 376. ج 95 ، راونالاراحب ،  - 146
: زا

.113 تاوعدلا ص 115 -  جهم 
ح 144. ص 139 ، ج 27 ، راونالاراحب ،  - 147

: زا
. ًاعم هرهاظلا  تایالا  لیوأت  دئاوفلا و  عماج  زنک 
ح 20. ص 199 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 148
ح 20. ص 199 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 149

: زا
ص 100. لابقالا ،

ح 15. ، 174 ص 176 -  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 150
ح 1 ص 220 ، ج 102 ، راونالاراحب ،  - 151

: زا
. يورغ قیتع 
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ص ج 10 ، 1406 ه.ق ، لوا ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  یسربطلا ، نسحلا  نب  لضفلا  یلع  وبأ  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلاعمجم   - 152
.703

ص 93. ج 6 ، متفه 1361 ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلا  راد  یشرق ، ربکایلع  دیس  نآرق ، سوماق   - 153
ص 368 و 369. ج 27 ، هنومن ، ریسفت   - 154

هب يرجه  لاس 145  رد  یقناود » روصنم   » تسد هب  هک  یبتجم » نسح  ماما   » دنزرف هَّللادبع » نب  دمحم   » يارب تسا  یبقل  هیکز  سفن   - 155
. دیسر تداهش 

.375 ص 376 -  ج 27 ، هنومن ، ریسفت   - 156
: زا لقن  هب 

ص 124. ج 32 ، يزار ، رخف  ریسفت 
ریخلا نمـض  یف  هدارم  هیرذـلا  هرثک  ریثکلا و  ریخلا  اـهب  دارملا  وأ  یبّنلا  هیطعأ  يذـلا  رثوکلاـب  اهدـحو  هدارملا  یه  هتیرذ  هرثـک  ّنإ   - 157

: هلوقب مالکلا  قیقحت  ناکل  کلذ  ول ال  ریثکلا و 
پاچ تاعوبطملل ، یملعألا  هسـسؤم  یئابطابط ، نیـسح  دّمحم  دیـس  نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  هدـئافلا . نع  ًایلاخ  رتبألا » وه  کئناش  َّنإ  »

ص 370. ج 20 ، مود 1394 ه.ق ،
ص 195. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 158

ص 595. ج 2 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 159
ح 20. ص 199 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 160

: زا
ص 100. لابقالا ،

ح 1. ص 220 ، ج 102 ، راونالاراحب ،  - 161
: زا

. يورغ قیتع 
ح 15. ص 179 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 162

اهتسد و فک  یناشیپ و  هب  ینعی  دننک ، طونح  ار  تیم  تسا  بجاو  لسغ  زا  دعب   » هرـسسدق ینیمخ  ماما  هیلمع  هلاسر  هلأسم 585   - 163
هدییاس و روفاک  دیاب  دنلامب و  روفاک  مه  تیم  ینیب  رـس  هب  تسا  بحتـسم  و  دنلامب . روفاک  وا  ياهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رـس  اهوناز و  رس 

.« تسین یفاک  دشاب  هتفر  نیب  زا  وا  رطع  ندوب ، هنهک  يهطساو  هب  رگا  دشاب و  هزات 
ج 22 ص 347 و 63. راونالاراحب ،  - 164

ح 1. ص 220 ، ج 102 ، راونالاراحب ،  - 165
: زا

. يورغ قیتع 
ح 18. ص 324 ، ج 81 ، نینچمه ، ح 37  ص 492 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 166

ح 11. ص 194 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 167
: زا

ص 9. ج 6 ، بیذهتلا ،
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ح 16. ص 198 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 168
: زا

ص 25. رئازلا ، حابصم 
. ندومن ادج  نتفاکش و   - 169

ح 17. ص 18 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 170
: زا

. تارف ریسفت 
ح 18. ص 324 ، ج 81 ، نینچمه ، ح 37  ص 492 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 171
ح 18. ص 324 ، ج 81 ، نینچمه ، ح 37  ص 492 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 172

ح 17. ص 218 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 173
: زا

ریبکلا ص 23. رازملا  ص 28 و  رئازلا ، حابصم 
ح 36. ص 490 ، ج 22 ، راونالاراحب ،  - 174

ح 20. ص 199 ، ج 100 ، راونالاراحب ،  - 175
: زا

ص 100. لابقالا ،
ح 15. ، 174 ص 176 -  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 176

. هدیرف بقل  هب  ر ك : ح 15 ، ، 174 ص 176 -  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 177
.66 ص 68 -  یناهجریم ، همالع  موحرم  همصاعلا ، هنج   - 178

ص 203. ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 179
: زا

ص 357. ج 3 ، بقانملا ،» »
ص 50. ءاضیبلا ،» هعمللا   » زا ص 203  ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 180

ص 86. ناوسنلا ،» هدیس  لیضفت  یف  نایبلا  هبخن   » زا ص 203  ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 181
. رجش هدام  نیرحبلاعمجم »  » زا ص 205  ج 1 ، یفطصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاف   - 182

ص ج 9 ، قحلاقاقحا ،»  » یف اـم  یلع  ص 234  ج 1 ، لادـتعالا ،» نازیم   » زا ص 205  ج 1 ، یفطـصملا ، بلق  هجهب  ءارهزلا  همطاـف   - 183
.152

همامالا ص 9. لئالد   - 184
. هما نبل  نم  هکرب  مظعا  یبصلا  هب  عضر  نبل  نم  ام  ع )  ) نینمؤملاریما لاق   - 185

ج 3 ص 207. یفاو ،
.94 رجح /  - 186

ج 1 ص 344. ماشه ، نبا  هریس   - 187
ج 2 ص 51. خیراتلا ، یف  لماکلا 
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.3  / ج 157 مکاح ، كردتسم   - 188

.3  / ج 157 مکاح ، كردتسم   - 189
اضعب . مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجت  ال   - 190

رون هیآ 63 
ص 33. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 191
ص 40. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 192

اما  - 193
: زا لقن  هب 

تشذگرد  هجیدخ  گرم  زا  سپ  لاسکی  بلاطوبا  ینیلک ، خیش 
ج 1 ص 44. یفاک ، لوصا 

نوعجار هیلا  انا  هَّلل و  انا  اولاق  هبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  نیرباصلا . رشب  و   - 194
.155  - 156 هرقبلا :

ج 16 ص 1. راونالاراحب ،  - 195
ج 1. هعیرشلا ، نیحایر   - 196

ص 124. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 197
ج 1 158. ربش ، نویعلا  ءالج 

.292 ص 293 -  ج 11 ، ملاوع ،  - 198
ص 228. ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 199

ش 36370. ص 114 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک   - 200
ش 68. ص 88 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف   - 201

ش 37755. ص 684 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک   - 202
ج 1 ص 354. همغلا ، فشک   - 203

ج 8 ص 19. دعس ، نبا  تاقبط 
ج 1 ص 38. یسوط ، یلاما 

موصعم ص 257. هدراهچ  یناگدنز   - 204
: زا لقن 

باب 55. يزودنق  هدوملا  عیبانی 
ج 43 ص 107. راونالاراحب ،  - 205

سپـس دـنکیم و  لقن  يربط  همامالا  لئالد  قودـص و  یلاـما  لاـصخ و  عئارـشلا و  لـلع  باـتک  زا  ار  تیاور  نیا  یـسلجم  موحرم   - 206
: دیوگیم

هب مزعلاولوا -  ءایبنا  یمامت  زا  فرشا  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع هک  تفگ  درک و  لالدتـسا  تیاور  نیا  هب  ناوتب  هک  دراد  دوجو  ناکما  نیا  »
«. دنتسه مرکا -  ربمایپ  زج 

.11 ، 43  / ج 10 راونالاراحب ،
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: دنیوگیم هک  تسا  هدوب  نیمه  زین  ینیما  همالع  موحرم  داقتعا 
( دراد دوجو  هکنیا  اب   ) دوبن ام  سرتسد  رد  دروم  نیا  رد  یحیرصت  مرکا  ربمایپ  بناج  زا  شیامرف  نیا  زج  هب  رگا  »

. دوب یفاک  شراوگرزب ) ردپ  زج   ) ءایبنا عیمج  رب  س )  ) ارهز هقیدص  ترضح  يرترب  تابثا  يارب  فیرش  ثیدح  نیمه 
ج 4 ص 425. یمق ، يازریم  یسراف )  ) تاتشلا عماج   - 207

ج 1 ص 3. یقرالا ، هقفلا  یلا  یقترملا   - 208
ج 15 ص 65. لیاسولا ، كردتسم   - 209

.2  / ج 106 بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   - 210
ج 100 ص 265. راونالاراحب ،  - 211

ج 4 ص 335. راحبلا ، هنیفس  كردتسم 
ءاضیبلا ص 253. هعمللا 

ج 5 ص 568. یفاک ، لوصا   - 212
ج 20 ص 74. هعیشلا ، لئاسو 

ج 43 ص 129. راونالاراحب ،  - 213
ج 5 ص 378. یفاک ، لوصا   - 214

ینابرع قیدص  مالسالا  هجح  اه  ییابیز  زا  رترب  همطاف   - 215
. نمی یصقا  دالب  زا  رجه  هب  بوسنم  يرجه -   - 216

. تسا هفوک  فارطا  تاهد  زا  هک  ناوطق  هب  بوسنم  یناوطق ،  - 217
.2  / یفطصملا 538 ننس  هجام ، نبا   - 218

.2  / 3 يزوج ، نبا  فیلأت  هوفصلا ، هوفص   - 219
.49 یبقعلا / ، رئاخذ   - 220

. یطخ بقانملا » ، » لبنح نب  دمحا   - 221
. دینک هعجارم   10  / 395 قحلاقاقحا 400 -  هب  2 و   / ج 10 هیوبنلا » هریسلا   » يهیشاح رد  هدش  پاچ  هیوبنلا ،» هریسلا  ، » نالحد ینیز   - 222
نآ ردام  هنمآ  زینک  یلوق  هب  درکیم و  یگدنز  ادخ  لوسر  يهناخ  رد  راکتمدخ  زینک و  ناونع  هب  اهلاس  هک  تسا  ینز  مان  نمیاما ،  - 223

درکیم و باـطخ  رداـم  ناونع  هب  ار  وا  ربـمغیپ  دـش و  لوحم  ودـب  ادـخ  لوسر  یتسرپرـس  يهفیظو  هنمآ  تاـفو  زا  سپ  هک  دوب  ترـضح 
: دومرفیم

یجرزخ دیبع  هب  موسوم  يدرم  هب  نمیاما  درک و  دازآ  ار  وا  هجیدخ  اب  جاودزا  زا  سپ  و  ص 67 .) مالسا ، ربمغیپ  یناگدنز  « ) یما نمیاما  »
زج هب  ناناملـسم  يهمه  یتقو  نینح  گنج  رد  هک  دوب  یـسک  نمیا  دراذگ و  نمیا  ار  شمان  هک  دروآ  ایند  هب  يرـسپ  يو  زا  درک و  رهوش 

. دش دیهش  ات  درک  يرادیاپ  دنام و  ترضح  نآ  باکر  رد  دنتخیرگ  مالسا  ربمغیپ  رانک  زا  يدودعم  يهدع 
صص 95 و 106. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 224
صص 95 و 106. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 225

ص 361. ج 1 ، همغلا ، فشک   - 226
ص 424. ج 10 ، قحلاقاقحا ،  - 227

ارهزلا ص 63. همطاف  یناگدنز   - 228
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ارهزلا ص 64. همطاف  یناگدنز   - 229
.65 يدیهش / رتکد  فیلأت  ارهزلا  همطاف  یناگدنز   - 230

يدیهش  رتکد   - 231
ج 3 ص 414. ماشه ، نبا  هریس  باتک  زا  لقن  ارهز ص 69  همطاف  یناگدنز   - 232

.43  / ج 134 راونالاراحب ،  - 233
مجرتم ص 61  نازحالاتیب   - 234

زا : لقن 
ج 1 ص 313. هعیشلانایعا ،

ناتساد تروص  ره  رد  دومن . تاقالم  ار  ءامسا  درب  فیرـشت  س )  ) همطاف هناخ  هب  ربمغیپ  هک  مراهچ  زور  رد  تایاور ، یـضعب  ربانب   - 235
، دشاب هتشاد  تحص  ناتساد  لصا  رگا  یلو  دناهداد . تبـسن  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ار  نآ  دناهتـشون و  ناراگنخیرات  زا  يرایـسب  ار  ءامـسا 
هک تسا  یناسک  زا  یکی  رفعج  و  هدوب . بلاط  یبا  نب  رفعج  رسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  اریز  تسین . حیحـص  سیمع  تنب  ءامـسا  يهرابرد 

هدوبن هنیدـم  رد  همطاف  فاـفز  بش  رد  ًاملـسم  نیارباـنب  درک . تعجارم  ربیخ  گـنج  زا  دـعب  دومن و  ترجه  هشبح  هب  شرـسمه  قاـفتا  هب 
. تسا

. تسا هدوب  بلطملادبع  نب  هزمح  نز  ءامسا و  رهاوخ  سیمع  تنب  یملس  ای  هدوب  يراصنا  نکس  نب  دیزی  تنب  ءامسا  ای  نز  نآ  سپ 
. تسا هداد  خر  یهابتشا  تاور  يارب  ناتساد  نیا  لقن  رد  دسیونیم  همغلا » فشک   » بحاص هکنانچ  لاح ، ره  هب 

ج 1 ص 106 و 105. هعیرشلانیحایر ،  - 236
یفطصملا ص 477. بلق  هجهب  ارهزلا  همطاف   - 237

: زا لقن  هب 
ج 19 ص 113. راونالاراحب ،
: لوعجم ثیدح  نتم   - 238

نبا بحی  نا  الا  مهل ، نذآ  مث ال  مهل ، نذآ  مث ال  مهل  نذآ  الف  بلاـطیبا ، نب  یلع  مهتنبا  اوحکنی  نا  ینونذأتـسا  هریغملا  نب  مشاـهینب  نا  »
اهاذآ  ام  ینیذؤی  اهبارام و  ینبیری  ینم  هعضب  یتنبا  امناف  مهتنبا  حکنی  یتنبا و  قلطی  نا  بلاط  یبا 

يرخا : هیاور  یف  و 
.« ًادبا ًادحاو  اناکم  هَّللا  ودع  تنب  هَّللالوسر و  تنب  عمتجت  هللاو ال  نکل  ًامارح و  لحا  ًالالح و ال  مرحا  تسل  هنا 

توریب رکفلا  راد  پاچ  يوون  حرشب  ص 2  ج 16 ، ملسم ، حیحص 
لئاضف و…  باب  يراخب  حیحص 
ص 387. ج 11 ، ملاوع ،  - 239

ص 181. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج 
ص 16. ج 43 ، راونالاراحب ،

ش 379. ص 48 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 240
ص 153. ج 11 ، ملاوع ،

ص 131. ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
ات 69. ص 64  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 241
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ج 3 ص 165. مکاح ، كردتسم   - 242
ج 1 ص 98. دمحا ، دنسم 

ج 2 ص 11. هباغلا ، دسا 
ینیوزق مظاک  دمحم  دحللا ، یلا  دهملا  نم  س )  ) ارهز همطاف   - 243

ترضح ص 271. نآ  نارتخد  و  س )  ) ارهز همطاف   - 244
: زا لقن  هب 

ج 1 ص 236. عیارشلا ، للع 
تداهش ص 251. ات  تدالو  زا  س )  ) همطاف  - 245

ج 42 ص 74. راونالاراحب ،  - 246
ع)  ) نسحم ترضح   - 247

: زا لقن  هب 
ج 43 ص 195. راونالاراحب :

ج 1 ص 194. يردلا : بکوکلا   - 248
ج 28 ص 62. راونالاراحب :  - 249

ح 2. ص 556 ، ج 11 ، هعیشلالئاسو ،  - 250

ح 6. ص 556 ، ج 11 ، هعیشلالئاسو ،  - 251
ش 391. ص 67 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دیارف   - 252

ش 34220. ص 108 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک   - 253
ش 389. ص 65 ، ج 2 ، دیارف ،

ص 195. ج 11 ، ملاوع ،
ص 275. س )  ) ارهز همطاف  هریس  لیلحت   - 254

.139 هرقب /  - 255
.21 روط /  - 256
.74/ رثدم  - 257
.40 رفاغ /  - 258

.123 ءاسن /  - 259
.13 تارجح /  - 260

.46 دوه /  - 261
.1 دسم /  - 262

.30 بازحا /  - 263
ص 670. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس   - 264

ح 205. ص 182 ، ج 8 ، یفاک ،
ص 551. ج 11 ، ملاوع ،  - 265
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ح 2. ص 230 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ص 550. ج 11 ، ملاوع ،  - 266

ح 3 و 4. ص 231 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ص 278. س )  ) ارهز يهمطاف  هریس  لیلحت   - 267

ات 218 ح 1 و 2 و 3  ص 216  ج 49 ، راونالاراحب ،  - 268
ص 230. ج 43 ،

ص 550. ج 11 ، ملاوع ،
؟ رفعج نب  یـسوم  نم  هللا  یلع  مرکا  ًاذا  تناف  هنجلا ، لخد  هللا و  عاطا  رفعج  نب  یـسوم  و  هّنجلا ! لخدت  هَّللا و  یـصعت  کنا  يرت  تنک  نا 

 … تمعز ام  سئبف 
ص 279. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 269
ص 284. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 270

ص 219. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 271
. یلبرا همغلا  فشک 

ص 149. مومهملا ، سفن   - 272
ص 135. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 273

: زا لقن  هب 
. اضرلا هفیحص 

ص374. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس   - 274
ج 504. ج 11 ، ملاوع ،  - 275
ح 11. ص 170 ، ج 43 ، راحب ،

ح 1. ص 200 ، ج 15 ، هعیشلالئاسو ،  - 276
ج 1. یفاک ، لوصا   - 277

ص 123. همئالا ، هریس 
ص 60. ج 1 ، راونالاراحب ،  - 278

هیحان ترایز   - 279
ص 128. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 280
ص 386. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 281

. فجن پاچ  ص 173 ، یسوط ، خیش  هبیغ   - 282
ص 235. ج 13 ، نایبلا ، بیطا  ریسفت   - 283

ص 190. ج 11 ، ملاوع ،  - 284
.63 رون /   - 285

ج 43 ص 99. راونالاراحب ،  - 286
ج 3 ص 362. بلاط ، یبا  نبا  بقانم   - 287
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ج 43 ص 24. راونالاراحب ،  - 288
ج 1 ص 307. هعیشلا ، نایعا 

ص 135. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 289
ج 11 ص 131. ملاوع ،  - 290

ص 40. ج 43 ، راحب ،
ص 135. ج 11 ، ملاوع ،  - 291

 … يریغ یسفن و  یلع  هَّللالوسر  اهب  نرثؤال  هَّللاو   - 292
ص 136. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج   - 293

ص 27. راحب 43 ،
ص 164. ج 11 ، ملاوع ،

ش 383. ص 54 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 294
ص 237. ج 35 ، راحب ،

.130  / ج 2 ص 131 ماشه ، نبا  هریس   - 295
ج 2 ص 104. يربط ، خیرات 

ج 2 ص 41. یبوقعی ، خیرات   - 296
. دیسر تداهش  هب  ردب  دربن  رد  دوب و  ربمایپ  هباحص  ناکین  زا  همثیخ  نب  دعس   - 297

.1  / 416 ماشه / نبا  هریس   - 298
.2  / 344 يربط / خیرات 

ص 8. ج 5 / يراخب /  حیحص   - 299
.143 نارمعلآ 140 -   - 300

يراخب حیحص 

ات 500. زا 301 

.79 يدیهش ص 77 -  رتکد  س )  ) ءارهز همطاف  یناگدنز   - 301
: زا لقن  هب 

.290  - 250 يزاغم ص 249 - 
ج 20 ص 95. راونالاراحب ،  - 302

ج 20 ص 117. راونالاراحب ،  - 303
.102  / 103 راونالاراحب /   - 304

ج 43 ص 157. راونالاراحب ،  - 305
ملعوبا ص 166. قیفوت  تیب /  لها   - 306

ص 146. همجرت )  ) نازحالا تیب   – 307
ج 19 ص 155. قحلاقاقحا ،  - 308
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ج 43 ص 176. راونالاراحب ،  - 309

ج 43 ص 176. راونالاراحب ،  - 310
ج 19 ص 173. قحلا ، قاقحا   – 311

ج 43 ص 21. راونالاراحب ،  - 312
ص 149  ج 77 ، راونالاراحب ،  - 313

ص 331. ج 71 ،

ص 242. ج 78 ،
ج 14 ص 16 ح 10. هعیشلا ، لئاسو   - 314

. ءایحلا هعم  تسبل  عرّدلا  تسبل  اذا  ءایحلا و  هعم  تعلخ  عردلا  تعلخف  اهجوز  عم  تلخ  اذا  یّتلا  ءاسنلا  ریخ 
ص 328. ج 11 ، ملاوع ،  - 315

ص 170. ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
ص 134. ج 43 ، راونالاراحب ،

ح 51. ص 59 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 316
ص 158. ج 11 ، ملاوع ،

ص 137. ج 11 ، نویعلا ، ءالج 
.234 نازحالا / تیب   - 317

ص 231. ج 103 ، راونالاراحب ،  - 318
. اهتنؤم هّفخ  هأرملا  هکرب  نم 

ص 238. ج 103 ، راونالاراحب ،  - 319
. نیبساکلا دحا  هحلاصلا  هأرملا 

ص 43. ج 41 ، راونالاراحب ،  - 320
. توافت رصتخم  اب  ص 399  ج 3 ، ریثا ، نبا  لماک 

.5 یحض /  - 321
ج 11 ص 267. ملاوع ،  - 322

ج 43 ص 85 و 86. راحب ،
ح 5. ص 528 و 529 ، ج 5 ، یفاک ، لوصا   - 323

ص 193. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 324
حاکن ص 114. باتک  یفاو   - 325

ج 1 ص 324. فارشالا ، باسنا   - 326
ج 3 ص 106. ماشه ، نبا  هریس   - 327

یمزراوخ ص 256. بقانم   - 328
حاکن ص 114. باتک  یفاو   - 329
یمزراوخ ص 256. بقانم   - 330
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یلزاغم ص 380. نبا  بقانم   - 331
رداون ص 14.

ج 2 ص 4. ءایلوالا ، هیلح   - 332
ج 8 ص 315. لامعلا ، زنک 

رارسالافشک ص 235.
ص 30  ج 41 ، راحب ،  - 333

.31 ص 59 -  ج 43 ،
ص 158. ملاوع 11 ،

ص 137. ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
: لاقف ًائیش  کلئسا  نا  یناهن  هَّللالوسر  ناک   - 334

. هیلأست الف  ّالا  ٍءیشب و  کئاج  نا  ًائیش  کّمع  نبا  نیلأست  ال 
ص 113. ج 19 ، راونالاراحب ،  - 335
ص 237. ج 35 ، راونالاراحب ،  - 336

ح 1. ص 81 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 337
ش 44818. ص 341 ، ج 16 ، لامعلا ، زنک 

ص 217. ج 11 ، ملاوع ،
ح 10  ص 24 ، ج 12 ، هعیشلالئاسو ،  - 338

ح 30. ص 164 ، ج 14 ،
ص 54. ج 41 ، راونالاراحب ،
ج 2 ص 195. راحبلا ، هنیفس 

ح 47. ص 50 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 339
ص 134. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 340

ص 170. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج  ص 328 ، ج 11 ، ملاوع ،
ص 238. ج 8 ، یفاک ،  - 341

ص 47. ج 43 ، راحب ،
ص 196. ج 1 ، نویعلا ، ءالج  ص 599 و  ج 11 ، ملاوع ،

ص 494. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 342
ص 218. ج 43 ، راونالاراحب ،

: لوقی ههجو  یلع  ّیلع  عقوف   - 343
! … دمحم تنب  ای  ءازعلا  نمب 
ص 219 ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
ج 43 ص 187. راونالاراحب ،

قافا …  مث  ءاملا  هیلع  ّشر  یتح  هیلع  یشغف   - 344

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 224. نویعلا 1 ، ءالج 
ص 87. س )  ) ارهزلا همطاف  یهریس  لیلحت   - 345

: زا لقن  هب 
ج 43 ص 134. راونالاراحب ،

ص 116. مالسا ، هنومن  يوناب   - 346
: زا لقن  هب 

ص 49. یبقعلا ، رئاخذ 
ص 89. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 347

(: ربش  ) نویعلا ءالج   - 348
.217 ص 218 -  ج 1 ،

ص 373. ج 2 ، لاصخ ،  - 349
256 ص 257 -  ج 103 ، راونالاراحب ،

ص 521. ج 11 ، ملاوع ،
ص 561. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 350

. اهجوز اضر  نم  اّهبر  دنع  حجنا  هأرملل  عیفش  ال 
هیمطاف ص 189. گنهرف   - 351

یفطصملا ص 287. بلق  هجهب  س )  ) ءارهزلا همطاف   - 352
ص 90. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 353

ح 3. ص 147 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 354
ص 218. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 355

ص 503. ج 11 ، ملاوع ،
ح 6. ص 555 ، ج 5 ، یفاک ،

ج 8 ص 123. نیقتملا ، هضور 
یلح ص 457. دیعس  نب  دیعس  نب  ییحی  طیارشلل  عماج   - 356

ج 6 ص 51. یفاک ، لوصا 
ص 257. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 357

ص 91. س )  ) ارهز همطاف  مالسا ، هنومن  يوناب   - 358
ج 43 ص 240. راونالاراحب ،  - 359
ج 43 ص 296. راونالاراحب ،  - 360
ج 43 ص 282. راونالاراحب ،  - 361
ج 43 ص 295. راونالاراحب ،  - 362
ج 43 ص 281. راونالاراحب ،  - 363
ج 43 ص 299. راونالاراحب ،  - 364
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ج 43 ص 284. راونالاراحب ،  - 365
ص 394. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   - 366

هیمطاف ص 177. گنهرف 
ص 394. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   - 367

ص 181. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 368
ج 3 ص 362. بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

هّیمطاف ص 178. گنهرف   - 369
ص 12. نیما ، نسحم  دیس  ناجشالا ، جعاول   - 370

ص 286. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 371
ص 389. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم 

ص 619. ج 11 ، ملاوع ، باتک 
ص 264. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 372
ص 281. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 373
ص 305. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 374
ص 285. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 375
ص 271. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 376
ص 265. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 377
ج 43 ص 263. راونالاراحب ،  - 378
ج 43 ص 295. راونالاراحب ،  - 379
ج 43 ص 318. راونالاراحب ،  - 380

فنخم ص 46. یبا  لتقم   - 381
ج 43 ص 283. راونالاراحب ،  - 382

ص 684. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس   - 383
ص 268 و 263 ج 43 ، راونالاراحب ،  - 384

:( ص 304 ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
؟ ریغّصلا یلع  ریبکلا  عّجشت  اذه ؟ یلع  اذه  عجشتا  … 

: لاقف
: لوقی لیئربج  یبیبح  اذه 

! نیسح ای 
. هعرصاف نسحلا  یلع  ّدش 

ص 309: ج 43 ، راونالاراحب ،  - 385
: همطاف تلاقف  … 

ناک اهترثنف و  نسحا  هطخف  رثکا  اهنم  ذـخا  نمف  هداّلقلا  هذـه  رهاوج  امکنیب  رثنا  انا  اـمهل : لاـقف  هداـّلق  اـهل  تناـک  بر و  اـی  اـمهنیب  مکحا 
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 … کلذ لعفف  امهدحا  يذأتی  الیک  امهنیب  رهاوجلا  فّصنی  ضرالا و  یلا  طبهی  نا  یلاعت  هللا  هرمأف  شرعلا  همئاق  دنع  ذئتق  لیئربج و 
ص 317. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 386

ج 43 ص 76. راونالاراحب ،  - 387

ج 43 ص 75. راونالاراحب ،  - 388
ص 180. س ،)  ) هیمطاف گنهرف   - 389

ص 149. ج 2 ، یفاش ،  - 390

ص 149. ج 2 ، یفاش ،  - 391
ج 43 ص 307. راونالاراحب ،  - 392

ص 167. س )  ) هّیمطاف گنهرف   - 393
ص 44. س )  ) ارهز ترضح  يراتفر  ياه  هولج 

ص 238. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 394
ح 6. ص 34 ، ج 41 ، راونالاراحب ،  - 395

یشب اهسفنل  وعدتال  مهل و  إعدلا ّ؛ رثکت  مهّیمست و  تانمؤملا و  نینمؤملل و  وعدت  اهتعمـس  اهبارحم … و  یف  تماق  هطاف  یّما  تیار   - 396
: اهل تلقف 

! هاما ای 
؟ كریغل نیعدت  امک  کسفنل  نیعدتال  مل 

: تلاقف
«. رادلا مث  راجلا   » ّینب ای 

ح 7. ص 1150 ، ج 4 ، لئاسو ،

ص 208. ج 4 ، ءاضیبلا ، هّجحم 
ص 81. ج 43 ، راحب ،

و… 
ح 8. ص 1151 ، ج 4 ، هعیشلالئاسو ،  - 397

ح 4. ص 82 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ش 383. ص 54 ، ج 2 ، نیطمّسلا ، دئارف   - 398

ص 237. ج 35 ، راونالاراحب ،
 … هطوبرم تایآ  لیذ  فلتخم  ریسافت 

ص 10. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 399
ش 423. ص 123 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 

هیمطاف ص 307 و ص 187. گنهرف   - 400
ص 503. ج 11 ، ملاوع ،  - 401

ص 218. ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
ص 178. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 402

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 78. ج 11 ، ملاوع ،  - 403
ص 84. ج 4 ، راونالاراحب ،  - 404

ح 1. ص 458 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 405
ح 7. ص 43 ، ج 14 ، هعیشلالئاسو ،  - 406

ص 179. ج 11 ، ملاوع ،
ص 54. ج 43 ، راحب ،

ص 92. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 407
؟ یهام هأرملا  نع  هباحصا  هَّللالوسر  لأس  »

: تلاق کلذ  همطاف  تعمس  اّملف  اوردی  ملف  اّهبر ؟ نم  یندا  نوکت  یتمف  لاق  هروع ، اولاق 
. اهتیب رعق  مزلت  نا  اّهبر  نم  نوکتام  یندا 

: هَّللالوسر لاقف 
.« یّنم هعضب  همطاف  ّنا 

ص 131. ج 2 ، هعیرشلانیحایر ،  - 408
ص 20. دیرملا ، هینم 

. الف الا  انتعیش و  نم  تناف  هنع  كانرجز  اّمع  یهنت  كانرما و  امب  لمعت  تنک  نا   - 409
. راّنلا یف  دلخم  وهف  مهتعیش  نم  سیل  نم  ّناف  رانلا ، یف  دلاخ  ًاذا  اناف  ایاطخلا ، بونذلا و  نم  کفنی  نم  یلیو و  ای   - 410

ص 155. ج 68 ، راونالاراحب ،  - 411
ص 317. ج 2 ، هعیرشلانیحایر ،  - 412

. تسا هدوب  هفیلخ  دوخ  هلیبق  لیماف و  يدع  هلیبق   - 413
. نوملعی فوسف  مالس  لق  و   - 414

.37 رمز /  - 415
.31 فارعا /  - 416
.44 تلصف /  - 417

.97 نارمعلآ /  - 418
.8 ءایبنا /  - 419

.286 هرقب /  - 420
 - 421

.22 ءایبنا /  - 422
.13 فرخز /  - 423

.92 نارمعلآ /  - 424
. نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل 

ص 210. ج 11 ، ملاوع ،  - 425
. هسفن یلع  هَّللا  رثؤی   - 426

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 673 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 50. ص 56 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 427
ص 144. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج 

ص 184. ج 11 ، ملاوع ،
ص 28. ج 41 ، راونالاراحب ،  - 428

: هل لیقف  انیزح  ع )  ) نینمؤملاریما یئر 
؟ کنزح مم 

: لاق
. فیض انیلا  فضی  مل  تتا  عبسل 

. انفیض رثؤن  هلیبصلا  توق  الا  اندنع  ام   - 429
ص 28 و ص 34  ج 41 ، راونالاراحب ،  - 430

ص 59. ج 36 ،
.448 نیملاعلا / ءاسن  هدیس  ءارهزلا  همطاف   - 431

ص 235. ج 11 ، ملاوع ،  - 432
: تلاق ءامسلا و  یلا  اهیفک  نطاب  تعفر  مث  نیتعکر  تلص 

! يدیس یهلا و 
یلع اهتلزنا  امک  ءامّـسلا  نم  هدئام  انیلع  لزنا  یهلا  کیبن ، اطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  ناذه  کیبن و  مع  نبا  یلع  اذه  کیبن و  دـمحم  اذـه 

: نونمؤم هب  ّاناف  انیلع  هلزنا  مهللا  اهب ، اورفک  اهنم و  اولکا  لیئارساینب ،
: ساّبع نبا  لاق 

اهئارو نم  هفحصب  اذاف  هوعدلا  تمتتسا  ام  هَّللاو 
ص 134. لامالایهتنم ،  - 433

ص 67. ج 43 ، راونالاراحب ،
ش 371. ص 34 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 434

.186 ص 187 -  ج 1 ، نویعلا ، ءالج 
ص 117. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 435
ص 51. س ،)  ) همطاف ياهدایرف  اهجنر و   - 436

. همغلا فشک  دمحا و  دنسم   - 437
: میناوخیم فاقحا  يهروس  هیآ 20  رد  نآرق  رد 

: دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  دننکیم ، هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  تمایق  زور  رد 
: ایندلا مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا 

«. دیدرک هدافتسا  ایند  یگدنز  رد  ذئاذل  تابیط و  زا  امش  »
.36 يروش / ، 60 صصق /  438

ص 50. س ،)  ) همطاف ياهدایرف  اهجنر و   439
ص 87. ناهج ، يوناب  نیرترب  ارهز   440
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.57 دیدح /  441
.109 هقرحملا / قعاوصلا   442

ج 2 ص 41. ءایلوالا ، هیلح   443
ص 150. ج 3 ، دمحا ، دنسم   444

هحفص 44. یبقعلا ، رئاخذ   445
یبقعلا 54. رئاخذ   446

كدف ص 264. رارسا   447
.35 سنوی /   448

هیآلا 28. دوه : هروس  یلإ  هراشإ   449
«. نوهراک اهل  متنأ  اهومکمزلنأ و  مکیلع  تیمعف  »
ص 212. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 450

ص 600. ج 11 ، ملاوع ،  451
ص 13. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا   452
ص 191. ج 1 ، نویعلا ، ءالج   - 453

ص 33. ج 8 ، یفاک ، لوصا   - 454
ص 47. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا   - 455

قباوسلا ردب و  لها  نم  ادحا  عدت  ملف  نیـسحلا ، نسحلا و  کینبا  يدی  یف  كادی  رامح و  یلع  الیل  کتیب  هدیعق  لمحت  سما  كدهعا  «و 
 …« هسمخ وا  هعبرا  الا  مهنم  کبجی  ملف  کسفن …  یلا  مهتوعد  الا 

ص همغلافشک ،  456
ص 46. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   ؛

ص 197. ج 1 ، هنیدم ، خیرات 
ص 37. ج 2 ، همغلافشک ،  457

ص 214. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 
ص 137  ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   458

ص 19. ج 2 ،
ص 203. ج 43 ، راونالاراحب ،  459

ص 218. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 
ص 13. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و 

ص 203. ج 43 ، راونالاراحب ،  460
ص 184 و 194. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال   461

ص 142. ج 22 ، راونالاراحب ،
: زا لقن  هب 

. هیقفلا هرضحی  نم ال 
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درک . دیعبت  ماش  هب  ار  وا  رمع  ور  نیا  زا  تفرن  رکبوبا  اب  تعیب  راب  ریز  لالب  هک  تسا  هدمآ  راحبلا  هنیفس  رد   462
 …« ماشلا یلا  لحتراف  انعم  موقت  کل ال  ابا  رمع ال  لاقف  لاق …  هبیبالتب و  ذخا  رمع  نا  رکبابا و  عیابی  نا  یبا  الالب  نا  يور  «و 

.104 صص 105 -  ج 1 ، راحبلا ، هنیفس 
ص 185. ج 1 ، هباغلا ، دسا   - 463

ص 157 ج 43 ، راونالاراحب ،  - 464
ص 194 ج 1 ، قودص ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

ص 285  ج 1 ، هباغلا ، دسا 
هداتفا قافتا  هبترم  ود  لالب  ناذا  ناتساد  دسریم  رظن  هب  و  دیوگب . ناذا  هک  دنتساوخ  لالب  زا  مالسلا  مهیلع  نینسح  هباغلا  دسا  لقن  زا  هتبلا 
مهیلع نینـسح  طسوت  ترـضح و  نآ  تداهـش  زا  سپ  يرگید  ترـضح و  نآ  يهلیـسو  هب  و  س )  ) يربک يهقیدـص  نامز  رد  یکی  تسا 

. مالسلا
ص 100. یلماع ، یضترم  رفعج  ع ،)  ) نسحلا مامالل  هسایسلا  هایحلا  ر ك :

ص 239. ج 3 ، لاجرلا ، سوماق 
صص 159 و 182 و 183. ج 43 ، راونالاراحب ،  465

ص 255. ج 78 ،
ص 356. رابخالا ، یناعم 

ص 68. ج 2 ، همغلا ، فشک 
ص 197. ج 1 ، هنیدم ، خیرات 

؟ الیل هَّللالوسر  تنب  همطاف  هنفد  هلع  نع  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  لئس  لاق . هتابن  نبا  نع  ص 523 ». قودص ، یلاما   466
: لاقف

اهتزانج …  مهروضح  تهرک  موق  یلع  هطخاس  تناک  اهنا 
. تسا هدمآ  زین  ص 185  عیارشلا ، للع  رد  و 

؟ راهنلاب نفدت  مل  لیللاب و  س )  ) همطاف تنفد  هلع  يال  هَّللادبعابا  تلأس 
: لاق

. نایبارعالا نالجرلا  اهیلع  یلصی  نا ال  تصوا  اهنال 
ح 14. ص 173 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  467

: مالسالا ضیف  ص 651  هبطخ 193 ، هغالبلاجهن   468
هَّللالوسر ! ای  لق 

. دّهسمف یلیل  اما  دمرسف و  ینزح  اما  يدلجت …  اهنع  قر  يربص و  کتیفص  نع 
: مالسالا ضیف  ص 651  هبطخ 193 ، هغالبلاجهن   - 469

! هَّللالوسر ای  لق 
دّهسمف ، یلیل  اما  دمرسف و  ینزح  اما  يدلجت …  اهنع  قر  يربص و  کتیفص  نع 

ص 22 ، ج 2 ،
ص 46. ج 6 ، نآ : هیبش 
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ص 28. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا   - 470
. اّیسنم ایسن  راصف  ساّنلا  نیب  هسومان  ارسک  هاطقسا و  نالوالا و  هضحد  ایلع  نا 

ص 217. ج 11 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  حرش   - 471
ص 600. ج 11 ، ملاوع ،  472

.12 ص 13 -  ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 
ص 47. ج 2 ،

ص 12 و 13. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و   473
ص 210. ج 3 ، يربط ، خیرات 

ص 50. ج 6 ، هغالبلاجهن ، حرش   474
. دنام رهش  رد  هنیدم  زا  تسارح  هرادا و  يارب  ربمایپ  نامرف  هب  ع )  ) یلع هک  كوبت  هوزغ  هب   475

. دیشک لوط  هام  هس  نمی  هب  ع )  ) یلع تیرومام  زور و  دودح 50  لدنجلا  همود  هوزغ  هنومن  يارب   476
ص 66. س )  ) ارهز همطاف  یناگدنز   - 477

.35 ص 36 -  ج 15 ، هغالبلاجهن ، حرش   - 478
نیقسی نهروهظ و  یلع  بارشلا  ماعطلا و  نلمحی  س )  ) همطاف نهنم  سانلا ، نیعقلتی  هنیدملا  نم  نئج  دق  هأرما ، هرـشع  عبرا  نک  479 – و 

مهنیوادی . یحرجلا و 
ص 186. س )  ) ارهز همطاف  هریس  لیلحت 

يزاغملا ج ص 830.  - 480
يزاغملا ص 850  - 481

ص 68. س )  ) ارهز همطاف  یگدنز 
قفانم و نانز  هچ  دوب  ادـخ  لوسر  ناج  زا  تظافح  يارب  دـندوب  مرحم  ربمایپ  اب  هک  یناـنز  زا  رگید  یخرب  و  س )  ) همطاـف روضح  ًـالامتحا 

. دندمآیم ربمایپ  دزن  مالسا  شریذپ  مالعا  يارب  رهاظب  راوخرگج  دنه  نوچمه  یکانرطخ 
ص 447. ج 11 ، ملاوع ،  - 482

ص 183. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج 
. اهيدلج تسیب  زا  ص 40  ج 15 ، هغالبلاجهن ، حرش   - 483

. نراقالا هدبز  زا  يدنواهن  ربکا  یلع  خیش  رهاوجلا  هنیزخ   - 484
همطاف ص 102. ناتسآ  رد   - 485
ص 22، ج 21 ، راونالاراحب :  486

.348 ، 114 ج 29 ص 110 ،
ص 424. ج 1 ، ماکحالا : بیذهت 

ص 113. ج 1 ، جئارخلا :
كدف ص 21. رارسا   - 487

.6  / رشح  - 488

.7  / رشح  - 489
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. تسا هدوب  يرجه  مجنپ  نرق  رد  تنس ، لها  ناگرزب  زا  یناکسح  مکاح  نآ  فلؤم   - 490
ص 339. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 491

.26 ءارسا / زادرپب » ار  ناکیدزن  قح  و   - 492
. درک ءاطع  وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  همطاف  ربمایپ  دش  لزان  هقح » یبرقلا  اذ  تآ   » يهیآ نوچ   - 493

ص 49. ج 7 ، دئاوفلا : عبنم  دئاوزلا و  عمجم   - 494
ص 177. ج 4 ، روثنملا : رد   - 495
ص 767. ج 3 ، لامعلا : زنک   - 496
ص 239. یفوکلا ج ، تارف  ریسفت 

ص 253. ج 8 ، نایبت : ریسفت   - 497
ص 306. ج 8 ، نایبلاعمجم :

ص 264. ج 3 ، ناهربلا ،
ربش 388. ریسفت 

ص 289. ج 16 ، نازیملا :
ص 622. ج 1 ، یفاک : لوصا   - 498

صف 129. ج 4  بیذهت :
ص 366. ج 6 ، هعیشلالئاسو ،

ص 142. ج 1 ، بوشآرهش : نبا  بقانم   - 499
. هتافو دعب  هتازجعم  رهظ  ام  باب 

ص 166. ج 29 ، راونالاراحب ، كدف ، هدام  نادلبلامجعم   - 500
. دناهتشون رانید  رازه  تسیب  عبانم  یضعب  هتبلا 

ات 700. زا 501 

نادلبلا ص 31. حوتف   - 501
نامه ص 34.  - 502
نامه ص 27.  - 503

ج 2 ص 102. همغلا ، فشک   - 504
.26 ءارسا /   - 505

ج 2 ص 287. یشایع ، ریسفت   - 506
ج 4 ص 177. روثنملا ، رد   - 507

ص 2. ج 13 ، نازیملا ، ریسفت   - 508
ص 212. س ،)  ) ارهز همطاف  مالسا  هنومن  يوناب   - 509

ص 23. ج 21 ، راونالاراحب :  - 510
ص 118. ج 29 ، راونالاراحب :  - 511
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ح 25. ص 123 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 512
ص 263. ج 16 ، دیدحلا :) یبا  نبا   ) هغالبلاجهن حرش   - 513

.95 كدف ص 87 -  رارسا   - 514
ص 89. كدف ، رارسا   - 515

ص 58. يدباع ، دومحم  همجرت  خیرات / رد  كدف   - 516
زا ص 25. كدف  رارسا   - 517

. تسا هدیدرگ  باختنا  لماک  روط  هب  ثحب  بلاطم  نایب  لماک  تقد  دانتسا و  حوضو  لیلد  هب  تمسق  نیا  حیضوت :
21 ص 23. ج ، راونالاراحب :  - 518

ص 148. ج 3 ، روهدلابئاون :

ص 574. ج 11 ، مولعلاملاوع :
ص 137. نیرونلاعمجم :

.194  - 199 ، 189 ص 134 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 519
ج 2 ص 868. سیق : نب  میلس  باتک 

.38 مور /  - 520
.41 لافنا /  - 521

.7 رشح /  - 522
.23 يروش /  - 523

.60 هبوت /  - 524
« هوفـص  » ياعدا اـهنآ  يهراـبرد  هَّللادـبع  نب  ریرج  هَّللادـبع و  نب  رباـج  دوب و  هدـمآ  نیرحب  زا  هک  تسا  یلاوما  يارجاـم  هب  هراـشا   - 525

لوبق ار  اهنآ  نخـس  دـهاش  بلط  نودـب  مه  رمع  رکبوبا و  دنتـسناد . دوخب  قلعتم  ربماـیپ  تیـصو  هب  ار  لاـم  نآ  زا  یبختنم  ینعی  دـندومن ،
. دنداد نانآ  هب  ار  یتساوخرد  لاوما  دندرک و 

باتک : هب 
یکجارک  بجعتلا 

ص 194  ج 29 ، راونالاراحب : و 
ص 777  ج 11 ، مولعلاملاوع : و 

. دوش هعجارم 
ج 29 ص 191. راونالاراحب :  526

ص 192. ج 29 ، راونالاراحب :  - 527
ح 27. ص 127 ، ح 26 ، ص 124 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 528

ص 425. ج 2 ، ناهرب : ریسفت 
.195 ص 189 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 529

هیآ 33. بازحا : هروس   - 530
ح 30. ص 140 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 531
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ح 30. ص 140 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 532

ح 38. ص 182 ، ج 29 ، راونالاراحب :  - 533
ص 39. ج 9 ، دئاوزلاعمجم :  - 534

ص 694. ج 2 ، سیق : نب  میلس  باتک   - 535
.190 ، 156 ص 134 ، ج 29 ، راونالاراحب :

. یئابطابط همالع  ص 11 ، مالسا ، رد  هعیش   - 536
ص 140. ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط 

ص 237. ج 5 ، لامعلا ، زنک 
ص 260. ج 6 ، ریدغلا ،  - 537

ص 178. دیفم ، صاصتخا   - 538
ص 424 و 423 و 602. ج 11 ، ملاوع ، باتک 

ص 103  ج 8 ، راونالاراحب ،
ص 353 و 303. ج 28 ،

ص 18. ج 2 ، هعیرشلانیحایر ،
ص 153. نازحالاتیب ،

ثیدح 49. 2 ص 287 ، ج ، یشایع ، ریسفت 
ص 487. ج 2 ، همغلافشک ،

. روفیطیبا ص 12 ، ءاسنلا ، تاغالب 
ص 93. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  حرش 

ص 1208. ج 3 ، ءاسنلا ، مالعأ 
،192 ص 157 ، ج 29 ، راونالاراحب :  539

ص 157. ج 48 ،
ص 148. ج 3 ، روهدلابئاون :

ص 140. ج 29 ، راونالاراحب :  - 540
.152/ نارمعلآ  - 541

.871 ص 679 ، ج 2 ، سیق : نب  میلس  باتک   - 542
ص 190. عیارشلا : للع 

ص 757. ج 2 ، حئارجلا : جئارخلا و 
ص 89. ج 1 ، یسربط : جاجتحا 

.159 ، 136 ، 132 ص 125 ، ج 29 ، راونالاراحب :
هیآ 20. صصق : هروس   543

ص 119. همامالا : لئالد   - 544
ص 326. ج 29 ، راونالاراحب :
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. تسا یبرع  لثملابرض  کی  هب  هراشا   - 545
. تسوا دوخ  زا  یئزج  وا  دهاش  ینعی 

تسا یبرع  لثملابرض  کی  هب  هراشا   - 546
ص 869. ج 2 ، میلس : باتک   - 547

ص 246. راونالاحابصم :
ص 157. ج 29 ، راونالاراحب :

.203 ص 170 ، ج 43 ، راونالاراحب :
ص 14. هبیتقنبا :)  ) هسایسلا همامإلا و 

. تسا تدوخ  تسدب  وت  رایتخا  ینعی   - 548
! دیدرک هلمح  نم  هناخ  هب  یعمج  تسد  موجه  شتآ و  اب  يزور  هک  ياهدرکن  شومارف  ینعی   - 549

ص 284. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 550
: دیوگیم يوار   - 551

. دش مورحم  شاهنالاس  هیمهس  زا  نانخس -  نیا  رطاخ  هب  لاس -  نآ  رد  هملسمأ 
ص 10. ج 4 ، خیراوتلا ، خسان   - 552

و ص 19. ص 15 . ج 4 ، خیراوتلا ، خسان   - 553

و ص 19. ص 15 . ج 4 ، خیراوتلا ، خسان   - 554
ص 112. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 555

ص 22. ج 4 ، خیراوتلا ، خسان 
ص 112. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   - 556
ص 32. ج 4 ، خیراوتلا ، خسان   - 557

زوسلد ناـنمؤم ، هب  تبـسن  صیرح و  امـش  تیادـه )  ) هب دـیتفیب ، جـنر  رد  امـش  تسا  راوشد  وا  رب  هک  . » هیآ 128 … هبوـت ، هروـس   - 558
.« تسا نابرهم 

ص 625. مالسا ، ربمایپ  خیرات   - 559
. نیعم گنهرف  سرج -  گرزب ، گنز   - 560

.67 هدئام /  - 561
ص 47. ج 4 ، خیراوتلا ، خسان   - 562

ص 283. ج 1 ، ریدغلا ،  - 563
.3 هدئام /  - 564

ص 283. ج 1 ، ریدغلا ،  - 565
یملید ص 98. بولقلا  داشرا   - 566
ص 5. ج 21 ، يراخب ، حیحص   - 567

ص 247. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط   - 568
ص 219. ج 2 ، لماک ،
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ص 247. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط   - 569
ج 2. لماک ،

ص 263. ج 2 ، تاقبط ،  - 570
. هغالبلاجهن  - 571

.69 ءاسن /  - 572
ص 83. يرولا ، مالعا   - 573

5 ص 6 -  يوون ، حرش  هب  ج 16  ملسم ، حیحص   - 574
ص323. ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  یتوافت  رصتخم  اب  و 

دروم دوخ  لمع  نیا  شاداـپ  هب  رمع  ناـیاپ  اـت  هک  تسا  هبقع  تعیب  رد  هدـننک  تکرـش  هناـگهدزاود و  ناـبیقن  زا  ریـضح  نب  دیـسا   - 575
. دوب رمع  رکبوبا و  هجوت  تیانع و 

ص 64. ج 1 ، هباصا ، . ) درکیم تکرح  وا  يهزانج  شیپاشیپ  رمع  تفر و  ایند  زا  يرجه  ای 21  لاس 20  رد  يو 
.( ص 31 ج 1 ، باعیتسا ،

.20 ابس /  - 576
ص 4. مالسا ، رد  هعیش   - 577

ص 698. ربمایپ ، لد  ینامداش  س )  ) ارهز همطاف   - 578
ص 289. یثدحم ، داوج  اروشاع ، گنهرف   - 579

هبطخ 3. هغالبلاجهن   - 580
ص 109. ج 2 ، یضترملا ، لئاسر   - 581

.293 صص 295 -  ج 30 ، راونالاراحب ،  - 582
ص 417. يربکلا ، هیادهلا 

.41 صص 42 -  ج 39 ، راونالاراحب ،  - 583
.205 صص 207 -  رابخالایناعم ،

ص 231 ؛ ج 2 ، میدق ، چ  راونالاراحب ،  - 584
ص 348. ج 3 ، دیدج ، چ 

ص 299. ج 28 ، 197 ؛ صص 198 -  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 585
ص 250. ج 2 ، یملعا )  ) میلس باتک 

.77 صص 18 -  لمجلا ،  - 586
ص 651. ج 5 ، ص 174 ؛ لامعلا ، زنک  بختنم   - 587

.254 صص 255 -  ج 2 ، باعیتسالا ،
ص 311. ج 17 ، تایفولاب ، یفاولا 

ص 651. ج 5 ، لامعلا ، زنک 
ص 72. موصخلا ، ءادعالا و  ماحتقا 

ص 567. ج 14 ، فنصملا ،
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ص 45. ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش 
ص 110. ج 4 ، همامالا ، یف  یفاشلا 

ص 335. ق 1 ، ج 20 ، ینغملا ،
ص 78. نیعلا ، هرق 

ص 174. ج 4 ، هزمح ، نبا  یفاشلا 
ص 40. ج 19 ، برالا ، هیاهن 

ص 227. ج 28 ، راونالاراحب ،  - 588
.185 صص 186 -  صاصتخالا ، ر ك : ص 47 ؛ ج 2 ، یشایع ، ریسفت 

ص 93. ج 2 ، ناهربلا ، ریسفت 
ص 458. ج 12 ، راونالاراحب ،  - 589

ص 72. همئالا ، صئاصخ 
ص 35. همئالا ، خیراوت  یف  همتتلا   - 590

.686 صص 688 -  نیقیلاملع ،  - 591
ص 130. توهاللا ، تاحفن   - 592

ص 271. قحلاجهن ،  - 593
: رد نیا  هب  کیدزن 

ص 12. هسایسلا ، همامالا و 
ص 164. هنحش ، نبا  خیرات 

ص 56. ج 1 ، ادفلاوبا ، خیرات 
ص 254. ج 2 ، دیرفلا ، دقعلا 

ص 105. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 
ص 572. ج 8 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصم   - 594

. هرهاق فراعم ، راد  ط  ص 586 ، ج 1 ، فارشألا ، باسن   - 595
ص 137. ج 4 ، يرولا ، مالعالا   - 596

. رصم يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 12 ، هسایسلا ، همامالا و   - 597

. رصم يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 13 ، هسایسلا ، همامالا و   - 598
. توریب پاچ  ص 443 ، ج 2 ، يربط ، خیرات   - 599

. لاله هبتکم  پاچ  ص 260 ، ج 4 ، دیرفلا ، دقع   - 600
توریب پاچ  ص 174 ، لاومألا ، هیرهزا ، تایلک  رشن  پاچ  ص 195 ، لاومألا ،  - 601

ص 195. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم   602
. یفلس دیجملادبع  يدمح  قیقحت  ثیدح 43 ، هرامش  ص 62 ، ج 1 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا   - 603

هرامش 2444. ص 17 ، ج 6 ، تایفولاب ، یفاولا   - 604
ص 248 ج 3 ، لحنلا ،» للملا و  یف  ثوحب   » باتک هب  ماظن  همجرت  رد  توریب . هفرعملاراد ، پاـچ  ص 57 ، ج 1 ، یناتسرهش ، لحن  للم و 
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. دوش هعجارم  ات 255.
. رصم پاچ  ص 47 ، ج 2 ، هغالبلاجهن ، حرش   - 605

. توریب سلدنا ، راد  پاچ  ص 301 ، ج 2 ، بهذلا ، جورم   – 606
همجرت 349. هرامش  ، 577 ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس   - 607

ص 139. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم   - 608
ص 268. ج 1 ، نازیملا ، ناسل   - 609
ص 269. ج 28 ، راونالاراحب ،  - 610

.33 بازحا /  611
.122 ص 123 -  ج 1 ، فجن ، پاچ  یسربط ، تاجاجتحا   - 612

ص 159. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 613
ص 270. ج 4 ، نیلقثلا ، رون   - 614

ص 25. ج 11 ، ملاوع ،  - 615
: دنیامرفیم ع )  ) یلع  - 616

: دومرف يو  هب  شرتخد  اب  هرکاذم  زا  دعب  وا  مدوب ، باوخ  رد  نم  هک  یلاح  رد  دندمآ ، ام  لزنم  هب  ادخ  لوسر 
کی رد  یلع )  ) هدـیباوخ هکنیا  نیـسح و  نسح و  نیا  و  مرتخد )  ) وت نم و  ینعی  دـحاو ». ناکم  یف  دـقارلا  اذـه  نیذـه و  كاـیا و  ینا و  »

ص 28 ش 367. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  . ) میشابیم هلزنم  ناکم و 
ح 79: ص 316 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 617

. انلواک انرخآ  انرخاک و  انلوا  يدعب ، قئالخلا  دیس  یلع ! ای  تنا  نیرخالا و  نیلوالا و  دیس  انا 
ح 14: ص 272 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 618

. ضرالا لها  ءاسن  لضفا  امهما  اهیبا و  دعب  يدعب و  ضرالا  لها  ریخ  نیسحلا  نسحلا و 
(: ع  ) قداصلا نع  ح 11 ، ص 199 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 619

ص س )  ) ارهزلا همطاف  هریـس  لیلحت   … مهلـضف ، یف  مهیلع  انلـضف  مهملع و  انثرو  ایبنالا و  یلع  ملعلاب  لسرلا  نم  مزعلا  یلنا  لضف  هَّللا  نا 
.160

ص 437. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 620

ص 99. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 621
ح 65. ص 78 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 622

ص 162. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 623
ص 273. ج 16 ، هغالبلاجهن ، حرش   - 624

ص 50. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 625
ص 184. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 626

ص 260. ج 11 ، ملاوع ،
ص 222. ج 1 ، نویعلا ، ءالج 

ص 164. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 627
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ارهزلا ص 212. لیضفت  یف  ءارغلا  هملک   - 628
. كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هَّللا  نا  همطاف  ای  هَّللالوسر : لاق   - 629

ص 203. هدوملا ، عیبانی 
ص 203. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم 

ص 302. ج 2 ، يراخب ، حیحص   - 630
ص 302. ج 2 ، همغلا ، فشک   - 631

1 و 2. جح /   - 632
ج 43 ص 225. راونالاراحب ،  - 633

ش 34209. ص 105 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک   - 634
ش 387. ش 380 و ص 64 ، ص 49 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 

ص 375. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس 
ص 193. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

ص 53 و ص 219. ج 43 ، راونالا ، راحب 
ص 267. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 635

ج 43 ص 220 ح 2 و 3. راونالاراحب ،  - 636
ص 227. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج  لقن  هب  لامعالا  باوث   - 637

ح 11. ص 224 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 638
ش 391. ص 67 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 639

ص 269. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 640
.28  - 25 نیففطم /   - 641

ص 47. س )  ) ارهز همطاف  ياهدایرف  اه و  جنر   - 642
ص 48. س ،)  ) ارهز همطاف  ياهدایرف  اه و  جنر   - 643

ص 432. ج 24 ، قحلا ، قاقحا  ج 1 ص 259 ، دادغب ، خیرات   - 644
. یتا له  هروس  حرش  رد  یتفلا  نیز   - 645

ص 160. س ،)  ) ارهز همطاف   - 646
ص 25. قودص ، یلاما   - 647

219 و 220. ج 43 ، راونالاراحب ،
ص 153. ج 3 ، مکاح ، كردتسم   - 648

ص 223. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 649
ح 587. ص 444 ، تارف ، ریسفت   - 650

ح 227. ص 25 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ح 403. ص 299 ، تارف ، ریسفت   - 651

. تسا هدمآ  تارف  ریسفت  باتک  رد  ود  ره  هک  تسا  هدش  لقن  تیاور  ود  رد  ترابع  نیا   - 652
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: هب دییامرفب  هعجارم 
.578 ح 362 ، ، 438 ، 437 تارف ص 269 ، ریسفت 

،336 ج 7 ، راونالاراحب :
ص 63، ج 43 ،
ص 60. ج 65 ،

.102 ءایبنا /  - 653
ص 194. هدوملا ، عیانی   - 654
ص 26. یبقعلا ، رئاخذ   - 655

ص 194. هدوملا ، عیبانی 
.445 ، 263 ص 24 ، بلاطملا ، حجرا 

. دیامنیم لقن  یبقعلا  رئاخذ  باتک  زا  انیع  ار  تیاور  نیا  يدیبع   - 656
قیقحتلا ص 15. هدمع 
یبقعلا ص 26. رئاخذ 

: دومرف ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  یملید  نینچمه 
«. رانلا نع  اهیبحم  اهمطف و  هَّللا  نال  همطاف  یتنبا  تیمس  امنا  »

ح 426. ص 395426 ، ج 1 ، رابخالا ، سودرف 
ص 235. هقرحملا ، قعاوصلا 

ص 394. ج 1 ، هیندللا ، بهاوملا   - 657
ص 245. هقرحملا ، قعاوصلا  هب : دییامرفب  هعجارم  نینچمه 

و 384. ح 379 ، ص 58 ، ص 48 و ص 57 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
ح 34226. ص 109 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک 

ص 255. س )  ) ارهز همطاف   - 658
ج 1 ص 394. هیندللا ، بهاوملا   - 659

.47 رجحلا /  - 660
یف لاملا  هلیسو   » باتک هدوب و  هکم  يارعـش  ابدا و  زا  يو  يرجه . يافوتم 1047  یعفاش  یکم  ریثک  اب  دمحم  نب  لضف  نب  دـمحا   - 661

. تسا هدومن  نیودت  هکم  رد  لاس 1027  رد  ار  لالا » بقانم  دع 
ص 405. ج 1 ، نونکملا ، حاضیا 

ص 159. ج 1 ، نیفراعلا ، هیده 
ص 195. ج 1 ، مالعالا ،

ص 228. ج 1 ، نیفلوملا ، مجعم 
ص 103. ج 12 ، لامعلا ، زنک   - 662

ص 137. ج 3 ، مکاح ، كردتسم   - 663
ح 34177. ص 100 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک   - 664
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ص 312. ج 3 ، قشمد ، خیرات   - 665
ح 32340. ص 499 ، ج 11 ، لامعلا ، زنک 
ص 152. ج 3 ، مکاح ، كردتسم   - 666

: دیوگیم ثیدح  نیا  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح 
(«، تسا حیحص  ملسم  طرش  ربانب  ثیدح  نیا  »

ص 152. ج 3 ، كردتسملا ، صیخلت 
ص 55. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم 

ص 333. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم 
ص 260. هدوملا ، عیبانی   - 667

ص 16. ج 4 ، نازیملا ، ناسل 
: دنیامرفیم ع )  ) نینمؤملاریما هب  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد  و   - 668

. نیسحلا نسحلا و  همطاف و  تنا و  انا و  هنجلا : لخدی  نم  لوا  نا  »
: یلع لاق 
؟ انوبحمف

: لاق
«. مکئارو نم 

ص 311. هقرحملا ، قعاوصلا 
ح 34166. ص 98 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک 

ص 320. س ،)  ) ارهز همطاف   - 669
ص 171. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 670

ص 458. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 671
ص 200: ج 43 ، راونالاراحب ،  - 672

هبیط هحئار  اودـجو  هکئالملا و  سح  اوعمـس  توملا و  کلم  یلع  تملـس  یبنلا و  یلع  لیئربج و  یلع  تملـس  ترـضتحا  اـمل  همطاـف  نا 
. بیطلا یم  نوکی  ام  بیطاک 

ص 190. ج 11 ، ملاوع ،  - 673
ص 150. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج   - 674

ح 65. ص 78 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ص 99. ج 11 ، ملاوع ،  - 675

ح 201. ص 386 ، ج 52 ، راونالاراحب ،  - 676
لهج یبا  نب  همرکع   - 1  - 677

دوسا نب  رابه   - 2
دعس نب  هَّللادبع   - 3
هبابص نب  سیقم   - 4
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لیفن نب  ثریوح   - 5
لاله نب  هَّللادبع   - 6
هبتع رتخد  دنه   - 7

هدنناوخ زینک  هراس   - 8
نیتنیق و   - 9

. ابیرق  - 10
ص 275. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 

ص 14. ج 18 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   - 678
ص 193. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   - 679

ص 108 ش 34222. ج 12 ، لامعلا ، زنک   - 680
ص 208 ش 58333. ج 2 ، یطویس ، ریغصلا  عماج 

ص 329. ج 4 ، لبنح ، دمحا  دنسم   - 681
ص 273. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا   - 682

ص 46 ش 378. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 683
. يوون حرش  هب  ص 3  ج 16 ، ملسم ، حیحص   - 684

ص 210. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم   - 685
ص 110. ج 11 ، ملاوع ،  - 686

ح 23. ص 25 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ح 371. ص 35 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 687
ص 74 ش 396. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 688

ص 251. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 689
ص 82. ج 3 ، فاشک ، ریسفت   - 690

ص 255 ش 252. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
ص 267. فئارط ،

ص 165. ج 27 ، يزار ، رخف 
.23 يروش / هروس  لیذ  ، ) ص 43 ج 8 ، یبطرق ،

ص 413. ج 20 ، هنومن ، ریسفت 
ص 201. ج 1 ، هنیفس ،

ش 391. ص 67 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 691
ص 252. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 692

.52/ جح  - 693
.78 ص 79 -  ج 5 ، بقانم ، باتک  يراخب -  حیحص   - 694

ص 79. ج 12 ، یبطرق ، ریسفت 
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ص 366. ج 4 ، جحلا -  يهروس  زا  يهیآ 52  لیذ  روثنملا -  ردلا 
ح 243. ص 176 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 695

.329 صاصتخالا 328 ،
.372 ، 319 تاجردلا ص 318 ، رئاصب 

دئاوفلا ص 176. زنک 
.106 ، 2  / ج 474 قودص ، لاصخ 

رابخالایناعم ص 102.
ص 169. ج 1 ، رابخالا ، نویع 

ص 60. ینامعن )  ) هبیغلا
.97 ، 93 ص 92 ، یسوط )  ) هبیغلا

،16 ، 25  / ج 77 راونالاراحب :
،81 ، 79 ، 77 ، 75 ، 74 ، 72 ، 26  / ج 66

ص 272 و 282. ج 36 ،
ص 78. ج 5 ، يراخب ، حیحص   - 696

.329 ، 287 ، 286 ص 275 ، صاصتخالا ،  - 697
.177 دئاوفلا ص 176 ، زنک 

.367 ، 366 ، 321 تاجردلا ص 324 -  رئاصب 
لاجرلا ص 118. هفرعم  رایتخا 

،81 ، 80 ، 79 ، 26  / 67 ج 70 -  راونالاراحب :
،38  / ج 216

.39  / 40 152  / 141  - 47 142  / ج 75
: دنیوگیم نکی » ناف   » ترابع يهرابرد  هماع  ياملع   - 698

امـش هک  تسا  نیا  دـننام  تسا و  صاصتخا  دـیکات و  يانعم  هب  هکلب  تسین  رمع  ندوب  ثدـحم  رد  کش  دـیدرت و  ياـنعم  هب  تراـبع  نیا 
. تسا دیز  انامه  مشاب  هتشاد  یتسود  نم  رگا  ینعی   » دیز وهف  قیدص  یل  ناک  نا  دییوگب »

یتسود تیـصوصخ  هغلابم  يهلوقم  زا  دهاوخیم  هکلب  دراد  کش  دیدرت و  دـیز  یتسود  يهرابرد  هدـنیوگ  هک  تسا  نیا  روظنم  اجنیا  رد 
«. دهد ناشن  ار  دیز 

.4  / ج 507 ریغصلا ، عماجلا  هب : دییامرفب  هعجارم 
.5  / ج 44 45 ریدغلا ،

.5  / 78 ج 79 -  باطخلا -  نب  رمع  بقانم  باب  بقانملا ، باتک  يراخب -  حیحص   - 699
. يرجه يافوتم 261  يروباسین  يریشق  ملسم  نب  جاجح  نب  ملسم  نیسحلا  وبا  ظفاح   - 700

. دشابیم حیحص »  » فورعم باتک  بحاص  يو 

ات 900. زا 701 
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ص 2398. ج 4 ، ملسم ، حیحص   - 701
: دننکیم تیاور  نینچ  یفنح  يزوج  نب  طبس  یلازغ و  دماحوبا   - 702

: ریسیب هتافو  لبق  لاق  هَّللالوسر  تام  امل  «و 
. يدعب هیف  اوفلتختال  مکل  بتکال  ضایب  هاودب و  ینوتئا 

: رمع لاقف 
« رجهیل هناف  لجرلا  اوعد 

: ینعی
: دومرف شتافو  زا  رتشیپ  یمک  ادخ  لوسر 

: تفگ رمع  دینکن . فالتخا  رگیدکی  اب  نم  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ  امش  يارب  ات  دیروایب  ذغاک  تاود و  نم  يارب 
. دیوگیم نایذه  وا  دینک  اهر  ار  درم  نیا 

( نامعنلا ط   ) نیرادلا ص 21 یف  ام  فشک  نیملاعلا و  رس 
صاوخلا ص 62. هرکذت 

دندرگ هعقاو  لصا  رکنم  هکنآ  نودب  هماع -  نیثدحم  هک  تسا  راب  تحاضف  یناطیـش و  يردـق  هب  هدومن  مرکا  ربمایپ  هب  رمع  هک  یتراسج 
: دنیوگیم الومعم  دناهدومن و  يو  ترابع  نامتک  رد  یعس  نوگانوگ  ءاحنا  هب  - 

«. تسا هدومن  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  هک  دوب  نیا  شیانعم  هک  تفگ  ربمایپ  هب  يزیچ  رمع  »
ص 51. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش 

ص 20. ج 2 ، میدق : ط 
: دیوگیم ارجام  نیا  لقن  زا  سپ  دیدحلا  یبا  نبا 

. دنراد رظن  قافتا  نآ  تحص  رب  یگمه  نیثدحم  دناهدرک و  لقن  دوخ  ياهحیحص  رد  ملسم  يراخب و  ار  ثیدح  نیا 
: دنیوگیم دننک  هراشا  رمع  مان  هب  هکنیا  نودب  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  حیحص و  رد  ملسم 

: دنتفگ ربمایپ  خساپ  رد 
« رجهی هَّللالوسر  نا  »

. دیوگیم نایذه  ادخ  لوسر 
ح 1637، / 3  / ج 1259 ثیدح 21 -  هیصولا ، كرت  باب  هیصولا ، باتک  ملسم -  حیحص 

ص 355. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم 
: دیوگیم دنک  لقن  ار  رمع  مالک  دهاوخیم  هک  هاگنآ  يراخب 

: تفگ رمع 
« عجولا هیلع  بلغ  »

تسا هدومن  هبلغ  ربمایپ  رب  درد 
. تسین وا  لقع  لرتنک  تحت  شراتفگ  تسا و  درد  تدش  زا  دیوگیم  ربمایپ  هک  ینانخس  ینعی  رگید  ترابع  هب 

: دنکیم لقن  دوخ  باتک  زا  عضوم  هس  رد  ار  تیاور  نیا  يراخب 
ص 200. ج 9 ، فالخلا -  هیهارک  باب   … ماصتعالا ، باتک  يراخب -  حیحص  ( - 1)

ص 29. ج 6 ، هتافو -  یبنلا  ضرم  باب  يزاغملا ، باتک  يراخب -  حیحص  ( - 2)
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ص 219. ج 7 ، ینع - » اوموق   » ضیرملا لوق  باب  بطلا ، یضرملا و  باتک  يراخب -  حیحص  ( - 3)
: دنکیم لقن  هنوگ  هس  هب  ار  رمع  ترابع  نیا  ملسم 

: دیوگیم تیاور  نیتسخن  رد  ( - 1
: دنتفگ ربمایپ  روتسد  زا  سپ  دارفا 

؟» رَجَه ُُهنْأَش ، اَم  »
. دیوگیم نایذه  ادخ  لوسر 

: دنکیم لقن  هدش  لیدعت  نینچ  دوخ  لایخ  هب  ار  وا  ترابع  رگید  فرط  زا  یلو  دروآیم  ار  رمع  مان  تبقاع  موس  تیاور  رد  ملسم  ( - 2)
: تفگ رمع 

« عجولا هیلع  بلغ  دق  هَّللالوسر  نا  »
. تسا هدومن  هبلغ  ربمایپ  رب  درد 

ح 1637. یلا 1259 /  3  / ج 1257  - 22 ، 21 ثیداحا 20 ، هیصولا ، كرت  باب  هیصولا ، باتک  ملسم -  حیحص 
. تسا هداتفا  قافتا  هبنشجنپ  زور  رد  ربمایپ  توف  زا  زور  راهچ  دش  هراشا  نآ  هب  هک  ییارجام 

: هک دناهدرک  تیاور  فلتخم  قرط  هب  هماع  ظافح 
. دومنیم دای  هبنشجنپ ) زور  تبیصم  « ) سیمخلا موی  هیزر   » ترابع اب  ارجام  نیا  زا  تسیرگیم و  سابع  نبا 

هانگ زا  رتدب  ياهرذـع  ار  تاهیجوت  نآ  مان  دـیاب  هک  دـناهدمآرب  رمع  ياههتفگ  نیا  هیجوت  رد  هنالهاج  يردـق  هب  هماع  ياملع  زا  یـضعب 
. دراذگ

: دیوگیم ملسم  حیحص  يهیشاح  رد  یقابلادبع  داوف  دمحم 
رظن تقد  تلیـضف و  ملع و  يهناشن  ار ) ربمایپ  هب  يو  تراسج  ینعی   ) ار رمع  ترابع  دـناهتفگ  نخـس  ثیدـح  نیا  يهراـبرد  هک  ییاـملع  »

، دندرگ تبوقع  قحتسم  اذل  دنـشاب و  زجاع  نآ  ماجنا  زا  نانآ  اسب  يا  هک  دسیونب  یبلاطم  ربمایپ  هکنیا  زا  دیـسرت  رمع  نوچ  دننادیم ، رمع 
!« درک داهتجا  دشیمن  اهنآ  لباقم  رد  رگید  دشیم و  صن  رماوا  نآ  تشونیم ، ربمایپ  رگا  نوچ 
ح 1637. / 3  / ج 1257 ثیدح 20 -  لیذ  هیصولا ، كرت  باب  هیصولا ، باتک  ملسم -  حیحص 

ص 270. ج 1 ، یفاک ، لوصا  رد  نیدباعلانیز  ماما  تیاور   - 703
 177 تاجردلا ص 176 ، زنک 

ص 81 و 82. ج 26 ، راونالاراحب ، و 
تسا  جرد 

تاجردلا ص 369. رئاصب  هب  دییامرفب  هعجارم  نینچمه 
ص 176 و 175. ج 1 ، یفاک ، لوصا  رد  ع )  ) رقاب ماما  تیاور 

.368  - 370 تاجردلا ص 324 ، رئاصب 
صاصتخالا ص 328.

. تسا دوجوم  ص 142 . ج 40 ، ، 77  - 80 ، 74 ، 70 ص 69 ، ج 26 ، ص 41 ، ج 11 ، راونالاراحب ، لاجرلا ص 118 و  هفرعم  رایتخا 
.1  / ج 177 یفاک ، لوصا  رد  زین  ار  ع )  ) قداص ماما  تیاور 

.371 تاجردلا ص 370 ، رئاصب 
. تفای ناوتیم   26  / ج 78 راونالاراحب ، صاصتخالا ص 329 و 
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: هک تسا  لقن  مالسلا  مهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا   - 704
«. نوثدحم دمحم  ءایصوا  نا  »

ص 270. ج 1 ، یفاک ، لوصا 
: دنیامرفیم یتیاور  رد  ع )  ) رقاب ماما  نینچمه 

«. نوثدحم ءایصوالا  نا  »… 
ح 308. یشکلا ص 178 / لاجر 

ص 81. ج 26 ، راونالاراحب ،
: دنیامرفیم يرگید  تیاور  رد  و 

« نوثدحم یلع  ءایصوا  نا  »
تاجردلا ص 321. رئاصب 

ص 72. ج 26 ، راونالاراحب ،
: دنیامرفیم زین  ع )  ) نینموملاریما

« نوثدحم انلک  نویدهم  يدلو  نم  یئایصوا  ینا و  »
تاجردلا ص 372. رئاصب 

ص 79. ج 26 ، راونالاراحب ،
: تسا هدومن  لقن  ع )  ) نینموملاریما زا  هنوگ  نیدب  ار  تیاور  نیرخآ  دیفم  خیش 

«. نوثدحم انلک  نودتهم  همئا  يدلو  نم  یئایصوا  ینا و  »
صاصتخالا ص 329.

: دندومرف ترضح  هک  تسا  لقن  ع )  ) نینموملاریما زا  یتیاور  نینچمه 
«. نوثدحم همئا  یبلص  نم  رشع  دحا  انا و  »

یسوط ص 93. هبیغلا 
ص 271. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 705

ص 319. تاجردلا ، رئاصب 
ص 370. تاجردلا ، رئاصب   706

ص 75 و 76. ج 26 ، راونالاراحب ،
: مییامنیم رکذ  الیذ  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  هک  تسا  هدش  لقن  تایاور  رد  یفلتخم  ياهتروص  هب  ترابع  نیا 

«. ائیش يری  توصلا و ال  عمسی  يذلا  ثدحملا  »
«. هروصلا يری  توصلا و ال  عمسی  يذلا  ثدحملا  »

«. ائیش يری  توصلا و ال  عمسی  يذلا  ثدحملا  »
«. مانملا یف  هیتای  يری و ال  کلملا و ال  مالک  عمسی  يذلا  وهف  ثدحملا  »

«. هبلق یف  تکنی  هنذا و  یف  رقنی  لب  ائیش  يری  مهثیدح و ال  هکئالملا و  مالک  عمسی  يذلا  ثدحملا  »
«. مانملا یف  یتوی  نیاعیال و ال  عمسی و  يذلا  وهف  ثدحملا  »

«. کلملا نیاعی  يری و ال  توصلا و ال  عمسی  مامالا ) »)
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«. صخشلا يری  مالکلا و ال  عمسی  يذلا  وه  مامالا  »
«. نوثدحم مه  ایبن و  ناک  هنال  يری ، هَّللالوسر  ناک  ام  نوریال  ءایصوالا ) يا   ) مهنا »

«. همانم یف  يری  نیاعی و ال  عمسیف و ال  ثدحی  يذلا  وهف  ثدحملا  »
«. نیاعی يری و ال  توصلا و ال  عمسی  مامالا ) »)

: هب دییامرفب  هعجارم 
.243 ، 177 ص 176 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا 

.368  - 374 تاجردلا ص 322 ، رئاصب 
.329 صاصتخالا ص 328 ،

دئاوفلا ص 177. زنک 
ص 41، ج 11 ، راونالاراحب ،

.74 ص 82 -  ج 26 ،
: هب دییامرفب  هعجارم   - 707

ص 270 و 271. ج 1 ، یفاک ، لوصا 
ص 21 و 22. ج 2 ، یسوط ، یلاما 
.329 ، 287 صاصتخالا ص 286 ،

.177 دئاوفلا ص 176 ، زنک 
.372 ، 366 ، 321 تاجردلا ص 323 -  رئاصب 

لاجرلا ص 118. هفرعم  رایتخا 
،81 ، 80 ، 79 ، 67 ص 70 -  ج 26 ، راونالاراحب ،

.39  / 40 152  / 141  - 47 142  / ص 216 و ج 75 ج 38 ،
ص 21 و 22. ج 2 ، یسوط ، یلاما   - 708

ص 327. ج 22 ، راونالاراحب ،
.43 ، 42  / نارمع لآ   - 709

عئارشلا ص 182. للع   - 710
ص 78 و 79. ج 43 ، ص 206 ، ج 14 ، راونالاراحب ،

هب : دییامرفب  هعجارم  نینچمه 
تاجردلا ص 372. رئاصب 

صاصتخالا ص 329.
ص 79. ج 26 ، راونالاراحب ،

ص 241. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 711
.154 تاجردلا ص 153 ، رئاصب 

ص 240. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 712
ص 80. ج 43 ، ص 545 ، ج 22 ، راونالاراحب ،
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ص 624. لامعالا ، لابقا   - 713
ص 195. ج 97 ، راونالاراحب ،

ص 224. س ،)  ) ارهز همطاف   - 714
ص 166. ج 14 ، قشمد ، هنیدم  خیرات   - 715

ص 120. رکاسع ، نبا  خیرات 
.34 ءاسن /  - 716

. تسا دوجوم  هدوملا ص 237  عیبانی  رد  ظفل  نیمه  هب  تیاور  نیا   - 717
ظفل : هب  ص 418 ح 5170  ج 3 ، رابخالا ، سودرف  رد  نینچمه 

« وفک همطافل  ناک  ام  یلع  قلخی  مل  ول  »
ص 66. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  رد  و 

ظفل : هب 
وفک » همطافل  ناک  ام  یلع  نکی  مل  ول  »

. تسا هدمآ 
: تسا نینچ  تیاور  نتم   - 718

. همطاف رما  یف  یبنلا  بتوع  »
: لاقف

ص ج 43 ، راونالاراحب ، ضرالا .» هجو  یلع  وفک  اهل  ناک  امل  كالول  ربخ : یف  وفک و  همطافل  ناک  ام  بلاط  یبا  نب  یلع  هَّللا  قلخی  مل  ول 
.107

: تسا نینچ  دشابیم  ثعبم  زور  صوصخم  هک  ع )  ) نینمؤملاریما ترایز  زا  تمسق  نیا   - 719
ینـسحلا و کتملک  ایلعلا و  كدـی  یقثولا و  کتورع  یفوالا و  کنیما  كدـبع و  یلع  لص  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  »… 

هودـق نیدـلا و  بوسعی  نینمؤـملاریما و  ءایفـصالا ، داـمع  ءاـیلوالا و  نکر  ءایـصوالا و  دیـس  ربکـالا ، کقیدـص  يروـلا و  یلع  کـتجح 
 … «.( نیحلاصلا ماما  نیقیدصلا و 

.95 رئازلا ص 96 -  حابصم 
دیهشلا ص 32. رازم 

ص 379. ج 97 ، راونالاراحب ،
تسا هدومن  لقن  ار  نآ  دیفم  خیش  موحرم  هدش و  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  هک  ع )  ) نینمؤملاریما يهقلطم  ترایز  نیا  زا  یتمـسق   - 720

: تسا نینچ 
ایلعلا و كدی  یقثولا و  کتورع  یفوالا و  کنیما  یـضترملا و  كدبع  نینمؤملاریما  یلع  لص  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  »… 
، ءایفـصالا داـمع  ءاـیلوالا و  نکر  ءایـصوالا و  دیـس  ربکـالا و  کقیدـص  يرولا و  یلع  کـتجح  ینـسحلا و  کـتملک  یلعـالا و  کـبنج 

 … «. نیصلخملا ماما  نیحلاصلا و  هودق  نیدلا و  بوسعی  نینمؤملاریما و 
.78 رئازلا ص 79 -  حابصم 

ص 307. ج 97 ، راونالاراحب ،
دجهتملا ص 664. حابصم   - 721
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ص 200. ج 98 ، راونالاراحب ،
رئازلا ص 172. حابصم   - 722

دیهشلا ص 184. رازم 
ص 353. ج 98 ، راونالاراحب ،

رئازلا ص 154. حابصم   - 723
دیهشلا ص 211. رازم 

ریبکلا ص 172. رازملا 
ص 332. ج 98 ، راونالاراحب ،

ص 277. ج 2 ، رابخالا ، نویع   - 724
.127 ص 128 -  ج 99 ، راونالاراحب ،

: میناوخیم ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  ياهترایز  زا  یکی  رد  نینچمه 
 … «. دابعلا هساس  دالبلا و  ناکرا  داتوالا و  مئاعد  هاجنلا و  هنیفس  كدلو  نم  همئالا  کنا و  دهشا  »… 

.77 ریبکلا ص 76 ، رازملا 
؛) 148 ص 342 ، ج 97 ، راونالاراحب ،

: میناوخیم ریدغ  دیع  زور  ياهاعد  زا  یکی  رد  و 
دالبلا ناکرا  دابعلا و  هساس  هرهابلا و  مالعالا  هرهازلا و  موجنلا  هداسلا و  هاعدـلا  هداقلا و  همئالا  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  »… 

… «.
لامعالا ص 492. لابقا 

؛) ص 320 ج 95 ، راونالاراحب ،
: میناوخیم تسا  دمحم  لآ  دمحم و  هب  عافشتسا  يارب  هک  ترضح  فیرش  یقوت  رد  و 

ءاطغلا و مکل  فشکف  هتوکلم ، یف  هدارا  هبتر و  هربد و  هاضق و  امیف  هرما  امیف  هرما  يراجم  ملع  هتفالخ و  نیـسایلآ  ای  هَّللا  مکاـتا  دـق  »… 
 … «. ماکحالا هاضق  دالبلا و  ناکرا  دابعلا و  هساس  هوانما ، هواملع و  هوادهش و  هتنزخ و  متنا 

ص 37. ج 91 ، راونالاراحب ،
.224 رئازلا ص 223 ، حابصم  هب  دینک  هعجارم  نینچمه 

ص 93. ج 99 ، راونالاراحب ،
ج 1 ص 77. لبنح ، دمحا  دنسم   - 725

باب 21 ص 641. ص  ج 5 ، يذمرت ، ننس 
هقرحملا ص 213. قعاوصلا   - 726

.69 ءاسن /  - 727
ح 34194. ص 103 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک   - 728

.« تسا دوجوم  زین  هماع  بتک  رد  تیاور  زا  تمسق  نیا   - 729
: دیامنیم لقن  تروص  نیا  هب  ار  ثیدح  نیا   » ربج نب  دهاجم 

. همطاف دیب  ذخآ  وه  یبنلا و  جرخ  »
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: لاقف
دقف اهاذآ  نمف  یبنج ، نیب  یتلا  یحور  یبلق و  یه  ینم و  هعـضب  یه  دمحم و  تنب  همطاف  یهف  اهفرعی  مل  نم  اهفرع و  دقف  هذه  فرع  نم 

«. هَّللا يذا  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و 
همهملا ص 139. لوصفلا 

ص 228. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن 
راصبالا ص 41. رون 
.57 بازحا /  - 730

: تسا نینچ  تسا  جرد  یمق  ریسفت  رد  هک  تیاور  نیا  لماک  نتم   - 731
يذآ دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اهاذآ  نم  یتایح و  یف  اهاذآ  نمک  یتوم  دعب  اهاذآ  نم  یتوم و  دعب  اهاذآ  نمک  یتایح  یف  اهاذآ  نم  »

هَّللا : لوق  کلذ  هَّللا و 
(«. هیالا  …  ) هلوسر هَّللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »

ص 170 و 171. صج ، یمق  ریسفت 
ص 25. ج 43 ، راونالاراحب ،

: دیوگیم يدیبز   - 732
: ثیدحلا یف  يور  ام  »

( اهفعسی ام  ینفعسی  ینم ، هعضب  همطاف 
: يا

«. اهب ملی  ام  یب  ملی  اهلای و  ام  ینلانی 
ص 139. ج 6 ، سورعلا ، جات 

. دشاب زیچ  کی  لک  زا  ياهبعش  هراپ و  هک  تسا  يزیچ  ره  ینعم  هب  تخرد و  يهخاش  ینعم  هب  هنجش :  - 733
ص 250. ج 9 ، سورعلاجات ،

ص 207. س ،)  ) ارهز همطاف   - 734
ص 375. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس   - 735

ص 150. ج 11 ، ملاوع ،  - 736
ح 57. ص 64 ، ج 43 ، راونالاراحب ،

ص 272. س ،)  ) ارهز همطاف  هریس  لیلحت   - 737
ص 225. هقرحملا ، قعاوصلا   - 738

ص 295. هدوملا ، عیبانی 
ص 55. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 739

یفطصملا ص 139. هراشب   - 740
ص 58. ج 43 ، راونالاراحب ،

ص 196. ج 2 ، فنالا ، ضورلا   - 741
ج 23 ص 106. راونالاراحب ،  - 742
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ص 99. یگدنز ، يوگلا  همطاف   - 743
ربمایپ ص 413. لد  ینامداش  س )  ) ارهز همطاف   - 744

.69 ءاسن :  - 745
ح 2. ص 31 ، ج 24 ، راونالاراحب ،  - 746

راحبلا ص 173 و 174. تاحشر   747
. نیرقتفملا تاجانم  نانجلا ، حیتافم   - 748

ص 19. ج 43 ، راونالاراحب ،  749
رب طیحم  هک  یباذع  تسا و  هدرک  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنیا  دنوادخ  دننکیم  تیذا  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  ینانآ  یتسار  هب   - 750

. تسا هدومرف  ایهم  تساهنیا ،
.57 بازحا /

ح 23. ص 25 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 751

ح 34. ص 29 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 752

ح 24. ص 26 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 753

ح 19. ص 23 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 754
ص 24. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 755

.42 نارمعلآ /  - 756
ص 84. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 757

ص 172. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 758
ص 486. ج 1 ، همکحلا ، نازیم   - 759

ص 312 و 313. ج 1 ، دوصقملا ، دبع  حاتفلادبع  ع )  ) یلع ماما   - 760
.5 یحض /  - 761

.2 ءایلوالا 40 /  هیلح   - 762
ص 40. ج 2 ، ءایلوالا ، هیلح   - 763

ص 461. ج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   - 764
ص 91. ناهج ، يوناب  نیرترب  ارهز   - 765

ح 3. ص 1023 ، ، 4 ج ، هعیشلا ، لئاسو   - 766
ح 20. ص 334 ، ج 85 ، راونالاراحب ،  - 767
ح 21. ص 334 ، ج 85 ، راونالاراحب ،  - 768

ح 3. ص 499 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا   769
ص 343. ج 13 ، هالصلا ، باتک  یفاک ، عورف   - 770

ج 1 ص 347. هعونصملا ، یلائللا   - 771
ص 114 و 115. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم   - 772

ص 374. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا 
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ح 36521. ص 175 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک 
: تسا نینچ  تیاور  يهمادا 

: لاق مث  عجرتساف ، کباب  دس  نا  رکب  یبا  یلا  لسرا  مث  »… 
باب تحتف  مکباوبا و  تددـس  انا  ام  هَّللالوسر : لاق  مث  کلذ . لثمب  سابعلا  یلا  لـسرا  مث  رمع ، یلا  لـسرا  مث  هبب . دـسف  هعاـط ، اـعمس و 

«. مکباوبا دس  یلع و  باب  حتف  هَّللا  نکلو  یلع 
. دشابیم هیوبنلا » هریـسلا   » فورعم باتک  بحاص  يو  يرجه ، يافوتم 1044  یبلح  دمحا  نب  میهاربا  نب  یلع  نیدـلارون  جرفلاوبا   - 773
ج مالعالا ، دومن . توف  رصم  رد  دش و  هداز  بلح  رد  يو  دراد . يرایسب  تافیلات  تسا و  هماع  رخاتم  روصع  روهـشم  نیخروم  ابدا و  زا  وا 

ص 251. ، 4
ص 436. ج 2 ، نیفلوملا ، مجعم 

لاس 458 ه. يافوتم  یقهیب  یناسارخ  يدرجورسخ  یسوم  نب  یلع  نب  نیسح  نب  دمحا  رکبوبا  ظفاح   - 774
: دیوگیم شاهرابرد  یبهذ  هک  یباتک  دشابیم . يربکلا » ننسلا   » فورعم باتک  فلوم  يو 

«. تسا هتشونن  ار  نآ  دننام  هب  یسک  »
: دیوگیم وا  يهرابرد  یکبس  دیبایب . دیناوتیم  ءالبنلا  مالعا  ریس  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  مان  هک  هدومن  نیودت  يرایسب  بتک  یقهیب 

«. تسا نیملسم  يهمئا  زا  یکی  یقهیب  »
ص 110. ج 1 ، ریدغلا ،

ص 1132. ج 3 ، ظافحلا ، هرکذت 
ص 163. ج 18 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 

ص 8. ج 4 ، یکبس ، تاقبط 
ظافحلا ص 432. تاقبط 

ص 65. ج 7 ، یقهیب ، ننس   - 775
ص 375. ج 3 ، هیبلحلا ، هریسلا 

ح 368. ص 28 / ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
ص 67. ج 2 ، ریبکلا ، خیراتلا   - 776

ص 65. ج 7 ، یقهیب ، ننس   - 777
ص 166. ج 14 ، رکفلا ) راد  ط   ) قشمد هنیدم  خیرات 

ص 273. قودص ، خیش  یلاما   - 778
ص 201. عیارشلا ، للع 

ح 2031. ص 246 ، ج 2 ، یناربط ، ریبک  مجعم   - 779
يرجه مهد  يهدـس  مود  يهمین  نیخروـم  زا  يو  يرجه . يافوتم 1019  ینامرق  یقـشمد  دـمحا  نب  فسوی  نب  دـمحا  سابعلاوبا   - 780

. تسوا نآ  زا  لوالا  راثآ  لودلا و  رابخا  فورعم  باتک  تسا و  قشمد 
ص 26. ج 1 ، نونظلا ، فشک 

ص 159. ج 1 ، نیفراعلا ، هیده 
ص 1505. ج 2 ، هیبرعلا ، تاعوبطملا  مجعم 
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ص 327. ج 11 ، نیفلوملا ، مجعم 
ص 50. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 781

: دنیامرفیم هشیاع  هب  مرکا  ربمایپ   - 782
تلزنف یبلـص  یف  ارون  هفطن و  تراصف  اهتلکاف  اهتذـخاف  هحافت  ینلوان  هنجلا  ع )  ) لیئربج ینلخداف  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  هلیل  هشئاـع  اـی  »

هیسنا . ءاروح  همطاف  هشئاع ، ای  اهتلبق  هنجلا  یلا  تقتشا  املکف  اهنم . همطافف  هجیدخ ، تعقاوف 
ح 381. ص 50 و 51 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 

: ینعی
. مدروخ متفرگ و  ار  بیس  نآ  نم  داد ؛ نم  هب  یبیس  دومن و  دراو  تشهب  هب  ارم  لیئربج  متفر  جارعم )  ) نامسآ هب  نم  هک  یبش  هشیاع ، يا  »

یتشهب بیس  نامه  زا  همطاف  مدومن و  یکیدزن  هجیدخ  اب  مدمآ  دورف  نامـسآ ) زا   ) هک هاگنآ  دش ؛ نم  بلـص  رد  يرون  هفطن و  بیـس  نآ 
. تسا

«. تسا ملاع  نانز  یتشهب  يهیروح  وا  مسوبیم . ار  همطاف  مدرگیم  تشهب  قاتشم  هک  هاگره  نم  هشیاع ، يا 
. دنبایب  4 ص 7 -  ج 25 ، قحلا ، قاقحا  باتک  رد  ار  اهنآ  زا  یضعب  دیناوتیم  ناگدنناوخ  هک  تسا  دوجوم  هماع  زا  زین  يرگید  رداصم 

. تسا هدیدرگ  لقن  یشوکرخ ) فیلات   ) یفطصملا فرش  باتک  زا  تیاور  نیا  ص 42  ج 43 ، راونالاراحب ، رد 
هب : دییامرفب  هعجارم  نینچمه 

يهیآ : لیذ  تارف ، ریسفت 
.5 ، 4 مورلا / هَّللا » رصنب  نونموملا -  حرفی  ذئموی  «و 

ح 435. ص 321 ،
عئارشلا ص 184. للع 

یبقعلا ص 44. رئاخذ   - 783
ص 227. ج 2 ، سلاجملا ، ههزن 

بلاطملا ص 247. حجرا 
. دشابیم ناحلم » تنب  هملس  ما  ، » کلام نب  سنا  ردام  مان   - 784

ص 309 و 310. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  رد  میلس  ما  تایاور   - 785
: زا لقن  هب 

. تسا هدمآ  یعفار ) فیلات   ) نیودتلا يراخب و  ریبک  خیرات 
ص 94. ج 1 ، لتب - »  » يهملک لیذ  هیاهنلا -   - 786

.1  / ج 94 لتب - »  » يهملک لیذ  هیاهنلا -   - 787
ص 19. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 788

ص 250. ج 24 ، قحلا ، قاقحا   - 789
ص 208. س )  ) ارهز همطاف 

ص 250. ج 24 ، قحلا ، قاقحا   - 790
هیولعلا صئاصخلا   - 791

ح 361. ص 16 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
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ح 922. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش 
ص 35. ج 1 ، ریسلا ، بیبح  مالسلا ، مهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  لاوحا  لیذ  ءزج 3 ، دلج 1 ، ءافصلا  هضور   - 792

هب : دییامرفب  هعجارم  نینچمه 
ح 91  ج 1 ، میقتسملا - ) طارصلا  اندها   ) يهیآ لیزنتلا -  دهاوش 

ص 110. ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم 
: تسا نینچ  تیاور  نیا  یسراف  يهمجرت 

: دندومرف مرکا  ربمایپ 
اب ار  تسار  هار  دیدرگ  ناهنپ  هام  هک  هاگنآ  دیبایب و  ام  اب  ار  تسار  هار  دیدرگ  ناهنپ  دیشروخ  هک  هاگنآ  دیبایب ؛ دیشروخ  اب  ار  تسار  هار  »
هار دش  ناهنپ  هرهز  يهراتـس  هک  هاگنآ  دیبایب و  هرهز  يهراتـس  اب  ار  تسار  هار  دش  ناهنپ  هرهز  يهراتـس  هک  هاگنآ  دیبایب و  هرهز  يهراتس 

دیبایب . نیدقرف  يهراتس  ود  اب  ار  تسار 
: هک دش  ضرع  ادخ  لوسر  هب 

؟ تسیچ دیشروخ  زا  روظنم  هَّللالوسر  ای 
: دومرف

؟ تسیک هام  متسه . نم  روظنم 
: دومرف

؟ تسیک هرهز  بلاط . یبا  نب  یلع 
: دومرف

«. دنشابیم نینسح  زین  نیدقرف  ارهز و 
ناوتیمن يدـیدرت  چـیه  نآ  رتاوت  رد  تسا و  هدـیدرگ  نایب  یفلتخم  تارابع  اـب  تسا  روهـشم  نیلقث »  » ثیدـح هب  هک  تیاور  نیا   - 793

: مییامنیم هراشا  هماع  بتک  زا  تیاور  نیا  رداصم  زا  یضعب  هب  الیذ  ام  دومن .
ح 2408. ص 1873 ، ج 4 ، بلاط -  یبا  نب  یلع  لئاضف  نم  باب  هباحصلا ، لئاضف  باتک  ملسم -  حیحص 

ص 194. ج 2 ، يربکلا ، باب  بقانملا ، باتک  يذمرت -  حیحص 
ص 366 و 367. ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم 

ص 431 و 432 ج 2 ، نآرقلا -  ارق  نم  لضف  باب  نآرقلا ، لئاضف  باتک  یمراد -  ننس 
.533 ، 148 ص 109 ، ج 3 ، كردتسملا ،

نیطمسلا ص 232. ررد  مظن 
ص 205 و 206. ج 7 ، هنسلا ، حرش 

ص 113. ج 4 ، ریثک ، نبا  ریسفت 
یبقعلا ص 16. رئاخذ 

.235 یلزاغم ص 234 ، نبا  بقانم 
ص 104. ج 11 ، نیسحلا ، لتقم 

.539 ح 538 ، ، 272 ص 275 -  ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
ص 12. ج 2 ، هباغلا ، دسا 
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.738 ص 737 ، ج 2 ، هیواحطلا ، هدیقعلا  حرش 
تیملا ص 114. ءایحا 

.230 ، 229 قرحملا ص 224 ، قعاوصلا 
ص 163. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم 

.306 ص 7 ، ج 6 ، ص 60 ، ج 2 ، روثنملا ، ردلا 
هدوملا ص 30 38 41 370 183. عیبانی 

3 و 4. مجن /   - 794
ات 179. ص 168  س ،)  ) ارهز همطاف   - 795

.189 ص 180 ، ینیما ، همالع  س ،)  ) ارهز همطاف   - 796
ص 207 و 208. ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش   - 797

ص 154. ج 3 ، هرضنلا ، ضایرلا   - 798
ح 373. ص 40 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 

یمزراوخ ص 211. بقانم 
ص 40. ج 8 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   - 799

ص 699. ج 5 ، يذمرت ، ننس 
ص 180. ینیما ، همالع  س ،)  ) ارهز همطاف   - 800
ص 54. س ،)  ) همطاف ياهدایرف  اه و  جنر   - 801

ص 25. ج 11 ، ملاوع ،  - 802
ش 367. ص 28 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 803

. یتوافت رصتخم  اب  ص 283  ج 43 ، راحب ،
ص 104. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 804

ص 374. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس   - 805
:65 رمز /   - 806

. ددرگیم هابت  تلامعا  مامت  يوش  كرشم  رگا 
ح 43. ص 43 ، ج 43 ، راونالاراحب ،  - 807

ص 103. س )  ) ارهزلا همطاف  لیلحت 
ص 210. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم   - 808

! دمحم ای   - 809
؟ اوثعب ام  یلع  انلسر  نم  کلبق  انلسرا  نم  لئسا  و 

: لاق
: تلق

؟ اوثعب ام  یلع 
: تلاق
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. بلاطیبا نب  یلع  هیالو  کتیالو و  یلع 
ع)  ) نینمؤملاریما تیالو  رب  دندوب  همدقم  رگید  يایبنا  اریز   - 810

ص 190. ج 11 ، ملاوع ،  - 811
ش 392. ص 68 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 812

ضرالا . لها  اسن  لضفا  امهما  امهیبا و  دعب  يدعب و  ضرالا  لها  ریخ  نیسحلا  نسحلا و   - 813
ح 5. ج 43 ص 19 ، راحب ،

ص 193. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  نیملاعلا . ءاسن  هدیس  اهنا   - 814
ش 34017. ج 12 ص 107 و 108 ، لامعلا ، زنک  . ) هنجلا لها  ءاسن  هدیس  امهما  هنجلا و  لها  بابش  ادیس  نیسحلا  نسحلا و  نا   - 815

ش 363. ص 20 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
ص 131. ج 1 ، ربش ، نویعلا  ءالج   - 816

ص 108. س ،)  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت   - 817
.61 نارمع /  لآ   - 818

ص 699. ج 2 ، يزار ، رخف  ریسفت   - 819
ص 49. ج 1 ، يرشحفز ، فاشکلا  ریسفت  يواضیب . ریسفت 

یکلام همهملا  لوصفلا   820
ص 120. ج 2 ، يواطنط ، رهاوجلا 

ص 316. ج 1 ، یناکوش ، ریدقلا  حتف 
ص 167. ج 3 ، یسولآ ، یناعملا  حور 

ص 109. ج 1 ، یبلک ، لیزنتلا  مولعل  لیهستلا 
ص 244 . ج 1 ، يدامع ، دمحم  نب  دمحم  دوعسلا  یبا  ریسفت 

ص 16. ج 2 ، صاصج ، نآرقلا  ماکحا 
ص 213. ج 2 ، يربط ، نایبلا  عماجلا  ص 104  ج 2 ، یبطرق ، نآرقلا  ماکحالا  عماجلا 

ص 58. ج 8 ، يزار ، رخف  ریبکلا 
هیآ لیذ  رد  نیلالج  ریسفت  هباحصلا  لئاضف  باتک  ملسم ، حیحص 

ص 49. ج 1 ، يرشخمز ، فاشکلا 
ص 185. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم 

ص 166. ج 2 ، يذمرت ، حیحص 
ص 201. ج 2 ، يوغب ، هنسلا  حیبابصم 

ص 193. ج 3 ، یبهذ ، همالع  ءالبنلا  مالعا  ریس 
. حیباصم ص 222  ج 1 ، یفسن ، لیوأتلا  قیاقح  لیزنتلا و  كرادم 

ص 153. ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم   - 821
ص 522. ج 5 ، هباغلا ، دسا   - 822

ص 441. ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت   - 823
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ص 111. ج 7 ، لامعلا ، زنک   - 824
: زا لقن  هب 
. راجن نبا 

ص 219. ج 6 ، لامعلا ، زنک   - 825
ص 72. ج 2 ، لادتعالا ، نازیم   - 826

. داهجلا باتک  ملسم ، حیحص   - 827
. هینمیم عبط  ص 9 ، ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   - 828

. دابآردیح عبط  ص 300 ، ج 6 ، یقهیب ، ننس   - 829
. لوسرلا هکرت  یف  ءاج  ام  باب : يذمرت ، حیحص   - 830

ص 76. س ،)  ) ارهز همطاف  ترضح  يامیس   - 831
.54 رمق /   - 832

ص 1081. هنیفس ، ثیدح  ج  راونالا ، تاقبع   - 833
ص 63. یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ارهزلا همطاف 

ص 19. یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ارهزلا همطاف   - 834
ات 27.  21/ رجف  - 835

تیاور 49. ص 196 ، ج 6 ، راونالاراحب ، زین  ح 7 و  ص 94 ، ج 24 ، راونالاراحب ،  - 836
: هدش لقن  قیرط  ود  زا  ثیدح  نیا 

. یفاک  - 1
. دوش هعجارم  دراد ، فالتخا  یفاک  اب  نتم  رد  هک  میدرک  لقن  قودص  قیرط  هب  ام  قودص و   - 2

ص 259. رون ، هولج   - 837
: هَّللالوسر  - 838

: لاقف اهملاع  ءاسن  هدیس  یهأ  لیقف  نیملاعلا  ءاسن  هدیسل  همطاف )  ) اهنا
تیاور 20. ص 24 ، ج 43 ، راونالاراحب : نیرخالا . نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  یهف  همطاف  یتنبا  اماف  نارمع  تنب  میرمل  كاذ 

هَّللالوسر :  - 839
یتمأ . ءاسن  هنجلالها و  ءاسن  هدیس  همطاف  نإ  ینرشبف  کلم  یناتا 

ص 279. ج 21 ، راونالاراحب :

ص 2. امندزیا : يهنیآ   - 840
. یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  هَّللاتیآ  ترضح  زا  رعش 

ص 79. رثوک ، لالز  زا  یماج   - 841
ص 58. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر   - 842

ص 506. رتسب ، رد  همشچ 
.1 میرم /   - 843

ص 84. ج 52 ، راونالاراحب ،  - 844
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یفطصملا ص 64. بلق  هجهب  س )  ) همطاف
.37 نارمع /  لآ   - 845

ص 51. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف   - 846
. تسا نارمعلآ  يهروس  يهیآ 37  هب  هراشا   - 847

ص 213. ج 4 ، ءاضیبلا ، هجحم   - 848
ص 59  ج 43 ، راحب ،

. راصتخا اب  ص 30  ج 41 ،
ص 112. س )  ) ارهزلا همطاف  هریس  لیلحت 

ص 214. قئافلا ، ضور   - 849
ص 29. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 850

ص 152. ربمایپ ، لد  ینامداش  س )  ) ارهز همطاف   - 851
. یمشاه داوج  دیس  يدمحم ، لگ  همطاف   - 852

23 و 24.  / يروش  - 853
ج 4 ص 230. يرشخمز ، فاشک   - 854

ص 251. يدحاو ، لوزنلا  بابسا 
.33  / بازحا  - 855

.184 ج 3 ص 188 -  هسمخلا ، لئاضف   - 856
.189 نامه ص 190 -   - 857

ص 92. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا   - 858
.61 نارمع /  لآ   - 859

ص 762. ج 1 ، نایبلا ، عمجم   - 860
ص 67. لوزنلا ، بابسا 

ص 290. ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت   861
یطویس  نیدلا  لالج  نیلالج ، ریسفت   - 862

ص 77. دمحا ، نب  دمحم  نیدلا  لالج 
ص 762. ج 1 ، نایبلا ، عمجم   - 863

ص 85. ج 8 ، ریبک ، ریسفت   - 864
ص 292. ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت   - 865
ص 471. ج 3 ، امنهار ، ریسفت   - 866

.113/ ءاسن  - 867
.85  - 84/ ماعنا  - 868

ص 86. ج 8 ، ریبک ، ریسفت   - 869
.3  - 1 رثوک /   - 870
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ص 307. لوزنلا ، بابسا   - 871
ج 6 ص 402. یطویس ، روثنملا  ردلا 

ص 370. ج 20 ، ناریملا ،  - 872
ص 403. ج 6 ، روثنملا ، ردلا 

ص 822. يدابآ ، رتسا  هرهاطلا  هرتعلا  لئاضف  یف  هرهاطلا  تایآلا  لیوات   - 873
ص 218. ج 20 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا   - 874

ص 370. ج 7 ، نازیملا ،  - 875
ص 403. ج 6 ، روثنملا ، ردلا   - 876

.5/ رهد  - 877
ص 107. ج 3 ، ریدغلا ،  - 878

.103  / نارمع لآ   - 879
ص 483. ج 2 ، نایبلا ، عمجم   - 880

ص 123. هرهاظلا ، تایآلا  لیوات   - 881
ص 193. ج 1 ، راحبلا ، هنیفس   - 882

ات 4.  1 ناخد /   - 883
ص 582. یفوک ، تارف  ریسفت   884

.119  / هبوت  - 885
ص 102. نآرقلا ، یف  ارهزلا  همطاف   - 886

ص 163. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 887
.24 میهاربا /  هروس   - 888

ص 406. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 889
ص 369. ج 1 ، یمق ، ریسفت   - 890

ص 312. ج 3 ، نایبلا ، عمجم 
ص 160. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا   - 891

ح 431. ص 408 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 892
.17 ءارسا /  - 893

ص 441. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 894
ص 135. ج 1 ، نآرقلا ، یف  ارهزلا  همطاف   - 895

ص 411. ج 3 ، نایبلا ، عمجم   - 896
ص 82. تارف ، ریسفت   - 897

.74/ ناقرف  - 898
ص 359. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 899

ص 381. هرهاظلا ، تایآلا  لیوات   - 900
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رخآ ات  زا 901 

.35 رون /   - 901
ص 136. ج 3 ، ناهربلا ، ریسفت   - 902

. كردم نامه   - 903
.20  - 19/ نمحرلا  - 904

ص 265. ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت   - 905
ص 265. نامه ،  - 906

.57/ ءارسا  - 907
ح 474. ص 446 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 908

.36/ رون  - 909
ح 568. ص 534 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش   - 910

ص 442. ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   - 911
.191/ نارمع لآ   - 912

.424 ص 423 -  ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت   - 913
.36  - 35/ رثدم  - 914

ص 331. ج 24 ، راونالاراحب ،  - 915
. یمویق داوج  س ،)  ) ارهزلا هفیحص   - 916

ص 524. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت   - 917
.61 نارمع /  لآ   - 918

ص 26. یناتک ، نامیلس  فیلات  دمغ » یف  رتو   » باتک راتفگشیپ   - 919
ص 1. هیمطافلا ، صئاصخلا   - 920

همدقم ص 13 و 14. دحللا ، یلا  دهملا  نم  س )  ) ءارهزلا همطاف   - 921
.12  - 13 توریب ، ط  همهملا ، لوصفلا   - 922

ص 448. ج 1 ، زیربت ، پاچ  همغلا ، فشک   - 923
ص 223. ج 1 ، یباهش ، دومحم  هعیشلا ، مالسالا و   - 924
ص 223. ج 1 ، یباهش ، دومحم  هعیشلا  مالسالا و   - 925

ص 214. ارهز ، همطاف   - 926
ص 212. ج 1 ، یباهش ، دومحم  هعیشلا ، مالسالا و  حیحص   - 927

ص 185. ج 2 ، يراخب ،  - 928
ص 334. ج 2 ، دواد ، یبا  ننس   - 929

ص 114. ج 32 ، يزار ، رخف  ریسفت   - 930
:1 ءارسا /  - 931
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 … داد ریس  هاگنابش  ار  شاهدنب  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
.143 توریب / ، ط  همهملا ، لوصفلا   - 932

.61 نارمع /  لآ   - 933
ص 39. ج 2 ، توریب ، ط  ءایلوالا ، هیلح   - 934

ص 193. ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش   - 935
ص 128. ملع ، وبا  قیفوت  فیلأت  تیبلا  لها   - 936

ص 171. لیخد ، همالع  فیلأت  س ،)  ) ءارهزلا همطاف   - 937
ص 3. دمغ ، یف  رتو  ارهزلا  همطاف   - 938

ص 205. باتک ، نامه  همجرت   - 939

ص 211. باتک ، نامه  همجرت   - 940
ح 88. ص 51 ، تیالو ، رثوک   - 941

. یناهفصا یمویق  داوج  س ،)  ) ارهزلا هفیحص   - 942
متشه ه. نرق  گرزب  ياملع  زا  بولقلا ، داشرا  باتک  بحاص  یملید  دمحم  نب  نسحلا  دمحموبا   - 943

. ییوخ یمظعلا  هللا  تیآ  نادرگاش  زا   - 944
ص 88. ریهطتلا ، هیآ  نیدلا  ییحم  یفیرغ ،  - 945

.244 ص 242 -  ج 44 ، راونالاراحب ، یسلجم  همالع  لاثم  يارب   - 946
.104 ص 101 -  ج 17 ، مولعلا ، ملاوع  ینارحب 

ص 557. ج 2 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  نیدلا ، باهش  دیس  یفجن ، یشعرم   - 947
ات 35. ص 29  یحطبا ، یلع  دیس  تفگش ، راثآ  ءاسک و  ثیدح   - 948

ص 250. ج 2 ، یمالسا ، فراعم  گنهرف   - 949
. نیعم گنهرف   - 950

ص 228. تمصع ، هفوکش  س )  ) ارهز همطاف   - 951
تیاور 12. ص 9 ، ج 6 ، بیذهت ،  - 952

ص 711. دجهتملا ، حابصم 
ص 343. ج 5 ، نیقتملا ، هضور 

ج 2. نیما ، نسحم  دیس  نیموصعم ، هریس   - 953
.31  / نارمع لآ   - 954

.6 بازحا /   - 955
ص 67. س ،)  ) همطاف ناتسآ  رد   - 956

.174 ص 180 -  ج 43 ، راونالاراحب ،  - 957
ص 105. مرقملا ، همالع  هدیهشلا ، هقیدصلا   - 958

.46 يربط ، همامالا ، لیالد   - 959
، دش رکبوبا  رسمه  رفعج ، تداهـش  زا  دعب  درب و  رـس  هب  هشبح  رد  رفعج  هارمه  لاس  هدزناپ  دودح  دوب و  راّیط  رفعج  رـسمه  ءامـسا   - 960
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. تسا وا  رسپ  رکبوبا  نب  دمحم 
ص 67، ج 2 ، هّمغلافشک ،  - 961

: زا لقن  هب 
. ساّبع نبا 

ص 82. ج 2 ، همغلافشک ،  - 962
ص 227. س )  ) همطاف ياهدایرف  اه و  جنر 

ناوضر راربألا و  هکئالملاب  افوفحم  رازوألا  ءابعا  هنع  اـعوضوم  رادـلا  هذـه  بعت  نع  دـمحمب  هبغر  راـیتخا  هفأر و  هضبق  هَّللا  هضبق   - 963
«. رابجلا کلملا  راوج  رافغلا و  برلا 

ح 118. ص 204 ، هایحلاجهن ،  - 964
ص 218. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 965

ص 78. س ،)  ) ءارهزلا همطاف  هافو   - 966
ص 61. ج 10 ، میدق ، پاچ  راونالاراحب ،  - 967

ص 34. ج 4 ، یقهیب ، ننس   - 968
ص 53. یبقعلا ، رئاخذ 

ص 435. نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  ارهزلا  همطاف 
ص 414. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا   - 969

ح 28. ص 197 ، ج 43 ، راونالاراحب ،
ص 339. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس 

ح 11. ص 170 ، ج 43 ، راونالاراحب ، ص 504 و  ج 11 ، ملاوع ،  - 970
ص 77. س ،)  ) ءارهزلا همطاف  تافو   - 971

ص 78. س ،)  ) ءارهزلا همطاف  هافو   - 972
ص 576. یفطصم ، بلق  هجهب  ءارهزلا ، همطاف   - 973

ص 152. نازحالا ، تیب   - 974
ص 439. نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  ارهزلا  همطاف   - 975

ص 579. یفطصملا ، بلق  هجهب  س )  ) ارهزلا همطاف   - 976
ص 450. ینیما ، همالع  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  ءارهزلا  همطاف   - 977

ص 232. ج 1 ، خیراوتلا ، خسان   - 978
ص 237 و 238. يدیهش ، رتکد  هغالبلاجهن ،  - 979

هبطخ 200. هغالبلا ، جهن   - 980
.156  / نارمع لآ   - 981

ص 530 ج 11 ، ملاوع ،  - 982
ص 213. ج 43 ، راونالاراحب ،

ص 88. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر   - 983
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نامه ص 87.  - 984
ص 375. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   - 985

ص 126. ج 2 ، همغلافشک ،  - 986
ص 215. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 987

ص 191 و 178. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 988

ص 191 و 178. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 989
ص 375. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   - 990

ص 241. ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 991
ص 212. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 992
ص 128. ج 2 ، همغلافشک ،  - 993
ص 128. ج 2 ، همغلافشک ،  - 994

ص 196. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 995

ص 455. ج 10 ، راونالاراحب ،  - 996
(. رکبابا تاحوتف  ياهگنج و   ) تمسق دلج 4  يریون  برالا ، هیاهن   - 997

ص 18. ج 53 ، راونالاراحب ،  - 998
ص 229. ج 8 ،

ص 268. ج 28 ،
ص 188. ج 2 ، یفاولا ،

ص 460. ج 1 ، یفاک ، لوصا 
ص 176. یملید ، داشرا 

ص 267. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر 
ص 401 و 409. ج 11 ، ملاوع ، باتک 

ص 110. هیصولا ، تابثا 
ص 12. ج 1 ، هیسایسلا ، همامالا و 

ص 1206. ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا 
ص 83. یسربط ، جاجتحا 

ص 83. سیق ، نب  میلس  باتک 
ص 225. ج 1 ، یلع ، ماما 

ص 107. نازحالاتیب ،
ج 28 ص 322. دیرفلا ، دقع   - 999

ج 3 ص 63 .
ج 7 ص 164) ریثأ ، نبا  لماک  خیرات  یقرواپ   ) هنحش نبا  خیرات 

ج 1 ص 568. فارشالاباسنا ،
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.13/12 ج 1 ص 14 -  هسایسلا ، همامالا و 
ج 1 ص 164. ءادفلاوبا ، خیرات 

ج 3 ص 1207. ءاسنلامالعا ،
ج 1 ص 225. ع )  ) یلع مامالا 

ج 7 ص 78. ریدغلا ،
ج 5 ص 373 و 369 ج 7 ص 77.

ج 10 ص 124.
ج 43 ص 197. ج 28 ص 322 و ، راونالاراحب ،

ج 1 ص 134. دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 
هیصولا ص 123. تابثا  ج 2 

ج 1 ص 291 و 260. هعیرشلا ، نیحایر 
یسربط ص 83. جاجتحا 

سیق ص 863. نب  میلس  باتک 
ج 11 ص 401. ملاوع ، باتک 

ج 1 ص 186. يردلا ، بکوک 
ص 49. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  حرش  هنارزیخ ، نبا  ررغ 

ص 414. ج 11 ، ملاوع ، باتک   - 1000
ص 270. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر 

. میدق عبط  ص 233  ج 8 ، راونالاراحب ،
( میدق عبط   ) ص 18 ج 5 ، راونالاراحب ،  - 1001

ص 339. ج 28 ، راحب ،
ص 211. ج 11 ، ملاوع ، باتک   - 1002
ص 340 ح 118. ج 3 ، بوشآرهش ، نبا 

ص 47. ج 34 ، راونالاراحب ،
ص 206. ج 28 ،
ص 227. ج 27 ،

ص 116. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 
ص 86. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا 

ص 238. ج 8 ، یفاک ، هضور 
ص 187. ج 2 ، یفاولا ، یسوط ، خیش  لاجر 

ص 185. دیفم ، خیش  صاصتخا ،
ص 103. نازحالا ، تیب 

ص 187 و 198. سلجم 15 ، ص 195 ، ج 1 ، يردلا ، بکوک 
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ص 406. ج 11 ، ملاوع ، باتک   - 1003
ص 86. دیفم ، خیش  صاصتخا 

ص 103. نازحالا ، تیب 
ص 227. ج 28 ، راونالاراحب ،
ص 67. ج 2 ، یشایع ، ریسفت 

ثیدح 320. ص 238 ، ج 8 ، یفاک ،
ص 187. ج 2 ، یفاولا ،

ص 406. ج 11 ، ملاوع ، باتک   - 1004
ص 181. دیفم ، خیش  صاصتخا 

ص 102. نازحالا ، تیب 
ص 227. ج 28 ، راونالاراحب ،
ص 67. ج 2 ، یشایع ، ریسفت 
ص 238. ج 8 ، یفاک ، عورف 

ص 187. ج 2 ، یفاولا ، باتک 
سلجم 18. ج 1 ص 196 ، يردلا ، بکوک 

.121 ص 127 -  ج 1 ، یسربط ، جاجتحا   - 1005
.191 ص 194 -  نیقیلاقح ،

ج 1. عیارشلا ، للع 
ص 205. نازحالاتیب ،

ص 222. ج 17 ، دیدحلا ، یبا  نبا   - 1006• 
ص 305  ج 28 ، راحب ،

ص 356. ج 47 ،
ص 200. ج 1 ، نویعلا ، ءالج 

ص 102. دمحم ، لآ  رارسا 
ص 117. ج 1 ، فجن ، پاچ  یسربط  جاجتحا 

ص 309. ج 2 ، راونالاراحب ،  - 1007
. دوب هدیسر  همطاف  شرتخد  هب  ربمایپ  تلاسر  مایا  رد  هک  رگید  ياههفیحص  دننام  دوب  ياهفیحص  حول »  » نیا هک  تسا  هجوت  لباق   - 1008

ات 435) ش 432  ات 141 ، ص 136  ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف 
ص 239، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 1009

ح 3. ص 152 ، رئاصب ، ج 1 
ح 8. ص 154 ، تاجردلا ، رئاصب   - 1010

. نآرقلا نم  یش  هیف  سیل  همطاف  فحصم  يدنع 
ج 39 ص 343. راونالاراحب ،

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 711 

http://www.ghaemiyeh.com


ح 2. ص 240 ، ج 1 ، یفاک ،  - 1011
ح 77. ص 44 ، ج 26 ، راونالاراحب ،

ح 18. ص 157 ، رئاصب ،
ح 1. ص 18 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 1012

ح 5. ص 241 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 1013
ح 6 : ص 154 ، تاجردلا ، رئاصب 

. همطاف فحصم  اذهف  کلذ  بتکی  یلع  ناک  اهتیرذ و  یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی  و 
ح 27. ص 159 ، تاجردلا ، رئاصب   - 1014
ح 2. ص 240 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا   - 1015

ح 77  ص 44 ، ج 26 ، راحب ،
ح 68. ص 80 ، ج 43 ،

ح 18. تاجردلا ص 157 ، رئاصب 
ص 177. س ،)  ) ارهزلا همطاف  يهریس  لیلحت   - 1016

: زا لقن  هب 
ح 8. ص 154 ، تاجردلا ، رئاصب 

.( تارییغت یکدنا  اب   ) باتک يهنیئآ  رد  همطاف   1017
86 ص. یعقر ، 1999 م . 1420 ق ، توریب ، مرکالا ، لوسرلا  راد 

کشا ثیدح 

باتک تاصخشم 

1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
بویت هعیش  کشا /  ثیدح  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1388. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

Fateme Zahra رگفیصوت :  لوا  ماما  11 ق ،. ترجه -  زا  لبق   8 ارهز س ) همطاف  رگفیصوت : 
11 ق ترجه ـ  زا  لبق  8 ؟  س ،)  ) ارهزهمطاف رگفیصوت : 

ناماما 1] رگفیصوت :  عافد  رگفیصوت :  تماما  رگفیصوت : 

( مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تداهش   ) هدش راکنا  ياه  مخز  لوا  شخب 

تنس لها  بتک  نیرتربتعم  زا  تمرح  کته  رب  رکبوبا  رمع و  میمصت 

تنس لها  بتک  نیرتربتعم  زا  تمرح  کته  رب  رکبوبا  رمع و  میمصت 
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رمع و تسد  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تداهـش  فلتخم  ياه  تیاس  تالجم و  بتک و  رـشن  اـب  دنـشوک  یم  هراومه  تنـس  لـها 
میمـصت تنـس  لها  بتک  نیرتربتعم  رد  هک  تیـسلاحرد  نیا  دنیامن . یم  هعیـش  ياملع  ناهذا  هتخاس  ار  نآ  دنهد و  هولج  هناسفا  ار  رکبوبا 

تسا هدش  دییات  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  لتق  رب  رکبوبا  رمع و 

" فنصملا  " باتک هبیش و  یبا  نبا 

: دنکیم لقن  نینچ  حیحص  دنس  هب  فنصملا ، باتک  فلوم  ( 235 - 159  ) هبیشیبا نب  رکبوبا 
هب بلطم  نیا  هک  ینامز  دـنتخادرپیم . ینزیار  وگتفگ و  هب  وا  اب  همطاف  هناخ  رد  ریبز  یلع و  دـندرک ، تعیب  رکبیبا  اـب  مدرم  هک  یماـگنه 

دعب تسا و  وت  ردپ  ام  دزن  درف  نیرتبوبحم  مسق  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دمآ و  همطاف  هناخ  هب  دیسر ،  باطخ  نب  رمع  شوگ 
رب ار  هناخ  مهد  روتسد  دندش  عمج  وت  هناخ  رد  دارفا  نیا  رگا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  تبحم ، نیا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  امش ، دوخ  وت  ردپ  زا 

دنشکب . شتآ  هب  اهنآ  رس 
رمع تفگ : ریبز  مالسلاهیلع و  یلع  هب  مالـسلااهیلع  یمارگ  تخد  دنتـشگزاب  هناخ  هب  ریبز  یلع و  یتقو  تفر . نوریب  تفگ و  ار  هلمج  نیا 

وا دنگوس ! ادخ  هب  دنازوس . دهاوخ  اهامـش  رـس  رب  ار  هناخ  دوش  رارکت  هناخ  نیا  رد  امـش  عمجت  رگا  هک  درک  دای  دـنگوس  دـمآ و  نم  دزن 
(1 . ) دهدیم ماجنا  هدروخ  مسق  هک  ار  هچنآ 

نایلاجر هاگدید  زا  ثیدح  دنس  یسررب  هب  کنیا  تسا ، هدش  لقن  حیحص  يدنـس  اب  فنـصملا  باتک  رد  قوف  شرازگ  هک  میدش  روآدای 
ددرگ : مولعم  نآ  یخیرات  رابتعا  نازیم  ات  میزادرپیم  تنس  لها 

: دیوگیم وا  يهرابرد  يافوتم 748 )  ) تنـس لها  یلاجر  دنمـشناد  یبهذ ، هک  سب  نیمه  هبیـشیبا ) نبا  ینعی   ) فلوم صخـش  راـبتعا  رد 
هدرک و تیاور  لـقن  وا  زا  يوغب  مساـقلاوبا  يراـخب و  لـبنح و  نب  دـمحا  تسا . تجح  گرزب و  ظـفاح  هبیـشیبا ، نب  دـمحم  نب  هللادـبع 

(2  ) تسا تقاثو  ياهتنم  رد  هدرک و  روبع  لپ  زا  هک  تسا  یناسک  زا  هبیش  نبا  دناهدرک ... قیثوت  ار  وا  یهورگ 

" فارشالا باسنا   " باتک يرذالب و 

باتک رد  ار  قوف  یخیراـت  دادـیور  گرزب ، خـیرات  بحاـص  فورعم و  هدنـسیون  يافوتم 270 )  ) يرذالب يدادـغب  رباـج  ییحی  نب  دـمحا 
دنکیم : لقن  ریز  يهنوگ  هب  فارشالا  باسنا 

هلیتف اب  هارمه  رمع  سپـس  دیزرو . عانتما  وا  اب  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یلو  دنک ، تعیب  ات  داتـسرف  مالـسلاهیلع )  ) یلع لابند  هب  رکبوبا 
نم هناخ  ندـنازوس  ددـص  رد  ایآ  باطخ ! دـنزرف  يا  تفگ : همطاف  دـش . ور  هب  ور  هناخ  رد  لباقم  رد  همطاف  اـب  درک و  تکرح  از ) شتآ  )

(3 !. ) تسا هدش  ثوعبم  نآ  يارب  تردپ  هک  تسا  يزیچ  هب  کمک  راک  نیا  یلب ، تفگ ! رمع  یتسه ؟
همالع يرابخا و  ظفاح ، باقلا : اب  ار  يو  ظفاحلا  هرکذـت  باتک  رد  یبهذ  هک  سب  نیمه  تنـس  لها  هاگدـید  زا  يرذالب  رابتعا  هرابرد ي 

( 5 . ) هدنسیون بیذا ، همالع ، دنکیم : فیصوت  نینچ  ار  وا  ءالبنلا  مالعا  ریس  باتک  رد  و  ( 4  ) دیاتسیم
دیابن نیاربانب  ( 6  ) تسا یبوخ  ياهباتک  ياراد  هدنـسیون و  يرذ ، الب  هک : دنکیم  لقن  رکاسع  نبا  زا  هیاهنلا  هیادـبلا و  باتک  رد  ریثک  نبا 

درک . دیدرت  کش و  يرذ  الب  يهرابرد 
هک یهورگ  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  حوضو  هب  یخیرات ، حیحص  دنس  ود  نیا  دیسر . نایاپ  هب  دنس  یسررب  اجنیا  ات 

دوخ تین  هب  روبزم ، دارفا  هک  نیا  اما  دناهتفرگ ، مالـسلااهیلع  ارهز  يهناخ  تمرح  کته  هب  میمـصت  دناهتـشاد  رارق  نیخیـش  نانآ  سار  رد 
. دروآ تسد  هب  هدنیآ  شخب  كرادم  یسررب  زا  دیاب  ار  بلطم  نیا  هن ؟ ای  دناهدیناشوپ  زین  لمع  يهماج 
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" هسایسلا همامالا و   " باتک هبیتق و  نبا 

یمالـسا بدا  خـیرات و  هزوح  راک  رپ  ناگدنـسیون  زا  بدا و  ناـیاوشیپ  زا  ( 276 - 212  ) يرونید هبیتق  نب  ملـسم  نب  هللادـبع  ریهـش  خروم 
: دسیونیم نینچ  هسایسلا  همامالا و  باتک  رد  يو  ( 137 مالعالا 4 / . ) هریغ بتاکلا و  بدا  ثیدحلا و  فلتخم  لیوات  باتک  فلوم  تسا ،
رد هب  وا  داتـسرف . نانآ  لابند  هب  ار  رمع  تفرگ و  غارـس  دندوب ، هدمآ  درگ  یلع  هناخ  رد  هتفاترب و  رـس  وا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  زا  رکبوبا 

: تفگ دیبلط و  مزیه  رمع  عقوم ، نیا  رد  دندیزرو . عانتما  هناخ  زا  جورخ  زا  نانآ  یلو  دنیایب  نوریب  هک  دز  ادـص  ار  نانآو  دـمآ  یلع  هناخ 
يهینک  ) صفحابا يا  تفگ : رمع  هب  يدرم  منزیم . شتآ  ناترـس  رب  ار  هناخ  الاو  دـییایب  نوریب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  ییادـخ  هب 

(7 !. ) دشاب تفگ : وا  تسا ، ربمایپ  تخد  همطاف  هناخ  نیا  رد  رمع )
تسا : هتشون  رتکاندرد  رتکانزوس و  ار  ناتساد  لابند  هبیتق  نبا 

لوسر يا  تفگ : دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  اهنآ  يادص  همطاف  هک  یماگنه  دندز ، ار  هناخ  رد  دندمآ  همطاف  هناخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  رمع 
دندینـش ار  ارهز  يادص  دندوب  رمع  هارمه  هک  مدرم  یتقو  دیـسر !؟ هفاحقیبا  باطخ و  دـنزرف  زا  ام  هب  ییاهتبیـصم  هچ  وت  زا  سپ  ادـخ !

. نک تعیب  دـنتفگ ، وا  هب  دـندرب و  رکبیبا  دزن  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دـنام و  یقاب  یهورگ  اب  رمع  یلو  دنتـشگرب ، نانکهیرگ 
(8 !!....) مینزیم ار  تندرگ  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنتفگ : دوشیم ،؟ هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : یلع 

وا خیرات  يربط و 

يهناخ هب  تمرح  کته  عیجف  دادـیور  دوخ ، خـیرات  رد  تنـس  لها  هتـسجرب  راگن  خـیرات  هیقف و  ياـفوتم 310 ،)  ) يربط ریرج  نب  دـمحم 
: دنکیم نایب  نینچ  ار  یحو 

هب تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  يو  دندوب . هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  نارجاهم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دـمآ ، یلع  يهناخ  رد  هب  باطخ  نب  رمع 
تـسد رب  يریـشمش  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  ریبز  دییایب . نوریب  تعیب  يارب  هک  نیا  رگم  مشکیم  شتآ  هب  ار  هناخ  دنگوس ! ادـخ 

وا تسد  زا  ار  ریـشمش  هدروآ و  موـجه  وا  رب  نارگید  عـقوم  نیا  رد  داـتفا . نیمز  رب  وا  تسد  زا  ریـشمش  دـیزغل و  وا  ياـپ  ناـهگان  تشاد ،
دنتفرگ .

رد یباختنا  يدازآ و  هتفرگ و  تروص  باعرا  دـیدهت و  اب  لوا ، يهفیلخ  يارب  تعیب  ذـخا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یخیرات ، يهنحـص  نیا 
دیامن . يرواد  نآ  رد  دیاب  هدنناوخ  هن ؟ ای  دراد  یشزرا  تعیب  عون  نیا  ایآ  لاح ، تسا  هدوبن  راک 

: دـیوگیم وا  يهرابرد  یبهذ  تسین . ینخـس  يربط  تقاثو  تقادـص و  تناـما و  رد  تنـس ، لـها  لاـجر  ملع  لوبقم  ياـهرایعم  ظاـحل  هب 
(9 . ) وگتسار دامتعا و  دروم  هقث و  ناشخرد ، ياهباتک  هدنسیون  رفعجوبا  نآرق ، رسفم  گرزب ، ياوشیپ 

" دیرفلا دقعلا   " باتک هبر و  دبع  نبا 

يهرابرد حورشم  یثحب  روبزم  باتک  رد  يافوتم 463 ه )  ) دیرفلا دقعلا  باتک  فلوم  یسلدنا  هبر  دبع  نبا  هب  فورعم  دمحا  نیدلا  باهش 
دسیونیم : نینچ  دناهتسج  فلخت  رکبیبا  تعیب  زا  هک  یناسک  هب  هراشا  اب  هداد و  ماجنا  هفیقس  خیرات 

دنک و نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  نانآ  ات  داتـسرف  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ، هک  نیا  ات  دندوب  هتـسشن  همطاف  يهناخ  رد  ریبز  سابع و  یلع و 
هب ار  هناخ  ات  دـش  راپـسهر  همطاف  يهناخ  يوس  هب  شتآ  يرادـقم  اـب  باـطخ  نب  رمع  نک . دربن  ناـنآ  اـب  دـندماین  نوریب  رگا  تفگ : وا  هب 

: تفگ خـساپ  رد  وا  ینازوسب !؟ ار  ام  يهناخ  ياهدـمآ  باطخ ! دـنزرف  يا  تفگ : دـش و  ورهبور  وا  اب  همطاف  ماگنه  نیا  رد  دـشکب . شتآ 
(10 (. ) دینک تعیب  رکبوبا  اب   ) دندرک تما  هک  دینک  نآ  زین  امش  هک  نیا  رگم  یلب ،
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" باعیتسالا  " باتک ربلادبع و  نبا 

باسنا زا  هاگآ  خروم و  هیقف ، ثیدح ، ملع  ناگرزب  زا  باعیتسالا ، باتک  فلوم  ( 463 - 368  ) ّربلادبع نبا  هب  فورعم  هَّللادبع  نب  فسوی 
نینچ ار  ارهز  هناخ  هب  شروی  يهثداح  هفاـحقیبا  نب  هَّللادـبع  ناونع  تحت  رکبوبا ، لاـح  حرـش  هب  طوبرم  شخب  باـعیتسالا ، رد  وا  تسا .

دنکیم : لقن 
نوچ دـنتخادرپیم . تروشم  هب  هنیمز  نیا  رد  وا  اب  هدرک و  دـمآ  تفر و  همطاف  هناخ  هب  دـشیم ، تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماـگنه  ریبز  یلع و 

، تسین ام  يارب  وت  ردـپ  زا  رتبوبحم  یـسک  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دـمآ و  همطاف  دزن  دیـسر ، رمع  شوگ  هب  نانآ  دـمآ  تفر و  ربخ 
رگید راب  رگا  دنوشیم . دراو  امـش  هناخ  هب  نانآ  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  يرتبوبحم . ام  دزن  نارگید  زا  وت  ادخ ، لوسر  زا  سپ  هک  نانچمه 
همطاف دندش ، هناخ  دراو  ریبز  یلع و  وا  نتفر  زا  سپ  تفگ و  كرت  ار  هناخ  سپـس  درک ! مهاوخ  نانچ  نینچ و  دسرب ، نم  هب  يربخ  نینچ 

. دنکیم لمع  دوخ  مسق  هب  وا  دنگوس  ادخ  هب  منکیم . نینچ  دوش  رارکت  راک  نیا  رگا  هک  دروخ  مسق  دمآ و  نم  دزن  رمع  تفگ : نانآ  هب 
(11)

" رشبلا رابخا  یف  رصتخملا   " باتک ءادفلا و  یبا 

هب کیدزن  یـشرازگ  رـشبلا ، رابخا  یف  رتصخملا  ماـن  هب  دوخ  فورعم  باـتک  رد  يافوتم 732 )  ) ءادـفلایبا هب  فورعم  یلع  نب  لیعامـسا 
(12 . ) مینک یمن  رارکت  ار  نآ  رگید  راصتخا  يارب  ام  هک  تسا . هدروآ  دیرفلا  دقع  رد  هبر  دبع  نبا  هچنآ 

رردلا . ) تسه يدایز  نساحم  وا  يارب  دوب و  نآ  لها  تلیـضف و  رادتـسود  وا  دیوگیم : یبهذ  هک  سب  نیمه  ادـفلایبا  یمالک  رابتعا  رد 
رجح 1/372) نبا  شراگن  هنماکلا ،

" بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن   " باتک يریون و 

بدالا نونف  یف  برالا  هیاهن  باتک  فلوم  يرـصم  فورعم  بیدا  رعاـش و  ( 733 - 677  ) يریون هب  فورعم  یـشرق  باهولادبع  نب  دمحا 
دیوگیم : فیلیزاف  لوق  زا  هدوتس و  ار  نآ  مالعالا  رد  یلکرز  هک  تسا 

نبا قیشر و  نبا  قیقرلا ، نبا  دننام  تسا ، هدیـسرن  ام  تسد  هب  نانآ  ياهباتک  هک  تسا  هدش  لقن  هنیرید  ناخروم  زا  باتک  نیا  رد  یقیاقح 
رارکت ار  نآ  هصالخ  يارب  ام  هک  هدرک . لقن  ربلادبع  نبا  دننامه  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهناخ  دادـیور  هدـش ، دای  باتک  رد  يریون  دادـش .

( . 13  ) مینک یمن 

" همطاف دنسم   " باتک یطویس و 

یمارگ تخد  هناخ  دادیور  همطاف  دنسم  باتک  رد  مهن ، نرق  شوک  تخس  نونفوذ و  دنمشناد  لاس 911 ،) يافوتم   ) یطویس نیدلا  لالج 
. میدرک نایب  البق  ار  هبیش  یبا  نبا  راتفگ  و  تسا . هدرک  لقن  هبیش  یبا  نبا  فنصم  زا  ار  ربمایپ 

" لامعلازنک  " باتک يدنه و  یقتم 

هک يوحن  هب  ار  همطاف  هناخ  دادـیور  لامعلا  زنک  دوخ  دنمـشزرا  باتک  رد  يافوتم 975 )  ) يدنه یقّتم  نب  فورعم  نیدـلا  ماسح  نب  یلع 
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(. 14  ) تسین ترابع  لقن  هب  يزاین  نیاربانب ، تسا ، هدرک  لقن  هتشون  فَّنصملا  رد  هبیشیبا  نبا 

" ءافخلا هلازا   " باتک يولهد و 

يهرابرد هتـشون ) یـسراف  نابز  هب  هک   ) ءاـفخلا ۀـلازا  باـتک  رد  ( 1176 - 1114  ) یفنح يدـنه  يوـلهد  میحرلادـبع  يوـلوم  نب  هَّللا  یلو 
دسیونیم : نینچ  هفیقس  مایا  ثداوح 

هناـخ رد  مشاـه  ینب  زا  یعمج  ریبز و  هک : دوب  نیا  نآ  دـمآ و  شیپ  درمـش  ناوت  تالکـشم  عیمج  قوف  هک  رگید  یلکـشم  ماـیا  نیمه  رد 
يریبدت هب  ار  نآ  نیخیش  ترضح  دندربیم و  راک  هب  اهتروشم  تفالخ ، ضقن  باب  رد  هدش ، عمج  اهنع  یلاعت  هللا  یـضر  همطاف  ترـضح 

(. 15  ) دندز مه  رب  یتسیاب  هک 
. دوشیم روآدای  میدرک ، لقن  هیبشیبأ  نبا  فَّنصم  زا  ار  نآ  البق  ام  هدرک و  لقن  شردپ  زا  ملسا  نب  دیز  هک  ار  خیرات  ّصن  سپس 

هیرمع هدیصق  میهاربا و  ظفاح  دمحم 

رد وا  تسا . هدش  پاچ  دلج  هد  رد  هک  دراد  یناوید  دراد ، ترهـش  لین  رعاش  هب  هک  يرـصم  رعاش  ( 1351 - 1287  ) میهاربا ظفاح  دمحم 
دییاین و نوریب  رگا  تفگ : دمآ و  یلع  يهناخ  رد  هک  تسا  هتـسناد  نیا  ار  رمع  تاراختفا  زا  یکی  یلع ، رمع و  ناونع  تحت  دوخ  هدیـصق 

دشاب ! اجنآ  رد  ربمایپ  رتخد  ول  مشکیم و  شتآ  هب  ار  هناخ  دینکن  تعیب  رکبیبا  اب 
دنتفرگن هدرخ  وا  رب  اهنت  هن  راضح  درک و  تئارق  گرزب  يهسلج  کی  رد  ار  شیوخ  يهدیـصق  میهاربا ، ظفاح  دمحم  هک  تسا  نآ  بلاج 

دنداد . وا  هب  زین  راختفا  لادم  هکلب 
تسام : داهشتسا  رظن و  دروم  هدیصق ، نیا  تیب  هس 

ُرَمُع  اَهلاق  ٍّیلَعل  ٍۀلوَق  و 
اهیقلُمب  ْمِظعأ  اهِعِماسب  مِرکأ 

اهب  کیلع  یِقبأ  كَراد ال  ُتقرح 
اهیف  یفطصملا  ُتنب  عیاُبت و  مل  نإ 

اهب  هُوُفَی  ٍصْفَحیبأ  ُریغ  ناک  ام 
اهیِماح .  ٍناندع و  ِسِراف  َمامأ 

، ینکن تعیب  رگا  تفگ : وا  هب  یّمهم .!؟ يهدنیوگ  هچ  يراوگرزب و  يهدنونش  هچ  هب  تفگ  مالسلاهیلع  یلع  هب  ار  نآ  رمع  هک  يراتفگ  و 
یسک رمع )  ) صفحوبا زج  دشاب . نآ  رد  یفطصم  ربمایپ  رتخد  دنچ  ره  مراذگیمن  یقاب  نآ  رد  ار  يدحا  مشکیم و  شتآ  هب  ار  تاهناخ 

(. 16 _ تشادن يو  عفادم  ناندع و  راوسهش  ربارب  رد  ار  ینخس  نینچ  نتفگ  تأرج 
ءاسنلا " مالعا   " باتک هلاحک و  اضر  رمع 

دسیونیم : ربمایپ  یمارگ  تخد  یگدنز  حرش  رد  ءاسنلا ، مالعأ  دنمشزرا  باتک  فلؤم  رصاعم و  ققحم  هلاّحک ، اضر  رمع 
... نإ و  لاقف : ۀمطاف ، اهیف  ّنإ  صفحابأ  ای  هل : لیقف 

راک دیاهدراذگ و  نیمز  رب  ار  ادخ  لوسر  هزانج  مسانـشیمن ، امـش  زا  رتدـب  یهورگ  نم  تفگ : داتـسیا و  هناخ  يهناتـسآ  رد  ربمایپ  تخد 
(. 17  ) دینادرگرب ام  هب  ار  ام  قح  دینک و  تروشم  ام  اب  هک  نآ  یب  دیاهدرک ، میسقت  دوخ  نیب  ار  تسایر 

-----------------
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دانسا

572 هبیشیبا 8 / نبا  فنصم  ( 1
 4549 هرامش ، 490 لادتعالا 2 / نازیم  ( 2

هرهاق فراعم ، راد  ط  ، 586 فارشألا 1 / باسنا  ( 3
هرامش 860. ، 092 ظافحلا 3 - هرکذت  ( 4

هرامش 96. ، 162 ءالبنلا 13 / مالعا  ریس  ( 5
لاس 279 ثداوح  ، 11/65 هیاهنلاو هیادبلا  ( 6

. رصم يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 12 ، هسایسلا ، همامالا و  ( 7
رایـسب نیخیـش  هب  نادـنمقالع  يارب  خـیرات ،  زا  شخب  نیا  املـسم  رـصم . يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 13 ، هسایـسلاو ، همامالا  ( 8

نبا هک  نآ  لاح  دننک ، دیدرت  هبیتقنبا  هب  هسایسلاو  همامإلا  باتک  تبـسن  رد  هک  دندمآرب  ددصرد  یخرب  اذل  تسا ، هدوب  راوگان  نیگنس و 
فذح پاچ ، ماگنه  هب  ار  نآ  بلاطم  زا  یشخب  نارگفیرحت  هدش و  راچد  فیرحت  تشونرس  هب  باتک  نیا  خیرات ، نف  داتـسا  دیدحلایبا ،

هـسایسلاو همامالا  باتک  مالعا ، رد  یلک  رز  تسا . دوجوم  دیدحلایبا  نبا  يهغالبلا  جهن  حرـش  رد  روبزم  بلاطم  هکنآ  زا  لفاغ  دناهدرک .
هب ار  دـیدرت  کش و  ینعی  دـنراد . لمأت  هبیتق  نبا  هب  باتک  نیا  باستنا  رد  املع  زا  یخرب  دـیازفایم : سپـس  دـنادیم و  هبتق  نبا  راثآ  زا  ار 

هبیتق نبا  راثآ  زا  ار  باـتک  نیا  ( 212 هیبرعلا 1 / تاعوبطملا  مجعم   ) سیکرـس سایلا  هک  نانچمه  شیوخ ، هب  هن  دـهدیم  تبـسن  نارگید 
. دنادیم

هرامش 7306 ، 498 لادتعالا 3 / نازیم  ( 9
. لاله هبتکم  پاچ  ، 260 دیرفلا 4 / دقع  ( 10

. هرهاق پاچ  يواجب ،  دمحم  یلع  قیقحت  ، 975 باعیتسا 3 / ( 11
. توریب هفرعملا ، راد  ط  ، 156 رشبلا 1 / رابخا  یف  رصتخملا  ( 12

1395 ه. هرهاق ، پاچ  يریون ، شراگن  ، 40 بدألا 19 / نونف  یف  برالا  هیاهن  ( 13
. توریب هلاسرلا ، هسسؤم  ط  هرامش 14138 ، لاّمعلازنک 5/651 ، ( 14

. روهال ط  یمدیکا ، رشان  ، 29 ءافخلا 2 / ۀلازا  ( 15
.82 میهاربا 1 / ظفاح  دمحم  ناوید  ( 16

.114 ءاسنلا 4 / مالعا  ( 17

تنس لها  بتک  نیرت  ربتعم  رد  یحو  تیب  هب  رمع  رکبوبا و  هلمح 

لاومالا باتک  دیبعوبا و 

روط هب  دراد ، رارق  ناملـسم  گرزب  ناهیقف  دامتعا  دروم  هک  لاومالا  ماـن  هب  دوخ  سیفن  باـتک  رد  يافوتم 224 )  ) مالـس نب  مساق  دیبعوبا 
زا سپ  وا  مدـش . وا  يهناـخ  دراو  شتداـیع ،  يارب  رکبوـبا ، يراـمیب  رد  دـیوگیم : هک  دـنکیم  لـقن  فوـع  نـب  نامحرلادـبع  زا  دنتـسم 
هـس شاک  منکیم  وزرآ  هک  نانچمه  مدوب  هدادـن  ماـجنا  ماهداد  ماـجنا  هک  ار  زیچ  هس  شاـک  منکیم  وزرآ  تفگ : نم  هب  داـیز ، يوگتفگ 

ماهداد و ماجنا  هک  يزیچ  هس  نآ  اما  مدرکیم . لاوس  ربمایپ  زا  ار  زیچ  هس  منکیم  وزرآ  نینچمه  مدادیم . ماجنا  ماهدادن  ماجنا  هک  ار  زیچ 
زا : دنترابع  مدادیمن  ماجنا  شاک  يا  منکیم  وزرآ 
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(1 . ) برحلا یلع  َِقلُغا  ناو  هتکرت  ۀمطاف و  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددو 
دوب . هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچ  ره  متشاذگیم ، او  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  مدرکیمن و  فشک  ار  همطاف  يهناخ  میرح  هناخ و  شاک ،

نم هک  دنکیم  هفاضا  و  اذک . اذـک و  دـیوگیم : هتکرت ... همطاف و  تیب  فشکا  مل  هلمج : ياج  هب  دـسریم  اجنیا  هب  هک  یماگنه  دـیبعوبا 
متسین . نآ  رکذ  هب  لیام 

حیضوت یقرواپ  رد  لاومالا  باتک  ناققحم  هناتخبشوخ  هتفات ، رب  رـس  تقیقح  لقن  زا  رگید  تلع  ای  یبهذم  بصعت  يور  دیبعوبا  رگا  یلو 
، نآ رب  نوزفا  تسا و  هدـش  دراو  دـیدرگ ) ناـیب  هک  يوحن  هب   ) لادـتعالا نازیم  باـتک  رد  قوـف ، يهدـش  فذـح  ياـههلمج  هک : دـناهداد 

. دناهدروآ ار  هدش  فذح  ترابع  رگید ، ياهاج  رد  رگید  دارفا  دیرفلا و  دقع  رد  هبر  دبع  نبا  دوخ ، مجعم  رد  یناربط 

يربکلا تاقبطلا  باتک  دعس و  نب  دمحم 

هدرک يدنب  هقبط  یصاخ  هویش  هب  ار  ناعبات  هباحـص و  هک  دوخ  دنمـشزرا  رثا  رد  يدقاو  بتاک  هب  فورعم  يافوتم 229 )  ) دعس نب  دمحم 
یئاور تروص  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  يهمطاـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یمارگ  تخد  یناگدـنز  ربماـیپ ، نارتـخد  باـب  رد 

دسیونیم : نینچ  هاگنآ  هدروآ ،
هزاجتـسا مالـسلاهیلع  یلع  دـنک ، تدایع  وا  زا  ات  تساوخ  هزاجا  دـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  دـش  راـمیب  همطاـف  هک  هاـگآ  رکبوبا 

دیناسر . مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  رکبوبا 
دسیونیم : هاگنآ  داد . نذا  مالسلاهیلع  یلع  تسامش ، اب  رایتخا  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف 

(2 . ) هنع تیضرف  اهمّلک  اهیلإ و  رذتعاو  اهیلع  لخدف 
تخاس . یضار  دوخ  زا  ار  وا  تفگ و  نخس  وا  اب  درک و  یهاوخ  ترذعم  دش و  دراو  ارهز  رب 

هک دوـب  هتـشاد  اور  ارهز  رب  یمتـس  هچ  هک  رکبوـبا  رگم  دـسیونب ، نیا  زا  رتنـشور  تسناوـتن  تشاد ، هک  یتیدودـحم  يور  دعـس  نبا  هـتبلا 
. دنکیم یهاوخ  ترذعم  دبلطیم و  تیاضر  وا  زا  ماجنارس 

ریبکلا مجعملا  یناربط و 

(3  ) تبث ظفاح و  دسیونیم : وا  قح  رد  لادـتعالا  نازیم  رد  یبهذ  هک  تسا  یتیـصخش  ( 360 - 260  ) یناربط دمحا  نب  نامیلـس  مساقلاوبا 
روآدای دـیوگیم  نخـس  وا  تافو  اـههبطخ و  رکبیبا و  يهراـبرد  هک  اـجنآ  تسا - هدـش  پاـچ  ارارک  هک  ریبکلا - مجعملا  باـتک  فلوم 

درک : وزرآ  گرم ، ماگنه  هب  رکبیبا  دوشیم :
مدادیمن . ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک 
مدادیم . ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک 

مدرکیم . لاوس  ادخ  لوسر  زا  ار  زیچ  هس  شاک 
: دیوگیم نینچ  مدادیمن ، ماجنا  ار  نآ  شاک  درکیم  وزرآ  رکبوبا  هک  يزیچ  هس  نآ  يهرابرد  سپس ،

(4  ) هتکرت ۀمطاف و  تیب  تفشک  نکأ  مل  ّینا  تددوف  ّنهلعفأ ، مل  ینأ  تددو  یتاللا  ثالثلا  اّمأف 
هب ار  نآ  مداـهنیمن و  اـپ  ریز  ار  همطاـف  يهناـخ  تمرح  منکیم  وزرآ  دوب : نینچ  مدادیمن  ماـجنا  شاـک  منکیم  وزرآ  هک  يزیچ  هس  نآ 

. مدرکیم راذگاو  دوخ  لاح 

دیرفلا دقعلا  هّبردبع و  نبا 
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رد دیوگیم : هک  دنکیم  لقن  فوع  نب  نمحرلادـبع  زا  دوخ  باتک  رد  يافوتم 463 ه )  ) دیرفلا دقعلا  باتک  فلوم  یسلدنا  هبر  دبع  نبا 
زیچ هس  نآ  زا  یکی  مدادیمن و  ماجنا  ار  زیچ  هس  شاـک  منکیم  وزرآ  تفگ : وا  منک ، تداـبع  وا  زا  اـت  مدـش  دراو  وا  رب  رکبیبا  يراـمیب 

تسا : نیا 
(5  ) برحلا یلع  هوقلغا  اوناک  نإو  ءیش  نع  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینا  تددو 

. دندوب هتسب  هناخ  رد  دربن  يارب  نانآ  دنچ  ره  مدرکیمن  زاب  ار  همطاف  يهناخ  رد  شاک 

تایفولاب یفاولا  باتک  رد  ماّظن  نخس 

فورعم ماّظن  هب  رثن ، مظن و  رد  شمالک  ییابیز  تلع  هب  هک  تسا  روهشم  نادنمشناد  ابدا و  زا  ( 231 - 160  ) یلزتعم ماظن  رایس  نب  میهاربا 
تسا . هدش 

تسا : هدمآ  نینچ  مالسلااهیلع ، همطاف  يهناخ  رد  دزن  یناث  هفیلخ  روضح  هب  هراشا  اب  ماّظن ، زا  يددعتم  ياهباتک  رد 
(6  ) اهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برض  رمع  ّنا 

طقس دوب  هداهن  نسحم  ار  نآ  مان  تشاد و  محر  رد  يو  هک  يدنزرف  هجیتن ، رد  دز ، همطاف  مکش  رب  رکبیبا  يارب  تعیب  ذخا  زور  رد  رمع 
. دش

لماک باتک  دّربم و 

هدنام راگدای  هب  وا  زا  یگنس  نارگ  راثآ  هک  تنـس - لها  فورعم  هدنـسیون  بیدا و  ( 285 - 210  ) يدادغب ربکألادبع  نب  دیزی  نب  دـمحم 
دوشیم : روآدای  هدروآ و  فوع  نب  نامحرلادبع  زا  لقن  هب  ار  لوا  يهفیلخ  ياهوزرآ  ناتساد  دوخ ، لماکلا  باتک  رد  تسا - 

( 7  ) برحلا یلع  قلغأ  ولو  هتکرت  ۀمطاف و  تیب  نع  تفشک  نکأ  مل  ینأ  تددو 
. دشاب هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچ  ره  مدومنیم  اهر  ار  نآ  مدرکیمن و  تمرح  کته  ار  همطاف  تیب  شاک  يا  مدرکیم  وزرآ 

بهذلا ُجورُم  يدوعسم و 

تفگ : نینچ  راضتحا  لاح  رد  رکبوبا  دسیونیم : بهذلا  جورم  رد  يافوتم 345 )  ) يدوعسم جرفلاوبا 
هک : دوب  نیا  زیچ  هس  نآ  زا  یکی  مدادیمن ، ماجنا  ار  اهنآ  شاک  هک  متشاد  وزرآ  مداد و  ماجنا  زیچ  هس  نم 

( 8  ) ًاریثک ًامالک  کلذ  یف  رکذ  ۀمطاف و  تیب  تشتف  نکأ  مل  ّینا  تددوف 
تفگ . يدایز  نخس  دروم  نیا  رد  مداهنیمن و  اپ  ریز  ار  ارهز  يهناخ  تمرح  شاک  مدرکیم  وزرآ 

زا تسین ، هدیشوپ  خیرات  هب  ناهاگآ  رب  هک  یتاظحالم  هب  زاب  یلو  دراد ، یملاس  ياهشیارگ  ربمایپ ، تیبلها  هب  تبسن  هکنیا  اب  يدوعسم ،
. تفگ دروم  نیا  رد  يدایز  نخس  هفیلخ  هک  هدومن  افتکا  نیا  هب  اهنت  تسا و  هدش  در  هیانک  اب  هدرک و  يراد  دوخ  هفیلخ  نخـس  ییوگزاب 

!؟ دنادیم ادخ  تسا  هدوب  هچ  دایز  نخس  نیا  الاح 

لادتعالا نازیم  باتک  مرادیبأ و  نبا 

وا يهرابرد  یفوک  دامح  نب  دمحأ  نب  دمحم  هک  تسا  یـسک  يافوتم 357 ،)  ) یفوک ثّدحم  مرادیبا ، نبا  هب  فورعم  دمحم  نب  دـمحا 
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دوب . تسار  هار  يهدنیوپ  دوخ ، رمع  رسارس  رد  وا  هرهد ؛ ۀماع  رمألا  میقتسم  ناک  دیوگیم :
دسیونیم : زین  یبهذ 

(9  ) ضفرتی ّهنا  ّالإ  ۀفرعملا  ظفحلاب و  ًافوصوم  ناک 
هب هقالع  هک  تسا  فسات  ياج  ًالوصا  تسا . هتشاد  لیم  عیشت  هب  هک  تسا  نیا  شفعض  هطقن  دراد ، ترهـش  ثیدح  تفرعم  ظفاح و  هب  وا 

دوش . هدرمش  ناثدحم  فعض  طاقن  زا  یکی  تیبلها ،
دوشیم : هدناوخ  ربخ  نیا  وا  رضحم  رد  هک  دنکیم  لقن  مرادیبا  نبا  يور ، ره  هب 

نسحمب . تطقسأ  یتح  ۀمطاف  سفر  رمع  ّنا 
(10 . ) درک طقس  تشاد  نسحم  مان  هب  محر  رد  هک  يدنزرف  وا  هجیتن  رد  دز ، همطاف  رب  يدگل  رمع  ینعی :

قشمد خیرات  رصتخم  مرکم و  نب  دّمحم 

دلج داتـشه  رد  ًاریخا  هک  هدومن  فیلأت  قشمد  خیرات  رد  یباتک  يافوتم 571 )  ) یقـشمد رکاسع  نبا  هب  فورعم  هللا  ۀبه  نب  نسح  نب  یلع 
رادـید ناتـساد  زین  وا  هدرک ، صیخلت  ( 711 - 630  ) روـظنم نبا  هب  فورعم  مرکم  نب  دـمحم  ار  هعوـسوم  نیا  سپـس  تسا ، هدـش  رـشتنم 

تفگ : رکبوبا  دیوگیم ، نینچ  هدش و  روآدای  رکبیبا  اب  ار  نامحرلادبع 
مّهنا عم  ءیش  نع  ۀمطاف  تیب  ُتفشک  نکأ  مل  ّینأ  تددو  َّنهتکرت ... ول  ّینأ  تددو  َّنُهتلعف  ثالث  یلع  ّالإ  ایندلا  نم  ءیـش  یلع  یـسآ  ال 

(11  ) برحلا یلع  هوقلغا 
همطاف يهناخ  متشاد  تسود  مدادیمن ... ماجنا  متشاد  تسود  مداد و  ماجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مدروخن  فسأت  ایند  روما  زا  يزیچ  رب  نم 

. دندنبب گنج  يارب  ار  نآ  هناخ  نانکاس  دنچ  ره  مدرکیمن  تمرح  کته  ار 

هغالبلا جهن  حرش  دیدحلا و  یبا  نبا 

، دلج تسیب  رد  هغالبلاجهن  حرش  فلؤم  مالسا و  ناهج  ياناوت  يهدنسیون  خروم و  يافوتم 655 )  ) یلزتعم ینئادم  هللا  هبه  نب  دیمحلادبع 
تمرح کته  ییاج  رد  دنچ  ره  تسا ، هدش  روآدای  شیوخ  باتک  فلتخم  دراوم  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  يهناخ  هب  شروی  تشذـگرس 
دیدهت دنزیم  زابرـس  تعیب  زا  هک  ار  يدارفا  تشاد  قح  رمع  وا ، مغر  هب  اریز  درامـشیمن ؛ هریبک  هانگ  ار  نآ  هتـسناد و  حیحـص  ار  روبزم 

( 12  ) درادن دیدحلایبا  نبا  هب  صاصتخا  تسا و  هلزتعم  زا  یهورگ  يهیرظن  نیا  هتبلا  دنک !
دیوگیم : يدروم  رد 

(13  ) دناهدرک لقن  نانآ  هک  ار  هچنآ  مامت  هن  مریذپیم  هدرک  لقن  هعیش  هک  یثداوح  زا  یخرب 
هب هزین  اب  هک  دوب  یـسک  وا  اریز  درمـش ، لالح  ار  دوسا  نب  رابه  نوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دیوگیم : موس  دروم  رد 

درک . طقس  ار  دوخ  دنزرف  وا  دز و  بنیز )  ) ربمایپ رتخد  يهواجک 
دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا 

ار خیرات  نیا  نم  یهدیم  هزاجا  متفگ  وا  هب  سپـس  درک ، قیدـصت  ار  تیاور  وا  مدرک ، لقن  رفعجوبا ، بیقن  مداتـسا ، يارب  ار  ناتـساد  نیا 
درمشیم لالح  دوب ، هدش  وا  نینج  طقس  ببس  هک  ار  یکـس  نوخ  دوب  هدنز  ربمایپ  رگا  درک و  طقـس  ار  دوخ  نسحم  سرت ، زا  همطاف  هک :

منک ؟ لقن  امش  زا  ار 
رد تایاور  نوچ  مرادن ، عطاق  رظن  هلاسم  نیا  رد  نم  نکن ، لقن  نم  زا  زین  ار  نآ  فالخ  نینچمه  نکن ، لقن  نم  زا  تفگ : خساپ  رد  داتسا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 720 

http://www.ghaemiyeh.com


(14  ) دنراد فالتخا  هنیمز  نیا 

نیطمسلا دئارف  باتک  ینیوج و 

نینچ ینیوج  شداتـسا  قـح  رد  یبـهذ  (، 15  ) تسا یبـهذ  خـیاشم  زا  ياـفوتم 722 )  ) ینیوـج هب  فورعم  دـیوملا  نب  دـمحم  نب  مـیهاربا 
نیدلا . ردص  مالسالا ، رخف  هناگی ، ثدحم  ماما ، دیوگیم :

هتسشن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  هتفگ : وا  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  نتـسم  روط  هب  نیطمـسلا  دئارف  باتک  رد  ینیوج 
، دش دراو  ترـضح  نآ  رب  یلع  نب  نیـسح  سپـس  دش . دولآ  کشا  داتفا  نسح  رب  هک  ربمایپ  ناگدید  دـش ، دراو  وا  رب  یلع  نب  نسح  دوب ،
، دـش يراج  زین  ود  نآ  ندـید  اب  ربمایپ  کشا  دـندش ، دراو  ربمایپ  رب  مالـسلاامهیلع  یلع  همطاف و  ود ، نآ  یپ  رد  تسیرگ . ربماـیپ  اددـجم 

دومرف : دندیسرپ ، ار  مالسلااهیلع  همطاف  رب  هیرگ  تلع  ربمایپ  زا  یتقو 
اهبنج و رـسُک  اهثرا و  تعنم  اهّقح و  بصغ  اُهتمرح و  تکهتناو  اهتیب  ّلُّذلا  لخد  دقو  اهب  ّینأک  يدعب  اهب  عنـصی  ام  ُترکذ  اهتیأر  امل  ّینا 

(16  ) ثاغت الف  ثیغتست  باجت و  الف  هادّمحم  ای  يدانت  یه  و  اهنینج ، تطقسا 
، هدـش وا  يهناـخ  دراو  تلذ  منیبیم  اـیوگ  داد . دـهاوخ  خر  وا  يارب  نم  زا  سپ  هک  مداـتفا  ياهنحـص  داـی  هب  مدـید  ار  همطاـف  هک  یناـمز 

طقـس دراد  محر  رد  هک  ار  يدنزرف  هدش و  هتـسکش  وا  يولهپ  هتـشگ ، عونمم  دوخ  ثرا  زا  هدـش ، بصغ  شقح  هتـشگ ، لامیاپ  شتمرح 
. دسریمن شدایرف  هب  هب  یسک  اما  دنکیم ، هثاغتسا  دهدیمن ، خساپ  وا  هب  یسک  یلو  هادمحم ! ای  دنزیم : دایرف  هتسویپ  هک  یلاح  رد  هدش 

مالسالا خیرات  یبهذ و  نیدلا  سمش 

دسیونیم : نینچ  رکبوبا  یگدنز  خیرات  رد  مالسالا  خیرات  باتک  رد  يافوتم 748 )  ) یبهذ دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمش 
تفگ : نینچ  وا  هب  رکبوبا  ییوگتفگ ، زا  سپ  درک ، مالس  يو  رب  دش و  دراو  وا  رب  رکبوبا  يرامیب  رد  فوع  نب  نامحرلادبع 

َمَلَس َو  هلا  َو  ْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  تلأس  ّینا  ُْتدِدو  ثالث  و  ّنهلعفأ ، مل  ثالث  و  ّنهتلعف ، ثالث  یلع  ّالإ  ءیـش ، یلع  یـسآ  ّینا ال  اّما 
(17  ) برحلا یلع  قلغُأ  نإو  ُهتکرت  ۀمطاف و  تیب  ُتفشک  نکأ  مل  ّینا  ُْتدِدو  ّنهنع :

ادـخ لوـسر  زا  شاـک  هک  يزیچ  هس  مدادـن و  ماـجنا  هک  يزیچ  هس  مداد و  ماـجنا  هـک  زیچ  هـس  رب  رگم  مروـخیمن  فساـت  يزیچ  رب  نـم 
.... دوش هتسب  گنج  يارب  دنچ  ره  مدرکیمن  تمرح  کته  ار  همطاف  يهناخ  متشاد  تسود  مدیسرپیم .

دئاوزلا عمجم  یمثیه و  رکبیبا  نب  یلع 

نینچ هیـالولا  هـهارک  باـب  رد  يو  دـئاوفلا ، عـبنم  دـئاوزلا و  عـمجم  باـتک  فـلوم  ياـفوتم 807 )  ) یمثیه رکبیبا  نـب  یلع  نیدــلا  روـن 
دسیونیم :

تفگ : نینچ  يو  ییاهوگتفگ ، زا  سپ  درک  تدایع  وا  زا  رکبوبا  يرامیب  رد  فوع  نب  نامحرلادبع 
ّینا ُْتدِدو  ثالث  و  ّنهتلعف ، ّینأ  ُْتدِدو  ّنهلعفأ  مل  ثـالث  و  ّنهلعفأ ، مل  ّینا  ْتدِدَو  نهتلعف  ثـالث  یلع  اـّلإ  ءیـش  یلع  یـسآ  ـال  ّینا  اـّما 

ۀـمطاف و تیب  تفـشک  نکأ  مل  ّینا  تددوف  نهلعفأ  مل  ّینا  تددو  یّتلا  ثالثلا  اّمأف  ّنهنع ، َمَلَـس  َو  هلا  َو  ْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللالوسر  تلأـس 
(18  ) برحلا یلع  قلغأ  نإ  هتکرت و 

تـسود مدادـن و  ماجنا  هک  يزیچ  هس  و  مدادیمن . ماـجنا  متـشاد  تسود  مداد و  ماـجنا  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مدروخن  فساـت  يزیچ  رب  نم 
ماـجنا متـشاد  تسود  مداد و  ماـجنا  هک  ار  زیچ  هـس  نآ  مدیـسرپیم ، ادـخ  لوـسر  زا  ار  زیچ  هـس  متـشاد  تـسود  مدادیم ، ماـجنا  متـشاد 
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. دشاب هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچ  ره  مدرکیمن  وا  تمرح  کته  هدومن و  كرت  دوخ  لاح  هب  ار  همطاف  هناخ  هک : نیا  مدادیمن 

نازیملا ناسل  ینالقسع و  رجح  نبا 

نب نامحرلادبع  تدایع  ناتـساد  یلع ، ناولع و  لاح  حرـش  رد  نازیملا  ناسل  باتک  رد  يافوتم 852 )  ) ینالقـسع رجح  نب  یلع  نب  دمحا 
نینچ مدادیمن ، ماـجنا  شاـک  يا  هـک  درکیم  وزرآ  هداد و  ماـجنا  هـک  ياهناـگ  هـس  تاـعوضوم  رد  وا  دــسیونیم ، رکبیبا  زا  ار  فوـع 

دسیونیم :
(19) برحلا یلع  قلغأ  نإ  هتکرت و  ۀمطاف و  تیب  فشکأ  مل  ّینا  تددو  ّنهلعفأ  مل  ّینا  تددو  ثالث  یلع  ّالإ  ءیش  یلع  یسآ  ّینا ال 

هناخ تمرح  کته  اـهنآ  زا  یکی  مدادیمن ، ماـجنا  هک  متـشاد  تسود  مداد و  ماـجنا  هک  يزیچ  هس  رب  رگم  مدروخن  فساـت  يزیچ  رب  نم 
. دشاب هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچ  ره  متشاذگیم  او  دوخ  لاح  هب  شاک  هک  همطاف 

لاّمعلا زنک  يدنه و  یقّتم 

هب ار  فوع  نب  نامحرلادـبع  ثیدـح  لامعلا ، زنک  مان  هب  دوخ  یثیدـح  فراـعملا  هرئاد  رد  يافوتم 975 )  ) يدـنه یقتم  یلع  نیدـلا  ءالع 
دیوگیم : هک  نآ  هلمج  زا  تسا . هدرک  نایب  ینشور  هب  هناگ  هن  دروم  رد  ار  هفیلخ  ياهوزرآ  هدرک و  لقن  لصفم  روط 

هک : تسا  نیا  مدادیمن ، ماجنا  شاک  مدرکیم  وزرآ  هک  يزیچ  هس  زا  یکی 
(20) برحلا یلع  هوقّلغ  دق  اوناک  نإ  ُهتکرت و  َۀمطاف و  َتیب  ُفشکأ  نکأ  مل  ّینا  تددو 

. دندوب هتسب  ار  هناخ  گنج  يارب  نانآ  دنچ  ره  مداهنیمن ، اپ  ریز  ار  همطاف  يهناخ  تمرح  شاک 

یلع مامإلا  باتک  دوصقملادبع و  حاّتفلادبع 

لقن هب  ام  هک  تسا  هدروآ  دوخ  باتک  زا  دروم  ود  رد  ار  یحو  يهناـخ  هب  موجه  راـبرد  رد  ناتـساد  يرـصم ، ریهـش  ریبخ و  دنمـشناد  نیا 
مینکیم : هدنسب  اهنآ  زا  یکی 

، صفحابأ ای  هبقع : یف  لوسرلا  تعر  هَّللا و  تفاخ  ۀفئاط  هل  تلاق  اهیف !... نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  َّنجرخَیل  هدیب ، یسفن  يّذلا  و  لاق : رمع  ّنإ 
دنع ءارهزلا  توص  كاذنیح  ّنرو  ّیلع ... هل  ادب  و  همحتقا .. . هبرـض و  مث  بابلا ، عرقو  برتقاو  نإ !... و  یلابی : حاصف ال  ۀمطاف !.. . اهیف  ّنإ 

هَّللالوسر ... تبأ  ای  اهتقلطأ : ۀثاغتسا  ۀنر  ّالإ  یه  نإف  رادلا ... لخدم 
هفنع باذ  و  هتوربج ، رثألا  یلع  دّدبتف  هباهإ ، ریغ  لدملا  یتاعلا  لّدبت  یّتح  هبحاص ، فسع  یلع  ّهبر  ناوضر  یف  اهبرقب  دقارلا  اهب  يدعتست 

ءاـبظلا رفاونک  ّرفی  حار  و  عـمجلا ، صکن  اـم  دـنع  و  هیلإ .... هبدـه  دادـترا  هیمدـق  ئطاوـم  هعلتبت  ًاقعـص  َّرخی  وـل  يزخ  نم  ّدوو  هناوـفنع ، و 
هفیـس ضبقم  یلع  هنیمی  عباصأ  تضبقت  و  هّمه ، لقو  هملح ، ضاغ  دق  ةرـسح و  نم  هینیع  ّبلقی  ّیلع  ناک  ءارهزلا ، ۀحیـص  مامأ  ۀـعوزفملا 

(21 ...) هیف صوغت  نأ  هظیغ  نم  ّمهک 
ادـخ زا  هک  یهورگ  مشکیم ! شتآ  هب  شناـنکاس  رـس  رب  ار  هناـخ  ـالاو  دـییایب  نوریب  تـسوا ، تـسد  رد  رمع  ناـج  هـک  یـسک  هـب  مـسق 

! دشاب دز : دایرف  اورپ  یب  وا  و  تسا . هناخ  نیا  رد  همطاف  صفحابا ! يا  دنتفگ : دنتشادیم ، هگن  وا  لسن  رد  ار  ربمایپ  تمرح  دندیـسرتیم و 
دش . ادیپ  مالسلاهیلع  یلع  دوش . دراو  روز  هب  ات  دیبوک  رد  هب  دگل  تشم و  اب  سپس  دز ، رد  دمآ و  کیدزن  رمع 

لوسر يا  ردـپ ! تفگیم : هداد و  رـس  ربمایپ  رتخد  هک  دوب  ياهثاغتـسا  نینط  ادـص ، نآ  دـش . دـنلب  هناخ  يهناتـسآ  رد  ارهز  يهلان  يادـص 
شکرس ات  دنادرگرب ، دوب ، هتفخ  شراگدرورپ  ناوضر  رد  يو  یکیدزن  رد  هک  ار  وا  شباحـصا  زا  یکی  ملظ  تسد  زا  تساوخیم  ادخ ...
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زا لبق  درکیم  وزرآ  دنک و  دوبان  ار  شریگتخـس  لمع و  تدـش  دزاس و  لیاز  ار  شتوربج  دـناشن و  دوخ  ياج  هب  ار  اورپ  یب  زارف  ندرگ 
دباییم . رد  ار  وا  هدش  لزان  ياهقعاص  دتفیب ، يو  هب  شمشچ  هک  نیا 

اب ترـسح  ریثاـت و  تدـش  زا  یلع  دـنک ، رارف  ارهز  يهحیـص  ربارب  زا  هدـیمر ، ناوهآ  نوچمه  تساوخیم  رمع  تشگرب و  تیعمج  یتـقو 
دادیم و راـشف  ریـشمش  يهضبق  رب  ار  دوـخ  ناتـشگنا  دـینادرگیم و  ناـنآ  ناـیم  رد  ار  شمـشچ  نارگ ، یهودـنا  هتفرگ و  ضغب  ییوـلگ 

.... دورورف نآ  رد  مشخ  تدش  زا  تساوخیم 

هفیلخ لعف  هب  جاجتحا 

نامز رد  دوخ  هک  يرگید  دارفا  دوب ، خـیرات  تاملـسم  زا  مالـسا  ردـص  رد  همطاـف  تیب  ندـنازوس  يارب  شتآ  مزیه و  يروآدرگ  عوضوم 
دندرکیم . هیجوت  ار  دوخ  راک  هفیلخ ، لمع  هب  دانتسا  اب  دناهدوب  ییاهراک  نینچ  ردصم  شیوخ  ییاورمکح  تردق و 

میوشیم : روآدای  اجنیا  رد  ار  دروم  ود  کنیا 
ندنازوس لتق و  هب  دیدهت  ار  روبزم  عمج  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نانآ  سار  رد  مشاه و  ینب  زا  تعیب  ذخا  يارب  ریبز  نب  هللادبع  ( 1

دش . دیهاوخ  شتآ  همعط  یگمه  دینکن  تعیب  رگا  هک  درک  دیدهت  هدروآ و  درگ  ياهطقن  رد  ار  ناگمه  روظنم  نیدب  درک و 
دوب . هاگآ  راتخم  تردق  هوق و  زا  ریبز  نبا  اریز  دندش ، دازآ  سبح  زا  یفقث  راتخم  غیرد  یب  ياهکمک  اب  مشاه  ینب  ماجنارس 

ار ریبز  نب  هورع  هللادـبع ، ردارب  مدرم  دـش ، هتـشک  یفقث  فسوی  نب  جاـجح  تسد  هب  ریبز  نب  هللادـبع  داـتفا و  بایـسآ  زا  اـهبآ  هک  اهدـعب 
بعـش رد  هک  ار  مشاـه  ینب  يهمه  تساوـخیماریز  دوـب ، هتفرگ  یحیحـص  ریغ  میمـصت  هـچ  تردارب  دـنتفگیم : دـندرکیم و  شهوـکن 

دنازوسب . دوب  هدرک  عمج  بلاطیبا 
دوب . هملک  دیحوت  راک ، نیا  زا  وا  فده  تفگ : خساپ  رد  وا 

نب رمع  هک  نانچمه  دشاب . نانآ  نخس  هتفرگ و  رارق  رفن  کی  تعاطا  رد  یگمه  دنکن و  ادیپ  هار  فالتخا  ناناملـسم  نایم  تساوخیم  وا 
ار هناخ  درک و  هدامآ  مزیه  نانآ  يهناخ  رانک  رد  وا  دـندز ، زابرـس  رکبیبا  تعیب  زا  هک  هاگنآ  داد ، ماجنا  مشاه  ینب  اب  ار  راک  نیا  باـطخ 

(22) دز شتآ  نانآ  رس  رب 
تسا : نینچ  نآ  نتم  هک  هدرک  لقن  يرذالب  زا  قدصلا  فشک  هغالبلا و  جهن  باتک  رد  یلح  همالع  ار  رگید  دروم  ( 2

ثدح مالـسإلا  یف  ثدح  و  ۀبیـصملا ، ّتلج  ۀّیزرلا و  تمظع  دقف  دعب ، اّمأ  ۀیواعم : نب  دیزی  یلإ  رمع  نب  هَّللادـبع  بتک  نیـسحلا  لتق  اّمل 
نیسحلا . لتق  مویک  موی  و ال  میظع ،

دیزی : هیلإ  بتکف 
نإ و  انلتاق ، انّقح  نعف  انل  ّقحلا  نکی  نإف  اهنع ، انلتاقف  ةدَّضنم ، ةداسو  ةدّـهمم و  شرف  و  ةدَّدـجم ، تویب  یلإ  انئج  ّانإف  قمحأ ، اـی  دـعب ، اـّمأ 

(23  ) هلهأ یلع  ّقحلاب  رثأتسا  اذه و  َّنس  نم  لّوأ  كوبأف  انریغل ، ّقحلا  ناک 
مالسا رد  هداد و  خر  یگرزب  تبیصم  تشون : همان  نینچ  هیواعم  هب  دیزی  هب  رمع  نب  هللادبع  دیسر ، تداهش  هب  یلع  نب  نیسح  هک  یماگنه 

تسین . نسیح  لتق  زور  دننام  يزور  هتفرگ و  ماجنا  یگرزب  يهثداح 
رگا میدرک ، دربن  نآ  هار  رد  مدـش و  دراو  هدـیچ  ياهیتشپ  هدرتسگ و  ياهشرف  ون و  ياههناخ  هب  ام  هلبا ! يا  تشون : وا  خـساپ  رد  دـیزی 

زا ار  قح  داد و  جاور  ار  تنـس  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وت  ردـپ  دـشاب ، ام  ریغ  نآ  زا  قح  رگا  میاهدرک و  دربن  قح  هب  دـشاب  ام  اـب  قح 
! تفرگرب نآ  نابحاص 

--------------
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دانسا

ياههلمج  268 دیرفلا 4 / دـقع  رد  هبردـبع  نبا  زین  توریب ، پاچ  ص 174 ، لاومألا ، هیرهزا ، تایلک  رـشن  پاـچ  ص195 ،  لاومألا ، ( 1
. دمآ دهاوخ  هکنانچ  تسا  هدرک  لقن  ار  هدش  فذح 

رداص راد  ط  تاقبط 8/27 ، ( 2
.195 لادتعالا 2 / نازیم  ( 3

. یفلس دیجملادبع  يدمح  قیقحت  ثیدح 43 ، هرامش  ، 62 یناربط 1 / ریبکلا  مجعملا  ( 4
. لالهلا هبتکم  پاچ  ، 268 دیرفلا 4 / دقع  ( 5

یف ثوحب  باتک  هب  ماظن  همجرترد  توریب . هفرعملاراد ، پاـچ  ، 57 یناتسرهش 1 / لحن  للم و  هرامش 2444 ؛ ، 17 تایفولاب 6 / یفاولا  ( 6
. دوش هعجارم   255 - 248 لحنلاو 3 / للملا 

. رصم پاچ  ، 47 هغالبلاجهن 2 / حرش  ( 7
. توریب سلدناراد ، پاچ  ، 301 بهذلا 2 / جورم  ( 8
همجرت 349. هرامش  ، 577 ءالبنلا 15 / مالعا  ریس  ( 9

139 لادتعالا 1 / نازیم  ( 10
لاس 1989 رکفلاراد ، پاچ  ، 122 قشمد 13 / خیرات  رصتخم  ( 11
رابجلادبع 1/337 یضاق  ینغم ، 272 ؛ هغالبلا 16 / جهن  حرش  ( 12

168 هغالبلاجهن 17 / حرش  ( 13
192 هغالبلاجهن 14 / حرش  ( 14

هرامش 156 یبهذلا 125 ، خویش  مجعم  ( 15
. توریب پاچ  نیطمسلا 2/34 ، دئارف  ( 16

.118 ص 117 - ج 3 ، يرمدت ، رتکد  قیقحت  یبرعلا ، باتکلاراد  پاچ  مالسإلا ، خیرات  ( 17
لاس 1402. موس ، پاچ  ، 203 - 202 دئاوفلا 5 / عبنم  دئاوزلا و  عمجم  ( 18

13330 ه. نکد ، دابآردیح  پاچ  نازیملا 4/189 ، ناسل  ( 19
هرامش 14113. ثیدح  لامعلازنک 5/631 ، ( 20

.193 - 192 زین 1 / 277 و  - 274 بلاطیبا 4 / نب  یلع  دوصقملادبع ، حاتفلادبع  ( 21
. سلدنأ راد  پاچ  ، 77 / 3 نانبل ؛ هاگشناد  تاروشنم  بهذلا 3/276 ، جورم  ( 22

ص 356. قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  ( 23

؟  تسا هدرک  تراسج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  باطخلا ،  نب  رمع  ایآ 

خساپ

 . تسا خیرات  تایعطق  زا  تسا ،  هدرک  تراسج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  نیا 
 . درک میسقت  دوش  یم  هتسد  دنچ  هب  هدمآ  تنس  لها  بتک  رد  هرهاط  هقیدص  ترضح  هناخ  هب  موجه  اب  هطبار  رد  هک  یتایاور 
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هناخ ندنازوس  هب  دیدهت  . 1

هّللاو لاـقف : نیرجاـهملا  نم  لاـجرو  ریبزلاو  ۀـحلط  هیفو  ّیلع  لزنم  باـطخلا  نب  رمع  یتأ  لاـق : بیلک  نب  داـیز  نع  هدانـساب  يربطلارکذ :
هوذخأف . هیلع  اوبثوف  هدب  نم  فیسلا  طقسف  رثعف  فیسلاب  ًاتلصم  ریبزلا  هیلع  جرخف  ۀعیبلا ،» یلإ  ّنجرختل  وأ  مکیلع  ّنقرحأل 

.2/443 يربطلا : خیرات 
مکیلع تیبلا  ّنقرحأل  وأ  ۀعیبلا  یلإ  ّنجرختل  هدیب  یسفن  يذلاو  : » لاقف مهیلا  رمعءاجف  لاق : نامحرلا  دبع  نب  ۀملس  نع  دیدحلا : یبأ  نباو 

. 
(. 2/45  ) 1/164 هغالبلا : جهن  حرش 

مدرم ضارتعا  رب  مود  هفیلخ  یهجوت  یب  يزوس و  شتآ  لئاسو  ندروآ  . 2

: لاقف ۀـمطاف !! اهیف  ّنإ  صفحابأ  ای  هل : لیقف  اهیف ! نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  ّنجرختل  هدـیب  رمع  سفن  يذـلاو  رمع : لاـقو  لاـق ... : ۀـبیتق : نباو 
نإو .

.4/114 ۀلاحک : اضر  رمعل  ءاسنلا  مالعأ  ، 1/12 ۀسایسلاو : ۀمامالا 

مود هفیلخ  هقیدص و  ترضح  نایم  یظفل  يریگردو  يزوس  شتآ  لئاسو  ندروآ   . 3

ۀلیتف هعمو  رمع  ءاجف  عیابی ، ملف  ۀعیبلا  دیری  ( مالسلا هیلع  ) یلع یلإ  لسرأ  رکبابأ  ّنإ  نوع : نبا  نعو  یمیتلا  نامیلـس  نع  هدانـساب  يرذالبلا :
كوبأ . هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذو  معن : لاق  یباب ؟ ّیلع  ًاقرحم  كارتأ  باطخلا ! نبای  ۀمطاف : تلاقف  بابلا ، یلع  ۀمطاف  هتّقلتف 

. 1/586 فارشالا : باسنا 
تئجأ باطخلا ؟ نبای  نیأ  یلإ  تلاقو : اهنع  هّللا  یـضر  ۀمطاف  هتیقلف  رادـلا ، مرـضی  نأ  یلع  ران  نم  ءیـشب  رمع  لبقأف  لاق ... : ءادـفلا : وبأ 

معن . لاق : انراد ؟ قرحتل 
.1/164 ءادفلا : یبأ  خیرات 

ۀمطاف تیب  یف  اودعقف  ریبزلاو  سابعلاو  یلع  اّمأف  ةدابع ، نب  دعـسو  ریبزلاو ، سابعلاو ، ّیلع  رکب : یبأ  ۀعیب  نع  اوفّلخت  نیذلا  ّهبر : دبع  نباو 
مرـضی نأ  یلع  ران  نم  سبقب  رمع  لـبقأف  مهلتاـقف . اوبأ  نإ  هل : لاـقو  ۀـمطاف  تیب  نم  اوجرخیل  باـطخلا  نب  رمع  رکب  وبأ  مهیلا  ثعب  یّتح 

معن . لاق : انراد ؟ قرحتل  تئجأ  باطخلا ! نبای  تلاقف : ۀمطاف  هتیقلف  رادلا  مهیلع 
. ۀثیدحلا ضایرلا  ۀبتکم  ۀعبط  ، 5/12: دیرفلا دقعلا 

هرهاط هقیدص  ترضح  هب  مود  هفیلخ  هلمح   . 4

اوقرحإ حیـصی : رمع  ناکو  اهنطب  نم  نینجلا  تقلأ  یّتح  ۀعیبلا  موی  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  نطب  برـض  رمع  ّنإ  ظحاجلا : نع  یناتـسرهشلا :
مالسلا .) مهیلع  ) بنیزو نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  ّیلع  ریغ  رادلا  یف  ناکامو  اهیف ، نمب  اهراد 

. ۀفرعملا راد  توریب ، ۀعبط  . 1/57 لحنلاو : للملا 
ًانسحم . تطقسأ  یّتح  بابلاب  ءاسنلا  ةدّیس  اوطغضو  ًاهرک ، هنم  هاوجرختساو  هباب ، اوقرحأو  هیلع  اومجهف  يدوعسملا : لاق 

.143: ۀیصولا تابثا 
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نسحمب . تطقسأ  یّتح  ۀمطاف  سفر  رمع  ّنإ  ینالقسعلا : رجح  نبا  لاق 
.1/268: نازیملا ناسل 

اهنطب . نم  نسحملا  تقلأ  یّتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برض  رمع  ّنإ  يدفصلا : لاق 
.5/347 تایفولاب : یفاولا 

 : تسا دنوادخ  بضغ  ربمایپ  بضغ  ربمایپ و  بضغ  همطاف ،  بضغ  هک  تسا  هدش  لقن  هعیش  تنس و  لها  قیرط  زا  یناوارف  تایاور 
ثیدح اذه  كاضرل .  یضریو  کبضغل ، بضغی  هّللا  ّنإ  : » ۀمطافل ملسو  هلآو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع  هّللا  یضر  یلع  نع 

هاجرخی .  ملو  دانسإلا  حیحص 
ریبکلا مجعملا  ، 119 یبالودلل : ۀیوبنلا  ةرهاطلا  ۀیرذلا  ، 5/363 كاحضلل : یناثملاو  داحآلا  ، 9/203 دئاوزلا : عمجم  ، 3/153 كردتسملا :

،3/156 قشمد :  ۀنیدم  خیرات  ، 2/351 يدع : نب  هّللادبعل  لماکلا  ، 178 یفنحلا : يدنرزلل  نیطمسلا  ررد  مظن  ، 22/401 ، 1/108 یناربطلل :
لبس ، 21/392 بیذهتلا : بیذهت  ، 8/265،266 ۀباصإلا : ، 2/492  : لادتعالا نازیم   2/141 ، 2/140 دادغب : خیرات  لیذ  ، 5/522  : ۀباغلا دسأ 

 . 44 / 11 یماشلا : یحلاصلل  داشرلاو  يدهلا 
ینبضغأ .  اهبضغأ  نمف  یّنم  ۀَعَْضب  ۀمطاف  : » لاق ملسو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  ّنأ  ۀَمَرْخَم  نب  رَوْسِملا  نع 

. ملسو هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َِۀباَرَق  ُِبقاَنَم  باب  ب 12 ـ  ۀباحصلا ، لئاضف  باتک  ح 3714 ،) ص 710 ، ، ) يراخبلا 4/210 حیحص 
اَهاَذآ .  اَم  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ  : » ملسو هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  لاق  ۀمرخم  نب  روسملا  نع 

ُةَالَّصلا اَْهیَلَع  ِِّیبَّنلا  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِلـِئاَضَف  باـب  ب 15 ـ  مهنع ، یلاعت  هللا  یـضر  ۀباحـصلا  لـئاضف  باـتک  ح 6202 ) ملـسم 7/141  حیحص 
 . ُمَالَّسلاَو

اهنآ زا  زگره  دوب و  كانبضغ  شاهتسد  راد و  هفیلخ و  تسد  زا  رمع  رخآ  ات  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هک  تسا  خیرات  تایعطق  زا  و 
 . دشن یضار 

 : دسیونیم يراخب  لیعامسا  نب  دمحم 
تیفوت . یتح  هترجاهم  لزت  ملف  رکب  ابا  ترجهف  ملسو  هیلع  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  تبضغف 

ش 2862. ، 4/42 يراخبلا : حیحص 
رخآ ات  ار  ود  نآ  هک  تفگ  اهنآ  هب  ارهز  ترـضح  دـندمآ ،  ارهز  ترـضح  تاقالم  هب  رمع  رکبوبا و  یتقو  يرونید ،  هبیتق  نبا  لقن  رب  انب 

 . درک دهاوخ  نیرفن  شزامن  ره  زا  سپ  رمع 
اهیّلصأ .  ةالص  ّلک  یف  کیلع  هّللا  ّنوعدأل  هّللاو 
ص 31. يریشلا ج 1 ، قیقحت  ۀسایسلاو ، ۀمامإلا 

کی لقن  هب  طقف  ام  تسا .  یعطق  تسا ،  باطخلا  نب  رمع  اهیلع ،  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لتاق  هک  نیا  هعیـش ،  تایاور  هاگدـید  زا  اـما 
 : مینکیم افتکا  تیاور 

ادحأ عدت  ملو  ادیدش ،  اضرم  کلذ  نم  تضرمو  انسحم  تطقـسأف  هرمأب ،  فیـسلا  لعنب  اهزکل  رمع  یلوم  اذفنق  نأ  اهتافو :  ببـس  ناکو 
اهیلع .  لخدی  اهاذآ  نمم 

و دز .  شریشمش  فالغ  اب  ار  ترضح  نآ  وا ،  روتسد  هب  رمع  مالغ  ذفنق  هک  تسا  هدوب  نیا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  تداهـش  ببس 
وا هک  ار  ینانآ  زا  کی  چیه  هب  دندوب ،  ضیرم  هک  یتدم  رد  دنوش .  ضیرم  ادیدش  ارهز  ترضح  دوش و  طقس  نسحم  هک  دش  ببـس  نیا 

دادن .  تاقالم  زاجا ? دندوب ،  هدرک  تیذا  ار 
 - 418  ، 374  - 371 بصاونلا :  بلاثم   . 2  . 295  - 290  / 30 یناپمکلا ، )  ط   ) 232  - 230  / 8 راونألا :  راحب  هنع  ۀمامإلا ج 2 ،  لئالد 
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 . 109 رشع :  يداحلا  بابلا  حرش  یف  رظنلا  حراطم   . 4  . 25  / 3 میقتسملا :  طارصلا   . 3  . 419

ءافلخ زا  ارهز  ترضح  مشخ 

دیوگیم : سمخ  باتک  رد  دیوگیم . نخس  نیتسخن  هفیلخ  هب  تبسن  همطاف  مشخ  زا  دوخ ، حیحص  ياج  ياج  رد  يراخب  ( 1
(1  ) ْتَیِّفُوت یتح  ُهترجاهم  لزت  ملف  رکبابأ  ْترجهف  هَّللالوسر  ُتنب  ُۀمطاف  ْتبضغف 

تشذگرد هک  يزور  ات  هکراتم  نیا  تفگ و  كرت  ار  وا  دش و  نیگمشخ  رکبیبا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف 
تشاد . همادا 

دسیونیم : ضئارف  باتک  رد 
(2  ) تتام یّتح  همّلکت  ملف  ُۀمطاف  هترجهف 

تفگن . نخس  وا  اب  تشذگرد  هک  يزور  ات  تفگ و  كرت  ار  رکبیبا  همطاف ،
دیوگیم : ربیخ  يهوزغ  باب  رد  يزاغم  باتک  رد 

(3  ) ْتَیِّفُُوت یَّتح  هْمِّلَُکت  ملَف  ُْهترَجَهَف  کلذ  یف  رکبیبأ  یلَع  ُۀمطاف  ْتَدَجَوَف  ًاْئیَش  اهنِم  َۀَمِطاف  یلإ  َعَفْدَی  ْنأ  رکبوبأ  یبَأَف 
زا همطاف  تهج  نیا  زا  دهدب  همطاف  هب  يزیچ  هداهن  ثرا  هب  وا ) ریبعت  هب   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هچنآ  زا  دیزرو  ابا  رکبوبا 

تفگن . نخس  وا  اب  تشذگ  رد  هک  يزور  ات  دش و  نیگمشخ  تحاران و  رکبوبا ،
نیگمشخ هفیلخ  هب  تبـسن  تسادخ ، مشخ  يدونـشخ و  يهیام  وا  مشخ  يدونـشخ و  هک  سک  نآ  هک : تسا  یکاح  تایاور  نیا  عومجم 

تسا . هدوب  یقاب  تلاح  نیا  رب  شیوخ  رمع  نایاپ  ات  هدوب و 
ارهز تیمولظم  الماک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  یمارگ  تخد  ناهنپ  ربق  راـنک  رد  مالـسلاهیلع  ناـنمومریما  نانخـس  زا  ( 2

دیاشگیم : لد  يهدقع  نینچ  نیا  ادخ  لوسر  هب  باطخ  شرسمه  كاپ  تبرت  رانک  رد  هک  اجنآ  ددرگیم . راکشآ  مالسلااهیلع 
(4 . ) ُرکّذلا کنم  ُلخی  مل  ُدهعلا و  لطی  مل  اذه و  لاحلا ؛ اهِربختسا  لاؤّسلا و  اهِفحأف  اهمضه ، یلع  کتّمُأ  ُرفاضتب  ُکتنبا  کئّبُنتس 

هدرپ یب  وا  زا  ار  يو  تشذگرـس  دـندوب . هدرک  عامتجا  يو  هب  ندرک  متـس  رد  هنوگچ  وت  تما  هک  تخاس  هاـگآ  ار  وت  ترتخد  يدوز  هب 
دایز ياهلصاف  نادنچ  وت  تایح  نامز  اب  زونه  هک  یلاح  رد  دش  نینچ  نیا  دهد .) حرـش  وت  يارب  ار  ارجام  ات   ) نک چیپ  لاوس  ار  وا  سرپب و 

تسا . هدیدرگن  شومارف  تدای  تسین و 
هناگی نفد  عییـشت و  مسارم  تشاد  اج  هک  یلاح  رد  دش . رازگرب  نارگید  ندرک  ربخ  نودـب  و  ( 5  ) هنابش مالـسلااهیلع  ارهز  نفد  مسارم  ( 3
یشخب راصنا ، یباحص و  ددرگ و  رازگرب  روخ  رد  یهوکش  اب  نیملسم  يهماع  طسوت  وا ، سک  نیرت  کیدزن  نیرتبوبحم و  ربمایپ و  رتخد 

اما تشاد !؟ هطـساو  یب  دنزرف  دـنچ  ربمایپ ، رگم  دـننک . ادا  يو ، یمارگ  رتخد  رکیپ  هب  هتـسیاش  مارتحا  اب  ار  شیوخ  رب  ربمایپ  میظع  قح  زا 
ربـق مه  زونه  درپـس . كاـخ  هب  مولعماـن ، ياهطقن  رد  بش و  لد  رد  ار  شیوخ  زیزع  رکیپ  مالـسلاهیلع ، یلع  ناـیقتم  يـالوم  دـشن و  نینچ 

. دنراگنایم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  رتخد  همطاف  ربق  ار  دسا  تنب  همطاف  ربق  دراوان ، دارفا  تسا و  ناهنپ  همطاف 
يارب دـناوتیم  هک  دوب  یحو  يهناـخ  هب  ناـمجاهم  ییوخ  ژد  هب  هناربدـم  ضارتعا  یعون  ارهز - يهناـمرحم  نفد  نفک و  لـمع - نیا  دوخ 

دهد . تسد  هب  تقیقح ، زا  قیقحت  لباق  یخن  رس  ار  ناهوژپ  قح  و  دشاب . راد  انعم  ناگدنیآ 
تسا . رایسب  دروم  نیا  رد  نخس  دنچ  ره  مینکیم  هاتوک  ار  نخس  نماد  اجنیا  رد 

دمحم لا  دمحم و  قح  ملظ  ملاظ  لوا  نعلا  مهللا 
 : دانسا

یفنحلا دمحا  دیمحلادبع  يهبتکم  پاچ  ، 78 / 4 سمخلا ، ضرف  باب  يراخبلا ، حیحص  ( 1
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هقدص 8/149 انکرت  ام  ثرون  ملس ال  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا ، لوق  باب  ضئارفلا ، باتک  يراخبلا ، حیحص  ( 2
ربیخ هوزغ  باب  يراخبلا ، حیحص  ( 3

يهبطخ 202. هغالبلاجهن ، ( 4
. تسا خیرات  تاملسم  زا  نارگید ، ندرک  ربخ  نودب  بش  همین  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نفد  ( 5

؟  دندش یضار  رکبوبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هرخالاب  ایآ 

هب هرخالاب  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دـندرک و  تعیب  وا  اب  هرخالاب  دـندرکن  تعیب  رکبوبا  اب  ادـتبا  رد  هک  هورگ  نیا  دوش  هتفگ  رگا 
؟  دیئوگ یم  هچ   ( هیلهاجلا هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  ملو  تام  نم   : ) هک دندوب  هدینش  ربمایپ  زا  ناشیا  اریز  داد  تیاضر  تعیب 

نبادعس مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  هلمج  زا  دند  رکن  تعیب  رکبوبا  اب  رمع  رخآ  ات  هورگ  نیا  زا  یخرب  هکلب  تسین  نینچ  الوا  خساپ 1 : 
 . هدابع

(1  ) دنتفگن نخس  نانآ  ابو  هدرک  رهق  رمع  رکبوبا  اب  رمع  رخآ  ات  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  یخیرات  كرادم  دانتسا  هب  خساپ 2 : 
لسغ ود  نیا  مشچ  زا  رودو  هنابش  هک  دندومن  تیصو  هکلب  دندشن !  یضار  زگره  ود  نیا  زا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  اهنت  هن  خساپ 3 : 

ربق هک  دربب  لاؤس  ریز  ار  رکبوبا  تموکح  تعیب و  تیعورـشم  هراومه  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  ات  دـنامب  یفخم  وا  ربق  دـنوش و  نفد  نفک و  و 
؟؟؟  تسا یفخم  ارچ  ًالوصا  تساجک و  ادخ  لوسر  رتخد  اهنت 

ماجنا روز  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  تعیب  ارچ  سپ  دندش !  یضار  ًاتیاهن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  لاحم  ضرف  رب  خساپ 4 : 
 ( 2  () فنعلا فنعاب  هب  ینتئا  تفگ (  داتسرف و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  یپ  رد  ار  رَمع  لوا  هفیلخ  دش ، 

, دنا هدرک  نصحت  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  هک  یتعیب  نیفلاخم  هکیتروص  رد  دـندرک  دـیدهت  ارچ  تسا  نینچ  رگا  خساپ 5 : 
(3  ) دیشک دنهاوخ  شتآ  هب  ار  هناخ  دننکن ,  تعیب  دنوشن و  جراخ  هناخ  زا  رگا 

دوخ راک  زا  هراومه  رمع  رخآ  رد  ارچ  هدرک !  بسک  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تیاضر  رکبوبا  اتیاهن  هک  تسا  نینچ  رگا  خساپ 6 : 
(4  () برحلا یلع  نلعا  ول  همطاف و  تیب  فشکا  مل  ینتیل   ) تفگ یم  درک و  یم  ینامشپ  راهظا  ترضح  هناخ  رد  نتسکش  رد 

رد هچنانچ  دـننک ؟  یم  راختفا  نآ  هب  دنرامـش و  یم  وا  لضف  لیلد  ار  رمع  ینکـش  تمرح  نیا  تنـس  لها  ارچ  تسا  نینچ  رگا  خساپ 7 : 
 ) تسا هتفگ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع  هک  ینخس   , رمع حدم  رد  يرعـش  رد  بهذم  ینـس  لین  میهاربا  ظفاح  طسوت  هدش  هدورـس  رعش 

(5  ) دنادم رمع  يراوگرزب  لیلد  نخس  نیا  و  دشاب ) نآ  رد  یفطصم  رتخد  رگا  یتح  ینک  تعیب  ات  مشکم  شتآ  هب  ار  تا  هناخ 
دنک و ریقحت  اروا  ات  دشکم  وا  خر  هب  ار  ترضح  ندرک  تعیب  هویش  دسیون و  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  هب  يا  همان  هیواعم  خساپ 8 : 

ارم یتساوخ  وت  هیواعم  يا  دیوگ  یم  وا  هب  خساپ  رد  ترـضح  و  يدرک !  تعیب  ات  دنتخادنا  تا  ینیب  هب  نامـسیر  نارتش  دـننام  دـیوگ  یم 
تیمولظمو و  يدرک !  حدم  ارم  نم  تعیب  یگنوگچو  خیرات  زا  هطقن  نیا  ندرک  نشور  اب  وت  هک  يدـشن  هجوتم  ینک و  تمذـم  يا  هنوگب 

(6  ) يداد ناشن  ارم 
تفلاخم زونه  دنک !  تعیب  ات  دش  هدیناشک  دجسم  هب  نامسیر  اب  روز و  هب  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  میناد  یم  خساپ 9 : 

ادخ و هدنب  تروص  نیا  رد  تفگ  ترـضح  مینز !  یم  ار  تندرگ  هک  دـنتفگ  اهنآ  دـینک ؟  یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  هک  تفگ  درک و  یم 
اب ترـضح  هرخالاب  میراد  داقتعا  زونه  ایآ  ( 7  ) هن ادخ  لوسر  ردارب  اما  يرآ و  ادخ  هدـنب  دـنتفگ  نانآ  دـیا !  هتـشک  ار  ادـخ  لوسر  ردارب 

دش !  یضار  نانآ  زا  ای  درک و  تعیب  نانآ 
: دانسا

تیاور نیا  لیذ  هدش  هئارا  ردآ س  رد  هللا –  لوسر  هکرت  یف  جم  ثیدح 1609 /  باب 44 / رسلا  باتک  ج4/ص158 –  يذمرت / ننس   ( 1
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تسا  هدش  هراشا  رت  قیقد  بلطم  نیا  هدمآ  مود  سردآ  لیذ  رد  هحفص 127  رد  هک  يراخب  حیحص  زا  رگد  تیاور  و 
هفیقسلا رما  باب  ج2/ص269   / فارشالا باسنا   ( 2

یقرو ص 129 اپ  هرامش 1  رد  اه  سردآ  ریاس  ج4/ص259- دیرفلا /  دقع  يرجه –  لاس 11  ثداوح  ص202  ج3 / يربط /  خیرات   ( 3
تسا  هدمآ  مود  دلج  تاهبش  هب  خساپو  مخ  ریدغ  باتک 

یبا با  رمع –  هفالختـسا  رکذ  ج3/ص430  يربط /  خـیرات  مهخیراوت –  افلخلا و  یف  هیناثلا  هدجـسعلا  ص268 /  / ج4 دیرفلا /  دـقع   ( 4
هب خساپو  مخ  ریدغ  باتک  یقرو ص 129  اپ  هرامش 3  رد  اه  سردآ  ریاس  ص171 -  ج2 / لامعلازنک /  بختنم  ج6/ص51 –  دیدحلا / 

تسا  هدمآ  مود  دلج  تاهبش 
ص82 ج1 /  / میهاربا ظفاح  ناوید   ( 5

ج5/186  / دیدحلا یبا  نبا  ج1/ص399 –   / برعلا لئاسر  هرهمج  باتک  هیواعم –  یلا  هاتک  باتک 28 / لئاسر /  تمسق  هغالبلا  جهن   ( 6
همطاف همجرت  ج4/ص115   / هلاحک رمع  اسنلا  مالعا  یلع –  هعیب  تناک  فیک  ص13  ج1 / هیبیتق /  نبا  هسایسلا  همامالا و   ( 7

ریذپانراکنا یتقیقح  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهش 

همدقم

مالسا خیرات  ملسم  ياهدادیور  زا  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  تداهـش  زا  سپ  تلاسر ، نادناخ  هب  متـس  ملظ و 
وگزاب ياهنوگ  هب  ار  قیاقح  اهراشف  اهتیدودحم و  مامت  اب  ناراگن  خیرات  ناثدحم و  دومن ، دیدرت  کش و  نآ  هرابرد  ناوتیمن  هک  تسا 

دنا . هدومن  دای  روآدرد ، خلت و  ثداوح  نآ  زا  هدرک و 
دسیونیم : ( 436 - 355  ) یضترم فیرش 

رب اسب  هچ  یلو  دندرکیم ، لقن  لماک  تروص  هب  دندینـشیم  دروم  نیا  رد  ار  هچنآ  تنـس  لها  ناسیون  خـیرات  ناثدـحم و  راک ، زاغآ  رد 
.) ?( دندرک يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  سپ  دنتشگ  فقاو  دندومنیم  لقن  هک  ییاهزیچ  زا  یخرب  رد  یتالاکشا 

همان خساپ  رد  نانمومریما  دندرب و  دجسم  هب  تعیب  يارب  هدننز  رایـسب  تروص  هب  ار  مالـسلاهیلع  نانمومریما  هک  نیا  زا  رتالاب  يرهم  یب  هچ 
هب مدش . هداد  قوس  تعیب  يارب  شکرس  رتش  ناسب  نم  هک  یتفگ  دسیونیم : نینچ  دوب ، هدرک  هراشا  عوضوم  نیا  هب  نآ  رد  هک  )? هیواعم )

یناملـسم رب  زگره  يدرک . اوسر  ار  دوخ  اما  ینک  میاوسر  یتساوخ  يدوتـس و  رما  عقاو  رد  یلو  ینک  داقتنا  نم  زا  یتساوخ  دنگوس ، ادخ 
.) ?( دوش عقاو  مولظم  هک  تسین  داریا 

تسین . يرگید  زیچ  ناهاگآان ، لافغا  نادجو و  بیرف  زج  لئاسم  نیا  رد  دیدرت  کش و  عون  ره  نیاربانب ،
هدیدرگ و رشتنم  تداهش  يهناسفا  ات  تدالو  زا  ناونع  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  نوماریپ  ياهلاقم  تالجم ، زا  یکی  رد  اریخا 

درادنپ . هناسفا  تفالخ ، تالماع  يهلیسو  هب  ار  ناهج  نانز  رورس  تداهش  دزرو و  راکنا  ار  یخیرات  قیاقح  ات  دوب  هدومن  یعس  هدنسیون 
نیا رد  یلو  دـش ، ، هداد  نآ  هب  زجوـم - یلو  نشور - نقتم و  رایـسب  خـساپ  ءاـملع ،  زا  یخرب  فرط  زا  نآ - راـشتنا  زا  سپ  هناتخبـشوخ -

 . دوش هئارا  يرتشیب  كرادم  تسا  هدش  یعس  هلاسر ،
روخ رد  هفیقـس  زا  سپ  زوسناج  خلت و  ثداوح  حیرـشت  هتفرگ و  ار  لیـصفت  ياج  لامجا ، زین  هلاسر  نیا  رد  هک  میفرتعم  زین  ام  همه  نیا  اب 

. دجنگیمن هلاقم  ود  ای  کی  رد  زگره  تسا و  هدرتسگ  یباتک 

عیفر ياه  هناخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 729 

http://www.ghaemiyeh.com


یلاعت : هللا  لاق 
/ ?? ( رون .) ِلاَصَْألاَو ِّوُدُغلِاب  اَهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  نَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف 

هدرب اهنآ  رد  ادـخ  مان  هک  ییاههناخ  دـنرب ، الاب  ار  نآ  ياـهراوید  هدومرف ، نذا  دـنوادخ  هک  داد  رارق  ییاـههناخ  رد  غورف ) رپ  غارچ  نیا  ) 
دنیوگیم . وا  حبست  هنآ  رد  ماش  حبص و  دوشیم و 

نآ میرکت  مارتحا و  هک  دشابیم  هیآ  نیا  نشور  قیداصم  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  تیب  هک  درک  دـهاوخ  تباث  ینـشور  هب  هدـنیآ  ياهثحب 
رارق کـته  دروـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  تشذـگ  رد  زا  سپ  تیب  نیا  هنافـساتم  یلو  تسا ، یناملـسم  ره  يهـفیظو 

تفرگ .
رید چـیه  يارب  هک  ياهنوگ  هب  دزاسیم  نشور  ار  ترـضح  نآ  يهناـخ  تمرح  کـته  تیعقاو  یعطق ، كرادـم  رداـصم و  اـب  هلاـسر  نیا 

. دنامیمن یقاب  دیدرت  کش و  ياج  يرواب ،

ربمایپ تداهش  زا  سپ  یمالسا  هعماج 

میلست و نامیا و  ياههیاپ  داد و  رارق  گرزب  یناحتما  يهتوب  رد  ار  یمالـسا  هعماج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  تشذگرد 
رد هک  ییاههنیک  اههدـقع و  خـیرات ، زا  ساسح  يههرب  نآ  رد  تخاس ، راکـشآ  الماک  مالـسا ، عورف  لوصا و  هب  تبـسن  ار  دارفا  شریذـپ 

فدـه هب  راصنا ، رجاهم و  زا  یهورگ  یهاوخ  مالـسا  هک  دـیدرگ  نشور  تشگ و  نایع  دوب ، هدـش  ناهنپ  تلاسر ، ماقم  زا  فوخ  هاگناهن 
رد ناشیویند  عفانم  اب  هک  دنتـسه  اریذـپ  اجنآ  ات  ار  ادـخ  نید  ناـنآ ، تسا و  هتفرگ  ماـجنا  يویند  بصاـنم  تاـماقم و  هتـشر  کـی  هب  لـین 

دشابن . كاکطصا 
فرط کی  زا  درکیم : دیدهت  جراخ ، لخاد و  زا  گرزب ،  رطخ  ود  ار  یمالسا  هعماج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تداهـشزا  سپ 

هک یعقوم  نایفـسوبا - اذـل  دزیرورف ، نورد  زا  ماظن  ات  دوب  لخاد  رد  بوشآ  هنتف و  داجیا  ددـص  رد  تدـش  هب  مجنپ  نوتـس  قاـفن و  بزح 
تعیب نیملـسم  يهفیلخ  ناونع  هب  وت  اب  ات  هدـب  ار  دوخ  تسد  تفگ  دز و  ار  ماما  يهناخ  رد  دادیم - لسغ  ار  ربمایپ  كراـبم  دـسج  ماـما ،

مرحمان يهنیس  رب  در  تسد  دوب ، هاگآ  وا  ءوس  تین  زا  هک  ماما  مزاس ! بوکرـس  دوخ  يهلیبق  يورین  اب  ار  یلامتحا  تفلاخم  عون  ره  منک و 
دومرف : دز و 

.) ?( کتحیصن یف  انل  ۀجاح  ال  ًاّرش ، مالسإلا  َتیغب  ام  لاط  هَّللا  ّکنا و  و  هنتفلا ، ّالإ  اذهب  َتدرأ  ام  هَّللاو 
يزاین یهاوخ  ریخ  هب  ار  ام  يدوب ، يدب  رـش و  ناهاوخ  مالـسا  يارب  هتـسویپ  يرادن و  بوشآ  هنتف و  داجیا  زج  یفده  وت  دـنگوس  ادـخ  هب 

 . تسین
ار هنیدم  رتدوز  هچ  ره  وا  نارای  دوب  هداد  روتـسد  هک  ربمایپ  نامرف  يارجا  رد  اریز  تفرگیم ، توق  نایمور  هلمح  لامتحا  رگید ، فرط  زا 

رتسب رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دوب و  هدش  للعت  ادمع  دننک ، كرت  ینونک ) ماش   ) مور نیمزرـس  مزع  هب 
دوب : هداد  رارق  دوخ  نیرفن  لومشم  ار  نامرف  نیا  زا  ناگدننز  زاب  رس  يرامیب ،

.) ?) ْهنَع َفَّلََخت  نَم  ُهَّللا  َنََعل  ۀَماسُأ ، َشیج  اوُزِّهَج 
دنشاب . رود  ادخ  تمحر  زا  نآ  زا  نافلختم  دیزاس ، تکرح  هدامآ  ار  هماسا  هاپس 

یمالـسا تموکح  رتچ  ریز  زا  نوگانوگ  نیوانع  هب  دنتـساوخیم  هدـش و  هدـنز  برع  لیابق  زا  یخرب  رد  يرگیغاـی  حور  نیا ، زا  هتـشذگ 
دننک . يراد  دوخ  هریغ  تاکز و  تخادرپ  عون  ره  زا  ات  دنیآ  نوریب 

ماجنا ریدغ  نیمزرس  رد  وا  اب  هک  یتعیب  زا  ضامغا  نارگ و  اتدوک  اب  تاشامم  زج  ياهراچ  ماما  زاس ، تشونرس  صاخ و  طیارـش  نینچ  رد 
لمع يهماـج  یجراـخ  نمـشد  قاـفن و  بزح  تاـیونم  اـسب  هچ  دـیزرویم  رارـصا  دوخ  ملـسم  قح  ظـفح  رب  رگا  تشادـن و  دوب ، هتفرگ 
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دوخ هچنانچ  دریگب . ار  یگرزب  يهنتف  ولج  دـنک و  تاشامم  اـهيراک  فـالخ  اهینکـش و  نوناـق  لـباقم  رد  دـش  راـچان  اذـل  دیـشوپیم ،
دراد : هراشا  هتکن  نیا  هب  شنانخس  رد  نانمومریما 

مل نإ  ُتیشخف  َمَلَس  َو  هلا  ْهیَلَع و  ُهَّللا  ّیَلَص  دّمحم  ِنید  ِقْحَم  یلإ  نوعدی  ِمالسإلا  نع  ْتعجر  دق  سانلا  َۀعجار  ُتیأر  یّتح  يدی  ُتکسماف 
. ) ?( لئالق مایأ  عاتم  یه  اّمنإ  یّتلا  مکتیالو  توف  نم  مظعأ  َّیلع  هب  ۀبیصملا  نوکت  ًامده  وأ  ًاملث  هیف  يرأ  نأ  هَلهأ  ُمالسإلا و  رُصنأ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  دنهاوخیم  هتشگزاب و  مالـسا  زا  یهورگ  مدید  دوخ  مشچ  هب  هک  نیا  ات  مدراذگ  تسد  يور  رب  تسد 
امـش رب  هزور  دنچ  تموکح  يدوبان و  دهاش  دیاب  منکن  يرای  ار  ناناملـسم  مالـسا و  رگا  مدیـسرت  هک  دوب  اجنیا  رد  دـنزاس ، دوبان  ار  ملس 

. تسه هدوب و  رتمهم 

هفیقس رد  یتسشن 

وا نفد  لحم  رد  ادخ  لوسر  نارای  دوب و  هدشن  زاغآ  نیفکت  لیسغت و  مسارم  تشاد و  رارق  نیمز  يور  رب  یمارگ  ربمایپ  رّهطم  دسج  زونه 
ینب هفیقـس  زا  هدعاس ، نب  میدُع  ّيدُع و  نب  نعم  ياهمان : هب  رفن  ود  ناهگان  هک  دوب  ناریح  اهدرخ  نایرگ و  اهمـشچ  دندرکیم و  وگتفگ 

ار ربخ  نیا  دـننک ! تعیب  ادـخ  لوسر  يهفیلخ  ناونع  هب  هدابع  نب  دعـس  اب  دـنهاوخیم  هدـمآ و  مه  درگ  راـصنا  هک  دـندروآ  ربخ  هدـعاس 
. دش راصنا  عامتجا  لحم  راپسهر  دزاس ، هاگآ  دوخ  فده  زا  ار  یـسک  هکنیا  نودب  هدیبعوبا ، رمع و  هارمه  وا  دنتفگ و  رکبیبا  هب  هتـسهآ 

روآدای مالـسا ، هب  ار  راصنا  تامدخ  دوب و  ینارنخـس  لوغـشم  جرزخ ، يهلیبق  سیئر  هدابع ، نب  دعـس  هک  دندیـسر  هفیقـس  هب  یعقوم  نانآ 
دشیم .

، دـندش زوریپ  درکیمن  زواجت  رفن  جـنپ  زا  یلقن  هب  انب  رفن و  هس  زا  هک  کچوک  تیلقا  کی  هنوگچ  هک  نآ  هفیقـس و  تشذگرـس  حیرـشت 
ماکان يارب  راـصنا  زا  سوا  هلیبق  سیئر  هک  دـش  نیا  هجیتن  ماجنارـس  تسین . نآ  ییوگزاـب  ياـج  هلاـقم  نیا  رد  تسا و  هدرتسگ  لـصفم و 
هفیقس هدرک و  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  هفیقـس ، رد  رـضاح  نیرجاهم  زیچان  تیلقا  رما ، نیا  یپ  رد  درک و  تعیب  رکبوبا  اب  نایجرزخ  ندراذگ 

يهزانج دش ، وحم  اهدای  اههرطاخ و  زا  هچنآ  دندش و  لوغشم  دارفا  زا  يریگتعیب  هب  دجسم  هار  همین  رد  دنتفگ و  كرت  دجسم  مزع  هب  ار 
دوب ! ترضح  نآ  رب  زامن  نفک و  نفد و  مسارم  ربمایپ و 

زا ياهدـع  دوـخ و  دـندرپس و  كاـخ  هـب  ار  ربماـیپ  رهطم  رکیپ  رجاـهم ، مشاـه و  ینب  زا  یهورگ  ساـبع و  هارمه  مالـسلاهیلع  ناـنمومریما 
دندوب . تیلقا  هورگ  ياهیهاوخ  ماقم  اهيریگ و  تعیب  يهنحص  دهاش  نادنمهقالع ،

ینب ماجنارـس ، ات  دنریگب  تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دیدهت  باعرا و  اب  دنتـشاد  رارـصا  یلو  دـندیزرویم  افتکا  رادـقم  نیمه  هب  شاک  يا 
. دراد مرش  نآ  نایب  لقن و  زا  ملق  هک  داد  خر  یخلت  ياهدادیور  عقوم ، نیا  رد  دنیامن . تعیب  زین  مشاه 

هفیقس زا  جورخ  زا  سپ  ياهدادیور 

هفیقس زا  جورخ  زا  سپ  ياهدادیور 

اب هفیقس  زا  جورخ  زا  سپ  خلت  ثداوح  رانک  زا  هک  دناهدیشوک  یسابع  يوما و  يافلخ  زا  رثاتم  ناگدنـسیون ، زا  یهورگ  خیرات ، لوط  رد 
زا داقتنا  عون  ره  دش و  هدیناشوپ  تمصع  سابل  ربمایپ ، يهباحـص  مادنا  رب  نامز  رورم  اب  صخالاب ، دننکن  وگزاب  ار  نآ  دنرذگب و  توکس 

دنرادرب : تقیقح  يور  زا  هدرپ  يدح  ات  دنتسناوت  هورگ  ود  نایم  نیا  رد  یلو  دیدرگ ! هارمه  دادترا ، بسچرب  اب  اهنآ 
مشاه ینب  عامتجا  ندز  مه  هب  تعیب و  ذخأ  يارب  هک  نیا  دننک و  نایب  ار  افلخ  دصق  ءوس  طقف  هک  دنتـشاد  تماهـش  اجنآ  ات  یهورگ  فلا :
يراد دوخ  تمـسق  نیا  نایب  زا  هن ؟ اـی  داد  خر  زین  ياهثداـح  هک  نیا  اـما   ) دـنتفر شیپ  ناـنآ  اـب  گـنج  زرم  اـت  مالـسلاهیلع  یلع  هناـخ  رد 
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( دندومن
رتخد دش و  هدیشک  شتآ  هب  هناخ  هک  دندوزفا  دندش و  روآدای  زین  ار  يدعب  ثداوح  دندوب  رادروخرب  يرتشیب  تماهش  زا  هک  یهورگ  ب :

دیدرگ . طقس  تشاد  محر  رد  هک  يدنزرف  تشگ و  مودصم  ربمایپ 
تیعقاو زا  رود  يراظتنا  دنـسیونب ، هدرپ  یب  ار  قیاـقح  عون  نیا  تفـالخ ، راـبرد  ناریگب  قوقح  اـی  اـفلخ  نادـنمهقالع  هک  نیا  راـظتنا  هتبلا 

تسا . هتشگ  نشور  تقیقح ، يهرهچ  هدنامن و  ناهنپ  خیرات  رد  قیاقح  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ،
تسا نشور  مینکیم و  لقن  ار  یصوصن  دناهدوب  تماهـش  ياراد  يدح  ات  هک  تنـس  لها  ناثدحم  ناخروم و  زا  هدرـشف ، ثحب  نیا  رد  ام 
يهبنج هتفر و  رتالاب  رتاوت  دـح  زا  ارجام  مییازفیب  هدـش  داـی  ناثدـحم  ناـخروم و  يهتفگ  رب  ار  هعیـش  ياـملع  صوصن  تاـیاور و  رگا  هک 

تفای . دهاوخ  ملسم  عوطقم و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد  يهرابرد  ياهلاقم  نآ ، تایعقاو  زا  امن  لفاغ  اـی  مالـسا  حیحـص  خـیرات  زا  هاـگآان  يدرف  اریخا 
هب هتفرگ و  ماجنا  ترضح  نآ  يهرابرد  هک  یتمرح  یب  تسا  هدیشوک  هناحوبذم  ترضح ، نآ  لیاضف  بقانم و  رکذ  زا  سپ  هتشون و  ملس 

دزرو . راکنا  ار  تسا  هدش  یهتنم  ناشیا  تداهش 
هنیمز نیا  رد  یخیرات  قیاقح  زا  یـشخب  نایب  هب  هک  میدـش  نآ  رب  دوب ، خـیرات  نشور  فیرحت  قادـصم  هلاقم ، نآ  زا  یـشخب  هک  اـجنآ  زا 

دنهدیم : لیکشت  ریز  تاکن  هلاقم ، نیا  رد  ار  ام  نخس  عوضوم  میزادرپب و 
ملس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناسل  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تمصع  ( 1

تنس . نآرق و  رد  ترضح  نآ  يهناخ  مارتحا  ( 2
شراوگرزب . ردپ  تشذگرد  زا  سپ  ترضح  نآ  تیصخش  هناخ و  هب  یتمرح  یب  ( 3

مدان و دوخ  هتشون  زا  هدروآ و  دورف  میلـست  رـس  تقیقح ، ربارب  رد  هلاقم  نآ  يهدنـسیون  قوف ، يهناگ  هس  تاکن  حیرـشت  اب  هک  میراودیما 
. دزادرپب دوخ  راک  ناربج  هب  تسا  ناهوژپ  قح  روخ  رد  هک  یتماهش  اب  ددرگ و  نامیشپ 

ادخ لوسر  ناسل  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  تمصع 

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  نانخـس  تسا و  رادروخرب  ییالاو  ماقم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  تخد 
دیامرفیم : نینچ  وا  يهرابرد  هک  اجنآ  دشابیم . هانگ  زا  وا  یگتساریپ  تمصع و  زا  یکاح  يو  قح 

.) ?( ینبضغأ اهبضغأ  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف 
تسا . هدرک  نیگمشخ  ارم  املسم  انامه  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف 

میرک نآرق  رد  یصخش  نینچ  يازس  تسوا و  یتحاران  تیذا و  يهیام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشخ  هک  تسادیپ  هتفگان 
تسا : هدش  نایب  نینچ 

(8  ) ٌمِیلَأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ِهَّللاَلوُسَر  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
تسا . یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دنهد  رازآ  ار  ادخ  لوسر  هک  نانآ 

مشخ ادخ و  ياضر  هیام  يو  ياضر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  حیرصت  هب  هک  مالسلااهیلع  همطاف  تمـصع  رب  رتراوتـسا  یلیلد  هچ 
دیامرفیم : هکنانچ  تسا ، هدیدرگ  یفرعم  ادخ  مشخ  هیام  وا 

.) ?( كاضرل یضرَی  کبضِغل و  ُبضغی  هَّللا  ّنا 
دوشیم . دونشخ  وت ، يدونشخ  اب  نیگمشخ و  وت ، مشخ  اب  ادخ  همطاف ! مرتخد 

هدومرف : نینچ  وا  قح  رد  ربمایپ  تسا و  ناهج  نانز  رورس  وا  الاو ، یماقم  نینچ  ساپ  هب 
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.) ?? ( نینمؤملا ِءاسن  َةدّیس  و  ۀّمُألا ، هذه  ِءاسن  َةدّیس  و  نیَملاعلا ، ءاسن  َةدّیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ  ۀمطاف ! ای 
نموم نانز  رورس  تما و  نیا  نانز  رورس  ناهج ، نانز  رورس  وت  هک  یتسین  دونشخ  هداد ) وت  هب  ادخ  هک  یتمارک  نیا  هب   ) ایآ همطاف ! مرتخد 

. یشاب
هب میرم ، ترضح  هک  نیا  هاوگ  هب  تسین ، توبن  اب  مزالم  ربمایپ ، یمارگ  تخد  نوچ  يدرف  تمصع  میریزگان : يا  هتکن  رکذت  زا  اجنیا  رد 

دوبن . ربمایپ  زگره  یلو  ) ?? دوب ) هانگ  زا  موصعم  نآرق ، تداهش 
نیمه هب  یلو  میزادرپب ، لصفم  یباتک  شراگن  هب  دـیاب  مییوگب  نخـس  ربماـیپ  یمارگ  تخد  بقاـنم  لـیاضف و  يهراـبرد  میهاوخب  رگا  اـم 

. مینکیم هدنسب  هزادنا 

تنس نآرق و  هاگدید  زا  ارهز  ترضح  هناخ  تمرح 

ار هیآ  ربمایپ  دمآ ، دورف  ربمایپ  رب  ...( ) ?? ُهُمْـسا ) اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  نأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف   ) هکرابم يهیآ  یتقو  دنوشیم  روآدای  ناثدحم ،
درک . توالت  دجسم  رد 

تسیچ ؟ یگتسجرب  نیا  اب  تویب  نیا  زا  دوصقم  یمارگ ، لوسر  يا  تفگ : تساخرب و  یصخش  ماگنه  نیا  رد 
ناربمایپ . ياههناخ  دومرف : ربمایپ 

اههناخ نامه  زا  هناخ  نیا  ایآ  تفگ : درکیم ، هراشا  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع و  يهناـخ  هب  هک  یلاـح  رد  تساـخرب ، رکبوبا  عقوم  نیا  رد 
تسا ؟

.) ?? تسا ) اهنآ  نیرتهتسجرب  زا  یلب  تفگ : خساپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
رـسمه وا و  رب  دمآیم ، شرتخد  يهناخ  رد  هب  زامن  ره  تقو  هبترم ، جـنپ  زور  ره  هام  هن  تدـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 

دناوخیم : ار  هیآ  نیا  درکیم و  مالس  شزیزع 
امـش زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  ینعی :  ) ?? ( ) ?? اًریِهْطَت ) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اَمَّنِإ 

دزاس . كاپ  ار  امش  الماک  دنک و  رود  تیبلها 
دشابیم . رادروخرب  ییالاب  رایسب  مارتحا  زا  تسا ، هدرک  رما  نآ  عیفرت  هب  ادخ  هدوب و  یهلا  رون  زکرم  هک  هناخ ا ي  تسادیپ 

دشاب . ناناملسم  هبطاق ي  مارتحا  دروم  دیاب  دنکیم ،  دای  تمظع  تلالج و  اب  نآ  زا  ادخ  دریگیم و  رب  رد  ار  اسک  باحصا  هک  يا  هناخ 
تشگ ؟ ظوحلم  هناخ  نیا  تمرح  هزادنا  هچ  ات  ربمایپ ، تشذگرد  زا  سپ  دید  دیاب  نونکا 

: دانسا
. 76 یفاشلا 3 / صیخلت  ینیسح ؛ ءارهزلادبع  دیس  قیقحت  ، 241 یفاشلا 3 / ( 1

تسا . هدرک  لقن  ص 186  ج 15 ، دوخ ، حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  ار  هیواعم  يهمان  نتم  ( 2
يهمان 28 . حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ( 3
 11 لاس ثداوح  ، 449 يربط 2 / خیرات  ( 4

رصم . ط  ، 52 دیدحلایبا 6 / نبا  هغالبلاجهن  حرش  23 ؛ یناتسرهش 1 /  لحن  للم و  ( 5
( داتسرف رتشا  کلام  هارمه  هک  رصم  لها  هب  ترضح  نآ  همان   ) همان 62 هغالبلاجهن ، ( 6

 105 يراخب 7 / حیحص  حرش  رد  يرابلا  حتف  مالسلااهیلع و  همطاف  بقانم  باب  ، 29 يراخب 5 / حیحص  ( 7
. 61 هبوت / ( 8

هک دنـشاب  یطیارـش  عماج  هک  دروآیم  یثیداحا  كردتـسم ، باـتک  رد  مکاـح  203 و  دـئاوزلا 9 / عمجم  154 ؛ مکاح 3 / كردتـسم  ( 9
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دناهتسناد . مزال  ار  اهنآ  ثیدح ، تحص  رد  ملسم  يراخب و 
. 156 مکاح 3 / كردتسم  ( 10

 ?? نارمع  لا  ( 11
(36 رون / . ) دوش دای  اهنآ  رد  شمان  دبای و  تعفر  نانآ  تلزنم  ردق و  هداد  تصخر  ادخ  هک  تسا  ییاههناخ  رد  ادخ ) رون  ( ) 12

؟ هللالوسر ای  هذه  تویب  يأ  لاقف : لجر  هیلإ  ماقف  عفرت )... نأ  هَّللا  نذأ  تویب  یف   ) ۀیآلا هذه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  أرق  ( 13
،203 روثنملا 6 / ردلا   ) اهلـضافأ نم  معن . لاق : همطاف  یلع و  تیبلا  اهنم ؟ تیبلا  اذه  هللالوسر  ای  لاقف : رکبوبأ  هیلإ  ماقف  ءایبنألا . تویب  لاق :

(174 یناعملا 18 / حور  رون ؛ هروس  ریسفت 
. 33 بازحا / ( 14

.606 روثنملا 6 / ردلا  ( 15

هیواعم هب  يا  همان  رد  شیوخ  تایانج  هب  رمع  فارتعا 

شردپزا يربکعلتلا  یسوم  نب  نوراه  نبدمحم  نیسحوبازا  روکذم  دنساب   151 مقر  287 هحفص  30 دلجراونالاراحب رد  ( هر ) یسلجم همالع 
ناکسم نب  نسحزا  راوح  یلع  نبرفعج  زا  یفریص  نانس  نب  نمحلا  دبع  زا  يرازفلا  کلام  نب  دمحم  نبرفعجزا  مامه  نب  دمحم  یلعوبازا 

: هک بیسم  نب  دیعس  زا  یفعج  رباجزا  یفعج  رمع  نب  لضفم  زا 
امهنعل  ) هیواعم نبا  دیزی  دزن  نآ  ندرب  ترضحنآ و  رس  ندیربو  تداهـش  ربخودش  هتـشک  ( امهیلع هللا  تاولـص  ) یلع نب  نیـسح  هک  ینامز 

ندش ریسا  شیور و  شیپ  رد  دوب  راوخ  ریش  یلفط  هک  رغصا  یلع  نایعیش و  زا  رفن  هس  هاجنپ و  تیب و  لها  زا  رفن  هدجیه  ندش  هتشکو  ( هللا
هناخ رد  هملـس و  ما  هناخرد ي ، ( مّلـسو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ) ربمایپ نانز  روضح  رد  متام  سلجم  دش و  رـشتنم  هنیدـم  رد  ترـضحنآ  هّیرذ 
شا هناخ  زا  نانز ! كاچ  نابیرگو  نانز  مطل  ، نانزدایرف هللا ) امهنعل  ) باطخ نبرمع  نب  هللادـبع  سپ  ؛ دـیدرگ اپ  رب  راصنا  نیرجاهم و  ياـه 
هّیرذ تیب و  لهاو  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  اهراک  نیا  تساورایآ  ! راصناو نیرجاهمو  شیرق  مشاه و  ینب  هورگ  يا  :» تفگ یم  دمآ و  نوریب 
بـش زور و  مامت  ردو  دش  جراخ  هنیدم  زا  سپ  ،»؟ دینیـشنب تکاس  دیزی  رارب  رد  ودـیروخ  یم  يزور  دـیا و  هدـنز  امـش  هک  یلاح  رد  شا 
هکنیا ات  ، دـیناروش یم  دـیزی  هیلع  رب  ار  رهـش  یلاها  دیـشک و  یم  دایرف  هکنیا  رگم  دـش  یمن  دراو  يرهـش  هب  درک و  یم  کـیرحت  ار  مدرم 

 . دیسر دیزی  هب  رابخا 
نب هللادـبع  نیا  :» دـنتفگ یم  دـندرک و  نـعل  ار  دـیزی  دـنداد و  شوـگ  شیاـه  فرح  هـب  هـکنیا  رگم  درکن  روـبع  مدرم  زا  یهورگ  زا  سپ 
یم دـیزیزا  نتـسج  ترفن  هب  ار  مدرمودـنک  یم  راکنا  ادـخ  لوسر  تیب  لها  اب  ار  دـیزی  راـک  هک  تسادـخ  لوسر  هفیلخ  ( هللا اـمهنعل  ) رمع

هناور قشمد  يوس  هب  هللا ) امهنعل  ) رمع نب  هللادبع  ، دندش برطـضم  ماش  مدرم  «. تسین ناملـسمو  درادن  نید  دنکن  يرای  اروا  هکره  ؛ دـناوخ
یلاح رد  دمآ  یم  هللا  دبع  داد و  ار  شدورو  هب  ربخ  دش و  دراو  ( هللا هنعل  ) دـیزی نیچربخ  سپ  دـندوب ،  شلابند  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  دـش و 

. دندرک یم  تکرح  وا  بقع  ولج و  زا  ناباتش  مدرمو  دوب  هتشاذگ  شرس  قرف  رب  تسد  هک 
وا هب  سپـس  درب ! دهاوخ  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  يدوز  هب  ، تسا هللا )) امهنعل  ) رمع نب  هللادبع  هینک  ) دمحمابا ياهناجیه  زا  یناجیه  :» تفگ دیزی 

ّلـص  ) دمحم تیبلها  اب  ! نینمؤملاریما يا  موش  یمن  لخاد  :» تفگ یم  نانز  دایرفو  دش  لخاد  رمع  نب  هللادـبع  داد ؛ یـصوصخ  سلجم  نذا 
ار هچنآ  دندرک  یمن  یتشاد و  اور  وت  هک  ار  هچنآ  دنتـشاد  یمن  اور  دنتـشاد  ییاناوت  مور  كُرت و  رگا  هک  يا  هدرک  يراک  هلآ ) هیلع و  هللا 

درک عضاوتو  تفگ  ابحرم  وا  هب  دیزی  «. دننک باختنا  تسا  رت  راوازس  وت  زا  هک  ار  یسک  ناناملسم  ات  وش  رود  هاگ  راب  نیا  زا  . يدرک وت  هک 
نبرمع تردـپ  هراـب  رد  . نک زاـب  ار  تشوگ  مشچو و  نک  رکف  وشن و  هدز  ناـجیه  ! دـمحم اـبا  يا  : تفگ دینابـسچ و  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  و 

هکوا نز  ردـپ  وا و  رواـیو  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  ۀـفیلخ  هدـش و  تیادـه  هدـننک و  تیادـه  اـیآ  ؟ ییوگیم هچ  هللا ) هنعل  ) باـطخ
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هللا دنوش و  یم  شتسرپ  اراکـشآ  يّزع  تال و  :» تفگ ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  هب  هک  دوبن  یـسک  ایآ  ؟ دوبن دشاب  هضفح  ترهاوخ 
؟» ناهن رد 

»؟ ییوگب یهاوخیم  هچ  شا  هراب  رد  ، يدرک فصو  هک  تسا  روطنامه  : » تفگ ( هللا امهنعل  ) رمع نب  هللا  دبع 
نم ردپ  : تفگ رمع  نب  هللادبع  داد ؟ وت  ردپ  هب  ار  هللا  لوسر  تفالخ  نم  ردپ  ای  داد  مردپ  هب  ار  ماش  تموکح  وتردپ  : تفگ ( هللا هنعل   ) دـیزی

یمن یـضار  ای  ؟ يوش یم  یـضار  تسب  نم  ردپ  اب  هک  يدـهعو  تردـپ  ببـس  هبایآ  ! دـمحمابا يا  : تفگ داد . وت  ردـپ  هب  ار  ماش  تموکح 
هلب تفگ : يوش ؟ یم  یضار  تردپ  ببس  هب  ایآ  : دیسرپ هرابود  موش  یم  یضار  : تفگ هللادبع  يوش ؟

تفر و وا  اب  تساخرب و  سپ  یناوخب ! ارنآ  اـت  اـیب  تفگ : دز و  هللا  دـبع  تسد  هب  ( دـهع ناـمیپ و  هناـشن  هب  ) شتـسداب ( هللا هنعل  ) دـیزی سپس 
رهم هدـش و  لـفق  يا  هبعج  نآ  زا  درک و  زاـب  ارنآ  رد  تساوخ و  ار  یقودنـص  ( هللا هنعل  ) دـیزی سپ  ؛ دـندش وا  نئازخ  زا  ینزخم  دراو  سپس 

درک و زاب  شتسد  اب  ارنآ  دروآ و  نوریب  دوب  هدش  هدیچیپ  یهایس  یمشیربا  هچراپ ي  رد  هک  يراموط  ودرک  زاب  مه  ارنآ  ؛ دروآ نوریب  هدش 
! دیـسوبو تفرگ  هللا ) هنعل  ) دیزی تسد  زا  ار  راموط  سپ  . ادخ هب  يرآ  تفگ  هنای ؟ تسه  تردـپ  ّطخ  تسد  نیا  ایآ  دـمحمابا ! يا  تفگ :

: دوب هتشون  نینچنیا  همان  نآ  رد  سپ  دناوخ ، ار  همان  نآ  هللا ) هنعل  ) رمع نب  هللا  دبع  .و  ناوخب : تفگ وا  هب  ( هللا هنعل  ) دیزی
مشخ و زا  اه  هنیـس  هک  یلاحرد  میدرک  رارقا  ، میئامن فارتعا  وا  هب  هک  درک  راداو  ریـشمشاب  اراـم  هک  یـسک  نآ  ؛ میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  » 
موق و ریشمش  هک  میدرک  تعاطا  وا  زا  تهج  نادب  ، دوب دیدرت  کش و  رد  ناگدید  اه و  تین  ،و  شّوشم هتفـشآ و  اهناجو  ، ناشورخ بضغ 
هب . دـنوشن ام  محازم  دـندوب  هتـشادرب  دوخ  يدادـجا  ءابآ و  نید  زا  تسد  هک  شیرق  زا  یناسک  نآ  درادرب و  اـم  رـس  زاار  دوخ  ینَمَی  ۀـلیبق 

ار هبعک  راـگدرورپ  ، هتـشادنرب اـهنآ  زا  تسد  زگره  هدـیتسرپ  ار  اـهنآ  هک  زورنآ  زا  رمع  هـک  مـسق  « يّزع »و« تـال ناـتبرگیدو و« « لـبه » تـب
رحس و وا  ، وا هب  ندز  هبرـض  بسانم و  تصرف  ندروآ  تسدب  هلیح و  تهج  هبرگم  تسا  هدومنن  قیدصت  ار  دمحم  زا  يراتفگ  هدیتسرپن و 
رحس و دوزفا و  ، یسیع ، شردامرسپ نامیلس و  دوواد و  نوراه و  یسوم و  اب  لیئارـسا  ینب  ياه  رحـس  هب  هک  دروآ  ام  يارب  یگرزب  يوداج 

رالاس وا  هک  دنریذپب  ار  هتکن  نیا  دیاب  دنشاب ، هتشاد  رواب  ار  وا  رگا  هک  دوزفا  ار  هتکن  نیا  نانآرب  دروآ و  هنت  کی  وا  ار  نانآ  ۀمه  يوداج 
. تسا نارحاس  ياقآ  و 

نیا راکنا  هب  ، دـندوب نآرب  وت  ناگتـشذگ  هک  يزیچ  نامه  هب  لمع  شاـب و  تدوخ  موق  دوخ و  نید  تنـس و  وریپ  ! نایفـسوبا رـسپ  يا  سپ 
دندرک لایخ  تسا و  هداد  رارق  هلبق  ناشیارب  ار  نآ  هدرک و  رما  هناخ  نیا  فاوط  ندمآ  هب  ناشراگدرورپ  هک  دـنراد  هدـیقع  هک  هبعک  يانب 

یهجوت تسادـخ  بناج  زا  هک  دـنرادنپ  یم  هداد و  رارق  دوخ  نید  نکر  هک  ناـش  ّجـح  زاـمن و  هبو  شاـب  راداـفو  ، تسادـخ هناـخ  نآ  هک 
 ! شاب هتشادن 

دنتفگ و  هبزور .  مان  هب  تسا  ( تسین حیـصف  شنابز  هک  یـسک  ) ینامطمط یـسراف  ناملـس  نیا  دندرک  يرای  ار  دمحم  هک  یناسک  هلمج  زا 
تسا : هدش  لزان  یحو  دمحم  هب  هک 

َبُّلَقَت يَرن  ْدَـق   : » تسا هـتفگ  دـنوادخ  دـنیوگ  یم  و  ( 96: نارمع لآ  «) َنیَِملاـْعِلل ًيدُـه  َو  ًاـکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِـضُو  ٍتـَْیب  َلَّوَأ  َّنِإ  »
( 144: هرقب «) ُهَرْطَش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو 

اهنآ هکنیا  اب  میرادرب ؟ تسد  ناتب  شتسرپ  زا  ام  هکدش  یم  ثعاب  زیچ  هچ  وا  رحس  دوبن  رگا  ، دنا هداد  رارق  اهگنـس  يارب  ار  ناشزامن  نانآ 
رحس هچرگا  ، میرادن دوخ  نیرید  داقتعا  زا  نتشادرب  تسد  يارب  یلیلد  هک  مسق  يزع  تال و  هب  ؟ تسالطو هرقن  ، سم ، بوچ ، گنـس زا  مه 

يزع و تال و  نک  رکـشو  نک  رکف  اهنآ  عاضوا  رد  تلد  ناج و  اب  ، ونـشب اونـش  شوگ  اب  رگنب و  زاب  مشچ  اب  وت  . دننک يزادـنا  هابتـشا  هب  و 
مارح لالح و  اهناج و  نید و  اهنوخ و  لاوما و  رب  وا  تموکحو  تما ؛ رب  ار  (( هللا هنعل  ) رکبوبا ۀّینک  ) يّزعلا دبع  نب  قیتع  دیشر  دیس  تفالخ 

هب رکب  وبا  سپ  ، دننک دایز  ار  دوخ  راصنا  ناوعا و  نا  اب  ات  دـننک  یم  عمج  ادـخ  يارب  دـندرکیم  نامگ  اهنا  هک  ، قوقح ندرک  عمج  تما و 
مدرم اـب  یهارمه  زا  ریغ  تشاد و  یناـمرفان  یتخـسرس و  نطاـبرد  درک و  یم  عوشخ  عوضخ و  رهاـظ  رد  ، درک یگدـنز  یتسرد  یتـخس و 
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. دید یمن  يا  هراچ 
نامه اب  هدش و  دمحم  داماد  دش و  یم  هدیمان  ردـیح  هک  مشاه  ینب  دـنمناوت  زوریپ و  مچرپ  غورفرپ و  ناشن  ناشخردةراتـسرب و  نم  هتبلاو 

همطاف و یلع و  هناخ  رد  رب  هک  اجنآات  مدرب  هلمح  ، دوب هدرک  جاودزا  دـنا  هدـیمان  شا  همطاف  هداد و  رارق  نایناهج  ناـنز  يوناـب  هک  يرتخد 
رگید رکبوبا و  مالغ  ذـفنق  دـیلو و  نب  دـلاخ  هارمه  هب  ، هّضف ماـن  هب  يزینک  موثلک و  ّما  بنیز و  ناـشارتخد  نیـسح و  نسح و  ناشنادـنزرف 

هب نک و  اهر  ار  هدوهیب  ياه  راـکوگب  یلع  هب  : متفگ وا  هب  ؟ تسیک : دیـسرپ هناـخ  نآ  زینک  ، مدـیبوک ار  رد  تدـش  هب  . متفر دوخ  هژیو  ناراـی 
هب مسق  . دنوش عمج  شدرگ  رب  دننک و  رایتخا  ار  وا  ناناملـسم  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  ، تسین وت  نآ  زا  تفالخ  ، هدن تفالخ  هدـعو  تدوخ 

یبا نبا  ینیـشناج  ینعی  دوـب  ناوتاـن  دیـسر  هک  هچنآ  هب  ندیـسر  زا  ، دـش یم  راذـگاو  رکب  وـبا  هـب  راـک  رگا  هـک  يّزع  تـال و  راـگدرورپ 
نم اما  (. تسا هدرب  راـک  هب  ( هللا هنعل  ) دـبا لزا و  نوعلم  نآ  دـندوب و  هداد  ( هلآ هیلع و  هللا  ّلـص  ) مرکا لوسر  ترـضح  هب  هک  يا  هینک  ) هشبک

. مدرک زاب  ار  منامشچو  مدوشگ  شیارب  ار  دوخ  یعقاو  ةرهچ 
!و دینک تعاطا  نانآ  زا  دننک  یم  تعاطا  دنوادخ  زا  هک  یتقوات  ، دشاب دناوت  یمن  شیرق  رد  زج  تفالخ  : متفگ ناطحق  رازن و  هلیبق  هب  ادـتبا 

دوب مهرد  رازه  داتـشه  هک  ار  وا  نُویُد  دوب و  هتخیر  اهنوخ  دمحم  ياهگنج  رد  بلاط  وبا  رـسپ  هک  متفگ  تهج  نیا  هب  طقف  طقف و  ار  نیا 
راتفگ ببـس  هب  نینچمه  ؛و  دـنک یم  مکح  شنطاب  رهاظ  هب  دوب و  هدرک  عمج  ار  نآرق  دوب و  هداد  ماجنا  ار  وا  ياهـشرافس  دوب و  هدرک  ادا 

( تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بقل  ود   ) نیطَبلا ُعَلـصأ  وا  :» دـنتفگ ، تسا شیرق  هلیبق  زا  تماـما  هک  متفگ  ناـنآ  هب  یتـقو  هک  نیرجاـهم 
يا ، میتفگ ّتیحت  مالـس و  نینمؤملا  ریما  بقل  هب  ار  وا  اجراهچ  رد  ام  تفرگ و  تعیب  تّما  یمامت  زا  وا  يارب  ادـخ  لوسر  هک  یـسک  نامه 

هن هدوب  حیحـص  يرماو  بجاو  یّقح  ، ربمایپ تیاصو  تفالخ و  تماماو و  تعیب  ؛ میا هدرکن  شومارف  اـم  دـیدرک  شومارف  امـش  رگا  ، شیرق
ییاعّدا .» هدوهیب و 

رایتخا باختنا و  اب  تماما  هک  تسا  هتفگ  دـمحم  هک  دـنهد  تداهـش  هک  مدرک  راداو  ار  رفن  لهچ  نمو  میدرک  بیذـکت  ار  ناـنآ  اـم  سپ 
ترجه ام  يوس  هب  مدرم  ،و  میدرک ناشیرای  ، هداد هانپ  نانآ  هب  ام  اریز  میرت  راوازـس  شیرق  زا  ام  : دـنتفگ راـصنا  ماـگنه  نیا  رد  . تسا مدرم 

رگید یهورگو  . تسین امـش  نآ  زا  ام  دوجو  اب  ماقم  نیا  سپ  دوش  صخـشم  تسوا  هب  طوبرم  ماقم  نیا  هک  یـسک  دشاب  رارق  رگا  ، دـندرک
. دشاب امش  زا  ریما  کیو  ام  زا  ریما  کی  : دنتفگ

هب رگیدـکی  اب  دـندش و  رکنم  یهورگ  دـنتفریذپ و  یهورگ  سپ  ؛ دنـشاب یم  شیرق  زا  ناماما  هک  دـنداد  یهاوگ  رفن  لهچ  : میتفگ ناـنآ  هب 
ار هک  : دنتفگ . دـشاب رتمیالم  زا  رت و  نسم  همه  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  ( ریما :) متفگ دندینـش  یم  همه  هک  یلاح  رد  نم  سپ  . دـنتخادرپ عازن 

تسشن تروشم  هب  وا  اب  ینابیاس  ریز  رد  ردب  زور  ردو  تشاد  مدقم  تعامج  زامن  يارب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  ار  رکبوبا  : متفگ ییوگ ؟ یم 
مـشخ تینابـصع و  اب  مشاه  ینب  ناهگان  . دـیمان نینمؤملا  ّما  ار  وا  داد و  وا  هب  ار  هشیاع  شرتخد  دوب و  وا  ابراغ  رد  ؛و  دیدنـسپ ار  وا  يأر  و 

ریـشمش نیا  ای  دوش  یم  تعیب  یلع  اب  ای  تفگ : دوب  هدروآ  رد  ماین  زا  ار  شریـشمش  هک  یلاح  رد  هدرک  ینابیتشپ  نانآ  زا  ریبز  ؛ دندمآ ولج 
ّبلطملا دـبع  رتخد  هّیفـص  تردام  ، تسا هدروآ  رد  ار  تدایرف  مشاه  ینب  هب  یباستنا  ، ریبز متفگ : ! تشاذـگ دـهاوخن  تسار  ار  یندرگ  نم 

. تسا
همتنح ردام  ) كاّهص رسپ  يا  و  (( هللا هنعل  ) رمعۀّمعو رهاوخ  ، ردام ) همتنح رسپ  يا  ، تسا نم  راختفا  گرزب و  تفارش  نیا  ادخ  هب  مسق  : تفگ

اج زا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  نارـضاح  زا  رفن  لهچ  هک  تفگ  ینخـس  !و  رداـم یب  يا  شاـب  تکاـس  ( نداد اـنز  هب  فورعم  دوب  يزینک  هک 
هکنیا اب  ، میدنکفا نیمز  رب  ار  وا  هک  یتقو  رگم  میریگب  شتـسد  زا  ار  ریـشمش  میتسناوتن  دنگوس  ادـخ  هب  . دـندش رو  هلمح  وا  هب  هتـساخرب و 

دوب . هدماین  وا  کمک  يرای و  هب  سکچیه 
زاریغ هفیقس  رد  نارـضاح  رگید  نافع و  نب  نامثع  نم  لابند  هب  مدرک و  تعیب  هداد  تسد  وا  اب  هدناسر  رکب  وبا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  نم 

دوخ يور  زا  وا  ، دـیهد شتلهم  : متفگ هتخاـس  رود  وا  زا  ار  مدرم  دـعب  ! میـشک یم  ار  وـت  اـی  نک  تعیب  اـی  میتـفگ : وا  هب  ؛ دـندرک نینچ  ریبز 
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هگن اـپ  رـس  هتفرگ و  دـیزرل  یم  سرت  زا  هک  یلاـح  رد  ار  رکب  وبا  تسد  . تسا هدـمآ  رد  مشخ  هب  مشاـه  ینب  هب  تبـسن  توخن  یهاوـخ و 
مشخ زا  ! ضفح ابا  يا  تفگ : نم  هب  . مدیناشن دمحم  ربنم  يور  رب  ، دنک یم  هچ  تسناد  یمن  دوب و  هتشگ  طولخم  شلقع  هک  ار  وا  متشاد و 

تـسد درک و  کمک  نم  هب  راک  نیا  رد  زین  حاّرج  ةدیبع  وبا  تسا ] يرگید  راک  مرگ  رـس  [و  درادـن يراک  وت  هب  یلع  : متفگ . مکانمیب یلع 
تسد و اب  باصق  دراک  يوس  هب  هک  يا  هلاـغزب  دـننام  مدـنار  یم  ولج  هب  ار  وا  بقع  زا  نم  دیـشک و  یم  ربنم  تمـس  هب  هتفرگ  ار  رکب  وبا 

شنابز ناوخب ! هبطخ  نک و  ینارنخـس  : متفگ وا  هب  دوب  نادرگرـس  جیگ و  هک  یلاح  رد  داتـسیا  ربنم  يور  رب  . دوش یم  هدـناشک  نازرل  ياپ 
جیگ ارچ  [؟ هدـش هچ  ار  وت  متفگ : وا  هب  . متفرگ زاـگ  ار  دوخ  تسد  یتحاراـن  زا  . دوب هداتـسیا  زاـب  نخـس  زا  هداـتفا و  تشحو  هب  ، هدـمآ دـنب 
شا هراب  رد  هچنآ  هب  تبـسن  مدرم  مدیـسرت  ؛ مریگب ار  وا  ياـج  دوخ  مروآ و  ریز  هب  ربنم  زا  ار  وا  متـساوخیم  . تفگ یمن  چـیه  وا  و  ]؟ یتسه

هدینـش يزیچ  وا  ةراب  رد  ادخ  لوسر  زا  ایآ  ؟ یتفگ وا  لضف  زا  روط  هچ  : دندیـسرپ هنحـص ) نیا  ندـید  اب  ) مدرم . دـننک مشنزرـس  مدوب  هتفگ 
سپ . مراد وا  اب  یتیاکح  وا و  ۀنیـس  رب  مدوب  ییوم  شاک  يا  مراد  وزرآ  هک  ما  هدینـش  ییاه  زیچ  هللا  لوسر  نابز  زا  وا  لـضف  زا  : متفگ يا ؟
یمو موریم  ربنم  يالاب  نم  دـیایب  نییاپ  ربنم  زا  رگا  هک  دـیمهف  دـید و  نینچ  نم  تروص  رد  هللاو  ! ایب نییاپ  ربنم  زا  ای  وگب  ینخـس  ای  متفگ :
یلع دوجو  اب  اما  متفرگ  هدـهع  هب  ار  امـش  تیالو  : تفگ ناوتان  فیعـض و  ییادـص  اب  هرخالاب  ! دوشن رجنم  وا  راتفگ  هب  هک  ار  يزیچ  میوگ 

دوصقم ) درادن رظن  رد  ارم  ریخ  دنک و  یم  هسوسو  ارم  هدش و  ّطلسم  نم  رب  هک  مراد  یناطیـش  نم  دینادب  متـسین .  نات  نیرتهب  امـش  نیب  رد 
امش هب  یتسوپ  ییوم و  رد  هک  دیروایب  تسار  هار  هب  ارم  دش  لصاح  یشزغل  يراک  رد  هاگره  سپ  ( هللا امهنعل  ) تسا نوعلم  یمود  شسحن 

راشفو متفرگ  ار  شتسد  دندوب ، هدش  هریخ  وا  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  دمآ  نییاپ  ربنم  زا  و  منک . یم  رافغتـسا  امـش  مدوخ و  يارب  ، منکن متس 
دننز زاب  رس  شتعیب  زا  دنهاوخب  هک  ار  یناسک  ار و  وا  ات  متـسشن  شرانک  رد  نم  ، دندمآ ولج  وا  اب  تعیب  يارب  مدرم  مدیناشن ؛  ار  وا  مداد و 

فالتخا رتمک  ناناملـسم  هکنآ  رطاخ  هب  تشادرب و  دوخ  ندرگ  زا  ار  تفـالخ  وا  : متفگ درک ؟ هچ  بلاـط  یبا  نبا  یلع  تفگوا : . مناـس رتب 
. دنتشاد هارکا  هک  یلاحرد  دندرک  یم  تعیب  مرم  سپ  . تسا هدش  نیشن  هناخدوخ  تشاذگ و  نانآرایتخا  هب  ، دنشاب هتشاد 

درب و یم  راصنا  نارجاهم و  ياه  هناـخ  رد  هب  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع ، هک  دیـسر  ربخ  اـم  هب  دـش  ریگارف  وا  تعیب  هکیناـمز  سپ 
زا ادرف  حبـص  یلو  دنهد  یم  يرای  دـیون  وا  هب  هنابـش  مدرم  . دـنک یم  کیرحت  ار  نانآ  يروآ و  دای  عضوم  راهچ  رد  شدوخ  اب  ار  ام  تعیب 

. دندرگ یم  رب  دوخ  هدعو 
رکبوبا اب  تعیب  يارب  وگب  یلع  هب  : متفگ وا  هب  دـمآ  رد  تشپ  هّضف  شزینک  دـیایب . نوریب  هناـخ  زا  مهاوخب  وا  زا  اـت  متفر  یلع  ۀـناخ  هب  سپ 

( رواین هناهبو  ) راذگاو ار  اه  نخـس  نیا  : متفگ . تسا لوغـشم  نینمؤملا  ریما  : تفگ هّضف  دـنا ! هدرک  تعیب  وا  اب  نانلملـسم  نوچ  دـیایب  نوریب 
! میشک یم  شنوریب  روز  هب  میوشیم و  لخاد  ّالاو  دیایب  نوریب  وگب 

؟ دیهاوخ یم  هچ  دییوگ و  یم  هچ  وگغورد  ناهارمگ  يا  : تفگ داتسیا و  ، دمآ رد  تشپ  همطاف  سپ 
؟ هتـسشن هدرپ  تشپ  دوخ  هداتـسرف و  ییوگخـساپ  يارب  ار  وت  تیومع  رـسپ  ارچ   : متفگ یهاوخ ؟ یم  هچ  رمع  يا  تفگ : همطاف ! يا  متفگ 

نیا : متفگ . دوش تباث  یه  ارمگ  ره  رب  وت و  رب  لیلد  تّجح و  ات  تسا  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ارم  وت  یـشکرس  ناـیغط و  ! تخب دـب  يا  : تفگ
ناطیـش بزح  زا  ارم  ایآ  ، تسین نیبرد  یمارتحا  تبحم و  تفگ : همطاف  . دیایب نوریب  وگب  یلع  هب  راذگب و  رانک  ار  هنانز  ياهفرح  اه و  هوای 

رد هک  ره  اب  ار  هناخ  مروآ و  یم  یناوارف  مزیه  دـیاین  نوریب  یلع  رگا  : متفگ ؟ تسا فیعـض  ناطیـش  بزح  هک  نیا  اب  رمع  يا  یناـسرت  یم 
تعرس هب  تناه  ارمه  وت و  : متفگ دیلو  نب  دلاخ  هب  مدز و  وا  رب  هتفرگ  ار  ذفنق  ۀنایزات  سپ  . دیایب تعیب  يارب  هکنیا  ات  منازوس  یم  تسا  نآ 

. دز مهاوخ  شتآ  ار  اه  مزیه  نآ  : متفگ دینک و  عمج  مزیهو  دیورب 
رد ندرک  زاب  زا  نم  عنام  ات  تشاذگ  رد  رب  ار  شتـسد  سپ  ! نینمؤملا ریما  نمـشد  ادـخ و  لوسر  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  : تفگ همطاف 
ملد دوب  کیدزن  . مدینش ار  شا  هیرگ  هلان و  يادص  ، دروآ شدرد  هب  ، مدز شیاه  تسد  رب  هنایزات  اب  ؛ درک تماقتسا  ، متفر رد  فرط  هب  دوش .

رد سپ  ؛ مداتفا شرحـس  دـمحم و  گنرین  برع و  ناگرزب  نوخ  نتخیر  رد  وا  علو  صرح و  یلع و  ياه  هنیک  دای  هب  هک  مدرگرب  دزوسب و 
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ریز هنیدم  مدرک  نامگ  هک  دیشک  يدای  رف  ناهگان ]  ] مدز رد  هب  يدگل  ناوت  مامت  اب  دوش  عنام  ات  دوب  هدنابـسچ  رد  هب  ار  دوخ  وا  هک  یلاح 
يدنزرف مسق  ادخ  هب  ریگب  ارم  ! هّضف يا  هآ  ، ترتخد تا و  هبیبح  اب  دوش  یم  راتفر  نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  يا  اباب  يا  :» دز ادـصو  ، دـش ور  و 

لخاد مدرک و  زاب  ار  رد  . مدینـش دوب  هداد  هیکت  راوید  هب  هک  یلاح  رد  طقـس  درد  زا  ار  شا  هلان  يادص  دـش » هتـشک  متـشاد  مکـش  رد  هک 
نیمز هب  دـش و  هراپ  اه  هراوشوگ  هک  مدز  شا  هنوگ  ود  رب  يروط  هعنقم  يور  زا  . دـش کـیرات  میاهمـشچ  هک  درک  ور  ناـنچ  نم  هب  ، مدـش

. تخیر
زا : متفگ ناشناه  ارمه  ذفنق و  دلاخ و  هب  مدرک ) رارفو  ) هدش جراخ  هناخ  زا  تعرـس  هب  ، داتفا وا  هب  ممـشچ  هکنیمه  . دمآ نوریب  هناخ  زا  یلع 

نوریب هناخ  زا  هک  تسا  یلع  نیا  ، متـسین نمیا  دوخ  رب  هک  مدـش  بکترم  یگرزب  تیانج  : رگید تیاور  رد  [و  مدـش اهر  یگرزب  يراـتفرگ 
دنک و رهاظ  ار  دوخ  یناشیپ  ات  درب  تسد  همطاف  هک  یلاح  رد  ، دش جراخ  یلع  [. میرادن ار  وا  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  امـش  همه  نم و  ، هدمآ

ادخ هب  مسق  ؛ درک ثوعبم  نیملاع  رب  تمحر  ار  تردپ  ادخ  ! ادـخ لوسر  رتخد  يا  : تفگ دیـشک و  وا  رب  رداچ  یلع  ، دـنک هثاغتـسا  ادـخ  هب 
یمن یقاب  نیمز  يور  رب  يرـشب  اه  نیا  زاو  دـنک  یم  تباجا  ار  وت  ياعد  ًاعطق  یهاوخب  ار  قلخ  نیا  تکاله  يرادرب و  هرهچ  زا  باقن  رگا 
رگم درک  كاله  ار  نامـسآ  ریز  قلخ  نیمز و  لها  همه  وا  ( ياعد ) رطاـخ هب  هک  دـیتسه  حون  زا  رتگرزب  ادـخ  دزن  تردـپ  وت و  نوچ  . دـنام

هدزاود اب  ار  دومث  موق  رـصرص و  داب  هب  ار  داع  موق  درک و  كاله  ناشربمایپ  بیذـکت  ببـس  هب  ار  دوه  موق  و  دـندوب . یتشک  رد  هک  اـهنآ 
نیا رب  ناهج  نانز  ةدّیس  يا  وت  تسا و  دوه  زا  رت  الاب  ادخ  دزن  تردپ  وت و  تلزنم  درک . باذع  شا  هچب  هقان و  نآ  نتشک  رطا  هب  رفن  رازه 

. شابم باذع  بجوم  شاب و  تمحر  بجوم  تخب  نوگن  قلخ 
دوب . هدیمان  نسحم  ار  وا  یلع  هک  درک  طقس  يدنزرف  دش و  لزنم  لخاد  ، دش دیدش  وا  رب  طقس  درد 

یمرگلد يارب  هکلب  دـشاب  هتخاس  يراک  یلع  لباقم  رد  اـهنآ  ترثک  زا  هک  تهج  نادـب  هن  اـما  ، مدرک عمج  اـجنآ  رد  يداـیز  تیعمج  نم 
هب سپ  مدـنار . ولج  هب  نتفرگ  تعیب  يارب  هدروآ  نوریب  شا  هناخ  زا  راـبجا  هارکا و  اـب  دوب  هرـصاحم  رد  ًـالماک  هک  یلاـح  رد  ار  وا  . مدوخ

راداو راک  نیا  رب  ار  وا  هک  میدرک  یم  شـالت  نیمز  لـها  همه  نم و  رگا  هک  مناد  یم  تسین  یکـش  نآ  رد  هک  ینیقی  ملع و  هب  نم  یتسار 
. میوگ یمن  نونکا  مه  اما  مناد  یم  ار  اهنآ  نم  هک  تشاد  لد  رد  هک  ییاه  زیچ  رطاخ  هب  دمآ )  شدوخ   ) اما میتسناوت  یمن  مینک 

یم ایآ  ! رمع يا  :» تفگ نم  هب  یلع  سپ  دنتـساخرب . یلع  رخـسمت  هب  شناـیفارطا  رکبوبا و  ، مدیـسر هدـعاس  ینب  ۀفیقـس  هب  هک  یناـمز  سپ 
هب دینـش و  ارم  [ نانخـس ] دـیلو نبا  دـلاخ  مسق  ادـخ  هب  نینمؤملا ! ریما  ای  ؛ هن متفگ : منک »؟ باتـش  ما  هتخادـنا  ریخأت  هب  هک  هچنآ  رد  یهاوخ 

راک ؟ هچ  رمع  اب  ارم  تفگ : دندینش  یم  مدرم  هک  یلاح  رد  هبترم  هس  رکب  وبا  ؛) درکوگزابو  ) تفر رکب  وبا  دزن  تعرس 
یلو درگرب ! سپ  يدرک  تعیب  [ رکب وبا  اب  ] قیقحت هب  نسحلاـبا  يا  متفگ : ؛ دـمآ وا  تمـس  هب  رکب  وبا  دـش  هفیقـس  لـخاد  یلع  هک  یماـگنه 

رد ادابم  منک  يراشفاپ  متـساوخ  یمن  نم  درکن و  زارد  وا  تمـس  هب  ار  شتـسد  درکن و  تعیبرکب  وبا  اب  یلع  هک  مهد  یم  تداهـش  نونکا 
هک درک  یم  وزرآ  تشاد ، یلع  زا  هک  یبارطـضا  سرت و  رطاـخ  هب  رکب  وبا  ،و  دـنک لـیجعت  دوب  هتخادـنا  ریخأـت  هب  نم  دروـم  رد  هک  هچنآ 

! دید یمن  اجنآ  رد  ار  یلع  شاک 
نم سپ  . تسا هتسشن  اجنآ  رد  هتفر و  دمحم  ربق  يوس  هب  دنتفگ : تسا )؟ هتفر  اجک  هک  ) میدیـسرپ وا  عاضوا  زا  تشگرب ؛ هفیقـس  زا  یلع  و 
هللاو ؟ يدرک هچ  همطافاب  رمع !  يا  وت  رب  ياو  تفگ : یم  [ هار رد   ] رکب وبا  میدرک  تکرح  وا  تمـس  هب  ناود  ناود  میتساـخ و  رب  رکب  وبا  و 

هک متـسین  نئمطم  نادـنچ  ،و  درکن تعیب  اـم  اـب  هک  تسا  نیا  تسوـت  يارب  هک  یلکـشم  نیرتـگرزب  : متفگ . تسا راکـشآ  یناـیز  راـک  نیا 
. دنریگن ار  شفارطا  ناناملسم 

. تسا هدرک  تعیب  وت  اب  دمحم  ربق  رانک  رد  وا  هک  ( ینک دومناو  دیاب  ) ینک یم  دومناو  وت  متفگ : ینک ؟ هچ  یهاوخ  یم  الاح  : تفگ
راـمع و دادـقم و  رذاـبا و  ناملـس و  ار  شفارطا  دوب و  هداـهن  ربق  كاـخرب  تسد  هداد ،  رارق  هلبق  ار  ربق  هک  یلاـح  رد  میدیـسر  وا  هب  سپ 
دراذگب و ربق  يور  یلع  دننام  ار  شتسد  هک  مدرک  هراشا  رکب  وبا  هب  ،و  میتسشن شیوربور  سپ  ؛ دندوب هتفرگ  ار  شفارطا  نامی  رسپ  هفیذح 
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یلع هک  میوـگب  مشکب و  یلع  تسد  هب  اـت  متفرگ  ار  وا  تسد  نم  ؛و  داد ماـجنا  ار  راـک  نآ  سپ  ؛ دـنک کـیدزن  یلع  تسد  هـب  ار  شتـسد 
نم میدوب و  هدرک  اهنآ  هب  تشپ  هک  یلاـح  رد  ( هدومن تکرحو  ) میتساـخرب رکب  وبا  نم و  . تفرگ رب  ار  شتـسد  یلع  اـما  ، تسا هدرک  تعیب 

! درکن يراد  دوخ  وت  اب  تعیب  زا  يدش  رضاح  هللا  لوسر  ربق  رانک  هب  یتقو  دهد  ریخ  يازج  ار  یلع  دنوادخ  : متفگ یم 
کی اب  یلع  مسق  ادـخ  هب  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : یم  تساخرب و  نانز  دایرف  تعامج  نآ  نیب  زا  - يراـفغةدانج نب  بدـنج  رذوبا - سپ 
ندرک تعیبربخ  میدرک  یم  تاقالم  ار  یموق  ام  ای  دندش  یم  ورب  ور  ام  اب  یهورگ  تقره  هتـسویپ  ؛و  درکن تعیب  رکبوبا ) ) هدـش دازآ  ةدرب 

. درک یم  بیذکت  ار  ام  ( فرح ) رذوبا میداد و  یم  اهنآ  هب  ار  یلع 
رفن هدزاود  درک و  دهاوخ  تعیب  تسا  نم  زا  دعب  هک  یـسک  اب  هن  نم و  تفالخ  رد  هن  درک و  تعیب  رکب  وبا  تفالخ  رد  ام  اب  هن  یلع ] ] هللاو

. دندرکن تعیب  نم  اب  هن  رکب و  یبا  اب  هن  مه  شباحصا  زا 
تردارب نایفس و  وبا  تردپ  وت و  اما  ؟  درک راکشآ  ار  هتشذگ  ياه  ینمـشد  داد و  ماجنا  ار  نم  راک  نم  زا  ریغ  یـسک  هچ  هیواعم  يا  سپ 

درگ دیدرک و  شلتق  يارب  ءارح  هوک  رد  يا  هدـع  بلط  هکم و  رد  ییاه  هنتف  يربهر  وا و  اب  گنرین  دـمحم و  بیذـکت  رد  هک  هچنآ  هبتع ؛
( وا ةراـب  رد  ) دـمحم لوق  درک و  یم  يربـهر  ار  بازحا  هکیلاـح  رد  رتـش  رب  تردـپ  ندـش  راوس  وا و  هیلع  رب  اـهنآ  عـمج  بازحا و  يروآ 

قئاس وت  دئاق و  تردارب  بکار و  تردپ  »و  ار ( بقع زا  رتش  ةدـننار  ) قئاسو ( رتش راسفا  ةدنـشک   ) دـئاقو ( راوس ) بکار دـنک  تنعل  ادـخ  :» هک
. مناد یم  يدوب ؛

دـسا  » شنیمزرـس رد  ار  وا  هک  یناـمه  دـنک ، نیمک  هزمح »  » يارب اـت  دیـشخب  یـشحو  هب  رایـسب  هک  منک  یمن  شومارف  ار  دـنه  ترداـم  و 
سپ ؛ دروآ تردام  دزن  ار  نآ  دیشک و  نوریب  ار  شرگج  تفاکش و  ار  شلدو  ( درک نینچ  سپ  .) دنزب ار  وا  هزین  اب  ،و  دندناوخ یم  نمحرلا »
رگج وا  سپ  دش ؛ دهاوخ  گنس  دروخب  ار  نآ  ات  دنک  ناهد  لخاد  ار  هزمح  رگج  دنه  هک  ینامز  هک  تشادنپ  شرحـس  ۀطـساو  هب  دمحم 

ار وا  مالک  زینو  دندیمان . ( راوخ رگج  دنه  نامه  اه ، رگج  ةدـنروخ  ) دابکألا هلکآ  ار  وا  شنارای  دـمحم و  سپ  . تخادـنا نوریب  ناهد  زا  ار 
ما : هدرکن  شومارف  شنارایو  دمحم  ینمشد  يارب  شرعشرد 
میور یم  هار  اهبنارگ  ياه  شرف  رب  هک  میتسه  قراط  نارتخد  ام 

میتسه  رس  قرف  رد  کشم  دنبندرگ و  رد  رد  دننام 
دننک تشپ  رگا  میوش و  یم  ندرگ  هب  تسد  دننک  ور  ام  هب  نادرمرگا 

میوش یم  ادج  تبحم  نودب 
دمحم اب  گنج  رب  ار  نادرم  دندوب و  هدرک  نایامن  ار  دوخ  ياه  رـس  اهتـسد و  چـم  اهتروص و  امن  ندـب  درز  ياهـسابل  رد  شفارطا  نانز  و 
دیدروآ مالسا  رابجا  روز و  يور  زا  طقف  طقف و  هکم  حتف  زور  ردو  دیدرواین  مالسا  تبغر  لیم و  هب  امـش  هک  یتسارب  ؛ دندرک یم  صیرح 

،و داد رارق  نانآ  لثم  ار  سابع  ناشیومع  بلاط و  یبا  نبا  یلع  ردارب  لیقع  نم و  ردارب  دیز  داد و  رارق  هدش  دازآ  ریسا  ار  امش  دمحم  سپ 
هداد ( هلآ هیلع و  هللا  ّلـص   ) ربماـیپ هب  هک  يا  هینک  ) هشبک یبا  رـسپ  يا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : سپ  دوـب  هنیک  مشخ و  ناـنچمه  تردـپ  لد  رد 

یم مالعا  مدرم  هب  هک  یلاح  رد  دمحم  . منکفا یم  ییادج  نانمشد  نیا  وت و  نیب  منک و  یم  رپ  هدایپ  هراوس و  زا  وت  هیلع  رب  ار  هنیدم  ( دندوب
مدرم يارب  دمحم  و  دراد . هگن  وت  رـش  زا  ارم  هللا  نایفـس ! ابا  يا  : تفگ دراد  ربخ  تسوا  لد  رد  هک  هچنآ  نطاب و  زا  هک  دنامهف  یم  درک و 
لابند هب  هک  شتیب  لها  زا  یناسک  یلع و  نم و  رگم  دسر ) یمن  تموکح  هب  ) دور یمن  اب ال  ربنم  نیا  رب  يدـحأ  هک  درک  یم  نایامن  نانچ 

هیما ینب  يا  ؛و  متفر ـالاب  وا  زا  دـعب  نم  تفر و  ربـنم  زارف  رب  رکب  وبا  دـنام و  هجیتـن  یب  شـشالت  دـش و  لـطاب  شرحـس  سپ  دـنیآ . یم  وا 
وت رب  مدرک و  ماش  یلاو  ار  وت  تهج  نیدب  دیسرب ؛) تموکح  هب  ) دیـشاب تفالخ  ( ۀمیخ  ) نیا ياهبانط  ياه  هبوچ  نم  زا  دعب  امـش  مراودیما 
رثن ای  رعش  دمحم  هک  مرادن  یکاب  و  مشاب . هدرک  تفلاخم  امش  ةراب  رد  دمحم  راتفگ  ابات  مدناسانش  نآ  رد  ار  وتو  مدرک  حابم  ار  نآ  کُلم 
يا سپ  (« 60: ءارـسا ) ِنآْرُْقلا ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  :» هدـش لزان  مراگدرورپ  زا  دوش و  یم  یحو  نم  هب  : تسا هتفگ  وا  هک  یتسارب  ! دـیوگب
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ّدج ) مشاه هکنانچمه  ، درک رهاظ  امـش  اب  ار  شا  ینمـشد  تسناوت  هک  نامز  ره  سپ  ؛ دیتسه امـش  هنوعلم  ةرجـش  نآ  هک  تشادـنپ  هیما  ینب 
نم ، هیواعم يا  . دندوب هللا ) ) هنعل   ) هیواعم موس  ّدج  ) سمشدبع ینب  نانمشد  هتـسویپ  مشاه  ینب  و  مّلـس )) هلآ و  هیلع و  هللا  ّلص   ) ربمایپ موس 
مک یگلـصوح و  مکو  یتقاط  مک  زا  مناسرت  مشاب و  یم  وت  زوسلد  حـصان و  ، هاوخریخ ، مدرکوت هب  تانایرج  زا  هک  یطـسب  حرـش و  نیا  اـب 
هب ای  هنعط  هب  ار  دوخ  تفلاخم  و  مداد ؛ وت  هب  ار  دمحم  تما  تعیرش و  رایتخا  مدرک و  تیـصو  وت  هب  هک  هچنآ  رد  ینک  هلجع  هکوت  يربص 
نم هچنآ  يوش و  كاله  ینک و  یهاتوک  تسا  هدروآ  هچنآ  ماجنا  رد  ای  ینک  در  دـنیوگ  یم  ار  هچنآ  اـی  ینک  راکـشآ  توم  هب  تتاـمش 

وا ربنم  رب  يدـش و  لخاد  دـمحم  دجـسم  رد  هک  نامز  ره  شاب و  رذـح  رب  ًالماک  . ینک بارخ  متخاس  نم  هچنآ  یـشکب و  ریز  هب  مدرب  الاب 
امنب و ار  اـهنآ  زا  عاـفد  يزوسلد و  راـهظا  وشم و  ریگرد  دوخ  تیعر  اـب  نک ! قیدـصت  تسا  هدروآ  هک  يزیچ  ره  رد  ار  وا  رهاـظ  هب  یتفر 
هب ینک و  دودح  ۀماقا  ناشیا  نیب  هک  داب  وت  ربو  ؛ رتسگب اهنآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  شـشخب  اطع و  میـسن  شاب و  رابدرب  میلح و  اهنآ  هب  تبـسن 

نیا رد  هک  هدـم  رییغت  ار  دـمحم  تنـس  راذـگم و  صقان  ار  یبجاو  ، ینک یم  راذـگاو  ار  یهلا  قوقح  زا  یقح  هک  هدـم  ناـشن  نینچ  ناـنآ 
اب شکب و  ار  ناـنآ  ناـشدوخ  تسد  هب  ریگب و  ناـش  تینما  شمارآ و  لـحم  ناـمه  زا  ار  اـهنآ  هکلب  يا ؛ هدـناروش  اـم  رب  ار  تما  تروص 
رد نانآ  يارب  . راذـگن مک  يزیچ  ناشیا  زا  نک و  یمرن  . زیهرپب نانآ  اب  گنج  زا  اما  نک  تسایر  نانآ  رب  زاس ! ناشدوبان  ناـشدوخ  ریـشمش 
تا ییور  شوخ  . ناسرب لتق  هب  ناشدوخ  سیئر  تسد  هب  ار  ناشیا  نک و  ناشمارتحا  تدوخ  نتـسشن  لحم  رد  نکزاب و  اـج  دوخ  سلجم 

. دننک تتعاطا  دنشاب و  هتشاد  تسود  ار  وت  ات  نک  وفع  ار  اهنآ  ،و  روخ ورف  ار  تمشخ  نک و  رهاظ  ار 
ناـنآ اـب  یتسناوت  تما  زا  یهورگ  یهارمه  هب  رگا  سپ  متـسین  نمیا  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  یلع و  تکرح  زا  وت  رب  ناـمدوخ و  رب 
ناهنپ ار  نآ  ، نک ظفح  ارم  دـهع  تیـصو و  نکور و  گرزب  ياه  راک  هب  وشم و  یـضار  کچوک  ياـه  راـک  هب  هدـب و  ماـجنا  ینکراـکیپ 
ماقتنا ریگ و  شیپ  ار  تناردـپ  هار  زیهرپب و  نم  اب  تفلاخم  زا  ؛و  شاب منامرف  هب  شوگ  هدرک و  لاثتما  ارم  یهن  رما و  نکن و  راکـشآ  هدومن 

. شاب تناردپ  راثآ  وریپ  ریگب و  ار  دوخ 
: مرب یم  نایاپ  هب  رعش  نیا  اب  ار  بلطم  متخیر و  نوریب  تیارب  راکشآ  ناهنپ و  زا  دوب  هچره  سپ 

درک ادج  ناشیاهتب  زا  ار  قلخ  یسک  رطاخ  هب  هتفرگ  الاب  ناشراک  ربمایپ  موق  ! هیواعم يا  .1
دش هتسکش  نآ  هب  متشپ  هک  ینید  زا  نک  يرود  سپ  ، تخادنا کش  هب  ارم  سپ  ناشنید  هب  مدرک  لیم  .2

دنداتفا نیمز  هب  ردب  گنج  رد  هک  صاع  هبتع و  ار و  هبیش  دیلو و  منک  یمن  شومارف  منک  شومارف  رگا  .3
. رقف زا  هدشریقفو  کچوک  صخش  نامه  مکحوبا  تسا  ناشرقف  زایشزوس  بلق  فالغریز  رد  .4

. ریگب عطاق  ياه  هزین  يدنه و  ياه  ریشمش  ندرک  رهاظ  اب  ار  مدرم  نیا  ماقتنا  .5
. راوشد ياه  هشیبرد  یقاب  دنناریش و  ناشیا  دنویپب  ماش  نادرم  هورگ  هب  6.و 

. نک یعس  دوب  وداج  رحس و  زا  رپ  دروآ و  يارب  هتشذگ  رد  هک  ینید  ندرک  دساف  رد  .7
. ینک یم  راکشآ  هتفرگ  ارف  ار  ریضن  ینب  مامت  هک  ینید  يدب  هک  یلاح  رد  نک  بلط  ار  هتشذگ  ياه  هنیک  8.و 

. نک ادج  ار  ورمَع  ینب  موق  ياهندرگ  موق  ریشمش  اب  سپ  يوش  یمن  قفوم  ماقتنا  هب  ناشنید  ۀلیسو  هب  زج  .9
. رخص تدح  نید  هب  يدرگ  رب  هک  يرت  راوازس  وت  هک  مداد  وت  هب  ار  ماش  تیالو  دیما  نیا  هب  .10

دیسوب ار  وا  رـس  تفر و  ( هللا هنعل  ) دیزی فرط  هب  ، دناوخ ار  ( هللا هنعل  ) شردپ تیـصو  دهع و  ( هللا هنعل  ) رمع نب  هللا  دبع  نوچ  : دیوگ یم  يوار 
نم يارب  تفگ  وـت  ردـپ  يارب  ییاـهزیچ  نیا  مردـپ  هللاو  ! یتـشک ار  یجراـخ  رـسپ  یجراـخ  نیا  هـک  هللادـمحلا  ، نینمؤـملاریما يا  : تـفگ و 

 . دنیب یمن  دشاب  یضار  بحم و  نم  هب  تبسن  هک  هنوگ  نیا  هب  دمحم  تما  زا  يدحأ  هللاو  ، تفگن
نادـنخ وا  دزن  زا  ( هللا هنعل  ) رمع نب  هللادـبع  سپ  . دومن هقردـب  مارتحا  اب  ار  وا  درک و  وا  هب  ار  شناـسحا  هزئاـج و  نیرتهب  ( هللا هنعل  ) دـیزی سپ 
کیرـش وا  اب  راک  نیا  رد  هک  متـشاد  تسود  ًاعطق  نمو  تفگ ،  یتسار  نخـس  : داد خساپ  تفگ ؟ هچ  وت  هب  : دنتفگ وا  هب  مدرم  دـمآ . نوریب 
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. دوب باوج  نیمه  درکیم  شتاقالم  هکره  هب  شباوج  تشگرب و  هنیدم  تمس  هب  سپ  مدوب !  یم 
( هللا هنعل  ) نافع نب  نامثع  تیـصو  دهع و  نآ  رد  هک  دروآ  يا  همان  ( هللا هنعل  ) رمع نب  هللا  دبع  يارب  هللا ) هنعل  ) دیزی هک  تسا  هدـش  تیاور  و 

نب هللادـبع  هک  ینامز  سپ  . تشون هیواعم  هب  هللا ) هنعل  ) رمع هک  دوب  يدـهع  نآ  زا  رتگرزب  رت و  هعدـخ  رپ  رت و  ظیلغ  همان  نیا  زا  نآ  دوب و 
ار یجراخ  رـسپ  یجراـخ  نیا  هک  هللادـمحلا  تفگ : دیـسوب و  ار  هللا ) هنعل  ) دـیزی رـس  تساـخرب و  ، دـناوخ ار  رگید  ۀـمان  نآ  هللا ) هنعل  ) رمع

يدحأ منیب  یمن  زور  نیا  زا  دعب  ،و  تسا هتشون  ، تسا هتـشون  هیواعم  تردپ  هب  هک  هچنآ  دننام  شرارـسا  زا  نم  هب  رمع  مردپ  نادب  یتشک !
حرـش همان  نآ  رد  ایآ  ! رمع رـسپ  يا  : تفگ دیزی  سپ  . مشابن هاوخ  ریخ  زگره  اهنآ  هب  تبـسن  هکنیا  رگم  ار  دـمحم  ناوریپ  لها و  تما و  زا 

...؟ تسا رارسا 

يراخب حیحص  زا  یتیاور  رد  رمع ،  زا  لقن  هب  هفیقس 

 : دنک یم  فیرعت  نینچ  رمع  لوق  زا  ار  هفیقس  ناتساد  دوخ  حیحص  رد  يراخب 
هب مه  نم  دنا .  هدرک  عامتجا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  راصنا  هک  دوب  نیا  یکی  دیـسر ،  ام  هب  هک  ییاهربخ  زا  تفر ،  ایندزا  ربمایپ  هک  یتقو 

هفیقـس هب  ار  دوخ  رگیدـکی ،  هارمه  ام ،  درک و  تقفاوم  رکبوبا  میدـنویپب .  دوخ  راصنا  ناردارب  هب  مه  ام  ات  اـیب  هک  مدرک  داهنـشیپ  رکبوبا 
رد هک  ار  يدرم  راصنا  هفیاط  هک  میدـش  هجوتم  میدیـسر  هفیقـس  هب  هکیماگنه  دـندوبن .  ام  اـب  ناـشیا  ناـهارمه  ریبز و  یلع و  میدـناسر . 

نارنخس میتسشن و  ناشیا  رانک  رد  ام  دندوب .  هدروآ  اجنآ  هب  دوخ  اب  دراد ،  بت  تسا و  هدابع  نب  دعس  دنتفگ  یم  دندوب و  هدیچیپ  یمیلگ 
نیرجاهم هورگ  امش  اما  مالسا ،  هدرشف  مه  هب  هدنمزر و  يورین  مییادخ و  نارای  ام  تفگ :  ادخ ،  ساپـس  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  اهنآ 

.... . دیتسه و كدنا  هرامش  هب  یمدرم  ، 
تفگ :  دیشک و  ار  منیتسآ  رکبوبا  هک  میوگب  يزیچ  وا  خساپ  رد  متساوخ  رمع )  ) نم

 : تخادرپ نخس  هب  تساخرب و  ياج  زا  شدوخ  سپ  شاب .  درسنوخ 
نآ زا  رتهب  ای  تفگ  ار  نامه  ای  درکن .  راذگورف  مروایب  نابز  رب  متساوخ  یم  نم  هک  ار  يا  هتکن  چیه  شیوخ  نخس  رد  وا  هک  مسقادخ  هب 

 . دروآ نابز  رب  ار 
 : تفگ وا 

اهنت ییاورنامرف ،  تفالخ و  اما  دیتسه .  نآ  هدنزارب  لها و  نامگ ،  یب  دیدرمـشرب ،  دوخ  تازایتما  یبوخ و  زا  ار  هچنآ  راصنا !  هورگ  يا 
هب نم  هک  تسا  نیا  زاتمم .  برع  لیابق  نایم  رد  دنروهشم و  بسن  بسح و  تفارش و  ظاحل  زا  اهنآ  هک  اریز  تسا ،  شیرق  هلیبق  روخ  رد 

تفگب و نیا  دینک .  تعیب  وا  اب  باختنا و  تفالخ  هب  دیهاوخب  هک  ار  کیره  ات  منک  یم  داهنشیپ  ار  نتود  نیا  زا  یکی  امـش ،  یهاوخریخ 
راصنا زا  یکی  ماگنه ،  نیا  رد  دماین .  مشوخ  نآ  زا  هک  دوب  رخآ  نخـس  نیا  اهنت  درک .  یفرعم  نانآ  هب  تفرگ و  ار  هدیبعوبا  نم و  تسد 

 : تفگ تساخرب و 
بجرملا اهقیذع  ککحملا و  اهلیذج  انا 

هانپ شا  هیاس  ریز  هب  هک  یتخرد  دـنناراخ و  یم  نآ  اب  ار  نارتش  تشپ  هک  متـسه  یبوچ  نآ  هلزنم  هب  راصنا  هورگ  امـش  ناـیم  رد  نم  ینعی 
مینک . یم  باختنا  يرادمامز  دوخ  يارب  مه  ام  دینیزگرب و  ییاورنامرف  دوخ  يارب  نیرجاهم  امش  تسا  نینچ  هک  لاح  دنرب .  یم 

تیعقوم نیا  زا  نم  دیدرگ .  رهاظ  تدش  هب  فالتخا  یگتسد و  دنچ  تساخرب و  فرط  ره  زا  ادص  رـس و  وگموگب و  نخـس ،  نیا  یپ  رد 
زا سپ  مدرک .  تعیب  وا  اب  نم  دروآ و  شیپ  ار  شتـسد  مه  وا  منک .  تعیب  وت  اب  اـت  نک  زارد  ار  تتـسد  متفگ  رکبوبا  هب  مدرک و  هدافتـسا 

 ....... . میدرب موجه  هدابع  نبا  دعس  يوس  هب  متفای ،  تغارف  رکبوبا  اب  تعیب  راک  زا  هکنیا 
هن دینک و  يوریپ  وا  زا  هن  دنک ،  تعیب  تفالخ  هب  يدرم  اب  ناناملسم ،  اب  تروشم  رظن و  بسک  نودب  یـسک  رگا  اهفرح ،  نیا  همه  زا  دعب 
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 . دنتسه ندش  هتشک  قحتسم  ود  ره  هک  هدنریگ ،  تعیب  زا 
-------------------------------------------------------------

120-4/119 یلبحلا ،  مجر  باب  دودحلا ،  باتک  يراخب ،  حیحص 
4/336/338 ماشه ،  نبا  هریس 

ثیدح 2326  – 3/139 لامعلا :  زنک 

ینس هعیش و  بتک  زا  رکبوبا  رمع و  رفک  تابثا 

تنس لها  بتک  زا  رکبابا  رمع و  رفک  تابثا 

 ! تسا رفاک  راذگ  تعدب  ( 1
. ) ?( هَتعدب عدی  ّیتح  ٍۀعدب  ِبحاص  َلمع  َلبقی  نآ  ُهللا  َیبَآ  هللا ص : لوسر  لاق 

. دنک یمن  لوبق  دنک  یم  شتعدب  هب  توعد  هک  یتقو  ات  ار  راذگ  تعدب  لمع  دنوادخ 
امک ِمالـسالا  نم  جرخی  ... ًاداهج و ًةرمُع و ال  ًاّجح و ال  ًۀـقدص و ال  ًةولـص و ال  ًاموص و ال  ٍۀـعدب  ِبحاصل  هللا  لبقی  ال  هللا ص : لوسر  لاق 

. ) ?( نیجعلا نم  ةرعشلا  جرخت 
... . دوشیم جراخ  مالسا  زا  وا  دنک و  یمن  لوبق  راذگ  تعدب  زا  ... جح و هقدص  هزور  زامن  لیبق  زا  ار  یلمع  چیه  ادخ 

( لامعلازنک  ) هقیلخلا قلخلارش و  عدبلا  لها  هللا ص : لوسر  لاق 
. دنتسه تادوجوم  تاقولخم و  نیرتدب  تعدب  لها 

( لامعلازنک  ) رانلا لها  بالک  عدبلا  لها  هللا ص : لوسر  لاق 
. دنتسه شتآ  لها  ياه  گس  تعدب  لها 

ینم مه  ءيرب و  مهنم  انا  ۀبوت . مهل  سیل  ءاوهالا  باحـصا  عدـبلا و  باحـصا  مه  ًاعَیِـش  اُوناک  َو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ  یلاعت : هلوق  یف  هنع 
( لامعلازنک . ) ءاُرب

تعدب و لها  اهنآ  دـندومرف  دـندش " هورگ  هورگ  دـندرک و  هدـنکارپ  ار  شیوخ  نید  هک  یناسک  : " نآرق هیآ  نیا  هرابرد  مرکا ص  ربمایپ 
. دنرازیب نم  زا  زین  ناشیا  مرازیب و  ناشیا  زا  نم  تسین . يا  هبوت  ناشیا  يارب  دنتسه .  سوه  اوه و  نارای  باحصا و 

؟  ریخ ای  تسا  هدوب  راذگ  تعدب  رمع  ایآ  هک  تساجنیا  لاوس  لاح  تسا . رفاک  راذگ  تعدـب  هک  دـش  تابثا  تنـس  لها  بتک  زا  اجنیا  ات 
: دننام تسا . هتشاذگ  ار  يرایسب  ياهتعدب  نید  رد  وا  دوخ  فارتعا  قبط 

رمع طسوت  بارش  ندرک  لالح  تعدب  فلا )

بآ و ینیگنـس  امرـس و  زا  ماش  مدرم  یتقو  کی  دنا  هدروآ  نینچمه  درادن ! یعنام  دیروخب  دینک و  بارـش  لخاد  ار  بآ  تفگ : یم  رمع 
موس کـی  دـش  مک  نآ  ثلث  ود  یتـقو  دـنناشوجب  ار  بارـش  هک  داد  هزاـجا  اـهنآ  هب  رمع  دـندرب . تیاکـش  رمع  دزن  نیمز  لوـصحم  يدـب 

(3 ! ) دنماشایب ار  هدنامیقاب 
دنزب دـح  هنایزات  اب  ار  وا  تساوخ  رمع  دوب . هدروخ  بارـش  هک  یبرع  زور  کی  هک :  تسا  هدـش  لقن  رمع  زا  هطبار  نیارد  یبلاج  ناتـساد 

ره تفگ : دومن و  طولخم  بآ  اب  ار  نآ  تساوخ و  ار  دوخ  بارش  رمع  يروخیم !!! تدوخ  هک  مدروخ  ار  یبارـش  نامه  نم  تفگ : برع 
ار بارش  شدوخ  دز  بارـش  دح  ار  برع  هکنیا  زا  سپ  هاگنآ  درادن  یعنام  دیامن  بارـش  لخاد  ار  بآ  درک  کش  عوضوم  نیا  رد  سک 
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(4  ! ) دیشون
یتسم نآ  يدایز  هک  ار  هچ  ره  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و  بارـش  مه  زاب  دوش  طولخم  بآ  اـب  بارـش  هک  یلاـح  رد 

(5 . ) درواین ای  دروایب  یتسم  هاوخ  دشابیم  مارح  زین  نآ  یمک  دروآ 

رمع طسوت  سایق  تعدب  يراذگ  هیاپ  ب )

هک دنا  هدرک  لقن  يرعشا  یسوموبا  هب  رمع  زا  یئاضق  یتموکح و  لمعلا  روتسد  هرابرد  يا  همان  یمالـسا  ناراگن  خیرات  ثیدح و  ناظفاح 
تهج رد  یمالـسا  نوناق  کی  یهقف و  هدعاق  کی  ناونع  هب  ار  سایق  وا  هکنیا  و  تسا . سایق  ندومن  حرطم  رد  رمع  یمدـق  شیپ  رگ  نایب 

رب لمتـشم  دوب و  قارع  تموکح  یلاو  رمع  فرط  زا  هدربمان  هک  دش  هتـشون  یماگنه  همان  نیا  درک . يراذگ  هیاپ  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا 
: تسا زارف  نیا 

. کلذ دنع  رومالا  سق  لاثمالا و  هابشالا و  فرعا  مث  هنس . هللا و ال  باتک  یف  سیل  امم  كردص  یف  جلجلت  امیف  مهفلا  مهفلا 
اه هیبش  هاگنآ  زادنا . راک  هب  ار  تمهف  نآ  نوماریپ  تسین  تنـس  باتک و  رد  نآ  زا  يربخ  دنک و  یم  روطخ  ترطاخ  هب  هچنآ  ره  همجرت :
رد هچنآ  رب  تسا  تنـس  باتک و  صن  دروم  هک  ار  هچنآ  مکح  ینعی  امن . سایق  رگیدکی  هب  ار  اهنآ  نک و  یئاسانـش  ار  نآ  ياهدـننامه  و 

(6 ... ) نک يراج  هدشن  حرطم  تنس  باتک و 

حیوارت تعدب  ج )

دجـسم هب  باطخ  نبرمع  اب  ناضمر  ياهبـش  زا  یبش  تفگ : هک  هدرک  لـقن  يراقلادـبع  نب  نامحرلادـبع  زا  ریبز ، نب  ةورع  زا  باهـش  نبا 
دیدـب نیا  نوچ  رمع  دوب . لوغـشم  زامن  هب  دوخ  ماوقا  اب  يدرم  ًاـضعب  دـناوخ و  یم  زاـمن  دوخ  يارب  سکره  دـندوب و  قرفتم  مدرم  میتفر ،

. تشامگ تماما  هب  ار  بعک  نبّیبا  میمصت  نیا  یپ  رد  و  تسا . رتهب  میروآ  درگ  ماما  کی  اب  ار  اهنیا  رگا  نم  هدیقع  هب  تفگ :
هتبلا تسا ! یبوخ  تعدـب  نیا  هذـه  ۀـعدبلا  معن  تفگ : رمع  دـندناوخ ، یم  زامن  تعامج  هب  مدرم  میتفر و  دجـسم  هب  قافتا  هب  رگید  بش 

(7 . ) دو ـد بـ هاو ـر خـ تهب دوش  هماقا  بش  لّوا  هکنیا  زا  بش  رخآ  ینعی  دنناوخب ; ندیباوخ  زا  سپ  هک  يزامن 

رمع طسوت  هعتم  زا  یهن  تعدب  د )

(8  ) بقاعا امهمرحا و  انا  هللا و  لوسر  دهع  یلع  اتناک  ناتعتم  تفگ : رمع 
رفیک هب  ار  اـهنآ  نیبـکترم  منکیم و  مارح  ار  اـهنآ  زورما  نم  هدوـب و  لـالح )  ) هلاو هیلع  هللا  تاولـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  هـعتم  ود  ینعی 

. جح هعتم  يرگید  نانز و  هعتم  یکی  مناسریم .
: هک دش  نیا  ثحب  نیا  هصالخ  رگید  ینایب  هب  ای  یقطنم و  ریس  سپ 

. دنتسه راذگ  تعدب  تنس  لها  رداصم  قبط  رمع 
. تسا رفاک  راذگ  تعدب  تنس  لها  رداصم  قبط 

. تسا رفاک  رمع  هجیتن :
 ! تسا رفاک  تفالخ  رد  هدننک  عازن  ( 2

هعزانم تفالخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  نم  زا  دعب  هکره  دـندومرف : مرکا ص  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  رذوبا  زا  لصتم  دنـس  هب  یلزاغم  نبا 
(9 . ) تسا رفاک  دنک 
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. دشاب لالدتسا  هب  زاین  هک  منکن  رکف  درادن . دوجو  یکش  چیه  تفالخ  اب  هطبار  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  اقآ  اب  رکبابا  رمع و  عازن  رد 
روتـسد رکبوبا  هک  دیـشک  ییاج  هب  تفالخ  رـس  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  رکبابا  رمع و  عازن  تنـس  لها  ناـگرزب  فارتعا  هب  هک  سب  ناـمه 

ندش هتشک  ثعاب  هلمح  نیا  درک و  هلمح  یحو  هناخ  هب  وا  زا  يوریپ  هب  رمع  درک و  رداص  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقآ  هناخ  هب  هلمح 
. دش هیلع  هللا  مالس  نسحم  ترضح  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

: دییامرف هعجارم  ریز  تنس ) لها   ) رداصم هب  دیناوتیم  دروم  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب 
572 هبیشیبا 8 / نبا  فنصم 

هرامش 4549 ، 490 لادتعالا 2 / نازیم 
هرهاق فراعم ، راد  ط  ، 586 فارشألا 1 / باسنا 

هرامش 860. ، 092 ظافحلا 3 - هرکذت 
هرامش 96. ، 162 ءالبنلا 13 / مالعا  ریس 

لاس 279 ثداوح  ، 65 هیاهنلاو 11 / هیادبلا 
رصم يربکلا ، هیراجتلا  هبتکملا  پاچ  ص 12 ، هسایسلا ، همامالا و 

ج 4 ص 268 دیرفلا ، دقع 
ج 3 ص 430 يربط ، خیرات 

ج 2 ص 303. بهذلا ، جورم 
... و

 ! تسا رفاک  هللا  باتک  انبسح  هدنیوگ : ( 3
َْنَیب اوُذِـخَّتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ٍضْعَِبب  ُرُفْکَن  َو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَی  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  اقَح  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  اًلِیبَس  َِکلذ 
( ءایبنا زا   ) یخرب هب  ام  دنیوگ : دنزادنا و  ییادج  شناربمغیپ  ادخ و  نایم  هک  دـنهاوخ  دـنوش و  رفاک  وا  نالوسر  ادـخ و  هب  هک  نانآ  ینعی :

نارفاک يارب  ام  دـنیاهنیا و  رفاک  تقیقح  هب  دـننک  رایتخا  یهار  نامیا  رفک و  نایم  هک  دـنهاوخ  میرواین و  نامیا  ياهراپ  هب  هدروآ و  نامیا 
(10 . ) میاهتخاس ایهم  هدننک  راوخ  یباذع 

هتکن و  دنتـسه . یقیقح  نارفاک  دـنزادنایب  یئادـج  لوسر  ادـخ و  نیب  ات  دـنراد  دـصق  هک  یناسک  هک  دوش  یم  هدـیمهف  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 
 ! دنتسه یقیقح  نارفاک  اه  نیا  هک  تسا  هدومرف  نارفاک  عون  نیا  هرابرد  اهنت  نارق  هک  تساجنیا  بلاج 

: دزادنایب یئادج  شلوسر  ادخ و  نیب  ات  درک  یعس  رمع  هنوگچ  مینیبب  اما 
: دندومرف ناشرمع  رخآ  تاظحل  رد  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

. دیوشن هارمگ  زگره  نمزا  دعب  هک  مسیونب  امش  يارب  يا  همانتیصو  ات  دیروایب  ذغاک  ملق و 
تنـس لها  بتک  حصا  رد  ثیدح  نیا  ( ) 11  !!! ) هللا باتک  انبـسح  هللا  باتک  مکدـنع  عجولا و  هبلغ  یبنلا  نا  تفگ : باـطخ  نب  رمع  یلو 

( دشاب یم  دوجوم 
ریقح هک  تسا  گرزب  نیهوت  نیا  ردـقنیا  دـنک . یم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  یگرزب  رایـسب  نیهوت  رمع  هلمج  لوا  تمـسق  رد 

" تسا سب  ار  ام  ادخ  باتک  : " تفگ هک  تسا  هلمج  مود  تمسق  رس  رب  ام  ثحب  یلو  منک . همجرت  ار  نآ  مشکیم  تلاجخ 
نیا رب  دصق  هلمج  نیا  اب  وا  ینعی  دـنکیم . تبحـص  نآ  دروم  رد  روکذـم  هفیرـش  هیآ  رد  هک  درک  ار  يراک  نامه  هلمج  نیا  نتفگ  اب  رمع 
یم زیچ  کی  ادـخ  هک  تفگ  نینچ  وا  عقاو  رد  و  دـنکفایب . یئادـج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  و  نآرق )  ) ادـخ مـالک  نیب  اـت  تشاد 
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 ! میئوجب کسمت  ادخ  مالک  هب  دیاب  ام  ود  نیا  نایم  رد  و  رگید . زیچ  ربمایپ ص  دیوگ و 
: دیامرف یم  هلاو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هرابرد  نآرق  دوخ  هکیلاح  رد 

. یَحُوی ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يَوَْهلا  ِنَع  ُقِطنَی  اَمَو 
. تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  دیوگیم  هچنآ  دیوگیمن ! نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگرهو  ینعی :

: ثحب نیا  هصالخ 
. دنکفا یئادج  لوسر  ادخ و  نیب  تسا " سب  ار  ام  ادخ  باتک   " نتفگ اب  باطخ  نب  رمع 

. دمان یم  یقیقح  رفاک  ار  دننکفا  یم  یئادج  لوسرو  ادخ  نیب  هک  یناسک  میرک  نارق 
. دشاب یم  یقیقح  رفاک  تنس ) لها  ربتعم  تیاور  نارق و  قبط   ) رمع هجیتن :

 ! تسا رفاک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هدنهد  رازآ  ( 4
: دیامرفیم دنوادخ 

انیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هدرک هدامآ  هدننکراوخ  یباذع  نانآ  يارب  و  دنکیم ، ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  ادخ  دنرازآیم ، ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  نانآ  ًاعطق  ینعی :

. تسا
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

. هللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  اهاذآ  نم  ینم  ۀعضب  ۀمطاف 
. تسا هدرزآ  ار  ادـخ  درازایب  ارم  سکره  هدومن و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  نت  هراـپ  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ینعی :

(12)
. میدروآ ار  ینس  دانسا  اهنت  ثحب  ياضتقا  هب  اجنیا  ام  هتبلا  دشاب . یم  حیحص  رتاوتم و  ینس  هعیش و  نیب  ثیدح  نیا 

: دومرف رفن  ود  نآ  هب  باطخ  ترضح  نآ  هک  دندومن  رازآ  تیذا و  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ردق  نیا  رکبابا  رمع و  اما  و 
(13 . ) هیلا امکنوکشال  یبنلا  تیقل  نئل  ینامتیضرا و  ام  ینامتطخسا و  امکنا  هتکئالم  هللا و  دهشا  ینا 

میامن تاقالم  ار  ربمایپ ص  رگا  دیدرکن و  بلج  ارم  تیاضر  دیدروآ و  مشخ  هب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگیم  دهاش  ار  شا  هکئالم  ادخ و 
. درک مهاوخ  يو  هب  ار  رفن  ود  امش  تیاکش  هنیآ  ره 

: تسا هدما  ???? يراخب ح  حیحص  رد 
رکبابا و اهب  نذوی  مل  ـالیل و  یلع  اـهجوز  اـهنفد  تیفوت  اـملف  ... تیفوت یتح  هملکت  ملف  هترجهف  کـلذ  یف  رکب  یبا  یلع  ۀـمطاف  تدـجوف 

. اهیلع یلص 
هک یماگنه  ... تفگن نخـس  رکبوبا  اب  دوب  هدنز  هک  ینامز  ات  درک و  هطبار  عطق  وا  اب  ودومن  بضغ  رکبوبا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ینعی :

. دناوخ زامن  يو  هزانج  رب  شدوخ  دادن و  ربخ  رکبوبا  هب  و  درک . نفد  هنابش  ار  يو  مالسلا  هیلع  یلع  شرهوش  تفر . ایند  زا 
: دسیون یم  ?? دوخ ج?ص  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

. رمع رکب و  یبا  یلع  ةدجاو  یه  تتام و  ۀمطاف  نا 
. دوب كانبضغ  رمع  رکبوبا و  زا  تخس  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ینعی 

. دشاب یم  تامّلسم  زا  رمع  طسوت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تیذا  رازآ و  روکذم  تایاور  هب  هجوت  اب 

ثحب هصالخ 
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( تنس لها  ربتعم  تایاور  قبط  . ) دنا هدرزآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  رکبابا  رمع و 
( ینسو هعیش  نیب  رتاوتم  تیاور  قبط  . ) لوسر ادخ و  ندش  هدرزآ  اب  تسا  يواسم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  ندش  هدرزآ 

( دش رکذ  هک  يا  هیا  قبط  . ) دراد لابند  هب  ار  یهلا  باذع  نعل و  لوسر  ادخ و  ندش  هدرزآ 
 ! تسا رفاک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  ( 5

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  اجنیا  رد  ام  هک  دوش . یم  تفای  تنس  لها  بتک  رد  يرتاوتم  ناوارف و  ثیداحا  هطبار  نیا  رد 
: هلا هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

. رانلا یف  ناک  سانلا  لضفا  مکنا  یف )  ) تیب لها  کیف و  کش  مث  هتدابع  قح  هللادبع  ادحا  نا  ول  یلع  ای 
مدرم رب  تتیب  لها  وت  يرترب  تیلضفا و  هرابرد  سپ  دشاب . هدرک  ادا  ار  وا  تدابع  قح  هک  دنک  تدابع  ار  ادخ  نانچنآ  یسک  رگا  یلع  يا 

(13 . ) تسا شتآ  شتشونرس  دیامن  کش 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

. رانلا یف  هللا  مهبکال  كوضغبا  مث  راتوالاک . اونوکی  یتح  اولص  ایانحلاک و  اونوکی  یتح  اوماص  یتما  نا  ول  یلع  ای 
رغال نامک  هز  نوچ  ات  دنناوخب  زامن  ردق  نآ  دنوش و  هدیمخ  رمک  نامک ) سوق و  دننامه   ) هک دنریگب  هزور  ردقنآ  نم  تما  رگا  یلع  يا 

(14 . ) دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  اه  نآ  دنوادخ  دنیامن  ینمشدوت  اب  دندرگ و 
ملـسم حـضاو و  رایـسب  بصعتم  ریغ  ياملع  قیقحت و  لها  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  الوم  اب  رکبابا  رمع و  ینمـشد  تابثا  اما  و 

الوم تفالخ  قح  بصغ  رد  لوسر  لآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تداهـش  زا  دـعب  ناشیا  ملظ  هب  لاـثم  ناونع  هب  ناوت  یم  اـعطق  تسا .
. درک هراشا   .... اهیلع و هللا  مالس  ارهز  ترضح  زا  كدف  بصغ  مالسلا و  هیلع  یلع 

ارهز ترـضح  تیذا  رازا و  نینچمه  رکبابا و  رمع و  رب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  بضغ  ینبم  یلبق  ثحب  رد  روکذـم  تاـیاور  هتبلا 
. دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  رکبابا  رمع و  ینمشد  توادع و  هدنهد  ناشن  یبوخ  هب  رفن  ود  نآ  طسوت  اهیلع  هللا  مالس 

: ثحب هصالخ 
. دنا هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نمشد  تنس ) لها  ناوارف  یخیرات  رداصم  تایاور و  قبط   ) رکبابا رمع و 

. تسا رفاک  تنس ) لها  تایاور  قبط   ) مالسلا مهیلع  تیب  لها  نمشد 
. دنرفاک رکباباو  رمع  هجیتن :

هعیش بتک  زا  رکبابا  رمع و  رفک  تابثا 

دندومرف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  ? ( 

نیباترم نیعادـخ  اناک  ... نامیالا نم  یـش ء  امهنم  دـحا  بلق  لخد  ام  هللا  و  نیعمجا . سانلا  ۀـکئالملا و  هللا و  ۀـنعل  اـمهیلع  نارفاـکلا  اـمه 
(15 . ) ماقملا راد  یف  يزخلا  لحم  یلا  باذعلا  ۀکئالم  امهتفوت  یتح  نیقفانم 

ناـمیا لد  هـب  هاـگچیه  دــنگوس  ادــخ  هـب  داـب . اـهنآ  رب  مدرم  هـمه  ناگتــشرف و  ادــخ و  نـیرفن  دــنرفاک  رمع ) رکباـبا و   ) ود نآ  ینعی :
ماقملاراد رد  يراوخ  هاگیاج  هب  حور و  ضبق  ار  اهنآ  باذـع  هکئالم  ات  دـندوب  قافن  بیر و  کـش و  لـها  زاـب و  هلیح  هشیمه  ... دنتـشادن

. دنداتسرف خزود ) )

دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا  ? ( 
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: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ماما  ترضح  هب 
؟ نالف نالف و  نع  کلأسأ 

(16  ) میظعلا هللااب  ناکرشم  نارفاک  امه  هللا و  تام و  اهلک  هتانعلب  هللا  ۀنعل  امهیلعف  دندومرف : ترضح 
؟ منکیم لاوس  رمع  رکبابا و  لاوحا  هرابرد  امش  زا 

ادخ هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  دندرم  ود  نآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  داب و  ود  نآ  رب  ادخ  تنعل  یهلا  ياهتنعل  مامت  ددـع  هب  دـندومرف : ترـضح 
. دندیزرو یم  كرش  دندوب و  رفاک 

دنکیم لقن  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مالغ  زا  یناسارخ  یلعوبا  ? ( 

: تفگ وا  هک 
. امهبحا نم  رفاک  نارفاک  لاقف  رمع ؟ رکب و  یبا  نع  نیلجرلا  نیذه  نع  ینربخت  الا  اقح  کیلع  یل  نا  تلقف : هتاولخ . ضعب  یف  هعم  تنک 

(17)
رکبوبا و صخـش  ود  نآ  لاوحا  زا  ارم  ایآ  تسا  یقح  نم  يارب  زا  امـش  رب  انامه  مدرک : ضرع  ناـشیا  هب  مدوب  اـهنت  ترـضح  تمدـخ  رد 

؟ دیهد یمن  ربخ  رمع 
. تسا رفاک  دشاب  هتشاد  لد  رد  ار  اهنآ  تبحم  هک  مه  سکره  دنرفاک و  ود  نآ  دندومرف : ترضح  سپ 

دیوگ یلامث  هزمحوبا  ? ( 

(18 . ) امهالوت نم  رفاک  نارفاک و  دندومرف : ترضح  دش . لاوس  رمع ) رکبوبا و   ) رفن ود  نآ  هب  عجار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 
. تسا رفاک  دشاب  اهنآ  یلاوم  سک  ره  دنرفاک و  ود  نآ 

دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ناسر  نب  لیضف  ? ( 

(19 . ) هتعیش یسوم و  لثم  هتعیش  یلع و  لثم  هتعیش و  نوعرف و  لثم  هتعیش  رکب و  یبا  لثم  دندومرف : ترضح  هک 
. تسا شناوریپ  یسوم و  لثم  شنایعیش  یلع و  لثم  تسا و  ناینوعرف  نوعرف و  لَثم  شناوریپ  رکبوبا و  لثم 

دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ? ( 

(20 . ) رفاک وهف  انل  نیملاظلا  انئادعا و  رفک  یف  کش  نم 
. تسا رفاک  دندرک  ملظ  ام  هب  هک  یناسکو  ام  نانمشد  رفک  رد  دنک  کش  هک  یسک 

تسا هدروآ  ینارحب  يزوحام  نامیلس  خیش  همالع  ? ( 

(21  . ) ّطق انمؤی  مل  رمع  هبحاص  رکبابا و  نا  انتمئا :  نع  انباحصا  يور 
. دندرواین نامیا  هاگچیه  رمع  شقیفر  رکبوبا و  هک  دنا  هدرک  تیاور  ام  نایاوشیپ  همئا و  زا  ام  باحصا 

: تسا هدومرف  مه  هللا  همحر  یسلجم  همالع  و 
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(22  ) نیع ۀفرط  هللااب  انمؤی  مل  یناثلا  لوالا و 
 . دندرواین لاعتم  يادخ  هب  نامیا  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  یمود  یلوا و 

-----------------------------------

دانسا

?? هجام ج?ص نبا  ننس  ( 1
?? هجام ج?ص نبا  ننس  ( 2

لوصولا ج2 ص 178- ریسیت  يدنه ج 3ص 109و 101 - لامعلا  زنک  یئاسن ج8 ص 329 - ننس  یقهیب ج8 ص 300 و 301 - ننس  ( 3
هفینحوبا ج2ص 191 دیناسم  عماج 

نارقلا ج2 ص 565 ماکحا  ( 4
بیطخ خیرات  ص 67 - هنـسلا ج2  حیباصم  ص 296 - یقهیب ج8  ننــس  ص 301 -  یئاسن ج8  ننـس  ص 113 - یمراد ج2  ننـس  ( 5

يذمرت ج 1ص342 حیحص  يدادغب ج3 ص 327 -
دیدحلا 91-12/90 یبا  نبا  هغالبلا - جهن  حرش  یقهیب 10/150 --  ننس  ملسم 25-1/24 --  حیحص   -- 2/24 ظحاج - نییبتلا نایبلا و  ( 6

... رگید بتک  زا  يرایسب  و  لامعلا .) زنک  زا  لقن  هب   ) رکاسع نبا  - قشمد خیرات  هبر 88-1/86 --  دبع  نبا  - دیرفلادقع -- 
. نیحیحصلا نیب  عمجلا  نع  سواط ص 445  نبال  فئارطلا  ، 114 کلام ج 1 /  أطوم  ، 252 حیوارتلا ج 2 /  يراخبلا ك  حیحص  ( 7

نایبلا ، 182 جو 1 /  251 و 252  دیدحلا ج 12 /  یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرـش  ط 1 ، 201 و 202  جو 3 /   167 يزارلا ج 2 /  ریسفت  ( 8
رخآ ج 2 عبط  یفو   270 یبطرقلا ج 2 /  ریسفت  ، 184 جو 2 /  342 و 345  صاصجلل ج 1 /  نآرقلا  ماکحأ  ، 223 ظحاجلل ج 2 /  نایبتلاو 

یفو رمع  نع  تبث  لاقف   444 میقلا ج 1 /  نبال  داعملا  داز  هححصو ج ، جحلا  باتک  نم  نآرقلا  باب  یفنحلا  یـسخرسلل  طوسبملا  ، 39 / 
،206 یقهیبلا ج 7 /  ننس  ، 94 سمشلا ج 2 /  ءوض  293 و 294 ط 1 ، لامعلا ج 8 /  زنک  ءاسنلا ، ۀعتم  ۀحابا  لصف   205 رخآ ج 2 /  عبط 

جحلا کسانم  باب  راثالا  یناـعم  حرـش  ، 107 مزح ج 7 /  نبــال  یلحملا  ، 527 ۀـمادق ج 7 /  نبـال  ینغملا  ، 211 ینیمالل ج 6 /  ریدـغلا 
.200 لوقعلا ج 1 /  ةآرم  ۀمدقم  يواحطلل ص 374 ،

??? بوشآ ح?ص. رهش  نبا  بقانم  ???? ح -  ??? لامعلازنک ج?ص  ?? ةدوملا ص -  عیبانی  ?? ح - ?? یلزاغم ص نبا  بقانم  ( 9
 ??? - ??? ءاسن هروس  ( 10

تاقبط ???? و  ثیدح  رکاش  دمحم  دمحا  قیقحت  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  /? و  ?? ملعلا  باتک  نم  ملعلا  هباتک  باب  يراخب  حیحـص  ( 11
. توریب پاچ   ?/ ??? دعس  نبا 

ۀیلح ??? لبنح ج?ص -  نبدمحا  دنـسم  ??? ریدقلا ج?ص -  ضیف  ??? لامعلازنک ج?ص -  ???? و - ???? يراخب ح حیحـص  ( 12
??? ۀـباغلادسا ج?ص- ??? مکاح ج?ص -  كردتـسم  ??? يذـمرت ج?ص -  ننـس  ???? ملـسم ح -  حیحـص  ?? ءایلوالا ج?ص - 

??? یلعی ج?ص نبا  دنسم  ??? ۀباصالا ج?ص - 
ربمایپ رتخد  هک  نآ  زا  سپ  دسیونیم : دوخ  حیحص  رد  يراخب  ??? ملسم ج?ص -  حیحص  ?? يراخب ج?ص -  حیحص  ینـس : دنـس  ( 13
نخـس وا  اـب  رگید  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  میراذـگیمن .  ثاریم  اـم  هک  مدینـش  ربـمغیپ  زا  هک  تفگ  وا  و  تساوخ . هفیلخ  زا  ار  دوـخ  ثاریم 

 ?? ثیدح سیق  نب  میلس  باتک  : هعیش دنس  ( 5/177 يراخب .  حیحص  درم (  ات  تفگن 
 ?/ ??? هدوملا عیبانی  رد  جردنم  ردو چ  ?? متفه ص  هدوم  یبرقلا  ةدوم  ( 13

??? یلزاغم ص نبا  بقانم  هللادبع -  نب  رباج  زا  لقن  هب   ??? هرامش  ??? نینموملاریما ج?ص  ماما  شخب  رکاسع  نبا  قشمد  خیرات  ( 14
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??? رگید ص رد چ  و  ??? بلاطلا ص ۀیافک   ?? هرامش -  ?? نیطمسلا ج?ص  دئارف   ??? هرامش - 
?? /?ح ??? یفاک ج  ( 15

?? / ?? و ج ??  / ??? راحب ج  ? ??? ح . تاجردلا  رئاصب  ( 16
 ?? ح ?? / ??? راونالا ج  راح  ( 17

?? / ??? راونالاراحب ج ( 18
 / ?? فراعملا بیرقت  ?/ ??? راونالاراحب ج . ( 19

راحب ??? ص . ?? هعیـشلا ج  لئاسو   ?? ?? و . قودـص  خیـش  تاداقتعا   ???? مق .  ?/ ??? دامادریملا ج . ۀـقیلعت  عم  یـشکلا  لاجر  ( 20
??  / ?? ج

 ??? اثیدح نوعبرالا  ( 21
?? / ??? راحب ج ( 22

نیخیش ملظ  و  مالسلااهیلع ) همطاف  ترضح  تیمولظم 

تیمولظم ، داد خر  زاجح  فورعم  هب  نیرمآ  سیئر  اب  یناگیاپلگ ،) ییاحطب  هللا  تیآ  موحرم  ) هعیـش ياـملع  زا  یکی  نیب  هک  ياهرظاـنم  رد 
دینک : هجوت  نآ  زا  یتمسق  هب  اجنیا  رد  تسا .  هدیدرگ  تباث  نیخیش  ملظ  مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح 

دییوگیم راکذا ، نمض  رد  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ ـ لوسر  ربق  رانک  امش  ارچ  سیئر :
ـ  هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ ـ رتخد  اهیلع ـ  هللا  مالس  همطاف ـ هب  یسک  هچ  هدیدمتس ، يوناب  يا  وت  رب  مالـس  ُۀَمُولْظَْملا : اَُهتَّیَا  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : 

تسا ؟ هدرک  متس 
تسا . هدش  رکذ  امش ، دوخ  ياهباتک  رد  اهیلع ـ  هللا  مالس  همطاف ـ هب  متس  زیگنامغ  يارجام  یعیش : دنمشناد 

؟ باتک مادک  رد  سیئر :
تسا . هدش  نایب  مهدزیس ، قرو  رد  يرونیدهَبیَُتقنبا ، فیلأت  ۀساّیسلا  ۀَمامالا و  باتک  رد  یعیش : دنمشناد 

تسین . ام  دزن  رد  یباتک  نینچ  سیئر :
مروآیم . امش  يارب  مرخیم و  رازاب  زا  ار  باتک  نیا  نم  یعیش : دنمشناد 

ار نآ  هحفـص 19  لّوا  دـلج  مدروآ ، وا  دزن  هدرک و  هّیهت  ار  ۀساّیـسلا  ۀـمامالا و  باتک  متفر و  رازاـب  هب  نم  تفریذـپ ، ارم  داهنـشیپ  سیئر ،
دوب : هدمآ  نینچ  هحفص  نآ  رد  ناوخب ، متفگ  مدوشگ و 

دزن ار  باّطخ  نبرمع  دندوب ، هدش  عمج  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ ۀناخ  رد  دندرکن و  تعیب  وا  اب  هک  دیدرگ  یعمج  يوجتـسج  رد  رکبوبا  انامه 
هدش عمج  شاهناخ  رد  هک  ار  نانآ  و  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  دنلب  يادـص  اب  دـمآ و  مالّـسلا ـ  هیلع  یلع ـ ۀـناخ  رد  رانک  رمع  داتـسرف ، اه  نآ 

دنگوس تفگ : دیبلط و  مزیه  رمع  دندرک ، عانتما  ندمآ  نوریب  زا  اهنآ  دییآ ، نوریب  رکبوبا ، اب  تعیب  يارب  هناخ  زا  تفگ : دیبلط و  دندوب ،
مشکیم . شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  هنرگو  دییایب  نوریب  دیاب  ًاعطق  تسا  وا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب 

ریزگان دشاب ، هناخ  رد  زین  همطاف  هچ  رگ  تفگ : رمع  تسا ، هناخ  رد  اهیلع ـ  هللا  مالس  همطاف ـ ترضح  دنتفگ : رمع  هب  نارـضاح  زا  یـضعب 
[ 1 .] دماین نوریب  هک  مالّسلا ـ  هیلع  یلع ـ زج  دندمآ ، نوریب  دندوب  هناخ  رد  هک  نانآ 

ـ یلع ۀناخ  ضّرعتم  شاک  يا  تفگیم : داتفا ، گرم  رتسب  رد  رکبوبا  هک  یتقو  هدـش : هتـشون  روکذـم ، باتک  هحفـص 19  نیمه  لیذ  رد  و 
درکیم . نم  اب  گنج  نالعا  وا  هچرگ  مدش ، یمن  مالّسلا ـ  هیلع 

ینامیشپ فّسأت و  راهظا  گرم  ماگنه  هنوگچ  هک  نک ، هجوت  ّتقد  اب  رکبوبا  راتفگ  هب  تفگ : سیئر  هب  یعیش  دنمشناد  هک  دوب  اجنیا  رد 
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درکیم .!
[2 .] دراد لیم  هعیش  هب  هبیَُتقنبا )  ) باتک نیا  بحاص  تفگ : دوب ، هتفرگ  رارق  انگنت  رد  لالدتسا ، نیا  ربارب  رد  هک  سیئر 

تیاور ود  ره  هک  تفگ  دـیاب  هچ  يراخب  حیحـص  باتک  بحاص  ةرابرد  دراد ، لیامت  عّیـشت  بهذـم  هب  هبیَُتقنبا  رگا  هک : تسا  رکذ  لـباق 
تفر . ایند  زا  ات  درک ، يرود  وا  زا  دش و  نیگمشخ  رکبوبا  هب  تبسن  رمع ، رخآ  رد  اهیلع ـ  هللا  مالس  همطاف ـ هک : دننکیم 

( ربیخةوزغ باب   ) بعشلا پاچ  ۀحفص 177 ، دلج 5  يراخب ، حیحص  و  رـصم ، پاچ  هحفص 153  دلج 5  ملـسم  حیحـص  هب  دروم  نیا  رد 
[ 3 .] دوش هعجارم 

 : دانسا
، اوجرخی نا  اَوبَاَف  ّیلع ، راد  یف  مه  مهادانف و  ءاجف  رمع ، مهیلا  ثعبف  ههجو  هللا  مّرک  ّیلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  ًاموق  دّـقفت  رکبابا  ّنا  1)و 

همطاف .؟ اهیف  ّنا  صفح  ابا  ای  هل  لیقف  اهیف ، نَم  یلَع  اهّنقرح  الوا  َّنَجرختل  هدیب  رمع  سفن  يذَّلاو  لاق : و  بَطَْحلاب ، اعدف 
ص19) یبلح ، هسّسؤم  ۀساّیسلا ط  ۀمامالا و   ) ًاّیلع ِّالا  اوعیابف  اوجرخف  نِا ، َو  لاقف :

هرظانم 9 یناکیابلکلا ،) یئاحطب  دیسلا  هحامس  ) نیفیرشلا نیمرحلا  یف  ٌتارظانم  (2
ص 46) ج 6 ، دیدحلا ، یبانبا  هغالبلاجهن  حرش   ) تتام یّتح  کلاذ ، یف  ُهمّلکت  َْمل  َو  ُۀَمِطاف  ُْهتَرَجَهَف  ( 3

نومنهر

یناسارخ  دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ  ردقیلاع  عجرم  دنمشزرا  تاملک  زا  يا  هدیزگ 
هیمطاف مایا  تبسانم  هب 

تسا .  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تنایخ  بهذم و  هب  تنایخ  هیمطاف ،  رئاعش  فیعضت 
-------------------------------------------------------------------------------------------
---

كرد مه  ءاقب  ملاـع  رد  یتح  هک  تسا  عینم  ماـقم  يردـق  هب  تسا  دـنلب  تحاـس  يردـق  هب  تسا ؟  هتخانـش  ار  يربک  هقیدـص  یـسک  هچ 
؟  تسیک ءارهز  دوشیمن 

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------

لصتم الاب  فرط  زا  هن  رصق  نآ  هتخاس  وا  يارب  ادخ  يرصق  نوچ  داد :  باوج  تسا ؟  هدش  هدیمان  ءارهز  همطاف  ارچ  مشش  ماما  زا  دیـسرپ 
ره رب  دراد .  غاب  رازه  دـص  راگدرورپ ،  تردـق  هب  تسا  قلعم  رـصق  نآ  طقف  دراد ،  ياهناوتـسا  هب  ءاکتا  فرط  نیا  زا  هن  تسا ،  یئاج  هب 

لها دـننکیم ،  هاگن  نامـسآ  هب  يرد  بکوک  هب  نیمز  لها  هک  دراد  هلـصاف  تشهب  لها  اب  هزادـنا  نآ  رـصق  نیا  تسا .  کلم  رازه  یغاب 
 . تسا تشهب  لها  مامت  ناشخرد  هراتس  هک  تسا  يرهوگ  نیا  تسا .  ءارهز  مسا  ّرس  نیا  دنرگنیم .  هنوگ  نیا  وا  رصق  هب  تشهب 

 : تفگ تسا  نیا  شا  هنومن  دمفهب  دهاوخیم  یسک  رگا  تفر ؟  ایند  نیا  زا  روج  هچ  ایند  نیا  زا  تفر  یسک  نینچ  تقو  نآ 
 ... یَلَع َِکتَّمُأ  ُِرفاَضَِتب  َُکتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  َو  ءاَْربَْغلا ...  َو  َءاَرْـضَْخلا  َحَْـبقَأ  اَـمَف  ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسُلتْخا  َو  ُۀَـنیِهَّرلا  ِتَذِـخُأ  َو  ُۀَـعیِدَْولا  ِتَعِجُْرتْسا  ِدََـقل 

 ( 282 ص : دیفملا ،  یلامأ   . ) لاَْحلا اَهِْربْخَتْساَف 
دریگیم یسک  هک  یتناما 

 . 58 ءاسنلا /  اِهلْهَأ .  یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ 
ياههغیـص نیا  رد  تسه  هچ  ره  دـش .  هدـنادرگ  رب  هللا  لوسر  ای  تفگ :  مدـنادرگرب  تفگن  اـما  تفرگ ؛  ربماـیپ  هک  زا  دوب  ياهعیدو  نیا 
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 . ُۀَنیِهَّرلا ِتَذِخُأ  َو  تسا .  لوهجم 
 . دش هدوبر  ارهز  ُءاَرْهَّزلا ؛  ِتَِسُلتْخا  َو  تسا :  نکش  رمک  هک  ياهلمج  نآ 

 !!! دنکشب هنیس  ناوختسا  رگا  الاح  يراد ؟  یلاح  هچ  دنکشب ،  تشگنا  ناوختسا  رگا  هدش ؟  هتسکش  تندب  زا  یئاج 
زور دون  تسکـش .  شاهنیـس  ناوختـسا  ربماـیپ  زا  دـعب  زور  هس  زور ،  جـنپ  دون و  دیـشک .  دوشیمن  سفن  دنکـشب ،  هنیـس  ناوختـسا  یتقو 

تسا .  نداد  ناج  یسفن  ره  رد  تسا ،  ندرم  کی  هن  داد ،  ناج  دشکب .  سفن  تسناوتیمن 
ایند زا  یتقو  امأ  دمآ ،  لاح  نآ  اب  تسا  ربمایپ  یشم  هک  ییـشم  نآ  اب  دمآ .  روج  هچ  دناهتـشون  هعیـش  ینـس و  ربمایپ  رتسب  رانک  دمآ  یتقو 

 . دوب یهبش  دوبن  یندب  ینعی  لایخلاک .  ناک  تفر ، 
دیوگب :  تساوخ  نک  لاؤس  وا  زا  تدوخ  نک .  رابختسا  وا  زا  تدوخ  هللا  لوسر  ای  تفگ 

تشذگ .  هچ  وا  رب  هک  سرپب  وا  زا  تدوخ  وت  تفگن ،  مه  نم  هب  دیشک ،  هچ  نآ  هللا  لوسر  ای 
 . یَلَع َِکتَّمُأ  ُِرفاَضَِتب  َُکتَْنبا  َُکئِّبَُنتَس  َو 

 . دینک ادا  ار  هیمطاف  قح  دینک ،  رکف  هلمج  نیا  رد 
 . دنهدب ار  تلاسر  رجا  دیاب  همه  هعیش ،  هچ  ینس و  هچ  دیربمایپ !  تثعب  نیهر  هک  یسک  يا  ناریا !  مدرم  يا 

 . 23 يروشلا /  یبْرُْقلا .  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 
-------------------------------------------------------------------------------

ای هچراپ  کی  تکلمم  دـیاب  دوشب ،  تدوم  راهظا  ءایبنا  متاخ  برقا  هب  دوشب ،  هداد  تلاـسر  رجا  هک  نیا  يارب  هیناـثلا ،  يداـمج  موس  زور 
 . دوشب ءارهز 

 ، دراد ناوت  رد  هچ  نآ  دراد  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبأ  نب  یلع  هب  لد  سک  ره  زور  نآ  دیاب  تفر ،  كاخ  ریز  هنوگ  نآ  هک  ياهزانج  نآ 
دهد .  ماجنا 

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------

هیلع  ) نینمؤملا ریما  هب  فاختسا  هیمطاف ،  ندرمش  کبس  تسا .  بهذم  فیعضت  هیمطاف  رئاعش  فیعـضت  تسا .  هیمطاف  رئاعـش  هفیظو  نیا 
 . تسا مّلسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) نییبنلا متاخ  قح  هب  ریصقت  یهاتوک و  تسا  مالسلا )

ربق نآ  هتسکش ،  يولهپ  نآ  هدرک ،  مرو  يوزاب  نآ  يارب  هک  دراد  راظتنا  امش  زا  نامز ،  ماما  تقو و  یلو  رصع ،  بحاص  مالک :  هصالخ 
 . دینک راک  دیراد  تردق  رد  هچ  نآ  هدش ،  نفد  بش  همین  هزانج  نآ  یفخم و 

تنس لها  تافارحنا   : مود شخب 

تنس لها  عینش  تشز و  ياواتف 

تنس لها  عینش  تشز و  ياواتف 

دندومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
ادبا اوُّلِضَت  َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  ِیتَْرتِع ) َو  ِهَّللا  َباَتِک   ) ِْنیَلَقَث ْمُکِیف  ٌكِراَت  یِّنِإ 

ود نآ  هب  هکیناـمز  اـت  ترتـع . نآرق و  مراذـگ . یم  یقاـب  امـش  دزن  رد  تمیقنارگ  زیچ  ود  هکیلاـح  رد  ار  امـش  منک  یم  كرت  نـم  اـنامه 
دیوش . یمن  هارمگ  نم  زا  دعب  زگره  دیا  هتسج  کسمت 
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طرـش ثیدـح  نیا  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسا . هدـش  دراو  ینـسو  هعیـش  بتک  رد  رتاوتم  تروـص  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا 
لها  " ار دوخ  خـیرات  لوط  رد  هک  یناسک  هنافـساتم  یلو  دـنناد . یم  ترتع  نآرق و  هب  کـسمت  ار  یهارمگ  مدـع  قح و  هار  رد  تماقتـسا 

یهارمگ و راز  نجل  رد  هک  تسا  هدش  بجوم  هلاسم  نیمه  و  دنتسجن . کسمت  ترتع  نآرق و  هب  دنا  هدناوخ  يوبن  تنس  ناوریپ  تنس "و 
ام هک  دـشاب  یم  ناشیا  تلالـض  رب  یحـضاو  نشور و  هاوگ  لیلد و  ناشیا  کحـضم  بیرغ و  بیجع و  ياواتف  دـنوش . رو  هطوغ  تلالض 

: مینک یم  نایب  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  یشخب 

 !! دوش یم  مَرحَم  ریش  ندروخ  اب  لاسگرزب  درم 

یبیرغ بیجع و  ياواتف  دـنا  هدرک  لقن  لاسگرزب  درم  نداد  ریـش  هب  عجار  دوخ  بتک  رد  هک  یغورد  کحـضم و  تیاور  قبط  تنـس  لها 
: دیوگیم دنا  هدرک  لقن  هک  یلعج  تیاور  دنا . هداد 

هک دهد  یم  نامرف  هتـسنادن و  یعقاو  دنزرف  دـننامه  ار  هدـناوخ  رـسپ  دـنوادخ  نآ  رد  هک  بازحأ  هروس  مجنپ  مراهچ و  هیآ  لوزن  زا  سپ 
یقهیبو یمرادو  هجام  نبا  یئاسنو و  دواد  وبأ  ملـسم و  دینک ، تیاعر  ار  یعرـش  میرح  دـیاب  دـینادب و  ناشدوخ  ناردـپ  نادـنزرف  ار  نانآ 

يا تفگو : دمآ  (ص ) ربمایپ تمدخ  لهـس  رتخد  هلهـس  مانب  ینز  تفگ : هک  دنا  هدرک  لقن  هشئاع  زا  نارگیدو  یناربط  دـمحأو و  کلامو 
یم رهاظ  شربارب  رد  شـشوپ  نودب  هنهرب و  رـس  اب  نم  و  تسا ، ام  هناخ  رد  هک  تسا  هفیذـح  وبأ  هدـناوخ  دـنزرف  ملاس  (ص ) ادـخ لوسر 

؟ منک راکچ  دوش ، یم  تحاران  درادن و  تسود  هنوگنیا  هفیذح  وبا  منک  یم  ساسحا  موش ،
تـسا نساـحمو  شیر  يارادو  گرزب  يدرم  وا  درک : ضرع  دوش ، لـح  لکـشم  اـت  هدـب  ریـش  وا  هب  تناتـسپزا  دومرف : (ص ) ادـخ لوـسر 

وا تسا ، نساحم  شیر و  ياراد  گرزب و  يدرم  هکلب  تسین  لاس  درخ  وا  مناد  یم  دومرفو : دز  يدـنخبل  ربماـیپ  مهد ؟ ریـش  ار  وا  هنوگچ 
ترضح نآ  تمدخ  مه  زاب  تفر و  ربمایپ  تمدخ  زا  هلهس  دوش . یم  كاپ  تسا  هفیذح  وبأ  نهذ  رد  هچنآ  دوش و  مرحم  وت  اب  هدب  ریش  ار 

(1 . ) مدرک تحار  ار  هفیذخ  وبأ  لایخ  مداد و  ریش  ار  وا  تفگو : دمآ 
دهاوخ ار  یلفط  مکح  دشونب  ریش  ینز  ناتـسپ  زا  لاسگرزب  يدرم  رگا  دنیوگ : یم  هشئاع » بهذم   » ناونع تحت  يرهاظ  دواد  مزح و  نبا 

( 2 . ) تسا هدیشون  ریش  شناتسپ  زا  هک  تشاد 
نیا هملـسلا  ّمأ  لـقن  رب  اـنب  دـیوگ : یم  نآ  نوماریپ  یتـالاؤس  حرط  نآ و  لـقن  زا  سپ  يو  اریز  تسا  هتفریذـپ  ار  ثیدـح  نیا  زین  یعفاـش 
یم ّتیمرحم  بجوم  هک  ینداد  ریش  نوچ  دوب ، دهاوخ  هفیذح  وبأ  یلوم  ملاس  ینعی  رفن  کی  نامه  صوصخم  (ص ) ادخ لوسر  شیامرف 

هدعاق نیا  زا  رتگرزب  دارفا  دـشونب و  ریـش  ینز  ناتـسپ  زا  هلـصاف  نودـب  تبون و  جـنپ  دـیاب  لقأال  هک  تسا  هراوخ  ریـش  لفط  هراب  رد  دوش 
(3 . ) دنتسه جراخ 

يرادراب نارود  لاس  تسیب 

مه يدارفا  دشاب و  هتـشادن  يو  اب  يا  هطبار  تّدم  نیا  رد  دنک و  یگدـنز  شرـسمه  زا  رود  لاس  تسیب  يدرم  رگا  تسا : هتفگ  هفینح  وبأ 
. تسا درم  نامه  هب  ّقلعتم  محر  رد  دنزرف  دوش  رادراب  شرـسمه  سپـس  هدشن ، ادج  نانآ  عمج  زا  لاس  تسیب  تّدم  رد  هک  دنهد  تداهش 

(4 . ) دوب دهاوخ  وا  دوخ  دنزرف  هّچب  نآ  دید ، شرسمه  شوغآ  رد  رتشیب  ای  هلاسکی  يا  هّچب  رفس  زا  تشگزاب  زا  سپ  رگا  نینچمه 

رسمه هُن  نتشاد 

ره نآ  ساسا  رب  هک  دـنک  یم  لقن  میهاربإ  نب  مساق  زا  میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  دانتـسا  هدافتـسا و  اـب  ار  ییاوتف  یفنح  یعلیز  نیدـلا  رخف 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هتشاد  دحاو  نآ  رد  رسمه  ُهن  دادعت  دناوت  یم  يدرم 
واو اب  عابرو )  ثـالث  ار (  هلمج  نیا  همادارد  و  تسا ، هتـسناد  زیاـج  ینثم )  هلمج (  نیا  اـب  ار  نز  ود  اـب  جاودزا  دـنوادخ  دـیوگ : یم  يو 
(5 . ) دوش یم  نز  ُهن  تسا  زیاج  ناسنا  يارب  هک  ینانز  عومجم  تروص  نیا  رد  سپ  تسا ، هدومرف  رکذ  تسا  عمج  يانعم  هب  هک  فطع 

(6 . ) دنا هدرک  رداص  ار  ییاوتف  نینچ  زین  یلیل  یبأ  نبا  یعخن و  دیوگ : یم  سپس 
غابـص نباو  ۀـّیرهاظ ، زا  لـقن  هب  یناـکوش  دـننام  دنـسانش ، یمن  نارـسمه  دادـعت  رد  يزرم  ّدـح و  هک  تسا  یناـسک  نخـس  رتمهم  نیا  زا 

نیا زا  یهورگ  دـیوگ : یم  ءاسنلا ) نم  مکل  باط  ام  اوحکناف  : ) هیآ ریـسفت  رد  وا  جرعأ ، نیدـلا  ماظنو  هّیدـیز  قرف  زا  هّیمـساق  ینارمعو و 
نایب ار  یّـصاخ  ددع  دنوادخ  دراد و  قالطا  هیآ  اریز  درادن  دوجو  یتّیدودحم  چیه  رـسمه  دادـعت  رد  هک  دـنا  هدرک  هدافتـسا  هنوگنیا  هیآ 

(7 . ) تسا هدومرفن 

يرادراب تّدم  لاس  راهچ 

اب نز  نآ  دریمب و  ای  دـهد  قالط  ار  شرـسمه  يدرم  رگا  سپ  تسین ، لاس  راهچ  زا  شیب  يراد  راب  نارود  هک  تسا  دـقتعم  لبنح  دـمحأ 
نامه هب  ّقلعتم  هّچب  نآ  دروآ ، ایند  هب  يدـنزرف  قالط ، ای  رهوش و  تافو  زا  لاـس  راـهچ  نتـشذگ  زا  سپو  دـنکن  جاودزا  يرگید  صخش 

(8 . ) دوش یم  مامت  مه  قالط  هّدع  دوب و  دهاوخ  ردپ 

!!!!! ردپ دنچ  هّچب و  کی 

زا کی  چیه  رگا  دیوگ : یم  دنشاب  هتـشاد  يردپ  ياعّدا  يو  هراب  رد  رفن  ود  هک  يا  هّچب  دروم  رد  بیرغ  بیجع و  ییاوتف  رد  لبنح  دمحأ 
ار كدوک  نآ  دیاب  دوب  يرگید  فلاخم  ّداضت و  رد  کی  ره  كردم  لیلد و  ای  دنشاب و  هتشادن  يا  هدننک  عناق  كردم  لیلد و  رفن  ود  نآ 

قحلم رفن  کی  نآ  هب  تسا  كدوک  نآ  ردـپ  ود  نآ  زا  یکی  هک  داد  صیخـشت  وا  رگا  سپ  دـننک  هضرع  تسا  سانـش  هفایق  هک  یـسک  رب 
وا زا  مه  رفن  ود  نآ  درب و  یم  ثرا  ود  ره  زا  دوش و  یم  قحلم  ود  ره  هب  دنتسه  كدوک  ردپ  رفن  ود  ره  هک  داد  صیخـشت  رگاو  دوش  یم 

. دنرب یم  ثرا 
(9 . ) تشاد دهاوخ  ّقلعت  نانآ  همه  هب  سانش  هفایق  صیخشت  اب  دنشاب ، هتشاد  اعّدا  رفن  کی  زا  شیب  رگا  نینچمه 

اوتف نیرت  بیجع 

رتخد نیا  هام  شش  تشذگ  زا  سپ  دنک و  دقع  تسا  نیمز  برغم  رد  هک  يدرم  يارب  تسا  نیمز  قرشم  رد  هک  ار  شرتخد  یصخش  رگا 
درم و نیا  دشاب و  هتـشذگ  لاس  دنچ  رگا  یتح  درک . یم  یگدنز  نیمز  برغم  رد  هک  تسا  يردپ  نآ  زا  دنزرف  نیا  دوش . دـنزرف  بحاص 

. دنشاب هدرکن  یکیدزن  هدیسرن و  مه  هب  زگره  نز 
دورب و شلزنم  هب  دوش و  دازآ  سپـس  دننک ، ینادنز  نانابهگن  رظن  ریز  لاس  جنپ  تّدم  هب  جاودزا  دـقع  هظحل  زا  ار  یـسک  رگا  نینچمه  و 
ار شرـسمه  اب  تاقالم  رادید و  هظحل  کی  تصرف  هچ  رگا  دوب  دنهاوخ  يو  نادنزرف  نانآ  همه  دنیبب  شرـسمه  رانک  رد  دـنزرف  يدادـعت 

(10 . ) تسا هتشادن  دقع  زا  سپ 

 ! انز ندوب  لالح  هب  اوتف 

دوش و یم  بجاو  وا  رب  لسغ  هن  دزیرن ، محر  لخاد  ار  شا  ینمو  دنک  یکیدزن  ینز  اب  سپـس  دـچیپ  هب  يا  هچراپ  رد  ار  شتلآ  يدرم  رگا 
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. دنز یمن  مه  شتادابع  هب  يررض  و  انز ، ّدح  هن 
ردـقلا و لیلجو  گرزب  ییاوشیپ  ار  وا  ۀـّیعفاشلا  تاقبط  باتک  هدنـسیون  یکبُـس  هک  یمیمت  رهاقلا  دـبع  مانب  تسا  یـصخش  زا  نخـس  نیا 

(11 .) تسا هدرک  یفّرعم  دش  یم  لمح  ناسارخ  هب  ششنادو  مولع  هتفرگ و  ارف  ار  یتیگ  شا  یملع  هزاوآ  هک  يدنمشناد 
دیوگ : یمو  هدرک  رداص  رگید  يا  هنوگب  ار  اوتف  نیمه  فیفخت  هجرد  کی  اب  یفنح  میُجن  نبا 

درک سمل  ار  نورد  يامرگ  ترارح و  دـنک و  تّذـل  ساسحا  رگا  سپ  دـنک  یکیدزن  ینز  اب  دـچیپب و  يا  هچراپ  رد  ار  شتلآ  يدرم  رگا 
(12 . ) تشاد دهاوخن  يررض  هن  رگو  دوش ، یم  لطاب  وا  ّجح 

راکانز ّدـح  دوب و  دـهاوخن  راکانز  دـیامن  یکیدزن  جاودزا و  شردام  اـب  مهرد  هد  داد  رارق  ربارب  رد  يدرم  رگا  تسا : هتفگ  زین  هفینح  وبأ 
یمن يراج  وا  رب  ّدـح  تسین و  راکانز  دوش  رتسبمه  ینز  اب  دـچیپ و  هب  يا  هچراپ  رد  ار  شتلآ  يدرم  رگا  و  دوش ، یمن  يراـج  يو  رب  مه 

(13 . ) دوش

رتخد اب  ردپ  جاودزا 

دـشاب و هدـمآ  ایند  هب  انز  ینعی  عورـشم  ریغ  قیرط  زا  هک  شرتخد  اب  ردـپ  جاودزا  ندوب  لـالح  رد  یعفاـش  وا  عبت  هب  کـلام و  ماـما  ياوتف 
رب هک  یلیلد  تسا و  راگزور  ردان  ياـهاوتف  زا  دنـشاب  هدـمآ  اـیند  هب  شور  نیمه  هب  هک  شرتخد  رتخد  رـسپ و  رتخد  رهاوخ و  اـب  نینچمه 

. تسا یندینش  مکح و  دوخ  زا  رت  ردان  تسا  هدروآ  زین  نآ  زاوج 
ریغ هار  زا  نوچ  دنتـسه و  هناگیب  دنرادن و  یتبـسن  رگیدـکی  اب  ًاعرـش  رتخد  ردـپ و  نیا  هک  تسا  زیاج  حاکن  لیلد  نیا  هب  دـیوگ : یم  يو 

(14 . ) تسین بجاو  مه  وا  هقفن  درب و  یمن  ثرا  تسا  هدش  ّدلوتم  عورشم 

مراحم اب  جاودزا 

مان بحاص  هدنـسیون  همادق  نبا  هک  تسا  لیذ  ياواتف  تسا  سّدـقم  عرـش  تاروتـسدو  نیناوق  فلاخم  هک  راگزور  ردان  ياهاوتف  هلمج  زا 
: دسیون یم  هدرک و  لقن  ار  نآ 

. تسا لطاب  مالسا  ياملع  عامجا  هب  نانآ  ریغو  هّمع  هلاخ و  رهاوخ و  ردام و  دننام  مراحم  اب  جاودزا 
تروص ییوشانز  لمع  اب  هارمه  یجاودزا  نینچ  رگا  هک  دنا  هتفگ  يروثو  هفینح  وبأ  ینعی  ّتنس  لها  ناهیقف  نادنمـشناد و  زا  نت  ود  یلو 
هابتشا یلو  تسا  شدوخ  رسمه  تسا  هدرک  یم  لایخ  ینعی  دشاب  ههبش  تهجب  یکیدزن  تسا  نکمم  نوچ  دوش ، یمن  دح  بجوم  تفرگ 

. تسا هدرک 
دراد رهوش  هک  ینز  اب  جاودزا  ای  رسمه  راهچ  نتشاد  دوجو  اب  مجنپ  رـسمه  باختنا  دننام : تسا  یعامجا  شتمرح  هک  یجاودزا  نینچمه 
نیا زا  کی  ره  رگا  ّتنـس ) لها  هقف  يانبم  رب   ) تسا هدش  هداد  قالط  هعفد  هس  هک  ینز  ای  درب  یم  رـسب  تافو  ای  قالط  هّدع  رد  هک  ینز  ای 

(15 . ) دوش یمن  يراج  ّدح  دیوگ  یم  هفینحوبا  داتفا  قافتا  دراوم 
نبا ینغملا  . ) دشاب یم  زیاج  رتخد  رتخد  ردارب و  رتخد  دـنزرف و  رتخد  رهاوخ و  رتخد و  اب  جاودزا  حاکن و  دـنا : هداد  اوتف  یعفاش  کلام و 

ۀمادق 7/485)

انز يارب  يزّوجم  مهزاب 

انز ّدح  تسا  مارح  لمع  نیا  دنادب  دریگب و  ماک  شدوخ  مرحم  نانز  زا  ای  دنک  انز  يو  اب  ات  تفرگ  هراجا )  ) تمدخ هب  ار  ینز  یـسک  رگا 
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. دوش یم  بجاو  يو  رب 
یمن بجاو  يو  رب  ّدـح  هک  تسا  نآ  تسرد  ياوـتف  دـیامن  یکیدزن  يو  اـب  دریگب و  يزینک  هب  ار  یکی  شدوـخ  مرحم  ناـنز  زا  رگا  یلو 

( 16 . ) دوش
هقرف سیئر  کلام  نیـشنمه  تسود و  يافوتم 212 ق , هرونم  هنیدـم  تقو  یتفم  تنـس و  لها  گرزب  ياهقف  زا  کـی  ياوتف  رد  نینچمه 

مزح 11/251) نبا  یلحملا   ! ) تسین وا  رب  يدح  رگید  دنک  انز  وا  اب  دهدب و  ینز  هب  یلوپ  یسک  رگا  تسا : هدمآ  هیکلام 
دوش ریجا  اـنز  يارب  لوا  زا  اـی  دریگ و  تروص  اـنز  لـمع  وا  اـب  دوش و  ریجا  يراـک  يارب  ینز  رگا  هک : تسا  هداد  هفینحوبا  ار  اوـتف  نیمه 

مزح 12/196) نبا  یلحملا   ! ) تسین درم  نز و  زا  مادکچیه  رب  يدح 

 ! غورد دهاش  ود  هماقا 

هلیح دناوت  یم  سپ  دیامن  جاودزا  وا  اب  ات  ار  دوخ  هرکاب  رتخد  دهدن  نذا  هتفگ  یـضعب  هک : تسا  هدـش  هتـشون  يراخب  زا  لیحلا  باتک  رد 
هب دنک  مکح  یـضاق  تهج  نیا  هب  تسا و  هدرک  دقع  وا  دوخ  تیاضر  اب  ار  رتخد  نآ  هکنیا  رب  دنک  هماقا  غورد  دـهاش  ود  دـنزب و  هشقن ) )

نیمه دنک و  عامج  رتخد  نآ  اب  هک  تسین  وا  يارب  یکاب  سپ  دنا . هتفگ  غورد  نادهاش  هک  دـناد  یم  رهوش  هکنآ  لاح  وا و  حاکن  تحص 
(8/62 يراخب حیحص  . ) تسا یحیحص  جاودزا 

راکتمدخ نز  اب  انز  زاوج 

(17 . ) دوش یمن  يراج  وا  رب  یعرش  ّدح  دنک  انز  تسوا  راکتمدخ  هک  ینز  اب  یسک  رگا  دیوگ : یم  یکلام  ناهیقف  زا  نوشجام  نبا 
دشاب هدرکن  یکیدزن  شرسمه  اب  هچ  رگا  ردپ  هب  هّچب  ندش  قحلم 

هام شـش  نتـشذگ  زا  دعب  نز  نآ  سپـس  دـهد  قالط  ار  وا  دوهـش  روضح  رد  دـقع و  سلجم  نامه  رد  دـنک و  جاودزا  ینزاب  يدرم  رگا 
(18 . ) دوب دهاوخ  درم  نامه  هب  ّقلعتم  هّچب  نآ  تسا  هتفگ  هفینح  وبأ  دروآ  ایند  هب  يدنزرف 

هنامحر یب  بّصعت 

هلمج زا  دنک ، یم  رتشیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ّتنس  زا  يوریپ  نایعّدم  تقادص  مدع  هب  ار  ام  داقتعا  اهاوتف  زا  یخرب  هدهاشم 
لیلد دـنناد و  یمن  زیاج  یعفاـش  وریپ  نز  اـب  ار  یفنح  درم  جاودزا  نآ  رد  هک  تسا  هفینح  وبأ  یهقف  بتکم  وریپ  ناـهیقف  زا  یـضعب  ياوتف 

. متسه نمؤم  نم  هّللا  ءاش  نإ  تسا : هتفگ  هک  دنا  هتسناد  یعفاش  ماما  نخس  نیا  ار  نآ 
(19 . ) تسا هدوبن  مکحم  شا  هدیقع  رد  هک  دوش  یم  مولعم  دسر و  یم  ماشم  هب  دیدرت  ّکش و  يوب  نخس  نیا  زا 

يردارب رهاوخ و  ياوتف  دنفسوگ و  واگ و  ریش 

تمرح ّتیمرحم و  ناتساد  دنوش و  یم  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  دننک  هدافتسا  دنفسوگ  کی  ریش  زا  رفن  دنچ  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب 
 ! دش دهاوخ  ناشریگنماد  جاودزا 

یب لوهجم و  یصخش  ار  وا  و  دیشاب ، اوتف  نیا  بحاص  هدنیوگ و  لابند  هب  دینک و  بّجعت  بلطم  نیا  ندناوخ  ندینـش و  زا  زاغآ  رد  دیاش 
. دیمان هب  عرش  تاروتسد  ماکحا و  زا  عالطا 

دشاب تنس  لها  حیحص  باتک  نیرتربتعم  هدنسیون  بحاص و  يراخب  لیعامسإ  نب  دّمحم  دننام  یصخش  نخس  نیا  هدنیوگ  هک  یتقو  یلو 
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. دش دهاوخ  رتشیب  رتشیب و  امش  بّجعت 
دنفسوگزا هّچب  رسپ  ود  رگا  دیوگ : یم  هتفر و  يو  گنج  هب  شدوخ  هدرک و  لقن  يراخب  لوق  زا  طوسبم  باتک  رد  یـسخرس  ار  اوتف  نیا 

تسا و طرش  بسن  یگراوخریش  عاضر و  رد  اریز  دش ، دهاوخن  قّقحم  یگراوخ  ریش  عاضر و  تمرح  دنروخ  هب  ریش  نامزمه  يواگ  ای  و 
. دش دهاوخن  يزیچ  تمرح  عاضر و  قّقحت  بجوم  ناویح  ریش  ندروخ  نیا  رب  انب  درادن . دوجو  یتبسن  ناویح  ناسنا و  نیب 

(20 . ) دش ار  اخب  زا  يراخب  دیعبت  جارخا و  ببس  اوتف  نیمه  دیوگ : یم  سپس 

( ییاضرا دوخ   ) ءانمتسا زاوج 

هب ار  نانز  نارتخد و  نینچمه  ءانمتـسا و  هب  ار  ناشناوج  نارـسپ  دـنا  هتـسیز  یم  ام  زا  شیپ  هکنانآ  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لـقن  دـهاجم  زا 
(21 . ) دننک يرود  انز  زا  ات  دنا  هدرک  یم  راداو  ییاضرا  دوخ  يارب  يا  هلیسو  زا  هدافتسا 

(22 . ) منیب یمن  ءانمتسا  ندوبن  زیاج  رد  یعنام  تسا : هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  رانید  نب  ورمع  زا  حیرج  نبا 
. زیرب ار  نآ  یتساوخ  اجک  ره  یتسه  ینم  بحاص  وت  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  ءاثعـشلا  یبأ  دـیز  نب  رباـج  زا  روصنم  زا  داـّبع  زا  يروث 

(23)
یم لالدتـسا  نآرق  زا  هیآ  ود  هب  سپـس  تسین ، مارحو  تسا  حابم  شجرف  اب  نز  ندرک  يزاـب  دـننامه  درم  ءانمتـسا  تسا : هتفگ  مزح  نبا 
سپ تسا  هدماین  ءانمتـسا  هراب  رد  یلیـصفت  نوچ  و  مکیلع ) مّرح  ام  مکل  لّصف  دقو  : ) تسا هدومرف  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دیوگ : یمو  دنک 

لیاضف قالخا و  مراکم  زا  نوچ  دیوگ : یم  همادا  رد  و  اعیمج .) ضرألا  یف  ام  مکل  قلخ  : ) تسا هدومرف  هک  هیآ  نیا  رد  زین  و  تسا . زیاج 
(24 . ) دنا هتسناد  زیاج  ار  نآ  یهورگ  هتشاد و  هارکا  نآ  زا  یهورگ  تسین 

یم همادا  سپـس  دنک . لامعتـسا  دوخ  يارب  ار  تلآ  هیبش  يزیچ  دناوت  یم  درم  دننام  زین  نز  دیوگ : یم  تنـس ) لها  ياملع  زا   ) حـلفم نبا 
هک ییاوقت  عرو و  دوجو  اب  لبنح  نب  دـمحا  ماـما  دوش و  جراـخ  ناـسنا  زا  ینم  نآ  هطـساو  هب  هک  يراـک  زا  تسا  تراـبع  ءانمتـسا  دـهد :

راکنیا دوب  مزال  تقو  ره  دناوت  یم  ناسنا  اذل  تسا . ندـب  زا  دـئاز  داوم  ندرک  جراخ  راکنیا  هک  ارچ  تسناد . یم  زیاج  ار  راک  نیا  تشاد 
ۀمادق 3/87) نبا  ینغم   !!! ) ددرگ یمرب  ینز  گر  تماجح و  هب  نآ  هشیرو  لصا  دهد و  ماجنا  ار 

 ! ینم ندوب  كاپ 

هنوگچ سپ  میتشاد ". یمارگ  ار  مدآ  ینب  ام  : " دیامرف یم  نارق  رد  دنوادخ  هکنآ  ببس  هب  دناد . یم  كاپ  ار  ینم  هیعفاش ) سیئر   ) یعفاش
جاهولا ص603) جارس  . ) دشاب سجن  تسوا  لصا  هک  ینم  هک  یلاح  رد  دراد  یمارگ  ار  وا 

نز تروع  هب  ندرک  هاگن  زاوج 

(25 . ) درادن یعنام  ندرب  تّذل  توهش و  هزیگنا  اب  دشاب  هدش  سکعنم  بآ  ای  هنییآ و  رد  هک  نز  تروع  هب  ندرک  هاگن 

نارگید هاگن  ربارب  رد  رسمه  اب  ییوشانز 

شتروع هک  یتروص  رد  دنک  یکیدزن  نانآ  زا  یکی  اب  وا  دنـشاب و  همیخ  کی  رد  شنارـسمه  اب  يدرم  رفـس  رد  رگا  دـیوگ : یم  مزح  نبا 
(26 . ) مارح دشاب  دید  ضرعم  رد  فوشکم و  شتروع  رگا  یلو  تسا . هورکم  لمع  نیا  دشاب  هدیشوپ 
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یعونصم تلآ  زا  نز  هدافتسا  زاوج 

یعونصم تلآ  زا  دناوت  یم  دنا  هتفگ  ام  ناهیقف  زا  یـضعب  درک  هبلغ  يو  رب  توهـش  تشادن و  رهوش  ینز  رگا  دیوگ : یم  يزوج  مّیق  نبا 
(27 . ) دیامن هدافتسا 

دوش نز  تروع  جرف و  لخاد  شندب  مامت  اب  هک  یسک  مکح 

یـصن ام  دزن  دوشب  ینز  تروع  لخاد  شندب  مامت  اب  یـصخش  رگا  دهد : یم  اوتف  یکلام  هقرف  هورگ و  ناهیقف  زا  يواص  دّمحم  نب  دمحأ 
بجاو هن  رگ  تسا و  بجاو  لـسغ  ود  ره  رب  دوش  لـخاد  شتلآ  اـب  لّوا  رگا  تسا : هتفگ  یعفاـش  باـنج  یلو  تسین ، وا  هفیظوو  مکح  رب 

(28 . ) تسین
لخاد يرگید  درم  تلآ  رد  ار  شتلآ  يدرم  رگا  تسا : هتفگ  هک  تسا  رگید  هـشیپ  ّتنـس  سانـش  مالـسا  يرکف  تاـشوارت  رتدـب  نآ  زا  و 

(29 . ) دوش یم  بجاو  لسغ  رفن  ود  ره  رب  دیامن 

دشاب هدش  شرسمه  مکش  لخاد  هک  یسک  مکح 

؟ هن ای  تسا ، بجاو  يو  رب  لسغ  ایآ  دوش  شمکش  لخاد  شرسمه  ندب  نییاپ  تمسق  زا  يدرم  رگا 
(30 . ) تسین بجاو  دشاب  هدش  لخاد  شرس  اب  رگا  تسا و  بجاو  لسغ  دشاب  هدش  لخاد  شیاهاپ  زا  رگا  دنا : هداد  باوج 

 ! دیامن ینز  جرف  لخاد  ار  مادک  ره  هدرک و  فصن  ار  شتلآ  هک  يدرم 

نآ رب  دیامن  ینز  جرف  لخاد  ار  مادک  ره  سپـس  دـنک  فصن  يا  هدـنّرب  هلیـسو  اب  ار  نآ  طسو  زا  ینعی  دـیامن  مین  ود  ار  شتلآ  يدرم  رگا 
ار يرگید  لبق و  رد  ار  یکی  رگا  هک  تسا  هدمآ  ردـصم  نیمه  رد  نینچمه  ( 31 . ) تسین بجاو  اهنز  رب  یلو  دوش  یم  بجاو  لـسغ  درم 

. دوش یم  بجاو  وا  رب  لسغ  زین  دنک  لخاد  ربد  رد 

كولمم اب  يزاب  سنجمه 

هتفگ شیاوتف  رد  دنناد , یم  دوخ  ءاهقف  ناگرزب  زا  لمع و  ملع و  ثیح  زا  دوخ  يایند  ناماما  زا  یکی  ار  وا  هک  یعفاش  يدرویبأ  لهس  نبا 
اب رگا  یلو  دوش  یمن  يراج  يو  رب  یعرـش  ّدـح  دـنک  طاول  تسا  هدـیرخ  هک  يدرم  ناوج و  ینعی  شدوخ  كولمم  اـب  یـسک  رگا  تسا :

(32 . ) دوش یم  يراج  ّدح  دشاب  يرگید  كولمم 

 ! طاول زاوج 

کلام ياوتف  هب  طاول  ندوب  لالح  رد  یباتک  ننـست  لها  ياملع  زا  یکی  هک : تسا  هتـشون  نافهللا 2/515  ۀـثاغا  باتک  رد  هیزوج  میق  نبا 
هتشادرب ینعی  ناملغلا " یطاعتی  نمع  دحلا  ۀئراد   " مان هب  دراد  یباتک  زین  ظحاج  هک  تسا  هدرک  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  زین  و  تسا ! هتـشون 

بصاونلا ص50) بلاثم  . ) دننک یم  طاول  ناناوجون  اب  هک  یناسک  زا  دح  ندش 

دوش یم  کلام  بصاغ ،
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هدش بصغ  شروگنا  هک  یصخش  دومن  لیدبت  شمـشک  هب  ار  نآ  سپـس  درک  بصغ  ار  روگنا  یـسک  رگا  دنا : هتفگ  نارگیدو  هفینح  وبأ 
(33 . ) تسا نآ  کلام  بصاغ  درادن و  شمشک  هب  تبسن  یّقح  چیه 

دوش هناخ  يارب  برد  هب  لیدبت  یبصغ  بوچ  ای  دوش و  يرگید  ءیـش  هب  لیدبت  نهآ  ای  دوش و  لّدبم  درآ  هب  یبصغ  مدـنگ  رگا  نینچمه 
(34 . ) تشاد دهاوخن  یّقح  چیه  تسا  هدش  بصغ  وا  زا  هک  یسک  دوب و  دهاوخ  نآ  کلام  بصاغ  صخش 

 !! لالح شندروخ  كاپ و  ذیبن 

(35 . ) تسا حابم  نآ  ندیشون  یلو  تسا  روآ  رکس  رمخ  دننامه  ذیبن  هکنیا  اب  دیوگ : یم  ریدقلا  حتف  ّفلؤم  هدنسیون و 
. تسا لالح  فسوی  وبأ  هفینح و  وبأ  رظن  رب  انب  هک  بارش  هن  تسا  امرخ  هدناشوج  هراصع و  شمان  دوش  یم  هتفرگ  امرخ  زا  هک  هچنآ  اریز 

(36 . ) دنا هداد  ذیبن  تیلح  رب  اوتف  زین  فسوی  وبا  هفینح و  وبا 
(37 . ) تسا حابم  هذیبن  هک  تسا  هتفگ  زین  هللادبع  نب  کیرش 

(38 . ) دیشون یم  ذیبن  زین  دوعسم  نب  هللادبع  هک  همقلع  زا  دنا  هدرک  تیاور  نینچمه 
تسا لالح  كاپ و  كوخو  گس  هدروخ  مین 

ّتیلح یکاپ و  هب  اوتف  اهیکلام  هقرف  سیئر  هک  دیونـشب  یلو  دنتـسه  تشوگ  مارح  سجن و  ناویح  ود  نیا  هک  دـیدوب  هدینـش  نونک  ات  رگا 
دیشون ار  نآ  تفرگ و  وضو  نآ  اب  دوش  یم  كاپ و  زین  نانآ  هدروخ  مین  دنتسه و  كاپو  رهاط  اهکوخ  اهگـس و  دیوگ : یم  و  تسا ، هداد 

. یعرـش لیلد  هن  تسا  دّبعت  يور  زا  ًافرـص  اذغ  فرظ  نتـسش  هب  روتـسد  تسین و  مارح  اذـغ  نآ  درک  ادـیپ  ّسامت  اذـغ  اب  نانآ  هزوپ  رگاو 
(39)

تارشح مرک و  ندروخ 

زیاج ار  نآ  ریغ  رامو و  رامـسوس  شوم و  کـسوس و  مرک و  دـننام  یتاـناویح  تارـشح و  ندروخ  اـهیکلام  ياوشیپ  ربهر و  کـلام  ماـمإ 
(40 . ) تسا هداد  اوتف  نآ  ساسا  رب  هتسناد و 

تسا لالح  دنشاب  هدش  حبذ  یعرش  ریغ  شور  هب  هک  یتاناویح  تشوگ 

ادـخ ماـن  رکذ  دـیوگ : یم  دـشاب و  هدـش  حـبذ  یعرـش  ریغ  شور  هب  هک  دـهد  یم  یناویح  تشوگ  ّتیّلح  هب  اوتف  ناـیعفاش  ياوشیپ  هیقف و 
(41 . ) دنا هدرک  یهارمهو  دییأت  ار  يو  زین  نایلبنح  ياوشیپ  يزار و  رخف  دننام : نارگید  و  بجاو . هن  تسا  ّبحتسم 

اب ای  دننک و  حبذ  دوخ  ياهاسیلک  يارب  نایحیـسم  ار  یناویح  رگا  هک  دنا  هداد  اوتف  ثیل  یعازوا و  لوحکم و  دهاجم و  ءاطع و  نینچمه  و 
(42  ! ) دشاب یمن  مارح  دننک  حبذ  ناش  نوینابهر  نویناحور و  ءامسا  اب  ای  بیلص و  ای  حیسم  مان  رکذ 

زاوآ صقر و  زاوج 

انغ و صقر و  اب  طابترا  رد  عرـش  نید و  هب  ار  یبلاطم  فالـسا  هریـس  ّتنـس و  زا  يوریپ  نایعّدـم  ییاور  یهقف و  ياهباتک  فّسأت  لامک  اب 
. دنک یم  هدنمرش  ار  عّرشتم  تریغ و  اب  ناملسم  ره  هک  دنا  هداد  تبسن  یقیسوم 

زا ینانخـس  ای  نخـس  هب  دـییأت  يارب  سپـس  هداد  تبـسن  زاجح  مدرم  هب  ار  صقر  انغ و  ّتیّلح  ادـتبا  تنـس  لها  گرزب  ياملع  زا  يدروام 
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. دنا هتسج  دانتسا  (ص ) مظعا لوسر 
هانگ هّللا  ءاش  نإ  دومرف : دناوخ  یم  زاوآ  هک  دید  ار  تباث  ناّسح  نازینک  زا  يزینک  (ص ) ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  یلعج  ثیدـح  کی  رد 

 ! درادن
، دش دراو  رکبوبا  دندوب ، یناوخ  زاوآ  لوغشم  نم  نازینک  زا  زینک  ود  تفگ : یم  هک  دننک  یم  لقن  هشئاع  زا  يرگید  یگتخاس  تیاور  رد 

 ! نک ناشیاهر  تسا  يداش  دیع و  ماّیا  دومرف : ربمایپ  دوش ، یم  هدینش  ناطیش  زاوآ  يادص  (ص ) ادخ لوسر  هناخ  زا  تفگ :
. تسا رفاسم  هشوت  یناوخزاوآ  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  رمع  زا  و 

. دندناوخ یم  زاوآ  يو  يارب  اهبش  هک  تشاد  زینک  ود  زین  نامثع 
عنم رگا  دـندرب و  یم  هرهب  نانآ  یناوخزاوآ  نانز و  صقر  زا  ناوارف  دـندوب  گرزب  ناـهیقف  ربماـیپ و  هباحـص  اـب  رـصاعم  هک  زاـجح  مدرم 

. دنا هدرکن  نینچ  هک  دندرک  یم  یهن  ار  نانآ  دیاب  تشاد  یعرش 
ارم تفگ : صاع  ورمع  هب  دـش ، هاگآ  ربخ  نیا  زا  هیواعم  تشاد ، يدایز  هصاّقر  ناوخزاوآ و  نانز  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  لقن 

هیواعم دنوش . تکاس  ات  داد  روتـسد  نانآ  هب  دندوب ، یناوخزاوآ  صقر و  لوغـشم  نازینک  دـندش ، دراو  يو  رب  هک  یتقو  ربب ، هّللا  دـبع  دزن 
هدمآ دجو  هب  دوب  هتسشن  تخت  رب  هک  هیواعم  دنداد ، همادا  ناشراک  هب  دنتـشگ و  زاب  نازینک  دنناوخ ، هب  زاوآ  ات  نادرگ  زاب  ار  نانآ  تفگ :

. تسا داش  رایـسب  زین  دـنوادخ  نک ، میاهر  تفگ : هیواـعم  درک ، یهن  لـمع  نیا  زا  ار  وا  صاـع  ورمع  داد ، یم  تکرح  ار  شیاـهاپ  دوب و 
(43)

هعیشاب تّیّدض  هناهب  هب  اهتّنس  رییغت 

رتشگنا
هنوگنیا هعیـش )  ) نایـضفار نوچ  یلو  تسا  عورـشم  ّتنـس و  تسار  تسد  رد  رتشگنا  دسیون : یم  تسا  یفنح  هک  هیادـه  باتک  هدنـسیون 

(44 . ) میهد یم  رارق  پچ  تسد  رد  ار  رتشگنا  ّتنس  لها  ام  دننک ، یم  هدافتسا 
(45 . ) دوب هیواعم  دومن  تقلاخم  ّتنس  اب  داد و  رییغت  ار  ّتنس  نیا  هک  یسک  لّوا  و 

کنحلا تحت 

تحت  ) رـس لاش  همامع و  فرط  کی  ندرک  اهر  ًاصوصخم  دراد  دوجو  شرافـس  روتـسد و  همامع  هدافتـسا  نتـسب و  عون  هویـش و  هراـب  رد 
. نآ پچ  ای  دشاب  هنیس  هسفق  تسار  فرط  زا  ایآ  هک  کنحلا ،)

تسا : هتفگ  نآ  ّتیفیک  نایب  رد  یقارع  ظفاح 
؟ تسا نآ  رد  تفارش  هک  تسار  فرط  ای  تسا  جیار  زورما  هک  هنوگنآ  دراد  ّتیعورشم  پچ  فرط  زا  نآ  ندرک  اهر  ایآ 

تابثا تروص  رد  و  تسا ، هدرک  لقن  یناربط  هک  فیعـض  یثیدح  رگم  ما  هدیدن  دشاب  تسار  تمـس  نییعت  رب  هک  یلیلد  دهد : یم  خـساپ 
هّدع هک  هنوگنامه  دریگ  رارق  پچ  هناش  رب  درذگب و  هنیـس  هسفق  يور  زا  سپـس  دوش  اهر  تسار  تمـس  زا  هک  دشاب  هنوگنیا  هب  دیاش  نآ 

(46 . ) میوشن هیبشت  نانآ  هب  ات  مینک  كرت  ار  نآ  دیاب  تسا  هدش  نایعیش  نیب  یتمالع  راعش و  نوچ  یلو  دننک ، یم  نینچ  يا 

روبق نتخاس 

سّدقم عرـش  ّتنـس  روتـسد و  ناگدرم  ربق  نداد  رارق  حطـس  مه  دنا : هتفگ  دنتـسه  بهذـم  یعفاش  ناهیقف  زا  ود  ره  هک  يدروام  یلازغ و 
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تسا هتفرگ  رارق  هعیش )  ) هضفار ياه  هناشن  زا  راعش و  نوچ  و  دشاب ) یگدمآرب  نودب  فاص و  نیمز و  حطس  زا  رتدنلب  یمک  ینعی   ) تسا
(. رتش ناهوک  دننام  ییاهیگدمآ  رب  ینعی  . ) میزاسب میروآ و  رد  مینست  تلاح  هب  اراه  ربق  دیاب  ّتنس  لها  ام 

هدیقع نیمه  زین  یعفاش  تسا ، رتهب  مینست  زا  تسا و  حطس ) مه   ) حیطست ربق  نتخاس  رد  ّتنس  دیوگ : یم  یقشمد  نمحرلا  دبع  نب  دّمحم 
نایعیش راعش  حیطست  نوچ  دنا ، هدرک  رایتخا  ار  مینـست  دمحأو ) کلام  هفینح ، وبأ   ) ّتنـس لها  رگید  ياوشیپ  هس  یلو  تسا ، هدیزگ  رب  ار 

(47 . ) تسا

تّیم زامن 

شور نیا  یلو  درک ، یم  نینچ  زین  (ص ) ادـخ لوسر  و  دـناوخ ، زامن  يا  هزانج  رب  ریبکت  جـنپ  اب  دـیز  تسا : هتفگ  یکلام  یبرغم  هّللا  دـبع 
(48 . ) تسا نایعیش  راعش  اریز  دننک  یم  افتکا  ریبکت  راهچ  هب  هدش و  كرت  نونکا 

يرادازع اروشاع و 

هزور نداد  هقدـص  دـننام  کین  ياهراک  لاـمعا و  اروشاـع  زور  رد  تسا  بحتـسم  تسا : هدروآ  شریـسفت  باـتک  رد  يوسورب  لیعامـسا 
دیابن ینعی  دننک ، ادیپ  تهابـش  جراوخ  نایعیـش و  نوعلم و  دیزی  هب  نانمؤم  هک  تسین  راوازـس  دـیهد و  ماجنا  ار  ادـخ  دای  رکذ و  نتفرگ و 

. دیهد رارق  هودنا  مغ و  يرادازع و  زور  نایعیش  دننام  ای  دیع و  دیزی  دننام  ار  اروشاع  زور 
كردم لیلد و  زور  نآ  رد  همرـس  يارب  هچ  رگا  تسا  هتفای  تهابـش  وا  ناوریپ  دیزی و  هب  دـشکب  شمـشچ  هب  همرـس  زور  نآ  رد  سک  ره 

. نداد رارق  پچ  تسد  رد  رتشگنا  دننام  تسا  ّتنس  دوخ  دش  تعدب  لها  راعش  هک  یتقو  ّتنس  كرت  یلو  میراد 
رگا ًاصوصخم  تسا  هدرک  ادتقا  نایعیش  ضفاور و  هب  دناوخ  هب  ار  نیسح  تداهش  ناتـساد  لتقم و  مّرحم  لّوا  ای  اروشاع  زور  هک  یـسک  و 

. دشاب هارمه  هودنا  نزح و  اب 
. دشاب هباحص  رگید  مان  دای و  هارمه  دیاب  دنک  یناوخ  لتقم  تساوخ  رگا  و 

هک هباحص  شنزرـس  ینمـشد و  ضغب و  بجوم  اریز  تسا ، مارح  وا  ریغ  ظعاو و  رب  نیـسح  لتقم  لقن  تیاکح و  تسا : هتفگ  یلازغ  ماما 
نآ يارب  حیحـص  یهیجوت  دـیاب  تسا  هدـمآ  شیپ  تراسا  لتق و  تافالتخا و  زا  نانآ  نیب  هچنآ  دوش و  یم  دنتـسه  نید  ناگرزب  مـالعا و 

(49 !!!!!. ) یتسرپ ایند  تسایر و  بلط  يارب  هن  دشاب  داهتجا  رد  هابتشا  تهج  هب  ثداوح  نیا  دراد  ناکما  نوچ  دوش  نایب 

! تسا تیصعم  رفس  ص )  ) ربمایپ ترایز  يارب  ترفاسم 

اریز تسا ، هانگ  تیصعم و  رفس  تسین و  زیاج  ص )  ) هّللا لوسر  ربق  ترایز  دصق  هب  ترفاسم  دیوگ : یم  شیاهاوتف  زا  یکی  رد  ۀّیمیت  نبا 
(50 . ) تسین عورشم  یترفاسم  نینچ  دنراد و  قافتا  نآ  تمرح  رب  ناناملسم 

تسا دازآ  نتفرگن  نتفرگ و  هزور  رد  رفاسم 

یم دازآ  راطفا  هزور و  نیب  دشاب  قّقحم  شطیارش  هک  یتروص  رد  شرفس  رد  ار  رفاسم  ّتنس  لها  یهقف  بهذم  راهچ  نایاوشیپ  ناربهر و 
. دنناد

. دنرادن رظن  قاّفتا  تسا  رتهب  مادک  هکنیا  یلو 
. دشاب یتخس  تّقشم و  نودب  رفاسم  يارب  هزور  هچ  رگا  دنا  هتسناد  رتهب  ار  نتفرگن  هزور  قاحسإ  دمحأ و 
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. دنناد یم  رتهب  ییاناوت  تروص  رد  ار  هزور  كرابم  نباو  يروث  نایفس  کلام و 
(51 . ) دنا هدرک  دّیقم  تّقشم  ندوبن  هب  ار  نآ  رتهب و  ار  هزور  هفینحوبا  یعفاش و 

 ! بارش اب  نتخاس  وضو  زاوج 

هداد بارش  اب  نتفرگ  وضو  هب  يوتف  دمحم  هفینحوبا و  دراگن : یم  هدیدع  دانسا  رکذ  اب  دوخ  تایرـصانلا  باتک  رد  یـضترم  فیرـش  دیس 
(52 . ) دنا

تسا . زیاج  امرخ  بارش  اب  ندرک  لسغ  وضو و  تسا : هتفگ  يروث  نایفس 
بارـش اب  تسا : هداد  اوتف  هنوگنیا  هدراذـگ و  رتارف  ار  اپ  هک  دـشاب  یم  یح  نب  نسحلا  بحاص  دـیمح  تنـس , لها  ناگرزب  زا  رگید  یکی 

هتـشادن ای  هتـشاد  لسغ  وضو و  يارب  یبآ  نطو , رد  هچ  رفـس و  رد  هچ  لاح  داد . ماجنا  بجاو  لـسغ  وضو و  ناوت  یم  اـصوصخم , اـمرخ 
( 53 . ) دشاب

(54 . ) تسا زیاج  زامن  يارب  یبارش  عونره  اب  نتفرگ  وضو  دیوگ : یعازوا  رگید  ياج  رد 

 ! هعیش هب  ندز  تسد  اب  وضو  نالطب 

وضو هک  یماگنه  تسا  بجاو  ام  رب  دهد : یم  يوتف  هنوگنیا  رگید  ياج  رد  تسا  لئاق  ار  گس  هدروخ  مین  بآ  اب  وضو  زاوج  هک  یعفاش 
تسا نیا  هجوت  لباق  . ) مینک لصاح  تراهط  اددجم  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  مینزن . تسد  هعیـش )  ) یـضفار هب  تبوطر , نآ  اب  میزاس  یم 

ار وضو  نتفرگ  وضو  نیح  رد  هعیـش  اب  سامت  اما  دـنک  یمن  داجیا  یلاکـشا  نتفرگ  وضو  يارب  گـس  هدروخ  مین  بآ  يو , هدـیقع  هب  هک 
(55 .( ) دنکیم لطاب 

گس عوفدم  رب  هدجس  زاوج 

باتک دنناد !  یم  زیاج  ار  گس  هلضف  عوفدم و  رب  هدجس  دنیامن , یم  عنم  تبرت  رهم و  يور  رب  هدجس  زا  ار  هعیـش  هک  تنـس  لها  ناگرزب 
. تسا هتسناد  زیاج  ار  گس  هلضف  رب  زامن  رد  ندومن  هدجس  تنس  لها  هناگراهچ  ناگرزب  زا  یکی  هفینحوبا و  دنکیم : لقن  ماکحالا  دعاوق 

(56)

 ! یناشیپ ياج  هب  ینیب  اب  هدجس 

هکنیا ياج  هب  ینعی   ! ) ار ینیب  اب  هدجس  یناشیپ , اب  هدجس  ياج  هب  تسناد  یم  زیاج  هفینحوبا  هک : تسا  هدمآ  میقتسملا  طارصلا  باتک  رد 
يرگید زیچ  ره  ای  نیمز  رب  ار  دوخ  ینیب  دـناوت  یم  رازگزامن  دراذـگب , گس  عوفدـم  ای  ناسنا  عوفدـم  اـی  شرف  اـی  نیمز  يور  ار  یناـشیپ 

(57 .( ) دراذگب

 ! تسین طرش  بیترت "  " وضو رد 

حسم پچ و  تسد  تسار و  تسد  دعب  تسـشار , تروص  دیاب  لوا  ینعی  تسا . بیترت  وضو , تحـص  لوا  طرـش  وضو  رد  هک  میناد  یم 
. دنا هداد  وضو  رد  ءاضعا  نیب  بیترت  بوجو  مدع  هب  يوتف  کلام  هفینحوبا و  اما  اپ . ود  حسم  رس و 
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رجاف قساف و  ره  تماما  هب  تعامج  زامن 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنا  هداد  تبسن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  غورد  هب  ار  تیاور  نیا  تنس  لها  ناثدحم  نایوار و  زا  يرایسب 
تعامج ماما  رد  تلادع  هک  دـنا  هداد  اوتف  تیاور  نیا  قبط  تنـس  لها  ياهقف  ور , نیا  زا  ( 58 ! ) دیناوخب زامن  يدب  کین و  ره  رـس  تشپ 

( 59 . ) تسین طرش 
لـضاف صخـش  تماما  هب  زج  ار  زامن  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  یهورگ  دـیوگ : یم  لـحنلا  لـلملا و  یف  لـصفلا  باـتک  رد  یـسلدنا  مزح  نبا 

اه یـضفار  هیدیز و  جراوخ و  لوق  نیا  درک . رازگرب  ناوت  یمن  دشاب ) اراد  ار  تلادـع  هلمج  زا  زامن  رد  تماما  طیارـش  عیمج  هک  یـسک  )
ثیدح لها  همه  اهنآ و  زا  دعب  دارفا  زا  يرایـسب  یعبات و  ياهقف  مامت  فالتخا و  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  باحـصا  همه  و  تسا .

میدقتعم و نیا  هب  زین  ام  دنا . هتسناد  زیاج  ار  قساف  رس  تشپ  زامن  تسا  نارگید  دواد و  هفینحوبا , یعفاش , لبنح , نب  دمحا  نخـس  نیا  هک 
( 60 . ) تسا هدرازگ  یتعدب  دیوگب  ار  نآ  فالخ  هک  ره 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  رطاخ  هب  دراذگ  ناوتیم  يدب  کین و  صخش  ره  رس  تشپ  زامن  دیوگیم : هیفسن  دئاقع  حرـش  رد  ینازاتفت  و 
هدـننک طاول  ای  راکانز و  سک  نآ  هچرگا   ) سوه يوه و  عون  ره  لها  قساف و  ره  رـس  تشپ  تنـس  لها  ياملع  هکنیا  رطاـخ  هب  زین  هلآ و 

(61 . ) دنا هدراذگ  زامن  دشاب ) راوخبارش  ایو 

 !! هدعم داب  ندرک  جراخ  اب  زامن  زا  جورخ 

هکنیا نآ  دراد و  يرگید  ياوتف  هفینحوبا  لاح  زامن . زا  حیحـص  جورخ  هتاـکرب و  هللا و  ۀـمحر  مکیلع و  مالـسلا  نتفگ : ینعی  زاـمن  مـالس 
دوش . جراخ  زامن  زا  هدعم  زا  داب  نتخاس  جراخ  اب  هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  نتفگ  ياج  هب  دناوتیم  رازگزامن 

زامن رد  مالـس  ياج  هب  تسا  زیاج  دراگن : یم  هعیشلا 1/118  فلتخم  ناهذالا 1/138 و  داشرا  ماکحالا 1/118 و  دـعاوق  باتک  بحاص 
هن  ) همجرت تروص  هب  رگا  یتح  تیافک  هیآ  کی  دمح  ندناوخ  ياج  هب  دنک و  هدعم ) داب   ) حیر جارخا  تسا  زیاج  دهـشت , زا  دعب  بجاو 

 ! دشاب یبرع ) ظفل 

! دوش یم  لوا  رهوش  دنزرف  مود  رهوش  دنزرف 

تفای يربخ  وا  زا  یتدم  ددرگ و  بیاغ  نامز  تدم  ینز  رهوش  رگا  دیوگ  یم  هفینحوبا  هک : تسا  هدمآ  هیعفاش  اب  هیفنح  هرظانم  باتک  رد 
لوا رهوش  یتدم  زا  سپ  هاگنآ  دروایب  يدـنزرف  دـنک و  جاودزا  شرهوش  هدـع  ندـش  مامتزا  سپ  وا  دـنروایب و  ار  وا  گرم  ربخ  و  دوشن .

(62  ! ) دوش یم  لوا  رهوش  ِنآ  زا  زین  مود  جاودزا  زا  لصاح  ياهدنزرف  ددرگرب , دوش و  ادیپ 

 ! دینیبب ار  ادخ 

رتگرزب تشگنا  راهچ  رادـقم  هب  شرع  زا  هتـسشن و  شرع  رب  ادـخ  دـیوگیم : و  ( 63 . ) دـناد یم  مسج  ار  ادـخ  هک  تسا  روهـشم  یلبنح  زا 
اهدجسم ماب  رب  ایند  نامسآ  زا  دشاب  یم  يرخ  رب  راوس  هک  یلاح  رد  هعمج  بش  ره  رد  تسا و  رتگرزب  رادقم  نآ  هب  وا  زا  شرع  ای  تسا ,

اپ رد  نیلعن  ود  دراد و  رـس  هب  لکاک  و  هدیچیپ )  ) دعجم ییاهوم  هک  تروص  شوخ  وم و  یب  يرـسپ  لیامـش  لکـش و  هب  دـیآ و  یم  دورف 
( 64 . ) تسا رادبآ  دیراورم  زا  نآ  ياهدنب  هک  دراد 

هک دـنتخیر  یم  وج  هاک و  اهنآ  رد  دـنتخاس و  یم  دوخ  لزانم  ياه  ماب  تشپ  رد  ییاـهروخآ  یلبنح , ياـملع  نیا  زا  لـبق  ببـس  نیمه  هب 
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(65  ! ) دیامن فقوت  اجنآ  رد  يردق  ادخ  تهج  نیا  هب  دوش و  اهنآ  ندروخ  هب  لوغشم  تسا  نآ  رب  راوس  ادخ  هک  یبکرم  دیاش 

دانسا

حیحص یف  ینابلألا  هححص  223 ح 2061 ، دواد 2 /  یبأ  ننس  ثیداحأ ،) ۀتـس  ب 7 ح 1453 (  عاضرلا ،   1076 ملسم 2 /  حیحص  ( 1)
698 ح یئاسنلا 2 /  ننس  حیحص  یف  ینابلألا  هححص  ، 3325 415 ح 3319 -   - 413 یئاسنلا 6 /  ننس  388 ح 1815 ، دواد 2 /  یبأ  ننس 
 / یمرادلا 2 ننس  ح 1579 ،  328 ۀجام 1 /  نبا  ننس  حیحـص  یف  ینابلألا  هححـص  ح 1943 ،  625 ۀجام 1 /  نبا  ننـس  ، 3118  - 3112

یناربطلل ریبکلا  مجعملا  ، 460  ، 459 يربکلا 7 /  ننسلا  ، 271  ، 255  ، 201 لبنح 6 /  نب  دمحأ  دنسم  ص 323 ح 1284 ، أطوملا ،  ، 158
 . 742 292 ح 737 -   - 289  / 24

.36 دهتجملا 2 /  ۀیادب  عجارو  ، 202 یلحملا 10 /  ( 2)
.5/30 ّمألا : باتک  ( 3)

يدزألا ص 92. ناذاش  نب  لضفلا  حاضیالا -  ( 4)
.2/112 قئاقحلا : نییبت  ( 5)

.4/248 راهزألا : تاحفن  ، 1/143 قئاقحلا : زمر  ( 6)
4/172 نآرقلا : بئارغ  ( 7)

117 ۀمادق 9 /  نبال  ینغملا  ( 8)
432-6/430 ۀمادق : نبال  ینغملا  ( 9)

 683 یلیحزلل 7 /  یمالسإلا  هقفلا  ( 10)
145-5/136 یفاکلا : دبع  نب  یلع  نیدلا  جاتل  يربکلا  ۀیعفاشلا  تاقبط  ( 11)

3/16 قئارلا : رحبلا  ( 12)
يدزألا ص 92. ناذاش  نب  لضفلا  حاضیالا -  ( 13)

ص 532  یعفاشلا ،  مامإلا  بقانم  , 485 ۀمادق 7 /  نبال  ینغملا   , 485 ۀمادق 7 /  نبال  ینغملا  ( 14)
.9/85 طوسبملا : . 152-10/155: ینغملا ( 15)

رکفلا راد  ط  ص 20 /  ج 20 /  يوونلا /  نیدلا  ییحم  عومجملا -  ( 16)
رکاش دمحأ  قیقحتب  رکفلا  راد  ط  ص251 / ج11 /  مزح /  نبال  یلحملا  ( 17)

یلوألا 1405 هـ رکفلا  راد  ط  ص64 /  ج8 /  ۀمادق /  نبال  ینغملا  ( 18)
8/307ـ308. خیراتلا : یف  لماکلا  ( 19)

 . 139  / 1  ، 297 طوسبملا 30 /  ( 20)
یمظعألا قیقحتب  یملعلا  سلجملا  ط  ص 391 /  ج7 /  قازرلا /  دبعل  فنصملا  ( 21)
یمظعألا قیقحتب  یملعلا  سلجملا  ط  ص 392 /  ج7 /  قازرلا /  دبعل  فنصملا  ( 22)
یمظعألا قیقحتب  یملعلا  سلجملا  ط  ص 391 /  ج7 /  قازرلا /  دبعل  فنصملا  ( 23)

رکاش دمحأ  قیقحتب  رکفلا  راد  ط  ص392 /  ج11 / مزح /  نبال  یلحملا  ( 24)
نبا رادل  یلوألا  ۀعبطلا  ص848 /  ةرهاصملا /  ۀـمرح  هیف  تبثت  امیف  ثحبم  حاکنلا /  باتک  يریزجلل /  ۀـعبرألا  بهاذـملا  یلع  هقفلا  ( 25)

توریب مزح / 
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/ ؟ دـحاو شارف  یفو  دـحاو  تیب  یف  هتاـجوز  نیب  عمجی  نأ  جوزلل  لـه  حاـکنلا ج  باـتک  يریزجلل /  ۀـعبرألا  بهاذـملا  یلع  هقفلا  ( 26)
. توریب مزح ج  نبا  رادل  یلوألا  ۀعبطلا  ص947 / 

ص 905. ج 4 /  ۀیزوجلا /  میق  نبال  دئاوفلا  عئادب  ( 27)
حرشلا یلع  یقوسدلا  ۀیشاح  یف  کلذک  1392 ه /  رصم ط  ص 164 /  ج2 /  يواصلل /  کلاسملا  برقأ  یلع  ریغصلا  حرشلا  ۀیشاح  ( 28)

ص5 ج1 /  ریبکلا / 
 . لسغلا تابجوم  یف  لصف  رکفلا /  راد  اجسلا -  ۀیشاح  یف  کلذک  ص 259 /  ج1 /  ۀیملعلا /  بتکلا  راد  یناورشلا -  یشاوح  ( 29)

ۀحفص 90. یسیع /  لیلجلا  دبعل  فالخلا  ( 30)
. ثارتلا ءایحإ  راد  ط  ةراهطلا /  باتک  ص 260 /  ج 1 /  یناورشلا /  دیمحلادبعل  جاتحملا  ۀفحت  یلع  یناورشلا  یشاوح  ( 31)

ۀیناثلارجه 1992 راد  ط  یلا ص45 ت263 /  ص43  ج4 /  يربکلا / ۀیعفاشلا  تاقبط  ( 32)
یلیحزلل 5/726 و 727 یمالسإلا  هقفلا  ( 33)

عومجملا 14/272 ( 34)
30 ریدقلا 9 /  حتف  ( 35)

 12 طوسبملا 24 /  ، 304 راکذتسإلا 24 /  , 31 ۀیادهلا 8 /  ( 36)
31 ریدقلا 8 /  حتف  ( 37)

ۀحفص 111. یلحلا ص  ۀمالعلا  ۀمارکلا -  جاهنم  حرش  . دوعسم نب  هللا  دبع  برش  هنأ  ۀمقلع  نع  میهاربإ  نع  شمعألا  انثدح  ( 38)
.70  / 1 ۀمادق : نبال  ینغملا  ( 39)

ص 251 ۀمئألا ،  فالتخا  یف  ۀمألا  ۀمحر  ، 65 ۀمادق 11 /  نبال  ینغملا  ( 40)
رصتناو ص 535  یعفاـشلا ،  ماـمإلا  بقاـنم  یف  ۀـلأسملا  اذـه  يزارلا  رخفلا  رکذو  ، 87 یلحملا 6 /  ، 34 ۀـمادق 11 /  نبـال  ینغملا  ( 41)

 . اهیف یعفاشلل 
 . ص 254 میقتسملا ،  طارصلا  ءاضتقا  ( 42)

 . 204  - 22 يدرواملل 21 /  ریبکلا  يواحلا  ( 43)
 . 210 ریدغلا 10 /  ص 108 ، ۀمارکلا ،  جاهنمو  ، 510 میقتسملا 2 /  طارصلا  نع  ( 44)

يرشخمزلل 4/24. راربألا  عیبر  ( 45)
.5/13 یناقرزلل : بهاوملا  حرش  ( 46)

 . ص 155 ۀمئألا ،  فالتخا  یف  ۀمألا  ۀمحر  ( 47)
 . 510 میقتسملا 2 /  طارصلا  نع  ( 48

.2/142 نایبلا : حور  ( 49)
ص 430 میقتسملا ،  طارصلا  ءاضتقا  ص 73 ، ۀلیسولاو ،  لسوتلا  یف  ۀلیلج  ةدعاق  ( 50)

 . 296 دهتجملا 1 /  ۀیادب   ، 575 ۀعبرألا 1 /  بهاذملا  یلع  هقفلا   ، 90  / 3 يذمرتلا : ننس  یف  مهلاوقأ  عجار  ( 51)
یبا نبا  فنصم  ینطقراد 1/78 , ننس  هجام 1/135 , نبا  ننس  دوادوبا 1/121 , ننس  يذمرت 1/147 , ننس  یقهیب 1/9 , يربک  ننس  ( 52)

هبیش 1/25.
یئوخ ص38 دیس  تراهط  باتک  ( 53)

يوونلا 1/93 نیدلا  ییحم  عومجملا  ( 54)
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نیعبرالا ص652 ( 55)
ماکحالادعاوق 1/118 ( 56)

میقتسملا ص99 طارصلا  ( 57)
ینطقراد 2/44 ننس  ءافخلا 2/29 , فشک  يربکلا 4/19 , ننسلا  ریغصلا 2/45 , عماج  لامعلازنک 6/54 , ( 58)

زا ینخس  ًادبا  هدش و  رکذ  تعامج  ماما  طیارـش  هرابرد  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا  ءارآ  ۀعبرالا 1/409  بهاذـملا  یلع  هقفلا  باتک  ( 59)
. تسا هدماین  نایم  هب  تلادع 

یسلدنا 4/176 مرخ  نبا  لحنلا , ءاوهالا و  للملا و  یف  لصفلا  ( 60)
ینازاتفت 1/186 نیدلادعس  نبرمع  نب  دوعسم  هیفسن , دیاقع  حرش  ( 61)

هینامعن 4/158 راونا  همادق 8/66 , نبا  ینغم  ( 62)
ۀنسلا 1/216 جاهنم  ( 63)

ریثا 8/308 نبا  لماک  ( 64)
ریثا 8/429 نبا  لماک  ( 65)

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  يراخب  حیحص 

تنس لها  ياملع  هاگن  رد  يراخب  حیحص 

" دنتسین رادروخرب  تحص  رابتعا و  زا  هدش  یناوخ  زجر  هک  يروط  نآ  اه  باتک  نیا  "
.( رفظم ج 1 ص 71-13 نسح  دمحم  همالع  قدصلا  لئالد  )

همدقم

هک تنس  لها  تساراد . ار  لوا  هبتر  حاحص  بتک  نیب  رد  ابیرقت  هک  تسا  تنس  لها  ياه  باتک  نیرتمهم  زا  یکی  يراخب  حیحـص  باتک 
پاچ رثکا  رد  دیکات  نیا  الومعم  هک  دنناد . یم  فیلأت  نیرت  حیحص  میرک  نآرق  زا  دعب  ارنآ  دنراد  داقتعا  باتک  نیا  هب  یباتک  ره  زا  شیب 

. تس نایامن  لوا  هحفص  رد  نآ و  ياه 
هک تسا  ناـنچ  تنـس  لـها  دزن  رد  باـتک  نیا  تیمها  تسا ..  رادروـخرب  ییـالاب  تیمها  زا  باـتک  نیا  يا  هرود  متخ  نادـهاز  رد  یتـح 

دنا . هداد  بیترت  ار  یلصفم  تالاقم  تیاور  کی  رد  هملک  کی  دوجو  يارب  یهاگ 
چیه هب  و  دنک -  یم  یـسررب  تنـس  لها  ياملع  دید  زا  طقف  ار  باتک  نیا  یبصعت ، ره  زا  رود  هب  یملع و  الماک  تروص  هب  هک  هلاقم  نیا 

زا شیب  اه  نآ  دوخ  رب  ارنآ  راـبتعا  باـتک و  نیا  تیعقوم  تسا -  هتفرگ  تروص  لـماک  تروص  هب  مه  راـک  نیا  هک  دوش  یمن  اـعدا  هجو 
دوخ رظن  زا  نآ  دـقن  هک  ارچ  دراذـگ . یمن  یقاـب  باـتک  نیا  نادـقتعم  رب  ار  یـضارتعا  چـیه  ياـج  لومعم  قبط  و  دـنک . یم  نشور  شیپ 

بتکم دید  زا  ارنآ  میتساوخ  یم  ام  رگا  و  دنا . هتفگ  هنوگنیا  ناشدوخ  هک  دننیب  یم  دنـشاب  هتـشاد  فاصنا  رگا  تسا و  تنـس  لها  ناملاع 
. میدرک یمن  یفرعم  مه  قشم  هایس  کی  ناونع  هب  ارنآ  زگره  مینک  یسررب  نآ  ياملع  عیشت و 

دنفعض هب  مهتم  يراخب  لاجر  زا  رفن  هیروبا 400  دومحم  رظن  زا  ( 1
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همدقم رد  ار  اه  نآ  یماسا  رجح  نبا  هک  دنتسه  رفن  دودح 400  دنفعض  هب  مهتم  هک  اه  نآ  يراخب  لاجر  زا  اما  دیوگ : یم  هیروبا  دومحم 
.( هیدمحملا ص 302 هنسلا  یلع  ءاوضا  باتک  یقرواپ  . ) تسا هدروآ  يرابلا  حتف  باتک 

دنفعض هب  مهتم  يراخب  لاجر  زا  رفن   80 رگید ، یخرب  رظن  زا  ( 2

هتفگ اه  نآ  رفن  دنا 80  هتفرگ  رارق  يراخب  دانسا  هلـسلس  رد  اهنت  هک  ینایوار  زا  رفن  دنچ  یـس و  دصراهچ و  نایم  زا  دیوگ : یم  رجح  نبا 
.( هیدمحملا ص 302 هنسلا  یلع  ءاوضا  . ) دنفیعض هک  هدش 

دنتسه دودرم  يراخب  حیحص  زا  ثیدح  رجح 110  نبا  رظن  زا  ( 3

هدرک يریگ  هدرخ  داقتنا و  تسا . هدرک  لقن  زین  ملسم  ار  نآ  ثیدح  هک 32  يراخب  حیحص  ثیدح  رد 110  ظافح  دیوگ : یم  رجح  نبا 
.( هیدمحملا ص 302 هنسلا  یلع  ءاوضا  . ) دنا هتسناد  دودرم  ار  اه  نآ  تحص  و 

هک سک  ره  : " همجرت هرطنقلا . هزاـج  دـقف  يراـخبلا  هنع  يور  نم  لـک  دـنا : هتفگ  هدروآ  دوـخ  حیحـص  رد  يراـخب  هک  يراـبخا  هراـبرد 
دنک . یم  لقن  ثیدح  يرجاف  قساف و  دارفا  زا  وا  هک  مینیب  یم  نیا  دوجو  اب  تسا ". هتشذگ  لپ  زا  هدرک  تیاور  وا  زا  يراخب 

مزالم هک  ریشب  نب  نامعن  صاع و  نب  ورمع  نب  هللادبع  هبعش و  نب  هریغم  هیواعم و  نایفسوبا و  مکح و  نب  ناورم  صاعلا و  نبورمع  دننام :
ياـسور زا  هک  ناـطخ  نب  نارمع  ریبز و  نب  هللادـبع  يرعـشا و  یـسوموبا  رمع و  نب  هللادـبع  هریرهوبا و  و  دوـب . دـیزی  شدـنزرف  هیواـعم و 

 ) لـپ زا  اـه  نیا  یتـسار  هب  اـیآ  دوب و . . .  برغم  رد  هیـضابا  جراوخ و  بهذـم  راـشتنا  لـماع  هک  همرکع  ریبز و  نب  هورع  دوـب و  جراوـخ 
؟ دنا هتشذگ  دامتعا )  تقادص و 

؟ دنا هدش  لقن  لماک  يراخب  حیحص  رد  ثیداحا  ایآ  ( 4

ما هتشون  ار  نآ  ماش  رد  مدوب  هدینـش  هرـصب  رد  هک  ار  یثیدح  اسب  هچ  تسا : هتفگ  يراخب  هک  دسیون  یم  دادغب  خیرات  رد  يدادغب  بیطخ 
هتشون ارنآ  مامت  عضو )  نیا  اب  ایآ (  دیسرپ : وا  زا  یسک  هاگ  نآ  ما . هتشون  ار  نآ  رصم  رد  مدوب و  هدینـش  ماش  رد  هک  ار  یثیدح  اسب  هچ  و 

! درک توکس  خساپ  رد  يو  يا ؟
ماش رد  مدوب  هدینش  هرصب  رد  هک  ار  یثیدح  اسب  هچ  هک : درک  لقن  میارب  يراخب ) ) لیعامسا نبدمحم  يزور  دیوگ : یم  يراخب  یلاو  زین  و 

رد وا  يا ؟ هتـشون  لماک  روط  هب  ایآ  متفگ : وا  هب  ما . هتـشون  ارنآ  رـصم  رد  مدوب  هدینـش  ماش  رد  هک  ار  یثیدـح  اـسب  هچ  ما و  هتـشون  ار  نآ 
.( باتک نامه  . ) درک توکس  مخساپ 

شیوخ هظفاح  ساسا  رب  ثیداحا  لقن  يراخب و  دوخ  طسوت  ثیدح  تارابع  رییغت  ( 5

هک تسا  یهیدب  تسا و  نآ  يانعم  لقن  ثیدح و  نتم  لقن  مدـع  يراخب ، باتک  ثیداحا  يرابتعا  مک  تایاور و  فعـض  تاهج  زا  یکی 
هویـش نیا  زا  رتشیب  دوخ  حیحـص  شراگن  رد  يراخب  دوب و  دـهاوخن  لماش  ار  ثیدـح  رد  دوجوم  تایـصوصخ  همه  اـبلاغ  ینعم ، هب  لـقن 

. درک یم  هدافتسا 
زا یخرب  هب  تشون . یمن  یلو  دینش  یم  دوب  ام  اب  زین  يراخب  هک  مدوب  برح  نب  نامیلس  سلجم  رد  دیوگ : یم  یناتـسجس  رهزا  نب  دمحم 

. تشون دهاوخ  ظفح  زا  ار  اه  نآ  همه  درک  تعجارم  اراخب  هب  هک  یماگنه  وا  تفگ : باوج  رد  وا  دسیون ؟ یمن  وا  ارچ  دش : هتفگ  راضح 
دحاو دانـسا  اب  ار  مامت  ثیدـح  کی  هک  تسا  نیا  دـیدرگ ، عقاو  يراخب  باتک  رد  هک  یثداوح  رداون  زا  دـیوگ : یم  ینالقـسع  رجح  نبا 
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تسا . هدرک  تیاور  ظفل  ود  اب  یلو 
يراسلا ج 2 ص 201-194. يده  زا  لقن  هب  هیدمحملا ص 300  هنسلا  یلع  ءاوضا  -1

يرابلا ج 1 ص 186. حتف  -2

دنک یم  لقن  ثیدح  مه  شدوخ  زا  يراخب  ( 6

. دراد دوجو  يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  دوخ  نآ  تاور  هلسلس  نایم  رد  هک  دراد  دوجو  یثیدح  يراخب  ثیداحا  نایم  رد 
ال لاق : نسحلا  نع  فوع ، نع  یطساولا ، نسحلا  نب  دمحم  انثدح  مالس : نب  دمحم  انثدح  : " نایوار هلسلس  اب  هارمه  ثیدح  نتم  نونکا  و 

نع یـسوم ، نب  هللادیبع  انثدح  لاق : يراخبلا  لیعامـسا  نب  دمحم  انثدـح  يربرفلا و  فسوی  نب  دـمحم  انربخا  و  ملاعلا . یلع  هئارقلاب  سأب 
ملاعلا و یلع  هئارقلا  نایفس : کلام و  نع  لوقی  مصاع  ابا  تعمـس  و  لاق : ینثدح . لوقت : نأ  سأب  الف  ثدحملا  یلع  ئرق  اذإ  لاق : نایفس ،

." ءاوس هتئارق 
نیا یموس  رفن  و  تسا . هدش  لیمکت  نارگید  هلیـسوب  يراخب  باتک  هک  دنک  یم  دییات  ار  هلاقم  نیا  يدعب  ناونع  دـیاش  مه  بلطم  نیا  هک 

. تسا هدرک  هفاضا  يراخب  باتک  هب  يراخب  يربرف و  زا  لقن  هب  ار  بلطم 

تسا رت  صقان  هکلب  تسین  دوجوم  باتک  نیا  يراخب ، حیحص  هخسن  لصا  ( 7

هب نارگید  هک  دوب  هدـنام  اج  هب  وا  زا  ییاه  هتـشون  هکلب  هدـشن  هتـشون  يراخب  هلیـسو  هب  امامت  يراـخب  حیحـص  هب  فورعم  دوجوم  باـتک 
. دنا هدرک  هفاضا  ار  یبلاطم  نآ  هب  دوخ  هب  صوصخم  یهاگآ  شنیب و  روخارف 

باب نآ  رد  یثیدح  یلو  هدیدرگ  ناونع  اه  باب  زا  یضعب  تسام ، تسد  رد  يراخب  حیحص  زا  هک  ییاه  هخـسن  رد  دیوگ : یم  ینالطـسق 
یگدنکارپ و عضو  نیا  دـنک ، یمن  قیبطت  ثیدـح  نآ  اب  باب  نآ  ناونع  هک  هدـش  هفاضا  یثیدـح  باوبا  زا  یتمـسق  هب  تسا و  هدـشن  لقن 
ار داریا  لح و  ار  لاکشا  نآ  يوره  رذوبا  ظفاح  هک  دوب  هدیدرگ  لاکـشا  داقتنا و  دروم  هدع  کی  يارب  ثیداحا  بلاطم و  ندوب  اج  هباج 

حیحـص لصا  هخـسن  يور  زا  نم  هک : تسا  هدرک  لـقن  یجاـب  دـیلولاوبا  زا  زین  وا  قاحـساوبا و  ظـفاح  زا  يوره  رذوبا  اریز  دومن . فرطرب 
مدید ییاهزیچ  دوب و  هدشن  مامت  زونه  هک  مدید  ییاهزیچ  هخسن  نآ  رد  مدومن . خاسنتـسا  هخـسن  کی  دوب  يربرف "  " شیپ رد  هک  يراخب 
هلیـسو نیدـب  تفرگ و  دوخ  هب  باتک  تروص  ات  میدرک  مظنم  هفاضا و  رگیدـمه  هب  ار  اه  نیا  زا  یـضعب  اـم  دوب . هدـشن  هتـشون  الـصا  هک 

يراسلا ج 1 ص 23 ). داشرا  . ) دیدرگ لیمکت  يراخب 
دمحم یبا  قاحـسا و  یبا  تیاور  هک : تسا  نیا  دـنک  یم  دـییات  ار  لوـق  نیا  تحـص  هـک  ییاـهزیچ  زا  دـیوگ : یم  یجاـب  دـیلولاوبا  زین  و 

کی زا  هکنآ  اب  دنراد  قرف  رگیدمه  اب  ریخات و . . .  میدقت و  ظاحل  زا  يراخب  باتک  زا  يزورم  دیز  یبا  ینهیمـشک و  مثیه  یبا  یخرس و 
هنـسلا یلع  ءاوضا  . ) تسا هدومن  نآ  رب  دوخ  هقیلـس  قبط  سک  ره  هک  تسا  یتافاضا  نامه  رطاخ  هب  نیا  دـنا و  هدـش  يرادرب  هخـسن  لصا 

.( هیدمحملا ص 301

وا يالاو  ماقم  شناد و  هب  تنس  لها  ياملع  فارتعا  فالخرب  (ع ) قداص ماما  ثیداحا  لقن  مدع  ( 8

زا دمع  يور  زا  يراخب  لاح  نیا  اب  دـنراد  فارتعا  رارقا و  وا  شناد  و  (ع ) قداص ماما  يالاو  ماقم  هب  تبـسن  تنـس  لها  ياملع  هک  نیا  اب 
. تسا هدرک  يراددوخ  دوخ  باتک  رد  ناشیا  ثیداحا  لقن 

: مینک یم  رکذ  دنا  هدرک  فارتعا  (ع ) قداص ماما  يالاو  ماقم  هب  هک  ار  تنس  لها  گرزب  ياملع  زا  یخرب  یماسا  نییاپ  رد 
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رد یقشمد  يدشر  یفطـصم  خیـش  همالع  روطنیمه  رـصم و  پاچ  يدهلا ص 117  همئا  باتک  رد  یناغفا  رافغلا  دـبع  دـمحم  دیـس  همالع 
ههقف هئارآ و  هرصع و  هتایح  کلام  باتک  رد  یکلام  يرصم  هرهز  دمحموبا  خیش  همالع  زین  رـصم و  پاچ  هیدملا ص 12  هضورلا  باتک 

نیحایرلا ضور  باتک  رد  یعفایلا  دعـسا  نب  هللادبع  همالع  زین  قعاوصلا ص 120 و  رد  یکم  رجح  نبا  همالع  زین  رـصم و  پاچ  ص 104 
بیردت باتک  رد  یطویس  همالع  زین  رصم و  پاچ  ءایلوالا ج 3 ص 192  هیلح  باتک  رد  میعنوبا  ظفاح  همالع  زین  رـصم و  پاچ  ص 244 

سابع دیس  همالع  زین  يواخس و  همالع  زین  یعفاش و  هحلط  نب  دمحم  همالع  زین  يزیربت و  بیطخ  همالع  زین  هنیدم و  پاچ  يوارلا ص 36 
. دنراد وا  ثیداحا  تحص  هب  فارتعا  و  (ع ) قداص ماما  يالاو  ماقم  رد  یبیجع  تانایب  یکم ،

ناعذا فارتعا و  هفینحوبا  هک  دـنا  هدرک  لقن  رگید  يا  هدـع  یبهذ و  همالع  ءافولا و  یبا  نیدـلا  ییحم  خیـش  همالع  یمزراوخ و  همـالع  و 
تسا . هدوب  دوخ  نامز  هقفا  (ع ) دمحم نبرفعج  ترضح  هک  هدومن 

يروثلا و نایفس  جاجحلا و  نب  هبعش  سنا و  نب  کلام  نوچمه  ار  تنـس  لها  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  يدایز  دادعت  میعنوبا  ظفاح  همالع  و 
دنا . هدرک  لقن  ثیدح  (ع ) قداص ماما  زا  هک  درب  یم  مان  هنییع و . . .  نب  نایفس  رمع و  نب  هللادبع 

و (ع ) دـمحم نب  رفعج  ترـضح  تایاور  هب  ملع  اب  يراخب  دـیوگ : یم  هنـسلا  جاهنم  باـتک  رد  ینارح  هیمیت  نبا  هک : تسا  یلاـح  رد  نیا 
. تسا هدومنن  رکذ  ار  ناشیا  تایاور  وا ، تلزنم  ماقم و 

اه نآ  ثیداحا  لقن  رد  و . . .  (س ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع نینموملاریما  اب  يراخب  ینمشد  ( 9

همشچرس وگتـسار و  دارفا  زا  اما  هدرک  لقن  ثیدح  يدایز  ناگتخورف  ایند  هب  نید  یبصان و  دارفا  زا  يراخب  میدید  دنب 3  رد  هک  روطنامه 
هدوب مک  زیچان و  رایسب  نارگید  هب  تبسن  هدرک  لقن  مه  رگا  ای  هدرکن و  لقن  ثیدح  الصا  ای  مالسا  ینغ  گنهرف  ملعم  یمالسا و  فراعم 

تسا .
زا ثیدح و  هشیاع 242  زا  ثیدح و  رمع 270  نب  هللادبع  زا  ثیدح و  هدرک 446  كرد  ار  ربمایپ  تبحاصم  لاس  هک 3  هریرهوبا  زا  الثم 
هب هدوب و  ربمایپ  ملع  باب  هک  ع )  ) نینموملاریما زا  یلو  هدرک  لقن  ثیدح  زا 200  شیب  کلام  نب  سنا  زا  ثیدح و  يرعشا 57  یسوموبا 

تسا . هدرک  لقن  ثیدح   1 (س ) ارهز ترضح  زا  ثیدح و  طقف 19  تسا  هدوب  نتشیوخ  نامز  ملعا  تنس  لها  ياملع  دوخ  فارتعا 
هیدیز و هقرف  ماما  دنـسم و  بحاص  یلع  نبدیز  هدوب و  ریبز  هللادـبع  نس  مه  هک  (ع ) نسح ماما  دـننام  نییولع  تیب و  لها  دارفا  رگید  زا  و 
هک مهدزای  مهد و  مهن و  ماما  دنتسه و  قافآ  هرهـش  یمالـسا  تفرعم  شناد و  ظاحل  زا  هک  نایعیـش  متـشه  متفه و  ماما  و  (ع ) قداص ماما 

. تسا هدرکن  لقن  مه  ثیدح  کی  یتح  دندمآ  یم  رامش  هب  یمالسا  فراعم  مولع و  عجرم  دندوب و  يراخب  رصع  مه 

لقع نآرق و  فالخ  ثیداحا  لقن  ( 10

يارب تنـس  لها  هک  یتسادـق  همه  اب  هنافـساتم  هک  تسا  لـقع  باـتک و  اـب  نآ ، ياوتحم  نتم و  تفلاـخم  ربخ  یتسرداـن  راـیعم  نیرت  مهم 
اه نآ  ياوتحم  نتم و  هک  دراد  دوجو  اه  نآ  رد  یناوارف  تایاور  و  تسین . رود  هب  هصیقن  نیا  زا  باتک  نیا  ثیداحا  دنتـسه  لئاق  يراـخب 

. درادن يراگزاس  هجو  چیه  هب  میلس  لقع  ادخ و  باتک  اب 
يدام . تادوجوم  دننامه  تسا  تیور  لباق  حراوج و  ءاضعا و  مسج و  ياراد  هک  دننک  یم  دای  ییادخ  زا  دیحوت  باب  رد 

ار لیئارزع  مشچ  گرم  زا  رارف  يارب  دنزاب ، نز  دنروخ ، یم  مارح  ياذغ  دنیوگ ،  یم  غورد  هک  دـننک  یم  دای  یناربمایپ  زا  توبن  باب  رد 
رارق نارحاس  رحـس  دروم  دنراد . دیدرت  دوخ  توبن  رد  دـنرطاخ . شومارف  راک و  هابتـشا  دـنناوخ . یم  زامن  تبانج  لاح  اب  دـننک . یم  روک 

دنریگ . یم 
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رد لیـصفت  روط  هب  ار  نآ  ثیداحا  هک  دـننک و . . .  یم  یفرعم  حابم  ار  انغ  دنرامـش و  یم  زیاج  ار  ضیاح  اـب  ترـشابم  رگید  داـعبا  رد  و 
. درک میهاوخ  جرد  بو  رد  هدنیآ 

هدش هتشون  هنیمز  نیا  رد  يدایز  ياه  باتک  هدش و  دراو  نایوار  تامهوت  هتس  حاحص  رد  ( 11

نع ناحیحصلا  صلخی  مل  اذا  خیراتلاب - هب - دامتعا  ّيأ  و  دیامرفیم : يراخبلا  حیحص  یلع  يرابلا  ضیفرد  يریمـشک  هاشرونا  دیـس  همالع 
 . . . ددم الواهل  دنسال  نیرخؤملا  نونظو  سانلا  هاوفاب  ُنَّوَُدی  يذلا  خیراتلا  نیْاف  هدیدع  ابتکاهیفاوفنص  یتح  ماهوالا 

هنوگچ دنا  هتشون  اهباتک  نیحیحص  رد  يوار  ماهوا  هرابرد  املعو  دنتـسین  یلاخ  يوار  ماهوا  زا  - ملـسمو يراخب  - نیحیحـص یتقو  همجرت :
. ( درک دامتعا  ناوت  یمن  اه  نیا  زا  شیب  خیرات  ياه  باتک  هب  ترابع : هلابند  نومضم  درک (. دامتعا  اهنآ  هب  دوشیم 

هتس حاحص  رابتعا  هرابرد  رفظم  نسح  دمحم  همالع  نایب  ( 12

تحت هتـشون  یباتک  دنتـسه  یجراخ و . . .  یبصان ، كورتم ، نوعطم ، عاضو ، باذـک ، هک  هتـس  حاحـص  لاجر  زا  يرایـسب  هرابرد  ناشیا 
رفن ود  لقادح  هک  دنتسه  هناگ  شـش  حاحـص  نایوار  زا  هک  ار  اه  نآ  زا  رفن  دودح 368  حاحـصلا "و  لاوحا  لاجر  نع  حاصفالا   " ناونع

یبهذ و لادـتعالا  نازیم  دـننام  اه  نآ  دوخ  ياه  باـتک  زا  دـنا ، هدرک  اـه  نآ  فعـض  نعط و  تدـش  هب  فارتعا  تنـس ، لـها  ناـگرزب  زا 
باتک نیا  هک : دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  قیقحت ، نیا  هدروآ و  دوخ  قدصلا  لئالد  باتک  همدقم  رد  ینالقسع ، رجح  نبا  بیذهتلا  بیذهت 
. ( رفظم ج 1 ص 71-13 نسح  دمحم  همالع  قدصلا  لئالد  . ) دنتسین رادروخرب  تحص  رابتعا و  زا  هدش  یناوخ  زجر  هک  يروط  نآ  اه 

؟  دسرپ یم  هعیش  موس :  شخب 

؟ دشیم هچ  تشگ ،  یمن  بصغ  نینمؤملا  ریما  ّقح  رگا 

خساپ

هیلع ریما  ترـضح  هک  نانچ  رگا  هک  دوشیم  مولعم  تقد  نیرتکچوک  اب  هک  تسا  هدمآ  ینـشور  هب  تنـس  لها  بتک  رد  لاؤس  نیا  خساپ 
: مینک یم  هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  داتفا  یم  یقافتا  هچ  دش  یم  هفیلخ  مالسلا 

 : تشهب میقتسم و  طارص  هب  مدرم  تیاده   - 1

تشهب يوس  هب  تسار و  هار  هب  ار  مدرم  دندناسریم ،  تفالخ  هب  ار  نانموم  ریما  هک  یتروص  رد  ناشیا  تایاور  قبط  تنس و  لها  رارقا  هب 
دندومن :  یم  تیاده 

یناربط :  ریبک  مجعم  تیاور 
انث حیبص  نب  برح  نع  یملـسألا  یلعی  نب  ییحی  انث  یبهذلا  یلجبلا  ةدرب  یبأ  نب  نیـسحلا  نب  یلع  انث  یمرـضحلا  هللا  دبع  دـمحم  انثدـح 

ای تلق  برتقا  دـق  الإ  یلجأ  نظأ  امو  لاـق  دوعـسم ...  نب  هللا  دـبع  نع  یلدـجلا  هللا  دـبع  یبأ  نع  یناعنـصلا  ةرم  یبأ  نع  ملـسم  نب  دـیعس 
هقفاوی مل  هنأ  تیأرف  ینع  ضرعأف  رمع  فلختست  الأ  هللا  لوسر  ای  تلق  هقفاوی  مل  هنأ  تیأرف  ینع  ضرعأف  رکب  ابأ  فلختست  الأ  هللا  لوسر 

نیعتکأ  ۀنجلا  مکلخدأ  هومتعطأو  هومتعیاب  ول  هریغ  هلإ  يذلاو ال  كاذ  لاق  ایلع  فلختست  الأ  هللا  لوسر  ای  تلق 
ۀلیل ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  عم  تنک  لاق  دوعـسم  نب  هللا  دبع  نع  ءانیم  نع  هیبأ  نع  قازرلا  دبع  انث  يربدلا  میهاربإ  نب  قاحـسإ  انثدح 
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یضم مث  تکسف  لاق  رکب  وبأ  تلق  نم  لاق  فلختسا  تلق  دوعسم  نب  ای  یسفن  یلإ  تیعن  لاق  هللا  لوسر  ای  کلام  تلقف  سفنتف  نجلا  دفو 
رمع تلق  نم  لاق  فلختـساف  تلق  دوعـسم  نب  ای  یـسفن  یلإ  تیعن  لاـق  هللا  لوسر  اـی  یمأو  تنأ  یبأـب  کـنأش  اـم  تلقف  سفنت  مث  ۀـعاس 

بلاط یبأ  نب  یلع  تلق  نم  لاق  فلختـساف  تلق  دوعـسم  نب  ای  یـسفن  یلإ  تیعن  لاق  کنأش  ام  تلقف  سفنت  مث  ۀعاس  یـضم  مث  تکـسف 
نیعتکأ  نیعمجأ  ۀنجلا  نلخدیل  هوعاطأ  نئل  هدیب  یسفن  يذلاو  امأ  لاق 

ریبکلا ج10/ص67 ش 9969 و 9970  مجعملا 
لوسر يا  متـشاد :  هضرع  تسا ؛  هدش  کیدزن  نم  گرم  هک  منک  یم  نامگ  دـندومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  ادـخ  لوسر  زا  دوعـسم  نبا 
قفاوم راک  نیا  اب  ناشیا  هک  دیـسر  نم  رظن  هب  نینچ  دـندنادرگرب و  يور  نم  زا  سپ  دـینک ؟ یمن  نییعت  ینیـشناج  هب  ار  رکب  وبا  اـیآ  ادـخ 

؛  دنتـسین قفاوم  راک  نیا  اب  هک  دیـسر  نم  رظن  هب  نینچ  دـندنادرگرب و  نم  زا  يور  زاب  دـینک ؟  یمن  نییعت  ار  رمع  اـیآ   : مدیـسرپ دنتـسین ؛ 
اب رگا  تسین ؛  وا  زج  هک  ییادخ  هب  مسق  تسا  نیمه  دنداد :  خساپ  دییامرف ؟  یمن  نییعت  ینیشناج  هب  ار  یلع  ایآ  ادخ ،  لوسر  يا  متفگ : 

تخاس .  دهاوخ  نومنهر  تشهب  هب  ار  امش  همه  دییامن  تعاطا  وا  زا  دینک و  تعیب  وا 
؛  دندیشک یقیمع  سفن  ترضح  سپ  مدوب ؛  ترضح  رانک  رد  ناشیا ،  روضح  هب  ناینج  ندمآ  بش  رد  دیوگ :  یم  دوعسم  نب  هللا  دبع  ...
؟  دییامرف یمن  نییعت  نیـشناج  ایآ  ادخ  لوسر  يا  متفگ :  تسا ؛  هدش  هداد  نم  هب  متلحر  ربخ  دندومرف :  تسا ؟  هدـش  هچ  مدرک :  ضرع 

دندیشک یقیمع  سفن  ترضح  هرابود  تشذگ ؛  یتدم  دندومرف ؛  توکس  ترضح  سپ  رکب ؛  وبا  مداد :  خساپ  ار ؟  یسک  هچ  دندومرف : 
نیـشناج مدرک :  ضرع  دوعـسم ؛  نبا  يا  تسا  هدش  هداد  متلحر  ربخ  نم  هب  دنداد  خساپ  هرابود  ادخ ؟  لوسر  يا  تسا  هدـش  هچ  متفگ   ؛

هضرع دندیـشک ؛  یقیمع  سفن  هرابود  دندومرف و  توکـس  یتدم  سپ  رمع ؛  متفگ :  ار ؟  یـسک  هچ  دندومرف :  دییامرفب ؛  نییعت  ار  دوخ 
دندومرف دییامرفب ؛  نییعت  ار  شیوخ  نیشناج  ادخ  لوسر  يا  متفگ  دنا ؛  هداد  نم  هب  ار  متلحر  ربخ  دنداد :  خساپ  تسا ؟  هدش  هچ  متـشاد 

ناشیا همه  دننک  تعاطا  ار  وا  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  دندومرف :  بلاط ؛  یبا  نب  یلع  متشاد :  هضرع  یـسک ؟  هچ  : 
درب .  دهاوخ  تشهب  هب  ار 

ءایلوالا :  ۀیلح  تیاور 
نب ۀفیذح  نع  لئاو  یبأ  نع  ناظقیلا  یبأ  نع  کیرش  انث  دیمحلادبع  نب  ییحی  انث  یعداولا  نیصح  وبأ  انث  رمع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثدح 

میقتسملا  قیرطلا  مکب  کلسی  ایدهم  ایداه  هودجت  ایلع  اولوت  نإ  لاق  ایلع  فلختست  الأ  هللا  لوسر  ای  اولاق  لاق  نامیلا 
هوحن  ۀفیذح  نع  عیثی  نب  دیز  نع  قاحسا  یبأ  نع  يروثلا  نع  يدنجلا  ۀبیش  یبأ  نب  نامعنلا  هاور 

ءایلوألا ج1/ص64  ۀیلح 
ناونع هب  ار  یلع  رگا  دـندومرف :  دـییامرفیمن ؟  نییعت  نیـشناج  ناوـنع  هب  ار  یلع  اـیآ  ادـخ ،  لوـسر  يا  دـندرک :  ضرع  ادـخ  لوـسر  هب 

دناشک .  یم  تسار  هار  هب  ار  امش  هک  تفای  دیهاوخ  هدش  تیاده  هدننک و  تیاده  ار  وا  دینک  لوبق  تسرپرس 
ثراح :  دنسم  تیاور 

اوعدا لاقف  ... نعط ةادغ  باطخلا  نب  رمع  تدهـش  لاق  نومیم  نب  ورمع  نع  قاحـسإ  یبأ  نع  لیئارـسإ  انث  ریکب  یبأ  نب  ییحی  انثدح   594
نا یلع  ای  لاقف  نامثعو  ایلع  الا  موقلا  نم  ادحأ  ملکی  ملف  لاق  اوعدف  لاق  دعـسو  فوع  نب  نمحرلا  دـبعو  ریبزلاو  ۀـحلطو  نامثعو  ایلع  یل 

قتاف رمألا  اذه  كولو  ناف  ملعلاو  هقفلا  نم  هللا  كاطعأ  امو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  کتبارق  کل  اوفرعی  نأ  مهلعل  موقلا  ءالؤه 
رمألا اذه  كولو  ناف  کفرشو  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نم  كرهـص  کل  اوفرعی  نأ  مهلعل  موقلا  ءالؤه  نا  نامثع  ای  لاق  مث  هیف  هللا 

نب هللا  دـبع  لاقف  لاق  قیرطلا  مهب  کلـس  حـلجألا  اهولو  نا  لاق  اوجرخ  املف  لاق  سانلا ...  باقر  یلع  طیعم  یبأ  ینب  نلمحت  الو  هللا  قتاـف 
هنم  فرط  حیحصلا  یف  تلق  اتیمو  ایح  اهلمحأ  نأ  هرکأ  لاق  کعنم  ام  رمع 

ج2/ص622  یمثیهلادئاوز )  ) ثراحلا دنسم 
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دزن هب  ار  دعس  فوع و  نب  نمحرلا  دبع  ریبز و  هحلط و  نامثع و  یلع و  تفگ :  سپ  مدید ... دروخ  وقاچ  هک  يزور  نآ  حبـص  رد  ار  رمع 
ناشیا هکیتسردب  یلع  يا  تفگ :  رمع  سپ  تفگن .  ینخـس  نامثع  یلع و  زا  ریغ  سک  چـیه  سپ  دـندناوخ .  ار  همه  سپ  دـیناوخب .  نم 

رد سپ  دندینادرگ  تسرپرس  رما  نیا  رد  ار  وت  رگا  سپ  دنـسانشب .  هداد  وت  هب  ادخ  هک  ار  یملع  هقف و  ادخ و  لوسر  هب  ار  وت  یلیماف  دیاش 
رب ار  وت  رگا  سپ  دنسانشب .  ار  وت  فرـش  ییادخ و  لوسر  داماد  وت  هک  دننادب  دیاش  موق  نیا  نامثع :  يا  تفگ  سپـس  سرتب .  ادخ  زا  نآ 

نادرگن ...!!! راوس  مدرم  ندرگ  رب  ار  طیعم  یبا  نادنزرف  سرتب و  ادخ  زا  دندرک  تسرپرس  راک  نیا 
هللا دبع  سپ  دروآ .  دهاوخ  هار  هب  ار  ناشیا  دنراپسب  یلع ) وم ( مک  صخـش  تسد  هب  ار  وا  رگا  تفگ :  رمع  دنتفر  نوریب  يو  دزن  زا  یتقو 

یگدنز نارود  رد  هچ  ار  وا  هک  دیآ  یم  مدب  داد : خساپ  يرامگب ؟ ) دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  هک  دش (  وت  عنام  يزیچ  هچ  تفگ :  رمع  نب 
مرامگب !!! يراک  رب  گرم  نارود  رد  شیوخ و 

دناد . یم  حیحص  ار  نآ  هدروآ و  ار  تیاور  نیمه  ۀیلاعلا ج15/ص775 ش3898  بلاطملا  رد 
دیدحلا :  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تیاور 

تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  يارب  ار  رمع  نانخس  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
طارصلاو ءاضیبلا  ۀجحملا  یلع  مهلمح  مهرمأ  یلو  نإ  امأ  کبحاصل !  مهیبن  ۀّنـسو  مهبر  باتک  یلع  مهلمحی  نأ  اهیلو  نإ  هّللاو  مهؤرجأ 

میقتسملا . 
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دوش مکاح  رگا  هک  شاب  هاگآ  تسا ؛  یلع )  ) وت بحاص  ادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رب  مدرم  ندرک  راداو  يارب  ناشیا  نیرت  تارج  اب 
 . درک دهاوخ  تیاده  تسار  هار  تیاده و  نشور  هار  هب  ار  مدرم 

تیاده نشور  هار  هب  مدرم  دومنهر   - 2

هار رب  ار  دوخ  هورگ  ره  هدـمآ و  شیپ  یفلتخم  تارظن  تسار  هار  دروم  رد  تفالخ ،  هب  ناـنموم  ریما  باـختنا  زا  مدرم  ندـش  رود  زا  دـعب 
دنراد :  یبلاج  تایاور  تنس  لها  هنیمز  نیا  رد  درادنپ ؛  یم  تسار 

ءایلوالا : ۀیلح  تیاور 
هک :  تسا  هدمآ  دیدرگ  لقن  ءایلوالا  ۀیلح  زا  هک  یتیاور  رد  نومضم  نیا 

ءاضیبلا  ۀجحملا  یلع  مکلمحی 
ءایلوألا ج1/ص64  ۀیلح 

دنک .  یم  راداو  ینارون  نشور و  هار  رب  ار  امش 
: ۀنیدملا رابخأ  تیاور 

دناوخ :  یم  ارف  نشور  هار  هب  ار  ناشیا  دندرک  یم  باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یلع  مدرم  رگا  دیوگ  یم  زین  باطخ  نب  رمع 
نولوقی سانلا  لعجف  اموی  هنع  هللا  یضر  رمع  الخ  لاق  نسحلا  نع  دنه  یبأ  نب  دواد  نع  میشه  انثدح  لاق  یملعلا  رکب  وبأ  انثدح   - 1490

امو لاق  انظ  کتاولخ  یف  کب  اونظ  دق  سانلا  نإ  نینمؤملا  ریمأ  ای  لاقف  هاتأف  كاذ  ملعب  مکیتآ  انأ  ۀبعـش  نب  ةریغملا  لاقف  هل  الخ  يذـلا  ام 
لاق ریبزلاو  ۀحلطو  نامثعو  یلع  ءالؤه  الإ  اونظی  نأ  یسع  نمو  لاق  اونظ  نمو  کحیو  لاق  كدعب  فلختسی  نم  رظنت  کنأ  اونظ  لاق  اونظ 
نإو سبـض  لجر  وهو  ریبزلاب  یل  فیکو  بضغلا  رفاک  اضرلا  نمؤم  وهو  ۀـحلطب  یل  فیکو  هبراـقأب  فلک  لـجر  وهف  ناـمثعب  یل  فیکو 

هنع  هللا  یضر  ایلع  ینعی  علصألا  ءاضیبلا  ۀجحملا  یلع  مهلمحی  نأ  مهقلخأ 
ۀنیدملا ج2/ص59  رابخأ 
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تفگ هبعـش  نب  هریغم  سپ  تسا ؟ هدرک  تولخ  دوخ  اب  رمع  هک  تسا  هدش  هچ  هک  دنتفگ  مدرم  سپ  درک ؛  تولخ  دوخ  اب  رمع  يزور  ... 
ندرک تولخ  نیا  دروم  رد  مدرم  هکیتسردب  نانموم !  ریما  يا  تفگ :  هدمآ و  رمع  دزن  هب  سپ  داد .  مهاوخ  ربخ  دروم  نیا  رد  امش  هب  نم 

هب دوخ  زا  دـعب  ار  یـسک  هچ  هکنیا  دروم  رد  وت  هک  دـنا  هدرک  نامگ  داد :  خـساپ  ینامگ ؟ هچ   : تفگ رمع  دـنراد . ییاه  ناـمگ  وت  ياـه 
نامگ تسا  نکمم  ار  یناسک  هچ  و  داد :  خـساپ  دـنا ؟ هدرک  نامگ  ار  یناسک  هچ  و  وت !  رب  ياو  تفگ :  ینک .  یم  رظن  يرامگب  تفالخ 

ریبز ؟ هحلط و  نامثع و  یلع و  ناشیا –  زا  ریغ  دننک 
رد هنوگچ  و  درامگ .  یم  راک  هب  ار  دوخ  ناگتـسب  هک  تسا  یـصخش  وا  هکنآ  لاح  منک و  رکف  نامثع  دروم  رد  هنوگچ  نم  تفگ :  رمع 
لاح منک و  رکف  ریبز  دروم  رد  هنوگچ  تسا و  رفاک  مشخ  لاح  رد  نامیا و  اب  يدونـشوخ  لاح  رد  وا  هکنآ  لاـح  منک و  رکف  هحلط  دروم 

( – تسا وم  مک  علـصا (  درف  دـنک  یم  راداو  دیفـس  هار  رب  ار  ناشیا  هک  ناشیا  نیرت  راوازـس  هکیتسردـب  و  تسا .  قلخ  دـب  يدرف  وا  هکنآ 
یلع –  ینعی 

دیدحلا :  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تیاور 
دوب :  هتفگ  وا  هب  رمع  هک  تشذگ  زین  سابع  نبا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  تیاور 

میقتسملا .  طارصلاو  ءاضیبلا  ۀجحملا  یلع  مهلمح  مهرمأ  یلو  نإ  امأ  ! 
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 . درک دهاوخ  تیاده  تسار  هار  تیاده و  نشور  هار  هب  ار  مدرم  دوش  مکاح  رگا  هک  شاب  هاگآ 

قح يوس  هب  هعماج  دومنهر   - 3

تسا :  هدمآ  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  هدروآ  فلتخم  نیماضم  اب  ار  تیاور  نیمه  قشمد ج42/ص428  ۀنیدم  خیرات  باتک  رد 
کلذ ملعتأ  تلقف  لاق  فیـسلاب  هقنع  یلع  المح  نإو  قحلا  یلع  مهلمحی  فیک  علـصألا  اهولو  نإ  مهرد  يروشلا هللا  باحـصأل  رمع  لاـق 

هلوت ...  الو  هنم 
یم راداو  قح  هب  ار  ناشیا  دنراپـسب  وم  مک  صخـش  هب  ار  راک  نیا  رگا  ار ...  ناـشیا  دـنوادخ  تسا :  هتفگ  يروش  باحـصا  دروم  رد  رمع 

ینک ... ؟ یمن  هفیلخ  ار  وا  یناد و  یم  وا  زا  ار  نیا  متفگ  وا  هب  سپ  دریگرب .  ریشمش  شندرگ  رب  هچ  رگا  دنک 
حرش و  یبهذ ج3/ص639 و ... مالـسإلا  خیرات  يربطلا ج2/ص580 و  خـیرات  خـیراتلا ج2/ص460 و  یف  لماکلا  رد  نیماـضم  نیا  هیبش 

 . تسا هدمآ  دیدحلا ج 13 ص 260  یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

ص)  ) مرکا ربمایپ  تنس  يایحا   - 4

هب زا  دـعب  نانموم  ریما  دوب ؛  ادـخ  لوسر  ياه  تنـس  یمامت  ندـش  ایحا  تشگ ،  یم  بترتم  نانموم  ریما  باـختنا  رب  هک  يدـیاوف  زا  یکی 
زا رگا  اما  دنام ؛  ماکان  مدرم  تفلاخم  اب  هیـضق  نیا  هک  دـندومن ،  افلخ  ياه  تعدـب  ندرب  نیب  زا  رد  یعـس  يرهاظ  تفالخ  نتفرگ  تسد 

دندینادرگ :  یم  هدنز  ار  ادخ  لوسر  تنس  ترضح  دش  یم  هداد  ترضح  هب  قح  ادتبا  نامه 
ۀنیدملا :  خیرات  تیاور 

تفگ :  سابع  نبا  هب  رمع 
ًاّیلع . ینعی  کبحاص ، مهّیبن  ۀّنسو  هّللا  باتک  یلع  مهلمحی  نأ  اهیلو  نإ  مهارحأ  ّنإ 

 1410 توتلش ، دمحم  میهف  قیقحتب  ، 883/3 ةرونملا : ۀنیدملا  خیرات 
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تسا .  یلع )   ) وت بحاص  ادخ  لوسر  تنسو  ادخ  باتک  رب  مدرم  ندرک  راداو  يارب  صخش  نیرت  راوازس 
دیدحلا :  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تیاور 

دیوگ :  یم  رمع  هک  تشذگ  زین  دنک  یم  لقن  هنیمز  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یتیاور 
تسا  یلع )  ) وت بحاص  ادخ  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رب  مدرم  ندرک  راداو  يارب  ناشیا  نیرت  تارج  اب 
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یمالسا هعماج  داحتا  بجوم   - 5

ار فالتخا  نیا  تسناوت  یم  یـسک  رگا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ؛  نید  دروم  رد  ناشیا  فالتخا  ناناملـسم ،  نیب  رد  هقرفت  لماع  نیرتمهم 
دندرک .  یم  يرود  هقرفت  زا  دندز و  یم  گنچ  یهلا  مکحم  نامسیر  هب  یگمه  هدش و  دحتم  رگیدکی  اب  ناناملسم  همه  دربب  نیب  زا 

نآ رد  ار  هچنآ  نم  تما  يارب  هک  تسا  یلع  دندومرف :  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  يرایسب  تایاور  تنس  لها  بتک  رد  هنیمز  نیا  رد 
درک :  یمن  فالتخا  نید  رد  یسک  رگید  دش  یم  هداد  نید  نایب  تصرف  ناشیا  هب  رگا  نیا  رب  انب  دنک ؛  یم  نایب  دننک  یم  فالتخا 

يروباشین :  مکاح  كردتسم  تیاور 
ثیدح اذـه  يدـعب . هیف  اوفلتخا  ام  یتّمأل  نّیبت  تنأ  یلعل : لاق  ملـسو  هلآو )  ) هیلع هّللا  یلـص  یبنلا  ّنأ  هنع  هّللا  یـضر  کلام  نب  سنأ  نع 

هاجرخی . ملو  نیخیشلا  طرش  یلع  حیحص 
ج 3 ص 122  كردتسملا :

يارب نم  زا  دعب  هک  یتسه  وت  دندومرف :  نانموم  ریما  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  زا 
ینک .  یم  نایب  دندرک  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  متما 

تسا :  هدش  لقن  زین  لیذ  رداصم  رد  تیاور  نیمه 
: ةدوملا عیبانی  ، 329 یمزراوخلل : بقاـنملا  ، 383/1 لیزنتلا : دـهاوش  مقر 32983 ،  615/11 لاـمعلا : زنک  ، 387 / 42 قشمد : ۀنیدم  خـیرات 

. 86/2
روفیط :) نبا   ) ءاسنلا تاغالب  تیاور 

ریما تیالو  تاکرب  هب  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هتـشاد و  هراشا  نآ  هب  هعیـش  ینـس و  هک  دوخ  ياه  هبطخ  رد  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف 
تسا :  هدرک  رکذ  ءاسنلا  تاغالب  رد  روفیط  نبا  ار  اه  هبطخ  نیا  دنا .  هدومرف  هراشا  نانموم 

مالسإلل  ًازع  انبحو  ۀقرفلا  نم  انمأ  انتماماو  كرشلا ...  نم  مکل  ًاریهطت  نامیإلا  هللا  ضرف 
مالسا  تزع  ببس  ار  ام  یتسود  هقرفت و  زا  ظفح  ببس  ار  ام  تماما  و  داد ...  رارق  كرش  زا  ندش  كاپ  ببس  ار  نامیا  دنوادخ 

دومن ؟ یمن  تفلاخم  ناشیا  اب  یسک  نانموم  ریما  اب  مدرم  تعیب  تروص  رد  ایآ 
رگید و  دندش .  یم  دـحتم  مه  اب  ناناملـسم  یمامت  دـندرک  یم  لوبق  ار  نانموم  ریما  تماما  رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  تشذـگ  هک  یتایاور 

دنا :  هدرک  لقن  رمعو  رکب  وبا  زا  تنس  لها  هک  تسا  یمالک  بلطم  نیا  رب  دهاش  دومن .  یمن  تفالخ  ياعدا  دوخ  يارب  یسک 
ـ  هعیابنف جرخی  لجرلا  اذـه  رظتنن  الاق : امکدـعقی ؟ ام  لاقف : ضبق  نیح  یبنلا  باب  یلع  ناسلاج  امهو  رمعو  رکب  یبأب  ۀبعـش  نب  ةریغملا  ّرم 

عسّتت . شیرق  یف  اهوعسو  تیبلا  اذه  لهأ  نم  ۀلبحلا  لبح  اورظنت  نأ  نودیرتأ  لاقف : ًاّیلع ـ  ناینعی 
. 6/43 دیدحلا : یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش 

هناخ رد  رانک  رد  ناشیا  هکیلاح  رد  تشذگ  رمع  رکبوبا و  رانک  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ (  لوسر  تلحر  ماگنه  هبعش  نب  ةریغم 
نوریب دوب -  یلع  ناشدوصقم  صخـش –  نیا  ات  میرظتنم  دنتفگ :  دیا ؟ هتـسشن  اجنیا  هچ  يارب  تفگ :  ناشیا  هب  سپ  دندوب ؛  هتـسشن  یلع 
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ار نادناخ  نیا  زا  نانموم ) ریما  ندوب  ناوج  زا  هیانک   ) هدیـسرن يامرخ  نیا  تعیب  دیهاوخ  یم  ایآ  تفگ :  سپ  مینک ؛  تعیب  يو  اب  ات  دیایب 
دور ؟ یم  شیپ  هدرک ،  ادیپ  شرتسگ  شیرق  رد  هک  دینک  هاگن 

شیپ تعرـس  هب  ترـضح  راک  دنکن ،  تفلاخم  نانموم  ریما  تفالخ  اب  ادتبا  رد  یـسک  رگا  هک  تسناد  یم  زین  ۀبعـش  نب  ةریغم  یتح  ینعی 
درک .  دنهاوخ  تقفاوم  ترضح  اب  شیرق  مامت  یتح  هتفر و 

تفلاخم يارب  يا  هناهب  راـصنا  رجاـهم و  دـندرک ،  یم  تعیب  یلع  اـب  ناـشیا  رگا  اریز  دـیآ :  یم  تسد  هب  زین  ربدـت  یمک  اـب  بلطم  نیا  و 
دندومن .  یم  تعیب  ناشیا  اب  یگمه  اذل  دنتشادن ؛ 

نیا هک  روطنامه  دـندرک .  یم  تعیب  نانموم  ریما  اب  درک  یم  تعیب  یلع  اب  وا  رگا  دـندرک و  تعیب  رکب  وبا  اب  ناـشیا  رثکا  اریز  نیرجاـهم : 
تشاد .  نادب  هراشا  تیاور 

دندوب نانموم  ریما  اب  تعیب  رکف  رد  مه  زاب  دندرک  تعیب  يو  اب  روز  هب  یتقو  دـندوب و  فلاخم  رکب  وبا  تعیب  اب  لصا  زا  ناشیا  اریز  راصنا :
درک .  دیدهت  ار  ناشیا  رکبوبا  هک 

: فوع نب  نمحرلا  دـبع  لاقف  مهنیب  امیفاوبتاعتف  نیرجاهملا  نم  موقو  راصنالا  نم  موق  عمتجاف  مهلزانم  یلإ  اوقرتفا  راـهنلا  رخآ  ناـک  اّـملف 
ةدیبع . یبأ  الو  یلعالو  رمع  الرکب  یبأ  لثم  مکیف  سیل  نکلو  ۀقباسو  رصنو  لضف  یلوا  متنک  ناو  راصنالا  رشعمای 

نب یلع  دـحأ : هعزانی  مل  رمالا  اذـه  بلط  ول  نم  شیرق  نم  تیّمـس  نّمم  ّنأ  ملعنل  ّاناو  ترکذ ...  نم  لضف  رکننال  ّانا  مقرأ : نب  دـیز  لاقف 
بلاط .  یبأ 

ّنأ نوّکـشی  نیرجاهملا ال  ۀّماع  ناکو  لاق : ةّرم ، نب  میت  ترختفا  عیوب  اّمل  رکبابأ  ّنأ  قاحـسا  نب  دـمحم  يور  لاق : راکب  نب  ریبزلا  يور  و 
ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  دعب  رمالا  بحاص  وه  ًایلع 

. 6/21 دیدحلا : یبأ  نبال  ۀغالبلا  جهن  حرش 
ار دوخ  سپ  دـندش ؛  عمج  مه  اب  نیرجاهم  زا  يا  هدـع  راصنا و  زا  يا  هدـع  سپ  دـنتفر ؛  دوخ  ياه  هناخ  هب  دیـسر  رخآ  هب  زور  هک  یتقو 
رد  ) تقبـس و  ادخ ) لوسر   ) يرای لضف و  ياراد  امـش  هچرگا  راصنا  يا  تفگ :  فوع  نب  نمحرلا  دبع  سپ  دنداد ؛  رارق  شنزرـس  دروم 
نب دیز  سپ  دیشاب ) دوخ  يارب  تفالخ  لایخ  هب  ادابم  تسین (  هدیبع  وبا  یلع و  رمع و  رکب و  وبا  دننام  امـش  زا  سک  چیه  اما  دیتسه  نید )

ار راک  نیا  رگا  هک  میسانش  یم  ار  یسک  يدرب  مان  هک  ینایشیرق  زا  ام  اما  مینک ،  یمن  راکنا  یتفگ  هک  ار  یناسک  تلیضف  ام  تفگ :  مقرأ 
بلاط .  یبا  نب  یلع  دنک ؛  هلباقم  وا  اب  تلیضف ) تهج  رد  دناوت (  یمن  یسک  دهاوخب 

کـش نیرجاهم  رثکا  تفگ :  و  دـندرک .  راختفا  ةرم  نب  میت  هلیبق  دـش ،  تعیب  رکبوبا  اـب  یتقو  هک ...  تسا  هدرک  تیاور  راـکب  نب  ریبز  و 
تسا .  هدوب  ادخ  لوسر  زا  دعب  رما  نیا  بحاص  یلع  هک  دنتشادن 

هنیدم رد  یتقو  دیـسر ؛  یمن  شوگ  هب  تفلاخم  يارب  ییادـص  تفرگ و  یم  لکـش  لماک  روط  هب  نانموم  ریما  اب  ییادـتبا  تعیب  نیا  رب  انب 
ریما لاح  نیمه  رد  درک ؛  یمن  ادیپ  ار  يزکرم  دنمتردق  تموکح  نیا  اب  تفلاخم  تارج  یـسک  رگید  تفرگ  یم  لکـش  یتموکح  نینچ 

هک يرکـشل  نامه  ( ؛  داتـسرف یم  ناشیا  اب  يریگرد  يارب  مور و  زرم  تمـس  هب  ادـخ  لوسر  نامرف  يارجا  يارب  ار  هماـسا  رکـشل  ناـنموم 
یم ناهج  رسارس  رد  مالسا  عیرس  رایـسب  شرتسگ  ببـس  نیمه  و  داتـسرف ) نیدترم  ناشیا -  حالطـصا  هب  راتـشک -  يارب  ار  ناشیا  رکبوبا 

 . دیدرگ

مدرم رب  یهلا  تاکرب  ندش  نوزف  - 6

ءاسنلا : تاغالب  تیاور 
اوفاکت ول  هللاو  لجو .  زع  هللا  تاذ  یف  هرمنتو  هتعقو ،  لاکنو  هئطو ،  ةدشو  هفیـس ،  ریکن  هنم  هللاو  اومقن  نسحلا ،  یبأ  نم  اومقن  يذـلا  امو 
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مهدروألو هبکار ،  عتعتی  الو  هشاشخ ،  ملکی  ال  احجـس ،  اریـس  مهب  راسلو  هقلتعال ،  هیلإ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص  هللا (  لوسر  هذـبن  مامز  نع 
 ، بغاسلا ةررـش  ۀـعدرو  ءاملا  رمغب  الإ  لئاطب  هنم  لحتم  ریغ  يرلا  مهب  ریخت  دـق  اناطب ،  مهردـصألو  هاتفـض  حـفطت  اضافـضف  اریمن  الهنم 

نوبسکی .  اوناک  امب  هللا  مهذخأیسو  ضرألاو ،  ءامسلا  نم  تاکرب  مهیلع  تحتفلو 
ملسو  هلآ ] هیلع و[ هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  مالک  باب  ءاسنلا  تاغالب 

تبرـض تبیـصم  ار و  شیاـه  مدـق  تردـق  ار و  شریـشمش  ندوب  كانـسرت  ادـخ  هب  مسق  دـنا ؟ هتفرگ  بیع  نسحلا  وبا  رب  ار  يزیچ  هچ  و 
رب دوب  هداد  وا  هب  ادخ  لوسر  هک  یمامز  زا  ار  دوخ  تسد  رگا  ادخ  هب  مسق  دنا !!  هتفرگ  لاکشا  ادخ  هار  رد  ار  وا  يروالد  ار و  شریـشمش 

ناشیا و  دوشن ؛  تیذا  شراوس  دـنیبن و  رازآ  شبکرم  هک  درب  یم  مارآ  یهار  هب  ار  ناشیا  تفرگ و  یم  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  دنتـشاد ،  یم 
وا دروآ ؛  یم  نوریب  باریـس  نآ  زا  ار  ناـشیا  و  بآ ) زا   ) دـشاب رپ  نآ  يوـس  ود  ره  هک  درب  یم  ناـشوج  بآ و  رپ  يروخـشبآ  دزن  هـب  ار 

یگنسرگ یتخس  اهنت  هک  اذغ  يرادقم  بآ و  یکچوک  فرظ  رگم  تساوخ  یمن  يدایز  زیچ  دوخ  يارب  دوب و  هتـساوخ  ار  ناشیا  یباریس 
دهاوخ دنا  هدرک  بسک  هک  یناهانگ )  ) هب ار  ناشیا  دنوادخ  اما  دش .  یم  هدوشگ  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  ناشیا  يارب  و  دوش .  عنام  ار 

درک .) دهاوخ  باذع   ) تفرگ
هب تفالخ  هک  یتروص  رد  ار  هعماج  تیعـضو  یبوخ  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  زین  تنـس  لـها  هک  هبطخ  نیا  رد 

دنا .  هدومن  نایب  دیسر  یم  نانموم  ریما 
دیامرف :  یم  لاعتم  دنوادخ 

َنُوبِسْکَی  اُوناَک  اَِمب  ْمُهاَنْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنَِکلَو  ِضْرَْألاَو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍتاَکََرب  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمَآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو 
فارعا ) هروس  هیآ 96  ) 

ام سپ  دنتـشادنپ  غورد  یلو  میدوشگ  یم  نیمز  نامـسآ و  زا  یتاکرب  ناشیا  رب  دندومن  یم  يراکزیهرپ  هدروآ و  نامیا  اهرهـش  لها  رگا 
(. میدرک باذع   ) میتفرگ دندرک  بسک  هچنآ  ببس  هب  ار  ناشیا 

ینومضم نامه  دنا .  هدومن  حرطم  نانموم  ریما  تفالخ  یناگمه  لوبق  تارثا  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  ار  هیآ  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  و 
تـسار هار  هب  ار  ناشیا  یگمه  دـندرک  یم  باختنا  ار  یلع  رگا  اریز  دوب ؛  هدـش  هراشا  نادـب  زین  رمع  مـالک  ادـخ و  لوسر  تیاور  رد  هک 

 . دندرکن نینچ  اما  درک  یم  تیاده 

دوش یم  ینس  ناناوج  تیاده  ثعاب  هک  یتالوس 

دوش یم  ینس  ناناوج  تیاده  ثعاب  هک  یتالوس 

اب كردتـسملا ،  تسا  هتفرگ  رارق  لاعتم  يادـخ  ياضر  بضغ و  اب  لداعم  ارهز  همطاف  ياضر  بضغ و  تنـس  لـها  ربتعم  ياـهباتک  رد 
ص153 ج3 ،  حیحص ،  دنس 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لوق  زا  شحیحـص  رد  يراخب  دوخ  نینچمه  كاضرل  یـضری  کبـضغل و  بضغی  هللا  نا  همطاف  ای 
هدروآ بضغ  هب  ارم  دروایب ،  بضغ  هب  ار  وا  سکره  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف  ینبـضغا " اهبـضغا  نمف  ینم ،  ۀعـضب  ۀمطاف   " هک هدروآ 
ناشن اهنیا  تسا  هدرک  تیذا  ارم  دـنک ،  تیذا  ار  ارهز  هک  یـسکره   " اهاذآ اـم  ینیذؤی  ینم ،  ۀعـضب  ۀـمطاف   " هک دراد  ملـسم  حیحـصای 
مرکم یبن  هک  میتسه  هدیقع  نیا  رب  ام  هتـشاد و  ملاع  يادخو  مرکا  لوسر  دزن  رد  ياهژیو  هاگیاج  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هک  دهدیم 

یبن زا  دـعب  رگا  ینعی  دـنک ،  نیعم  یمالـسا  تما  يارب  ییوگلا  هک  دوب  نیا  ثیداـحا  تاـیاور و  نیا  ناـیب  زا  ملـسو ،  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
ره هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  مرکم ،  یبن  راگدای  اهنت  دش ،  فالتخا  راچد  دـش ،  هنتف  راچد  دـش  مطالت  راچد  یمالـسا  هعماج  مرکم 
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ادخ ًاعطق  دش ،  دونـشخان  درک ،  بضغ  يدرف  ره  یفرط و  ره  هب  تبـسن  رگا  تسا و  وس  نآ  رد  دنوادخ  ياضر  تسه و  قح  درک  ور  وس 
یتایاور ددعتم  تایاور  نیا  تسین و  یعیبط  هیضق  کی  هللا ،  مالس  ارهز  همطاف  هیـضق  اذلو  تسا  دونـشخ  ان  كانبـضغ و  وا  زا  مه  ربمایپ  و 

مرکا ربمایپ  نوچ  ؛  تسه وا  لسن  تسه و  وا  رتخد  ارهز  همطاـف  هک  نیا  رطاـخ  هب  طـقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  هک  تسین 
تسا هعیش  هدیقع  تیناقح  دنس  ارهز  ترضح  هیضق  هک  میتسه  هدیقع  نیا  رب  ام  رتخد و  هچ  رسپ و  هچ  دناهتشاد ،  مه  يرگید  نادنزرف 

دسرپ یم  هعیش 

ار مدرم  زا  يدحا  مدیدن  ینعی  ؛" همطاف نم  قدـصا  دـق  ًادـحا  تیأر  ام   " هک هشئاع  زا  تیاور ، نیا  لثمو  دـش  هتفگ  هک  یحیحـص  تایاور 
لوا هفیلخ  زا  یتابلاطم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکم  یبن  تلحر  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  همطاف ، زا  رتوگتـسار 

؟  تسین مرکا  ربمایپ  نخس  بیذکت  رگناشن  دوخ  نیا  ایآ  داد ،  یفنم  خساپ  لوا  هفیلخ  یلو  دنتشاد ؛ 
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

تیاور قبط  میراد  تسود  ار  رمع  رکبوـبا و  میراد ،  تسود  ار  یلع  ترـضح  ارهز و  ترـضح  هک  یتبـسن  ناـمه  هب  اـم  دـییوگ  یم  اـمش 
رد تسا "و  نم  تیاضر  شتیاضر  نم و  بضغ   ، شبـضغ همطاف  دـندومرف "  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يراـخب ،  حـیحص 

یتح هترجاهم  لزت  ملف  دنتفر " " ایند  زا  كانبضغرمعو  رکبوبا  زا  ارهز  همطاف  هک  دراد  تحارص  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  نامه 
ادخ تسین ،  یضار  رفن  ود  نآ  زا  مه  ربمایپ  تسین ،  یضار  اهنآ  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  یتقو  هک  تسا  نیا  رگناشن  نیاو  " تیفوت

فالخ عرش و  فالخ  و  تعیرش ، فالخ  تسین ، یضار  وازا  ادخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یسک  تبحم  تسین  یضار  مه 
؟؟  دیهدب باوج  تسا  لقع 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

 ، ج6 ملـسم ،  حیحـص   " ۀـیلهاج ۀـتیم  تاـم  ۀـعیب  هـقنع  یف  سیلو  تاـم  نـم  " دـیاهدروآ ملـسم  يراـخب و  حیحـصرد  تاـیاور ، رد  اـمش 
" ۀیلهاجلا ۀتیم  تام  ماما  هیلع  سیلو  تام  نم   " نینچمهو ص22

تعیب ارهز  ترضح  اهنت  هن  ینعی  رکب  یبا  یلع  ةدجاو  یهو  رکبیبا  تتام  هک :  تسه  ملسم  حیحـصو  يراخب  حیحـص  رد  رگید  فرط  زا 
هللا مالس  ارهز  همطاف  تسنیا  هلأسم  اج  نیا  رد   " تیفوت یتح  هترجاهم  لزت  ملف   " دنتفر ایند  زا  زین  كانبـضغرکبابا  هب  تبـسن  هکلب  دندرکن 

ای دـندرک و  تافو  تیلهاج  گرم  هب  ارهز  همطاف  ایآ  دـندرکن ،  لوبق  ماـما  ناونع  هب  ار  وا  دـندرکن و  تعیب  لوا  هفیلخ  ربارب  رد  هک  اـهیلع 
؟؟  تسین عورشم  تفالخ  رکبوبا ،  تفالخ 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

دش كانبضغ  رکبوبا  زا  هژیو  هب  رمع  رکبوبا و  زا  اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ترضح 
یتح هترجاهم  لزت  ملف  تسا "  یفنم  رما  کی  ندرک  رهق  هک  نیا  اب  درک  رهق  رکبابا  زا  " رکبابأ ؛ ترجهف  هللا  لوسر  تنب  همطاف  تبـضغف  "
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تیعورشم مدعرب  لیلد  همطاف  بضغ  نیا  ایآ  دندشن  یضار  رکبوبا  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  مه  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  تیفوت " 
ارهز ترضح  یضرم  تسین و  ارهز  ترضح  یضرم  هک  دندوب  هتسشن  يدنـسم  کی  رب  اهنآ  هک  تسین  نآرب  لیلد  نیا  ایآ  تسین ؟  اهنآ 

هک هدمآ  مه   1/20 هـسایسلا ۀمامإلا و  رد  هچنآ  ترجه و  نیا  بضغ و  نیا  ایآ  تسین ؟ ادـخ  یـضرم  تسین و  مرکم  یبن  یـضرم  ، دـشابن
نیا ایآ  منک »  یم  نیرفن  رفن  ود  امـش  رب  مزامن  ره  رد  مسق  ادـخ  هب   " اهیلـصا « ةالـص  لک  یف  امکنوعدأل  هللاو  دـندومرف "  ارهز  ترـضح 

؟  دربیمن لاؤس  ریز  ار  نیخیش  تفالخ  تیعورشم 
--------------------------------------------------------------------------------

ترضح ، ارهز ترضح  دنکیم  دیدهت  دنکشب " شتآ  هب  ار  هناخ  هک  مهدیم  روتـسد  نم   " هک تسا  هتفگ  مود  هفیلخ  هک  دراد  تیاور  رد 
ندنازوس هب  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نسح و  ماما  ترضح  ، ریما

دسرپ یم  هعیش 
رتالاب نید  لوبق  زا  ندرک  تعیب  ایآ  دـنک ،  تعیب  هک  هدـشن  رـضاح  هدرک و  تعیب  زا  تعنامم  یـسک  رگا  هک  دراد  یقح  نینچ  هفیلخ  اـیآ 

نینچمه و  یغلا » نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکا  «ال  دشاب نیب  رد  دیابن  روز  رابجا و  هک  نید  لوبق  هب  تبسن  دراد  تحارص  نآرق  تسا 
وت زا  مدرم  هچنانچ  رگا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  رب  دراد  تحارص  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دوخ  هب  تبـسن 

فالخ ًالـصا  نیا  دـنکیم ،  دـیدهت  دـیآیم  یتقو  مود  هفیلخ  تسا ،  غالبا  طقف  تاهفیظو  وت  غالبلا »  کـیلع  اـمنا   » دـندش نادرگ  يور 
؟  تسا نآرق  فالخ  تنس و 

-------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

ناشن دوش  یم  تفای  تنـس  لها  بتک  نیرت  ربتعم  رد  هک  موجه  نیا  دیناد  یم  تجح  ار  تما  عامجا  رکبوبا  ندـمآ  راک  يور  رد  هک  امش 
هدش جراخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مشاه  ینب  زا  ياهدعو  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نیا  لقادحو  هدوبن  راک  رد  یعامجا  هک  دهدیم 

جرخی عامجا  لک  یلع  هللا  ۀنعلو  " دیوگیم ج9 ص345   ، شباتک رد  تسا  تنس  لها  ياملع  زا  هک  یلحملا  رد  یـسلدنا  مزح  نبا  دندوب ,
نآ نورد  رد  شباحـصا  یلع و  ترـضح  هک  داب  یعامجا  نآ  هب  ادـخ  تنعل  ینعی   " ۀباحـصلا نم  هترـضحب  نم  بلاط و  یبأ  نب  یلع  هنع 

دنشابن عامجا 
-------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

جهن زا  یفلتخم  ياهزارف  اـب  هطبار  رد  دـییوگ  یم  هچ  دنتـشاد  یبوخ  هطبار  نینموملاریما  ترـضح  اـب  ءاـفلخ  هک  دـیتسه  یعدـم  هک  اـمش 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  هب  باطخ  ارهز  ترضح  نفد  ماگنه  هیلع  هللا  مالس  نینمؤملا  ریما  هبطخ 202  ، رد لاثم  ناونع  هب  هغالبلا 

قحرد وت  تما  هک  داد  دـهاوخ  ربخ  وت  هب  ترتـخد  ؛  هللا لوسراـی  ینعی :   " اهمـضه یلع  کـتمارفاضتب  کـتنبا  کئبنتـس   " دـیامرفیم ملس 
ياملعزا هک   ، هلاحک اضر  رمع  لاثم  ناونع  هب  دناهدرک  لقن  نینمؤملاریما  زا  ار  ریبعت  نیمه  تنس  لها  ناگرزب  دناهدرک ،  ملظ  ارهز  همطاف 

نب یلع  ۀفالخ  باتکرد  بیرغ  نومأم   ، يرـصم رـصاعم  لضاف  دنکیم  لقن  ءاسنلا ج3 ص21  مالعا  باتک  رد  تسا ،  تنـس  لهارـصاعم 
 . دنکیم لقن  ۀنجلا ص151 لها  ءاسن  تادیس  باتک  رد  يرصم  لضاف  يوانش ،  زیزعلا  دبع  دنک  یم  لقن  ص33  بلاط ،  یبأ 

--------------------------------------------------------------------------------
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دسرپ یم  هعیش 

رمعرخآ اـت  هک  هداـبع  نب  دعـس  يارب  مود  هفیلخ  ارچ  ، ارهز ترـضح  هناـخ  ندز  شتآ  یحو و  تیب  هب  موـجه  نتفرگ و  تعیب  ناـیرج  رد 
تعیبزا هک  تسا  یناسک  ءزج  صاـع  نب  دیعـس  نب  ناـبا  نینچمهو  لاـمکلا ج10 ص18  بیذـهت  دربن ؟  موجه  وا  هناـخ  هب  درکن ،  تعیب 

 ، یبوـقعی خـیرات  دـندرک ،  فـلخت  ندرک  تعیب  زا  بعک  نب  یبا   ، ص37 هباـغلا ج1 ، دـسا  دربن ؟  موجه  وا  هناـخ  هب  ارچ  ، دـندرک فلخت 
تعیب زا  همه  رـسای  رامع  بهلوبا  نب  ۀبتع   ، بلطملا دـبع  نب  سابع   ، یـسراف ناملـس  ، ماوع نب  ریبز  ، صاع نب  دیعـس  نب  دـلاخ  ج2ص124

؟  درک دروخرب  هناگ  ود  مود  هفیلخ  ارچ  دندرک ،  يراددوخ 
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

يوریپ اـهنآ  زا  مادـک  ره  زا  دنناگراتـس ، دـننامه  نم  باحـصا   " ُْمْتیدَـتْها ُْمْتیَدَْـتِقا  ْمِهِّیَاـِب  ِموُجُّنلاَـک  ِیباحْـصَا  " هک دـیتسه  لـئاق  هک  اـمش 
ح  ، ص207 يراخب ج7 ،  حیحص  باتک  رد  ص 398 ، ج4 ، دمحا ، دنسم  هباحّصلا ، لئاضف  باتک  ملسم ،  حیحص  دیاهدش  تیاده  ، دیدرک

یلع كدعب  اودترا  هنا  " دنوشیم دترم  نم  زا  دعب  نم  هباحص  مامت  دیامرفیم " ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یتیاور  رد   6507
زا نم  هباحـص  زا  یکدنا  دادعت  زج  معنلا "  لمه  لثم  الا  مهنم  صلخی  هارا  الف  دنوشیم "  منهج  شتآ  دراو  اهنیا  يرقهقلا " و  مهرابدا 

دییوگ یم  هچ  ثیدح  نیا  هرابرد  دنوشیمن .  صالخ  منهج  شتآ 
ثیدح لماک  نتم  کنیا  و 

یَلَع َكَدـَْعب  اوُّدـَتْرا  ُمُهَّنِإ  َلاَـق  ْمُُهنْأَـش  اَـمَو  ُْتُلق  ِهَّللاَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َلاَـق  َْنیَأ  ُْتلُقَف  َُّملَه  َلاَـقَف  ْمِِهْنَیبَو  ِیْنَیب  ْنِم  ٌلُـجَر  َجَرَخ  ْمُُهْتفَرَع  اَذِإ  یَّتَـح 
َلاَق ْمُُهنْأَش  اَـم  ُْتُلق  ِهَّللاَو  ِراَّنلا  َیلِإ  َلاَـق  َْنیَأ  ُْتُلق  َُّملَه  َلاَـقَف  ْمِِهْنَیبَو  ِیْنَیب  ْنِم  ٌلُـجَر  َجَرَخ  ْمُُهْتفَرَع  اَذِإ  یَّتَح  ٌةَْرمُز  اَذِإ  َُّمث  يَرَقْهَْقلا  ُمِهِراـَبْدَأ 

ِمَعَّنلا ِلَمَه  ُْلثِم  َّالِإ  ْمُْهنِم  ُُصلْخَی  ُهاَرُأ  َالَف  يَرَقْهَْقلا  ُمِهِرَابْدَأ  یَلَع  َكَدَْعب  اوُّدَتْرا  ُمُهَّنِإ 
ینعی برع ؛  همه  ۀبطاق ؛  برعلا  تدترا  ملـسو ،  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ضبق  امل  هک "  دراد  تحارـص  هشئاع  دوخ  تیاور  نینچمه  و 

دندش دترم  اهناملسم  همه 
نبا ار  تیاور  نیا  تسین  مه  انثتـسا  نیا  هشیاع  تیاور  رد  ۀعبرا ،  وا  ۀثالث  الا  سانلا  دـترا  هک  تسه  هعیـش  ياهتیاور  زا  یـضعب  رد  رگا 

دنکیم لقن  هیاهنلاو ج6 ص33  ۀیادبلا  باتکرد  یقشمد  ریثک 
دیهدب لدتسم  یقطنم و  خساپ  ندرک  ییامن  مولظمو  ندرک  توکس  ياج  هب 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

نینموملاریما هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  همامعو  رتسا  ارچ  سپ  دنام ،  یمن  یثرا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رگا 
؟  تشگ یم  ثرا  هب  تسدب  تسد  سابع  دالوا  تسد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  بیضق  درب و  و 

میرک نآرق  رظنمزا  تیصو 
نیبرقالاو نیدلاولل  هیصولا  ًاریخ  كرت  نا  توملا  مکدحارضحاذا  مکیلع  بتک 

بوقعی هینب و  میهاربا  اهب  یّصو  و 
تنس لها  رظن  زا  تیصو 
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 " هیلهاج هتیم  تام  هیصو  ریغب  تام  نم   " يوبن ثیدح 
هاصوا ناک  امل  يردت  لهو  لاق  نون  نب  عشوی  تلق   ، یسوم یـصو  ناک  نم  يردت  له  " لاقف هللا  لوسرای  کیـصو  نم  تلق  ناملـس  نعو 

یئاهب ج1 ص 116 لماک   " بلاطیبا نب  یلع  يدعب  یتما  ملعا  یییصو  هدعب و  ملعا  ناک  هنءال  ءاصوا  ناک  امنا  ؟
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو 

نم مکلرکذاو  رمالا  یف  لاکـشالا  مکنع  لیز  ءال  ضایب  هاودـب  ینوتیا   : هتافو لبق  لاـق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر هللا  تاـم  اـمل  و 
فجن هحفص 21 ط 4/ یلازغ  نیملاعلا  رس   " وذهی لیق  رجهیل و  ّهناف  لجرلا  اوعد  رمع : لاق  يدعب  اهل  قحتسملا 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

؟  دنا هداد  سپ   ، تبون دنچ  ارچ  تسینرگا  و  دنتفرگ ؟ ارچ  تسا  همطاف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ثرا  كدف  رگا 
دیسر ناورم  دالوا  هب  اما  دیسر  یمن  همطاف  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثرا 

ارجام هصالخ  کنیا  و 
لقتنم ناورم  نادـنزرف  هب  ثرا  ناونع  هب  كدـف  ناورم ،  زا  دـعبو  دیـشخب  ناورم  هب  یمالـسا  تلود  هصلاـخ  ناونع  هب  ار  " كدـف  " ناـمثع

هب هن  ،و  دنداد وا  هب  ثرا  ناونع  هب  هن   ، دوب هدیسر  شرتخد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هک  ینیمزرس  بیترت  نیدب  تشگ 
اب دـندومن  بحاصت  ثرا  ناونع  هب  ار  نآ  يرگید ، زا  سپ  یکی  ناورم  لسن  دیـشخب و  ناورم  هب  ار  نآ  نامثع  یلو  ربمایپ  شـشخب  ناونع 

دینادرگزاب ارهز  همطاف  نادنزرف  هب  ار  نآ  « زیزعلادبع نبرمع  » لاس داتفه  زا  سپ  هکنآ 
--------------------------------------------------------------------------------

نامیلا هفیذـحو  یـسراف  ناملـس  ، دـنناد یم  همهو  تسا  مولعم  اـجنآ  اـجنیا و  نیریاـس  ربماـیپ و  باحـصا  یبنلا و  تاـجوز  نیخیـش ،  روبق 
قشمد رد  ییحی  ترضح  نیطسلف  رد  یسوم  نوچ  فلس  ءایبنا  روبق  یتح   ، ماش رد  لالب  رهنلا ، ءاروام  رد  سابع  نبا  نئادم ، ناویا  کیدزن 

اذل میرذگ و  یم  اه  هتشون  اه و  هتفگ  ثحابم و  همه  زا  ام  تسا 
هک دسرپ  یم  هعیش 

؟  تسا ناهنپ  یمارگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخربمایپ  نیرخآ  رتخد  هناگی  ءارهز  همطاف  ربق  ارچ 
تموکح ضارقنا  زا  شیپ  هتسیز و  یم  دوخ  ناشیکمه  قلطم  هبلغ ي  نامز  يرجه و  متفه  نرق  رد  هک  یلزتعم  دنمـشناد  دیدحلا  یبا  نبا 

مدـعو توملا  نامتکو  ربقلا  ءافتخا  اـما  " و  دـسیونیم هنوگنیا  لوسرلا  هعـضب  ربق  ياـفتخا  هب  عجار  هتفاـی  تاـفو  » ـ 665 ه  » لاس هب  یـسابع 
مدـع مرجال  مهنع و  توملا  نامتکو  اـهجوز  قوقحو  اـهقوقح  ءاـحما  یف  اـهعبت  نمو  رمع  رکب و  یبا  نع  ارهزلا  ربق  ءاـفخا  يأ  هولـصلا " 

ام لک  همالا "و  نم  اریثک  اّولضأ  اّولـض و  اولعف  امـسئبو  اولعف  امب  مهنع  اهاضر  مدع  اهتافو و  نع  مهعالّطا  مدعل  تامم  دعب  اهیلع  مهتالص 
اهریغ نم  حصأ  رثکا و  هب  تایاورلا  ّنال  يدنع  يوقی  رهظی و  يذلا  وه  هیف  یضترملا  هرکذ 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

اما دادن ،  ار  شباوج  رفن  کی  یتح  درک  یسردایرف  دوخ  قح  قاقحا  يارب  مدرم  زا  نوچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  رتخد  دش  هچ 
 ، تساخرب یلع  دض  دوب و  رکبابا  رتخد  نیا  نوچ  دیئوگب  رگم  دنتفاتش ؟  نایوگ  کیبل  همه  یلع  ترـضح  اب  گنج  يارب  هشیاع  يادن  هب 
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؟  دنامب اهنت  اذهل  دوب  هدمآ  رکبابا  دض  رب  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  رتخد  نآ  اما 
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

؟ غورد ای  تسا  حیحص  تسار و   " تفرگ ار  نیریکن  نابیرگ  روگ  رد  رمع   " هک بلطم  نیا 
هب ایند  رد  هک  دوش  یم  هچ   ، دریگب ار  هللادـنع " نم  لکوم  کلم  نابیرگربق " رد  هک  یـسک  تسا  حیحـص  رگاو  چـیه  هک  تسا  غورد  رگا 
ادخ ناگتشرف  نابیرگ  ربق  رد  رمع  تسا  دقتعم  هک  یسک  نامه  ؟  دنزب شتآ  ار  هناخ  نآ  دنک و  هلمح  مالـسلاامهیلع  یلعو  همطاف  هناخ ي 

هیلع و هللا  یلص  لوسرلا  هعضبو  یتا  له  هروس  تایآ  و  هلهابم ، و  ریهطت ، تیآ  وزج  هک  ارهز  همطاف  هرابرد  دینیبب  درکن ،  اهر  تفرگ و  ار 
؟  دیوگ یم  هچ  تسا  ملس  هلآ و 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

تـسا غورد  رگا  دـتفین " يو  هب  مرحماـن  مشچ  اـت  دـندرک  نفد  بش  ار  ارهز  همطاـف  دـیا " هتـشون  هک  غورد ؟  اـی  تسا  تسار  نخـس  نیا 
؟  تسیچ نآ  تسار  حیحص و 

دیسرتن مرحمان  مشچ  زا  ارچ  تفاتش  هیلع  هللا  مالـس  یلع  نینموملاریما  گنج  هب  هیواعم  هسوسو  هب  هشیاع  هک  لمج  هعقاو  رد  تسار  رگا  و 
؟  دراد ضیعبت  ادخ  مکح  ایآ   ؟

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

؟  دش روطنیا  ارهز  ترضح  دروم  رد  طقف  ای  و  دننک ؟  یم  نفد  مرحمان  مشچ  زا  يرود  رطاخ  هبرفنراهچ  یهارمه  اب  بش  رد  ار  نانز  همه 
؟  تسیچ ببس  تسا  ارهز  همطاف  طقف  رگا  و 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

هروس هک  باحـصا  نیقفانم  هرابرد  ، دوب دنهاوخ  مرتحم  ندوب  « یباحـص » ناونعب طقف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هباحـصرگا 
؟  دییوگیم هچ  هتشاد  نایب  ار  ناشلاح  يرایسب  زا  یکدنا  نآرق  " بازحالا " هروس "و  نوقفانملا "

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

فرط زا  هدش  باختنا  ادخ و  لوسر  فرط  زا  صوصنم  موصعم و  قحرب  ماما  هیواعم  رما  هب  هک  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  ات  هیواعم  نامز  زا 
نعل راک  نیدـب  ار  هیواعم  ارچ  سپ  دوبن  زیاـج  رگا  دوب ؟  هزیاـج  نعل  نیا  اـیآ  دـندرکیم ، نعل  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  ینعی  نیملـسم  عاـمجا 
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؟  دینکیمن
" درکن رما  نیسح  نتشک  هب  دیزی  تسین ، حیحص  نیسح  نتشک  ، تسا حیحص  دیزی  مالسا   " دیوگ یم  یلازغ 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

تراسا نتشکو و  ندادن ،  بآ  ایآ  تسین ؟  ای  تسه  روطچ ؟ نیسح  ماما   ، تسین اور  يو  هب  دب  نامگو  تسا  ناملسم  دیزی  امش  هدیقع  هب 
؟؟  تسا زیاج  نادناخ  نیا  نتخوس  تراغ و  و 

 / ?? بازحا هروس  ًادیدس  الوق  اولوق  هللاوقتا و  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 
--------------------------------------------------------------------------------

"  ! دننادب قمحا  رایسب  ار  يو  هک  تسازس  هداد  نامرف  نیسح  لتق  هب  دیزی  دنک  نامگ  هکره  " دیوگ یم  ياوتف  نیارد  یلازغ 
دسرپ یم  هعیش 

همه اهنیا  تسا ؟  هدرک  هئربت  نیسح  ماما  نوخ  زا  ار  دیزی  سک  مادک  نیقیرف  نیرسفم  یتحو  نیئدحمو  نیخروم  زا  یلازغ  دوخ  زا  ریغ  هب 
تسا نیسح  ماما  لتق  ببس  دیزی  هک  دنراد  هتشاد و  نیقی  همه  اما  دنک » نامگ   » یسک رگا  يرآ  دنا ؟  هدوب  قمحا 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

؟  ددرگن تناها  انایحا  ءافلخ  تحاس  هب  ات  مینک  فذح  نآرق  زا  دیاب  ار  تایآ  نیا  ایآ  دییوگ ؟  یم  هچ  لاعتم  يادخ  نعل  هرابرد  امش 
"64 بازحا ،  " ًاریعس مهلدعا  نیرفاکلا و  نعل  هللا  نعل 

؟  میناوخب نآرق  زا  ار  تایآ  نیا  دیابن  ایآ 
"13 هدئام ـ   " هیساق مهبولق  انلعجو  مهانعل  مهقاثیم  مهضقن  امبف 
"93 ءاسن ـ   " ًامیظع اباذغ  هلدعاو  هنعل  هیلع و  هللا  بصغو 

« يدرکن يدرکن  نعل  ار  ناطیش  هک  هتفگ  یلازغ  »
 : تسا دومرف  دنوادخ  اما 

"118 ءاسن ـ   " ًاضورفم ًابیصن  كدابع  نم  نوذخت  ءال  لاق  هللا و  هنعل 
نیدلا موی  یلا  یتنعل  کیلع  نا  میجر و  کنا  جرخاف 

دننک یم  يوریپ  یلازغزا  مهزورما  نایامن  ناملسم  زا  یخرب  »و  شاب تکاس  نکن  نعل  » تسا یلازغ  ياوتف 
نیذلا دیامرف " یم  رگید  ياج  رد  ای  "57 ـ  بازحا  " هرخالا ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  ّنا   " دـیوگیم میرک  نآرق  اما 

"159 هرقب ـ   " نونعاللا مهنعلی  هللا و  مهنعلی  کئلوا  باتکلا  یف  سانلا  هاّنّیبام  دعب  نم  يدهلاو  تانیبلا  نم  انلزنا  ام  نومتکی 
"33 ـ  بازحا  " ًاریبک ًانعل  مهنعلا  باذعلا و  نم  نیفعض  مهتآ  انبر 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


مامت دـندوب  اهناسنا  مامت  هتـشذگءایبنا و  زا  لضفا  فرـشا و  هک  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دریذـپ  یم  بصعت  زا  رود  هب  میلـس و  لـقع  اـیآ 
تسود ارم  یسک  ره  هک  دنیوگب  طقف  هک  دنراد  هگن  يدایز  رایسب  تاعاس  تخس  یلیخ  طیارـش  نآ  رد  ار  هراچیب  مدرم  ار و  ناشناهارمه 

«و دومرف شا  هرابرد  ادخ  هک  رشبلا  ریخ  ترضح  هب  دسر  هچ  تسا  دیعب  ناشیا  ریغ  لقاع  دارفا  زا  راک  نیا   ، درادب تسود  مه  ار  یلع  دراد 
 " یحوی یحو  ّالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنیام  " و  هدومرفو « میظعلا قلخ  یلعل  ّکنا 

-------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

دـیدیناشوپن و لمع  هماج  مه  ار  انعم  نیا  هک  ناتنابابرا  نیفلاخم و  امـش  میریگب  تسود  ثیدـح  نیا  رد  ار  الوم  ینعم  هکنیا  ضرف  هب  رگا 
؟  دیداد ماجنا  دیتساوخ  هک  يراک  ره 

یلع رـسمه  ادـخ و  لوسر  رتـخد  ندـناسر  لـتق  هب  اـیآ  تسا ؟ ناـشیا  اـب  یتـسود  رهاـظم  زا  نینموملاریما  قح  ندومن  بصغ  امـش  رظن  هب 
تسیچ نادناخ  نیا  اب  ینمشد  سپ  تسه  رگا  دشاب  یم  تلاسر  نادناخ  هب  تبحم  یتسود و  قیداصم  زا  ناشیا  هتفکشن  دنزرف  یـضترم و 

؟
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

 ! دینکیم ریـسفت  روای  تسود و  ار  یلوم  هالوم "  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   " مخ ریدـغ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لوق 
یلو هللا  مهلاوما  مهـسفنا و  نم  نینموملااب  یلوا  یبنلا  دینکیمن "  ریـسفت  ادخ  لوق  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لوق  ارچ 

مه هاکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذـلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  رونلا "و "  یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونمآ  نیذـلا 
؟  تسا تسود  ینعم  هب  طقف  تیالو  تایآ  نیا  رد  ایآ  نوعکار " 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

ای درادن  شیب  خساپ  ود  دنا ؟  لضفا  ناناملـسم  امـش  دزن  هب  ادـخ و  دزن  هب  کیمادـک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ورکبوبا  زا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  رگا  میشاب و  لوسر  عبات  ارچ  تسا  لضفا  رکبوبا  رگا   . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ای  تسا  لضفا  رکبوبا 

مالس یلع  ترضح  ناحجر  نتشاد و  تسود  رطاخ  هب  ار  ترضح  ارچ  سپ  تسا ) روط  نیمهدرادن  رگا  و   ) تسا لضفا  ملس  هلآ و  هیلع و 
دندومن مهتم  نایذـه  هب  ار  دوبن  یهلا  یحو  زج  شمالک  دوب و  موصعم  هک  يربمایپ  , رمـالا رخآو  دـندومن  تیذا  هباحـص  رگید  رب  هیلع  هللا 

؟؟؟  تسا روجأم  دومن و  داهتجا  دییوگ  یم  دیناد و  یم  تجح  ار  رکبوبا  لاعفا  مامت  یلو 
--------------------------------------------------------------------------------

؟  تسا هتشاد  یسایس  بابسا  تلع و  هعیش  شیادیپ  دنیوگب  دنهاوخیم  ام  هدز  یباهو  ناگتساوخون  نایباهو و  تسدب  مالسا  نانمشد 
دسرپ یم  هعیش 

تردـق زکرم  ماـش  هعیـش ي  قارع و  هعیـش ي  هراـبرد  دـننک ،  راـیتخا  ار  هعیـش  بهذـم  ناریا  مدرم  هک  هدـش  ثعاـب  یـسایس  بابـسا  رگا 
؟  تفگ دنناوت  یم  هچ  دنتسه  برع  داژن  زا  صلاخ و  برع  همه  هک  نمی  هعیشو  « يوما » تنطلسو
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--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

دندرک و اهر  ار  تسا  تنـس  لها  مظعا  ماما  هک  یناریا  هفینحوبا  ارچ  دنـشاب ، هدروآ  دوجوب  یـسایس  ضارغا  يور  اه  یناریا  ار  عیـشت  رگا 
؟  دننک یم  يوریپ  ار  برع  مالسلاامهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ترضح 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

؟  دومرفن نیعم  ار  دوخ  یصو  تسنادیمن و  هللاابذایعلا  ای  دومرفن  نشور  ار  مدرم  فیلکت  هتسناد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ 
؟؟؟  تسین جراخ  تلاح  ود  نیا  زا 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

؟  تما باختنا  رایتخا و  هب  ای  دسر  یم  تماما  تفالخ و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دخ ا  لوسر  بصن  ّصن و  هب  ماما ،  ای  هفیلخ  ایآ 
؟  دیدرک باختنا  هفیقس  رد  ارچ  تسا ،  لوسر  بصن  صن و  هب  رگا 

؟  دیتفریذپ امش  درک و  نیعم  دوخ  بصن  صن و  تیصو و  هب  ار  مود  هفیلخ ي  لوا ، هفیلخ  ارچ  تسا ،  تما  باختنا  هب  رگا  و 
؟  تسا هتفریذپ  هفیلخ  زا  تسین و  هتفریذپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تیصو  ایآ 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

زا رفن  هدودـصکی  هب  تنـس  لها  امـش  لاجر  ثیدـح و  قرط  زا  ارچ  تسا  غورد  رگا  غورد ؟  اـی  تسا  تسار  مخ ،  ریدـغ  میظع  ناتـساد 
؟  دش هتفرگ  هدیدان  مخ  ریدغ  ياوتحم  ارچ  تسا  تسار  رگا  و  دسر ؟  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  باحصا 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

ارهز همطاف  شرتخد  هناگی  هب  ارچ  دـنام ،  یقاـب  ثرا  ربماـیپ  زا  رگا  هن ؟  اـی  تشاذـگ  یثرا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـیآ 
هن رگم  دندش ؟  نفد  ربمایپ  هرجح  رد  نیخیش  یمالـسا ، هدعاق  انبم و  هچ  رب  دنام  یمن  یثرا  بمایپ  زا  دیئوگ ، یم  هچنانچ  رگا  و  دندادن ؟ 

؟  داد یسک  هچ  ار  نذا  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب   " مکل نذؤی  یتح  یبنلا  تویب  اولخدتال   " دومرف ادخ  هکنیا 
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 
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تفگ دنتشاد  بت  هکنیا  رطاخ  هب  دیروایب "  ار  تاود  ملق و   " دومرف هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  روتـسد  رما و  ربارب  رد  رمع 
یم الثم  هک  ارچ  تسا  نخـس  نیا  هدـنیوگ  یناـمیا  یب  یبدا و  یب  ياـهتنم  نیا  هک   " دـیوگ یم  نایذـه  درم  نیا  ینعی  « رجهیل لـجرلا  نا  :»

هب باطخ  ار  ترضح  یبدا  یب  تیاهن  رد  درادن و  لوبق  مه  توبن  هب  ار  ترـضح  ایوگ  نخـس  هدنیوگ  یلو  یبنلا ......  نا  دیوگب  تسناوت 
؟؟؟  یشوماخ ارچ  تفگ  دنک  نیشناج  ار  وا  تساوخ  ءامغا  ود  لاح  رد  رکبوبا  هک  ینامز  اما  دنک "  یم  درم  نیا 

تسا هدومرف  « يوهلا نع  قطنیام   » نآرق شا  هرابرد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ 
؟  دمهف یم  تمالس  نامز  زا  رتهب  امغا  ود  نیب  رکبوبا  اما  تسا و  هتفگ  نایذه  بت  کی  اب 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

ثحب و سرد و  اهراکرد ، میمـصت  تروشم و  قتفو و  قتر  ملـس  هیلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  دـنناد  یم  همه  هک  يروطب 
رظان ناناملـسم  مامت  داد و  یم  ماجنا  دجـسم  رد  ار  همه  ادخ  لوسر  دـش  یم  هچ  ره  نیملـسم و  حلـص  هب  یگدامآ  گنج و  هب  مزع   ، ملعت

دجسم  » نوچ هفیقس  ایآ  تسین ؟  نیملسم  مالـسا و  زا  تفالخ  ایآ  دندادن ؟  ماجنا  دجـسم  رد  ار  هفیلخ  بصن  نییعت و  هک  دش  هچ  دندوب ، 
؟  تسا هتشادن  یپ  رد  قیرفت  رفک و  رارض »

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

طرـش هب  درک  یم  تعیب  بلاطیبا  نب  یلع  هب  فوع  نب  نمحرلا  دبع   ، دش هدنرب  نامثع  مود  هفیلخ  هشقن  رثا  رب  هک  يرفن  شـش  ياروش  رد 
؟  فلاخم ای  دوب  تنس  نآرق و  قفاوم  نیخیش  هریس  ایآ  دنک ،  لمع  رمعو  رکبوبا  نیخیش » هریس   » تنس و نآرق و  هب  یلع  هکنیا 

؟  دندروآ باختنا  طورش  وزج  ار  نیخیش » هریس   » تنس نآرق و  زا  سپ  ارچ  دوب  قفاوم  رگا 
ادـخ لوسر  يارب  ینانیـشناج  ءافلخ و  روطچ  نیا  تفریذـپن  ار  طرـش  نآ  نیمه  يارب  مه  یلع  ماما  تسا و  تنـس  نآرق و  فلاـخم  رگا  و 

؟ درک یم  تفلاخم  يوبن  تنس  نآرق و  اب  ناشترظن  اهراک و  هریس و  هک  دندوب  ملس  هیلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
؟  میراد يرگید  هفیظو  يوبن  بان  تنس  ادخ و  باتک  زا  يوریپ  زج  ایآ 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

يور وا  تیصو  هب  نامثعو  دش  لمع  درک و  تیصو  يرفن  شـش  سلجم  هب  دوخ  نیـشناج  هب  عجار  يرامیب  رتسب  رد  بورـضم  مود  هفیلخ 
لجرلا نا   » درک دروخرب  هنوگنیا  تسا  رامیب  ادخ  لوسر  هکنیا  ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  تیـصو  اب  وا  مه  اما  دمآ ،  راک 

« رجهیل
؟  هن ملس  هیلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنز و  یم  فرح  تسرد  دشاب  رامیب  رگا  رمع  امش  قطنم  هب  ایآ 
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؟  ریخ ای  دنا ،  نینموملا  ما  مارتحا و  دروم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  مامت  ایآ 
رب هجیدخ  ایآ  و  دنا ؟  هدماین  یلع  گنج  هب  هک  دینک  یمن  تمرح  هشئاع » » هزادنا هب  ار  هملس » ّما  هجیدخ و  ارچ «  ، دنمارتحا دروم  همه  رگا 

؟!  هشیاع ای  دراد ، قح  رتشیب  نیملسم  مالسا و 
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

یهلا ماکحا  عضاو  ار  شترضح  اهنت  دیا و  هتفریذپ  نید  هدنروآ  ادخ و  هداتسرف  ناونع  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رگا 
مدرم هب  قیدصت و  هدومن  كرد  رتهب  ار  شبتکم  نارگیدزا  هک  ار  یسک  تیحالـص  دیابن  یبتکم  سـسوم  نوناق و  هدنروآ  رهرگم  دینادیم 

؟  تسا هدرک  یفرعم  ار  یسک  هچ  ناشیا  زا  رتهب  یلع و  زج  هب  هدرک  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  دنک ؟  یفرعم 
؟  دینادیم بوخ  ار  هباحص  همه  ارچ  امش  تسنادن  ماقم  نیا  هتسیاش  ار  یسک  رگا  و 

دشاب مدرم  ياوشیپ  رکبوبا  دناسریم  هک  تسا  زامن  نیا  دناوخب و  زامن  يو  ياجب  رکبوبا  دومرف  ربمایپ  دیئوگ  یمو 
--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

دشاب یتلیضف  هچ  ار  رکبوبا  زامن  سپ  تسا  لوبق  زامن  دناوخ و  زامن  ناوت  یم  یقساف  یناز و  هراوخیمره و  اب  هک  تسامش  هدیقع  نیا  رگا 
؟  دیریگ یم  شتفالخ  لیلد  ار  نیا  امش  لوق  هب  هک 

--------------------------------------------------------------------------------

دسرپ یم  هعیش 

یم ذـغاک  ملق  دـندرک و  یم  یفرعم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  رمع  اـی  رکبوبا  يراـمیب  رتـسب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا 
ترـضح نییعت  درومرد  هک  لاح  و  رجهیل !» لجرلا  ّنا  دنتفگ « یم  مه  زاب  ایآ  انبـسح "» هللا  باتک  انیفو   » دـشیم هتفگ  مه  زاب  ایآ  دنتـساوخ 

یمرب تیفاـعو  تمالـس  هب  يراـمیب  نیا  زا  ملـس  هیلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوـسر  رگا  دـنتفگ ،  روـطنیا  دـش و  نینچ  تفـالخ  هـب  یلع 
؟  دوب دهاوخ  هنوگچ  امش  لاح  ترضح  روضح  رد  تمایق  يادرف  دیا و  هدرک  رکف  چیه  دش  یم  هچ  دنتساوخ 

دسرپ یم  هعیش 

؟  دشاب هنوگنیا  ادخ ،  لوسر  نیشناجو  هفیلخ  دیاب  ایآ 
خیـضفلا هنومـست  يذلا  اذه  مکخیـضف  ُریغرمخ  اَنل  َناک  ام  هنع  یلاعت  هللا  یـضر  کلام  نب  سنا  َلاق  ادخ ((  لوسر  هفیلخ  يراوخ  بارش 

هذـه قرها  اولاق  رمخلا  تمرح  لاق  كاذ  ام  اولاقف و  ربخلا  مکغلب  له  َلاقف و  لجَرلا  َءاج  ذا  اـنالف  اـنالف و  َهحلط و  اـبَا  یِقـِسا  ُمئاـقل  ّینِاـف 
زا بارـشاب  سلجم  نآ  رد  میتـشاد  روضح  نآ  رد  مه  ینـالف  ینـالف و  نم و  هکدوـبرارقرب  یناـمهیم  هحلطوـبا  هناـخ  رد   ، سنا اـی  لـالقلا 
 / رمخلا میرحت  باب  ملسم  حیحص  .../ رسیملا رمخلا و  امنا  هلوق  باب  يراخب ج 5  حیحص   ) مدوب سلجم  یقاس  نم  ودش  ییاریذپ  نانامهیم 
مان تیاور  نیا  رکذ  زا  سپ  رمخلا  میرحت  لزن  باب  هبرشالا  باتک  يرابلا  حتف  باتک  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  لبنح ج 3 ) نب  دمحا  دنسم 
نآ رد   ) باطخلا نبرمُع  تشاد -) نس  لاس  تقو 58 نآ  رد   ) هفاحق یبا  یب  رکبوبا  دـنکیم :  رکذ  ار  ار  سلجم  نیا  رد  ناگدـننک  تکرش 
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نآ رد   ) باطخلا نبرمُع  تشاد -) نس  لاس  تقو 58 نآ  رد   ) هفاحق یبا  یب  رکبوبا  دـنکیم :  رکذ  ار  ار  سلجم  نیا  رد  ناگدـننک  تکرش 
يراصنا و بّویاوبا  ءاضیب -  نب  لهس  حارج –  هدیبع  وبا  سلجم –) یقاس   ) کلام نب  سنا  حارج –  هدیبعوبا  تشاد -) نس  لاس  تقو 45

هباحص نیقفانم  رگید 

مالسا ماکحا  هب  لهاج   ، ادخ لوسر  هفیلخ 

، رکبوبا ُهَلَعَف  لاق و  نیعبرا  ُوحن  نیتدیرَجب  ُهدلجَف  رمخلا  برُـش  لجَِرب  یتَا  یبّنلا  نا   :) ِ هدـمآ رمخلا  دـح  باب  ملـسم  حیحـص  باتک  رد  )) 
لهچّدح دوب  رمخ  براش  هک  يدرم  رب  ربمایپ  يزور  ینعی  ( رَمُع هبَرَمأَف  ، نینامث ّدحلا  ّفخَا  نمحّرلادبع  َلاقف  ساّنلا  َراشتـِسا  رَمُع  َناک  اّمَلَف 

لهاج کی  زا  رمخ  برـش  دح  زا  یهاگآ  مدـع  رب  هوالع  رمع  هرود  رد  هکنیا  ات  دوب  روط  نیمه  مه  رکبوبا  هرود  رد  دومن و  مکح  قالش 
. دنک یم  مکح  قالش  هبرض  داتشه  دریگ و  یم  تروشم  رگید 

 !!! زامن كرت  هب  رما  ات  ادخ  لوسر  هفیلخ  تلاهج  زا 

دمآرمع دزن  يدرم  ینعی  ِلُّصت ) لاقف ال  ءامدـجأ  ملف  ُتبنجا  ّینِا  لاقف  رمُع  یتا  الُجر  نِا   :) هدـمآ ممیت  باـب  ملـسم  حیحـص  باـتکرد  )) 
 . ناوخن زامن  تفگرمع : متفاین  لسغ  يارب  بآو  مدش  بنج  نم  هک  تفگو 

 . زامن كرت  هفیلخ ، دننک و  یم  ممیت  بآ  دوبن  رد  اهنآ  هک  ارچ  دنرت  داوس  اب  دوخ  بابرا  زا  تنس  لها  نایاقآ  هک  دوشیم  ضرع  اجنیا  رد 

دهد یم  يراد  سومان  سرد  ادخ  لوسر  هب  باطخلا  نب  رمع 

 :) دیوگ یم  هک  هدش  لقن  رمع  زا  مکل  نذوی  نا  ِالا  یبنلا  تویب  اولخدت  هلوق ال  باب  يراخب  حیحـص  هلمج  زا  حاحـص  رد  تایاور  قبط  )) 
هیآ باب   / يراخب حیحـص  () باجحلا َهیآ  هللا  َلزنأَف  ِباجِحلاب  َنینموملا  ُتاـهُّما  َترَمأ  وَلَفِرجاـفلا  ِّربلا و  َکـیَلَع  ُلُخدَـی  هللا  لوسَر  اـی  ُتلق 

تاـهما ارچ  تساـهنآ  دـید  رد  وت  سوماـن  ودـنراد  رورم  روبع و  دـب  بوخ و  وت  لزنم  رد  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :  رمع  ینعی :  باـجِحلا )
. دومن لزان  ار  باجح  هیآ  یلاعت  قح  بیترت  نیدب  و  ؟  ینک یمن  باجح  هب  رما  ار  دوخ )  نارسمه   ) نینموملا

كدف بصغ  هب  عجار  رکبوبا  اب  اهیلع  هللا  مالسارهز  ترضح  هرظانم 

هراشا

ـ  مالّسلاهیلع یلع ـ  هب  اذل  دیشخب و  مالّـسلااهیلع ـ  همطاف ـ  شرتخد  هب  ار  كدف  لاعتم ، دنوادخ  رما  هب  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  مرکا ـ  ربمغیپ 
ـ  نیـسح ماـما  و  مالّـسلاهیلع ـ  نسح ـ  ماـما  و  مالّـسلاهیلع ـ  یلع ـ  ار  هتـشون  نآ  دـسیونب و  دروـم  نـیا  رد  ياـهلابق  هـکنیا  اـت  داد  روتـسد 

ارهز ترضح  هب  كدف  هلابق  دندومن و  ءاضما  هلآ )ـ  هیلع و  هللاایلص  ربمایپ ـ  هحلاص  تاجوز  زا  نت  ود   ) هملس ّما  نمیا و  ّما  و  مالّـسلاهیلع ـ 
هب تسا  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص  مالسا ـ  یمارگ  لوسر  تلحر  لاس  هک  يرجه  مهد  لاس  رخاوا  ات  تفه  لاس  زا  دش و  هدرپس  مالّـسلااهیلع ـ   ـ
درکیم . میسقت  نادنمتسم  ارقف و  نیب  دوخ  لیم  هب  وا  دندروآیم و  مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  همطاف  يارب  ار  یضارا  نیا  دمآ  رد  لاس  هس  تدم 

هک هتـسد  کی  و  دندش ، هقرف  دنچ  دندرک و  فالتخا  نیملـسم  دش ، هدیـشارت  هفیلخ  ناونعب  رکبوبا  دش و  داجیا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  نوچ 
نیملسم هرادا  جراخم  فافک  وا  دمآرد  هک  دش  هجوتم  عاضوا  رب  ّطلست  زا  سپ  رکبوبا  دندادیمن ؛ تاکز  دندوبن  رکبوبا  اب  تعیب  هب  رضاح 

ـ  مالّـسلا هیلع  یلع ـ  و  مالّـسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترـضح  بیـصن  يدایز  تادئاع  هلاس  همه  كدف  زا  هک  دـندید  رگید  فرط  زا  دـهدیمن ، ار 
اذل « ایندـلا ُدـیبع  ُساّنلا  : » دـناهتفگ هکنیا  باب  زا  دـنکیم و  میـسقت  ءارقف  نیکاسم و  هب  ار  ناشدوخ  هقفن  زا  دازام  مه  هرّدـخم  نآ  دوشیم و 
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دنتشاد . دش  دمآ و  مالّسلاهیلع ـ  یلع ـ  لزنم  هب  دندوب  ریقف  مه  ًابلاغ  هک  هنیدم  لها  زا  يدایز  عمج 
درگ مالّـسلاهیلع ـ  یلع ـ » رود  هب  مدرم  مک  مک  تسا  نکمم  دشاب  همطاف  تسد  رد  كدـف  رگا  هک  تفای  نآ  میب  رمع  کیرحت  هب  رکبوبا 

دندومن و نوریب  دندرکیم  راک  كدف  رد  هک  ار  ارهز  نیلماع  اذل  دتفا و  رطخب  دـناهدروآ  تسدـب  يرایـسب  تامحز  اب  هک  یتفالخ  دـنیآ و 
. دندرک فرصت  ار  كدف 

دسیونیم هّمُهملا  لوصف  رد  یلماع  نیدلا  فرش  دیس 

رکبوبا اب  تعیب  هب  رضاح  درکیم  زواجت  رفن  زا 270  اهنآ  دادعت  هک  مالّسلامهیلع ـ  تیب ـ  لها  ناهاوخاوه  و  مالّسلاهیلع ـ  یلع ـ  نارادفرط  »
وا رب  يزور  کی  دنراد ، كدـف  ياهناتـسلخن  سمخ و  زا  يراشرـس  دـمآرد  مالّـسلامهیلع ـ  تیب ـ  لها  نوچ  هک  دیـسرت  رکبوبا  دـندوبن ،

اهنآ فارطا  زا  ناتـسرپ  ایند  دنـشاب و  هتـشادن  مایق  تردـق  ات  دراد  هاـگن  یهت  ار  اـهنآ  تسد  تفرگ  میمـصت  لوا  هلهو  رد  اذـل  دـنروشب و 
.« دنوش هدنکارپ 

دسیونیم موصعم  هدراهچ  رد  هداز  دامع 

یللخ وت  راک  رد  یـسک  یلع  هار  زا  زج  تفگ : رکبوبا  هب  تخاسیم  راوتـسا  دوخ  ياربار  تفـالخ  هنیمز  رکبوبا  زا  تیاـمح  رد  رمع  نوچ  »
اهنآ رود  زا  تسرپ  ایند  مدرم  ات  تشاد  هاگن  تسد  یهت  ار  شنادناخ  یلع و  دیاب  دنتـسه ، ایند  لامو  لوپ  هدنب  مدرم  نیا  دیامنب ، دـناوتیمن 

رب يزور  دـیاش  دـنریگیم و  ار  نانآ  فارطا  مدرمو  تشاد ، دـنهاوخ  يراشرـس  دـمآرد  تسا  ناـنآ  تسد  رد  كدـف  اـت  دـنوش و  يراوتم 
نیا گنردـیب  رکبوبا  دـننادرگب ». يور  اهنآ  زا  ناشناوریپ  ات  ینادرگرب  اهنآ  زا  ار  كدـف  سمخ و  قح  تسا  رتهب  دـننک  ماـیق  وت  تموکح 
لقن هشیاع  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب  [ 1 .] درک نوریب  كدـف  زا  ار  مالّـسلااهیلع ـ  همطاف ـ  لاّـمُع  تشاذـگ و  ارجا  هلحرم  هب  ار  داهنـشیپ 

دنکیم :
هدنام یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  تسا و  نم  ثاریم  كدف  داد  ماغیپ  درک و  وا  لاّمُع  زا  تیاکـش  رکبوبا و  دزن  داتـسرف  ار  رفن  دنچ  همطاف  »

.« دننادرگرب ار  كدف  ات  هدب  روتسد  دشابیم ، ام  هرهب 

دومرف هک  مدینش  ربمغیپ  زا  نم  : » تفگ ربمغیپ  رتخد  ناگدنیامن  هب  رکبوبا 

[ 2 .«] میراذگیمن ثرا  ناربمغیپ  تعامج  ام  ینعی  ْثَرُون » ءایبنالا ال  َرشاعم  ُنحن  »
كدـف رـس  رب  رکبوبا  اب  دوخ  جاجتحا  رد  همطاف  اریز  متفگـش  رد  رکبوبا  باوج  ثیدـح و  نیا  زا  نم  : » دـیوگیم یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا 

وا »؟ لها  ای  يربمغیپ  ثراو  وت  تفگ :
وا ». لها  : » داد باوج  رکبوبا 

[« 3] ینکیم لقن  مردپ  زا  هک  تسا  یثیدح  فالخ  نیا  دنربیم  ثرا  وا  لها  هک  تسا  نینچ  رگا  : » دومرف مالّسلااهیلع ـ  همطاف ـ 
ار مشاه  ینب  نانز  تساوخ و  هعنقم  رداچ و  ربمغیپ  رتخد  دیوگیم ، نینچ  رکبوبا  هک  دندروآ  مالّـسلااهیلع ـ  همطاف ـ  يارب  ربخ  نوچ  يراب 

لمأت لباق  هتکن  دـش . دراو  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  ادـخ ـ  لوسر  دجـسم  هب  اهنآ  همه  قافتا  هب  دـیبلط و  ار  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  درک و  ربخ 
زامن لزنم  رد  هراومه  اهتیب » ِهءرملا  ٌدِجْـسم  » باب زا  هکلب  تفرن و  دجـسم  هب  مه  رابکی  یتح  شراوگرزب  ردـپ  تایح  رد  هک  ییوناب  هکنیا :
مزاع دیاب  کنیا  تشگیم  علطم  دجـسم  رد  شردپ  نانخـس  ربنم و  زا  مالّـسلاامهیلع ـ  نیـسح ـ  نسح و  شدـنزرف  ود  قیرط  زا  دـناوخیم و 

. دنک بلط  شنانمشد  نابصاغ و  زا  ار  دوخ  مّلسم  قح  ات  ددرگ  دجسم 
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رکبوبا اب  وا  جاجتحا  دجسم و  رد  مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترضح  هبطخ 

رکبوبا اب  وا  جاجتحا  دجسم و  رد  مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترضح  هبطخ 

تسا : هدمآ  نینچ  دروم  نیا  رد  خیراوتلا  خسان  باتک  رد 
یهارمه ار  هرّدـخم  نآ  مشاه  ینب  نانز  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  مالّـسلاهیلع ـ  یلع ـ  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  مالّـسلااهیلع ـ  ارهز ـ  همطاف  »

رد رکبابا  هک  دومن  هظحالم  داتفا و  ردـپ  ربق  هب  ترـضح  نآ  مشچ  نوچ  دـنتفرگ ». رارق  هدرپ  تشپ  رد  دـیدرگ و  دجـسم  دراو  دـندومنیم 
ار هردـخم  نآ  هلان  دیـشک و  درد  رپ  لد  زا  ياهلان  ءاُکبلاب » اهل  ُموقلا  َشَهجأ  ًهَّنأ  ْتَّنأ  ، » تسا هتـسشن  شراوگرزب  ردـپ  ياج  هب  ربنم  هشرع 
؛ دندرک دنلب  هلان  هب  ادص  رایتخا  یب  دراد ، تبحص  دصق  نانآ  اب  هک  تسا  مالّسلااهیلع ـ  همطاف ـ  هک  دنتسناد  و  دندینـش ، سلجم  لها  نوچ 

تجاح ردق  هب  ام  هک  هفیرش  هبطخ  نیا  ءاشنا  هب  دندومن  عورش  سپس  تسشنورف ، مدرم  هیرگ  يادص  هکنیا  ات  درک  ثکم  يردق  ترـضح 
مینکیم : نایب  نآ  زا 

اهالْسأ » ٍءالآ  ِغوبسَم  اهالتبإ و  ِمَِعن  ِمومع  نِم  َمَْهلَا  امب  ُرْکُّشلا  هل  َمَْعنَا و  ام  یلع  هللاُدمحلا  مالّسلااهیلع :)ـ  تلاقف ـ(  »
هدیدرگ و ام  لاح  لماش  هک  وا  ياهتمعن  زا  میامنیم  يرازگـساپس  دراد و  شزیر  ام  رب  وا  ياهتنم  یب  تمحر  ربا  هک ، تسار  دنوادخ  دمح 

دیدرگ . دهاوخن  یهتنم  تسبنب  هب  وا  ياهتمعن  زگره 
اُهلوقعَم » ِرکفلا  یف  َرانأ  اُهلوصوم و  َبولقلا  َنّمَض  اُهلیوأت و  َصالخالا  َلَعَج  ٌهملک  هل  کیرش  هدحو ال  ُهّللا  َالإ  هلإ  ْنَا ال  ُدهشأ  «و 

تسا و هدومن  فصتم  شیوخ  یگناگی  دیحوت و  لمع و  صولخ  هب  ار  ام  ياهلد  تسا و  کیرـشیب  هناگی و  دـنوادخ  هک  مهدـیم  تداهش 
تسا . هدومن  رّونم  شیوخ  شتسرپ  دیحوت و  تفص  هب  ار  دوخ  ناگدنب  لوقع 

ْهَثََعب » نأ  َْلبَق  ُهافطْصا  ُهَراتِخا و  ُهلوسر ، هُدبع و  ًادمحم  یبأ  َّنأ  دهشأ  «و 
صقن بیع و  ره  زا  هّزنم  هدنزارب و  صخش  وا ، هب  تلاسر  ضیوفت  زا  لبق  دنوادخ  تسادخ و  هداتسرف  هدنب و  مردپ  هک  مهدیم  تداهـش  و 

دوب . ادخ  بختنم  اذل  دوب و  یقالخا 
لمدـنی و اَمل  ُحرجلا  ٌبیحر و  ُِملَکلا  ٌبیرق و  ُدـْهَعلا  اذـه و  قافنلا . ُهکیـسَح  مکیف  رَهظ  ِهئایفـصأ ، يوأَم  هئایبنأ و  َراد  هّیبِنل  ُهللا  َراتخا  اـمّلف  »

وه ُهنم و  ُلبُقی  نَلف  ًانید  ِمالـسالا  َریغ  ِغَْتبَی  ْنَم  و  ًالَدـَب ، نیملاـظلل  َسئب  نومکحت ؟ هللا  ریغب  مأ  نوکفؤت ؟ ّینأ  مکب  فیک  ربقی ، اّـمل  لوسَّرلا 
َنیرساخلا » نم  ِهرخالا  یف 

هیهت شیوخ  داـبع  زا  ناگدـیزگرب  ناربمغیپ و  ماـمت  يارب  زا  هک  ار  ياـهناخ  دوخ  ربـمغیپ  يارب  زا  دومن  راـیتخا  ناحبـس  ترـضح  نوچ  و 
زا اذل  دـیداد و  زورب  ار  شیوخ  ینوردـنا  قافن  و  دـیتخاس ) رهاظ  دوب  هتفهن  ناتیهنیـس  رد  هک  ار  ياهنتف  شتآ  مدرم  يا  امـش  ، ) دوب هدومن 

راهظا هک  دوب  هتـشذگن  ربمغیپ  نفد  زا  یلوط  دوب و  هتفاین  مایتلا  بانج  نآ  تبیـصم  زا  اههنیـس  هحرج  دوب و  هتـشذگن  يزیچ  ربمغیپ  گرم 
ییاج دب  دیاهدومن و  باختنا  ار  یهار  دب  دیئامن ؟ ارجا  ار  یمکح  دیهاوخیم  دنوادخ  مکح  زا  ریغ  هب  ایآ  دیوریم !؟ اجک  هب  دـیدرک ، قافن 
لوبق وا  لاـمعا  دـش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  زگره  دـیامیپب ، ار  یهار  مالـسا  نید  هار  زا  ریغ  هب  هک  یـسک  دـیاهدرک ، هیهت  دوخ  يارب  زا 

. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  تمایق  زور  رد  تشگ و  دهاوخن 

دومرف رکبوبا  هب  باطخ  سپ 

َءارو ُهوُُـمت  ْذَـبَن  هللا و  باـتک  متکرت  دـمع  یلعفا  ًاـیّرف ، ًائیـش  َتئج  دـقل  یبأ ، ُِثرَا  ـالو  َكاـبَا  َثِرت  نأ  هللا  ِباـتک  یفأ  هفاـحق ، یبأ  َنباـی  »
یُنثِرَی ًاّیلَو  َْکنَُدل  نِم  یل  به  ِّبر   » لاق ذا  اّیرکز  نبا  ییحی  ربخ  نم  ّصتقا  امیف  لاق  و  َدواد » ُنامیلُس  َثرَو  و   » هُمْسا َّزع  لوقی  ذا  مکِروهظ 
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مکدالول یف  ُهللا  مکیـصوی  : » همْـسا ّزع  لاقو  هللا » باتک  یف  ٍضعبب  یلوأ  اهُـضعب  ِماحرألا  ولوا  و  : » هُمْـسا َّزَع  لاق  و   » َبوقعی ِلآ  نِم  ُثِرَی  و 
َهَوْطُخ ْنا ال  ُمتْمَعَز  و  َنیقتملا » یلع  ًاّقح  ِفورعملِاب  َنیبرقألا  ِْنیدلاوِلل و  ُهّیـصولا  ًاریخ  َكََرت  ْنإ   » همـسا ّزع  لاق  ِنییثنُالا و  ّطخ  ُلثم  رکّذلل 

ِلهأ نم  یبأ  انأ و  ُتسل  ناثراوتی و  نیقی ال  لهأ  نولوقت  له  مأ  یبأ . اـهنم  جِرخأ  هیآـب  هللا  ُمْکُحَفَا  اـننیب ، َمِحَر  ـال  یبأ و  نم  ُثِرأ  ـالو  یل 
هللاایلص دمحم ـ  ُمیعّزلا  ُهللا و  ُمَکَحلا  َمِْعنف  كرشح ، موی  َكاقلت  یّمَع ، ْنبا  یبأ و  نِم  هِمومع  ِنآرقلا و  ِصوصخب  مَلعأ  متنأ  مأ  ٍهَدحاو  ٍهَِّلم 
باذـع هیتأی  نَم  نوملعت  فوس  ٌرَقَتْـسُم و  ِءاَبَن  ِّلُِکل  نومدـنت و  ذا  مکعفن  نورـسخی و ال  ام  هعاـسلا  دـنع  هماـیقلا و  دـعوملا  و  هلآ ـ  هیلع و 

ٌمیقم » ٌباذع  هیلع  ٌّلِحَی  هیزُخی و 
ریسفت دوخ  لیم  قبط  ار  نآرق  تایآ  هتسکش و  ار  ثرا  ینوناق  راصح  هک  تسیک  نآ  تسا ؟ مورحم  ردپ  ثاریم  زا  همطاف  هتفگ  یـسک  هچ 

اما دریگ  راـیتخا  رد  ار  ار ) شردـپ   ) هناـحقوبا ثاریم  دـناوتیم  دوخ  هک  دـنکیم  رکف  وا  متریح ، قرغ  درمریپ  نیا  راـتفگ  زا  نم  تسا ، هدرک 
تسا !؟ مارح  همطاف  رب  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص  دمحم ـ  ثاریم 

هک دیرگنب  ات  مناوخیم  امش  رب  ار  میرک  نآرق  زا  یتایآ  نونکا  تسا ، هدیـشک  نالطب  طخ  تسا  قح  فلاخم  هچ  ره  رب  هک  تسا  نآرق  نیا 
. فلاخم ای  تسا  قفاوم  نآرق  اب  ثِّرُون » ءایبنلا ال  َرشاعم  نحن   » دیوگیم هک  رکبوبا  تیاور 

دیوگیم و نخس  دواد  يراذگ  ثاریم  نامیلس و  يراوخ  ثاریم  زا  نآرق  هک  َدواد ،» ُنامیلُس  َِثرَو  َو  : » دناوخ هیآ 15)  ) لمن هروس  زا  هاگنآ 
يدـنزرف نم  هب  اراگدرورپ ؛ : » تشاد هضرع  دـنوادخ  هب  بانجنآ  دـیامرفیم : مالّـسلاهیلع ـ  اّیرکز ـ  دروم  رد  هک  میرم  هروس  زا  هیآ 5 و 6 

یخرب رب  ندرب  ثرا  رد  یضعب  ّتیم  ماحرا  براقا و  : » دیامرفیم هیآ 75  لافنا  هروس  رد  و  دربب » ثرا  بوقعی  دالوا  نم و  زا  ات  نک  تیانع 
دیامرفیم : هیآ 11  ءاسن  هروس  رد  و  دنامدقم » رگید 

ردپ و نیب  ام  رد  ار  وا  ثرا  تفر  ایند  زا  یـسک  هاگ  ره  : » دیامرفیم هیآ 180  هرقب  هروس  رد  و  دیهدب » رتخد  ربارب  ود  ار  رسپ  مهـس  ثرا و  »
ثرا مردپ  زا  نم  دییوگیم  روطچ  دیامرفیم  ثرا  هب  عجار  دنوادخ  هک  ینشور  تایآ  نینچ  اب  دیئامن ». میسقت  یتسردب  وا  نیبوسنم  ردام و 
کی زا  مردپ  اب  نم  دییوگب  دیهاوخیم  هکنیا  ای  متـسین ؟ وا  رتخد  نم  ایآ  درادن ؟ دوجو  يدنزرف  ردپ و  هطبار  ام  نیب  ایآ  مرادـن ؟ یبیـصن  و 
ثرا ناملـسم  زا  رفاک  ماـهتفر و  نوریب  مردـپ  نید  زا  نم  دـییوگب  دـیهاوخیم  اـی  دـیهدیمن ؟ نم  هب  ار  وا  ثرا  تهج  نیا  زا  میتسین و  تلم 

؟ دیراد عالطا  مالّسلاهیلع ـ  یلع ـ  میومع  رسپ  مردپ و  زا  رتهب  نآ  صوصخ  مومع و  زا  نآرق  ماکحا  هب  امش  دییوگب  دیهاوخیم  ای  دربیمن ؟

: تفگ رکبوبا  هب  يدنت  هاگن  اب  هاگنآ 

دهاش تسادـخ و  مکاح  هک  يزور  نآ  رد  دناتـس ، مهاوخ  زاـب  وت  زا  ار  شیوخ  قح  تفرگ و  مهاوخ  ارت  ناـبیرگ  زیخاتـسر  زور  رد  نم  »
باذع ار  یـسک  هچ  دیوش ، هجوتم  هک  تسا  دوز  دوب ، دهاوخ  هدیافیب  ینامیـشپ  تمادن و  هک  يزور  تسا ، هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  دـمحم ـ 

دومرف : راصنا  هب  باطخ  زاب  مکحم  جاجتحا  نیا  زا  سپ  دنکیم ». لیلذ  راوخ و  ترخآ 
ُظَفُْحی ُءرملا   » لوقی هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  هللا ـ  ُلوسر  َناک  امأ  یّقح ؟ یف  ُهزیمغلا  هذه  ام  مالـسالا ! َراصنأ  هّلِملا و  َداضعأ  هیتفلا و  َرـشعم  ای  »
نوثیغت الف  هخرّصلا ، مکیتأت  هَّنُجلا و  ُحالّسلا و  مکدنع  هدعلا و  ددعلاوذ و  متنا  ٌعِمْـسُم و  یّنم و  ًءيْرَمب  متنا  یبأ و  ُثاُرت  ُمَضُْهاأ  هْدلُو » یف 

و [ 4 «] َنینِمؤم ُْمْتنُک  نإ  ُهْوَشَْخت  ْنأ  ُّقَحَا  ُهللااف  ْمُهَنْوَشَْختأ ؟ ٍهَّرَم ، َلَّوَا  ْمُکُؤَدـَب  ْمُه  َو  ِلوسَّرلا  جارخِِإب  اوُّمَه  َو  ْمُهَنامیأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنوِلتاُقت  الأ  »
ٍدیدش ». ٍباذع  ْيَدَی  نیب  مکل  ریذت  َهنبإ  انأ 

دیدینشن هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص  ربمایپ ـ  زا  رگم  دینکیم ؟ لامعا  نم  هرابرد  هک  تسا  یتسس  هچ  نیا  مالسا ! ياهوزاب  يا  نیملسم و  هورگ  يا 
ارم يادص  دیتسه و  هجوتم  امش  دنریگیم و  نم  زا  ار  ردپ  ثرا  ایآ  ددرگ ». تیاعر  دیاب  شدالوا  هرابرد  ردپ ، تمظع  ماقم  : » دومرفیم هک 

زاغآ گنج  هزرابم و  دینکیمن و  یسرداد  نم  زا  دیراد  تسد  رد  هدنّرب  ياهحالـس  دیـشابیم و  ذوفن  تردق و  بحاص  هکنیا  اب  دیونـشیم و 
، دندرک نوریب  هّکم )  ) دوخ هناخ  زا  ار  ربمغیپ  مالسا  ردص  رد  هک  یمدرم  زا  دننکیم  يوریپ  دندومن و  نامیپ  ضقن  هک  یمدرم  اب  دیئامنیمن ،
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و  ) متسه امش  ربمغیپ  رتخد  نم  کنیا  و  دیراد . نامیا  وا  هب  ًاعقاو  رگا  دیـسرتب  ادخ  زا  طقف  تسا  راوزـس  هکنیا  اب  دیـسرتیم  مدرم  نیا  زا  ایآ 
. مناسرتیم دیراد  شیپ  رد  هک  یتخس  باذع  زا  ار  امش  دینکن ) يرای  مّقح  نتفرگ  رد  ارم  هک  یتروص  رد 

ـ  مالّسلااهیلع همطاف ـ  هب  رکبوبا  خساپ 

ّالإ ْمُکُّبُِحی  ال  ًامیظع ، ًاباقع  ًامیلا و  ًاباذع  نیرفاکا  یلع  ًامیحر و  ًافُؤَر ، ًامیرک ، ًافوطع ، َنینمؤملاب  َكوبأ  ناک  دـقل  هللا ، لوسر  َهْنبا  ای  : » لاقف
ِروفُو یف  ٌهقباس  ُِکلْوَق ، یف  ٌهقداص  ءایبنألا ، هَرَیِخ  َهَْنبا  ِءاسنلا و  ِهَرَیِخ  ای  ِتنأو  هللا  لوسر  ُهرتِع  متنأف  ٍّیقش ، ّلک  ّالإ  مُکُـضِْغُبی  الو  ٍدیعـس  ّلک 

ءایبنألا َرشاعم  نحن  : » لوقی هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص  هللا ـ  َلوسر  ُتعمس  ّینإ  ًادیهش ، هب  یفک  َهللا و  ُدِهُْشا  ّینا  ِکِّقح ، نع  ٍهدودرم  ُریغ  ُِکلقع ،
نأ اندـعب  ِرمألا  ِّیلَِولَف  ٍهَمْعُط  نم  انل  ناک  ام  َهَُّوبُّنلا و  َملعلا و  َهمکحلا و  َباتکلا و  ُثِّرَُون  امنإ  ًاراقع و  ًاراد و ال  الو  َّهَِّضف  ًابَهَذ و ال  ُثِّرَُون  ـال 

، ِِکلْـصأ ِکِـعْرَف و  نم  ُعَـصُْری  ـال  ِکلْـضَف و  نم  ِکـُلام  ُعَفْدـُیال  ِکـّیبنل ، ِهبیَّطلا  هرجـشلا  َکـیبأ و  ِهَُّما  ِهدَّیـس  ِتنأ  و  ِهِمْکُِحب » ِهیف  َمُکْحَی 
ِكابأ » َِکلاذ  یف  ُِفلاُخا  نأ  َنیرْتلَهَف  ْيادَی ، ُتْکَلَم  امیف  ٌِذفان  ِکُمْکُح 

رایـسب رافک ، هب  تبـسن  لد و  میحر  تشذـگ و  اب  نابرهم و  رایـسب  نینمؤم ، هب  تبـسن  تردـپ  انامه  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  : » تفگ رکبابا 
یقش و صخش  رگم  درادن ، نمشد  تداعس و  اب  صخـش  رگم  درادن ، تسود  ار ) ربمایپ  نادناخ   ) امـش دوب و  ریگ  تخـسو  بضغلا  دیدش 
یـشابیم و وگتـسار  وت  و  دوب ، هتـشذگ  ءایبنا  نیرتهب  تردپ  ملاع و  نانز  نیرتهب  همطاف  يا  وت  دـیتسه و  ام  ربمغیپ  ترتع  امـش  تبقاع ؛ دـب 

نم و  دنک ، مورحم  تّقح  زا  ار  وت  یسک  هک  تسین  راوازـس  زگره  یتسه و  اراد  ار  یخماش  ماقم  درخ  لقع و  رد  ییوگیمن و  غورد  زگره 
ءایبنا ام  : » دومرف هک  مدینش  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص  ادخ ـ  لوسر  زا  دوخ  نم  هک  تسا ـ  یفاک  دهاش  ناونعب  دنوادخ  و  مریگیم ـ  دهاش  ار  ادخ 

زا هچنآ  و  دنامیم ، یقاب  تلیـضف  ملع و  تحیـصن و  شناد و  ام  زا  طقف  نیمز و  هناخ و  هرقن و  الط و  زا  میراذگیمن ، ثرا  هب  يزیچ  زگره 
دنکیم .» فرصت  نآ  رد  دشاب  هتساوخ  هک  وحن  رهب  دوب و  دهاوخ  ام  زا  دعب  هفیلخ  هب  طوبرم  دنامب  یقاب  ام  زا  هّیویند  عاتم 

بحاـص تسا و  رهاـط  ّبیط و  هک  یتسه  یتـخرد  هلزنمب  یتـسه و  ملاـع  ناـنز  نیرتـگرزب  وت  همطاـف ! يا  داد : همادا  نینچ  رکبوبا  هاـگنآ 
ـ  هلآ هیلع و  هللاایلـص  ربمایپ ـ  لسن  زا  هک   ) تلـصا زا  ار  وت  دنک و  عنم  تلاوما  لام و  زا  ار  وت  درادـن  قح  یـسک  زگره  تسا ، ّبیط  ياهلگ 

لاوما دروم  رد  وت  رما  تسوت و  رایتخا  تحت  رد  نم  لاوما  مامت  یتح  تسا و  ذفان  تلاوما  هب  تبسن  همطاف  يا  وت  مکح  دنک ، ادج  یتسه )
لالدتـسا تهج ، یب  ینعی  . ) مرادـیم رب  فـالخ  رب  یمدـق  تردـپ  تاروتـسد  هب  تبـسن  نم  هک  ربم  ناـمگ  زگره  نکل  تسا  ذـفان  مه  نم 

.( دنادرگ مهاوخن  زاب  وت  هب  ار  كدف  زگره  نم  يروآیم و 

رکبابأ هب  مالّسااهیلع ـ  ارهز ـ  خساپ 

فالخ رب  نم  ردپ  ایآ  هللا ! ناحبـس  : » تسا حرـش  نیدب  هدرـشف  وحن  هب  رکبابأ  خساپ  رد  مالّـسلااهیلع ـ  همطاف ـ  ترـضح  تاملک  نومـضم 
هحارـصلاب نآرق  هکنیا  صوصخب  و  دـش ) هراشا  هچنانچ  ، ) تسا رایـسب  ثرا  تایآ  نآرق  رد  هکنیا  اـب  سپ  دـیوگیم ؟ ینخـس  دـیجم  نآرق 

ام : » دشاب هدومرف  نآرق  حیرـص  فالخ  رب  نم  ردپ  هک  تسا  نکمم  روطچ  دنربیم » ثرا  ناشناردپ  زا  هتـشذگ  ءایبنا  ياهدالوا  : » دـیامرفیم
میراذگیمن ». ثرا  ءایبنا 

هب لّوحم  ربمغیپ  زا  دـعب  تاقدـص  نآ  رما  تسا و  هقدـص  دـنامب  یقاب  نانآ  زا  هچنآ  دـنراذگیمن و  ثرا  ناربمغیپ  يدرک  اعدا  هکنیا  اـما  و 
تسا : لطاب  شودخم و  تهج  دنچ  زا  دوب ، دهاوخ  وا  هفیلخ 

نیا نم  ییوگب  رگا  تسا ؟ هدینـشن  رگید  یـسک  تنایماح ، زا  رفن  دـنچ  وت و  زا  ریغ  هب  هک  هدومرف  اـجک  ربمغیپ  ار  ثیدـح  نیا  هکنآ : لوا 
تفگ : مهاوخ  دندرکیم  ضارتعا  نیملسم  تشادن  تقیقح  ثیدح  رگا  متفگ و  وت  باوج  رد  ربنم  يالاب  رد  مدرم ، روضح  رد  ار  ثیدح 
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وت ربـنم  درگ  رد  دجـسم  رد  هک  یناـسک  نـیا  تـسین و  يزیچ  ناـبز  هـقلقل  زا  ریغب  ناشمالـسا  دـنقفانم و  یمدرم  دجـسم  لـها  رثـکا  ًـالوا  »
دننک . دیهش  هبقع »  » هّرد رد  ار  ربمغیپ  دنتساوخیم  هک  دنتسه  یناسک  نامه  دناهتسشن 

تأرج یـسک  هچ  دننیـشنب ، وت  ربنم  درگ  هب  ناوناز ، يور  هنهرب  ياهریـشمش  اب  رفن  دـصکی  اـب  اـت  هدرک  فظوم  ار  دـلاخ  رمع  یتقو  ًاـیناث :
دشاب »؟ نآرق  فالخ  رب  دنچ  ره  دریگب ، يداریا  وت  نانخس  رب  دنکیم 

فالخ رب  هک  دـیدرکیم  لعج  يروط  دراذـگیمن ، ثرا  ناربمغیپ  هکنیا  دروم  رد  دـیاهدومن ـ  لعج  هک  ثیدـح  نیا  تسیاـبیم  هکنیا : مود 
لعج هکنیا  اما  مراذـگیمن ، ثرا  ءایبنا  نایم  زا  نم  طـقف  ینعی  ُثَّرَوُأ » ـال  ءاـیبنألا  نیب  نِم  اـنأ  : » دـیتفگیم دـیاب  اذـل  دـشابن و  نآرق  حـیرص 

و : » دـیامرفیم نآرق  اریز  تسا  نآرق  قطنم  فالخ  رب  میراذـگیمن » ثرا  ءایبنا  هفئاط  اـم   » ینعی ثَّرُِّون » ـال  ءاـیبنألا  َرـشاعم  نحن   » دـیاهدرک
[7 «] ِْنیَیَْثنُألا ِّظَح  ُلثم  ِرَکَّذلل  مُکِدالوأ  یف  ُهللا  ُمُکیصوی   » و [ 6 «] ِهللا ِباتک  یف  ٍضْعَِبب  یلوأ  اهُضعب  ماحرألا  اولوأ   » و [ 5 «] َدواد ُنامیلس  ِثرَو 
، ًاّیلَو َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  َّبر  : » دـیامرفیم ییحی  لوق  زا  و  [ 8 «] َنیقّتملا یلع  ًاقح  ِفورعملاب  َنیبَرقألا  ِْنیَِدلاْوِلل و  ُهّیـصولا  ًاْریَخ  َكََرت  َّنإ   » و

[ 9 «] َبوُقعَی ِلآ  نِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی 
لقأ ـال  ینک  لـعج  ثیدـح  یتـساوخیم  رگا  تسا ، توبن  تمکح و  ملع و  طـقف  هکلب  تسین  لاوـما  ناربـمغیپ  ثرا  ییوـگیم  هکنیا  موـس 
ثرا ناونعب  یسک  هب  توبن  ترـضح  نآ  زا  زگره  تسا و  نم  ردپ  ناربمغیپ  زا  یکی  اریز  يدادیمن ، رارق  ناربمغیپ  ثاریم  وزج  ار  توبن ، »

دمآ . دهاوخن  يربمغیپ  وا  زا  سپ  تسا و  ناربمغیپ  متاخ  وا  هک  تسا  مولعم  همه  رب  اریز  تفاین ، لاقتنا 
هک نم  نکل  دننکاس ، لزنم  ندرب  ثرا  هب  باب  زا  مردپ  لزنم  رد  نونکا  دنربیم و  ثرا  رهوش  زا  همه  مردپ  نارـسمه  روطچ  هکنیا : مراهچ 

مربیمن !؟ ثرا  مردپ  زا  مشابیم  وا  رتخد 
کی ره  دـندمآ و  وت  دزن  جاجتحا  يارب  زا  سابع  شیومع  اب  مالّـسلاهیلع ـ  یلع ـ  مرهوش  هک  ار  يزور  يدرک  شومارف  رگم  هکنیا : مجنپ 
ثرا ومع  هن  دنزرف  دوجو  اب  دراد و  دنزرف  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا ـ  ربمغیپ  یتفگ : نانآ  خساپ  رد  وت  دندومنیم ، ار  ربمغیپ  ثرا  ياعدا 

ومع ». رسپ  هن  دربیم و 
ياههناخ ثرا  مدع  ربانب  دیئامن و  نفد  نم  هرجح  رد  ار  ربمغیپ  تفگ : هشیاع ، وت  رتخد  ارچ  سپ  دراذـگیمن  ثرا  ربمغیپ  رگا  هکنیا : مشش 

ناشاههناخ زا  ار  ترضح  نآ  تاجوز  ارچ  سپ  ددرگ ، نیکاسم  ءارقف و  رب  میسقت  تاقدص  وزج  دوش و  هتخورف  یمامت  دیاب  ترـضح  نآ 
دنوش !؟ نیزگیاج  هناخ ، رد  هنیدم  نیکاسم  ءارقف و  ات  ینکیمن  نوریب 

نیا نانآ  دارم  میراذـگیمن  ثزا  هب  هضف  بهذ و  راقع و  هناخ و  اـم  دنـشاب  هدومرف  ناربمغیپ  یلعج ) ثیدـح  لوبق  رباـنب   ) رگا هکنیا : متفه 
دناـمیم یقاـب  اـم  زا  هک  یثرا  هکلب  میهد  یـسک  هب  ثرا  ناونعب  مینک و  شوخ  لد  نآ  هب  اـم  هک  درادـن  شزرا  ردـقنآ  اـیند  لاـم  هک  تسا 

. تسا تهاقف  شناد و  تمکح و  ملع و  ثرا ، نآ  تسام و  نأش  روخ  رد  هدنزارب و 
ثرا دروم  رد  ارم  ياعدا  ارچ  ینادیم ، وگتـسار  ارم  رگا  یـشابیم ، راتفر  لوق و  رد  يوگتـسار  وت  ییوگیم  نم  هب  رکبابا ! يا  هکنیا : متـشه 

ینکیمن !؟ لوبق  ردپ  زا  ندرب 
ربمغیپ رب  ربیخ  حتف  زا  دـعب  لاس  نامه  رد  [ 10 «] ُهَّقح یبرقلاذ  ِتآ  و   » هیآ دـشن و  حـتف  ترجه  متفه  لاس  رد  ربیخ  عـالق  رگم  هکنیا : مهن 

ـ  هللا لوسر  مردپ  تایح  رد  كدف  یفرط  زا  دـهدب ؟ نم  هب  ار  كدـف  هکنیا  ات  تشگن  رومأم  ادـخ  فرط  زا  ترـضح  نآ  دـیدرگن و  لزان 
یششخب هلحن ، ینعی  سفّنلا » بیط  نم  ُءاطعإلا  َیه  ُهلّحنلا  و   » دشابیم مردپ  هلِحن »  » كدف دوب و  نم  تسد  رد  لاس  هس  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص 

« محر يذ   » هب ششخب  دیشخب و  نم  هب  شتایح  لاح  رد  ار  كدف  مردپ  و  دنهدب ، یسک  هب  تیاضر  لامکو  سفن  بیط  يور  زا  هک  تسا 
ارم ملّـسم  قح  یلیلد  هچ  هب  وت  سپ  تسا ، هتـشادن  ار  كدـف  هب  عوجر  قح  مه  ربـمغیپ  دوـخ  یتـح  نیارباـنب  تسا و  [ 11] روآ موزل  ًاعرش 

يدرک ؟ بصغ 
زا نیا  و   ) مشاب هدرک  جاـجتحا  وت  رب  نآرق  كرادـم  هب  متـساوخ  هک  تسا  نیا  تهج  هب  منادـیم  دوخ  ثرا  ار  كدـف  نم  رگا  هکنیا : مهد 
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و  » هیآ لوزن  زا  سپ  هدوب و  نم  هب  قلعتم  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  ربمغیپ ـ  تایح  نامز  رد  یتح  كدـف  ّـالا  و  تسا ) مصخ  اـب  تاـشامم  باـب 
نم زا  ار  ما  یفّرـصتم  کـِلم  یّقح  هچ  هب  رکباـبا  يا  وـت  و  تسا ، هدـش  جراـخ  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  ربـمغیپ ـ  کـلم  زا  هّقح » یبرقلاذ  تآ 

!؟ یتفرگ

؟ دوب هچ  رکبوبا  خساپ 

دوخ هبرح  نیرخآ  هب  راچانب  دـید  موکحم  ار  دوخ  رکبوبا  دیـسر و  اـجنیا  هب  مالّـسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترـضح  مکحم  عطاـق و  نانخـس  نوچ 
تفگ : دش و  لصوتم 

نم اب  وت  رکب  وبا  يا  : » دومرف مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  يراد »؟ مه  يدهاش  تسا  هدیشخب  وت  هب  ار  كدف  تردپ  ییوگیم  هک  اعدا  نیا  رد  ایآ  »
فرـصت رد  لاس  هس  تدم  هب  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلـص  ربمغیپ ـ  تایح  رد  كدف  هکنیا  رد  اریز  ینکیم  راتفر  عرـش  تاروتـسد  مامت  فالخ  رب 

ـ  ربمغیپ ار  كدـف  دـیتسه  یعّدـم  هک  امـش  یفرط  زا  تسا و  ّتیکلم  هراـمأ  فرـصت  هک  ینادـیم  دوخ  وت  تسین و  یّکـش  چـیه  هدوب ، نم 
امـش رکنأ » نم  یلع  ُنیمیلا  یعّدـملا و  یلع  ُهنّیبلأ   » هدـعاق قبط  اریز  نم ، هن  دـیروایب ، دـهاش  دـیاب  تسا  هدادـن  نم  هب  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص 

مروآیم ». مه  دهاش  نم  کلذ  عم  دیئامن  دهاش  هنّیب و  هماقا  دیاب  دیتسه و  یعدم 
ّما و  مالّسلاهیلع ـ  نیسح ـ  ماما  و  مالّسلاهیلع ـ  نسح ـ  ماما  و  مالّسلاهیلع ـ  یلع ـ  نینمؤملاریما  ًاروف  مالّـسلااهیلع ـ  ارهز ـ  ترـضح  هاگنآ 

درک . رضاح  ار  نمیأ 
نمیا ّما  تداهش  هب  تبون  نوچ  دنداد و  تداهش  مالّسلااهیلع ـ  ارهز ـ  تیناقح  هب  مالّسلاامهیلع ـ  نینسح ـ  و  مالّسلاهیلع ـ  یلع ـ  ترـضح 

: دومرف نم  هرابرد  هک  ياهدینش  هلآ ـ  هیلع و  هللاایلص  ادخ ـ  ربمغیپ  زا  ایآ  منکیم ، لاؤس  وت  زا  لوا  : » تفگو هدرک  رکبابا  هب  ور  ادتبا  دیـسر 
تسا »؟ یتشهب  نانز  زا  نمیا  ّمُا  ینعی  هّنجلا » لهأ  نم  ٌهَءرمإ  نمیأ  ّمُا  »

ماهدینش ». يرآ  : » تفگ رکبابا 
هللاِرمأب ». ًهمعُط  اهل  كدف  َلَعَجف  هَّقح » یبرقلاذ  ِتآف  « ـ  هلآ هیلع و  هللاایلص  ِهللا ـ  ِلوسر  یلإ  یحوَأ  لجوَّزع  َهللا  َّنَا  ُدِهْشُاَف  : » تفگ نمیا  ما 

ربمغیپ يوس  هب  داتـسرف  یحو  ناحبـس  دـنوادخ  هکنیا  هب  مهدـیم  تداهـش  دوب  مهاوخ  یتشهب  نانز  زا  ربماـیپ  هتفگ  هب  هک  نم  سپ  : » ینعی
داد ». ارهز  هب  یهلا  رما  هب  ار  كدف  ترضح  نآ  و  هدب » ار  یبرقلاذ  قح   » هکنیا هب  دوخ 

هراپ تفرگ و  ار  همان  درک و  زارد  تسد  رمع  انثأ  نیا  رد  نکل  دـنهد  مالّـسلااهیلع ـ  همطاف ـ  لیوحت  ار  كدـف  هک  تشون  راچان  هب  رکباـبا 
تفگ : درک و 

ِهِصُرق » یلا  َراّنلا  َّرَجف  ُّیلع  اّمأ  حصفت و  ٍهَّیِمَجَع ال  ٍهَءرما  ُهداهَش  ُلَبُْقت  «ال 
هتخپ شنان  ات  دـشکیم  دوخ  نان  صرق  يور  هب  ار  شتآ  مه  یلع  اما  درک و  میهاوخن  لوبق  ار  هّیمجع  نز  کـی  تداهـش  زگره  اـم  : » ینعی

ـ  مالّسلاهیلع نیسح ـ  ماما  و  مالّـسلاهیلع ـ  نسح ـ  ماما  ددرگ ) عفن  يذ  غورد  هللااب ) ذوعن   ) تداهـش اب  ات  دراد  دصق  هکنیا  زا  هیانک   ) ددرگ
تافرخزم تاّیوجه و  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  . ) تسین لوبق  دروم  زین  كدوک  ود  نیا  تداهـش  اذلو  دنتـسین  شیب  لاسدرخ  كدوک  هک  مه 

وا .) تاراسج  و 
زا سپ  درک و  كرت  ار  دجـسم  ماـمت  یتحاراـن  بضغ و  اـب  اذـل  دـید و  هتفر  تسد  زا  ار  دوخ  قح  مالّـسلااهیلع ـ  ارهز ـ  هک  دوب  اـجنیا  رد 

. تشگزاب لزنم  هب  رطاخ  هتسکش  مغ و  زا  رپ  یلد  اب  ردپ  ربق  رس  رب  يراز  عرضت و 
----------------

دانسا
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ج1،ص 279 ِ . موصعم ، هدراهچ  [ . 1]
ق  رصم 1304ه . پاچ  ص40 ،  ، يراخب ج 3 حیحص  [ . 2]

ص 84  ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  [ . 3]
هب دنک  هعجارم  اهنآ  هب  دشاب  هتـساوخ  یـسک  رگا  دنرایـسب و  دناهدیدرگ  كدـف  بصغ  هیـضق  ضرعتم  هک  ننـست  لها  هربتعم  بتک  اما  و 

مینکیم : هراشا  باتک  دنچ  هب  اجنیا  رد  ام  کلذ  عم  دنک و  هعجارم  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیما همالع  فیلأت  ریدغلا ، فیرش  باتک 
حیحص ات 106 ـ، ج4 ص78  یلزتعملا ، دیدحلا  یبا  نبإل  هغالبلا  جهن  حرـش  رجح ص22 ـ نبإل  قعاوص ، يرذالبلا ص38 ـ نادلبلا ، حوتف 

ج3، يراخب ، حیحـص  ص 390 ، ج3 ، یبلح ، هریـس  ج3 ص40  و  ج1 ص115  داـهجلا ، باـتک  ضئارف ج4 ص101 و  باتک  يراـخب ،
لاس 1304 ه.ق. رصم ، پاچ  ص40 ،

هیآ 13  هبوت  هروس  [ . 4]
هیآ 15 . لمن  هروس  [ . 5]

هیآ 75 . لافنا  هروس  [ . 6]
هیآ 11 . ءاسن  هروس  [ . 7]

هیآ 180 . هرقب  هروس  [ . 8]
هیآ 5 و6 میرم  هروس  [ . 9]
هیآ 26 . ءارسا  هروس  [ . 10]

. تسین نتفرگ  سپ  زاب  لباق  رگید  ینعی  [ . 11]

؟  ارچ هک  دنهد  خساپ  دیاب  تنس  لها 

ص)  ) ادخ لوسر  ماجرفان  رورت  رد  نامثع و ...  رکبوبا و  رمع ،  تکرش 
خساپ : 

یعطق ینـس  هعیـش و  هاگدید  زا  دننک ،  رورت  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناهتـشاد  دـصق  هباحـص  زا  یخرب  هک  بلطم  نیا 
تسا :  هدمآ  میرک  نآرق  رد  هچنانچ  تسا ؛ 

ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  َّالِإ  اوُمَقَن  ام  َو  اُولانَی  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ْمِهِمالْسِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َو  ِْرفُْکلا  َۀَِملَک  اُولاق  ْدََقل  َو  اُولاق  ام  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی 
 74 هبوتلا /  ٍریصَن .  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًامیلَأ  ًاباذَع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف 

مالـسا زا  دعب  دـندروآ و  نابز  رب  زیمآرفک  نانخـس  نانآ  تسین ) نانچ   ) دـنتفگن يدـب  زیچ  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  مان  هب  ناقفانم 
رد هک  نآ  ياج  هب  اه  نآ  ادخ ) لوسر  ناجب  دصق  ءوس   ) دندشن اهنآ  ماجنا  هب  قفوم  هک  دندرک  ذاختا  یتامیمـصت  دندش و  رفاک  ندروآ ، 
اب دندمآ ،  رب  ینمشد  هنیک و  ماقم  رد  دنشاب ،  رازگساپس  هدش ،  اهنآ  بیصن  شربمایپ  ادخ و  شـشخب  لضف و  هب  هک  یتورث  تمعن و  ربارب 

تازاجم كاندرد  سب  یباذع  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  ادخ  دننک ،  ینامرفان  رگا  تسا و  رتهب  رایـسب  اهنآ  يارب  دننک  هبوت  رگا  لاحنیا 
دوب .  دهاوخن  نانآ  يارب  يروای  تسود و  چیه  نیمز  يور  رد  درک و  دنهاوخ 

گنج زا  تشگزاب  رد  دنتشاد  دصق  هک  دنتسه  یناسک  دارم  هک  دناهتفگ  اُولانَی »  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ریسفت «  رد  تنس  لها  نیرسفم  زا  يرایسب 
دسیونیم :  تنس  لها  روهشم  رسفم  یطویس  هچنانچ  دنیامن ؛  رورت  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كوبت 

ناک اذإ  یتح  ۀنیدملا  یلإ  كوبت  نم  الفاق  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  عجر  لاق  هنع  هللا  یـضر  ةورع  نع  لئالدلا  یف  یقهیبلا  جرخأو 
نأ اودارأ  ۀبقعلا  اوغلب  املف  قیرطلا  یف  ۀبقع  نم  هوحرطی  نأ  اورمآتف  هباحصأ  نم  سان  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  رکم  قیرطلا  ضعبب 
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ذخأو مکل  عسوأ  هنإف  يداولا  نطب  ذخأی  نأ  مکنم  ءاش  نم  لاقف  مهربخ  ربخأ  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مهیـشغ  املف  هعم  اهوکلـسی 
کلذ اوعمس  امل  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  اورکم  نیذلا  رفنلا  الا  يداولا  نطبب  سانلا  ذخأو  ۀبقعلا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هنع هللا  یضر  رسای  نب  رامعو  هنع  هللا  یضر  نامیلا  نب  ۀفیذح  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  رمأو  میظع  رمأب  اومه  دقو  اومثلتو  اودعتـسا 
هوشغ دـق  مهئارو  نم  موقلا  ةزکو  اوعمـس  ذإ  نوریـسی  مه  امنیبف  اهقوسی  ۀـفیذح  رمأو  ۀـقانلا  مامزب  ذـخأی  نأ  ارامع  رماـف  ایـشم  هعم  ایـشمف 
عجرف ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  بضغ  هنع  هللا  یضر  ۀفیذح  رصبأو  مهدری  نأ  ۀفیذح  رمأو  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بضغف 

هللا مهبعرف  رفاسملا  لعف  کلذ  امنا  اورعشی  نومثلتم ال  مهو  موقلا  رصبأو  نجحملاب  ابرـض  اهبرـضف  مهلحاور  هوجو  لبقتـساف  نجحم  هعمو 
كردأ یتح  هنع  هللا  یضر  ۀفیذح  لبقأو  سانلا  اوطلاخ  یتح  اوعرسأف  هیلع  رهظ  دق  مهرکم  نا  اونظو  هنع  هللا  یـضر  ۀفیذح  اورـصبأ  نیح 

نم اوجرخف  اهالعأب  اووتسا  یتح  اوعرسأف  رامع  ای  تنأ  شماو  ۀفیذح  ای  ۀلحارلا  برـضا  لاق  هکردأ  املف  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نالف ۀلحار  تفرع  ۀفیذح  لاق  ادحأ  طهرلا  ءالؤه  نم  ۀفیذح  ای  تفرع  له  ۀفیذحل  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  سانلا  نورظتنی  ۀبقعلا 

ای هللاو  اولاق ال  اودارأ  امو  مهنأش  ناک  ام  متملع  له  ملسو  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  نومثلتم  مهو  مهتیشغو  لیللا  ۀملظ  تناک  لاقو  نالفو 
لاق مهقانعأ  برـضنف  هللا  لوسر  ای  مهب  رمأت  الفأ  اولاق  اهنم  ینوحرط  ۀـبقعلا  یف  تعلط  اذإ  یتح  یعم  اوریـسیل  اورکم  مهنإف  لاق  هللا  لوسر 

مهامتکا .  لاقو  امهل  مهامسف  هباحصأ  یف  هدی  عضو  ادمحم  نا  اولوقیو  سانلا  ثدحتی  نأ  هرکأ 
ص 259 .  ج 3 -  یطویسلا -  نیدلا  لالج  روثنملا -  ردلا 

تعجارم كوبت  زا  نیملـسم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هک  یماـگنه  تفگ : وا  هک  هدرک  تیاور  هورع  زا  ةوبنلا  لـئالد  رد  یقهیب 
یکی رد  ار  بانج  نآ  هک  دنتفرگ  میمصت  و  دندرک ،  یعامتجا  وا  باحصا  زا  یهورگ  دادیم ،  همادا  دوخ  ریـسب  هنیدم  هار  رد  درک و  یم 

دننک .  تکرح  هبقع  هار  زا  ترضح  نآ  اب  هک  دنتشاد  رظن  رد  و  دنربب ،  نیب  زا  هنایفخم  روط  هب  هار  نیب  ياههندرگ  زا 
نآ هک  اریز  دورب ؛  نابایب  هار  زا  دراد  لیم  سک  ره  دومرف :  دش و  علطم  هنانئاخ  میمـصت  نیا  زا  ملـسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

هقطنم هک  هـبقع  هار  زا  مـه  ملـسو )  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  درذـگ ،  یم  نآ  زا  یناـسآ  هـب  تـیعمج  تـسا و  عیـسو  هار 
ار دوخ  ياه  تروص  و  دندش ،  ایهم  راک  نیا  يارب  دنتشاد  ار  ربمغیپ  لتق  هدارا  هک  رفن  دنچ  نآ  اما  داد ،  همادا  دوخ  هار  هب  دوب  یناتسهوک 
 : دومرف رامع  هب  و  دنـشاب ،  شتمدخ  رد  رـسای  نب  رامع  نامی و  نب  ۀفیذح  دومرف ،  رما  لوسر  ترـضح  دنتفرگ . ار  هار  ولج  دـندیناشوپ و 
زا هک  دندینش ،  ار  تعامج  نآ  ندیود  يادص  ناهگان  دنتفریم  هار  هک  ماگنه  نیا  رد  دهد ،  قوس  ار  وا  مه  هفیذح  دریگب و  ار  رتش  راهم 

دننک .  یلمع  ار  دوخ  موش  دصق  دنتشاد  رظن  رد  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  لوسر  ترضح  نانآ  دننکیم و  تکرح  رس  تشپ 
رود بانج  نآ  زا  ار  قفانم  تعامج  نآ  هک  درک  رما  هفیذح  هب  و  دمآ ،  بضغ  هب  تهج  نیا  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

بورـضم مه  ار  اهنآ  دوخ  دز و  اهنآ  ياهبکرم  تروص  رب  تشاد ،  تسد  رد  هک  یئاصع  اب  درک و  هلمح  اه  نآ  فرط  هب  هفیذح  دنک ، 
ناشرکم هتخانـش و  ار  نانآ  هفیذـح  هک  دـندیمهف  اهنآ  دومن و  بوعرم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ناـیرج  نیا  زا  سپ  تخانـش ،  ار  اـهنآ  و  درک ، 

دندش .  لخاد  اهنآ  نایم  رد  دندیناسر و  نیملسم  هب  ار  ناشدوخ  هلجع  باتش و  اب  و  تسا ،  هدش  راکشآ 
رظتنم و  دندش ،  جراخ  هبقع  زا  باتـش  اب  و  دینک ،  تکرح  دومرف :  ربمغیپ  و  دیـسر ،  لوسر  ترـضح  تمدـخ  هفیذـح  اهنآ  نتفر  زا  دـعب 

و متخانـش ،  ار  نالف  نالف و  بکرم  درک :  ضرع  دیتخانـش ؟  ار  دارفا  نیا  امـش  هفیذـح  يا  دومرف :  مرکا  ربمغیپ  دنـسرب ،  مدرم  ات  دـندوب 
مدش .  زجاع  اهنآ  صیخشت  زا  دندوب ،  هدیشوپ  ار  دوخ  ياهتروص  مه  اهنآ  و  دوب ،  کیرات  بش  نوچ 

 ، میتسنادن ار  نانآ  دوصقم  دـنتفگ :  دـنهد ؟  ماجنا  یلمع  هچ  دنتـشاد  رظن  رد  دنتـشاد و  يدـصق  هچ  اهنیا  هک  دـیدیمهف  دومرف : ترـضح 
دندرک :  ضرع  دنزادنا ،  ریزب  هوک  زا  ارم  دننک و  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دندوب  هتفرگ  رظن  رد  تعامج  نیا  تفگ : 

دنکیم مهتم  ار  دوخ  باحـصا  دمحم  هک  دنیوگب  مدرم  مرادن  تسود  نم  دومرف :  دننزب ،  ار  اهنآ  ندرگ  مدرم  ات  دینک  رما  هَّللا !  لوسر  ای 
دینکن .  زاربا  دیریگب و  هدیدن  ار  عوضوم  نیا  امش  دومرف :  درک و  یفرعم  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  سپس  دشکیم ،  ار  اهنآ  و 
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یملع ياههناوتـسا  زا  هک  یـسلدنا  مزح  نبا  دننامه  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  تسین .  نشور  دـناهدوب  یناسک  هچ  دارفا  نیا  هک  نیا  اما 
دسیونیم : یلحملا  باتک  رد  يو  تسا .  هروآ  ار  دارفا  نیا  مان  دوریم  رامش  هب  تنس  لها 

یف ۀـبقعلا  نم  هءاقلإو  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لتق  اودارأ  مهنع  هللا  یـضر  صاـقو  یبأ  نب  دعـسو  ۀـحلطو  ناـمثعو  رمعو  رکب  اـبأ  نا 
كوبت .

خـسنو تاطوطخم  ةدع  یلع  ۀلباقمو  ۀححـصم  ۀعبط  تاحیـضوت : رکفلا ، راد  رـشان : ، 456 تافو : ص 224 ، ج 11 ، مزح ، نــبا  یلحملا ،
رکاش .  دمحم  دمحأ  خیشلا  ذاتسألا  اهققح  یتلا  ۀخسنلا  یلع  تلبوق  امک  ةدمتعم 

نآ دنتـساوخیم  دنتـشاد و  ار  ملـسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نتـشک  دـصق  صاقو ؛  یبأ  نب  دعـس  هحلط ،  ناـمثع ،  رمع ،  رکبوبا ، 
دننک .  باترپ  نییاپ  هب  كوبت  رد  ياهندرگ  زا  ار  ترضح 

نآ دنس  هلسلس  رد  عیمج  نب  هللا  دبع  نب  دیلو  دوجو  دراد ،  تیاور  هب  هک  یلاکشا  اهنت  دنکیم ،  لقن  ار  ثیدح  نیا  یتقو  مزح ،  نبا  هتبلا 
تسا .  بذک  عوضوم و  تیاور  نیا  هک  دیوگیم  اذل  تسا و 

یملع رظن  زا  مزح  نبا  رظن  هک  مینبب  ات  مینکیم  لقن  هللا  دبع  نب  دیلو  هراب  رد  ار  تنس  لها  ناگرزب  لاجر و  ملع  ياملع  رظن  اج  نیا  رد  ام 
تسا .  لوبق  لباق  هزادنا  هچ  ات  دراد و  یشزرا  هچ 

قیثوت ار  عیمج  نب  هللادبع  نب  دیلو  تنس ،  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  مینیب  یم  مینکیم ،  هعجارم  تنـس  لها  یلاجر  ياهباتک  هب  یتقو 
یملع ياههناوتسا  زا  رگید  یکی  تنس و  لها  قالطإلا  یلع  ظفاح  ینالقـسع ،  رجح  نبا  هچنانچ  دناهدناوخ ؛  هقث  قودص و  ار  وا  هدرک و 

دسیونیم : وا  هراب  رد  بیذهتلا  بیرقت  رد  تنس  لها 
قودص . ۀفوکلا  لیزن  یکملا  يرهزلا  عیمج  نب  هللا  دبع  نب  دیلولا   - 7459

 - 1415 پاچ : لاس  ۀیناثلا ، پاچ : اطع ، رداقلا  دبع  یفطـصم  قیقحتو : ۀـسارد  ، 852 تافو : ص 286 ، ج 2 ، رجح ، نبا  ، بیذهتلا بیرقت 
بیذهتو بیذهتلا  بیذهت  یلعو  فلؤملا  طخب  ۀخـسن  یلع  ۀلباقم  ۀعبط  تاحیـضوت : نانبل ، توریب ، ۀـیملعلا ، بتکلا  راد  رـشان : 1995 م ،

لامکلا . 
دسیونیم : يربکلا  تاقبطلا  رد  دعس  نبا  نینچمه  و 

ثیداحأ .  هلو  ۀقث  ناکو  مهسفنأ  نم  یعازخلا  عیمج  نب  هللا  دبع  نب  دیلولا 
توریب .  رداص ، راد  رشان : توریب ، رداص  راد  هناخپاچ : ، 230 تافو : ص 354 ، ج 6 -  دعس ، نب  دمحم  يربکلا ، تاقبطلا 

دسیونیم : شدوخ  تاقثلا  ۀفرعم  رد  یلجع  و 
ۀقث . یکم  يرهزلا  عیمج  نب  هللا  دبع  نب  دیلولا 

ةرونملا .  ۀنیدملا  رادلا ، ۀبتکم  رشان : ، 1405 پاچ : لاس  یلوألا ، پاچ : ، 261 تافو : ص 342 ، ج 2 -  یلجعلا ، ، تاقثلا ۀفرعم 
دسیونیم : وا  هراب  رد  لیدعتلا  جرجلا و  باتک  رد  يزار  زین  و 

لاق نمحرلا  دبع  ان  سأب .  هب  سیل  عیمج  نب  دیلولا  یبأ : لاق  لاق  یلإ  بتک  امیف  لبنح  نب  دمحم  نب  دمحأ  نب  هللا  دـبع  ان  نمحرلا  دـبع  ان 
عیمج نب  دیلولا  نع  یبأ  لئـس  لاق  نمحرلا  دبع  ان  ۀقث .  عیمج  نبا  دـیلولا  لاق : هنأ  نیعم  نب  ییحی  نع  روصنم  نب  قاحـسإ  نع  یبأ  هرکذ 

هب . سأب  ال  لاقف : عیمج  نب  دیلولا  نع  ۀعرز  ابأ  تلأس  لاق  نمحرلا  دبع  ان  ثیدحلا .  حلاص  لاقف :
ةرئاد سلجم  ۀــعبطم  هناـخپاچ : 1952 م ،  - 1371 پاچ : لاـس  یلوـألا ، پاـچ : ، 327 تاـفو : ص 8 ، ج 9 ، يزارلا ، ، لیدــعتلاو حرجلا 

 ) یلیرپوک یف  ۀظوفحملا  ۀخسنلا  نع  تاحیضوت : توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  رشان : دنهلا ، نکدلا ، دابآ  ردیحب  ۀینامثعلا ، فراعملا 
ۀیرصملا بتکلا  راد  ۀبتکم  یف  ۀظوفحملا  ۀخسنلا  نعو  مقر 1427 ) تحت  الم (  دارم  ۀبتکم  یف  ۀظوفحملا  ۀخـسنلا  نعو  مقر 278 ) تحت 

مقر 892 . ) تحت  ) 
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دسیونیم : لامکلا  بیذهت  رد  يزم  و 
لاق کلذـکو  ۀـقث . نیعم : نب  ییحی  نع  روصنم ، نب  قاحـسإ  لاقو  سأب .  هب  سیل  دواد : وبأو  هیبأ ، نع  لبنح  نب  دـمحأ  نب  هللا  دـبع  لاـق 

ثیدحلا . حلاص  متاح : وبأ  لاقو  هب  سأب  ال  ۀعرز : وبأ  لاقو  یلجعلا 
، ۀعبارلا پاچ : فورعم ، داوع  راشب  روتکدلا  قیلعتو : طبـضو  قیقحت  قیقحت : ، 742 تافو : ص 36 – 37 ، ج 31 ، يزملا ، ، لامکلا بیذهت 

نانبل . توریب ، ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  رشان : 1985 م ،  - 1406 پاچ : لاس 
دسیونیم : عیمج  نب  دیلو  هراب  رد  لادتعالا  نازیم  رد  تنس  لها  لاجر  ياملع  نیرتگرزب  زا  یبهذ  و 

ثیدحلا . حلاص  متاح : وبأ  لاقو  سأب . هب  سیل  ۀعرز : وبأو  دمحأ  لاقو  یلجعلاو . نیعم ، نبا  هقثو 
: رشان 1963 م ،  - 1382 پاچ : لاس  یلوألا ، پاچ : يواجبلا ، دمحم  یلع  قیقحت : ، 748 تافو : ص 337 ، ج 4 ، یبهذلا ، لادتعالا ، نازیم 

نانبل .  توریب –  رشنلاو -  ۀعابطلل  ۀفرعملا  راد 
راب کی  تسا : هدرک  لقن  تیاور  عیمج  نب  هللا  دبع  نب  دـیلو  زا  راب  ود  ملـسم  حیحـص  رد  يروباشین  ملـسم  هکنیا  رتمهم  اهنیا  مه ? زا  و 

دهدیم ناشن  نیا  و  مهماکحا . نیقفانملا و  تافص  باتک  رد  ص 123  رد ج8 ، رگید  راب  و  دهعلاب ، ءافولا  باب  لیذ  ص 177  دلج 5 ، رد 
دیلو دهاوخب  یـسک  رگا  و  درکیم . لقن  دیابن  هنرگ  دنکیم و  لقن  ثیدـح  وا  زا  هک  تسا  هدوب  قثوم  ناشیا  رظن  زا  هللا  دـبع  نب  دـیلو  هک 

درادرب . ملسم  حیحص  باتک  زا  زین  ار  حیحص  مان  دیاب  دنک ، فیعضت  ار  هللادبع  نب 
تسا .  هحیحص  الماک  زین  تیاور  نیا  نآ  عبت  هب  تسا و  هقث  عیمج  نب  هللا  دبع  نب  دیلو  هجیتن  رد 

مزح نبا  نخس  میتساوخیم  طقف  ام  میرادن  يراک  هن ،  ای  دناهتـشاد  تکرـش  رورت  نیا  رد  اهنآ  هک  بلطم  نیا  مقـس  تحـص و  هب  ام  هتبلا 
مینک .  یسررب  دقن و  یملع  رظن  زا  ار  یسلدنا 

هب لقن و  ار  یتیاور  نینچ  یـسلدنا  مزح  نبا  ارچ  هک  دـنهد  باوج  بلطم  نیا  زا  دـیاب  هک  دنتـسه  تنـس  لها  ياملع  نیا  تقیقح  رد  سپ 
. تسا هدرک  در  ار  نآ  هناملاع  ریغ  تروص 

یعقاو تنس  لها  نایعیش  مراهچ :  شخب 

یعقاو تنس  لها  نایعیش  مراهچ :  شخب 

( هلظ ماد  يدابآ  ءایض  هللا  تیآ  راوگرزب  ملاع  )
میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

نب تجحلا  انالوم  مظعالا  هللا  ۀیقب  امّیس  نیرهاطلا ,  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  انهلا  بیبح  انیبن و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
ّلجوزع هللادعو  يذلا  يدهملا  یلع  مالسلا   , نیدلا موی  مایق  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  تنعل  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا 

نینموملا  دعولا  هب  زجنی  هل و  نکمی  الدع و  اطسق و  ضرالا  هب  ألمی  ثعشلا و  هب  ّملی  ملکلا و  هب  عمجی  نا  ممالا  هب 
نیا تسا  عّیشت  بتکم  یساسا  یلصا و  هیاپ ي  نیلقث  ثیدح  مکحم  حیرص و  لولدم  رب  انب  نآرق  زا  سپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلأسم ي 

لقادح میهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ادیدش  ار  نآرق  هک  هنوگ  نامه  دنک  ادیپ  خوسر  زیزع  نآرق  دننامه  هعیش  مدرم  ياهلد  رد  دیاب  ثیدح 
لوسر مالک  دراد  يدیلک  شقن  ام  يارب  فیرش  ثیدح  نیا  اریز  میهد  رارق  تقد  هجوت و  دروم  ار  نیلقث  فیرـش  ثیدح  نآ  هزادنا ي  هب 

 . دوش هداد  رارق  زیزع  نآرق  رانک  رد  مود  لصا  ناونع  هب  دیاب  تسا  یحو  هکنآ  لیلدب  هللا 
دننام تسا  هزجعم  یحو  یهاگ  یهتنم  درادـن  دوجو  يدـیدرت  تسا  یحو  ترـضح  نآ  ثیدـح  رگید  ترابع  هب  ربمایپ و  مالک  هکنیا  رد 

: دیامرف یم  هتشاذگ و  هّحص  نیا  رب  دوخ  فیرش  نآرق  هچنانچ  تسا  یحو  لاح  ره  هب  یلو  دسر  یمن  زاجعا  هلحرم ي  رب  یهاگ  نآرق و 
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(53  / مجن  « ) یحوی یحو  ّالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  «و 
« تسا هدیسر  يو  هب  شراگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  یحو  دیوگ  یم  هچ  ره  هکلب  دیوگ  یمن  نخس  سفن  ياوه  هب  ربمایپ  »

نیلقث فیرش  ثیدح  هرابرد  ینخس 

شا یمومهفم  راب  هب  دوش و  رارکت  دوش  يرتشیب  هجوت  نآ  هب  هک  تسا  نآ  ام  فده  دیا  هدینـش  رایـسب  ار  ثیدح  نیا  هک  تسین  يدـیدرت 
فدـه و اهنت  مالـسا  یمارگربمایپ  ایآ  هدوب ؟  هچ  نخـس  نیازا  ناشکرابم  رظن  ادـخ  لوسر  دوش  نشور  اتدوشب  یفاـک  تقد  تیاـنع و  زین 

یگدنز یـساسا  لئاسم  میهفت  رون و  هب  ناسنا  تیاده  يارب  ییاهنت  هب  نآرق  هکنیا  ای  سب و  دوب و  نآرق  غالبا  شا  یهلا  نیگنـس  هفیظو ي 
؟ تسین یفاک  وا  هتسیاش  حیحص و  یگدنز  تداعس و  هب  ناسنا  ندناسر  يارب  هجیتن  رد  وا و 

دوب بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  هتـسیاش  میظع و  رایـسب  تیعقوم  ندرک  نشور  اـهنیا  همه ي  زا  شیب  ترـضح  نآ  رظن  مییوگب :  رگا 
 . میا هتفگن  قارغا 

لها قرط  زا  اهنت   ] تسا هدـش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  ینـس ) هعیـش و   ) نیقیرف قیرط  زا  رتاوت  قوف  هکلب  رتاوت  ّدـحب  نیلقث  فیرـش  ثیدـح 
[ دنا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  ادخ  لوسر  باحصا  زا  نت  ود  تسیب و  دودح  رد  تنس 

زا دایز  رایسب  قرط  زا  اهنآ  نیخّروم و ....  نیرّسفم و  ءاهقف و  زا  معا  تنـس  لها  ياملع  ثیدح و  ظاّفح  ناگرزب  هعیـش  رب  هوالع  هصالخ 
الف ادبا , يدعب  اّولـضت  نل  امهب  متکـسمت  نا  ام  یترتع ,  هللا و  باتک   : نیلقّثلا مکیف  كرات  ّینا  دومرف « : هک  دـنا  هدرک  تیاور  ادـخ  لوسر 
ّیلع ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امهنا  ینئبنا  ریبخلا  فیطّللا  نا  مکنم و  ملعا  مّهناف  مهومّلعت  اوکلهتف و ال  مهنعاورـصقت  و ال  اوکلهتف ,  مهومدقتت 

ضوحلا » 
دنا هدرک  تیاور  زین  تنـس  لها  هدربمان  ظافح  مالعا و  نآ  ظافلا  رد  يدایز  مک و  اب  ار  ثیدـح  نیا  لامعلا ج 1 ص 185 و186 و  زنک  ]

یقهیب ظفاح  حیحصلا ج 7 ص122 و123 /  عماج  رد  يریشق  جاجح  نب  ملسم  ظفاح  ننس ج 2 ص 431 و 432 /  رد  یمراد  ظفاح  لثم : 
 / بلاط ص236 یبا  نب  یلع  بقانم  رد  یعفاش  یلـالج  یلزاـغم  نبا  ظـفاح  ج7 ص 30 و 31 /  و 149 .  ص 148  يربک ج 2  ننـس  رد 

 [ صاوخلا ص322 و 323 هرکذت  رد  يزوج  نب  طبس  هنسلا ج2 ص202 /  حیباصمرد  يوغب  اّرف  نبا  ظفاح 
تسا نم  ترتع  تیب و  لها  یکی  نآ  )و  ادخ باتک   ) نآرق یکی   : مراذگ یم  اجب  دوخ  زا  ردقنارگ  نیگنـس و  تناما  ود  امـش  نایم  رد  نم 
یـشیپ نآزا  دـیتفا  یمن  یهارمگو  تلالـض  هب  زگره  نم  زا  سپ  دـیهد  رارق  مکاـح  دوخ  ناـیم  رد  ار  اـهنآ  ودـینزب  گـنچ  ود  نآ  هب  رگا 
دنتـسه امـش  زا  ملعا  اهنآ  هک  دـیهدن  دای  اهنآ  هب  يزیچ  دـیوش  یم  كـاله  زاـب  هک  دـینامن  بقع  نآ  زا  ودـیوش  یم  كـاله  هک  دـیریگن 

 . دنوش قحلم  نم  هب  رثوک  ضوح  رانکرد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  ود  نآ  هک  هداد  ربخ  نم  رب  ریبخ  میکح و  دنوادخ 
هب درادن  دوجو  يدیدرت  نیرتمک  نآ  ّتیجح  رد  هدش و  رداص  ادخ  لوسر  سّدقم  تحاس  زا  نآرق  دننامه  هک  ثیدـح  نیا  دـییامرف  ّتقد 
 ، چیه هک  تسین  تیاده  دیفم  ییاهنت  هب  مادکره  تسا  ترتع  نآرق و  ود  نآ  تسا و  هدرک  یفرعم  زیچود  ار  تّما  تیاده  مامت  تحارص 

. دوش یم  مه  تلالض  بجوم  تفگ  ناوت  یم  هکلب 

نآرق طورشم  یشخب  افش 

 : تسا هدمآ  هفیرش  هیآ  نیارد  هچنانچ  دراد  یشخب  افش  ّتیصاخ  هک  تسا  نآ  يایوگ  دوخ  نآرق 
هدوب اهیورجک  تافارحنا و  زا  نینموم  شخب  افش  هک  میداتـسرف  ورف  نآرق  تایآ  زا  يزیچ  ام   « ) همحر ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لّزنن  و  » 

[ 17/ ءارسا  .( ] تسا یهلا  لضف  تمحر و  يریگ  ارف  ثعاب 
مالـسا نامیا  زا  نآرق  روظنم  تسا و  شخبافـش  نینموم  يارب  هک  تسا  نشور  یـسک ؟  هچ  يارب  یلو  تسا  شخب  افـش  هک  تسا  تسرد 
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نیموصعم دالوا  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  يالو  لیذ  هب  ندز  گنچ  ندروآ و  نامیا  نآ  فده  هکلب  تسین  يرهاظ 
 . دشاب یم  وا 

 , تراسخ زج  شخبافـش ،  نآرق  نیمه  هاگنآ  دـنیامن  نییبت  ریـسفت و  ناـگناگیب  نیملاـظ و  ار ,  شخب  افـش  نآرق  دوش  رارق  رگا  نیارباـنب 
. دهد یمن  سپ  دوخ  زا  يزیچ  یتخبدب  ضرم و  تلالض , 

[17/ ءارسا ( ] دنک یمن  هدافا  يزیچ  تراسخ  زج  نیملاظ  يارب  نآرق  « ) اراسخ ّالا  نیملاظلا  دیزی  و ال  » 

؟ دنتسه یناسک  هچ  نیملاظ 

ربمایپ تیب  لها  تیالو  تماما و  لباقمرد  میلست  رس  اما  دننز  یم  مالـسا  زا  مد  رهاظ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هفیرـش  هیآ  رد  نیملاظ  زا  دارم 
 . دنروآ یمن  دورف 

يارب نم  هک  دنک  یم  يّدحت  نینچ  دوخ  نآرق  اریز  تسا  رابنایز  تسین و  شخب  افش  درادن ,  یعفن  شامق  نیا  زا  یـصاخشا  لاح  هب  نآرق 
يوراد دننامه  ناراکمتس  هب  تبسن  اریز  مرابنایز  نیملاظ  يارب  مبیبط و  رانکرد  ییوراد  نینموم  هب  تبسن  نوچ  مشخب ،  افش  امـش  نینموم 

 ، مبیبط نودب 

تسا نیمه  مه  لقع  مکح 

تسا ؟ رابنایز  ییاهنت  هب  نآرق  ارچ 
تیاده باتک  یتیبرت و  باتک  هک  فیرـش  نآرق  دراد  رّـسفم  هب  زاین  امتح  تسا  ییوگ  یّلک  شکبـس  هک  یتیبرت  باتک  کی  تسا  یهیدب 

باتک نیا  دناوتب  ات  اطخ  زا  نوصم  صّصختم  سانشراک  ینعی  موصعم ,  نّیبم  مه  نآ  دراد  نّیبم  هب  زاین  تسا  ییوگ  یّلک  شکبس  تسا و 
. دیامن نییبت  ریسفت و  ار 

؟ دنناد یم  یناسک  هچ  ار  نآرق  نطاب  رهاظ و 

ادخ لوسر  يایصوا  زج  ءایصوالا ( » ریغ  هنطاب  هرهاظ و  هّلک  نآرقلا  عیمج  هدنع  یعدی  نا  دحا  عیطتـسی  ام  دومرف « : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
راونالاراحب ج92ص 88] ( ] تسوا شیپ  رد  نآ  نطاب  رهظ و  زا  معا  نآرق  مولع  همه  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن  سک  چیه 

: دومرف زین  و 
 « ءیش یف  اهرخآ  ءیش و  یف  اهطسوا  ءیش و  یف  اهلّوا  لزنت  هیآلا  ّنا  نآرقلا  ریسفت  نم  لاجرلا  لوقع  نم  دعبا  ءیش  سیل  » 

رگید و زیچ  هرابرد  شطسو  يزیچ و  هرابرد  شلوا  تسا  نکمم  هیآ  کی  اریز  تسین  نآرقریسفت  زا  رترود  مدرم  ياه  لقع  زا  زیچ  چیه  )
( دشاب هدش  لزان  ود  نآ  ریغ  يزیچ  هرابرد  شرخآ 

یم شلابند  هب  دعب  درادرب  نآ  زار  زا  هدرپ  دنادب و  ار  ادخ  باتک  هدیچیپ  ناهن و  زومر  رارـسا و  هک  دـیآ  یم  رب  یـسک  ره  تردـق  زا  رگم 
: دیامرف

هیلهاجلا  دالیم  نم  اریهطت »  مکرّهطی  تیبلا و  لها  سجّرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  » 
كاپ و لهج  شیاز  زا  ار  امش  هدودز و  ربمایپ  تیب  لها  امـش  زا  ار  ّکش  هانگ و  لهج و  كرـش و  يدیلپ  دهاوخ  یم  ادخ  هک  یتسرد  هب  )

 .( دیامن هزیکاپ 
تیارد و لضف و  عبنم  تمحر و  يایرد  رد  هتفای  لکـشت  دـنملع و  دولوم  رود و  هب  لهج  شیاز  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  اهنت  نیرهاـط  همئا 

دنزادرپ شنیرفآ  هاگتسد  زومر  رارسا و  نارکیب  سونایقا  نآ  نآرق ،  نییبت  ریسفت و  هب  نآرق  رّـسفم  نّیبم و  ناونع  هب  دیاب  اهنآ  اهنت  دنتفرعم 
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 . دنشاب امنهار  دیامن  یم  نیمضت  ییاهن  فده  هب  ار  وا  ندناسر  هک  یهار  هب  ار  مالسا  تّما  و 

موصعم نیبم  هب  ادخ  لوسر  تّنس  زاین 

راتفر راتفگ و  ادخ  لوسر  ّتنس  تسا .  روط  نیمه  زین  ادخ  لوسر  فیرش  ّتنـس  هکلب  دراد  زاین  موصعم  نّیبم  هب  دیجم  نآرق  اهنت  هن  الاح 
 . تسا تّجح  ترضح  نآ  راتفگ  نوچمه  زین  ادخ  لوسر  لمع  راتفر و  دریگ ,  یم  رب  رد  ار  ربمایپ  لمع  و 

نآ زا  ار  امش  هچنآ  ره  زا  دیریگب و  دنک  یم  رما  نادب  ار  امش  ادخ  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  « ) اوهتناف هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسّرلا  مکاتآ  ام  » 
[59 رشح /  ( ] دیئوج يرود  دراد  یم  زاب 

هچ اجکرد  ربمایپ  هکدیوگب  دناوت  یم  یـسک  هچ  اّما  تسا  تّجح  ادـخ  لوسر  راتفگ  راتفر و  تفگ  ناوت  یم  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  دانتـسا  اب 
. ؟  سب تسا و  نیمه  هللا  لوسر  ّتنس  هک  شراتفگ  مه  دوش و  نشور  ام  يارب  شراتفر  مه  بیترت  نیدب  ات  هدرکراک ؟  هچ  و  هتفگ ؟

؟ دنتسه تنس  لها  یتسار  هب  اه  ینس  ایآ 

هتفرگ یسک  هچ  زا  اجکزا و  ار  ربمایپ  ّتنس  اهنیا  هچ ؟  ینعی  ّتنـس  دنیوگب  دنناوت  یم  ایآ  میتسه  ّتنـس  لها  ام  دنیوگ  یم  اه  یّنـس  هکنیا 
نامثع رکب و  وبا  زا  دنا  هدز  اج  ربمایپ  ّتنس  ياجب  هتفرگ و  ار  یعفاشو  هفینح  وبا  ياهراوخـشن  اهنیا  ؟  دنا هدوب  ربمایپ  دوخ  اب  اهنیا  ایآ  دنا ؟
دندوب انـشآ  نآ  ياهفدهو  اه  هزیگنا  ترـضح و  نآ  راتفگو  راتفر  هب  ادخ  لوسر  تیب  لها  اهنت  هکیتروص  رد  دنا  هدینـش  امهیلع  هللا  تنعل 

دوخ و ياه  سوه  يوه و  اه و  هتـساوخ  ارثکا  ناگدربمان  اریز  درادـن  شزرا  يزیـشپ  دوش  تیاور  ناشیا  قیرط  ریغ  زا  هک  یتّنـس  نیارباـنب 
تیاور ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  تروصب  دوب  هدـنکنرب  تخر  ناشدوجو  قامعا  زا  زونه  هک  ار  ّتیلهاج  موسر  بادآزا و  اـی  رایـسب  اـنایحا 

 . تسین ادخ  لوسر  راتفگ  رادرک و  زا  یمهم  زیچ  يایوگ  هک  دنا  هتخادرپ  هتخاس و  ینوجعم  اهنیا  عومجم  زا  هدرک و 
هدرک راک  هچ  ربمایپ  دیوگب : دیاب  موصعم  دراد  موصعم  لقان  نّیبم و  هب  یمربم  زاین  زین  ادخ  لوسر  ّتنس  دوخ  نآرق ,  زا  هتـشذگ   : هصالخ

 . بدنج نب  هرمس  هریرهوبا و  شامق  زا  یصاخشا  هن  تسا ؟  هتفگ  هچو   ؟

هریرهوبا تیاور  اب  ادخ  لوسر  زا  نینموملاریما  تیاور  هسیاقم 

تـسا هتـسویپ  ودـب  هدروآ و  نامیا  ترـضح  نآ  هب  همه  زا  لّوا  هدرک و  يرپس  ادـخ  لوسر  رانک  رد  ار  شرمع  تاقوا  مامت  هک  یـسک  ایآ 
ّتنس تیاور  یگتـسیاش  شموصعم  نادنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ینعی  تسا  هدش  ادج  ترـضح  نآزا  هک  یـسک  نیرخآو 
زونه هدوشگن و  ردام  يور  هب  مشچ  زونه  هک  تدالو  لوا  هظحل  نامه  زا  یلع  نینموملاریما  ترـضح  نارگید ؟  ای  دـنراد  ار  ادـخ  لوسر 
ملاع لامج  هب  مشچ  راب  نیلوا  يارب  هتخادـنا و  ربمایپ  تفوطع  رهم و  زا  هدـنکآ  شوغآ  هب  ار  دوخ  دوب  هتفرگن  ناهد  هب  ار  شردام  ناتـسپ 

ریزارس شناهد  هب  ربمایپ  نیرفآ  هزجعم  ناتـشگنا  رـس  زا  شتمظع  اب  یگدنز  عولط  رد  ار  شیاذغ  نیلوا  دیاشگ و  یم  ترـضح  نآ  يارآ 
تشاذگ و رـس  تشپ  ار  شدشر  لحارم  هدـش و  تیبرت  ادـخ  ربمایپ  ناماد  رد  هدوب و  ربمایپ  رانک  رد  شا  یگدـنز  زاغآ  نامه  زا  دوش  یم 

هغالبلا جـهن  رد  دوخ  هک  هنوگناـمه  تسا  هدوب  ادـخ  ربماـیپ  هارمه  زور  بش و  رـضح  رد  رفـس و  رد  شرمع  تاـقوا  ماـمت  رد  مه  اهدـعب 
هدومرف : 

كدوک هک  ارم  هینمقلی ( »  ّمث  یّـشلا ء  غضمی  ناک  و  هشارف ,  یف  ینفنکی  و  هردـص ,  یلا  ینّمـضی  ناک   , دـیلو انأ  هرجح و  یف  ینعـضو  » 
ناـهدر تسخن د  ار  اذـغ  دینابـسچ  یم  دوخ  هنیـس ي  هب  هدـیناباوخ و  دوخ  راـنکر  شرتـسب د  رد  تفرگ و  شنماد  هب  مدوبن  شیب  يدازون 

 .( تشاذگ یم  نم  ناهد  رد  سپس  هدرک و  مرن  هدیوج و  دوخ 
یم ارحـص  هب  متفر  یم  هار  شلابند  هب  دورب  هار  شردام  لابند  هب  هراومه  هک  رتش  هچب  دننامه  و   « ) هّمأ رثأ  لیـصفلا  عاّبتإ  هعّبتأ  تنک  دقل  »
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هلاسّرلا و یحولا و  رون  يرأ  دـید « , ). یمن  ار  وا  یـسک  نم  زج  هک  ییاج  مدوب  شلابند  هب  دـمآ  یم  هناخ  هب  مدرک  یم  لاـبند  ار  وا  تفر 
یم مامـشتسا  ار  توبن  رطع  مدـید و  یم  ار  تلاسر  یحو و  رون  دوبن  یهار  نادـب  ار  یـسک  نم  زج  هک  زار  تولخ  رد   « ) هوبّنلا حـیر  ّمشأ 

وت مونش  یم  نم  هک  ار  هچ  ره   « ) يرأ ام  يرت  عمـسأ و  ام  عمـست  ّکنا  دومرف « :  نم  هب  باطخ  مدینـش  ار  یحو  يادص  هک  یتقو  مدرک و 
نم ریزو  هکلب  یتسین  ربمایپ  وت  یلو  « ) ریزول کّنکل  ّیبنب و  تسل  ّکنأ  ّالإ  ینیب « , )  یم  زین  وت  منیب  یم  نم  هک  ار  هچره  يونـش و  یم  مه 

[ هعصاق هبطخ  هب  فورعم  هبطخ 192  هغالبلا  جهن   ( ] یتسه
وا هدوب  ربماـیپ  اـب  شرمع  هظحل  نیرخآ  اـت  هتفرگ  یکدوـک  زا  رـضح  رد  رفـس  رد  شرمع  نارود  ماـمت  رد  هک  یـسک  اـیآ  باـسح  نیا  اـب 

مادـک ساسا  رب  اهنیا  هفینحوبا ؟  ای  و  بدـنج ؟  نب  هرمـس  هریرهوبا و  اـی  دـنک  تیاور  یمالـسا  تما  يارب  ار  ربماـیپ  راـتفگ  رادرکدـیاب و 
ناگناوید زج  یسک  ایآ  دنیامن ؟  یم  ریـسفت  نیببت و  ار  فیرـش  نآرق  دننز و  یم  ادخ  لوسر  تنـس  لقن  هب  تسد  یگتـسیاش  تیحالص و 
ياهحانج تمدـخرد  غورد  سیلدـت و  اب  اهنیا  دـننک ؟ یم  يوریپ  یـصاخشا  نینچ  زا  دـنهد  یم  رارق  یـسک  ره  رایتخا  رد  ار  ناشرکف  هک 

هراچیب مدرم  دروخ  هب  هتخادرپ و  هتخاس و  تنـس  مان  هب  يروآ  عّوهت  نوجعم  ناشنارورـس  دوخ و  تالیامت  هعومجم  زا  نارتوهـش  یـسایس 
دنا ؟ هداد 

اب نینموملاریما  زا  هدـش  تیاور  ثیداـحا  هسیاـقم و  اـب  هطبار  رد  ننـست  لـها  زا  هدیـشک  تمحز  ققحم  کـی  عّبتت  هجیتـن  دراد  اـج  نونکا 
 : مناسرب مرتحم  ناگدنونش  ضرع  هب  هدیسر  يروآ  تحب  تفگش و  هجیتن  هب  رذگهر  نیا  زا  هک  ار  هریرهوبا  زا  هدش  تیاور  ثیداحا 

هک یثیداحا  رامـش  ثیدـح و  ( 586  ) هدرک تیاور  ادـخ  لوسر  زا  یلع  ترـضح  هک  یثیداـحا  هیلک  تنـس  لـها  رادـنپ  هب  دـیوگ :  یم  وا 
 . تسا ثیدح  ( 5374  ) هدرک تیاور  ترضح  نآ  زا  هریرهوبا 

هدینش ادخ  لوسر  زا  هک  یثیداحا  تدم  نیا  رد  هدوب و  راوگرزب  ربمایپ  رانک  رد  مامت  لاس  راهچ  یـس و  تدم  نینموملاریما  دیوگیم :  دعب 
نآ رتشیب  هام  هدزون  هدروآ و  مالسا  هدش و  بایفرش  ترضح  نآ  روضح  هب  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  هک  هریرهوبا  اما  تسا  ثیدح  تسا 586 

ماما دوش  صخشم  هکنیا  يارب  الاح  تسا  ثیدح  هدینش 5374  مرکا  ربمایپ  زا  تدم  نیا  رد  هک  یثیداحا  دادعت  هدرکن  كرد  ار  ترـضح 
نآ گنتاگنت  یگدنز  لاس  راهچ  یس و  ياهزور  دادعت  هک  هب 12036  ار  ثیدح  ( 586  ) هدینـش ادخ  لوسر  زا  ثیدح  دنچ  زور  ره  یلع 
ره رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  مینک  یم  میـسقت  هدمآ  تسدب  زا 34×354=12036 هدوب و  ادخ  لوسر  رانک  رد  ترـضح 
هک ددع 30  رد  هدوب  ادخ  لوسر  تمدـخ  رد  هریرهوبا  هک  ییاههام  دادـعت  برـض 19  اب  تسا و  هدینـش  ربمایپ  زا  ثیدح  کی  زور  تسیب 

ار ربمایپ  روضح  كرد  تسا  هتـسناوت  زور  داتفه  دـصناپ و  طـقف  شرمع  ماـمت  رد  وا  هک  دوش  یم  هجیتن  تسا  هاـم  کـی  ياـهزور  دادـعت 
كرد ار  ربمایپ  رـضح  وا  هک  تسا  ییاهزور  دادعت  هک  داتفه  دـصناپ و  رب  تسا  ربمایپ  زا  وا  تایاور  دادـعت  هک  ار  رگا 5374  الاح   ، دیامن

!!! . تسا هدینش  ادخ  لوسر  زا  ثیدح  هد  زور  ره  رد  هریرهوبا  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  مینک  میسقت  هدرک 
هب هجوت  اب  دـنا ,  هدینـش  ربمایپ  زا  ثیدـح  هد  زور  ره  هریرهوبا  ثیدـح و  کی  زور  تسیب  ره  نینموملاریما  هک  مینیب  یم  تریح  لاـمک  اـب 

الوصا نوچ  تسا  یندرکن  رواب  بیجع و  یلیخ  عوضوم  نیا  دـنا  هدرک  كرد  ار  ادـخ  لوسر  روضح  رفن  ود  نیا  زا  مادـک  ره  هک  یتدـم 
نآ اـب  هریرهوبا  ثیدـح و  کـی  زور  تسیب  ره  ادـخ  لوـسر  زا  هدافتـسا  هب  شدـیدش  عـلو  نآ  اـب  نینموـملاریما  هک  درک  رواـب  ناوـت  یمن 

ياـملع تاور و  ارچ  ـالاح  دـشاب ,  هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  ثیدـح  تسیب  زور  ود  ره  یگزوـیرد  یتـسرپ و  مکـش  رد  قرغ  یـشوگیزاب و 
دنا ؟  هدروآرد  لکش  نیا  هب  ار  هلأسم  تنس  لها  ثیدح 

 : تسا قح  نامتک  سیلدت و  غورد و  اهنآ  راک  ساسا  اریز  تسا  مولعم 
نآ رب  لطاب  نداد  رارق  شوپ  رـس  اب  دـیراد  قح  هب  نیقی  ملع  امـش  هکیلاح  رد   « ) نوملعت متنأ  ّقحلا و  اومتکت  لـطابلاب و  ّقحلا  اوسبلت  ـال  » 

[42/ هرقب هروس   ( ] دیرادن هگن  هدیشوپ  مدرم  زا  ار  نآ  ,
, هعقاو جالع  ددـص  رد  هدـش و  هجوتم  دوب  هدروآ  راـب  هب  هک  یلاوئـس  رد  دوخ  حاـضتفا  هب  هریرهوبا  هک  نآ  اـهنیا  همه  زا  رت  زیگنا  تفگش 
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ترابع هب  دنک و  عناق  ار  وا  تیاور  رد  طارفا  هب  نیـضرتعم  بیترت  نیا  هب  رگم  ات  تسا  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  ار  نآو  هتخاس  یثیدح 
نیدب هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  هتخاس و  دوخ  یلامتسام  يارب  هک  یثیدح  فّسأت . !!!  یهز  ياج  دلامب ,  ناشرس  هب  هریـش  رگید 

 : تسا بیترت 
. مشاب هتفگن  ار  نآ  نم  هچرگ  دیریذپب  نم  ثیدح  ناونع  هب  ار  نآ  دشابن  دب  شرهاظ  هکیتروص  رد  دوش  تیاور  نم  زا  هچنآ  ره 

زا حیحـص  دانـسا  هب  هک  تسا  یثیدـح  اب  نآ  دـیدش  ّداـضت  دراد  یم  او  یتفگـش  هب  ار  هدنونـش  دراد و  دوجو  تیاور  نیا  رد  هک  يا  هتکن 
 : دندومرف ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  ادخ  لوسر 

هب نم  زا  سپ  نانآ  دادعت  دنتـسین و  مک  دـندنب  یم  نم  هب  غورد  هب  ینانخـس  هک  ینایوگغورد  متایح  دـیق  رد  نم  زونه  هکیلاح  رد  نونکا 
نم هدعقم  اّوبتیلف  هلقا  مل  ام  ّیلع  لقی  نم   : » دـیروخن ار  يرتفم  نایوگ  غورد  نیا  لوگ  دیـشاب و  رایـشوه  سپدـش  دـهاوخ  رتدایز  بتارم 

( دوب دهاوخ  منهج  شتآ  زا  رپ  وا  هاگیاج  تمایق  زور  رد  ما  هتفگن  ار  نآ  نم  هک  ددنبب  نم  رب  يزیچ  غورد  هب  سکره   « ) راّنلا
رانک رد  تقیقح  قح و  هارهاـش  هب  ناملـسم  مدرم  تیادـه  روظنم  هب  ار  یلع  نینموملاریما  هک  دنتـشاد  یم  لوذـبم  غیلب  یعـس  ادـخ  لوسر 

یتصرف ره  زا  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دنراپسب و  ترضح  نآ  تیافک  اب  تسد  هب  ار  تنس  باتک و  مامز  هداد و  رارق  ّتنس  رانک  رد  نآرق و 
 . دندومرف یم  هدافتسا  شنیرهاط  دالوا  وا و  تیالو  تبحم و  هیصوت ي  يارب 

هتسیاش و ناگدننک  نییبت  نارّـسفم و  اهنت  ناونع  هب  ار  شنادنزرف  زا  نیرهاط  دالوا  نینموملاریما و  لاعتم  راگدرورپ  روتـسد  هب  ادخ  لوسر 
 : دندومرف یم  یفرعم  مزال  طیارش  ياراد 

لها تّدوم  تبحم و  زج  یـشاداپ  تلاسر  يادا  لباقم  رد  امـش  زا  نم  ربمایپ  يا  وگب   « ) یبرقلا یف  تدوملا  الا  ارجأ  هیلع  مکلأسأ  لـق ال  » 
 ( . مهاوخ یمن  ار  مدوخ  تیب 

نانآ اب  ینمـشد  زا  میراد و  یم  تسود  ار  ادخ  لوسر  تیب  لها  زین  ام  هک  دنا  یعدم  هداد و  رارق  دوخ  زیواتـسد  ار  هیآ  نیا  زین  تنـس  لها 
 : هتفگ هنیمز  نیا  رد  یعفاش  تسا ،  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  تلاسر  رجا  نانآ  ّتبحم  نوچ  مینک  یم  يراددوخ  ادیکا 

مکّبح  هللا  لوسر  تیب  لها  ای 
هلزنأ نآرقلا  یف  هللا  نم  ضرف 

مکنأ  ردقلا  میظع  یف  مکافک 
هل  ةالص  مکیلع ال  ّلصی  مل  نم 

هّدوملا ج2ص117] عیبانی  ]
 . تسا بجاو  یناملسم  ره  يارب  هدش  لزان  وا  فرط  زا  هک  نآرق  رد  راگدرورپ  فرط  زا  امش  تبحم  ادخ  لوسر  تیب  لها  يا 

دوش . یم  لطاب  شزامن  دتسرفن  تاولص  امش  رب  زامن  رد  یسک  ره  هک  سب  نیمه  امش  ماقم  تمظع  رد 
 : دیوگ یم  زین  و 

مهب  تبهذ  دق  سانلا  تیار  اّمل  و 
لهجلا یغلا و  رحبا  یف  مهبهاذم 

هاجنلا  نفس  یف  هللا  مسا  یلع  تبکر 
لسرلا متاخ  یفطصملا  تیب  لها  مه  و 
مهئالو  لبح  هللا  لبح  تکسما  و 

لبحلاب کسمتلا  اب  انرما  دق  امک 
لها هک  تاجن  ياه  یتشک  رب  راوس  راوس  ادخ  یمان  هب  نم  درب  یم  ورف  تلالـض  لهج و  يایرد  رد  ناشبهاذم  ار  مدرم  مدید  هک  یماگنه 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 801 

http://www.ghaemiyeh.com


روتـسد نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب  اهنآ  تیالو  هتـشر  نامه  هکادخ  نامـسیر  زا  هدش و  راوس  دنتـسه  ناربمایپ  متاخ  ادـخ  لوسر  تیب 
[103 نارمع / لآ  هروس  اعیمج [ »  هللا  لبحب  اومصتعاو   » هدمآ

مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  رب  دیکأت  زا  وا  لوسر  ادخ و  فده 
ادـخ لوسر  فدـه  روظنم و  اهنت  تبحم  هنافـسأتم  یلو  دـنراد ،  لوبق  ار  اهنآ  یتسود  تیب و  لها  يالو  دوخ  ياعدا  هب  تنـس  لها  هچرگ 

و هداد ،  رارق  وگلا  ار  نانآ  هتفر و  اهنآ  فرط  هب  ناناملـسم  هک  دوب  نآ  شفده  تیب  لها  یتسود  تیالو و  رب  قیوشت  زا  مرکا  ربمایپ  دوبن ، 
زا ار  دوخ  نید  لمع ،  رد  یلو  میراد  تسود  ار  یلع  لآ  یلع و  دـنیوگ :  یم  تنـس  لها  هکنیا  یلو  دـنریگب  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  ملاـعم 
هک دوبن  نآ  شفده  ربمایپ  درادن  تقباطم  مرکا  ربمایپ  سدقم  فده  اب  هدوبن و  تسرد  دـنریگ  یم  هفینحوبا و ...  زا  هیلع و  هللا  تنعل  رمع 

 . دیشاب دازآ  دهاوخ  یم  ناتلد  هک  یسک  ره  زا  ناتنید  ذخا  رد  یلو  دیشاب  هتشاد  تسود  ار  یلع  لآ  یلع و 
نانآ تدوم  تبحم و  هب  روتسد  دنتسه  ادخ  ياضر  دروم  نید  رب  ندیسر  هار  اهنت  تمـصع  تیب  لها  هک  ساسا  نیا  رب  ترـضح  نآ  هکلب 

تسا .  هدوب  ادخ  روتسد  هب  دوخ  مه  تیب  لها  تیالو  هب  ادخ  لوسر  قیوشت  هتبلا  دومرف ، یم  قیوشت  نآ  هب  ار  تّما  هدرک و  رداص 
رگا اریز  دورن  ادـخ  يوسب  یلو  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  شنیرهاط  دـالوا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  یـسک  درادـن  ناـکما  الـصا 
سپ دنوش  یمن  ادج  مه  زا  دنتـسه و  مه  موزلم  مزال  ود  نیا  مییوگ  یم  لقاال  تسادـخ  يوسب  تکرح  نیع  نیرهاط  همئا  تیالو  مییوگن 

شموصعم تیب  لها  دیـشوک  یم  ادـخ  لوسر  اریز  دـیآ  یمن  رد  روج  مه  اب  هیلع  هللا  تنعل  رمع  طخ  رد  نتفرگ  رارق  تیب و  لـها  یتسود 
دنناسرب و حیحص  هللا  تفرعم  هب  ار  مدرم  نآ ،  هتـسیاش ي  حیحـص و  نییبت  ریـسفت و  اب  دنـشاب و  نآرق  رانک  رد  دنتـسه  ادخ  يوسب  هار  هک 

 . دنریگب نآ  زا  ار  نآرق  حیحص  دربراک  هلیسو  نیدب  ات  دننزب  رانک  ار  تیب  لها  هک  دندیشوک  یم  مهیلع  هللا  تنعل  شناراکمه  رمع و 

؟  تشاد یفده  هچ  ادخ  لوسر  نیلاب  رب  وهایه  نتخادنا  هار  زا  هیلع  هللا  تنعل  رمع 

دوخ تسایر  تدایس و  اب  ار  هللا  لوسر  رظن  ندیـشوپ  لمع  هماج ي  هدرک و  كرد  ار  ادخ  لوسر  روظنم  بوخ  هیلع  هللا  تنعل  رمع  افاصنا 
لد ياه  هدرکلمع  محازم  یـسک  ات  دیامن  عنم  نآرق  تمزالم  زا  ار  ربمایپ  تیب  لها  تساوخ  یم  شیورین  مامت  اب  اذل  دـید و  یم  داّضت  رد 

 . دشابن وا  هاوخ 
شنیموصعم ر ا دالوا  نینموملاریما و  تیالو  ات  دنتـساوخ  ذغاک  ملق و  شفیرـش  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  یتیاور  رد 

دنراذگب ،  یقاب  دوخ  زا  راتشون  تروص  هب  رتشیب و  دیکأت  اب 
 : دندومرف اذل 

 : رمع لاقف  باّطخلا  نب  رمع  مهیف  لاجر  تیبلا  یف  هدعب و  اّولضت  نل  اباتک  مکل  بتکأ  ّمله  » 
 ..... « هللا باتک  انبسح  نآرقلا  مکدنع  و  عجولا ،  هبلغ  دق  هللا  لوسر  ّنا 

ینادرم هناـخ  رد  دـیوشن ،  یهارمگ  تلالـض و  راـچد  زگره  نآ  زا  سپ  هـک  مسیوـنب  يزیچ  امــش  يارب  دـییایب  دـندومرف ( :  مرکا  ربماـیپ 
هدرک هبلغ  ادخ  لوسر  رب  درد  تفگ :  دینـش  ادخ  لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  هک  نیمه  رمع  دوب  نانآ  نایم  رد  زین  باطخلا  نب  رمع  هکدندوب 

( . تسا یفاک  ام  يارب  نآ  تسامش و  نایم  رد  نآرق  کنیا  دیوگ ،  یم  هچ  هک  دناد  یمن  هللااب -  ذایعلا  و - 
زا موصعم  رّـسفم  نآرق ،  ات  اریز  تشادن  يا  همهاو  نیرتکچوک  نآرق  زا  وا  هک  تسا  نآ  زا  یناشن  احیرـص  هیلع  هللا  تنعل  رمع  نخـس  نیا 

دوخ هاوخلد  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  وا  هکلب  دـنزب  وا  یناـسفن  تـالیامت  هب  يا  همدـص  تسناوت  یمن  اـهنت  هن  دـشابن  شراـنکرد  دـمحم  لآ 
مامز نتفرگ  تفالخ و  بصنم  رد  نینموملاریما  ماما  نتفرگ  رارق  زا  وا  سرت  اهنت  دنک و  اپ  رـس و  دوخ  عفن  هب  یلئالد  نآ  زا  هدرک و  لیوأت 

ترـضح نآ  شخبتاجن  مهم و  رایـسب  مادـقا  زا  عنام  هتخادـنا و  هار  وهایه  ادـخ  لوسر  نیلاب  رب  اذـل  دوب و  شتیافک  اب  تسد  رد  هللا  باتک 
لیکـشت اب  هک  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  ترـضح  نآ  نیفدت  نیفکت و  راک  زونه  ءالعا  إلم  هب  ادـخ  لوسر  جورع  زا  سپ  هلـصافالب  دـیدرگ و 
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رب وهایه  يزادـنا  هار  تاغیلبت و  هب  عورـش  هدـیپاق و  نآ ،  یهلا  ذزمان  زا  ار  تفالخ  راب ،  فسأت  ياهیزاب  بش  همیخ  هلـسلس  کی  هفیقس و 
هللا لوسر  یّقلت  زرط  زا  هکنیا  يارب  اذـل  درک ،  یم  يزاـب  بوخ  اـعقاو  ار  دوخ  بّرخم  شقن  هیلع  هللا  تنعل  رمع  دـندومن ،  تیب  لـها  ّدـض 

ثیداحا لقن  زا  ات  داد  روتسد  دننک  دادملق  ترضح  نآ  ّتنس  نیـشناج  ار  دوخ  رکفت  زرط  دنناوتب  وا  هتـسد  راد و  ات  دنامن  یقاب  يرثا  چیه 
بیقعت و لـباق  مرج  کـی  نآرق  نییبت  ریـسفت و  ادـخ و  لوسر  ثیداـحا  لـقن  بیترت  نیدـب  دـیآ  لـمع  هب  يریگولج  ادـیدش  ادـخ  لوسر 

 . دش یقلت  تازاجم 
هب یتالاوس  نآو  نیا  زا  نآرق  تاـیآ  مهف  نوماریپ  رد  تشاد  نآرق  متخ  هب  یناوارف  هقـالع  هک  يا  هداـس  فاـص و  درم  هدـمآ :  یتیاور  رد 
 ، دوش لـئان  دوب  نآرق  مهف  هک  دوخ  يوزرآ  هب  نآ  زا  دادمتـسا  اـب  رگم  اـت  تفرگ  یم  غارـس  ربماـیپ  نانخـس  ثیداـحا و  زا  دروآ و  لـمع 
ار درم  نآ  تفگ : باوج  رد  هیلع  هللا  تنعل  رمع  دیناسر و  هیلع  هللا  تنعل  رمع  عالطا  هب  يا  همان  یط  ار  عوضوم  هیلع  هللا  تنعل  صاعورمع 
رد دمآ  هنیدم  هب  هراچیب  درم  داتـسرف  هنیدـم  هب  ار  درم  نآ  هیلع  هللا  تنعل  هفیلخ  روتـسد  هب  انب  هیلع  هللا  تنعل  صاعورمع  تسرفب ،  نم  دزن 

روضح هب  یتقو  دـشاب  هدروآ  مهارف  ار  هیلع  هللا  تنعل  رمع  ترفن  مشخ و  تابجوم  شراـک  نیا  اـب  هک  درک  یمن  مه  ار  شرّوصت  هکیلاـح 
لوسر هباحص  زا  هطبار  نیا  رد  یتسه و  نآرق  مهف  دنم  هقالع  هک  ینامه  وت  دیـسرپ :  يو  زا  هیلع  هللا  تنعل  رمع  دیـسر  هیلع  هللا  تنعل  رمع 

بوچ کی  اب  هدـناوخ و  شیپ  ار  نآ  هیلع  هللا  تنعل  رمع  منم  يرآ  تفگ :  ینک ؟  یم  وجو  سرپ  ترـضح  نآ  نانخـس  نوماریپ  رد  ادـخ 
هب هتشغآ  تروص  رس و  اب  ار  وا  سپس  تخاون و  اونیب  درم  تروص  رـس و  هب  دیدش  هبرـض  دصکی  دوب  شتـسد  رد  هکامرخ  هبوچ  زا  یتسد 
وا شیپ  هب  ار  درم  هکنیمه  دـیبلط و  روضح  هب  هرابود  ار  وا  تفای  ماـیتلا  یمک  يو  تاـحارج  هک  یتدـم  زا  سپ  دومن .  نادـنز  یهار  نوخ 
وا هک  مّوس  راب  دنتخادنا  شنادنز  هب  هرابود  دز و  وا  هب  رگید  هبرض  دصکی  هداد و  رارق  قّالـش  تابرـض  جامآ  ار  وا  مّود  راب  يارب  دندروآ 
 ، دـیهد متاـجن  هصمخم  نیا  زا  دیـشکب و  ارم  هک  مرـضاح  تفگ :  هیلع  هللا  تنعل  هفیلخ  هب  باـطخ  دـندروآ  هـیلع  هللا  تـنعل  رمع  شیپ  ار 

تازاجم هنرگو  دـننک  يراددوخ  امتح  يو  هب  ندـش  کیدزن  زا  هک  دـش  هتـساوخ  مدرم  زا  هدومن و  دـیعبت  هرـصب  ای  هفوک  هب  ار  وا  هرخالاب 
 . دش دنهاوخ 

رد رـس  يزیچ  نآ  شخبتاجن  فراعم  نآرق و  زا  هدرکن و  ادـیپ  سامت  ربمایپ  تیب  لها  اب  مدرم  هک  دوب  نآ  يارب  اه  کلک  زود و  همه  نیا 
 . دندش هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  ابیرقت  ربمایپ  تیب  لها  تشاذگار و  دوخ  رثا  شاوی  شاوی  اه ، يریگ  تخس  نیا  دنرواین و 

دیئامرف هجوت  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  هب  لیذ  رد  کنیا 

نبا شیپ  تسار  کی  دش و  دراو  يدرم  دنتشاد  روضح  رگید  يا  هدع  سابع و  نبا  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  یـسلجم  رد 
باوج ءادهشلادیس  ترـضح  روضح  رد  دشن  رـضاح  هتخادنا و  ریز  هب  رـس  سابع  نبا  درک  لاوس  وا  زا  دوخ  لکـشم  هرابرد  هتفر و  سابع 

ار تلاوس  باوج  ات  نم  شیپ  ایب  قرزا  رـسپ  يا  دومرف :  نینچ  دناوخ و  ارف  دوخ  شیپ  هب  ار  درم  نآ  ماما  ماگنه  نیا  رد  دیوگب  ار  درم  نآ 
ادـخ لوسر  هناحیر  اب  درم  نآ  هنابدا  یب  دروخرب  زا  سابع  نبا  مدیـسرپن ،  وت  زا  نم  تفگ :  تراسج  یبدا و  یب  لامک  اب  درم  نآ   ، میوگب

ادخ و لوسر  بوبحم  رـسپ  وا  قرزا  رـسپ  يا  تفگ :  نینچ  هداد و  رارق  دوخ  باطخ  باتع و  دروم  ار  درم  نآ  هدـش و  تحاران  تّدـش  هب 
دیاب همهام  دراد  دوخ  ملع  هطیح  رد  ار  نآرق  نایاپ  یب  فراعم  مولع و  هک  تسوا  اهنت  تسا  یمالـسا  مولع  نارکیب  ياـیرد  ادـخ و  تجح 

 . میئاشگب يو  يوس  هب  زاین  تسد  نیمز و  رب  بدا  يوناز  وا  لباقم  رد 
هنماد تاغیلبت  هچ  دـننالوبقب  مدرم  هب  ار  ربمایپ  تیب  لها  یملع  تیحالـص  مدـع  دوخ  لایخ  هب  هکنآ  يارب  هک  تسا  نآ  زا  یناشن  دوخ  نیا 

نآرق و ربمایپ  هدروخ  مسق  نانمشد  نآ  هیما  ینب  هک  دوب  هناملاظ  یسایس  ياه  هیور  نیا  وریپ  رد  دندوب ،  هتخادنا  هار  يا  هنامرزآ  یب  راد و 
اذـل دـنیاشگب  نانآ  هب  تبـسن  بدا  هئاسا  تیب و  لها  ّبس  نعل و  رب  نابز  اراکـشآ  یمومع  سلاجم  مالـسا و  ربانم  رد  دنتـسناوت  تیب  لها 
نانآ ّبس  ینمـشد و  هب  راداو  ار  مدرم  دـندرک و  یم  بس  ار  یلع  دالوا  یلع و  ربانم  يالاب  هیما  ینب  هعمج  همئا  ابطخ و  مامت  لاـس  داتـشه 
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هب فورعم  ثراح  نب  حیرش  اهنآ  یضاق  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  دنداد  يرای  ار  نانآ  اتسار  نیا  رد  زین  ماقم  لوپ و  هتخابلد  ياملع  دندومن و 
رده همدف  هّدج  هنید  نم  جرخ  نیسحلا  ّنا  تشون :  نینچ  درک و  دادملق  ینید  فیلکت  کی  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  لتق  مالسا  مان 

 . تسا حابم  وا  نوخ  نتخیر  نیاربانب  تسا  هدش  جراخ  شدج  نید  زا  نیسح  هکیتسردب 
 : هدمآ یتیاور  رد  تسا  هدش  رفاک  جراخ و  شدج  نید  زا  نیسح  هک  دنداد  مدرم  دروخ  هب  نینچ  بیترت  نیدب 

دندومرف ماما  اهتلّدـب ( »؟  هعیرـش  یلع  ما  اهتّریغ ؟  هّنـس  یلع  ما  هتکرت ؟  ّقح  یلع  ینولتاقت ؟  یلع  مکلیو  اـی  نیـسحلا –  ینعی   – لاـق و  » 
ما )!! ؟  هدرک  ضوع  ار  یتعیرش  ما و  هداد  رییغت  ار  یتّنس  ای  ما  هدرک  كرت  ار  یّقح  ایآ  ؟  دیگنج یم  نم  اب  یساسا  هچ  رب  امش  رب  ياو  :

ردب رد  ام  ناگرزب  هب  هچنآ  تردپ  رب  توادع  ساسا  رب  دنتفگ :   ) نینح ردب و  موی  انخایـشأب  لعف  ام  کیبال و  اّنم  اضغب  کلتاقت  لب  اولاق : 
؟  میگنج یم  وت  اب  تسا  هتشاد  اور  نینح  و 

تسیرگ ياه  ياه  ماما  تقو  نآ 

 : تسا هدرک  تیاور  نینچ  سیمع  تنب  ءامسا  زا  رودصلاءافش  بحاص 
يراج شکرابم  ياه  هنوگ  رب  کشا  لیس  تفرگ  تسد  هب  ار  ترـضح  نآ  هقادنق  نیـسح  تدالو  تاعاس  نامه  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

 : دومرف دش و 
 « کلذب همطاف  یملعت  هلتاق – ال  نعلا  مهّللا  ثیدح  کل  نوکیس  هنا  » 

لقن همطاف  يارب  ار  ارجام  نیا  دومرف  ءامـسا  هب  دعب   – نک تنعل  شلتاق  رب  اراگدرورپ  يراد ،  شیپ  رد  یـشارخلد  ناتـساد  وت  دـنزرف ،  يا 
نکن » 

تنس لها  دوخ  عبانم  رد  هعیش  ياه  تشادرواب  ياه  تیناقح 
دربراـک رود و  هـب  یقطنم  یملع و  شزرا  هنوـگ  ره  زا  نآ  تادنتـسم  ندروآ  مـهارف  لالدتـسا و  هار  زا  زج  هّـقح  تادـقتعم  نتـشاد  رواـب 

همئا هک  دوش  نشور  ات  دوش  هعجارم  تنـس  لـها  عباـنم  هب  تسا  یفاـک  هقح  دـئاقع  ندروآ  مهارف  يارب  درادـن  يا  هدـننک  عناـق  حـیحص و 
يور تشون و  یبلاـطم  هچ  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  ادـخ و  لوسر  راـضتحا  اـب  هطبار  رد  ناـشتاور  گرزب و  ياـملع  ثیدـح و 

 : دنسیون یم  ناشدوخ  نانآ  دنا . هدیزرو  دیکا  دیکأت  نآ  تحص 
مهدزای لاس  رفـص  هام  زا  هبنـشود  زور  ینعی   ) دوب هبنـش  جنپ  زور  اب  فداصم  هک  یلعا  توکلم  هب  شجورع  زا  شیپ  زور  هس  ادـخ  لوسر 

یم يرپس  ار  ناشتکرب  رپ  رمع  ياهزور  نیرخآ  هکیلاح  رد  دوخ  هناـخ  رد  هبنـشجنپ ) زور  دوشیم  شـشیپ  زور  هس  تفر و  اـیند  زا  ترجه 
 : دندومرف یمالسا  لئاسم  مها  زا  يا  هراپ  شرافس  نمض  دنتشاد  روضح  زین  هباحص  زا  یتعامج  دندرک و 

 « ادبا اولضت  نل  اباتک  مکل  بتکأ  تاود  هفیحصب و  ینوتیا  » 
 . دیوشن راچد  یهارمگ  تلالض و  هب  زگره  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  نآ  رد  ات  دیروایب  نم  يارب  یتاود  ذغاک و 

یم راک  هچ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  ترـضح  نآ  هک  دـندیمهف  دنتـشاد  عالطا  ادـخ  لوسر  نیـشیپ  راـتفر  اـهدروخرب و  زا  هک  ناـنآ 
بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  نییعت  زج  دنراذگب  اج  هب  دوخ  زا  یبتک  دنـس  دنتـساوخ  یم  نآ  اب  هطبار  رد  هک  يزیچ  نآو  دنکب  دهاوخ 

نآ نیلاـب  رب  هکنیا  زا  سپو  هدـش  دـنلب  دوـخ  ياـج  زا  نیرـضاح  ناـیم  زا  رمع  ناـیم  نیا  رد  تسین  يرگید  زیچ  تفـالخ  هب  مالـسلا  هـیلع 
 : تفگ نینچ  تخادنا  هار  يا  هدننک  تحاران  يادص  رس و  وهایه و  راوگرزب 

هللا »  باتک  انبسح  نآرقلا  مکدنع  رجهیل  هنا  عجولا و  هبلغ  یبنلا  نا  » 
نآ تسامـش و  سرتسد  رد  ادخ  باتک  نونکا  مه  دیوگ ،  یم  نایذه  هدش و  ییوگ  ناشیرپ  راچد  ناشیا  رب ،  ضرم  یگریچ  رثا  رب  ربمایپ 

 . تسا یفاک  ام  يارب 
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فرح مدرم  اب  الصا  نآ  هتـسیاش  رـسفم  نآ و  يواطم  هب  يانـشآ  نودب  نآرق  هک  دروآ  یمن  دوخ  يور  هب  ای  تسناد و  یمن  ای  هکیلاح  رد 
. دنک هدافتسا  نآ  ياهبنارگ  ياه  دومنهر  تاروتسد و  زا  دناوت  یمن  یسک  تروص  نیا  رد  دنز و  یمن 

يراسمرش هیام  ادج  هک  تسویپ  عوقو  هب  ترـضح  نآ  روضح  رد  ربمایپ و  هناخ  رد  ادص  رـس و  یظفل و  هلداجم  فالتخا و  ماگنه  نیا  رد 
مشچ ترضح  نآ  دندرک و  یم  تبحص  مه  اب  ادخ  لوسر  ریخا  روتسد  هرابرد  دایز  يادص  رس و  اب  ترضح  نآ  نیلاب  رب  نیرـضاح  تسا 

یم دای  ار  زاس  هثداح  خلت و  هرطاخ  نیا  هک  یماگنه  اهدعب  سابع  نبا  هک  هدمآ  یتیاور  رد   . دننک كرت  ار  هناخ  دـنداد  روتـسد  هدوشگ و 
 : تفگیم دادیم و  رس  یکاندرد  هیرگ  درک 

 ( هبنش جنپ  زور  نآ  دوب  یموش  نیرفآ و  هثداح  هبنش  جنپ  زور  هک  ادرد  هبنش  جنپ  زور  زا  هآ  سیمخلا ( »  موی  ام  سیمخلا و  موی  » 
؟  دنا هدروآ  تسد  هب  اجک  زا  ار  دوخ  كان  رطخ  هبرح  مالسا  يامن  تسود  نانمشد 

اب هتفرگ و  هیام  اهاجک  زا  هاوخ  ریخ  زوسلد و  حالطصا  هب  نارکفنشور  نیا  نخس  هک  میمهف  یم  مینیب  یم  ار  نآ  لاثما  ناتساد و  نیا  یتقو 
يزوسلد و نیا  يرآ  دننک . یم  درخ  رکش  مالسا  یـسایس  ياه  کلک  هلیح و  زا  رود  هب  ورواب  شوخ  تلم  رب  دنراد  یکانرطخ  هبرـض  هچ 

ادخ یتح  نید و  یلک  روط  هب  مالـسا و  نید  نآرق  تیب  لها  دض  رب  هدـنزخ  يادـص  رـس و  یب  هزرابم  روظنم  هب  زورما  هک  هنانئاخ  هیـصوت 
 . تسا باطخلا  نب  رمع  نآ  رکتبم  هک  دراد  ینالوط  یخیرات  هقباس  هکلب  تسین  يروهظون  زیچ  دریگ  یم  ماجنا 

 : دنراد مه  اب  يدیدش  داضت  نآرق  لوبق  اب  تنس  لوبق  مدع 
دنا و هتخادنا  هار  هگنـش  ملع  هتفرگ  ار  تسین )  ینانیمطا  دروم  هاگ  هیکت  تنـس  یلو  میراد  لوبق  ار  نآرق  ام   ) راعـش زورما  هک  نایاقآ  نیا 

 : هفیرش هیآ  رد  یجنس  رظن  کی  اهنت  دراد  رارق  يدیدش  داضت  رد  اهنت  نآرق  لوبق  اب  تنس  لوبق  مدع  هک  دنتسین  هجوتم 
 « یحوی یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ  ام  کبحاص و  لض  ام  يوه  اذا  مجنلاو  » 

نآ رب  هدرک و  دادملق  یحو  تسا  تنـس  نامه  هک  ار  ادخ  لوسر  راتفگ  هفیرـش  هیآ  نیا  اریز  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  اعدا  دروم  داضت 
ینوتیا ینعی « :  شتکرب  رپ  رمع  ياهزور  نیرخآ  رد  ادخ  لوسر  نادـیواج  هملک  سپ  تسا .  هدومرف  اطع  نآرق  رابتعا  ضرع  رد  يرابتعا 

دراد .  تیجح  نآ  ضرع  مه  نآرق و  نوچمه  هدوب و  یحو  زین  اباتک »  مکل  بتکأ  تاواد  هفیحصب و 
دنهاوخ یم  ناشلد  قامعا  رد  هک  وا  قفانم  رکفنـشور و  نیدـلقم  رمع و  عاـبتالا و  بجاو  تسا و  یحو  ربماـیپ  راـتفگ  دـیامرف :  یم  نآرق 

نآ رب  ءاکتا  هدوبن و  نانیمطا  دروم  ادخ  لوسر  راتفگ  دنیوگ :  یم  دننز  یم  مد  نآرق  زا  رهاظ  هب  یلو  دـننزب  نآرق  مالـسا و  هشیر  رب  هشیت 
 . فسأت یهز  ياج  تسین  تسرد 

هللا و صعی  نم  مهرما و  نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یضق  اذا  هنموم  نمومل و ال  ناک  ام  و  دیامرف « :  یم  يرگید  هیآ  رد  و 
لوبق مدع  لوبق و  رد  نموم  نز  درم و  چیه  دـنا  هدرک  رداص  مکح  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  يراک  ره  هرابرد   «) انیبم الالـض  لض  دـقف  هلوسر 

یهارمگ رد  دزروب  نایـصع  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  سک  ره  دنریذپب و  دـیاب  ار  وا  لوسر  ادـخ و  مکح  دـیدرت  نودـب  ینعی  دنتـسین  راتخم  نآ 
يریگ و میمصت  قح  ترضح  نآ  هب  ملق  ذغاک و  ندروآ  رب  ادخ  لوسر  نامرف  لباقم  رد  زین  هفیرش  هیآ  نیا  تسا )  هتفرگ  رارق  يراکـشآ 
زا فرحنم  ار  نآ  بکترم  نایـصع و  هژاو  اب  ار  ادـخ  لوسر  نامرف  فالخ  رب  نخـس  هدادـن و  وا  ریغ  رمع و  زا  معا  سک  چـیه  رب  هلخادـم 

تسا .  هدرک  فیصوت  باوث  هداج 
یم رما  نآ  هب  ار  امـش  ادخ  لوسر  هک  ار  هچنآ  ره  اوهتناف ( »  هنع  مکاهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکاتآ  ام  دـیامرف « :  یم  رگید  يا  هیآ  رد  و 

 ( دینک يرود  دیامرف  یم  یهن  نآ  زا  ار  امش  هک  هچنآ  ره  زا  دیربب و  نامرف  دیامرف 
ذغاک ملق و  دنهد  یم  روتـسد  ادخ  لوسر  الاح  تسا  تلالـض  نایـصع و  هیآ  موهفم  تفلاخم  هب  مادقا  هک  درادـن  دوجو  نآ  رد  يدـیدرت 

لوسرلا اوعیطا  هللا و  اوعیطأ  دیامرف « :  یم  رگید  هیآ  رد  درادن  یموزل  ذغاک  ملق و  ندروآ  دیوگ  یم  ایذه ن  وا  دیوگ :  یم  وا  دـیروایب و 
هدوب شیمارگ  ربمایپ  ادخ و  هب  نایـصع  ینامـسآ  نامرف  نیا  فالخ  رب  رمع  لمع  هیآ  نیا  بجوم  هب  دـینک )  تعاطا  شربمایپ  ادـخ و  زا  «)
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تمعن لیمکت و  امش  يارب  ار  دوخ  نید  زورما   « ) یتمعن مکیلع  تممتأ  کنید و  مکل  تلمکأ  مویلأ  دیامرف « :  یم  يرگید  هیآ  رد   . تسا
تیـالو اـهنآ  نیرتـمهم  هـک  هتـشاد  هتـشاد  ینازرا  ناـسنا  يارب  يداـیز  ياـه  تـمعن  لاـعتم  راـگدرورپ   ( مدرک ماـمت  امــش  يارب  ار  دوـخ 

نانآ و نیمارف  زا  يوریپ  نتـشاد و  تسود  اـجنیا  رد  اـهنآ  تیـالو  زا  روظنم  هک  تسا  راوگرزب  نآ  دـالوا  زا  نیرهاـط  همئا  نینموملاریما و 
رـس هب  ربمغیپ  تیب  لـها  تیـالو  ینعی  شگرزب  تمعن  هب  ادـخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ناـنآ  یهاون  ناشتوادـع و  ضغب و  زا  يرود 
هیآ رد  تسا و  ربمایپ  تنـس  ناـمه  ناـنآ  تاـیهنم  زا  يرود  ناـمرف و  زا  تعاـطا  هک  تسین  حیـضوت  هب  مزـال  دراذـگ  یم  تنم  ناناملـسم 

يارب ار  نآ  ات  میداتسرف  ورف  وت  يارب  ار  نآرق  ام   « ) سانلل نیبتل  رکذلا  کیلع  انلزنأ  و  دیامرف « :  یم  دیـسر  ضرع  هب  البق  هچنانچ  يرگید 
نآ ياهبنارگ  ياهدومنهر  زا  دـنناوتب  مدرم  ات  دـشاب  موصعم  رـسفم  نآرق  راـنک  رد  دـیاب  هک  میدرک  ضرع  )و  ییاـمن ریـسفت  ناـیب و  مدرم 

نیمضت ار  نآرق  ریـسفت  نایب و  مهم  رایـسب  راک  هک  تسوا  یمارگ  تیب  لها  ادخ و  لوسر  ثیدح  اهنت  باسح  نیا  اب  سپ  دنیامن  هدافتـسا 
هدمآ تمعن »  » هملک لوا  هب  هک  ءاب »  » فرح هکرابم  هیآ  نیا  رد  دهاش  ثدحف »  کبر  همعنب  امأ  و  دیامرف «:  یم  رگید  هیآ  رد  دیامن و  یم 

 : دوش یم  نینچ  هیآ  ینعم  تروص  نیا  رد  دشاب  هیببس  ءاب 
تاداقتعا نوماریپ  رد  میا  هداد  وت  هب  هک  نآرق  ریـسفت  نایب و  تردـق  تمعن  زا  دادمتـسا  اب  رگید  ترابع  هب  تیـالو و  تمعن  هلیـسوب  اـما  ) 

يدابآ ءایض  دمحم  دیس  يدهلا  عبتلا  نم  یلع  مالسلاو  وگب ).  نخس  مدرم  اب  یمالسا  تالماعم  تادابع 

نانمشد لباقم  رد  يا  هفیظو   : مجنپ شخب 

نعل هفسلف 

نعل هفسلف 

، يّربـت یّلک  روط  هب  نعل و  هژاو  اـیآ  دـنک ؟ یم  نعل  ار  شتیب  لـها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیملـسم و  مالـسا و  نانمـشد  هعیـش  ارچ 
تسین نآ  رتهب  ددرگ ؟ یمن  راّفک  طلـست  هجیتن ، رد  ناناملـسم و  نیب  هقرفت  بجوم  ایآ  تسین ؟ یـشارت  نمـشد  ییارگ و  تنوشخ  بجوم 

اهنیا مینیزگرب ؟ ار  مالـس » توکـس و  حلـص و   » يژتارتسا مییوگب و  نخـس  لـگ  زا  هلولگ  ياـج  هب  میهد ، رارق  يور  شیپ  رگید  يا  هویش 
لاؤس نیا  زین  اه  ناوج  نیب  رد  هک  دوش  یم  هدـهاشم  یهاگ  زینو  دوش ، یم  حرطم  نیفلاخم  فرط  زا  هک  تسا  ییاـه  لاکـشا  اـه و  لاؤس 

یم مهم  عوضوم  نیا  هب  تمـسق  نیا  رد  مییوـج ؟ یم  يّربـت  ناـنآ  زا  مینک و  یم  نعل  ار  دوـخ  هتـشذگ  نانمـشد  اـم  ارچ  هک : تسا  حرطم 
 . میزادرپ

تغل رد  نعل 

تبوقع يانعم  هب  ترخآ  رد  دشاب  ادخ  بناج  زا  رگا  نعل  تسا . بضغ  اب  ندرک  رود  درط و  يانعم  هب  نعل  : » دـیوگ یم  یناهفـصا  بغار 
ریغ ررـض  رب  تساوـخ  رد  نیرفن و  اـعد و  ياـنعم  هب  دـشاب  ناـسنا  زا  رگاو  تسا . قـیفوت  تمحر و  لوـبق  زا  عاـطقنا  ياـنعم  هـب  اـیند  رد  و 

(1 «.) تسا
(2 «.) تسا تمحر  زا  درط  يانعم  هب  نعل  : » دیوگ یم  یحیرط 

(3) تسا نیرفن  ّبس و  يانعم  هب  قلخ  زا  و  تسادخ . زا  ندرک  رود  درط و  يانعم  هب  نعل  لصا  : » دیوگ یم  ریثا  نبا 

تایاور نآرق و  وترپ  رد  نعل 
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راک هبّدح  نیا  و  تسا . هدرب  راک  هب  مدرم  هب  باستنا  اب  راب  کی  زین  شدوخ و  هب  باستنا  اب  ار  نعل »  » راب میرک 37  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 
هدش یهن  نعلزا  هک  درادن  دوجو  يدروم  چیه  نآرق  رد  و  تسا . یلّوا  لصا  ثیح  زا  نعل  تیعورـشم  رب  لیلد  هتاذ  ّدح  یف  هژاو  نیا  ندرب 
امش ;)و   » 4 "  ) ًاوْدَع َهللا  اُوبُّسَیَف  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُسَتالَو  دیامرف "  یم  هک  اج  نآ  تسا ; هدش  یهن  ّبس  زا  هک  یلاح  رد  دشاب ،

«. دنهد مانمشد  ار  ادخ  تلاهج  ینمشد و  يور  زا  مه  نانآ  ادابم  ات  دیهدم  مانشد  دنناوخ  یم  ار  ادخریغ  هک  نانآ  هب  نانمؤم 
، يرایـسب دراوم  رد  ار  نآ  تاقتـشم  و  نعل »  » ریبعت هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  میرب  یم  یپ  يوبن  تنـس  هب  هعجارم  اب  نینچ  مه 

ياهراک تهج  هب  تسا ; هدوب  هارمه  دیدش  بضغ  اب  هک  ییاه  یهن  تسا ; هدرب  راک  هب  هباحـص  زا  یخرب  ناناملـسم و  صوصخ  رد  یتح 
دـصیس زا  شیب  هک  میرب  یم  یپ  هدـش  هتـشون  يوبن  ثیداحا  دروم  رد  هک  ییاه  هعوسوم  هب  هعجارم  اب  دوب . هدـش  رداص  اهنآ  زا  هک  یتشز 

(5 .) دنا هدرک  نعل  نارگید  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دروم 
هوشر دـنک  تنعل  ادـخ  : » دومرف زین  و  ( 6 () ار نآ  يرتشم  عیاب و  یقاس ، راوخبارـش ، بارـش ، دنک  تنعل  ادـخ  (: » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

(. 8) ارنآ دهاش ... هدنسیون و  هدنهد و  هدنریگ و  ابر و  دنک  تنعل  ادخ  دومرف : زین  و  ( 7 «) تواضق رد  ار  هدنریگ  هوشر  هدنهد و 

میرک نآرق  رد  نعل  قیداصم 

: تسا هدرب  راک  هب  دروم  راهچ  رد  ار  نعل  لاعتم  دنوادخ  هک  میرب  یم  یپ  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اب 
«. ازج زور  ات  تسوترب  نم  تنعل  انامهو  (;  » 9 "  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  یلِإ  یتَنَْعل  َْکیَلَع  َّنإَو  دیامرف " : یم  هک  اج  نآ  سیلبا ; دروم  رد  1 ـ 

نارفاک هدرک  تنعل  دنوادخ  انامه  ( » 10 " ;) ًاریعَس ْمَُهل  َّدَعَأَو  َنیِرفاْکلا  َنََعل  َهللا  َّنإ  دیامرف " : یم  هک  اج  نآ  نیرفاک ; مومع  دروم  رد  2 ـ 
«. تسا هدومن  هدامآ  ار  منهج  نانآ  يارب  ار و 

ِناِسل یلَع  َلِیئارْـسِإ  یَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنُِعل  دیامرف " : یم  هک  اج  نآ  صوصخ ; روط  هب  دوهی  مومع و  روط  هب  باتک  لها  دروم  رد  3 ـ 
«. میرم نب  یسیع  دواد و  نابز  هب  دندش ، رفاک  لیئارسا  ینب  زا  هک  یناسک  دندش  تنعل  ( » 11 "  ،) َمَیْرَم ِْنب  یَسیعَو  َدُواد 

: لاثم تسا ; نیملسم  اب  قابطنا  لباق  هک  هدش ، دراو  یّماع  ناونع  رب  تنعل  هک  يدراوم  4 ـ 
«. تسا ناملاظ  رب  ادخ  تنعل  شاب  هاگآ  ( » 12 " ;) َنیِملاّظلا یَلَع  ِهللا  ُۀَنَْعل  الأ  نیملاظ " : ناونع  فلا )

زا رگا  داب  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  دنک  دای  مسق  مجنپ  راب  و  ( » 13 "  ،) َنیبِذاْکلا َنِم  َناک  ْنإ  ِهیَلَع  ِهللا  َۀَنَْعل  َّنأ  ُۀَسِماْخلاَو  نیبذاک " : ناونع  ب )
«. دشاب نایوگ  غورد 

ار لوسر  ادخ و  هک  یناسکو  ( 14 ;) ِةَرِخآلاَو اْینُّدلا  ِیف  ُهللا  َمُهَنََعل  َُهلوُسرَو  َهللا  َنُوذُْؤی  َنیذَّلاَو  هلآو : هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ياذیا  ناونع  ج)
. تسا هداد  رارق  دوخ  تنعل  لومشم  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دننک  یم  تیذا 

نانز هب  هک  یناسک  ( » 15 "  ) ِةَرِخآلاَو اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیذَّلا  َّنِإ  انز " : هب  تانـصحم  یمر  ناونع  د )
«. دندش نوعلم  ترخآ  ایند و  رد  ًاققحم  دنتسب  تمهت  دب  راک  زا  ربخ  یب  نماد  كاپ  نامیا و  اب 

(;16 "  ) ًاـمیظَع ًَاباذَـع  َُهل  َّدَـعَأَو  ُهَنََعلَو  ِْهیَلَع  ُهللا  َبَضَغَو  اـهیف  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُءاززجَف  ًادِّمَعَتُم  ًاـنِمُؤم  ْلـُتْقَی  ْنَـمَو  نمؤـم " : لـتق  ناوـنع  ه ) ـ
و دنک ، تنعل  مشخ و  وا  رب  ادخ  دوب . دهاوخ  بذعم  دیواج  نآ  رد  هک  تسا  منهج  شتآ  شتازاجم  دـشکب  دـمع  هب  ار  ینمؤم  سکرهو  »

«. دزاس ایّهم  شیارب  دیدش  رایسب  یباذع 
ادخ (» 17 "  ) ٌمیقُم ٌباذَع  ْمَُهلَو  ُهللا  ُمُهَنََعلَو  ْمُُهبْـسَح  َیِه  اهِیف  َنیِدلاخ  َمَّنَهَج  َران  َراّفُْکلاَو  ِتاِقفانُْملاَو  َنیِقفانُْملا  ُهللا  َدَـعَو  قافن " : ناونع  و )
نعل ار  نانآ  ادخ  و  تسا ، یفاک  نانآ  رفیک  يارب  خزود  نامه  هداد ، نآ  رد  دولخ  خزود و  شتآ  هدـعو  ار  نارفاک  ناقفانم و  زا  نز  درم و 

«. تسا يدبا  باذع  نانآ  يارب  هدرک و 
ْمُهَّمَـصَأَف ُهللا  ْمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َکـَِئلْوُأ  ْمُکَماَـحْرَأ  اوُعِّطَُقتَو  ِضْرـالا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف  محر " : عـطق  داـسف و  ناوـنع  ز )
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دیما مه  زاب  دـینک  محر  عطق  داـسف و  نیمز  رد  اـی  دـینادرگرب  يور  تعاـط  ادـخ و  ناـمرف  زا  رگا  ناـقفانم  امـش  ( » 18  ) ْمُهَراَْـصبَأ یَمْعَأَو 
. دینادرگ روک  ار  ناشمشچ  شوگ و  هدرک و  نعل  ار  نانآ  ادخ  هک  دنناقفانم  نیمه  نانیا  دیراد ؟

يّربت نعل و  تمکح 

ّبحلا و ّالإ  ناـمیإلا  لـه  : » دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  ّیلک ، حطـس  رد  هچ  تسا ; هدـش  صاـخ  هّجوت  ضغب  ّبح و  هب  یمالـسا  تاـیاور  رد 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  نآ  دننامه  صاخ ، قادـصم  دروم و  رد  هچ  و  تسا ،» ضغب  ّبح و  زا  ریغ  نید  ایآ  (; 19) ضغبلا

. تسا قافن  وت  ضغب  نامیا و  وت  بح  یلع ! يا  ( 20) قافن کضغب  نامیا و  کّبح  ّیلع  ای  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) ّیلع
: داد میهاوخ  حیضوت  هتکن  دنچ  نایب  اب  ار  لاؤس  نیا  دوش ؟ یم  دیکأت  ضغب  ّبح و  هب  همه  نیا  لیلد  هچ  هب 

دهاوخ یمیظع  رایسب  رثا  دوش ، تفای  ناسنا  دوجو  رد  لامک  ّدح  رد  رگا  هک  تسا  میظع  رایـسب  يورین  ود  ضغب  ّبح و  هک  میناد  یم  1 ـ 
قشع و رگنایب  تقیقح  رد  نیا  دشاب ، هتشاد  لد  رد  تساه  یبوخ  همه  رهظم  هک  نآ  تهج  هب  ار  یـصخش  ّتبحم  هک  یـسک  الثم  تشاد ;

بوبحم يوس  هب  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  اوق  مامت  دـناوت  یم  هک  تسا  یمیظع  رایـسب  يورین  ّتبحم  قشع و  نیا  تساـه و  یبوخب  وا  ّتبحم 
. تسا ناسنا  بولطم  تداعس  لامک و  نامه  نیا  و  دهد . قوس  تسا ـ  لاعتم  دنوادخ  نامه  هک  یلصا ـ 

ناسنا دوجو  رد  تقیقح  رد  دیآ ، دوجو  هب  یقش  الماک  هک  رفن  کی  هب  تبسن  ناسنا  لد  رد  هک  یتروص  رد  زین  ضغب  رگید ، یفرط  زا  2 ـ 
رود ادخ  زا  ار  ناسنا  هک  هچ  ره  زا  تساه و  يدب  زا  يرازیب  تقیقح  رد  نیا  و  دوش ، رازیب  صخـش  نآ  زا  ات  دوش  یم  عمج  اه  ترفن  مامت 

. دنک یم 
شرافس يّربت ) ّیلوت و   ) ّمهم رما  ود  ره  هب  یعامتجا  ترورض  ظاحل  هب  هک  تسا  ییور  ود  هکس  دننام  نایدا ، یخرب  فالخ  رب  مالـسا  3 ـ 

. دنداضتم ِرما  ود  اریز  دشاب ، هتشاد  تسود  مه  اب  ار  اه ، يدب  اه و  یبوخ  رهظم  ای  دب و  بوخ و  دناوت  یمن  ناسنا  تسا . هدرک 
زا يرود  تقیقح و  ّقح و  هب  مدرم  قوشت  يارب  یـصوصخ ) یمومع و   ) هار نیرتهب  هک  دنراد  دیکأت  مهم  رما  نیا  رب  زین  ناسانـش  ناور  4 ـ 

هتـشاد دناوت  یم  هعماج  رد  يرایـسب  رثا  یناور  يرنه و  یبدا و  ثیح  زا  هک  تسا ، فرط  ود  ره  زا  لماک  ییاهوگلا  هئارا  اه  يدـب  داسف و 
. دشاب

، درادـن یلاکـشا  دـنکن  تمحازم  یلقع  یعرـش و  عنم  اب  هک  یمادام  دراد و  زورب  روهظ و  هکلب  دـنام ، یمن  بلق  رد  اهنت  ضغب  ّبح و  5 ـ 
ناـسنا و سفن  رد  نیقلت  ببـس  بلطم  کـی  راـهظا  زاربا و  اریز  تسا ، لـمأت  لـباق  زین  یناور  ثیح  زا  بلطم  نیا  دراد . مه  ناـحجر  هکلب 

. تسا رثؤم  رایسب  ناسنا  یحور  هدولاش  نتخاس  رد  ّیلوت  يّربت و  زاربا  ور  نیمه  زا  دوش . یم  نآ  ندش  هکلم 
بظاوم مدرم ! يا  هک  مدرم  هب  تسا  رطخ  نـالعا  تسا ; تراـشب  رطخ و  نـالعا  نداد و  راعـش  تقیقح  رد  ندرک  نعل  ّیلوت و  يّربت و  6 ـ 

. دینکن يوریپ  نانآ  زا  دنزاس ، فرحنم  میقتسم  ریـسم  زا  ار  امـش  هدرک و  عیاض  ار  امـش  نید  ات  دنتـسه  هدوب و  نیمک  رد  ینانمـشد  دیـشاب 
ًاعطق دـینک ، يوریپ  نانآ  زا  هتفر و  اهنآ  لابند  رگا  هک  میراد  بوخ  لماک و  رایـسب  ییاهوگلا  ام  هک : نیا  رد  مدرم  هب  تسا  تراشب  نالعا 

تسا یعامتجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا  تقیقح  رد  نیا  دیسر و  دیهاوخ  یهلا  ياقل  تقیقح و  ّقح و  هب 
كرد ار  ترـضح  نآ  هک  دـنا  یناسک  نانآ  اریز  دـنا ، ناناملـسم  صاخ  هجوت  دروم  یتاهج  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ باحـصا  7 ـ 

ظفح و هار  رد  نانآ  زا  یخرب  هک  ییاه  يراکادف  تهج  هب  یفرط ، زا  دنا . هدومن  هدهاشم  ار  شا  یلمع  هریس  هدینش و  نخس  وا  زا  هدرک و 
تفرشیپ هار  ّدس  هک  یناسک  رگید ، يوس  زا  دنراد . نانآ  هب  صاخ  هجوت  ناناملسم  ور  نیمه  زا  دنریدقت ; لباق  دنا  هتشاد  مالـسا  شرتسگ 

تلع نیمه  هب  دنا ، هدز  ناناملسم  مالسا و  هب  ار  هبرـض  نیرت  گرزب  دندش ، یم  یمالـسا  هعماج  رد  فارحنا  ثعاب  دندوب و  مالـسا  یعقاو 
. دوش یم  باختنا  هباحص  نایم  زا  دب  بوخ و  ياهوگلا  هک  تسا 

ّقح و هب  مدرم  نداد  قوس  ياـه  هار  زا  یعاـمتجا و  تایرورـض  زا  نعل  يّربت و  ّیلوت و  هلئـسم  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  فصو ، نیا  اـب 
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نامه دـشاب ، ناـسنا  یمئاد  رکذ  نعل  هک  تسا  نیا  هدـش  یهن  نآ  زا  نعل  باـب  رد  هچنآ  يرآ ، تسا . یهاـبت  داـسف و  زا  يرود  تقیقح و 
، نمؤم هک  تسا  دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  هماع  یثیدح  رداصم  رد  تسا . هدش  یهن  نآ  زا  هغلابم  هغیص  هب  تایاور  رد  هک  هنوگ 

( 21 .) تسین دنک ـ  نعل  رایسب  ینعی  ناّعل ـ 
، دنک تنعل  ار  همه  دیابن  نمؤم  : » تسا هدرک  انعم  هنوگ  نیا  ار  ثیدح  هتفرگ و  يددعو  یّمک  ظاحل  هب  ار  نآ  یناشاک  ضیف  موحرم  یلو 

بدا نابحاص  هک  تسا  یقرف  ریبعت  ود  نیا  نیب  اریز  نینعال » اونوکتـال  : » دومرف یم  هنرگو  تسا ، هدرکن  يریگولج  ناقحتـسم  نعل  زا  یلو 
(22 .) دنمهف یم 

ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناَک  ْدَق  دیامرف " : یم  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک ، هقیاضم  نآ  ّقحتـسم  زا  ار  يّربت  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 
 " ًادـَبَأ ُءاَضْغَْبلاَو  ُةَواَدَْـعلا  ْمُکَْنَیبَو  اَنَْنَیب  اَدـَبَو  ْمُِکب  اَنْرَفَک  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَّمِمَو  ْمُْکنِم  ُءآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاَق  ْذِإ  ُهَعَم  َنیِذَّلاَو  َمیِهاَْربِإ  ِیف 

تب امش و  زا  ام  دنتفگ : دوخ  موق  هب  نانآ  هک  دینک  ادتقا  شباحصا  میهاربا و  هب  هک  تسوکین  هدیدنسپ و  رایسب  نانمؤم  امـش  يارب  (;  » 23)
«. دوب دهاوخ  ینمشد  هنیک و  امش  ام و  نایم  هشیمه  مییامش و  رکنم  فلاخم و  ام  میرازیب . یّلک  هب  دیتسرپ  یم  ادخ  ياج  هب  هک  امش  ياه 

عازن ّلحم 

حول هداس  دارفا  زا  یخرب  طقف  تسین و  ینادنچ  فالتخا  نعل  هلئـسم  لصا  رد  یمالـسا  بهاذم  زا  یبهذم  چیه  نیب  هک  تسا  نیا  تقیقح 
قلعتم و رد  تسه  یفالتخا  رگاو  دـنراد ، لوبق  ار  نعل  زاوج  لصا  قافتا ، هب  بیرق  رثکا  یلو  دـنزرویم ، طایتحا  هلئـسم  لصا  رد  کشخ  و 

. تسا نعل  ّلحم 
زور ات  نآ  زا  دعب  دوخ و  رصع  هعماج  رد  داسف  أشنم  هک  درب  یم  راک  هب  هباحص  زا  یخرب  رب  ار  نعل  هیماما  هعیش  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 

مالعا اب  هک  دناد  یم  رورض  هیماما  هعیش  دنا ، نید  کحم  مدرم  مومع  يارب  صاخ و  هجوت  دروم  هباحص ، هک  اج  نآ  زا  و  دنا ، هدش  تمایق 
يرود شنارادـفرط  هتـسد و  وا و  زا  مدرم  ات  دـنزاس ، رطخ  هتـسد  ای  درف  نیا  هک  دزاس ، هاـگآ  گرزب  رطخ  نیا  زا  ار  مدرم  ناـنآ  زا  تئارب 

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  زا  تقیقح  رد  نیا  دنریگن و  رارق  شا  هدیقع  هار و  رد  دننیزگ و 
اهنیا نوچ  دـنا ، هداد  ماجنا  یتشز  راک  ًانایحا  ولو  دـینک ، سیدـقت  ار  همه  دیـشاب ، هتـشادن  هباحـص  هب  يراک  دـنیوگ : یم  تنـس  لها  یلو 

ناماما دوجو  اب  هک  دراد  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  هیماما  هعیش  یلو  دنشاب . یم  ام  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ قیرط  زا  عیرشت  ضیف  هطـساو 
یمن داجیا  یلکـشم  هباحـص  یخرب  زا  يربت  فیعـضت و  حدق و  دـنا ـ  هدوب  لوسر  ادـخ و  صاخ  هجوت  دروم  هک  یهلا ـ  ناربهر  موصعم و 
قیرط زا  یمالسا  حیحص  تایاور  تایآ و  ّصن  هب  میرادن ، لوبق  ار  هباحـص  ّلک  تلادع  تنـس ـ  لها  نافـصنم  زا  یخرب  دننامه  ام ـ  دوش .

رد میظع  فارحنا  ببـس  هکلب  هتـشادن ، یـصخش  هبنج  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنداد  ماجنا  یتشز  رایـسب  ياـهراک  هباحـص  زا  یخرب  نیقیرف ،
روط هب  هباحص » تلادع   » ثحب رد  عوضوم  نیا  دروآ . دهاوخن  دوجو  هب  ار  یلکشم  چیه  نانآ  نعل  ور  نیمه  زا  تسا  هدش  یمالسا  هعماج 

. تسا هدش  نایب  لصفم 

هباحص زا  یخرب  نعل  هب  تنس  نآرق و  حیرصت 

رب نعل  قالطا  اب  هک  تسام ، رظن  دروم  نآ  زا  مراهچ  تمـسق  هک  تسا  هدرب  راک  هب  روحم  راهچ  رد  ار  نعل  میرک  نآرق  هک  دش  هراشا  البق 
هیآ نیا  هلمج  نآ  زا  تسا ; هدـش  نعل  یباحـص  صخـش  دراوم  زا  یخرب  رد  یتـح  و  تسا ، هدـش  زین  هباحـص  زا  یخرب  لـماش  ماـع  دروـم 

ْمُُهفِّوَُخنَو ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلاَو  ِساَّنِلل  ًۀَْنِتف  َّالِإ  َكاَْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  اَمَو  ِساَّنلِاب  َطاَحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  ََکل  اَْنُلق  ْذِإَو  تسا " : هفیرش 
طیحم مدرم  راـکفا  لاـعفا و  همه  هب  هتبلا  ادـخ  میتفگ  وت  هب  هک  ار  یتقو  روآ  داـی  هب  اـم  لوسر  يا  (;  » 24 "  ) ًارِیبَک ًاناَیْغُط  َّالِإ  ْمُهُدـیِزَی  اَمَف 
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نیا رکذ  هب  ام  هدـش و  دای  نآرق  رد  نعل  هب  هک  یتخرد  و  دوبن ، مدرم  ناحتما  شیامزآ و  يارب  زج  میداد  هئارا  وت  هب  هک  یئایؤر  ام  تسا و 
«. دیازفین يزیچ  دیدش  راکفا  رفک و  نایغط و  نانآ  رب  نکل  میناسرت و  یم  ار  نانآ  میظع  تایآ 

زا دوصقم  تسا و  صاـعلا  یبا  نب  مکح  بسن  لـصا و  هرجـش و  نآرق ، رد  هنوعلم  هرجـش  زا  دارم  دـنیوگ : یم  هیآ  نیا  لـیذ  رد  نارـسفم 
رب يرگید  زا  سپ  یکی  مکح  نب  ناورم  نادـنزرف  هک  دـندید  باوـخ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  تسا  ییاـیؤر  اـیؤر ، باوـخ و 

(25 «.) دننیشن یم  شربنم 
و صاعلا ، یبا  نب  مکح  اهنآ  نیرتروهـشم  زا  هک  هدرک  نعل  ار  هباحـص  زا  یخرب  يدایز  دراوم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نینچ  مه 

(26 «.) تسوا بلص  رد  هچنآ  زا  نم  تّما  رب  ياو  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تسا . وا  بلص  رد  سک  ره 
، دش دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  شدنزرف  اب  نایفسوبا  يزور  دنک : یم  لقن  بزاع  نب  ءارب  زا  دوخ  دنس  هب  يرقنم  محازم  نب  رـصن 

. نایفسوبا هیواعم و  رب  ینعی  ( 27) عوبتم عبات و  رب  تسرف  تنعل  ایادخراب ! : » دومرف ترضح 

صخش عون و  نعل 

یمـسق تسا : عون  ود  رب  نعل  هک  نیا  نآ  و  دراد ، تافانم  هدش  رکذ  تایاور  اب  هک  هدرک  عادبا  ار  يا  هدعاق  نعل  دروم  رد  یلازغ  دماح  وبا 
ابرلا یلکآو  نیملاظلا  نیعدـتبملا و  نیرفاکلا و  یلع  هللا  ۀـنعل  : » لثم صاخ ، فاصوا  اـب  تسا  یّلک  ناونع  رب  نعل  نآ  تسا و  زیاـج  نآ  زا 

رب رگا  و  دنک و ... شتنعل  ادخ  دیز ، دیوگب : هک  نیا  لثم  تسا ، گرزب  نآ  رطخ  هک  تسا  نیعم  صاخ و  صخش  نعل  رگید  یمسقو  و »...
هدرکن هبوت  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـینک ، نعل  قیلعت  اب  ار  وا  دـینک ، نعل  هدـش  تباـث  شقـسف  اـی  رفک  هک  ار  ینیعم  صخـش  دـیتساوخ  ضرف 

(28) دنک شتنعل  ادخ  تسا ،
(29) تسا هدرک  لقن  يربکلا  يواتفلا  باتک  رد  ار  لیصفت  نیمه  هیبش  زین  هیمیت  نبا 

: تسا مزال  ود  نیا  باوج  رد  هتکن  دنچ  رکذ  اج  نیا  رد 
دارفا دیاب  زین  تئارب  تیالو و  راهظا  رد  ور  نیمه  زا  عاونا ; هن  دنریگ ، یم  رارق  وگلا  هک  دنـصاخشا  دارفا و  دـش ، هراشا  هک  روط  نامه  1 ـ 

. دنشاب رظن  دروم 
هک تسا  تـیاور  رد  دـنا . هداد  رارق  تـنعل  دروـم  ار  صاـخ  دارفا  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دـش ، هراـشا  نآ  هـب  هـک  یتاـیاور  رد  2 ـ 

یلـص ) ربمایپ يدروم  رد  رگا  و  درک . یم  تنعل  شیاهزامن  رد  ار  هنوعم  رئب  باحـصا  نالتاق  لماک  هام  کیات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  هدرک  تیاور  ار  نآ  يراـخب  هک  یثیدـح  دـننام  دومن ، هیجوت  ار  نآ  دـیاب  تسا  هدرک  یهن  نعل  زا  هلآو ) هیلع  هللا 
تهج هب  ربماـیپ  یهن  تسا  نکمم  ( 30) دومرف یهن  وا  ندرک  نعل  زا  یلو  تخاس ، يراـج  ّدـح  رمخ  براـش  هب  يددـعتم  دراوم  رد  هلآو )

(31) تسا هدرک  نعل  ار  راوخبارش  رگید  تایاور  لقن  ربانب  ربمایپ  هکنآ  ًاصوصخ  دشاب . وا  تبقاع  نسح  هب  ترضح  ملع 
هنوگ نیا  ام  دـنا . هتفر  ایند  زا  نآ  اب  هدوب و  یقاب  تلالـض  یهارمگ و  قسف و  رب  قساـف  صاخـشا  هک  تسا  يدراوم  رد  اـم  ثحب  دروم  3 ـ 

رب هتـشاد و  دوجو  نونک  ات  شراثآ  هک  دندناشک ، یهارمگ  هب  ار  یمالـسا  هعماج  ریـسم  ناشتافارحنا  اب  هک  یناسک  مینک ; یم  نعل  ار  دارفا 
. تسا هدنام  ياج 

دراد یمومع  هبنج  يرگید  و  هریغ ، رمخ و  برش  لثم  دراد ، یـصخش  هبنج  هک  نآ  یکی  دومن : میـسقت  عون  ود  رب  ناوت  یم  ار  اه  يدب  4 ـ 
هک دوش  رداص  یـصخش  زا  تشز  یلمع  هک  نیا  ای  نید ، رد  يراذـگ  تعدـب  لثم  تسا ، نآ  نداد  رارق  وگلا  هعماج و  فارحنا  ثعاب  هک 

لّوا عون  اریز  لوا ، هن  تسا  مود  مسق  رد  تسا  زیاج  صخـش  نعل  رگا  دوش . یم  تشز  لمع  نیا  قیوشت  ببـس  اریز  تسوگلا ، مدرم  يارب 
َملاع دوش ، دساف  ِملاع  رگا  تسا : هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  ور  نیمه  زا  تسا . هدرک  دیکا  یهن  نآ  زا  مالسا  هک  تسا ، تبیغ  تقیقح  رد 

ْنِإ ِْهیَلَع  ِهللا  َۀَنَْعل  َّنَأ  ُۀَسِماَْخلاَو  دیامرف " : یم  هداد و  رارق  نعل  دروم  ار  نیعم  صخـش  تحارـص  هب  نآرق  هک  مینیب  یم  اذل  . ددرگ یم  دـساف 
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هک مینک  یم  هدهاشم  نینچ  مه  دـشاب .» نایوگ  غرود  زا  رگا  داب  وا  رب  ادـخ  نعل  هک  دـنک  دای  مسق  مجنپ  راب  ;)و   » 32  ) َنِیبِذاَْکلا ْنِم  َناَک 
... هیواعم و نایفسوبا ، دننام : دنک ، یم  نیرفن  نعل و  صّخشم  نّیعم و  روط  هب  ار  صاخشا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

(33) داد رارق  تنعل  دروم  هریون  نبا  کلام  نتشک  تهج  هب  ار  دیلو  نب  دلاخ  باطخ ، نب  رمع  هک  تسا  هدمآ  زین  خیرات  رد 
نعل راب  هس  ار  شدنزرف  رمع  نب  هللا  دبع  نینچ ، مه  ( 34) درک نیرفن  نعل و  نامثع  لتق  زور  رد  ار  ریبز  نب  هللا  دبع  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(. 35) تسا هدرک  نیرفن  و 
(36 .) قسف تعدب و  رفک ، تسا : نعل  یضتقم  هک  تسا  تفص  هس  دیوگ : یم  یلازغ 

ّبس هن  نعل 

ّبـس تسا . قرف  هژاو  ود  نیا  نیب  اریز  ّبس ، هن  دوب  نیرفن  نعل و  میدرک ، تباث  ار  شناحجر  زاوج و  هداد و  رارق  ثحب  دروم  هک  ار  هچنآ 
نآ رد  هک  یتفـص  هب  ار  يزیچ  ینک  فیـصوت  هک  تسا  نآ  متـش  دـیوگ : یم  یحیرط  ( 37 .) تسا هدمآ  مانـشد  متـش و  يانعم  هب  تغل  رد 

(38 .) تسا صقن 
یم لاعتم  دنوادخ  تسا ; هدرک  یهن  متش  ّبس و  زا  یلو  دناد  یم  حجار  رما  ار  نآ  هکلب  تسا ، هداد  ار  نیرفن  نعل و  هزاجا  اهنت  هن  مالـسا 

دنناوخ یم  ار  ادخ  ریغ  هک  نانآ  رب  نانمؤم  امـش  ;)و   » 39 ... "  ) ْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهللا  اوُّبُـسَیَف  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َالَو  دیامرف " :
رافک اب  ههجاوم  تروص  هب  ار  ّبس  زا  یهن  تسا  نکمم  دنهد .» مانشد  ار  ادخ  تلاهج  ینمـشد و  يور  زا  مه  اهنآ  ادابم  ات  دیهدم  مانـشد 
دوش یمن  ثعاب  ّبس  تروص  نیا  رد  اریز  درادن ; یلاکشا  دشاب  ناناملسم  دزن  ای  هنایفخم  هک  یتروص  رد  اما  مییامن ، لمح  ناتسرپ  تب  و 

. دنرب راک  هب  لاعتم  دنوادخ  دروم  رد  ار  ّبس  زین ، نانآ  هک 
ار نانآ  دننک ، یم  ّبس  نیفص  گنج  رد  ار  ماش  لها  يدع  نب  رجح  قمح و  نب  ورمع  هک  دینش  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هک  یماگنه 

لاوحا هدرک و  فیصوت  ار  نانآ  لامعا  رگا  یلو  دیشاب ، هدننک  ّبس  رایسب  هک  مراد  تهارک  امـش  رب  نم  : » دومرف تشاد و  زاب  لمع  نیا  زا 
( 40 ...«) تسا رتهب  دینک  دزشوگ  مدرم  هب  ار  اهنآ 

-------------------------------------------------------------------------------------

دانسا

.3 ص471 ، بغار ، تادرفم  - 1
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ص222. ج5 ، ءاضیبلا ، ۀّجحملا  - 22
هیآ 4 . ( 60  ) ۀنحتمم - 23
هیآ 60 ( 17  ) ءارسا - 24

ص105. ج15 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ص281 ، ج10 ، یبطرق ، ریسفت  ص237 ; ج20 ، يزاررخف ، ریسفت  - 25
ص191. ج4 ، روثنملا ، ردو  ص179  هقرحملا ، قعاوص  ص481 ; ج4 ، مکاح ، كردتسم  - 26

ص217. نیفص ، هعقو  - 27
.135 ص133 ـ  ج3 ، نیدلا ، مولع  ءایح  - 28

ص220. ج4 ، يربکلا ، يواتفلا  - 29
ص14. ج8 ، يراخب ، حیحص  - 30

ریغصلا ج2 ص406. عماج  - 31
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ج1 ;ص179. دیدحلا ، یبا  نبا  حرشو  ص358  ج3 ، ریثا ، نب  لماک  ص241 ; ج2 ، يربط ، خیرات  - 33
ص54. ج2 ، بهذلا ، جورم  - 34

ح45174. ص414 ، ج16 ، هلضف ، ملعلا و  نایب  عماج  - 35
نیدلا ج 3 ص 106 . مولع  ءایحا  - 36

ص80. ج2 ، نیرحبلا ، عمجم  ص455 و  ج1 ، برعلا ، ناسل  ص144 ; ج1 ، هغللا ، حاحص  ص330 ، ج4 ، هیاهنلا ، - 37
ص98. ج6 ، نیرحبلا ، عمجم  - 38

هیآ 108. ( 6  ) ماعنا - 39
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ایرد زا  یمن  دایز و  زا  یمک 

ناـمگیب ینعی :  ? 57/ بازحا  ) اًـنیِهُّم ًاباَذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأَو  ِةَرِخآـْلاَو  اَْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  َّنِإ   :) دـیامرف یم  نآرق 
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تسا هتخاس  هدامآ  روآتفخ  یباذع  ناشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنناسریم  رازآ  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  یناسک 
َنوُِملاَّظلا ُمُه  َکـَِئلْوُأَف  ْمُکنِّم  مُهَّلَوَـتَی  نَمَو  ِناَـمیِإلا  یَلَع  َْرفُْکلا  ْاوُّبَحَتْـسا  ِنَإ  ءاَِـیلْوَأ  ْمُکَناَوْـخِإَو  ْمُکءاـَبآ  ْاوُذِـخَّتَت  َـال  ْاوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی 

? 23/ هبوت )
نایم زا  سک  ره  دیریگم و  یتسود  هب  ار ] نانآ  ] دنهد حیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  ناتناردارب  ناتناردـپ و  رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

دنناراکمتس نامه  نانآ  دریگ  یتسود  هب  ار  نانآ  امش 
 . تسا هدومنن  تقشم  یتخـس و  هدارا  ناتیارب  هدومن و  یناسآ  هدارا  امـش  يارب  ادخ  هرقب 185 )  ) َرْسُْعلا ُمُِکب  ُدیُِری  َالَو  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهّللا  ُدیُِری 

 . دنتسه رمع ) رکبابا و   ) نالف نالف و  رسعلا  نینموملاریما و  رسیلا  دندومرف : قوف  هیآ  ریسفت  رد  رقاب  ماما 
الیَک مُهوتِهاب  ِهعیقَولا و  مِهیف و  لوَقلا  ِبَـس و  مِهّ نِم  اورِهظأَف  يدَعب  نِم  ِعَدـبلا  ِبیّرلا و  َلهَا  ُمتیأَر  اذِا   :) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

ُتاجرَّدلا ِهب  مَکل  هللا  ُعفرَی  تانَـسَحلا و  َکلِذب  مَکل  هللا  ُُبتکَی  مِهِعَِدب  نِم  نومّلعتَیال  ساّنلا و  مهُرذـحَی  مالـسِالا و  ِیف  داسِفلا  ِیف  اوعَمطَی 
ار نارازگ  تعدـب  نازادـنا و  ههبــش  نـم  زا  سپ  هاـگره  ینعی : ص 508 )  هعیـشلا ج 6 ، لـئاسو  یفاـک 2/375ح4 () لوصا   ) هَرخـالا ِیف 

اهنآ اب  نانچ  دینک و  ییوگدب  تبحص و  اهنآ  هرابرد  رایـسبدییوگب  ازـسان  اهنآ  هب  ناوارف  دییوجب  يرازیب  اهنآ  زا  اراکـشآ  دیدرک  هدهاشم 
اهنآ زا  ار  اهتعدب  دننک و  يرود  اهنآ  زا  زین  مدرم  دنرورپن و  رـس  رد  ار  مالـسا  رد  فارحنا  داجیا  نانآ  ات  دنوش  توهبم  هک  دـییوگب  نخس 

درب یمالاب  ار  امش  تاجرد  ترخآ  رد  دنک و  یم  تبث  امش  يارب  کین  راک  شاداپ  راک  نیا  اب  دنوادخ  دنزوماین 
ج راونالاراحب : ص 135 ـ  یشک : لاجر   ) امُهنِم ِهَئاِربلا  ِبَِسب و  امِهّ انَراغـص  انَرابک و  ُُرمَأن  مشاه  یَنب  َرِـشاعَم  ُنَحن  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق 
زا نتسج  يرازیب  رفن و  ود  نآ  هب  نتفگ  ازـسان  هب  مینکیم  رما  ار  دوخ  کچوک  گرزب و  مشاه  ینب  ام  ینعی :  ثیدح 17 ) ص 323 ، ، 47

 . نانآ
قوقح نیملاظ  ناراذـگ و  تعدـب  نانمـشد ،  ّبس  زاوج  هب  مکح  ماظع  ءاهقف  هربتعم  تایاور  رگید  هحیحـص و  تیاور  ود  نیا  عومجم  زا 

هلأسم 30 تالماعملا -  / یئوخلا مساقلاوبا  دیّسلا  یمظعلا  هللا  تیآ  هحامـس  نیحلاصلا  جاهنم   :) هلمجزا دنا  هدومن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
ینابم () ص14  / 33 هلأسم / تالماعملا / یناتسیسلا دّیسلا  یمظعلا  هللا  تیآ  هحامـس  نیحلاصلا  جاهنم  () /ج 1ص441 ههاقفلا حابـصم  باتکو 

/ج 2/ص796) یناوریـالا خیـشلا  / ماـکحالا تایآریـسفت  یف  هیدـیمهت  سورد  ( ) ص248 یمقلا ج 7  یئاـبطابط  دیـسلا  / نیحلاـصلا جاـهنم 
ینیکشملا ص292) خیشلا   / هقفلا تاحلطصم  )

ـ  ص 103 نیملاظلا : یف  داقتعا  باب  قودـص  تاداقتعا   ) رفاک وُهَف  اـَنل  َنیِملاّـظلا  اِنئادـعَا و  رفُک  یف  َّکَـش  نم  مالـسلاهیلع : قداـصلا  لاـق 
، دـشاب هتـشاد  کش  دـندرک  ملظ  ام  هب  هک  یناسک  ام و  نانمـشد  رفک  رد  سک  ره   : ینعی ص 62 ) ص 336 و ج 27 ، ج 8 ، راونالاراحب :

تسا . رفاک  شدوخ 
انیلو امیف  انیِلا  یتَا  نم  ُکیرـش  وُهف  ِهب  اـنبکَر  اـم  اـنِقح و  باـهِذ  اـنملظ و  نِم  اـنیلَع  یتَا  اـم  َءوس  فِرعَی  َمل  نَم  مالـسلاهیلع : قداـصلا  لاـق 

هک یسک   : ینعی ثیدح 11) ص 55 ، ج 8 ص 336 و ج 27 ، راونـالاراحب : ثیدـح 6 ـ  بصان ، باقع  باب  قودـص : لامعالا  باقع  ) هب
نیملاظ اب  کیرـش  وا  سپ  تفر و ... ام  تسد  زا  هک  یقح  دش و  اور  ام  رب  هک  یملظ  زا  دـش و  دراو  ام  رب  هک  ار  هچنآ  دسانـشن  دـمهفن و 

 . تسا
یسک  : ینعی مقر 1012) ص 811 ، ج 2 ، یـشک : لاجر   ) هللا ُهَنََعل  هیلَعَف  هللا  ُهَنَعلَی  نَم  َنَعلَی  نَا  مَّثاَت  نَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

داب . وا  رب  ادخ  تنعل  سپ  هدرک ، تنعل  ار  وا  ادخ  هک  یصخش  ندرک  نعل  زا  دنک  هانگ  ساسحا  هک 
: دنکیم لقن  امهیلعهللاهمحر ) ) هعیش لئاسو  بحاص  یلماعرح  خیش  زا  يدنرم  نسحلاوبا  خیش 

هلآ هیلع و  هللا  یلصدمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هتفرگ و  ار  هبعک  هناخ  هدرپ  يدرم  دوب  هبعک  فاوط  لاح  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
راب نیا  ارچ  نینمؤملاریما ! ای  درک  ضرع  درم  نآ  ، دندرکن مالس  یلو  دندید  ار  وا  ترضح  مود  راب  دومن . مالس  وا  رب  ترضح  داتـسرفیم ،
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لآو دـمحم  رب  تاولـصزا  نعل  هک  ارچ  . مراد زاب  یتفگیم  راب  نیا  هک  نعل  رکذ  زا  ار  وت  متـساوخن  : دومرف ترـضح  ؟ دـیدومنن مالـس  نم  هب 
نیرحبلا ص 208) یقتلم  نیرونلا و  عمجم  .) تسارتالابدمحم

؟  دنا هداد  رارق  شیوخ  نعل  دروم  ار  افلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ 

 . درب مان  هماسا  شیج  يارجام  زا  ناوتیم  مینک  هراشا  عضاوم  نیا  زا  یکی  هب  میهاوخب  رگا 
دومن و رداص  نایمور  اب  گنج  يارب  شاب  هدامآ  نامرف  ناش  فیرش  تایح  ياهزور  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح 

نمحرلادبع نامثع ، رمع ، رکبوبا ، هلمج  زا  ناگرزب  راصنا و  رجاهم و  خویـش  هاگنآ  درپس و  دیز  نب  ۀـماسا  مان  هب  یناوج  هب  ار  یهدـنامرف 
رما تحت  ات  هک  تساوخ  اهنآ  مان  حیرصت  اب  ار  يرگید  هدع  دعس و  نب  ریشب  ریـضح ، نب  دیـسا  صاقو ، یبا  نب  دعـس  هدیبعوبا ، فوع ، نب 
دینک زهجم  ینعی  اهنع " فلخت  نم  هللا  نعل  ۀماسا  شیج  اوزِّهَج   " دومرف دنورب و  ماش  نیمزرـس  رد  عقاو  ءاقلب  هیحان  هب  ناوج  هدـنامرف  نیا 

. دنز زاب  رس  نآ  زا  هک  یسک  رب  ادخ  تنعل  ار  هماسا  رکشل 
 ...( يزاغم ج 2 ص 1117 و دیدحلا ج 2 ص 20 ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  قدصلا ج 3 ص 5 ، لئالد  )

رمع و رکبوبا و  نآ ، ناگدننک  كرت  نعل  هماسا و  رکشل  اب  یهارمه  رب  ینبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  دیکات  همه  نیا  اب 
هللا یلـص  ربمایپ  دندمآ . هنیدم  هب  هنابـش  هدرک و  كرت  ار  هاگرکـشل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  رادید  هناهب  هب  ناشناتـسود  زا  يا  هدع 

نارضاح دمآرد . گرزب  يرش  رهـش  نیا  رد  بشید  ینعی  میظع " ٌرـش  هنیدملا  هذه  انتلیل  قرط  دق  " دندومرف بش  نآ  حبـص  رد  هلآ  هیلع و 
ینِا الَا  يرما  نع  نوفلاخی  ٌرفن  مهنم  عجر  دق  ۀماسا  شیج  یف  اوناک  نیذلا  نا  :" دندومرف ترـضح  هللا ؟ لوسر  ای  هدـش  هچ  دـندرک  ضرع 

رکـشل زا  دندومن و  نم  رما  تفلاخم  دـندوب  هماسا  رکـشل  رد  هک  یناسک  زا  یهورگ  ینعی  ۀـماسا " شیج  اوذِّفَن  مکحیو  ٌءارب  مهنم  هللا  یِلا 
. دیهد تکرح  ار  هماسا  رکشل  امش  رب  ياو  میوج . یم  تئارب  موق  نیا  زا  ادخ  يوسب  مرازیب و  ناشیا  زا  نم  هک  دیشاب  هاگآ  دنتشگرب 

تدحو ثعاب  تیالو  میرح  زا  عافد 

تدحو ثعاب  تیالو  میرح  زا  عافد 

یمارگ ربمایپ  تداهش  نامز  زا  ناناملسم  ودراد  مالسا  روهظ  خیرات  هب  يرمع  ربمایپ ،  ینیشناج  تماما و  يهلأسم  رس  رب  فالتخا  لادج و 
: دناهدش میسقت  هدمع  مهم و  هقرف  ود  هب  فالتخا  نیمه  رثا  رب  ? ?ص ،  مالسا

یّـصاخ صخـش  يهرابرد  ?ص ? ربمغیپ بناج  زا  یحیرـص  ِّصن  هنوگ  چـیه  لـصفالب  تفـالخ  تماـما و  دروم  رد  دـندقتعم  هک  ناـیّنس ؛
ار یـصخش  رگیدکی  تروشم  اب  ات  تسا  هدراذگ  نانآ  دوخ  يهدـهع  هب  ار  مدرم  ماما  هفیلخ و  نییعت  ?ص ? ربمایپ تسا و  هتفرگن  تروص 

. دننیزگرب ماقم  نیا  هب 
؛ دومن راذگاو  دنتـسه - دقَع  ّلَح و  لها  هک   - نانآ زا  ياهّدع  ای  تّما  دارفا  رایتخا  رد  ار  تفالخ  رما  تسین ، زیاج  اهنآ  رظن  زا  هک  نایعیش ؛

يهلمج زا  كاپ  تشرـس  یحور و  تسادق  تمـصع و  هک  دشاب  هتـشاد  یطیارـش  واهیگژیو  دیاب  ماما  هک  دنکیم  مکح  میلـس  لقع  اریز 
(1 .) تساهنآ

ماـما و ناوـنع  هب  ار  ? ع ? یلع ترـضح  اـهراب  شیوـخ  تاـیح  لوـط  رد  ? ص ? مالـسا یمارگ  لوـسر  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  ور  نیا  زا 
شیوخ تفالخ  ینیـشناج و  ماقم  هب  ًانلع  ار  ناشیا   ، مخ ریدغ  رد  یمومع  یمـسر و  نالعا  نیرخآ  رد  یفرعم و  مدرم  هب  شیوخ  نیـشناج 

ثحب و دروم  یخیراـت و ... یلقن ، یمـالک ، یلقع ، فلتخم  ياـههبنج  زا  ار  هلأـسم  نیا  بهذـم  ود  ره  ياـملع  نیثّدـحم و  درک . بوصنم 
هلأـسم نیا  هب  نتخادرپ  ّتیّمها  ترورـض و  دریگ ، رارق  شاـکنک  دروـم  دـیاب  لّوا  يهجرد  رد  هچ  نآ  ًامّلـسم  یلو  دـناهداد ؛ رارق  یـسررب 
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شیوخ يهفیلخ  ناونع  هب  رگید ، عقاوم  ای  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ع )  ) یلع ترضح  ص ،)  ) ربمایپ هک  ضرف  رب  : » دندقتعم دارفا  یخرب  تسا .
یموزل هچ  دـندز ؛ هیکت  دنـسم  نیا  رب  رگید  يدارفا  قحان - ای  قح  هب   - یلیلد ره  هب  ص )  ) لوسر ترـضح  تداهـش  زا  دـعب  درک و  یفرعم 
تابثارد یعـس  باتک ، نارازه  يالهبال  زا  اـهلاس  نآ  ثداوح  حرط  اـب  مه  زاـب  ربماـیپ ، تلحر  زا  لاـس  دودـح 1400  تشذـگ  اب  هک  دراد 

عیاقو ندرک  وگزاب  اب  ایآ  میشاب ؟ هتشاد  خیرات  يهنهک  مخز  نیا  ندرک  هزات  و  ع )  ) یلع ترضح  لصفالب  تفالخ  هعیش و  داقتعا  تیناّقح 
»؟ دریذپ تروص  هعیش  هاوخلد  هب  خیرات  ات  دنادرگزاب  بقع  هب  ار  نامز  ناوتیم  نارود  نآ 

کی ًافرـص  تماما  تفالخ و  هلأسم  ریدغ و  يهعقاو  دناناسکی و  همه  اروش و ... ّصن و  هفیقـس ، ریدغ و  یّنـس ، هعیـش و  دارفا ، نیا  رظن  رد 
. درادن يداقتعا  راب  هنوگ  چیه  هک  هدیدرگ  دادملق  هدش  مامت  یخیرات  يهلأسم 

رش ریخ و ز  مییوگن ز  چیه  رمع  ای  یلع  ناّبحم  ام ز 
! رمع اب  رمع ، ناّبحم  رشح  یلع ! اب  یلع ، ناّبحم  رشح 

يهعماج نیب  تدحو  داجیا  قّرفت و  زا  زیهرپ  يهناهب  هب  درادن و  ناناملسم  نیب  ینکفاهقرفت  زج  یلصاح  دروم ، نیا  رد  ثحب  رظنم ، نیا  زا 
. دناهدش توعد  اهلاس  نآ  عیاقو  ندرک  شومارف  هب  ناناملسم  يهمه  هدیدرگ ، یفن  هلأسم ، نیا  تابثا  در و  رد  یعس  ره  یمالسا  میظع 

رارق یـسررب  دقن و  دروم  راصتخا  هب  رظن  نیا  تنـس ،  لها  قوثو  دروم  ِیخیرات  ییاور و  عبانم  قیرط  زا  تسا  هدـش  یعـس  راتـشون  نیا  رد 
. دریگ

نیا ندش  صّخشم  روظنم  هب  ًافرص  هکلب  تسین ؛ هعیش  عبانم  يرابتعایب  ای  اهنآ و  رابتعا  ینعم  هب  نایّنس  ياهباتک  زا  هدافتسا  هک  نآ  حیضوت 
نیا درمـش - یمرب  نید  ساسا  يداـقتعا و  يهیاـپ  نیرتمهم  نیرتیلـصا و  ار  تماـما  هک   - هعیـش تاـیاور  هوبنا  رب  هوـالع  هک  تسا  بلطم 

. تسا هدش  سکعنم  زین  نایّنس  تایاور  نایم  رد  هلأسم 
رابخا دروخیم . مشچ  هب  حوضو  هب  عبانم  نیا  ياج  ياج  رد  ریدغ  ثیدح  ياپ  ّدر  مینک ، صّحفت  ّتنـس  لها  ییاور  نوتم  رد  يردـق  رگا 
َیلوأ ُتَسلأ   » ترابع تسا و  دوجوم  تنـس  لها  عبانم  رد  ? ?ص -  ربمایپ يهبطخ  صوصخ  هب   - نآ نوماریپ  ثداوح  ریدـغ و  زا  يرایـسب 

ثیداحا ءزج  ثیدـح ، ملع  دـعاوق  رظن  زا  هاداـع »... نَم  ِداـع  هـالاو و  نَم  ِلاو  َّمهّللا  هـالوَم ؛ ٌیّلَعَف  هـالوَم  ُْتنُک  نَمَف  مکِـسُفنأ ...؟ نِم  مُِکب 
(2 .) تسا هدش  لقن  نیعبات  زا  رفن  ربمایپ و 85  يهباحص  زا 110  شیب  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  هکلب  رتاوتم و 

دیاب مینادن ، مّلـسم  زرحم و  كرادم )، همه  نیا  اب   ) ار ریدغ  ثیدح  دشاب  انب  رگا  : » دیوگیم م 1108 )  ) یّنس ياملع  زا  یلبقم  نیّدلاءایض 
(3 .«) تسین تابثا  لباق  مالسا  نید  رد  ياهعقاو  چیه  هک  مینک  لوبق 

(4 .) دنکیم دادملق  عالّطا  یب  ار  ریدغ  ثیدح  نارکنم  يرزج ، نیدلا  سمش  و 
رب ثیدح  نیا  تلالد  یلوم و  ظفل  ینعم  رد  دننک ، دراو  ياهشدخ  ریدغ  ثیدح  كردـم  دنـس و  رب  دناهتـسناوتن  نوچ  ّتنـس  لها  ياملع 
زا ار  هعیش  تشادرب  نامه  بّصعت ، زا  رود  هب  هناقداص و  نانآ  ناگرزب  زا  ياهدع  هتبلا  دناهدرک . دیدرت  ع )  ) یلع ترضح  لصفالب  تفالخ 

(5 .) دننادیم سفن  هب  یلوا  رایتخا و  بحاص  ینعم  هب  اج  نیا  رد  ار  الوم  يهملک  دنراد و  ثیدح  نیا 
، یـسانشنابز مدرم ، يهّماـع  تشادرب  مهف و  لوادـتم ، دربراـک  برع ، تاـّیبدا  رد  تغل  يهبنج  زا  ـالوم  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  هعیـش  ياـملع 

لـصفالب تفالخ  تیالو و  رب  ریدـغ  ثیدـح  تلالد  (، 6) هلـصفنم هلـصّتم و  نئارق  ریاس  تایآ و  ثیداـحا و  ریاـس  رد  هملک  نیا  لامعتـسا 
يامرگ نآ  رد  ? ص ? ربمایپ تسا ، رود  هب  تمکح  زا  هک  دندقتعم  دننادیم و  ینشور  روهظ و  يهجرد  نیرتالاب  رد  ار  ع )  ) نینمؤملاریما

هک یلاح  رد  تسامش ؛» روای  تسود و  یلع   » هک دهد  یهاگآ  بلطم  نیا  هب  ار  نانآ  ات  دروآ  درگ  ار  ناناملسم  هوبنا  اسرفتقاط  نازوس و 
. دوبن ع )  ) یلع ترضح  رامش  دح و  یب  لیاضف  رکنم  سک  چیه  دوب و  هدش  هداد  رکذت  فلتخم  ظافلا  نیوانع و  اب  عوضوم  نیا  اهراب  البق 

ربمایپ ياهیگتـشذگ  ناج  زا  هلاس و  شالت 23  مامت  یهد  رمث  دـنوادخ  (، 7) تسا هدـش  لزان  زور  نیا  رد  هک  یتاـیآ  قبط  لاـح ، ره  رد 
ترـضح نآ  زا  ناـمدرم  يوریپ  تماـما و  تفـالخ و  ماـقم  هب  ع )  ) نینمؤملاریما یفرعم  بصن و  هب  طونم  ار  شنیتسار  باحـصا  ?ص ?و 
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. دشاب ع )  ) یلع تیالو  اب  هارمه  هک  تسا  دنوادخ  ياضر  دروم  لماک و  مامت و  ینید  دنادیم و 
ناربمایپ و نامرآ  هک  درگنیمن ؛ یخیرات  يهلأسم  کی  ناونع  هب  تفالخ و  يراذـگاو  يهدـید  هب  اهنت  ریدـغ  يارجاـم  هب  هعیـش  ور  نیا  زا 

صقان ینید  تیالو ، ریدغ و  نودب  ار  مالـسا  و  ( 8) دنیبیم ریدغ  رد  ار  ص )  ) یفطصم دمحم  ترـضح  لسر ، متخ  ایبنا و  تثعب  زا  فده 
هب ار -  ع )  ) یلع ترضح  تیالو  هک  یناسک  ِمالسا  دش ، دهاوخ  هتفریذپ  ناگدنب  زا  مالـسا  نید  اهنت  تمایق ، رد  هک  روط  نامه  دنادیم و 

( 10) تسین لاعتم  دنوادخ  ياضر  لوبق و  دروم  صقان ، ِنید  نیا  و  ( 9) دوب دهاوخن  لماک  دنرادن ، لوبق  نآ -  حیحص  يانعم 
دیاب دـننادیم ، شیوخ  رایتخا  بحاص  سفن و  هب  یلوا  ار  ? ص ? مرکا ّیبن  هک  ملاـع  ناناملـسم  يهمه  ? ?ص ،  ربماـیپ نانخـس  هب  رظن  اـب 

ناناملـسم يهمه  ریدغ ، زور  رد  ?ص ? ربمایپ بطاخم  عقاو  رد  دنریذپب و  دوخ  رایتخا  بحاص  یلوم و  ناونع  هب  زین  ار  ع )  ) یلع ترـضح 
نَمَف  » ياون دندومن و  میسرت  ار  ایند  رخآ  ات  نیملسم  يهدنیآ  یشم  ّطخ  ? ص ? ربمایپ تسا و  هدوب  لاح  هب  ات  مالسا  روهظ  يادتبا  زا  ملاع 
دیاب تسا و  ناسل  هب  رارقا  زا  رتارف  یلمع  تیالو ، لوبق  رما و  تعاطا  نیا  ًامّلسم  تسا و  يراج  راصعا  يهمه  رد  هالوم » ٌّیلَعَف  هالوم  ُتنُک 

( - (ع نینمؤملاریما دوخ ، يالوم  رایعم  اب  ار  شیوخ  تاداقتعا  لامعا و  مامت  تسیابیم  نانمؤم  دـشاب و  هارمه  زین  یلمع  یبلق و  داقتعا  اـب 
رب َبئاغلا ،»... ُدـهاَّشلا  َُغْلبَیلَف  ربمایپ ...« ، شیامرف  قبط  دـنیوجب و  نانآ  دزن  اهنت  ار  تیادـه  قیرط  دنجنـسب و  تسا - ربمایپ  رایعم  ناـمه  هک 

ناـج شوگ  هب  ار  نآ  دوش و  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  ریدـغ  ماـیپ  دـنراذگن  اـت  تسا  بجاو  يولع ، تیـالو  هب  ناگدـشتیاده  يهمه 
. دنناسرب ناگدرکمگهار 

، تایح مد  نیرخآ  ات  ینلع  توعد  يادتبا  زا  شیوخ ، تلاسر  تّدـم  لوط  رد  هک  دوب  ? ص ? مرکا ربمایپ  دـیکأت  دروم  ردـق  نآ  هتکن  نیا 
. درکیم نییبت  مدرم  يارب  ار  تماما  تفالخ و  عوضوم  تشاد ، ناکما  هک  یتصرف  ره  رد  درکن و  راذگورف  نآ  هب  تخادرپ  زا  ياهظحل 

تلاسر درک و  عمج  ار  بلطملادـبع  نادـنزرف  زا  نت  لـهچ  ( 11) دـنوادخ روتـسد  هب  ربمایپ  ینلع - توعد  يادـتبا   - يرجه موس  لاس  رد 
رد نم  يهفیلخ  یـصو و  ردارب و  ات  دـهدیم  يرای  تلاسر  نیا  ماجنا  رد  ارم  امـش  زا  کی  مادـک  : » دومرف داد و  حرـش  اـهنآ  رب  ار  شیوخ 

»؟ دشاب امش  نایم 
ع)  ) یلع ترـضح  هرابود  درک و  رارکت  ار  شیوخ  نخـس  ربمایپ  هللا ». لوسر  ای  نم ، : » تفگ تساـخرب و  ع )  ) یلع ترـضح  ناـیم  نآ  رد 

(12 .«) تسامش نایم  رد  نم  يهفیلخ  یصو و  ردارب و  یلع )  ) نیا : » دومرف ?ص ? ربمایپ هاگ  نآ  داد . تبثم  باوج  هک  دوب  یسک  اهنت 
دنچ هب  تسا ، دوجوم  تنـس  لـها  ربـتعم  عباـنم  رد  ع )  ) یلع تماـماو  تیـالو  لـیاضف و  دروـم  رد  هک  یثیدـح  نارازه  ناـیم  زا  همادا ، رد 

(. 13) مینکیم هراشا  ثیدح 
نإ اـم  یتَیب . ِلـهأ  یترتِع  ِهللا و  َباـتک  ِنیَلقّثلا ؛ مُکیف  ٌكراـت  ّینإ  : » دـناهدومرف فلتخم  ياهتبـسانم  رد  اـهراب  اـهراب و  ? ص ? مرکا ربماـیپ 

(14 .«) َضوَحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتح  اَقِرَتْفَی  نل  اَمُهَّنأ  ًاَدبأ و  اوُّلِضَت  نل  اَمِِهب  ُمتْکَّسَمَت 
اَُنبْسَح  » ناگدنیوگ اب  دنادیمن و  یفاک  یهارمگ  زا  ییاهر  ناناملـسم و  تیاده  يارب  ییاهنت - هب   - ار نآرق  ثیدح ، نیا  رد  ? ص ? ربمایپ
ینعی  - نآ یعقاو  نارّسفم  هب  یهالا ، باتک  نیا  حیحص  كرد  يارب  دیاب  هک  دراد  تحارـص  دنکیم و  تفلاخم  اراکـشآ  ( 15 «) ِهللا َباتک 

هک یتاـیانج  يهمه  هک  ارچ  تسج ؛ ناـنآ  دزن  ار  ینآرق  باـن  قیاـقح  درک و  هعجارم  دـنانوصم - شزغل  اـطخ و  زا  هک  ربماـیپ  تـیب  لـها 
(16 .) تسا هدوب  اهنآ  حیحص  تخانش  مدع  لیلد  هب  یلو  مالسا ، نآرق و  مان  هب  هتسویپ ، عوقو  هب  مالسارد 

زا يوریپ  دنادیم و  تیب  لها  زا  يوریپ  ار  يراگتسر  تاجن و  هار  اهنت  حون - يهنیفس  ثیدح  هب  فورعم   - رگید یثیدح  رد  ?ص ? ربمایپ
. درادن تلالض  یهارمگ و  زج  یماجنارس  دنکن ، تکرح  نانآ  تهج  رد  هک  ییاوشیپ  ره 

(17 .«) َقِرَغ اهنع  َفَّلََخت  نَم  یََجن و  اهَبِکَر  نَم  َحون ؛ ِۀنیفس  ِلثَمَک  یتَّمُأ  یف  یْتَیب  ِلهأ  َلَثَم  َّنإ  : » دیامرفیم ? ص ? ادخ لوسر 
(18 .«) ٍدَّمحم ِلآ  ٍدَّمحم و  ُطارص  َوُه  : » دیامرفیم َمیقتسُملا ،» َطارِّصلا  اَنِدهإ  : » هفیرش يهیآ  ریسفت  رد  ?ص ? ربمایپ

(19 .) تسا هدش  ریبعت  تیاده  مچرپ  ینعی  يَدُهلا » ۀیار   » ناونع هب  ع )  ) یلع ترضح  زا  زین  ثیداحا  یضعب  رد 
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زا يرایـسب  ثیداحا  مه  تسا  لطاب  زا  قح  هدـننکادج  قوراـف و  یلع ، ترـضح  ددرگ و  یم  یلع  رادـم  رب  تقیقح  قح و  هکنیا  باـب  رد 
. تسا هدش  لقن  یّنس  ياملع 

(20 .«) َضوَحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتفَی  َنل  ِّقحلا ؛ عم  ٌّیلع  ٍّیلع و  َعم  ُّقحلا  »
یتوَص و َساَّنلا  ُعِمُْست  یّنع و  يدؤت  يدعب و  نِم  یتلاسر  ُُغْلبَت  کَّنإ  : » دندومرف ع )  ) یلع ترـضح  هب  باطخ  ? ص ? ربمایپ رگید  ياج  رد 
یتسه و مدرم  هب  نم  يادص  يهدنناسر  نم و  دهع  يهدنهدماجنا  نم و  تلاسر  يهدـننکغالبا  وت  َنومَْلعَی : اَم ال  ِهللا  ِباتک  نِم  َساَّنلا  ُمِّلَُعت 

(21 .«) یهدیم میلعت  اهنآ  هب  دننادیمن ، مدرم  هک  یتاهج  رد  ار  ادخ  باتک 
یترتع مهَّنأف  يدعب  نِم  ِۀَّمئألاب  ِدَتقَیل  يدـعب و  نِم  ًاّیلع  ِلاویلف  ّیبر  اهَـسَرَغ  ٍندـع  َۀَّنَج  َنَکَـس  یتامم و  َتومَی  یتایح و  یَیحَی  نأ  هَّرَـس  نَم 

(22 .) ًاْملِع ًامْهَف و  اوقِزُر  یتنیط  نِم  اوِقلُخ 
هتشاد الط  دُحا  هوک  يهزادنا  هب  دنک و  تدابع  ار  ادخ  حون  رمع  يهزادنا  هب  یسک  رگا  یلع ! ای  دناهدومرف : ? ص ? مرکا لوسر  نینچ  مه 

افـص و نیب  هکم ، رد  هاگ  نآ  دورب ، جح  هب  هدایپ  راب  رازه  دـناوتب  هک  دـشاب  ینالوط  ردـق  نآ  شرمع  دـیامن و  قافنا  ادـخ  هار  رد  دـشاب و 
دراو زگره  دیـسر و  دـهاوخن  وا  ماـشم  هب  زگره  تشهب  يوب  دـشاب ، هتـشادن  یلع -! يا   - ار وت  تیـالو  یلو  دوش ، هتـشک  هناـمولظم  هورم ،

(23 .) دش دهاوخن  تشهب 
نولأسی : » دومرف دنالاؤس ،» دروم  هک  دیزاس  فّقوتم  ار  اهنآ  (: 24) َنولوؤسم مهَّنأ  مُهوِفق  و   » هفیرش يهیآ  حیـضوت  رد  ? ص ? مرکا ربمایپ 

(25 .«) ِبلاطیبا نب  ّیلع  ِۀیالوب  ِرارقإلا  نع 
، همانتیّـصو کی  نتـشون  اب  تساوخ  شیوخ ، باحـصا  رب  تّجح  مامتا  يارب  زین  شیوخ  فیرـش  رمع  تاظحل  نیـسپاو  رد  ?ص ? ربمایپ
یمـسر و دنـس  کی  ندوب  اب  دـیدیم  هک  ( - هللا هنعل   ) رمع یلو  دـنک ؛ نایب  شیوخ  باحـصا  يارب  ار  ع )  ) یلع تفالخ  تماـما و  عوضوم 

هریچ وا  رب  يرامیب  دیوگیم ، نایذـه  ادـخ  لوسر  ُعجولا : هبلغ  دـق  رجهیل ، هللا  لوسر  َّنإ   » دایرف اب  دـش - دـهاوخ  تخـس  وا  رب  راک  یبتک ،
(26 .) دش ربمایپ  لمع  نیا  عنام  تسا ». هدش 

?  ، ?ص ربمایپ ینیـشناج  تفالخ و  يهلأسم  هعیـش ، هاگدید  رد  یّنـس ، هعیـش و  بتک  رد  روکذم  ثیداحا  ریاس  هدـش و  رکذ  ثیداحا  ربانب 
هار و يهدنهد  همادا  ربمایپ و  فادها  قّقحت  يهلیسو  اهنت  ار  یهلا  تماما  تفالخ و  هعیـش  هکلب  تسین ؛ حرطم  یخیرات  يدرف و  دُعب  زا  اهنت 
موصعم و تماما  یلو  تسيراذگاو ؛ بصغ و  لباق  مدرم ، رب  تموکح  يانعم  رد  تفالخ  رذگهر ، نیا  زا  دـنادیم . ترـضح  نآ  يهریس 
(ع) نینموملاریما هار  تساطخ ، زا  نوصم  هک  ار  یتاجن  هار  اهنت  هعیـش  یندش . مامت  بصغ و  لباق  هن  تسا و  یباستکا  هن  یهلاۀـفیلخ ، ماقم 
تداعـس و هب  یباـیتسد  رد  هدـننکنییعت  مـهم و  یـشقن  تماـما  تیـالو و  يهلأـسم  هـک  اـج  نآ  زا  دـنکیم و  ناوـنع  نیموـصعم  هـمئا  و 
ور نیا  زا  دوشیم . ساسحا  هراومه  دروم  نیا  رد  یـسررب  ثحب و  هب  زاین  دنکیم ، افیا  یهلا  باذـع  شتآ  زا  ییاهر  يدـبا و  يراگتـسر 

، هرخألاب تّوبن و  رارمتـسا  اقب و  لماع  تّما و  يربهر  يهلأسم  مالـسا و  ناهج  زورما  يهلأسم  هک  تسین ، ام  زورید  يهلأـسم  اـهنت  تماـما  »
(27 .«) تسا مالسا  تشونرس  يهلأسم 

هراومه یهلاریغ ، يافلخ  زا  يوریپ  نآ و  حیحـص  عبنم  زا  نید  ذاّختا  مدع  ربمایپ و  ّتنـس  زا  يوریپ  مدـع  نیمه  راوگان  موش و  ياهدـمایپ 
زا يوریپ  لـطاب و  زا  قح  يهدـننکادج  یهلا و  ملع  نزخم  يوبن و  ملع  باـب  ندرک  اـهر  یتسار  هب  تسا و  هدوب  مالـسا  تّما  ریگناـبیرگ 

. درادن یهارمگ  هقرفت و  زج  یلصاح  یهلا  تفالخ  ماقم  نابصاغ  تورث و  تردق و  ناگدنیوج 
رداص ار  ?ص ? ربمایپ نادناخ  هب  مجاهت  نامرف  ای  و  ( 29) درادن ییابا  زین  بارش  ندروخ  زا  و  ( 28) دنکیم رامق  نیکرشم  اب  هک  يرکبوبا 

باـطخ وـگغورد  ار  وا  دـیوگیم و  ازــسان  ? س ? ارهز همطاـف  ترــضح  مالــسا ، یمارگ  ربماـیپ  تـخد  هـب  ربـنم  زارف  رب  و  ( 30) دنکیم
هب یتعامج  اب  هک  يرمع  ای  (، 32) دنکیم ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نآ  دنادیمن ، ار  نآرق  تاملک  یضعب  ینعم  هک  یلاح  رد  و  ( 31) دنکیم

لتق هب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  دزورفایمرب و  شتآ  دنکـشیم و  ار  ربماـیپ  تخد  تمرح  دـتفایم و  هار  هـب  ع )  ) یلع ترـضح  هناـخ  يوـس 
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اهر ار  نآرق  مدرم  دوخ ، معز  هب  ات  دنکیم  یهن  ار  ربمایپ  زا  ثیدح  لقن  هک  یـسک  نآ  (33 ؛) دریگب تعیب  رکبوبا  يارب  ات  دنکیم  دیدهت 
هنیدم رد  ربمایپ ، ثیداحا  لقن  ترثک  لیلد  هب  ار  رگید  ياهّدـع  دوعـسم و  نب  هللادـبع  دوخ  تفالخ  نامز  رد  لیلد  نیمه  هب  و  ( 34 !) دننکن

ار امش  بارش  دیسرتیم  رگا  : » دیوگیم دَروخیم و  بارـش  تسا ، هدش  میرحت  بارـش  هک  نآ  اب  ربمایپ ، نامز  رد  و  ( 35) دنکیم ینادنز 
لاملا تیب  زا  وا  ياهلواپچ  ربارب  رد  هک   - ار رذوبا  هک  ینامثع  نآ  ای  و  ( 36 .«) دینکشب بآ ، اب  ندرک  طولخم  اب  ار  نآ  ِيدنت  دنک ، تسم 

یقاب اهنابز  رـس  رب  یمان  اهنت  يدّمحم  بان  مالـسا  زا  هک  دیاپیمن  يرید  دنیآیم و  راک  يور  هب  (، 37) دنکیم دیعبت  هذبر  درواین - بات 
(38 .) دنامیم

وا لوپ  اب  ات  دناوخ  ارف  دوخ  خاک  هب  ار  ثیدـح  نالاّعج  (- 39) دنک نفد  ار  ربمایپ  مان  دوب ، هدرک  دای  دنگوس  هک   - هیواعم زین  نانیا  زا  دـعب 
مهف یــشیدنا و  جـک  رثا  رد  و  ( 40 .) دوش هتخاـس  اـفلخ  تبقنم  رد  نیغورد  ثیداـحا  ددرگ و  فیرحت  ربماـیپ  ّتنـس  یناگدـنز و  خـیرات 

(41 !) دندروآ ور  ثیدح  لعج  هب  ادخ  ياضر  يارب  هک  ییاحلص  داّهز و  دندوب  رایسب  هچ  نید ، زا  تسردان 
سپ یکی  یگتخاس  بهاذم  هتفر  هتفر  دندش و  هتخاس  نیغورد  تایاور  نیمه  يهیاپ  رب  فلتخم  ياههنیمز  رد  يرایسب  بتک  بیترت  نیدب 

یمالسا داّحتا  ياههیاپ  زور  هب  زور  دومن و  قّرفت  راچد  دندوب ، هدنام  رود  هب  میقتـسم  طارـص  زا  هک  ار  ناناملـسم  هتفای ، روهظ  يرگید  زا 
: تسا ع )  ) یلع ترضح  نیتملا ،  هللا  لبح  هب  ماصتعا  داّحتا ، داجیا  يراگتـسر و  هار  اهنت  نآرق  يهدومرف  قبط  هک  یلاح  رد  دش . رتلزلزتم 

کـسمت نآ  هب  دیاب  هک  ادخ  نامـسیر  زا  روظنم  : » دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ? ص ? ربمایپ (.« 42) اوقَّرفَت ًاعیمَج و ال  هللا  ِلبَحب  اومِـصتعاو  »
(43 .«) دنتسه وا  تیب  لها  و  ع )  ) یلع دنیوجب ،

يهقرف کی  اهنت  هک  دندش  میسقت  هقرف  کی  داتفه و  هب  یسوم  تّما  یلع ! يا  : » دومرف ع )  ) یلع ترضح  هب  يرگید  ياج  رد  ترـضح  نآ 
هّیقب دوب و  هتفاـیتاجن  هقرف  کـی  اـهنت  هک  دـندش  میـسقت  هقرف  ود  داـتفه و  هب  یـسیع  تّما  دـندوب و  یمنهج  هّیقب  دوـب و  هدـنبایتاجن  نآ 

.« دوب دنهاوخ  شتآرد  هّیقب  دباییم و  تاجن  اهنآ  يهقرف  کی  اهنت  هک  دش  دنهاوخ  هقرف  هس  داتفه و  زین  نم  تّما  هارمگ .
نارای وت و  شور  هک  ییاهنآ  : » دندومرف تسا »؟ مادک  هدنبایتاجن  هقرف  ّادخ  لوسر  يا  : » درک ضرع  مرکا  لوسر  تمدـخ  یلع  ترـضح 

(44 .«) دنیوج یم  کسمت  نآ  هب  دنراد و  ار  وت 
هریس و قیقد  تخانش  ناناملسم ، میظع  هعماج  نایم  رتشیب ، قّرفت  زا  يریگولج  یمالسا و  تدحو  هب  تشگزاب  هار  اهنت  زین  رـضاح  لاح  رد 
یلالدتسا و یلقع و  لئاسم  رد  شزاس  هحلاصم و  ینعم  هب   » یمالسا تدحو  نیا  تسا و  بتک  هوبنا  نایم  زا  تقیقح  فشک  ربمایپ و  ّتنس 

دوخ يداقتعا  ریغ  ای  يداقتعا و  لوصا  زا  یمالسا ، داّحتا  رطاخ  هب  یمالسا  ياههقرف   » هک تسا  نیا  هن  و  ( 45 .«) تسین تازایتما  دتس  داد و 
هن تسا و  یقطنم  هن  راک  نیا  هچ  دنراذگب ، رانک  ار  همه  تاصتخم  دـنریگب و  ار  قرف  يهمه  تاکرتشم  حالطـصا ، هب  دـننک و  رظن  فرص 
رد هک  يرتشیب  تاکرتشم  يهطساو  هب  دنراد  مه  اب  هک  یتافالتخا  نیع  رد  دیاب  یمالـسا  ياههقرف  هک  تسا  ینعم  نیدب  هکلب  (« 46 .) یلمع
اب كرتشم  نمـشد  ربارب  رد  يریگههبج  هک  تسا  نشور  دـننک و  يدـنبههبج  فص  کی  رد  مالـسا  نانمـشد  لباقم  رد  تسا ، نانآ  ناـیم 

داجیا اب  قیرط  نیا  زا  درادن و  تافانم  هجو  چیه  هب  شیوخ ، يهدیقع  هب  نانآ  ندـناوخارف  نانآ و  بهاذـم  زا  داقتنا  دوخ و  دـئاقع  زا  عافد 
باـن قئاـقح  یقطنم  یملع و  ثحب  اـب  دزیگنا  یمرب  ار  فلاـخم  تابّـصعت  تاـساسحا و  هک  ینانخـس  لاـمعا و  زا  رود  هـب  مهاـفت ، نـسح 

. تسا بهذـم  ود  ره  ياـملع  يوس  زا  ارتفا  تمهت و  زا  زیهرپ  دوب ، دـهاوخ  مهم  نیا  قّقحت  بجوم  هک  هچ  نآ  دوشیم و  حرطم  یمالـسا 
هچ دناهتفرگ و  ازسان  تمهت و  داب  هب  ار  نایعیش  دنایّنـس - ًارثکا  هک   - ناناملـسم هعماج  رب  مکاح  تردق  زا  هدافتـسا  اب  یّنـس  ياملع  یخرب 

. تسا هتفر  امغی  هب  ناشلاوما  هدش و  هتخیر  ناشنوخ  یهانگ  چیه  یب  بیذاکا ، نیمه  لیلد  هب  هک  ینایعیش  رایسب 
، دوهی هک  روط  نامه  دنتـسه و  مالـسا  تّما  دوهی  نایعیـش ،)  ) نایـضفار : » دـسیونیم دـیرفلا  دـقعلا  رد  تنـس  لها  ياملع  زا  هَّبر  دـبع  نبا 
رد مزح  نبا  ای  و  ( 47 !«) ار نآرق  نایعیش  دناهدرک و  فیرحت  ار  تاروت  نایدوهی   » و دنامالسا »! نمشد  مه  نایعیش  تسا ، ّتیحیسم  نمـشد 

، هّیماما هدـیدرگ و  هفاضا  نآ  هب  يرایـسب  تایآ  هدـش و  هتـساک  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  هک  دـندقتعم  نایعیـش  : » دـسیونیم شیوخ  باتک 
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تشوگ ناسنا  دننام  ادخ  هک  دیوگیم  تسا - هعیـش  نیمّلکتم  ناگرزب  زا  هک   - يزاوج دوواد   » و دننادیم »! زیاج  ار  نز  اب 9  مئاد  جاودزا 
(48 !«) دراد نوخ  و 

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دقن و  دروم  هدش و  یفرعم  دناهداد ، اوران  ياهتبسن  هعیش  هب  اهنآ  رد  هک  باتک   16 ریدغلا ، موس  دلج  رد 
ناناملسم همه  رب  دنرگنیم و  توادع  يهدید  هب  نانآ  هب  دننادیم و  جراوخ  ءزج  یبصان و  ار  نایّنس  يهمه  هک  دنتسه  زین  ینایعیـش  ًاضعب 

داّحتا دنراذگن  دنزیخرب و  هزرابم  هب  دنرادن - ناناملسم  نیب  هنیک  ترفن و  رذب  ندنکارپ  زج  یلصاح  هک   - مومسم ياهملق  نیا  اب  هک  تسا 
هچ نآ  ددرگ و  اهازسان  بیذاکا و  نیا  شوختسد  نانمشد ، ربارب  رد  یمالسا  فلتخم  ياههقرف  نایم  ینابرهم  یتسود و  یمالـسا و  تّما 

. تسا ع )  ) نیموصعم يهمئا  و  ع )  ) یلع نانمؤمریما  يهریس  دشاب ، نایعیش  ام  يوگلا  دناوتیم  فده  نیا  رتشیب  هچ  ره  قّقحت  رد  هک 
هک اج  نآ  ات   - شیوخ تادـشانم  اههبطخ و  رد  تسنادیم و  شیوخ  ملـسم  قح  ربمایپ  ّصن  قبط  ار  تفـالخ  هکنآ  اـب  ع )  ) یلع ترـضح 

نیملـسم يهعماج  زا  هاگ  چـیه  یلو  دومنیم ؛ نایب  ار  بلطم  نیا  دوبن - نیملـسم  نایم  يزورفاگنج  یگتـسدود و  ثعاب  تشاد و  ناکما 
نانآ هب  ار  افلخ  تاهابتـشا  نیملـسم و  يهعماج  حـلاصم  ییامنهار و  ار  ناناملـسم  هاوخریخ ، زوسلد و  ردارب  کی  نوچ  مه  دـشن و  ادـج 

(49 .«) رمع کلهل  ٌّیلع  ول ال  : » تفگ رمع  اهراب  اهراب و  هک  اج  نآ  ات  درکیم ؛ دزشوگ 
: دانسا

.( ۀیهلا ةرمأ  اندنع  ۀفالخلا  )7 ریدغلا - 1
دانـسا و ریدـغلا ،) جرارپ  باتک  رد   ) ینیما يهمالع  و  راونألا ) تاـقبع  رد   ) يدـنه نیـسح  دـماحریم  موحرم  نوچ  هعیـش  زا  یناـگرزب  - 2

. دناهتخادرپ راک  نیا  هب  زین  نّنست  لها  زا  ییاملع  نینچمه  دناهدرک و  يروآعمج  ار  ثیدح  نیا  نایوار  كرادم و 
.1:307 ریدغلا ، 2:30 لوؤُّسلا ۀیاغ  َیلإ  لوقعلا  ۀیاده  قیلعت  - 3

ریدغلا فیرش  باتک  تادّلجم  رد  ار  یّنس  لّوا  زارط  ياملع  زا  اهرظن ، راهظا  هنوگ  نیا  زا  يرایـسب  ینیما  يهمالع  :48 ؛ بلاطملا ینسا  - 4
. تسا هدروآ 

.1 ریدغلا كر ، - 5
یگناگی دروم  رد  مدرم  تداهش  شیوخ و  ندوب  سفن  هب  یلوا  يهرابرد  مدرم  زا  ربمایپ  لاؤس  زور ، نآ  رد  هدش  دراو  تایآ  هلمج : زا  - 6

ربمایپ ياعد  تّوبن ، دیحوت و  هب  داقتعا  اب  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  ترـضح  تیالو  ندرمـش  فیدرمه  دّمحم ، ترـضح  تلاسر  دنوادخ و 
زا سپ  مدرم  تعیب  نتفگ و  تینهت  ترـضح و  نآ  نانمـشد  نافلاخم و  نیرفن  دـنریذپیم و  ار  یلع  ترـضح  تیالو  هک  یناـسک  ّقح  رد 

. دهدیم هئارا  بلطم  نیا  يارب  لیلد   20 ریدغلا ، لّوا  دلج  رد  ینیما  يهمالع  هبطخ . داریا 
. تسا نیقیرف  عامجا  دروم  هک  ( 67: هدئام  ) غالبا و  ( 3 هدئام  ) لامکا تایآ  - 7

هچ يارب  هنوگ و  هچ  : » دیـسرپ یهلا  ناربمایپ  زا  دنوادخ  نامرف  قبط  جارعم ، بش  رد  ربمایپ  هک  تسا  روکذم  نایّنـس  ثیدـح  بتک  رد  - 8
ۀّیلح كر ، میدـش ؛». هتخیگنارب  بلاطیبا  نب  ّیلع  تیـالو  وت و  تّوبن  هب  رارقا  ادـخ و  ییاـتکی  ناـیب  يارب  : » دـنتفگ دـیتفای »؟ تثعب  زیچ 

(. باب 5  ) 23: بلاّطلا ۀیافک  ءایلوألا ،
. تساعّدم نیاهاوگ  ًۀّیلهاج ،» ًۀتیم  َتاَم  ِِهنامز ، َمامإ  ْفِرعَی  مل  َتاَم و  نَم   » ثیدح - 9

مِهِدوُجُـس یف  ۀَِکئالَملا  ِلَثَمَک  مُخ  ِریدغ  ِموی  یف  َنینمؤملاِریمأ  َءالِو  مِِهلوبَق  یف  َنینِمؤملا  ُلَثَم  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) اضر ماما  - 10
(. 3 باب )15:224 ملاوع َسیلبإ ». ُلَثَم  ِریدغلا  َموی  َنینمؤملاریمأ  َۀیالِو  َیبأ  نَم  لَثَم  َمدِآل و 

.214: ءارعش هد ). میب  ار  دوخ  کیدزن  نادناخ  ربمایپ ! يا  ) َنیبَرقألا َکَتَریشَع  ْرِْذنأ  و  - 11
یبایتسد يارب  6:396 و .... لاّمعلازنک ، 4:96 يواضیب ریسفت  ، 276: يدحاو لوّزنلابابسأ  ، 19:68 يربط ریسفت  ، 1:111 دمحأ دنسم  - 12

.14:423 نامه 5:560 و  قحلا قاقحإ  كر ، كرادم ، رگید  هب 
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ینارحب مشاه  دیس  همالع  قحلا ، قاقحإ  رد  يرتشوش  هللارون  یـضاق  ریدغلا ، رد  ینیما  يهمالع  نوچ  مه  نایعیـش  زا  يرایـسب  ياملع  - 13
بقانم و باب  رد  ییاهباتک  فیلأـت  هب  مادـقا  ّتنـس  لـها  زا  ییاـملع  زین  دـناهتخادرپ و  ثیداـحا  نیا  يروآدرگ  هب  ۀَـنُّسلا و ... ٌّیلع و  رد 

نبا رثا  بلاطیبا  نب  ِّیلع  بقانم  یفنح ، يزودنق  نامیلس  خیش  رثا  ةَّدَوَملا  عیبانی  هلمج : زا  دناهدومن . تیب  لها  و  ع )  ) یلع ترضح  لیاضف 
اوصحأ ام  ٌباَّتُک  َسنإلا  ٌباَّسُح و  َّنِجلا  ٌدادـم و  َرحبلاو  ٌمالقأ  َضایِّرلا  َّنأ  َول  : » تسا هدـمآ  تنـس  لها  بتک  رد  م483 .)  ) یعفاش یلزاغم 

.18: یمزراوخ بقانم  :123 و  بلاطلا ۀیافک  ع ».)  ) بلاطیبا نب  ِّیلع  َلئاضف 
، كر تسا . هدرک  لقن  یّنـس  ياملع  زا  رفن  تسیود  دودـح  زا  ار  ثیدـح  نیا  راونألا ، تاـقبع  رد  يدـنه  نیـسح  دـماحریم  موحرم  - 14

.... 109 و : 3 مکاح كردتسم  ، 2:208 يذمرت حیحص  ، 7:132 ملسم حیحص 
. تسا هدش  لقن  رمع  زا  راب  نیلّوا  هلمج  نیا  1:127 و .... ینامرک يراخبلا  حرش  و  ملعلا ) باتک   ) يراخب حیحص  - 15

يهیآ لیذ  رد  اسک  ثیدـح  لاثم  ناونع  هب  دنتـسه . یناسک  هچ  ربمایپ  تیب  لها  هک  تسا  هدـش  صخـشم  يرگید  ِرایـسب  تایاور  رد  - 16
یلع ترضح  زج  هّدع  نیا  هک  دراد  تحارص  ربمایپ  ناشیوخ  زا  ياهّدع  تمصع  رب  تسا و  هدش  لقن  هشیاع  زا  ملسم ، حیحص  رد  ریهطت )(

.... 6:313 و دمحا دنسم  ، 2:393،467 يذمرت حیحص  ، 3:146 مکاح كردتسم  كر ، دنتسین . ناشراوگرزب  رسپ  ود  همطاف و  ترضح  و 
قحلا قاقحإ  رد  كرادم  نیا  تسا . هدش  لقن  ّتنـس  لها  ياملع  ریهاشم  زا  رفن  دودح 90  زا  ثیدـح  نیا  راونألا ، تاقبع  باتک  رد  - 17

. تسا دوجوم  زین 
.... :114 و ةَّدوملا عیبانی  یعفاش ،) نیّدلاباهش  دّیس   ) 25: يداّصلا ۀفشر  - 18

1:66و67. ءایلوألا ُۀَّیلح  - 19
عمجم كر ، زین  و   14:321 دادـغب خـیرات  ، 6:107 قــشمد خـیرات  بـختنم  ، 3:119 مکاـح كردتــسم  ، 248: یمزراوـخ بقاــنم  - 20

،1:36 نیطمـسلا دـئارف  ، 6:155 لاــمعلازنک نیرئاــسلا ، لزن  ، 124: بـیطخ بقاـنم  ، 79: بلاطلاۀــیافک يربـط ، صئاـصخ  ، 9:102 دئاوزلا
. ۀقّرحملا قعاوَّصلا  ، 73: راصبألارون

.... هیودرم و نب  ظفاح  بقانم  ، 1 یمزراوخ ع )  ) نیسحلا لتقم  ، 93: یعفاش بلاّطلا  ۀیافک  ، 1:63 ءایلوألاۀَّیلح - 21
هباشم ثیداحا  ریاس  ثیدـح و  نیا  رد  يدـعب » نِم   » ظـفل هک  دوش  هّجوت  . 4:410 يدادغبلا بیطخ  ظفاح  خـیرات  1:86 و  ءایلوألاۀیلح - 22
تایح نامز  رد  ماقم  نیا  دشاب ، رصان  روای و  تسود و  ینعم  هب  رگا  اریز  تسا ؛ ماما  رایتخا و  بحاص  ینعم  هب  یلو  هک  تسيرگید  لیلد 

. تسا هدوب  ع )  ) یلع ترضح  يارب  زین  مرکا  لوسر 
نایّنـس بتک  رد  موهفم  نیمه  اب  فلتخم ، نیوانع  ظافلا و  اب  يدّدـعتم  ثیداحا  1:37 ؛ نیـسحلا لتقم  بیطخلا ، بقانم  نیرئاسلا ، لزن  - 23

. تسا دوجوم 
.24 (: 37) تاّفاّصلا - 24

،24: يداّصلا ۀفـشر  هفیرـش ،) يهیآ  لیذ  نیلالج ، ریـسفت  هیـشاح  رد   ) لوّزنلا بابـسأ  هفیرـش ،) يهیآ  نامه  لـیذ   ) راـبخألا سودرف  - 25
.91: ۀقَّرحملا قعاوَّصلا 

.... 1:32 و يراخب حیحص  ، 3:346 دمحا دنسم  - 26
( يرهطم دیهش  داتسا   ) 13: يربهر تماما و  - 27
.2:188 ۀَّمغلا فشک  ، 1:388 نآرقلا ماکحأ  - 28

.4:22 ۀباصألا - 29
.2:253 دیرفلا دقعلا  ، 1:156 ءادفلایبأ خیرات  - 30

(. میدق پاچ  )4:80 دیدحلا یبأ  نبا  يهغالبلا  جهن  حرش  - 31
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.1:82 نیعَّقَوُملا مالعا  ، 1:460 ریثک نبا  ریسفت  ، 6:223 یقهیب ننس  ، 2:365 یمراد ننس  - 32
تابثإ ، 1:586 فارشألا باسنأ  ، 1:134 هغالبلا جهن  حرـش  ، 3:198 يربط خیرات  ، 1:12 ۀـسایسلا ۀمامإلا و  ، 1:156 ءادفلا یبا  خـیرات  - 33

.... :124 و يربط ۀَّیصولا 
.1:102 نیحیحصلا كردتسم  ، 1:85 یمراد ننس  - 34

.1:149 دئاوزلا عمجم  ، 1:7 ظافحلا ةرکذت  ، 1:110 نیحیحصلا كردتسم  - 35
ننـس 1:309 و  بغار تارـضاحم  ، 8:306 یقهیب ننـس  يهیـشاح  ، 3:110 لامعلازنک ، 2:192 دیناـسم عماـج  ، 2:565 نآرقلا ماــکحأ  - 36

.8:299 یقهیب
باتک رد  یمزراوخ  8 ؛ ریدغلا ، 3:43 ریثا نبا  لماک  ، 3:213 يرابلا حتف  ، 54-5:52 فارشألا باسنأ  ةاکز ،) باتک  )3:7 يراخب حیحص  - 37

هک هتخادنین  هیاس  یسک  رس  رب  نوگلین  نامسآ  هتشادن و  دوخ  رب  ار  یـسک  نیمز  هک  دنکیم  لقن  رذوبا  هرابرد  ادخ  لوسر  زا  دوخ  بقانم 
. دشاب رذوبا  زا  رتوگتسار 

ناشیاهتفلاخم ربمایپ و  ّتنس  رد  نانیا  ياهتعدب  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نعاطم  تنـس ، لها  قیرط  زا  (ج9-6 ) ریدغلا باتک  رد  - 38
دروم لّصفم  روط  هب  دـناهدرک ، لعج  ناـنآ  يارب  باّذـک  ناـیوار  هک  یلیاـضف  ناـنآ و  دروم  رد  هباحـص  لاوقا  مرکا و  لوسر  يهریـس  اـب 

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب 
.10:283 ریدغلا میدق ،) پاچ  )1:463 ۀغالبلا جهن  حرش  ، 576: تاَّیقفوملا رابخألا  2:341 و 342 ، بهَّذلا جورم  - 39

.11:73 ریدغلا میدق ،) پاچ  )1:385 ۀغالبلا جهن  حرش  - 40
.2:98 دادغب خیرات  ، 1:13 ملسم حیحص  - 41

.130 (: 3) نارمع لآ  - 42
.... :118 و 119 و ةَّدوملا عیبانی  ، 93: هقَّرحملا قعاوصلا  - 43

.5:106 راونألا تاقبع  كر ، ةَّدوملا ؛ عیبانی  ، 2:174 ۀباحصلا زییمت  یف  ۀباصإلا  - 44
(. نیدلا فرش  نیسحلادبع  دّیس  همالع   ) 10: مهافت هار  رد  - 45

(. يرهطم دیهش  )17: يربهر تماما و  - 46
.1:268 دیرفلا دقعلا  كر ، - 47

4:181 و 182. لَحِّنلا ءاوهألا و  ٍللِملا و  یف  لَصِفلا  - 48
(6 .) 6: ریدغلا ، 48: بیطخلا بقانم  1:140 و 154 ، لبنح نب  دمحا  دنسم  كر ، تسا . هدش  لقن  رمع  زا  راب  داتفه  زا  شیب  هلمج  نیا  - 49

ههبش دنچ  هب  خساپ  مشش :  شخب 

رکب یبا  ندوب  راغ  رای  هناسفا 

 ! تسا هدوبن  رکب  یبا  هدوب  راغ  نورد  (ص ) ربمایپ اب  هک  یسک 
: همدقم

. دـنا هدـش  هتخادرپ  لعج و  یناسک  هچ  طسوت  تسین  مولعم  هک  دنرامـش  یم  باحـصا  یخرب  يارب  ار  یلیاضف  تنـس  لها  اه  تقو  یهاگ 
ربمایپ اب  دنا  هدرک  ترجه  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  هک  یبش  رد  رکبوبا  دنیوگ  یم  هک  تسا  راغ  هیـضق  یگتخاس  ياه  ناتـساد  نیا  زا  یکی 

یبا هدوب  راغ  نورد  هک  يرفن  ود  نآ  زا  یکی  دـنیوگ  یم  و  دـنهد . یم  تبـسن  رکب  یبا  هب  ار  هبوت  هروس  هیآ 40  و  تسا . هتفر  راـغ  نورد 
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رب رکب  یبا  تیلـضفا  رب  یلیلد  ار  نیا  هک  هتـشاذگ  اه  نآ  زا  یخرب  رب  يریثات  نانچ  هیـضق  نیا  يور  بصعت  تاـغیلبت و  تدـش  تسا . رکب 
دنناد . یم  ربمایپ  ینیشناج  یتح  باحصا و  رگید 

نیا هک  هدرک  تباث  تسا  هداد  ماجنا  رخآ ؟ لجر  ما  رکب  یبا  راغلا  بحاص  باتک  رد  ییاطلا  حاجن  بانج  مرتحم  داتـسا  هک  یقیقحت  اب  اما 
هدـش هراشا  لـیالد  نیا  زا  یخرب  هب  هلاـقم  نیا  رد  هک  تسا . هدـش  هتخاـس  رکب  یبا  تلیـضف  رد  هک  تسا  ییاـه  هناـسفا  زا  رگید  یکی  مه 
باتک نیا  هب  ار  مرتحم  ناگدـنناوخ  مینک و  یمن  هراشا  هدـش  راـغ  دراو  ربماـیپ  هارمه  هک  مود  رفن  هب  يا  هراـشا  اـج  نیا  رد  اـم  هتبلا  تسا .
زگره اه  نآ  یلو  ما  هتـشاذگ  هرظانم  ثحب و  هب  تنـس  لها  ناردارب  اب  ار  ارجام  نیا  اهراب  نم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  و  میهد . یم  عاـجرا 

دنهدب . هدننک  عناق  خساپ  نم  هب  دنتسناوتن 
: منک یم  هراشا  نییاپ  رد  ار  لیالد  نیا  زا  یخرب  کنیا  و 

: تسا هدوب  راغ  نورد  نم  اب  رکبوبا  هک  دندومرفن  ناشتایح  لوط  رد  (ص ) ربمایپ -1
راغ دراو  مه  اب  رکبوبا  نم و  هک  دومرف  یم  ناعذا  بلطم  نیا  هب  ییاج  دیاب  دـندوب  راغ  رد  هک  رفن  ود  نآ  زا  یکی  ناونع  هب  ربمایپ  هرخالاب 

؟؟؟ ارچ درادن . دوجو  يزیچ  نینچ  زگره  اما  میدش 
: ما هتفر  راغ  هب  ربمایپ  اب  نم  هک  هتفگن  شتایح  لوط  رد  مه  رکب  یبا  -2

زا دنیوگب و  اهدعب  دیاب  دـنا  هدرک  ترجه  کیرات  بش  نآ  رد  مه  اب  هک  رکب  یبا  ای  ربمایپ و  ای  هرخالاب  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  هچ  نآ 
يزیچ نینچ  رکب  یبا  دوخ  هن  هتـشاد و  فارتعا  یبلطم  نینچ  هب  ربمایپ  هن  هک  مینیب  یم  اما  دـننک  هاگآ  ار  هباحـص  رگید  بش  نآ  تارطاـخ 

. میرب یم  یپ  هیضق  نیا  ندوب  یلعج  هب  هک  تسا  نیا  زج  ارچ ؟ تسا . هدرک  نایب 
: تسا هتفر  راغ  نورد  ربمایپ  اب  ام  ردپ  هک  دنا  هتفگن  مه  رکب  یبا  نادنزرف  -3

هدرک و تسرد  یناسک  هچ  ار  هیـضق  نیا  هک  تسین  مولعم  دنا و  هدرکن  نایب  ار  يا  هیـضق  نینچ  مه  رکب  یبا  نادـنزرف  هک  نیا  رت  بلاج  و 
هک ارچ  دش  اب  هدش  هتخاس  یعیاقو  نینچ  دیاب  ربمایپ  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچ  نآ  اما  دنا . هدرک  شخپ  مالسا  تما  رد 

. تسا هدوب  مهارف  هباحص  يارب  تلیضف  لعج  بابسا 
: دنا هدرکن  فارتعا  ربمایپ  اب  رکبوبا  یهارمه  هب  مه  هکم  نیکرشم  رافک و  - 4

: هک تسا  هدرک  لقن  ار  یحیحص  تیاور  شدوخ  باتک  رد  يرذالب  هکنآ  صوصخ  هب 
دنزرف يزعلادبع  وا و  یلو  هدرک  هدهاشم  راغ  يولج  رد  ار  ربمایپ  مدق  راثآ  تسا  هدناسر  راغ  ات  ار  ناگدننک  بیقعت  هک  سانـش  هفایق  زرک 

دنا . هدیدن  راغ  یکیدزن  رد  ار  رکبوبا  مدق  رثا  رکبوبا 
. تسا هدرک  دییات  مه  يدنوار  ار  تیاور  نیا 

نادلبلا ج 1 ص 64. حوتف 
ربمایپ اب  رکب  یبا  هتفگ  یسک  هچ  تسا  مولعم  تنس  لها  نایاقآ 

دیا ؟؟؟ هدرک  نآ  يادص  رس و  زا  رپ  ار  مالسا  ملاع  هک  تسا  هتفر  راغ  نورد 
: هک نآ  صوصخ  هب 

(: (ص ربمایپ اب  هن  دوب  هدرک  ترجه  رمع  اب  رکبوبا  -5
: هک تسا  هدمآ  يراخب  باتکرد 

هب ار  تعامج  زامن  هار  رد  دـندرک و  ترجاهم  هنیدـم  هب  هکمزا  هعیبر  نبرماعو  دـیز  هملـسوباو و  هفیذـح  یبا  مالغ  ملاس  رمع و  رکبوبا و 
. دندناوخ ملاس  تماما 

: لوا ثیدح  نتم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 822 

http://www.ghaemiyeh.com


لاق : هربخا  امهنع  هللا  یضر  رمع  نبا  نا  هربخا : آعفان  نا  جیرج : نبا  ینربخا  بهو : نب  هللادبع  انثدح  حلاص : نب  نامثع  انثدح 
نب رماع  دیز و  هملس و  وبا  رمعورکبوبا و  مهیف  ابق ، دجسم  یف  (ص ) یبنلا باحصا  نیلوالا و  نیرجاهملا  موی  هفیذح  یبا  یلوم  ملاس  ناک 

. هعیبر
یبا اه  نآ  نایم  رد  هک  دندوب  ابق  دجـسم  رد  ربمایپ  باحـصا  دـندرک – و  ترجه  نیرجاهم  هک  يزور  هفیذـح –  یبا  مالغ  ملاس  همجرت :

دوب . هعیبر  نب  رماع  دیز و  هملسوبا و  رمع و  رکب و 
. مهلامعتسا یلاوملا و  ئاضقتسا  باب  مقر 7175  يراخب  باتک 

: مود ثیدح  نتم 
- هبـصعلا نولوالا  نیرجاهملا  مدق  امل  لاق : رمع  نبا  نع  عفان ، نع  هللا ، دـیبع  نع  ضایع ، نب  سنا  انثدـح  لاق : رذـنملا  نب  میهاربا  انثدـح :

آنآرق  مهرثکا  ناکو  هفیذح ، یبا  یلوم  ملاس  مهموی  ناک  ص )  ) هللا لوسر  مدقم  لبق  ابقب - عضوم 
یبا مالغ  ملاس  دـنیایب  ادـخ  لوسر  هک  نآ  زا  لبق  ابق –  دجـسم  رد  یعـضوم  هبـصع –  هب  دندیـسر  نیرجاـهم  نیلوا  هک  یماـگنه  همجرت :

دوب . دلب  ار  نآرق  رتشیب  همه  زا  وا  هک  ارچ  دش  ماما  باحصا )  رب  هفیذح ( 
مقر 692. يراخب  باتک 
: الاب ثیدح  ود  حیضوت 

ثیدح 7175: ثیدح 692 و  هک  مینیب  یم  مینک  هاگن  يا  هنافصنم  دید  اب  رگا 
دنتسه . رمع  نبا  زا  عفان  زا  ود  ره  -1

. دنراد هفیذح  یبا  مالغ  ملاس  تماما  هب  هراشا  ود  ره  -2
. دنتسه ابق  دجسم  مه  نآ  دجسم و  کی  رد  ود  ره  -3

مه رکبوبا  هک  دنراد  ار  نیلوا  نیرجاهم  دنا  هدرک  ادتقا  ملاس  هب  هک  ثیدح  ود  ره  رد  مه  نیمومام  -4
. تساه نآ  نایم  رد  ثیدح 7175 )  قبط  ) 

: هجیتن
هب و  درادن . طابترا  ترجه  زا  دعب  هب  زگره  تسا و  هدرکرکذ  ار  دارفا  زا  يرتشیب  دادـعت  مان  هک  تسا . ثیدح 692  لمکم  ثیدح 7175 

ثیدـح ود  نیا  زا  تساجنآ . ربمایپ  هک  یلاـح  رد  دـشاب  اـبق  دجـسم  رد  باحـصا  نیرجاـهم و  ماـما  ملاـس  ترجه  زا  دـعب  هنوگچ  یتسار 
و تسا . هدرک  نایب  ار  ابقب  عضوم  ظفل  نآ  رد  هدشن و  هتخاس  ابق  دجـسم  زونه  هک  هدرک  نایب  ینامز  ار  یلوا  رمع  نبا  هک  دوش  یم  هدیمهف 

قافتا تعامج  زامن  نآ  ابق " دجـسم  یف   " ینعی اج  نیمه  رد  هتفگ  مه  وا  دندوب و  هتخاس  ار  دجـسم  هک  هدرک  نایب  ینامز  ار  مود  ثیدـح 
تسا . هداتفا 

: تسا هدشن  لزان  رکب  یبا  ناش  رد  ینآرق  هیآ  الصا  -6
تبسن رکب  یبا  هب  ار  راغ  هیآ  هب  فورعم  هبوت  هروس   40 هیآ دنراد و  هیکت  راغ  ناتساد  يور  هنابصعتم  یلیخ  تنـس  لها  ناردارب  هک  نیا  اب 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا  تسا . هدرک  راکنا  ار  یبلطم  نینچ  هشیاع  ناشردام  هک  مینیب  یم  اما  دنهد  یم 
تسا ". هدشن  لزان  ینآرق  هداوناخ )  ام (  دروم  رد  زگره  "

. توریب رکفلاراد  پاچ  يراخب ج 6 ص 42  -1
ریثا ج 3 ص 199 . نبا  خیرات  - 2
هیاهنلا ج 8 ص 96. هیادبلا و  -3

ارچ تسا . هدشن  لزان  ینآرق  هیآ  رکبوبا و ) . . .  شا (  هداوناخ  تلزنم  ناش و  رد  هک  دنک  یم  دـییات  ار  بلطم  نیا  دراد  تسا  حـضاو  هک 
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هیآ و  تسا . هدوتـس  ار  شربمایپ  نآرق  رد  ادخ  اریز  تسا . طلغ  شفرح  هک  دـشاب  ربمایپ و . . .  وا و  هتفگ ، نیا  رد  ام "  " زا روظنم  رگا  هک 
نارسمه هورگ  نآرق  رد  ادخ  هک  ارچ  تسا  طلغ  زاب  هک  دشاب  هتفگ  ربمایپ  نارـسمه  زا  یکی  ناونع  هب  روظنم  رگا  تسا . هدرک  لزان  ییاه 

رگید . عون  ره  ای  يروتسد و  تروص  هب  هچ  تسا . هدرک  لزان  اه  نآ  يارب  ییاه  هیآ  و  تسا . هداد  رارق  باطخ  دروم  ار 
ناش و رد  هک  تسا  نیا  شروظنم  هک  تسادـیپ  راتفگ  تلاـح  زا  مه  نآ  تسا و  شا  هداوناـخ  اـم "  " زا وا  روظنم  هک  دوش  یم  مولعم  سپ 

سک چیه  هدرک و  نایب  باحصا  همه  يولج  دجسم و  رد  ار  ترابع  نیا  هک  ارچ  ناشنعاطم . دروم  رد  هن  هدشن  لزان  يا  هیآ  اه  نآ  تلزنم 
تسا . هدرکن  راکنا  مه 

: دوب رکبوبا  هارمه  رکب  یبا  هناخ  رد  دوب و  ربمایپ  ناگدننک  بیقعت  ئزج  رکب  یبا  رسپ  -7
دوب . مالسا  براحم  دناعم و  رفاک  درف  کی  دش  یم  هدیمان  مه  يزعلا  دبع  هک  رکبوبا  رسپ  نامحرلا  دبع 

رکاسع ج 13 ص 280. نبا  خیرات 
نارفاک فوفـص  رد  مه  ردب  گنج  رد  یتح  درک . یم  بیقعت  ار  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  نیکرـشم  زا  یکی  دوب  یغلاب  درم  هک  اهزور  نآ  رد  و 

. درک یم  یگدنز  مه  رکبوبا  هناخ  رد  دوب و  ربمایپ  ناگدننک  بیقعت  ئزج  مه  وا  دوب .
نامحرلادبع . نیمه  لاح  حرش  هباغلا  دسا  زین  رکب و  یبا  نبا  نامحرلادبع  همجرت  روظنم  نبا  قشمد  خیراترصتخم 

دوجو اب  هنوگچ  تسا . هتـشاذگ  هدـعو  وا  اب  هتفر و  رکبوبا  هناـخ  هب  زور  نآ  ربماـیپ  دـنیوگ  یم  تنـس  لـها  هک  راـغ  ناتـساد  قبط  لاوس :
؟؟؟ دراد ناکما  يا  هیضق  نینچ  يزعلا )  دبع   ) نامحرلادبع

: لاوس
؟؟ دنا هتشون  دنا و  هتفریذپ  رهاظ  رد  ار  يا  هیضق  نینچ  دوخ  ياه  باتک  رد  هعیش  ياملع  ارچ 

يداقتعا ثحابم  دنک  یمن  دیلقت  یسک  زا  يرگید  هلوقم  چیه  رد  ماکحا  هقف و  زج  دنک و  یم  يوریپ  قح  زا  هعیـش  تفگ : دیاب  باوج  رد 
. دنک یمن  ادیپ  دوجو  ناکما  یخیرات  ثحبم  چیه  املع و . . .  زا  دیلقت  فرص  هب  و  دنوش . هتفریذپ  یقیقحت  دیاب  بتکم  نیا  رد  یخیرات  و 

بهذم نید و  هب  یطابترا  الصا  تسا  یخیرات  هیضق  کی  هک  ناتـساد  نیا  دنتـسه . يدیلقت  عیـشت  رد  نید  عورف  ماکحا  یهقف و  ثحابم  و 
. دوش یسررب  نآ  تحص  قیقحت  اب  دیاب  درادن و 

عوضوم دنا و  هدرکن  تباث  ار  يا  هیضق  نینچ  نانآ  الا  هدوب و  تنس  لها  تاغیلبت  تدش  لیلدب  دنا  هدز  ار  فرح  نیا  هعیـش  ياملع  رگا  اما 
اب هک  دنـس  لیلد و  نودـب  بلاطم  و  دـنا . هدرکن  رکذ  نآ  يارب  يدنـس  دـنا و  هدرکن  رداص  يوتف  نآ  يور  رب  ای  دـنا . هدادـن  رارق  يداقتعا 

لقن اه  نآ  ياه  هتفگ  ترثک  لیلدب  تنـس و  لها  ياهفرح  در  يارب  یلو  تسا . مولعم  شهاگیاج  هعیـش  بتکم  رد  دـشاب  ریاغم  مه  نآرق 
و دنتسناد . یمن  رکبوبا  يارب  یتلیـضف  زگره  ار  نآ  ینید  لوصا  ساسا  رب  دنا و  هدرک  راکنا  ار  نآ  ندوب  تلیـضف  هکنیا  نیع  رد  دنا  هدرک 

نآ فالخ  مه  تسا  نکمم  و  تسا . جراـخ  راـبتعا  زا  دوش  لـقن  اـه  باـتک  رد  یتسرد  دنـس و  نودـب  هنوگ  نیا  هک  یبلطم  تسا  حـضاو 
هب يررض  هعیـش  ياه  باتک  رد  نآ  لقن  نآ  ندوب  یخیرات  هیـضق و  ندوب  یبهذم  ریغ  لیلدب  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  اما  دوش . تباث  اهدعب 

نودب يراتفگ  نایب  فرص  دنس و  نودب  هک  ارچ  دروآ . یمن  دوجوب  تنس  لها  هدیقع  يارب  يرترب  لاح  نیع  رد  دنز و  یمن  هعیـش  بتکم 
. تسا قیقحت 

نابز زا  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  همه  دـهد -  یم  تیمها  اه  نآ  هب  ردـقنیا  هعیـش  هک  مینکب -  (ع ) نینموملاریما لـیاضف  هب  یهاـگن  رگا  اـما 
. موهوم ینهذ  ياه  هتخاس  ای  تاغیلبت و  لیلدب  هن  تسا . هدیسر  ام  تسدب  یعطق  لیالد  مکحم و  دانـسا  اب  هدش و  لقن  (ص ) ربمایپ كرابم 

. دنتسین يرمع  دارفا  یخرب  تسد  هتخاس  نوچ  دنتسه  مهم  ور  نیا  زا  و 

هناگ هس  يافلخ  ياهیئاشگروشک  یفنم  ياهدمایپ 
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هناگ هس  يافلخ  ياهیئاشگروشک  یفنم  ياهدمایپ 

رمع و ، رکبوبا  ( هناگ هس  يافلخ  ياهییاشگروشک  تاحوتف و  هک  دننآرب  رظن  هاتوک  شیدنا و  جک  ناسانـش  مالـسا  نارکفتم و  زا  ياهدع 
بوسحم مالـسا  يارب  يریگمشچ  هعـسوت  هدوب و  نیملـسم  مالـسا و  هب  یتمدـخ  هنابـصاغ  تموکح  لاس  جـنپ  تسیب و  تدـم  رد  نامثع )

هب اهنت  هن  تاحوتف  هک  میدفتعم  ام  نکیل  تفاین . ققحت  ياهعسوت  نینچ  یـسابع  ای  يوما  يافلخ  زا  کی  چیه  نامز  رد  اهدعب  هک  ددرگیم 
مالسا ردص  خیرات  ثداوح  لمأت  اب  تسا  مزال  ور  نیا  زا  دوش . دراو  مالـسا  رکیپ  هب  یگرزب  ياههبرـض  دش  بجوم  هکلب  دوبن  مالـسا  عفن 

]1 .] تسا هتشاد  لابند  هب  ییاهدمایپ  هچ  هناگ  هس  يافلخ  رصع  رد  اهییاشگروشک  تاحوتف و  دوش  نشور  ات  مینک  یسررب  قیقد  ار 
دشیم . حتف  ناشیاهنیمزرس  هک  یمدرم  رب  تاحوتف  ياهدمایپ  فلا )

یمامتها هنوگچیه  دشیم  صخـشم  هفیلخ  طسوت  هک  ياهمکاح  تئیه  فرط  زا  تاحوتف ، نیا  لابند  هب  هک  دـهد  یم  ناشن  مالـسا  خـیرات 
هدرک خوسر  اهنآ  نورد  رد  مالسا  هب  داقتعا  ات  تفرگیمن  تروص  مدرم  یمالسا  حیحـص  تیبرت  شرورپ و  شزومآ و  داشرا ، تهج  رد 

لماکت یگدنزاس و  رد  دشخب و  انغ  یمالـسا  صئاصخ  میهافم و  اب  ار  نیبولغم  حور  دناوتب  هک  دیآرد  یتدـیقع  يورین  کی  تروص  هب  و 
ربارب نیدـنچ  یمالـسا  نیمزرـس  هک  تفاـی  شرتـسگ  يروط  هب  مالـسا  ذوفن  هنماد  لاـس ، تسیب  لـالخ  رد  هچ  رگا  ددرگ . رثؤـم  اـهناسنا 

نامسآ ات  نیمز  زا  افلخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ تاحوتف  نیب  فالتخا  نکیل  دیدرگ . هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تاحوتف 
رئاعش زا  یضعب  ماجنا  نیتداهش و  ندومن  يراج  یناملسم و  ندرک  راهظا  هب  شتاحوتف  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هک  ارچ  دوب ،
باتک شزومآ  نمـض  ات  دومنیم  مازعا  ینایبرم  نیملعم و  دالب  نآ  مدرم  يارب  هکلب  درکیمن ، تعاـنق  یحطـس  روط  هب  یمالـسا  رهاوظ  و 

دننک . هظعوم  داشرا و  ار  نانآ  ینید ، ماکحا  نایب  حیحص و  دیاقع  ادخ و 
يورین چـیه  دـشیمن و  هتفرگ  رظن  رد  مدرم  داـشرا  تیادـه و  تیبرت و  میلعت و  يارب  ياهماـنرب  چـیه  هناـگ  هـس  ياـفلخ  تاـحوتف  رد  اـما 

هداد یتیمها  چیه  یتایح  مهم و  رما  نیا  هب  دیدرگیمن و  مازعا  هدـش  حـتف  ياهنیمزرـس  هب  ماکحا  شزومآ  نید و  غیلبت  يارب  ياهدـیزرو 
دشیمن .

دنهد و تداهش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  دنتـساوخیم  ناگدش  میلـست  زا  اهنت  اهییاشگ  روشک  نیا  رد 
نیا زا  دـنهد ، ماجنا  دـشاب ، هدرک  خوسر  نانآ  لد  رد  هکنیا  نودـب  يروص  يرهاظ و  تروص  هب  ار  یمالـسا  رئاعـش  فیلاکت و  زا  یـضعب 

دنتشگیمرب . نایصع  رفک و  هب  یکدنا  نامز  تدم  زا  سپ  دشیم  حتف  ناناملسم  طسوت  هک  یقطانم  زا  يرایسب  منیبیم  هک  تسور 
ناحتاف افلخ و  اما  ار  نامیا  مه  دهاوخب  ار  مالسا  مه  شیوخ  هنامز  مدرم  زا  هک  دوب  رومأم  ادخ  يوس  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 

هب نارگید  شیرق و  نایم  رد  ار  ضامغا  لباق  ریغ  يراگنا  لهـس  نیا  ام  و  سب ، دنتـساوخیم و  ار  یناملـسم  رهاظ  طـقف  مدرم  زا  یمالـسا 
راـسی نب  یـسوم  هچناـنچ  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  شور  نیمه  زین  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هباحـص  رتشیب  یتـح  مینیبیم ، حوضو 
صلاـخ ار  مالـسا  نید  میدـمآ ، هک  ناـیناریا  اـم  دـندوب  ینـشخ  ياـهدرگنابایب  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  باحـصا  دـنیوگیم :

میدنادرگ .
هک یلهاج  میهافم  موسر و  بادآ و  نامه  رب  دشیم  حتف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  زا  سپ  ناشنیمزرـس  هک  یمدرم  بیترت  نیدب 

ذوفن ناشناج  رد  هن  مالـسا  دـندنامیم و  یقاب  ماع  روط  هب  دوخ  یعامتجا  تابـسانم  طباور و  زین  دوب و  مکاح  اهنآ  تانکـس  تاکرح و  رب 
يونعم ینید و  روما  رد  نانآ  كرحم  ای  دـشاب  امرفمکح  نانآ  رب  مالـسا  هکنی  هب ا  دـسر  هچ  ات  دـناودیم  هشیر  ناشریمـض  رد  هن  درکیم 

ددرگ .
روآ و فسأت  رایـسب  افلخ ) ياهییاشگروشک   ) هنالهاج هدیدپ  نیا  تدم  زارد  بقاوع  راثآ و  مینکیم  یـسررب  یخیرات  نوتم  رد  هکنانچ 

غارس یمسر  زج  نید  زا  یمسا و  زج  مالسا  زا  دندرکیم و  يرادرب  هرهب  تاحوتف  نیا  زا  هک  نانآ  اریز  دوب ؛ مالـسا  نایز  هب  لماک  روط  هب 
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نید مان  تحت  مالسا و  سابل  رد  ار  یناسنا  ریغ  ياهراک  یصخش و  ياهيزرو  عمط  تافارحنا و  یلهاج و  موسر  بادآ و  یمامت  دنتشادن 
دندرکیم رداص  نید  زا  دوخ  هک  يزوجم  اب  نید و  مان  هب  ار  اهيراجنهان  اهداسف و  مامت  نید  نما  نابیاس  ریز  دـندرکیم و  ءاقلا  مدرم  هب 

دندومنیم . لیمحت  مدرم  هب 
هیلع و هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  تبحاصم  رطاخ  هب  هک  ناشراصنا  ناوعا و  نامکاح و  زا  يرایسب  سوفن  رد  بان  مالـسا  هک  نیا  بلطم  دیؤم 

موسر بادآ و  و  تافارحنا ،  رب  دوب و  هدرکن  خوسر  هاگ  چـیه  دنتـشاد  یتلزنم  ناـکم و  مدرم  هدوت  ناـیم  رد  ترـضح ، نآ  تیؤر  و  هلآ )
تبـسن ثیدح و  لعج  هار  زا  یتح  دنتـشادنرب ، تسد  یـششوک  چیه  زا  نآ  تیبثت  هار  رد  دوخ  تیعقوم  ماقم و  زا  دـندوب و  یقاب  تیلهاج 

دندادیم . هولج  هجوم  ار  دوخ  هنالهاج  دنسپان و  لامعا  دوخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  نآ  نداد 
يرهاظ و مدرم  مالـسا  هاگ  ره  دوبن . نانآ  شـشوک  مامتها و  دروم  هجو  چـیه  هب  نآ ، یلاع  میلاعت  رـشن  مالـسا و  شرتسگ  هکنیا : هصالخ 
تاکرح و رد  دش و  دهاوخ  یـشالتم  جیردت  هب  مالـسا  نیا  دشاب  یگنهرف  یملع و  دعاوق  لوصا  هنوگ  ره  زا  يراع  یتدیقع و  دُعب  نودـب 

ناشرظن رد  یتروص  هب  مالـسا  دننکیم و  تداع  یمالـسا  نینچ  هب  مدرم  هک  نیا  نآ  زا  رتدب  تشاد و  دـهاوخن  يرثا  چـیه  یناسنا  عضاوم 
ریگنماد تاحوتف  نیا  زا  هک  یگرزب  تبیـصم  دشاب . هتـشادن  یناسنا  ریغ  تایانج  تافارحنا و  عاونا  اب  یتافانم  چـیه  هک  درک  دـهاوخ  هولج 

ربمایپ نیئآ  مالـسا و  نید  باسح  هب  ناملـسم  رهاظ  هب  ناهدـنامرف  ماکح و  تسیاـشان  راـتفر  لاـمعا و  ماـمت  هک  دوب  نیا  لوا  دـش  مالـسا 
افلخ هک  یلاح  رد  دوب . اسرف  تقاط  لکشم و  يراک  تدم  زارد  رد  لیصا  مالسا  يوس  هب  مدرم  نیا  تیاده  هکنیا  مود  دشیم و  هتـشاذگ 

ار هعقاو  جالع  دنریگب و  ار  تالکشم  بئاصم و  نیا  زا  يرایسب  يولج  ترضح  نآ  شور  زا  يوریپ  ادخ و  لوسر  هب  یسأت  اب  دنتسناوتیم 
دنیامنب . عوقو  زا  لبق 

ناگناگیب رارـشا و  دربتـسد  ثداوح و  دنزگ  زا  ارنآ  هک  دوب  دهاوخن  رادروخرب  یفاک  تینوصم  تینما و  زا  ياهعماج  نینچ  رگید  يوس  زا 
. تشادن دوجو  هعماج  رد  فاصنا  تلادع و  يرارقرب  نارگید و  قوقح  تیاعر  يارب  يدهعت  مازتلا و  هنوگ  چـیه  مدرم  يارب  دـنک و  ظفح 

تفـالخ بـصغ  راـب  ناـیز  رــضم و  تارثا  هـک  مـیربیم  یپ  مـهم  هـتکن  نـیا  هـب  یخیراـت  نوـتم  قـیقد  صحفت  خــیرات و  هـب  هـعجارم  اـب 
زا یعیـسو  ياهساکعنا  یخیرات  مهم  عیاقو  رد  دـنام و  یقاب  ینالوط  ياهنامز  ات  هناگ  هس  يافلخ  تاـحوتف  و  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما

دومرف ... : متاح  نب  يدع  هب  مالسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما نیفص  گنج  رد  الثم  دشیم  هدید  نآ 
هک تسا  یناسک  نایم  رد  هیواعم  اما  دننکیم . نم  ینامرفان  دنزرویم و  نایصع  نم  رب  دنتـسه ، نم  اب  زورما  هک  یناسک  مومع  وت ، رب  ياو 

دنربیم . ار  شنامرف  دننکیم و  تعاطا  وا  زا 
صلخم دارفا  دندوب ، هتـسب  ایند  هب  لد  دیدرت ، کش و  لد  رد  دنتـشاد و  هارکا  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما دروم  رد  مدرم  خیرات  یهاوگ  هب 

دنتفرگیم و رارق  وا  لباقم  رد  نآ  ءاّرق  نایفوک و  رثکا  دنتـشاد  لد  هب  ار  شاهنیک  دـندوب و  فلاخم  وا  اب  هرـصب  مدرم  دوب . مک  ناشنایم  رد 
دنتشادن . یشوخ  لد  ترضح  زا  مه  شیرق  رثکا  ماش و  مدرم 

نآ يامیـس  میـسرت  يارب  مدرم  اب  نانآ  لماعت  یگنوگچ  هب  ارذگ  یهاگن  دوبن  یمالـسا  امومع  مدرم  اب  ماکح  راتفر  نامز  نآ  رد  یفرط  زا 
تسا . یفاک 

نیغلبم نایعا و  نامز  نآ  رد  هک  کلملادبع  نب  ماشه  نامز  ات  دندوب  رادربنامرف  مارآ و  عیطم و  رایسب  کلامم  ریاس  هب  تبسن  اقیرفآ  یلاها 
دناهدنام . یقاب  زورما  هب  ات  هک  دندش  هدنکارپ  دندز و  نایصع  هب  تسد  نایقارع  غیلبت  تروشم و  اب  اهنآ  دندرک . هنخر  اقیرفآ  رد  یقارع 
لامع نیا  دنتفگ  اهنآ  هب  یقارع  نیغلبم  مینکیمن . تفلاخم  دوخ  روما  ءایلوا  اب  زگره  لامع  تیانج  مرج و  ببـس  هب  دنتفگیم : نینچ  اهنآ 

مینک . ناحتما  ار  اهنآ  دیاب  دنتفگ  اقیرفا  یلاها  دنتسه . لوئسم  رصقم و  اهنآ  دنوشیم و  بوصنم  نایاوشیپ  هدارا  رما و  هب  راکهبت  ماکح  و 
زا یکی  رب  ریزگان  دـندادن  تاقالم  هزاجا  اهنآ  هب  اـما  دـنتفر  ماـشه  دزن  اـقیرفآ  مدرم  یگدـنیامن  هب  درم  رفن  جـنپ  تسیب و  دودـح  ياهدـع 

گنج هب  هداد  لیکـشت  دوخ  نازابرـس  ام و  زا  هک  يرگـشل  اب  ام  ریما  وگب : نینمؤملاریما  هب  هک  دـنتفگ  وا  هب  دـئدش و  دراو  رابرد  ناـگرزب 
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نیا رد  امـش  دـیوگیم : هاـگنآ  دـنکیم و  دوـخ  رکـشل  هب  رـصحنم  ار  اـهنآ  هدرک ، مورحم  ار  اـم  دروآیم  تسد  هب  میاـنغ  نوـچ  دوریم 
وا رگـشل  رپس  هک  درادیم  مدـقم  نیریاـس  رب  ار  اـم  وا  مینک  حـتف  ار  هعلق  اـی  رهـش  کـی  میهاوخب  نوچ  و  دـیربیم . باوث  رتشیب  تیمورحم 

هدـنز هدـنز  ار  نادنفـسوگ  مکـش  نایرگـشل  هتـشذگ  نیا  زا  تسا . رتـشیب  یناـشفناج  نیا  رد  امـش  باوث  رجا و  دـیوگیم : هاـگنآ  میوش ،
يارب مینکیم . هیهت  نیتسوپ  هفیلخ  يارب  تسوپ  نیا  زا  دنیوگیم : دـننکیم و  تسوپ  هدروآ ، نوریب  اهنآ  مکـش  زا  ار  اههرب  دنفاکـشیم و 

ملظ و نیا  زا  سپ  ام  دنیابریم ؛ ام  نایم  زا  ار  ابیز  هزیشود  ره  اهنآ  میدرک  لمحت  ار  اهراک  نیا  ام  دنـشکیم و  ار  شیم  رازه  تسوپ  کی 
نیا ایآ  مینادب  میاهدمآ  نونکا  میناملسم . مه  ام  میاهدیدن ، هللا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رد  يراک  نینچ  ام  میتفگ  هدرک  ضارتعا  زواجت 

دش و مامت  اهنآ  هلحار  داز و  هکنآ  ات  دندرک  تماقا  هجیتن  نودب  اجنآ  رد  یتدـم  اهنآ  هن ؟ ای  دریگیم  ماجنا  هفیلخ  روتـسد  رما و  هب  اهراک 
اقیرفآ زا  ام  هک  دیهد  ربخ  دیـسرپ  ام  هب  عجار  هفیلخ  رگا  دنتفگ : دنداد و  ارزو  هب  هتـشون ، ار  دوخ  یماسا  زا  یتروص  هاگنآ  دندش . دـیماان 

میتشگرب . دیماان  میدمآ و 
اقیرفآ رب  دنتـشارفارب و  ار  نایـصع  درمت و  مچرپ  دنتـشک و  ار  هفیلخ  لـماع  دـندرک  هک  يراـک  لوا  دـندش . راپـسهر  اـقیرفآ  يوس  هاـگنآ 
یناسک نامه  هدع  نیا  هک  تسناد  دنداد ، وا  هبار  یماسا  دیـسرپ . ار  ناگدنیامن  لاح  عضو و  دیـسر  هفیلخ  هب  شروش  ربخ  دندش  یلوتـسم 

. دندرک مایق  وا  دض  رب  هک  دنتسه 
حتف ياهنیمزرـس  رد  مدرم  تمواقم  هک  دوب  رطاخ  نیمه  هب  تسین . نآ  ياصقتـسا  عبتت و  لاـجم  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  بلطم  نیا  لاـثما 

دننک . حتف  راب  کی  زا  شیب  ار  قطانم  زا  يرایسب  دندش  روبجم  نیملسم  هک  يوحن  هب  دنتسکش  نامیپ  نانآ  زا  يرایسب  دش و  رتدیدش  هدش 
ناحتاف  رب  تاحوتف  راثآ  ب )

ندرپس هنیدـم ، رد  هباحـص  ناگرزب و  سبح  لاـملا ، تیب  يدـنب  هیمهـس  رد  ضیعبت  مجع ، رب  برع  ندیـشخب  يرترب  نوچمه  ییاـهشور 
یشیرق اهتبارق و  اهتبـسن و  طقف  دندرکیمن و  يوریپ  یتاررقم  رایعم و  هنوگ  چیه  زا  هک  صاخ  ياههورگ  هب  يدیلک  مهم و  ياهتسپ 

دشیم . هتفرگ  رظن  رد  ندوب 
تسمرس تورث  لام و  دروآ و  دوجو  هب  دنمتورث  ياهقبط  دنسپدوخ و  رورغم و  یتلم  مالـسا ، تلم  زا  هک  دوب  اهشور  اهتسایـس و  نیمه 

نادـنزرف و زا  هقبط  نیا  رثکا  دـشیمن . ناشیاهیزودـنا  تورث  اهینارـسوه و  زا  عناـم  سک  چـیه  زیچ و  چـیه  دوب و  هتخاـس  ناـشرورغم  و 
دندوب . نازابلغد  ناسولپاچ و  همکاح و  تئیه  ناشیوخ 

دش . کیدزن  يدوبان  تکاله و  هلحرم  هب  مالسا  هک  دوب  اهنیمه  طسوت  دوب و  هقبط  نیا  يوس  زا  دش  یمالسا  تما  هجوتم  هک  یتیانج  ره 
تموکح تنطلـس و  تیبثت  تیوقت و  هب  ًادـیدش  دـندادیمن و  ییاهب  چـیه  یمالـسا  هعماج  تما و  هب  دنتـسنادیم و  كالم  ار  درف  ناـحتاف 

لوپ و هک  مه  يدراوم  رد  دـندرکیم . عمج  دوخ  فارطا  رد  ار  راصنا  ماقم ، تسپ و  هدـعو  هوشر و  لوپ و  اب  دـندرامگیم و  تمه  دوخ 
دندشیم . راتشک  لتق و  دیعبت ، تنوشخ ، هب  لسوتم  دوبن  زاسراک  ماقم  هوشر و 

دندادیم . همادا  تسا ، نانآ  ياهیلبق  یصخش و  کلم  لوا ، هجرد  رد  هک  رابتعا  نیا  هب  دوخ  تموکح  ذوفن و  شرتسگ  هب  نانیا 
هاشداپ ار  دوخ  مه  رگید  ياهدـع  دـیمان . هاشداپ  انلع  ار  دوخ  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  هاشداپ ، ای  دـناهفیلخ  دنتـسنادیمن  رمع  رکبوبا و  رگا 

دناوخیم . هاشداپ  ار  دوخ  اهتبسانم  زا  یضعب  رد  مه  رمع  یتح  دنتسنادیم ،
رد هک  دوب  يراعش  اهنت  یناملسم  مالسا و  ناشرظن  رد  دنتسنادیم و  يرصیق  كولم  ار  هناگ  هس  ءافلخ  مدرم  زا  يرایسب  نایوما و  هیواعم و 

نیمه تدم  زارد  رد  اصوصخ  تاحوتف  یلصا  ناگدننک  هدافتسا  سپ  درکیم . کمک  نآ  تیوقت  هب  تشاد و  رارق  یهاشداپ  نیا  تمدخ 
ار بلطم  نیا  یخیرات  نوتم  هک  دوب  هدیسر  یموجن  ماقرا  هب  هورگ  نیا  تورث  هناگ  هس  يافلخ  راگزور  رد  هکنانچ  دندوب  صاخ  ياهرـشق 

یلام تفر  ایند  زا  یتقو  دناهتفگ : شاهرابرد  باطخ ، نب  رمع  ینعی  هدوب ، مدرم  نیرتدهاز  دوشیم  هتفگ  هک  یسک  مینیبیم  دنکیم . دییأت 
رازه لهچ  ار  شنارـسمه  زا  یکی  هیرهم  تفرگیم . تخـس  رایـسب  دوخ  رب  درکیم و  قازترا  لاملا  تیب  زا  تشاذـگن و  ياـج  هب  دوخ  زا 
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یکی دنیوگیم : یتح  داد و  هیده  دوخ  لام  زا  مهرد  رازه  هد  دوب ، هدـش  دراو  وا  رب  هکم  زا  هک  شیاهداماد  زا  یکی  هب  و  داد ، رارق  مهرد 
تخورف . رمع  نب  هللادبع  هب  مهرد  رازه  دص  غلبم  هب  ار  دوخ  ثرالا  مهس  رمع ، نادنزرف  زا 

ادـخ هار  رد  راد  ناشن  بسا  رازه  راـهچ  رمع  دـیوگیم : هک  تسا  هفینحوبا  نادرگاـش  زا  یکی  فسوی  وبا  یـضاق  هتفگ  بلطم  نیا  دـیؤم 
نیرتتخـس رد  مدرم  زا  يرایـسب  هک  هدوب  یناـمز  رد  همه  اـهنیا  و  هدوـب ، رمع  دوـخ  نآ  زا  اـهبسا  نیا  دـسریم  رظن  Ùهب  نانچ تشاد 

نیتروع هک  هدوب  هچراپ  هکت  ود  ناشـسابل  اهنت  نانآ  زا  يرایـسب  دندنارذگیم ، راگزور  دـنک  یگدـنز  دـناوتیم  ناسنا  کی  هک  یطیارش 
دندناشوپیم . ار  ناش 

تیب يروآ  عمج  رد  اهنآ  هتـسد  راد و  ماکح و  دیدش  مامتها  رب  ینبم  ار  یناوارف  هلدا  دـهاوش و  ناوتیم  خـیرات  هایـس  تاحفـص  هعلاطم  اب 
هک دـش  زاغآ  ینامز  زا  مدرم  ياهیتخبدـب  اهتبیـصم و  رتشیب  دومن . يروآدرگ  قح ، ان  هب  ای  قح  هب  تمینغ  هب  ندیـسر  تورث و  لاملا و 

جارخ زین  هدش  ناملسم  همذ  لها  زا  هورگ  نیا  هدمآ  مه  خیرات  رد  هکنانچ  دومن . جارخ  يروآ  عمج  هب  عورـش  تیذا  رازآ و  اب  مود  هفیلخ 
طقاس يو  زا  ار  تایلام  هدـنب ، ندروآ  مالـسا  تسا و  ناگدـنب  هنارـس  تایلام  هلزنم  هب  تقیقح  رد  جارخ  دـندروآیم : لـیلد  دـنتفرگیم و 

دنکیمن .
بلغت ياراصن  جارخ  ندرک  ربارب  دـنچ  ناتـساد  دریگب . هیزج  دوب  هدروآ  مالـسا  هک  يدرم  زا  ات  درکیم  شـالت  باـطخ  نب  رمع  نینچمه 

درادن . نایب  هب  يزاین  تسا و  روهشم  فورعم و  زین  باطخ  نب  رمع  طسوت 
تسد هب  يارب  گنج  دوب و  مصخ  رب  يزوریپ  يارب  نانآ  یماظن  هینب  تیوقت  انایحا  نایوجگنج و  بیج  ندرک  رپ  يارب  تاحوتف  نیا  يرآ !

دوب . تاحوتف  نیا  هصخشم  تفص  تمینغ ، لام و  ندروآ 
اما درکیم ، مالعا  ار  شیوخ  ندروآ  مالـسا  لباقم  فرط  ناناملـسم ، حالطـصا  هب  ياهگنج  اههکرعم و  زا  یـضعب  رد  مینیبیم  هکناـنچ 

هلمح نانآ  رب  دنتـشادنپیم و  وگغورد  ار  نانآ  یتح  دـندادیمن و  یتیمها  نانآ  مالـسا  هب  دنتـشاد  عمط  ناشنانز  لاوما و  رب  نیحتاـف  نوچ 
دندرکیم .

نانآ زا  یهورگ  دنکیم : فیصوت  نینچ  ار  مالسا  ردص  ناناملسم  یناملسم  ندروآ و  مالـسا  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  مینادب  تسا  بلاج 
ربانب مه  یهورگ  دندش و  ناملـسم  ریـشمش  سرت  زا  ياهدـع  مئانغ ، رد  عمط  هب  یهورگ  دـندروآ و  مالـسا  دوخ  لئابق  نارـس  زا  يوریپ  هب 

توادع و مالسا ، نیفلاخم  نانمشد و  اب  هکنوچ  دنتفریذپ  ار  مالسا  مه  ياهدع  لیابق ، رگید  رب  ندش  زوریپ  يارب  یموق و  بصعت  تریغ و 
. دنتشاد ینمشد 

دیدج يرطخ 

اـبیز و ناـنز  زا  ییوجماـک  زین  ناـنآ و  ناـیفارطا  همکاـح و  تئیه  شون  شیع و  اـب  هارمه  یگدـنز  هک  دوب  یعیبط  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا 
زین نارگید  ات  دوش  بجوم  دوش و  هدناشفا  اهلد  رد  يرورپ  نت  یهاوخ و  تمالـس  یبلط و  هافر  رذب  ات  دیدرگ  بجوم  بیرفلد  ناکزینک 

دنوش . ینابرق  یتح  دننک و  شالت  نآ  ظفح  رتشیب و  تازایتما  بسک  هار  رد  هتخادنا و  رطخ  هب  ار  دوخ 
هعماج رد  دوب ، هدرکن  خوسر  ناـنآ  لد  ناـج و  رد  مالـسا  زونه  اـی  دـندوب و  هدـشن  ناملـسم  هک  یناـنز  ناـکزینک و  نیمه  رگید  يوس  زا 

ای دندوب و  ناکزینک  دوخ  نادـنزرف  ای  ناکدوک  نیا  هک  ارچ  دـنتفرگ . هدـهع  رب  ار  ناملـسم  نادازون  شرورپ  تیبرت و  تیلوئـسم  یمالـسا 
ناوتیم هک  دـندوب . ینارـصن  هک  دـناهدمآ  ایند  هب  یناردام  زا  ناهدـنامرف  فارـشا و  زا  يرایـسب  مینیبیم  ور  نیا  زا  هدازآ  نارداـم  دـنزرف 

]2 .] درک ادیپ  خیرات  رد  ار  يدایز  دراوم 
زیمآرفک و دیاقع  هب  ناکدوک  نیا  مازتلا  ینید و  تادـیقت  نازیم  شهاک  ثعاب  ناکزینک ، نیا  طسوت  نادازون  شرورپ  تیبرت و  لاح  ره  هب 

تـسد هب  دـندش و  تیب  لها  نانمـشد  نیرتتخـسرس  زا  رود ، نایلاس  رد  ناکدوک  نیا  مینیبیم  خـیرات  رد  هکنانچ  دـشیم  نید  فلاـخم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 828 

http://www.ghaemiyeh.com


]3 .] دشیم هتخیر  مالسلامهیلع ) ) ربمایپ تیب  لها  نوخ  ناشکاپان 
هک تسور  نیا  زا  دـشیم . بوسحم  افلخ  رـصح  دـح و  یب  تاـحوتف  لوصحم  درواـهر و  هک  دوب  يدـیدج  تارطخ  زا  یکی  نیا  اـتعیبط 
ادخ هار  رد  ار  نانآ  دننک و  تیبرت  ياهتسیاش  یمالـسا  تامیلعت  اب  ار  ناکزینک  ناگدرب و  ات  دندیـشوکیم  هعیـش  راوگرزب  ناماما  مینیبیم 

دنزاس . دازآ 
ناضرتعم  نتخاس  قرفتم 

ماکح و ياجب  ان  تافرـصت  لخد و  لامعا و  زا  هک  یناسک  زین  نیـضرتعم و  نتخاس  رود  تهج  رد  یمالـسا  تاحوتف  زا  دینادب ، تسا  رتهب 
زا یمومع  رفنت  مشخ و  هکینامز  الثم  دـندومنیم . هدافتـسا  دـندرکیم ، دـنلب  ار  دوخ  ضارتعا  يادـص  دـندوب و  یـضاران  نانآ  ناـیفارطا 

راجزنا رفنت و  اب  هلباقم  ییورایور و  يارب  تساوخ و  ار  دوخ  نارازگراک  نارواشم و  دـیدرگ ، میخو  عاضوا  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  ناـمثع 
هب نانآ  اب  دهد ، رارق  نانآ  ياج  هب  ار  يرتهب  دارفا  دـنک و  ضوع  ار  دوخ  لامع  نامثع  دـیاب  دـنتفگیم : هک  مدرم  ياههتـساوخ  یمومع و 

تفگ : دوب  نامثع  نارواشم  زا  یکی  هک  رماع  نب  هللادبع  دش . ایوج  ار  نانآ  رظن  تخادرپ و  تروشم 
ياهگنج رد  ار  نانآ  دنشاب و  هتشادن  وت  راک  هب  يراک  هدوب و  لوغـشم  قیرط  نیدب  ات  یهد  داهج  روتـسد  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  نم  يأر 

ياهنیتسوپ شپـش  ناشیاهبـسا و  تشپ  مخز  زج  ياهشیدنا  هتخادرپ و  دوخ  هب  همه  دنوش و  مار  مرن و  تربارب  رد  ات  هدـب  تکرـش  يدایز 
دنشاب . هتشادن  دوخ 

دنوش و وا  عیطم  هکنیا  ات  درک  وغل  ار  نانآ  يررقم  زین  داد و  هاپس  هب  ار  نانآ  مازعا  روتسد  تفرگ و  تخس  نیضرتعم  رب  نامثع  نآ ، زا  دعب 
دننک . ادیپ  زاین  وا  هب 

لاوس  نیرخآ 
نیا تهج  رد  یمدـق  دوخ ، تفالخ  ناـمز  رد  یتح  مالـسلاهیلع ) ) نینمؤملاریما ارچ  هک  دوشیم  نشور  دـش  هتفگ  هک  یبلاـطم  هب  هجوت  اـب 
بان بتکم  رـشن  یمالـسا و  لیـصا  الاو و  ياهـشزرا  دـیاقع و  لوصا  تیبثت  رد  یعـس  هکلب  تشادـنرب ، یمالـسا  دـالب  هدرتسگ  تاـحوتف 

، اههشیدنا راکفا و  هنیمز  رد  و  تشاد ، تکلمم  روما  هرادا  نایدصتم  تما و  هب  حیحص  یـشم  طخ  نداد  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) يدمحم
دومرفیم . تیاده  ییامنهار و  ار  مدرم  سفن ، هیکزت  تیبرت و  اهيریگعضوم ، اهدروخرب 

لالح و بتارم  دودح و  رب  ار  امش  و  دیوشن ) هارمگ  ات   ) مدومن بصن  امش  نایم  رد  ار  نامیا  مچرپ  : » دیامرفیم ترـضح  نآ  دوخ  هکنانچ 
 . متخاس فقاو  مارح 

ص مالسلاهیلع :)  ) نسح ماما  یسایس  یناگدنز  زا  یلیلحت  باتک : رد  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  تارظن  زا  ياهصالخ  رـضاح  هلاقم  [ - 1]
دشابیم .  166-155

کلملادبع . نب  دیلو  نب  هللادبع  ناوفص ـ  نب  ۀلظنح  یملس ـ  هدیبع  يرسق ـ  دلاخ  هعیبر ـ  یبا  نب  ثراح  [ - 2]
تینارـصن بتکم  هتفای  شرورپ  نیا  دعـس  رمع  يرجه  لاس 61  رد  هک  دوب  ینارـصن  صاقو  یبا  نب  دعـس  نادـنزرف  ملعم  لاثم  يارب  [ - 3]

. دیناسر تداهش  هب  ار  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما 

؟  دراد تحص  نامثع  اب  ص )  ) ربمایپ رتخد  ود  جاودزا  ایآ 

خساپ

ياهمان هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  رتخد  ود  اب  جاودزا  دناهدرک ،  لقن  نافع  نب  نامثع  يارب  هک  ییاهتلیـضف  زا  یکی 
فرط زا  اما  دـننکیم ؛  يراشفاپ  نآ  رب  مامت  تیعطاق  اـب  تنـس  لـها  دراد ،  دوجو  یفلتخم  تاـیرظن  هراـب  نیا  رد  تسا .  موثلک  ما  هیقر و 
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ترـضح و نآ  هبیبر  هکلب  دندوبن ؛  ربمایپ  رتخد  ناشمادـک  چـیه  نامثع  نارـسمه  هک  دنتـسه  داقتعا  نیا  رب  هعیـش  نیققحم  زا  یخرب  رگید 
هب ار  لیالد  نیا  رظن  راهظا  هنوگچیه  نودب  ام  هک  دنا  هدرک  رکذ  زین  یلیالد  لامتحا  نیا  يارب  دناهدوب و  هجیدخ  ترـضح  رهاوخ  نارتخد 

میراذگ .  یم  او  یمارگ  ناگدنناوخ  هدهع  هب  تواضق  لقن و  رصتخم  تروص 
فیلأت هتانب ،  یبنلا و  جاوزا  دـنیامرفب :  هعجارم  اهباتک  نیا  هب  دـنناوتیم  دنتـسه  هراب  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  هب  لـیام  هک  يزیزع  ناتـسود 

یضترم و . ... رفعج  دیس  هتشون  مظعألا  یبنلا  ةریس  نم  حیحصلا  یئاطلا و  حاجن  خیشلا 
تسا :  هدش  هدروآ  هراب  نیا  رد  هک  یلیالد  اما 

ترضح :  نآ  نارتخد  رگید  ربمایپ و  نیب  هنامیمص  هطبار  دوجو  مدع   . 1
رتخد مالسا و  مرکم  یبن  هنامیمص  رایـسب  هطبار  زا  يرایـسب  تایاور  هک  میباییم  رد  نآ ،  رد  تقد  مالـسا و  مرکم  یبن  هریـس  هب  عوجر  اب 

اب هک  یسک  نیرخآ  تفریم ،  رفـس  هب  مالـسا  ربمایپ  ینامز  ره  هک  ییاج  ات  دنکیم ؛  تیاکح  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  شراوگرزب 
دزیم ار  وا  هناخ  رد  تفریم و  همطاف  رادید  هب  يراک  ره  زا  لبق  تشگیم ،  رب  رفس  زا  یتقو  دوب و  ارهز  همطاف  درکیم ،  یظفاح  ادخ  وا 

یکی ینس  هعیش و  ياملع  زا  يرایسب  هلمج  زا  دنکیم ؛  تباث  ار  هنامیمص  رایسب  هطبار  نیا  ینس  هعیـش و  ياهباتک  رد  یناوارف  تایاور  . 
فـشاکلا ءالبنلا و  مالعا  ریـس  رد  یبهذ  هباصإلا ،  بیذهت و  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دناهدرک .  لقن  اهیبأ »  ما  ار «  ترـضح  نآ  باقلا  زا 

دناهتشون :  دوخ 
اهیبأ .  مأ  ینکت  تناک  ءارهزلا ...  ۀمطاف 

یف ۀیاور  هل  نم  ۀفرعم  یف  فشاکلا  ص 118 – 119 و  ج 2 -  یبهذلا -  ءالبنلا -  مالعأ  ریـس  ص 262 و  ج 8 -  رجح -  نبا  ۀباصإلا - 
ص 520 و ج 5 -  ریثألا -  نبا  ۀباغلا -  دسأ  ص 247 و  ج 35 -  يزملا -  لامکلا -  بیذهت  ص 514 و  ج 2 -  یبهذلا -  ۀتسلا -  بتک 

ص 1899 .  ج 4 -  ربلا -  دبع  نبا  باعیتسالا - 
هیقر و هناخ  ِرد  رابکی  یتح  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  هدشن  لقن  ینس  هعیـش و  ياهباتک  رد  زین  فیعـض  تیاور  کی  یتح  یتیاور ؛  چیه  اما 
هن تسا ؛  هتشادن  دوخ  نارتخد  رگید  اب  ار  هنامیمص  رایسب  هطبار  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ارچ  دشاب .  هدز  ار  موثلک  ما 

دندوب ؟  هجیدخ  راگدای  زین  اهنآ  تنس  لها  ياعدا  هب  هک  نیا  هن  رگم  هکم ؟  رد  یتح  هن  هنیدم و  رد 
هک دوب  هتسیاش  تشاد ،  همطاف  زا  ریغ  يرتخد  ربمایپ  رگا  یلو  تسا ؛  هدوب  زیامتم  ملاع  نانز  یمامت  زا  رظن  ره  زا  ارهز  همطاف  هک  دنچ  ره 

دشاب .  هتشاد  دوجو  زین  اهنآ  نیب  هنامیمص  هطبار  نیا 
دننک تیامح  ردپ  زا  هک  دندوب  اجک  ادخ  لوسر  نارتخد  رگید  دندرکیم ،  تیذا  رازآ و  ار  مالـسا  ربمایپ  شیرق  رافک  هک  ینامز  رد  ای  و 

دناهتشون :  ناشحیحص  رد  ملسم  يراخب و   ؟
ِسْمَْألِاب ٌروُزَج  ْتَرُِحن  ْدَقَو  ٌسُولُج  َُهل  ٌباَحْصَأَو  ٍلْهَج  ُوبَأَو  ِْتیَْبلا  َْدنِع  یِّلَُـصی  َمَّلَـسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمَْنَیب  َلاَق  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ْنَع 

ُِّیبَّنلا َدَجَس  اَّمَلَف  ُهَذَخَأَف  ِمْوَْقلا  یَقْشَأ  َثَعَْبناَف  َدَجَس  اَذِإ  ٍدَّمَُحم  ْیَِفتَک  ِیف  ُهُعَضَیَف  ُهُذُخْأَیَف  ٍناَُلف  ِیَنب  ِروُزَج  اَلَـس  َیلِإ  ُموُقَی  ْمُکُّیَأ  ٍلْهَج  ُوبَأ  َلاَقَف 
ِرْهَظ ْنَع  ُُهتْحَرَط  ٌۀَعَنَم  ِیل  َْتناَک  َْول  ُرُْظنَأ  ٌِمئاَق  اَنَأَو  ٍضَْعب  یَلَع  ُلیِمَی  ْمُهُضَْعب  َلَعَجَو  اوُکَحْضَتْساَف  َلاَق  ِْهیَِفتَک  َْنَیب  ُهَعَضَو  َمَّلَسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

ٌۀَیِْریَوُج َیِهَو  ْتَءاَجَف  َۀَمِطاَف  َرَبْخَأَف  ٌناَْسنِإ  َقَلَْطنا  یَّتَح  ُهَسْأَر  ُعَفْرَی  اَم  ٌدِجاَس  َمَّلَـسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلاَو  َمَّلَـسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ْمُهُِمتْشَت .  ْمِْهیَلَع  ْتَلَْبقَأ  َُّمث  ُْهنَع  ُْهتَحَرَطَف 

ص 179 .  ج 5 -  يروباشینلا -  ملسم  ملسم -  حیحص  ص 65 و  ج 1 -  يراخبلا -  يراخبلا -  حیحص 
لهج وبا  درازگیم ،  زامن  هبعک  هناخ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  تفگ :  هک  تسا  هدش  تیاور  دوعسم  نبا  زا 

 : تفگ دوخ  ناتـسدمه  هب  لهج  وبا  دوب .  هدـش  رحن  يرتش  هچب  نآ ،  زا  لبق  زور  کی  دـندوب و  هتـسشن  هناخ  یکیدزن  رد  شناتـسدمه  و 
ار اه  نآ  تسا ،  هدجس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  هک  یماگنه  دروایب و  ار  رتش  نآ  هبمکـش  دورب و  تسا  رـضاح  امـش  زا  کیمادک 
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رد هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  تخاس .  یلمع  ار  لهج  وبا  روتسد  دش و  مدقـشیپ  اهنآ  نیرتدب  دنکفیب ؟  وا  هناش  يور 
هرظنم نیا  هدـهاشم  زا  شناتـسدمه  لهج و  وبا  دـنکفا .  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هناش  يور  ار  هدولآ  هبمکـش  نآ  دوب ،  هدـجس 

داتفایم !  يرگید  يور  هب  هدنخ  تدش  زا  اه  نآ  زا  یضعب  هک  يروط  هب  دندیدنخ  رایسب 
هبمکش هک  متشادن  ار  نآ  تئرج  نکیل  مدرکیم ،  هدهاشم  ار  نایرج  مدوب و  هداتسیا  ياهشوگ  ماگنه  نیا  رد  نم  دیوگیم :  دوعـسم  نبا 

هک نیا  ات  تشادیمنرب  هدجس  زا  رس  دوب و  هدجس  لاح  رد  نانچمه  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  مرادرب .  شترضح  هناش  يور  زا  ار 
ندینش زا  هک  یلاح  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دیناسر .  ضرع  هب  ار  نایرج  تفاتش و  مالّـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  روضح  هب  يدرم 

دروم ار  اه  نآ  تشادرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ترضح  شود  يور  زا  ار  نآ  دمآ و  دوب ،  هدش  تحاران  تدش  هب  نخس  نیا 
داد .  رارق  تمالم  تتامش و 

اوادم ار  وا  ياهمخز  دادیم ،  يرادلد  ار  ردپ  دمآیم  هک  یسک  اهنت  دمآیم ،  شیپ  مالسا  مرکم  یبن  يارب  هک  ییاهيراتفرگ  یمامت  رد 
دننک .  يرای  ردپ  زا  عافد  رد  ار  همطاف  زین  اهنآ  هک  دوب  هتسیاش  دندوب ،  ادخ  لوسر  رتخد  زین  اهنآ  رگا  دوب .  ارهز  همطاف  درکیم ، 

ار ردپ  ياهمخز  دـنیایب و  همطاف  دـننامه  هک  دـندوب  اجک  موثلک  ما  هیقر و  دوب ،  هدـش  یمخز  مرکم  یبن  تروص  هک  دـحا  گنج  زا  دـعب 
دنهدب ؟  وشتسش 

لقن شرگید  نارتخد  اب  مالـسا  ربمایپ  نیب  ياهطبار  عون  چـیه  ارچ  سپ  دـندوب ؛  ربماـیپ  نارتخد  زین  ود  نآ  اـهنآ ،  لوق  هب  هک  نیا  هن  رگم 
تسا ؟  هدشن 

طقف دوخ  ءاسن »  » نیب زا  دربن و  ار  دوخ  نارتخد  رگید  ارچ  درک ،  باختنا  ار  دوخ  کی  هجرد  ناگتسب  مامت  ربمایپ  هک  هلهابم  هیـضق  رد   . 2
درک ؟  باختنا  ار  همطاف 

دسیونیم :  دوخ  حیحص  رد  ملسم 
ُتْرَکَذ اَم  اَّمَأ  َلاَقَف  ِباَرُّتلا  َابَأ  َّبُسَت  ْنَأ  َکَعَنَم  اَم  َلاَقَف  اًدْعَـس  َناَیْفُـس  ِیبَأ  ُْنب  ُۀَـیِواَعُم  َرَمَأ  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ِْنب  ِِرماَـع  ْنَع 

 } ُۀَیْآلا ِهِذَه  َْتلََزن  اََّملَو  ِمَعَّنلا ...  ِرْمُح  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َّنُْهنِم  ٌةَدِحاَو  ِیل  َنوُکَت  ْنََأل  ُهَّبُسَأ  ْنَلَف  َمَّلَـسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َّنَُهلاَق  اًثاََلث 
ِیلْهَأ .  ِءَالُؤَه  َّمُهَّللا  َلاَقَف  اًْنیَسُحَو  اًنَسَحَو  َۀَمِطاَفَو  اِیلَع  َمَّلَسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَعَد  ْمُکَءاَْنبَأَو }  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف 

ح 32 .  بلاط ، یبأ  نب  یلع  لئاضف  نم  باب  ۀباحصلا ،  لئاضف  باتک  ص 23 ، ج 5 ،  ملسم ،  حیحص 
تسا عنام  هچ  ار  وت  تفگ :  درک و  رما  ار  دعس  هیواعم  هک  تسا  هدرک  لقن  صاقو ) یبا  نب  دعس   ) شردپ زا  صاقو  یبا  نب  دعـس  نب  رماع 

هک مراد ،  رطاخ  رد  وا  زا  ار  تلیضف ) هس   ) زیچ هس  نم  تفگ :  دعس ) ( ؟  یهد مانشد  ار  مالـسلا )ـ  هیلع  بلاط ـ  یبا  نب  یلع   ) بارتوبا هک 
هـس نیا  زا  یکی  نم  هچناـنچ  داد . مهاوخن  مانـشد  ار  يو  زگره  تسا ،  هدوـمرف  يو  هراـبرد  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوـسر 

انءاسن مکءانبأ و  انءانبأ و  عدن  اولاعت  لقف  دیدرگ ...( :  لزان  هیآ  نیا  یتقو  دوب ...  رتبوبحم  میارب  وم  خرس  نارتش  زا  متشاد  یم  ار  تلیـضف 
دناوخارف و ار  مالسلا ـ  مهیلع  نیسح ـ  نسح و  همطاف و  یلع و  ملـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ ـ  مکـسفنأ )...  انـسفنأ و  مکءاسن و  و 

دنتسه .»  نم  لها  نانیا  ایادخ ،  : » دومرف
تشادن ؟  هرهاط  هقیدص  زا  ریغ  يرگید  رتخد  ربمایپ  ای  دشیمن ،  ربمایپ  نارتخد  رگید  لماش  انءاسن »   » ایآ

دندرکن ؟  يراگتساوخ  ربمایپ  نارتخد  رگید  زا  سک  چیه  ارچ   . 3
زا يدحا  هنیدم ،  رد  هک  تسا  هدشن  تبث  خیرات  زا  ییاج  چیه  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیم ،  نشور  ار  هیـضق  نیا  نالطب  هک  يرگید  هیـضق 

ربمایپ يداماد  راختفا  هب  ندیسر  ارهز و  همطاف  زا  يراگتساوخ  يارب  هک  نیا  اب  دشاب ؛  هتفر  موثلک  ما  يراگتـساوخ  هب  راصنا  ای  نیرجاهم و 
نینچ ًالـصا  ای  دوبن  ربمایپ  رتخد  موثلک  ما  ایآ  دوش .  وا  بیـصن  راختفا  نیا  تشاد  تسود  سک  ره  دندرکیم و  یتسد  شیپ  رگیدکی  رب  ، 

تشادن ؟  یجراخ  دوجو  يرتخد 
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ادخ :  نمشد  نارتخد  ادخ و  لوسر  نارتخد  نیب  عمج  تمرح  . 4
هللا مالس  همطاف  هک  ینامز  رد  ترـضح  نآ  هک  دناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يریگ  هدرخ  يارب  تنـس  لها  نیثدحم  املع و 

ار دوخ  تیاکـش  هدـش و  تحاران  هرهاط  هقیدـص  هک  دـش  ثعاب  رما  نیا  درک .  يراگتـساوخ  زین  ار  لهج  وبا  رتخد  دوب ،  وا  رـسمه  اهیلع 
دومرف :  دمآ و  دجسم  هب  تینابصع  اب  دندش ،  ربخ  اب  هیضق  نیا  زا  یتقو  مالسا  ربمایپ  دربب !!  ربمایپ  شیپ 

ٍدِحاَو .  ٍلُجَر  َْدنِع  ِهَّللا  ِّوُدَع  ُْتِنبَو  َمَّلَسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُعِمَتَْجت  َال  ِهَّللاَو  اَهَءوُسَی  ْنَأ  ُهَرْکَأ  یِّنِإَو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنِإَو 
ص 212 – 213  ج 4 -  يراخبلا -  حیحص 

دزن رد  ادخ  نمـشد  رتخد  ادخ و  لوسر  رتخد  دیابن  مسق  ادخ  هب  دنک ،  تحاران  ار  وا  یـسک  مرادن  تسود  نم  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف 
دوش .  عمج  رفن  کی 

دومرف :  ترضح  نآ  هک  دناهتشون  يرگید  تیاور  رد  و 
اَهاَذآ .  اَم  ِینیِذُْؤیَو  اََهباَرَأ  اَم  ِیُنبیُِری  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َیِه  اَمَّنِإَف  ْمُهَتَْنبا  َحِْکنَیَو  ِیتَْنبا  َقِّلَُطی  ْنَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبا  َدیُِری  ْنَأ  اَّلِإ 

، ملسم حیحـص  ِفاَْصنِإلاَو و  ِةَْریَْغلا  ِیف  ِِهتَْنبا ، ِنَع  ِلُجَّرلا  ِّبَذ  باب  ب 109 -  حاکنلا ، باتک  ح 5230 ، ص 158 ، يراخبلا ج 6 ، حیحص 
مالَّسلاَو .  ُةَالَّصلا  اَْهیَلَع  ِِّیبَّنلا  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِِلئاَضَف  باب   - ب 15 مهنع ، یلاعت  هللا  یضر  ۀباحصلا  لئاضف  باتک  ح 6201 ، ص 141 ، ج 7 ،

هک هچنآ  تسا ،  نم  نت  راـپ ? همطاـف  دـهدب .  قـالط  ار  نم  رتـخد  دـیاب  دریگب ،  ار  لـهجوبا  رتـخد  دـهاوخیم  رگا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دناجنریم . ...  ارم  دوشب ،  همطاف  شجنر  بجوم 

بآ و اب  ار  هیـضق  نیا  تنـس  لها  ياملع  تسا ،  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماـقم  بیرخت  ندرک و  تناـها  ثحب  هک  ییاـجنآ  زا 
راب نیدنچ  هک  رابکی  هن  ادخ  نامشد  نارتخد  ربمایپ و  نارتخد  نیب  ًالمع  زین  نافع  نب  نامثع  هک  نیا  زا  لفاغ  دناهدرک ؛  لقن  یناوارف  بات 

تسا .  هدرک  عمج 
 . درک ترجاهم  هنیدم  هب  نامثع  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  درک و  جاودزا  وا  اب  هکم  رد  هک  تسا  نامثع  نارسمه  زا  یکی  ۀبیش ،  تنب  ۀلمر 

دسیونیم :  هنیمز  نیا  رد  ربلا  دبع  نبا 
نافع . نب  نامثع  اهجوز  عم  ترجاه  تارجاهملا  نم  تناک  ۀعیبر  نب  ۀبیش  تنب  ۀلمر 

مقر 3345 .  ص 1846  ج 4 ،  باعیتسالا ، 
درک .  ترجاهم  هنیدم  هب  نامثع  شرسمه  هارمه  هک  دوب  یناسک  زا  هبیش  رتخد  ۀلمر ، 

دسیونیم :  رجح  نبا  هچنانچ  تسا ؛  هدیسر  تکاله  هب  ردب  گنج  رد  هک  تسا  مالسا  ربمایپ  نانمشد  زا  ۀبیش  و 
ارفاک .  ردب  موی  اهوبأ  لتق  ۀیمشبعلا  سمش  دبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀبیش  تنب  ۀلمر 

مقر 11192 .  143 ص 142 -  ج 8 ، ۀباصإلا ،
دوب .  رفاک  هک  یلاح  رد  دش ،  هتشک  ردب  گنج  رد  شردپ  هبیش ...  رتخد  هلمر ، 

دسیونیم :  ۀباغلا  دسا  رد  ریثا  نبا  تسا .  هدوب  نامثع  رسمه  زین  ادخ !  لوسر  رتخد  هیقر  نامز  نامه  رد  دناهتشون  هک  یلاح  رد 
رجاهو ۀکم  یلإ  داع  مث  نیترجهلا  ۀشبحلا  ضرأ  یلإ  امهالک  ارجاهو  ۀیقر  هتنباب  ملسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هّجوز  نامثع  ملـسأ  املو 

ۀنیدملا .  یلإ 
ص 376 .  ج 3 ، ۀباغلا ، دسأ 

 ، دندرک ترجاهم  هشبح  نیمزرس  هب  اهنآ  يود  ره  دروآرد ،  وا  يرسمه  هب  ار  هیقر  شرتخد  ادخ  لوسر  دروآ ،  مالسا  نامثع  هک  ینامز 
دندرک .  ترجاهم  هنیدم  هب  دنتشگزاب ،  اجنآ  زا  یتقو  سپس 

اهنآ يود  ره  ردپ  هک  یلاح  رد  تسا ؛  هدرک  جاودزا  زین  سمش  دبع  نب  دیلولا  تنب  ۀمطاف  ۀنییع و  تنب  نینبلا  مأ  اب  نامثع  نیارب ،  هوالع 
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دناهدوب .  ادخ  نانمشد  زا  نامز  نآ  رد  زین 
هدش بکترم  اهراب  اهراب و  ار  مارح  لمع  نیا  نامثع  ارچ  تسا ،  هدوب  مارح  ادخ ،  نمـشد  رتخد  ادـخ و  لوسر  رتخد  نیب  عمج  ًاعقاو  رگا 

تـساوخیم هللااب  ذوعن  دادـن و  نینمؤملا  ریما  هب  ار  يراـک  نینچ  هزاـجا  تنـس  لـها  لوق  هب  مالـسا  ربماـیپ  ارچ  هدوبن ،  مارح  رگا  و  تسا ؟ 
ندرک و تناها  يارب  هیما و  ینب  تاعارتخا  زا  لهجوبا  رتخد  زا  يراگتـساوخ  هیـضق  ای  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دنک ؟  مارح  ار  ادخ  لالح 

تسا ؟  هتشادن  هرهاط  هقیدص  زا  ریغ  يرتخد  مالسا  ربمایپ  ای  تسا ،  نینمؤملا  ریما  ماقم  بیرخت 
یـسدقملا ءایـض  هلمج  زا  تنـس و  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  دزاـسیم ،  نشور  ار  هیـضق  نیا  ندوب  غورد  هک  یلیـالد  زا   . 5

دناهتفگ : 
 ، نیمالغ مالـسالا  یف  هل  تدلوو  ۀیلهاجلا ،  یف  فانم  دـبع  ملـسو : )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا (  لوسرل  ۀـجیدخ  تدـلو  لاق :  ةداتق ،  نع 
 . ۀیقرو بنیزو .  موثلک .  مأو  اریغص .  تام  هللا ،  دبع  و  تام ،  مث  یـشم ،  یتح  شاعف  مساقلا ،  ابأ  ینکی :  ناک  هبو  مساقلا ،  تانب :  عبرأو 

ۀمطافو . ... 
ص 139 .  ص 16 و ج 4 ،  ج 5 ،  خیراتلاو ،  ءدبلا 

رتخد راهچ  رسپ و  ود  مالسا ،  زا  دعب  دروآ و  ایند  هب  ار  فانم  دبع  تیلهاج ،  دهع  رد  مالسا ،  مرکم  یبن  يارب  هجیدخ  تسا :  هتفگ  هداتق 
ـ  درک توف  نآ  زا  دعب  دورب  هار  تسناوتیم  هک  دوب  هدنز  ردق  نآ  دنتـشاذگ ،  مساقلاوبا »   » ار ربمایپ  هینک  وا  رطاخ  هب  مساق ـ  ياه :  مان  هب 

دروآ .  ایند  هب  ار  همطاف  هیقر و  بنیز ،  موثلک ،  ما  و  درک ،  توف  لاسدرخ  هک  هللا  دبع  و 
دسیونیم :  یسدقم  نخس  لقن  زا  دعب  ینالطسق  نیدلا  باهش 

ثعبملا .  دعب  مالسالا  یف  دلو  اذه  يوس  مهلکو  رشع ،  ینثا  اذه  یلع  نونوکیف  فانم ،  دبع  هل :  لاقی  ثعبملا ،  لبق  دلو  هل  دلو  لیقو : 
ص 196 .  ج 1 ،  ۀیندللا ،  بهاوملا 

نادنزرف هیقب  فانم  دـبع  زا  ریغ  دـنتفگیم ،  فانم  دـبع  وا  هب  هک  دروآ  ایند  هب  وا  يارب  رـسپ  کی  ثعبم  زا  لبق  هجیدـخ  هک  هک  دـناهتفگ 
تسا .  هدش  دلوتم  ثعبم  زا  دعب  ربمایپ 

دسیونیم :  باعیتسإلا  رد  ربلا  دبع  نبا  و 
دلو رهاطلا  هل  لاقیو  بیطلا  هل  لاقی  ناکو  هللا  دبع  مث  بنیز  مث  هدـلو  ربکأ  وهو  مساقلا  ملـسو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  دـلو  ریبزلا  لاقو 

ۀیقر .  مث  ۀمطاف  مث  موثلک  مأ  مث  ةوبنلا  دعب 
ص 1818 .  ج 4 -  ربلا -  دبع  نبا  باعیتسالا - 

هب هک  هللا  دبع  يو  زا  سپ  و  بنیز ،  وا  سپ  دوب ،  رتگرزب  همه  زا  وا  دوب و  مساق  دمآ ،  ایند  هب  هک  ادخ  لوسر  دـنزرف  نیتسخن  هتفگ :  ریبز 
دندمآ .  ایند  هب  هیقر  يو  زا  سپ  همطاف و  سپس  موثلک ،  ما  نآ  زا  سپ  دش ،  دلوتم  توبن  زا  دعب  دنتفگیم  زین  رهاط  ای  بیط و  يو 

 . تسا هدوب  رتکچوک  زین  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  زا  یتـح  ادـخ و  لوسر  رتـخد  نیرتـکچوک  هیقر ،  هک  دناهتـشون  رگید  فرط  زا 
دسیونیم :  یقشمد  ریثک  نبا  هچنانچ 

ۀیقر ...  مث  ۀمطاف  مث  موثلک  مأ  مث  هللا ،  دبع  مث  بنیز ،  مث  مساقلا ،  مالسلاو  ةالصلا  هیلع  هدلو  ربکأ 
هدوب هیقر  نآ  زا  سپ  همطاف و  موثلک ،  ما  هللا ،  دـبع  بنیز ،  نآ ،  زا  سپ  و  مساـق ،  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنزرف ،  نیرتگرزب 

تسا . 
ترجاهم هشبح  هب  وا  اب  دـعب  هدرک ،  جاودزا  نامثع  اب  هیقر  هک  درک  قیدـصت  ار  تنـس  لـها  نخـس  نیا  ناوتیم  هنوگچ  لیـصفت ،  نیا  اـب 

تثعب زا  دعب  مجنپ  لاس  رد  هشبح  هب  لوا  ترجه  مینادیم ،  هک  نیا  اب  تسا . !!!  هدش  طقس  وا  زا  يدنزرف  یتشک  لخاد  رد  یتح  هدومن و 
تسا .  هدوب 
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بهل یبأ  نارـسپ  دـقع  رد  دـنک  جاودزا  نامثع  اب  هک  نیا  زا  لـبق  هیقر  موثلک  ما  هک  دناهتـشون  تنـس  لـها  ياـملع  زا  يرایـسب  نینچمه  و 
 . دنهدب قالط  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  هک  داد  روتـسد  شنادنزرف  هب  يو  دش ،  لزان  بهل  یبأ  قح  رد  ّتبت  هروس  هک  نآ  زا  دعب  دناهدوب و 

دسیونیم :  ۀباغلا  دسا  رد  ریثأ  نبا 
بهل وبأ  اـمهوبأ  اـمهل  لاـق  تبت  ةروس  تلزن  اـملف  بهل  یبأ  نب  ۀـبیتع  موثلک  مأ  اـهتخأ  جوزو  بهل  یبأ  نب  ۀـبتع  نم  ۀـیقر  هتنبا  جوز  دـق 

امهاقرافف ...  دمحم  یتنبا  اقراف  بطحلا  ۀلامح  ۀیمأ  نب  برح  تنب  لیمج  مأ  امهمأو 
ص 456 .  ج 5 -  ریثألا -  نبا  ۀباغلا -  دسأ 

بهلوبا دش ،  لزان  تبت  هروس  یتقو  داد ،  بهلوبا  رگید  رـسپ  هبیتع  هب  ار  موثلک  ما  بهل و  یبأ  رـسپ  هبتع  هب  ار  هیقر  شرتخد  ادخ ،  لوسر 
ار اهنآ  سپ  دـنهد .  قالط  ار  دـمحم  نارتخد  هک  دـنداد  روتـسد  شنارـسپ  هب  دـشاب ،  بطحلا »  ۀـلامح   » نامه هک  لیمج  ما  شرـسمه  و 

دنداد ...  قالط 
ردلا رد  یطویـس  دـندوب .  هرـصاحم  رد  بلاط  یبأ  بعـش  رد  نیملـسم  هک  تسا  هدـش  لزان  ینامز  رد  تبت  هروس  مینادیم ،  هک  یلاح  رد 

دسیونیم :  روثنملا 
شیرق تألامت  نیح  بعـشلا  نم  جرخ  یتح  وه  ام  شیرق  رافک  نم  الا  بهل  وبأ  ناک  ام  لاق  ساـبع  نبا  نع  لئالدـلا  یف  میعن  وبأ  جرخأو 

له ۀبتع  تنبا  ای  لاقف  هموق  قراف  نیح  ۀعیبر  نبا  ۀبتع  تنب  ادنه  یقل  بعشلا  نم  بهل  وبأ  جرخ  املف  مهرهاظو  بعشلا  یف  انورـصح  یتح 
امف توملا  دعب  ۀنئاک  اهنأ  معزی  ۀنئاک  اهارن  ءایـشأ ال  اندعی  ادـمحم  نإ  لاق  ۀـبتع  ابأ  ای  اریخ  هللا  كازجف  معن  تلاق  يزعلاو  تاللا  ترـصن 

سابع نبا  لاق  بهل  یبأ  ادی  تبت  تلزنف  دـمحم  لوقی  امم  ائیـش  امکیف  يرأ  ام  امکل  ابت  لاق  مث  هیدـی  یف  خـفن  مث  يدـی  یف  عنـصو  كاذ 
لجرلا .  نأ  یتح  ةریملا  انع  اوعطقو  نینس  ثالث  بعشلا  یف  انرصحف 

ص 408  ج 6 -  یطویسلا -  نیدلا  لالج  روثنملا -  ردلا 
درک قیدصت  ناوتیم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  تسا .  هدوب  هشبح  هب  ترجه  زا  دـعب  يرجه و  مشـش  لاس  رد  بلاط  یبأ  بعـش  رد  هرـصاحم  و 

تسا ؟  هدوب  ربمایپ  رتخد  نامثع  رسمه  هک 
نامثع هراب  رد  ار  وا  رظن  هلمج  زا  درک ؛  یتالاؤس  وا  زا  دمآ و  رمع  نب  هللا  دبع  شیپ  یصخش  دسیونیم ،  يراخب  لیعامـسا  نب  دمحم   . 6

دیوگیم :  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نامثع و  نیب  هسیاقم  رد  يو  دیسرپ ،  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  و 
ُُهنَتَخَو . ...  َمَّلَسَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّمَع  ُْنباَف  ٌِّیلَع  اَّمَأَو  ُْهنَع  اوُفْعَت  ْنَأ  ُْمتْهِرَکَف  ُْمْتنَأ  اَّمَأَو  ُْهنَع  اَفَع  َهَّللا  َّنَأَکَف  ُناَْمثُع  اَّمَأ 

ص 157 .  ج 5 -  يراخبلا -  يراخبلا -  حیحص 
هیلع یلع  اما  دیـشخبب ،  ار  وا  هک  دـیرادن  تسود  امـش  یلو  تشذـگرد ؛  دـحا )  گنج  رد  نامثع  رارف  وا (  هانگ  زا  دـنوادخ  نامثع ،  اما 

تسا .  وا  داماد  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يومع  رسپ  وا  سپ  مالسلا 
دحا گنج  رد  يو  رارف  هانگ  زا  دنوادخ  هک  دوشیم  هصالخ  بلطم  نیا  رد  طقف  نامثع  زا  رمع  نب  هللا  دبع  عافد  هک  دـییامرفیم  هظحالم 

زین ربمایپ  داماد  نامثع  هک  نیا  یلو  دنتـشک ؛  ار  ناـمثع  هدیـشخبن و  ار  وا  دـندرک ،  جورخ  وا  هیلع  هک  ياهباحـص  یلو  تسا ؛  هتـشذگرد 
تسا .  ترضح  نآ  داماد  ربمایپ و  يومع  رسپ  وا  هک  دنکیم  لالدتسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبسن  اما  دوشیمن .  رکذتم  دشاب ، 

ار یتمهت  عون  ره  ربارب  رد  هک  دنکیم  ار  دوخ  شالت  مامت  يو  اریز  درکیم ؛  لالدتـسا  نآ  هب  رمع  نبا  دیاب  دوب ،  ربمایپ  داماد  نامثع  رگا 
دنک لالدتسا  فیعض  فیخـس و  لیلد  هب  يو  دراد ،  دوجو  ربمایپ  يداماد  دننامه  يرتیوق  لیلد  یتقو  هک  درادن  انعم  دنک و  عفد  نامثع  زا 

هک نامثع  لماش  دنتشگرب و  هدیشک و  تسد  رارف  زا  ربمایپ  ندوب  هدنز  ندیمهف  زا  دعب  هک  دوشیم  یناسک  لماش  طقف  دنوادخ  وفع  اریز   ؛
دنوادخ هک  دش  دـهاوخن  ببـس  دوشیم ،  زین  نامثع  لماش  دـنوادخ  وفع  هک  مینک  ضرف  رگا  یتح  دوشیمن .  تشگرب ،  زور  هس  زا  دـعب 

دوشیم .  گنج  نامه  رد  وا  رارف  لماش  رثکا  دح  هکلب  دشاب ؛  هدیشخب  هداد  ماجنا  زین  نآ  زا  دعب  یتح  هک  ار  وا  ناهانگ  یمامت 
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درکیم .  دانتسا  نآ  هب  تشاد ،  تحص  نامثع  يداماد  رگا  هک  دوب  هتسیاش  نیاربانب 
لها ياملع  زا  يرایـسب  هک  دناوخ  یئارغ  هبطخ  دمآ و  دجـسم  هب  رکبوبا  طسوت  كدـف  بصغ  زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح   . 7

دیامرفیم :  هبطخ  نیا  زا  ياهشخب  رد  ترضح  نآ  دناهدرک .  لقن  ار  نآ  تنس 
نود یمع  نبا  اخآو  مکئاسن  نود  یبأ  هودجت  هوزعت  نإف  اططـش ... الو  افرـس  کلذ  لوقأ  امو  ءدب ،  یلع  ادوع  لوقأ  دمحم  تنب  ۀمطاف  انأ 

ۀمکحلاب هبر  لیبس  یلإ  ایعاد  مهماظکأب ،  اذخآ  مهجثل  ابراض  نیکرشملا ،  ۀجردم  ننـس  نع  ابکان  ۀلاسرلاب  اعداص  ۀلاسرلا  غلبف  مکلاجر ، 
ۀنسحلا .  ۀظعوملاو 

ص 202 و یناهفـصألا -  هیودرم  نبا  یـسوم  نـب  دـمحأ  رکب  یبأ  ع - )  ) یلع یف  نآرقلا  نـم  لزن  اـمو  ع )  ) بلاـط یبأ  نـب  یلع  بقاـنم 
ص 142 .  يرهوجلا -  كدفو -  ۀفیقسلا 

رود هب  یتسردان  طلغ و  زا  هدوب و  قدـص  رـس  زا  تخاون  کی  امامت  مراتفگ  تسا ،  دّـمحم  مردـپ  همطاف و  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  مدرم  يا 
امش .  هن  دوب  نم  يومع  رسپ  تّوخا  دقع  رد  و  امش ،  نانز  ردپ  هن  دوب  نم  ردپ  مالسا )  ربمایپ   ) دینک قیقحت  رگا  تسا ... 

فرط زا  دیوگب و  ینخـس  نینچ  تسا ،  تشهب  نانز  رورـس  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  دیابن  دندوب ،  ربمایپ  نارتخد  نامثع  نانز  رگا 
دندوب .  ربمایپ  نارتخد  زین  نم  نانز  هک  دنک  ضارتعا  ترضح  نخس  نیا  هب  تسناوتیم  زین  نامثع  رگید 

دنسیونیم :  يربط  نیدلا  بحم  یقشمدلا و  نبا   . 8
ۀجوز تیتوأو  یلثم ،  انأ  توأ  ملو  یلثم  ارهص  تیتوأ  انأ ،  الو  دحأ  نهتؤی  مل  اثالث  تیتوأ  یلعل :  لاق  ملسو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ 

مکنم .  انأو  ینم  مکنکلو  امهلثم ،  یبلص  نم  توأ  ملو  کبلص  نم  نیسحلاو  نسحلا  تیتوأو  ۀجوز ،  اهلثم  توأ  ملو  یتنب  لثم  ۀقیدص 
ةرضنلا ج 2 ص 202 .  ضایرلا  ص 209 و  ج 1 -  یقشمدلا -  نبا  ع - )  ) یلع مامإلا  بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج 

نم هب  هک  تسا  هدومرف  تیانع  وت  هب  تبهوم  هنوگ  هس  یلاعت  يادخ  یلع  ای  دومرف :  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
تسا :  هدومرفن  تیانع  مدرم ،  زا  کیچیه  و 

تسا ؛  هدرکن  تیانع  نم  هب  هک  تسا  هتشاد  ینازرا  وت  هب  نم  دننام  ینز  ردپ  . 1
تسا ؛  هدومرفن  تیانع  نم  هب  هک  هتشاد  تمحرم  وت  هب  ور  تسار  وگتسار و  رهوگ  هزیکاپ  رسمه  . 2

میامـش و زا  نم  يرآ !  تسا ؛  هدرواین  دوجوب  نم  تشپ  زا  يدـنزرف  ود  نانچ  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  وت  تشپ  زا  ینیـسح  نسح و   . 3
دشابیم .  نم  زا  امش 

مولعم تسا ،  هدـشن  هداد  نم  لـثم  ینز  ردـپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  يدـحا  هب  هک  دـیوگیم  تحارـص  هب  مالـسا  ربماـیپ  تیاور  نیا  رد 
 . دومرفیمن ینخس  نینچ  هنرگ  تسا و  هتشادن  يرگید  رتخد  ربمایپ  هک  دوشیم 

؟ دراد افلخ  اب  یتسود  رب  تلالد  نینموملاریما  نادنزرف  يراذگمان  ایآ 

 ) فابل یلع  هتشون  مان  يامعم  باتک  زا  هتفرگرب  ( 
ههبش : نیا  هب  خساپ 

. دنا هدرمشرب  يو  يارب  ار  افلخ  زا  یکی  مان  نیخروم  هک  نینموملاریما  دنزرف  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  نب  رمع 
عبانم یخرب  ( ) رمع  ) مان هب  بلغت ) ینب  زا  هعیبر - تنب  بیبح  ّما   ) ءابهـص شرـسمه  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  دنزرف  يراذگمان  رد 

نیا رد  دیدرت  ياج  دوشیمن و  هدـهاشم  نیخروم  نیب  یفالتخا  چـیه  دـنا ). هدومن  تبث  مساقلاوبا  ار  نآ  هدرک و  دای  زین  وا  هینک  زا  یخیرات 
هباشت لیلد  تسا و  هدوب  هچ  یمان  نینچ  هب  بلاطیبا  نبا  یلع  دنزرف  ندش  هدیمان  هزیگنا  هک  تسا  نیا  یلـصا  لاوس  اما  درادن . دوجو  هنیمز 

رد دننادیم ! افلخ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ربمایپ و  نادناخ  تبحم  هدنهد  ناشن  ار  يراذگمان  نیا  تنـس  لها  تسیچ ؟ مسا  رد 
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. دنیامنیم راکنا  تدش  هب  ار  يا  هناتسود  هطبار  نینچ  دوجو  یخیرات  ربتعم  دانسا  هک  یلاح 

؟ دوب هناتسود  مود  هفیلخ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  طباور  ایآ 

1 هرامش دنس 
(( ملسم حیحص   )) باتک رد  جردنم  باطخ  نب  رمع  فارتعا 

 - نامثع  ) روضح رد  هک  دـنکیم  لـقن  باـطخ  نب  رمع  زا  ار  ینانخـس  حیحـص "  " باـتک رد  یفوتم 261ه )  ) يروباشین جاـجح  نب  ملـسم 
تسا . هدیدرگ  داریا  بلاطیبا  نب  یلع  بلطملادبع و  نبا  سابع  هب  باطخ  صاقو ) یبا  دعس  ریبز -  فوع -  نب  نامحرلادبع 

تفگ : نینچ  نانآ  هب  باطخ  درک و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سابع و  هب  ور  روکذم  دارفا  روضح  رد  مود  هفیلخ  دسیونیم : يو 
هرامش 3302) ثیدح  ملسم  حیحص   ) انئاخ ارداغ  امثآ  ابذاک  امتیارف  رکب - یبا  یلو  هللا و  لوسر  یلو  انا  رکبوبا و  یفوت  مث 

 - وگغورد ارم  رفن  ود  امش  سپ  مشابیم . امش ) تماعز  یتسرپرس و  رد   ) رکبوبا ربمایپ و  نیشناج  نم  تفر و  ایند  زا  رکبوبا  سپـس  همجرت :
دینادیم . نکش  نامیپ  و  رگ - هلیح  راکهانگ -

هرامش 2  دنس 
يراخب  حیحص  باتک  رد  جردنم  هشیاع -  فارتعا 

اب تاقالم  زا  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنکیم  لقن  هشیاع  لوق  زا  حیحـص "  " باتکرد یفوتم 256ه )  ) يراخب لیعامسا  نب  دمحم 
تسا . هتشاد  تهارک  باطخ  نب  رمع 

دنکیم : وگزاب  نینچ  ار  مود  هفیلخ  اب  تاقالم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  عانتما  لیلد  هشیاع 
هرامش 3931 . ثیدح  يراخب  حیحص   ) رمع رضحمل  هیهارک 

. ) باطخلا نب  رمع  رضحم  ۀیهارک  تسا : هدش  تبث  نینچ  هرامش 3304 ثیدح  ملسم  حیحص  باتک  رد  هشیاع  نخس  نیا 
رمع .  روضح  زا  يدنیاشوخان  لیلد  هب  همجرت : 

هرامش 3 دنس 
" دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   " باتک رد  جردنم  سابع - نبا  فارتعا 

نبا رمع  رب  هتـسویپ  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبا  لوق  زا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  باـتک  رد  یفوتم 656ه )  ) یلزتعم دـماحوبا 
دوب . نیگمشخ  كانبضغ و  باطخ 

کمع نبا  کیلا  وکشا  تفگ : نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  درک و  سابع  نبا  هب  ور  ماش -  رفـس  رد  مود  هفیلخ  دسیونیم : يو 
). ج12 ص 78 نایلیعامسا ) پاچ   ) هغالبلا جهن  حرش  ( ؟ هتدجوم نظت  میف  ادجاو . هارا  لزا  مل  لعفی و  ملف  یعم  جرخی  نا  هتلاس  - 

رد دوخ  هب  تبـسن  ار  يو  هتـسویپ  نم  تفریذپن . یلو  دـیایب  ماش  هب  نم  اب  هک  متـساوخ  يو  زا  مراد . هلگ  وت  هب  تیومع  رـسپ  زا  نم  همجرت 
تسیچ ؟  وا  نتفرگ  مشخ  تلع  وت  رظن  هب  مبای . یم  بضغ  تلاح 

نیا هب  ار  هتخیهرف  هدـنناوخ  نآ  ياهزارف  رد  ربدـت  دـشابیم و  مود  هفیلخ  اب  نینوملاریما  هطبار  زا  ییامنرود  اـهنت  دـیدومرف  هظحـالم  هچنآ 
تسج . دیاب  رگید  ياج  رد  ار  یمسا  هباشت  يراذگمان و  لیلد  هک :  دناسریم  هجیتن 

داهن ؟ رمع  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنزرف  مان  یسک  هچ 
. دنا هدومن  ناسآ  لهس و  رایسب  ار  رمع  مان  هب  یلع  ترضح  دنزرف  يراذگمان  تلع  هرابرد  ییاهن  تواضق  یخیرات  ربتعم  كرادم  دانسا و 

هرامش 1 دنس 
هداد رارق  دیجمت  حدم و  دروم  ییالاب  هبترم  رد  دوخ  یلاجر  بتک  رد  ار  يرذالب  تنـس  لها  ) تنـس لها  روهـشم  خروم  يرذالب  هاگدـید 
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ظافحلا ج3 ص 892( هرکذت  یبهذ : لاثم : يارب  دنا .
دسیونیم : یفوتم 279ه (  ) يرذالب رباج  نب  ییحی  نب  دمحا 

باـسنا . ) دوب هداـهن  ماـن  دوـخ  مسا  هب  ار  یلع  نب  رمع  باـطخ -  نب  رمع  همجرت : همـساب .  یلع  نب  رمع  یمـس  باـطخلا  نب  رمع  ناـک  و 
راکز لیهس  قیقحت : ص 413  فارشالا ج2 . باسنا  نم  لمج  يدومحمرقاب .) دمحم  : قیقحت فارشالا ج2 ص 192

هرامش 2  دنس 
تنس لها  نیخروم  ریاس  يوس  زا  هاگدید  دییات 

هحفص 467 دلج 21  لامکلا " بیذهت   " باتک رد  یفوتم 742 ه )   ) يزم نیدلا  لامج  --
هحفص 134 دلج 4  ءالبنلا "  مالعا  ریس   " باتک رد  یفوتم 748 ه )   ) یبهذ نیدلا  سمش  --
هحفص 411 دلج 7  بیذهتلا " بیذهت   " باتک رد  یفوتم 852 ه )   ) ینالقسع رجح  نبا  --

هک :  دنا  هدومن  حیرصت  هدرک و  دیکات  ار  یفوتم 279 ه )   ) يرذالب نخس 
دراذگ . رمع  ار  دنزرف  نیا  مان  باطخ  نب  رمع  دش . دلوتم  مالسلا  هیلع  نینوملا  ریما  يارب  يرسپ  دنزرف  هعیبر  تنب  ءابهص  زا  هک  یماگنه 

دوب ؟ ریذپ  ناکما  مود  هفیلخ  مادقا  هجیتن  زا  يریگولج  ایآ 
ناوتیم روطچ  لاـح  دـشابن ! هداـس  مه  نادـنچ  ددرگ  شومارف  وا  یلـصا  مسا  هک  يا  هنوگ  هب  درف  کـی  ماـن  رییغت  هک  دـییامن  روصت  دـیاش 

دوش ؟ كاپ  اهرطاخ  زا  وا  یلصا  مان  دهنب و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دنزرف  رب  ار  دوخ  مان  مود  هفیلخ  هک  تفریذپ 
: مییوگیم خساپ  رد 

یب شیرق  نایم  رد  مه  نادـنچ  ناشدـیدج  مسا  هب  نانآ  ترهـش  دارفا و  مان  رییغت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  یخیراـت  دانـسا  یـسررب  زا 
دشاب . یمن  هقباس 

لوا هنومن 
بلطملادبع  بانج 

. دشابیم دمحلا " ۀبیـش   " يو یلـصا  مان  هکیلاح  رد  دنـسانشیم  بلطملا  دبع  مان  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  گرزب  دج  ناگمه 
دنا : هتشاگن  نینچ  ار  يو  مان  یشومارف  نایرج  نارگشهوژپ 

عقوم رد  و  تفاـی . دـلوت  يو  زا  بلطملادـبع  درک و  جاودزا  یجرزخ  ورمع  رتخد  یملـس  اـب  هنیدـم  هب  دوخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد  مشاـه  )
هکم رما  مشاه  شردارب  زا  دعب  فانمدبع  نب  ّبلطم  دوب . غلابان  يرـسپ  زونه  دنام و  هنیدم  رد  شیوخ  ردام  دزن  بلطملادـبع  - مشاه تافو 

تفرگ هزاجا  يو  ردام  زا  تفر و  هنیدم  هب  دوخ  ّبلطم  دش . گرزب  ّبلطملادبع  نوچ  و  تفرگ . هدهع  هب  ار  نایجاح  تدافر  تیاقـس و  و 
يا هدـنب  ّبلطم  دـنتفگ : تقیقح  زا  ربـخ  یب  مدرم  دوب . هدرک  بکرم )  ) راوس شیوخ  فیدر  ار  وا  نوچ  و  دروآ . هکم  هب  دوـخ  اـب  ار  وا  و 
مان تشگ و  فورعم  ّبلطملادبع  مان  وا  يارب  زور  نآ  زا  تسا .  مشاه  نم  ردارب  رـسپ  نیا  امـش ! رب  ياو  تفگیم : بلطم  اما  تسا . هدیرخ 

 . ( تفر دای  زا  دوب  دمحلا  ۀبیش  ای  هبیش  هک  وا  یلصا 
نارهت ص 46) هاگشناد  تاراشتنا  مالسا . ربمایپ  خیرات  )

مود هنومن 
لهجوبا

وا یلصا  مان  هینک و  هک  هکیلاح  رد  دنسانشیم . لهجوبا  مان  اب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانمشد  نیرت  تخـسرس  زا  یکی  ناگمه 
هک دیدرگ  بجوم  دشابیم  مالسا  ردص  نارود  نآ  زاغآ  هک  ناناملسم  نایم  رد  لهجوبا  مان  ترهـش  دشابم . ماشه " نب  ورمع  مکحلاوبا - "

دنناسرب . تبث  هب  لهجوبا  ناونع  تحت  ار  وا  همان  یگدنز  زین  اه  فراعملا  ةریاد  رد  یتح 
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.ص14( مالعالا یف  دجنملا  یمالسا ج5ص305 . گرزب  فراعملا  ةرئاد  ( 
دارفا  يراذگمان  رد  مود  هفیلخ  ياه  تلاخد  ناینابرق  ریاس  اب  ییانشآ 

لوا  هنومن 
دنکیم : لقن  یفوتم 630 ه )   ) يرزج ریثا  نبا 

. داد رییغت  ار  وا  مسا  رمع  سپ  دوب . میهاربا  وا  مسا  دش و  گرزب  رمع  ناماد  رد  یموزخملا  هریغملا  نب  ماشه  نب  ثراحلا  نب  نامحرلا  دبع 
هباغلادسا ج3 ص284( . ) دیمان نامحرلادبع  ار  وا  و  دادیم . رییغت  دندشیم  هدناوخ  ناربمایپ  ياهمان  اب  هک  يدارفا  مسا  هک  نامز  نامه 

مود  هنومن 
: دنکیم لقن  یفوتم 230 ه )   ) يرصب دعس  نبا 

يربکلا ج6ص 76 تاقبطلا  دیمان . نامحرلادبع  ار  وا  رمع  سپ  دوب . عدجا  قورسم  وبا  مسا 
موس هنومن 

دنکیم : لقن  یفوتم 211ه )  ) یناعنص قازرلادبع 
فنصملا ج1 ص61( تسا ( . هداهن  مان  دلاخ  ار  وا  رمع  تسا و  لالب  ردارب  لیحط 

مراهچ  هنومن 
دنکیم : لقن  یفوتم 852 ه )  ) ینالقسع رجح  نبا 

يرابلا ج 2 ص374( حتف  . ) دیمان ریثک  ار  وا  رمع  سپ  دوب . لیلق  - تلص نب  ریثک  مان 
دوب ؟  ریذپ  ناکما  نآ  ناینابرق  يارب  دارفا  مان  رییغت  رد  مود  هفیلخ  ياه  تلاخد  اب  تفلاخم  ایآ 

تـسد نادب  ناوتیم  یخیرات  ربتعم  دانـسا  رد  ربدت  قیرط  زا  اهنت  هک  دشابیم  مود  هفیلخ  زا  یقیقد  یـسانشراتفر  دنمزاین  لاوس  نیا  هب  خـساپ 
تفای .

مود هفیلخ  یسانشراتفر 
دنا : هدرک  دانتسا  لیذ  دراوم  هب  مود  هفیلخ  تیصخش  لیلحت  رد  نارگشهوژپ 

لوا هنومن 
ممـالا و خـیرات  يربط : زا  لـقن  هب  ص65 . اـفلخ . خـیرات  ناـیرفعج : لوسر  تفرگ ( . تسد  رد  هرد )  ) قالـش هک  دوـب  یـسک  نیتـسخن  وا 

كولملا ج 4 ص 209(
مود هنومن 

تفگ درم  نآ  هچ ؟ يارب  دیسرپ : رمع  دنرفنتم ! وت  زا  مدرم  دنا ! نیگمشخ  وت  زا  مدرم  دنا ! نیگمـشخ  وت  زا  مدرم  تفگ : رمع  هب  یـصخش 
هرونملا ج2 ص858( هنیدملا  خیرات  يریمن : زا :  لقن  هب  عبنم ص66  نامه  وت ( !  ياصع  نابز و  زا 

موس  هنومن 
یبا زا : لـقن  هب  عبنم ص69 . نامه  تسا ( . هتـشادزاب  وا  هب  داقتنا  زا  ار  نارگید  رمع - يدـنت  هک  دوب  داـقتعا  نیا  رب  ناـمثع  دـنزرف  هشیاـع 

ردلا ج4 ص34( رثن  نیسحلا : نب  روصنم  دیعس 
مراهچ هنومن 

. دـیآ یم  وا  فرط  هب  دوخ  قالـش )  ) هرد اب  رمع  هک  دـش  هجوتم  هظحل  نامه  رد  داتـسیا . زامن  هب  رـصع  زامن  زا  دـعب  ریبز  مـالغ  راـب  کـی 
خیراتلا ج1 ص365-364) هفرعملا و  يوسف : زا : لقن  هب  ص66 . عبنم : نامه  درک ( . رارف  اجنآ  زا  هلصافالب 

مجنپ هنومن 
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ریم دـمحم  یلع  . ) دوب رمع  زا  سرت  شـسرپ  زا  نم  عنام  مدرک . ربص  لاس  ود  رمع  زا  لاوس  کـی  ندیـسرپ  يارب  نم  دـیوگیم : ساـبع  نبا 
باطخلا ص 126( نب  رمع  خیرات   : يزوج نبا  زا  لقن  هب  نارادمامز ص110 . مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  یلیلج :

مشش هنومن 
فالخ رب  رمع  گرم  زا  دعب  یتقو  تشادن . ار  ثرا  یعرش  مکح  زاربا  تارج  يو . رصع  رد  سابع  نبا  هک  دیـسر  يدح  هب  رمع  تنوشخ 

. ) مدیـسرتیم وا  زا  مسق  ادـخ  هب  داد : باوج  یتفگیمن . رمع  ناـمز  رد  ارچ  هک  دـش  ضارتـعا  وا  هب  تفگ و  نخـس  ثرا  هنیمز  رد  يو  رظن 
یلحملا ج8 ص280-279( یسلدنا : مزح  نبا  زا : لقن  هب  عبنم ص 110  نامه 

يدنب  عمج 
رامـش هب  دارفا  مان  رییغت  هنیمز  رد  مود  هفیلخ  درکلمع  هب  تبـسن  مدرم  تاـضارتعا  هار  رـس  رب  یعناـم  ناونع  هب  ناوتیم  ار  اـهدروخرب  نیمه 

دروآ .
. دنا هدرمش  رب  يو  يارب  ار  افلخ  زا  یکی  هینک  نیخروم  هک  نینموملاریما  دنزرف  نیمود  یلع  نب  رکبوبا 

یلع نینموملاریما  طباور  هرابرد  نانکفا  ههبـش  تواضق  هتکن  نیمه  ددرگ . یمن  بوسحم  مان  تسا و  هینک  رکبوبا )  ) دـینادیم هک  روطنامه 
دزاس . یم  هجاوم  ماهبا  اب  ار  ناشیا - نادنزرف  زا  یکی  هینک  ساسا  رب  مه  نآ  - رکبوبا اب  مالسلا  هیلع 

زا هک  دراد  دوجو  درف  کی  يور  رب  يراذـگ  هینک  يارب  يددـعتم  لـیالد  برع  ناـیم  رد  هک  تسا  هتفهن  هتکن  نیا  رد  زین  ماـهبا  نیا  لـیلد 
رظن رد  یهارمه  نیا  ندوب  بولطم  ای  ینامز  صاخ  عطقم  کی  رد  مسا  کی  اـب  هنیک  کـی  یهارمه  ندوب  جـیار  لـیالد  نیا  نیرتروهـشم 

دشاب . یم  درف  نایفارطا 
تسا . رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  رکبوبا  مان  ییاسانش  ور  نیا  زا 

مالسلا هیلع  یلع  نب  رکبوبا  مان  هرابرد  نیخروم  هاگدید 
مکی  هاگدید 

مجن مالـسلا "و  هیلع  نیـسحلا  لتقم   " باـتک رد  يرجه ) یفوتم 568  ) یمزراوخ دـمحا  نب  قفوملا  دـیوملوبا  دـشاب . یم  هللادـبع  يو  ماـن 
ینعی هللادبع . همـسا  یلع و  نب  رکبوبا  دـسیون : یم  يدـجملا "  " باتک رد  يرجه ) نرق 5 یفوتم   ) يولع دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  نیدـلا 

(1 . ) تسا هللادبع  شمان  یلع و  دنزرف  رکبوبا 
مود هاگدید 

یفوتم  ) قیرطب نبا  فارشالا "و  هیبنتلا و   " باتک رد  يرجه ) یفوتم 346   ) يدوعسم نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  دشاب . یم  دمحم  يو  مان 
رغـصالا دمحم  و  دسیونیم : همهملا " لوصفلا   " باتکرد يرجه ) یفوتم 855  ) یکلام غابـص  نبا  نویع "و  هدمع   " باتک رد  يرجه ) 600

(2 . ) دشابیم رکبوبا  رتکچوک  دمحم  هینک  ینعی : رکبابا . ینکملا 
موس هاگدید 

يذلا نمحرلادـبع  و  دـسیون : یم  ءافنحلا " ظاعتا   " باتک رد  يرجه ) یفوتم 834   ) يزیرقم یلع  نب  دمحا  دـشابیم . نمحرلادـبع  يو  مان 
(3 . ) دشاب یم  رکبوبا  نمحرلادبع  هینک  ینعی : رکبابا . ینکی 

مراهچ هاگدید 
بلاطیبا نب  یلع  نب  رکبوبا  و  دـسیون : یم  نییبلاطلا " لتاقم   " باتک رد  يرجه )  356 یفوتم ) یناهفصا جرفلاوبا  دشابیم . هتخانشان  يو  مان 

( 4 . ) دشن هتخانش  شمان  بلاطیبا  نب  یلع  نب  رکبوبا  ینعی و  همسا . فرعی  مل 
اه هاگدید  نایم  تواضق  يدنب و  عمج 

دشاب . هللادبع "  " نامه یلع  نب  رکبوبا  مان  هجیتن  رد  هدوب و  تسرد  مکی  هاگدید  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایسب  لامتحا  هنیرق  ود  هب 
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لوا هنیرق 
- دایز لامتحا  هب   - هابتشا نیا  و  ( 5 . ) دنا هدرک  رکذ  نینبلا  ما  نادنزرف  رامش  رد  یلع  نب  هللادبع  ياج  هب  ار  یلع  نب  رکبوبا  نیخروم  یخرب 

دشابیم . هللادبع  زین  یلع  نب  رکبوبا  مان  نانآ  رظن  زا  هک  تسا  هدوب  نآ  زا  یشان 
مود  هنیرق 

تنب یلیل  یلع : نب  رکبوبا  رداـم  زا  ریغ  يرداـم  زا  یتـح  یلع و  نب  رکبوبا  زا  ریغ  يدـنزرف  ار  رغـصالادمحم "  " نیخروم زا  يریثـک  عمج 
(6 . ) دنا هتسناد  دوعسم 

يریگ هجیتن 
دزن یهارمه  نیا  تیبولطم  ای  نیعم و  مسا  کی  اب  نآ  یفرع  یهارمه  هینک  کی  باـختنا  لـیالد  نیرت  جـیار  زا  یکی  میتفگ  هک  روطناـمه 

دشاب . یم  صاخ  رصع  کی  نامدرم 
. دراد تیبولطم  یهارمه و  یلع  مان  اب  نسحلاوبا  هینک  نایعیش - هژیو  هب   - برع فرع  رد  لاثم  يارب 

نامثع نب  هللادبع  : رکبوبا لوا : هفیلخ   ) لوا هفیلخ  ندیـسر  تفالخ  هب  زا  سپ  زین  هللادبع  مان  هک  دراد  دوجو  يدج  روط  هب  لامتحا  نیا  اذـل 
دنزرف رب  هدوب  ناشدنـسپ  دروـم  یهارمه  نیا  هک  یناـیفارطا  يوـس  زا  هینک  نیا  لـیلد  نیمه  هب  هدـیدرگ و  نیرق  رکبوـبا  هینک  اـب  دـشابیم )

تسا . هدش  قالطا  یلع  ترضح 
يروآ دای 

هینک درف  کی  يور  رب  دنناوتیم  ینوگانوگ  تاهج  هب  زین  نارگید  دشابیمن و  شردـپ  راصحنا  رد  دـنزرف  يارب  هینک  باختنا  برع  نایم  رد 
دنراذگب .

دهد یم  ار  هزاجا  نیا  نارگید  هب  برع  مسر  هتـشادن و  یتلاخد  چیه  شدنزرف  يراذـگ  هینک  رد  ردـپ  دراوم  يرایـسب  رد  رگید  ترابع  هب 
دنیامن . تلاخد  دنزرف  کی  يور  رب  يراذگ  هینک  رد  هک 

. دـشابیم نایفارطا  يولطم  یهارمه  نیا  ای  دـنا  هدـش  فراعتم  مه  رانک  رد  يا  هینک  مان و  هک  يدراوم  رد  هژیو  هب  زین  تلاـخد  نیا  لاـمتحا 
تسا . دایز  رایسب 

دنا . هدیزگرب  شیوخ  دنزرف  يارب  ار  رکبوبا  هینک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  درک  زاربا  عطاق  روط  هب  ناوتیمن  هجیتن : رد 
. دنا هدرمشرب  يو  يارب  ار  افلخ  زا  یکی  مان  نیخروم  هک  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دنزرف  نیموس  یلع  نب  نامثع 

لهـس و رایـسب  ار  نامثع  مان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنزرف  يراذـگمان  تلع  هرابرد  نتفگ  نخـس  یخیرات  ربتعم  كرادـم  دانـسا و 
دنا . هدومن  ناسآ 

درادن . دوجو  نامثع  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دنزرف  يراذگمان  و  نافع ) نب  نامثع   ) موس هفیلخ  مان  نایم  یطابترا  چیه 
لوا دهاش 

دسیون : یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  لوق  زا  يرجه ) یفوتم 356   ) یناهفصا جرفلاوبا 
(11 . ) مدومن يراذگمان  نوعظم  هب  نامثع  مردارب  مسا  هب  ار  وا  انامه  ینعی : نوعظم . نب  نامثع  یخا  مساب  هتیمس  امنا 

مود دهاش 
دسیون : یم  ردب  گنج  نیدهاجم  هرابرد  يرجه ) یفوتم 435   ) رفعج یبا  نب  دمحم  نسحلاوبا  یلدیبعلا 

هک ومه  دشاب . یم  نوعظم  نب  نامثع  نانآ  هلمج  زا  ینعی : همـساب . هنبا  بلاطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  یمـس  يذلا  نوعظم  نب  نامثع  مهنم 
(12 . ) دومن يراذگمان  وا  مسا  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نیب  یلع  نانمومریما 

-------------
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: دانسا
يدجملا ص17 مالسلا ج2 ص28 -  هیلع  نیسحلا  لتقم  1 ـ

همهملا ص141 لوصفلا  نویع ص29 - هدمع  فارشالا ص297 - هیبنتلا و  -2
ءافنحلا ص5 ظاحتا  -3

نیبلاطلا ص56 لتاقم  -4
بلاطملا ج2ص277 رهاوج  دیرفلا ج4ص385 - دقعلا  هبر : دبع  نبا  هسایسلا ج2ص6 - همامالا و  هبیتق : نبا  -5

يزوج نبا  كولملا ج5ص154 -  ممالا و  خیرات  رد  يربط  يربکلا ج1 ص11 - تاقبطلا  رد  دعس  نبا  بسنلا ص31 -  هرهج  یبلک : -6
هیاهنلا ج8ص187 هیادبلا و  رد  ریثک  نبا  مظتنملا ج5 ص69 - رد 

باسنالا ج1ص399 بابل  قدنف : نبا  -7
دئاوزلا ج9ص197 عمجم  دیرفلا ج4ص385 --  دقعلا  يربکلا ج1 ص 11 --  تاقبطلا  -8

هسایسلا ج1ص146  همامالا و  هبیتق  نبا  زا  لقن  هب  یسراف ص 175-176  ناملس  یلماع : یضترم  رفعج  همالع  -9
هسایسلا ج1ص130 همامالا و  عبنم ص 176 و  نامه  -10

نییبلاطلا ص55 لتاقملا  -11
باسنالا ص27 بیذهت  - 12

ام هرابرد 

ءایبنالا و متاخ  تیالو  میقتسم ،  طارص  هب  و  داد ؛ رارق  تیب  لها  ناوریپ  نایعیـش و  زا  ار  ام  هک  ار ، گرزب  يادخ  اهتنم ، یب  ساپـس  رکش و 
تیاده مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع  نانمؤمریما ،  نایقّتم ،  يالوم  شمولظم  ّیـصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نیلـسرملا 

. دومن
زور هعیفـش  ارـسود و  نوتاخ  ّتیرـشب ،  ملعم  ردپ و  هّللجمردام ي   ، یتسه يوناب  گرزب  هاگـشیپ  هب  میدـقت  اهدورد  اه و  ّتیحت  نیرتهب  و 

 ، ادخ هریخذ  نیرخآ  ًاصوصخ  مالسلا ،  مهیلع  ناشنیموصعم  نادنزرف  رب  و  اهیلع ؛  هللا  مالـس  ارهزلا  همطاف  يربک  هقیدص ي  ترـضح  ازج 
 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  همطاف  يدهم   ، ءایصوالا متاخ 

اب مییامن و  مایق  شیوخ  ینید  نایک  زا  عافد  هب  رـضاح  رـصع  اب  ماگمه  هک  تساـمرب  تاـطابترا ، تاـعالطا و  يرواـنف  هعـسوت  هب  هجوت  اـب 
مییآرب ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  زا  تئارب  تیالو و  گنهرف  يایحا  هب  دمآراک  ياهرازبا  نیا  زا  هدافتسا 

هب میدقت  هک  دشاب ،  یم  تئارب  یناسر  عالطا  هکبـش  نارگـشهوژپ  تامحز  لصاح  دراد ، رارق  مرتحم  هدـنناوخ  امـش  رایتخا  رد  هک  یباتک 
 . ددرگ یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ناتسآ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  ِیفرعم  هصرعرد  عماج ،  ِهاگیاپ  نیرترب  نایعیش ) ّلقتسم  هاگیاپ  بویت - هعیش   ) تئارب یناسر  عالطا  هکبش 
 / يّربت عوضوم  رد  یصصخت  هناخباتک  (/ تیاس یلـصا  شخب   ) ندش لصاو  كرد  هب  ات  تدالو  زا  نانمـشد  عماج  لماک و  یفرعم  لماش : 

يّربت يوگتفگ  رالات  يّربت / عوضوم  رد  يریوصت  یتوص  زکرم  تاهبش /  هب  ییوگخساپ  هعیش /  نانمشد  یلاشوپ  ینابم  هب  ینکفا  ههبش 
. دریگ رارق  زیزع  ناناوج  ًاصوصخ  نادنم ،  هقالع  مومع  هدافتسا  دروم  شخب  تّذل  نیشنلد و  هّرذ  نیا  هک  دشاب 

یلاعت هّللا  ءاش  نا 
www.shiatube.com
www.sunnitube.com
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emiail:info@shiatube.com
ینرصنی رصان  نم  له  هک :  میهد  یم  رس  ترصن  يرای و  يادن  اه  هنیمز  همه  رد 

س)  ) ءارهز ترضح  يهبطخ  زا  ییاهزارف  حرش 

باتک تاصخشم 

 - 1313 نسح ، یماماهیقف ، هسانشرس : 
زا ییاهزارف  حرـش  رد  یلاعلا ) هلـض  دـم   ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  ياهینارنخـس  هعومجم  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 

یناثلا 1425 �.ق يدامج  هیمطاف  مایا  تبسانم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يهبطخ 
.1388 تاقیقحت ، دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

. مس  21×14 205 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
6-3507-04-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ریسفت دقن و  اههبطخ --  11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

BP27/22/ف7م3 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1793941 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینارنخس نتم 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
ریشبلا ِِهئایبنأ  ِدّیس  یلع  مالسلا  ُةولصلا و  و  ِِهقافآ ، ایارم  اًیِّلَجَتُم  هقالطِإب  اًدمْرَـس  ِهتّیلزَأب ، ایَدبَأ  و  هتّیَدبَأب ، ایلزأ  اًدمح  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  ُدمحلا 

. نیّدلا موی  ِمایق  یلإ  نآلا  نِم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  مئادلا  ُنعَللاو  دَّمَُحم ، مساقلا  یبأ  انِّیبن  دمحأ و  اندِّیس  ِرینُملا  ِجارِسلا  ریذنلا و 
: میظَعلا ِِهباطخ  ِمَْربُم  میرکلا و  ِِهباتک  یف  میکحلا  لاق 

(1 «) ِساَّنِلل ُِعفانَم  َو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »
. دیتسرفب تاولص  يدهملا ، نسحلا  نب  ۀجح  رظتنملا ، ماما  مظعالا ، هّللا  ۀیقب  كرابم  رضحم  هیده 

هب و  ءادف » انحاورا   » هّللا ۀـیقب  ترـضح  سدـقم  تحاس  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک ، هقیدـص  ملاع ، ود  یب  یب  هنامولظم  تداهش 
. میوگیم تیلست  یمارگ  نارورس  مرتحم و  راّضح  صخالاب ، راوگرزب  نآ  نایعیش  مومع 

ار دش  توالت  هک  ياهمیرک  هیآ  ًائادتبا  تسا  ینآرق  ثحب  کی  هّتبلا  هک  منک  ناترضحم  میدقت  زور  نیا  تبسانم  هب  دیسر ، مرظن  هب  یبلطم 
یلئالد تازجعم و  تانّیب و  اب  مأوت  ار  نامناربمایپ  لسُر و  ام  دیامرفیم : میرک  نآرق  داد . مهاوخ  حیـضوت  ار  بلطم  ًادعب  منکیم و  همجرت 

هب زیچ  ود  نیا  نازیم . يرگید  باتک و  یکی  میدرک ؛ هارمه  ار  زیچ  ود  ناربمایپ  نآ  اب  میداتـسرف و  دـهدیم  اهنآ  تّیناـقح  رب  تداهـش  هک 
. دننک يزیر  هیاپ  طسق  تلادع و  يانبم  رب  ار  یگدنز  مدرم  ات  تفرگ  رارق  ءایبنا  هارمه  روظنم  نیا 

(2 «) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  »
هدـش لزان  ءایبنا  رب  ینامـسآ  باتک  هدراهج  دـص و  تسا . مولعم  باـتک  زا  روظنم  نوچ  تسا . نازیم  هملک  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  اـم  دـهاش 
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ترضح رب  لیجنا  یسوم ، رب  تاروت  میهاربا ، ترضح  رب  يرگید  فحص  حون ، ترضح  رب  فُحُص  مزعلاولوا  ناربمایپ  رب  ًاصوصخم  تسا .
. تسا مولعم  تسا و  ینامسآ  بتک  اهنیا  ملسو . هلآو  هیلع  هللا  یلصیفطصم  دمحم  یبتجم  دیؤم  ءایبنا  متاخ  رب  نآرق  یسیع و 

صخشم يزیچ  ره  زرمو  دح  ات  هداد  رارق  یشجنس  لماع  کی  ادخ  لطاب ، قح و  شجنس  هلیـسو  ینعی  نازیم  تسیچ ؟  نازیم  زا  روظنم  اما 
. تسا نیا  نازیم ، زا  روظنم  دننک . هدایپ  ار  طسق  لدع و  دنناوتب  نازیم  هب  هعجارم  اب  دنوشن و  نادرگرس  ّریحتم و  مدرم  دوش و 

؟ تسیچ میرک  نآرق  رد  نازیم  نیا  زا  روظنم  دارم و  مینیبب  ات  مینک  ناترضحم  میدقت  ار  یتامدقم  دیاب  ام  الاح 
مه یعیبط  ریِـس  کی  ریـس ، نیا  هک  دـنک . یط  تایح  توم و  نایم  رد  ار  يریـس  کی  دـیاب  ناسنا  صخالابو  تادوجوم  همه  لّوا : همدـقم 
نآ زا  یصاخ  عطاقم  هب  نآرق  هک  دراد  یلّصفم  یلیخ  ثحب  دوشیم ، متخ  گرم  هب  دوشیم و  زاغآ  اجک  زا  ریس  نیا  هک  نیا  الاح  تسه .

 : دنکیم زاغآ  هفطن  زا  دنوادخ  دنکیم  هراشا 
(3 «) ٍۀَفُْطن ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  »
: هک ییاجنآ  هب  دسریم  ات 

(4 «) ًاْئیَش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  »
الاح تسا . روطنیمه  مه  رگید  تادوجوم  رد  دـنکیم  هراـشا  نآ  هب  ریـس  طـخ  نیا  رد  نآرق  هک  یعطاـقم  نیا  دوشیم  گرم  هب  یهتنم  و 

یتادوجوم همه  يارب  لاعتم  يادخ  دنراد . یعیبط  ریس  طخ  کی  مه  اهنآ  تادوجوم ، رگید  رد  ای  دشاب و  ناویح  دشاب ، دامج  دشاب ، تابن 
. تسا هدرک  يزیر  همانرب  ار  حیحص  یشم  طخ  کی  دنراد  ار  ریس  طخ  نیا  هک 

(5  ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  »
. تسه یصخشم  ریس  طخ  کی  نیاربانب 

میقتـسم هار  کی  ناسنا  رد  صوصخب  تسا و  هار  عون  دـنچ  دـننکیم  یط  صوصخ ) هب  ) اـهناسنا هک  ییاـههار  هک  تسا  نیا  مود : همدـقم 
باختنا ار  میقتسم  هار  یـضعب  دناسریم . فده  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهار  نیرتکیدزن  میقتـسم ، هار  تسا . یفارحنا  اههار  يهیقب  تسا و 

نآرق دنوریم . هتـسنادن  یهاگ  دنوش و  یم  اهنآ  دراو  هتـسناد  اهناسنا  یهاگ  هک  تسه  مه  ییاه  هار  جک  کی  دنهدیم . همادا  دننکیم و 
تکرح تسار  هار  میقتـسم و  طارـص  رد  هک  ییاـهنآ  دروـم  رد  تسا . هدرک  صخـشم  ار  هورگ  هـس  نـیا  دـمح  هکراـبم  هروـس  رد  مـیرک 

: دیامرفیم دننکیم 
(6 «) مِهیلَع َتمعنَا  َنیذلا  َطارِص  »

نآرق د ر رگید  ياج  رد  تسا . هدش  دای  اهنآ  زا  مهیلع » بوضغم   » ناونع اب  هروس  نیا  رد  دننکیم ، باختنا  هتسناد  ار  جک  هار  هک  یناسک 
: دیامرفیم هتسد  نیا  دروم 

(7 «) ْمُهُسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  »
قادصم دنتـسه و  یهلا  بضغ  دروم  اهنیا  دننکیم . باختنا  ار  جک  هار  ًادمع  یلو  دنراد  تسار  هار  تیناقح  هب  نیقی  دارفا ، زا  هتـسد  نیا 

: دنتخانشیم ار  مالسا  ربمغیپ  اهنیا  هک  دنتسه ، دوهی  هتسد ، نیا  لمکاو  مَتَا 
(8 «) ُمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  »

تموکح ّرقَم  دنتـسنادیم  نوچ  دندمآ  برثی  هب  ماش  زا  ربمغیپ  تدالو  زا  لبق  لاس  دصیـس  هک  دنتـشاد  تخانـش  ربمغیپ  يور  يّدـح  هب  و 
یهاگآ دح ، نیا  ات  دنوشب . مرکا  لوسر  هار  ِّدس  درک  روهظ  مالـسا  ربمغیپ  یتقو  هک  دنتفرگ  اج  اجنآ  دوب و  دهاوخ  برثی  رد  ادـخ  لوسر 

. دندوب هاگآ  وا  تیناقح  هب  دنتخانشیم و  مه  ار  مالسا  ربمغیپ  دنتخانشیم  ار  ناشنادنزرف  هک  نانچمه  دنتشاد .
. هتسنادن یلو  دنوریم  ههاریب  هک  دنتسه  یناسک  موس  هورگ 

(9 «) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالامْعَأ  َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  »
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. تسا هدش  نّیلاض »  » هب ریبعت  اهنیا  زا  دمح  هروس  رد  هک 
؛ تسا درف  هب  رصحنم  هار ، طارـص و  هک  دنک  مالعا  شا  ینارنخـس  رد  ای  شباتک  رد  یناسنا  کی  رگا  . تسین هار  کی  هب  رـصحنم  هار ، سپ 

رظن زا  نوچ  تسا . میرک  نآرق  تحارص  فالخ  رب  ساسا و  یبو  انبم  یب  رایسب  یفرح  عرـش و  اب  هن  تسا و  راگزاس  لقع  اب  هن  فرح  نیا 
هک يروط  نیمه  تسا . لـطاب  هّیقب  تسا و  قح  هار  کـی  طـقف  دـشاب . قح  دـناوتیمن  هار  هس  ره  تسین و  هار  کـی  تسا و  هار  هس  نآرق ،

يهقرف قح و 70  هقرف  کی  دـندوب ؛ هقرف  اهیدوهی 71  دنتشاد . توافتم  قَِرف  فلَـس  ياهتما  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ 
. لطاب

. لطاب هّیقب  قح ، يهقرف  کی  دندوب ؛ هقرف   72 اهیحیسم ،
. لطاب يهیقب  دناهیجان و  يهقرف  هقرف ، کی  دنوشیم ؛ هقرف  نم 73  تّما  اهناملسم و 

رب نالطب  گنا  ربمغیپ  هک  تسا  بّجعت  ياج  دنکیم و  ءاضما  ار  هقرف  کی  طقف  هقرف و  ود  داتفه و  رب  دـنزیم  نالطب  گنا  مالـسا  ربمغیپ 
. دننکیم یفرعم  میقتسم  طارص  ناونع  هب  مه  ار  یتسرپ  تب  یَّتح  یضعبو  دنزیم  یمالسا  هقرف  ود  داتفه و 

ار يرماس  هلاسوگ  هک  مه  اهنآ  تسا ، میقتسم  هار  شهار  مه  تسرپ  تب  دیوگیم  تحارص  اب  هک  دنزیم  شَتُْهب  مدآ  تسا ، بجعت  ًاعقاو 
طخ کی  ربمغیپ  نامز  ات  حون  نامز  زا  ءایبنا  مامت  تازرابم  رب  دـشکیم  نالطب  طخ  کـی  ینعی  دـنتفریم  قح  هب  مه  اـهنآ  دـندیتسرپیم ،

(. جع  ) نامز ماما  ات  هتفرگ  حون  ترضح  يایصوا  زا  خیرات  لوط  رد  ءایصوا  مامت  تازرابم  رب  دشکیم  نالطب 
قح اب  میئوگب  میناوتیم  دنتـشادن ، هزرابم  میئوگب  میناوتیم  دـننکیم ، هزراـبم  لـطاب  اـب  اـهنیا  نوچ  تسا ؟ لـطاب  تازراـبم  نیا  همه  سپ 

. تسا فالخ  قطنم و  یب  رایسب  یفرح  دنتشاد ؛ لطاب  اب  هزرابم  همه  مییوگب  رگا  هیرظن  نیا  قبط  دنتشاد . هزرابم 
؟ مینک یط  ار  هار  هس  نیا  زا  هار  مادک  میفظوم  ام  موس : همدقم 
: دیامرفیم دنکیم و  فظوم  ار  ام  دروم ، نیا  رد  میرک  نآرق 

(10 «) هوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  »
. میورب ار  تسار  هار  ینعی  میقتـسم ، طارـص  دـیاب  طـقف  میورب ، ار  مهیلع  ٌبوضغم  هار  میناوتیمن  اـم  میورب ، ار  نّیلاـض  هار  میناوـتیمن  اـم 

. مینک لابند  میدرک  ادیپ  یتقو  مینک ؛ ادیپ  ار  تسار  هار  فلتخم ، ياههار  نیا  نیب  رد  میدرگب و  دیاب  ینعی  « هوُِعبَّتاَف »
(11 «) هوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  »

: میناوخب دمح  يهروس  نامیاهزامن  رد  میتسه  فظوم  ام  مراهچ : همدقم 
(12 «) باتِکلا ِۀِحتاِفب  ِّالا  َةولَص  «ال 

نآرق تسرهف  هچابید و  دـمح ، تسا . دـمح  يهروس  يزامن ، ره  یتایح  گَر  تسین  زامن  نامزامن ،  رگید  میناوخن  زاـمن  رد  ار  دـمح  رگا 
هتبلا هدـش و  هصـالخ  دـمح  يهروس  رد  تسه ؛ نآرق  رد  هچنآ  تسا . دـمح  يهکراـبم  يهروـس ، نآرق  تکاـم  میئوـگب  میناوـتیم  تسا .

يرّـسفم ره  تسا و  يداعبا  ياراد  دمح  يهروس  تسا . دمح  يهروس  نآرق  يهدرـشف  ًاعقاو  هک  دـناهدرک  تابثا  ار  بلطم  نیا  نادنمـشناد 
. تسا هدـش  هیکت  هروس ، نیا  رد  اعد  هلئـسم  يور  هک  تسا  نیا  دـمح  يهروس  داعبا  زا  یکی  تسا . دـمح  يهروس  داعبا  زا  يدـُعب  هب  رظان 
هچ مینک ؟ بلط  تقو  هچ  مینک ؟ بلط  یـسک  هچ  زا  دراد . یتایـصوصخ  دراد ، یطیارـش  اـعد  یهتنم  تساـعد . عقاو  رد  هروس  دوخ  نوچ 

ار يزیچ  رتـالاب  ماـقم  زا  رگا  تسا  رتنیئاـپ  شاهبتر  هک  یـسک  نآ  تسا . ندرک  بلط  اـعد ، مـینک ؟ بـلط  هنوـگچ  مـینک ؟ بـلط  ار  زیچ 
وا زا  میهاوخیم  ام  هک  یـسک  نآ  دنکیم  میهفت  ام  هب  هک  تسا  نیا  دـمح  يهروس  داعبا  زا  یکی  تسا . هدرک  اعد  ینعی  درک ؛ تساوخرد 

بلط وا  زا  ار  نامیاه  هتساوخ  مینک و  جک  وا  لباقم  رد  ار  نامندرگ  ام  هک  تسا  نیا  قیال  یسک  هچ  تسا ؟ یـسک  هچ  مینکب ؛ یتساوخرد 
؟ مینک

؟ میشاب هتشاد  یطیارش  هچ  دیاب  مینک ، تساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  هک  ام  هک ، نیا  مود  بلطم 
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اعد رد  هک  دنتـسه  دارفا  یـضعب  دـنکیم . قرف  نوچ  میـشاب ؟ هتـساوخ  ار  زیچ  همه  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  ار  زیچ  هچ  ام  هکنیا  رگید  بلطم 
بلط ادـخ  زا  ییاهزیچ  هچ  هک  مینیبب  دـیاب  تسین . اهنآ  نأش  رد  هک  دـنبلطیم  ادـخ  زا  ار  ياهداتفا  اپ  شیپ  ياـهزیچ  کـی  دـنرادن . هقیلس 

؟ مینکب بلط  ادخ  زا  ّتیفیک  هچ  هب  هک  نیا  رگید  و  میشاب ، هتساوخ  زیچ  همه  هک  مینک 
دناوـتب دـیاب  مینکب  تساوـخرد  وا  زا  میهاوـخیم  هک  یـسک  نآ  ًـالوا  تسا . هدـش  حرطم  هدرـشف  تروـص  هب  دـمح  هروـس  رد  اـهنیا  ماـمت 

ام صقاون  مامت  عفر  رب  رداق  هک  دنکب  ناربج  ار  ام  ياهدوبمک  نیا  دیاب  یسک  میراد و  دوبمک  تیاهن  یب  ام  دنکب . ناربج  ار  ام  ياهدوبمک 
دیامرفیم : نآرق  دهدب و  ماجنا  ام  يارب  دناوتب  میهاوخب ، هک  ار  هچ  ره  ینعی  دشاب 

(13 «) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  »
فعـض و هطقن  چـیه  هک  هَّللا ،»  » ماـن هب  تسا  یلاـمک  تافـص  عیمج  عمجتـسم  تاذ  کـی  مینکیم  بلط  ار  يزیچ  وا  زا  اـم  هک  یـسک  نآ 

فرطرب ایند  رد  رفاک  هچ  نمؤم و  هچ  ار  ناگدنب  صقاون  ینعی  تسا ؛ میحر  نمحر و  تسا و  تالامک  مامت  دـجاو  تسین و  وا  رد  يزجع 
نمحر و نوچ  مینک ؛ هبلاـطم  يزیچ  وا  زا  تسا  قیـال  هک  تسا  ییادـخ  نیا  . دـنکیم عفترم  ار  نینمؤم  صقاون  اـهنت  تماـیق  رد  دـنکیم و 
دشر و هب  ار  اهنآ  هک  ملاع  تادوجوم  مامت  ّیبرم  ینعی  تسا  نیَملاعلا  ُّبَر  نیا  رب  هوالع  دـنکب ، ناربج  دـناوتیم  ار  اهدوبمک  تسا  میحر 

تیلوئـسم يزیچ  کی  هب  تبـسن  تسا  نکمم  دـینکب ، هعجارم  یـسک  ره  هب  تسادـخ . تسوا ، تسد  رد  تیبرت  مامز  دـناسریم و  لاـمک 
دناسرب و دشر  لامک و  هب  ار  ام  دـناوتب  داعبا  مامت  رد  دـشاب  هتـشادن  زرم  ّدـح و  هک  مینک  هعجارم  یئاج  هب  میهاوخیم  ام  اّما  دـشاب  هتـشاد 

: دیهاوخیم ایند  نامیلس  لثم  رگا  دیهاوخیم ؟ هچ  تسادخ . نیَملاعلا  ُّبَر  دنکب . ناربج  ار  ام  ياهیدنمزاین  دناوتب 
(14 «) يِدَْعب ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  ِّبَر ... »

ادخ زا  دیاب  بّویا  لثم  دهاوخیم  افـش  تسا و  رامیب  یـسک  رگا  و  ّبرای »  » یئوگب ینکب و  جک  ار  تندرگ  ینک و  دنلب  ار  تیاهتـسد  دیاب 
دهاوخب : 

(15 «) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو  »
هک دـینک  هعجارم  دـیاب  یـسک  هب  ینکب  اعد  یهاوخیم  ترخآ  اب  هطبار  رد  رگا  . تساوخ وا  زا  طقف  دـیاب  ار  رگید  يویند  رما  ره  نینچمه 

. دشاب ترخآ  روما  رد  قلطم  رایتخا  بحاص 
(16 «) ِنیدلا ِموَی  ِِکلام  »

یتسه ناهج  تیبرت  راد  هدهع  هک  تسا  یلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  ِتاذ  کی  مینکب ، تساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  هک  یسک  نآ  سپ 
رد میهاوخب و  هچ  ره  درادن  یفعـض  هطقن  چـیه  مینکب  تساوخرد  وا  زا  میهاوخیم  هک  یـسک  تسا . ترخآ  رد  رایتخا  بحاص  ایند و  رد 
هک اـم  تسیچ ؟ اـم  طیارـش  اـّما  تسا . اـّیحم  وا  فرط  زا  طیارـش  سپ  دـنکیم . دـناوتیم و  تسا و  شتردـق  رد  میهاوخب ، هک  يّدـح  ره 
هب رظن  میتسرپن ، ار  وا  ریغ  میشاب ، میلست  ادخ  نآ  لباقم  رد  لّوا  دیاب  میراد ؟ نتساوخ  اعد و  قح  یطیارش  هچ  رد  میتسه  هدننک  تساوخرد 

: میئوگب مینیبن . رثؤم  ملاع  رد  ار  يدوجوم  چیه  ادخ  زج  میشاب ، هتشاد  هَّللا  یلا  عاطقنا  مینکن ، وا  ریغ 
(17 «) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  »

، ییاهنت هب  هک  مینک  رارقا  دیاب  ار  بلطم  نیا  نامدوخ  ام  میتسه و  وت  نامرف  تحت  میلـست و  وت و  رایتخا  رد  نامدوجو  ياپارـس  اب  ام  ایادـخ 
طیارش سپ  یهدب . ماجنا  ام  يارب  وت  ات  مینک  تساوخرد  میریگب ، دادمتسا  تسیابیم  وت  زا  ایادخ  میتسین . يراک  چیه  رب  رداق  ادخ ، نودب 

. تسا ام  ياعد  تباجتسا  هار  ّدس  نیا  میدرک  تیصعم  میدرک ، ادخ  ینامرفان  رگا  نوچ  میشاب  ادخ  یعقاو  هدنب  ام  هک  تسا  نیا  یکی  ام 
(18 «) ءاعدلا ُسبَْحت  یتلا  َبونذلا  یلرِفْغا  مهّللا  »

هیفصت ادخ  اب  لّوا  دنک  رافغتـسا  دیاب  دنکب ، اعد  مدآ  هکنیا  زا  لبق  هک  تسارطاخ  نیمه  هب  تسا . هانگ  دریگیم ، ار  اعد  يولج  هک  يزیچ 
هرادا زاگ ، هرادا  يربب ، باسح  هیفـصت  دیاب  دیوریم  رتفد  هب  یتقو  دینک ، لقتنم  ار  یکلم  دـیهاوخیم  امـش  دـنک . اعد  دـعب  دـنکب  باسح 
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ادخ هاگتـسد  دـنهدب . لاقتنا  امـش  هب  ار  يزیچ  کی  ات  دـینکب  باسح  هیفـصت  تسیابیم  ار  اهنیا  مامت  و ... نالف ، هرادا  تایلام ، هرادا  قرب ،
میشاب هتـشاد  یتساوخرد  مینکب و  بلط  ادخ  زا  میهاوخب  دشاب و  هانگ  ام  دوجو  ياپارـس  رگا  ینکب و  دیاب  باسح  هیفـصت  تسا  نیمه  مه 

: میسرب فده  هب  هک  تسا  دیعب 
(19 «) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  »

زاین زیچ  همه  هب  ام  تسا . ساّسح  یلیخ  دـنب  رـس  اـجنیا  دـینیبیم  میـشاب ؟ هتـساوخ  زیچ  همه  هک  میهاوخب  هچ  ادـخ  زا  ـالاح  بوخ ، یلیخ 
مه ام  تیعقوم  نیرتهب  میتسه . دنمزاین  ادخ  هب  داعبا  مامت  رد  يورخا ، مه  يویند ، مه  يونعم ، مه  يّدام ، روما  رد  مه  درادن . یکش  میراد 

. میاهداتسیا زامن  هب  هک  تسا  یتقو 
(20 «) نِمؤُملا ُجاْرعِم  ُةولصلا  »
(21 «) ّیقت ُّلُک  ُنَابُْرق  ُةولصلا  »

میهاوخب ادخ  زا  هچ  میراد ، هتساوخ  کی  مینزب . فرح  ادخ  اب  میهاوخیم  تسا . یهلا  برق  ماقم  تسا ، زامن  تلاح  نمؤم  تالاح  نیرتهب 
: دشاب نیا  دیاب  هتساوخ  نآ  دشاب ؟ دوجوم  اههتساوخ  مامت  هتساوخ  نیا  لد  رد  هک 

(22 «) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  »
ار تسار  هار  هک  هدب  کمک  نم  هب  وت  تسا . لکـشم  میارب  لطاب  زا  حیحـص  ياههار  صیخـشت  مه  ناسنا  ِنم  تسا . فلتخم  اههار  ایادخ 

. منک لابند  هفیظو  قبطو  مسانشب 
ار مزال  ياـهینیب  شیپ  دـنک  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  اـم  هکنیا  يارب  ادـخ  اـیآ  مینیبب  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مهاوخیم  مجنپ : همدـقم 

: هک هفیرش  هیآ  نیا  هب  میدرگیم  رب  هدرکن ؟ ار  مزال  ياهینیب  شیپ  هَّللاب  ذوعنای  هدومرف 
(23 «) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتانِّیَْبلِاب  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »

. میداتسرف ار  نازیم  ءایبنا  اب  ام  مّوس : میداتسرف ، ینامسآ  باتک  اهنآ  اب  مّود : میداتسرف ، ار  ناربمغیپ  ام  کی :
. تسا يداه  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ 

(24 «) ًارِینُم ًاجارِس  َو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو  ًاریِذَن  َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  »
. دنکیم تیاده  داشرا و  ار  ملاع  مامت  شدوخ  رون  هب  دنکیم و  یناشفارون  یتسه  ناهج  كرات  رب  كانبات  دیشروخ  کی  دننام  ربمیغپ 

، نآرق مود : لماع 
(25 «) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  »

دیامرفیم : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  دراد  مه  تیاور  رد 
(26 «) قَّدَصُم ٌلهام  عَّفَشُم و  ٌعفاش  هَّنِأف  نآءرُقلاب  مْکیَلَعف  ملْظُملا  ِلیللاک  نَتِفلا  مکیلع  َلَْبقَأ  اذا  »

تاجن تملظ  زا  ار  ام  تسا و  رون  نوچ  میورب . نآرق  غارـس  دنکیم ، مجاهت  ام  هب  رکیپ ، لوغ  ياهتملظ  نآ  اهتملظ ، هک  یعقوم  رد  دیاب  ام 
هچ برغ  نادنمشناد  دنتفگ ، هچ  هفـسالف  مینیبب  میهاوخب  رگا  . تسا ینامـسآ  باتک  نیا  دروخیم  ام  درد  هب  هک  يزیچ  نآ  ینعی  دهدیم .

اهنیا دنروآیم . بتکم  ام  يارب  برغ  زا  قرـش و  زا  لیـس  لثم  تسین . نکاود  درد  اهنیا  دندرک ، هئارا  زور  ره  ام  هب  ییاهبتکم  هچ  دـنتفگ ،
بتکم بتکم ، نیا  دـنکیم . در  ار  يرگید  یکی  نآ  دـنکیم . در  ار  نآ  نیا ، دـنریگرد . مه  اب  مه  ناشدوخ  اـهنیا  . تسین یهلا  ياـهبتکم 

!؟  میوش فرحنم  هار  زا  اهمسا و  نیا  هب  میوشب  یکتم  هک  میراد  هلطاب  راکفا  نیا  هب  يزاین  هچ  میراد ، نآرق  ام  دنکیم . بارخار  يرگید 
نیا دنیوگیم . هنتف »  » دیآیم شیپ  فلتخم  ياهاج  رد  هک  یثداوح  هب  هک  مهدب  حیضوت  ار  نیا  ادتبا  تسیچ ؟ نازیم  میراد . نازیم  نآرق و 

. دنکیم هارمگ  ار  مدرم  دهدیم  خر  یتقو  ثداوح 
(27 «) عَدَْتُبت ٌءارآ  عَبَُّتت و  ٌءاوهأ  نَتِْفلا  ِعوقُو  ءَْدب  اَّمنِإ  »
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هـس رـس  دیـسریم  یتقو  نارهت  دیورب  دیهاوخیم  اجنیا  زا  ًالثم  مینکن . مگ  ار  هار  ات  دنا  هتـشاذگ  ییاهتمالع  کی  ام  يارب  ثداوح  نیا  رد 
ار هار  هک  تسا  نیا  ولبات  تیـصاخ  دننزیم . ولبات  نیاربانب  دیوش . هارمگ  تسا و  هار  مادـک  دـینادن  تسا  نکمم  اههار  راهچ  رـس  ای  اهیهار 

لوسر تاـیاور  رد  عُّبَتَت  اـب  نم  رظن  هب  میکن  مگ  ار  هار  اـم  هک  دـندرک ، بصن  ولباـت  اـم  يارب  ءاـیبنا  میورن . ههاریب  هب  اـم  اـت  دـهدیم  ناـشن 
ادیپ دینک ، عُّبَتَت  رگا  دناهتـشاذگ . ولبات  ار  تمایق  ات  ناشدوخ  نامز  زا  دعب  هلـصافالب  زا  ناشیا  هک  دینیبیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
مینک یفرعم  امـش  هب  ار  اهولبات  نیا  میهاوخب  ام  رگا  میوشن . مگ  ام  هک  دـناهدز  ولبات  ربمغیپ  ار  ناـمزلارخآ  ياـههنتف  ماـمت  ًـالثم  دـینکیم ،

. دننکن مگ  ار  هار  نایعیش  هتساوخان  يادخ  تقو  کی  ات  دناهتشاذگ  ولبات  مه  ام  نامز  يارب  ربمغیپ  مینیبیم  یّتح  دربیم . نامز 
گنج ًالثم  دوش . نشور  لطاب  قح و  هک  دناهتـشاذگ  یـساسح  یلیخ  ياههناشن  کی  ربمغیپ  دـینیبیم  دـیئامرفب ، هعجارم  خـیرات  هب  یهاگ 

. تسا یهار  ود  رـس  اجنیا  هشیاع ؟ اب  ای  تسا  مالـسلا  هیلعیلع  اب  قح  لاـح  تسا . ریبز  هحلط و  هشیاـع و  اـب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  نیب 
اهیراک هزیر  هب  هجوت  هک  مه  مدرم  هّماع  بوخ ، تسیک ؟ اـب  قح  تسین  مولعم  فرط . نآ  زا  هّدـع  کـی  دـندمآ ، فرط  نیا  زا  هّدـع  کـی 

هدـهتجم دـنیوگیم  هک  مه  تنـس  لها  هدرک و  مایق  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لباقم  رد  الاح  رکبیبا و  رتخد  تسا و  ربمغیپ  نز  دـنرادن .
؟ تسا یسک  هچ  اب  قح  هدوب .

رکشل ریسم  رد  بأوح   ) بأوح رد  هک  دیآیم  شیپ  ینامز  دندومرف : دندوب ، هتسشن  نانز  اب  يزور  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
عمج تساوح  دندومرف : هشیاع و  هب  دندرک  ور  دعب  و  هنتف ، نآ  زا  دیزیهرپب  دـننکیم و  هلمح  نم  ياهنز  زا  یکی  هب  اهگس  دوب ،) هشیاع 

(28 .) یشاب نز )  ) نآ وت  هک  دنکن  دشاب ،
نیب يریگرد  رگا  هک  دننادب  مدرم  مه  دنکب و  ار  شدوخ  راک  باسح  هشیاع  مه  هک  دنداد ، ناشن  رطخ  غارچ  کی  زمرق ، غارچ  کی  ینعی 

. دشاب دناوتیمن  هشیاع  اب  قح  دش ، نینمؤملاریما  هشیاع و 
يرسور هک  يّدح  ات  درکیم  هیرگ  دشیم ، لمج  گنج  ثحب  تقو  ره  لمج  گنج  نایرج  زا  دعب  هشیاع  اذل  دندرک و  ینیب  شیپ  ربمغیپ 

. درک نشور  ربمغیپ  ار  غارچ  نیا  مدوب . لفاغ  نم  داد و  رادشه  نم  هب  ربمغیپ  مدوب . هدرکن  مادـقا  شاک  يا  تفگیم  دـشیم و  سیخ  شا 
. تسا نازیم  نیا ،

غارچ کی  ربمغیپ  تسا ؟ قح  مادک  فرط . یکی  هیواعم  رکـشل  فرط ، کی  مالـسلا  هیلعیلع  رکـشل  مینیبیم  نیّفـص  گنج  نایرج  رد  ای 
: دومرف تسا  نازیم  نیا  دنهد . صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  رطخ  غارچ  نیا  ندید  اب  مدرم  هک  هدرک  نشور  رطخ 

(29 «) ۀَیِغابلا ُۀَئِفلا  ُُهُلتْقَت  راّمع  »
یسک هچ  اب  قح  دش  مولعم  دنتشک . ار  راّمع  هیواعم  رکشل  دوب  رـضاح  نیّفـص  گنج  رد  رامع  ًاقافتا  دنـشکیم . ار  رامع  يرگمتـس  هورگ 

. میلطاب ام  دش  مولعم  میشکیم و  ار  رامع  ام  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  ربمغیپ  هک  هیواعم  رکشل  رد  داتفا  ياهلِو  لِو  کی  تسا 
. دندرک یفرعم  نازیم »  » ناونع هب  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  یعمج  روط  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکاربمغیپ  هک  نیا  ای  و 

(30 «) اَدبَا اّولضَت  َْنل  امِهب  ُمتکَّسَمَت  نِا  ام  یترتِع  هَّللا و  َباتک  نیلقثلا : مکیف  ٌكرات  ّینِا  »
: دومرف شتیب  لها  دروم  رد  ربمغیپ  رگید  ییاج  رد  . تسا نازیم  کی  نیا 

(31 «) یتّمُِأل ٌنامَأ  یتَیب  ُلهأ  »
: دومرف ای 

(32 «) قَرَغ اهنع  فَّلََخت  نَم  یجن و  اهَبِکَر  ْنَم  حون  ِۀنیفَس  ِلثَمک  یتَیب  ِلهأ  ُلَثَم  »
: دومرف ربمغیپ  هدرک . صخشم  ربمغیپ  هک  تسا  ینازیم  نیا  تسا . ربمغیپ  تیب  لها  نیب  حون و  یتشک  نیب  تهابش  تسیب 

(33 «) رخآ ٌمَجن  َعَلَط  ٌمَْجن  َباغ  امّلُک  َءامسلا  موُُجن  ِلثَمک  یتَیب  لهأ  ُلثم  امَّنإ  »
تسا يرشع  ینثا  هعیش  اهنت  نیملسم  هقرف  هس  داتفه و  نیا  نایم  دنرگ . تیاده  مه  ربمغیپ  تیب  لها  دنرگ  تیاده  اههراتس  هک  روط  نیمه 
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یلیخ تسا . هدومرف  یفرعم  نازیم ، ناونعب  ربمغیپ  ار  اهنیا  تسا . هتـشاد  تیانع  نازیم  نیا  هب  تسا و  تیب  لها  تیانع  لیذ  هب  کـسمتم  هک 
زا هناگ  ادج  روط  هب  هداد و  رارق  نازیم  ار  دارفا  مه  یهاگ  ات ، هد  هن  ات ، ود  هن  یکی ، هن  تیب ! لها  دروم  رد  ثیدـح  همه  نیا  تسا ، بیجع 

: دندومرف مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هب  عجار  تسا . هدرک  دای  اهنآ 
(34 «) نیَتَمیِظَع ِْنیَتَِئف  نیب  ِِهب  ُِحلُْصی  هَّللا  ّنأل  ٌدِّیَس  اذه  یْنبِا  »

ماما نیب  فالتخا  هک  یتقو  ات  دنداد  ناشن  نازیم  کی  ینعی  دـندرک . یفرعم  هدـنیآ  رد  حلـصم  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  ربمغیپ ،
. تسیک اب  قح  دشاب  صخشم  دوشیم  هیواعم  مالسلا و  هیلعنسح 

: دندومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هب  تبسن 
(35 «) ةاجَّنلا ُۀَنیِفَس  يدُهلا و  ُحابْصِم  نیسُحلا  ّنِا  »

. دنشاب امنهار  نودب  اجک  چیه  تتّما  یتشاذگن  هَّللا ، لوسر  ای  وت  نابرق 
کی ناونعب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هک  میوگب  ار  نیا  مهاوخیم  زورما  منک . ضرع  مهاوخیم  الاح  هک  یبلطم  نیا  يارب  دوب  همدقم  همه  اهنیا 

. دشاب مالسلا  اهیلعهمطاف  نازیم ، تسیک ؛ اب  قح  هک  دندنام  ّریحتم  ربمغیپ  زا  دعب  مدرم  رگا  هک  هدش  یفّرعم  مدرم  هب  ربمغیپ  فرط  زا  نازیم 
نشور تمایق  ات  ار  ناملسم  مدرم  فیلکت  دنک و  ادج  ار  لطاب  قح و  نیب  دناوتیم  هک  تسا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تَمِـس  نیرتمهم  نیا 

: دندومرف جع )  ) نامز ماما  اقآ  دنک .
(36 «) انیلع ٌۀّجُح  ُۀمطاف  »

؟ ارچ تسادخ . تجح  همطاف ،
؟ تسا هدرک  يرکف  هچ  زور  نیا  يارب  ربمغیپ  هک  مینیبب  دیاب  الاح  دوب . تفالخ  هلئسم  رد  ربمغیپ  زا  دعب  فالتخا  نیلّوا 

دعب هک  میهدب  صیخـشت  دیاب  ار  لطاب  قح و  هار  ربمغیپ  ناقرف  اب  ام  هک  تسا  يزور  زورما  دشاب . هتـشاد  ناقرف  دـیاب  نآرق  رانک  رد  ربمغیپ 
. تسا مالسلا  اهیلعهمطاف  ام  دنس  ءافلخ ؟ اب  ای  تسا  مالسلا  هیلعیلع  اب  قح  تسیک . اب  قح  هَّللا  لوسر  تافو  زا 

روط هب  هک  تسا  یثیداحا  ینعی  هَرتاوتم  ثیداحا  هرتاوتم . ثیداحا  یضعب  تسا و  داحآ  ثیداحا  ثیداحا ، یـضعب  دناعون : ود  رب  ثیداحا 
لقن رّرکم  ار  تیاور  نیا  ردقنآ  ینرق  ره  هک  تسا  يرتاوت  رتاوت ، عون  نیرتهب  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  چیه  هدش و  رداص  موصعم  زا  عطق 

هب دسرب  ات  دایز  نیثّدحم  زاب  مه  مود  نرق  رد  دایز ، نیثّدحم  لّوا  نرق  رد  مخ ، ریدغ  ثیدح  لثم  میراد . شرودص  هب  عطق  ام  هک  دناهدرک 
. دناهدرک حرطم  ار  مخ  ریدغ  هلئسم  نیثّدحم  ینرق  ره  رد  مینیبیم ، مینک ، هعجارم  هک  ثیدح  ياهباتک  هب  ام . نرق 

ینـس هعیـش و  نیب  رتاوتم  دنـس  منکیم ، ضرع  زورما  نم  هک  یبلطم  نیا  مامتا  تسین . مخ  ریدغ  رد  يدـیدرت  چـیه  ياج  ام  يارب  نیاربانب 
لها تسا . یعطق  دنـس  اب  ینعی  دـنک . دراو  هشدـخ  منکیم  ضرع  هک  یبلاـطم  نیا  رد  درادـن  تأرج  دـناوتیمن و  سک  چـیه  ینعی  دراد .

یعطق سپ  تسا  هیلع  ٌقفتم  دناهتفگ ، مه  اب  یّنس  هعیش و  یلو  دشیم ؛ ضارتعا  دیاش  میدوب  هتفگ  اهنت  ام  رگا  دناهدرک ، لقن  هعیش  تنس و 
. تسا هدش  جراخ  فاصنا  ریسم  زا  دوش  رکنم  یسک  رگا  تسا و  رتاوتم  تسا ،

، دندمآیم ًالثم  دوب . یلمع  یهاگ  تسادق ، نیا  دناهداد . مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هب  یتسادق  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمغیپ 
تهج یب  ربمغیپ  ایآ  مینادیم ، میکح  ار  ربمغیپ  ام  دندیـسوبیم . ار  همطاف  تسد  دندیـسوبیم ، ار  همطاف  هنیـس  دندیـسوبیم ، ار  همطاف  رس 

. تساهفرح نیا  زا  رتهنامیکح  یلیخ  تسین . روط  نیا  هن ، دسوبیم ؟ ار  همطاف  تسد  هنیس و  رس و 
هللا یلـصربمغیپ  دنروآیم . دوجوب  ار  ناسنا  کی  زیچ ، هس  نیا  لمع . قالخا و  رکف و  دوشیم : لیکـشت  زیچ  هس  زا  دراد و  دـُعب  هس  ناسنا 

، دوب همطاف  زغم  رد  هَّللاب -  ذوعن  یفارحنا - ، رکف  رگا  دـشاب . هدرک  سیدـقت  ار  همطاف  راکفا  هک  دـسوبیم  ار  همطاف  رـس  ملـسو ، هلآو  هیلع 
ياج دوب ، هانگ  لماع  همطاـف  تسد  رگا  دوبن . ربمغیپ  هسوب  ياـج  دوب ، یقـالخا  تلیذر  کـی  همطاـف  لد  رد  رگا  دوبن . ربمغیپ  هسوب  ياـج 

. دوبن ربمغیپ  هسوب 
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عجار ربمغیپ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دنکیم . سیدقت  ار  همطاف  لمع  همطاف و  قالخا  دنکیم ، سیدقت  ار  همطاف  رکف  اههسوب  نیا  اب  ربمغیپ 
: دومرف هک  تسا  نیا  دنکیم  صخشم  ار  یب  یب  تمظع  اب  ماقم  مالک ، نیا  دننکیم و  لقن  رتاوتم  ینس  هعیش و  دناهدومرف و  همطاف  هب 

(37 «) اِهبَضَِغل ُبِضْغَی  ۀمِطاف و  یضِرل  یضرَی  هَّللا  َّنِا  »
. دنیوگیم ینس ) هعیش و   ) همه هک  تسا  یثیدح  نیا  تسا . هدرک  بضغ  وا  رب  ادخ  درک  بضغ  یسک  ای  يزیچ  هب  تبسن  همطاف  رگا 

نخـس ود  نآ  اب  همطاف  : » دـیوگیم هک  تسا  نیا  دـنکیم  لقن  شحیحـص  باتک  زا  دروم  هس  رد  صوصخب  يراـخب  هک  يرگید  ثیدـح 
(38 «.) تفر ایند  زا  ات  دوب  كانبضغ  اهنآ  رب  تفگن و 

لقن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هعیـش  ینـس و  تشاد . بضغ  ود  نآ  رب  همطاف  دـنیوگیم  رتاوتم  روط  هب  قافتالاب و  هعیـش  ینس و 
بـضغ دنوادخ  تسا ؟ هدرک  بضغ  یـسک  هچ  ود  نآ  رب  سپ  تسا . هدومن  بضغ  دنوادخ  تشاد  بضغ  یـسک  رب  همطاف  رگا  دننکیم :

. تسا هدومن 
هک يوق  ياهدانتـسا  نیا  اـب  زورما  هعیـش  ِنم  ینعی : تسا . هداد  رارق  نازیم  ناونع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تسا  يزیچ  نیا 

. میوریمن ار  هار  نآ  ام  دوب . مهیلع  بوضغم  هار  دـنتفر  ود  نآ  هک  یهار  نآ  هک  میوگب  مناوتیم  تأرج  هب  دـناهدرک ، لـقن  ینـس  هعیش و 
 !!! مامت تجح ،

عرش نیتم و  رایسب  رّکفت  زرط  نیا  يانب  ریز  دنتـسه . جراخ  فاصنا  ریـسم  زا  دننک ، ضارتعا  هلئـسم  نیا  يور  یّنـس  ای  هعیـش  رفن  کی  رگا 
. تسا نازیم  نیا ، تسا . دنسپ  لقاع  دنسپ و  لقع  دنسپ و 

مراد بضغ  اهنیا  رب  نم  هدومرف : تسا . هدرک  تجح  مامتا  نیمز  يور  ياهناملسم  کت  کت  مامت  يارب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  نیا  ربانب 
طارـص تسین . ینتفر  ام  يارب  ناشهار  دنتـسه  ادخ  بضغ  دروم  هک  یناسک  نآ  دنتـسه و  ادخ  بضغ  دروم  مراد ، بضغ  اهنآ  رب  نوچ  و 

. تسا مهیلع  بوضغم 
؟ تسا هدرک  هچ  مالسلا  اهیلعهمطاف  میمهفیم  تقو  نآ  دننکیم . هدافتسا  بلطم  نیمه  زا  مه  دمح  هروس  رد  تیالو  يهلأسم  تابثا  يارب 
ود نیا  زا  تئارب  راهظا  نم  رگم  دیـسرپ : دنتـسه  مالـسلا  هیلعیلع  تیالو  رکنم  هک  يدارفا  زا  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  رگا  تماـیق  زور 

. میهدب میراد  یباوج  هچ  ام  يدرکن ؟ انتعا  ارچ  امش  مدرکن ؟
؟ درک بضغ  اهنیا  رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  ارچ  رگید : ياهلئسم 

نرق زا  ام ، رگا  ینعی  تسا . هدش  هنیمز  نیا  رد  هّجاحم  رعـش و  خـیرات و  تیاور و  نارازه  هک  تسا  یتارتاوتم  ءزج  تسا ، مّلـسُم  زیچ  کی 
نآ دـیآیم و  شیپ  یعطق  هلئـسم  کی  ام  يارب  میراذـگب ؛ مه  يور  ار  راعـشا  تاجاجتحا و  خـیراتو و  رابخا  تایاور و  نیا  نآلا ، اـت  لوا 

هعجارم باتک  درادن ، هعلاطم  چیه  دوشیم  مولعم  تسا ، هناسفا  اهنیا  هن ! تفگ : یـسک  رگا  تسا . مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  هب  مجاهت 
اهینـس زا  رتیّنـس  هک  امـش  رگید  دوشیمن . هک  پاپ  زا  رتکیلوتاک  رگید  دـنک . هئربت  ار  هّدـع  کی  یقیرط ، هب  دـهاوخیم  ـالاح  هدرکن ،

!؟  تسا هناسفا  دیئوگیم  روطچ  دناهدرک . حرطم  ار  هلئسم  عطق  روط  هب  اهنآ  دوخ  دیشاب . دیناوتیمن 
!؟ دیهدیم هچ  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  باوج 

!؟ دینکیم عطق  امش  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هعطاق ، تجح 
. میریگب دنس  ار  نآ  ام  دشاب و  هتشون  خیرات  رد  یبلطم  کی  یسک  کی  هک  تسین  روطنیا  میراد ، باسح  فرح  تسا ، دنـس  تسا ، باتک 

. تسا تقیقح  کی  تسا !! هدوبن  هناسفا  اهنیا  ریخ ،
ام هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  نازیم ، کی  ناونع  هب  ام  تسین . يدیدرت  ياج  چیه  تسا . هدش  تابثا  هیضق  تنـس  لها  دانـسا  اب 

ینیزاوم زا  یکی  نیا  مینکیم . تابثا  ار  هعیش  بهذم  ّتیناّقح  ام  هک  تسا  یقرط  زا  یکی  نیا  میاهتفریذپ و  ار  بلاطم  نیا  دناهدرک ، هئارا 
. مینکب هدافتسا  نآ  زا  میناوتیم  هک  تسا 
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. مینکیم تمحز  عفر  منکیم و  ضرع  تبیصم  رکذ  ناونع  هب  ار  هلمج  دنچ  دش و  مالک  هلاطا 
. ورب نوریب  قاتا  زا  زادنیب و  نم  يور  روایب و  ياهچراپ  ءامسا  دندومرف : دنتـساوخ و  ار  ءامـسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوب ، رهظ  کیدزن 
. تسا اهنت  قاتا  نورد  نآلا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دهدیم . راضتحا  لاح  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  تسا  سرد  کی  نیا  اهمناخ 

ناشتوف زا  دـعب  ادابم  دزادـنایم ، شدوخ  يور  شـشوپ  اّما  تسا ، نتفر  ایند  زا  لاح  رد  نآلا  تسا ؛ شدوخ  هناخ  هناخ ، تسین ؛ مه  یـسک 
. تسا یگرزب  رایسب  سرد  کی  نیا  دشاب . ناهنپ  باجح  ششوپ  ریز  شدسج  دهاوخیم  مالسلا  اهیلعارهز  دوشب ، قاتا  دراو  یسک 

ةدیس ای  مدز  ادص  متـشگرب  متفر . نوریب  قاتا  زا  متخادنا و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  يور  مدروآ ، يدیفـس  هچراپ  کی  متفر ، دیوگیم  ءامـسا 
هناخ زا  مدش  ریّحتم  تسا . هتفر  ایند  زا  همطاف  مدـید  مدز ، بقع  ار  هچراپ  دـماین  یباوج  ءارهزلا ، ۀـمطاف  ای  مدینـشن ، یباوج  نیملاعلا ! ِءاسن 

لابقتـسا هب  مـتفر  دـنوشیم ، رثأـتم  دـنرادن ، رداـم  گرم  زا  ربـخ  دـنوشیم . هناـخ  دراو  مالـسلا  امهیلعنینـسَح  نـآلا  مـتفگ  مدـمآ  نوریب 
. هَّللدمحلا متفگ : تسا ؟ روطچ  ام  ردام  لاح  ءامـسا  دندرک  مالـس  دندیـسر ، دـندمآیم . هناخ  فرط  هب  اهنآ  ًاقافتا  مالـسلا  امهیلعنینـسح 
!؟ میروخب اذغ  ردام  یب  ام  يدوب  هدید  یک  وت  ءامسا  دنتفگ : دیئایب . ردام  تدایع  هب  دعب  دیروخب ، راهن  متفگ : دنوش . قاتا  دراو  دنتـساوخ 

، دنزیم هّجـض  هتـسشن ، ردام  رـس  يالاب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  اقآ  مدید  دیوگیم : تسا . هتفر  ایند  زا  یب  یب  دـندید ، دـندش ، هناخ  دراو 
. هتشاذگ ردام  ياپ  فک  هب  ار  شتروص  مدید  مدرک  هاگن  تقو  کی  مدش ، لفاغ  مالسلا  هیلعنیسح  زا  دنکیم ، هیرگ 

(39 «) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  »

اه یقرواپ 

25/ دیدح ( 1
25/ دیدح ( 2

4/ لحن ( 3
5/ جح ( 4
50/ هط ( 5

7/ دمح ( 6
14/ لمن ( 7
20/ ماعنا ( 8

/103و104 فهک ( 9
153/ ماعنا ( 10
153/ ماعنا ( 11

یسوط ج1 ص327. خیش  فالخلا ، ( 12
15/ رطاف ( 13
ص/35 ( 14

83/ ءایبنا ( 15
4/ دمح ( 16
5/ هحتاف ( 17

. لیمک ياعد  زا  يزارف  ( 18
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5/ هحتاف ( 19
یسلجم ج81 ص255 ب16 همالع  راونالا ، راحب  ( 20

ینیلک ج3 ص265 خیش  یفاک ، لوصا  ( 21
6/ هحتاف ( 22

25/ دیدح ( 23
/45و46 بازحا ( 24

82/ ءارسا ( 25
ینیلک ج2 ص598 خیش  یفاک ، لوصا  ( 26

ینیلک ج1 ص54 خیش  یفاک ، لوصا  ( 27
یسلجم ج28 ص107 همالع  ، راونالا راحب  ( 28

یسلجم ج33 ص7 ب13 همالع  راونالا ، راحب  ( 29
یسربط ج11 ص372 يرون  ۀعیشلا ، لئاسو  كردتسم  ( 30

قودص ج2 ص27 خیش  اضرلا ، رابخأ  نویع  ( 31
یسربط ج2 ص380 جاجتحا ، ( 32

یسلجم ج51 ص22 ب1 همالع  راونالا ، راحب  ( 33
یلبرا ج1 ص564 نسحلاوبا  هّمغلا ، فشک  ( 34

ینارحب ج4 ص53 زجاعملا ، ۀنیدم  ( 35
يدوعسم ص37 هیمطاف  رارسا  بیط ج13 ص226 -  هَّللا  ۀیآ  نایبلا ، بیطا  ( 36

یسلجم ج21 ص279 همالع  راونالا ، راحب  ( 37
 - ملسم ج7 ص141 حیحص  يراخب ج4 ص210 و 219 -  حیحص  ینبضغا » اهضبغا  نمف  ینم  هعـضب  همطاف  : » نومـضم نیمه  هب  بیرق 

يذمرت ج5 ص359 ننس 
ربیخ ةوزغ  باب  يراخب ج5 ص82  حیحص  . فلا ( 38

یبنلا  ءاعد  باب  يراخب ج4 ص42  حیحص  ب .
ضئارفلا  باتک  يراخب ج 8 ص3  حیحص  ج .

227/ ءارعش ( 39

مالسلاهیلع ارهز  همطاف 

باتک تاصخشم 

 . 1349 نیسحلادبع 1281 -  ینیما  هسانشرس : 
 . یفجن ینیما  دمحم  زا  تاقیلعت  یقرواپ و  همدقم و  ینیما  همالع  مالسلاهیلع  ارهز  همطاف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

لالقتسا 1376. نارهت  رشن :  تاصخشم 
 . سکع هنومن  714 ص  يرهاظ :  تاصخشم 
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714 همانباتک ص 679 - تشاددای : 
 . 11ق ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 

-1341 دمحم ، یفجن  ینیما  هدوزفا :  هسانش 
85ف23 فلا /BP27/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م2852-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

اهیبا ّما  ءارهزلا  همطاف 

رصاعم  رعاش  ناسح  زا  يرعش 
مرویز شرع  قاس  هب  هّللا و ، تمصع  هک  منم 

مرواد رون  بابح  منمادخ ،  هبیبح 

وا يالو  نم  يالو  وا ، ياضر  نم  ياضر 

مرهطم يدب  رهز  هّللا و ، ۀیلو  نم  هک 

يدمحم تقیقح  دمحا و  سفن  تسا  یلع 

مربارب یلع  اب  یبنلا و ، ۀعضب  هک  منم 

ناشرانک ما  هتسشن  ناشرادتقا ،  تخت  هب 

مرهوگ تسا  هناگی  ناشراختفا ،  جات  هب 

یکی دوب  ام  رون  هک  یلع ،  دمحم و  زجب 

مرترب هدومن  ادخ  ءایلوا ، ءایبنا و  ز 

یضترم دوبن  رگا  الم : رب  تفگ  وچ  یبن 

مرسمه دوبن  یسک  ره  نیرخآ ،  نیلوا و  ز 
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يو رهُز  غورف  منم  بقاث و  باهش  یلع ، 

مرونم نامز  ره  هب  ایح ، تمصع و  جوا  اب 

يدمرس نسح  راهب  يدزیا ،  قشع  لاهن 

مرثوک بر و  ياطع  يدمحم ،  هفوکش 

دنتنیز راوشوگ  ود  ارم ، نسح  اب  نیسح 

مرسفا تسا  دمحم  مندرگ ،  قوط  تسا  یلع 

میتقلخ ما  لصا و  وچ  نم ،  یلع و  دمحم و 

مردام ماقم  نیرد  ار ، شیوخ  باب  هک  منم 

متلود هاگشیپ  هب  دنک ، يا  هولج  هچ  كدف 

مردیح وچ  دوب  فک  هب  نانج ،  تیکلام  هک 

ما هدرک  مایق  نآ  زا  كدف ،  بصاغ  هیلع 

مرتخد هب  مهد  ناشن  قح ،  داهج  رپ  هار  هک 

یفطصم لآ  لوسر و  تدوم  دوب  ناسح )  )

مرشحم زور  هانپ  نم و ، خزرب  دیما 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یبر لضف  نم  اذه 

زا یکی  و  ع ،)   ) نانمومریما ياتمه  وفک و  نآرق ،  ياهبرپ  رثوک  ناحبـس ،  دـنوادخ  ياطع  ناهج ،  ود  ناوناـب  يوناـب  (ع :)  ءارهزلا ۀـمطاف 
 . ناکما ملاع  شنیرفآ  للع 
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... رترب شموصعم  دنزرف  هدزای  زا  و  رهطا ، هللا  ۀیلو  رشحم ، هعیفش  (ص ،)  ربمغیپ بلق  زیزع  روحم ، اسک  لآ  رد  (ع :)  ءارهزلا ۀمطاف 
نسح ماما  شنارسپ :  ع ،)   ) یضترم یلع  شرسمه :  ص :)   ) یفطـصم دمحم  شردپ :  یتا ،))  له   )) لزنم شا ،  هناخ  (ع :)  ءارهزلا ۀمطاف 

شرهم (ص )  ادخ لوسر  هاگ  هسوب  شتسد  ع ،)   ) يربک بنیز  و  ع )   ) موثلک ما  شنارتخد :  (ع ،)  ءادهشلادیس نیـسح  ماما  و  ع )   ) یبتجم
((... اهیبا ما   : )) شحدم نیرتالاو  و  (ص )  ءایبنالا متاخ  تلاسر  رجا  شتدوم :  ءایلوا  بولق  شخبافص  : 

رتاوتم و قثوم و  تایاور  زا  و  يا ،  هرطق  شلیاضف  نارک  یب  ياـیرد  زا  و  تسا ،  يا  همـش  ترـضح  نآ  رامـش  یب  بقاـنم  زا  باـتک :  نیا 
 ... يا هرهب  نآرق  تمحر  تایآ 

 . هیلع هللا  ۀمحر  ینیما  همالع  ریدغلا ))  )) باتک بحاص  ریمض  نشور  دنمشناد  ریبک ، هللا  تیآ  ریظن ، مک  ملاع  زا  تسا  يراتفگ 
تیالو و داتسا  ناد ،  هتکن  یفراع  دمآ ، یم  نارهت  هب  هک  لاس  ره  ناتسبات  رد  ای  دوب و  فرـشا  فجن  نکاس  ینیما  همالع  هک  نامز  نآ  رد 
ناشیا و هب  طوبرم  روما  ماجنا  رد  یچلامتـسد ،)   ) انیمور میرک  جاح  ياـقآ  مراوگرزب :  تسود  نآرق ،  ترتع و  هتخاـبلد  قشاـع  ناـفرع ، 

تـشاد ناوت  رد  هچنآ  وا ، سدقم  فادـها  ینیما و  همالع  تمدـخ  هار  رد  و  دوب ، اشوک  زور  هنابـش  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  هناخباتک 
. درک یم  راثیا  هنامیمص 

ات تخاس  ایهم  ار  ینیما  همالع  هناقـشاع ،  موادـم و  يریگیپ  رارـصا و  اب  هنافراع و  یتمه  اب  دـنمجرا ، تسود  نآ  اهرفـس ، نیا  زا  یکی  رد 
اهنت ینابر  فراع  نآ  هک  یلاح  رد  دیامرف ، نایب  اهیلع  هللا  مالـسءارهز  هقیدـص  ترـضح  ياربک  تیالو  ماقم  هرابرد  بلاج  رایـسب  یبلاطم 
هقالع تقد  اب  لاس  هدزناپ  زا  شیب  هک  دیدرگ ، طبض  درفب  رصحنم  ياهراون  رد  هدنزرا  رایسب  بلاطم  نآ  دوب ، ینیما  همالع  راتفگ  بطاخم 

اهراون و ریثکت  هناربص  یب  دندوب ، علطم  اهراون  نیا  دوجو  زا  هک  نانآ  تدم ،  نیا  یط  رد  تسا  هدش  يرادهگن  ناشیا  طسوت  ریظن  مک  يا 
نوچ و  دریگ ، رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  همه و  سرتسد  رد  یباتک  تروص  هب  اـت  دـندرک ، یم  تساوخ  رد  ار  راـتفگ  نآ  ندرک  هداـیپ  اـی 

رد لماک  تقد  مظن و  تاعارم  هب  دروم  نیا  رد  هکنیا  نودـب  دوب ، هدـش  داریا  رفن  یک  هب  باطخ  یـصوصخ  روطب  روکذـم  هناملاع  بلاطم 
ریثکت زا  رتهب  هک  دیـسر  رظنب  اذل  دـشاب ؛ يزاین  تسا )  لومعم  یمومع  یمـسر و  ياهینارنخـس  رد  هک  نانچ   ) تاملک يادا  يدـنب و  هلمج 
هناملاع نیگنس  بلاطم  نآ  موهفم  رد  هکنیا  نودب  راتفگ ، نآ  لماک  یـسیونزاب  تالمج و  میظنت  هب  تساهراون  ندرک  هدایپ  نامه  اهراون ،

. دوش لصاح  يرییغت  نیرتکچوک  رابرپ  و 
نآ ماجنا  عیرـست  رد  درک و  باختنا  مهم  راک  نیا  يارب  ارم  و  تفرگ ،  اهراون  ندرک  هدایپ  هب  میمـصت  مراوگرزب  تسود  هک  مایا  نامه  رد 

نادنم و هقالع  زا  یعمج  تسا و  هتـسشن  یتخت  زارف  رب  هک  مدـید  ار  ینیما  همالع  هقداص  يای  ؤر  کی  رد  یبش  تشاد ،  رارـصا  دـیکءات و 
نامه دنتشاد . ار  ناشیامرف  نآ  راشتنا  تساوخ  رد  هنابات  یب  هدومن و  ماحدزا  وا  درگرب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يالاو  ماقم  ناقـشاع 

مراعـشا تئارق  هب  شا  هدـنزومآ  یملع و  سلاجم  رد  داد  یم  روتـسد  نیـشنلد ،  اریگ و  ینحل  اب  شتایح ،  ناـمز  رد  ینیما  همـالع  هک  هنگ 
راک نیا  ماجنا  رومءام  ناـسح )  : )) دومرف درک ، یم  هراـشا  نم  يوس  هب  تسد  اـب  هک  یلاـح  رد  زین ، هقداـص  ياـی  ؤر  نآ  رد  موش ،  رختفم 

 ((. تسا
تنوکس لحم  سدقم  دهشم  يوس  هب  مامت  قایتشا  اب  متخانش  یمن  اپ  زا  رس  يونعم  نیرفآ  راختفا  تیرومءام  یبیغ و  دییءات  نیا  زا  هک  نم 

متشاد ناوت  رد  هچنآ  ع ،)   ) نامز ماما  تاهجوت  اب  و  ناعتـسم ،  دنوادخ  يرای  لضف و  هب  نم  متفاتـش .  اهراون ) بحاص   ) مراوگرزب تسود 
هدومرف ادا  يریظن  مک  طلست  تعرـس و  موهفم ،  ات  تارابع  شراگن  يارب  یهاگ  و  مدرب ،  راکب  يونعم  سدقم و  تیرومءام  نیا  ماجنا  رد 

رظن هب  اهبنارگ  باتک  نیا  رد  یهابتشا  یئاسران و  وهـس و  ره  نیا ،  دوجو  اب  مداد ،  ارف  شوگ  راتفگ  نآ  راون  هب  راب  هد  زا  شیب  یتح  تسا 
 . تسا زیچان  نم  زا  دسرب  زیزع  ناگدنناوخ 

رتهب ات  دوش ، هدایپ  یلصفم  یشاوح  ریسفت و  حرش و  اب  هنادواج  راب و  رپ  هناملاع و  نیگنـس ،  راتفگ  نیا  دوب  هتـسیاش  هک  منک  یم  رارقا  نم 
رایـسب ریـسافت  تروص  هب  طقف  رگا  تساهنخـس  نیرتالو  ادـخ و  مالک  هک  میرک  نآرق  یتح  هکنیا  هب  هجوت  اـب  یلو  ددرگ ، ادا  بلطم  قح 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 854 

http://www.ghaemiyeh.com


هرهب یب  نآ  نایاپ  یب  تاضویف  زا  هراومه  دـنراد  هعلاطم  يارب  يرتمک  لاجم  هلـصوح و  هک  يریثک  هدـع  دـش ، یم  رـشتنم  پاچ و  لصفم 
هـس ره  هب   ) لصفم ریـسافت  اب  و  همجرت -  اب  هداس -  روطب  ادـخ ، مـالک  راـصعا ، نورق و  ماـمت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـندنام ، یم 

هیلوا مدق  طقف  رابنارگ  راتفگ  نیا  نتم  ندرک  هدایپ  اب  زین  نم  تسا ،  هدش  هداد  رارق  مومع  هدافتـسا  دروم  سرتسد و  رد  پاچ و  تروص ) 
داتسا ود  سک ،  ره  زا  شیب  ار ، باتک  يا  بلاطم  یـسیون  هیـشاح  ریـسفت و  حرـش و  تیحالـص  نم ،  رظن  هب  ما و  هتـشادرب  نآ  رـشن  رد  ار 

یم اراد  ینیما  همالع  دـنمجرا  نادـنزرف  ینیما  يداه  اقآ  جاح  مالـسالا  تجح  ینیما و  اضر  اقآ  جاـح  مالـسالا  تجح  دنمـشناد  ققحم و 
. دنیامرف مادقا  مهم  رما  نیا  هب  هدنیآ  رد  تسا  دیما  هک  دنشاب ،

 ( (ع اهیبا ما 

ارهز ایرد ، يا و ، هرطق  وچ  تسایند 

ارهز اجنیا ، دراد  هولج  تصرف  یک 

زورید نوچ  ناهن  زورما  دوب  شردق 

ارهز ادرف ، کیل  دنک و  هماگنه 

دومرف اشنا  تقلخ  باتک  وچ  قلاخ 

ارهز ینعم ،  دش و  ابفلا  وج  ملاع 

كالول شحدم :  هب  تفگ  ادخ  هک  دمحا )) ))

ارهز الول ، هدیرفآ ،  يدشیم  یک 

دنیایرد نارکیپ  ود  یلع ))   )) و اهاط )) ))

ارهز ایرد ، ود  نیبام  خزرب  نآ  و 

تسا یبن  ردقلا  ۀلیل  ادخ و  رس  وا 

ارهز یبوط ،  تخرد  ارس ، ود  ریخ 

رتالاو همه  زا  لالج ،  تخت  رب 
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ارهز اتکی ، راختفا ، دنسم  رب 

تساهتیصخش روحم  اسک )) لآ   )) رد

ارهز اهینب ))  )) و لعب ))   )) و بآ ))   )) نیبام

رثوک ربمیپ  لسن  هلسلس  رس 

ارهز اهاط ، مشچ  رون  همشچرس 

وا تسا  نیطبس  ردام  نیمه  هن  اهنت 

ارهز (( اهیبا ما   : )) یبن دومرف 

داهنب ربمیپ  زورید  هک  هیاپ  نآ 

ارهز اپرب ، هتشادهگن  زورما 

دنام یقاب  هچ  یضترم ))   )) و دمحا ))  )) زا

ارهز اهنم ، وچ  دوش  ناشعمجم ،  زا 

رشحم فوفص  رد  هک  رگنب  تمرح 

ارهز الا  هراوس  دوبن  نز  کی 

ازج زور  دسر  وچ  تعافش  ماگنه 

ارهز اهنت ، هعیش ،  يارب  تسا  یفاک 

دزوسب شتآ  رد  هک  اناسح )  ) تسا فیح 
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ارهز ارهز ، تسوا :  درو  هک  هعیش  نآ 

راتفگشیپ

تهج نیا  هب  طقف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هقیدص  ترـضح  لئاضف  بقانم و  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  الومعم  و  تسا ،  نیا  رب  مدرم  رثکا  داقتعا 
هتسیاش هک  تسا  یئاهبنارگ  مهم و  رایـسب  عوضوم  بلطم ،  نیا  و  تسا ،  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  رتخد  هک  تسا 

ینعی تسا ،  يربک  تیالو  بحاص  مالساهیلع  همطاف  ترضح  هک  دوب  دقتعم  دیاب  و  دیآ ، لمعب  وگتفگ  ثحب و  الـصفم  نآ  هرابرد  تسا 
هقیدـص ترـضح  تیالو  هب  تسیاب  یم  تشاد ،  نامیا  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  نینم و  ؤملاریما  مرکا  لوسر  تیالو  هب  دـیاب  هک  روطناـمه 

. دوب دقتعم  درک و  فارتعا  هنوگنامه  زین  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز 
: دومن هصالخ  ار  اهنآ  شخب  ود  رد  درک و  یسررب  قیقحت و  رظن  ود  زا  ار  بلاطم  ناوت  یم  عوضوم ،  نیا  تابثا  يارب 

 . تسا ترضح  نآ  هب  طوبرم  هک  یتایآ  یسررب  و  نآرق ،  هاگدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لوا :  شخب   - 1
تسا و هدش  دراو  ترـضح  نآ  لئاضف  بقانم و  رد  هک  یثیداحا  یـسررب  و  تایاور ،  هاگدـید  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  مود :  شخب   - 2

 . تسوا موصعم  دالوا  اهیلع و  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  مرکا و  ربمایپ  ناشرد  هک  تسا  یبقانم  فیدرمه 

نآرق هاگ  هدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  لوا :  شخب 

لوا هیآ 

ریهطت هیآ 

(( اریهطت مکرهطی  ایبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  ))
(( دنادرگ هزنم  كاپ و  ار  امش  دربب و  توبن  نادناخ  امش  زا  ار  شیالآ )  ره   ) سبحر هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  ))

هدـیدرگ لزان  (ص )  ربمغیپ تاجوز  هرابرد  تاـیآ  نآ  هک  هدـش  عقاو  هیآ  ود  نیب  هفیرـش  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  ار  یخرب 
رظن هیآ  نیا  هب  قیرط  جنپ  زا  هک  میناد  یم  مزال  ام  و  دشاب ، ترـضح  نآ  تاجوز  ناشرد  دیاب  مه  هیآ  نیا  قسن ،  نامه  هب  نیاربانب  تسا ، 

 : مینک
هیآ هک  تسه  یحیرـص )  مـالک   ) یـصن نآ  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  زا  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  دـعب  هکنیا  یـسررب  لوا   - 1

؟  تسا هدش  لزان  یسک  هچ  ناشرد  ریهطت 
نیا دنک  تلالد  هک  دراد  دوجو  یحیرص  ربتعم و  مالک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياهنز  دوخ  زا  عوضوم ،  نیا  رد  هکنیا  مود   - 2
نیا سکع  هکنیا  ای  و  تسا ؟  هدـش  لزان  ربمایپ  نانز  اـم  ناـشرد  ریطت  هیآ  هک  تسا  هدرک  اـعدا  ناـنآ  زا  یکی  اـیآ  تسیک ،؟  هراـبرد  هیآ 

؟  تسا هدومن  راهظا  ار  بلطم 
نیا هک  دنا  هدرک  اعدا  ایآ  دنا ؟ هدرک  هدـهاشم  جاجتحا و  هیآ  نیا  اب  ع )   ) نینم ؤملاریما  دالوا  ای  هیلع و  هللا  مالـس  یلع  ایآ  هکنیا  موس   - 3

؟ دنا هدینش  هچ  هباحص  زا  جاجتحا  ماقم  رد  ایآ  و  تسین ؟  ام  ریغ  رد  تسا و  تیب  لها  ام  ناشرد  هیآ 
؟  تسا هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  ریهطت  هیآ  هک  تسا  دوجوم  هراب  نیا  رد  یحیرص  ربتعم و  مالک  هباحص  دوخ  زا  ایآ  هکنیا  مراهچ   - 4

لبق و هیآ  ود  دننام   ) ریهطت هیآ  دنیوگ  یم  هکیناسک  نآ  رظن  اب  ایا  دنیوگ ؟ یم  هچ  دروم  نیا  رد  ثیدـح  ریـسفت و  لاجر  هکنیا  مجنپ   - 5
صن هیآ ،  نیا  لوزن  ناش  هرابرد  نوچ  ریخ ، هن  دـنیوگ  یم  هکنیا  اـی  دنتـسه ؟ قفاوم  يارمه و  تسا  ربمغیپ  تاـجوز  هب  طوبرم  نآ )  دـعب 

. دش صن  نآ  عبات  دیاب  اذل  دراد ، دوجو  یحیرص )  ربتعم و  مالک  )
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 . تسین نوریب  دش ، هتفگ  هک  قیرط  جنپ  نیا  زا  دوش  یم  ناشریهطت  هرابرد  هچنآ  نیاربانب 

 ( (ص ربمایپ راتفگ  ریهطت  هیآ 

لزان هملـس  ما  هناخ  رد  ریهطت  هیآ  تسا  یکاح  هک  تسا  تسد  رد  يرتاوتم  تاـیاور  هیآ  نیا  لوزن  ناـشرد  تسا :  هیـضق  سفن  هچنآ  اـما 
بانج دنا ، هتشاد  روضح  مهیلع  هللا  تاولص  نینسح  و  نینم ،  ؤملاریما  هقیدص ،  ترـضح  ص ،)   ) مرکا لوسر  ماگنه  نآ  رد  تسا و  هدش 
نادناخ امش  دزن  اسک  تحت  موشب و  لخاد  امش  عمج  هب  زین  نم  هک  دنک  یم  اضاقت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شدوخ  هملـس  ما 

 . نت جنپ  ام  هب  تسا  صوصخم  هیآ  نیا  نوچ  ریخ ) یف  تناو   ) وشن لخاد  وت  هن ،  دومرف : درک و  یهن  ار  وا  ترضح  مریگ ؟  رارق  تلاسر 
: دشاب یم  حرش  نیا  هب  تسا  رتاوتم  اهنآ  تایاور  دنا و  هدرک  لقن  بیترت  نیمه  هب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناش  هک  هباحص  زا  یتعامج  مان 
ارمحوبا رفعج -  نب  هللادبع  عقسا -  نب  ۀلصاو  هملسوبا -  نب  رمع  يردخ -  دیعسوبا  سابع -  نبا  کلام -  نب  سنا  صاقو -  یبا  نبدعس 

. دوسا نب  دادقم  یملسا -  هزربوبا  هریبح -  نابح -  نبرفعج  لیفطوبا -  راسی -  نب  لقعم  هریرهوبا -  هملس -  ما  هشیاع -  لاله - 
لزان هلمس ))  ما   )) هناخ رد  ریهطت  هیرش  هیآ  هک  دنتسه  نخـس  مه  يار و  مه  عوضوم  نیا  رد  دنا ، هدرک  لقن  روکذم  هباحـص  هک  یتایاور 

ریغ تسا .  تاملـسم  زا  بلطم  نیا  و  تسین ،  هیـضق  نیا  لخاد  (ص )  ربمغیپ نانز  زا  کیچیه  تسا و  هدوب  نت  جنپ  ناشرد  طقف  و  هدش ، 
هدوب هلمـس ))  ما   )) هناـخ هیآ  لوزن  لـحم  هکنیا  رکذ  اـب  بیترت و  ناـمه  هب  ار  تیاور  نیا  زین  رگید  رفن  ابیرقت 300  هباحص ،  تارـضح  زا 

هداد حرش  ریدغلا ))  )) باتک رد  لیصقت  روطب  دنا  هتـسیز  یم  هفلتخم  نورق  رد  هک  ار  رفن  نیا 300  تاصخشم  ام  و  دنا . هدرک  لقن  تسا ، 
 . میا

هک دش  هدیـسرپ  ترـضح  زا  ریهطت  هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  دنا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یـصوصن  رفن  نیا 300  مامت 
 (. مالسلا مهیلع   ) نینسح همطاف ،  یلع ،  منم ،  دومرف : ترضح  تسیک ؟  ناش  رد  هفیرش  هیآ  نیا 

تسا و ریهطت  هیآ  لومـشم  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  هقیدص  ترـضح  هک  تسین  يدیدرت  هنوگچیه  ياج  قوف ،  بلاطم  هب  هجوت  اب  سپ 
تقیقح ندـش  نشور  تابثا و  يارب  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اهنیا ، زا  هتـشذگ  دـشاب . یم  دارم  زین  وا  تیبلا ))  لها   )) هملک رد 

 (، ص  ) لوسر ترضح  هیآ ،  نیا  لوزن  زا  دعب  هک  حرش  نیا  هب  دنا ، هدرک  لقن  ارنآ  هباحص  زا  رفن  هک 9  تسا  هدرک  یبلاج  رایسب  راک  رما 
هناخ رد  هب  زامن  زا  لبق  درب ، یم  فیرـشت  دجـسم  هب  حبـص  زامن  هماقا  يارب  هک  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  ابیرقت ،) شتاـفو  ناـمز  اـت   ) زور ره 

: دومرف یم  دمآ و  یم  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح 
(( اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تیبلا ،  لها  ای  مکیلع  مالسلا  ))

كاپ و ار  امش  دنادرگ و  رود  توبن  نادناخ  امش  زا  ار  یکاپان  ره  هک  تسا  هدومرف  هدارا  ادخ  هکیتسردب  تیبلا ،  لها  يا  امش  رب  مالـس  ))
((. دیامن هزنم 

رد هام  هن  نم  دنک : یم  لقن  رگید  يوار  مدرک ،  هدهاشم  زور  ره  ار  نایرج  نیا  مدوب و  هنیدم  رد  هام  شـش  نم  دیوگ : یم  يرگید  يوار 
نیا دهاش  زور  ره  مدوب و  نکاس  هنیدم  رد  هام  نم 12  دراد : یم  راهظا  رگید  يوار  مدوب .  هنحص  نیا  رظان  زور  ره  مدرک و  فقوت  هنیدم 

 . تسا هتشاد  همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یناگدنز  زور  نیرخآ  ات  نایرج  نیا  مدوب و  (ص )  ربمایپ شور 
یصاخشا نآ  و  اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدص  هناخ  هب  تسا  هدوب  صوصخم  ریهطت  هیآ  هک  تسا  نشور  الماک  روکذم  بلاطم  هب  هجوت  اب  سپ 

. دنا هدوب  نکاس  اجنآ  رد  هک 
مالس ارهز  هناخ  رد  رب  زور  ره  یلاوتم ،  تدم  نیا  رد  رارقتـسا و  نیا  هب  رارمتـسا ، نیا  هب  شور ،  نیا  هب  هک  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح 
رگا و  دونشب ، زورما  تسا  هدینشن  زورید  ار  وا  هدننک  نییعت  هدنزومآ و  نانخس  یسک  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  شروظنم  دمآ ، یم  اهیلع  هللا 

...... رگید ياهزور  دشن ، ادرف  رگا  و  ادرف ، دشن  زورما 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 858 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  شور  نیا  زا  دندش ، یم  رهش  دراو  هک  ینیرفاسم  هچ  و  دنتـشاد ، روضح  هنیدم  رد  هکنانآ  هچ  هباحـص ،  همه 
 . تسا هدش  لزان  نت )  جنپ   ( ) (ص ربمغیپ نادناخ  ناشرد  طقف  طقف و  ریهطت  هیآ  هک  دندش  هاگآ  هلآ ، 

 ( ص  ) مرکا ربمایپ  نانز  راتفگ  ریهطت و  هیآ 

نانز زا  یتایاور  نایعیـش  دروم  نیا  رد  هن ؟  ای  تسا  هدرک  یئاعدا  ریهطت  هیآ  دروم  رد  (ص )  ربمغیپ نارـسمه  زا  ایآ  هکنیا  یـسررب  کـنیا 
. دنا هدرمش  ربتعم  حیحص و  زین  هماع  ترضح  ار  ثیداحا  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  هملس ))  ما   )) هلمج زا  (ص ،)  ربمغیپ

 ( (ص ربمغیپ زا  نم  دیامرف : یم  هملس ))  ما   )) بانج هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف لوبق  دروم  هک  تایاور  نآ  زا  یکی 
 . یتسین هیآ  نیا  لومـشم  مهت  تسا و  نینـسح  همطاف ،  یلع ،  نم ،  هرابرد  دومرف : ترـضح  تسیک ؟  ناشرد  ریهطت  هیآ  نیا  هک  مدیـسرپ 

نانز هرابرد  ریهطت  هفیرش  هیآ  رگا  هک  تسا  حضاو  الماک  و  میتسین ،  هیضق  نیا  باطخ  دروم  یبن ،  نارـسمه  ام  متـسین ،  هیآ  نیا  لومـشم 
لوسر نارـسمه  زا  کیچیه  هکیتروص  رد  درک ، یم  اپ  رب  یئاغوغ  دـشون و  یم  لمج  یناشیپ  رب  ارنآ   (( هشیاع  )) بانج دوب ، (ص )  ریمغیپ

 . تسا هدوب  نانآ  ناشرد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرکن  یئاعدا  نینچ  زگره  ص )   ) مرکا

 ( (ع ءارهز ترضح  و  (ع )  راهطا همئا  راتفگ  ریهطت و  هیآ 

ترضح و  رقاب ، ترضح  داجس ، ترضح  ع ،)   ) یلع نب  نیسح  ع ،)   ) یلع نب  نسح  اهیلع ، هللا  مالس  هقیدص  ترضح  ع ،)   ) نینم ؤملاریما 
. دنا هداد  رارق  شیوخ  نخس  ناهرب  هدرک و  جاجتحا  دانتسا و  هیآ  نیا  هب  يرامش  تبقنم  ماگنه  رد  یگمه  مالسلا  مهیلع  قداص 

ام دروم  رد  ریهطت  هیآ  ایآ  هک  تسا  هدومن  داشنتـسا  جاجتحا و  هیآ  نیا  هب  دوخ  راـتفگ  تاـبثا  يارب  رادـلا )) موی   )) رد ع )   ) نینم ؤملاریما 
زا بلطم  نیا  و  تسامش ،  ناشرد  هیآ  نیا  یلب ،  دنا : هدرک  ضرع  ترضح  نآ  تاراهظا  لوبق  نمض  نیعبات ،  هباحص و  یمامت  و  تسین ؟ 

 . تسا تاملسم 

هباحص راتفگ  ریهطت و  هیآ 

ریهطت هیآ  هک  دنتـسه  نخـس  مه  يار و  مه  بلطم  نیا  رد  نیعباـت  هباحـص و  ماـمت  دـش ، هراـشا  شخب  نیا  لوا  تمـسق  رد  هکیروطناـمه 
هدش لقن  وا  زا  قایس ))   )) ناتساد هک  تسا  همرکع ))   )) طقف طقف و  تسا ،  هدیقع  نیا  فلاخم  هک  یسک  نانآ  زا  تسا و  نت  جنپ  ناشرد 

 . تسا

ثیدح ریسفت و  لاجر  ریهطت و  هیآ 

، درادن رابتعا  همرکع ))   )) دنس هک  دنا  هدیقع  مه  لوقلا و  قفتم  یگمه ،  روکذم ، تایاور  یسررب  زا  سپ  ثیدح  ریسفت و  لاجر  ءاملع و 
 . تسین یحیحص  ناهرب  و  قایس ))   )) لالدتسا نیا  و 

ریهطت هیآ  قایس  نیاربانب  دشاب . یم  ثن  ؤم  نآ  دعب  لبق و  هیآ  ود  رئامض  تسا و  رکذم  همه  ریهطت  هفیرش  هیآ  رئامـض  هک  نیا  هظحالم  هب 
و دـشاب ، هدوب  (ص )  ربمغیپ نارـسمه  هب  طوبرم  هک  دوش  یمن  هجیتن  رد  تسا  هدرک  رییغت  و  هدـش ،  ضوع  تسا  هیآ  ود  نآ  طـسو  رد  هک 

هقیدـص ترـضح  هکنیا  رگناشن  یفاک و  تسا  یناهرب  هیآ  کی  نیمه  دوبن ، ع )   ) رهطا يارهز  ناـشرد  يرگید  تبقنم  ریهطت  هیآ  زج  رگا 
زا میرادـن .  غارـس  دـشاب  موصعم  هک  یلو  ریغ  ام ، و  تسا ،  تیالو  بصانم  نوئـش و  هلمج  زا  تمـصع  و  تسا ،  هموصعم  اهیلع  هللا  مالس 

ترـضح هک  تسا  قیدـص  ای  و  تسا ،  ماـما  اـی  تسا ،  ربمغیپ  اـی  تسا ،  یلو  تسا  موصعم  هک  یـسک  ره  رخآ ، اـت  مدآ  تقلخ ،  يادـتبا 
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 . تسا نانآ  زا  یکی  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص 

مود هیآ 

 (( نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  اولاعت  لقف  ))
ات مینک )  نیرفن  رگیدـکی  قح  رد  ینعی   ) میزیخ رب  هلهاـبم  اـب  مه  اـب  دوخ  ناـنز  نادـنزرف و  اـب  امـش  اـم و  دـیئایب  ربماـیپ ) يا   ) وگب سپ  ))

 ((. میزاس راتفرگ  ادخ  باذع  نعل و  هب  ار  نایوگغورد 
، دومرف هلهابم  نارجن  ياراـصن  اـب  هک  یماـگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  رب  دـنک  یم  ادـن  اراکـشآ  حیرـص و  روطب  هیآ  نیا 

هلهابم هیآ  رد  رگید  موصعم  راهچ  نایم  هک  تسا  یسدقم  دوجو  وا  و  تشاد ،  تکرش  دروم  نیا  رد  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح 
هک اهنآ ، نیب  ام  انئاسن : هموصعم :  کی  و  یلع ع )  ربمغیپ ص و   ) انسفنا موصعم :  ود  و  نینسح ع )   ) انانبا موصعم :  ود  تسا ،  هتفرگ  رارق 
راک کی  نارجن  ياراصن  اب  ندرک )  نیرفن  لاـهتبا و   ) هلهاـبم هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  و  سدـقم ،  دوجو  نیا  هب  تسا  رـصحنم  ءاـسن  زا 
نیچ هب  مادقا  تیحالص  هکلب  دومن ، اوسر  بولغم و  ار  لباقم  فرط  درک و  هلهابم  هب  مادقا  ناوت  یمن  يداع  درم  نز و  اب  و  تسین ،  يداع 

ترـضح و  دنـشاب ، هدوب  یلاـعت  كراـبت و  قـح  ترـضح  تمحرم  رظن  دروـم  هک  دنتـسه  اراد  يا  هتـسیاش  سدـقم و  دارفا  ار  يریطخ  رما 
 . تسا تاملسم  زا  نیا  تسا و  هفیرش  هیآ  نیا  لومشم  هک  تسا  یئاهتیصخش  نآ  زا  یکی  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص 

موس هیآ 

 (( هیلع باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  ))
(( داد رارق  شیوخ  هبوت  لوبق )   ) هلیسو ار  تاملک  نآ  تفرگ و  ارف  ار  تاملک  یلاعت  كرابت و  قح  ترـضح  زا  ع )   ) مدآ ترـضح  سپ  ))

یبوخب دناوت  یم  ناسنا  تایاور ،  نیا  روکذـم و  هیآ  هب  هجوت  اب  و  تسا ،  هداعلا  قوف  رایـسب  هک  تسا  هدـش  لقن  یثیداحا  هیآ  نیا  هرابرد 
هک روطناـمه  ینعی  دـشاب ، یم  ناـهج  شنیرفآ  بابـسا  زا  یکی  تسا و  تقلخ  تلع  اـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  هک  دـیامن  كرد 

تسا شنیرفآ  للع  زا  یکی  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  دنتقلخ ، ببس  مالسلا  مهیلع  نینسح  نینم و  ؤملاریما  ص ،)   ) مرکا لوسر 
. دشاب هتشادن  تیالو  دشاب و  تقلخ  تلع  یسک  تسین  لوقعم  و  ، 

دوجو زا  هک  یتیاور  منک :  یم  لقن  سابع  نبا  بانج  زا  يرگید  اهیلع و  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  بانج  زا  یکی  تیاور ،  ود  هراـب  نیا  رد 
 : تسا نینچ  دنا  هدرک  رکذ  ار  نآ  هماع  ظافح  زا  یعمج  تسا و  ع )   ) نینم ؤملاریما  سدقم 

اوح و  دـنهلاب ، مدآ  طبها  هللا  نا  لاـقف :  هیلع ))  باـتف  تاـملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف  یلاـعت (( :  هللا  لوق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  تلاـس  ))
،؟ ءاکبل اذه  امف  لاق :  یلب ،  لاق  یحور ...،؟  نم  کیف  خـفناملا  يدـیب ،؟  کقلخا  ملا  مدآ  ای  لاق :  لیئربج و  هیلا  هللا  ثعب  یتح  ةدـجب ... 
ای لق  کبنذ ،  رفاغ  کتیوت و  لباق  هللا  ناف  تاملکلا  ءالوهب  کیلعف  لاق :  نامحرلا .  راوج  نم  تجرخا  دق  ءاکبلا و  نم  ینعنمی  ام  و  لاق : 

روفغلا تنا  کنا  یلرفغاـف ،  یـسفن  تملظ  اءوس و  تلمع  تنا  ـالا  هلا  ـال  کناحبـس  دـمحم ، لآ  دـمحم و  قحب  کـلاسا  ینا  مهللا  مدآ : 
 (( مدآ یقلت  یتلا  تاملکلا  ءالوهف  میحرلا ، 

ؤـس ار  هیلع ))  باتف  تاملک  هب  نم  مدآ  یقلتف   )) )) هفیرـش هیآ  يانعم  ص )   ) مرکا ربمغیپ  زا  دیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  ))
کـشا هک  تشذگ  اهتدم  مدآ  ترـضح  .... ) دروآ دورف  هدج  رد  ار  اوح  و  دنه ، رد  ار  مدآ  لاعت ،  يادـخ  هک  یماگنه  دومرف : مدرک ،  لا 

: دومرف درک و  لزان  ار  لیئربج  یلاعت  يادخ  هکنیا  ات  تخیر )  یم  هرهچ  رب  مغ 
و مدادن ؟  نامرف  وت  رب  ندرک  هدجـس  هب  ار  کئالم  و  مدیمدن ؟  وت  رب  حور  زا  ایآ  مدیرفاین ؟  مدوخ  تردق )   ) تسدـب ارت  نم  ایآ  مدآ ،  ای 

؟  مدرکن جیوزت  وت  هب  ار  دوخ  زینک  اوح 
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راوج زا  هک  منکن ،  هیرگ  ارچ  ایادخ ، درک : ضرع  تسیچ ؟  زا  وت  موادم )   ) هیرگ نیا  سپ  دمآ : باطخ  یلب ،  درک : ضرع  مدآ  ترـضح 
ار تهانگ  دنک و  یم  لوبق  ارت  هبوت  ادخ  نآ ،  هلیـسو  هب  هک  ار  تاملک  نیا  ریگارف  کنیا  دومرف : یلاعت  يادخ  ما .  هدش  هدـنار  وت  تمحر 
لآ دمحم و  قح  هب  سپ  متـشاد ،  اور  متـس  دوخب  مدرک و  دب  وت ، زج  یئادخ  تسین  وت ، یهزنم  كاپ و  ایادـخ ، مدآ :  ای  وگب  دـشخب ، یم 
هک یتاملک  نآ  تسا  نیا  دومرف : نخـس  نایاپ  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  نابرهم .  هدنـشخب  رایـسب  یئوت  نیا  هکیتسردـب  شخبب ،  ارم  دـمحم ،

راوج زا  رگا  هک  تسا ،  هداد  یلـست  تاملک  نیا  اب  ار  مدآ  ترـضح  یلاعت  يادـخ  یئوگ  تسا ،  هتخومآ  مدآ  ترـضح  هب  یلاـعت  يادـخ 
سودرف و زارت  مه  ناـمحر و  راوـج  ربارب  نس و  مه  ضوـع ،  ردـقنارگ ، تاـملک  نیا  نتفرگارف  شزرا  هکنیا  يا ،  هدـش  رود  نم  تمحر 
 ( ص  ) مرکا ربمغپ  زا  سابع  نبا  بانج  عوضوم  نیمه  رد  يرگید  تیاور  يا .  هدـش  مورحم  نآ  زا  هک  یتمعن  نآ  ناربج  و  تسا ،  ناـنج 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن 
دجـس املف  کبر ،  کمحری  هبر  هل  لاقف  نیملاعلا .  بر  هللادمحلا  هللا :  همهلاف  سطع ،  هحور  نم  هیف  خفن  و  مدآ ،  لجوزع  هللا  قلخ  امل  ))

ملف ۀـثلاثلا ،  لاق  مث  بجی ،  ملف  هیناثلا ،  لاق  مث  بجی ،  ملف  ینم ؟  کیلا  بحا  اقلخ  تقلخ  بر  ای  لاـقف :  بجعلا ،  هلخادـت  هکئـالملا  هل 
اوعفرا نآ  بجحلا ،  ۀـکئالم  یلا  یلاـعت  هللا  یحواـف  مهینرا ،  بر  اـی  لاـقف :  کـتقلخ ،  اـم  مهـالول  و  معن ،  هل :  لوزع  هللا  لاـق  مث  بجی 

یلع اذه  و  یبن ،  دـمحم  اذـه  مدآ  ای  لاق :  ءالوه ؟ نم  بر  ای  لاقف  شرعلا ،  مادـق  حابـشا  ۀـسمخب  مدآ  اذا  بجحلا ،  تعفر  املف  بجحلا 
مه مدآ  ای  لاـق :  مث  یببن ،  ادـلو  یلع و  اـبنا  نیـسحلاو  نسحلا  نآذـه  و  یببن ،  ۀـبنا  ۀـمطاف  هذـه  و  هیـصوو ،  یبنلا  مع  نبا  نینم  ؤملاریما 
هل هللارفغف  یل  ترفغ  امل  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطاف  یلع و  دمحم و  قحب  کلاسا  بر  ای  لاق :  هئیطخلا  فرتقا  املف  کلذب .  حرفف  كدلو 

دمحم  )) هیلع شقنف  امتاخ ، قاص  ضرالا ،  یلا  طبه  املف  هیلع ))  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف   : )) لجوزع هللا  لاق  يذـلا  اذـهف  اذـهب 
(( دمحم یباب  مدآ  ینکی  و  نینم ))  ؤملاریما  یلع  هللا و  لوسر 

يادخ تفگ .  نیملاعلا ))  بر  هللادـمحلا   )) یئادـخ ماهلا  اب  درک و  هسطع  مدآ  ترـضح  دـیرفآ ، ار  ع )   ) مدآ یلاع  يادـخ  هکنآ  زا  دـعب 
(. دشاب یهلا  باطخ  شا  هسطع  باوج  هک  يرشب  نآ  اشوخ ،  ) داب وت  رب  ادخ  تمحر  کبر ))  کمحری   )) دومرف باوج  رد  یلاعت 

ایآ اراگدرورپ ، درک : ضرع  دـیلاب  یم  دوخ  رب  هیکلاح  رد  تفای و  هار  وا  هب  ربکت  دـندرک ، هدجـس  مدآ  ترـضح  رب  ناگتـشرف  هکیماـگنه 
هک موس  هعفد  دـنام ، باوج  یب  راـب  هس  ره  درک و  رارکت  راـب  هس  ار  لا  ؤس  نیا  و  يا ؟  هدـیرفآ  دـشاب ، نم  زا  رتبوبحم  وت  دزن  هک  یقولخم 

بناـج زا  هاـگنآ  تسا ،  هدوبن  یئاـجب  نخـس  وا ، خـساپ  یب  لا  ؤس  هک  دـیدرگ  هجوتم  درک ، وگزاـب  ار  دوـخ  شـسرپ  ع )   ) مدآ ترـضح 
: دمآ باطخ  راگدرورپ 

. دیرفآ یمن  زین  ارت  دندمآ ، یمن  دوجوب  اهنآ  رگا  هک  مراد ،  رتبوبحم  وت  زا  یتاقولخم  مدآ  ای  یلب ، 
 . هدب ناشن  نم  هب  ار  اهنآ  اراگدرورپ  درک : ضرع 

هدرپ تشپ  رد  ناهج ،  هدـننیرفآ  یلب .   ) دـینزب رانک  ار  اه  هدرپ  دـش : یحو  یهلا  هاگرد  بجاح  ناگتـشرف  هب  یلاعت  يادـخ  ماگنه  نآ  رد 
هک دندش  رهاظ  حبـش  جنپ  بیغ ،  هدرپ  تشپ  زا  دش ، هتـشادرب  اهباجح  نوچ  دنمدآ .) دالوا  مدآ و  تیبرت  ببـس  هک  دراد  یتادوجوم  بیغ 

. دندوب هداتسیا  شرع  هاگشیپ  رد 
نادنزرف یلع ،  نآ  رسپ  نیسح ،  نسح و  ود ، نیا  شرتخد و  همطاف  نیا  وا ، مع  رـسپ  نینم  ؤملاریما  یلع  نیا  نم ،  ربمایپ  نیا  دمآ : باطخ 

تسا یلاع  رایسب  ناشتاجرد  دنتسه و  اراد  ار  لوا  ماقم  نانیا  مدآ ،  ای  دومرف : یلاعت  ادخ  اهنآ ، ياهمان  یفرعم  زا  سپ  و  دنتسه . نم  ربمایپ 
. دشاب یم  اهنیا  يالاو  ماقم و  یلات  وت  هبترم  و  ، 

: درک ضرع  دش ، یلوا  كرت  نآ  يالتبم  بکترم و  مدآ  ترضح  هک  یتقو  اهدعب  و 
باجتسم شیاعد  سپ  يرذگرد ،  نم  ياطخ  زا  نیسح  نسح و  و  همطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، قح  هب  هک  مراد  تلئـسم  وت  زا  اراگدرورپ ،

زا یتاـملک  مدآ  سپ  دـیامرف : یم  ادـخ  هک  هفیرـش  هیآ  ياـنعم  تـسا  نـیا  تـفرگ و  رارق  یلاـعت  يادـخ  شزرمآ  وـفع و  لومـشم  دـش و 
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. دیدرگ عقاو  لوبق  دروم  وا  هبوت  تاملک  نآ  هلیسو  هب  هک  تفرگ  ارف  شراگدرورپ 
: دومرف (ص )  ربمغیپ هک  دهد  یم  همادا  نینچ  ار  تیاور  سپس  سابع ،  نبا 

و دوب ، هللا ))  لوسر  دمحم   )) مظعا ربمایپ  كرابم  مان  نآ  شقن  هک  تخاس  دوخ  يارب  يرتشگنا  دـمآ ، دورف  نیمز  رب  ع )   ) مدآ هکیماگنه 
. دش وا  هینک  دمحم ص )  ردپ  (( ) دمحم یبا  ))

: دنک یم  تیاور  سابع  نبا  زا  شدوخ  دنس  هب  تسا  ینس )   ) هماع ناگرزب  زا  یکی  هک  راجنلا )) نبا  فاح  ))
 ، ۀـمطاف و  یلع ،  و  دـمحم ، قحب  لاـس  لاـق :  هیلع ،  باـتف  هبر  نم  مدآ  اـهیلت  یتلا  تاـمکلا  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاـس  ))

 (( یلاعت كرابت و  هیلع  هللا  باتف  یلع  تبت  الا  نیسحلاو  نسحلاو 
وا هبوت  نآ  هلیسو  هب  تفرگ و  ارف  دوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  ترضح  هک  تاملک  نآ  ایآ  مدرک :  لاوس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ))

: دریذپب ار  وا  هبوت  هک  درک  تساوخرد  ادخ  زا  تاملک  نیا  اب  ع )   ) مدآ دومرف : ترضح  تسیچ ،؟  دش  عقاو  لوبق  دروم 
 . تفریذپ ار  وا  هبوت  یلاعت  كرابت و  يادخ  سپ  امرف )) لوبق  ارم  هبوت  نیسح ،  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دمحم ، قح  هب  ))

رد یلزاـغم ))  نبا   )) و راـجنلا )) نبا   )) زا و  ینطقراد ))  ریبـک  ظـفاح   )) زا یناشخدـب ))  ((، )) روثنملارد  )) رد یطویـس ))   )) ار تیاور  نیا 
ترـضح سدـقم  دوجو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مه  هیآ  نیا  زا  دـش  هتفگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اب  و  دـنا ، هدرک  لقن  دنـس  رکذ  اب  شبقاـنم ، 

 . تسا هدوب  هللا ))  ۀیلو   )) ملاع و تقلخ  ببس  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص 

مراهچ هیآ 

 (( نهمتاف تاملک  هبر  میهاربا  یلتب  اذاو  ))
دـش هتفگ  لبق  هیآ  رد  هکیروطنامه  درک )) مامت  ار  تاملک  نآ  دومرف و  ناحتما  یتاملک  اب  ار  میهاربا  ترـضح  راگدرورپ  هک  یماـگنه  ))

هقیدـص و ترـضح  نینم ،  ؤـملاریما  ص ،)   ) مرکا لوـسر  زا  دـنترابع  تاـملک  زا  دارم  زین  هیآ  نیا  رد  تـسیچ ،  تاـملک  زا  دوـصقم  هـک 
 . مهیلع هللا  مالس  نینسح 

تسا هداعلا  قوف  یهیقف  فوسلیف و  میکح ،  هک  هیلع ،  هللا  مالس  قداص  ترضح  هباحص  ناگرزب  زا  یکی  رمع )) نب  لضفم   )) هراب نیا  رد 
: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  ترضح  نآ  زا  یتیاور  ، 

و هیلع ،  باتف  هبر  نم  مدآ  اهیقلت  یتلا  تاملکلا  یه  لاق  تاملکلا ؟  هذـه  ام   (( نهمتاف تاملکب  هبر  میهاربا  یلتب  اذا  و   )) لجوزع هللا  لوق 
نب ای  هل :  تلق  میحرلا .  باوتلا  وه  هنا  هیلع ،  هللا  باتف  یلع ،  تبت  الا  نیسحلاو  نسحلاو  همطاف  یلع و  دمحم و  قحب  کلاسا  لاق :  هنا  وه 

 (( مالسلا مهیلع  نیسحلا  دلو  نم  ۀعست  اماما  رشع  ینثا  مئاقلا  یلا  نهمتا  ینعی :  لاق  نهمتاف ؟))   : )) هلوقب لجوزع  ینعی  امف  هللا  لوسر 
تاملک نیا  زا  یلاعت  يادخ  دوصقم  هک  مدیسرپ  ار  تاملکب )  هبر  میهاربا  یلتب  اذاو   ) هفیرـش هیآ  ینعم  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  زا 

: دومرف تسیچ ؟ 
: درک ضرع  نینچ  تفرگ و  ارف  یلاعت  يادخ  زا  مدآ ،  ترضح  هک  تسا  تاملک  نامه  تاملک ،  نیا 

لوبق دروم  شا  هبوت  سپ  يریذپب ،  ارم  هبوت  هک  میامن  یم  تساوخرد  وت  زا  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دـمحم ، قح  هب  اراگدرورپ ، ))
 (( تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایسب  ادخ ، هکیتسردب  دیدرگ ، عقاو 

: دومرف تسیچ ،  هیآ  نیا  رد  نهمتا )   ) زا یلاعت  يادخ  دوصقم  مدیسرپ  ع )   ) قداص ترضح  زا  سپس  دیوگ ، یم  مع ))  نب  لفم 
میهاربا ترضح  هک  یتاملک  اذل  دومن  قلحم  نت  جنپ  هب  ار  (ع )  دمحم لآ  مئاق  ات  ع )   ) یلع نب  نیسح  دالوا  زا  رگید  رگا  ماما  هن  مان  ینعی 

 . تفرگ ارف  ع )   ) مدآ ترضح  هک  تسا  یتاملک  زا  رت ، یلاع  رتالاب ، رت ، عماج  دش ، هدومزآ  اهنآ  هلیسو  هب 
ادخ هک  تاملک  نآ  میئام  ینعی  تاملکلا ))  نحن  : )) دـیامرف یم  یتاور  رد  هیلع ،  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  هک  تسا  نامه  تاملک  نیا 
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هدـش هتـشون  شرع  رد  اهنآ  ياهمان  هک  دـنا  هدـیمان  هملک ))   )) تهج نیا  زا  ار  ع )   ) موصعم هدراهچ  دـیامرف . یم  هراشا  اـهنآ  هب  نآرق  رد 
تدالو زا  دعب  مود  راب  ردام و  محر  رد  راب  کی  تسا  هتـسب  شقن  نانآ  هناش  رب  رابود  هک  تسا  يا  هملک  نآ  هظحالم  هب  نینچمه  تسا و 

.
: دوش یم  هتشون  وا  شود  رب  حور ،  ندش  هدیمد  زا  دعب  دوش ، یم  دقعنم  هیلع  هللا  مالس  ماما  هفطن  هک  یماگنه 

 (( هتامکل لدبم  ال  الدع ، اقدص و  ۀملک  تمت  و  ))
ماما هک  یتقو  درک )) دناوتن  یئادخ  تاملک  رییغت  لیدبت و  سکچیه  دیـسر ، لامک  دـح  هب  تراگرورپ  هملک  تلادـع  یتسار و  يور  زا  ))
یلو ترـضح  هک  تسا  تاملک  نیا  هرابرد  ددنب و  یم  شقن  روکذم  هیآ  شپچ  هناش  رب  زین  هاگنآ  دوش ، یم  دـلوتم  ردام  زا  هیلع  هللا  مالس 

: دیامرف یم  شا  هیبجر  ياعد  رد  هیلع  هللا  مالس  رصع 
داودا و ةانم و  داهـشا و  داضعا و  کیلا ،  اهدوع  کنم و  اهودب  كدـیب ،  اهقتر  اهقتف و  کقلخ  كدابع و  مهنا  الا  اهنیب  کنیب و  قرف  ال  ))

...(( داور ۀظفح و 
ناشدوخ یلو  دنـشاب ، هدـش  لسوتم  نانآ  هب  ءایبنا  و  دـنوش ، هدـیمان   (( یهلا تاملک   ، )) یحو قطنم  رد  هک  صاخـشا  درادـن  ناکما  زگره 

هب ار  اهنآ  تفرعم )   ) هک تسا  تاملک  نیا  ءزج  تسا ،  تاملک  نیا  لخاد  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح  و  دنـشاب ، تیالو  زا  يراع 
یم رارکت  زاب  دنا و  هدش  لسوتم  نانآ  هب  ءایبنا  همه  و  دنا ، هتخومآ  ءایبنا  ریاس  یسیع و  ترـضح  هب  یـسوم ،  ترـضح  هب  مدآ ،  ترـضح 

زا مه  هیآ  نیا  اذل  دشاب . هتـشادن  تیالو  ماقم  یلو  دننک ، لسوت  وا  هب  ایبنا  و  دـشاب ، هللا ))  ۀـلمک   )) یـسک هک  تسین  لوقعم  زگره  مینک ، 
. درک هدافتسا  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  تیالو  ماقم  تابثا  ار  نآ  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یتایآ 

مجنپ هیآ 

 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکئسا  لق ال  ))
 ((. مکیدزن ناشیوخ  اب  تدوم  رگم  مهاوخ ،  یمن  امش  زا  یشاداپ  متلاسر ،  ماجنا  يارب  نم  ربمایپ ) يا   ) وگب ))

یم مالعا  شیوخ  ناکیدزن  تدوم  یلاعت ،  كراـبت و  قح  ترـضح  فرط  زا  ار ، شدوخ  تلاـسر  رجا  هلآو ،  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
 . تسناد يدمحا  يامظع  تلاسر  دزم  رجا و  ناوت  یم  ار  مرکا  لوسر  ترضح  ناشیوخ  تدوم  طقف  ینعی  دراد ،

 ، هدنزرا تدوم  نیا  و  تسیک ؟  ناشرد  هفیرش  هیآ  نیا  ایآ  هک  دوش  نشور  ات  درک  یـسررب  ثحب و  لیـصفت  روط  هب  يداب  هیآ  نیا  هرابرد 
 . تسا يدمحم  تلاسر  رجا  نزو  مه  و  هفک ،  مه  گنس ،  مه  هک  یتدوم  تسا ؟  هنوگچ  نآ  هزادنا  رادقم و  تسا و  یناسک  هچ  تدوم 

 ، همطاف یلع ،  ینعی :  تسا  هدش  لزان  تسادق  تمصع و  تیب  لها  ناش  رد  هیآ  نیا  نیملسم ،  عیمج  و  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف عمجا  هب 
 . مهیلع هللا  مالس  نیسح  نسح و 

 (( - هیودرم نبا  ظفاح   (( - )) یناربط ظفاح   ((- )) متاح یبا  نیا  ظفاح  (( - )) رذـنم نبا  ظفاح   (( - )) بقانم  )) رد لبنح ))  نب  دـمحا  ))
یم تیاور  سابع ))  نبا   )) زا یلزاغملا ))  نبا  هیقف   )) و رسفم - )) يوقب   (( - )) میهاربا ظفاح  (( - )) رـسفم یبلعث  (( - )) رـسفم يدحاو  ))

: دیامرف یم  هک  دنک 
(( امهانباو همطاف  یلع و  لاقف :،  مهتدوم  انیلع  تبجو  نیذلا  ءالوه  کنبارق ،  نم  هللا  لوسر  ای  لبق  هیالا ،  هذه  تلزن  امل  ))

؟ دنتـسه یناسک  هچ  تسا ،  بجاو  ام  رب  نانآ  تدوم  هک  وت  کیدزن  ناشیوخ  دـش : لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  دـعب  ))
: دومرف باوج  رد  ترضح 

 (. نیسح ع نسح و   ) اهنآ دنزرف  ود  و  ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع
 - شریسفت رد  يروباشین ))  (( - )) دیار  )) رد ینیومح - ))   (( - )) فاشک  )) رد يرشخمز ))  (( - )) ریاخذ  )) رد يربط ))  نیدلا  بحم  ))
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 - شریـسفت رد  نایحوبا ))   - )) شریـسفت رد  دیعـسوبا ))  ( - )) شریـسفت رد  يزار ))   (( - )) لوئـسلا بلاطم   )) رد  (( یعفاـش هحلط  نبا  ))
ۀیافک  )) رد یجنگ ))  ظفاح   (( - )) لوصف  )) رد یکلاـم ))  غابـص  نبا   (( - )) عمجم  )) رد یمثیه ))  ظـفاح   - )) شریـسفت رد   (( یفـسن ))

. دنا هدرک  رکذ  ار  روکذم  تیاور  زین  بلاطلا - )) 
: دیامرف یم  هیندللا ))  بهاوملا   )) رد ینالطسق ))  ))

یف ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لاق ال  یلاعت :  لاـقف  هتیرذ .  مظعملا و  هتیب  لـها  هلمج  ۀـبحم  ضرف  هتیرب و  ۀـفاک و  ةاـبرق  ةدوم  هللا  مزلا  ))
 (( یبرقلا

ترـضح مظعم  تیب  لها  تبحم  بوجو  هرابرد  تسا و  هدرک  بجاو  ناگمه  رب  ار  (ص )  ربمایپ کیدزن  ناشیوخ  تدوم  یلاعت  يادـخ  ))
: دیامرف یم  ادخ  هک  تسوا  هیرذ  وا  لوسر 

رد یناقرز ))   )) ار روکذـم  تیاور  مکیدزن ،  ناشیوخ  تدوم  زج  هب  مهاوخ  یمن  يدزم  امـش  زا  متلاسر  ماجنا  لـباقم  رد  ربماـیپ ، يا  وگب 
رد یجنلبــش ))   (( - )) فاــحتا  )) رد و  تیملاءاــحا ))   )) رد یطویــس ))   (( - )) قــعاوص  )) رد رجح )) نـبا   (( - )) بهاوــملا حرــش  ))

. دنا هدرک  رکذ  نیبغارلا ))  فاعسا   )) رد نابص ))   )) و راصبالارون - )) ))
: دیامرف یم  هک  تسا  هدرک  لقن  شا  هریس  رد  (( الم هللادبعوبا  ظفاح   )) يرگید تیاور  عوضوم  نیا  رد 

 (( . مهنع ادغ  مکلئاس  ینا  یتیب و  لها  یف  ةدوملا  مکیلع  يرجا  لعج  هللا  نآ  لاق :  هللا  لوسر  نآ  ))
رد نم  و  تسا ،  هداد  رارق  مکیدزن  ناشیوخ  تدوم  تسامش  هدهع  رب  هک  ار  متلاسر )   ) دزم یلاعت  يادخ  هیکتسردب  دومرف : ادخ  لوسر  ))
زا ترابع  دنتسه ، لوئسم  نآ  لباقم  رد  همه  تمایق  زور  رد  هچنآ  ینعی  درک ، مهاوخ  تساوخزاب  امش  زا  تدوم  نیا  هب  تبسن  تمایق  زور 

 . تساهیلع هللا  مالس  هقیدص  ترضح  تیالو  هلمج  زا  هک  تسا  ع )   ) موصعم هدراهچ  تیالو 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  هللادبع  نب  رباج  زا  يرگید  تیاور 

هدبع و ادمحم  نآ  هل و  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  الا  نآ  دهـشت  لاقف :  مالـسالا .  یلع  ضرعا  دمحم ، ای  لاق :  یبنلا و  یلا  یبارعا  ءاج  ))
نم ال یلعف  کعیابا ،  تاه ،  لاق :  یتبارق .  لاق  کتبارق ؟  وا  یتبارق  لاـق :  یبرقلا ،  یف  ةدوملا  ـالا  ـال ، ارجا ؟ هیلع  ینلاـست  لاـق :  هلوسر ، 

 .(( نیمآ هلآو :  هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاقف  هللا ،  ۀنعل  کتبارق  بحی  کبحی و ال 
هدب تداهـش  دومرف : رادب ، هضرع  نم  هب  ار  مالـسا  (ص )  دمحم ای  درک : ضرع  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  دمآ  نیـشن  هدـیاب  برع  کی 

 . تسوا هداتسرف  هدنب و  (ص ،)  دمحم هکنیا  و  یلاعت ،  يادخ  یئاتکی 
؟ دیهاوخ یم  مه  يدزم  نم  زا  ایآ  دندومرف  تیاده  ارم  هک  تلاسر  نیا  لباقم  رد  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یبارعا 

 . تسا نم  تلاسر  رجا  هک  کیدزن ،  ناشیوخ  تدوم  زجب  هن ،  دومرف : ربمایپ 
؟  هللا لوسر  ای  ارت  ناشیوخ  ای  مرادب  تسود  ار  مدوخ  کیدزن  ناشیوخ  تفگ :  یبارعا 

. ارم کیدزن  ناشیوخ  دومرف : ربمایپ 
دنک تنعل  ادـخ  منک ،  تعیب  وت  اب  تناکیدزن  وت و  یتسود  يارب  ات  هدـب ،  نم  تسدـب  ار  تتـسد  کـنیا  هلا  لوسر  اـی  درک : ضرع  یبارعا 

. درادن تسود  ارت  ناشیوخ  ار و  وت  هک  ار  یسک 
هتشادن اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  تدوم  تیالو و  هب  داقتعا  نامیا و  سک  ره  سپ  دومرف : نیمآ  وا  ياعد  نیا  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ 

دهاوش  )) رد یناکـسح ))  مکاح   )) و رکاسع ،)) نبا   )) و يربط ،))   )) يرگید تیاور  رد  و  (ص ،)  ربمایپ نابز  هب  تسا  هدـش  نیرفن  دـشاب 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  یلهاب ))  هماما  یبا   )) زا قیرط  دنچ  هب  لیزنتلا )) 

قلعت اهرمث  نیسحلاو  نسحلاو  اهحاقل ، ۀمطاف  اهعرف و  یلع  و  اهلصا ، انف  ةدحاو ،  ةرجش  نم  ینقلخ  یتش و  راجشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هللا  نآ 
كردـی مل  مث  ماع  فلا  مث  ماع  مث  ماع  فلا  ةورملا  افـصلا و  نیب  هللادـبع  ادـبع  نآ  ولو  يوه  اـهنع  عاز  نم  و  یجناـهناصعا .،  نم  نصغب 
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 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  یلت :  مث  رانلا  یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبکا  انتبحص ،
قلخ درفبرصحنم  و  دحاو ، هناگادج ،  ار  نم  دوجو  تخرد  یلو  دیرفآ ، قرفتم  توافتم  ار  نآ  ربمایپ  دوجو  لاهن  یلاعت  يادخ  هکیتسردب 

نآ هتقاس  هیلع ،)  هللا  مالس   ) یلع متخرد ،  نآ  لصا  نم  تسین ،  نم  کیرش  نم  دوجو  تلاصا  رد  یسک  مراد ،  لالقتسا  دوخ  نم  دومرف .
هخاش زا  يا  هخاش  سک  ره  دنتـسه ، نم  دوجو  تخرد  ياه  هویم  ع )   ) نیـسح و  ع )   ) نسح و  نآ )  يروراـب  هیاـم   ) حاـقل ع )   ) همطاـف ، 

هس ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  دتفا و  یهارمگ  هب  دوش  رود  نآ  زا  سک  ره  تسا و  هتفای  تاجن  دنک  دوخ  زیواتـسد  ار  تخرد  نآ  ياه 
، دنکفا شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  یلاعت  يادخ  دشاب  هدرکن  كرد  ار  نت  جنپ  ام  تبحـص  یلو  دنک  تدابع  ار  ادخ  هورم  افـص و  نیب  لاس  رازه 

: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپس 
 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  ))

هکنیا هن  دنک ، تدابع  ار  ادخ  و  دشاب ، دقتعم  وا  ربمایپ  ادخ و  هب  هک  یـسدقم  یناملـسم ،  يدحوم ،  یئادخ ،  هدنب  يرـشب ،  رگا  نیاربانب ، 
هب نکیل  لاس ؛  رازه  هس  دنک ؟ تدابع  تدـم  هب  يا ،  هدولآ  هانگ  ناکم  رد  هن  هورم ،  افـص و  نیب  دـنک ،؟ تدابع  اجک  دـیامن ، یتسرپ  تب 

دمآ دهاوخن  باسح  هب  وا  تدابع  دشاب ، هتشادن  داقتعا  نامیا و  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  هقیدص  ترضح  تیالو  هب  هجیتن  رد  نت  جنپ  تیالو 
 (( هنـسح  )) ماـنب رگید  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  تدوم ،  نیا  تسا .  خزود  شتآ  رد  وا  ياـج  دـش و  دـهاوخن  عقاو  لوـبق  دروـم  و 

: دیامرف یم  يادخ  هک  تسا  هدش  نآونع 
(( انسح هل  دزن  هنسح  فرتفی  نم  و  ))

 . تسا تدوم  اجنیا  رد  هنسح  زا  دارم  هک  میئازفا ))  یم  وا  يارب  ار  يریخب  تبقاع )   ) ام دروآ ، تسدب  ار  يا  هنسح  سک  ره  ))
لآ تدوـم  روکذـم  هیآ  رد  هنـسح ))   )) زا دارم  هک  دـننک  یم  تیاور   (( ساـبع نـبا   )) زا متاـحوبا ))  و  لـبنح ))  نـب  دـمحا   )) هـک ناـنچ 

 . تسا (ص )  دمحم
ترـضح نآ  دننک  یم  لقن  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  زا  یتیاور  يدحاو ))   )) زا باوثلا ))   )) باتک رد  نابح ))  نبا  خیـشلاوبا  ظفاح  ))

: دومرف
 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  هیلع :  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  ارق  مث  نموم ،  لک  الا  انتدوم  ظفحی  هیآ ال  مح  لآ  انیف  ))
سک ره  ینعی   . ) تسا نم  ؤم  هک  یسک  رگم  دنک ، یمن  يرادهگن  ار  ام  تدوم  و  تسا ،  مح )  لآ   ) ام ناشرد  هک  تسا  يا  هیآ  نآرق  رد 

 : هیآ هیلع  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  سپس  و  دوش ) یم  نامیا  بلس  وا  زا  و  تسین ،  نم  ؤم  دنکن  تظفاحم  ار  (ص )  دمحم لآ  تدوم 
 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  ))

 . تسین یمالسا )  تاداقتعا  هب   ) نم ؤم  دشاب ، هتشادن  نامیا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تیالو  هب  سک  ره  هجیتن  رد  دومرف . تئارق  ار 
ؤملاریما لیاضف  هبطخ  نآ  رد  درک و  داشنا  يا  هبطخ  هیلع  هللا  مالس  یلع  نب  نسح  دش ، دیهش  هیلع  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  هک  زور  نآ  رد 

: دومرف هلمج  زا  و  درمش ، رب  ار  ع )   ) نینم
هنیمی و نع  لیئربج  لتاقیف  هیارلا  هیطغی  هللا  لوسر  ناک  دـقل  نورخ ،  ـالا  هکردـی  نولو  ـالا  هقبـس  اـم  لـجر  مکقراـف  دـقل  ساـنلا ،  اـهیا  ))

یتلا ۀلیللا  یف  هحورب  جرع  یـسوم و  یـصو  اهیف  ضبق  یتلا  دلیللا  یف  هللا  هضبق  دـقل  و  هیلع ،  هللا  حـتفی  یتح  عجری  امف  هراسی  نع  لیئاکیم 
لوق هیالا  هذـه  یلت  مث  دـمحم . نب  نسحلا  اناف  ینفرعی  مل  نم  ینفرع و  دـقف  ینفرع  نم  سانلا ،  اـهیا  میرم ...  نب  یـسیع  حورب  اـهیف  جرع 

انا یبنلا ،  نبا  انا  ریذنلا ، نبا  اناو  ریـشبلا ، نبا  انا  لاق  مث  هللا ،  باتک  یف  ذخا  مث  بوقعی .  قاحـسا و  میهاربا و  یئابآ  ۀلم  تعبتا  و  فسوی : 
مهنع هللا  بهذا  نیذـلا  تیبلا  لها  نم  انا  نیملاعلل و  ۀـمحر  لـسرا  يذـلا  نبا  اـنا  و  رینملا ، حارـسلا  نبا  اـنا  و  هنذاـب ،  هللا  یلا  یعادـلا  نبا 

مکلاسا لق ال  دـمحم : یلع  لزنا  انیف  لاقف  مهتیالو ،  مهتدوم و  لجوزع  هللا  ضرتفا  نیذـلا  تیبلا  لـها  نم  اـنا  اریهطت و  مهرهط  سجرلا و 
 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع 
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 ، تسا هتفرگن  یـشیپ  وا  زا  هدیـسرن و  وا  هبترم )   ) هب نیرخآ  نیلوا و  زا  یـسک  قیقحت  هب  هک  دیا  هداد  تسد  زا  ار  يدرم  زورما  مدرم  يا  ))
پچ بناج  زا  لیئاکیم  و  تسار ،  فرط  زا  لیئربج  گنج  ماگنه  رد  و  داد ، یم  وا  تسدـب  ار  شمچرپ  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دوب  وا  مه 

. دوب هداد  نایاپ  هنادنمزوریپ  ار  راکیپ  وا  تسدب  ادخ  هکنیا  رگم  درک  یمن  تعجارم  يدربن  نادیم  زا  زگره  و  دندوب ، وا  رایمه  مزر و  مه 
. دومرف حور  ضبق  درک  جورع  نامسآ  هب  میرم  نب  یسیع  درپس و  ناج  یسوم  یصو  هک  یبش  نامه  رد  ار  وا  ادخ 

منم مدـمحم .......،  دـنزرف  نسح ،  نم ،  دـنادب ........: هکنیا  دسانـش  یمن  رگا  و  تسا ،  هتخانـش  هـک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم ،  يا 
منم درک ، یم  توعد  ادخ  يوسب  ادخ ) نذا  هب   ) ار مدرم  و  دوب ، یهلا  باذع  زا  هدناسرت  و  تمحر ،  هب  هدـنهد  تراشب  هک  يربمایپ  دـنزرف 
رود نانآ  زا  ار  اهدـیلپ  ادـخ  هک  ینادـناخ  زا  منم  تسا .  ناهج  ود  رد  ادـخ )  ) تمحر هک  یـسکنآ  دـنزرف  منم  ناـشفا ،  رون  غارچ  دـنزرف 

بجاو ناگمه  رب  ار  نانآ  تیالو  تدوم و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  يا  هداوناـخ  نآ  زا  منم  تسا ،  هدرک  ناـشکاپ  هزنم و  هدـینادرگ و 
 . تسا هدومرف 

 : تسا هدومرف  لزان  ار  هیآ  نیا  شربمایپ  رب  ادخ  هک  تسا  تیب  لها  ام  ناشرد  و 
 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  ))

: دومرف هیلع  هللا  مالس  نسح  ترضح  هک  دهد  یم  همادا  نینچ  تسا و  هدرک  لقن  يدنرز ))  مکاح   )) ار تیاور  نیا 
لک یلع  یلاعت  هللا  ضرتفا  نیذـلا  تیبلا  لها  نم  انا  اندـنع و  نم  دعـصی  انیف و  لزنی  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ناک  نیذـلا  تیبلا  لها  نم  انا  ))

 (( یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  مهیف :  هللا  لزنا  ملسم و 
يادخ هک  متسه  يا  هداوناخ  زا  نم  درک ، یم  دوعص  نامسآ  رب  ام  دزن  زا  سپس  دش و  یم  لزان  ام  رب  لیئربج  هک  متـسه  ینادناخ  زا  نم  ))
دشاب ربمایپ  تیب  لها  تدوم  ياراد  دیاب  دنک ، یناملسم  ياعدا  سک  ره  ینعی   ) تسا هدرک  بجاو  ناناملسم  همه  رب  ار  نانآ  تدوم  یلاعت 
ماـجنا يارب  نم  ربماـیپ ، يا  وگب  دـیامرف : یم  ادـخ  هک  تساـهنآ  ناـشرد  و  تسا )  هدـشن  ءانثتـسا  دروم  نیا  رد  نیملـسم  دارفا  زا  يدرف  و 

 (( مکیدزن ناشیوخ  تدوم  زجب  مهاوخ ،  یمن  امش  زا  يدزم  متلاسر 
ترابع هنـسح  بسک  و  تسا ،  هدش  لزان  ام  ناشرد  انـسح )) اهیف  هل  دزن  هنـسح  فرتفی  نم  و   )) هیآ روکذـم و  هیآ  هک  مینادـناخ  نامه  ام 

 . تیب لها  ام  تدوم  ندروآ  تسدب  زا  تسا 
رد دـیدحلا )) یبا  نبا   (( - )) نیبلاـطلا لـتاقم   )) رد جرفلاوبا ))   (( - )) مجعم  )) رد یناربـط ))  ظـفاح  (( - )) زازب ظـفاح   )) ار تیاور  نیا 
 (( یئاسن ظفاح   (( - )) ۀیافک  )) رد یجنگ ))  ظفاح   (( - )) لوصف  )) رد غابـصلا ))  نبا   (( - )) عمجم  )) رد یمثیه ))   (( - )) جهن  )) حرش
ارنآ يداهلا ))  ۀتفـشر   )) رد یمرـضح ))   )) و سلاجملا - ))  تهزن   )) رد يروفـص ))   (( - )) قعاوص  )) رد رجح )) نبا   (( - )) هریبه  )) زا
: دومرف نینچ  نایاور  زا  یکی  هب  باطخ  درک و  لالدتسا  تدوم  هیآ  هب  قشمد  هب  شرفس  رد  ع )   ) نیسحلا نب  یلع  رضح  دنا . هدرک  رکذ 
الا ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  تارق :  ام  لاـق :  مح .  لآ  ارقا  مل  نآرقلا و  تارق  لاـق :  مح ؟  لآ  تارقف  لاـق :  معن .  لاـقف :  نآرقلا ؟  تارقا 

 . معن لاق :  مه !؟  متنال  مکنا  و  لاق :  یبرقلا .  یف  ةدوملا 
هدرک تئارق  ار  نآرق  دوش  یم  هنوگچ  درک : ضرع  يا ؟  هدناوخ  ار  مح  لآ  دومرف : ترـضح  یلب .  درک : ضرع  يا ؟  هدناوخ  نآرق  ایآ  ))

تدوم رگم  مهاوخ  یمن  امش  زا  یـشاداپ  متلاسر  يارب  نم  ربمایپ ) يا   ) وگب  )) هیآ ایآ  دومرف : ترـضح  مشاب .  هدناوخن  ار  مح  لآ  مشاب و 
 . یلب دومرف : باوج  رد  ترضح  دیتسه ؟ هداوناخ  نامه  امش  یتسار  درک  ضرع  يا ؟  هدناوخن  ار  مکیدزن ))  ناشیوخ  هب  تبسن 

 (( - قعاوص  )) رد رجح )) نبا  (( - )) روثنملارد  )) رد یطویس ))   - )) شریسفت رد  نایحوبا ))   - )) شریـسفت رد  یبلعث ))   )) ار تیاور  نیا 
. دنا هدرک  رکذ  بهاوم ))  حرش   )) رد یناقزر ))   )) و

هچ (ص )  ربماـیپ کـیدزن  ناـشیوخ  هکنیا  عوضوم  رد  بیعـش ،))  نبورمع   )) و ریبج ،)) نب  دعیـس   )) دـسیون یم  شریـسفت  رد  يربط ))  ))
: دننک یم  لقن  نینچ  يرشخمز ))   )) زا دنتسه ، یناسک 
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نـسحلاو ایلع  دـمطاف و  نآ  کش  الو  لآلا ،  مه  اوناک  لمکا  دـشا و  هیلا  مهرما  ناک  نم  لکف  هیلا  مههرما  دوعی  نیذـلا  مه  دـمحم ، لآ  ))
 (( لآلا مه  اونوکی  نآ  بجو  رتاوتملا  لقنلاب  لولعملاک  اذه  تاقلعتلا و  دشا  هللا  لوسر  نیب  مهب و  قلعتلا  ناک  نیسحلاو ، 

ناشن توبن و  رجا  همیمـض  ع )   ) همطاف بح  اعطق  دـنربمغیپ و  لآ  ع ،)   ) نینـسح و  ع )   ) همطاـف ع ،)   ) یلع املـسم  هکنیا :  مـالک  هصـالخ 
 . تسوا تیالو  دنهد 

مشش هیآ 

(( اریسا امیتی و  انیکسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  ))
(( اروکش الو  اءازج  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  ))

یم ماعط  امشب  ادخ  ياضر  يارب  طقف  ام  دنیوگ ) یم  و  ، ) دنهد یم  ریـسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  دوخ )  ) ماعط ادخ  یتسود  هار  رد  هکنانآ ،)  ))
ناوت یم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  هقیدـص  ترـضح  تبقنم  رد  مه  هیآ  نیا  زا  میبـلط ))  یمن  مه  یـساپس  یـشاداپ و  چـیه  امـش  زا  میهد و 

: درک هدافتسا 
هروس هک  تسا  یصاخشا  هلمج  زا  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح  انیقی  هک  تسا  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف تاملـسم  زا  مه  عوضوم  نیا 
مالس هقیدص  ترـضح  و   ) تسا تیب  لها  لیئاضف  رد  هروس  نیا  هک  بلطم  نیا  رد  سکچیه  تسا و  هدش  لزان  اهنآ  ناشرد  یتا ))  له  ))

 . تسا هدرکن  ناونع  ار  یلاکشا  هنوگچیه  دشاب ) یم  نانآ  زا  یکی  زین  اهیلع  هللا 
یم ثیدـح  نایوار  مان  رکذ  تیاور و  دنـس  یـسررب  هب  دـعب  و  مینک ،  یم  لقن  تسا ،  نآ  يروار  سابع ))  نبا   )) هک ار  یثیدـح  ادـتبا  اـم 

 . میزادرپ
نسحلابا ای  اولاقف : هعم ،  سان  یف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  امهداعف  اضرم  نیسحلاو  نسحلا  نآ  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  لاق  ))

یبش مهعم  ام  ایفـشف و  مایا ،  هثـالث  اوموصی  نآ  اـمهب ، اـمم  اـئرب  نآ  اـمهل ، ۀـیراج  ۀـضف  ۀـمطاف و  یلع و  رذـنف  كدـلو .  یلع  ترذـن  ول 
مهددـع یلع  صارقا  ۀـسمخ  تزبـتخا  اـعاص و  ۀـمطاف  تنحطف  ریعـش  نم  عاوصا  ثـالث  يدوهیلا  يربـیخلا  نوعمـش  نم  یلع  ضرفتـساف 

ینومعطا نیملـسملا .  نیکاسم  نم  نیکـسم  دـمحم ، تیب  لها  مکیلع  مالـسلا  لاقف :  لئاس  مهیلع  فقوف  اورطفیل ، مهیدـیا  نیب  اهوعـضوف 
میتی مهیلع  فقو  مهیدیا  نیب  ماعطلا  اوعضو  اوسما و  املف  امایص ، اوحبصا  ءاملا و  الا  اوقوذی  ملاوت  اب  هورثاف و  ۀنجلا  دئاوم  نم  هللا  مکمعطا 

لوسر یلا  اولبقا  نیسحلاو و  نسحلادیب  دنع  هللا  یـضر  یلع  ذخا  اوحبـصا  املف  کلذ ،  لثم  اولعفف  ۀثلاثلا  یف  ریـسا  مهیلع  فقو  و  هورثاف ، 
ماق و  مکی !؟  يرا  ام  ینءوسی  ام  دـشا  ام  لاـق :  عوجلا .  ةدـش  نم  خارفلاـک  نوشعتری  مه  مهرـصبا و  اـملف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا 

؟ دـمحم ای  اهذـخ  لاق :  لیئربج و  لزنف  کلذ ،  هءاسف  اهانیع ، تراغ  و  اهنطبب ، اهرهظ  قصتلا  دـق  اهبارحم  یف  ۀـمطاف  يارف  مهعم ،  قلطناف 
 .(( ةروسلا هارقاف  کتیب  لها  یف  هللا  كانه 

ای دـندرک  داهنـشیپ  یخرب  دـندمآ  نانآ  تدایع  هب  مدرم  زا  یعمج  اب  (ص )  ربمایپ دـندش ، رامیب  ع )   ) نینـسح دـیامرف : یم  سابع ))  نبا  ))
رذـن دوب ) اهنآ  هیراج  هک   ) هضف و  ع )   ) همطاف و  ع )   ) یلع هاگنآ  یئامنب ،  يرذـن  تنادـنزرف  يافـش  يارب  تسا  بوخ  هچ  نسحلاـبا ))  ))

 ( ع  ) یلع هناخ  رد  دـنتفای  زاب  ار  دوخ  یتمالـس  ع )   ) نینـسح هکیماگنه  دـنریگب  هزور  زور  هس  دـنتفای  افـش  ع )   ) نینـسح رگا  هک  دـندرک 
هللا مالـس  همطاف  و  تفرگ ،  ماو  وج  عاص  هس  يربیخ  يدوهی  نوعمـش  زا  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  اذل  دوبن ، دوجوم  راطفا  يارب  يزیچ 
امش رب  مالس  تساخرب :  یلئاس  يادن  دندش ، راطفا  هدامآ  هک  یماگنه  داهن ، راطفا  هرفس  رد  تخپ و  نان  صرق  جنپ  نآ  عاص  کی  زا  اهیلع 

ار امـش  یتشهب  ياه  هدئام  زا  ادخ  دینک ، ماعطا  تسا ،  هدـمآ  امـش  هناخ  رد  رب  نیملـسم  نیکاسم  زا  ینیکـسم  (ص ،)  دـمحم نادـناخ  يا 
دندرک و حبـص  اذغ  نودب  ار  بش  یگمه  دومن و  نانآ  زا  تیعبت  زین  هضف  و  دندرک ، راثیا  ار  دوخ  راطفا  نان  یحو  نادناخ  دیامرف ، يزور 

.... دیسرن ناشماک  هب  يرگید  زیچ  بآ  زج 
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نامه هب  زاب ، دمآ و  هناخ  رد  رب  یمیتی  دش ، هداهن  هرفـس  رد  ناشراطفا  نان  و  دیـسر ، ارف  بش  نوچ  و  دنتفرگ ، هزور  زین  ار  بش  نآ  يادرف 
هرفـس رد  هچنآ  زین  موس  راب  درک ، ماعط  هبلاطم  دیـسر و  هار  زا  يریـسا  موس ،  زور  دندرک . راثیا  میتی  نآ  هب  ار  دوخ  ياذـغ  یگمه  بیترت 

. دش راثیا  رثا  نآ  هب  ربمایپ  نادناخ  فرط  زا  راطفا ) زا  لبق   ) دوب
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  دندیدرگ ، ناور  (ص )  ادـخ لوسر  يوس  هب  تفرگ و  ار  ع )   ) نینـسح تسد  هیلع  هللا  مالـس  یلع  مراهچ ،  زور  حـبص 

: دومرف دندیزرل ، یم  یگنسرگ  تدش  زا  ناکغرم  دننامه  هک  داتفا  ع )   ) نینسح هب  شمشچ  هکیماگنه 
ترـضح هناخ  هب  نانآ  هارمه  تساـخرب و  ياـج  زا  اروف  (ص )  ادـخ لوسر  منیب ،  یم  لاـح  نیا  هب  ار  امـش  هک  نم  يارب  تسا  تخـس  هچ 

و هدیبسچ ،  تشپ  هب  شکرابم  نطب  یگنـسرگ  تدش  زا  يا ،  هدـهاشم  هچ  اما  دومرف ، هدـهاشم  شتدابع  بارحم  ار  وا  و  دـمآ ، (ع )  ارهز
دمآ و دورف  لیئربج  ماگنه  نآ  رد  دـیدرگ ، رطاخ  هدرـسفا  رایـسب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هرظنم  نیا  زا  دوب .... هتـسشن  يدوگ  رد  شیاهمـشچ 

.(( دومن تئارق  ار  یتا ))  له   )) هروس سپس  وت و  نادناخ  نیا  وت  رب  داب  كرابم  (ص ،)  دمحم ای  ریگب  تفگ :  نینچ 
ینادنمشناد مان  کنیا  و  دشاب ، یم  نیملسم  مومع  و  هعیش )  ینس و   ) تارضح یملع  نایاوشیپ  قیدصت  دییءات و  دروم  دش  لقن  هک  تیاور 

: دنا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  هک  تنس  لها  زا 
هبردـبع نبا  يافوتم 310 ه ق -  يربط  لـیلج  نبدـمحم  يافوتم 285 ه ق -  يذـمرت  میکح  يافوتم 240 ه ق -  یفاکـسا ))  رفعج  وبا  ))

ریبک رسفم  یبلعث  قاحـساوبا  يافوتم 416 ه ق -  هیودرم  نبا  ظـفاح  يافوتم 405 ه ق -  يروباشین  هللادـبعوبا  مکاح  يافوتم 328 ه ق - 
مساقلاوبا يافوتم 488 ه ق -  يدیمح  یـسلدنا  هللادبعوبا  ظفاح  يافوتم 468 ه ق -  ریبک  رـسفم  يدحاو  نسحلاوبا  يافوتم 427 ه ق - 

يزار هللادـبعوبا  يافوتم 581 ه ق -  یـسوموبا  ظـفاح  ياـفوتم 568 ه ق -  یمزراوـخ  بطخا  يافوتم 538 ه ق -  فاشک  رد  يرـشخمز 
يافوتم 654 ه ق يزوج  نبا  طبسرفظملاوبا  يافوتم 652 ه ق -  یعفاش  هحلط  نبدمحم  يافوتم 643 ه ق -  یناخرش  يافوتم 606 ه ق - 
يافوتم 685 ه يواضیب  نیدلارصان  یضاق  يافوتم 658 ه ق -  یعفاش  یجنگ  هللادبعوبا  ظفاح  يافوتم 655 ه ق -  دیمحلادبع  نیدلازع  - 

یفـسن نیدلا  ظفاح  يافوتم 699 ه ق -  یـسلدنا  يدضع  هزمحوبا  دـمحم  وبا  ظفاح  يافوتم 694 ه ق -  يربط  نیدـلا  بحم  ظفاح  ق - 
 - يرجه متـشه  نرق  يافوتم  فورعم  رـسفم  يروباشین  یمق  نیدـلا  ماـظن  يافوتم 722 ه ق -  یئومح  مالـسلا  خیـش  يافوتم 701 ه ق - 

يافوتم 852 رجح  نبا  ظفاح  يافوتم 756 ه ق -  یجیا  نیدلادضع  یضاق  يافوتم 741 ه ق -  يدادغب  نزاخ  دمحم  نب  یلع  نیدلاءالع 
يافوتم 1137 یسورب  لیعامسا  خیش  يافوتم 982 ه ق -  یفنح  يدامع  دوعسوبا  يافوتم 911 ه ق -  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  ه ق - 

هماع ءاملع  زا  رگید  یتعامج  اهنآ  رب  هوـالع  و  مهدزاود ،  نرق  ياـملع  زا  ظوفحم  نامیلـس  دـمحم  يافوتم 1173 ه ق -  یئاـکوش  ه ق - 
. دنا هدروآ  روکذم  هیآ  لیذ  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

( 1 (( ) الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نففشا  اهنلمحی و  نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوسلا و  یلع  هنامالا  انضرع  انا  ))
هب یلاعت  يادخ  هک  یتناما  درک  هدافتسا  نآ  زا  ناوت  یم  اهیلع  مالس  هقیدص  ترـضح  تیالو  تابثا  رد  هک  تسا  یتایآ  زا  زین  روکذم  هیآ 

نینم و ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  تیالو  تناما  نامه  نیا  و  دـنا ، هتفرن  راب  ریز  اـهنآ  تسا و  هدرک  هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 
. دشاب یم  نانآ  زا  دعب  همئا  مالسلا و  مهیلع  نینسح  همطاف و 

: دومرف هیلع  هللا  مالس  قداص  ترضح  دیوگ  یم  رمع )) نب  لضفم  ))
نیسحلاو و نسحلاو  ۀمطاف  یلع و  دمحم و  حاورا  اهفرشا  اهالعا و  لعجف  ماع  یفلاب  داسجالا  لبق  حاورالا  قلخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نآ  ))
تاوامـسلل و یلاعت  كرابت و  هللا  لاقف  مهرون ،  اهیـشغف  لابجلا ،  ضرالا و  تاوامـسلا و  یلع  اهـضرعف  مهیلع  هللا  تاولـص  مه  دعب  همئالا 

تقلخ مهالوت  نمل  و  مهنم ،  یلا  بحا  اقلخ  تقلخ  ام  یتیرب  ۀـمئا  یقلخ و  یلع  یججح  یئاـیلوا و  یئاـبحا و  ـالوه  لاـبجلا :  ضرـالا و 
تباف یتریخ ؟  نود  هسفنل  اهیعدی  اهلاقثاب و  اهلمحی  مکیاف  یقلخ ،  دـنع  ۀـناما  مهتیالوف  يران ..  تقلخ  مهاداع  مهفلاخ و  نمل  و  یتنج ، 

مدآ و لجوزع  هللا  نکـسا  املف  اهبر ، ۀـمظع  نم  اهلحم  ینمت  اهنلزنم و  ءاـعدا  نم  نقفـشا  اـهنلمحی و  نا  لاـبجلا  ضرـالا و  تتاوامـسلا و 
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ۀمطاف یلع و  دمحم و  ۀلزنم  یلا  ارظنف  نیملاظلا ))  نم  انوکتف  ةرجشلا  هذه  ابرقت  الو  امتئش  ثیح  ادغر  اهنم  الک  : )) امهل لاق  ۀنجلا  هتجوز 
ؤر اعفرا  هلالج :  لج  هللا  لاقف  ۀلزنملا ؟  هذـه  نمل  انبر  ای  الاقف : ۀـنجلا  لها  لزانم  فرـشا  اهادـجوف  مهدـعب  ۀـمئالا  نیـسحلاو و  نسحلاو 

ۀبوتکم مهیلع  هللا  تاولص  ۀمئالا  نیسحلاو و  نسحلاو  ۀمطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، مسا  ادجوف  امهسو  ؤر  اعفرف  یشرع ،  قاس  یلا  امکـسو 
مهفرـشا ام  و  کیلا !  مهبحا  ام  و  کیلع !  ۀـلزنملا  هذـه  لها  مرکا  ام  انبر  اـی  ـالاقف : هلـالج ،  لـج  راـبجلا  رون  نم  رونب  شرعلا  قاـس  یلع 

 (( يرس یلع  یئانما  یملع و  ۀنزخ  ءالوه  امکتقلخ ، ام  مهالول  هلالج :  لج  هللا  لاقف  کیدل ! 
و نیرت ،  فیرش  تمایق ،  زور  ات  رشبلاوبا  مدآ  زا  نیرخآ ،  نیلوا و  زا  و  دیرفا ، اهندب  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  ار  حاورا  یلاعت  يادخ  ))
هک دنتـسه  ع ))   ) موصعم هدراهچ  ینعی   ) یلع نب  نیـسح  لسن  زا  هناگ  هن  همئا  نینـسح و  همطاـف و  یلع ،  دـمحم ، حاورا  اـهحور ، نیرترب 
زا هاگنآ  دـش ، ریگناهج  تفرگ و  ارف  ار  اج  همه  موصعم  هدراـهچ  رون  درک ، هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  ناـنآ  یلاـعت  يادـخ 

اذـل  . ) نم تاقولخم  همه  رب  نم  ياهتجح  دنتـسه  اـهنیا  و  نم ،  ءاـیلوا  ناتـسود و  دـننانیا  هک  دـمآ  باـطخ  یلاـعت  كراـبت و  قح  بناـج 
دزن مناگدیرفآ  زا  کیچیه  هتمظع )  تلج   ) تیدحا ترـضح  دوخ  صن  هب  تسا  هللا  ۀیلو  هللا و  تجح  اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح 
سپ ما ،  هدـیرفآ  نانآ  ناگدـننک  تیذا  نیفلاخم و  يارب  ار  مخزود  شتآ  و  اهنآ ، ناتـسود  يارب  ار  متـشهب  تسین ،  ناـنآ  زا  رتبوبحم  نم 

رب شنیگنـس  مامت  اب  ار  تناما  راب  نیا  دـناوتب  هک  تسیک  ایآ  نم ،  ناگدـیزگرب  نیا  زج  هب  متاقولخم ...  دزن  رد  تسا  نم  تناما  ناشتیالو 
....؟ دشاب ماقم  نیا  یعدم  ای  دشک و  شود 

هللا تاولـص  موصعم  هدراهچ  تلزنم  ناکم و  هب  اهنآ  دـینادرگ و  نکاس  تشهب  رد  ار  اوح  شرـسمه  مدآ و  لـجوزع  يادـخ  هک  یماـگنه 
: دندرک ضرع  تسا ،  تشهب  لها  لزانم  فرشا  نانآ  تاماقم  هک  دندرک  هدهاشم  دندنکفا و  رظن  مهیلع 

؟  تسا یناسک  هچ  يالاو  ماقم  نیا  اراگدرورپ ،
هدهاشم دندرک ، دنلب  یهلا  شرع  يوس  هب  رـس  هک  یماگنه  اوح ، مدآ و  دینکفا . رظن  نم  شرع  قاس  هب  دینک و  دـنلب  رـس  هک  دـمآ  باطخ 

هدش هتـشون  شرع  قاس  رب  رابج  يادخ  بناج  زا  رون  طخ  اب  اهنآ  زا  دـعب  همئا  نیـسح و  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  دـمحم ، مان  هک  دـندرک 
: دندرک ضرع  تسا ، 

ببس ایادخ ، يا ؟  هدومرف  اطع  نانآ  هب  هک  تسا  یتلزنم  ماقم و  نیا  و  يا ،  هداد  نت  هدراهچ  نیا  هب  هک  تسا  یتمارک  هچ  نیا  اراگدرورپ ،
: دومرف لجوزع  يادخ  دنتاقولخم ، نیرت  بوبحم  نیرت و  فیرش  وت  دزن  رد  تادوجوم  نیا  هک  تسیچ 

. دنتسه نم  رارسا  نانیما  نم و  ملع  ناراد  هنازخ  نانیا  مدیرفآ ،  یمن  ار  ترسمه  وت و  دندوبن  نت  هدراهچ  نیا  رگا  مدآ ،  ای 
 . تسا یئادخ  رارسا  ناراد  تناما  شناد و  ناروجنگ  زا  یکی  امهیلع  هللا  مالس  ءارهز  هقیدص  ترضح  نیا  ربانب 

: دیامرف یم  نینچ  دهد  یم  حرش  ار  اوح  مدآ و  يالوا  كرت  باکترا  عوضوم  ع )   ) قداص ترضح  هکنیا  زا  سپ  هفیرش  تیاور  همادا  رد 
دق ام  امک  ؤازجف  امکیلع ، لضف  نم  ۀلزنم  ینمتب  امکسفنا  انتملظ  امکنا  امهل : لاقف  لیئربج  امهئاج  امهیلع  بوتی  نا  لجوزع  هللادارا  املف  ))

امکیلع بوتی  یتح  شرعلا  قاس  یلع  اـهومتیار  یتلا  ءامـسالا  قحب  امکبرالـسف  هضرلا ،  یلا  لـجوزع  هللاراوج  نم  طوبهلا  نم  هب  اـمتبقوع 
باتف انتمحر )) انیلع و  تبت  الا  ۀمئالا  و  نیـسحلاو ،  نسحلاو ،  ۀمطاف ،  و  یلع ،  و  دـمحم ، کیلع  نیمرکالا  قحب  کللاسن  انا  مهللا  الاقف :
مهمما نم  نیـصلخملا  مهءایـصوا و  اهب ، نوربخی  ۀنامالا و  هذـه  نوظفحی  کلاذ  دـعب  هللاءایبنا  لزی  ملف  میحرلا ،  باوتلاوه  هنا  امهیلع ، هللا 

...((
 : تفگ نینچ  اهنآ  هب  باطخ  و  دش ، لزان  لیئربج  دنک ، لوبق  ار  اوح  مدآ و  هبوت  دومرف  هدارا  لجوزع  يادخ  هک  یماگنه  ))

، دیدرک هدـهاشم  یهلا  شرع  قاسرب  هک  یئاهمان  نآ  قح  هب  هک  دـیهاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  کنیا  دـیتشاد ، اور  متـس  دوخ  سفن  رب  امش 
: دنتشاد ضورعم  نینچ  اوح  مدآ و  هاگنآ  دیامرف . لوبق  ار  امش  هبوت 

یمارگ همه  زا  وت  دزن  هک  مالـسلا )  مهیلع   ) همئا نیـسح و  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دـمحم ، قح  هب  مینک  یم  تساوخرد  وت  زا  اراگدرورپ ،

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 869 

http://www.ghaemiyeh.com


ياجب لـسوت  نیا  دـندناوخ و  ار  اـعد  نیا  اوح  مدآ و  هکنآ  زا  دـعب  یهد و  رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  ار  اـم  يریذـپب و  ار  اـم  هبوت  دـنرت ،
 (( نابرهم ریذپ و  هبوت  رایسب  تسوا  هکیتسردب  دومرف ، لوبق  اهنآ  هبوت  یلاعت  يادخ  دندروآ ،

: دیامرف یم  هیلع  هللا  مالس  قداص  ترضح  ثیدح ،  همادا  رد 
ءایـصوا هب  و  دنا ، هدوب  نآ  فرعم  تناما و  نیا  هدنرادهگن  ع )   ) موصعم هدراهچ  تیالو  هیاس  رد  یهلا ،  ناگداتـسرف  نایرج ،  نیا  زا  دعب 

. دندرک یم  نایب  ار  عوضوم  نیا  زین  شیوخ  تما  نیصلخم  دوخ و 
هللا مالـس  رگید  ماما  هدزای  یلع و  مظعا و  ربمغیپ  هکناـنچ  تسا  هدوب  اـیبنا  هیلو ))   )) زین اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  هجیتن  رد 

هکنانچ دنا ، هتـشاد  داقتعا  نامیا و  سدقم  دوجو  هدراهچ  نیا  لباقم  رد  ینتورف و  عوضخ و  هب  ایبنا  همع  ینعی  دـنا ، هدوب  اهنآ  یلو  مهیلع 
تاولص رکذ  ربمایپ ، ود  نآ  توبن  نامز  رد  یسیع  ترضح  یسوم و  ترـضح  تما  لامعا  هلمج  زا  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یـضعب  رد 

. دشاب یم  ع )   ) موصعم هدراهچ  تیالو  رب  فارتعا  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  و  تسا ،  هدوب  دمحم  لآ  دمحم و  رب 
لآ دـمحم و  تیالو  هب  فارتعا  تاولـص  دـیامرف : یم  ترـضح  تسیچ ؟  تاولـص  زا  روظنم  هک  دـننک  یم  لا  ؤس  هیلع  هللا  مالـس  ماـما  زا 

: دیامرف یم  ادخ  هک  تسا  نامه  تیالو ،  نیا  هک  دیامن  یم  هفاضا  سپس  تسا و  دمحم 
 : لجوزع هللا  لوق  کللذ  و 

(( الوهج امولظ  ناک  هنا  ناسنالا ،  اهلمح  اهنم و  نقفشا  اهنلمحی و  نا  نیب  اف  لابجلاو ،  ضرالا  تاوامسلا و  یلع  هنامالا  انضرع  انا  ))
. درک هدافتسا  اهنآ  زا  ناوت  یم  هیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  يالاو  ماقم  یئاسانش  ارب  هک  يا  هیآ  تفه  دوب  نیا 

تایاور هاگدید  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  مود :  شخب 

همدقم

هدش دراو  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  بقنم  رد  ینس )  هعیـش و   ) نتفیرف زا  هک  نانیمطا  دودرم  ثیداحا  رابخا و  دش ،  هتفگ  هک  نانچ 
دوش :  یم  میسقت  شخب  ود  هب  تسا ، 

 (( تایاور هاگدـید  زا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف   )) ناونع هب  ار  اهنآ  ام  و  تسا ،  هدـش  لقن  هفیرـش  تایآ  لـیذ  رد  هک  یثیداـحا  لوا :  شخب 
ؤملاریما مرکا ،  لوسر  ترـضح  تبقنم  رد  یتایاور  ینعی  یکارتشا ،  هتـسد  کی  تسا ،  هتـسد  ود  ثیداـحا  نیا  درک .  حیرـشت  یـسررب و 

دراد .  كارتشا  بقانم  نآ  رد  زین  (ع )  ارهز ترضح  هک  دشاب  یم  مهیلع  هللا  مالس  نینسح  نینم و 
ام و  اهیلع ،  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  لیاضف  حـیادم و  هب  تسا  صوصخم  هک  یتایاور  ینعی  تسا ،  یـصاصتخا  ثیداـحا  مود  هتـسد 

 . میهد یم  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  يدنب و  هدر  عوضوم  هدزناپ  رد  ار  لوا  هتسد  رابخا 

لوا عوضوم 

شنیرفآ للع  زا  یکی  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 
هللا مالس  هقیدص  ترضح  دوش ، یم  تباث  اهنآ  بجوم  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  ینس )  هعیش و   ) نیقیرف زا  يرایسب  رابخا  عوضوم  نیا  رد 

هدوب تقلخ  تلع  مهیلع ،  هللا  مالـس  نینـسح  نینم و  ؤملاریما  شراوگرزبردـپ ،  هک  هنوگنامه  تسا ،  هدوب  ملاع )   ) شنیرفآ ببـس  اـهیلع 
. دنا

هک بلطم ،  نیا  تابثا  رد  یثیدـح  کنیا  میدرک و  رکذ  هفیرـش  تایآ  لیذ  رد  لوا  شخب  رد  ار  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  رابخا  زا  یخرب  ام 
 : تسا هزیرهوبا ))   )) نآ يوار 
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ۀـسمخ رونلا  یف  اذاف  شرعلا  هنمی  مدآ  تفتلا  هحور ،  نم  هیف  خـفن  رـشبلاابا و  مدآ  یلاعت  هللا  قلخ  اـمل  هلا :  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لاـق  ))
ءالوه نمف  لاق :  مدآ !  ای  ال  لاق :  یلبق ؟  نیط  نم  ادـحا  تقلخ  له  مالـسلا )  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع   : ) مدآ لاـق  اـعکر ، ادجـس و  حابـشا 

مهل تققـش  هسمخ  ءالوه  کتقلخ ،  ام  مه  الول  كدـلو ،  نم  ۀـسمخ  ءالوه  لاق :  یتروص ؟  یتئیه و  یف  مهارا  نیذـلا  حابـشالا  هسمخلا 
و ال ۀـکئالملا ،  ضرالا و ال  ءامـسلا و ال  الو  یـسرکلا ،  الو  شرعلا ،  و ال  رانلا ، ۀـنجلا و  تقلخ  اـم  مه  ـالول  یئامـسا  نم  ءامـسا  ۀـسمخ 

 . نجلا و ال  سنالا ، 
 . ۀمطاف هذهو  رطافلا  انا  و  یلع ،  اذه  یلاعلاانا و  و  دمحم ، اذه  و  دومحملا ، اناف 

 ... نسحلاذه نسحملاانا و  و  نسحلاذه ،  ناسحالا و  انا  و 
مهیجنا و مهب  یتوفـص  ءالوه  مدآ ،  ای  یلابا  الو  يران ،  هلخدا  الا  مهدـحا  ضغب  نم  لدرخ  نم  ةرذ  لاقثم  دـحا  ینیتای  نا ال  یتزعب  تیلا 

 (( لسوت ءالوهبف  ۀجاح  یلا  کلل  ناک  اذاف  مهکلها  مهب 
بناج هب  ع )   ) مدآ دیمدب ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  رـشبلاوبا  مدآ  ترـضح  یلاعت  يادـخ  هک  یماگنه  دومرف : (ص )  ادـخ لوسر  ))

: درک ضرع  درک ، هدهاشم  عوکر  هدجس و  لاح  هب  رون  رد  هقرغ  حبش  جنپ  اجنآ  دنکفا ، رظن  شرع  تسار 
ار اهنآ  هک  حبش  جنپ  نیا  سپ  درک : ضرع  ما .  هدیرفاین  هن ،  دمآ : باطخ  يا ؟  هدرک  قلخ  كاخ  زا  ار  یـسک  نم ،  ندیرفآ  زا  لبق  ایادخ 

: دومرف یلاعت  يادخ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  منیب  یم  دوخ  دننامه  تروص  تئیه و  رد 
اهنآ دوخ ، نم  ینعی   ) ما هدرک  قتشم  دوخ  یماسا  زا  ار  نانآ  ياهمان  مدیرفآ ،  یمن  ارت  دندوبن ، اهنآ  رگا  دنتـسه ، وت  لسن  زا  نت :  جنپ  نیا 
یم قلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  هن  یـسرک ،  شرع و  هن  مدیرفآ ،  یم  ار  خزود  تشهب و  هن  دندوبن ، نت  جنپ  نیا  رگا  ما )  هدرک  يراذگمان  ار 

... ار نج  سنا و  ناگتشرف و  هن  و  مدرک ، 
 (( ناسحا  )) منم تسا ،  همطاف ))   )) نیا و  رطاف ))  )) منم تسا ،  یلع ))   )) نیا و  یلاـع ))   )) منم تسا ،  دـمحم ))  )) نیا و  دومحم ))  )) منم

 . تسا نیسح ))   )) نیا و  نسحم ))   )) منم و  تسا ،  نسح ))   )) نیا و 
 ، منکفا یم  خزود  شتآ  رد  ار  وا  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  اهنآ  ینمشد  هنیک و  یکچوک ،  رایسب  هرذ  رادقم  هب  يرـشب  ره  دنگوس ، متزع  هب 
 ، مدآ ای  دراد . اهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  یـضغب  بح و  هب  هتـسباو  سک  ره  كاله  تاجن و  و  دننم ، ناگدیزگرب  نت ،  جنپ  نیا  مدآ ...،  ای 

 . نک لسوت  نانآ  هب  یهاوخ ،  یم  یتجاح  نم  زا  تقو  ره 
: دومرف نخس  همادا  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیوگ ، یم  هریره  وبا 

 (( تیبلا لها  انب  لئسیلف  تجاح  هللا  یلا  هل  ناک  نمف  کلله ،  اهنع  داح  نم  و  یجن ،  اهب  قلعت  نم  ةاجنلا ،  هنیفس  نحن  ))
سک ره  سپ  ددرگ . كاله  دوش ، نادرگور  ام  زا  هک  سک  ره  و  دـبای ، تاـجن  دـشاب ، اـم  اـب  سک  ره  میتاـجن ،  یتشک  نت )  جـنپ   ) اـم ))

((. دیامن تلئسم  یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  زا  تیب  لها  ام  هلیسو  هب  سپ  دهاوخ  یم  ادخ  زا  یتجاح 
لها نادنمـشناد  زا  رگید  نت  دـنچ  و  بقانم - ))   )) رد یمزراوخ ))  ظفاح  (( - )) دـئارف  )) رد ینیومح ))  مالـسالا  خیـش   )) ار تیاور  نیا 

یم هصالخ ،  روط  هب  نآ ،  یسررب  اب  و  دنا ، هدومن  تیاور  ار  فیرش  ثیدح  نیا  هعیـش  گرزب  نادنمـشناد  نینچمه  دنا ، هدرک  لقن  تنس 
 ، فیدرمه تخاون و  کی  روط  هب  لـئاضف ،  بقاـنم و  نآ  رد  نت  جـنپ  زا  کـی  ره  هک  درب ، یپ  تبقنم  شـش  اـی  و  بلطم ،  شـش  هب  ناوت 

. دنتسه كرتشم 
هعیش  ) نیقیرف زا  زین  يرایسب  ثیداحا  روکذم  تیاور  زا  ریغ  و  تسا ،  هدوب  مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  نانآ  راونا  نت و  جنپ  تقلخ  لوا :  بلطم 

 . تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  ینس )  و 
یخرب رد  هک  تسا  لوقنم  یتایاور  دـنا  هدـمآ  دوجوب  مدآ  زا  لبق  نت ،  جـنپ  هک  ینامز  تدـم  هب  تبـسن  ص ،)   ) مرکا لوسر  ترـضح  زا 

 . یعطق هن  تسا  یبیرقت  ماقرا  نیا  دور -  یم  نامگ  هک  تسا  هدیدرگ  رکذ  فلتخم  روط  هب  یضعب  رد  لاس و   2000

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 871 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنا هدوب  ناهج  شنیرفآ  تلع  ببس و  نت  جنپ  مود :  بلطم 
 . تسا هدش  قتشم  یلاعت  يادخ  ياهمان  زا  اهنآ  یماسا  موس :  بلطم 

 . تسا یهلا  رهق  شتآ  رد  نتخوس  نانآ ،  هب  تبسن  يزوت  هنیک  ینمشد و  يازج  مراهچ :  بلطم 
تسا یضغب  بح و  هب  هتسباو  يرشب ،  ره  تاجن  كاله و  و  دنتـسه ، یلاعت  كرابت و  قح  ترـضح  ناگدیزگرب  نت ،  جنپ  مجنپ :  بلطم 

. دراد اهنآ  هب  تبسن  هک 
. دش لسوتم  اهنآ  هب  داد و  رارق  اعد  تباجتسا  هلیسو  ار  اهنآ  دیاب  یلاعت  يادخ  زا  نتساوخ  تجاح  ماگنه  مشش :  بلطم 

اهنآ هک  درک  نیقی  دوب و  دقتعم  ناوت  یم  دنـشاب ، هدوب  تبقنم  شـش  نیا  دجاو  یـصاخشا  رگا  دش ، نایب  هک  بلطم  شـش  نیا  هب  هجوت  اب 
وت و تقلخ  تلع  هک  تسا  هداد  ناشن  یفرعم و  رشبلاوبا  مدآ  هب  تقلخ  يادتبا  نامه  زا  یلاعت  يادخ  هک  يدارفا  دنتسین ، يداع  رـشب  کی 
 . ما هدرک  يراذگمان  ار  اهنیا  دوخ  نم  دنا ، نم  ناگدـیزگرب  اهنیا  يورب ،  نانیا  هناخ  رد  هب  دـیاب  يراد  یتجاح  رگا  دنتـسه ، اهنیا  وت  دالوا 

یلع مرکا ،  ربمغیپ  نایم  یتوافت  چیه  دروم  نیا  رد  دنرادن و  رگیدکی  اب  یقرف  چیه  روکذم  تبقنم  شش  رد  نت  جنپ  دش ، هتفگ  هچنآ  ربانب 
. دنا هجرد  مه  و  هبتر ،  مه  تخاون ،  کی  بقانم  نیا  رد  همه  درادن ، دوجو  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  اب  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  و  ، 

دراد یبصنم  ص )   ) مرکا ربمایپ  الثم  میشاب ،  یضعب  رب  یخرب  يرترب  تیلـضف و  هب  لئاق  تسا  نکمم  رگید  تارابتعا  تاهج و  زا  هچ  رگا 
. دنرادن نارگید  هک 

همه زا  نت ،  جـنپ  زا  کی  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  بقانم  نیا  رد  اـهنآ  ندوب  فیدرمه  دوبن ، تبقنم  شـش  نیا  زج  هب  نت  جـنپ  ناـشرد  رگا 
. دنرترب لضفا و  یلاعت  كرابت و  يادخ  تاقولخم  عیمج  زا  هصالخ  متاخ  ات  مدآ  زا  نیقیدص ،  همه  زا  ناربمایپ ، 

تـسا هداهن  اپ  یتسه  ملاع  هب  هک  سک  ره  دش  یمن  هدرتسگ  تقلخ  هرفـس  نیا  و  تمحر ،  ناوخ  نیا  دـندش ، یمن  هدـیرفآ  اهنآ  رگا  اریز 
رانک تقیقح  رد  تسا )  هدمآ  دوجو  هب  هک  یملاع  ره  یماما ،  ره  يا ،  هفیلخ  ره  ییصو ،  ره  ییبن ،  ره  یفیرـش ،  ره  یگرزب ،  ره  ینعی  )

نت جنپ  دوجو  تکرب  تمحر و  هلئاع  هتفای و  شرورپ  روخ و  نان  و  هتشگ ،  رادروخرب  ناشدوجو  تمعن  زا  و  هتـسشن ،  اهنآ  تمحر  هرفس 
: دیامرف یم  دنک ، یم  یفرعم  ار  همئا  هک  شا  هفیرش  هیعدا  زا  یکی  رد  اهیلع  هللا  مالس  داجس  ترضح  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا ،  هدوب 

 (( کب ثاغتسا  نم  ثوغ  و  کمحرتسا ،  نم  ۀمحر  نحن  ))
رد و  هانپ ،  اهدـمآ  شیپ  رد  نانآ  يرآ ،  دـیوج )) یم  هانپ  وت  زا  هک  یـسک  هانپ  ثوغ و  میئام  دـنبلط ، یم  وت  زا  مدرم  هک  یتمحر  میئاـم  ))
زا دـنا و  هدـش  لسوتم  ناـنآ  هب  تجاـح  بلط  تالکـشم و  ماـگنه  رد  متاـخ )  اـت  مدآ  زا   ) اـیبنا بلغا  دـنمدرم ، همه  اـجلم  جـئاوح  بلط 

هجوت اب  و  دنتـسه ، ادخ  ناگدیزگرب  دنتقلخ  تلع  دنززعم ، دنمظعم ، دنمرتحم ، اهنآ  دنا ، هتـشگ  اور  تجاح  ادخ ، دزن  رد  اهنآ  يدنموربآ 
نیرتکچوک دروم  نیا  رد  زین  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  دنتـسه ، فیدرمه  هجردـمه و  هدـش ،  هتفگ  بقانم  رد  نت  جـنپ  هکنیا  هب 

 . تسا هتشادن  شراوگرزب  ردپ  اب  یقرف 

مود عوضوم 

همه هب  سدـقم  تادوجوم  نآ  تسا و  هدـش  هتـشون  تشهب  رد  رب  شرع و  قاـس  رب  نت  جـنپ  ماـن  هکنیا  كرتشم ،  لـئاضف  زا  مود  عوضوم 
. دنا هتخانش  هدید و  ار  اهنآ  کئالم  دنا و  هدش  یفرعم  ناگتشرف 

: دومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  ص )   ) مرکا لوسر  زا  سابع ))  نبا  ))
 ، هللا ةوفص  نیـسحلاو  نسحلا  هللا .  بیبح  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللاالا ،  هلا  ال  ابوتکم : ۀنجلا  باب  یلع  تیار  ءامـسلا  یلا  یب  جرع  ۀلیل  ))

 (( هللا ۀعل  مهیضغبم  یلع  هللا ،  ةریخ  ۀمطاف 
: دوب هدش  هتشون  تهشب  رد  رب  هک  مدید  ار  تاملک  نیا  نامسآ ،  يوس  هب  مجارعم  بش  رد  ))
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 (( نیـسح  )) و نسح ))   )) و همطاـف ))   )) سادـخ بوـبحم  یلع ))   ، )) تسادـخ ربماـیپ  دـمحم )) ، )) اـتمه یب  يادـخ  زج  یئادـخ  تـسین 
(( دنراد ار  نانآ  ینمشد  هنیک و  هکیناسک  رب  ادخ  تنعل  دنتسه ، ادخ  ناگدیزگرب 

 - شخیرات رد  درک )) اسع  نبا   - )) شخیرات رد  يدادـغب ))  بیطخ   (، )) ینـس  ) هماع لاجر  زا  و  هعیـش ،  ياملع  زا  یعمج  ار  تیاور  نیا 
یتعامج و  شتاجنلا -  حاتفم  رد  یناشخدـب ))   - )) شبقانم باتک  رد  یمزراوخ ))  ظـفاح   - )) شا هیاـفک  باـتک  رد  یجنگ ))  ظـفاح  ))

. دنا هدرک  لقن  نادنمشناد  زا  رگید 
هب باطخ  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  یتفلا ))  نیز   )) باتک رد   (( یمصاع ظفاح   )) يرگید ثیدح  هللا ))  ةریخ  همطاف   )) هرابرد

: دومرف ع )   ) نینم ؤملاریما 
علطا مث  يدعب ،  نیملاعلا  لاجر  یلع  كراتخاف  ۀـیناثلا  علطا  مث  نیملاعلا ،  لاجر  یلع  اهنم  ینراتخاف  ایندـلا  یلع  فرـشا  لجوزع  هللا  نا  ))

 (( . نیملاعلا ءاسن  یلع  همطاف  راتخاف  ۀعبارلا  علطا  مث  نیملاعلا ،  لاجر  یلع  كدلو  نم  ۀمئالا  راتخاف  ۀثلاثلا 
زا دومرف و  رظن  مود  راب  هاگنآ  درک ، باختنا  ارم  ملاع  نادرم  همه  زا  دـنکفا و  يرظن  رـشب ) عیمج  ینعی   ) ایند هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ))
 ، ملاع ياهنز  عیمج  زا  مراهچ  راب  سپـس  دومرف ، باختنا  دنتـسه  وت  نادـنزرف  زا  هک  يا  همئا  موس  راب  و  دـیزگرب ، ارت  ناـهج  نادرم  عیمج 

.(( دیزگرب ار   (( همطاف ))
 (( نیملاـعلاءاسن یلع   )) هلمج زا  دارم  اـیآ  هک  تسا  هدـش  لا  ؤـس  تیاور  نیا  هراـبرد  هیلع  هللا  مالـس  قداـص  ترـضح  زا  ددـعتم  قرط  هب 

. دشاب یم  نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  ناوناب  يوناب  همطاف ))   )) ینعی دومرف : ترضح  تسیچ ؟ 
: دومرف ترضح  شدوخ ؟  نامز  رد  ایآ  دش : لا  ؤس  هک  دیوگ  يوار 

 . نیرخآ نیلوا و  زا  تسا  ملاع  يوناب  نیهم  ناهج و  نانز  هدیس  ع )   ) همطاف یلو  دوب ، ع )   ) میرم ترضح  شدوخ  رصع  رد  ناوناب  يوناب 
یم ناسکی  هجردـمه و  ماقم ،  نیا  رد  دنتـسه و  ادـخ  ناگدـیزگرب  ع )   ) موصعم هدراهچ  هک  دزومآ  یم  ام  هب  روکذـم  ثیدـح  هجیتن  رد 

. دنشاب
: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  يرگید  تیاور 

(( . دمحم ابا  ای  هللا  کمحری  هکئالملا  تلاق  اسلاج ، يوتساف  سطع ،  مدآ و  یلاعت  هللا  قلخ  امل  ))
يا داب  وت  رب  ادخ  تمحر  دـنتفگ : وا  هب  ناگتـشرف  تسـشن ،  درک و  هسطع  مدآ  ترـضح  دـیرفآ ، ار  ع )   ) مدآ یلاعت  يادـخ  هک  یماگنه 

(( دمحم ردپ  ))
 : تسا نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ثیدح  همادا 

ۀمطاف هللا ،  ةوفـص  نیـسحلاو  نسحلاو  هللا ،  بح  یلع  هللا ،  لوسر  دـمحم  هللاالا ،  هلا  ال  شرعلا :  قاـس  یلع  بوتکم  وه  اذاـف  هسار  خرف  ))
 (( . هللا ةریخ 

 : تسا هدش  هتشون  شرع  قاس  رب  هک  درک  هدهاشم  ار  تاملک  نیا  درک ، دنلب  ار  شکرابم  هک  یماگنه  مدآ  ترضح  ))
ادـخ ناگدـیزگرب  همطاـف  نیـسح و  نسح و  تسادـخ ،  بوـبحم  یلع  تسادـخ ،  ربماـیپ  دـمحم  اـتمه ، یب  يادـخ  زج  یئادـخ  تسین  ))

(( دنتسه
مان دنتـسیرگن ، یم  وسره  هب  زین  ناگتـشرف  دنتـسه و ، ادخ  بناج  زا  هدش  باختنا  نت  جنپ  نیا  هک  دش  هتخومآ  ع )   ) مدآ هب  بیترت  نیا  هب 

. دندرک یم  هدهاشم  ار  نت  جنپ  كرابم 
. دنکرتشم هبتر  نیا  رد  ناسکی  روط  هب  نت  جنپ  زا  کی  ره  هک  تسا  یتبقنم  مه  نیا 

موس عوضوم 
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. وا ریوصت  اب  تسا  تشهب  ندوب  رونم  دراد  كارتشا  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  هک  یتبقنم  نیموس 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  سنا ))  ))

؟  یتروص لثم  ةروص  ۀنجلا  یف  سیل  یهلا  لاقف :  هتروص  لثم  تروص  ری  ملف  ۀتنجلا  یف  رظن  هیلع  هللا  تاولص  مدآ  نا  ))
انا اهمـسا : ةروص  لک  یلع  بوتکم  روص  سمخ  يارف  اهلخ  دف  ءاضیب  هتوقای  نم  ارـصق  يارف  سودرفلا  ۀـنج  یلا  راشا  یلاعت و  هللا  هربخاف 
اذه ناسحالاوذ و  انا  نسح ،))   )) اذه نسحملا و  انا  همطاف ،))   )) هذه رطافلا و  انا  یلع ،))   )) اذـه یلعالا و  انا  دـمحا ،))  )) اذـه دومحم و 

 ((.(( نیسح ))
ریظن یتروص  ایادـخ ، درک : ضرع  تفاین ،  دوخ  هفایق  لکـش و  هب  ار  یتروص  تسیرگن و  وس  ره  هب  تشهب  رد  نوچ  ع )   ) مدآ ترـضح  ))

؟  يا هدیرفاین  نم  هرهچ 
رـصق نآ  دراو  هک  یماگنه  دید و  دیفـس  توقای  زا  يرـصق  اجنآ  رد  ع )   ) مدآ ترـضح  درک و  سودرف  تشهب  هجوتم  ار  وا  لاعتم  يادخ 

. دوب هدش  هتشون  حرش  نیا  هب  زین  اهنآ  زا  کی  ره  یماسا  هک  درک  هدهاشم  ریوصت  جنپ  دش ،
نیا منـسحم و  نم  تسا ،   (( همطاـف  )) نیا مرطاـف و  نم  تسا ،  یلع ))   )) نیا متـسه و  یلعا  نم  تـسا ،  دـمحا ))  )) نـیا مدوـمحم و  نـم 

 . تسا  (( نیسح  )) نیا مناسحالاوذ و  نم  تسا  نسح ))  ))
ةوبنلا جراعم   )) رد نیبم ))  دمحمالوم   )) و سلاجملا ،))  تهزن   )) رد  (( يروفـص نامحرلادبع  خیـش   )) عوضوم نیمه  رد  يرگید  ثیدح 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هیلع  هللا  مالس  قداص  ترضح  زا  ((، 
ءارمح و ۀتوقای  نم  ریرس  هیف  رضخا  درمز  نم  هتافرش  ۀضف  بهذ و  نم  رصق  یلا  امهب  یتا  لیئربج و  امهئاجف  نیـسلاج  ءاوح  مدآ و  ناک  ))

نا یتح  اهرون  نم  اوبجعتف  رون ، نم  قرط  اهقنع  یف  و  ولول ، نم  ناطرق  اهینذا  یف  و  جات ،  اهـسار  یلع  ةروص  اهیف  رون  نم  ۀبق  ریرـسلا  یلع 
؟  ةروصلا هذه  ام  لاقف :  ءاوح  نسح  یسن  مدآ 

ءامـسا ۀسمخ  دجوف  ۀـبقلا  یلا  هسار  مدآ  عفرف  نیـسحلاو ،  نسحلا  ناطرقلا ،  و  اهجوز ، قوطلا  و  اهوبا ، جاتلا  و  همطاف ،))   : )) لیئربج لاق 
اذـه نسحملا و  انا  و  ۀـمطاف ،))   )) هذـه رطاـفلاا و  نا  و   (( یلع  )) اذـه یلعـالا و  اـنا  و  دـمحم ،))  )) اذـه دومحملا و  اـنا  رون : نم  ۀـبوتکم 
یکب مدآ  طبه  املف  اهیلا ، جاتحت  کنافءامـسالا  هذـه  ظـفحا  مدآ  اـی  لـیئربج :  لاـقف  نیـسحلا ))   )) اذـه ناـسحالا و  ینم  و  نسحلا ،))  ))

ای رطاف  ای  یلعا ،  ای  دومحم  ای  نیـسحلاو ،  نسحلاو  ۀـمطاف ،  و  یلعو ،  دـمحم  قحب  بر :  ای  لاـق  ءامـسالا و  هذـهب  اـعد  مث  ماـع  ۀـئامثالث 
 (( مهل ترفغل  کتیرذ  عیمج  یف  ینتلئسول  مدآ  ای  هیلا  هللا  یحواف  یتبوت ،  لبقت  یلرفغا و  نسحم 

اجنآ رد  درب ، الط  زا  يرـصق  لخاد  هب  دوخ  هارمه  ار  ناـنآ  دـمآ و  ناـشدزنب  لـیئربج  هک  دـندوب  هتـسشن  مه  راـنک  رد  اوح ، و  ع )   ) مدآ ))
هداهن و رـس  رب  یجات  هک  رون ، رد  هقرغ  يا  هرهچ  هبق  نآ  نایم  رد  و  ناـشفا ،  رون  دوب  يا  هبق  تخت  نآ  يـالاب  دوب و  زمرق  توقاـی  زا  یتخت 

تفگـش رد  لاثمت  نآ  زیگنا  تریح  تینارون  زا  ود  ره  دوب . هتخیوآ  شندرگ  رب  رون  زا  يدـنب  ندرگ  و  شـشوگ ،  رد  ولول  زا  راوشوگ  ود 
يریظن یب  نسح  هقباس و  یب  یئابیز  کی  دـهاش  اریز   ) دومن شومارف  ار  ءاوح  شرـسمه  یئاـبیز  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  يدـح  هب  دـندش 
شدـنب ندرگ  امندـمحا ، شجات  نآ  و  تسا ،  همطاف  نیا  تفگ :  لیئربج  تسیک ؟  تروص  نیا  دیـسرپ  درک و  لیئربج  هب  يور  اذـل  دوب )

اجنآ رد  و  درک ، دنلب  رون  هبق  يوس  هب  ار  شیوخ  رس  ع )   ) مدآ ترضح  هاگنآ  تسوا .  نیسح  نسح و  رگناشن  شراوشوگ  ود  امنردیح و 
: دید هتشون  رون  طخ  اب  ار  مسا  جنپ  نیا 

نیا منـسحم و  نم  تسا ،   (( همطاـف  )) نیا مرطاـف و  نم  تسا ،  یلع ))   )) نیا متـسه و  یلعا  نم  تسا ،  دـمحم ))  )) نـیا مدوـمحم و  نـم 
 (( تسا  (( نیسح  )) نیا تسا و  نم  زا  ناسحا  و  تسا ،  نسح ))  ))

ءامـسا نآ  و  يوش ،  یم  دـنمزاین  اهنآ  هب  انیقی  اهدـعب  هک  راپـسب  رطاخ  هب  ار  اـهمان  نیا  مدآ ،  اـی  تفگ :  لـیئربج  اـهمان  نیا  تئارق  زا  سپ 
. دوب دنهاوخ  وت  ياشگ  لکشم 
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ياهمان نآ  دایب   ) نتخیر کشا  لاس  زا 300  دعب  دمآ ، دورف  نیمز  رب  هجیتن  رد  دش و  یلوا  كرت  نآ  بکترم  مدآ  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب 
 : تشاد ضورعم  نینچ  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  داد و  بیترت  یئاعد  كرابم  ءامسا  نآ  اب  و  داتفا ) سدقم 

ارم هبوت  رذـگ و  رد  نم  ياطخ  زا  رطاف  ای  نسحم ،  ای  و  یلعا ،  ای  دومحم ، ای  نیـسح ،  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دـمحم ، قح  هب  اراگدرورپ 
همه ناهانگ  هک  يدرک  یم  تساوخ  رد  اعد ) لاح  نآ  رد   ) رگا مدآ  ای  هک  دـمآ  باطخ  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  ماگنه  نآ  رد  امرف . لوبق 

 (( مدیشخب یم  ار  اهنآ  همه  مزرمایب  ار  تنادنزرف 
 : میئوگب زین  ام  هک  دراد  اج  اذل  دشخبب ، زین  ار  ام  ناهانگ  عیمج  اعد  نیا  تکرب  زا  هک  درادن  ینیگنس  زگره  لاعتم  يادخ  يارب  يرآ 

(( انتبوت لبقت  انلرفغا و  نسحم  ای  رطاف  ای  یلعا  ای  دومحم  ای  نیسحلاو ،  نسحلاو  همطاف ،  و  یلع ،  و  دمحم ، قحب  بر  ای  ))
: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  ناملس  بانج  یگید  لصفم  ثیدح 

مردارب مان  تسا و  یلعا  يادخ  مدـمحم ،  نم  تسا و  دومحم  ادـخ  تسا :  هدومرف  قتـشم  ار  ام  ياهمان  شدوخ  یماسا  زا  یلاعت  يادـخ  ))
 .(( تسا نیسح  نسح و  نم  دنزرف  ود  مان  تسا و  نسحم  ادخ  تسا ،  همطاف  مرتخد  مسا  تسا و  رطاف  ادخ  تسا ،  یلع 

زج هب  رگا  و  دنا ، هدومرف  لقن  ینـس  هعیـش و  گرزب  نادنمـشناد  زا  رگید  يا  هدـع  و  هیولع ،))  صئاصخ   )) رد يزنطن ))  ار  تیاور  نیا  ))
زا دـعب  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  و  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  ار  یمهم  بلاـطم  ربخ ، نیمه  زا  دـشابن  اـم  تسد  رد  يرگید  ثیدـح  تیاور ،  نیا 

، دـنا هدوب  رـشبلاوبا  مدآ  شخب  تاجن  اشگ و  لکـشم  سدـقم  ياهمان  نیا  جایتحا ،  یگدـنامرد و  ماگنه  رد  نتخیر ،  کشا  لاس  دـصیس 
ءامـسا نیا  هب  لسوت  اب  اهیراتفرگ  عفر  تجاح و  بلط  رد  هدوب و  نانآ  دـنمزاین  اه  یتخـس  رد  مدآ  نادـنزرف  مامت  هک  تسا  حـضاو  الماک 

. دوب دنهاوخ  اورماک  كرابم 

مراهچ عوضوم 

ءادـتقا و ءاتها و  رد  تسا ،  كرتشم  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  سدـقم  دوجو  هک  یتبقنم  نیمراـهچ 
: دنک یم  تیاور  سنا ))  . )) اهنآ هب  ندش  لسوتم  زاین ، عقوم  رد  نانآ و  زا  مدرم  ندرک  يوریپ  نتفای و  تیاده  ینعی  تسا  کسمت 

نم نیملـسملا ،  رـشاعم  لاقف :  میرکلا ،  ههجوب  انیلع  لبقا  ةولـصلا  نم  لتقنا  املف  رجفلا  ةولـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـنب  یلـص  ))
لوسر ای  لیقف :  نیدقرفلاب .  کسمتسیلف  ةرهزلا ،  دقتفا  نم  و  ةرهزلاب ،  کسمتسیلف  رمقلا  دقتفا  نم  و  رمقلاب ، کسمتـسیلف  سمـشلا  دقتفا 

ضوحلا یلع  ادری  یتح  ناقرتفی  هللا ال  باتک  و  رمقلا ... یلع  سمـشلا و  انا  لاقف :  نادـق ؟  رفلا  ام  ةرهزلا و  اهه  ورمقلا  سمـشلا و  ام  هللا ، 
((

يا دومرف : و  دـینادرگ : ام  يوس  هب  ار  شکرابم  يور  زامن  زا  تغارف  زا  سپ  و  دروآ ، ياجب  حبـص  زامن  ام  اب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  يزور  ))
، دوش هرهز  ناماد  هب  تسد  هام  نادقف  رد  و  دیوج ، کسمت  هام  هب  دیاب  سپ  دـهدب ، تسد  زا  ار  باتفآ  هک  سک  ره  ناناملـسم ،  تعامج 

هرهز هام و  باتفآ و  زا  دوصقم  هللا  لوسر  ای  هک  دش  لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  دروآ . هانپ  نادقرف )   ) هراتـس ود  هب  دباین ، ار  هرهز  رگا  و 
باتک هب  نانآ  دـنا . نینـسح  هراتـس  ود  تسا و  هرهز  همطاف  و  هام ،  یلع  مباتفآ ،  نم  دومرف : تسیچ ؟  ناـشفا  رون  هراتـس  ود  نادـقرف )   ) و
. دنوش قحلم  نم  هب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  دنا و  هتسویپ  مهب  هراومه  دنرشب و  زیواتسد  ود  ادخ 
لوسر ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لـقن  هیولع ))  صیاـصخ   )) رد يزنطن ))   )) و سیارع - ))   )) رد یبـلعث ))  قحـسا  وبا   )) ار يرگید  تیاور 

: دومرف (ص ) 
 ، هللا لوسر  ای  انلق  نیدقرفلا ،  اوبلطاف  هرهزلا ،  تباغ  اذا  و  هرهزلا ،  اوبلطاف  رمقلا ، باغ  اذا  و  رمقلا ، اوبلطاف  تباغ ،  اذاف  سمشلا ،  اوبلطا  ))

 (( نیسحلاو نسحلا  لاق  نادقرف ؟  نمف  انلق  همطاف ،  لاق  هرهزلا ؟  نمف  انلق  یلع ،  لاق  رمقلا ؟ نم  انلق  انا ، لاق  سمشلا ؟  ام 
هرهز رگا  و  دـیبلطب ، ار  هرهز  دـش ، ناهنپ  اهرظن  زا  هام  هکیتروص  رد  دـینک . بلط  ار  هاـم  درک ، بورغ  باـتفآ  رگا  و  دـیبایب ، ار  باـتفآ  ))
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. دیئوجب ار  نیدقرف )   ) هراتس ود  دش ، دیدپان 
؟ دنتسه یناسک  هچ  نیدقرف  هرهز  رمق و  سمش و  زا  دوصقم  هللا  لوسر  ای  دش  لا  ؤس 

 (. نادقرف  ) هراتس ود  نیسح  نسح و  و  تسا ،  هرهز  همطاف  و  هام ،  یلع  مباتفآ ،  نم  دومرف :
لوسر ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  هللادبع ))  نبرباج   )) زا رگید  تارابع  اب  (( ریـسلا بیبح   )) و افـصلا )) ۀـضور   )) بحاص ار  تیاور  نیا 

: دومرف (ص ) 
ای لیقف  نیدـقرفلاب ،  اودـتهاف  باغ  اذا  و  هرهزلاب ،  اودـتهاف  رمقلا  باغ  اذا  و  رمقلاب ، اودـتهاف  سمـشلا ،  تباغ  اذاـف  سمـشلاب ،  اودـتها  ))

 (( نانسحلا امه  نادقرفلاو  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهزلا  ةرهزلا ؟  نم  بلاطیبا ،  نب  یلع  رمقلا ؟ نم  انا . لاق  سمشلا ؟  نم  هللا  لوسر 
یناـعم  )) رد زین  هیلع  هللا  تـمحر  قودـص ))  . )) دـنا هدرک  لـقن   (( هللادـبع نـب  رباـج   )) زا زین  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یعمج  ار  تـیاور  نـیا 

يا مامت  رد  و  تسا ،  هدروآ  اودـتقا ))  )) هملک اودـتها ))  )) هملک ياجب  هک  توافت  نیا  اـب  تسا  دـنا  هدومن  رکذ  ار  ثیدـح  نیا  راـبخالا ))
رگیدکی زا  زگره  تسا و  هتـسویپ  مهب  نم  ترتع  اب  ادـخ  باتک   )) هلمج اب  (ص )  ربمغیپ راتفگ  تسا  لوقنم  ینـس  هعیـش و  زا  هک  تایاور 

هداعلا و قوف  رایـسب  عوضوم  بلطم ،  نیا  اب  دوخ  دـبای و  یم  همتاخ  دـنوش )) قحلم  نم  هب  رثوک )  ) ضوح راـنک  رد  اـت  دـنوش ، یمن  ادـج 
 . تسا یمهم 

 (، ص  ) مرکا لوسر  فیدر  هدش ،  تفگ  بقانم  بتارم و  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  هک  تسا  نشور  الماک  روکذم  تایاور  زا 
ربمایپ ریظن  تمصع  تیالو  رد  رگا  و  دشاب ، یم  اهنآ  دننامه  ءادتقا  و  ءادتها ، کسمت ،  ماقم  رد  تسا و  ع )   ) نیسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما 
يراک وا ، هب  تالکـشم  رد  يرـشب  ره  لـسوت  و  وا ، زا  مدرم  يوریپ  و  نتفاـی ،  تیادـه  رما  دوبن ، ع )   ) نینـسح و  ع ،)   ) یلع ص ،)   ) مرکا

تسا و هتـشاذگ  یقاب  دوخ  زا  دـعب  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  تسا  يرئاخذ  زا  یکی  (ع )  ارهز ترـضح  دوب . یم  فازگ  هدوهیب و 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد 

 (( یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم  ینا  ))
ترتع زا  نت  کی  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  و  نم ))  نادناخ  ادخ و  باتک  مراذگ ،  یم  یقاب  نیگنـس  هنزو  ود  امـش  نایم  رد  نم  ))

سمش و رون  هچ  رگا  تسا  هجردمه  هبترمه و  نیدرف  رمق و  سمش و  اب  تیالو ،  تمـصع و  رادم  رد  هک  تسا  يا  هرهز  و  (ص ،)  ربمغیپ
مدـقت و اـب   ( ) ص  ) مرکا ربماـیپ  یئوگ  و  درک ، هدـهاشم  ار  هرهز  رون  ناوت  یمن  هاـم  دیـشروخ و  دوجو  اـب  و  دراد ، هبلغ  هرهز  روـن  رب  رمق 

تسا لضفا  ءارهز  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  دیامرف  نایب  دهاوخ  یم  نیعم )  صخشم و  بیترت  اب  تایاور و  همه  رد  نت  جنپ  یماسا  رخءات 
. دوش رکذ  (ع )  ارهز ترضح  مان  لوا  هک  دوب  هتسیاش  دوبن ، نینچ  رگا  تسا و  ع )   ) نیموملاریما زا  دعب  هلصافالب  یلات و  ءارهز  ماقم  و  ، 
دنا هدوب  یئادخ  باطخ  دروم  ای  هدش  هتشون  هک  فقاوم  ریاس  رد  تنج و  رد  یسرک ،  رد  شرع ،  رد  اهنامسآ ، رد  نت ،  جنپ  ءامسا  بیترت 

 . تسا هدوب  قسن )   ) کبس نیمه  هب  بیترت و  نیمه  هب 
سپـس و  ع )   ) نینم ؤملاریما  دـعب  دـنک ، یم  رکذ  ار  شدوـخ  ماـن  ادـتبا  تسا ،  ع )   ) نت جـنپ  زا  نخـس  هک  اـج  ره  رد  (ص )  ادـخ لوـسر 
ءارهز ترضح  ماقم  هک  دوش  یم  مولعم  اذل  تسا ،  هدش  تاعارم  ءامسا  بیترت  نیا  ثیداحا  رابخا و  مامت  رد  و  ار ، ع )   ) هقیدص ترـضح 

، دـش هتفگ  هک  یبلاطم  لئاضف و  لانم و  رد  ع )   ) نت جـنپ  هچ ،  رگا  تسا ،  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  دـعب  هلـصافالب )   ) یلات و اهیلع  هللا  مالس 
هچنآ یلو  دشاب ، هتـشاد  فالتخا  مه  اب  تسا  نکمم  رگید  جاردم  بتارم و  رد  نانآ  ماقم  نیا  دوجو  اب  دنناسکی ، هجردمه و  فیدرمه ، 

ؤملاریما و  ماقم ،  نیرتیلاع  ياراد  ص )   ) مرکا لوسر  هک  تسا  نیا  درک ، هدافتـسا  ناوت  یم  ربمایپ  مالک  رد  اهنآ  یماـسا  بیترت  زا  اـققحم 
رد ماقم  نیرتالاو  بحاص  ع ،)   ) همطاف زا  سپ  ع )   ) نینـسح وا ، زا  دـعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  و  (ص ،)  ربمایپ زا  سپ  ع )   ) نینم

. دنتسه شنیرفآ  ناهج 
نیا زج  رگا  و  دشاب ، یم  رترب  رت و  لضفا  رگید  ماما  هدزای  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هک  درک  میهاوخ  تباث  زین  ار  بلطم  نیا  ام  و 
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تما يارب  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوب . یفاک  ترـضح  نآ  تیـالو  ماـقم  تاـبثا  يارب  نیمه  دوبن ، وا  ناـشرد  يرگید  تلیـضف  تبقنم ،  کـی 
. دنشاب يرشب  ياهزاین  عیمج  يوگباوج  یئادتها و .... و  یئادتقا ،  یکسمت ،  یلمع ،  یملع ،  ياه  هنیمز  رد  ناکم ،  نامزمه و  دوخ ،
يادتقم ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  هک  نانچ  رگید  ترابع  هب  تسا ،  كرتشم  میهس و  روکذم  نوئش  مامت  رد  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح 

يارب هکلب  ناناملـسم ،  ام  يارب  اهنت  هن  تسا ،  نوگنامه  زین  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  انیع  تسام ،  یلو  و  ام ، يامنهر  ام ، يداه  ام ،
 . نیرخآ نیلوا و  زا  رشب  عیمج 

مجنپ عوضوم 

کیرـش تیالو  ماقم  رد  اهیلع ، هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تسا ،  رتمهم  رگید  ياـهعوضوم  زا  هک  مجنپ  عوضوم 
اب ملـس  ای  برح و  دننامه  انیع  وا  هب  تبـسن  ینمـشد  ای  یتسود  و  ع )   ) همطاف اب  حلـص  ای  گنج و  و  تسا ،  نینـسح  و  ع )   ) نینم ؤملاریما 

 . تساهنآ هب  تبسن  ضغب  اب  بح و  و  ع ،)   ) نینسح یلع و 
: دنک یم  تیاور  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  زا  مقرا ))  نب  دیز  ))

 (( مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  نیسحلاو :  نسحلاو  ۀمطاف  یلعل و  هللا  لوسر  لاق  ))
رد دـشاب ، گنج  رد  امـش  اب  هک  یـسک  ره  اب  نم ،  دومرف : مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هب  باطخ  ص )   ) مرکا ربماـیپ  ))

(( دوب مهاوخ  افص  حلص و  رد  وا  اب  زین  نم  دیآ ، رد  یتشآ  حلص و  رد  زا  امش  اب  هک  یسک  ره  و  مگنج ، 
: دومرف یم  ترضح  نآ  هاگ  تسا  هدش  لقن  فلتخم  تارابع  اب  تیاور  نیا 

 (( مهملاس نمل  ملس  مهبراح و  نمل  برح  انا  ))
: دیامرف نینچ  رگید  عقوم  رد 

 (( متبراح نمل  برح  متملاس و  نمل  ملس  انا  ))
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

 (( متملاس نمل  ملس  متبراح و  نمل  برح  انا  ))
: دیوگ یم  يرگید  تیاور  رد  مقرا ))  نب  دیز  ))

نـسحلاو ۀـمطاف  هعم  و  بلاـطیبا ،  نب  یلع  ءاـجف  رحلا  دتـشا  یتـح  هرظتنن  نحن  هیلا و  یحوـی  ةرجحلا ،  یف  وـه  هللا و  لوـسر  لـعم  اـنک  ))
وه اـنناکم و  نحن  اـنفقو  مهاـتاف و  مهآر  هللا ،  لوسر  جرخ  اـمف  هللا .  لوسر  نورظتنی  طـئاح  لـظ  یف  اودـقف  مهیلع ،  هللا  مالـس  نیـسحلاو 
 ، مهملاس نمل  ملس  ینا  مهللا  مهبحاف ،  مهبحا  ینا  مهللا  هللا  لوسر  لاقف  رخالا ، هفرطب  کسمم  یلع  بوثلا و  فرطب  اکـسمم  هیوثب  مهلظی 

 (( تارم ثالث  کلذ  لاق  مهبراح ،  نمل  برح  و 
اوه دوش ، جراخ  قاـتا  زا  ترـضح  نآ  اـت  میدوب  یحو  ماـمتا  رظتنم  اـم  و  دـش ، لزاـن  یحو  هک  میدوب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هارمه  يزور  ))
هیاس رد  دندیسر و  هار  زا  مهیلع  هللا  مالس  نیسح  نسح و  همطاف ،  وا  هارمه  و  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  ماگنه  نآ  رد  دوب ، هدش  مرگ  تدشب 

. دیآ نوریب  هرجح  زا  لوسر  ترضح  دسر و  نایاپب  یحو  لوزن  ات  دنتسشن ، راظتنا  لاحب  يراوید 
نانآ دزن  هب  ترـضح  داتفا ، مالـسلا  مهلیع  نینـسح  همطاف و  یلع و  رب  شکرابم  رظن  دـیدرگ ، جراخ  قاطا  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  یتقو 
اهنآ رـس  يالاب  رب  ار  شدوخ  يدابع )   ) سابل ص )   ) لوسر ترـضح  هک  میدـید  میدوب ،  هداتـسیا  دوخ  ياجب  هک  یلاـح  رد  اـم  و  دـنتفر ،

هاگنآ تشاد .  ياج  ابع  ریز  رد  هک  دوب  یلع  تسد  رد  شرگید  فرط  و  دوب ، هتفرگ  ابع  فرط  کی  زا  شکراـبم  تسد  اـب  درک ، ناـیباس 
: دومرف نینچ  ربمایپ 

حلـص و رد  نم  دشاب ، افـص  حلـص و  رد  نانیا  اب  هک  سک  ره  اب  اهلاراب ، رادب ، ناشتـسود  زین  وت  سپ  مراد  یم  تسود  ار  نانیا  نم  ایادـخ ،
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. دومن رارکت  راب  هس  ار  تاملک  نیا  و  دوب ، مهاوخ  گنج  رد  وا  اب  زین  نم  دگنجب  نت  راهچ  نیا  اب  هک  سک  ره  متسه و  یتشآ 
ساسج  (( - )) حیباصم  )) رد يزیربت ))  بیطخ   (( - )) حیباصم  )) رد يوغب ))   ((- )) كردتـسم  )) رد مکاح ))   )) ار فیرـش  ثیدح  نیا 

رد ریثا )) نبا   (( - )) یبقعلا ریاخذ   )) رد  (( يربط نیدـلا  بحم   (( - )) هیاهن  )) و هیادـب ))   )) رد ریثک )) نبا   (( - )) تاـیآ ماـکحا   )) رد (( 
 (( غابص نبا   (( - )) ننس  )) رد هماج ))  نیا   (( - )) ماش خیرات   )) رد رکاسع )) نبا   (( - )) حیحص عماج   )) رد يذمرت ))   ((، )) هباغلادسا ))

. دنا هدرک  لقن  ینس  هعیش و  ءاملع  زا  رگید  یعمج  و  مجعم ،))   )) رد یناربط ))   (( - )) لوصف  )) رد
: دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  رکبوبا ))  )) زا حرش  نیا  هب  يرگید  تیاور 

رــشعم لاـق :  و  نیــسحلاو ،  نـسحلاو ،  ۀـمطاف و  و  یلع ،  ۀـیمخلا  یف  هـیبرع و  سوـق  یلع  یکتم  وـه  ۀـمیخ و  مـیخ  هللا  لوـسر  تـیار  ))
الو دـلوملا ، بیط  دـجلا  دعیـس  الا  مهبحی  ال  مهالاو ،  نمل  یلو  مهبراح ،  نمل  برح  و  همیخلا ،  لـها  ملاـس  نمل  ملـس  اـنا  نیـسملسملا ، 

 (( ةدالولا يدر  دجلا  یقش  الا  مهضغبی 
 (، ع  ) یلع همیخ  نآ  رد  مدـید .  هتـسشن  دوب  هدرک  هیکت  یبرع  نامک  کی  رب  هک  یلاح  رد  شا ،  همیخ  رد  ار  ص )   ) مرکا ربماـیپ  يزور  ))

یسک ره  دینادب ، ناناملسم  يا  تفگ :  دومرف و  نیرـضاح  هبور  ترـضح  نآ  دنتـشاد ، روضح  زین  ع )   ) نیـسح و  ع )   ) نسح ع ،)   ) همطاف
مهاوخ گنج  رد  وا  اب  مه  نم  دزیخ ، گنج  هب  نانیا  اب  سک  ره  و  متسه ،  یتشآ  ملس و  رد  وا  اب  زین  نم  دشاب  افص  حلص و  رد  نانیا  اب  هک 
دوجوب هزیکاپ  یناماد  زا  هک  یتخبدب  صخش  نآ  رگم  ناشدراد  یمن  تسود  درادب ، تسود  ار  نانیا  هک  متـسه  یـسک  رادتـسود  نم  دوب ،

زین يربط ))  ظفاح   )) ار تیاور  نیا  دشاب . هدش  هدیئاز  ینماد  هدولآ  زا  هک  یتخبدب  صخـش  نآ  رگم  ناشدراد  یمن  نمـشد  تسا و  هدمآ 
 . تسا هدرک  رکذ   (( هرظنلا ضایر   )) رد

: دیوگ یم  حیبص ))  ))
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخف  ۀیحان ،  اوساجف  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطاف  یلع و  ءاجف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  بابب  تنک 

 . مکملاس نمل  ملس  مکبراح ،  نمل  برح  انا  لاق :  هب و  مهللجف  يربیخ  ءاسک  هیلع  و  ریخ -  یلع  مکنا  لاقف :  انیلا 
دندیسر و هار  زا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  هک  میدوب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  رب  ص )   ) مرکا ربمایپ  راظتنا  رد  يزور  ))

يرابغ سپـس  و  دـیتسه ، ریخ  رد  هتـسویپ  امـش  دومرف : اهنآ  هب  باطخ  دـیدرگ  جراخ  هناخ  زا  ادـخ  لوسر  هک  یتفو  دنتـسشن ، يراـنک  رد 
: دومرف درک و  نابیاس  نانآ  رس  رب  ار  شدوخ  يربیخ 

 (( مشاب یم  یتشآ  ملس و  رد  زین  نم  دشاب  افص  حلص و  رد  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  و  متسه ،  گنج  رد  دگنجب ، امش  اب  یسک  ره  اب  نم ، 
 (( هباغلادـسا  )) رد ریثا )) نبا   (( )) عمجم  )) رد یمثیه ))   (( - )) ماکحالا تایآ   )) رد و  ساسح ))  طـساو   )) رد يربط ))   )) ار تیاور  نیا 

: دیوگ یم  هریرهوبا ))  . )) دنا هدرک  لقن  نادنمشناد  زا  رگید  يا  هدع  و  هباصا - ))   )) رد رجح )) نبا  - ))
 (( مکملاس نمل  ملس  مکبراح و  نمل  برح  انا  لاقف :  نیسحلاو  نسحلاو ،  همطاف ،  یلع ،  یلا  یبنلا  رظن  ))
: دومرف سپس  دنکفا و  مالسلا  مهیلع  نیسح  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  يوس  هب  رظن  ص )   ) مرکا ربمایپ  ))

 .(( متسه افص  حلص و  رد  ین  نم  دشاب ، یتشآ  ملس و  رد  امش  اب  هک  یسک  ره  اب  و  مزیتس ،  رد  دگنجب  امش  هب  یسک  ره  اب  نم 
(( - دمحا دنـسم   )) رد هلبانح ))  ماما  (( - )) دادغب خیرات   )) رد يدادغب ))  بیطخ   (( - )) كردتـسم رد  مکاح  : )) ار فیرـش  ثیدـح  نیا 

نادنمـشناد زا  يا  هدـع  نینچمه  دـنا . هدروآ  عمجم ))   )) رد یناربط ))   (( - )) خـیرات  )) رد رکاسع )) نبا   (( - )) عمجم  )) رد یمثیه ))  ))
. دنا هدومن  تیاور  ار  نآ  هعیش 

لاـح رد  هک  يرـشب  تساد :  هجوت  دـیاب  تسا و  یـسررب  تقد و  لـمات ،  ياـج  رایـسب  دـش  رکذ  مجنپ  عوضوم  ناونع  تحت  هک  یتاـیاور 
شلاح راوطا و  عیمج  رد  هصالخ  شطاشن و  رورـس و  نامز  رد  شیراـتفرگ ،  جـنر و  عقوم  رد  شحرف ،  طاـسبنا و  ماـگنه  رد  شبـضغ ، 

وا هب  تبحم  و  دنشاب ، وا  ربارب  رد  تعاطا  میلـست و  عوضخ  هب  فظوم  رـشب  دارفا  مامت  و  دشاب ، مدرم  همه  يادتقم  عاطم و  رایتخا ، بحاص 
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ادـخ لوسر  اب  یتشآ  ملـس و  وا ، اب  حلـص  و  ربمایپ ، زا  تعاط  وا  زا  تعاطا  و  ادـخ ، لوسر  اب  تموصخ  وا  اب  ینمـشد  و  ربماـیپ ، اـب  یتسود 
رد هک  يدرف  رگید  ترابع  هب  و  دوش ، یمن  يراج  وا  هراـبرد  ماـکحا  نیا  زگره  دـشابن ، ربماـیپ  فیدرمه  تافـص  رد  رگا  اـقیقحت  دـشاب ،

زگره هک  دشاب  يروط  يرشب  نوئش  تالاح و  عیمج  رد  هصالخ  و  یناسفن ،  تافـص  رد  یقالخالا ،  مراکم  لئاضف و  رد  یناسنا ،  تاکلم 
، دنـشاب وا  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  تعاطا و  هب  رومءام  شلوسر )  ادـخ و  نامرف  هب   ) مدرم همه  و  دـنزن ، رـس  وا  زا  یفالخ  نیرتوکچوک 

. دشابن ص )   ) مرکا ربمغیپ  ياتمه  فیدرمه و  تافص  رد  هک  تسین  لوقعم 
زج و  دوشن ، رداص  وا  زا  ادـخ  هزاجا  نامرف و  هب  زج  دروم ، چـیه  رد  ینوکـس ،  یتکرح ،  یفرح ،  يا ،  هملک  زگره  هک  یناـسنا  نآ  یلب ، 
رما هب  دـیقم  دـهعتم و  دودـحم و  شتالاح ،  مامت  رد  رادرک و  راتفگ و  رد  هتـسویپ  و  درادـن ، رب  یمدـق  راگدرورپ  ياضر  تبحم و  هار  رد 

هب شدوخ  اب  زیتس  ار  وا  اب  گنج  دنادب و  شدوخ  اب  یتشآ  ملـس و  ار ، وا  اب  حلـص  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هتـسیاش  وا  اهنت  دشاب  ادـخ 
دیاب انیقی  ینابر ،  تافص  همهنآ  و  یناسنا ،  كاپ  سفن  نآ  بحاص  اهیلع ، هللا  مالس  ءارهز  همطاف  هک  تسا  نشور  الماک  و  دروآ ، باسح 

. دشاب نینسح  یلع و  مرکا ،  ربمایپ  اب  ناسکی  هجردمه و  فیدرمه و  تیالو ،  نوئش  رد 

مشش عوضوم 

یلئاضف نآ  ریظن  ابیرقت  مالسلا ،  مهیلع  نینسح  نینوملاریما و  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  (ع )  ارهز ترضح  كرتشم  بقانم  زا  مشش  عوضوم 
. دش نایب  مجنپ  عوضوم  رد  هک  تس 

: دنک یم  تیاور  سابع ))  نبا  ))
نا ملعت  کنا  مهللا  لاـقف :  نیـسحلاو .  نسحلاو ،  ۀـمطاف ،  و  یلع ،  هدـنع  و  موی ،  تاذ  اـسلاج  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  ))
نم نعا  مهاداـع و  نم  داـع  و  مهـالاو ،  نم  لاو  و  مهـضغبا ،  نم  ضغبا  و  مهبحا ،  نم  ببحاـف  یلع ،  ساـنلا  مرکا  و  یتیب ،  لـها  ءـالوه 

 (( کنم سدقلا  حورب  مهدیا  و  بنذ ،  لک  نم  نیموصعم  شند ،  لک  نیرهطم م  مهلعجا  مهناعا و 
نایم رد  ترضح  نآ  ياعد  دنتشاد  روضح  زین  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ،  یلع ،  دندوب و  هتـسشن  ص )   ) مرکا ربمایپ  يزور  ))

تـسود ار  ناشناتـسود  نابحم و  سپ  دننم ، دزن  مدرم  نیرتزیزع  و  نم ،  نادناخ  نانیا  هک  یناد  یم  بوخ  وت  اهالراب ، دوب : نینچ  عمج  نآ 
رانک و رب  ناهانگ  عیمج  زا  رادـب ، اربم  كاپ و  اهیکاپان  عیمج  زا  ار  نانیا  امنب ، تناها  ار  ناـشنارای  و  اـمرف ، ینمـشد  ناشنانمـشد  اـب  رادـب ،

(( امرف ناشدییءات  سدقلا  حوراب  دوخ  بناج  زا  و  رادهاگن ، ظوفحم  نوصم و 
حور زا  ریغ  دنارد  یحور  ع )   ) نیموصعم دیامرف : یم  هک  تسا  هدش  لقن  فلتخم  دراوم  رد  مهیلع  هللا  مالس  راهطا  همئا  زا  رایـسب  تایاور 

 . تسین فیدرمه  دنمان ، یم  سدقلا )  حور  ار  نآ  رابخا  عیمج  رد  هک   ) حور نیا  نتشاد  رد  یناسنا  چیه  هک  رشب ، مومع 
نتشاد اب  هک  تسا  یسدق  حور  نامه  نیا  تسا .  تیالو  بحاص  ص )   ) مرکا ربمایپ  نآ ،  هیاس  رد  هک  تسا  یحور  نامه  سدقلا ،  حور 

هب هک  تسا  حور  نامه  نیا  دنراد ، تیالو  مدرم  همه  رب  مالسلا  مهیلع  نیسح  دالوا  زا  رگید  ناماما  و  نینـسح ،  هیلع ،  هللا  مالـس  یلع  نآ 
. دشاب یم  هللا ))  ۀیلو   )) مه ترضح  نآ  حور ،  نیا  نتشاد  اب  و  تسا ،  نآ  هدنراد  زین  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  مرکا  ربمایپ  دییءات 

: دهد یم  همادا  نینچ  ص )   ) مرکا ربمغیپ  لوق  زا  ار  تیاور  سابع ))  نبا  ))
ۀمایقلا موی  تلبقا  دـق  ۀـمطاف ،  یتنبا  یلا  رظنا  یناک  و  ۀـنجلا ،  یلا  نینموملا  دـتاق  تناو  يدـعب ،  اهیلع  یتفیلخ  یتما و  ماما  تنا  یلع  ای  ))

اهفلخ نع  و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اهیدـی  نیب  و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اهراسی  نع  و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اـهنیمی  نع  رون ، نم  بیجن  یلع 
ةدیـسلا اهناو  ۀنجلا ،  یلا  یتما  تانموم  دوقـسن  ۀمطاف  ۀنجلا و  یلا  نینموملا  دئاق  تنا  ۀنجلا ،  یلا  یتما  تانموم  دوقت  کلم ،  فلا  نوعبس 

نم نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  یهف  ۀمطاف ،  یتنبا  اماف  نارمع  تنب  میرم  کلذ  لاقف :  اهملاع ؟ ءاسن  ةدیـس  یها   ، هللا لوسر  ای  لیقف  نیملاعلا  ءاسن 
ۀکئالملا هب  تدان  امب  اهنودانی  و  نیبرقملا ،  ۀکئالملا  نم -  کلم  فلا  نوعبس  اهیلع  ملـسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهنا  و  نیرخالا ،  نیلوالا و 
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ۀمطاف نا  یلع  ای  لاقف :  یلع  یلا  تفتلا  مث  نیملاعلا ))  ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هلا  نا   : )) ۀـمطاف اـی  نولوقیف :  میرم 
اهیلا نسحاف  یتیب ،  لها  نم  ینقحلی  نم  لوا  اهنا  و  اهرـس ، ام  ینرـسی  اهءاسا و  ام  ینووسی  يداوف ،  ةرمث  و  ینیع ،  رون  یهو  ینم .  ۀعـضب 

مهبراـح و نمل  برح  و  مهملاـس ،  نمل  ملـسو  مهـضغلا ،  نمل  ضغبم  و  مهبحا ،  نمل  بـحم  ینا  كدهـشا  ینا  مـهللا  لاـقف :  يدـعب ... 
 (( مهالاو نمل  یلو  و  مهاداع ،  نملودع 

رد نونکا  یئوگ  و  یتشهب ،  يوس  هب  نامیا  لـها  ورـشیپ  مدقـشیپ و  وت  ینم ،  تما  ربهر  ماـما و  و  نم ،  نیـشناج  نم ،  زا  دـعب  یلع ،  اـی  ))
بناـج زا  کـلم  رازه  داـتفه  هک  یلاـح  رد  تسا ،  رون  زا  يرتش  رب  راوس  تماـیق  زور  رد  همطاـف  مرتخد  هک  منیب  یم  تسا و  مسجم  مرظن 

ؤم ياهنز  ماگـشیپ  وا  دننک . یم  شیهارمه  وا  رـس  تشپ  زا  رازه  داتفه  يور و  شیپ  زا  رازه  داتفه  وا ، پچ  فرط  زا  رازه  داتفه  تسار ، 
تما نامیا  اب  نانز  رالاس  همطاف  مرتخد  و  ینم ،  یتما  نم  ؤم  نادرم  ياوشیپ  وت  یلعای ،  دنور ، یم  تشهب  يوس  هب  شهارمه  هک  تسا  نم 

 . تسا ناهج  ناوناب  يوناب  وا  هکیتسردب  تسا ،  تشهب  يوس  هب  نانآ  ربهر  نم و 
: دومرف ربمایپ  شدوخ ؟  نامز  رد  ناوناب  يوناب  ایآ  هللا ،  لوسر  ای  دش  ضرع 

تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ملاع  ياهنز  رورـس  ناهج و  ناوناب  يوناب  همطاف  مرتخد  یلو  دوب ، نامرع  تنب  میرم  شدوخ  نامز  رد  نانز  هدیس 
.

ای دننک  یم  ادن  و  دنتسرف ، یم  دورد  مالس و  وا  رب  برقم  هتشرف  رازه  داتفه  دتـسیا ، یم  تدابع  بارحم  رد  هک  هاگنآ  هک  تسا  همطاف  نیا 
مرکا لوسر  هاگنآ  دـینادرگ . هزنم  كاپ و  اهیگدولآ  همه  زا  ارت  و  درک ، باختنا  ملاع  ياهنز  عیمج  ناـیم  زا  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  همطاـف ، 

: دومرف درک و  ع )   ) یلع يوس  هب  ور  (ص ) 
ار (ع )  ءارهز هچنآ  نم ،  بلق  هوـیم  و  نم ،  مشچ  روـن  تسوا  تسا ،  نـم  ناـج  نـت و  زا  يا  هراـپ  ع ،)   ) همطاـف هکیتسردـب  ع ،)   ) یلع اـی 

نم نادناخ  زا  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دیامن ، یم  دنسرخ  داش و  مه  ارم  دنک ، رورسم  ار  وا  هچنآ  و  تسا ،  دنسپان  زین  ارم  دیآ ، دنسپان 
: دـندومن اـعد  نینچ  نیا  ص )   ) مرکا ربماـیپ  سپـس  نک ،  یکین  وا  هب  یناوـت  اـت  نم ،  زا  دـعب  ع ،)   ) یلع اـی  تسوـیپ ،  دـهاوخ  نم  هب  هک 

نانیا اب  هک  ار  یصخش  مراد  یم  نمشد  درادب و  تسود  ار  نانیا  هک  ار  یسک  نآ  مراد  یم  تسود  هک  مریگ ،  یم  هاوگ  ار  وت  نم  اهالراب ،
، دیآ رد  یتشآ  حلـص و  رد  زا  نانیا  اب  يدرف  ره  و  مزیتس ،  رد  وا  اب  زین  نم  دشاب  گنج  رد  نت  رهچ  نیا  اب  هک  یـسک  ره  اب  دـنک ، ینمـشد 

.(( دوب مهاوخ  افص  ملس و  رد  وا  اب  مه  نم 
يربک تیالو  بحاص  نیقی  روط  هب  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  روکذم ، هفیرـش  تیاور  نتفرگ  رظن  رد  اب  مینک ،  یم  رارکت  رگید  راب 

ار ع )   ) همطاف هچنآ  دشاب و  ربمایپ  هب  تبـسن  تبحم  ای  تاودـع و  دـننامه  وا  اب  یتسود  ای  ینمـشد و  هک  تسین ،  لوقعم  زگره  اریز  تسا 
. دشابن تیالو  ماقم  بحاص  وا  یلو  دیامن ، دش  ای  نوزحم و  زین  ار  ص )   ) لوسر ترضح  دنادرگ ، یم  رورسم  ای  نیگمغ و 

یمن نینسح  شدنزرف  ود  رسمه و  ردپ و  فیدر  شتالاح  عیمج  رد  و  تمـصع ،  رد  تیالو ،  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  رگا  و 
، دیوگ یمن  هدوهیب  فازگ و  باسح و  یب  نخـس  هک  (ص )  ادخ لوسر  درک . یمن  نایب  ار  روکذم  بلاطم  ص )   ) مرکا ربمایپ  زگره  دوب ،
ار ادـخ  هک  یماقم  رد  مهنآ  تسا ،  یهلا  یحو  دـیوگ  یم  هچنآ  تسا ،  یحوی ))  یحوالاوه  نا  يوهلا ،  نع  قطنی  اـم   )) شراـتفگ ماـمت 

. دهد یم  رارق  دوخ  نانخس  دهاش 
هک نانچ  دریگ ، یم  هاوگ  شیوخ  راتفگ  ار  ادخ  هک  تسا ،  لئاضف  بتارم و  نیا  غالبا  هب  رومءام  ادخ  بناج  زا  ص )   ) مرکا ربمایپ  یئوگ 

دـسرپ و یم  و  دـهاوخ ، یم  فارتعا  رارقا و  زین  مدرم  زا  و  تسا ،  هداد  رارق  دـهاش  ددـعتم  فقاوم  رد  شتلاسر ،  غالبا  توبن و  ماـجنا  رد 
سپـس و  مداد ،؟  ماجنا  ار  مدوخ  تلاسر  ایآ  دـیامرف  یم  لا  ؤس  تغلب ))  یلب  تغلب ،؟  له  : )) )) دـشاب یم  نانآ  حیرـص  باوج  راتـساوخ 

دهاش ار  ادخ  هیلع ،  هللا  مالـس  یلع  نینم  ؤملاریما  تیالو  غالبا  ماگنه  مخریدـغ  رد  هک  هنوگ  نامه  يدرک .  غالبا  یلب  دونـش : یم  باوج 
سدـقم دوـجو  هک  دـسر  یم  رظن  هـب  نـینچ  شاـب ...  دـهاش  اـهلاراب  دهـشا ... مـهللا  دـهاوخ ... یم  رارقا  فارتـعا و  مدرم ،  زا  دریگ و  یم 
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دروم هراومه  هک  دنک  یم  ساسحا  یئوگ  و  دـناد ، یم  زین  مالـساهیلع  همطاف  تیالو  غالبا  رومءام  لوئـسم و  ار  دوخ  هتـسویپ  (ص )  ربمایپ
رد ررکم ، روط  هب  ترضح  نآ  اذل  هن ،  ای  يدرک  غالبا  ار  (ع )  ارهز تیالو  ایآ  هک  تسا  یلاعت  كرابت  قح  ترـضح  تساوخزاب  لا و  ؤس 

دهاش اهالراب ، هک  دریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  اهراب  وا ، یتیالو  نوئش  حیرشت  اهیلع و  هللا  مالس  همطاف  لئاضف  ندرمـشرب  نمـض  شیوخ  راتفگ 
...؟  مدرک ادا  یبوخب  ار  بلطم  قح  مدناسر ؟  ار  ماغیپ  ایآ  مدرک ؟  غالبا  ار  (ع )  ارهز تیالو  ایآ  شاب 

 ( ع  ) یلع هب  باطخ  شنانخـس  زا  یتمـسق  رد  ص )   ) لوسر ترـضح  هک  تسا  نیا  تفرگ  روکذم  تیاور  زا  ناوت  یم  هک  يرگید  هجیتن 
: دیامرف یم  نینچ 

اهیلا نسحاف  یتیب ...  لها  نم  یفحلی  نم  لوا  اهنآ 
. دش دهاوخ  قحلم  نم  هب  نم  نادناخ  زا  هک  یسک  لوا  یلع  ای  ینعی 

نینم ؤملاریما  دـصق  مینیب  یم  اذـل  نک ...  يرادـهگن  ار  تلاسر  هعیدو  نیا  و  اـمنب .... یکین  وا  هب  یناوت  اـت  سپ  تسا ،  ع )   ) همطاـف رتخد 
يارهز رطاخ  شیاسآ  تیاضر و  لیـصحت  هجیتن  رد  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  شهاوخ  ندروآرب  شتالاح  مامت  رد  هشیمه و  اـهیلع  هللا  مـالس 
همطاـف هک  رظن  نیا  زا  رتشیب  هکلب  تسا ،  (ص )  ادـخ لوسر  یمارگ  رتـخد  وا  ماـقمالاو  رـسمه  هک  تهج  نیا  زا  اـهنت  هن  هتبلا  تسا ،  رهطا 

زین (ع )  ارهز ترضح  الباقتم  و  دناد ، یم  دهعتم  لوئـسم و  فظوم و  وا  هب  تتبـسن  ار  دوخ  ع )   ) یلع تسا و  هللا ))  ۀیلو   )) اهیلع هللا  مالس 
دوجو ود  نیا  دـشاب و  یم  اراد  یلتعا  دـح  هب  ار  تیلوئـسم  هفیظو و  ساسحا  نیمه  اـنیع  تسا ،  هللا ))  یلو   )) هک نینم  ؤملاریما  هب  تبـسن 

. دنا هدرب  راک  هب  ار  ششوک  یعس و  لامک  رگید  نآ  تیصخش  تاعارم  يرادهگن و  ظفح و  رد  کی  ره  سدقم ، 
رد اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  تدـهاجم  عافد و  تالاح  هک  دوش  یم  نشور  دریگ ، رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  تقد  هب  بلطم  نیا  رگا  نکیل 
زا عافد  يرادهاگن و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رگا  اقیقحت  و  تسا ،  هداعلا  قوف  رایـسب  ریظن و  یب  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  تنایـص  ظفح و 

رترب رتهب و  يراتفر  زگره  تسا ،)  هدومرف  شرافس  هک   ) درک یم  شرافس  مالس  اهیلع  ارهز  هب  ادک  ؤم  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  تیالو  میرح 
. دوبن ریذپ  ناکما  مالساهیلع  همطاف  شور  زا 

هللا مالس  ارهز  دوب ، ریظن  یب  ع )   ) نینم ؤملاریما  مظعالا  هللا  یلو  نوئش  يرادهگن  تبقارم و  رد  وا  راثیا  يراکادف و  و  یگتشذگ ،  دوخ  زا 
رد هتسویپ  مالسلا و  هیلع  یلع  تمرح  ظفح  فورصم  وا  يالاو  تمه  هراومه  دوب و  هدرک  شومارف  الماک  ار  دوخ  دوجو  هار  نیا  رد  اهیلع 

لماک تفرعم  تریـصب و  ریظن و  یب  هجوت  نیمه  دوب و  تیالو  عینم  ماقم  ربارب  رد  دوخ  یمالـسا  دـهعت  ماجنا  نسح  تبقارم و  لاـمک  رکف 
. دشاب یم  ترضح  نآ  دوخ  یهلا ))  ۀیلو   )) یلاع هبترم  رگناشن  شماقم  یلاع  رسمه  تیالو  نوئش  هب  تبسن  ع )   ) همطاف

متفه عوضوم 

هللا مالس  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تبسن  ندوب  نکر  ماقم  رد  ص )   ) مرکا لوسر  اب  تساهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ندوب  كرتشم  متفه  عوضوم 
 . هیلع

: دومرف ع )   ) یلع هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  دنک ، یم  تیاور  نینچ  هللادبع  نبرباج 
لـص  )) )) یبنلا تام  املف  کیلع ،  یتفیلخ  هللا  و  كانکر ،  دهنی  نا  لبق  نم  ایندلا  نم  یتناحیرب  کیـصوا  نیتناحیرلا ،  ابا  کیلع  مالـس  ))

 (( هللا لوسر  لاق  يذلا  یناثلا  نکرلا  اذه  لاق  ۀمطاف  تتام  املف  هللا .  لوسر  لاق  نیذلا  نینکرلا  دحا  اذه  یلع  لاق  هلا )  هیلع و  هللا 
، دورب نیب  زا  وت  نکر  ود  ره  هک  نآ  زا  لبق  منک ،  یم  شرافـس  وت  هب  ار  ود  نآ  تظفاحم  یلع  ای  نم ،  هناحیر  ود  ردـپ  يا  وت ، رب  مالـس  ))

 (( تسوت هدنرادهگن  وا  هک  مراپس  یم  ادخب  ار 
: دهد یم  همادا  نینچ  ار  تیاور  هللادبع ))  نبرباج  ))

مدهنم کنیا  و  دومرف : یم  ادـخ  لوسر  هک  نم ،  نکر  ود  نآ  زا  یکی  دوب  نیا  دومرف : نینم  ؤملاریما  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ))
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: دومرف ع )   ) یلع تسبورف ،  ناهج  زا  مشچ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هک  یماگنه  و  دیدرگ ،
لقن حرـش  نیا  هب  ءاـملع  زا  يا  هدـع  ار  ثیدـح  نیا  مداد ))  تسد  زا  زورما  ص ،)   ) مرکا ربماـیپ  لوقب  هک  یمود  نکر  ناـمه  دوـب  نیا  ))

: دنا هدرک 
 (( ضایر  )) رد يربط ))  نیدلا  بحم  ظفاح   ((- )) ماش خـیرات   )) رد درک )) اسع  نبا  ظفاح ، (( - )) ءایلوالا ۀـیلح   )) رد میعنوبا ))  ظفاح  ))

رد يزوجلا ))  نبا  طبـس  رفظملاوبا   (( - )) هیافک  )) رد یعفاش ))  یجنگ  ظفاح   (( - )) هلبانح ماما  لبنح  نبدـمحا  ماـما  (( - )) ریاـخذ  )) و
 . نیققحم نادنمشناد و  زا  رگید  یعمج  و  ریبک )) عماج   )) رد یطویس ))  ظفاح   (( - )) هرکذت ))

تقیقح و  تسیچ ؟  تینکر ))   )) نیا زا  دارم  ایآ  هک  مینک  یسررب  اقیقد  ار  مالـسلا  هلع  یلع  هب  ندوب  نکر  عوضوم  تسا ،  مزال  اجنیا  رد 
. دشاب یم  هنوگچ  تسا  یگرزب  الاو و  رایسب  ماقم  هک  يونعم  هبتر  نیا 

بیترت نامه  هب  هنوگ و  نامه  هب  انیع  دوش  روصت  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناشرد  هک  یئانعم  ره  ماقم ،  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ 
دننامه لثم و  تینکر ))   )) ماقم رد  مالـس  اهیلع  ارهز  ترـضح  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ،  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  ناشرد 

. دشاب یم  (ص )  ادخ لوسر  اب  ربارب  کیرش و  اتمه و  تبقنم  نیا  رد  و  ص ،)   ) مرکا ربمایپ 
و ع ،)   ) یلع هناشاک  هناخ و  يونابدک  هداوناخ و  روما  هدـننک  هرادا  مالـس ،  اهیلع  همطاف  هک  تسین  نیا  ندوب ،  یلع  نکر  زا  دـصقم  انیقی 
تسا و نیا  مهم  تسا .  ناملسم  نز  ره  یمتح  فیاظو  زا  اهنیا  هک  اریز  تسوا ،  نادناخ  وا و  شخب  شیاسآ  یناگدنز و  خرچ  هدننادرگ 

 . هیآ دوجو  اب  هک  تساجنیا  (ع )  رهطا يارهز  تمظع  زمر 
(( ءاسنلا یلع  نوماوق  لاجرلا  ))

 ( ع  ) هقیدص ترـضح  یئانثتـسا ،  دروم  کی  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیامن ، یم  نیعم  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  نانز  نادرم و  یلک  عضوم  هک 
... ار شدوخ  هک  هنوگنامه  هب  دناوخ ، یم  ع )   ) یلع نکر  ار 

نامه هب  زین  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دوش ، یم  بوسحم  ع )   ) یلع نکر  هک  یتیفیک  وحن و  ره  هب  و  دافم ، ینعم و  ره  هب  (ص )  ادـخ لوسر 
 . تسا تبقنم  نیا  رد  رگید ، ياتمه  يواسم و  نکر  عضو ،  نامه  هب  و  قسن ،  نامه  هب  بیترت ، 

هک تسا  تیـالو  نوئـش  زا  و  دریگ ، یم  همـشچرس  تیـالو  خـماش  ماـقم  زا  ع ))   ) یلع هب  ندوب  نکر   )) نیا هک  تفگ  ناوت  یم  اـجنیا  رد 
زین اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هکنیا  رگم  تسین ،  ریذپ  ناکما  عوضوم  نیا  و  دشاب ، یم  رگید  رفن  ود  نکر  سدقم ،  دوجو  هس  نآ  زا  کیره 

 ، تیالو نکر  (ص )  ادـخ لوسر  هک  نانچ  ینعی  دـشاب ، هدوب  ع )   ) یلع و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اـب  ربارب  دـننامه و  اـتمه و  تیـالو  ماـقم  رد 
، ربارب کیرش ،  نوئش  نیا  رد  زین  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تسا ،  هداد  رارق  توبن  رجا  ارنآ  ادخ  هک  تسا  یتدوم  لصا  و  مالسا ،  ساسا 

: دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  تبسانم  نیمه  هب  تسا و  وا  ياتمه  و 
(( وفک ۀمطافل  ناک  ام  بلاط ،  یبا  نب  یلع  هللا  قلخی  ملول  ))

باطخ ترـضح  نآ  يرگید  تیاور  رد  تشادن ))  ملاع  رد  يریظن  هیبش و  ع )   ) همطاف دیرفآ ، یمن  ار  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  ادـخ  رگا  ))
: دیامرف یم  ع )   ) یلع هب 

 (( ضرالا هجو  یلع  وفک  همطافل  ناک  امل  یلع  ای  كالول  ))
تایاور نیا  رد  هک  وفک ))  )) زا ص )   ) مرکا ربمایپ  دوصقم  دوبن )) يریظن  دننامه و  نیمز  يور  رب  ار  همطاف  يدوبن ،  وت  رگا  ع )   ) یلع ای  ))

؟  تسیچ تسا ،  هدرب  راکب  (ع )  ارهز ترضح  ناشرد  رگید ، ثیداحا  و 
وفک و دوصقم ، هکلب  هن ،  نیقی  روطب  تسا ؟  يرهاظ  تقلخ  رد  اتمه  ای  ینغ ،  رقف و  رد  دـننامه  لام ،  رد  وفک  ترـضح ،  نآ  روظنم  اـیآ 

 . تسا لئاضف  تافص و  و  تیالو ،  ماقم  رد  دننامه 
 . تسا نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوخ  هک  هنوگنامه  تسا ،  ع )   ) یلع ياتمه  تیالو  نوئش  رد  مالساهیلع  همطاف  یلب ، 
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هب و  تسا ،  ناسنا  فرـش  تقیقح و  نکر  و  نایب ،  قطنم و  نکر  دیحوت ، نکر  مالـسا ،  نکر  نامیا ،  نکر  (ص ،)  ادـخ لوسر  هک  نانچ 
. دنداینب هیاپ و  لصا و  ساسا و  نکر و  زین  راهطا  همئا  و  (ع )  ارهز ترضح  موهفم ،  ینعم و  نامه 

 : مینک یم  باطخ  نینچ  ندوب )  نکر   ) ناونع هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ثعبم ،  ترایز  رد 
(( ءایفصالا دامع  ءایلوالا و  نکر  یفوالا و  کنیما  كدبع و  یلع  لصو  ))

ترـضح (ص )  ربمغیپ شیامرفب  شهاگ  هیکت  نکر و  دـشاب ، یم  ءایفـصا  ءایلوا و  عیمج  هاگ  هیکت  نوتـس و  هیاـپ  نکر و  هک  ع )   ) یلع ))
 . تساهیلع هللا  مالس  هقیدص 

هللادبعابا ترضح  ثراو  ترایز  رد  تسا و  هدش  هدیمان  ایفـصالا  نکر  ءایـصوالا و  دیـس  ع )   ) نینم ؤملاریما  ترـضح  مشـش ،  ترایز  رد 
 : میراد یم  هضرع  نینچ  ع )   ) نیسحلا

 (( نینموملا ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا  ))
 : نابرق رطف و  دیع  ترایز  رد  و 

 (( نینم ؤملا  لقعم  نیملسملا و  ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا  ))
 : مالسلا هیلع  نیسح  نیعبرا  ترایز  رد  و 

 (( نینم ؤملا  لقعم  و  نیملسملا ،  ناکرا  نیدلا و  مئاعد  نم  کنا  دهشا  ))
 : هریبک هعماج  ترایز  رد  و 

 (( نامیالا باوبا  و  دالبلا ، ناکرا  و  دابعلا ، ۀساسر  ))
ع  ) نیموصعم ریاس  يارب  تسا  نکر  نانآ  زا  کی  ره  و  دنمالـسا ، نامیا و  دیحوت و  ناکرا  یگمه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ  يرآ ، 

هللا مالس  نینم  ؤملاریما  يارب  تسا  نکر  ص ،)   ) مرکا لوسر  ياتمه  دننامه و  ریظن و  ماقم ،  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  و  (، 
: دنا هدومرف  یحضاو  نشور و  نایب  هنیمز  نیا  رد  ع )   ) قداص ترضح  هیلع 

 (( هنود نمف  مدآ  ضرالا ،  هجو  یلع  وفک  ۀمطافل  نکی  مل  نینم ،  ؤملاریما  قلخ  لجوزع  هللا  نا  الول  ))
تـشادن دوجو  یئاتمه  ریظن و  نیمز  يور  رب  ار  ع )   ) همطاف نیرخآ  نیلوا و  زا  دـیرفآ ، یمن  ار  ع )   ) نینم ؤملاریما  لجوزع  يادـخ  رگا  ))

((
. دننامیا دیحوت و  ناکرا  زا  ود  ره  تراهط و  تمصع و  ماقم  ياراد  ود  ره  تیالو ،  بحاص  ود  ره  ع ،)   ) همطاف و  ع )   ) یلع

: دیامرف یم  يرگید  ترابع  هب  مشش  ماما 
 (( هنود نمف  مدا  ضرالا ،  هجو  یلع  همایقلا  موی  یلا  وفک  اهل  ناک  امل  اهجوزت  نینم  ؤملاریما  نا  الول  ))

تسا ناوتان  زجاع و  نآ  كرد  زا  ناسنا  مهف  هک  تسا  یبلطم  رگید ، رشب  اب  يرـشب  ندوب ))  اتمهو  وفک   )) ای و  ندوب ))  نکر   )) صیخـشت
وفک و یـسک  هچ  دنک  نیعم  دناوت  یم  دناد و  یم  تسا ،  هاگآ  شیوخ  تاقولخم  رئامـض  زا  هک  قلخ )  ام  ملعی  هللاو   ) یلاعت يادخ  اهنت  و 

 . تسا مادک  ملاع  رد  يدوجوم  ره  ياتمه  و  تسیک ،  دننامه  ریظن و 
مالـس اهیلعارهز  يارب  دوخ  یلاعت  يادـخ  تسا ،  یهلا  باختنا  کی  مالـسلا ،  هیلع  یلع  يرـسمه  يارب  مالـسلااهیلع  همطاـف  راـیتخا  اذـل ،
ربمایپ سدقم ،  جاودزا  نیا  دوهـش  و  دناوخ ، یم  هبطخ  دوخ  ینامـسآ ،  دقع  نیا  رد  دـنیزگ و  یم  رب  تسوا  ياتمه  وفک و  هک  ار  یجوز 

 ( (ع ارهز دننامه  وفک و  دناد  یم  یـسک  هچ  اتکی  قلاخ  يادخ  زج  اریز  دشاب ، نینچ  نیا  دیاب  و  دنتـسه ، ناگتـشرف  لیئربج و  ص )   ) مرکا
رد رشب  یناوتان  ینادان و  لهج و  نیمه  هجیتن  رد  و  تسین ،  وا  ریظن  هیبش و  ع ))   ) یلع زج   ) يرشب چیه  درادن و  اتمه  هک  یئارهز  تسیک ، 

مرکا ربمایپ  و  دنوش ، یم  مالساهیلع  همطاف  اب  جاودزا  راتـساوخ  زین  رمع  رکبوبا و  مینیب  یم  هک  تسا  مالـساهیلع  ارهز  خماش  ماقم  تخانش 
: دیامرف یم  نینچ  نانآ  باوج  رد  (ص ) 
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دناد یم  تسارهز  قلاخ  هک  ادخ  اهنت  و  قلخ ،)  ام -  ملعی  هللا   ) مرادن يرایتخا  هنوگچیه  دروم  نیا  رد  نم  و  تسادخ ،  نآ  زا  ع )   ) همطاف
دراد و تیـالو  وا  نم و  رب  یلاـعت  ادـخ  یلو  میتیـالو ،  ماـقم  بحاـص  هچ  رگا  مرتـخد  نم و  و  تسیک ،  وا  هتـسیاش  جوز  رـسمه و  وفک و 

 . یئادخ تسا  يرما  ع )   ) همطاف رسمه  نییعت  باختنا و 

متشه عوضوم 

دورو و هب  نانآ  یئانثتـسا  ندوب  زاجم  رد  مهیلع  هللا  مالـس  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  تساهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  كارتشا 
هک ینعم  نیا  هب  دراد ، صاخ  زایتما  دجاسم  مامت  هب  تبسن  ص )   ) مرکا ربمایپ  دجسم  ناشتالاح .  عیمج  رد  ص )   ) مرکا دجسم  رد  فقوت 

زاجم یـسک  زگره  یلو  دـنک ، روبع  اجنآ  زا  فقوت  نودـب  دوش و  دراو  يدجـسم  ره  هب  دـناوت  یم  ضئاـح  ءاـسفن و  بنج و  صخـش  ره 
ینثتـسم ع )   ) نینـسح و  ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع مکح  نیا  دـیامن و  روبع  ص )   ) یبنلادجـسم زا  سافن  ضیح و  تیانج و  لاح  رد  تسین 

رد ای  دـنیامن و  جاودزا  اجنآ  رد  هکلب  دـننک ، روبع  اهنت  هن  و  دـننک ، روبع  ص )   ) لوسرلادجـسم زا  یتلاح  ره  رد  دـنناوت  یم  نانآ  دنتـسه 
قوف مهم و  رایـسب  بلطم  زایتما ، نیا  و  دنوش ، هداز  رهطم  سدقم و  ناکم  نآ  رد  ناشنادنزرف  یتح  و  دـننک ، فقوت  اجنآ  رد  تبانج  لاح 

: دننک یم  تیاور  سابع ))  نبا   )) زا یئاسن ))  ظفاح   )) و یطویس ))  ظفاح   . )) تسا یسررب  تقد و  نایاش  هداعلا و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

 (( كدعب نم  کتیرذل  کلل و  رهطی  نا  هللا  تلئس  ینا  هتیرذ و  نوراهل و  هدجسم  رهطی  نا  هبر  لاس  یسوم  نآ  ))
: دومرف ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  ص )   ) لوسر ترضح 

بلطم نیا  زین  نم  دنادرگ و  رهطم  كاپ و  وا  هیرذ  نوراه و  يارب  ار  شدجـسم  هک  درک  تساوخرد  شیوخ  راگدرورپ  زا  ع )   ) یـسوم ))
ترضح نآ  هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) نینم ؤملاریما  زا  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تیاور  مدش ))  راتساوخ  ادخ  زا  تنادنزرف  وت و  يارب  ار 

: دومرف
كدعب نم  کتیرذل  کلل و  رهطی  نا  هللا  تلئس  ینا  هتیرذ و  نوراهل و  هدجسم  رهطی  نا  هبر  لاس  یـسوم  نا  لاقف  يدیب  هللا  لوسر  ذخا  ))

((
. دنا هدرک  لقن  شا ))  هیبلح  هریس  رد  یبلح ))   )) و یطویس - ))  ظفاح   ((- )) یمثیه ظفاح  (( - )) زازب ظفاح   )) ار تیاور  نیا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  يربک ))  ننس   )) رد یقهیب ))  ظفاح  ))
نـسحلاو ۀـمطاف  یلع و  هتیب :  لـها  دـمحم و  یلع  ـالا  لاـجرلا ،  نم  بنج  لـک  ءاـسنلا و  نم  ضئاـح  لـک  یلع  مارح  يدجـسم  نا  ـالا  ))

 ((. ع  ) نیسحلاو
 ، همطاف یلع ،  ما  هداوناخ  نم و  يارب  رگم  تسا  مارح  بنج  نادرم  ضئاح و  نانز  يارب  نم  دجـسم  هب  دورو  هکیتسردـب  دیـشاب ، هاـگآ  ))

. دنا هدرک  لقن  زین  املع  زا  رگید  یعمج  ار  تیاور  نیا  نیسح و  نسح و 
: دومرف ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هشیاع ))   )) زا یثیدح  شریبک ))  خیرات   )) رد يراخب ))  ))

(( دمحم لآ  دمحمل و  الا  بنجل  ضئاحل و ال  دجسملا  لح  ال  ))
زا رتعماج  هک  يرگید  تیاور  رد  دمحم )) لآ  دمحم و  هب  رگم  تسین  لالح  بنج  نادرم  ضئاح و  نانز  هب  نم )   ) دجـسم نیا  هب  دورو  ))

: دومرف ص )   ) لوسر ترضح  هک  دسیون  یم  یقهیب ))  ظفاح   ، )) تسا یلبق  ثیداحا 
ءامـسالا مکل  تنیب  دق  الا  ع ،)   ) نیـسحلاو نسحلاو  همطاف  یلع و  و  ص )   ) هللا لوسرلا  الا  ضئاحل  بنجل و ال  دجـسملا  اذه  لحی  الا ال  ))

(( اولضت نا ال 
همطاف یلع و  ادـخ و  لوسر  هب  رگم  تسین  ـالح  ضئاـح  بنج و  صاخـشا  يارب  نم )   ) دجـسم نیا  هب  دورو  هک  دیـشاب  هاـگآ  مدرم  يا  ))
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((. دیوشن یهارمگ  هابتشا و  راچد  نم )  زا  دعب   ) ات مدرک ،  رکذ  ار  نانآ  یماسا  کی  کی  نونکا  نم  هک  دینک  هجوت  نیسح ،  نسحو و 
روطب ع )   ) نت جـنپ  ماـن  نتفگو  روـظنم ، دارفا  ندوـمن  صخـشم  یماـسا و  نییعت  اـب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـجنیا  رد 

ناشدننامه ات  دنتـسه ، یناسک  هچ  (ص ،)  دمحم لآ  زا  دوصقم  دروم ، نیا  رد  هک  دوش  نشور  الماک  ناگمه  يارب  دـنهاوخ  یم  حوضو ، 
ای و  دنربمایپ ، ياهنز  (ص )  دمحم لآ  زا  دارم  دنا ) هتفگ  تنـس  لها  ءاملع  زا  یعمج  هکنانچ   ) دنیوگن هناضرغم  يا  هدـع  ریهطت  هیآ  لوزن 

يارب دـنهاوخب  تسرد ،  لالدتـسا  قطنم و  نیا  اب  و  دـننک ، یم  یگدـنز  مه  اب  شا  هناخ  رد  هک  تسوا  هداوناخ  يدرم ،  ره  لآ  زا  دوصقم 
. دنراگنا هدیدان  ار  (ص )  دمحم لآ  ملسم  لئاضف  و  دنشارتب ، دوخ  زا  تبقنم  کی  يدارفا 

(( اولضت نا ال  ءامسالا  مکل  تنیب  دق  ))
ینس هعیش و   ) نیقیرف دروم  نیا  رد  و  دنتسه ، تیلضف  نیا  لومشم  مدرب  مان  نم  هک  صاخشا  نیا  طقف  دینک ، هجوت  بوخ  مدرم ،  يا  ینعی 

. دنا هدیقع  مه  يار و  مه  ( 
یلو دنا ، هدش  ءانثتسا  مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  طقف  یبنلا  دجسم  مکح  رد  دننک  یم  قیدصت  هکنیا  نمض  ینس ،)   ) هماع ءاملعزا  هتـسد  کی 
 . تسا هتشاد  ار  دجسم  نآ  زا  روبع  هزاجا  یتلاح  ره  رد  اذل  دش ، یم  زاب  (ص )  ربمایپ دجسم  هب  شا  هناخ  رد  ع )   ) یلع نوچ  دنیوگ  یم 
ندش نکاس  هکنیا  هن  و  ع ،)   ) یبنلا دجسم  يارب  هن  مهنآ  دناد ، یم  زیاج  ار  دجـسم  زا  روبع  زایتجا )  ) قح الوا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  باوج 
رگا دش و  یم  زاب  یبنلا  دجـسم  هب  ع )   ) یلع هناخ  دننامه  ربمغیپ  باحـصا  زا  يا  هدع  هناخ  رد  ایناث  ار  اجنآ  رد  ندش  ضئاح  بنج و  ای  و 
مرکا ربمایپ  مینیب ،  یم  هکیتروص  رد  دـش ، یم  هداد  دجـسم  زا  روبع  زایتجا )  ) قح مه  اـهنآ  هب  یتسیاـب  دوب  یم  تسرد  روکذـم  لالدتـسا 

: دومرف روتسد  (ص ) 
ماجنا دجـسم  هطوحم  زا  جراخ  دیاب  اه ، هناخ  هب  دارفا  همه  جورخ  دورو و  ددرگ و  دودسم  دـیاب  دوش  یم  زاب  دجـسم  هب  هک  یئاهرد  مامت 

دندمآ و (ص )  ادخ لوسر  تمدخب  يا  هدع  دش و  اپرب  یئاغوغ  یهلا ،  نامرف  نیا  غالبا  زا  سپ  ع )   ) یلع دالوا  و  ع )   ) یلع رگم  دریذـپ ،
. دنشاب هتشاد  دجسم  يوسب  یهار  دندرک  یم  اضاقت 

: درک ضرع  ترضح  نآ  هب  ربمغیپ  يومع  سابع  بانج  یتح 
 ( ص  ) مرکا لوسر  یلو  مشاب ،  هتشاد  دجـسم  يوسب  يا  هچیرد  دیهدن  هزاجا  منک ،  یم  شهاوخ  یلو  مدنبب ،  ار  ما  هناخ  رد  مرـضاح  نم 

: دومرف
هزاجا زگره  متـسه و  مکح  نیا  غالبا  رومام  ادخ  بناج  زا  نم  و  تسین ،  نم  تسدب  دجـسم ، يوسب  اه  هناخ  رد  ندوب  زاب  ای  هتـسب  رایتخا 

. وا هداوناخ  و  ع )   ) یلع هب  تسا  صوصخم  تلیضف  نیا  و  دشاب ، زاب  دجسم  بناجب  هچیرد  کی  یتح  هک  مهد  یمن 
: دننک یم  رظن  راهظا  نینچ  دنتسه ، تیصوصخ  نیا  هب  لئاق  هک  تنس  لها  نادنمشناد  زا  یعمج 

هدش ءانثتسا  مدرم  ریاس  زا  دننک و  تنوکس  ای  فقوت و  روبع ، یتلاح  ره  رد  یبنلا  دجـسم  زا  دنزاجم  وا  هداوناخ  و  ع )   ) یلع هک  نیا  تلع 
زا ءاسفن و  ضئاح و  هن  دنوش و  یم  بنج  هن  دنرهطم ، كاپ و  نانآ  اریز  تسین ،  دوجوم  نانآ  رد  مکح  يارجا  طیارـش  هک  تسا  نیا  دنا ،
 ، هدش دراو  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  زا  ار  بلطم  نیا  و  دنا ، هدـیمان  هرهطم  هرهاط  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هک  تسا  تهج  نیا 

: دنک یم  تیاور  نینچ  هشیاع ))   )) زا لودلا ))  رابخا   )) رد یناغرق ))   )) دنا هدرک  طابنتسا 
 (( ۀنجلا ۀحافت  نم  تقلخاهنال  طق ، ضیحت  تناک ال  و  هللا ،  لوسر  ۀیشم  اهتیشم  تناک  همطاف  تلبقا  اذا  ))

یبیس زا  یگزیکاپ  نیا  و  تشادن ،  هناهام  یکاپان  رگید  نانز  لثم  هاگچیه  وا  دوب ، (ص )  ادخ لوسر  یشم  دننامه  ع )   ) همطاف نتفر  هار  ))
 ((. تسا هدوب  (ع )  ارهز تقلخ  هیام  هک  یتشهب  تسا 

 ( ع  ) همطاف رهطم  هفطن  نآ  زا  و  دومرف ، هیدـه  (ص )  دـمحم ترـضح  هب  جارعم  بش  رد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یتشهب  بیـس  نامه  نیا 
. دیدرگ دقعنم 
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: دومرف یم  و  دیئوب ، یم  دیسوب و  یم  ار  (ع )  ارهز هرهچ  تسد و  هنیس و  هراومه  ص )   ) مرکا ربمایپ 
یم مماشم  رب  وت  زا  یتشهب  بیـس  رطع  و  منک ،  یم  مامـشتسا  ار  تشهب  يوب  وت  زا  موش ،  یم  تشهب  قاقتـشم  نم  هاگره  ع )   ) همطاف ای  ))

(( دسر
زا مالـس  اهیلع  همطاف  ندوب  رهطم  هک  دیامن  یم  داهتجا  طابنتـسا و  نینچ  تسا ،  هدینـش  ار  ترـضح  تاشیامرف  نیا  دوخ ، هک  هشیاع ))  ))
نآ داـهتجا  هک  تشذـگ  ناوت  یمن  قح  زا  و  تسوا ،  تقلخ  هیاـم  ریمخ  هک  تسا  یتـشهب  بیـس  نآ  ببـس  هب  هناـنز ،  هناـهام  ياـهیکاپان 

تسا .  هدوب  حیحص  اجنیا  رد  هردخم 
: دهد یم  همادا  نینچ  ار  شنخس  هشیاع ))  ))

(( ءارهزلا تیمس  کلاذل  برغملا و  تلصو  تلستغاف  اهسافن  نم  ترهط  و  رصعلا ، دعب  نسحلا  تعضو  دقلو  ))
شبرغم زامن  و  درک ، لسغ  دش ، كاپ  سافن  زا  (ع )  ارهز تعاس  نامه  رد  تفای ،  دـلوت  ع )   ) همطاف زا  ع )   ) یلع نب  نسح  هک  یماگنه  ))

.(( دنا هدیمان  (( ارهز  )) ار وا  هک  تسا  تهج  نیدب  و  دروآ ، اجب  ار 
 ، تسادخ هبوبحموا  دراد ، زاب  تدابع  زا  ار  مالس  اهلع -  همطاف  سافن  ضیح و  یکاپان  رگید ، نانز  دننامه  هک  تسین  لوقعم  زگره  یلب ، 

. دشاب یلاخ  دیابن  (ع )  ارهز دوجو  زا  تعاس  کی  یتح  یهلا ،  هاگرد  و  هدوب ،  روضح  لاح  رد  هشیمه  دیاب  و 
هیلع و هللا  یلص  لاقف  سافن ،  الو  ضیح  یف  امد  اهلرا  مل  ینا  هللا  لوسر  ای  تلقف  امد ، اهلرا  ملف  نسحلاب  ۀمطاف  تدلو  ۀملـس :  ما  تلاقو  ))

 (( . ةدالو الو  ثمط  یف  مد  اهل  يری  هرهطم ال  ةرهاط  یتنبا  نا  تملع  اما  هلا 
وا رد  سافن  ضیح و  راثآ  هنوگچیه  دـیدرگ ، دـلوتم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  هکنیا  زا  دـعب  دـیامرف : یم  هملـس  ما  ))

: دومرف ترضح  نآ  مدرک ،  لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ار  عوضوم  و  مدرکن ،  هدهاشم 
 . تسا رود  وا  زا  سافن  ضیح و  یکاپان  و  تسا ،  هزیکاپ  كاپ و  ع )   ) همطاف مرتخد  هک  یناد  یمن  رگم 

 . تسا هدرک  تیاور  یبقعلا ))  رئاخذ   )) رد يربط ))  نیدلا  بحم  ظفاح   )) ار ثیدح  نیا 
: دنک یم  لقن  نینچ  شردام  زا  کلام ))  نبا  سنا  ))
 (( سافن الو  ضیح  یف  امد  ع )   ) همطاف تارام  تلاق  ))

 (( مدرکن هدهاشم  مالس  اهیلع  همطاف  رد  ار  هنانز  لومعم  سافن  ضیح و  یکاپان  زگره  نم  ))
: دیامرف یم  هیلع  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما 

 ، لوتبلا هلا :  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  لوتب ،  همطاف  لوتب و  میرم  نا  لوقت  هللا  لوسر  ای  كانعمـس  اناف  لوتبلا ؟  اـم  ص )   ) هللا لوسر  لئـس  ))
(( ءایبنالا تانب  یف  هورکم  ضیحلا  نا  و  ضحت ،  مل  يا  طق ، هرمحرت  مل  یتلا 

لوسر دـنا ؟ هدوب  لوتب  ع )   ) همطاف و  ع )   ) میرم هک  میا  هدینـش  امـش  زا  هکنیا  تسیچ ،  لوتب  ياـنعم  دـش ، لا  ؤس  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  ))
اریز دوشن ، هدـهاشم  وا  رد  هناـنز  لومعم  ساـفن  ضیح و  راـثآ  زگره  هک  دـنیوگ  یم  ار  ینز  نآ  لوتب ))  : )) دومرف باوج  رد  (ص )  ادـخ

هیمـست هجو  رد  و  دـهدیم ، ار  عاطقنا ))   )) ینعم برع  نابز  رد  لـتب ))   )) تغل دـشاب . یم  هورکم  ناربمغیپ  رتخد  رد  ندـش  ضیح  تلاـح 
نبا  )) هلمج زا  دنا ، هدرک  لقن  نوگانوگ  بلاطم  ای  فلتخم  ثیداحا  ینس )   ) هماع ياملع  لوتب ))   )) مانب اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح 

: دنک یم  تیاور  نینچ  ریثا ))
(( ابسح انید و  الضف و  اهنامز  ءاسن  اهعاطقنال   : )) لوتبلاب همطاف  تیمس  ))

زا ینید  ملاوع  بسن و  بح و  فرـش و  لضف و  رد  وا  ماقم  دنا ، هتفگ  لوتب ))   )) رگید نانز  زا  وا  عاطقنا  ببـس  هب  ار  مالـساهیلع  همطاف  ))
: دسیون یم  رگید  ثیدح  رد  و  تسا ))  زیامتم  ادج و  ملاع  ناوناب  هلمج 

 (( هللا يا  ایندلا  نع  اهعاطقنال  لیق  و  ))
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((. دشاب هتسبلد  ادخ  هب  هتسسگ و  ایند  زا  لد  هک  تسا  یسک  نآ  لوتب  ))
: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور 

 (( نیلتعت امک  لتعت  نییمدالا ال  ءاسنک  تسیل  همطاف  نا  ریمحای )  ) هشیاع ای  ))
(( دوش یمن  رهاظ  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  زگره  تسین و  نانز  ریاس  دننامه  مالساهیلع  همطاف  هکیتسردب  هشیاع ،  يا  ))

(( ریظنلا نع  تلتب  اهنال  الوتب  ۀمطاف  تیمس  نیبیرغلا  یف  يورهلا  دیبع  لاق  ))
دننام و لثم و  یب  تسا ،  ریظنلا  عطقنم  هک  دـنیوگ  یم  لوتب  تهج  نیا  زا  ار  همطاف  دـسیون ، یم  نیبرغلا ))   )) باتک رد  يوره ))  دـیبع  ))

 . تساتمه یب 
: دیامرف یم  هیلع  هللا  مالس  رقاب  ترضح 

(( اسافن الو  ةرمح  اموی  طق  تار  ام  و  ثفر ،  لک  نم  اهتراهط  سند و  لک  نم  اهتراهطل  ةرهاطلا ))   )) دمحم تنب  همطاف  تیمس  امنا  ))
هزنم كاـپ و  اـهیگدولآ  اـهیکاپان و  عـیمج  زا  ار  وا  ادـخ  هک  تسا  هدـش  موـسوم  هرهاـط )   ) هب مرکا  ربماـیپ  رتـخد  همطاـف  تهج  نیا  هـب  ))
هتفرگ هجیتن  نینچ  قوف  بلاطم  زا  نادنمـشناد  زا  یعمج  تسا ))  هدشن  هدید  وا  رد  سافن  ضیح و  راثآ  زور  کی  یتح  تسا و  هدینادرگ 

ندـیباوخ و نتـساخرب ،  نتـسشن و  رد  تـالاح )  همه  رد   ) تسوا ندوب  زاـجم  تلع  مالـساهیلع  همطاـف  ندوب  هزنم  كاـپ و  نیمه  هک  دـنا 
 . یبنلا دجسم  رد  ندرک  تنوکس 

یم نینچ  شدوخ  ماـکحالا  تاـیآ  باـتک  رد  تسا  موس  نرق  رد  یفنح  ياـملع  ناـگرزب  زا  یکی  هک  راوـگرزب  رایـسب  هیقف  ساـسج ))  ))
: دیامرف

ندیباوخ نتسشن ،  دورو ، هب  ناشتالاح ))  عیمج  رد   ( )) ع  ) نینسح و  ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) بلاطیبا نبا  یلع  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  ندوب  زاجم 
یبنلا دجسم  شوغآ  اهنت  هن  هجیتن  رد  و  تسا ،  هدش  لزان  نانآ  ناشرد  هک  تسا  ریهطت  هیآ  ببس  هب  یبنلا  دجسم  رد  نتشاد  تنوکـس  و  ، 

اهیگدولآ و عیمج  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  نت  جـنپ  تسا ،  زاـب  سدـقم  تادوجوم  نآ  يورب  لاـح ،  ره  رد  هشیمه و  دـجاسم ، ماـمت  هکلب  ، 
تسا و هدرک  ءانثتسا  دجسم  ماکحا  رد  ار  ناشسدقم  دوجو  یلاعت  يادخ  و  دنیاهنآ ، ياه  هناخ  دننامه  دجاسم  دنا  هزیکاپ  هزنم و  اهیکاپان 
هب یـسک  زگره  و  دـیامن ، مالعا  ار  نانآ  کی  کی  یماسا  و  دـناسرب ، شتما  عـالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  هداد  روتـسد  شربماـیپ  هب 

. ددرگ قحلم  دروم ) نیا  رد   ) نانآ عمج  هب  دناوت  یمن  يا  هناهب  چیه 

مهن عوضوم 

ثیدـح ندینـش   ) ندوب ثدـحم  رد  شموصعم ،  دـنزرف  هدزاـی  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـب  تساـهیلع  هللا  مالـس  هقیدـص  ترـضح  كارتـشا 
 (. ناگتشرف

 (. تسا نآ  نوئش  زا  یکی  ندوب ،  ثدحم  هک   ) تماما و  تلاسر -  توبن -  تسا :  مسق  هس  یهلا  ياهبصنم 
يرـشب انیقی  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  دـعب  هک  دنتـسه  بصنم  نیا  بحاـص  هب  دـقتعم  بلطم  نیا  هب  لـئاق  یگمه  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد 

قباطم شرادرک  راتفگ و  مامت  هک  یناسنا  دشاب ، هتشاد  دوجو  دیاب  ناگتشرف ،  ثیدح  هب  هدنهد  ارف  شوگ  و  هدنریگ ،  ماهلا  ثدحم ،))  ))
 . تسا یئادخ  بیوصت  قیدصت  دروم  یهلا و  نیمارف  اب 

اب دریگ ، یم  روتسد  هچنآ  ثدحم  صخش  تسادخ و  بناج  زا  ضیف  هطساو  هک  تسا  يا  هتـشرف  نآ  يدرف ،  نینچ  زارمه  تبحـص و  مه 
. دنشاب یم  ثدحم  یگمه  (ع )  راهطا همئا  هک  تسا  نیا  نایعیش  ام  داقتعا  و  دنک ، یم  لمع  اهنآ  هب  يریذپ ،  نامرف  لامک 

ثیدح وا  هب  ناگتـشرف  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  ثدحم ))   )) يرـشب ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  دـعب  هک  نیا  رب  دـنلئاق  زین  ینـس  نادنمـشناد 
مه هک  ار  یـسک  دـنیوگ : یم  هماع  ءاملع  هک  توافت  نیا  اب  دـنهد ، ناشن  وا  هب  ار  لطاب  قح و  ياههار  یلاعت  يادـخ  بناج  زا  و  دـنیوگ ،
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 !. تسا رمع ))  )) صخش نآ  تسا و  هدومرف  نیعم  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوخ  تسادخ  لوسر  زا  دعب  ثدحم )   ) ناگتشرف تبحص 
 . تسا هیلع  هللا  مالس  یلع  سدقم  دوجو  (ص )  ربمغیپ زا  دعب  ثدحم ))   )) صخش نآ  هک  میدقتعم  نایعیش  ام  نکیل 

 . مینک یم  رکذ  تسا  هدش  هراشا  ثدحم ))   )) هملک هب  اهنآ  رد  هک  تنس  لها  بتک  زا  تیاور  دنچ  اجنیا  رد 
: دیوگ یم  باطخلا ))  نبرمع   )) بقانم رد  شحیحص ))   )) رد يراخب ))  ))

مهنم یتما  نم  نکی  ناف  ءایبنا  نا  ریغ  نم  نوملکی  لاجر  لیئارسا  ینب  نم  مکلبق  ناک  نم  یف  ناک  دقل  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا لاق  ))
.(( رمعف دحا 

تما زا  و  دنشاب ، ایبنا  زا  هکنیا  نودب  دنا ، هدوب  ثدحم ))   )) لیئارـسا ینب  زا  ینادرم  مالـسا  زا  لبق  نارود  رد  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  ))
نینچ (ص )  ادخ لوسر  زا  موهفم ،  نیمه  اب  ابیرقت  رمع ، ))  )) لئاضف رد   (( شحیحـص  )) رد ملـسم ))  ((. )) دشاب یم  ثدحم  رمع ))  )) نم

: دنک یم  تیاور 
 (( مهنم باطخلا  نب  رمع  ناف  دحا  مهنم  یتما  یف  نکی  ناف  نوثدحم ،  مکلبق  ممالا  یف  ناک  دق  ))

نخـس مه  يار و  مه  بلطم  نیا  رد  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف اریز  یبهذـم ،  هن  تسا  یمالـسا  هلئـسم  کـی  ندوـب  ثدـحم ))   )) عوـضوم
 ، تسا هدش  حیرـصت  الماک  زین  ینـس  ءاملع  فرط  زا   (( ثدحم  )) صخـش دوجوب  رگید  ثیداحا  و  دش ، رکذ  هک  یتایاور  قبط  و  دنتـسه ،

هفاضا قحلم و  ار  باطخ  نب  رمع  مان  ینـس ،  نایوار  تاـیاور ،  نیا  ماـمت  ناـیاپ  هب  هک  نیا  تسا ،  تقد  هجوت و  ناـیاش  رایـسب  هچنآ  یلو 
هک نانآ  زا  کی  ره  راتفگ  هنومن  اریز  تسا ،  یناسآ  لهـس و  رایـسب  راک  ع ،)   ) یلع ای  تسا  ثدحم  رمع  ایآ  هکنیا  صیخـشت  دنا . هدومن 

. دشاب یم  هلئسم  نیا  رگنشور  تسا  طبض  خیرات  رد 
: دیوگ یم  ادخ  لوسر  هب  (ص )  رمغیپ راضتحا  رتسب  رد  هک  یسک 

(( رجهیل لجرلا  نا  ))
؟  ناطیش ای  تسا  هتشرف  وا  داتسا  ایآ  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخب  شراتفگ  دیوگ ، یم  نایذه  تسا )  ربمایپ  دوصقم   ) درم نیا  ینعی 

یتایاور سپـس  و  تسیچ ؟  ثدحم  یبن و  و  لوسر ،  نایم  قرف  هک  دنک  یم  ناونع  نینچ  ار  هلئـسم  یفاک  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀمحر  ینیلک 
. دنک یم  رکذ  تسا ،  یهلا  بصنم  هس  نیا  هدننک  صخشم  رگنشور و  هک  ار 

وگتفگ هتشرف  اب  و  دسانش ، یم  دنیب و  یم  ار  کلم  وا  و  دیوگ ، یم  نخس  وا  اب  یهلا  یحو  لوزن  هطساو  هتشرف  هک  تسا  یسک  لوسر ))  ))
 . تسا یلاع  رایسب  هبتر  نیا  دنک و  یم 

اهنآ ناگتشرف  اب  وگتفگ  ماگنه  هک  تسا  یسک  ثدحم  تسا .  ثدحم  ماقم  نآ  زا  سپ  و  تسا ،  توبن  هبتر  تلاسر ،  يالاو  ماقم  زا  دعب 
يارب ثیدح  دـنچ  هک  تسا  هدـش  لقن  امهیلع  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  رایـسب  تایاور  دروم  نیا  رد  و  دـنیب ، یمن  ار 

: دوش یم  رکذ  هنومن 
 (( نوثدحم دمحم ، ءایصو  نا  ))

(( دنا هدوب  ثدحم  یگمه  (ص )  دمحم ءایصوا  هکیتسردب  ))
 (( نوثدحم نومهفم ،  نوقداص ،  ءاملع  همئالا  ))

(( دنشاب یم  ثدحم  و  دادادخ ، رایسب  مهف  ياراد  وگتسار ، دنمشناد ، یگمه  ناماما  ))
 (( صخشلا يری  الو  توصلا  عمسی  ثدحملا ،  ))

(( دنیب یمن  ار  وا  یلو  دونش ، یم  ار  ناگتشرف  يادص  هک  تسا  یسک  نآ  ثدحم ،  ))
(( اثدحم مالسلا  هیلع  یلع  ناک  ))

(( دندوب ثدحم  ماقم  ياراد  مالسلا  هیلع  یلع  ))
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تسیچ ثدحم ))   )) زا دوصقم  دوش ، یم  لا  ؤس  قداص  ترضح  زا 
: دومرف ترضح  نآ 

 (( تیک تیک  هبلق  یف  کنیف  کلم  هیتای  ))
.(( دنک هدهاشم  ار  کلم  هکنیا  نودب  دراد  یم  هضرع  وا  رب  ار  یحو  تاکن  و  دوش ، یم  لزان  وا  رب  هتشرف  هک  تسا  یسک  ثدحم  ))

نیا تابثا  اهنآ ، لقن  زا  ام  دوصقم  تسا و  هدـش  دراو  (ع )  راهطا همئا  زا  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  هلمج  زا  دـش  رکذ  هک  یتایاور 
کیرش وا  نیموصعم  دالوا  و  ع )   ) یلع اب  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترـضح  تبقنم ،  نیا  رد  بصنم ،  نیا  رد  دوش  نشور  هک  تسا  بلطم 

: دیامرف یم  ع )   ) قداص ترضح  دنا . هدوب  ثدحم  هناگ  هدزاود  ناماما  هک  نانچ  هدوب ،  هثدحم  زین  وا  تسا و 
ءامـسلا نم  طبهت  ۀکئالملا  نال  ۀصدحم ،  ۀمطاف  تیمـس  امنا  ۀیبن ،  نکت  مل  هثدحم و  تناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  ))

يدجـساو و کبل  یتقا  همطاف  ای  نیملاعلا ،  ءاسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا  ۀـمطاف  ای  نارمع ،  تنب  میرم  يدانت  اـمک 
.(( اهنوثدحی مهثدحتف و  نیعکارلا  عم  یعکرا 

وا رب  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دنا  هدیمان  هثدـحم  تهج  نیا  زا  ار  همطاف ع  ربمایپ ، هن  دوب ، هثدـحم  (ص )  ادـخ لوسر  رتخد  ع )   ) همطاف ))
ارت یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  همطاف  ای  هک  دنتـشاد  وگتفگ  نارمع  تنب  میرم  اب  هک  هنوگ  نامه  دـنتفگ  یم  نخـس  وا  اب  دـندش و  یم  لزان 

(( دیزگرب ارت  ملاع  نانز  مامت  زا  دینادرگ و  هزنم  كاپ و 
. دنهد یم  همادا  نینچ  نخس  هب  ع )   ) قداص ترضح 

هللا نا  اهملاع و  ءاسن  ةدیـس  تناک  میرم  نا  ـال ، اولاـقف  نارمع ؟  تنب  میرم  نیملاـعلا  ءاـسن  یلع  ۀلـضفملا  تسیلا  ۀـلیل  تاذ  مهل  تلاـقف  ))
 (( نیرخآلا نیلوالا و  ءاسن  ةدیس  اهملاع و  کملاع و  ءاسن  ةدیس  کلعج  لجوزع 

: دومرف شیوخ  تبحص  مه  ناگتشرف  هب  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  یبش  ))
ناـمز رد  ملاـع  ناـنز  ةدیـس  طـقف  میرم  اریز  دـنداد ، باوج  تسین ؟  نارمع  تنب  میرم  تسا ،  رترب  ملاـع  ناـنز  عـیمج  زا  هک  نز  نآ  اـیآ 

رارق ناهج  ناوناب  يوناب  اـهنامز ) ماـمت  رد   ) نیرخآ نیلوا و  ناـنز  نیب  رد  مه  و  میرم ،  ناـمز  رد  مه  ارت  یلاـعت  يادـخ  یلو  دوب ، شدوخ 
 .(( تسا هداد 

هقیدص ترـضح  تبحـص  مه  ار  لیئربج  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  فالتخا  نیا  اب  دـنا ، هدرک  لقن  نادنمـشناد  زا  يا  هدـع  ار  تیاور  نیا 
. ار رگید  ناگتشرف  رابخا  زا  یضعب  رد  و  دنا ، هدرک  رکذ  اهیلع  هللا  مالس 

رطاـخ یلـست  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  احیرـص  عوـضوم  نـیا  رد  هدراو  تاـیاور 
: دیامرف یم  ع )   ) قداص ترضح  دروم  نیا  رد  و  دینادرگ ، وا  سونءام  تبحص و  مه  ار  ناگتشرف  مالساهلیع ،  ارهز  ترضح 

یلع اهازع  نسحیف  اهیتای  لیئربج  ناک  و  اهیبا ، یلع  دیدش  نزح  اهلخد  ناک  دق  اموی و  نیعبـس  ۀسمخ و  هللا  لوسر  دعب  تنکم  همطاف  نا  ))
ۀمطاف فحـصم  اذهف  کلذ  بتکی  یلع  ناک  و  اهتیرذ ، یف  اهدـعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربحی  و  اهـسفن ، بیطی  و  اهیبا ،

((
هب دوب ، هدرک  زیربـل  ار  وا  بلق  ردـپ  غاد  زوسناـج  مغ  و  دـنامن ، هدـنز  زور  زا 75  شیب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تـلحر  زا  دـعب  ع )   ) همطاـف ))
 ( (ع ارهز نیمغ  رطاخ  شخب  یلـست  و  تفگ ،  یم  داب  تمالـس  ردپ  يازع  رد  ار  وا  و  دـمآ ، یم  شروضح  هب  یپ  رد  یپ  لیئربج  تهجنیا 

دیدرگ یم  دراو  شا  هیرذ  رب  وا  تلحر  زا  دـعب  هک  یثداوح  زا  هاـگ  و  تفگ ،  یم  نخـس  شراوگرزب  ردـپ  تلزنم  ماـقم و  زا  هاـگ  و  دوب ،
نانخس نیا  هعومجم  و  دروآ ، یم  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ار  همه  درک  یم  الما  لیئربج  هچنآ  زین  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما  و  داد ، یم  ربخ 

هدش لقن  حرـش  نیا  هب  هیلع  هللا  مالـس  قداص  ترـضح  زا  یفاک ،  باتک  رد  يرگید  تیاور  دیدرگ . موسوم  همطاف  فحـصم  هب  هک  تسا 
 : تسا
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اهمغ و اهنم  یلسی  اکلم  اهیلا  لسراف  لوزع  هلا  الا  هملعی  الام  نزحلا  نم  هتافو  نم  ۀمطاف  یلع  لخد  هیبن  ضبق  امل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ))
تعمس ام  لک  بتکی  لعجف  هتملعاف  یل ،  یلوق  توصلا ،  تعمـس  کلذب و  تسـسحا  اذا  اهل  لاقف  نینم  ؤملاریما  کلذب  تربخاف  اهثدحی 

 (( نوکی ام  ملع  هیف  نکلو  مارحلاو  لالحلا  نم  سیل  هنا  اما  لاق  مث  لاق  افحصم ، کلذ  نم  تبثا  یتح 
زج تفرگ ،  ارف  شردپ  تبیصم  رد  ار  (ع )  ارهز بلق  هک  يرابنارگ  ياهمغ  زا  دومرف ، حور  ضبق  ار  شربمایپ  یلاعت  يادخ  هک  یماگنه  ))

و وا ، ياهمغ  شخب  یلست  هک  دومرف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  سنوم  ار  يا  هتـشرف  یلاعت  قح  تهج  نیا  هب  دوبن  هاگآ  یـسک  لجوزع  يادخ 
. دشاب وا  یئاهنت  رد  تبحص  مه 

تروضح هب  هتـشرف  هک  يدرک  ساسحا  هاگ  ره  دومرف  ترـضح  و  دومن ، وگزاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  بلطم  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
همطاف فحصم  ، )) دوب اهنآ  بتاک  نینم  ؤملاریما  هک  رگید  ناگتـشرف  لیئربج و  ءالما  زا  و  نک ،  رادربخ  ارم  يدینـش  ار  وا  يادص  و  دمآ ،

: دومرف نآ  هرابرد  ع )   ) یلع هک  دمآ ، مهارف  (ع ) 
 .(( تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  ای  هدش و  عقاو  هچنآ  زا  تسا  یشناد  هکلب  تسین ،  حرطم  مارح  لالح و  زا  یعرش  لئاسم  فحصم  نیا  رد 

 : تسا هدش  دراو  زین  ترضح  نآ  ترایز  رد  هکیروط  هب  تسا ،  تاملسم  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ندوب  هثدحم 
 (( ۀمیلعلا ۀثدحملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هیقنلا ،  ۀیقتلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  ))

رگید موصعم  هدزای  نینم و  ؤملاریما  اب  ندوب )  ناگتشرف  تبحـص  مه   ) ندوب هثدحم  ماقم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  هجیتن ،  رد 
 ، تسا هللا  ۀیلو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  نوچ  و  تسین ،  ریذـپ  ناکما  تسا  یلو  هک  سکنآ  يارب  زج  ماقم  نیا  زارحا  و  دـشاب ، یم  کیرش 
 ، ندوب ثدـحم  اب  ماوت  ار  تیالو  ماقم  نینم ،  ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  دـنیوگ ، یم  نخـس  وا  اب  ناگتـشرف  شتیالو ،  ماـقم  هیاـس  رد 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ص )  ادخ لوسر  تسا ،  هداد  رارق  نیشناج  ار  یلو  کی  شدوخ  زا  دعب  یبن  ره  دنا . هدرک  نایب 
تما رد  ندوب  ثدـحم  يالاو  هبترم  نیا  ندوب  اراد  دـننانآ و  نیموصعم  دـالوا  نینـسح و  و  همطاـف ،  نینم ،  ؤملاریما  نم ،  زا  دـعب  ءاـیلوا  ))
رادرک راتفگ و  راوطا ، تکرح ،  ماـمت  و  تسین ))  لوقعم  تما  دارفا  زا  کـی  چـیه  يارب  موصعم  هدزیـس  نیا  يارب  زج  (ص )  ادـخ لوسر 

 . تسا ترضح  نآ  ندوب  هثدحم  ماقم  رگنایامن  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح 

مهد عوضوم 

(( اهتعیشل ةراشبلا  یف  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  عم  اهکرتشا  ))
ماقم تمظع  تبقنم و  رد  تسا و  هداد  ار  تشهب  تراـشب  شموصعم )   ) نادـنزرف نینم و  ؤملاریما  نایعیـش  هب  ص )   ) مرکا لوسر  هکناـنچ 

. دنا هداد  تشهب  هدژم  بقانم  رکذ  اب  انیع  زین  مالساهیلع  ارهز  نایعیش  هب  تبسن  دنا ، هتشاد  نایب  یبلاطم  نانآ 
کسمتم و وا و  هارمه  دبای و  یم  تیاده  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسا  یـسک  ع )   ) یلع هعیـش  هدـننک ،  ادـتقا  و  وریپ ، عبات و  ینعی  هعیش 

 . تسوا ناماد  هب  تسد 
 ( ع  ) نینم ؤملاریما  نایعیـش  حدـم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  هاگ  تسا .  ع )   ) یلع نایعیـش  فیدر  رد  انیع  رابخا  رد  مالـساهلیع  همطاـف  هعیش 

ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  رگناشن  (ص )  ادخ لوسر  شور  نیمه  و  اهیلع ، هللا  مالـس  همطاف  نایعیـش  تبقنم  رد  هاگ  و  دیوگ ، یم  نخس 
. دشاب یم  يربک  تیالو  بحاص  الاو و  ماقم  تامارک و  ياراد  دراد و  لالقتسا  دوخ  اهیلع  هللا  مالس 

 : ترضح نآ  ناشرد  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  یثیدح  کنیا 
درمزلا نم  اهمئاوق  بطر ،  ولول  نم  اهماطخ  ۀـنجلا ،  قون  نم  ۀـقان  ۀـمطاف  یتنبا  لبقت  ةایقلا  موی  ناـک  اذا  اـعوفرم ، هللادـبع  نب  رباـج  نع  ))
اهلخاد اهرهاظ ، نم  اهنطاب  و  اهنطاب ، نم  اهرهاظ  يری  رون ، نم  ۀـبق  اهیلع  ناوارمح ،  نانتوقای  اهانیع  رفذالا ،  کسملا  نم  اـهبنذ  رـضخالا ،

بکوکلا ییضی  امک  ییضی  توقایلا  ردلاب و  عصرم  نکر  لک  انکر ، نوعبس  جاتلل  رون  نم  جات  اهـسار  یلع  هللا ،  ۀمحر  اهجراخ  هللا ،  وفع 
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یلع اب  يرانی  ۀـقانلا ،  ماطخب  ذـخآ  لئربج  کلم و  فلا  نوعبـس  اهلامـش  نع  و  کلم ،  فلا  نوعبـس  اـهنیمی  یلع  ءامـسلا  قفا  یف  يردـلا 
مهراصبا اوضغ  الا  دیهـش  الو  قیدص  الو  لوسر  یبن و ال  ذـئموی  یقبی  الف  (ص ،)  دـمحم تنب  همطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  هتوص : 

 ، یطعت ینیلس  یبیبح ،  ۀنبا  یتبیبح و  ای  هلالج ،  لج  هللا  لبق  نم  ءادنلا  اذاف ، هلالج  لج  اهبر  شرع  يذاحت  یتح  ریـستف  ۀمطاف  زوجت  یتح 
نیا هلالج :  لج  هللا  لبق  نم  ءادـنلا  اذاـف ، یتیرذ  بحم  و  ییحم ،  یتیرذ و  ۀعیـش  و  یتعیـش ،  یتیرذ و  يدیـس  یهلا و  لوقتف :  یعفـشاو ، 

 (( ۀنجلا مهلخدت  یتح  ۀمطاف ،  مهمدقتف  ۀمحرلا ،  ۀکئالم  مهب  طاحا  دق  نولبقیف و  اهتیرذ  وبحم  اهوبحم و  اهتعیش و  ۀمطاف و  ۀیرذ 
: دومرف هک  دنک  یم  تیاور  (ص )  ادخ لوسر  زا  هللادبع  نب  رباج 

زا هقان  نآ  راـهم  هک  دوش ، یم  رـشحم  هصرع  دراو  یتشهب  نارتشا  زا  يرتشا  رب  راوس  همطاـف  مرتخد  دـسر ، ارف  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  ))
يا هبق  نآ ،  زارف  رب  و  خرـس ،  توقاـی  زا  شنامـشچ  یتشهب ،  کـشم  زا  شا  هلاـبند  زبس ، درمز  زا  نآ  ياـپ  راـهچ  و  ناـشخرد ،  دـیراورم 
نآ جراـخ  یهلا و  وفع  راونا  هبق  نآ  لـخاد  ياـضف  تسا ،  ناـیامن  شنوریب  زا  نآ  نورد  شنورد و  زا  نآ  نوریب  هک  رون ، زا  يا )  همیخ  )

ناشخرد ناگراتـس  دننامه  هک  توقای  رد و  زا  تسا  هیاپ  داتفه  ياراد  هک  رون  زا  یجات  شزارف  رب  و  تسا ،  ییادـخ  تمحر  وترپ  همیخ ، 
. دنناشفا رون  نامسآ  قفا  رد 

 ، تسا هتفرگ  ار  هقان  راهم  لیئربج  هک  یلاح  رد  هتـشرف ،  رازه  داتفه  نآ  پچ  فرط  زا  و  کلم ،  رازه  داتفه  بکرم  نآ  تسار  بناـج  زا 
یم روبع  هک  تسا  دمحم  رتخد  همطاف  نیا  دـینکفا ، نییاپ  هب  اهرظن  و  دـیریگ ، شیوخ  يوسنارف  دوخ  هاگن  دـنک : یم  ادـن  دـنلب  يادـص  اب 

. دنک
رد دنک و  یم  روبع  ع )   ) همطاف هکنیا  ات  دـنریگ ، یم  ورف  هدـید  بدا  زا  یگمه  ادهـش  نیقیدـص و  ایبنا و  ناربمایپ و  یتح  ماگنه ،  نآ  رد 

: دوش یم  ادن  هلالج  لج  ادخ  بناج  زا  هاگنآ  دریگ ، یم  رارق  شراگدرورپ  شرع  لباقم 
میامرف لوبق  ات  یلیام  ار  هک  ره  نک ،  تعافش  منک و  تباطع  ات  یهاوخ ،  یم  هچنآ  نم ،  زا  هاوخب  نم ،  بیبح  رتخد  ياو  نم ،  هبوبحم  زا 

.
و ارم ، ناتــسود  هـیرذ ،  ناوریپ  ارم ، نایعیــش  ارم ، هـیرذ  باـب )  رد   ، ) نـم يــالوم  يا  و  نـم ،  يادــخ  يا  دراد : یم  هـضرع  باوـج  رد 

: دسر یم  باطخ  قح  بناج  زا  رگید  راب  ارم ، هیرذ  نارادتسود 
و دـنیآ ، یم  شیپ  هب  یتعاـمج  ماـگنه  نآ  رد  وا ؟ هیرذ  نارادتـسود  و  شنارادتـسود ،  دـنیاجک  وا ، ناروـیپ  همطاـف و  هیرذ  دنتـسه  اـجک 
هب دوخ  هارمه  ار  یگمه  تساهنآ  ماگشیپ  هک  یلاح  رد  مالس  مهیلع  همطاف  و  دنریگ :، یم  نایم  رد  يوس  ره  زا  ار  نانآ  تمحر  ناگتشرف 

. دیامرف دراو  تشهب 
 ، هدراو ثیداحا  رد  هکنیا  و  تسا ،  ددعتم  فقاوم  بسانت  هب  توافتم  ياهبکرم  رب  راوس  تمایق  زور  رد  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح 
ره اریز  تسین ،  حیحـص  تسا  هدوب  فالتخا  دروم  بکرم  عون  اه  یـضعب  رظن  هب  و  تسا ،  هدـش  رکذ  تواـفتم  ترـضح ،  نآ  ياـهبکرم 
رد فالتخا  تلع  و  تسین ،  فالتخا  ياج  تسرد  شا  همه  و  هدوب ،  نیعم  فقوم  رد  نیعم  تاصخـشم  اـب  تسا ،  هدـش  ناـیب  هک  یبکرم 

، دراد یـصاخ  بکرم  دـنک  یم  ریـس  یهلا  شرع  يوـس  هب  مالـس  مهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه  هک  نیا  تهج  نـیا  زا  بـکرم ،  تاصخـشم 
ناریط نالوج و  تشهب و  هب  دورو  ماگنه  نینچمه  و  رگید ، صوصخم  بکرم  کی  تسا  ناور  تشهب  بناـج  هب  شرع  لـباقم  زا  هکیتقو 

تاصخـشم و  دش ، رکذ  هک  یتیاور  رد  دشاب . یم  نوگانوگ  صاخ و  ياهبکرم  ياراد  رایط ) رفعج  دننامه   ) یهلا تمحر  ادـخ  ياضف  رد 
یم دریگ  یم  رشحم  زور  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  یتشهب  هقان  راهم  لیئربج  هک  دش  هتفگ  دیدرگ و  نایب  ترضح  نآ  ياهبکرم  زا  یکی 
ادـخ  ) هلمج هک  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  رد  تسا و  یفقوم  ناکم و  ره  رد  ناکمال ،  يادـخ  صاـخ  هدـنیامن  لـیئربج ،  هک  تفگ  ناوت 

مهیلع همطاف  دورو  ماگنه  اذل  دنا ، هدومن  یلاعت  كرابت و  قح  هدنیامن  لیئربج  ندمآ  رب  لمح  ار  همه  نادنمشناد  تسا ،  هتفر  راکب  دمآ )
ار شبکرم  راهم  هک  تسوا  هتسیاش  نیمه  نیرخآ ،  نیلوا و  زا  ملاع  ناوناب  يوناب و  ادخ و  هدیزگرب  زینک  اتکی  نآ  رشحم ، هصرع  هب  مالس 
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: دنک ادن  راختفا  اب  دریگب و  نیما  لیربج 
(( دمحم تنب  ۀمطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  ))

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینچ  ص )   ) مرکا لوسر  زا  رگید  تیاور  کی  رد 
اهتعیش رمت  هیلع و  همطاف  رمت  طارـصلا ، یلع  رمت  دمحم ، تنب  ۀمطاف  هذه  مکراصبا ،  اوضغ  ۀمایقلا  لها  ای  شرعلا :  انطب  نم  دانم  يدانی  ))

 (( فطاخلا قربلاک  طارصلا  یلع 
: دنک یم  ادن  یهلا  شرع  زا  يدانم  تمایق  زور 

اب مالـساهیلع  همطاف  هاگنآ  دنک ، یم  روبع  طارـص  زا  هک  تسا  (ص )  دـمحم رتخد  همطاف  نیا  دـیریگ ، ورف  دوخ  نامـشچ  رـشحم  لها  يا 
. دنرذگ یم  طارص  زا  قرب  تعرس  هب  شنایعیش 

: دومرف هک  تسا  لوقنم  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  رگید  ثیدح  رد 
 . يدلو ۀعیـش  برب  ای  نیلوقتف  مهل .  ترفغ  دق  لجوزع  هللا  لوقیف  یتعیـش .  بر  اب  نیلوقتف  کتجاح .  یلـس  ۀـمطاف  ای  لیئربج  لوقی  مث  ))

دنعف ۀنجلا ،  یف  کعم  وهف  کب  مصتعا  نمف  یقلطنا  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقیف  یتعیش .  ۀعیـش  بر  ای  نیلوقتف  مهل .  ترفغ  دق  هللا  لوقیف 
 (( نییمطاف اوناک  مهنا  قئالخلا  دوی  کلذ 

 (( مهتاعور نمآ  نینم  ؤملاریما  ۀعیش  كدلو و  ۀعیش  کتعیش و  ارهز  ای  کعم  و  نیرستف ، 
 . نک بلط  شیوخ  يادخ  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  همطاف  ای  دنک : یم  ضرع  لیئربج  هگنآ  سپ  ))

 . بایرد ارم  نایعیش  ایادخ ، دنک : یم  ضرع  ع )   ) همطاف
 . مدیزرمآ ار  وت  نایعیش  همه  دسر : یم  باطخ 

 . هدب تاجن  زین  ار  منادنزرف  هعیش  اراگدرورپ  دراد : یم  هضرع 
دراو تشهب  هب  وت  هارمه  دوش ، هدنهانپ  وت  هب  هک  یسک  ره  ورب و  رشحم  لها  نایم  رد  کنیا  همطاف  ای  مدیشخب ،  ار  نانآ  همه  دیآ : یم  ادن 

. دش دهاوخ 
: داد همادا  نینچ  نخس  هب  سپس  ص )   ) مرکا ربمایپ 

 . میدوب یمطاف  زین  ام  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  مدرم  همه  ماگنه  نآ  رد 
تـشهب دراو  تمالـس  هب  وت ، یپ  رد  ع ،)   ) نینم ؤملاریما  نایعیـش  و  وت ، دالوا  ناوریپ  وت ، نایعیـش  هک  تسا  يزور  نینچ  رد  ع )   ) همطاف اـی 

.(( دنوش یم 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هیلع  هللا  مالس  (( رقاب  )) ترضح زا  لصفم  ثیدح  کی  رد  رباج ))  )) بانج

باب دـنع  اهعم  اهتعیـش  راس  اذاف  يدرلا  بحلا  نم  دـبجلا  بحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیبحم  اهتعیـش و  طقتل  مویلا  کـللاذ  اـهنا  ربج  اـی  هللاو  ))
 : یلاعت كرابت و  هللا  لوقیف  اوتفتلا ، اذاف  اوتفتلا  نا  مهبولق  یف  هللا  یقلی  ۀنجلا ، 

كرابت و هللا  لوقیف  مویلا  اذه  لثم  یف  انردق  فرعی  نا  انیبحا  بر  ای  نولوقیف  یبیبح  تنب  ۀمطاف  مکیف  تفـش  دقف  مکتافتلا ؟  ام  یئابحا  ای 
بحل مکنـسحا  نم  اورظنا  ۀـمطاف ،  بحل  مکمعطا  نم  اورظنا  ۀـمطاف ،  بحل  مکبحا  نم  اورظنا  اوعجرا و  و  اوـعجرا ، یئاـبحا  اـی  یلاـعت : 

 . ۀنجلا هولخدا  هدیب و  اوذخ  همطاف ،  بح  یف  هبیغ  مکنع  در  نم  اورظنا ، ۀیرش ،  همطاف  بحل  مکاقس  نم  اورظنا  همطاف ، 
 (( قفانم وا  رفاک  وا  كاش  الا  سانلا  یف  یقبی  هللاو ال  رفعج : وبا  لاق 

هناد هک  یغرم  نانچ  دنک  یم  ادج  رشحم  لها  نایم  زا  ار  دوخ  نایعیش  (ع )  ارهز مردام  هک  يزور  نامه  تسا  نیا  رباج ، ای  مسق  ادخ  هب  ))
یم ءاقلا  نینچ  ناـنآ  بلق  رد  ادـخ  دنـسر ، یم  تشهب  رد  هب  شنایعیـش  ع )   ) همطاـف هارمه  نوچ  دزاـس و  یم  ادـج  دـب  زا  ار  بوخ  ياـه 

تسیچ ببـس  دوش : یم  باطخ  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دننکفا ، رظن  دوخ  رـس  بقع  هب  هاگنآ  دینک ، هاگن  شیوخ  رـس  تشپ  هب  هک  دیامرف 
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 . متفریذپ امش  هرابرد  ار  (ص )  دمحم مبیبح  مرتخد  همطاف  تعافش  هک  نم  دینک ؟ یم  هاگن  ناترس  تشپ  هب  امش  هک 
یلاعت يادخ  بناج  زا  سپ  دوش ، هتخانش  يزور  نینچ  رد  همطاف  نایعیش  ام  تلزنم  ردق و  میراد  یم  تسود  اراگدرورپ  دننک : یم  ضرع 

يارب هک  ار  سک  ره  تعامج )  نآ  نایم  رد  ، ) دینکفا رظن  رـشحم ،) هنحـص  هب   ) دـیدرگرب دـیدرگرب ، نم ،  ناتـسود  يا  دوش : یم  باطخ 
هدومن یکین  هدرک ،  ماعطا  همطاف  نارادتسود  امش  هب  (ع )  ارهز رطاخ  هب  هک  ار  سک  ره  تسا ،  هتشاد  تسود  ار  امـش  ع )   ) همطاف یتسود 
سپـس دـینک  شدراو  تشهب  هب  دـیریگب و  ار  وا  تسد  تـسا ،  هدـش  نادرگ  يور  امـش  تـبیغ  زا  اـی  هدرک و  ناتباریـس  یبآ  هـعرج  اـب  و  ، 
تبسن هک  یسکنآ  زج  دنام ، یمن  ياج  رب  یـسک  (ع )  ارهز ما  هدج  تبحم  تکرب  زا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هفاضا  (ع )  رفعجوبا ترـضح 

. دشاب قفانم  ای  رفاک و  ای  و  هتشاد ،  دیدرت  (ص )  دمحم لآ  يالاو  ماقم  هب 
: دومرف ترضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  یتیاور  میهاربا  نبا  تارف  ریسفت  رد 

 (، نودلاخ مهـسفنا  تهتـشا  ام  یف  مه  و  ربکالا ) عزفلا  مهنزحی  ال   : ) یلاعت هلوق  کلذ  و  اهتعیـش ، اهتیرذ و  ۀنجلا و  یتنبا  ۀمطاف  لخدـت  ))
(( اهتعیش اهتیرذ و  ۀمطاف و  هللاو  یه 

لوه و  ) ربکا عزف  زگره  دیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  دروم  نیا  رد  و  دـنوش ، یم  تشهب  دراو  شنایعیـش  هیرذ و  اب  همطاف  مرتخد  ))
(( دزاس یمن  نیگمغ  ار  اهنآ  تمایق )  زور  گرزب  ساره 

هک دوش  یم  موـلعم  اـجنیا  زا  دنتـسه و  ناـما  نما و  رد  رـشحم  زور  تشحو  زا  ادـخ ، تمحر  هاـنپ  رد  وا  نایعیـش  هیرذ و  همطاـف و  يرآ ، 
. دشاب یم  تیصخش  لالقتسا  بحاص  دوخ و  هب  صوصخم  هعیش  ياراد  (ع )  ارهز ترضح 

: دومرف ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  ۀعاسلا ))  طارشلا   )) شخب رد  یتفلا ))  نیز   )) باتک رد  یمصاع ))  ))
ذخا نسحلاو  یلع ،  ةزجحب  هذخا  ۀمطاف  یتزجحب و  ذخا  یلع  و  لیئربج ،  ةزجحب  ۀـمایقلا  موی  ندـخال  ةوبنلاب  ینثعب  يذـلا  ناملـس و  ای  ))
يرت نیا  ناملـس  ای  هللا ،  لوسرب  ابهاذ  هللا  يرت  نیا  ناملـس  ای  مهتزجحب  هذـخا  مهتعیـش  نسحلا و  ةزجحب  ذـخا  نیـسحلاو  ۀـمطاف ،  ةزجحب 

نیبهاذ هللا  لوسر  دلو  يرت  نیا  اهدـلوب ، ۀـبهاذ  ۀـمطاف  يرت  نیا  هتجوزب ،  ابهاذ  هللا  لوسر  اخا  يرت  نیا  ناملـس ،  ای  هیخاب  ابهاذ  هللا  لوسر 
لیئربج هب  دهع  دهع  ناملـس  ای  هبعکلا  بر  ۀنجلا و  یلا  ناملـس ،  ای  ۀبعکلا  بر  ۀنجلا و  یلا  ناملـس  ای  هبعکلا  برو  ۀنجلا  یلا  مهتعیـشب ؟ 

 (( نیملاعلا بر  دنع  نم 
يادـخ هدـنیامن   ) لـیئربج ناـماد  نم  تماـیق  زور  رد  تسا ،  هدومرف  ثوعبم  يربماـیپ  هب  ارم  هک  یـسدقم  دوجو  هب  مسق  ناوفـص ))  يا  ))

تسد ناشنایعیش  و  ار ، نسح  ناماد  نیسح  و  ار ، همطاف  ناماد  نسح  و  ار ، یلع  ناماد  همطاف  و  ارم ، ناماد  یلع  و  مریگ ،  یم  ار  لجوزع ) 
یلع شردارب  ربمایپ  و  درب ؟ یم  اجک  ار ) دوخ  هدنهانپ   ) ار شربمایپ  یلاعت  يادخ  ینک ،  یم  نامگ  ایآ  ناملـس ،  ای  دنتـسه ، اهنآ  ناماد  هب 

رارکت راب  هس  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپـس  درب ؟ دنهاوخ  اجک  ار  ناشنایعیـش  اهنآ  و  ار ، شدـنزرف  ود  همطاف  و  ار ، ارهز  شرـسمه  یلع  و  ار ،
 . تسا هداد  هدعو  نایناهج  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  تسا  ینامیپ  نیا  و  دنرب ، یم  تشهب  يوس  هب  هبعک  يادخ  هب  مسق  دندومرف :
زین ترضح  نآ  صوصخم  ترایز  رد  وا ، هب  تبسن  یتسود  عیشت و  راهظا  و  اهیلع ، هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  تیالو  رب  ناقیا  فارتعا و 

ترـضح نآ  تیالو  هب  دـقتعم  و  میوا ،  ناتـسود  زا  و  ارهز ، نایعیـش  زا  نم  هک  شاب ،  دـهاش  ایادـخ ،  : )) تسا هدـش  نایب  تالمج  نیا  اـب 
 ((. متسه

رد اب  تسا و  كرتشم  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  تاماقم  نیرترب  بقانم و  نیرتالاو  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هکنیا  هب  هجوت  اب 
مرکا ربمایپ  زا  شنایعیـش  هرابرد  هک  یئاهتراشب  و  دـش ، نایب  تمایق  زور  رد  ترـضح  نآ  یلاـع  بتارم  هب  تبـسن  هک  یبلاـطم  نتفرگ  رظن 

. دشابن هللا  ۀیلو  هیلاع ،  تاماقم  نیا  بحاص  هک  تسین  لوقعم  زگره  تسا ،  هدش  لقن  (ص ) 
هدش دراو  لوتب ))   )) و همطاف ))   )) یماسا هب  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  يراذگمان  تلع  رد  هک  يرابخا  زا  دش ، نایب  هک  ار  یبلاطم 

. درک هدافتسا  ناوت  یم  تسا ، 
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؟  ۀمطاف تیمس  مل  نیردت  همطاف  ای  ۀمطافل ،  هلاو  هیلع  هللا  لص  هللا  لوسر  لاق  ))
 (( ۀمایقلا موی  رانلا  نع  اهتیرذ  اهمطف و  دق  لجوزع  هللا  نا  لاق :  ۀمطاف ؟  تیمس  مل  هللا  لوسر  ای  مالسلا ،  هیلع  یلع  لاق 

؟ دنا هداهن  همطاف  ارت  مسا  ارچ  یناد  یم  ایآ  دومرف : ع )   ) همطاف هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  ))
هک تسا  نیا  ببـس  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  تسیچ .  هیمـست  نیا  ببـس  دـیئامرفب  ناتدوخ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع 

 .(( تسا هتشادهگن  رود  عطقنم و  تمایق  زور  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  همطاف و  یلاعت  يادخ 
هذه رطافلا و  انا  تسا :  هدش  هتشون  نینچ  تنج  شرع و  رب  و  هدیدرگ ،  قتشم  یلاعت  كرابت و  قح  ءامـسا  زا  هک  تسا  یمـسا  همطاف ))  ))

همطاف
ار ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  هفاضا  تسا و  هدرک  لقن  رک )) اسع  نبا   )) زا  (( یبقعلا رئاخذ   )) رد يربط ))  نیدلا  بحم   )) ار روکذـم  تیاور 

 . تسا هدرک  رکذ  دوخ  دنسم ))  )) رد زین  (ع )  اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما 
: دیامرف یم  نینچ  شدنسم  باتک  رد  (ع )  اضر ترضح 

 (( همطاف تیمس  کلذلف  رانلا  نم  مهبحا  نمواهدلو  همطاف و  یتتنبا  مطف  لجوزع  هللا  نا  لاق :  هللا  لوسر  نا  ))
درادب تسود  ار  نانآ  هک  ار  یـسک  ره  ود  ار  شنادنزرف  همطاف و  مرتخد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکیتسردـب  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  ))

(( دنا هدیمان  همطاف ))   )) ار وا  هک  تسا  تهج  نیا  زاو  تسا  هدینادرگ  رود  عطقنم و  شتآ  زا 
يدـیبع  )) هلمج زا  دـنا ، هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ار  تیاور  نیا  زین  ءاـملع  زا  رگید  یعمج  دـش ، هدرب  ناـشمان  هک  ینادنمـشناد  رب  هوـالع 
بهاوم  )) رد تسا  هماع  گرزب  نادنمـشناد  زا  یکی  هک   (( ینالقـسع  . )) تسا هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیا  قیقحتلا ))  ةدـمع   )) رد  (( یکلام

: دیامن یم  هفاضا  روکذم  ثیدح  لقن  زا  دعب  هیندللا )) 
: دنک یم  تیاور  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  تسا  هناگشش  حاحص  همئا  زا  هک  یئاسن ))  ))

لیق ال و  ابـسح ، انید و  الـضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اـهعاطقن  ـال  ـالوتب  تیمـس  و  راـنلا ، نع  اـهیبحم  ۀـمطاف و  مطف  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  ))
 (( یلاعت كرابت و  هللا  یلا  ایندلا  نع  اهعاطقن 

رظن زا  اریز  دنا ، هدیمان  لوتب  ار  وا  و  تسا ،  هدینادرگ  رود  عطقنم و  شتآ  زا  ار  شناتـسود  همطاف و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هکیتسردـب  ))
هتسویپ شیوخ  يادخ  هب  هتسسگ و  ایند  زا  لد  و  هدوب ،  زاتمم  ادج و  شیوخ  رصع  ياهنز  مامت  زا  تلاصا  تلیضف و  دوخ و  نید  هب  نامیا 

 ،(( تسا
ار وا  ارچ  دـنا ؟ هدـیمان  شا  همطاف  ارچ  تسا ،  دراو  رابخا  رد  هک  دراد  يرـس  يزمر و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  ياهمان  زا  کی  ره 
هب هک  دنراد  ینعم  کی  ود  ره  تقیقح  رد  لوتب ))   )) و همطاف ))   )) دش هتفگ  هک  نانچ  دنا ؟ هداهن  ارذع  ار  شمـسا  ارچ  و  دنا ؟ هتفگ  لوتب 

. دنرود عطقنم و  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  وا  نایعیش  شنادنزرف و  همطاف و  ترضح  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ص )   ) مرکا ربمایپ  شیامرف 
 . هللاءاشنا دهدب ، رارق  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  نایعیش  زا  زین  ار  ام  ادخ 

مهدزای عوضوم 

 ، ندوب تقلخ  ادـبم  رد  ع )   ) نیموصعم همئا  ریاس  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا لوسر  اب  (ع )  رهطا همطاف  رـشحم  نوتاـخ  كارتشا 
 . شنیرفآ رگید  نوئش  رد  و  تشرس ،  يوخ و  رد 

نتشاد نودب  اریز  دنک ، یم  تباث  ار  نانآ  تیالو  ماقم  دنراد  رشب  مومع  هب  تبـسن  تقلخ  تیفیک  رد  (ص )  دمحم لآ  دمحم و  هک  یتیزم 
هدافتـسا تاقولخم  عیمج  رب  نانآ  تیلـضفا  بلطم ،  نیا  زا  و  درادـن ، ناکما  شنیرفآ  رد  صوصخم  زایتما  نیا  ندوب  اراد  خـماش  ماـقم  نآ 

. دوش یم 
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رارق ناگتشرف  ایبنا و  مامت  رب  ناشدوخ  يرترب  لالدتسا  يانبم  ار  يانبم  ار  عوضوم  نیا  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  و  ص )   ) مرکا لوسر 
اب و  دشاب ، یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناش  مه  فیدر و  تلیضف ،  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  هقیدص  ترضح  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  و  دنا ، هداد 

ایبنا عیمج  زا  رگید  نیموصعم  دننامه  اهیلع  مالس  همطاف  ترضح  هک  دوش  یم  تباث  حضاو و  الماک  عوضوم  نیا  رد  هدراو  رابخا  یـسررب 
زاتمم و شنیرفآ  تیفیک  میراد )،  حیرـصت  هک   ) میـشاب هتـشادن  یحیرـصت  رابخا  رد  بلطم  نیا  هب  تبـسن  رگا  و  تسا ،  لضفا  کـئالم  و 
سنا و زا   ) یلاعت كرابت و  دنوادخ  تاقولخم  هفاک  رب  سدـقم  دوجو  نآ  هبتر  يرترب  تیالو و  ماقم  زا  یکاح  ترـضح  نآ  تقلخ  نوئش 
زا وا  هک  رمع )) نب  لـصفم   )) زا تسا  یثیدـح  لوا  تیاور  میزادرپ :  یم  تـیاور  دـنچ  یـسررب  هـب  اـم  هراـب  نـیا  رد  دـشاب و  یم  ناـج ) 
یم مالک  يادـتبا  رد  ترـضح  نآ  تسا ؟  هدوب  هنوگچ  مالـساهیلع  همطاـف  تدـالو  هک  دـنک  یم  لا  ؤس  هیلع  هللا  مالـس  قداـص  ترـضح 

 ... معن : دیامرف
ثحب و لباق  هدنزرا و  رایـسب  لا ،  ؤس  نیا  حرط  هک  تسا  نیا  دـیوم  عوضوم و  تمظع  رگناشن  نخـس  عورـش  رد  یلب )   ) معن هملک  نتفگ 

 . یندینش تسا  یناتساد  ینتفگ و  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  وگتفگ 
 ... یبیجع ناتساد  هچ  يدولوم ...  هچ  یتدالو ،  هچ  یلب  معن ، 

نکرتی الو  اهیلع  نملـسی  الو  اهیلع  نلخدـی  نکف ال  هکم ،  ةوسناهترجه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اهب  جورت  اـمل  هجیدـخ  نا  معن ،  ))
اهنطب نم  اهثدحت  ۀمطاف  تناک  ۀمطافب  تلمح  املف  هیلع ،  ارذح  اهمغ  اهعزج و  ناک  و  کلاذل ،  ۀجیدخ  تشحوتـساف  اهیلع ، لخدت  ةارما 

؟  نیثدحت نم  هجیدخ  ای  اهل  لاقف  ۀمطاف ،  ثدحت  هجیدخ  عمـسف  اموی  هللا  لوسر  لخدف  هللا ،  لوسر  نم  کلذ  متکت  تناک  و  اهربصت ، و 
هللا نا  هنومیملا و  ةرهاطلا  هلـسنلا  اهنا  و  یثنا ،  اهنا  ینربخی  لیئربج  اذه  هجیدخ  ای  لاق  ینـسنوی  ینثدحی و  ینطب ،  یف  يذـلا  نینجلا  تلاق 

کلذ یلع  هجیدخ  لزت  ملف  هیحو ،  ءاضقنا  دعب  هضرا  یف  ءافلخ  مهلعجی  ۀمئا و  اهلسن  نم  لعجیس  اهنم و  یلـسن  لعجیـس  یلاعت  كرابت و 
انیتیصع و تنا  اهیلا  نلـسراف  ءاسنلا  نم  ءاسنلا  یلت  ام  ینم  نیلتل  نیلاعت  نا  مشاه  ینب  شیرق و  ءاسن  یلا  تهجوف  اهندالو  ترـضح  نا  یلا 

یه انیبف  کلذـل  هجیدـخ  تمتعاف  ائیـش  كرما  نم  یلن  الو  یجن  انـسلف  هل  لام  اریقف ال  بلاطیبا  لآ  میتی  ادـمحم  تجوزت  اـنلوق ، یلبقت  مل 
هجیدخ ای  ینزحم  نهادحا ال  تلاقف  نهتار  امل  نهنم  تعزفف  مشاه ،  ینب  ءاسن  نم  نهناک  لاوط  رمـس  ةوسن  عبرا  اهیلع  لخد  ذا  کلذـک 

هذه و  نارمع ،  تنب  میرم  هذه  و  ۀنجلا ،  یف  کتقیفر  یهو  محازم ،  تنب  ۀیـسا  هذـه  و  هراس ،  انا  کتاوخا  نحن  کیلا و  کبر  لسر  اناف 
هثلاثلاو اهراسی ، نع  يرخا  اهنیمی و  نع  ةدحاو  تسلجف  ءاسنلا  نم  ءاسنلا  یلت  ام  کنم  یلنل  کیلا  هللا  انثعب  نارمع  نب  یسوم  تخا  موثلک 

مل ۀکم و  تاتویب  لخد  یتح  رونلا  اهنم  قرشا  ضرالا ،  یلا  تطقس  املف  ةرهطم ،  ةرهاط  ۀمطاف  تعـضوف  اهفلخ ، نم  هعبارلا  و  اهیدی ، نیب 
و ۀـنجلا ،  نم  تسط  اهعم  ةدـحاو  لک  نیعلا ،  روحلا  نم  رـشع  لخد  و  رونلا ، کلذ  هیف  قرـشاالا  عضوم  اهبرغ  الو  ضرـالا  قرـش  یف  قبی 

نیواضیب نیتقرخ  تجرخا  رثوکلا و  ءامب  اهلـسغف  اهیدـی  نیب  تناک  یتلا  ةارملا  اهتلو  اـنتف  رثوکلا  نم  ءاـم  قیربـالا  یف  و  ۀـنجلا ،  نم  قیربا 
نیتداهشلاب و ۀمطاف ،  تقطنف  اهتقطنتـسا ، مث  هیناثلاب ،  اهتعنق  ةدحاوب و  اهتفـسلف  ربنعلا ، کسملا و  نم  احیر  بیطا  و  نبللا ،  نم  اضایب  دشا 

، ءایبنالا دیس  هللا  لوسر  یبا  نا  و  هللاالا ،  هلا  نادهشا ال  تلاق 
اهیلا و نکحـضی  نلبقا  و  اهمـساب ، نهنم  ةدـحاو  لک  تمـس  و  نهیلع ،  تملـس  مص  طابـسالا ، ةداـس  يدـلو  ءایـصوالا و  دیـس  یلعب  نا  و 

تلاق کلذ و  لبق  هکئالملا  هرت  مل  رهاز  رون  ءامـسلا  یف  ثدح  همطاف و  ةدالوب  اضعب  مهـضعب  ءامـسلا  لها  رـشب  و  نیعلاروحلا ،  ترـشابت 
(( اهیلع ردفاهیدث  اهتمقلا  و  ةرشبتسم ،  ۀحرف  اهتلوانتف  اهلسن ، یف  اهیف و  كروب  هنومیم  ۀیکز  ةرهطم  ةرهاط  اهیذخ ، ةوسنلا 

رد دـندمآ و  یمن  وا  هناخ  هب  رگید  هتـسج و  يرود  وا  زا  هکم  ياـهنز  درک ، جاودزا  ص )   ) مرکا ربماـیپ  اـب  ع )   ) هجیدـخ هکنآ  زا  دـعب  ))
نیا هب  دـندومن  یم  يریگولج  وا  هناخ  هب  ناـنز  دورو  زا  دـندرک و  یم  يراددوخ  وا  هب  ندرک  مالـس  زا  ع )   ) هجیدـخ اـب  تاـقالم  ماـگنه 
. درک یم  دیدهت  مرکاربمایپ  ناج  هک  يرطخ  يارب  هکلب  شدوخ  ناج  سرت  زا  هن  هتبلا  تفرگارف ،  تشحو  مغ و  ار  هجیدخ  بلق  تهج 
نخس و  دش ، هناخ  دراو  (ص )  ادخ لوسر  اتلفغ  وا  نطب  رد  ع )   ) همطاف ترضح  دش ، رادراب  مالساهیلع  همطاف  هب  ع )   ) هجیدخ هکیماگنه 
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: درک ضرع  یتفگ ؟  یم  نخس  یسک  هچ  اب  دومرف ، لا  ؤس  ع )   ) هجیدخ زا  دینشب ، هجیدخ  اب  ار  همطاف  نتفگ 
 . تسا نم  یئاهنت  سنوم  نم و  تبحص  مه  تسا ،  نم  نطب  رد  هک  یکدوک  نیا 

: دومرف ص )   ) مرکا ربمایپ 
نم هزیکاپ  كرابم و  بسن  هشیر  لصا و  تسوا  هکیتسردب  تسا  رتخد  كدوک ،  نیا  هک  دهد  یم  ربخ  نم  هب  لیئربج  کنیا  هجیدخ ،  يا 

ءاضقنا زا  دعب  نیمز ،  يور  يافلخ  نیرهاط و  همئا  تسوا  لسن  زا  و  تسا ،  هداد  رارق  وا  زا  ارم  دالوا  هلـسلس  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ، 
 . نم یحو  نارود 

، دش کیدزن  شدالیم  هک  یتقو  دوب  ردام  تبحـص  مه  سنوم و  و  تفگ ،  یم  نخـس  هجیدـخ  اب  شتدالو  ماگنه  ات  ع )   ) همطاف ترـضح 
هب تسا  کیدزن  نم  لمح  عضو  نامز  هک  داد  ماغیپ  مشاه  ینب  شیرق و  ناـنز  هب  تسا )  موسرم  ناـنز  ریاـس  نیب  هک  هنوگناـمه   ) هجیدـخ

تجاودزا رما  رد  وت  نوچ  هجیدخ ،  يا  دنداد : خـساپ  نینچ  نانآ  یلو  دـیئامن . تدـعاسم  يرای و  مدازون  تدالو  رد  ارم  و  دـیئآ ، نم  دزن 
يرـسمه هب  تسا  تسدـیهت  يریقف  هک  ار  بلاـطیبا  لآ  میتـی  دـمحم ، و  يدومن ،  یچیپرـس  اـم  نانخـس  زا  و  يدرکن ،  لوبق  ار  اـم  راـتفگ 

نانآ در  باوج  زا  ع )   ) هجیدخ ترـضح  دوب  میهاوخن  تراتـسرپ  ورای  نداز ،  ماگنه  رد  و  میئآ ،  یمن  زگره  وت  دزن  هب  زین  ام  يدـیزگرب 
رد دـندش ، دراو  هجیدـخ  بانج  هناخ  هب  مشاه ،  ینب  نانز  دـننامه  نز ،  راهچ  ناـهگان  نیب ،  نآ  رد  دـش  رطاـخ  هدرزآ  نیگمغ و  تخس 

ار ام  وت  راگدرورپ  روخم ، مغ  هجیدخ ،  يا  تفگ :  وا  هب  نز  راهچ  نآ  زا  یکی  دوب ، هدش  ناساره  نانآ  رادید  زا  ع )   ) هجیدـخ هک  یلاح 
وت یتشهب  قیفر  محازم ))   )) رتخد هیسآ ))   )) نیا متسه ،  هواس ))   ، )) نم میتسه ،  وت  ناروای  نارهاوخ و  ام  تسا ،  هداتسرف  وت  يرای  يارب 

تسا هداتسرف  وت  کمک  يارب  ار  ام  ادخ  تسا ،  نارمع ))  نب  یـسوم   )) رهاوخ موثلک ))   ، )) نیا و  نارمع ،  رتخد  میرم ))   ، )) نیا تسا ، 
 . میشاب وت  راتسرپ  ورای  تسا )  دنمزاین  رگید  نانز  کمک  هب  الومعم  ینز  ره  هک  تلاح  نیا  رد   ) ات ، 

وا رـس  تشپ  رد  یمراهچ  و  شیور ،  شیپ  رد  یموس  وا ، پچ  فرط  رد  یمود  ع ،)   ) هجیدخ تسار  تمـس  رد  نز  راهچ  نآ  زا  رفن  کی 
. دنتسشن تسا )  موسرم  دازون  دلوت  يارب  هک  یبیترت  هب  )

رد نآ  وترپ  هک  دش  عطاس  وا  تعلط  زا  يرون  دمآ ، دورف  نیمز  رب  سدقم  دولوم  نآ  نوچ  و  تفای ،  دلوت  هزیکاپ  كاپ و  مالساهیلع  همطاف 
 ، نیعلاروح رفن  هد  ماگنه  نآ  رد  دشاب  هرهب  یب  رون  نآ  زا  هک  دنامن  یلحم  نیمز  برغ  قرـش و  رد  و  دـیدرگ ، دراو  هکم  ياه  هناخ  مامت 

شیپ رد  هک  یئوناـب  نآ  تمدـخ  هب  دـندش و  دراو  دوب ، یتشهب  تشط  کـی  رثوک و  بآ  زا  رپ  یتشهب ،  يا  هباـتفآ  کـی  ره  تسد  رد  هک 
تسش و رثوک  بآ  اب  هکلب  ایند ) ياهبآ  اب  هن   ) ار ع )   ) همطاف ترضح  وناب ، نآ  و  دندرک ، میدقت  دوب ، هتسشن  ع )   ) هجیدخ ترـضح  يور 
رس يارب  يا  هعنقم  هچراپ ،  نامه  زا  دیچیپ و  دوب ، رتوبشوخ  ربنع  کشم و  زا  و  رتدیپس ، ریش  زا  هک  يا  هچراپ  نایم  رد  سپس  و  دومن ، وش 

: دومرف زاغآ  نخس  هب  نینچ  مالساهیلع  همطاف  دیوگب ، نخس  وا  هکنیا  زا  لبق  و  داد ، بیترت  وا  كرابم 
مرـسمه هکنیا  و  تسا ،  ناربمیپ  رالاس  دیـس و  ادخ و  بناج  زا  روآ  مایپ  مردپ  هکنیا  و  تسین ،  هللا ))   )) زج یئادـخ  هک  مهد  یم  تداهش 

. دنتسه ادخ  لوسر  ناگداون  رالاس  دیس و  منادنزرف  ءایصوالادیس و 
رکذ اب  نز  راهچ  نآ  زا  کی  ره  هب  ع )   ) همطاف سپس  و  تسوا ،  دلوت  زا  دعب  اهیلع ، هللا  مالس  هقیدص  ترضح  نخس  نیتسخن  تاملک  نیا 

. دنتفگ خساپ  وا  مالس  هب  نادنخ  داش و  نانآ  و  دومرف ، مالس  شمان 
هب رورـس  روش و  نیا  هنماد  و  دـنتفگ ، داـبکرابم  رگیدـکی  هب  ار  (ع )  ارهز ترـضح  تدـالو  دنتـشاد  روضح  اـجنآ  رد  هک  یتـشهب  ناروح 

دالیم رد  هک  یناشخرد  رایسب  رون  نآ  تفرگ  یم  یـشیپ  نارگید  رب  تینهت  تراشب و  رد  کی  ره  نامـسآ  یلاها  و  دش ، هدیـشک  اهنامـسآ 
نیا هدنهد  تراشب  دندوب ، هدرکن  هدهاشم  ارنآ  ریظن  ناگتـشرف  زگره  نآ  زا  لبق  هک  يرون  دش ، ثداح  اهنامـسآ  رد  ع )   ) همطاف ترـضح 

 ... ناراب رون  تمحر  وترپ  زا  ناهج  و  تسا ،  ناغارچ  دازون ، نیا  تعلط  زا  ملاع  هک  دوب ، بلطم 
: دنتفگ دندروآ و  ع )   ) هجیدخ تمدخ  هب  ار  دازون  وناب ، راهچ  نآ 
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 . تسوا لسن  و  وا ، دوجو  رد  یهلا  نایاپ  یب  تاکرب  و  تسا ،  كرابم  رهطم و  هزیکاپ و  كاپ و  هک  ار ، دوخ  دنزرف  ریگب  هجیدخ ،  يا 
. داهن شا  هنیس  رب  ریش  ندیشون  يارب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  دازون  ع )   ) هجیدخ ترضح 

نیا و  تسادـخ ،  ءایلوا  صوصخم  تدالو ،  تیفیک  نیا  و  دـشاب ،  (( هللا یلو   )) هک تسا  يرـشب  تایـصوصخ  تافـص و  دـش ، ناـیب  هچنآ 
 ... نارگید سفنب  یلوا  دنتیالو و  ماقم  ياراد  هک  یناسک  هب  تسا  رصحنم  نوئش 

ناگتشرف عیمج  رب  زین  رون  نامه  ببس  هب  و  دنا ، هدش  هدیرفآ  رون  نآ  زا  هیلع  هللا  مالـس  یلع  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  يرون  زا  ندش  قلخ 
ای یلضفا  وت  هللا  لوسر  ای  دش  هدیسرپ  هک  یماگنه  دیامرف ، یم  حیرـصت  ار  بلطم  نیا  دوخ  ص )   ) مرکا ربمایپ  دنا ، هتفای  يرترب  لیئربج  و 

نم دومرف : لیئربج 
؟  هللا لوسر  ای  ارچ  درک  لا  ؤس  (ص )  ربمغیپ يومع  رسپ  سابع  نبا 

نآ تیفیک  زا  یـسک  ادـخ  زج  هک  يرون  زا  هللا )  ملع  یف  نونکم  نوزخم  رون  نم   ) تسا هدـیرفآ  ارم  یلاـعت  يادـخ  : )) دوـمرف باوـج  رد 
 . تسین هاگآ 

هاگنآ تشگ ،  ثداح  يرگید  رون  زین  نآ  زا  هک  دومرف  يرگید  مالک  سپـس  و  دش ، لصاح  يرون  نآ  زا  هک  دومرف  یمالک  یلاعت  يادخ 
((. دندمآ دوجوب  ام  ياهرکیپ  مود  رون  زا  هام و  حاورا  لوا  رون  زا  دنتسویپ ، مهب  رون  ود  نآ 

زا ناشحور ،  ندـش  هدـیمد  نانآ و  هقطن  داقعنا  زا  دـعب  ردام  محر  رد  هک  تسا  رون  نامه  رثا  رد  هیلع  هللا  مالـس  ماما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ 
. دنناد یم  ار  زیچ  همه  و  دنراد ، هطاحا  اج  همه  رب  دنتسه ، ربخ  اب  اج  همه 

نوئـش زا  هکلب  تسین ،  تماـما  توبن و  تایـصوصخ  زا  روکذـم  بتارم  و  تسا ،  نینچ  اـنیع  زین  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح 
ماگنه رد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  هک  تسا  ماـقم  ناـمه  تاـکرب  زا  تسا و  رـشب  عیمج  رب  ندوب  سفنب  یلوا  و  تیـالو ، 
هتـسباو وا  نس  یکچوک  یگرزب و  هب  شلامک  مامت و  رگید  تسا ،  هاگآ  زیچ  همه  زا  دـیآ  یم  دورف  نیمز  رب  هکنیا  ضحم  هب  شتدـالو ، 

، ددـنب یم  شقن  الدـع  اقدـص و  کبر  ۀـملک  تمت  و  تاملک :  شکراـبم  هناـش  رب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  تدـالو  رد  هک  هنوگناـمه  تسین ، 
هتفاین ماجنا  یتعیب  و  هدـشن ،  غالبا  و  هدـیدرگن ،  روشنم  زونه  هک   ) شردـپ توبن  زا  شدـالیم  تاـظحل  نیتسخن  رد  زین  (ع )  ارهز ترـضح 
ماـگنه رد  وا  شناد  اـب  شتدـالو  زور  رد  وا  ملع  دـهد ، یم  تداهـش  (ص )  دـمحم تلاـسر  ادـخ و  یئاـتکی  هب  و  دـهد ، یم  ربـخ  تسا ) 
ياهمان ناگتـشرف  یماسا  تسا ،  رادربخ  ایاضق  مامت  زا  تسانیب ،  ناهج  عاضوا  هب  تسا ،  هاگآ  زیچ  همه  زا  درادـن ، یقرف  چـیه  شتداهش 

نطب رد  وا  تسین ،  هدیـشوپ  وا  رب  يزیچ  نیرخآ  نیلوا و  زا  دـناد ، یم  ار  ایبنا  ماـمت  یماـسا  شنانمـشد - ،  مسا  تنج ،  لـها  نیعلاروح و 
هنوگچیه ياج  هجیتن  رد  دنا ، هدوب  نآ  دجاو  نینم  ؤملاریما  شردپ و  هک  تسا  هدوب  يدادادخ  ملع  نامه  ياراد  شتدالو  زور  رد  ردام و 

نآرق شتدالو  ماگنه  رد  ع )   ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  ناـنچ  دـهد  یم  (ص )  دـمحم تلاـسر  هب  تداهـش  شدـالیم  رد  رگا  تسین  لاکـشا 
 ، تسا هدوب  وا  شنیرفآ  هیام  هک  تسا  یکرابم  رون  نآ  رثا  رد  و  دریگ ، یم  همـشچرس  تیـالو  نوئـش  زا  اـهنیا  ماـمت  دـیامرف . یم  توـالت 

همه امن ، مامت  يا  هنیئآ  دننام  هک  يرون  تسین  هاگآ  نآ  تیفیک  زا  یـسک  ادخ  زج  و  تسا ،  هللا ))  ملع  یف  نونکم  نوزحم و   )) هک يرون 
 . تسا سکعنم  نآ  رد  توکلم  ملاوع 

عیمج يوربور  و  ناگتشرف ،  رگید  لیفارـسا و  لباقم  رد  و  تسوا ،  لماح  کلم  هک  یتابثا  وحم و  حول  ظوفحم و  حول  ربارب  رد  هک  يرون 
 ( ص  ) مرکا ربمایپ  هک  يرون  درادرب ، رد  تساک  مک و  یب  ار  زیچ  همه  یملع  هطاحا  اب  تسا و  هتفرگ  رارق  اهتنا  اـت  ءادـتبا  زا  تقلخ  ملاوع 

و یلع ،  نم و ، تمـسق  هس  نآ  زا  و  دومرف ، شمیـسقت  شخب  هس  هب  دـیرفآ ، ار  رون  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  هاـگنآ  دـیامرف : یم  شا  هراـبرد 
 . میدمآ دوجوب  همطاف 
: دیوگ یم  رامع )) ))

موی یلا  نکی  مل  امب  نئاک و  وه  امب  ناک و  امب  کثدح  ندا ال  تدان :  هب  ترـصبااملف  ۀمطاف ،  یلع  جـلو  دـق  بلاطیبا  نب  یلع  تدهـش  ))
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هل لاقف  یبنلا ،  یلع  لخد  ذا  هعوجرب  تعجرف  يرقهقلا  عجری  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تیارف  رامع : لاـق  هعاـسلا ،  موقت  نیح  ۀـمایقلا ، 
کنم ثیدحلا  هیلع :  هللا  مالس  نینم  ؤملاریما  لاق  کثدحا ،؟  ما  ینثدحت  یلع  ای  هل  لاق  سلجملا ،  هب  نئمطا  املف  اندف ، نسحلاابا ،  ای  ندا 

یلع لاقف  یلب ،  مالـسلا  هیلع  یلع  لاقف  تعجرف  تیک  تیک و  کل  تلاق  و  همطاف ،  یلع  تلخد  دق  کب  یناک  لاقف :  هللا  لوسر  ای  نسحا 
یلع جـلوف  هجورخب  تجرخ  و  نینم ،  ؤملاریما  جرخف  رامع : لاق  یلاعت  هللا  ارکـش  یلع  دجـسف  ملعت ؟  ـالوا  لاـقف  اـنرون ؟ نم  ۀـمطاف  رون  : 

ای ملعا  تلاقف  ۀـمطاف  ای  کلاذـک  ناک  لاق  کل ،  هتلق  امب  هتربخاف  یبا  یلا  تعجر  کناک  نینم  ؤملاریما  ای  تلاـقف  هعم ،  تجلو  همطاـف و 
هنجلا یبا  لخد  املف  تئاضاف ،  هنجلا ،  رجـش  نم  ةرجـشب  هعدوا  مث  هلـالج ،  لـج  هللا  حبـسی  ناـک  يرون و  قلخ  یلاـعت  هللا  نا  نسحلااـبا : 

هجیدـخ ینعدوا  مث  یبا ،  بلط  هناحبـس  هللا  ینعدواف  لعفف ،  کتاوهل  یف  اه  ... ةرجـشلا و کلت  نم  رمثلا  فطتقا  نا  اـماهلا  هیلا  هللا  یحوا 
 (( هللارونب رظنی  نموملا  نسحلاابا ،  ای  نکی ،  مل  ام  نوکی و  ام  ناک و  ام  ملعا  رونلا ، کللذ  نم  انا  و  ینتعضوف ،  دلیوخ  تنب 

: دومرف (ص )  ادخ لوسر  وا ، دورو  ضحم  هب  و  تفاتش ،  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  هب  (ع )  ارهز دزن  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما 
وت هک  ای  منک ،  وگزاب  ار  ناتـساد  نم  یلع ،  ای  دومرف : وا  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  دومن ، سولج  ع )   ) یلع نوچ  و  ایب ، رتکیدزن  نسحلاابا ،  ای 

؟  یئوگ یم  دوخ 
نم یئوگ  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  تسا .  رتابیز  رتوکین و  دـیئاشگب ، نخـس  هب  بل  امـش  رگا  درک : ضرع  هیلع  هللا  مالـس  نینم  ؤملاریما 

 ( نم دزن  هب   ) اـجنآ زا  وـت  و  تفگ ،  ناـنچ  نـینچ و  وا  و  يدـش ،  دراو  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز هقیدـص  ترـضح  رب  هـک  مدوـب  وـت  هارمه 
 . یتشاذگ نایم  رد  نم  اب  ار  بلطم  یتشگزاب و 

نیا رگم  دومرف : ص )   ) مرکا ربمایپ  تساـم ؟  رون  زا  همطاـف  رون  اـیآ  دوزفا : سپـس  و  هللا ،  لوسر  اـی  یلب ،  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع 
طقف خساپ  شسرپ و  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  باوج ،  لاوس و  زرط  دروآ . ياجب  رکش  هدجس  ع )   ) یلع هاگنآ  یناد ،؟  یمن  ار  عوضوم )  )

 ، تسین حرطم  نتسنادن  اجنیا  رد  یناد )؟  یمن  دوخ  وت  رگم  يرآ ،  تسام -  رون  زا  همطاف  رون  ایآ   ) تسا نارگید  هب  عوضوم  میهفت  يارب 
نارگید یهاـگآ  تهج  عوضوم ،  حیرـشت  يارب  دونـش  تفگ و  نیا  دـش  هتفگ  هکیروطناـمه  هکلب  مناد ،  یمن  هن  دـیوگ  یمن  ع )   ) یلع و 

هارمه زین  نم  و  دش ، ناور  ع )   ) همطاف هناخ  يوس  هب  ص )   ) مرکا ربمایپ  روضح  زا  ع )   ) نینم ؤملاریما  دیوگ : یم  رامع ))  . )) سب تسا و 
 . مدش مالساهیلع  ارهز  هناخ  دراو  وا 

ترضح نآ  هب  مدوب  هتفگ  وت  هب  نم  هک  ار  هچنآ  یتشگ و  رب  مردپ  روضح  هب  اجنیا  زا  نینم ،  ؤملاریما  ای  درک : ضرع  ع )   ) همطاف ترضح 
 . يدومن وگزاب 

 . همطاف ای  دوب  نینچنیا  یلب ،  دومرف : ع )   ) یلع
حـیبست و ار  ادـخ  هتـسویپ  رون  نیا  دـیرفآ ، ارم  دوجو )  ) رون یلاـعت ،  يادـخ  هک  یماـگنه  نسحلااـبا ،  اـی  درک : ضرع  (ع )  ارهز ترـضح 
، دوب شخب  یئانشور  نکفا و  وترپ  هراومه  رون  نیا  و  داد ، تناما  یتشهب  ياهتخرد  زا  یتخرد  هب  ارنآ  راگدرورپ  سپـس  درک ، یم  شیاتس 

يادخ ارم  رون  ماگنه ،  نآ  رد  دریگ ، رب  تخرد  نآ  هویم  زا  هک  دش ، ماهلا  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  و  دـیدرگ ، دراو  تشهب  هب  مردـپ  هکنیا  ات 
هچنآ زا  و  مرون ،  نامه  زا  نم  مدش ،  دلوتم  وا  زا  هکنیا  ات  دومرف ، لقتنم  (ع )  دلیوخ تنب  هجیدخ  محر  هب  ادعب  و  مردپ ،  بلص  هب  ناحبس 

رون اب  نموم  نسحلاابا ،  ای  مربخ ،  اب  تسین  یندـش  عقاو  زگره  هچنآ  زا  و  دـش ،  دـهاوخ  عقاو  هدـنیآ  رد  ای  تسا و  هدـش  عقاو  هتـشذگ  رد 
. دنک یم  هراظن  یئادخ 

رون هک  دـهد  یم  ناـشن  تسا ،  هدـش  هراـشا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  راـهطا و  همئا  تقلخ  تیفیک  هب  هک  ثیدـح  نیا  رد 
كرابت يادخ  دزن  هک  يرون  دریگ ، یم  همشچرس  رون  نیمه  زا  زین  اهنآ  دادادخ  شناد  و  تسا ،  دحاو  رون  مالسلا  مهیلع  موصعم  هدراهچ 

 . تسا سکعنم  رون  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  و  تسین ،  هاگآ  نآ  تیفیک  زا  یسک  وا  زج  تسا و  نونکم  نوزخم و  یلاعت  و 
: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  زین  يرگید  تیاور 
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ایلع و باصا  و  رونلا ، ثلث  ۀـمطاف  باصا  و  رونلا ، ثلث  ینباصا  هفذـقف ،  رونلا  کلذ  ذـخا  مث  ههجو  رون  نم  اهقلخ  ۀـنجلا ،  هللا  قلخ  امل  ))
لآ ۀـیالو  نع  لض  رونلا ، کلذ  نم  هبـصی  مل  نم  و  (ص ،)  دـمحم لآ  ۀـیالو  یلا  يدـتها  رونلا ، کـلذ  هباـصا  نمف  رونلا ، ثلث  هتیب  لـها 

 (( ( (ص دمحم
ار شرگید  ثلث  دـنکفا ، نم  دوجو  رب  ار  نآ  ثلث  تفرگ و  سپاب  ار  رون  نآ  دـیرفآ ، شلامج  رون  زا  ار  تشهب  لاعتم  يادـخ  هک  هاگنآ  ))

 . یلع دالوا  یلع و  رب  ار  نیرخآ  ثلث  و  همطاف ،  رب 
لآ تیالو  زا  رود  دنام ، هرهب  یب  رون  نآ  زا  سک  ره  و  دـبای ، هار  (ص )  دـمحم لآ  تیالو  هب  دوش  هدـنکفا  رون  نآ  زا  يوترپ  سک  ره  رب 

انتعیـش دنا : هدومرف  نانآ ،  هرابرد  هک  تسا ،  هدیبات  رون  نیا  زا  یعاعـش  زین  نایعیـش  زا  کی  ره  رب  دتفا . یهابت  یهارمگ و  هب  (ص )  دمحم
. دنا هدش  هدیرفآ  ام  تقلخ  هیام  ریمخ  هدنام  هت  زا  ام  نایعیعش  انتنیط  لضاف  نم  اوقلخ 

هدـیمان لامکلارون  لـالجلارون و  هللا ،  همظع  رون  هللادـجو ،  رون  فلتخم ،  تاریبعت  اـب  ارنآ  روکذـم ، رون  فیـصوت  رد  ص )   ) مرکا ربماـیپ 
 . یئادـخ ملع  رد  ناـهنپ  هدیـشوپ و  تسا  يروـن  هللا -  ملع  یف  نوـننکم ،  نوزخم ،  روـن ، دـهد : یم  همادا  نخـس  هب  نینچ  سپـس  تسا و 

شثلث کی  زا  ص ،)   ) هللادبع نب  دمحم  نآ  تمسق  کی  زا  هک  تسا  هدش  میسقت  يواسم )   ) تمـسق هس  هب  رون  نیا  دش  نایب  هک  روطنامه 
رفن هس  نیب  يواـسم  روط  هب  هک  يا  هویم  دـننامه  دـنا ، هدـش  هدـیرفآ  ع )   ) یلع دـالوا  و  ع )   ) یلع شرگید  موـس  کـی  زا  و  ع ،)   ) همطاـف

 . تسا هدوب  ربارب  نارگید  اب  دایز  مک و  نودب  رفن  هس  زا  کی  ره  هرهب  دوش ، میسقت 
 ، حاورا ملاع  رد  تسلا ،  ملاع  رد  هلظا ،  ملاع  رد  شنیرفآ ،  نوئش  رد   ، ) كرابم رون  نآ  زا  شتقلخ  ياضتقا  هب  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  هچنآ 

و ع )   ) نینم ؤملاریما  اـهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  دراد ، تنج )  رد  و  رـشح ، رد  خزرب ،  رد  ربق ، رد  ناـهج ،  نیا  رد  نینج ،  ملاـع  رد 
هدوب فیدر  کی  هب  و  عضو ،  کی  هب  و  قسن ،  کـی  همه  دـنا  هدرک  ریـس  اـهنآ  هک  یملاوع  ماـمت  رد  دنـشاب ، یم  اردا  شموصعم ،  دـالوا 

 . تسا
و دوش ، یم  نشور  نیئاپ  الاب و  ملاوع  مامت  هکم و  ياه  هناخ  عیمج  وا  رون  زا  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  تدالو  ماـگنه  رد  رگا  لاـثم ،  ناونع  هب 

هللا مالـس  ارهز  ترـضح  دالیم  رد  دـش ) نایب  هک  یـسدقم  رون  نامه  زا  شنیرفآ  ياضتقا  هب  ، ) دـنهد یم  تراشب  ار  وا  تدـالو  ناگتـشرف 
 . تسا يونعم  ملاوع  رد  ریس  و  تمظع ،  تمحر و  افص ، دهز و  يوقت ،  ملع و  همشچرس  یئادخ ،  رون  نآ  تسا .  نینچ  نیا  زین  اهیلع 

لاس رازه  تسیب  ای  و  لاس ،  هدزناش  لاس ،  رازه  هد  لاـس ،  رازه  ود  مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  تقلخ  فلتخم ،  تاـیاور  رد  هکنیا 
تقلخ زا  لـبق  ع )   ) نت هدراـهچ  نیا  دـننادب  همه  هک  تسا  هدوـب  بلطم  نیا  مـالعا  یلـصا  فدـه  تسا  هدـش  لـقن  رـشب  شنیرفآ  زا  لـبق 

تخاونکی فیدرمه و  هک  دندحاو ، رون  اهنآ  دشاب . هدش  هدارا  روکذم  تاونس  قیقد  دادعت  هکنیا  هن  دنا ، هدش  هدیرفآ  نایمدآ  ناگتشرف و 
هقیدص ترضح  هک  دنک  یم  باجیا  عوضوم  نیا  رد  هدش  دای  رابخا  تبقنم و  کی  نیمه  و  دنا ، هدرک  ریـس  مه  اب  ار  يونعم  ملاوع  مامت  ، 

. دشاب هدوب  يربک  تیالو  بحاص  شموصعم ،  دالوا  و  ع )   ) یلع و  ص )   ) مرکا ربمایپ  دننامه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 

مهدزاود عوضوم 

باجیا مالـسلا ،  مهیلع  موصعم  هدراهچ  ناسکی  تقلخ  تیفیک  و  تسا ،  مهدزای  عوضوم  لصاح  عباـت و  تقیقح ،  رد  مهدزاود  عوضوم 
 ، یموصعم ره  هب  تبسن  نایصع  ای  تعاطا و  تبحم ،  ای  ضغب و  تارثا  اذل  دنشاب  رگیدکی  فیدر  زین  تیالو  نوئـش  مامت  رد  هک  دنک  یم 

. دشاب یم  رگید  نیموصعم  زا  کی  ره  هب  تبسن  يوریپ  ای  یچیپ و  رس  دانع ، ای  داد و  راثآ و  اب  ناسکی  ربارب و 
فارتعا اهنآ  تبحص  هب  هدوب و  دقتعم  تایاور  نیا  هب  یگمه  ینس  هعیش و  و  تسا ،  هداعلا  قوف  دایز و  رایسب  عوضوم  نیا  رد  هدراو  رابخا 

: دوش یم  لقن  هنومن  يارب  رابخا  هتسد  نیا  زا  تیاور  دنچ  اجنیا  رد  دنراد ،
یتجرد یف  یعم  ناک  امهما  امهابا و  نیذه و  بحا  ینبحا و  نم  لاقف :  نیـسحلاو  نسحلا  دیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکالا  لوسرلا  ذـخا  ))
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 (( ۀمایقلا موی 
زور درادـب ، تسود  ار  ود  نیا  ردام  ردـپ و  و  ارم ، دـنزرف  ود  نیا  و  ارم ، سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نینـسح  تسد  (ص )  ادـخ لوسر  ))

.(( دوب دهاوخ  هجردمه  نم  اب  تمایق 
رب عوضوم  الماک  ات  دیآ  لمعب  یسررب  ثحب و  نآ  هرابرد  لیضفت  روط  هب  دراد  اج  هک  تسا  یبلطم  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ندوب  هجرد  مه 

. ددرگ نشور  ناگمه 
؟ دشاب هجرد  مه  (ص )  ادخ لوسر  اب  تمایق  زور  رد  یسک  دراد  ناکما  هنوگچ  ایآ 

؟ دوش لئان  ص )   ) مرکا ربمایپ  ریظن  یب  عیفر و  هجرد  هب  دناوت  یم  يرشب  رگم 
زار کی  ایو  وگم ، رس  کی  ص )   ) لوسر ترضح  مالک  نیا  رد  دنک ؟ ادیپ  یـسرتسد  يالاو  هجرد  هب  یناسنا  هک  تسا  نکمم  روطچ  ایآ 
ؤم هجرد  هب  درادـب  تسود  ارم  ترتع  ارم و  سک  ره  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  نآ  تسا و  هتفهن  ینتفگ 
نیا رد  فص و  نیا  رد  هچرگا  دراد ، رارق  تیالو  هب  نیدـقتعم  فص  رد  و  نایالوم ،  فیدر  رد  نم  اب  و  تسا ،  هدـش  لئان  تیالو  هب  نینم 

تاجرد تماـیق  زور  رد  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  نادـحوم و  هک  ناـنچ  دـشاب ، یم  دوخ  هب  صوصخم  تواـفتم و  هبتر  ياراد  يدرف  ره  هجرد ، 
 ، نیدحوم فص  رد  نانآ ،  همه  لاح  نیع  رد  یلو  تسا  یتاجرد  ناشدارفا  دادـعت  هب  زین  ار  تیالو  هب  نینم  ؤم  تسا ،  يرامـشیب  توافتم 
ای و   ) دنا هجرد  مه  و  نید ،  مه  فیدر ،  مه  فص ،  مه  ص ،)   ) هللادبع نب  دمحم  هب  تیالو  هب  نینموم  هجرد  رد  و  نیدـقتعم ،  فص  رد 
رد اهنت  و  هدوب ،  توافتم  يرگید  اب  کی  ره  يونعم  ماقم  هبتر و  یلو  دنیآ  لئان  تداهـش  هجرد  هب  يا  هدع  تسا  نکمم  رگید ، ترابع  هب 

فص و مه  رگیدـکی  دوخ ، هب  صوصخم  تاـماقم  بتارم و  ظـفح  اـب  دنـشاب و  كرتـشم  فـلتخم ،  ياـه  تبـسن  اـب  همه  تداهـش  هبترم 
 (. فیدرمه

و هدش ،  لئان  دیحوتلا ) ۀجرد   ) هب هچ  رگا  نیدحوم  عیمج  الثم  تسا ،  توافتم  رـشب  دارفا  دادعت  هب  يونعم  تاجرد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
نوصلخم دراد ، ادهـش  دراد ، املع  دراد ، ایـصوا  دراد ، ایبنا  هجرد ،  نیا  دوخ  نکیل  دـنا ، هجرد  مه  کیدزن و  عوضوم  نیا  رد  رگیدـکی  اب 

نیمه انیع  و  دـنکرتشم ، مه  اب  ندوب  نیدـحوم  رد  اهنت  و  تسا ،  دوخ  هب  صوصخم  توافتم و  رایـسب  هبترم  ماـقم و  ار  کـی  ره  هک  دراد ،
 (( تبحملا ۀجرد   )) و تیالولا ))  ۀجرد   )) تسا هنوگ 

رد هلبانح  ماما  لبنح ))  نب  دـمحا   : )) نانآ هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  لقن  دوخ  ياـهباتک  رد  ینـس  ءاـملع  زا  يا  هدـع  ار  ثحب  دروم  تیاور 
نبا  - )) شخیراـت رد  يدادـغب ))  بـیطخ   - )) تـسا هناگـشش  صاحـص  زا  یکی  هـک  حیحـص ))  عماـج   )) رد يذـمرت ))  (( - )) دنـسم ))

بحم  (( - )) هرکذت  )) رد رفظملاوبا ))  (( - )) هباغلادسا  )) رد (( ریثا نبا   (( - )) بلاطملا ینـسا   )) رد يرزج ))   - )) شخیرات رد  رکاسع ))
 ((. قعاوص  )) و بیذهت ))   )) رد رجح )) نبا  (( - )) ریاخذ  )) و ضایر ))   )) رد يربط ))  نیدلا 

: دیامرف یم  روکذم  ثیدح  حیرشت  رد  رجح  نبا 
 (( باجحلا عفر  تهج  نم  لب  ماقملا ،  ثیح  نم  ۀیعملا  انه ، ۀیعملاب  دارملا  سیل  ))

ارم و سک  ره  دیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  اجنیا  رد  : )) دیوگ یم  هک  تسا  هدومن  كرد  ار  بلطم  وکین  رایسب  ینـس  دنمـشناد  نیا 
هک دیآ  رظن  هب  نینچ  ادابم  تسا ،  هجرد  مه  تمایق  زور  رد  نم  اب  درادب  تسود  ار  نیسح )  نسح و   ) مدنزرف ود  و  (ع )  ارهز و  ع )   ) یلع

تبحم ع )   ) یلع دالوا  و  ع )   ) یلع هب  ینامیا  اـب  ناملـسم  ره  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  تسادـخ ،  لوسر  اـب  ندوب  ماـقم  مه  دوصقم 
هتـشاد رب  هاهدرپ  و  دهد ، یم  رارق  شناسحا  فطل و  زکرم  رد  و  دیامرف ، یم  کیدزن  شتمحر  راوج  هب  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـشاب ، هتـشاد 
هارمه فص و  مه  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  نتفرگ ،  رارق  یلاـعت  كراـبت و  قح  رـضحم  رد  هدرپ  یب  و  باـجح ،  عفر  ماـقم  نیا  رد  دوش ، یم 

 . تسا
: دهد یم  همادا  نینچ  نخس  هب  هاگنآ  رجح )) نبا  ))
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(( اقیفر کئلوا  نسح  و  نیحلاصلاو ،  ءادهشلا  نقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  یلاعت :  هلوق  یف  هریظن  ))
نانآ هب  ار  شیوخ  ياهتمعن  ادـخ  هک  نیحلاص  ءادهـش و  و  نیقیدـص ،  ءایبنا و  اب  نم ،  ؤم  ناناملـسم  دـیامرف : یم  یلاعت  يادـخ  هکنانچ  ))

حرطم تاماقم  ندوب  ناسکی  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نشور  ـالماک  و  ییوکین ))   )) ياـقفر هچ  و  دـنهارمه ، ماـگمه و  تسا ،  هدومرف  اـطعا 
ادخ تمحرم  فطل و  رضحم  رد  هدرپ  یب  و  تمحر ،  هاگولج  رد  و  ضیف ،  ضرعم  رد  تسا  نامیا  لها  همه  ندوب  ربارب  دارم  هکلب  تسین 

و هناگادـج ،  صاخ و  یماقم  ار  نوصلخم  و  رایخا ، راربا ، نیحلاص ،  ءاـملع ، ءادهـش ، نیقیدـص ،  ءاـیبنا  زا  کـی  ره  هنرگو  نتفرگ .  رارق 
 . تسین هار  الاو  ماقم  نآ  هب  ار  یسک  زگره  و  دنکرتشم ، نآ  رد  ناسکی  روط  هب  نت  جنپ  دوخ  هب  صوصخم  يا  هبترم  هجرد و 

: دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  لقن  هعیش  ینس و  ءاملع  دروم  نیا  رد  يرگید  تایاور 
: دیامرف یم  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح 

 (( ینضغبا دقف  مهضغبا  نم  ینبحا و  دقف  ایلع  ۀمطاف و  نیسحلاو و  نسحلا  ینعی  ءالوه  بحا  نم  ))
اهنیا اب  هک  یـسک  و  تسا ،  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب ، تسود  ار  مالـسلا )  مهیلع  یلع  همطاف و  نیـسح و  نسح و  ینعی   ) نانیا سک  ره  ))

 . تسا هدرک  تموصخ  نم  اب  دنک ، ینمشد 
: دیامرف یم  مالس  مهیلع  ارهز  هقیدص  ترضح  هرابرد  و 

ایندـلا و یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نودوی  نیذـلا  نا   : )) )) یلاـعت هلوق  کـلذ  و  هللا ))  يذآ  دـقف  یناذآ  نم  و  یناذآ ،  دـقف  اـهاذآ  نم  ))
 (( ةرخالا

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  تسا ))  هدرزآ  ار  ادخ  یئوگ )   ) دنک تیذا  ارم  ره  و  تسا ،  هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  همطاف  سک  ره  ))
تـسا هدومرف  رود  دوخ  تمحر  زا   ) تسا هدرک  تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  ادخ  دنرازایب ، ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  یناسک  نآ  انامه ،

 . تساهیلع هللا  مالس  ارهز  هقیدص  ترضح  ءاذیا  اب  ربارب  شلوسر  ادخ و  رازآ  ص )   ) مرکا ربمایپ  شیامرف  هب  هجوت  اب  هک  (، 
هک تسا  هماع  بتک  تارابع  اهنآ  همه  دوش ، یم  ناـیب  عوضوم  نیا  رد  ص )   ) مرکا ربماـیپ  لوق  زا  هک  یثیداـحا  دـش و  لـقن  هک  یتاـیاور 

: دنتسه لوقلا  قفتم  اهنآ  تحص  رد  ینس  هعیش و 
 (( ینبضغا اهبضغا  نم  ینم ،  ۀعضب  ۀمطاف  ))

 (( تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دنک ، نیگمشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ،  نم  نت  هراپ  ع )   ) همطاف ))
(( اهبضغا ام  ینبضغی  و  اهاذآ ، ام  ینیذوی  ینم ،  ۀعضب  ۀمطاف  ))

یم كانبـضغ  مه  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار  همطاف  هچنآ  و  دزاـس ، یم  هدرزآ  زین  ارم  درازاـیب ، ار  همطاـف  هچنآ  تسا ،  نم  نت  هراـپ  همطاـف  ))
.(( دنک

(( اهطسبی ام  ینطسبی  اهضبقی ، ام  ینضبقی  ینم ،  ۀعضب  ۀمطاف  ))
(( دیامن یم  داش  ارم  دنادرگ ، رورسم  ار  وا  هچنآ  و  دزاس ، یم  رطاخ  هتفرگ  ارم  دنک  ریگلد  ار  وا  هچنآ  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف  ))

(( اهبصنا ام  ینبصنی  و  اهاذآ ، ام  ینیذوی  ینم  دعضب  ۀمطاف  ))
.(( دیامن یم  تقشم  راچد  ارم  دزادنا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  و  درازآ ، یم  ارم  دنک  هدرزآ  ار  وا  هچنآ  تسا ،  نم  نت  هراپ  هطماف  ))

 ( ینـس هعیـش و   ) نیقیرف ءاملع  فلتخم ،  تارابع  اب  یلو  روکذم ، ثیداحا  دننامه  ابیرقت  موهفم  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  يرایـسب  تایاور 
 : میوش یم  دروآ  دای  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  هنومن  دنچ  هک  دنا  هدرک  لقن 

(( اهفعسی ام  ینفعسی  ینم ،  ۀعضب  ۀمطاف  ))
(( اهضبقی ام  ینضبقی  و  اهطسبی ، ام  ینطسبی  ینم ،  ۀنجش  ۀمطاف  ))

 (( یتاذآ دقف  اهاذآ  نم  ینم ،  ۀعضم  ۀمطاف  ))
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(( اهطسب ام  ینطسبی  و  اهضبق ، ام  ینضبقی  ینم ،  ۀعضم  ۀمطاف  ))
(( اهرسی ام  ینرسی  ینم ،  ۀعضم  ۀمطاف  ))

دوش تباث  ناگمه  رب  هک  تسا  نیا  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  تبقنم  رد  فیرـش  ثیداـحا  نیا  لـقن  زا  اـم  روظنم  فدـه و 
تاودع و ای  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  یتسود  تبحم و  دننامه  انیع  وا ، تیذا  ینمشد و  ضغب و  ای  و  ترضح ،  نآ  يرای  تبحم و  عوضوم 

الماک عوضوم  نیا  هکلب  تسین ،  صاخ  بهذـم  کی  هب  رـصحنم  زگره  بلطم ،  نیا  هب  نتـشاد  داقتعا  تسا و  توبن  ماقم  هب  تبـسن  داـنع 
 . تسا ناهج  نیملسم  مامت  تادقتعم  زا  دیدرت  نودب  تسا ،  یلک  یمالسا و 

یم لقن  دنا ، هدرک  تبث  شیوخ  ياهباتک  رد  نرق  هدراهچ  لوط  رد  ار  روکذم  تایاور  هک  ینس  نادنمشناد  زا  يا  هدع  مان  اجنیا  رد  ام  اذل 
 : مینک

وبا ق -   -. يافوتم 175 ه يرصم  دعـس  نب  ثیل  يرجه -  ياـفوتم 125  یکم ،  راـنید  نبا  يرمق -  يرجه -  يافوتم 117  هکیلم  یبا  نبا 
دیلاوبا ظـفاح  يرجه -  ياـفوتم 227  یعوبری  سنوی  نب  دـمحا  يرجه -  يافوتم 205  يدادـغب  رظنلاوبا  يافوتم 198 -  هینیع  نب  دـمحم 
يرصم دامح  نب  یسیع  يرجه  يافوتم 240  یفقث  دیعس  نب  هبیتف  يرجه -  يافوتم 336  یلذه  رمعملاوبا  يرجه -  يافوتم 227  یسلایط 
يرجه يافوتم 256  فورعم  حیحص  بحاص  هللادبعوبا )   ) يراخب ظفاح  يرجه -  يافوتم 241  هلبانح  ماما  دمحا  يرجه -  يافوتم 248 

زا یکی  هک   ) شننـس رد  هجام  نب  هللادبعوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 261  تسا )  هتس  حاحص  زا  یکی  هک   ) شحیحـص رد  ملـسم  ظفاح  - 
 - يرجه يافوتم 275  تسا )  هتس  حاحـص  زا  یکی  هک   ) شننـس رد  یناتـسیس  داودوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 273  تسا )  هتـس  حاحص 

يافوتم 285 يذمرت  هللادـبعوبا  میکح  يرجه -  يافوتم 275  تسا )  هناگشش  حاحص  زا  یکی  هک   ) حیحـص رد  يذمرت  یـسیع  وبا  ظفاح 
ياـفوتم 303 یناهنفـصا  جرفلاوبا  يرجه -  يافوتم 303  تسا )  هناگـشش  حاحـص  زا  یکی  هک   ) یئاـسن نمحرلادـبعوبا  ظـفاح  يرجه - 

يافوتم یقهیب  رکبوبا  ظـفاح  يرجه  يافوتم 430  یناهفـصا  میعنوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 405  يروباسین  هللادـبعوبا  مکاـح  يرجه - 
یضاق لضفلاوبا  یـضاق  يرجه -  يافوتم 510  يوغب  مساقلاوبا  ظـفاح  يرجه -  ياـفوتم 502  يزیربت  بیطخ  اـیرکذ  وبا  يرجه -   458

مساقلاوبا يرجه -  يافوتم 571  رکاسع  نبا  مساقلاوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 568  یمزراوخ  بطخا  يرجه -  يافوتم 544  طایعلاوبا 
يافوتم ریثا  نبا  يرجه -  يافوتم 597  يزوج  نبا  جرفلاوبا  يرجه -  يافوتم 586  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  يرجه -  يافوتم 581  یلیهس 
يافوتم یعفاش  یجنگ  ظـفاح  يرجه -  ياـفوتم 654  یفنح  يزوج  نبا  طبـس  يرجه -  يافوتم 652  یعفاـش  هحلط  نبا  ملاـسوبا   - 630
يافوتم یعفاش  یبهذ  ظفاح  يرجه -  يافوتم 699  یسلدنا  یلدع  ظفاح  يرجه -  يافوتم 694  يربط  نیدلا  بحم  ظفاح  يرجه -   658

يافوتم 768 یعفای  تداعـسوبا  يرجه -  يافوتم 750  يدنرز  نیدـلا  لامج  يرجه -  يافوتم 756  فورعم  یجیا  یـضاق  يرجه -   747
ینالقـسع رجح  نبا  ظـفاح  يرجه -  ياـفوتم 807  یمثیه  نیدـلازعم  ظـفاح  يرجه -  ياـفوتم 806  یقارع  نیدـلا  نیز  ظـفاح  يرجه - 

یضاق ظفاح  يرجه -  يافوتم 923  ینالطسق  سابعلاوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 911  یطویس  نیدلا  لالج  ظفاح  يرجه -  يافوتم 852 
زا يریثک  هدع  و  يرجه -  يافوتم 1031  يوانم  نیدـلا  نیز  يرجه -  ياـفوتم 974  یمثیه  رجح  نبا  يرجه -  يافوتم 966  يرکب  راید 

. زورما ات  نرق 10 و 11 و 12 و 13 و 14  رد  ینس )   ) هماع ياملع 
تباث لالدتسا و  حیرص  رکذ  هک  هفیرش  تایاور  نیا  اب  تسا و  تیمها  زئاح  رایـسب  زین  هماع  ياملع  دزن  رد  ثحب ،  دروم  بلطم  نیا  نوچ 

نیا ام  اذل  تسا .  رفاک  دـشاب ، هدرزآ  ار  وآ  ءاحنا  زا  يوحن  هب  ای  و  هتـشادن ،  تبحم  (ع )  ارهز ترـضح  هب  تبـسن  سک  ره  هک  دـنا  هدرک 
 : میهد یم  رارق  یسررب  دروم  اقیمع  ار  عوضوم 

كرادم و هب  هجوت  اب  تسا و  یمالـسا  یمومع و  دصرددص  یعوضوم  یهاگ  و  دننک ، یم  ناونع  بهذم  کی  نیدقتعم  ار  بلطم  یهاگ 
ترـضح سک  ره  هک  تسا :  یمالـسا  بلطم  نیا  هک  دوش  یم  تباث  الماک  دش  لقن  ینـس )  هعیـش و   ) نیقیرف نادنمـشناد  زا  هک  يدانـسا 

 . تسا یفاک  دشاب ، دونشخان  هدرزآ و  لد  وا  زا  ترضح  نآ  دیامن و  تیذا  رازآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هقیدص 
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بـضغل بضغی  یلاـعت  كراـبت و  نا  : )) دومرف ترـضح  نآ  زا  هک  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  زیگنا  تریح  مهم و  هداـعلا  قوـف  تسا  یتـیاور 
(( اهاضرل یضری  و  همطاف ، 

یـضار و وا  هک  هاگنآ  دوش  یم  یـضار  و  دـیآ ، مشخ  هب  ع )   ) همطاـف هک  یماـگنه  دـنک  یم  بضغ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه ، ))
(( ددرگ دونشخ 

: دومرف مالسلاهیلع  همطاف  هب  رگید  تیاور  رد  و 
 (( كاضرل اضری  و  کبضغل ،  بضغی  هللا  نا  ))

(( ددرگ یم  یضار  وت  ياضر  اب  و  دنک ، یم  بضغ  وت  بضغ  اب  ادخ  همطاف ،  ای  ))
: دنیاهنآ هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  ینس )   ) هماع نادنمشناد  زا  يدایز  هدع  ار  بیجع  تیاور  ود  نیا 

مساقلاوبا ظفاح  يرجه -  يافوتم 307  ملسم  یلعیوبا  يرجه -  يافوتم 287  مصاع  یبا  نبا  يرجه -  يافوتم 252  ینثملا  نبا  یسوموبا 
ظفاح يرجه -  يافوتم 406  یشوگرخ  دیعسوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 405  يروباسین  مکاحوبا  ظفاح  يرجه -  يافوتم 360  یناربط 

 - يافوتم 654 يزوج  نبا  طبـس  رفظملاوبا  يرجه -  يافوتم 571  رکاسع  نبا  مساقلاوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 430  یناهفصا  میعنوبا 
یمثیه رجح  نبا  نیدـلا  باهـش  ظفاح  يرجه -  يافوتم 852  ینالقـسع  رجح  نبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 694  يربط  سابعلاوبا  ظـفاح 

یناشخدـب يرجه -  يافوتم 1206  نابـص  ناـفرعلاوبا  يرجه -  يافوتم 1122  یکلام  یناـقرز  هللادـبعوبا  ظـفاح  يرجه -  يافوتم 974 
... رگید يا  هدع  نرق 13 و  يافوتم  تانجلا )  حاتفم  بحاص  )

مامت رد  يرشب  هک  تسین  لوقعم  تسا ،  نوگانوگ  تالوحت  شوختـسد  تعاس  ره  رد  و  دراد ، یفلتخم  تالاح  رـشب  ره  هکنیا  هب  هجوت  اب 
، ادخ مشخ  شبـضغ  ادخ ، ياضر  شتیاضر  و  هدوب ،  ادخ  هجوت  دروم  اج  همه  هشیمه و  اهینوگرگد ، همهنا  دوجو  اب  یناگدـنز ،  تاظحل 
اب زین  ادخ  دنک  هاگن  تراقح  مشچ  هب  سک  ره  رب  و  دشاب ، ادخ  اب  ینمـشد  وا  اب  ینمـشد  و  ادخ ، بح  شتبحم  ادخ ، يدونـشخ  شترـسم 

و ص )   ) مرکا ربمایپ  انیع  هک  ماـقم  ناـمه  راـبتعا  هب  و  دـشاب ، هدوب  هقلطم )   ) تیـالو ماـقم  بحاـص  هکنیا  رگم  درگنب ، وا  رب  تراـقح  رظن 
. دشاب یم  ریذپ  ناکما  عوضوم  نیا  اهنت  دنتسه ، اراد  زین  ع )   ) نینم ؤملاریما 

، دیوگ یم  ازسان  مانشد و  مدرم  ریاس  دننامه  زین  مرکا  ربمایپ  دنیوگ  یم  اهینس )  ) هماع تارضح  هک  تسا  تیالو  نوئـش  هب  هجوت  مدع  اب  و 
لجرلا نا  ، )) دـنیوگ یم  ترـضح  نآ  هب  باطخ  گرم  رتسب  رد  هک  دـنناسر  یم  یئاجب  اـت  ار  نخـس  هرخـالاب  و  دوش و ... یم  كانمـشخ 

مامت هب  ار  وا  رمع  کی  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  یـسدقم  دوجو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  دـیوگ ))... یم  نایذـه  درم  نیا  ...(( )) رجهیل
 . تسا هدومرف  نایب  ار  شیونعم  تاماقم  و  هدرک ،  یفرعم  شتما 

، ادـخ تیاضر  شتیاضر  ادـخ ، تعاطا  شتعاطا  ادـخ ، تبحم  شتبحم  هک  يرـشب  نآ  تسا  نهربم  نشور و  ـالماک  دـش  هتفگ  هک  ناـنچ 
تیالو خماش  ماقم  بحاص  دیاب  هک  تسا  نیا  شا  همزال  تسادـخ ،  بضغ  شبـضغ  ادـخ ، طحنـس  شطحنـس  ادـخ ، تفلاخم  شتفلاخم 

تسا یبلطم  نیا  و  تسا ،  رفاک  دشاب ، هتشادن  لد  رد  ار  شتبحم  درواین و  نامیا  تیالو  بحاص  هب  سک  ره  هجیتن ،  رد  و  دشاب ، هقلطم )  )
 : تسا يرورض  دیفم و  نانآ  تارابع  زا  یضعب  لقن  اجنیا  رد  هک  دنراد  داقتعا  نامیا و  نآ  هب  زین  هماع  ياملع  هک 

: دیامرف یم  هحفص 196  مود  دلج  رد  فنالا ))  ضورلا   )) باتک رد  يرجه  لاس 581  يافوتم  یلیهس ))  مساقلاوبا  ))
نا ال تمـسقا  دـق  هبابل  ابا  لاـقف  هتیوت ،  تلزن  نیح  هلح  تدارا  همطاـف  نا  و  هبوت ...  سف  هسفن  طـبر  رذـنملادبع  نب  ۀـعافر  هباـبل  اـبا  نا  ))
، رفک دقف  اهبس  نم  نا  یلع  لدی  ثیدح  اذهف  ۀمطاف ،  یلع  هیلع و  هللا  یلص  ینم ،  ۀعـضم  همطاف  نا  هللا  لوسر  لاقف  هللا ،  لوسر  الا  ینلحی 

(( اهیبا یلع  یلص  دقف  اهیلع  یلص  نم  و 
نآ زگره  دروخ  دـنگوس  تسبب و  مکحم  هبوت  بوچ  هب  ار  شدوخ  درک ، هبوت  دوب  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  زا  هعاـفر ))   )) هک یماـگنه 

ات دوب ، هداد  رارق  دوخ  هبوت  ندش  لوبق  ناشن  ار  نیا  و  دیامرف ، زاب  ارنآ  دوخ  تسدب  ص )   ) هللادـبع نب  دـمحم  هکنیا  رگم  دـیاشگن  ار  دـنب 
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یل و  دیاشگب ، ار  اهدنب  نآ  دومرف  هدارا  ع )   ) همطاف ترـضح  ماگنه  نآ  رد  دش و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  وا  هبوت  ندش  لوبق  هیآ  هکنیا 
هب نخـس  نیا  نوچ  و  ما ،  هدرک  دای  دنگوس  رما  نیا  هب  نم  اریز  دیامن ، اهر  دـنب  زا  ارم  دـیابن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زج  یـسک  تفگ :  هبابلابا 

. داب همطاف  رب  وا و  رب  ادخ  دورد  تسا ،  نم  نت  هراپ  همطاف  انامه ، : )) دومرف ترضح  دیسر ، ص )   ) مرکا ربمایپ  شوگ 
و دوش ، یم  رفاک  دهد  مانـشد  ار  ع )   ) همطاف سک  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  هک  : )) دریگ یم  هجیتن  نینچ  ثیدح  يوار  سپس 
 ، شتراـیز وا و  رب  مالـس  تاولـص و  تیفیک  رد  (ص )))  ادـخ لوـسر  شردـپ  رب  تاولـص  اـب  تسا  ربارب  دتـسرف ، تاولـص  وا  رب  سک  ره 

بلطم نیا  رد  (ص )  ادخ لوسر  دـننامه  (ع )  ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  رگناشن  همه  هک  تسا  هدـش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  يرابخا 
. دراد دوخ  هب  صوصخم  یتارایز  تاولص و  هتشاد و  لالقتسا  الماک 

باتک بحاص  يوانم ))  نیدلا  نیز   )) هکنیا رتبلاجا  و  تسا ،  هدرک  لقن  (( ریغـص عماج   )) باتک حرـش  رد  زین  رجح )) نبا   )) ار تیاور  نیا 
: دریگ یم  هجیتن  نینچ  ثیدح  نیا  نایب  نمض  قیاقدلازونک ))  ))

ار ص )   ) همطاف سک  ره  : )) دیوگ یم  هک  ینم ))  هعضب  همطاف   )) فیرـش ثیدح  حرـش  رد  یلیهـس ))  مساقلاوبا   )) لالدتـسا هب  هجوت  اب  )
ادخ هک  ار  سک  ره  و  دراد ، یم  نمشد  ار  یسک  نینچ  ادخ  تسا ،  ترضح  نآ  هب  تبسن  وا  ضغب  رب  رعشم  لمع  نیا  نوچ  دهد ، مانـشد 

ع  ) همطاف هکنیا :  رب  دراد  تلالد  نیمه  و  دناد ، یم  رفک  بجوم  ار  (ع )  ارهز ترضح  هب  نتفگ  ازسان  اذل  تسا ،  رفاک  انیقی  درادب  نمـشد 
)...؟؟؟!!!  تسا لضفا  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش زا  ( 

: دیامرف یم  ثیدح  نآ  حیرشت  همادا  رد  تسا  هماع  ناگرزب  زا  یکی  هک  يدوهمس ))  فیرش  ))
، اهرجح یف  تعـضو  هنم  ۀعـضب  نا  مونلا  یف  لضفلا  ما  تار  مل  مث  نم  هنم و  ۀعـضب  اهتطـساوب  نونوکیف  اهنم  ۀعـضب  اهدالوا  نا  مولعم  و  ))

تددـعت نا  و  ۀعـضبلا ،  کلت  نم  ۀعـضب  اهتیرذ ، نم  نالا  دـهاشی  نم  لکف  اهرجح ، یف  عضویف  اـمالغ ، همطاـف  دـلت  ناـب  هللا  لوسر  اـهلوا 
 (( هیلع اوناک  لاح  يا  یلع  مهضغب  بنجت  و  مهل ،  لالجالا  یعاد  هبلق  یف  ثعبنا  کلذ  لمات  نم  و  طئاسولا ،

هطـساو هب  زین  نانآ  دنا ،  ( ع  ) همطاف هعـضب  نوچ  وا  دالوا  هکلب  تسا ،  (ص )  ربمایپ نت  هراپ  ع )   ) همطاف اهنت  هن  هک  تسا  نشور  الماک  و  ))
(( دنوش یم  بوسحم  (ص )  ربمایپ نت  هراپ  (ع )  ارهز

نیا سک  ره  اذل  دش ، دایز  رایسب  هطـساو  امـش  هچ  رگا  تسادخ ،  لوسر  نت  هراپ  دوش ، هدهاشم  (ص )  ربمایپ هیرذ  اجک  ره  رد  زین  نونکا 
ره رد  نانآ  هب  تبسن  ینمشد  زا  و  دیامن ، یم  تبحم  ساسحا  (ص )  دمحم لآ  هب  تبسن  شیوخ  بلق  رد  دنک ، یسررب  تقدب  ار  عوضوم 

. دیوج یم  يرود  لاح 
: دیامرف یم  رجح )) نبا  ))

الو ربخلاذـه ، ةداهـشب  يذاتی  یبنلاف  هب ،  تذاتف  یـش  ۀـمطاف  قح  یف  هنم  عقو  نم  لکف  هیذاتب ،  یفطـصملا  يداتی  نم  يذا  میرحت  هیف  و  ))
ةرخالا باذعل  ایندلا و  یف  ۀیوقعلاب  کلاذ  یطاعن  نم  ۀجلاعم  ءارقتـسالاب  فرع  اذهل  و  اهدـلو ، لبق  نم  اهیلع  يذالا  لاخدا  نم  مظعا  یش 

(( دشا
هچنآ و  دیامن ، یم  هدرزآ  لد  ار  ربمایپ ص  دنک ، رطاخ  هدرزآ  ار  وا  هک  يزیچ  ره  اریز  مالـسلاهیلع ،)   ) همطاف تیذا  رازآ و  تسا  مراح  ))

 .(( تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  تقیقح )  رد  ، ) درازایب ار  ادخ  لوسر 
 ( (ع ارهز هک  سک  يازج  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دزشوگ  ام  هب  هتـشذگ  خیرات  هچنآ  دریگ : یم  هجیتن  نینچ  نخـس  نایاپ  رد  رجح )) نبا  ))

ربارب اهیلع ، هللا  مالس  هقیدص  ترضح  هب  نتفگ  ازـسان  دوب .)) دهاوخ  رتدیدش  ترخآ  رد  وا  باذع  هتبلا  و  تسایند ،  يراتفرگ  درازایب ، ار 
هک نانچ  یلاعت ،  كرابت  قح  ترـضح  هب  مانـشد  اب  تسا  يواسم  هجیتن  رد  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  هب  مانـشد  اـب  تسا 

: دیامرف یم  ع )   ) یلع هرابرد  (ص )  ادخ لوسر 
 (( هللا بس  دقف  ینبس  نم  و  ینبس ،  دقف  ایلع  بس  نم  ایلع ، اوبست  ال  ))

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 904 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هب  انامه  دهد ، مانشد  نم  هب  سک  ره  و  تسا ،  تفگ  ازسان  ارم  تقیقح  رد  دهد  مانـشد  وا  هب  سک  ره  دیهدن ، مانـشد  ع )   ) یلع هب  ))
 (( تسا هدرک  ینابز  دب 

 (( هللا بضغا  دقف  ینبضغا  نم  و  ینبضغا ،  دقف  ایلع  بضغا  نم  یلع ،  اوضغبت  ال  ))
رد دنک  نیگمشخ  ارم  سک  ره  و  تسا ،  هدرک  كانبـضغ  ارم  انامه  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  هک  دیزاسم ، نیگمـشخ  ار  ع )   ) یلع ))

 (( تسا هدروآ  مشخ  هب  ار  ادخ  تقیقح 
 (( هللا بحا  دقف  ینبحا  نم  و  ینبحا ،  دقف  هبحا  نم  و  ))

ادخ انامه  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ارم  تبحم  سک  ره  و  تسا ،  هدیزرو  رهم  نم  هب  تقیقح  رد  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  ع )   ) یلع سک  ره  ))
 (( تسا هتشاد  تسود  ار 

ياراد هک  تسا  یسدقم  دوجو  نآ  هتسیاش  اهنت  دنا ، هتشاد  نایب  ع )   ) نینم ؤملاریما  هرابرد  اهنآ  ریاظن  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  نیا 
 . تسالاو هبترم  نآ  صوصخم  نوئش  زا  روکذم  بتارم  و  دشاب ، تیالو  خماش  ماقم 

 ( ینس هعیش و   ) ربتعم بتک  رد  نیماضم  نیمه  اب  انیع  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تبقنم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  لوق  زا  رایـسب  تایاور 
تسا کیرش  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  (ص )  ادخ لوسر  اب  تیالو  نوئش  ماکحا و  عیمج  رد  ترـضح  نآ  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  هدش  لقن 
لتقلا بجاو  دهد  مانـشد  (ع )  ارهز همطاف  ای  ع ،)   ) نینم ؤملاریما  ای  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  هب  سک  ره  هک  دـنهد  یم  يوتف  نینچ  املع  اذـل  ، 

رظن زا  ار  ام  دـمحم ، لآ  دـمحم و  قح  هب  اراگدرورپ ، لـتقلا .  بجاو  مه  و  تسا ،  رفاـک  مه  دـنیامرف : یم  هماـع  نادنمـشناد  و  دوش ، یم 
ار ام  رمع  تیالو  ماقم  نیا  هب  داقتعا  اب  و  امرف ، نیزگیاج  ام  بلق  رد  ار  وا  تیالو  وترپ )  ) و نکم ،  رود  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  فطل 

 . ناسرب نایاپب 

مهدزیس عوضوم 

هک ياـجرد  تاـماقم و  رد  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  و  ع )   ) نینم ؤـملاریما  و  ص )   ) مرکا ربماـیپ  اـب  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  كارتـشا 
. ابع لآ  نت  جنپ  هب  تسا  رصحنم  صوصخم و 

تاجرد نآ  هب  ار  يرشب  چیه  زگره  و  تسا ،  یصاخ  تیزکرم  ماقم و  ار  نانآ  هک  دوش  یم  نشور  الماک  تایاور  هتسد  نیا  رد  تقد  اب  و 
 . تسین هار  الاو 

: دومرف ع )   ) نینم ؤملاریما  هب  باطخ  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  مقرا ))  نبدیز  ))
 (( نیلباقتم ررس  یلع  اناوخا  یلت :  مث  یتنبا ،  ۀمطاف  عم  ۀنجلا  یف  يرصق  یف  یعم ،  یلع  ای  تنا  ))

رب ناردارب  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپس  دیتسه ، نم  نیـشنمه  نم  رـصق  رد  تشهب  رد  همطاف  مرتخد  وت و  یلع  ای  ))
 (( بقانم  )) رد یلزاغم ))  نبا   (( - )) ضایر  )) باتک رد   (( يربط نیدلا  بحم   )) ار تیاور  نیا  دننیشن )) یم  مه  يوربور  یتشهب  ياهتخت 

رد لـبنح ))  نبا  دـمحا   ((، )) یتفلا نیز   )) رد یمـصاع ))   )) و لآـملا - ))  ۀلیـسو   )) رد ریثک )) اـب  نبا  (( - )) دـئارف  )) رد ینویمح ))  - ))
. دنا هدرک  لقن  بقانم ))  ))

: دومرف ص )   ) مرکا لوسر  هک  دنا  هدرک  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  اعوفرم  ع )   ) نینم ؤملاریما  يرگید  ثیدح 
و یلع ،  لاق :  اهیف ، کعم  نکسی  نم  هللا ،  لوسر  ای  اولاق  هلیسولا ،))   )) یل اولـسف  هللا ،  متلاس  اذاف  هلیـسولا ، ))   )) یعدت ۀجرد  ۀنجلا  یف  ))

 (( نیسحلاو نسحلاو  ۀمطاف 
ار هلیـسو ))   )) ماقم دـیبلطب ، ادـخ  زا  نم  يارب  يزیچ  اـعد  ماـگنه  رد  دـیهاوخب  هاـگ  ره  هلیـسولا ))   )) ماـن هب  تسا  يا  هجرد  تشهب  رد  ))

نسح ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع دومرف : دنتسه ، نیشنمه  امش  اب  صوصخم )   ) هجرد نیا  رد  یناسک  هچ  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  دیئامن ، تلئسم 
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 (.(( ع  ) نیسح و  (ع ) 
ظفاح  )) زا ریبکلا )) عماج   )) باتک رد  یطویـس ))   )) هلمج زا  دنا ، هدومن  رکذ  دوخ  بتک  رد  زین  ینـس )   ) هماع نادنمـشناد  زا  ثیدح  نیا 

 : مینک یم  ضرع  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  ترایز  رد  زین  نایعیش  ام  تسا .  هدرک  لقن  هیودرم ))  نبا 
 (( ۀنجلا نم  ۀلیسولا  هتآو  ۀعیفرلا ،  ۀجردلا  هطعا  مهللا  ))

هب ار  يرشب  زگره  و  نت ،  جنپ  هب  تسا  رصحنم  صوصخم و  تسا ،  یتشهب  تاجرد  نیرتالاو  هک  هلیـسولا ))  ۀجرد   )) دش هتفگ  هک  نانچ 
 . تسا نوصلخم  ءاملع و  و  ءایلوا ، ءایصوا ، ءایبنا  عیمج  تاجرد  زا  رترب  هلیسولا ))  ۀجرد   ، )) تسین هار  یلعا  هبتر  نآ 

: دومرف ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  نینچ  ع )   ) نینم ؤملاریما 
 (( ۀمایقلا موی  دحاو  ناکم  یف  نیسحلاو ،  نسحلاو ،  یلع ،  و  ۀمطاف ،  و  انا ، ))

 (( میتسه يدحاو  تلزنم  ماقم و  ياراد  نیسح ،  نسح و  یلع ،  همطاف و  نم و  تمایق  زور  ))
یلفس و ملاوع  رد  رشحم ، رد  هلظا ،  ملاع  رد  رذ ، ملاع  رد  رون ، ملاع  رد  تسا ،  یکی  ناشتلزنم  ماقم و  تقلخ  ملاوع  مامت  رد  نانیا  يرآ ، 
ناش و مه  فیدرمه و  مه ،  اب  اج  همه  نایاپ ،  ات  زاغآ  زا  شنیرفآ ،  ریسم  مامت  رد  هصالخ  دوهش ، بیغ و  رد  یتوکلم ،  یکلم و  يولع ، 

: زا دنترابع  دنا  هدرک  لقن  ار  روکذم  ثیدح  هک  ینس )   ) هماع ءاملع  زا  دنماقم . مه 
 ( ینس  ) هماع ترضح  هک  يرگید  تیاور  هرـضنلا - ))  ضایر   )) رد يربط ))  نیدلا  بحم  ظفاح  (( - )) دنـسم  )) رد لبنح ))  نب  دمحا  ))

نینم ؤملاریما  و  دش ، ع )   ) یلع هناخ  دراو  ص )   ) مرکا لوسر  يزور  تسا :  نیا  زا  ترابع  دنا  هدش  لئاق  رایـسب  تیمها  نآ  هب  تبـسن  زین 
: دومرف نینچ  (ع )  ارهز ترضح  هب  باطخ  و  درک ، هدهاشم  تحارتسا  لاح  رد  ار  (ع ) 

(( دحاو ناکم  یف  ۀمایقلا  موی  مئانلا ،)  ینعی   ) دقارلاذه نینسحلا و  نیذه  و  كایا ،  ینا و  ))
(( دوب میهاوخ  اجکی  رد  همه  تمایق  زور  تسا ،  هدیمرآ  اجنیا  رد  هک  صخش  نیا  و  نیسح ،  نسح و  و  ارهز ) ای   ) وت نم و  انامه ، ))

مکاـح  (( - )) يربـط نیدـلا  بحم  (( - )) رکاـسع نبا  ظـفاح  (( - )) دنـسم  )) رد لـبنح ))  نبا  دـمحا  : )) زا دـنترابع  ثیدـح  نیا  ناـیوار 
 ((. یناکسح

الماک ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  كرادـم  زین  اـم  تسا ،  هدومن  دـییءات  ارنآ  تحـص  یـسررب و  ار  تیاور  نیا  دانـسا  يروباـشین ))  مکاـح  ))
. دشاب یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  تاشیامرف  زا  املسم  و  تسین ،  نآ  تحص  رد  يدیدرت  میدرک ،  یگدیسر 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  (ص )  ادخ لوسر  زا  سیق ))  نب  هللادبع  ))
 (( شرعلا تحت  ۀبق  یف  ۀمایقلا  موی  نیسحلاو ،  نسحلاو ،  ۀمطاف ،  و  یلع ،  انا و  ))

(( دراد رارق  شرع  ریز  هک  تسا  يا  هبق  رد  تمایق  زور  نیسح ،  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هاگیاج  ))
تسا یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  تمظع  تختیاپ  رد  دراد ، ان  هلیسو ))   )) هک تاماقم  نیرتالاو  هک  دوش  یم  مولعم  نینچ  تیاور  نیا  زا 

هاگولج و  لالج ،  تمظع و  رگناشن  هک  اجنآ  تسا ،  نت  چنپ  هاگیاج  طقف  ملاع ،  تختیاپ  يرآ ،  تسین .  هار  اجنآ  هب  ار  یسک  زگره  و  ، 
 . تسا یئایربک  لالج  لامج و  رون 

ادتبا رد  و  دنیاتمه ، ماگمه و  هارمه و  اج  همه  تیالو  نوئش  مامت  رد  و  تقلخ ،  لزانم  عیمج  رد  هناگجنپ ،  راونا  نیا  دش ، هتفگ  هک  نانچ 
ادج رگیدکی  زا  تمایق ،  زور  ات  هصالخ  رشن ، رشح و  رد  خزرب ،  ایند و  رد  حابشا ،  حاورا و  ملاع  رد  رذ ، ملاع  رد  هلظا ،  ملاع  رد  اهتنا ، و 

. دنمیهس ناسکی  روطب  لئاضف  تاکلم و  مامت  رد  لحارم و  عیمج  رد  مه ،  رانک  رد  هدوبن ، 

مهدراهچ عوضوم 

ارهز ترـضح  هک  تسا ،  رگید  فقاوم  رد  ریـس  ماگنه  رد  و  تشهب ،  رد  تمایق ،  زور  رد  ندوب )  هراوس   ) بوکر ماقم  مهدراهچ  تبقنم 
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ياراد نیرخآ ،  نیلوا و  زا  ملاع ،  رد  ینز  چیه  و  دراد ، كارتشا  ع )   ) نینـسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما  شراوگرزب و  ردـپ  اب  اهیلع  هللا  مالس 
، دوش یم  رـشحم  هصرع  دراو  هراوس  هک  تسوا  اهنت  تساتمه ،  یب  ناهج  ناوناب  نیب  زین  هبتر  نیا  رد  مالـسلاهیلع  همطاف  تسین ،  ماقم  نیا 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  هدیرب ))   . )) تسا نیلسرم  ءایبنا و  عیمج  اب  هکلب  رگید ، ياهنز  اب  وا  قرف 
ءامـسلا موجن  ددـع  هباوکا  نامع ،  یلا  ندـع  نیب  امک  ضوح  یلو  هموق  نم  هب  نمآ  نم  وه و  اهنبل  نم  برـشیف  حـلاص ،  ۀـقان  هللا  ثعبی  ))

(( ءایبنالا یقتسیف 
ریـش زا  وا  هب  ناگدنروآ  نامیا  و  ع )   ) حلاص ترـضح  سپ  دزیگنا ، یم  رب  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ع )   ) حلاص ترـضح  هقان  یلاعت  يادخ  ))

ناگراتـس رامـش  هب  نآ  ياهماج  دادعت  هک  نامع ،  ات  ندع و  يانهپ  هب  تسا  یـضوح  ارم  نکیل  دنوش ، یم  باریـس  دنـشون و  یم  رتش  نآ 
 (( منک یم  باریس  ار  ایبنا  نم ،  و  تسا ،  ینامسآ 
: دیامرف یم  نینچ  مرکا  ربمایپ  نخس  همادا  رد  و 

و ءایبنالا ... نیب  نم  هب  هللا  ینصخ  قاربلا ،  یلع  انا  لاق ال ، ءابـضعلا ؟ یلع  تنا  و  هللا ،  لوسر  ای  ذاعم : لاق  هتقان ،  یلع  احلاص  هللا  ثعبی  و  ))
(( ءابضعلا یلع  یتنبا  ۀمطاف  لاق : 

امش ایآ  هللا  لوسر  ای  دیسرپ  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  ذاعم )) ، )) دزیگنا یم  رب  شا  هقان  رب  راوس  ار  ع )   ) حلاص رـشح ، زور  رد   )) یلاعت يادخ 
هک تسا ،  قارب ))   )) نم یـصاصتخا  بکرم  هن ،  دومرف : باوج  رد  ترـضح  نآ  دـیوش ، یم  دراو  رـشحم  هب  ءابـضع  رتـش )  ) رب راوـس  زین 

 .(( تسا ع )   ) همطاف مرتخد  صوصخم  بکرم  (( ءابضع  )) و تسا ،  هدینادرگ  صوصخم  بکرم  نیا  هب  ءایبنا  نایم  رد  ارم  یلاعت  يادخ 
تـسا يرتش  مان  ءابـضع )) . )) دـنا هدرک  لقن  ار  نآ  زین  هعیـش  ءاملع  تسا و  هدرک  رکذ  شخیرات  رد  رکاسع )) نبا  ظفاح   )) ار تیاور  نیا 

تهج هکناـنچ  دـش ، یم  راوـس  نآ  رب  تشاد  تیرومءاـم  مالـسا  غـیلبت  يارب  ص )   ) مرکا ربماـیپ  بناـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  تقو  ره  هک 
. دوب راوس  صوصخم  بکرم  نیا  رب  ع )   ) یلع زین  هرافک  ربارب  رد  هبوت )   ) تئارب هروس  تئارق 

: دومرف هک  مدینش  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح  زا  دیوگ ، یمرضح ))  هرم  نبا  ریثک  ))
وه اهنبل  نم  برـشیف  اهبلتحیف  حلاصلا ،  دومث  ۀقان  ثعبت  ءایبنالا و  نم  یناقـستسا  نم  و  یب ،  نمآ  نم  ۀمایقلا و  موی  هنم  برـشا  یـضوح  ))

اهبکرت لاق ال ، هللا ،  لوسر  ای  ءابـضعلا  بکرت  اذا  ذاعم : لاقف  رـشحملا ، هب  یفاوت  یتح  هرق ،  دنع  نم  اهیکری  مث  هموق  نم  هعم  اونمآ  نیذلاو 
(( ءایبنالا نود  نم  هب  تصصتخا  قاربلا ،  یلع  انا  ءارهز و  یتنبا 

هکنآ زین  ناربماـیپ  زا  و  میوـش ،  یم  باریـس  نآ  زا  تسا  هدروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  سک  ره  نم و  هک  تسا  یـضوح  ارم  تماـیق  زور  رد  ))
نامیا وا  هب  شموق  زا  هک  نانآ  و  ع )   ) حـلاص دوش ، یم  هتخیگنارب  ع )   ) حـلاص يارب  دومث  هقاـن  زور ، نآ  رد  ددرگ ، یم  باریـس  دـهاوخب 

. دیآ یم  رشحم  هنحص  هب  دوش و  یم  راوس  هقان  نآ  رب  شربق  رانک  رد  ع )   ) حلاص سپس  دنشون ، یم  رتش  نآ  ریش  زا  دنا  هدروآ 
مرتخد بکرم  ءابـضع ))  ، )) هن دومرف : دـیوش ؟ یم  راوس  ءابـضع ))  )) رتشرب مه  امـش  ماگنه  نآ  رد  ایآ  هللا  لوسر  ای  رک : ضرع  ذاعم )) ))

 . ما هتفای  صاصتخا  نآ  هب  ءایبنا  نایم  رد  هک  تسا  قارب ))   )) نم بکرم  و  تسا ،  همطاف 
: دومرف هک  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  مدینش  دیوگ  یم  هریرهوبا ))  ))

 (( قاربلا یلع  ثعبا  و  هتقان ،  یلع  حلاص  ثعبی  باودلا و  یلع  ۀمایقلا  موی  ءایبنالا  ثعبت  ))
 .(( نیتقان یلع  نیسحلاو  نسحلا  همطاف  ینبا  ثعبی  و  ءابضعلا ، یلع  یماما  ۀمطاف  ثعبت  و  ))

 (( یتقان یلع  بلاطیبا  نبا  یلع  و  ))
 ( ع  ) همطاف و  قارب ))   )) رب زین  نم  و  دوش ، یم  ثوعبم  شا  هقان  اب  راوس  ع )   ) حلاص و  دنتـسه ، اهبکرم  رب  راوس  (ع )  ءایبنا تمایق  زور  رد  ))

هقاـن رب  ع )   ) بلاـطیبا نـبا  یلع  و  رگید ، هقاـن  ود  رب  ع )   ) نیــسح و  ع )   ) نـسح همطاـف ،  دـنزرف  ود  و  ءابــضع ))  )) رب نـم  شیپاـشیپ  رد 
 ((. میوش یم  ثوعبم  راوس  یگمه  نم ،  صوصخم 
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هک لبق ،  تیاور  هب  هجوت  اب  و  یـصاصتخا ،  هن  تسا  یتشهب  یمومع  ياهبکرم  زا  دوش ) یم  هدافتـسا  تایاور  ار  هک  ناـنچ   ) ءاـیبنا بکرم 
نآ زا  دعب  ندوب  هراوس  رـشح  رد  تسا ،  نم  صوصخم  (ع )  ءایبنا نیب  تمایق  زور  رد  ندش  ثوعبم  هراوس  دـیامرف  یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 

. دشاب یم  امهیلع  هللا  مالس  نینسح  و  ع )   ) همطاف و  ع )   ) نینم ؤملاریما  صوصخم  ترضح ، 
لوسر و  رتولج ، همه  زا  ع )   ) همطاف تسا :  نینچ  تکرح  بیترت  فیدر و  تسا ،  هتفر  نخس  نت  جنپ  ریسم  زا  هک  اجنآ  فقاوم ،  مامت  رد 

نت جـنپ  دورو  یتح  دنتـسه ، نانآ  رـس  تشپ  نینـسح  ص ،)   ) مرکا ربمایپ  زا  دـعب  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ع ،)   ) همطاف رـس  رتشپ  (ص )  ادـخ
 . تسا بیترت  نیمه  هب  زین  تشهب  هب  مالسلا  مهیلع 

رد  (( مکاح  (( - )) یبقعلا ریاخذ   )) رد يربط ))  نیذلا  بحم  : )) زا دـنترابع  دـنا  هدرک  لقن  ار  هریرهوبا ))   )) تیاور نیا  هک  ینادنمـشناد 
 (( یطویس  - )) شخیرات رد  بیطخ ))   - )) شخیرات رد  رکاسع )) نبا   - )) تسا هدرک  دییءات  یسررب و  ارنآ  تحـص  هک  كردتـسم ))  ))

یثیداحا نآ  تیاور  نیا  هک  دریگ  یم  هجیتن  نینچ  رکاسع )) نبا   )) و بیطخ ))   )) و مکاح ))   )) و خیشلاوبا ))   )) زا ثیدح  نیا  لقن  نمض 
اب یطویـس ))  ظفاح  ، )) دنک یم  دییءات  تسا ،  هدش  لقن  نت  جـنپ  ریـس  ماگنه  رد  ع )   ) همطاف ندوب  ماگـشیپ  هرابرد  هعیـش  قیرط  زا  هک  ار 

: دومرف ص )   ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدروآ   (( عماوجلا عمج   )) باتک رد  كرادم  دانسا و  رکذ 
(( دمحم تنب  ۀمطاف  هنجلا  لخدی  صخش  لوا  ))

 (( تسا (ص )  دمحم رتخد  همطاف  دوش  یم  دراو  تشهب  هب  هک  یسک  یلوا  ))
: رگید ثیدح  رد  و 

 (( نیسحلاو نسحلاو  ۀمطافو ،  یلع ،  و  انا ، ۀنجلا :  لخدی  نم  لوا  نا  ))
 (( میوش یم  دراو  تشهب  هب  سک  همه  زا  لبق  نت  جنپ  ام  ))

مالـسلاهیلع همطاـف  هک  دوش  یم  موـلعم  تسا ،  دراو  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا  عوـضوم  نیا  رد  هک  يرگید  ثیداـحا  و  راـبخا ، هتـسد  نیا  زا 
نآ ياـهبکرم  زا  یکی  و  تسا ،  درمز  زا  یهاـگ  و  توقاـی ،  زا  یهاـگ  روـن ، زا  یهاـگ  هک  دوـخ ، هب  صوـصخم  تـسا  یئاـهبکرم  ياراد 

 . تسا ءابضع ))  )) زین ترضح 
تقو تشهب ،  هب  ندش  لخاد  ماگنه  رشحم ، هب  دورو  عقوم  دراد ، یفلتخم  ياهبکرم  ددعتم ، فقاوم  رد  ریس  ماگنه  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف 
رکذ عونتم  ار  ترـضح  نآ  ياهبکرمثیداحا  رد  هکنیا  و  دـشاب ، یم  صوصخم  بکرم  رب  راوس  یفقوم  رد  رگید  لـحارم  و  تنج ،  رد  ریس 

 ، نیرخآ نیلوا و  زا  نانز ،  عیمج  نایم  رد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تبقنم  نیا  تسا .  لزانم  فقاوم و  دادعت  نیمه  ببـس  هب  دنا ، هدرک 
 ، هدوب تیالو  خـماش  ماقم  ياراد  ترـضح  نآ  هک  تسا  یعطاق  نشور و  ناهرب  دوخ  دراد ، روشحم  بکرم  رب  راوس  هک  تسا  یئوناب  اهنت 

. دوخ هب  صوصخم  بکرم  رب  راوس  تسا ،  هللا  ۀیلو  هک  وا  و  دنا ، هدایپ  رشحم  رد  ملاع  نانز  عیمج  هک  تسالاو  هبتر  نیمه  نوئش  زا  و 

مهدزناپ عوضوم 

هراشا

تاولـص عوضوم  رد  تسوا  لالقتـسا  دـنک ، یم  تاـبثا  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  هقیدـص  ترـضح  ندوب  هللا ))  ۀـیلو   )) هک يرگید  لـیلد 
تارایز و  ع )   ) نینـسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  تاولـص  دننامه  هک  شترایز ،  تیفیک  ترـضح و  نآ  رب  نداتـسرف 

رد زین  (ع )  ارهز ترـضح  هب  تبـسن  تسا ،  هدش  رما  ناشترایز  سدقم و  دوجو  راهچ  نآ  رب  تاولـص  هب  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا ،  نانآ 
. دنروجام و  رومام ، ناگمه  دراوم ، نیا 

لوسر ار  وا  رب  تاولـص  تیفیک  تسا  (ص )  دمحم لآ  ینعی  ص )   ) مرکا ربمایپ  تیب  لها  زا  ریهطت و  هیآ  لومـشم  هک  مالـسلاهیلع  همطاف 
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 : تسا هتشاد  نایب  نینچ  تحارصب  (ص )  ادخ
 (( یلآ نع  اوتسکت  یلع و  اولصت  نا  ءارتب ، ةولص  یلع  اولصت  ال  ))

نم رب  هکنیا  دومرف : (( ))؟  تسیچ هدش  هدـیرب  تاولـص  ص )   ) هللا لوسر  ای  دـش  لوس  دـیتسرفن ، صقان )   ) هدـش هدـیرب  تاولـص  نم  رب  ))
.(( دیشاب تکاس  نم ))  لآ   )) هراب رد  یلو  دیتسرفب  تاولص 

ترضح اذل  دشاب ، یمن  شلوسر  ادخ و  لوبق  دروم  و  هدیرب ،  عوطقم و  دشابن ، مالـسلا  مهیلع  نینـسح  همطاف و  یلع ،  لماش  هک  یتاولص 
دهـشت رد  زور  هنابـش  ره  ینـس )  هعیـش و  زا   ) ناهج نامیا  اب  نیملـسم  عیمج  هک  تسا  يدارفا  ربارب  فیدرمه و  مالـسلا  هیلعارهز  هقیدـص 

تسا و ع )   ) نینـسح و  ع ،)   ) یلع و  ص ،)   ) هللادـبع نب  دـمحم  ياـتمه  ماـقم ،  نیا  رد  وا  و  دنتـسرف ، یم  دورد  وا  رب  هناـگجنپ  ياـهزامن 
بصنم یلعا و  هبترم  رگناشن  هکلب  تسین ،  هداس  تلیـضف  تبقنم و  کی  زامن ، هماقا  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  همطاف  رب  تاولـص  موزل  نیمه 

ۀیلو  )) دوخ ع )   ) همطاف دیاب  دیدرت  نودب  و  تسا ،  هتفرگ  رارق  تماما  تلاسر و  نابحاص  بنج  رد  نینچنیا  هک  تسا  ترـضح  نآ  يالاو 
ناهج نینموم  عیمج  دورد  تاولـص و  لومـشم  عوضخ و  دروم  ادخ ، ءایلوا  ياتمه  فیدرمه و  ات  دـشاب ، هدوب  تیالو  ماقم  ياراد  و   (( هللا

. دشاب ناکم  نامز و  ره  رد 
: دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 

 (( ۀنجلا نم  تنک  ثیح  هقحلاو  هل  هللارفغ  ۀمطاف  ای  کیلع  یلص  نم  ))
رد هک  ناـنچ  دـنادرگ )). قـحلم  نم  هب  تـشهب  رد  ار  وا  و  درذـگ ، رد  وا  زا  یلاـعت  يادـخ  دتـسرف ، تاولـص  وـت  رب  سک  ره  همطاـف  اـی  ))
 ( تشهب رد  مرکا  ربمایپ  هب  ندش  قحلم   ) ای ص ))   ) هللا لوسر  اب  ندش  هجردمه   ) تاریبعت زا  دوصقم  دش ، نایب  احورشم  یلبق  ياهعوضوم 

تـسا نامیالا )  ۀجرد   ) هبترم رد  نینم  ؤم  عیمج  ندش  عمج  تسا ،  هتفر  راکب  ررکم  تایاور  رد  هک  ترـضح )  نآ  اب  ندوب  هیاسمه   ) ای و 
رد دنا . هتفر  ناهج  زا  تسا ،  هدیسر  ام  هب  (ص )  ادخ لوسر  زا  هچنآ  هب  نامیا  اب  و  تسرد ،  دیاقع  اب  هک  تسا  یناسک  نآ  مامت  عماج  هک 

ربارب اهنآ  رامـش  هک  رگید  تاجرد  بتارم و  هک  تسین  يدـیدرت  هنوگچیه  ياج  یلو  مه ،  راـنک  رد  دـنناسکی و  نینم  ؤم  همه  هجرد  نآ 
. دشاب یم  وا  دوخ  هب  صوصخم  سک  ره  ماقم  و  هدوب ،  ظوفحم  الماک  تسا ،  توافتم  رایسب  رشب و  دارفا  دادعت 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  ع )   ) همطاف ترضح  لئاضف  زا  یکی  یثیدح  رد  ص )   ) مرکا لوسر  ترضح 
))؟  کبر نم  اهربق ، یف  ناکلملا  اهلئسی  تنفد  تضبق و  اذا  ۀمطاف  نا  لاق  حورلا ،  یناتا  ))

(( اذه لوقتف  کیلو ،؟  نمف  نالوقیف  یبا ،  لوقتف  کیبن ،؟  نمف  نالوقیف  یبر ،  هللا  لوقتف  ))
(( اهلضف نم  مکدیزا  الا و  بلاطیبا ،  نبا  یلع  يربق  ریفش  یلع  مئاقلا  ))

لا ؤس  وا  زا  ربق  رد  کلم  ود  ددرگ ، یم  نفد  دوش و  یم  حور  ضبق  ع )   ) همطاف هک  یماگنه  تفگ :  نم و  دزن  هب  دمآ  حور )   ) لیئربج ))
: دیامرف یم  خـساپ  رد  تسیک ،؟  تربمایپ  دنـسرپ  یم  سپـس  تسا .  نم  راگدرورپ  هللا )   ) دـیامرف یم  تسیک ،؟  وت  راگدرورپ  دـننک : یم 

هداتـسیا مربق  رانک  رد  هک  یـسک  نیمه  ع ،)   ) بلاطیبا نب  یلع  دـیوگ : یم  باوج  رد  تسیک ؟  وت  یلو  دـننک : یم  لا  ؤس  هاـگنآ  مردـپ . 
 . تسا

؟  منک نایب  ار  (ع )  ارهز رگید  لئاضف  مه  زاب  ایآ  دیامرف : یم  نخس  نایاپ  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ 
شرسمه هللا و  لوسر   )) شردپ هک  ملاع ،  رد  تسا  یسک  اهنت  ع )   ) همطاف هک  دهد  رکذت  هلیسونیدب  دهاوخ  یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیاش 

 ،(( تسا هللا ))  یلو  ))
: دیامرف یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  رگید  تیاور  کی  رد 

دنع و  اهتایح ، اهعم  مه  اهلامـش و  نع  اهنیمی و  نع  اهفلخ و  نم  اهیدـی و  نیب  نم  اهنوظفحی  هکئالملا ،  نم  الیعر  اـهب  لـک  دـق و  هللا  نا  ))
ۀمطاف راز  نم  و  یتایح ،  یف  ینراز  امناکف  یتافو  دـعب  ینراز  نمف  اهینب ، اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  ةولـصلا  نورثکی  اهتوم  دـنع  اهربق و 
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امناکف امهتیرذ  راز  نم  و  انیلع ، راز  امناکف  نیـسحلا  نسحلا و  راز  نم  و  همطاف ،  راز  امناکف  بلاـطیبا  نبا  یلع  راز  نم  و  ینراز ،  اـمناکف 
(( امهراز

نیا و  دنـشاب ، وا  نابهگن  فرط  راهچ  زا  ات  تسا ،  هتـشامگ  ع )   ) همطاف تظفاحم  يارب  ار  ناگتـشرف  زا  هتـسد  کی  یلاعت  يادخ  انامه ، ))
شردپ همطاف و  رب  نداتسرف  تاولص  ناشراک  و  دنتسه ، وا  تمدخ  رد  هتـسویپ  شربق  رانک  و  وا ، گرم  ماگنه  و  تایح ،  لاح  رد  کئالم 
هراومه ع )   ) نینسح و  ع )   ) یلع و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  تاولص  ناگتشرف ،  ناسل  کئالم و  قطنم  رد  ینعی   ) تسوا نادنزرف  رـسمه و  و 

یم رگید  سدـقم  دوجو  راهچ  نآ  فیدرمه  ربارب و  ترـضح  نآ  زین  تبقنم  نیا  رد  و  دـشاب ، ماوت  مالـساهیلع  همطاف  رب  تاولـص  اب  دـیاب 
: دهد یم  همادا  نخس  هب  نینچ  ص )   ) مرکا ربمایپ  سپس  دشاب )

ترایز ار  ع )   ) همطاف هک  یـسک  و  تسا ،  هدرک  ترایز  تایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نیا  لثم  دـنک ، تراـیز  متاـفو  زا  دـعب  ارم  سک  ره 
یسک نآ  و  تسا ،  نینـسح  ندرک  ترایز  لثم  دیامن  ترایز  ار  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  سک  ره  و  تسا ،  هدومن  ترایز  ارم  یئوگ  دنک ،

نب نیسح  ترایزاب  ير ،  رهش  رد  ار  ع )   ) میظعلادبع ترـضح  ترایز  اذل  تساهنآ ،  دوخ  ترایز  دننامه  ار ، نانآ  ۀیرذ  دنک  ترایز  هک 
همطاف رب  تاولـص  عوضوم  اصوصخم  دنا ، هدرک  ناونع  مه  ینـس )   ) هماع ءاملع  ار  بلطم  نیا  و  دنا ، هتـسناد  دـننامه  البرک  رد  ع )   ) یلع

. ار اهیلع  هللا  مالس 
: دسیون یم  یبلطم  لیذ  رد  فنالا ))  ضور   )) باتک رد  یلیهس ))   )) هک نانچ 

(( اهیبا یلع  یلص  دقف  اهیلع  یلص  نم  و  ))
ترـضح ندوب  هللا  ۀیلو  زین  ثیدح  نیا  زا  و  تسا ))  هداتـسرف  تاولـص  وا  ردپ  رب  تقیقح  رد  دتـسرف ، تاولـص  ع )   ) همطاف رب  سک  ره  ))

. دوش یم  طابنتسا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز 
زا تیالو و  نوئـش  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  بلطم  لهچ  ای  تبقنم و  لـهچ  میتشاد ،  ناـیب  عوضوم  هدزناـپ  رد  هچنآ  هصـالخ  هجیتن و 

کیرش میهس و  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  تبقنم  لهچ  نیا  رد  اهیلع  مالس  ارهز  هقیدص  ترضح  هکنیا  و  تسا ،  هللا  یلو  تایصوصخ 
، ام ثحب  هجیتن  راتفگ و  لصاح  تسا  ترـضح  نآ  یهلا ))  ۀـیلو   )) يالاو ماقم  زا  یکاح  دوخ  دـشاب ، یم  اهنآ  اب  ربارب  الماک  ناسمه و  و 

 : مینک یم  هراشا  کی  هب  کی  راصتخا  روطب  بیترت و  هب  هک  تسا  تبقنم  لهچ  نیمه 

لوا تبقنم 

 (( هنوربکی هنوللهی و  هتوس و  دقی  هللا و  نوحبسی  راونا  مه  و  اهینب ، اهلعب و  اهیبا و  ناش   ، سانلا لبق  اهتقلخ  ))
هیلک شنیرفآ  زا  شیپ  هک  یـسدقم  راونا  نآ  شنادنزرف ،  رـسمه و  ردپ و  دـننامه  نارگید ،  تقلخ  زا  لبق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  شنیرفآ 

يادخ ریبکت  لیلهت و  سیدقت و  حیبست و  لاح  رد  یلاعت ،  كرابت و  قح  تمظع  شرع  هاگشیپ  رد  رشب ، تقلخ  و  یلفـس ،  يولع و  ملاوع 
. دنا هدوب  ناگتشرف  ریاس  لیئربج و  راگزومآ  داتسا و  تدابع  رد  و  هدوب ،  اتکی 

مود تبقنم 

(( اهلعب اهیبا و  نیب  اهنیب و  موسقملا  رونلا  ثلث  یهو  یلاعت ،  كرابت و  هللا  ۀمظع  رون  نم  اهقلخ  ))
 ، یلاعت كرابت و  قح  ترضح  تمظع  رون  زا  مالس  اهیلع  ارهز  شنیرفآ 

مالس اهیلع  همطاف  تقلخ  هیام  و  دنا ، هدش  هدیرفآ  نآ  زا  زین  ع )   ) بلاطیبا نبا  یلع  و  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  يدحاو  رون  نامه 
 . هللا یلع  یف  نونکم  نوزخم  رون  وه  و  تسا .  هدوب  رون  نامه  موس  کی 
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 . یهلا یئایربک  رون  و  لامک ،  رون  لالج ،  رون  سدق ،  رون  يادخ ،  ملع  هنیزخ  رد  هتفهن  يورن 

موس تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  ناش   ، نجلا سنالا و  هکئالملاو و  یسرکلا  شرعلا و  و  رانلا ، ۀنجلا  و  ضرالاو ،  ءامسلا  هقلخ  یف  اهتیلع  ))
 ، ناگتشرف یسرک و  شرع و  خزود ،  تشهب و  نیمز ،  اهنامسآ و  شنیرفآ  ببس  شنادنزرف ،  رسمه و  ردپ و  ياتمه  مالس ،  اهیلع  همطاف 

 . تسا هدوب  نج  سنا و  و 
اهنآ رگا  دـنا  هدوب  نایمدآ  مدآ و  و  ناهج ،  شنیرفآ  تلع  هک  یناـسک  ناـمه  تسا ،  نت  جـنپ  زا  یکی  اـهیلع ، مالـس  ارهز  سدـقم  دوجو 

دوجوب ناهج  تاقولخم  ریاس  و  خزود ،  تشهب و  رون ، ران و  اهنامـسآ ، اهنیمز و  توکلم  کلم و  ءادهـش  نیقیدص و  ءایلوا  ءایبنا و  دندوبن 
و ع )   ) حون و  ع )   ) یـسیع و  ع )   ) یـسوم دوبن  وا  رگا  دوبن ، مدآ  دالوا  مدآ و  زا  يرثا  دوبن ، اهیلع  مالـسارهز  ترـضح  رگا  دـندمآ ، یمن 

. دوبن يربخ  دیحوت  یسانشادخ و  مالسا و  زا  دوبن  وا  رگا  دندش ، یمن  هدیرفآ  ع )   ) میهاربا

مراهچ تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  ناش  ةزعلا  بر  دنع  نم  اهتیمست  ))
و مالسلا ،  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  و  (ص ،)  دمحم يراذگ  مسا  دننامه  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  تسا  مالـساهیلع  ارهز  يراذگمان 
هب طوبرم  ناشمان  باختنا  یتح  ناشروما  مامت  و  دـنرادن ، يراـیتخا  هنوگچیه  دوخ  زا  رفن  جـنپ  نیا  هکنیا  يارب  دراد  تلـالد  بلطم  نیمه 

 . تسا هدشن  هداد  تلاخد  هزاجا  نانآ  دروم  رد  یسک  هب  هدوب و  یلاعت  يادخ 
، دـنک يراذـگمان  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  ادـخ  بناـج  زا  هک  تسین  زاـجم  زگره  ص )   ) هللادـبع نب  دـمحم  ترـضح 

 . تسین يرایتخا  ار  بلاطوبا  و  ص )   ) یمارگ ربمایپ  تسادخ ،  داز ، هناخ  هبعک و  دولوم  هک  بلاطیبا  نبا  یلع  يراذگ  مسا  رد  نینچمه 

مجنپ تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  ناش   ، یلاعت كرابت و  هللا  ءامسا  نم  اهمسا  قاقتشا  ))
 ، تسا هدش  قتشم  یلاعت  كرابت و  يادخ  یئامسا  زا  ع )   ) همطاف مان  ))

 (( شنادنزرف رسمه و  ردپ و  مان  دننامه 

مشش تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  ناشاهئامساب  اهب و  ایبنالا  لسوت  ))
ءایبنا و تاجن  هلیـسو  هک  تسوا  هب  کسمت  و  شنادـنزرف ،  رـسمه و  ردـپ و  ياتمه  وا ، ياهمان  مالـساهیلع و  همطاف  هب  تسا  ءاـیبنا  لوست 

 . تسا هدوب  تالکشم  زا  رشب  دارفا  ریاس  ءایصوا و 
 (( کلله دقف  اهب  نموی  مل  نم  یجن و  دقف  اهب  نما  نم  ))

(( دیدرگ كاله  قیقحت  هب  تشادن  داقتعا  وا  هب  سک  ره  و  دش ، راگتسر  انامه  دروآ ، نامیا  وا  هب  هک  سک  ره  ))

متفه تبقنم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  ةدل  ۀنجلا  باوباو  شرعلا  قاس  یلع  اهمسا  هباتک  ))
 . تسا هدش  هتشون  تشهب  ياهرد  شرع و  قاس  رب  شنادنزرف ،  رسمه و  ردپ و  فیدرمه  مالساهیلع ،  همطاف  مان 

نآ یهلا ،  شرع  رب  يدوجوم  چـیه  مان  برقم  ناگتـشرف  و  نوصلخم ،  ءایـصوا  ءایبنا  دوجو  اـب  هک  تسا  یئـالاو  ماـقم  هچ  نیا  اـتفگش !...
نیرت یلاع  و  يونعم ،  زکارم  مامت  شخب  تنیز  هک  نت ،  جنپ  سدقم  یماسا  رگم  تسا ،  هدـش  هتـشاگن  یئادـخ  لالج  تمظع و  تختیاپ 

 . تسا يورخا  لزانم 

متشه تبقنم 

 (( مهروص اهینب و  اهلعب و  اهیبا و  حابشا  فدر  هنجلا ،  یف  ةروص  شرعلا و  ۀنمی  نع  احبش  اهنوک  ))
 (( شنادنزرف رسمه و  ردپ و  ریواصت  حابشا و  فیدرمه  تشهب ،  رد  شریوصت  و  یهلا ،  شرع  ياتسار  رد  اهیلع  مالسارهز  حبش  دوجو  ))

شرع نانآ ،  ینارون  ریواصت  حابـشا و  اب  هکلب  تسا  هداد  رارق  الاب  ملاوع  شخب  تنیز  از  نت  جـنپ  سدـقم  یماسا  اـهنت  هن  یلاـعت ،  يادـخ 
 . تسا هدیشخب  رتشیب  یتنمیم  ار  نیرب  شرع  نیمی  و  هدومرف ،  نیزم  ار  شتمحر  تشهب  شیوخ و  تمظع 

يابیز ریواصت  دروآ ، یم  يور  تشهب  هب  نوچ  و  دنیب ، یم  ار  نیرت  جنپ  حابـشا  دنکفا ، یم  رظن  شرع  هب  هکیماگنه  مالـسلا  هیلع  مدآ  اذـل 
 . تسوا نامشچ  رظنم  تقلخ  ناکرا  نآ  لامج  لالج و  راثآ  درگن  یم  هک  اج  ره  هب  و  دنک ، یم  هدهاشم  ار  نانآ 

مهن تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  فدر  اهب ، کسمتلا  و  ءادتقالاو ، ءادتهالا ، یف  اهکارتشا  ))
نآ و  هتفریذـپ ،  ار  شتعاطا  تلاسر و  و  هدروآ ،  ناـمیا  وا  هب  و  هدرک ،  تعیب  ص )   ) هللادـبع نبدـمحم  اـب  هک  ینم  ؤم  ناملـسم و  درف  ره 

اهیلع مالسارهز  ترضح  ریزگان  دنتـسه ، ع )   ) یلع دالوا  و  ع )   ) یلع شنایاوشیپ  و  دناد ، یم  دوخ  يادخ  بناج  زا  روآ  مایپ  ار  ترـضح 
 . تسوا هاگهانپ  زیواتسد و  شنادنزرف )  رسمه و  ردپ و  دننامه   )) تالکشم رد  و  وا ، عجرم  و  وا ، يامنهر  وا ، هیلو ))  ))

مهد تبقنم 

(( ریهطتلا ۀیآ  یف  اهلوخد  و  ۀمصعلا ،  یف  اهکارتشا  ))
هللا و تمصع  زین  وا  هک  تراهط ،  تمصع و  ماقم  رد  ع )   ) نیسح و  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکاربمایپ اب  مالساهیلع  همطاف  كارتشا 

. دشاب یم  ریهطت  هیآ  باطخ  دروم 

مهدزای تبقنم 

 (( لابجلا ضرالا و  تاومسلا و  یلع  ۀضورعملا  ۀنامالا  نم  اهنوک  ))
هتفرن نیگنس )  تیلوئسم  و   ) نیزو تناما  نآ  راب  ریز  اهنآ  و  دش ، هضرع  اههوک  نیمز  اهنامـسآ و  رب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  هک  تیناما  نا 

هللا مالـسارهز  سدقم  دوجو  و  تسا ،  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نت  جـنپ  تیالو  انامه  دـش ، اریذـپ  ارنآ  رـشب  یلو  دـندومن  عانتما  شلوبق  زا  و  ، 
. دشاب یم  هضورعم  تناما  ءزج  هللا و  ۀیلو  اهیلع 

مهدزاود تبقنم 
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 (( بلاطیبا نبا  یلعل  ۀینکرلا  یف  هللا  لوسر  عم  اهکارتشا  ))
نیا و  تسا ،  هدوب  اتمه  ناسمه و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اـب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هب  تبـسن  ندوب  نکر  ماـقم  رد  مالـس ،  اـهیلع  همطاـف 
نایب لیـصفت  روط  هب  شا  هطوبرم  تایاور  لیذ  رد  تینکر )   ) زا دوصقم  و  (ع )  ارهز هقیدص  و  (ص )  ادخ لوسر  هب  تسا  رـصحنم  تبقنم 

. دیدرگ

مهدزیس تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیبا و  ریظن  اهل  هللا  لوسر  دجسم  ریهطت  یف  اهکارتشا  ))
ره رد  شندوب  كاپ  و  ص )   ) مرکاربمغیپ دجسم  هب  دورو  هب  ندوب  زاجم  رد  شنادنزرف  رـسمه و  ردپ و  اب  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  كارتشا 

 . لاح ره  رد  نامز و 

مهدراهچ تبقنم 

 (( هدالوا نینم و  ؤملا  ریما  ۀمئالاک ،  ۀثدحم  اهنوک  ))
هدزای و  ع )   ) نینم ؤملاریما  نوئش  ماقم  نیا  و  دنتفگ ، یم  نخس  وا  اب  ناگتشرف  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ،  مالـساهیلع  همطاف  ندوب  هثدحم )  )

 . تسا هدوب  کئالم  تبحص  مه  تشادن ،  تماما  بصنم  (ع )  ارهز ترضح  هکنیا  دوجو  اب  و  تسوا ،  موصعم  دالوا 

مهدزناپ تبقنم 

(( اهیبحم اهتعیشب و  ریشبتلا  یف  هدالوا  نینم و  ؤملاریما  عم  اهکارتشا  ))
هب رایسب  دراوم  رد  تسا ،  هداد  يراگتـسر  هدژم  شدالوا ،  هدزای  و  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  ناتـسود  نایعیـش و  هب  ص )   ) مرکا لوسر  هکنانچ 

تیالو نابحاص  صوصخم  نوئـش  زا  دوخ  نیا  و  تسا ،  هداد  باذـع  زا  یئاهر  تاجن و  تراشب  زین  مالـساهیلع  همطاـف  ناـبحم  ناـیعیش و 
 . تسا

مهدزناش تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیابک و  ۀمیاقلا  موی  اهبوکر  ))
 . شنادنزرف رسمه و  ردپ و  دننامه  مالساهیلع ،  ارهز  ندش  روشحم  هراوس 

مهدفه تبقنم 

لیئربج هک  دـشاب  نیا  (ص )  ربمایپ دوصقم  اـیوگ   ) موش یم  لـیئربج  ناـماد  هب  تسد  نم  تماـیق  زور  رد  دـیامرف : یم  ص )   ) مرکا لوسر 
 ( (ع ارهز مرتخد  دـیامرف : یم  نینچ  نخـس  همادا  رد  سپـس  متـسه ،)  یهلا  تمحر  ناماد  هب  کسمتم  نم  تسا و  لاـعتم  يادـخ  هدـنیامن 

. دنتسه ع )   ) یلع ناماد  هب  تسد  شدنزرف  هدزای  و  تسا ،  مالساهیلع  همطاف  هب  کسمتم  بلاطیبا  نبا  یلع  و  نم ،  ناماد  هب  تسد 

مهدجه تبقنم 
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(( اهربصت و  اهنطب ، یف  یه  اهما و  ثدحت  تناک  ))
ياه هناشن  زا  دوخ  نیا  و  دومرف ، یم  توعد  یئابیکش  هب  ار  وا  و  دوب ، ردام  محر  رد  هک  هاگنآ  شردام ،  اب  مالساهیلع  همطاف  نتفگ  نخس 

. دشاب یم  تیالو  ماقم 

مهدزون تبقنم 

 (( ۀمئالااک طابسالا  هدالوا  نینم و  ؤملا  ریما  رکذب  ةدالولا و  نیح  نیت  داهشلاب  اهملکت  ))
هدوشگ نیتداهـش  هب  بل  تدالو  ماگنه  رد  شموصعم ،  نادنزرف  و  ع )   ) نینم ؤملاریما  دننامه  زین  اهیلع  هللا  مالـسارهز  هقیدـص  ترـضح 

 . تسا تیالو  نابحاص  صوصخم  نوئش  زا  دوخ  نیا  و  تسا ، 

متسیب تبقنم 

 (( ۀمایقلا موی  یلا  نکی  مل  ام  نوکی و  ام  ناک و  امب  ملعلا  یف  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  عم  اهکارتشا  ))
دهاوخ عوقوب  هدـنیآ  رد  هچنآ  تسا و  هدـش  عقاو  هتـشذگ  رد  هچنآ  هب  ملع  رد  شنادـنزرف  رـسمه و  ردـپ و  اب  مالـساهیلع  همطاف  كارتشا 

ياه هناـشن  زا  یملع  نینچ  ندوب  اراد  تسادـخ و  ءاـیلوا  صوصخم  زین  شناد  نیا  تسین و  یندـش  عقاو  تماـیق  زور  اـت  هچنآ  و  تسویپ ، 
. دشاب یم  تیالو  ماقم 

مکی تسیب و  تبقنم 

(( راهطالا ۀمئالا  یف  دقتعی  امک  ۀیقت ،  ۀنومیم  ۀیکز ،  ةرهطم  ةرهاط  اهتدالو  ))
 . تسا هتفای  دلوت  ردام  زا  هزیکاپ  كاپ و  تراهط و  اب  كرابم و  (ع )  راهطا همئا  دننامه  مالساهیلع  همطاف 

مود تسیب و  تبقنم 

(( راهطالا ۀمئالا  ومن  یف  ءاج  ام  لثم  رهشلا  مویلا و  یف  اهومن  ))
 . لاسکی هزادنا  هب  هام  ره  رد  و  هامکی ،  ردق  هب  هام  ره  رد  (ع )  راهطا همئا  اب  ناسمه  مالسلا ،  اهیلع  ارهز  هقیدص  ترضح  دشر 

مهیلع راهطا  همئا  هرابرد  هک  ياـنعم  ره  هب  لاـح و  ره  رد  ینامـسج ،  دـشر  هن  دـشاب  یحور  يونعم و  ومن  دوصقم  اـجنیا  رد  تسا  نکمم 
 . تسا نانچ  نآ  زین  مالساهیلع  همطاف  رد  انیع  تسا  روصتم  مالسلا 

موس تسیب و  تبقنم 

(( اهیبا هدالوک  هکم  تاتویب  تدلو  نیح  اهرون  لوخد  ))
مامت زین  ص )   ) مرکا ربمایپ  دلوت  رد  هک  نانچ  تفرگ  ارف  ار  برغ  قرـش و  هکم ،  ياه  هناخ  مامت  وا  رون  مالـساهیلع  همطاف  تدالو  ماگنه 
مامت ناگتشرف و  هب  نیمز ،  نامـسآ و  لها  هب  یلاعت  يادخ  سدقم ،  دوجوم  نیا  یناشفا  رون  اب  یئوگ  دش ، نشور  شکرابم  رون  زا  ناهج 
مامت شنیرفآ  تلع  نایملع و  تقلخ  ببـس  و  تسوا ،  زا  نایناهج  رون  هک  يرـشب  نآ ،  تفای ،  دـلوت  کنیا  دـیامرف : یم  مالعا  تاـقولخم 

شنیرفآ سابل  هب  دنیاشگ و  مشچ  روهظ  رون  ملاع  هب  مدع  تاملظ  زا  تادوجوم  دش  ثعاب  هک  یـسدقم  دوجو  نآ  تسا ،  هدوب  تاقولخم 
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. دندرگ نیزم 

مراهچ تسیب و  تبقنم 

 (( همئالا هللا و  لوسر  یف  امک  اضعف  مهضعب  ءامسلا  لها  ریشبت  ))
یم تراشب  رگیدکی  هب  ار  وا  دالیم  ناگتشرف  تفای ،  تدالو  مالساهیلع  هجیدخ  بناج  زا  اهیلع  هللا  مالسارهز  ترـضح  هک  ماگنه  نآ  رد 

، دنداد یم  هدژم  رگیدکی  هب  ار  ناشکرابم  مدقم  کئالم  زین  راهطا  همئا  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  دلوت  رد  هکنانچ  دنتفگ ، یم  تینهت  دنداد و 
تادوجوم ریاس  دننامه  زین  ناگتشرف  و  تسا ،  هدوب  للعلا  تلع  شنیرفآ و  بابسا  زا  یکی  مالـساهیلع  همطاف  اریز  دشاب ، نینچ  نیا  دیاب  و 

. دنا هدش  هدیرفآ  شدوجو  نمی  زا  وا و  تقلخ  هیاس  رد 

مجنپ تسیب و  تبقنم 

 (( همتاخلا ۀلاسرلل  ارجا  اهنیب  اهلعب و  بحک  اهبح  بوجو  یف  ))
هب یتح  تسا  بجاو  ناگمه  رب  تسا )  ءایبنالا  متاخ  تلاسر  رجا  هک   ) شموصعم نادنزرف  رـسمه و  بح  دننامه  مالـساهیلع  همطاف  بح 

 (. (ص ادخ لوسر 
نیسح و  ع )   ) نسح ع ،)   ) همطاف ع ،)   ) یلع تسا :  هداد  نامرف  رفن  راهچ  نیا  یتسود  هب  ارم  یلاعت  يادخ  دیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 

 (. (ع
دننامه زین  ادخ  لوسر  هکلب  دنربمایپ  نادنزرف  رتخد و  داماد و  رفن  راهچ  نآ  هک  تسا  تهج  ینا  هب  هن  نانآ  تبحم  یتسود و  بوجو  هتبلا 

. دهد تداهش  رما  نیا  هب  هدوب و  مالساهیلع  همطاف  تیالو  ماقم  هب  فرتعم  دقتعم و  دیاب  نم ،  ؤم  ناگدنب  ریاس 

مشش تسیب و  تبقنم 

 (( ۀنجلا یف  ۀلیسولا  ۀجرد  یف  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  عم  اهکارتشا  ))
تشهب هلیسولا  ۀجرد  ای  هلیسولا  دبق  رد  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  تسوا ،  ندوب  هجردمه  فیدرمه و  اهیلع و  هللا  مالـسارهز  كارتشا 

ناگتشرف نیحلاص و  نلیـسرم و  ءایبنا و  زا  مالـسلا  مهیلع  نت  جنپ  زجو  تسا  یلاعت  كرابت و  قح  ترـضح  تمظع )   ) تختیاپ هک  اجنآ  ، 
 . تسین هار  الاو  ماقم  نآ  هب  ار  یسک  برقم 

متفه تسیب و  تبقنم 

 (( شرعلا تحت  ۀبق  یف  ۀمایقلا  موی  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  عم  اهکارتشا  ))
یسک مالسلا  مهیلع  نت  جنپ  زج  دوش و  یم  اپ  رب  شرع  ریز  هک  رون  زا  يا  هبق  رد  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  مالـساهیلع  همطاف  كارتشا 

. دش نایب  البق  هک  تسا  هیسولا ))  هجرد   )) زا ریغ  ماقم  نیا  و  تسین ،  هار  الاو  هبتر  نآ  هب  ار 

متشه تسیب و  تبقنم 

 (( عیمجلا لبق  یه  اهینب و  اهلعب و  اهیبا و  عم  سانلا  لبق  ۀنجلا  یلا  لوخدلا  یف  ))
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نیتسخن شنادـنزرف ،  رـسمه و  ردـپ و  شیپاشیپ  رد  مالـساهیلع  همطاف  هک  یلاحرد  همه ،  زا  لـبق  تشهب  هب  مالـسلا  مهیلع  نت  جـنپ  دورو 
. دوش یم  تشهب  دراو  هک  تسا  یسک 

مهن تسیب و  تبقنم 

 (( هبر میهاربا  اهب  مدآاهیقلت  یتلا  تامکلا  نم  اهنا  یف  ))
اب ینعی  دـش ، ناحتما  تاملک  نامه  اب  زین  میهاربا  ترـضح  و  تفرگارف ،  ع )   ) مدآ ترـضح  هک  تسا  یتاملک  زا  یکی  مالـساهیلع  همطاف 

 . مالسلا مهیلع  نیسح  و  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  دمحم ، تاملک : 

ما یس  تبقنم 

(( انسفنا انئانبا و  نیب  ۀلهابملا  ۀیا  یف  اهلوخد  ))
هتفرگ رارق  موصعم  راهچ  نیب  سدـقم ،  دوجو  نآ  تسا و  هدـش  لزان  اهنآ  ناشرد  هلهابم  هیآ  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  مالـساهیلع  همطاف 

 ((( ع  ) نیسح و  ع )   ) نسح انئانبا  و  ع )   ) یلع و  (ص ) دمحم انسفنا  ینعی  تسا 

مکی یس و  تبقنم 

 (( يذالاو بسلا  یف  برحلا و  ملسلا و  مکح  یف  ءادعلا و  ءالولاو و  ضعبلا  بحلا و  مکح  یف  هینب  یلع و  هللا و  لوسر  عم  اهتدحو  ))
 ، گنج ای  حلـص و  تواع ،  ای  تبحم و  دروم  رد  مالـسا  رد  هک  یماـکحا  دنتـسه : هدـیقع  مه  لوقلا و  قفتم  عوضوم  نیا  هعیـش و  ینس و 

تسا رجالا  بجاو  ربتعم و  زین  اهیلع  هللا  مالسا  ارهز  هب  تبسن  انیع  تسا ،  يراج  ص )   ) مرکا ربمایپ  هب  تبسن  ندرک  تیذا  نداد و  مانـشد 
ندز دح  شتازاجم  هک  نانچ  دهد  مانشد  ای  و  درازایب ، ار  ترضح  نآ  ای  دزرو و  ینمـشد  (ص )  ادخ لوسر  هب  تبـسن  یـسک  رگا  ینعی  ، 

 . تسا ربارب  ناسکی و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ع )   ) ارهز ترضح  دراوم  نیا  رد  انیع  تسوا ،  رفک  بجوم  ای  و  وا ، نتشک  ای  وا و  رب 

مود یس و  تبقنم 

 (( هنود نم  مدآ و  نم  وفک  اهل  نکی  مل  یلع  قلخی  مل  ولو  تایناسفنلا ن  تاکلملا و  یف  یلع  عم  اهتیوفک  یف  ))
 . يونعم ياهشزرا  تافص و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  مالساهیلع  همطاف  ندوب  اتمه 

 ( ع  ) یلع رگا  نینچمه  تشادن ،  دوجو  یئاتمه  ع )   ) یلع يارب  زگره  دش ، یمن  هدیرفآ  ع )   ) همطاف رگا  دـیامرف : یم  ص )   ) مرکا ربمایپ 
دوش روصت  ادابم  هک  یلامتحا  هابتشا  نیا  عفر  و  بلطم ،  ندش  نشور  يارب  سپـس  دوبن ، يدننام  ریظن و  ناهج  رد  ار  همطاف  دش ، یمن  قلخ 
ادخ لوسر  دندوبن ، وا  ناش  مه  وفک و  دـندش ، ع )   ) همطاف اب  يرـسمه  راتـساوخ  هک  نارگید  تسا :  هدوب  نیا  ص )   ) مرکا ربمایپ  دوصقم 

ینعی  ) مدآ دالوا  مدآ و  زا  هکلب  تسین ،  يدننام  ریظن و  ع )   ) یلع زج  رضاح  نامز  رد  ار  ع )   ) همطاف اهنت  هن  دنیامرف ، یم  حیرـصت  (ص ) 
هک تسا  ع )   ) یلع اهنت  و  تسین ،  (ع )  ارهز ياتمه  یسک  زگره  ءامکح ) ءاملع و  نوقیدص ،  ءایلوا ، ءایصوا ، مالسا ))  ربمایپ  زج   )) ءایبنا

نیا تسین و  وا  ربارب  هیلاع  تاماقم  هلـضاف و  تاکلم  رد  يرـشب  و  تسا ،  ریظن  یب  ع )   ) همطاف نوچ  هک  ع )   ) یلع تسوا ،  دننامه  وفک و 
. دنکیرش ناسکی  روطب  تبقنم  نیا  رد  سدقم  دوجو  ود 

ثیدـح نیمه  دراد ) دوجو  هکنیا  اـب   ) دوبن اـم  سرتـسد  رد  دروم  نیا  رد  یحیرـصت  ص )   ) مرکا ربماـیپ  بناـج  زا  شیاـمرف  نیا  زجب  رگا 
. دوب یفاک  شراوگرزب ،)  ردپ  زج   ) ءایبنا عیمج  رب  (ع )  ارهز هقیدص  ترضح  يرترب  تابثا  يارب  فیرش 
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موس یس و  تبقنم 

(( اهلعب اهیباک و  همطاف  ضغبا  نم  رفک  ))
مالساهیلع همطاف  تسا ،  رفاک  درادب  نمـشد  ار  ع )   ) یلع ای  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  سک  ره  هک  دنا  هداد  يوتف  نینچ  نادنمـشنادو  ءامکح 

تیالو مواقم  بحاص  يرـشب  تسا  نکمم  هنوگچ  ایآ  دوش ، یم  مکح  نیا  لومـشم  تسا و  کیرـش  شرـسمه  ردپ و  اب  دروم  نیا  رد  زین 
؟ ددرگ رفک  بجوم  وا  اب  ینمشد  و  دشابن ،

مراهچ یس و  تبقنم 

(( اهترایز اهیلع و  ةولصلاو  اهبحب  رمالا  ۀلئسم و  لک  دنع  جئاوحلا و  یف  اهینب  اهلعب و  اهیباک و  اهیلا  لسوتلاب  رمالا  یف  ))
متاخ ات  مدآ  زا  رـشب  دـنا ، هدوب  ءایبنا  عیمج  لسوت  عجرم  اـجلم و  وا  موصعم  نادـنزرف  و  ع )   ) نینموملا ریما  و  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هکناـنچ 

 . تسا هدوب  مالساهیلع  ارهز  هقیدص  ترضح  هب  لسوت  هب  رومام 
رارق عیفـش  مالـسلا و  مهیلع  نت  جنپ  هب  لسوت  شتالکـشم  عفر  اعد و  تباجتـسا  يارب  و  دش ، هدـیرفآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  یتقو  نامه  زا 

. دیدرگ نشور  مدآ  ینب  فیلکت  دش  هتخومآ  وا  هب  لیئربج  طسوت  اتمه  یب  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  اهنآ  نداد 
 ، تسا همیظع  ثداوح  بادرگ  الب و  جاوما  شوغآ  رد  امئاد  هک  یئاـیند  دـهن ، یم  مدـق  تالکـشم  دـئادش و  زا  رپ  یناـهج  رد  هک  ناـسنا 
ات دهد  رارق  نادرگرس  رـشب  نیا  رایتخا  رد  ینتـسگان  ياقثولا  ةورع  مکحم و  ياهزیوآ  تسد  هک  دنک  یم  باجیا  یهلا  نارک  یب  تمحر 
هب ندز  گنچ  کسمت و  لسوت و  اب  دـشاب و  هتـشاد  دـنزگ  زا  رود  یهاگهانپ  و  دنـسپادخ ، یهاگ  دـیما  شیناگدـنز ،  راومهاـن  ریـسم  رد 

. دنبای تسد  تاجن  لحاس  هب  ع )   ) مدآ ترضح  دننامه  زین  مدآ  نادنزرف  یهلا ،  هعساو  تمحر  نامسیر 
قیرط اهنآ  هب  تسا و  هداد  ناشن  ار  تاجن  هار  شناربمایپ  هب  اتکی  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه   ) راودـیما و  صولخ ،  زا  راشرـس  یبلق  اـب  نونکا 

اشگ هار  عیفش و  ار  (ع )  ارهز دنموربآ  سدقم  دوجو  و  میروآ ،  یم  زاین  يور  هللا ))   )) هاگرد هب  زین  ام  تسا )  هتخومآ  ار  دنسپادخ  ياعد 
 ... ینیثیغا ۀمطاف  ای  ینیثیغا ،  ۀمطاف  ای  میراد :  یم  هضرع  میهد و  یم  رارق  یئادخ  ضیف  هطساو  و 

 ، تسا هداد  روتسد  یمالسا  رما  یهلا و  نامرف  کی  ناونع  هب  نانآ  ترایز  و  (ع )  راهطا همئا  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  رب  تاولـص  هب  هک  نانچ 
 . تسا هدیدرگ  دیکات  حیرصت و  شترایز  مالسلاهیلع و  همطاف  رب  تاولص  هب  انیع 

مجنپ یس و  تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  عم  یتا ،  له  ةروس  لضف  یف  اهلوخد  ))
 . تسا میهس  کیرش و  یتا )) یله   )) هروس تلیضف  رد  مالسلا  مهیلع  نینسح  نینم و  ؤملاریما  اب  ناسمه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 

مشش یس و  تبقنم 

(( اهئامساب اهیلع  میلستلاو  اهتدالو  دنع  اهیلا  لسر  اهنافرع  ))
دندوب هدش  لاسرا  ترضح  نآ  دزن  هب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  هک  ار  یماقمیلاع  ناوناب  نیعلاروح و  شتدالو  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  همطاف 

: داد رارق  بطاخم  ار  نانآ  کی  کی  مان ،  رکذ  اب  یسرپلاوحا  مالس و  زا  لبق  و  تخانش ،  یم  الماک  هک 
 ...(( کیلع مالسلا  میرم  ای  کیلع ،  مالسلا  هراس  ای  ))
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 ...(( کیلع مالسلا  میرم  ای  کیلع ،  مالسلا  هراس  ای  ))
هدرک یط  ار  یملاوع  البق  سدـقم  دوجو  نآ  و  هدوبن ،  هقباس  یب  ناـنآ  اـب  (ع )  ارهز یئانـشآ  تاـقالم و  هک  دوش  یم  مولعم  بلطم  نیا  زا 

تیالو خماش  ماقم  اریز  دـشاب ، نینچنیا  دـیاب  و  تسا ،  هتخانـش  هدـید و  ار  ینامـسآ  ناگداتـسرف  نآ  شیوخ  یتوکلم  ریـسم  رد  هک  تسا 
. دسانشب کی  کی  شدادادخ )  یهاگآ  اب   ) ار دوخ  نایعیش  هللا )  ۀیلو  ای   ) هللا یلو  ره  هک  دنک  یم  باجیا 

متفه یس و  تبقنم 

 (( ۀمئالا اهدلو  اهملعب و  اهیبا و  رایتخا  ضرالا و  یلع  هعالطاک  نیملاعلا  ءاسن  یلع  اهرایتخا  ضرالا و  یلع  هللا  عالطا  ))
و دیزگرب ، ارم  نیرخآ  نیلوا و  زا  دنکفا و  رظن  نیمز  رب  راب  کی  یلاعت  كرابت و  يادخ  دیامرف : یم  تحارص  لامک  اب  ص )   ) مرکا ربمایپ 
نیلوا و زا  ملاـع و  ناـنز  عیمج  ناـیم  زا  ار  (ع )  ارهز راـب  نیمراـهچ  رد  و  ار ، وا  موصعم  دـالوا  رظن ، نیموـس  رد  و  ار ، ع )   ) یلع مود  هعفد 

. دومرف باختنا  نیرخآ 
 ( ع  ) نیسح و  ع )   ) نسح هک  ناس  نامه  و  تسا ،  یـضترم  ع )   ) یلع هک  نانچ  و  تسا ،  یفطـصم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  هنوگنامه  سپ 

 . تسا یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدیزگرب  هراتخم  ةاضترم ،  ةافطصم ،  نانآ )  ياتمه   ) اهیلع هللا  مالس  ارهز  دنراتخم ، هدیزگرب و 

متشه یس و  تبقنم 

(( اهینب اهلعب و  اهیباک و  اهیبحم  اهتعیشل و  ۀمایقلا  موی  يربک  ۀعیفش  اهنوک  ))
یم زئاح  ع )   ) نینم ؤملاریما  و  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  ناسمه  اهیلع  هللا  مالـس  هقیدص  ترـضح  تمایق  زور  رد  ار  تعافـش  ماقم  نیرتگرزب 

. ریظن یب  دوخ و  هب  صوصخم  تسا  یتازایتما  ماقم  هبتر و  نیا  رد  ار  ترضح  نآ  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دشاب ،
فوطعم سدـقم  دوجو  نآ  يوسب  تاـهجوت  ماـمت  هک  تسا  يوحن  هب  یهلا  شرع  هاگـشیپ  رـشحم و  هب  وا  یئاـمرف  فیرـشت  تشادـگرزب 

زا یتح  هک  تسا  نانچ  تمایق  زور  رد  (ع )  ارهز هقیدص  ترـضح  خماش  ماقم  دیامرف : یم  هراب  نیا  رد  هیلع  هللا  مالـس  ماما  و  دش ، دهاوخ 
. دنام یمن  ناهنپ  مه  رفن  کی  رظن 

 : مهن یس و  تبقنم 

 (( ۀمایقلا موی  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  ردق  فرعی  امک  اهردق  هللا  فرعی  ))
دنا هدمآ  درگ  ءایلوا  ءایبنا و  لیئربج و  هک  یلاح  رد  دـیامن ، یم  سولج  نآ  رب  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دوش  یم  اپ  رب  رون  زا  تمایق  زور  رد 

و دیامرف ، یم  یفرعم  رشحم  لها  هب  ار  شموصعم  نادنزرف  رسمه و  ردپ و  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  تلزنم  ماقم و  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
: دوش یم  ادن  یلاعت  كرابت و  قح  ترضح  بناج  زا  رشحم  هنحص  هب  مالسلاهیلع  همطاف  دورو  ماگنه 

 (( همطاف زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ  رشحملا  لها  ای  ))
.... دیامن روبع  ع )   ) همطاف ات  دینکفا ، ورف  ار  ناتهاگن  رشحم  لها  يا 

 : ملهچ تبقنم 

(( اهینبو اهلعب  اهیباک و  سنالاو  نجلاو  ۀکئالملا  یلع  اهتیلضفا  یف  ))
قیرط نامه  هب  تسا ،  هدـش  تباث  ربتعم ، تایاور  رد  قیقحت  صحفت و  اب  هکئالم ،  نیلـسرم و  ایبنا و  رب  ص )   ) مرکا لوسر  يرترب  هکنانچ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 918 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا ملسم  صوصنم و  کلم ،  نج و  سنا و  زا  تاقولخم  عیمج  رب  زین  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  تیلضفا 
رکذ اب  هطوبرم و  ربتعم  تایاور  و  نآرق ،  تایآ  اب  هک  تسا ،  باتک  نیا  عوضوم  هدزناـپ  هصـالخ  مالـسلاهیلع ،  همطاـف  تبقنم  لـهچ  نیا 

 . میدوب هدرک  نایب  روط  هب  البق  ار  اهنآ  شخب ،  نانیمطا  كرادم  رایسب  دانسا 
نابحاص صوصخم  نوئـش  زا  تبقنم  لـهچ  نیا  هک  میباـی ،  یم  رد  اـنیقی  میئاـمن ،  تواـضق  هنافـصنم  وج ، تقیقح  یبلق  اـب  میهاوخب  رگا 

هک يرشب  تسا .  هاگآ  لد  نیموصعم  راتفگ  و  هللا ،  مالک  ریذپان  راکنا  تایآ  اهنآ  يانبم  هک  یبقانم  دنرگیدکی ، موزلم  مزال و  و  تیالو ، 
وا و  هدناشن ،  شیوخ  تمحر  هرفـس  رانک  رد  نآ ،  طاسب  ندش  هدیچرب  ات  ناهج  تقلخ  ءادتبا  زا  شتمکح  ياضتقا  هب  ار  وا  اتکی  دنوادخ 

ملاع رد  شا ،  هلظا  ملاع  رد  ناهج ،  ود  نوتاخ  ناوناب و  يوناب  نیا  يالاو  تلزنم  تسا ،  هداد  ریس  رایـسب  فقاوم  فلتخم و  لحارم  رد  ار 
هب دورو  رد  شرـشحم ،  تمایق و  زور  تدالو و  رد  شردام ،  محر  ملاع  رد  شا ،  یلفـس  يولع و  ملاع  رد  شتقلخ ،  ملاـع  رد  شقاـثیم ، 

 . تسوا هللا ))  ۀیلو   )) يالعا ماقم  زا  یکاح  همه ،  همه و  شتنج ، 
زا وا  دادادـخ  هبترم  ردـق و  هب  داـقتعا  و  هدوب ،  شنیرفآ  تلع  یلو  دـشابن ، يربک  تیـالو  ماـقم  ياراد  يدوجوم  هک  تسین  لوقعم  زگره 

. دشاب میهس  کیرش و  ناسمه  روطب  روکذم  هناگ  لهچ  بقانم  رد  ص )   ) مرکا ربمایپ  اب  شسدقم  دوجو  دیآ و  رامشب  نامیا  طیارش 
مراـکم هراـبرد  ترـضح ،  نآ  دوـخ  هب  تسا  صوـصخم  طوـبرم و  هـک  تـسا  یثیداـحا  اـهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  بقاـنم  مود  تمـسق  اـما 

رامـش یب  لیاضف  تالامک و  و  شردـپ ،  زا  يرادـهاگن  شیرادرهوش ،  شنادـنزرف  شرورپ  شراثیا ،  شتدابع ،  شدـهز ،  شقـالخالا ، 
 . تسین ام  یسررب  ثحب و  دروم  اجنیا  رد  هک  تسا ،  روطسم  ینس  هعیش و  بتک  رد  هک  شرگید ، 

زا ار  نامتـسد  و  دیامن ، روشحم  مالـسلاهیلع  ارهز  هقیدص  ترـضح  تیالو  هیاس  رد  ار  ام  (ص )  دمحم لآ  دمحم و  قحب  یلاعت  دـنوادخ 
زین ار  امـش  ردپ  ادـخ  دـهد ، رارق  شموصعم  دالوا  و  ع )   ) مرکا لوسر  هب  نینم  ؤم  زا  و  دـیامرفن ، هاتوک  ناهج  ود  نوتاخ  نیا  يالو  ناماد 

. دیدوشگ ار  ثحب  نیا  باب  امش  هک  درادب ، ناتزیزع  هللاءاشنا  و  دزرمایب ،
نیملاعلا بر  هللادمحلا 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  هنیئآ 

باتک تاصخشم 

1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
. ینابر اضر  دمحم  (/ س  ) ارهز همطاف  ترضح  امن  دزیا  هنیئآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

ناهفصا 1388. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  عوضوم : 

همدقم

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
نداعم تمصع و  تیب  لها  نابحم  نامیا و  لها  مومع  راضحتسا  هب  هلآ .  دمحم و  یلع  مالسلا  هولـصلا و  هلالج و  هلامج و  یلع  هللادمحلا 

ترـضح تیانع  لذب  لسوت و  روظنم  هب  هک  اهیلع )  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  امن  دزیا  هنیئآ   ) ناونع تحت  رـضاح  باتک  دـناسر  یم  تمکح 
تجاح عقاو و  ترـضح  نآ  تیانع  فطل و  لومـشم  هللادـمحب  تسا ،  هدـش  موقرم  اتکی  يادـخ  تافـص  ءامـسا و  مات  تآرم  ارهز  همطاف 
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رهظم نآ  هب  لسوت  اب  ار  نادنمتجاح  عیمج  هعورشم  تاجاح  لآ ،  دمحم و  قح  هب  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  دیما  دیدرگ .  هدروآرب  رظن  دروم 
ایند و تداعـس  افـش و  الجاع  ار  لـیلج  نادـناخ  نیا  نیبحم  نینم و  ؤم  نیملـسم و  مومع  ياـضرم  اور و  لـالجلاوذ  تاذ  لـالج  لاـمج و 

هعیفـش هللا  هیلو  نآ  تعافـش  لومـشم  ربکا  رـشح  رد  ار  ام  دـیامرفب و  نیمـضت  نیمات و  توکلم  کلم و و  هکیلم  نآ  هانپ  رد  ار  ام  ترخآ 
دهد رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  رشحم  هعیفش  هللا  هیلو  نآ  رشحم 

مادتسم ناریا  تلم  صخالاب  نامیا  مالسا و  لها  هبطاق  رس  رب  ترخآ  ایند و  نیتاشن  نیماظن و  رد  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  تخد  هیاس  و 
درادب . 

نمضتم دشاب ،  یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  نیع  رد  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  رکذت  هب  مزال  هچنآ 
تسا .  قیاقح  قاشع  بولطم  هک  تسا  زین  يرایسب  رارسا  تاراشا و  فئاطل و  قیاقح و  نایب 

دناد تراشا  هک  تراشب  لها  تسا  سکنآ 
تساجک رارسا  مرحم  یسب  تسه  اه  هتکن 

رارق هعلاطم  دروم  ار  هلاسر  نیا  رـسارس  دـنیامرف و  تیانع  نآ  تاکن  هب  مات  هجوت  رظن و  تقد  اب  هک  مرتحم  ناگدـنناوخ  زا  دور  یم  راظتنا 
هب ار  نآ  یپاچ  طالغا  حیحـصت  رد  تقد  يارب  يرتشیب  هزاجا  هدـنراگن  نیا  يرامیب  تلاسک و  تلاح  هکنیا  هب  رظن  دـنامن  هتفگاـن  دـنهد . 

هللادنع تسا  دیما  دنیامرفن ،  غیرد  نآ  حیحـصت  زا  هک  دیامن  یم  اضاقت  مرکم  هدنناوخ  زا  اعد  سامتلا  رکـشت و  اذل  تسا ،  هدادن  بناجنیا 
دنشاب .  روجءام 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالساو 
ینابرلا اضردمحم  رقحالا  نارهت - 

زاغآ رس 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
ءارفسلا متاخ  نیرخالا و  نیلوالا و  فرشا  دمحم  نیطلا  ءاملا و  نیب  مدآ  انیبن و  ناک  نم  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

ملاـعلا داوج  هیلکلا  سفن  هروص  هیـسنالا  نیعت  یف  هیـسدقلا  هرهوجلا  یلع  امیـس  نیموـصعملا  هترتـع  نیرهاـطلا و  هلآ  یلع  نیلـسرملا و  و 
ءاسن هدیـس  نیقیلا  هرجـش  هرمث  رانلا  نع  اـهیبحم  هیجنملا  هیمطاـفلا  رارـسالا  نویع  نیع  هیولعلا  راونـالا  علطم  هیوبنلا  هقیقحلا  هعـضب  هیلقعلا 

مالسلاو :  هولصلا  اهیلع  لوتبلا  ارهزلا  لاوسرلا  نیع  هرق  ربقلاب  هلوهجملا  ردقلاب  هفورعملا  نیملاعلا 
یفخلا زنکلا  نم  سدقلا  رهوج 

فرحالا تایلاع  تدبءاف  تدب 
همظعلا ءامس  نم  یلجت  دق  و 

هملک یمسا  ءامسالا  ملاع  نم 
همکحلا تاملکلا  ما  یه  لب 

همهبم تاکن  اهتاذ  بیغ  یف 
لبرغلا لوقعلا  همئا  ما 

للعلا هتلع  وه  اهیبا و  ما 
هتلزنملا میظع  یف  یبنلا  حور 

هلوفک نم ال  وفک  ءافکلا  یف  و 
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دوجولا هتقیقر  تلثمت 
دوهشلا نع  تلج  هفیطل 

راوطالا لضفا  یف  تروطت 
راوکالاو راودالا  هجیتن 

لامکلا هقیقح  تروصت 
لامجلا هتعیدب  هروصب 

لوزنلا یف  ءاروحلا  اهناف 
لوقعلا روحم  دوعصلا  یف  و 

دوجولا یحر  بطق  اهناف 
دوعصلا لوزنلا و  یسوق  یف 

هرئادلا هکلت  طیحم  یف  سیل  و 
هرهاطلا الا  مظعالا  اهرادم 

همس مسر و  لک  نع  هنوصم 
همرکملا فحصلا  یف  هزومرم 

هقیدص اهلثم  هقیدص ال 
هتقیقحلا نع  قدصلاب  غرفت 

ارهزلا دوجولا  کلاذب  ادب 
رهاظملا یف  قحلا  روهظ  رس 
ءارذعلا رهطلا و  لوتبلا  یه 
ءاوس رهطلا و ال  میرمک 

ءاسنلا هدیس  اهناف 
ءافخالب يربکلا  میرم  و 

ءارهزلا یه  دجملا  قفا  یف 
ءایضلا اهترهز  نم  سمشلل 

راونالا ملاع  رون  یه  لب 
رامقالا سومشلا و  علطم  و 
لیلجلا نم  یحولا  هعیضر 

لیزنتلا مکحم  هفیلح 
ءاوهلا للز  نم  هموطفم 

ءاطخلا همص  نع و  هموصعم 
ءایحلا رتسلاب و  هبرعم 

ءایشالا يراب  تاذ  بیغ  نع 
ءاضقلا یضق  ام  لکب  هیضار 
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ءاضفلا عساو  هنع  قیضی  امب 
دویقلا همصو  نم  هیکز 

دودحلا نع  هینغ  یهف 
لوقعلا حاورالا و  هلبق  ای 
لوصولاو دوهشلا  هبعک  و 

هیال ولاو  همصعلا  هردای 
هیانعلا همکحلا و  فدص  نم 

اهب لسرلادیس  هتینهت 
دوجولا دیس  ایانهلا  کل 

دوهشلا بیغلا و  تائشن  یف 
لثم نع  اهنءاهش  یلاعت  نمب 

یلجتلا یف  رارکت  فیک و ال 
هیربلا دیس  ای  انهلا  کل 
هینسلا بهاوملا  مظع  اب 

سدقلا ضایر  سوواط  كاتا 
سنالا تاحفن  نم  هحفنب 

ءامسالا تافصلا و  هنج  نم 
ءانثلا حیدملا و  نع  تلج 

جاح یمضعلا  هللا  تیآ  موحرم  همالا  هیقف  نمزلا و  فوسلیف  رهدلا  هتغبان  نآ  مظان  میدیزرو  راصتقا  نآ  زا  یخرب  هب  هک  رابر  رد  راعشا  نیا 
ياقآ نیملع  نیتیآ  موحرم  دیتاسا  زا  راوگرزب  نیا  هک  تسا  یناپمک  همالعب  رهتـشم  یناحبـسلا  هرـس  سدق  یناحفـصا  نیـسح  دمحم  خیش 

دور .  یم  رامش  هب  اهماقم  هللا  یلعا  ینالیم  ياقآ  یئوخ و 
الم دـنوخآ  يربکلا  هللا  تیآ  موحرم  لوصالا  هیاـفک  رب  يا  هیـشاح  هلمج  زا  هک  تسا  يرایـسب  تافینـصت  تاـفیلءات و  ار  یناـبر  ملع  نیا 

رب دورد  هک  رگید  لـئاسر  هیلاـعتم و  تمکح  رد  تسیا  همومظنم  هک  میکحلا  هفحت  باـتک  زین  هیلع و  هللا  همحر  یناـسارخ  مظاـک  دـمحم 
 . داب شحوتفرپ  حور 

لوا قارشا 

تسا ناهج  ناوناب  هبطاق  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  ارهز ص  همطاف  ترضح  سدقم  دوجو  هکنیا  نایب  رد  لوا :  قارشا 
همدقم 

همه هک  تسا  یئاه  هدیزگرب  تابختنم و  تاراتخم و  عیرشت  ماظن  نیوکت و  ماظن  زا  معا  دوجو  ماظن  رد  ار  میکح  يادخ  هک  تسین  یکش 
فرشالاف و فرشا  باختنا  تیاعر  تسا و  تفارـش  تلیـضف و  كالم  رب  همه  تسا و  هیرمالا  سفن  ینابم  تحلـصم و  تمکح و  قبط  رب 

عیرـشت نیوکت و  ماظن  لک  رد  داجیا و  دوجو و  ماظن  مامت  رد  هنامیکح  نوناق  نیا  تسا و  هدـیدرگ  اهنآ  ققحت  نیعت و  رد  لضفالاف  لضفا 
ماظن زا  ینایک  نقتا  ماظن  تسا و  يراج 

تسا .  هتفرگ  همشچرس  ینابر  یئامسا  نسحا 
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ینایکلا هماظن  نم  لکلاف 
ینابرلا  هماظن  نم  ءاشنی 

هچ نیوکت و  ماظن  رد  هچ  تاعرتخم  تءاشنم و  تاعدـبم و  زا  معا  تاقولخم  نایم  رد  نتقا و  نسحا  ماظن  رد  یهلا  تاـبختنم  تاراـتخم و 
دوش .  یم  هراشا  تاراتخم  نآ  زا  یخرب  هب  راصتخا  تیاعر  يارب  تسا و  رامش  دح و  زا  نوریب  رایسب و  عیرشت  ماظن  رد 

تسا یلع )))   ))) مسا دوخ ،  ءامسا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا تمحر  تفص  دوخ ،  تافص  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا لوا  لقع  لوقع ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا هیهلا  هیلک  سفن  سوفن ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا نیمیهم )   ) کئالم نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا تشهب  روشک  یتسه ،  کلامم  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا مینست  بارش  یتشهب ،  هبرشا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا رثوک  رهن  یتشهب ،  راهنا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا دوسالارجح  راجحا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا رومعملا  تیب  يوامس ،  تویب  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا همظعم  هبعک  یضرا ،  تویب  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا قارب  يوامس ،  بکارم  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا سمش  بکاوک ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا هیناسنا  تروص  روص ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا بلق  یناسنا ،  ءاضعا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا تین  تادارا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا میظع )  قلخ   ) اهقلخ نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا نیعست  هعست و  دادعا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا ضئارف  لامعا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  میقتسم  طارص  لبس ،  قرط و  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا اضر  ماقم  لاوحا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا مالسا  نید  نایدا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا زامن  نید  ناکرا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا هیدمحم  تعیرش  سیماون ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا نامیا  لئاضف ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا هللا  هفرعم  فراعم  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا دیحوت  لصا  هیداقتعا ،  لوصا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا تاولص  هینثا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا هللا )  هلا  هللا  ال   ) راکذا نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا نآرق  ینامسآ ،  بتک  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
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تسا نیسای  هروس  هینآرق ،  روس  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا دیحوت  هروس  لصفملا ،  راصق  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا ناضمر  رهش  روهش ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  تسا  یسرکلا  هیآ  هینآرق  تایآ  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا هعمجلا  موی  عوبسا ،  مایا  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا ردقلا  هلیل  یلایل ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا رحس  تقو  تاقوا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا ص )   ) یمتخلا یبن  نرق  نورق ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
تسا جع )   ) يدهملا روهظ  رصع  راصعا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

تسا ءایبنالا  متاخ  ص )   ) دمحم ترضح  ءایبنا ،  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 
هدزاود اهنآ  ددع  هک  تسا  نیبنلا  متاخ  ترضح  ءایـصوا  ءافلخ و  نیلـسرم ،  ءایبنا و  ءایـصوا  افلخ و  نایم  زا  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و 

يرگـسعلا نسحلا  نب  هجح  يدـهم  ترـضح  هللا  هیقب  رـصع  یلو  ناشیا  رخآ  بلاطیبا و  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ناشیا  لوا  رفن و 
ءامسلاو ضرالا  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب  يذلا  تسا .  مهیلع  تاولص 

ترـضح ص )   ) متاخ ربمغیپ  رهگ  الاو  رتخد  همئالا  ما  توکلم  کلم و  هکلم  ناهج ،  ناوناب  ءاسن و  نایم  زا  راگدرورپ  هدـیزگرب  راتخم و 
تسا .  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف 

ناهنپ راکشآ و  زا  یتیگ  ود  هصرع  رد 
ناحبس ضیف  دمآک ز  یعیدب  نیرتابیز 

نایعا نیرتخرف  ءایشا  نیرتابیز 
ناهنپ تسه  هچ  ره  زو  ادیپ  تسه  هچ  ره  زا 

تسا راهب  اهلصف  زو  تسا  رازه  اهغرم  زا 
نایرش تساهقرع  زو  هدید  تساهوضع  زا 

رسفا تساهبیز  زو  ربنع  تساهبیط  زا 
ناسنا تساهعون  زو  رثوک  تساهرهن  زو 

تسوا مغ  اهشیع  زو  تسود  لد  اهگنس  زا 
ناگژم تساه  هنشد  زو  ربا و  تساهغیت  زو 

یسدق تساهسفن  زو  لوا  تساهلقع  زا 
ناسحا تساهقلخ  زو  نآرق  تساه  همغن  زو 
تثعب تساه  هدژم  زو  لیربج  تساهکیپ  زا 

نامیا تساهلضف  زو  دیحوت  تساهلصا  زا 
 ( (ص دمحم ءایبنا  زو  هنیدم  اهرهش  زا 

ناوضر تساهغاب  زو  یبوط  تساه  هخاش  زو 
ردام دازن  شلثم  ردیح  تسایلوا  زا 

نآرق ناج  حور و  ای  قطان  مالک  دشاب 
هدیزگرب تسارهز  ملع  ناوناب  زا 
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ناکما ناهج  ردنا  تسا  ءاسن  هدیس  ناز 
نساحم عمجم  وا  لئاضف  عبنم  وا 

نادزی تاذ  يالجم  تاضویف  نزخم  وا 
 ( ص  ) دمحم رثوک  وا  همئا  ردام  وا 

نآرق صن  هبدمآ  یهلا  یئاطعا 
رضحم هب  دوب  ارهز  تعیفشرا  ینابر )  )

نابحم هلمج  اب  تسوا  تیانع  زا  نیا 
نیب كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و  انا  انتالوم  انتدیـس و  ای  لوسرلا  نیع  هرق  ای  ص )   ) دمحم تنب  ای  ارهزلا  همطاف  ای 

 . هللادنع انل  یعفشا  هللادنع  هیجو  ای  انتاجاج  يدی 

مود قارشا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  بسن  نایب  مود :  قارشا 
ملاع صخـش  لوا  تخد  هک  اهینب ،  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یبسن  يالاو  ماقم  نءاـش و  تعفر  رد  سب 

همطاف نیملاعلا .  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداص  رثا  نامه  ءایفصا  رورس  ءایبنا و  متاخ  ترضح  ینامـسج  یناحور و  رثا  تسا و  ناکما 
بجاو تاذ  رگم  تسین ،  یسک  ماقم  هبترم و  رد  وا  تسدالاب  دوهش  بیغ و  زا  دوجو  ماظن  رد  هک  تسا  یسک  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

نآرق صن  حیرصتب  تسا :  نیلـسرملا  ءایبنالا و  متاخ  نیملاعلل و  همحر  نیرخالاو و  نیلوالا  فرـشا  هک  تسا  یـصخش  رتخد  وا  دوجولا . 
 ( نیملاعلل همحرالا  كانلسرا  ام  و   ) یلاعت هلوقل 

 ( نیبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکل  و   ) زین ءایبنا و  هروس  هیآ 107 
غلب اهرـساب و  بتارملا  متخ  نم  متاخلا   ) دـنا هتفگ  متاخ  فیرعت  رد  نیخماش  يافرع  مظاعا  رباکا و  زا  ناـگرزب  بازحا :  هروس  هیآ 40  زا 

 ( لامکلا هتیاهن 
دوجب هک  وا  تسا  هدش  متاخ  ببس  نیز 

دوب دنهاوخ  ین  دوب و  ین  وا  لثم 
نآ نیا و  زا  دیزگرب  ار  وا  رم  قح 

نآ زا  درک  شنیملاعلل  همحر 
قح بوبجم  قح و  قشع  رهظم 

قبس هلمج  نایبورک  زا  هدرب 
هدـش و هدز  ترـضح  نآ  مانب  ارـصحنم  یلاـمک  یعمج  یمتخ  نیعتلا  ما  نیعت  هکـس  هک  هدومن  تباـث  ار  تیعقاو  نیا  هیلقن  هیلقع و  نیهارب 
اطع و ترضح  نآ  هب  ار  تیمتاخ  خماش  ماقم  هدیزگرب و  اوسام  لک  نایم  زا  ار  وا  زارفارس و  تیمتاخ  هبت  رب  ار  راوگرزب  نآ  میکح  يادخ 

تسا :  هدومن  تمحرم 
دامج زا  يرایسب  زا  نیرفآ  نارکیب  وا  کلک  رب  هک  نیرفآ  ناهج  يادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  تسین  هیامنارگ  رهوگ  نیا  لباق  هک  يا  هدام  ره 
دوجو قیرط  رد  هک  یتابن  ینعی  دومن ؟  ناسنا  ار  یکدنا  ناویح  زا  يرایـسب  زا  ناویح و  ار  یکدـنا  تابن  زا  يرایـسب  زا  تابن و  ار  یکدـنا 

ار یکدـنا  ءالقع  يرایـسب  زا  لقاع و  ار  یکدـنا  سانا  يرایـسب  زا  تسا و  ناـسنا  دوخ  دوجو  طارـص  رد  هک  یناویح  تسا و  ناویح  دوخ 
زا ملاع و  ار  یکدنا  نیدهاز  زا  دهاز و  ار  یکدنا  نیدباع  زا  دباع و  ار  یکدنا  نینم  ؤم  زا  نموم و  ار  یکدنا  نیملسم  يرایسب  زا  ملـسم و 
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فراع و ار  یکدنا  ءایلوا  زا  یلو و  ار  یکدنا  ءافرع  زا  فراع و  ار  یکدنا  امکح  زا  میکح و  ار  یکدـنا  اهقف  زا  هیقف و  ار  یکدـنا  نیملاع 
متاخ ترـضح  تاعونـصم  لضفا  تاقولخم و  فرـشا  لک  ماظن  رد  سپ  دیرفآ  متاخ  ار  یکی  مزعلاولوا  زا  مزعلاولوا و  ار  یکدنا  ءافرع  زا 
دوعص سوق  رد  تسا  متاخ  لوزن و  سوق  رد  تسا  حتاف  هک  تسا  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ءایفصا  رورس  ءایبنلا و 

: 
راختفا وت  دوجوب  ار  تانئاک  يا 

راگدیرفآ مک ز  شنیرفآ و  شیب ز  يا 
دوجو متاخ  مه  وت  دوجو و  حتاف  وت  )

 ( راگدرک تسا  هدومن  وت  رد  لامک  متخ 
هدمآ رادیدپ  وت  یتسه  ضیف  ملاع ز  )
( راختفا وت  دوجوب  ار  تانئاک  سپ 

نداعم تمـصع و  ماقم  زا  هرداص  بطخ  ثیداحا و  رابخا و  هینآرق و  تایآ  رب  هوالع  تیمتاخ )  تابثا  رد  ینابر  هولج   ) هلاـسر نمـض  اـم 
هیلع هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  متاخ  لوسر  مرکا و  یبن  تیمتاخ  تابثا  رب  یلقع  لیلد  ناهرب و  هد  ناهرب :  قیرط  زا  زین  تمکح 

تسا :  لیز  رارق  هب  نیهارب  نآ  تسرهف  هک  میا  هدومن  هماقا  ملس  هلآ و  و 
عماج رهظم  موزل  قیرط  زا  لوا  ناهرب 

يدوعص ریس  ياهتنا  موزل  قیرط  زا  مود  ناهرب 
یهلا ضیف  لیمکت  موزل  قیرط  زا  موس  ناهرب 

نیماظن قباطت  قیرط  زا  مراهچ  ناهرب 
هعبرا رافسا  قیرط  زا  مجنپ  ناهرب 

فرشا ناکما  هدعاق  قیرط  زا  مشش  ناهرب 
سخا ناکما  هداق  قیرط  زا  متفه  ناهرب 

ینامسآ متا  مات و  نوناق  موزل  ناهرب  قرط  زا  متشه  ناهرب 
قولخم قلاخ و  نیب  طبار  موزل  ناهرب  قیرط  زا  مهن  ناهرب 

تسا :  هیهلا  ترافس  توبن و  رئاد  لمکم  متاخ  هچ  یلوا ،  قیرطب  فطل  بوجو  هدعاق  قیرط  زا  مهد  ناهرب 
انیع تسا  فلوم  طخ  اب  هک  هدربمان  باتک  تسا  جردـنم  تیمتاـخ  تاـبثا  رد  یناـبر  هولج  باـتک  رد  احورـشم  هناـگهد  نیهارب  نیا  ناـیب 
نآ نابلاط  هب  هعجارم  تروص  رد  هک  تسا  دوجوم  فلوم  دزن  نآ  زا  هخسن  دنچ  تسا و  هدش  رـشتنم  هجراخ  ناریا و  رد  يرادرب و  سکع 

ددرگ :  یم  ءادها 
هفلومل

دوجو ماظن  رد  هک  مراد  هنیب  رازه 
دسرن ایبنا  متخ  هبترم  هب  یسک 

دمآ ناهج  رد  هک  ربمیپ  رازه  دص  ز 
دسرن یفطصم  لضف  تلزنم و  هب  یسک 
دوبن وا  لاثم  تروص  ینعم و  نسح  هب 
دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیا  رد  ار  وت 
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دودو تاذ  دوتس  ار  وا  هک  تسا  ص )   ) دمحم
دسرن ام  رای  هب  زج  یسک  هب  انث  قح  ز 
دنیوگ وا  يانث  کئالم  هلمج  ادخ و 
دسرن انث  اب  هک  زج  امس  هب  ام  ياعد 

تسوا رضحم  زور  هب  قیالخ  هلمج  عیفش 
دسرن اوس  ام  ز  ص )   ) دمحا هبتر  هب  یسک 
ار تیمتاخ  هک  عماج  رهظم  تسوا  هچ 

دسرن اوس  ام  تقایل ز  هب  وا  زج 
يرای نینچ  نیا  ناماد  هب  تسد  تسارم 

دسرن ام  رای  هب  سک  دبا  لزا و  زا  هک 
هدمآ رگید  ربتعم  ثیدح  رد  ینم و  لضفا  اقلخ  هللا  قلخ  ام  هدومرف  هک  تسا  لوقنم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دوخ  زا  فیرـش  ثیدـح  نیا 

لیربـج وا  لـضفا  تناـف  هللا  لوسر  اـی  دیـسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لـص  متاـخ  ربـمغیپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  ترـضح  هک 
لـضفلاو نیلـسرملا  نیبنلا و  عیمج  یلع  ینلـضف  نیبرقملا و  هتکئالم  یلع  نیلـسرملا  ءایبنا  لضف  هللا  نا  یلع  ای  دومرف  باوج  رد  ترـضح 

امهیلع هللا  ناوضر  قودص  خیـش  زا  یناشاک  ضیف  نسحمالم  ققحم  همالع  ار  ینارون  ثیدح  نیا  كدـعب  نم  همئالاو  یلع  ای  کل  يدـعب 
تسا .  هدومن  لقن  دوخ  نیقیلا  ملع  باتک  رد 

ارهز ع همطاف  ترضح  ردام 
(ع )  ارهز ترضح  ردام  يربک  هجیدخ  همرکم  ایلع  یمظع  يوناب  تیوه 

هیحتلا و اهیلع  يربک  هجیدخ  هللجم  همرکم  ایلع  بانج  هبترملا  ناشلا و  همیظع  يوناب  هناگی  شردام  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 
تسا ءانثلا 

تسا و هدومن  جاودزا  وا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ترـضح  هک  تسا  ینز  لوا  اهیلع  هللا  مالـس  همظعم  همرتحم  هردخم  نیا 
تورث لام و  ياراد  تمـشح و  تسایر و  تدایـس و  ماقم  ياراد  همظعم  يوناب  نیا  هدوب  هرجهلا  لـبق  تشه  تصـش و  هنـس  رد  شتدـالو 

مامت هک  شیراکادف  توتاخـس و  ماقم  رد  سب  هدوب و  دجاو  ار  هلیمج  فاصوا  هدوب و  هدیمح  قالخا  تفع  ماقم  ياراد  تسا  هدوب  رایـسب 
تشاذگ .  ماقم  یلاع  ربمغیپ  شرهوش  مات  رایتخا  رد  اقلطم  مالسا  جیورت  دیحوت و  هملک  ءالعا  يارب  ناگیار  هب  ار  دوخ  تورث  لاوما و 

تسا طبظ  تبث و  نیخروم  هیحان  زا  مالسا  خیرات  رد  اقالخا  انامیا و  ابسح و  ابسن و  يربک  هجیدخ  ترضح  نوئش  تمظع  تفارش و 
ناربمغیپ متاخ  هب  هک  ناوناب  نایم  رد  تسا  یـسک  لوا  مالـس  اهیلع  يربک  هجیدـخ  بانج  دـیامن .  یم  نآ  نایب  زا  زاین  یب  ار  اـم  هکیروطب 

دیدرگ .  مالسا  نیبم  نید  هب  هفرشم  تفریذپ و  ار  ءانثلاو  هیحتلا  فالآ  یلع  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  توعد  دروآ و  نامیا 
نیما لیئربج  هاگره  هک  شماقم  رد  سب  نیمه  تسا  سادخ  هدـیزگرب  ناوناب  زا  ءانثلاو  هیحتلا  اهیلع  يربک  هجیدـخ  همرکم  ایلع  ترـضح 
اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  رب  ادخ  مالس  دیدرگ ،  یم  لزان  ص )   ) یفطصم دمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  رب  یها  یحو  هتـشرف 

دوب .  شمایپ 
دیناسرب و هجیدخ  بانج  هب  ارم  مالس  دیامرف  یم  ادخ  درک  یم  ضرع  دش  یم  ص )   ) مرکا ربمغیپ  رونا  رضحم  بایفرـش  تقو  ره  لیئربج 

راحب باتک  رد  زین  و  میا :  هدومن  هدامآ  ایهم و  وا  نءاـش  قباـطم  اـبیز  لـلجم و  يرـصق  تشهب  رد  وا  يارب  اـم  دـیئوگب  یمظع  يوناـب  نآـب 
یلص هللا  لوسر  لاقف  مالسلا  اهبر  نم  هجیدخ  ءرقا  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یتا  مالـسلا  هیلع  لیئربج  نا  هدش  لقن  هر )   ) یـسلجم

مالسلا .  هیلا  مالسلا و  هنم  مالسلا و  هللا  هجیدخ :  تلاق  مالسلا  کبر  نم  کئرقی  لیئربج  اذه  هجیدخ  ای  هلآ :  هیلع و  هللا 
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نینموملاریما و نیدحوملا و  سیئر  نیفراعلا و  ناطلس  دیحوت ،  کئارا  بطق  سدقم  دوجو  شرهوش  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح 
تسا هیلع  همالس  هللا و  تاولص  یضترم  یلع  ترضح  مظعا  هللا  یلو  نیقتملا  ماما 

تسا دجاو  ار  تماما  تازایتما  تامالع و  تیالو و  نوئش  مامت  تسا و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ترضح 
. 

ای  ) رجف هروس  نایاپ  هفیرش  هیآ  رد  تسا  باطخ  دروم  هک  یسفن  نامه  تسا  هیهلا  هیلک  سفن  ياراد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح 
رجفلا .  هروس  هیآ 30  یتنج :  یلخدا  يدابع و  یف  ینلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  ینعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا 

تـسا سانلا  عجـشا  تسا ،  سانلا  ملحا  تسا ،  سانلا  یتقا  تسا ،  سانلا  مکحا  تسا ،  ساـنلا  ملعا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح 
تسا :  سانلا  دبعا  تسا ،  سانلا  یخسا 

هکنیا الا  تسا  کیرـش  ص )   ) دـمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  اب  هقلطم  هیلک  تیالو  نوئـش  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح 
لاق تسا :  هدش  تیعقاو  نیا  هب  حیرـصت  تلزنم ،  فیرـش  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  صتخم  هیمتخ  توبن 
هماع قافتا  دروم  ثیدح  نیا  يدعب )  یبن  نال  هنا  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  ع ( )   ) یـضترملا یلعل  ابطاخم  ص )   ) هللا لاوسر 

ینوراه هلزنمب  نوئش  مامت  رد  نم  زا  وت  هدومرف  یضترم  یلع  نامیا ،  لها  ریما  ترـضح  هب  باطخ  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسا  هصاخ  و 
تسین :  يربمغیپ  نم  زا  دعب  تسا و  هدش  متخ  نم  هب  توبن  هکنیا  رگم  یسوم ،  زا 

هیلک تیالو  تبثم  زین  ترضح ،  نآ  تیمتاخ  رب  تسا  یمکحم  دنس  هکنیا  رب  هوالع  ص )   ) مرکا ربمغیپ  ناسل  زا  يدعب )  یبن  و ال   ) هلمج
دنا و هتشاد  تکراشم  مه  اب  هیلامک  نوئش  مامت  رد  امهیلع  هللا  مالس  نوراه  یسوم و  نوچ  دشاب .  یم  ع )   ) یـضترم یلع  ترـضح  هقلطم 
تسا و تباـث  هقلطم  هیلک  تیـالو  نووش  عیمج  رد  اـمهیلع  هللا  تاولـص  یـضترم  یلع  یفطـصم و  دـمحم  ءاـیبنا  متاـخ  يارب  ینعم  نیمه 

دراد .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  صاصتخا  هک  توبن  رگم  هدشن  ءانثتسا 
هفلومل

رشب رخف  زا  يدعب )  یبن  (ال 
رثا رد  تیمتاخ  لیلد  دوخ 

 ( ع  ) لمع یناد  ات  تفگ  ینم  تنا  )
یلو ار  قیالخ  دشاب  وا  دعب 

دنس نیا  رد  وا  یضیرعت  تفگ 
درخ لها  رب  تسا  حیرصت  نیع 

نومیقی نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  یلاعت  هلوقل  تسا  هکرابم  هیآ  نیا  رد  احیرصت  هیولع  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  مالعا 
هدئام .  هروس  هیآ 55  نوعکار )  مه  هوکزلا و  نوتوی  هولصلا و 

عوکر لاح  رد  هک  هدوب  ترـضح  نآ  هچ  تسا ،  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نءاش  رد  هصاخ  هماع و  نیرـسفم  قافتا  هب  هکرابم  هیآ  نیا 
تسا .  هداد  هقدص  هوکز و 

تسود يانعم  هب  رگا  هچ  تسود  يانعم  هب  هن  تسا  قلطم  مکاح  رایتخا و  بجاص  قلطم و  فرصتم  يانعم  هب  هروکذم  هیآ  رد  یلو 
درادرب ،  رد  ار  قلخ  عیمج  هک  هموقرم  هیآ  رد  مک )   ) باطخ ینایرس  یلک و  لومش  اب  هوالع  تسا .  طلغ  ینعم  اساسا  دوش  هتفرگ 

نیقفانم و نیرفاک و  نیرجاف و  نیقـساف و  تسود  ع )   ) یلع نینموملاریما  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هللااب  ذاـیعلا  ینعم  نیارباـنب  هک  دـیآ  مزـال 
نیا حیحـص ،  لقع  سپ  دنـشاب .  دساف  هورگ  نیا  تسود  هک  دسر  هچ  ات  اهنیا ،  زا  دـنرازیب  يرب و  اهنآ  هکنآ  لاح  دنـشاب و  مه  نیکرـشم 

هک دوشب  ییانعم  نآ  میلـست  ناهرب ،  مکح  هب  دیاب  تسا و  موکحم  نادـجو  لقع و  همکحم  رد  فلاخم  دـناد و  یم  طلغ  لطاب و  ار  ینعم 
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يانعم نیا  نآ و  زا  یئزج  ناهج و  هشوگ  رد  هن  ناکما ،  ملاع  لک  رد  قلطم  راـیتخا  بحاـص  قلطم و  فرـصتم  ینعی  میدومن .  هراـشا  اـم 
اما قیدـصت  درم  تسرد و  فرـصت  يانعمب  یلو  تیالو  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  مهناف )   ) تسا هقلطم  هیلک  تیالو  هینیوکت و  تیـالو 
نیا هللا  مکیلو  امنا  رگم  هکرابم ،  هیآ  نیمه  دوخ  زا  مه  ارنآ  میئوگ  یم  باوج  رد  میئاـمن ،  هدافتـسا  طابنتـسا و  اـجک  زا  ار  هقلطم  هیلک و 

دودـحم ملاع  رد  ار  ادـخ  فرـصت  تیالو و  هللااب  ذایعلا  یئامن  راکنا  هچنانچ  رگا  تسا  یلک  تیالو  نیا  هتبلا  تسین ،  هیلک  هقلطم و  تیالو 
یئزج و هن  تسا  دودـحمان  یلک و  ادـخ  فرـصت  دـیوگ  یم  ناهرب  لقع و  دـنک .  یم  موکحم  ار  وت  لقع  يا و  هتخانـشن  ار  ادـخ  هدرک و 

فرصت تیالو و  هیلاع  ملاوع  رد  ای  درادن و  نیمز  رد  تیالو  هللااب  ذایعلا  دراد و  تیالو  نامسآ  هب  تبسن  ادخ  یئوگب  یناوت  یم  ایآ  دیقم . 
! ؟  درادن ار  فرصت  تیالو و  نیا  رگید  هلفاس  ملاوع  رد  اما  دراد ،  تموکح  و 

ماظن رد  قلطم  مکاح  قلطم و  رایتخا  بحاص  قلطم و  فرصتم  لاعتم ،  رداق  يادخ  هک  ینک  لوبق  تسیاب  یم  ناهرب  لقع و  مکح  هب  سپ 
ص  ) دمحم تبترم  یمتح  ترضح  ادخ  لاوسر  يارب  تیالو ،  رد  ینعم  نیمه  تسا و  هیلصا  هیتاذ  هقلطم  هیلک  تیالو  ياراد  تسا و  لک 
 ، تسا نهربم  ققحم و  تباث و  تسا ،  هیدرگ  لزان  ترضح  نآ  نءاش  رد  هروکذم  هکرابم  هیآ  هک  ع )   ) یـضترم یلع  ترـضح  يارب  و  ( 

هقلطم هیلک  تیـالو  اـب  تیدـحا ،  ترـضح  هیهلا  هیلک  تیـالو  تواـفت  قرف و  اـما  تسا  هیلع  فوـطعم  مکح  رد  فوـطعم  هکنیا  مکح  هب 
یم هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  دجاو  همه  رمالاولوا و  قادـصم  همه  هک  ترـضحنآ  يایـصوا  ءافلخ و  رفن  هدزاود  تبترم و  یمتخ  ترـضح 

رگید ترابع  هب  دنتسه و  قلطم  یلو  رهظم  نانآ  تسا و  یللض  ناشیا  تیالو  تسا و  یلـصا  یتاذ و  ادخ  تیالو  هک  تسا  نیا  نیا  دنـشاب 
يدهم هللا  هیقب  ترضح  اهنآ  رخآ  یضترم و  یلع  ترضح  اهنآ  لوا  هک  ترـضح  نآ  يافلخ  هللا و  لوسر  ینعی  ناشیا  هقلطم  هیلک  تیالو 

منتغا .  ذخ و  تسا  ینوکت  نذا  دارم  نذا  نیا  زا  هک  تسا  هللا  نذا  هب  جع )   ) رصع یلو 
ترـضح ءایـصوا  ءافلخ و  رفن  هدزاود  تماما  تیالو و  تابثا  رد  هک  یلئاسر  نمـض  تیـالو  نوئـش  تیـالو و  ياـنعم  هب  تبـسن  ار  فلوم 

یلاع رهوش  میتساوخ  طقف  ماقم  نیا  رد  دوش .  هعجارم  لئاسر  نآ  هب  تسیاـب  تسا و  یلیـصفت  ناـیب  تسا ،  هتـشاگن  ص )   ) تبترم یمتخ 
یتیالو نوئـش  نایب  هب  رظن  میئامن و  یفرعم  تسا  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  بحاص  یـضترم  یلع  ترـضح  هک  ار  س )   ) ارهز همطاـف  ماـقم 

هیلع یلع  یتـالو  نءاـش  تعفر  تمظع و  ماـقم  رد  سب  اـما  دراد و  یماـقم  هتکن  ره  یئاـج و  نخـس  ره  اریز  میتشادـن .  مالـسلا  هیلع  یلع 
هللا مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نءاش  تعفر  تمظع و  ماقم  رد  سب  اما  دراد و  یماقم  هتکن  ره  یئاج و  نخـس  ره  اریز  میتشادن .  مالـسلا 
رات دوبن  یتسه  ناهج  هحفـص  رد  يوفک  اتمه ،  یب  يوناب  نیا  يارب  درک ،  یمن  قلخ  ار  یـضترم  دوجو  یلعا  یلع  يادـخ  رگا  هک  اهیلع ، 

تمایق .  زور 
تسا :  هدش  تقیقح  نیا  هب  حیرصت  ربتعم  تیاور  رد  هچنانچ 

هنود  نم  مدآ و  ضرالا  هجو  یلع  وفک  همطافل  ناک  امل  ایلع  قلخا  مل  ول  لجوزع  هللا  لاق 
 ( لیقام معنلو  )

نآ زا  تانکمم  همه  رد  شرسمه  دیدن  وچ  قح 
دروآ ردیح  تقلخ  شدمآ  مزال  بجاو و 

لثم اتکی  يادخ  تسا .  یهلا  يالعا  لثم  یـضترم  یلع  تسا .  یهولا  تافـص  يالجم  ینـسح و  ءامـسا  رهظم  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 
قادصم ناج  یلع  ینعی  یلعالا : )  لثملا  تنا  و   : ) دومرف یضترم  یلع  هب  باطخ  مرکا  ربمغیپ  یلعالا  لثملا  هل  دراد و  العا  لثم  اما  دران ، 

یتسه .  وت  عقاولا  یف  یئایربک  يالعا  لثم 
هیلع :  یلاعت  هللا  ناوضر  يا ، )  هشمق  یهلا   ) فراعلا انداتسالا  لاق  ام  معنل  و 

تخورفا رب  ار  شنیرفآ  عمش  وچ 
تخومایب ءامسالا  ملع  مدآ  هب 
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یهاش مزب  نادهاش  نایم 
یهلا یحو  یم  زا  دنتسم  هک 

یتسم دنکفا  تسخن  ار  ص )   ) دمحم
یتسلا يابهص  قشع  ماج  ز 

روش رپ  ناتسمرس  وچ  وا  هگنآ  سپ 
رون رپ  درک  ار  ناهج  یقارشا  هب 

داشگب قشع  زا  يرتفد  نآرق  وچ 
داشلد درک  ار  یملاع  شناد  هب 

تسا بیغ  ملع  رهش  هک  رتفد  نآ  رب 
تسا بیر  چیه  یب  یلع )))   ))) شناد رد 

ناحبس رس  نامیا  لها  ریما 
ناکما ناطلس  یفطصم  ریزو 

رادهپس ار  یلک  لقع  ياوق 
رادهگن ار  ینامسآ  ماظن 

ملاع دوصقم  ناگدازآ  هش 
مدآ دالواز  نایبورک  تب 
هتسکش اهتب  قنور  شلامج 

هتسب هار  کئالم  رب  شلالج 
دوب مک  قلخ  ناهج  زا  هام  نآ  رگ 

دوب مدع  ناتسبش  رد  یناهج 
ار هگراک  نیا  رگ  هجاوخ  نآ  دوبن 

ار هش  هدنبیز  يا  هدنب  يدوبن 
یلازیال تاذ  تساوخ  ملاع  هب 

یلاثم ناکما  هنیئآ  دیامن ز 
شلامج لاثمت  دیدرگ  یلع 

شلاثم دش  ادیپ  هنیئآ  نآ  زو 
ار يو  سانشب  لثملا )  هللا   ) ز

ار یفو  سمش  نآ  لثم  ناد ز  هزنم 
ار یضترم  نامیا  لها  ماما 

ار ادخ  دسانشب  هک  ره  دسانش 
نادزی رون  ددرگ  قارشا  وا  رب 

ناحبس ضیف  نالوسر  متخ  رب  وچ 

موس قارشا 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تداعس  اب  تدالو  نایب  موس :  قارشا 
زا هرداص  ثیداحا  رابخا و  قباطم  نآ  یگنوگچ  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  تدالو  روحم  هکنیا  زا  لبق 

میئامنب :  تراشا  ترضح  نآ  نوکت  ءاشنم  هب  اودب  تسا  مزال  میزادرپب  تمسق  نیا  رد  تمصع  ماقم 
یلا هب  جرع  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  اهب  اهنع  مالـسلااهیلع  هجیدخ  لمح  ءدـبم  ناک  و  امهیلع :  هللا  تاولـص  نیقداصلا  نع  يور 

ءاروح همطافف  مالسلااهیلع  همطافب  تلمحف  هجیدخ  عقاو  ضرالا  یلا  طبه  املف  هرهظ  یف  ام  یلاعت  هللا  اهلوحف  هنجلا  رامث  نم  لکا  ءامـسلا 
ثیدحلا .  هنجلا  هحئار  اهنم  دجیف  اهمشی  ناک  هنجلا  هحئار  یلا  ص )   ) یبنلا املک  هیسنا و 

را مل  هنجلا  راجشا  نم  هرجش  یلع  تعقوف  هنجلا  تلخدا  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسا  امل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللاوسر  لاق  هشیاع :  نع  اضیاو : 
یلا تطبه  املف  یبلـص  یف  هفطن  تراصف  اهتلکاف :  اهرامثا  نم  هرمث  تلوانتف  هرمث  بیطا  اقرو و ال  اهنم  ضیبا  ـال  اـهنم و  نسحا  هنجلا  یف 

همطاف :  حیر  تممش  هنجلا  حیر  یلا  تقتشا  انااذاف  اهنع  هللا  یضر  همطافب  تلمحف  هجیدخ  تعقاو  ضرالا 
 ( يرسا هروس  روثنملاردلا ج 5 ص 218  باتک  زا  )

تنج راجـشا  هرمث  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  بلط  رد  هفطن  نوکت  هک  تسا  نآ  تبثم  تسا و  یکی  مه  اـب  ربـتعم  تیاور  ود  نیانومـضم 
همرکم يوناب  نآ  لمح  بجوم  مالسلااهیلع ،  هجیدخ  ترضح  اب  عقاوم  اب  نیمزب  شطوبه  راوگرزب و  نآ  جارعم  زا  سپ  هتفرگ و  تءاشنم 
تـسا هدوب  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـیدرگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رهگ  الاو  رتخد  (س )  رهطا يارهز  همطاف  دوجو  هب 

تسا .  هدیمان  اروح  هیسنا  ار  وا  تسا و  هدومن  یم  مامشتسا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  شرتخد  زا  ار  تشهب  يوب  ترضح  نآ  هک 
تماقا لصا  ببس  اروح  هیسنا 

تماما لخن  ودب  دیلابب  هک  یلصا 
تمایق داز  شدق  دیلوت  هک ز  یلخن 

تمارک رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ 
تماق هتخارفا  یبوط  یبن  غاب  رد 

وج بل  رس و  یلو  ناتسب  تحاس  رد 
اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  دیلوت  تیفیک  نایب 

تدالو هدوب  هنوگچ  مدرک  لاوس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  قیاـقح  فشاـک  ترـضح  زا  هتفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  رمع  نب  لـضفم  زا 
یلص دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  اب  تجوازم  رایتخا  هجیدخ  نوچ  دومرف  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  مالـسلااهیلع :  همطاف  ترـضح 

وا رب  هکیروطب  دنتشاذگاو  ار  وا  رود  هدومن و  ترجه  هجیدخ  زا  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اب  هک  یتوادع  زا  هکم  نانز  هدومن ،  هلآ  هیلع و  هللا 
تفرگ :  تشحو  ببس  نیدب  ار  هجیدخ  سپ  دورب .  وا  دزن  ینز  دنتشاذگ  یمن  دندرک و  یمن  مالس 

اموی و لخدـف  ص )   ) هللا لوسر  نع  کلاذ  متکت  هجیدـخ  تناک  اهربصت و  اهنطب و  یف  اهثدـحت  تراص  مالـسلااهیلع  همطافب  تلمح  املف 
لیئربج اذه  اهل  لاقف  ینـسنوی  ینثدحی و  ینطب  یف  يذـلا  نینجلا  تلاق  کثدـحی :  نم  هجیدـخ  ای  اهل  لاقف  همطاف  ثدـحت  هجیدـخ  عمس 
هتمالا یف  هتمئا  اهلـسن  نم  لعجیـس  اهنم و  یلـسن  لعجیـس  یلاعت  كراـبت و  هللا  نا  هنومیملا و  هرهاـطلا  هتمـسنلا  اـهنآ  یثنا و  اـهنا  ینرـشبی 

هیحو .  ءاضقنا  دعب  هضرا  یف  ءافلخ  مهلعجی 
ار وا  دوب و  وا  سنوم  تفگ و  یم  نخس  وا  اب  مکش  رد  س )   ) همطاف دش ،  هلماح  ع )   ) همطاف ترضح  دوجوب  ع )   ) هجیدخ ترضح  نوچ 

ترـضح يزور  سپ  تشاد ،  یم  ناـهنپ  هدومن و  ناـمتک  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  ار  تلاـح  نیا  س )   ) هجیدـخ دوـمرف  یم  ربـصب  رما 
هک اب  ینک و  یم  تبحص  یسک  اب  امش  هجیدخ  دومرف :  دیوگ .  یم  نخس  س )   ) هجیدخ هک  دینـش  دش و  هناخ  لخاد  ص )   ) مرکا ربمغیپ 
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 . دـشاب یم  نم  سنوـم  دـیوگ و  یم  نخـس  نم  اـب  وا  تسا .  نم  نطب  رد  هـک  يدـنزرف  اـب  درک  ضرع  س )   ) هجیدـخ یئوـگیم ؟  نـخس 
تنمیم و اب  رهاط  لـسن  تسوا  تسا و  رتخد  دـنزرف  نیا  هک  دـهد  یم  تراـشب  نم  هب  تسا و  لـیئربج  کـنیا  هجیدـخ  هب  دومرف  ترـضح 
زا دـعب  دـنیآ و  دـیدپ  نم  تما  رد  نید  نایاوشیپ  ناماما و  وا  لسن  زا  دروآ و  دـهاوخ  دوجوب  وا  زا  ارم  لسن  یلاـعت  يراـب  تاذ  و  تکرب ، 

یمن یلاخ  نانآ  دوجو  زا  هاگچیه  ار  نیمز  و   ) دـهد یم  رارق  ناکما  ملاع  ضرا  رد  دوخ  هجح  ار  ناشیا  دـنوادخ  یعیرـشت  یحو  ءاـضقنا 
دراذگ . )

دوخ رد  دیدرگ و  کیدزن  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  تدالو  ماگنه  هکنآ  ات  دوب  تلاح  نیا  رد  ع )   ) هجیدخ هتـسویپ  هک  دراد  يراب 
رد ناشیا  دـنوش .  رـضاح  وا  دزن  هک  داتـسرف  يدـصاق  مشاه  ینب  ءاـسن  شیرق و  ناـنز  يوسب  تهج  نیدـب  دومن .  ندـیئاز  عقوم  ساـسحا 

تـسا تورث  لام و  دقاف  ریقف و  هک  بلاطوبا  میتی  دمحم  اب  ام  لیم  فالخ  رب  یتفریذپن و  ار  ام  هتفگ  هکنیا  هب  رظن  دنداتـسرف  مایپ  وا  باوج 
میوش .  یمن  وت  روما  هجوتم  میئآ و  یمن  وت  هناخ  هب  ام  ببس  نیدب  يدیدرگ ،  وا  نز  هدومن  جیوزت 

دیدرگ :  كانهودنا  نیگمغ و  رایسب  دینش  ار  ناشیا  ماغیپ  هجیدخ  نوچ  هک  دراد 
هجیدـخ ای  ینزحت  نهادـحا ال  اهل  تلاـقف  نهنم  تعزفف  مشاـه  ینب  ءاـسن  نم  نهناـک  لاوط  هوسن  عبرا  اـهیلع  لـخدذا  کلاذـک  یه  اـنیبف 

هذـه نارمع و  تنب  میرم  هذـه  هتنجلا و  یف  کتقیفر  یه  محازم و  تنب  هیـسآ  هذـه  هراس و  انا  کتاوخا :  نحن  کـیلا و  کـبر  لـسراناف 
تلاح نیا  رد  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  ءاسنلا :  نم  ءاسنلا  یلتام  كرما  نم  یلنل  کیلا  یلاعت  هللا  انثعب  بیعـش  تنب  اروفـص  وا  ءارفص 

ار دوخ  هجیدخ و  يا  میا  هدمآ  وت  يوسب  میتسه و  وت  راگدرورپ  نالوسر  ام  دـنتفگ  هدـش و  رـضاح  وا  دزن  الاب  دـنلب  نز  راهچ  دـید  هاگان 
تشهب و رد  دوب  دهاوخ  وت  قیفر  هک  تسا  محازم  رتخد  هیسآ  یمود )   ) نیا و  لیلخ :  میهاربا  هجوز  هراس  منم  تفگ  یلوا  دندومن  یفرعم 

دزن نداز  تقو  رد  هک  تسا  هداتسرف  ار  ام  یلاعتقح  تسا  بیعـش  رتخد  اروفـص  یمراهچ )   ) نیا تسا و  نارمع  رتخد  میرم  یموس )   ) نیا
میئامن :  تنواعم  تلاح  نیا  رب  ار  وت  میشاب و  وت 

هرهاط مالـسلااهیلع  همطاف  هتجیدخ  تعـضوف  ءاهفلخ  نم  هعبارلا  اهیدی و  نیب  نم  هثلاثلاو  اهراسی  نع  يرخالاو  اهنیمی  نع  هدحاو  تسلجف 
هیف قرـشا  الا  عضوم  اهبرغ  ضرالا و ال  قرـش  یف  قبی  مل  هتکم و  تاتویب  لخد  یتح  رونلا  اـهنم  قرـشا  ضرـالا  یلا  تطقـس  اـملف  هرهطم 

رونلا :  کلاذ 
تـشپ رد  یمراهچ  وا و  يور  شیپ  رد  یموس  پچ و  بناج  رد  يرگید  تسـشن و  هجیدـخ  تسار  بناج  رد  ناوناـب  زا  یکی  هاـگنآ  سپ 

دنتفرگ .  رارق  شرس 
دیدرگ عطاـس  وا  رون  نیمز  رد  درک  یلجت  دـیدرگ و  دـلوتم  نوچ  دـمآ و  اـیند  هب  هزیکاـپ  كاـپ و  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  سپ 
دنامن یعـضوم  تفرگ و  ارف  ار  ملاع  رـسارس  ناهج و  برغ  قرـش و  وا  رون  یلجت  قارـشا و  دیادرگ و  نشور  ار  هکم  ياه  هناخ  هکیروطب 

دش .  نشور  رون  نآ  زا  هکنآ  رگم 
بآ زا  دوب  ولمم  اـهقیربا  دنتـشاد و  تسد  رد  تشهب  زا  یتشط  یقیربا و  کـی  ره  دـندمآ و  رد  هناـخ  نآ  هب  نیعلاروح  زا  رفن  هد  هک  دراد 

زا هک  دروآ  نوریب  يدیفـس  هماـج  داد و  وشتـسش  رثوک  بآ  هب  تشادرب و  ار  همطاـف  دوب  هجیدـخ  يور  شیپ  رد  هک  ینز  نآ  سپ  رثوک . 
دینادرگ وا  هعنقم  ار  رگید  هماج  دیچیپ و  نآ  زا  هماج  کی  رد  ار  همطاف  ترـضح  هاگنآ  دوب و  رتوبـشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفـس و  ریش 

دروآ :  رد  نخس  هب  ار  وا  سپ 
دیس يدلو  نا  ءایصوالا و  دیس  یلعب  نا  ءایبنالا و  دیـس  ص )   ) هللا لوسر  یبا  نا  و  هللا )  الا  هلا  نا ال  هداهـشب (  مالـسلااهیلع  همطاف  تقطنف 

نایروح دـندرک و  يداش  راهظا  ناوناب  نآ  سپ  دـناوخ .  ناشیا  مانب  ار  کی  ره  درک و  مالـس  ناوناب  نآ  زا  کی  ره  رب  سپـس  طابـسالا . )
نم نیملاع  ءاسن  هدیس  تنج و  لها  ءاسن  هدیس  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تدالو  هب  دنداد  راشب  ار  تشهب  لها  دندش و  نادنخ  یتشهب 

تیمس کلاذلف  دندوب .  هدرکن  هدهاشم  يرون  نانچ  ناگتشرف  کئالم و  نآ  زا  رتشیپ  هک  دیشخرد  يرون  نامسآ  رد  نیرخالا و  نیلوالا و 
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مالسلااهیلع :  ءارهزلا 
تـسا تکرب  اب  هیکز و  هرهطم و  هرهاط و  هک  ار  رهگ  الاو  رتخد  نیا  ریگب  دـنتفگ  هدومن  باطخ  همرکم  هجیدـخب  هسدـقم  ناوناب  نآ  سپ 

ار دوخ  هنیـس  يداش  یلاحـشوخ و  لامک  رد  مالـسلااهیلع  هجیدخ  سپ  ار  وا  لسن  ار و  وا  هداد  تکرب  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  سدـقا  تاذ 
ومن هام  کی  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  دومن  ردـقنآ  يزور  ره  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  دراد  و  تشاذـگ :  وا  ناهد  رد 

و س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  رب  ادخ  درود  تاولـص و  لاسکی :  فرظ  رد  رگید  لافطا  هک  درک  یم  ومن  ردقنآ  یهام  ره  رد  دـننک و  یم 
ادمرس .  ادبا و  الزا و  س )   ) ارهز همطاف  ترضح  نادنزرف  رب  و  س )   ) ارهز همطاف  ترضح  رهوش  رب  و  س )   ) ارهز همطاف  ترضح  ردپ  رب 

سمخب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثعبم  دعب  اهنم  نیرـشعلا  موی  هرخالا  يدامج  یف  امهیلع  هللا  مالـس  ارهزلا  ۀمطافلا  ترـضح  تدلو 
نینس : 

یهلا یئاطعا  رثوک  رهگ و  الو  رتخد  تافص ،  یتوهال  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  تکرب  اب  تداعـس و  اب  تدالو  ربتعم  خیرات 
تسا .  هدرک  طبض  ص )   ) ربمایپ ثعب  زا  دعب  مچنپ  هنس  رخالا  يدامج  متسیب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هب 

 ( يردلا بکوک  زا   : ) تسا هدورس  وکین  یناردنزاملا  يدهم  خیشلا  ینابر  همالع  موحرم 
دالیملا هتلیل  نم  اذبح  ای 

يدامج نم  نیرشعلا  هتلیللا 
 ( ص  ) لوسرلا یفطصملا  تنب  دالیم 

لوتب هرهاط  هقیدص 
ءاروح هیسنا  هدیس 
ءارهز هیکز  همطاف 

 ( ص  ) دمحم اهبرس  هلیل  ای 
 ( (ص دمحا یبنلا  تنب  تدلو  ذا 

رشبلا بولق  رس  داه  دالیم 
رشحملا یف  هعیفش  اهنال 

اهانبا نم  نویعلا  ترقو 
اهالاو نم  نیع  ترق  كاذک 

هکیلم هکمب  هجیدخ 
هکیرالاو شیرعلا  یلع  تناک 

نمزلا يدم  ترخف  ول  اهل  تقح 
 ( ع  ) نسحلا نیسحلا و  ما  اهتنبب 

قوشا یحض و  دق  هلالا  رون 
قاروا الع و  دق  یبنلا  نصغ 

راونالاب هکم  تقرشا  و 
راهزالاب كاذک  هبیط  و 

یحض اهئایض  قافالا  لکب 
یلعلا تاومسلا  قابطا  رانا 
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ءایضلا لیدنق  ناک  دق  اهرون  و 
ءایربکلا شرع  قاس  یف  اقلعم 

تسا :  هدورس  یلاع  اهیلع  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  تمعن  رد  یناهفصا  يافص  میکح  ینابر  میکح  قحلا 
توهال مخ  زا  زیرب  هنادکی  رهوگ  يا 

توقای هدوس  افص  رولب  رغاس  رد 
توق دهد  هک  یجاجز  تسا  یتوکلم  غرم 

توسان هطخ  رد  هک  تسا  یتوربج  توق 
توترف می  هن  رهگ  حدم  یم  مشون 

ولول هدزای  فدص  يربک  هقیدص 
دیحوت هتکن  هملاع  ادخ  تآرم 

دیرجت هصرع  رب  هدز  تمصع  همیخ  شک 
دیدحت تسا ز  نورب  تاذلاب  هک  هولج  نآ 

دیبات هردان  نادب  هک  ص )   ) دمحم دولوم 
دیلاوم هس  نیا  دیدپ  هدرک  يدحا  تاذ 

وش نت  تفه  نآ  لماح و  نز  راچ  نیز 
دجمم تاذ  نامز  قوف  ناکم  يالب 

درجم تسا  یناکم  ینامز و  صقن  زک 
دیوم قاط  یلو  تفج  یبن  دنزرف 
دیشم رصق  وا  تمصع  مرح  قاط 

دلخم دلخ  زک  هحئار  ناک  هعفاش  نآ 
وا رد  كاخ  زجب  دنباین  دنیوج و 

تماقا لصا  ببس  اروح  هیسنا 
تماما لخن  ودب  دیلابب  هک  یلصا 

تمایق داز  شدق  دیلوت  هک ز  یلخن 
تمارک رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ 
تماق هتخارفا  یبوط  یبن  غاب  رد 

وج بل  رس و  یلو  ناتسب  تحاس  رد 
لوا رداص  رثا  لک  دنس  رس 

لطعم كاپ  رثا  کی  رد  لقع  هن 
لتخم هلحرم  نیا  رد  ریپ  کلف  سفن 

لیخم موهوم و  هیاپ ز  شدوب  رترب 
لب یهب  ناجیشخ  هراچ  نیا  زا  رتالاب 
وت هن  دبنگ  نیا  زا  رتالاو  هلحرم  دص 
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ما يدوب  ار  ادخ  میدینشن  گره 
مگ درخ  وت  رد  يو  هییهولا  ما  يا 

مجنا هتخورفا  مدرم  ام  هک  يآ  زاب 
مدرم هدید  رب  تمیناشن  هدید  رب 

مسبت يامنب  دمآ  ناج  هب  وت  یب  لد 
وریخ ددنخ  لگ و  كاخ  زا  دفکشب  ات 

یه امک  تسادیوه  وت  رد  ادخ  فاصوا 
یهلا مولعمب  تسا  طیحم  وت  ملع 

یهانتمان تتفص  یهانتم  تتاذ 
یهاش تعلط  هنیئآ  تمدق  ات  رس 

یهامب هاگ  همب  تفات  یهگ  دیشروخ 
وپاکت تساراین  وت  دنمس  درگ  اب 

تسین کمس  هب  امس و  هب  تیور  وچ  دیشروخ 
تسین کلف  دیشروخ  هک  تسادیپ  وت  يور  نوچ 

تسین کش  وت  قاشع  هنیس  رد  وت  قشع  زا 
تسین کمن  ناک  رد  وت  نیریش  بل  روش 
تسین کلم  تیبوخب  هک  ناسنا  هداز  يا 

وهایه نینوکب  تساپ  رب  وت  قشع  زا 
مراد هلدکی  یلد  دیحوتب  وت  اب  نم 

مراد هلسلس  ناج  ندرگ  رب  وت  قشع  زا 
مراد هلصوح  نوزف  رحب  زا  هک  هرطق  نم 

مراد هلص  مشچ  وت  تایانع  رهب  زا 
مراد هلفاق  ورشیپ  ار  وت  قشع  نم 
وه مرح  يانف  هب  میاشگ  راب  ات 

ار امس  دیشروخ  هدز  ولهپ  وت  ياپ  يا 
ار اپ  فک  نایاسب  هتسخ  نم  قرف  رب 

ار ادخ  ریگ  افص  تسد  ادخ  تسد  يا 
ار افص )  ) زادنیم هدننیب  هدید  زا 

ار ام  وت  تسد  ددم  زا  دوب  هکنآ  يا 
وزاب توق  لد و  توق  نت و  مارآ 

تآرم وت  يوکین  خر  ار  ادخ  تاذ  يا 
تاذ نآ  رد  فصو  رثا و  لعف و  وت  هب  یناف 

تابثا وت  شیپ  دوب  شیورد  نم  یفن 
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تابارخ هاشنهش  وت  يا  قح  هگرد  رب 
تاجاح هدنرآ  رب  وت  يا  ارم  تاجاح 

وراد تمشح  دوب  درد  زا  هک  يارسب 
یهلا ءامسا  مظعا  یتفص  ره  رد 

یهام وت  وچ  دوبن  تردق  کلف  ردنا 
یهاش وت  هدنمرش  هدنب  یگمه  ملاع 

یهاگن فاطلا  رد  زا  جاتحم 
یهانپ يذالم و  ینصح و  وت  ریغ  هن 

وکشن کب  انا  ارهزلا  همطاف  ای 

مراهچ قارشا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هینک  باقلا و  ءامسا و  نایب  مراهچ :  قارشا 
هک هدومرف  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قیاـقح  فشاـک  قداـص  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناـیبظ  هب  سنوـی  زا  ربـتعم  دنـسب  هیوباـب  نبا 

هیـضارلا و هیکزلا و  هرهاطلا و  هکراـبملا و  هقیدـصلا و  همطاـفلا و  لـجوزع  يادـخ  دزن  تسا  مسا  هن  ار  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح 
ضرع سنوی  ع )   ) همطاف ریسفت  تسیچ  هک  یناد  یم  ایآ  هک  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هاگنآ  ءارهزلا . ) هثدحملا و  هیـضرملا و 

رگا هک  دومرف  سپس  اهیدب .  لک  زا  تسا  هدش  هدیرب  ینعی  رشلا  نم  تمطف  دومرف  ترـضح  نم .  دیـس  يا  نآ  ینعم  زا  ارم  هدب  ربخ  دومن 
دعب هک  اهنآ  هن  مدآ و  هن  تمایق .  زور  ات  نیمز  يور  رب  ار  وا  دوبن  يریظن  يوفک و  ار  وا  دومن  یمن  جیوزت  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما 
دیـس نینموملاریما و  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  عطاق  لیلد  عطاس و  ناهرب  ینارون  فیرـش  ثیدح  نیا  هریغ )  راحب و  باتک  زا   ) دـندوب وا  زا 

زا دـعب  ناشیا  ءایـصوا  لسر و  ءایبنا و  عیمج  زا  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  یـضترم  یلع  مظعا  هللا  یلو  توکلملا  کـلملا و  ملعم  ءاـیلوالا 
رب تسا  ینشور  عطاس و  ناهرب  زین  دشاب و  یم  عفرا  فرشا و  لضفا و  شا  هبترم  لسرلاو ،  ءایبنالا  متاخ  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح 

یفطصم دمحم  ترضح  ایبنا  متاخ  ردپ  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  تیعفرا  تیفرـشا و  تیلـضفا و 
قالطالا یلع  اوسام  هبطاق  زا  نینچمه  ناشیا و  ءایصوا  لسر و  ءایبنا و  لک  زا  امهیلع  هللا  تاولص  یضترم  یلع  ترضح  شرهوش  زا  دعب  و 

. 
لیق :  ام  معنلو 

نآ زا  تانکمم  همه  رد  شرسمه  هدیدن  وچ  قح 
دروآ ردیح  تقلخ  شدمآ  مزال  بجاو و 

تسا .  هدومرف  قتشم  دوخ  مسا  زا  ار  وا  مسا  هتشاد ،  س )   ) همطاف ترضح  هب  هک  یتیانع  زا  یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  سدقا  تاذ 
یبنلا لاق  هک  هدمآ  ربمغیپ  لوق  زا  ربتعم  تیاور  رد  هکنانچ 

ناهرب و ینارون  فیرـش  ثیادح  نیا  راحب ج 43 ) زا   ( ) همطاف تنا  رطافلا و  وهف  هئامـسا  نم  امـسا  همطاف  اـی  کـل  هلا  قش  همطاـفل   ( (ص
ثیدـح نیا  تسا و  یبوبر  يایلع  تافـص  يالجم  یهلا و  يانـسح  ءامـسا  رهظم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  عطاـس  لـیلد 

تباـث و همکحم  هنقتم  هلدا  هیلقع و  هیهارب  اـب  هیلاـعتم  تمکح  مـالک و  ملع  رد  هچ  دراد  توـکلم  کـلم و  هـکلم  نآ  تمـصع  رب  تلـالد 
هیلامک و تافـص  عیمج  عماج  تسا و  صئاقن  بویع و  لک  زا  يربم  هزنم و  یهولا  لالجلا  يذ  تاذ  لاعتم و  يادـخ  هک  هدـیدرگ  نهربم 

تسا .  هیلالج  هیلامج و  توعن 
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صقن رگم  دشاب  صقاون  بویع و  لک  زا  يربم  هزنم و  ناهرب  لقع و  مکح  هب  تسیاب  یم  تسوا  ءامسا  تافص و  رهظم  هک  یسک  نیاربانب 
تسا .  دوجولا  نکمم  دوجو  مزاول  زا  نیا  هک  ناکما 

ترضح هکنیا  رب  تسا  عطاق  لیلد  رطاف )  ) كرابم مسا  زا  همطاف  قاقتشا  و  ع )   ) همطاف ریسفت  رد  رـشلا ) نم  تمطف   ) هلمج زا  دافتـسم  سپ 
تاریخ و عیمج  دـجاو  هک  تسا  مزـال  سپ  تسا  نینچ  نوچ  صئاـقن و  بویع و  رورـش و  عـیمج  زا  تسا  همطنم  اـهیلع  هللا  مالـس  همطاـف 

دشاب .  هدوب  نوئش  مامت  رد  تالامک  لک  هب  فصتم  مراکم و  نساحم و  عیمج  ياراد 
رهظم س )   ) همطاف تسا  هیبوبر  تافـص  تاذ و  هنیئآ  تآرم و  هیهلا و  ءامـسا  لک  رهظم  س )   ) همطاف هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  هنوگچ  و 

س  ) همطاف تسادخ .  لامج  رهظم  س )   ) همطاف تسادخ .  تردق  رهظم  س )   ) همطاف تسادخ .  ملح  رهظم  س )   ) همطاف تسادـخ .  ملع 
تسادخ .  لالج  رهظم  ( 

اهلالج قوف  سیل  لالج  اهل  و 
هلالج لج  هللا  لالج  الا 

اهلاون قوف  سیل  لاون  اهل  و 
هلاون مع  هللا  لاون  الا 

قیرط شدوبن  تفر و  یسب  مهف 
لاجم شدوبن  دنار و  یسب  لقع 

اهبجح نم  هرکفلا  تندول 
لالجلا تاحبس  نم  تقرتح  ال 

هک تسا  یـسک  مک  دیامن و  لصاح  تفرعم  اهانتکا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يالعا  ماقم  قفا  هب  دناوتب  هک  تسا  یـسک  مک  يرآ 
دسانشب .  ار  س )   ) همطاف ترضح  تینارون  ماقم  هب  دناوبت 

هخماش هبترم  تمظع  نءاش و  تعفر  تسا  یعرـص  ماهفالا  يوذ  ماهفا  يرایح و  لوقعلا  يوذ  لوقع  ترـضح ،  نآ  تفرعم  ماـقم  رد  اریز 
دیاین .  كاردا  هطیح  رد  هک  تسا  الاب  يردقب  یمظع  يوناب  نیا 

ناـسل زا  ربتعم  ثیدـح  رد  دـیامن ؟  ردـقلا  هلیل  كاردا  یـسک  دـناوت  یم  رگم  تسا و  ردـقلا  هلیل  نطاـب  تقیقح  رظن  زا  س )   ) همطاـف هک 
همطاف و هیلیللا  ردـقلا :  هلیلا  یف  هانلزنا  انا  تسا  هدومرف  هک  هدـش  لقن  نینچ  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  قیاـقح  فشاـک 

همالع راحب  زا   ) اهتفرعم نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاف )   ) تیمـس امنا  ردقلا و  هلیل  كردا  دـقف  اهتفرعم  قح  همطاف  فرع  نمف  هللا )   ) ردـقلا
(65  ( ص  ) یسلجم ج 43

اب ردـقلا  هلیل  تاهاضم  هباشت و  هب  تبـسن  فیرـش  ثیدـح  نیا  روحم  ار  تمکح  ملع و  ضرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  بابرا 
تسا .  یتاهیجوت  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  دوجو 

یتوهال همطاف  تاذ  هنکب  یهانتکا  تفرعم  تسین ،  روسیم  يدـحا  يارب  یهولا  تاذ  هنکب  یهانتکا  تفرعم  هک  يروطناـمه  هکنآ  هلمج  زا 
قلخ رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تلزنم  ردـقلا و  هلیل  تقیقح  هکیروطناـمه  تسین و  ریذـپ  ناـکما  يدـحا  يارب  زین  تاـفص 

تسا .  لوهجم 
هللا مالس  همطاف  ترـضح  دوجو  زین  ناخد ،  هروس  هیآ 4 -  میکح  رما  لک  قرفی  اهیف  هدـمآ  نآرق  رد  ردـقلا  هلیل  نءاش  رد  هکیروطنامه  و 

تسا .  لطاب  زا  قح  قیرفت  نازیم  عقاو  رد  سپ  مدرم  يارب  تسا  وگلا  هوسا و  هکنیا  تهج  زا  اهیلع 
هلیل رد  نآرق  هچ  ردقلا  هروس  هیآ 1 ردقلا  هلیل  یف  هانلزنا  انا  مکح  هب  ینآرق  وس  تایآ و  يارب  زا  تسا  فرظ  ردقلا  هلیل  هکیروطنامه  زین  و 
همات رهاظم  راهطا و  همئا  هیدوجو  هینارون  تایآ  يارب  تسا  فرظ  ءاعو و  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  دوجو  روط  نیمه  تسا  هدـش  لزاـن  ردـق 
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ارهز همطاف  دوجو  فدـص  اریز  دنـشاب .  یم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ینعی  راوگرزب  نآ  هیرذ  لسن و  همه  هک  راـگدرورپ  تافـص  ءامـسا و 
قطان و هللا  مالک  دوخ  ماما  ره  تسا و  همئالا  ما  هک  تسوا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ياهرهوگ  ءاعو  ناـماما و  همه  دوجو  فرظ 
 . دنا هدش  لزان  رگید  ترابع  هب  هدومن و  روهظ  یلجت و  یمطاف  ردقلا  هلیل  فرظ  رد  یبوبر  عقـص  زا  هک  دنتـسه  یهلا  ياربک  هیآ  کی  ره 

دبا ات  لزا  زا  رارسا  مولع و  عیمج  هک  دیدرگ  لزان  س )   ) همطاف ترـضح  رب  یهلا  قیاقح  عیمج  يوتحم  ینارون  یفحـصم  هکنیا  هب  افاضم 
هفیحـص نآ  هعاـسلا  هدوب و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هدافتـسا  دروـم  هشیمه  فحـصم  نآ  تسا و  يوـطنم  هکراـبم  فیحـص  نآ  رد 

تسا .  دوجوم  ءادفلا  هلانحاورا  يدهم  رصع  یلو  ترضح  دزن  هفیرش 
هلیل رد  تسا و  هینابر  تاقارـشا  تاکرب و  تاـضویف و  هیفطل و  ءامـساب  هیهلا  هصاـخ  تاـیلجت  هصوصخم  هلیل  ردـقلا  هلیل  هباـشت  هلمج  زا  و 

تیانع لیذ  هب  نامیا  اب  تاقولخم  ناگدـنب و  لسوت  اب  زین  دـسر ،  یم  تباجاب  یهولا  رابرد  رد  ناگدـنب  تاـجاح  هیعدا و  هک  تسا  ردـقلا 
عبساو و تمحر  باب  عقاو  رد  تسا و  ینابر  هیمیحر  تمحر  یلجتت  فرظ  يونعم و  ردقلا  هلیل  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح 

ترـضح هب  یهلا  یهانتمان  ریثک  ریخ  عبنم  یهلا و  یئاطعا  رثوک  قادـصم  رهـش و  فلا  نم  ریخ  قادـصم  تسا و  هللادـنع  هیجو  هللا و  رهظم 
اور و ادـخ  دزن  س )   ) ارهز همطاف  ترـضح  تطاـسو  هلیـسوب و  نادـنمتجاح  تاـجاح  تسا ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ 

لاق امک  تسا  نآ  یـساسا  طرـش  مهقحب  افراع  نانآ  ترایز  تیـالو و  تمـصع و  نادـناخ  هب  لـسوتیل  دـبای و  افـش  نادـنمدرد  ياـهدرد 
فشکنا يذلا  قیاقح  فشاک  انتفرعمب  الا  المع  دابعلا  نم  هللا  لبقی  یتلا ال   ) ینسحلا ءامـسالا  هللا  نحن و  مالـسلا :  هولـصلا و  هیلع  قداصلا 

 . ام تفرعم  هب  رگم  دوش  یمن  عقاو  لوبق  دروم  ناحبس  دنوادخ  دزن  نادنب  لمع  یهلا  يانسح  ءامـسا  میئام  دومرف :  توکلملا  کلملا و  هل 
 ( تینارون ماقم  هب  )

مهیلع :  هللا  تاولص  مهناسل  نع  لیق  و 
میتاذ يامن  ناهج  ماج  ام 

میتافص هلمج  رهظم  ام 
میهلا همان  هخسن  ام 

میتانئاک مسلط  جنگ  ام 
میدوجولا بجاو  رهظم  مه 

میتانکمم ناج  ینعم  مه 
مینوک ود  لمجم  هک  دنچ  ره 

میتالمجم عیمج  لیصفت 
میناکم رد  ناکم و  رترب ز 

میتاهجت رد  تاهج و  نوریب ز 
میمولع هلمج  يداه  ام 
میتالکشم عیمج  فاشک 

میئافش ار  فیعض  رامیب و 
میتاجن ار  فیحن  سوبحم و 

میشخب حور  هک  ایب  هدرم  وگ 
میتارف ام  هک  ایب  هنشت  وگ 

يوج اود  هدیشک  درد  يا 
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میتاود ام  هک  رذگم  ام  زا 
رد هک  لسوت  ياعد  ندناوخ  زا  دشاب -  هچ  ره  هعورشم -  تجاح  ماقم  رد  هشیمه  هک  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  دنک  یم  دیکا  هیصوت  فلوم 

هدنراگن يارب  اهراب  دیفم و  رایـسب  عیرـس و  نآ  تباجا  رثا  اریز  دنیامنن .  تلفغ  تسا  ربتعم  هیعدا  بتک  ریاس  یمق و  نانجلا  حیتافم  باتک 
رین نیمهدزاود  هب  عورش و  تمحر  ربمغیپ  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  لسوت  زا  هباجالا  عیرـس  ینارون  ياعد  نیا  تسا و  هدیـسر  هبرجت  هب 

جردنم العد  نآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  هب  لسوت  ددرگ و  یم  متخ  رـصع  یلو  ءایـصوالا  متاخ  ترـضح  تیالو  تماما و  جرب 
تسا . 

هللا و یلا  کی  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و  نانا  انتالوم  انتدیـس و  اـی  لوسرلا  نیع  هرق  اـی  دـمحم  تنب  اـی  ارهزلا  همطاـف  اـی  تراـبع  نیاـب 
هللادنع .  انل  یعفشا  هللادنع  هیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق 

تلاسر جرد  رهگ  يربک  هقیدص 
تلالج دقعلا  هطساو  ابجنلا  ما 

تلادع دیشروخ  تیهولا  خرچ  رب 
تلالض وید  ررش  مظعا  هللا  مسا 

تلاح هدزای  رد  یتوعال  رهظم  کی 
ناهرب هدزای  اب  ینادزی  تجح  کی 

یهلا راونا  دوب ز  یلزا  شرون 
یهلا راثآ  هب  دوب  يرگ  هولج  رد 

یهلا رارسا  شخر  زا  نایع  دیدرگ 
یهلا رادیب  هدید  وا  هدید  ود 

یهلا رابرپ  هخاش  يده  غاب  رد 
نافرع هویم  وا  زا  دیارایب  هک  یخاش 

رهظم هدزای  اب  هنیآ  قح  رهظم  يا 
رهظم حور  يو  ینارون  رکیپ  يا 

ردیح رسمه  يو  ربمغیپ  رتخد  يا 
رشحم شیارآ  وت  يابیز  هرهچ  يا 

رواد ترضح  هنیئآ  يا  همطاف  يا 
ناحبس تیآ  يا  دیحوت و  لکیه  يا 

هیـضرم و هیـضار و  هیکز و  هرهاط و  هثدـحم و  هکرابم و  هقیدـص و  دـننام  تسا  يرگید  ياهمان  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  يراب 
یف حرص  امک  تسا ،  لاعتم  دنوادخ  نییعت  هب  یلاعت و  هناحبس و  هللا  تبناج  نم  همه  هفیرش  ءامـسا  نیا  هب  ترـضح  نآ  هیمـست  هک  ءارهز 

ثیدحلا .  لجوزع  هللا  دنع  ءامسا  هعست  همطافل  مالسلا :  هیلع  هلوق  هروکذملا  هیاورلا 
زا یخرب  تسا  هلمج  نآ  تسا و ز  صونم  ریغ  یخرب  صونم و  یـضعب  هک  تسا  راوگرزب  نآ  يارب  رایـسب  هریثک و  باـقلا  ءامـسا و  اـما  و 

رابر رد  راعشا  نآ  تسا و  یلاع  قحلا  هدش و  هدورس  هتخیر و  مظن  بلاق  رد  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  تعن  رد  هک  يا  هفیرـش  باقلا 
تسا رارق  نیا  زا 

هریثک یفطصملا  تنب  باقلا 
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هریسی هذبن  اهنم  تمظن 
اهیبا ادف  اهادف و  یسفن 
اهینب عم  یلولا  اهلعب  و 

ءاروح هیسنا  هدیس 
ءارذع هبناح  هیرون 

هدیهش همیحر  همیرک 
هدیشر هعناق  هفیفع 

همرتحم هبیبح  هفیرش 
همرکم همیلس  هرباص 
همیلع هملاع  هیفص 

همولظم هبوصغم  هموصعم 
همشتحم هروظنم  هنومیم 

همظعم هلیلج  هلیمج 
يوکش ریغب  يولبلا  هلماح 

يوقتلا هدابعلا و  هفیلح 
هوفصلا تنب  هللا و  هبیبح 

هوبنلا هیآ  يدلا و  نکر 
ریخلا ما  هاصعلا  هعیفش 

هرهطملا هنجلا و  هحافت 
یفطصملا تنب  ءاسنلا  هدیس 

يدهلا نطوم  اهبر و  هوفص 
هعضب یفطصملا و  نیع  هرق 

هیقب اذک  هبلق  هجهم 
همیکح هلیقع  همیهف 

هیقب اذک  هبلق  هجهم 
همیکح هلیقع  همیهف 

همیکح هبورکم  هنوزحم 
هماوق هدهاز  هدباع 

هماوص هرباص  هیک  اب 
هنانح هفور  هفوطع 
هنانالا هقیفشلا  هربلا 

یبنلا هحود  نیطبسلا  هدلاو 
یصولا هجوز  يوامس و  رون 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 940 

http://www.ghaemiyeh.com


ءارغ هرغ  مامت  ردب 
ءاضیب هرد  اهیبا  حور 

دوجولا هدالق  هطساو 
دوجلا فرشلا و  رحب  هرد 

هللا رس  هللا و  هیلو 
هللا نیع  یحولا و  هنیما 

ءامسا ملاع  یف  هنیکم 
ءانبالا فرش  ءابالا  لامج 

لامکلا ملعلا و  رحب  هرد 
لالجلا هزعلا و  هرهوج 

هینسلا رخاخملا  یحر  بطق 
هیلعلا رثاملا  هعومجم 

هجاجزلا هللا و  رون  هاکشم 
هجاحلا لهال  لامالا  هبعک 

هکرابم هلیل  ردق  هلیل 
هکئالملا هب  تلص  نم  هنبا 

همظعملا اهما  بلق  رارق 
همظعلا رس  لحملا  هتیلاع 

ردصلا ضیضر  علضلا  هروسکم 
ربقلا یفخ  قحلا  هتبوصغم 

همصاعلا .  هنجلا  نم  هینارونلا  تایبالا  هذه 
هیمطافلا :  صئاصخلا  بحاص  رقاب  دمحم  الم  ینابرلا  ققحملا  لاق 

کمسا تبهوف  كرون  نم  هتققتشا  کمسا و  نم  امـسا  ترطف  يذلا  تنا  يونلا  بحلا و  قلاف  یلعلا و  تاوامـسلا  رطاف  ای  مهللا  کناحبس 
یف تیدان  کئاما و  هدیسل  همورا  رونلا  کلاذ  کئامسا و  هلمجل  هموثرج  مسالا  کلاذ  تلعجف  كروهظل  رهظملا  وه  نوکی  یتح  كرونب 

اهروهظ كرون و  اهرون  کمـسا و  اهمـساف  همتاخلا  یلا  هحتافلا  نم  ءایـشالا  ترهظ  اـهرونب  همطاـف و  یه  رطاـفلا و  اـنا  یلعـالا :  ءـالملا 
اهتـصصتخا هتیرـشبلا و  تارودـکلا  نع  اهتمطف  ترطف  املف  كدوجو  لـظ  دوجو  لـک  کـلظ و  لاـمک  لـک  كریغ و  هلا  ـال  كروهظ و 

لوقعلا تزجع  ثیحب  هیضرملا  لئاصخلا  نم  هعومجم  صئاقنلا  عیمج  نع  اهتهزن  هیرصنعلا و  تانوعرلا  نع  هموطفم  هیمطافلا  صئاصخلاب 
ججح ربکا  نیطبسلا و  ما  هروصنملا  همطافب  هیوامسلا و  هیرونلاب  كالفالا  یف  كالمالا  اعدف  اهتفرعم  هنک  نع  اومطف  سانلا  اهکاردا و  نع 

يربـکلا و میرملا  یمظعلا و  هدیعـسلا  یـضمرا و  هللا  رـس  یقثوـلا و  هورعلا  يوـقتلا و  هـملک  یهتنملا و  هردـس  هناـحیر  نیقفاـخلا  یل  هللا ع 
اهلـضاوف ال یـصحت و  اهلئاضف ال  نا  اهانث و  یـصحا  فیک  و  یلوـالا :  نورقلا  تراد  اـهتفرعمب  یتلا  ءاروحلا  هیـسنالا  یطـسولا و  هولـصلا 
اهیبا و یلع  اهیلع و  هللا  مالس  ءارهزلا  همطاف  هقیدصلا  ءایبنالا  هتکلم  اهینب  اهتعیش و  هدیس  اهیلا و  ما  ءاضیبلا  هرحلا  ءارذعلا و  لوتبلا  یصقت : 

اهینب .  اهلعب و 
ما هریخلا و  ملا  باتکلا ،  ما  مولعلا ،  ما  لئاضفلا ،  ما  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  يا  هددـعتم  ياه  هینک  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  يارب 
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تسا .  یهلا  ینسح  ءامسا  رهظم  ترضح  نآ  اریز  ءامسالا 
یهلا ءامسا  رهظم  یتفص  ره  رد 

یهام وت  وچ  دوبن  تردق  کلف  ردنا 
تهج یبرم  موقم و  ترضح  نآ  هچ  اهیبا  ما  همئلا و  ما  نسحملا ،  ما  نیسحلا ،  ما  نسحلا ،  ما  تسا  ترـضح  نآ  ياه  هبنک  باقلا و  زا  و 

ار تقیقحت  نیا  فلوم  تسا و  یشرع  رین  قیقحت  هب  جاتحم  مهم  بلطم  نیا  حیرـشت  نایب  تسا و  تیبترم  یمتخ  ترـضح  تبناحور  ماقم 
 . تسا هدومن  هلاسر  نیمه  نمض 

مجنپ قارشا 

اهیبا ما  روحم  یشرع  رین  قیقحت  نایب  رد  مجنپ :  قارشا 
شرهگ الاو  رتخد  هرابرد  راوگرزب  نآ  ریبعت  ماقم و  یلاع  ربمغیپ  مانالا  ریخ  ترـضح  كرابم  ناـسل  زا  ماـظن  زجعم  مـالک  نیا  رودـص  رد 

هماع و هیحان  زا  هک  اصوصخم  تسین .  دیدرت  کش و  چیه  ياج  اهیبا ) ما   ) هب اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم 
هتمکحلا یف  نوخـسار  يارب  رگم  تسین ،  سک  همه  كاردا  عـسو  رد  مهم  هتکن  نیا  مـهف  یلو  تـسا .  هدـش  تـیاور  هـتفگ  نـیا  هصاـخ 

نافرعلاو
دشاب ؟  ردپ  ردام  يرتخد  دوش  یم  هنوگچ  تفگ  یهاوخ 

زین دوش و  ریبعت  هیفرع  ياه  هتفگ  زا  ات  هدوبن  تبحم  زاربا  راهظا و  ضحم  اهیبا ) ما   ) شرتخد هرابرد  مرکا  ربمغیپ  هتفگ  نیا  هک  تسا  ملسم 
رد ص )   ) ربمغیپ هک  تفگ  دوش  یمن  مردام و  دیوگب  هک  تسین  راوازس  ترـضح  نآ  زا  ریبعت  نیا  شرتخد  هب  ینابرهم  تفوطع و  باب  زا 
هب ای  ردپ  ردام  دشاب  ردپ  مارتحا  دروم  رایسب  دنچ  ره  اریز  تسا ،  هدومن  یـشیامرف  نینچ  شرتخد  هرابرد  مالک  نیا  هب  ریبعت  اب  مارتحا  ماقم 

دیدرگ .  دهاوخن  ردام  هلزنم 
یفرط زا  درک و  هیفرع  تاساسحا  نیا  رب  لمح  دومن و  یقلت  تاـفراعت  نیا  زا  دوش  یمن  ار  اـهیبا ) ما   ) شرتخد هب  متاـخ  ربمغیپ  نتفگ  سپ 

هک ص )   ) دـمحم لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  سدـقم  تحاس  اریز  دومن ،  روصت  مهوت و  زاجم  فازگ و  ارنآ  ناوت  یمن  هللااب  ذایعلا 
فازگ هکنیا  زا  تسا  هزنم  تسا ،  دجاو  نوئش  مامت  رد  الاعفا  اقالخاو و  الاوحا  الاوقا و  ار  تمـصع  هبترم  یلعا  تسا و  تمـصع  همـسجم 

ترـضح نآ  ناسل  زا  هک  تسا  تیعقاو  نیع  تقیقح و  نایب  اهیبا ) ما   ) ریبعت رد  ماـظن  زجعم  مـالک  نیا  هک  تسین  يا  ههبـش  هکلب  دـیوگب . 
تسا :  نیا  هدنراگن  رظن  زا  تیعقاو  تقیقح و  نیا  قیقحت  تسا و  هدش  رداص  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  شرتخد  هب  تبسن 

فلوم )  رظن  زا  اهیبا ) ما   ) نایب روحم  یشرع  قیقحت  )
رارسا هیهلا و  ءامسا  تافص و  ندوب  ناهن  قلطم و  ماقم  نیا  دنمان و  تیدحا )   ) ارنآ هک  تسا  یماقم  قح  يارب  هک  روط  نیمه  تسناد  دیاب 
هیتافـص هیئامـسا و  ترثک  هلحرم  نآ  هک  تیدحا )   ) تیهولا و ماقم  نآ  زا  دعب  و  تسا ،  فیلکت  نیوکت و  ملاع  رارـسا  ندوب  ناهن  اهنآ و 
هاگرد ناـبرقم  راـبرد و  ناـصاخ  زج  هب  راـهظا  روهظ و  مرحم  هک  يوحن  هب  تسا ،  لیـصفت  روحن  هب  قیاـقح  روهظ  هلحرم  نیا  رد  تسا و 

ماقم ءاوتـسا  شرع  هک  دـنناوخ -  طـسبنم  دوجو  ارنآ  هک  یلعف  یلجت  قارـشا و  هب  تسا  قح  روهظ  ماـقم  نیا  زا  دـعب  تسین ،  یـسک  یهلا 
هـس ياراد  تسین ،  يزیچ  نآ  زا  قح  هب  برقا  هک  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  نینچمه  تسا -  هیدـمحم  تقیقح  لـک و  لـقع  لوا و  رداـص 

تسا :  روهظ  زا  هبترم 
ترضح يدوجو  روط  نآ  تسا و  نجتـسم  نکتـسم و  بیغ  ماقم  نآ  رد  نآ  تاکرب  صاوخ و  تیالو و  نوئـش  عیمج  هک  بیغ  ماقم  لوا 

ات هتفرگ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  زا  ترـضح  نآ  زا  هلـصفنم  ياـه  هتـشر  هک  تسا  ص )   ) دـمحم لـک  لـقع  تـبترم  یمتخ 
بانجنآ دوجو  بیغ  رد  همه  مالسلا  هیلع  يدهم  تجح  ترضح 
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اب شراب و  ررد  نانخـس  همه  اب  ع )   ) یلع زا  مالـسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  هیلامک  فاصوا  مامت  دندوب  رایغا  هدـهاشم  زا  بوجحم  دوجوم و 
مرکا و یبـن  بیغ  هدرپ  رد  تطاـسب  لاـمجا و  وحنب  ناـشتالامک  مولع و  همه  اـب  ع )   ) يدـهم مهدزاود  یـصو  اـت  شتـالامک  مولع و  همه 

دوب .  روتسم  ققحتم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر 
هک تسا  ادـیپ  هکنانچ  تسا  لوا  ماقم  نامه  لیـصفت  هک  مالـسلا  مهیلع  همئا  هکرابم  تایوه  رد  تسا  نآ  زورب  تیـالو  روط  زا  مود  ماـقم 

یضترم یلع  ترضح  زا  هلـضاف ،  قالخا  میلعت  تالکـشم و  لح  هعیبطلا و  ءاروام  مولع  دیحوت و  لحارم  رد  نخـس  طسب  مولع و  لیـصفت 
بیغ و تیدحا و  هبترم  رد  نکیل  دوب .  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  متاخ  لوسر  ترـضح  نآ  نزخم  دش ،  عورـش  هک  مالـسلا  هیلع 
داجس و ترـضح  نیـسح و  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ترـضح  زا  دعب  راهطا  همئا  تاروهظ  میلاعت و 

ترضح ادعب  يرکسع و  ترضح  يداه و  ترضح  داوج و  ترضح  اضر و  ترضح  مظاک و  ترضح  قداص و  ترضح  رقاب و  ترـضح 
ددعتم روطب  هیئامـسا  ترثک  ریظن  نانآ  همه  اطوسبم  هک  لاونم  نیمه  هب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  رـصع  ماما  رهد و  یلو  يدـهم  تجح 

دومن .  ناضیف  دوجو  ملاع  هب  هناگادج  کی  ره  زا  تالامک  لئیاضف و  تمکح و  مولع و  بعش  رهاظ و 
تسا و عنـص  ماقم  هک  تانئاک  همه  رد  یلاـعت  هللا  نذاـب  نیوکت  یلعف و  یلجت  فرـصت و  تروصب  تسا  تیـالو  روهظ  هلحرم  موس  ماـقم 

دوجو هکیناـنچمه  تسا  تیـشم  روهظ  هبترم  ماـقم  نیا  لالقتـسا و  ناونع  هب  هن  تسا  روظنم  هیهلا  تفـالخ  ناوـنع  هب  هک  تصـسا  یهیدـب 
تسا :  تیشم  هبترم  لعف و  ماقم  طسبنم 

یلجت ماقم  تیدحا و  تیدـحا و  زا   ) هیهلا هثالث  بتارم  نوئـش و  یلاراد  قح  تیرهظم  هب  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  هک  دـش  مولعم  اجنیا  ات 
 . ( دشاب یم  یلعف 

 ( بیغ تیدحا و   ) هبترم رهظم  هک  تیالو  روط  زا  لامجا  ماقم  اما  لیـصفت  ماقم  کی  دراد و  لامجا  ماقم  کی  تیالو  هک  دش  مولعم  زین  و 
رد تسا  نآ  زورب  تیـالو  روط  زا  لیـصفت  ماـقم  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  دـمحم  لـک  لـقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  نآ  نزخم  تسا 

تسا .  لوا  ماقم  نامه  لیصفت  هک  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هکرابم  تایوه 
ترـضح انامه  هقلطم  هیلک  تیالو  ماـقم  یلیـصفت  ورهظ  زورب و  ءاـشنم  هک  تسین  يا  ههبـش  میئوگ  یم  هیناـفرع  همدـقم  نیا  زا  سپ  لاـح 

روهظ هب  لاـمجا  نطب  زا  تیـالو  زورب  تلع  ملاـع  یب  یب  نیا  هک  تسا  اـمهیلع  همالـس  هللا و  تولـص  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح  رتخد  همطاـف 
تیالو و تهج  هدش و  ءایبنا  متاخ  شردپ  تیناحور  تیالو و  تهج  موقم  تقیقح  رد  تسا  هدیدرگ  راهطا  همئا  دوجو  هبترم  رد  یلیصفت 

تسا .  هتخاس  رگولج  روهظ  طسب و  ماقم  رد  ار  شردپ  تیناحور 
بلطم نایب 

تسنآ ظاحل  هب  دنیوگ  ردام  ارنآ  یـسراف  هب  هک  ما  هکنآ  لوا :  همدقم  تسا .  رگید  همدقم  دنچ  جاتحم  زین  رت  حضاو  ناسل  هب  بلطم  نایب 
یم نوکتم  دلوتم و  ما  تیبرت  زا  دلو  نوچ  دـشاب و  یم  دـسرب  تیلعف  هب  هوق  ملاع  زا  هک  يدـح  ات  ندـنارورپ  دـلو و  هدام  تیبرت  لحم  هک 
محر رد  ندنارورپ  هکلب  دشاب  یمن  تیما  طرـش  تناضح  نداد و  ریـش  اذـل  دوش و  یم  قاطا  ما )   ) ردام هب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  ددرگ ، 

تسا .  تیما  طرش 
و تسا .  ص )   ) تبترم یمتح  ترـضح  تیناحور  تیالو و  هبنج  یلیـصفت  روهظ  ماـقم  كراـبم  ثیدـح  رد  با )   ) زا دارم  مود :  همدـقم 

نآ تیناـحور  تیـالو و  یلیـصفت  روـهظ  ماـقم  هک  ص )   ) مرکا لوـسر  ترـضح  دوـجو  زا  روـط  نیا  هوـحن و  نیا  هکنیا  رد  تسین  یکش 
یلص متاخ  لوسر  ترـضح  توعد  ودب  رد  هکنآ  هچ  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  راهطا  همئا  دوجو  هب  رگم  ددرگن ،  ققحتم  تسا  ترـضح 

نآ رودـقم  نآ  لاثما  تابراحم و  اهگنج و  هب  تائالتبا  ترثک  تقو و  یمک  هطـساوب  راوگرزب  نآ  تلحر  ناـمز  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
دنئامسا و تایضتقم  هک  اهنآ  تافـص و  ءامـسا و  ماکحا  درا و  نایب  هب  ار  دوخ  هلماک  تیناحور  هیلک و  تیالو  ماقم  هک  دیدرگن  ترـضح 

نیا لیـصفت  هب  طوسبم و  وحن  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نکیلو  دـیامرف .  راهظا  نایامن و  الیـصفت  ارط و  الک و  ار  تیـالو  ماـقم  رارـسا 
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ثیداحا رابخا و  هکنانچ  دنداد ،  هولج  یلیصفت  روهظ  طسب و  ماقم  هب  ار  هیمتخ  ترـضح  تیناحور  تیالو و  لیـصفت  ماقم  ینعی  ار  هبترم 
ترضح نیمامه  نیماما  زا  هرداص  رابخا  اصوصخم  تسا .  تمـسق  نیا  ناهرب  دهاش و  تمکح  ملع و  نزاخم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص 

رارسا و زومر  یلاعت و  قح  تافص  ءامـسا و  ءامـسا  حرـش  نایب  رد  مالـسلا  هولـصلا و  مهیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح  مولعلا و  رقاب 
زا هیورم  راـثآ  مه  تسا و  طـبظ  تبث و  هریغ  یـسربط و  جاـجتحا  قودـص و  دـیحوت  ینیلک و  یفاـک  لوصا  باـتک  رد  هک  دـیحوت  قیاـقد 

يوق و دـهاش  زین  تسا  لوقنم  هربتعم  بتک  رد  تسا و  تیالو  روهظ  لیـصفت  طسب و  ماقم  هک  ماقم  نیمه  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
تلود هقلطم و  هیلک  تیالو  ماقم  لماک  روهظ  هک  راهطا  همئا  تعجر  هرود  هب  دسرب  ات  میدومن  نایب  هک  تسا  بلطم  نسا  رب  مکحم  ناهرب 

ترخآ :  ملاع  قفا  هب  دوش  یم  لصتم  اهنآ  یلک  تموکح  و 
دمدب شتلود  حبص  ات  شاب 

تسا رحس  مئاسن  زا  زونه  نیاک 
اهنوبقری هتلود  سانا  لکل  )

رهظی رهدلا  رخآ  یف  انتلود  و 
مالسلا .  هیلع  قداص  ماما  ترضح  هب  تسا  بوسنم  تیب  نیا 

هللا یلص  متاخ  لوسر  ترـضح  یلیـصفت  دوجو  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  دیوگب  یـسک  هاگره  لبق ،  همدقم  ود  هب  رظن  موس :  همدقم 
تدالو تقیقح  اریز  تسا .  هتفگ  حیحص  تسرد و  تینامـسج ،  ماقم  ظاحل  هب  هن  تیناحور )  تهج  رابتعا  هب   ) دنتـسه ملـس  هلا و  هیلع و 

تسا .  هدش  لصاح  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هبترم  رد  یلیصفت  روطب  لامجا  نطب  زا   ( ص  ) مرکا لوسر  ترضح  تیناحور  هیوناث 
طرش هب  تسا   ( ص  ) لوسر ترضح  ردام  ینعی  اهیبا ) ما   ) اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  میئوگ  یم  لاح  همدقم ،  هس  نیا  دیهمت  زا  سپ 

ع  ) ءارهز همطاف  ترـضح  ندوب  ردام  هکنآ  مود  تسا و  ترـضح  نآ  تیناحور  ماقم  لوسر  ترـضح  زا  دارم  هکنآ  یکی  رما  ود  تیلاعر 
اراد وا  دلوت  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  لبق  هک  ص )   ) لوسر ترـضح  تیناحور  یلیـصفت  دوجو  ظاحل  هب  شردپ  يارب  (

تسا .  هدوب 
ددرگ یم  بوسحم  شرتخد  یلیصفت  یناحور  دولوم   ( ص  ) متاخ لوسر  ترـضح  هک  تسا  نیا  اهیبا ) ما   ) زا دارم  هک  دش  نیا  هجیتن  سپ 

هللا یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یلیـصفت  یناحور  دوجو  مالـسلا  مهیلع  همئا  دـشاب و  یم   ( ع  ) راهطا همئا  ردام   ( ع  ) همطاف شرتخد  اریز  . 
ترـضح شیمارگ  رتخد  نطب  زا   ( ص  ) متاخ لوسر  ترـضح  هیناحور  هیوناث  تدـالو  يرخا :  تراـبع  هب  دنـشاب و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تسا .  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 
هلمجلاب

یشرعلا و رینلا  قیقحتلا  اذه  ذخ  الامجا . ) امسج و ال  ال   ) اهتنب نم  الیـصفت  احور و  دلوتم  وهف  اهوبا  اما  اهیبا و  نم  امـسج  هدلوتم  همطافلا 
منتغا : 

مالـس ارهزلا  همطافلا  تعن  یف  ناوضرلاب : )  صلختملا   ) هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  یمقلا  دومحم  ازریم  ینادمـصلا  فراعلا  هلاتملا و  میکحلل 
اهیلع هللا 

مدق بیغ  مرحلا  تیب  يوناب  نیهم  يا 
متاخ یندم  لوسر  سومان  رس 

توکلم کلم و  روشک  همه  نوتاخ  وت  يا 
مجع هب  ات  برع  کلم  همه  يوناب  وت  يو 
وت یئاتکی  هب  هک  اتکی  رهوگ  نآ  وت  يا 
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مکش هب  دراین  درواین و  رهد  ردام 
بایان تیلزا  بلص  هب  هنوگنیا  رتخد 

محر هب  تیدبا  درادن  هنوگنیا  رهوگ 
ثودح نطب  رد  هن  شقن و  نیامدق  تشپ  هب  هن 

ملق فج  دقلف  درجم  شقن  نیا  زا  سپ 
لالج هام  قفا  لامج و  سمش  علطم 

میش قلخ  کلم  دوجو و  رس  قرشم 
ادخ رون  هتفاب  زا  تتفع  رداچ 

مدق رهش  هشمقا  زا  تتمصع  هدرپ 
ادخ رون  هعمال  همه  نطب  رد  نطب 

مرک ملع و  هقراب  همه  بلص  رد  بلص 
ادخ راونا  رهظم  همه  هولج  رد  هولج 

مظعا لالج  رس  همه  هدرپ  رد  هدرپ 
تمشح هاج و  بحاص  همه  مام  رد  مام 
مما تاجاح  هلبق  همه  باب  رد  باب 

ادخ راونا  رهظم  همه  هدود  رد  هدود 
معن فاطلا و  ندعم  همه  تشپ  رد  تشپ 

دوجو ناراوس  هکی  همه  وت  ناردپ 
مشح زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام 

ناکم نوک و  همه  ناگرزب  وت  نارسپ 
ملظ ردب  یحض  سمش  همه  نبا  رد  نبا 

هط روهظ  يردق و  هروس  ینعم 
ماوت نآرق  هب  نیسای و  ترضح  هعضب 

داجیا سیون  هخسن  رگد  هخسن  نینچ  نیا 
مقر درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و  مقر  هن 
سدق رهوج  زا  تنت  لوسر و  حور  زا  تحور 

مغدم دمح  ارس  اپ و  وت  ياپارس  رد 
اوح رب  ینک  رخف  ناز  ردیح و  ترسمه 

مدآ رب  ینک  رخف  ناز  دمحا و  تردپ 
ییحی تدهز  هداجس  هحبس و  زا  لجخ 

میرم تزینک  یسیع و  وت  سدق  هدنب 
نانک هدجس  کلم  کلم و  ترد  كاخ  رب  هک  يا 

مخ نودرگ  دنک  تشپ  ترد  میظعت  یپ 
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دازآ تمایق  بیسآ  وت ز  ناگدنب 
مهرم ار  هنگ  تاحارج  وت  یتسود 

ضیف همشچرس  هب  وت  يوک  تسا ز  زاب  هار  )
 ( ملاع ضیف  عبنم  مه  رثوک و  یئوت  نوچ 

لال دشاب  ما  هقطان  ار  وت  لضف  هئمش 
مکبا درجم  قطن  ار  وت  لضف  هراپ 

دوشن یم  دوشن  نیب  ادخ  مشچ  ات  مشچ 
مرحم یهلا  رارسا  مرحم  يا  وت  اب 

تسین وت  ياوام  قیال  ناهج  هک  يدید  وت  نوچ 
مرک باب  زا  بلط  یتافوب  لجع  يدرک 

ناناد تقیقح  هک  مدرک  هبرجت  نم  هچرگ 
ملا دنباذع و  جنر و  رد  تمقن و  رد  همه 

هاوخ یم  ناوضر )   ) هبرجت نیا  تداع  فالخ  رب 
مقن تسد  زا  دهد  تتاجن  هقیدص  هک  ات 

 ( ناوضر  ) رب تمرک  ربا  زیر ز  يا  هرطق 
من نامع  تمرک  ودوج  هرطق ز  کی  شیپ 

مشش قارشا 

لوا تمسق 

تساءایبنا متاخ  هب  ادخ  یئاطعا  رثوک  قادصم  ارهز س  همطاف  دوجو  هکنیا  نایب  مشش :  قارشا 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رتبالاوه .  کئناش  نا  رحنا ،  کبرل و  لصف  رثوکلا ،  كانیطعا  انا 
ءانثلا هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  شبیبح  هب  باطخ  هتمظع  تلج  تیدحا  ترـضح  سدـقا  تاذ 
رثوک یتسه  اوسام  لک  زا  ام  هدیزگرب  راتخم و  هک  وت  هب  میتسه  توربجلا  زعلا و  بحاص  توکلملا و  کلملا و  کلام  هک  ام  دیامرف :  یم 

میدومرف .  اطع 
هچ ؟  ینعی  رثوک 

عیمج تسا  لماش  تبترم ،  یمتخ  ترـضح  هب  تسا  یهولا  تاذ  تیانع  لضفت و  ماقم  هک  ماقم  نیا  رد  تسا و  ریثک  ریخ  ياـنعم  هب  رثوک 
هیتوهال و يایاطع  بهاوم و  زا  معا  قالطالا  یلع  ار  هینابر  معن  ءالآ و  ایاطع و  هیلک  هیهلا و  تاضویف  بهاوم و  ماـمت  هیهاـنتمان و  تاریخ 
زا هینطاب و  هیرهاـظ و  معن  زا  معا  هیدوهـش و  هیبیغ و  معن  زا  معا  هیورخا و  هیخزرب و  هیویند و  معن  زا  معا  هیتوساـن و  هیتوکلم و  هیتوربج و 

دوجو راد  یتسه و  میلقا  رد  یتلیضف  یلامک و  یتمعن و  ریخ و  چیه  هکیروطب  هیشرف  هیشرع و  زا  هیقلخ  هیرما و  معن  هیـسفنا و  هیقافآ و  معن 
دمحم ترـضح  ءایفـصا  رورـس  ءاـیبنلا و  متاـخ  شبیبح  هب  یهلا  یئاـطعا  رثوک  هطیح  تحت  رد  همه  هکنیا  رگم  تسین ،  دوهـش  بیغ و  زا 

هب رثوک )  ) هملک هب  تبـسن  دـش  هراشا  هک  ینعم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا :  هتفرگ  رارق  عقاو و  ءانثلا  هیحتلا و  فـالآ  هلآ  هیلع و  یفطـصم 
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ات یلالقتسا ،  يانعم  هن  تسا  ریثک  ریخ  نیمه  قیداصم  زا  همه  هصاخ  هماع و  ریـسافت  رد  یناعم  ریاس  هک  تسین  يا  ههبـش  ریثک  ریخ  يانعم 
دوش .  عقاو  نیرسفم  زا  یخرب  لاکشا  دروم 

رثوک هن  دیآ و  مزال  ددعتم  یناعم  يارب  لیلد  كردم و  نتساوخ  يارب  دروم  هن  دیآ و  مزال  رثوک  یناعم  فالتخا  مهوت  هن  ساسا  نیا  رب  و 
يانعم هب  رثوک  قیداصم  هچ  ددرگ ،  یم  دودـحم  نآ  يانعم  هن  دـهد و  یم  تسد  زا  تیاـهن  یب  ریثک  ریخ  ياـنعم  رظن  زا  ار  دوخ  ياوتحم 
کلاذ تسا و  ربمغیپ  صخـش  هب  یهلا  ءاطعا  هک  تسا  رثوک  دوخ  قیداصم ،  نآ  تاـبثا  يارب  ناـهرب  لـیلد و  تسا و  یهاـنتمان  ریثک  ریخ 

هروس هیآ 13  امیظع 8  کیلع  هللا  لضف  ناک  دیامرف و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  باطخ  هکنانچ  ءاشی ) نم  هیتوی  هللا  لضف 
ءاسن . 

تباث ققحم و  ملسم و  تسا ،  هدومرف  لیلق  عاتم  هب  ریبعت  ایند  زا  لاعتم  دنوادخ  هکیتروص  رد  تسین  تیعقاو  نیا  رد  يدیدرت  یکش و  سپ 
زا تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یئاـطعا  رثوک  قیداـصم  سپ  تسا .  تیاـهن  یب  یلاـعت  قح  میظع  لـضف  یئاـطعا و  ریثک  ریخ  تسا  زرحم  و 

تسا .  یهانتمان  نوچ  تسا  جراخ  رامش  ءاصحا و  هطیح 
درک ناوتن  مامت  ربمیپ  لضف  باتک 

راجشا ملق  رحبا و  دوش  دادم  رگا 
وا تیاهن  یب  لضف  زا  دنز  مد  هک  یسک 
راقنم دنک  رت  رحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ 

هیآ هللا )  تاملک  تذفن  ام  رحبا  هعبس  هدعب  نم  هدمی  رحبلا  مالقا و  هرجـش  نم  ضرالا  یف  ام  نا  ول  هینآرق و  هفیرـش  هیآ  قادصم  هب  کنیا 
(233  ( ص  ) یسربط جاجتحا   ) یصقتست انلئاضف و ال  كردت  یتلا ال  تاملکلا  نحن  مالسلا  هیلع  يداهلا  ماما  لاق  نامقل و  هروس   27

لباق تسا ،  تبترم  یمتخ  ترـضح  اهنآ  سءار  رد  هک  تمکح  نداعم  تمـصع و  تیب  لها  لـئاضف  هک  دراد  ناـعذا  فارتعا و  هدـنراگن 
يایرد زا  يا  هرطق  تشادرب  ناونع  هب  هنومن  يارب  میئامنب و  یلامجا  هراشا  رثوک  قیداصم  زا  يا  همـش  هب  میهاوخ  یم  اهنت  تسین و  ءاصحا 

ام میزادرپـب .  دوخ  كاردا  عسو  ردـق  هب  تبترم -  یمتخ  ترـضح  زا  ترذـعم  لاـمک  اـب  قیداـصم -  نآ  زا  يدادـعت  رکذ  هب  نارک ،  یب 
هلک  كرتی  هلک ال  كردی 

دیشک ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ 
دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه 

رثوک قیداصم  زا  روحم  رصتخم  یلامجا و  نای 
رد هکنآ  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یئاطعا  یهانتمان  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 

تهج نیمه  هب  دـینادرگ و  وه )  ) مسا هب  ققحتم  ار  وا  داد و  رارق  قح  تیوـه  وـه  رد  قـلطم  ءاـنف  ماـقم  دـجاو  ار  وا  هقلطم  تیدـحا  ملاـع 
یهلا یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قدیاصم  زا  داد  رارق  تسا  دیحوت  هبترم  یلعا  هک  دمصلا ) هللا  ( ) دحا هللا  وه  لق   ) هب ار  ترضح  نآ  توعد 

 . داد رارق  دوخ  مظعا  مسا  لمکا  يالجم  تیهولا و  ماقم  متا  رهظم  ار  تافـص و  ءامـسا و  ملاع  توهـال و  ملاـع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب 
هب یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا  تسا  ترضح  نآ  دوجو  هطاحا  رد  هیبوبر  تافص  مامت  هیهلا و  ةءامسا  عیمج  تاروهظ  سپ 

لوقع سیئر  تـالقعت و  سلجم  نیـشن  ردـص  ار  وا  هیـسدق ،  هدرجم  هکئـالم  لوقع و  ملاـع  یلعا و  توربج  ملاـع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ 
ریخ رثوک و  قیداـصم  زا  تسا  هتفرگ  رارق   ( ص  ) يدـمحم یلک  لـقع  هطیح  رد  همه  هیـضرع  هیلوط و  لوقع  عیمج  سپ  داد .  رارق  هدرجم 

عیمج سپ  داد .  رارق  هیلک  سوفن  هیدبهپـسا و  راونا  نیـشن  ردـص  ار  وا  یلعا  توکلم  ملاـع  رد  هکن  ترـضح آ  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک 
تسا .  هتفرگ  رارق   ( ص  ) يدمحم مظعا  حور  هیهلا و  هیلک  سفن  هطیح  رد  حاورا ،  سوفن و 

تسا هداد  رارق  هیهب  روص  نیرتهب  ياراد  ار  رورس  نآ  ربکا  لاثم  ملاع  رد  هکنآ  ترضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 
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تسا .  هتفرگ  رارق  ترضح  نآ  هیتوکلم  هیلاثم  تروص  تحت  رد  هیتوکلم  هیلاثم و  روص  عیمج  سپ  . 
هیدام و ماسجا  نیرتفیطل  ياراد  ار  وا  تعیبط  هناشن  توسان و  ملاع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 

تسا .  هتفرگ  رارق  ترضح  نآ  ینارون  فیرش  فیطل  مسج  هطیح  رد  ماسجا  عیمج  سپ  هداد ،  رارق  هجزما  لدعا 
فرـشا ار  وا  دوجو  دوهـش ،  بیغ و  زا  دوجو  میلقا  یتسه و  ملاع  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوکک و  قیداـصم  زا 

تسا .  هداد  رارق  دوجولا  یفام 
داد رارق  نیملاعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداص  ار  وا  تقلخ  ماظن  رد  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 

اجنیا رد  كالفا  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  یـسدق  فیرـش  ثیدـح  مکح  هب  هدـیرفآ  ترـضح  نآ  دوجو  لیفط  هب  ار  ناکما  ناهج  و 
هک رگید  يانعم  مدومن .  قلخ  ار  ناکما  ملاع  وت  دوجو  لـیفط  هب  مراد  وت  هب  هک  یتبحم  تیاـغ  زا  نم  ینعی  تسا ،  ناـکما  ملاـع  زا  هیاـنک 

دوب یم  وت  دوجو  هن  رگا   ) هک تسا  نیا  دوب  لوقنم  لوقعم و  مولع  عماج  ینابر  دهتجم  مظاک  دـمحم  حیـش  هللا  تیآ  موحرم  مردـپ  قیقحت 
 . ( دوبن نکمم  كالفا  تقلخ  نکمم ،  بجاو و  نیب  دیدرگ  ضیف  هطساو  هک  تیفیرشا  ثیح  زا 

دنلیخ كالفا  همه  هاش و  یئوت  )
( دنلیفط رسکی  ار  وت  ملاع  همه 

هر : )   ) یناهفصالا يورغلا  نیسح  دمحم  خیشلا  ینابرلا  ملاعلا  لاق  ام  معنعل  و 
بجاح ریغب  سمشلاک  قرشا 

بجاولا رون  بوجولا  قرشم  نم 
ءامسالا ملاع  ءامس  نموا 

ءاضیبلا هیدمحملا  رون 
يدابملا ءدبم  یلجت  دقل 

داجیالا دوجولا و  ردصم  نم 
ءایشالا یلع  یضاملا  هرما  نم 

یئاضقلا یلعفلا و  هملع  وا 
هیلعفلا همیشملا  هقیقر 

هیدمحملا هقیقحلا  وا 
ینامحرلا سفنلا  سفن  سفن  وا 

یناعملا هتعیدب  تروصب 
یقالطالا سدقملا  هضیف  وا 

قافآلا سفنالا و  یلع  ضاف 
یناثملا هقیقح  هنا  وا 

یناث قح  قحلا  لها  دنع  و 
هآر نمف  قحلا  وه  لب  ال 

هالجا امف  قحلا  يار  دقف 
دوهشلا یف  ءانفلا  یضتقم  اذا 

دوهشملا دهاشلا و  هینیع 
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متالا یلجملا  ماتلا و  یلجتلا  وه 
مدقلا ناطلس  ثودحلا  کلام  و 

رشبلا سوفنلا و  لوقعلاوبا و 
روصلا يروص  يوقلا و  هوق  و 
مکحلا عماجم  حاولالا  حول  و 
ملقلا یلعا  وا  مالقالا  ملق  وا 
للعلا هلع  وهف  لوصالا  لصا 
لوالا لوا  وهف  لوقعلا  لقع 

هیلکلا قیاقحلا  هقیقح 
هیولعلا رهاوجلا  رهوج  و 

ملکلا عماوج  عمج  هدوجو 
مسقنی يذلا ال  درفلا  رهوجلا  و 

هیدمحملا هیوهلا  شرع 
هیمتخلاب دومحملا  هماقم 

يوقلا یف  دیدشلا  زیزعلا و  وه 
يوتسا شرعلا  یلع  يذلا  کلملا  و 

هدوجو نم  وه  دوجو  لک 
هدوج نیهر  دوجوم  لکف 
هروهظ نم  عادبالا  ملاع  و 

هرون لظ  نیوکتلا  هتاشن  و 
حاورالا ملاع  حور  وه  لب 

حابشالا حاورالا و  لعاج  و 
دماحملا نم  هل  دمحم 

دماح يا  ءاصحا  نع  لج  ام 
هیار تحت  وه  یبن  لک 

هیالو یف  وه  یلو  لک 
همایقلا یف  لکلا  عیفش  وه  و 

همارکلا هذه  جات  هیلع 
لسرلا متاخ  دوجولا  هحتاف 

لقف تئش  ام  ءانثلا  نع  لج 
رد عـقاو و  رد  سپ  داد .  رارق  دوـخ  تیدمـص  ماـقم  تیرهظم  ار  وا  هـکنآ  ترـضح  نآ  هـب  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوـک و  قیداـصم  زا 

تسا .  هیهلا  هیلعفلا  هیتافصلا و  هیتاذلا و  تالامکلا  لک  هقیقحلا و  طیسب  رهظم  ترضح  نآ  تقیقح 
هفلومل
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لامکلا لک  رهظم  دمآ  دمحا 
لامجلا لک  رهظم  دمآ  دمحا 

( دمصلا هللا   ) هب دمحا  توعد 
دمص درف  رهظم  وا  دوب  هکنوچ 
دوجو رد  دمآ  متاخ  دمحم  ناز 

دوب دنهاوخ  ین  دوب و  ین  وا  لثم 
دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج

دحا تاذ  رهظم   ( ص  ) دمحم رب 
نایناهج مامت  يارب  تمعن  ناـیملاع و  ماـمت  يارب  تمحر  ار  وا  دوجو  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  رثوک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 

نیملاعلل  همحر  الا  كانلسرا  ام  و   ) یلاعت هلوقل  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  داد .  رارق 
رهظم هیدـمحم  تقیقح  هچ  تسا .  لماش  ار  یناـکما  ملاوع  ناـمت  هک  تسین  ایرـس  شلومـش  تسا و  عمج  نیملاـع  ءاـیبنا  هروس  هیآ 107 

فارعا .  هروس  هیآ 56  یشلک ء  تعسو  یتمحر  تسا و  هدومرف  نانم  دنوادخ  تسا و  هیهلا  هعساو  تمحر 
هکراـبم هیآ  نیا  تسا و  ملاوـع  عـیمج  هب  طـیحم  یطاـسبنا و  یلک و  شتمحر  هیهلا و  هعـساو  تمحر  يارب  تیرهظم  نـیا  مـکح  هـب  سپ 

نییبنلا متاـخ  لوزن و  سوق  رد  تسا ،  نیملاـعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رداـص   ( ص  ) هیدـمحم تقیقح  هکنیا  رب  تسا  ناـهرب  نیرتهب 
ام دوـمرف و  هکنآ  لاـح  دوـب و  دـهاوخن  تمحر  قـحل  نم  قبـس و  نمب  تبـسن  شدوـجو  دـشابن  نینچ  رگا  هـچ  دوعـص .  سوـق  رد  تـسا 

نیملاعلل  همحر  الا  كانلسرا 
تسا .  ملاوع  عیمج  يارب  تمحر  ترضحنآ  دوجو  هک  تسا  نهربم  تباث و  سپ 

هفلومل
قح هدناوخ  شنیملاعلل  همحر 
قحل نم  اب  قبس  نم  اب  شتمحر 
ماظن ردنا  تسا  يو  لوا  رداص 

ماوق دراد  ودب  ملاع  هلمج 
ناهج ردنا  هدش  تمحر  رهظم 

نادب وا  لیفط  مدآ  ملاع و 
نیملاعلل اتمحر  شدوجو  دش 

نیلسرم ناربمغیپ و  متاخ 
نآ نیا و  زا  دیزگرب  ار  وا  رم  قح 

نآ زا  درک  شنیملاعلل  همحر 
تسا ینابر  رثوک  ياطع  نیا 

تسا ینابرق  سپس  لص )   ) نآ رکش 
دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج
دمص تاذ  رهظم  دمحم  رب 

امک دومرف  اطع  راوگرزب  نآ  هب  ارـصحنم  ار  توبن  رد  نیمتاخ  ماقم  هکنآ  ترـضحنآ  هب  راگدرورپ  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 
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هیآ 40 امیلع  ییـش  لکب  هللا  ناک  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  یهلالا و  باتکلا  صن  هیلا  راشا 
بازحا :  هروس 

دـشاب یم  هب  متخی  ام  يانعمب  ات  حتفب  متاخ  اما  تسا  هدیدرگ  تئارق  ات  رـسکب  مهو  ات  حتفب  مه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  متاخ )   ) كرابم هملک 
هللا یلص   ) دمحم ترضح  ینعی  وا  دوجوب  هیهلا  ترافس  تلاسر و  توبن و  دنس  تسا و  هدیدرگ  متخ  واب  لسر  ءایبنا و  هلیلج  هلسلس  ینعی 

تسا :  هدش  هدیدرگ  رهم  هلا )  هیلع و 
نآ زا  دعب  رگید  دیدرگ و  رهم  تفای و  ماتتخا  تمـس  ترـضحنآب  تلاسر  توبن و  تسا و  لسر  ءایبنا و  هدـننک  متخ  ینعی  ات  رـسکب  متاخ 

تسین :  یلوسر  یبن و  راوگرزب 
مامت تباب  ره  تهج و  ره  زا  بلطم  ینعی  تسا  دنس  نایاپ  متخ و  تمالع  مالعا و  هک  دوش  یم  هدز  دنـس  همتاخ  رد  رهم  هک  تسین  یکش 

تسا و دنـس  همتاخ  رابتعا و  هناشن  تمالع و  رهم  نیا  دیدرگ و  موقرم  دـبای  شراگن  دـیاب  هچنآ  تسا و  لماک  دنـس  هدـیدرگ و  لیمکت  و 
هجوچیه هب  تسا و  طـقاس  راـبتعا  هجرد  زا  لـطاب و  دـیاز و  دوـش  هتـشون  هچ  ره  رهم  ندز  نآ و  ماـتتخا  دنـس و  متخ  زا  دـعب  تسا  ملـسم 

درادن :  تیدنس 
هیلع و یفطـصم  دمحم  لبـس  يداه  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  ار  توبن  هرئاد  دوخ  هغلاب  تمکح  هب  هتمظع  تلج  تیدحا  تاذ 

ریغ لاحم و  رگید  دـیناسر و  يدوعـص  لامک  هجرد  ياهتم  هب  لیمکت و  ار  تلاسر  توبن و  دنـس  دومرف و  متخ  ءانثلا  هتیحتلا و  لـضفا  هلآ 
هملـسم هدعاق  مکح  هب  تسین  ریذپ  رارکت  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  یلجت  اریز  دتـسرفب  یلوسر  یبن و  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نکمم 

رادرب یناث  هک  تسا .  ینادرف  دـحاو  يادـخ  یلجتم  تسا و  یلجتم  رد  رارکت  شا  همزال  یلجت  رد  رارکت  هچ  یلجتلا  یف  رارکت  هیناـهرب ال 
یکی یتسه  روشک  تقلخ و  ماظن  رد  توبن  متاخ  دوجو  هک  بولطملا  تبثف  تسین  رادرب  مود  تسا  عماج  مسا  رهظم  هک  متاخ  سپ  تسین 

نیا هب  يدوجوم  لاعتم  يادخ   ( ص  ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دعب  هک  تسا  عنتمم  لاحم و  رگید  تسا و  درف  هب  رـصحنم  تسا و 
یلا دابع  قلخ و  يوسب  يریفس  یلوسر و  یبن و  ترضح ،  نآ  زا  سپ  عیرـشت  ماظن  رد  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  داجیا  لامک  تیعماج و 

دتسرفب .  داعملا  هتمایقلا و  موی 
هب ار  تیمتاخ  زارفارس و  تیمتاخ  هبتر  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ارصحنم  میکح  يادخ  هک  تسا  نهربم  تباث و  نیاربانب 

تسا .  هدومن  اطع  ترضحنآ 
عماج یناسنا و  لامک  لک  متاخ  دجاو و  متا  یلعا و  وحن  هب  ار  یلامک  ره  یئاهن  هبترم  متخ و  وا  هب  تالامک  عیمج  هک  تسا  یـسک  متاخ 

 ، دـشابن يا  هبترم  وا  ماقم  هبترم و  قوف  دـشاب و  اوسام  لک  زا  فرـشا  یناحبـس و  تاذ  هقلطم  تفالخ  ياراد  ینابر و  لالج  لامج و  لـک 
صخـش لسرلا  دیـس  لک و  لقع  ماـنالا  ریخ  ترـضح  مالـسا  ربمغیپ  ارـصحنم  متاـخ  قادـصم  هتمظع و  تلج  هضحم  تیدـحا  هبترم  رگم 

سب :  دشاب و  یم  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم 
هفلومل

ماقم رد  دمآ  متاخ   ( ص  ) دمحم سپ 
ماظن ردنا  وا  قوف  ام  سک  تسین 

لالجلاوذ يادخ  تایانع  زا 
لامک ترضح  نآ  هب  هدیدرگ  متخ 
وا نید  اب  دش  خسن  عیارش  نآ  ز 

وا نیئآ  زا  رتهب  دشابن  هک 
مایقلا موی  یلا  تباث  وا  عرش 
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مارح رد  لالح و  رد  اضیا  شمکح 
مالک نیا  نآرق  ناهرب و  زا  ونشب 

مالسلاو توبن  متخ  وا  هب  دش 
تسا ینابر  رثوک  ياطع  نیا 

تسا ینابرق  سپس  لص  نآ  رکش 
دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج

دمص تاذ  رهظم   ( ص  ) دمحم رب 
ار ترـضح  نآ  دـینادرگ و  نایناهج  مامت  قیالخ و  لک  رب  ثوعبم  ار  وا  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 

يذـلا كرابت   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا  هداتـسرف  ملاع  لها  عیمج  سان و  هفاـک  يارب  متاـخ  لوسر  مظا و  ریفـس  ناونع  هب 
ای لق  ابس :  هروس  زا  هیآ 27  اریذن  وا  ریشب  سانلل  هفاک  الا  كانلسرا  ام  ناقرف و  هروس  هیآ 1  اریذن ) نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  نآرقلا  لزن 

توبن و هکنیا  رب  دراد  تلالد  احیرـص  تاکرابم  تایآ  نیا  رگید  تاـیآ  فارعا و  هروس  هیآ 258  اعیمج  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اـهیا 
سپ ءانثتسا  نودب  تسا  نایملاع  مامت  هب  طوبرم  یلک و  یمومع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  ترافـس  تلاسر و 

نآ هک  تسناد  دـیاب  هکلب  یتـما ،  نود  یتـما  رب  یتـلم و  نود  یتـلم  رب  یموق و  نود  یموق  رب  تسا  ثوعبم  ترـضح  نآ  هک  دوشن  روـصت 
يارب هیمتخ  توبن  یلاع  بصنم  ناونع  اب  ار  وا  نانم  يادخ  هدیدرگ و  ثوعبم  مما  للم و  ماوقا و  هیلک  رب  هقلطم  تلاسر  ناونع  هب  ترضح 

تسا .  هداتسرف  ناج  سنا و  لک  يارب  هکلب  ناهج  مدرم  لک 
هّفلوِمل 

تسادخ لیزنت  یحو و  نیما  وا 
تسا یفطصم  دمحم  قح  ریفس  وا 

نیملاع ریذن  تسا و  ریشب  وا 
نیلسرم ناربمغیپ و  متاخ 

لبس يداه  قح و  بیبح  وا 
لک لقع  نآ  دوب  مظعا  رهظم 

نید موی  ردنا  قلخ  عیفش  وا 
نیرخآ نیلوا و  عیفش  وا 

يدمرس يادخ  تاذ  تلود 
يدمحا نید  دیواج  تباث و 

تسا ینابر  رثوک  ياطع  نیا 
تسا ینابرق  سپس  لص )   ) نآ رکش 

دبا ات  وگانث  ینابر  ناج 
دمص تاذ  رهظم  ص )   ) دمحم رب 

امنا یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ءاـطعا  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 
هب هکرابم  هیآ  نیا  رد  یلو  هدـئام  هروس  هیآ 55  نوعکار  مه  هاکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو 

هیلک تیالو  نیا  میتفگ  دـیدرگ و  نایب  لیـصفت  هب  اقباس  نآ  نایب  تسا و  لک  ماظن  رد  قلطم  مکاح  رایتخا و  بحاـص  فرـصتم و  ياـنعم 
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ناونع هب  هدش  لزان  ترـضح  نآ  نءاش  رد  هیآ  هک  یـضترم  یلع  هللا و  لوسر  هب  تبـسن  تسا و  هتلاصالاب  تاذلاب و  ادخ  هب  تبـسن  هقلطم 
دشاب .  یم  تسا  لاعتم  دنوادخ  تاذ  هک  قلطم  یلو  زا  تیرهظم 

قیاقح رب  عالطا  توهال و  ملاع  هب  يدوهش  لاصتا  زا  تسا  ترابع  تمکح  ملع و  ضرع  نانیشن  یـسرک  تفرعم و  لها  فرع  رد  تیالو 
زا يدوجوم  ره  تانکمم و  زا  ینکمم  ره  تباث  نیع  صاوخ  راثآ و  نتـسناد  هتباث و  نایعا  زا  نآ  مزاول  هیناـبر و  تافـص  ءامـسا و  هیهلا و 

یلع هیتوساـن  هیتوکلم و  هیتوربـج و  ملاوع  زا  معا  تائـشن  تاـنئاک و  عیمج  ملاوع و  لـک  رد  فرـصت  قح  اـب  دوهـش  وـحن  هب  تادوـجوم 
قالطالا . 

یم ریبعت  نوداـم  بتارم  زا  هیـسمش و  هقلطم  هیلک  تیـالو  هب  دوش  یم  ریبعت  نآ  هبترم  یلعا  زا  هک  تسا  یتاـجرد  بتارم و  ياراد  تیـالو 
رب لک  هطاحا  تیعم و  وحن  هب  تایالو  ریاس  رب  دراد  هطاحا  تیعم و  هقلطم )  هیلک  تیالو   . ) هیمجن هیرمق و  هدیقم و  هیئزج و  تیالوب  دوش 

تایالو .  ریاس  رب  دراد  يونعم  قارشا  دیقم و  رب  قلطم  ءزج و 
رد هکیروطنامه  ترضح و  نآ  نیسیدق  ءایصوا  و  ص )   ) دمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  دراد  صاصتخا  هیـسمش ،  هقلطم  هیلک  تیالو 

موجن رامقا و  زین  نطاب  ینعم و  ملاع  رد  روط  نیمه  دـنیامن ،  یم  سمـش  زا  رون  بسک  موجن  راـمقآ و  سوسحم ،  ساـح و  سح و  ملاـع 
دنیامن .  یم  قارشتسا  هرانتسا و  هئاضتسا و  هقلطم  هیلک  تیالو  سمش  زا  همه  ءایصوا  ءایبنا و 

مالسلا مهیلع  مهناسل  نع  لیق  ام  معنعل  و 
ام رونا  لد  هوکشم  وترپ  نارتخا 

ام رهظم  یگمه  لک  لک  رهظم  ام  لد 
میهللا همه  ار  نیمز  لها  نیمه  هن 

ام رس  رود  هب  دننارود  رد  کلف  هن 
تسیناتسریبد لفط  درخ  ریپ  ام  رب 

ام روشناد  لد  زا  یسبتقم  یفسلف 
ار ام  بارش  هنشت  دوب  رضخ  همشچ 
ام رمجم  زا  دوب  يرارش  روط  شتآ 

دیشروخ زا  دومن  بسک  ءایض  رون و  رگ  هام 
ام رتخا  هعشعش  زا  بستکم  دوب  روخ 

میئام تقیقح  هب  تیالو  کلم  ورسخ 
ام رسفا  انف  كرات ز  هب  رقف  زا  هلک 

تاذ ار  تعافـش  رد  يالعا  عفرا و  ماـقم  نیا  هک  تسا  يربک  تعافـش  ماـقم  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاـطعا  رثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 
نآ هداد و  صاـصتخا  ءاـنثلا  هیحتلا و  لـضفا  هلآ  یلع  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  هـتمظع  تـلج  تیدـحا  سدـقا 

تسا .  هداد  رارق  ءافشلا  عیفش  ار  ترضح 
مولع ضماوغ  زا  تعافش  هلئسم  نیا  تسا و  مالسا  سدقم  نید  تایرورض  زا  نآ  هب  نامیا  تسا و  هیداقتعا  همهم  لئاسم  زا  یکی  تعافش 

ام لئاسر  ریاس  رد  نآ  نایب  هدومن و  نافرع  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  هناقیمع  قیقحت  هضماغ  هلئـسم  نیا  روحم  فلوم  تسا .  هعیبطلا  ءاروام 
تـسوا تطاـسو  ترـضح  نآ  تعافـش  لوا  تسا .  تعافـش  هس  ار  ترـضح  نآ  یلک  روطب  هک  تسناد  دـیاب  و  تسا .  جردـنم  احورـشم 

نآ مود  تعافـش  كـالفالا  تقلخ  اـمل  كـالول  مکح  هب  تاـنکمم  تقلخ  يارب  تسا  یهلا  ضیف  هطـساو  هـک  داـجیا  ماـظن  يارب  اـنیوکت 
یلاعفا یقالخا و  يداقتعا و  نوئش  مامت  رد  قح  میقتسم  طارص  هب  ار  قلخ  یئامنهر  رشب و  تداعس  يارب  اعیرشت  تسوا  تطاسو  ترـضح 
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يروش .  هروس  هیآ 52  میقتسملا )  طارص  یلا  يدهتا  کنا   ) مکح هب 
کیطعی فوسل  و   ) مکح هب  تما  نایـصاع  يارب  يربک  تمایق  هئـشن  ترخآ و  رد  تسا  راوگرزب  نآ  تطاسو  ترـضح  نآ  موس  تعافش 

یحضلا .  هروس  هیآ 5  یضرتف )  کبر 
تسا هتفگ  یلاع  يونعم  يولوم 
ناهج نآ  ناهج و  نیا  عیفش  وا 

نانج رد  اجنآ  نید و  رد  ناهج  نیا 
امن ناش  هر  وت  هک  دیوگ  ناهج  نیا 
امن ناش  هش  وت  هک  دیوگ  ناهج  نآ 

نومک رد  زورب و  ردنا  شا  هشیپ 
نوملعی منها ال  یموق  دها 

باب ود  ره  وا  مد  زا  هتشگ  حتف 
باجتسم ملاع  ود  رد  وا  توعد 

تسا ینابر  رثوک  ياطع  نیا  )
 ( تسا ینابرق  سپس  لص  نآ  رکش 

دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج
دمص تاذ  رهظم   ( ص  ) دمحم رب 

نآ هب  دوخ  يدمـص  یتوهال  نزخم  زا  یقارـشا  یندل و  ملع  هبترم  یلعا  هکنآ  ترـضح  نآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 
 ، دوـب هدرکن  شناد  ملع و  بسک  يدـحا  دزن  دوـب و  هدـناوخن  سرد  یما  ترـضح  نآ  هـکنیا  اـب  هـک  تخوـمآ  دوـمن و  هضاـفا  راوـگرزب 

 ( يوقلا دیدش  هملع   ) قادصم هب  دیدرگ و  نیرخآ  نیلوا و  مولع  دجاو  کلاذعم 
ءاسن و هروس  هیآ 113  امیظع ) کیلع  هللا  لضف  ناـک  ملعت و  نکت  مل  اـم  کـملع  و   ) قادـصم هب  زین  و  هللا .  هب  ینعی  مجنلا -  هروس  هیآ 5 

یهامک هیدوجو  رارسا  هیهلا و  قیاقح  مامت  هب  ملاع  شترـضح  لحن .  هروس  هیآ 6  میلع )  میکح  ندل  نم  نآرقلا  یقلتل  کنا  و   ) قادـصم
دیدرگ .  ادوهش  افشک و 

تشونن طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 
دش سردم  ره  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب 

یهامک ملع  ره  هدنناد  یما  يا 
یهاش هکس  هدز  هللا  یلا  رقف  رد 
یهابم كالول  رسفا  رف  تقرف ز 

یهانت چیه  دوبن  تسدق  ملاع  رد 
یهلا تایانع  فیرشت  همه  نآ  اب 

درجم تسین  وت  وچ  دیرجت  ملاع  رد 

مود تمسق 

ریخ ترـضح  دوخ  بیبح  كراـبم  بلق  رد  مارکـالا  لـالجلا و  يذ  تاذ  هک  تسا  يرون  ترـضحنآب  یهلا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 954 

http://www.ghaemiyeh.com


فشاک زا  فیرش  ثیدح  نیا  تسا .  هصاخ  هماع و  قافتا  دروم  هک  ربتعم  تیاور  رد  هکنانچ  تسا .  هدومرف  قارشا  ماقمالاو  ربمغیپ  مانالا 
یف ءارون  كانیطعا  انا   ) تسا هدومرف  رثوکلا  كانیطعا  انا  هکرابم  هیآ  لیوءات  رد  هک  هدـش  لقن  مالـسا  هیلع  قیداص  ماما  ترـضح  قیاـقح 

یئامنهر تلالد و  ار  وت  رون  نیا  هک  میدومن  اطعا  قارـشا و  داجیا و  وت  بلق  رد  يرون  ام  ینعی  ياوس )  امع  کعطق  یلع و  کـلد  کـبلق 
یتسناد یتخانـش و  تقیقح  هب  ار  ام  وت  یهلا  رون  نیا  یلجت  رثا  رد  اریز  تخاس  انـشآ  ام  هب  عطقنم و  ام  ياوسام  زا  ار  وت  اـم و  يوسب  دومن 
تسین یتیعقاو  یتقیقح و  نم  زج  هک  يدش  هاگآ  لالجلا و  لک  لامجلا و  لک  لامکلا و  لک  ریخلا و  لک  دوجولا و  لک  مدمص و  نم  هک 

زا ار  وـت  اـهنت  هن  روـن  نیا  يدـش .  عـطقنم  یلکب  نم  ریغ  زا  يدوـمن و  راـیتخا  ار  نم  اذـل  تسا ،  تاذـلا  لـطاب  تسه  هچ  ره  نم  زا  ریغ  و 
يدیدن .  مه  ار  دوخ  هللا  یف  ءانف  ماقم  رد  هک  تخاس  عطقنم  تدوخ  دوجو  زا  ار  وت  هلکب  تخاس .  عطقنم  یلکب  هللا  يوسام 

دزیا ياتکی  مظعا  نسح  هچ 
دز ملع  ناکاپ  لد  ناویا  رب 

دندیرد ار  شنیرفآ  باجح 
دندیدن ار  هللا  يوسام  هللا  ز 

نآ رب  قلطم  میکح  مسا  هب  دومرف و  اطع  ءایشا  قیاقح  هب  ملع  تمکح و  ترـضح  نآ  هب  هکنآ  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 
هیآ 269 زا  اریثـک ) اریخ  یتوا  دـقف  همکحلا  یتوـی  نم  و   . ) تسا قـلطم  میکح  رهظم  تبترم  یمتخ  ترـضح  سپ  درک .  یلجت  ترـضح 

هرقب .  هروس 
هینابر تافص  ءامسا و  ماظن  هیهلا و  قیاقح  ءایـشا ،  همه  ساسا  هشیر و  یهامک و  تسا  ءایـشا  قیاقح  هب  ملع  تفرعم  لها  رظن  رد  تمکح 

هیناـبرلا و تافـصلا  ءامـسالا و  ماـظن  هیهـالا و  قیاـقحب  هفرعملا  ملعلا و  یه  همکحلا   ) میئوگب تمکح  فیرعت  رد  میناوت  یم  اـم  و  تسا . 
انامز .  ارهد و  ادم و  رس  اهتموکح و  اهلود و  روهظ  هتباثلا و  نایعالا  نم  اهمزاول 

تاذـب و فراع  میکح و  یـسک  نینچ  تسا و  ءایـشا  قیاقح  هب  اناد  میکح و  وا  دـشاب .  هتـشاد  هیهلا  قیاقح  رب  لماک  عالطا  سک  ره  سپ 
دوب .  دهاوخ  یهولا  لاعفا  تافص و 

تسیک ءایشا  قیاقح  هب  اناد 
ار یلعا  ءدبم  تخانش  هک  سکنآ 

نآ هب  ار  تمکح  بتارم  یلعا  دوخ  تیانع  هب  ادـخ  هک  تسا  ص )   ) یفطـصم دـمحم  ءایبنا  متاـخ  ترـضح  نآ  لـمکا  متا و  قادـصم  و 
یضایر و تمکح  یهلا و  تمکح  ینادجو و  تمکح  یناهرب و  تمکح  ینامیا و  تمکح  ینآرق و  تمکح  زا  معا  هدومن  اطع  ترضح 
هب هتمظع  تلج  تیدحا  تاذ  هک  تمکح ،  ماسقا  عیمج  هلمجلاب  یلمع و  تمکح  یملع و  تمکح  یـسایس و  تمکح  یعیبط و  تمکح 
هیآ زا  ملعت )  نکت  مل  ام  کملع  (س )  ردم رد  دوخ و  يدمص  یتوهال  هاگـشناد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح 

 . تسا هداد  میلعت  راوگرزب  نآ  هب  لیئربج  هطـساو  نودب  هللا )  هب  ینعی   ) مجنلا هروس  هیآ 5  يوقلا )  دیدش  هملع   ) بتکم ءاسن و  هروس   13
هزوح هب  تمکح  ملعم  ناونع  هب  ار  وا  ادخ  تسا و  قلطم  میلع  رهظم  قلطم و  میکح  رهظم  وا  هچ  تسین ،  وا  يارب  یلوهجم  چیه  هکیروطب 
مهیلع اولتی  مهـسفنا  نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دـقل   . ) تسا هداـهن  تنم  ناـمیا  لـها  رب  ار  وا  تثعب  ثوعبم و  تیمدآ 
نآرق تیدـحا ،  تاذ  نارمع .  لآ  هروس  هیآ 164  نیبم )  لالـض  یفل  لبق  نم  وناـک  نا  همکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و 

میکحلا نآرقلا  سی و   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا .  هدیمان  میکح  نآرق  تمکح و  باتک  ار  تبترم  یمتخ  ترضح  رب  لزان 
انایبت باتکلا  کیلع  هانلزن  یلاعت و  هللا  لاق   ) تسا یش ء ) لکل  انایبت   ) تسا تمکح  باتک  هک  نآرق  راعش  سی .  هکرابم  هروس  کی  هیآ  ( 

لحن .  هروس  هیآ 89  یش ء ) لکل 
زومآ تمکح  نیز  یلقاع  رگ  ورب 
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زورفیب ناج  نآ  تمکح  رون  هب 
ینامسآ یحو  ونشب ز  نخس 

ینادواج رمع  تسار  ناجرم  هک 
نافرع نایاپ  یب  رحب  نآرق  وچ 

نافرع نایاش  هنیجنگ  یکی 
تسا نایبلا  هملع  هک  یجنس  نخس 

تسا ناج  لقع و  شوگ  زیوآ  رهگ 
 ( ص  ) دمحا نآرق  تمکح  شیپ  هب 

دمرس رارسا  نزهم  رب  دز  هک 
ءاشم قارشا و  هناسفا  رایم 

ءاشعا موق  ناهج و  نیا  دوب  بش  هک 
دنیوگ هچ  ره  نآرق  ملع  زا  ریغ  هب 

دنیوپ ههاریب  رد  هریت  نابش 
نآرق تسا  یبیرال  رس  باتک 
نآرق تسا  یبیغ  دهاش  روهظ 
نآرق تسا  ینابر  ملع  باتک 

نآرق تسا  یناحبس  رس  روهظ 
بای رد  تسا  نآرق  قشع  باتک 

بایرد تسا  ناحبس  رس  هفیحص 
بایرد تسا  نافرع  هلمج  شدافم  )

 ( بایرد تسا  ناهرب  هلمج  شمالک 
یلقع زاجعا  تمکح و  شمامت  )

 ( یلک لقع  رب  هدش  لزان  قح  ز 
تمکح رتهب ز  يزجعم  دشابن  )

 ( تمایق ات  دشاب  دیواج  اذل 
( زومایب تمکح  نیا  زا  ینابر )   ) وت )

زورفیب ناج  نآ  تمکح  رونب 
یهلا یملع  روهظ  نآرق  تسا .  نآرق )   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 

تسا .  هدش  قارشا  ترضح  نآ  ینارون  بلق  رب  هک  تسا  ینابر  یمالک  یلجت  و 
کیلع هللا  لازنا  و   ) مکح هب  تسا  هدیدرگ  لزان  ترضح  نآ  رب  هتمظع ،  تلج  تیدحا  ءامس  یهولا و  عقص  زا  تمکح  ملع و  باتک  نیا 

ءاسن هروس  هیآ 113  امیظع ) کیلع  هللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کملع  همکحلا و  باتکلا و 
نآ تیمتاخ  دنـس  هنیب و  ناهرب  دشاب ،  یم  ینامـسآ  بتک  متاخ  تسا و  عماج  مسا  رهظم  هک  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  یهولا  سدـقم  تاذ 

تسا .  هداد  رارق  ترضح 
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ماظع ناربمغیپ  عیمج  هب  یهولا  مارکالا  لـالجلا و  يذ  تاذ  هکنیا  اـب  تسا .   ( ص  ) هیدـمحم هیدـبا  هیمئاد و  هیقاـب  هیلقع  هزجعم  نآرق  نیا 
هک ار  هیناهرب  هیلقع  هیقاب  هزجعم  هکلب  تسا .  هدومنن  ءاطع  هیقب  هزجعم  نانآ  زا  کیچیه  هب  یلو  تسا ،  هدومرف  اـطع  هنیب  تبآ و  هزجعم و 

تموکح تلود و  تهج  نیمه  هب  تسا و  هداد  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  هیلع  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  هب  صاصتخا  تسا  نآرق 
دوب .  دهاوخ  راوتسا  تباث و  نوئش  مامت  رد  نآ  ماکحا  یقاب و  تمایق  ات  نارق 

ظفاح و دوخ  ادـخ  ظوفحم و  نوصم و  نامزا  عیمج  رد  لدـبت  ریغت و  زا  ناصقن و  هداـیز و  زا  ناحبـس  يادـخ  تسارح  ظـفح و  اـب  نآرق 
رجح .  هروس  هیآ 9  نوظفاحل )  هل  انا  رکذلا و  هانلزن  نحن  نا   ) هباتک یف  لجوزع  هللا  لاق  امک  دشاب .  یم  نآ  نابهگن 

يونعملا يونثملا  باتک  یف  دمحم  نیدلا  لالج  یهلالا  فراعلا  لاق  ام  معنل  و 
قح فاطلا  درک  هدعو  ار   ( ص  ) یفطصم

قبس نیا  دریمن  وت  يریمب  درگ 
مظفاح ار  ترجعم  باتک و  نم 

مضف ار  نآرق  ار ز  نک  مک  شیب و 
وا زا  ندرک  مک  شیب و  دناتن  سک 

وجم رگید  یظفاح  نم  زا  هب  وت 
وت رهب  مزاس  بارحم  ربنم و 

وت رهق  دش  نم  رهق  تبحم  رد 
هاج دنریگ و  اه  هرهش  تنارکاچ 

هام هب  ات  یهام  دریگ ز  وت  نید 
ام مراد  شیقاب  تمایق  ات 

یفطصم يا  نید  خسن  زا  سرتم  وت 
یتسین وداج  وت  ام  لوسر  يا 

یتسیسوم هقرخ  مه  یقداص 
اصع نوچمه  ار  وت  رم  نآرق  تسه 

اهدژا نوچ  دشک  رد  ار  اهرفک 
يا هتفخ  یکاخ  ریز  رد  رگا  وت 

يا هتفگ  هچنآ  وت  ناد  شیاصع  نوچ 
نامسآ رد  ناج  رون  هتفخب  نت 
نامک هدرک  هز  وت  راکیپ  رهب 

تفگ هک  نوزفا  نآ  زا  درک و  نانچنآ 
تفخن شلابقا  تخب و  تفخب و  وا 

دحا تاذ  رهظم  نآ  تلود  )
( دبا ات  دشاب  دیواج  تباث و 

دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج )
( دمص تاذ  رهظم  دمحم  رب 
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هب تفرعم  نافرع و  هبترم  یلعا  هکنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  یهلا  یئاـطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداـصم  زا 
اوفک هل  نکی  مل  دـلوی و  مل  دـلی و  مل  دمـصلا  هللا  دـحا .  هللا  وه  لق   ) هکرابم هروس  مکح  هب  تسا  هدومرف  اـطع  راوگرزب  نآ  هب  ار  دـیحوت 

دحا . )
ناربمایپ همه  هکنیا  اب  زین  و  دـنا ،  هدوب  يدـیحوت  تفرعم  دـجاو  همه  هللااب و  فراع  همه  یهلا  ءارفـس  عیمج  لسر و  ءایبنا و  ماـمت  هکنیا  اـب 

هنا ال هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  و   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا ،  هدوب  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  هب  ناشتوعد 
خمشا یلعا و  هبترم  نیا  هب  دنا  هتـسناوتن  ناربمغیپ  زا  کی  چیه  تسا  یبتارم  ار  دیحوت  نوچ  اما  ءایبنا ،  هروس  هیآ 25  نودبعاف )  انا  الا  هلا 

نانآ ممما  ماوقا و  هکنیا  هب  افاضم  تسا .  هدوبن  خمـشا  یلعا و  هبترم  نیا  رد  يدیحوت  نافرع  رد  نانآ  هبترم  اریز  دننک .  توعد  دـیحوت  زا 
دنا :  هتشادن  دیحوت  هب  تفرعم  رد  ار  هیلاع  هبترم  نیا  مهف  دادعتسا  كاردا و  تیلباق 

تیدمص ماقم  يالجم  تیدحا و  ماقم  رهظم  دوخ  هک  تسا ،  تبترم  یمتخ  ترـضح  صتخم  تیدمـص ،  تیدحا و  ماقم  هب  توعد  سپ 
دنا .  هتشاد  ار  دیحوت  نافرع و  يالعا  سرد  نیا  یگتسیاش  تقایل و  ترضح  نآ  تما  تسا و 

لوصا زا  ثیدـحلا  دـحا  هللا  وه  لق  هللا  لزناف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا  رخآ  یف  نوکیـس  هنا  ملع  لـجوزع  هللا  نا   ) مالـسلا هیلع  داجـسلا  لاـق 
ینیلک .  یفاک 

 . هفرعملا هروس  تسا  هلمج  نآ  زا  تسا و  رایـسب  باقلا  یماـسا و  ياراد  تسا ،  دـیحوت  سرد  هبترم  یلعا  يوتحم  هک  هکراـبم  هروس  نیا 
هروس رونلا و  هروس  نامالا و  هروس  تاجنلا و  هروس  لـالجلا  لاـمجلا و  هروس  و   ( (ص ـالخالا دـیحوتلا و  هروس  ساـسالا ،  سـالا و  هروس 

دمصلا .  هروس  هتبسنلا و 
رد دیحوت  زا  ار  دیحوت  ماسقا  مامت  هداد و  حیـضوت  الیـصفت  باقلا  میاسا و  زا  کی  ره  هب  تبـسن  ار  هکرابم  هروس  نیا  هیمـست  هجو  فلوم 

دیحوت یلاعفا و  دیحوت  یتافـص و  دـیحوت  یتاذ و  دـیحوت  تیعناص و  رد  دـیحوت  تیدمـص و  رد  دـیحوت  تیهلا و  رد  دـیحوت  تیدـحا و 
دیحوت هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  هک  ینابر )  دیحوت   ) باتک رد  یلقع  مکحم  لالدتـسا  قظنم  ناهرب و  اب  دوجو ،  لصا  رد  دیحوت  يراثآ و 

تسا .  هدش  رشتنم  هدیسر و  عبط  هب  روبزم  باتک  لوا  شخب  روطسم  جردنم و  تسا ،  هتشاگن 
هفلومل

ناوخ  ( (ص الخالا دیحوتلا و  هروس 
ناهج دنوادخ  یسانشب  هک  ات 

دمص هللا  دحا  هللا  وه  لق 
درخ دزن  رد  تسا  دیحوت  سرد 

دوجولا هلک  نآ  تاذ  هللا  تسه 
دودو ياتکی  تاذ  هللا  تسه 
لامکلا لک  نآ  تاذ  هللا  تسه 
لامجلا لک  نآ  تاذ  هللا  تسه 

دح وا  زجا  زا  دشاب  يربم  نوچ 
دحا هللا  وه  لق  دمآ  شفصو 

ناکم نوک و  همه  رب  تسا  طیحم  نوچ 
نادب یعمج  تدحو  ار  شتدحو 

دحا وا  تسا و  قلطم  دوجو  وا 
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دمص وا  تسا  قلطم  ینغ  وا 
قح ریغ  یقیقح  یتسه  تسین 

قح یش ء  دشاب  یش ء و  يوس ال  ام 
ناهج رد  ینیب  هچ  ره  تسا  یف ء  یش ء و 

نادب ار  وا  دحا  اوفک  نکی  مل 
دمص دمآ  لامکلا  لک  نزخم 

دمص دمآ  لامکلا  لک  عبنم 
شاب هدنب  ار  وا  سانشب و  دمص  ور 

شابم اهتب  نیا  مانصا و  هدنب 
سانش اتکی  منم  ینابر  دبع 

ساسا دشاب  نیدب  منامیا  سا 
دحا ای  وه  دحا  متفگ  لزا  زا 

دمص ای  وه  دمص  میوگ  دبا  ات 
تسا نم  نید  دمص  تاذ  نآ  قشع 

تسا نم  نیئآ  ضرف و  وا  تعاط 
هیلع هللا  یلـص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  ار  نآ  تیدحا  تاذ  هک  تنج  رد  تسا  يرهن  یهلا  یئاطعا  رثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 

تسا .  هدومرف  تمحرم  هلآ  و 
 . ریثکلا ریخلا  نم  وه  لاقف  هنجلا  یف  رهن  وه  نولوقی  اسانا  نا  ریبج  نبدیعس  لاقف  ریثکلا  ریخلاب  رثوکلا  رـسف  هنا  سابع  نب  هللادبع  نع  يور 
 . تسا هدرک  ریـسفت  ریثـک  ریخ  هب  ار  رثوک  وا  تسا  مالـسا ،  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نادرگاـش  زا  نیرـسفم و  زا  یکی  دوخ  هک  سبع  نیا 

اطع ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  رثوک  دـنیوگ  یم  مدرم  تفگ  وا  هب  ریبج  نبدـیعس 
یهلا یئاـطعا  ریثک  ریخ  قیداـصم  زا  یکی  دوخ  یتشهب  رهن  نآ  تفگ  وا  باوج  رد  دوب  يدنمـشناد  ملاـع و  درم  ساـبع  نبا  تسا .  هدومن 

ترضح .  نآ  هب  تسا 
نآ درادـن و  رتشیب  ینعم  کی  طقف  رثوک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ریبج ،  نبدیعـس  باوج  رد  سابع  نبا  ناینبلا  مکحم  ناـیب  نیا  زا 

تسا .  ریثک  ریخ  نیمه  قیداصم  زا  همه  رثوک  ریسفت  يارب  رگید  یناعم  نآ  مامت  نیاربانب  ریثک ،  ریخ  زا  تسا  ترابع  ینعم 
تسا .  هدیدرگ  لقن  ود  ره  هعیش  ینس و  قیرط  زا  هصاخ  هماع و  ریسفت  رد  رکذلا  قوف  تیاور 

تسا .  ردص  حارشنا  ترضحنآ  هب  یهلا  یئاطعا  ریثک  ریخ  رثوک و  قیداصم  زا 
کل حرشن  ملا   ) هیلع هللا  تاولص  دمحم  هبیبحل  ابطاخم  یلاعت  هللا  لاق  امک  تسا  هدومن  تیعقاو  نیا  هب  حیرـصت  نآرق  حیرـص  صن  هکنانچ 

حارشنا هروس  هیآ 1  كردص ) 
رثوک  هکرابم  هروس  لوزن  نءاش  نایب 

هب تیدـحا  سدـقا  تاذ  تیاـنع  فطل و  هب  نآ  ءاـطعا  هک  تسا  ناوارف  هیرذ  ریثـک و  لـسن  یهلا  یئاـطعا  ریثـک  ریخ  رثوـک و  قیداـصم  زا 
لسن و ترثک  نیا  ترـضح  نآ  رتخد  اهیلا  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  دوجو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح 

نءاش رد  اریز  تسا ،  تیعقاو  نیا  دهاش  تقیقح و  نیا  ناهرب  رثوک  هکرابم  هروس  رد  هریخا  هیآ  هکنانچ  تسا .  هتفرگ  تءاشن  رایسب  هیرذ 
متاخ ترـضح  نارـسپ  هک  دـیدرگ  لزان   ( ص  ) مرکا ربمغیپ  رب  یتقو  هکرابم  هروس  نیا  هکنیا  رب  دـنراد  قاـفتا  نیرـسفم  رثوک  هروس  لوزن 
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ربمغیپ نافلاخم  نادوسح و  نانمـشد و  دـندوب و  هفتر  ایند  راد  زا  هدومن و  تلحر  هللادـبع  مساق و  مانب  ءاـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  هیلع  ءاـیبنالا 
بقعالب رتبا و  ص )   ) مرکا رمبغیپ  ینعی  صخـش  نیا  دنتفگ  دندومن و  يداش  ترـسم و  راهظا  راوگرز  نآ  رـسپ  ود  گرم  زا   ( ص  ) متاخ

دنام .  دهاوخن  یقاب  وا  زا  يرثا  رگید  دش و  عطق  وا  لسن  تسا و 
یگدرـسفا یتحاران و  بجوم  دندناوخ ،  رتبا  ار  وا  هک  راوگرزب  نآ  نانمـشد  نابز  مخز  و  امـش ،  متاخ و  ربمغیپ  لاسدرخ  نارـسپ  نادـقف 

هلآ هیلع و  ءایبنلا  متاخ  رتاوخ  یلـست  يارب  الع  لج و  قح  سدقا  تاذ  عقوم  نیا  رد  اذـل  دـیدرگ .  ص )   ) دـمحم تبترم  یمتخ  ترـضح 
هدژم دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  شبیج  هب  دومرف و  لزان  ترضح  نآ  رب  تیانع  فطل و  هب  ار  رثوک  هکرابم  هروس  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا 

ناوارف هیرذ  ریثک و  لسن  وت  هب  ام  يایاطع  هلمج  زا  میدومرف و  تمحرم  اطع و  تیاهن  یب  ریثک  ریخ  ینعی  رثوک  وت  هب  ام  هک  داد  تراـشب  و 
داد .  میهاوخ  وت  هب  وت  رهگالاو  رتخد  همطاف  ترضح  دوجو  زا  هک  تسا 

ریخ نیا  رثوک و  ءاطعا  ربارب  رد  سپ  تسا )  هتفای  ققحت  دوهـشم و  نآرق  زاجعا  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  هیرذ  تکربرپ و  لسن  کنیا  (و 
رتبا و وت  يوگدـب  نمـشد  اـققحم  هک  نک  یناـبرق  رحن و  وا  يارب  راذـگب و  زاـمن  تراـگدرورپ  يارب  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  تیاـهن و  یب 

تسا :  بقعالب  لسنلا و  عوطقم 
تباث و ترخآ  قفا  ات  ترتع  نآرق و  زا  وت  ینامـسج  یناـحور و  راـثآ  تسا و  یقاـب  تدایـس  تزع و  ترثکب و  وت  هیرذ  وت و  لـسن  اـما  و 

تسا :  وت  نآ  زا  توکلم  کلم و  نیتاشن  تدایس و  ترخآ و  ایند و  فرش  دیواج و 
هفلومل

دودو ياتکی  تاذ  شداد  هدژم 
دوجو لک  زا  دصقم  ار  ام  وت  ياک 

ریثک ریخ  وت  هب  هداد  ام  فطل 
ریظن یب  يا  تسا  رثوک  ياطع  نآ 

بیبح يا  ام  یئاطعا  رثوک 
بیسح تسا و  رامش  زا  نوریب  ریخ 

 ( ع  ) همطاف دوجو  نآ  رثوک  تسیچ 
همئاد تباث  دیواج و  وت  لسن 

 ( ص  ) لوسر يا  رثوک  هک  میداد  ار  وت  ام 
لوتب يارهز  هقیدص  وت  تخد 
تسا رثوک  نیا  ریثک  ریخ  عبنم 

تسا رهوگ  نیز  وت  لسن  ياقب  هک 
تسا هدنیاپ  دبا  ات  وت  تلود 

تسا هدنبوک  نم  رهق  ار  تنمشد 
ماقم یلاع  متاخ  یبن  يا 

ماوق دراد  وت  نید  تمایق  ات 
دبا ات  نادوسح  مشچ  يروک 

دمصلا هللا  وت  نید  ظفاح 
دبا ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  )
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( دحا اوفک  هل  ام  هاگراب 
داب دیواج  تا  هیرذ  تلود 

داش شاب  رثوک  ءاطعا  ندب  وت 
دوجو نیماظن  رد  تفارش  نیا 

دودو دنوادخ  هدرک  وت  صاخ 
اطع تدومنب  هک  ار  دزیا  رکش 

ارس ود  ردنا  دیواج  تلود 
ریثک ریخ  نیا  یئاطعا  رثوک 

ریظن یب  يا  نآ  رکش  مزال  وت  رب 
تسا رحنا  لصف و  رثوک  نیا  رکش 
تسا رتبا  وا  رثا  یب  دوخ  تنمشد 

دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج
دمص تاذ  رهظم  دمحم  رب 

مادتسم ترتع  نآرق و  هیاس 
ماظن ود  رد  امئاد  ام  رس  رب 

يوناب نآ  هک  دومرف  اطع  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  مانب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضحب  يرتخد  تیدحا  سدقا  تاذ 
نیا تسا و  یقاب  يربک  تمایق  ات  رهگالاو  رتخد  نیا  دوجو  زا  متاـخ  ربمغیپ  هیرذ  تسا و  مالـسلا  مهیلع  همئـال  ما  ارـس  ود  هکلم  یمظع و 
هیرذ لسن و  ترثک  تسا  نیا  تسا و  رادیاپ  یقاب و  راوگرزب  نآ  زا  راگدرورپ  هدـعوب  هک  رایـسب  هیرذ  و   ( ص  ) يدـمحم ریثک  لسن  تسا 

دراد .  ترضحنآب  صاصتخا  هک  رامش  یب 
دراد  تبترم  یمتخ  ترضحب  صاصتخا  رایسب  هیرذ  لسن و  ترثک 

لسن ياراد  ناربمغیپ  زا  رگید  هک  تسا  راوگرزب  نآ  هصیصخ  رایسب  هیرذ  لسن و  ترثک  نیا  روط  هچ  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  لاح 
دنا ؟  هدوب  ناوارف 

هک تسا  نهربم  تباث و  القن  القع و  اناهرب  اریز  تسا  عفدنم  تسا  لوا  رداص  هک   ( ص  ) هیدـمحم تقیقح  نتخانـش  اب  لاکـشا  نیا  باوج 
مدآ منم  ینعی  لوـالا )  مدآ  اـنا   ( ) ص  ) هلوـقل تسا  لوا  مدآ  عـقاو  رد  تسا و  نیملاـعلا  بر  هوـلج  نـیلوا  نیتـسخن و  رداـص  ترـضحنآ 

 ( ص  ) هناسل نع  لیق  و  یتوربج :  یتوهال 
اتروص مدآ  نب  تنک  نا  ینا و  و 

یتوباب دهاش  ینعم  هیف  یلف 
ما هداز  مدآ  نم ز  تروصب  رگ 

مءا هداتفا  دج  دج  ینعم  هب  نم 
تمـصع توکلم  کلم و  هکلم  شیمارگ  رتخد  تبترم و  یمتخ  ترـضح  دوج  يذ  يدوجو  هدیلو  ریثک و  لسن  دوجو  ملاع  عقاو  رد  سپ 

تیاهن یب  لضف  ءاطعا  یعقاو و  ریثک  ریخ  عبنم  یقیقح  رثوک  تسا  نیا  دشاب  یم  امهیلع  همالس  هللا و  تاولص  ارهز  همطاف  ترـضح  يربک 
دنیوا هیرذ  همه  مدآ  ملاع و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ءایفصا  رورس  ءایبنا و  متاخ  ترضحب  هتمظع  تلج  تیدحا  ترضح 
تقلخ دندحاو و  رون  همطاف  شیمارگ  رتخد  مرکا و  ربمغیپ  هک  تسین  یکـش  و  يرون )  هللا  قلخ  ام  لوا   ) هدومرف هک  تسا  تهج  نیمهب  و 
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دنراد .  تاقولخم  تادوجوم و  عیمج  رب  يرهد  يا و  هبتر  یفرش و  مدقت  زین  دراد و  يدمرس  تقبس  قالطالا  یلع  اوسام  لک  رب  اهنآ 
بیغ بیج  زا  دیدپ  دش  لوا  هچنآ 

بیر چیه  یب  وا  كاپ  رون  دوب 
ملع دز  قلطم  رون  نآ  زا  دعب 

ملق حول و  یسرک و  شرع و  تشگ 
تسا ملاع  شکاپ  رون  زا  ملع  کی 
تسا مدآ  تسا و  تیرذ  ملع  کی 
دوج رحب  زا  دندمآ  منبش  وچمه 

دوجو رد  شلیفط  زا  شنیرفآ 
تسوا تاذ  عاعش  زا  ملاع  هلمج 

تسوا تایرذ  دنشاب و  وا  لسن 
تسا رثوک  ياطع  ضیف  زا  هلمج 

تسا رواد  ياطع  نامحر و  ضیف 
نیبم قالخ  فطل  رب  نیرفآ 
نیلسرملا متخ  هب  اطعا  نیا  هدرک 
دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج
دمص تاذ  رهظم  دمحم  رب 

شرتخد یمارگ  نابرقب  ناج 
شرهطا تخد  ارهز و  همطاف 

شربکا يادخ  تایانع  زک 
شرثوک نیا  وا  هدرک  دمحا  صاخ 

شرثوک بحاص  ناماد  ام  تسد 
شرشحم زور  هب  عفاش  دوب  واک 

ماقم یلاع  ربمغیپ  هیاس 
مادتسم ملاع  ود  رد  ام  رس  رب 

متفه قارشا 

لوا تمسق 

نآتالمج روحم  یشرع  رین  قیقحت  اب  ارهزلا س  همطاف  ترضح  حیبست  نایب  رد  متفه :  قارشا 
راکذا نآ  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  هک   ( (ص وصخم يرکذ  زا  تسا  ترابع  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حـیبست 

تسا هدومرف  اطع  شرهگالاو  رتخدب  هتخومآ و  وا  هب  ار  رابررد 
دوش :  یم  نایب  الیذ  هک  وحن  نیدب  تسا :  ددع  دص  اعومجم  تسا و  راگدرورپ  حیبست  دیمحت و  ریبکت و  نمضتم  رکذ  نیا 
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( ربکا هللا   ) نتفگ هبترم  راهچ  یس و 
 ( هللادمحلا  ) نتفگ هبترم  هس  یس و 

 ( هللا ناحبس   ) نتفگ هبترم  هس  یس و 
باوث تسا  رت  یلاع  تفرعم  هجرد  هچ  ره  ددرگ  یم  هدـنیوگ  حـیبست  دـئاع  لصاح و  نآ  هب  تفرعم  مهف و  رد  حـیبست  نیا  باوث  تذـل و 

تسا تفرعم  عرف  تدابع  هچ  تسا  مزال  تفرعم  تدابع  ره  رد  تسا  رتشیب  مهنآ 
نتسشن نافراع  اب  تذل  تسیچ  هک  یناد 

ندینش ادخ  تروص  ندوشک  ادخ  عمس 
یسانش قح  رارسا  دیسرپم  نالهاج  زا 
ندیسر قحب  قشع  دشابن  ار  هقرف  نیاک 
ینادب یگدنب  ات  نک  تفرعم  لیصحت 
ندیرفآ هدنب  زا  قلاخ  دصق  هدوب  نیاک 

تمکح ملع و  نهر  رد  يراد  هچ  ره  راذگب 
ندیرخ ایمیک  نیز  ینیب  هن  نایز  رخاک 

تسا یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  تاذ  مسا  هللا  هچ ؟  ینعی  هللا  میئوگ :  یم  ربکا  هللا 
هتلاصالا تاذلاب و  هیلعفلا  ءامسا و  توعن و  هیلامک و  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  ینعی  هللا 

تسا هیهیبشت  هیهیزنت و  ءاسمسا  هیرهق و  ءامسا  هیفطل و  ءامسا  عیمج  عمجتسم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا دوجولا  لک  لالجلا و  لک  لامجلا و  لک  لامکلا و  لک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا :  ریخلا  لک  نسحلا و  لک  ءاهبلا و  لک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا :  هویحلا  لک  هردقلا و  لک  ملعلا و  لک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا :  تاذلاب  دوجولا  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا تایثیحلا  تاهجلا و  عیمج  نم  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا هویحلا  لجاو  هردقلا و  بجاو  ملعلا  بجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا دوجو  لامک  لک  فرص  دوجولا و  فرص  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا هویحلا  فرص  هردقلا و  فرص  تسا و  ملعلا  فرص  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
درادن کیرش  تیهلا  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

درادن :  کیرش  تیدحا  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
درادن :  کیرش  تینادحو  تینادرف و  ماقم  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

درادن کیرش  تیدمص  نوئش  تیدیمص و  ماقم  رد  هک  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
درادن :  کیرش  دوجو  بوجو  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

درادن دوجو  تقیقح  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
درادن کیرش  دوجو  لصا  رد  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا هیقالطا  تعیمج  ماقم  دجاو  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا هیقیقح  هقح  تدحو  ياراد  هک  تسا  يدوجو  نآ  هللا : 
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تسا ءایشا  عیمج  هدجوم  تلع  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا ءایشا  عیمج  عناص  قلاخ و  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا تادوجوم  ءایشا و  لک  یبرم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
تسا للعلا  تلع  يدابملا و  ءدبم  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 

تسا تایاهنلا  هتیاهن  تایاغلا و  تیاغ  هک  تسا  یتاذ  نآ  هللا : 
وه ال وه  هب  ام   ) ینعی اجنیا  رد  تیهام  زا  دارم  تسا و  تیهاـم  اـجنیا  تیئاـم  هتیفیکب  هطاـحالا  هتیئاـم و  كرد  نع  قلخلا  هلا  يذـلا  وه  هللا 

تسا :  دمص  وا  هک  تیهام  نودب  تسا  ضحم  دوجو  هفرص و  تینا  تسا و  طیسب  قح  تاذ  اریز  وه ) ام  باوج  یف  لاقیام 
هدیدرگ و هیلقن  هیلقع و  نیهارب  اب  لیـصفت  هب  دـیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  ینابر ،  دـیحوت  باتک  رد  دـیحوت  ماسقا  تیهولا و  يانعم  نایب 

دش هراشا  هللا )   ) هملک روحم  نآ  تسرهفب  ماقمنیا  رد  تسا و  هدیسر  عبطب  ادخ  فطلب 
( دیوگ يدعس  میکح  )

شتیهلا رب  قفتم  ناهج 
شتییهام هنک  رد  دنام  درخ 

تفاین شلالج  ياروام  رشب 
تفاین شلامج  ياهتنم  رصب 

مهو غرم  هدرپ  شبتاذ  رب  هن 
مهف تسد  دسر  شفصو  لیذ  رد  هن 

دسر شبتاذ  هنک  رد  كاردا  هن 
دسر شبتافص  روغ  هب  ترکف  هن 

دیسر نابحس  هب  تحاصف  رد  ناوت 
دیسر ناحبس  نوچیب  هنک  رد  هن 

دنا هدنار   ( (ص رف هر  نیا  رد  ناصاخ  هک 
دنا هدنام  ورف  کت  زا  یصحا )  ال   ) هب

نتخات ناوت  بکرم  ياج  ره  هن 
نتخادنا دیاب  رپس  یئاج  هک 

تشگ زار  مرحم  یکلاس  رگو 
تشگزاب رد  يو  رب  دندنب  هب 

دنهد رغاس  مزب  نیا  رد  ار  یسک 
دنهد رد  شیشوه  یب  يوراد  هک 

هکلب تسین  یهار  لاعتم  يادـخ  تافـص  تاذ و  هنک  كاردا  هب  اهنت  هن  ار  ماهفالا  يوذ  عیمج  ماـهفا  لوقعلا و  يوذ  عیمج  لوقع  نیارباـنب 
رد دوش  یم  هصـالخ  رارقا  فارتعا و  نیا  دـنرادن و  رگید  يا  هراـچ  دوخ  زجع  هب  فارتـعا  زج  دننادرگرـس و  ناریح و  يداو  نیا  رد  همه 

دوش :  یم  رصتخم  یلامجا و  هراشا  الیذ  نآ  نایب  هب  هک  ربکا : ) هللا   ) رکذ
ربکا : )) هللا   ) يانعم روحم  رصتخم  نایب   : ) ربکا هللا  )

لاعتم و قح  دـیآ  ام  لـقع  رکف و  مهوب و  هچ  ره  اریز  دـیآ  رد  فصوب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  فصوی :  نا  نم  ربکا  ینعی  ربکا  هللا 
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دیآ .  رد  فصوب  دهاوخ  یم  هنوگچ  سپ  تسا  نآ  قوفام  تسا و  نآ  زا  لجا  لالجلاوذ  تاذ 
بلطم  نایب 

طیحم :  یلاعت  قح  میطاحم و  ام  دودحمان :  الع  لج و  قح  میدودحم و  ام  تسا :  یهانتمان  یلاعتقح  میتسه و  یهنتم  ام  هکنیاب  رظن 
تسا :  يرعم  مدع  بوض  تیهام و  زا  تسا و  فرص  دوجو  قح  مدع و  تیهام و  هب  تسا  بوشم  ام  دوجو 

ار دوجولا  فرـص  كاردا  بوشم  دوجو  دودـحمان و  كاردا  دودـحم  یهاـنتمان و  كاردا  یهاـنتم  هک  تسا  رـسیم  نکمم و  هنوگچ  سپ 
ملاوع عیمجب  ار  دوخ  لاصتا  كاردا  ات  مینک و  یمن  یهانتمان  ملاوع  عیمجب  ار  دوخ  لاصتا  كاردا  ام  هکنیا  هب  افاضم  دـیامن  هقح  وه  امک 

كاردا لالجلاوذ  ءایربک  تاذ  تمظع  ام  يارب  هنوگچ  سپ  دومن  میهاوخن  وا  تیلعاف  هبترم  رد  ار  یهولا  تاذ  یئایربک  تمظع و  میئامنن 
هولـصلا و هیلع  قداصلا  انالوم  قیاقح  فشاـک  زا  ماـظن  زجعم  ملک  نیا  و  فصوی )  نم  ربکا   ) ینعی ربکا ) هللا   ) ناـهربلاب سپ  دـش  دـهاوخ 

تسا :  هدومرف  ربکا ) هللا   ) يانعم رد  هک  تسا  مالسلا 
تسا :  هدش  لقن  ترضحنآ  زا  ربکا  هللا  يانعم  رد  باب 45  قودص  دیحوت  باتک  رد  هچنانچ 

 : مالسا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاقف  یش ء  لک  نم  لاقف  یش ء  يا  نم  ربکا  هللا  لاقف  ربکا ،  هللا  هدنع  لجر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
 : ( فصوی نا  نم  ربکا  هللا   ) لق مالسلا  هیلع  لاقف  لوقا :  فیک  لجرلا  لاقف  هتدددح 

مالسا هیلع  ماما  رـضحم  رد  رفنکی  هک  روبزم  باتک  رد  هدش  لقن  تسا  مالـسا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دارم  هک  هللادبع  یبا  ترـضح  زا 
درک يراج  نابز  رب  تسا  ریبکت  هک  ربکا ) هللا   ) هملک

یـش لک  نم   ) درک ضرع  درم  نآ  يرادنپ  یم  رتگرزب  زیچ  هچ  یـش و  مادک  زا  ار  لاعتم  يادخ  ریبکت  نیا  اب  دومرف  لاوس  وا  زا  ترـضح 
یئایربک تاذ  تسا  وت  داقتعا  دروم  هک  تا  هتفگ  نیا  اب  وت  دومرف  ترـضح  مناد :  یم  رتگرزب  زیچ  همه  زا  ءایـشا و  لک  زا  ار  ادـخ  نم  ء )

زا ار  ادـخ  اهنآ  اب  هسیاقملاب  یلو  دـنراد  دوجو  ملاع  رد  یگرزب  تادوجوم  ءایـشا و  ینک  یم  روصت  لایخ و  وت  يدومن  دـیدحت  ار  یهولا 
اریز تسا  كرش  رفک و  عقاو  رد  هکلب  تسا  لطاب  طلغ و  وت  روصت  نیا  هکنیا  لاح  يرادنپ و  یم  رتگرزب  ربکا و  ءایشا  لک  زا  اهنآ و  همه 

ددرگ .  روصت  رتگزرب  ربکا و  ءایشا  نآ  لک  زا  اتکی  يادخ  ات  دنرادن  یلالقتسا  تیمسر و  چیه  تادوجوم  ءایشا و  ادخ  لابق  رد 
حیحـص و يداقتعا  اب  دـیاین و  مزال  تسا  داقتعا  رد  داسف  نیا  شا  همزـال  هک  دـیدحت  اـت  منک  ینعم  ار  ربکا ) هللا   ) هنوکچ سپ  درک  ضرع 

ینعی ربکا  هللا  لق  دومرف  مالسلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  مشاب .  یعقاو  دحوم  هک  میوگب  هچ  مسیانـشب و  ار  ادخ  تسرد 
فیـصوت لباق  یهولا  تاذ  یئایربک  تمظع و  رگید  ترابعب  دیآ  رد  فصوب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادـخ  ینعی  فصوی : )  نا  نم  ربکا  (

تسین : 
هک هدـش  تیاور  قیاقح  فشاـک  قداـص  ماـما  زا  ربکا ) هللا   ) ياـنعم رد  يرگید  ثیدـح  باب 45  قودـص  دـیحوت  باتک  ناـمه  رد  زین  و 

تسا هدش  هداد  نامیا  لها  هب  دیحوت  نافرع و  سرد  نیرتیلاع  هدش و  هتشادرب  تقیقح  قح و  هرهچ  زا  باقن  رتهب  رتحضاو و 
هیلع لاقف  یـش ء ) لک  نم  ربکا  هللا   : ))) تفگ هک  رگید  صخـش  باوج  رد  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قداص  ماما  ینعی  هللادبع  وبا  ترـضح 

فصوی : )  نا  نم  ربکا  هللا   ( ) ع  ) لاقف وه  ام  تلقف  هنم : )  ربکا  هللا  نوکیف  یش  مث  مالسلا 
رد قح و  لایح  یف  يزیچ  اساسا  هک  تسا  نیا  هنم )  ربکا  هللا  نوکیف  یش ء  مث  ناک  و   ) دومرف هک  مالـسلا  هیلع  ماما  ماظن  زجعم  مالک  دافم 

دنراد .  یشال ء )  ) ناونع هللا  يوسام  هچ  تسا  رتگرزب  یش ء  نآ  زا  ادخ  یئوگب  ات  تسین  وا  لابق 
دوجوم دوجو و  لمح  قاقحتـسا  هکلب  دـنرادن  یتیوه  دوخ  زا  دنـضحم و  یـش ء  همه ال  قح  تیوه  لابق  رد  تادوجوم  ءایـشا و  نیارباـنب 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  رضحم  رد  تسا  نآرق  بتمک  هدش  تیبرت  تدحو و  قیحر  تسم  رس  هک  دیبل  هچنانچ  دنتاذلا  لطاب  همه  هچ  دنرادن 
دیدرگ تیب  نیاب  منرتم  ملس  هلآ و  هیلع و 

لطاب هللا  الخ  ام  یش  لک  الا 
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لئاز هتلاحم  لا  میعن  لک  و 
قدصا  ) دومرف دیدرگ و  لصاح  يدـجو  لاح  یتوکلم و  زازتها  تیب  نیا  هدنیارـس  رعاش  دـیبل  هتفگ  زا  ایبنا  متاخ  ترـضح  يارب  هک  دراد 

داد :  رارق  نیرفآ  نیسحت و  دروم  ار  وا  برعلا و  هب  لاق  رعش 
تـسا هدومرف  هک  تسا  نآرق  صن  یحو و  قطنم  درادـن  يدوجو  تلاصا  تیمـسر و  زیچ  چـیه  ادـخ  زج  هک  تقیقح  تیعقاو و  نیا  هشیر 

نآرقلا و ناهربلا و  هوقب  لقف  جـح  هروس  هیا 62  ریبکلا ) یلعلا  وه  هللا  نا  لطابلا و  وه  هنود  نم  هنوعدـی  ام  نا  قحلا و  وه  هللا  ناب  کـلاذ  )
لیطابا :  مادعا و  قالطالا  یلع  هاوس  ام  هتیوه و  الا  هتیوه  ال  نافرعلا - : 

تسا :  هتفگ  يزاریش  يدعس  میکح 
تسین چیپ  رد  چیپ  زج  لقع  هر 
تسین چیه  ادخ  زج  نافراع  رب 

سانش تقیقح  اب  نیا  نتفگ  ناوت 
سایق لها  دنریگ  هدروخ  یلو 

دنتسیچ نیمز  نامسآ و  سپ  هک 
دنتسیک دد  وید و  مدآ و  ینب 

دنمشوه يا  يدیسرپ  هدیدنسپ 
دنسپ دیآ  رگ  تباوج  میوگب 

کلف هوک و  ایرد و  نوماه و  هک 
کلم وید و  داز و  یمدآ  يرپ 

دنرت مک  نازا  دنتسه  هچ  ره  همه 
دنرب یتسه  مان  شا  یتسه  اب  هک 

جوم هب  ایرد  وت  شیپ  تسا  میظع 
جوا هب  نودرگ  دیشروخ  تسا  دنلب 

دنرب یپ  اجک  تروص  لها  یلو 
دنرد یکلم  هب  ینعم  بابرا  هک 

تسین هرذ  هب  تسا  باتفآ  رگ  هک 
تسین هرطق  کی  تسایرد  تفه  رگو 

دشک رب  ملع  تزع  ناطلس  وچ 
دشک رد  ناهج  بیج  هب  رس  ناهج 

ریغ ار  يراید  نیب  تدحو  مشچ  دوش و  هدیـشک  اوسام  مامت  يور  نالطب  طخ  دـیامرف  یلجت  هیراهق  تیدـحا  هب  تزع  ناطلـس  نوچ  ینعی 
دوش مولعم  دنیب و  هن  قح 

وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 
وه الا  هلا  هدحو ال 

هللادمحلا )))  )))
دمح و اریز  دشاب :  یمن  ءانث  راوازـس  شیاتـس و  قیال  دمح و  قحتـسم  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  تسا و  ادخ  صتخم  دمح  ینعی  هللادـمحلا : 
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تسا .  ادخ  زا  همه  لئاضف  تالامک و  لصا  تسا و  تلیضف  لامک و  ءازا  رد  ءانث 
تسوا صتخم  هتلاصالاب  تاذلاب و  همه  اهریغ  هدارا و  تایح و  تردق و  ملع و  زا  يدوجو  تالامک  زین  تسوا و  صتخم  یتاذ  دوجو  هچ 
ترـضح غورف  زا  يا  هباس  لظ و  لامک و  زا  يا  هحـشر  ینابر و  لاـمج  هعـشعش  زا  يوترپ  تسا  ءاوساـم  رد  هک  یتلیـضف  لاـمک و  ره  و  : 

قحتسم هک  تسا  تهج  نیا  زا  سپ  دنشاب  انث  دمح و  راوازس  ات  دنرادن  یتلیضف  لامک و  چیه  دوخ  زا  تادوجوم  ءایشا و  تسا و  یناحبس 
مال فلا و  تسا و  صاصتخا  مال  هللا )   ) مال هک  هللادـمحلا )   ) دومرف اذـل  تسا و  یهولا  يدمـص  لامکلا  لـک  تاذ  ارـصحنم  ءاـنث  دـمح و 

تاذلاب و قلطم  لماک  اریز  تسا  ادخ  صتخم  دمح  تعیبط  یعی  میریگب  یسنج  رگا  دمحلا و  لک  ینعی  مینادب  یقارفتـسا  رگا  ار  دمحلا ) )
تسا :  ادخ  هتلاصالاب 

صئاقن عیمج  زا  هزنم  ياربم و  هک  يدوجوم  اریز  تسا  ادخ  صتخم  دمح  زین  دـشاب  صقن  زا  تئارب  تهج  هب  میظعت  ءانث و  دـمح و  رگا  و 
تسا و يرعم  تملظ  اب  بوش  زا  تسا و  فرـص  رون  تسا و  يربم  مدـع  اب  طلخ  زا  تسا و  ضحم  دوجو  هک  تسا  ادـخ  ارـصحنم  دـشاب 

اریز دـشابن  یـصقن  یتملظ و  یمدـع و  چـیه  هب  بوشم  هک  دـشاب  یمن  بویع  صقاون و  لـک  زا  هزنم  يربم و  ادـخ  زا  ریغ  يدوجوم  چـیه 
دوجولا نکمم  ـالا  تشاد و  دـهاوخن  ریغب  قلعت  ناـکما و  صقن  زا  تئارب  یلو  دـشاب  هتـشاد  صقن  ره  زا  تئارب  اـضرف  رگا  دوجولا  نکمم 

تسا .  تفرص  رقف  دوجولا  نکمم  هکنآ  لاح  دوب و  دهاوخن  تاذلاب 
اهیا ای   : ) سب تسا و  یهولا  يدمـص  ياتکی  تاذ  مه  تهج  نیا  زا  میظعت  انث و  راوازـس  دـمح و  ققحتـسم  هک  تسا  نهربم  تباث و  سپ 

رطاف :  هروس  هیآ 16  دیمحلا ) ینغلا  وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا 
تیدماح روط  نیمه  ءانثلا ) بقاوع  عجری  هیلا   ) ثیدحلا یف  امک  تسوا  هب  دـئاع  تسا و  ادـخ  صتخم  اهانث  اهتیدومحم و  هکیروطنامه  و 

نوچ تسوا  هوق  لوحب و  هکنیا  اـمک  تسوا   ( (ص وـصخم تسا و  وا  هب  دـئاع  تسا و  ادـخ  شعجرم  زین  يدوـمحم  ره  يارب  يدـماح  ره 
یلع تاـکرب  تاـضویف و  تـالامک و  لـک  هدنـشخب  معن و  لـک  بهاو  یقیقح و  معنم  تسا و  وـسا  نآ  زا  تمعن  تـسوا و  شخب  یتـسه 

تسین یسک  ادخ  زج  هتقیقحلاب  رکش  دمح و  قحتسم  زین  دشاب  تمعن  ربارب  رد  رکـش  دمح و  هک  مه  ظاحل  نیا  زا  سپ  تسا :  وا  قالطالا 
اریز ضرغ  ضوع و  تهجب  هب  تسا  تیاـنع  ضیف و  لـیبس  رب  وا  شـشخب  دوج و  هک  قلطم  داوـج  تسا  وا  ماـعنالاب و  درفتم  تسه  وا  هچ 

تسین :  تاذ  رب  دئاز  ضرغ  ار  قلطم  لماک 
 ( یهتنی کیلا  یغبنی و  کل  هل و  دافن  هل و ال  عاطقنا  ادبا ال  ادمرـس  دمحلا  کل  مهللا   ) میناوخ یم  اعد  رد  و  هیلا :  هنم و  لک هللا و  دمحلاف 

هیلع :  هللا  هتمحر  یمق  سابع  خیش  جاح  نانجلا  حیتافم  رد  تارشع  يداع  زا  : 
 ( یناحبسلا هرس  هللا  سدق  يراوزبسلا  يداهالم  جاحلا  هلاتملا  میکحلل  ) 

تدب دماح  يا  نم  دماحم 
تبث دومحم  يال  اهرهاظ 

لئآ هیلا  هتقیقحلا  یقف 
لئاضف لضاوف  ذا هللا 

هب  ( (ص وصخم دمحلا  لک  دمحلاف 
هلوحب هتیدماح  لک  لب 

دماحلا کل  لقعلا  بهاو  ای 
دصاقملا یهتنا  کبانج  یلا 

یش ء لک  رانتسا  ههجو  رونب 
یف ء هراوس  نهجو  رون  دنع  و 
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هرون طرفل  یفتخا  وه  نم  ای 
هروهظ یف  نطابلا  رهاظلا 

لیق :  ام  معنل  و 
یتساتمه یب  هک  یتاذ  دزس  ار  دح  یب  دمح 

یتسایشا قلاخ  مه  یتسرپاتکی  دحاو و 
اوسام ردنا  دوبن  یئاوسام  تقیقح  رد 

یتسادیپ ههجو  الا  کلاه  یش ء  لک 
یش ء لک  نع  جراخ  یش ء  لک  یف  لخاد 

یتسادیپان ادیپ و  مه  شیوخ  روهظ  زو 
تسا دحاو  دوجو  زا  بتارم  اراد و  تسوا 

یتسالعا لفسا و  رگار  تادوجوم  لک 
نیقی دوبن  دحتم  لظ  يذ  لظ و  سکاع و  سکع و 

یتساتکی شوترپ  سمش و  هک  نتفگ  ناوت  یک 
ءوض تسا و  سمش  تبسن  نکمم  هب  بجاو  تبسن 

یتسانب تبسن  انب و  دننام  هب  ین 
تسا بجاو  زا  ریغ  هچرگ  شتافص  اب  نکمم  تاذ 

یتسایرد حشر  ین  یش  یف و  لیبق  زا 
تسیت رثک  ردنا  تدحو  تسا و  تدحو  ردنا  ترثک 

یتسادیپ نیردنا  نآ  دوب و  ناهنپ  نآ  رد  نیا 
يرب یناث  زا  لوا  قلخ و  قلخ  تسا و  قح  قح 

یتساناد ره  دزن  يرعم  لوا  زا  یناث 
تسا نکمم  بجاو  تسین  دیا  هچره  مهوت  رد 

یتساوعد نیا  رب  دهاش  اومت ) زیم  ام  لک  ) 
یف مکماهواب  هومت  زیم  ام  لک  تسا (  هدومرف  هک  دـشاب  یم  مالـسا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  ماظن  زجعم  مـالک  زا  تسا  ذـختم  ریخا  تیب 

مکیلا : )  دودرم  مکلثم  عونصم  مکل  قولخم  وهف  هیناعم  قدا 
تسا انف  ياریذپ  یشیدنا  هچ  ره  )

تسا : )  ادخ  وا  دیان  مهو  ردنا  هکنآ 
 ((( هللا هناحبس  )))

ناطلـس نینم و  ؤـملا  ریما  ترـضح  زا  هک  تسا  هدـش  لـقن  نینچ  هللا )  ناحبـس   ) ینعم رد  باب 44  رد  قودـص  دـیحوت  فیرـش  باتک  رد 
هیلع لاق  هللا )  ناحبس  ریسفت  ام   ) نسحلاابا اب  دش  لاوئس  مالسلا  هولـصلا و  هیلع  بلاطیبا  یب  یلع  یلاوملا  یلوم  نیدحوملا  سیئر  نیفراعلا 
هیلع یلع  مظعا  هللا  یلو  زا  کلم :  لک  هیلع  یلص  دبعلا  اهلاق  اذاف  كرشم  لک  هیف  لاق  امع  ههیزنت  لجوزع و  هللا  لالج  میظعت  وه   ) مالسلا

لاعتم دنوادخ  تاذ  هیزنت  میظعت و  ماقم  رد  هللا )  ناحبـس   ) دومرف لالجلاوذ  یلو  دیدرگ  لاوئـس  هللا )  ناحبـس   ) ریـسفت ینعم و  زا  مالـسلا 
هدنب دبع و  نآ  رب  ناگتشرف  همه  کئالم و  لک  دزاس  يراج  نابز  رب  هللا  ناحبس  دوش و  هملک  نیا  هب  لئاق  دبع  هاگره  دوش و  یم  لامعتسا 
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دنتسرف :  تاولص  ادخ 
فشاک قداص  ماما  ترضح  زا  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  یقیللاوج  ماشه  زا  رگید  ثیدح  باب 44  نیمه  رد  دیحوت  باتک  نامه  رد  زین  و 
تلالد هللا )  ناحبـس   ) دومرف ترـضح  نآ  زا  دوش  یم  دصق  هچ  هللا )  ناحبـس   ) لجوزع يادـخ  لوق  زا  مدرک  لاوئـس  مالـسلا  هیلع  قیاقح 

صقن :  بیع و  ره  زا  تسا  يربم  هزنم و  لاعتم  يادخ  هک  ادخ  هیزنت  رب  دراد 
نتفگ دعب  ربکا و  هللا )   ) نتفگ لوا  نآ  نتفگ  بیترت  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حـیبست  رد  روهـشم  تئارق  رب  انب  دـنامن  هتفگان 

تسا .  هللا )  ناحبس   ) رکذ سپس  و  هللادمحلا )  )
رکذ و ادابم  هک  یهولا  هاگـشیپ  راـگدرورپ و  دزن  رد  تسا  هدـنب  راذـتعا  راـکذا  نیا  رخآ  رد  هللا )  ناحبـس   ) نتفگ دـیاش  دـیوگ  هدـنراگن 
هک یماهوا  تارطخ  ای  صقاون و  نآ  نتفگ  زا  ار  قح  دنک  یم  هیزنت  هللا )  ناحبس   ) نتفگب اذل  انعم  ای  اظفل  دشاب  هتـشاد  یـصقاون  وا  حیبست 

صقاون :  عیمج  بلس  زا  تسترابع  عقاو  رد  حیبست  هچ  دوش  یم  وا  ضراع  دمح  ای  ریبکت  يانثا  رد 
ربدم ینمیهم و  ایادخ  راب 

يربم یهزنم و  یبیع  همه  زو 
نتفگ وت  دمح  قح  میناوتن  ام 

الاب ملاع  نایبورک  همه  اب 
زا کلالجب )  قلی  امک  کئانث  غولب  نع  نسلالا  ترـصق  یهلا   ) هتاجانم یف  نیـسحلا  نب  یلع  انالوم  نیدباعلا  نیز  نیدـجاسلا و  دیـس  لاق 

دیوگ یئانس  میکح  یمق  حیتافم 
یئادخ یکاپ و  وت  هک  میوگ  وت  رکذ  اکلم 

یئامنهار مئوت  هک  هار  نامه  هب  زج  مورن 
میوپ وت  ضیف  زا  همه  میوج  وت  هاگرد  همه 

یئازس دیحوتب  هک  میوگ  وت  دیحوت  همه 
یمیرک وت  یمیظع  وت  یمیکح  وت  یمیحر  وت 

یئانث راوازس  وت  یلضف  هدنیامن  وت 
یجنگن مهف  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن 

یئاین مهو  رد  وت  هک  نتسج  وت  هبش  ناوتن 
دیوگ وت  دیحوت  همه  یئانس  نادند  بل و 

یئاهر يور  شدوب  حزود  شتآ  زا  رگم 
هفلومل

ششخب تمحر و  تتفص  شیاتس  راوازس  وت 
یناهج دنوادخ  وت  ملاع  همه  یبرم  وت 

تمکح همه  یملح  همه  تردق  همه  یملع  همه 
یئاهب يرون و  همه  یلامک  یضیف و  همه 
يریزو رای  زا  ینغ  وت  يدمص  وت  يدحا 

یئاقب هب  درفتم  يریظن  هبش و  زا  يرب 
میوگ وت  دیمحت  همه  میوگ  وت  ریبکت  همه 
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یئازس دیمحت  هب  هک  میوگ  وت  حیبست  همه 

مود تمسق 

تسا .  هدش  هدیمان  رکذلا  قباس  ددعب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطافف  نتفگ  حیبست  هللادمحلا : )   ) نتفگ دیمحت  ربکا : ) هللا   ) نتفگ ریبکت 
نآ هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هیطع  عـقاو  رد  تسا و  ارهز  همطاـف  شرتخدـب  راوـگرزب  ردـپ  هیحاـن  زا  راـکذا  نیا  میلعت 

یفطـصم دـمحم  ترـضح  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  راـگدای  هک  حـیبست  نیا  رب  ار  تما  تموادـم  تسا  ترـضح 
دراو مالسلا  مهیلع  تمکح  نداعم  تمصع و  ماقم  زا  هرداص  رابخا  رد  نآ  يارب  رایسب  باوث  تلیضف و  تسا  انثلا  هتیحتلا و  فالآ  امهیلع 

دوش :  یم  هراشا  الامجا  نآ  زا  همش  هب  هک  تسا 
اهیلع  هللا  تاولص  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  تلیضف  نایب 

رهگالاو رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حیبست  تلیـضف  هب  تبـسن  تمکح  نداعم  تمـصع و  ماقم  زا  هرداص  هربتعم  ثیداحا 
تسا :  رایسب  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ترضح  ربمغیپ 

رابر رد  راکذا  نیا  ردـق  نآ  تلیـضف  نتـسناد  اب  هک  دـشاب  اکربت  انمیت و  رـصتخم  ثیدـح  دـنچ  رکذـب  مینک  یم  ءافتکا  ماقم  نیا  رد  اـم  و 
هب هدرک و  دای  رایسب  ار  ادخ  هلیسو  نیدب  دشاب و  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  زامن  ره  زا  دعب  نآ  تموادم  بجوم  راوگرزب  ربمغیپ  رتخد  راگدای 
 ( ع  ) ارهزلا همطاف  هتنبل   ( ص  ) هللا لوسر  لاق  لوا :  ثیدح  تسا  هلمج  نآ  زا  و  میشاب :  هدومن  لمع  اریثک ) ارکذ  هللا  رکذا و  و   ) همیرک هیآ 

نیثالث اثالث و  هللا  نیدـمحتت  اتریبکت و  نیثالث  اعبرا و  هالـص  لک  دـعب  هللا  نیربکت  هیف  امب  ایندـلا  نم  کل  ریخ  وه  ام  کـیطعا  هتمطاـف  اـی 
اهیف ام  ایندـلا و  نم  تدرا و  يذـلا  نم  کل  ریخ  کلاذ  هللا و  الا  هللااب  کلاذ  نیمتحتت  مث  اتحیبست  نیثالث  اـثالث و  هللا  نیحبـست  اتدـیمحت و 

راحبلا ج 85 اهیلا :  تبسن  هاولص و  لک  دعب  حیبستلا  اذه  اهیلع  هللا  تاولص  تمزلف 
مالسلااهیلع همطاف  ترضح  شرتخدب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دومرف 

زامن ره  زا  دـعب  نتفگ  زا  ترابع  زیچ  نآ  تسا و  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  تسا  رتهب  زیچ  نآ  هک  يزیچ  ار  وت  منک  یم  اـطع  نم  همطاـف  يا 
رکذـب ارنآ  نک  متخ  و  هللا )  ناحبـس   ) حـیبست هبترم  هس  ویـس  و  هللادـمحلا )   ) دـیمحت هبترم  هس  یـس و  و  ربکا ) هللا   ) ریبکت هبترم  راچ  یس و 
تـسا نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  تسا  رتهب  زین  نآ و  لوصوب  يراد  هدارا  هچنآ  زا  وت  يارب  زا  تسا  رتهب  حـیبست  نیا  و  هللا )  ـالا  هلا  ـال   ) لـیلهت

هدش هداد  تبسن  ترضح  نآب  حیبست  نیا  اذل  دومرف  راکذا  نیاب  تموادم  راوگرزب  ردپ  روتسد  قبط  اهیلع  هللا  تاولص  همطاف  ترضح  سپ 
هبطاقب زامن  ره  زا  دعب  ار  رابر  رد  راکذا  نیا  نتفگ  تموادم  قیفوت  دنوادخ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهزلا  حیبست  هب  هدـش  روهـشم  هچنانچ  تسا : 

دیامرف .  اطع  قالطالا  یلع  نیموم  نیملسم و 
رد ارنآ  یلاعت  هللا  ناوضر  یمق  ثدحم  هک  تسا  هینارون  ثیداحا  انامه  هدش  لقن  ارهزلا ع  حـیبست  تلیـضف  رد  هک  یثیداحا  هلمج  زا  زین  و 

تسا .  هدروآ  حیتافم 
تـسا هدشن  هدرک  تدابع  تسا  هدومرف  هک  هدش  تیاور  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  نیرخآ  نیلوا و  مولع  رقاب  دـمحم  ماما  انالوم  مجنپ  ماما  زا 

ترـضح دوب  یم  رتهب  يزیچ  رگا  دـشاب و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  حـیبست  زا  رتهب  لضفا و  هک  يزیچ  هب  یهولا  سدـقا  تاذ 
دومرف :  یم  اطع  مالسلااهیلع  همطاف  شیمارگ  رتخدب  ارنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

دنک رافغتـسا  نآ  زا  دـعب  دـیوگب و  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  حـیبست  هک  ره  هک  تسا  يورم  ترـضحنآ  ربتعم  دنـسب  زین  و 
زین دنادرگ و  یم  دونـشوخ  ار  ادخ  دنک و  یم  رود  ار  ناطیـش  رازه و  لمع  نازیم  رد  تسادص و  نابز  رب  نآ  دزرمایب و  ار  وا  رافغ  يادـخ 

ترضح حیبست  زامن  زا  دعب  هک  ره  هک  تسا  لوقنم  هیلع  همالس  هللا و  تاولص  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  زا  حیحـص  ياهدنـسب 
ددرگ .  بجاو  وا  رب  تشهب  دوش و  هدیزرمآ  دنادرگب  زامن  تئیه  زلا  ار  اهاپ  هکنآ  زا  شیپ  دیوگب  ار  مالسلااهیلع  همطاف 
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ندناوخ زامن  ره  زا  دعب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  حیبست  تسا  هدومرف  هک  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  رگید  رتعم  قیدـح  رد  و 
مینک یم  رما  اـم  هدوـمرف  هک  تسا  لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و  يزور :  ره  رد  دراذـگن  زاـمن  تعکر  رازه  هکنآ  زا  نـم  دزن  تـسا  رتـهب 

تمواد هک  ره  هک  نکم  كرت  ارنآ  سپ  زامن  هب  هب  ار  ناشیا  مینک  یم  رما  هچنانچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  هب  ار  دوخ  ناکدوک 
دوش .  یمن  تخبدب  یقش و  ننآ  رب  دیامن 

درک :  ناوت  داریا  هرصتخم  هلاسر  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  هدایز   ( ع  ) ارهزلا حیبست  تلیضف  رد  ثیداحا  يراب 
دیوگب هللا )  ناحبس   ) هبترم هیس  ویس  و  هللادمحلا )   ) هبترم هس  یس و  و  ربکا ) هللا   ) هبترم راهچ  یس و  هک  تسا  نآ  رهـشا  ربانب  نآ  تیفیک  و 

نآ هب  یهگآ  ار  یسک  ره  هک  تسا  هتهفن  يرارـسا  تاحیبست  راکذا و  رد  هچ  دومن  دایز  مک و  ارنآ  دیابن  تسا و  دص  نآ  ددع  اعومجم  و 
نآ دادعت  رد  رگا  هک  اصوصخم  مینام :  یم  رود  هبولطم  هجیتن  زا  اریز  مئیامن :  ارچ  نوچ و  میـشاب و  دـبعتم  نادـب  ام  هک  هب  نامه  تسین و 
هب ات  دیرادرب  مدق  دص  دیاب  امش  هدش و  ناهنپ  تسا  یجنگ  مدق  دص  رس  دنیوگب  امب  رگا  الثم  دشاب  هدش  رداص  موصعم  ناسل  زا  يروتسد 

راکذا رد  سپ  میـسر  یمن  جنگب  تروص  نیا  ریغ  رد  هچ  میرادرب  لابند  ای  ولج و  مدق  کی  میناوت  یمن  ام  تسا  یهیدـب  دیـسرب  جـنگ  نآ 
میئامن :  لمع  دیاب  هدش  هداد  روتسد  هچ  رهب  نآ  دادعت  هدراو و 

تموادم اصوصصخم  دیامرف  تمحرم  اطع و  ناتـسرپادخ  هفاک  امب و  ار  تاحیبست  تادیمحت و  تاریبکت و  زا  یهلا  راکذا  قیفوت  دنوادخ 
تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  راگدای  یئاطعا و  هک  ار  اهیلع  هللا  مالـس  رهز  ترـضح  حیبست  رب 
هیدـه هیطع و  نیرتهب  اذـل  تایدامب  هن  تسا  تایونعمب  ناشهجوت  لیلج  نادـناخ  نیا  هکنیا  هب  رظن  و   ( ع  ) ارهزلا همطاف  شرهگالاو  رتخدـب 

کلم و ملاع  مامت  زا  رتالاب  نآ  شزرا  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  هک  دشاب  یم  هیهلا  تبهوم  هیطع و  نیا  همطاف  شرتخدـب  مرکا  مرکا  ربمغیپ 
مـسق ادـخب  هن  تسه  لاعتم  يادـخ  لامک  ریبکت  لامج و  دـیمحت  لالج و  حـیبست  رکذ  زا  رتسیفن  رتالاب و  رتهب و  يزیچ  ایآ  تسا  توکلم 

رکذ یحور و  يونعم و  تاذل  ذلا  تسین :  وا  حیبست  رکذ  ادخب و  تفرعم  ادخ و  تبحم  نامیا و  زا  رت  تلیضف  اب  رتهب و  ناسنا  يارب  يزیچ 
تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  نوینابر  هوسا  نویهلا و  تنیز  تاجانم  رد  تسا و  هللا 

هللا رکذا و  اونآ  نیذلا  اهیا  ای  قحلا :  کلوق  تلق و و  تنا  یهلا  کتعاط  ریغب  لغـش  لک  نم  كرکذ و  ریغب  هذـل  لک  نم  كرفغتـسا  یهلا 
 ( یمق ثدحم  نانجلا  حیتافم  الیصا ( ) هرکب و  هوحبس  و   ) اریثک ارکذ 

دیوگ :  یناشاک  ضیف  نسحمالم  ینابر  همالع 
هللارفغتسا رای  رکذ  زا  زجب 

هللا رفغتسا  راعتسم  دوب  ز 
دوبن تسود  رکذب  وت  ناک  نابز 

هللا رفغتسا  رذحلا  شرش  ز 
دیوگ :  يا  هشمق  یهلا  میکح  ماقم  یلاع  داتسا 

هبوت رای  يا  تخر  قشع  زج  هچ  ره  زا 
هبوت رادلد  يا  ترکذ  زج  نخس  ره  زو 

تلاصو هار  رد  میشوک  دوب  ناج  ات 
هبوت رادید  تذل  زا  ریغ  هچ  ره  زک 
میدرگن رب  هر  زا  یئوگ  ینارت  نل  دص 
هبوت راک  ره  زا  رگید  تلاصو  ام و 

لگ لبنس و  رب  رظن  زا  ملاع  غاب  رد 
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هبوت راسخر  لگ  يوم  لبنس  رای  اب 
تسا دوجو  ناتسلگ  راخ  ام  یتسه 

هبوت راخ  زا  نیرفآ  لگ  يا  تیور  اب 
میدید رازلگ  نیا  رد  تنسح  هولج  ات 
هبوت راد  نیا  لگ  راخ و  زا  میدرک 

هللا رفغتسا  تخر  رب  زج  رظن  ره  زا 
هبوت راب  دص  تتعاط  زج  لمع  ره  زو 

صالخا میلست و  ادخ  اب  ناسحا  قلخ  اب 
هبوت رادرک  ره  یتشذگب ز  ود  ره  نیز 

یهلا نوچ  یهانگ  ره  زا  یقشاع  زج 
هبوت رافغ  يا  تهاگرد  رب  میدرک 

باوخ )  زا  لبق   ( ع  ) ارهز همطاف  شرتخدب   ( ص  ) ایبنا متاخ  روتسد  )
یمانت همطاف ال  ای  لاقف  مونلل  یـشارف  تشرتفا  دق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لخد  تلاق :  اهیلع  هللا  تاولـص  ارهزلا  همطاف  نع 

ذخا اذه و  لاق  ترمتعا :  تبجح و  کسفن و  نع  نینموملا  تیضرا  کئاعفـش و  ءایبنالا  تلعج  نآرقلا و  تمتخ  هتعبرا :  تلمع  دق  الا و 
تءارق اذا  لاق  هیلع و  هللا  یلص  مسبتف  لاحلا  اذه  یف  اهیلع  ردقا  هتعبراب ال  ترما  هللا  لوسر  ای  تلق  هتالـص :  متا  یتح  تربصف  هالـصلا  یف 

ترفغتـسا اذا  هتمایقلا و  موی  کناعفـش  انک  یلبق  ءاـیبنالا  یلع  یلع و  تیلـص  اذا  نآرقلا و  تمتخ  کـناکف  تارم  ثـالث  دـحا  هللا  وه  لـق 
راکذالا : ) هصالخ   ) زا ترمتعا :  تججح و  دقف  ربکا  الا هللا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  تلق  اذا  کنع و  مهلک  اوضر  نینموملل 

مباوخ رتسب  هکیماگنه  هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  تافص  یتوهال  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  زا  ات  ینارون  فیرش  ثیدح  نیا 
همطاف يا  دومرف  روتسد  نم  هب  نینچ  سپـس  هدش و  دراو  نم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  مدوب  هدرتسگ  ار 
هکنیا مود  یئامن  متخ  نآرق  هرودکی  هکنیا  تسخن  یهدب  ماجنا  ار  لمع  راهچ  نیا  هکنیا  رگم  راذگم  باوخ  رتسب  هب  رس  مرهگ  الاو  رتخد 
ماجنا هرمع  جح و  کی  هکنیا  مراهچ  يزاس  دونشوخ  یضار و  دوخ  زا  نامیا  لها  هکنسا  موس  یهدب  رارق  دوخ  عیفـش  ار  ناربمغیپ  ءایبنا و 

یهدب : 
رـسیم میارب  هنوگچ  هک  رکف  لاح  رد  نم  دـیدرگ  لوغـشم  زامنب  دومرف و  رما  داد و  روتـسد  نمب  ار  هناگراهچ  لاـمعا  نیا  مراوگرزب  ردـپ 
مامتا هب  ار  شزاـمن  مراوگرزب  ردـپ  اـت  مدومن  لـمات  ربص و  سپ  تسا  یلکـشم  رایـسب  راـک  هکنیا  اـب  منک  ارجا  ار  مردـپ  ناـمرف  نیا  تسا 

مک تقو  نیا  اب  نم  دیآ و  یم  راوشد  مرظن  رد  نآ  ماجنا  هک  دیداد  نم  هب  يروتـسد  نینچ  امـش  هللا  لوسر  ای  مدرک  ضرع  هاگنآ  دـیناسر 
مرادن :  امش  روتسد  دروم  لمع  راهچ  نیا  ماجنا  ناوت  تردق و 

تئآرق هبترم  هس  ار  دـحا ))) هللا  وه  لق   ))) هکرابم هروس  رگا  وت  دومرف  نینچ  نمب  هاگنآ  دـیدنخ و  دـمرف و  مسبت  مردـپ  لاح  نیا  رد  سپ 
يربک تمایق  زور  رد  ام  یتسرفب  تاولـص  نم  زا  لبق  ناربمغیپ  رب  نم و  رب  رگا  يا و  هداد  ماجنا  نآرق  متخ  کی  هک  تسا  نیا  لثم  یئاـمن 

دنهاوخ دنـسرخ  دنمتیاضر و  وت  زا  نانآ  همه  یئامنب  راگدرورپ  زا  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  نامیا  لها  يارب  رگا  میتسه و  وت  اعفـش  همه 
هک تسا  نیا  لثم  ربکا  هلا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا ال  هللا و  ناحبـس   ) یئوگب يزاس و  يراج  دوخ  نابز  رب  ار  رابر  رد  راـکذا  نیا  رگا  دـش و 

يا :  هداد  ماجنا  ار  هرمع  جح و  لمع 
شیمارگ رتخدـب  ءانثلاو  هتیحتلا  فالآ  هیلع  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  یئاـهبنارگ  سیفن و  ورتسد  هچ  قحلا  دـیوگ  فلوم 

رد رایسب  شاداپ  باوث و  ردقنیا  اما  یناسیا  لهـس و  نیاب  لمع  راهچ  تسا :  هدومرف  تمحرم  اطع و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 
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دوش :  یم  اطع  نآ  هدنهد  ماجنا  هب  روظنم و  روتسد  نیا  لابق 
ربارب دیحوت  هروس  هبترم  هس  تئارق  ارچ  دیمهف  دیاب  تسناد و  دیاب  سپ  هناگ  راهچ  لامعا  نیا  ياوتحم  تیمها  تهج  زا  رگم  تسین  نیا  و 

تفرعم نافرع و  سرد  نیرتیلاع  يوتحم  هکرابم  هروس  نیا  تسا و  فراـعملا  یلعا  هللا  هتفرعم  هک  تسین  ههبـش  تسا  نآرق  متخ  هرودـکی 
صاصتخا تسا و  دیحوت  هبترم  یلعا  يوتحم  هک  تسا  هکرابم  هروس  نیا  تسا و  ادـخ  لماک  همانـسانش  هچ  تسا  یلاعت  قح  نتخانـش  رد 

یلاع تما  صتخم  و  ءانثلا :  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطصم  دمحم  ترضح  ءایفصا  رورس  ایبنا و  متاخ  ییاهن  یلاع و  هاگـشنادب  دراد 
هبترم هکنآ  یکی  تهج  ودب  دنیامن  توعد  دیحوت  زا  هیلاع  هبترم  نیاب  دنا  هتسناوتن  هفلاس  لسر  ایبنا و  زا  کی  چیه  تسا :  ترضحنآ  هبتر 
هبترم ماـقم و  نآ  رد  فـقاو  هک  تسا  یفقوـم  هبترم و  ماـقم و  ار  يربـمغیپ  ره  هچ  تسا  هدوـبن  یلعا  قـفا  رد  توـعد  نـیا  یـضتقم  ناـنآ 
تهج دـیامن و  زواـجت  دوخ  صاـخ  ناـفرع  فقوم  نطوم و  زا  قلخب  توعد  ماـقم  رد  دـناوت  یمن  هک  يروطب  تسا  دوخ  هب   ( (ص وـصخم

دنا هتشادن  دیحوت  رد  ار  هیلاع  هبترم  نیا  مهف  كاردا و  تیلباق  دادعتسا و  ناشیا  مما  ماوقا و  هکنآ 
ار تیدمص  تیدحا و  ماقم  تیرهظم  هک  تسا  هبترم  نیا  دجاو  تبترم  یمتخ  ترضح  هچ  هدوب  توعد  تیا  یضتقم  تیمتاخ  هبترم  یلو 

اناـمه هتکن  نیا  دـیوم  تسا و  هدومن  دوخ  ناـفرع  نطوم  فقومب و  توـعد  اذـل  تسا  ترـضح  نآ  صتخم  هبترم  ماـقم و  نیا  تساراد و 
رخآ یف  نوکی  هنا  ملع  لجوزع  هللا  وه  لق  هللا  نا   ) مالسلا هیلع  داجسلا  لاق  تسا  نویهلا  تنیز  نیدباعلا  نیز  داجس  ماما  ماظن  زجعم  مالک 
کلذ ئارو  مار  نمف  رودـصلا ) تاذـب  میلع  وه  و   ) هلوق یلا  دـیدحلا  هروس  نم  تایالا  دـحا و  هللا  وه  لق  هللا  لزناف  نوقمعتم  ماوقا  نامزلا 
نامزلا رخآ  رد  هک  تسناد  یم  لزا  رد  لاعتم  يادـخ  تاذ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  مالک  دافم  یفاک :  لوصا  کـله :  دـقف 

نیدب دـنیآ  یم  دوجوب  دنتـسه  هینآرق  تایآ  هینابر و  قیاقح  هیهلا و  فراعم  مهف  رد  قیمع  قیقد و  رکف  ياراد  هک  رکفتم  قمعتم و  یماوقا 
یـسانشادخ و يارب  اریز  تسا  كاله  دـیوج  نیا  زا  ریغ  سک  ره  دومرف و  لزاـن  ار  دـیدح  هروس  لوا  تاـیآ  و  دـحا ) هللا  وه  لـق   ) تهج

نآ رب  دـیاب  سپ  تسا  دـیدح  هروس  لوا  تاکرابم  تایآ  دـیحوت و  هروس  ياوتحم  یقیقح  نازیم  یعقاو و  نافرع  كالم  یلاعتقح  دـیحوت 
زیهرپ دهد  یم  قوس  دیحوت  میقتسم  ریغ  طارـص  تکاله و  تلالـضب و  ار  یمدآ  تسا و  نآ  فلاخم  هک  يراکفا  لاوقا و  زا  درک و  هیکت 

هک دـیحوت  هروـس  ياوـتحم  تیمها  رد  سب  لـیطابا و  هیبـشت و  لـیطعت و  تکرـش و  رفک و  رگم  تـسین  دـیحوت  کلـسم  ءارو  اریز  دوـمن 
یناتا يذلا  یملعل  تدجو  ول   ) تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  تماما  تیالو و  جرب  رین  نیمجنپ  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکـش  رقاب  ترـضح 

قودص :  دیحوت  دمصلا : ) نم  عیارشلا  نیدلا و  نامیالا و  مالسالا و  دیحوتلا و  ترشنل  هتلمح  لجوزع  هللا 
هنیآ ره  دنـشاب  هتـشاد  ارنآ  مهف  ناوت  یم  هک  ار  ینالماح  هدومرف  هضافا  اطع و  نمب  لجوزع  يادـخ  هک  یملع  يارب  زا  مبایب  نم  رگا  ینعی 

نیبنلا ملع  رقاب  ماما  ماظن  زجعم  مالک  زا  مهد  یم  رشن  دمـصلا )  ) هکرابم هملک  زا  ار  عیارـش  نید و  نامیا و  مالـسا و  دیحوت و  قیاقح  مامت 
تسا :  یهولا  يدمص  ماقم  هیهلا  قیاقح  مامت  نزخم  هک  ددرگ  یم  دافتسم  نینچ 

 ( هفلومل )
نیمجنپ ماما  نآرق  اب  تفگ 

نیرخآ نیلوا و  مولع  هدنفاکش  نآ 
ناهج ردنا  یلماح  مبایبرگ 

نامز رد  کنیا  شیوخ  ملع  لمح  رهب 
نیرخآ نیلوا و  مولع  رشن  مهد  یم 
نید ملع  عیارش  هلمج  دمص  زا 
دیلک نیز  متسدب  یحاتفم  داد 

دیما مراد  هیتآ  رد  نآ  حرش 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 973 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ زا  دشاب  قیفوت  ارم  رگ 
ادخ فطل  دوش  ملاح  لماش 

دبا ات  نم  دمصلا  نوئش 
ددم مریگ  دمص  زا  میوگب  رگ 

تسا نم  رای  دمص  رای  نآ  فطل 
تسا نم  راک  دمص  درف  نآ  رکذ 

نوئـش یناعم و  زا  یخرب  هب  نآ  ملهچ  قارـشا  نمـض  هک  یناـبر )  دـیحوت   ) ماـنب تسیا  هلاـسر  دـیحوت  هکراـبم  هروس  ریـسفت  روحم  ار  اـم 
هیتآ رد  نآ  رگید  ياهـشخب  تسا  دـیما  تسا و  هدیـسر  پاچ  هب  باـتک  نیا  لوا  شخب  هللادـمحب  میئا و  هدومن  یلاـمجا  هراـشا  تیدـمص 

هللا :  ءاشنا  دریگ  رارق  هینابر  فراعم  نآرق و  قیاقح  قشع  نادنم و  هقالع  سرتسد  رد  دسرب و  عبطب  یکیدزن 
يدئاوف رامش و  یب  تلیضف  رایسب و  تیمها  زئاح  دشاب  یم  شرتخدب  مرکا  ربمغیپ  روتسد  دروم  هک  باوخ  زا  لبق  تاولص  نداتـسرف  زین  و 

هنرگو دنا  هدیدرگ  تمـسق  نیمه  رکذـتم  طقف  تبترم  یمتخ  ترـضح  تسا و  تمایق  رد  تعافـش  عوضوم  دـئاوف  نآ  هلمج  زا  هک  تسا 
تمصع ماقم  زا  هرداص  رابخا  زا  دافتسم  قباطم 

تسا ریبکت  لیلهت و  دیمحت و  حیبست و  اب  لداعم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
دشاب یم  اعد  تباجتسا  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

تسا یلاعتقح  ياضر  لوصح  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
تسا ناهانگ  شزرمآ  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

تسا ناهانگ  وحم  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
تسا ندنک  ناج  یتحار  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

تسا يویند  باذع  زا  ینمیا  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
تسا يورخا  باذع  زا  ینمیا  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

تسا همایقلا  موی  نازیم  لقث  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
تسا ترخآ  طارص  تینارون  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

تسا نآ  باذع  خرود و  زا  تاجن  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
تمایق لوه  زا  ینمیا  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  تسا  تنج  مالـسلاراد و  رد  لوخد  بجوم  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولص 

تسا
تسا دمحم  لآ  دمحم و  اب  تیروشحم  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 

تسا تعافش  بوجو  بجوم  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص 
ناونع تحت  تسیئا  هلاـسر  ار  اـم  لـمجم : )  نیا  زا  ناوخب  لـصفم  ثیدـح  دوخ  وـت   ) راـبخا زا  ذوخءاـم  تسیئا  هنوـمن  دـش  هراـشا  هچنآ 

 ( ینابر تاولص  )
هکنیا یلالدتـسا و  هجو  هد  اب  تاولـص  بوجو  رـس  هرـصتخم  هلاسر  نیا  تسا  هدیـسر  باچب  هللادمحب  هکا  نافرع  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا 
توص اب  نداتـسرف  تاولـص  هکنیا  هدیدرگ و  یناهرب  قیقحت  اب  دوش  یم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دئاع  مه  تما و  دـئاع  مه  تاولـص  هرمث 

بهذم اهناف  یلع  هولـصلاب  مکتاوصا  اوعفرا   ( ) ص  ) هلوقل میئا  هدراذگ  مان  یـضرع  تاولـص  ارنآ  ام  تسا و  هللا  لوسر  دوخ  روتـسد  یلج 
یفاک :  لوصا  قافنلا : ) 
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دوب ناج  يایمیک  دمحا  مان 
دوب ناج  ار  ام  دمحا  ناج 

قافتا ار  امش  درآ  وا  مان 
قافن گنز  ناتناج  زا  درب  یم 
دوب لد  ره  لقیص  دمحا  مان 

دوب لفحم  ره  مزب و  ره  تنیز 
دورد نیا  اب  مکتاوصا )  اوعفرا  )

دورس نیا  دمآ  رتشوخ  اوآ  یضرع 
دبا ات  وگانث  ینابر )   ) ناج
دمص تاذ  رهظم  دمحم  رب 

هللا و ناحبـس  نتفگ  ریبکت و  لیلهت و  دـیمحت و  حـیبست و  رکذ  اب  لـصاح و  ناـنآ  يدونـشوخ  تیاـضر و  ناـمیا  لـها  يارب  رافغتـسا  اـب  و 
ددرگ .  یم  لئان  هرمع  جح و  کی  لمع  باوثب  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال 

شرتخدـب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  متاخ  ترـضح  روتـسد  دروم  هناگراهچ  لاـمعا  نیا  ماـجنا  قیفوت  لاـعتم  دـنوادخ  زا 
 : مراد تلئسم  تفرعم  نامیا و  لها  هبطاق  دوخ و  يارب  باوخ  زا  لبق  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

متشه قارشا 

لوا تمسق 

 : ( نیملاع ءاسن  لکزا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تیلضفا  تیفرشا و  نایب   : ) متشه قارشا 
اروح و ترضح  رجاه و  ترضح  میرم و  ترضح  دننام  دنا  هتشاد  دوجو  تلیـضف  اب  تفارـش و  اب  ناوناب  ءاسن و  یتسه  ناهج  رد  دنچ  ره 

دنسر یمن  اهیلع  هللا  مالس  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هبترم  هجردب و  تمارک  تلیضف و  تفارـش و  رد  نانآ  زا  کی  چیه  یلو  اهنآ  دننام 
. 

لحارم مامت  رد  ع )   ) همطاف ترضح  تسا و  ناسنا  دوخ  یتوکلم  تافص  صخشب و  مئاق  ای  یبسح و  ای  یبسن و  ای  تلیضف  تفارـش و  اریز 
تسا :  هدوبر  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هبطاق  زا  ار  تقبس  يوگ  روبزم  تاهج 

ناکما ملاع  صخـش  لوا  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  زین  و  تسا :  هیهلا  هیلک  سفن  ماقم  وا  تیناحور  هکنآ  لـح  دـشابن و  نینچ  هنوگچ  و 
تسا .  نیملاعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  هرداص  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تسا : 

ربتعم تیاور  رد  هچنانچ  تسا  دحاو  رون  شرهوش  شردپ و  وا و  رون  تسا و  هدیرفآ  مدآ  ملاع و  زا  لبق  ار  ارهز  همطاف  رون  لاعتم  يادـخ 
تسا .  هدمآ 

اـیلع و ادـمحم و  رونلا  کـلاذ  نم  قلخ  مث  ارون  تراـصف  قورـشب )  قرـشا  دوجب و  داـجا  يا   ) هتملکب ملکت  مث  هتینادـحو  یف  درفت  هللا  نا 
هتمطاف : 

هدعاق هک  فرـشا  ناکما  ناهرب  دـنا و  هدـش  قلخ  دـحاو  رون  زا  هس  ره  هیمطاف  تقیقح  هیولع و  تقیقح  هیدـمحم و  تقیقح  عقاو  رد  سپ 
تسا :  نیتسخن  رداص  تیفرشا  ناهرب  تسیئا  هیلقع 

اب لولعم  لکاشت  هدعاق  باب  زا  متاخ  ربمغیپ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهر  همطاف  ترضح  تیلـضفا  تیفرـشا و  رب  رگید  ناهرب  زین  و 
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دلاو رد  هچنآ  هچ  تسا  توق  لامک  رد  ناهرب  نیا  و  هیبا )  رـس  دـلولا   ) دافم و  هتلکاش )  یلع  لمعی  لک   ) مکحب دـشاب  رثوم  اـب  رثا  تلع و 
تسادلو :  نوخ  دلو و  حور  رد  شزورب  وروهظ  تسا 

يوسام لک  زا  فرـشا  لضفا و  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ و  هیلع و  یفطـصم  دمحم  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  تسین  یکـش  و 
نیاربانب دوب :  دهاوخ  لمکا  ریغ  زا  لمکا  لمکا -  هباشم  هک  تسا  یهیدب  سپ  تسا  بآ  اب  هباشم  ثیح  ره  زا  هک  مه  دـلوزین  تسا و  هللا 

ردـپ تبترم  یمتخ  ترـضح  هب  همات  تهابـش  باـب  ره  تهج و  ره  زا  اـقلخ  اـقلخ و  هک  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  هدـعداق : 
لمکا و دلو  ع )   ) ارهز همطاف  ترـضح  یلو  دـنلمکا  ریغ  هباشم  لمکاریغ و  دالوا  نیملاع  ءاسن  مامت  زا  لضفا  فرـشا و  دراد  شراوگرزب 

ءاسن هبطاق  زا  ترـضح  نآ  تیلـضفا  تیفرـشا و  تیلمکا و  لـمکا  لـمکالا  هباـشم  مکحب  تسا و  دوجولا  یف  اـم  فرـشا  لـمکا و  هباـشم 
 ( ع  ) راهطا همئا  ینعی  ارهز  همطاف  دالوا  مامترد  هیناـهرب  هیلک  هدـعاق  نیا  تسازرحم و  نهربم و  تباـث و  نیرخـالا  نیلوـالا و  نم  نیملاـع 

القن :  القع و  تسازرحم  تباث و  قیالخ  مامتزا  اهنآ  تیلضفا  تیفرشا و  هک  تسا  يراج  يراس و 
هدیزگرب راتخم و  وا  هکنیاو  ناهج  ءاسن  لک  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ءاسنلا  ریخ  ترضح  تیلضفا  تیفرشا و  تیبثت  دیئات و  رد  زین  و 

تسا و هدـش  رداص  هلآ  هیلع و  هللاایلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناسل  زا  هک  تسا  یتیاور  انامه  نیملاع  ءاـسن  ناـیم  زا  تسا  ادـخ 
علطا مث  نیملاعلا  لاجر  یلع  اهنم  ینراتخاف  ایندلا  یلع  فرـشا  لجوزع  هللا  نا  ع : )   ) یلعل ص )   ) هللا لوسر  لاق  تسا  تیمها  لباق  رایـسب 

(ع ارهزلا هتمطاف  باتک  نع   : ) نیملاعلا ءاسن  یلع  همطاف  راـتخاف  هتعبارلا  علطا  مث  نیملاـعلا  لاـجر  یلع  كدـلو  نم  هتمئـالا  راـتخف  هثلاـثلا 
ریبک :  ریما  عبط   43  ( ص  ( ) ینیمالا همالعلل  (

هتمطاـف و یلع و  هللا و  لوسر  دـمحم  هللا )  ـالا  هلا  ـال   ) بوتکم شرعلا  قاـس  یلع  لـیوط :  ثیدـح  یف  ص )   ) یمتخلا یبـنلا  نع  اـضیا  و 
هیلع لیئربجف  تلعج  دق  یلاعت  هللا  لاق  مهمداخ  ینتلعجل  کیلع  مهقحب  کلئسا  یناف  برای  لیئربج  لاقف  هللا :  قلخ  ریخ  نیسحلا  نسحلا و 

هحفص 428 : ) هک  ینادمهلا  دمصلا  دبع  الم  ینا  دمصلا  فاعلل  فراعملا  رحبباتک  نع   : ) انمداخ مالسلا 
ترضح یلع و  مظعالا  هللا  یلو  ترضح  متاخربمغیپ و  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  هک  تسا  نیا  ینارون  فیرش  ثیدح  نیا  زا  دافتسم 

ماما ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  نیمامه  نیماما  اهنآ  دـنبلد  دـنزرف  ود  و  ع )   ) ارهزلا هتمطاف  یمظعلا  هللا  هتیلو  توکلم  کـلم و  هکلم 
تساوخ لاعتم  يادخ  زا  دوخ  لیئربج  دنتسه و  ناکما  ملاع  ضرا  رد  هللا  قلخ  نیرتهب  هللا و  قلخ  فرشا  مالـسلا  هولـصلا و  مهیلع  نیـسح 

رابرد برقم  کلم  تفریذـپ  ار  لیئربج  تساوخرد  لاعتم  يادـخ  دـشاب و  هتـشاد  ار  ناراوگرزب  نیا  رابرد  تیمداخ  تمدـخ و  راحتفا  هک 
داد .  رارق  اهنآ  راذگتمادخ  ار  دوخ 

ع : ))   ) رهطا يارهز  همطاف  رهگالاو  رتخد  هرابرد  ص )   ) ربمغیپ یهاوگ  )
نیلوالا و نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـسس  اهناف  اهیلع  هللا  مالـس  هتمطاف  یتنبا  اـما  و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یمتخلا  یبنلا  نع  لـیوط  ثیدـح  یف 

اهبارحمیف تماق  یتم  هتیـسنالا :  ءاروحلا  یه  یبنج و  نیب  یتلا  یحور  یه  يداوف و  هرمث  یه  ینیع و  رون  یه  ینم و  هتعـضبیه  نیرخالا و 
یلا اورظنا  یتکئالم  ای  لجوزع  هللا  لوقی  ضرالا و  لهال  بکاوکلا  رون  رهزی  امک  ءامـسلا  هتکئالمل  اهرون  رهز  هلالج  لج  اهبر  يدـی  نیب 

نم اهتعیـش  تنمآ  دق  ینا  مک  دهـشا  یتدابع  یلع  اهبلقب  تلبقا  دقو  یتفیخ  نم  اهـصئارف  دعترت  يدـی  نیب  هتمئاق  یئاما  هدیـس  هتمطاف  یتما 
قودص یلام  زا  رانلا : 

مالس رهطا  يارهز  همطاف  شرهگالاو  رتخد  هرابرد  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  ترـضح  زا  یلیوط  ثیدح  رد 
تسا :  هدومرف  ینایب  نینچ  اهیلع  هللا 

وا نم و  مشچ  رونوا  تسا و  نم  نت  هراپ  یمارگ  رتخد  نیا  انامه  تسا  نیرخالاو  نیلوـالا  نم  نیملاـع  ءاسنهدیـس  همطاـف  نم  رتخد  اـما  و 
اب بر  هاگشیپرد  تدابع  بارحمرد  هاگره  تسا  اروح  هیسنا  همطاف  تسا :  نم  يولهپ  ود  نایم  هک  تسا  نم  حور  وا  تسا و  نم  لد  هویم 
 : نیمز لها  يارب  بکاوک  رون  دـشخرد  یم  هکینانچمه  يولع  ملاع  هکئالم  يارب  زا  دـشخرد  یم  وا  رون  دتـسیا  یم  دوخ  لالجو  تمظع 
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رد ار  وا  تداـبع  زاـمن و  هرظنمو  همطاـف  يوسب  دـیرگنب  نم  راـبرد  ناـگ  هتـشرف  يا  ناگتـشرف  هکئـالمب و  دـیامرفیم  یهوـلا  سدـقا  تاذ 
تسا :  هدومن  نم  تدابعب  لابقا  دوخ  بلق  هجوت  اب  هداتفا و  شمادنا  رب  هزرل  هنوگچ  هک  ام  تمظع  ناطلسربارب 

هچ دید  دنهاوخن  خزود  يور  نانآ  و   ) دوب دنهاوخ  نمیا  تمایق  رد  خزود  شتآ  زا  ترضح  نایعیش  هک  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  امش  نم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  زینو  دنشاب ) تدم  دبا  تنج  لها  همه  ترضحنآ  نابحم  نایعیش و  مامت 

کلم فلا  نوعبس  اهیلع  ملسیف  اهبارحم  یف  موقتلاهنآ  نیرخالاو و  نیلوالا  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  همطاف  تسا :  هدومرف  هک  هدش  تیاور 
 ( : نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا  كرهط و  كافطـصا و  هللا  نا   ) هتمطاف ای  نولوقیف  میرم :  هتکئالملا  هب  تدان  امب  اهنودانی  نیبرقملا و  نم 
دننک یم  مالـس  سپ  دتـسیا  یم  دوخ  بارحم  رد  هاگره  تسا  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیـس  همطاف  ینعی  یـسلجم :  راـحب  زا 

همطاف ترضحب  باطخ  ناش  هلاقم  سپ  دندومن  ادن  ار  میرم  هکئالم  هچنآ  دننامب  ار  وا  دننک  یم  ادن  نیبرقم و  هکئالم  زا  کلمرازه  داتفه 
تسا :  نیا 

تسا :  هداد  يرترب  نیملاع  نوناب  ءاسن و  مامت  رب  هداد و  رارق  رهطم  هدیزگرب و  ار  وت  یهولا  تاذ  هک  یتسردب  همطاف :  يا 
همطاف توکلم  کلم و  هکلم  يافطصا  یلو  طقف  تسا  هدوب  وا  دوخ  نارود  نامز  ملاعب و  طوبرم  مالـس  اهیلع  يافطـصا  هک  دنامن  هتفگ  ان 

ءاسن عیمج  زا  تسا  لاعتم  يادـخ  هدـیزگرب  هافطـصم و  ترـضحنآ  هکلب  تسین  دوخ  نارود  ناـمز  ملاـعب و  طوبرم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز 
نیرخالا :  نیلوالا و  نم  نیملاع 

 : هدیدرگ لقن  مالسلاو  هولصلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  قیاقح  فشاک  لوقزا  هک  تسا  یتیاور  ربتعم  دنـس  تیعقاو  نیا  تیبثتو  دیئات  رد 
ءاسن هدیـس  اهنآ ( هتمطاف  یف  ص )   ) هللا لوسر  لوق  نع  ینربخا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبـال  تلق  لاـق :  لـضفملا  نع  نانـس  نبدـمحم  نع 

لـضفم نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  هتمطاف  و  اهملاع : ) هدیـس  تناک  میرمل  كاذ  لاـقف   : ) اـهملاع هدیـس  یها  نیملاـعلا ) 
نیملاع ءاسن  هدیس  وا  هک  هدومرف  همطاف  هرابرد  هللا  لوسر  ترضح  هکنیا  مدرک  لاوئس  شترضح  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  دیوگ 
همطاف ترضح  یلو  تسادوخ  ملاع  ءاسن  هدیـس  هک  تسا  میرمب  طوبرم  نیا  دومرف  ماما  تسا ؟  شدوخ  ملاع  هدیـس  ترـضحنآ  ایآ  تسا 

اما تسا )  ملاوع  مامت  هب  تبسن  وتسا  یلک  شلومش  همطاف  ترـضح  تدایـس  هکنیاب  رظن   ) تسا نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیس 
نیمز زا  تلیـضف  افطـصا و  تدایـس و  رد  تواـفت  اـجنیا  تسوا و  دوخ  تاـیح  نارود  ودوـخ  ملاـع  ناوناـب  ءاـسن و  هدیـس  میرم  ترـضح 

هچ تسین :  همطاف  اب  میرم  تدایس  رد  هسیاقم  ياج  هدنراگن  هدیقعب  هلکب  تسا  نامسآات 
لک لقع  شردپ  هک  تسا  هبتر  رد  ناکما  ملاع  صخش  لوا  رتخد  هللا  مالس  همطاف  یلو  تسا  نارمع  رتخد  بسن  رظن  زا  مالسلااهیلع  میرم 

ساجرا مامت  زا  هرهطم  رهاط و  همطاف  یلو  تسا  تراهط  ماقم  ياراد  دنچ  ره  مالـسلااهیلع  میرم  هکنآ  رگید  تسا :  لسرلاو  ءایبنالا  متاخ 
امک تسا  هداد  وا  تراهطب  یهاوگ  دوخ  یهولا  تاذ  همطاف  ترضحب  تبـسناما  دنا  هداد  شتراهطب  یهاوگ  هکئالم  میرمب  تبـسن  تسا و 

تسین یکـش  بازحا و  هروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللادـیری  امنا   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راـشا 
ماقم نیا  رد  مه  ادـخ  هدارا  تسا و  هدـش  لزان  تمـصع  تیبلا  لها  هرابرد  هکراـبم  هیآ  نیا  تسا و  تیبلا  لـها  قادـصم  ع )   ) همطاـف هک 

هچنانچ رگا  دـشاب و  یم  زین  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  تمـصع  ماقم  تبثم  هیآ  نیا  درادـن و  دارم  زا  فلخت  هک  تسا  هینوکت  هدارا 
رهاوج و اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  دوجو  رابر  رد  فدص  یلو  هدنارورپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  کی  طقف  مالـسلااهیلع  میرم  دوجو  فرظ 

همئا تیالو  اما  تسا  دیقم  هیئزج و  شتیالو  ع )   ) یـسیع دننیرفآ و  یـسیع  هللا  نذاب  کی  ره  هک  دندیدرگ  رادـیدپ  راهطا  همئا  ياهرهوگ 
تسا :  هقلطم  هیلک  تیالو  مالسلا  مهیلع  راهطا 

دیوگ :  نآرق  ظفاح  (س )  دقلا حورب  هاندیاو   ) یلاعت هلوقل  تسا  هدوب  سدقلا  حور  دیئاتب  دیوم  مالسلا  هیلع  یسیع  رگا 
دیامرف :  ددم  رابرا  سدقلا  حور  ضیف  )

( درک یم  احیسم  هچنآ  دننکب  مه  نارگد 
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نم قاذ  هروغاصلا  نانج  یف  سدقلا  حور   ) دیامرف یم  تماما  جرب  رین  نیمهدزای   ( ع  ) يرگسع نسح  ماما  ترـضح  ارهز  همطاف  دنزرف  اما 
 : یسلجم همالع  راونلا  راحب  باتک  زا  هروبذم  هلمج  نیا  كردم  تسا  ذختم  ترضحنآ  ینارون  فیرـش و  طختـسد  زا  هروکابلا )  انقئادح 
رد تسا  هدـمآ  ینامـسآ  هدـئام  شیارب  هک  تسا  نیارد  مالـسلااهیلع  میرم  ماقم  تلیـضف و  رگا  تسا  یناـشاک  ضیف  همـالع  باـتک  زین  و 

ینامسآ هدئام  زین  هضف  شزینک  يارب  هک  تسا  لهـس  ینامـسآ  هدئام  ندمآ  اهنت  هن  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ماقم  تلیـضف و 
اجک .  همطاف  ماقماجک  میرم  ماقم  نیاربانب  تسا  هدش  یم  لزان 

نودرگ هام  اب  نم  هام  نایم  )
 : ( تسا نامسآ  ات  نیمز  زا  توافت 

کلف يانهپ  هب  مهاوخ  ناهد  کی 
کلم :  کشر  نآ  فصو  میوگبات 

لاق اهملاع :  ءاسن  هدیـسا  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیـس  هتمطاف  ص )   ) هللا لوسر  لوق   ( ع  ) هللادـبع یبال  تلق  لاـق  راـطعلا  داـیز  نب  نسحلا  نع  و 
هدیس هک  همطاف  ترضح  زا  مدیسرپ  دیوگیم  يوار  نیرخالآ : )  نیلوالا و  نم  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیس  هتمطاف  و   ) میرم كاذ  مالـسلا :  هیلع 
هدیس همطاف  ترضح  هچ  تسا :  میرمب  طوبرم  تسا  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما  تسا  نینچ  شدوخ  ناهج  هقطنم و  رد  يآ  تسا  هتنجلا  لها 
سایق عقاو  رد  هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهزلا  هتمطافلا  عم  اهـسایق  میرم  نیاف  ملاوع ج 11 ) باتک  زا   : ) نیرخالاو نیلوالا  نم  تسا  هتنجلا  لـها 

یلع ملاوع  مامت  رد  توکلم و  کـلم و  رد  تدـمدبا و  تنج  رد  ترخآ و  اـیند و  رد  تدایـس  هکنآ  اـما  طـقف  میرم  هچ  تسا  قراـفلا  عم 
هک تسا  ارهز  همطاف  ترـضح  ارـصحنم  وا  تسا  راد  دـجاو و  ءانثتـسا  نودـب  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  عیمجب  تبـسن  قالطالا 

یلع ترضح  شرهوش  زا  دعب  ءایبنا و  متاخ  دمحم  ترضح  شردپ  زا  دعب  ارس  ود  هکلم  یمظع و  يوناب  نآ  يرترب  تلیضفا و  تیفرـشا و 
سک ره  و  تسین :  ههبـش  کش و  چیه  ياجو  تسا  نهربم  تباث و  القن  القع و  قالطالا  یلع  يوسام  لک  زا  مهیلع  هللا  تاولـص  یـضترم 

 : تسا هتخانشن  تینارون  ماقمب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  سک  نینچ  تسا و  همطاف  ترضح  تخانـش  رد  رـصاق  وا  دیوگب  نیا  زا  ریغ 
هدمع اریز  دیامرفب  مالـسلاو  هولـصلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینعی  وا  نادنزرف  همطاف و  رهوش  همطاف و  ردپ  همطاف و  قحب  فراع  ار  ام  دـنوادخ 

هللا : )  عاطا  طقف  مهعاطا  نم  هللا و  بحا  دقف  مهبحا  نم  و  هللا )  فرع  مهفرع  نم  و   ) تسا ناشیا  تینارون  ماقمب  تفرعم 
 : هللا فرع  انب  مالسلا  مهیلع  ولاق  و  انتفرعمب :  الا  المع  دابعلا  نم  هللا  لبقیال  یتلا  ینسحلا  ءامـسالا  هللا  نحن و  مالـسلا :  مهیلع  قداصلا  لاق 

هتافص .  هئامسا و  عیمجل  انتیرهظمب  يا 
يایلع تافص  همات  رهاظم  یهلا و  يانسح  ءامسا  میئام   ) دومرف توکلملا  کلملا و  هل  فشکنا  يذلا  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح 

لها  ) تمصع نادناخ  ام  تفرعمب  رگم  دش  یمن  عقاو  شریذپ  لوبق و  دروم  نایملاع  راگدرورپ  دزن  ناگدنب  دابع و  تدابع  لمع و  یهولا 
هدراهچ لماش  هک  دمحم  لآ  دـمحم و  هلیلج  هلـسلس  هقلطم  هیلک  تیالو  طقف  مهنآ  تسا  تیالو  تدابع  ناج  حور و  هچ   ( ) تراهط تیب 

تافص ءامسا و  مامتب  یهولا  يدمص  تاذ  دنیادخ  يایلع  تافص  ینسح و  ءامـسا  هلماک  رهاظم  یلاجم و  هک  دنناشیا  اریز  تسا )  موصعم 
ملع همات  رهاظم  هک  دنناشیا  يرآ  تسا :  هداد  رارق  دوخ  ءامـسا  رهاظم  لعفلاب  ار  نانآ  هدومن و  روهظ  یلجت و  دیحوت  لکایه  نیا  رد  دوخ 

رهاظم روط  نیمه  دـنقح و  لالج  لامج و  همات  رهاظم  هک  دـنناشیا  دـنیادخ و  تردـق  همات  رهاظم  دـنیادخ و  ملح  همات  رهاـظم  دـنیادخ و 
مالسلا :  مهیلع  مهناسل  نع  لیق  و  هینابر :  تافص  هیهلا و  ءامسا  ریاس 

میتاذ يامن  ناهج  ماج  ام  )
 ( میتافص هلمج  رهظم  ام 

میهلا همان  هخسن  ام  )
 ( میتانئاک مسلط  جنگ  ام 
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میدوجولا بجاو  رهظم  مه  )
 ( میتانکمم ماج  ینعم  مه 

مینوک ود  لمجم  هک  دنچ  ره  )
 ( میتالمجم عیمج  لیصفت 

میناکم رد  ناکم و  مز  رترب  )
 ( میتاهج رد  تاهج و  نوریب ز 

میمولع هلمج  يداه  ام  )
 ( میتالکشم عیمج  فاشک 

میئافش ار  فیعض  رامیب و  )
 ( میتاجن ار  فیحن  سوبحم و 

میشخب حور  هک  ایب  هدرم  وگ  )
 ( میتارف ام  هک  ایب  هنشت  وگ 

يرج اود  هدیشک  درد  يا  )
 ( میتاود ام  هک  رذگم  ام  زا 

يداهلا یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  تیالو  نازورف  رتخا  تماما و  جرب  رین  نیمهد  نایب  هزجعم  ناسل  زا  کشالب  هک  هریبک  هعماج  تراـیز  رد 
تسا :  هدمآ  نآ  ياهزارف  زا  یخرب  رد  تسا  هدش  رداص  هیلع  همالس  هللا و  تاولص 

هللا حتف  مکب  رابجلا  ججحو  راربالا  هاده  رایخالا و  رون  متناو  مکردق  فصولا  نم  مکهنک و  حدـملا  نم  غلبا  مکئانث و ال  یـصحا  یلاوم ال 
هدهع زا  امش  يانث  تسا و  رامش  ءاصحا و  هطیح  زا  نوریب  امـش  هیلامک  تافـص  دیتسه  نم  یلاوم  هلیلج  هلـسلسامش  ینعی  هللا  متخی  مکب  و 

دیسر .  مناوتن  امش  فیصوت  حدم و  هنکب  تسین و  هتخاس  يدحا 
راگدیرفآ امش  دوجوب  رابج و  يادخ  ردتقم  ياه  تجح  دیئامش  ناراکوکن و  ناگدننک  تیاده  دیئامش  ناهج و  نابوخ  ناج  رون  دیئامش 

تسا .  هدمآ  هیشرع  هعماج  هلماک  ترایز  نیا  رگید  زارف  رد  دومن و  شنیرفآ  داجیا و  حاتتفا 
ریسفت همجرت و  نمض  هک  تسا  يرایسب  تاهیجوت  تالمج  نیاب  تبـسن  ار  فلوم  خلا )  سوفنلا  یف  مکـسفنا  حاورالا و  یف  مکحاورا  (و 

نآ ینافرع  یـشرع و  قیقحت  هب  مالـسلا  هیلع  مهد  ماما  ترـضحب  طوبرم  هوزج  رد  هعماج  تراـیز  یلیـصفت  ناـیب  رد  ینارون  تاـملک  نیا 
رب دراد  هیلظ  هیموـیق  تیعم  هطاـحا و  هیهلا  هیلک و  سفن  یتیـالو و  مظعا  حور  هک  تسا  نـیا  تاـهیجوت  نآ  زا  یکی  مـیئا و  هدوـمن  هراـشا 

میئامن مالـس  ار  اهنآ  اج  ره  رد  اذل  دراد  ار  هطاحا  نیمه  نانآ  روبق  راثآ و  نادـبا و  زین  داسجا و  ماسجا و  مامت  رب  سوفن و  حاورا و  عیمج 
تسا و نانآ  سوفن  حاورا و  مکحب  موکحم  ناشیا  روبق  داسجا و  ماسجا و  دنهد و  یم  خساپ  ار  ام  لاوئس  هدومن و  در  ار  ام  مالـس  باوج 

اهنآ حاورا  زا  کی  رهب  باطخ  لیق :  ام  معنل  و  دننایملاع :  ناج  ناج  اهنآ  تقیقح  رد 
یئوت ناج  يا  ناج  ناج  ناج و  حور 

یئوت ناطلس  ار  قلخ  ناج  لقع و 
تست ریبدت  رد  حاورا  هلمج 
تست ریثات  زا  حابشا  هدجس 

تست ناریح  هلاو و  هلمج  لقع 
تست نامرف  رد  تاوجوم  لک 
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دوجو رد  یهام  رحب و  نارازه  دص 
دوج يایرد  نآ  شیپ  يرآ  هدجس 

تسا :  هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  زین  و 
هتمعنلا و تمظع  هتملکلا و  تمت  مکتالاومب  انایند و  نم  دـسف  ناک  ام  حلـصا  اننید و  ملاعم  هللا  انملع  مکتالاومب  یـسفن  یما و  متنا و  یباب 

هاجلا لجوزع و  هللادنع  دومحملا  ماقملا  هتعیفرلا و  تاجردلا  هتبجاولا و  هدوملا  مکل  هتضرتفملا و  هتعاطلا  لبقت  مکتالاومب  هقرفلا و  تفلتا 
دحب ار  هینابر  فراعم  نید و  ملاعم  ادخ  امش  تیالو  ظاحلب  هک  امش  يادف  مناج  ردام  ردپ و  هتلوبقملا :  هتعافشلا  ریبکلا و  ناشلا  میظعلا و 
امـش تالاوم  هطـساوب  دومن و  حالـصا  دوب  دـساف  ام  يویند  روما  زا  هچنآ  ره  داد و  میلعت  امب  ار  هینید  هیهلا  قیاقح  دـیناسر و  یئاهن  لامک 

داحتا تفلاب و  لدبم  تما  رد  هقرفت  دیدرگ و  اطع  قلخب  قح  نید  يامظع  تمعن  دیسر و  هبترم  یلعا  هب  هیهلا  فراعم  دیحوت و  همات  هملک 
دوخ ناگدـنب  رب  ار  امـش  یتسود  تبحم و  دـنوادخ  ددرگ  یم  عقاو  ادـخ  لوبق  دروم  قلخ  هضیرف  تعاـط  امـش  تیـالو  هطـساوب  تشگ و 
امش تسامش و   ( (ص وصخم لجوزع  يادخ  دزن  دومحم  ماقم  داد و  هیلاع  تلزنم  تاماقم و  هعیفر و  تاجرد  امـشب  دنوادخ  دومن  بجاو 
ماقم ياراد  امـش  هچ   ) دیراد هللادنع  ار  هلوبقم  تعافـش  ماقم  دـشاب و  یم  گرزب  هبترم  ناش و  میظع و  گرزب و  تزع  هاج و  ادـخ  دزن  ار 

تسا :  هدمآ  ترایز  نیا  زا  رخآ  زارف  رد  و  دیشاب ) یم  هللا  یلا  برقا  ققحت  قلخب و  برق  ماقم  رد  دیتسه و  هقلطم  هیلک  تیالو 
کیلع مهل  تبجوا  يذلا  مهقحبف  یئاعفش  مهتلعجل  راربالا  هتمئالا  رایخالا  هتیب  لها  دمحم و  نم  کیلا  برقا  ءاعفش  تدجو  ول  ینا  مهللا  )

دمحم و یلع  هللا  یلـص  نیمحارلا و  محرا  کنا  مهتعافـشب  نیموحرملا  هرمز  یف  مهقحب و  مهب و  نیفراعلا  هتلمج  یف  ینلخدت  نا  کلئـسا 
یمق :  نانجلا  حیتافم  باتک  زا  لیکولا : )  معن  هللا و  انبسح  اریثک و  امیلست  ملس  نیرهاطلا و  هلآ 

همه هک  شراهطا  لآ  و  ص )   ) دـمحم تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  رتکیدزن  وتب  تلزنم  برق و  ثیح  زا  یناعیفـش  رگا  نم  اراـگدرورپ  اـهلا 
رارق دوخ  عیفش  وت  هاگردب  ار  اهنآ  هنیآ  ره  متفای  یم  یتسرپ  قح  ماظن  یتسه و  ناهج  هحفـص  رد  دنتـسه  وت  رابرد  نابرقم  راربا و  رایخا و 

تسین :  وت  دزن  رد  دوهش  بیغ و  زا  دوجو  کلم  رد  ناشیا  زا  رتفیرش  رتبوبحم و  رتبرقم و  سک  چیه  هک  متسناد  یلو  مداد  یم 
ماقمب نیفراع  هلمج  رد  لخاد  ارم  هک  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  يدـینادرگ و  مزـال  دوخ  رب  وت  ارنآ  هک  هنآ  قحب  مهد  یم  مسق  ار  وت  اذـل 

تاولـص و نیمحارلا و  محرا  یئوت  هک  یهد  رارق  اهنآ  تعافـش  هب  ناگدـش  تمحر  هرمز  رد  هدومن و  ناشیا  قحب  اسانـش  نانآ و  تینارون 
لیکولا :  معن  هللا و  انبسح  ادمرس و  ادبا و  الزا و  داب  ناشیا  رب  تیاهن  یب  تیحت  دورد و 

تسا  هلهابم  نارای  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 
انئانبا و عدـن  ولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف   ) یلاـعت هلوقل  تسا  هدومرف  هراـشا  نآ  هب  نآرق  هک  هلهاـبم  هصق  رد 

نارمع :  لآ  هروس  هیآ 61  نیبذاکلا :  یلع  هللا  هتنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکسفنا  انسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و 
ترـضح انئاسن  زا  دارم  نیـسح و  ماما  ترـضح  نسح و  ماما  ترـضح  انئانبا  زا  دارم  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هلوقنم  هربتعم  تایاور  قباـطم 

موی رد  هک  دراد  دشاب  یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تولص  بلاط  یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  انـسفنا  زا  دارم  ربمغیپ و  رتخد  ارهز  همطاف 
دندید دندرک و  هدهاشم  ار  ص )   ) دـمحم ترـضح  دوخ  اب  ربمغیپ  تیب  لها  ینعی  تعامج  نیا  هک  يراصن  تارـضح  هلهابم :  يارب  ررقم 

زا تسا  هدروآ  دوخ  اب  هلهاـبم  رما  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  ناـسک  نیرتزیزع  نیرت و  بوبحم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ 
دندومن یتساوخرد  نینچ  ارچ  دیامرف  رظن  فرص  هلهابم  زا  دندرک  تساوخرد  ص )   ) متاخ لوسر  ترضح  زا  هدومن و  رظن  فرص  هلهابم 

ناقیا نانیمطا و  دوخ  تیناـقحب  وا  رگا  هلهاـبم و  يارب  هدروآ  ار  دوخ  ناـسک  نیرتبوبحم  وا  هک  تبترم  یمتخ  ترـضح  تیناـقح  هب  نوچ 
هدومن لصاح  نیقی  ترـضحنآ  تیناقحب  تهج  نیدب  سپ  دهد  رارق  هلهابم  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناسک  نیرتزیزع  دوبن  رـضاح  تشاد  یمن 

رد دندومن  لصاح  فرـشت  مالـسا  نیبم  نید  هب  هدروآ و  مالـسا  مه  ادعب  دنهدب و  هیزج  دندش  رـضاح  دنیامن و  هلهابم  دـندرکن  تئرج  و 
نم البج  لیزی  نا  هللا  ولاس  ول  اهوجو  يرال  ینا  يراصنلا  رـشعم  ای  مهفقـسا  لاقف  تسا  هدـمآ  یناشاک  ضیف  همالع  فیلاـت  یفاـص  ریـسفت 
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خلا :  هتیزجلا  ولذب  هللا و  لسرلا  ونغذاف  اوکلهتف  اولهابتالف  هلازال  هناکم 
 ( یناشخرد ینارون و  ياه  هرهچ  و   ) یناعشعش ياهیور  نم  اریز  دوش  یلمع  هلهابم  ادابم  مدرم  يا  تفگ  يراصن  تعامج  ربهر  فقسا 

دوش :  یم  یلمع  هنیآ  ره  دنکب  دوخ  ياج  زا  ار  یمیظع  لابج  هک  دننک  لاوئس  لاعتم  يادخ  رگا  هک  منیب  یم  ار 
هب راک  هک  دوب  نیا  دـنام  دـهاوخن  یقاب  نیمز  هحفـص  رد  ینارـصن  کـی  دـیوش و  یم  كـاله  یگلمج  دوش  رجنم  هلهاـبمب  راـک  رگا  سپ 
رد تفگ  هک  دـنا  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  هماـع  بتک  رد  و  تفاـی :  همتاـخ  نارجن  یناراـصن  ياـضاقت  بسح  رب  هحلاـصم  هیزج و  تخادرپ 

نیـسح و ماما  نسح و  ماما  سپ  دوب  هدیـشوپ  یئاسک  دمآ  نوریب  هلهابم  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  هکیزور 
هللا دیری  امنا   ) دومرف توالت  ار  هکرابم  هیآ  نیا  درک و  لخاد  ابع  ریز  ار  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ارهز و  همطاف  ترضح 

بازحا :  هروس  هیآ 33  اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 
زا هلوقنم  تایاور  قباطم  تسا  هلهابم  نارای  زا  مه  تسا و  ءاسک  باحصا  زا  مه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  میتشاگن  هچنآ  ربانب 

هصاخ :  هماع و 
نسحلا هتمطاف و  یلع و  نم  مرکا  ادابع  ضرالا  یف  نا  یلاعت  هللا  ملع  ول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دراد  هدوملا  عیبانی  باتک  رد 

يراصنلا :  مهب  تبلغف  قلخلا  لضفا  مه  ءالوه و  عم  هتلهابملاب  ینرما  نکل  مهب و  لهابا  نا  ینرمال  نیسحلا  و 
یلع و زا  رتهب  رت و  یمارگ  یناگدنب  ضرالا  هجو  رد  هک  تسناد  یم  لجوزع  يادخ  رگا  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

دنتـسه هللادـنع  قلخلا  لضفا  تعامج  اب  ناشیا  تیعمب  هلهابم  رد  هک  ارم  درک  یم  رما  هنیآ  ره  وا  دزن  دراد  دوجو  نیـسح  نسح و  همطاف و 
زا اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هک  تسا  ناهرب  فیرش  ثیدح  نیا  دندیدرگ :  بولغم  يراصن  تارضح  ناشیا  تیعم  هلیـسوب  اذل 
هک تسا  تهج  نیمهب  دنـشاب و  یم  يادخ  دزن  رد  نیقولخم  نیرتبوبحم  نیرتبرقم و  نانآ  تسا و  هللادـنع  هللا  قلخ  نیرتهب  نیرت و  یمارگ 
ره تسادخ و  اب  ینمشد  ناشیا  اب  ینمـشد  تسادخ و  یتسود  تسادخ و  رما  نایـصع  نانآ  ینامرفان  تسادخ و  زا  تعاطا  ناشیا  تعاطا 
نم  ) تسا هدـش  حیرـصت  هریبک  هعماج  ترایز  رد  نیماضم  نیاب  تسا و  هدز  ادـخ  تیانع  لیذـب  گـنچ  دـنزب  ناـنآ  نامادـب  گـنچ  سک 

هللااب :  مصتعا  دق  مکب  مصتعا  نم  هللا و  ضغبا  دقف  مکضغبا  نم  هللا و  یصع  دقف  مکاصع  نم  هللا  عاطا  دقف  مکعاطا 
لیق ام  معنل  و  دنشاب :  یم  هللا  یف  یناف  همه  ناشیا  هک  تسا  نیا  بلطم  رس  و 

مین نم  نم  ناشکرس  يا  حون  تفگ 
میقاب ناناجب  مدرم  ناج  نم ز 
رشبلاوب صاوخ  زا  مدرم  هکنوچ 

رصب كاردا و  عمس و  دش  ارم  قح 
تسوهز مدنیا  متسین  نم  نم  هکنوچ 

تسا وا  رفاک  دزمد  هک  ره  مد  نیا  شیپ 
راصتخا ) تیاعر  ظاحلب  طوبرم  دانسا  تاور و  هلسلس  فذح  اب  ( ) ءاسک فیرش  ثیدح  )

لاق هنا  يراصنالا  هللادبع  رباج  نع 
ای کیلع  مالـسلا  لاقف  مایالا  ضعب  یف  ص )   ) هللا لوسر  یبا  یلع  لخد  تلاق  اهنآ  امهیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ارهزلا  هتمطاف  تعمس 

ینیتیا هتمطاف  ای  لاقف  فعـضلا  نم  هاتبا  ای  هللااب  كذـیعا  هل  تلقف  افعـض  یندـب  یف  دـجال  ینا  یف  هاتبا  اـی  مالـسلا  کـلیع  تلقف و  هتمطاـف 
هتعاس و الا  تناک  امف  هلامک :  همامت و  هتلیل  یف  ردـبلا  هناک  ءالالتی  اذاف  هیلا  رظنا  ترـص  هب و  هتیطغ  هتیتاف و  هب  ینیطغ  یناـمیلا و  ءاـسکلاب 

ینا هاما  ای  یل  لاقف  يداوف  هرمث  ینیع و  هرق  ای  مالـسلا  کیلع  تلقف و  هام  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف  لبقا  دق  مالـسلا  هیلع  نسحلا  يدـلوب  اذا 
ع  ) نسحلا لبقاف  ءاسکلا  تحت  كدج  نا  يدلو  ای  معن  تلقف  هلآ  هیلع و  هللا  لص  هللا  لوسر  يدج  هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار  كدنع  مشا 
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يدـلو و ای و  مالـسلا  کلیع  لاقف  ءاسکلا  تحت  کعم  لخدا  نا  یل  نذاـتا  هللا  لوسر  اـی  هادـج  اـی  کـیلع  مالـسلا  لاـق  ءاـسکلا و  وحن  ( 
مالـسلا لاق  لبقا و  دق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  يدلوب  اذاف  هتعاس  الا  تناک  امف  ءاسکلا :  تحت  هعم  لخدـف  کل  تنذا  دـق  یـضوح  بحاص 

لوسر يدج  هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار  كدنع  مشا  ینا  هاما  ای  یل  لاقف  يداوف  هرمث  ینیع و  هرق  ای  مالـسلا  کیلع  تلقف و  هاما  ای  کیلع 
مالـسلا لاق  ءاسکلا و  وحن  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نیـسحلا  اندـف  ءاسکلا  تحت  كاخا  كدـج و  نا  ینب  ای  معن  تلقف  هلآ :  هیلع و  یلـص  هللا 

تنذا دـق  یتما  عفاش  ای  يدـلو و  ای  مالـسلا  کیلع  لاقف و  ءاسکلا  اذـه  تحت  امکعم  نوکا  نا  یل  نذاتا  هللا  هراتخا  نم  ای  هادـج  ای  کیلع 
هللا لوسر  تنب  ای  هتمطاف  ای  کیلع  مالـسلا  لاق :  و   ( ع  ) بلاطیبا نب  یلع  نسحلاوبا  کلاذ  دـنع  لبقاف  ءاـسکلا  تحت  اـمهعم  لخدـف  کـل 

یحا هتحئار  اهناک  هتبیط  هتحئار  كدنع  مشا  ینا  هتمطاف  ای  لاقف  نینم  ؤملاریما  ای  نسحلابا و  ای  مالـسلا  کیلع  تلقف و  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
ای مالسلا  کیلع  هل و  لاق  ءاسکلا و  وحن  یلع  لبقاف  ءاسکلا  تحت  کیدلو  عم  وه  اه  معن  تلقف  هلا  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یمع  نبا  و 
ای کیلع  مالسلا  تلق  ءاسکلا و  وحن  تیتا  مث  ءاسکلا :  تحت  یلع  لخدف  کل  تنذا  دق  معن  رضحملا  یف  یئاول  بحاص  یتفیلخ و  یخا و 

املف مهعم :  تلخ  دف  کل  تنذا  دق  یتعضب  ای  یتنب و  ای  مالسلا  کیلع  یل و  لاق  ءاسکلا  تحت  مکعم  نوکا  نا  یل  نذاتا  هللا  لوسر  ای  هاتبا 
یتیب لها  ءالوه  نا  مهللا  لاق  ءامسلا و  یلا  ینمیلا  هدیب  یموا  ءاسکلا و  یفرطب  هللا  لوسر  یبا  ذخاف  ءاسکلا  تحت  اعیمج  انعمتجا  انلمتکا و 

مهملاس و نمل  ملـس  مهبراح و  نمل  برح  انا  مهنزحی  ام  یننزحی  مهملوی و  ام  ینملوی  یمد  مهمد  یمحل و  مهمحل  یتماـح  یتصاـخ و  و 
یلع و کناوضر  کنارفغ و  کتمحر و  کتاکرب و  کتاولـص و  لعجاف  مهنم  اـنا  ینم و  مهنا  مهبحا و  نمل  بحم  مهاداـع و  نمل  ودـع 

اریهطت :  مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذا  مهیلع و 
هتئیـضم و ال اسمـش  ارینم و ال  ارمق  هتیحدم و ال  اضرا  هتینبم و ال  ءامـس  تقلخ  ام  ینا  یتاوامـس  ناکـس  ای  یتکئالم و  ای  لجوزع  هللا  لاقف 

تحت نم  بر و  ای  لیئربج  نیمالا  لاقف  ءاسکلا  تحت  مه  نیذلا  هتـسمخلا  ءالوه  هتبحمل  الا  يرجی  ارحب  يرـسی و ال  اکلف  رودـی و ال  اکلف 
ءاسکلا : 

یلا طبها  نا  یل  نذاتا  بر  ای  لیئربج  لاقف  اهونب : ) اهلعب و  اهوبا  هتمطاف و  مه   ) هتلاـسرلا ندـعم  هوبنلا و  تیب  لـها  مه  لـجوزع  هللا  لاـقف 
یلعالا یلعلا  هللا :  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  یبال  لاق  لیئربج و  نیمالا  طبهف  کل  تنذا  دـق  لجوزع  هللا  لاقف  اسداس  مهعم  نوکال  ضرالا 

ارینم ارمق  هتیحدم و ال  اضرا  هتینبم و ال  ءامس  تقلخ  ام  ینا  یلالج  یتزع و  کل و  لوقی  مارکالا و  هتیحتلاب و  کصخی  مالـسلا و  کئرقی 
یل نذات  لهف  مکعم  لخدا  نا  یل  نذا  دق  مکتبحم و  مکلج و  الا ال  يرسی  اکلف  يرجی و ال  ارحب  رودی و ال  اکلف  هتئیـضم و ال  اسمـش  و ال 
یب لیئربج ال  لاقف  ءاسکلا  تحت  انعم  لیئربج  لخدـف  کل  تنذا  دـق  معن  هللا  یحو  نیما  ای  مالـسلا  کیلع  یبا و  لاقف  هللا :  لوسر  اـی  تنا 

اریهطت : ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا   ) لوقی مکیلا  یحوا  دق  هللا  نا 
ایبن و قحلاب  ینثعب  يذـلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  هللا  دـنع  لضفلا  نم  ءاسکلا  تحت  اذـه  انـسولجل  ام  ینربخا  هللا  لوسر  ای  یلع  لاقف 
هتمحرلا و مهیلع  تلزن  الا و  انیبحم  انتعیش و  نم  عمج  هیف  ضرالا و  لها  لفاحم  نم  لفحم  یف  اذه  انربخ  رکذ  ام  ایجن  هتلاسرلاب  ینافطصا 

هتبعکلا :  بر  انتعیش و  زاف  انزف و  هللا  اذا و   ( ع  ) یلع لاقف  اوقرفتی :  نا  یلا  مهل  ترفغتسا  هتکئالملا و  مهب  تفح 
انتعیش نم  عمج  هیف  ضرالا و  لها  لفحم  یف  اذاه  انربخ  رکذ  ام  ایجن  هتلاسرلاب  ینافطصا  ایبن و  قحلاب  ینثعب  يذلا  یلع و  ای  ایناث  یبا  لاقف 

کلاذـک اندعـس و  انزف و  هللاو  اذا  یلع  لاقف  هتجاح  بلاط  همغ و ال  هللا  فشک  الا و  مومغم  همه و ال  هللا  جرف  الا و  مومهم  مهیف  انیبحم و  و 
هتبعکلا :  بر  هرخالا و  ایندلا و  یف  اودعس  اوزاف و  انتعیش 

يوتحم رایـسب و  رارـسا  تاکن و  نمـضتم  ءاسک  فیرـش  ثیدـح  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  ناـفرع و  لـها  رظن  رد 
تسا .  رامش  یب  قیاقح  فئاطل و  تاراشا و 

رای طخ  رد  تسا  یسب  كزان  ینعم  هتفهن  )
 ( مناد نم  بیدا  يا  ینکن  نآ  مهف  وت 
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هحئار نیا  دـنا و  هدومن  یم  ع )   ) تبترم یمتخ  ترـضح  دوج  هبیط و  هحئار  مامـشتسا  ءاـسکلا  تحت  نیلخاد  زا  کـی  ره  هکنآ  لوا  هتکن 
زا راوگرزب  نآ  هکنیا  نودب  دیزو  یم  ربمغیپ  ندب  رکیپ و  زا  شوخ  يوب  رطع و  میسن  هشیمه  هک  تسا  هدوب  ترـضحنآ  دوجو  همزال  هبیط 

ترـضح هک  دـندیمهف  یم  دومن و  یم  روبع  يا  هچوک  زا  ترـضحنآ  هاگره  هک  تسا  هدـمآ  رابخا  رد  دـشاب  هدرک  رطع  لامعتـسا  جراخ 
تـسا رهاظ  رظن  زا  نازو  يوب  شوخ  رطع  میـسن  نیا  تسا :  هدومرف  روبع  رذـگ  هلحم و  نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  ربمغیپ 
هحیار تمحر و  میـسن  هب  ار  ملاوع  مامت  ناکما و  ناهج  تسا  نیملاعلل  اتمحر  هک  محر  ربمغیپ  نآ  دوج  يذ  دوجو  نطاـب  ثیح  زا  هنرگو 

تسا :  هتخاس  رطعم  دوخ  تمکح  ملع و  هبیط 
یلعا هکئالم  نایتوکلمب و  ار  توبن  تمـصع و  لـیلج  نادـناخ  نیا  هتمظع  تلج  تیدـحا  ترـضح  سدـقا  تاذ  یفرعم  هکنیا  رگید  هتکن 

یساسا دصقم  یئاهن و  ضرغ  هیلاع  ملاوع  تاوامس و  نینکاس  يا  کئالم و  هورگ  يا  دینادب  هک  هدوب  دوخ  یـشرع  نانیـشن  خاک  نییلع و 
رحب و رب و  زا  رامقا  سومـش و  كـالفا و  زا  نیمز  تقلخ و  زا  تاـنونکم و  تاـشنم و  تاعدـبم و  زا  تادوجوم  ماـمت  داـجیا  تقلخ و  زا 

تسا :  هدوب  ءاسکلا  تحت  رد  عقاو  نانیشن  كاخ  رفن  جنپ  نیمه  رطاوخ  تهج  تسا  شنیرفآ  تشد  نهپ  یتسه و  ورملق  رد  هچنآ 
نوکس بطق  رد  هن  دوب و  تکرح  رتخا  رد  هن  )

( دنچ ینانیشن  كاخ  نیمزب  يدوبن  رگ 
داجیا و ماظن  رـسارس  ناکما و  ملاع  هک  ناشیا  ایادـخ  ءاسکلا ) تحت  نم  بر و  ای   ) لاعتم دـنوادخ  زا  لاوئـس  لابق  رد  هکنآ  رتمهم  هتکن  و 

هدرک قلخ  نانآ  دوجو  لـیفطب  ار  همه  تسا  شنیرفآ  تشد  نهپ  یتسه و  ورملق  رد  هچنآ  يا و  هدـیرفآ  ناـنآ  هب  تبحم  تهجب  ار  تقلخ 
میئامن :  لصاح  نانآ  تیوه  هب  یئاسانش  تفرعم و  تینارون  ماقمب  ام  ات  امرف  یفرعم  امب  ار  ناشیا  يا 

هوبنلا و تیب  لها  مه  دش  هداد  نینچ  هیلاع  ملاوع  نینکاس  کئالمب و  خـساپ  رداص و  یبوبر  لالج  وزع  هاگـشیپ  یهولا و  عقـص  زا  باوج 
ردپ دنا و  همطاف  ناشیا   ) دشاب یم  نانآ  دوجو  لیفط  عیرشت  نیوکت و  ماظن  هک  ناشیا  اهونب :  اهلعب و  اهوبا و  هتمطاف و  مه  هلاسرلا :  ندعم 

و اهلعب ،  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  مالس   : ) هتمطاف مارک  نادنزرف  دنا و  همطاف  ناشیا  ماقم  یلاع  رهوهـش  دنا و  همطاف  ناشیا  همطاف  راوگرزب 
اهنیب : )

تسا   ( ع  ) همطاف روحم  ءاسک  باحصا  یفرعم  ماقم  رد  هکنیا  هجوت  لباق 
یلزا یفخ  زنک  لک  تمصع  همطاف  )

 ( یلج هب  یفخب و  قح  زا  هملاع  همطاف 
یلو ياتمه  رسمه و  یبن  حور  همطاف  )

 (( ع  ) یلع جوز  زا  دبن  شک  يا  هیلاع  همطاف 
 ( لاعتم یح  هک  هنوگنآ  دب  لثم  یب  درف و  )

اوح رجاه  میرم و  هیسآ و  ار  وت  يا  )
( ازس هب  ناش  فرش و  بسک  یپ  رد  همداخ 

ادخ رس  يا  دوب  سب  نیمه  وت  حیدم  رد  )
( ءاسک باحصا  دومرف ز  وت  مان  ادتباک 

 ( لاوئس دندومن  وچ  کئالم  دنوادخ  زا  )
لوقع وت  تام  هدش  يا  فرش  هاج و  نینچ  اب  )

 ( لوهج موق  ارچ  دندرک  وت  رازآ  دصق 
 ( ص  ) لوسر درک  یمه  وت  قحب  هک  شرافس  نآ  )
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 ( لوبق دندومن  دای و  زا  رسب  رس  ناشتفر 
 ( لوبق دندومن  دای و  زارسب  رس  ناشنتفر 

 ( لآم ءوس  یبن  مشخ  ادخ  رهق  دوخ  رهب  )
تسا :  هداد  رارق  روحم  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ءاسک  باحصا  یفرعم  ماقم  رد  لجوزع  يادخ  ارچ  هکنیا  رس  نایب 

توبن و ماـقم  هدرپس  رـس  هکیناـسک  رگم  تسین  سک  همه  كاردا  مهف و  سرتسد  رد  یهلا  رارـسا  ریاـس  دـننام  رـس  نیا  نتـسناد  هکنیا  اـب 
نافرع و نداعم  تراهط و  تمصع و  تیب  لها  بتکم  هتفای  میلعت  ترتع و  نآرق و  هدکیم  زا  تفرعم  نافرع و  يابهص  تسمرـس  تیالو و 

هیهلا هقلطم  هیلک  تیالو  بتکم  رگا  دنتـسه و  هتمظع  تلج  تیدحا  تاذ  ملع  نا  زخ  تقیقح  رد  هک  وا  ع )   ) راهطا لآ  دمحم و  تمکح 
هب تسناوت  یمن  رشب  دوبن و  كاردا  لباق  رشب  يارب  هجوچیه  هب  هعیبطلا  ءاروام  مولعب  تبسن  قیاقح  رارـسا و  دوبن  اهنآ  یتوهال  هاگـشناد  و 

دسرب .  نآب  دوخ  لقع 
دوب امش  يوک  رس  كاخ  رذگهر  زا  )

( داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره 

مود تمسق 

لصا هب  تبسن  مینیب  هب  تسا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  هک  مالسلا  هولصلا و  هیلع  رقاب  ترضح  رونا  رضحم  میوش  یم  بایفرش  کنیا 
عمجم باـتک  زا  تسا :  هدوـمرف  یناـیب  هچ  تسا  ص )   ) هیدـمحم تعیرـش  مالـسا و  ساـسا  سا  هک  توـبن  رـصنع  تلاـسر و  هبیط  هرجش 

هیلع یلع  اهعرف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هتبیطلا  هرجـشلا  مالـسلا :  هیلع  رقابلا  لاـق  دوش  هظحـالم  ( رجـش  ) هداـم هغللا  یف  نیرحبلا 
نایب نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  اهتعیـش :  اهقاروا  اهناصغا و  اهدالوا و  اهترمث  مالـسلااهیلع و  هتمطاف  هرجـشلا  رـصنع  مالـسلا و 

نآ زا  فشاک  ماظن  زجعم  مالک  نیا  دـیامن و  یم  یفرعم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ار  توبن  رـصنع  تلاسر و  هرجـش  لصا  دوخ  ینارون 
نیاب نید  نآرق و  ماود  اقب و  رارقرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  همطاف  دوجو  روحم  مالـسا  ساسا  هک  تسا 

یـشرع رین  قیقحت   ) ناونع تحت  اقباس  هک  ینایب  هب  تسا  اهیبا  ما  لب  راهطالا  هتمئالا  ما  همطاـف  ترـضح  اریز  تسا  راوتـسا  تباـث و  رـصنع 
( اهیبا ما  روحم 

موقم هک  تسا  همطاف  اریز  دـشاب  رهطا  يارهز  همطاف  روحم  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  رد  ادـخ  یفرعم  ماـقم  رد  هک  تساـجب  سپ  میدومن : 
رد یلـصا  دصقم  هک  تسا  همطاف  تسا و  ترـضحنآ  هقلطم  هیلک  تیالو  یلیـصفت  روهظ  اشنم  تبترم و  یمتخ  ترـضح  تیناحور  تهج 

تسا .  تقلخ  ماظن 
امهیلع ) یلاعت  هللا  ناوضر  یفجنلا  یلحلا  ینیوزقلا  يدهم  دیسلا  هتملاعلا  نب  دمحم  لجالا  دیسلل  امظن  ءاکسلا  ثیدح 

 ( ع  ) ءاسنلا ریخ  هتمطاف  انل  تور  )
( ءاسکلا باحصا  لضفلا  لها  ثیدح 

 ( ص  ) مانالا دیس  نا  لوقت  )
 ( مایالا نم  اموی  ینئاج  دق 

یندب يرا  نا  یل  لاقف  )
 ( ینلحنا دق  مویلا  هارا  افعض 

ینامیلا اسکلاب  یلع  یموق  )
 ( یناوت الب  ینیطغ  هیف  و 
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هتیبل دق  هتبجف و  تلاق  )
 ( هنیطغ اسکلاب  هتعرسم و 

ردبلاک ههجو  ونرا  تنک  (و 
( رشع لایل  دعب  عبرا  یف 

نمز نم  ریسی  الا  یضم  امف  )
 (( ع  ) نسحلا دمحم  وبا  یتا  یتح 

دجا ینا  هاما  ای  لاقف  )
( دقتعا هتبیط  هتحئار 

یبنلا هتحئار  اهناب  )
 ( ع  ) یلع یضترملا  یصولا  یخا 

ءاسکلا تحت  اذ  وه  اه  معن  تلق  )
 ( یستکا یطغم و  هب  رثدم 

املسم هنبا  هوحن  ءاجف  )
( امرکم لخدا  هل  لاق  انذاتسم 

الا لیلقلا  الا  یضم  امف  )
( القتسم طبسلا  نیسحلا  ءاج 

كدنع مشا  ما  ای  لاقف  )
 ( یکذلا کسملا  اهناک  هتحئار 

افرش هنم  كالوا  نم  قح  (و 
 (( ص  ) یفطصملا یبنلا  حیر  اهنظا 

اذه ءاسکلا  تحت  معن  تلق  )
( اذال هیف  كوخا  هبنجب 

انذاتسم هل  طبسلا  لبقاف  )))
( انعم لخدا  هل  لاق  املسم 

دق الا و  هتعاس  نم  یضم  ام  (و 
( دسالا رفنضغلا  امهوبا  ءاج 

ءابجنلا هادهلا  هتمئالاوبا  )
( ءاسکلا باحصا  عبار  یضترملا 

ءاسنلا هدیس  ای  لاقف  )
( ءامسلا یف  تجوز  اهب  نم  و 

هتحئار كامح  یف  مشا  ینا  )
 ( هتحئاف يدنلا  درولا  اهناک 

رشبلا دیس  فرع  اهاذش  یکحی  )
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( رمتعا فاط و  یبل و  نم  ریخ  و 
افحتلا ءاسکلا  تحت  معن  تلق  )

افتتکا هیف  کیلبش و  مض  و 
الئاس هنم  نذاتسی  ءاجف 

الجاع لخداف  لاق  لوخدلا  هنم 
هتملسم مهوحن  تبحف  تلاق 
هتمرکم هتبوبحم  یلخدا  لاق 

عضوملا ءاضا  مهب  امدنعف 
اوعمتجا ءاسکلا  تحت  مهلک  و 

الع لج و  قلخلا  هلا  يدان 
 ( یلعلا تاوامسلا  كالما  عمسی 

لالجلا هزعلاب و  مسقا 
یلاع لک  قوف  یعافت  راب  و 

هتینبم اهتعفر  امس  نم  ام 
هیحدم يرثلا  یف  ضرا  سیل  و 

ارینم ارمق  تقلخ  و ال 
ارون تئاضا  اسمش  الک و ال 

يرجی هایملا  یف  رحب  سیل  و 
يرست راحبلا  کلف  الک و ال 

ءاسکلا تحت  مه  نم  لج  الا ال 
اسبتلم مهرما  نکی  مل  نم 

نم بر و  ای  تلق  نیمالا  لاق 
نبا انل  مهقحب  اسکلا  تحت 

هتلاسرلا ندعم  مه  یل  لاقف 
هتلالجلا لیزنتلا و  طبهم  و 

اهلعب هتمطاف و  مه  لاق :  و 
( اهلسن نانسحلا  یفطصملا و  و 

یل نذات  له  هابر  ای  تلقف  )
 ( لزنملا كاذل  ضرالا  طبها  نا 

اسداس ءاسکلا  تحت  يدتغاف  )
( اسراح امداخ و  تلعج  امک 

املسم مهئاجف  معن  لاق  )
( امنا مهیلع  اولتی  املسم 
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اهب مکصخ  هللا  نا  لوقی :  )
( اهتنم اذغ  نمل  هزجعم 

همالس العلا  بر  مک  ارقا  )
 ( هتمارکلا تیاغب  مکصخ  و 

امهفم انلعم و  لوقی  وه  (و 
( امدقت امب  رغلا  هکالما 

یبیبح ای  تلق  یلع :  لاق 
( امدقت امب  رغلا  هکالما 

ینافطصا يذلا  یبنلا و  لاق  )
 ( ینابتجا یحولاب و  ینصخ  و 

ربخلا اذهل  رکذ  يرج  نا  ام  )
رشعم ریخ  عایشالا  لفحم  یف 

هتمحرلا هلالا  لزنا  الا و 
 ( هتمج دونج  تفح  مهیف  و 

اوقدص نیذلا  کئالملا  نم 
اوقرفت ام  رهدلا  یف  مهسرحت 

يری هتجاح  بلاط  الک و ال 
ارسعت دق  هیلع  اهئاضق 

هتجاح میرکلا  هللا  یضق  الا 
هتحاس الضف  ناوضرلا  لزنا  و 

مومغم مهیف  سیل  الک و 
مومه تفشک  هنع  الا و 

بابحالا نحن و  یلع  لاق 
اوباط امدق  نیذلا  انعایشا 

هتبعکلا بر  انلن و  امب  انزف 
هبر درف  لک  نرکشیلف 

موس تمسق 

رد یفرـصت  هکنیا  نودـب  هتخیر و  مظن  بلاـق  رد  ار  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  نتم  نیع  هک  هدومن  يدـنمرنه  لاـمعا  ردـقیلاع  همـالع  قحلا 
تاولـص تمـصع  تیب  لها  اب  ار  وا  شیادخ  داب  شکاپ  ناور  رب  دورد  داش و  شحور  تسا  هدروآ  رد  مظن  هتـشرب  ارنآ  دیامن  نآ  تارابع 

دیامرف :  روشحم  مهیلع 
تسا )  رکذلا  قباس  ینارون  فیرش  ثیدح  نومضم  هک  تایلاع  تایبا  نیا  یظفللا  تحت  همجرت 

قح ماظن  یتسه و  ناهج  رد  ناوناب  نیرتهب  هک  اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  ترـضح  ناـسل  زا  ءاـسک  ثیدـح  روحم  روهـشم  ربتعم  تیاور  نیا 
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ءاسن هدیـس  ع )   ) همطاف تسین  يدـیدرت  کش و  تفرعم  لها  دزن  نآ  تحـص  رد  تسا و  هدیـسر  امب  هتفاـی و  رودـص  فرـش  تسا  یتسرپ 
تسا :  هدومرف  نینچ  نیا  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع 

ءاسک زیخ و  رب  منک  یم  یفعـض  ساسحا  دوخ  ندـب  رد  نم  دومرف  دـمآ و  نم  دزن  ماقم  یلاع  ردـپ  ماـنالا  ریخ  ترـضح  اـهزور  زا  يزور 
هب عقوم  نیا  رد  مدیناشوپ و  ءاسک  نآ  رد  ار  شترضح  هدومن  تباجا  اعیرس  ار  وا  رما  مه  نم  ناشوپب  نآ  رد  ار  نم  روایب و  میارب  ار  ینامی 

دیشخرد .  یم  هدراهچ  بش  هام  دننام  مدرک  هراظن  وا  ینارون  هرهچ 
يوب منک  یم  ساسحا   ) میامن یم  مامشتسا  یـشوخ  يوب  مردام  تفگ  دش و  علاط   ( ع  ) نسح دمحم  وبا  هک  تشذگن  هعقاو  نیا  زا  یکدنا 

دشاب .  امهیلع  هللا  تاولص  یضترم  یلع  ترضح  دوخ  یصو  ردارب  ءایبنا  متاخ  مدج  مرکا  یبن  ترضح  شخب  حور  رطعم 
تسا :  هدیناشوپ  ءاسک  ریز  ار  دوخ  تبترم  یمتخ  ترضح  تدج  کنیا  يا  هدومن  ساسحا  وت  هک  تسا  نانچنآ  هیضق  مرسپ  يرآ  متفگ 
وش .  لخاد  تمرکم  مارتحا و  اب  دومرف  واب  شدج  دورب و  ءاسک  ریز  تساوخ  هزاجا  هتشاد و  هضرع  مالس  هتفر و  ترضحنآ  يوسب  هاگنآ 
وت دزن  هدش  هزیکاپ  کشم  دننام  یـشوخ  يوب  مردام  تفگ  دـمآ و  القتـسم  ص )   ) هللا لوسر  طبـس  نیـسح ع  هک  تشذـگن  یکدـنا  سپ 

يرآ متفگ  تسادخ  هدیزگرب  ربمغیپ  یمتخ  یبن  يوب  نیا  هدومرف  اطع  وتب  ار  دوخ  تفارـش  هک  یـسک  نآ  قحب  مسق  منک و  یم  مامـشتسا 
بـسک اـب  هدروآ و  ءاـسک  باـنجب  ور  مه  نیـسح  عقومنیا  رد  تسا  راوگرزب  نآ  راـنک  رد  مه  نسح  تردارب  کـنیا  تسا  نینچ  مدـنزرف 

دیدرگ .  ترضحنآ  رونا  رضحم  بایفرش  لخاد و  ءاسک  ریز  رد  شدجما  دج  رب  مالس  هزاجا و 
تیاده هتمئا و  وبا  هکنآ  دیـسر  هار  زا   ( ع  ) یـضترم یلع  هللادـسا  ترـضح  عاجـش  ریـش  راوگرزب  ود  نآ  ردـپ  هک  تشذـگن  يزیچ  سپس 

يا تفگ  هدومن و  ارهز  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلمب  باطخ  هاگنآ  تسا  ءاسک  باحـصا  زا  رفن  نیمراهچ  ادخ و  هدـیزگرب  هدـننک و 
ما هدومن  جاودزا  وا  اب  نامسآ  رد  هک  یسک  يا  نیملاع و  ءاسن  هدیس 

رخفم دوجو  شوخ  يوب  تسیاب  هدومن و  تسمرـس  ارم  شـشوخ  يوب  زا  هک  تسیئا  هزات  لگ  ایوگ  هک  دزو  یم  ممامـشب  یئوب  نم  کـنیا 
تسوا دوجو  زا  یکاح  نازو  يوب  شوخ  میسن  نیا   ) دشاب هدوب  تسا  هدروآ  اجب  هرمع  هتفگ و  هیبلت  هک  یسک  نیرتهب  رشبلا  دیـس  نایملاع 

تسا . )  هتخاس  رطعم  دوخ  تمکح  ملع و  میسن  هب  ار  یناهج  هک 
ار تترضح  ناگ  هچب  ریـش  یـضترم  لبـش  ود  هدیمرآ و  ءاسک  ریز  رد  شترـضح  یلب  یئوگ  یم  وت  هک  تسا  نینچ  ناج  یلع  يرآ  متفگ 

فرـشم تعرـس  اب  تفرگ و  دورو  نذا  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  هدـمآ  ولج  سپـس  تسا  هتفرگ  رب  رد  تیانع  فطلب و  شیوخ  لـغب  رد 
دیدرگ :  اسک  تحت  رد  لخاد  هدش و  راوگرزب  نآ  ترایزب 

اب هتفر  نانآ  يوسب  مه  نم  دومرف  هک  تسا  متاخ  ربمغیپ  رهگ  ـالاو  رتخد  رهطا  ياریهز  همطاـف  ترـضح  ءاـسک  باحـصا  زا  سک  نیمجنپ 
رایـسب وت  هک  مزیزع  رتخد  وش  لخاد  دومرف  مردپ  رب  مالـس  ضرع  میدـقت  اب  هتفر  نانآ  يوسب  مه  نم  دومرف  ردـپ  رب  مالـس  ضرع  میدـقت 

یتسه :  یمارگ  مرتحم و 
نآ رد  ابع  لآ  عامتجا  عمج و  ءاسک  ریز  رد  یگمه  دش و  ینارون  عضوم  نآ  دنرون  هللا  همات  رهاظم  همه  هک  هسمخ  راونا  نآ  هلیسوب  نوچ 

دیسر یلعا  توکلم  نانیشن  خاک  تاومس و  كالما  هبطاق  عمـسب  بآم  یتوهال  يادن  الع  لج و  یهولا  عنـص  زا  هاگنآ  دش  رارقرب  هاگیاج 
داد رد  ادن  و 

لالج و تزعب و  هک  مروخ  یم  مسق  منک و  یم  دای  دنگوس  متـسه  تاقولخم  عیمج  قلاخ و  مدآ  ملاع و  هدننیرفآ  ملاع و  دـنوادخ  هک  نم 
ینیمز و ینامسآ و  چیه  انامه  تسین  روصتم  تعفر  رد  يا  هبترم  مقم و  نآ  قوف  هک  مدوخ  یهولا  يدمـص  يایلع  مقم  عافترا  یئایربک و 

چیه هلمجلاب  یکلف و  کلف و  چیه  یئایرد و  يرحب و  چیه  یناشف و  رون  دیـشروخ  یـسمش و  هموظنم  چیه  يرینم و  رمق  نابات و  هام  چـیه 
رد هک  یناسک  نیمه  رطاخ  تهج  رگم  مدـیرفاین  ار  قالطالا  یلع  تانوکم  تاعرتخم و  تاشنم و  تاعدـبم و  زا  معا  يدوجوم  قولخم و 
یم مسق  نانآ  قحب  ار  وت  دـنیاسک  ریز  رد  یناسک  هچ  اراگدرورپ  درک  ضرع  یهلا  رابرد  برقم  کـلم  لـیئربج  دـنراد  رارق  ءاـسک  تحت 
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امرف :  یفرعم  نمب  ار  نانآ  نایب و  نم  يارب  ار  ناشیا  تیوه  هک  مهد 
( اهونب اهلعب و  اهوبا و  هتمطاف و  مه   ) هلاسرلا ندعم  هوبنلا و  نیب  لها  مه   ))) دومرف لیئربج  باوج  رد  یلعا  ءدبم  یلاعت و  قح  سدـقا  تاذ 

: 
تمکح ملع و  ياه  هنیجنگ  تلاسر و  ندـعم  توبن و  لیلج  نادـناخ  ناشیا  دـشاب  یم  ناـنآ  دوجو  لـیفط  لـک  ماـظن  هک  ناـشیا  لـیئربج 

همطاف :  نادنزرف  دنا و  همطاف  ناشیا  همطاف  رهوش  دنا و  همطاف  ناشیا  همطاف  ردپ  دنا و  همطاف  دنتسه 
رد رفن  نیمـشش  نانآ  تمدـخ  رد  ناشیا  دزن  نیمز  يوسب  مورب  هک  یهد  یم  تصخر  تزاجا و  ارم  ایآ  اراگدرورپ  تشاد  هضرع  لـیئربج 

نانآ رب  ار  ریهطت  هفیرش  هیآ  ناشیا  رب  نم  مالس  غالبا  اب  ناشیا و  رضحمب  وش  بایفرش  ورب و  يرآ  دومرف  لاعتم  دنوادخ  مشاب  ءاسک  تحت 
سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا   ) هیآ هدومن  غالبا  ار  لاعتم  دـنوادخ  مالـس  لاثتما و  ار  لیلج  بر  یهولا و  نامرف  لیئربج  امن  توالت 

یهولا سدقا  تاذ  دومن  ضرع  هداد و  رارق  راگدرورپ  رمالا  بسح  دوخ  دروآ  هر  ار  بازحا :  هروس  هیآ 33  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها 
تاذ تیاـهن  یب  میظع  لـضف  زا  نیا  هداد و  رارق  امـش  صتخم  ار  تمارک  تسا و  هداد  صاـصتخا  ساـجرا  ماـمت  زا  ریهطت  نیا  هب  ار  اـمش 

تسا :  هدومرف  هضافا  اطع و  امشب  اصوصخم  ار  هیلاع  هجرد  نیا  دشاب ك  یم  هتمظع  تلج  تیدحا 
نم بیبج  يا  دومن  ضرع  درک و  لاوئـس  ص )   ) یفطـصم دـمحم  متاـخ  لوسر  ترـضح  زا   ( ع  ) یـضترم مظعا  هللا  یلو  ترـضح  سپس 

مرکا یبن  ترـضح  تسیچ .  ام  نایعیـش  تما و  لاحب  شعفن  تسا و  بترتم  نآ  رب  هدـئاف  هرهب و  هچ  اجنیا  رد  ام  نیتسـشن  سولج و  اـمرفب 
یندا وا  برق  ماـقم  رد  یـصاخلا  صخا  یحوب  دـیزگرب و  هیمتخ  توـبن  هبترب  ارم  هک  یـسکب  دـنگوس  دوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یب ياه  هرهب  رایـسب و  دـئاوف  هک  تسا  هداد  رارق  دوخ  راتخم  بختنم و  یتسه  ماـظن  رد  يوساـم  لـک  ناـیم  زا  ارم  هتخاـس و   ( (ص وصخم
دوش :  یم  ام  نایعش  ناتسود و  بیصن  دئاع و  عضوم  نیا  رد  ام  سولج  نیا  زا  رامش 

دنوادـخ دـیا  نایمب  دوش و  حرطم  ام  ناوریپ  نایعیـش و  هیحان  زا  هک  لفحم  سلجم و  ره  رد  رثا  عفاـن  ربخ  ارجاـم و  نیا  داـی  هکنیا  هلمج  زا 
ناگتشرف کئالم و  زا  دوخ  نایرکشل  هاپس و  زا  ینابر  يدونج  لزان و  ار  دوخ  هیمحر  هصاخ  تمحر  مارکالا  لالجلا و  يذ  تاذ  لاعتم و 

دنریگ یم  ار  نانآ  فارطا  عمج و  نانآ  روحم  یعمج  هتسد  روطب  دنراگدرورپ  ضیف  تمحر و  شخپ  ياوق  هک  یهلا 
یهلا ماظتنا  نیرومام  ناگ و  هتـشرف  نآ  هتـسویپ  دنزاس و  یم  یلجتم  قارـشا و  نانآ  رب  ار  ام  تمحر  ضیف و  لزان و  انآ  رب  ار  ام  تاکرب  و 

دنوش .  هدنکارپ  قرفتم و  ینارون  سلجم  نآ  زا  هک  یماگنه  ات  دنیامن  یم  ینابهگن  تظافح و  تسارح و  نانآ  زا 
ندـش فرطرب  مومه و  فشک  مومغ و  عفر  بجوم  ئاسک  ثیدـح  رکذ  لفحم  سلجم و  لیکـشت  هکلب  دـئاوف  زا  هک  تسا  نیمه  اـهنت  هن 

ددرگ .  نانآ  هودنا 
اه يراتفرگ  اور و  نادـنمزاین  زاین  ءادا و  نادـنمتجاح  تجاج  هک  تسا  نآ  لفاحم  سلاجم و  رد  ءاـسک  ثیدـح  رکذ  داوف  هلمج  زا  زین  و 

دوخ يدونـشوخ  ناوضر و  هدیدرگ  ادخ  لضف  لومـشم  تجاح  بابرا  هدـش  عفترم  راگدرورپ  تیانع  فطلب و  تسا  راوشد  رظن  رد  هکیئ 
دئاوف رکذ  اسک و  فیرـش  ثیدح  هطبار  رد  ناربمغیپ  متاخ  نایب  زا  سپ  تسین .  روصتم  يا  هدئاف  نیا  زا  رتهب  دـنک و  ناشیا  لاح  لماش  ار 
یمظع تمعن  صاخ و  ضیف  نیاب  لئان  ار  ام  یعقاو  ناوریپ  ام و  هک  اریادـخ  تیاهن  یب  رکـش  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  لـها  ریما  نآ 

راگدرورپ راذگ  ساپس  رکاش و  يراگتسر  تداعس و  تمعن و  نیا  لابق  رد  تسیاب  هدومن و  اطع  ام  نایعیـش  هب  ار  تداعـس  نیا  دینادرگ و 
میشاب .  هدوب  دوخ 

تسا ) :  جراخ  ءاصحا  هطیح  زا  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  لئاضف  هیلامک و  نوئش  )
ءاصحا و هطیح  زا  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  تیاهن  یب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  لئاضف  هیلامک و  نوئش  هک  تسین  یکش 

یف ام  یتشهب  ناوناب  يوناب  هک  تهج  نآ  زا  اریز  ترـضحنآ  باقلا  ءامـسا و  تیعقاو  نیا  تاـبثا  يارب  تسا  یفاـک  تسا و  نوریب  هراـمش 
تسا :  هدش  هدیمان  نیرخالا  نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیس  دشاب  یم  ناش  تعفر  هبترم و  ماقم و  ثیح  زا  نانز  نیرتگرزب  دوجولا و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 989 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  هدش  هدیمان  همیحر )   ) تسا هیهلا  هیمیحر  تمحر  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا هدش  هدیمان  هیفص )   ) تسادخ هدیزگرب  راتخم و  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  دش  هدیمان  هفیرش )   ) تسا یصخش  یبسح و  یبسن و  تفارش  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  هلیمج )   ) تسا یهولا  لامجلا  لک  تاذ  لامج  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  و 

( ءاروح هیسنا   ) تساوخ هتشرف  ناسنا  وا  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان 

تسا .  یمسج  یحور و  ینالقع و  لامک  تیاهن  رد  ترضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
دنا .  هدیمان  هدیشر )   ) ار وا 

تسا .  هدش  هدیمان  هموصعم )   ) تسا تمصع  هبترم  یلعا  ياراد  ترضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  هفیفع )   ) تسا ینمادکاپ  هجرد  یهتنم  رد  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  هدش  هدیمان  هتفوطع )   ) تسا ینابرهم  تفوطع و  هبترم  یلعا  رد  ترضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  هفور )   ) تسا يزوسلد  تفار و  هبترم  یلعا  رد  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  هدش  هدیمان  هللا )  هبیبح   ) اذل تسادخ  بوبحم  هللا و  هبیبح  ترضحنآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  هوبنلا )  هیقب   ) تسا مالسا  نید  ياقب  بجوم  شدوجو  ترضح  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  يدمحم )  رثوک   ) تسا ریثک  ریخ  ءاشنم  شدوجو  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هللا  لوسر  هعضب  تسا  یبن  نوخ  حور و  زا  شنوخ  شحور و  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  هدش  هدیمان  يدهلا )  نکر   ) تسا تیاده  نید و  یساسا  نکر  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  ءاضیب  هرد  تسا  شینرفآ  فدص  هرد  نیتسخن و  رداص  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  هدش  هدیمان  دهاز )  ) تسا اهیفام  ایند و  كرات  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  دباع )  ) هتشاد لاغتشا  اتکی  يادخ  شتسرپ  هب  امئاد  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا :  هدش  هدیمان  هدهاش )  هفراع و   . ) تسا هدوب  قح  رون  قورش  دوهش  رد  قرغتسم  هشیمه  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا :  هتفگ  نینچ  فراع  دباع و  دهاز و  فیرعت  رد  تاراشا  باتک  رد  نیفراع  طمن  رد  انیس  یلعوب  ءامکحلا  سیئر  سیئرلا  خیش 

دباعلا مساب  صخی  امه  وحن  مایـصلا و  مایقلا و  نم  تادابعلا  لفن  یلع  بظاوملا  دـهازلا :  مساب  صخی  اهتابیط  ایندـلا و  عاـتم  نع  ضرعملا 
مه مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  نیاربانب  فراعلا .  مساب  صخی  هرس  یف  قحلا  رون  قورشل  امیدتسم  توربجلا  سدق  یلا  هرکفب  فرـصنملا 

 ( هکیلم  ) تسا توکلم  کلم و  هکلم  ترخآ و  ایند و  نوتاخ  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  زین  تسا و  هفراـع  مه  هدـباع و  مه  هدـهاز و 
تسا .  هدش  هدیمان 

تسا .  هدش  هدیمان  همطاف )   ) هدوب یبوخ  ریخ و  رهب  هتسارآ  يدب و  رش و  ره  زا  هموطفم  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
یهولا عقص  زا  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  هچنآ  زین  وگتـسار و  قداص و  شراتفگ  مامت  رد  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  هدش  هدیمان  هقیدص )   ) تسا هدوب  وا  قیدصت  دروم  تهج  ره  زا  هدروآ 
نیدب تسا  هتشاد  نانآ  اب  هلماکم  لزان و  وا  رب  يولع  ملاوع  زا  هکئالم  تبحص و  مه  ناگتـشرف  اب  هشیمه  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

تسا .  هدش  هدیمان  هثدحم )   ) ببس
تسا هدش  هدیمان  هیضار )   ) تسا هدوب  یهلا  ءاضقب  دونشوخ  یضار و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  ترضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

هدوب شراگدرورپ  يدونـشوخ  تیاضر و  دروم  تاهج  مامتب  شراـتفر  رادرک و  لاـمعا و  لاـعفا و  ماـمت  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 
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تسا هدش  هدیمان  هیضرم )  )
دشاب و یم  شراوگرزب  ردپ  ص )   ) یفطصم دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  تیناحور  هبنج  موقم  یبرم و  ترـضح  نآ  هک  تهج  نآ  زا  و 

هتفای ققحت  راهظا و  ع )   ) راهطا همئا  دوجو  هبترم  رد  لیـضفت  روطب  لامجا  نطب  زا  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح  هیناـحور  هیوناـث  تدـالو 
تسا .  هدش  هدیمان  اهیبا ) ما   ) اذل تسا 

رون نیا  ار  توسان  ملاع  توکلم و  ملاع  توربج و  ملاع  قافآ  رسارس  تسا و  رون  هللا   ) رهظم شدوجو  رون  ј نآ ح� هک  تهج  نآ  زا  و 
تسا .  هدش  هدیمان  ارهز )  ) شسدقم دوجو  اذل  تسا  هتخاس  نشور  رونم و  ار  یتسه  ناهج  عقاو  رد  تسا و  هتفرگ  ارف 

مکحم كرادـم  دانـسا و  نافرع و  ناهرب و  ساسا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یهانتمان  لئاضف  هیلاـمک و  نوئـش  نیا  ماـمت  و 
لامک و يایرد  راحب و  زا  يا  هرطق  راورخ و  زا  يا  هرذو  هنومن  ناونع  راتفگ  نیا  تسا و  راـصتخا  رب  اـم  ياـنب  هکنیاـب  رظن  تسا و  راوتـسا 

ترـضح دوخ  دوجو  زا  لاح  نیع  رد  میدومن و  افتکا  ارـصتخم  لـمجم و  رادـقم  نیمهب  تسا  لـالجلا  لاـمجلا و  لـک  رهظم  نآ  لـئاضف 
میراد .  ششخب  وفع و  دیما و  هیهلا  هعساو  تمحر  رهظم  نآ  زا  هتساوخ و  ترذعم  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  مطاف

تسا  رشحم  هعیفش  اهیلع  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
دریذـپ و ققحت  یتیالو  هوق  لامعا  اب  هک  تسا  ینیوکت  نذا  دارم  تسا و  هللا  نذاـب  ترخآ  اـیند و  هناـشن  رد  تعافـش  رما  هک  تسین  یکش 

يارهز همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدیـسر  امب  تمـصع  ماقم  زا  هرداص  هربتعم  تایاور  رابخا و  رد  هکنیا  تسادـخ و  نذاب  تعافـش  اـساسا 
تسا نآ  ظاحلب  دنک  یم  تعافش  رشحم  رد  ربمغیپ  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هک  دنک  یم  تعافش  رـشحم  رد  ربمغیپ  رتخد  رهطا 

دراد :  هللا  نذاب  قلطم  رایتخا  فرصت و  هنوگ  همه  قح  تسا و  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  ترضحنآ  هک 
لئالد نیهارب و  نامه  هب  تسا و  نهربم  تباث و  ترضح  نآ  قحب  تفرعم  لها  دزن  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  هقلطم  هیلک  تیالو 

همطاـف ترـضح  تیـالو  زین  تسا  هدـیدرگ  ترـضحنآ  ءاـفلخ  تبترم و  یمتخ  ترـضح  هقلطم  هـیلک  تیـالو  تاـبثا  هـک  هـیلقن  هـیلقع و 
مالـسلا هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  هکنیا  هب  افاضم  دـندحاو  زون  همه  هچ  تسا  هدـش  هداهن  تاـبثا  یـسرک  رب  مالـسلااهیلع 

زجعم مالک  زا  ام و  رب  تسا  تجح  اهیلع  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ام  ردام  ناهج و  قیالخ  عیمج  امـش و  رب  میتجح  ام  هک  تسا  هدومرف 
هکیروط نامه  دراد و  تکرش  اهنآ  اب  تیالو  نوئـش  مامت  رد  همئالا  ما  همطاف  ترـضح  هک  دوش  یم  دافتـسم  مالـسلا  هیلع  مامه  ماما  ماظن 
ترضح زین  دنیامن  یم  تعافش  دوخ  نابحم  نایعیش و  هیمالسا و  تما  زا  تمایق  رد  ترضحنآ  نیسیدق  يایصوا  تبترم و  یمتخ  ترضح 

دیامرف .  یم  تعافش  ع )   ) همطاف
هفلومل )))  )))

تسا  امندزیا  هنیئآ  عقاولا  یف  ادخ و  تارم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
امن دزیا  هنیئآ  ارهز  تسیک  )

( ادخ تاذ  هنیئآ  ارهز  تسیک 
لامجلا لک  رهظم  ارهز  تسیک 

 ( لالجلا لک  رهظم  ارهز  تسیک 
لامکلا لک  رهظم  ارهز  تسیک  )

 ( لالجلاوذ لامج  نسح  هنیئآ 
دودو تاذ  هنیئآ  ارهز  تسیک  )

 ( تومی یح ال  يالجم  رهظم و 
ادخ تاذ  قشاع  ارهز  تسیک  )
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( ادخ فاصوا  ءامسا و  رهظم 
 ( ص  ) یفطصم دمحا  تخد  ارهز  تسیک  )

ءایربک لامکلا  لک  رهظم 
 ( ع  ) یضترم وا  رهوش  ارهز  تسیک  )
 ( يوسام هلمج  دننام ش ز  یب  وفک 

دبا ات  ردیح  قلخ  يدوبن  رگ  )
( دحا اوفک  همطافلل  نکت  مل 

لوسر شیاباب  ماارهز  تسیک  )
 ( لوقع هلمج  نآ  ریبعت  رد  هدنام 

بر ياطعا  رثوکارهز  تسیک  )
 ( با هب  رثوک  نیا  دومرف  اطع  شکک 

رهگ هدزای  ردامارهز  تسیک  )
رشب رخف  قحب  ناماما  نآ 

ابع لآ  زا  مجنپ  رهز  تسیک  )
( اسک باحصا  فیرعت  روحم 

تسا دباع  تسا و  فراع  مه  همطاف  )
 ( تسا دهاز  نوچ  يدب  ایند  كرات 

لاصو رحب  قرغتسم  دب  هکنآ  )
 ( لامج نآ  دوهش  ردنا  دب  قرغ 

تسادخ قشع  قرغتسم  وا  هکنآ  )
 ( تسا اوسام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک 

کلم کشر  دروم  وا  تمصع  )
 ( کلف رب  يوسام و  رب  هدز  اپ 

كدف رب  یئانتعا  درادن  وا  )
 ( کحم هدرک  وت  رهب  زا  كدف  نآ 

یتسابقع ییند و  زا  زاین  یب  )
 ( یتساندا وا  برق  ماقم  رد 

یتسارهز همطاف  وا  یتسار  )
 ( یتس امسالا ) ملع   ) وا تورث 

یتساربک رشحم  رد  هعفاش  )
 ( یتسابقع هصرع  وا  تمشح 

نیب هب  ار  وا  هولج  تمایق  رد  )
 ( نید موی  رد  نیب  هب  ارهز  هولج 
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ماقمیلاع ربمغیپ  رتخد  )
 ( مادتسم ام  رس  رب  وت  هیاس 

داب وت  يوگانث  ینابر )   ) ناج )
( دانتلا موی  ات  هک  ای  تمایق  ات 

رـشعم ای  هشرع :  تحت  نم  انبر  يدان  نیرخالا  نیلوالا و  نم  قیالخلا  ثعب  اذا  یلاعت  هللا  نا  لاـق :  هلآ  هیلع و  عللا  یلـص  یمتخلا  یبنلا  نع 
هتمطاف زوجتف  مهراصبا  مهلکک  قیالخلا  ضغتف  طارـصلا  یلع  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  دـمحم  تنب  هتمطاـف  زوجتل  مکراـصبا  وضغ  قیـالخلا 
اهدالوا مهناف  مهدالوا  نم  نیرهاطلا  نیـسحلا و  نسحلا و  یلع و  دمحم و  الا  اهنع  هرـصب  ضغ  الا  هتمایقلا  یف  دحا  یقبی  طارـصلا ال  یلع 

ثیدحلا .  هتنجلا  تلخد  اذاف 
یلک رشح  رد  هدومرف  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  لوسر  مرکا و  یبن  ترضح  زا  یـسلجم  همالع  راحب  باتک  رد 

هبطاق هب  باطخ  دـنک  یم  ادـن  شرعلا  تحت  زا  ام  راگدرورپ  يداـنم  دروآ  یم  رـشحم  هصرعب  ثوعبم و  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  ادـخ  هک 
نیاربانب دیامرف  روبع  درذـگب و  طارـص  رب  دـهاوخ  یم  تسا  نیملاع  ءاسن  هدیـس  هک  متاخ  ربمغیپ  رتخد  همطاف  ترـضح  کنیا  هک  قیالخ 

کـلم و هکلم  نآ  دوهـش  تیور و  زا  ار  دوخ  مشچ  هکنیا  رگم  يدـحا  دـنامن  یقاـب  و  مکراـصبا )  اوضغ   ) اـمومع هک  تسا  امـش  رب  مزـال 
اب سپ  دنا  همطاف  ترضح  دالوا  ناشیا  هچ  نانآ  نیرهاط  دالوا  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  یلع و  دمحم و  ترـضح  رگم  ددنب  هب  توکلم 

ءاسک نمادب  ندز  گنچ  اب  نیملاع  ءاسن  هدیس  نآ  نابحم  مومع  دوش و  یم  تشهب  لخاد  مالسلااهیلع  رهطا  يارهز  لالج  تمـشح و  نیا 
دنبای :  تاجن  خزود  شتآ  زا  هلیسو  نیدب  دنوش و  تنج  راپسهر  شترضح 

نیمآ .  هتمایقلا  موی  اهتعافشل  نیلومشملا  نم  انلعجا  اهیبحم و  اهتعیش و  نم  انلعجا  مهللا  )
اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  نیبحم  ماقم  تیمها  )

اهتعیـش و طقتلتل  يربکلا )  همایقلا  موی  ینعی   ) مویلا کلاذ  اهنآ  رباج  اـی  هللا  و   : ) مالـسلا هولـصلا و  هیلع  رفعج  وبا  لاـق  لـیوط  ثیدـح  یف 
لجوزع هللا  لوقیف  اوقفتلا  اذاف  اوقفتلی  نا  مهبولق  یف  هللا  یقلی  هتنجلا  باب  دنع  اهعم  اهتعیش  راص  اذاف  يدرلا  بحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیبحم 
یئابحا ای  هللا  لوقیف  مویلا :  اذه  یف  انردق  فرعی  نا  انببحا  بر  ای  نولوقیف  یبیبح :  تنب  هتمطاف  مکیف  تعفـش  دـق  مکتافتلا و  ام  یئابحا  ای 

اوذخ هتمطاف :  بح  یف  هتبیغ  مکنع  در  نم  اورظنا  هتمطاف  بح  یف  هتبرـش  مکاقـس  نم  اورظنا  هتمطاف :  بحل  مکبحا  نم  اورظنا  اوعجرا و 
راحب فیرـش  باتک  زا   ) ثیدـحلا قفانم  وا  رفاک  وا  كاـشالا  ساـنلا  یف  یقبی  ـال  هللا  مالـسلا و  هیلع  رفعج  وبا  لاـق  هتنجلا :  اولخدا  هدـیب و 

هدش لقن  نینچ  نیا  نیرخآ  نیلوا و  مولع  هدنفاکش  رقاب  ماما  ترضح  ناسل  زا  رداص  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  هر  یـسلجم  همالع  راونالا 
هک يا  هدنرپ  دننام  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  يربک  رـشحم  تمایق و  زور  رد  رباج  يا  ادـخب  مسق  هدومرف  شترـضح  هک  تسا 

هنحـص رد  قلخ  نایم  زا  تیانع  فطلب و   ) ار نانآ  دراد  دوخ  نابحم  نایعیـش و  زا  هک  یتخانـش  اب   ) ترـضحنآ دزاس  یم  ادج  دب  زا  ار  هناد 
دهد .  یم  تاجن  خزود  زا  هتفرگرب و  رشحم 

هجوت و دیدرگرب و  هک  دـنک  یم  اقلا  نانآ  بولق  اهلدـب و  دـنوادخ  دنـسر  یم  تشهب  برد  کیدزن  ترـضح  نآ  اب  شنایعیـش  هکیماگنه 
همطاف امـش  نیب  رد  نم  هکنیا  اب  دیا  هتـشگرب  ارچ  نم  ناتـسود  يا  دیامرف  یم  یلاعت  قح  دننک  یم  هجوت  هتـشگرب و  هکنیمه  دـینک  تافتلا 

 . ددرگ هتخانش  ام  تلزنم  ردق و  يزور  نینچ  رد  میراد  تسود  اراگدرورپ  دنیوگ  یم  ما  هدرک  نییعت  مناتسود  امش  هعیفش  ار  مبیبح  رتخد 
یـسک هچ  دیرگنب  تسا  هتـشاد  تسود  همطاف  یتسود  بح و  رطاخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دینیب  هب  دیدرگرب و  دـیامرف  یم  یلاعت  قح  هاگنآ 
همطاف یتسود  بح و  رطاخ  هب  ار  امـش  یـسک  هچ  دینیب  هب  تسا  هدـیناشوپ  سابل  تسا و  هدرک  ماعطا  همطاف  یتسود  بح و  رطاخب  ار  امش 
فظوم امش  تسا  هدنادرگرب  همطاف  یتسود  بح و  ظاحلب  امش  زا  ار  یتبیغ  یسک  هچ  دینک  رظن  تسا  هدومن  بآریـس  یتبرـش  هب  راب  کی 

نیب رد  دنگوس  ادخب  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  هک  دراد  هاگنآ  دـیئامن :  تشهب  رد  لخاد  نانآ  هتفرگ  ار  ناشیا  تسد  دـیتسه 
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ردق هچ  اعقاو  دنوش :  یم  تشهب  رد  لخاد  اعامجا  ناش  همه  یقاب  هنرگو  دشاب  قفانم  ای  رفاک و  ای  كاش و  هک  نآ  رگم  دنامن  یسک  مدرم 
اهیلع و تاولص  ارهز  همطاف  ترضح  توکلم  کلم و  هکلم  نابحم  نایعیش و  دادع  رد  شمان  ناسنا  هک  تسا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هیام 

رهگالاو رتخد  رهطا  ءارهز  تعافـش  لومـشم  تدـم  دـبا  ناهج  ترخآ و  هناشن  رد  ات  ددرگ  تبث  ناهج  نیا  رد  اهنیب  اـهلعب و  اـهیبا و  یلع 
نیمآ :  اهیبحم .  اهتعیش و  نم  انلعجا  مهللا  ددرگ :  عقاو  دیامرف  یم  تعافش  دوخ  نابحم  نایعیش و  زا  تسا و  رشحم  هعیفش  هک  ربمغیپ 

ینابرلا )  هفلومل  )
تسد دنز  یعیفش  هب  یسک  ره  هک  ادرف 

همطاف هموصعم  نماد  تسد  میئام 
تسا رهطم  يارهز  تبحم  لد  هب  سک  ره 

تسا رشحم  زور  رد  همطاف  هانپ  ردنا 
ام دنک ز  تعافش  تسا و  هعیفش  ارهز 

ارجامب يدوهش  هکلب  تسارم  نیقیلا  ملع 
لوسر رثوک  نآ  همطاف  قحب  بر  ای 

لومش ارم  ارهز  ترضح  تعافش  امنب 
مرس رب  تسا  ارهز  تیانع  هیاس  ات 

مرشحم يارحص  تسارم ز  سرت  میب و  یک 
 ( ع  ) همطاف نابحم  لزا ز  زا  ینابر )  )
همتاخ تسا  ارهز  تعافشب  شرشحم  رد 

مهن قارشا 

لوا تمسق 

مالسلاو هولصلا  امهیلعمظعا  هللا  یلو  یضترم  یلع  ترضح  اب  ءارهز  همطاف  ترضح  جاودزا  نایب  مهن :  قارشا 
تالامک لـئاضف و  بسن و  بسح و  رد  هک  لاـعتم  بر  لاـمج  رهظم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضحب  تبـسن  هک  هدـمآ  راـبخا  رد 

رجاهم تارضح  زا  یگرزب   ( (ص اخشا راگزور  هغبان  نآ  يراگتساوخ  يارب  دوب  هدیسر  غولب  دحب  دوب و  توکلم  کلم و  هرهـش  یـصخش 
یلو دندش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  اب  جاودزا  راتساوخ  هدش  بایفرش  راوگرزب  ربمایپ  رونا  رـضحم  راصنا  و 

ار ناراگتـساوخ  ياضاقت  دـنک .  یمن  يراک  چـیه  هب  ترداـبم  تیدـحا  تاذ  تیـشم  هدارا و  اـب  زج  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  اـجنآ  زا 
هچ دشاب و  هچ  ادخ  نامرف  ات  متسه  مراگدرورپ  نامرف  رما و  رطتنم  راک  نیا  ماجنا  رد  نم  دومرف  هدز و  نانآ  هنیس  رب  در  تسد  تفریذپن و 

دومن .  مهاوخ  جیوزت  واب  ار  همطاف  مرتخد  درک و  مهاوخ  لمع  شنامرفب  نم  دهدب  يروتسد 
نآ هب  ادـخ  مالـس  غالبا  زا  سپ  دـیدرگ و  لزان  ترـضحنآ  رب  یحو  لماح  لـیئربج  هک  دوب  یهلا  رما  رظتنم  متاـخ  یبن  ترـضح  هک  دراد 

هنود :  نمف  مدآ  ضرالا  هجو  یلع  وفک  کتنبا  همطافل  ناک  امل  اهل  ایلع  قلخا  مل  ول  دیامرف  یم  تیدحا  تاذ  تفگ  ترضح 
زا دوبن :  یئاتمه  وفک و  تماـیق  اـت  وا  زا  دـعب  مدآ و  زا  نیمز  يور  رب  همطاـف  ترتخد  يارب  مدوب  هدـیرفاین  ار  یـضترم  یلع  نم  رگا  ینعی 

لیق :  ام  معنل  و  یسلجم :  ردقیلاع  ثدحم  راونالا  راحب 
نآ زا  تانکمم  همه  رد  شرسمه  دیدن  وچ  قح 
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( دروآ ردیح  تقلخ  شدمآ  مزال  بجاو و 
یضترم یلع  ترضح  جاودزا  هب  ار  همطاف  ترتخد  هک  هدومرف  رما  لاعتم  دنوادخ  هک  تبترم  یمتخ  ترضح  تمدخ  درک  ضرع  لیئربج 

هکنآ هکلب  درادـن  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  ار  وا  اـب  يرـسمه  یگتـسیاش  تقاـیل و  دوهـش  بیغ و  زا  دوـجو  ماـظن  رد  يدـحا  اریز  يروآ  رد 
مرکا ربمغیپ  یهولا  عقص  زا  رداص  نامرف  رمالا و  بسح  اذل  تسا   ( ع  ) یلع ارـصحنم  دراد  س )   ) همطاف اب  هیلامک  نوئـش  مامت  رد  تیوفک 

دابکرابم . ) جاودزا  نیا  و   ) داد ع )   ) یلعب يرسمه  ناونعب  ار  شرتخد   ( ع  ) همطاف (ص ) 
هدننک شخپ  لیفارـسا و  هدننک  توعد  لیئاکیم و  هدـننک  ادـن  لیئربج و  جاودزا  دـقع  ناوخ  هبطخ  دوب و  ادـخ  اب  جاودزا  نیا  تیالو  سپ 
ملاوع هکئالم  هکرابم  هعقاو  نیا  دوهـش  دنتـسه و  یبوبر )  شرع  نیلماح  رفن  راهچ  نیا  هک   ) لیئارزع یتوکلم  تایولح  ینیریـش و  لـقن و 

تسا :  هدوب  هلفاس  هیلاع و 
دیفس و ضیبا و  رد  راثن  هب  مه  یبوط  تخرد  دیامن  راثن  ار  دوخ  ياه  هویم  یبوط  هرجش  هک  دیدرگ  رداص  یبوبر  عقص  زا  روتسد  انمـض  و 

راتفگ نیا  دندادیم  هیده  رگیدکیب  هدومن و  عمج  ار  اهنآ  نیعلا  روح  تخادرپ و  هزات  ولول  زبس و  رضخا و  دجربز  خرـس و  رمحا و  توقای 
تسا :  ذختم  یسلجم  همالع  راونالا  راحب  باتک  زا  راب  ررد 

ریماب ار  س )   ) ارهز همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  هکیماگنه  هک  تسا  هدش  لقن  هللادبع  نبرباج  زا  رگید  تیاور  رد  زین  و 
جیوزت رگیدکی  اب  ار  راوگرزب  ودنآ  دوخ  شرعلا  قوف  زا  یلعا  ءدبم  یلاعتقح و  سدـقا  تاذ  دومرف  جـیوزت   ( ع  ) یـضترم یلع  نامیا  لها 

یسلجم :  راحب  زا  دنا :  هدوب  دقع  دوهش  هتشرف  رازه  داتفه  تیعم  هب  لیئاکیم  ناوخ و  هبطخ  لیئربج  هدومن و 
یضعب يوامـس و  یـضعب  هک  هدیدرگ  عقاو  هبطخ  نیدنچ  اب   ( ع  ) یـضترم یلع  اب  ارهز  همطاف  جاودزا  دقع  هربتعم  رابخا  زا  دافتـسم  قباطم 

ماـقم نیا  رد  اـکربت  بطخ  نآ  زا  یکیب  راـصتخا  تیاـعر  ظاـحلب  اـم  هک  تسا  هتفرگ  ماـجنا  شرف  رد  یخرب  شرع و  رد  یخرب  یـضرا و 
تسا :  هدمآ  یلیوط  ثیدح  رد  میئامن :  یم  ءافتکا 

قلف حاورالا و  قلخ  يذلا  هللادمحلا  ابیطخ :  لاقف  افقا  ربنملا و  یلع  يوتـسا  یتح  یقرف  هتمارکلا  ربنم  قرا  نا  لیئربج  نیمالا  یلا  هللا  یحوا 
تاومالا  یحم  حابشالا  هسمخ  هشرع  یلع  روص  حابصالا و 

مون هذخات  تاغللا ال  هیلع  یفخت  تاوصالا و ال  هیلع  هبتشت  مامغلا ال  یـشنم  مانالا و  يراب  تاکربلا  لزنم  تابنلا و  جرخم  تاتـشلا و  عماج 
هل :  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشن  نایسن و  ال 

نیعکارلا و هتکئـالملا  نیبرقملا و  هتکئـالم  اـی  اودهـشا  هیبـن و  هتفیلخ  بلاـطیبا  نـب  یلع  نا  دهـشن  هلوـسر و  هدـبع و  ادـمحم  نا  دهـشن  و 
یبا نب  یلعب  ءارهزلا  همطاف  نیمالا  دمحم  تنب  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  تجوز  یناب  نیضرالا  تاوامسلا و  لها  عیمج  نیحبـسملا و  هتکئالملا 

یلاعت هللا  یحوا  اهلهـس و  اهلابج و  اهرحب و  اهرب و  اهئامـس و  اهـضرا و  ایندـلا  سمخ  نیملاعلا  بر  رماب  اهل  نا  الا  نیـصولا  هدیـس  بلاـط 
هحفص 100) همصاعلا  هبنج  زا   : ) ءارهزلا همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدیسب  بلاط  یبا  نبا  ایلع  یلوسر  یصو  یلو و  تجوز  دق  ینا  مهیلا 

رارق تمارک  یـشرع  ربنم  رب  هک  دومن  یحو  دوخ  رابرد  برقم  کلمب  یهولا  سدـقا  تاذ  هک  تسا  نیا  ینارون  فیرـش  ثیدـح  نیا  دافم 
دیامن .  مالعا  مالسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  ترضحب  ار   ( ع  ) همطاف ترضح  جیوزت  يا  هبطخ  ندناوخ  اب  دریگ و 

ییحم حابشا و  هناگجنپ  روص  روصم  حابصا و  قلاف  حاورا و  قلاخ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دمح و  تفگ  نینچ  شا  هبطخ  رد  لیئربج  اذل 
نامدرم نانا و  شخب  یتسه  تاکرب و  هدننک  لزان  ناهایگ و  تابن و  هدنروآ  نوریب  اه و  هدنکارپ  هدـنروآ  درگ  تاتـشلا و  عماج  تاوما و 

تسااهربا .  مامق و  هدندروآ  دیدپ  و 
دریگن .  ارف  یشومارف  باوخ و  ار  وا  دوشن و  یفخم  هدیشوپ و  وا  رب  تاغل  هبتشم و  وا  رب  تاوصا  هک  یئادخ  نآ 

تداهش زین  تسین و  وا  يارب  یتسه  روشک  رد  یکیرـش  تسین و  یئادخ  وا  زج  هکنیاب  وا  یئاتکی  یگناگیب و  مهدیم  یهاوگ  تداهـش و  و 
نب یلع  ترضح  هک  مهد  یم  یهاوگ  تداهش و  زین  تسا و  وا  لوسر  برقم و  هدنب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
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تسا :  ص )   ) مرکا یبن  نیشناج  هفیلخ و  ع )   ) بلاط یبا 
دهاش و نات  همه  نیـضرا  تاوامـس و  نینکاس  عیمج  يا  امـش  نیحبـسم و  نیعکار و  هکئالم  يا  یبوبر و  رابرد  برقم  ناگتـشرف  يا  امش 

دشاب یم  نیما  دمحم  هب  رهتشم  هک  نیبنلا  متاخ  ترضح  رهگالاو  رتخد  هک  نیملاع  ءاسن  هدیس  نایناهج و  نانز  يوناب  نم  هک  دیـشاب  هاوگ 
دیشاب و هاگآ  مدومن  جیوزت  ءایصوا  رالاس  دیـس و  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضحب  ار  ارهز  همطاف  همرکم  ایلع  توکلم  کلم و  هکلم  ترـضح 

نآ زا  تسا و  قلعتم  وا  هب  تشد  لابج و  رحب و  رب و  نامـسآ و  نیمز و  زا  معا  ایند  سمخ  نیملاعلا  بر  ترـضح  رمالا  بسح  هک  دـینادب 
تسوا . 

یلو نم  کنیا  متئربجلا  زعلا و  بحاص  توکلملا و  کلملا و  کلام  هک  نم  هک  دومرف  یحو  نانآ  هب  مارکالا  لـالجلاوذ و  سدـقا  تاذ  و 
مدرک .  جیوزت  ارهز  همطاف  نیملاع  ءاسن  هدیسب  ار  بلاطیبا  نبا  یلع  ملوسر  یصو  و 

نینم ؤملاریما  نیفراعلا و  ناطلـس  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نیملاع  ءاسن  هدیـس  ارـس و  ود  هکلم  جاودزا  حاکن و  دـقع  عوقو 
نیمز  رد  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  مظعالا  هللا  یلو 

عقـص زا  يا  هتـشرف  دومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  ءایبنا  متاخ  هللا  لوسر  ترـضح  زا  زین  و 
بلاط یبا  نبا  یلع  نم  کتنبا  تجوز  دق  ینا  لوقی  مالـسلا و  کیلع  ارقی  هللا  نا  دمحم  ای  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  یهولا  هاگـشیپ  یبوبر و 

هک نم  دیامرف  یم  دـناسر و  یم  مالـس  وتب  یهولا  تاهج  یـسودق  تاذ  هکیتسردـب  دـمحم  يا  ضرالا  یف  هنم  اهجوزف  یلعالاا  ءالملا  یف 
دقع هب  نایتوکلم  یـشرع و  نانیـشن  خاک  نیب  رد  یلعا  ءالم  ار د  ارهز  همطاف  وت  رهگالاو  رتخد  ما  هقلطم  هیلک  تیـالو  بحاـص  میادـخ و 
یلع هیمئاد  تیجوز  دـقع  هب  نیمز  رد  ار  وا  مه  وت  کنیا  مدرک  جـیوزت  وا  يارب  مدروآ و  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  ناـمیا  لـها  ریما  جاودزا 

روآ .  رد  یضترم 
نیمز رد  هکنیا  زا  لبق  تافـص  یتوهال  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  جاودزا  دـقع  مسارم  هزتاوتم  ثیداحا  هربتعم و  تاـیاور  لـقن  قباـطم 

عقومب مسارم  نیا  یلفس  ملاع  رد  یبوبر  نامرفب  سپس  هتفای و  ققحت  یهولا  نامـسآ  الاب و  ملاع  رد  رتشیپ  موی  لهچ  هلـصافب  دوش  راذگرب 
تسا .  هتفای  ماجنا  هدش و  هدراذگ  ارجا 

مالـسلاامهیلع همطاف  جـیوزت  هب  تبـسن  یبوبر  نامرف  یهلا و  رمالا  بسح  تسا :  نیا  هدراو  تاـیاور  ربارب  هطبار  نیا  رد  بلطم  هصـالخ  و 
حرف و لاح  اب   ( ع  ) یضترم یلع  دیامن  مالعا  نانآب  ار  رما  نایرج  راضحا و  ار  مدرم  هتفر  دجسمب  داد   ( ع  ) یلعب روتـسد   ( ص  ) مرکا ربمغیپ 

يداش ببس  هدومن  تاقالم  نامداش  رورسم و  ار  یلع  هدش و  ربور و  یلع  اب  رمع  رکبوبا و  هار  نیب  رد  دیدرگ  دجـسم  فرطب  هناور  يداش 
مـسارم دوخ  ادـخ  هک  هداد  ربخ  هب :  هدومرف و  تقفاوم   ( ع  ) همطاـف نم و  جاودزا  اـب  ص )   ) مرکا ربمغیپ  دومرف   ( ع  ) یلع دندیـسرپ  يو  زا 

دهاوخ دجسم  دراو  نم  لابند  هب  هللا  لوسر  ترضح  کنیا  تسا و  هدومن  ارجا  یلعا  شرع  نامـسآ و  رد  ار  همطاف  نم و  نیب  امیف  جاودزا 
اب هدومن  یلاحـشوخ  حرف و  زاربا  دندش  رـضحتم  رما  نایرج  رب  هک  رفن  ود  نآ  دـیامرف  غالبا  نانآ  هب  مدرم  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  ات  دـش 

دندمآ .  دجسمب  نم 
دجسم دید  درک  رظن  دیدرگ و  دجسم  دراو  دیشخرد  یم  رورس  يداش و  زا  شکرابم  هرهچ  هکیلاح  رد  هللا  لسر  هک  دیـشکن  یلوط  هاگنآ 

دوخ تیرومام  سپس  دومرف و  داریا  الصفم  يا  هیشرع  هبطخ  هداتسیا  اپ  رس  هتفرگ و  رارق  ربنم  يالاب  هلـصافالب  تسا  هدش  تیعمج  زا  ولمم 
دیناسر .  دجسم  رد  رضاح  مدرم  راضحتسا  هب  ار 

یمارگ رتخد  همطاف  هک  هداد  روتسد  هدرک و  رما  نم  هب  مارکالا  لالجلاوذ و  سدقا  تاذ  لاعتم  دنوادخ  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  مدرم  دومرف 
هدروآ و رد  رگیدکی  جاودزا  دقع  هب  ار  ودنآ  یهولا  نامـسآ  الاب و  ملاع  رد  دوخ  یلاعتقح  میامن  جیوزت   ( ع  ) بلاطیبا نب  یلع  هب  ار  دوخ 
رب ار  امـش  نم  کنیا  میامن و  جـیوزت  یلعب  نیمز  رد  ار  وا  هک  تسا  هدومرف  رما  هداد و  روتـسد  نم  هب  هتفرگ و  هاوگ  دـهاش و  ار  ناگتـشرف 

هدـمآ و نیئاپ  ربنم  زا  شا  هبطخ  ندـناوخ  زا  دـعب  کسفنل . )  بطخا  یلع و  اـی  مق  لاـق  سلج و  مث   ) مریگ یم  هاوگ  دـهاش و  بلطم  نیا 
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هبطخب هتساخرب و  ياج  زا  ص )   ) مرکا ربمغیپ  رمالا  بسح  مه  یلع  ناوخب  هبطخ  دوخ  يارب  یلع و  اب  زیخرب  دومرف  یلعب  هاگنآ  تسـشن و 
ص  ) یفطصم دمحم  ءایفصا  رورس  ایبنا و  متاخ  ترضح  رب  دورد  یهانتمان و  معن  رکش  یهلا و  ساپس  دمح و  زا  سپ  تخادرپ و  ندناوخ 
 ( ص  ) هللا لوسر  هللادبع  نبدـمحم  اذـه  هیـضر و  یلاعت و  هللا  هاضق  امم  اذـه  انـسلجم  هیف و  نذا  هب و  یلاعت  هللا  رما  امم  حاکنلا  نا  دومرف  ( 

لاق هللا .  لوسر  ای  هتجوز  نوملسملا  لاقف  اودهشا .  هولساف و  کلاذب  تیـضر  دق  رانید و  مهرد و  هتئامتعبرا  قادص  هب  همطاف  هتنبا  ینجوز 
دنوادخ هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  حاکن  هک  تسا  ملـسم  ققحم و  ینعی  اهمهلمـش  عمج  امهیلع و  امهل و  هللا  كراب  نوملـسملا  لاق  معن 

تسا .  هدومرف  رداص  هینس  تنس  نیاب  تبسن  هزاجا  زیوجت و  ارنآ  عیرشت  ماظن  رد  هداد و  روتسد  لاعتم 
تسا .  هدومرف  تیانع  تمحرم و  نآ  مسارم  ماجناب  تیاضر  هتساوخ و  ارنآ  لیکشت  یهلا  ءاضق  هک  تسا  یسلاجم  زا  نونکا  ام  سلجم  و 

یئوشانز تجوازم و  دقع  هب  ار  همطاف  ترـضح  شیمارگ  رتخد  هک  تسا  هلآ  هیلع و  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  نیا 
یـضار تیاهن  یب  جاودزا  تلـصو و  نیا  زا  نم  دشاب و  يرانید  مهرد و  دصراهچ  زا  ترابع  هک  يا  هیرهم  قادصب و  تسا  هدروآ  رد  نم 

دیهد .  یهاوگ  تداهش و  تیعقاو  نیا  رب  دینک و  شسرپ  لاوئس و  ترضح  نآ  زا  ار  هروکذم  بتارم  امش  ملاحشوخ  دونشوخ و  و 
ترضح تجوازم  دقع  هب  ار  همطاف  ترضح  امش  ایآ  هللا  لوسر  ای  دندیسرپ  مرکا  یبن  ترضح  زا  اعامجا  لفحم  نآ  رد  رـضاح  ناناملـسم 

ناشروما دیامرف و  كرابم  ار  جاودزا  نیا  ود  نآ  يارب  دنوادخ  دنتفگ  یگمه  تعامج  نآ  یلب  دومرف  ترضح  يدروآ  رد  یـضترم  یلع 
 . ( تسا ذختم  يربط  هتمامالا  لئالد  باتک  زا  راصتخا  لامجا و  لیبس  رب  نیماضم  نیا   ) دناسرب نماس  هب  ار 

اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  فافز  بش  نایب  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  دیـسر  ارف  همطاف ع  فافز  بش  نوچ  هدمآ  یثیدح  رد  همحرلا  هیلع  خیـش  یلاما  باتک  رد 
مامز ربمغیپ  دوش  راوس  هدربمان  هقان  رب  دومرف  همطاف  شرتخدـب  هدروآ و  دوب  هدومن  یـشوپ  رب و  زهجم  ارنآ  هکیلاح  رد  ار  دوخ  ءابهـش  رتش 

دومرف هدهاشم  دینـش  ار  يزیچ  نداتفا  يادص  هار  نیب  رد  دنار  یم  ار  هقان  رـس  تشپ  زا  شترـضح  دوخ  داد و  ناملـس  تسدب  ار  هقان  راهم 
هدش ثعاب  هچ  دیسرپ  نیمزب  نانآ  دورف  رـس  زا  ربمغیپ  سپ  دندومن  نیمز  هب  طوبه  ناگتـشرف  زا  يرایـسب  هورگ  اب  لیئاکیم  لیئاربج و  دید 

نب یلع  تضح  ردـقیلاع  داـماد  هناـخ  هب  ار  ماـقم  هیلاـع  سورع  یهارمه  ناوـنعب  اـت  میدـمآ  دـندومن  ضرع  دـیدمآ  دورف  نیمزب  امـش  هک 
ریبکت هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناربمغیپ  متاخ  اب  ناگتـشرف  کئالم و  عمج  اب  لـیئاکیم  لـیئاربج و  هاـگنآ  میرب  هب  بلاـطیبا 

تسا .  هدیدرگ  موسرم  جیار و  اه  یسورع  رد  نتفگ  ریبکت  نامز  نآ  زا  دندمآ و  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  نامیا  لها  ریما  هناخب  نایوگ 
هکیعقوم مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  همرکم  ایلع  یـسورع  بش  رد  تسا  هتفگ  هک  هدش  تیاور  سابع  نیا  زا  دادغب  خیرات  باتک  رد  زین  و 

پچ و فرط  رد  لیئربج  ولج و  رد  هیلع  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  ترـضح  دـندرب .  یم  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  هناـخ  هب  ار  وا 
یسورع بش  رد   ) دنتـشاد لاغتـشا  لاعتم  بر  سیدقت  حیبست و  هب  رجف  عولط  ات  تکرح و  نایوگ  حیبست  شرـس  تشپ  هتـشرف  رازه  داتفه 

یم بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  شرهوش  هناخب  ار  ماقم  هیلاع  سورع  هکیلاح  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  ترضح 
دندومن .  یناوخ  زجر  نز  شش  دندرب 

دورس :  نینچ  هک  دوب  هملسلا  ما  نانآ  لوا  هک  دراد 
یتاراج ای  هللا  نوعب  نرس 

تالاح لک  یف  هنرکشا  و 
یلعلا بر  معنا  ام  نرکذا  و 
تافآ هورکم و  فشک  نم 
يرولا ءاسن  ریخ  عم  نرس  و 

تالاخ تامعب و  يدفت 
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یلعلا وذ  هلضف  نم  تنب  ای 
تالاسرلا هنم و  یحولاب 

ادغ اهیبحم  ظفحا  انل و  كراب 
تاجاحلا یضاق  ای  یلضللا  رح 

اهاو اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو 
دورس نینچ  هک  دوب  یناه  ما  مود 

مانالا دیس  اهابا  نا 
مایالا هتکیلم  اهما  و 

ماج الا  هروسق  اهلعب  و 
مانصالا ناثوالا و  رساک  و 

( اهاو اهاو  شیعل  اذهل  اهاو 
دورس نینچ  هک  دوب  بلطملادبع  نباریبز  تنب  همطاف  میس 

اهاو اهاو  مث  اهاو 
اهانلن ینملا  انلن  انناول 

اها ابا  اهابا و  نا 
اهاتیاغ دجملا  یف  اغلب  دق 

اهاو اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو 
دورس نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  هصفح  راهچ 

یجدلا حابصم  نرظنا  یتوخا  ای 
اجتلا الک  سانلا  اهب  نم  و 

هیصو یفطصملل  نکی  مل  مول 
یبحت ریوفک  رهدلا  یف  اهل  سیل 

اهاو اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو 
تسا هدورس  نینچ  هصفح  هک  هدمآ  خسن  یضعب  رد 

رشبلا ءاسن  ریخ  همطاف 
رقملا هجوک  هجو  اهل  نم  و 
يرولا لک  یلع  هللا  کلضف 
رمزلا ياب  صخ  نم  لضفب 
الض اف  یتف  هللا  کجوز 

رضحلا یف  نم  یخ  ایلع  ینعا 
اهنآ اهب  یتاراج  نرسف 
رطخلا میظع  تنب  هتمیرک 

اهاو اهاو  شیعلا  اذهل  اهاو 
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سانلا ریخ  ناک  اهابا  نا  دورس  نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  هشیاع  مجنپ 
سانجالا هتکیلم  اهما  و 

سابعلا هزمحلا  اهمع  و 
سابلا هدشلاوذ و  اهلعب  و 

( اهاو اها  شیعلا و  اذهل  اها  (و 
ءاسنلا هدیس  اهل  یبوط  دورس  نینچ  دوخ  زجر  رد  هک  دوب  نمیا  ما  مشش 

ءایبنا ریخ  اهابا  نا 
ایصوا دیس  اهلعب  و 

ءامسلا ضرالا و  لهال  یبوط 
( اهاو اهاو  شیعلااذهل  اها  (و 

دندیدرگ .  هناخ  دراو  نایوگ  ریبکت  دندومن و  یم  رارکت  ار  تیب  ره  لوا  ناوناب  رابر  رد  راعشا  نیا  ندورس  ماگنه  هک  دراد 
رتـخد سپـس  راـضحا و  ار  دوـخ  راوـگرزب  داـماد  یـضترم  یلع  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترـضح  هک  هدـمآ  ربـخ  رد  و 
ینعی هللا )  لوسر  هتنبا  یف  هللا  كراب  دومرف  هدراذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  هتفرگ  ار  وا  تسد  هاگنآ  دناوخ  ارف  ار  همطاف  شرهگالاو 

دهد .  رارق  ادخ  لوسر  رتخد  رد  وت  هب  ریخ  تکرب و  لاعتم  دنوادخ 
ینعی كدنع  هلوسر  هتعیدو  هلا و  هتعیدو  هذه  نسحلاابا  ای  لاق  هدراذگ و  یلع  تسد  رد  ار  همطاف  تسد  ترضح ،  هدمآ  رگید  ربخ  رد  و 

نیرحبب اـبحرم   ) دومرف هللا  لوسر  ترـضح  هک  هدـمآ  رگید  ربـخ  رد  وت و  دزن  رد  تسوا  لوسر  ادـخ و  تناـما  هعیدو و  نیا  نسحلاوبا  يا 
نیرق هک  يا  هراتـس  ود  هدرک و  لصاح  تاقالم  لاصتا و  مهب  رگیدـکی  اب  هک  یئاـیرد  ود  دـندمآ  شوخ  ینعی  ناـنرتقی  نیمجن  ناـیقتلی و 

( راونالا راحب   ) دنا هدش  رگیدکی 
میامن :  رکذ  تسا  یلاع  قحلا  تسا و  یسوط  رتخا  زا  هک  ار  لیذ  رابر  رد  راعشا  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد 

رابتالاو هجاوخ  يزور  هک  متسدینش  نیا 
راخف جرد  رهوگ  اتکی  راتخم  دمحا 
نتشیوخ يارس  رد  تدابع  لوغشم  دوب 
رابتعا یب  ملاع  بح  یلاخ ز  یلد  اب 

لیلج راداد  رابرد  زا  لیئربج  ناهگان 
رادتقا رهپس  رهم  نآ  شیپ  لزان  تشگ 

مرک زک  تراشب  اداب  ارت  دمحا  ای  تفگ 
راگدرورپ ترضح  یبقع  ایند و  کلام 

دیجم شرع  رد  تسب  ار  یل  ارهز و  دقع 
راهتشا دبای  شرف  ردنا  رما  ناک  نآ  زا  شیپ 

ار شیوخ  زینک  مدومنب  جیوزت  نم  تفگ 
ران سودورف و  مساق  دوخ  هدنب  یمارگ  اب 

تمرکم نامسآ  يا  مه  وت  نونکا  نیمز  رد 
رارقلا راد  زا  رتشوخ  مهارف  دروآ  یسلجم 
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مامتها دص  اب  جیوزت  نک  رون  اب  ار  رون 
راکشآ رون  یلع  ون  ینعم  ددرگ  هک  ات 

دینش قح  ریشب  زا  نوچ  یبن  ار  تراشب  نیا 
راهب ون  میسن  زا  لگ  نوچ  تفکشب  وا  يور 

شیوخ شیپ  دناوخ  ار  یلع  دوخ  مع  نبا 
راشتسم ریشتسم و  شدوب  راک  ره  رد  هکنآ  ز 

نادواج تشهب  دننام  تسارآ  یسلجم 
راوع بیع و  زا  دوب  یلاخ  هک  سلجم  نارادنو 

فیدر ردنا  فیدر  وس  ره  زا  هتسشنب  ءاینبا 
راطق ردنا  راطق  وس  ره  زا  هداتسا  ایلوا 

زینک نوچ  مالغ و  نوچ  ترشع  زا  اوح  مدآ و 
راذگتمدخ ناج  هتشگ ز  ار  هقیدص  ردیح و 

رولب قیربا  هتفرگب  فکب  وسکی  زا  یسوم 
راگنرز تشط  هتفرگب  فکی  وسکی  زا  یسیع 

بآ دیشاپ  یم  قوش  دص  اب  بوقعی  فرطکی 
ران تخورفا  یم  قوش  دص  اب  بویا  فرطکی 

بیعش نامیلس و  دواد و  میهاربا و  حون و 
راکزیهرپ حلاص  دوه و  لیعامسا و  طول و 

رشبلا ریخ  ترضح  يور  شیپ  رد  یکی  ره 
رایتخا یلغش  هدرک  تمدخ  راهظا  یپ  زا 

روس هدنخرف  نآ  روش  زا  نارتخا  اهکلف  رد 
راکب وس  ره  زا  هتشگ  يداش  شیع  رورس و  اب 

 ( ص  ) یفطصم يدینش  ار  شفصو  هک  سلجم  نینچ  رد 
راوگشوخ ياهبآ  ماعط و  فرص  یپ  زا 

یمرخ دص  اب  تسب  دناوخب و  ارع  هبطخ 
راوتسا نادزی  مکح  نوچ  ار  هام  رهم و  دقع 

ناکم نوک و  هشنهاش  نآ  دومنب  سپس  نآ  ز 
راوس اهبش  هقان  رب  ار  هقیدص  ترضح 

رورس دص  اب  یپ  هدنخرف  هقان  نویامه  نآ  ز 
راهم ششود  رب  هیرخف  یپ  زا  ناملس  تشاد 

نیمی ردنا  ناور  تزع  دصب  شلیربج  دوب 
راسی ردنا  ناور  تکوش  دصب  شلاکیم  دوب 

یپ رفعج ز  هزمح و  لیقع و  مرخ  لد  اب 
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رادتقا نارازه  اب  فک  رب  هتفرگب  اهغیت 
گرزب درخ و  بلطملادبع  كاپ  نارتخد 
راپسهر شیافق  ردنا  دندب  نایوگ  تینهت 

فافز مرخ  نآ  دجو  زا  فانملادبع  ترتع 
راوخداش داش و  دندوب  یفطصم  نانز  اب 

فعش دص  اب  فرط  ره  زا  کلم  نالغ و  روح و 
رازه ردنا  رازه  يدندوب  هتسب  فص  وا  درگ 

ار هقیدص  نآ  دندروایب  تزع  نینچ  اب 
راهچ تشهدلاو و  يارس  تلود  رد  ات 

یلع تسد  رد  تفرگب و  یبن  ار  رازه  تسد 
رارق يداش  هلجح  رد  ناشداد  هکنآ  داد و 
ناور ار  توبن  نودرگ  دیشروخ  دش  داش 
رانک رد  ار  يرتشم  دمآ  وچ  ارهز  هرهز 

نم کجوز  كایا  هللا  هتمارکل  نا  همطاف  ای  لاقف  تکب  اهیلع و  هللا  مالـس  همطاف  هتتاف  ضرم  ص )   ) یبنلا نا  لاق  يراـصنالا  بویا  یبا  نع 
راتخاف هتعالطا  علطا  مث  الـسرم  ایبن  ینلعجف  مهنم  ینراتخاف  هتعالطا  ضرالا  لها  یلا  علطا  یلاعت  هللا  نا  املع  مهرثکا  املـس و  مهمدـقا  وه 

ریخ انم  کلعب و  وه  ءایصوالاا و  ریخ  انم  كوبا و  وه  ءایبنالا و  ریخ  انم  همطاف  ای  ایـصو  هذختا  كایا و  هجوزا  نا  یلا  یحواف  کلعب  مهنم 
هتمالا و هذـه  اطبـس  انم  کیبا و  مع  نبا  رفعج  وه  ءاش و  ثیح  هتنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  انم  کـیبا و  ملع  هزمح  وه  ءادهـشلا و 

هحفص هدوملا  عیباین  زا   ) كدلو وه  هتمالا و  هذه  يدهم  انم  هدیب  یسفن  يذلاو  كانبا  امه  نیـسحلا و  نسحلا و  هتنجلا  لها  بابـش  يدیس 
(436

هکیماگنه هک  هدـش  تیاور  يراصنا  بویا  وبا  زا  تسا  جردـنم  هدوملا  عیباین  رد  مه  رثـالا و  بختنم  باـتک  رد  ربتعم  ینارون  ثیدـح  نیا 
هـضراع رب  هدمآ و  راوگرزب  ردپ  تدایعب  شرهگالاو  رتخد  همطاف  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  یبن  ترـضح  دـش  ضیرم 

تسیرگ .  ترضحنآ  يرامیب 
نیدب هتشاد  وتب  هتیانع  تیدحا  تاذ  هک  یمارتحا  ماقم و  تعفر  شزرا و  تمارک و  ظاحلب  دومرف  شیمارگ  رتخدب  تبترم  یمتخ  ترـضح 

شماقم شناد  نافرع و  ملع و  ثیح  زا  رتولج و  قبسا و  مدقا و  نارگید  زا  مالسا  رد  هک  دروآ  رد  یسک  يرسمه  تیجوزب و  ار  وت  تهج 
تسا .  یضترم  یلع  نآ  تسا و  رتشیب  رتالاب و  قیالخ  همه  زا 

درک و رایتخا  ارم  اوسام  لک  نایم  زا  دومرف و  ناکما  ملاع  ضرا  لها  رب  یصاخ  یلجت  تیانع و  هجوت و  یهولا  تاهج  یسودق  تاذ  انامه 
نانآ همه  نایم  زا  ضرا و  لـهاب  دومرف  رگید  یلجت  سپـس  درک  اـطع  تیاـنع و  نم  هب  ار  هقلطم  تلاـسر  هیمتخ و  توبن  ماـقم  دـیزگرب و 

وا جاودزا  دـقع  هب  ار  وت  اـت  دومرف  یحو  نم  هب  داد و  رارق  دوخ  هدـیزگرب  راـتخم و  تسا  یـضترم  یلع  صخـش  هک  ار  وت  ردـقیلاع  رهوش 
همه زا  شا  هبترم  ماقم و  لضفا و  فرـشا و  نانا  ماـمت  زا  هک  ءاـیبنالا  ریخ  هک  نادـب  همطاـف  مرتخد  مهد  رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  مروآرد و 

ملاوع مامت  رد  دوجولا  یف  ام  فرـشا  هک  يراد )  يردـپ  نینچ  وت   ) دـشاب یم  وت  ردـپ  ارـصحنم  سکنآ  تسا و  اـم  زا  تسا  رتهب  رتیلاـع و 
 . ( تسا دوهش  بیغ و 

یلع صخـش  وت  هبترمیلاـع  رهوش  ارـصحنم  وا  تسا و  اـم  زا  لـک  ماـظن  رد  ایـصوا  نیرتهب  تیلـضفا  تیفرـشا و  ثیح  زا  تردـپ  زا  دـعب  و 
تسا .  یضترم 
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لاب ود  لاعتم  دنوادخ  هک  یسک  تسا  ام  زا  دشاب و  یم  تردپ  يومع  هزمح  راوگرزب  نآ  تسا و  ام  زا  نادیهش  نیرتفیرش  نیرتهب و  زین  و 
دشاب یم  تردپ  يومع  رسپ  رفعج  راوگرزب  نآ  تسا و  ناریط  رد  دهاوخ  اجرهب  تشهب  رد  نآ  هلیسوب  هک  تسا  هدومرف  اطع  واب  یتوکلم 

. 
نسح و هک  دنـشاب  یم  وت  دـنبلد  دـنزرف  ود  راوگرزب  ود  نآ  تهج و  لها  ناناوج  ياقآ  دیـس و  ود  تما و  نیا  طبـس  ود  تسا  اـم  زا  زین  و 

مسق كدلو :  نم  وه  هتمالا و  هذه  يدهم  انم  هدیب  یسفن  يذلا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف  هاگنآ  دنراد .  مان  نیسح 
وت نیموصعم  نادنزرف  زا  راوگرزب  نآ  تما و  نیا  يدهم  تسا  ام  زا  هک  تسوا  هقلطم  تردق  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  و 

دشاب .  یم 
روهظ رخآ  يو  رون  دنک  هکنآ 

روط هوک  ارو  تسایند  تحاس 
دنلب شمودقب  تعیرش  تسد 

دنسپان دوب  هچ  ره  دوش  تسپ 
ریظن یب  هش  دوعوم  يدهم 

ریزو میدن و  شیرضخ  یسیع و 
ءایبنا همه  فاصوا  ثراو 
ءایلوا همه  فاصوا  ندعم 

هجح ماقمیلاع  داتـسا  زا  هبیط  هدیـصق  شیمارگ  نادنزرف  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  يوناب  حدمب  تبـسن  ماقم  نیا  رد 
هک دیسر  رطاخب  فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا  يدهم  حیـش  جاح  موحرم  يا  هشمق  یهلا  میکح  هللا  هتبآ  یناحبـس  فراع  ماقمق  مالع  مالـسالا 

تسا .  نیا  رابر  رد  راعشا  نآ  مدید و  بسانم  اجنیا  ار  نآ  رکذ 
دراد يرتخا  ناشخرد  نودرگ  تفرعم  جرب  هب 
دراد يرهوگ  نابات  قشع  رهپس  دوخ  بیج  هب 

دشاب ینبلگ  توبن  ناتسب  یحو و  غاب  هب 
دراد يرپ  ره  رد  لگ  غاب  نارازه  نبلگ  نآ  هک 

یبای یتماق  ورس  هزات  تیالو  ناتسب  هب 
دراد يرشحم  تمایق  ياغوغ  وچ  تماق  نآ  هک 

شنیب همرس  قیاقح  كاردا  لحک  زا  مشچ  هب 
دراد يرهوگ  نامیا  ملع و  راوشوگ  زا  شوگب 

دریگ يربنچ  نیکشم  يوسیگ  هقلح  نآ  کلف ز 
دراد يرغاس  ناوضر  يالهش  سگرن  نآ  کلم ز 

دشاب یتیآ  ردقلا  هتلیل  وسیگ  نیکشم  نآ  زا 
دراد يرهظم  ناویح  بآ  لعل  بل  نادنخ  نآ  زو 

دنیب يدهاش  شیور  قارشا  زا  لفحم  ره  نیمز 
دراد يرتخا  شنسح  راونا  زا  بناج  ره  کلف 

دزورفا هلعش  شنانمشد  رب  وا  رهق  زا  میحج 
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دراد يرثوک  شناتسود  رب  وا  فطل  زا  تشهب 
ددنب يرویز  تمصع  يالاب  دق و  رب  شراقو 

دراد يرسفا  تزع  ناطلس  زا  رس  رب  شهوکش 
ابید هلح  تنج  يابیز  سلطا  زارب  هب 

دراد يرجعم  توبن  كالول  قاف  زا  رس  هب 
علاط نیرتهب  ار  شرتخا  تقیقح  قافآ  رد 

دراد يرسمه  شلصو  ماش  تیالو  هاش  نوچ  هک 
دزورفیب خر  شرهم  هم ز  باتفآ و  رگ  دزس 

دراد يربش  ریبش و  تعفر  کلف  بیج  رد  هک 
تعفر نامسآ  يالو  جرب  نآ  زا  نید  ریما 

دراد يرونا  رهم  هدنبات  هدزای  هم  زا  هب 
رف دمحم  ردق و  یلع  رسفا  نیسح  قلخ و  نسح 
دراد يرفعج  بهذم  هام  قداص  هاش  نوچ  وا  هک 

شدنبلد دنزرف  یلع  سپ  مظاک  یسوم  رگد 
دراد يروشک  قح  یلاو  نآ  اضر  کلم  رد  هک 

رگید یقت  اتکی  ورسخ  يوقت  ناطلس  رگد 
دراد يرکسع  رف  نسح  وک  نآ  ناج  كاپ  یقن 

نآرق ینعم  نآ  ناهج  بطق  نامز  ثوغ  رگد 
دراد يرواد  یلو  مئاق  ناج  سنا و  ماما 
رشحم عفاش  رهطا  رهط  ربمغیپ  تخد  یلب 

دراد يرتخا  هام و  هدنشخر  هدزای  علاط  هب 
شکاپ هعیش  دساره  یک  تمایق  ياغوغ  ز 

دراد يرشحم  عیفش  يربک  تمصع  نانوچ  هک 
خزود زا  دشاب  نمیا  رگ  ار  یهلا )   ) دوبن بجع 

دراد يرواخ  رهم  وچ  نشور  یلد  شرهم  زا  هک 

مود تمسق 

رایسب و ترخآ و  ایند و  تداعس  بجوم  نامیا و  لامک  تمالع  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضحب  تبـسن  تبحم  تدوم و  هکنیا  نایب 
تسا .  تیمها  لباق  تیاهن  یب 

يروش .  هروس  هیآ 23  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  یلاعت :  هللا  لاق 
مبلط .  یمن  دنراد  تبارق  نم  هب  هک  نانآ  تبحم  تدوم و  زج  دوخ  تلاسر  ربارب  رد  امش  زا  يدزم  رجا و  نم  یمارگ  ربمغیپ  يا  وگب 

یضترم و یلع  ترضح  یلوا  هجرد  رد  انامه  دوخ  ناکیدزن  یبرقلا و  يوذ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  روظنم 
ارجا هیلع  مکلئـسا  لق ال  هتیالا :  هذه  تلزنامل   ) هدش لقن  هربتعم  تایاور  رد  هکنانچ  دنـشاب  یم  راوگرزب  ود  نیا  دـنزرف  ود  ارهز و  همطاف 
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مهیلع  ) امهانبا همطاـف و  یلع و  لاـق :  مهتدوم .  اـنیلع  تبجو  نیذـلا  ءـالوه  نم  کـتبارق :  نم  هللا :  لوسر  اـی  ولاـق  یبرقلا  یف  هدوملا  ـالا 
امـش ءابرقا  نادنواشیوخ و  هللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع  باحـصا  دش  لزان  هروبزم  هفیرـش  هیآ  هکیماگنه  هک  دراد  اثالث .  اهلاق  و  مالـسلا ) 
نیا دنتـسه و  ود  نآ  دـنزرف  ود  همطاف و  یلع و  اـهنآ  دومرف  مرکا  ربمغیپ  دـننایک ؟  تسا  بجاو  ضرف و  اـم  رب  اـهنآ  تبحم  تدوم و  هک 

هک هدش  لقن  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مراهچ  ماما  ترـضح  زا  زین  دـلج 3 ص 2 و  قحلا  قاقحا  زا  دومرف :  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج 
نیا نآ  زا  یشخب  هک  دناوخ  يا  هبطخ  نایم  رد  مالسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  دیسر  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نامیا  لها  ریما  هکیماگنه 

دوب : 
نم دومرف  یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال   ) هیبنل یلاعت  كرابت و  لاقف  ملسم  لک  یلع  مهتدوم  هللا  ضرتفا  تیبلا  لها  نم  انا 

مکلئـسا لق ال  هدومرف  شربمایپ  هب  تسا و  هدرک  بجاو  یناملـسم  ره  رب  ار  اهنآ  تدوم  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  متـسه  ینادـناخ  زا 
تسا .  تیب  لها  ام  تدوم  هنسح  باستکا  ار  ادخ  دوصقم  میئام و  روظنم  هیالا 

هحفـص رجح  نبا  قعاوص  رد  هحفـص 137 و  يربط  نیدلا  بحم  ریاخذ  رد  هحفص 172 و  دلج 3  نیحیحصلا  كردتـسم  رد  ثیدح  نیا 
تسا .  هدش  لقن   101

قـشمد هزاورد  رب  دـندروآ و  تراـسا  هب  ار  ع )   ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  یتـقو  هک  دراد  یمق  ثدـحم  مومهملا  سفن  باـتک  رد  زین  و 
ترـضح درک  ادخ  رکـش  دومن و  يداش  راهظا  ءارـسا  ریاس  راوگرزب و  نآ  تراسا  رب  دمآ و  ترـضحنآ  دزن  یماش  يدرم  ریپ  نتـشادهگن 

یتخانش ار  ام  يدرک  رکش  ام  يریسا  رب  هک  وت  خیش  يا  دومرف  ودب  تساوخ و  ار  يو  دینش  ار  لفاغ  درمریپ  نآ  نخس  هک  ع )   ) داجس دیس 
رگم مهاوخن  تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  ینعی  یبرقلا  یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  يا  هدـناوخن  ار  تیآ  نیا  نآرق  رد  وت  اـیآ   ؟
لزان ام  قح  رد  هیآ  نیا  هک  میئاهنامه  ام  دومرف  مالـسلا  هیلع  ماـما  ما  هدـناوخ  تفگ  درمریپ  دـیراد  تسود  ارم  ناـکیدزن  نادـنواشیوخ و 

دیا هدومرف  هک  ار  تایآ  مامت  هک  داد  باوج  دش و  لاوئـس  درمریپ  نآ  زا  ترـضحنآ  هیحان  زا  هطبار  نیا  رد  رگید  هیآ  دـنچ  تسا و  هدـش 
يرآ دومرف  تسا  هدـیدرگ  نآ  هب  تراشا  هدربمان  تایآ  رد  هک  دـیتسه  اهنامه  امـش  تسامـش و  دروم  رد  تایآ  نیا  ایآ  ما  هدومن  توالت 

ناگدنشک زا  درک و  هبوت  دوب  هدش  ثعاب  وا  تخانش  مدع  هک  تمـصع  تیب  لهاب  تبـسن  تراسج  زا  تساوخ و  ترذعم  درمریپ  نآ  اروف 
تسا .  هتخاس  هبتشم  وا  رب  ار  رما  نمشد  تاغیلبت  هک  دش  مولعم  تسج و  يرازیب  ادخ  دزن  رد   ( ص  ) دمحم لآ  نانمشد 

ماقم نیا  رد  نا  رکذ  هک  تسا  هدورس  ینیـسح  همغن  باتک  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يا  هشمق  یهلا  میکح  داتـسا  يراعـشا  دروم  نیا  رد 
تسا .  بسانم 

داب هناریو  هک  كاخ  نآ  زا  يدرم 
داشگ ناریسا  جوف  رب  وچ  مشچ 
ار حوبس  دزیا  ساپس  تفگ 

ار حور  نت  هب  درک  اطع  هکنآ 
ناهرمگ امش  بوشآ  رش و  زک 

ناهج هفیلخ  دوسآ  قح  فطل 
دومن اغصا  نخس  نیا  دابع  نیز 
دودز دیابب  خیش  يا  هک  تفگ 

طلغ اطخ و  گنز  وت  لد  زا 
طخ دنچ  يونش  نآرق  هک ز  ات 

قح نآرق  خیش ز  يا  يا  هدناوخ 
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قرو رد  مکلئسا )  ال   ) هیآ
يا هدناوخ  سمخ  ریهطت و  هیآ 

يا هدنام  طلغ  هب  نیئآ  رد  هچ  زا 
میتیآ نیا  دصقم  ادخب  ام 

میتلم ملع  ربمغیپ  لآ 
میهللا لوسر  شیوخ  ادخب  ام 

میهگآ یحو  میملع و ز  ندعم 
میقح رس  بحاص  ادخب  ام 

میقلطم هش  میکلم و  یلاو 
میتلذ هلسلس  نیا  رد  هک  ام 
میتلم فرش  لوسر و  طبس 

لوسر صنب  میقلخ  يداه 
لوبق نسحب  میقح  تجح 

دینش نآرق  تبحص  وا  زک  خیش 
دیزگ نادندب  تشگنا  لجخ  دش 
میا هداتفا  طلغ  رد  بجع  تفگ 

میئا هداتسا  ثبع  لطاب  رس  رب 
نم نیئآ  رب  ياو  نم  هب  ياو 

نم نیک  نم و  رهم  نیا  رب  ياو 
نود نبا  دیزی  هدرک  بجع  تفگ 

نوگژاو نید  هصق  ام  رب  رد 
درک دایرف  دش و  نامیشپ  تخس 

درک دادیب  رهظم  نآ  رب  نعل 
راگزور نیا  زا  مرازیب  هک  تفگ 

رارفلا دیزی  تشز  لمع  زو 
روفک دیزی  يربت ز  درک 

روفغ برب  دروآ  لد  يور 
لالجلاوذ يا  هک  تخیر  یمه  کشا 

لاکسدب نیا  زا  مرازیب  مراز و 
وخوید نیا  رب  داب  دبا  نعل 

وفت رگمتس  هاش  نادب  داب 
ربخ یب  نید  لهج ز  زا  یمدوب 

رذگ رد  مهنگ  زا  امرکلاوذ 
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لوهج دیزی  هب  سپ  نیا  زا  بر  ای 
لوسر لآ  هب  تسود  منمشد و 

بدا زا  تفرگ  داجس  نماد 
بر فاطلا  رهظم  يا  هک  تفگ 

شخب راکاطخ  نادان  نم  رب 
شخب راکفا  لد  ریپ  نیا  یتشز 

ریذپ تمارک  فطل و  زا  ما  هب  وت 
ریگتسد ارم  وت  ملاع  ود  هب  يا 

دار خیش  نادب  داجس  ورسخ 
داش وت  زا  لوسر  رایادخ و  تفگ 

لوبق دش  خیش  يا  تا  هبوت 
لوسر كاپ  ترتع  اب  وت  رشح 

یبا  ) زا تسا  تنـس  لها  فورعم  نیرـسفم  نیثدحم و  زا  هک  یناکح  مکاح  لیزنتلا )  دـهاوش   ) باتک زا  یـسربط  موحرم  ردـقیلاع  رـسفم 
انا و یتش و  راجشا  نم  ءایبنالا  قلخ  هللا  نا  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  لوسر  ترـضح  دیامن  یم  لقن  نینچ  یلهاب )  هماما 

نا یلا  اهقاروا  انعایشا  اهرامث و  ع )   ) نیسحلا نسحلا و  اهحاقل و  ع )   ) همطاف اهعرف و  ع )   ) یلع اهلصا و  اناف  ةدحاو  ةرجـش  نم  ع )   ) یلع
هللا هبک  انتبحم  كردی  مل  مث  یلابلا  نشلاک  ریصی  یتح  ماع  فلا  مث  ماع :  فلا  مث  ماع :  فلا  هورملا  افـصلا و  نیب  هللادبع  نا  ول   ( ص  ) لاق

خلا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق  الت (  مث  رانلا  یف  هیرخنم  یلع 
هرجـش ار  ع )   ) یلع نم و  یلو  دـیرفآ  یفلتخم  راجـشا  زا  اار  اـیبنا  هلـسلس  یلعا  ءدـبم  یلاـعتقح و  تاذ  دومرف   ( ص  ) مرکا یبـن  ترـضح 

اه و هویم   ( ع  ) نیسح نسح و  تسا و  نآ  يروراب  بجوم  ع )   ) همطاف نآ  هخاش  عرف و  یلع  ما و  هرجـش  نآ  لصا  نم  دومرف  قلخ  هدحاو 
دعب لاس و  رازه  سپس  لاس و  رازه  هرورم  افص و  نیب  ار  ادخ  یـسک  رگا  دومرف  هک  اجنآ  ات  دننآ  ياهگرب  قاروا و  ام  نایعیـش  نآ و  هرمث 

توالت ار  هکرابم  هیآ  نیا  سپـس  دنکفا  شتآ  رد  روصب  ار  وا  ادـخ  دـشاب  هتـشادن  ار  ام  قشع  بح و  اما  ددرگ  هدیـسوپ  هنهک و  زین  نآ  زا 
يروش هروس  هیآ 23  یبرقلا )  یف  هدوملا  ارجا  هیلا  مکلئسا  لق ال   ) دومرف

نم هللا  لوسر  ای  لیق  یبرقلا )  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  تلزن  اـمل  اـهنآ  فاـشکلاب :  یمـسملا  ریـسفت  یف  يرـشحم  زلا  لاـق 
ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینعی  ص )   ) لاق و  امهانبا :  همطاف و  یلع و  لاق :  مهتدوم .  انیلع  تبجو  نیذلا  ءالوه  کتبارق 
دمحم لآ  بح  بح  لع  تام  نم  الا و  هل  اروفغم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ادیهـش :  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم 

نامیالا .  لمکتسم  تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ابئات :  تام 
امک هتنجلا  یلا  فزی  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و  ریکن  رکنم و  مث  هتنجلاب  توملا  کلم  هرـشب  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا و 

اهجوز .  تیب  یلا  سورعلا  فزت 
هتکئالم رازم  هربق  هللا  لعج  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و  هتنجلا  یلا  ناـباب  هربق  یف  هل  حـتف  دـمحم  لآ  بح  یلع  تاـم  نم  ـالا و 
بوتکم هتمایقلا  موی  ءاج  دـمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  هتعامجلا  هتنـسلا و  یلع  تام  دـمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  ـالا و  همحرلا 

هللا .  هتمحر  نم  سیآ  هینیع  نیب 
 . 467  ( ص  ) فاشکلا ج 3 هتنجلا :  هتحئار  مشی  مل  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و  ارفاک :  تام  دمحم  لآ  ضغب  یلع  تام  نم  الا و 
الا ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  هفیرـش  هیآ  نیا  هکیماگنه  دـیوگ  نینچ  فاشک  مانب  دوخ  ریـسفت  رد  تسا  نیرـسفم  مظاـعا  زا  هک  يرـشخمز 
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یم یناسک  هچ  هدش  بجاو  ام  رب  اهنآ  هب  تبحم  تدوم و  هک  وت  نادنواشیوخ  ادخ  لوسر  يا  دیدرگ  هتفگ  دـش  لزان  يرقلا ،  یف  هدوملا 
دومرف .  هاگنآ  دنتسه .  اهنآ  نادنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دومرف  دنشاب 

تساراد . )  ار  دیهش  هجرد  ماقم و  ینعی   ) تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب  دمحم  لا  تبحم  رب  سک  ره 
تسا .  هتفر  ایند  زا  هدوشخب  هدش و  هدیزرمآ  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

هتفر .  ایند  زا  نامیالا  لماک  نم  ؤم  دور  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 
ود زین  دهد و  یم  تشهب  هب  هدژم  تراشب و  ار  وا  گرم  هتشرف  ینعی   ) توملا کلم  دور  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

( دنهد یم  وا  هب  ار  تراشب  نیمه  ربق  رد  لوئس  نارومام  هک  رگید  هتشرف 
ار سورع  هزات  هکنانچ  نآ  دنرب  یم  تشهب  يوسب  مارکا  مارتحا و  تزع و  اب  ار  وا  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 

دنرب .  داماد  هناخ  هب 
دوش .  یم  هدوشگ  وا  يورب  تشهب  يوسب  رد  ود  وا  ربق  رد  دور  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

دهدیم رارق  تمحر  ناگتشرف  هاگترایز  ار  وا  ربق  ادخدورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 
هتفر .  ایند  زا  مالسا  تعامج  تنس و  قبط  رب  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

سویام  ) هدش هتـشون  وا  یناشیپ  رد  هک  دوش  یم  هصرع  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  دورب  ایند  زا  دمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ 
ادخ . ) تمحر  زا 

هتفر .  ایند  زا  رفاک  دور  ایند  زا  ص )   ) دمحم لآ  ضغب  ینمشد و  رب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 
دومن .  دهاوخن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  هحئار و  زگره  دورب  ایند  زا  ص )   ) دمحم لآ  رب  ینمشد  توادع و  اب  سک  ره  دیشاب  هاگآ 

فاشک ریـسفت  بحاص  هک  ینارون  فیرـش  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دعب  تسا  ننـست  لها  نیرـسفم  رباکا  زا  هک  يزار  رخف  هکنیا  هجوت  بلاج 
هب ناشرما  تشگزاب  هک  دنتـسه  یناسک  هلآ  هیلع و  هلا  یلـص  دمحم  لآ  هک  دـنکیم  هفاضا  تسا  هدومن  رکذ  ملـسم  لاسرا  تروصب  ار  نآ 

نسح و یلع و  همطاف و  هک  تسین  کش  دـنوش و  یم  بوسحم  دـمحم  لآ  اهنآ  دـشاب  رتلماـک  رتمکحم و  ناـشطابترا  هک  یناـسک  تسوا 
هک تسا  مزال  نیاربانب  تسا  هرتاوتم  ثیداحا  زا  دافتـسم  تاملـسم و  زا  نیا  دنتـشاد و  هللا  لوسر  ترـضح  اب  ار  دنویپ  نیرتمکحم  نیـسح 

لآ ار  اهنآ 
مینادب .  ملس  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هداعلا قوف  مارتحا  زا  تسیاب  دنتـسه و  متاخ  ربمغیپ  یبرقلا  يوذ  نت  راهچ  نیا  هک  تسا  زرحم  ملـسم و  تباث و  نیارباـنب  دـیوگیم  هاـگنآ 
ار همطاف  رایـسب  ص )   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسین  يا  ههبـش  کش و  دیوگیم  دراد و  هلئـسم  نیا  تابثا  رب  یلئالد  يزار  رخف  دنـشاب  رادروخرب 
هداد و رازآ  ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هکنآ  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  اهیذویام  ینیذوی  ینم  هتعـضب  همطاف  دومرف  وا  هرابرد  تشادـیم و  تسود 

یضترم یلع  ترضحنآ  هک  هدش  ققحم  تباث و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناسل  زا  رداص  هرتاوتم  ثیداحا  اب  زین  تسا و  هدومن  تیذا 
دریگیم هجیتن  دنکیم و  هراشا  نآرق  زا  دـنچ  یتایآ  هب  تسا و  بجاو  تما  مامت  رب  اهنآ  تبحم  سپ  هتـشادیم  تسود  ار  نیـسح  نسح و  و 

رد يزار  رخف  راتفگ  زا  هصالخ  دوب  نیا  تسا  بجاو  نامیا  لها  نیملـسم و  هفاک  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تبحم  تدوم و  هک 
هحفص 166/165 دلجم 27/ شریسفت 

تمـصع و نادـناخ  هرابرد  اصوصخم  هدـش  تبحم  تدوم و  رب  دـیکات  هربتعم  ثیداـحا  هینآرق و  تاـیآ  رد  همه  نیا  هکنیا  دـیوگ  فلوم 
ربمغیپ هنرگو  تسا  تما  دوخ  لاـحب  تبحم  تدوم و  نیا  عفن  هدـئاف و  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  ترـضح  راـهطا  لآ  تمکح و  نداـعم 

تسا و تما  دوس  عفن و  هب  تبحم  تدوم و  نیا  هکلب  درادن  نادب  مه  يزاین  درادن و  راظتنا  تما  زا  دوخ  تلاسر  يارب  يدزم  رجا و  مالسا 
تعاطا ناشیا  زا  تعاطا  هکنانچ  تسادخب  تبحم  تمصع  تیب  لها  تبحم  عقاو  رد  تسا و  دیحوت  اب  ماوت  هک  تسا  تیالو  هدننک  تابثا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1007 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا . )  ادخ  بح  ادخ  بوبحم  بح   ) هک میدومن  حیرصت  تیعقاو  نیاب  قباس  تاقارشا  رد  تسادخ و  زا 
تسا و بجاو  ام  رب  نآرق  صنب  هک  اهنآ  تبحم  صخالاب  میرادن  غیرد  ادخ  قلخب  تبحم  زا  میوش و  ادـخ  بح  رهظم  هک  تسا  ام  رب  سپ 

دوش .  یم  نامدوخ  دئاع  یتوکلم  یکلم و  ماظن  رد  شعفن  تسا و  ام  نید  نامیا و  لمکم  هک  تسا  تبحم  نیا 
اهیبا همطاف و  امیس  نیموصعملا  هترتع  نیرهاطلا و  هلآ  یبحم  نیملاعلل و  همحر  نییبنلا و  متاخ  کبیبح  دمحمب  نیبجحملا  نم  انلعجا  مهللا 

 . نیمآ اهینب . ) اهلعب و  و 

مهد قارشا 

لوا تمسق 

تیمدآ تیناسنا و  نازیم  نایب  مهد :  قارشا 
تفرعم لها  فرع  رد  هکنیاب  رظن  دوش و  یم  قالطا  شجنس  هلیسو  رب  یـشلا و  هب  نزویام  رب  تغل  رد  نازیم  هملک  هک  تسناد  دیاب  اتمدقم 

خنـس زا  ای  دشاب  تاینامـسج  تایدام و  خنـس  سنج و  زا  هک  تسا  نیا  زا  معا  شجنـس  هلیـسو  سپ  هماع  یناعم  يارب  زا  دنعوضوم  ظافلا 
ای دـشاب  یکلم  يونعم  یناحور و  ای  دـشاب  يدام  ینامـسج و  هکنیا  زا  تسا  معا  نوزوم  یـش  روط  نیمه  دـشاب و  تایونعم  تاـیناحور و 

تروص ره  رد  تاکلم  تافص و  زا  ای  دشاب  تاوذ  نایعا  زا  تادرجم  ای  دشاب  تایدام  سنج  خنـس و  زا  یتوهال  ای  دشاب  یتوربج  یتوکلم 
هلیسو هبسحب و  یـش  لک  نازیم  هک  تسناد  دیاب  دشاب و  هتـشاد  رگیدکی  اب  یتبـسانم  یتسناجم و  یتیخنـس و  نوزوم  یـش  نازیم و  تسیاب 

دوش .  تیاعر  دیاب  هک  تسا  طرش  نوزوم  یش  اب  بسانت  ار  زیچ  ره  شجنس 
هفیفخ و ماسجا  شجنس  تسا  سایقم  نیمه  رب  هریغ و  ناپق و  دننام  هدش  نیعم  یصاخ  ياهوزارت  شجنس  ماقم  رد  هلیقث  ماسجا  يارب  الثم 

دنشاب .  نازیم  کی  ياراد  ماسجا  مامت  هک  تسین  نانچ  هفیرظ و 
ینازیم تسا  هجرد  هچ  رد  هک  نوخ  راشف  شجنس  يارب  دنمان  هرارحلا  نازیم  ارنآ  هک  تسا  ینازیم  ترارح  هجرد  شجنس  يارب  لاثملا  یف 

نآ حـضاو  هک  تسا )  یقیـسوم  مـلع  نازیم   ) اـهگنهآ اـهزاوآ و  قـلطم  تاوـصا و  مـغن و  شجنـس  يارب  دـیئامن  یم  هدـهاشم  هـک  تـسا 
دشاب .  ءایبنا  زا  دیاش  میکح و  تروغاثیف 

بتر عجر و  مث  كالفالا  هتمدـمد  كالم و  الا  فیفح  عمـسف  توکلملا  ملاع  یلا  هبلق  ءایـض  هسفن و  ءافـصب  جرع  هنا  تروغاثیف  نع  لقن 
دیوگ :  يونثم  باتک  رد  فورعم  فراع  نیدلا  لالج  دمحم  الم  یقیسوملا .  ملع  اهیلع 

اهنحل نیا  دنا  هتفگ  نامیکح  سپ 
ام میتفرگب  خرچ  راود  زا 

قلخ هک  نیا  تسا  خرچ  ياهشدرگ  گناب 
قلحب روبنط و  هب  شدنزاون  یم 

لهد دیدهت  انرس و  هلان 
لک روقان  نادب  دنام  یکزیچ 

تشهب راثآک  دنیوگ  نانم  ؤم 
تشز زاوآ  ره  دینادرگ  زغن 

میئا هدوب  ةآ م  ءازجا  مه  ام 
میا هدونشب  اهنحل  نآ  تشهب  رد 
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یکش لگ  بآ و  تخیر  ام  رب  هچرگ 
یکدنا اهنآ  زآ  دیآ  نامدای 

برک كاخ  اب  تخیمآ  نوچ  کیل 
برط نآ  مب  نیا  ریز و  نیا  دهد  یک 

دهد .  یم  خر  شیارب  جاهتبا  دجو و  لاح  درب و  یم  تذل  شوخ  توص  زا  عبطلاب  هرطفلاب و  ناسنا 
تسا .  نآرق  هللا  باتک  مقس  تحص و  ثیداحا  رابخا و  شجنس  يارب  نازیم 

نآ دـعاوق  قطنم و  ملع  باوص  اطخ و  ثیح  زا  اـکفاا  شجنـس  يارب  نازیم  تسا .  نآ  دـعاوق  ضورع و  ملع  راعـشا  شجنـس  يارب  نازیم 
تسا . 

تسا .  هفسلف  نف  تمکح و  ملع  هیلقع  مولع  شجنس  يارب  نازیم 
هیهلا ءامـسا  رهاظم  تخانـش  هتبااث و  نایعا  زا  نآ  مزاول  هیئامـسا و  ماظن  تخانـش  هینابر و  فراعم  شجنـس  هینابر  فراـعم  شجنـس  نازیم 
لها زا  يدـحوا  دراد و  نونف  مولع و  ریاس  رب  تدایـس  تسایر و  هک  تسا  هیلاـعتم  تمکح  ناـفرع و  فیرـش  ملع  اـنامز  ارهد و  ادـمرس و 

فیرـش ملع  نیا  دـجاو  هک  ضرالا  هجو  رد  دـنوش  یم  تفای  راصعا  هنمزا و  رد  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و 
رارسا و نتخومآ  يارب  تیلها  هک  دنهد  صیخشت  رگم  دنزومایب  یـسکب  ار  ملع  نیا  هک  دنرـضاح  رتنک  دنوش  تفای  مه  رگا  دنـشاب و  هدوب 

ردـقب ار  قیاقح  قاـشع  تفرعم و  بارـش  ناگنـشت  هک  تسا  بجاو  ضرف و  هکلب  تشاد  دـنهاوخن  غیرد  شلها  يارب  یلعا  ملع  نیا  زومر 
تسا .  نیمه  مه  روتسد  دنیامن و  باریس  نافرع  يابهص  زا  وا  تیفرظ 

هیلع  همالس  هللا و  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  انالوم  نیفراعلا  نیز  نیدباعلا و  دیس  لاق 
هرهاوج یملع  نم  متک  ینا ال 

انتتفیف لهج  وذ  قحلا  يری  الیک 
نسحلاوبا اذه  یف  مدقت  دق 

انسحلا هلبق  یصو  نیسحلا و  یلا 
هب حوبا  ول  ملع  رهوج  بر  اای 

انثولا دبعی  نمم  تنا  یل  لیقل 
یمد نوملسم  لاجر  لحتس  و ال 

انسح هنوتای  ام  حبقا  نوری 
دیوگ :  بیغلا  ناسل  نآرق  ظفاح 

یتسم قشع و  رارسا  دیئوگم  یعدم  اب 
یتسرپدوخ نیع  رد  دریمب  ربخ  یب  ات 

و ینانوی . )  تمکح  هن   ) تسا ینآرق  تمکح  ملع  تسا  نافرع  ملع  ارصحنم  دزاس  یم  یعقاو  ناسنا  ار  وا  دنکیم و  مدآ  ار  رشب  هک  یملع 
هرقب .  هروس  هیآ 269  اریثک  اریخ  یتوا  دقف  هتمکحلا  یتوی  نم 

نآرق و بتکم  هدـش  تیبرت  نادرگاش  همه  نیخماش  يافرع  نیلهاتم و  يامکح  تسا  نآرق  عقاو  رد  نافرع  تمکح و  ملع  هشیر  ساـسا و 
دنشاب .  یم  مالسلا  مهیلع  نداعم  تمصع و  تیب  لها  هدرپس  رس 

زومآ تمکح  نیز  یلقاع  رگ  ورب 
زورفیب ناج  ناآ  تمکح  رونب 
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ینامسآ یحو  ونشب ز  نخس 
ینادواج رمع  تسارناجرم  هک 

نافرع نیاپ  یب  رحب  نآرق  وچ 
نافرع نایاش  هنیجنگ  یکی 

تسا نایبلا  هملع  هک  یجنس  نخس 
تسا ناج  لقع و  شوگ  زیوآ  رهگ 

 ( ص  ) دمحا نآرق  تمکح  شیپ  هب 
دمرس رارسا  نزخم  رب  دز  هک 

ءاشم قارشا و  هناسفاا  رایم 
ءاشعا موق  ناهج و  نیا  دوب  بش  هک 

دنیوگ هچ  ره  نآرق  ملع  زا  ریغ  هب 
دنیوپ ههاریب  رد  هریت  نابش 

نآرق تسا  یبیر  رس ال  باتک 
نآرق تسا  یبیغ  دهاش  روهظ 
نآرق تسا  ینابر  ملع  باتک  )
نآرق تسا  یناجس  رس  روهظ 
بایرد تسا  نارق  قشع  باتک 

بایرد تسا  نامحر  رس  هفیحص 
بایرد تسا  نافرع  هلمج  شدافم  )

 ( بایرد تسا  ناهرب  هلمج  شمالک 
یلقع زاجعا  تمکح و  شمامت  )

 ( یلک لقع  رب  هدش  لزان  قح  ز 
زومایب تمکح  نیا  زا  ینابر )   ) وت

زورفیب ناج  نآ  تمکح  رونب 
دش هراشا  راصتخا  وحنب  هک  نآ  ماسقا  عاونا و  نیزاوم و  تخانش  يارب  هلثما  نایب  همدقم و  نیا  نتسناد  زا  سپ  لاح 

هلیمج و تاکلم  تایقالخا و  شجنس  يارب  تاوذ و  تافص و  تاداقتعا و  نامیا و  شجنـس  هلیـسو  هک  ینازیم  نآ  میـسانشب  مینادب و  دیاب 
ایند و هک د  تسا  نازیم  نیمه  نتخانـش  تامدـقم  نیا  دـیهمت  زا  ام  روظنم  دوصقم و  ماـمت  تسا :  مادـک  تسا  هناـصلاخ  لاـمعا  هنـسح و 

تماایق موی  رد  ار  ناسنا  لاعفا  قالخا و  تافـص و  داقتعا و  ناـمیا و  اریز  تسا  ینازیم  نینچ  نیا  ااـب  تخاانـش  راـک و  ورـس  ار  اـم  ترخآ 
دنجنس .  یم  نازیم  نیمه  اب  يربک 

ناسنا تسا .  قح  نازیم  لمااک  ناسنا  تسا  لماک  ناسنا  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  لـها  دزن  رد  نازیم  نیا 
هلماک لوقع  نازیم  لماک  ناسنا  تسا .  نامیا  نایم  لماک  ناسنا  تسا .  هقح  تاداقتعا  نازیم  لماک  ناـسنا  تسا .  هقح  مولع  نازیم  لـماک 
نازیم لماک  ناسنا  تسا  هلیمج  قالخا  نازیم  لماک  ناسنا  رهاط  سوفن  نازیم  لـماک  ناـسنا  تسا  هبیط  حاورا  نازیم  لـماک  ناـسنا  تسا . 

تسا .  لامعا  نازیم  لماک  ناسنا  تسا .  هنسح  تاکلم  تافص و 
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ار .  نانآ  نیسیدق  يایصوا  لسر و  ءایبنا و  مامت  تسا  لماش  یبن و  یصو  یبن و  زا  تسا  ترابع  ثیداحا  رابخا و  فرع  رد  لماک  ناسنا 
هتمایقلا  مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضن  و  ءاسن ) هروس  هیآ 46   ) نارق رد  هکنانچ 

ضیف همالع  یفاص  ریسفت  زا  ءایصوالا  ءایبنالا و  مه  دومرف  هک  تسا  لوقنم  مالـسلاو  هولـصلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترـضح  زا 
 ( هر  . ) یناشاک

رد ناشیا  ءایـصوا  لسر و  ءایبنا و  هکنیاـب  رظن  تسا و  تما  نآ  یبن  یـصو  تما و  نآ  یبن  اـنامه  یتما  ره  يارب  لدـع  طـسق و  نازیم  سپ 
صن هیلا  راشا  امک  دـنراد  لصفالاف  لضفا  هک  دنتـسه  تاجرد  لـضافت  بتارم و  تواـفت  ياراد  هکلب  دنتـسین  ناـسکی  همه  هجرد  هبترم و 

هرقب هروس  هیآ 253  تاجرد  مهضعب  عفر  هللا و  ملک  نم  مهنم  ضعب و  یلع  مهضعب  انلضف  لسرلا  کلت  یهلالا  باتکلا 
نآ زا  سپ  یفطصم و  دمحم  نیبنلا  متاخ  ترـضحنآ  نیـسیدق  ءایـصوا  فرـشا  نیزاوملا و  لمکا  هک  تسا  نهربم  تباث و  القن  القع و  و 
نب هتجح  يدهم  ترضح  اهنآ  رخآ  یضترم و  مظعا  هللا  یلو  نینموملاریما  ترضح  اهنآآ  لوا  هک  ترـضحنآ  نیـسیدق  ءایـصوا  ترـضح 

دنا .  همات  هقح  نیزاوم  همه  ءادفلا  مهل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  رصع  یلو  يرکسعلا  نسحلا 
تفرعم لماک و  نافرعب  هقح و  مولع  دوش  یم  هدیجنـس  ناشیا  هقح  مولعب  هلماک و  لوقع  دوش  یم  هدیجنـس  ناـشیا  هلماـک  لوقعب  نیارباـنب 

هلیمج و قالخاب  هقح و  دیاقع  نامیا و  دوش  یم  هدیجنـس  ناشیا  هقح  دـئاقع  نامیاب و  هقح و  ءارآ  راکفا و  دوش  یم  هدیجنـس  ناشیا  همات 
هینابر و تافـص  دنجنـس  یم  ناشیا  هیتوکلم  هیتوهلا و  تافـصب  هدیدنـسپ و  تاـکلم  هنـسح و  قـالخا  دنجنـس  یم  ناـشیا  هنـسح  لاـصخ 
نیزاوملا و لصا  عقاو  رد  سپ  نیزاوملا  نحن  مالـسلا  مهیلع  اولاـق  اـمک  هیهلا  هقح  نیزاوم  دـنناشیا  هلمجلاـب  ار  هیناـسنآ  هیمدآ و  هیتوکلم 

دنبوسحم .  ناشیا  هعشا  اهنآ و  غورف  همه  ءایصوا  ءایبنا و  یقاب  دنناشیا و  نیزاوملا  لمکا  نیزاوملا و  فرشا 
يزیچ تسین  اریز  نیملاع )  قباطت  مکحب   ) ریبک ملاع  يزاوم  تسا  یملاع  وا  هک  تهج  نیا  زا  لماک  ناسنا  ندوب  نازیم  هک  تسناد  دیاب  و 

ریبک ملاع  تسا و  نتم  وا  هکلب  ربکـالا  ملاـعلا  يوطنا  هیف  لـماک و  ناـسنا  رد  ینعی  دـشابن  وا  رد  هک  توربج  توکلم و  کـلم و  ملاـع  رد 
لیـصفت ریبک  ملاـع  تسا و  لـمجن  وا  تسوا و  رـشن  ریبـکک  ملاـع  تسا و  فلوا  تسوا و  قتف  ریبـک  ملاـع  تسا و  قتر  وا  تسوا و  حرش 

تسوا . 
داسجالا و یف  مکداسجا  حاورالا و  یف  مکحاورا  سوفنلا و  یف  مکسفنا  هک  دنرادن  یلزع  نیابت  حرـش  نتم و  لیـصفت و  لامجا و  نوچ  و 

دنقادصم .  ار  ماسجالا  یف  مکماسجا 
طارـص تسوا و  رهق  یلیـصفت  روـهظ  نآ  تاـکرد  خزود و  تسوا و  رهم  رهظم  فـطل و  لیـصفت  تشهب  بـتارم  تـشهب و  نیارباـنب  سپ 

ءایصوا و ءایلوا و  ءایبنا و  مامت  ءاجتلا  تسوا و  لدع  تروص  هتمایقلا  موی  نازیم  تسوا و  نید  میقتـسم  طارـص  مسجت  نیدلا  موی  میقتـسم 
هطاحاب یتراشا  وا و  نید  هطاـحا  هیقـالطا و  تیعمج  ماـقم  زا  یتیاـکح  ربکا  رـشحم  هصرع  يربک و  تماـیق  زور  رد  وا  ءاول  للـض  رد  مما 

هنود نم  مدآ و  ص )   ) هموقل دنـشاب  یم  وا  ءاول  تحت  رد  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  عیمج  يربک  تماـیق  رد  اذـل  تسوا و  هقلطم  هیلک  تیـالو 
همایقلا .  موی  یئاول  تحت 

نیزاوم يونعم و  يروص و  نیزاوم  نیب  عمج  میناوت  یم  نیوکت  عیرشت و  ماظن  قباطت  مکحب  ریبک و  ملاع  ریغـص و  ملاع  قباطت  مکحب  سپ 
مکحم و داقتعا  لماک و  نامیا  میئامنب و  یتوهال  یتوربج و  یتوکلم و  یکلم و  نیزاوم  یسفنا و  یقافآ و  نیزاوم  یناحور و  ینامـسج و 
زا هئاشن  ره  رد  نیزاوم  نوئش  ظفح  اب  تاشن و  ملاوع و  بتارم  ظفح  اب  میشاب  هتشاد  هیهلا  هقح  نیزاومب  لقن  لقع و  ناهرب و  قباطم  نقتم 

تروص .  ملاع  هچ  ینعم و  ملاع  هچ  یملاع  ره  تآشن و 
و نیزاوملا )  نحن   ) مکحب دنا  هلماک  یـسانا  هیهلا  هلماک  نیزاوم  هکنیا  ندیمهف  نتـسناد و  نتخانـش و  تامدقم و  نیا  دـیهمت  زا  سپ  لاح 

ندوب نازیم  هکنیاب  رظن  و  لامعالا )  نازیم  ای  کیلع  مالسلا   ) تسا هدمآ  شترـضح  ترایز  رد  و  نازیملا )  انا   ) هدومرف يولع  لماک  ناسنا 
قالطالا .  یلع  قالخا  داقتعا و  نامیا و  دیحوت و  نافرع و  تمکح و  سپ  تسا  هیرکف  هیملع و  تامدقم  يدابمب و  قوبسم  لامعا  يارب 
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وا كاپ  تاذ  تسا  قح  رهظم 
وجم وا  ریغ  ار ز  قح  وجبوز 

رب نونکا  دنجنـس .  یم  قح  اب  ار  نایمدآ  تسا و  هنزو  قح  تمایق  زور  رد  قحلا  ذـئموی  نزولا  دـیامرفیم و  هیآ 8 :  فارعا  هروس  رد  نآرق 
هک زونه  اونزوت ) نا  لبق  اونز   ) ربتعم تیاور  رد  هدراو  روتـسد  مکحب  ارعـش و  هروس  هیآ 82  میقتسملا  ساطـسقلاب  ونزو  مکحب  هک  تسام 

قح و اب  ام  هنزو  مینیبب  میجنسب و  قح  يوزارت  نازیم و  اب  الاعفا  اقالخا ،  انامیا ،  اداقتعا ،  نوئش  مامت  رد  ار  دوخ  لامعا  میتسه  ایند  راد  رد 
قح اـب  رگا  دوب و  میهاوخ  يراگتـسر  حـالف و  ياراد  تروص  نآ  رد  هک  تسا  تقیقح  قح و  خنـس  سنج و  زا  تسا و  زارط  مه  تقیقح 
هک یتراسخ  نیا  زا  اخب  میرب  یم  هانپ  هک  دوب  میهاوخ  يزیذپان  ناربج  نایز  نارسخ و  رد  کش  نودب  میشاب  هتشاادن  یتیخنـس  یتبـسانم و 

میئا .  هدومن  دوخب  دوخ  رایتخا  ءوسب  دوخ  ام  هک  یملظ  نیا  زا  دراو و  دوخ  رب 
میجنسب ترـضحنآ  لامعا  اب  ار  دوخ  لامعا  تسیاب  ام  لاح  نازیملا .  انا  هدومرف  شدوخ  هچنانچ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  نازیم  میتفگ 

لامعالا .  نازیم  ای  کیلع  مالسلا  میراد .  امن  قح  نازیم  نیا  اب  یبسانت  یهباشت و  هچ  مینیبب  و 
يا هدوب  وخ  دحاا  يوزارت  وت 

يا هدوب  وزارت  ره  هنابز  لب 
لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 

لغد زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش 
و نینموملاریما .  هنال  مالـسلا  هیلع  هنامیاب  نینموملا  نامیا  نوزوی  نیملـسملا و  لوا  هنال  مالـسلا  هیلع  همالـس  اـب  نیملـسملا  مالـسالا  نزویف 

نیدحوملا ناطلس  هنال  مالسلا  هیلع  هدیحوتب  نیدحوملا  دیحوت  نزوی 
نیفراعلا سیئر  هنال  مالسلا  هیلع  هنافرعب  نیفراعلا  نافرع  نزوی  و 

نیملاعلا برب  نیبرقملا  برقا  هنال  مالسلا  هیلع  هبرقب  نیبرقلا  ءایلوالا و  برق  نزوی  و 
نیملاعلا هلاب  نیبجحملا  بحا  هنال  مالسلا  هیلع  هتبحمب  نیبحملا  هتبحم  نزوی  و 

نیقتملا یقتا  نیقتملا و  ماما  هنال  مالسلا  هیلع  هاوقتب  نیقتملا  يوقت  نروی  و 
نیدهازلا دهزا  هنال  مالسلا  هیلع  هدهزب  نیدهازلا  دهز  نزوی  و 

نیدباعلا .  دبعا  هنال  مالسلا  هیلع  هتدابعب  نیدباعلا  هدابع  نزوی  و 
نیدهاجملا .  دهجا  هنال  مالسلا  هیلع  هداهجب  نیدهاجملا  داهج  نزوی  و 

هلامعا .  عیمج  یف  نیصلخملا  صلخا  مالسلا  هیلع  هنال  هملع  هب  نیصلخملا  لمع  نزوی  و 
هک تسا  یضترم  یلع  صلخ  یتسرپاتکی  یقیقح و  دیحوت  نآ  تسا و  مالسا  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  بان  مالـسا  نآ  سپ 

نامیا تقیقح  كالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  يدوهـش  ینایع و  یناهرب و  ناقیا  نامیا و  تسا و آ  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  تقیقح  كالم 
تسادـخب و برق  تقیقح  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  يونعم  یقیقح و  یققحت  یقلخت و  برق  نآ  تسا و  ناـفرع  ملع و  نآ  تسا و 

یلع ياـالعا  هجرد  رد  ياوقت  نآ  تسا و  اـتکی  يادـخب  صلاـخ  قشع  بح و  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  یقیقح  قشع  تبحم و  نآ 
هجرد العا  نآ  تسا و  يوقت  تقیقح  كالم  هک  تسا  یضترم  یلع  دهز  هجردالعا  نآ  تسا و  يوقت  تقیقح  كالم  هک  تسا  یـضترم 

كـالم هک  تسا  یـضترم  یلع  صلاـخ  تداـبع  نآ  تسا و  اـیند  عاـتم  زا  ضارعا  دـهز و  تقیقح  كـالم  هک  تسا  یـضترم  یلع  دـهز 
 . تسا ربکا  داهج  رغصا و  داهج  هبترم  العا  هک  تسا  یضترم  یلع  هللا  لیبس  یف  داهج  نآ  تسا و  رارحا  تدابع  تسا و  تیدوبع  تقیقح 
ار دوخ  لامعا  ام  هک  تسا  مزال  ام  رب  هک  تساجنیا  تسا  هدوب  داهج  ود  ره  ياراد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا و  داهج  تقیقح  كـالم  نآ  و 

مالسلا هولصلا و  هیلع  یضترم  یلع  لامعا  اب 
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بانجنآ لامعا  اب  تهباشم  ایآ  دراد  ترـضحنآ  لامعا  اـب  تقباـطم  اـیآ  تسا  روط  هچ  مینیب  هب  میجنـسب  مینزب و  هنزو  تسا  قح  نازیم  هک 
تـشاد میهاوخن  راوگرزب  نآ  اب  هباشت  قباطت و  زگره  ام  اریز  تسین  روظنم  هلماک  تهباشم  همات و  تقباطم  تسا  یهیدـب  درادـن .  اـی  دراد 

لض يذ  للض و  ناونعب  ولو  یتهابـش  ردق  نیمه  هکلب  میتسین  ترـضحنآ  اب  هسیاقم  فرط  ام  اجک  ام  لامعا  اجک  مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا 
ام لامعا  يارب  زاب  دوب  میهاوخ  دیفـسور  ام  زاب  تسا  بوخ  تسا و  یفاک  زاب  منام  میوا و  هرطق  اـم  اـیرد و  وا  هیاـس  اـم  دیـشروخ و  وا  هک 

نیا رد  رگید  دشاب  هتشادن  ترضحنآ  لامعا  اب  یتهباشم  تقباطم و  چیه  ام  لامعا  هک  ام  لاح  رب  ياو  اما  دوب  دنهاوخ  لئاق  یشزرا  هنزو و 
دوب میهاوخ  عطقنم  قح  نازیم  زا  یلکب  هدوب و  راوگرزب  نآ  لامعا  دض  رب  هکلب  دشاب  هتـشاد  نیابت  ترـضحنآ  لامعا  اب  ام  لامعا  تروص 
یفل راجفلا  باتک  نا  تسا  راجف  باتک  ام  لمع  باتک  تروص  نآ  رد  هچ  دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا  دض  ام  لامعا  هک  دنکن  ادـخ  و 

هرطق و ای  می  من و  ناونعب  ولو  هتـشاد  قباطت  مالـسلا  هیلع  یلع  لامعا  اب  هک  دـشاب  يروط  ام  لامعا  رگا  یلو  نیففطم .  هروس  هیآ 7  نیجس 
نیففطم هروس  هیآ 18  نییلع  یفل  راربالا  باتک  نا  تسا  راربا  وزج  ام  لامعا  باتک  میشاب و  راربا  دادع  رد  ام  هک  تسه  نیا  دیما  زاب  ایرد 

. 
اونز مکحب  دنرآ و  ترخآ  تمایق و  نازیم  ياپ  ار  ام  هکنیا  زا  لبق  میجنـس  هب  ار  دوخ  لامعا  اج  نیمه  نینم  ؤم  نیملـسم و  يا  دـیئایب  الاح 
وهف موقب  هبشت  نم  میراد  هباشت  قباطت و  مالسلا  هیلع  یـضترم  یلع  هک  قح  نازیم  اب  يدح  هچ  ات  میئا و  هراک  هچ  ام  مینیب  هب  اونزوت  نا  لبق 

مهنم . 
هیلع یلع  داقتعا  اب  ام  داقتعا  مینیب  هب  دنجنـس  یم  وا  ماما  داقتعا  اب  ار  صخـش  داقتعا  لوا  هک  تسا  هدـیقع  داـقتعا و  هب  عجار  شجنـس  لوا 

دراد .  یتبسانم  هچ  مالسلا 
تسا .  هدوب  هچ  ءدبم  هرابرد  شا  هدیقع  مالسلا  هولصلا و  یضترم  یلع  ترضح  مینیب  هب  لوا 

هتسنادیم هیقیقح  هقح  تدحوب  دحاو  ار  ادخ  یش و  لک  قلاخ  هللا  هک  هتـسنادیم  اتکی  يادخ  ار  ملاع  هدجوم  تلع  ءدبم و  ترـضحنآ  هتبلا 
ررکتی .  ینثتیال و ال  دوجولا  فرص  هک  تسا  هیناهرب  هدعاق  تسا و  دوجولا  فرص  ادخ  هچ  درادن  روصت  یناث  شیارب  هک  یتدحو 

هک میتسه  هفرص  هقح  تدحوب  لئاق  ام  ایآ  ددع .  لیواتب  دحاو ال  وه  دیوگیم  ادخ  تدحو  دروم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 
تسا .  كرش  رفک و  هک  میتسه  هیددع  تدحوب  دقتعم  لئاق و  هللااب  ذایعلا  ای  دیامرفیم  یلع 

هیآ 73 هثالث  ثلاث  هللا  نا  اولاق  نیذـلا  رفک  دـقل  دومرف  دومن و  ریفکت  ار  نانآ  نآرق  هک  دـندش  هیددـع  تدـحوب  لـئاق  يراـصن  تارـضح 
هدئام هروس 

تـسا رفک  هک  تسا  يددع  تدحوب  لوق  دوخ  نیا  هچ  تسین  ات  ود  یکی و  ادخ  ینعی  وگم  هچ  ینعی  دـیحوت  دنـسرپ  هب  امـش  زا  رگا  سپ 
درادن .  روصت  شربارب  یناث  تسین و  رادرب  مود  هک  تسا  یکی  ادخ  وگب  هکلب 

يرگید .  ماقم  رد  دیآ  هتفگ  يروانهپ  همجرت  ار  نخس  نیا 
تـسوا تاذ  نیع  هیهلا  هیلامک  تافـص  هک  تسا  نیا  ادخ  هیلامک  تافـص  دروم  رد  شداقتعا  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 

تافصلا .  رخآ  یلا  تاذ  سفنب  تسا  یح  تسا  رداق  تاذ  سفنب  تسا  ملاع  ینعی 
هدیقع نیا  ام و  داقتعا  يارب  تسا  نازیم  هک  دشاب  یضترم  یلع  ترضح  ام  ماما  داقتعا  اب  قباطم  تسیاب  ادخ  تافصب  تبسن  ام  داقتعا  سپ 

( دیدح هروس  هیآ 2   ) ریدق یش  لک  یلع  وه  ماعنا و  هروس  هیآ 101  میلع  یش  لکب  وه  تسا و  نآرق  صن  ناهرب و  قباطم  هک  تسا 
تاذ زا  تافـص  تباین  هب  ای  دنادیم  تاذ  رب  دـئاز  ای  هلکب  دـنادیمن  وا  تاذ  نیع  ار  ادـخ  تافـص  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  شداقتعا  سک  ره  و 

تسا .  فرحنم  يدیحوت  میقتسم  طارص  زا  سکنآ  تسا  لئاق 
هیآ 4 متنک  امنیا  مکعم  وه  نآرق و  صن  مکحب  دنادیم  ءایـشا  لک  اب  ار  ادخ  هیمویق  تیعم  هک  تسا  یـسک  نآ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 

دیدح هروس 
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هغالبلا .  جهن  هنیابملاب .  ءایشالا ال  نع  جراخ  هتج و  زامملاب  ءایشالا ال  یف  لخاد  دیامرفیم  هک  تسا  یضترم  یلع  و 
جازتما روطب  هن  ینعی  هتجزامملاب  هیلامک ال  هیدوجو  هیرون  هیقارـشا  هفاضا  هیدمرـس و  هیمویق  هطاحاب  ءایـشا  رد  تسا  لخاد  یلاـعتقح  ینعی 

جراخ ادخ  زین  و  یش .  هب  تسا  یش  تبـسن  يرگیدب  کی  ره  تبـسن  هتفرگ و  رارق  يرگید  ضرع  رد  اهنآ  زا  کی  ره  هک  تابکرم  ءازجا 
ال هیقارشالا .  هتفاضالاب  قحلا  رونب  تاقرشتسم  یه  امب  تانکمم ال  یه  امب  اهنآ  صقاون  ءایشا و  دودح  زا  تسا  جراخ  ینعی  ءایشا  زا  تسا 
یف و زا  تسا  یـش  جورخ  دـننام  هلکب  دـشاب  هیلزع  تنیابم  ات  تسین  یـش  زا  یـش  جورخ  نیا  اریز  هیلزع  تنیابم  روطب  هن  ینعی  هنیاـبملاب . 

سکع .  زا  تسا  سکاع  جورخ  دننام  رگید  ترابعب  للض و  يذ  زا  تسا  لض  جورخ 
هرس سدق  يداه  الم  جاحلا  يراوزبسلا  هلاتملا  میکحلل 

تسود تسود  نانز  هرعن  وجتسج  هر  هب  يا 
تسوا تسوا  وا  زج  تسیک  ریدب  رو  مرحب  رگ 

لالج تافص  ریغ  لامج  درادن  هدرپ 
تسوپ زغم  نآ  رب  تسین  باقن  خر  نآ  رب  تسین 

نایع نایعا  رد  تسه  شا  یناهنپ  همه  اب 
تسوب گنر و  وز  همه  رد  شیگنر  یب  همه  اب 

ندب نیمیس  فسوی  نمجنا  نیا  رد  زاب 
تسوربور همه  هب  وا  ناهج  هناخ  هنیآ 

نالبلب نانز  هرعن  نآ  زا  لگ  نارد  هماج 
تسوتب وت  شلدب  نوخ  دوخب  دچیپ  هب  هچنغ 

زاون یقارعب  ای  زاسب  يزاجح  هدرپ 
تسوگتفگ زا  فلتخم  زار  تسین  یکی  ریغ 

دور نوریب  وچ  تسوه  تساه  تفر  ورف  وچ  مد 
تسوه ياه و  یسفن  ره  همه  رد  وا  زا  ینعی 

لالدتـسا یناـفرع  یناـهرب و  یلقع و  قطنم  اـب  نینچ  ادـخ  دـیحوت  تاـبثا  ادـخ و  تاـبثا  هراـبرد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نآ 
دیامرفیم . 

 . هتلزع هتنونیب  هتفـص ال  هنویب  زییمتلا  مکح  هقلخ و  نع  هزییمت  هدـیحوت  هدـیحوت .  هتفرعم  هتابثا  هدوجو  هتایآ  هلیلد  مالـسلا :  هیلع  یلع  لاق 
یسربط .  جاجتحا  زا  )

یف انتایآ  مهیرنـس  هیـسفنا  تایآ  هیقافآ و  تایآ  زا  تسا  معا  تایآ  تسوا  تایآ  انامه  ادـخ  يوسب  يامنهر  لیلد و  ینعی  هتایآ ) .  هلیلد  )
تلصف .  هروس  هیآ 53  قحلا  هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و 

ادـخ و تایا  ار  همه  قالطالا  یلع  تانوکم  تاعرتخم و  تاشنم و  تاعدـبم و  زا  معا  ار  تاقولخم  هبطاـق  تادوجوم و  ماـمت  یحو  قطنم 
نا مکناولا  مکتنـسلا و  فالتخا  ضرالا و  تاوامـسلا و  قلخ  هتایآ  نم  و  دیامرفیم (  نآرق  دـیامن  یم  یفرعم  یلاعتقح  تاولج  تامالع و 

مور .  هروس  هیآ 22  نیملاعلل  تایال  کلاذ  یف 
عیدب قلخ  همه  نیا  نشور  تایآ  همه  نیا  )

( ار شیوخ  راگدرک  دنیب  هن  واک  یمشچ  روک 
تباب ره  تهج و  ره  زا  هک  لثامم  زیچ  ود  ریز  تسوا  تینادـحو  ناهرب  تینادرف و  لیلد  راگدرورپ  عنـص  ماظن  رد  هیهلا  تایآ  زا  کی  ره 
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نیا يروطب  تسا و  تلثامم  عوضوم  زا  ریغ  تهباشم  اما  دشاب  هباشم  زیچ  ود  تسا  نکمم  تسین  دوجو  راد  رد  دشاب  يرگید  دننام  لثم و 
اب رحبورب و  رد  سسجت  اب  دناوت  یمن  يدحا  زین  دیامنب و  اار  عوضوم  نیا  راکنا  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  تسا  ینایع  يدوهش و  عوضوم 
ره تهج و  ره  زا  لثامم  زیچ  ود  یتسه  ملاع  ندید  رون  رد  اب  توربج و  توکلم و  کلم و  قافآ  رد  ریس  اب  نامسآ و  نیمز و  رد  صحفت 

دوشن ای  دوش  تفای  هکنیاب  دسرب  ات  شدوجو  درادن  ناکما  اریز  دنک  ادیپ  دبایب و  تباب 
نم لثامم  دامج  ود  لثامم  تابن  ود  دـش  دـهاوخن  تفای  لثامم  ناویح  ود  دـش  دـهاوخن  تفای  تاهجلا  عیمج  نم  لـثامم  ناـسنا  ود  ـالثم 

روبنز و ود  هشپ و  ود  زین  دش و  دهاوخن  تفای  تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم  یهام  ود  لثامم  غرم  ود  دـش  دـهاوخن  تفای  تاهجلا  عیمج 
دش .  دهاوخن  تفای  تباب  ره  تهج و  ره  زا  لثامم  لبلب  ود  لگ و  ود 

سک چیه  اذل  تسین و  دـشاب  رگیدـکی  لثم  تهج  ره  زا  شطوطخ  هک  لثامم  تشگنا  ود  میرادـن  لثامم  توص  ود  لثامم و  تروص  ود 
يدوهـش و تسا  يرما  دوخ  عوضوم  نیا  دهد و  یم  صیخـشت  نیب  هرذ  اب  حلـسم  مشچ  اریز  دـیامن  راکنا  ار  دوخ  تشگنا  رثا  دـناوت  یمن 
یـشقن و يدـنب  ره  رد  تسا  دـنب  دـنچ  ياراد  وا  ناتـشگنا  زا  کـی  ره  دراد و  تشگنا  دـنچ  هک  صخـش  کـی  رد  هک  تسا  نـیا  بـیجع 

کی رد  اـی  نمچ و  کـی  رد  تخرد و  کـی  رد  زین  تسین و  شلثم  وا  تشگنا  ياهدـنب  ریاـس  رد  طوطخ  شوقن و  نآ  هک  تسا  یطوطخ 
هدـشن رارکت  تمالع  شقن و  نآ  شدوخ  ياهگرب  یتح  اهگرب  اهتخرد و  ریاـس  رد  هک  تسا  یـشقن  کـی  ره  يور  گرب  نارازه  اـب  لـگ 

مامت رد  لثامم  زیچ  ود  هک  تسا  ینادجو  ینایع و  يدوهش و  يرما  قالطالا  یلع  ءایشا  لک  تادوجوم و  رـسارس  رد  عوضوم  نیا  تسا و 
دوش .  یمن  تفای  تسین و  شنیرفآ  ناهج 

دوشن تفای  تقلخ  عنـص و  ماظن  رد  تهج  ره  زا  لثامم  زیچ  ود  رگا  دوجولا  مدع  یلع  لدـی  نادـجولا ال  مدـع  یئوگب  تسا  نکمم  لاح 
میئا .  هدرکن  ادیپ  ادوهش  نآ  هب  یسر  تسد  هتفاین و  ارنآ  ام  یهتنم  دشاب  دوجوم  لثامم  زیچ  ود  دیاش  درادن  دوجو  هک  تسین  لیلد 

نیا رـس  دـنک و  ادـیپ  دوجو  هک  تسا  نکمم  ریغ  لاحم و  تسا و  دوجولا  عنتمم  تاهجلا  عیمج  نم  لـثامم  زیچ  ود  دوجو  اـساسا  میوگیم 
رد رارکت  اریز  یلجتلا  یف  رارکت  دـنیوگیم ال  نیخماش  يافرع  نیهلاتم و  يامکح  تسین  یهلا  یلجت  رد  رارکت  هک  تسا  نیا  اناهرب  بلطم 

تسین و ریذپررکت  قح  هچ  یلاعتقح  رد  تسا  لاحم  نیا  تسا و  ینادرف  ياتکی  يادـخ  یجتم  تسا و  یلجتم  رد  رارکت  شا  همزال  یلجت 
دوجو یلثم  هک  تسا  یهیدب  دشابن  هک  رارکت  هتبلا  دشابن و  رارکت  دـنقح  يالجم  همه  هک  ءایـشا  هبطاق  تادوجوم و  مامت  رد  ظاحل  نیدـب 
نااهج رد  یتسه  ماظن  عناص  عقاو  رد  دنشاب  هتشادن  یلثامم  یلثم و  ایشا  زا  کی  چیه  هک  دراد  اضتقا  یـش  هلثمک  سیل  تیرهظم  هچ  درادن 

یلع تانوکم  تاشنم و  تاـعرتخم و  تاعدـبم و  زا  معا  زا  دوخ  تاـقولخم  زا  یقولخم  ره  تاعونـصم و  زا  یعونـصم  ره  تقلخ  عنص و 
هدش :  هتفگ  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و  هداد  رارق  دوخ  تینادرف  لیلد  تینادحو و  تیآ  قالطالا 

هتیآ هل  یش  لک  یف  و 
دحاو هنا  یلع  لیلد 

یهامبات هم  زا  دنتسه  همه 
یهاوگ شتاذ  تینادحوب 

هتابثا )  هدوجو  )
تـسین يزاین  سپ  تسا  دوخ  دوجو  رب  دهاش  ناهرب و  نیرتهب  دوخ  وا  تسوا  یتسه  دوجو و  تبثم  دوخ  ادـخ  تاذ  یتسه  دوجو و  ینعی 

نم رهبا  رهاظ و  لک  نم  رهظا  شدوجو  هک  یلعا  ؤدـبم  یلاعتقح و  هچ  دوشب  قح  دوجو  تابثا  رب  لالدتـسا  نیهارب  هلداـب و  جراـخ  زا  هک 
ملوا مرادـن .  دوخ  دوجو  تابثا  رب  لیلد  دـهاش و  فرعمب و  زاین  تساا  فوشکم  لک  نم  فشکا  فورعم و  لک  نم  فرعا  ره و  اـب  لـک 

تلصف .  هروس  هیآ 54  دیهش  یش  لک  یلع  هنا  کبرب  فکی 
هتاذب  هتاذ  یلع  لد  نم  ای  تسا  منرتم  همغن  نیدب  حابص  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نیفراعلا  ناطلس  هک  تسا  تهج  نیمهب  و 
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هدیحوت :  هتفرعم 
لک فرص  دوجولا و  فرـص  ناونعب  ار  ادخ  تخانـش  هک  یـسک  اریز  تسوا  نتـسناد  هناگی  دیحوت و  نامه  ادخ  نتخانـش  تفرعم و  ینعی 
رظن رد  قح  دوب  دهاوخن  ود  ضحم  عقاو  ررکتی  ینثتی و ال  یشلا ال  فرص  نال  تسین  ریذپررکت  دوجولا  فرص  هک  دناد  یم  دوجو  لامک 

لامک و مامت  تسا و  هیلعفلا  هیتافصلا و  هیتاذلا و  تالامکلا  لک  هتقیقحلا و  طیسب  تمکح  ملع و  نانیشن  یـسرک  تفرعم و  نافرع و  لها 
تیریخ و تیرون و  هویح و  تردـق و  ملع و  زا  دوجو  نوئـش  تالامک و  مامت  تسا و  راد  ار  تیلعف  لامک و  بتارم  مامت  تسا و  لـصحت 
روصت و يدمص  تاذ  لابق  رد  مود  تسا و  دمـص  وا  هک  دنتـسه  وا  تینادحو  رب  ناهرب  لیلد و  هدحیلع  کی  ره  وا  لالج  لامج و  ءاهب و 

درادن .  ضرف 
هتلزع .  هتنونیب  هتفص ال  هتنونیب  زییمتلا  مکح  هقلخ و  نع  هزییمت  هدیحوت 

دوشن و روصت  واا  يارب  یکراشم  چیه  هکیروطب  دوشب  يوسام  زا  اادج  زیمتم و  هک  یسانشب  يروطب  ار  قح  هک  تسا  نآ  قح  دیحوت  ینعی 
یمن روصتم  یکراشم  وا  يارب  هک  تسانعم  نیا  اریز  یسانشب  لامکلا  مامت  دوجولا و  فرصب  ار  وا  سدقم  تاذ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

درادن .  یناث  دوجولا  فرص  هچ  دشاب 
نیا تسا  لامک  صقنب و  نیابت  نیا  هکلب  یلزع  نیابت  وحنب  دـشاب  قلخ  اب  تاذ  مامتب  نیابم  یلاـعت  قح  هک  تسین  يزییمت  زییمت  نیا  هاـگنآ 

هن تسا  لاـمک  صقنب و  تنونیب  یفـصو  تسا و  یتفـص  تنونیب  زا  دارم  هک  هتلزع  هتنونیب  ـال  هتفـص  هتنوـنیب  زییمتلا  مکح  دوـمرف  هک  تسا 
دنیوگ .  یلزع  ارنآ  هک  تاذ  مامتب  نیابت  وحنب 

مالسلا  ةالصلا و  هیلع  یضترم  یلع  یلوم  ماظن  زجعم  مالک  ریسفت  يارب  نایب  کی  نیا 
هیناکما تایوه  يارب  زا  هکیوحنب  دشاب  تیلظ  تلاصا و  ناونعب  زیمت  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  ینافرع  یضرع و  رین  نایب  هک  نیا  قوفام  یلو 

رگید ترابعب  دشاب  طبرلا  هل  یش ء  هکنیا  نودب  ضحم  طبر  هلزنمب  ءایـشا  تادوجو  دنامن و  یقاب  يزیچ  تیدحا  لامج  وترپ  زجب  یتقیقح 
دنراد .  یف ء  سکع و  لظ و  ناونع  هکلب  دنتسین  قح  لایح  یف  ءایشا 

ناونعب رگم  درادن  دوجوم  دوجو و  لمح  قاقحتسا  رگید  یش ء  هچ  دشاب  یم  دوجو  تدحوب  لئاق  هللااب  فراع  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  و 
لالقتـسالاب تاذلاب و  دوجوم  نیاربانب  سپ  دشاب  یم  هیهولا  ياربک  تیدـحا  تیعمج  ماقم  نوئـش  زا  ینءاش  قح و  دوجو  زا  یهجو  هکنیا 

یمویق فراع   ) دنـشاب یم  مادـعا  مکح  رد  همه  لالجلاوذ  نآ  يوسام  هچ  هللا  يوس  تاذـلاب  دوجوم  الا  سب  تسا و  لاعتم  قحب  رـصحنم 
( دیوگ ماقم  نیا  رد  یمور  يالم  هب  رهتشم  دمحم  نیدلا  لالج 

تستز ام  رد  اون  میئان و  وچ  ام 
تست ام ز  زا  ادص  میهوک و  وچ  ام 

ینز یم  همخز  وت  میگنج و  وچ  ام 
ینک یم  يراز  وت  ین  ام  زا  يراز 
تام درب و  ردنا  میجنرطش  وچ  ام 

تافص شوخیا  تست  ام ز  تام  درب و 
ناج ناج  ار  ام  وت  يا  میشاب  هک  ام 

نایم رد  وت  اب  میشاب  ام  هک  ات 
امن اه  یتسه  میئاه و  مدع  ام 
ام یتسه  قلطم و  دوجو  وت 
ملع ریش  یلو  ناریش  همه  ام 
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مدب مد  دشاب  داب  زا  نام  هلمح 
داب تسادیپان  ادیپ و  هلمح 

داب تسادیپان  هکنآ  يادف  ناج 
چیپ چیپ  ناهج  ردنا  میئا  هک  ام 

چیه چیه  درادن  دوخ  زک  فلا  وچ 

مود تمسق 

تدابع  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  یضترم  یلع 
زا شتدابع  هک  هدوبن  نانچ  تسا  هدومن  یم  شتـسرپ  ار  ادـخ  هناقـشاع  هنافراع و  وا  تسا  هدوب  صالخا  سور  زا  ترـضحنآ  تدابع  اریز 

روح زا  ینامـسج  تاذل  تشهب و  عمط  يارب  شتدابع  ای  الوم و  سرت  زا  ناگ  هدرب  يربنامرف  دننام  دـشاب  خزود  منهج و  زا  سرت  فوخ و 
ترجا طرشب  هک  تسا  نارودزم  ءارجا و  يربنامرف  دننام  عقاو  رد  تسا و  صالخا  زا  يراع  تدابع  نیا  هک  نآ  هبرشا  همعطا و  روصق و  و 

هوحن نیا  هک  اسب  هچ  تسین و  نآ  رد  تبرق  دصق  هچ  تسا  صولخ  زا  یلاخ  تادابع  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدب  دـنیامن و  یم  هفیظو  ماجنا 
دشابن .  راگدرورپ  لوبق  دروم  تادابع  زا 

نکم دزم  طرشب  نامالغ  وچ  یگدنب  وت 
دناد يرورپ  هدنب  شور  دوخ  هجاوخ  هک 

ءاقل وا و  لاصوب  بح  تهجب  ادـخب و  برق  تین  هب  هک  تسا  یبوبر  ترـضح  شریذـپ  دروم  یهولا و  هاگرد  لوبقم  یتدابع  نآ  اهنت  سپ 
ار وا  اصلخم  اصلاخ و  دـنادب و  شتـسرپ  قحتـسم  ار  ادـخ  دـهاوخن و  رگید  زیچ  ادـخ  برق  ادـخ و  زج  ادـخ  زا  تسا و  هدوب  ینابر  لامج 

دیامن .  تدابع 
میهاوخ یمن  يدصقم  تسود  زا  ریغ  تسود  ام ز  )

 ( ینازرا داب  وت  رب  دهاز  يا  تنج  روح و 
یهاوخ هچ  هک  تمایقب  مدننکب  ریخم  رگ  )

( ار امش  سودرف  تمعن  همه  ار و  ام  تسود 
ءایلواک دوب  تقیقح  فالخ  )

( ادخ زج  ادخ  زا  دننک  انمت 
نتساوخ ار  ادخ  ریغ  ادخ  زا  )

 ( نتساک یلک  تسا  ینوزفا  نظ 
باوثلا بلط  لجوزع  هللاودبع  موق  دـیبعلا .  ةدابع  کلتف  افوخ  لجوزع  هللا  اودـبع  موق  هثلث  دابعلا  نا  مالـسلا :  ةالـصلا و  هیلع  قداصلا  لاق 

ینیلک .  یفاک  لوصا  زا  ةدابعلا .  لضفا  یه  رارحالا و  ةدابع  کلتف  هل  ابح  لجوزع  هللاودبع  موق  ءارجالا .  ةدابع  کلتف 
ام یلا   . ) تسا نیا  دوخ  دوبعم  هاگـشیپ  رد  شا  همغن  هکناـنچ  تسا  هللا  هجولاـصلاخ  شتداـبع  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نآ  و 

 . ( کتدبعف هدابعلل  الها  کتدجو  لب  کتنج  یف  اعمط  كران و ال  نم  افوخ  کتدبع 
ار ادخ  تدابع  رد  صالخا  صولخ و  ماقم  ترضحنآ  زا  تسیاب  تسا و  یعقاو  تیدوبع  تدابع و  نازیم  مالسلا  هیلع  یـضترم  یلع  يرآ 

یتسرپادخ .  هن  تسا  یتسرپاوه  دشاب  يدصق  رهب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا  اتکی  يادخ  شتسرپ  یگدنب و  زرط  نیا  تخومآ 
تمحز تسا  تمحز  همه  یتسرپاوه  رگا  وت 
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تمحر تسا  تمحر  همه  یتشذگ  رگا  اوه  ز 
نیب قح  مشچب  رگنب  رذگب  غاب  رانکب 

تیآ تسا  تیآ  همه  يراب  عنص  لامکب 
یلاخ لهج  يدشن ز  ترمع  تشذگ  لهچ  ز 

تلفغ تسا  تلفغ  همه  يراد  هچ  قح  يوکب  هک 
نک یگدنب  راک  همه  یتسرپادخ  رگا  وت 

تبحص تسا  تبحص  همه  یلاخ  فرح  نابز و  هک 
تسا .  نامیا  نازیم  مالسلا  هولصلا و  هیلع  یضترم  یلع 

تسا :  یتاجرد  بتارم و  ار  نیقی  تسا و  ناقیا  يانعمب  نامیا 
نیقیلا درب  ماـقم  هعبار  هبترم  تسا .  نیقیلا  قـح  ماـقم  هثلاـث  هبترم  تسا  نیقیلا  نیع  ماـقم  هیناـث  هبترم  تسا .  نیقیلا  میلع  ماـقم  یلوا  هبترم 

تسا . 
تسا .  لیلد  ناهرب و  نیقیلا  ملعب  لوصو  قیرط 

تسا .  هیف  ینفم  رد  كالهتسا  ءانف و  نیقیلا  قحب  لوصو  قیرط 
تسا .  ءانفلا  دعب  ءاقب  نیولتلا و  دعب  نیکمت  نیقیلادرب  ماقمب  لوصو  قیرط 

يدمآ رد  ررغ و  زا  نیقیلا  دربب  رشوب  نمل  یبوط  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  لاق 
ءاطغلا فشک  ول  هدومرف  هک  تسا  ناقیا  نامیا و  لها  ریما  تسا  هدوب  هعبرا  بتارم  نیا  هبترم  یلعا  دـجاو  دوخ  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع 

انیقی .  تددزا  ام 
دیازفین . ) یکدنا  نیقی  رب  دنرادرب -  نایم  زا  باجح  رگ  )

تسا .  هدوب  ینایع  يدوهش و  نامیا  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع 
رـس مشچ  یـسح و  هدید  شدارم  هتبلا  منکیمن  تدابع  منیب  هن  ات  ار  ادخ  ینعی  هرا  مل  ابر  دـبعا  مل  انا  دـیامرفیم  هک  تسا  یـضترم  یلع  نآ 

دیامرف :  یم  اذل  تسا  لد  مشچب  يدآ و  وف  هدید  هکلب  تسین 
نامیالا . )  قیاقحب  بولقلا  هتئار  نکل  نایعالا و  هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل 

تسا .  هدورس  وکین  یناحفصا  فراع  فتاه  قحلا 
ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ 

ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 
يرآ يور  قشع  میلقا  هب  رگ 

ینیب ناتسلگ  قافآ  همه 
یفاکشب هک  ار  هرذ  ره  لد 
ینیب نایم  رد  شیباتفآ 

یهد قشع  هب  رگا  يراد  هچ  ره 
ینیب نایز  يوج  رگ  مرفاک 

قشع شتآ  هب  رگا  يزادگ  ناج 
ینیب ناج  يایمیک  ار  قشع 
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يرذگ رد  تاهج  قیضم  زا 
ینیب ناکمال  کلم  تعسو 

يونش نآ  تشوگ  هدینشن  هچنآ 
ینیب نآ  تمشچ  هدیدان  هچنآ  و 

یکی هک  تدناسر  یئاجب  ات 
ینیب نایناهج  ناهج و  زا 

ناج لد و  زا  زرو  قشع  یکی  اب 
ینیب نایع  نیقیلا  نیع  هب  ات 

وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 
وه الا  هلا  هدحو ال 

تسا .  يوقت  نازیم  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع 
تسا .  هتفگ  یلمع  تمکح  رد  شا  هموظنم  باتک  رد  يراوزبس  يداهالم  یجاح  هلاتم  میکح  هکنانچ  تسا  یتاجرد  بتارم و  ار  يوقت 

یقتلا بتارم  بوتلا  بتارمک  و 
ءاقللا ریغ  وا  لح  وا  هتمرح  نم 

هلالج لج  هللا  ءاقل  ریغ  زا  يوقت  نآ  هک  تسا  هدوب  راد  ار  نآ  هجرد  یلعا  اـصوصخم  هدوب و  يوقت  بتارم  ماـمت  دـجاو  مالـسلا  هیلع  یلع 
تسا . 

فصو رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  زین  تسا و  يرایسب  تایا  نآرق  رد  نیقتم  تاماقم  فاصوا و  رد  تسا  نیقتملا  یقتا  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع 
ای درک  ضرع  مامه  هغالبلا )  جهن   ) تسا هدومرف  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  زا  مامه  ياضاقت  لاوئس و  لابق  رد  هک  تسیئا  هفیرـش  هبطخ  نیقتم 

نیقتملا . )  یل  فص   ) نینم ؤملاریما 
مامه لاوئـس  علطم  رد  تسا .  هدومن  همجرت  مظن  رثن و  ناسلب  ار  هبطخ  مامت  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يا  هشمق  یهلا  میکح  ماـقمیلاع  داتـسا 

تسا .  نیا  رابررد  راعشا  زا  یخرب 
ار نمچ  ناغرم  فاصوا  وگب 

ار نت  ماد  مه  زا  دنتسسگب  هک 
دندیرپ ناج  نایشآ  رد  نوچ  هک 

دندیمرآ ناناج  يوک  رد  نوچ  هک 
دندرپس لد  ربلد  لصو  رب  نوچ  هک 

دنتسج باتهم  بش  کیرات  نیا  رد 
دندیرب لد  ناناج  ریغ  زا  نوچ  هک 

دندیمرآ ربلد  يوک  رد  نوچ  هک 
زیربل درک  ناشیا  قشع  ماج  هک  )

( زیهرپ دندرک  همه  زا  رای  زج  هک 
یلامک فاصوا  هب  ار  نانآ  هک 

یلاصخ وکین  شیارآ  دومن 
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درک نود  سفن  فیرح  ار  نانآ  هک 
درک نوبز  ار  نمشد  يراوخنوخ  نینچ 

دومنب رای  لامج  ار  نانآ  هک 
دوشگب راسخر  نآ  هدرپ ز  نارازه 

داد ناشن  یب  ناز  ناشن  ار  نانآ  هک 
داد ناشفنوخ  شقتارف  رد  یمشچ  ود 

دنکفا لد  رد  تبحم  ار  نانآ  هک 
دنسپم تفگ  ناناج  رهم  زج  ناجب 

يدار يداتسا و  هب  ار  نانآ  هک 
يداتسوا دیشخب  قشع  ملعب 

موس تمسق 

داهج .  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالسلا  هولصلا و  هیلع  یضترم  یلع 
یلخاد و نمشد  اب  شداهج  مه  ینوریب و  یجراخ و  نمشد  اب  شداهج  مه  ترـضح  نآ  هچ  تسا  هللا  لیبس  یف  دهاجم  مالـسلا  هیلع  یلع 

تسا .  هتشاد  لمع  رد  صالخا  تروص  ود  ره  رد  تسا و  هدوب  یهلا  ياضر  يدونشوخ و  يارب  هللا و  هجول  اصلاخ  ود  ره  ینورد و 
هک تسا  يرابر  رد  راعـشا  يونعم  يونثم  باتک  رد  ار  یمور  يالمب  روهـشم  یناسارخ  یخلب  دـمحم  نیدـلا  لالج  ینابر  فراـع  قحلا  و 

نآ .  رکذ  ماقم  نیا  رد  تسا  درومب  دنمان و  ربکا  داهج  ار  داهج  نیا  ههک  سفن  اب  تسا  ترضح  نآ  داهجب  رظان 
دیوگ :  الم 

لمع صالخا  زومآ   ( ع  ) یلع زا 
لغد زا  هزنم  ناد  ار  قح  ریش 

تفای تسد  یناولهپ  ازغ  زد 
تفاتش دروآ و  رب  يریشمش  دوز 

 ( ع  ) یلع يور  رب  تخادنا  ویخ  وا 
یلو ره  یبن و  ره  راختفا 

هام هک  یئور  رب  تخادنا  ویخ  وا 
هاگ هدجس  رد  وا  شیپ  درآ  هدجس 

 ( ع  ) یلع نآ  تخادنا  ریشمش  نامز  رد 
یلهاک شیازغ  ردنا  وا  درک 

لمع نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 
یلهاک شیازغ  ردنا  وا  درک 

لمع نیز  زرابم  نآ  ناریح  تشگ 
لحم یب  محر  وفع و  دومن  زو 

یتشارفا زیت  غیت  نم  رب  تفگ 
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یتشذگب ارم  يدنکفا  هچ  زا 
یتسینابر ریش  تعاجش  رد 

یتسیک دناد  هک  دوخ  تورم  رد 
تسوه رارسا  نیا  هک  مناد  وگ  زاب 

تسوا راک  نتشک  ریشمش  یب  هکنآ  ز 
هحراج یب  تلآ و  یب  عناص 

هحئار ياه  هیده  نیا  بهاو 
ار شوه  دشخب  حور  نارازه  دص 
ار شوگ  مشچ و  ود  دوبن  ربخ  هک 

 ( ع  ) یضترم یلع  يا  اشگب  زار 
ءاضقلا نسح  ءاضقلا  ءوس  زا  سپ  يا 
راکش شوخ  ضرع  زاب  يا  وگزاب 

راگدرک زا  نامز  نیا  يدید  هچ  ات 
هتخومآ بیغ  كاردا  وت  مشچ 

هتخودرب نارضاح  ياهمشچ 
يا هدید  لقع و  هلمج  هک  یلع  يا 

يا هدید  هچنآ  زا  وگاو  يا  همش 
درک كاچ  ار  اهناج  تملح  غیت 

درک كاپ  ار  ام  كاخ  تملع  بآ 
تسا هتفای  تلقع  هچنآ  رگا  وت و  ای 

تسا هتفات  نم  رب  هچنآ  میوگب  ای 
ناهن يراد  نوچ  تخات  نم  رب  وت  زا 

نابز یب  رب  نوچ  رون  یناشفیم 
هام صرق  دیآ  تفگ  رد  رگا  کیل 

هارب درآ  رتدوز  ار  ناوربش 
امنهر دشاب  وچ  نتفگ  یب  هام 

ایض ردنا  ایض  دش  دیوگب  نوچ 
ار ملع  هنیدم  نآ  یباب  وت  نوچ 

ار ملح  باتفآ  یئاعش  نوچ 
باب يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب 

بابل ردنا  روشق  وت  زا  دنسر  ات 
دبا ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب 

دحا اوفک  هل  ام  هاگراب 
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هاش ریگ  اقنع  زاب  يا  وگ  زاب 
هاپس اب  یندوخب  نکشا  هاپس  يا 

تسیچ تمحر ز  نیا  رهق  لحم  رد 
تسیک راک  نداد  تسد  ار  اهدژا 
منزیم قح  یپ  زا  غیت  نم  تفگ 

منت رومام  هن  مقح  هدنب 
اوه ریش  متسین  مقح  ریش 

اوگ دشاب  نم  نید  رب  نم  لعف 
باتفآ هدننز  نآ  مغیت و  وچ  نم 

بارح رد  تیمر  زا  تیمر  ام 
متشادرب هرز  نم  ار  دوخ  تخز 

متشاگنا مدع  نم  ار  قح  ریغ 
لاصو ياهرهگ  رپ  مغیت  وچ  نم 
لاتق رد  هتشک  هن  منادرگ  هدنز 

باتفآ میادخدک  نم  ما  هیاس 
باجح ار  وا  متسین  نم  مبجاح 
ارم غیت  رهوگ  دشوپن  نوخ 
ارم غیم  درب  یک  اج  زا  داب 

داد ملح و  ربص و  مهوک ز  مین  هک 
داب دنت  دیابر  رد  یک  ار  هوک 

زآ داب  توهش  داب  مشخ و  داب 
زار لها  وا  دوبن  هک  ار  وا  درب 
تسوا داینب  نم  یتسه  مهوک و 

تسوا داب  مداب  هاک  نوچ  موش  رو 
نم لیم  دبنج  هن  وا  دایب  زج 

نم لیخ  رس  دحا  قشع  زج  تسین 
تسا هدز  ممشخ  ندرگ  مملح  غیت 

تسا هدمآ  تمحر  وچ  نم  رب  قح  مشخ 
بارخ دش  مفقس  هچرگ  مرون  قرغ 

بارتوب متسه  هچرگ  متشگ  هضور 
ازغ ردنا  یتلع  دمآ  رد  نوچ 
ازس ندرک  ناهن  مدید  ار  غیت 

نم مان  دیآ  هللا  بحا  ات 
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نم ماک  دیآ  ضغبا هللا  هک  ات 
نم دوج  دیآ  هللااطعا  هک  ات 

نم دوب  دیآ  کسما هللا  هک  ات 
سب هللااطع و  نم هللا  لخب 

سک نآ  نم  مین  ما  هلمج هللا 
تسین دیلقت  منکیم  هچنآ هللا  و 

تسین دید  زج  نامگ  لییخت و  تسین 
ما هتسر  يرحت  زو  داهتجا  ز 
ما هتسب  قح  نماد  رب  نیتسآ 

تسین يور  نتفگ  قلخ  اب  نیا  زا  شیب 
تسین يوج  ردنا  ياجنگ  ار  زحب 

لوقع هزادنا  هب  میوگیم  تسپ 
لوسر راک  دوب  نیا  دوبن  بیع 

ناوج نآ  اب  نینموملاریما  تفگ 
ناولهپ يا  دربن  ماگن  هب  هک 

نم يور  رب  یتخادنا  ودخ  نوچ 
نم يوخ  دش  هبت  دیبنج و  سفن 

اوه یمین  دش و  قح  رهب  مین 
اور دوبن  قح  راک  زدنا  تکرش 

دیدپ دش  يرون  دینشب  نیا  ربگ 
دیرب شرانز  هک  ات  وا  لد  رد 

متشاکیم افج  مخت  نم  تفگ 
متشادنپ رگد  یعون  ار  وت  نم 

يا هدوب  وخ  دحا  يوزارت  وت 
يا هدوب  وزارت  ره  هنابز  لب 

نم هک  ار  تداهش  نم  رب  نک  هضرع 
نم زارفارس ز  مدید  ار  وت  نم 

ار قلخ  نیدنچ  ملح  غیت  هب  وا 
ار قلح  نیدنچ  غیت  زا  دیرخاو 

رتزیت نهآ  غیت  زا  ملح  غیت 
رتزیگنا رفظ  رکشل  دص  لب ز 

تسا نامیا  لها  ناناملسم و  مومع  رب  تسا  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  نازیم  نآ  رد  صالخا  لامعا و  شجنـس  يارب  دش  مولعم  هک  لاح 
لاـمعا هدیجنـس و  قح  نازیم  نیا  اـب  لاـمعا  لاـعفا و  قـالخا و  ناـمیا و  داـقتعا و  زا  هیناـسنا  هیلاـمک  نوئـش  ماـمت  رد  ار  دوخ  لاـمعا  هک 
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نآ يوریپ  تیعبت و  تباب  ره  تهج و  ره  زا  هتخانش  هوسا  نازیم و  ار  راوگرزب  نآ  هداد و  رارق  دوخ  لمع  یملع و  قشم  رس  ار  ترـضحنآ 
دننادب .  نایتالا  مزال  ضرف و  دوخ  رب  ار  ترضح 

بوسحم قح  نیبرقم  زا  هللا و  نید  راصنا  هللا و  بزح  دادع  رد  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  هعیـش  یعقاو  قادصم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و 
هجرد هبترم و  ردقب  یبیصن  هرهب و  میسنت  بارش  زا  هدوب و  تشهب  رد  یعیفر  خماش و  ماقم  دجاو  اراد و  ار  ندوب  هعیش  تامالع  فاصوا  و 

دوب .  دهاوخ  تیالو  يدیحوت و  تفرعم 
بعکل لاق  لجر  نع  هماعلا  بتک  نع  القن  هبتک  ضعب  یف  یناحبـسلا  هرـس  هللا  سدـق  یناـشاکلا  ضیفلا  نسحم  ـالم  یناـبرلا  هتمـالع  لاـق 

یلا هنید  راصنا  هللا و  بزح  مهنا  لزنملا  هللا  باتک  یف  مهتفـص  دجا  ینا  لاقف  هتعیـشلا  هذه  بلاط  یبا  نب  یلع  هتعیـش  یف  لوقت  ام  رابحالا 
هللا اهبهو  نیع  امینست  ناف  مه  ریغ  اهنم  برشی  مینست ال  اهل  لاقی  نیع  کلت  موتخملا و  قیحرلا  نم  نوبرـشی  راربالا  نوبرقملا  مه  لاق و  نا 

نانجلا لفـسا  یلا  لیـست  نیع  لک  شرعلا و  هتمئاق  تحت  نم  جرخی  مالـسلاامهیلع  یلع  هتجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تنب  هتمطافل 
نم نوقسی   ) لجوزع هللا  لوق  کلت  هئابحا و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هتعیـش  مه  هتنجلا و  لها  هتـصاخ  اهنم  برـشی  نییلع  یلا  منـست  نیع  اهناف 

یلا 28 هیآ 25  نییفطم  هروس  نوبرقملا  اهب  برشی  انیع  مینست  نم  هجازم  نوسفانتملا و  سف  انیتلف  کلاذ  یف  کسم و  هماتخ  موتخم  قیحر 
یلجر زا  دنکیم  لقن  هماع  بتک  زا  دوخ  هسیفن  بتک  زا  یخرب  رد  هرـس  سدـف  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینادمـص  ققحم  ینابر و  همالع 

نم تفگ  وا  باوج  رد  رابحالا  بعک  مالسلا .  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هعیش  قح  رد  یئوگیم  هچ  رابحالا  بعک  زا  دومن  لاوئس  هک 
قادصم ناشیا  لاق و  نا  یلا  دنشاب  یم  هللا  نید  راصنا  هللا و  بزح  قادصم  ناشیا  هک  لزنملا  هللا  باتک  رد  ار  ناشیا  تفص  فصو و  متفای 

ناییعـش زا  ریغ  دوش و  یم  هتفگ  مینـست  نآب  هک  تسیئا  همـشچ  نآ  موتخم و  قیحر  بارـش  زا  تشهب  رد  دنـشون  یم  هک  دنراربا  نیبرقم و 
دنوادخ سدقا  تاذ  هدومرف  اطع  هدیشخب و  ارنآ  هک  تسئا  همـشچ  مینـست  نیا  دروخب و  بارـش  نآ  زا  درادن  قح  یـسک  مالـسا  هیلع  یلع 

مینست همشچ  نیا  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  هجوز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رتخد  ع )   ) همطاف ترـضحب  لاعتم 
تسالعا قفا  رد  تسا و  یهولا  شرعلا  هتمئاق  تحت  زا  شجورخ 

شنالیس تسا و  الابب  ور  شریسم  هک  مینست  بارش  همشچ  رگم  تشهب  نییاپ  لفسا و  تمسب  دراد  نالیـس  شبارـش  تشهب  رد  همـشچ  ره 
هیلع یـضترم  یلع  نابحم  نایعیـش و  نامه  ناشیا  هک  تسا  تشهب  لها  زا  ناصاخ  صتخم  مینـست  بارـش  نیا  و  تسا .  نییلع  یلعا  ملاعب 

دنشاب .  یم  مالسلا 
دنا و هدرک  رهم  کشمب  هک  دـنناشون  وهمب  رـس  بارـش  اهنآ  هب  یتشهب  هدـکیم  نایقاس  هدومرف  هک  لجوزع  يادـخ  لوق  تسا  نیاب  رظان  و 

هکیئا همـشچرس  زا  تسالاب  ملاع  زا  بان  بارـش  نیا  عبط  بیکرت  دنـشوکب  تبغر  قوش و  هب  دیاب  يدـبا  ینامداش  تمعن و  نیا  رب  نالقاع 
هللاءاشنا  مکایا  هللا و  انقزر  دنشون :  یم  بارش  نآ  زا  یهلا  نابرقم  ارصحنم 

زا هتنجلا .  لها  ریاس  نیمیلا و  باحصال  جزمی  افرص و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  رشی  هتنجلا  لها  فرشا  مینست  مالسلا  هیلع  رقابلا  لاق 
نیرخآ نیلوا و  مولع  هدنفاکش  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  هر )   . ) یناشاک ضیف  نسحم  الم  همالع  نیقیلا  ملع  سیفن  باتک 

تسا :  هدومرف  مینست  بارش  فیصوت  فیرعت و  رد  تسا 
تسا .  تشهب  لها  ياهبارش  نیرتیلاع  نیرترب و  نیرتفیرش و  مینست  بارش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترـضح  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  لک  لقع  صوصخم  شبان  صلاخ و  فرـص و  یمینـست  بارـش  نیا 
مهس نارگید  یلو  دنراد  مهس  بان  بارش  نیا  زا  مه  ترـضحنآ  نیـسدق  ءایـصوا  موصعم  ماما  هدزاود  راهطا  همئا  تارـضح  هتبلا   . ) تسا

دنهدیم .  راربا  نیمی و  باحص  اب  ار  شجوزمم  هکلب  دنرادن  مهس  نارگید  یلو  دنراد  مهس  بان  بارش  نیا  زا  مه  ترضحنآ  دناردن 
یشرع  قیقحت 

صخا دـیحوت  صلاـخ  یقیقح  ملع  مسجت  تروص  مینـست  همـشچ  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  ناـفرع و  لـها  دزن  رد 
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هیفطل و زا  هیلامج و  زا  هیهلا  هیتافـص  هیئامـسا و  بتارم  دـیحوت و  هبترم  یلع  اب  تسا  یقیقح  صلاـخ  ملع  ینعی  تسا  یـصاوخلا  صلاـخ 
فرـشا هتمظع  تلج  تیدـحا  ترـضح  زا  دـعب  هچ  تسا  هیدـمحم  تقیقح  هک  تـسا  یلک  لـقع  رد  نآ  هیلاـمک  هـبترم  یلعا  هـک  هـیرهق 

تسا .  نیملاعلا  بر  هولج  نیلوا  نیتسخن و  رواص  هک  تسا  لک  لقع  قالطالا  یلع  تادوجوم 
زین اهنآ  دندحاو و  رون  زین  تینارون  ماقم  رد  ع )   ) راهطا همئا  هتبلا  دنسر  یمن  نارگید  دسریم  قیاقح  قمعب  هسدقم  تقیقح  نیا  هکیروطنآ 

دنسریم .  قیاقح  قامعا  هب 
هتفگن نخس  تسا و  هدزن  فرح  یسک  اب  شلقع  ماقم  هنکب  شرمع  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لک  لقع  تبترم  یمتخ  ترـضح 

تسا . 
هک یئاذـغ  لثم  تسین (  یجازم  ره  قیال  هیقیقح  مولع  هکنیا  ظاحلب  طق  هلقع  هنکب  ساـنلا  ملک  اـم  ص )   ) هللا لوسر  نا  يور  عمجلا  یف  و 

یتروص یئاـنعم  ره  ترخآ  رد  نوچ  تسا و  ینعم  ملاـع  زا  تسا  لـک  لـقع  صوصخم  هک  یقیقح  ملع  نیا  سپ  داد ) ناوـت  یمن  هچب  هب 
اذل تسا  یفطصم  دمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  صوصخم  تسا  یقیقح  ملع  صلاخ و  يانعم  نآ  تروص  هک  مینـست  بارـش  نیا  اذل  دراد 

بارـش نیا  زا  مه  ربمغیپ  فیرـش  مسج  ترخآ  رد  درکیم  اـیند  رد  ار  یقیقح  صلاـخ  ملع  نآ  كاردا  متاـخ  ربـمغیپ  حور  هکیروطناـمه 
تسا .  ترضحنآ  نیسیدق  ترتع  مرکا و  ربمغیپ  صوصخم  تسا و  رو  هرهب  تسا  یقیقح  ملع  نامه  تروص  هک  مینست 

ماسجا نیمزب  دنک  لزلزت  یبوبر  عقـص  زا  هک  یهلا  یقیقح  ملع  روط  نیمه  دسر  یمن  تشهب  نیمزب  دش  يراج  شرع  زا  هک  مینـست  بارش 
ادبا و الزا و  مهیلع  همالس  هللا و  تاولـص  تسا  ترـضحنآ  نیـسیدق  ترتع  هبیط  حاورا  يدمحم و  لماک  حور  صوصخم  هکلب  دسر  یمن 

ادمرس . 
هتیقوذ )  هتفیطل  )

تسا :  نیا  شعلطم  هک  دیسر  هدنراگن  هدنب  نیا  رظنب  یلزع  یسدق ،   ) ظفاح باتک  رد 
دشابن رتشوخ  نآزو  لگ  دمآ  شوخ 

دشابن رغاس  زجب  تتسد  رد  هک 
ام هناخمخ  رد  خیش  يا  ایب  )

( دشابن رثوک  رد  هک  روخ  یبارش 
فیرعت هب  هجوت  اب  یلو  دشابن .  دوجوم  رثوک  رد  هک  تسا  یبارش  هچ  نآ  هکنیاب  دشاب  بجعت  ثعاب  تیب  نیا  یضعب  رظن  رد  تسا  نکمم 

نآرق ظفاح  بیغلا  ناسل  میئوگب  هکنیا  طرشب  دوش  یم  تیب  نیا  زا  بجعت  عفر  تسا  تشهب  هبرشا  فرـشا  هک  مینـست  بارـش  فیـصوت  و 
زا ار  تیب  نیا  منرتم و  همغن  نیدـب  ترـضح  نآ  نیـسیدق  ترتع  تبترم و  یمتخ  ترـضح  ناسل  زا  هکلب  هتفگن  دوخ  ناسل  زا  ار  تیب  نیا 

رتهب مینست  بارش  هچ  تسا  تقیقح  نایب  عقاو و  نیع  هتفگ  نیا  هک  تسین  يا  ههبش  تروص  نیا  رد  تسا و  هدورـس  نانآ  نایب  زجعم  نابز 
 . متغا وذخ  دسر  یمن  رظنب  رگید  هیجوت  دیامنب  تیب  نیا  زا  بجعت  عفر  هک  یهیجوت  هیقوذ  هفیطل  نیا  زج  تسا و  رثوک  بارش  زا  رتیلاع  و 

دشاب .  یم  دنتسه  قیقح  هللادابع  هک  نیبرقم  نیقباس و  صوصخم  هک  تسا  تشهب  رد  رگید  همشچ  هس 
رظان ثالث  تایآ  نیا  ناسنا  هروس  رد  هکنانچ  تسا  روهط  بارش  همشچ  موس  روفاک و  تبرش  همشچ  مود  لیبجنز و  تبرـش  همـشچ  یکی 

تسا .  نآ  هب 
هیآ 17 و 18 .  الیبسلس .  یمست  اهیف  انیع  هب  الیبجنز  اهجازم  ناک  اساک  اهیف  نوقسی  و  یلاعت :  هلوق  یلوالا 

هیآ 21 .  اروهط .  ابارش  هبر  مهاقس  هثلاثلا و 
شلیبسلس هک  تسیا  همـشچ  اجنآ  رد  دنناشونب  اهنآب  تسا  نیگآ  رطع  مرگ و  لیبجنز  نوچ  شعبط  هک  یبارـش  اجنآ  هدومرف  یلوا  هیآ  رد 

دنمان . 
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هک یئاراوگ  همـشچرس  زا  تسا  روفاک  نوچ  نآ  عبط  هک  دنـشون  یبارـش  زا  تشهب  رد  ملاع  ناراکوکین  راربا و  هک  هدومرف  هیناث  هیآ  رد  و 
دوش .  یم  يراج  دنهاوخ  اجک  ره  ناشدوخ  رایتخاب  هک  دنشون  یم  ادخ  صاخ  ناگدنب 

یخرب هب  تشهب  هب  دورو  ءادتبا  رد  ار  تشهب  لها  ارچ  هک  تسناد  دیاب  لاح  دناشونب .  روهط  بارش  اهنآب  ناشیادخ  هدومرف  هثلاث  هیآ  رد  و 
دنناشون .  روهط  بارش  رگید  هلسلس  هب  روفاک و  تبرش  یضعب  هب  لیبجنز و  بارش 

یناسنا یحور  تالاح  حور و  جازم  قباـطم  هبرـشا  نیا  هکنیا  هب  رظن  دـنا  هتفگ  تمکح  شرع و  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  ناـفرع و  لـها 
بـسانم تشهب  رد  هیذـغت  نیدـب  سپ  تسا  جوزمم  طبترم و  هیونعم  هیحور  تاهج  اب  ترخآ  هینامـسج  داوم  تسا و  هدـش  اـیهم  هداـمآ و 

تسا .  حور  جازم 
یلیبجنز تبرـش  اهنآب  تهج  نیدـب  سپ  تسا  یمرگ  اب  بساـنم  تسا .  مرگ  تبحم  جازم  دنتـسه و  نیهلا  تبحم  لـها  نیبرقم  نوچ  اذـل 

دشاب .  ناشیا  قاذم  میالم  لاح و  لکاشم  ات  دنهد 
یلیبسلس بارش  یقاس  هدب 
یلیبجنز بآ  شتآ  عبطب 

تسا رای  قشع  جازم  ار  یم  نآ  هک 
تسا رارش  ابهص  نآ  زا  اهناج  رد  هک 

دراب و اضر  لها  تسا و  هنینامط  نوکـس و  تدورب و  میلـست  اـضر و  تعیبط  دنتـسه و  میلـست  اـضر و  ماـقم  ياراد  نیبرقم  نوچ  مود  اـما 
تسا .  کنخ  درس و  هک  تسا  روفاک  ناشیا  قاذم  میالم  دننکاس 

ار ام  روفاک  یمم  یقاس  هدب 
ار ام  روش  رپ  لد  نیا  زاس  کنخ 

شلامج روفاک  هد ز  یبارش 
شلاصو زا  دریگ  مارآ  ات  هک 

لد رد  ار  ادخ  قشع  بح و  طقف  دنا و  هدرک  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  یبقع  ایند و  بح  دـنراد و  ادـخب  صلاخ  تبحم  نیبرقم  نوچ  موس  اما 
هکناـنچ دـنناشونب  روهط  بارـش  ناـشیاب  هک  دراد  بساـنت  ناـشیا  حور  جازم  سپ  دنتـسه  دـنوادخ  ياوساـم  زا  رهطم  عقاو  رد  هک  دـنراد 

یسربط .  نایبلا  عمجم  قیاقح  زا  هللاوس .  یش  لک  نع  مه  رهطی   ) هک دومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح 
درک شون  یسک  تدحو  فرص  یم 

درک شومارف  یبقع  ایند و  هک 
لعتشم ناجب  ناناج  يادوسب 

لغتشم ناهج  زا  بیبح  رکذب 
راگن تروص  نسح  رب  هنتف  نانچ 

راک دنرادن  تروص  نسح  اب  هک 
هتخیرگب قلخ  زا  قح  دایب 

هتخیر یم  هک  یقاس  تسم  انچ 
ناشدرک اود  وراد  هب  دیاشن 

ناشدرد رب  تسین  علطم  سک  هک 
شوگب ناشنانچمه  لزا  زا  تسلا 
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شورخ رد  یلب )  اولاق   ) دایرفب
هدش لزان  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیب  لها  قح  رد  ینـس  قافتاب و  دـنا  هدـیمان  زین  ناسنا  هروس  ارنآ  هک  یتا  له  هروس  هک  دـنامن  هتفگان 

تسا . 
رذن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رمالا  بسح  مالسلا  هیلع  یلع  دندش  ضیرم  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هک  تسا  نیا  شا  همدقم 
بـش يریقف  لوا  بش  دنتفرگب  هزور  همه  دنتفای  افـش  نوچ  دندرک  رذن  مه  هضف  همطاف و  درادـب و  هزور  زور  هس  دـنبای  افـش  رگا  هک  درک 

بآ هب  دوخ  دنداد و  ادگب  ار  ناشیاذـغ  نارگید و  رب  ادـگ  ماعطا  رد  دنتـسج  تقبـس  اهنآ  دـمآ  هناخ  رد  رب  يریـسا  موس  بش  یمیتی  مود 
بـش هس  ره  راطفا  يارب  دوب و  وج  نان  يرادقم  هک  ار  دوخ  ماهـس  زاب  هناخ  رد  دمآ  يریـسا  میتی و  موس ك مود و  بش  دـندرک و  راطفا 

ره دندرک و  ربص  یگنسرگ  زور  هس  رد  دنداد و  جرخب  ار  ادخ  تبحم  ترارح  دنتـسج و  تقبـس  بش  هس  نآ  رد  دنداد و  اهناب  ار  ناشنان 
هـس نیا  دـندرک  ربص  نوچ  میدرک و  اطع  اهنآب  یلیبجنز  تبرـش  ماعطا  نیا  ضوع  رد  ام  دـش  لزان  هیآ  اذـل  دـندرک  راطفا  بآ  هب  بش  هس 

میدومرف اطع  روفاک  تبرش  اهنآ  هب  مه  ام  لمع  نیا  لباقم  رد  زور 
هرـش ناک  اموی  نوفاخی  رذـنلاب و  نوفوی  دـش  لزان  هیآ  داد و  رارق  حدـم  دروم  دوب  هللا  هجول  اصلاخ  هک  ار  اـهنآ  لاـمعا  لاـعتم  دـنوادخ  و 
هروس یلا 9  هیآ 7  اروکش  ازج و ال  مکنم  دیرن  هللا ال  هجول  مکمعطن  امنا  اریسا .  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  اریطتـسم . 

ناسنا . 
هتنجلا )  یف  هتعبرالا  راهنالا  یف  )

نیبراشلل و هذل  هرمخ  نم  راهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم  راهنا  نسآ و  ریغ  ءام  نم  راهنا  اهیف  نوقتملادع  یتلا و  هتنجلا  لثم  یلاعت :  هللا  لاق 
هیآ 15 .  دمحم  هروس  زا  یفصم  لسع  نم  راهنا 

ایهم هدامآ و  ار  هیراج  راهنا  نانآ  لاح  بسانت  هب  تسا و  هداد  هدـعو  نیقتم  هب  ار  نآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  رگید  رهن  راـهچ  تشهب  رد 
بان .  بارش  ینعی  تسا  رمخ  يرگید  یفصم و  لسع  یکی  صلاخ و  ریش  يرگید  صلاخ و  بآ  یکی  تسا  هدومرف 

تـسا رتالاب  هقبط  هب  عجار  ریـش  اما  دنیامنیم و  كرد  ار  هیئزج  یناعم  تالیختم و  تاسوسحم و  طقف  هک  تسا  ماوع  مدرمب  عجار  بآ  اما 
دنیامن .  یمن  كرد  ار  قیاقح  ملاع  رارسا  ضماوغ و  یلو  دنیامن  یم  كاردا  ار  هیلک  یناعم  تالوقعم و  زا  يرادقم  هک 

دنا .  هدیسر  تیناسنا  ماقم  تقیقحب  هک  دنتسه  قیاقح  مولع و  رد  نیققحم  هک  اناد  هک  مدرم  زا  ایلع  هقبط  هب  عجار  لسع  اما  و 
یتشهب رمخ  رثا  دـنا و  هدیـسر  هللا  یف  ءانف  ماقمب  قح و  تایلجت  زا  تسمرـس  هک  تسا  یـصاوخلا  صاخ  دـیحوت  لها  هب  عجار  رمخ  اـما  و 

یمور :  يالم  ینابر  فراع  تسا  هتفگ  یلاع  قحلا  و  نیبراش .  هصوصخم  هذلب  تسا  نیبراشلل  هذل  تسا  قح  ریغ  زا  رکس 
ار نیشیپ  رغاس  نآ  نک  رپ  ناج  یقاس  يا 

ار نید  ربهار  نآ  ارلد  نزهار  نآ 
دزیمایب حور  اب  دزیخ  لد  هک ز  یم  نآ 

ار نیب  ادخ  مشچ  رم  ششوج  دنک  رومخم 
ار یسیع  تما  رم  يروگنا  هداب  نآ 

ار نیسای  تما  رم  يروصنم  هداب  نیو 
هداب نیا  زا  تساهمخ  هداب  نآ  زا  تساهمخ 
ار نیا  یشچن  زگره  ار  مخ  نآ  ینکشن  ات 

مرخ دنکن  ارلد  مدکی  زجب  هداب  نآ 
ار نیک  دشکن  زگره  ار  مغ  دشکن  زگره 
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رز نوچ  دنک  وت  ناج  رغاس  نیا  زا  هرطقکی 
ار نیرز  رغاس  نیا  اداب  ادفب  مناج 

دشاب رحس  هب  بلغا  دشاب  رگا  تلاح  نیا 
ار نیلاب  رتسب و  وا  دزادنا  رب  هکنآ  وک 

یشرع  رین  قیقحت 
لسع رهن  کی  همعط و  ریغتی  مل  هکیریـش  رهن  کی  صلاخ و  بآ  رهن  یکی  هروکذم  هکرابم  تایآ  قباطم  گرزب  رهن  راهچ  نیا  دش  هتفگ 

تسا .  یتشهب  رمخ  رگید  رهن  کی  یفصم و 
میئامنب .  يا  هراشا  نآ  رارسا  هب  قیقحت و  همشچ  راهچ  رهن و  راهچ  نیا  تابسانم  روحم  يرتحضاو  یملع  نایب  اب  میهاوخ  یم  لاح 

ندروخ دوشن  تیاعر  نآ  هبرـشا  ندروخ  رد  بسانت  ریغ  ای  بسانت  هک  تسین  ایند  ملاع  لثم  تشهب  ترخآ و  ملاـع  هک  تسناد  دـیاب  ـالوا 
تایقالخا تابـسانم و  يور  یتشهب  يورخا و  ياه  یندیماشآ  اه و  یندروخ  مامت  هکلب  تسا  لاحم  ترخآ  رد  جازم  بسانت  نودب  هبرـشا 

دشاب .  نیا  ریغ  دناوت  یمن  هک  تسا  للع  هلسلس  و 
ماود یلیخ  ایند  بآ  دـشخب  یمن  يدـبا  تایح  ایند  بآ  نکل  تانوکم  رد  تسا  تایح  هداـم  بآ  ـالوا  تشهب  رد  صلاـخ  بآ  بآ .  اـما 

یگـشیمه هکلب  دراد  يدبا  تایح  تسا  نسآ )  ریغ  ءام   ) هک یتشهب  ءام  نکل  تسا  رتمک  ای  رتشیب و  ای  لاسکی  ار  راجـشا  تخرد و  دهدب 
ینامـسج داعمب  لئاق  میراد  ام  هک  يا  هقح  هقیرط  رد  هکنیا  يارب  تسا  اـیند  نیمه  كاـخ  زا  هتـشرس  یترخآ  ره  یتشهب و  ره  ندـب  تسا 

رظن زا  ینامـسج  یناحور و  داعم  تابثا  رد   ) تسیئا هلقتـسم  هلاسر  ار  فلوم  دنناسریم و  لماکتب  دـنرادیم و  رب  ار  كاخ  نیمه  هچ  میتسه 
ياوق تحت  رد  هچ  ره  دـشاب و  هچ  ره  ملاع  نیا  كاخ  یلو  تسا  ملاع  نیا  كاـخ  زا  یتشهب  ندـب  لـصا  سپ  ناـفرع )  ناـهرب و  نآرق و 

نیا ات  دسرب  ندب  نیا  هشیرب  تشهب  بآ  دروخب و  یتشهب  بآ  دیاب  سپ  دشاب  هتشاد  يرگید  رـس  رگم  تسین  یگـشیمه  دشاب  یقاب  یعیبط 
یتشهب بآ  یلو  دـشخب  یمن  يدـبا  تاـیح  يویند  بآ  هک  نیمه  اـیند  ياـهبآ  اـب  یتشهب  بآ  نیا  قرف  سپ  درادـهگن  دـبالا  یلا  ار  ندـب 

درادیم .  هگن  هدنیاپ  هدنز و  دبالا  یلا  دشخب و  یم  يدمرس  يدبا و  تایح 
دراد ار  یتایح  رثا  نیا  هک  نسآ  ریغ  ءام  نم  دش  رکذ  راهنا  لوا  رد  یتشهب  بآ  نیا  اذل  تسا  ءایـشا  همه  رب  مدقم  بآ  نوچ  هک  تسا  نیا 

. 
اما تسا  هدش  زاب  ریش  زا  هدش و  گرزب  ایند  رد  هچ  رگا  ناسنا  هک  تسا  نیا  وا  یعیبط  تلع  تسا  هزیکاپ  صلاخ و  ریـش  هک  نبل  زا  رهن  اما 
مه اجنیا  تشاد  مزال  ریـش  دمآ  ایندب  هک  ردام  محر  زا  هکیروطنامه  دراد و  مزال  لماکت  تیبرت و  تسا و  هزات  لفط  ترخآ  ملاعب  تبـسن 

دنک .  لوانت  ریش  دیاب  اذل  دراد  مزال  ریش  ترخآ  ياضفب  دمآ  دش و  ترخآ  رد  دلوتم  هک 
تسا .  هدوب  نیریش  یهلا  رکذب  هشیمه  ایند  رد  شا  هقئاذ  نامیا  لها  نم و  ؤم  نوچ  یفصم  لسع  نم  رهن  هک  لسع  اما 

توالح نمب  ایادخ  ینعی  كرکذ  هوالح  نم  ینقذا  یهلا  درکیم  ضرع  یهلا  هاگشیپ  رد  دوخ  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  داجس  دیس  ترـضح 
ناشچب .  ار  دوخ  رکذ  ینیریش  و 

دیاب يونعم  توالح  نیا  اذـل  دوش  یم  مسجم  تروصب  یئانعم  ره  ترخآ  رد  تسا و  سونام  ادـخ  رکذ  توالحب  نم  ؤم  هقئاذ  نوچ  سپ 
رهاظ .  اب  نطاب  قباطت  تروص و  اب  ینعم  قباطت  باب  زا  یمسج و  يروص و  توالحب  دوش  بلقنم  ددرگرب و  ترخآ  رد 

رمخ اما  درکیم  لفاغ  ادـخ  زا  ار  ناسنا  هک  يویند  رمخ  سکعب  دـنکیم  لفاغ  ادـخ  ریغ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتشهب  رمخ  رثا  رمخ  اما 
هتشاد يونعم  رکس  کی  ایند  رد  یعقاو  دحوم  یقیقح و  نم  ؤم  دنکیم .  عطقنم  ادخ  ریغ  زا  ار  ناسنا  دروآ و  یم  هللا  ریغ  نع  رکس  يورخا 

نیا تسا  تذـل  نیا  زا  رتالاب  تذـل  مادـک  نیبراشلل  هذـل  هرمخ  نم  راهناو  دومرف  اذـل  يورخا  صاخ  بارـش  تسوا  صوصخم  اذـل  تسا 
تسا تذل  نیا  نوچ  نیبراشلل  هذل  دومرف  صوصخب  رمخ  رد  طقف  هکلب  لسع  رد  هن  ریش و  رد  هن  دومرف و  بآ  رد  هن  ار  نایب  نیا  هک  تسا 
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یمن ذـتلم  یتشهب  معن  زا  امـش  ارچ  دتـسرفیم  کلم  ادـخ  هک  دوش  یم  دوخ  یب  ناـنچ  یتح  دوش  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  هک  دراد  شزرا  هک 
دیرب .  یمن  تذل  دیوش و 

نآرق .  ظفاح  تفگ  بوخ  هچ  هک   ) درک زاین  یب  یتذل  ره  زا  ار  ام  وت  میرک  هجو  تذل  ایادخ  دننکیم  ضرع 
ضوح بل  روح و  یئوجلد  یبوط و  هیاس  )

 ( مدای زا  تفرب  وت  يوک  رس  ياوه  هب 
( اروهط ابارش  مهبر  مه  اقس  و 

تسا راگدرورپ  تاذ  دوخ  بارش  نسا  یقاس 
ناشون هداب  تدحو و  يابهـص  ناتـسمرس  نآب  ار  ورهط  بارـش  نیا  ناش  راگدرورپ  اصوصخم  اروهط .  ابارـش  مهبر  مهاقـس  دومرف و  اذل  و 

دناشونیم .  تبحم  قشع و  یم 
جردـنم ینابر )  بارـش   ) ناونع تحت  تسا  هلقتـسم  هلاسر  هک  ینابر  بارـش  باتک  رد  قیاقح  نیا  لیـصفت  هللا .  ءاشنا  مکاـیا  هللا و  اـنقزر 

یهولا سدقا  تاذ  ار  نآ  همشچرس  عبنم و  هک  دوب  مینست  بارش  تبسانمب  دش  هتـشاگن  يراج و  هدنراگن  ملق  رب  ماقم  نیارد  هچنآ  تسا و 
بارـش میتفگ  هدومرف و  اطع  هدیـشخب و  ص )   ) یفطـصم دـمحم  ءایبنا  متاخ  ترـضح  رتخد  س )   ) ارهز همطاف  ترـضحب  اتیانع  اتبهوم و 

یم رتشیب  اج  نیا  زا  هتفرعملا .  هتمکحلا و  یف  نوخسارلا  الا  اهملعی  هک ال  هیهلا  هبه  نیا  رد  تسا  يرس  تسا و  یتشهب  هبرشا  فرشا  مینست 
تکلم کلم و  هکلم  نآ  دیدرگ و  انشآ  تساهیبا  ما  هکلب  همئالا  ما  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هبترم  ماقم و  تعفر  تمظع و  هب  ناوت 

يارب یهولا  يدمص  تاذب  یهانتکا  تفرعم  هکیروطنامه  تسین  یناسآ  راک  تافص  یتوهال  همطاف  نتخانـشو  تخانـش  تینارون  ماقمب  ار 
تسامن .  دزیا  هنیئآو  ادخ  تافص  تاذ و  تارم  تقیقح  رد  تسا و  تیدمص  تیدحا و  رهظم  همطاف  تسین  رسیم  يدحا 

هکنانچ دومن  ار  لاعتم  دنوادخ  هیلامک  تافص  لالجلاوذ و  تاذ  دوهش  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  لالج  لامج و  هنیئآ  رد  سپ 
ار راگدرورپ  تافص  تاذ و  متا  يالجم  مظعا و  رهظم  ناوت  یم  تسا  یفطـصم  دمحم  ترـضح  هک  همطاف  راوگرزب  ردپ  دوجو  هنیئآ  رد 

قحلا  يار  دقف  ینار  نم  دومرف و  شدوخ  هکنانچ  دومن  تیور 
لئامش ابیز  نآ  دنیب  واک  یسک  )
 ( لئان هدیدرگ  ادخ  رادیدب 
قدصم ریم  نآ  هک  میوگ  نم  هن  )

 ( قحلا يار  دق  ینار  نم  راتفگب 

مهدزای قارشا 

لوا تمسق 

تمایق ات  تسا  ناهج  ناوناب  ناوسن و  هبطاق  يوگلاوهودق  هوسا و  نازیم و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هکنیا  نایب  مهدزای :  قارشا 
ترخآ قفا  و 

همطاف ملاعب  ناوسن  هوسا 
همه ام  رب  سرداد  رضحمب  نآ 
رشب رخف  ینب  تخد  نیهم  نآ 

رگداد یلو  ردیح  رسمه 
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نمتوم لوسر  ناج  رهوج 
نلع رس و  فشاک  تقیقح  رد 
ناهج رد  دمآ  یناث  ار  لک  لقع 
نادب یهاوخ  رگا  بلطم  نیا  رس 
دیجم قالخ  هک  دمآ  ثیدح  رد 

دیرفآ ار  يو  رون  مدآ  زا  شیپ 
لسر متخ  رسمه  هجیدخ  نوچ 

لک لقع  رایتسد  ناج  لد و  زا 
لانم لام و  ناهج  رد  شدوب  هچ  ره 

لالجلاوذ يادخ  هار  رد  داد 
ریدق دنوادخ  شداد  ضوع  رد 

ریثک ریخ  ینعم  رثوک  زمر 
لالج ردق و  زا  هک  شداد  يرتخد 

لالجلاوذ تاذ  تارم  وا  دشاب 
همطاف قح  زا  شمان  دمآ  هکنآ 
همئاق ار  قح  شرع  نآ  همطاف 
فدص رهوگ  هدزای  رب  همطاف 

فجن ناطلس  يالاو  رسمه 
بقل ار  وا  لوتب  مان و  همطاف 

ببس يو  دوجو  ار  شنیرفآ 
راگدرورپ رهظم  نآ  همطاف 

راگدرک یلو  وفک  همطاف 
باطخ رد  اهیبا ) ما   ) ناوخب ور 
باطتسم لوسر  لوق  زا  شفصو 

قح رارسا  هنیجنگ  شا  هنیس 
قح راتفگ  وا  راتفگ  ناهج  رد 

 ( یناکرسیوت افص  زا  )
هتیحتلا و لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  لسرلا  ءایبنالا و  متاخ  لک  لـقع  تبترم  یمتخ  ترـضح  هتمظع  تلج  تیدـحا  سدـقا  تاذ 

هتنـسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دـقل  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  تسا  هدومرف  یفرعم  نآرق  رد  نازیم  هوسا و  ناونعب  ار  ءاـنثلا 
ینعی راوگرزب  نآ  نیـسیدق  ءایـصوا  زین  هیمالـسا  تما  لامعا  يارب  تسا  نازیم  هوسا و  ترـضحنآ  هکیروطنامه  و  بازحا .  هروس  هیآ 21 
رصع یلو  ناکما  ملاع  بطق  ناشیا  رخآ  یـضترم و  یلع  مظعا  هللا  یلو  نینم  ؤملاریما  ترـضح  ناشیا  لوا  دنرفن و  هدزاود  هک  راهطا  همئا 
نحن مهلوقل  دنا  هدـش  یفرعم  نیزاوم  مالـسا  ناهج  رد  همه  ءامـسلا  ضرالا و  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزر  هنمیب  يذـلا  يدـهم  ترـضح 

داقتعا نامیا و  رد  ناملسم  لاجر  لامعا  يارب  هک  هدومن  ءاضتقا  دوخ  ناگدنب  هب  یلاعتقح  تیانع  یهلا و  تمکح  هک  اجنآ  زا  نیزاوملا و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1030 

http://www.ghaemiyeh.com


ینازیم هوسا و  یمالسا  ناوناب  ناوسن و  لامعا  يارب  زین  دشاب  هتشاد  دوجو  ینیزاوم  هیلامک  نوئش  مامت  رد  نانآ  رادرک  راتفر و  قالخا و  و 
نیرخالا نیلوالا و  نم  نیملاع  ءاسن  هدیس  دوجو  قالطالا  یلع  هیناسنا  هیلامک  نوئـش  مامت  رد  نازیم  هروسا و  نآ  تسا و  يرورـض  مزال و 

دشاب .  یم  اهنیب  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هللا  هتیل  و 
هدژم تراـشب و  وتب  مرتخد  تسا  هدومرف  همطاـف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مرکا  یبن  ترـضح  هک  هدـمآ  تیاور  رد  هکناـنچ 

یـسلجم ج تدحم  راونالا  راحب  زا  تسا  هدیزگرب  نایناهج  نانز  همه  يوگلا  هوسا و  زاتمم و  نز  ناوعب  ار  وت  لاعتم  دـنوادخ  هک  مهدـیم 
43 ص 36 . 

تمایق ات  تسا  نایملاع  ناوناب  ناوسن و  عیمج  يوگلا  هوسا و  نازیم و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  هک  تسین  هبـش  نیارباـنب  سپ 
مامت رد  ار  ترـضح  نآ  لامعا  دـنیامن و  يوریپ  تیعبت و  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  مزال  ناملـسم  ناـنز  مومع  رب  و  ترخآ .  قفا  يربک و 

تهج و ره  زا  هدومن  راتفر  المع  املع و  هدااد  روتسد  هدومرف و  ررقم  مالسا  نیبم  نید  هچنآ  یلاعفا و  یقلخا و  ینامیا و  يداقتعا و  نوئش 
نیمضت و نیمات و  ار  دوخ  یتوکلم  یکلم و  ماظن  تداعس  هک  تسا  تروص  نآ  رد  دنهد  رارق  دوخ  يوگلا  هوسا و  نازیم و  ار  وا  تباب  ره 

عقاو تافص  یتوهال  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  نیشنمه  نیرق و  روشحم و  هتنجلا  لها  ءاسن  هدیـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  اب  تشهب  رد 
هدومرف ترخآ  قفا  ات  یمالـسا  ناوناب  هبطاق  ءاسن  هفاک  رب  تجح  مامتا  نایملاع  ءاسن  هدیـس  دوجو  اب  نابرهم  يادـخ  هچ  دـیدرگ  دـنهاوخ 

متاخ ترضح  رهگالاو  رتخد  ارهز  همطاف  ترـضح  لامعا  اب  ار  نینم  ؤم  نیملـسم و  ءاسن  لامعا  تمایق  رد  هک  تسا  تهج  نیمهب  تسا و 
یلع لالجلاوذ  یلو  ترـضح  لامعا  اب  ار  لاجر  لامعا  هچنانچ  دنجنـس  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ءایفـصا  رورـس  ءایبنا و 

ناـهج نیمه  رد  هک  زونه  اونزوت  نا  لـبق  اوـنز  مکحب  همطاـف  لاـجر و  يارب  تسا  قـح  نازیم  یلع  هک  دنجنـس  یم  مالـسلا  هیلع  یـضترم 
ناکما يوقت  تفرعم و  قیرط  زا  زج  نتشگ  یعقاو  ناسنا  ندش و  مدآ  لعفلاب و  دوش  مدآ  دزاسب و  اار  دوخ  هناشن  نیمه  رد  ار  دوخ  دنتسه 

تسین .  ریذپ 
لاق :  ام  معنل  يوقتلا و  نازیم  يوقتلاب و  مکیلعف 

تسا نیا  لامک  وج  يوقت  سفن  ياوه  زا 
سب تسا و  نیا  لامک  نک  يروش  لقع  ياوق  اب 

شاب تسود  هارب  یهاوخ  نادواج  ار  یگدنز 
سب تسا و  نیا  لامک  نک  یلوم  قشع  زا  لد  هدنز 

ناهج دقن  رب  شورفم  ناج  تسا  درف  رهوج 
سب تسا و  نیا  لامک  نکک  ادوس  درف  يادخ  اب 

زاس رود  یتسرپدوخ  باجح  ناج  لامج  زا 
سب تسا و  نیا  لامک  نک  اشامت  هگنآ  شیوخ  نسح 

یکب ات  يزاب  كاخ  رب  نایکاخ  نوچ  لد  نید و 
سب تسا و  نیا  لامک  نک  الاب  هب  یتسپ  نیز  هدید 

نیب هب  ار  نازیم  وت  لوا  يوش  ناسل  را  یهاوخ  )
 ( سب تسا و  نیا  لامک  نک  امسا  میلعت  ادخ  زا 

دیرگنب ار  وا  کین  نازیم   ( ع  ) تسارهز ناوناب  )
 ( سب تسا و  نیا  لامک  ار  وا  دیوش  وریپ  لمع  رد 

دناوت لامعا  نازیم  همطاف  یلع و  نوچ  )
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 ( سب تسا و  نیا  لامک  نیب  نازیم  ياپ  رد  ار  شیوخ 
نوئـش مامت  تسا د  نانآ  یلمع  یمع و  قشمرـس  ناـیناهج و  ناوسن  هبطاـق  يوگلا  هوسا و  نازیم و  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح 

يربک  تمایق  ات  هیناسنا  هیلامک 
ریـس ادـخ و  ار  ملاع  ءدـبم  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  مکحب  ترـضحنآ  اریز  داعم  ءدـبمب و  داقتعا  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  همطاـف 

کبر یلا  نا  قلعلا و  هروس  هیآ 8  یعجرلا  کبر  یلا  نا  یهلالا  باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  دنادیم  ادـخ  يوسب  یهتنم  ار  تاقولخم  یئاهن 
مجنلا هروس  هیآ 42  یهتنملا 

هتخومآ و یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  شراوـگرزب  ردـپ  رـضحم  رد  ار  یـسانشاتکی  يدـیحوت و  تفرعم  سرد  ارهز  همطاـف 
هدیدرگ سانـش  دمـص  سانـش و  دـحا  عقاو  رد  هتفرگ و  میلعت  شردـپ  زا  تسا  دـیحوت  هکرابم  هروس  ياوتحم  هک  دـیحوت  سرد  نیرتیلاع 

تسین .  یسرد  یسانشادخ  رد  دیحوت  هروس  قوفام  تسا و 
لوا تسا  مدقم  زیچ  ره  رب  ادـخ  نتخانـش  هچ  دـشاب  ناهج  ناوناب  مومع  يارب  یـسانشادخ  نازیم  تسیاب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  سپ 

زا ار  ناقیا  نامیا و  هبترم  یلعا  ترـضحنآ  هچ  ناقیا  نامیا و  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هغالبلا  جهن  زا  هتفرعم  نیدـلا 
ناوناب مومع  رب  دشاب و  ناهج  رد  ناوسن  هبطاق  يارب  نامیا  نازیم  هک  تسا  هتسیاش  سپ  تسا  دجا  نیقیلا و  درب  نیقیلا و  قح  نیقیلا و  ملع 

دنزومایب .  ترضحنآ  زا  ار  نامیا  سرد  هک  تسا  بجاو  مزال و 
نآ لامعا  مامت  هدوب  تیدـحا  راحب  رد  قرغتـسم  هشیمه  شترـضح  هک  اـجنآ  زا  تداـبع .  ثیح  زا  تسا  نازیم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 

هاگـشیپ رد  شعوشخ  عوضخ و  زامن و  صوصخ  رد  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  تداـبع  یلو  دـیآ  یم  باـسحب  راـگدرورپ  تداـبع  راوگرزب 
نیمه دجنگ  یمن  نایب  رد  تسا و  جراخ  فصو  هطیح  زا  یلعا  دحب  نارود  هفراع  هدباع و  هناگی  نآ  ياه  يراد  هدنز  بش  دوخ و  دوبعم 

تسا :  هدش  تیاور  يرصب  نسح  زا  هک  سب 
هحفص 84 .  دلجم 43  یسلجم  ثدحم  راونالا  راحب  اهامدق  مروتت  یتح  موقت  تناک  هتمطاف  نم  دبعا  هتمالا  هذه  یف  ناک  ام 

تدابع زامنب و  ردقنآ  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اریز  تشادن  دوجو  رت  هدننک  تدابع  همطاف  زا  سک  چیه  هیمالـسا  تما  نایم  رد  ینعی 
دوب .  هدش  مروتم  تدابع  ترثک  زا  شکرابم  ياهمدق  هک  تخادرپ  یم 

شیاهراک ماـمت  ناـهج  ود  هکلم  یب و  یب  نآ  هچ  ناـهج  ناوناـب  يارب  تسا  یلمع  قشمرـس  نازیم و  نیرتیلاـع  ترـضحنآ  تداـبع  اـعقاو 
تدابع رد  ناوسن  مومع  يوگلا  نازیم و  یمظع  يوناب  نآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  هدوب  ادـخ  ياضر  يارب  ادـخ و  زا  تعاطا  تداـبع و 

دنزومایب .  ترضحنآ  زا  تدابع  نوئش  مامت  رد  هناگی  يادخ  شتسرپ  رد  ار  تدابع  هوحن  هک  تسا  مزال  ناوناب  همه  رب  دشاب و 
رد مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  زا  ادـخ  ناگدـنب  یهاوخ  ریخ  یتسود و  عون  سح  و   ( ع  ) همطاـف ترـضح  تداـبع  دروم  رد 

مدوب ع )   ) همطاف مردام  ترـضح  يراد  هدـنز  بش  تدابع و  رظان  هتـسویپ  یلاوتم  ياهبـش  نم  هدومرف  هک  هدـش  لـقن  شیلاـسدرخ  نارود 
هب تدابع  بارحم  رد  دوش  یم  غراف  هک  زامن  زا  هدجـس و  لاـح  رد  اـی  تسا  عوکر  لاـح  رد  اـی  تسا  ماـیق  لاـح  رد  اـی  هک  ار  وا  مدـیدیم 

تنادـنزرف هک  ار  ام  تسخن  ارچ  مردام  مدومن  لاوئـس  مردام  زا  دـنک  یم  ریخ  ياعد  مدرم  هرابرد  شا  همه  دزادرپ و  یم  اـعد  تاـجانم و 
همطاف ترـضح  هک  تسا  راثیا  سرد  عقاو  رد  نیا  هناخ  دعب  هیاسمه  لوا  مدنزرف  رادـلا .  مث  راجلا  ینب  ای  داد  باوج  يدومرفن  اعد  میتسه 

یـصخش ریخ  رکفب  هشیمه  هکنیا  هن  دیامن  ار  نارگید  یهاوخ  ریخ  تیاعر  هشیمه  دیاب  ناناملـسم  تسا  هداد  ناناملـسم  هب  اهیلع  هللا  مالس 
قحلا دزادرپن و  نانآ  زاین  تجاح و  عفر  رد  نافعضتسم  نادنمتـسم و  لحب  ربخ و  یب  نارگید  درد  مغ و  زا  هدوب و  شیوخ  هریـشع  دوخ و 

همحرلا هیلع  يدعس  میکح  تسا  هتفگ  وکین 
دنرگید کی  ياضعا  مدآ  ینب 

دنرهوگ کی  شنیرفآ ز  رد  هک 
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یمغ یب  نارگید  تنحم  زک  وت 
یمدآ دنهن  تمان  هک  دیاشن 

تواخـس دوج و  مه  دراد و  یملع  تواخـس  دوج و  مه  ترـضحنآ  اریز  تواخـس  دوج و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اـهیلع  مالـس  ارهز  همطاـف 
یناج .  تواخس  دوج و  مه  دراد و  یلام 

تسا قیال  ار  یخس  نداد  مرد  نآ 
تسا قشاع  ياخس  دوخ  ندرپس  ناج 

دنهد تنان  قح  رهب  زا  یهد  نان 
دنهد .  تناج  قح  رهب  زا  یهد  ناج 

ظاحل نیدـب  دومرف و  یمن  ملکت  یتسار  تقادـصب و  زج  ع )   ) همطاف ترـضح  تقادـص  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
تیار اـم  تسا  هتفگ  اـهراب  راوگرزب  نآ  هجهل  قدـص  دروم  رد  رکبوبا  رتخد  هشیاـع  هک  سب  نیمه  تسا  هدـش  هدـیمان  هقیدـص  هک  تسا 

وا ردپ  رگم  مدیدن  ع )   ) همطاف ترـضح  زا  رتوگتـسار  ار  سک  چـیه  نم  ینعی  اهدـلو  يذـلا  نوکی  نا  الا  اهنم  هتجهل  قدـصا  ناک  ادـحا 
نیقداصلا قدصا  هک  هدرب  ثرا  شردپ  زا  ار  وکین  تلـصخ  تفـص و  نیا  همطاف  هچ  دشاب  نینچ  دیاب  هتبلا  و  ص )   ) مرکا لوسر  ترـضح 

لاعتم يادخ  تسا و  تمـصع  ماقم  ياراد  تسا و  هللا  ناسل  وا  ناسل  سپ  ملقلا  هروس  هیآ 4  تسا  میظع  قلخ  یلعل  کنا  قادصم  تسا و 
هیآ 3-4 مجنلا  هروس  یحوی  یحوالا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  هدومرف و  وا  ناسل  فصو  رد 

طلغ زا  كاپ  دمآ و  موصعم  هکنآ 
طقف دمآ  یحو  ناج  شورس  وا 
برب هدنز  هتشگ و  دوخ  زا  یناف 

بل ود  رب  شقح  رارسا  دوب  نآ  ز 
تسا هدش  قح  مالک  وا  مالک  نآ  ز 

تسا هدز  دوخ  نامدود  ردنا  شتآک 
دش هللا  رهظم  ص )   ) دمحم نوچ 

دش هاگآ  قح  بیغ  ناهج  زا 
اوه زا  دشابن  دیامرف  هچنآ 

ادخ ماهلا  تسا و  توهال  فشک 
تسا ربمغیپ  بل  زا  نآرق  هچرگ 

تسا رفاک  وا  تفگن  دیوگ  هک  ره 
تسابرلد نآ  بل  زا  ناقرف  هچرگ 
تسادخ راتفگ  تسا و  قح  همان 

وا راتفگ  هتسویپ  دشاب و  هتفگن  غورد  هاگچیه  هک  تسا  یسک  قیدص  تسا  وگتـسار  رایـسب  ینعی  تسا  هغلابم  هغیـص  تغل  رد  هقیدص ،  و 
تسا .  یئالاو  یلاع و  ماقم  رایسب  ندوب  قیدص  دشاب .  وا  رادرک  قدصم 

کئلواف لوسرلا  هللا و  عطی  نم  هلوقل و  تسا  هدومرف  فیصوت  نیلـسرم  ءایبنا و  فیدر  رد  ار  نیقیدص  نآرق  رد  نیملاعلا  بر  سدقا  تاذ 
ءاسن .  هکرابم  هروس  هیآ 69  اقیفر  کئلوا و  نسح  نیحلاصلا و  ءادهشلا و  نیقیدصلا و  نیبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم 

نادیهش ناقیدص و  ناربمغیپ و  ینعی  هدومرف  لماک  تیانع  فطل و  اهنآب  ادخ  هکیناسک  اب  هتبلا  دننک  تعاطا  ار  لوسر  ادخ و  هکنانآ  ینعی 
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هللا مالس  همطاف  ترضح  هک  تسین  یکـش  دنتـسه .  یبوخ  ناقیفر  وکین و  ردقچ  تشهب )  رد   ) نانیا دش و  دنهاوخ  روشحم  ناراکوکین  و 
تـسا هدوب  قحلا  یف  یناف  نوئـش  مامتب  هموصعم  همظعم  يوناب  نآ  اریز  تسا  تمـصع  ماقم  دـجاو  تسا و  ندوب  هقیدـص  قادـصم  اـهیلع 

شتیـشم قح و  هدارا  رد  یناف  شا  هادرا  قح و  تردق  رد  یناف  شتردـق  قح و  ملع  رد  یناف  شملع  قح و  دوجو  رد  یناف  شدوجو  ینعی 
رگم دهاوخ  یمن  وا  درادن و  یتیشم  هدارا و  دوخ  زا  یلاعت  قح  تیشم  هدارا و  لابق  رد  سک  نینچ  تسا و  هدوب  یلاعتقح  تیـشم  رد  یناف 

هار هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  وا  دروم  رد  نایـصع  ققحت  ههادبلاب  سپ  ریوکت .  هروس  هیآ 29  هللا  ءاشی  نا  الا  نواشت  ام  دـهاوخ و  یم  هچنآ 
یناـف و شا  هدارا  وا  هک  تسا  نیا  ضرف  نداد و  ماـجنا  ار  يراـک  ندوـمن و  هدارا  یهلا  یعیرـشت  هدارا  فـالخ  ینعی  تیـصعم  هچ  درادـن 

قادصم تسا و  شزغل  فارحنا و  نایصع و  ءاطخ و  هنوگره  زا  هزنم  يربم و  سک  نینچ  ههبـش  نودب  سپ  تسا  ادخ  هدارا  رد  کلهتـسم 
دشاب .  یم  بازحا  هروس  هیآ 33  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هفیرش  هیآ 

يروضح يدوهش  ملع  یتوهال و  مات  فشک  ماقم  رد  هیلاع  يدابمب  مات  لاصتا  اب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هقیدص  ءارهز  همطاف  هکنیاب  افاضم 
هیتوکلم و هوقاـب  اـصوصخم  دوب و  هاـگآ  ریـصب و  طـیحم و  يورخا  یخزرب و  يویند و  روما  بقاوع  هب  هدوب و  قیاـقح  ماـمت  هب  یطاـحا  و 

رهطا يارهز  هسدـقم  تحاس  رد  نایـصع  یناسفن و  ياوه  روصت  اساسا  تسا  تیـصعم  اطخ و  ره  عدار  نیرت  يوق  هک  ترـضحنآ  هیتوهال 
همطاف نیاربانب  سپ  درادن  هار  اهلعب  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  هللا  لوسر  هعضب  یفطصم  دمحم  ترضح  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد 

تسا .  هموصعم  هقیدص و  تباب  ره  تهج و  ره  زا 
لامعا مامت  راتفر و  راتفگ و  رد  ار  هقیدـص  ترـضح  هدومن  يوریپ  تیعبت و  ار  ترـضحنآ  تسا  مزـال  تاملـسم  ءاـسن  ناوناـب و  مومع  رب 

دنهد .  رارق  دوخ  يوگلا  هوسا و  نازیم و 
لیق ام  معنل  و 

تمصع ناتسلگ  لگ   ( ع  ) ارهز
تمصع ناتسوب  هویم  نآ 

زان هدرپ  نیشن  هدرپ  نآ 
تمصع نامدود  نک  یمان 

دلخ وا  زا  هناشن  هک  شیور 
تمصع نامسآ  رد  دیشروخ 

اهناج رتفیطل ز  هک  شسمج 
تمصع ناور  دوب  مسج  رب 
دراذگ مدق  نیمزب  اج  ره 

تمصع ناشن  وا  زا  تسادیپ 
تفع جوا  يامه  هدنخرف 

تمصع نایشآ  هدرورپ 
هدازن وا  فافعب  ردام 

تمصع ناهج  رد  هموصعم  رتخد  کی 
اپ نز  چیه  داهنن  وا  نوچ 

تمصع نابدرن  هلپ  رب 
دماین نورب  وا  هدننام 
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تمصع ناحتما  هدرپ  زا 
يرآ يرآ  تسادخ  شومان 

تمصع نانع  وا  فک  ردنا 
تسا .  هدورس  قیفش )   ) مالسالا جورم  رار  رکذلا  لیذ  رابر  رد  راعشا 

یمظع تیآ  ایح و  جرد  رد  يا 
يربک میرم  يرولا و  ریخ  هعضب 

 ( ص  ) دمحم تخد  همئالا  ما  همطاف 
ءابآ هعبس  هتشگ  داجیا  وت  رهب 

یمولع ما  لضف  ما  باتک  ما 
ارسا جاوخ  دناوخ  تاهیبا  ما 

هیکز لوتب و  هقیدص و  وت  مان 
ارذع هثدحم  هروصنم و  هرهاط 

هیقن هیقت و  هیضرم و  هیضار 
العا یلاع و  یلع  ردیح  رسمه 

نشور وت  يور  رونز  ناکما  ملاع 
ارهز هرهز  هب  ببس  نیز  يدش  هدناوخ 

مهارف هتشگ  میعن  تبحم  رهب 
ایهم هتشگ  میجح  تیودع  رهب 

رتخد وت  وچمه  هدازن  یتیگ  ردام 
اوح هراس و  وت  هگرد  همداخ 

قلطم هللا  تمصع  یئادخ و  رون 
یسیع ود  مام  یمیرم و  ود  ردام 
توبن تخد  یئوت و  یناث  دمحا 

یطعم رثوک  یئوت و  تفع  ندعم 
هنرگو هتسب  هب  دلی ) مل   ) ارم قطن 
اتکی قلاخ  تخد  تیم  دناوخ 

نتفگ وت  حدم  تعن و  اجک و  نم ز 
ءاضیب تحاس  هب  درب  یپ  اجک  هرذ 

تردق تلالج و  رد  هتکن  نیمه  کیل 
اناد لقاع  صخش  رهب  زا  دوب  سب 
متاخ ترضح  تبابب  توبن  هکنیا 
یلاعت يادخ  تمکح  زا  دش  متخ 
یهلا یحو  باتک  يراد  وت  زاب  )
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( ءایشا هلمج  ملع  جرد  وا  رد  هتشگ 
دش مق  فج  دیسر  اجنیا  نخس  نوچ 

هط هبیبح  يا  میوگ  مرذگب و 
لوهجم وت  ردق  يردق و  هلیل 

ایند مدرم  دنتخانشن  وت  ردق 
اندنع نا   ) مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع  تاجردلا :  رئاصب  باتک  یف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  فحـصم  هب  تسا  هرآ  تیب  نیا 

مکنآرق نم  هیف  ام  هللا  تارم و  ثالث  اذه  مکنآرق  لثم  هیف  فحصم  لاق :  همطاف  فحـصم  ام  مهیردی  ام  مالـسلااهیلع و  همطاف  فحـصمل 
زا ینالوط .  ثیدـح  رد  تاجردـلا .  رئاصب  باـتک  رد  ملعلا :  هللا  اذـه و  تلق  لاـق  اـهیلا .  یحوا  هللا و  اـهالما  یـش  وه  اـمنا  دـحاو  فرح 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  فحصم  ام  دزن  رد  هدومرف  ترضحنآ  هک  هدش  تیاور  مالسلاو  هولـصلا  هیلع  قیاقح  فشاک  قداص  ترـضح 
تسیچ .  ع )   ) همطاف فحصم  دننادیم  هچ  مدرم  تسا و 

ارنآ تیدـحا  تاذ  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسین  نآ  رد  فرح  کی  امـش  نآرق  زا  هک  مسق  ادـخ  هب  تسا  نآرق  ربارب  هس  هک  تسا  یفحـصم 
یهلا .  یتبهوم  یندل و  ملع  تسا  نیا  دنگوس  ادخب  متفگ  دیوگیم  يوار  ع . )   ) همطاف ترضحب  تسا  هدرک  یحو  الما و 

دوبن یسرد  تسا  تقیقح  هک  یملع 
دوب هیتسرد  هچنآ  ره  دوبن  یسرد 
دهدن يدوس  باتک  زا  رپ  هناخ  دص 

 . دوب هنیس  رد  هناخباتک  هکالا 

مود تمسق 

هحفص 27 و 28 يربط  همامالا  لئالد  باتک  رد  زین  و 
توم دعب  اهیلع  لزنا  لاقف  مالسلااهیلع .  همطاف  فحصم  نع  مالسلا  هولـصلا و  امهیلع  یلع  نبدمحم  رفعج  ابا  تلئـس  لاق :  ریـصب  یبا  نع 

هـضرع قرولا و  لوط  یلع  نیتدـجربز  نم  ناتفد  هل  لاق .  یل  هفـصف  تلق  نآرقلا .  نم  یـش  هیف  ام  لاقف  نآرقلا  نم  یـش ء  هیفف  تلق  اهیبا 
هیف .  امف  كادف  تلعج  تلق  ناکف  نک  هل  لیق  ضیبا  رد  نم  هقرو  لاق  هقرو  یل  فصف  تلعج  تلق .  نیوارمح 

ریغ هتکئالملا و  نم  تاوامـسلا  یف  ام  ددـع  ءامـس و  ءامـس  ربخ  هیف  هتمایقلا و  موی  یلا  نوکی  ام  ربخ  ناک و  اـم  ربخ  هیف  مالـسلا  هیلع  لاـق 
عیمج ءامسا  باجا و  نم  بذک و  نم  ءامـسا  مهیلا و  لسرا  نم  ءامـسا  مهئامـسا و  لسرم و  ریغ  الـسرم و  هللا  قلخ  نم  لک  ددع  کلاذ و 

اهیف ام  ددع  اهبرغ و  ضرالا و  قرـش  یف  دلب  لک  هتفـص  نادلبلا و  ءامـسا  نیرخالآ و  نیلوالا و  نم  نیرفاکلا  نینموملا و  نم  هللا  قلخ  نم 
هدـم تیغاوطلا و  نم  یلو  نم  مهـصصق و  یلوالا و  نورقلا  هتفـص  بذـک و  نم  لک  هتفـص  نیرفاکلا و  نم  اهیف  اـم  ددـع  نینموملا و  نم 

راودالا .  یف  ددرت  نم  عیمج  مهئاربک و  هتفص  دحاو و  لک  کلمی  ام  مهتفص و  همئالا و  ءامسا  مهددع و  مهکلم و 
ملع لزنا و  امک  نآرقلا  ملع  هیف  ءالوه و  ءالوه و  ءامسا  هیف  راودا  هتعبـس  یه  ماع و  فلا  نوسمخ  لاق  راودالا :  مک  كادف و  تلعج  تلق 

دالبلا عیمج  یف  هردم  هرجش و  لک  دع  روبزلا و  ملع  لزنا و  امک  لیجنالا  ملع  تلزنا و  امک  تراوتلا 
هلیل یف  کلاذ  اهیلع و  هب  نولزنیف  هولمحی  نا  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  اهیلع  لزنی  نا  یلاعت  هللا  دارا  اـمل  مالـسلا و  هیلع  رفعجوبا  لاـق 

یلصت .  همئاق  یه  هب و  اوطبهف  لیللا  نم  یناثلا  ثلثلا  نم  هعمجلا 
اهرجح .  یف  فحصملا  اوعضو  و  مالسلا :  کئرقی  هللا  مالسلا  اولاق  اهیلع و  اوملس  اهتالص  نم  تغرف  امل  تدعق و  یتح  امایق  اولا  زامف 

لاوز یلارجفلا  هالص  دعب  نم  تلازامف  ءامسلا .  یلا  اوجرع  مث  مالسلا  هللا  لسر  ای  مکیلع  مالـسلا و  هیلا  مالـسلا و  هنم  مالـسلا و  تلاقف هللا 
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ریطلا و سنـالا و  نجلا و  نم  هللا  قـلخ  نم  عـیمج  یلع  هتعاـطلا  هضورفم  مالـسلااهیلع  تناـک  دـقل  هرخآ و  یلا  تتا  یتـح  هارقت  سمـشلا 
هکئالملا .  ءایبنالا و  سحولا و 

مث نسحلا  یلا  راص  یـضم  املف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  یلا  هتعفد  لاق  اهیـضم ،  دعب  فحـصملا  کلاذ  راص  نملف  كادف  تلعج  تلق 
هتفص يذل و  اذه  نا  دمحم  ابا  ای  لاق  اریثک  ملعل  ازه  نا  تلق  رمالاذه .  بحاص  یلا  هوعفدی  یتح  مله  ادنع  مث  مالسلاامهیلع  نیـسحلا  یلا 
رقاب دمحم  ماما  ترـضح  زا  دیوگ  ریـصبوبا  هنم  فرحب  تملکت  هیناثلا و ال  هقرولا  یف  ام  دـعب  کل  تفـصو  ام  هلوا و  نم  نیقرو  یفل  کل 

فحصم نیا  دومرف  ترضح  مدومن  لاوئس  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  فحـصم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نیرخا  نیلوا و  مولع  هدنفاکش 
تسا .  هدش  لزان   ( ع  ) همطاف ترضح  رب  شردپ  تبترم  یمتخ  ترضح  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  یتاکن  بلاطم و  يوتحم 

 . امرف فیصوت  میارب  ار  نآ  متفگ  تسین .  نآ  رد  نارق  زا  يزیچ  هن  دومرف  ترضح  تسه :  فحصم  رد  يزیچ  نآرق  زا  ایآ  مدومن  ضرع 
موـش تیادـف  مدوـمن  ضرع  دـشاب  یم  گرب  کـی  ضرع  لوـط و  هزادـنا  هـب  تـسا و  رمحا  دـجربز  سنج  زا  دـلج  ود  ياراد  نآ  دوـمرف 

تسا .  هدش  دوجوم  نک  هملک  نتفگ  اب  هک  دیفس  رد  زا  دومرف  تسیچ ،  زا  هک  ارنآ  گربو  هقرو  امرف  فیصوت 
تسا .  هدش  هتشاگن  نا  رد  زیچ  هچ  دیئامرفب  تسا  نکمم  موش  تیادف  مدومن  ضرع 

رد هچنآ  هرامش  اهنامسآ و  زا  کی  ره  رابخا  دوب و  دهاوخ  يربک  تمایق  زور  دبا و  ات  هدوب و  لزا  رد  هک  یئاهزیچ  رابخا و  يوتحم  دومرف 
ءامـسا لسرم و  ریغ  لسرم و  ناربمایپ  هللا و  قلخ  زا  کـی  ره  ددـعو  کـلاذ  ریغ  ناگتـشرف و  کـئالم و  زا  تسا  هیلاـع  ملاوع  تاواـمس و 

ناشیا هب  ای  هدرک و  بیذـکت  ار  ناربمایپ  هک  نانآ  ءامـساو  دـنا  هدـش  هداتـسرف  نانآ  يوسب  یهلا  ءارفـس  هک  یمما  ماوقا و  ءامـسا  ناـشیا و 
اهرهـش و یماسا  شنیرفآ و  نایاپ  ات  تقلخ  زاغآ  زا  نیرفاک  نانم و  ؤم  مامت  ءامـسا  دـنا و  هدومن  تباـجا  ار  ناـنآ  توعد  دـنا و  هدـیورگ 
تافـص و رهـش و  ره  رد  نیرفاـک  رهـش و  ره  رد  نینم  ؤم  ددـع  ناـهج و  برغ  رد  هچ  قرـشم و  رد  هچ  يدـلب  ره  تفـص  تایـصوصخ و 
هب هطوبرم  ياهناتساد  صـصق و  ناینیـشیپ و  یلوا و  نورق  لها  تایـصوصخ  تافـص و  دنا و  هدرک  بیذکت  هک  یناسک  لک  تایـصوصخ 

تیغاوط و نآ  زا  کی  ره  یئاورنامرف  نارود  تموکح و  تدم  دنا و  هدرک  تموکح  دنا و  هدیـسر  تردـقب  هک  ینایتوغاط  یماسا  نانآ و 
نآ رد  همه  هتفرگ و  ماجنا  هک  یتالاقتنا  لقن و  راودا و  رد  هعقاو  ياهداد  يور  مامت  ناشیا و  زا  کی  ره  تاصخـشم  اـب  ناـنآ  يرادـمامز 

تسا .  جردنم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  فحصم 
تسا .  هرود  تفه  زا  تدابع  نآ  لاس و  رازه  هاجنپ  دومرف  تسا .  هرود  دنچ  راودا  نآ  رادقم  موش  تیادف  متفگ 

یناسک ددع  تشهب و  لها  تافـص  اه و  نآ  لاجآ  تدـم  هللا و  قخ  ام  عیمج  ياهمان  یماسا و  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  فحـصم  نآ  رد 
یخزود .  یتشهب و  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  ءامسا  نایمنهج و  زان و  لها  ددع  دنوش و  یم  تشهب  لخاد 

ملع تسا و  هدـش  لزان  هک  هنوگ  ناـمه  هب  تاروت  ملع  تسا و  هدـش  لزاـن  هک  هنوگ  ناـمه  هب  نآرق  ملع  تسا  فحـصم  ناـمه  رد  زین  و 
تسا .  هدیدرگ  لزان  هک  وحن  نامه  هب  روبز  ملع  تسا و  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامهب  لیجنا 

رد تسین  يزیچ  هصالخ  و   . ) تسا جردنم  راید  رهـش و  ره  ياه  هزیرگنـس  ردم و  ددع  ناتخرد و  راجـشا و  لک  ددع  فحـصم  نآ  رد  و 
تسا . )  تبث  فحصم  نآ  رد  هکنآ  رگم  دوهش  بیغ و  زا  دوجو  یتسه و  ورملق 

همطاـف ترـضح  رب  فحـصم  نیا  لوزن  رب  دـنوادخ  تیـشم  یهلا و  هدارا  نوـچ  دوـمرف  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  رفعجوـبا  ترـضح  هاـگنآ 
لزان هتـشادرب و  ار  فحـصم  نآ  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  دـش  رداـص  یهولا  عقـص  زا  روتـسد  تسخن  تفرگ  قلعت  مالـسلااهیلع 

اهیلع .  هللا  مالس  ارهز  همطاف  رضحمب  دنوش 
ترـضح تمدـخ  فحـصم  نآ  لـماح  یهولا  برقم  کـلم  هس  نیا  هکیماـگنه  دوب  بش  زا  یناـث  ثلث  زا  هعمج  هلیل  رد  لوزن  نیا  عوـقو 

زا هکنیا  زا  دعب  تسشن و  ترضح  هکنیا  ات  هداتسیا  اپرس  ناگتشرف  نآ  دوب  هداتـسیا  زامن  هب  دوخ  بارحم  رد  ترـضح  نآ  دندیـسر  همطاف 
رد ار  فحصم  نآ  سپس  دناسریم و  مالس  وتب  یلاعت  قح  سدقا  تاذ  دنتفگ  دندرک و  مالس  شترـضح  رب  نانآ  دومن  لصاح  تغارف  زامن 
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دندارذگ .  مارتحا  اب  ترضح  نآ  نامرد 
لسر ءارفس و  يا  امش  رب  مالس  زین  تسادخ و  يوسب  مالس  تسا و  يادخ  يوس  زا  مالس  تسادخ و  صتخم  مالس  دومرف  همطاف  ترضح 

یهلا . 
هتـسویپ سمـش  لاوز  ات  حبـص  زامن  زا  دـعب  همطاف  ترـضح  دـندومن .  جورع  نامـسآ  يوسب  ناگتـشرف  نآ  تیروماـم  نیا  ماـجنا  زا  سپ 

دیسر .  فحصم  نآ  رخآب  هکنیا  ات  دوب  لوغشم  هفیرش  هفیحص  نآ  هعلاطمب 
قیالخ عیمج  کئالم و  مامت  رب  شحو و  ریط و  رب  سنا و  نج و  رب  ترضح  نآ  تعاطا  تسا و  هتعاطلا  بجاو  همطاف  ترضح  قیقحت  هب 

تسا .  مزال  بجاو و  قالطالا  یلع 
تفای .  لاقتنا  یسک  هچ  هب  همطاف  ترضح  زا  دعب  فحصم  نآ  دیئامرفب  موش  تیادف  درک  ضرع  يوار 

ار فحصم  نآ  یضترم  یلع  ترضح  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  هب  ار  فحصم  نآ  همطاف  ترضح  دومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
بحاص هب  هکنیا  ات  دنام  یقاب  شلها  دزن  فحصم  نآ  دعب  لقتنم و  ع )   ) نیسح ماما  هب  فحصم  نآ  سپس  یبتجم و  نسح  ماما  ترـضحب 

دنک .  راذگاو  رما  نیا 
ابا يا  دومرف  ترـضح  تسا .  شنیرفآ  رارـسا  نآ  ياوتحم  مامت  هچ  تسا  تیمها  لباق  رایـسب  ملع  نیا  اـعقاو  مدرک  ضرع  دـیوگیم  يوار 

ناـیب وت  يارب  دوب  مود  قرو  رد  هچنآ  نم  دوـب و  نآ  لوا  قرو  ود  رد  مدوـمن  فیـصوت  وـت  يارب  فحـصم  نیا  زا  نم  هک  ار  هچنآ  دـمحم 
تسا ریصبوبا  هک  يوار  رد  ار  نآ  زا  شیب  كاردا  دادعتسا  ترـضح  دوش  یم  مولعم   . ) متفگن وت  يارب  ار  نآ  زا  فرح  کی  یتح  مدومنن 

تسا . )  هدیدن 
عبانم و زا  یکی  تسا  يوطنم  نآ  رد  تمایق  ات  هدنیآ  هتشذگ و  عیاقو  قیاقح و  دبا و  لزا و  ملع  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  فحـصم 

ترضح دزن  کش  نودب  نامز  نیا  رد  رصع و  نیا  رد  فحصم  نیا  تسا  مالسلا  مهیلع  تمکح  نداعم  تمصع و  تیب  لها  مولع  رداصم 
باتک رد  یتیاور  یـسلجم  همالع  تسا  رما  بحاص  هک  تسوا  دشاب و  یم  ءادـفلا  هلا  انحاورا  رـصع  یلو  يدـهم  ءایـصوالا  متاخ  هللا  هیقب 

هتقیدـصلا یه   ) اهیلع هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دروم  رد  تسا  هدومرف  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  تسا  هدرک  لـقن  راـحب 
یلوالا .  نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلع  يربکلا و 

کی چیه  لاعتم  دنوادخ  دـشاب  یم  لماش  تسا  نورقلا  ریخ  هک  ءایبنا  متاخ  نرق  یتح  نانآ  مما  ءایـصوا و  ءایبنا و  مامت  نارود  یلوا  نورق 
دننک .  رارقا  وا  تبحم  همطاف و  ترضح  تالامک  لئاضف و  هب  اهنآ  هکنیا  رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  لسر  ایبنا و  زا 

یلع ترضح  شرهوش  یفطصم و  دمحم  ترضح  شردپ  زا  دعب  يربک  هقیدص  ترضح  تیفرشا  تیلـضفا و  هیلقن  هیلقع و  نیهارب  قباطم 
قداص ماما  ترضح  زا  لوقنم  فیرش  ثیدح  بلطم  نیا  دیئات  رد  تسا  یفاک  تسا  ملـسم  نهربم و  تباث و  مهیلع  هللا  تاولـص  یـضترم 
راـحب زا  هنود .  نمف  مدآ  ضرـالا  هجو  یلع  وفک  همطاـفل  نکی  مل  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  قلخ  یلاـعت  هللا  نا  ـالول  هلوقل  مالـسلا  هیلع 

یسلجم ج 43 راونالا 
هدیرفاین ار  نامیا  لها  ریما  یضترم  یلع  لالجلاوذ  یلو  دوجو  لاعتم  دنوادخ  سدقا  تاذ  رگا  دومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ترضح 

تشادن .  دوجو  يوفک  ارهز  همیاف  يارب  ناکما  ملاع  ضرا  هحفص  رد  دوب 
ارهز همطاف  ترضح  تعن  ءانث و  رد  یناپمک  هب  رهتشم  یناحفصالا  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هللا  تیآ  ینادمـصلا  میکحلا  ینابرلا و  ملاعلل 

اهیلع .  هللا  مالس 
دنک ددم  سدق  حور  رگم  ارم  هقطان 
دنک ءاسن  هدیس  ترضح  يانث  هک  ات 

دسر یک  هلا  سومان  سدق  جواب  مهو 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1038 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک ایربک  تولخ  يوناب  تعم  هک  مهف 
همطاف لامج  رون  همتاخ  تسخن و  ضیف 

دنک یهتنم  ءدبم و  رد  هراظن  را  لد  مشچ 
لزی مل  نسح  ینعم  لزا  دهاش  تروص 

دنک امن  قح  هنیئآ  تفصو  هنوگچ  مهو 
يدمرس ضیف  ءدبم  يدزیا  رون  علطم 

دنک ءایبنا  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج 
تفرعم لامک  لضف و  هفیحص  هلمسب 

دنک اب )  ) تحت هطقن  زا  یلجت  یهگ  هکلب 
دوب یقتلم  هطقن  ار  دوجو  هرئاد 

دنک اطغلا  فشک  ول  يوعد  هک  دزس  هکلب 
مرک مراکم و  رحب  مکح  فراعم و  نیع 

دنکاهب یب  هرطق  ار  طیحم  اخس  هاگ 
ءایفصا راهن  رون  ءایلوا  ردق  هلیل 

دنک الع  قفا  زا  عولط  وا  لامج  حبص 
ررغ همئا  ما  رشب  دیس  هعضب 

دنک یتفال  هشاب  يرسمهه  هک  وا  زج  تسیک 
بسح شتواخس  دوج و  بسن  شتوبن  سحو 
دنک یتا )  له   ) هروس شتواخس  زا  يا  هصق 

ین لایخ  سرتسد  وا  يایربک  نماد 
دنک اپ  ریزب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ 

وا تسش  هب  اضق  کلک  وا  تسدب  ردق  حول 
دنک اضتقا  هچ  هیهلا  تیشم  هک  ات 

وا باقن  وا  تفع  وا  باجح  وا  تمصع 
دنک ایح  نآ  زا  ورتس  نا  زا  ثیدح  مدق  رس 

وا يوخ  سنا  هبذج  وا  يوب  سدق  هحفن 
دنک يوه )  نع  قطنی  ام   ) ربخ ز وا  قطنم 

وا يوک  قشع  عبعک  وا  يور  قلخ  هلبق 
دنک انتعا  هک  هب  ات  وا  يوس  دیما  مشچ 

وس چیه  هب  وا  رد  زا  ور  باتم  ارقتفم ) )
دنک الط  وا  هضف  ار  دوجو  سم  هکنآ  ز 

موس تمسق 
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تفرعم نافرع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
تلادع لدع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

تفع فافع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
تعاجش تماهش و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

تعانم تمه و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
تناتم ملح و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

تفوطع ناسحا و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
تقفش رهم و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

ادخ ءاضقب  اضر  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
ادخب قثا  ءاجر و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

ادخ زا  فوخ  تیشخ و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
ادخب اکتا  لکوت و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
ادخ اقلب  قایتشا  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

ادخب هقالع  قشع و  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
تومب قایتشا  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

ایند تنیزب  یئانتعا  یب  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
ینیب ناهج  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

يراد هناخ  روما  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 
يرادرهوش روما  ثیح  زا  تسا  نازیم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح 

تسا و لماک  ناسنا  ترـضحنآ  هچ  هیناسنا  هیلاـمک  تافـص  هلیمج و  قـالخا  ثیح  زا  تسا  نازیم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح 
تسا .  يزاس  ناسنا  بتکم  وا  بتکم 

دش هراشا  ترضحنآ  ندوب  نازیم  ناونعب  هچنآ  تسا و  جراخ  رـصح  هطیح  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هیلامک  نوئـش  داعبا و 
نیا زا  ناوخب  لصفم  ثیدـح  دوخ  وت   ) تسا نوریب  هلاـسر  نیا  عسو  زا  احورـشم  نآ  ناـیب  هک  تسا  يدـهاوش  ار  اـهزارف  نآ  زا  کـی  ره 

 ( لمجم
اریز دالوا  تیبرت  يردام و  هبنج  زا  ناهج  ناملـسم  ناوناـب  ناوسن و  يارب  تسا  توکلم  کـلم و  هکلم  نآ  ندوب  نازیم  داـعبا  نآ  هلمج  زا 

نآرق نایک  ظفاح  نید و  ياقبا  بجوم  کی  ره  هک  موثلک  ما  بنیز و  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  دننام  دومن  تیبرت  ینادنزرف  ترـضحنآ 
دندوب .  مانالا  ریخ  ترضح  تنس  تعیرش و  نیئآ و  جورم  مالسا و  نابهگن  و 

هدروخ ریـش  همطاف و  نماد  هدش  تیبرت  تمـصع و  شوغآ  هدرورپ  تسد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  شدـنزرف  نآ 
تسا تایفخلا  رسلا و  ملاع  رهظم  هقلطم و  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  دوخ  نیع  رد  لیزنت و  یحو و  بتکم 

تخانـش و یم  ار  همه  دـندوب  وا  روحم  هک  ار  دوخ  نایفارطا  تماما  نازورف  رتخا  تیالو و  جرب  رین  نیمود  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
مدرم اه  نآ  هک  تسنادیم  دنتسین  نید  نمشد  اب  گنج  هزرابمب و  رضاح  ترضحم  نآ  يرای  ادخ و  نید  ترـصن  يارب  اهنآ  هک  تسنادیم 

دنوش و یم  قحلم  نایفس  یبا  نب  هیواعم  ینعی  نید  نمشد  رکشلب  دنراد  بش  ره  شیاهرکشل  رس  دیدیم  هکنیاب  افاضم  دنتسه  يراکتنایخ 
كاخب هعیـش  هدـع  کی  نوخ  هلحرم  نیلوا  رد  دزادرپ  گنج  هزرابمب و  شترـضح  هچنانچ  رگا  دنـشاب و  یمن  افو  لـها  اـهنآ  زا  کـیچیه 
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دوش .  یم  هتخیر 
ترـضح هچرگ  تسا  نیملـسم  مالـسا و  عفن  هب  ارهاظ  هک  هدراذـگ  ناـیم  رد  يدادرارق  تسا و  هدومن  حلـص  داهنـشیپ  هیواـعم  یفرط  زا  و 

تسا .  یناطیش  تسایس  هعدخ و  رکم و  ساسا  رب  هحلاصم  داهنشیپ  هک  تسنادیم 
دنک .  لمع  دادرارق  قبط  رب  هک  تسین  یسک  زاب  گنرین  هیواعم  و 

راچان اذـل  دـیدن  نیا  ریغ  وا  اب  هحلاصم  هیواعم و  اب  ندـمآ  رانک  زج  مالـسا  ياقب  ظفح و  رد  ار  لک  ماظن  تحلـصم  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـما 
 ( نابهگن ار  نید  دش  حلص  زا  نسح   ) دومن دوخ  نامز  رد  نید  ظفح  يارب  ترضحنآ  هک  دوب  یگرزب  تمدخ  نیا  تخادرپ و  هحلاصمب 

هک یسربط  جاجتحا  باتک  رد  میامن  رکذ  شا  هحلاصم  رس  تمکح و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مالک  نیع  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد 
تسا :  هدش  تیاور  نینچ  تسا  هربتعم  بتک  زا 

 . هتعیب یلع  مهـضعب  همالف  سانلا  هیلع  لخد  هتنعلا  امهیلع  نایفـس  یبا  نبا  هتیواعم  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نبا  نسحلا  حلاص  امل 
مکماما ینا  نوملعت  الا  تبرغ  وا  سمشلا  هیلع  تعلط  امم  ریخ  یتعیشل  تلمع  يذلل  هللاو  تلمع  ام  نوردت و  ام  مکحی  مالـسلا و  هیلع  لاق 

یلع .  ص )   ) هللا لوسر  نم  صنب  هتنجلا  لها  بابش  يدیس  دحا  کمیلع و  هتعاطلا  ضرتفم  و 
یف هتمکحلا  هجو  هیلع  یفخ  ذا  نارمع  نب  یسومل  اطخـس  کلاذ  ناک  مالغلا  لتق  رادجلا و  ماقا  هنیفـسلا و  قرخ  امل  رـضخلا  نا  متملع  اما 

ثیدحلا .  اباوص  هتمکح و  هللادنع  کلاذ  ناک  کلاذ و 
امهیلع هللا  هتنعل  نایفس  یبا  نب  هیواعم  اب  امهیلع  همالس  هللا و  تاولص  بلاط  یبا  نبا  یلع  ترضح  دنزرف  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  نوچ 

یمن امش  امش  رب  ياو  دومرف  ترضح  يدومن )  حلص  وا  اب  ارچ  هک   ) دنداد رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  ار  ترضحنآ  مدرم  درک  هحلاصم 
نآ رب  بات  ناهج  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  رتهب و  نآ  عفن  ما  هداد  ماجنا  نم  هچنآ  مسق  ادـخب  هداد ،  ماجنا  يریخ  راـکک  هچ  نم  دـیناد 

قباطم مشاب  یم  تشهب  لها  نادیس  زا  یکی  متسه و  امـش  هعاطلا  بجاو  موصعم و  ماما  نم  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  دبات  یم  دراد و  قارـشا 
هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  زا  تیاور  صن 

رـضخ ياهراک  نیا  مالغ و  نآ  نتـشک  راوید و  نآ  نتـشاد  اـپب  یتشک و  ندرک  خاروس  زا  داد  ماـجنا  رـضخ  هچنآ  هک  دـینادیمن  امـش  اـیآ 
نآ مالک  رخآ  ات  یلاعت  هللادنع  دوب  تمکح  باوص و  نیع  روما  نیا  ماجنا  هکنآ  لاح  دیدرگ و  نارمع  نب  یسوم  بضغ  طخس و  بجوم 

ياضتقم مداد و  ماجنا  مالـسا  عفن  هب  نم  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  ترـضح  ناـیب  داـفم  دروم :  نیا  رد  راوگرزب 
تیـشم هدارا و  تسا و  ادخ  تجح  هک  موصعم  ماما  لمع  رب  ضارتعا  ياج  نیاربانب  مدرک  لمع  نآ  قبط  نم  هک  دوب  نیمه  یهلا  تمکح 

هقلطم هیلک  تیالو  ماقمب  هطوبرم  روما  رد  ارچ  نوچ و  هک  تسین  هزاجا  نیا  ار  یـسک  تسین و  تسا  یلاعتقح  تیـشم  هدارا و  رد  یناـف  وا 
میکح يادـخ  رب  ضارتعا  موصعم  ماما  رب  ضارتعا  هچ  دـهد  رارق  تمالم  دروم  ار  وا  هللااب  ذایعلا  اـی  دـیامن و  ضارتعا  وا  لاـعفا  رب  هدومن و 

ءایبنا هروس  هیآ 23  لعفی )  امع  لئسی  ال   ) هک تسا  یئادخ  رهظم  ماما  تسا 
رهظم ماما  تسادخ  ملح  رهظم  ماما  تسادخ  ملع  رهظم  ماما  مهفاف  تسین .  وا  زا  شسرپ  ياج  هک  تسا  هنامیکح  شراک  ردقنآ  ادخ  اریز 

ریوکت هروس  هیآ 29  هللا  ءاشی  نا  الا  نواشت  ام  تسا و  ادخ  تیشم  هدارا و  رهظم  ماما  تسادخ  تردق 
 ( ص  ) ربمغیپ طبس  قح  ملح  روهظ 

 ( ع  ) رهطم يارهز  ناج  رورس 
یهاش گنر  وا  ثراو  ار  یلع 

یهلا نسح  هنیئآ  نسح 
روصت هاگ  وا  ملح  زک  یهش 

ریحت رحب  رد  تسا  قرغ  درخ 
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نید نتشک  يدیسر  سک  لحاس  هب 
نیکمت ملح و  نآ  شیدوب  رگنل  هن 

ممصم یتشگ  رگ  هک  یئاناوت 
ملاع عاضوا  يدزمه  رب  یمد 

امیا هب  يدرک  نامسآ  ار  نیمز 
ایرث رب  ار  يرث  يدروآ  رب 

يدید هچ  ره  نمشد  تردق ز  نادب 
يدیرخ ناج  رب  يدرک و  لمحت 

دوب نید  ساپ  حلص  را  مصخ  هب 
دوب نینچ  يو  دهع  هب  نید  ساپ  هک 

نابهگن ار  نید  دش  حلص  زا  نسح 
نآ رب  داد  قنور  گنج  زا  نیسح 
تماهش ملح و  زا  ود  نیا  دنتسد  ود 

تمایق ات  نید  تیار  هتفرگ 
دنرایرهش ار  نید  کلم  ود  نیا  رم 

دنراوشوگ نادزی  كاپ  شرع  هب 
ردارب زا  تنحم  درد و  ار  نسح 
رتمک تسین  دشابن  نوزفا  رگا 

رجنخ ریشمش و  زا  هک  یتاحارج 
رکیپ هب  دب  ار  البرک  دیهش 

نوزفا سب  يدوب  رگج  رب  ار  نسح 
نود مدرم  نآ  هنعط  ریت  ز 

نارودب یشعن  نسح  شعن  زج  هب 
نارابریت نتشک  دعب  زا  تشگن 

ناطلس نادیهش  رالاس  رورس و  ناگنـشت  بل  هاش  وا  دشاب  یم  امهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  تمـصع  نماد  هدش  تیبرت  هک  يرگید  دنزرف 
تسا .  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نینوکلا  ماما  قشع 

تسا .  همصعلا  بیبر  هوبنلا و  میطف  هتمحرلا و  طبس  هک  ینیسح  نآ 
تسا .  تماما  تیالو و  جرب  رین  نیموس  هک  ینیسح  نآ  تسا  هقلطم  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  هک  ینیسح  نآ 

هتخومآ امب  هفرع  ياعد  رد  تفرعم  نافرع و  سرد  هک  ینیـسح  نآ  تسا  نآرق  یقبم  مالـسا و  هدننک  هدـنز  نید و  ییحم  هک  ینیـسح  نآ 
تسا . 

هنحـص رد  ار  ادـخ  نید  ترـصن  اـفو و  سرد  تریغ و  تیمح و  تفارـش و  تزع و  تمه و  سرد  يوـقت  ناـمیا و  سرد  هک  ینیـسح  نآ 
تسا .  هتخومآ  امب  البرک 

دوخ و ناج  هک  اجنآ  ات  هتخومآ  امب  ادـخ  نید  ظفح  يارب  ادـخ  هار  رد  يراکادـف  ادـخ و  اـب  يزاـب  قشع  تبحم و  سرد  هک  ینیـسح  نآ 
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تسا .  هدمآ  منرتم  اکاوه  یف  آرط  قلخلا  تکرت  همغن  هب  تسا و  هدرک  ادف  هتخاب و  تسود  ياقل  لاصو و  هار  رد  ار  دوخ  نادنزرف 
قشع رهظم  نآ  یلع  نبا  نیسح 

قشع ردصم  زا  یمه  قتشم  دش  هک 
درک ادف  ار  ناج  قح  قشع  هارب 

قشع رغصا  زا  ربکا و  زا  تشذگ 
یهلا قشع  می  قرغ  دش  وچ 

قشع رجنخ  زا  مه  باریس  دشب 
دش ادخ  شرع  البرک  نیمز 

قشع رکیپ  اجنآ  نوفدم  دش  وچ 
دنک و یم  هراشا  دنا  هدوب  عبط  تعانم  سفن و  تزع  ياراد  هک  اهنآ  ناتمهاب و  نادرمدار و  هب  هک  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 

تسا .  نیا  دیدحلا  یبا  نبا  ترابع  درب  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  همه  سار  رد 
هیلع ضرع  دـق  يذـلا  ع )   ) یلع نبا  نیـسحلا  هللادـبع  وبا  وه  فویـسلا  لالـض  تحت  توملا  هتیمحلا و  سانلا  ملع  يذـلا  ءابالا  لها  دـیس 
ماقم رد  ار  تقبس  يوگ  هک  وا  ناشنمدازآ  نادرمدار و  همه  رورس  ءابا و  لها  سیئر  اقآ و  دیس و  ینعی  لذلا .  نم  فناف  هباحصا  نامالا و 

ار تداهـش  گرم و  هک  وا  تخومآ  ناـیناهج  ماـمتب  تزعو  تفارـش  تریغ و  تیمح و  سرد  هک  وا  هدوـبر و  ناـیملاع  همه  زا  یلا  تمه 
دشن رـضاح  تفریذپن و  دنداد  ناما  داهنـشیپ  شنارای  باحـصا و  وا و  هب  هک  وا  تسناد  تبکن  تلذ و  ار  ناراکمتـس  اب  یگدنز  تداعس و 

تسا .  یضترم  یلع  ترضح  دنزرف  رارک  ردیح  هچب  ریش  نیسحلا  هللادبع  یبا  ترضح  انامه  راوگرزب  ياقآ  نآ  دورب  تلذ  راب  ریز 
زگره نم  هک  درک  مالعا  نایناهج  مامت  هب  داد و  رد  ادـن  اروشاع  زور  البرک  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مـالک  نیع  دـعب  هب  نیا  زا 
نیبزک ردق  یعدلا  نب  یعدلا  نا  الا  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  نایب  دروآ  یم  دوخ  ترابع  نمـض  ار  ترـضح  هلمج  نیا  موش  یمن  لیلذ 

هتیبا سوفن  هتیمح و  فونا  ترهط و  تباط و  روجح  نونموملا و  هلوسر و  انل و  کلاذ  هللا  یب  اـی  هتلذـلاانم  تاـهیه  هتلـسلا  هتلذـلا و  نیتنثا 
فوهل .  باتک  زا  مارکلا .  عراصم  یلع  مائللا  هتعاط  رثوت  نا  نم 

ارم هداد و  ناما  داهنـشیپ  نم  هب  دایز  نب  هللادیبع  هدازانز  رـسپ  هدازانز  هیامورف  سکان  دیـشاب  هاگآ  همه  نایناهج  مامت  دـینادب و  ملاع  مدرم 
یمن لیلذ  زگره  نم  یلو  موش  میلـست  ای  مهدـب و  نتـشکب  نت  ای  میاـمن  باـختنا  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  هتخاـس  ریخم  رما  ود  نیب 

دنا هدومن  تیبرت  هداد و  شرورپ  ارم  هک  هکیئاهنماد  هن  دـننامیا و  لـها  هک  اـهنآ  هن  وا و  لوسر  هن  اـم و  تلذـب  تسا  یـضار  ادـخ  هن  موش 
لیلذ تزع  فرـش و  نادـناخ  دـنک  راـیتخا  ار  تلذ  وا  هدرورپ  تسد  هک  دراد  باـنتجا  ءاـبا و  هدرک  تیبرت  هدرورپ و  ارم  هک  یکاـپ  نماد 

دش .  دنهاوخن 
هتلذلاانم  تاهیه  مهدب  تلذب  نت  مرضاح  اجک  ما  هتفای  شرورپ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  رهطا  يارهز  همطاف  نماد  رد  هک  نم 

نیملسم مومع  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  یـسرد  نیا  دنریذپن  ار  تسپ  مدرم  تعاطاو  دنهدیمن  يراوخب  نت  هاوخ  يدازآ  مدرم 
دوش .  هناگیب  میلست  لیلذ و  زگره  دیابن  ناملسم  هک  دهدیم  یمالسا  للم  مامت  و 

ماما ترضح  يربهرب  تمه  اب  رویغ و  نایعیش  زکرم  ناریا  رد  یمالسا  يروهمج  ماظن  رد  ام  رصع  رد  هللادمحب  هتلذلاانم  تاهیه  سرد  نیا 
تلذ و راب  ریز  زا  ار  دوخ  فرـش  رهظم  رهد و  هغبان  نآ  زا  تیعبت  هب  ناریا  نامیا  اـب  تلم  دـیدرگ و  یلمع  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  ینیمخ 

هتـسویپ تسیاب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  سرد  نیا  دندیدرگ  زوریپ  دـنداد و  تاجن  دوخ  مایق  تضهن و  اب  ناگناگیب  رامثتـسا  رامعتـسا و 
یگدازآ سرد  نیا  دنیامن  يوریپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سرد  زا  دنریگب و  نایناریا  زا  قشمرـس  ناهج  ناناملـسم  رگا  دشاب  نیعلا  بصن 
یمالـسا للم  مامتب  ار  نآ  هب  لمع  قیفوت  دـنوادخ  تسا .  تدایـس  سرد  تسا  تزع  سرد  تسا  تفارـش  سرد  تسا  تیرح  سرد  تسا 
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ار مالسا  هک  تسا  نیسح  ماما  دنادرگ  نایناهج  ياقآ  زارفارس و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیلاع  میلاعت  هیاس  رد  ار  نیملسم  دیامرف و  تیانع 
ترـضح یکی  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  رگید  دنبلد  دنزرف  ود  تخومآ .  فرـش  تزع و  سرد  نایناهج  مامت  هب  درک و  هدنز 

دنرهطا .  يارهز  تمصع  نماد  هتفای  تیبرت  ود  ره  هک  دنشاب  یم  مالسلاامهیلع  موثلک  ما  يرگید  يربک و  بنیز 
مایق تضهن و  رد  دـندوب و  البرک  ات  هنیدـم  زا   ( ع  ) نیـسح ماما  ناشراوگرزب  ردارب  اـب  رفـسمه  ود  ره  کـلم  هکلم  نارتخد  رفن  ود  ره  نیا 
نید يایحا  هک  ردارب  دصقم  هدنهد  همادا  هتفرگ  ار  نادیهش  رالاس  تلاسر  هلابند  ترضح  نآ  تداهش  زا  دعب  دنتشاد و  تکرش  شترضح 

رهگالاو رهاوخ  ود  نیا  ياه  هبطخ  دندش  راپـسهر  ماش  هفوکب و  نوچ  دندومن و  بیقعت  هتـسویپ  ترـضحنآ  فده  زا  دوب  مالـسا  ياقبا  و 
زکرم دیلپ و  دیزی  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  البرک  نامرهق  هبطخ  اصوصخم  دنازرل  ار  دیزی  دایز و  نبا  خاک  متا  بمب  دننام 

 ( س  ) ارهز همطاف  عاجش  دیشر و  تخد  يربک  بنیز  وا  تموکح  زکرم  دیلپ و  دیزی  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  وا  تموکح 
تسیا . )  هلقتسم  هلاسر  مالسلااهیلع  بنیط  ترضح  تمظع  هب  تبسن  ار  فلوم   . ) تخاس لزلزتم  ار  دبا  لزا و  نوعلم  دیزی  رابرد 

کیعـس و عساو  كدیک  دکف  دومرف  نینچ  هتخاس  بطاخم  ار  دیزی  شا  هبطخ  نایاپ  رد  داد و  نخـس  داد  شا  هدـنبوک  هبطخ  نآ  رد  بنیز 
کمایا دنف و  الا  کیار  له  اهراع و  کنع  ضحرت  اندما و ال  كردت  انیح و ال  تیمت و  انرکذ و ال  وحمت  کنا ال  هللاوف  كدـهج  بصان 

هرفغملا و هداعـسلاب و  انلوال  متخ  يذـلا  نیملاعلا  بر  دـمحلاف هللا  نیملاظلا  یلع  هللا  هتنعل  الا  دانملا  دانی  موی  ددـب  الا  کـعمج  ددـع و  ـالا 
هللا و انبسح  دود و  میحر و  هنا  هتفالخلا  انیلع  نسحی  دیزملا و  مهل  بجوی  باوثلا و  مهل  لمکی  نا  هللا  لئسن  هتمحرلا و  هداهـشلاب و  انرخال 

لیکولا  مغن 
مان یناوت  یمن  وت  هک  دنگوس  ادخب  اما  نک  ششوک  یعـس و  یناوت  یم  هچنآ  نز و  راک  هب  ار  دوخ  بیرف  رکم و  یناوت  یم  هچنآ  دیزی  يا 

ام . ) ماود  ملاع  هدیرج  رب  تسا  تبث   ) يربب نیب  زا  ار  ام 
یسرب تسا  نآرق  رون  وحم  هک  تلد  يوزرآ  هب  هلیسو  نیدب  ینادرگ  شوماخ  تسادخ  یلجت  هک  ار  ام  یحو  قارـشا  یناوت  یمن  وت  ادیزی 
نامدود تسا و  فیعـض  رایـسب  وت  هشیدنا  يار و  هک  شاب  هاگآ  ادیزی  یئامن  كاپ  دوخ  نماد  زا  ار  راع  گنن و  نیا  یناوت  یمن  وت  ادـیزی 

داب .  ناراکمتس  رب  دبا  لزا و  تنعل  هک  دهد  رد  ادن  یهلا  يدانم  هک  يزور  دوش  یم  هدنکارپ  وت  عمج  ددرگیم و  يرپس  يدوزب  تیگدنز 
دومرف متخ  تمحر  تداهش و  هب  ارنآ  نایاپ  داد و  رارق  ترفغم  تداعـس و  هب  ار  ام  راک  يادتبا  هک  ار  نایناهج  راگدرورپ  شیاتـس  دمح و 

رجا دیامرف و  لیمکت  ام  نادیهش  رب  ار  شیوخ  تمحر  باوث و  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  میئامن و  یم  تلئسم  تیهولا  عقص  زا  ام 
تـسا یفاک  ادخ  ار  ام  تسنابرهم و  قلطم و  میحر  وا  هک  دـهد  رارق  وکین  نسح و  ار  ام  ینیـشناج  تفالخ و  دزاس و  نوزفا  ار  نانآ  دزم  و 

تسا .  یلیکو  وکین  وا  هک 
یمظع يوناب  نیا  دنراد  روضح  يرگید  ياهتیصخش  يروشک و  يرکشل و  هک  یـسلجم  رد  دیزی  سلجم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز 

هباطخ اسآ  زجعم  قطنم  اب  لاحنیا  اب  تسا  هتسب  نامسیرب  شیوزاب  هکیلاح  رد  تسا  ریسا  هکیلاح  رد  تئرج  لامک  اب  تماهـش و  تیاهن  رد 
یطئارش رد  ارم  راگزور  عضو  هچرگا  ءاقلط  دنزرف  يا  دومرف  داد  رارق  خیبوت  دروم  ار  وا  درک و  اوسر  ار  وا  لطاب و  ار  دیلپ  دیزی  رحس  شا 
یگرزب تیانج  وت  منادـیم  ناوارف  خـیبوت  رایـسب و  شنزرـس  دروم  مرمـش و  یم  کـچوک  ار  وت  نم  اـما  میوگب  نخـس  وت  اـب  هک  هداد  رارق 

يداد .  رارق  تنعل  دروم  تمایق  ات  ار  دوخ  يدز و  دوخ  نماد  رب  يدبا  یگنن  يدش و  بکترم 
زا ار  همه  اـسآ  هزجعم  ناـسل  نیا  تعاجـش  نیا  تماهـش  نیا  تسا  ارهز  همطاـف  شراوگرزب  رداـم  بتکم  هدـش  تیبرت  يربک  بنیز  يرآ 

رکبوبا اب  جاجتحا  ماقم  رد  هک  دوبن  ارهز  همطاف  ترـضح  رگم  دـشاب  نینچ  دـیاب  تسا و  رهطا  يارهز  شردام  رهظم  وا  هدرب  ثرا  شردام 
ندمآ دوجوب  يرتخد  نینچ  يردام  نانچنآ  زا  سپ  درک  اوسر  ار  وا  ارهز  همطاف  هدنبوک  قطنم  داد و  رارق  خیبوت  دروم  ار  وا  بصاغ  هفیلخ 

البرک و دیهش  نیسح  ماما  یبتجم و  نسح  ماما  شتمصع  نماد  رد  هک  تساهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  يرآ  تسین  بجعت  ياج 
ترـصن و ار  ادخ  نید  يوحن  هب  کی  ره  دنا و  هدیکم  يردام  نانچ  ناتـسپ  زا  ریـش  دـنا و  هتفای  شرورپ  تیبرت و  موثلک  ما  يربک و  بنیز 
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دش هراشا  اقباس  هچنانچ  دنا  هدومن  يرای 
نابهگن ار  نید  دش  حلص  زا  نسح  )

 ( نآ رب  داد  قنور  گنج  زا  نیسح 
ياقبو ظفح  نآرق و  مالسا و  هب  ار  دوخ  تمدخ  دوخ  هبونب  کی  ره  موثلک  ماو  بنیز  ترضح  ارهز  همطاف  ترـضح  رتخد  ود  روط  نیمه 

رثوک یهلا و  ضیف  همـشچرس  هک  تسا  وا  هچ  هتفرگ  تاشن  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  هدـش  ماجنا  تامدـخ  نیا  مامت  دـندومن و  ادـخ  نید 
نزخم هک  تسوا  تسا و  لئاضف  تالامک و  لک  عبنم  تمکح و  ملع و  نزخم  هک  تسوا  تسا و  یهانتمان  ریثک  ریخ  قادـصم  يدـمحم و 

اهلعب و اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولـص  تسا  یهولا  رارـسا  صاخ  مرح  مرحم  هک  تسوا  لئاضف و  تالامک و  لک  عبنم  تمکح و  ملع و 
ادمرس .  ادبا و  الزا و  اهینب 

میامن .  رکذ  ار  لیذ  رابر  رد  راعشا  مدید  بسانم  ماقم  نیا  رد 
راگدنوادخ صاخ  مرح  يا 

راد هدرپ  ارت  دنوادخ  تسد 
یئوت ارهز  هرهز  نیبج  رهم 

یئوت ایرث  هام و  ینشور 
يرترب ناهج  ناوسن  همه  زا 

رگید وت  رگید و  ناگمه  نآ 
مانالا ریخ  هعضب  با و  ما 

مایق حلص و  ربهر  ود  ردام 
برع ریما  بوبحم  رسمه 

ببس ار  ناهن  ادیپ و  تقلخ 
ارت يربک  تمصع  ادخ  هدناوخ 

ارت اهیبا  ما  یبن  هتفگ 
دنملاع رس  جات  تبا  نبا و 

دنمدآ ینب  تاداس  وت  لسن 
یتساهنز فرشا  وت  ردام 
یتساربک بنیز  وت  رتخد 

وت ناماد  هشیر  ایح  تسیچ 
وت نامرف  هدنب  بدا  تسیک 
هانگ ره  زا  تنماد  دوب  كاپ 

هاوگ نآرق  ریهطت ز  هیآ 
راگزور هغبان  هملاع و 

راگدرک هدباع  هفراع و 
تفگش رد  یلع  وت  ملع  هدنام ز 

تفرگ ملاع  همه  شلامک  هکنآ 
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راسمرش تبدا  زا  بدا  مرش و 
راوشوگ درخ  لقع و  ار  وت  شوگ 

ناهج مظن  هتشر  وت  هتشر 
ناهن زار  نزخم  وت  هنیس 

تست تاجانم  تقو  تشوخ  تقو 
تست تاقالم  ربمیپ ز  داش 

وت ناماس  هب  هار  دربن  سک 
وت نادزی  رهوش و  ردپ و  زج 

هاگ هاگ  بدا  ضرع  یپ  مه ز 
هار هناخ  نآ  رد  لیئربج  هتفای 

افو رهم و  نشلگ  وت  هناخ 
افص قدص و  بتکم  وت  بتکم 

یبتکم نینچ  هب  رگ  بجع  تسین 
 ( ع  ) یبنیز نوچ  هتخومآ  تیبرت 

مهدزاود قارشا 

لوا تمسق 

هنیدم دجسم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ءارغ  هبطخ  مهدزاود :  قارشا 
اهغلب كدـف و  مالـسلااهیلع  همطاف  عنم  یلع  رکبوبا  عمجا  اـمل  هنا  مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  هدانـساب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هللادـبع  يور 
لوسر هتیشم  اهتیشم  مرخت  ام  اهلویذاطت  اهموق  ءاسن  اهتدفح و  نم  هتمل  یف  تلبقا  اهبابلجب و  تلمتـشا  اهـسار و  یلع  اهرامخ  تثال  کلاذ 

مث تسلجف  ءالم ه  اهنود  تطینف  مه  ریغ  راـصنالاو و  نیرجاـهملا  نم  دـشح  یف  وه  رکب و  یبا  یلع  تلخد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
مهتروف .  تاده  موقلا و  جیشن  نکس  اذا  یتح  هتینه  تلهما  مث  سلجملا  جتراف  ءاکبلاب  اهل  موقلا  شهجا  هتنا  تنا 

تلاقف اهمالک  یف  تداع  اوکسما  املف  مهئاکب  یف  موقلا  داعف  ص . )   ) اهیبا هللا  لوسر  یلع  هولصلا  هیلع و  ءانثلا  هللادمحب و  مالکلا  تحتتفا 
 . اهالا ننم و  مامت  اهادسا و  الآ  غوبس  اهادتبا و  معن  مومع  نم  مدق  امب  ءانثلا  مهلا و  ام  یلع  رکشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هللادمحلا  مالسلااهیلع 

یلا دمحتـسا  اهلاصت و  رکـشلاب ال  اهتدازتس  مهبدن ال  اهدـبا و  كاردالا  نع  توافت  اهدـما و  ءازجلا  نع  یئان  اهددـع و  ءاصحالا  نع  مج 
اهلاثما .  یلا  بدنلاب  ینث  اهلا و  زجاب  قیالخلا 

 . اهلوقعم رکفلا  یف  رانا  اهل و  اهلوصوم و  بولقلا  نمـض  اهلیوات و  صالخالا  لعج  هتملک  هل  کیرـش  هدـحو ال  هللا  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  و 
اهلثتما هتلثما  ءاذتحا  الب  اهاشنا  اهلبق و  ناک  یـش  نم  ءایـشالا ال  عدتبا  هتیفیک .  ماهولا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیئور و  راصبالا  نم  عنتملا 
اراهظا هتعاط و  یلع  اهیبنت  هتمکحل و  اتیبثت  الا  اهریوصت  یف  هل  هدـئاف  اهنیوکت و ال  الا  هنم  هتجاح  ریغ  نم  هتیـشمب  اـهارذ  هتردـقب و  اـهنوک 

یلا هنم  هتشایح  هتمقن و  نع  هدابعل  هدایذ  هیـصعم  یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل  ازازعا  هتیربل و  ادبعت  هتردقل و 
هتنج . 

همطاف یفرـصتم  کـلم  كدـف  عنم  رب  رکبوبا  نوچ  هک  هدومن  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  دوخ  دانـساب  مالـسلاامهیلع  نسح  نب  هللادـبع 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  شردپ  هک  یکلم  زا  ار  ترضحنآ  تسد  هک  داد  روتسد  تفرگ و  میمصت  مزع و  مالـسلااهیلع 
دنیامن .  هاتوک  تسا  هدیشخب  س )   ) رهطا يارهز  همطاف  شرتخدب  ملس 

ار رکبوبا  هفاحقوبا  رسپ  یـسایس  ضرغ  وا  دیـسر و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  كرابم  عمـس  هب  ربخ  نیا 
هدوـمن و بـصغ  ار  تفـالخ  یـسرک  هـک  رکبوـبا  ندرک  موـکحم  يارب  دوـخ و  دوـخ  قـح  ناـقحا  يارب  ملاـع  یب  یب  نآ  اذـل  تسنادـیم 

ینوناق یعرـش و  هفیظو  تقو  تموکح  لاطبا  يارب  اصوصخم  درادـن ،  تفالخ  تقاـیل  یگتـسیاش و  تسا و  نوناـق  فـالخ  رب  شتموکح 
دنکفا رس  رب  ار  شیوخ  شوپرس  هعنقم و  شترضح  تسخن  اذل  دیآ  رب  رکبوبا  اب  جاجتحا  ماقم  رد  امـسر  دوخ  هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ 

هک یلاح  رد  شنادـنواشیوخ  ماوقا و  ناوناب  زا  یهورگ  اب  امعتجم  هدـیچیپ و  تعیرـش  روتـسد  قبط  تمـصع  تفع و  رداـچ  رد  ار  دوخ  و 
نتفر هار  انیع  وا  یشم  یئوگ  هک  تفریم  هار  هنیکس  راقو و  اب  نانچ  داتفا و  هارب  دجسم  بناجب  دندوب  ترـضحنآ  تمدخ  رد  ناراذگتمدخ 

دجـسم رد  رکبوبا  عقوم  نیا  رد  دش  دجـسم  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  هکنیا  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترـضح  شردپ 
دندوب .  هدش  عمج  شدرگ  رب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  دوب و  هتسشن 

دجسم رد  يا  هدرپ  گنرد  یب  اصوصخم  دجسم  رد  راضح  نامرحمان و  هاگدید  زا  مالـسلاامهیلع  همطاف  ترـضح  ندنام  رود  يارب  هاگنآ 
دنتفرگ .  رارق  هتخیوآ  هدرپ  نآ  سپ  رد  همه  شهارمه  نانز  اب  همطاف  ترضح  دش و  هتخیوآ 

دـیزرل و دجـسم  هلان  نیا  رثا  رب  درک  دـنلب  كاـنزوس  شارخلد و  يا  هلاـن  هب  ار  دوخ  يادـص  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ادـتبا  رد 
دیئارگ توکس  هب  اه  همهمه  اهدایرف و  تفرگ و  دوخب  شمارآ  لاح  سلجم  ات  دومن  توکـس  یتخل  سپـس  دنداتفا  هیرگب  همه  نیرـضاح 

زاغآ شراوگرزب  ردپ  هللا  لوسر  ترـضح  رب  دورد  لاعتم و  دنوادخ  شیاتـس  دمح و  اب  ار  دوخ  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 
دوبن يریگولج  لباق  درم  نز و  نویـش  دایرف و  هکیروطب   ) دیـسر دوخ  جوا  هب  اه  هرعن  اه و  هجـض  اه و  هلان  جاوما  اه و  هلان  رگید  راب  دومن 

هنیس رد  اهسفن  داد  توکـس  هب  رما  دوخ  هقلطم  تیالو  اب  دنریگ  یمن  مارآ  هلان  هیرگ و  زا  مدرم  دید  هک  ص )   ) ءایبنالا متاخ  یمارگ  رتخد 
دوخ ماظن  زجعم  مالک  ینارنخـس و  هب  هنوگ  نیدـب  ص )   ) ربمغیپ رهگـالاو  رتخد  هاـگنآ  تفرگ  رارق  مدرم  رد  شمارآ  لاـح  دـش و  سبح 

داد .  همادا 
تشاد ینازرا  دومرف و  ماعنا  امب  هچنآ  لابق  رد  ار  لاعتم  يادخ  خلا .  مهلا  ام  یلع  رکـشلا  هل  معنا و  ام  یلع  هللادمحلا  مالـسلااهیلع :  تلاقف 

ءاصحا و هطیح  زا  هک  وا  ناوارف  يایاطع  یهانتمان و  ياهتمعن  ربارب  رد  دـنچ  ره  میامنیم  ار  وا  رکـش  دـمح و  انث و  مرکاـش و  راذگـساپس و 
هب وا  يانث  رکـش و  زا  دوخ  زجعب  فارتعا  هکنیا  زج   ) دیا ردـب  شرکـش  دـمح و  هدـهع  زا  هک  تسین  سکچیه  ناوت  رد  تسا  نوریب  رامش 

( دیامن
تسا نوزفا  ددع  ایادخ ز  راب  تتمعن 

راذگ رکش  دنکن  زگره  وت  ماعنا  رکش 
ار ام  تخومآ و  امب  یئوگ  ساپـس  يراذگ و  رکـش  سرد  دوخ  تاماهلا  اب  هک  ار  یلامکلا  لک  تاذ  شیاتـس  ساپـس و  تیاهن و  یب  رکش 

دومرف .  دوخ  يانث  دمحب و  فضوم 
ءاذا رد  ءانث  دمح و  اریز  درادن  شیاتس  وانث  قاقحتسا  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  سب و  تسا و  ءانث  دمح و  راوازـس  هک  تساتکی  يادخ  نآ  )

 . ( تسا تمعن  ربارب  رد  رکش  تسا و  صقن  مدع  لامک و 
تسا و يربم  هزنم و  بیع  صقن و  هنوگره  زا  هک  تسا  ادخ  نآ  تسا و  تالامک  عیمج  عمجتـسم  هلاصالاب  تاذلاب و  هک  تسادـخ  نآ  و 

یب تاذ  يارب  یلقع  ناهرب  هب  رکش  ساپس و  ءانث و  دمح و  صاصتخا  سپ  تسا  تمعن  ره  هدنشخب  تمعن و  ره  بحاص  هک  تسادخ  نآ 
 . ( تسا ناهرب  هب  یکتم  هیشرع  هبطخ  نیا  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  مالک  تسا و  ققحم  ملسم و  تباث و  یهولا  ياتمه 

یمتخ ترضح  رتخد  هتمظع .  تلج  تیدحا  تاذ  یگناگی  هب  رارقا  ماقم  رد  زین  یهولا  تاذب  تبسن  دوخ  رکـش  دمح و  بیقعت  رد  هاگنآ 
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دیامرف :  یم  نینچ  تبترم 
دیحوت رد  صالخا  اب  ار  هملک  نیا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  یئادخ و  هک  مهدیم  یهاوگ  خلا  هل  کیرـش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  و 

تاذ تفرعم  دیحوت و  سرد  هتفای  میلعت  نآرق و  بتکم  هدـش  تیبرت  هک  متاخ  ربمغیپ  رهگالاو  رتخد  يرآ   ) میامن یم  يراج  دوخ  نابز  رب 
رد مهنآ  شا  هبطخ  رد  دـهاوخیم  هل ،  کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  هکنیاـب ال  نداد  یهاوگ  اـب  تسا  یحو  یتوهـال  هاگـشناد  رد  تیدـحا 

هجاـحمب رکبوـبا  اـب  هک  تسیا  هبترم  نیلوا  هدروآ و  فیرـشت  جاـجتحا  يارب  هکنیا  نیع  رد  دـنراد  روـضح  يرایـسب  تیعمج  هـک  دجـسم 
یهولا تاذ  هک  دننادب  ات  دیامرف  هدایپ  دیحوت  هللا و  هفرعم  روحم  ار  نآرق  هیلاع  میلاعت  دزومایب و  دـیحوت  سرد  راضح  مومع  هب  هتـساوخرب 

ماقم رد  درادـن  کیرـش  تیهولا  ماقم  رد  عقاولا  یف  هک  تسوا  هچ  تسا  لاحم  وا  يارب  یناث  ضرف  تسین و  رادرب  یناـث  هک  تسا  یتقیقح 
رد دیحوت  ماقم  رد  درادن  کیرـش  دوجو  رد  درادن  کیرـش  دـیحوت  ماقم  رد  درادـن  کیرـش  تیدمـص  ماقم  رد  درادـن  کیرـش  تیدـحا 
هللا يوس  دوبعم  هلا و ال  ـالف  درادـن  کیرـش  مه  تیدوبعم  رد  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح و  نینچ  نوچ  درادـن و  کیرـش  دوجو  تـالامک 

دیحوت باتک  رد  دیحوت  ماسقا  حیضوت  حیشت و  تسا و  يوطنم  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترـضح  رابر  رد  مالک  رد  راتفگ  نیا  مامت  هصالخ 
يراب تسا  جردنم  هدیـسر  عبطب  هللادمحب  هتـشاگن و  نافرع  ناهرب و  نآرق و  رظن  زا  دیحوت  هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  ارنآ  فلوم  هک  ینابر 

یف رانا  اهلوصوم و  بولقلا  نمض  دومرف و  هک  مالسلا  هولـصلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  توکلم  کلم و  هکلم  ماظن  زجعم  مالک  رـس  مورب 
خلا .  هتیفیک  ماهوالا  نم  هتفص و  نسلالا  نم  هتیور و  راصبالا  نم  عنتملا  اهلوقعم .  رکفلا 

نآ راثآ  هکنانچ  هدوب  قلطم  لامک  لاصو  قاتـشم  همه  هچ  تسا  تاقولخم  هفاک  داهن  بولق و  رد  هرطفلاب  دـیحوت  رد  صالخا  لوصحم  و 
تسا .  هدش  نکفا  وترپ  لوقع  راکفا و  رد 
تسین هک  تسین  يرس  چیه  رد  قشع  شروش  )

 ( تسین هک  تسین  يرظن  بیز  وت  يور  رظنم 
 . تسین یسک  ادخ  زج  نآ  قادصم  قلطم و  لامک  مهنآ  تسا  لامک  بلاط  هرطفلاب  اریز  تسادخ  قاتشم  هرطفلاب  ناسنا  هک  تسین  یکش  )

(
ار شندید  يارای  ناگدید  هک  مراذگـساپس  ار  یئادخ  هتیفیک .  ماهوالا  نم  هتفـص و  نسلالا  نم  هتیئور و  راصبالا  نم  غتمملا  دومرف  هاگنآ 

دنرادن . 
یمن تسا )  ینابر  هولج  هکنیا  اب  ار  دوخ  درجم  حور  ناج و   ) ام هچ  تسین  رسیم  رـس  مشچ  یـسح و  هدیدب  ادخ  تیور  هک  تسین  ههبـش  )

درجتلا فرص  فرص و  درجم  هک  یئادخ  ناوت  یم  هنوگچ  سپ  میئامن  تیور  یسح  هدیدب  میناوت 
عنتمم . )  لاحم و  تسا  يرما  نیا  مئیامن  تیور  تسا 

باتفآ نوبز  یسح  هدید  )
 ( بایب يوج و  یئنابر  هدید 

هکنیا اما  هیآ 143 و  فارعا  هروس  ینارت )  نل  دمآ ( باوج  کیلا  رظنا  ینرا  بر  تفگ  دوخ  موق  نابز  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  )
يداوف یبلق و  تیور  مالـسلا  هیلع  یلع  دوصقم  هرا )  مل  ابر  دـبعا  مل  انا   ) دومرف هیحتلا  ءانثلا و  فالآ  هیلع  هیولع  هقلطم  هیلک  تیالو  ماـقم 

 ( نامیالا قیاقحب  بولقلا  هتار  نکل  نایعالا و  هدهاشمب  نویعلا  هرت  مل   ) دیامرفیم شترضح  دوخ  هکنانچ  يرصب  تیور  هن  تسا 
 ( یسربط جاجتحا  )

ینیب ناج  هک  نک  زاب  لد  مشچ 
ینیب نآ  تسا  یندیدان  هچنآ 

يرآ ور  قشع  میلقاب  رگ 
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ینیب ناتسلگ  قافآ  همه 
یفاکشب هک  ار  هرذ  ره  لد 
ینیب نایم  رد  شیباتفآ 

یهد قشع  هب  رگا  يراد  هچ  ره 
ینیب نایز  يوج  رگ  مرفاک 

قشع شتآ  هب  رگا  يزادگ  ناج 
ینیب ناج  يایمیک  ار  قشع 
يرذگ رد  تاهج  قیضم  زا 

ینیب ناکم  کلم ال  تعسو 
يونش نآ  تشوگ  هدینشن  هچنآ 

ینیب نآ  تمشچ  هدیدان  هچنآ  و 
یکی هک  تدناسر  یئاج  هب  ات 

ینیب نایناهج  ناهج و  زا 
ناج لد و  زا  زرو  قشع  یکی  اب 

ینیب نایع  نیقیلا  نیعب  ات 
وا زج  تسین  چیه  تسه و  یکی  هک 

( وه الا  هلا  هدحو ال  )
زا اهنابز  هک  ییادـخ  مرکاـش  مراذگـساپس و  مسانـش و  یم  یگناـگیب  ار  یئادـخ  نم  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  هدومرف  زین  و 

تفرعم و دـناوت  یمن  سکچیه  و   ) دـنناریح هدـنام و  ورف  وا  تیفیک  كرد  زا  قیالخ  عیمج  لوقع  ماهوا و  نزجاع و  رـصاق و  وا  فیـصوت 
 . ( دیامن لصاح  وا  تافص  تاذ و  هنکب  یئاسانش 

فرتعم و کتفرعم )  قح  كانفرع  ام   ) همغن هب  هدومن و  زجع  راهظا  نآ  يالعا  هورذـب  لوصو  زا  لک  لقع  ریاط  هک  تسا  یماقم  نیا  هچ  )
تسا .  هدمآ  منرتم 

شیهلا رب  قفتم  ناهج  )
 ( شتیهام هنک  رد  دنام  درخ 

تفاین شلالج  ياروام  رشب  )
تفاین شلامج  ياهتنم  رصب 

مهو تسد  دسر  شتاذ  جوا  رب  هن 
 ( مهف تسد  دسر  شفصو  لیذ  رد  هن 

دسر شتاذ  هنک  رد  كاردا  هن 
دسر شتافص  روغ  هب  ترکف  هن 

دیسر نابحس  هب  تحاصف  رد  ناوت 
دیسر ناحبس  نوچیب  هنک  رد  هن 

نودب ینعی  دیرفآ  یش )  نم  ال   ) ار تادوجوم  ءایشا و  هکیئادخ  خلا  یش  نم  ءایشالا ال  عدتبا  اهیلع :  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  دومرف 
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دنیوگ .  یعادبا  داجیا  ارنآ  حالطصا  ناسل  رد  هک  هدم  هدام و 
اما تاـنوکم .  موـس  تاـشنم  مود  تاعدـبم  لوا  وـحن  نیدـب  تسا .  مسق  هس  رب  یلک  میـسقت  ثیح  زا  یهلا  لاـعفا  تفرعم  باـبرا  رظن  رد 

تانوکم اما  هدملا  نود  هدامب  دنقوبـسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع  تآشنم  اما  و  دنـشاب .  یمن  هدم  هدامب و  قوبـسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع  تاعدبم 
هیمکح و ینابم  رب  مامت  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ماظن  زجعم  مالک  دافم  دنشاب  یم  ود  ره  هدم  هدامب و  قوبـسم  هک  اهنآ  زا  دنترابع 
داجیا و هصرعب  مدـع  متک  زا  ار  شنیرفآ  تقلخ و  ماـظن  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  راوتـسا  هیناـهرب  هیفـسلف و  دـعاوق  هیناـفرع و 

تردق دومرف و  یعادبا  داجیا  هدام  نودب  یـش )  نم  ال   ) یلبق هقباس  نودـب  یئانع  ملع  نامهب  دروآ و  رد  یتسه  هب  یتسین  زا  هداس  ترابعب 
ناهج و داجیاب  هکنآ  یب  دیدرگ  یهلا  عنص  ماظن  رد  تادوجوم  هبطاق  ءایشا و  نیوکت  داجیا و  بجوم  هیهلا  تیـشم  هینـس و  هدارا  هقلطم و 

قح ضرغ  هکلب  دـشاب  قلطم  ینغ  نآ  روظنم  يا  هدـئاف  اهنآ  يدنبـشقن  يرگتروص و  رد  ای  دـشاب و  هتـشااد  يزاین  تجاـح و  نآ  شنیرفآ 
دزاس .  راکشآ  ار  دوخ  تیضایف  دشخب و  ققحت  ار  شتمکح  تساوخ  هک  دوب  نیا  شنیرفآ  زا  یلعا  ءدبم  یلاعت و 

منک يدوس  ات  قلخ  مدرکن  نم 
منک يدوج  ناگدنب  رب  ات  هکلب 

تیدوبعب تقلخ  رس  تمکح و  رد  نآرق   . ) دنادرگ نومنهر  شیوخ  تیدوبع  تعاطا و  هب  تفرعمب و  اردوخ  قلخ  تساوخ  لاعتم  يادخ 
تنک هدمآ  یسدق  فیرـش  ثید  رد  تایراذلا و  هروس  هیآ 56  نودـبعیل  الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  یلاعت و  هلوقل  هدومرف  حیرـصت  قلخ 

فرعا  یکل  قلخلا  تقلخف  فرعا  نا  تببحاف  ایفخم  ازنک 
یماجلا  فراعلل 

دوب ناشن  یب  یتسه  هک  تولخ  نآ  رد 
دوب ناهن  ملاع  یتسین  جنکب 

رود یئود  دیق  زا  دوب  يدوجو 
رود یئوت  یئام و  يوگتفگ  ز 

رهاظم دیق  زا  قلطم  يدوجو 
رهاظ شیوخ  رب  نتشیوخ  رونب 
بیغ هلجح  رد  يدهاش  ارالد 

بیع تمهت  زا  شنماد  اربم 
هنایم رد  شیور  هنیئآ  اب  هن 

هناش تسد  هدیشک  ار  شفلز  هن 
يرات هتسسگن  شا  هرط  زا  ابص 
يرابغ همرس  زا  شمشچ  هدیدن 

لبنس هیاسمه  شلگ  اب  هتشگ  هن 
لگ هیاریپ  شا  هزبس  هتسب  هن 

یلاخ یطخ و  ره  هداس ز  شخر 
 ( یلایخ وز  یمشچ  چیه  هدیدن 

تخاس یم  شیوخ  اب  يربلد  ياون 
تخاب یم  شیوخ  اب  یقشاع  رامق 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1050 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یئور  بوخ  مکح  هک  اجنآ  یلو ز 
تسا یئوخدنت  رد  ور  هدرپ  ز 
درادن يروستم  بات  ور  يرپ 

درآ رب  رس  نزور  رد ز  يدنب  وچ 
تساضاقت شنیا  نسح  تسه  اج  ره  وچ 
تساخ لزا  نسح  زا  شبنج  نیتسخن 

سدقت میلقا  همیخ ز  دز  نورب 
سفنا قافآ و  رد  درک  یلجت 
یئور دومنب  ناک  هنیئآ  ره  ز 

یئوگتفگ يو  زا  تساخ  اج  ره  هب 
تفات کلم  کلم و  رب  هعمل  کی  نآ  زا 

تفای کلف  نوچ  ار  دوخ  هتشگ  رس  کلم 
نایوگ حوبس  نایحوبس  همه 

نایوج حوبس  يدوخ  یب  زا  دندش 
کلف کلف  رحب  نیا  ناصاوغ  ز 
کلملا يذ  ناحبس  لغلغ  دیآ  رب 

داتفا لگ  رب  یغورف  هعمل  نآ  زا 
داتفا لبلب  ناحب  يروش  لگ  ز 

تخورفارب شتآ  نآ  عمش ز  دوخ  خر 
تخوس ار  هناورپ  دص  هناشاک  ره  هب 

تسوا یگ  هدرپ  ینیب  هک  هدرپ  ره  هب 
تسوا یگدرب  لد  ره  نابنج  اضق 
تسوجلد نابوخ  قشاع  ناکک  یلد 

تسوا قشاع  هنرگ  دناد و  رگا 
ارآ هنیئآ  مه  هنیئآ  یئوت 
اراکشآ مه  هدیشوپ و  یئوت 

تسوا مه  هنیئآ  يرگنب  وکین  وچ 
تسوا مه  هنیجنگ  مه  جنگ  اهنت  هن 

درادن ینایاپ  هصق  نیاک  شمخ 
درادن یناد  ینابز  ینابز و 

میچیپ قشع  ردنا  هک  رتهب  نامه 
میچیه .  میچیه  وگتفگ  نیا  یب  هک 

هتنج .  یلا  هنم  هتشایح  هتمقن و  نع  هدابعل  هدایذ  هتیصعم  یلع  باقعلا  عضو  هتعاط و  یلع  باوثلا  لعج  مث 
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ررقم رفیک  باقع و  اهنآ  يارب  وا  زا  ینامرفان  تیـصعم و  رب  داد و  رارق  رجا  باوث و  وا  زا  تعاطا  لاـبق  رد  لداـع  میکح و  دـنوادخ  سپس 
دهد .  قوس  دشاب  یم  وا  تمحر  رهظم  هک  تشهب  تنج و  يوسب  هدیناهر و  دوخ  باذع  مشخ و  زا  ار  ناگدنب  هلیسو  نیدب  ات  دومرف 
شردـپ تیـصخش  تمظع  هب  دوـمرف  یناـشف  رد  نینچ  تسا  رایـسب  مکح  رارـسا و  نمـضتم  هک  دوـخ  هیناـفرع  هیـشرع و  هبطخ  رد  هاـگنآ 

دیامرف .  یم  تراشا  ترضحنآ  تثعب  رارسا  دمحم و  تبترم  یمتخ  ترضح 
بیغلاب قیالخلا  ذا  هثعتبا  نا  لبق  هافطـصا  هابتجا و  نا  لبق  هامـس  هلـسرا و  نا  لبق  هبجتنا  هراتخا و  هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  یبا  نا  دهـشا  و 
عقاومب هتفرعم  روهدلا و  ثداوحب  هتطاحا  رومالا و  لیئامب  یلااعت  هللا  نم  املع  هتنورقم  مدـعلا  هتیاهنب  و  هتنوصم .  لیواهالا  رتسب  هتنونکم و 

رودقملا . 
مهدیم یهاوگ  تسوا و  مظعا  ریفس  هللا و  لوسر  ادخ و  برقم  دبع  هدنب و  دمحم  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  هک  مهدیم  تداهـش  یهاوگ و 

لاسرا و زا  لبق  یبوبر  عقـص  زا  یگدـیزگرب  رایتخا و  باختنا و  نیا  نیرخآ و  نیلوا و  قلخ  ناـیم  زا  تسادـخ  هدـیزگرب  راـتخم و  وا  هک 
تسا .  هدوب  نانآ  تیاده  يارب  قلخ  يوسب  يربمایپ  ناونعب  وا  نداتسرف 

هدیزگرب و ار  وا  هک  هدوب  هیئامـسا  ترـضح  رد  ار  وا  ادخ  تیراتخم  شنیزگ و  دوش  یم  مولعم  سدـقالا  هضیف  نم  لباقلا  دـنا  هتفگ  افرع  )
سپ رد  روتـسم و  بیغ  باجح  رد  ءایـشا  هفاک  قیالخ و  عیمج  هک  هدوب  ماگنه  نآ  رد  شنیزگ  نیا  يوسام و  لک  نایم  زا  دومن .  باختنا 

نیطلاو .  ءاملا  نیب  مدآ  ایبن و  تنک  ص )   ) هلوقل دندوب  هتشاذگن  داجیا  هصرع  رد  مدق  زووه  هدیشوپ و  نونکم و  ماهوا  هدرپ 
ناشک هداب  هفیاط  زا  نم  زورنآ  مدوب 

ناشن كات  زا  هن  دوب و  ناشن  كات  زا  هن  هک 
وا تفرعم  روهد و  ثداوـحب  هیهلا  هیروـضح  هیباـعیتسا و  هیملع  هطاـحا  روـما و  بقاوـع  لاـم و  هب  یهلا  یطاـحا  یلزا  ملع  زا  باـختنا  نیا 

نایم زا  ار  وا  یگدیزگرب  یگتـسیاش  یـسک  هچ  تسنادیم  وا  سپ  تشاد  دبا  لزاب و  ملع  لاعتم  يادخ  اریز  تفرگ .  تاشن  رودقم  عقاومب 
 ( تایلباقلا رادقم  یلع  تایطعلا   ) داد رارق  دوخ  هدیزگرب  راتهم و  بختنم و  ار  نامه  دراد و  قیالخ 

داهن ار  ملاع  میلقا  تفه  هکنآ  و 
داد دوب  قیال  هچنآ  ار  یسک  ره 

یبلاطم راوگرزب  نآ  تثعب  زا  لبق  نامز  نارود و  و  ص )   ) متاخ لوسر  ترضح  شردپ  تثعب  رـس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگنآ 
اهیلع :  هللا  مالس  تلاق  تسا :  رارق  نیدب  هک  دیامرفیم  داریا  شا  هبطخ  رد 

هدـباعاهنآرین ال و یلع  افکع  اهنایدا  یف  اقرف  ممالا  يارف  همتح  ریداقمل  اذافنا  همکح و  ءاضما  یلع  هتمیزع  هرمال و  امامتا  یلاـعت  هللا  هثعتبا 
یف ماق  اهممغ و  راصباا  نع  یلج  اهمهب و  بولقلا  نع  فشک  اهملظ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  هللا  راناف  اـهنافرع  عم  هرکنم هللا  اـهناث 

میقتسملا .  قیرطلا  یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا  مهاده  هتیامعلا و  نم  مهرصب  هتیاوغلا و  نم  مهذقنا  هتیادهلاب و  سانلا 
ار دوخ  رما  ترـضحنآ  تثعب  اب  ات  تخیگنا  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  متاخ  یبن  مرکا و  لوسر  ترـضح  هیولا  سدقا  تاذ 

دناسر .  ماجنا  هب  هتخاس  ردقم  هچنآ  هب  تبسن  ار  دوخ  هنامیکح  هدارا  دنک و  ارجا  ار  دوخ  مکح  دناسر و  مامتا  هب  لماک و 
هورگ و ره  هتـشگ  تتـشتم  قرفتم و  همه  لحن  للم و  مامت  هقرف و  ملاع  رد  مما  عیمج  هک  دش  یم  هدـهاشم  متاخ  لوسر  تثعب  ماگنه  رد  )
فکتعم و فکاع و  يا  هتسد  دنا  هدیئارگ  یتسرپ  تب  هب  یهورگ  یتسرپ و  شتآ  یهورگ  دنا .  هدیدرگ  اریذپ  ار  ینید  ینیئآ و  يا  هتـسد 
( دنتخانش یم  ار  وا  ترطف  مکحب  هک   ) دندوب یئادخ  رکنم  دندوب و  نوگانوگ  اهتب  مانصا و  دباع  هدنتسرپ و  یهورگ  اه و  هدکشتآ  مزالم 
دمحم و ترضح  رونب  لاعتم  دنوادخ  دوب  هتفرگ  ارف  ار  یتیگ  ناهج و  رـسارس  ینادان  لهج و  تملظ  هک  ینارود  ینامز و  نینچ  رد  سپ  ) 

کیرات ناتـسبش  دوخ  هدـیزگرب  ربمغیپ  ایفـصا  رورـس  ءایبنا و  متاخ  مردـپ  وترپ  رد  دوخ  فطلب  تیمتاخ  ماقم  باـت  ناـهج  باـتفآ  ءاـیض 
هایس ياهربا  دیناهر و  قافن  دانع و  كرش و  رفک و  یگ  هریت  زا  ار  اهلد  تخاس و  رونم  یتسرپاتکی  دیحوت و  رونب  نشور و  ار  رـشب  هشیدنا 
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 . ( تخاس فرطرب  نانآ  ناگدید  راصبا و  يولج  زا  ار  رات  هریت و  و 
تیاده تهجب  مدرم  نایم  رد  هتمظع  تلج  تیدحا  سدقا  تاذ  نامرفب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دومرف  مایق  )

هک مکحم  میوق و  نیدـب  ار  تیرـشب  هعماج  یلد و  روک  یئانیبان و  زا  اهنآ  ندرک  انیب  یهارمگ و  تلالـض و  زا  ناشیا  نداد  تاجن  نانآ و 
یم تسار  هار  هللا و  طارص  هک  یلاعفا  یقالخا و  يداقتعا و  نوئـش  مامت  رد  قح  میقتـسم  طارـصب  هدش و  نومنهر  تسا  مالـسا  نیبم  نید 

هتایا و مهیلع  ولتی  مهـسفنا  نم  الوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینموملا  یلع  هللا  نم  دـقل  یهلالا  باـتکلا  صن  هیلا  راـشا  اـمک  دـیامن ) توعد  دـشاب 
ترـضح یماگنه  تیدحا  تاذ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 164  نیبم  لالـض  یفل  لـبق  نم  اوناـک  نا  هتمکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و 

دوب .  راکشآ  یهارمگ  تلالض و  تیاهن  رد  تیرشب  هک  دینادرگ  ثوعبم  تیرشب  ناهج  نایمب  ار  تبترم  یمتخ 
هداد و تسد  زا  ار  دوخ  يونعم  تیوه  تیناسنا  هدوب و  یقالخا  طاطحنا  یئارقهق و  ریـس  رد  لوزن  هطقن  نیرخآ  رد  تلاهج  ثیح  زاـمدرم 

دوب .  هدش  نآ  نیزگ  ياج  تیعبس  هدیدرگ و  بلس  تیمدآ  ناهج  زا  یلکب  تیناسنا  حور 
مدرم دوب  یتسرپاتکی  یتسرپادخ و  نیزگ  ياج  یتسرپاوه  كرـش و  قافن و  رفک و  دوب  رـشب  ورملق  رد  هک  ناهج  رـسارس  رد  نامز  نآ  رد 
رسارس يدعت  روج و  ملظ و  بوشآ و  داسف و  هنتف و  شتآ  ندوب  طلغ  تادقتعم  هتتـشتم و  ياهکلـسم  هلطاب و  بهاذم  ياراد  نامز  نآ  رد 

دوب .  هتفرگ  ارف  ار  یتیگ 
نارین لود و  فالتخا  لـلم و  فارحنا  لبـس و  قرفت  لـسر و  ترتف  ناـمز  تبترم  یمتخ  ترـضح  تثعب  زا  لـبق  ینعی  ناـمز  نآ  هلمجلاـب 

یعس نارین و  میظعت  مجع  راک  ناثوا و  تدابع  برع  لغـش  هک  نارود  نامز و  نآ  رد  دندوب  لغتـشم  هلطاب  روما  هب  مدرم  لعتـشم و  لالض 
يراصن دوحج و  رب  دوهی  رجح و  دوجـس و  رقب و  تدابع  دـنه  لمع  هک  نامز  رـصع و  نآ  رد  دوب و  داـبع  بیذـعت  دـالب و  بیرخت  كرت 

نیرت جاتحم  ناهج  مدرم  هک  ینامز  رـصع و  رد  هصـالخ  دـندوب و  لاـیخ  هیدوا  رد  مما  روهمج  لالـض و  يداوب  رد  قرف  ریاـس  يراـیح و 
کلملا همکحب  قیلی  لهف  دشخب  تاجن  یهارمگ  زا  ار  اهنآ  دنک و  تیاده  میقتسم  طارصب  ار  نانآ  هک  يربهر  یبن و  دوجوب  دندوب  اهنامز 

الا ناینبلا  اذـه  سـسوی  ناشل و  اذـهل  حلـصی  دـحا  رهظ  له  نیدـلا و  رما  ددـجی  نم  ثعبی  نیملاعلل و ال  هتمحر  لسری  ـال  نا  نیبملا  قحلا 
هیلع و همالس  هللا و  تاولـص  ءاملا  نیب  مدآ  ایبن و  ناک  يذلا  نیرخالآ  نیلوالا و  فرـشا  نیلـسرملادیس و  نیبنلا و  متاخ  هللادبع  نب  دمحم 

نیموصعملا :  نیرهاطلا  نیبیطلا  هترتع  هلآ و  یلع 
هناگی تیناسنا  ناهج  قلخ و  هفاک  تیاده  روظنم  هب  تلهج و  تملظ  زا  تیرشب  تاجن  يارب  تیدحا  تاذ  هک  دوب  راوازس  هتـسیاش و  سپ 

هیملع و تمکح  یئاهن  راگزومآ  هینابر و  فراعم  دـیحوت و  ملع  هبتر  یلاع  یئاهن و  داتـسا  لبـس و  يداه  لـک  لـقع  یئاـهن  یبرم  ملعم و 
ترـضح تمحر  ربمغیپ  تقیقح  قح و  هب  هدـننک  توعد  تلادـع و  طسق و  راذـگ  ناینب  هیناسنا و  قالخا  مراکم  لـمکم  هیناـمیا و  هیلمع 

اب ات  دنتـسرفب  قلخ  يوسب  ناهج  نکفا  رون  غارچ  رینم و  جارـس  ناونعب  ار  ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دـمحم  تبترم  یمتخ 
ءایبنا و متاخ  شبیبح  هب  باطخ  هکنانچ  دزاس  نشور  رونم و  ار  ملاـع  تمکح  شناد و  رون  شباـت  تیمتاـخ و  ءایـض  توبن و  رون  قارـشا 
هیآ 46  ) ارینم اجارس  هللا و  یلا  ایعاد  اریذن و  ارـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  تسا  هدومرف  نینچ  میکح  نارق  رد  ایفـصا  رورس 

( بازحا هروس 
كالول گنروا  هشنهاش  یهز  )

كالفا داجیا  تلع  هناگی 
دیوم دبع  یحطبا  یبن 

 ( ص  ) دمحم مساقلاوبا  قح  بیبح 
ینیرق یب  زا  سب  فوصوم و  وا  دش 

ینیملاعلل همحر  فصو  هب 
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يو نتفس  رد  هدنب  تحاصف 
يو نمرخ  ینیچ  هشوخ  تحالم 

شمیرک عبط  هدنمرش  مرک 
شمیمع فطل  رد  قرغ  ملاع  ود 

دوب نیط  ءام و  نایم  مداک  یمد 
دوب نیرق  ار  دمحا  ناج  توبن 
لئامش ابیز  نآ  دنیب  واک  یسک 

لیام دیدرگ  ادخ  رادیدب 
قدصم ریم  نآ  هک  میوگ  هن : 

قحلا ياردق  ینار  نم  راتفگب 
تسا راهتشا  ار  لثم  نیا  ملاعب 

تسا راهب  لگ  کی  زا  تفگ  ناوتن  هک 
ناتسمز نیع  رد  هکنیا  فالخ 

ناتسلگ رسکی  يدب  ناتسراخ  هک 
ار ناهج  لگ  کی  نآ  دروآ  راهب 

ار نازخ  دنیب  یمن  ناک  يراهب 
تلاهج زا  يدوب  هک  ینعم  نیدب 

تلالض رفک و  زا  رپ  ملاع  همه 
دوب رش  روش و  روج و  ملظ و  رب  انب 

دوب رت  هریت  قیالخ  زور  بش  ز 
نکفا وترپ  نامیا  دیشروخ  نآ  دش 

نشور درک  ار  ناهج  یقارشا  هب 
تشاد ناکم  ات  يزاجم  نوک  نیا  رد 

تشاد نابز  رب  یموق  دها  مدامد 
دنتسکش نادند  رد  وا  زا  رگا 

دنتسخ هنیک  زا  شیناشیپ  رگا 
زور هیس  موق  نآ  زا  دینشن  رگا 
زوس ناور  يازفا  مغ  ياهنخس 

تما رهب  زا  اسم  حبص و  رهب 
تمحر هک  الا  درکن  قح  زا  بلط 

تسا نیا  ملاع  رد  یبن  ره  دح  هن 
تسا نیملاعلل  هتمحر  دح  هک 
شکاخ تسه  شنیرفاک  دمحم 
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شکاپ ناج  رب  نیرفآ  نارازه 

مود تمسق 

هتکئالملاب فح  دـق  رادـلا  هذـه  بعت  نع  هتحار  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  راـثیا  هتبغر و  راـیتخا و  هتفار و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مث 
هتیضر و قلخلا و  نم  هتریخ  هیفص و  یحولا و  یلع  هنیما  هیبن و  یبا  یلع  هللا  یلـص  رابجلا  کلملا  هرواجم  رافغلا و  برلا  ناوضر  راربالا و 

هتاکرب .  هللا و  هتمحر  هیلع و  مالسلا 
دومن رایتخا  ضبق و  دوخ  برقب  تبغر  ینابرهم و  تفارب و  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  سدقم  حور  هتمظع  تلج  تیدحا  ترـضح  هاگنآ 

ات تشامگ  وا  رب  ار  دوخ  برقم  ناگتـشرف  تخاس و  تحار  هدوسآ و  لد  ناهج  نیا  جنر  بعت و  زا  ار  وا  دـیزگرب و  وا  يارب  ار  ترخآ  و 
تفای .  برق  لوصو و  رافغ  بر  رابج و  کلم  راگدرورپ  يدونشوخ  اضر و  اب 

وا و یحو  نیما  ادخ و  ربمایپ  وا  هک  دمحم  ترضح  مردپ  حوتفرپ  حور  رب  تیدحا  عقص  زا  تیاهن  یب  تمحر  تیحت و  دورد و  تاولص و 
دوب .  وا  قلخ  عیمج  نایم  زا  بختنم  هدیزگرب و 

شکاخ تسه  شنیرفاک  دمحم  )
 ( شکاپ ناج  رب  نیرفآ  نارازه 

ممالا یلا  هئاغلب  کمـسفنا و  یلع  هللا  ءانما  هیحو و  هنید و  هتلمح  هیهن و  هرما و  بصن  هللا  دابع  متنا  تلاق :  سلجملا و  لـها  یلا  تتفتلا  مث 
عماللا ءایـضلا  عطاسلا و  رونلا  قداصلا و  نآرقلا  قطانلا و  هللا  باـتک  مکیلع  اهفلختـسا  هتیقب  مکیلا و  همدـق  دـهع  مکیف و  هل  قح  متمعز  و 
هرونملا هللا  ججح  لانت  هب  هعامتسا  هاجنلا  یلا  دوم  هعابتا  ناوضرلا  یلا  دئاق  هعایشا  هب  طبتغم  هرهاوظ  هتیلجتم  هرئارس  هتفشکنم  هرئاصب  هتنیب 

هتبوتکملا .  هعئارش  وهتبوهوملا  هصخر  هتبودنملا و  هلئاضف  هتیفاکلا و  هنیهارب  هتیلاجلا و  هتانیب  هردخملا و  همراحم  هرسفملا و  همئازع  و 
ادخ ناگدنی  يا  امش  مدرم  يا  داد  همادا  دوخ  نانخس  هب  نینچ  نیا  هدومرف و  سلجم  راضحب  یهجوت  تافتلا و  سپس   ( ع  ) همطاف ترضح 

يوسب وا  روآ  مایپ  امـش  دوخ و  ناج  سفن و  رب  ادـخ  نانیما  امـش  دـیتسه و  وا  یحو  نید و  لماح  راگدرورپ و  یهاون  رماوا و  لـحم  اـمش 
دیتسه .  اهتمآ 

امـش نایم  رد  دوخ  زا  سپ  ادخ  ربمغیپ  هک  ارک  هچنآ  دیا و  هتفریذپ  دیا  هتـسب  وا  اب  هک  ار  ینامیپ  دـیراد و  هدـهع  رب  ادـخ  يوس  زاک  یقح 
نیا دـشاب  یم  ناشخرد  عمال و  نازورف و  وا  عاعـش  عطاس و  نآ  رون  هک  یباتک  دـشاب  یم  قداص  نآرق  قطانلا و  هللا  باـتک  هدراذـگ  یقاـب 

کشر و دروم  راختفارپ و  شناوریپ  عاتبا و  نکفارون و  یلجتم و  شرهاوظ  ادیوه و  فشکنم و  شرئارس  نشور و  حضاو و  شلئالد  نآرق 
دنا .  هدش  عقاو  ناهج  مدرم  هطبغ 

يراگتسر بجوم  تسا  یحو  قطنم  هک  نآب  لمع  نآرق و  عامتـسا  تسا  نومنهر  ناوضر  تشهب  هب  ار  دوخ  نیعبات  هک  تسا  یباتک  نآرق 
ریـسفت دـید و  ناوت  ار  وا  تایآ  دومن و  دوهـش  ناوت  یم  ار  یهلا  نشور  ياهلیلد  نآرق  وترپ  رد  تسا  ترخآ  اـیند و  هئاـشن  رد  تداعـس  و 

رد هبوهوم  ياه  تصخر  هبودـنم و  ياهتلیـضف  هیفاـک و  نیهارب  هیهلا و  نیناوقب  دومن و  كاردا  ارنآ  رارـسا  مارح و  لـالح و  زا  ار  ماـکحا 
تفای .  تسد  ناوت  یم  یهلا  عیرشت  ماظن 

يداشرا  هیبنت 
زا راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  هک  راوگرزب  ربمغیپ  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  دوجوب  تاهابم  راختفا و  دـیاب  ناهج  رـسارس  نیملـسم 

ياجب هتشاد  ینازرا  نانآ  هب  هتمظع  تلج  تیدحا  سدقا  تاذ  هک  ار  ترضحنآ  تثعب  تمعن  رکـش  دنیامن و  هب  تسا  ناربمایپ  عیمج  نایم 
دنشاب .  راذگ  ساپس  دنروآ و 

هزوح ناـمیا و  لـها  رب  ار  ترـضحنآ  تثعب  هداتـسرف و  ناـشیا  يوسب  تبترم  ناـش و  یگرزب  تفارـش و  تمظع و  نیا  اـب  يربـمغیپ  نینچ 
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نیئآ تعیرـش و  تنـس و  نآرق و  کلـسم و  زا  هتـسناد  ار  ناشلا  میظع  ربمایپ  نیا  ردق  دیاب  تسا و  هدراذگ  تنم  نیمدآ  ناهج  تیناسنا و 
دنیامن .  تیعبت  رضح  نآ 

یلوا تمـس  دـنا و  هقلطم  هیلک  تیـالو  ماـقم  دـجاو  هک  وا  نیـسیدق  ءایـصوا  ترـضحنآ و  زا  هشیمه  هک  تسا  نینم  ؤم  نیملـسم و  هفیظو 
تداعس ات  دنوشن  فرحنم  قح  طارص  زا  هداهن و  تسا  یهلا  میقتسم  طارص  هللا و  طارص  هک  اهنآ  طخ  رب  رس  هدومن  تعاطا  دنراد  يرمالا 

بیصن و تباب  ره  تهج و  ره  زا  توکلم  کلم و  نیتاشن  نیماظن و  رد  يراگتسر  حالف و  زوف و  يزوریف و  یتخبـشوخ و  ترخآ و  ایند و 
ددرگ .  نانآ  هرهب 

تیعبت و تعاطا و  یبوبر  سدـقا  تاذ  هک  نوئـش  مامت  رد  میقتـسم  تسا  یهار  نیا  هدـش و  رداـص  یهولا  عقـص  زا  هک  تسا  یناـمرف  نیا 
تسا و هدوـمرف  اـمب  ار  نآ  شرافـس  ص )   ) متاـخ یبـن  مرکا و  ربـمغیپ  هک  تسیئا  هیـصوت  نیا  هب  تسا و  هداد  روتـسد  اـم  هـب  ارنآ  يوریپ 
هیآ 59 مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلاوعیطا و  هللا و  وعیطا  هماع  قافتا  دروم  ربتعم  تیاور  دیجم و  نآرق  ینامسآ  باتک  حیرـص  صن  اصوصخم 

ماعنا .  هروس  هیآ 153  هلیبس  نع  مکب  قرفتف  لبسلا  وعبتت  هوعبتاف و ال  امیقتسم  یطارص  اذه  نا  و  یلاعت :  هللا  لاق  زینو  ءاسن  هروس 
يوبن ربتعم  ثیدح  ( ) ادبا اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 

هصاخ  هماع و  قافتا  دروم 
ترتع يرگید  نآرق و  ادخ  باتک  زا  تسا  ترابع  نآ  مراذگ و  یم  یقاب  متما  اش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  دومرف  ص )   ) مرکا ربمغیپ 

دش .  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیشاب  زیچ  ود  نیاب  کسمتم  نینم  ؤم  نیملسم و  امش  هکیمادام  نم  نیموصعم 
داب ) مادتسم  نیملسم  هبطاق  رس  رب  ترتع  نآرق و  هیاس  )

شیوخ لضفب  تخاونب  نامدزیا  هک  رکش  دص 
ار احطب  هش  دمحا  دومرف  ام  ربهر  ات 

نآرق يوریپ  زا  میزان  نایملاع  رب 
ار العا  تقبس  ام  میدرب  نید  تحاس  زک 

ور تقیقح  هار  نیا  یئوج  ادخ  هار  رگ 
ار یقثو  هورع  نیا  اناج  لهم  تسد  زا 

تسا دیحوت  مزلق  زا  رهوگ  نیمهب  هک  نآرق 
ار اتکی  یئاتکی  شرون  زا  دنک  نشور 
نافارص فص  رد  نوچ  دمآ  میتی  رد  نیا 
ار اهرهگ  رادقم  نآ  ياهب  تسکشب 
سمش ماظن  تارذ  نوچ  اتسوا  لیجنا و 

ار یمعا  ربخ  دوبن  نآرق  دوب  دیشروخ 
نتسج ددم  عمش  زا  دیشروخ  ینشور  اب 

ار انیب  لقاع  رم  دوبن  هفس  هار  زج 
میناوخ نیا  رس  رب  ره  مینآرق  عبات  ام 

ار ابهص  هدز  مخ  زا  نآرق  شک  هداب  ام 
نامیپ رس  میتسب  نآرق  اب  ترتع و  اب 

ار یقثو  هورع  نیا  تسد  زا  میهدن  زگره 
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ترتع هدکیم  زا  قشع  بارش  تسمرس 
ار اهناج  هتخیوآ  ناناج  نآ  هرط  رب 
ناناجنآ ترتع و  زج  نآرق  زا  يوریپ  زج 

ار یبقع  هئاشن و  نیا  تسین  تداعس  هب  یهار 
اتبثت مایـصلا  قزرلا و  یف  ءاـمن  سفنلل و  هیکزت  هاـکزلا  ربـکلا و  نع  مکل  اـهیرنت  هولـصلا  كارـشلا و  نـم  مـکل  اریهطت  ناـمیالا  هللا  لـعجف 

الذ مالـسالل و  ازع  داهجلا  هتقرفلا و  نم  اناما  انتم  اما  هتلملل و  اماظن  انتعاط  بولقلل و  افیـسنت  لدـعلا  نیدـلل و  ادییـشت  جـحلا  صـالخالل و 
نم هتیاقو  نیدلولا  ارب  هماعلل و  هتحلصم  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  رجالا و  باجیتسا  یلع  هتنوعم  ربصلا  قافنلا و  رفکلا و  لهال 

سخبلل ارییغت  نیزاوملا  لیئاکملا و  هتیفوت  هرفغملل و  اضیرعت  رذنلاب  ءافولا  ءامدلل و  انقح  صاصقلا  ددعلل و  هامنم  ماحرالا  هتلصو  طخـسلا 
اصالخا كرشلا  هللا  مرح  هتفعلل و  اباجیا  هتقرسلا  كرت  هتنعللا و  نع  اباجح  فذقلا  بانتجا  سجرلا و  نع  اهیزنت  رمخلا  برش  نع  یهنلاو 

هدابع نم  هللا  یـشخی  امنا  هناف  هنع  مکاهن  هب و  مکرما  اـمیف  هللا  وعیطا  نوملـسم و  متنا  ـالا و  نتومت  ـال  هتاـقت و  قح  هللاوقتاـف  هیبوبرلاـب .  هل 
ءاملعلا : 

دیامرف .  یم  هراشا  نآ  هفسلف  تمکح و  ماکحا و  زا  یخرب  نایب  هب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هفیرش  هبطخ  زا  تمسق  نیا  رد 
زا امـش  ياهلد  هیزنت  يارب  ار  زامن  داد و  رارق  يدـیلپ  هنوگره  ندودز  رفک و  كرـش و  ثول  زا  امـش  ریهطت  يارب  ار  نامیا  لاعتم  دـنوادخ 

قزر و شیازفا  ناج و  لاـم و  سفن و  هیکزت  يارب  ار  تاـکز  داد و  رارق  عیـشت  ماـظن  رد  یتسرپدوخ  یتسرپاوه و  رورغ و  توخن و  ربک و 
رب رد  ار  ضحم  صولخ  يرـس و  تسا  یلمع  هزور  هچ   ) دومرف ررقم  لمع  رد  ناگدنب  صالخا  تیبثت  يارب  ار  هزور  دومرف و  ررقم  يزور 

متسه .  راد  هزور  يازج  دوخ  نم  تسا و  نم  يارب  هزور  ینعی  هب  يزجا  انا  یل و  موصلا  هدمآ  ثیدح  رد  اذل  دراد . 
دومرف ررقم  ماـظتنا  مظن و  بوـلق و  فیلاـت  طاـبترا و  يارب  ار  تلادـع  دوـمن و  ررقم  نید  یناـبم  میکحت  دییـشت و  يارب  ار  جـح  دـنوادخ 

ررقم رگیدکی  زا  نیملسم  یئادج  هقرفت و  عنام  ار  ام  یئاوشیپ  تماما و  هیمالسا و  تلم  ماظتنا  ماظن و  ثعاب  ار  ام  يوریپ  تعاطا و  هکنانچ 
رجا و قاقحتسا  بجوم  ار  ربص  داد و  رارق  نیقفانم  رافک و  يراوخ  تلذ و  ببس  نیملسم و  مالسا و  تزع  بجوم  ار  داهج  دنوادخ  دومن 

مـشخ بضغ و  زا  يریگولج  ببـس  ار  ردام  ردـپب و  یکین  ناسحا و  مدرم و  هماع  حـلاصم  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  شاداپ و 
دومرف و ررقم  رگیدکی  اب  یگتـسویپ  عیمج و  شیازفا  نیملـسم و  سوفن  ترثک  ددـع و  يدایز  يارب  ار  ماحرا  هلـص  داد و  رارق  راگدرورپ 

مک زا  عنام  ار  نیزاوم  اهلیک و  ندومیپ  مامت  یهلا و  شزرمآ  ترفغم و  بجوم  ار  رذـن  هب  يافیاو  مدرم  ياـهنوخ  ظـفح  يارب  ار  صاـصق 
سجر زا  يرود  اهیدیلپ و  زا  یکاپ  هیزنت و  يارب  ار  رمخ  برش  یگراوخ و  یم  زا  یهن  داد و  رارق  نایز  صقن و  زا  لاوما  ظفح  یشورف و 

ما  ) هک تسا  تهج  نیمه  هب  و   ) تسا هدومرف  نآ  زا  باـنتجا  تمرحب و  مکح  دوش  یم  ثعاـب  بارـش  ندیـشون  زا  هک  يرایـسب  دـسافم  و 
تسا .  هدش  هدیمان  ثئابخلا ) 

رد صالخا  يارب  ار  كرـش  كرت  تینما و  تفع و  لوصح  يارب  ار  يدزد  تقرـس و  كرت  تنعل و  زا  تینوصم  رب  ار  فذـق  زا  بانتجا  و 
دیحوت اب  دـنزادرپ و  وا  تیدوبعب  صولخ  صالخا و  يور  زا  وا  ناگدـنب  اـت  دومن  مارح  ار  كرـش  دـنوادخ  داد  رارق  راـگدرورپ  تیدوبع 

يوقت و هب  ار  مدرم  هاگنآ  دنـشاب .  ادـخ  صلخم  هدـنب  دنـشخب و  یئاهر  یفخ  یلج و  كرـش  زا  ار  دوخ  هدومن  شتـسرپ  ار  ادـخ  صلاـخ 
نآ يالعا  هبترم  رد  ار  يراـگزیهرپ  اوقت و  هار  دیـسرتب و  ادـخ  زا  سپ  خـلا  هتاـقت  قح  هللاوقتاـف  دـیامرفیم :  هدومن  شرافـس  يراـگزیهرپ 
دش .  دیهاوخ  لئان  هللا  ءاقلب  وربور و  ندرم  اب  یعقاو  یناملسمب  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دیریگ  شیپ  تسا  يوقت  قح  هتسیاش و  هچنانچ 

هدومن یهن  ار  امـش  نآ  زا  هچنآ  هب  تبـسن  دیـشاب و  ربناـمرف  عیطم و  هدومرف  رما  هداد و  ناـمرف  هچنآ  هب  تبـسن  ار  لاـعتم  يادـخ  مدرم  يا 
یشخی امنا   ) یلاعت هللا  لاق  امک  دنراد  ساره  سرت و  یلاعت  قح  زا  هک  دنتـسه  یعقاو  نادنمـشناد  نینابر و  ياملع  اهنت  اریز  دیئامن  زارتحا 

رطاف هروس  هیآ 28  ءاملعلا ) هدابع  نم  هللا 
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لعفا ام  لعفا  اطلغ و ال  لوقا  ام  لوقا  اودب و ال  ادوع و  لوقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یبا  همطاف و  ینا  اولمعا  سانلا  اهیان   ( ع  ) تلاق مث 
هبوت .  هروس  هیآ 128  میحر ،  فور  نینموملاب  کمیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل   ) اططش

هلا .  هیلع و  هللا  یلص  هیلا  يزعملا  معنل  مکلاجر و  نود  یمع  نبا  اخا  مکئاسن و  نود  یبا  هودجت  هوفرعت  هوزغت و  ناف 
هتنـسحلا هتظعوملا  هتمکحلاب  هبر  لیبس  یلا  ایعاد  مهماظکاب  ذخا  مهجبث  ابراض  نیکرـشملا  هتجدم  نع  الئام  هراذـنلاب  اعداص  هتلاسرلا  غلبف 

نیدلا و میع  قطن ز  هضحم و  نع  قحلا  رفسا  هحبص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا  ولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا  تکنی  مانـصالا و  رـسکی 
 ( (ص امخلا ضیبلا  نم  رفن  یف  صالخالا  هتملکب  متهف  قاقشلا و  رفکلا و  دقع  تلحنا  قافنلا و  ظیش  حاط و  نیطایـشلا و  قشاقـش  تسرخ 

هتلذا قرولا  نوتاتقت  قرطلا و  نوبرـشت  مادقالا  یطوم  نالجعلا و  هتـسبق  عماطلا و  هزهن  براشلا و  هتقذم  رانلا .  نم  هرفح  افـش  یلع  متنک  و 
نا دعب  یتلا و  ایتللا و  دعب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  یلاعت  كرابت و  هللا  مکذـقناف  مکلوح  نم  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  نیئـساخ 
نم هزعاـف  ترغف  ناطیـشلل و  نرق  مجنوا  هللا  اـهافطا  برحلل  اراـن  دـقوا و  اـملک  باـتکلا  لـها  هدزم  برعلا و  ناـبوذ  لاـجرلا و  مـهبب  ینم 
هللا رما  یف  ادهتجم  هللا  تاذ  یف  ادودکم  هفیـسب  اهبهل  دمخی  هصمخاب و  اهخ  امـصاطی  یتح  یفکنی  الف  اهتاوهل  یف  هاخا  فذـق  نیکرـشملا 

رئاودلاانب و نوصبرتت  نونمآ  نوهکاف  نوعدا  شیعلا و  نم  هتیهافر  یف  متنا  احداک و  ادجم  احـصان  ارمـشم  هئایلوا  دیـس  هللا  لوسر  نم  ابیرق 
لاتقلا .  دنع  قورفت  لازنلا و  دنع  نوصکنت  رابخالا و  نوفکوتت 

نیلقالا لماخ  غبن  نیواغلا و  مظاک  قطن  نیدلا و  بابلج  لمس  قافنلا و  هتکیسح  مکیف  رهظ  هئایفـصا  يوام  هئایبنا و  راد  هیبنل  هللا  راتخا  املف 
نیظحالم هیف  هرغلل  نیبیجتـسم و  هتوعدل  مکافلاف  مکب  افتاه  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا  قینف  ردـه  و 

بیحر ملکلا  بیرق و  دهعلا  اذه و  مکبرش  ریغ  متدروا  مکلبا و  ریغ  متمسوف  اباضغ  مکافلاف  مکـشمحا  افافخ و  مکدجوف  مکـضهنتسا  مث 
لمدنی .  امل  حرجلا  و 

ینا مکب و  فیک  مکنم و  تاـهیهف  نیرفاـکلاب  هتطیحمل  منهج  نا  واوطقـس  هتنتفلا  یف  لا  هنتفلا  فوخ  متمعز  ارادـتبا  ربـقی  اـمل  لوـسرلا  و 
نوکفوت . 

دوخ نخـس  زاغآ  رد  هچنآ  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مراوگرزب  ردپ  ما و  همطاف  نم  هک  دـینادب  سانلا  اهیا  دومرف  سپس 
هچنآ منارن و  نخـس  تقیقح  عقاو و  فالخ  رب  نم  تسا  هدـش  باسح  میوگ  یم  ار  هچنآ  میوگ و  یم  ار  نخـس  نامه  مه  نایاپ  رد  هتفگ 

تسا .  تقیقح  قح و  ساسا  رب  میوگ  یم 
یناشیرپ و یناماسمبان و  رورپ  عون  ربمغیپ  نیا  تسا  راوگرزب  زیزع و  هک  دـمآ  قلخ  تیادـه  يارب  امـش  سنج  زا  يربمغیپ  لوسر و  انامه 
فور و نینمومب  صیرح و  رایسب  تالکشم  تکالف و  زا  امش  تاجن  شیاسآ و  رب  دومن و  یم  راوشد  تخـس و  وا  رب  امـش  ینادان  لهج و 

 ( نآرق صن  مکحب  تسا  هیهلا  هیمیحر  هینامحر و  تمحر  رهظم  تبترم  یمتخ  ربمغیپ  هچ   ) تسا نابرهم 
وا هک  دومن  دیهاوخ  قیدصت  امـش و  نانز  ردـپ  هن  تسا  نم  ردـپ  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  دیـسانشب  کین  ار  ناشلا  میظع  لوسر  نیا  رگا  امش 

ردـقیلاع ربمغیپ  نیا  داب  شلا  وا و  رب  یهلا  یهانتمان  تمحر  دورد و  بسن  نیا  تسا  راختفارپ  هچ  امـش  نادرم  ردارب  هن  نم  مع  رـسپ  ردارب 
هـضراعم هزرابمب و  نیکرـشم  اب  تخاس و  رذـحرب  یهلا  رمالا  بسح  دـنوادخ  باذـع  زا  ار  ناـنآ  دومن و  غـالبا  مدرم  هب  ار  دوخ  تلاـسر 

! درشف مه  رد  یتخس  هب  ار  اهنآ  موقلح  هداهن و  نانآ  ندرگ  رب  ریشمش  تخادرپ و 
وکین تسکش و  مه  رد  ناتسرپ  تب  ياهتب  دوب  نومنهر  ادخ  هارب  وکین  دنمدوس و  زردنا  هنـسح و  هظعوم  تمکح و  ناهرب و  اب  ار  مدرم  وا 

عمج و  دیلام ) كاخب  ار  نانآ  موطرخ   ) هدومن عمق  علق و  ار  نیکرشم  ياسور  تسکش و  مه  رد  ناتـسرپ  تب  ياهتب  دوب  نومنهر  ادخ  هارب 
هرهچ زا  باقن  عقرب و  دیشخرد و  دیمد و  نامیا  دیحوت و  هدنشخرد  حبـص  دش و  هدودز  رات  بش  تملظ  هکنیا  ات  تخیـسگ  مه  زا  ار  اهنآ 
هدبرع دیحوت و  کلـسم  نافلاخم  نابز  دش و  زاب  قح  راتفگب  نید  ياوشیپ  میعز و  قطن  نابز و  دیدرگ و  هدنکفا  وس  کیب  تقیقح  قح و 

نابز ات  تشگ  هتسسگ  مه  زا  قافن  قاقش و  رفک و  ياه  هرگ  داتفاورف  نیمز  رب  قافن  جات  دیئارگ و  یشوماخب  لال و  نیطایش  ناوریپ  ناشک 
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دش .  ایوگ  هللا  الا  هلا  هب ال  رارقا  صالخا و  دیحوت و  هملک  هب  امش 
دوب هدیبسچ  تشپ  رب  ناتیاهمکش  هدیرپ و  ناتگنر  دیفس و  ناتیور  یتسد  یهت  رقف و  يرادان و  زا  دیدوب و  كدنا  یهورگ  امش  هکیلاح  رد 
نوچ ای  هنـشت و  يارب  هعرج  نوچمه  ددع  تلق  تارفن و  یمک  زا  دـیدوب و  شتا  زا  یخزود  رانک  رب  راگزور  نآ  رد  نارود و  نآ  رد  امش 

امش انامه  دیدش و  یم  يرذگهر  ره  لامیاپ  هک  دیدوب  راخ  لیلذ و  نانچ  عقاو  رد  دیدوب و  هدنرد  ره  يارب  يراکش  هنـسرگ و  يارب  همقل 
رد هک  دیدوب  امـش  دیدرگیم و  عوج  دس  رادرم  روناج و  تسوپ  زا  هک  دـیدوب  امـش  دیدیـشون و  یم  راوگان  هدـیدنگ و  بآ  زا  هک  دـیدوب 

مصاـختم و هتـسد  مادـک  هک  دـیدوب  ساره  میب و  رد  هشیمه  دـیدادیم و  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  یتسپ  تلذـم و  یتخبدـب و  هجرد  تیاـهن 
دننادرگ .  دوخ  ریسا  دنیابرب و  رتدوز  ار  امش  مجاهتم 

تلذم یتخبدب و  يراوشد و  یناماسبان و  زا  ار  امـش  راوگرزب  ردپ  دمحم  ترـضح  ناربمغیپ  متاخ  دوجو  تکرب  هب  نامحر  دـنوادخ  یلو 
برع و ناعحبش  تسد  رد  یئوگ  دننام  نابیرگب و  تسد  رایسب  بئاصم  اب  هک  دیـشخب  یگدوسآ  یئاهر و  یتقو  ار  امـش  دیـشخب و  تاجن 
دـنتخورفا و یم  رب  گنج  شتآ  مد  ره  اهنآ  دـیدوب و  راوخ  نوبز و  باتک  لها  نادرم  ناشک و  رـس  فک  رد  نادرگرـس و  نابایب  ناـگرگ 

يا هنتف  تشگ و  یم  نایامن  ناطیـش  خاش  هسوسو و  هراتـس  هاگره  دومرف و  یم  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  نآ  مردـپ  ببـس  هب  لاعتم  دـنوادخ 
هصرع ریش  نآ  رارف و  ریغ  رارک  ردیح  نا  یـضترم  یلع  شردارب  راوگرزب  نآ  دوشگ  یم  یئوگ  هوایب  ناهد  یکرـشم  ای  دیدرگ و  یم  اپرب 

دوخ راقفلاوذ  نارب و  ماصمص  اب  هک  نامزنآ  ات  مردپ  نامرفب  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دنکفا  یم  نانآ  ماک  ناهد و  رد  ار  تماهـش  تعاجش و 
كرت تشاد و  یمن  رب  راکیپ  زا  تسد  دنکن  شوماخ  ار  هنتف  شتآ  دـلامن و  تلذـم  كاخب  ار  نانآ  ینیب  دـبوکن و  ار  نافلاخم  رـس  زغم و 

دنکن .  ار  اهنآ  عفد  ات  دومن  یمن  ربمغیپ  رما 
یم ورف  دوخ  غیرد  یب  غیت  هب  ار  گنج  داـسف  هنتف  شتا  هک  دوب ،  یـضترم  یلع  نم  رهوش  ناـمیا  لـها  ریما  ناـکما  هحفـص  ناـمرهق  نآ  و 

دیئامن تعاطا  ادخ  لوسر  ادخ و  زا  دیشاب و  تحار  ناما و  رد  امـش  ات  تخادنا  یم  جنر  بجعت و  هب  ار  دوخ  ادخ  ياضر  هار  رد  دیناشن و 
هتشاد هللا  لوسرب  برق  تشاد و  مامت  مامتها  راوگرزب  ربمغیپ  رما  تعاطاو  راگدرورپ  يدونشوخ  يارب  هک  دوب  نم  رهوش  یـضترم  یلع  وا 

وا دوب  قیالخ  هاوخریخ  هدزالاب و  رسک  هب  قح  يارجا  ادخ و  تعاطا  رد  ار  تمه  نماد  هک  دوب  وا  دوب  ایلوآ  دیـس  وا  هکنآ  رتالاب  همه  زا  و 
رسب شیع  یشوخ و  شیاسآ و  رد  امش  ات  تشاد  لوذبم  ناوارف  ششوک  یعس و  نانآ  تظعوم  زردنا  دنپ و  مدرم و  تحیـصن  رد  هک  دوب 

دیشاب .  تینما  تمعن  هب  معنتم  دیئاسایب و  ینمیا  دهم  رد  دیرب و 
زیمآ تشهد  زیگنا و  تشحو  رابخا  رظتنم  دـیتشاد و  اه  هنتف  اهالب و  راظتنا  توبن  نادـناخ  ام  يارب  هتـسویپ  قفانم  مدرم  امـش  سکعلاـب  اـما 

دیدرکیم درگ  بقع  رازراک  گنج و  ماگنه  هب  دـیدومن و  یم  یهت  ولهپ  دیدیـشک و  یم  رانک  ار  دوخ  دـش  یم  نج مالعا  نوچ  دیدوب 
دیدومن .  یم  رایتخا  رارقرب  ار  رارف  نمشد  اب  گنج  هنحص  رد  دربن و  نادیم  رد  و 

رایتخا دیزگرب و  راوگرزب  ردپ  یفطصم  دمحم  ترـضح  دوخ  ربمغیپ  بیبح و  يارب  ار  دوخ  ناربمغیپ  نادواج  نارـس  لاعتم  دنوادخ  نوچ 
مدرم امـش  یئورود  ینورد و  ياه  هنیک  تخاس  وا  هاگلزنم  دومن و  باـختنا  دیدنـسپ و  وا  يارب  ار  شیایفـصا  ياواـم  هاـگمارآ و  دومرف و 

رس ریوزت  رکم و  اب  تفص  ناطیش  هدمآ  رد  نالوجب  یبلط  هاج  ره  یعدم و  یهارمگ  ره  دیدرگ  هدیرد  نید  هدرپ  راکـشآ و  رهاظ و  قفانم 
ار امـش  وا  هچ  دناوخ  ارف  دوخ  يوسب  ار  وخ  قفانم  مدرم  امـش  دیناود و  تلاطب  نادیم  رد  تلاهج  بکرم  دروآ و  رد  هب  دوخ  هاگ  نیمک  زا 

شبیرف ماد  رد  یناسا  هب  دـیدیود و  وا  موش  دـصقم  یپ  رد  مه  امـش  تفای  شیوخ  بیرف  رظتنم  توعد و  هدامآ  ار  امـش  اذـل  تخانـش  یم 
رتش ریغ  رب  امش  هک  دیدرگ  نیا  بجوم  هتـسیاشان  راک  نیا  تخورفارب و  ناتاهلد  رد  ار  ماقتنا  شتآ  دیدیورگ  وا  يوسب  اعیرـس  دیدیزخ و 

دیوش .  دراو  قح  ریغب  دوخ  روخشبآ  ریغ  رد  دیهن و  غاد  دوخ 
یلاح رد  امـش  راک  نیا  دـیدیدرگ و  لطاب  لمع  نیا  بکترم  امـش   ) تشذـگیمن يزیچ  امـش  هللا و  لوسر  نیبامیف  رارق  دـهع و  زا  هکنآ  اب 
رهطم دـسج  هتفاـین و  ماـیتلا  اـم  لد  تحارج  شوماـخ و  اـم  هنیـس  زوس  دوب و  هتـشذگن  ناـتربمغیپ  تلحر  زا  يزور  دـنچ  زوـنه  هک  Ș ب
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هنتف و دوخ  تسدب  امش  هکنیا  لاح  دیدومن و  جراخ  دوخ  ریسم  زا  ار  قح  هنتف  نتساخنرب  هناهب  هب  مدرم  امش  دوب  هدیدرگن  نفد  ترـضحنآ 
هدامآ دوخ  يارب  تسا  ادخ  بضغ  رهق و  همـسجم  هک  ار  منهج  دیدومن و  طوقـس  دیدیمآ و  راتفرگ  هنتف  ماد  رد  دوخ  دـیدرک و  داجیا  رش 

تسا .  نیرفاک  رب  طیحم  اققحم  تسا و  نارفاک  نازیگنا و  هنتف  ياوام  خزود  هک  دیشاب  هاگآ  سپ  دیتخاس 
ینا دـهدیم و  قوس  اجکب  دـناشک و  یم  اجکب  دـناشک و  یم  اجک  هب  ار  امـش  ناطیـش  دـیرگنب  اـجک  ندـناباوخ  هنتف  اـجک و  امـش  تاـهیه 

هومتفلخ و دق  هتحضاو و  هرماوا  هتحئال و  هرجاوز  هرهاب و  همالعا  هرهاز و  هماکحا  هرهاظ و  هروما  مکرهظا  نیب  هللا  باتک  اذه  و  نوکفوت . 
فهک هیا 50  الدب ) نیملاظلل  سب   ) نومکحت هریغب  ما  نودیرت  هنع  هتبغرا  مکروهظ  ءار 

اهترفن و نکـست  نا  ثیرالا  اوثبلت  مل  مث  نارمع -  لآ  هیآ 85  نیرـساخلا )  نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  عتبی  نم  و 
ننس دامها  یلجلا و  نیدلا  راونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیشلا  فاتهل  نوبیجتست  اهترمج و  نوجیهت  اهتدق و  نوروت و  متذخا  مث  اهدایق  سلـسی 
یف نانـسلا  زخو  يدملا و  زح  لثم  یلع  مکنم  ربصن  ءارـضلا و  رمخلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  ءاغترا و  یف  اوسح  نورـست  یفـصا  یبنلا 

 ( نوملعت الفا  نونقوی  موقل  امکح  هللا  نم  نسحا  نم  نوغبت و  هتیلهاجلا  مکحفا  انل  ثرا  الا  نومعزت  متنا  اشحلا و 
ثرا كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  هتفاحق  یبا  نبای  هیثرا  یلع  بلغاا  نوملـسملا  اـهیا  هتنبا  ینا  هتیحایـضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  یلب 

و هیآ 16 .  لمن  هروس  دواد ) نامیلس  ثرو  و   ) لوقیذا مک  روهظ  ءارو  هومتذبن  هللا و  باتک  متکرت  دمع  یلعفا  ایرفایش ) تئج  دقل   . ))) یبا
میرم هروس  هیآ 46  بوقعب )  لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  بهو  بر  لاق  ذا  ع )   ) ایرکز نب  یحی  ربخ  نم  صتقا  امیف  لاق 

لافنا .  هروس  هیآ 75  هللا )  باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  ولاو   ) لاق و 
ءاسن هروس  هیآ 11  نییثنالا )  ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی   ) لاق و 

نم ثرا  یل و ال  هوظح  ـالا  متمعز  و  هرقب -  هیآ 180  نیقتملا )  یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدـلا و  ولل  هیـصولا  ریخ  كرت  نا  لاق و  و 
متنا ما  هدـحاو  هتلم  لها  نم  یبا  انا و  تسل  ناث و  راوتی  نیتلم ال  لها  نولوقت  له  ما  یبا  اهنم  جرخا  هتیاب  هللا  مکـصخفا  اـننیب  محر  ـال  یبا 

دمحم و میعزلا  هللا و  مکحلا  معنف  كرشح  موی  كاقلت  هتلوحرم  هتموطخم  اهکنوذف  یمع  نبا  یبا و  نم  همومع  نآرقلا و  صوصخب  ملعا 
لحی هیزخی و  باذع  هیتای  نم  نوملعت  فوس  رقتـسم و  ءابن  لکل  نومدـنت و  ذا  مکعفنی  نورـسخت و ال  ام  هتعاسلا  دـنع  هتمایقلا و  دـعوملا 

میقم  باذع  هیلع و 
ماـمت ادـیوه و  رهاـظ و  شروما  همه  نآرق  دـینک  یم  هدـهاشم  تسامـش  مشچ  ربارب  رد  هک  تسا  ادـخ  باـتک  نیا  هکنیا  مدرم  يا  دوـمرف 

تسا .  امنهر  ینارون و  نوئش  مامت  رد  حضاو و  نآ  یهاون  رماوا و  همه  اراکشآ و  شیاه  هناشن  همه  نازورف و  نشور و  شماکحا 
ادخ باتک  زا  ایا  دینکیمن  لمع  نآ  ماکحا  هب  دیا و  هدنکفا  رس  تشپ  هنافسءاتم  دراد  هک  یناشخرد  فصو  نیا  اب  ارنآ  تاروتسد  امـش  اما 

زا ریغ  یمکاح  دـیهاوخ  یم  دـیوش و  یمن  تسا  ادـخ  یحو  قطنم  هک  نآرق  تموکحب  میلـست  دـینک و  یم  ضرعا  نآ  زا  هتفاـت و  رب  يور 
دیراکمتس .  امش  هدومن و  باختنا  دوخ  يارب  ادخ  باتک  لابق  رد  یلدب  دب  سپ  دیامن  يوراد  امش  نایم  رد  هک  دیریگب  نآرق 

رد وا  دوب و  دـهاوخن  هتفریذـپ  زگره  یهلا  هاگـشیپ  رد  دـنک  باختنا  نآرق  زا  ریغ  یمکاح  مالـسا و  زا  ریغ  ینید  سک  ره  دـیامرفیم  ادـخ 
دوب .  دهاوخ  ناراکنایز  هرمز  رد  ترخآ 

قحتسمب قح  هک  دیدش  عنام  دیدومن و  بصغ  تسا  ترضحنآ  زا  تفالخ  هک  ار  قح  تبترم  یمتخ  ربمغیپپ  تلحر  زا  دعب  امـش  مدرم  يا 
هب دیدومن و  تباجا  ار  هدننک  هارمگ  ناطیـش  يادص  دیداهن و  نید  رد  اه  تعدـب  دـیدرک و  عورـش  قح  بصغب  فقوت  نودـب  دـسرب و  هل 

دیدرک .  قح  عییضت  دیدرک و  شوماخ  ار  نید  رون  وا  زا  يوریپ 
يدوز نیاب  ار  مالـسا  نیبم  نید  رثام  راثآ و  ریوزت  هلیح و  رکمب و  هدرپ  سپ  رد  دـیدومن و  وحم  ار  مرکا  ربمغیپ  ياهتنـس  هک  دـیتسه  اـمش 

ص  ) مرکا لوسر  زا  هکیئ  اه  هنیک  هک  دیلاحشوخ  امـش  دیدومن  جیار  عیاش و  ون  زا  تیلهاهج  نارود  رـصع و  ياهتعدب  دیتخاس و  شومارف 
اهررض و رب  مه  ام  دیناسر و  تداعسب  تواقـش  زا  ار  امـش  هک  دوب  مرکا  یبن  هکیلاح  رد  دیدرب  راکب  شا  هداوناخ  هرابرد  دنتـشاد  لد  رد  ( 
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هاگشیپ رد  ات  مینکیم  لمحتت  ربص و  دشاب  هتشادن  هراچ  دننک و  هراپ  ار  وا  تسوپ  هزین  دراک و  اب  هک  یسک  دننام  امش  بصغ  داسف و  هنتف و 
میوش .  دراو  راگدرورپ  تلادع  قح و 

مردـپ زا  نم  دـیئوگیم  امـش  ایآ  تسا .  نآرق  حیرـص  صن  فالخ  رب  هک  لطاب  نامگ  هچ  مرب  یمن  ثرا  مردـپ  زا  نم  دـینکیم  نامگ  امش 
دیا .  هتفرگ  تیلهاج  نارود  زا  ار  مکح  نیا  مرب  یمن  ثرا 

یمن امـش  ایا  دـنراد  ترخآ  هب  ناقیا  هک  تسا  ناـنآ  يارب  اـما  دـنک  یم  تواـضق  مکح و  رتمکحم  رتهب و  دـنوادخ  زا  سک  هچ  مدرم  يا 
تسا .  یباتک  یباسح و  یترخآ و  هک  دیناد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  متسه و  متاخ  ربمغیپ  رتخد  هناگی  نم  هک  تسا  دوهشم  همه  رب  نآ  ینشور  باتفآ و  دننام  مدرم  يا 
تسا .  نم  ردپ  ملس 

دینکن ؟  تیامح  نم  را  امش  دنرب و  هب  ارم  قح  دنیامن و  هبلغ  نم  رب  نابلط  هاج  تسا  راوازس  ایا  نیملسم  هورگ  يا 
هب ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدش  هتـشون  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحق  یبا  رـسپ  يا  یبا ،  ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  هللا  باتک  یفا  هفاحق  یبا  نبای  )

مکحب ملع  اب  ایآ  یئاوران  تبسن  هچ  یهد .  یم  نآرقب  یتبـسن  هچ  يا و  هتـسب  ادخ  رب  یگرزب  ءارتفا  بجع  مربن  ثرا  تردپ  زا  نم  يرب و 
رد ینک  یمن  لمع  نآ  قبط  رب  هتخادـنا و  رـس  تشپ  هب  كرت و  ار  ادـخ  باتک  دانع  رـس  زا  دـمع و  يور  زا  ثرا  ماـکحا  نتـسناد  نآرق و 
هک اـجنآ  زین  درب و  ثرا  دواد  شردـپ  زا  نامیلـس  هدومرف  هلمج  نآ  زا  تسا و  هدومن  حیرـصت  دـنچ  یتاـیآب  ثرا  باـب  رد  نآرق  هکیلاـح 

نادـناخ نم و  ثراو  هک  امرف  اطع  يدـنزرف  دوخ  بناج  زا  ارم  اراـگدرورپ  دـیامرف  یم  دـنک  یم  وگزاـب  ار  اـیرکز  دـنزرف  یحی  تیاـکح 
دنرت راوازس  دنراد و  مدقت  ثرا  باب  رد  یضعب  رب  یضعب  یمحر  نادنواشیوخ  ماحرلا و  ولوا  ادخ  مکحب  دیامرف  یم  زین  و  دشاب .  بوقعی 

دوخ .  قحب 
رسپ کی  ثرالا  مهس  هک  دیمرفیم  ررقم  یکین و  هب  دنک  یم  شرافـس  تیـصو و  ناتنادنزرف  دالوا و  هرابرد  ار  امـش  دنوادخ  هدومرف  زین  و 

تسا .  رتخد  ود  هرهب  ربارب 
هب شرافـس و  فاصنا  هدیدب  نادنواشیوخ و  نیدلاو و  يارب  زا  دینک  تیـصو  دوخ  ندرم  کیدزن  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  دیامرفیم  زین  و 

تسا .  ناراگزیهرپ  نیقتم و  هتسیاش  نیاو  دینک  تیصو  یکین 
یتیارق و چیه  دیئوگیم  ای  مرب  یمن  ثرا  مردپ  زاو  مرادن  یبیصن  هرهب و  چیه  مردپ  زا  نم  هک  دیا  هتشادنپ  نینچ  دوخ  لطاب  لایخب  امش  ایآ 

درادن .  دوجو  ام  نایم  يدنواشیوخ 
دیزاس .  مورحم  عونمم و  مردپ  ثرا  زا  ارم  دینک و  جراخ  مردپ  يدنزرف  زا  ارم  هک  هداتسرف  هنوگ  نیدب  يا  هیآ  دنوادخ  يآ 

عنم مردپ  ثرا  زا  تهج  نیا  زا  هک  میتسین  تلم  کی  لها  زا  مردـپ  نم و  يآ  دـنرب  یمن  ثرا  رگیدـکی  زا  تلم  ود  لها  دـیوگیم  هکنا  ای 
دینک .  یم 

ءدبمب و اساسا  ای  دـیتسه  رتاناد  نآرق  ماع  صاخ و  هب  مالـسلا  هولـصلا و  امهیلع  یلع  ممع  رـسپ  مردـپ و  زا  هک  دـیراد  نآ  يوعد  هکنآ  ای 
رد ات  نک  بحاصت  ریگب و  ضراعم  نودـب  لئاسو  مامت  اب  ار  تفالخ  بکرم  تسا  روطنیا  رگا  دـیرادن  داقتعا  نامیا و  هللا  لزنا  امب  داعم و 

تسا و رواد  مکاح و  دنوادخ  هاوخداد و  ص )   ) دمحم ترضح  هک  نادب  اما  منک  یهاوخداد  وت  زا  رگداد  يادخ  هاگشیپ  رد  رـشحم  زور 
اب دنا و  هدرک  نایز  هک  دید  دنهاوخ  ناهارمگ  هک  تسا  تعاس  نآ  رد  تسا  رـشحلا  موی  تمایق و  رد  یهلا  هاگـشیپ  رد  وت  نم و  هاگ  هدع 

تشاد .  دهاوخن  زیختسر  زورنآ  رد  يا  هدیاف  يدوس و  یعفن و  امش  يارب  ینامیشپ  تمادن و  دنتسه و  وربور  ریذپان  ناربج  نارسخ 
دیآ یم  راتفرگ  دزاس  یم  شراوخ  هک  یباذعب  یـسک  هچ  هک  تسناد  دـنهاوخ  يدوزب  تسا و  نیعم  یتقو  ررقم و  ینامز  ربخ  ره  يارب  هک 

دوش .  یم  وا  ریگنماد  دیآ و  یم  دورف  وا  رس  رب  دیواج  باذع  هچ  و 
هتنسلا یقح و  یف  هزیمغلا  هذه  ام  مالسالا  هتنصح  هتلملا و  داضعا  هیتفلا و  رشعم  ای  مالسلااهیلع  تلاقف  راصنالا ) وحن  اهفرطب  ع )   ) تمر مث 
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هدلو .  یف  ظفحی  ءرملا  لوقی  یبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  اما  یتمالظ  نع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تام  نولوقتا  لوازا  بلطا و  ام  یلع  هوق  لواحا و  امب  هتقاـط  مکل  هتلاـهااذ و  نـالجع  متثدـحا و  اـم  ناـعرس 

تعـشخ لامالا و  تدـکا  هتبیـصمل و  موجنلا  تفـسک  هتبیغل و  ضرالا  تملظا  هقتر و  قتفنا  هقتف و  رهنتـسا  هیهو و  عسوتـسا  لیلج  بطخف 
هتلجاع هتقئاب  هتلزان و ال  اهلثم  یمظعلا ال  هتبیـصملا  يربکلا و  هتل  زانلا  هللا  کـلتف و  هتاـمم  دـنع  هتمرحلا  تلیزا  میرحلا و  عیـضا  لاـبجلا و 

هلـسر هللا و  ءایبناب  لح  ام  هلبقل  اناحلاو و  اتوالت  اخارـص و  افاته و  مکحبـصم  مکاسمم و  یف  مکتینفا  یف  هئواـنث  لـج  هللا  باـتک  اـهب  نلعا 
هیبقع یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسرالا  دـمحم  ام  و   . ) متح ءاضق  لصف و  مکح 

نارمع .  لآ  هروس  هیآ 144  نیرکاشلا  هللا  يزجیس  ائیش و  هللارضی  نلف 
يا تلم و  دنمناوت  ناوزاب  يا  ناناوج و  هورگ  يا  دومرف  نینچ  نانآب  دومن و  راصنا  فرطب  ور  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  سپس 

اب دیرادیم  اور  نم  قح  رد  هک  امش  رد  تسا  يراگنا  لهس  یتسـس و  هچ  نید  ياه  هاگیاپ  نآرق و  ماکحا  دودح  نیظفاح  مالـسا و  ناروای 
رد تسیاب  درم  تشادگرزب  مارتحا و  دومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مردپ  ایآ  تسا .  هدش  نم  رب  یمتـس  ملظ و  هچ  دینادیم  هکنیا 

دـیداد و رییغت  ار  ادـخ  نیئآ  نید و  دوز  هچ  امـش  اما  تسوا  ردـپ  هب  مارتحا  دـنزرفب  مارتحا  دوش و  تیاـعر  مه  شنادـنزرف  دـالوا و  دروم 
مردـپ هچنآ  دـیداهن و  ماگ  ههاریب  هب  فرحنم و  تسار  هار  زا  دـیدرگ و  نوگژاو  ار  عاضوا  دـیدروآ و  دـیدپ  اهتعدـب  دـیدومن و  شومارف 

نیا رد  دیدیـشک و  تسد  ادخ  لوسر  دنبلد  دنزرف  زا  یتعرـس  هلجع و  هچ  اب  دـیدرک و  راتفر  نآ  فالخ  رب  دوب  هدومن  شرفاس  نم  هرابرد 
امـش تسه و  نم  تیامح  رب  یئاناوت  تردق و  ار  امـش  هکنآ  اب  دیدراذگ  دوخ  لاحب  مولظم  اهنت و  ار  وا  يراکمتـس  يرگدادـیب و  هماگنه 

دیئامنب .  قح  قاقحا  نم و  يرایب  مادقا  دیناوت  یم 
شدـنزرف يرای  زا  تسد  نیاربانب  دـش  مامت  زیچ  همه  وا  نتفر  اـب  تفر و  اـیند  زا  ص )   ) دـمحم ترـضح  ادـخ  ربمغیپ  دـیئوگیم  امـش  اـیآ 

مالسا رکیپ  رب  هک  دوب  یمیظع  هعجاف  كانلوه و  هبرض  ربمغیپ  گرم  يرا  دیـشاب  یمن  وا  دنزرف  قح  قاقحا  وا و  زا  عافدب  رـضاح  هدیـشک 
هرهچ رب  فوسک  باـقن  موـجن  نارتـخا و  یناـملظ و  کـیرات و  نیمز  دـیدرگ  ضوـع  یلکب  عاـضوا  ترـضحنآ  تلحر  رثا  رب  دـمآ  دورف 

دیدرگ لامیاپ  اهتـشادیمارگ  تامارحا و  هتـسکش و  دارفا  میرح  لزلزتم و  عشاخ و  اههوک  يدـیماان و  ساـیب و  لیدـبت  اهدـیما  دندیـشک و 
دمآ دهاوخ  دبا  رد  هن  هدوب و  لزا  رد  هن  شدننام  هک  دوب  یگرزب  يربک و  هلزان  تبیـصم  گرزب و  هثداح  ترـضحنآ  تافو  دنگوس  ادخب 

تمحر راوجب  تسبرب و  تخر  ملاع  نیا  زا  دوب  ناـهج  ماـمت  يارب  زا  تمعن  ناـیملاع و  ماـمت  يارب  زا  تمحر  شدوجو  هک  يربمغیپ  هچ  )
 . ( تسویپ هللا  ءاقلب  تفاتش و  ردتقم  کیلم  دنع  قح 

يارب هکلب  ءایبنا  متاخ  يارب  اهنت  هن  ندزم  نیا  ددرگ  ادـخ  نیدـب  تبـسن  امـش  ندرک  تشپ  ثعاب  تسیاب  ص )   ) هللا لوسر  نادـقف  نیا  ایآ 
مکح نیا  تسا و  هداد  ربخ  هعجاف  نیا  زا  ادخ  دـینک  یم  توالت  ارنآ  ماش  حبـص و  ره  هک  نآرق  رد  امـش  تسا و  هدوب  یهلا  ءارفـس  عیمج 

تسا .  یهلا  یمتح  ياضق  یمتح و 
هللارـضی نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دق  لوسرالا  دمحم  ام  دـیامرفیم و  ادـخ 

نارمع  لآ  هروس  هیآ 144  نیرکاشلا  هللا  يزجیس  ءایش و 
زین وا  رگا  اـیآ  دنتـشذگ  رد  ناـهج  نیا  زا  دـندوب و  یناربمغیپ  وا  زا  شیپ  هک  ادـخ  بناـج  زا  يربـمغیپ  رگم  تسین  ص )   ) دـمحم ینعی و 

دهاوخن يررـض  ادخب  ددرگرب  ادخ  نید  زا  دنک و  تشگزاب  سک  ره  سپ  دیدرگیم  زاب  دوخ  تیلهاج  نیدب و  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب 
رکـشب کین  يازج  ادخ  هتبلا  دنام  رادـیاپ  تباث و  مالـسا  رد  دراذـگ و  نید  تمعن  رکـش  سک  ره  هتخادـنا و  نایزب  ار  دوخ  هکلب  دـیناسر 

درک .  دهاوخ  اطع  ناراذگ 
مـضها هلیبق  ینب  اهیا  دومرف :  هتخاس و  بطاخم  هلیبق  ناشردام  مانب  ار  جرزخ  سوا و  هفیاط  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  هاـگنآ 

هادالا و هدعلا و  ددـعلا و  ددـعلاوذ و  متنا  هربخلا و  مکلمـشت  هوعدـلا و  مکـسبلت  عمجم  يدـتنم و  عمـسم و  ینم و  يارمب  متنا  یبا و  ثارت 
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ریخلاب نوفورعم  حافکلاب  نوفوصوم و  متنا  نوثیغت و  الف  هتخرصلا  مکیتات  نوبیجت و  الف  هوعدلا  مکیفاوت  هتنجلا  حالـسلا و  مکدنع  هوقلا و 
حربن الف  میهبلا  محتفاک  ممالا و  متحطان  بعتلا و  دکلا و  متلمحت  برعلا و  متلتاق  تریخا  یتلا  هریخلا  تبختنا و  یتلا  هتبخنلا  حالـصلا و  و 

تدمخ کفالا و  هروف  تنکس  كرشلا و  هرعن  تعضخ  مایالا و  بلح  رد  مالـسالا و  یحرانب  تراد  اذا  یتح  نورمتاتف  مکرمان  نوحربتوا 
متکرشا مادقالا و  دعب  متـصکن  نالعالا و  دعب  متررـسا  نایبلا و  دعب  مترج  یناف  نیدلا  ماظن  قسوتـسا  جرهلا و  هوعد  تاده  رفکلا و  نارین 

ؤم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهوشختا  هرم  لوا  مکوادـب  مه  لوسرلا و  جارخاب  اومه  مهنامیا و  اوثکن  اموق  نولتاقت  ـالا   ) ناـمیالا دـعب 
نم متوخب  هتعدلاب و  متولخ  ضبقلا و  طسبلاب و  قحا  وه  نم  متدـعبا  ضفخلا و  یلا  متدـلخا  دـق  نا  يرا  دـق  الا  هبوت  هروس  هیآ 13  نینم 

هروس هیا 8  دیمح ) ینغ  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناف  متغوست  يذـلا  متعـسد  و   ) متیعو ام  متججمف  هتعـسلاب و  قیـضلا 
هتثفن سفنلا و  هضیف  اهنکل  مکبولق و  اهترعـشتسا  یتلا  هردـغلا  مکترماخ و  یتلا  هتلذـخلاب  ینم  هتفرعم  یلع  تلق  اـم  تلق  دـق  ـالا و  میهاربا 

هللا و بضعت  هتموسوم  راعلا  هتیقاب  فخلا  هتبقن  رهظلا  دربد  اهوبقتحاف  اـهومکن  ودـف  هتجحلا  همدـقت  رودـصلا و  هثب  ءاـنقلا و  روخ  ظـیغلا و 
هتنبا انا  نوبلقنی و  بلقنم .  يا  اومللـض  نیذلا  ملعیـس  نولعفت و  ام  هللا  نیعبف  هدـئفالا  یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  رانب  هتلوصوم  دـبالا  رانش 

نورظتنم .  انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اوملمعاف  دیدش  باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن 
سوا و ياه  هلیبق  يا   ) هلیق نارسپ  يا  تسا :  هدومرف  نینچ  هتخاس و  بطاخم  ار  هلیق  ینب  هفیاط  دادمتسا  ماقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف 
هناملاظ و لاـمعا  رظاـن  رـضاح و  امـش  دـنیامن و  لاـمیاپ  ارم  قح  دـننک و  بحاـصت  ارم  ثرا  متـس  ملظب و  هک  تسا  راوازـس  اـیآ  جرزخ ) 

هکنیا نیع  رد  دیتسه  رضحتسم  علطم و  نم  تیمولظم  رب  امش  همه  هکنیا  اب  دینامب  تکاس  دیونشب و  ارم  یهاوخداد  دیشاب و  اهنآ  هنابـصاغ 
دیشاب .  یم  هحلساو  رپس  ورین و  هوق و  گنج و  تاودا  بابساو و  دادعا  دارفا و  بحاص  نات  همه  امش 

دیسر یمن  نم  دایرفب  دیونش  یم  ارم  هلان  هکآ  اب  دینک و  یمن  تباجا  ارم  امش  منادیم  اما  مناوخ  یم  نآرق  مکح  يارجا  يرایب  ار  امـش  نم 
ناملسم مدرم  ناگدیزگرب  فارـشا و  امـش  دیتسه  فورعم  یئوکین  هب  فوصوم و  یگنادرم  يروالد و  تعاجـشب و  امـش  هکیتروص  رد  . 

دیتفای .  ترهش  اه  یبوخب  دیدش و  هدیزگرب  تلیضف  هب  هک  دیدوب 
دربن نادیم  زا  زارفارس  دیدرک و  لمحت  ار  ناوارف  تنحم  بعت و  جنر و  دیدومن و  اهدربن  اهرازراک و  برع  هارمگ  لیابق  اب  هک  دیدوب  امش 

رد شدرگب  ام  دوجو  روحم  رب  مالـسا  يایـسآ  هکنیا  ات  دیتشاد  ام  نامرف  رب  رـس  ام و  ماگمه  هار  رد  هتـسویپ  هک  دیدوب  امـش  دیدمآ  نوریب 
شکورف دـیمرایب و  غورد  داسف و  هانگ و  ناروف  دـش و  هفخ  ولگ  رد  كرـش  هرعن  داهن و  ینوزفب  ور  راگزور  ردام  ناتـسپ  رد  ریـش  دـمآ و 

مظن و یهلا  نیئآ  نید و  دنام و  فقوتم  نکاس و  یمظن  یب  هنتف و  جره و  توعد  دیدرگ و  شوماخ  دماخ و  هدرـسفا و  رفک  شتآ  درک و 
تفای .  ماظتنا 

ندش راکشآ  ادیوه و  زا  سپ  ار  قیاقح  هدش  راچد  ینادرگرـس  یناریحب و  زاب  لاوحا  نآ  زا  سپ  هک  ار  امـش  تسا  هدش  ثعاب  هچ  نونکا 
ینید یب  كرـش و  هب  هتـشگزاب و  بقعب  هدومن و  دـهع  ضقن  يدوز  نیاـب  هک  تسا  هدـش  بجوـم  هچ  ار  امـش  دـیرادیم  ناـهنپ  موـتکم و 
تمه دنتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  كرش  رفک و  هار  نامیا  مالسا و  لوبق  زا  سپ  دنتسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یمدرم  اب  ارچ  دیا .  هدیئارگ 
یمن دندوب  تهج  ره  زا  نمـشد  امـش و  دض  رب  دـندومن و  ص )   ) مرکا لوسر  ندـنار  نوریب  جارخا و  رد  يراشفاپ  شـشوک و  مامتها و  و 

زا طقف  هک  تسا  نآ  رتراوازس  هکنآ  لاح  دیسرت و  یم  اهنآ  زا  يا  دنا  هدرک  عورش  امـش  دوخ  زا  زاغآ  رد  اهنیا  دینک  یمن  راکیپ  دیگنج و 
دیراد .  ناقیا  نامیا و  وا  هب  رگا  دیسرت  هب  ادخ 

دیا .  هدش  راتفرگ  هابتشا  شزغل و  رد  ار  دوخ  لطاب  لامعا  نیا  اب  امش  هچ  دیرادیم  رب  مدق  قحان  ریسم  رد  دیراد  امش  دیشاب  هاگآ  مدرم 
تسوا ملسم  قح  هیهلا  تفالخ  تسا و  تفالخ  بصنمب  قحا  دراد و  هعماج  روما  طسب  ضبق و  رد  یگتسیاش  دیاب و  هب  ار  یـسک  نآ  امش 

هک دیتسه  امـش  دیا  هدروآ  تواقـشب  ور  هدرک  تشپ  تداعـس  زا  دیا و  هدیزگ  تولخ  یبلط  شیاسا  یتحار و  اب  دیا و  هتخاس  رود  دوخ  زا 
دوخ هنیرید  تداع  تیلهاج و  باد  نامهب  دیتخیر و  نوریب  لد  زا  دیا  هتفرگ  ارف  هتخومآ و  ممع  رـسپ  مردـپ و  هلیـسو  هک  را  هیهلا  فراعم 
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تسا و زاین  یب  ینغ و  ادخ  دیئارگ  كرش  رفکب و  ملاع  لها  همه  امش و  رگا  دینادب  مدرم  يا  دیدومن .  تشگزاب  تسا  كرـش  رفک و  هک 
تسا شیاتس  روخ  رد 

دندرگ رفاک  تانئاک  هلمج  رگ  ) 
( درگ دنیشنن  شایربک  نماد  رب 

هچ دیـشخب  دهاوخن  يریثات  امـش  رد  نم  راتفگ  منادـیم  هکنیا  نیع  رد  متفگ  امـشب  دوب  تجح  مامتا  غالبا و  نایب و  هفیظو  هچنآ  نم  مدرم 
اما دشابن .  تایعقاو  قیاقح و  نیا  رب  رعشتسم  امش  ياهلد  هک  تسین  نانچ  دیراتفرگ و  ینوبز  لاگنچ  رد  هشیپ و  تنایخ  یمدرم  امش 

ظعو ندناوخ  دوس  هچ  لد  هیس  رب  )
 ( گنس رد  ینهآ  خیم  دورن 

خوسر امش  ياهلدب  هسوسو  بیرف و  رکم و  هک  مدرک  ساسحا  هتخیمآ و  امش  تسوپ  تشوگ و  اب  ام  زا  امـش  نتفرگ  هرانک  هک  متـسنادیم 
 . ( تسا رثاالب  وخ  قفانم  مدرم  امش  رد  مراتفگ  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  امش  دوجو  رسارس  هدرک و 

منک و تجح  مامتا  امـش  اـب  اـت  متـساوخ  تسا  هدـش  عمج  ما  هنیـس  رد  اههودـنا  اـه و  ملا  اـهدرد و  مراد و  نوخرپ  یلد  هک  منک  هچ  یلو 
دنامن :  یقاب  یسک  يارب  يرذع 

دیـشاب هاگآ  دـینادب و  اما  دـیزاسم  شیاهر  زگره  دـینک و  بصغ  قحانب  دـیریگب و  ار  تفـالخ  بکرم  نیا  تسا  نینچ  ناـیرج  هک  نونکا 
دراذگ دهاوخن  هدوسآ  ار  امش  تسوا و  هارمه  يدبا  ییاوسر  گنن و  غاد  تسا  مخز  حورجم و  رتش  نیا  تشپ 

تشرد ناوختسا  ندرب و  ورف  قلحب  ناوت  )
 ( فان ردنا  دریگب  نوچ  دردب  مکش  یلو 

رهق همـسجم  دزورف و  مد  ره  هک  یـشتآ   ) درازایب ادـخ  مشخ  ار  امـش  رمالا  رخآ  دنتـسه و  وربور  ادـخ  مشخ  بضغ و  رهق و  شتآ  اب  امش 
 . ( دزوسب ار  ناج  لد و  تسادخ و 

ددرگ .  یم  زاب  یناکم  هچ  هب  هک  دنبای  یم  رد  يدوز  هب  ناراکمتس  تسا و  رضاح  ادخ  دزن  رد  دینک  یم  هچنآ 
امـش لاح  تشاد .  یم  رذح  رب  یهلا  باذـع  زا  ار  امـش  تشاد و  ریذـن  ناونع  تمـس و  هک  متـسه  يربمایپ  رتخد  نم  مکل  ریذـن  هتبنا  انا  و 

لمع نادب  میناد  یم  دوخ  هفیظو  هچنآ  زین  ام  دیهد  ماجنا  دیراد  ناوت  رد  هچنآ 
نورظتنم  انا  اورظتناف  دوب  میهاوخ  قح  يرواد  رظبنم  زین  ام  دیشاب و  دوخ  لمع  هجیتن  رظتنم  امش  مینک  یم 

نامثع  نب  هللادبع  رکبوبا  اهباجاف 
هاندجو هانوزع  ناف  امیظع  اباقع  امیلا و  اباذع  نیرفاکلا  یلع  امیحر و  اف  ؤر  امیرک  افوطع  نینموملاب  كوبا  ناک  دقل  هللا  لوسر  هیبا  ای  لاقف 

لا مکـضغبی  دیعـس و ال  لک  الا  مکبحی  میـسج ال  رما  لک  یف  هدـعاس  میمح و  لک  یلع  هرثا  الخالا  نود  کلعبلاخا  ءاسنلا و  نود  كاـبا 
ریغ کـلقع .  روف  یف و  هتقباـس  کـلوق  یف  هتقداـص  ءاـیبنالا  ریخ  هتیبا  ءاـسنلا و  ةریخلا  او  نوبیطلا  ص )   ) هللا لوسر  ةرتع  متناـف  یتش  لـک 

هنذاب .  الا  تلمع  الو  هللا  لوسر  يار  تودع  ام  هللاو  کقدص و  نع  ةدودصم  کقح و ال  نع  ةدودرم 
هتمکحلا و باتکلا و  ثرون  امنا  اراقع و  اراد و ال  هتضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن   ) لوقی ص )   ) هللا لوسر  تعمـس  ینا 

همکحب .  هیف  مکحی  نا  اندعب  رمالا  یلولف  هتمعط  نم  انل  ناک  ام  ةوبنلا و  ملعلا و 
نم عامج  اب  کلاذ  راجفلا و  مث  ةدرملا  نولداجی  رافکلا و  نودـهاجی  نوملـسملا و  هب  لباقی  حالـسلا  عارکلا و  یف  هتلواح  ام  اـنلعج  دـق  و 

کنع و ال يوزن  کیدـی ال  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذـه  يدـنع و  هیف  يارلا  ناک  اـمب  دبتـسا  مل  يدـح و  هب و  درفتا  مل  نیملـسملا 
کمکح کلـصا و  کعرف و  نم  عضوب  کلـضف و ال  نم  کلام  عفدی  کینبل ال  هبیطلا  ةرجـشلا  کیبا و  هتما  ةدیـس  تنا  کنود و  رخدن 

هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  كابا  کلاذ  یف  فلاخا  نا  نیرت  لهف  يادی  تکلم  امیف  ذفان 
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( داد خساپ  نینچ  امهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  یهاوخ  دادب  رکبوبا  )
ادخ و رهق  رهظم  نارفاک  هب  تبـسن  دوب و  نابرهم و  میرک و  فوطع و  نامیا  لها  هب 9  تبسن  تردپ  متاخ  لوسر  مرکا و  ربمغیپ  رتخد  يا 

رگید ناوناب  نانز و  ردپ  هن  میناد  یم  وت  ردپ  ار  راوگرزب  نآ  مییامن  تقد  ترضحنآ  تبـسن  رد  رگا  یهلا  میظع  باقع  كاندرد و  باذع 
رد رترب و  نادـنواشیوخ  همه  زا  ار  یلع  مرکا  ربـمغیپ  هـک  مـیناد  یم  اـم  رگید و  نادرم  ردارب  هـن  میـسانش  یم  وـت  رهوـش  ردارب  ار  وا  زین  و 

كاپ و ترتع  امش  دریگن  نمشد  امش  ناراکدب  نادنمتواقش و  زج  درادن و  تسود  ار  امش  نادنمتداعـس  زج  روای و  ار  وا  گرزب  ياهراک 
تشهب تنج و  يوسب  ام و  ربهار  حالف  حالص و  ریخ و  رهب  هک  دییامش  دیـشاب و  یم  ناهج  قلخ  زا  ادخ  ناگدیزگرب  ادخ و  لوسر  هزیکاپ 

دییامنهر .  ار  ام 
همه رب  شنیب  شناد و  روفو  لـقع و  رد  ییوگ و  یم  تسار  تراـتفگ  رد  ناربمغیپ  نیرتـهب  رتـخد  يا  ناـهج و  ناوناـب  هدـیزگرب  يا  وت  و 

تسین .  يدیدرت  کش و  تراتفگ  یتسرد  یتسار و  رد  دوب و  یهاوخن  رانک  رب  تقح  زا  زگره  یتسه و  مدقم 
یم هک  مدینـش  هللا  لوسر  زا  دوخ  نم  دوب  وا  نذا  زاوج و  تصخ و  رب  مدرک  هچنآ  مدرکن و  زواجت  هللا  لوسر  يار  زا  نم  دنگوس  ادخب  اما 
ملع تمکح و  باتک و  نامه  ناربمغیپ  اـم  ثرا  میراذـگ  یمن  ثرا  هب  يا  هعرزم  هناـخ و  یمهرد و  يراـنید و  ناربمغیپ  هورگ  اـم  دومرف 

دنک .  یم  مکح  دوخ  يارب  ام  زا  دعب  هک  تسا  رما  یلو  رایتخا  رد  میراد  قازترا  هلیسو  همعط و  هچنآ  تسا و  توبن 
رافک اب  ناناملسم  ات  ددرگ  گنج  هحلسا  نابسا و  هیهت  فرـص  عفانم  هک  تسا  نیا  ام  يار  یتسه  نآ  بلط  رد  وت  هک  كدف  عوضوم  رد  و 

دنیامن .  عفد  ار  رجاف  راکدب و  مدرم  دنیآ و  قیاف  هزرابم  هلداجم و  داهج و  ماقم  رد  اهنآ  رب  دنزادرپ و  هلباقمب 
نم لاح  تیفیک  نیا  میتسین و  رسدوخ  دبتسم و  دوخ  يارب  نم  دندرک و  عامجا  رما  نیا  رب  نیملـسم  هکلب  تسین  اهنت  نم  زا  يار  رما  نیا  و 

دوب . 
میا .  هدرکن  هتشابنا  هریخذ و  يرگید  يارب  مرادن و  غیرد  وت  زا  مراذگ و  یم  وت  رایتخا  رد  کنیا  مراد  هچنآ  لام و  نیا  و 

وت عرف  لصا و  زا  درادن و  ار  وت  تلیضف  لضف و  راکنا  یسک  یتسه  دوخ  نادنزرف  هبیط  هرجش  یشاب و  یم  تردپ  تما  نوتاخ  هدیس و  وت 
مکح فالخ  باب  نیا  رد  هک  يرادیم  اور  دوخ  وت  ایآ  تسا  ذفان  نم  یـصخش  لاوما  نیا  رد  وت  مکح  دـیادزب  يا  هبترم  دـناد  یمن  یـسک 

میامن .  لمع  تراوگرزب  ردپ 
 . ( دهد یم  خساپ  رکبوبا  هب  امهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  )

هرثا و عبتب  ناک  لبافلاخم  هماکح  افداص و ال ال  هللا  باتک  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـک  اـم  هللا  ناحبـس  مالـسلااهیلع :  تلاـقف 
الدع امکح  هللا  باتک  اذه  هتایح .  یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتاف  دو  دعب  اذه  روزلاب و  هیلع  الالتعا  رذعلا  یلا  نوعمجتفا  هروس  وفقی 

ضیارفلا نم  عرش  طاسقالا و  نم  هیلع  عزو  امیف  لجوزع  نیبف  دواد .  نامیلـس  ثرو  بوقعی و  لآ  نم  ثری  ینثرب و   ) لوقی الـصف  اقطان  و 
مکـسفنا مکل  تلوس  لب  الک  نیربغلا  یف  تاهبـشلا  ینظتلا و  لازا  نیلطبملا و  هتلع  حازا  ام  ثانالا  نارکذـلا و  ظـح  نم  حاـبا  ثاریملاو و 

فسوی .  هروس  هیآ 18  نوفصت .  ام  یلع  ناعتسملا  هللا  لیمج و  ربصف  ارما 
دوبن نادرگ  يور  نآرق  ادخ  باتک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترضح  هاگچیه  هللا )  ناحبس   ) دومرف مالسلاامهیلع  همطاف  ترضح 
یمن ینخـس  نآرق  فلاخم  ادـبا  دومنیم و  يوریپ  تیعبت و  ار  نآرق  رثا  هتـسویپ  هکلب  دومرف  یمن  یمکح  نآرق  ماکحا  فـالخ  رب  زگره  و 
صن قباطم  هک  دـیوگب  يزیچ  دوخ  زا  یحو  قطنم  فالخ  رب  تسا  نآ  ماـکحا  يرجم  نآرق  هدـنروآ  دوخ  هکیـسک  دوش  یم  رگم   ) تفگ
دینک یم  عامجا  ریوزت  هلیح و  بیرف و  رکم و  ردغ و  ساسا  رب  هک  دیئامش  نیا  لاحم )  لایخ  یهز  لطاب  روصت  یهز   ) دشابن نآرق  حیرص 

زا سپ  امـش  هک  هلیح  نیا  ارتـفا  ورد و  نیا  اـب  دـیهدیم و  رارق  نآرق  مکح  ضقاـن  ارنآ  دـیئامن و  یم  لـعج  ربـخ  نآرق  مکح  فـالخ  رب  و 
دیدـش بکترم  ترـضحنآ  تکاله  يارب  مردـپ  تایح  ناـمز  رد  هک  تسا  هلیح  ناـمه  هب  هیبش  دـیا  هداد  رارق  هسیـسد  ترـضحنآ  تلحر 

همانماظن نیا  عیرـشت و  ادخ  بناج  زا  ثرا  نوناق  دیامرفیم  نآرق  تسا .  لطاب  قح و  نیب  لصاف  قحلاب و  قطان  مکاح و  ادـخ  باتک  هکنیا 
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دواد و زا  نامیلـس  دـیامرف  یم  احیرـص  دـشاب و  بوـقعی  نادـناخ  نم و  ثرا  دـیامرف و  یم  هکناـنچ  تسا  هدـیدرگ  نـییعت  ادـخ  فرط  زا 
نـشور نایب  اب  تسا  ثانا  روکذ و  زا  معا  ثارو  زا  کی  ره  ثرـالا  مهـس  هب  طوبرم  هک  هچنآ  دـندرب و  ثرا  بوقعی  زا  بوقعی  نادـنزرف 

دنامن .  یقاب  يدحا  يارب  ههبش  نامگ  لطاب و  ناوریپ  يارب  يریگ  هناهب  ياج  ات  تسا  هدومرف  نیعم  ررقم و 
امش یناسفن  تالیامت  هکلب  تسا  نآرق  حیرص  صن  فالخ  نیا  یهدیم  مردپب  غورد  تبسن  یئوگیم و  وت  هک  تسین  نینچ  رکبوبا  يا  سپ 

تسا .  هداد  تنیز  امش  يارب  هدومن و  لعج  ار  ربخ  نیا  دروآ و  دوجوب  ار  نیا 
دیبلط .  يرای  ددم و  هب  دیاب  هراب  نیا  رد  ار  ادخ  تسا و  رتهب  لیمج  ربص  نم  يارب  نونکا 

دعبا هجحلا ال  نیع  نیدلا و  نکر  همحرلا و  يدهلا و  نطوم  هتمکحلا و  ندـعم  تنا  هتنبا  تقدـص  هلوسر و  هللا و  قدـص  رکبوبا ) :  لاقف  )
الو دبتسم  رباکم و ال  ریغ  تذخا  ام  تذخا  مهنم  قافتاب  تدلقت و  ام  ینودلق  کنیب  ینیب و  نوملسملا  ءالوه  کباطخ  رکنا  کباوص و ال 

دوهش .  کلاذب  مه  رثاتم و 
دشاب .  یم  تسار  شراتفگ  زین  مه  شربمایپ  تخد  دنا و  هتفگ  تسار  شلوسر  ادخ و  يرآ  تفگ  داد و  خساپب  اددجم  رکبوبا 

تجح تایح و  همـشچرس  نید و  نوتـس  نکر و  وت  یتسه .  تمحر  تیاده و  نطوم  تمکح و  زنک  ندـعم و  تبترم  ربمغیپ  رتخد  يا  وت 
منک .  یمن  راکنا  ار  وت  هباطخ  منادیم و  تسار  تراتفگ  یتسه 

هدوب اهنآ  ءارآ  ناشیا و  قافتاب  ما  هدومن  فرـصت  نم  هک  ار  هچنآ  نا  هتخادـنا  نم  ندرگ  رب  ار  هدالق  نیا  هک  دنتـسه  ناناملـسم  نیا  هکنیا 
دننم .  راتفگ  دوهش  دوخ  ناشیا  ما و  هدادن  ماجنا  یئاهنت  هب  يراک  ما و  هدوبن  یسک  اب  هرباکم  ماقم  رد  نم  تسا 

سانلا یلا  مالسلااهیلع  همطاف  تتفتلاف  )

موس تمسق 

لب الک  اهلافقا  بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا  رـساخلا  حـیبقلا  لعفلا  یلع  هتیـضعملا  لطابلا  لبق  یلا  هتع  رـسملا  سانلا  رـشاعم  تلاق  و 
هللا ندجتل و  متضتعا  هنمام  رش  مترشا و  ام  هب  ءاس  متلوات و  ام  سئبل  مکراصبا و  مکعمسب و  ذخاف  مکلامعا  نم  متاسا  ام  مکبولق  یلع  نار 

نولطبملا کلانه  رـسخ  نوبـستحت و  اونوکت  مل  ام  مکبر  نم  مکلادـب  ءارـضلا و  هئاروام  ناب  ءاطغلا و  فشک  ذا  الیب  هبغ و  ـالیقث و  هلمحم 
هیآ 78 .  رفاغ  هروس 

نانخس ندینش  يارب  هک  مدرم  يا  دومرف :  نینچ  دجسم  راضح  هب  باطخ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  رکبوبا  راتفگ  مامتا  زا  سپ 
دیهن .  یم  مه  رب  مشچ  رابنایز  حیبق و  تشز و  رادرک  زا  دیور و  یم  لطابب  ور  تعرسب  هدوهیب 

رب هدرپ  امـش  تشز  لامعا  هلکب  دنا  هدز  امـش  ياهلد  رب  هلطاب  رهم  لفق و  ای  هدومرف  مکح  هنوگچ  نآرق  هک  دـینک  یمن  نآرق  رد  ربدـت  ایآ 
تسا .  هدومن  روک  ار  امش  ياهمشچ  رک و  ار  امش  ياهشوگ  یگ  هریت  نیا  هدرک و  هریت  ار  ناتیاهلد  هحفص  هدیشک و  امش  ياهلد 

لیدـبت هضواعم و  يربخ  دـب  هب  ار  نآرق  دـیدش و  نومنهر  یهاردـب  هب  دـیدرک و  دنـسپان  هراشا  دـیدومن و  لیوات  دـب  ار  نآرق  تایآ  امش 
دیدرگ . 

رانکرب اه  هدرپ  هک  هاگنآ  دراد  شیپ  رد  لابو  رزو و  زا  لامالام  یتبقاع  لیقث و  نیگنـس و  رایـسب  امـش  يارب  راب  نیا  لمحت  دـنگوس  ادـخب 
درک دـیهاوخ  لصاح  یهگآ  ناتراک  نالطب  هب  هک  تسا  تقونآ  رد  ددرگ و  راکآ  امـش  يارب  رما  نیا  ریذـپان  ناربج  نایز  نارـسخ و  دور 

میدومن .  رظن  فرص  نآ  رکذ  زا  ام  هک  دومرف  دوخ  لاح  زا  تیاکح  دنچ  یتایبا  اب  دومن و  هللا  لوسر  ربقب  ور  سپس 
میرک يالاو  ربمغیپ  هک  تسیزور  دنچ 
میعن تانج  بناج  ناهج  هتسب ز  تخر 

میتی مالسا  ملاع  وا  تلحر  اب  هدش 
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مینود هصغ  زا  يو  بلق  يرگن  یم  ار  هک  ره 
دشاب اغوغ  هلان و  يرذگیم  اجک  ره 

دشاب احطب  برثی و  خرب  تنحم  درگ 
تسا رگد  جنر  مغ و  یئوگ  هک  زورما  هصاخ 

تسا رش  بوشآ و  زکرم  لسر  متخ  دجسم 
تسا رمع  شدزن  هب  رکبوب و  ربنم  رس  رب 

تسا رد  هب  شمشچ  ینیب  نایدجسم  زا  هک  ره 
دنا همطاف  ندمآ  رظتنم  ایئوگ 

دنا همه  نآ  نارظتنم  نارگن  رد  يوس  هک 
رشب ریخ  لد  رون  دسر  هار  زا  يرآ 
رسمه ار  یلع  مالسا  يوناب  نیرتهب 

رهگ وچمه  نانز  هقلح  يو  هدید  رد  کشا 
رسپ هدنخرف  ود  تسد  فکب  تسا  هتفرگب 

تسوا رب  رد  اقل  ام  یکرتخد  نینچمه 
تسوا رتخد  دوب و  يربک  بنیز  نآ  يرآ 
دای نتفگ  نخس  زرط  شدهدیم  ایئوگ 

داد دیاب  نخس  داد  مک  رتخد  شدیوگ 
دادش دص  زا  رتب  دیزی  مزب  رد  هژیو 

دادیب ریز  هب  چیه  ورم  ریگ و  دوخ  داد 
دیلپ تسا  دیلپ  قرف  دوبن  یمان  ریغ 

دیزی تسادرف  هب  رکبوبا و  زورما  تسه 
مارح مالسا  رد  تسا  داهج  هچرگ  نانز  رب 

ماگمه نادرم  هب  دنعافد  ماگنه  کیل 
مادقا ندرگ  دیاب  دوخ  قح  عافد  رد 
مالسا ردنا  تلزع  تینابهر و  تسین 

فده نیئآ و  هر  رد  نالک  درخ و  نز  درم و 
فک ردنا  ناج  دیاب  ار  همه  وت  نم و  نوچ 

یتفر اپورا  بلق  ات  هک  مالسا  يرآ 
یتفخ تحارب  هن  نت  کی  هک  دوب  نآ  ببس 

یتفرگب فکب  ریشمش  یناملسم  ره 
یتفگ تعیرش  سومان  هر  رد  ناج  كرت 

تشونب دوخ  مچرپ  يور  هب  دهاجم  ره 
تشهب تسا  غیت  هباس  رد  هک  هتفگ  یفطصم 
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ددرگ ربنم  هب  کیدزن  همطاف  ضرغلا 
ددرگ رب  بدا  میظعت و  هب  رکبوکب  رس 

ددرگ ربمیپ  تخدنآ  بناج  شرظن 
ددرگ رونخس  هقیدص  رب  ردنا  دهاوخ 

لوسر تخد  شدهد  دهاوخن  چیه  ناما  هک 
لوهج مصخ  ياک  دیامرف  دیآ و  نخس  هب 

مردپ دیآ  هک  شیپ  نآ  زا  هک  ینآ  هن  وت 
مرد رانید و  یپ  يدوب  يدیتسرپ و  تب 

مرف هدنخرف  رسمه  کمک  اب  مردپ 
مرح تیب و  همه  درک  ناتب  قول  زا  كاپ 

نینچ مالسا  تمعن  زا  وت  زورما  هک  ات 
نیشن ردص  يدش  تسین  وت  روخ  ردنا  هچرگ 

تشادن مالسا  تمعن  دوخ  هک  زورنآ  برع 
تشادن مان  ادبا  تیندم  ناهج  رد 

تشادن مارآ  هظحل  متس  لهج و  رس  زو 
تشادن ماگ  نامز  چیه  بدا  ملع و  هر  رد 

دراد دم  رس  تلود  نینچ  زورما  رگا 
دراد ص )   ) دمحم میلعت  وترپ  زا  همه 
مردپ یمارگ  تسه  رگم  هن  دمحم  نیا 

مرسب دش  ملا  كاخ  نم و  تسد  زا  دش  هک 
مرگج دش  نوخ  هک  کشخ  يدشن  شلسغ  بآ 

مرد برض  اب  ولهپ  نیک  دیتسکشب ز 
نم هناخ  رد  دنازوس  وت  رما  زا  رمع 

نم هناش  نم و  تشپ  هیس  درک  شذفنق 
ناهجب نامن  ثرا  لسر  یئوگب ز  رگ 

ناونع یئامن  لعج  دوب  هک  ثروهن )  (ال 
ناوخ نآرق  ادخ  مکح  زا  ربخ  یب  يا  ورب 

ناهجب نامیلس  ثرا  درب  دواد  هک ز 
تسد ردنا  مکدف  دب  ردپ  دهع  زا  هچرگ 

تسا هبوهوم  کف  کلم  ارم  تسا  ثرا  هن  هک 
تسنادرم هشداپ  نیا  یهاوخ  را  دهاش 

تسناتسد نیا  زا  هگآ  نسح  وچ  منیسح  مه 
تسناوسن زا  نت  ود  کی  نم  دهاش  نینچمه 
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تسا نآرق  نم  دهاش  نیا  زا  رتالاب  هچرگ 
تساوگ ریهطت  هیآرم  قدص  سکاپ و 

تسادخ هتسخ  لد  نم  هاوگ  هک  یئوگ  هچ  وت 
لوسر تخد  نآ  دروآ  لیلد  ردقنآ  تفگ و 
لوبق درک  سپس  شباوجب و  زجاع  دش  هک 

لوبق رکم و  لیح و  يور  هدومنن ز  کیل 
لوتب وا ز  لوبق  دومنن  هچ  یناد ز  چیه 

تسا کلف  رب  ع )   ) یلع مان  كدف  کلم  یب  دید 
تسا كدف  شتسدب  هک  ات  دوشن  شقح  بصغ 

تسناراکمتس مسر  هدعاق و  نیا  يرآ 
تسد تمه  اب  مدرم  زا  دنهاوخ  یهت  هک 
تسکش دنهدب  هفیاط  نیا  رب  هار  نیمه  زو 

تسپ ییند  یلب  تسا  تسپ  تمه و  نود  رای 
روز اب  رز  نیرق  دیدرگ  هک  تسین  ببس  یب 

روسج موق  نیا  رز  يورین  هب  دنیوگ  روز 
زوریپ رخآ  دوش  یم  قح  همه  نیا  اب  کیل 
زور هس  ود  زج  دوبن  يرآ  لطاب  تردق 

زورفا ملاع  ددرگ  قح  نشور  هرهچ 
زوس ملاظ  دوب  مولظم  هلان  الدشوخ ) )

درک بش  دوخ  يودع  زور  همطاف  نیهم  هن 
درک بنیز  وا  فصو  دیزی  هب  بش  ار  زور 

درم نز و  زا  امش  زورما  ناناملسم  يا 
درک ارهز  یلع و  زا  نات  دیاب  يوریپ 

دربن درک  متس  ملظ و  اب  هک  دوب  نآ  یلع 
درورپ يربک  بنیز  دوخ  وچ  زین  همطاف 

دننکش نامصخ  فص  شنیسح  نوع  اب  هک  ات 
دننکش نادنس  هداد و  مهب  تسد  اه  تشم 

رورض هتکن  نینچ  راهظا  همتاخ  رد  تسه 
روفغ نامحر  رهظم  یبرع  لوسر  هک 

روتسد یناهجب  ار  نز  يدازآ  داد 
روگب هدنز  يدشب  رتخد  هک  رصع  ناردنا 

ینابر يدب  مالسا  يدازآ  کیل 
ینار توهش  ینید و  یب  يدازآ  هک  ین 
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مهدزیس قارشا 

لوا تمسق 

یظاقیا هیبنت  يراذنا و  هیبنت  نایب  رد  مهدزیس :  قارشا 
يراذنا )  هیبنت  )

 ( مکل ریذن  هتنبا  انا  و   ) مالسلااهیلع همطاف  تلاق 
متسه يربمغیپ  رتخد  نم  ینعی  مکل )  ریذن  هتنبا  انا  و   ) دومرف دوخ  همانـسانش  نایب  فرعم و  ماقم  رد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح 

دیامرفیم نآرق  حیرـص  صن  هکنانچ  داتـسرف  نایناهج  عیمج  نایملاع و  مامت  يارب  هکلب  مدرم  امـش  يارب  زا  ریذن  ناونعب  ار  وا  دـنوادخ  هک 
ناقرف .  هروس  هیآ 1  اریذن ) نیملاعلل  نوکیل  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت  )

دشاب و هدنناسرت  ریذن و  نایناهج  عیمج  ملاع و  لها  يارب  ات  دومرف  لزاندوخ  برقم  دبع  رب  ار  ناقرف  هک  تسیدـنوادخ  كاپ  نآ  راوگرزب 
هتکن نونکا  رجحلا .  هروس  هیآ 89  نیبملا )  ریذـنلا  انا  ینا  لق  و   ) دومرف شربمغیپ  هب  زین  دزاـس و  رذـح  رب  یهلا  رهق  باذـع و  زا  ار  مدرم 
نایم زا  دـمان و  یم  ریذـنلا ) تنب   ) یفرعم ماقم  رد  ار  دوخ  مرکا  ربمغیپ  رتخد  هک  تسا  نیا  ماقم  نیا  رد  تیمها  لباق  هجوت و  دروم  رایـسب 

حرطم و وا  هب  هتـسباو  تعامج  بصاغ و  هفیلخ  ربارب  رد  ریذن )  ) مساب طقف  دراد  شراوگرزب  ردـپ  هک  ینیوانع  باقلا و  ءامـسا و  همه  نآ 
دهاش لوسر و  دننام  تسا  رایسب  نیوانع  باقلا و  اهمان و  ار  شردپ  هکنیا  اب  دیامن  یم  ازج  زور  باذعلا و  موی  زا  لفاغ  مدرم  نآ  دزـشوگ 
همحر نییبنلا و  متاخ  دهاج و  ظفاح و  عیفرو و  میحر  میرک و  عداص و  یهانورمآ و  مکاح و  یضاق و  یعاد و  ریشب و  يداه و  رـشبم و  و 

رثوکلا و ضوحلا و  بحاـص  ناـقرفلا و  باـتکلا و  نیدـلا و  بحاـص  ناـهربلا و  هجحلا و  بحاـص  میظعلا و  قـلخلا  بحاـص  نیملاـعلا و 
بحاص يربکلا و  همایقلا  موی  اوللا ،  بحاص  ینداوا و  نیسوق و  باق  ماقم  بحاص  ءاخسلا و  دوجلا و  بحاص  ءاطعلا و  لضفلا و  بحاص 

میقتـسم و طارـص  بحاص  هیفینحلا و  هتلملا  بحاص  هلماکلا و  هتعیرـشلا  بحاص  نافرعلا و  هتمکحلا و  بحاص  ءاهبلا و  رونلا و  ءایـضلا و 
بحاص ربنملا و  هتبطخلا و  بحاص  رفغملا و  جاتلا و  بحاص  ناـسحالا و  مرکلا و  بحاـص  ناـیبلا و  قحلا و  بحاـص  هیـضرملا و  هقیرطلا 

رشبلا .  ریخ  دمحم  رهشالا  بسنلا  بحاص  رهطالا و  بسحلا 
باهولادـبع قحلادـبع  داوجلادـبع  میکحلادـبع  میرکلادـبع  میلحلادـبع  میحرلادـبع  نامحرلادـبع  هللا  یفـص  هللا  هریخ  هللادـبع  هللا  بیبـح 

یلع سق  نمیهملادبع و  عیفرلادبع  رهاقلادبع  رداقلادبع  لیلجلادبع  لیمجلادبع  دـحالادبع  دمـصلادبع  حاتفلادـبع  رابجلادـبع  رافغلادـبع 
 ( ملکلا عماوج  تیتوا  و   ( ) قحلا يار  دقف  ین  ار  نم  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هلوقل  هیرهقلا  هیفطلا و  نم  عیمجل و  هیرهظمل  کلاذ 

لکب مدآ  ملاع و  تافص  تاذ و  عماج 
دوب نیا  ملاع  عومجم  نیا  ینعی  دمحا 

ناهج رد  دشابن  رهظم  نیا  زج  ار  مظعا  مسا 
دوب نیا  مظعا  مسا  نیع  هک  رهظم  زا  رذگب 

لسر متخ  متاخ  تعافش  باب  حتاف 
دوب نیا  ملسم  ار  وا  دش  متخ  حتف و  هکنآ 

نوقباسلا نورخالا  نحن  هک  قباس  رخآ 
دوب نیا  مدقم  لک  رب  دمآ و  لک  رد  هکنآ 

تمحر و رون و  روصنم و  ثوعبم و  لسرم و  غلبم و  نیبم و  نیکم و  نیما و  نم و  ؤم  تسا  ترـضحنآ  نیواـنع  باـقلا و  ءامـسا و  زا  زینو 
تاروت و نآرق و  رد  هک  رگید  رایسب  باقلا  ءامسا و  ریاس  دمحم و  دومحم و  دمحا و  هط و  نیسای و  یفطصم و  یبتجم و  عفشم و  عفاش و 
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 ( لمجم نیا  زا  ناوخب  ثیدح  دوخ  وت  و   ) تسا هدش  حیرصت  نآب  فلس  ءایبنا  فحص  روبز و  لیجنا و 
شردپ باقلا  ءامسا و  همهنآ  نایم  زا  ءایبنا  متاخ  رهگالاو  رتخد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  ارچ  هک  تسا  هتکن  نیا  ام  روظنم  و 

نیملاعلل همحر  نیبنلا و  متاخ  یفطملا  دمحم  هتنبا  انا  دـیوگب و  تسناوت  یم  هکنآ  لاح  تسا و  هدومرف  یفرعم  ریذـنلا ) تنب  انا  و   ) ار دوخ 
ترضحنآ .  رگید  نیوانع  ءامسا و  زا  نآ  دننام  و 

تعامج نآ  هب  دهاوخیم  یشاب  رادیب  هیبنت و  اصوصخم  ریذن  مساب  حیرصت  رد  متاخ  ربمغیپ  رتخد  ملاع  یب  یب  نآ  باختنا  دوش  یم  مولعم 
رگداد يادخ  زا  لفاغ  ار  نانآ  يویند  هزور  ود  یمه  تسایر و  بح  هدرک و  شومارف  ازج  زور  نیدلا و  موی  زا  هک  هتفر  تلفغ  باوخ  رد 
لوسر ادـخ و  زا  هتخات و  لطاب  هار  رد  ار  شیوخ  بکرم  هتخادرپ و  نارگید  قح  بصغ  هب  هک  تسا  تهج  نیمهب  هدومن و  رـشحم  زور  و 

هار رایتخا  ءوسب  دـنا و  هدـش  هناور  دـهاوخیم  ناشلد  هچنآ  هب  هدومن  شوگ  رد  تلفغ  هدرپ  شومارف و  یلکب  ریذـن )  ) ربمغیپ راتفگ  ادـخ و 
نید و اساسا  دوبن  داعمب  داقتعا  نامیا و  ازج و  زور  ادـخ و  زا  ندـناسرت  راذـنا و  عیرـشت  ماظن  رد  رگا  اـعقاو  دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  ار  خزود 

مویب داقتعا  مدـع  ینامیا و  یب  دولوم  دـنز  یم  رـس  رگداسف  رـشب  زا  هک  اهمتـس  اهملظ و  مامت  هچ  تشادـن  یئارجا  تنامـض  نید  ماککحا 
یمن فرحنم  نید  میقتسم  طارـص  قح و  هار  زا  تقو  چیه  دشاب  نیدلا  موی  توعن  نیدلا و  مویب  دقتعم  نم و  ؤم  هک  یـسک  تسا و  داعملا 

هداتسرف سان  هفاک  يوسب  رذنمو ) ریذن   ) ناونعب ار  ترـضحنآ  راگدرورپ  هک  ار  مالـسا  راوگرزب  ربمغیپ  راذنا  راتفگ و  هتـسویپ  هکلب  ددرگ 
هفیظو زا  هداد  رارق  دوخ  نیعلا  بصن  تسا  هدومن  مالعا  قلخب  ارنآ  توعن  نیدـلا و  موی  تیریذـن  تیرذـنم و  تمـس  اب  مه  ربمغیپ  تسا و 

یتوکلم یکلم و  ماظن  تداعس  نامیا  اب  ناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دزرو و  یمن  تلفغ  دراد  قح  طارـص  زا  تیعبت  هب  تبـسن  هک  يا 
ناربج نایزب  مورحم و  تداعـس  زا  ار  دوخ  هدـیدرگ  هرخـالاو  ایندـلا  رـسخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دومن و  دـهاوخ  نیمـضت  نیماـت و  ار  دوخ 

دومن .  دهاوخ  راتفرگ  يدبا  باذع  هب  راچد و  ریذپان 
رصعلا هروس  نآرق  ربصلاب ) وصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  ولمع  اونمآ و  نیذلاالا  رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و   : ) یلاعت هللا  لاق 

ار شراوگرزب  ردپ  راذنا  تسا  بسانم  تسا  هدومرف  یفرعم  ریذـن ) ربمغیپ   ) رتخد ار  دوخ  اهیلع  هللا  مالـس  راهز  همطاف  ترـضح  هک  نونکا 
دـشاب یـشاب  رادیب  هیبنت و  ات  میئامن  هراشا  الیذ  راصتخا  وحنب  هداد و  رکذت  تسرهف  روطب  نیدلا  موی  نوئـش  توعن و  نیدـلا و  موی  باب  رد 

هیتآ و زا  دنلفاغ و  دنراد  شیپ  رد  هک  نیسپاو  زور  داعملا و  می  ازج و  زور  نیدلا و  موی  زا  یلکب  هدیمرآ و  تلفغ  باوخ  رد  هکنانآ  يارب 
اما دـنا  هدرک  شومارف  یلکب  ار  گرم  ادـخ و  ناسک  نینچ  یئوگ  دـنرادن و  ربخ  شیوخ  تدـم  دـبا  تراـسخ  ترـسح و  تمادـن و  زور 

انلامعا . ) ءوس  نم  هللا  انذاعا   . ) دننیبب وربور  منهج  باذع  ریذپان و  نایز  نارسخ و  اب  ار  دوخ  هک  دنوش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  يزور 
نآ )  توعن  نیدلا و  موی  )

هتشقانلا موی  هتقباسملا و  موی  هتلئاسملا و  موی  هتبساحملا و  موی  هتمادنلا و  موی  هرـسحلا و  موی  هتمایقلا و  موی  تسا  ترابع  نیدلا  موی  توعن 
هتیشاغلا موی  هتفدارلا و  موی  هتفجارلا و  موی  هتعراقلا و  موی  هتعقاولا و  موی  هتقعاصلا و  موی  هتمدمدلا و  موی  هتلزلزلا و  موی  هتسفانملا و  موی  و 

موی صاصقلا و  موی  قاسملا و  موی  قارفلا و  موی  قالتلا و  موی  هتخاصلا و  موی  هتملاطلا و  موی  هتقاحلا و  موی  هتفزالا و  موی  هتیهادلا و  موی  و 
موی ءازجلا و  موی  ءاضقلا و  موی  ءاقبلا و  موی  ءاـقللا و  موی  رارقلا و  موی  رارفلا و  موی  باذـعلا و  موی  بآـملا و  موی  باـسحلا و  موی  داـنتلا و 
موی عمجلا و  موی  لـصفلا و  موی  مکحلا و  موی  قحلا و  موی  نزولا و  موی  ضرعلا و  موی  دـیعولا و  موی  رـشحلا و  موی  ءاـکبلا و  موی  ءـالبلا و 
موی هتخفنلا و  موی  ریـصملا و  موی  روشنلا و  موی  نیقیلا و  موی  ریـسع و  موی  میقع و  موـی  میظع و  موـی  يزخلا و  موـی  حـتفلا و  موـی  ثعبلا و 

تاقیملا و موی  یئاملا و  موی  یهتنملا و  موی  عزجلا و  موی  عزفلا و  موی  هرکسلا و  موی  هرجزلا و  موی  هتجزلا و  موی  هتفجرلا و  موی  هتحیصلا و 
موی قرعلا و  موی  قلقلا و  موی  داـصرملا و  موی  داـعیملا و  موی  تاـقیملا و  موی  یئاـملا و  موـی  یهتنملا و  موـی  عزجلا و  موـی  داـعیملا و  موـی 
موی سوبع و  موی  نباـغتلا و  موی  دولخلا و  موی  جورخلا و  موی  فوقولا و  موی  قاقـشنالا و  موی  راـشتنالا و  موی  رادـکنالا و  موـی  راـقتفالا و 

راصبالا و هیف  صخشت  موی  ائیش و  سفن  نع  سفن  يزجتال  موی  رئارسلا و  یلبت  موی  هیف و  بیرال  موی  دوهـشم و  موی  دوعوم و  موی  مولعم و 
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یلع راـنلا  یف  نوبحـسی  موی  اـعد و  منهج  راـن  یلا  نوعدـی  موی  ائیـش و  سفنل  سفن  کـلمت  ـال  موی  ائیـش و  یلوم  نع  یلوم  ینغی  ـال  موی 
نذوی نوقطنی و ال  موی ال  هیبا و  هما و  هیخا و  نم  ءرملا  رفی  موی  هدلو و  نع  دلاو  يزجی  موی ال  رانلا و  یف  مههوجو  بلقت  موی  مههوجو و 

مهت و رذـعم  نیملاظلا  عفنت  موی ال  نونب  لام و ال  عفنی  موی ال  نونتفی  رانلا  یلع  موی  نوزراـب  مه  موی  هللا  نم  هلدرم  ـال  موی  نورذـتعیف  مهل 
تاوصلا نکست  راصبالا و  هیف  عشخت  موی  راتسالا  فشکت  رئامضلا و  رهطت  رئارـسلا و  یلیت  ریذاعلا و  ددرت  موی  رادلا  ءوس  مهل  هتنعللا و  مه 

تعض ذئمویف و  ریبکلا  رسکی  ریغـصلا و  بیـشی  داهـشالا و  مهعم  دابعلا و  قاسی  موی  تایفخلا  رهطت  تایفخلا و  زربت  تافتلالا و  هیف  لفی  و 
سرخ ناولالا و  تریغت  نارینلا و  ترعـس  راـفکلا و  سیئ  راـنلا و  ترفز  میمحلا و  یلغا  میحجلا و  تزرب  نیواودـلا و  ترـشن  نیزاوملا و 

قیالخلا نع  ترتتـسا  روتـسلا و  تیخرا  باوبالا و  تقلغا  ثیح  مکیرکلا  کبرب  كرغام  ناسنال  اهیا  ایق  ناسنالا  حراوج  تفطن  ناسلل و 
لزنی نیلـسرملا و  دیـس  انل  هللا  لسری  نیلفاغلا  رـشاعم  انل  لیولا  لک  لیراولاف  کحراوج  کیلع  تدهـش  دق  لعفت و  اذامف  روجفلا  تفراقف 

ام نوضرعم  هتلفغ  یف  مه  مهباسح و  سانلل  برتقا  لوقی  انفرعی و  مث  نیدـلا  موی  توعن  نم  تافـصلا  هدـهب  ان  ربخی  نیبملا و  باـتکلا  هیلع 
مهنا رمقلا  قشنا  هتعاسلا و  برتفا  لوقیف  هتمایقلا  برق  انفرعی  مث  مهبولف  هتیهال  نوبعلی  مه  هوعمتـسا و  ـالا  ثدـحم  مهبر  رکذ  نم  مهیتءاـی 
هیناعم ربدتن  الف  المع  نآرقلا  اذه  هتـسارد  ذختن  نا  انلاوحا  نسحا  نوکی  مث  ابیرق  نوکت  هتعاسلا  لعل  کیردیام  ابیرق و  هارن  ادیعی و  هنوری 
عـساوب هللا  انک  رادـی  مل  نا  هتلفغلا  هذـه  نم  هللااب  ذوعنف  هیهاود  نم  صلختلل  دعتـسن  ـال  هیماـسا و  مویلا و  اذـه  فاـصوا  هرثک  یف  رطننـال  و 

هتمحر . 
يا هشمقلا  یهل  الا  میکحلا  داتسالا  لاق  ام  معنل  و 
نیب هب  ار  لزنم  يرود  رس  رادرب  شوخ  باوخ  زا 

نیب هب  ار  لفاوق  دزد  رگن  ار  هر  یکیرات 
هلبآ رپ  ملد  ياپ  هلصوح  یب  نم  رود و  هر 

نیب هب  ار  لئاسم  لکشم  هلفاق  ریما  نادرذ 
ررش رپ  ایرد  جاوما  رطخ  بادرگ  هب  یتشک 

نیب هب  ار  لحاس  هدرک  مگ  ربخ  یب  يادخان  نیو 
رد ماب و  ره  رب  هتسشن  رپ  زیت  غرم  تسا  گرم 

نیب هب  ار  لفاغ  رورغم و  ربصب  یب  قلخ  هریخ  نیو 
دوخ هاگآ  ربلد  زو  دوخ  هام  زا  شابم  لفاغ 

نیب هب  ار  لجاع  فطل  نآ  دوخ و  هاش  زا  بلط  يرای 
رحس تفو  وش  تسم  رس  نایتوهال  هداب  زا 

نیب هب  ار  لفحم  ياغوغ  نایسودق  فد  گنچ و 
رذگ یم  اهلد  رحس  ها  يا  شیوک  رد 

نیب هب  ار  لمسب  ناغرم  رپ  لاب و  ناشفا  رب  اجنآ 
ناشن یب  نآ  یلفحم ز  رد  ناشن  یبای  رگا  بشکی 

نیب هب  ارلد  هناورپ  ناشف  ناج  شلصو  عمش  رب 
یملاع شوگ  درک  رپ  شخر  نسح  هراوآ 

نیب هب  ار  لگ  رد  هداتفا  نارخ  نوچ  نارک  نیا  زاب 
نیب هب  ار  لگ  رد  هداتفا  نارخ  نوچ  درک  رپ  شخر  نسح  هزاوآ 
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تسا :  هتفگ  رگید  لزغ  رد  زین  و 
ناج يا  رذگ  اوه  ینیب و  دوخ  رس  زا 

ناج يا  رذح  دسح  هنیک و  عمط و  زو 
لد يا  هب  وت  تشذگ  تلفع  هب  رمع 
ناج يا  رفس  هشوت  يوج و  یهر  داز 

تسین اقب  ياج  هچارس  نیا  زیرغ  رای 
ناج يا  رذگه  رب  هگیاج  دنکن  سک 

درجت ناتسلگ  هب  ناشفا  رب  لاب و 
ناج يا  رظن  نکم  نادکاخ  نیا  رب  چیه 

 ( یهلا  ) غابب يربیم  نآ  هویم 
ناج يا  رش  ریخ و  لاهن  یناشن  هچ  زه 

هللا مالس  ارهز  همطاف  ترضح  هرهاط  هقیدص  همرکم  ایلع  کلم  هکلم  نایب  زجعم  ناسل  زا  هربتعم  كرادم  قباطم  هک  ارع  هیـشرع  هبطخ  نیا 
دوش .  یم  هراشا  الیذ  نآ  زا  یخرب  هب  هک  يرایسب  فئاطل  قیاقح و  رارسا و  نمضتم  هدومرف  ءاشنا  ارنآ  اتعفد  رداص و  اهیلع 

لالدتسا .  قطنم و  اب  لاعتم  دنوادخ  یهانتمان  معن  رکش  یهلا و  ساپس  دمح و   1
ار نقتا  نسحا  ماظن  وا  یعادبا  داجیا  لاعتم و  دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  نایب   2

لالدتسا .  قطنم  اب  ینامسآ  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  موزل  توبن و  تابثا  نایب   3
تیناسنا ناهج  هب  راگدرورپ  هدیزگرب  راتخم و  قولخم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  تمدخ   4

میقتسم .  طارصب  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  متاخ  ربمغیپ  یئامنهر  تیاده و   5
هلیمج و قالخاب  ناـنآ  ندومن  قلختم  رـشب و  سوفن  هیکزت  هیلاـع و  میلاـعت  ناـیب  ثیح  زا  دـمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  تثعب  تیمها   6

نانآ هب  هیلمع  هیملع و  تمکح  نتخومآ 
تسا .  هدوب  یهارمگ  تلالض و  رد  هک  تیرشب  یئارقهق  ریس  تیلهاج و  نارودب  یتراشا   7

تسا .  هدومن  رشب  يزاس  ناسنا  رد  نآرق  مالسا  نیبمنید  هک  یتمدخ   8
زا دریگ و  شیپ  ار  دوـخ  تلالـض  تیلهاـج و  نارود  هار  ترتـع  نآرق و  زا  تیعبت  مدـع  اـب  تیرـشب  هک  تسا  نآ  میب  هکنیا  رب  فسءاـت  9

ددرگ .  هرخالا  ایندلارسخ و  هدش  رود  تداعس 
مرکا لوـسر  ترـضح  هیـصوت  هب  تبـسن  ناـنآ  تلفغ   ) تسار و هار  زا  مدرم  فارحنا  یلیمحت و  تموـکح  هیلع  رب  ترـضح  جاـجتحا   10

 ( شترتع هرابرد 
یظاقیا )  هیبنت  )

وا زواجت  رد  بصاغ  هفیلخ  تیموکحم  رب  هوالع  هیـشرع  هفیرـش  هبطخ  نیا  داریا  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یـساسا  دـصقم 
رد هدروخ  لوگ  مدرم  نیلفاغ و  هیبنت  انامه  تبترم  یمتخ  ترضح  ینیـشناج  رد  وا  تقایل  مدعاب  تفالخ  یـسرک  بصغ  تیالو و  میرحب 

دزاس .  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  قلخ  هتساوخ  هک  هدوب  هفیقس  موش  ياروش  لیکشت 
تـسد زا  ار  دوخ  درخ  لقع و  هتفرگ و  دوخب  حیر )  لک  یلع  نولیمی  عاعرلا  جمه   ) ناونع مدرم  هک  دـید  مالـسلااهیلع  مالـس  ارهز  همطاف 

دنا هتفرگ  شیپ  رد  الام  ار  منهج  هار  هتـشاد و  ارف  یناطیـش  همغن  گنابب و  ار  دوخ  شوگ  هدراذگ و  مدـق  لطاب  هار  رد  هناروکروک  هداد و 
دیـشاب رایـشه  دیـشاب  رادیب  لفاغ  مدرم  يا  هک  دیامن  دزـشوگ  اهنآ  اب  دـنک و  زااب  ار  مدرم  لقع  شوگ  مشچ و  دوخ  هبطخ  اب  تساوخ  اذـل 
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هک دـیا  هدرک  نییعت  ار  ادـخ  ربمغیپ  اروشب  امـش  رگم  دـیئامن  یمن  لقعت  رکفت و  تفالخ  رما  روحم  يرادـقم  ارچ  امـش  تسین  هچیزاب  نید 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـیامرفیم  هچ  ماقم  نیا  رد  یحو  قطنم  دـینیب  هب  دـیاب  امـش  دـینک  نیعم  وا  يارب  نیـشناج  دـیهاوخیم  زورما 
تسادخ .  تاذ  همزال  هفیلخ  لعج  سپ  هرقب  هروس  هیآ 30  زا  هفیلخ )  ضرالا  یف  لعاج  ینا   ) تسا هدومرف  نآرق  رد  احیرص  لاعتم 

دشاب ادخ  تردق  رهظم  دشاب  ادخ  ملع  رهظم  دشاب  هنع  فلختسم  تافـص  ياراد  تسیاب  هک  تسا  یـسک  هللا  هتفیلخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
تسا نیا  هن  رگم  دشاب  تمصع  ماقم  ياراد  دیاب  هللا  هتفیلخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دشاب  یهولا  يایلع  تافص  ینـسح و  ءامـسا  مامت  رهظم 

هرقبلا هروس  هیا 124  نیملاظلا  يدهع  لانی  ال   ) مکحب دوش  یمن  هیهلا  تفالخ  ماقمب  لیان  ملاظ  مدآ  هک 
دوش .  هداد  واب  یئاوشیپ  تماما و  یهللا و  هتفیلخ  تمس  تسین  تامالع  تاصخشم و  تازایتما و  نیا  دجاو  هک  یسک  هنوگچ  نیاربانب 

ار تلاسر  تماما و  توبن و  تفالخ و  ماقم  هک  تسادـخ  نآ  درادـن  ار  وا  هفیلخ  نییعت  قح  لاعتم  يادـخ  زا  ریغ  سکچیه  هکنیاب  اـفاضم 
ماعنا هروس  هیآ 124  هتلاسر )  لعجی  ثیح  ملع  هللا   ) دیامرفیم هضافا  اطع و  دنادب  هتسیاش  قیال و  سک  رهب 

دوب و هدرک  رایتخا  هدیزگرب و  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دعب  دوخ  هفیلخ  ناونعب  ار  یـضترم  یلع  لزا  رد  میکح  يادخ 
ترضح تفالخ  دش  رما  ءایبنا  متاخب  دش و  رداص  یهولا  نامرف  نآرق  صن  مکحب  اذل  دوب  ترـضحنآ  هیهلا  تفالخ  مالعا  زور  ریدغلا  موی 

اهیا ای   ) یهلالا باتکلا  صن  هیلا  راشا  امک  دیامن  غالبا  مدرمب  ار  یبوبر  عقص  زا  هرداص  روتسد  مالعا و  قلخب  دوخ  زا  دعب  ار  یضترم  یلع 
هدئاملا هروس  هیآ 67  سانلا  نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا 

مدرمب ار  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  ینعا  ار  ادـخ  هفیلخ  لالجلا و  يذ  یلو  لاعتم  دـنوادخ  رمالا  بسح  ءاـیبنا  متاـخ  ترـضح 
هالوم تنک  نم   ) دومن مالعا  احیرص  ترضحنآ  هیلامک  نوئش  فاصوا و  نایب  ریدغلا و  موی  رد  دوخ  هیـشرع  هبطخ  زا  سپ  دومرف و  یفرعم 

همه دندوب  رمع  رکبوبا و  نیخش  نانآ  هلمج  زا  هک  دندینش  ار  راوگرزب  نآ  رابر  رد  راتفگ  ناگدنونش  مومع  راضح و  و  هالوم )  یلع  اذهف 
زور ریدـغلا  موی  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  ترـضح  ینعی  متاـخ  ربمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  مظعا  هللا  یلو  ترـضحب  ار  یهلا  یئاـطعا  ماـقم  نیا 

رد هلمج  نم  هربتعم و  ریسافت  رد  هیضق  نیا  لیصفت  حرش و  هک  دنتفگ  کیربت  تینهت و  مرکا  ربمغیپ  نیشناجب  هیولع  هقلطم  تفالخ  بصن 
دوب زورنآ  رد  تسا و  جردنم  روطسم و  یناحبسلا  هرـس  هللا  سدق  یناشاک  ضیف  نسحم  الم  ینادمـصققحم  همالع و  فیلات  یفاص  ریـسفت 

سیئرلا خیش  زا  يرابر  رد  راعـشا  ماقم  نیا  رد  دش و  لزان  هدئام  هروس  هیآ 3  یتـمعن )  مکیلع  تمتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   ) هیا هک 
دزرو .  یم  راصتقا  رادقمیلاع  خیش  راعشا  زا  یخرب  رکذب  هک  تسا  رطاخب  ارم  راجاق 

ار افو  راد  شوخ  ربمغیپ  هب  تفگ  قح 
ار امش  میدناوخ  هک  تارذ  ملاع  رد 

ار یلب  میدینش  یتسلا و  میتفگ 
ارایب زورما  رگد  رذ  ملاع  کی 

ار ادخ  دهع  نآ  نک  هزات  ایب  قلخاب 
راتخم دمحا  لسر  رخف  لک  دیس  يا 

موص ینک  هچ  ملکت  ایرکذ ز  نوچمه 
موق میا  نک  غیلبت  لزنا  امب  زمر  یب 

مول زا  وت  زیهرپم  هیشرع  هبطخ  یمه  ناوخ  رب 
مون ار  وت  هدیباوخ  مدرم  نیا  نک  رادیب 

مویلا هک  يامرفب  ار و  یلع  رادرب 
راصنا هرمز  يا  مکنید  مکل  تلمکا 
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يزاجح ناطلس  تخاس  يزاهج  گنر  وا 
يزارفب ربنم  رس  دش  ارف  شرع  زو 

يزاردب يزات  هبطخ  یکی  دناوخرب 
يزاون رهم  رس  ار ز  یلع  تشادرب 

يزابب دیریگم  تسا  ریش  رس  نیا  تفگ 
رارک ردیح  نیا  دوب  هللادسا  نیا  دوخ 

هاوخ بلط  تشگ  افو  زار  یلع  هاگنآ 
هام یلو  رهم و  ینب  هک  دش  نایع  هتکن  نیا 

هللادی يوزاب  ربمغیپ  وچ  تفگب 
هاش رب  هماج  دوخ  ربمغیپ  وچ  دیزگب 

هانعفر ماقمب و  ار  یلع  تشادرب 
رادنپ هطیح  زا  دش  تعفرب  هک  نانوچ 

مود تمسق 

 ( نوعکار مه  هوکزلا و  نوتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  ونمآ  نیذـلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا   ) دـیامرفیم هیآ 55  هدـئام  هروس  رد  نآرق 
نآرق حیرص  صن  مکحب  سپ  تسا  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  مظعا  هللا  یلو  نآ  رد  هصاخ  هماع و  قافتاب  هکرابم  هیآ  نیا 

یلع هللا و  لوـسر  ار  هقلطم  هیلک  تیـالو  نیمه  تسا  هیلع  فوـطعم  مـکح  رد  فوـطعم  نوـچ  تـسا و  قـلطم  یلو  یلاـعتقح  سدـقا  تا 
نینموملاریما تیالو  هللا و  لوسر  تیالو  اما  تسا و  یلصا  یتاذ و  ادخ  تیالو  هک  تسا  نیاب  توافت  قرف و  یهتنم  دنشاب  یم  راد  یضترم 

هفیرـش هیآ  نیا  رد  یلو  تسا و  ینیوکت  نذا  هک  تسا  هللا  نذاـب  رگید  تراـبعب  تسا و  قلطم  یلو  زا  تیرهظم  ناوـنعب  تسا و  یلظ  یلع 
ادخ هک  هللااب  ذایعلا  هک  دیآ  مزالدـشاب  تسود  يانعمب  رگا  هچ  تسود  يانعمب  هن  تسا  قلطم  فرـصتم  رایتخا و  بحاص  مکاح و  يانعمب 
يرب اهنآ  هکنیا  لاح  دنشاب و  نیکرشم  نیقفانم و  نیرفاک و  نیرجاف و  نیقساف و  تسود  ینعم  نیاربانب  یلع  نینم  ؤملاریما  ادخ و  لوسر  و 

هیلع یلع  نینم  ؤملاریما  هقلطم  هیلک  تیالو  رب  هموقرم  هفیرـش  هیآ  تلالد  نیاربانب  دنـشاب  اهنیا  تسود  هک  دـسر  هچ  اـت  اـهنیا  زا  دـنرازیب  و 
مهفاف .  تسا  زرحم  ققحمم و  ملسم و  تباث و  مالسلا 

سانلادبعا و سانلا و  یقتلا  سانلا و  ملحا  سانلا و  مکحا  سانلا و  ملعا  هک  تسا  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هیلع  یـضترم  یلع  ترـضح  يرآ 
تسا یضترم  یلع  تسادخ  تافص  ءامسا و  متا  مات و  رهظم  هک  تسا  یـضترم  یلع  تسا .  سانلا  یخـسا  سانلا و  عجـشا  سانلا و  دهجا 

راوگرزب نیا  تسا  یئایربک  لالج  لامج و  تارم  هک  تسا  یـضترم  یلع  تسا  یهولا  لاعفا  تافـص و  ءامـسا و  تاذ و  يـالعا  لـثم  هک 
هدیدرگ متخ  ترضحناب  توبن  هک  ءانثلا  هتیحتلا و  فالآ  هیلع  یفطصم  دمحم  ءایبنا  متاخ  ترضح  زا  دعب  هللارماب  هللا  بصن  یهلا و  لعجب 

تسا .  هللا  هفیلخ  هللا و  بناج  نم  هللا  یلو  کشالب  تسا 
تسا .  هدورس  وکین  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  يا  هشمق  یهلا  میکح  ماقم  یلاع  داتسا 

دزیا مظعا  نسح  هنیئآ 
تسین یلعا  یلع  نید  هش  الا 

دمحا زا  سپ  لد  لها  رب  تسا  یلوم 
تسین یلوم  تسوا  مالغ  هن  سک  ره 
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دناد درخ  شتیالو  نامرف 
تسین اروشب  درخاب  مدرم  يا 

ندیشخب جات  ریدغ و  کنهآ 
تسین يرسا  ریرس  هش  لوق  زج 

شدوصقم هناگی  يو و  بوبحم 
تسین اتکی  درف  كاپ  دزیا  زج 

تسا دیحوت  باتک  نیمهب  هک  نآرق 
تسین ارآ  لد  نآ  لامج  حرش  زج 

يور افرص  یمرـش  یب  یئایج و  یب  اب  درادنپ و  نکی  مل  ناک  هدیدان و  ار  هیریدغ  هعقاو  ملاظ  بصاغ  هفیلخ  هک  دراد  اج  فصو  نیا  اب  ایآ 
راتفگ نآرق و  فالخ  رب  هدومن  جراخ  هل  قحتسم  دی  زا  ار  قح  هنابصاغ  هداد و  لیکشت  ار  هفیقـس  موش  ياروش  سفن  ياوه  یتسرپ و  ماقم 

دیامن .  لامیاپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لالجلاوذ  یلو  قح  مرکا  لوسر 
مدرم و روضح  رد  مدرم  یمومع  زکرم  دجـسمب  ندـمآ  دوخ و  مایق  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کـلم و  هکلم  یلـصا  دـصقم 
هفیقـس و ياروش  نانادرگ  راک  رحـس  لاطبا  انامه  هدـنبوک  نیـشتآ و  ارغ  هبطخ  نآ  داریا  راضح و  ریاس  راصنا و  نیرجاهم و  زا  ریثک  عمج 

دزاس رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  تساوخ  عقاو  رد  دوب و  یـضترم  یلع  ترـضح  شرهوش  لالجلا  يذ  یلو  قح  رب  هفیلخ  قح  قاقحا 
ارنآ بصاغ  هفیلخ  هک  شدوخ  یفرـصتم  کلم  كدف  بصغ  عوضوم  ربمغیپ و  يابرقلا  يوذ  قح  هب  عجار  دیامرف و  تجح  مامتا  نآ  اب  و 
قح بیقعت  هتبلا  دیامن  فیعضت  يداصتقا  تهج  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هتـساوخ  هلیـسو  نیدب  هدومن و  یناودع  فرـصت  جراخ و  وا  دی  زا 
رد قرغتـسم  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  هللاوسام  وا  هچ  دراد  کلفب  انتعا  هچ  كدـفب و  انتعا  هچ  ارهز  همطاف  هنرگ  تسا و  يرورـض  مزـال و 

تسا .  هدوب  یهولا  يدمص  يدحا  تاذ  دوخ  دوبعم  قوشعم و  لازیال و  بوبحم  قشاع  لاعتم و  قح  دوهش  بح و 
نیقتم فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تسا .  هدوب  زیچاـن  یـشال و  وا  دزن  رد  ادـخ  ریغ  گرزب و  شرظن  رد  یئیاربک  تاذ  وا 

رد يا  هشمق  یهلا  میکح  ماقمیلاع  داتـسا  مامه  هبطخ  هغـالبلا  جـهن  مهنیعا )  یف  هنود  اـم  رغـصف  مهـسفنا  یف  قلاـخلا  مظع   ) تسا هدومرف 
تسا .  هدورس  یلاع  قحلا  تسا و  هدومن  ریسفت  مظن  ناسلب  ار  هلمج  نیا  یهلا  همغن  باتک 

دجملاوذ هراش  لالج  ار  نانآوچ 
دجو رپ  هاگآ  لد  رد  دش  نایع 

هاش هگرد  كاخ  دندید  ناهج 
هللا يوس  ام  رب  نیتسآ  دندنانشف 

یهلا شرع  لد  هن  لد  مشچب 
یئایربک لامج  رد  تریحب 

دجو رس  زا  شلالج  میظعت  هب 
دجملا يذ  ناحبس  همغن  رد  همه 

تسا یهلا  رون  زا  نشور  لد  نآ  ره 
تسا یهار  كاخ  ملاع  ود  ره  شمشچب 

ناکما يافوغ  نیب  هاش  مشچ  ز 
ناهنپ درک  خر  مدع  تاملظب 
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ارناج دیشروخ  نا  یمشچ  دنیب  وچ 
ار ناهج  ود  ره  يا  هرذ  دنیب  هن 

تسا یئوبس  ناز  ملاع  هک  ایرد  نآ  رد 
تسا یئوربآ  ار  اه  هرطق  نیا  اجک 

دزیا ياتکی  مظعا  نسح  وچ 
دز ملع  ناکاپ  لد  ناویا  رب 

دندیرد ار  شنیرفآ  باجح 
دندیدن ار  هللا  يوس  ام  هللا  ز 
ياشگب هدید  یهلا  ار  یهلا  )

يارایب دوخ  دای  شقن  اب  شلد 
شناور نک  نشور  شیوخ  رهمب 
شناج زاس  نشلگ  تسود  دایب 
ملسم شنیب  ادخ  مشچ  رب  هک 

ملاع ود  ره  هوکش  یکاخ  دوش 
نیمیهم و هکئـالم  زا  شا  هـجرد  ماـقم و  تمـصع  ماـقم  رد  تـسا و  دـجاو  ار  يوـقت  هـبترم  یلعا  نـیقتملا و  یقتا  هـک  ع )   ) ارهز همطاـف 
دهد و یمن  هللا  يوس  امب  هجوت  لاجم  واب  تیدمص  لامج  دوهـش  تیدحا و  راحب  رد  ترـضحنآ  قارغتـسا  تسا  رتیلاع  نیبرقم  ناگتـشرف 

هیلع :  هللا  همحر  یناشاک  رهپس  هتفگ  وکین  هچ 
ربش ریبش و  رهوگ  فدص 

ربمغیپ لیلس  ردیح  فج 
تسا نز  هچرگا  یفطصم  رتخد 

تسا نت  مین  شنز  وچ  نادرم  ریش 
دننادرم مین  دنچ  رگا  نز 
دنناد نز  مین  درم  وا  رب 

دنک هتشرب  نارتخا  شتمه ز 
دنز هتشرف  رب  گناب  شتمصع 

کیل شناهج  زا  دوب و  ناهج  رد 
کیلع مالس  دبن  نادزی  هب  زج 

رواد ناهج  رب  هدید  ناهج  زا 
رتسکاخ كاخ و  وچ  شناهج  ود 

دنک هچ  كدف  ناهج  زا  تسر  هکنآ 
دنک هچ  کلف  تهج  زا  تسر  هکناو 

 ( هدرک کحم  وت  رهب  كدف  نیا  )
دوب تیالو  میرح  مالـسا و  زا  عافد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  یلـصا  روظنم  هنرگو  دوب  عبتلاب  اجاجتحا  كدف  کلم  زا  بیقعت 
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یسرک رب  هدومن و  زواجت  مرکا  لوسر  ترضح  قح  رب  نیشناج  مالسلا  هیلع  یلع  مظعا  هللا  یلو  قح  هک  هیهلا  تفالخ  زرمب  دنراد  دید  هک 
ار نآرق  مالـسا و  ماکحا  دنراذگیم و  مالـسا  نیئآ  نید و  رد  تعدب  دنرا  دـنا و  هنتـسشن  هنابـصاغ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

دنزاس .  یم  دوبان  مدهنم و  ار  نید  ناکرا  مالسا و  هشیر  دنراد  مالسا  مسا  هب  دنیامنیم و  لامیاپ 
راب و فسا  عضو  نیا  اب  ایآ  دـیامن  توکـس  اهملظ  اه و  يدـعت  اهزواجت و  نیا  ربارب  رد  ع )   ) همطاـف ترـضح  هک  تسا  اور  نوگچ  لاـح 

دنکیمن زیوجت  نامیا  اب  ناملسم  ناسنا  يارب  ار  یتوکس  نینچ  مالسا  زگره  هن  دومن  رایتخا  توکس  دوش  یم  رابررش  موش  عیاقو  نیا  دوهش 
اذـل درادـن  انثتـسا  دـشاب  هک  ره  زواجتم  تسا .  زواجتم  ندومن  اوسر  ياـج  تسا  بصاـغ  تلود  حاـضیتسا  ياـج  تسا  ماـیق  ياـج  اـجنیا 

زکرمب اصوصخم  درک و  مایق  نآرق  مالـسا و  میرحب  زواجتم  هیلع  رب  هکلب  دیدن  اور  دوخ  رب  ار  توکـس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
دومن .  اشفا  ار  وا  عابتا  بصاغ و  هفیلخ  شیارغ  هبطخ  اب  دومرف و  يا  هدنبوک  ینارنخس  دمآ و  دجسم  هب  ناناملسم  یمومع 

رطخب نید  دید  هک  شردـپ  تلحر  زا  دـعب  ص )   ) یفطـصم دـمحم  ترـضح  ءایبنا  متاخ  رتخد  هک  تسا  یمیلعت  سرد و  نیلوا  نیا  يرآ 
هب نامز  رـصع و  ره  رد  مالـسا  ناهج  نیملـسم  يا  ینعی  تسا  هدـیدرگ  عقاو  ناتـسرپاوه  نابلط و  تصرف  هچیزاب  هبعلم و  مالـسا  هداـتفا و 

دـیئامن و مایق  هک  تسا  امـش  رب  دوش  زواجت  مالـسا  نیئآ  نید و  تاسدـقمب  هکینامز  عقوم و  رد  اصوصخ  دراد  زاین  امـش  يراـی  ترـصن و 
قشم رس  ار  مایق  سرد  نیا  دنفـضوم  دنتـسه  نیمز  هرک  يور  رد  هکیئاج  ره  رد  نیملـسم  نیاربانب  دینکن  رایتخا  اوزنا  توکـس و  هجوچیهب 
هکلب درادن  یناکم  نود  یناکم  ینامز و  نود  ینامزب  صاصتخا  ارهز  همطاف  سرد  تسا  وسا ه  مالـسلااهیلع  همطاف  دنهد  رارق  دوخ  یلمع 

تسا .  میلعت  نیمه  رد  مالسا  نیئآ  نید و  ظفح  ءاقب و  دشاب و  یم  ارجالا  مزال  سرد  نیا  راصعا  نامزا و  مامت  رد 
درک اشنا  دجسمب  ارهز  هک  هباطخ  نآ  زا 

درک اپ  رب  شیوخ  ياهنخس  یتمایق ز 
ارهز دوخ  نامز  ماما  عافد  یپ 

درک الوم  قح  قاقحا  دمآ و  دجسم  هب 
تفگیم نخس  نانچ  تمصع  هدرپ  تشپ  ز 
درک الاب  مصخ  تشز  لمع  زا  هدرپ  هک 

ربمغیپ تمعن  نادزی و  شیاتس  زا  سپ 
درک اجنآ  نامدرم  همه  رب  هراشا 

تفگب درک و  باطخ  ناریح  تعامج  نآ  هب 
درک او  نیکرشم  تشم  نآ  زا  هک  يا  هتفگ  هچ 

هدینشن هورگ  يا  امش  شوگ  هک  رگم 
درک ام  تمرح  هب  ربمیپ  هک  یشرافس 

يدازآ سرد  هداد  رشب  هب  وا  هن  رگم 
درک اغلا  روج  ملظ و  یگدرب و  میژر 

مدرم تیاده  رب  یبن  هکنآ  هن  رگم 
درک رادم  ازسان  یسب  دید  دینش و 

ریدغ زورب  یبن  ار  یلع  هکنآ  هن  رگم 
درک اتکی  رما  هب  تفالخب  یفرعم 

تشاد تلاسر  ترجا  عمط  یسک  زا  هن 
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درک اضاقت  شهاوخ و  یمرد  یسک  زا  هن 
رارق هتفرگ  یبن  ياجب  هک  ما  هدینش 

درک اورپ  لوسر  ادخ و  ین ز  هک  یسک 
دراد یبن  ربنم  رسب  اج  هنوگچ 

درک اشاح  دینش و  ار  یبن  لوق  هک  یسک 
دز تئرج  مادک  اب  یبن  ياجب  مدق 

درک ارجا  سکعب  ار  ادخ  مکح  هک  یسک 
دز شتآ  هتفگ  دجسم ز  مدرم  ناجب 

درک اهنآ  مشچ  تمادن ز  کشرس  ناور 
دیردب مه  ار ز  ریوزت  هلیح و  باقن 

درک اوسر  رهد  هب  ار  ور  ود  نیقفانم 
ددرگ للم  ره  خیرات  تنیز  هک  دزس 

درک ور  نینچ  ینز  ار  ایر  لها  تشم  هک 
دراد ترخآ  ایند و  تداعس  یسک 

درک ارهز  ياه  هتفگ  ناهجب  يوریپ  هک 
تما نیا  يافج  زا  دید  هچ  هکنآ  منادن 

درک انمت  قح  یناوجب ز  دوخ  گرم  هک 
( ورسخ  ) دوش ناهج  قلخ  تربع  تسازس 

درک اشنا  دجسم  هب  ارهز  هک  هباظخ  نامه 
لقن هصاخ  هماع و  زا  معا  هربتعم  بتک  رد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  توکلم  کـلم و  هکلم  ارغ  هبطخ  كرادـم  دانـسا و 
ءایبنا متاخ  ترـضح  رهگالاو  رتخد  همطاف  ترـضح  نایب  زجعم  ناسل  زا  رداص  هیـشرع  هبطخ  نیا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  ناـهرب و  همه  هدـش 

تسا .  كرادم  نآ  هلمج  زا  دشاب و  یم  ءانثلا  هیحتلا و  فالا  امهیلع  یفطصم  دمحم 
هحفص 147 ج 1 یسربط  فیلات  یسربط  جاجتحا  باتک  - 1

هحفص 158 ج 43 یسلجم  فیلات  راونالا  راحب  باتک  - 2
هحفص 206 ج 2 بوشآ  رهش  نیا  فیلات  بقانم  باتک  - 1
هحفص 354 قودص  خیش  فیلات  رابخالا  یناعم  باتک  - 4

هحفص 263 سوواط  نبدیس  فیلات  فئارط  باتک  - 5
هحفص 103 نیدلا  فرش  دیس  فیلات  تاعجارملا  باتک  - 6

هحفص 40 و 41 يربط  فیلات  همامال  لئالد  باتک  - 7
هحفص 25 دیفم  خیش  فیلات  یلاما  باتک  - 8

هحفص 440 یضترم  دیس  فیلات  ماوعلا  هرصبت  باتک  -9
هحفص 154 ج 3 يرون  ثدحم  فیلات  لئاسولا  كردتسم  باتک  -))) 10
هحفص 236 ج 16 دیدحلا  یبا  نبا  فیلات  دیدحلا  نبا  حرش  باتک  - 11
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هحفص 179 يزوج  نیب  طبس  فیلات  صاوخلا  رکذت  باتک  - 12
هحفص 60 ج 1 لبنج  نبدمحا  فیلات  دمحا  دنسم  باتک  - 13

هحفص 11 یعفاش  هحلط  نبا  فیلات  لاوئسلا  بلاطم  باتک  - 14
یبرقلا يوذ  هیآ  لیذ  لوا  دلجم  يرشخم  فیلات ز  فاشک  ریسفت  - 15

هصاخ هماع و  تارضح  هیحان  زارگید  باتک  اههد  و 
هئارا اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  یمظع  يوناب  نآ  زا  هفیرش  هبطخ  نیا  لقن  رب  نیقیرف  هیحان  زا  يدنـس  یکردم و  چیه  مه  رگا  و 

زا زج  رابر  رد  تاملک  نیا  هک  درکیم  مککح  انادـجو  حیحـص  لقع  زاب  ناهج  هکلم  نآ  هب  بوسنم  راتفگ  نیمه  میدوب و  اـم  دـش و  یمن 
یمن زگره  دشاب  شناد  ملع و  زا  يا  هبترم  ره  رد  يداع  رشب  اریز  دران  رودص  ناکما  هینادمـص  رارـسا  نزخم  هینابر و  تمکح  عبنم  ناسل 

 . دوب دهاوخ  تسا  تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  هک  يا  هبطخ  نینچ  ءاشناب  رداق  اجک  يداع  ناسنا  دیامن  هب  ار  يراتفگ  نینچ  ءاشنا  دناوت 
ماهفا لوقعلا و  يوذ  لوقع  نآ  نقتم  مکحم و  نیماضم  هکیا  هبطخ  دوب .  رایـسب  فئاطل  قیاقح و  قیاـقد و  همه  نیا  يوتحم  هک  يا  هبطخ 

نود تقیقح  رد  تمکح  ملع و  شرع  نانیـشن  یـسرک  تفرعم و  لها  رظن  رد  هکیا  هبطخ  تسا .  هتخاس  ریحتم  يراـیح و  ار  ماـهفلا  يوذ 
تسا .  قولخم  مالک  قوف  قلاخ و  مالک 

تـسا رثا  هب  رثوم  زا  ندرب  یپ  هک  مل )  ناهرب   ) مکحب تسا و  دوخ  هدـنیوگ  دـهاش  فرعم و  دوخ  هیـشرع  هینافرع  هیملع و  هبطخ  نیارباـنب 
ناسل زا  هبطخ  نیا  تسا .  تیـالو  توبن و  یحو و  بتکم  هدـش  تیبرت  تمـصع و  ناـسل  زا  رداـص  هفیرـش  هبطخ  نیا  هک  تسا  نآ  تبثم 

یلع ياتمه  وفک و  هللا  لوسر  هعضب  يربک  هقیدص  ترضح  هللا  هتیلو  نآ  و  تسا .  تیالو  ماقم  ياراد  دوخ  هک  هتفای  رودص  فرش  یـسک 
لـسرلا ءایبنا و  متاخ  ترـضح  لک  لقع  رتخد  یمالک  یلجت  هصالخ  تسا و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  توکلم  کلم و  هکلم  یـضترم 

 . اهنیب اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  تسا  اوسام  لک  زا  ادخ  هدیزگرب  یفطصم  دمحم 

مهدراهچ قارشا 

لوا تمسق 

تسا بلطم  شش  يوتحم  قارشا  نیا  مهدراهچ :  قارشا 
امهیلع هللا  تاولص  ربمغیپ  رضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  ترضح  هدنخ  هیرگ و  ببس  - 1

اهیلع :  هللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  تداهش  گرم و  ببس  - 2
مالسلا هیلع  یضترم  یلع  ترضحب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تیصو  - 3
بش رد  یضترم  یلع  شرهوش  هلیس  ارهز و  همطاف  نیفدت  نیفکت و  لیسغت و  - 4
اهیلع هللا  مالس  ءارهز  همطاف  نفد  زا  دعب  هللا  لوسر  ربقب  یضترم  یلع  باطخ  - 5

ترضحنآ نفد  لحمب  تبسن  نیققحم  تارظن  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ربق  ندوب  یفخم  - 6
لوا  بلطم  نایب 

حور تساوخ  یم  هدش  ترخآ  رفس  مزاع  مرکا  ربمغیپ  هکیلاح  رد  تبترم  یمتخ  ترضح  تلحر  کیدزن  هک  تسا  هدمآ  هربتعم  بتک  رد 
هودنا ردپ  رـضحم  رد  رهطا  يارهز  همطاف  شرتخد  دوش  لصاو  هللا  ءاقلب  زاورپ و  توهال  ملاعو  توکلم  هئاشن  ياشگلد  ياضفب  شیـشرع 

متاخ شراوگرزب  ردـپ  هرابرد  بلاطوبا  هک  يرعـشب  تخیر و  یم  کشا  شنامـشچ  زا  تسیرگن و  یم  ردـپ  رونا  هرهچ  رب  هتفرگ  لغب  رد 
تفگیم .  دوب و  منرتم  دوب  هدورس  ءایبنا 
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ههجوب مامغلا  یقستسی  ضیبا  و 
لمارال هتمصع  یماتیلا  لامث 

ناـمیتی و هاـنپ  ءاـجلم و  هک  یتـمحر  فطل و  رهظم  نآ  دوش  یم  تساوخرد  ربا  زا  تمحر  ناراـب  وا  ههجوب  هک  یعـشعشم  هرهچ  نآ  ینعی 
رعش نیا  ياجب  منت  هراپ  مزیزع و  رتخد  دومرف  دیـسر  شنابرهم  ياباب  شوگب  هللا  لوسر  هعـضب  زا  ونلد  يادص  دشاب  یم  نانز  هویب  نابهگن 

ناوخب :  نآرق  زا  ار  هیآ  نیا 
ائیـش و هللارـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لـتق  وا  تاـم  ناـفآ  لـسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  ـالا  دـمحم  اـم  (و 

نارمع لا  هروس  هیآ 144  نیرکاشلا ،  هللا  يرجنیس 
زین وا  رگا  دنتـشذگ  رد  ناـهج  نیا  زا  دـندوب و  یناربمغیپ  زین  وا  زا  شیپ  هک  ادـخ  بناـج  زا  يربـمغیپ  رگم  دـمحم  ترـضح  تسین  ینعی 

زگره ددرگ  زاب  دوخ  ناگتـشذگ  نیئآ  هب  سک  ره  سپ  تشگ  دـیهاوخ  زاب  دوخ  تیلهاج  نیدـب  زاب  امـش  درذـگ  رد  تداهـش  ای  گرمب 
يازج دنوادخ  هتبلا  دنام  رادیاپ  مالـسا  رب  دراذگ و  نید  تمعن  رکـش  سک  ره  هتخادنا و  نایزب  ار  وخ  هکلب  دیناسر  دـهاوخن  ینایز  ادـخب 

درک .  دهاوخ  اطع  نارازگ  رکش  هب  کین 
اب یگتـسهآ  اب  یتاظحل  هاگنآ  دروآ  ردـپ  کیدزن  ار  شرـس  الماک  همطاف  اـیب  رتکیدزن  دومرف  شرتخدـب  ماـقمیلاع  بماـیپ  ماـگنه  نیا  رد 

يراج شنامشچ  زا  کشا  تسیرگ و  تخس  تفرگ و  تدش  همطاف  هیرگ  تفای  همتاخ  متاخ  ربمغیپ  نخـس  یتقو  دنتفگ  نخـس  رگیدکی 
يدنـسرخب یگدرـسفا  زا  شا  هفایق  همطاف  هک  دومرف  يزیچ  شرتخد  شوگب  تساوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  وا  اددجم  مرکا  ربمغیپ  دیدرگ 

دیدنخ .  طاشن  یلاحشوخ و  اب  هدش  مسبتم  هکیروطب  تشگ  لدبم 
ار شرـس  یل  هدرک و  هدـهاشم  ربـمغیپ  رتـخد  همطاـف  زا  هدـنخ  هیرگ و  زا  ار  داـصتم  تلاـح  ود  نیا  هدرک  هداـشم  ربـمغیپ  روحم  نارـضاح 

نایب ار  شرس  دشن  رضاح  همطاف  اما  دزاس  هاگآ  عبلطم و  داضتم  تلاح  ود  نیا  زا  ار  نانآ  دنتساوخ  همطاف  زا  اذل  دندرک  بجعت  هدیمهفن و 
ترـضح دوش  هاگآ  رما  تقیقح  زا  تساوخیم  هک  هشیاـع  رارـصا  رثا  رب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تلحر  زا  سپ  دومن  يراددوخ  دـیامرف و 

هدومن هشیاعب  باطخ  اذل  دومرف  شاف  ار  رس  نیا  همطاف 
رد هکنیا  تلع  میوگیم  ار  تقیقح  عقاو و  وتب  نم  يدرگ  هاگآ  رضحتسم و  عوضوم  نیا  تقیقح  زا  هک  يراد  دایز  رارـصا  هک  لاح  دومرف 

يدوبهب يراامیب  نیا  زا  نم  مرتخد  دومرف  تخاس و  سویام  دوخ  تایح  زا  ارم  دـناوخ  دوخ  کـیدزن  ارم  مراوگرزب  ردـپ  هک  راـب  نیتسخن 
مدیدرگ .  تحاران  مدومن و  دیدش  هیرگ  نم  هک  دش  بجوم  ربخ  نیا  تفای  مهاوخن 

دینادرگ رورـسم  ارم  دـیدرگ و  نم  یلاحـشوخ  طاسبنا و  ثعاب  هک  داد  نم  هب  یـشوخ  ربخ  تساوخ  دوخ  کـیدزن  ارم  هک  رگید  راـب  اـما 
هدژم تراشب و  يوشیم و  قحلم  نم  هب  يدوز  نیمه  هب  هک  یتسه  یـسک  لوا  وت  اریز  شابم  نیگمغ  تحاران و  مرتخد  دومرف  نم  هب  مردپ 

مدیدنخ .  هدومن  مسبت  اذل  دوب  شخب  تذل  نم  دزن  نوچ  تراشب  نیا  داد  نم  هب  ارم  گرم 
ایند رد  هتـشاد و  ینالوط  رمع  دـنراد  وزرآ  دـنراد و  تهارک  گرم  ربخ  ندینـش  زا  مدرم  رثکا  هکنیا  اب  مینادـب  ام  هک  تسا  نآ  ياج  لاح 

لاحـشوخ و شگرم  هدژم  زا  ارچ  تسا  دـنزرف  راـهچ  ياراد  تسا و  ناوج  هکنیا  نیع  رد  ربمغیپ  رتـخد  اـما  دـنریمن  دودز  دـننامب و  یقاـب 
ياروام اهنآ  نایشا  دنتوکلم و  غاب  غرم  هک  دنتسناد  دنتخانش و  ار  دوخ  ناج  هک  نانآ  هک  تسناد  دیاب  یلب  ددرگیم  طاسبنا  طاشن و  ياراد 

تسادج .  نارگید  زا  ناشباسح  دنتسه  لاعتم  قح  لاصو  هللا و  ءاقل  قاتشم  هک  نانآ  تستوسان و  ملاع  كاخ و  هطخ  نیا 
مل مهیلع  هللا  بتک  يذـلا  لجالا  الول   ) دومرف نیقتم  فصو  رد  ماـمه  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نیفراـعلا  سیئر  ترـضح 

یمن ناشندـب  رد  حور  ینیعلا  هتفرط  دوبن  ناشدـنب  ياپ  یهلا  ردـقم  لجا  رگا  هغالبلا .  جـهن  نیع ) .  هتفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتـست 
 ( تسا هدومرف  هیلع  هللا  همحر  يا  هشمق  یهلا  هللااب  فراع   ) تسیز

بوبحم لصو  نامز  ار  نانآ  رگ 
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بوتکم قشع  ياضق  رد  يدوبن 
ياج سفق  ار  نازابهاش  نآ  دوبن 
ياوام تسین  نادنزب  ار  ناهاش  هک 
نینوک گنت  ياضف  زا  غرمیس  وچ 
نیعلا هتفرط  کی  رد  دنتسج  نورب 

تسا یهانگ  یب  نآ  لدگنت  نادنزب 
تسا یهاش  رصق  شهاگیاج  نوریب  هک 
گنت سفق  یکاخ  نیا  دمآ  غرم  نآ  رب 

گنسرف گنسرف  ناج  غاب  دنیب  هک 
نارای دننیب  ناج  ناغرم  نآ  وچ 

نارازه نوچ  شوخ  نانج  رازلگ  هب 
رای اب  سنا  يارس  يرازلگ  هچ 

رایغا هن  هگآ  بیقر  هناجنآ  زو 
ماد نیا  زا  دنزاورپ  قاتشم  همه 

مارا دنریگ  نت  ماد  رد  اجک 
دنراگن رادید  قاتشم  ناجب 

دنراظتنا نایرگ ز  قوش  مشچب 
دنبیبح نارجه  نیگمغ ز  همه 
دنبیکش یب  ربلد  لصو  رب  همه 
دنرامش هم  لاس و  مایا و  همه 

دنراپس ناج  ناناج  لصو  زور  هک 
دشاب ینادنز  سوبحم و  ایند  هئاشن  نیا  رد  نت  سفق  نیا  رد  ناشناج  ینیعلا  هتفرط  دنهاوخ  یمن  هک  دشاب  نینچ  نیقتم  فصو  هکیتوص  رد 
هدژم زا  هک  تسا  نیا  دـیامن  تسیز  تسپ  یند و  يایند  نیا  رد  تسا  رـضاح  تسا  نیقتملا  یغتا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  هنوگچ 

دوش و یم  داش  هتبلا  دوشیم  دنـسرخ  داش و  تسا  قداـص  ربخم  تسا و  هللا  ناـسل  وا  ناـسل  هک  يردـپ  كراـبم  ناـسل  زا  مهنآ  دوخ  گرم 
ثیدح نموملا )  هتفحت  توملا   . ) ددرگیم شاشب 

مه رب  مد  نیا  زا  هک  مادنآ  شوخ  يا  )
 ( یسفق رد  دوب  دنچ  ناج  غرم 

راد تدـم  دـبا  تشهب  ترخآ و  ملاع  دـنادیم  وا  دراد  یبقع  هناشن  هب  ع )   ) ارهز همطاف  هک  يدوهـش  ینایع و  ناقیا  نامیا و  اـب  اـصوصخم 
تدرک ملا و  مغ و  هئاشن  تعیبط و  ناهج  هدـک  تنحم  نیا  زا  ناهج  ناب  نامیا  اب  ناسنا  لاـقتنا  اـب  تسا  ناـما  نما و  ناـهج  تسا  رورـسلا 

قحلا ثیدح )   ( ) نامیالا نم  نطولا  بح   . ) تسا هدمآ  اجنآ  زا  هک  دوریم  یئاجب  تسا  وا  یلـصا  نطو  هک  دوریم  یناهجب  دـبای و  یئاهر 
تسا هدورس  وکین  دروم  نیا  رد  نآرق  ظفاح 
نایشا شرع  یسدق و  تسا  يریاط  ملد  غرم 

ناهج نیز  هدش  ریس  لولم  نت  سفق  زا 
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ام غرم  درپب  نوچ  نادکاخ  نیا  رد  زا 
نایشآ نآ  رس  رب  دنک  نمیشن  زاب 

وا ياج  دوب  هردس  ام  غرم  درپب  نوچ 
ناد شرع  هرگنک  ام  زاب  هگ  هیکت 

یسب ملاع  رس  رب  دتف  تلود  هیاس 
ناهج رد  يرپ  لاب و  ام  غرم  دنزب  رگ 

خرچ قوف  زجب  تسین  ناکم  شناهج  ود  رد 
ناکم زا ال  يو  ناج  تسا  ندعم  نآ  يو  ناکک 

ام غرم  هگ  هولج  دوب  يولع  ملاع 
نانج غاب  نشلگ  دوب  وا  روخ  بآ 

لد هدیروش  ظفاح  ینز  تدحو  مد  نوچ 
ناج سنا و  قرو  رب  شک  دیحوت  هماخ 

متاخ هللا  بیبح  شراوگرزب  ردـپب  نتـسویپ  شیوخ و  عوقولا  بیرق  گرم  ربخ  زا  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  هک  دوب  تهج  نیدـب  سپ 
یهولا باطخ  يدوزب  هک  تسناد  دیدرگ و  لاحـشوخ  رورـسم و  رایـسب  ءانثلا  هتیحتلا و  لضفا  هلآ  هیلع و  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ءایبنا 

زا وا  هرابرد  رجفلا  هروس  هیآ 30  یتنج )  یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیـضرم  هیـضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای   ) مکحب
یم لئان  دوخ  راگدرورپ  رای و  يور  تشهب  لاصو  لاعتم و  قح  ءاقللا  دوهـشلا و  تنجب  هتفگ  کـیبل  ار  قح  توعد  رداـص و  یبوبر  عقص 

دوش . 
نیبدح یب  نسح  رای  زو  يآ  زاب 

نیب درجم  قلطم  دهاش  نآ 
لسگب لد  رای  ریغب  هچ  ره  زو 

نیب دمرس  تشهب  نآ  خر  هگنآ  و 
رپهش یعجرا  غابب  ياشگب 

نیب دمحا  لامج  زا  هعشعش  کی 
اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تداهش  گرم و  ببس  ) 

انسحم و تطقـساف  هرماب  فیـسلا  لعنب  اهزکل  لجرلا  یلوم  اذفنق  نا  اهتاف  ببـس و  ناک  لاق و  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  نع 
هحفص 45 يربط  همامالا  لئالد  زا  اهیلع .  لخدی  اهاذا  نمم  ادحا  عدت  مل  ادیدش و  اضرم  کلاذ  نم  تضرم 

تافو ببس  تلع و  تسا  هدومرف  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هولـصلا و  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا 
دومن و طقـس  ار  نسحم  نآ  رثا  رب  هک  دز  یتابرـض  ریـشمش  فالغ  هلیـسوب  يو  روتـسد  رماب و  درم  نآ  مالغ  دفنق  هک  دوب  نآ  ترـضحنآ 

دادن .  تدایع  هزاجا  دوخ  ناگدننک  رازآ  زا  سک  چیه  هب  دیدرگ و  ضیرم  یتخس  یب  تهج  نیدب 
لقن یمق  ثدحم  زا  هحفص 160  نازحالا  تیب  باتک  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تافو  ببـس  رد  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  و 

تسا .  هدیدرگ 
گرم ببـس  هلکب  تسا  هدومنن  تاـفو  یعیبط  گرم  دوخ و  لـجاب  رهطا  ارهز  همطاـف  ترـضح  ربـمغیپ  رتـخد  تسا  زرحم  ملـسم و  هچنآ 

راوگرزب نآ  رب  راکمتـس  نمـشد  هکیئ  اهتیذا  نامه  نآ  تسا و  هدـش  لقن  قیاقح  فشاک  قداص  ماما  ناسل  زا  هک  تسا  نامه  ترـضحنآ 
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نم نت  هراپ  همطاف  هدومرف  مرکا  ربمغیپ  اهراب  هکنیا  اب  تسا  بیجع  تسا  هدـیدرگ  ربمایپ  رهگالاو  رثا  راـگدای و  نآ  تداهـش  تلع  هدومن 
ار راوگرزب  نآ  راتفگ  شرافـس و  تیاعر  ادبا  ملاظ  قفانم و  مدرم  نیا  اما  تسادخب  رازآ  نم  رازا  تسا و  نم  رازا  وا  تیذا  رازا و  تسا و 

دندومن بصغ  ار  شرهوش  وا و  قح  دندرک  متس  ملظ و   ( ع  ) يربک تمصع  ارهز و  همطافب  دنتسناوت  هچنآ  هلکب  دندرکن  شرتخد  رابرد ه 
رتخد رونا  نینزان  تروص  رب  یلیـس  هدومن و  طقـس  ار  شمکـش  رد  ههامـشش  نسحم  دراو و  شترـضح  رب  هبرـض  ریـشمش  فالغ  برـضب 
دراد مرـش  نآ  حرـش  زا  ملق  هک  رگید  ياهتراسج  یمارتحا و  یب  هچ  دندومن و  هدرزآ  یلین و  یلیـس  برـض  اب  ار  شا  هراسخر  هدز  ربمغیپ 

دیامن .  تمحرم  رجا  ربص و  وتب  ادخ  ارهزلا  همطاف  ای  تفگ  همطافب  دیاب 
يربک تمصع  ایح و  جرب  هم  يا 

 ( ع  ) ارهز ترضح  دلخ  ناروح  يوناب 
یفخم وت  ربق  دنام و  لوهجم  وت  ردق 

اربع وت  مشچ  تشگ  بوصغم  وت  قح 
دروخ نیمزب  نوچ  وت  ههامشش  نسحم 

یسیع ردام  دنکف  رب  زا  دوخ  لفط 
تعافش رهب  تسا  سب  تمایق  زور 

اتکی قلاخ  دزن  هب  رغصا  نسحم و 
( اهدلو لوتقملا  اهلعب  مولظملا  اهثرا  هتعونمملا  اهعلض  هروسکملا  اهقح  هتبوصغملا   ) میناوخ یم  شترایز  رد 

یلاح رد  شترضح  دیدرگ و  هتسناد  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تافو  ببـس  دش  هراشا  نآ  هب  راصتخاب  هک  راتفگ  نایب  زا  سپ 
تسا .  تیالو  نآرق و  مالسا و  هار  رد  دیهش  نیتسخن  یمظع  يوناب  نیا  تفر و  ایند  زا  دوب  ناوج  هک 

داب .  شراهطا  دالوا  شرهوش و  شردپ و  ترضح و  نآ  رب  ادمرس  ادبا و  الزا و  تیاهن  یب  دورد  تاولص و 
اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تیصو 

مث هتیکاب  هتبورکم  هتنوزحم  هتمومغم  هتمومهم  ص )   ) اهیبا تاـفو  دـعب  لزت  مل  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهزلا  همطاـف  نا  هربتعملا :  بتک  یف  لـقن 
سیمع تنب  ءامسا  نمیا و  ما  تعد  اهسفن  اهیلا  تیعن  املف  اهیلع  هللا  تاولـص  تیفوت  نا  یلا  هتلیل  نیعبرا  اهـضرم  یف  ادیدش  اضرم  تضرم 

هتعاس دعب  هتعاس  یباب  هتقح  یننا ال  الا  یب  ام  يرا  یننا ال  یسفن و  یلا  تیعن  دق  هنا  مع  نبای  تلاقف  هترضحاف  ع )   ) یلع تفلخ  تهجو  و 
مث تیبلا  یف  ناک  نم  جرخا  اهـسار و  دنع  سلجف  هللا  لوسر  تنب  ای  تببحا  امب  ینیـصوا   ( ع  ) یلع اهل  لاق  یبلق  یف  ءایـشاب  کیـصوا  انا  و 

دـشا مرکا و  یقتا و  ربا و  هللااب و  ملعا  تنا  هللاذاعم   ( ع  ) لاقف ینترـش  اعذنم  کتفلاخ  هتنئاخ و ال  اال  هتبذاک و  ینتدـهع  اام  مع  تبای  تلاق 
هللا لوسر  هتبیصم  یلع  تددج  دقل  هللا  هنم و  دب  رما ال  هنا  الا  كدقف  کتقرافم و  یلع  زع  دق  ینتفلاخ و  امب  کخبوا  نا  نم  هللا  نم  افوخ 
اهنع ءازع  هبیصم ال  هذه  اهنزحا  اهـضما و  اهملا و  اهعجفا و  ام  هتبیـصم  نم  نوعجار  هیلا  انا  هللااناف و  كدقف  کتاف و  تمظع و  دق  و  (ص ) 

اهل .  فلخ  هتیزر ال  و 
هب و ینترما  ام  لک  یـضما  ایف  یننیدجت و  کناف  تئـش  امب  ینیـصوا  لاق  مث  هردـص  یلا  اهمـض  اهـسار و  یلع  ذـخا  هتعاس و  اعم  اایکب  مث 

مع .  نبای  ءازجلا  ریخ  ینع  هللا  كازج  تلاق  مث  يرما  یلع  كرما  ارتخا 
ءاسنلا نم  مهل  دبال  لاجرلا  ناف  یلثم  يدلول  نوکت  اهناف  هتماما  یتخا  هتنباب  يدعب  جوزتت  نا  الوا  کیصوا 

اهل هذختاف  هتفصوف  یل  هیفص  اهل  لاقف  هتروص  اوروص  هتکئالملا  تیار  دقف  اشعن  یلذختت  نا  مع  نبای  کیصوا  تلاق  مث 
نویعلا و تاده  لیللا  یف  ینفدا  مهنم و  یلع  یلصی  نا  كرتت  ینوملض و ال  نیذلا  ءالوه  نم  یتزانج  دحا  دهشی  نا ال  کیصوا  تلاق  مث 

راصبالا تمان 
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هدرسفا كانمغ و  هتـسویپ  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هدیدرگ  لقن  هربتعم  بتک  رد  هچنآ  قباطم 
زا هدید  ماجنارس  ات  هدوب  هداتفا  ضرم  رتسب  رد  زور  لهچب  ات  هدیدرگ و  یتخس  يرامیب  هب  التبم  هدوب و  نالان  نایرگ و  هدرمژپ و  نوزحم و 

تسا .  هتسویپ  اقب  رادب  هتسب و  ورف  یناف  ناهج 
یلع ترـضح  لابند  دز و  ادـص  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیا و  ما  دومرف  تلحر  ساسحا  دوخ  رد  هکیماگنه  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

ارم يرامیب  نیا  منیب و  یم  لاحترا  تمیزع و  لاح  رد  ار  دوخ  نم  میومع  رسپ  يا  تشاد  هضرع  شترضح  هب  داتسرف و  شرهوش  یـضترم 
تیـصو و اهزیچ  نا  هب  ار  وت  مراد  لد  رد  ار  هچنآ  هکنیا  مشاب  یم  گرم  ندیـسر  ارف  راظتناب  هظحل  ره  دیامن و  یم  مراوگرزب  ردـپب  قحلم 

نداد ماجنا  یهاوخیم و  هچ  ره  هب  ص )   ) هللا لوسر  رتخد  يا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  سدـقم  دوجو  هاگنآ  میاـمن  یم  شراـفس 
مهد .  ماجنا  ارنآ  هدومن و  لمع  وت  تیصوب  تبسن  نم  ات  امرف  تیصو  يراد  تسود  ارنآ 

رد سپس  دومرف  تولخ  رایغا  زا  ار  هناخ  دومن و  نوریب  دندوب  هناخ  رد  هکنانآ  تسـشن و  ع )   ) همطاف شرـسمه  رتسب  رانک  ترـضح  هاگنآ 
دومن .  مالعا  شزیزع  رسمه  يایاصو  ندینش  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  دوب  يراج  شنامشچ  زا  کشا  هکیلاح 

نیا رد  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  ناج  ومع  رـسپ  درک  ضرع  شراوگرزب  رهوش   ( ع  ) یـضترم یلعب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح 
تفلاـخم و وت  اـب  یگدـنز  رـسارس  رد  مدرکن و  یتناـیخ  متفگن و  غورد  امـش  هب  زگره  نم  میدرک  یگدـنز  ترـشاعم و  مه  اـب  هک  تدـم 

رابکـشا مشچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نک .  لالح  ارم  يا  هتفرگ  لدـب  یجنر  هدز و  رـس  يروصق  نم  زا  رگا  لاح  نیع  رد  متـشادن  یناـمرفان 
اـطخ و نیرتـکچوک  وت  زا  هک  ینآ  زا  رت  سرت  ادـخ  رتراوگرزب و  رتراـکزیهرپ و  رتوکین و  رتاـناد و  وت  مرب  یم  هاـنپ  ادـخب  هللاذاـعم  دومرف 

رایـسب نم  يارب  وت  نادقف  یئادج و  مزیزع  رـسمه  مهد  رارق  شهوکن  شنزرـس و  دروم  یفالخ  رظاخب  ار  وت  نم  دشاب و  هدز  رـس  یـشزغل 
تسا .  راوشد  تخس و 

وت نادقف  گرزب و  سب  وت  تشذگ  رد  تلحر و  دیدرگ .  دیدجت  نم  رب  هللا  لوسر  تبیصم  هک  مسق  ادخب  مرادن  يا  هراچ  هک  منک  هچ  اما 
یئالست ار  تبیصم  نیا  هک  دنگوس  ادخب  تسا  يراوگان  خلت و  كاندرد و  تبیـصم  هچ  نوعجار )  هیلا  انا  انا هللا و   ) میظع تسا  يرما  سب 

هیرگ مه  اب  همطاف  یلع و  یتدم  دـعب  دـشاب  نم  لد  شخب  یلـست  دـناوتیمن  يزیچ  چـیه  درادـن و  دوجو  ینیـشناج  ار  دوبمک  نیا  تسین و 
دنداد .  رس  هلان  دندومن و 

دومن مهاوخ  لمع  نآ  قبط  هک  امن  تیصو  یهاوخ  هچ  ره  هب  مزیزع  تفگ  دینابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ار  همطاف  رس  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 
دیامرف .  تیانع  ریخ  شاداپ  نم  زا  وتب  دنواادخ  دومرف  یلعب  همطاف  ترضح  سپس  مهد  یم  حیجرت  دوخ  راک  رب  ار  وت  هتساوخ  و 

تبـسن مدوخ  دـننام  وا  اریز  ینک  جاودزا  هماما )   ) مرهاوخ رتخد  اب  نم  تلحر  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  نیتسخن  مناج  ومع  رـسپ 
تسا .  مزال  نز  یگدنز  رد  ار  نادرم  تسا و  نابرهم  منادنزرفب 

یلع دنا  هدومن  میسرت  ناگتشرف  ار  نآ  لکش  هک  روط  نآ  دیئامن  هیهت  یتوبات  ماهزانج  لمح  يارب  هک  تسا  نیا  امش  هب  نم  تیصو  سپس 
دومن هیهت  ار  فیصوت  دروم  توبات  دومن و  لمع  شروتسدب  انیع  ترضح  نآ  دومرف و  نایب  س )   ) همطاف نک و  فیصوت  میارب  ارنآ  دومرف 

 . ( دشابن راکشآ  شندرم  زا  دعب  یتح  شندب  مجح  هک  دوب  نیا  س )   ) همطاف ترضح  رظن  )
ملظ نم  قح  رد  هک  یـصاخشا  مرادـن  لـیم  هچ  نک  نفد  ارم  تسا  باوخ  رد  اهمـشچ  همه  هک  هنابـش  هک  تسا  نیا  متیـصو  نیموـس  زین  و 

دنناوخب .  زامن  نم  دسج  رب  نانآ  زا  يدحا  راذگن  دنیامن و  تکرش  ما  هزانج  عییشت  رد  دنا  هدرک 
شتافو زا  دعب  ار  وا  تاروتسد  داد و  شوگ  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  يایاصوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  سدقم  دوجو 

 . داد ماجنا 

مود تمسق 
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اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  یبتک  همان  تیصو  )
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نا قح و  رانلا  قح و  هنجلا  نا  هلوسر و  هدبع و  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشت  یه  تصوا و  هللا  لوسر  تنب  همطاف  هب  تصوا  ام  اذـه 
ایندـلا و یف  کل  نوک  کنم ال  هللا  ینجوز  ص )   ) دـمحم تنب  همطاف  انا  یلع  ای  روبقلا  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیر  ـال  هتیتآ  هتعاـسلا 

هحفص دـلج 43  راونالا  راحب  زا  همایقلا .  موی  یلا  مالـسلا  يدـلو  لصو  لیللاب  ینفک  ینلـسغ و  ینطنح و  يریغ  نم  یب  یلوا  تنا  هرخـالا 
214

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مانب 
 ( ص  ) دمحم تسین و  هناگی  يادخ  زج  یئادخ  دهدیم  تداهـش  هک  دـنک  یم  تیـصو  یلاح  رد  تسادـخ  لوسر  رتخد  همان  تیـصو  نیا 

تاذ دیـسر و  دهاوخ  ارف  تسین  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  تمایق  زور  تسا و  قح  منهج  شتآ  تسا و  قح  تشهب  تسوا و  لوسر  هدـنب و 
دیامرف .  رشحم  دراو  ار  همه  دنادرگ و  هدنز  دنازیگنارب و  روبق  زا  ار  ناگدرم  عیمج  یهولا 

نم رب  نارگید  زا  وت  مشاب و  وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ات  دروآ  رد  وت  جاودزا  هب  ارم  ادخ  متسه  دمحم  ترـضح  رتخد  همطاف  نم  یلع  يا 
چیه نک و  نفد  ارم  بش  راذـگب و  زامن  نم  رب  بش  ناسر و  ماـجنا  هب  بش  رد  ارم  ندرک  نفک  لـسغ و  طونح و  ناـج  یلع  يرتراوازس . 

متسرفیم .  دورد  مالس و  تمایق  زور  ات  منادنزرف  رب  منکیم و  عادو  امش  اب  کنیا  هدن  عالطا  ار  سک 
فالآ امهیلع  یفطـصم  دمحم  ایبنا  متاخ  ترـضح  یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  تافو  تلحر  تیفیک 
شردپ تلحر  زا  دـعب  يوش  یم  قحلم  نم  هب  يریم و  یم  يدوز  نیمهب  وت  هک  وا  هب  شراوگرزب  ردـپ  تراشب  ماگنه  زا  هک  ءانثلا  هیحتلا و 

دوب نیا  شلاح  نابز  یئوگ  منرتم و  اعیرس ) یتافو  لجع  یهلا   ) همغن هب  هتـسویپ  دوب و  دوخ  گرم  راظتنا  هب  ناوج  همطاف  ناوارف  قایتشا  اب 
: 

مشخب ناج  يداش  ایب و  یقاس 
منامیپ هس  ود  هد  قشع  يابهص 

دیامنب يداش و  جنگ و  تسا  گرم 
منازحا هبلک  جنک  نوریب ز 

مروجنر لد  تحار  تسا  گرم 
منارجه مغ  هراچ  تسا  گرم 

درآ رصمب  هک  ناوراک  تسا  گرم 
مناعنک دهاش  عبط  هاچ  زا 

درآ دیدپ  راهب و  ون  تسا  گرم 
مناتسلگ فرطب  لگ  گنر  دص 

فطل زک  ناج  ملاع  کیپ  تسا  گرم 
مناناج ترضح  يوک  دیآ ز 

راب نم  رب  یفطل و  ربا  وت  اگرم 
مناشفا رب  هرهچ  مع ز  درگ  ات 

یپ كرابم  رضخ  گرم  هتسخ  نم 
مناویح همشچ  گرم  هنشت  نم 
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ینادنز مریسا و  نت  کلم  رد 
منادنز یتخس  ناهر ز  اگرم 

متسم دنک  رای  مشچ  وچ  یقاس 
مناریح هلاو و  لامج  زا  رای 

اهیلع ) هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  تافو  نایرج  )
دیدرگ کیدزن  همطاف  ترضح  تلحر  هکیماگنه  دیامن  یم  فیرعت  نینچ  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تافو  نایرج  سیمع  تنب  ءامسا 

دومرف :  نم  هب 
تشادرب شدوخ  يارب  ار  تمسق  کی  دومرف  تمـسق  هس  ارنآ  مردپ  دروآ  شیارب  روفاک  يرادقم  مراوگرزب  ردپ  تلحر  عقوم  رد  لیئربج 

داد نمب  ار  موس  تمسق  داد و  صاصتخا  مالسلا  هیلع  یلعب  ار  تمسق  کی 
ار روفاک  ارهز  همطاف  رمالا  بسح  ءامـسا  امن  رـضاح  میارب  ارنآ  امـش  مراد  زاین  نادـب  کنیا  ما و  هداـهن  اـج  نـالف  رد  ار  دوخ  تمـسق  نم 

روایب میارب  شوخ  يوب  زاس و  رضاح  ار  مزامن  ياهسابل  داد  روتسد  ءامـسا  اب  تفرگ و  وضو  داد و  وشتـسش  ار  شدوخ  هاگنآ  درک  رـضاح 
تحارتسا نم  دومرف  ءامس  اب  دیباوخ و  شرتسب  رد  هلبقب  ور  دومن و  لامعتـسا  شوخ  يوب  هدیـشوپ و  هاگنآ  درک  رـضاح  ار  اهـسابل  ءامـسا 

دوز ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  ما  هدرم  هتفر و  ایند  زا  نم  هک  نادب  يدینـشن  ار  تباوج  رگا  نک  ادص  ارم  سپ  نک  ربص  یتعاس  وت  منکیم 
نک .  ربخ  نم  تلحر  زا 

ملف یندا  وا  نیـسوق  باق  هبر  نم  ناک  نم  تنب  ای  یفطـصملا  دمحم  تنب  ای  تدانف  اهبجت  ملف  اهتدان  مث  هئینه  ءامـسا  اهترظتناف  يوارلا  لاق 
هللا لوسر  کیبا  یلع  تمدـق  اذا  هتمطاف  ای  لوقت  یه  اهلبقت و  اهیلع  تعقوف  ایندـلا  تقراف  دـق  اهباذاف  اـهببجو  نع  بوثلا  تفـشکف  اـهبجت 

الخدف تکسف  هانما  نیا  الاقف  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نسحلا و  اهیقلتف  تجرخ  اهبیج و  ءامسا  تقش  مث  مالسلا  سیمعتنب  ءامسا  نع  هیئرقاف 
هرم و اهلبقی   ( ع  ) نسحلا اهیلع  عقوف  هدلاولا  یف  هللا  كرجآ  هاخا  ای  لاقف  هتیم  یه  اذاف  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  اهکرحف  هدتمم  یه  اذاف  تیبلا 

نا لبق  ینیملک  نیـسحلا  کنبا  انا  هاما  ای  لوقی  اهیلجر و  لبقی   ( ع  ) نیـسحلا لبقا  تلاق و  یندب  یحور  قرافی  نا  لبق  ینیملک  هاما  ای  لوقی 
توماف .  یبلق  عدصنی 

مویلا هادمحا  ای  هادمحم  ای  نایدانی  اجرخف  امکما  تومب  هاربخاف  مالسلا  هیلع  یلع  امکیبا  یلا  اقلطنا   ( ع  ) هللا وسر  ینبا  ای  ءامـسا  امهل  تلاق 
مالـسلا هیلع  ناک  قافا و  مث  ءاملا  هیلع  شر  یتح  هیلع  یـشغف  دجـسملا  یف  وه  مالـسلا و  هیلع  ایلع  اربخا  مث  انما  تتام  ذا  کـتوم  انلددـج 

كدعب .  نم  ءازعلا  میفف  يزعتا  کب  تنک  دمحم  تنب  ای  ءازعلا  نمب  لوقی 
دینشن یباوج  اما  درک  ادن  ار  ترضحنآ  سپس  دومن  راذگاو  شیوخ  لاحب  ار  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  يا  هظحل  ءامسا  دیوگ  يوار 

دادن یباوج  یلو  دیسر  ینداوا  نیسوق  برقب  راگدرورپ  هب  برق  ماقم  رد  هک  یسک  رتخد  يا  یفطـصم  دمحم  ترـضح  رتخد  يا  دز  ادص 
رد تخادـنا و  ترـضح  يورب  ار  دوخ  تسا  هدومن  تقرافم  ایند  زا  هک  درک  هدـهاشم  تشادرب  شترـضح  تروص  يور  زا  ار  هماج  نوچ 

ترضح نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامسا  مالـس  يدومن  تاقالم  ار  تراوگرزب  ردپ  هک  ماگنه  نآ  همطاف  يا  تفگ  دیـسوب  یم  ار  وا  هکیتلاح 
دادن یخساپ  دش و  تکاس  وا  دندیـسرپ  ردام  لاح  زا  هدیـسر  وا  هب  ع )   ) نینـسح دمآ  نوریب  هناخ  زا  دز و  كاچ  نابیرگ  هاگنآ  نک  غالبا 

هب ار  ردام  تلحر  تسا  هدومن  تلحر  دـید  داد  ناکت  ار  ترـضح   ( ع  ) نیـسح هدیـشک  زارد  ردام  ترـضح  دـندید  هدـش  هناخ  دراو  نانآ 
دهدب .  شاداپ  رجا و  ردام  تبیصم  رد  ار  وت  دنوادخ  ردارب  يا  دومرف  تفگ  تیلست   ( ع  ) نسح شردارب 

دوش ادـج  مندـب  زا  حور  هکنیا  زا  لبق  امن  ملکت  نم  اب  ردام  يا  تفگ  يو  دیـسوب  یم  ار  وا  تخادـنا و  رداـم  يور  رب  ار  دوخ  ع )   ) نسح
دوش و رجفنم  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  وگب  نخس  نم  اب  منیـسح  ترـسپ  نم  ردام  تفگیم  دیـسوب و  یم  ار  ترـضح  ياهاپ  دمآ و  ولج  نیـسح 

مریمب . 
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ود نآ  دیئامن  رـضحتسم  ردام  گرم  زا  ار  وا  و  ع )   ) یلع ناتردـپ  دزن  دـیورب  هللا  لوسر  نادـنزرف  يا  تفگ   ( ع  ) نینـسح هب  ءامـسا  هاگنآ 
لابقتـساب هباحـص  دندیـسر  دجـسمب  ات  دوب  هدش  دنلب  هادمحا  ای  هادمحم و  ای  هب  ناشادص  دندش و  هناور  دجـسم  بناجب  لزنم  زا  راوگرزب 

ربخ نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نوچ  هدرک  تقرافم  ایند  زا  ام  ردام  دـنتفگ  دندیـسرپ  نانآ  زا  هلان  هیرگ و  ببـس  دـندیود  ناشیا 
رتـخد نیا  تفگ  نینچ  دـمآ و  شوـهب  ترـضحنآ  با ر  ندیـشاپ  اـب  تفر و  شوـه  زا  درک و  شغ  داـتفا و  يور  رب  دینـش  ار  رثا  تـشحو 

مهد .  یلست  هک  هب  ار  دوخ  وت  زا  دعب  نم  ص )   ) دمحم تبترم  یمتخ  ترضح 
نم تیلـست  يرادـلد و  بجوم  یـسک  هچ  وت  زا  دـعب  اما  يدوب  میرادـلد  هلیـسو  وت  دروآ  یم  ور  نمب  ناهج  بئاصم  اـهمغ و  هاـگره  نم 

 : ( تسا هدوب  نیا  مالسلاامهیلع  همطاف  اب  یلع  لاح  نابز  یئوگ   ) دیدرگ دهاوخ 
برع رارشا  ربمغیپ ز  دعب 

بضغ نایغط و  ملظ و  مدید  هچنآ 
همهاو یب  التبا  ره  زا  مدوب 

همطاف يا  وت  لصو  زا  ماکداش 
دوب هدولآ  لد  ناماد  نوخب  رگ 

دوب هدوسآ  مرطاخ  يدوب  وت  نوچ 
رفس راب  ناهج  زا  يدنب  وت  نوچ 

رس مبآ ز  رذگب  تقارف  رد 
ما هنیرید  سنوم  سینا و  يا 

ما هنیس  رب  یهن  یم  نوچ  دوخ  غاد 
یئا هدرک  یئانشآ  كرت  هچ  زا 
یئا هدرک  یئادج  رکف  یلع  زو 

دش دنلب  شا  هلان  هیرگ و  دش و  تحاران  تدشب  هیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  تلحر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  سدقم  دوجو 
دورس :  ار  راعشا  نیا  ترضحنآ  قارف  رد  و 

هتقرف نیلیلخنم  عامتجا  لکل 
لیلق قارفلا  نود  يذلا  لک  و 
دمحا دعب  امطاف  يداقتفا  نا  و 
لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد 

همطاف نتفر  تسا و  كدنا  تسا  گرم  یئادج و  زا  ریغ  هک  یتبیصم  ره  دوش و  یم  یهتنم  یئادجب  رخآ  تسود  ود  زا  یعامتجا  ره  ینعی 
هیلع یلع  نوچ  هک  دراد  ربتعم  تیاور  رد  دـنام و  یمن  یقاـب  یتـسود  چـیه  هکنآ  رب  تسا  لـیلد  نم  شیپ  تبترم  یمتخ  ترـضح  زا  دـعب 

ددنب .  هب  ار  نفک  دنب  هکنآ  زا  شیپ  درک و  نفک  هچراپ  تفه  رد  ار  مالسلا 
هتنجلا .  یف  ءاقللا  قارفلا و  اذهف  ارهزلا  مکما  نم  اودوزت  اومله و  نیسح  ای  نسح  ای  هضف  ای  بنیز  ای  موثلکما  ای  يدان 

هل یلوق  مالسلا و  نم  هیئرقاف  اندج  تیقل  اذا  ارهزلا  انما  یفطصملا و  دمحم  اندج  دقف  نم  یفطنت  اترسحلا ال  نالوقی و  ع )   ) نانسحلا لبقاف 
ایندلا .  راد  یف  نیمیتی  كدعب  انیقب  انا 

نسحلا ابا  ای  يدانی  ءامـسلا  نم  فت  اهب  اذا  ایلم و  اهردص  یلا  امهتمـضو  اهیدی و  تدم  تنا و  تنحاهنآ و  دهـشا  ع )   ) نینموملاریما لاقف 
رامع و لیقع و  نیـسحلا و  نسحلا و  هعم  اهیلع و  یلـص  اهیلع و  ءادرلا  دقع  اهنع و  امهعفرف  ءامـسلا  هتکئالم  هللا  ایکبادـقلف و  اهنع  امهعفرا 
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اهتیب .  یف  اهنفد  رذوبا و  دادقملا و  ناملس و 
یلا هتقیدصلا  اهتیا  کتملـس  هللادبع  نبدمحم  هللا  لوسر  هتلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  لاق  دـحللا  یف  اهعـضو  امل  و 

هیآ هط  هروس  يرخا )  هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم   ) ءرق مث  کل  هللا  یضر  امب  کل  تیضر  ینم و  کب  لوا  وه  نم 
دوب عقوم  نیا  رد  داتفا  تشهب  هب  همطاف  تاقالم  رادید و  هدیـسر و  یئادج  قارف و  ماگن  هک  دـیریگب  هرهب  نات  ردام  زا  دـیئایب و  نیـسح   55

ترـضح نامدـج  نادـقفب  میدـش و  وربور  گرزب  یتبیـصمب  هک  اترـسحاو  هآ و  دـنتفگیم  هدـمآ و  ولج  ارهز  نیعلا )  هرق  ود   ) نینـسح هک 
راوگرزب نآ  هب  ناسرب و  ار  ام  مالس  يدومن  تاقالم  ار  نامدج  هکیماگنه  ناج  ردام  میدش  التبم  ارهز  همطاف  نامردام  یفطـصم و  دمحم 

میدیدرگ .  میتی  ایند  راد  رد  وت  زا  دعب  ام  وگب 
ياهتـسد دش و  دنلب  ارهز  همطاف  هلان  دایرف و  ماگنه  نآ  رد  هک  مهدیم  یهاوگ  تداهـش و  نم  دـیامرفیم  مالـسلا  هیلع  یلع  نامیا  لها  ریما 

یبیغ شورس  عقوم  نیا  رد  دینابسچ  وخ  هنیس  رب  ار  نانآ  هتسهآ  تفرگ و  لغب  رد  نیسح  نسح و  شنامـشچ  رون  ود  دومن و  زارد  ار  دوخ 
ار يوامـس  هکئالم  هرطنم  نیا  دنگوس  ادخب  رادرب  همطاف  ناشردام  هنیـس  يور  زا  ار  نینـسح  نسحلاوبا  يا  داد  رد  ادـن  ینامـسآ  فتاه  و 

تسا .  هتخادنا  هیرگب 
زامن همطاف  رب  نیریاس  یلع  اب  دناوخ و  زامن  ترـضح  نآ  رب  تسب و  ار  نفک  دنب  هدومن  دـنلب  نابرهم  ردام  هنیـس  يور  زا  ار  اهنآ  ترـضح 

یلع هاگنآ  دنتشاد  تکرش  ترضحنآ  رب  زامن  رد  هک  دندوب  رذوبا  دادقم و  ناملـس و  رامع و  لیقع و  نیـسح و  نسح و  نانآ  دن و  دناوخ 
دومرف .  نفد  شا  هناخ  رد  ار  وا  مالسلا  هیلع 

همطاـف يا  هللادـبع .  نب  دـمحم  هلا  لوسر  هتلم  یلع  هللااـب و  هللا و  مسب  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دومرف  داـهن  دـحل  رد  ار  شترـضح  نوچ  و 
ار ناـمه  نم  تسا  یهلا  ياـضر  دروـم  هچنآ  هب  وـت و  يارب  تسا  رت  هتـسیاش  یلوا و  نم  زا  هک  مدرک  میلـست  یـسک  هب  ار  وـت  نم  هقیدـص 

 ( يرخا هرات  مکحبرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم   ) دومرف تئارق  ار  هکرابم  هیآ  نیا  دعب  مدیدنسپ و  تیارب 
اهتلوانتف و دـی  تجرخ   ) كرابملا ربقلا  یلا  اهبراص  امل  تسا و  هدـش  تیاور  یـسلجم  همـالع  راونـالا  راـحب  رد  رگید  ربتعم  ثیدـح  رد  و 
هتفرگ و ار  وا  دمآ و  نوریب  ربق  زا  یتسد  دیدرگ  كرابم  ربق  ریزارس  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ندب  هکیماگنه  ینعی  فرـصنا ) 

دومن .  تشگزاب 
یلع زا  ار  همطاف  دوخ  نت  هراپ  هک  تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دی  نآ  هک  تسا  نسا  ینابر  اضردمحم  هدـنراگن  نیا  هیرظن 

تسا .  هدوب  مرکا  لوسر  ترضح  كرابم  تسد  نآ  يرآ  تسا  هتفرگ  لیوحت 
ددج روبق  عیقبلا  یف  اهنفد و  خویـشلا  فرع  امل  تحاس و  عیقب  رد  ربق  لهچ  ای  تفه  تروص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدمآ  ثیدح  رد  زین  و 

مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  کلاذ  غلبف  اهیلع  یلـصن  اهجرخنل و  روبقلا  هذـه  شبنی  نم  نیملـسملا  ءاسن  نم  اوتاه  ولاقف  رمالا  مهیلع  لکـشا 
 . مهیف فیسلا  نعضیل  رجح  روبقلا  نم  لوح  نئل  هللااب  مسقب  وه  راقفلاوذ و  هدی  ههیرکلا و  دنع  هسبلی  يذلا  رفصالا  هلابق  هیلع  ابضغم  جرخف 

اهیلع .  یلصن  اهربق و  نشبننل  نسحلا  ابا  ای  هللا  کلام و  هل  لاقف  هباحصا  هعم  رمع و  هاقلتف 
ربق اما  مهنید و  نع  سانلا  دتری  نا  هتفاخم  هتکرتف  یقح  اما  ادوسلا  نبا  ای  هل  لاق  ضرالا و  هب  برـض  هبوث و  عماجمب  نینملاوملا  ریما  ذـخاف 

هنع و یلخف  هکرتی  نا  هللا  لوسرب  هیلع  مسقا  رکبوبا و  ءاج  مکئامد و  نم  ضرالا  نیقـس  رجح ال  هنم  لوح  نئل  هدیب  یـسفن  يذلا  وف  همطاف 
سانلا قرفت 

ارهز همطاف  ترضح  دسج  هنابش  مالسلا  هیلع  یلع  نیموملاریما  ترضح  هک  هعقاو  نایرج  رب  دندش  رضحتسم  هنیدم  ناگرزب  خیـش و  نوچ 
دنتفگ هدیدرگ  راوشد  نانآ  رب  همطاف  ترضح  ربق  صیخشت  هدش و  داجیا  عیقب  ناتـسربق  رد  يا  هزات  روبق  هدومرف و  نفد  ار  اهیلع  هللا  مالس 

میناوخب .  زامن  ندب  نآ  رب  ام  همطاف  دسج  ندروآ  نوریب  اب  ات  دنیامنب  ار  اهربق  نیا  شبن  ناناملسم  نانز  زا  يا  هدع  تسیاب 
رایـسب یهولا  بضغ  رهق و  رهظم  نآ  هکیلاح  رد  ناـنآ  هشقن  زا  يریگولج  يارب  اروف  دیـسر و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هب  ربخ  نیا 
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تـسدب ار  راقفلاوذ  اـصوصخم  دیـشوپ و  یم  نت  رب  ارنآ  راوشد  راوگاـن و  طئارـش  رد  هک  يدرز  ساـبل  دوب  هدـش  نیگمـشخ  كانبـضغ و 
روبق نیا  زا  یکیب  تسد  رگا  هک  یهولا  راهق  تاذـب  مسق  دومرف  درک  دای  دـنگوس  هدـمآ و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  هتفرگ و  شیوخ  یهللادـی 

داهن .  مهاوخ  امش  نیب  رد  ریشمش  هنیآ  ره  دیئامن  اجباج  ارنآ  زا  گنس  کی  دینزب و 
زامن وا  رب  مینک و  یم  شبن  ار  شربق  ام  مسق  ادخب  يداد ؟  ماجنا  راک  نیا  ارچ  نسحلاوبا  يا  دنتفگ  هدیـسر  وا  هب  شنارای  يا  هدـع  رمع و 

میناوخیم : 
قح زا  نم  يدید  هکنیا  هایـس  نز  رـسپ  يا  تفگ  دـیبوک  نیمز  رب  ار  وا  هتفرگ  ار  رمع  نابیرگ  تسج و  اج  زا  ریما  ترـضح  ماگنه  نیا  رد 

تیاعر ار  نیملسم  تدحو  مالسا و  تحلصم  ینعی   ) دندرگنرب ناشنید  زا  دندرگن و  دترم  مدرم  هک  دوب  تهج  نادب  متـشادرب  تشد  دوخ 
زا ار  نیمز  نم  دبای  لوحت  نآ  زا  یگنـس  رگا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یئادخب  دـیا  هدومن  هک  یموش  هدارا  ربق و  دروم  رد  یلو  مدومن ) 

منک .  یم  باریس  امش  نوخ 
رکبوبا ياضاقت  مه  ریما  ترضح  درادرب  رمع  زا  تسد  هک  داد  دنگوس  هللا  لوسرب  ار  ترضح  نآ  دمآ و  ولج  هبال  زجع و  لامک  اب  رکبوبا 

دندیدرگ .  هدنکارپ  قرفتم و  مه  مدرم  دومن و  اهر  دوخ  لاحب  ار  رمع  تفریذپ و  ار 
مطاف ترـضح  هکنیمه  دنا  هدومن  ربمغیپ  رتخد  قح  رد  ملظ  هک  یمدرم  نآ  همطاف و  قح  نیبصاغ  یئاوسر  يارب  تسا  یفاک  دیوگ  فلوم 
اهیلع هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هک  دنکیم  مالعا  ملاع  لها  مامتب  راک  نیا  دنیامن  نفد  ار  وا  دسج  بش  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دومرف ه  تیـصو 

شترضح هچ  دنناوخب  زامن  شترضح  رب  ای  دنیامن و  تکرش  شا  هزانج  عییشت  رد  هک  هدشن  یضار  هتسج و  يرازیب  هدش  هتخانـش  هدع  زا : 
ادخ هجیتن  رد  هدومن و  تیرا  رازآ و  ار  ادخ  لوسر  هدرک  تیذا  ار  وا  هک  اهنآ  هک  هدید  رازآ  تیذا و  همطاف  هن  هدید  رازآ  تیذا و  اهنآ  زا 

دنا .  هداهن  تابثا  یسرک  رب  ار  دوخ  ملظ  كرش و  رفک و  هدرک و  رازآ  ار 
ای کیلع  مالـسلا  لاـق  مث  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  یلا  ههجو  لوحف  اـهنفد  دـعب  ماـق  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نا  هدـش  تیاور 
نا یلا  کب .  قاقحللا  هتعرـس  اهل  راتخملا هللا  کتعقبب و  يرثلا  یف  هتتئابلا  كراوج و  یف  هتلزانلا  کترئاز  کـتنبا و  نع  ینع و  هللا  لوسر 

 ( ع  ) لاق
الیبس و هثب  یلا  دجت  مل  اهردصب  جلتعم  لیلغ  نم  کف  لاحلا  اهربختـسا  لاوئـسلا و  اهفحاف  اهمـضه  یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا  کئبنتـس  و 

هغالبلا  جهن  زا   ) نیمکاحلا ریخ  وه  هللا و  مکحی  لوقتس و 
ترضح ربق  هجوتم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  دسج  نفد  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترـضح  هک  هدمآ  ربتعم  تیاور  رد 

وت و راوـج  رد  تسا و  Ř وت آ تراـیزب  هک  تزیزع  رتـخد  بناـج  زا  نم و  زا  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  درک  ضرع  دـش و  هللا  لوسر 
دومن .  ضرع  هک  اجنآ  ات  ددرگ  قحلم  وتب  رتدوز  هک  درک  رایتخا  تیبلها  نایم  رد  ار  وا  دنوادخ  تسا  هدیباوخ  وت  هعقب 

زا ار  لاـح  تیفیک  دـهدیم  شرازگ  امـشب  ار  همه  هدـش  عقاو  قح  بصغ  متـس و  ملظ و  زا  تما  هیحاـن  زا  هچنآ  رب  ترتـخد  هللا  لوـسر  اـی 
دهاوخ امـش  ضرعب  ار  همه  يدوزب  دومن و  یمن  راـهظا  یـسکب  هک  دوب  هتـسشن  مه  يور  وا  هنیـس  رد  هک  اـهمغ  رایـسب  هچ  سرپب  شدوخ 

تسا .  ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  درک و  دهاوخ  مکح  وا  يارب  زا  ادخ  دیناسر و 
س )   ) همطاف ترضح  تافو  تلحر و  خیرات  رد  اما  و 

تیاور رب  اـنب  زور و  لوا 75  رب  اـنب  هک  تسا  يرجه  لاس 11  هیناثلا  يدامج  موس  حـصا  تیاور  یلوالا و  يدامج  مهدزیـس  رهـشا  تیاور 
تسا .  هدومن  یگدنز  هللا  لوسر  زا  دعب  زور  هیناث 95 

اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ربق  ندوب  یفخم 
رد هک  يرارساو  مکح  بسح  رب  یل  تسا و  راکشآ  راهطا  همئا  يارب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  نفد  لحم  ربق و  عضوم  هچرگا 

لحم ءافخا  رب  دوخ  تاشرافـس  هیـصوت و  رد  س )   ) همطاف ترـضح  دوخ  هک  اصوصخم  دـنا  هدوبن  نآ  ءاشفا  راـهظاب و  فظوم  هدوب  راـک 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1090 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  هتشاد  رارصا  دوخ  نفد 
لـصاح عالطا  راوگرزب  نآ  نفد  لحم  رب  هک  دـنا  هتـشاد  رایـسب  يواکجنک  هکلب  هدومنن  رظن  فرـص  نآ  زا  قیقحت  لها  لاـح  نیع  رد  اـما 

یفطصم دمحم  ءایبنا  متاخ  ترضح  یمارگ  تخد  ارهز  همطاف  ترـضح  نفد  لحم  ناونعب  هطقن  هس  هب  تاراما  نئارق و  اب  هجیتن  رد  دنیامن 
دنا .  هدرک  ادیپ  يوق  نظ  امهیلع  هللا  تاولص 

اهیلع .  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  ردپ  هللا  لوسر  هضور  لوا 
اهیلع .  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  دوخ  هناخ  مود 

رفعجوبا لاـق  هدـمآ  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  باـتک  رد  تسین  جراـخ  هطقن  هس  نیا  زا  ترـضحنآ  ربـق  عضوم  نفدـم و  هک  عیقب  رد  موس 
ضاـیر نم  هضور  يربنم  يربق و  نیب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هلوق  دـیوی  هتـضورلا  یف  وا  اـهراد  یف  هتنوفدـماهنآ  بوصـالا  یـسوطلا 

هک تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترـضح  ربق  دروم  رد  رت  حیحـص  بوصا و  لوق  تسا  هتفگ  هیلع  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  هتنجلا 
هک تسایثیدخ  لوق  نیا  دهاش  دیوم و  تسا و  هدش  نفد  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هضور  رد  ای  شدوخ  هناخ  رد  ترضحنآ 

تشهب .  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  هضور و  مربنم  نم و  ربق  نیب  تسا  هدومرف  هک  هدیدرگ  لقن  هللا  لوسر  ترضح  زا 
ترـضح دـسج  هک  هدیـسر  تحـص  هب  نم  دزن  هتفگ  هک  هدومن  لقن  هیوباب  نبا  زا  راونالا  راـحب  باـتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع 

رد مالسلااهیلع  همطاف  ربق  دنداد  هعسوت  ار  دجـسم  هیما  ینب  هکنآ  زا  دعب  دندومن و  نوفدم  شدوخ  تیب  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف 
عیقب رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  تسا  نآ  روهـشم  دسیون  یم  همغلا  فشک  بحاص  دـش .  دجـسم  زج  عقاو و  دجـسم 

دندرک نفد 
هضور رد  ءانثلا  هیحتلا و  لضفا  اهیلع  یفطصم  دمحم  ایبنا  متاخ  ترضح  نت  هراپ  ارهز  همطاف  ترـضح  دسج  هکنیاب  لوق  هدنراگن  رظن  رد 

یلع نینموملاریما  ترـضح  هک  تسا  نآ  هیرظن  نیا  دیوم  دهاش و  تسا و  لاوقا  مامت  زا  بوصا  حصا و  تسا  هدیدرگ  نفد  شردپ  هرونم 
بطاخم ار  ربمغیپ  سپـس  دناوخ و  زامن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  هضور  رد  مالـسلا  هیلع 

همطاف دمآ و  نوریب  كرابم  ربق  زا  یتسد  هکنیا  هللا و  لوسر  ای  داب  وت  رب  تفرگ  رارق  تراوج  رد  هک  ترتخد  نم و  مالس  دومرف  تخاس و 
تسا .  هدوب  رهطا  يارهز  همطاف  راوگرزب  ردپ  ربمغیپ  كرابم  تسد  نآ  هک  تسا  ملسم  تفرگرب و  رد  ار 

رگا دس  رپ  یم  لئاسو  دروم  نیا  رد  تسا  هدش  لاوس  ابتک  مالسلا  هولصلا و  هیلع  يداهلا  دمحم  نب  یلع  انالوم  ترـضح  زا  هک  دراد  زین  و 
عیقبلا ؟  یف  سانلا  لوقی  امک  وا  هتبیط  یف  یها  دیهد  ربخ  دیئامرفب و  ار  ارهز  همطاف  ترضح  ناتردام  تیب  لحم  دینادیم  حالص 

هلآ  هیلع و  هللا  تاولص  يدج  عم  یه  بتکف 
رین نیمهد  يداه  ماما  ترضح  تسا  عیقب  رد  نیوگیم  هک  تسا  روهشم  مدرم  نیب  هک  روطنامه  ای  هرونم  هنیدم  رد  ینعی  تسا  هبیط  رد  ایآ 

شیامرف نیا  دـشاب و  یم  هلا  هیلع و  هللا  تاولـص  هللا  لوسر  مدـج  اب  ترـضح  نآ  تشون  دومرف و  موقرم  خـساپ  رد  تیـالو  تماـما و  جرب 
وه دشاب و  یم  هللا  لوسر  ترضح  شراوگرزب  ردپ  اب  ارهز  همطاف  ترـضح  میئوگب  هک  ام  هیرظن  رب  تسا  يرگید  دهاش  دییات و  ترـضح 

بولطملا . 
ترایز ار  ترضحنآ  هدربمان  نکاما  مامت  رد  هک  تسا  نیا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  نابحم  نایعیـش و  ام  هفیظو  لاح  نیع  رد 

میئوگب :  ترایز  ماقم  رد  میئامن و 
نیملاعلا ءاسن  هدیس  ای  کیلع  مالسلا 

نیعمجا سانلا  یلع  ججحلا  هدلاو  ای  کیلع  مالسلا 
اهقح هتعونمملا  هتمولظملا  اهتیا  کیلع  مالسلا 

هللا یبن  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا .  لوسر  تنب  ای  کیلع  مالسلا 
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هللا لیلخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا .  بیبح  تنب  ای  کیلع  مالسلا 
هللا نیما  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  یفص  تنی  ای  کیلع  مالسلا 

هتکئالم .  هلسر و  هللا و  ءایبنا  لضفا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللا  قلخ  ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا 
نیرخالا نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  ای  کیلع  مالسلا  هیربلا  ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

هنجلا لها  بابش  يدیس  نیسحلا  نسحلا و  ما  ای  کیلع  مالسلا  هللا  لوسر  دعب  هقلخ  ریخ  هللا و  یلو  هتجوز  ای  کیلع  مالسلا 
هدیهشلا هقیاصلا  اهتیا  ای  کیلع  مالسلا  نینموملا  ما  ای  کیلع  مالسلا 

هیضرملا هیضرلا  اهتیا  کیلع  مالسلا 
هیسنالا .  ءاروحلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هیکزلا  هلضافلا  اهتیا  کیلع  مالسلا 

همیلعلا هثدحملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هیقنلا  هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالسلا 
همولظملا هموصعملا  اهتیا  کیلع  مالسلا 

هروهقملا هدهطضملا  اهتیا  کیلع  مالسلا 
هتاکرب :  هللا و  همحر  هللا و  لوسر  دمحم  تنب  همطاف  ای  کیلع  مالسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رس  دقف  كرس  نم  نا  کبر و  نم  هنیب  یلع  تیضم  کنا  دهشا  کندبو  کحور  یلع  کیلع و  هللا  یلص  )
دقف کلـصو  دقف  کلـصو  نم  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يذا  كاذا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  افج  دقف  كافج  نم  و 

 : هیبنج نیب  يذلا  هحور  هنم و  هعـضب  کنال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عطق  دقف  کعطق  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لصو 
نمل داعم  تیلاو  نمل  لاوم  هنم  تئربت  نمم  ءربتم  هیلع  تطخـس  نم  یلع  طخاس  هنع  تیـضر  نمع  ضار  ینا  هکئالمو  هلـسر  هللا و  دهـشا 

نانجلا حیتافم  باتک  زا  ابیثم  ایزاج و  ابیسح و  ادیهش و  هللااب  یفک  تببحا و  نمل  بحم  تضغبا  نمل  ضغبم  تیداع 
هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  یمق  ثدحم  موحرم 

يدـحا تسا و  جراخ  ءاصحا  هطیح  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  هیهانتمان  تالامک  لئاضف و  ناـیب  هک  نیاـب  فارتعا  اـب  هکنیا 
دیامن دوخ  زجع  هب  رارقا  هکنیا  زج  دیآرب  ناشلا  هتمیظع  يوناب  نیا  حدم  تعن و  نایب  هدهع  زا  دناوت  یمن 

درک ناوتن  مامت  زگره  همطاف  لضف  باتک 
راجشا ملق  رحبا و  دوش  دادم  رگا 

وا تیاهن  یب  لضف  زا  دنز  مد  هک  یسک 
راقنم دنک  رترحب  زا  هک  تسا  یکغرم  وچ 

تـسوا تسا و  تیمدآ  لماک  يوگلا  تیناسنا و  مات  نازیم  هک  تسوا  تافـص و  یتوهال  یتوربج و  یتوکلم و  تسا  یناـسنا  ارهز  همطاـف 
دینادب ردق  رایسب  دیاب  میدومن و  هک  ینایب  هب  تسا  همئالا  ماو  اهیبا  ما  هک 

هکیلم نآ  زا  یهاوخ  ترذعم  راذتعااب و  اذل  دهدیمن  ریرحت  هزاجا  بناجنیاب  نیا  زا  شیب  ریصقت  اپارس  ریقح  نیا  یجازم  لاح  نوچ  نونکا 
دیامن .  یم  مالعا  ترضحنآ  تیانع  لیذ  هب  لسوت  اب  ار  باتک  نیا  همتا  توکلم  کلم و 

ای انتاجاح  يدـی  نیب  كانمدـق  هللا و  یلا  کب  انعفـشتسا  انهجوت و  انتالوموانت  دیـس  ای  لوسرلا  نیع  هرق  ای  دـمحم  تنب  ای  ارهزلا  همطاـف  اـی 
هللا  دنع  انل  یعفشا  هللادنع  ههیجو 

! یحو هناخ  هب  شروی 

هراشا
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هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  تخد  هراـبرد  يا  هلاـقم  ناتـسچولب  ناتـسیس و  هقطنم  رد  مالـسا  حیحـص  خـیرات  زا  هاـگآان  درف  کـی  ًاریخا 
نآ لیاضف  بقاـنم و  رکذ  زا  سپ  هلاـقم  نیا  رد  تسا . هدراذـگ  مالـسلا ») اـهیلع  ) ارهز همطاـف  تداهـش  هناـسفا   » ار نآ  ماـن  هتـشون و  ( هلآو

. دوش رکنم  هتفرگ ، ماجنا  ترضح  نآ  هرابرد  هک  ار  یتمرح  یب  تداهش و  تسا  هتساوخ  ترضح ،
زا یشخب  نایب  فیرحت و  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ام  تسا ، مالسا  خیرات  نشور  فیرحت  هلاقم ، نیا  زا  یشخب  هک  اجنآ  زا 

هدرکن زاغآ  ار  یثحب  نینچ  اهنآ  رگا  تسا و  یخیرات  ریذـپانراکنا  ّتیعقاو  کی  مالـسا  يوناب  تداهـش  دوش  تباث  ات  میزادرپب  قیاقح  نیا 
. میدرک یمن  لابند  ار  نآ  طیارش ، نیا  رد  ام  دندوب ،

: دهد یم  لیکشت  ریز  رد  هدش  دای  روما  هلاقم ، نیا  رد  ار  ام  نخس  عوضوم 
(. هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ناسل  رد  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  تمصع  1 ـ

. تنس نآرق و  رد  ترضح  نآ  هناخ  مارتحا  2 ـ
. شراوگرزب ردپ  تشذگرد  زا  سپ  ترضح  نآ  هناخ  تمرح  کته  3 ـ

نامیـشپ مدان و  دوخ  هتـشون  زا  و  دروآ . دورف  میلـست  رـس  تقیقح  ربارب  رد  هلاقم ، هدنـسیون  هناگ ، هس  طاقن  نیا  حیرـشت  اب  هک  نآ  دـیما  هب 
. دزادرپب دوخ  راک  ناربج  هب  و  ددرگ ،

. تسا هدش  هتفرگ  ّتنس  لها  فورعم  عبانم  زا  هچباتک  نیا  بلاطم  مامت  هک  تسا  ّتیّمها  زئاح  هتکن  نیا 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ناسل  رد  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز تمصع  1 ـ

شرتخد ّقح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر  نانخـس  دوب ، رادروخرب  ییـالاو  ماـقم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ یمارگ  تخد 
: دیامرف یم  نینچ  وا  هرابرد  هک  اجنآ  دشاب . یم  هانگ  زا  وا  یگتساریپ  تمصع و  زا  یکاح 

(1 «.) ینبضغأ اهبضغأ  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  »
«. تسا هدرک  نیگمشخ  ارم  هک  تسا  نیا  ناسب  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  »

نینچ میرک  نآرق  رد  یـصخش  نانچ  يازـس  تسوا و  یتحاران  تیذا و  هیام  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  مشخ  هک  تسا  ادیپ  هتفگان 
: تسا هدش  نایب 

(. 61 هبوت /  () میلَأ ٌباذَع  مَُهل  هّللا  لوُسَر  َنوُذُْؤی  نیّذلا  َو  )
«. تسا یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  دنهد ، رازآ  ار  ادخ  لوسر  هک  نانآ  »

وا مشخ  و  ادخ ، ياضر  هیام  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ راتفگ  رد  يو  ياضر  يرگید  ثیدح  رد  هک  وا  تمـصع  رب  رتراوتـسا  یلیلد  هچ 
: دیامرف یم  تسا ، هدیدرگ  یفّرعم  ادخ  مشخ  هیام 

(2 «.) كاضرل یضرَی  کبضِغل و  ُبضغی  هّللا  ّنا  ُۀمطاف  ای  »
«. دوش یم  دونشخ  وت ، يدونشخ  اب  و  نیگمشخ ، وت ، مشخ  اب  ادخ  همطاف ،! مرتخد  »

: هدومرف نینچ  وا  قح  رد  ربمایپ  و  تسا ، ناهج  نانز  رورس  وا  الاو ، یماقم  نینچ  رطاخ  هب 
(3 «.) نینمؤملا ءاسن  ةدیس  ۀّمُألا و  هذه  ِءاسن  َةدیس  و  نیملاعلا ، ءاسن  َةدیس  َنوکت  نأ  نیضرت  الأ  ۀمطاف ! ای  »

اب نانز  رورس  تّما و  نیا  نانز  رورس  ناهج و  نانز  رورس  وت ، هک  يوش  یمن  یضار  هداد  وت  هب  ادخ  هک  یتمارک  نیا  هب  ایآ  همطاف ! مرتخد  »
«. یشاب نامیا 

تّنس نآرق و  رد  ترضح  نآ  هناخ  مارتحا  2 ـ
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ار هیآ  نیا  ربمایپ  دـمآ ، دورف  ربمایپ  رب  ( 4 () همْـسا اهیف  رَکُذی  َو  َعفرت  ْنَأ  هّللا  َنِذَأ  تُوُیب  یف   ) هکرابم هیآ  یتقو  دنوش ، یم  روآدای  ناثدـحم 
: تفگ تساخرب و  یصخش  ماگنه  نیا  رد  درک ، توالت  دجسم  رد 

؟ تسیچ ّتیّمها  نیا  اب  تویب  نیا  زا  دوصقم  یمارگ  لوسر  يا 
: دومرف ربمایپ 

! ناربمایپ ياه  هناخ 
: تفگ درک ، یم  هراشا  مالسلا ) امهیلع  ) همطاف یلع و  هناخ  هب  هک  یلاح  رد  تساخرب ، رکبوبا  عقوم  نیا  رد 

؟ تسا اه  هناخ  نامه  زا  هناخ  نیا  ایآ 
: تفگ خساپ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

(5 .) تسا اهنآ  نیرت  هتسجرب  زا  یلب 
یم ار  هیآ  نیا  درک و  یم  مالـس  شزیزع  رـسمه  وا و  رب  دـمآ ، یم  شرتخد  هناخ  رد  هب  هام  ُهن  تدـم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربماـیپ 

(6 (.) 33 بازحا /  () ًاریهطَت ْمُکرّهُطی  تیَبلا و  لهَأ  سْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبهذیل  هّللا  دیُری  امَّنِإ  : ) دناوخ
. دشاب یم  رادروخرب  ییالاب  رایسب  مارتحا  زا  هدومرف  رما  نآ  عیفرت  هب  ادخ  تسا و  یهلا  رون  زکرم  هک  يا  هناخ 

ناناملـسم هبطاق  مارتحا  دروم  دـیاب  دـنک ، یم  دای  تمظع  تلالج و  اب  نآ  زا  ادـخ  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اسک  باحـصا  هک  يا  هناخ  يرآ ،
. دشاب

ار هناخ  نآ  مارتحا  هنوگچ  تشگ ؟ ظوحلم  هناخ  نیا  تمرح  هزادنا  هچ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  دید  دیاب  نونکا 
؟ دوب هچ  ناشفده  و  دندوب ، یناسک  هچ  نانکش  تمرح  نیا  دنراد ؟ فارتعا  نآ  هب  ًاحیرص  ناشدوخ  و  دنتسکش ،

! ترضح نآ  هناخ  تمرح  کته  3 ـ

هراشا

هک تسین  يا  هلأسم  نیا  و  دـنتخادرپ ، نآ  کته  هب  و  هتفرگ ، هدـیدان  ار  نآ  تمرح  یخرب  هنافـسأتم  دّـکؤم ، ياـه  شرافـس  نیا  اـب  يرآ ،
. درک یشوپ  هدرپ  نآ  رب  ناوتب 

و مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز هناخ  تمرح  کته  هلأسم  هک  دوش  نشور  اـت  مییاـمن ، یم  لـقن  تنـس  لـها  بتک  زا  ار  یـصوصن  دروم  نیا  رد  اـم 
شراگن هب  تبـسن  يا  هداعلا  قوف  روسناس  افلخ  رـصع  رد  هکنیا  اب  و  هناسفا !! کی  هن  تسا  مّلـسم  یخیراـت  رما  کـی  يدـعب ، ياهدادـیور 
ياـهباتک رد  هدـنز  روـط  هب  یخیراـت  تقیقح  نیا  تسا ) نآ  ناـبهگن  ءیـش  تقیقح   ) هکنیا مکح  هب  یلو  دوـب  راـک  رد  بقاـنم  لـیاضف و 

هب دـسرب  اـت  میریگ ، یم  رظن  رد  نیتـسخن  ياـهنرق  زا  ار  یناـمز  بیترت  كرادـم ، لـقن  رد  اـم  تسا و  هدـنام  ظوفحم  یثیدـح  یخیراـت و 
. رضاح رصع  ناگدنسیون 

« فَّنصملا  » باتک هبیش و  یبا  نبا  . 1

: دنک یم  لقن  نینچ  حیحص  يدنس  هب  فَّنصملا  باتک  فلؤم  ( 235-159  ) هبیش یبا  نبا  رکبوبا 
اـهنورواشیف و هّللا ، لوـسر  تنب  ۀـمطاف  یلع  نالخدـی  ریبزلا  یلع و  ناـک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوـسر  دـعب  رکب  یبـأل  عـیوب  نیح  ّهنا 

. مهرمأ یف  نوعجتری 
نم انیلإ  َّبحأ  دحأ  ام  هّللا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  تنب  ای  لاقف : ۀمطاف ، یلع  لخد  یتح  جرخ  باطخلا  نب  رمع  کلذ  غلب  املف 
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مهیلع قرحی  نأ  مهترما  نأ  كدـنع  رفنلا  ءالؤه  عمتجا  نإ  یعنامب  كاذ  ام  هّللا  میأ  و  کنم ، کیبأ  دـعب  انیلإ  بحأ  دـحأ  نم  ام  کیبأ و 
. تیبلا

دق رمع  ّنا  نوملعت  تلاقف : اهوؤاج ، رمع  جرخ  املف  لاق :
. هیلع فلح  امل  نیضمَیل  هّللا  میأ  و  تیبلا ، مکیلع  ّنقرُحیل  متدع  نئل  هّللاب  فلح  دق  و  ینَءاج ،

نب رمع  هب  بلطم  نیا  و  دـنتخادرپ ، یم  هرواـشم  وـگتفگ و  هب  همطاـف  هناـخ  رد  ریبز  یلع و  دـندرک ، تعیب  رکب  یبا  اـب  مدرم  هک  یماـگنه 
; وت دوخ  وت  ردپ  زا  دـعب  تسا و  وت  ردـپ  ام  يارب  درف  نیرتبوبحم  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : و  دـمآ ، همطاف  هناخ  هب  وا  دیـسر . باطخ 

. دننازوسب اهنآ  رب  ار  هناخ  مهد  روتسد  نم  دنوش  عمج  وت  هناخ  رد  دارفا  نیا  رگا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  تبحم  نیا  ادخ  هب  دنگوس  یلو 
هیلع ) یلع هب  مالـسلا ) اـهیلع  ) ربماـیپ یمارگ  تخد  دنتـشگزاب ، هناـخ  هب  ریبز  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع یتقو  تفر ، نوریب  تفگ و  ار  هلمج  نیا 

! دنگوس ادخ  هب  دنازوسب ، اهامش  رب  ار  هناخ  دوش ، رارکت  امش  عامتجا  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  دمآ و  نم  دزن  رمع  تفگ : ریبز  و  مالسلا )
(7 !) دهد یم  ماجنا  تسا  هدروخ  مسق  هک  ار  هچنآ 

. تسا هدش  لقن  حیحص  دنس  اب  فنصملا »  » باتک رد  دادیور  نیا  هک  میدش  روآدای 

« فارشالا باسنا   » باتک يرذالب و  . 2

باتک رد  ار  یخیراـت  دادـیور  نیا  گرزب ، خـیرات  بحاـص  فورعم و  هدنـسیون  يافوتم 270 )  ) يرذالب يدادـغب  رباـج  ییحی  نب  دـمحا 
. دنک یم  لقن  ریز  رد  هدش  دای  وحن  هب  فارشالا » باسنا  »

. بابلا یلع  ۀمطاف  هتقلتف  ۀلیتف ! هعم  رمع و  ءاجف  عیابی ، ملف  ۀعیبلا  دیری  ّیلع  یلإ  لسرأ  رکبابأ  ّنا 
(. 8 ...) كوبأ هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذ  و  معن ، لاق : یباب ؟ ّیلع  ًاقرحم  كارتأ  باطخلا ، نبای  ۀمطاف : تلاقف 

( ازشتآ  ) هلیتف اب  هارمه  رمع  سپس  دیزرو . عانتما  تعیب  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع یلو  دنک ، تعیب  ات  داتسرف  مالسلا ) هیلع  ) یلع لابند  هب  رکبوبا 
!؟ یتسه نم  هناخ  ندنازوس  ددص  رد  منیب  یم  باطخ ، دنزرف  يا  تفگ : همطاف  دـش ، وربور  هناخ  باب  لباقم  رد  همطاف  اب  و  درک ، تکرح 

!! تسا هدش  ثوعبم  نآ  يارب  تردپ  هک  تسا  يزیچ  هب  کمک  راک  نیا  یلب ، تفگ : رمع 

« ۀسایسلا ۀمامإلا و   » باتک هبیتق و  نبا  . 3

ّفلؤم تسا ، یمالسا  خیرات  هزوح  راکرپ  ناگدنسیون  زا  بدا و  نایاوشیپ  زا  ( 276-212  ) يرونید هبیتق  نب  ملسم  نب  هّللادبع  ریهش  خّروم 
: دسیون یم  نینچ  ۀسایسلا » ۀمامإلا و   » باتک رد  يو  (. 9 ... ) و بتاکلا » بدا   » و ثیدحلا ،» فلتخم  لیوأت   » باتک

نأ اوبأف  یلع ، راد  یف  مه  مهادانف و  ءاجف  رمع  مهیلإ  ثعبف  ههجو  هّللا  مرک  یلع  دنع  هتعیب  نع  اوقّلخت  ًاموق  دقفت  هنع  هّللا  یضر  رکبابأ  ّنا 
و لاقف ، ۀـمطاف  اهیف  ّنا  صفح  ابأ  ای  هل : لیقف  اهیف ، نم  یلع  اهنقرحال  وأ  نجرختل  هدـیب  رمع  سفن  يذـّلاو  لاق : بطحلاب و  اعدـف  اوجرخی 

(10 !!) نإ
رد هب  وا  داتسرف ، نانآ  لابند  هب  ار  رمع  تفرگ و  غارـس  دندوب ، هدمآ  درگ  یلع  هناخ  رد  دنتفاتربرـس و  وا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  زا  رکبوبا 

مزیه رمع  عقوم  نیا  رد  دـندیزرو  عانتما  هناخ  زا  جورخ  زا  نانآ  دـنیایب و  نوریب  هک  دز  ادـص  ار  ناـگمه  دـمآ و  ( مالـسلا هیلع  ) یلع هناـخ 
يا تفگ : رمع  هب  يدرم  منز . یم  شتآ  ناترـس  رب  ار  هناـخ  اـی  دـییایب  نوریب  تسوا  تسد  رد  رمع  ناـج  هک  ییادـخ  هب  تـفگ : دـیبلط و 

!! دشاب تفگ : تسا ، ربمایپ  رتخد  همطاف ، هناخ ، نیا  رد  رمع ) هینک   ) صفحابا
: دیوگ یم  وا  تسا ، هتشون  رتکاندرد  رتکانزوس و  ار  ناتساد  نیا  هلابند  هبیتق  نبا 

انیقل اذام  هّللا  لوسر  هاتبأ  ای  اهتوص  یلعأب  تداـن  مهتاوصأ  تعمـس  اّـملف  باـبلا  اّوقدـف  ۀـمطاف  اوتأ  یتح  ۀـعامج  هعم  یـشمف  رمع  ماـق  ّمث 
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یلإ هب  اوضمف  ًایلع  اوجرخأف  موق  هعم  رمع و  یقب  و  اوفرـصنا . اهئاکب  اهتوص و  موقلا  عمـس  املف  ۀفاحق  یبأ  نبا  و  باطخلا ، نبا  نم  كدعب 
(11 ...!) کقنع برضن  وه  ّالإ  هلإ  يّذلا ال  هّللا  ًاذإ و  اولاقف : همف ؟ لعفأ  مل  انأ  نإ  لاقف : عیاب ، هل  اولاقف  رکب  یبأ 

يا تفگ : دـنلب  يادـص  اب  دینـش ، ار  نانآ  يادـص  همطاف  هک  یماگنه  دـندز ، ار  هناخ  رد  دـندمآ ، همطاف  هناـخ  رد  هب  یهورگ  هارمه  رمع 
هیرگ ارهز و  يادص  دندوب  رمع  هارمه  هک  مدرم  یتقو  دیسر ، هفاحق  یبا  باطخ و  دنزرف  زا  ام  هب  ییاه  تبیصم  هچ  وت  زا  سپ  ادخ  لوسر 

، نک تعیب  دنتفگ ، وا  هب  دندرب و  رکب  یبا  دزن  دندروآ ، نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دـنام و  یقاب  یهورگ  اب  رمع  یلو  دنتـشگرب ، دندینـش  ار  وا 
... مینز یم  ار  وت  ندرگ  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دنتفگ : دوش ؟ یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ : ( مالسلا هیلع  ) یلع

تبسن رد  هک  دندمآ  ددص  نآ  رب  یخرب  اذل  دشاب و  یم  راوگان  نیگنـس و  رایـسب  نیخیـش  هب  نادنمقالع  يارب  خیرات  زا  شخب  نیا  ًامّلـسم 
یبلاطم نآ  زا  هتـسویپ  دناد و  یم  وا  راثآ  زا  ار  باتک  نیا  خیرات  نف  داتـسا  دیدحلا  یبا  نبا  هک  یلاح  رد  دننک ، دـیدرت  هبیتق  نبا  هب  باتک 

رد تسا  هدش  فذح  نآ  زا  پاچ  ماگنه  هب  نآ  بلاطم  زا  یـشخب  هدش و  راچد  فیرحت  تشونرـس  هب  باتک  نیا  هنافـسأتم  دنک ، یم  لقن 
. تسا هدمآ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  بلاطم  نامه  هک  یلاح 

کش و ینعی  دنراد . يرظن  تبسن  نیا  رد  املع  زا  یخرب  هک  دیازفا : یم  سپس  دناد  یم  هبیتق  نبا  راثآ  زا  ار  باتک  نیا  مالعا  رد  یلکرز » »
. دناد یم  هبیتق  نبا  راثآ  زا  ار  باتک  نیا  ( 12) سیکرس سایلا  هک  نانچمه  شیوخ ، هب  هن  دهد  یم  تبسن  نارگید  هب  ار  دیدرت 

وا خیرات  يربط و  . 4

: دنک یم  نایب  نینچ  ار  یحو  هناخ  تمرح  کته  دصق  دادیور  دوخ  خیرات  رد  يافوتم 310 )  ) يربط ریرج  نب  دّمحم 
جرخف ۀـعیبلا ، یلإ  ّنجرختل  وأ  مکیلع  نقرحال  هّللا  لاقف و  نیرجاهملا ، نم  لاجر  ریبزلا و  ۀـحلط و  هیف  یلع و  لزنم  باطخلا  نب  رمع  یتأ 

(13 .) هوذخأف هیلع  اوبثوف  هدی ، نم  فیسلا  طقسف  رثعف  فیسلاب  ًاتلصم  ریبّزلا  هیلع 
ادـخ هب  تفگ : درک و  نانآ  هب  ور  يو  دـندوب . هدـمآ  درگ  اجنآ  رد  نارجاهم  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دـمآ  یلع  هناخ  هب  باـطخ  نب  رمع 

، دوـب هدیـشک  ریـشمش  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب  هناـخ  زا  ریبز  دـییایب . نوریب  تعیب  يارب  هکنیا  رگم  مشک  یم  شتآ  هـب  ار  هناـخ  دـنگوس 
. دنتفرگ وا  تسد  زا  ار  ریشمش  دندروآ و  موجه  وا  رب  نارگید  عقوم  نیا  رد  داتفا ، شتسد  زا  ریشمش  دیزغل و  وا  ياپ  ناهگان 

هچ تعیب  عون  نیا  ـالاح  تفریذـپ  یم  تروص  باـعرا  دـیدهت و  اـب  هفیلخ  يارب  تعیب  ذـخا  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  خـیرات  زا  شخب  نیا 
. دیامن يرواد  دوخ  دیاب  هدنناوخ  دراد ؟ یشزرا 

« دیرفلا دقعلا   » باتک هبر و  دبع  نبا  . 5

حورـشم یثحب  دوخ  باـتک  رد  463 ه ) ـ  ) يافوتم دیرفلا » دـقعلا   » باتک فلؤم  یـسلدنا » هبر  دـبع  نبا   » هب فورعم  دـمحا  نیدـلا  باهش 
: دسیون یم  نینچ  دنتسج  فلخت  رکب  یبا  تعیب  زا  هک  یناسک  ناونع  تحت  هدروآ و  هفیقس  خیرات  هرابرد 

اوبأ نإ  هل : لاق  ۀمطاف و  تیب  نم  مهجرُخیل  باطخلا  نب  رمع  رکبوبأ ، مهیلإ  تثعب  یتح  ۀمطاف  تیب  یف  اودعقف  ریبزلا  سابعلا و  یلع و  اّمأف 
امیف اولخدت  وأ  معن ، لاق : انراد !؟ قرحتل  تئجأ  باطخلا  نبا  ای  لاقف : ۀـمطاف  هتیقلف  رادـلا ، مهیلع  مرـُضی  نأ  ران  نم  سبقب  لبقاف  مهِلتاقف ،

(14 !:) ۀّمُألا هیف  تلخد 
وا هب  دـنک و  نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  نانآ  ات  داتـسرف  ار  باـطخ  نب  رمع  رکبوبا  هک  دـندوب  هتـسشن  همطاـف  هناـخ  رد  ریبز  ساـبع و  یلع و 

ار هناخ  ات  دش  راپسهر  همطاف  هناخ  يوس  هب  شتآ  يرادقم  اب  باطخ  نب  رمع  عقوم  نیا  رد  و  نک ! دربن  نانآ  اب  دندماین ، نوریب  رگا  تفگ :
یلب تفگ : خساپ  رد  وا  ینازوسب ، ار  ام  هناخ  يا  هدمآ  باطخ  دنزرف  يا  تفگ : ربمایپ  رتخد  دـش . وربور  همطاف  اب  عقوم  نیا  رد  دـنازوسب ،

! دیوش دراو  زین  امش  دندش ، دراو  تّما  هچنآ  رد  هک  نیا  رگم 
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هماج زا  یکاح  هک  مود  شخب  لابند  هب  نونکا  تفریذپ ، نایاپ  تسا  هدش  حیرصت  تمرح  کته  هب  میمـصت  هب  نآ  رد  هک  یـشخب  اجنیا  ات 
! میزادرپ یم  تسا ، موش  ّتین  نیا  هب  ندناشوپ  لمع 

دـصق و  دننک ، تعیب  هب  روبجم  ار  شنارای  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ات  دوب  دـیدهت  باعرا و  ناشدوصقم  اهنآ  هک  دـیآ  شیپ  ریوصت  نیا  ادابم 
. دنتشادن يدیدهت  نینچ  نتخاس  یلمع 

! دندز گرزب  تیانج  نیا  هب  تسد  اهنآ  هک  دهد  یم  ناشن  راتفگ  نیا  هلابند 
! تفای ماجنا  شروی 

دنتـسناوتن ای  دنتـساوخن و  هک  یهورگ  دیـسر ، نایاپ  هب  دندرک  هراشا  وا  نارای  هفیلخ و  تین  ءوس  هب  طقف  هک  هورگ  نآ  نانخـس  اج  نیا  رد 
يّدـح ات  هدومن و  هراشا  هناـخ و ... هب  شروی  ینعی  هعجاـف  لـصا  هب  یخرب ، هک  یلاـح  رد  دـننک ، سکعنم  نشور  روط  هب  ار  هعجاـف  هلاـبند 

لقن رد  زین  شخب  نیا  رد  : ) مییاـمن یم  هراـشا  تمرح  کـته  شروی و  كرادـم  هب  اـجنیا  رد  کـنیا  دـندنکفارب ، تقیقح  هرهچ  زا  باـقن 
(. میریگ یم  رظن  رد  ار  ینامز  بیترت  ًابلاغ  رداصم 

« لاومالا  » باتک دیبع و  وبا  . 6

: دنک یم  لقن  تسا  مالسا  ناهیقف  دامتعا  دروم  هک  لاومألا »  » مان هب  دوخ  باتک  رد  يافوتم 224 )  ) مالس نب  مساق  دیبع  وبا 
: تفگ نم  هب  داـیز  يوگتفگ  زا  سپ  مدـش  وا  هناـخ  دراو  وا  تداـیع  يارب  رکبوبا  يراـمیب  رد  نم  هک  دـیوگ : یم  فوع  نب  نمحّرلادـبع 

هدادـن ماجنا  هک  ار  زیچ  هس  شاک  يا  منک  یم  وزرآ  هک  نانچمه  مداد ، یمن  ماجنا  ما ، هداد  ماجنا  هک  ار  زیچ  هس  شاک  يا  منک  یم  وزرآ 
. مدرک یم  لاؤس  ربمایپ  زا  ار  زیچ  هس  منک  یم  وزرآ  نینچمه  مداد . یم  ماجنا  ما ،

: زا دنترابع  مداد  یمن  ماجنا  شاک  يا  هک  منک  یم  وزرآ  ما و  هداد  ماجنا  هک  يزیچ  هس  نآ  اّما 
(15 «.) برحلا یلع  قلغا  نا  هتکرت و  ۀمطاف و  تیب  فشکأ  مل  ّینا  تددو  . » 1

. دوب هدش  هتسب  گنج  يارب  دنچره  متشاذگ  یماو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  مدوشگ و  یمن  ار  همطاف  هناخ  تمرح  هدرپ  شاک  يا 
هک دنک  یم  هفاضا  و  اذک . اذک و  دیوگ : یم  هتکرت »... ۀـمطاف و  تیب  فشکأ  مل  : » هلمج ياج  هب  دـسر  یم  اجنیا  هب  هک  یماگنه  دـیبع  وبا 

!. متسین نآ  رکذ  هب  لیام  نم 
یم یقرواپ  رد  لاومالا »  » باتک ناـقّقحم  تسا ; هتفاتربرـس  تقیقح  لـقن  زا  رگید  ّتلع  اـی  یبهذـم  بّصعت  يور  دـیبع » وبا   » هاـگره یلو 

رد یناربط » ، » نآ رب  نوزفا  تسا ، هدـش  دراو  دـیدرگ ) نایب  هک  يوحن  هب  « ) لادـتعالا نازیم   » باتک رد  هدـش  فذـح  ياـه  هلمج  دـنیوگ :
!( دینک تقد  .) دنا هدروآ  ار  هدش  فذح  ياه  هلمج  رگید  دارفا  و  دیرفلا » دقع   » رد هبردبع » نبا   » دوخ و مجعم » »

ریبک مجعم  یناربط و  . 7

باتک رد  (. 16) تسا يربتعم  درف  دیوگ : یم  وا  ّقح  رد  لادـتعالا » نازیم   » رد یبهذ  هک  ( 360-260  ) یناربط دمحا  نب  نامیلس  مساقلاوبا 
هرابرد هک  اجنآ  تسا ، هدش  پاچ  ًارارک  هک  ریبکلا » مجعملا  »

: دوش یم  روآدای  دیوگ ، یم  نخس  وا  تافو  اه و  هبطخ  رکبوبا و 
. درک انمت  ار  يروما  گرم ، ماگنه  هب  رکبوبا 

. مداد یمن  ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک  يا 
. مداد یم  ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک  يا 

. مدرک یم  لاؤس  ادخ  لوسر  زا  ار  زیچ  هس  شاک  يا 
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: دیوگ یم  نینچ  داد ، یمن  ماجنا  شاک  يا  هک  درک  زورآ  هداد و  ماجنا  هک  يزیچ  هس  نآ  هرابرد 
(17 .) هتکرت ۀمطاف و  تیب  فشکأ  نکأ  مل  ّینا  تددوف  ّنهلعفأ ، مل  ینأ  تددو  یئاللا  ثالثلا  اّمأ 

لاح هب  ار  نآ  مدرک و  یمن  همطاف  هناخ  تمرح  کته  هک  منک  یم  وزرآ  مداد ، یمن  ماجنا  شاک  يا  هک  منک  یم  وزرآ  هک  يزیچ  هس  نآ 
! مدرک یم  راذگاو  دوخ 

. تفای قّقحت  رمع  ياهدیدهت  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  تاریبعت  نیا 

« دیرفلا دقع   » هبر و دبع  نبا  . 8

: دنک یم  لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  زا  دوخ  باتک  رد  يافوتم 463 ه ) ـ « ) دیرفلا دقعلا   » باتک ّفلؤم  یسلدنا  هبر  دبع  نبا 
یکی مداد و  یمن  ماجنا  ار  زیچ  هس  شاک  يا  هک  منک  یم  وزرآ  تفگ : وا  منک ، تدایع  وا  زا  ات  مدـش  دراو  وا  رب  رکب  یبا  يراـمیب  رد  نم 

: تسا نیا  زیچ  هس  نآ  زا 
(18 .) برحلا یلع  هوقلغا  اوناک  نإ  یش و  نع  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینا  تدوو 

. دندوب هتسب  ار  هناخ  ِرد  دربن  يارب  نانآ  دنچره  مدوشگ  یمن  ار  همطاف  هناخ  شاک  يا 
. دمآ دهاوخ  دنا  هدرک  لقن  ار  هفیلخ  راتفگ  زا  شخب  نیا  هک  ییاه  تیصخش  تارابع و  یماسا و  زین  و 

« تایفولاب یفاولا   » باتک رد  ماّظَن  نخس  . 9

، يددعتم ياهباتک  رد  تسا  هدـش  فورعم  ماّظن  هب  رثن  مظن و  رد  شمالک  ییابیز  رطاخ  هب  هک  ( 231-160  ) یلزتعم ماظن  رایس  نب  میهاربا 
: دیوگ یم  وا  دنک . یم  لقن  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  رد  روضح  زا  دعب  هعقاو 

(19 .) اهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برض  رمع  ّنا 
طقـس دـندوب ، هداـهن  نـسحم  ار  وا  ماـن  تـشاد و  مـحر  رد  هـک  يدـنزرف  وا  دز ، همطاـف  مکـش  رب  رکب  یبا  يارب  تـعیب  ذـخا  زور  رد  رمع 

(. دینک تقد  !!) درک

« لماک  » باتک رد  دربم  . 10

زا دوخ ، لماکلا »  » باتک رد  گنس ، نارگ  راثآ  بحاص  فورعم و  هدنسیون  و  بیدا ، ( 285-210  ) يدادغب ربکألادبع  نب  دیزی  نب  دّمحم 
: دوش یم  روآدای  نینچ  و  دسیون ، یم  ار  هفیلخ  ياهوزرآ  ناتساد  فوع  نب  نمحّرلادبع 

(20 .) برحلا یلع  قلغأ  ولو  هتکرت  ۀمطاف و  تیب  نع  تفشک  نکأ  مل  ّینا  تددو 
. دشاب هتسب  گنج  يارب  دنچره  مدومن  یم  اهر  ار  نآ  مدوشگ و  یمن  ار  همطاف  تیب  شاک  يا  مدرک  یم  وزرآ 

« بهذلا جورم   » يدوعسم و . 11

: دسیون یم  بهذلا  جورم  رد  يافوتم 325 )  » يدوعسم
: زیچ هس  نآ  زا  یکی  مداد  یمن  ماجنا  شاک  يا  هک  مدرک  یم  انمت  مداد و  ماجنا  زیچ  هس  تفگ : نینچ  راضتحا  لاحرد  رکبوبا  هک  هاگنآ 

(21 !) ًاریثک ًامالک  کلذ  یف  رکذ  ۀمطاف و  تیب  تشتف  نکأ  مل  ّینا  تددوف 
!! تفگ يدایز  نخس  دروم  نیا  رد  مدرک و  یمن  ار  ارهز  هناخ  تمرح  کته  شاک  يا  هک  مدرک  یم  وزرآ 

هیانک اب  هدرک و  يراددوخ  هفیلخ  نخس  ییوگزاب  زا  اجنیا  زاب  یلو  دراد ; یبوخ  ًاتبسن  ياه  شیارگ  تیب  لها  هب  تبسن  هکنیا  اب  يدوعسم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1098 

http://www.ghaemiyeh.com


! دنناد یم  ًالامجا  مه  ادخ  ناگدنب  دناد و  یم  ادخ  هّتبلا  تسا ، هدش  در 

« لادتعالا نازیم   » باتک رد  مراد  یبأ  نبا  . 12

وا هرابرد  یفوک  دامح  نب  دمحأ  نب  دّمحم  هک  یسک  لاس 357 ،) يافوتم   ) یفوک ثدحم  مراد ،» یبا  نبا   » هب فورعم  دّمحم » نب  دـمحا  »
. دوب تسار  هار  هدنیوپ  دوخ  رمع  رسارس  رد  وا  هرهد :» ۀماع  رمألا ، میقتسم  ناک  : » دیوگ یم 

: دش هدناوخ  ربخ  نیا  وا  رضحم  رد  هک  دنک  یم  لقن  تیعقوم  نیا  هب  هجوت  اب 
. نسحمب تطقسأ  یتح  ۀمطاف  سفر  رمع  ّنا 

( دینک تقد  ( ) 22 ! ) درک طقس  تشاد  نسحم  مان  هب  محر  رد  هک  يدنزرف  وا  دز و  همطاف  رب  يدگل  رمع 

« یلع مامإلا   » باتک دوصقملادبع و  حاتفلادبع  . 13

: مینک یم  هدنسب  یکی  لقن  هب  ام  تسا و  هدروآ  دوخ  باتک  زا  دروم  ود  رد  ار  یحو  هناخ  هب  موجه  يو 
...«! اهیف نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  َّنجرخَیل  هدیب ، رمع  سفن  يّذلا  «و 

: هبقع یف  لوسرلا  تعر  و  هّللا ، تفاخ  ۀفئاط  هل  تلاق 
...«! ۀمطاف اهیف  ّنإ  صفح ، ابأ  ای  »

...«! نإ و  : » یلابیال حاصف 
... همحتقا هبرض و  ّمث  بابلا ، عرق  برتقا و  و 

... ّیلع هلادب  و 
(23 ...) ۀثاغتسا نینط  الا  یه  ناف  رادلا ... لخدم  دنع  ءارهزلا  توص  كاذنیح  ّنر  و 

. منز یم  شتآ  شنانکاس  رب  ار  هناخ  ای  دییایب  نوریب  دیاب  ای  تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  مسق 
: دنتفگ دندرک ، یم  وا  زا  سپ  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلزنم  تیاعر  دندیسرت و  یم  ادخ  زا  هک  يا  هدع 

«. تسا هناخ  نیا  رد  همطاف  صفحابا ، »
!!«. دشاب : » دز دایرف  اورپ  یب 

. دوش دراو  روز  هب  ات  دیبوک  رد  هب  دگل  تشم و  اب  سپس  دز ، رد  دش ، کیدزن 
... دش ادیپ  مالسلا ) هیلع  ) یلع

...!«. دوب وا  هثاغتسا  هلان  نیا  دش ... دنلب  هناخ  لخدم  یکیدزن  رد  ارهز  يادص  نینط 
!( تسا رایسب  اه  هتفگان  زونه  دنچره   ) میهد یم  نایاپ  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  رد  ۀّیطع » نبا  لتاقم   » زا يرگید  ثیدح  اب  ار  ثحب  نیا 

: دسیون یم  نینچ  باتک  نیا  رد  وا 
هیلع ) همطاف ّیلع و  راد  یلا  ۀـعامج  ًاذـفنق و  و  رمع ، لسرا  ةّوقلا  فیـسلا و  باـهرالاب و  ساـنلا  نم  هسفنل  ۀـعیبلا  ذـخا  اـم  دـعب  رکباـبا  نا 

(24 !...) رادلا باب  قرحا  همطاف و  راد  یلع  بطحلا  رمع  عمج  و  مالسلا )
( مالسلا اهیلع  ) همطاف یلع و  هناخ  يوس  هب  ار  یتعامج  ذفنق و  رمع ، تفرگ ، تعیب  روز  ریشمش و  دیدهت و  اب  مدرم  زا  رکبوبا  هک  یماگنه  »

... دز شتآ  ار  هناخ  ِرد  درک و  عمج  مزیه  رمع  و  داتسرف ،
. تسا زجاع  نآ  نایب  زا  ملق  هک  تسا  يرگید  تاریبعت  تیاور  نیا  لیذ  رد  و 

...!« تداهش هناسفا   » دنیوگ یم  مه  زاب  تسا  هدش  لقن  ناشدوخ  عبانم  زا  ًامومع  هک  نشور  كرادم  همه  نیا  اب  ایآ  هجیتن :
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!؟ تساجک فاصنا 
نشور كرادم  هب  دنتسم  هاتوک و  ثحب  نیا  سک  ره  نیقی  هب 

اه هچ  تفالخ  تموکح و  هب  لـین  يارب  و  دـش ، اـپرب  یئاـغوغ  هچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  دـمهف  یم  دـناوخبار 
زا میتشون  هچره  میتشونن ، يزیچ  نامدوخ  زا  ام  هک  ارچ  تسا ، بّصعت  زا  رود  ناشیدـنادازآ  همه  يارب  هّیهلا  تّجح  ماـمتا  نیا  و  دـندرک ،

. تساهنآ دوخ  لوبق  دروم  عبانم 
مالسلا و 

هامدادرخ 1380

اهتشون یپ 

دلج يزاغم  رخاوا  رد  و  ص 491 ، دـلج 6 ، توبن ، تامالع  شخب  رد  ار  نیا  يراخب  زین  7/84 و  يراخب : حیحص  حرش  رد  يرابلا  حتف  . 1
. تسا هدروآ  ص 110  ، 8

هک دنـشاب  یطیارـش  عماج  هک  دروآ  یم  یثیداحا  كردتـسم  باـتک  رد  مکاـح  9/203 و  دـئاوزلا : عمجم  ; 3/154 مکاح : كردتـسم  . 2
. دنا هتسناد  مزال  ار  اهنآ  ثیدح ، تحص  رد  ملسم  يراخب و 

.3/156 مکاح : كردتسم  . 3
. دوش دای  اهنآ  رد  شمان  دبای و  تعفر  نانآ  تلزنم  ردق و  هک  هداد  تصخر  ادخ  هک  تسا  ییاه  هناخ  رد  ادخ ) رون  . ) 4

هللا یلـص  ) هّللا لوسر  ای  هذه  تویب  يأ  لاقف : لجر : هیلإ  ماقف  همـسا » اهیف  رکذی  عفرت و  نأ  هّللا  نذأ  تویب  یف   ) ۀیآلا هذه  هّللا  لوسر  أرق  . 5
یلع و تیب  یلإ  ًاریـشم  اهنم ـ ، تیبلا  اذـه  أ  هلآو :) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  ای  لاقف : رکبوبأ ، هیلإ  ماقف  ءاـیبنألا ، تویب  لاـق : هلآو ؟) هیلع 

(. 18/174 یناعملا : حور  رون ، هروس  ریسفت  ; 6/203 روثنملا : ردلا   ) اهلضافأ نم  معن ، لاق : مالسلا ـ ) امهیلع  ) ۀمطاف
.6/606 روثنملا : رد  . 6

. يزاغملا باتک  ، 8/572 هبیش : یبا  نبا  فنصم  . 7
. هرهاق فراعم ، راد  عبط   1/586 فارشألا : باسنا  . 8

.4/137 یلکرز : مالعالا  . 9
. رصم يربک ، ۀیراجت  ۀبتکم  پاچ  ، 12 ۀسایسلا : ۀمامالا و  . 10

ص 13. ۀیسایسلا ، ۀمامالا و  . 11
.1/212 ۀیبرعلا : تاعوبطملا  مجعم  . 12

. توریب پاچ  ، 2/443 يربط : خیرات  . 13
. لاله ۀبتکم  پاچ  ، 4/93 دیرفلا : دقع  . 14

نانچ تسا  هدرک  لقن   4/93 دیرفلا : دقع  رد  هبر  دبع  نبا  زین  توریب و  ، 144 لاومألا ، ۀیرهزا ، تایلک  رشن  پاچ  یقرواپ 4 ، لاومألا : . 15
. دمآ دهاوخ  هک 

.2/195 لادتعالا : نازیم  . 16
. یفلس دیجملادبع  يدمح  قیقحت  ثیدح 34 ، هرامش  ، 1/62 یناربط : ریبک  مجعم  . 17

. لالهلا ۀبتکم  پاچ  ، 4/93 دیرفلا : دقع  . 18
باـتک هب  ماـظن  هـمجرت  رد  و  توریب . ۀـفرعملا ، راد  پاـچ  ، 1/57 یناتـسرهش : لحن  لـلم و  هرامـش 2444 ; ، 6/17 تاـیفولاب : یفاولا  . 19
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. دوش هعجارم   255-3/248 لحنلا :» للملا و  یف  ثوحب  »
. رصم پاچ  2/46 و 47 ، هغالبلا : جهن  حرش  . 20

. توریب سلدنا ، راد  پاچ  ، 2/301 بهذلا : جورم  . 21
.3/459 لادتعالا : نازیم  . 22

.277-4/276 بلاط : یبا  نب  یلع  دوصقملادبع ، حاتفلادبع  . 23
سمشلا نیع  هاگشناد  داتـسا  دواد  دماح  رتکد  زا  يا  همّدقم  اب  هک  ۀّیطع  نب  لتاقم  فیلأت  ص 160 و 161 ، ۀفالخلا ، ۀمامالا و  باتک  . 24

. غالبلا ۀسّسؤم  توریب ، پاچ  هدیسر ، پاچ  هب  هرهاق 

ابیز تایح  يوگلا  مالس  اهیلع  همطاف 

باتک تاصخشم 

1331 داوجدمحم - ، یسبط  هسانشرس : 
یجورم داوجدـمحم  مق  رـشن :  تاصخـشم  یـسبط  یجورم  داوجدـمحم  ابیز / تایح  يوگلا  مالـسلااهیلع  همطاف  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 

یسبط 1380.
ص 143 يرهاظ :  تاصخشم 

تشپ تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لایر  27000-057-371-964 لایر ؛  27000-057-371-964 کباش : 
Mohammad Javad Moraveji Tabasi. Fateme (S. A.); The model of beautiful life = یسیلگناهب  دلج 

.olguye hayate Ziba
 -- 11ق ترجه -  زا  لـــبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاـف  عوـضوم :  سیوـنریز  تروـصهب  نـینچمه  143 ؛ [ - 139  ] هماـنباتک ص تشادداـی : 

BP27/2/ط2ف2 هرگنک :  يدنب  هدر  لیاضف  11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم :  همانتشذگرس 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م23762-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
يافرژ هب  زگره  دراد ،  ناهج  زا  هک  یتاعالطا  همه  اب  رشب ،  انیقی  هک  دراد  دوجو  زیمآرارـسا  لیاسم  ردقنآ  تقلخ  ملاع  یتسه و  ماظن  رد 

 . درب دهاوخن  یپ  نآ 
نیا نیب  رد  تسا و  هتـشاد  ینازرا  ناسنا  رب  تمعن  هیده و  ناونع  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  موصعم  هدراهچ  دوجو  لیاسم  نآ  هلمج  زا 

 . تسا هداد  رارق  زین  مالسلااهیلع  همطاف  مان  هب  نز  کی  موصعم  هدراهچ 
 ! دنیوا لسن  زا  ماما  هدزای  هک  دراد  دوجو  نز  کی  موصعم  هدراهچ  نیب  رد  هک  تسا  يرس  هچ  نیا  یتسار 

! ؟  تسیک همطاف  یتسار  و 
 . . . تسا هللا  تفرعم  يوگلا  مالسلااهیلع  همطاف 

؛  تسا هتفای  مات  روهظ  دومن و  قح  سدقا  تاذ  هولج  نیا  همطاف  رد  یهلا ،  ءامسا  تافص و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1101 

http://www.ghaemiyeh.com


 . . . تسابیز تایح  هوسا  مالسلااهیلع  همطاف 
 . . . لماکت يارب  تسا  ییوگلا  تسا و  لماک  ناسنا  همطاف 

اهنآ ایبنا  هک  تسا  یلیاضف  ياراد  هک  ارچ  تسا ؛  هدنناسر  دصقم  هب  هکلب  لامک  ریسم  رد  تسا  يرگ  تیاده  طقف  هن  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . . . دوب ربمایپ  دوب ،  درم  رگا  مالسلااهیلع  همطاف  ناگرزب :  زا  یخرب  هدومرف  هب  تسا و  هللا  لوسر  لیاضف  ياراد  دنا . . .  هتشاد  ار 

؟  درک هسیاقم  دیاب  یسک  هچ  اب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  یتسار 
 . . . تسایبنا زا  رترب  هک  ایبنا ،  اب 

 . سب درک و  سایق  نیموصعم  رگید  اب  دیاب  اهنت  ایبنا و  متاخ  اب  اهنت  تسیاب  یم  ار  مالسلااهیلع  همطاف 
اضر هک  تسیا  هتخانشان  رهوگ  هچ  دنک و  یم  راختفا  شدوجو  هب  ادخ  دوبعم ،  هاگشیپ  رد  زامن  ماگنه  رد  هک  تسیک  مالـسلااهیلع  همطاف 

 ! دناد یم  يو  مشخ  اضر و  رد  ار  دوخ  مشخ  و 
 . تسا ردقلا  ۀلیل  تخانش  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تخانش  تسا و  ردقلا  ۀلیل  مالسلااهیلع  همطاف 

؟  دراد دنوادخ  دزن  رد  یهاگیاج  نینچ  هک  تسا  هتفهن  يرارسا  هچ  گرزب  يوناب  نیا  رد 
یثیداحا يروآدرگ  هب  دوخ  ناوت  هزادنا  هب  اهنت  میزجاع !  مالـسلااهیلع  همطاف  تیالو  تمـصع و  ماقم  تخانـش  زا  کش  نودـب  يرآ . . . 

میدقن هلیسو  نیدب  هدیدرگ و  میظنت  شخب  هدزای  رد  شدنزرف  هدزای  یمان  مان  هب  هک  میا ،  هتخادرپ  وا  تیـصخش  یناگدنز و  نوماریپ  دنچ 
 . دوش یم  یمارگ  ناگدنناوخ 

 . . . میوش شترضح  تعافش  لومشم  تمایق  يادرف  هک  نآ  دیما  هب 
هیملع هزوح  مق 

یسبط یجورم  داوج  دمحم 
23/6/1380

رون دالیم 

هتفرگ هلـصاف  ترـضح ،  نآ  اب  جاودزا  رطاخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یمارگ  رـسمه  هجیدخ  زا  برع  نانز  هک  دوب  اه  تدـم 
 . دندوب

هگان هک  دریگب  سنا  وا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوبن  رد  ات  تشادن  یـسنوم  چیه  هناخ  رد  دوب و  هتفرگ  ار  وا  هودـنا  مغ و  زا  يا  هلاه 
یم هچ  دوخ  ردام  اب  تدم  نیا  رد  هک  دنامب  نیا  دـهد .  یم  شیرادـلد  هتفگ و  نخـس  دوخ  ردام  اب  نینج  هدـش و  هتـسکش  قلطم  توکس 

زا يا  هلاه  رد  ار  نآ  نانم  ؤم  رداـم  هک  ارچ  هتـشادن  رب  هدرپ  زیمآرارـسا  ياـهوگتفگ  نیا  زا  یتسرد  هب  خـیرات  اریز  دینـش  یم  هچ  تفگ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  اهنآ  وا  دیوگ و  یم  نخس  ردام  اب  اههام  هک  تسیچ  وا  تقیقح  تسیک و  نینج  نیا  یتسار  دراذگ .  ماهبا 

 . دنک یم  نامتک 
يا دیـسرپ :  بجعت  يور  زا  دیوگ !  یم  نخـس  یـسک  اب  هجیدخ  هک  دینـش  دـش  هناخ  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  دـنا  هتـشون 

! ؟  ییوگ یم  نخس  هک  اب  هجیدخ ! 
 . تسا هدش  نم  سنا  هیام  دیوگ و  یم  نخس  نم  اب  هک  تسوا  مراد ،  مکش  رد  هک  نینج  نیا  اب  تفگ : 

زا هداد و  رارق  وا  زا  ارم  لسن  دـنوادخ  تسا و  رتخد  نینج  نیا  دـیوگ :  یم  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  نادـب  هجیدـخ  يا  دومرف :  ربمایپ 
(1  . ) درک دهاوخ  نیعم  نم  نیشناج  ناونع  هب  یناماما  شلسن 

وگلا و یتسه ،  ملاع  نانز  يارب  شدالیم  اب  هک  دوب ،  هدـیدن  دوخ  هب  نونکات  هک  دوب  نز  هنومن  نیرت  یلاع  مدـقم  راظتنا  رد  ناـهج  يرآ ؛ 
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 . دریگ رارق  هوسا 
دنتـشاد يو  اب  هک  ینمـشد  هنیک و  يور  زا  اهنآ  اما  درک ،  کمک  تساوخرد  برع  نانز  زا  هدـش ،  هجیدـخ  نامیاز  کیدزن  کنیا . . .  و 

 . دندیزرو عانتما  کمک  هنوگ  ره  زا  دنداد و  یفنم  خساپ 
ار هرهچ  هایس  يالاب  دنلب  نز  راهچ  روضح  ناهگان  دباتش . . .  یم  شکمک  هب  لکشم  نیا  رد  یـسک  هچ  دنک و  هچ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  وا 

 . دومن ساسحا  هناخ  رد  دنشاب ،  هدوب  مشاه  ینب  نانز  زا  ایوگ  هک 
ارچ روخم ؛ مغ  هجیدخ !  يا  تفگ :  اهنآ  زا  یکی  دوب . . .  هدـیدن  ار  اهنآ  نونک  ات  هک  ارچ  داتفا  شمادـنا  رب  هزرل  اهنآ  ندـید  زا  هجیدـخ 
مثلک یکی  نآ  میرم و  نآ  محازم و  رتـخد  هیـسآ  نیا  هراـس و  نم  میتـسه .  وت  نارهاوخ  اـم  میـشاب  یم  وت  راـگدرورپ  ناگداتـسرف  اـم  هک 

 . مییامن يرای  ار  وت  نامیاز  رما  رد  ات  داتسرف  ار  ام  يادخ  تسا .  نارمع  نب  یسوم  رهاوخ 
هـصرع هب  مدق  تداعـس  اب  دولوم  نیا  دنچ  یتاظحل  دنتفرگ ،  رارق  هجیدـخ  رـس  تشپ  ور و  شیپ  پچ و  تسار و  فرط  رد  نز  راهچ  نیا 

 . دوب هتخاس  رونم  دوخ  رون  زا  ار  اهنامسآ  هک  نآ  زا  سپ  دنک ،  ینارون  ار  نیمز  ات  دمآ  ایندب  وا  دوب . . .  همطاف  دولوم  نآ  داهن . . .  یتیگ 
قرـش و رد  درب و  ورف  رون  زا  يا  هلاه  رد  ار  هکم  ياه  هناخ  مامت  هک  دـش  رادـیدپ  شدوجو  زا  يرون  همطاف  تدالو  ماگنه  هب  يور  نیا  زا 

 . دشاب هدیباتن  اج  نآ  رد  همطاف  رون  هک  دوبن  ییاج  یتسه  ملاع  برغ 
 . دیوگ نخس  ات  دنتساوخ  وا  زا  هدیچیپ و  دیفس  هچراپ  ود  رد  هداد و  وشتسش  رثوک  اب  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

مالسلا و هیلع  یلع  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  يربمایپ  تلاسر و  هدوشگ و  نخـس  هب  بل  راگدرورپ ،  هدارا  هب  همطاف 
(2  . ) داد یهاوگ  ار  شدنزرف  هدزای  تماما 

 . دنا هتشاگن  تثعب  مجنپ  لاس  یلاثما  يدامج  هام  متسیب  ار  همطاف  تداعس  اب  دالیم  زور  لاس  ناخروم 
لوسر رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  هک  تسا  يزور  رخالا  يدامج  هام  متـسیب  زور  دـسیون :  یم  كرابم  زور  نیا  هرابرد  دـیفم  موحرم 

بحتسم يور  نیا  زا  دوش ،  یم  دیدجت  نینم  ؤم  رورس  يداش و  هلاس  همه  هک  تسا  يزور  نآ  دیدرگ و  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
(3  . ) دوش هداد  نیکاسم  ءارقف و  هب  هقدص  دریذپ و  ماجنا  کین  ياهراک  مالسلااهیلع  همطاف  دالیم  زور  رد  هک  تسا 

ربمایپ هاگدید  زا  همطاف  تیصخش 

هک هدومرف  نایب  ار  نانخس  نیرتابیز  شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  سب  نیمه  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تلزنم  نءاش و 
 . دوخ نارتخد  ریاس  رسمه و  هرابرد  یتح  هدومرفن  يزیچ  نینچ  ملاع  نانز  زا  کی  چیه  هرابرد 

تهج نیا  رد  یتاکن  هب  سپـس  هدرک  هدنـسب  تیاور  دنچ  هب  هدـیدرگ  لقن  ریظن  یب  تیـصخش  نیا  هرابرد  هک  یتیاور  اههد  نایم  زا  کنیا 
 : تشاد میهاوخ  يا  هراشا 

ربمایپ نت  هراپ  مالسلااهیلع  همطاف  - 1
هدرک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  همرخم  نب  روسم  زا  هکیلم  یبا  زا  رانید  نب  رمع  زا  هنییع  نبا  زا  دـیلو  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراخب 
مـشخ هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ینبـضغءا ؛  اهبـضغءا  نمف  ینم  ۀعـضب  ۀـمطاف  دومرف :  هک 

(4  . ) تسا هدروآ 
ربمایپ بلق  مالسلااهیلع  همطاف  - 2

هناخ زا  ترضح  نآ  يزور  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دهاجم  زا  یبلعث  ریسفت  زا  رضتحم  باتک  رد  نامیلس  نب  نسح 
هک ره  تسا و  هتخانـش  هک  دسانـش  یم  ار  نیا  هک  ره  دومرف :  نینچ  دوب ،  هتفرگ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  دـمآ و  نوریب 

يولهپ ود  نیب  رد  هک  تسا  نم  بلق  وا  دشاب ،  یم  نم  نت  هراپ  وا  تسا و  دمحم  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  نیا  دنادب :  دسانش  یمن  ار  يو 
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(5  . ) تسا هداد  رازآ  ار  يادخ  دهد  رازآ  ارم  هک  ره  هداد و  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هک  ره  سپ  تسا ؛  هتفرگ  رارق  نم 
ربمایپ يوم  رات  مالسلااهیلع  همطاف  - 3

يذآ دقف  یناذآ  دقف  ینم ،  ةرعش  يذآ  نمف  ینم ؛  ةرعـش  مالـسلااهیلع  همطاف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ :  هللادبع  نب  رباج 
(6  . ) ضرالا تاومسلا و  ءالم  هللا  هنعل  هللا  يذآ  نم  هللا و 

ار ادـخ  دـناسر  رازآ  ارم  هک  ره  هدـناسر و  رازآ  ارم  دـناسرب  رازآ  نم  ياهوم  زا  يرات  هب  هک  ره  تسا و  نم  يوم  رات  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . درک دهاوخ  تنعل  ار  وا  نیمز  اه و  نامسآ  هزادنا  هب  دنوادخ  دناسرب ،  رازآ  ار  ادخ  هک  ره  تسا و  هدناسر  رازآ 

ربمایپ مشچ  رون  همطاف  - 4
همطاـف نآ  یلع ،  اـی  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تسا  هدروآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  نمـض  يروباـشین  لاـتف  نـبا 

 . دشاب یم  ملد  هویم  مشچ و  رون  نم و  نت  هراپ  مالـسلااهیلع  همطاف  ناج ؛  یلع  يدا .  ؤف  ةرمث  ینیع و  رون  یه  ینم و  ۀعـضب  مالـسلااهیلع 
(7)

ربمایپ رورس  هیام  مالسلااهیلع  همطاف  - 5
يدا و ؤف  ةرمث  اهانباو  یبلق  ۀجهب  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف :  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم ممشچ  رون  شرسمه  ملد و  هویم  شدنزرف  ود  نینچمه  دشاب ،  یم  نم  یلاحشوخ  رورس و  هیام  مالسلااهیلع  همطاف  يرـصب ؛  رون  اهلعب 
(8  . ) دشاب

نیمز اهنامسآ و  زا  رترب  همطاف  - 6
دیرفآ ار  نیمز  اه و  نامسآ  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  رون  زا  دنوادخ  سپ  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاف  تقلخ  هرابرد  رگید  یثیدح  رد  و 
همطاف مرتخد  تسا و  راگدرورپ  رون  زا  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  رون  تسا و  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  رون  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  سپ  ، 

(9  . ) تسا نیمز  اهنامسآ و  زا  رترب  مالسلااهیلع 
دنوادخ هدیزگرب  همطاف  - 7

هب ارم  هک  یبش  نامه  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  نینچ  ترـضح  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  هب  هراشا  نمـض  يدادـغب  بیطخ 
ةوفص نیسحلا  نسحلا و  و  هللا ،  بیبح  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلا  ال  دوب :  هتـشون  نینچ  تشهب  برد  رب  هک  مدید  دندرب  نامـسآ 

(10  ) هللا هنعل  مهضغاب  یلع  هللا و  ةریخ  مالسلااهیلع  همطاف  هللا ، 
ادخ ياه  تجح  زا  یکی  همطاف  - 8

 : دومرف هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نانم  ؤم  ریما  زا  شردپ  زا  نیز  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفطـصملا  ةراشب  رد  يربط 
؛  هللاءایلوءا انءایلوءا  هللاءادعءا و  انءادعءا  یلع  هللا  ججح  نیـسحلا  دلو  نم  ۀعـست  نیـسحلا و  نسحلا و  مالـسلااهیلع و  همطاف  یلع و  انءا و 
ام نانمشد  میتسه ،  وا  ناگدنب  رب  دنوادخ  ياه  تجح  نیـسح  نادنزرف  زا  دنزرف  هن  نیـسح و  نسح و  مالـسلااهیلع و  همطاف  یلع و  نم و 

(11  . ) دنتسه ادخ  ناتسود  ام  ناتسود  ادخ و  نانمشد 
تمءا نانز  نیرتهب  همطاف  - 9

هللا یلص  دمحم  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  متما  نانز  نیرتهب  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  کلام  نب  سنا 
(12  ) تسا هلآ  هیلع و 

نیرخآ نیلوا و  نانز  نیرترب  - 10
نیلوا و نانز  نیرترب  تسا و  یلع  نم  نامز  رد  ملاع  نادرم  هدـمآ :  نینچ  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  يرگید  تیاور  رد  و 

(13  . ) تسا مالسلااهیلع  همطاف  نیرخآ 
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دوش مسجم  اه  یبوخ  مامت  رگا  - 11
رگا ؛  مظعءا یه  لب  مالـسلااهیلع  همطاف  ناکل  اصخـش  نسحلا  ناک  ولو  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاف  دننام  یب  تیـصخش  هرابرد  نینچ  مه 
اهنآ همه  زا  رتالاو  مالـسلااهیلع  همطاف  هکلب  دـشاب ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  هتـسیاش  دوش ،  مسجم  یقالخا  لیاضف  اه و  یبوخ  ماـمت 

(14  . ) دشاب یم 
تسا يربک  میرم  همطاف  - 12

همطاـف ناـج ؛  یلع  دوب ؛ نیا  تشاد  یلع  هب  راـضتحا  لاـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ییاـه  شرافـس  تاـنایب و  هلمج  زا  و 
 ، درک یهاوخ  نینچ  هک  مناد  یم  نک و  يرادـهگن  بوخ  تناما  نیا  زا  سپ  دـشاب ،  یم  وت  دزن  رد  شلوسر  ادـخ و  تناـما  مالـسلااهیلع 

(15  . ) تسا يربک  میرم  وا  هک  نادب 
ربمایپ دزن  مدرم  نیرتزیزع  - 13

ادخ لوسر  زا  تفگ :  یم  هک  مدینـش  کلام  نب  دعـس  زا  تفگ  هک  هدرک  لقن  لفون  نب  ثراح  نب  هللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خـیش 
؛  یلع ۀیربلا  زعءا  مالسلااهیلع  همطاف  ینءاس ،  دقف  اهءاس  نم  ینرس و  دقف  اهرس  نم  ینم  ۀعضب  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف :  یم  هک  مدینش 

همطاـف هداد  رازآ  ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هـک  ره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دـنک  دونــشخ  ار  وا  هـک  ره  تـسا  نـم  نـت  هراـپ  مالــسلااهیلع  همطاـف 
(16  . ) دشاب یم  نم  دزن  مدرم  نیرتزیزع  مالسلااهیلع 

مدرم نیرت  بوبحم  - 14
رد مدرک  رذگ  سابع  یلع و  هب  دجـسم  رد  يزور  تفگ :  هک  هدرک  لقن  هماسا  زا  دوخ  دنـس  هب  بقانم  ياهباتک  یخرب  زا  یـسلجم  همالع 

 . مریگب تاقالم  هزاجا  ناش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  دنتساوخ  نم  زا  دندید  ارم  نوچ  دندوب ،  هتسشن  ثحب  هب  هک  یلاح 
 . دنهاوخ یم  تاقالم  هزاجا  هک  دنتسه  سابع  یلع و  نیا  مدرک :  ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیوگ : 

؟  تسا هدروآ  اج  نیا  هب  ار  اهنآ  يزیچ  هچ  یناد  یم  ایآ  دومرف :  ترضح 
 . مناد یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : 

 . داد اهنآ  هب  دورو  هزاجا  سپس  دنا و  هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  مناد  یم  نم  اما  دومرف : 
تا هداوناخ  دارفا  زا  کی  مادک  ادخ  لوسر  يا  دنتشاد  راهظا  هتسشن و  شرضحم  رد  مارتحا  يادا  مالس و  زا  سپ  هدش و  دراو  ود  نآ  سپ 

(17  . ) همطاف داد :  خساپ  ربمایپ  دنتسه ؟  رت  بوبحم  وت  دزن  رد 
تیانع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ   . 1 دوش :  یم  هصالخ  هتکن  دنچ  هب  دیآ  یم  تسد  هب  هتشذگ  تایاور  زا  هک  یتاکن  اما 

عمج رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ندرب  اب  تهج  نیدب  دنتـشاد  شیالاو  هاگیاج  وا و  یفرعم  مالـسلااهیلع و  همطاف  تیـصخش  نییبت  رب  يا  هژیو 
نیا هک  هتـسناد  دوخ  لد  هویم  مشچ و  رون  يوم و  رات  بلق و  نت و  هراپ  ار  وا  و  هتخادرپ ،  دوخ  رتخد  یفرعم  هب  وا  تسد  نتفرگ  هباحص و 

 . تسا هعلاطم  لباق  مهم و  رایسب  هلئسم 
دـشاب و یم  تقلخ  ملاع  نانز  مامت  نانز  زا  رترب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  رگید  تیاور  اه  هد  هتـشذگ و  تاـیاور  زا   . 2
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  نخس  نیا  و  یسیع ،  ترـضح  ردام  میرم  یتح  دنـسر ،  یمن  وا  هب  هبترم  يدنلب  تلیـضف و  رد  اهنآ  زا  کی  چیه 

تسا مالـسلااهیلع  همطاف  يالاو  ماقم  هب  نازرو  ضرغ  ای  ناهاگآان و  زا  یخرب  ییوگ  هوای  يارب  خساپ  نیرتهب  همطاف  ماقم  نءاش و  رد  هلآ 
 . تسا يداع  نانز  زا  یکی  دننامه  مالسلااهیلع  همطاف  دنیوگ ،  یم  يزرو  ضرغ  ای  یهاگآان و  يور  زا  یهاگ  هک 

ارچ دومرفن و  اهنآ  زا  یکی  هرابرد  ار  دنمـشزرا  نانخـس  نیا  ارچ  سپ  دندوبن ؟  ربمایپ  نامز  رد  يداع  نانز  رگم  تسا  بجعت  ياج  یـسب 
 . درک هیکت  مالسلااهیلع  همطاف  تیصخش  رب  همه  نآ 

یم ارف  وا  قح  تیاعر  يو و  زا  مارتحا  هب  ار  یمالسا  تما  هتسویپ  هدیزرون و  غیرد  مالسلااهیلع  همطاف  هب  تبـسن  شرافـس  زا  هاگ  چیه   . 3
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 . دناوخ
ارف شمرتحم  تیبـلها  وا و  یتـسود  هب  ار  ناناملـسم  دروآ  یم  ناـیم  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  نخـس  اـج  ره  هک  تسا  نیا  مجنپ  هتکن   . 4

 . تشاد یم  رذح  رب  تخس  اهنآ  اب  ینمشد  زا  هدناوخ و 

یلع اب  جاودزا  همطاف و 

یلع اب  جاودزا  همطاف و 

ياه تساوخرد  دش ،  هنیدم  دراو  هتفگ و  كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هکم  تایمطاف  ریاس  یلع و  هارمه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  يزور  نآ 
 . درک در  ار  اه  نآ  همه  ترضح  نآ  اما  دندمآ ،  يو  يارب  یناوارف  ناراگتساوخ  هدش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  يررکم 

مالـسلااهیلع همطاف  اب  جاودزا  تساوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هبترم  دـنچ  کی  ره  رمع  رکبوبا و  دـسیون :  یم  بوشارهـش  نبا 
(18  . ) درک یم  در  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلو  دنتشاد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد 

تسا رتشیب  نایـشیرق  همه  زا  وت  تورث  لاوما و  دنتـشاد  راهظا  هتفر و  دوب ،  دنمتورث  يدرم  هک  فوع  نب  نمحرلادبع  دزن  هب  ود  نآ  يزور 
دزن هب  زین  وا  دش !  دهاوخ  هدوزفا  تیوربآ  تورث و  لام و  رب  يورب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يراگتساوخ  هب  هچ  نانچ  رگا  و 

(19  . ) تفرگ رارق  ضارتعا  دروم  مه  زاب  اما  دیامنب  وا  زا  یتساوخرد  نینچ  ات  تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
هدش و ینابصع  تخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  درک ،  حرطم  ار  يدایز  رهم  مالسلااهیلع  همطاف  زا  يراگتساوخ  نمض  وا  دنا :  هتشون 

نآ سپـس  درک ،  حیبست  نتفگ  هب  عورـش  شتـسد  رد  گنـس  نامه  ناهگان  هتـشادرب  ار  يا  هزیر  گنـس  نخـس ،  نیا  رب  ضارتعا  هناشن  هب 
(20  . ) دش ناجرم  رد و  هب  لیدبت  مد  رد  هک  تخادنا  دوخ  ناماد  رد  ار  گنس 

مالسلا هیلع  یلع  يراگتساوخ  نارای و  شالت 

یم راگدرورپ  تسد  رد  شرایتخا  هک  مالـسلااهیلع  همطاـف  دروم  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  یخرب 
تـسا نکمم  هدزن  راک  نیا  هب  تسد  یلع  هک  نیا  تلع  و  دشاب ،  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رظن  دیاش  هک  دنتفایرد  نینچ  دـشاب ، 

 . دشاب هدوب  یتسدگنت  رقف و 
همطاف زا  ات  مینک  تساوخ  رد  وا  زا  هتفر و  یلع  دزن  هب  ات  دـیراد  تسود  اـیآ  تشاد  راـهظا  هتفر و  ذاـعم  نب  دعـس  دزن  هب  رکبوبا  ور  نیا  زا 

داهنشیپ نیا  زا  لابقتسا  دعـس و  تقفاوم  راهظا  اب  مینک ؟  کمک  ار  وا  دوب  یلاخ  شتـسد  هچ  نانچ  رگا  دنک و  يراگتـساوخ  مالـسلااهیلع 
 . دنتفای هاچ  زا  بآ  ندیشک  لاح  رد  راصنا  زا  یکی  غاب  رد  ار  وا  هتفر و  یلع  غارس  هب  هس  ره 

 : تفگ رکبوبا  دیا ؟  هدمآ  اج  نیا  هب  هچ  يارب  تسه ؟  يا  هزات  ربخ  دیـسرپ :  بجعت  يور  زا  داتفا  اه  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاگن  نوچ 
یم ام  زا  رتهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  ار  تدوخ  هاگیاج  دشاب و  هدوب  وت  رد  هک  نآ  رگم  تسین  یبوخ  تلـصخ  چیه  نسحلاوبا  يا 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تخد  يراگتـساوخ  يارب  شیرق  ناگرزب  فارـشا و  مینیب  یم  هک  تسا  نیا  وت  يوس  هب  ندـمآ  زا  ام  دوصقم  یناد ؟ 
یلع دشاب .  یم  شیادخ  تسد  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  رایتخا  دیوگ  یم  دنا و  هدینـش  در  خـساپ  اما  دـنا ،  هتفر  ترـضح  نآ  تمدـخ  هلآ 

وت يارب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دیما  ینک  یمن  يراگتـساوخ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  يور و  یمن  وا  دزن  هب  ارچ  ناج 
 . دشاب هتشاد  هگن 

نم مسق ،  ادخب  مدوبن ؛  نآ  رکف  رد  نونک  ات  هک  یتخادـنا  يزیچ  دای  هب  ارم  رکبوبا  يا  دومرف :  دـش و  کشا  زا  رپ  یلع  نامـشچ  دـیوگ : 
نونک ات  یتسدگنت  زج  زیچ  چیه  منک و  رظن  فرـص  ربمایپ  تخد  همطاف  لثم  زا  هک  متـسین  یـسک  نم  مهاوخ و  یم  ار  مالـسلااهیلع  همطاف 
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 . درک تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  فرط  هب  هتشادرب ،  بآ  ندیشک  زا  تسد  هاگ  نآ  هدشن و  راک  نیا  عنام 

مالسلااهیلع همطاف  زا  مالسلا  هیلع  یلع  يراگتساوخ 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دـیبوک .  ار  برد  هتفر ،  دوب  اج  نآ  رد  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هملـس  ما  هرجح  فرط  هب  یلع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  مالسلا  هیلع  ماما  دوش .  دراو  ات  نک  زاب  ار  برد  تسا ،  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف :  هملس  ما  هب  هلآ 

دننامه تسشن و  یتاظحل  دوب ،  هتخادنا  نییاپ  هب  ار  دوخ  رس  هکیلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  هب  مالس  زا  سپ  هتـشگ و  دراو 
 . دیوگ یمن  يزیچ  هدش  هریخ  نیمز  هب  دراد ،  ار  نآ  راهظا  زا  مرش  یلو  هدمآ  يراک  يارب  هک  یسک 

يا دومرف :  ور  نیا  زا  درذگ .  یم  هچ  هتـشذگ و  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  بلق  رد  هک  تسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیوگ :  هملـس  ما 
 . داد مهاوخ  ماجنا  تیارب  هک  وگب  یهاوخ  یم  هچ  ره  يا !  هدمآ  يراک  يارب  منیب  یم  ایوگ  نسحلاوبا 

هناخ زا  بلاط و  وبا  تیومع  زا  ارم  تدوخ  هک  یناد  یم  رتهب  دوخ  وت  ادخ ،  لوسر  يا  وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع 
رد يدومن و  بیدءات  تبادآ  هب  يدرک و  هیذـغت  تیحور  ياذـغ  هب  ارم  مدوبن ،  شیب  یکدوک  نم  هک  یلاـح  رد  یتفرگ  دـسا  تنب  همطاـف 
هک لاح  مراد  تسود  کنیا  دومرف . . .  تیاده  وت  تسد  رب  ارم  دـنوادخ  يدوب ،  رترب  مردام  ردـپ و  زا  ینابرهم  تقفـش و  رظن  زا  نم  دزن 

 . مشاب هتشاد  شمارآ  شرانک  رد  هک  مشاب  هتشاد  يرسمه  یگدنز و  هناخ و  هدینادرگ ،  مکحم  وت  هلیسو  هب  ارم  يوزاب  دنوادخ 
 : دیوگ هملس  ما  ینک ؟  یم  جیوزت  نم  هب  ار  وا  ایآ  منک .  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ات  ما  هدمآ  اج  نیا  تهج  نیدب  نم  و 

(21  . . . ) درک یلع  هرهچ  رد  یمسبت  هتشگ و  نامداش  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرهچ  هک  مدید 
یـشیوخ تبارق و  هقباس و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدـخ  هک  یتقو  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یلاما  رد  یـسوط  خـیش 

 . دوش رکذ  هک  یتسه  نآ  زا  رترب  وت  یتفگ ،  تسار  یلع ؛  ای  دومرف ،  ترضح  متفگ  ار  دوخ 
دندمآ و نارگید  وت  زا  شیپ  داد :  خساپ  ربمایپ  ینک ؟  یم  جیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  دـیوگ : 

 . مدرگزاب هتفر و  وا  دزن  هب  ات  نک  ربص  وت  یکدنا  کیل  مدیدن  وا  هرهچ  رد  تیاضر  زا  ناشن  هبترم  ره  رد  اما  مداد  داهنشیپ  وا  هب  نم 
شود زا  ابع  هتـساخرب و  ياج  زا  ردپ  مارتحا  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـش ،  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  رب  هتـساخرب و  ياج  زا  سپس 

 . تسشن شرضحم  رد  هداد و  وشتسش  ار  ربمایپ  ياپ  تسد و  هدروآ و  وضو  بآ  يرادقم  هاگنآ  دروآ .  رد  شیاپ  زا  نیلعن  هتفرگ و  ربمایپ 
بلاط یبا  نب  یلع  دومرف :  ربمایپ  ادخ ؟  لوسر  يا  کیبل  کیبل  درک  ضرع  ناج ،  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

نیرتهب هب  ار  وت  مراگدرورپ  هک  ما  هتـساوخ  دنوادخ  زا  نم  مالـسا و . . .  رد  مدقت  یـشیوخ و  قباوس و  رظن  زا  یـسانش ،  یم  بوخ  هک  ار 
توکـس مالـسلااهیلع  همطاف  تسیچ ؟  وت  رظن  تسا .  هدرک  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  وت  هدمآ و  یلع  لاح  دـنک . . .  جـیوزت  دوخ  ناگدـنب 

 . دش ادیپ  تیاضر  راثآ  شا  هرهچ  رد  هدرک و 
هناشن مالـسلااهیلع  همطاف  توکـس  ربکا !  هللا  دومرف :  یم  هک  یلاح  رد  هتـساخ و  رب  ياج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا 

(22  . ) تفر نوریب  وا  دزن  زا  تسوا ،  تیاضر 

داد یم  در  باوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ 

 : تسا هدش  هتفگ  نآ  يارب  یللع  داد  یم  یفنم  خساپ  مالسلااهیلع  همطاف  ناراگتساوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ارچ  هک  نیا  رد 
لاس رد  يو  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  اریز  دوب ،  هدیـسرن  یعرـش  فیلکت  دح  هب  وا  زونه  هنیدم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دورو  يادتبا  رد  (1

همطاـف دوـمرف  ترجه  هنیدـم  هب  تشذـگ  تثعب  زا  هـک  لاـس  هلآ 13  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا و  هدـمآ  اـیند  هـب  تـثعب  ( 23  ) مجنپ
هدیـسرن غولب  دح  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نوچ  هدرک  یم  در  ار  ناراگتـساوخ  ربمایپ  تهج  نیدب  تشاد ؛  لاس  لاس 8  نآ  رد  مالسلااهیلع 
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(24  . ) دوب
متسه و رشب  امش  دننامه  نم  تشاد :  یم  راهظا  ناراگتساوخ  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  2)و 

(25  . ) تسا راگدرورپ  تسد  رد  شرایتخا  هک  ار  مالسلااهیلع  همطاف  رگم  مهد ،  یم  نز  هتفرگ و  نز  امش  زا 
زا مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  اضرلا  رابخا  نویع  زا  یـسلجم  همالع  هچ  نانچ  دـندوبن ،  مالـسلااهیلع  همطاف  نءاـشمه  ناراگتـساوخ  نوچ  (3

هرابرد شیرق  زا  یناـگرزب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـی  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردـپ 
جیوزت مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  وا  اما  هدومن  غیرد  ام  رب  یلو  میدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وا  ام  هک  دندرک  هلگ  نم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف 

دوب دنوادخ  نیا  هکلب  مشاب  هدرک  جیوزت  یلع  هب  هدرک و  يریگولج  امش  زا  هک  مدوبن  نم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  اهنآ  هب  نم  يدرک . 
 . تسا هداد  يراک  نینچ  هب  روتسد  هک 

يارب زگره  مدوب  هدرکن  تقلخ  ار  یلع  رگا  دیوگ  یم  الع  لج و  يادخ  دـمحم  يا  تفگ :  هتـشگ و  لزان  نم  رب  لیئربج  هک  دوب  اج  نیا 
(26  . ) مدرم ریاس  ات  هتفرگ  مدآ  زا  دش ،  یمن  ادیپ  نیمز  يور  ینءاشمه  مالسلااهیلع  همطاف  ترتخد 

ای هللا .  امءا و  دومرف :  هدرک و  هیکت  مالـسلا  هیلع  یلع  ندوب  نءاشمه  يور  ربمایپ  زاب  تشاد  نمیءا  ما  اب  ترـضح  نآ  هک  ییوگتفگ  رد  و 
مالـسلااهیلع همطاف  مرتخد  نم  هک  شاب  هاگآ  نمیءا  ما  يا  نیبرقملا .  نم  ةرخالا و  ایندلا و  یف  اهیجو  افیرـش  اوفک  اهتجوز  دـقل  نمیءا  ما 

(27  . ) تسا نیبرقم  زا  هدوب و  یتلزنم  ماقم و  هاج و  بحاص  ترخآ  ایند و  رد  هک  مداد  رهوش  يدنمتفارش  نءاشمه  وفک و  هب  ار 

هیرهم نییعت 

تلـصو نیا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  لابقتـسا  يو و  نتفریذـپ  مالـسلااهیلع و  همطاف  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يراگتـساوخ  زا  سپ 
بسا و ریـشمش و  هللا :  لوسر  ای  تفگ  یلع  درک ؟  یهاوخ  وا  قادص  ار  يزیچ  هچ  منک  جـیوزت  وت  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رگا  دومرف : 

 . دومن مهاوخ  وا  رهم  ار  مرتش  هرز و 
نادـنچ ار  هرز  اما  و  یـشاب ،  یمن  زاین  یب  زیچ  هس  نیا  زا  یتسه و  هدـنمزر  وت  اریز  راد ،  هگن  ار  بسا  ریـشمش و  رتش و  اما  دومرف :  ربماـیپ 

(28  . ) هد رارق  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  هیرهم  ناونع  هب  ار  نامه  طقف  يرادن و  نآ  هب  يزاین 
لاح بسانم  هک  ار  هچ  نآ  ات  روایب  نم  دزن  ار  نآ  لوپ  هدناسر و  شورف  هب  ار  دوخ  هرز  زیخ و  رب  لاح  نسحلابا  يا  دومرف :  یلع  هب  سپس 

 . منک هیهت  تسامش 
هب (29  ) يرجه هایس  مهرد  راهچ  هب  ار  هرز  هدمآ و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  زا  روظنم  نیدب  دیوگ :  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
هب وت  نسحلاوبا  يا  تفگ :  هرز  ندـنادرگرب  نمـض  نامثع  متفرگ ،  ار  شلوپ  هداد و  وا  لیوحت  هرز  هک  یتقو  متخورف ،  ناـفع  نب  ناـمثع 

 . یتسه نم  زا  رتراوازس  هرز  نیا 
یلـص ربمایپ  لباقم  رد  هتـشادرب و  ار  شلوپ  هرز و  سپ  دـیوگ :  یلع  مدرک .  هیدـه  وت  هب  نم  ار  هرز  نیا  تفگ :  وا  يرآ ،  مدرک :  ضرع 

(30  . ) مداد رارق  هلآ  هیلع و  هللا 

ارهز مالسلااهیلع  همطاف  هیرهم  رادقم 

رگید یخرب  31)و   ) هدوب هرز  طقف  هک  دنا  هدروآ  یخرب  اریز  تسا ؛  هدوب  ردقچ  همطاف  هیرهم  رادـقم  هک  تسه  فالتخا  ناخروم  نیب  رد 
 . دنا هتفگ  نامز  نآ  جیار  هرقن  هکس  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هیرهم  غلبم  موس  هتسد  دنا و  هدومن  هراشا  رگید  زیچ  دنچ  هب  هرز  رب  هوالع 

 : میزادرپ یم  تایرظن  نیا  یسررب  هصالخ و  هب  کنیا 
(32  ) هیمطح هرز  فلا ) 
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يوست هیمطح  هل  عرد  یلع  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا  هیلع  اـیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جوز  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
 . درک جیوزت  دیسر  یم  مهرد  هب 30  نآ  شزرا  هک  هیمطح  هرز  کی  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  امهرد ؛  نیثالث 

(33)
رگید زیچ  دنچ  هرز و  ب ) 

دوب درب  سنج  زا  هک  هنهک  نهاریپ  کی  یتسوپ و  زادـنا  ریز  کی  هرز ،  کی  رب  هوالع  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هیرهم  يرگید  تیاور  رد  و 
درج یلع  مالـسلااهیلع  همطاف  جوزت  ایلع  نا  دومرف :  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  نب  هللادـبع  هچ  نانچ  دـنناد .  یم 

(34  . ) شبک باها  نم  ناک  شارف  عرد و  و  درب ، 
دقن لوپ  ج ) 

هدش لقن  فلتخم  تیاور  هس  زاب  رادقم  نیا  هب  تبسن  دنا و  هدرک  حرطم  هیرهم  ناونع  هب  ار  نامز  نآ  جیار  هرقن  هکس  زا  یغلبم  موس  هتسد 
(35  . ) درک جیوزت  یلع  هب  مهرد  داتشه  دصراهچ و  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  : 

(36  . ) تسا هدوب  مهرد  دصناپ  هدش  هتفگ  هدوب و  هرقن  لاقثم  دصراهچ  هک  تسا  هدش  تیاور  نینچ  مه 

یسررب حیضوت و 

هرز لوپ  هرقن ،  مهرد  دـصناپ  نیا  ای  لاح  تسا ،  هتفرن  رتارف  مهرد  دـصناپ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  رهم  هک  دـشابن  يدـیدرت  نیا  رد  ارهاـظ 
يور نیا  زا  تفرگ .  رارق  مالـسلااهیلع  همطاف  رهم  ناونع  هب  هرز  هارمه  هک  يرگید  زیچ  دـنچ  هرز و  لوپ  عومجم  لصاح  اـی  تسا و  هدوب 

تـسا نکمم  میریگب  رظن  رد  ار  هرز  تمیق  طقف  رگا  اریز  دشاب .  یم  هیجوت  لباق  نیا  اما  تسا ،  هدش  دقن  لوپ  رد  فالتخا  ارهاظ  هچ  رگا 
ریز هنهک و  درب  هک  رگید  زیچ  دنچ  نتفرگ  رظن  رد  اب  اما  تسا .  هدوب  مهرد  دصناپ  ریز  ای  مهرد و  دـصراهچ  هرز  تمیق  هک  دوش  لاکـشا 

 . دوب دهاوخ  مهرد  دصناپ  اب  ربارب  دشاب ،  هدوب  زادنا 
نیا ببس  تسا و  رت  حیحص  مهرد  دصناپ  و  هرقن ،  لاقثم  دصراهچ  و  مهرد ،  داتشه  دصراهچ و  تیاور  يروآدای  نمض  یـسلجم  همالع 
يور و  رارع .  یلع  شبک  باها  ةربح و  درب  مالـسلااهیلع  همطاف  قادـص  ناک  دومرف :  هک  تسا  رقاب  ماما  زا  یفعج  رباـج  تیاور  فـالتخا 

ینهاریپ مالـسلااهیلع  همطاف  هیرهم  يدج ؛  وا  شبک  باها  ۀیمطح و  عرد  مالـسلااهیلع  همطاف  قادص  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
همطاف قادـص  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچ  مه  وبـشوخ .  یهایگ  هدـشن و  یغابد  یتسوپ  نمی و  تفاب  ناـتک  زا  دوب 
دـصناپ زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رهم  هک  نآ  لیلد  و  ( 37  . ) دوب رتش  ای  دنفـسوگ  هدـشن  یغابد  تسوپ  هیمطح و  هرز  مالـسلااهیلع 
دـصناپ ساـسا  رب  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  هژیوب  نیموـصعم  شور  هریـس و  اـنامه  تسا  هتفرن  رتارف  مهرد 

 . دندرک یم  لمع  تشگ  فورعم  ۀنسلا  رهم  هب  هک  مهرد 
مهرد دصناپ  هک  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  شا  هدج  رهم  نومءام  رتخد  لضفلا  ما  زا  يراگتـساوخ  هبطخ و  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
رتشیب مهرد  دصناپ  زا  یهد  یم  رارق  هک  يرهم  رگنب  سپ  ینک  جاودزا  یتساوخ  رگا  دسیون :  یم  قودص  موحرم  ( 38  . ) درک نیعم  دوب ، 

هیاپ ساسا و  نیمه  رب  درک و  جاودزا  شیوخ  نارـسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادـقم  نیمه  رب  دـشاب و  ۀنـسلا  رهم  نامه  هک  دوشن 
تیاور هب  هجوت  اـب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  ( 39  . . . ) تشگ مهرد  دـصناپ  غلبم  ۀنـسلا  رهم  تهج  نیدـب  داد ،  رهوش  هب  ار  دوخ  نارتـخد 

همه رد  الوا  میهد ؛  یم  خـساپ  دراد ؟  شزاـس  مهرد  اب 400  هنوگچ  هدوب  مهرد  هرز 30  شزرا  دوب :  هتفگ  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
ناـمثع هک  يرادـقم  ناـمه  هب  هرز  تسا  نکمم  نـیا  اـب  تـسا و  هدوـب  مـهرد  هرز 30  شزرا  هک  هدـشن  هراـشا  يزیچ  نـینچ  هـب  تاـیاور 

 . دشاب هتشاد  شزرا  درک ،  يرادیرخ 
 . تسا هدیرخ  ربارب  دنچ  هب  یتاهج  هب  ار  نآ  نامثع  اما  هدوبن  مهرد  زا 30  شیب  شتمیق  هرز  نآ  تسا  نکمم  ایناث  و 
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نآ لوا  مینک :  عمج  هجو  دنچ  هب  تایاور  نیا  نیب  تسا  نکمم  هدومرف :  تایاور  نیا  نیب  عمج  رد  ینایب  نمـض  یـسلجم  همالع  اجنیا  رد 
 . رهم مامت  هن  هدوب ،  رهم  ءزج  هرز  مییوگب  هک 

زا شیب  شیاهب  نامز  نآ  رد  هچ  رگ  تشادن ،  شزرا  رتشیب  مهرد   30 دوب ،  زورما  هرز  نآ  هک  دشاب  نیا  ترـضح  دارم  دیاش  هک  نآ  مود 
 . تسا هدوب  نیا 

 . تخورف مهرد  دصناپ  هب  ار  نآ  یلع  ترضح  اما  تسا  هدوب  مهرد  نامه 30  هرز  تمیق  مییوگب  هک  نآ  موس 
(40  . ) تسا هدش  هیقت  رب  لمح  ثیداحا  رابخا و  زا  یخرب  هک  نیا  مراهچ  و 

هیزیهج هیهت  نیمءات و 

ات داد  روتسد  رفن  دنچ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالـسلااهیلع  همطاف  هیرهم  ندش  مهارف  مالـسلا و  هیلع  یلع  طسوت  هرز  شورف  زا  سپ 
 . دننک يرادیرخ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  مزاول 

ات درپس  نمیا  ما  هب  مالسلااهیلع  همطاف  لزنم  مزاول  نیمءات  تهج  ار  مهرد  ای 66  رادقم 336  ترضح  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
يارب ات  درپس  هملـس  ما  دزن  هب  ار  يرگید  رادقم  دنک و  يرادـیرخ  رطع  ات  داد  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ار  يرگید  رادـقم  دـنک و  يرادـیرخ 

نآ هک  هدرک  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یـسوط  خیـش  نینچ  مه  ( 41  . ) دوش فرـصم  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  همیلو  ماعط 
يرادـیرخ رطع  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  دومرف :  درپس و  وا  هب  هتفرگ ،  ار  لوپ  نامه  زا  یغلبم  درب و  تسد  هدـناوخارف  ار  لـالب  ترـضح 

هناخ ثاثا  سابل و  زا  ینیب  یم  وا  لاح  بساـنم  هک  ار  هچ  نآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  يارب  دومرف :  داد و  رکبوبا  هب  ار  يرگید  رادـقم  نک و 
 . دنباتشب وا  کمک  هب  ات  هداتسرف  شلابند  هب  ار  دوخ  نارای  زا  رگید  یخرب  رامع و  سپس  نک ،  يرادیرخ 

 . دندرک یم  يرادـیرخ  ار  نامه  تسناد  یم  تحلـصم  رگا  هدرک  هضرع  وا  رب  تسخن  دـننک  يرادـیرخ  دنتـساوخ  یم  هچ  ره  اه  نآ  سپ 
(42)

مالسلااهیلع همطاف  هیزیهج  تروص 

مهرد تفه  تمیق  هب  نهاریپ  هراوق  کی   . 1 زا :  دوب  ترابع  دندرک ،  يرادیرخ  همطاف  يارب  هیزیهج  ناونع  هب  رفن  دـنچ  نیا  هک  هچ  نآ  و 
.

 . مهرد راهچ  تمیق  هب  گرزب  يرسور  ددع  کی   . 2
 . يربیخ هایس  هلوح  کی   . 3

 . دوب هدش  هتفاب  امرخ  تخرد  گرب  اب  هک  باوخ  تخت  کی   . 4
 . دوب هدش  رپ  دنفسوگ  مشپ  يرگید  نورد  رد  امرخ و  فیل  اه  نآ  زا  یکی  نورد  هک  يرصم  ياه  ناتک  زا  یناتک  کشت  ددع  ود   . 5

 . دوب هدش  رپ  رخذا  مان  هب  ییوبشوخ  هایگ  زا  هک  هکم  شیم  تسوپ  زا  شلاب  ددع  راهچ   . 6
 . یمشپ هدرپ  تخت  کی   . 7

 . ریصح هعطق  کی   . 8
 . ساتسد ددع  کی  9

 . سابل نتسش  يارب  یسم  تشط  ددع  کی   . 10
 . هاچ زا  بآ  ندیشک  يارب  یمرچ  کشم  ددع  کی   . 11

 . ریش ندیشود  يارب  گرزب  هیداب  کی   . 12
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 . بآ يارب  یمرچ  فرظ  کی   . 13
 . هدش یباعل  یلگ  هباتفآ  کی   . 14

 . زبس یلگ  يوبس  کی   . 15
 . نیلافس هزوک  ددع  ود   . 16

یمرچ تسوپ  هعطق  کی   . 17
(43  . ) رطق تفاب  ياه  هچراپ  زا  رداچ  کی   . 18

مالسلااهیلع همطاف  جاودزا  مسارم 
هب ربمایپ  نارسمه  یسوط ،  خیش  لقن  ربانب  و  ( 44  ) لیقع رفعج و  هکنیا  ات  تشذگ  یم  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  دقع  يارجام  زا  هام  کی 

 . دنزادنا هار  هب  ار  یسورع  مسارم  ات  دنهاوخب  ترضح  نآ  زا  لیامت  تروص  رد  هک  دنتفگ  یلع 
ادـخ لوسر  رـضحم  رد  نمیءا  ما  تسخن  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  نمیءا  ما  دـمآ  تفر و  یلع و  يوس  زا  تقفاوم  مالعا  اب  و 

 ، تشگ یم  نشور  شمـشچ  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  نشج و  مسارم  رد  زورما  دوب  هدنز  هجیدخ  رگا  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :  نینچ 
 . دهاوخ یم  ار  شرسمه  هک  تسا  یلع  نیا 

 . نادرگ نشور  راک  نیا  هب  مه  ار  ام  مشچ  هدومن و  عمج  ار  ود  ره  امنب و  نشور  شرسمه  هلیسو  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مشچ  سپ 
 : دیوگ نمیءا  ما  ( 45  . . . ) دوب نینچ  وا  زا  اـم  عقوت  هک  ارچ  هدرکن ،  نم  زا  یتـساوخ  رد  نینچ  یلع  دوخ  ارچ  دوـمرف :  خـساپ  رد  ربماـیپ 

 . روایب نم  دزن  هب  ار  وا  هتفر و  یلع  لابند  هب  لاح  دومرف :  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
يدرک هچ  نمیا  ما  يا  دیسرپ :  دید  ارم  ات  تسا ،  نم  راظتنا  رد  وا  هک  مدید  هتفر  یلع  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  لابند  هب 

 . تسوت راظتنا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرک :  ضرع   ؟
ریز هب  رـس  ادـخ  لوسر  زا  ایح  مرـش و  زا  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هتـساخ  رب  تقو  ناـمه  نم  دومرف :  یلع 

 . متسشن شرضحم  رد  مدوب ،  هتخادنا 
ردپ و يرآ  متفگ :  دوب  نییاپ  مرس  هک  یلاح  رد  نم  دیایب ؟  وت  دزن  هب  ترـسمه  هک  يراد  تسود  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . تیادف هب  مردام 
(46  . ) داد مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  بش  ادرف  ای  بشما  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 . ینک لقتنم  اج  نآ  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  نک  هدامآ  ار  یلزنم  یلع  ای  دومرف :  نانم  ؤم  ریما  هب  سپ 
 . نامعن نب  ۀثراح  لزنم  رگم  دوش  یمن  تفای  یلزنم  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  دومرف :  یلع 

نیا میا .  هتفرگ  وا  زا  ار  شیاه  هناخ  رتشیب  اریز  میـشک  یم  تلاجخ  ۀثراح  زا  رگید  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ملاوما نم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  تشاد :  هضرع  هدمآ ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  دیسر  ۀثراح  شوگ  هب  هک  نخس 

 . داد ناکسا  نامعن  نب  ۀثراح  هناخ  رد  یسورع  بش  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  سپ  میتسه . . .  شلوسر  ادخ و  رایتخا  رد 

مالسلااهیلع همطاف  نتسارآ 

ای تفگ :  هملـس  ما  دراد ؟  روضح  اج  نیا  رد  یـسک  هچ  تفگ :  درک و  نانز  هب  یهاگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  اج  نیا 
 . دنا هتسشن  اج  نیا  رد  نالف  نالف و  نیا  بنیز و  نیا  متسه و  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

 . دینک ایهم  اه  هناخ  زا  یکی  رد  يا  هرجح  میومع  رسپ  مرتخد و  يارب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؟  هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  هرجح  مادک  رد  تفگ :  هملس  ما 
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هدومن تنیز  یسورع  مسارم  يارب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  دومرف :  روتسد  هاگ  نآ  تدوخ ،  هرجح  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
(47  . ) دنهد شیارآ  و 

(48  . ) دندرک هدامآ  یسورع  بش  يارب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هدش و  لوغشم  يراک  نینچ  هب  هملس  ما  هناخ  رد  نانز  سپ 

مالسلااهیلع همطاف  یلع و  یسورع  همیلو 

امرخ و دـشاب و  ام  زا  نان  تشوگ و  دومرف :  هاگ  نآ  نک و  هدامآ  یبوخ  ياذـغ  یـسورع  مسارم  ياـب  ناـج ،  یلع  دومرف :  یلع  هب  سپس 
(49  . ) وت زا  نغور 

هیده هدرک و  تکرش  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  نشج  مسارم  رد  دوخ  ناوت  هب  کی  ره  دندید  نینچ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای 
 . دندروآ یلع  يارب  يا 

هب دوخ  دربب و  رس  ار  دنفسوگ  واگ و  ات  دومرف  یلع  هب  و  دنزپب ،  نان  هدرک و  بایـسآ  ار  مدنگ  هک  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 . دومرف مادقا  اه  نآ  تسوپ  ندنک 

یلص ربمایپ  توعد  هک  دروآرب  دایرف  هناخ  ماب  يالاب  زا  یصخش  ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیدرگ ،  هدامآ  اذغ  هک  یماگنه 
 . دینک تباجا  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

ربمایپ سدقم  دوجو  تکرب  هب  هتـسشن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رانک  رد  هدـمآ و  دجـسم  هب  ترـضح  نآ  توعد  هب  ناناملـسم 
همطاف مالـسلا و  هیلع  یلع  یـسورع  همیلو  زا  تبون  دـنچ  رد  هنیدـم و  نز  درم و  زا  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  مسارم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(50  . ) دندروخ اذغ  مالسلااهیلع 
هناخ هب  هبقع  نب  هللادـبع  ریبز و  نب  هللادـبع  هلیـسوب  درک و  یم  اذـغ  زا  رپ  ار  اهفرظ  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنا  هدروآ 

همطاف یسورع  ياذغ  زا  هک  دنامن  يا  هناخ  زور  نآ  رد  داتسرف و  یم  نانامیپ  مه  زا  ناناملسم و  زا  نایاونیب  افعض و  ناتـسرپرس و  یب  ياه 
(51  . ) دشاب هتفرن  اج  نآ  هب  مالسلااهیلع 

مالسلا هیلع  یلع  هناخ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  زا 

لها هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يداش  زور  تقیقح  رد  هک  ارچ  هدوب  یکرابم  رایـسب  زور  ( 52  ) ترجه مود  لاس  هجحیذ  هاـم  لوا  زور 
 . داتسرف یلع  هناخ  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ ،  بش  رد  هک  يزور  تسا .  هدوب  تیب 

میابهش هلغب  دومرف :  ناملس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیسر  ارف  هک  بش  دنا :  هتشون  مالسلااهیلع  همطاف  ندرب  تیفیک  هرابرد  نیخروم 
 . دربب یلع  هناخ  هب  ات  هدرک  راوس  دوخ  بکرم  رب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندش ،  هدامآ  زا  سپ  روایب و  ار 

دوخ هار  هب  هک  نانچ  مه  دوب ،  هترگ  رارق  وا  رس  تشپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هتفرگ و  تسد  رد  ار  بکرم  راسفا  ناملس  سپ 
هارمه هب  هک  دنتسه  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دید  درک  هاگن  دیسر ،  ششوگ  هب  ییادص  رس و  رـس ،  تشپ  زا  ناهگان  دنداد  یم  همادا 
تفگ خساپ  رد  دیا ؟  هدش  لزان  هچ  يارب  لیئربج !  يا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنا .  هدمآ  دورف  نیمز  هب  ناگتـشرف  زا  یهورگ 

زین لیئاکیم  تفگ و  ریبکت  لیئربج  سپ  میربب ،  یلع  هناـخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـت  میا  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  : 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهنآ  لابند  هب  دنداد و  رـس  ریبکت  هتـشرف  هس  نیا  لابند  هب  ناگتـشرف  ریاس  درک و  نینچ  لیفارـسا  تفگ و  ریبکت 

نتفگ ریبکت  رهوش  هناخ  هب  سورع  ندرب  یسورع و  مسارم  رد  سپ  اهنآ  زا  داد و  رس  ار  ریبکت  ياوآ  یسراف  ناملس  رخآ  رد  هتفگ و  ریبکت 
(53  . ) دش تنس 

همطاف هارمه  هب  اـت  داد  روتـسد  راـصنا  نیرجاـهم و  ناـنز  بلطملادـبع و  نارتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  لـقن  نینچ  مه 
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 . دنزاسن يراج  نابز  رب  تسین  ادخ  ياضر  دروم  هک  ینخس  دنیوگب و  ریبکت  دنناوخب و  زجر  نانک  يداش  هدوب و  مالسلااهیلع 
مالسلااهیلع همطاف  درگادرگ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  نآ  راسفا  ناملس  هدرک و  راوس  دوخ  يابهش  رب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  سپ  دیوگ :  رباج 

 . دندوب تکرح  رد  هیروح  رازه  داتفه 
هک یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  رـس  تشپ  رد  زین  تیب  لها  ریاـس  رفعج و  لـیقع و  هزمح ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگید  يوس  زا 

يداش ناوراک  شیپاشیپ  رد  نانز  رگید  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  دـنداتفا و  هار  هب  دـندوب ،  هدیـشک  ار  دوخ  ياهریـشمش 
راهظا ار  دوخ  يداش  لوا  عارصم  رارکت  اب  نانز  ریاس  رد  دندناوخ و  یم  يا  هدورس  دعس  ردام  هذاعم  هصفح و  هملس و  ما  هدرک و  تکرح 

(54  . ) دندش یلع  لخاد  هک  نیا  ات  دنداد  یم  رس  ریبکت  سپس  دندرک و  یم 

مالسلا هیلع  یلع  تسد  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تسد 

فالتخا ناخروم  نیب  رد  داد  رارق  یلع  تسد  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسد  اـجک  رد  راوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  رد 
 . دنناد یم  دجسم  رد  ار  نآ  رگید  یخرب  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  رد  ار  نآ  یخرب  تسه 

همطاـف وا  رواـیب .  ار  مرتـخد  دومرف :  هملـس  ما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک ،  بورغ  باـتفآ  هک  نیمه  هدرک  تیاور  یـسوط  خـیش 
هدیشک نیمز  هب  شسابل  ياه  هشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ایح  مرش و  زا  هک  یلاح  رد  دروآ  ربمایپ  رضحم  هب  ار  مالـسلااهیلع 

هرهچ زا  باـقن  یلع  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفرگ .  رارق  ترـضح  نآ  ربارب  رد  دوـب ،  ریزارـس  شیناـشیپ  زا  قرع  و 
ای هللا ،  لوسر  ۀـنبا  یف  هللا  كراب  دومرف :  داد و  رارق  یلع  تسد  رد  هتفرگ و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تسد  هتـشادرب و  مالـسلااهیلع  همطاـف 
وت رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  يادـخ  یلع ؛  لعبلا  معن  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـی  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ۀـجوزلا  معن  یلع 
(55  . ) تسا یبوخ  رایسب  رهوش  یلع  مالسلااهیلع  همطاف  يا  تسا ،  یبوخ  رسمه  رایسب  مالسلااهیلع  همطاف  ناج  یلع  دنادرگ ،  كرابم 

هتفر و دجـسم  هب  دوـخ  یلع  هناـخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ندرب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  بوشارهـش  نـبا  اـما 
(56  . . . ) تشاذگ یلع  تسد  رد  ار  شرتخد  تسد  ود  هاگ  نآ  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  سپس  دناوخارف و  ار  یلع  تسخن 

مالسلا هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  همطاف  يارب  هژیو  ياعد 

هدومن ود  نآ  قح  رد  هژیو  ياعد  دنچ  دنک ،  كرت  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هک  نآ .  زا  شیپ  بش  نآ  ماجنا  رـس  و 
 ، دنتسه نم  دزن  رد  وت  ناگدنب  نیرتهب  ود  نیا  ایادخ  دومرف :  هک  نیا  هلمج  زا  تخاسن  کیرش  اعد  نیا  رد  ار  يرگید  صخـش  زگره  هک 

ناطیش رش  زا  رامگب و  اه  نآ  رب  دوخ  يوس  زا  ینابهگن  نادرگ و  كرابم  اه  نآ  رب  ار  نادنزرف  شاب و  هتشاد  تسود  ار  اه  نآ  وت  ایادخ ، 
(57  . ) مرب یم  هانپ  وت  هب  ناشنادنزرف  ود و  نیا  هب  تبسن  میجر 

سک چـیه  هک  درک  یم  اعد  ود  ره  يارب  هتـسویپ  هک  مدرک  هظحـالم  لاـح  نآ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـنک  یم  هفاـضا  ءامـسا 
(58  . ) دش دوخ  هرجح  دراو  ات  درک  یم  اعد  هتسویپ  وا  داد ،  یمن  تکرش  اه  نآ  اب  ار  يرگید 

همطاف هناخ  هب  يزادنا  مشچ 

همطاف هناخ  هب  يزادنا  مشچ 

تدـش هب  ار  شلها  دـیزرو و  یم  قشع  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  هناخ  کی  اـهنت  ربماـیپ ،  رهـش  هرونم ؛  هنیدـم  رد 
 . تشاد تیاکح  صاخ ،  یتینارون  تیونعم و  زا  هناخ  نیا  ياضف  راوید و  رد و  تشاد .  یم  تسود 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1113 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تشاذگ  یم  مارتحا  هناخ  نیا  هب  ردـق  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ،  یهلا  ناگتـشرف  جورع  لوزن و  لحم  بش  زور و  هناخ  نیا 
داد یم  مالس  شلها  رب  دنلب  يادص  اب  نآ ،  رد  ندیبوک  زا  سپ  تفر و  یم  اج  نآ  هب  ماش  حبص و  ره  دیدرگ ،  یمن  نآ  دراو  هزاجا  نودب 

.
 . تفر یم  هناخ  نامه  غارس  هب  لوا  تعجارم ،  زا  سپ  دوب و  هنیدم  رد  شفقوت  هطقن  نیرخآ  رهش ،  زا  ندش  جراخ  ماگنه 

 . تخادرپ دهاوخ  نآ  فصو  هب  شخب  نیا  هک  دوب  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هناخ  نآ 

مالسلااهیلع همطاف  هناخ  ياه  یگژیو 

ییایفارغج تیعقوم  - 1
طسو رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  هرجح  رگید  فیدر  مه  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  قرـش  فرط  رد  هناخ  نیا 

مالـسلااهیلع همطاف  هناخ  هک  تسا  ملـسم  هدش ،  تبث  ياه  هتفگ  رگید  هب  هجوت  اب  یـسانش :  هنیدـم  هدنـسیون  هتفگ  هب  تشاد .  رارق  اه  نآ 
(59  . ) تسا هدوب  دجهت  نوتس  ربق و  عبرم  نیب 

 . وگب نخس  میارب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  تفگ :  رمع  نب  هللادبع  هب  يدرم 
رظن سپ  دوب ،  هزادنا  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ماقم و  هک  ینادب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ :  هللادبع 

درک و هراشا  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  هب  دوخ  تسد  اب  سپـس  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  هناخ  هب  تبـسن  شا  هناـخ  هب  نک 
(60  . ) تسا هتفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ياه  هناخ  طسو  رد  هک  تسوا  هناخ  نیا  تفگ : 

مالسلااهیلع همطاف  هناخ  تحاسم  - 2
قرش فرط  زا  رتم و  لامش 14  فرط  زا  بونج 5/14 ،  فرط  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  لوط  دسیون :  یم  ۀیزاجحلا  ۀلحرلا  رد  ینونتب 

(61  . ) دشاب یم  رتم   5/7
لوسر ادخ و  ییادها  - 3

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  يارب  يا  هرجح  نینچ  ثادحا  رکف  رد  هنیدـم  هب  دورو  يادـتبا  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راوگرزب  ربمایپ 
ار هرجح  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  درک ،  ثادحا  دوخ  نارـسمه  يارب  دجـسم  قرـش  فرط  رد  ار  ییاه  هرجح  هک  تهج  نیدـب  دوب . 

 . تخاس
دوخ رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگ  نآ  دیوگ . . . :  یم  تسا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  یسورع  هرابرد  هک  یتیاور  رد  هملـس  ما 

همطاف تسد  تسار و  تسد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  دـناوخ و  دوخ  شیپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینچمه  مالـسلااهیلع و  همطاف  ، 
دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  هاگ  نآ  دز .  هسوب  ار  ود  نآ  مشچ  ود  نایم  رد  دراذگ و  دوخ  هنیس  هب  تفرگ و  پچ  تسد  رد  ار  مالـسلااهیلع 

هتـساخرب و ياج  زا  سپـس  يراد .  يرـسمه  بوخ  مه  وت  همطاف !  يا  دومرف  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  يراد و  يرـسمه  بوخ  ناج !  یلع  : 
 . درک دراو  دوب ،  هتخاس  اه  نآ  يارب  شیپ  زا  هک  يا  هناخ  هب  ار  ود  نآ  هک  نیا  ات  داتفا  هار  ود  نآ  شیپاشیپ 

ناتلسن امـش و  دنوادخ  مکلـسن . . .  رهط  هللا و  امک  رهط  دومرف :  دوب ،  هتفرگ  ار  رد  هریگتـسد  هک  یلاح  رد  هناخ ،  زا  جورخ  ماگنه  سپس 
(62  . ) دنادرگ كاپ  ار 

تشادن دجسم  زا  زج  نوریب  هب  یهار  - 4
دوب یتیانع  راک  نیا  رد  کش  نودب  تشادن .  دجـسم  قیرط  زا  زج  نوریب  هب  یهار  هنوگ  چیه  هک  دوب  نیا  هناخ  نیا  ياه  یگژیو  رگید  زا 

 . دیدرگن راکشآ  ناناملسم  يارب  لمع  نیا  زار  دیاش  . 
 ، دش یم  زاب  دجـسم  يوس  هب  هک  هچنآ  زج  يرگید  رد  یلع  هناخ  هک  دنراد  ناعذا  ناخروم  یگمه  دـسیون :  یم  یفجن  رقاب  دـمحم  دـیس 
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(63  . ) تشادن
رون رپ  عیفر و  هناخ  - 5

یـصاخ هوکـش  لـالج و  تیناروـن و  زا  ناربماـیپ ،  ياـه  هناـخ  دـجاسم و  رگید  دـننامه  هک  تسا  نـیا  هناـخ  نـیا  ياـه  یگژیو  رگید  زا 
 : دومرف اه  نآ  هرابرد  دیجم  نآرق  هک  دوب  ییاه  هناخ  زا  رادروخرب و 

رد شمان  دبای و  تعفر  اهنآ   ( تلزنم ردـق و   ) هک هداد  تصخر  ادـخ  هک  ییاه  هناخ  رد  64 ؛)  ) همـسا اهیف  رکذی  عفرت و  هللا  ناذا  تویب  یف 
 . دوش دای  اه  نآ 

یم توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دنک :  یم  لقن  هدیرب  زا  سنا  تسا ،  هدمآ  قوف  هیآ  لیذ  رد  هک  یتیاور  رد 
؟  تساه هناخ  مادک  اه  هناخ  نیا  زا  دوصقم  تفگ :  تساخرب و  ياج  زا  يدرم  درک ، 

معن و لاق  مالـسلااهیلع .  همطاف  یلع و  تیب  یلا  راشءا  اهنم و  تیبلا  اذه  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  رکبوبا  ناربمایپ .  ياه  هناخ  دومرف :  ربمایپ 
تسا اه  هناخ  نآ  هلمج  زا  هناخ  نیا  ایآ  تفگ :  درک  یم  هراشا  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  هب  دوخ  تسد  اب  هک  یلاح  رد  اهلـضفءا ؛ 

(65  . ) تسا اه  نآ  همه  زا  لضفءا  هکلب  يرآ .  دومرف :  ترضح   ؟
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تدابع  زامن و  لحم  - 6

هناخ نیا  ياج  ياج  هدوب ،  شرهگ  هناگی  زا  رادـید  ماـگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تقوم  هاـگ  تحارتسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ 
 . دوب مرکا  یبن  سدقم  دوجو  هاگ  هدجس  تدابع و  لحم  نتسشن ،  لحم  هاگمدق ، 

ما میدرک و  هدامآ  شیارب  ( 66  ) يا هریرح  زین  ام  دمآ ،  ام  رادید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هب تخاس ،  وضو  تساخرب ،  ياـج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک .  هیدـه  اـم  هب  اـمرخ  يرادـقم  هرک و  تساـم ،  زا  یفرظ  مه  نمیا 

 . دراذگ هدجس  هب  رس  کشا ،  زا  رپ  ینامشچ  اب  هاگ  نآ  درک .  اعد  یتدم  داتسیا و  هلبق  يوس 
 ! ناج ردپ  تفگ :  تسج و  ياج  زا  نسح ،  مدنزرف  مسرپب .  ار  شا  هیرگ  تلع  هک  دـش  عنام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمظع  تبیه و 
نآ امش  ندید  اب  زورما  نم  مدنزرف  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدوب .  هدادن  ماجنا  نیا  زا  شیپ  هک  يداد  ماجنا  مدید  ار  ییاهراک 

هتـشک امـش  همه  هک  داد  ربخ  نم  هب  دمآ و  لیئربج  کنیا  دوب .  هدادن  تسد  نم  هب  ینامداش  نینچ  نیا ،  زا  شیپ  هک  مدش  لاحـشوخ  ردق 
 . دوب دهاوخ  رگیدکی  زا  رود  مه  امش  نفد  لحم  دش و  دیهاوخ 

 . مدرک اعد  امش  يارب  ربخ  نیا  ندینش  اب 
روبق ترایز  هب  یـسک  هچ  سپ  دشاب ،  یم  ادج  مه  زا  ام  ياهربق  هک  فصو  نیا  اب  هللا !  لوسر  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

؟  دیآ یم  ام 
هتـسد نیا  ترایز  هب  تمایق  زور  رد  سپ  دـنراد .  یم  تسود  ارم  هلـص  کمک و  هک  متما  زا  یهورگ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

(67  . ) داد مهاوخ  تاجن  تمایق  زور  ياه  یتخس  اه و  يراتفرگ  زا  ار  اه  نآ  هتفرگ و  ار  ناشناوزاب  تفر و  مهاوخ 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هاگداز  - 7

رظن هب  دیعب  ناماما :  ریاس  هب  تبسن  اما  تسا  هناخ  نیا  رد  موثلک :  ما  يربک و  بنیز  نیـسح ،  ماما  نسح ،  ماما  هاگداز  هک  تسین  يدیدرت 
هیلع نسح  نب  نسح  هک  ناورم  نب  کلملادبع  نامز  رد  اریز  دشاب ،  هدوب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  ناشهاگداز  هک  دسر  یم 
یلص ربمایپ  دجسم  هعسوت  هناهب  هب  ار  هناخ  دندومن و  نوریب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  زا  ار  وا  تشاد ،  تنوکس  اج  نآ  رد  مالسلا 

(68  . ) دندرک ناریو  هلآ  هیلع و  هللا 
38  ) لاس رد  ترـضح  نآ  اریز  دـشاب ،  هدوشگ  ناـهج  هب  هدـید  اـج  نآ  رد  مه  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هک  تسا  دـیعب  نینچمه 
هب نیاربانب  دوب .  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هارمه  لاس  نآ  رد  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  شردپ  دمآ و  ایند  هب  يرمق )  يرجه . 
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 . تسا هتفگن  یسک  ار  ینخس  نینچ  اما  دشاب  هدمآ  ایند  هب  هفوک  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  دسر  یم  رظن 
ترضح تفگ  ناوت  یم  دشاب ،  هدمآ  ایند  هب   ( ق يرجه .  ای 36  35  ، 34  ) لاس رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  هک  اه  لامتحا  نیاربانب 

نآ رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اریز  تسا ،  هدوب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  هک  تسا  دیعب  مه  زاب  اما  هدمآ  ایند  هب  هنیدـم  رد 
 . درک یمن  یگدنز  همطاف  ترضح  هناخ  رد  تقو 

ناگتشرف دمآ  تفر و  لحم  - 8
نآ فقس  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هرجح  زا  یشخب  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ندروآ اب  هظحل ،  تعاس و  ره  ماش و  حبص و  ره  هک  تسا  یناگتشرف  دمآ  تفر و  یحو و  دورف  لحم  دشاب .  یم  راگدرورپ  شرع  هناخ ، 
دنیآ و یم  دورف  یهورگ  درادن .  ینایاپ  نآ ،  رد  ناگتشرف  دمآ  تفر و  زگره  هک  تسا  يا  هناخ  اج  نآ  دنتسه .  دش  دمآ و  لاح  رد  مایپ 

توق شا  هرصاب  رون  هب  دز و  رانک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  يارب  اه  نامسآ  زا  ار  هدرپ  نایملاع  راگدرورپ  دنور .  یم  الاب  رگید  هورگ 
اه نآ  و  داد ؛ يرتشیب  تردق  نیسح :  نسح ،  همطاف ،  یلع ،  دمحم ،  مشچ  دید  هب  دنوادخ  نینچمه  داتفا .  شرع  هب  شهاگن  ات  دیشخب ، 

(69  . . . . ) دندید یمن  راگدرورپ  شرع  زج  ناشیاه  هناخ  يارب  یفقس  زگره  دندید و  یم  دوخ  ياه  هناخ  زا  ار  راگدرورپ  شرع 
اسک و ثیدـح  نایرج  تشگ .  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  هناـخ  نیمه  رد  یحو  نیما  هلیـسو ،  هب  یهلا  تاـیآ  زا  يرایـسب  يرآ 

(70  . ) دوب هناخ  نیمه  رد  زین  لیئربج  ندمآ 
هناخ لهارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالس   9

( ، 72  ) زور لهچ  ترضح  نآ  تشگ ،  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  (71  ) اهیلع ربطصا  ةالـصلاب و  کلها  رمءاو  هیآ  هک  نآ  زا  سپ 
رد هریگتـسد  تفر و  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  يوس  هب  ماش  حبـص و  ره  رد  (75  ) هام هن  اـی  ( 74  ) هاـم تشه  ( ، 73) هام شش 

نیا سپس  و  ( 76) هللا مکمحری  ةالصلا  دومرف :  یم  دومن و  یم  لمع  هیآ  روتسد  هب  هناخ ،  نآ  لها  رب  مالـس  زا  سپ  تفرگ و  یم  ار  هناخ 
(77  . ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهءا  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دومرف :  یم  توالت  ار  هیآ 

یم مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  هناخ  رد  فرط  هب  حبص  زور  ره  هک  مدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زور  لهچ  دیوگ :  یم  ءارمحلا  وبا 
هللادـیری امنا  هللا .  مکمحری  ةالـصلا  هتاکرب .  هللا و  ۀـمحر  تیبلا و  لـها  مکیلع  مالـسلا  دومرف :  یم  تفرگ و  یم  ار  رد  هریگتـسد  دـمآ و 

(78  ) اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 
(79  . ) تسا هدش  تیاور  ربمایپ  نارای  هباحص و  زا  رفن  زا 300 ثیدح  نیا  دیوگ :  یم  ثیدح  نیا  رکذ  زا  سپ  یفنح  يزودنق 

مالسلااهیلع همطاف  هناخ  زج  اه  هناخ  رد  ندش  هتسب  - 10
دوخ هناخ  زا  کی  ره  دوش ،  یم  زاب  دجـسم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  رد  دـنیب  یم  هک  هاـک  نآ  ادـخ  لوسر  ناراـی 
هناخ رد  زج  دوش  هتسب  دیاب  اهرد  مامت  هک  دمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  هک  تشذگن  يرید  دننک .  یم  زاب  دجـسم  هب  يرد 

هرجنپ یتح  اهرد ،  مامت  درک و  يراشفاپ  عوضوم  رب  هناعطاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  تفرگ  ـالاب  ضارتعا  جوم  مالـسلا .  هیلع  یلع 
 . تسب مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  زج  ار ،  اه 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنامب .  زاب  نانچمه  اهرد  دهد ،  هزاجا  هک  دنتـساوخ  ترـضح  زا  نارای  زا  یخرب  دیوگ :  یم  مقرا  نب  دـیز 
 : دومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  ياج 

ار نیا  اما  دـیا  هتفگ  نخـس  امـش  زا  یخرب  هک  منیب  یم  لاح  مدـنبب .  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  زج  اهرد ،  هک  دـش  هداد  روتـسد  نم  هب 
 . مدرک يوریپ  نآ  زا  نم  هک  دوب  يروتـسد  هکلب  مشاب ،  هدرک  زاب  ای  هتـسب  ار  يا  هناخ  رد  هک  مدوبن  نم  نیا  ادـخ !  هب  دـنگوس  هک  دـینادب 

(80)
رد ار  نآ  هک  يزوجلا  نبا  زج  هتفرگن  لاکـشا  نآ  تحـص  رب  یـسک  نونک  ات  تسا و  ینـس  هعیـش و  ملـسم  ثیداحا  زا  هدـش  داـی  ثیدـح 
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در رد  يراخب  حیحص  حرش  رد  يرابلا  حتف  باتک  رد  ینالقسع  رجح  نبا  اما  تسا  هدناوخ  اه  یضفار  هتخاس  هعوضوم و  ثیداحا  فیدر 
 : دراد یم  راهظا  يزوجلا  نبا  هتفگ 

بکترم باتک  نیا  رد  ار  یتشز  ياطخ  يو  ۀضراعملا ؛  همه  وتب  ۀحیحصلا  ثیداحءالا  در  کلذ  یف  کلـس  هناف  اعینـش  کلذ  یف  ءاطخءا 
(81  . ) تسا هدرک  در  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  ضراعت ،  هناهب  هب  اریز  تسا ،  هدش 

ناماما هژیو  مارتحا  - 11
هب ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  دعب ،  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  نامز  رخاوا  زا  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نامز  رد  هچ  رگ 

همطاف ترـضح  هناخ  هب  تبـسن  يا ،  هیقت  چیه  نودـب  مدرم  دوب و  صخـشم  مولعم و  هناخ  هاگیاج  اما  دـندرک  ناریو  دجـسم  هعـسوت  هناهب 
 . دندوب لئاق  يا  هژیو  مارتحا  مالسلااهیلع 

هناـخ فرط  هب  سپـس  تفر ،  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تراـیز  هب  تسخن  رهظ ،  ناذا  نراـقم  زور  ره  مالـسلا  هیلع  داوـج  ماـما 
رد تشگ و  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  دراو  دروآ و  یم  نوریب  ار  دوخ  ياه  شفک  تفر و  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

(82  . ) دراذگ یم  زامن  اج  نآ 

رگید یهاگن 

يزیچ ییارگ  لمجت  ایند و  فراخز  زا  زگره  هناخ  نیا  رد  هک  ارچ  دوش .  یم  رتشیب  نامتریح  مینکفا ،  یم  هناـخ  نیا  هب  هک  يرگید  هاـگن 
یلع ترضح  هک  دینکن  لایخ  دوشن ،  هابتشا  تمیق .  نارگ  لئاسو  هن  دراد و  يرکذ  لباق  شرف  هن  هداس ،  رایسب  يا  هناخ  دوش ،  یمن  تفای 

زا ریغ  دنتـساوخ  یمن  هداوناـخ  نیا  هکلب  درک ،  دازآ  ار  هدـنب  رازه  دوخ  جـنرتسد  زا  هک  دـنا  هدروآ  تسد ،  یهت  دوـب و  ریقف  مالـسلا  هیلع 
دنداد یم  نارگید  هب  ای  دندرک  یم  ناتسدیهت  ارقف و  فقو  ای  دنتـشاد  هچنآ  تهج  نیدب  دنریگ ،  شیپ  رد  ار  يرگید  هار  هنادهاز  یگدنز 

(83  . ) دندرک یم  یگدنز  یتسیز  هداس  تیاهن  رد  دوخ  و 
هفاضا نآ  هب  چیه  لاس  دنچ  نآ  رد  دوب و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هیزیهج  نامه  تقیقح  رد  هک  هناخ  نیا  لئاسو  هب  یهاگن  مین  کنیا 

 . تشاد میهاوخ  دوب  هتشگن 
تسوپ کی  دوب ،  هدرک  بصن  سابل  ندرک  نازیوآ  تهج  قاطا  فرط  ود  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یبوچ  رب  هوالع  هناخ  نیا  رد 

همطاف ترـضح  هیزیهج  زج  يرگید  زیچ  دوب  هدرک  رپ  اـمرخ  فیل  زا  ار  شلخاد  هک  شلاـب  کـی  هتخادـنا ،  قاـطا  فک  رد  هک  دنفـسوگ 
 ( تشذگ ناترظن  زا  جاودزا  مسارم  ثحب  رد  نیا ،  زا  شیپ  هیزیهج  تروص  هک   . ) دوبن مالسلااهیلع 

مالسلااهیلع همطاف  هناخ  تشونرس 

شوخ تسد  تفرگ و  رارق  تما  يرهم  یب  دروـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  شناـنکاس  هناـخ و  نیا  هنافـسءاتم ، 
 . دش يراوگان  ثداوح 

ینالوط ياه  هدجس  روآدای  شبارحم  نیمز و  دیسر و  یم  ماشم  هب  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يوب  شراوید  رد و  هک  يا  هناخ 
ضیف زا  ار  مدرم  ترضح  نآ  شرافـس  فالخ  رب  دنتـسب و  ار  هناخ  نآ  رد  طقف  اهنت  هن  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  راگدای  هناگی 

زوت و هنیک  يا  هدـع  هنادرمناوجان  موجه  دروم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نتفرگ  تعیب  يارب  هکلب  دـنتخاس ،  مورحم  شلها  هناخ و  نآ  تاـکرب 
ار هناخ  رد  دندرک و  نوریب  ار  نآ  نانکاس  دجسم ،  هعسوت  هناهب  هب  ناورم ،  نب  کلملادبع  نامز  رد  ماجنارـس  تفرگ و  رارق  بلط  تصرف 

 . دنتخاس ناریو 
لها هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداعلا  قوف  مارتحا  اه و  يزرورهم  تفوطع و  همه  نآ  هدهاشم  اب  اه  نآ  هک  تسا  اج  نیا  بجعت 
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هناور مالسلا  هیلع  یلع  زا  نتفرگ  تعیب  تهج  ار  بلط  تصرف  زوت و  هنیک  نادرم  هنوگچ  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  تبـسن  هژیو  هب  دوخ  تیب 
ار هناـخ  رد  مه  (84  ) شتآ ندرب  اـب  هـک  دنتخانـش  یمن  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  رگم  ناـنآ  دـنتخاس .  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ 

(88  . ) ار هناخ  بحاص  تمرح  (87)و  ولهپ مه  ( ، 86) دنتسکش و  ( 85) دندنازوس
نـسحم ربق  لوا ،  ربق  دراد .  رارق  بارحم  کی  هدشمگ و  لوهجم و  ربق  ود  هتفرگ ،  ارف  تیمولظم  مغ و  زا  يا  هلاه  ار  نآ  هک  هناخ  نیا  رد 

مالسلااهیلع و همطاف  ربق  الامتحا  مود  ربق  دیدوگ .  نفد  هناخ  رد  ياپ  رد  ایوگ  تسا و  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  دنزرف  نیمجنپ 
ارهز مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ياعد  هدجـس و  زامن ،  لحم  بارحم  نیا  يزور  تسا و  تی  ؤر  لـباق  ناـگمه  يارب  هک  بارحم  کـی 

 . دوب مالسلااهیلع 
رد هزورما  دوش ،  یم  بارخ  ربمایپ  دجـسم  هعـسوت  هناهب  هب  ناورم  نب  کلملادـبع  نامز  رد  هک  يا  هناخ  نآ  هک  تسا  بجعت  یـسب  ياـج 

 . تسا هتفرگ  رارق  نینهآ  ياه  هدرن  هرصاحم 

ابیز تایح  هوسا  همطاف 

ابیز تایح  هوسا  همطاف 

ینید ناربهر  یناگدـنز  رد  ناوت  یم  ار  نآ  دامن  نیرتابیز  هک  دنتـسه  بیط  تایح  كاپ و  یگدـنز  کی  یپ  رد  تشرـس  كاپ  ياـهناسنا 
 . درک وجتسج 

رارق دوخ  ترـشاعم  راتفر و  يارب  وگلا  نیرتهب  ناونع  هب  ار  وا  یگدـنز  دـناوت  یم  رـشب  هک  تسا  قالخا  ناملعم  ناـیبرم و  نآ  زا  همطاـف ، 
 . دهد

هک وا  ترشاعم  شور  قالخا و  تمایق و  زور  ادخ و  زا  سرت  تدابع  نامیا ،  زا  ارذگ  هاتوک و  تسا  يا  هراشا  دیراد  ور  شیپ  رد  هچ  نآ 
 . دوش یم  دای  نآ  زا  راصتخا  هب 

تدابع دجهت و  -1

ادخ یگدنب  تدابع و  نادیم  زاتشیپ 

زا ار  وا  زگره  اما  دـمآ ،  باـسح  هب  هرطاـخ  رپ  نارود  کـی  وا  يارب  هچ  رگا  دوب  یلع  هناـخ  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  یلاـس  هن  نیا  رد 
 . تشادن زاب  دوخ  قوشعم  دوبعم و  هب  ندیسر  ینعی  یلصا  فده 

نکی مل  يرصب :  نسح  هتفگ  هب  دوب و  ادخ  یگدنب  تدابع و  نادیم  نازاتشیپ  وزج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  شردپ  دننامه  وا 
(89  ! ) میرادن وا  زا  رت  دهاز  مالسلااهیلع و  همطاف  زا  رتدباع  تما  نیا  رد  مالسلااهیلع ؛  همطاف  نم  دبعءا  دهزءا و ال  ۀمءالا  هذه  یف 

یلـص مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  درک .  یم  مرو  شکرابم  ياپ  ود  هک  درک  یم  تدابع  ار  ادخ  دناوخ و  یم  زامن  ردق  نآ  يو  دیوگ :  ومه  و 
 : تشاد یم  نایب  فلتخم  لاکشا  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  زیگنارب  باجعا  زیمآ و  نیسحت  تلاح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا 

تسا نامیا  زا  ولمم  مالسلااهیلع  همطاف  دوجو  فلا ) 

هناخ هب  یمایپ  ندناسر  يارب  ار  ناملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  هدرک  تیاور  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  زا  بوشآرهـش  نبا 
همطاـف يادـص  سپ  مـتفگ .  مالـس  يو  هـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  تـشپ  هاـتوک  یگنرد  زا  سپ  دـیوگ :  ناملـس  داتــسرف  همطاـف 
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ربمایپ رضحم  هب  دیوگ :  دوب .  ندیخرچ  لاح  رد  ساتـسد  نوریب ،  ياضف  رد  دناوخ و  یم  نآرق  هک  مدینـش  هناخ  لخاد  زا  ار  مالـسلااهیلع 
مالـسلااهیلع همطاف  یتنبا  نا  ناملـس ،  ای  دومرف :  درک و  یمـسبت  ترـضح  نآ  مدرک  شرازگ  وا  هب  ارجام  متـشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

شرس قرف  ات  ار  مالسلااهیلع  همطاف  مرتخد  حراوج  اضعا و  بلق و  دنوادخ  ناملس !  يا  اهـشاشم . . .  یلا  انامیا  اهحراوج  اهبلق و  هللا  ءالم 
هب ات  هداتـسرف  لیئربج  لیباقوز  مان  هب  ار  يا  هتـشرف  دنوادخ  هداد و  رارق  ادخ  تدابع  تعاطا و  رد  ار  دوخ  مرتخد  هدرک ،  نامیا  زا  راشرس 

(90  . ) دنادرگب ار  ساتسد  وا  ياج 

مالسلااهیلع همطاف  هب  ناگتشرف  مالس  ب ) 

 . تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  نایملاع  نانز  هدیس  وا  سپ  همطاف ،  مرتخد  اما  و  دومرف :  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سابع  نبا 
دنتفگ یم  میرم  هب  هک  ار  ییادن  نامه  هتفگ و  مالس  وا  رب  نیبرقم  ناگتشرف  زا  هتشرف  رازه  داتفه  دتـسیا ،  تدابع  بارحم  رد  هک  یماگنه 

(91  . ) نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا  كرهط و  كافطصا و  هللا  نا  هک :  دنیوگ ،  یم  مالسلااهیلع  همطاف  هب 

يدنوادخ تلزنم  ج ) 

هتشادرب و هدرپ  نینچ  زاب  شزاین  زار و  دجهت و  تدابع و  یگنوگچ  زا  مالسلااهیلع و  همطاف  تمظع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 
يدی نیب  ۀمئاق  یئاما ،  ةدیـس  مالـسلااهیلع  همطاف  یتمءا  یلا  اورظنا  یتکئالم  ای  دـنک :  یم  نایب  نینچ  نیا  ار  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  يادـن 

مالسلااهیلع همطاف  هب  مناگتشرف  رانلا ؛  نم  اهتعیش  تنمءا  دق  ینءا  مکدهشءا  یتدابع و  یلع  اهبلقب  تلبقءا  دق  یتفیخ و  نم  اهصئارف  دعترت 
دهاش ما ،  هدرک  لوغشم  مدوخ  تدابع  هب  ار  شبلق  نم  دزرل و  یم  شندب  ياضعا  نم  سرت  زا  هداتسیا و  نم  لباقم  رد  هنوگچ  هک  دیرگنب 

(92  . ) مدرک نمیا  منهج  شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  ناتسود و  نم  هک  دیشاب 

تمایق زور  زا  سرت  -2

لاوحا ندش و  هدنز  یگنوگچ  هرابرد  شراوگرزب  ردپ  زا  دوب و  نارگن  نآ  ینخـس  تمایق و  زور  زا  تدش  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
 . دومن یم  يرایسب  تالا  ؤس  تمایق  زور 

ربمایپ رب  ( 93  ) موسقم ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبءا  ۀعبـس  اهل  نیعمجءا  مهدعومل  منهج  نا  هیآ و  هک  یماگنه  دسیون  یم  یـسلجم  همالع 
هک تسناد  یمن  یسک  اما  دنتسیرگ  ترضح  نآ  هیرگ  رثا  رب  زین  شنارای  تسیرگ و  تدشب  ترضح  نآ  تشگ  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوارف  هیرگ  ثعاب  هک  هدرک  لزان  وا  رب  ار  يزیچ  هچ  لـیئربج  و  دـیرگ ،  یم  ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  دنتسناد  یم  نوچ  نارای  تشادن .  ترضح  ار  نآ  اب  نتفگ  نخس  يارای  سک  چیه  یفرط  زا  تسا و  هدش 
یلص ربمایپ  هیرگ  ارجام و  نیا  زا  ار  يو  ات  تفر  همطاف  هناخ  هب  باحصا  زا  یکی  ددرگ ،  یم  داش  دتفا  یم  مالسلااهیلع  همطاف  هب  شهاگن 
رداچ کی  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  تفـشآرب و  ربخ  نیا  ندینـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  دزاـس ،  ربخ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا 
كرت هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رادید  دجسم و  دصق  هب  ار  هناخ  هدیناشوپ ،  دوب  هدرک  هلـصو  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  ياج  هدزاود  هک  هنهک 

ياهـسابل يرـسک  رـصیق و  نارتخد  نت  رب  هانزحاو . . .  تفگ  تسیرگ و  داتفا  همطاف  رداچ  هب  شمـشچ  یـسراف  ناملـس  هک  نیمه  تفگ . 
 ! ! دشاب هتشاد  هنهک  هنیمشپ  رداچ  کی  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  اما  دشاب  یم  مشیربا  سدنس و 

تساوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تلاح  نآ  ندید  اب  دش ،  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه 
هب ار  وت  هک  ییادخ  نآ  تسا و  هدش  هدز  تفگـش  مراد  نم  هک  یـسابل  زا  ناملـس  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  تهج  نیدب  دـنک  مارآ  ار  ردـپ 
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يور ار  نامرتش  فلع  اهزور  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  زج  منک و  یم  یگدـنز  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  تسا  لاس  جـنپ  تخیگنارب  يربمایپ 
هیرگ هب  ار  وت  زیچ  هچ  داب  تیادـف  مناـج  ناـج  ردـپ  دومرف :  سپـس  میرادـن ،  يرگید  زیچ  دـشاب  یم  اـم  زادـناریز  اهبـش  میزیر و  یم  نآ 

! ؟  تسا هدروآرد 
 . درک توالت  شرتخد  رب  دوب  هدرک  لزان  وا  رب  لیئربج  هک  ار  هچ  نآ  مالسلااهیلع  همطاف  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یـسک رب  ياو  ياو ،  سپ  ياو  سپ  ياو  دومرف :  یم  هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  رب  تروص  اب  تشحو  سرت و  تدـش  زا  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . دوش خزود  دراو  هک 

دـندرک و یم  هراپ  هراپ  ارم  تسوپ  دـندروخ و  یم  ارم  تشوگ  هک  مدوب  يدنفـسوگ  شاک  يا  تفگ :  تشحو  زا  دـید  نینچ  هک  ناـملس 
 . مدینش یمن  منهج  شتآ  زا  یمان  زگره 

 . مونشب ار  شتآ  مان  هک  دییاز  یمن  ارم  دوب و  ازان  مردام  شاک  يا  تفگ :  رذوبا 
ین مالـسلا  هیلع  یلع  مدینـش ،  یمن  ار  شتآ  مان  مدوبن و  یباقع  باتک و  باسح و  نم  رب  هک  مدوب  يا  هدنرپ  شاک  يا  تفگ :  یم  دادقم 

هار و يرود  زا  ياو  تفگ :  یم  تشاذـگ و  یم  رـس  رب  تسد  سپ  مدینـش ،  یمن  ار  شتآ  مان  دـییاز و  یمن  ارم  مردام  شاـک  يا  دومرف : 
(94  . ) ترخآ رفس  رد  هشوت  یمک 

میرک نآرق  اب  سنا  -3

یهاـگ دـهد .  یم  ینامـسآ  باـتک  نیا  ناگتفیـش  هب  ار  يرگید  سرد  دوخ  یگدـنز  لوـط  رد  میرک  نآرق  هب  ارهز  ترـضح  هژیو  هجوـت 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رب  لبق  یتاظحل  هک  یتایآ  نامه  درک ،  یم  هظحالم  دـمآ  یم  لزنم  هب  دجـسم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تاقوا 

یلاح رد  تسا  هدیسر  امش  هب  یهار  هچ  زا  تایآ  نیا  دیسرپ  یم  بجعت  لامک  اب  تسا ،  يراج  مالسلااهیلع  همطاف  نابز  رب  هدش  لزان  هلآ 
! ؟  هدش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تایآ  نیا  هک  تسین  شیب  یتاظحل  هک 

(95  . ) تسا هدرک  توالت  میارب  ار  اهنآ  نسح  تدنزرف  دومرف :  یم  خساپ  رد  مالسلااهیلع  همطاف 
لوسر هجو  یف  رظنلا  هللا و  باتک  ةوالت  مکایند  نم  یلا  ببح  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

سدـقم هرهچ  هب  هاگن  میرک ،  نآرق  توـالت  مراد :  تسود  ار  امـش  ياـیند  زا  زیچ  هس  هللا ؛  لـیبس  یف  قاـفنالا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
(96  . ) ادخ هار  رد  قافنا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

 ، دوب هتفر  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یمایپ  ندناسر  تهج  یسراف  ناملس  یتقو  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  و 
(97  . ) داد شرازگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هدینش و  هناخ  نورد  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ندناوخ  نآرق  يادص 

نارگید يارب  اعد  - 4

همه درک و  یم  اعد  هشیمه  وا  تخومآ ،  ناگدـنیآ  هب  ار  ندرک  اعد  هنوگچ  ادـخ و  اب  نتفگ  نخـس  هنوگچ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
 . تشاد یم  مدقم  دوخ  رب  ار  همه  درک و  یم  راثیا  زین  ندرک  اعد  رد  یتح  مالسلااهیلع  همطاف  دوخ ،  يارب  هن  اما  تساوخ  یم  ادخ  زا  زیچ 
ات دوب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  هتـسویپ  هک  مدید  يا  هعمج  بش  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

شدوخ يارب  رابکی  یتح  مدیدن  اما  درک ،  یم  اعد  نانآ  يارب  رایسب  درب و  یم  مان  ار  تانم  ؤم  نینم و  ؤم  هک  مدینش  دیمد و  حبص  هک  نیا 
نارگید يارب  هک  هنوگ  نامه  یهاوخ ،  یمن  يزیچ  ادـخ  زا  ینک و  یمن  اعد  تدوخ  يارب  ارچ  ردام ،  متفگ :  بجعت  يور  زا  دـنک ،  اعد 

! ؟  ینک یم  اعد 
(98  . ) تفرگ رظن  رد  ار  هیاسمه  دیاب  لوا  مدنزرف  رادلا ،  مث  راجلا  ینب  ای  دومرف :  خساپ  رد  مردام 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هداعلا  قوف  مارتحا  - 5

 . درک یم  باطخ  هللا  لوسر  ای  ار  ردپ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  تشگ ،  لزان  ربمایپ  رب 
 : دومرف هک  دنک  یم  لقن  ارهز  همطاف  شردام  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

لوسر ای  متفگ :  یم  ورنیا  زا  منک ،  باطخ  ردـپ  ار  وا  هک  دـش  عنام  ترـضح  نآ  تبیه  تشگ ،  لزان  ربماـیپ  رب  هیآ  نیا  هک  يزور  نآ  زا 
زا وت  اریز  تسا ،  هتـشگن  لزان  وت  تیب  لها  وت و  هراـب  رد  هیآ  نیا  مرتخد !  دومرف :  درک ،  هدـهاشم  نم  زا  ار  هماـنرب  نیا  ربماـیپ  نوچ  هللا . 
اب ارم  وت  مرتخد !  دنراد .  یمن  هگن  ارم  مارتحا  هک  هتـشگ  لزان  ناربکتم  افج و  لها  هرابرد  هیآ  نیا  هکلب  مشاب ،  یم  وت  زا  نم  یتسه و  نم 

دیـسوب و ارم  یناشیپ  سپـس  تسا .  رت  کـیدزن  دـنوادخ  يدونـشوخ  هب  رتهب و  نم  بلق  شمارآ  يارب  هک  نک  باـطخ  ردـپ  هملک  ناـمه 
(99  . ) مدرکن ادیپ  رطع  هب  زاین  زگره  سپ  نآ  زا  هک  دیلام  نم  هب  دوخ  ناهد  بآ  زا  يرادقم 

زا يراگتـساوخ  شخب  رد  هک  دـنک  یم  هراشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  مارتحا  زا  يرگید  هنومن  هب  دـیفم  خـیش 
 . دش نایب  مالسلااهیلع  همطاف 

مالسا رد  تقبس  - 6

 . داد یم  تیمها  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هنسح  تنس  زا  يوریپ  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
 ، تفرگ یشیپ  نم  رب  وکین  رما  نیا  رد  درک و  مالس  دید  ارم  ات  مدش  دراو  همطاف  ترـضح  رب  تفگ :  یـصخش  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد 

؟  تسا هدروآ  اج  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف :  سپس 
 . تکرب ریخ و  ندروآ  تسدب  تهج  هب  مدرک :  ضرع 

بجاو وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دنک ،  مالس  دیآرد و  مردپ  ای  نم و  رب  زور  هس  سک  ره  هک  داد  ربخ  ارم  مردپ  دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف 
(100  . ) دنادرگ یم 

یگدنز ياه  یتخس  لمحت  - 7

زا يرایـسب  دش .  دراو  ناناملـسم  رب  ییاسرف  تقاط  ناوارف و  تالکـشم  هنیدـم ،  رد  یمالـسا  تموکح  يریگ  لکـش  تسخن  ياهزور  رد 
ربمایپ زا  يوریپ  مالـسا و  ظفح  يارب  هک  راب  تقر  تلاح  نیا  دوجو  اب  نیقی  هب  دـندنارذگ ،  یم  راگزور  یتسدـگنت  اب  راصنا  نیرجاـهم و 

هب ار  ناناملسم  رگید  دننک و  یگدنز  طیارـش  نیرتهب  رد  دوخ  هک  دوبن  لوبق  لباق  راد  نید  اوقت و  اب  ياهناسنا  يارب  زگره  دوب  هدمآ  شیپ 
 . دنزاس اهر  دوخ  لاح 

زین یلع  هک  یلاح  رد  دـیوگب  يزیچ  تسناوت  یم  هنوگچ  دوب  لئاسم  نیا  دـهاش  کـیدزن  زا  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تهج  نیدـب 
دوخ رب  ار  نارگید  تفای ،  یم  تسد  يزیچ  رب  مه  رگا  درک و  یم  یگدـنز  ناناملـسم  ریاـس  دـننامه  هک  دوب  ناتـسد  یهت  ناـمه  زا  یکی 

 . تشاد یم  مدقم 
دنتشادن دندیباوخ  یم  نآ  يور  هک  دنفـسوگ  تسوپ  کی  زج  هب  يزادناریز  همطاف  یلع و  دش ،  يرپس  لاونم  نیمه  هب  عضو  لاس  دنچ  ات 

هللا یلـص  ربمایپ  درک  لمحت  شیوخ  رهوش  ردپ و  ادـخ و  رطاخ  هب  ار  یگدـنز  ياه  یتخـس  درک و  ربص  مالـسلااهیلع  همطاف  لاح  نیا  اب  ، 
ربارب رد  ییابیکش  ربص و  هب  ار  دوخ  رتخد  هتسویپ  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  یتشیعم  عضو  زا  ندوب  ربخ  اب  نمـض  هلآ  هیلع و 

 . دناوخ یمارف  یگدنز  تالکشم 
يزادناریز میومع  رـسپ  نم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  هدمآ ،  ردپ  تمدخ  مالـسلااهیلع  همطاف  يزور  دیوگ :  سنا 
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یلص ربمایپ  مییامن .  یم  نهپ  نآ  يور  ار  نامرتش  فلع  اهزور  مینک و  ین  هدافتسا  نآ  زا  ام  اهبش  هک  میرادن ،  دنفـسوگ  تسوپ  کی  زج 
هک یلاح  رد  درک  يرپس  ار  دوخ  یگدنز  ياهزور  زا  لاس  هد  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  اریز  نک  ربص  مرتخد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 

(101  . ) تشادن هیناوطق  يابع  کی  زج  يزیچ 
زا يرادقم  ترضح  دنتفر ،  وا  لزنم  هب  بویاوبا  توعد  هب  رمع  رکبوبا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
زا هک  تسا  زور  دنچ  اریز  ناسرب ؛  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ار  نیا  دومرف :  بویاوبا  هب  هدراذـگ  ینان  صرق  رد  تشاد و  رب  ار  تشوگ 

(102  . ) تسا هدرکن  هدافتسا  ییاذغ  نینچ 
ود اب  هدـنکفا و  رـس  رب  رتش  مشپ  زا  ییابع  هک  یلاح  رد  داتفا  همطاف  هب  شمـشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور  دـیوگ :  يراصنا  رباج 
هک یلاح  رد  هدش و  رثءاتم  هرظنم  نیا  ندید  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داد .  یم  ریـش  زین  ار  دوخ  دنزرف  و  درک ،  یم  درآ  دوخ  تسد 

 . شچب ار  ایند  یخلت  ترخآ  ینیریش  زا  شیپ  مرتخد  دومرف :  دوب ،  يراج  شیاه  هنوگ  رب  کشا 
يرهاظ ياهتمعن  رب  منک و  یم  شیاتس  شیاهتمعن  ربارب  رد  ار  دنوادخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  درک :  ضرع  مالـسلااهیلع  همطاف 

(103  . ) مرازگ رکش  شا 

یبهذم ياه  شسرپ  هب  خساپ  - 8

 . دوب رادروخرب  ییالاب  ناوت  زا  نید  هغلبم  کی  ناونع  هب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح 
نآ درک .  هسیاقم  شراوگرزب  ردـپ  اب  ار  يو  دـیاب  اهدروخرب  قالخا و  رظن  زا  تسین و  هسیاقم  لباق  زگره  موصعم  ماما  اـب  زج  ملع  رظن  زا 

 . دوب هتفرگ  دای  شردپ  زا  دنتشاد ،  یتاماهبا  نید  هزوح  رد  هک  یناسک  صوصخ  هب  مدرم و  اب  دروخرب  شور  ترضح 
راچد زامن  دروم  رد  هک  مراد  یفیعض  ردام  نم  تفگ :  دش و  بایفرش  همطاف  ترضح  دزن  ینز  دومرف :  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

موس مود و  راب  يو  داد .  ار  وا  هلئسم  باوج  همطاف  ترضح  منک .  لا  ؤس  ار  وا  لکشم  امش  زا  ات  هداتسرف  امش  دزن  ارم  هدیدرگ و  یهابتشا 
زا نز  نآ  درک .  نایب  ار  وا  لا  ؤس  باوج  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مه  زاب  دش و  رارکت  راب  هد  ات  لمع  نیا  تفرگ و  خساپ  دیسرپ و  دمآ و 

 . منک یمن  لا  ؤس  رگید  مزادنا و  یمن  تمحز  هب  ار  امش  نیا  زا  شیب  تفگ :  دش و  هدنمرش  یپ  رد  یپ  ياهدمآ  تفر و  همه  نیا 
ات ار  ینیگنـس  راب  هک  دـنیامن  ریجا  يزور  ار  یـسک  رگا  داد  همادا  سپـس  سرپب  يراد  لا  ؤس  هچ  ره  اـیب و  مه  زاـب  دومرف  هرهاـط  هقیدـص 

شیارب نیگنـس  راب  نیا  یترجا  نینچ  لباقم  رد  ایآ  دنهدب  الط  رانید  رازه  دـص  يو  هب  دزم  رجا و  ناونعب  لباقم  رد  یلو  دربب  الاب  یعافترا 
 . هن داد :  خساپ  نز  نآ  دوب ؟  دهاوخ  راوشد 

نم هب  دشاب  هدش  رهاوج  ؤل و  ؤل  زا  رپ  هک  شرع  نیمز و  نیب  هلـصاف  زا  شیب  دـنوادخ  مهد  یم  خـساپ  هک  يا  هلئـسم  ره  دومرف :  ترـضح 
ادخ لوسر  مردپ  زا  درک .  دـهاوخن  داجیا  یتحاران  هنوگ  چـیه  نم  يارب  ینک  لا  ؤس  ردـق  ره  وت  هک  تسا  ملـسم  سپ  دـهد .  یم  شاداپ 

تعلخ نانآ  هب  ناش  شناد  نازیم  هب  دـندرگ  یم  روشحم  اـم  نایعیـش  ياـملع  هک  تماـیق  زور  دومرف :  یم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یکی هب  هک  ییاج  ات  دراد  تبـسانم  هدومن  ادخ  ناگدنب  داشرا  يارب  هک  یـشالت  نازیم  اب  اه  تعلخ  نازیم  دوش و  یم  هداد  ییاهبنارگ  ياه 

 . دنهد یم  هیده  رون  زا  رویز  رازه  نانآ  زا 
دوبن ماگنه  رد  هک  نانآ  يا  دـیدرک و  یتسرپرـس  ار  دـمحم  لآ  ماتیا  هک  یناسک  يا  دـهد :  یم  ادـن  راـگدرورپ  يوس  زا  يداـنم  هاـگ  نآ 

هک ینامیتی  ناـمه  دنیامـش ،  نادرگاـش  ناـمه  ناـنیا  دـیدرک ،  یم  تبقارم  تظفاـحم و  ار  ناـنآ  دنـشاب  راـهطا  همئا  هک  ماـتیا  نیا  ناردـپ 
نادرگاش هب  هک  یملع  رادـقم  هب  نانآ  سپ  دـیدرک ،  توارط  اب  باداش و  ار  ناـنآ  دوخ ،  مولع  اـب  دـیدومن و  ناـش  یناـبهگن  یتسرپرس و 

دندوب هداد  ایند  رد  اهنآ  هب  هک  یـسرد  رادـقم  هب  شیوخ  نادرگاـش  هب  ناـنآ  سپ  دـیهد ،  تعلخ  ناـنآ  هب  ادـخ  يوس  زا  دـیا ،  هداد  دوخ 
هک دوش  یم  رما  یلاعت  كرابت و  يادخ  يوس  زا  دنهد و  یم  تعلخ  دوخ  نادرگاش  هب  زین  نادرگاش  نیا  زا  یخرب  یتح  دـنهد  یم  تعلخ 
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 . دوش هداد  تعلخ  دنا  هداد  تعلخ  دوخ  نادرگاش  هب  هچ  نآ  ربارب  ود  ناملعم ،  هب 
شزرا اب  دباتب  نآ  رب  نویلیم  کی  دیـشروخ  هک  هچ  نآ  زا  یترخآ  ياه  تعلخ  نیا  زا  خن  کی  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  سپ 

(104  . ) تسا رت 

یقالخا ياهدهعت  هب  مازتلا  - 9

 ، دسر یم  لمع  هلحرم  هب  تبون  اما  دنیوگ ،  یم  نخس  بوخ  نآ ،  زا  يرادفرط  اه و  شزرا  زا  یخرب  نییبت  عقوم  رد  اه  ناسنا  زا  يرایسب 
نوچمه یقالخا  ناملعم  یگدـنز  رد  رادرک  راتفگ و  قباطت  ینعی  یـشزرا  لصا  نیا  اـما  سب .  هدوب و  فرح  شا  همه  هک  دوش  یم  مولعم 

 . دراد يا  هژیو  مهم و  رایسب  هاگیاج  مالسلااهیلع  همطاف 
لوسر دیامن ،  کمک  ار  وا  هناخ  ياهراک  رد  ات  دنک  هبه  همطاف  هب  ار  نز  ریسا  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دش  رارق  هک  یتقو  دنیوگ : 

 . دوش ارادم  وا  اب  ات  دومرف :  شرافس  داتسرف و  شرتخد  هناخ  ار  رحب  لحاس  يارسا  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
کی هناخ  ياهراک  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ :  ردپ  هب  دینـش ،  ردپ  زا  ار  شرافـس  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه 

همطاـف يزور  دـیوگ :  ناملـس  دوـب .  دـنب  ياـپ  نادـب  رخآ  اـت  هدرک و  نینچ  زین  لـمع  هـلحرم  رد  وا و  اـب  زور  کـی  دـشاب و  نـم  اـب  زور 
يوس زا  دوب ،  هدش  یمخز  ترضح  نآ  ياه  تسد  درک و  یم  درآ  وج  و  دوب ،  هدراذگ  ساتسد  شربارب  رد  و  دوب :  هتـسشن  مالـسلااهیلع 

 ! هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتـخد  يا  مدرک :  ضرع  دـیچیپ ،  یم  دوخ  هب  یگنـسرگ  زا  هناـخ  هشوـگ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رگید 
! ؟  ینک یمن  راذگاو  هضف  هب  ار  اهراک  یضعب  ارچ  تسا .  هدش  مخز  تیاهتسد 

 . تسا هدوب  وا  تبون  زورید  و  وا ،  هدـهع  هب  زور  کی  دـشاب و  نم  اـب  زور  کـی  هناـخ  ياـهراک  هک  هدرک  شرافـس  نم  هب  مردـپ  دومرف : 
؟  میامن مارآ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ای  منک و  درآ  ار  وج  ای  دیهد  هزاجا  مدرک . . .  ضرع  دیوگ :  ناملس 

هماقا يادـص  هک  نیا  ات  مدرک  درآ  ار  وج  زا  يرادـقم  نک .  درآ  ار  وج  وت  مرت ،  هتـسیاش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندرک  مارآ  هب  نم  دومرف : 
يارب ار  ارجام  زامن ،  زا  سپ  مدومن و  تکرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تعامج  زامن  رد  دیـسر ،  شوگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

 . مدرک لقن  یلع 
هیلع یلع  زا  ار  نایرج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگرب .  دجسم  هب  نادنخ  داش و  هک  تشذگن  یتدم  اما  تفر  هناخ  هب  نایرگ  ترضح 
هتفر باوخ  هب  شا  هنیس  يور  مه  نیـسح  هدیباوخ و  تشپ  هب  مدید  مدش  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  رب  دومرف :  باوج  رد  دیـسرپ ،  مالـسلا 

 . دخرچ یم  دنادرگب  ار  نآ  یسک  هک  نآ  نودب  مه  بایسآ و  تسا و 
ار دـمحم  لآ  دـمحم و  تمایق ،  زور  اـت  دـنا و  شدرگ  لاـح  رد  هک  تسا  یناگتـشرف  نیمز  يور  رد  یناد  یمن  رگم  دومرف :  ادـخ  لوسر 

(105  . ) دننک یم  تمدخ 
هب رتـشیب  یگدیـسر  رطاـخب  یهاـگ  تشاذـگ ،  رگا  دراذـگن و  ار  يرارق  نینچ  تسناوـت  یم  لوا  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسا  نشور 

ظاحل زا  هن  دوب و  هدرک  دای  دنگوس  هن  وا  هک  ارچ  دیامنب ،  کمک  تساوخرد  ای  دنکن و  لمع  دوخ  دهعت  هب  هژیو  تالاح  رد  ای  نادنزرف و 
دهع نیا  نیا  زگره  ترـضح  هک  مینیب  یم  اما  دوب ،  یقالخا  دهعت  کی  طقف  هلئـسم  نیا  اریز  هدوب ؛  يدـهعت  نینچ  تیاعر  هب  مزلم  یعرش 

 . دوب دنب  ياپ  نآ  هب  رخآ  ات  تسکشن و  ار 

تیلوئسم راب  ندش  مک  زا  یلاحشوخ  - 10

یگدـنز و همانرب  اـت  هدرک  تساوخرد  هدـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع و  يزور  دـنا  هدروآ 
 . دیامرفب نیعم  کی  ره  يارب  ار  هناخ  رد  تامدخ 
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یلع هب  دوب  هناـخ  زا  نوریب  هب  طوـبرم  هچ  نآ  تشاـمگ و  هناـخ  نورد  رد  تمدـخ  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
الا رورسسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  تفگ :  دوب ،  هتشگ  لاحشوخ  رایـسب  هدش  باسح  حیحـص و  میـسقت  نیا  زا  هک  همطاف  درک .  راذگاو 
ادخ لوسر  منیب  یم  هک  نیا  زا  مدنـسرخ  ردقچ  دـناد ،  یم  ادـخ  طقف  لاجرلا ؛  باقر  لمحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یئافکاب  هللا 

(106  . ) تشاد فاعم  دیآ  یم  رب  نادرم  هدهع  زا  طقف  هک  ییاهراک  زا  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک ییاهراک  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  ای  دـنزن و  يراک  چـیه  هب  تسد  لزنم  رد  یلع  رگید  هک  دوبن  اـنعم  نادـب  میـسقت  نیا  دـنامن  هتفگ  اـن 
رد مالـسلا  هیلع  یلع  مه  تایاور ،  زا  یخرب  ساسا  رب  هکلب  دنکن ،  کمک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تسا  یگدـنز  شاعم و  نیمءات  هب  طوبرم 

هیلع یلع  کمک  هب  شاعم  نیمءات  يارب  همطاف  یهاـگ  دز و  یم  وراـج  ار  هناـخ  یهاـگ  تفاتـش و  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  کـمک  هب  هناـخ 
 . درک یم  هیهت  ینان  نآ  زا  تفرگ و  یم  وج  يردق  مدرم ،  يارب  مشپ  ندیسیر  لباقم  رد  تفاتش و  یم  مالسلا 

تنم یب  تمدخ  - 11

همداخ هک  رخآ  ياه  لاس  رد  زج   ) لاسدرخ دـنزرف  راهچ  نتـشاد  اب  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یلاس  لوط  رد 
بآ هاچ  زا  دوخ  يراد  هچب  رب  هوالع  مالـسلااهیلع  همطاف  داد .  یم  ماجنا  شدوخ  ار  هناخ  ياهراک  مامت  دش ) نیعم  ترـضح  نآ  يارب  يا 
راک زا  ای  تشاذـگن و  تنم  رهوش  رب  ییاهراک  نینچ  رطاخ  هب  زگره  و  هدرکن ،  یگتـسخ  راهظا  اـما  درک ،  یم  بایـسآ  وج  دیـشک و  یم 

 . دومنن یلاخ  هناش  تیلوئسم  راب  ریز  زا  درکن و  فاکنتسا  هناخ  رد  ندرک 
ینب زا  يدرم  هب  شا  یقالخا  يایاجس  لیاضف و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک  تسا  يربمایپ  ادخ و  هبوبحم  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف 
یلـص ربمایپ  دزن  رد  قلخ  نیرتزیزع  نیرتبوبحم و  وا  میوگب ،  وت  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  مدوخ و  زا  ار  یبلطم  یلیام  ایآ  دومرف :  دعس 

هک نآ  ات  درک ،  درآ  ساتسد  اب  ردق  نآ  تشاذگ و  رثا  شا  هنیس  رد  هک  نآ  ات  دیـشک  هاچ  زا  بآ  کشم  اب  ردقنآ  وا  دوب .  هلآ  هیلع و  هللا 
گید ریز  رد  شتآ  ردق  نآ  و  دش ،  دولآ  رابغ  شنهاریپ  هک  نآ  ات  درک ،  تفاظن  ار  هناخ  ردق  نآ  و  دش ،  تخس  تفـس و  شتـسد  ود  ره 

مالـسلااهیلع همطاف  هب  يزور  دروآ .  یم  دراو  ناوارف  بیـسآ  يو  هب  راوشد  ياهراک  نیا  دـیدرگ و  گـنر  هایـس  شـسابل  هک  درک  نشور 
دهد ماجنا  ار  تامدخ  نیا  ات  دیامن  نیعم  تیارب  يرازگتمدخ  هک  یهاوخب  ترضح  نآ  زا  هتفر و  تردپ  دزن  تسا  بوخ  هچ  متفگ : 

شتجاح نتفگ  زا  اذل  دـندوب ،  هتـسشن  ترـضح  نآ  دزن  رد  یهورگ  یلو  تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  مالـسلااهیلع  همطاف 
(107  . ) تشگرب درک و  يراددوخ 

فافع ایح و  يوگلا  همطاف 

فافع ایح و  يوگلا  همطاف 

اه نآ  زا  کی  ره  تیقفوم  اما  میا ،  هدرک  دروخرب  تیرـشب  ناهج  یتح  ای  مالـسا و  ناهج  رد  نانز  زا  يرایـسب  هچخیرات  مان و  هب  نونک  ات 
یقالخا و تالامک  تافـص و  مامت  عماج  مادک  چیه  مینک  یم  هدـهاشم  رگیدـکی ،  اب  هسیاقم  رد  هدوب و  دودـحم  رایـسب  تهج و  کی  رد 
یناسنا و تافص  مامت  عماج  ییاهنت  هب  دوخ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تخد  اما  دنا .  هدوبن  یملع 
هدوب و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يامن  مامت  هنییآ  شنیرهاط ،  دالوا  راوگرزب و  ردـپ  تداهـش  هب  هک  ارچ  تسا ،  یقالخا  تالامک 

 . تسا هدوب  شیایصوا  رب  تجح  وا و  نت  هراپ 
دهاوخ یپ  رد  ار  یبایماک  تداعس و  نآ ،  ندرک  هدایپ  قیبطت و  هک  تسا  ناگمه  يارب  سرد  نیرتگرزب  مالسلااهیلع  همطاف  شور  هریس و 

 . تشاد
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تلـصخ اهدص  ینمادکاپ و  تفع و  ایح  بجح و  راثیا ،  صالخا و  يراوگرزب ،  قالخا و  ییاسراپ ،  دهز ،  همـسجم  مالـسلااهیلع  همطاف 
 : میزادرپ یم  تلیضف  تمارک و  يوناب  نیا  تفع  ایح و  زا  ییاه  هناشن  هب  هاتوک  گنرد  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  یناسنا  بوخ 

ایح بجح و  ندعم  مالسلااهیلع  همطاف 

تیمها رما  نیا  هب  هدوب و  ایح  بجح و  اب  ردقچ  يو  هک  دنهاوگ  اه  نآ  تسا و  اه  هناشن  نیا  زا  رپ  مالسلااهیلع  همطاف  زیمآراختفا  یگدنز 
 . تسا هداد  یم 

هب هدیچیپ  ندب  دوبن  رضاح  دوخ  گرم  زا  سپ  یتح  هکلب  درک ،  یم  يرادساپ  ایح  میرح  زا  يویند  لئاسم  رد  طقف  هن  مالـسلااهیلع  همطاف 
دوش يربک  رـشحم  تمایق و  هنحـص  دراو  هنهرب  ندب  اب  اهناسنا  رگید  دننامه  ترخآ  رد  ای  دریگ و  رارق  مرحمان  ناگدید  لباقم  رد  شنفک 

 . دوبن اراوگ  شیارب  گرم  هدماین و  نوریب  هرهلد  بارطضا و  زا  دشن  نیمضت  شیارب  رما  ود  نیا  ات  و 

ءامسا زا  تساوخرد  مالسلااهیلع و  همطاف  يوگتفگ 

اب هداد و  رارق  يا  هتخت  يور  ار  وا  نفک ،  لسغ و  زا  سپ  تفر ،  یم  اـیند  زا  ینز  اـی  درم  هک  یماـگنه  دوب ،  مسر  نینچ  مالـسا  ردـص  رد 
 . دندرک یم  عییشت  نفد  لحم  ات  ار  وا  تیم  يور  هچراپ  ندیشک 

 ، ددرگ لمح  هنوگ  نیا  شگرم  زا  سپ  هک  دوبن ،  رضاح  هجو  چیه  هب  دوب ،  هدننز  تشز و  رایسب  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  هک  هرظنم  نیا 
 . دوب ادیپ  الماک  اما  دوب ،  هدیشوپ  هچ  رگا  نز  لکیه  هک  ارچ 

مراد یم  تشز  نم  ءامـسا ؛ يا  دومرف :  هدرک و  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  تشاد ،  ءامـسا  اـب  هک  ییوـگتفگ  اـب  شرمع  رخاوا  رد  تهج  نیدـب 
ملیام مدید و  يزیچ  هشبح  رد  نم  تفگ :  ءامـسا  دنـشک ؛ یم  نز  يور  هب  يا  هچراپ  طقف  هک  دـنهد  یم  ماجنا  نانز  هزانج  اب  هک  ار  هچنآ 
دیشک شیورب  يا  هچراپ  هدومن و  مخ  ار  اهنآ  هدیبلط و  ار  امرخ  تخرد  هزات  رت و  بوچ  دنچ  هاگ  نآ  مهد .  ناشن  امـش  يارب  ار  نآ  هیبش 

 . دوـش یمن  هتخانـش  درم  زا  نز  هـک  ارچ  ( 108  . ) تسا ابیز  بوخ و  ردـقچ  دومرف :  دـش و  داش  رایـسب  راـک  نیا  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  . 
(109)

(110  . ) تقو نامه  رگم  دشن  نادنخ  شا  هرهچ  دش  رهاظ  شنابل  رب  هدنخ  شعن ،  نیا  ندید  اب  مالسلااهیلع  همطاف  دیوگ :  ءامسا 
 ، نک ناـهنپ  روتـسم و  ارم  دومرف :  سپـس  دـننک ،  تسرد  وا  يارب  ار  نآ  هیبش  هک  دنتـساوخ  ءامـسا  زا  راـک  نیا  نیـسحت  اـب  تیاـهن  رد  و 

(111  . ) دنک روتسم  منهج  شتآ  زا  ار  وت  دنوادخ 

همطاف يایح  زا  رگید  يا  هنومن 

همطاف هک  ارچ  دوب ،  تمایق  زور  رد  اهناسنا  ندش  هتخیگنارب  هوحن  اه  نآ  هلمج  زا  دنتشاد و  ردپ  زا  يدایز  ياهـشسرپ  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . تشاد لد  رد  یمیظع  لوه  تمایق  زور  زا  مالسلااهیلع 

؟  دنا هنهرب  تمایق  زور  ایند  لها  ایآ  مدیسرپ :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  يزور  دیوگ : 
 . مرتخد يا  يرآ  دومرف : 

؟  ما هنهرب  مه  نم  ایآ  متفگ : 
 . درادن هجوت  یسک  هب  یسک  اج  نآ  یلو  مه  امش  يرآ  دومرف : 

نوریب ردپ  رضحم  زا  زونه  لاعتم .  يادخ  لباقم  رد  زور  نآ  تسا ،  یگدنمرـش  ياج  ردقچ  لجوزع ؛  هللا  نم  ذئموی  هاتءاوس ،  او  متفگ : 
زا تمرـش  ایح و  تهج  هب  وگب  و  ناسرب ،  مالـس  همطاف  هب  دـمحم  يا  دـیوگ :  یم  نم  هب  هدـمآ  لیئربج  نونکا ،  دومرف :  هک  مدوب ،  هتفرن 
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(112  . ) دناشوپب رون  زا  سابل  ود  هب  تمایق  زور  رد  ار  وا  هک  دومرف :  هدعو  راگدرورپ  ادخ 

باجح فافع و  رهظم  مالسلااهیلع  همطاف 

همطاـف هک  نیا  هـب  هجوـت  اـب  اریز  تـسا ؛  ناملـسم  ناـنز  شـشوپ  تـفع و  رهظم  نیرتـهب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هـک  تـسا  نـیا  مود  هلئـسم 
یم ار  نانز  رگید  توعد  يو  هک  تسا  هاوگ  خیرات  نوچ  دشاب ؛ هدرک  هطبار  عطق  هناخ  زا  جراخ  اب  الماک  هک  دوبن  ییوناب  نآ  مالسلااهیلع 

 ، هتفر یم  نوریب  دنتـشادن  روـضح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  ییاـهزور  رد  هژیو  هب  هرمزور  لـئاسو  هیهت  تهج  نینچ  مه  هتفریذـپ ، 
یلص ربمایپ  ياهمخز  ياوادم  هب  نانز  رگید  هارمه  هب  دحا ،  گنج  رد  هدرک ،  یم  دمآ  تفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هب  بترم 

یم دحا  هب  هتسویپ  هزمح  تداهش  زا  سپ  هدوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  عادولا  ۀجح  هکم و  حتف  رد  و  هتخادرپ ،  هلآ  هیلع و  هللا 
هلئسم رب  مه  زاب  لاح  نیا  اب  اما  هتفریذپ ،  یم  روضح  هب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  زا  یخرب  هاگ  و  هتفر ، 

 . تسا هدرک  یم  هیکت  تخس  نز  باجح  فافع و 
یم همطاف  دنکن ،  نارگید  ياهـسوه  لایما و  يادـف  ار  دوخ  و  دربب ،  یپ  شا  یناسنا  تمارک  هب  نز  هک  دوب  نآ  یپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . دراد هگن  كاپ  ینید  ياهشزرا  دض  عورشمان و  طباور  قالخا و  داسف  هنوگ  ره  زا  ار  شیدنادازآ  ره  ناملسم و  نز  ناماد  هک  تساوخ 

دیهد ربخ  نم  هب  دومرف  میدوب ،  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  يزور  ام  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 
؟  تسا رتهب  نانز  يارب  زیچ  هچ 

 . دندش هدنکارپ  هتساوخرب  دنیوگب و  ار  ترضح  باوج  تسناوتن  مادکچیه 
یمن ار  ادـخ  لوسر  باوج  اـم  زا  کـیچیه  هک  متفگ  نمـض  رد  مدرک و  لـقن  وا  يارب  ار  لا  ؤـس  مدـمآ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  دزن  هب  نم 
يدرم چیه  هک  تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  دومرف :  سپـس  مناد  یم  ار  لا  ؤس  باوج  نم  دومرف  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  میتسناد ، 

 . دنیبن ار  يدرم  چیه  مه  وا  دنیبن و  ار  وا 
وا دنیبن و  ار  وا  يدرم  چیه  هک  تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  هللا  لوسر  ای  متفگ  متـشگرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هب  نم 

 . دنیبن ار  يدرم  چیه  مه 
! ؟  يدروآ اجک  زا  ار  باوج  نیا  سپ  دیتفگن ،  يزیچ  دیدوب و  رضاح  اج  نیا  البق  هک  امش  دومرف :  بجعت  اب  ترضح 

 . همطاف زا  متفگ 
(113  . ) تسا نم  نت  هراپ  همطاف  هک  یتسارب  دومرف :  همطاف ،  شرتخد  زا  بجعت  نمض  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یخرب الثم  دسر ،  یمن  رظنب  حیحـص  نادـنچ  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دـنا  هدرک  ینعم  يا  هنوگ  هب  کی  ره  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـنامن  هتفگ  ان 
 . دنکن یهاگن  نینچ  نز  هب  نینچمه  و  دنکن .  درم  هب  دولآ  توهش  هاگن  نز  هک  تسا  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  دارم  هک  دندقتعم 

 . دنکن یهاگن  نینچ  هک  تسا  نآ  رتهب  هک  نیا  هن  تسا  مارح  درم  نز و  يارب  ندرک  هاگن  هنوگ  نیا  تفگ :  دیاب  خساپ  رد 
حیحـص مه  ینعم  نیا  هک  دورن ،  نوریب  هناخ  زا  زگره  نز  هک  تسا  نیا  همطاف  دوصقم  ایآ  مینک ،  ینعم  روج  هچ  ار  ثیدح  نایب  نیا  اب  و 

دوخ دش  ضرع  اریز  تسا .  فلاخم  همطاف  دوخ  هریـس  یـشم و  یطخ  اب  هکلب  تسین ،  یلمع  درادـن و  ناکما  رما  نیا  اهنت  هن  اریز  تسین ، 
 . هتشاد دمآ  تفر و  مالسلااهیلع  همطاف 

؟  تسیچ هلمج  نیا  زا  ترضح  روظنم  سپ 
تروص رد  دهاکب و  دوخ  يرورض  ریغ  روضح  زا  دناوت  یم  ات  نز  هک  هدوب  نیا  رب  شا  هیکت  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  دسر  یم  رظنب 

 . دنک زیهرپ  یقالخا  ریغ  ياهدونش  تفگ و  عورشمان و  ياهطالتخا  زا  روضح ، 

مالسلااهیلع همطاف  زا  رگید  یسرد 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1126 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلااهیلع همطاف  زا  رگید  یسرد 

نآ رد  هک  ربمایپ  درک ،  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تساوخ ،  دورو  هزاجا  همطاف  زا  انیبان  يدرف  يزور  هک  دنا  هدروآ 
؟  دنیب یمن  ار  وت  وا  هک  یلاح  رد  يدرک  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  ارچ  مرتخد  دندیسرپ :  دندوب  رضاح  اج 

ربمایپ دنک .  یم  مامـشتسا  ار  وب  انیبان  درم  نیا  هک  نیا  رب  هوالع  منیب ،  یم  ار  وا  هک  نم  اما  دنیب  یمن  ارم  وا  هک  تسا  تسرد  درک :  ضرع 
(114  . ) یتسه نم  نت  هراپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تمایق زور  رد  همطاف  يامیس 

تمایق زور  رد  همطاف  يامیس 

زاین یـسررب  قیقحت و  هب  نادنچ  هک  تسا  نشور  كانبات و  ردق  نآ  مالـسا  خـیرات  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  یتوکلم  سدـقم و  هرهچ 
هب ساسا  نیا  رب  مینک .  وگتفگ  شترـضح  لیاضف  هراـبرد  یکدـنا  تسا  هتـسیاش  راوگرزب  نآ  ( 115  ) تداهـش مایا  هب  هجوت  اب  اما  درادـن ؛

 . میوش انشآ  تمایق  رد  ترضح  نآ  هاگیاج  ماقم و  اب  ات  میور  یم  ناموصعم  ینارون  تایاور  غارس 

ندش هتخیگنارب  تیفیک 

هدیشیدنا و یم  نادب  هراومه  ناموصعم  هک  ینامز  تسا ،  رشب  هدنیآ  كانتشحو  تخـس و  رایـسب  تاظحل  زا  زیخاتـسر  ندش و  هتخیگنارب 
 . دندش یم  شوهیب  نآ  فوخ  زا  هاگ 

هب ندش  هضرع  تمایق ،  رد  اه  ناسنا  ندوب  نایرع  ندش ،  هدنز  رکف  دیـشیدنا ،  یم  نامز  نیدـب  رتشیب  دوب و  نینچ  زین  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . درب یم  ورف  هودنا  رد  ار  وا  یهلا و . . .  لدع  رضحم 

 . تفای كانهودنا  ار  وا  دش و  دراو  همطاف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يزور  دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤم  ریما 
؟  ینیگهودنا ارچ  مرتخد !  دومرف : 

 . دهد یم  مجنر  زور  نآ  رد  مدرم  ندش  روشحم  هنهرب  تمایق و  دای  ناج  ردپ  داد :  خساپ  مالسلااهیلع  همطاف 
رب هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  دروآ  ربخ  میارب  دـنوادخ  يوس  زا  لیئربج  اما  تسا ،  یگرزب  زور  زور ،  نآ  مرتخد !  يرآ  دومرف :  ربماـیپ 

رازه داتفه  هارمه  ار  لیئربج  دـنوادخ  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبءا  نب  یلع  ترـسمه  هاـگنآ  میهاربا و  سپـس  موش ،  یم  هتخیگنا 
یم تیارب  یتشهب  ياه  سابل  لیفارسا  هاگنآ  دزاس .  یم  رارق  رب  تهاگمارآ  زارف  رب  رون  زا  دبنگ  تفه  يو  دتسرف .  یم  وت  يوس  هب  هتشرف 

 . یشوپ یم  ار  اه  نآ  وت  دروآ و 
راوس بکرم  نآ  رب  وت  الط .  زا  شزاهج  ناشخرد و  دیراورم  زا  شراهم  هک  دروآ  یم  تیارب  رون  زا  یبکرم  لیئاقوز  مان  هب  يرگید  هتشرف 

 . دنک یم  تیاده  ار  نآ  لیئاقوز  يوش و  یم 
هک یلاح  رد  نیعلا  روح  رازه  داتفه  یتفر ،  هک  یکدنا  دنراپـس .  یم  هار  وت  شیپاشیپ  حیبست  ياهمچرپ  اب  هتـشرف  رازه  داتفه  لاح  نیا  رد 
هک تسا  رون  زا  یلقنم  نایروح  زا  کی  ره  تسد  هب  دنباتـش ،  یم  تلابقتـسا  هب  دنهد ،  یم  تراشب  رگیدـکی  هب  ار  ترادـید  دـننامداش و 
زا هزادـنا  ناـمه  هب  هـک  یماـگنه  دـننک  یم  تـکرح  تـهارمه  هـتفرگ  رارق  تتـسار  فرط  رد  اـه  نآ  دزیخ . . .  یم  رب  نآ  زا  دوـع  يوـب 

تمـس اه  نآ  دیوگ ،  یم  مالـس  وت  رب  دیآ و  یم  تلابقتـسا  هب  نیعلا  روح  رازه  داتفه  هارمه  نارمع  رتخد  میرم  يدـش ،  رود  تهاگمارآ 
هارمه دروآ ،  نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  هک  ینز  نیلوا  هجیدـخ ،  تردام  هاـگ  نآ  دـننک .  یم  تکرح  تهارمه  دـنریگ و  یم  رارق  پچ 

رازه داتفه  اب  اوح  يدش ،  کیدزن  اهناسنا  عمج  هب  یتقو  دنیآ ،  یم  تلابقتسا  هب  دنراد ،  تسد  رد  ریبکت  ياهمچرپ  هک  هتشرف  رازه  داتفه 
 . دوش یم  راپسهر  وت  اب  و  دیآ ،  یم  تدزن  محازم  رتخد  هیسآ  هارمه  هب  نیعلا  روح 
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مدرم نایم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  روضح 

مدرم مامت  هک  يا  هنوگ  هب  راـگدرورپ  شرع  ریز  زا  یـسک  یـسر ،  یم  تماـیق  رد  رـضاح  تیعمج  طـسو  هب  هک  یماـگنه  ناـج ،  همطاـف 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تخد  همطاف ،  هقیدص  ات  دینکفا  ات  نییاپ  ار  اهرظن  دیناشوپ و  ورف  ار  اهمـشچ  دنز :  یم  دایرف  دنونـشب ،  ار  شیادص 

 . دننک روبع  شناهارمه  هلآ و 
(116  . ) دننک یمن  هاگن  وت  هب  مالسلا و . . .  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نمحرلا و  لیلخ  میهاربا  زج  سک  چیه  ماگنه  نآ  رد  سپ 

 : دنک یم  فیصوت  نینچ  ار  روضح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  زین  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 
ناشخرد دیراورم  زا  بکرم  نآ  راهم  دوش ،  یم  رشحم  هصرع  دراو  تشهب  ياهبکرم  زا  یبکرم  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  تمایق  زور 

نآ نوریب  هک  دراد  رارق  رون  زا  يدبنگ  نآ  رب  تسا و  خرس  توقای  زا  شنامشچ  یتشهب و  کشم  زا  شا  هلابند  زبس ،  درمز  زا  شیاپ  راهچ 
رب تسا ،  ییادـخ  تمحر  وترپ  نآ  جراخ  یهلا و  وفع  راونا  دـبنگ ،  نآ  لخاد  ياضف  تسا ،  ناـیامن  شنوریب  زا  نآ  نورد  شنورد و  زا 

 . دناشفا یم  رون  ناشخرد ،  ناگراتس  دننامه  هک  دراد  توقای  رد و  زا  هیاپ  داتفه  هک  دوش ،  یم  هدید  رون  زا  یجات  شزارف 
 . دروخ یم  مشچ  هب  هتشرف  رازه  داتفه  بکرم  نآ  پچ  تسار و  تمس  ود  زا  کی  ره  رد 

همطاف نیا  دینکفا ،  نییاپ  ار  اهرظن  دریگ و  شیوخ  يوسارف  دوخ  هاگن  دنک :  یم  ادن  دنلب  يادـص  اب  دراد و  تسد  رد  ار  نآ  راهم  لیئربج 
 . دنک یم  روبع  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  مالسلااهیلع 

رد و  دنک ،  یم  روبع  مالسلااهیلع  همطاف  ات  دنریگ  یم  ورف  هدید  بدا  زا  یگمه  ادهـش  نیقیدص و  ایبنا و  ناربمایپ و  یتح  ماگنه ،  نیا  رد 
(117  . ) دریگ یم  رارق  راگدرورپ  شرع  لباقم 

مالسلااهیلع همطاف  يارب  رون  زا  يربنم 

 : میناوخ یم  نینچ  تمایق ،  هصرع  رد  يو  روضح  یگنوگچ  هرابرد  شا  یمارگ  رتخد  اب  يوگتفگ  همادا  رد 
 ، دـنا هتفرگ  رارق  ناگتـشرف  زا  ییاهتفـص  رگید  هلپ  ات  يا  هلپ  ره  نیب  دراد و  هلپ  تفه  هک  دـنزاس ،  یم  رارق  رب  تیارب  رون  زا  يربنم  سپس 

رارق ربنم  يالاب  رب  هاگ  نآ  دنـشک ،  یم  فص  نیعلا  روح  ربنم ،  تسار  پچ و  فرط  رد  نینچمه  تسا .  رون  ياـهمچرپ  ناشتـسد  رد  هک 
(118  . . . . ) هاوخب ادخ  زا  يراد  تسود  هچ  نآ  همطاف !  يا  دیوگ :  یم  دیآ و  یم  لیئربج  يریگ ،  یم 

یهلا لدع  هاگداد  رد  تیاکش 

زا يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تسا .  نارگمتس  زا  تیاکش  قلخ  ربارب  زا  روبع  زا  سپ  تمایق ،  زور  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  نیلوا 
 : دنک یم  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یهلا و دراد :  یم  راـهظا  هتخادـنا  ریز  هب  بکرم  زا  ار  دوخ  دریگ  یم  رارق  راـگدرورپ  شرع  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه 
(119  . ) نک مکح  مدنزرف  لتاق  نم و  نیب  ایادخ  نک ،  يرواد  هتشاد  اور  متس  نم  رب  هدرزآ و  ارم  هک  یسک  نم و  نایم  يدیس ، 

 ، دراو دراد  تسد  رد  نینوخ  ياه  نهاریپ  هک  یلاح  رد  همطاـف  مرتخد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رگید  یتیاور  ساـسا  رب 
يا يدـلو ؛  لتاق  نیب  ینیب و  مکحءا  رابج  ای  لدـع  ای  دـیوگ :  یم  دریگ و  یم  تسد  رد  ار  شرع  ياـه  هیاـپ  زا  يا  هیاـپ  دوش  یم  رـشحم 

مرتخد تیاکش  هب  دنگوس  هبعک  يادخ  هب  هبعکلا ؛  بر  یتنبال و  مکحیف  لاق  نک .  يرواد  مدنزرف  لتاق  نم و  نیب  بلاغ ،  لداع و  يادخ 
(120  . ) ددرگ یم  رداص  یهلا  مکح  دوش و  یم  یگدیسر 

نیسح نسح و  رادید 
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نیسح نسح و  رادید 

ماما هظحل  نیا  رد  نایامنب .  نم  هب  ار  نیـسح  نسح و  ایادخ  تسا :  نینچ  دـنوادخ  زا  تمایق  زور  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هتـساوخ  نیمود 
 . دـنک یم  ناروف  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـیرب  ياهگر  زا  هک  یلاح  رد  دـنور  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  يوس  هب  نیـسح  ماـما  نسح و 

(121)
منادـب ات  موش  یمن  دراو  زگره  دـیوگ :  یم  وش ،  تشهب  دراو  دوش  یم  هتفگ  هک  یماگنه  دـیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

 ! دنا هدرک  هچ  منادنزرف  اب  نم  زا  سپ 
هداتسیا و هک  درگن  یم  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  شنادنزرف  درگن و  یم  تمـس  نادب  سپ  نک .  هاگن  تمایق  طسو  هب  دوش :  یم  هتفگ  يو  هب 

 . دهد یم  رس  دایرف  هلان و  ربمایپ  تخد  درادن ،  ندب  رد  رس 
(122  . ) دنروآ یم  رب  دایرف  هلان و  هرظنم )  نیا  ندید  اب   ) زین ناگتشرف 

همطاـف دـیآ ،  یم  دراد  تسد  رد  ار  شـسدقم  رـس  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسسح  دـیامرف :  یم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما 
لسرم و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  برقم و  هتـشرف  چیه  هظحل  نیا  رد  دـهد ،  یم  رـس  زوسناج  يا  هلان  هرظنم  نیا  ندـید  اب  مالـسلااهیلع 

(123  . ) دیرگ یم  وا  لاح  هب  هک  نآ  رگم  تسین  ینم  ؤم  هدنب 
یمن هار  نآ  رد  یگدوسآ  چیه  هتـشگ و  هایـس  ات  هدش  هدیمد  نآ  رد  لاس  رازه  هک  بهبه  مان  هب  هدـمآ  مشخ  هب  دـنوادخ  تیعقوم  نیا  رد 
شتآ نک . . .  عمج  ریگ و  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ناگدنشک  دهد  یم  روتسد  دور ،  یمن  نوریب  اج  نآ  زا  یهودنا  چیه  دبای و 

(124  . ) دنیچ یم  رب  ار  اه  نآ  همه  هدرک ،  لمع  راگدرورپ  نامرف  هب 

تیبلها ناتسود  يارب  تعافش 

رارق قح  لوبق  دروم  هک  تسا  تیب  لها  ناوریپ  Ơو  اتسود زا  تعافش  راگدرورپ  زا  تمایق  زور  رد  مالسلااهیلع  همطاف  تساوخرد  نیموس 
 . دهد یم  رارق  تعافش  دروم  ار  شناوریپ  ناتسود و  دریگ و  یم 

يا دسر ،  یم  ادن  درگن ،  یم  شرس  تشپ  هب  دسر ،  یم  تشهب  رد  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
؟  یتسه هچ  نارگن  يورب ،  تشهب  هب  ما  هداد  روتسد  کنیا  بیبح !  رتخد 

یم ادن  دوش .  مولعم  متلزنم  ماقم و  متعافش  شریذپ  اب  يزور  نینچ  رد  مراد  تسود  راگدرورپ ؛ يا  دهد :  یم  باوج  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . نک تشهب  لـخاد  تسا  هتفهن  تنادـنزرف  زا  یکی  اـی  وت  یتسود  شبلق  رد  هک  رهو  رگنب  مدرم  نیا  رد  درگرب و  مبیبح  رتـخد  يا  دـسر : 

(125)
یکی هب  سپ  تسا .  هدش  هتـشون  رفاک  ای  نم  ؤم  يدرف ،  ره  یناشیپ  رب  تمایق  زور  رد  دیامرف :  یم  رگید  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ود ناـیم  مالـسلااهیلع  همطاـف  ماـگنه  نآ  رد  دوـش ،  هدرب  منهج  هب  دوـش  یم  هداد  روتـسد  تسا  داـیز  شناـهانگ  هک  تیب  لـها  ناـبحم  زا 
همطاـف ارم  وـت  يدیـس ؛  یهلا و  دراد :  یم  هضرع  ادـخ  هب  سپ  تـیب ،  لـها  راد  تـسود  تـسا  هدـش  هتـشون  هـک  دـناوخ  یم  ار  شمـشچ 

 . تسا قح  وت  هدعو  یتخاس و  رود  شتآ  زا  نم  هلیسو  هب  ار  منادنزرف  ناتسود و  يدیمان و  مالسلااهیلع 
تنادـنزرف و ناتـسود  تناوریپ و  ناتـسود و  وت  هلیـسو  هب  و  مدـیمان ،  همطاف  ار  وت  نم  یتفگ ؛  تسار  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـسر ؛ یم  ادـن 

 . مدینادرگ رود  شتآ  زا  ار  ناشناوریپ 
تعافـش شا  هرابرد  هک  دوب  تهج  نیدب  دنرب ،  یم  خزود  هب  ار  ما  هدنب  ینیب  یم  هک  نیا  منک .  یمن  فلخت  زگره  تسا و  قح  نم  هدعو 

 . دنبای یهاگآ  تماقم  تلزنم و  زا  مدرم  همه  نالوسر و  ناربمایپ ،  ناگتشرف ،  ات  مدیذپب  ار  تتعافش  ینک و 
(126) ربب تشهب  هب  ریگب و  هدش  هتشون  نم  ؤم  شا  یناشیپ  رب  هک  ار  هک  ره  تسد  رگنب  لاح 
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نارگید زا  مالسلااهیلع  همطاف  ناتسود  تعافش 

ماقم زین  ترـضح  نآ  ناتـسود  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نانچ  تماـیق  زور  رد  همطاـف  ترـضح  ماـقم  تمظع و 
 . دهد یم  تعافش 

نایم زا  ار  ناتـسود  نایعیـش و  زور  نآ  رد  دوخ  تعافـش  اب  اج  اهیلع  همطاف  دنگوس ،  ادخ  هب  رباج ؛ دومرف :  رباج  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رد هب  يو  هارمه  مالسلااهیلع  همطاف  نایعیـش  هک  یماگنه  دنک .  یم  ادج  دب  زا  ار  بوخ  هناد  رتوبک  هک  نانچ  دزاس ؛ یم  ادج  رـشحم  لها 
هک نونکا  نم  ناتـسود  دسر :  یم  ادن  دننک ،  نینچ  هک  یتقو  دنرگنب .  رـس  تشپ  هب  هک  دنکفا  یم  ناشلد  رد  دنوادخ  دنـسر ،  یم  تشهب 

؟  دیتسه هچ  نارگن  متفریذپ ،  امش  قح  رد  ار  مالسلااهیلع  همطاف  تعافش 
 . دوش راکشآ  نارگید  يارب  ام  تلزنم  ماقم و  يزور  نینچ  رد  میراد  تسود  زین  ام  اراگدرورپ ؛ دنراد :  یم  هضرع  نانآ 

تبحم رطاخ  هب  هک  ره  زین  تشاد و  تسود  ار  امـش  مالـسلااهیلع  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  ار  هک  ره  دـیدرگرب و  مناتـسود  دـسر :  یم  ادـن 
(127  . ) دینک تشهب  دراو  دوخ  هارمه  هدینادرگ  رود  امش  زا  ار  یتبیغ  ای  هداد و  بآ  ای  سابل ،  اذغ ،  امش  هب  مالسلااهیلع  همطاف 

تشهب يوس  هب 

لالج و اب  ادخ ،  نامرف  هب  یهلا  لدع  هاگداد  رد  شتیاکش  هب  یگدیـسر  شنادنزرف و  ناتـسود و  زا  تعافـش  زا  سپ  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . دوش یم  تشهب  دراو  یصاخ  هوکش 

اب هک  ار  دـنوادخ  ییادـها  ياه  سابل  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  مرتخد  تمایق  زور  دـیامرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ياه سابل  زا  یـسابل  هاگنآ  دننک .  یم  بجعت  تمارک  نیا  هدـهاشم  زا  مدرم  همه  دوش و  یم  روشحم  هدیـشوپ ،  هدـش  هتخیمآ  تایح  بآ 

نکمم و لکـش  نیرتهب  هب  ار  ربمایپ  رتخد  تسا :  هدـش  هتـشون  زبس  طخ  اب  وا  يارب  یتشهب  هلح  رازه  رب  دوش .  یم  هدـناشوپ  يو  رب  تشهب 
 . دیزاس تشهب  دراو  هرهب  نیرتشیب  تمارک و  نیرت  مامت  تبیه و  نیرت  لماک 

هب هتفرگ ،  رارق  زینک  رازه  داتفه  شنوماریپ  هک  یلاـح  رد  هوکـش ،  تمظع و  لاـمک  رد  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  سپ 
(128  . ) دنرب یم  تشهب 

یتشهب نایروح  لابقتسا 

هتفرن یسک  تاقالم  هب  نونک  ات  هک  هیروح ،  رازه  هدزاود  یسر ،  یم  تشهب  رد  هب  هک  یماگنه  دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ادخ  لوسر 
خرـس و توقای  درز و  يالط  زا  ناشیاهزاهج  هک  رون  زا  ینارتش  رب  دـنراد و  تسد  هب  ینارون  ياه  لعـشم  هک  یلاح  رد  تفر  دـنهاوخن  و 

 . دنباتش یم  تلابقتسا  هب  دنراوس ،  تسا  ناشخرد  دیراورم  ؤل و  ؤل  زا  ناشیاهراهم 
هک ( 129  ، ) رهوگ زا  ییاه  هرفس  تنایعیـش  يارب  داد و  دنهاوخ  تراشب  ار  تدورو  رگیدکی  هب  نایتشهب  يدش ،  تشهب  لخاد  یتقو  سپ 

ياهاذـغ زا  نانآ  دـنا ،  یـسر  باسح  راتفرگ  مدرم  ریاس  زونه  هک  یلاح  رد  دـنزاس و  یم  هدامآ  دـنا ،  هتخاس  رارق  رب  رون  زا  ییاه  هیاپ  رب 
(130  . ) دنروخ یم  یتشهب 

تشهب رد  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  نیلوا 

دوش و یم  تشهب  لخاد  مالسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  تسا :  هدرک  تیاور  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یـسراف  ناملس 
 : دنک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  دنیب ،  یم  هدرک  ایهم  شیارب  دنوادخ  هچ  نآ  رد 
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ساپـس شیاتـس و  هلـضف ؛  نم  ۀماقملا  راو  انلحءا  يذلا  روکـش  روفغل  انبر  نا  نزحلا  انع  بهذا  يذـلا  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
شـشخب هیاس  رد  هک  يراگدرورپ  تسا ،  هدنهد  شاداپ  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ  هکیتسردب  دودز .  ار  نامهودـنا  هک  تسا  ییادـخ  هژیو 

(131  . ) میوش یمن  وربور  یلالم  جنر و  اب  اج  نآ  رد  ام  دروآ .  دورف  نام  یگشیمه  هاگتماقا  تشهب و  هب  ار  ام  دوخ 

همطاف رون  زا  تشهب  ندش  ینارون 

اسمش اهیف  نوری  هیآ ال  نیا  يانعم  رد  تاداعسلاوبا ،  لیاضف  یبلعث و  فشک  هلمج  زا  اهباتک ،  زا  يرایسب  رد  دسیون :  یم  بوشارهـش  نبا 
(132  . ) اریرهمز و ال 

یم يرون  هاگان  دنتسه ،  تشهب  رد  نایتشهب  هکنانچ  تفگ :  سابع  نبا  هک  دنا  هدروآ  ار .  ییامرـس  هن  باتفآ و  هن  تشهب  رد  دننیب  یمن  و 
نوری ال  يدومرف :  يداتسرف ،  تربمایپ  رب  هک  یباتک  رد  وت  ایادخ  دنراد :  یم  راهظا  تشهب  لها  درک .  ینارون  ار  تشهب  ياهغاب  هک  دننیب 

 . دید دنهاوخن  يدیشروخ  تشهب  رد  نایتشهب  اریرهمز ،  اسمش و ال  اهیف 
تـشهب ود ،  نآ  رون  زا  دندیدنخ و  هدرک  بجعت  يزیچ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هکلب  تسین ،  هام  باتفآ و  رون  نیا  دـسر :  یم  ادـن 

(133  . ) دیدرگ نشور 

تشهب رد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  ایبنا  ترایز 

 . دننک یم  ربمایپ  رتخد  رادید  گنهآ  دندش ،  تشهب  دراو  ادخ  يایلوا  ایبنا و  همه  هک  هاگنآ 
یم ترادید  هب  همه  ایبنا  ریاس  ات  هتفرگ  مدآ  زا  دندیدرگ ،  رقتسم  تشهب  رد  ادخ  يایلوا  هاگره  دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ادخ  لوسر 

(134  . ) دنباتش

تشهب رد  مالسلااهیلع  همطاف  هب  دنوادخ  تایانع 

یتشهب ياه  هناخ  - 1

 ، مدیـسر مالـسلااهیلع  همطاف  رـصق  هب  مدـش ،  تشهب  لخاد  دـندرب و  جارعم  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
هداد تنیز  لکش  کی  هب  اهنآ  همه  هدش ،  هتخاس  خرـس  دیراورم  ياه  هناد  زا  شیاهقاتا  راوید و  رد و  مامت  هک  دوب  رـصق  داتفه  نآ  نورد 

(135  . ) دوب هدش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  ینیشنمه  - 2

توالت ار  هیآ  نیا  سپـس  دـیتسه .  نم  نیـشنمه  نم  رـصق  رد  تشهب  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  مرتخد  وت و  یلع  اـی  دومرف :  یلع  هب  ربماـیپ 
(136  . ) دننیشن یم  مه  يوربور  یتشهب  ناردارب  دومرف : 

هلیسو هجرد  - 3

 . ۀلیسولا یل  اولءاساف  هللا  متلءاس  اذاف  ۀلیسولا  یعدت  ۀجرد  ۀنجلا  یف  نا  دومرف :  ادخ  لوسر 
؟  اهیف کعم  نکسی  نم  هللا  لوسر  ای  اولاق 
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(137  . ) مالسلا هیلع  نیسحلا  مالسلا و  هیلع  نسحلا  مالسلااهیلع و  ۀمطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  لاق 
دیوش راتساوخ  دنوادخ  زا  ار  هلیسو  ماقم  دیهاوخب ،  میارب  يزیچ  اعد ،  ماگنه  دیتساوخ  هاگ  ره  تسا .  هلیـسو  مان  هب  يا  هجرد  تشهب  رد 

.
؟  دوب دنهاوخ  نیشنمه  امش  اب  صوصخم )   ) هجرد نیا  رد  یناسک  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : 

 . مالسلا هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلااهیلع ،  همطاف  مالسلا ،  هیلع  یلع  دومرف : 
هلیسو هجرد  رد  شنادنزرف  رسمه و  ردپ و  اب  وا  ندوب  هارمه  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  بقانم  زا  دسیون :  یم  تبقنم 26  رد  ینیما  همالع 

ناحلاص و نیلـسرم و  ایلوا و  ایبنا و  زا  کـی  چـیه  نت  جـنپ  زج  تسا و  یلاـعت  كراـبت و  قح ،  ترـضح  تمظع  تختیاـپ  اـج  نآ  تسا . 
(138  . ) دبای یمن  هار  نادب  یسک  برقم  ناگتشرف 

سدقلا ةریظح  رد  تنوکس  - 4

اهفقـس ءاضیب  ۀبق  یف  سدـقلا  ةریظح  یف  نیـسحلا  نسحلا و  مالـسلا و  هیلع  ایلع  مالـسلااهیلع و  همطاف  نا  دـسیون :  یم  دنـسم  رد  یطویس 
دیفس يدبنگ  ریز  رد  سدقلا  ةریظح  مان  هب  یتشهب  یهاگیاج  رد  نیسح  نسح و  مالسلا و  هیلع  یلع  مالسلااهیلع و  همطاف  نمحرلا ؛  شرع 

(139  . ) تسا راگدرورپ  شرع  نآ  فقس  هک  دنرب ،  یم  رس  هب 
ریز ییارس  نیسح  نسح و  مالسلااهیلع و  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نم و  هاگیاج  تمایق  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه 

(140  . ) تسا راگدرورپ  شرع 
 : دسیون یم  سدقلا  ةریظح  هرابرد  لصفم  نمض  مالسلااهیلع  همطاف  صیاصخ  هدنسیون 

(141  . ) تسا سدقلا  ةریظح  اه  هاگیاج  نیرتالاو  تشهب  رد 

مالسلااهیلع همطاف  هب  مینست  همشچ  ندیشخب  - 5

؟  تسیچ بلاط  یبا  نب  یلع  نایعیش  هرابرد  ترظن  متفگ :  ربحلا  بعک  هب  دنک :  یم  لقن  نینچ  یلع  یبا  نب  مامه  زا  يربط 
یم هدرمـش  شیلو  ناوریپ  وا و  نید  نارای  شربمایپ و  ادـخ و  ناوریپ  نانیا  مبای ،  یم  ادـخ  باتک  رد  ار  ناـشفاصوا  نم  ماـمه  يا  تفگ : 

 . دیرفآ شیوخ  تشهب  يارب  دیزگرب و  شنید  يارب  ار  اهنآ  ادخ  دنیوا .  ناگدیزگرب  ادخ و  هژیو  ناگدنب  نانیا  دنوش . 
نیبرقم زا  ناـنآ  دـننک ،  یم  یگدـنز  دراد  ناـشخرد  دـیراورم  زا  ییاـهقاتا  زا  هک  يا  همیخ  رد  تشهب  يـالعا  سودرف  رد  ناـش  هاـگیاج 

 . دنشون یم  موتخم  قیحر  ماج  زا  ماجنارس  دنراربا و 
همشچ میسنت  درک .  دنهاوخن  هدافتسا  همشچ  نآ  زا  اهنآ  زج  سک  چیه  دوش و  یم  هتفگ  میـسنت  نآ  هب  هک  تسا  يا  همـشچ  موتخم  قیحر 

زا دیشخب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رـسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يا 
تهابش کشم  رطع  لیفجنز و  معط  روفاک و  يدرـس  هب  هک  تسا  اراوگ  نانچ  همـشچ  نآ  بآ  دوش .  یم  يراج  همطاف  همیخ  نوتـس  ياپ 

(142  . ) دراد

ربمایپ زا  ثیدح  لقن  همطاف و 

ربمایپ زا  ثیدح  لقن  همطاف و 

دریگارف شراوگرزب  ردپ  زا  هطساو  نودب  ار  یمالسا  فراعم  ات  داد  شترضح  هب  ار  تصرف  نیا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  زاتمم  تیعقوم 
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ربمایپ زا  تیاور  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  زا  دیـسرن .  نآ  قمع  هنک و  هب  رگید  یـسک  شنادـنزرف  وا و  زج  هک  یفراـعم  نآ  ، 
قوـقح تیاـعر  رـسمه ،  هب  مارتـحا  لـیبق  زا  يریـسفت ،  يداـقتعا ،  یعاـمتجا ،  یقـالخا ،  بلاـطم  لـماش  یثیداـحا  هلآ  هـیلع و  هللا  یلص 

 ، اهاعد زا  یخرب  اه ،  ییوگشیپ  زا  یخرب  ترضح ،  نآ  ناوریپ  نایعیش و  مالـسلا و  هیلع  یلع  لئاضف  نوماریپ  رگید  یبلاطم  ناگیاسمه و 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هتخانـشان  رهوگ  نیا  زا  تما  هک  تسا  فسءات  ياج  اعقاو  يرآ  تسا .  هدیـسر  اعد و . . .  تباجتـسا  عقوم 
ابیز و ياه  يرد  هتفاـی و  تسد  ناـنز  هعماـج  مهم  لـئاسم  هب  تمظع  اـب  يوناـب  نیا  قیرط  زا  هک  نآ  ياـج  هب  هدرکن ،  هدافتـسا  چـیه  هلآ 

 . دندرکن يرگید  راک  شترضح  هب  نداد  لد  نوخ  زا  ریغ  هب  دنونشب ،  شکرابم  بل  ود  زا  یگدنز  شور  هار و  هب  تبسن  ار  ینیریش 

ربمایپ رارسا  نزخم  مالسلااهیلع  همطاف 

رد مالسلااهیلع  ارهز  هنیس  هک  دهد  یم  ناشن  هک  هدرک  لقن  ار  یبلطم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  رامع  زا  ناملـس  زا  همادق  نب  ۀثراح 
 . دوب هدروآ  رد  تریح  هب  ار  مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  هک  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  يرارسا  مولع و  هچ  هدنرادرب 

؟  منک لقن  تیارب  مالسلااهیلع  همطاف  زا  ار  یبیجع  زیچ  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ :  یسراف  ناملس  هب  رامع  يزور  تسا  هدش  تیاور 
ات دـش .  دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  رب  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور  تفگ :  وا  رامع !  يا  نک .  لـقن  يرآ ،  متفگ  تفگ :  ناـملس 

دش و دهاوخ  هچنآ  هتشذگ و  هک  هچنآ  هرابرد  ات  وش  کیدزن  ناج !  یلع  دز :  دایرف  داتفا ،  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  مشچ 
 . میوگب تیارب  تمایق  زور  ات  دتفا  یمن  قافتا  هک  هچنآ 

ترضح نآ  متشگرب .  بقع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نتـشگرب  اب  مه  نم  تشگرب و  بقع  هب  مارآ  مارآ  نانم  ؤم  ریما  هک  مدید  تفگ :  رامع 
 . دش دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ات  دمآ 

ربخ ارم  وت  دومرف :  تسشن ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  رد  هک  نیمه  ایب .  شیپ  نسحلاابا !  ای  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟  مهد ربخ  ار  وت  نم  ای  یهد  یم 

وت هب  يدش و  لخاد  مالسلااهیلع  همطاف  رب  دومرف :  ترضح  ادخ .  لوسر  يا  تسا  رتهب  امش  زا  ثیدح  ندینـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع 
؟  تسا ام  رون  زا  مالسلااهیلع  همطاف  رون  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  یتشگرب .  مد  نامه  تفگ و  نانچ  نینچ و 

ؤم ریما  سپ  تفگ :  رامع  درک .  رکش  ار  ادخ  هداتفا  هدجس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  یناد ؟  یمن  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
همطاف مدش .  دراو  شهارمه  نم  دش و  دراو  مالسلااهیلع  همطاف  رب  هدش و  جراخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  زا  مالـسلا  هیلع  نانم 

 . يدناسر شضرع  هب  مدوب ،  هتفگ  وت  هب  هک  ار  هچنآ  یتفر و  مردپ  تمدخ  ایوگ  دومرف :  مالسلااهیلع 
یم حـیبست  ار  وا  هک  یلاح  رد  درک  قلخ  ارم  رون  دـنوادخ  نسحلاابا !  يا  نادـب  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاف  ناج .  همطاـف  يرآ ،  دومرف : 

 ، جارعم تقو  رد  مردپ  هک  نیا  ات  درک  یم  یناشفارون  نم  رون  رثا  رب  تخرد  نیا  درپس و  تشهب  ناتخرد  زا  یتخرد  هب  ار  رون  نیا  تفگ و 
مردام هب  ار  رون  نیا  سپس  دنک ،  لوانت  دنیچب و  تخرد  نامه  زا  يا  هویم  ات  تخادنا  مردپ  لد  رب  تقو  نامه  دنوادخ  دش ،  تشهب  دراو 

(143  . . . . ) مشاب یم  رون  نامه  زا  نم  دروآ و  ایند  هب  ارم  هک  درپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  هب  تبسن  مالسلااهیلع  همطاف  مامتها 

هب يو  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  يرادـهگن  ظـفح و  هب  تبـسن  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  دروخرب  زا 
رانک رد  ار  ثیداحا  نامه  زا  یکی  یتاظحل  يارب  هک  یئاج  ات  داد  یم  تیمها  زیچ  ره  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راثآ  ثیداحا و 

 . دزاس رضاح  هدومن و  ادیپ  ار  نآ  رتدوز  هچ  ره  ات  تساوخ  دوخ  همداخ  زا  هتفشآرب و  تخس  دیدن ،  دوخ 
ربمایپ زا  ایآ  ادخ !  لوسر  رتخد  يا  تفگ :  دیسر .  مالسلااهیلع  همطاف  روضح  هب  يدرم  تسا :  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  هملـس  نب  قیقش 
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 . رواـیب ار  هدـیرج  نآ  دومرف :  دوـخ  راکتمدـخ  هب  ترـضح  دـینک ،  تمحرم  نم  هب  هک  تسا  هدـنام  امـش  دزن  يزیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 . درکن ادیپ  ار  نآ  یلو  تخادرپ  يوج  تسج و  هب  راکتمدخ 

يوج تسج و  زا  سپ  راکتمدخ  دنک .  یم  يربارب  نیسح  نسح و  اب  نم  دزن  هدیرج  نآ  وت ،  رب  ياو  دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
 : دوب هتشون  نینچ  هدیرج  نیا  رد  و  تسا .  هتخادنا  هبورکاخ  فرظ  رد  ار  نآ  رایسب 

يذ ؤی  الف  رخالا  مویلا  هللااب و  نم  ؤی  ناک  نم  هقئاوب و  هراج  نمءای  مل  نم  نینم  ؤملا  نم  سیل  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
دینعلا شحافلا  ضغبی  ففعتملا و  میلحلا  ریخلا  بحی  یلاـعت  هللا  نا  تکـسی .  وا  اریخ  لـقیلف  رخـالا  مویلاو  هللااـب  نم  ؤی  ناـک  نم  هراـج و 

ره دـشابن ،  ناما  رد  يو  رازآ  زا  هیاسمه  هک  یـسک  تسین  نینم  ؤم  زا  ۀـنجلا ؛  یف  نامیالاو  نامیالا  نم  ءایحلا  نا  فحلملا .  لئاسلا  ءازبلا 
تـسود ار  فیفع  رابدرب  ریخ  لها  لاعتم  يادخ  دشاب .  تکاس  هنرگو  دـیوگب  بوخ  نخـس  دـیاب  دراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  سک 

تشز زا  شحف  تسا و  تشهب  رد  نامیا  بحاص  تسا و  نامیا  زا  ایح  دراد .  یم  نمشد  ار  جوجل  تسس و  نابز و  دب  صخش  دراد و  یم 
(144  . ) تسا شتآ  رد  مه  راتفگ  تشز  راتفگ و 

؟  هدنام ياج  رب  یمک  ثیداحا  همطاف  زا  ارچ 

لقن هب  هنادازآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  دننامه  دنتـسناوت  یمن  ناشیا  هک  نیا  یکی  دـشاب .  هتـشاد  تهج  دـنچ  تسا  نکمم  رما  نیا 
نایوار الوا  اریز  تسین .  حیحـص  تهج  ود  هب  لامتحا  نیا  یلو  دشاب  یم  مک  ناشیا  زا  هدش  لقن  ثیداحا  تهج  نیدب  دنزادرپب .  ثیدـح 

 . دنا هتشادن  تیاور  قح  نانز  هدوب و  رصحنم  نادرم  هب  طقف  تیاور  رگم  ایناث  دنا و  هدرک  تیاور  شترضح  زا  درم 
رـشن و زا  عنام  نیرتگرزب  دش ،  ترـضح  نآ  تیب  لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  يراکـشآ  ملظ  نامه  رگید :  تلع 

هدینش یتیاور  وا  زا  هک  مه  ییاه  نآ  هک  اجنآ  ات  دوب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  صوصخلا  یلع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  شرتسگ 
 . دندرک ناهنپ  دوخ  ياه  هنیس  رد  هدرک ،  يراددوخ  اه  نآ  لقن  زا  دوب ،  مکاح  هک  یتشحو  سرت و  رطاخ  هب  دندوب ، 

مینک لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ثیدح  کی  میتشادن  تءارج  ام  دوب ،  هدنز  رمع  هک  ینامز  ات  دیوگ :  یم  هطبار  نیا  رد  هریرهوبا 
(145 . )

ار اه  نآ  هدوب ،  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هصاخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لضف  رد  ثیداحا  نیا  زا  يرایـسب  نوچ  تسا  نکمم  و 
 . دندرک يراددوخ  ثیداحا  نآ  نایب  زا  دنتشاد ،  مالسلا  مهیلع  یلع  تیب و  لها  اب  هک  يا  هنیک  ینمشد و  يور  زا  اما  دنا  هدینش 

مالسلااهیلع همطاف  ترضح  زا  ثیدح  نایوار 

ترـضح نیـسح ،  ماما  نسح ،  ماما  نانم ،  ؤمریما  رب  هوالع  هک  دـنا  هدرک  لقن  ثیدـح  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  يدایز  اتبـسن  هدـع 
 : دنا هتخادرپ  شترضح  زا  ثیدح  لقن  هب  ریز  دارفا  موثلک  ما  بنیز و 

ورمع میعن 7- یبا  نب  مکح  هدعج 6- نب  ییحی  دوعسم 5 - نب  هللادبع  يراصنا 4- هللادبع  نب  رباج  يرافغ 3- رذوبا  یسراف 2- ناملس  -1
يراصنا بویا  وبا  هکیلم 13- یبا  نبا  يردخ 12- دیعسوبا  کلام 11- نب  سنا  شارح 10- نب  یعبر  نامیلا 9- نب  ۀفیذح  دیرشلا 8- نب 

سابع نب  هللادبع  بلطملادبع 19- نب  سابع  عفار 18- یبا  نب  بیبـش  يراصنا 17- دعس  نب  لهـس  دیز 16 - نب  ریشب  هریره 15- وبا  -14
ءامسا هملس 26- ما  هشیاع 25- عفار 24- وبا  رتخد  بنیز  دمحم 23- نب  ماشه  يردخ 22- دیعس  یبءا  نب  مساق  مکحلا 21- نب  ۀناوع  -20

 ، یسوط خیش  یلاما  یفطصملا ،  ةراشب  همامالا ،  لئالد  رد  هدع  نیا  تایاور  هب  ناوت  یم  هک  اه  نیا  زا  ریغ  عفار و  یملس  سیمع 27- تنب 
 . تفای تسد  رگید  باتک  اه  هد  مالسلااهیلع و  همطاف  دنسم  رثالا ،  هیافک 
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دمحا اب  ینخس  ناسیون و  دنسم  زا  يا  هیالگ 

لبنح نب  دـمحا  هژیو  هب  ناسیون  دنـسم  همه  زا  ار  هیالگ  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  ثیدـح  نایوار  هجوت  لباق  رامـش  هب  هجوت  اـب 
 . دنا هدرک  یهجوت  یب  همه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  هب  تبسن  ارچ  هک  میراد 

دودـح رد  هشیاع  زا  يو  هک  دـید  میهاوخ  مینکفیب ،  یهاـگن  دنـسم  مشـش  دـلج  هب  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  میراد  دـمحا  اـب  هک  ینخـس  اـما 
یم ثیدح  هد  اعمج  هک  مین  هحفص و  کی  دودح  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  یلو  هدرک  لقن  ثیدح  هحفـص  هس  هاجنپ و  تسیود و 

لمجم و تروص  هب  ار  یکی  هک  توافت  نیا  اب  یهتنم  هدش ،  هراشا  نومضم  کی  هب  متـشه  مود و  لوا و  ثیدح  هک  تسا  هدرک  لقن  دوش 
 . تسا هدروآ  يرتشیب  لیصفت  اب  يرگید 

همطاف ترـضح  ای  هدوب  رتشیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  ترـضح  نآ  تلحر  عقوم  ات  هشیاع  ایآ  تسا  نیا  ام  لا  ؤس  نیا  لاـح 
ایآ و  تسا ؟  هدماین  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترجه  زا  شیپ  لاس  جنپ  ارهز  ترضح  هماع ،  نیخروم  لوق  هب  رگم  مالسلااهیلع . 

همطاف ترضح  ( 146  ) لاس هدـجه  لقادـح  تسا ؟  هتفرگن  تروص  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هشیاـع  يرـسمه  رگم 
همطاف ترـضح  مه  ثیدـح  کی  یلاس  لاس ،  هدـجه  نیا  رد  اـیآ  هک  تسا  نیا  اـم  رگید  لا  ؤس  تسا .  هدوب  ردـپ  راـنک  رد  مالـسلااهیلع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلااهیلع  همطاف  يارب  هنیدم  هکم و  نارود  زا  تیاور  هدجه  لقادح  هک  هدرکن  تیاور  ردپ  زا  مالسلااهیلع 
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  رـضحم  كرد  روضح و  مینک ،  باسح  هنیدم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هلاس  هد  روضح  رگا  ام  دوش ؟  لقن 

همطاـف ترـضح  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هشیاـع ؟  اـی  دـشاب  یم  رتـشیب  مالـسلااهیلع  همطاـف  طـسوت  هلآ  هیلع و 
؟  هشیاع ای  دشاب  هتشاد  تیاور  رتشیب  دیاب  یم  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هدوب ،  زارمه  مدمه و  رتشیب  مالسلااهیلع 

هدوب وا  دزن  بش  کی  بش  دـنچ  ره  زا  هک  هشیاع  اب  ای  هدوب  رتشیب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاقالم  ایآ 
؟  تسا

هتشادن دمآ  تفر و  مالسلااهیلع  ارهز  هناخ  هب  لاس  هن  تدم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگم  دیسرپ :  دیاب  دمحا  دنسم  هدنـسیون  زا 
رواب يزیچ  نینچ  ایآ  تسا ؟  هدرک  لقن  شردـپ  زا  تیاور  هد  اـی  هن  طـقف  میئوگب  اـت  هدرک  یم  توکـس  ـالماک  تاـقالم  ماـگنه  هب  اـیآ   ؟
ارهز هناـخ  هب  کـیربت  تهج  ترـضح  نآ  يربـک ،  بـنیز  ترـضح  نیـسح و  ماـما  نـسح ،  ماـما  دـالیم  ماـگنه  هـب  اـیآ  تـسا .  یندرک 

تدایع هب  مالسلااهیلع  همطاف  يرامیب ،  ياهزور  تلحر و  ماگنه  هب  ایآ  دنک .  طبض  ار  اه  نآ  يو  هک  هدومرفب  يزیچ  هتفرن و  مالسلااهیلع 
؟  تسا یندوشخب  سانش  ثیدح  ملاع  کی  زا  راکشآ  ملظ  نیا  ایآ  هدرکن ؟  لقن  وا  زا  یتیاور  ثیدح و  چیه  هتفرن 9 و  ردپ 

؟  لیاضف باتک  ای  تسا  دنسم 

تسا هدرک  عمج  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  يدنـسم  يو  هک  تسا  نیا  میراد  ق )  يرجه .  يافوتم 911  ) یطویس اب  هک  ینخس  اما 
رد هدرک ،  لقن  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هک  ار  یثیداحا  زا  ثیدح  راهچ  داتـشه و  تسیود و  يو  دنک ،  یم  رکف  ادتبا  رد  هدنناوخ  هک 

نیب فل  ؤم  هک  تسا  صخـشم  باتک  دوخ  يراذگ  مان  زا  اریز  تسین ،  يربخ  نینچ  هک  دوش  یم  نشور  دعب  اما  تسا .  هدروآ  باتک  نیا 
هدش لقن  مالسلااهیلع  همطاف  مالسلااهیلع  ترضح  ماقم  لضف و  رد  هک  یتایاور  نیب  هدرک و  لقن  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یتایاور 

 . تسا هتشاذگ  دنسم  ار  نآ  مان  تسا و  هدرک  عمج  ، 
لقن مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ار  ثیدح  راهچ  یس و  طقف  هدش ،  هدز  ثیداحا  لباقم  رد  هک  يا  هرامش  راهچ  داتـشه و  تسیود و  زا  و 

همطاف لضف  یف  ثیداحا  باتک  مان  رگا  دـسر  یم  رظن  هب  نایب  نیا  اب  دراد و  لـقن  رد  كارتشا  يرگید  اـب  اـه  نآ  زا  ثیدـح  ود  هک  هدرک 
یس زا  اثلاث  تسا .  مالسلااهیلع  همطاف  دنسم  دروخ ،  یم  مشچ  هب  مک  رایسب  نآ  رد  هک  يزیچ  اریز  دوب .  رتهب  تشاذگ ،  یم  مالـسلااهیلع 
طقف ررکم  ثیداحا  فذـح  اب  هک  تسا  هتـشگ  رارکت  راب  ود  ثیدـح  تفه  هدـش و  رارکت  راب  هس  تیاور  ود  هدـش ،  دای  ثیدـح  راهچ  و 
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طقف ررکم  ثیداحا  فذـح  اب  هک  تسا  هتـشگ  رارکت  راب  ود  ثیدـح  تفه  هدـش و  رارکت  راب  هس  تیاور  ود  هدـش ،  دای  ثیدـح  راهچ  و 
 . دنام یم  یقاب  ثیدح  راهچ  تسیب و 

باتک ققحم  یلرمز  دمحا  زاوف  ياقآ  رظن  هب  هدرب ،  رد  هب  ملاس  ناج  باتک  ققحم  غیت  زا  هک  ثیدح  کی  زج  هدـش ،  لقن  ثیداحا  هیقب  و 
ناشیا رظن  هب  هجیتن  رد  هک  هدیشارت  یبیع  مادک  ره  يارب  ماجنارس  لسرم و  ای  عوفرم  ای  لوهجم  ای  دنتسه  فیعض  ای  یطویس ،  ۀمطاف  دنسم 

 . تسا روصت  لباق  نیا  زا  شیب  یفاصنا  یب  ایآ  تسا .  هدیسرن  شردپ  زا  یحیحص  ثیدح  چیه  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هلیسو  هب  رثوک  گنهرف  شرتسگ 

یخرب رد  هنافسءاتم  دنریگب و  ار  رثوک  گنهرف  شرتسگ  يولج  ات  دندز  يا  هدرتسگ  عیسو و  شالت  هب  تسد  تیب :  لها  نانمـشد  هچ  رگا 
يدودـح ات  مامت  تیدـج  اب  موصعم :  ناماما  اما  دراذـگ  ار  دوخ  یفنم  رثا  یثیدـح  ياه  باتک  یخرب  رد  دـندیدرگ و  قفوم  زین  اـه  هنیمز 

زا کی  ره  هلیسو  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نابز  زا  یناوارف  بلاطم  هک  مینک  یم  هدهاشم  ور  نیا  زا  دنوش .  راک  نیا  شرتسگ  عنام  دنتـسناوت 
بلاطم دـندرک و  ایحا  تیب  لها  دوب ،  اـه  نآ  فیعـضت  اـی  ندرب  نیب  زا  یپ  رد  نمـشد  هک  ار  هچ  نآ  تسا و  هدیـسر  اـم  تسد  هب  اـه  نآ 
دروخرب شا ،  هلاس  هن  یگدنز  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  راتفر  تنس و  هریس و  یگدنز ،  شور  لئاضف ،  بقانم ،  لیبق  زا  ینوگانوگ 

هب ار  رگید  عوضوم  اه  هد  يونعم و  یعاـمتجا ،  یقـالخا ،  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  يو  ياـهوگ  تفگ و  و 
هب ناوارف  هعیش  لوا  تسد  عبانم  اه و  باتک  رد  هک  دنتشاذگ  راگدای  هب  ناگدنیآ  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لیـصا  ثاریم  ناونع 
زا هدروآ و  تسد  هب  موصعم  ناماما  ياه  هتفگ  يالبال  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ثیداـحا  دـیاب  تهج  نیدـب  دروخ ،  یم  مشچ 

 . درب هرهب  شیالاو  ياه  هشیدنا 

همطاف هناخ  هب  موجه  ثداوح  یسررب 

همطاف هناخ  هب  موجه  ثداوح  یسررب 

کش و هنوگ  چـیه  ياج  تفرگ  رارق  ناربخ  یب  ادـخ  زا  یخرب  موجه  دروم  همطاف  هناخ  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  نیا  رد 
اهنت هن  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هب  اتسار  نیا  رد  هتفرگ و  تروص  راک  نیا  ینـس  هعیـش و  ناخروم  تداهـش  هب  هک  ارچ  دشاب  یمن  يدیدرت 

 . دیدرگ دراو  یناوارف  ياه  بیسآ  ربمایپ  راگدای  اهنت  هب  هکلب  دش  تناها  یمارتحا و  یب 
 : دیربب یپ  تیعقاو  نیا  هب  ات  دیشاب  ام  هارمه  کنیا 

همطاف هرابرد  ربمایپ  ییوگشیپ 

 ، هتـشاد راهظا  شیپاشیپ  ار  دوخ  قیمع  رثءات  هدرک و  ییوگـشیپ  تبون  دـنچ  رد  تلحر  زا  شیپ  ار  هلئـسم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
 : دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  هچ  نانچ 

 . تفرگ شا  هیرگ  هدنکفا  ام  هب  یهاگن  هبترم  کی  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  يزور 
؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  متفگ 

 . متسیرگ دوش ،  یم  دراو  امش  رب  نم  زا  سپ  هک  هچنآ  يارب  دومرف : 
؟  دمآ دهاوخ  هچ  ام  رس  رب  مدرک  ضرع 

(147  . . . ) دننز یم  ارهز  تروص  هب  هک  یلیس  نآ  رب  دز و  دنهاوخ  وت  قرف  رب  هک  تسا  یتبرض  نآ  يارب  ما  هیرگ  دومرف : 
هیرگ تلع  دش .  رت  شفیرش  نساحم  هک  داتفا  هیرگ  هب  تخس  راضتحا  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  رگید  ثیدح  رد  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1136 

http://www.ghaemiyeh.com


 . دندیسرپ شترضح  زا  ار 
مرتخد هب  هک  منیب  یم  ایوگ  دـننک .  یم  اه  یتمرح  یب  هچ  نم  تیب  لها  اـب  نم  زا  سپ  متما  رارـشا  منیب  یم  هک  تسنآ  رب  ما  هیرگ  دومرف : 

(148  . . . ) دسر یمن  وا  دایرف  هب  متما  زا  کی  چیه  هک  ردپ  يا  ردپ ،  يا  دنز  یم  دایرف  هک  یلاح  رد  هدش  ملظ  همطاف 
زیزع هباحـص  دزن  ردقنآ  مالـسلااهیلع  همطاف  اریز  تسا ،  هدوبن  یتمرح  یب  نینچ  زگره  هک  دننک  رکف  نینچ  ناهاگآان  یخرب  تسا  نکمم 

 . دشاب هتشاد  اور  یتناها  شسدقم  تحاس  هب  ات  هداد  یمن  یتئرج  نینچ  دوخ  هب  يدحا  هک  هدوب 
 : تسا هتفرگ  تروص  تناها  لیلد  دنچ  هب  هک  مییوگ  یم  خساپ  رد 

زا ات  هدرک  مهارف  اه  نآ  يارب  ار  ارهز  ترضح  اب  تاقالم  بیترت  ات  دنتساوخ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ارچ  سپ  دندوب  هدرکن  یتناها  رگا  الوا : 
(149  . ) دننک یهاوخ  ترذعم  مالسلااهیلع  همطاف 

همطاف تیب  شتفا  مل  ینتیل  و  تفگ :  یم  هتـسویپ  گرم ،  يرامیب  رمع  رخآ  رد  رکبوبا  ارچ  سپ  دـندوب  هدادـن  تیذا  رازآ و  رگا  اـیناث :  و 
یلع و تیب  تکرت  ینتیلف  تفگ :  یم  هک  نیا  ای  و  ( 150  ) برح یلع  قلغا  ناک  ول  لاجرلا و  هلخدا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب 

یمن مالسلااهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  هناخ  غارـس  هب  شاک  يا  هک :  تسا  نیا  یخیرات  لقن  ود  نیا  هصالخ  برحلا و  نلعءا  ناک  نا 
یب رگا  ایآ  دـندوب .  هتـسب  نم  يو  رب  گنج  يارب  ار  هناخ  نآ  برد  هچ  رگ  مدرک  یمن  دراو  ار  نادرم  هدـشن و  لخاد  شا  هناخ  هب  متفر و 

؟  درک یم  ینامیشپ  راهظا  هدرپ  یب  اراکشآ و  هنوگ  نیا  دوب  هدادن  ماجنا  مالسلااهیلع  همطاف  هب  تبسن  یتمرح 

؟  دندروآ موجه  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ارچ 

يراک نینچ  هب  راداو  ار  اه  نآ  هک  يا  هزیگنا  تلع و  نیرتمهم  اما  دشاب ،  هتـشاد  ینوگانوگ  للع  دـناوت  یم  یحو  هناخ  هب  یتمرح  یب  نیا 
درک یم  لکشم  داجیا  ناشدوخ  يارب  هدنیآ  رد  اسب  دندرک ،  یمن  ار  راک  نیا  رگا  هک  دوب ،  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تعیب  نتفرگ  هلئـسم  درک 

.
هب دوب .  یمالسا  تفالخ  تسایس و  هنحـص  زا  تیب  لها  ندناشک  اوزنا  هب  نانآ  فده  مییوگن  رگا  دراد ،  تلالد  ینـشور  هب  هلئـسم  نیا  و 

نیا دیاش  دنک و  تعیب  نیملسم  هفیلخ  اب  دیاب  ناملسم  کی  ناونع  هب  هکلب  درادن  ار  نیملـسم  يربهر  تفالخ و  ياعدا  قح  اهنت  هن  هک  نیا 
اهنت هن  اما  دندرکن ،  تعیب  نارگید  ةدابع و  نب  دعس  دننامه  مدرم  زا  يرایسب  نامز  نامه  رد  اریز  دوب ،  ندرک  تعیب  لصا  زا  رتمهم  هلئسم 

هفطاع زا  رودب  بلط و  تنوشخ  یبارعا و  يا  هدع  دیاب  هک  تساج  نیا  دنتفرگن .  رارق  مه  ضارتعا  دروم  هکلب  دـشن ،  موجه  ناش  هناخ  هب 
 . درک هدافتسا  تیب  لها  میرح  نتسکش  تهج  رد  اه  نآ  زا  هدرک و  ادیپ  ار  ۀبعش  نب  ةریغم  دننامه  یمالسا  قالخا  و 

ارجام زاغآ 

 : تفگ هک  هدرک  لقن  شدج  زا  شردپ  زا  مادقملا  یبا  نب  رمع 
درک و ور  وا  هب  باطخلا  نب  رمع  اج  نیا  رد  دندرک ،  یم  تعیب  وا  اب  مدرم  مدوب و  هتـسشن  رکبوبا  تسار  فرط  رد  ةدعاس  ینب  هفیقـس  رد 
هد روتسد  هداتسرف و  یلع  غارس  هب  ار  یـسک  میا ،  هدربن  شیپ  زا  يراک  چیه  دنکن ،  تعیب  وت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتروص  رد  تفگ : 

 . دنک تعیب  وت  اب  دیایب و  ات 
 . دناوخ ارف  تعیب  يارب  ار  وا  هتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  ات  داد  روتسد  ذفنق  هب  رکبوبا 

یلع متبذـک  ام  عرـسءال  دومرف :  یلع  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـفیلخ  بجعءا  تفگ :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  هب  ذـفنق 
؟  يریغ ادحءا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فلخ  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

غورد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دوز  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  يوگ .  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  يادن  هب 
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 ! تسا هدادن  رارق  نم  زا  ریغ  ینیشناج  هفیلخ و  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دیتفگ . 
 . داد شرازگ  رکبوبا  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  هتشگرب و  ذفنق 

 . یتسه ناناملسم  زا  يدرف  وت  اریز  نک  تعیب  ایب و  دیوگ :  یم  هدناوخ و  ار  وت  رکبوبا  وگب :  هتفر  وا  دزن  هب  تفگ ،  رکبوبا 
باتک رگم  موشن  جراخ  لزنم  زا  وا  زا  سپ  ات  هداد  روتـسد  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف :  خـساپ  رد  راب  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع 

(151  . . . ) میامنب عمج  ار  يادخ 
 : تشاد راهظا  هتشگرب ،  دجـسم  هب  يو  دادن ،  ار  هناخ  هب  دورو  هزاجا  ذفنق  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دسیون :  یم  یـسربط  همالع 

 . انل نذءای  مل 
 . دیوش وا  هناخ  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  هزاجا  نذا و  نودب  دادن ،  هزاجا  رگا  رتهب و  هچ  هک  داد  هزاجا  امش  هب  رگا  تفگ :  رمع 

رد دیوش .  دراو  مهد  یمن  هزاجا  دز :  دایرف  مالسلااهیلع  همطاف  دنتساوخ ،  دورو  هزاجا  هتفر و  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  يوس  هب  رگید  راب 
 : دنتفگ هدمآ و  رمع  دزن  هب  نانآ  دنام ،  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  تشپ  نانچ  مه  وا  دنتـشگرب و  دندوب  ذفنق  هارمه  هک  یناسک  اج  نیا 

یهورگ هب  سپـس  تسا ،  راک  هچ  نانز  اب  ار  ام  ءاسنلل ؛ انل و  ام  تفگ :  هدمآ ،  مشخ  هب  رمع  اج  نیا  رد  دادـن ،  هزاجا  مالـسلااهیلع  همطاف 
رارق همطاف  لزنم  فارطا  رد  هتـشادرب و  مزیه  يرادقم  زین  دوخ  هتـشادرب و  دوخ  هارمه  مزیه  يرادقم  ات  داد  روتـسد  دندوب  شفارطا  رد  هک 

 . دندوب ناشنادنزرف  مالسلااهیلع و  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  لزنم  نآ  رد  و  دنتفرگ . 
یم نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب  تعیب  يارب  تفگ :  دونـشب و  یلع  هک  يا  هنوگ  هب  دروآرب  دایرف  رمع  هک  دوب  اج  نیا 

(152  . . . ) منازوسب وت  رب  ار  تا  هناخ  ای  ییآ 

تفگ نخس  همطاف  راب  نیا  و 

هزانج مرادن ،  غارس  امش  زا  رتدب  یمدرم  دومرف :  هدمآ و  برد  تشپ  هب  دوخ  دینـش  ار  رمع  يادص  همطاف  هک  یتقو  دنا :  هتـشون  نیخروم 
ایوگ دیتفرگن ،  رظن  رد  ام  يارب  ار  یقح  چیه  و  دیدرک ،  مامت  دوخ  نیب  ار  تفالخ  رما  دیتفر و  دوخ  هدرک ،  اهر  ام  دزن  رد  ار  ادـخ  لوسر 

 . دیرادن يربخ  ریدغ  زور  رد  ربمایپ  نخس  زا 
 . . . دـنک هاتوک  تفالخ  زا  ار  ناتتـسد  هدومن و  عطق  ار  امـش  دـیما  ات  تشاد  نایب  یلع  يارب  ار  تیالو  ربمایپ  زور  نآ  رد  ادـخ  هب  دـنگوس 

(153)
یبا نبا  باطخلا و  نبا  نم  كدعب  انیقل  اذ  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دومرف :  هداد ،  رارق  بطاخم  ار  ردپ  دنلب  يادـص  اب  سپس 

(154  . ) میدید هفاحق  یبا  دنزرف  باطخ و  دنزرف  يوس  زا  وت  زا  سپ  ییاهتبیصم  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  ۀفاحق ؛ 
يرایسب ربخ  یب  ادخ  زا  یلهاج و  برع  هدع  زیمآ  ترفن  یقطنم و  ریغ  دروخرب  زا  وا  تیاکـش  راهظا  مالـسلااهیلع و  همطاف  زوس  ناج  هلان 

زا رگید  یخرب  و  ( 155) دنتـسیرگ یم  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب ،  ۀـبیتق  نبا  لقن  رب  انب  هدرک و  رثءاـتم  تدـش  هب  ار  ناناملـسم  زا 
 . دنتفر یم  نیب  زا  نادالج  ياپ  تسد و  ریز  تیب ،  لها  زا  عافد  توکس و  نتسکش  اب  اریز  هدرک  توکس  سرت  تدش 

اهنت ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رگید  تاهج  هب  ای  تشحو و  بعر و  رطاـخ  هب  هیقب  دـندوب ،  هدرک  هداـمآ  ار  دوخ  هک  يا  هدـع  زج  تهج  نیدـب 
 . دندوب هتفرگ  هلصاف  هدراذگ و 

هلعش نانآ  ياه  هنیک  شتآ  هظحل  هب  هظحل  و  هتشادن ،  يرثا  نیرتکچوک  یخرب ،  گنس  زا  رت  تخـس  ياه  لد  رد  اه  هلان  نیا  زگره  يرآ 
 . دندراذگ ارجا  هب  ار  يدعب  ياه  ماگ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  یبای  تسد  يارب  هدش و  رو 

نیمجاهم دادعت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1138 

http://www.ghaemiyeh.com


رد يا  هدع  ای  هدرک و  تکرش  یـصوصخ  هب  درف  زیگنا  مغ  راب و  فسءات  يارجام  نیا  رد  ایآ  هک  دشاب  يرایـسب  نهذ  رد  لا  ؤس  نیا  دیاش 
 . دنا هتشاد  تکرش  موجه  نیا 

یمن هلمح  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  شاک  يا  تفگ :  یم  ینامیـشپ  يور  زا  رمع  نایاپ  رد  رکبوبا  هک  دـش  هتفگ  ـالبق  میهد  یم  خـساپ 
نیا يایوگ  نخـس  نیا  و  مداتـسرف .  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نتفرگ  تعیب  تهج  مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  لـخاد  هب  ار  نادرم  مدرک و 

 . تسا هدوبن  رفن  کی  مجاهم  هک  تسا  بلطم 
حـضاو نبا  الثم  دـندومن ،  هراشا  یعمج  تسد  هلمح  هب  رگید  یخرب  دـندرک و  هراـشا  رفن  دـنچ  ماـن  هب  یخرب  ناراـگن  خـیرات  اـج  نیا  رد 

موجه مالـسلااهیلع  همطاف  هناـخ  هب  هدـمآ و  یتعاـمج  هارمه  هب  ناـنآ  سپ  رادـلا ؛  اومجه  یتح  ۀـعامج  یف  اوتءاـف  دـسیون :  یم  يراـبخا 
(156  . ) دندروآ

یناشاک ضیف  ( 157  . ) دمآ مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  یهورگ  هارمه  هب  هتـساخرب ،  ياج  زا  رمع  سپ  دـسیون :  یم  ۀـبیتق  نبا  نینچ  مه 
(158  . . . ) دروآ نانم  ؤمریما  لزنم  هب  دوخ  هارمه  هب  ار  نیقفانم  ناگدش و  دازآ  اقلط و  زا  یهورگ  رمع ،  هک :  تسا  هدروآ  مه 

هب تسد  دندوب  وا  هارمه  هک  هدع  ینابیتشپ  هب  رمع  هکلب  هتفرگن  تروص  ییاهنت  هب  راک  نیا  هک :  دیآ  یم  رب  نینچ  هتشذگ  ياه  هتفگ  زا  و 
 . دز يراک  نینچ 

 : تسا هدرمش  رب  نینچ  ذفنق  رب  هوالع  ار  هدع  نیا  مان  هللا  ۀمحر  دیفم  خیش 
مادقملا یبا  نب  رمع  ۀفیذح 8 - وبا  يالوم  ملاس  حارج 7 - دیبع  وبا  هبعش 6 - نب  ةریغم  دیلو 5 - نب  دلاخ  نامثع 4 - رمع 3 - رکبوبا 2- -1

(159 . )
(160  . ) تسا هداد  رارق  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  نیمجاهم  رامش  رد  ار  شقو  نب  ۀمالس  نب  ۀملس  ریضخ و  نب  دیسا  مان  دوسءالا  وبا 

(161  . ) دنا هدوزفا  دادعت  نیا  هب  ار  ۀملسم  نب  دمحم  فوع و  نب  نمحرلادبع  سیق و  نب  تباث  مان  یخرب  يرگید  لقن  رد  و 

دندنازوس ار  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  برد  ایآ 

ندنازوس هلئـسم  هک  نیا  زا  لفاغ  اما  دـنراد ،  یخیرات  قیاقح  وحم  رد  یعـس  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  برد  قارحا  هلئـسم  راکنا  اب  یخرب 
 . تسا هدش  هراشا  زین  تنس  لها  ياهباتک  رد  هعیش  عبانم  رب  هوالع  هناخ  برد 

اهیف نا  ضفح  ابا  ای  هل  لیقف  اهیف  نم  یلع  اهنقرحءال  وءا  نجرختءا  هدیب  رمع  سفن  يذلا  و  لاق :  بطحلاب و  اعدـف  دـسیون :  یم  ۀـبیتق  نبا 
نوریب تسوا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  نآ  هب  مسق  تفگ :  دنروایب و  مزیه  ات  داد  روتـسد  رمع  سپ  نا ؛  و  لاقف :  مالـسلااهیلع  همطاف 

هچرگ تفگ :  تسا !  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  نیا  رد  صفح  ردپ  يا  دنتفگ :  وا  هب  منازوسب ،  تسه  وا  رد  هک  نآ  اب  ار  هناخ  ای  دییآ  یم 
(162  . ) دشاب مه  وا 

یم هدرک و  حرطم  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  هب  شتآ  ندرب  هداد ،  جرخ  هب  تهج  نیا  رد  هک  يرتشیب  فاصنا  اب  یسلدنا  هبر  دبع  نبا 
اه نآ  اب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دنازوسب  اه  نآ  رب  ار  هناخ  ات  هتفر  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  يوس  هب  شتآ  زا  يا  هلعـش  اب  رمع  سپ  دسیون : 

! ؟  ینازوسب ار  ام  هناخ  هک  يا  هدمآ  باطخ  نبا  يا  تفگ :  هتشگ و  وربور 
(163 ( . ) دینک تعیب   ) دندش لخاد  نارگید  هک  هچ  نآ  رب  دیوش  لخاد  هک  نیا  ای  يرآ ،  تفگ : 

هعیش عبانم  رد  هناخ  برد  ندنازوس 

 : مینک یم  هدنسب  اه  نآ  زا  رفن  دنچ  هتفگ  هب  هک  هدش  هراشا  ینشور  هب  هلئسم  نیا  هب  هعیش  نهک  عبانم  رد  و 
هلمح یلع  هناخ  هب  نانآ  سپ  اهرک ؛  هنم  هوجرختـسا  هباـب و  اوقرحا  هراد و  هیلع  اومجهف  دـسیون . . . :  یم  يدوعـسملا  نیـسح  نب  یلع  -1
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(164  . ) دندیشک نوریب  هناخ  زا  ار  يو  روز  هب  هدیشک و  شتآ  هب  ار  شا  هناخ  برد  هدرب و 
زاب ار  نآ  دگل  اب  دـنازوس و  ار  رد  رمع  سپ  رمع ؛ هعفد  مث  بابلا  قرحءاف  دـیوگ :  نینچ  یتانایب  نمـض  نانم  ؤمریما  زا  سیق  نب  میلـس  -2

(165  . ) درک
روتـسد منیب  یم  اـیوگ  هک :  تسا  هدروآ  نینچ  رمع  اـب  بلاـط  یبا  نبا  یلع  هک  ییوگتفگ  زا  یـشخب  رد  بولقلا ،  داـشرا  رد  یملید  3-و 

ما بنیز و  مرتخد  ود  نیسح و  نسح و  مالسلااهیلع و  همطاف  نم و  ات  دیا  هدرک  نشور  ما  هناخ  رد  رب  هک  ار  یـشتآ  نآ  دوش . . .  یم  هداد 
(166  . . . ) دنازوس یم  شتآ  نامه  هلیسوب  ار  رفن  ود  امش  دنروایب و  دینازوسب ،  ار  موثلک 

 ، دشاب یمن  البرک  رد  ام  تبیصم  تنحم و  دننامه  يزور  چیه  و  دیامرف :  یم  رمع  نب  لضفم  هب  یتانایب  نمض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و 
بنیز مالسلااهیلع و  همطاف  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  مالسلا و  هیلع  نانم  ؤمریما  هناخ  برد  رب  ندرک  نشور  شتآ  هفیقس و  زور  هچ  رگا 

(167  . ) تسا رت  تخس  رت و  مهم  دگل  هلیسوب  نسحم  نتشک  هضف و  موثلک و  ما  و 
نانم ؤمریما  هناـخ  برد  رب  ندرک  نشور  شتآ  یـسراف و  ناملـس  ندز  نینچ  مه  دومرف :  رمع  نب  لـضفم  هب  ترـضح  يرگید  لـقن  رد  و 

وا و مکـش  هب  ندز  دگل  هنایزات و  همطاف و  يوزاب  هب  ندز  دـننازوسب و  شتآ  هلیـسوب  ار  اهنآ  ات  نیـسح ،  ماما  نسح و  ماما  مالـسلا و  هیلع 
(168  . ) شنسحم طاقسا 

؟  دید بیسآ  مه  همطاف  ایآ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ياه  بیسآ 

هلمح يارجام  رد  اعقاو  ایآ  دنسرپ :  یم  يرایسب  هک  نیا  تسا ،  حرطم  تیب  لها  میرح  نتـسکش  يارجام  رد  هک  یمهم  لئاسم  رگید  زا  و 
؟  دیسر بیسآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب 

ندـب ياج  دـنچ  هب  اتـسار  نیا  رد  دـید و  یناوارف  ياـه  بیـسآ  ارجاـم  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  کـش  نودـب  میهد  یم  خـساپ 
 : دش دراو  بیسآ  شکرابم 

راوید رد و  نیب  راشف  فلا ) 

نانآ هک  درک  یمن  نامگ  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  نیا  دش ،  لمحتم  ارجام  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هک  یبیـسآ  نیلوا 
 . تخادرپ وگتفگ  هب  نانآ  اب  هتسب  برد  تشپ  رد  نتفرگ  رارق  اب  تهج  نیدب  دنوش ،  دراو  شا  هناخ  هب  هزاجا  نودب 

هدـمآ و همطاف  سپ  طئاحلا ؛  بابلا و  نیب  اهطغـض  یتح  رمع  اهعفدـف  بابلا  ءارو  مالـسلااهیلع  همطاف  تبتخاف  دـسیون :  یم  یناشاک  ضیف 
(169  . ) داد راشف  راوید  برد و  نیب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هدومن و  زاب  تدش  هب  ار  هناخ  برد  رمع  تشگ ،  ناهنپ  هناخ  برد  تشپ 
ۀنجلا یف  زنک  کل  مالـسلا  هیلع  یلع  ای  ثیدح  لیذ  رد  قودص  نینچ  مه  و  ( 170  ، ) بابلاب ءاسنلا  ةدیس  اوطغض  هلمج و  زین  يدوعـسم  و 

هب هک  تسا  یطقـس  نامه  نیا  تسوا و  دـنزرف  نسحم  نامه  جـنگ  نیا  دـنتفگ :  یم  هک  ناـگرزب  خـیاشم و  زا  یخرب  زا  هک  تسا  هدروآ 
(171  . ) تسویپ عوقوب  همطاف ،  رب  راوید  رد و  نیب  راشف  ماگنه 

مالسلااهیلع همطاف  يولهپ  ندش  هتسکش  ب ) 

تلاح و  دسیون :  یم  دـنک و  یم  هراشا  مالـسلااهیلع  همطاف  يولهپ  ندـش  هتـسکش  هلئـسم  هب  نایرج  لصا  هب  هراشا  نمـض  یـسربط  همالع 
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رسکف اهعفدف  اهتیب  ةداضع  یلا  اهءاجلءاف  اهبرضا ،  ذفنق  یلا  رکبوبءا  لسرءاف  تیبلا . . .  باب  دنع  مهنیب  اهجوز و  نیب  مالـسلااهیلع  همطاف 
رکبوبا دش . . .  دوخ  رهوش  ندرب  زا  عنام  هناخ  برد  رانک  مالـسلااهیلع  همطاف  دنربب ) نوریب  ار  یلع  دنتـساوخ  هک  یتقو  ( ؛  اهبنج نم  اعلض 

هریگتسد و هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ذفنق  هک  دوب  اج  نیا  درادرب  یلع  زا  تسد  ات  نزب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  هک  هداتسرف  ذفنق  دزن  ار  یسک 
(172  . ) تسکش ار  شیولهپ  زا  يا  هدند  هداد و  راشف  هناخ  برد  يزیت 

مالسلااهیلع همطاف  ندروخ  یلیس  ج ) 

هک دشاب ،  یم  ترضح  نآ  هب  ندز  یلیـس  مالـسلااهیلع و  همطاف  هب  بدا  هئاسا  نایرج  هدش  هراشا  نآ  هب  هعیـش  عبانم  رد  هک  یموس  هلئـسم 
هک تسا  یلیس  نآ  يارب  ما  هیرگ  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هتشادرب و  هدرپ  هلئسم  نیا  زا  ییوگشیپ  کی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

(173  . . . ) دش دهاوخ  هدز  مالسلااهیلع  همطاف  تروص  هب 

مالسلااهیلع همطاف  يوزاب  ندید  بیسآ  د )

نیسپاو ات  هک  يا  هنوگ  هب  هدیدرگ  حورجم  مالسلااهیلع  همطاف  فیرش  يوزاب  هک  درک  ناهنپ  ای  تفرگ و  هدیدان  ناوت  یمن  ار  تیعقاو  نیا 
 : مینکفا یم  یهاگن  تایاور  هب  داد ،  ماجنا  ار  راک  نیا  یسک  هچ  لاح  درازآ ،  یم  ار  يو  یگدنز  تاظحل 

يوزاب هب  ندز  و  دیامرف . . . :  یم  لضفم  هب  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  برد  ندز  شتآ  يارجام  حرش  نایب  نمض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(174  . ) هنایزات هلیسوب  يربک  هقیدص 

هللا یلص  هللا  لوسر  ای  هاتبا ،  ای  تفگ :  یم  هک  دش  دنلب  مالسلااهیلع  همطاف  دایرف  هک  یتقو  دسیون :  یم  ارجام  نیا  حرش  رد  سیق  نب  میلس 
 . دز همطاف  يولهپ  هب  دوب  نآ  رد  ریشمش  هک  یماین  اب  باطخ  نب  رمع  هلآ .  هیلع و 

یم هک  یماگنه  تشذـگ ،  یـسربط  موحرم  لـقن  رد  و  ( 175  . ) دز مالـسلااهیلع  همطاف  يوزاب  هب  رگید  راب  دـش ،  دـنلب  هک  همطاـف  داـیرف 
ادج يارب  ذفنق  دنربب ،  ار  وا  تشاذگ  یمن  هدـش و  عنام  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنربب ،  نوریب  هناخ  زا  روز  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـساوخ 

 ) هنایزات نآ  رثا  هک  يا  هنوگ  هب  دز  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  يوزاب  هب  تدش  هب  هدرب و  هنایزات  هب  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  همطاف  ندرک 
(176  . ) تشاد دوجو  شیوزاب  رب  هظحل )  نیرخآ  ات 

نینج طقس  ه ) 

زا سپ  اه  نآ  نیمجنپ  هک  تشاد :  دنزرف  جنپ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  اه  ینـس  زا  یخرب  هعیـش و  ناخروم  رتشیب 
هب یگدیسر  يارب  لاح  دیدرگ .  طقـس  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  هلمح  يایاضق  رد  مالـسا  راوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر 

ینس هعیش و  ياهباتک  هب  دیاب  تبرض ،  رثا  رد  ای  هدوب  ببس  نودب  طقس  نیا  ایآ  هن و  ای  هدرک  طقس  مالـسلااهیلع  همطاف  ایآ  هک  هلئـسم  نیا 
 . میوش هاگآ  هلئسم  یگنوگچ  هعجاف و  نیا  قمع  هب  ات  دنکفا ،  يرظن 

نب طبـس  و  ( 177  ) یکلام غابـصلا  نبا  تسا ،  هدـشن  يدـنزرف  نینچ  دوجو  هب  هراشا  تنـس  لـها  ياـهباتک  زا  يرایـسب  رد  هک  نیا  مغریلع 
ایند زا  یکدوک  نارود  رد  يو  دـنیوگ  یم  اما  دـنراد ،  نسحم  ماـن  هب  یموس  رـسپ  هب  هراـشا  ( 179  ) يربط نیدـلا  بحم  و  ( 178) يزوجلا

(180  . ) دنناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تایح  نامز  رد  ار  دنزرف  نیا  تلحر  رگید ،  یخرب  و  تسا ! !  هتفر 
نیب رد  دسیون :  یم  هداد و  تبسن  هعیش  هب  ار  هلئسم  نیا  هدش ،  طقس  همطاف  زا  يدنزرف  نینچ  هب  هراشا  نمض  یکلام  غابـصلا  نبا  اجنیا  رد 

(181  . ) تسا هدش  طقس  يو  هک  دنا  هدروآ  نایعیش  دشاب ،  یم  نیسح  نسح و  ردارب  هک  تسا  نسحم  مان  هب  يدنزرف  یلع  نادنزرف 
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هب ایآ  تسا .  هدوب  تروص  هچ  هب  طقس  نیا  هک  هتخادرپن  نیا  هب  رگید  اما  دراد ،  تهج  نیا  رد  ییاراذگ  هراشا  غابـصلا  نبا  هچ  رگا  يرآ 
 . تسا هدیدرگ  طقس  هدمآ  دراو  همطاف  رب  هک  يا  هبرض  رثا  رد  ای  هدوب و  یعیبط  لاح 

(182  . ) يودعلا ذفنق  مخز  نم  دسف  انسحم  نا  هک :  هدرک  لقن  هبیتق  نبا  فراعم  زا  بوشارهش  نبا  یلو 
نامز رد  فراعم  هخـسن  هک  تفگ  تئرج  اب  ناوت  یم  بوشارهـش  نبا  لقن  زا  اما  درادـن  دوجو  یبیتق  فراـعم  رد  ـالعف  بلطم  نیا  هچ  رگ 

 . تسا هدش  فذح  راچد  دعب  ياه 

هعیش عبانم  رد  طقس  نایرج  یسررب 

 . تسا هدمآ  اه  نآ  رتشیب  رد  دنراد ،  لقن  رد  قافتا  هک  میئوگن  رگا  هدش  هظحالم  هعیش  عبانم  رد  هک  اج  نآ  ات  نینج ،  طقـس  نایرج  اما  و 
لقن هب  رگید  باتک  اه  هد  میقتسملا و  طارـصلا  یـسربط و  جاجتحا  قودص و  یلاما  هیـصولا و  تابثا  سیق و  نب  ملـس  باتک  رد  هچ  نانچ 

 . تسا هدش  هتخادرپ  نآ 
 . دنا هتخادرپ  ارجام  حیرشت  هب  رگید  یخرب  هدرک و  حرطم  یلک  روط  هب  یخرب  هک  توافت  نیا  اب 

مییامن یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  کنیا 
رت میظع  دگل  هلیسو  هب  نسحم  ندش  هتـشک  و  دومرف :  لضفم  هب  هک  هدرک  تیاور  قداص  ماما  زا  هتخادرپ و  ارجام  لقن  هب  بوشارهـش  نبا 

(183  . ) تسا رت  خلت  و 
يارجام نیمه  رکذ  هب  دیسر  هبعـش  نب  ةریغم  هب  هک  یماگنه  هتـشاد ،  هیواعم  اب  هک  ییوگتفگ  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نینچمه 

رثا رد  يدرک و  شدولآ  نوخ  ات  يدز  کتک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رتخد  همطاف  هک  يدوب  وت  نیا  دیامرف :  یم  هتخادرپ و  خلت 
(184  . . . ) وا رما  اب  تفلاخم  ادخ و  لوسر  هب  تناها  يارب  رگم  يدرکن  ار  راک  نیا  وت  هک  نادب  درک .  طقس  تبرض  نامه 

ار دوخ  نسحم  ات  دنداد  راشف  راوید  برد و  نیب  ار  همطاف  هک  هتفای  راهتشا  هعیـش  نیب  و  دسیون :  یم  ارجام  نیا  لقن  نمـض  یـضایب  همالع 
دقف اهاذآ  نم  ینم  ۀعـضب  ۀـمطاف  دوب :  هدومرف  شا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسناد  یم  سک  همه  هک  یلاح  رد  درک  طقس 

(185  . ) یناذآ
 . تسا هدش  هدرمش  تاملسم  وزج  هک  تسا  رادروخرب  يراهتشا  نانچنآ  زا  هعیش  نیب  رد  خلت  هثداح  نیا  يرآ 

نینچ هدرک و  لقن  ماظن  رب  نعط  ناونع  هب  ار  هلئسم  نیمه  دوخ  باتک  رد  یناتسرهش  میرکلادبع  هک  نیا  دیازفا ،  یم  نآ  راهتشا  رب  هچنآ  و 
نینج طقـس  تبرـض  نامه  رثا  رد  هک  دز  همطاف  مکـش  رب  یتبرـض  یلع )  زا   ) نتفرگ تعیب  زور  رد  رمع  هک  هدوب  دـقتعم  يو  دـیوگ :  یم 

نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  زج  هب  هناخ  رد  دـینازوسب و  تسه  وا  رد  هک  نآ  اب  ار  همطاف  هناـخ  دز  یم  داـیرف  زور  ناـمه  رد  وا  درک و 
(186  . ) تشادن دوجو  يرگید  صخش 

وا الاو  دیامن ،  ندوب  هعیش  هب  مهتم  ار  ماظن  دیوگب و  نینچ  یخیرات  مهم  يارجام  نیا  ندرک  ثول  يارب  هک  تسا  روبجم  یناتـسرهش  يرآ 
(187  . ) دوش یم  هداد  تبسن  يو  هب  هیماظن  هقرف  هک  تسا  یسک  اریز  دراد ،  هعیش  هب  یطابترا  هچ 

ربمایپ راگدای  هب  ندناسر  بیسآ  هتفرگ و  تروص  همطاف  هناخ  هب  هلمح  کش  نود  هب  ینـس ،  هعیـش و  عبانم  هب  دانتـسا  اب  هک  نیا  هصالخ  و 
 . دنشاب هدرک  يراددوخ  نآ  رکذ  زا  ای  هدرک و  هراشا  نآ  هب  تنس  لها  هاوخ  هدوب  یعطق  يرما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

خساپ شسرپ و  دنچ 

؟  تسا هدوب  هناخ  رد  يرگید  صخش  هلمح  عقوم  هب  ایآ  لوا :  لا  ؤس 
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هدع نآ  رب  ات  هدوب  نیا  يارب  همطاف  هناخ  هب  موجه  تلع  دنیوگب ،  نیمجاهم  زا  يرادـفرط  هب  یخرب  تسا  نکمم  هک  مییوگ  یم  خـساپ  رد 
تـسد دندوب ،  هدرک  نصحت  يو  هناخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تیامح  رکبوبا و  تفالخ  هب  ضارتعا  هناشن  هب  هک  يراصنا  نیرجاهم و  زا 

 . دنبای
 . دندرک هلمح  همطاف  هناخ  هب  تهج  نیدب  دنربب ،  دجسم  هب  تعیب  يارب  ار  سابع  ریبز و  دنتساوخ  یم  نانآ 

زا ریغ  یـسک  ساسح  تیعقوم  نآ  رد  اریز  تسا .  هدوبن  يرگید  درف  تیب  لها  زج  نانآ  فدـه  و  تسا ،  تسردان  نخـس  نیا  مییوگ  یم 
 . دنا هدرکن  هراشا  يدحا  مان  هب  نیخروم ،  زا  يرایسب  و  تسا .  هدوبن  نانآ  رظن  دروم  هتشاد ،  روضح  مه  رگا  هدوبن و  هناخ  رد  تیب  لها 

اب دارفا  نیا  هب  یبایتسد  تروص  رد  میا و  هدمآ  ةدابع  نب  دعس  ریبز و  سابع و  لابند  هب  ام  هک  دنتـشادن  راهظا  ندمآ  عقوم  هب  ارچ  یناث  رد 
 . دنا هدومنن  هراشا  يا  هلئسم  نینچ  هب  زگره  هک  یلاح  رد  میرادن  يراک  چیه  امش 

؟  دندرب دجسم  هب  تعیب  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  سپ  دوب ،  رفن  دنچ  نآ  ناش  فده  رگا  هک  نیا  موس  و 
؟  دندناسر بیسآ  همطاف  هب  ارچ  دوب ،  رفن  دنچ  نآ  ناش  فده  رگا  مراهچ : 

تخادرپن نیمجاهم  اب  هلباقم  هب  ارچ  دوب ،  هناخ  رد  ناشنادنزرف  مالسلااهیلع و  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  ریغ  یـسک  رگا  هک  نآ  مجنپ  و 
 . تخادرپن دوخ  زا  عافد  هب  لقادح  ای  و  دیزرون ؟  تردابم  هناخ  بحاص  زا  عافد  هب  شارخلد  هنحص  نآ  ندید  ماگنه  هب  ارچ  و 

 . تشادن دوجو  هناخ  رد  تیب  لها  زج  یـسک  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هب  موجه  عقوم  هب  تفگ :  ماظن  هک  نآ  رخآ  و 
(188)

؟  تسا هدوب  هچ  نیمجاهم  اب  یلع  دروخرب  مود :  لا  ؤس 

زا یلمعلا  سکع  چیه  نانمـشد  موجه  عقوم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ایوگ  تسا ،  هدش  هتخادرپ  يا  هنوگ  هب  هلئـسم  نیا  هب  خیراوت  یخرب  رد 
هتساوخ میلست  یلمعلا  سکع  چیه  نودب  ترضح  هک  دنا  هدروآ  یخرب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رما  تیعقاو  تفگ  دیاب  اما  هدادن ،  ناشن  دوخ 

 . دش نانآ 
هدع ربارب  رد  لاح  تخاس ،  دوبان  ار  اه  نآ  هدز و  نیمز  هب  ار  برع  نارواگنج  تشپ  هک  يدرم  دنک  یمن  رواب  یمیلـس  لقع  چیه  هک  ارچ 

 . دهدن ناشن  دوخ  زا  یشنکاو  چیه  هدرک و  توکس  اقلطم  هیامورف  يا 
ار شدنزرف  نز و  هدرب و  موجه  شا  هناخ  هب  يا  هدع  هک  دنیبب  دـشاب ،  ناوتان  مه  دـنچ  ره  يدرف  تسا :  تالاحم  وزج  نیا  دـسریم  رظن  هب 

 . مالسلا هیلع  نانم  ؤمریما  تریغ  هب  دسر  هچ  دنکن ،  عافد  هدروخن و  ناکت  شیاج  زا  زگره  اما  دنهد ،  یم  رارق  متش  برض و  دروم 
هدز نیمز  هب  ار  وا  هتفرگ  ار  رمع  هقی  هتساخرب و  ياج  زا  اروف  نایرج ،  نیا  هدهاشم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  نیا  رما  تیعقاو 

 . داتفا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافـس  دای  هب  لاح  نامه  رد  هک  دومن ،  ار  وا  نتـشک  هدارا  و  دیبوک ،  شندرگ  ینیب و  هب  نانچ  نآ  و  ، 
رگا كاهـص !  رـسپ  يا  تسا ؛  هداهن  جرا  يربمایپ  هب  ار  دـمحم  هک  ییادـخ  هب  مسق  دومرف :  هداد ،  رارق  بطاـخم  ار  رمع  هک  دوب  اـج  نیا 
لخاد یتسناوت  یمن  وت  هک  يدیمهف  یم  ما  هتـسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  يدـهع  هتـشذگ و  ادـخ  فرط  زا  یباتک  هک  دوبن 

(189  . ) يوش نم  هناخ 
دیلو نب  دـلاخ  هتخیر و  یلع  هناخ  هب  يرگید  هدـع  نانم  ؤمریما  ياپ  تسد و  ریز  رد  رمع  هثاغتـسا  دایرف و  اب  دـیازفا :  یم  یـسلجم  همـالع 

دنگوس ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تشحو ،  بعر و  زا  يو  هک  درک  هلمح  وا  رب  ترـضح  اما  داد ،  رارق  هلمح  دروم  ار  یلع  هدیـشک و  ریـشمش 
هدـیرب رامع و  رذوبا و  ناملـس و  دادـقم و  هدـش و  ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  دـنچ  ینت  ماگنه  نیا  رد  درادرب .  تسد  وا  زا  اـت  داد 

یلع هناخ  رد  یتخس  يزیرنوخ  دروخ و  دز و  کی  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دنتفاتش ،  مالسلا  هیلع  یلع  کمک  هب  هدش ،  هناخ  لخاد  یملـسا 
ماجنارـس تسا  هدوب  نانم  ؤمریما  هراشا  هب  دندزن  نیمجاهم  هیلع  هدنبوک  تکرح  کی  هب  تسد  هک  نیا  زا  ارهاظ  اما  دهد  خر  مالـسلا  هیلع 
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(190  . ) دنداتفا هار  وا  لابند  هب  مدرم  هدرب و  نوریب  هناخ  زا  تعیب  يارب  ار  نانم  ؤمریما 

؟  تسیچ كانلوه  تیانج  نیا  نالماع  يازس  موس :  لاؤس 

كانلوه تیانج  نیا  هب  یگدیـسر  يارب  یهاگداد  رگا  اعقاو  هک  نیا  تسا ،  یـسررب  ثحب و  هعلاـطم و  لـباق  هک  یمهم  ثحاـبم  رگید  زا 
؟  داد دهاوخ  یمکح  هچ  یمالسا  لدع  هاگداد  سیئر  دوش  لیکشت 

هب هدرب و  موجه  هناخ  هب  نآ  نتسکش  اب  سپس  هدنازوس و  ار  شا  هناخ  برد  ناملـسم  کی  زا  تعیب  يارب  هک  دراد  یقح  نینچ  یـسک  ایآ 
هناتسآ رد  ات  دهد  راشف  راوید  برد و  نیب  ار  يو  هدناسر و  بیسآ  شیولهپ  وزاب و  تسد و  هب  هدناسر و  رازآ  وا  رـسمه  هب  هدرب و  رـسمه 

؟  دریگ رارق  گرم 
هک هدوب  هللا  ۀکئالم  دورف  لحم  وا و  زامن  تساوخرب و  تسـشن و  ربمایپ و  دـمآ  تفر  لحم  یحو و  لوزن  لحم  همطاف ،  هناخ  هک  میرذـگب 

هنوگچ هدوبن ،  زیاج  زین  شتمرح  نتـسکش  هتـشگ و  یمن  نآ  دراو  هزاـجا  نودـب  ربماـیپ  زگره  و  تسین ،  دجـسم  زا  رتمک  شتمرح  زگره 
یم هحلسا  شدنزرف  نز و  يور  هب  هدش و  هلمح  شا  هناخ  هب  هزاجا  نودب  دوش و  یم  هتسکش  تعیب  زا  عانتما  رطاخب  یناملـسم  هناخ  میرح 

؟  دنشک
دروم دیابن  هداد ،  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  هناخ  زا  یکی  هب  تبـسن  ار  یتمرح  یب  نیا  هک  یکانوه  تیانج  نینچ  بکترم  ایآ 

؟  دریگ رارق  هیبنت 
هب موجه  اـیآ  تسا ،  عونمم  ههبج  رد  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روتـسد  هب  هک  براـحم  ریغ  نز  هب  ضرعت  میـسرپ :  یم  نینچ  مه 

؟  تسا زیاج  حیحص و  شا  هناخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رگا  دیآ ؟  یمن  باسح  هب  مرج  نینج  طقـس  زرم  ات  دمع  يور  زا  وا  يولهپ  هب  ندز  رادراب و  نز  ندـناسرت  ایآ 

و دندرک ؟  یم  دییءات  ار  ناشلامعا  و  دندرک ؟  یم  توکس  دندید  یم  ار  اهبیسآ  نیا  دندوب و  تایح  دیق  رد  تقو  نآ  رد  مالـسا  راوگرزب 
؟  دومن یمن  حابم  ار  دندش  مالسلااهیلع  همطاف  دنزرف  نسحم  لتق  ثعاب  هک  یناسک  نوخ  ایآ 

هزین هلیسوب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  بنیز  هک  ارچ  درک ،  حابم  هکم  حتف  زور  رد  ار  دوسءالا  یبا  نب  رابه  نوخ  هچ  نانچ 
 . دوب هدرک  نینج  طقس  سرت  نآ  رثا  رد  هدناسرت و  يا 

یلص ربمایپ  رگا  تفگ :  وا  مدرک ،  تئارق  بیقن  رفعج  وبا  مداتسا  رب  ار  ربخ  نیا  دنک :  یم  لقن  نینچ  رابه  ناتساد  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  تسا  نینچ  لاح  رهاظ  درمش ،  لالح  وا  نینج  طقـس  بنیز و  ندناسرت  رطاخب  ار  رابه  نوخ  هلآ  هیلع و  هللا 

ایآ مدرک :  ضرع  مداتسا :  هب  دیوگ  درمـش .  یم  لالح  هدرک  طقـس  نآ  رثا  رد  هک  هدناسرت  ار  همطاف  هک  یـسک  نآ  نوخ  دوب ،  هدنز  هلآ 
؟  تسا هدرک  طقس  ار  نسحم  نآ  رثا  رد  هدش و  هدناسرت  همطاف  دنیوگ ،  یم  یهورگ  هک  منک :  تیاور  وت  زا  ار  نخس  نیا 

فقوت راـبخا  ضراـعت  رطاـخب  تهج  نیا  رد  نم  اریز  نک ؛  تیاور  نم  زا  ار  شنـالطب  هن  نک و  تیاور  هن  نم  زا  ار  بلطم  نیا  تفگ :  وا 
(191  . ) مراد

تیالو میرح  زا  هناناج  عافد 

تیالو میرح  زا  هناناج  عافد 

يوناب یگدنز  رد  هک  تسا  درف  هب  رـصحنم  تاراختفا  زا  رپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  راگدای  اهنت  هلاس  هدجه  یگدـنز 
 . تسا هدشن  هدهاشم  یتاراختفا  نینچ  زگره  يرگید 
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نازاتشیپ وزج  یـسایس  یعامتجا و  يدابع و  یقالخا و  یملع و  ياه  نادیم  مامت  رد  هک  تسا  يزاتمم  تیـصخش  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف 
 . تسا هدوب  تقلخ  ملاع  نانز  ردص  رد  هکلب 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  تیامح  هب  هکم  نارفاک  ناکرشم و  هیلع  ندیشک  دایرف  اب  هک  دوب  هتشذگن  شراوگرزب  فیرش و  نس  زا  لاس  جنپ 
 . تفاتش هلآ 

گنج هب  شیرق  رافک  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  ییاهلاس  نامه  رد  هژیوب  درک ،  عافد  تیامح و  ردـپ  زا  هتـسویپ 
 . درب یمن  دای  زا  ار  تارطاخ  نآ  زگره  خیرات  هک  دوب  هتساخرب 

هک یهاتوک  تدـم  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  يربهر  تیالو و  عفادـم  ناـبیتشپ و  نیتسخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  سپ  وا 
رد درک و  لقتنم  ناگدنیآ  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تیمولظم  مایپ  نوگانوگ  ياه  هویش  هب  تسـشنن و  مارآ  زگره  دوب ،  هدنز  ردپ  زا  سپ 

 . تشذگ ناترظن  زا  هک  دش  لمحتم  ار  یناوارف  ياه  بیسآ  اتسار  نیا 
 : تشاد میهاوخ  يا  هراشا  هدیدرگ  میظنت  زارف  دنچ  رد  هک  سدقم  عافد  نیا  زا  يا  هشوگ  هب  کنیا 

مالسلا هیلع  یلع  ینیشناج  هرابرد  تیاور  لقن  - 1

ار يدایز  قیاقح  دنتـشاد ،  مکاح  هاگتـسد  زا  هک  یتشحو  سرت و  رطاخ  هب  مالـسا ،  راوگرزب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
 . دنا هدینشن  ربمایپ  زا  ار  اهنآ  زگره  ایوگ  دندرک  نامتک 

تماما تیالو و  نوماریپ  ار  قیاقح  فلتخم  ياه  هناهب  هب  هناعاجـش و  هکلب  دادن  يراک  نینچ  هزاجا  دوخ  هب  اهنت  هن  مالـسلااهیلع  همطاف  اما 
 . دومن وگزاب  مدرم  يارب  دوب  هدینش  ربمایپ  زا  صوصخ  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  درک و  راهظا  بلاط  یبا  نب  یلع 

؟  دوب هچ  وت  اب  تلحر  عقوم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زار  دوب  هدیسرپ  هک  دیبل  نب  دومحم  خساپ  رد  وا 
زا سپ  ار  وا  هک  تسا  يدرف  نیرتـهب  یلع  مکیف ؛  هفلخا  نم  ریخ  یلع  دومرف :  یم  ربماـیپ  وا  مدینـش  هک  مریگ  یم  هاوـگ  ار  ادـخ  دوـمرف : 

رگا هک  مالسلا  هیلع  نیـسح  لسن  زا  دنزرف  هن  شدنزرف و  ود  نینچمه  و  تسا .  نم  نیـشناج  ماما و  وا  مهد و  یم  رارق  امـش  نیب  رد  مدوخ 
امـش نیب  رد  تمایق  زور  ات  دیدرک  تفلاخم  نانآ  اب  رگا  دنتـسه و  هتفای  تیاده  رگ و  تیاده  اه  نآ  دید  دـیهاوخ  دـینک  يوریپ  اه  نآ  زا 

(192  . ) دوب دهاوخ  فالتخا  تما 

مخ ریدغ  يارجام  يروآ  دای  - 2

رما هب  ار  یلع  ادـخ ،  لوسر  هک  دوب  مخ  ریدـغ  زور  یندـشن  شومارف  نایرج  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنم  ؤمریما  تیـالو  دنـس  نیرتمهم 
دهاش دوخ  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دومرف .  بصن  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج  تفالخ و  هب  رفن  رازه  اـه  هد  نامـشچ  ربارب  رد  راـگدرورپ 

 . درک یم  يراشفاپ  رارصا و  ارجام  نیمه  يور  دوب ،  ربمایپ  يوس  زا  یلع  ینیشناج  مالعا 
 ، تسا هدرک  لقن  ام  يارب  هزمح  ربق  رانک  رد  يو  اب  یتاقالم  نمض  ار  مالسلااهیلع  همطاف  نخس  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  دیبل  نب  دومحم 

مارآ ات  مدرک  ربص  یمک  تسیرگ ،  یم  تدـش  هب  هک  مدـید  ادهـشلادیس  هزمح  ربق  رانک  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  يزور  دـیوگ :  یم  وا 
 . تسا هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ارم  رکف  هتسویپ  هک  مسرپب  يزیچ  امش  زا  مهاوخ  یم  نم !  هدیس  يا  مدیسرپ :  وا  زا  تفرگ ، 

 . سرپب دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف 
؟  تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  ینیشناج و  دروم  رد  ینخس  دوخ  تلحر  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ  متفگ : 

دیا هدرپس  یشومارف  هب  ار  مخ  ریدغ  زور  ایآ  تسا !  بجعت  ياج  یسب  مخ ؛ ؟  ریدغ  موی  متیسنءا  هابجعاو ! ! !  دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف 
؟
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 . دـییامرف یم  امـش  هک  تسا  نامه  بلطم  مراد و  دایب  يرآ !  مدرک :  ضرع  همطاـف  ترـضح  نخـس  دـییءات  رد  دـیوگ :  دـیبل  نب  دومحم 
(193)

راصنا سلاجم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگ  رد  ماگ  - 3

ینیشناج تماما و  رب  ندرک  هیکت  مالسلا و  هیلع  یلع  يالاو  تیصخش  هرابرد  تیاور  ثیدح و  لقن  هب  زگره  مالـسلااهیلع  همطاف  تیامح 
 . دوب هتفرگ  شیپ  رد  تیالو  میرح  زا  عافد  رد  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  ياه  هویش  زا  یکی  نآ  هکلب  دش ،  یمن  هصالخ  وا 

قح هدرک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  دـیاش  ات  تفر ،  یم  راصنا  سلاجم  هب  دوخ  ماما  هارمه  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  نیا  رگید  هویش 
 . دناتسزاب ار  مالسلا  هیلع  یلع 

زا عافد  هب  ات  درب  یم  راصنا  سلاجم  هب  هنابـش  دوخ  هارمه  درک و  یم  بکرم  رب  راوس  ار  همطاـف  یلع  دـسیون :  یم  گرزب  خروم  هبیتق  نبا 
اب ام  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ :  یم  خـساپ  رد  راصنا  اما  دـبلطب  يرای  نانآ  زا  هتخادرپ و  مالـسلا  هیلع  یلع  قح 

 . میتفر یمن  يرگید  صخش  غارس  هب  زگره  دمآ ،  یم  ام  دزن  هب  رتدوز  وت  هداز  ومع  رهوش و  رگا  میدرک و  تعیب  نانیا 
میتخاس و یم  اهر  شا  هناخ  رد  هدرکن  نفد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  راوازس  ایآ  دومرف :  یم  خساپ  رد  مالـسلااهیلع  ترـضح 

(194 ( ! ؟  میتخادرپ یم  عازن  هب  مدرم  اب  عوضوم  نیا  رطاخب 

نانکش میرح  رب  دایرف  - 4

هب ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  لایخ  هب  ات  دندوب  هدـش  رو  هلمح  شا  هناخ  میرح  هب  هک  نکـش  تمرح  يا  هدـع  ربارب  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 
ار هدـننیب  ره  بلق  هک  دیـشک  هلان  ناج  قمع  زا  دز و  دایرف  نانچ  نآ  دـنربب ،  دجـسم  هب  تعیب  يارب  هدیـشک ،  نوریب  هناـخ  زا  ریـشمش  روز 

 . همطاف مه  نآ  عفادم  کی  اب  دوب ،  هدنام  اهنت  ياهنت  مالسلا  هیلع  یلع  یبیجع ،  هرظنم  دوب و  یبیرغ  هنحص  تخاس .  راد  هحیرج 
شیوخ ماما  زا  ای  دـیامن  مارآ  ار  شلاسدرخ  نادـنزرف  ای  دـنک ،  ظفح  اهنآ  رـش  زا  ار  دوخ  دـهد ،  ماجنا  تسناوت  یم  يراک  هچ  وا  یتسار 

؟  دوش شندرب  عنام  و  دیامنب ؟  عافد 
دـنور و نوریب  هناخ  زا  ات  تساوخ  اه  نآ  زا  دز و  دایرف  هبترم  کی  دوب ،  لـمحت  لـباق  ریغ  شیارب  هدـننک  نارگن  تیعـضو  نیا  هک  همطاـف 

 . درک دهاوخ  نیرفن  ار  اه  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  تفگ : 
تیاکش ادخ  هاگرد  هب  هدرک ،  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  هک  نیا  ای  دیور  یم  نوریب  هناخ  زا  ادخ ،  هب  دنگوس  دز :  دایرف  مالسلااهیلع  همطاف 

(195 ( ؟  میامنب نات  نیرفن  منک و 

ذفنق قالش  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  عافد  - 5

همطاف دندیزرو و  یم  رارصا  دجسم  هب  ادخ  یلو  ندرب  رب  نانچمه  نانآ  درکن ،  يرثا  چیه  نکـش  تمرح  مدرم  نآ  لد  رب  همطاف  هلان  هآ و 
هناـخ زا  ملظ  يور  زا  ار  میومع  رـسپ  هک  مراذـگ  یمن  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  یم  درک و  یم  يریگوـلج  یتخـس  هب  مالـسلااهیلع 
امـش هب  هک  یلاح  رد  دیدیـسرتن . .  ادـخ  زا  دـیدرک و  شومارف  تیب  لها  ام  هراـب  رد  ار  ادـخ  ربماـیپ  شرافـس  دوز  هچ  دیـشکب . . .  نوریب 

 . . . دینزب گنچ  ام  نامسیر  هب  دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  ام  هدومن و  يوریپ  ام  زا  دوب ،  هدرک  شرافس 
(196  . ) دندرک ادج  یلع  زا  ار  وا  ذفنق  قالش  هلیسو  هب  هک  دوب  هتفرگ  مکحم  ار  یلع  درک و  یم  عافد  ادخ  یلو  زا  نانچمه  همطاف 

ماما ناج  زا  تظافح  - 6
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هار هب  ادخ  یلو  لابندب  هلـصافالب  وا  تشادرب ؟  دوخ  ماما  تیامح  زا  تسد  همطاف  رگم  اما  دـندرب ،  دجـسم  يوس  هب  ناشک  ناشک  ار  یلع 
 . دندرک تکرح  مشاه  ینب  نانز  مامت  وا  یپ  رد  داتفا و 

دازآ ار  ما  هداز  ومع  دومرف :  داد و  رارق  بطاخم  ار  اه  نآ  رگید  راب  دناسر ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  دزن  هب  ار  دوخ  دـمآ و  همطاف 
یم مرـس  رب  ار  ربمایپ  نهاریپ  منک ،  یم  ناـشیرپ  ار  مدوخ  ياـهوم  دـینکن ،  شدازآ  رگا  داتـسرف ،  قح  هب  ار  مردـپ  هک  ییادـخ  هب  دـینک ، 

هن و  نم ،  زا  رتزیزع  شرتش  هن  دوب و  رتزیزع  مردپ  زا  ادخ  دزن  رد  ربمایپ  حلاص  هن  هک  ارچ  مشک ،  یم  دایرف  مراگدرورپ  يوس  هب  مراذگ و 
(197  . ) منادنزرف زا  شا  هچب 

عافد مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  هنوگ  نآ  داد و  رارق  شیوخ  ماما  رپس  ار  دوخ  يولهپ  تروص و  تسد و  هک  دوب  همطاف  نیا  يرآ 
وا دـنک ،  یثنخ  ار  وا  لتق  هشقن  ات  داـتفا  هار  یلع  لاـبند  هب  وا  دـسرن ،  یبیـسآ  شماـما  هب  اـما  دوش  هتـشک  هار  نیا  رد  دوب  رـضاح  هک  درک 

 . دنراد رب  ادخ  یلو  ناج  زا  تسد  ات  دوب  ندرک  نیرفن  هدامآ  دراذگ و  رس  رب  ار  ادخ  لوسر  نهاریپ 

مالسا ظفح  يارب  مالسلااهیلع  همطاف  توکس  - 7

ور ریز و  هنیدم  نیرفن ،  کی  هلیـسو  هب  ات  درک  یم  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  هب  ار  دوت  نینـسح ،  هارمه  هب  همطاف  هکنانچمه 
 : دومرف ناملس  هب  هتفای  رد  ار  راوشد  رایسب  تیعقوم  یلع  دوش ، 

رد یسک  هب  دنک  نیرفن  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا ،  هدرک  زاب  ناهد  هنیدم  يولهپ  ود  منیب  یم  هک  ارچ  بایرد ،  ار  ربمایپ  رتخد  ناملـس  يا 
 . دور ورف  نیمز  هب  تسه  نآ  رد  هچ  ره  هنیدم و  رهش  دور  یم  نآ  میب  دوش و  یمن  هداد  تلهم  هنیدم 

يادخ ربمایپ !  رتخد  يا  مدرک ،  ضرع  هدناسر  مالسلااهیلع  همطاف  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  نامرف  هب  دیوگ  ناملس 
 . درگرب تا  هناخ  هب  داتسرف  تما  يارب  تمحر  ناونع  هب  ار  تردپ  یلاعت  كرابت و 

ادـخ هب  منزب و  دایرف  اج  نآ  مورب و  مردـپ  ربق  يوس  هب  ات  نک  اهر  ارم  هدـش ،  زیربل  مربص  رگید  ناملـس !  يا  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاـف 
 . منک تیاکش 

 . تسا هداد  تشگرب  روتسد  امش  هب  هداتسرف و  وت  يوس  هب  ارم  مالسلا  هیلع  یلع  متفگ  دیوگ  ناملس 
(198  . ) تشگرب هناخ  هب  ترضح  بیترت  نیدب  مرب و  یم  نامرف  منک و  یم  شوگ  هداد  روتسد  یلع  هک  لاح  دومرف :  مالسلااهیلع  همطاف 

تیالو و زا  عافد  ظفح و  يارب  نانکـش  میرح  ربارب  رد  وا  مایق  رگا  هک  دـنامهفب  نارگید  هب  ات  تشگرب  هناـخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  يرآ 
 . دوب مالسا  ظفح  ماما و  نامرف  رطاخ  هب  زین  شتوکس  دوب ،  ادخ  یلو 

رکبوبا تعیب  در  - 8

تعیب اهنت  هن  درکن و  تعیب  لوا  هفیلخ  اـب  زگره  دوب ،  هدـنز  هک  یتقو  اـت  دوب  نیا  تیـالو  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  تیاـمح  رگید  دراوم  زا 
رکبوبا اب  همطاف  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  لا  ؤس  لاح  تفر .  ایند  زا  هک  نیا  اـت  دوب  رهق  بضغ و  مشخ و  لاـح  رد  ناـنچ  مه  وا  اـب  هکلب  درکن 

 . ۀیلهاج ۀتوم  هتتومف  ماما  هل  سیل  تام و  نم  هک :  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدایز  تایاور  هک  یلاح  رد  درکن  تعیب 
(199)

هب همطاف  ات  هدوبن  ماما  رکبوبا  اتقیقح  ای  هتفر و  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  رکبوبا  اب  ندرکن  تعیب  هلیـسوب  هللااب  ذایعلا  مالـسلااهیلع  همطاـف  اـیآ 
؟  تسین دانتسا  لباق  ثیدح  ای  دشاب و  وا  اب  تعیب  هب  مزلم  تیاور  نیا  دافم 

مالـسلااهیلع همطاف  اب  نانآ  هک  یتاقالم  رد  اـهنت  هن  درکن و  تعیب  رکبوبا  اـب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هک  تسین  یکـش  مییوگ :  یم  خـساپ  رد 
مهاوخ تیاکـش  رفن  ود  امـش  زا  منک  تاقالم  ار  مردپ  رگا  دومرف :  هکلب  دینادرگ ،  يور  ود  نآ  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دنتـشاد ، 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1147 

http://www.ghaemiyeh.com


(200  . ) منک یم  نیرفن  ار  وت  زامن  ره  رد  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  هک  دوب  تاقالم  نیمه  نایاپ  رد  درک و 
رب هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  هیضرم  يارهز  هک  هدمآ  حاحص  رگید  ملسم و  يراخب و  حیحـص  رد  هک  نیا  دهاوش  هلدا و  همه  زا  رتایوگ  و 

(201  . ) دوب كانمشخ  رکبوبا 
نیا هک  ارچ  درادن ،  دانـسا  یـسررب  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  شتحـص  ردـق  نآ  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدـح  رگید  تهج  زا 
لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فلتخم  ياهریبعت  اب  ناوارف و  دانـسا  اب  ثیدح  نیا  دنا و  هدومن  لقن  قافتا  هب  ینـس  هعیـش و  ار  ثیدح 

 : الثم هدیدرگ 
(202  . ) ۀیلهاج ۀتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  هک :  هدرک  لقن  رمع  نبا  زا  دنسم  رد  یسلایط 

تام و ال نم  ( 204  . . ) ماما هل  سیل  تام و  نم  ( 203  . . ) ۀـتتیم تام  هیلع  ۀـعاط  تام و ال  نم  لیبق :  زا  يرگید  ياهریبعت  هب  نینچمه  و 
 . دروخ یم  مشچ  هب  ناوارف  تنس  لها  ياه  باتک  رد  ( 206  . . ) هیلهاج ۀتیم  ۀتتیمف  ماما  هیلع  سیل  تام  نم  و  ( 205  . . . ) هیلع ۀعیب 

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راسی  نب  لیضف  زا  نومضم  نیقی  هب  بیرق  ینیلک  موحرم  زین  هعیش  عبانم  رد  و 
 . لاق دق  هللا  يا و  لاقف  هللا ؟  لوسر  کلذ  لاق  تلقف  هتتیمف ،  ماما  هیلع  سیل  تام و  نم  دومرف :  هک  تسا  هدرک 

 ، تسا هدرم  تیلهاج  ندرم  هب  دشاب ،  هتشادن  ییاوشیپ  دریمب و  هک  ره  معن .  لاق :  هیلهاج ! ؟  هتتیمف  ماما ،  هل  سیل  تام و  نم  لکف  تلق : 
؟  تسا ربمایپ  نخس  نیا  مدرک  ضرع 

 . تسا هدومرف  وا  ادخ  هب  يرآ  دومرف : 
! ؟  تسا تیلهاج  گرم  شگرم  دشاب  هتشادن  ییاوشیپ  دریمب و  هک  ره  سپ  مدرک  ضرع 

(207  . ) يرآ دومرف : 
همطاف ات  هدوبن ،  ماما  زگره  وا  هک  ددرگ  یم  نشور  الماک  رکبوبا  اب  همطاـف  تعیب  مدـع  تلع  قوف :  ملـسم  هلئـسم  ود  نتفرگ  رظن  رد  اـب  و 

 . دنک يراک  نینچ  هب  مادقا 

راصنا رجاهم و  نانز  زا  دیددش  داقتنا  - 9

لها قوقح  ندرک  عیاض  رد  زین  نانآ  هک  ارچ  دـنک ،  داقتنا  تخـس  اه  نآ  زا  دـیاب  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  نانز  تبون  راـب  نیا  و 
 . دنتـشاد ییازـسب  مهـس  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  قح  رد  یهاتوک  هژیوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  شرافـس  نتفرگ  هدیدان  تیب و 
 ، دوب هتفرگ  رارق  مالسلااهیلع  همطاف  مشخ  دروم  هک  راک  نیا  و  دنتشاذگ ،  هحـص  دوخ  نارهوش  فالخ  ياهراک  رب  دوخ  توکـس  اب  نانآ 

 . درک دزشوگ  نانآ  هب  ینالوط  يا  هبطخ  نمض  دنتشاد ،  وا  زا  راصنا  رجاهم و  نانز  هک  یتدایع  رد 
يرامیب هک  ینامز  هدرک :  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللادبع  زا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

؟  يا هنوگچ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دنتفگ :  هتفر ،  يو  دزن  هب  راصنا  نیرجاهم و  نانز  زا  يا  هدع  تفای  تدش  همطاف 
نیگمشخ و امش  نادرم  زا  و  دونشخان ،  امش  يایند  زا  هک  یلاح  رد  مدناسر  حبـص  هب  ار  بش  دنگوس  ادخ  هب  دومرف :  مالـسلااهیلع  همطاف 

یسک زا  نیما و  لیئربج  لوزن  لحم  زا  توبن و  ياه  هیاپ  زا  تلاسر و  راوتسا  هاگیاپ  زا  ار  تفالخ  هنوگچ  اه  نآ  رب  ياو  متـسه .  تحاران 
! ؟  دنتخاس رود  دندرک و  فرحنم  تسا  ایند  نید و  روما  هب  هاگآ  قذاح و  هک 

يور رب  وا  ياه  مدـق  يراوتـسا  تلع  هب  دـنتفرگ و  ماقتنا  نسحلاوبا  زا  نانیا  هک  هدـش  هچ  تسا !  راکـشآ  نارـسخ  نامه  نیا  دیـشاب  هاگآ 
لوسر هک  يرما  مامز  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندرک ،  نینچ  هک  دوب  ادـخ  هار  رد  شا  يریذـپان  میلـست  رطاخ  هب  نآ و  ندرب  نیب  زا  لطاب و 

یتحار و هب  تفرگ و  یم  تسد  رد  ـالماک  ار  تفـالخ  يربهر و  رتش  راـهم  ترـضح  نآ  دنتـشاد ،  یم  رب  تسد  دوب  هدرپـس  یلع  هب  ادـخ 
راوس رب  یمارآان  بارطـضا و  هن  دش و  یم  داجیا  شا  ینیب  رد  یتحارج  هن  تفالخ  رتش  رب  هک  يروط  هب  درک ،  یم  يربهر  ار  نانآ  یناسآ 
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 . داد یم  تسد  شراک 
یگنـشت و هرارـش  هدـش و  رو  هطوغ  بآ  رد  درک ،  یم  فرطرب  ار  یگنـشت  دـناسر ،  یم  عیـسو  ناشوج و  لالز  يا  همـشچرس  هب  ار  نانآ 

(208  . . . ) دومن یم  شوماخ  ار  یگنسرگ 
هراب نیا  رد  نخس  اما  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يربهر  تیالو و  زا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  عافد  زا  دوب  يا  هشوگ  دش  نایب  هچنآ 

 . دیرتهاگآ اه  نآ  هب  دوخ  هک  رایسب  لد  درد  تسا و  ناوارف 
هب هن  دوب و  تبحم  یتسود و  يانعم  هب  مخ  ریدـغ  يارجام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  رد  الوم  رگا  تسا  نیا  اـم  لا  ؤس  لاـح 

رسدرد و همه  نیا  هب  ار  دوخ  ارچ  هدرک و  لالدتسا  ریدغ  يارجام  هب  مالسلااهیلع  همطاف  ارچ  تما ،  یتسرپرـس  تفالخ و  تیالو و  يانعم 
رگم تسا ؟  هدوب  نیرفآ  لکشم  همه  نآ  یتسود  يانعم  هب  تیالو  رگم  دنک .  یم  عافد  تیالو  میرح  زا  ناج  دح  رس  ات  هتخادنا و  تقشم 

! ؟  هدناوخ یم  ارف  یتسود  نیا  هب  ار  ناناملسم  هتشاد و  تسود  ار  تیبلها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسناد  یمن  یمالسا  تما 
فظوم ( 209) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ارجءا  هیلع  مکلئـسءا  لق ال  هیآ  لوزن  زا  سپ  تیب  لها  یتسود  تبحم و  هب  ار  مدرم  دـیجم  نآرق  رگم 

؟  دوب هدرکن 
مدرم دناوخب و  هبطخ  هتشاد و  هگن  نازوس  نابایب  نآ  رد  ار  مدرم  زور  هس  رگید  راب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تشاد  یموزل  هچ  سپ 

 . دناوخب ارف  تیب  لها  یتسود  يارب  ار 
هچ درک و  یم  لابند  ار  یفدـه  هچ  ( 210) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتءا  مکنید و  مکل  تلمکءا  مویلا  هیآ  یهگناو 

! ؟  دوب هدیدرگ  لزان  شا  هیآ  البق  هک  دوب  یتسود  ایآ  دوب ؟  هدشن  هتفگ  زونه  نیا  زا  شیپ  هک  دش  لماک  ریدغ  زور  رد  يزیچ 
 : تفگن رمع  زور  نآ  رد  رگم  دنتفگن ،  کیربت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  زور  نآ  رد  ناناملسم  رگم  نینچ  مه 

(211  . ) ملسم لک  یلوم  يالوم و  تحبصءا  بلاط  یبءا  نبای  کل  خب 
رسپ يا  وت  لاح  هب  اشوخ  دیوگب :  کیربت  وا  هب  باطخلا  نب  رمع  هک  تشاد  يزاین  هچ  رگید  دوب ،  تبحم  یتسود و  يانعم  هب  الوم  رگا  و 

 . يدش یناملسم  ره  نم و  يالوم  زورما  هک  بلاط  وبا 
هفیلخ و ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـیدج  تمـس  رطاخب  کیربت  نیا  يرآ 

 . دومن یگداتسیا  نآ  رب  هدرک و  عافد  هناناج  عضوم  نیمه  زا  اقیقد  مالسلااهیلع  همطاف  و  دوب .  هدش  مالعا  ترضح  نآ  نیشناج 

همطاف ترضح  تداهش 

همطاف ترضح  تداهش 

ياه بیـسآ  ندـمآ  دراو  و  وا ،  هناخ  هب  هلمح  ياـیاضق  هک  ارچ  تسا ،  هتفرن  اـیند  زا  ییادـخ  گرم  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  کـش  نودـب 
 . درک راوشد  رایسب  وا  رب  ار  یگدنز  همادا  نینج ،  هنیس و  ولهپ و  تسد و  رب  ناوارف 

تابثا تهج  کنیا  دیسر .  تداهش  هب  اه  بیسآ  نامه  رثا  رد  ماجنارـس  و  درب ،  یم  جنر  هدراو  تامدص  زا  هتـسویپ  هتوک  تدم  نیا  رد  و 
 . میزادرپ یم  دوجوم  لئالد  دهاوش و  هب  یهاگن  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تداهش 

وءا مومسم  الا  انم  ام  دندومرف :  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  یبتجم و  مالسلااهیلع  نسح  ماما  زا  هک  دنامن  هتفگان 
 . دنشاب یم  انم  وزج  مالسلااهیلع  همطاف  هک  تسین  کش  و  ( 212) دیهش

 . دنا هدرک  هیکت  تهج  نیا  يور  نیموصعم  هک  میراد  همطاف  ترضح  تداهش  رب  ینشور  حیرص و  تایاور  هک  نیا  رب  نوزفا 
یلاح رد  دش ،  دـهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  همطاف  سپ  دومرف :  یلع  هب  ییوگـشیپ  کی  رد  دوخ  تلحر  زا  شیپ  ربمایپ  -1
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(213  . ) دش دهاوخ  دراو  نم  رب  دنا  هتشک  ار  يو  هدرک و  بصغ  ار  وا  قح  هتفرگارف ،  ار  وا  هودنا  نزح و  هک 
مالسلا هیلع  یلع  ناتسود  نارای و  زا  یخرب  تفرن .  نوریب  هناخ  زا  هتفرگ و  هلصاف  نارای  زا  نانم  ؤم  ریما  یتدم  همطاف ،  تداهش  زا  سپ  -2

 . دریگن هلصاف  ناتسود  زا  ات  دهاوخب  وا  زا  هتفر و  یلع  هناخ  هب  ات  دنتساوخ  رسای  رامع  زا  دوب  هدمآ  نارگ  اه  نآ  يارب  تیعضو  نیا  هک 
 . دیایب نوریب  هناخ  زا  ات  تساوخ  يو  زا  هتفر و  یلع  ترضح  هناخ  هب  مایپ ،  ندناسر  يارب  رامع 

دوب مولظم  هک  یلاح  رد  تفگ  عادو  ار  یناف  راد  ادخ  لوسر  رتخد  هتفر ،  تسد  زا  دیقف و  نیا  رامع !  يا  نادب  دومرف :  خساپ  رد  ترضح 
 . . تفگ كرت  ار  هناخ  دوب  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  هتساخرب  ياج  زا  سپس  تفر .  ایند  زا  دیهش  هدش و  بصغ  وا  قح  و 

(214 . )
تسد هک  نآ  يارب  ار  وا  سپ  نزب  ار  وا  دش  عنام  همطاف  رگا  هک  داتسرف  مایپ  ذفنق  هب  رکبوبا  هک  یتقو  هدرک  لقن  یلع  زا  سیق  نب  میلـس  -3

نآ زا  سپ  و  درک ،  طقـس  ار  وا  نینج  تسکـش و  ار  شیولهپ  زا  هدـند  کی  هداد و  راـشف  شا  هناـخ  برد  هتـسد  فرط  هب  درادرب  یلع  زا 
(215  . ) تفر ایند  زا  دیهش  تامدص ،  نامه  رثا  رد  هک  نیا  ات  دوب  يرامیب  رتسب  رد  ارجام 

وگ زاب  نمض  رامع  ثیدح ،  نامه  نایاپ  رد  هدرک و  لقن  یثیدح  رامع  شردپ  زا  رسای  نب  رامع  نب  دمحم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  -4
و تفاتـش ،  هللا  ءاـقل  هب  ربماـیپ  هک  یتقو  دـیوگ :  یم  همطاـف  هناـخ  هب  موجه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  يارجاـم  ندرک 

بیـسآ نانچنآ  همطاف  هب  درم  نآ  تسد  زا  وا ،  يومع  رـسپ  ندروآ  نوریب  همطاف و  هناـخ  هب  دورو  ماـگنه  هب  تشذـگ  هک  هچنآ  تشذـگ 
(216  . ) دوب يو  تافو  يرامیب و  ثعاب  نایرج  نامه  درک و  طقس  ار  دوخ  دنزرف  هک  دیسر 

اب يو  روتسد  هب  رمع  مالغ  ذفنق  هک  دوب  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  تافو  تلع  دومرف :  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  -5
رامیب تخس  نینج  طقس  نیا  یپ  رد  دیدرگ و  طقس  نسحم  ندز  نامه  رثا  رد  هک  دز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هب  ریـشمش  فالغ 

(217  . . . ) تشگ
(218  . ) ةدیهش ۀقیدص  مالسلااهیلع  همطاف  نا  دومرف :  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  -6

مان هب  دوخ  یهقف  باتک  رد  يو  تسا .  هتفر  ایند  راد  زا  دیهـش  يو  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  نارگید  دـیفم و  خیـش  دـننامه  ام  ناگرزب  و 
تسیاب و اج  نآ  وش و  لخاد  هضور  هب  یتفر . . .  هنیدـم  هب  هاگره  تسا :  هدروآ  نینچ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تراـیز  رد  ۀـعنقملا 

 . . . وگب تسیاب و  هلبق  يوس  هب  ینک  ترایز  ار  وا  یتساوخ  هاگره  سپ  هدیدرگ ،  نفد  اج  نامه  وا  هک  نک  ترایز  ار  مالسلااهیلع  همطاف 
:

مالـسلااهیلع همطاف  ای  کیلع  مالـسلا  ةرهاطلا ،  ۀـقیدصلا  کتنب  یلع  کیلع و  مالـسلا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا 
نع کعفد  کقح و  کعنم  کملظ و  نم  هللا  نعل  ةرهاـطلا ،  ةدیهـشلا  لوتبلا  اـهتیا  کـیلع  مالـسلا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر هللا  تنب 

(219  . ) کبذک نم  هللا  نعل  کثرا و 
ۀقیدـص همطاف  نا  دومرف :  هک  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  تیاور  لیذ  لوقعلا  ةآرم  رد  یـسلجم  همالع  و 

(220  . . . ) تسا تارتاوتم  زا  هلئسم  نیا  تسا و  هدش  دیهش  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دراد  تلالد  ربخ  نیا  و  دیامرف :  یم  ةدیهش 

تداهش زور  لاس 

هدجه هب  ار  لاوقا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  تسه  رظن  فالتخا  نیخروم  نیب  رد  هچ  رگا  مالسلااهیلع  همطاف  زادگناج  تلحر  زور  لاس  اما  و 
(221  . ) دنا هدناسر  رظن 

 . تسا راوتسا  هتفگ  ود  نیمه  رب  زین  ناگرزب  رظن  تسا و  لوق  ود  طقف  اه  هتفگ  نیا  نیب  زا  راتخم  اما 
همـالع رظن  هب  هک  تسا  یتیاور  زا  هتفرگرب  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  زور  جـنپ  داـتفه و  لوا  لوق 
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زا راوگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زور  جنپ  داتفه و  يو  دومرف :  هدش ؛  لقن  رقاب  دمحم  ماما  زا  تسا  هحیحص  یسلجم 
(222  . ) تسا هتفر  ایند 

جرفلا وبا  و  ( 223  ) هدرک لـقن  ار  لوق  نیمه  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  زا  یلبرا  موحرم  هچ  ناـنچ  تسا ،  زور  جـنپ  دون و  مود  لوق 
ربمایپ لوق  هک  ( 224  ) هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  ار  هام  هس  تشذگ  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  زین  یناهفـصا 

 . دنک یم  دییءات  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
فیرـش رمع  تافو و  تدالو و  نیب  نداد  قیبطت  هدومرف :  زور  جـنپ  داتفه و  تیاور  ندـناوخ  هحیحـص  نمـض  یـسلجم  همالع  اج  نیا  رد 

همطاف تافو  دیاب  دشاب  رفص  زور 28  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تلحر  رگا  اریز  تسا ؛  يراوشد  رایسب  راک  مالسلااهیلع  همطاف 
یم دشاب ،  هدومن  تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوءالا  عیبر  مهدزاود  رد  ننـست  لها  هتفگ  هب  رگا  دشاب و  یلوءالا  يدامج  طساوا  رد 

همطاف هک  هدرک  لقن  یناهفـصا  جرفلا  وبا  هک  هچ  نآ  دـشاب و  هتفریذـپ  تروص  یلوءالا  يدامج  رخاوا  رد  ترـضح و  نآ  تاـفو  تسیاـب 
قبطنم تسا ،  هتفر  ایند  زا  یناثلا  يدامج  موس  رد  ترضح  هک  روهشم  لوق  اب  تسا  نکمم  دنام ؛ هدنز  شردپ  زا  سپ  هام  هس  مالـسلااهیلع 

رکذ شندوب  زیچاـن  رطاـخب  ماـما  ار  يداـیز  ياـهزور  هک  مییوگب  رگا  هتبلا  تسا ،  لوق  نیمه  رب  قداـص  ماـما  زا  ریـصب  وبءا  ربخ  و  دوش ، 
(225  . ) تسا هدومرفن 

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  تلحر  زور  لاس  ترجه  مهدزای  لاس  یناثلا  يدامج  موس  زور  دیامرف  یم  مود  رظن  دییءات  رد  دیفم  خیـش  و 
(226  . ) دوش یم  دیدجت  نینم  ؤم  هودنا  مغ و  لاس  همه  رد  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  دشاب و  یم  ارهز 

تـسا دیما  دش ؛ ناگدنناوخ  میدقت  ارذـگ  هراشا و  روط  هب  هک  یـضترم  یلع  رـسمه  یفطـصم و  نت  هراپ  یگدـنز  زا  يا  هصالخ  دوب  نیا 
ام دنتفای ،  تسد  يا  هتکن  رب  رگا  هدومرف و  وفع  هدیکچ  نیا  رد  دوجوم  ياه  یگنهامهان  ای  اه و  یتساک  مک و  زا  ار  ام  زیزع  ناگدـنناوخ 

 . دنزاس دنمرهب  ار 
نیعملا قفوملا و  هللاو 

باتک نایاپ 

اهتشون یپ 

120 ات 1

ص 524. ج 2 ، جیارجلا ،  جیارخلا و  - 1
نامه - 2

ص 31 هعیشلا ،  راسم  -3
ص 469. ج 12 ، بیذهتلا ،  بیذهت  ص 40 ، ج 2 ، ءایلوءالا ، ۀیلح  ص 302 ، يراخب ج 2 ، حیحص  - 4

ص 80. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 5
ص 80. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 6

ص 150. نیظعاولا ،  ۀضور  - 7
ص 59. ج 1 ، یمزراوخ ،  نیسحلا  لتقم  - 8

ص 10. ج 15 ، رونءالاراحب ، - 9
ص 259. ج 1 ، دادغب ، خیرات  - 10
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ص 24. یفطصملا ،  ةراشب  - 11
ص 115. ج 10 ، قحلا ،  قاقحا  - 12

ص 37. ج 25 ، نامه ،  - 13
ص 60. ج 1 ، یمزراوخ ،  نیسحلا  لتقم  - 14

ص 58. ءارهزلا ، ۀمطاف  - 15
ص 23. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 16

.35 یبقعلا ص ،  ریاخذ  ص 68 ، نامه ،  - 17
ص 345. ج 3 ، بلاط ،  یبءا  لآ  بقانم  - 18

ص 140. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 19
ص 108. نامه ،  - 20

ص 365. ج 1 ، ۀمغلا ،  فشک  ص 247 ، یمزراوخ ،  بقانم  - 21
ص 39. یسوط ،  یلاما  - 22
ص 6. ۀمئءالا ،  خیرات  - 23

ص 365. ج 3 ، بلاط ،  یبءا  لآ  بقانم  - 24
 . یفاک زا  لقن  هب  ج 43،ص 145  راونءالا ، راحب  - 25

ص 92. ج 43 ، نامه ،  - 26
ص 105. نامه ،  - 27

ص 379. ج 1 ، ۀمغلا ،  فشک  - 28
ص 393. ج 5 ، نادلبلا ،  مجعم   .) تسا هنیدم  رهش  فارطا  ياهاتسور  زا  یکی  رجه  - 29

ص 397. ج 1 ، ۀمغلا ،  فشک  - 30
ص 108. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 31

زا يا  هفئاط  هب  هرز  نیا  دـش و  یم  هتـسکش  درک  یم  دروخرب  نآ  اـب  هک  يریـشمش  ره  نوچ  دوش  یم  هتفگ  هیمطح  هرز  تلع  نیا  هب  - 32
ص نیرحبلا ،  عمجم   . ) تسا هدش  هداد  تبسن  دوب  هرز  ندرک  تسرد  اهنآ  لغش  دش و  یم  هتفگ  ثراح  هب  ۀمطح  نانآ  هب  هک  سیقلادبع 

 ( 467
ص 377. ج 5 ، یفاک ،  - 33

 . نامه - 34
ص 350. یلزاغم ،  نبا  بقانم  ص 112 ، ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 35

 . نامه - 36
ص 112. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 37

ص 242. ج 2 ، یسربط ،  جاجتحا  - 38
ص 99. عنقملا ،  - 39

.143 ج 43 ، راونءالاراحب ، - 40
ص 379. ج 1 ، ۀمغلا ،  فشک  - 41
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ص 252. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  ص 40 ، یسوط ،  یلاما  - 42
ص 56. همطاف ،  ترضح  یناگدنز  - 43

ص 353. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 44
ص 40. یسوط ،  یلاما  - 45

ص 131. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 46
ص 95. ج 43 ، راونءالاراحب ، ص 40 ، یسوط ،  یلاما  - 47

ص 114. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 48
ص 42. یسوط ،  یلاما  - 49

ص 353. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 50
ص 21. همامالا ،  لئالد  - 51

هام لوا  2  . هتـشذگ لاوش  زا  زور  دـنچ  1  : تسا لوـق  راـهچ  تسا  هدوـب  يزور  هچ  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  یـسورع  زور  هک  نـیا  رد  - 52
ص 92 و 97 و141. ج 43 ، راونءالاراحب ، هب  دوش  عوجر  ترجه .  موس  لاس  مرحم  هام  21 4 هجحیذ .  هام  مشش  3 هجحیذ . 

ص 368. ج 1 ، همغلا ،  فشک  - 53
ص 115. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 54

ص 80. همطاف ،  ترضح  قالخا  - 55
ص 132. راونءالاراحب ج 43 ، - 56

ص 355. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 57
ص 142. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 58

ص 73. یسانش ،  هنیدم  - 59
ص 115. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 60
ص 327. ۀیزاجحلا ،  ۀلحرلا  - 61
ص 247. یمزراوخ ،  بقانم  - 62

ص 115.  ، یفوک تارف  ص 119 و  یسانش ،  هنیدم  - 63
هیآ 36. رون ، هروس  - 64

ص 138.  ، نیرحبلا عمجم  ص 114 و  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 65
ص 91. دیدج ، گنهرف  . دنزپ یم  نغور  ای  ریشو  دزآ  اب  هک  تسا  ياذغ  - 66

ص 58. ةرایزلا ،  لماک  ص 123و  ج 7 ، فراعملا ،  مولعلا و  ملاوع  ص 195 ؛ یفطصملا ،  ةراشب  - 67
ص 115. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 68

 . نامه - 69
ص 6. ءاسک ، فیرش  ثیدح  دنس  - 70

هیآ 132. هط ،  هروس  - 71
ص 251. یسوط ،  یلاما  - 72

ص 434. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 73

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1153 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 53. ج 43 ، راونالاراحب ، - 74
ص 23. یمزراوخ ،  بقانم  ص 174 و  ةدوملا ،  عیبانی  - 75

ص 251. یسوط ،  یلاما  - 76
ص 53. ج 43 ، راونالاراحب ، - 77

ص 174. ةدوملا ،  عیبانی  - 78
 . نامه - 79

ص 77. یبقعلا ،  ریاخذ  - 80
ص 117. یسانش ،  هنیدم  - 81

ص 375. ج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 82
ص 54. نامه ،  - 83

ص 20. ۀسایسلا ،  ۀمامالا و  ص 13 و  ج 5 ، دیرفلادقعلا ، - 84
ص 124. ۀیصولا ،  تابثا  - 85

ص 67. ج 2 ، یشایعریسفت ،  - 86
ص 124. ۀیصولا ،  تابثا  - 87

ص 14. ج 53 ، راونالاراحب ، - 88
ص 104. ج 2 ، راربءالا ، عیبر  - 89

ص 338. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 90
ص 437. قودص ،  یلاما  - 91

ص 172. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 92
هیآ 44. رجح ، هروس  - 93

ص 88. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 94
ص 8. ج 4 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 95

ص 17. همطاف ،  ترضح  قالخاپ  - 96
ص 338. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 97

ص 215. عیارشلا ،  للع  - 98
ص 93. ج 43 ، راونءالاراحب ، - 99

ص 62. همطاف ،  قالخا  - 100
ص 400. ج 10 ، قحلا ،  قاقحا  - 101

 . نامه - 102
ص 571. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  - 103

ص 3. ج 2 ، راونءالا ، راحب  ص 106 ، همطاف ،  قالخا  - 104
ص 530 ج 2 ، حیارجلا ،  جیارخلا و  - 105

ص 81. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 106
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ص 50. یبقعلا ،  رئاخذ  ص 36 ، همطاف ،  قالخا  - 107
ص 189. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 108

 . نامه - 109
 . نامه - 110

ص 213. نامه ،  - 111
ص 109. همطاف ،  ترضح  قالخا  - 112

ص 92. ج 2 ، ۀمغلا ،  فشک  - 113
 . يدنوار رداون  زا  لقن  هب  ص 91  ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 114

 . تسا هدیسر  پاچ  هب  هرامش 30  رثوک  هلجم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تداهش  هناتسآ  رد  هلاقم  نیا  - 115
ص 225. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 116

ص 16. قودص ،  یلاما  ص 74 ، ارهزلا ، ۀمطاف  - 117
ص 225. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 118

ص 16. قودص ،  یلاما  - 119
ص 63. بلاط ،  یبا  نب  یلع  بقانم  - 120

226 ات 121

ص 220. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 121
ص 221. نامه ،  - 122

 . نامه - 123
ص 222. نامه ،  - 124

ص 114. یفوک ،  تارف  ریسفت  - 125
ص 15. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 126
ص 114. یفوک ،  تارف  ریسفت  - 127

ص 48. یبقعلا ،  رئاخذ  - 128
 . تسا بوخ  رایسب  ییاهاذغ  زا  هیانک  - 129

ص 227. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 130
هیآ 34. رطاف ، هکرابم  هروس  رد  هیآ  و  ص 192 ، ةرطقلا ،  - 131

هیآ 13. ناسنا ،  هروس  - 132
ص 329. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 133

ص 227. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 134
ص 76. نامه ،  - 135

ص 99. ءارهزلا ، ۀمطاف  - 136
 . نامه - 137
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ص 113. نامه ،  - 138
ص 48. یفطصملا ،  ةراشب  ص 311 ، بلاطلا ،  ۀیافک  ص 45 ، ۀمطاف ،  دنسم  - 139

ص 100. ءارهزلا ، ۀمطاف  - 140
ص 341. همطاف ،  صیاصخ  - 141
ص 50. یفطصملا ،  ةراشب  - 142

ص 8. ج 43 ، راحب ، ص 54 و  تازجعملا ،  ندیع  - 143
ص ۀمامالا ،  لئالد  ص 229 و  ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 585 ؛ مالسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  دنـسم  ص 58 ؛ همطاف ،  ترـضح  قالخا  - 144

.1
ص 295. ج 6 ، ریدغلا ، - 145

رد هکم  رد  لاس  جنپ  تسیب و  دودح  تفگ :  دیاب  هتفر ،  ایند  زا  یگلاس  جنپ  یس و  نس  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  یبلک  لوق  هب  انب  - 146
ص 52. یبقعلارئاخذ ،  تسا .  هدوب  ردپ  تمدخ 

ص 209. ج 2 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  ص 118 ، قودص ،  یلاما  - 147
ص 198. یفطصملا ،  ةراشب  ص 162 ، رابخءالارداون ، - 148
ص 51. نیمثلاردلا ،  ص 20 ، ج 1 ، ۀسایسلاو ،  ۀمامالا  - 149

ص 137. ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  - 150
ص 188. دیفم ، صاصتخا  - 151

ص 108. ج 1 ، یسربط ،  جاجتحا  - 152
ص 105. ج 1 ، جاجتحا ،  - 153

ص 19. ۀسایسلاو ،  ۀمامءالا  - 154
ص 20. نامه ،  - 155

ص 126. ج 2 ، یبوقعی ،  خیرات  - 156
ص 20. ۀسایسلاو ،  ۀمامالا  - 157

ص 183. رابخءالارداون ، - 158
ص 181. دیفم ، صاصتخا  - 159

ص 59. ج 8 ، راونءالاراحب ، - 160
 . نامه - 161

ص 19. ۀسایسلاو ،  ۀمامالا  - 162
ص 13. ج 5 ، دیرفلادقع ، - 163
ص 124. ۀیصولا ،  تابثا  - 164

ص 197. ج 43 ، راونءالاراحب ، ص 25 ، ج 2 ، سیق ،  نب  میلس  - 165
ص 191. يردلا ،  بکوکلا  ص 78 ، ج 2 ، بولقلاداشرا ،  - 166

ص 532. یفطصملا ،  بلق  ۀجهب  - 167
ص 14. ج 53 ، راحب ، - 168

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1156 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 183. رابخءالارداون ، - 169
ص 124. ۀیصولا ،  تابثا  - 170

ص 206. رابخءالا ، یناعم  - 171
ص 40. سیق ،  نب  میلس  ص 108 ، ج 1 ، یسربط ،  جاجتحا  - 172

ص 209. ج 2 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  ص 118 و  یسوط ،  یلاما  - 173
ص 14. ج 53 ، راونءالاراحب ، - 174

ص 164. نیقیلا ،  قح  ص 58 و  ج 8 ، نامه ،  - 175
ص 108. ج 1 ، جاجتحا ،  - 176

ص 124. ۀمهملا ،  لوصفلا  - 177
ص 57 و 288. صاوخلا ،  ةرکذت  - 178

ص 155. یبقعلارئاخذ ،  - 179
ص 124. ج 3 ، يرابلا ،  حتف  ص 151 ، ج 4 ، راطوءالا ، لین  - 180

ص 124. ۀمهملاا ،  لوصفلا  - 181
ص 133. ج 3 ، بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  - 182

ص 108. ج 1 ، جاجتحا ،  - 183
ص 83. ج 44 ، راونءالاراحب ، - 184

ص 12. ج 3 ، میقتسملا ،  طارصلا  - 185
ص 17. ج 6 ، تایفولاب ،  یفاولا  ص 59 و  لحنلاو ،  للملا  - 186

 . نامه - 187
ص 59. لحنلا ،  للملا و  - 188

ص 33. دمحم ، لآ  رارسا  - 189
ص 56. یگنس ،)  پاچ   ) ج 8 راونءالا ، راحب  - 190

ص 41. ج 23 ، راونءالا ، راحب  ص 192 و  ج 14 ، هغالبلا ،  جهن  حرش  - 191
ص 198. رثءالا ، ۀیافک  - 192

 . نامه - 193
ص 19. ج 1 ، ۀسایسلاو ،  ۀمامءالا  - 194

ص 198. یفطصملا ،  ةراشب  - 195
ص 183. رابخءالا ، رداون  -196

ص 113. ج 1 ، یسربط ،  جاجتحا  - 197
.181 دیفم ، صاصتخا  - 198

ص 252. ج 2 ، راتسءالا ، فشک  ص 350 ، ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 41 ، ج 23 ، راونءالا ، راحب  - 199
ص 20. ۀسایسلا ،  ۀمامالا و  - 200

ص 18. ج 4 ، هغالبلا ،  جهن  حرش  ص 236 ، ج 2 ، يربط ،  خیرات  ص 55 ، ج 3 ، يراخب ،  حیحص  ص 43 ، ج 2 ، ملسم ،  حیحص  - 201

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1157 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 1259. یسلایط ،  دنسم  - 202
ص 38. ج 15 ، هبیش ،  یبا  نبا  دنسم  ص 445 ، ج 6 ، يراخب ،  خیرات  - 203

ص 422. دیز ، دنسم  ص 223 ، ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 446  ج 3 ، دمحءا ، دنسم  ص 49  ج 7 ، نابح ،  نبا  حیحص  - 204
ص 144. ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  - 205

ص 252. ج 2 ، راتسءالا ، فشک  ص 350 ، ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  - 206
ص 252. ج 1 ، یشایع ،  ریسفت  ص 153 ، ج 1 ، یقرب ،  نساحم  ص 376 ، ج 1 ، یفاکلا ،  - 207

ص 43. همطاف ،  دایرف  ص 233 ، ج 16 ، هغالبلا ،  جهن  حرش  - 208
هیآ 23. يروش ،  هروس  - 209

هیآ 3. هدئام ،  هروس  - 210
ص 290. ج 8 ، دادغب ، خیرات  زا  لقن  هب  ص 262  ریدغلا ، تایآ  - 211

ص 425. يرکسعلا ،  نسحلا  مامالا  ةایح  - 212
ص 101. قودصلا ،  یلامءا  ص 199 ، یفطصملا ،  ةراشب  ص 173 ، ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 213

ص 250. يردلا ،  بکوکلا  - 214
ص 108. ج 1 ، یسربط ،  جاجتحا  - 215

ص 26. ۀمامالا ،  لئالد  - 216
ص 45. نامه ،  - 217

ص 458. ج 1 ، یفاکلا ،  - 218
ص 71. ۀعنقملا ،  - 219

ص 318. ج 5 ، لوقعلا ،  ةآرم  - 220
ص 114. ءارهزلا ، ۀقیدصلا  تافو  هب  دوش  عوجر  - 221

ص 15. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 222
ص 189. ج 43 ، راونءالا ، راحب  ص ،  ج ،  ۀمغلا ،  فشک  - 223

ص 469. ج 12 ، بیذهتلا ،  بیذهت  ص 397 ، ج 7 ، يرابلا ،  حتف  ص 31 ، نییبلاطلا ،  لتاقم  - 224
ص 215. ج 43 ، راونءالا ، راحب  - 225

ص 511. یمعفک ،  حابصم  ص 66 ، ۀعیشلاراسم ،  - 226

شنیرفآ هژاولگ  س )  همطاف ( 

باتک تاصخشم 

1337 آایض - ، يوضترم  هسانشرس : 
2  [ شیاریو  : ] تساریو تیعضو  يوضترم  آایض  شنیرفآ  هژاولگ  مالسلاامهیلع  همطاف  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تاراشتنا 1377. زکرم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  نارهت  رشن :  تاصخشم 
ص 176 يرهاظ :  تاصخشم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1158 

http://www.ghaemiyeh.com


(8 نز مایپ  هلجم  ياهباتک  مق 129 : هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم   : ) تسورف
تیـصخش نوماریپ  نیعبرا  هس  شنیرفآ  هژاولگ  ناونع  تحت  البق  باتک  نیا  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 

Ziya Mortazavi. یسیلگناهب دلج  تشپ  تشاددای :  تسا  هدیدرگ  رشتنم  يرـسمه  فیاظو  نز  قوقح  هاگیاج و  همطاف ع  ترـضح 
.Fatema (S. A.) Colwace -ye Afarinesh

ISBN 964-424-924-0  : لایر متشه 80001380  پاچ  تشاددای : 
176 [ - 173  ] همانباتک ص تشاددای : 

عوضوم ثیداحا  یقالخا --  یعامتجا و  لئاسم  نانز --  عوضوم :  ثیداحا  11ق --  ترجه -  زا  لبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 
( رسمه  ) نانز : 

هقف   ) نیناوق یقوقح و  عضو  نانز --  عوضوم : 
BP27/28/گ8 1377 هرگنک :  يدنب  هدر  تاراشتنا  زکرم  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م21658-78 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دیدج شیاریو  اب  متفه  پاچ  رب  ياهمدقم 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ 
« . ص 156 ج 2 ،  راونالاراحب ،   . » املاع اهیقف  ۀمایقلا  مویهثعب  مهنید ،  رما  یف  اهب  نوعفتنی  اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم 

 ، تیلوؤسم هاگیاج و  نز ،   ( « ، » س همطاف (  ترـضحتیصخش   » هنیمز هس  رد  هک  تایاور  زا  تسا  ياهعومجم  دیراد ،  يور  شیپ  هچنآ 
تاحیـضوت ياهراپو  تایاور  همجرت  هارمه  هب  هک  ياهعومجم  تسا .  هدـش  شنیزگ  ثیدـح  لهچ   » هسبلاق رد  اهتیلوؤسم » هداوناخ و   » و

عبانم زا  هک  هعومجم  نیا  رد  دهد .  ناشن  ع )  تیبلها (  نانخـسرد  هدـش  دای  عوضوم  هس  زا  ار  یلامجا  دـنچ  ره  ياهرهچ  دـنکیم  شالت 
اب ددرگ و  میظنت  دوششنیزگ و  مجـسنم ،  ياهنوگ  هب  رظن  دروم  تایاور  ناکمالایتحتسا  هدـش  شالت  هدـمآدرگ  ینـس  هعیـش و  ییاور 

دناوتیم زین  اهلصفرس  نیوانع و  ندروآ  دوش .  یهارمه  يریگهجیتن ،  تایاورمایپ و  هب  یبایتسد  رد  هدنناوخ  تاحیـضوت ،  ياهراپ  ندوزفا 
 . دناسرب ار  تایاور  نیا  یلصا  مایپ  رتهدیزگ ،  یلکشهب 

سنا مومع ،  يارب  اهنآ  ندرک  وگزاب  راک  ییاورعبانم و  اب  هک  نانآ  اما  دـیآ ،  ناسآ  يرما  یخرب ،  هاگن  رد  اسب  هچ  تسد ،  نیا  زا  يراک 
ياههاگدیدهک دشاب  یتاعوضوم  هدودحم  رد  رگا  هژیوب  فیرظ ،  راوشد و  تسا  يرما  تایاورشزادرپ  شنیزگ و  هک  دـننادیم  دـنراد ، 

هیلوا شنیزگ  يور ،  نیا  زا  تسا .  تسد  نیمه  زا  هعومجمنیا ،  رد  هداوناخ  نز و  عوضوم  تسا .  هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  فلتخم 
 . تفرگ تروص  یمالساتاغیلبت  رتفد  نارهاوخ  دحاو  رد  مرتحم  ناتسود  زا  یعمج  يراکمه  اب  هعومجمنیا ،  تایاور  موس  ود  دودح 
همطاف  » بسانم ناونع  مشش ،  پاچ  رد  مرتحم  رشان  دشنادنمهقالع و  میدقت  شنیرفآ  هژاولگ   » ناونع ابتسخن  باتک ،  نیا  هیلوا  ياهپاچ 

یشیاریو یلک و  يرظندیدجت  اب  هارمه  دوشیم  هئارا  پاچ  نیمتفه  رد  کنیا  هچنآ  دومن .  هیلوا  مان  نیزگیاجار  شنیرفآ  هژاولگ  س ، )  ) 
رد هدـمع  تاحالـصا  رب  نوزفا  هعومجم ،  نیا  هراـبود  یـسیونزاب  رد  دراد .  رب  رد  زین  ار  اـههدوزفا  تاحالـصا و  یخرب  هک  تسا  هراـبود 

یهاگن هدمآ  تسخن  شخب  لخدمرد  هچنآ  تسا .  هدـش  لیمکت  ای  نیزگیاج  زین  تایاور  یخرب  اوتحم ،  رد  تاحالـصاياهراپ  تارابع و 
پاچ نیا  رد  هچنآ  و  دراد .  س )  همطاف (  ترضح  مالسا ،  گرزب  يونابتیصخش  هبصاصتخا  هک  باتک  تسخن  شخب  تایاور  هبتسا 

نادنمهقالع يارب  دناوتیم  هک  تسا  س )  ترضحنآ (  تدالو  خیرات  هراب  رد  هاتوک  یشهوژپ  هدمآ ،  همیمـض  ناونع  هب  باتک  نایاپرد  ، 
 . دتفا دیفم  ثحابم  تسد  نیا 
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 ، ینیرحب دمحا  يراصنا ،  نمحرلادبع  يدـنوخآدومحم ،  نایاقآ  مالـسا ،  جـجح  يراصنا و  ارذـع  مناخ  راکرـس  زا  تسا  مزال  اجنیا  رد 
 . منک يرازگساپسهنامیمص  دندرک  یهارمه  هدومن و  تمه  لذب  تایاور  رتشیب  هیلوا  شنیزگ  ردهک  یخیاشم  دومحم  يدمحم و  نیسح 

يوضترم ءایضدیس  مق - 
هامرهم 1377

 ( س همطاف (  ترضحتیصخش 

رثوک هنارک  زا 

 ! شنیرفآ هژاولگ  يا  همطاف ! 
دسیون و وت  نسح  شقن  هک  دوب  ملق  ناوت  اجک  و  میرآ ،  وترکذ  هک  دیآ  ام  هشیدـنا  هب  اجک  مییوگ و  وت  فصو  هک  دـسر  ار  ام  نابز  اجک 

 . دناباتب ار  وت  رون  ششخرد  هکتسا  هنیآ  مادک 
 ! ونابگرزب يا  همطاف ! 

رهم هک  نآ  يا  درورپ .  ار  دیحوت  رادرـستلاسر  تنمادهک ،  نآ  يا  تسوت .  زوسشتآ  تمـصع  يایوگ  هک  تتالامک  عماج  وت ،  مان  يا 
تنازوس تداهش  دهش  هک  نآ  يا  يرورس .  وت  ار  ناوناب  ناهجهک  ارچ  تسا ; رتنوزف  ار  هجیدخ  هیسآ و  میرم و  نازورف  دیشروخ  تخر ، 
يالبرک نیرفآشقن  سپ  يردام ،  ار  ص )  یفطصم (  هناحیرود  یتیگ ،  هدرگ  رب  هک  نآ  يا  ياهدیشچ .  صالخا  تقادص و  همشچزا  ار 

 . یقح ياضر  هاگهولج  وت  ییادخمشخ ،  رهظم  وت  تسا ،  هتسب  شقن  تمان  تشهب ،  رد  رب  هکنآ  يا  ییوتيرآ .  ییوت ;  61
لد شخبتیلـست  هک  هتـشرف  نآ  درادن !  ربخ  يادـخ ،  زجهک  يدیـشک  هچ  يدـید ؟  هچ  وت  تشهب ،  هناتـسآ  يارآتنیز  تمان ،  يا  وت  و 

؟  دادیم تتیلست  هنوگچ  تفگیم ؟  هچ  دوب ،  تاهتسشنمغهب  هدرزآ و 
 ! تلاسر رتخد  يا  همطاف ! 

وت یلو  تساـم .  ربهر  دـنزرف  وا  تسادـخ ،  لوسر  رتخدنیا  دـنتفگیم :  همه  یگدرب !  دـنب  رد  ياـههناش  یجاـن  يا  لـصاو !  قح  هب  يا 
 . تسا ربمایپ  بلق  ترسم  هیامهک  ارچ  يزاسیم ،  دازآ  نآ  ياهب  اب  ار  یندرگ  و  ینکیم ،  زابتندرگ  زا  ارترسمه  راگدای 

 ! نادیهش ربق  ریاز  يا  همطاف ! 
 ! قیالخ يا  درآ .  رب  رس  تریسم  رد  تمایق  يادرف  هک  دسر  اریسک  هچ  ییایح .  رهظم  وت  يرادولج .  ار  نایتشهب  وت  یتداهش .  هژاولگ  وت 

تمرح ار  وت  يدوب ،  گوس  رد  هک  زور  نآ  يرآ  زورید ،  نیمه  هک  دوب  هنوگچ  سپ  دیآیم .  ایح  هک  دـیدنب  ورف  مشچ  دـیرآدورف !  رس 
هک ارچ  دـناوخ  هعفاش   ، » ردـپ ار  وت  درک ؟  ناشیرپ  ار  نایتشهب  عمج  یـسک  هچ  تشادـن ؟  ساپ  ار  دـیحوت  هناخرد  یـسک  هچ  دنتـشادن ؟ 

 . دننیزگ هناختشهبرد  وت  تعافش  هب  یتشهب  ناوناب 
 ! یتخبشوخ هژاو  يا  همطاف ! 

کچوک يایـسآ  ومه  دـنادرگیم ،  ار  تیادـه  خرچ  هک  یتسد  يدرک .  يرادهناخ  ار  دـیحوت  وت  يدیـشخب .  انعم  ار  یتخبـشوخ  هژاو  وت 
 ، ردـپ يارب  قدـنخ  رانک  رد  هک  ومه  تسا .  هدزلواـت  وهتـسبهنیپ  تسد  شدـهاش  دـناخرچیم .  یناـن  هدرگ  تخپ  يارب  ار  شیوخهناـخ 
هک كدـف  تیالو و  زا  عافد  رد  هکومه  و  دـیوشیم ،  ار  ع )  یـضترم (  یلع  نوچ  يدرم  دـهاجم  ریـشمش  هک  ومهو  دربیم ،  ینان  هدرگ 
زا ات  دنابـسچیم  هنیـس  هب  ارشیوخ  نماد  هچنغ  ومه  يرآ ،  دنیـشنیم ،  هباـطخ  هب  دوب ،  بسنيرماسنانمـشد  ناـیخزود و  ياـشفا  رهظم 

 . دشچب ردام  رهم  دتسیا و  زاب  هیرگ 
 ! اهیباما يا  همطاف ! 
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نیلوا دوب و  وت  اب  شعادو  نیرخآ  دناشنیم ،  شیوخ  ياجهب  دییوبیم ،  يدیـسوبیم .  زین  وت  دیـسوبیم و  ار  وت  يدوب .  ردـپ  نت  هراپ  وت 
تـشهب زا  ار  وت  تشاد .  زین  رگید  نارتخد  هک  وا  يدوب !  شرتخد  طقف  نوچ  ایآ  يدوب ؟  شیارب  مدرم  نیرتزیزع  وت  ارچ  وتزا .  مدقم  ریخ 

وزاب و دـندوب .  هدـنام  نارگید  هک  يدوبیـشسرپ  يوگباوج  وت  دوب .  قح  ياربک  تیـالو  خرـس  ياههفوکـش  هاـگیاجتنماد  دوب و  هتفرگ 
 . دراد تماما  تیالومیرح و  ینابزرم  زا  ناشن  تیولهپ ، 

 ! یفطصم دوجو  هراپ  يا  همطاف ! 
 : یتفگ تدوخ  يدوب ؟  هدروآ  هچ  ردپ  يارب  تشذگ ؟  هچ  وت  رب  قدنخ  رانک  رد 

 . مدروآ امش  يارب  ار  نآ  زا  ياهکت  ماهتخپ ; مدنزرف  يارب  هک  تسا  ینان  »
؟  درک هچ  وت  لد  اب  ردپ  خساپ 

« . دریگیم ياجتردپ  ماک  رد  زور  هس  زا  دعب  هک  تسا  ییاذغ  نیلوا  نیا  هک  نادب  مرتخد !  يا  »
 ! تیالو گنابلگ  يا  همطاف ! 

نکر وا ،  نوچمه  ردپ و  »ي  اهیباما  » وت دوبن .  ادخ  یلو  رب  هطلسيارای  ار  یسک  يدروآیمرب ،  گناب  ناقفانم  رب  ات  يدیـشورخیم و  وت  ات 
رگید وـت  يدرب .  ناـیم  زا  ار  مـسبت  ردـپ ،  زا  دـعبوت  هـک  میاهدـناوخ  تـخیر .  ورف  ع )  یلو (  هناوتـسا  ود  نـیا  دوز  هـچ  و  يدوبرــسمه ، 

تسود تسد  هتخاس  توباتهبش  هکهاگنآ  رگم  دوب ؟  هچ  يارب  انعمرپ !  مسبت  کی  زج  يدومنن ; یمسبت  یتح  چیه ،  هک  هدنخ  يدیدنخن ;
؟  يدیدیم هتفایلمع  هماج  ار  تیوزرآمادک  يدید ،  ار  ءامسا »  » ترادافو

هب رفن  دـنچ  بش ،  لد  نآ  رد  رگم  يدزیم .  دـنخبل  اـضقنسح  نیا  رب  هک  يدـیدیم  هناـگیب  هدـید  زا  نوـصم  نآ ،  رد  ار  ترکیپ  دـیاش 
رب هک  يدوب  یملاع  هچ  رگهراظن  وت  يدیدیم .  هتـسبشقنتنهذ  رد  ار  دوعوم  قاحل   » هظحل مه  دیاش  و  دندمآیم ؟  تکاپندـبتعیاشم 

 . يدیدیم نآ  رد  ار  تراگدرورپياقل  ار و  ردپ  نارجه  مغ  نایاپ  وت  هک  مینادیم  کین  يدزیمدنخبل .  نآ 
؟  دوب یتارطاخ  هچ  روآدای  ادص  نآ  رگم  يدرک ; ردـپ  نذؤميادـص  دای  وت  يداتفایم .  شوهدـم  هک  يدـییوبیم  هچ  ردـپ  نهاریپ  زا  وت 

نذؤم شوگ  رد  ادص  نیا  ارچ  سپ  تسا .  هتـساوخ  ص )  یفطـصم (  نت  هراپ  هک  دنک  هچ  یلو  تشادن ،  نتفگ  ناذا  يانب  رگیدهک  لالب 
 ! داد ناج  ع )  همطاف (  هک  هدنهمادا ،  لالب !  هک :  دیچیپ 

 ! رهم هب  رس  زار  يا  همطاف ! 
; يراد نخس  یملاع  اب  توکـس ،  نیا  اب  وت  ایوگ  دشاب ؟  هاگآوت  درد  زا  دیابن  یـسک  ارچ  يدوبن ؟  تانیاک  فرـشا  راگدای  هناگی  رگم  وت 
بش و نفد  بش و  لسغ  توکس  درکیمتیراتـسرپ ; هک  ع )  یلع (  ياهبـش  توکـس  توکـس ; رد  ینخـس  ناگـشیپقافنملظ ; زا  نخس 

یفطصم ربق  لباقم  رت ،  ياههنوگاب  هک  یتشاد  يدهع  هچ  يرس ،  هچ  يزار ،  هچ  يدوب ،  شاهنیس  رورـسهک  ع )  یلع (  اب  وت  ربق .  یناهنپ 
؟  دیوگیم نخستقارفمغ  رد  دوخ ،  ییابیکشتلق  زا  ص )  ) 

هب رگم  تشذـگ ؟  هچ  هک  یتفگن  ع )  یلع (  هب  یتفرگ ،  تیوزابهب  ار  ینامرهق  ناشن  هک  زور  نآ  رگم  اضر !  ربص و  هاگهولج  يا  یتسار 
مه رب  مشچ  ریز و  هب  رس  ع )  همطاف (  روبع  ربعمرد  تمایق ،  رد  هک  یقیالخ  ياه !  تسا ؟  هدید  هبرض  ولهپ ،  ناوختسا  هکيدوب  هتفگن  وا 

دیونـشیم ایآ  دنروآیم ؟  دورف  هچ  یمرهللا  نکلو  تیمر ،  ذا  تیمر  ام  و   » دنزرف يوزاب  رب  ناکلـسميرماسهک ،  دیرگنیم  ایآ  دیهنیم ، 
؟  دبلطیم کمک  راویدو  رد  نایم  ناس  هچ  هک  ار  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا ،  نع  قطنیام  و   » دنزرف زوسناج  هلان 

 ! تایح رثوک  يا  همطاف ! 
 . تساناتفصيرماس طخ  رگاشفا  همه ،  همه و  وت ،  ربق  وت ،  تداهش  وت ،  تایح 

 . دناهتفرگ تنماد  ياهلگ  وت و  زا  دناوخ ،  وت  رثوک  يونعم  نادنزرفار  نانآ  ناشماما  هک  ام ،  تلم  ار  تداهـش  خرـس  طخ  ام !  يادتقم  يا 
لگ نوخ  يرواد  يریگیم و  تسد  هب  ار  شرع  همیاـقهک  هاـگنآ  تسا .  رگید  رـشحم  رـشحم ،  هنحـص  رد  وت  روـضح  هک  مینادیمکـین 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1161 

http://www.ghaemiyeh.com


 . یناهاوخار تیالبرک 
 . بایرد ار  ام  تسا ; شوخ  وت  روضح  هب  ناملد  کنآ  تراظتنا .  رد  تشهب  و  تسا ،  وت  نآ  زا  قح  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  هب 

يراذگمان

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 1
 ( . 1; رانلا (  نم  اهبحانم  مطف  اهمطف و  لج  زع و  هللا  نال  ۀمطاف   » یتنبا تیمس  ینا 

 . تسا هدرک  رود  ادج و  شتآ  زا  دشاب  وا  رادتسودهک  ار  یسک  وا و  لج  زع و  يادخ  اریز  مدیمان  همطاف   » ار مرتخد  نم 
 ( : ع قداص (  ماما   . 2

 ( . 2; اهیبا (  ما  ص )  هللا (  لوسر  تنب  ۀمطاف  ۀینک  تناک 
 . دوب اهیبا » ما   ( » ص ادخ (  لوسر  رتخد  همطاف  هینک 

اب رتشیب  راـک  نیا  دوشیم و  هدافتـسا  صخـش  هب  مارتـحا  میرکتيارب و  زین  هینک   » زا بقل ،  ماـن و  رب  هوـالع  هک  تسا  مسر  برع  ناـیم  رد 
هدنهد ناشن  هک  ردـپ » ردام   » هینک اب  س )  همطافاجنیا (  رد  یلو  دریگیم ،  تروص  دـنزرف ،  نیتسخن  مان  هب  ما   » ای با   » هملکندومن هفاضا 

 . دوشیم باطختسا  شراوگرزب  ردپ  تلاسر  هعسوت  اقبرد و  ترضح  نآ  شقن  تمظع و 

وناب نیرترب 

 : رمعنب لضفم   . 3
؟  اهملاع ءاسن  ةدیس  یه  نیملاعلا ا  ءاسن  ةدیس  اهنا  ۀمطاف  یف  ص )  هللا (  لوسر  لوق  نع  ینربخا  ع : )  هللادبعیبال (  تلق 

 ( . 3; نیرخآلا (  نیلوالا و  نم  نیملاعلاءاسن  ةدیس  ۀمطاف  و  اهملاع ،  ءاسن  ةدیستناک  میرمل ،  كاذ  لاقف : 
ناوناب يوناب  وا  ایآ  مدرک :  ضرع  ع )  قداص (  ماما  هب  تساملاع  نانز  گرزب  يوناب  همطاف ،   » هک ص )  ادـخ (  لوسر  هتفگ  نیا  هراـب  رد 

؟  تسادوخ رصع 
 . تسا اهتنا  ات  ادتبا  زا  ناراگزور ،  همه  ناوناب  يونابهمطاف  دوب .  دوخ  نارود  يوناب  گرزب  هک  تسا  میرم  يارب  نیا  دومرف : 

 : دومرف درک  هدهاشمار  ع )  همطاف (  یباتیب  شتافو ،  يرامیب  رد  هک  یماگنه  ص )  مرکا (  ربمایپ   . 4
 ( . 4 ; نینمؤملا ( ؟  ءاسن  ةدیس  ۀمالا و  هذه  ءاسنةدیس  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیس  ینوکت  نا  نیضرت  الا  ۀمطاف !  ای 

؟  یشاب نانمؤم  نایم  رد  وناب  نیرترب  و  تما ،  نیا  يونابنیرترب  و  ناهج ،  يوناب  نیرترب  وت  هک  یتسین  دونشخ  ایآ  همطاف !  يا 
دهدیم ار  هاگیاج  ماقم و  نیا  ع )  هیضرم (  يارهز  هب  هچنآ  تساهدش .  دراو  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  يرایـسب  تایاور  هنیمز  نیا  رد 

 . تسا تمصع  ماقم  یلاعتدنوادخ و  هبتفرعم  هملک ،  کی  رد  اوقت و  نامیا و  ملع و  هلضاف و  تاکلمهب  فاصتا 

تداهش تقادص و  لصفرس 

 ( : ع مظاک (  ماما   . 5
 ( . 5; ةدیهش (  ۀقیدص  ع )  ۀمطاف (  نا 

 . تسا دیهش  ياهقیدص  ع ، )  همطاف (  انامه 

دیحوت ناگدیزگرب  شنیرفآ و  هجنپ 
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 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 6
 ( . 6; ضرالا (  لها  ءاسن  لضفاامهما  امهیبا و  دعب  يدعب و  ضرالا  لها  ریخ  نیسحلا  نسحلا و 

 . تسا نیمز  لها  نانز  نیرترب  همطاف ،  ناشردام  ودنتسه  نیمز  يور  مدرم  نیرتهب  ناشردپ ،  نم و  زا  دعب  نیسح  نسح و 
 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 7

 ، هللا ةوفـص  نیـسحلا  نسحلا و  هللا و  بح  یلع  هللا ،  لوسر  دمحم  هللا ،  الا  هلا  ال   » ابوتکم ۀنجلا  باب  یلع  تیار  ءامـسلا  یلا  یب  جرع  ۀـلیل 
 ( . 7; هللا (  ۀنعل  مهضغاب  یلع  هللاةریخ ،  ۀمطاف 

نسح و ادخ ،  بوبحم  یلع  ادخ ،  لوسر  دـمحم  هللاالا ،  هلا  ال   : » تسا هتـشون  تشهب  رد  رب  مدـید  مدـش  هداد  جورع  نامـسآ  هب  هک  یبش 
 . دشابهتشاد ار  نانآ  ضغب  هک  داب  سک  نآ  رب  دنوادختنعل  تسا و  دنوادخ  هدش  باختناهمطاف  و  ادخ ،  هدیزگرب  نیسح 

دنوادخ يدونشخ  مشخ و  روحم 

 : دومرف همطاف  هب  ص )  ادخ (  لوسر  ع : )  یلع (   . 8
 ( . 8; كاضرل (  یضری  کبضغل و  بضغی  هللا  نا 

 . دوشیمدونشخ وت  يدونشخ  هب  دنکیم و  مشخ  وت  مشخ  هب  دنوادخ  انامه 
هک یسک  تسا  نشور   ( . 9 تسا (  رایسب  ینس  یعیش و  عبانم  قیرطزا  ع )  همطاف (  ترضح  يدونشخ  مشختیروحم و  هنیمز  رد  تایاور 
وا مشخ  قح و  ياضر  وا  ياضر  ارهق  درادـندنوادخ ،  هدارا  زج  ياهدارا  تسا و  قلطم  میلـست  وا  ربارب  رد  دـنیبیمن و  ملاعرد  ار  ادـخ  زج 

 . تشگ دهاوخادخ  قلختجح  هوسا و  ماما و  وا ،  رادرک  راتفر و  هک  تسا  یلماکناسنا  وا  دوب و  دهاوخ  قح  مشخ 

هیماینب ینمشد  و  س )  ارهز (  يزبس 

نانمـشد اما  تسا ،  ملاع  ناوناب  رورـس  و  ص )  یفطـصمدوجو (  هراـپ  تسا .  دـنوادخ  مشخ  يدونـشخ و  روحم  س )  همطاـف (  ترـضح 
هتفای ترهـش  راوگرزب  نآ  مانهب  دوب و  س )  همطاف (  ترـضح  هقالع  دروم  وردوخ و  يزبس  یعون  هک  هفرخ  هکنیا  زا  یتح  ع )  تیبلـها ( 

نیمهات دننادرگرب  ار  نآ  مان  دندرک  شالت  هنیک ،  ینمشد و  رس  زا  دندوب و  نارگن  دشاب  س )  ارهز (  ترـضح  هرطاخ  مان و  روآدای  دوب ، 
زا دندرک و  هیماینب  هک  دوب  يراک  نیا  و  دنکن ،  هدنز  اههرطاخرد  ار  س )  ارهز (  همطاف  هژیوب  ع )  تیبلها (  تیـصخش  مان و  زین  كدـنا 

 . تسا هدمآ  يدعبتیاور  رد  هک  تسا  يروآدرد  تیعقاو  نیا  دندومنن .  يراذگورف  زین  يزبسکی  مان  رییغت 
 : دیامرفیم مدینش  ع )  قداص (  ماما  زا  فنحانب :  تارف   . 9

اضغبءاقمحلا ۀلقب  اهومس  مه  ۀیماینب ،  هللا  نعل  لاق :  مث  ع . )  ۀمطاف (  ۀلقبوه  خفرفلا و  نم  عفنا  فرـشا و ال  ۀلقب  ضرالا  هجو  یلع  سیل 
 ( . 10  ( ; ع (  ۀمطافل (  ةوادع  انل و 

 . تسا ع )  همطاف (  يزبسنیا  و  تسین ،  هفرخ  زا  رتدنمدوس  رتفیرش و  يايزبس  نیمز ،  يور  رب 
 : دومرف سپس 

 . دندیمان نادان  يزبس   » ار نآ  ع )  همطافاب (  ینمشد  رطاخ  هب  ام و  اب  هنیک  رس  زا  اهنآ  ار !  هیماینب  دنک  تنعل  ادخ 

ردام هیده 

 : دیامرفیم مدینش  ع )  قداص (  ماما  زا  نامثعنب :  دامح   . 10
 . ۀمطاف فحصم  یفترظن  ینال  کلذ  ۀئام و  نیرشع و  ۀینامث و  ۀنس  ۀقدانز  رهظت 
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؟  ۀمطاف فحصم  ام  و  تلقف :  لاق : 
اکلماهیلا لسراف  لج ،  زع و  هللا  الا  هملعی  ام ال  نزحلا  نم  هتافو  نمۀـمطاف  یلع  لخد  ص )  هیبن (  ضبق  امل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  لاـقف : 

هتملعاف یل .  یلوق  توصلا ،  تعمس  کلذبتسـسحا و  اذا  اهل :  لاقف  ع )  نینمؤملاریمایلا (  کلذ  تکـشف  اهثدحی ،  اهمغ و  اهنع  یلـسی 
 . افحصمکلذ نم  تبثا  یتح  عمس  ام  لک  بتکی  لعجف 

 ( . 11; نوکی (  امملع  هیف  نکل  و  مارحلا ،  لالحلا و  نم  سیل  هنا  اما  لاق :  مث  لاق : 
 . مدید همطاف  فحصمرد  ار  ینیبشیپ  نیا  دش و  دنهاوخ  راکشآ  دحلم  ياهدع  لاس 128  رد 

؟  تسیچ همطاف  فحصم  متفگ :  دیوگیم :  دامح 
لاعتم يادخ  اذل  تسین ،  هاگآ  نآ  زا  یـسک  ادـخ  زج  هک  دوبيردـق  هب  همطاف  نزحتفای  تافو  ص )  ادـخ (  لوسر  هک  یماگنه  دومرف : 

هب ع )  ترضح (  درک ; راهظا  ع )  نینمؤملاریمايارب (  ار  نایرج  ع )  همطاف (  دنک ; وگتفگ  وا  اب  دهد و  یلست  ار  وا  ات  داتـسرفار  ياهتـشرف 
مادقا ع )  یلع (  تخاس و  ربخاب  اروا  زین  ع )  همطاف (  وگب .  نم  هب  يدینش ،  ییادص  يدرک و  ساسحا  ار  هتشرفروضح  هاگ  ره  دومرف :  وا 

 . دروآ دیدپ  ار  یفحصم  قیرط  نیا  هبهکنیا  ات  دومن  دینشیم  هچنآ  نتشون  هب 
هکلب درادن  دوجو  مارح  لالح و  لیاسم  فحصم  نیا  ردهک  شاب  هاگآ  دومرف :  ع )  قداص (  ترـضح  سپـس  دیوگیم :  نامثعنب  دامح 

 . تسا هدنیآرابخا  نآ  رد 
دوخ ياهشیامرف  دنتسم  يددعتم ،  دراوم  رد  ع )  ناماما (  وتسا  هدش  حرطم  ع )  ارهز (  ترـضح  فحـصم  عوضوم  يدایز ،  تایاور  رد 

نآ راـیتخا  رد  اـهنت  هتـشگیم و  ع )  تیبلـهاهداوناخ (  رد  تسد  هبتسد  فیرـش ،  باـتک  نیا  ارهاـظ  و  دناهدرمـشفحصم ،  نـیمه  ار 
 . تسا هدوب  ناراوگرزب 

 ( ع همطاف (  يادوس 

 : دنکیملقن ع )  داجس (  ماما  زا  شیوخ  راوگرزب  ناردپ  هطساو  هب  ع )  اضر (  ماما   . 11
ناـک بـهذ  نـم  ةدـالق  اـهقنع  یف  و  ص )  هللالوـسر (  لــخدذا  کتدــج  ۀــمطاف  دــنع  تـنک  تلاــق :  سیمعتـنب ،  ءامــسا  ینتثدــح 

ساـبل کـیلع  و  دـمحم » تنب   » اولوقی نا  ساـنلاکنرغی  ـال  ص : )  یبـنلا (  لاـقف  هل ; ءیف  نم   ( 12 هـل (  اـهارتشا  ع )  بلاـطیبانبیلع ( 
 ( . 13; کلذب (  ص )  هللالوسر (  رسف  اهتقتعاف  ۀبقر  اهب  ترتشا  اهتعاب و  واهتعطقف  ةربابجلا ! 

يدنبندرگ هک  یلاح  رد  دش ; لخاد  ص )  ادخ (  لوسر  هکمدوب  ع )  همطاف (  تاهدـج  روضح  رد  هک  درک  لقن  میارب  سیمع  تنب  ءامـسا 
اداـبم دومرف :  وا  هب  ص )  ربماـیپ (  دوبشندرگ .  رد  دوب ،  هدـیرخ  ع )  همطاـف (  يارب  دوخ  هیمهـس  زا  ع )  بلاـطیبانبایلع (  هک  ییـالط 

شندرگ زا  ار  نآ  ع )  همطاف (  ورنیازا  دشاب .  نادنمروز  سابل  وت  نت  رب  اما  دنزاس  رورغم  ار  وت  تسادـمحم  رتخد   » هک هتفگ  نیا  اب  مدرم 
 . تشگنامداش راک  نیا  رطاخ  هب  زین  ص )  ادخ (  لوسر  و  درک ،  دازآ  هدیرخ و  ارياهدنب  نآ ،  اب  تخورف و  درک و  ادج 

نادیهش رازلگ  رد  هژاولگ 

 ( : ع قداص (  ماما   . 12
 ( . 14; هل (  رفغتست  هیلع و  محرتت  ةزمح و  ربقیتاتف  تبس  ةادغ  لک  یف  ءادهشلا  روبق  یتات  تناک  ع )  ۀمطاف (  نا 

تمحر و بـلط  وا  يارب  تـفرگیم و  رارق  هزمح  ربـق  راـنکو  دـمآیم  دـحا ] رد   ] ادهـش روـبق  تراـیز  هـب  هبنـش ،  حبـص  ره  ع )  همطاـف ( 
 . دومنیمترفغم

چیه ار  نانآ  یناشفناج  يروآدای  ناشربق و  رانک  رد  روضحو  ادهش  هب  مارتحا  يادا  هکنیا  نمض  س )  ترـضح (  هکنیا ،  هجوت  لباق  هتکن 
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هک دـنکیم  باختنا  ار  یبساـنم  ناـمز  لاـح ،  نیع  رد  یلو  دنیـشنیم ،  اـعد  هب  ادهـشلادیس  هزمح  ربق  راـنک  رد  دـنکیمنشومارف و  هاـگ 
ادهـش روبق  راـنکرد  زین  نارگید  هعمج ،  اـی  هبنـشجنپ  نوچ  ییاـهزور  رد  هک  ارچ  تسناد  هتفهياـهزور  نیرتتولخ  ءزج  ار  نآ  ناوـتیم 
نوؤش ظـفح  رد  یعاـمتجا ،  فیاـظو  ياـفیا  نیع  رد  هک  تسا  وا  وریپناوناـب  همه  يارب  یـسرد  نیا  تسادـیپ  هتفگاـن  دـنباییم .  روضح 

 . دننک شالتیمالسا 

نایتشهب رادولج 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 13
 ( . 15  ( ; س (  ۀمطاف (  ۀنجلا  لخدی  صخش  لوا 

 . تسا س )  همطاف (  دوشیم  تشهب  لخاد  هک  يدرف  نیتسخن 

درذگیم وا »  » هک دیرآ  دورف  رس 

 : دنکیم تیاور  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  هشیاع   . 14
 ( . 16  ( ; ص (  دمحمتنب (  ۀمطاف  زوجت  یتح  مکسوؤراوؤطاط  قئالخلا !  رشعم  ای  دانم  يدان  ۀمایقلا  موی  ناک  اذا 

 . درذگب ص )  دمحم (  رتخد  همطاف  ات  دیزادنا  ریز  هب  ارناتیاهرس  نامدرم !  هوبنا  يا  دهدیم :  ادن  يايدانم ،  تمایق ،  هماگنه  رد 
 : میناوخیم رتحورشم  ياهنوگ  هب  يدعبتیاور ،  رد  ار  عوضوم  نیمه 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 15
 ( ص دمحمتنب (  ۀمطاف  رمت  یتح  مکراصبا  اوضغ  مکـسوؤر و  اوسکن  عمجلا !  لها  ای  شرعلا :  نانطب  نم  دانم  يدان  ۀمایقلا  موی  ناک  اذا 

 ( . 17; قربلارمک (  نیعلا  روحلا  نم  ۀیراج  فلا  نیعبس  عم  رمتف  طارصلا .  یلع 
اتدیدنبب ار  ناتنامـشچ  دیزادنا و  ریز  هب  ار  ناتیاهرـس  ناگدننکعامتجايا !  هک  دـنزیم  ادـص  شرع  نایم  زا  يايدانم  تمایق ،  هماگنه  هب 

 . دنک روبع  طارص  زا  ص )  دمحم (  رتخد  همطاف 
 . درذگیم قربتعرسهب  یتشهب ،  نایروح  زا  زینک  رازه  داتفه  هارمه  هب  س )  ترضح (  هاگنآ 

وا تمرح  یعمج  هک  دوب  هنوگچ  یلو  مه ; رب  اهکلپ  دتفایم و  ریزهب  قیالخ  ياهرس  ع )  اربک (  هقیدص  روبع  تمرح  هب  زین  رشحم  يادرف 
ادیتبت  ! » دنتسب شقن  ار  شاهناخ  هتخوس  رد  زا  ییاههناشنشیولهپ  هنیـس و  رب  ردپ ،  گوستیلـست  تیزعت و  ياج  هب  دنتـشادنساپ و  ار 

 ! « . بت بهلیبا و 

نانز تعافش  ناوناب و  يوناب 

 : یتیاور نمض  رد  ص )  مرکا (  ربمایپ   . 16
و اهجوزتعاطا ،  اهلام و  تکز  و  مارحلا ،  هللا  تیبتجح  ناضمر و  رهشتماص  تاولص و  سمخ  ۀلیللا  مویلا و  یف  تلص  ةارما  امیاف  . . . 

 ( . 18  . . . ; نیملاعلا (  ءاسن  ةدیسل  اهنا  و  ۀمطاف ،  یتنبا  ۀعافشب  ۀنجلا  تلخد  يدعب ،  ایلع  تلاو 
[ تشاد ییاناوت  رگا   ] ار ادـخ  هناخجـح  درادـب ،  هزور  ار  ناـضمرهام  دروآ ،  ياـج  هب  ار  هناـگجنپ  ياـهزامن  زورهنابـش ،  رد  هک  ینز  ره  »

همطاف مرتخد  تعافش  هب  دریذپب ،  ار  یلع  تموکح  وتیالو  نم ،  زا  دعب  و  دنک ،  تعاطا  شرهوش  زا  دزادرپب ،  ار  شلام  تاکز  درازگ ، 
 . تسا ملاع  نانز  رورس  همطاف ،  انامه  دش و  دهاوختشهب  دراو  ، 

تیالو شریذـپ  رب  ینتبم  یلمع ،  تابجاو  ریاس  جـح و  هزورو و  زامن  يادا  شزرا  هدـمآ ،  زین  رگید  ددـعتم  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
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هک نامه  تسا ; لامعا  ناج  حور و  تقیقحرد ،  هک  تیالو  اب  اما  تسا  فیاـظو  نیا  يادا  ساـسا  رب  زین  تعافـش  تسا و  ع )  تیبلـها ( 
دنوادخ يدونشخ  مشخروحم و  هک  وا  دوب .  نآ  تمرح  میرح و  عفادم  هک  ارچ  دیسر ،  تداهـش  هب  نآرطاخ  هب  زین  ع )  همطاف (  ترـضح 
هکتسا وا  تعافـش  هب  حـلاص  لاـمعا  زین  تماـیق  يادرف  تسا ،  ملاـع  ناـنز  هدیـس  هک  وا  تسا و  ص )  ربماـیپ (  نت  هراـپ  هـک  وا  تـسا و 

 . دوب دهاوخ  نایتشهب  ياشگهار 

دوب س )  همطاف (  ناسمه  ع )  یلع (  طقف 

 ( : ع قداص (  ماما   . 17
 ( . 19; هنود (  نم  مدآ و  نم  ضرالا  رهظ  یلع  وفک  اهلناک  ام  ۀمطافل  ع )  نینمؤملاریما (  قلخ  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  الول 

 ، نارگید اـت  هتفرگ  مدآ  زا  نـیمز ،  يور  رب  وا  يارب  دوـبهدرکن ،  قـلخ  همطاـف  يارب  ار  ع )  نینمؤـملاریما (  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رگا 
 . تشادن دوجو  ییاتمه 

ياقب نماـض  نید و  ياـیلوا  شرورپ  هاـگیاج  شنماد  هکوا  و  تسا ،  ع )  لـیلخ (  میهاربا  نوچ  ینارادـمدیحوت  هلالـس  هک  س )  همطاـف ( 
هک تسا  نـینچ  نـیا  تـشاد و  دـهاوخن  ع )  نینمؤـملاریما (  دـیحوت ،  هـشیب  ریـش  زج  ییاـتمه  رـسمه و  تـسا ،  شراوگرزبردـپ  تلاـسر 

 . تسا هدمآ  يدعبتیاور  رد  هک  نانچ  ; تسا یلاعتقح  رما  هب  زین  شجاودزا 

یهلا تیرومام 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 18
 ( . 20; اهجیوزتب (  لج  زع و  هللا  ینرما  ام  دعب ]  ] الا ۀمطاف  تجوز  ام 

 . درک وا  نداد  رهوشرومام  ارم  لج  زع و  يادخ  هکنآ  زا  سپ  رگم  مدادن  رهوش  ار  همطاف 
 . تفای ققحت  نیمز  رد  هاگنآ  دروآ و  رد  ع )  یلعيرسمه (  هب  العا  ملاع  رد  ار  وا  تسخن  دنوادخ ،  هک  دوب  نینچ  نیا  و 

شرع رد  دنویپ 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 19
 ، یلعالاالملا یف  بلاطیبانب  یلع  نم  کتنبا  ۀمطاف  تجوز  دق  ینا  کللوقی :  مالـسلا و  کیلع  ارقی  هللا  نا  دمحم !  ای  لاقف  کلم  یناتا 

 ( . 21 ; ضرالا (  یف  هنم  اهجوزف 
يرـسمه هـب  ـالاب ،  ملاـع  رد  ار  همطاـف  ترتـخد  نـم  دـیوگیمو :  دتـسرفیم  مالــس  وـت  رب  دـنوادخ  تـفگ :  دـمآ و  نـم  دزن  ياهتــشرف 

 . روآ رد  وا  يرسمه  هب  ار  وا  نیمز  رد  زین  وت  مدروآ ; رد  بلاطیبانبایلع 

یتخبشوخ هژاولگ 

 : دیسرپ ع )  یلع (  زا  تفرنانآ و  هناخ  هب  س )  همطاف (  و  ع )  یلع (  جاودزا  زا  دعب  ص )  ربمایپ (  يزور   . 20
؟  کلها تدجو  فیک 

;  . هللا ۀعاط  یلع  نوعلا  معن  لاق : 
؟  یتفای هنوگچ  ار  ترسمه 

 . دنوادختعاطا يارب  روای  نیرتهب  درک :  ضرع 
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 : درک ضرع  س )  همطاف (  درک .  س )  همطاف (  زا  ار  شسرپ  نیمه  سپس 
 ( . 22; لعب (  ریخ 

 . متفای رهوش  نیرتهب  ار  نآ 
رایسب یلو  هاتوک ،  هلمج  نیا  رد  ار  شرسمه  مراکم  اهیبوخهمه و  ص )  ربمایپ (  شـسرپ  هب  خساپ  رد  ع )  نینمؤملاریما (  هک  تسابیز  هچ 

یگدنز هب  هک  یکالم  اریز  دنکیم .  یفرعمیلاعت  كرابت و  يادختعاطا  هفیظو و  يادا  رد  روای  رای و  نیرتهب  ار  وا  ودـنکیم  نایب  ایوگ 
 . سب تسا و  یهلا  تعاطرد  یهارمه  يراکمه و  دننادیم ،  قفوم  نآ ،  هیاس  رد  ار  دوخ  جاودزا  نانآو  دشخبیم  انعم  راوگرزب  ود  نآ 

دیحوت هناخ  يرادهناخ 

 : تنس لها  ناملاع  نایوار و  زا  يرهز ،   . 21
 ( . 23; اهدی (  یف  یحرلا  بطق  رثاو  یبر  اهدیتلجم و  یتح  ص )  هللالوسرتنب (  ۀمطاف  تنحط  دقل 

 . تسب هنیپ  دمآ و  الاب  شتسد  رد  بایسآ  بوچ  ياجو  دز  لوات  شتسد  هک  درک  ساتسد  ردق  نآ  ص )  ادخ (  لوسر  رتخد  همطاف ، 

درورپیم هچنغ 

 : دومرف وا  هب  ص )  ربمایپ (  دنام .  زاب  نآ  زا  درک و  ریخات  حبص  زامن  رد  لالب  کلامنب :  سنا   . 22
؟  کسبح ام 

تئــش نا  و  یبــصلا ،  ینتیفک  یحرلا و  کــتیفک  تئــش  نا  اــهل :  تـلقف  یکبی ،  یبــصلا  نــحطت و  یه  و  [ع ] ۀــمطافب تررم  لاــقف : 
 . یحرلا ینتیفک  یبصلاکتیفک و 

 . ینسبح كاذف  کنم .  ینباب  قفرا  انا   : » تلاقف
 ( . 24; هللا (  کمحر  اهتمحرف  لاق : 

؟  دشتندمآ عنام  زیچ  هچ 
هب نم  یهاوخب  رگا  متفگ :  وا  هب  درکیم .  هیرگ  شاهچبرـسپو  دوـب  ندرک  ساتـسد  لاـح  رد  هک  مدروـخرب  ع )  همطاـف (  هب  درک :  ضرع 

 . نک ساتسد  امش  مرادیم و  هگن  ار  هچب  نمیهاوخب  مه  رگا  و  هچب ،  رادهدهع  امش  موشیم و  ندرک  ساتسد  رادهدهعامش  ياج 
 . تشاد زابتقو  لوا  زامن  زاارم  راک ،  نیا  مرتبسانم .  رتنابرهم و  مرسپ  هب  وت  زا  نم   : » دومرف همطاف 

 . دنک تمحرار  وت  دنوادخ  يدرک ،  ینابرهم  ع )  همطاف (  هب  وت  سپ  دومرف :  ص )  ربمایپ ( 
رد ددـنبیم و  راک  هب  شنادـنزرف ،  رهوش و  دوخ ،  یگدـنب  وتعاط  طیحم  ندومن  مهارف  رد  ار  شیوخ  یعـس  همه  س )  ارهز (  ترـضح 

راذـگاو ع )  یلع (  هب  ار  نوریب  ياهراکو  وا ،  هب  ار  هناخ  لخاد  ياـهراک  هدرک و  راوگرزب  ود  نآ  يارب  ص )  ربماـیپهک (  يراـک  میـسقت 
هکلب تسنادیمندوخ ; یعامتجا  تیعقوم  یملع و  يونعم و  ماقم  ریاـغم  ار  نآ  درکیم و  شـالتنآ  نداد  ماـجنا  رد  یبوخ  هب  دوب ،  هدرک 

وا دوبنهناخ .  لخاد  شالت  يارب  یعنام  زین ،  شکرابم  ياهتـسد  ندز  لوات  درمـشیمیلاعت و  قحتیاضر  ققحت  ياههنیمز  زا  یکی  ار  نآ 
راک زین ،  هظحل  دنچ  نآ  رد  تسین و  نآ  كرت  هب  یـضار  زین  هظحلدنچ  يارب  یتح  اذل  دیزرویم .  قشع  شنادنزرف  تیبرت  يرادهچب و  هب 

 . دزادرپیموا هب  یگدیسر  دنزرف و  ندرک  مارآ  هب  دوخ  دراذگیم و  او  لالب  هب  ارندرک  بایسآ 

دیحوت نابغاب  رانک 

 : دنکیم لقن  هشیاع   . 23
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تماـق اـهیلع  لـخد  اذا  ص )  یبـنلا (  ناـک  و  هسلجم ،  یف  اهـسلجاو  اـهلبقف  اـهیلا  ماـق  ص )  یبـنلا (  یلع  تـلخد  اذا  ۀـمطاف )  تناـک (  و 
 ( . 25; اهسلجم (  یف  هتسلجا  هتلبقف و  اهسلجمنم 

و دناشنیم ،  دوخ  ياج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  تفریموا و  يوس  هب  ص )  ربمایپ (  دـشیم ،  دراو  ص )  ربمایپ (  رب  ع )  همطاف (  هک  ینامز 
 . دناشنیم شیوخ  ياج  رد  دیسوبیمار و  ص )  ربمایپ (  تساخیمرب و  شیاج  زا  دشیم ،  وا  رب  دراو  ص )  ربمایپهک (  هاگنآ 

 ( : ص ربمایپ (  هدش  دازآ  هدنب  نابوث ،   . 24
 ( . 26  ( ; ع (  ۀمطاف (  مدق  اذا  هیلع  لخدی  نم  لوا  و  ع )  ۀمطافهلها (  نم  ناسناب  هدهع  رخآ  ناک  رفاس  اذا  ص )  هللالوسر (  ناک 

و دوب ،  ع )  همطاف (  درکیم  عادو  دـیدیم و  شاهداوناخزا  هک  ار  یـصخش  نیرخآ  تفریم ،  ترفاسم  هب  هک  هاـگنآ  ص )  ادـخ (  لوسر 
 . دوب ع )  همطاف (  دشیم  دراو  هک  یسک  نیلوا  رب  تشگیمربهک ،  هاگنآ 

دیحوت رادرس  هنیس  رورس 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 25
 ( . 27; یلع (  سانلا  زعا  ۀمطاف  ینءاس .  دقف  اهءاس  نم  ینرس و  دقف  اهرس  نم  ینم .  ۀعضب  ۀمطاف 

نیرتزیزع همطاف  تسا .  هدرک  يدب  نم  هب  دنک  يدب  وا  هب  سکره  هدرک و  داش  ارم  دـنک  داش  ار  وا  سک  ره  تسا .  نم  دوجو  هراپ  همطاف 
 . تسا نم  ياربمدرم 

رتخد وا  هک  دوبن  تهج  نادـب  اـهنت  دوب  لـیاق  وا  يارب  هکیـصاخ  مارتحا  تشاد و  ع )  همطاـف (  هب  ص )  ربماـیپ (  هک  یتبحم  تسا  نشور 
زاـتمم ملاـع  ناـنز  ریاـس  زا  ار  ع )  ارهزهک (  دوـب  ییاـهیگژیو  تهج  هب  هکلب  تشاد ; مه  يرگید  نارتـخد  ص )  ربماـیپهک (  ارچ  تـسوا 

ياهتبسانم هب  ص )  مرکا (  ربمایپ  هک  دوشیم  هدافتسا  دراد  دوجو  ینس  هعیـش و  ياهباتک  رد  هرابنیا  رد  هک  يددعتم  تایاور  زا  درکیم . 
 . تسا دراوم  نیا  زا  رگید  یکی  يدعبتیاور  تساهدومرفیم .  نایب  ار  روکذم  تقیقح  ددعتم ،  دراوم  رد  فلتخم و 

 ( ص یفطصم (  دوجو  هراپ 

 : کلامنب سنا   . 26
نانهل ریخ  هل :  تلق  الهف  تلاقف :  کلذب .  اهربخاف  ۀمطاف  یلا  ع )  یلعراسف (  لوقن ؟  ام  ردن  ملف  ءاسنلل ؟  ریخ  ام  ص : )  هللالوسر (  لاق 

 ! نهنوری لاجرلا و ال  نیری  ال 
 . کلذب هربخاف  عجرف 

؟  اذه کملع  نم  هل :  لاقف 
 . ۀمطاف لاق : 

 ( . 28; ینم (  ۀعضب  اهنا  لاق : 
ناـیرج نیا  زا  ار  وا  تفر و  همطاـف  شیپ  یلع  مییوگب .  هچمیتسنادـن  اـم  تسا ؟  رتهب  ناوناـب  يارب  يزیچ  هچ  دومرف :  ص )  ادـخ (  لوسر 

 . درک ربخاب 
 ! ار اهنآ  هناگیب  نادرم  هن  دننیبب و  ار  هناگیب  نادرم  اهنآ  هنهک  تسا  رتهب  نیا  نانآ  يارب  یتفگن :  ربمایپ  هب  ارچ  سپ  تفگ :  همطاف 

 . دناسر ص )  ربمایپ (  ضرع  هب  ار  خساپ  نیا  تشگزاب و  یلع 
؟  داد دای  وت  هب  ار  خساپ  نیا  یسک  هچ  دومرف :  ص )  ادخ (  لوسر 

 . همطاف درک :  ضرع 
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 . تسا نم  دوجو  هراپ  وا  دومرف : 
ناوناب رد  یـصاخ  ریثات  تسا  نانز  زا  یکی  هکنیا  ناونعهب  س ، )  همطاف (  ترـضح  كرابم  نابز  زا  ص )  ربمایپ (  شـسرپ  باوج  ندینش 

ره هک  تسا  تیعقاو  کی  نایب  هکلبتسینیعامتج  ياهتیلوؤسم  فیاـظو و  زا  ندیـشک  تسد  روظنم ،  هک  تسا  یهیدـبو  تشاد  دـهاوخ 
 . تسا ناونابتحلصم  هب  رتشیب  دوشتیاعر  هعماج  یگدنزرد و  درم  نز و  نیب  زرم  دح و  هچ 

قدنخ رانک  رد  قشع 

 ( : ع یلع (   . 27
؟  ۀمطاف ای  هذه  ام  لاقف :  هیلا ،  اهتعفرف  زبخنم  ةرسکب  س )  ۀمطاف (  هتءاج  ذا  قدنخلا ،  رفح  یف  ص )  یبنلا (  عم  انک 

 . ةرسکلا هذهب  هنم  کتئج  هتزبتخا ; صرق  نم  تلاق : 
 ( . 29; ثالث (  ذنم  کیبا  مف  لخد  ماعط  لوال  اهنا  اما  ۀینب !  ای  لاقف : 

 . درب وا  تمدخ  هب  ار  نآ  دمآ و  ص )  ربمایپ (  شیپ  ینان  هکتاب  س )  همطاف (  هک  میدوب  قدنخ  رفح  نایرج  رد  ص )  ربمایپ (  هارمه  هب  ام 
؟  همطاف تسیچ ،  نیا  دومرف :  ص )  ربمایپ ( 

 . مدروآ امش  يارب  ارنآ  هکت  نیا  متخپ ; مدنزرف  ود  يارب  هک  تسا  ینان  هدرگ  زا  درک :  ضرع 
 . دوشیم تردپ  ناهد  دراو  زور  هسزا  دعب  هک  تسا  ییاذغ  نیلوا  نیا  ناه ،  مزیزع !  رتخد  دومرف :  ص )  ربمایپ ( 

اهیراوشد لمحت  يراکادـف و  جوا  يایوگ  دـناسریم ،  ص )  ربمایپ (  هب  ار  س )  همطاف (  ترـضح  هقالع  تدـش  هک  یلاح  رد  نایرج  نیا 
رد ناـنآ  تسا .  یمالـسا  تموکحظفح  یهلا و  فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  ص )  مرکا (  ربماـیپ  هژیوب  ناناملـسمطسوت  مالـسا ،  ردـص  رد 

نمشد ضرعت  زاتماما  تلاسر و  زکرم  ات  دننکیم  رفح  ار  هنیدم  ذوفن  لباق  ياهتمسق  هنسرگياهمکش ،  اب  قدنخ ،  گنج  راوشد  طیارش 
نآ تسا و  هدـش  مهارف  رفن  دـنچ  يارب  نان  کی  نتخپ  ناکما  اهنت  هکتسا  مک  ردـق  نآ  هشوت  زین  ع )  همطاف (  هناـخ  رد  دـنامب .  ظوفحم 

هدروخن ییاذغ  هتـشذگ  زور  هسرد  ص )  ترـضح (  نآ  هک  یلاح  رد  دـنک ،  ص )  ربمایپ (  میدـقت  ار  نآ  زا  یـشخب  هتـسناوت  راوگرزب ، 
 . تسا

نیمه يایوگ  يدعبتیاو  دزادـنایم .  هیرگ  هب  هدـنیآ  قارفمغ  رد  ص )  ربمایپ (  تلحر  زا  لبق  یتح  ار  ع )  ارهز (  هک  تسا  هقالع  نیمه 
 . تسا تیعقاو 

قارف راظتنا  رد  کشا 

 : سابعنب هللادبع   . 28
؟  کیکبی ام  هللا !  لوسر  ای  هللیقف :  هتیحل ،  هعومد  تلب  یتح  ةافولا  ص )  هللا (  لوسر  ترضح  امل 

نم دحااهنیعی  الف  هاتبا !  ای  يدانت  یه  يدعبتملظ و  دق  یتنب و  ۀمطافبیناک  يدعب ،  نم  یتما  رارش  مهب  عنـصت  ام  یتیرذل و  یکبا  لاقف : 
 . یتما

 . تکبف ع )  ۀمطاف (  کلذ  تعمسف 
 ! ۀینب ای  نیکبت  ال  ص : )  هللا (  لوسر  لاقف 

 ! هللا لوسر  ای  کقارفلیکبا  ینکل  و  كدعب ،  نم  یب  عنصی  امل  یکبا  تسل  تلاقف : 
 ( . 30; یتیب (  لها  نم  یب  قحلینم  لوا  کناف  یب ،  قاحللا  ۀعرسب  دمحم  تنب  ای  يرشبا  اهل :  لاقف 

نآ هب  درک .  رت  ار  وا  نساحم  شیاهکشا  هک  درک  هیرگردق  نآ  ص )  ترـضح (  نآ  دش ،  کیدزن  ص )  ادخ (  لوسر  تلحر  هک  ینامز 
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؟  تسامش هیرگ  هیام  زیچ  هچ  ادخ !  لوسر  يا  دشضرع :  ص )  ترضح ( 
زا دعب  هک  منیبیم  ار  همطاف  مرتخد  ایوگ  منکیم .  هیرگ  دنرادیماور  اهنآ  رب  نم ،  زا  دعب  متما ،  رارشا  هک  هچنآ  منادنزرف و  يارب  دومرف : 

 . دنکیمن کمک  اروا  متما  زا  سک  چیه  یلو  ناجردپ !   : » دنزیم ادص  وا  دوشیم و  متس  وارب  نم 
 . درک هیرگ  هب  عورش  و  دینش ،  ار  نیا  ع )  همطاف ( 
 . نکن هیرگ  مرتخد !  دومرف :  ص )  ادخ (  لوسر 

هیرگ ادـخ  لوـسر  يا  امـش  قارف  مغ  تلع  هب  هکلب  منکیمنهیرگ ،  دوـشیم  نم  اـب  امـش  زا  دـعب  هک  يراـتفر  رطاـخ  هب  نـم  درک :  ضرع 
 . منکیم

متیبلها زا  یـسک  نیلوا  وت  هک  ارچ  دـش ،  یهاوخ  قحلم  نمهب  يدوزب  هک  دـمحم  رتخد  يا  ار  وت  داب  هدژم  دومرف :  وا  هب  ص )  ترـضح ( 
 . يدنویپیم نمهب  هک  یتسه 

نیرفن زا  زیهرپ 

 ( : ع قداص (  ماما  و  ع )  رقاب (  ماما   . 29
 : تلاق مث  اهیلا  هتبذجفرمع  بیبالتب  تذخا  ناک ،  ام  مهرما  نم  ناک  امل  ع )  ۀمطاف (  نا 

 ( . 31; ۀباجالا (  عیرس  هدجا  مث  هللا  یلع  مسقاس  ینا  تملعل  هل  بنذ  النم  ءالبلا  بیصی  نا  هرکا  ینا  الول  باطخلانبا !  ای  هللاو  اما 
تهارک نم  رگا  باـطخ !  رـسپ  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناـه ،  دوـمرف :  دیـشک و  تـفرگ و  ار  رمع  ناـبیرگ  همطاـف  دـش ،  هـچنآ  دـش  یتـقو 

باتـشرپ میاعد ،  تباجا  رد  ار  وا  هاگ  نآ  مدادیمدـنگوس ،  ار  يادـخ  نم  هک  يدـیمهفیم  دـنوش  الب  راچد  هانگیب  دارفاهک  متـشادیمن 
 . متفاییم

اب هک  تسا  نیا  درادیم  زاب  دـندرک  متـس  وا  هب  هک  نانآ  هراـبرد  ندرک  نیرفن  زا  ار  س )  همطاـف (  ترـضح  تیاور ،  نیا  ساـسا  رب  هچنآ 
 ) یلع ندناشک  زا  سپ  دجسم ،  هب  س )  ترضحندمآ (  حرش  هک  يرگید  تیاور  رد  ورنیا  زا  دنیآ .  راتفرگ  زین  هانگیبدارفا  الب ،  لوزن 

هارمه هب  ار  شناکدوکو  دوب  هتفرگ  رس  رب  ار  ص )  ربمایپ (  نهاریپ  هک  یلاح  رد  س )  همطاف (  هک  تساهدمآ  دنکیم  نایب  ار  اجنآ  هب  ع ) 
رقاب ماما  زا  يرگید  نخس  رد  و   ( 32 تخاس ( .  دهاوخ  ناشیرپ  ار  شیوخياهوم  دننکن  اهر  ار  ع )  یلع (  رگا  هک  درک  دـیدهت  تشاد ، 

 : تساهدمآ ع )  ) 
 ( . 33; ارط (  اوتام  اهرعش  ترشن  ول  هللا  و 

 . دندرمیم نانآ  همهتخاسیم  ناشیرپ  راکشآ و  ار  شیوخ  ياهوم  رگا  دنگوس ،  ادخ  هب 

تیالو هناوتسا 

 : دنکیم لقن  يراصنا  هللادبعنب  رباجزا  ع )  ترضح (  نآ  و  ع )  رقاب (  ماما  شراوگرزب ،  ردپ  زا  ع )  قداص (  ماما   . 30
نعف ایندـلا ،  نم  یتناحیرب  کیـصوا  نیتناحیرلا !  ابا  ای  کیلع  مالـس   : » ثالثب هتوم  لبق  بلاطیبانب  یلعل  لوقی  ص )  هللالوسر (  تعمس 

 ( . ص هللالوسریل (  لاق  يذلا  ینکر  دحا  اذـه  ع : )  یلع (  لاق  ص )  هللالوسرضبق (  املف  کیلع » .  یتفیلخ  هللا  كانکر و  دـهنی  لیلق 
 ( . 34  ( ; ص (  هللالوسر (  لاق  يذلایناثلا  نکرلا  اذه  ع : )  یلع (  لاق  ع )  ۀمطاف (  تتام  املف 

وت وبـشوخ !  لگ  ود  ردپ  يا  داب  وت  رب  مالـس   : » دـیامرفیم بلاطیبانبایلع  هب  مدینـش  شتلحر ،  زا  شیپ  زور  هس  ص )  ادـخ (  لوسر  زا 
دهاوخ ورف  وـت  نکر  ود  ره  يدوزب  هک  ارچ  منکیمشرافـس ; ع ) )  نیـسح (  ماـما  و  ع )  نسح (  ماـما  اـیند (  زا  میوبـشوخ  لـگ  ود  هبار 

 . « تسا وت  هدنهد  ضوعدنوادخ  تخیر و 
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نم هب  ص )  ادـخ (  لوسر  هک  دوب  نم  نکر  ود  زا  یکینیا  دومرف :  ع )  یلع (  درک  تلحر  ص )  ادـخ (  لوسر  هک  یعقوـم  نآ ،  زا  سپ 
 . دومرف ص )  ادخلوسر (  هک  دوب  یمود  نکر  نیا ،  دومرف :  ع )  یلع (  درک ،  تلحر  ع )  همطافیتقو (  و  دومرف . 

ردپ گوس  رد 

 ( : ع قداص (  ماما   . 32
نینثالا و نیترم :  ۀعمج  لک  یف  ءادهشلا  روبق  یتات  ۀکحاض ; ةرشاکرت و ال  مل  اموی  نیعبس  ۀسمخ و  ص )  هللا (  لوسر  دعب  ۀمطاف  تشاع 

 ( . 35; نوکرشملاناک (  انهه  هللا و  لوسر  ناک  انهاه  ع : )  لوقتف (  سیمخلا 
 ، راب ود  ياهتفه  دشن .  هدید  هدنخ  ای  دنخبل  لاح  رد  هک  یلاحرد  درک ; یگدنز  زور  جنپ  داتفه و  ص )  ادخ (  لوسر  زا  دعب  ع )  همطاف ( 

رارق ناکرشم  اجنآ  دوب و  ص )  ادخ (  لوسر  اجنیا  تفگیمو :  دمآیم  دحا ] رد   ] ادهش روبق  ترایز  هب  هبنشجنپ ،  يرگید  هبنشودیکی و 
 . دنتشاد

تسا زور  ای 95  نامه 75  دراد  ترهش  رتشیب  هچنآ  یلو  تسافالتخا ،  ع )  همطاف (  ترضح  تداهش  خیرات  رد  میدش  روآدای  هک  نانچ 
زا دـعب  ع )  هرهاـط (  هقیدـص  هک  دـمآدهاوخ  مجنپ  یـستیاور و  رد  هکنآ ،  رگید  هـتکن   ( 36 تسا ( .  هدـمآ  زین  تاـیاوریخرب  رد  هک 
هک تسا  هدـشهدرب  مان  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  تیاور ،  نیا  رد  هکنآ ،  رگید  دز .  دـنخبلراب  کـی  اـهنت  دوخ  راوگرزب  ردـپ  تلحر 

رظان دناوتیم  ثیدح  نآ  هک  ارچ  درادن  یتافانم  تشذگ ،  مهدزیستیاوررد  هچنآ  اب  نیا  تفریم و  ادهش  روبق  ترایز  هب  ع )  ترضح ( 
 . تسا ص )  ترضح (  نآ  تلحر  زا  دعب  هبطوبرم  ثیدح ،  نیا  رهاظ  هک  یلاح  رد  دشاب ; ص )  ادخ (  لوسر  تلحر  زا  لبقهب 

مامتان ناذا 

 : قودصخیش  . 33
 : موی تاذ  تلاق  ع )  ۀمطاف (  نا  و  ص . )  هللا (  لوسر  دـعب  دـحال  نذؤاال  لاق :  ناذالا ،  نم  لالب  عنتما  ص )  یبنلا (  ضبق  امل  هنا ]  ] يور

ترکذ ربـکا » هللا  ربـکا ،  هللا   : » لاـق اـملف  ناذـالا .  یف  ذـخاف  ـالالبکلذ ; غلبف  ناذـالاب ،  ص )  یبا (  نذؤم  توـص  عمـسا  نا  یهتـشا  ینا 
واههجول تطقس  و  ع )  ۀمطاف (  تقهش  هللالوسر  ادمحم  نا  دهشا   : » هلوق یلا  غلب  املف  ءاکبلا .  نم  کلامتت  ملف  همایا ،  مالـسلاهیلعاهابا و 

همتیمل هناذا و  عطقف  تتام .  دـق  اهنا  اونظ  ایندـلا و  ص )  هللا (  لوسر  ۀـنباتقراف  دـقف  لالب !  ای  کسما  لالبل :  سانلا  لاقف  اـهیلع .  یـشغ 
تعمـساذا کسفنب  هنیلزنت  امم  کیلع  یـشخا  ینا  ناوسنلا !  ةدیـس  ای  اهللاق :  لعفی و  ملف  ناذـالا ،  متی  نا  هتلاـس  و  ع )  ۀـمطاف (  تقاـفاف 

 ( . 37; کلذ (  نع  هتفعاف  ناذالاب .  یتوص 
سک چیه  يارب  ص )  ادخ (  لوسر  زا  دـعب  تفگ :  تسجعانتما و  نتفگ  ناذا  زا  لالب  درک ،  تلحر  ص )  ربمایپ (  یتقو  تسا  هدـش  لقن 

 . دیـسر لالب  هب  ربخ  نیا  مونـشب .  ناذا  ردار  ص )  مردپ (  نذؤم  يادص  مراد  هقالع  دومرف :  ع )  همطاف (  زور  کی  یلو  میوگیمن .  ناذا 
زا تسناوتن  و  داتفا ،  وا  نارودو  ردـپ  دای  هب  ع )  همطاف (  ربکا ، » هللا  ربکا ،  هللا   : » تفگ هک  یماگنه  یلو  درک ،  نتفگ  ناذا  هب  عورـش  اذـل 
 . دش شوهیب  داتفا و  يورهب  دز و  يدایرف  ع )  همطاف (  دیـسر ،  هللا  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا   : » هلمجهب هک  ینامز  و  دنک .  يراددوخ  هیرگ 

تلحر ع )  همطاف (  هک  دندرک  نامگ  و  تفر .  ایند  زا  ص )  ادـخ (  لوسر  رتخد  هک  ارچرادـهگن  تسد  لالب !  يا  دـنتفگ :  لالب  هب  مدرم 
لماک ار  ناذا  هک  تساوخ  لالب  زا  دـمآ و  شوه  هب  ع )  همطاف (  هکنیاات  تشاذـگ ; مامتان  هدرک و  عطق  ار  شناذا  لـالب  اذـل  تسا .  هدرک 
دوـخ رب  نم  ناذا  يادـص  ندینـش  اـب  امـش  هچنآزا  نم  ناوناـب !  رورـس  يا  درک :  ضرع  ع )  ترـضح (  هب  دادـن و  همادا  لـالب  اـما  دـنک ، 

 . تشاد فاعم  ار  وا  ع )  ترضح (  اذل  مسرتیم .  امش  رب  يروآیم ، 
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فسوی نهاریپ 

 ( : ع یلع (   . 34
 ( . 38; هتبیغ (  کلذ  تیار  املف  اهیلع ،  یشغ  هتمش  اذاف  صیمقلا .  ینرا  لوقت :  ۀمطاف  تناکف  هصیمق :  یف  ص )  یبنلا (  تلسغ 

دییوبیم ار  نآ  هک  یماگنه  و  هدـب ،  ناشن  نم  هب  ار  نهاریپ  تفگیم :  همطاف  تهج  نیمه  هب  مداد .  لسغ  شنهاریپ  رد  ار  ص )  ربماـیپ ( 
 . مدرک ناهنپ  ار  نآ  مدید  ار  نیا  یتقو  مه  نم  دشیمشوهیب . 

مسبت کی  زج  زگره !  هدنخ ،  رگید 

 : رفعجنب دمحمتنب  رفعج  ما   . 35
ءامسا تلاقف  اهفصیف ،  بوثلا  ةارملا  یلع  حرطی  نا  ءاسنلاب .  عنصیام  تحبقتسا  دق  ینا  ءامـسا !  ای  تلاق :  ص )  هللالوسر (  تنب  ۀمطاف  نا 

اذـه و نسحاام  ۀـمطاف :  تلاقف  ابوث .  اهیلع  تحرط  مث  اهتنحف  ۀـبطر  دـئارجبتعدف  ۀـشبحلاب ؟  هتیار  ائیـش  کیرا  الا  هللا !  لوسر  ۀـنبا  ای  : 
هللایـضر ءامـسا  یلعاهلـسغ و  تیفوت  املف  دحا .  یلع  لخدی  یلع و ال  تنا و  ینیلـسغافانا  تم  اذاف  لجرلا .  نم  ةارملا  هب  فرعت  هلمجا ! 

 ( . 39; مهنع (  یلاعت 
ياهچراپ اهنت ] گرم  زا  دـعب  مسارم  رد   ] دوشیم و ماجنا  ناونابهبتبـسن  هک  ار  نیا  نم  ءامـسا !  يا  دومرف :  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  همطاف 

رتخد يا  تفگ :  ءامسا  مدنـسپیمن .  هدرمـش و  اوران  تسانایامن ،  دسج  درادن و  ار  مزال  شـشوپ  هجیتن  رد  دنزادنایم و  نز  هزانجيور 
ار اهنآ  تخاس ،  مهارف  ار  يرتياهبوچ  ءامـسا  نآزا ،  سپ  مهد ؟  ناشن  امـش  هب  مدید  هشبح  نیمزرـس  رد  هک  ار  يزیچ  ایآ  ادـخ !  لوسر 
 ، نآ هطـساو  هب  هک  ارچ  تسابیز !  بوخ و  نیاردقچ  دومرف :  همطاف  تخاس . ] یتوبات  و   ] تخادـنا اهنآ  يور  ياهچراپسپـس  درک ،  مخ 

ناج نم  هک  هاگنآ  سپ  تفرگ . )  دـهاوختروص  مزـال  تیاـعر  نز  هزاـنج  نوؤش  هبتبـس  هجیتن ،  رد  دوشیمهتخانـش (  زاـب  درم  زا  نز 
 . دنداد لسغ  ار  وا  ءامسا  ویلع  درک ،  تلحر  هک  ینامز  دوشن .  دراو  نم  رب  رگید  سک  چیه  دیهدلسغ و  ارم  یلع  وت و  مدرپس ، 

 : تسا هدوزفاسپس  هدومن و  رکذ  تنس ،  لها  ناثدحم  زا  یبالود ،  ار  نومضم  نیمه 
 ( . 40; ذئموی (  الا  ص - )  یبنلا (  دعب  ینعی  ۀمسبتم -  تیئر  ام  و 

« . داد وا  ناشن  تخاس و  ار  توبات  نآ  ءامساهک  زور  نآ  رگم  دشن  هدید  مسبت  اب  هاگ  چیه  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا  دعب 
یماگنه دـنزیم  دوخ  ردـپ  تلحر  زا  دـعب  هک  يدـنخبل  اهنت  ص ، )  مرکا (  ربماـیپ  رتخد  هناـگی  هک  تسا  شارخلد  زیگنامغ و  رایـسب  هچ 
هدوـسآ شلاـیخ  رگید ،  فرطزا  دـتفایم .  دوـعوم  زور  نآ  یکیدزن  داـی  هب  اـیوگ  دـتفایم !  شیوـخ  توباـت  هبـشهب  شهاـگن  هک  تـسا 

يراپسكاخ مسارم  شتیـصو  قبط  هکنیا  اب  داتفا ،  دهاوخن  هچراپ ،  يور  زا  دنچ  ره  وا ،  رب  ياهناگیب  هاگن  شتلحر ،  زا  دعب  هک  ددرگیم 
هوحن نارگن  همه ،  نیا  اب  درک ; دنهاوختکرـش  دادقم  ناملـسو و  ع )  یلع (  نوچ  يرامـشتشگنا  دادعت  دش و  دهاوخ  ماجنا  هنایفخم  ، 

شمارآ دراد  ار  وا  لماک  تظفاحم  ناکماهک  یتوباـت  هنومن  ندـید  اـب  اـهنت  تسا و  شیوخ  یمالـسا  نوؤشتمرح  ظـفحو  هزاـنج  عییـشت 
امرختخرد زاییاههکرت  درک و  هنوراو  ار  نآ  دروآ ،  ار  یتخت  ءامـسا  هک  تسا  هدـمآ  ع )  قداصماما (  زا  يرگید  تیاور  رد  دریگیم . 

 ( . 41 داد ( .  ناشن  س )  ترضحهب (  دنکفا و  نآ  يور  ياهچراپ  تسب و  نآ  ياههیاپ  هب  ار 

دوشیم رپرپ  هژاولگ 

 ( : ع ادهشلادیس (  شیوخ ،  راوگرزب  ردپ  زا  ع )  داجس (  ماما   . 36
 . اهـضرمبادحا نذؤی  اـهربخ و ال  یفخی  اـهرما و  متکی  نا  ع )  بلاـطیبانبایلع (  یلا  تصو  ص )  هللالوسر (  تنب  ۀـمطاف  تضرم  اـمل 
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اهترضح املف  هبتصو .  امک  کلذب  رارـستسا  یلع  هللا ،  اهمحر  سیمعتنب  ءامـساکلذ  یلع  هنیعت  هسفنب و  اهـضرمی  ناک  کلذ و  لعفف 
عـضوم یفعو  اهنفد  و  ع )  نینمؤملاریما (  کـلذ  یلوتف  اـهربق ،  یفعی  ـالیل و  اهنفدـیو  اـهرما ،  یلوتی  نا  ع )  نینمؤملاریما (  تصو  ةاـفولا 
مالـسلا لاقف :  ص )  هللا (  لوسر  ربق  یلا  ههجو  لوح  هیدـخ و  یلع  هعومد  لسرافنزحلا  هب  جاه  ربقلا ،  بارت  نم  هدـی  ضفن  املف  اـهربق . 

ۀعرـس اهل  هللاراتخملا  کعیقبب ،  يرثلا  یف  ۀـتئابلاو  کترئاز ،  کنیع و  ةرق  و  کتبیبحو ،  کتنبا  نم  کیلع  مالـسلا  هللالوسر ،  ای  کـیلع 
لح يذلا  نزحلا  و  کتنسبیل ،  یساتلا  یف  نا  الا  يدلجت ،  ءاسنلاةدیس  نع  فعض  و  يربصکتیفص ،  نع  هللالوسر  ای  لق  کب ،  قاحللا 

تیلوت و  يدـیب ،  کتـضمغ  و  يردـصیلع ،  کسفن  تضاف  نا  دـعب  كربق ،  دوحلم  یف  کتدـسودقل  و  يزعتلا ،  عضوم  کـقارفل ،  یف 
 . یسفنب كرما 

حبقااـمف ءارهزلا ،  تسلتخا  و  ۀـنیهرلا ،  تذـخا  و  ۀـعیدولا ،  تعجرتسادـق  نوـعجار ،  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  لوـبقلا ،  معنا  هللا  باـتک  یف  معن و 
 ! ءاربغلا ءارضخلا و 

و حـیقمدمک ،  میقم ،  تنا  اهیف  یتلا  كراد  یل  هللاراتخی  وا  یبلق  نم  نزحلاحربی  ال  دهـسمف ،  یلیل  اما  و  دمرـسف ،  ینزح  اما  هللالوسر !  ای 
 ، لاحلا اهربختسافاهقح  اهمضه  یلع  و  یلع ،  کتما  رهاظتب  کتنبا  کئبنتـس  و  وکـشا ،  هللا  یلا  و  اننیب ،  هللا ]  ] قرف ام  ناعرـس  جیهم ،  مه 

 . نیمکاحلا ریخ  وه  هللا و  مکحی  و  لوقتس ،  و  الیبسهثب ،  یلا  دجت  مل  اهردصبجلتعم  لیلغ  نم  مکف 
 . نیرباصلاهللا دـعو  امب  ینظ  ءوس  نع  الف  مقا  نا  و  ۀـلالم ،  نع  الف  فرـصناناف  لاق ،  مئـسال و ال  عدوم  مالـس  هللالوسر  ای  کیلع  مـالس 

یلع یلکثلا  لاوعا  تلوعالو  افوکعم ،  هدنع  ثبلتلا  و  امازل ،  كربق  دنع  ماقملا  تلعجل  انیلع ،  نیلوتسملا  ۀبلغ  الول  لمجا و  نمیا و  ربصلا 
ای هللا  یلاف  رکذلا ،  کنم  قلخی  ملو  دهعلا ،  لطی  مل  و  ارهج ،  اهثرا  عنمی  ارهق و  اهقح  مضتهی  و  ارسکتنب ،  نفدت  هللا  نیعبف  ۀیزرلا .  لیلج 

 ( . 42; هتاکرب (  هللا و  ۀمحر  کیلع و  اهیلع و  هللا  تاولصف  ءازعلا ،  لمجاکیف  و  یکتشملا ،  هللالوسر 
نآ ربخ  درادـب و  هتـسبرس  ار  عوضوم  هک  درک  تیـصو  ع )  بلاطیبانبایلع (  هب  دـش  رامیب  ص )  ادـخ (  لوسر  رتخد  همطاـف  هک  یعقوم 

ءامسا دومنیم و  ع )  همطاف (  يراتسرپ  شدوخ  درک و  ارراک  نیا  ع )  ترضح (  دزاسن .  علطم  وا  يرامیب  زا  ار  سک  چیه  دنک و  ناهنپار 
 . درکیم کمک  دوب  هدرکتیصو  ع )  همطاف (  هک  هنوگ  نامه  هنایفخم  ار  وا  زین  دنک -  شتمحر  ادخهک  سیمع -  تنب 

هب هنابـش  ار  وا  دوش و  نفد  نفک و  لـسغ و  مسارم  رادهدـهعهک  درک  شرافـس  ع )  نینمؤـملاریما (  هب  دـش  کـیدزن  شتلحر  هک  یماـگنه 
 . درک وحم  ار  شربق  لحم  راثآ  درپس و  كاخ  هبار  وا  دش و  نآ  رادهدهع  ع )  نینمؤملاریما (  اذل  درادب ،  هدیشوپ  ار  وا  ربق  ودراپـس  كاخ 
رب ار  شیاهکـشا  دروآ و  شـشوجهب  هدرک و  ناـشیرپ  دروآ و  راـشف  وا  هـب  هودـنا  نزح و  دـناکت ،  ربـق  كاـخزا  ار  شتــسد  هـک  یعقوـم 
زا وت  رب  مالس  ادخ !  لوسريا  وت  رب  مالس  درک :  ضرع  دومن و  ص )  ادخ (  لوسر  ربق  فرط  هب  ارشاهرهچ  تخاس و  يراج  شیاههنوگ 

دنوادـخو تسا ،  هـتفخ  كاـخ  رد   ( ، 43 وت (  عیقب  رد  هک  یـسک  نآ  تاهدـننکرادید ،  وتمـشچ  رون  و  تبوـبحم ،  ترتـخد و  بناـج 
رورسرطاخ هب  متقاط  و  دش ،  مک  تاهدیزگرب  رتخد  نادقف  مغ  رد  مربص  ادخ !  لوسر  يا  تسا .  هدیزگرب  وا  يارب  ار  وت  هب  عیرس  نتـسویپ 

مدوجو وت  قارف  مغ  رد  هک  تسا  یهودـنا  راب  وت و  تنـس  زا  نم  یـسات  تسا ،  رطاختیلـست  بجوم  هچنآ  اهتنم  تشگ .  فیعـض  نانز ، 
شیوختسد اب  ار  تنامـشچ  دش و  ناور  ماهنیـس  ربتناج  هکنآزا  سپ  مداهن ،  ربق  فاکـش  رد  ار  وت  دوخ ،  نم  هک  ارچ  تفرگ .  رب  ردار 

 . مدش تايراپسكاخ  هب  راک  رادهدهع  مدوخ  ومتسب 
هتفرگ سپ  ورگ ،  دش و  هدنادرگ  زابتناما  کنیا ]  . ] نوعجارهیلا انا  انا هللا و  تسا :  هدمآ  ادـخ  باتک  رد  شریذـپ ،  نیرتنیـشنلد  يرآ ، 

 . نیمز هزبستسا و  تشز  هچ  دش و  هدوبر  هرابکی  هفوکشو  دش ، 
وت هک  ار  ياهناخ  نامه  دنوادخ  هکنیا  ات  تفر  دهاوخن  مبلق  زاهودنا  تسا ; يرادیب  رد  مبـش  و  تسا ،  نایاپیب  مهودـنا  ادـخ !  لوسر  يا 

 ! داـتفا ییادـج  دوز  هچ  اـم  ناـیم  رد  زورفاشتآ .  وروآمشخ  یهودـنا  و  روآكرچ ،  يایگتـسشلد  دـنیزگرب .  نم  يارب  ینکاـسنآ  رد 
ار تیعـضو  لاح و  داد ; دهاوخ  ربخ  ار  وت  وا ،  قحندرک  عیاض  يارب  نم و  هیلع  تتما  یناتـسادمه  زا  ترتخد  و  مربیمادـخ ،  هبتیاکش 
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يرواد دنوادخ  و  تفگ .  دـهاوخ  هک  تفایننآ  ندوشگ  يارب  یهار  اما  دـمآ  مطالت  هب  شاهنیـس  رد  ییاههدـقع ; رایـسبهچ  سرپب .  وا  زا 
 . تسارواد نیرتهب  وا  دنکیم و 

یگتـسخ رطاخ  هب  هن  مدرگیمرب  رگا  سپ ،  نادرگيور .  هن  وتسا  هدش  هتـسخ  هن  هک  ياهدننکعادو  مالـس  ادـخ !  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
نانآ طلـست  دوبن  رگا  و  تسا .  رتابیز  رتهب و  ربص  تساهداد .  نارباص  هب  دنوادخ  هک  ياهدعو  هب  ینامگدب  رطاخ  هب  هن  منامب  رگاو  تسا ، 

گرزب یتبیصم  غاد  هک  يردام  نوچ  متخاسیمدوخ و  هشیپ  ار  نآ  رانک  ندنام  متـشادیم و  وت  ربق  مزالم  ار  دوخ  دناهدشهریچ ،  ام  رب  هک 
زا اراکـشآ  و  دوشیم ،  عیاض  روز  هبوا  قح  و  دوشیم ،  هدرپس  كاخ  هب  یناهنپ  ترتخد  ادـخ ،  مشچ  ربارب  رد  مدرکیم .  نویـش  هدـید ، 
 ، ادخ لوسر  يا  مربیم  ادخهب  ار  هوکش  سپ  تسا .  هدشن  شومارف  وت  دای  هتشذگن و  يزیچ  زونه  هکیلاح  رد  دوشیم ; هتشاد  زاب  شثرا 

 . داب وت  رب  همطاف و  رب  شتاکرب  تمحر و  و  ادخ ،  دورد  رطاختیلست .  نیرتابیز  هیام  ییوت  و 
 ( . 44 تسا ( .  هدرک  لقن  ع )  نیسح (  مامازا  یلو  يوار  نیمه  زا  توافت  یکدنا  اب  ینیلک  موحرم  ار  نومضم  نیمه 

دهدیم لسغ  قیدص  ار  هقیدص 

 : رمعنب لضفم   . 37
؟  ۀمطاف لسغ  نم  كادف ،  تلعج  ع : )  هللادبعیبال (  تلق 

 . هلوق نم  کلذ  تمظعتسا  یناک  و  نینمؤملاریما .  كاذ  لاق : 
؟  هب کتربخا  امبتقض  کناک  لاقف : 
 . كادف تلعج  كاذ  ناک  دق  تلق : 

 ( . 45; یسیع (  الا  اهلسغی  مل  میرم  نا  تملع  اما  ; قیدص الا  اهلسغی  نکی  مل  ۀقیدص و  اهناف  نقیضت  ال  لاقف :  لاق : 
؟  دادلسغ ار  همطاف  یسک  هچ  مدرگ ،  تیادف  مدرک :  ضرع  ع )  قداص (  ماما  هب  »

 . دوب نینمؤملاریما  هدنهد ،  لسغ  دومرف : 
نارگ وت  رب  مداد  ربخ  هک  هچنآ  زا  ایوگ  دومرف :  ترـضح  اذل  دمآ ،  نیگنـس  میارب  متفای و  راوشد  ار  رما  نیا  نم  ایوگ  دـیوگیم :  لضفم 

؟  دمآ
 . موشتیادف دوب ،  نینچ  هلب  مدرک :  ضرع 

میرم هک  یتسنادن  ایآ  دـهدیم .  لسغ  ار  وا  قیدـص  یناسنا   » اهنتهک دوب  ياهقیدـص  همطاف  هک  ارچ  وشن ،  یتیفرظمک  راچد  زگره  دومرف : 
؟  دادن لسغ  یسیع  زجیسک  ار 

لـسغ دـناوتیم  ارارطـضا  ای  ارایتخا و  درم ،  ار  نز  نز و  ار  درمایآ  هک  تسا  هقف  رد  ثحب  دروم  هلاسم  نیا  لـضفم ،  بجعت  اـشنم  ارهاـظ 
؟  هن ای  دهد 

سدقم رهق  مشخ و  روهظ 

 : هتابن نب  غبصا   . 38
موـق یلع  ۀــطخاستناک  اـهنا  لاـقف :  ـالیل ; ص )  هللا (  لوـسرتنب  ۀــمطافل  هـنفد  ۀــلع  نـع  ع )  بلاـطیبانب (  یلع  نینمؤـملاریما  لـئس 

 ( . 46; اهدلو (  نمدحا  یلع  یلصی  نا  مهالوتی  نم  یلع  مارح  اهتزانج و  مهروضحتهرک 
 ) همطاف هکنیا  رطاخ  هب   : ] دومرف دـش ،  لاؤس  وا  تسد  هب  ص )  ادـخلوسر (  رتخد  همطاف  هنابـش  نفد  تلع  هراب  رد  ع )  نینمؤملاریما (  زا 

تیالو و هک  سک  ره  رب  و  تشادـن .  تیاـضر  شاهزانجعییـشت  رد  اـهنآ  روضح  زا  دوب و  كانمـشخ  یـضاران و  یهورگ  تسدزا  س ] ) 
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 . درازگبزامن ع )  همطاف (  نادنزرف  زا  يدحا  رب  هک  تسا  مارح  دشاب  هتشاد  ارهورگ  نآ  یتسود 

نوخ شقن  اب  لدع  همکحم  رد 

 ( : ع شیوخ (  ناردپ  زا  ع )  اضر (  ماما   . 39
 ! لدع ای  لوقتف :  شرعلا  مئاوق  نم  ۀمئاقب  قلعتت  مدلاب ،  ۀغوبصم  بایث  اهعمو  ۀمایقلا  موی  ع )  ۀمطاف (  یتنبا  رشحت  ص : )  هللا (  لوسر  لاق 

 ( . يدلو يدلو (  لتاق  نیب  ینیب و  مکحا 
 ( . 47; اهاضرل (  یضری  ۀمطاف و  بضغل  بضغی  لج  وزع  هللا  نا  ۀبعکلا و  بر  یتنبال و  مکحیف  ص : )  هللالوسر (  لاق 

شرع ياههیاپ  زا  ياهیاـپ  هب  ددرگیم و  روشحم  نوخ ،  هب  نیگنرییاهـسابل  اـبتمایق  زور  رد  همطاـف  مرتخد  دومرف :  ص )  ادـخ (  لوسر 
 . نک يرواد  منادنزرف )  مدنزرف (  لتاق  نم و  نایم  لداع !  يادخ  يا  دیوگیم :  دریگیمتسد و 

هب لـج  زع و  يادـخ  اـنامه  و  دـنکیم ،  يرواد  مرتـخد  عفن  هبدـنوادخ  هک  دـنگوس  هبعک  يادـخ  هب  دومرف :  سپـس  ص )  ادـخ (  لوسر 
 . ددرگیم دونشخ  وا  يدونشخ  هب  دریگیم و  مشخ  همطاف  بضغرطاخ 

تسا راظتنا  هبتشهب  و 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 40
ۀجیدخو ۀنجلا  یف  ص )  یبنلا (  ۀجوز  یه  نوعرف و  ۀجوز  محازم ،  تنبۀیـسآ  و  نارمع ،  تنب  میرم  ءاسنلا :  نم  عبرا  یلا  ۀنجلا  تقاتـشا 

 ( . 48 ص ( . )  دمحم (  تنبۀمطاف  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  ص )  یبنلا (  ۀجوز  دلیوختنب 
 ، تسا ص )  ربمایپ (  رسمه  تشهب  رد  هک  نوعرف  رسمه  محازم  رتخدهیـسآ  نارمع ،  رتخد  میرم  تسا :  نانز  زا  رفن  راهچ  قاتـشم  تشهب 

 ( . ص دمحم (  رتخد  همطاف  و  ص ، )  ربمایپ (  رسمه  دلیوخ  رتخد  هجیدخ 

اهتشونیپ

 . ص12 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 1
 . ص752 ج2 ،  باعیتسالا ،   ( 2

 . ص107 رابخالا ،  یناعم   ( 3
 . ص498 ج2 ،  نیحیحصلا ،  كردتسم   ( 4

 . ص458 ج1 ،  یفاک ،   ( 5
 . ص19 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 6

 . ص259 ج1 ،  دادغب ،  خیرات   ( 7
 . ص111 ج7 ،  لامعلازنک ،   ( 8

درک هراشا  ص )  مرکا (  ربمایپنخس  نیا  هب  ناوتیم  یعیش  عبانم  رد  تسا .  تنـس  لها  یثیدح  عبانم  زا  یکی  زا  لقن  هب  دش  لقن  هچنآ   ( 9
 . « ص19 ج43 ،  راونالاراحب ،   . » اهاضرل یضری  ۀمطاف و  بضغل  بضغیل  هللا  نا  : 

 . ص367 ج6 ،  یفاک ،   ( 10
 . ص80 ج43 ،  راونالاراحب ،  ص240 ; ج1 ،  یفاک ،   ( 11

 . دومن هیجوت  ناوتیم  زین  هل   » لکش هب  دنچ  ره  تسا ،  حیحص  اهل »  » ارهاظ  ( 12
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 . ص26 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 13
 . ماکحالابیذهت زا  لقن  هب  ص90 ،  نامه ،   ( 14

 . ص131 ج2 ،  لادتعالا ،  نازیم   ( 15
 . ص141 ج8 ،  دادغب ،  خیرات   ( 16
 . ص 190 ۀقرحملا ،  قعاوصلا   ( 17
 . ص24 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 18

 . ص461 ج1 ،  یفاک ،   ( 19
 . ص104 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 20

 . ص31 یبقعلا ،  رئاخذ   ( 21
 . ص117 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 22

 . ص41 ج2 ،  ءایفصالا ،  تاقبط  ءایلوالاۀیلح و   ( 23
 . ص150 ج3 ،  دمحا ،  دنسم   ( 24

 . ص319 ج2 ،  يذمرت ،  حیحص   ( 25
 . ص275 ج5 ،  دمحا ،  دنسم   ( 26
 . ص23 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 27

 . ص40 ج2 ،  ءایفصالاتاقبط ،  ءایلوالاۀیلح و   ( 28
 . ص47 یبقعلا ،  رئاخذ   ( 29

 . ص156 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 30
 . ص 460 ج 1 ،  یفاک ،   ( 31

 . ص238 ج8 ،  یفاک ،  نومضم :  نیمه  زین  ص343 و  ج5 ،  لوقعلا ،  ةآرم   ( 32
 . ص238 ج8 ،  یفاک ،   ( 33

 . ص173 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 34
 . یفاک زا  لقن  هب  ص195 ،  نامه ،   ( 35

اب باتک  همیمض  نکهاگن :  زین  و   . 217 9 و 212 -   - 6 صص ج43 ،  راونالاراحب ،  و   ، 58  - 57 صص ج1 ،  یفاک ،  کن :  هلمج  زا   ( 36
 ( « . س همطاف (  ترضح  تدالو  خیرات   » ناونع

 . ص157 ج43 ،  راونالاراحب ،  ص297 ;و  ج1 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 37
 . ص157 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 38

 . ص43 ج2 ،  ءایفصالاتاقبط ،  ءایلوالاۀیلح و   ( 39
 . ص53 یبقعلارئاخذ ،   ( 40

 . ص213 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 41
 . 459  - 458 صص ج1 ،  یفاک ،  کن :  زین  و  نامه ،   ( 42

 . دوب دهاوخدقرم  هاگمارآ و  يانعم  هب  هک  تسا  هدمآ  هعقب   » عیقب  » هملک ياج  هب  ینیلک  موحرم  تیاور  رد   ( 43
 . 459 ص458 -  ج1 ،  یفاک ،   ( 44
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 . ص206 ج43 ،  راونالاراحب ،  زین  و  ص459 ،  ج1 ،  یفاک ،   ( 45
 . ص209 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 46

 . ص220 نامه ،   ( 47
 . ص53 نامه ،   ( 48

قوقح هاگیاج و  نانز ، 

همدقم

هنیمز رد  یتاـیاور  تسخن  تسا و  هتفاـی  صاـصتخا  وا  یعامتجاهاگتـساخ  نز و  هاـگیاج  هراـب  رد  یثیداـحا  هب  هعومجم ،  نیا  مود  شخب 
هجوت لباق  ام  يارب  رظن  ود  زا  تایاور ،  نیارکذ  دوشیم .  وگزاب  صوصخ ،  نیا  رد  یلهاج  راکفا  اب  مالـسا  هزراـبم  رتخددـنزرف و  شزرا 

نایم نتـشاذگ  توافتینعی  دوشیم ; هدـهاشم  رانک  هشوگ و  رد  نآ  تاـبوسر  زونه  هک  یلهاـج  رکفتنیا  نـالطب  رب  دـیکات  یکی  تسا ، 
و نزیناسنا ،  ياهشزرا  زا  عافد  رد  نآ  ناشلامیظع  يایلوا  مالسا و  ریگیپ  يدجشالت و  هدنهدناشن  هکنیا  رگید  و  رسپ ،  رتخد و  دنزرف 

کی رتخد  دـنزرف  نتـشاد  هک  دوشتیبثت  هعماج  رد  تیعقاو  نیاتسا  هدرک  شـشوک  مالـسا  تسا .  یلهاـج  نارود  طـحنم  گـنهرف  درط 
 . تسین ود  نآ  نایم  یتوافت  ودنتسه  تلزنم  کی  ياراد  یناسنا  تقیقح  رظن  زا  درم  نز و  و  شزرا ،  دض  هنو  تسا  شزرا 

ناتنادنزرف نیرتهب 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 1
 ( . 1; تانبلا (  مکدالوا  ریخ 

 . دنتسه امش  نادنزرف  نیرتهب  نارتخد ، 

نز یمدقشوخ 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 2
 ( . 2; ۀیراج (  اهرکب  نوکی  نا  ةارملا  نم 

 . دشاب رتخد  شدنزرف  نیلوا  هک  تسا  نیا  نز ،  یمدقشوخ  تنمیم و  زا 
 ! تسا يدنزرف  بوخ  هچ  رتخد ، 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 3
 ( . 3; تایلفم (  تاکرابم ،  تاسنؤم ،  تازهجم ،  تافطلم  تانبلا ; دلولا ،  معن 

 . دناهزیکاپ و  دنتکرب ،  اب  دنتفلا ،  اب  ریگسنا و  دنتمدخ ،  هبهدامآ  دنتفاطل ،  اب  مرگ و  هک  ارچ  دنتسه !  یبوخ  نادنزرف  هچ  نارتخد 

هنسح ایتمعن 

 ( : ع قداص (  ماما   . 4
 ( . 4; ۀمعنلا (  نع  لاسیو  تانسحلا  یلع  باثی  امنا  ۀمعن و  نونبلا  تانسح و  تانبلا 

لاؤــستمعن و زا  یلو  دوــشیم  هداد  شاداــپ  باوثتانـــسح و  رب  اــنامه  و  دـــنتمعن .  نارـــسپ ،  و  دـــنایکین ،  هنـــسح و  نارتــخد ، 
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 . ددرگیمتساوخزاب
زا تسا .  یلهاج  گنهرف  اب  یلمع  ياهزرابم  هک  ارچ  تساهنآهب ،  نداد  اهب  نانآ و  دوجو  دوخ  نارتخد ،  ندوب  هنـسح  ياـههبنج  زا  یکی 
هک دنتسه  رسپ  نادنزرف  نیا  هک  نامگ  نیااب  دنایگدنز ،  رابرس  نانآ  هک  دنکیم  یفن  ار  طلغ  مهوت  نیا  اهنآ  ندرمش  هنـسحرگید  بناج 
 . دنرتخد دنزرف  يارادهک  تسا  هدش  یفرعم  یناسک  شاداپ  تشهب ،  يدعبتیاور ،  رد  دنرادرب .  ردامو  ردـپ  شود  زا  ار  يراب  دـنناوتیم 
رد یمالـسا و  ياـضف  کـی  رد  هکلب  دـشاب  هتـشاد  لاـبند  هب  ار  یـشاداپ  نینچدـناوتیمن  رتـخد  دـنزرف  نتـشاد  فرـص  هـک  تـسا  حـضاو 
هب شزرا  کی  وا  روضح  رتخد و  دنزرف  نتشاد  دنکیمادیپ و  انعم  زین  ییاهـشزرا  نینچ  مالـسا ،  هجوت  دروم  طیارـش  اب  ملاس  یگدنزکی 

 . تفر دهاوخ  رامش 

تشهب ریسم  رد 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 5
 . ۀنجلا هل  تبجو  تاوخا  ثالث  وا  تانب  ثالث  لاع  نم 

؟  نیتنثاو هللا !  لوسر  ای  لیق : 
 . نیتنثاو لاق : 

؟  ةدحاو و  هللا !  لوسر  ای  لیق : 
 ( . 5; ةدحاو (  و  لاق : 

 . ددرگ بجاووا  ربتشهب  دنک ; یتسرپرس  ار  رهاوخ  هس  ای  رتخد  هس  هک  یسک 
؟  زین ات  ود  ادخ !  لوسر  يا  دش :  هتفگ 

 . زین ات  ود  دومرف : 
؟  زین یکی  ادخ !  لوسر  يا  دش :  هتفگ 

 . زین یکی  دومرف : 
راک شالت و  اهلاس  دـنمزاین  هک  تسا  یعیبط  نآ ،  راثآ  ندودزو  هدـناود  هشیر  اهلاس  هک  هعماج  رد  طلغ  یگنهرف  هدـیدپ  کی  اـب  هزراـبم 
یتح و  ص )  مرکا (  ربمایپ  باحـصا  یمالـساهعماج و  نایم  رد  زونه  هک  تسین  یتفگـش  ياج  نادـنچ  و  تسا .  یملع  ویگنهرف  رمتـسم 

دـشاب و هتـشاد  ياج  ناشیاهروابرد  رتخد  نز و  هراب  رد  تیلهاج  نارود  طلغ  گنهرف  زا  ییاههگرهک  دنـشاب  یناسک  ع )  ناماما (  ناراـی 
 . تسا تیعقاو  نیا  هدنهد  ناشن  يدعب  تایاور  ددرگ .  رهاظ  ناشرادرکو  راتفگ  نایم  رانک ،  هشوگ و  رد  نآ  راثآ 

وبشوخ لگ 

راـثآ درک و  هاـگن  شباحـصا  هرهچ  هب  ص )  ترـضح (  تسا .  هدـش  يرتـخد  ياراد  هک  دـش  هداد  ص )  مرکا (  ربماـیپ  هـب  هدژم  نـیا   . 6
 : دومرف دومن ; هدهاشم  اهنآرد  ار  يدونشخان  تهارک و 

 ( . 6; تانبابا (  ص )  ناک (  و  لج .  زع و  هللا  یلع  اهقزر  اهمشا و  ۀناحیر  مکل !  ام 
ردپ ص )  ترضح (  و  تسا .  لج  زع و  دنوادخ  هدهع  رب  مهوا ،  يزور  میوبیم و  ار  نآ  هک  تسا  ییوبشوخ  هایگ  دوشیم !  هچ  ار  امش 

 . دوب رتخدنیدنچ 
 : رذنمنب دوراج   . 7

 ( ص هللالوسر (  ناک  و  اهقزر ،  تیفک  دق  اهمشت و  ۀناحیر  اهنم ؟  کیلعام  اهطخستف ;و  ۀنبا  کل  دلو  هنا  ینغلب  ع : )  هللادبعوبا (  یل  لاق 
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 ( . 7 تانب ( .  ابا 
وت هب  يررض  هچ  یکانمشخ ; تحاران و  نآ  يارب  اما  ياهدشيرتخد ،  ياراد  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دومرف :  نم  هب  ع )  قداص (  ترـضح 

 . دوب رتخد  نیدنچ  ردپ  ص )  ادخ (  لوسر  تسینوت ; هدهع  هب  هک  مه  شايزور  ییوبیم و  ار  نآ  هک  تسا  ییوبشوخ  هایگ  دراد ؟ 
دودح زا  دـعب  هک  ارچ  درب  یپ  تایاور  نیمه  زا  مالـسا  روهظ  نارودرد  رتخد  نز و  ریقحت  يرهمیب و  هجرد  هب  ناوتیم  تایاور  نیمه  زا 

فراعم اب  هک  ینانمؤم  یخرب  نایم  رد  یتح  نآ  راثآزین  زونه  تفریم ،  نانز  قح  رد  هک  یملظ  هیلع  هزرابم  مالـسا و  شیادیپ  زانرق  کی 
ایند هب  ار  یبوضغم  دنزرف  نینچهک  زین  يردام  نآ  یـشنیب ،  نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط  دشیم .  هدهاشم  دنتـشادییانشآ  زین  ع )  تیبلها ( 

 . تسا رما  نیمه  يایوگ  يدعبتیاور  دشاب .  ریقحت  شنزرس و  دروم  دروآ 

 ! هدرک تنایخ  نم  هب 

 ( : ع قداص (  ماما  باحصا  زا  یکی   . 8
؟  تیار فیک  ع : )  هللادبعوبا (  یل  لاقف  ۀنیدملابتجوزت 

 . ینتناخ نکلو  اهیف ،  هتیار  دق  الا و  ةارما  یف  ریخ  نم  لجر  يار  ام  تلقف : 
؟  وه ام  و  لاقف : 

 ! ۀیراج تدلو  تلق : 
 ( . 9  ( « ;  ) 8 اعفن (  مکل  برقا  مهیا  نوردت  المکؤانبا  مکؤابآ و   : » لوقی لج  زع و  هللا  نا  اهتهرک ; کلعل  لاقف : 

؟  يدید هنوگچ  ار  وا  دیسرپ :  مرسمههراب  رد  نم  زا  ع )  قداص (  ماما  نآ ،  زا  سپ  مدرک .  جاودزا  هنیدم  رد 
 ! درک تنایخ  نم  هب  اما  مدید ،  مرسمه  ردار  نآ  نم  هکنیا  رگم  دیدن  ینز  رد  ار  يریخ  يدرم ،  چیه  مدرک :  ضرع 

؟  یتنایخ هچ  دومرف :  ع )  ترضح ( 
 ! دییاز يرتخد  مدرک :  ضرع 

 : دیامرفیم لج  زع و  دنوادخ  [ هک نادب  یلو   ] يرادن شوخ  ار  رتخد  نیا  وت  دیاش  دومرف :  ع )  ترضح ( 
« . دنرتدنمدوسامش يارب  نانآ  زا  کی  مادک  دینادیمن  اهامش  ناتنادنزرف ،  ناتناردپ و  »

نیا هدمآ  يدـعبتیاو  رد  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ،  یمالـسا  ویناسنا  ياهـشزرا  زا  تلفغ  نامیا و  فعـض  زا  یـشان  اهدروخرب  هنوگ  نیا 
 : دیامرفیم هک  نانچ  دشخبیمرتخد ; دهاوخب  سک  ره  هب  دهدیم و  رسپ  دهاوخب  سک  ره  هب  هک  تسالاعتم  يادخ 

 ( . 10 روکذلا ( . » ءاشی  نمل  بهی  اثانا و  ءاشی  نمل  بهی  »

یلاعت دنوادخ  باختنا 

 : دیعسنب نیسح   . 9
راتخت واکل  راتخا  نا  کیلا  یحوا  هللا  نا  ول  تیارا  هل :  لاقف  اطخـستمهآرف ،  ع )  هللادبعیبا (  یلع  لخدف  ۀیراج  انباحـصا  نم  لجرل  دلو 

؟  لوقت تنک  ام  کسفنل ، 
 . یل راتخت  بر !  ای  لوقا :  تنک  لاق : 

 ( . 11 کل ( . . .  راتخا  دق  لج  زع و  هللا  ناف  لاق : 
هب دید ; كانمشخ  ار  وا  ع )  ترـضح (  دیـسر ; ع )  قداص (  ماماتمدخ  هب  نآ  زا  سپ  دش .  يرتخد  دنزرف  ياراد  ام  باحـصا  زا  يدرم 
؟  یتفگیم هچ  ینکیم ،  باختنا  تدوخ  يارب  وتای  منک  باختنا  وت  يارب  نم  هک  درکیم  یحو  وت  هب  دنوادخ  رگا  منیببوگب ،  دومرف :  وا 
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 . نک باختنا  میارب  وت  راگدرورپ !  يا  متفگیم :  درک :  ضرع 
 . . . . تسا هدیزگرب  [ ار رتخد   ] وت يارب  لج  زع و  يادخ  بوخ ،  دومرف :  ع )  ترضح ( 

نآرق يراذگشزرا 

دش و ص )  مرکا (  ربمایپ  نانز  رب  دراو  تشگرب ،  هشبح  زا  بلاطیبانبارفعج  شرهوش ،  هارمه  هب  سیمعتنب ،  ءامـسا  هک  یماگنه   . 10
 : تفگ

؟  نآرقلا نم  ءیش  انیف  له 
 . ال نلق : 

 ! راسخو ۀبیخ  یفل  ءاسنلا  نا  هللا !  لوسر  ای  تلاقف :  هللا  لوسر  تتاف 
؟  کلذ مم  و  لاقف : 

تاتناقلاو و نیتناقلا  تانمؤملا و  نینمؤملا و  تاملـسملاو و  نیملـسملانا   » هللا لزناف  لاجرلا .  رکذـی  امک  ریخب  نرکذـی  ـال  نهنـال  تلاـق : 
تاـمئاصلاو و نیمئاـصلا  تاقدـصتملا و  نیقدـصتملا و  تاعــشاخلا و  نیعــشاخلاو و  تارباـصلا  نیرباـصلا و  تاـقداصلا و  نیقداـصلا و 

 ( . 13  ( « ;  ) 12 امیظع (  ارجا  ةرفغم و  مهل  هللا  دعا  تارکاذلا  اریثکهللا و  نیرکاذلا  تاظفاحلا و  مهجورف و  نیظفاحلا 
؟  هدش لزان  ام  هراب  رد  نآرق  تایآ  زا  يزیچ  ایآ 

 . هن دنتفگ : 
 ! دنتراسخ یماکان و  رد  نانز  ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  ص )  ادخ (  لوسر  رضحم  هب  ءامسا  اذل 

 . دوشیمن دای  نانآ  زا  دنوشیم ،  دای  ریخ  یبوخ و  هبنادرم  هک  هنوگ  نآ  اریز  درک :  ضرع  رطاخ ؟  هچ  هب  دومرف :  ص )  ربمایپ ( 
 : دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هک  دوب  نآ  زا  سپ 

و عضاخ ،  هشیپتعاـطا  ناـنز  عضاـخ و  هشیپتعاـطا  نادرم  و  نمؤم ،  ناـنز  نمؤم و  نادرم  و  ناملـسم ،  ناـنز  ناملـسم و  نادرم  اـنامه  »
ناـنز هدـنهدهقدص و  نادرم  و  عوشخاـب ،  ناـنز  عوشخاـبنادرم و  و  راـبدرب ،  ناـنز  راـبدرب و  نادرم  و  وگتـسار ،  ناـنز  وگتــسارنادرم و 

دـنیادخ و داـی  هب  ناوارف  هک  ینادرم  و  رادهگندوخناـنز ،  و  رادهگندوـخ ،  نادرم  و  رادهزور ،  ناـنز  رادهزور و  نادرم  و  هدـنهدهقدص ، 
 . تسا هدرک  هدامآ  ار  گرزب  یشاداپ  ترفغم و  نانآ  يارب  دنوادخ  هنوگ ،  نیا  نانز 

زا ترابع  يرترب ،  كالم  دـنناسکی و  یناسنا  ياهـشزرا  هدوتـسفاصوا و  رد  یلاعت  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  درم  نز و  هک  دوشیم  هظحالم 
درم رازه  زا  رتشیب  نز ،  کی  شزرا  يدعبتیاورر ،  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  دنتسه و  اراد  مادک  ره  هک  تسا  ياهتسیاش  لامعاو  لیاضف 

 . تسا هتفر  رامش  هب 

حلاصان درم  رازه  زا  رتهب 

 ( : ع قداص (  ماما   . 11
 ( . 14; حلاص (  ریغ  لجر  فلا  نم  ریخ  ۀحلاصلا  ةارمالا 

 . تسا حلاصان  درم  رازه  زا  هب  حلاص ،  نز 

نامیا هناشن 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 12

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1180 

http://www.ghaemiyeh.com


 ( . 15; ءاسنلل (  ابح  دادزا  انامیا  دبعلا  دادزا  املک 
 . دشدهاوخ رتشیب  ناوناب  رب  شتبحم  دهد ،  ینوزف  ار  شنامیا  هچ  ره  هدنب 

 ( ع ایبنا (  بوبحم 

 ( : ع قداص (  ماما   . 13
 ( . 16; ءاسنلا (  بح  ءایبنالا  قالخا  نم 

 . تسا ایبنا  قالخا  زا  نانز  هبتبحم 

ریخ نیرتشیب 

 ( : ع قداص (  ماما   . 14
 ( . 17; ءاسنلا (  یف  ریخلا  رثکا 

 . تسا نانز  رد  یبوخ  ریخ و  نیرتشیب 
 ( ع ماما (  هب  دیوگیم :  وا  مینک .  وگزاب  ار  لیضف  شـسرپهب  ع )  قداص (  ماما  خساپ  دیامنیم  بسانم  فیرـش ،  نخـس  نیا  رب  دیکات  رد 

یخساپ هب  فرح  نیا  دررد  ع )  ماما (  دنتسه !  نانز  تمایق ،  زور  رد  شتآ  لها  رتشیب  هکنیا  نآ  دنیوگیمینخـس و  مدرم  مدرک :  ضرع 
ردایند نانز  زا  رفن  رازه  اب  هاگ  ترخآ ،  رد  درم  کـی  هک  یلاـح  رد  تسا ! ؟  ییاجیبنخـس  هچ  نیا  دـندومرف :  دنتـسج و  دانتـسا  یـضقن 

 ! دنکیم جاودزا  هچراپ  کی  رد  زا  یخاک 
ءاسن نم  افلا  ةرخآلا  یف  لجرلا  جوزتی  دـق  و  کلذ ! ؟  ینا  و  لاق :  ءاـسنلا .  ۀـمایقلا  موی  راـنلا  لـها  رثکا  نا  ساـنلا :  هلوقی  ءیـش  هل :  تلق 

 ( . 18 ةدحاو ( .  ةرد  نمرصق  یف  ایندلا 

یعامتجا تینوصم 

 ( : ع قداص (  ماما   . 15
 ( . 19; نهیدیا (  نهروعشیلا و  رظنی  نا  ۀمذلا  لها  ءاسنل  ۀمرح  ال  ص : )  هللا (  لوسر  لاق 
 . درادن یعنامهمذ  لها  نانز  ناتسد  اهوم و  هب  ندرک  هاگن  ص : )  ادخ (  لوسر  زا  لقن  هب 

نآ مهم  لیلد  کی  هکلب  دوشیم  فارحنا  هدـسفم و  راچد  رظانصخـش  هک  تسین  نیا  زا  یـشان  اهنت  مرحمان  نانز  هب  هاـگن  تمرح  هلاـسم 
ناملسمریغ نانز  ورنیا  زا  دشاب .  يداع  هاگنرگا  یتح  دشاب ; هتـشاد  تینوصم  هناگیب  هدید  زا  دیاب  دراد و  ناملـسم  نز  هکتسا  یمارتحا 

یتمرح نانآ  ندـب  يداععضاوم  هب  هاگن  دنتـسین و  اراد  ار  یتمرح  نینچ  دـننکیم  یگدـنز  یمالـسا  هعماجرد  همذ  لها  ناونع  هب  یتح  هک 
هاگن دـننکیمن ،  تسد  رـس و  ندـناشوپ  رد  ياهفیظو  ساـسحا  ـالومعم  ناملـسم  ریغناـنز  نوچ  هک  تسه  زین  لاـمتحا  نیا  هتبلا  درادـن . 

مالـسا هک  تسا  یتمرح  مارتحا و  زا  یکاح  دراد  تهج  نیا  زاناملـسم  نز  هک  یتینوصم  لاح  ره  هب  یلو  درادـن .  یعنم  ناـنآ  هب  یلومعم 
هجوت يدـعبتیاور  هب  دریگیم .  رارق  شهوـکندروم  زین  رـستشپ  زا  وا ،  هب  نتخود  مشچ  یتـح  هک  ییاـج  اـت  تسا ،  هدـشلیاق  وا  يارب 

 . دینک

 ! رادبتمرح

 ( : ع قداص (  ماما  هب  ریصبوبا   . 16
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 . اهفلخ یلا  رظنیف  ةارملا  هب  رمت  لجرلا 
؟  هتبارق تاذ  هلها و  یلا  رظنی  نا  مکدحا  رسیا  لاق : 

 . ال تلق : 
 ( . 20; کسفنل (  هاضرت  ام  سانلل  ضراف  لاق : 

) ؟  تسا هنوگچ  دزودیم ( ،  هاگن  وا  رستشپ  هب  درم  دنکیم و  روبع  درم  رانک  زا  نز 
؟  دوش هتخود  هاگن  شناکیدزن  هداوناخرستشپ و  هب  هک  دیآیم  شوخ  ار  امش  زا  یسک  ایآ  دومرف :  ع )  ماما ( 

 . هن مدرک :  ضرع 
 . دنسپب مدرم  يارب  يدنسپیم  تدوخ  يارب  ار  هچنآ  سپ  دومرف : 

ناگدش شرافس 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 17
 ( . 21; ۀنیبم (  ۀشحافنم  الا  اهقالط  یغبنیال  هنا  تننظ  یتح  ةارملاب  لیئربج  یناصوا 

اشحف بکترم  اراکـشآ  هک  ییاج  رد  رگم  تسین  راوازـس  نزقالط  مدرک  نامگ  هک  درک  شرافـس  نم  هب  نز ،  هراب  رد  ردق  نآ  لیئربج ، 
 . ددرگ

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 18
 ( . 22; ناوع (  مکدنع  نهناف  اریخ  ءاسنلاب  اوصوتسا 

 . دنریساامش دزن  نانآ  هک  ارچ  دیریذپب  نانز  هب  ندرک  یکین  هراب  رد  ارم  شرافس 
ياـهزاین هب  هجوت   ( 23 تسا ( .  نوریب  هعومجم  نیا  شیاـجنگزا  هک  دراد  دوجو  ناـنز  هب  مارتـحا  ناـسحا و  هنیمز  رد  يددـعتم  تاـیاور 

میهاوخ اهنآ  رب  دیکات  دهاش  زین  يدعب  تایاوررد  هک  تسا  یلیاسم  نانآ ،  هراب  رد  ردص  هعـس  تشذـگ و  وفع و  ناونابيونعم و  يدام و 
 . دوب

هژیو تقو 

 : يردخ دیعس  وبا   . 19
کملعامم انملعت  هیف  کتان  اموی  کسفن  نم  انل  لعجاف  کثیدـحبلاجرلا  بهذ  هللالوسر !  ای  تلاقف :  ص )  هللالوسر (  یلا  ةارما  تءاـج 

 . هللا
 ( . 24; هللا (  هملع  امم  نهملعف  ص )  یبنلانهاتاف (  نعمتجاف  اذک .  اذک و  عضوم  یف  اذک  موی  نعمتجا  لاق : 

سپ دـندرب ،  هدرک و  دوخ  بیـصن  ار  امـش  نخـس  همه  نادرم  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  ص )  ادـخ (  لوسر  روضح  هب  ینز 
میلعت ام  هبتسا  هتخومآ  امـش  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  اتمیـسرب  امـش  روضح  هب  زور  نآ  رد  هک  هد  رارق  ار  يزور  دوخ ،  بناج  زازین  ام  يارب 

 . یهد
دزن ص )  مرکا (  ربمایپ  دـندمآ و  درگ  ررقم  تقو  رد  اجنآرد  زین  نانآ  دـینک .  عامتجا  اج  نالف  رد  زور ،  نـالف  دومرف :  ص )  ترـضح ( 

 . تخومآ نانآ  هب  دوب  هداد  میلعت  وا  هب  دنوادخ  هچنآزا  تفر و  نانآ 

گنج نادیم  رد 
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 ( : ع قداص (  ماما  و  ع )  رقاب (  ماما   . 20
 ( . 25; نهلفن (  هنکل  ءیفلا و  نم  نهل  مسقی  مل  و  یحرجلا ،  نیوادی  یتح  برحلا  یف  ءاسنلاب  جرخ  ص )  هللالوسر (  نا 

هب یلو  دادن  رارق  نانآ  يارب  ياهیمهـس  گنج ،  میانغ  زا  و  دننکاوادم ،  ار  نایمخز  ات  درب  هارمه  هب  گنج  رد  ار  نانز  ص )  ادخ (  لوسر 
 . داد نانآ  هب  یمهس  هبه ،  ششخبناونع و 

نآ زا  عنام  نیا  اما  تسا ،  نادرم  هفیظو  نیا  تسا و  دربن  هنحـصرد  میقتـسم  روضح  هب  طونم  ررقم ،  تروص  هب  میانغ  هیمهـس  زا  هدافتـسا 
ناشلامیظع يایلوا  هک  ياهژیو  تیانع  دنک .  یلمع  ینادردق  مالـسا ،  نازابرـس  هب  کمک  رد  نانز  تامحز  زا  ص )  مرکاربمایپ (  هک  دوبن 

زا ییاههشوگ  هب  تایاورنیا  رد  هک  دوشیم  ینوگانوگ  ياههبنج  لماش  دنراد  نز  ماقم  يراذگجراهب  ص ، )  مرکا (  ربمایپ  هژیوب  مالـسا 
 . تسا رمانیمه  دیؤم  زین  يدعبتیاور  دوشیم .  هراشا  اهنآ 

نمادکاپ ردام 

 ( : ع قداص (  ماما   . 21
 ( . 26; ۀفیفع (  هما  تناک  نمل  یبوط 

 . دشاب نمادکاپ  شردام  هک  تسا  یسک  تخبشوخ 

ربص هاگهولج 

 : شراوگرزب ردپ  زا  ع )  قداص (  ماما   . 22
 ( . 27; يرخا (  لاجر  ةرشع  ةوق  اهداز  تلمحاذاف  لاجر ،  ةرشع  ربص  ةارملل  لعج  یلاعت  كرابت و  هللا  نا 

رگید درم  هد  يورین  دنوادخ  دوشیم  رادراب  نز ،  هک  هاگنآ  تساهداد و  رارق  ار  درم  هد  لمحت  ربص و  نز ،  يارب  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
 . دیازفایم نآهب  ار 

تداهش يرادزرم و  شاداپ 

 ( : ع نینمؤملاریما (   . 23
؟  ءیش اذه  نم  ءاسنلل  امف  هللالوسرای !  ص : )  هللالوسرل (  ةارما  تلاقف  داهجلا ،  ص )  هللالوسر (  رکذ 

ۀلزنملثم اهل  ناک  کلذ  نیب  امیف  تکله  ناف  هللا ،  لیبس  یف  طبارملاکرجالا  نم  اهماطف  یلا  اهعـضو  یلا  اهلمح  نیب  ام  ةارملل  یلب ،  لاقف : 
 ( . 28; دیهشلا ( 

داهج نیا  زا  نانز  يارب  سپ  ادـخ !  لوسر  يا  درکضرع :  ص )  ادـخ (  لوسر  هب  ینز  تفگ .  نخـس  داهج  هراب  رد  ص )  ادـخ (  لوسر 
؟  تسین ياهرهب 

 ، زرم رد  هک  تسا  يدهاجم  شاداپ  دننامه  یشاداپ  لفط ،  نتفرگریش  زا  دعب  لمح و  عضو  ات  يرادراب  هلـصاف  رد  نز  يارب  یلب ; دومرف : 
 . دوب دهاوخ  دیهشتلزنم  ماقم و  دننامه  یشاداپوا  يارب  دهدب  ناج  هلصاف  نیا  رد  رگا  و  تسا ،  لوغشم  ینابزرم  هب  ادخهار  رد 

هدرمش یمالـسا  روغث  دودح و  زا  ینابزرم  دننامه  ار  نآ  زا  دعبو  يرادراب  نارود  رد  لفط  شرورپ  ص )  ربمایپ (  هکنآ ،  هجوت  لباق  هتکن 
یمالسا هعماج  تردق  ظفح  مالسا و  نادنزرفشرورپ  هفیظو  زین  وا  هک  ارچ  ادخ ; هار  رد  تداهـش  نوچ  ار  نایم  نآ  رد  ندادناج  تسا و 

 . دور شیپ  هبزین  نداد  ناج  دح  رس  ات  تسا  نکمم  هار ،  نیا  رد  نز  دراد و  هدهع  هب  ار  حلاصینادنزرف  دوجو  هیاس  رد 
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ردامریش

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 24
 ( . 29; هما (  نبل  نم  ریخ  نبل  یبصلل  سیل 

 . تسین شردام  ریش  زا  رتهب  يریش  دنزرف ،  يارب 
زا یکاح  دناوتیم  یلو  تسا ،  ردامریش  وا  يارب  ریش  نیرتبسانمهک  تسا  دنزرف  تحلصم  هب  رظان  رتشیب  فیرش ،  نخس  نیا  دافم  هچرگ 
ره زا  ردام  ریش  هک  دشاب  هتشاد  هجوت  زین  ردپ  و  دهدب ،  ریـش  دوخ  ار  شدنزرف  هک  تسا  لیاق  ردام  يارب  مالـسا  هک  دشاب  یلیلجتو  مارتحا 

 . دومن دهاوخ  داجیا  رهوش  ردار  رسمه  هب  زاین  ساسحا  عون  کی  دوخ  نیا  و  تسا ،  رتدیفم  رگید ،  ناردامریش  زا  یتح  رگید ،  ياذغ 
 . دنکیم نایبار  درم  نز و  نایم  یقوقح  ياهتوافت  زا  یکی  هفسلف  يدعبتیاور ، 

رسمه تمدخ  رد  درم 

 : تشون ماکحا  هفسلف  للع و  هنیمز  رد  نانسنب  دمحمياهشسرپ  هب  شیوخ  ياهخساپ  زا  یشخب  رد  ع )  اضر (  ترضح   . 25
ۀلع و  لاجرلایلع ،  رفو  کلذـلف  یطعی  لجرلا  تذـخا و  تجوزت  اذا  ةارملانال  ثاریملا ،  نم  لجرلا  یطعی  ام  فصن  ءاسنلا  ءاطعا  ۀـلع  و 

ةارملا یلع  سیل  واهتقفن  هیلع  اهلوعی و  نا  هیلع  تجاتحا و  نا  رکذـلا  لایع  یف  یثنالانال  یثنالا ،  یطعی  اـم  یلثم  رکذـلا  ءاـطعا  یف  يرخا 
امب ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاجرلا   : » لج زع و  هللا  لوق  کلذ  کلذـل و  لاجرلا  یلع  هللا  رفوف  جاتحا ،  اذا  هتقفنب  ذـخؤت  لـجرلا و ال  لوعت  نا 

 ( . 31  ( « ;  ) 30 مهلاوما (  نم  اوقفناامب  ضعب و  یلع  مهضعب  هللا  لضف 
يارب ثاریم  اذـل  دزادرپیم و  درم  دریگیم و  جاودزا  ماـگنهنز  هـک  تـسا  نـیا  ناـنز ،  هـب  نادرم  ثاریم  رادـقم  فـصن  تـخادرپ  تـلع 

درم یتسرپرـستحت  دـشاب  هتـشاد  زاـین  رگا  نز  هک  تسانیا  درم ،  هب  نز  مهـس  ربارب  ود  تخادرپ  رگید  تلع  تسا ،  هدـش  رتداـیزنادرم 
هک یتروص  رد  وا  زا  دنک و  هرادا  ار  درم  هک  تسین  ياهفیظونینچ  نز  رب  هک  یلاح  رد  تسا ; درم  هدـهع  رب  وا  هنیزه  یتسرپرـسو و  تسا 

 . دوشیمن هتفرگ  یجرخ  دشاب  هتشاد  زینزاین  درم 
 : هک تسا  لجوزع  دنوادخ  نخس  نامه  نیا  و  تساهداد ،  رارق  يرتشیب  مهس  درم  يارب  دنوادخ  هک  تسا  رطاخ  نیدب  سپ 

هب زین  تـسا و  هداد  يرترب  رگید  یــضعب  رب  ار  ناـنآ  زا  یــضعبدنوادخ  هـک  هـچنآ  رطاــخ  هـب  دــننانز ،  رادهدــهع  تسرپرــس و  نادرم  »
 . « دنزادرپیم شیوخ  لاوما  زا  نادرم  هک  ییاههنیزهتلع 

 ( . 32 دراد ( .  دوجو  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  تایاور 

لامج تنایص  اهشزرا ،  يرادساپ 

 ( : ع نینمؤملاریما (   . 26
 ( . 33; اهلامجل (  مودا  اهلاحل و  معنا  ةارملا  ۀنایص 

 . تسارتماودرپ ار  شلامج  رتدیفم و  شلاح  هب  نز ،  يرادهگن  تنایص و 

ییابیز تاکز 

 ( : ع نینمؤملاریما (   . 27
 ( . 34; فافعلا (  لامجلا ،  ةاکز 
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 . تسا ینمادکاپ  لامج ،  ییابیز و  تاکز 

ناگدازآ مسر 

 ( : ع نینمؤملاریما (   . 28
 ( . 35; راربالا (  ۀمیشو  رارحالا  ۀیجسل  امهنا  نامیالا و  قئالخ  نم  ۀفعلا  ءایحلا و  نا 

 . تسا ناکین  مسر  ناگدازآ و  يوخو  قلخ  زا  ود  نآ  و  تسا ،  نامیا  تافص  بادآ و  زا  تفع ،  ایح و  انامه 
هب ناوناب  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  دـننآ  دـنمزاین  همه  نانز ،  نادرمو و  تسا  نامیا  همزال  يدرمناوج و  یگدازآ و  هناشن  ینمادـکاپ ،  ایح و 
رب ار  يرتشیبتیلوؤسم  تهج ،  نیا  زا  تسا و  هدومرف  تیانعيرتشیب  مرزآ  ایح و  دنراد  هعماج  رد  هک  یهاگیاج  يدوجو و  راتخاسرطاخ 

نانز نادرم و  تسا و  یگدازآ  هناشن  ایح  تسا .  رتمزالنانآ  يارب  اـما  تسا  مزـال  کـین و  يرما  همه  ياربتفع  اـیح و  دنـشکیمشود . 
دهاوخ دوجو  زین  رگید  يوکین  تافـص  دشابهتـشاد  دوجو  هملک  یعقاو  يانعم  هبتیرح  رگا  و  دنـشاب ،  ایحاب  نمادکاپهک و  دـننانآ  هدازآ 

 . تساهدش دیکات  اهنآ  رب  يدعبتیاور  رد  هک  دنیوجیم  یتافص  رد  ار  يدازآ  دهعتمو ،  ناملسم  نادرم  نانز و  تشاد . 

يدازآ ایح و 

 ( : ع قداص (  ماما   . 29
نسح ۀعبارلا :  و  ءایحلا ،  ۀثلاثلا :  و  ریبدتلا ،  ۀیناثلا :  و  ءافولا ،  اهلوا :  عتمتـسم ،  ریثک  هیف  سیلف  اهنم  ۀلـصخ  هیف  نکتمل  نم  لاصخ  سمخ 

 ( . 36; ۀیرحلا (  لاصخلا - :  هذه  عمجت  یه  و  ۀسماخلا -  و  قلخلا ، 
 ، مود تسا .  يرادافو  اهنآ  زا  لوا  تسین .  ینادنچ  يدنمهرهبوا  رد  دشاب ،  هتـشادن  زین  ار  اهنآ  زا  یکی  یـسک  رگا  هک  تسا  تلـصخجنپ 

 . تسا یگدازآ  تساهتلصخ ،  نیا  عماج  هک  مجنپ  و  قلخ ،  نسح  مراهچ ،  ایح ،  موس ،  ; ریبدت

کین ياهتلصخ 

 ( : ع نینمؤملاریما (   . 30
ۀلیخبتناک اذا  و  اهـسفن ،  نم  نکمت  مل  ةوهزم  ةارملا  تناک  اذاـف  لـخبلاو .  نبجلا  وهزلا و  لاـجرلا :  لاـصخ  رارـش  ءاـسنلا  لاـصخ  راـیخ 

 ( . 37; اهل (  ضرعی  ءیشلک  نم  تقرف  ۀنابج  تناک  اذا  و  اهلعب ،  لام  اهلام و  تظفح 
 ( هناگیب ربارب  رد  نز (  هک  ینامز  اریز  لخب ،  سرت و  ربک و  زا :  دـنترابع  اـهنآ  تسا و  نادرم  ياهتلـصخ  نیرتدـب  ناـنز ،  لاـصخ  نیرتهب 

یماگنه و  دومن ،  دـهاوخ  ظفح  ار  شرهوش  دوخ و  لامدـشاب  لیخب  هک  هاگنآ  و  درک ،  دـهاوخن  مار  ار  شیوخ  دـشاب  زارفندرگو  ربکتم 
 . دومن دهاوخ  زیهرپ  دش و  دهاوخنارگن  دیآ  شیپ  وا  يارب  هک  يزیچ  ره  زا  درک و ] دهاوخن  رطخ   ] دوبتارجمک هک 

رد فیاظو  اهتیلوؤسم و  شریذپ  رد  يدوجو  راتخاس  رظن  زا  درمو  نز  هب  دیابن  هک  مینک  هدافتسا  دیاب  ار  لصا  نیا  فیرـشتیاور ،  نیا  زا 
ياهطقن نز  يارب  یلو  دوش  بوسحم  بیع  فعـضهطقن و  کی  ناونع  هب  درم  يارب  یتفـص  اسب  هچ  هکلب  دوش  هاگن  دـید  کی  هبداعبا  مامت 
عامتجا هداوناخ و  دوخ و  قوقحظفح  رد  هک  ياهفیظو  رطاخ  هب  نادرم  يارب  سرت  تلـصخ  نیمه  دور ،  رامـشهب  شزرا  اـب  يرما  تبثم و 

موجه عمط و  درومرتشیب  رگید ،  فرط  زا  دنراد و  دوخ  زا  عافد  رد  هک  يرتشیب  ياهتیدودحمرطاخ  هب  نانز  اما  تسا  دنـسپان  يرما  دنراد 
ارشیوخ هب  دربتـسد  موجه و  ياههنیمز  اب  ندـش  هجاوم  فوخ  يزیرگ و  رطخو  ینارگن  ساسحا  هب  زاـین  دـنریگیم  رارق  ناـکاپان  راـکفا 

يادا اب  یتاـفانم  رما  نیا  و  دنـشاب ،  نوصم  تسین  ناـنآ  ياربزیرگ  ناـکما  هک  ییاـهماد  رد  نداـتفا  زا  هدومن و  يرتشیب  طاـیتحا  اـت  دـنراد 
راک رگید ،  دراوم  زا  تافـص  نیا  تیبولطم  دراومصیخـشت  هتبلا  نایب ; نیمه  هب  زین  ربکت  لخب و  هنیمز  رد  درادـن .  یعاـمتجاياهتیلوؤسم 
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 . تسین یلکشم 

هناخ زا  نوریب 

 ( : ع قداص (  ماما   . 31
 ( . 38[; اهتیب (  نم   ] تجرخ اذا  اهبوث  رمجت  نا  ةارملل  یغبنی  ال 

 . دنک وبشوخار  شسابل  هک  تسین  راوازس  دوشیم  جراخ  شاهناخ  زا  نز  هک  یماگنه 
راتفرگ لامتحا  اهنآ  هب  هجوت  مدـع  هک  ارچ  تسا ،  هدـش  هتـساوخیطایتحا  روما  ناونع  هب  يرایـسب  لیاسم  تیاعر  ناملـسم ،  درم  نز و  زا 

ناملسم نز  درم و  يرایشه  هک  تسا  ییاهرطخگنز  تقیقح  رد  اهرکذت ،  نیا  دهدیم .  شیازفا  ار  رتالاب  هانگ  باکتراای  هانگ  هب  ندمآ 
زین يدعب  تایاور  دراد .  لابندهب  ار  نآ  رد  نداتفا  رطخ  ماد ،  فارطا  ياههناد  هب  ندش  کیدزن  عقاو  رد  اهنآهب و  یهجوتیب  دبلطیم و  ار 

 . دریگیم رارق  عوضوم  نیمه  رد 

 ! هناگیب يارب  شوخ  يوب 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 32
 ( . 39; اهتبانج (  نم  اهلسغک  اهبیطنم  لستغت  یتح  ةالص  اهنم  لبقت  مل  اهجوز  ریغل  تبیطت  ةارما  امیا 

دنکیم لسغ  تبانج  رطاخ  هب  هک  هنوگ  نامه  ات  دوشیمن  هتفریذپوا  زا  يزامن  چیه  دنک  وبـشوخ  شرهوش  ریغ  يارب  ار  دوخ  هک  ینز  ره  »
 ( . 40 دنک ( .  لسغ  زین  شوخ  يوب  نیا  يارب  ، 

بسانم ششوپ 

 ( : ع یلع (  نینمؤملاریما   . 33
تطقـسف ةدـهو  یف  راـمحلا  دـی  توـهف  راـمح ،  یلع  ةارما  ترمذا  رطم  نـجد و  موـی  یف  ص )  هللا (  لوـسر  عـم  عـیقبلا  یف  ادـعاق  تـنک 

 . ههجوب ص )  یبنلا (  ضرعافةارملا 
 . ۀلورستم اهنا  هللالوسر !  ای  اولاق : 

 ( . 41; نجرخاذا (  مکءاسن  اهب  اونصح  مکبایث و  رتسا  نم  اهناف  تالیوارسلااوذختا  سانلا !  اهیا  ای  اثالث .  تالورستملل -  رفغا  مهللا  لاق : 
لخاد ناویحتس ،  درک .  روبع  یـشوگزارد  رب  راوس  ینز  هکمدوب  هتـسشن  عیقب  رد  ص )  ادـخ (  لوسر  هارمه  هب  یناراب  راـت و  يزور  رد 

 . دنادرگرب ار  شاهرهچ  ص )  ربمایپ (  اذل  دروخ .  نیمز  هب  نز  داتفایلادوگ و 
 . تسا هدیشوپ  راولش  نز  نآ  ادخ !  لوسر  يا  دندرک :  ضرع 

زا مدرم !  يا  دومرف ] :  سپس   . ] هد رارق  ترفغم  دروم  ار  دننکیمهدافتسا  راولش  زا  هک  ینانز  ایادخ !   : » تفگ راب  هس  ص )  مرکا (  ربمایپ 
دنوـشیم جراـخ  هناـخ  زا  هـک  یماـگنه  ار  ناـتنانز  نآ ،  اـب  و  تـسا ،  امــش  ياهــسابل  نیرتهدـنناشوپ  زا  هـک  ارچ  دــینک  هدافتــساراولش 

« . دیشخبتینوصم
فرع اب  تسین و  زیمآکیرحت  دراد ،  ناونابتنایص  باجحاب و  يرتشیب  بسانت  هک  تسا  ییاهـسابل  زا  هدافتـسا  كالم ،  هک  تسا  نشور 

دناوـتیم زین  يدـعبثیدح  صوـصخنیمه ،  رد  دوـشیمن .  راولــش  عوـن  ره  لـماش  نیارباـنب ،  دراد .  يرتـشیب  یناوخمهباـجحاب  ناـنز 
یطایتحا یتامادقا  همهاهنیا  هتبلا  دشاب ; طایتحا  یـشیدنارود و  تیاعر  و  درم ،  نز و  نوؤش  دودـحظفح و  هب  مالـسا  بیغرت  هدـنهدناشن 

 . دربیمنایم زا  ار  یلامتحا  تافارحنا  هنیمز  هک  تسا 
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زیمآکیرحت ياهسابل 

 : ریمعیبانب دمحم  نارهاوخ  ۀنم   » ةدیعس و  . » 34
؟  اهاخا ةارملا  دوعت  انلقف :  ع )  هللادبعیبا (  یلع  انلخد 

 . معن لاق : 
؟  هحفاصت انلق : 

 . بوثلا ءارو  نم  لاق : 
 . اهتوخا دوعت  هذه  یتخا  نا  امهادحا :  تلاق 

 ( . 42; ۀغبصملا (  یسبلت  الف  کتوخا  تدع  اذا  لاق : 
؟  دوریمشناردارب رادید  هب  نز  ایآ  میدرک :  ضرع  میدش و  دراو  ع )  قداص (  ماما  رب 

 . یلب دومرف : 
؟  دهدیم تسد  وا  هب  ایآ  میدرک :  ضرع 

 . سابل تشپ  زا  دومرف : 
 . دوریم شناردارب  رادید  هب  نم  رهاوخ  نیا  تفگ :  ود  نآ  زا  یکی 

 . شوپن زیمآکیرحتو ]  ] گنراگنر سابل  یتفر ،  تناردارب  ندید  هب  هک  هاگنآ  دومرف : 

نابایخ هچوک و  رد 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ  زا  لقن  هب  ع )  قداص (  ماما   . 35
 ( . 43; قیرطلا (  طئاحلابناج و  یف  یشمت  اهنکل  و  ءیش ،  قیرطلا  تاورس  نم  ءاسنلل  سیل 

 . دننکتکرح هار  راوید و  رانک  رد  هکلب  دننکن ،  روبع  ریسم  نایم  زا  نانز 

 ! نیشنن وا  ياج  رب 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 36
 ( . 44; دربی (  یتحدحا  اهسلجم  یف  سلجی  الف  هنع  تماقف  اسلجم  ةارملا  تسلج  اذا 

 . دورب نیب  زا  نآ  یمرگ  هکنیا  ات  دنیشنن  وا  ياج  ردیسک  تساخرب  اجنآ  زا  هکنآ  زا  دعب  تسشن ،  ییاج  رد  نز  هک  یماگنه 

میرح ظفح 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 37
 ( . 45; ۀمرحمب (  هل  تسیل  ةارما  هسفنعمسی  عضوم  یف  تیبی  الف  رخآلا  مویلا  هللااب و  نمؤی  ناک  نم 

 . دنامن دونشیم ،  ار  وا  سفن  يادص  مرحمانینز ،  هک  یتولخ  ياج  رد  دراد ،  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یسک 

دیسر هک  یگلاس  شش  هب 

 ( : ع قداص (  ماما   . 38
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 ( . 46; اهلبقت (  نا  کل  یغبنی  الف  نینستس  ۀیراجلا  تغلب  اذا 
 . یسوببار وا  هک  تسین  راوازس  دیسر  یگلاس  شش  نس  هب  رتخد  هک  یتقو 

ار تسا  هدیسر  یگلاس  شش  نس  هب  هک  يرتخد  دیابن  مرحمان  هکدوشیم  هدافتسا  اهنآ  زا  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  زین  يرگید  تایاور 
 . تسا هدش  شهوکنهناگیب  دارفا  يارب  زین ،  نانآ  ندناشن  نماد  رد  نتفرگ و  شود  رب  هک  نانچ  دسوبب . 

هناگیب هب  هاگن 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 39
لک لج  زع و  هللا  طبحا  کلذ  تلعف  نا  اهناف  اهنم ،  مرحم  يذ  ریغ  وا  اهجوز  ریغ  نم  اـهنیع  تـالم  لـعب  تاذ  ةارما  یلع  هللا  بضغ  دتـشا 

 ( . 47; هربق (  یف  اهبذعی  نا  دعب  رانلاب  اهقرحی  نا  هللا  یلعاقح  ناک  هریغ  هشارف  تاطوا  ناف  هتلمع .  لمع 
دنوادخ دنک  نینچ  رگا  هک  ارچ  تسا ،  دیدش  دزودـب  یمرحمانای  شرـسمه  ریغ  هب  ار  شاهدـید  هک  يرادرهوش  نز  نآ  رب  دـنوادخ  مشخ 

وا هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـهد ،  هار  شرهوش  رتسب  هب  ار  ياهناـگیبرگا  و  تشاذـگ ،  دـهاوخ  هجیتنیبتسا  هداد  ماـجنا  هک  ار  یلاـمعاهمه 
 . دنازوسب شتآ  اب  ربق ،  رد  ندرک  باذع  رب  هوالعار 

 ! نادنمتریغ يا 

 ( : ع نینمؤملاریما (  زا  لقن  هب  ع )  قداص (  ماما   . 40
؟  نوحتستاما قیرطلا ،  یف  لاجرلا  نعفادی  مکءاسن  نا  تئبن  قارعلا !  لها  ای 

؟  دینکیمن مرش  ایآ  دننکیمدروخرب ،  نادرم  اب  هار  رد  امش  نانز  هک  مدش  ربخاب  قارع  لها  يا 
 : دومرفترضح هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  دیوگیم :  ینیلک  موحرم 

 ( . 48; جولعلا (  نمحازیو  قاوسالا  یلا  نجرخی  مکءاسن  نوراغت ! ؟  نویحتست و ال  اما 
؟  دننکیم دروخرب  یلاباال  نامیا و  یب  دارفا  اب  دنوریم و  اههاگشورفو  اهرازاب  هب  ناتنانز  دییآیمن ! ؟  تریغ  هب  دینکیمن و  ایح  ایآ 

اهتشونیپ

 . ص116 ج15 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 1
 . ص111 نامه ،   ( 2

 . ص100 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 3
 . ص104 نامه ،   ( 4

 . ص105 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو  و  ص482 ،  ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 5
 . ص481 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 6

 . ص102 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 7
 . 11 هیآ  ( ، 4 ءاسن (  هروس   ( 8

 . ص101 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 9
« . دشخبیم رسپنادنزرف  دهاوخب  سک  ره  هب  دشخبیم و  ینارتخد  دهاوخب  سک  ره  هب   ، » هیآ 49  ( ، 42 يروش (  هروس   ( 10

 . ص102 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 11
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 . هیآ 35  ( ، 33 بازحا (  هروس   ( 12
 . ص358 ج8 ،  نایبلا ،  عمجم   ( 13

 . ص123 ج14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 14
 . ص228 ج103 ،  راونالاراحب ،   ( 15

 . ص320 ج5 ،  یفاک ،   ( 16
 . ص11 ج14 ،  هعیشلا ،  لیاسو   ( 17

 . ص468 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم   ( 18
 . ص149 نامه ،   ( 19

 . ص273 ج14 ،  لیاسولا ،  كردتسم  نومضم :  نیمه  هب  زین  و  ص145 .  نامه ،   ( 20
 . ص121 نامه ،   ( 21

 . زین ص253 ص251 و  ج14 ،  لیاسولا ،  كردتسم   ( 22
 . 122 صص 121 -  ج14 ،  هعیشلا ،  لیاسو  هلمج :  زا   ( 23

 . ص97 ج9 ،  ۀمکحلا ،  نازیم   ( 24
 . ص184 ج19 ،  راونالاراحب ،   ( 25

 . ص 285 ج 5 ،  نامه ،   ( 26
 . ص 241 ج 103 ،  نامه ،   ( 27

 . ص561 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 28
 . ص323 ج103 ،  راونالاراحب ،   ( 29

 . هیآ 34  ( ، 4 ءاسن (  هروس   ( 30
 . ص570 عیارشلا ،  للع   ( 31

 . 571 ص570 -  عیارشلا ،  للع  کن :   ( 32
 . ص 255 ج 14 ،  لیاسولا ،  كردتسم   ( 33

 . نامه  ( 34
 . ص584 ج2 ،  يراسناوخ ،  حرش  همجرت و  ملکلا  ررد  مکحلا و  ررغ   ( 35

 . ص175 ج74 ،  راونالاراحب ،   ( 36
 . تمکح 234 ص509 ،  هغالبلاجهن ،   ( 37

 . ص440 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  ص519 ; ج5 ،  یفاک ،   ( 38
 . ص507 ج5 ،  یفاک ،  ص440 ; ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 39

 : کن دشاب .  ندـب  مامت  نتـسشرد  هباشت  هب  طوبرم  دـناوتیم  هکنیا  هچ  دـشاب .  راک  نیا  موزل  لصا  هب  رظان  دـناوتیم  اجنیا  رد  هیبشت   ( 40
 . ص319 ج20 ،  لوقعلا ،  ةآرم 

 . ص243 ج3 ،  لئاسولا ،  كردتسم  ص78 ; ج2 ،  رطاوخلا ،  هیبنت   ( 41
 . ص152 ج14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 42

 . ص132 نامه ،   ( 43
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 . ص467 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 44
 . ص91 ج2 ،  رطاوخلا ،  هیبنت   ( 45

 . ص171 ج14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 46
 . ص172 نامه ،   ( 47
 . ص176 نامه ،   ( 48

اهتیلوؤسم هداوناخ و 

یگزیکاپ دنویپ 

 ! جاودزا كرت 
 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 1

 ( . 1; لج (  زع و  هللااب  نظلا  ءاسا  دقف  ۀلیعلا  ۀفاخم  جیوزتلاكرت  نم  ۀجوزب و  هقلیلف  ارهطم  ارهاط  هللا  یقلی  نا  هرس  نم 
 . یگزیکاپ یکاپ و  لاح  رد  ار  دنوادخ  هکنیا  هب  دوشیم  نامداش  سک  ره 

اهر یگدـنز  یجرخ  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  جاودزا  هک  یـسک  و  دـنک ،  تاقالم  ياهجوز  هارمه  هب  ار  يادـخ  سپ  دـنک ،  تاقالم  يونعم ] ]
 . تسا هدش  نامگدب  لج  زع و  يادخ  هبتقیقحرد  دنک ، 

تافارحنا زا  يرود  يونعم و  تراهط  بسک  تهج  رد  ناسنایگدـنز ،  رد  ار  يدـعاسم  طـیحم  دـناوتیم  رـسمه ،  تمعن  زا  يرادروخرب 
وا يارب  یبوخ  رفسمه  بسانم ،  يرسمه  هکدنادب  دیاب  دنکیم  شالت  دیواج  تایح  يدبا و  تداعـس  نیمات  يارب  هک  یناسنا  دنک .  داجیا 

نیا و  دنک ،  يرای  بسانميرسمه  هب  یبایتسد  رد  ار  ناسنا  دناوتیم  رسمه ،  شنیزگ  رد  یشزرا  یلصاياهکالم و  هب  هجوت  دوب .  دهاوخ 
 . تساهدش هجوت  نآ  هب  يدعبتیاور  رد  هک  تسا  ياهتکن 

ییابیز لام و  ای  نید  کی ؟  مادک 

 ( : ع قداص (  ماما   . 2
 ( . 2; اهلام (  اهلامج و  لج  زع و  هللا  هقزر  اهنیدلاهجوزت  ناف  کلذ ،  قزری  مل  اهلامج  وا  اهلامل  ةارملا  لجرلا  جوزت  اذا 

نید هزیگنا  هب  وا  اـب  رگا  یلو  دیـسر ،  دـهاوخن  شفدـه  هب  دروآردجاودزا  هـب  شاییاـبیز  اـی  تورث  رطاـخ  هـب  ار  نز  درم ،  هـک  یماـگنه 
 . دومن دهاوخ  شايزورار ،  وا  تورث  مه  ییابیز و  مه  لج ،  زع و  يادخ  درک ،  جاودزا  شنامیاو 

مهارف شیوخ  يونعم  دشر  تهج  رد  ار  یبسانم  هنیمز  فرطکی  زا  دهدیم ،  ماجنا  ار  یمالسا  تنـس  نیا  حیحـص ،  هزیگنا  اب  هک  یناسنا 
يددـعتم تایاور  دافم  هکنآ  رب  هوالعنیا  و  تسا .  هدوشگ  دوخ  يور  هب  ار  یهلا  لـضف  قزر و  ياـهرد  رگید ،  بناـجزا  و  تسا ،  هدرک 

مکداـبع و نم  نیحلاـصلاو  مکنم  یماـیالا  اوحکنا  و   : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  تسا ; هدـش  عقاو  زیننآرق  دـیکات  دروم  تحارـص  هب  تسا ، 
 ( . 3 میلع ( .  عساوهللا  هلضف و  نم  هللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا  مکئاما 

مه رگا  دـیهد ،  رـسمه  ار  دـناهتفای  جاودزا  یگتـسیاش  هـکینازینک  ناـگدرب و  زین  رـسمهیب و  نادرم  ناـنز و   » هـک تـسا  نـیا  هـیآ  داـفم 
« . دنادیم مه  درادتعسو و  مه  دنوادخ ،  تخاس .  دهاوخ  زاینیب  ار  نانآ  شدوخ  لضف  زا  دنوادخدنشابتسدگنت 

بوچراـچ رد  حیحـص و  ساـسا  رب  رگا  هـک  تـسا  هداوناـخناینب  مالـسا ،  رد  یعاـمتجا  ياـهراتخاس  نیرتدنمـشزرا  زا  رگید ،  يوـس  زا 
 . تسا دنوادخ  هاگشیپرد  انب  نیرتینتشاد  تسود  هدمآ ،  يدعبتیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب  هتفرگلکش  ینید  ياهشزرا 
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بوبحم ناینب 

 ( : ع رقاب (  ماما   . 3
 ( . 4; جیوزتلانم (  یلاعت  هللا  یلا  بحا  مالسالا  یف  ءانب  ینب  ام  ص : )  هللا (  لوسر  لاق 

 . تسا هدشن  انب  جاودزازا  رتبوبحم  ییانب ،  چیه  یلاعت ،  دنوادخ  هاگشیپ  رد  مالسا ،  رظن  زا 
ار نتـسیز  ییاهنت  هار  دمع ،  هب  هک  یناسک  یتح  تسا و  هدششهوکن  درجم ،  یگدنز  جاودزا و  كرت  زا  يدنچ ،  ثیداحا  رد  ورنیا  زا 

 ( . 5 دناهدش ( .  نیرفندننکیم  هشیپ 

یهلا تاناما 

امش نیرتهب 
 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 4

 ( . 6; یئاسنل (  مکریخ  انا  هئاسنل و  مکریخ  مکریخ ، 
 . مرتراتفرشوخ منارسمه  هبتبسن  امش  همهزا  نم  دشاب و  رتراتفرشوخ  دوخ  نانز  اب  هک  تسا  يدرم  امش  نیرتهب 

ناگدش شرافس 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 5
 ( . 7; نهقالطمرحیس (  هنا  تننظ  یتح  ءاسنلا  رما  یف  ینیصوی  لیئربج  لاز  ام 

 . درک دهاوخ  مارح  ار  نانآ  نداد  قالط  يدوزب  دنوادخ  مدرکنامگ ،  هک  اجنآ  ات  دومنیم  ار  نانز  شرافس  نم  هب  هراومه  لیئربج ، 
يارب هک  دوب  دـنهاوخ  یناسک  صوصخ  نیا  رد  نادرم  نیرتهبهک  تسا  یعیبط  تسا ،  یهلا  یتناما  مکح  رد  درم ،  يارب  رـسمه  هک  هاگنآ 
دوجو اب  تشاذـگیم و  وا  شود  ربتلاسرو  تماما  ماقم  هک  ییاهتیلوؤسم  همه  اب  ص )  مرکا (  ربماـیپ  دنـشاب و  رتهب  یهلاياـههعیدو  نیا 

اب ياهنوگ  هب  دنتـشاد ،  نسو  قالخا  رظن  زا  نارـسمه  نآ  هک  یفالتخا  دوب و  هدرک  رایتخا  مالـسا  تحلـصمرطاخ  هب  هک  ینارـسمه  دادـعت 
یکی دوخ  نیا  دـننک و  يریگهدرخ  ص )  مرکا (  ربمایپ  رب  دنتـسناوتن  زین  راب  کییتح  ییوشاـنز  رمع  رـسارس  رد  هک  درکیم  راـتفر  اـهنآ 

 . دوب ص )  مرکا (  لوسر  يارب  یهلا  تاناحتمازا 
دوخ رـسمه  اب  هک  دوب  لیاق  ار  قح  نیا  دوخ  يارب  درم  دشیمهتـشادنپ و  درم  یـصخش  لام  هباثم  هب  نز  هک  اجنآ  زا  یلهاج ،  گـنهرف  رد 

یصاختیانع نز  قوقح  زا  عافد  يارب  مالـسارد  دهد ،  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  قحانب ،  دنچ  ره  ار  وا  دنک و  راتفر  تساوخهک  هنوگ  ره 
 . دوش هجوت  لیذتیاور  هب  هلمج  زا  تسا ; هدش 

یلیس داتفه  یلیس ،  کی 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 6
 ( . 8  . . . ; منهج (  ران  یف  ۀمطل  نیعبس  ههجو  رح  یلع  همطلیف  نارینلا  نزاخ  کلام ،  لج  زع و  هللارما  ۀمطل ،  هتارما  مطل  لجر  ياف  . . . 
منهج شتآ  رد  دهدیم  روتسد  تسا ،  خزود  رومام  هک  کلام  هب  لج  زع و  يادخ  دنزب ،  شرسمه  تروص  هب  یلیـس  کی  هک  يدرم  ره 

 . دنزب وا  هنوگ  هب  یلیسداتفه  ، 

ناریسا رب  شیاشگ 
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 ( : ع رفعج (  نب  یسوم  ماما   . 7
 ( . 9; ۀمعنلا (  کلت  لوزت  نا  کشوا  لعفی  مل  ناف  هئارسایلع ،  عسویلف  ۀمعن  هیلع  هللا  معنا  نمف  هؤارسا ،  لجرلا  لایع 

الا دهد و  شیاشگ  تعـسو و  شدوخ  يارـسا  رب  تشاد ،  ینازرایتمعن  وا  رب  دنوادخ  هک  سک  ره  اذل  دنتـسه .  وا  ناریـسا  درم ،  هداوناخ 
 . تفرگ دهاوخ  رارق  يدوبان  فرش  رد  تمعن  نآ  درکن ،  ار  راکنیا  رگا 

ناریـسا دننامه  نادـنزرف ،  رـسمه و  اجنیا  رد  هکنیا  میناوخیميددـعتم .  تایاور  رد  ار  دـنزرف  رـسمه و  رب  یگدـنز  نتفرگ  ناسآ  هلاسم 
 ، رگید يوس  زا  دـناهدوشگ .  درم  تسدهب  راظتنا  هدـید  زاین و  مشچ  دـنرادن و  ییاـج  هب  هار  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نیا  زادـناهدش  هدرمش 
 ، يرگید تیاوررد  اذـل  تسا .  وا  يارب  هیدـه  نیرتهب  تفوطع ،  راهظا  بسانم و  دروخرب  درادـن .  يداـم  روما  هب  زاـین  اـهنت  ریـسا ،  کـی 

ناریـسا هک  ناشهداوناخ  اب  ناـشراتفر  هک  دـننانآ  ناگدـنب ،  نیرتبوبحم  دـنوادخ ،  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  هدـمآ  یلک  تروص  هب  رما  نیمه 
 . تسا هنیمز  نیمه  رد  زین  يدعب  تایاور   ( 10 دشاب ( .  رتهبدننانآ 

نیشنب ترسمه  رانک  رد 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 8
 ( . 11; اذه (  يدجسمیف  فاکتعا  نم  یلاعت  هللا  یلا  بحا  هلایع  دنع  ءرملا  سولج 

 . تسا رتبوبحم  نم ،  دجسم  نیا  رد  فاکتعازا  دوخ ،  رسمه  رانک  رد  درم  نتسشن  یلاعت ،  دنوادخ  هاگشیپ  رد 
هک یتلیضف  هب  رگا  دراد .  ار  نآ  هب  یبایتسد  يوزرآ  یناملسمره  هک  تسا  يزیچ  ص )  ربماپپ (  دجسم  رد  ندنام  باوث  فاکتعا و  شزرا 
 ، دوخ رـسمه  رانک  رد  درم  نتـسشنو  تفلا  سنا و  يـالاب  شزرا  هبتقو  نآ  دوش ،  هجوت  دراد  ص )  ترـضح (  نآدجـسم  رد  فاـکتعا 

شوگ وانخـس  هب  دوشتبحـصمه ،  وا  اب  دـشاب ،  وا  رانک  رد  ار  یتاعاس  شرـسمه ،  هک  تسانز  یعیبط  زاین  نیا  درب .  میهاوخ  یپ  رتشیب 
میکحت هب  مالسا  يالاب  مامتها  تیانع و  نیا  و  دراد .  ار  يزاین  نینچزین  درم  دوخ  درادن .  زاب  مهم  نیا  زا  ار  وا  هرمزور ،  ياهراک  و  دنک ، 

زا دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  رـسمه  رانک  رد  نتـسشنو  هناخ  رد  روضح  هک  دناسریم  ار  نانآ  یفطاع  طباور  تیوقت  رهوش و  نزتابـسانم و 
 ) مالسا راوگرزب  ربمایپزا  يرگید  نخس  رد  هک  تسا  نینچ  نیا  و  دروآیم .  رامش  هب  رتینتـشادتسود  ص )  یبنلادجـسم (  رد  فاکتعا 
هک ص )  ترـضح (  هتفگ  ای  و   ( 12 تسا ( » .  باوث  رجا و  ياراد  دراذـگیمدوخ  رـسمه  ناـهد  رد  همقل  هک  يدرم   » تسا هدـمآ  ص ) 

 : درامشیم دناسرب  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریختساهتساوخ  دنوادخ  هک  يدرم  ای  دیهش »  » ای قیدص   » ناسنا راک  اهنت  ار  هداوناخهبتمد 
 ( . 13 ةرخآلاو ( .  ایندلا  ریخ  هب  هللا  دیری  لجر  وا  دیهش  وا  قیدص  الا  لایعلا  مدخی  ال 

ترتخد يارب  لوا 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 9
 ( . 14; روکذلا (  لبق  ثانالاب  ادبیل  جیواحم و  موق  یلا  ۀقدصلماحک  ناک  هلایع  یلا  اهلمحف  ۀفحت  يرتشاف  قوسلا  لخد  نم 

دنمزاین یموق  هب  ار  ياهقدـص  هک  تسا  یـسک  ربارب  شباوث  درببشاهداوناخ ،  يارب  ار  نآ  درخب و  ياهفحت  دوش و  رازاـب  لـخاد  هک  يدرم 
 . دنک عورش  نارتخد  زا  تسخن  میسقت )  ای  دیرخ  ماگنه  و (  دناسرب . 

و تسا ،  لیاق  نانآ  يارب  مالسا  هک  تسا  یمارتحا  هجوت و  جوا  زایکاح  هدش  نارتخد  هب  نداد  هیده  رد  یتح  اجنیا  رد  هک  یصاختیانع 
 . دنراد ینابرهم  وتفوطع  بلج  رد  رتخد  نادنزرف  هک  تسا  يرتشیب  هنیمز  هدنهدناشن  رگیدفرط ،  زا 

زین یـصاخ  هجوت  یگدنز ،  هب  رتشیب  یمرگلد  نز و  رد  سفن  هبدامتعا  سح  داجیا  درم و  نز و  كرتشم  یگدنز  ياههتـشر  تیوقت  يارب 
 . تسانعم نیا  دیؤم  يدعبثیدح  تسا .  هدش  ود  نآ  نایم  یفطاعطباور  هب 
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مراد تسود  ار  وت 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 10
 ( . 15; ادبا (  اهبلق  نم  بهذی  کبحا ال  ینا   » ةارملل لجرلا  لوق 

 . دوریمن نوریب  نزبلق  زا  هاگچیه  مراد  تسود  ار  وت  نم   » هک شرسمه  هب  درم  هتفگ  نیا 

تنیز یگتسارآ و 

 ( : ع رقاب (  ماما   . 11
نا ءانحلاباحـسم و  اهحـسمت  نا  ول  باضخلا و  نم  اهدـی  عدـت  نا  یغبنیالو  ةدالق  اهقنع  یف  قلعت  نا  ول  اهـسفن و  لطعت  نا  ةارملل  یغبنیـال 

 ( . 16; ۀنسم (  ناک 
دوخ هب  ار  يدنبندرگ  هکنیا  هب  دنچ  ره  دسرن  شعـضو  رـس و  ودوخ  هب  هک  تسین  راوازـس  دوخ )  رهاظ  عضو  هب  یگدیـسر  رد  نز (  يارب 

 . دشاب هدروخلاس  هچرگ  دراذگب ; ییانح  رصتخمهکنیا  هب  دنچ  ره  دنک  اهر  گنریب  ار  شتسد  هک  تسین  راوازس  و  دزیوایب ، 
شیاشگ داجیا  هنیزه و  هلاسم  هب  هک  هنوگ  نامه  تایاور ،  نیارد  تسا و  درم  نز و  يارب  یعیبط  زاین  کـی  هدـش ،  داـی  عوضوم  کـشیب 

تسا هدش  دیکات  دراد  یصاخ  شقن  رهوشو  نز  طباور  رد  هک  زین  یعیبط  زاین  نیا  ربتسا  هدش  هجوت  ینلع  تبحم  راهظازین  یگدنز و  رد 
رد هژیوب  هعماج و  رد  اردوخ  ءوس  راثآ  تسا و  مارح  دوش  ماجنا  هناگیب  يارب  هناخ و  دودح  زا  جراخهک  یتروص  رد  هدیدنسپ  رما  نیمه  . 
 . تسا نشورزین  نآ  تلع  هدـش و  شرافـس  زین  نادرم  يارب  انیع  هدیدنـسپ ،  رما  نیا  تشاددـهاوخ .  رهوش  نز و  طباور  هداوناخ و  طیحم 

لاثما ساـبل و  يرهاـظ و  عضو  رد  درم  نز و  ناـیم  زیاـمت  موزل  عوضوم  دریگرارق  هجوت  دروم  دـیاب  هنیمز  نیمه  رد  هک  يرگید  هتکن  هتبلا 
وا تسا .  هدـمآ  هللادـبعنب  ةورع  تیاور  هب  ع )  یلعنینمؤـملاریما (  رتـخد  همطاـف  نخـس  رد  هک  تـسا  ياهـتکن  ناـمه  نـیا  و  تـسانآ . 
ود دوب و  شندرگ  رد  يدنبندرگو  دوب  هدش  هدروخلاس  ینزریپ  هک  یلاح  رد  مدش  ع )  بلاطیبانب (  یلع  رتخدهمطاف  رب  دراو  دیوگیم : 

 ( . 17 دنزاس ( .  نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  تسا  هورکم  دنیاشوخاننانز و  يارب  تفگ :  اذل  شتسد .  رد  وگنلا 

دننک تنیز  زین  نادرم 

 : مهج نب  نسح   . 12
! ؟  تبضتخا كادف !  تلعج  تلقف :  بضتخا ،  ع )  نسحلاابا (  تیار 

كارتامیلع اهارت  نا  كرـسیا  لاق :  مث  ۀیهتلا .  نهجاوزا  كرتب  ۀفعلاءاسنلا  كرت  دقل  و  ءاسنلا ،  ۀفع  یف  دیزی  امم  ۀـیهتلا  نا  معن ،  لاقف : 
؟  ۀیهت ریغ  یلع  تنک  اذا  هیلع 

 . ال تلق : 
 ( . 18; ۀقورطلا (  هرثک  رعشلا و  قلحو  بیطتلا  فظنتلا و  ءایبنالا ،  قالخا  نم  لاق :  مث  كاذ .  وهف  لاق : 

! ؟  ياهتشاذگ باضخ  موشتیادف !  مدرک :  ضرع  تسا .  هدرک  گنر  ار  دوخ  ياهوم  هک  مدید  ار   ( 19 ع ( )  اضر (  ماما  ترضح 
ار ینمادکاپ  تفع و  نانز ،  ددرگ ;و  یم  نانز  ینمادکاپ  شیازفابجوم  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  دوخ  نتـسارآ  هک  ارچ  هلب ،  دومرف : 
هب ار  ترـسمه  هک  يراد  شوـخ  وـت  اـیآ  دوـمرف :  سپـس  . Ș من كرت  ار  شیوـخ  نتـسارآ  ناـشنارهوش  هک  دـندرک  اـهر  تلعنیا  هب 

؟  دنیب یم  عضو  رس و  هب  یگدیسر  مدع  یگدیلوژ و  لاح  رد  ار  وت  هکینیبب  یلکش  نامه 
 . هن مدرک :  ضرع 
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 . « تسایبنا قالخا  زا  دایز  شزیمآ  رس و  حالصا  شوخيوب و  لامعتسا  تفاظن و  دومرف :  سپس  تسا .  نامه  نیا ،  سپ  دومرف : 

كرتشم تیلوؤسم 

وا مه  وت ،  مه 
 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 13

نهلفکـلذ نلعف  اذاـف  فورعم .  یف  مکنیـصعی  ـال  مکـشرف و  اوؤطویـالنا  نهیلع  مکقح  نم  و  قح ،  مکیلع  نهل  قح و  نهیلع  مکلف  . . . 
 ( . 20; نهوبرضت (  فورعملاب و ال  نهتوسک  نهقزر و 

عورشمان هطبار  هک  تسا  نیا  نانآ ،  رب  امش  قوقح  هلمج  زا  و  یقح .  امش  رب  زین  نانآ  يارب  تسا و  یقح  نانز  رب  نادرم ،  امـش  يارب  . . . 
سابل یجرخ و  قح  دندرک ،  ادا  ار  قوقح  نیا  هک  هاگنآسپ  دننکن .  یچیپرـس  امـش  زا  تعاطا ،  موزل  دراوم  رد  دـننکن و  رارقربهناگیب  اب 

 . دینزن ار  نانآ  هکنیا )  قوقح  هلمج  زا  زین  دنتسه و (  اراد  ار  لومعم  وفراعتم  دح  رد 
نآ زا  یتمـسق  هب  قوف  ثیدـح  رد  دنتـسه و  یقوقح  ياراد  كرتشمیگدـنز  ییوشانز و  طباور  رد  کی  ره  درم ،  نز و  هک  تسا  نشور 

قوقح ساسا  رب  طباور  هکلب  دـنادب ; راکهدـبار  يرگید  راکبلط و  ار  دوخ  هشیمه  فرط ،  کـی  هک  تسین  هنوگ  نیا  تساهدـش و  هراـشا 
 . دمآ دهاوخ  دوجوهب  يراکمه  تیمیمص و  افص و  ققحت  يارب  يدعاسم  وج  هک  تسا  ساسحانیا  اب  اهنت  تسا و  لباقتم 

اهشزرا یگدنز و  بوچراچ  ظفح 

 ( : ع قداص (  ماما   . 14
 . رانلا یف  ههجو  یلع  هللا  هبکا  هتارما  عاطا  نم  ص : )  هللا (  لوسر  لاق 

؟  ۀعاطلا کلت  ام  و  لیق : 
; اهبیجیفقاقرلا بایثلا  و  یفاک )  تاحاینلا -  تاحئانلا (  تادـیعلاو و  تاسرعلا  تامامحلا و  یلا  باهذـلا  یفاک )  هنم -  هیلا (  بلطت  لاق : 

 ( . 21 ) 
 . دزادناشتآ رد  تروص ،  هب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ،  تعاطا  شنز  زا  هک  یسک 

؟  تسیچ تعاط  نآ  دش :  هتفگ 
كزان ياهـسابل  ندیـشوپ  ای  اـهیراوگوس و  اهنـشج و  دـیع و  مسارمو  اهیـسورع  یمومع و  ياـهمامح  هب  نتفر  ناـهاوخ  نز  هکنیا  دومرف : 

 . « دریذپیم زین  وا  دشاب و  امنندبو 
رد ار  ییاهتیدودـحم  هک  دـهد  یم  وا  هب  ار  قـح  نیا  یعرـشرظن ،  هـطقن  زا  نآ ،  زا  یـشان  ياـهتیلوؤسم  درم و  طـسوت  یگدـنز  تیریدـم 

هتبلا دنکن .  هناخ  زا  جورخ  هب  مادقا  وا  یلبقتقفاوم  نودب  دـشاب  فظوم  شرـسمه  دـنک و  داجیا  هناخ  زا  شیوخ  رـسمهجورخ  صوصخ 
 . تسین هناهاوخدوخ  قلطم و  ياهنوگهب  قح ،  نیا  هک  تسا  نشور 

اهمامح و نوچمه  اهناکم  یخرب  هبتبـسن  هتـشذگ  رد  رما  نیا  ودـیامنیم  مهارف  هانگ  داسف و  يارب  يرتدـعاسم  هنیمز  تاعامتجا ،  یخرب 
يدرف هانگ ،  هطرو  رد  ندمآ  راتفرگ  ندش و  هدولآهبتبسن  دیاب  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  درم  تسا .  هتشاد  يرتشیب  تدش  هنانزمتخ  سلاجم 

اونمآ نیذلا  اهیا  ای   : » دـیامرف یم  میرکنآرق  هک  نانچ  دراد .  تیلوؤسم  زین  دوخ  رـسمه  هژیوب  هداوناخ  صوصخرد  دـشاب ،  رادنتـشیوخ 
 ( . 22 ةراجحلا ( .  سانلااهدوقو و  اران  مکیلها  مکسفنا و  اوق 

ریبدت و هک  دنک  راتفر  ياهنوگ  هب  دیابن  دشابیم  وا  هدهع  ربیلـصا  تیلوؤسم  دشکیم و  شود  رب  ار  یگدنز  راب  هک  یـسک  ناونع  هب  درم 
زا دـیابن  دـناوتیمن و  وا  ددرگ .  هدارانودـب  رایتخایب و  يدرف  هب  لیدـبت  یگدـنز  رد  دوش و  جراـخ  وا  تسد  زا  اساسایگدـنز  تیریدـم 
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هک يدرمنآ  ع )  نینمؤملاریما (  زا  ینخـس  رد  اذل  دنک .  یلاخ  هناش  دراد  هدـهع  رب  كرتشمیگدـنز  رد  هک  يراوشد  هفیظو  تیلوؤسم و 
 ( . 23 تساهتفرگ ( .  رارق  نعل  دروم  هدرک  راذگاو  ینز  هب  ار  شیوخ  راک  ریبدت 

؟  تسا رتهب  مادک 

 ( : ع قداص (  ماما   . 15
و لاق :  مدقی .  یتح  اهتیب  نم  جرخت  الا  ادهع  هتارما  یلا  دهع  هجئاوحضعب و  یف  جرخ  ص )  هللا (  لوسر  دهع  یلع  راصنالا  نم  الجر  نا 

ضیرم یبانا  مدـقی و  یتح  یتیب  نم  جرخا  نا ال  یلا  دـهع  جرخ و  یجوزنا  تلاقف :  ص )  هللا (  لوسر  یلا  ةارملا  تثعبف  ضرم  اـهابا  نا 
؟  هدوعا نا  ینرماتف 

 . کجوز یعیطا  کتیب و  یف  یسلجا  ال ،  لاقف : 
؟  هیلع یلصا  نا  ینرماتفتام  دق  یبا  نا  هللالوسر !  ای  تلاقف :  هیلا ،  تثعبف  تامف  لاق : 

کیبالو کلرفغ  دق  لج  زع و  هللا  نا  ص : )  هللالوسر (  اهیلا  تثعبفلجرلا  نفدـف  لاق :  کجوز .  یعیطا  کتیب و  یف  یـسلجا  ال ،  لاقف : 
 ( . 24; کجوزل (  کتعاطب 

ات دوشن  جراخ  هناخ  زا  هک  درک  شرافـس  شرـسمه  هب  تفرترفاسم و  هب  يراک ،  رطاخ  هب  ص )  ادـخ (  لوسر  نامز  رد  راـصنا  زا  يدرم 
شرافـس نم  هب  هتفر و  ترفاسم  هب  مرهوش  هک  داتـسرفماغیپ  ص )  ادـخ (  لوسر  تمدـخ  نز  اذـل  دـش ،  ضیرم  نز  نیا  ردـپ  ددرگربوا . 

؟  منک تدایع  ار  وا  هک  دیهدیمهزاجا  تسا ; ضیرم  مردپ  یلو  مدرگن  جراخ  ماهناخ  زا  شتشگرب ،  عقومات  تسا  هدرک 
 . شابترسمه عیطم  نیشنب و  تاهناخ  رد  هن ،  داتسرف :  باوج  ص )  ربمایپ ( 

؟  مناوخب زامن  وا  رب  هک  دییامرف  یم  روتسد  ایآ  تساهدرم ،  مردپ  ادخ !  لوسر  يا  داتسرف :  ماغیپ  هرابود  درم ; شردپ  هکنیا  ات 
 . شابترهوش عیطم  نیشنب و  تاهناخ  رد  هن ،  داتسرف :  باوج  ص )  ترضح ( 

ار تردپ  ار و  وت  لج  زع و  دنوادخ  هک  داتـسرف  ماغیپ  نزيارب  ص )  مرکا (  ربمایپ  راب )  نیا  دش ( .  هدرپس  كاخ  هب  شردـپ  نآ ،  زا  سپ 
 . داد رارق  ترفغم  لومشم  رسمه ،  زا  وت  تعاطاتلع  هب 

مالسا زا  دعبتمعن 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 16
اهسفن و یف  اهنعباغ  اذا  هظفحت  اهرما و  اذا  هعیطت  اهیلا و  رظن  اذا  هرست  ۀملـسمۀجوز  نم  لضفا  مالـسالا  دعب  ةدئاف  ملـسم  ءرما  دافتـسا  ام 

 ( . 25; هلام ( 
و تسا ،  وا  ترـسم  هیام  درگن  یم  وا  هب  یتقو  هک  يرـسمه  تساهدربن .  ناملـسم  يرـسمه  زا  رترب  ياهرهب  مالـسا ،  زا  دـعب  ناملـسم  درم 

 . تسا رهوش  لاوما  دوخ و  سومانظفاح  رهوش ،  بایغ  رد  و  دنک ،  یم  تعاطا  دهد  یم  يروتسد  وا  هب  هکهاگنآ 

راکوکین درم 

 : رامعنب قاحسا   . 17
؟  انسحمناک هلعف  اذا  يذلا  اهجوز  یلع  ةارملا  قح  ام  ع : )  هللادبعیبال (  تلق 

 . اهلرفغ تلهج  نا  اهوسکی و  اهعبشی و  لاق : 
 ( . 26; اهلرفغیف (  هیذؤت  ع )  یبا (  دنع  ةارما  تناک  ع : )  هللادبعوبا (  لاق  و 
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؟  دوب دهاوخ  يراکوکین  ناسنا  دهد  ماجنا  ارنآ  رگا  هک  تسیچ ،  شرهوش  رب  نز  قح  مدرک :  ضرع  ع )  قداص (  ماما  هب 
 . درذگ رد  وا  زا  دش  ییاطخبکترم  لهج  رس  زا  رگا  دنک و  نیمات  ار  وا  كاشوپ  كاروخ و  دومرف : 

 . دیشخبیمار وا  مردپ  یلو  درک ،  یم  تیذا  ار  وا  هک  تشاد  ینز  مردپ  دومرف :  زاب 

 ! مدیدن وت  زا  يریخ 

 ( : ع قداص (  ماما   . 18
 ( . 27; اهلمع (  طبحدقف  اریخ  کهجو  نم  طق  تیار  ام  اهجوزل :  تلاق  ةارما  امیا 

 . دش دهاوخ  طبح  عیاضشلمع و  مدیدن  يریخ  وت  يور  زا  نم   : » دیوگب شرسمه  هب  ینز  ره 
 ، رهوش هزاجا  نودب  هناخ  زا  ندـشن  جراخ  هلمج  زا  دـش ; هراشارهوش  نز و  لباقتم  قوقح  زا  یخرب  هب  هتـشذگ ،  تیاور  دـنچ  نمـض  رد 

تیاور رد  هرخالاب  وا و  تاهابتشا  زا  یـشوپمشچ  نز ،  نکـسم  ارهق  كاشوپ و  كاروخ و  نیمات  وا ،  بایغ  رد  رهوش  لاوماو  وربآ  ظفح 
نتفگ اب  دریگب و  هدیدان  وا  ياهزاینندروآرب  وا و  هب  یکین  رد  ار  شرهوش  تامحز  دـیابن  نز  هک  تسا  هدـشهداد  هجوت  هتکن  نیا  هب  قوف 

اسب هچ  هک  دوش  شرسمهو  دوخ  نایم  طباور  يدرس  بجوم  تسا ،  رهوش  تامحز  زا  ینادردقمدع  زا  یکاح  هک  هدننک  درسلد  یتالمج 
 . دراد لابند  هب  ار  يراوگان  ياهدمایپ 

 . تسا هتسیاش  نانز  تافص  زا  یخرب  يایوگ  يدعبتیاور ،  دنچ 

دنوادخ رازگراک 

 ( : ع نینمؤملاریما (  زا  ع )  اضر (  ماما   . 19
 . سمخلا مکئاسن ،  ریخ 

؟  سمخلا ام  و  نینمؤملاریما !  ای  لیق : 
کلتف هتبیغ ،  یف  هتظفح  اهجوز  اهنع  باغ  اذا  و  یـضری ،  یتح  ضمغبلحتکت  مل  اهجوز  بضغ  اذا  یتلا  ۀیتاؤملا ،  ۀـنیللا ،  ۀـنیهلا ،  لاق : 

 ( . 28; بیخی (  هللا ال  لماع  هللا و  لامع  نم  لماع 
 . دنتسه تفص  جنپ  ياراد  امش  نانز  نیرتهب 

؟  تسا مادک  تفص  جنپ  نآ  نانمؤم !  ریما  يا  دش :  هتفگ 
وا زا  ات  دورن  شمشچ  هب  باوخ  دریگ ،  مشخ  شرـسمه  هک  هاگنآ  قفاوم ،  عیطم و  راتفرشوخ ،  وخمرن و  قادصمک ،  رابکبـس و  دومرف : 

 . دشاب وا  ظفاح  شرهوش  بایغ  رد  و  ددرگیضار . 
 . دش دهاوخن  نارسخ  یماکان و  راچد  زیندنوادخ  رازگراک  تسا و  دنوادخ  نارازگراک  زا  يرازگراک  ینز ،  نینچ 

 ! رازاین ار  وا 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 20
29; اهلیل (  تماق  اهراهن و  تماص  نا  هیضرت و  یتح  اهلمع  نم  ۀنسح  والدع ال  افرـص و ال  هنم  هللا  لبقی  مل  اهناسلب  اهجوز  تذآ  ةارما  امیا 

( .
ات دـنک  یمن  لوبق  ار  شکین  راک  چـیه  دریذـپ و  یمن  وا  زا  ارياهرافک  هبوت و  چـیه  دـنوادخ ،  درازایب ،  ناـبز  اـب  ار  شرهوش  هک  ینز  ره 

 . دنارذگ تدابع  هبار  بش  درادب و  هزور  ار  دوخ  زور  نز ،  هچرگ  دنک ،  یضار  ار  شرهوشهک  یتقو 
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مدـع اـهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  يداـیز  عـناوم  تسا و  مزـالییاههنیمز  کـین ،  لاـمعا  یلوـبق  هبوـت و  شریذـپ  يارب  هک  تسا  نشور 
یـصخش عفانم  رطاـخ  هب  اـعون  یلیلد و  رههب  درم  لاـح ،  نیا  اـب  تسا و  هدرک  لـمع  شیوخ  هفیظو  هب  نز  رگا  هتبلا  تسارهوشتیاـضر . 
شرـسمه یتحاران  رازآبجوم و  دوخ ،  تاملک  اب  نز  رگا  یلو  درادن ،  یتیلوؤسم  وا  دنکب  دوخ  رـسمهزا  تیاضر  مدع  راهظا  شیوخ ، 

رظانزین يدعبتیاور  دـنامب .  ياج  رب  زین  وا  کین  لامعا  هک  تسا  یعیبط  تسین ،  واتیاضر  بسک  هب  رـضاح  لاح  نیع  رد  تسا و  هدـش 
 . تسا هتکن  نیمه  هب 

وا يدونشخ  بسک 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 21
 ( . 30; ینع (  یضرت  یتح  ضمغب  ینیع  لحتکا  ال  كدییف ،  يدی  اهجوزل :  لوقت  بضغ  وا  تبضغ  نا  یتلا  مکئاسن ،  ریخ 

 : دیوگب شرهوش  هب  دریگ ،  مشخ  وارب  شرسمه  ای  ددرگ و  نیگمشخ  یتقو  هک  تسا  ینز  امش ،  نانز  نیرتهب 
 . يوش یضار  نم  زا  هک  یتقوات  مهد  یمن  هار  ممشچ  هب  ار  باوخ  مراذگ و  یم  وت  تسد  رد  ار  متسد 

هکلب درادن  يزاین  وا  هب  هک  دهد  ناشن  يرگید  هب  دنکن  یعسکی  ره  دمآ ،  شیپ  زین  یتینابـصع  ترودک و  رگا  هک  تسا  مهم  رایـسب  نیا 
هیحور رب  لمح  هکلب  دـنکن ،  یقلت  يرگیدفعـض  هطقن  ناونع  هب  ار  نآ  زین  لباقم  فرط  دـنک و  دوخ  ریـصقت  یهاـتوکناربج و  رد  یعس 

 . دیامن دنوش  یم  دنمهرهب  نآ  زا  ود  ره  هک  كرتشم  یگدنز  هب  هرابود  ندیشخبیمرگو  تجاجل  مدع  تشذگ و 

ناوناب داهج 

 ( : ع یلع (   . 22
 ( . 31; لعبتلا (  نسح  ةارملا  داهج 

 . تسا ندرک  يرادرهوش  بوخ  نز ،  داهج 
نادـنزرف هژیوب  رهوش و  دوخ و  لاـمک  دـشر و  يارب  ار  يدـعاسمطیحم  دوخ ،  هناـخ  نورد  دـناوتب  رگا  سانـشهفیظو ،  هاـگآ و  نز  کـی 

 ، تقیقح رد  تسین .  هدیـشوپ  یـسک  رب  نآداحآ ،  تیبرت  قالخا و  هعماج و  حالـصا  رد  نآ  رثؤم  رایـسب  تبثم و  ریثات  دنکمهارف  شیوخ 
نادیم رد  نادهاجمهب  ندیـشخب  یمرگ  رد  ار  ياهدمع  شقن  دراد و  هعماج  هدـنزاس  ياهورین  ریاسندومن  لاعف  رد  میقتـسم  تکرـش  نز ، 
هفیظو تـیمها  ياـیوگ  دــناوخ ،  میهاوـخ  يدــعبتیاور  رد  ار  نآلیــصفت  هـک  قوـف  ثیدــح  رگید ،  يوـس  زا  دــنک .  یم  اــفیا  دربـن 

 . دنادیم داهج  هباثم  هب  ار  نآ  هک  ارچ  تسايرادهناخ 

یعقاو داهج 

 : درک ضرع  دیسر و  دوب ،  شباحصانیم  هک  ص )  ربمایپ (  رضحم  هب  دوب  راصنا  نانز  زا  هک  دیزیتنب  ءامسا   . 23
نایرج هک  تسین  برغ  قرـش و  رد  ینز  چیه  هک  نادب  امـشيادف !  مناج  متـسه .  امـش  يوس  هب  نانز  هداتـسرف  نم  تیادف !  مردام  ردپ و 

نانز نادرم و  يوس  هب  قحب ،  ار  وت  دـنوادخهک  تسا  نیا  نم  شـسرپ  تسا .  نم  هدـیقعمه  هکنیا  رگم  دونـشب  امـش  روضحهب  ارم  ندـمآ 
هلیـسو هناـخ و  رد  هتـسشن  دودـحمو ،  روصحم  ناـنز  هورگ  اـم  میدروآ و  ناـمیا  داتـسرف  ار  وت  هک  تراـگدرورپهب  وـت و  هب  اـم  داتـسرف و 

تعامج و هعمجزامنرد و  تکرش  اب  نادرم ،  تعامج  امش  میـشک و  یم  شود  رب  ار  ناتنادنزرفراب  و  مییاهامـش ،  ياههتـساوخ  ندروآرب 
ام رب  ادخهار ،  رد  داهج  رد  روضح  ناکما  اب  رترب ،  همه  زا  جح و  مسارم  موادم  ندادماجنا  اههزانجعییـشت و  رد  روضح  نارامیب و  تدایع 

ناتلاوما دوشیم ،  جراخ  اهزرم  ظفح  يارب  ای  دوریم و  هرمع  ایجحرفس  هب  اهامش  زا  یـسک  یتقو  رگید ،  فرط  زا  دیاهدش .  هداد  يرترب 
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هچ شاداـپ  رجا و  رظن  زا  ادـخ !  لوـسر  يا  سپ  مینکیمتیبرت .  ار  ناـتدالوا  میفاـبیم و  ار  ناتیاهـسابل  مـینکیم و  يرادـهگن  ناـتیاربار 
؟  میرادامش اب  یتکراشم 

 : دومرف دومن و  شباحصا  فرط  هب  ار  شیوخ  هرهچ  ص )  مرکا (  ربمایپ 
؟  هذه نم  اهنید  رما  نم  اهتلاسم  نم  نسحا  طق  ۀلاقم  متعمس  له 

 ! اذه لثم  یلا  يدتهت  ةارما  نا  اننظ  ام  هللالوسر !  ای  اولاقف : 
اـهجوزل و نک  ادـحا  لـعبت  نـسح  نا  ءاـسنلا  نـم  کـفلخ  نـمیملعا  ةارملا و  اـهتیا  یفرـصنا  اـهل :  لاـق  مـث  اـهیلا  ص )  یبـنلا (  تفتلاـف 

 ( . 32; اراشبتسا (  ربکت  للهت و  یهو  ةارملا  تربداف  هلک .  کلذ  لدعی  هتقفاوم  اهعابتا  هتاضرماهبلط و 
؟  دیاهدینش دیسرپشنید ،  رما  هراب  رد  هک  وناب  نیا  شسرپ  زا  رتهب  يراتفگ  نونکات  ایآ 
 ! دبایتسديزیچ نینچ  هب  ینز  میدرکیمن  نامگ  ام  ادخ !  لوسر  يا  دندرک :  ضرع 

 : دومرف وا  هب  دنادرگ و  نز  نآ  فرط  هب  ور  ص )  ربمایپ (  هاگنآ 
وا تیاضر  يایوج  رهوش و  اب  اهامـش  زا  یکی  يراتفرشوخهک  نک  مـالعا  ياهدـمآ  ناـنآ  يوس  زا  هک  یناـنز  ریاـس  هب  درگرب و  نز !  يا 

 . دنکیميربارب نادرم  لامعا  لیاضف و  نآ  همه  اب  وا ،  تقفاوم  ندرک  لابندو  ندش 
 . تشاد نابز  رب  ریبکتو  لیلهت  نتفای ،  تراشب  یلاحشوخ و  زا  هک  یلاح  رد  تشگرب  نز  نآ 

 : دوشیم هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  هب  هک  تساهدرک  هدافتسا  ار  يدنچ  تاکن  ثیدح ،  نیا  زا  ییابطابط  همالع  موحرم 
رد ششوک  رما و  یلو  هب  هعجارم  رظن  زا  اما  دنلوغشم ،  لزنم  یلخادروما  هب  رتشیب  هکنیا  اب  نانز  هک  دوشیم  نشور  ایاضق  نیا  لاثما  زا   . 1

 . دناهتشادن یعنم  شیوخ  تالکشم  ياهراپ  لحتهج 
 ) ربمایپ هیـصوت  نیا  و  دـنکن ،  شومارف  ار  يرادهناخ  مهم  هفیظوهک  تسا  نیا  تسا  مالـسا  دنـسپ  دروم  نز ،  یگدـنز  رد  رتشیب  هچنآ   . 2

 . دوب یمالسا  هتساوخ  نیا  ظفاحیبابحتسا  روتسد  نیمه  یبهذم ،  ملاس و  طیحم  کی  رد  نکل  دوبن  بجاوهچرگ  ص ) 
هک يرگید  ياهشزرا  ایازم و  اب  ار  اهتیمورحم  نیا  مالـسا  اما  دنمورحمتسا  نشور  هک  یللع  هب  داهج ،  لاثما  تلیـضف  زا  هکنیا  اب  نانز   . 3

 ( . 33 تسا ( .  هدرک  ناربج  تسا  زیمآراختفایسب 
 . دشاب هفیظو  نیا  رب  يریسفت  دناوتیم  يدعبثیدح 

ناوناب نیرتهب  زا 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 24
اذا وهرما  عیطت  هل و  عمـست  یتلا  هریغ ،  عم  ناصحلا  اهلعب ،  عم  ۀـلیلذلا  اهلها ،  یف  ةزیزعلا  ۀـفیفعلا ،  ةریتسلا ،  دولولا ،  مکئاسن ; ریخ  نم  نا 

 ( . 34; اهنم (  دارا  ام  تلذب  اهب  الخ 
دـشابزیزع شناشیوخ  نایم  رد  دشاب ،  نمادکاپ  بوجحم و  تسودرهوش و  دوش ،  رادهچب  دایز  هک  تسا  ینز  امـش  نانز  نیرتهب  زا  انامه 

و دـشاب ،  هتـشاد  تعاطا  يونـشفرح و  شرـسمه  هبتبـسن  درادـبظوفحم ،  هناـگیب  زا  ار  شدوخ  دـشاب ،  میلـست  مار و  شرهوش  اـب  یلو 
 . دنکن هقیاضم  وا  هتساوخ  ماجنا  زا  رهوش ،  تولخرد 

 ! درادن تمیق  نز 

 ( : ع قداص (  ماما   . 26
 ، اهرطخبارتلا سیلف  نهتحلاط  اما  و  ۀـضفلا .  بهذـلا و  اهرطخ  سیلفنهتحلاص  اما  نهتحلاـطل ; ـال  نهتحلاـصل و  ـال  رطخ ،  ةارملل  سیل 
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 ( . 35; اهنم (  ریخ  بارتلا 
هرقن ـالط و  شـشزرا ،  لـباقم  رد  ناـنآ  بوـخ  اـما  ناـنآ .  حـلاصانيارب  هن  ناـنآ و  حـلاص  يارب  هن  تـسین ; یلداـعم  شزرا و  نز ،  يارب 

تـسا وا  زا  رتهب  كاخ  هک  ارچ  تسین ،  وا  ياهب  تمیقزین و  كاخ  اهنآ ،  حلاصان  اما  و  تسا ،  هرقن  الط و  زا  رتهب  هک  ارچ  دنکیمنيربارب 
.

يونعم يرما  نز ،  یناسنا  شزرا  هک  تسا  نیا  هدـنهدناشن  دشابتمـسق و  نیا  ثیداحا  يدـنبعمج  ناونعب  دـناوتیم  فیرـشثیدح  نیا 
تبثم و شقن  هعماـج  رد  دـناوتیم  رتـشیبهک  يرـصنع  ره  اـعون  تسا  یعیبـط  دوـمن و  یبایـشزرا  ناوـتیمن  يداـم  ياـهکالماب  هک  تـسا 

 . دشاب اراد  دناوتیم  زین  يرتدایزیبیرخت  شقن  دشاب ،  هتشاد  دنمشزرا 

مهافت هار  رد 

 ! نک ارادم 
 ( : ص مرکا (  ربمایپ  زا  لقن  هب  ع )  قداص (  ماما   . 27

 ( . 36; نیرکاشلا (  باوث  هللا  هاطعارجالا  کلذ  یف  بستحاو  قلخلا  ۀئیس  ةارما  قلخ  یلع  ربص  نم  و 
شاداـپ دـنوادخ  دراذـگب ،  یهلا  رجا  باـسح  هـب  ار  نآ  ودـیامن  لـمحت  ار  نآ  دــنک و  ربـص  قالخادــب  يرــسمه  قـالخا  رب  هـک  يدرم 

 . داد دهاوخ  واهب  ار  نارازگرکش 
یگدنز تیریدم  رادهدهع  هک  درم  دراد .  مهافت  ارادم و   » لصاهب یمربم  زاین  رهوش ،  نز و  كرتشم  طباور  یگدنز و  ياهیدـنلب  یتسپ و 

نسح داجیا  يارب  هتبلا  دراد .  وا  يراکادفو  تشذگ  حور  ردص و  هعس  هب  یگتسب  نیا  و  تسا ،  دنمزاین  لصا  نیا  هب  ادیدشتسا  كرتشم 
زین یتمـسق  درم و  هبطوبرم  یـضعب  دش ; دـهاوخ  هتخادرپ  اهنآ  هب  شخب ،  نیا  تایاور  نمـض  رد  هکتسا  يدـنچ  رـصانع  هب  زاین  مهافت ، 

 . تسا ود  نآ  نایم  كرتشم  زین  ياهراپ  نز و  هب  طبترم 

هنسح طباور  تیلوؤسم 

 ( : ع قداص (  ماما   . 28
 ( . 37; اهیلع (  میقلا  هلعج  اهتیصان و  هکلم  دقلج  زع و  هللا  ناف  هتجوز ،  نیب  هنیب و  امیف  نسحا  ادبع  هللا  محر 

میق و ار  وا  هتـشاذگ و  وا  تسد  رد  ار  شرایتخا  دنوادخ  اریز  دـیامن ،  حالـصا  ار  شرـسمه  دوخ و  نایم  هک  ار  يدرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
 . تسا هدومن  نزتسرپرس 

هک  ( 38 مهلاوما (  نم  اوقفنا  امب  ضعب و  یلع  مهـضعب  هللا  لضفامب  ءاسنلا  یلع  نوماوق  لاـجرلا   » هفیرـش هیآ  هبتسا  هراـشا  تیاور ،  نیا 
یتسرپرس نیا  هاگتساخ  بوچراچ و  هکنیا  تساهداد .  رارق  یگداوناخ  يرـسمه و  طباور  ياضف  رد  نادرم  يارب  ار  تمومیقیعون  الامجا 

 . تفرگ یپدیاب  یهقف  ثحابم  ریسفت و  رد  هک  تسا  یعوضوم  دباییم ،  قادصم  یلیاسمهچ  رد  اصخشم  و  تسیچ ، 

راک میسقت 

 ( : ع رقاب (  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  ع )  قداص (  ماما   . 29
 : لاق هفلخ .  امب  یلع  یلع  یـضق  بابلا و  نود  ام  ۀـمدخب  ۀـمطافیلع  یـضقف  ۀـمدخلا ،  یف  ص )  هللالوسر (  یلا  ۀـمطاف  یلع و  یـضاقت 

 ( . 39; لاجرلا (  باقر  لمحت  هللالوسریئافکاب  هللا  الا  رورسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  ۀمطاف :  تلاقف 
هب ار  هناخ  لخاد  ياهراک  ص )  ترـضح (  دـندرک .  لمعلاروتـسدياضاقت  ص )  ادـخ (  لوسر  زا  هناخ  ياهراک  دروم  رد  همطاـف  یلع و 
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 . یلع هدهع  رب  ار  نوریب  راک  تشاذگ و  همطافهدهع 
 . مدش لاحشوخ  دنادرگ  نم  زا  ار  نادرم  شودراب  ادخ  لوسر  هکنیا  زا  ردقچ  دنادیم  ادخ  دومرف :  همطاف  نآ  زا  سپ 

زا جراخ  رد  هناگیب  نادرم  اب  ندشتبحـصمه  ندـشهجاومتیلوؤسم و  هک  دـنادیم  دوخ  یلاحـشوخ  هیام  ار  نیا  س )  همطاف (  ترـضح 
لوسر هک  تسا  تلع  نیا  هب  وا  رطاخترـسمهکنیا  هلمج  زا  تسا ; هدش  هداد  هلمج  نیا  رد  زین  يرگید  تالامتحا  درادنهدهع .  رب  ار  هناخ 

 . تسا هدومن  راذگاووا  هب  ار  لخاد  ياهراک  تسا و  هداد  رارق  نادرم  دننامه  ناسمه و  تیلوؤسملوبق  رد  ار  وا  ص )  ادخ ( 

یعقاو هاگیاج  رد 

 ( : ع نسح (  ماما  شدنزرف  هب  باطخ  ع )  یلع (   . 30
عفـشتنا یف  اهعمطت  اهـسفن و ال  اهتمارکب  دعت  ۀـنامرهقبتسیل و ال  وۀـناحیر  ةارملا  ناف  اهـسفن ; زواج  ام  اهرما  نم  ةارملا  کلمت  و ال  . . . 

 ( . 40; اهریغل ( 
دیرخ جرخ و  لوؤسم  امرفراک و  هن  و  تسا ،  وبـشوخ  یهایگ  نوچنز  اریز  نادرگم ،  رایتخا  بحاص  تسین  وا  هب  طوبرم  هچنآ  رد  ار  نز 

 . دنک يرگید  تعافش  هک  زادنین  عمطهب  ار  وا  نکم و  زواجت  تسا  وا  هب  طوبرم  هچنآ  زا  وا  نتشاد  یمارگ  ردو  ، 
یتافآ وا ،  هبتبسن  طیرفت  طارفا و  هک  ارچ  تخانش  یگدنز  رد  اروا  یعقاو  هاگیاج  دیاب  دشابن .  ریذپبیسآ  هک  تسین  يربتستخرد  نز 

ات دراد  ریثات  رتشیب  وا  رد  زیمآتفوطع  راتفر  عقاوميرایـسب ،  یتح  دراد ،  تفوطع  ینابرهم و  هب  زاـین  زیچ  ره  زا  شیب  وا  درادلاـبند .  هب  ار 
 ! تنوشخهب دسر  هچ  لالدتسا ، 

 ! درم رازه  ربارب  نز  کی 

 ( : ع قداص (  ماما   . 31
باوبا ۀینامث  اهل  حتفو  رانلا  باوبا  ۀعبس  اهنع  هللا  قلغا  مایا  ۀعبس  اهجوز  تمدخةارما  امیا  حلاص و  ریغ  لجر  فلا  نم  ریخ  ۀحلاصلا  ةارمالا 

 ( . 41; تءاش (  اهیا  نم  لخدت  ۀنجلا ، 
ار شتآ  هناـگتفه  ياـهرد  دـنوادخ  دـنک ،  تمدـخ  شرهوـش  هب  زورتفه  هک  ینز  ره  تسا ;و  رتهبتسیاـشان  درم  رازه  زا  هتـسیاش  نز 

 . دوشیم دراو  دهاوخب ،  هک  يردره  زا  وا  دیاشگیم و  وا  يارب  ار  تشهب  رد  تشه  ددنبیم و  وا  يورهب 

یهلا رازگراک 

 ( : ع قداص (  ماما   . 32
هللالامع و نم  لماع  کلتف  فورعمبتکسما .  تکسما  نا  فورعمبتقفنا و  تقفنا  اذا  یتلا  خیبطلا ،  ۀبیطلا  حیرلا ،  ۀبیطلا  مکئاسن ،  ریخ 

 ( . 42; مدنی (  بیخی و ال  هللا ال  لماع 
رگا دـنک و  جرخ )  قافنا (  یکین  هب  دـنک  جرخ )  قاـفنا (  رگاهک  ینز  نآ  تسا  بوختخپتسد  اـب  وبـشوخ و  نز  امـش ،  ناـنز  نیرتهب 

هن دوشیم و  دیما  ان  ماکان و  هن  ادخ  رازگراک  تسادنوادخ و  نارازگراک  زا  یلماع  نز  نیا  سپ  دنکن .  یکین  هب  زین  دنکن  جرخ )  قافنا ( 
 . نامیشپ

بآ ناویل  کی 

 ( : ع قداص (  ماما   . 33
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اهجوز یقستۀبرش  لکب  اهل  هللا  ینبی  اهلیل و  مایق  اهراهن و  مایص  ۀنـس ،  ةدابعنم  اهل  اریخ  ناک  الا  ءام  نم  ۀبرـش  اهجوز  یقـست  ةارما  نم  ام 
 ( . 43; ۀئیطخ (  نیتس  اهلرفغ  ۀنجلا و  یف  ۀنیدم 

دـشاب و هزور  شیاـهزور  هک  لاـس  کـی  تداـبع  زا  وا  يارب  راـکنیا  هکنیا  رگم  دـهدب  شرـسمه  هب  بآ  ياهعرج  هک  تـسین  ینز  چـیه 
دزاسیم و يرهشتشهب  رد  وا  يارب  دهدیم ،  شرسمه  هبهک  یبآ  هعرج  ره  شاداپ  هب  دنوادخ  و  تسا ،  رتهب  دتـسیاب  تدابع  هبشیاهبش 

 . دشخبیم ار  وا  ياهاطخ  زااطختصش 
بـسک دناوتیم  اهنآ  هطـساو  هب  هک  درگنب  شنیب  نیا  اب  دنکیمشنادنزرف  رهوش و  يارب  لزنم  لخاد  هک  ییاهراک  تامدـخ و  هب  نز  رگا 

ار نیا  عقاو  هب  زین  رهوـش  رگید ،  بناـج  زاو  رتـشیبتیدوبع ،  یگدـنب و  راـهظا  ياربتسا  ياهنیمز  هناـخ ،  دـیامن و  لاعتميادـخ  ياـضر 
مهافتنسح هار  ردیگرزب  رایـسب  مدق  تسین ،  وا  يارب  یمازلا  یتیلوؤسم  دوشیم  لمحتم  هناخ  ردشرـسمه  هک  یتامحز  عون  هک  دریذـپب 

 . دوش هجوت  هنیمز  نیمه  رد  يرگید  ثیدح  هب  یساسارصنع ،  نیا  رب  رتشیب  دیکات  تهج  رد  تسا .  هدش  هتشادرب 

نز تامحز  یهلا و  تمحرم 

 ( : ع قداص (  ماما   . 34
عـضوم یلا  عضومنم  ائیـش  اهجوز  تیب  نم  تعفر  ةارما  امیا  لاقف :  نهجاوزاۀـمدخ  یف  ءاسنلا  لضف  نع  ص )  هللالوسر (  ۀملـسما  تلاس 

 . هبذعیمل هیلا  هللارظن  نم  اهیلا و  هللا  رظن  الا  احالص  هب  دیرت 
 . یما تنا و  یباب  باوثلانم  نیکاسملا  ءاسنلا  یف  یندز  اهنع :  هللا  یضر  ۀملس  ما  تلاقف 

 : اهل لیق  تعضو  اذاف  لج ،  زع و  هللا  لیبس  یف  هلام  هسفنب و  دهاجنمک  رجالا  نم  اهل  ناک  تلمح  اذا  ةارملا  نا  ۀملسما !  ای  ص : )  لاقف ( 
 ( . 44; لیعامسا (  دلو  نم  ۀبقر  ریرحت  ۀعضرلکب  اهلف  تعضرا  اذاف  لمعلا .  یفناتساف  کبنذ  کل  رفغ  دق 

 : دومرف ص )  ترضح (  دیسرپ ; ص )  ربمایپزا (  ناشنارسمه  هب  يرازگتمدخ  رد  نانز  شزرا  هراب  رد  هملسما 
هجوت و وا  هب  دـنوادخ  دراذـگب ،  رگید  ياـج  هب  هتـشادرب  ییاـجزا  حالـص ،  ریخ و  فدـه  اـب  ار  يزیچ  شرهوـش ،  هناـخ  رد  هک  ینز  ره 

 . درک دهاوخن  شباذع  دنک  هجوت  وا  هب  دنوادخ  هک  سک  ره  و  دنکیمرظن ، 
 . نک وگزاب  میارب  رتشیب  هراچیبنانز ،  شاداپ  باوث و  هراب  رد  تیادف !  مردام  ردپ و  تفگ :  هملسما 

يادخ هار  رد  شلام  ناج و  اب  هک  یـسک  رجا  دـننامه  يرجادوشیم  رادراب  هک  یماگنه  نز  انامه  هملـسما !  يا  دومرف :  ص )  ترـضح ( 
رس زا  ار  لمع  سپ  دش ،  هدیـشخبتهانگ  دوشیم :  هتفگوا  هب  درک ،  لمح  عضو  هک  هاگنآ  و  تشاد .  دهاوختسا  هدرک  داهجلج  زع و 

 . تشاد دهاوخ  ار  لیعامسا  نادنزرف  زاهدنب  کی  ندومن  دازآ  شاداپ  نداد ،  ریش  راب  ره  لباقم  رد  دهدیم ،  ریشهک  هاگنآ  و  ریگ . 

 ! هدن رارق  انگنت  رد 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 35
 ( . 45; نابضغ (  اهیلع  وه  هللا و  یقلت  ۀنسح و  اهنم  لبقتمل  قیطیالام  هیلع و  ردقیال  ام  یلع  هتلمح  اهجوزب و  قفرتمل  ةارما  امیا  الا و 

لوبق وا  زا  یکین  راک  چیه  درادن ،  ار  نآ  ناوت  تردـق و  هک  دراداو  يزیچ  هب  ار  وا  دـنکن و  ارادـم  دوخ  رهوش  اب  هک  ینز  ره  دیـشاب  هاگآ 
 . تسا كانمشخوا  رب  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  یلاح  رد  دشدهاوخن و 

ود نآ  نایم  مهافت  داجیا  رد  يدـیفم  شقن  نز ،  طسوت  یگدنزيرورـض  ياهزاین  وا و  دـمآرد  تیعـضو  رهوشتیعقوم و  نتفرگ  رظن  رد 
 . میناوخیم ع )  ارهز (  همطافو  ع )  یلع (  نینمؤملاریما  زیمآراختفا  هنامیمص و  یگدنز  زا  ار  يدعب  هنومن  تشاد .  دهاوخ 
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تسا مکاح  دیحوت  هک  اجنآ  رد 

 ( : ع رقاب (  ماما   . 36
بطحلا لقن  بابلا :  فلخ  ناک  ام  ع )  یلع (  اهل  نمـض  و  تیبلامق ،  زبخلا و  نیجعلا و  تیبلا و  لمع  ع )  یلعل (  تنمـض  ع )  ۀمطاف (  نا 

؟  ءیش كدنع  له  ۀمطاف !  ای  اموی :  اهل  لاقف  ماعطلاب .  ءیجینا  و 
 . هب کیرقنءیش  مایا  ۀثالث  ذنم  اندنع  ناک  ام  کقح ،  مظع  يذلا  و  تلاق : 

؟  ینتربخا الفا  لاق : 
 ( . 46  . . . ; هیلاست (  الف  الا  وفع و  ءیشب  كءاج  نا  ائیش ; کمعنبانیلاستال  لاقف :  ائیش  کلاسا  نا  یناهن  ص )  هللا (  لوسر  ناک  تلاق 

زا جراخ  ياهراک  زین  ع )  یلع (  و  تفرگ ،  هدـهع  هب  ع )  یلعيارب (  ار  هناختفاظن  نتخپ و  نان  ندرک و  ریمخ  لزنم و  راک  ع )  همطاف ( 
هناـخ رد  اـیآ  همطاـف !  يا  دوـمرف :  وا  هب  يزورنآ  زا  سپ  یکاروـخ .  مزیه و  ندروآ  نوـچ  ییاـهراک  تفرگ ; هدـهع  هب  وايارب  ار  لزنم 

؟  يراد يزیچ 
 . مینک ییاریذپ  نآ  اب  ار  وت  هک  هدوبن  ام  دزن  يزیچلبق  زور  هس  زا  دیشخبتمظع ،  ار  وت  قح  هکنآ  هب  دنگوس  دومرف : 

؟  يدادن ربخ  نم  هب  ارچ  سپ  دومرف : 
تـساوخرد يزیچ  تیومعرـسپ  زا  دومرف :  وا  هک  ارچ  منکتساوخرد ،  يزیچ  وت  زا  هک  دوب  هتـشاد  زاـب  ارم  ص )  ادـخ (  لوسر  دوـمرف : 

 . . . . نکن تساوخردوا  زا  درواین ،  رگا  تسا و  یششخب  لضف و  هک  دروآ  تیارب  يزیچرگا  ینکیمن ، 
 ، دنک هجوت  یبوخب  شرـسمه ،  طیارـش  هب  زین  نز  هک  تسابیزهچ  یلو  تسا ،  درم  هدـهع  رب  دـنزرف  نز و  جراخم  نیمات  هک  تسا  نشور 

ماجنا زج  ياهراچ  تسا و  وت  هفیظو  اهنیا  هکرما  نیا  ياقلا  تسا ،  شاهداوناخ  لاح  هب  زوسلد  سانشهفیظو و  يرسمه  هکيدرم  يارب  اریز 
زا يرایسب  شرسمهاب ،  يدردمه  ساسحا  اب  دناوتیم  نز  تسا .  ود  نآ  نایم  یمرگلد  افص و  هب  رـضمو  راوگان  اعون  يرادن ،  اهنآ  نداد 

 . دینک هجوت  هنیمز  نیا  رد  يدعبتیاور  هب  دهد .  شهاک  ار  وا  ياهیتحاران  اهینارگن و 

تسا دنوادخ  نارازگراک  زا  مه  نیا 

 : قودص خیش   . 37
؟  کمهیام و  یل :  تلاق  امومهم  ینتار  اذا  ینتعیـشتجرخ و  اذا  وینتقلت  تلخد  اذا  یل  ۀجوز  نا  لاقف :  ص )  هللا (  لوسر  یلا  لجر  ءاج 

 . امه هللا  كدازف  کترخآ  رمال  مهتهت  تنکنا  كریغ و  هب  کل  لفکت  دقف  کقزرل  متهت  تنک  نا 
 ( . 47; دیهشرجا (  فصن  اهل  هلامع .  نم  هذه  الامع و  نا هللا  ص : )  هللا (  لوسر  لاقف 

هاگنآ دیآیم و  نم  لابقتسا  هب  موشیم  لزنم  لخاد  یتقو  هکمراد  يرـسمه  نم  درک :  ضرع  دمآ و  ص )  ادخ (  لوسر  روضح  هب  يدرم 
هب رگا  تسا ؟  وت  یتحاران  ثعاب  زیچ  هچ  دیوگیمنم :  هب  دنیبیم  نیگمغ  ارم  هک  یماگنه  دـنکیم و  تعیاشم  ارم  مدرگیمجراخ ،  هک 

دنوادخ تسه ،  تترخآ  رما  رطاخ  هبتهودنارگا  و  تسا ،  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  نیمات  دـنوادخ  هک  ینارگن ،  تدـمآردو  یجرختلع 
 . دنک نوزفاار  تمغ  مامتها و  نیا 

دیهـش کی  شاداپ  فصن  وا  يارب  تسا .  وا  نارازگراـکءزج  نز  نیا  و  تسا ،  ینارازگراـک  دـنوادخ  يارب  دومرف :  ص )  مرکا (  ربماـیپ 
 . تسا

ینارگن مامتها و  يایوج  يورخا ،  يونعم و  روما  رد  سکعلابو ،  دراد  يدام  روما  رد  شرهوش  ياهینارگن  نتساک  رد  یعـس  هک  يرـسمه 
رادروخرب الاب  دـح  رد  ياهیحور  نینچ  زا  نانز ،  همه  هکنیا  عقوت  یلو  تسا ،  یهلا  نارازگراک  زا  یلماـع  عقاوب  تسا ،  دوخرـسمه  رتشیب 

يریذپتیلوؤسم قحشریذپ و  رد  دارفا  ششک  تیفرظ و  هب  هجوت  یلک ،  روط  هب  دش و  دهاوخ  یگدنزرد  یتالکشم  زورب  بجوم  دنشاب 
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يریذپتیلوؤسم قحشریذپ و  رد  دارفا  ششک  تیفرظ و  هب  هجوت  یلک ،  روط  هب  دش و  دهاوخ  یگدنزرد  یتالکشم  زورب  بجوم  دنشاب 
 . تسا تیعقاو  نیمه  يایوگ  یلو  دیآ  نارگ  یخرب  ياربتسا  نکمم  هچرگ  يدعبتیاور  تسا .  مزال  يرما  ، 

درک لمحت  دیاب 

 ( : ع قداص (  ماما   . 38
نا جوعملا ،  علـضلا  لثم  ةارملا  لـثم  اـمنا  هیلا  یلاـعت  هللا  یحواـف  ةراـس ،  قلخ  ءوس  نم  یقلی  اـم  لـج  زع و  هللا  یلا  اکـش  ع )  میهاربا (  نا 

 ( . 48; اهیلع (  ربصا  هبتعتمتسا ; هتکرت  نا  هترسکهتمقا و 
لاثم نز ،  لاثم  هک  درک  یحو  وا  هب  یلاعت  دنوادخ  درب .  هوکشلج  زع و  دنوادخ  هب  هراس  شرـسمه  یقالخادب  زا  ع )  میهاربا (  ترـضح 

وا هبتبسن  ورنیا  زا  ینکیم .  هدافتـسا  نآ  زا  ینکاهر  ار  نآ  رگا  یلو  ياهدناکـش ; ینک  تسار  ار  نآ  رگا  هک  تسا  هدند  جکناوختـسا 
 . نک هشیپ  ربص 

 : هفاضانیا ابتسا  هدروآ  ار  نومضم  نیمه  هب  کیدزن  قودص  خیش  موحرم 
؟  اذه لاق  نم  تلق : 

 ( . 49  ( ; ص (  هللا (  لوسر  لوق  هللاو  اذه  لاق :  مث  بضغف . 
! ؟  هتفگ ار  نیا  یسک  هچ  مدرک :  ضرع  دیوگیم :  يوار  صخش 

 ! « . تسا ص )  ادخ (  لوسر  هتفگنیا  دنگوس  ادخ  هب   : » دومرف سپس  دشتحاران .  هتفگ  نیا  زا  ع )  ترضح ( 
نآ دوشیم و  روآدای  ییوشانز  یگدـنز  رد  ار  یتیمهااـب  اـشگهارهتکن و  تسا  هدـمآ  زین  هباـشم  تاـیاور  یخرب  رد  هک  تیاور  نیا  داـفم 

دنراد ار  دوخ  صاخ  تاداع  قیالع و  طیارش و  مادکره  دشاب .  وا  دننام  روما  همه  رد  زین  شرسمه  هک  دنک  شالت  هراومه  دیابندرم  هکنیا 
تمحز و هیام  اجیب و  یعقوت  ددنـسپیمشرسمه ،  هک  دـشاب  روط  نامه  دـهاوخیم و  رهوش  هک  دـهاوخب  ار  نامهانیع  نز ،  هکنیا  عقوت  . 
تشاذگ و دوخ  لاح  هب  ار  وادیاب  دراوم  زا  يرایسب  رد  درک .  تلاخد  نز  قالخا  راتفر و  یگدنز و  تایئزجهمه  رد  دیابن  تسا .  رس  درد 
هک ارچ  تسیننز ،  یناسنا  تمارک  زا  نتـساک  يانعم  هب  جـک  هدـند   » هب هیبشت  نیارباـنب  درکزیهرپ .  نز  هب  طوبرم  روما  رد  اـجیبتلاخد  زا 

تیفرظ تیعقاو و  دیاب  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  هکلب  دشاب ،  لکـش  نیمه  هبدیاب  هدـش  هراشا  زین  تیاور  دوخ  رد  هک  نانچ  هدـند  ناوختـسا 
 . تشادن عقوت  وا  ناوت  ششک و  زا  شیب  تفرگ و  رظن  رد  اروا 

يدیکات هدـش  دراو   ( 50 ةراجحلا (  سانلا و  اهدوقو  اران  مکیلهاو  مکـسفنا  اوق  اونمآ  نیذـلا  اهیا  اـی   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هک  یتاـیاور 
 . يدعبثیدح هلمج  زا  قوفعوضوم ،  ربتسا 

دندرکن شوگ  رگا 

 : قودص خیش   . 39
؟  نهیقن فیک  اران » مکیلها  مکسفنا و  اوق   : » لج زع و  هللا  لوق  نع  ع )  قداصلا (  لئس 

 . نهنوهنت نهنورمات و  لاق : 
 . نلبقی الف  نهاهنن  نهرمان و  انا  هل :  لیق 

 ( . 51; مکیلع (  ام  متیضق  دقف  نهومتیهن  نهومترما و  اذا  لاق : 
مدرم و ياهندـب  نآ ،  هریگشتآ  هک  یـشتآ  زا  ار  ناتناگتـسبو  ناـتدوخ   » لـج زع و  يادـخ  شیاـمرف  نیا  هراـب  رد  ع )  قداـص (  ماـما  زا 

؟  میراد هگن  شتآ  زا  ار  اهنآ  هنوگچ  هک  دش  لاؤس  دیراد » هگنتساهگنس 
 . دینک یهن  رما و  ار  نانآ  دومرف : 
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 . دنریذپیمن یلو  مینکیم  یهن  رما و  ار  اهنآ  ام  دش :  هتفگ  ترضح  هب 
 . دیاهداد ماجنا  تسا  ناتهدهعرب  هک  ار  ياهفیظو  دیدرک  یهن  رما و  ار  اهنآ  امش  هک  یماگنه  دومرف : 

هعومجم نیا  هک  دـیما  نادـب  مینکیم ; هجوت  رگیدـکی  هبتبـسن  رهوش ،  نز و  لـمحت  ربص و  هنیمز  رد  یثیدـح  هب  شخب ،  نیا  ناـیاپ  رد 
 . دشاب ود  نآ  نایم  كرتشم  ياهدنویپ  میکحت  تهجرد  یماگ  دناوتب 

رگیدکی لمحت 

 ( : ص مرکا (  ربمایپ   . 40
باوث لثماهاطعا  اهجوز  قلخ  ءوس  یلع  تربص  نم  و  هئالب ،  یلع  ع )  دوادهاطعا (  ام  رجالا  نم  هللا  هاـطعا  هتارما  قلخ  ءوس  یلع  ربص  نم 

 ( . 52; محازم (  تنب  ۀیسآ 
وا هب  درک  اطع  یتخـس  الب و  لمحت  رطاخ  هب  ع )  دواد (  هب  هکار  یـشاداپ  دـنوادخ  دـنک ،  يرابدرب  ربص و  شنز  یقالخادـب  رب  هک  يدرم 
نز راهچ  زا  یکی  هک  ار (  محازم  رتخد  هیسآ  شاداپ  دننامهدنوادخ  دهد ،  جرخ  هب  ییابیکـش  شرهوش  یقالخادب  رب  هک  ینزو  دهدیم ، 

 . داد دهاوخ  وا  هب  تسا )  دیحوت  ناهج  گرزبو  روهشم 
 . زییاپ 1368 مق - 

اهتشونیپ

 . ص385 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 1
 . ص392 نامه ،   ( 2

 . هیآ 32  ( ، 24 رون (  هروس   ( 3
 . ص383 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 4

 . 156  - 154 صص ج14 ،  لئاسولا ،  كردتسم  زین :  دعب و  هب  ص384  ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  هلمج :  زا   ( 5
 . ص789 ج22 ،  یفاو ،  زین :  و  ص 443 .  ج 3 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم   ( 6

 . ص250 ج14 ،  لئاسولا ،  كردتسم   ( 7
 ، . نامه  ( 8

 . ص556 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 9
بحا هؤارسا و  لجرلالایع  ص : )  هللا (  لوسر  لاق   » ص122 ج14 ،  هعیشلالئاسو ،  و  ص555 ،  ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  کن :   ( 10

 . هئارسا یلا  اعنص  مهنسحا  لج  زع و  هللا  یلا  دابعلا 
 . ص122 ج2 ،  رطاوخلا ،  هیبنت   ( 11

 . ص70 ج3 ،  ءاضیبلاۀجحملا ،  هتارما .  یف  یلا  ۀمقللا  عفر  یف  رجؤیل  لجرلا  نا   ( 12
 . ص132 ج104 ،  راونالاراحب ،   ( 13

 . ص227 ج15 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 14
 . ص10 ج14 ،  نامه ،   ( 15

 . ص118 نامه ،   ( 16
یلع تلخد  لاق :  یفعجلا ،  ریـشبنب  هللادـبعنب  ةورع   ، » ص249 ج14 ،  لـئاسولا ،  كردتـسم  زین :  و  ح3 ،  ص94 ،  دـیفم ،  یلاما   ( 17

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1204 

http://www.ghaemiyeh.com


 . . . لاجرلاب نهبشتی  نا  ءاسنلل  هرکی  تلاقف :  ناتکـسم ،  اهدی  یف  و  زرخ ،  یف  ةریبک و  زوجع  یه  و  ع ، )  بلاطیبانب (  یلع  تنب  ۀمطاف 
« .

 . ص183 ج14 ،  هعیشلا ،  لئاسو  زین ،  و  ص567 ،  ج5 ،  یفاک ،   ( 18
 . دشاب ع )  مظاک (  ماما  ترضح  روظنم ،  هک  دور  یم  زین  لامتحا  نیا   ( 19

 . ص245 ج103 ،  راونالاراحب ،   ( 20
« . اهبیجیف  » هملک فذح  اب  ص 517  ج 5 ،  یفاک ،  و  ص 130 .  ج 14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 21

 . شخب نیمه  زا  ثیدح 39 ،  هب  نک  عوجر  هیآ  نیا  هراب  رد   . 6 هیآ  ( ، 66 میرحت (  هروس   ( 22
 . نوعلم وهف  ارما  هربدت  ءرما  لک   ، » ص131 ج14 ،  هعیشلالئاسو ،   ( 23

 . ص442 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 24
 . ص23 ج14 ،  هعیشلالئاسو ،   ( 25

 . ص121 نامه ،   ( 26
 . ص440 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 27

 . ص325  ، ، 5 جیفاک  ( 28
 . ص244 ج103 ،  راونالاراحب ،   ( 29

 . ص239 نامه ،   ( 30
 . ص252 ج103 ،  نامه ،   ( 31

 . ص153 ج2 ،  روثنملا ،  ردلا  زین :  و  ص350 ،  ج4 ،  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا   ( 32
 . ءاسن هروس   35 هیآ 32 -  ریسفت  لیذ  ص351 ،  ج4 ،  نازیملا ،  کن :   ( 33

 . ص239 ج103 ،  راونالاراحب ،   ( 34
 . ص236 نامه ،   ( 35

 . ص124 ج14 ،  هعیشلالئاسو ،   ( 36
 . ص122 ج4 ،  هعیشلا ،  لئاسو  زین :  و  ص443 ،  ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 37

 . هیآ 34  ( ، 4 ءاسن (  هروس   ( 38
 . ص81 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 39

 . ص405 همان 31 ،  هغالبلاجهن ،   ( 40
 . ص123 ج14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 41

 . ص15 نامه ،   ( 42
 . ص123 نامه ،   ( 43

 . ص251 ج103 ،  راونالراحب ،   ( 44
 . ص244 نامه ،   ( 45

نتم رد  هچنآ  تسا .  یهنرد  دـیکات  هک  دـناوخ  نیلاـستال   » تروص هب  ناوتیم  ار  نیلاـستال   » هملک ص171 .  ج1 ،  یشایع ،  ریـسفت   ( 46
 . دشابیم یفنم  عراضم  تروص  هب  دمآ 

 . ص17 ج14 ،  هعیشلا ،  لئاسو   ( 47

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1205 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ص513 ج5 ،  یفاک ،   ( 48
 . ص440 ج3 ،  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال   ( 49

 . هیآ 6  ( ، 66 میرحت (  هروس   ( 50
 ، ج5 یفاـک ،  کـن :  تساهدروآ .  هنیمز  نیمه  رد  رگید  تیاور  هس  ینیلک  موـحرم  انمـض  ص442 ،  ج3 ،  هیقفلا ،  هرـضحی  ـال  نم   ( 51

 . ص12
 . ص247 ج103 ،  راونالاراحب ،   ( 52

 ( س ارهز (  همطاف  اربک ،  هقیدص  تدالو  خیرات  رب  يرورم 

همدقم

ماجنا شیپ  اهلاس  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هرهاط ،  هقیدصترـضح  تدالو  خیرات  هراب  رد  هاتوک  تسا  یـشهوژپ  دیناوخیم  هچنآ 
رادقم نیمه  اما  دبلطیم ،  نیا  زا  شیب  یشهوژپ  عوضوم ،  نیا  هک  تسا  نشور  دوشیم .  میدقت  كدنا  یتاحالـصا  اب  کنیا  وتسا  هدش 

 . دهد تسد  هب  هلاسمنیا  زا  یلک  يریوصت  دناوتیم 
هتشاد شفیرش  رمع  تدم  جاودزا و  نس  هجیتن  رد  و  س )  ترضحنآ (  تدالو  خیرات  هراب  رد  یهاتوک  یـسررب  دنکیم  شالت  هلاقم  نیا 

یلو تسین ،  ثحابم  هنوگ  نیا  جیاتن  مقسو  تحـص  رب  یکتم  نآ  نییبت  و  س )  ارهز (  همطاف  نوچ  یگرزب  يونابتیـصخشهچرگ  دشاب . 
هک ياهژیو  هیعداو  صاخ  لامعا  تسا .  بولطم  يرما  دـشاب ،  هتـشادن  زین  یلمع  میقتـسم  رثا  چـیهرگا  یتح  یملع ،  تایعقاو  نداد  ناشن 
 ) نیديایلوا اب  دهع  دیدجت  تشادگرزب و  رد  یمالسا  هعماج  هیور  تدحو  موزلو  تسا ،  هدش  دراو  ییاهتبـسانم  نینچ  میظعت  رد  الومعم 

 . ثحابم تسد  نیا  ندوب  دیفم  ربتسا  يدیکات  ع ، ) 
تدالو خیرات  هراب  رد  هک  تسا  ییاهرظن  فالتخا  نیمه  دهدیمیهاوگ ،  ع )  تیبلها (  تیمولظم  رب  هک  ییایوگ  دهاش  نارازه  نایم  زا 

دهعتم ياملع  ياسرفتقاط  ياهـشالت  نتـشاگنا  هدیدانینعی  هن  نیا ،  تسا .  هدنام  ياج  رب  ناراوگرزب  نآ  رمع  تماما و  تدمو  تلحر  و 
یلامجا هاگن  کی  هک  تسا  ینازادرپخیراتو  خیرات  ملظ  هب  هراشا  هکلب  دنراد ،  دردرپ  یلد  رذـگهر ،  نیا  زا  دوخ  هکيزوسلد  ناخروم  و 

یخرب یتح  هک  ناسک  يرایسبیصخش  یگدنز  تایصوصخ  نانآ و  لامع  روج و  نامکاح  فصو  رد  هنوگچدهدیم  ناشن  ناشتافیلات  هب 
قاذم رب  ارخیرات  دناهدنار و  اهنخس  نانآ ،  متس  هاگتـسد  ریهطت  رد  دناهدرک و  ییاسرفملقلیـصفت  هب  دنرادن ،  زین  ندرب  مان  شزرا  نانآ  زا 

ای هنانئاخ و  ای  دـناهتفر و  تراـشا  هب  اـی  دـناهتفگن و  ینخـس  اـی  هعیـشناگرزب  زا  هژیوب  خـیرات و  ناـمولظم  زا  یلو  دناهتـشون ،  ناراـکمتس 
ماـن یتـح  قطنم و  رکف و  داـی و  وحم  رد  ار  هطلـسناهن  ادـیپ و  ياهتـسد  هک  تساـجنیا  دـناهدولآ .  ناـنآ  هرهچ  فیرحت  هبتسدهنـالهاج 
دعب هک  ع )  نینمؤملاریمانوچ (  ياهرهچ  یتقو  دید .  ناوتیم  یبوخ  هب  خیرات  هشوگ  هشوگ  رد  ع )  موصعمناماما (  هژیوب  هعیـش  ناگرزب 

هبمومع ناگدـید  زا  لاس  ياهلاس  شکرابم  ربق  تسا ،  خـیرات  هعطق  نیرتهبذاجرپوا  یگدـنز  لماک و  ناسنا  نیلوا  ص )  مرکا (  ربماـیپ  زا 
هک يرصب  نسحلاوبا  نوچ  یـسک  هک  ییاج  ات  دیآ  رامـش  هبیندوشخبان  یمرج  نابز  رب  وا  مان  ندروآ  دشاب و  یفخم  دنچ ،  یـصاوخ  زج 
 . میدرکیم هراشا  بنیز )  ردـپ  بنیزوبا (  هینک  اـب  ع )  یلع (  هب  اـم  هک  دـیوگب  تشاد ،  زین  یتلزنم  برق و  تقو ،  تموکحرظن  رد  دوخ 

تلحر هلصاف  تشادشیوخ و  ردپ  دزن  هک  یماقم  تلزنم و  نآ  اب  ص )  ربمایپ (  نت  هراپ  یتقو  و  دنتشادكاب ،  ترضح  مان  ندرب  زا  ینعی 
رد تقونآ  داد ،  ناوتیمن  عطاق  يرظن  شايراپـسکاخ ،  لحم  دروم  رد  یتح  دسریمنزین ،  زور  دـص  هب  وا  تداهـش  ات  شراوگرزب  ردـپ 
 ، هعیـش ناهیقف  نایوار و  ناملاع و  هبناج  همه  شالت  يراکادـفدوبن و  رگا  دوب .  دـهاوخ  حـضاورپ  بلطم  ع )  همئا (  تارـضح  ریاس  دروم 

 . میتسنادیمن ع )  تیبلها (  ناگرزب  و  ع )  هعیش (  ناماما  یگدنز  يایاوز  زا  یکدنازج  ام  زورما 
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یلع هلمج  نیا  زا  ار ،  ع )  تیبلها (  دای  مان و  شقن و  ندرب  نایمزا  رد  دزمب ،  ملق  ناسیونخـیرات  رابرد و  ناظعاو  روج و  نامکاح  شالت 
 : تفایرد ناوتیمیبوخ  هب  ع )  ) 

هللا و رمابمهترتو  امنا  شیرقل ! ؟  یل و  ام  يدعب .  نم  يدـلو  یف  اهرهظیـسو  یف  هترهظا  ص )  هللا (  لوسر  یلع  شیرق  هتدـقح  دـقح  لک 
 ( . 1 نیملسم ( ! ؟  اوناکنا  هلوسر  هللا و  عاطا  نم  ءازج  اذهفا  هلوسر ،  رما 

دهاوخ ناشن  منادنزرف  هب  نم ،  زا  دعب  ار  نآ  تخاس و  راکـشآنم  هراب  رد  تشاد  ص )  ادخ (  لوسر  هبتبـسن  شیرق  هک  ار  ياهنیک  همه 
نیا دنناملـسم ،  نانیا  رگا  ایآ  مدرک .  دروخرب  هتفرگماقتنا و  ناـنیا  زا  شربماـیپ  ادـخ و  روتـسد  هب  طـقف  نم  راـک !  هچ  شیرق  اـبارم  داد . 

! ؟  تسا هدومن  ار  شربمایپ  ادختعاطا و  هکتسا  یسک  شاداپ 
نوچ دندادیمن ،  وا  هب  ار  تموکح  تشاد ،  دوخ  زا  دعبزین  يرسپ  دنزرف  رگا  یتح  ص )  ربمایپ (  هک  ع )  نینمؤملاریما (  رگید  نخس  ای  و 

 ( . 2 دندوب ( .  شتیبلها  وا و  هرهچ  وحم  ددص  رد  دنتشادن و  یشوخلد  ص )  مرکا (  ربمایپ  زا 
و ص )  ادخ (  لوسر  هب  نتـسب  ارتفا  زا  یتح  دنتخانـشیمن و  يزرمو  دح  شیوخ  موش  فادها  هب  لوصو  يارب  نانآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

 . دندرکیمن غیرد  دندوب  نانآتساوخ  هدننک  نیمات  هک  یناحلاصان  ای  دوخ  يارب  هاوخلد  ياهرهچ  نتخاسو  ثیدح  لعج 

تدالو خیرات  رد  اههتفگ  فالتخا 

 ( س ترـضح (  نآ  تدالو  خیرات  رد  فالتخا  زا  یـشان  رتشیبدراد  دوجو  س )  همطاف (  ترـضح  رمع  تدم  هراب  رد  هک  يرظن  فالتخا 
نیا ناـیم  هک  ياهلـصاف  یلو  هدـیدرگزاربا  يدـنچ  تاـیرظن  زین  س )  ترـضح (  تداهـش  قیقد  خـیرات  صوـصخ  رددـنچره  اریز  تسا ;
لاس رد  ارآفالتخایلو  زور ، )  لقادح 45  هام و  رثکادح 8  دسریمن (  لاس  کی  هب  نآ  رثکاو  لقادح  تسین و  نادـنچ  تسا ،  تایرظن 

 ( س ترضح (  يارب  هک  ینس  لقادح  ینعی  دسریم !  لاس  دودح 17  هب  نآرثکا  لقادح و  هلصاف  تسا و  دایز  س )  ترـضح (  نآ  دلوت 
 . تسا لاس  رثکادح 35  لاس و  هدش 18  رکذ  تلحرماگنه 

 . ددرگیم میسقت  شخب  ود  هب  ترجه ،  زا  لبق  لاس  یگلاس و 13  نس 40 رد  ص )  ربمایپ (  تثعب  خـیرات  نداد  رارق  روحم  اب  اههتفگ  نیا 
 . نآ زا  دعب  ياهتسد  دننادیم و  ثعبم  زا  شیپ  ار  س )  ترضحتدالو (  ياهدع 

تثعب زا  شیپ  لوا :  هتسد 

نیدب هک   ( 3 تسا (  لاس   12 دراد ،  دوجو  تثعب ،  زا  شیپ  س ، )  همطاف (  تدالو  ینعی  اهرظن ،  زا  شخب  نیا  رد  هک  یخیراـت  رثکادـح 
 ) ترـضح نس  نیاربانبهک ،   ( 4 دناهتـسناد (  ثعبم  زا  لبق  متفه  لاس  ار  نآ  یـضعب  دسریم !  لاس  هب 35  س )  ترـضح (  رمع  بیترت ، 
زا شیپ  لاـس  ینعی 6  یگلاـس  رد 29  ار  س )  ترــضح (  نآ  تـلحررگید  ياهدـع  و  دــش ،  دــهاوخ  لاـس  تداهـش 30  ماـگنه  س ) 

ار لاس  زین 25  یخرب  تسا .  لاـس  لاس و 28   29 اب عمج  لباق  هتبلا  هک  دـناهدرک  لاس  هب 5/28  حیرـصت  زین  یخرب   ( 5 دناهدرمشتثعب ( . 
 ( . 6 دناهدرک ( .  رکذ 

اب ار  هیرظن  نیمه  زین  ياهدـع  هک  نانچ  تسا .  ثعبم  زا  لبق  مجنپلاس  دراد  ترهـش  رتشیب  تنـس ،  لها  ناـخروم  ناـیم  رد  هک  هچنآ  یلو 
 ( . 7 دناهدومنثعبم ( .  زا  شیپ  مجنپ  لاس  ینعی  هبعک  يانب  دیدجت  لاس  اب  نآ  ینامزمههب  حیرصت 

 ( . 8 دناهدرک ( .  رکذ  ار  لاس  نس 27  زینیخرب  تسا .  هدوب  لاس  تداهش 28  ماگنه  س )  همطاف (  لوق ،  نیا  قبط  رب 

تثعب زا  دعب  مود :  هتسد 

 : دراد دوجو  هتفگ  هس  هتسد ،  نیا  رد  ابیرقت  و  دناهتسنادثعبم ،  دعب  هب  طوبرم  ار  س )  همطاف (  تدالو  اهرظن ،  زا  شخب  نیا 
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تثعبتسخن لاس 

لوسر فیرش  نس  یگلاس  رد 41  ار  نآ  یضعب  دنچ  ره  و   ( 9 دناهداد (  رارق  دلوت  لاس  ار  تثعبتسخن  لاس  هک  تسا  ياهدـع  هتفگ  نیا 
یگلاس سار 41  رد  هک  دـناهدرک  حیرـصتنانیا  یخرب  نوچ  تسا .  تثعب  لوا  لاس  نامه  ناـشروظنم  ارهاـظ  یلودناهتـشون  ص )  ادـخ ( 

نایم رد  ام  هتبلا  تسا .  هدوب  لاـس  تلحر 23  ماگنه  ع )  همطاف (  ترـضح  نس  ساسا ،  نیا  رب  هکدـناهتفرگ  هجیتن  دوخ  اذـل  تسا و  هدوب 
 . میتفایندشاب هتفریذپ  ار  لوق  نیا  هک  یسک  هعیش  نارظنبحاص 

تثعب مود  لاس 

دیس موحرم  هک  نانچ  دنادیم .  تثعب  مود  لاس  هرخآلايدامج  رد 20 ار  تدالو  دراد ،  دیفمخیـش  نوچ  یگرزب  نارادفرط  هک  مود  هتفگ 
بلطم نیا  هب  هعیـشلا  راسم  هلاسر  رددیفم  خیـش  دوخ  زین  و   ( 10 تسا ( .  هدروآ  دیفم  خیـش  ضایرلا  قئادـح  باتک  زا  لقنهب  سوواطنب 

 : تسا هدرک  حیرصت 
و مالـسلاامهیلع )  هللالوسر (  تنب  ۀمطاف  ءارهزلا  ل )  انتالوم خ .  ةدیـسلادلوم (  ناک  ثعبملا ،  نم  نیتنثا  ۀنـس  هنم ،  نیرـشعلا  مویلا  یف  و 

 ( . 11; نیکاسملا (  یلع  ۀقدصلا  تاریخلاب و  عوطتلا  هیف  بحتسی  ونینمؤملا  رورس  هیف  ددجتی  فیرش  موی  وه 
مود لاـس  زا  رخـالايدامج )  هاـم (  نـیا  زا  متـسیب  زور  رد  داـب ،  اـهنآ  رب  مالـس  هـک  ادـخ  لوـسر  رتـخد  ارهز ،  همطاـف  ترـضح  تدـالو 

هب هقدص  تخادرپ  تاریخ و  نداد  ماجنا  زور  نیا  ردو  دوشیم  دیدجت  نانمؤم  یلاحـشوخ  هک  تسا  یفیرـش  زور  نآ  و  تساهدوبثعبم . 
 . تسا بحتسمناتسدگنت 

هدرک نایب  هدـش  هتفگ   » ریبعت اـب  دـمآ  دـهاوخ  هک  ار  موس  هتفگو  تسا  هداد  حـیجرت  ار  هتفگ  نیمه  دوخ ،  حابـصم  باـتک  رد  زین  یمعفک 
 ( . 12 تسا ( . 

 : تسا هدروآار  ترابع  نیا  رخالايدامج  هام  ياهتبسانم  نایب  نمض  رد  یسوط  خیش 
ۀنـس يرخا  ۀـیاور  یف  و  تاـیاورلا ،  ضعب  یف  ع )  همطاـف (  دـلومناک  ثعبملا ،  نم  نیتـنثا  ۀنـس  ةرخـآلا  يداـمج  نم  نیرـشعلا  مویلا  یف 

 ( . 13; نینس (  سمخل  ثعبملا  لبق  اهدلوم  نا  يورت  ۀماعلا  ثعبملا و  نمسمخ 
رکذ مجنپ  لاس  رگید ،  یتیاور  رد  و  هدمآ ،  ثعبم  مود  لاس  زاهرخآلايدامج  هام  زور 20  تایاور ،  یخرب  ساسا  رب  ع )  همطاف (  تدالو 

 . تسا هدوبثعبمزا  شیپ  لاس   5 س )  ترضح (  تدالو  هک  دننکیم  تیاور  تنس  لها  وتسا  هدش 
 ( . 14 دنادیمهعیش ( .  ياملع  رثکا  رظن  ارهاظ  ار  لوق  نیا  یمق ،  سابعخیش  موحرم 

یگلاس رد 21  س )  همطاف (  ترـضح  نآ ،  ساسا  رب  هک  تسا ،  هدرک  حیرـصت  لوق  نیا  هب  مزج ،  اب  هک  تسا  دـیفم  خیـش  اهنت  نیاربانب ، 
 . تسا هدومرف  تلحر 

تثعب مجنپ  لاس 

و  ( ( 15 دـناهدش (  نآ  هب  لیاق  زین  تنـس  لها  ياملع  زا  یخربهتبلا  تسا ( ،  هعیـش  ياملع  ناـیم  روهـشم  دـسریم  رظن  هب  هک  موس  هتفگ 
 ( . 16 دنادیم ( .  تدالو  ماگنه  ار  ثعبم  زا  دعب  مجنپ  لاس  دراد ،  تلالد  نآرب  زین  يدنچ  تایاور 

ای يافوتم 328  ینیلک ،  موحرم   ( ، 17 يرجه (  يافوتم 325  يدادغبجلثلایبانبا ،  نوچ  ییاهتیـصخش  زا  رظن ،  نیا  هب  نادقتعم  نایم  رد 
باتک رد  یـسربط  همـالع  بقاـنملا ،  باـتکرد  بوشآ  رهـشنبا  ۀـمامالا ،  لـئالد  باـتک  بحاـص  یماـما ،  يربط  ریرجنبادـمحم   ، 329

 . درب مان  ناوتیم   ( 19 دصاقملا (  حیضوتباتک  رد  ییاهب  خیش  و   ( 18 دیلاوملاجات ( 
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دناهتـسناد و نآ  زا  دعب  هب  طوبرم  ار  نآ  یعیـش  رداصم  یلو  دننادیمتثعب  زا  لبق  ار  تدالو  خیرات  تنـس ،  لها  ناخروم  رتشیب  هجیتن  رد 
 . تسارادروخرب يرتشیب  ترهش  زا  نآ ،  زا  دعب  ایثعبم  زا  لبق  مجنپ  لاس  هتسدود ،  ره  رد 

اههتفگ یبایزرا 

ياههتفگ زا  کی  مادـک  هکنیا  اما  دوب .  س )  همطاف (  تدالوخـیرات  هراـب  رد  هدـش  حرطم  ياـهرظن  هب  یلاـمجا  ياهراـشا  تشذـگ  هچنآ 
 . میزادرپیم نآ  هب  لامجا  هب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  یشسرپ  تسا  رتکیدزنعقاو  هب  هدشدای 

؟  نآ زا  دعب  ای  دوب ،  لوا  هتسد  تایرظن  دافمهک  نانچ  تسا  هدوبثعبم  زا  لبق  تدالو ،  ایآ  هک  دوش  نشور  دیاب  ادتبا 
هدوبتثعب زا  لبق  نآ  عوقو  دندقتعم  نانآ ،  زا  يدودعم  زج  دناهتفگنخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  تنـس  لها  زا  یناسک  دش  هظحالم  هک  نانچ 

يرادراب نس  رثکا  دح  هک  دناهدرک  هراشا  یهقف  هلاسمنیا  هب  نآ  دییات  رد  هداد و  حیجرت  ار  لوق  نیا  زین  هعیـش  ناگدنـسیون  یخرب  تسا . 
دودح 60 هب  س )  هجیدخ (  ترـضحنس  ههرب ،  نآ  رد  مینادـبثعبم ،  زا  دـعب  هب  طوبرم  ار  تدالو  خـیرات  رگاو  تسا  یگلاس  نانز 50 

 . تسا هدیسریم  لاس 
دوـخ دـننادیم ؟  تثعب  زا  لـبق  ار  تدـالو  خـیرات  ارچ  تساهدوـب و  هچ  تنـس  لـها  ناـخروم  رتـشیب  ناـیم  رد  رظن  قاـفتا  نیا  تلع  هکنیا 
عرف نیمه  هب  هجوت  اب  الثم  هک  تسا  یطابنتـساای  دـناهدرک ،  وگزاب  نانآ  هک  تسا  یخیرات  لقن  کی  افرـص  ایآ  ثحب .  لباقتسا  ياهلاسم 

 : اریز درک  قیدصت  ناوتیمن  ار  اههتفگ  زا  هتسد  نیا  يور ،  ره  هب  دناهتشاد ؟  یهقف 
 . دوشیماهنآ فعض  بجوم  تساهنآ  نیب  هک  یضقانت  فالتخا و  هکنیا ،  تسخن 

همطاف دوخ  ناکیدزن  نادنزرف و  هتفگ  هک  دنکیم  باجیا  ییایاضقنینچ  تعیبط  تیبلا ،  یف  امب  يردا  تیبلالها   » قادصم هب  هکنیا ،  مود 
 . تسا نیازا  ریغ  ع )  تیبلها (  زا  هدراو  تایاور  دافم  دمآ  دهاوخ  هک  نانچ  و  دریگ ،  رارقكالم  س )  ) 

زا دعب  س ، )  هجیدخ (  نادـنزرف  زا  یـضعب  لقادـح ،  هک  تساهدـش  شرازگ  ییاور  یخیرات و  نوتم  زا  يددـعتم  دراوم  رد  هکنیا ،  موس 
 . تساهدوب س )  هجیدخ (  دنزرف  نیرخآ  س ، )  ارهز (  ترضح  هک  مینادیم  و   ( 20 دناهدشدلوتم (  ثعبم 

تدالو دروآیم  هک  یلیلد  نمض  رد  سیمخلا ،  خیرات  فلؤم  یلو  دناهدرمش ،  اهنآ  نیرتکچوک  ار  هیقر  تنس ،  لها  ناخروم  یخرب  هتبلا 
س ترضح (  نآ  زا  لبق  موثلکما  تدالونوچ  دوب ،  دهاوخ  دنزرف  نیرخآ  ع )  ارهز (  ترضح  هجیتن  رد  دنادیم ،  موثلکمازا  لبق  ار  هیقر 

 . تسا هدروآ  س )  هجیدخ (  لاح  حرش  رد  باعیتسا  باتک  رد  ار  نیمهزین  ربلادبعنبا  هک  نانچ  تسا .  هدوب  ( 
ثحب و یخرب  ص ، )  ترـضح (  هناخ  رد  هدـش  گرزب  ای  دـناهدوب  ص )  ربماـیپ (  نارتخد  اـعقاو  موثلکما ،  هیقر و  بنیز و  هکنیا  رد  هتبلا 

 ( . 21 تسین ( .  يراک  نآ  اب  ار  ام  کنیاو  دناهدرک  هشقانم 
 . دننادیم ثعبم  زا  دعب  ار  نآخیرات  تشذگ ،  هک  نانچ  زین  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هکنیا ،  مراهچ 

دوب نآ  زا  دعب  س )  هجیدخ (  ترضح  يرادراب  داقعنا  هک  دناهدروآزین  ینس  ناخروم  ناثدحم و  زا  يرایسب  ار  عوضوم  نیا  هکنیا ،  مجنپ 
تایاور نیا  زا  ياهراپ  رکذ  زا  دـعبسیمخلا  خـیرات  هدنـسیون  اذـل   ( 22 دوـمن ( .  لـیم  یتـشهب  هوـیم  زا  جارعم  رد  ص )  مرکاربماـیپ (  هک 

 . تسا هدش  عقاو  تثعب  زا  دعب  جارعم  اریز  تسا ،  هدوبتثعب  زا  دعب  س )  همطافتدالو (  هک  تسا  نیا  اهنآ  ياضتقم  دیوگیم : 
 ، نانز مومع  يارب  ار  يرادراب  نس  رثکادـح  هک  ردـص  هللاتیآدیهـش  نوچ  یناسک  یهقف  هیرظن  دانتـسا  هب  دـش ،  هراـشا  هک  ناـنچ  یخرب 

اهنت زین  نیا  یلو  دـناهداد ،  حـیجرتار  ثعبم  زا  لـبق  مـجنپ  لاـس   ( 23 تسا (  هتـسناد  لاـس   50 یـشرق ،  ریغ  یـشرق و  نایمتوافت  نودـب 
دنلیاق یگسئای  نامزيادتبا  رثکا  دح  باب  رد  ار  یهقف  هیرظن  نیمه  هعیش  ياهقف  زا  ياهدع  هچرگاریز  دشاب ،  ینظ  طابنتسا  کی  دناوتیم 

 . دننادیم یگلاس  یشرق 60 نانز  يارب  ار  ادبم  نیا  اهقف  تیرثکا  یلو  ، 
جاودزا ص )  ادـخ (  لوسر  اب  یگلاـس  ای 45  رد 40  س )  هجیدخترـضح (  میریذـپب  هک  تسا  یتروص  رد  لاکـشا  نیا  هکنیا ،  هوـالع 
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رد زین  يرگید  ياههتفگ  اریز  دـش ،  دـهاوخعفترم  یلک  هب  داعبتـسا  نیا  الا  و  تسا ،  یگلاس  نامه 40  زین  روهـشم  هک  نانچ  ; تسا هدرک 
 ( . 24 دناهدرمش ( .  س )  هجیدخ (  جاودزا  نس  ار  یگلاس  30 و 35   ، 28 نینسیخرب 25 ،  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا 

يرادراب ناکما  داعبتسا  عفر  يارب  اهنت  الا  مینک و  رکذ  انثتسا  ناونعهب  ار  س )  هجیدخ (  ترضح  میهاوخن  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا 
 ( ع بوقعی (  و  ع )  قحـسا (  تدـالو  تراـشب  ع )  میهاربا (  رـسمه  هب  هکنیا  زا  دـعب  میرک  نآرق  هک  میوشیم  روآداـی  ینینـسنینچ ،  رد 

 : هک دنکیم  لقن  تفگیم ،  نخس  بجعت  يور  زا  هکيو  نابز  زا  دهدیم ،  ار  ع )  قحسا (  دنزرف 
 ( . 25; اخیش (  یلعب  اذه  زوجع و  انا  دلا و  یتلیو ا  ایتلاق 

 ! تسا نسم  زین  مرهوشنیا  مریپ و  هک  یلاح  رد  موشیم  دنزرف  ياراد  نم  ایآ  ياو !  يا  تفگ : 
 . میروآ داعبتسا  عفر  يارب  اهنت  ار  نیا  مینکیم  رارکت  زاب  هتبلا 

هبساحم و رد  هابتشا  زا  یـشان  ار  نآ  دیاب  تسین و  شریذپ  لباق  دوبثعبم ،  زا  شیپ  تدالو  ناشروحم  هک  اههتفگ  زا  هتـسد  نیا  نیاربانب ، 
ناخروم و نیب  قافتا  دروم  ابیرقت  دسریمرظن و  هب  حیحـص  هچنآ  و  تسناد ،  يرگید  للع  ای  یهقف و  عرف  کی  اب  قابطنامهوت  ای  لقن و  ای 

 . مجنپ لاسو  مود  لاس  لوا ،  لاس  دش ; رکذ  نآ  دروم  رد  لامتحا  هس  هک  تسا  ثعبم  زا  دعبتدالو  تسا ،  هعیش  ناثدحم 

مود شخب  ياههتفگ  یبایزرا 

 : تثعب لوا  لاس 
فلاخم دروآ ،  میهاوخ  همادا  رد  تسا و  هدـش  دراو  ع )  تیبلهازا (  هک  تسا  تایاور  یخرب  دافم  فـالخرب  هکنیا  رب  نوزفا  هتفگ ،  نیا 

 . دش رادراب  دروخ ،  یتشهب  هویم  جارعمرد  ص )  ربمایپ (  هکنیا  زا  سپ  س )  هجیدخ (  ترضح  دراد  دیکات  هک  تسا  یتایاورزا  هتسد  نآ 
مالـسا ياملعنایم  ابیرقت  یلو  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  تفر  جارعم  هب  ص )  ربماـیپ (  هک  یلاـسقیقد  نییعت  رد  دـنچ  ره  هکنیا ،  حیـضوت 

 . تسا تثعب )  زا  دعب  هام   15 تثعب (  مود  لاس  هدش  رکذ  هک  یلاس  نیرتمکو  تسا  هدوبثعبم  زا  دـعب  جارعم ،  هک  دراد  دوجو  رظن  قافتا 
 ( . 26 ) 

 : تثعب مود  لاس 
طقف و  تـسا ،  هدوـب  هرخـآلايدامج  تدـالو 20  زور  هکدـنراد  حیرـصت  ود  ره  هک  تسا  نیا  رد  موـس  هتفگ  اـب  رظن  نـیا  كرتـشم  هـجو 

هب ياهراشا  اتابثا ،  ای  ایفن  دوب  یسررب  لاجمهک  اجنآ  ات  هتـشذگ  ياههتفگ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  ورنیا  زا  تسا .  تدالولاس  رد  فالتخا ، 
يرظن فالتخا  تساهدوب و  هرخآلايدامج  رد 20  س )  همطاف (  ترـضح  تدالو  هک  تفگ  نانیمطا  ابناوتیم  تسا ،  هدشن  تدالو  زور 

 . تسا دلوتلاس  رظن  زا  طقف  دراد  دوجو  موس  مود و  رظن  نایم  هک 
خیرات هک  یعبانم  دـنلیاق و  دـش ،  هتفگ  هک  نانچ  هعیـش ،  رگیدياـملع  یخرب  دیفمخیـش و  نوچ  یگرزبتیـصخش  دـنچ  ره  زین  هتفگ  نیا 

 : اریز تسین ،  شریذپلباق  لاح  نیا  اب  یلو  دشاب  نآ  قدص  رب  يدهاش  دناوتیم  دنکیم ،  رکذ  تثعبمود  لاس  ار  جارعم 
تایاور ياهراپ  زا  هتساخرب  ار  نآ  دجهتملا ،  حابصم  باتکرد  یـسوط  خیـش  هتبلا  تسا .  هدشن  رکذ  نآ  دنتـسم  كردم و  هکنیا ،  تسخن 

 . تسا هدرکن  رکذ  ار  تایاورنآ  یلو  دنادیم 
موــحرم يو ،  رــصاعم  ملاــع  ینیلک و  موــحرم  دــننامه  دــیفم ،  موــحرم  زا  شیپ  یتــح  هعیــش ،  ناــگرزب  زا  يرایـــسب  هــکنیا ،  مود 

 . دناهتفریذپ ار  موس  هتفگ  هتفریذپنار و  نآ  يدادغبجلثلایبانبا ، 
هس رد  لقادح  دمآ ،  دهاوخ  هک  نانچ  دنادیم ،  تیاور  کیهب  دنتـسم  اهنت  ار  موس  هتفگ  هک  یـسوط  خیـش  ياعدا  فالخرب  هکنیا ،  موس 

لباق ضراعم  ارهاـظ  هک  تسا  تاـیاورنیمه  ثحب ،  نیا  رد  لـیلد  هدـمع  دـسریم  رظن  هب  و  تسا ،  هدـش  موس  هتفگ  هبحیرـصت  تیاور ، 
قداص ماما  هب  زین  ار  تثعبزا  شیپ  لاس  هیرظن 5  دش  هراشا  هک  نانچ  نییبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفصاجرفلایبا  هتبلا  دنرادن .  يدامتعا 
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حیحـصدنس اب  یتح  یتاـیاور  هک  هژیوب  تسین ،  داـمتعا  لـباق  نادـنچ  دنـستحصنیزاوم ،  رظن  زا  يو  لـقن  یلو  تسا  هداد  تبـسن  ع )  ) 
 . تسا ضراعم  نآ  اب  هک  میراد 

 ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تایاور  زا  ياهراپ  حیرـص  هکنیا ،  هوالع  تسا .  فالتخا  دروم  تشذگ  هک  نانچ  زین  جارعم  خیرات  هکنیا ،  مراهچ 
 . تسا نآ  دیؤم   ( 27 هتفگ (  ییابطابطهمالع  موحرم  هک  نانچ  زین  مجنلاو   » هروستسخن تایآ  دناهتشاد و  جارعمراب  ود  ص ) 

يانب دیدجت  لاس  اب  قیبطت  ار  نآ  هک  طابنتـسا  نیا  اب  هتبلا  تساهتفریذـپ .  ار  موس  هتفگ  نیمه  زین  ینـس  ياملع  زا  یکی  هک  میدروآ  رتشیپ 
 . تسا ثعبم  زا  شیپ  هب  طوبرم  انب ،  دیدجت  هک  یلاح  رد  تساهدومن  هبعک 

 : تثعب مجنپ  لاس 
يرتشیب ترهـش  زا  هک  هنوگ  نامه  ار ،  تثعب  مجنپ  لاـس  رتنـشورياهنوگ ،  هب  میناوتیم  کـنیا  نیـشیپ ،  ياـههتفگ  یباـیزرا  هب  هجوت  اـب 

دنتسم میدروآ ،  رتشیپ  هک  يدهاوش  رب  هوالع  هیرظننیا  و  مینک .  رکذ  س )  همطاف (  ترـضح  تدالو  لاس  ناونع  هب  تسا ،  رادروخربزین 
نیا زا  هدوب  یـسررب  نیا  هلـصوحرد  هک  اجنآ  ات  تایاور  نیا  تسا .  هدیـسر  ص )  ربمایپ (  نادـناخ  زا  هک  تسايدامتعا  لباق  تاـیاور  هب 

 : تسا رارق 
نینچ نیا  هدروآ ،  ع )  داجـس (  ماـما  زا  بیـسمنب  دیعـسلقن  هب  حیحـص  دنـس  اـب  ینیلک  موـحرم  هـک  یلـصفم  ثیدـح  زا  یـشخب  رد   . 1

 : میناوخیم
ذئمؤی اهل  ناک  ۀنـسب و  ةرجهلا  دـعب  ۀـنیدملاب  لاـقف :  ع ؟ )  یلعنم (  ۀـمطاف  ص )  هللالوسر (  جوز  یتمف  ع : )  نیـسحلانب (  یلعل  تلقف 

 ( . 28; نینسعست ( 
رد دومرف :  ترـضح  دروآرد ؟  ع )  یلع (  يرـسمه  هبار  همطاـف  ص )  ادـخ (  لوـسر  یتـقو  هچ  مدرک :  ضرع  ع )  نیـسحلانب (  یلع  هب 

 . دوب هلاس  همطاف 9  نامز ،  نآ  و  ترجه ،  زادعب  لاس  کی  هنیدم ، 
 : تسا هدروآیناتسجس  بیبح  زا  يربتعم  دنس  اب  يرگید  تیاور  رد  ینیلک  موحرم   . 2

ۀسمخ ۀنس و  ةرشع  نامث  اهل  تیفوت و  نینـس و  سمخ  هللالوسرثعبم  دعب  ص )  دمحمتنب (  ۀمطاف  تدلو  لوقی :  ع )  رفعجابا (  تعمس 
 ( . 29; اموی (  نوعبسو 

هک درک  تافو  یلاح  رد  دش و  دلوتم  ادخ  لوسر  ثعبم  زا  دعبلاس   5 ص )  دمحم (  رتخد  همطاف  دیامرفیم :  هک  مدینش  ع )  رقاب (  ماما  زا 
 . تشاد زور  ولاس 75   18

 : دنکیم لقن  هنوگنیا  ع )  قداص (  ماما  زا  یلصتمدنس  اب  دوخ  ۀمامالا  لئالد  باتک  رد  یماما  يربط  ریرجنب  دمحم   . 3
نینـس ناـمث  ۀـکمبتماقاف  ص )  یبنلا (  دـلوم  نم  نیعبرا  سمخۀنـس و  اـهنم ،  نیرـشعلا  مویلا  ةرخـآلا ،  يداـمج  یف  ۀـمطاف  تدـلو  . . . 

يدحاۀنـس هنم ،  نولخ  ثالثل  ءاثالثلا  موی  ةرخآلا ،  يدامج  یف  تضبقو  اموی  نیعبـس  اسمخ و  اهیبا  تاـفو  دـعب  نینـس و  رـشع  ۀـنیدملابو 
 ( . 30; ةرجهلا (  نم  ةرشع 

زا دـعب  تشاد و  تماقا  هنیدـم  رد  لاس  هکم و 10  رد  لاـس  دـش و8  دـلوتم  ص )  ربمایپ (  تدالو  لاس 45  هرخـآلايدامج  رد 20  همطاف 
 . درک تلحر  ترجه  لاس 11 هرخآلايدامج   3 هبنشهس ،  رد  و  دوب .  هدنز  زور  شردپتافو 75 

زا اذـل  تسا و  هدـش  هداد  رارق  ص )  مرکا (  ربمایپ  كرابم  نس  تدالو ،  خـیرات  نییعت  كالم  تیاور  نیا  رد  دوشیم ،  هظحالم  هکناـنچ 
اب ارهاظ  دـنکیم ،  ناـیب  ار  س )  ترـضحتافو (  خـیرات  هک  تیاور  لـیذ  یلو  دوریمن ،  نآ  رد  طاقـسا  اـی  فیحـصتلامتحا  تهج  نیا 

فالتخا نیا  ثعاب  نیعـست ،  نیعبـس و«  » نایم یطخ  هباشت  هک  تساعدم  نیا  رب  یبوخ  دهاش  دوخنیا  و  تسا ،  ضراعت  رد  تیاور  ردـص 
حیحـصتایاور یخرب  هک  نانچ  ای  تسا و  هدوب  ص )  ربمایپ (  تاـفو  زا  دـعب  زور   75 س )  همطاف (  ترـضح  تداهـش  ایآ  هک  تسا  هدش 

؟  زور دراد 95  تلالد 
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رخآلايدامج رد 3  رگید ،  تاـیاور  دـننامه  ار  س )  ترـضحتافو (  نآ ،  لـیذ  هک  تسا  تهج  نـیا  زا  تـیاور  لـیذ  ردـص و  ضراـعت 
نیا و  دسریم .  زور  هب 95  خیراتنیا  ات  تسا ،  هدوب  ص )  ربمایپ (  تلحر  زور  روهشم ،  رب  انب  هک  رفص  هلصاف 28  هکیلاح  رد  دنادیم ، 

 . دبلطیم ار  یلقتسم  یسررب  دوخ  هتبلا 
 ، راوگرزب نآ  نس  و  تسا ،  هدوبتثعب  مجنپ  لاس  هرخـآلايدامج  20 هعمج ،  زور  س )  ارهز (  همطاف  هرهاط ،  هقیدـص  تدـالو  هجیتن  رد 

نیمه هکنانچ  دشاب (  هدیسر  تداهـش  هب  ترجه  لاس 11 هرخآلايدامج  رد 3  هکنیا  رب  انب  شفیرـش  رمع  تدـم  و  لاس ،   9 جاودزا ماگنه 
 . درادن قابطنا  مود ،  تیاور  لیذاب  دنچره  تسا ; هدوب  مک  زور   17 لاس ،  ابیرقت 18  هبساحم  قبط  دسریمحیحص )  رظن  هب  زین  هتفگ 

همانباتک

تاعوبطملل یملعالا  ۀسـسؤم  لوا ،  پاچ  يدومحم ،  رقابدمحم  قیقحت  موس ،  نرق  يرذالب ،   » رباجنب ییحینب  دمحا  فارـشالا ،  باسنا 
 . ق 1394ه .  توریب ،  ، 

 . 1336ه دابآردیح ،  فراعملاةرئاد ،  ۀعبطم  ربلادبعنبا ، »  » هللادبعنب فسوی  باعیتسالا ، 
پاچ یناهفصا ،  یمویق  داوج  قیقحت  م664ق ،  سوواطنب ،  رفعجنب  یسومنب  یلع  ۀنسلا ،  یف  ةرم  لمعی  امیف  ۀنـسحلا  لامعالاب  لابقالا 

 . مق 1416ق ،  یمالسا ،  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  لوا ، 
نیسردملا ۀعامج  تاروشنم  يرافغربکایلع ،  یلو و  داتسا  نیـسح  قیقحت  م 413ق ،  دیفم ، » خیـش   » نامعننب دمحمنب  دمحم  یلامالا ، 

 . مق 1403ق ،  ۀیملعلا ،  ةزوحلا  یف 
 . 1403ق توریب ،  ءافولا ،  ۀسسؤم  موس ،  پاچ  م 1111ق ،  یسلجم ،  رقابدمحم  راهطالا ،  ۀمئالا  رابخا  رردل  ۀعماجلا  راونالاراحب 

 . توریب 1988م ،  رداص ،  راد  م 355ه  یسدقملا ،  رهاظنب  رهطملالهسنب  دمحا  دیزنبا  خیراتلا ،  ءدبلا و 
یتریصب هبتکم  لوا ،  پاچ  هسیفن ،  هعومجمنمض  م 548ق ،  یسربط ،  نسحنب  لضف  یلعوبا  مهتایفو ،  ۀمئالا و  دیلاوم  یف  دیلاوملا  جات 

 . اتیب مق ،  ، 
 . اتیب مق ،  یتریصبهبتکم ،  لوا ،  پاچ  هسیفن ،  هعومجم  نمض  م325ق ،  يدادغبجلثلایبانبا ،  ع ، )  همئالا (  خیرات 

 . اتیب توریب ،  یبرعلا ،  باتکلاراد  م 463ه .  يدادغب ،  بیطخ   » یلعنب دمحا  دادغب ،  خیرات 
 . 1382ه رصم ،  1382ه ،  رصم ،  م 982ه ،  يرکب ،  رایدلا   » نسحنب دمحمنب  نیسح  سیمخلا ،  خیرات 

 ، نارهت ۀیمالسا ،  هیملع  تاراشتنا  یتالحمیلوسر ،  مشاهدیس  قیقحت  موس ،  نرق  یـشایع ،   » شایعنب دوعـسمنب  دمحم  یـشایع ،  ریـسفت 
 . اتیب

 . توریب فراعتلاراد ،  بعصلاراد و  م605ه ،  يرتشالا ،  یکلاملا  سارفیبانب  مارو  نیسحلوبا  مارو ، )  هعومجم  رطاوخلا (  هیبنت 
 . اتیب مق ،  یتریصب ،  هبتکم  لوا ،  پاچ  هسیفن ،  هعومجم  نمض  م 1030ق ،  ییاهب ،  خیش   » یلماع نیسحلانب  دمحم  دصاقملا ،  حیضوت 

 ، توریب یبرعلا ،  باـتکلاراد  مجنپپاـچ ،  ق ،  م 430ه .  یناهفـصا ،  هللادبعنب  دمحا  میعنیبا  ظفاح  ءایفـصالا ،  تاقبط  ءایلوالا و  ۀـیلح 
 . ق 1407ه . 

 . نارهت 1389ق ،  قودصلاۀبتکم ،  يرافغ ،  ربکایلع  قیقحت  م 381ق ،  قودص ،   » هیوبابنب نیسحنب  یلعنب  دمحم  لاصخلا ، 
 . ق 1377ه .  نارهت ،  یمالسا ،  هناخپاچرد  تسفا  یطویس ،   » رکبیبانب نمحرلادبع  نیدلالالج  روثاملاب ،  ریسفتلا  یف  روثنملا  ردلا 
فـصآ قیقحت  م 363ق ،  یمیمت ،  دـمحمنبنامعن  هفینحوـبا ،  یـضاق  ماـکحالا ،  اـیاضقلا و  مارحلا و  لـالحلا و  رکذ  مالـسالا و  مئاـعد 

 . هرهاق 1383ق ،  فراعملاراد ،  یضیف ،  رغصایلعنب 
 . ق 1356ه .  رصم ،  یسدق ،  نیدلاماسح  ۀبتکم  يربطلا ،  بحملا   » هللادبعنب دمحا  ظفاح  یبقعلا ،  رئاخذ 
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1346ش نارهت ،  هاگشناد  تاراشتنا  يومراینیسح ،  نیدلالالج  قیقحت  يراسناوخ ،  دمحم  نیدلالامج  ملکلاررد ،  مکحلاررغ و  حرش 
.

 ، ۀیبرعلا بتکلا  ءایحا  راد  لوا ،  پاچ  میهاربا ،  لضفلاوبا  دـمحم  قیقحت  م 655/656ق ،  دیدحلایبانب ،  دیمحلادبع  هغالبلاجهن ،  حرش 
 . رصم 1378ق ، 

 . 1292ه رصم ،  قالوب ،  ۀعبطم  يذمرت ،  یسیعنب  دمحم  يذمرت ،  حیحص 
 . مق ق ،  1403ه .  فلؤم ،  رشن  لوا ،  پاچ  یلماعلایضترم ،  رفعج  ص ، )  مظعالایبنلا (  ةریس  نم  حیحصلا 

 . 1385ه هرهاق ،  مود  پاچ  هرهاقلا ،  ۀبتکم  م 974ه ،  یمثیه ،  رجحنب  دمحا  ۀقرحملا ،  قعاوصلا 
 . فجن 1385ق ،  ۀیردیحلا ،  ۀبتکملا  م 381ق ،  قودص ،   » هیوبابنب نیسحنب  یلعنب  دمحم  عیارشلا ،  للع 

 . توریب 1977 م ،  يرصملا ،  باتکلارادو  ینانبللا ،  باتکلاراد  موس ،  پاچ  م 1358ش ،  ردص ،  رقابدمحمدیس  ۀحضاولا ،  يواتفلا 
 . ق 1388ه .  نارهت ،  ۀیمالسالا ،  بتکلاراد  موس ،  پاچ  ق ،  م 328/329ه .  ینیلک ،  بوقعینب  دمحم  یفاک ، 

 . توریب 1409ق ۀلاسرلاۀسسؤم ،  يدنه ،  یقتم   » نیدلاماسح نیدلاءالع  لاعفالا ،  لاوقالا و  نننس  یف  لامعلازنک 
 . اتیب توریب ،  یملعا ،  تاروشنم  م 857ه ،  ینالقسع ،  رجحنب  یلعنب  دمحا  نازیملا ،  ناسل 

 ، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  یتالحم ،  یلوسرمشاهدیس  قیقحت  م 548ه .  یسربط ،  نسحنب  لضف  یلعوبا  نآرقلا ،  ریـسفت  یف  نایبلاعمجم 
 . 1339ش ق ،  1379ه .  توریب ، 

تـشادگرزب یناهج  هرگنک  لوا ،  پاچ  ق ،  م 413ه .  دیفمخیش »  » نامعننب دمحمنب  دمحم  ۀعیرشلا ،  خیراوت  رـصتخم  یف  ۀعیـشلا  راسم 
 . ق 1413ه .  مق ،  دیفمخیش ،  تافو  لاس  نیمرازه 

 . اتیب توریب ،  ۀفرعملاراد ،  م 405ه ،  يروباشین ،  مکاح   » دمحمنب هللادبعنب  دمحم  نیحیحصلا ،  كردتسم 
 ، ثارتلا ءایحال  ع )  تیبلا (  لآ  ۀسـسؤم  لواپاچ ،  ق ،  م 1320ه .  یسربط ،  يرون  نیسحازریم  لئاسملا ،  طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم 

 . مق ق ،  1407ه . 
 . اتیب اجیب ،  رکفلاراد ،  م 214ه ،  لبنحنب ،  دمحمنب  دمحا  دنسم ، 

 . 1333ه دابآردیح ،  هیماظنلا ،  فراعملا  ةرئاد  سلجم  ۀعبطم  يواحط ،   » يرصم دمحمنب  دمحا  راثآلا ،  لکشم 
 . ق 1399ه .  توریب ،  ۀفرعملاراد ،  يرافغربکایلع ،  قیقحت  ق ،  م381ه .  قودص ،   » هیوبابنب نیسحلانب  یلعنب  دمحم  رابخالا ،  یناعم 

 . اتیب توریب ،  ۀفرعملاراد ،  رقصدمحادیس ،  قیقحت  ق ،  م 356ه .  یناهفصا ،  دمحمنب  نیسحلانب  یلع  جرفلاوبا  نییبلاطلا ،  لتاقم 
 . اتیب مق ،  دیفملا ،  ۀبتکم  يوامس ،  دمحم  قیقحت  ق ،  یمزراوخ م 568ه .   » دمحانب قفوم  ع ، )  نیسحلالتقم ( 

ۀعامج تاروشنم  مود ،  پاچ  يرافغربکایلع ،  قیقحت  ق ،  قودص م 381ه .   » هیوبابنب نیسحلانب  یلعنب  دمحم  هیقفلا ،  هرضحی  نم ال 
 . اتیب مق ،  ۀیملعلا ،  ةزوحلا  یف  نیسردملا 

 . اتیب نارهت  راشتنا ،  نوناک  م 1359ه ،  یمق ،  سابعخیش  لامآلایهتنم ، 
 . 1325ه رصم ،  ةداعسلا ،  ۀعبطم  یبهذ ،   » دمحانب دمحم  لادتعالا ،  نازیم 

 . مق 1362ش ،  یمالسا ،  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  لوا ،  پاچ  يرهشيريدمحم ،  دمحم  ۀمکحلا ،  نازیم 
 . توریب 1393ق ،  تاعوبطملل ،  یملعالاۀسسوم  موس ،  پاچ  م 1360ش ،  ییابطابط ،  نیسحدمحمدیس  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا 

 . مق 1395ق ،  یمالسا ،  ياهیسررب  زکرم  حلاص ،  یحبص  قیقحت  م 404ه ،  يوسوم ،  نیسحنب  دمحم  هغالبلاجهن ، 
1373ش ناهفصا ،  ع ، )  نینمؤملاریماماما (  ینید  یملع و  تاقیقحت  زکرم  لوا ،  پاچ  م 1091ه ; یناشاک ،  ضیف  نسحمدمحم  یفاولا ، 

.
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ثارتلا ءایحا  راد  يزاریش ،  ینابر  میحرلادبعقیقحت  یلماع م 1104ق ،  رح   » نسحنب دمحم  ۀعیرشلا ،  لئاسم  لیصحت  یلا  ۀعیـشلالئاسو 
 . اتیب توریب ،  یبرعلا ، 

اهتشونیپ

 . ص328 ج20 ،  هغالبلاجهن ،  حرش   ( 1
 . ص298 نامه ،   ( 2

 . ص52 یبقعلارئاخذ ،  و  ص278 ،  ج1 ،  سیمخلاخیرات ،   ( 3
 . نامه  ( 4

 . ص52 یبقعلارئاخذ ،  و  ص278 ،  ج1 ،  سیمخلاخیرات ،  و  ص83 ،  ج1 ،  نیسحلالتقم ،  هلمج :  زا   ( 5
 . ص47 ج1 ،  راثآلا ،  لکشم   ( 6

 . ص48 نییبلاطلالتاقم ،  و  ص52 ،  یبقعلارئاخذ ،  و  ص277 ،  ج1 ،  سیمخلاخیرات ،   ( 7
 . ص83 ج1 ،  نیسحلالتقم ،   ( 8

 . ص8 ج43 ،  راونالاراحب ،  ص52 ،  یبقعلارئاخذ ،  و  ص277 ،  ج1 ،  سیمخلاخیرات ،  کن :  هلمج  زا   ( 9
 . ص162 ج3 ،  لامعالالابقا ،   ( 10

 . ص54 هعیشلا ،  راسم   ( 11
 . ص9 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 12

 . نامه  ( 13
 . مود باب  ص168 ،  ج1 ،  لامآلایهتنم ،   ( 14

 . ص52 یبقعلارئاخذ ،  و  ص278 ،  ج1 ،  سیمخلاخیرات ،  کن :   ( 15
 . 10  - 6 صص ج43 ،  راونالاراحب ،  کن :   ( 16

 . ص6 هسیفن ،  هعومجم  نمض  همئالاخیرات ،   ( 17
 . ص97 هسیفن ،  هعومجم  نمض  دیلاوملاجات ،   ( 18

 . ص526 هسیفن ،  هعومجم  نمض  دصاقملاحیضوت ،   ( 19
 . ص272 ج1 ،  سیمخلاخیرات ،  و  ص16 ،  ج5 ،  خیراتلا ،  ءدبلا و  کن :   ( 20

 . ص28 ج4 ،  یبنلاةریس ،  نم  حیحصلا  کن :   ( 21
 ، ج1 نازیملاناسلو ،  ص36 ،  یبقعلارئاخذ ،  و  ص277 ،  ج1 ،  سیمخلاخیرات ،  زین :  و   ، 6  - 3 صص ج43 ،  راونالاراحب ،  کن :   ( 22

 . ص134
 . ص138 ج1 ،  هحضاولا ،  يواتفلا   ( 23

 . ص264 ج1 ،  سیمخلاخیرات ،  و  12 و 19 ،  صص ج16 ،  راونالاراحب ،  و  ص126 ،  ج1 ،  یبنلاةریس ،  نم  حیحصلا  کن :   ( 24
 . هیآ 72 دوه ،  هروس   ( 25

 . 380و 381  ، 319  ، 302 صص ج18 ،  راونالاراحب ،  زین  و   ، 270  - 269 صص ج1 ،  یبنلاةریس ،  نم  حیحصلا  کن :   ( 26
 . ص31 ج13 ،  نآرقلا ،  ریسفت  یف  نازیملا  کن :   ( 27

 . ص340 ج8 ،  یفاک ،   ( 28
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 . 458 ص457 -  ج1 ،  نامه ،   ( 29
 . ص9 ج43 ،  راونالاراحب ،   ( 30

یمطاف هریس 

رثوکلا كانیطعأ  انإ 

نآرق رد  اریز  تسا ؛ رثوک  دراد ،  يربک  هقیدص  مناخ  مان  هب  هراشا  تحارـص  هب  نآرق  رد  هک  یمـسا  اهنت  دشاب .  یم  رثوک  نوماریپ  نخس 
هراشا هک  یمان  اهنت  اما  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  مناخ  زا  يرایـسب  ياهمان  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  همطاف و  ماـن  هن  تسا و  هدـمآ  ارهز  ماـن  هن 

دشاب یم  یماسا  همه  عیمج  عماج  هک  تسا  رثوک  مان  دراد  مناخ  هب  میقتسم 

ریثکلا ریخلا  رثوک ، 

مینک یم  تبحص  ریسافت  رد  رثوک  یناعم  رد  ادتبا  اذل  دریگ ,  یم  رب  رد  ار  يرایسب  یناعم  رثوک 
میهاربا 1 هنبا  نع  اضوع  ادمحم  هللا  یطعا  هنجلا  یف  رهن  رثوکلا ,  تسا :  هدمآ   ( 445 ج 2 ص :  یمقلا (  ریسفت  رد 

درک اطع  تفر  ایند  زا  هک  شرسپ  میهاربا  ياج  هب  شربمایپ  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تشهب  رد  تسا  يرهن  رثوک 
یف رهن  وه  لـیق  نیرادـلا و  فرـشلا  لـمعلا و  ملعلا و  نم  ریثکلا  طرفملا  ریخلا  رثوکلا  میراد :  ج14 ص 460 )  قئاقدلا (  زنک  ریـسفت  رد 

هنجلا
تشهب رد  يرهن  ارس و  ود  فرش  لمع و  ملع و  زا  تسا  يریثک  ریخ  رثوک 

باتکلا هوبنلا و  لمعلا و  ملعلاب و  رّـسف  ریثکلا  طرفملا  ریخلا  تسا :  هدمآ  تروص  نیدب  ج 5 ص 382 )  یفاصلا (  ریسفت  رد  رثوک  یناعم 
هبیطلا هیرذلاب  نیرادلا و  فرشب  و 

تسا هدش  قالطا  مه  هبیط  هیرذ  نآرق و  توبن و  لمع و  ملع و  هب  رثوک  اجنیا  رد 
هیلع سانلا  رثکی  يذلا  یبنلا  ضوح  وه  ریثکلا و  ریخلا  رثوکلا  هرثکلا و  هناش  نم  يذلا  ئیشلا  میراد :  ج 10 ص 417 )  نایبتلا (  ریسفت  رد 

ۀمایقلا 2 موی 

یبن ضوح  ریثک و  ریخ  ینعی  رثوک 

ریثکلا ریخلا  هرثکلا و  هناش  نم  يذلا  ئیشلا  لعوف ,  نزو  رب  رثوکلا  تسا :  هدمآ  ج 20 ص 521 )  نازیملا (  ریسفت  رد 
هدـالوا و یبنلا و  ضوح  هنجلا و  یف  رهن  ریثـکلا و  ریخلا  وه  دـیامرف :  یم  رگید  ییاـج  رد  رثوک  ظـفل  یناـعم  لـیذ  رد  یی  اـبطابط  همـالع 

رون دومحملا و  ماقملا  همکحلا و  ملعلا و  دیحوتلا و  مالسالا و  نآرقلا و  ریـسفت  هوبنلا و  هتما و  ءاملع  همایقلا و  موی  یلا  هعایـشا  هباحـصا و 
تسا هدش  نایب  رثوک  دروم  رد  انعم  دیوگ 26  یم  هک  هبلق . . . 
هتیرذ همطاف و  دلو  رثوکلا  تسا :  هدروآ  مه  رگید  ییاج  رد 

ریثکلا ریخلا  لعوف  نزو  رب  رثوکلا  میناوخ :  یم  ج10 ص 702 )  نایبلا (  عمجم  ریسفت  رد  نینچمه 

قلطم ریخ  رثوک ، 

نآ دریگ و  یم  رب  رد  ار  رگید  ظافلا  تارابع و  عیمج  یظفل  ای  ترابع  کی  ینعی  صوصخ ,  مومع و  مان  هب  تسا  ینوناق  هقف ،  لوصا  رد 
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صوصخ هب  مومع  هطبار  دوش  یم  تارابع  ود  نآ  هطبار  صاخ و  دوش  یم  تارابع  هیقب  ماع و  دوش  یم 
ریخ ظفل  نآ  دریگ و  یم  رب  رد  ییاـنعم  رظن  زا  ار  ظاـفلا  هیقب  تسا و  ماـع  میدرب  راـک  هب  رثوک  ینعم  يارب  هک  یظاـفلا  نیا  زا  یکی  لاـح 

دنا هدرب  راک  هب  رثوک  يانعم  رد  ار  ظفل  نیا  هدش  هدرب  مان  ریسافت  همه  هک  تسا  ریثک 
فلا و اب  رثوکلا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  تاریخ  همه  هک  تسا  لومش  مال  فلا و  ریخلا  مال ,  فلا و  تسا و  قلطم  ریخ  يانعم  هب  رثوک  ینعی 

دریگ یم  رب  رد  ار  تاریخ  همه  تسا و  قلطم  هک  يریخ  تسا ,  لعوف  نزو  رب  هک  ریثکلا  ریخلا  ینعی  مال 
ریثک یکی  ریخ و  کی  میدیسر  هژاو  ود  هب  رثوک  يانعم  نیلوا  رد  سپ 

تایاور دیناسم 

 ( 1 ) 
ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

صاـعلا و نب  ورمع  هیف  دجـسملا و  ص )  هللا (  لوسر  لـخد  لاـق  میهاربإ ،  هنبا  نع  اـضوع  ادـمحم  هللا  یطعأ  ۀـنجلا  یف  رهن  رثوـکلا  لاـق 
ادمحم أنـشأل  ینإ  ورمع  لاق  مث  رتبأ ،  یمـس  دلو  هل  نکی  مل  اذإ  ۀـیلهاجلا  یف  لجرلا  ناک  رتبألا و  ابأ  ای  ورمع  لاق  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا 
صاعلا نب  ورمع  کضغبم  يأ  َکَِـئناش  َّنِإ  هلوق  یلإ  ْرَْحنا  َو  َکِّبَِرل  ِّلَـصَف  ََرثْوَْکلا  َكاـْنیَطْعَأ  اَّنِإ  ص )  هلوسر (  یلع  هللا  لزنأـف  هضغبأ  يأ 

بسن هل و ال  نید  ینعی ال  ُرَْتبَْألا  َوُه 
هللا و انقزر  اهمیعن  ۀنجلا و  باب 23 - راونألاراحب 8 135 

کلا نآرقلا  تازجعملا  مأ  زاجعإ  باب 1 - راونألاراحب 17 209 
ثالث اهتایآ  ۀیکم  رثوکلا  ةروس   ( 108 یمقلاریسفت 2 445 ( 

 ( 2 ) 
نآرقلا و وه  لیق  باتکلا و  ةوبنلا و  وه  لیق  ریثکلا و  ریخلا  رثوکلا  لیق  ۀـمایقلا و  موی  هیلع  سانلا  رثکی  يذـلا  ص )  یبنلا (  ضوح  وه  لیق 

بجیف لکلل  لمتحم  ظفللا  و  ع )  قداصلا (  نع  هوور  ۀعافـشلا  وه  لیق  ۀـیرذلا و  لسنلا و  ةرثک  وه  لیق  عابتألا و  عایـشألا و  ةرثک  وه  لـیق 
ةرخآلا یف  ریثکلا  ریخلا  هدعو  ایندلا و  یف  ریثکلا  ریخلا  هناحبس  هللا  هاطعأ  دقف  لاوقألا  نم  رکذ  ام  عیمج  یلع  لمحی  نأ 

نتما ام  هصئاصخ ص و  هلئاضف و  باب 11 - راونألاراحب 16 311 

تیالو همشچرس  رثوک ، 

هدش هتخیر  نامدوجو  رد  تسلا  ملاع  رد  هک  تسا  یتارف  بذـع  نآ  تسا و  تیالو  نیعم  ءام  تسا و و  رثوک  ضوح  شیانعم  کی  رثوک 
همئالا ما  رگید  يانعم  تسا و  هدش  عطاس  یمطاف  تاکشم  زا  ضرالا  تاومسلا و  راونا  هک  تسا  یمطاف  تاکشم  نآ  رگید  يانعم  تسا و 

میزادرپ یم  یناعم  نیا  هب  رثوک  ثحابم  رد  هللا  ءاشنا  هک  تیالو , همشچ  رس  ینعی  تسا  تیالو  رهن  رثوک  رگید  يانعم  تسا و  راربالا  و 

رثوک حور  ریخ و  یبای  هشیر 

ددع هک  دوش  یم  میهد 810  ضبق  ار  رگا 816  هک  میسر  یم  هب 816  نآ  طـسب  نیلوا  رثوک و  حور  رد  تسا و  شدجبا 726  ددع  رثوک 
یم تسا  هک 810  ریخ  دجبا  هب  تسا  هک 726  رثوک  دـجبا  زا  ضبق  کی  طسب و  کی  اب  هک  تسا  ریخ  رثوک  حور  سپ  تسا ,  ریخ  دـجبا 

میسر
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؟  دنتسه یناسک  هچ  هیربلا  ریخ 

دنناگدنب نیرتهب  نانآ  هیربلا 1 ؛  ریخ  مه  کئلوا  میراد :  هیآ 7  هنیب  هکرابم  هروس  رد 
دنتسه هیربلا  ریخ  اهنآ  هک  هدمآ  نایتشهب  فصو  رد  تسا  اه  ینس  نیبصعتم  زا  یکی  هک  یطویس  روثنملاُرد  ریسفت  رد 

 , دناوخ ار  هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  هیآ  دش و  دنلب  ناناملـسم  زا  یکی  دـندوب  هتـسشن  دجـسم  رد  نینموملا  ریما  اب  مرکا  ربمایپ  دـننک  یم  لقن 
هیربلا ریخ  مه  هتعیش  اذه و  نا  دندومرف :  دندرک و  الوم  هب  هراشا  مرکا  ربمایپ 

تسا هدش  هدییاز  رثوک  زا  هک  تسا  يربک  هقیدص  مناخ  ریخ  يانعم  میتفگ  هک 
مه زاب  دیدش ,  جراخ  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  سانلل  تجرخا 2  هما  ریخ  متنک  تسا :  هدـمآ  هیآ 110  نارمع  لآ  هکراـبم  هروس  رد 

تسا ریخ  تما  همانس  انش  تسا و  تما  تشپ  ریخ  ظفل 

تسا يردام  يدهم 

نینموم 3 متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  میناوخ :  یم  هیآ 86  دوه  هکرابم  هروس  رد  نینچمه 
هک تسا  نیا  تسا و  مکل  ریخ  وا  همانـسانش  تسا و  هللا  هیقب  نآرق  رد  يدـهملا  نسحلا  نبا  هجح  ترـضح  ناکما  ملاع  بابرا  صاخ  مسا 

تسا هیآ  نیا  ریسافت  زا  یکی  بلطم  نیا  هک  تسا  يردام  يدهم  دنیوگ  یم  قشع  ملاع  رد 

تسا يردیح  تیالو  زا  رت  صاخ  یمطاف  تیالو 

دعب میوش و  نموم  دـیاب  لوا  ینعی  دوش ,  یم  رتصاخ  همطاف  تیالو  زاب  مه  تیـالو  نصح  رد  یلو  تسا ,  تیـالو  نصح  صتخم  همطاـف 
تیالو تسا ,  يردـیح  تیالو  زا  رت  گنت  یمطاف  تیـالو  هقلح  تسا و  تیـالو  نصح  زا  رت  گـنت  شا  هقلح  ریخ  میوش ,  یم  ریخ  دراو 

تسا نطب  رد  نطب  اه  نیا  تسا و  رتصاخ  وا  تیالو  اما  تسا  يردیح  تبحم  زا  رتماع  یمطاف  تبحم  اریز  یمطاف  تبحم  هن  یمطاف 

ریخ لک  لصأ  نحن 

4 هاهتنم .  هاوأم و  هندعم و  هعرف و  هلصا و  متنک  ریخلا  رکُذ  نا  میناوخ :  یم  هریبک  هعماج  ترایز  رد 
دیتسه تیب  لها  امش  ملاع  قلطم  ریخ  دیتسه ,  ریخ  نآ  رخآ  لوا و  هاگهانپ و  ندعم و  عرف و  لصا و  تیب  لها  امش  دوش  هدرب  مان  ریخ  رگا 

5 هشحاف .  حیبق و  لک  مهعورف  نم  رش و  لک  لصا  انودع  دیحوتلا و  ربلا  نم  رب و  لک  انعورف  نم  ریخ و  لک  لصا  نحن 
همشچرس اهیکین  همه  ام  عورف  زا  دوش و  یم  فیرعت  ام  ببـس  هب  ریخ  میتسه و  نآ  هشیر  لصا و  تیب  لها  ام  تسا  ملاع  رد  هک  يریخ  ره 

تسا نانآ  عورف  زا  حیابق  همه  دنتسه و  ام  نانمشد  يرش  ره  لصا  و  دنریگیم و . . . 

تایاور دیناسم 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َْدنِع  ًاسُولُج  اَّنُک  َلاَق  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  ْنَع  ًانَْعنَعُم  َنوُراَه  ِْنب  یَـسیِع  ُْنب  ُدَمْحَأ  میهاربإ }  نب  تارف  ریـسفت  } 1
ِْتیَْبلا اَذَه  ِّبَر  َو  َلاَقَف  ِۀَـبْعَْکلا  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  یِخَأ  ْمُکاَتَأ  ْدَـق  َلاَق  ص )  ُِّیبَّنلا (  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلَْبقَأ  ْذِإ 
ِدْهَِعب ْمُکاَفْوَأ  َو  ِهَّللا  ِْرمَِأل  ْمُکُمَْوقَأ  َو  ِهَّللِاب  ًاناَمیِإ  ْمُُکلَّوَأ  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَقَف  ِهِهْجَِوب  اَْنیَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َنوُِزئاَْـفلا  ُمُه  ُهَتَعیِـش  َو  اَذَـه  َّنِإ 

َّنِإ َۀَـیْآلا  ِهِذَـه  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ٌِرباَج  َلاَق  ًۀَّیِزَم  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکُمَظْعَأ  َو  ِۀَّیِعَّرلا  ِیف  ْمُُکلَدـْعَأ  َو  ِۀَّیِوَّسلِاب  مُکُمَْـسقَأ  َو  ِهَّللا  ِمْکُِحب  ْمُکاَْـضقَأ  َو  ِهَّللا 
ْدَق ُُهباَحْـصَأ  َلاَق  َلَْبقَأ  اَذِإ  ع )  ٍِبلاَط (  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َناَکَف  ٌِرباَج  َلاَق  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َکـِئلوُأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
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 ( ص ِِّیبَّنلا (  َدَْعب  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُکاَتَأ 
لا نامیإلا و  نمؤملا و  ع )  هنأ (  باب 13 - راونألاراحب 35 345 
لا نامیإلا و  نمؤملا و  ع )  هنأ (  باب 13 - راونألاراحب 35 346 

یصولا و هیلع  هللا  تاولص  هنأ  باب 56 - راونألاراحب 38 5 
مئأ ۀعافش  ۀعیشلا و  نع  حفصلا  باب 18 - راونألاراحب 65 133 

ثیداحأ ۀیقب  هیف  عساتلا  سلجملا  [ 9  ] یسوطللیلامألا 251
 . . . . . یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  یفطصملاةراشب 91 

 . . . . . یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  یفطصملاةراشب 122 
 . . . . . یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  یفطصملاةراشب 192 

799 ص :  نکی . . . . .  مل  ةروس  تایآلالیوأت 803 
583 ص :  ۀنیبلا . . . . .  ةروس  نم  تارفریسفت 585 و 

459 ص :  نکی . . . . .  مل  ةروس  نم  لیزنتلادهاوش 2 467 و 
ص  باحصألا . . . . .  لضفأ  هنأ ع  نایب  یف  ۀمغلافشک 1 152 

قرفتم ثیداحأ  یتش و  بقانم  رکذ  یف  لصف  ۀمغلافشک 1 397 
ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِْرَیبُّزلا  وٍرْمَع  ِیبَأ  ْنَع  یشایعلا }  ریسفت  } 2

ْتَجِرْخُأ ٍۀَّمُأ  ُْریَخ  ْمُه  َو  یَطْـسُْولا  ُۀَّمُْألا  ُمُه  َو  اَْهَیلِإ  َو  اَْـهنِم  َو  اَـهِیف  ُهَّللا  َثََعب  ِیتَّلا  ُۀَّمُأـْلا  ُمُهَف  َمیِهاَْربِإ  ُةَوْعَد  اََـهل  ْتَبَجَو  ِیتَّلا  َۀَّمُأـْلا  ِینْعَی  َلاَـق 
ِساَّنِلل

ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  ع )  ِِرقاَْبلا (  ِنَع  َةَزْمَح  ُوبَأ  بوشآرهش }  نبال  بقانملا  } 
ْمُه ُنَْحن  َلاَق 

اَّلِإ اَِهب  یَنَع  اَـم  َو  ُلـِیئَْربَج  اَِـهب  َلََزن  ِۀَـیْآلا  ِرِخآ  َیلِإ  ِِفلَأـْلِاب  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  ُْریَخ  ُْمْتنَأ  ع )  ُِرقاَْـبلا (  َأَرَق  بوشآرهـش }  نبـال  بقاـنملا  } 
ُماَلَّسلا ُمِْهیَلَع  ِهِْدلُو  ْنِم  َءاَیِصْوَْألا  َو  ًاِّیلَع  َو  ًادَّمَُحم ص 

ۀمأ و ریخ  مالسلا  مهیلع  مهنأ  باب 46 - راونألاراحب 24 153 
ۀمأ و ریخ  مالسلا  مهیلع  مهنأ  باب 46 - راونألاراحب 24 155 
ۀمأ و ریخ  مالسلا  مهیلع  مهنأ  باب 46 - راونألاراحب 24 155 

2 ص :  تامدقملا . . . . .  یف  لصف  بقانملا 4 2 
129 ص :  تامدقملا . . . . .  یف  لصف  بقانملا 4 130 

َُهلَأَـس َلاَـق  ع )  ِهَّللا (  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍرِهاَز  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ُّيِرَوَنیِّدـلا  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  3
اَّلِإ ُهَدـَْعب  ِِهب  یَّمَـسَتَی  َال  َو  ُهَْلبَق  ٌدَـحَأ  ِِهب  َّمَُسی  َْمل  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ِِهب  ُهَّللا  یَّمَـس  ٌمْسا  َكاَذ  َال  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا  ِةَْرمِِإب  ِْهیَلَع  ُمَّلَُـسی  ِِمئاَْقلا  ِنَع  ٌلُـجَر 

َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  َأَرَق  َُّمث  ِهَّللا  َۀَّیَِقب  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َنُولوُقَی  َلاَق  ِْهیَلَع  ُمَّلَُسی  َْفیَک  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  ٌِرفاَک 
برغملا و قرشملا و  هناطلس  غلبی  زونکلا و  هل  رهظت  ضرألا و  هل  يوطت  رصنلاب  دیؤم  بعرلاب  روصنم  انم  مئاقلا  لاق  ع )  رفعج (  یبأ  نع  و 

یلـصیف میرم  نبا  یـسیع  هللا  حور  لزنی  رمع و  الإ  بارخ  ضرألا  هجو  یلع  یقبی  الف  نوکرـشملا  هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  هنید  هللا  رهظی 
لاجرلاب لاجرلا  یفتکا  لاجرلاب و  ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هبـشت  اذإ  لاق  مکمئاق  جرخی  یتم  هللا و  لوسر  نبا  ای  هل  تلقف  يوارلا  لاق  هفلخ 
باکترا ءایرلاب و  سانلا  فختـسا  لودـعلا و  تاداهـش  تدر  روزلا و  تاداهـش  تلبق  جورـسلا و  جورفلا  تاوذ  بکر  ءاـسنلاب و  ءاـسنلا  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


لآ نم  مالغ  لتق  ءادـیبلاب و  فسخ  نمیلا  نم  ینامیلا  ماشلا و  نم  ینایفـسلا  جرخ  مهتنـسلأ و  ۀـفلاخم  رارـشألا  یقتا  ابرلا و  لکأ  ءاـنزلا و 
کلذ دـنعف  هتعیـش  عم  هعم و  قحلا  نأب  ءامـسلا  نم  ۀحیـص  تءاج  ۀـیکزلا و  سفنلا  نسحلا  نب  دـمحم  همـسا  ماـقملا  نکرلا و  نیب  دـمحم 
ْمَُکل ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  ۀیآلا  هذه  هب  قطنی  ام  لوأف  الجر  رـشع  ۀثالث  ۀئامثالث و  هیلإ  عمتجا  ۀـبعکلا و  یلإ  هرهظ  دنـسأ  جرخ  اذإف  انمئاق  جورخ 

اذإف ضرألا  یف  هللا  ۀـیقب  ای  کیلع  مالـسلا  لاق  الإ  ملـسم  هیلع  ملـسی  ـالف  مکیلع  هتجح  هتفیلخ و  هللا و  ۀـیقب  اـنأ  لوقی  مث  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
ۀلیوط ۀبیغ  دـعب  کلذ  قرتحاف و  ران  هیف  تعقو  الإ  منـص  نم  هللا  نود  نم  دوبعم  ضرألا  یف  یقبی  الف  لجر  فالآ  ةرـشع  دـقعلا  هل  عمتجا 

هب نمؤی  بیغلاب و  هعیطی  نم  هللا  ملعیل 
411 ص :  ردان . . . . .  باب  یفاکلا 1 411 

دحأ ب بطاخی  نأ  زوجی  هنأ ال  باب  ۀعیشلالئاسو 14 600 106 -
هباحصأ ددع  هقالخأ و  هریس و  باب 27 - راونألاراحب 52 373 

نع هتریس  نم  ذبن  رکذ  یف  ثلاثلا  لصفلا  يرولامالعإ 463 
یف  تایآلا  نم  اهیف  ام  فارعألا و  ةروس  تایآلالیوأت 191 

183 ص :  دوه . . . . .  ةروس  نم  تارفریسفت 193 و 
نع هتریس  نم  ذبن  رکذ  یف  ثلاثلا  لصفلا  ۀمغلافشک 2 534 

نب  دمحم  رفعج  وبأ  هب  ربخأ  ام  باب  نیدلالامک 1 330 32 -
يَْوقَّتلا ُمُُکتَّیِصَو  َو  ٌدْشُر  ْمُکُْرمَأ  َو  ٌرُون  ْمُکُماَلَک  ْمُکَدْهَع  یَفْوَأ  َو  ْمُکَرَطَخ  َّلَجَأ  َو  ْمُکَنْأَش  َمَظْعَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  َمَرْکَأ  َو  ْمُکَءاَمْـسَأ  یَلْحَأ  اَمَف  4

َو ٌْملِح  َو  ٌْملِع  ْمُُکیْأَر  َو  ٌْمتَح  َو  ٌمْکُح  ْمُُکلْوَق  َو  ُْقفِّرلا  َو  ُقْدِّصلا  َو  ُّقَْـحلا  ُمُُکنْأَـش  َو  ُمَرَْکلا  ُمُُکتَّیِجَـس  َو  ُناَـسْحِْإلا  ُمُُکتَداَـع  َو  ُْریَْخلا  ُمُُکْلِعف  َو 
یِـصْحُأ َو  ْمُِکئاَنَث  َنْسُح  ُفِصَأ  َْفیَک  یِـسْفَن  َو  یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُهاَهَْتنُم  َو  ُهاَوْأَم  َو  ُهَنِدـْعَم  َو  ُهَعْرَف  َو  ُهَلْـصَأ  َو  َُهلَّوَأ  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  ٌمْزَح 

َو یِّمُأ  َو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ِراَّنلا  َنِم  َو  ِتاَکَلَْهلا  ِفُرُج  اَفَـش  ْنِم  اَنَذَْـقنَأ  َو  ِبوُرُْکلا  ِتاَرَمَغ  اَّنَع  َجَّرَف  َو  ِّلُّذـلا  َنِم  ُهَّللا  اَنَجَرْخَأ  ْمُِکب  َو  ْمُِکئاََلب  َلـیِمَج 
َو ُۀَـقْرُْفلا  ِتَفَلَْتئا  َو  ُۀَـمْعِّنلا  ِتَمُظَع  َو  ُۀَِـملَْکلا  ِتَّمَت  ْمُِکتَالاَوُِمب  َو  اَناَْینُد  ْنِم  َدَـسَف  َناَک  اَم  َحَلْـصَأ  َو  اَِننیِد  َِملاَعَم  ُهَّللا  اَـنَمَّلَع  ْمُِکتاـَلاَوُِمب  یِـسْفَن 
َو َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  ُمُوْلعَْملا  ُماَقَْملا  َو  ُدوُمْحَْملا  ُماَقَْملا  َو  ُۀَـعِیفَّرلا  ُتاَجَرَّدـلا  َو  ُۀَـبِجاَْولا  ُةَّدَوَْملا  ُمَُکل  َو  ُۀَـضَرَتْفُْملا  ُۀَـعاَّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتَالاَوُِمب 

َنیِدِهاَّشلا َعَم  اَْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َو  َْتلَْزنَأ  اَِمب  اَّنَمآ  اَنَّبَر  َُۀلُوبْقَْملا  ُۀَعاَفَّشلا  َو  ُرِیبَْکلا  ُنْأَّشلا  َو  ُمیِظَْعلا  ُهاَْجلا 
ص  ۀمئألا ع . . . . .  عیمجل  ۀعماج  ةرایز  هیقفلا 2 615 
دهاشملا ع رئاسل  ۀعماج  ةرایز  باب  بیذهتلا 6 99 46 -

ازملا باوبأب  قلعتی  ام  رداون  باب  - 86 423 10 كردتسم . . . 
رازی ب یتلا  ۀعماجلا  تارایزلا  باب 8 - راونألاراحب 99 131 
رازی ب یتلا  ۀعماجلا  تارایزلا  باب 8 - راونألاراحب 99 154 

289 ص :  ۀجحلا . . . . .  وذ  نیمألادلبلا 302 
یسوم نب  یلع  اضرلل  ۀعماج  يرخأ  ةرایز  رابخأنویع 2 276 

ٍْریَخ ِّلُک  ُلْصَأ  ُنَْحن  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  5
ُراَْرقِإـْلا َو  ِراَْـجلا  ُدُّهَعَت  َو  ِریِقَْفلا  ُۀَـمْحَر  َو  ِءیِـسُْملا  ِنَع  ُْوفَْعلا  َو  ِظـْیَْغلا  ُمْظَک  َو  ُماَـیِّصلا  َو  ُةاَـلَّصلا  َو  ُدـیِحْوَّتلا  ِِّرْبلا  َنِمَف  ٍِّرب  ُّلُـک  اَـنِعوُُرف  ْنِم  َو 

ُلْکَأ َو  َابِّرلا  ُلْکَأ  َو  ُۀَعیِطَْقلا  َو  ُۀَمیِمَّنلا  َو  ُلُْخْبلا  َو  ُبِذَْکلا  ُمُْهنِمَف  ٍۀَـشِحاَف  َو  ٍحـِیبَق  ُّلُک  ْمِهِعوُُرف  ْنِم  َو  ٍّرَـش  ِّلُک  ُلْصَأ  اَنُّوُدَـع  َو  ِِهلْهَِأل  ِلْضَْفلِاب 
َنِم َِکلَذ  َقَفاَو  اَم  ُّلُک  َو  ُۀَـقِرَّسلا  َو  اَنِّزلا  َو  َنََطب  اَم  َو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَـم  ِشِحاَوَْفلا  ُبوُکُر  َو  ُهَّللا  َرَمَأ  ِیتَّلا  ِدوُدُْـحلا  يِّدَـعَت  َو  ِهِّقَح  ِْریَِغب  ِمِیتَْیلا  ِلاَـم 

اَنِْریَغ ِعوُرُِفب  ٌقِّلَعَتُم  َوُه  َو  اَنَعَم  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبَذَکَف  ِحِیبَْقلا 
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231 ص :  بابقلا . . . . .  ثیدح  یفاکلا 8 242 
ماکحألا عیمج  یف  عوجرلا  بوجو  باب  ۀعیشلا 27 70 7 - لئاسو 

جحلا  ةاکزلا و  ةالصلا و  مهنأ  باب 66 - راونألا 24 303  راحب 
20 ص :  فلؤملا . . . . .  ۀمدقم  تایآلا 22  لیوأت 

تسا دودحمان  یمطاف  تفرعم 

همطاف تفرعم  یتشهب ،  تذل 
وا تقیقح  لصا  هب  دیسر و  میهاوخن  همطاف  تفرعم  هنک  هب  ملاع  نیا  رد  زگره  ام  دسرب و  دناوت  یمن  همطاف  تفرعم  هب  ملاع  نیا  رد  یسک 

همطاف میناوت  یم  بجح  نودب  تشهب  رد  دوش و  یم  هتشادرب  ایند  رد  همطاف  تفرعم  بجح  هک  تسا  نیا  یتشهب  تذل  میبای و  یمن  تسد 
1 تسا .  نأش  یف  وه  موی  لک  مه  تشهب  رد  تسا و  دودحم  ان  مه  تشهب  رد  همطاف  تفرعم  میسانشب و  ار 

همطاف یلع و  دنخبل  تشهب ،  تینارون 

یم لقن  رّـس  ثیداحا  زا  الومعمو  دـشاب  یم  یطخ  خـسن  زا  هک  دوخ _ همـصاعلا  هنج  باتک  رد  هیلع  هللا  همحر  یناـهج  ریم  همـالع  موحرم 
دنک یم  تیاور   _ دننک

همطاف و هذه  ناوضر  لوقی  اریرهمز و  الو  اسمـش  اهیف  نوریال  لوقی  انبر  اولاقف  اسمـش  هونظف  رون  مهل  عطـس  ذا  مهمیعن  یف  هنجلا  لها  امنیب 
2 امهکحض .  رون  نم  نانجلا  تقرشاف  اکحض  یلع 

ام راگدرورپ  دـنیوگ  یم  سپ  تسا  باتفآ  دـننک  یم  نامگ  هک  دوش  یم  عطاس  يرون  هاگان  دـنمعنتم  ناشاهتـشهب  رد  نایتشهب  هک  یناـمز 
دش نشور  اهنآ  هدنخ  رون  زا  اهتشهب  دندیدنخ و  یلع  همطاف و  تفگ ,  تشهب  نزاخ  ناوضر  دینیب  یمن  ار  باتفآ  تشهب  رد  تفگ 

تسین هار  نادنچ  یمطاف  تفرعم  ات  یسانشدوخ  زا 

فرع نم  میا ,  هتخانـش  ار  نامیادخ  میـسانشب  ار  نامدوخ  رگا  ام  میـسانشب .  ار  همطاف  هک  میا  هتخانـش  ار  نامدوخ  ام  ایآ  تسیک ؟  همطاف 
ینیب یم  ادخ  رثا  تدوخ  دوجو  رد  یحور 4 ،  نم  هیف  تخفن  و  مینیب ,  یم  ادخ  رثا  نامدوخ  دوجو  رد  هبر 3 و  فرع  دقف  هسفن 

ینیب نایم  رد  شیباتفآ  یفاکشب  هک  هرذ  ره  لد 

دنیامرف یم  الوم  ترضح 
ربکألا 5 ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنأ  بسحت  و 

دشاب یم  تدوخ  دزن  نامرد  مه  تسادیوه و  تدوجو  رد  درد  مه 
ام شمالک  بطاخم  دمآ  خیرات  لوط  رد  هک  یصو  یبن و  ره  اهناسنا و  ام  دوجو  يارب  تسا  یلثم  هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامسآ 

تسا هدش  لیکشت  رس و . . .  سفن و  حور ،  مسج ،  فلتخم  ملاوع  زا  ام  دوجو  میا ,  هدوب  اهناسنا 
؟  میا هتخانش  ار  دوخ  ایآ 

؟  مینک لمح  میناوت  یمن  ار  مناخ  لئاضف  ارچ 
نیا میا و  هتخانـش  ار  همطاف  میتخانـش  ار  نامدوخ  رگا  میا و  هتخانـش  ار  نامدوخ  میتخانـش  ار  همطاف  رگا  میا و  هتخانـشن  ار  ناـمدوخ  اریز 

دراد میقتسم  هطبار  مه  اب  هک  تسا  حلاص  لمع  نامیا و  نامه 
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سودرفلا 6 هحافت  همطاف ، 

رب تفر  جارعم  هب  ربماـیپ  هک  یناـمز  دوب  ربماـیپ  جارعم 7  داد  خر  ربمایپ  ینامـسج  تاـیح  رد  هک  یقاـفتا  نیرتگرزب  ربماـیپ ،  تثعب  زا  دـعب 
ربمایپ نینزان  دوجو  هک  تشاد  يا  هحئار  نانچ  دوب و  بیس  هفحت  نآ  هک  دندروآ  تشهب  زا  يا  هفحت  وا  يارب  هک  دوب  هدز  هیکت  يا  هکیرا 

ار بیـس  نآ  زا  یمین  ربمایپ  تسا و  همطاف  هفطن  بیـس  نیا  دـنتفگ  وا  هب  دوب  هدرک  هبلغ  یتشهب  حـئاور  یمامت  رب  تشاد و  او  بجعت  هب  ار 
درک لوانت  اجنامه 

ات شاب  راد  هزور  زور  لهچ  دمحم !  …ای 
بـش لهچ  دیاب  دش  رما  یهلا  سدقا  تاذ  بناج  زا  دش 8  هدـیرفآ  شرع  شراونا  زا  یکی  زا  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رون  هک  يربمایپ  هب 
دعب مهد و  رارق  تدوجو  رد  ار  همطاف  هفطن  ات  یشاب  راد  هزور  زور  لهچ  يریگب و  هلـصاف  هجیدخ  زا  یـشاب و  لوغـشم  تدابع  هب  رادیب و 

ناوخن و زامن  تقو  لوا  دمحم  يا  هک  دش  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  درک  بورغ  دیـشروخ  دـش و  برغم  ناذا  هکنیا  ضحم  هب  بش  لهچ  زا 
 . دیآ دوجو  هب  همطاف  تینامسج  ات  تسا  تامدقم  همه  همه و  لحارم  نیا  نک ,  دقعنم  ار  همطاف  هفطن 

هک يأ  همطاف  دش ؛ دقعنم  همطاف  هفطن  دندش  مه  نیرق  يرتشم  هرهز و  اج  نیا  رد  و  نایقتلی 9 ,  نیرحبلا  جرم 
10 هیسنا »  ءاروح  اهنا  نییمدآلا  ءاسنک  تسیل  اهنا  » 

تسا رشب  بلاق  رد  همطاف 

تسا هدرک  روهظ  تیناسنا  بلاق  رد  وا  تسین  ناسنا  همطاف  یسنا ,  مسج  بلاق  رد  تسا  يا  هیروح  همطاف 
تسوا تفرعم  زاغآ  همطاف  تفرعم  نایب  رد  ام  یناوتان 

تسا هیسنا  ءاروح  وا  تسا  وا  تفرعم  لوا  مییوگب  میناوتن  چیه  همطاف  دروم  رد  هکنیا 

دمحم تشهب  همطاف ، 

قاتشم هاگره  همطاف 11 ,  یتنبا  هحئار  تممـش  هنجلا  هحئار  یلا  تقتـشا  املکف  دـنیامرف :  یم  نوعلم  یلوا  رتخد  هنوعلم  نآ  هب  ربمایپ  دـعب 
دسر یم  مماشم  هب  تشهب  يوب  وا  زا  میوب  یم  ار  ما  همطاف  موش  یم  تشهب 

همطاف تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رون  هک  دـمحم  تشهب  نایکاخ ,  ام  تشهب  هن  تسا  هدـش  قلخ  شرع  وا  راونا  زا  یکی  زا  هک  دـمحم  تشهب 
تسا

تایاور دیناسم 

نْأَش  یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی   29 نمحرلا /  1
زع انبر  لاق  ناوضر  ای  ۀنجلا  لهأ  لوقیف  اهب  نانجلا  تقرـشأ  دق  سمـشلا و  ءوضک  ءوض  اوأر  ذإ  ۀنجلا  یف  ۀنجلا  لهأ  انیبف  سابع  نبا  لاق  2

تقرشأ اکحض  اکحض  یلع  ۀمطاف و  هذه  نکل  رمق و  سمشب و ال  هذه  تسیل  ناوضر  مهل  لوقیف  ًاریِرَْهمَز  َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  لج ال  و 
امهکحض رون  نم  نانجلا 

لاسرلا ضقن  یف  ۀیمطافلا  ۀلاقملا  ءانب  ۀلاقملاءانب 239 
322 ص :  یتش . . . . .  نونف  یف  ةدمعلا 349 

ُصاَلْخِْإلا َوُه  َو  ِِهب  اَّلِإ  ُلَمَْعلا  ُّحِصَی  َال  اَِمب  ِْملِْعلا  َنِم  َْکیَلَع  َُّمث  ُهَّبَر  َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع  ْنَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  3
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یف ط صالخإلا  ملعلا و  لامعتسا  باب 9 - راونألا 2 32  راحب 
لإ محرلا  یف  ناسنإلا  قلخ  ءدب  باب 41 - راونألا 57 324  راحب 

ءامکحلا لاوقأ  نایب  یف  لیصفت  لییذت و  راونألا 58 90  راحب 
99 ص :  ۀمتاخ . . . . .  راونألا 58 99  راحب 

ءایلوأ ا دابعلا و  رایخ  تافص  باب 37 - راونألا 66 292  راحب 
 . . . . . ۀفرعملا ۀفیحص  ۀعبارلا  ۀفیحصلا  راونألا 92 456  راحب 

253 ص :  ۀبوسنملا . . . . .  مکحلا  ۀغالبلاجهن 20 292  حرش 
ئاضف یف  درو  امم  ءیش  یف  عباسلا  بابلا  میقتسملا 1 156  طارصلا 

ۀقلعتملا ثیداحألا  یف  ۀیناثلا  ۀلمجلا  یلآللایلاوع 4 102 
232 ص :  همئالع . . . . .  سفنلا و  ۀفرعم  مکحلا 232  ررغ 

44 ص :  لصف . . . . .  نآرقلاهباشتم 1 44 
13 ص :  ملعلا . . . . .  یف  سماخلا  بابلا  ۀعیرشلا 13  حابصم 

خفنف هللا  اهقلخ  حور  لاق  َنیِدِـجاس » َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  هللا «  لوق  نع  هتلأس  لاق  رفعج ع  یبأ  نع  ملـسم  نب  دـمحم  نع  _ 4
اهنم مدآ  یف 

ِهِیف ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  هلوق «  مدآ  یف  یتلا  حورلا  نع  هتلأس  لاق  ع )  هللا (  دـبع  یبأ  نع  لوحـألا  رفعج  یبأ  نع  ۀـمروأ  نب  دـمحم  نع  - 
« یِحوُر ْنِم 

ۀقولخم هللا میرم  نبا  یسیع  یف  یتلا  حورلا  و  ۀقولخم هللا ،  حور  هذه  لاق 
« یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  هلوق «  یف  هللا ع  دبع  یبأ  نع  ریصب  یبأ  نع  - 

یلاعت كرابت و  هتردق  نم  یه  ائیش ،  هللا  نم  تصقن  یتلاب  تسیل  هیف و  خفنف  کلملا  رمأ  مث  احور ،  قلخ  اقلخ و  قلخ  لاق 
239 ص :  رجحلا . . . . .  ةروس  نم   ( 15 یشایعلاریسفت 2 241 ( 
239 ص :  رجحلا . . . . .  ةروس  نم   ( 15 یشایعلاریسفت 2 241 ( 
239 ص :  رجحلا . . . . .  ةروس  نم   ( 15 یشایعلاریسفت 2 241 ( 

35 ص :  ةایحلا . . . . .  یناعم  یمقلاریسفت 1 35 
رظنت ام  کنم و  كؤاد  رعشت و  ام  کیف و  كؤاود  5

ربکألا ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنأ  بسحت  و 
رمضملا رهظی  هفرحأب  يذلا  نیبملا  باتکلا  تنأ  و 

 . . . . . یناسنا تقیقح  تیعماج  نایب  یلعناوید 175 
اَهُّقَح ِۀـَبوُصْغَْملا  ِةَروُـهْقَْملا  ِۀَـمُولْظَْملا  ِةَدیِـشَّرلا  ِۀَّیِکَّزلا  ِۀَّیِـضْرَْملا  ِۀَّیـِـضَّرلا  ِۀَّیِقَّنلا  ِۀَّیِقَّتلا  ِۀَـموُصْعَْملا  ِۀَـقیِّدِّصلا  ِةَرِهاَّطلا  ِلوـُتَْبلا  یَلَع  ِّلَـص  َو  6

ِۀَبْخُّنلا َو  ِهِِدبَک  ِةَْذِلف  َو  ِِهْبلَق  ِمیِمَـص  َو  ِهِمَْحل  ِۀَعَْـضب  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  اَهَُدلَو  ِلُوتْقَْملا  اَُهْلَعب  ِمُولْظَْملا  اَهُْعلِـض  ِروُسْکَْملا  اَُهثْرِإ  ِۀَعُونْمَْملا 
ِۀَحاَُّفت َو  ِدْهُّزلا  َو  ِعَرَْولا  ِۀَفِیلَح  ِءاَِیلْوَْألا  ِةَرَّشَبُم  َو  ِءاَسِّنلا  ِةَدِّیَس  َو  یَضَتْرُْملا  ِۀَنیِرَق  َو  یَفَطْصُْملا  ِۀَبِیبَح  َو  ُهَّیِصَو  اَِهب  َتْصَـصَخ  ِۀَفْحُّتلا  َو  َُهل  َْکنِم 

ُدیَِزت ًةاَلَـص  اَْهیَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِةَُّوبُّنلا  َباَجِح  اَهَنوُد  َْتیَخْرَأ  َو  ِۀَِّمئَْألا  َراَْونَأ  اَْهنِم  َْتلَلَـس  َو  ِۀَّنَْجلا  ِءاَِسِنب  اَهَِدلْوَم  َْتفَّرَـش  ِیتَّلا  ِدـْلُْخلا  َو  ِسْوَدْرِْفلا 
َو ًۀَمْحَر  َو  ًاناَسْحِإ  َو  اًلْـضَف  اَهِّبُح  ِیف  َْکنَُدل  ْنِم  اَِنتآ  َو  ًاماَلَـس  َو  ًۀَّیَِحت  اَّنِم  اَهْغَِّلب  َو  َكاَضِر  ْنِم  اَِهَتلِْزنَم  َو  َْکیََدل  اَِهفَرَـش  َو  َكَْدنِع  اَهِّلَحَم  ِیف 

ِّلُک ِیف  ُأَْرقَت  ِناَتَعْکَر  َیِه  َو  ْلَْعفاَف  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  اَهَتاَلَص  یِّلَُصت  ْنَأ  َْتعَطَتْسا  ِنِإ  َو  ِةَراَیِّزلا  َةاَلَـص  یِّلَُـصت  َُّمث  ِمیِرَْکلا  ِْوفَْعلا  ُوذ  َکَّنِإ  ًاناَْرفُغ 
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َنوُِرفاَْکلا  اَهُّیَأ  اَی  ُْلق  َو  ِدْمَْحلا  َو  ِصاَلْخِْإلا  ِةَروُس  َو  ِدْمَْحلِاب  ِْنیَتَعْکَر  ِّلَصَف  ْعِطَتْسَت  َْمل  ْنِإ  َو  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  ًةَّرَم  َنیِّتِس  َو  ًةَّرَم  َدْمَْحلا  ٍۀَعْکَر 
اهیلع هللا  تاولص  ۀمطاف  ةرایز  باب 5 - راونألاراحب 97 199 

مویلا اذه  میظعت  نم  هرکذن  امیف  لصف  لابقإلا 624 
ِِّیبَّنلا یَلَع  َِکلَذ  َّقَشَف  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  َۀَـجیِدَخ  ْنَع  َلِزَتْعَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َوُه  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  ُهاَداَـنَف  َِيُور . . .  َو  7
ِهِماَّیَأ ِرِخآ  ِیف  َناَک  اَذِإ  یَّتَح  َْلیَّللا  ُموُقَی  َو  َراَهَّنلا  ُموُصَی  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َماَقَأَف  َلاَق  ًاقِماَو  اَِهب  َو  ًاّبُِحم  اََهل  َناَـک  َو  ص 
ِینَرَمَأ َّلَج  َو  َّزَع  یِّبَر  ْنَِکل  َو  یًِلق  َال  َو  ٌةَرْجِه ]  ] ِْکنَع یِعاَطِْقنا  َّنَأ  یِّنُظَت  َال  ُۀَجیِدَخ  اَی  اََهل  ُْلق  َلاَق  َو  ٍرِساَی  ِْنب  ِراَّمَِعب  َۀَجیِدَخ  َیلِإ  َثََعب  َْکِلت 

ُْلیَّللا ِکَّنَج  اَذِإَف  ًاراَِرم  ٍمْوَی  َّلُک  ِِهتَِکئاَلَم  َماَرِک  ِِکب  یِهاَُـبَیل  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ًاْریَخ  اَّلِإ  ُۀَـجیِدَخ  اَـی  یِّنُظَت  اَـلَف  ُهَْرمَأ  َذـِْفُنِیل ]  ] ذـفنتل َِکلَذـِب 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِدْقَِفل  ًاراَِرم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ُنَزَْحت  ُۀَجیِدَخ  ْتَلَعَجَف  ٍدَسَأ  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  ِیف  یِّنِإَف  ِکِشاَِرف  ْنِم  ِکَعَجْـضَم  يِذُخ  َو  َباَْبلا  یِفیِجَأَف 
َلاَق ِِهتَفُْحت  َو  ِِهتَّیِحَِتل  َبَّهَأَتَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َوُه  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَه  َنیَِعبْرَْألا  ِلاَمَک  ِیف  َناَـک  اَّمَلَف  ص 
ِیف َْکیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُةاَلَّصلا  َلاَق  َو  ُلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َلَْبقَأَف  َیِّلَُـصِیل  ُِّیبَّنلا ص  َماَق  َُّمث  ُُهتَّیَِحت . . .  اَم  َو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ُۀَـفُْحت  اَم  َو  ُلِیئَْربَج  اَی  ُِّیبَّنلا ص 

ََبثَوَف ًۀَـبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  َِکْبلُـص  ْنِم  َُقلْخَی  ْنَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  َیلآ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  اَهَِعقاَُوتَف  َۀَـجیِدَخ  ِلِْزنَم  َیلِإ  َِیتْأـَت  یَّتَح  َکـِْتقَو 
َو یِـسْأَر  ُْتیَّطَغ  ُلـْیَّللا  ِیْنتَّنَج  اَذِإ  َناَـکَف  َةَدْـحَْولا  ُْتِفلَأ  ْدَـق  ُْتنُک  َو  اَْـهیَلَع  ِهَّللا  ُناَوْضِر  ُۀَـجیِدَخ  َْتلاَـق  َۀَـجیِدَخ  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر 
َال َو  ِۀَِـمئاَّنلِاب  ْنُکَأ  َْمل  ِۀَْـلیَّللا  َْکِلت  ِیف  َناَک  اَّمَلَف  یِـشاَِرف  َیلِإ  ُْتیَوَأ  َو  یِحاَبْـصِم  ُتْأَفْطَأ  َو  ِيدْرِو  ُْتیَّلَـص  َو  ِیباـَب  ُْتقَّلَغ  َو  يِْرتِس  ُْتفَجْـسَأ 

يَداَنَف ُۀَجیِدَخ  َْتلاَق  ٌدَّمَُحم ص  اَّلِإ  اَهُعَْرقَی  َال  ًۀَْـقلَح  ُعَْرقَی  يِذَّلا  اَذَـه  ْنَم  ُْتیَداَنَف  َباَْبلا  َعَرَقَف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  َءاَج  ْذِإ  ِۀَِـهبَْتنُْملِاب 
َو َباَْبلا  ُتْحَتَف  َو  ِِّیبَّنلِاب ص  ًةَرِْـشبَتْسُم  ًۀَحِرَف  ُتْمُقَف  ُۀَـجیِدَخ  َْتلاَق  ٌدَّمَُحم  یِّنِإَف  ُۀَـجیِدَخ  اَی  یِحَْتفا  ِهِقِْطنَم  ِةَواَلَح  َو  ِهِماَلَک  ِۀـَبوُذُِعب  ُِّیبَّنلا ص 

اَّمَلَف ِهِشاَِرف  َیلِإ  يِوْأَی  َُّمث  اَمِهِیف  ُزِجُوی  ِْنیَتَعْکَر  یِّلَُـصیَف  ُموُقَی  َُّمث  ِةاَلَّصِلل  َرَّهَطَتَف  ِءاَنِْإلِاب  اَـعَد  َلِْزنَْملا  َلَـخَد  اَذِإ  َناَـک ص  َو  َلِْزنَْملا  ُِّیبَّنلا  َلَـخَد 
َو ِیْنَیب  َناَک  َو  ِینَحَزاَم  َو  ِینَبَعاَد  َو  ِهِشاَِرف  یَلَع  ِینَدَْعقَأ  َو  يِدُـضَِعب  َذَـخَأ  ُهَّنَأ  َْریَغ  ِةاَلَّصلِاب  ْبَّهَأَتَی  َْمل  َو  ِءاَنِْإلِاب  ُعْدَـی  َْمل  ِۀَْـلیَّللا  َْکِلت  ِیف  َناَک 

ِینَْطب ِیف  َۀَمِطاَف  ِلِْقِثب  ُتْسِسَح  یَّتَح  ُِّیبَّنلا ص  یِّنَع  َدَعاَبَت  اَم  َءاَْملا  َعَْبنَأ  َو  َءاَمَّسلا  َکَمَس  يِذَّلا  َو  اَلَف  اَِهْلَعب  َو  ِةَأْرَْملا  َْنَیب  ُنوُکَی  اَم  ُهَْنَیب 
اهنع هللا  یضر  ۀجیدخب  هجوزت ص  باب 5 - راونألاراحب 16 78 
ةرهاطلا ع و ك ۀقیدصلا  لاوحأ  نم  ةذبن  ۀیوقلاددعلا 219 
531 ص :  هتعیب ع . . . . .  هتمامإ و  رکذ  ۀمغلافشک 1 542 

ًاِّیلَع َو  ِینَقَلَخَف  َالَدَتْعا  َو  اَمُهَْنَیب  اَمِیف  َجَزَمَف  ًاحوُر  َْتناَکَف  ًۀَِیناَث  ًۀَِملَک  َمَّلَکَت  َُّمث  ًارُون  َْتناَکَف  ٍۀَِملَِکب  َمَّلَکَت  اَنِْقلَخ  َوَْدب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف   8َ
شْرَْعلا  َنِم  ُّلَجَأ  اَنَأَف  ِشْرَْعلا  َرُون  يِرُون  ْنِم  َقَتَف  َُّمث  اَمُْهنِم 
 . . . . اهلئاضف ع ضعب  اهئامسأ و  باب 2 - راونألا 43 17  راحب 

یف دحلا و  یف  هایاضق ع  ضعب  هیف  باب  بولقلا 2 403  داشرإ 
نایِقَْتلَی  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   19 نمحرلا /  9

10
ِْدبَع ِیبَأ  ْنَع  ِِّیفَْریَّصلا  ٍریِدَس  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  َدـیِزَی  ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  رابخألا [  یناعم  [ 

ًۀَّیِْـسنِإ َیِه  ْتَْسیَلَف  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ِساَّنلا  ُضَْعب  َلاَقَف  َءاَمَّسلا  َو  َضْرَْألا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  َۀَمِطاَف ع  ُرُون  َِقلُخ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِهَّللا 
ٌۀَّیِْسنِإ ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَف  َلاَقَف 

اهلئامش ص اهتیلح و  اهتدالو و  باب 1 - راونألاراحب 43 4 
379 ص :  یناعملا . . . . .  رداون  باب  رابخألایناعم 396 

11
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اَُهلِّبَُقت َأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  ُلِّبَُقی  َوُه  َو  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُۀَِشئاَع  ْتَلَخَد  َلاَق  ِِّیناَمَْیلا  َۀَْفیَذُح  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  میهاربإ [  نب  تارف  ریسفت  [ 
ٍرُون ْنِم  ٍةَرَجَِشب  اَنَأ  اَذِإَف  ٌروُرْسَم  اَنَأ  َو  َۀَّنَْجلا  ِینَلَخْدَأَف  يِدَِیب  ُلِیئَْربَج ع  َذَخَأ  َُّمث  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ِجاَْرعِْملا  َثیِدَح  َقاَس  َو  اََهل  َلاَقَف  ٍلَْعب  ُتاَذ  َیِه  َو 

اَُهتْقَلَفَف ًةَدِحاَو  ُتْذَخَأَف  ُْهنِم  ُمَظْعَأ  َوُه  ًاحاَُّفت  َرَأ  َْمل  ٍحاَُّفِتب  اَنَأ  اَذِإَف  یِماَمَأ  ُْتمَّدَقَت  َُّمث  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِناَیِوْطَی  ِناَکَلَم  اَِهلْـصَأ  ِیف  ِروُّنلِاب  ٍۀَلَّلَکُم 
ِْنب ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ًاْملُظ  ِلُوتْقَْملا  َِکْنبِال  َْتلاَق  َو  ْتَکَبَف  ِْتنَأ  ْنَِمل  ُْتلُقَف  ِروُسُّنلا  ِۀَِحنْجَأ  ُمیِداَقَم  اَهُراَفْـشَأ  َناَک  ُءاَرْوَح  اَْهنِم  َّیَلَع  ْتَجَرَخَف 

ًۀَفُْطن ُۀَبَطُّرلا  َِتلَّوَحَتَف  اَهیِهَتْشَأ  اَنَأ  َو  اَُهْتلَکَأَف  ًۀَبَطُر  ُتْذَخَأَف  ِلَسَْعلا  َنِم  یَلْحَأ  َو  ِْدبُّزلا  َنِم  َنَْیلَأ  ٍبَطُِرب  اَنَأ  اَذِإَف  یِماَمَأ  ُْتمَّدَقَت  َُّمث  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ 
ِیتَْنبا َۀَِحئاَر  ُتْمِمَش  ِۀَّنَْجلا  ِۀَِحئاَر  َیلِإ  ُْتقَتْشا  اَذِإَف  ٌۀَّیِْسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَفَف  َۀَمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  ِیْبلُص  ِیف 

 ( س ۀَمِطاَف ( 
هللا و انقزر  اهمیعن  ۀنجلا و  باب 23 - راونألا 8 190  راحب 

مهلضف ءاسکلا و  باحصأ  بقانم  باب 50 - راونألا 37 81  راحب 
اوحأ ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 - راونألا 43 42  راحب 

قبلا اهیف  رکذت  یتلا  ةروسلا  نم  و  تارفریسفت 75 53 -
449 ص :  ۀمطاف ع . . . . .  ۀمغلافشک 1 459 

ص31 اهایإ . . . . .  یبنلا  بح  یف  لصف  بقانملا 3 334 

مییوگب میهاوخ  یم  یک  ات 

درک یم  يراد  هناخ  بوخ  درک و  یم  يراد  دنزرف  بوخ  هک  تسا  یمناخ  همطاف  درک و  یم  يراد  رسمه  بوخ  هک  تسا  یمناخ  همطاف 
دنراد ار  فاصوا  نیا  ام  ياهمناخ  زا  یلیخ  مه  الاح  نیمه   ! ؟

دنک لمح  دناوت  یمن  یسکره  . . . 
ره دوش و  یم  هتفگ  تحار  ممه  تیب  لها  فراعم  تسا و  هدـش  زاب  مه  هدـکیم  رد  تسا  هدـش  داـیز  داـسف  اـشحف  رهاـظم  هک  هنوگناـمه 

بعصتسم بعص  انرم  نإ أ  تسا .  لکشم  تیالو  لمح  تسا و  نیگنس  فراعم  نیا  اریز  دنک  مضه  دناوت  یمن  ار  یقـشع  فراعم  یـسک 
نییمدألا ءاسنک  تسیل  اهنإ  تسا .  راربألا  همئألا و  ما  همطاف   . 1

مارح ياههام  رارسا 

مِّیَْقلا 2 ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک  یف  ًارْهَش  َرَشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنإ 
راهچ ماما و  هدزاود  ینعی  هام  هدزاود  میراد  تیاور  میراد ,  مارح  هام  راهچ  لاس  هام  هدزاود  نایم  زا  تسا و  هدزاود  لاس  ياـههام  دادـعت 

نبا یلع  نیـسحلا و  نبا  یلع  لوا ,  یلع   3 دـشاب ,  یم  یلع  ناشمان  ماما  راهچ  ماما  هدزاود  نایم  رد  هک  تسا  یلع  راهچ  روظنم  مارح  هاـم 
يداهلا دمحم  نبا  یلع  اضرلا و  یسوم 

هب نآرد  طاقن  رثوک  مان  رد  هک  یفرح  اهنت  تسا  رثوک  يانعم  رد  نآ  رّـس  هک  دـنراد  یمطاـف  صخاـش  مه  ماـما  راـهچ  ماـما  هدزاود  ناـیم 
نـسح ماما  یناث ,  ماـما  تسا ,  هدـش  یلجتم  ناـشمان  رد  فرح ث  ماـما  هدزاود  زا  ماـما  راـهچ  هک  تسا  ث “  ” فرح تسا  هدیـسر  روهظ 

یلع نماث ,  ماما  نیـسح  هدـکیم  دوش  یم  هک  رخآ  مه  لوا و  مه  هدـش  رهاظ  شمان  رد  فرح ث  ود  هک  نیـسح  ماما  ثلاث ,  ماـما  یبتجم 
دراد یمطاف  هصخاش  تسا و  يردام  يدهم  هک  دبای  یم  انعم  مکل  ریخ  هللا  هیقب  اج  نیا  رد  هک  رشع ,  یناث  ماما  اضرلا و  یسوم  نبا 

تسم تسم  مدش  دیحوت  یم  زا  تسد  هب  متفرگ  وچ  متشه  رغاس 
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هقیدص ترضح  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  ترضح  كارتشا 

یسوم نبا  یلع  ترـضح  میـشاب ,  یم  شا  هناخ  رد  ياهرتوبک  ياپ  كاخ  میتسه و  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  نامبابرا  دوجو  یلیفط  همه  ام 
هک دنراد  كارتشا  دنچ  ناممناخ  اب  اضرلا 

4 ناسارخب .  ینم  هعضب  نفدتس  دندومرف :  اضرلا  یسوم  نبا  یلع  دروم  رد  ربمایپ 
5 ینم .  هعضب  همطاف  دندومرف :  مه  مناخ  ترضح  دروم  رد  و 

لوسر لآ  ناطلس 

راهچ دـنراد و  يولع  هصخاش  هک  یماماراهچ  هک  تسا  نیا  نآو  دراد  یتلـصخ  کی  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  ترـضح  تیب  لها  ناـیم  رد 
نیمه يارب  تسا  یلع  شمان  مه  دراد و  ار  یمطاف  رثوک  فرح ث  مه  وا  تسا  كرتشم  اضر  ماما  رد  دـنراد  یمطاف  هصخاـش  هک  یماـما 

تسا اضر  ماما  رد  یلع  همطاف و  روهظ  اضرلا ,  یسوم  نبا  یلع  نسحلا  ابا  ناطلسلا  تسا ,  ناطلس  طقف  وا  تیب  لها  نایم  رد 

تیالو فاق  هلق 

6 تسا .  اضرلا  یسوم  نبا  یلع  تیالو  فاق  هلق  ینعی  تسا  هک 181  فاق  دجبا  ددع  اب  تسا  ربارب  هک  تسا  ناطلس 181  دجبا  ددع 
لـضفا اضر  ماما  ترایز  دنیوگ  یم  میراد و  لوبق  ار  تیب  لها  همه  میـشاب  هتـشاد  لوبق  ار  اضر  ماما  رگا  دنیوگ  یم  هک  تسا  نیمه  يارب 

7 تسا .  لضفا  مه  هللا  دبع  ابا  ترضح  ترایز  زا  یتح  تسا  تارایز 

سومشلا سمش  تمصع و  سمش 

هیولعلا بکاوکلا  مهف  دندومرف :  قراط 8  هبطخ  رد  ملاع  ریما  هک  تسا  نیا  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  اب  يربک  هقیدـص  مناخ  رگید  كارتشا 
هیمطافلا همصعلا  سمش  نم  هقرشملا  هیولعلا  راونالا  و 

تسا همطاف  ناشتاکشم  زکرم  تسا و  یمطاف  تمصع  سمش  ناشعبنم  دنتسه و  يولع  يردیح و  راونا  هناگ  هدزاود  همئا 
یـسوم نبا  یلع  ای  نسحلا  ابا  ای  سوفنلا  سینا  سومـشلا و  سمـش  ای  کیلع  مالـسلا  مییوگ :  یم  اـضرلا  یـسوم  نبا  یلع  فاـصوا  رد  و 

سومشلا سمش  اضرلا  یسوم  نبا  یلعو  دوش  یم  عطاس  نآ  زا  يولع  راونا  هک  تسا  تمـصع  سمـش  مناخ  ترـضح  یضترملا 9  اضرلا 
تسا

انیس روط  سوط ، 

دنیبب ار  ادخ  رون  ات  دورب  سوط  هب  دیاب  دوش  ییاسوم  دهاوخ  یم  سک  ره  هک  سوط  دوش  یم  انیس  روط 

تایاور دیناسم 

اَِمب َساَّنلا  اوُِطلاَخ  َلاَـق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِمِساَْـقلا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  َو  1
َْوأ ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َْوأ  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  اَّلِإ  ُُهلِمَتْحَی  َال  ٌبَعْـصَتْسُم  ٌْبعَـص  اَنَْرمَأ  َّنِإ  اَْنیَلَع  َو  ْمُکِـسُْفنَأ  یَلَع  اُولِمَْحت  اـَل  َو  َنوُرِْکُنی  اَّمِم  ْمُهوُعَد  َو  َنُوفِْرعَی 

ِناَمیِْإِلل ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع 
فوخلا ب عم  قحلا  ۀعاذإ  میرحت  باب  - 23 296 12 كردتسم . . . 
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یخلا ملعلا و  نامتک  نع  یهنلا  باب 13 - راونألاراحب 2 71 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 183 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 184 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 191 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 195 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 196 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 196 
نأ  بعصتسم و  بعص  مهثیدح ع  نأ  باب 26 - راونألاراحب 2 197 

نم أ هیلع  هللا  تاولص  هملع  ام  باب 7 - راونألاراحب 10 102 
346 ص :  ۀکلذف . . . . .  راونألاراحب 25 347 

یلع  ءایبنألا و  یلع  مهلیضفت ع  باب 6 - راونألاراحب 26 273 
39 ص :  ۀعجرلا . . . . .  باب 29 - راونألاراحب 53 68 
39 ص :  ۀعجرلا . . . . .  باب 29 - راونألاراحب 53 81 

هتلع و نمؤملا و  ءالتبا  ةدش  باب 12 - راونألاراحب 64 249 
مهرمأ نأ  دمحم ص  لآ  ۀمئأ  یف  باب  تاجردلارئاصب 26 12 -
مهرمأ نأ  دمحم ص  لآ  ۀمئأ  یف  باب  تاجردلارئاصب 26 12 -
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425 ص :  تارجحلا . . . . .  ةروس  نم  تارفریسفت 427 و 

تازجعملا رداون  یف  رشع  سداسلا  بابلا  جئارخلا 2 793 
سلجم یف  هباحصأ  نینمؤملا ع  ریمأ  ملع  لاصخلا 2 624 

قارعلا  لهأ  مذ  یف  هل ع  مالک  نم  و  ۀغالبلاجهنحرش 6 128 70 -
101 ص :  هل ع . . . . .  ۀبطخ  نم  و  ۀغالبلاجهنحرش 13 105 235 -

115 ص :  مهلئاضف . . . . .  یف  مکحلاررغ 115 
555 ص :  ۀمدقملا . . . . .   561 میلسباتک . . . 

379 ص :  یناعملا . . . . .  رداون  باب  رابخألایناعم 407 
نیقَّتُْملا  َعَم  َهَّللا  اْهنِم . . .  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک  یف  ًارْهَش  َرَشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ   36 ۀبوتلا /  2

اْنثا ِهَّللا  َدـْنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِـع  َّنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ِلیِوَْأت  ْنَع  ع )  ٍرَفْعَج (  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ُّیِفْعُْجلا  ٌِرباَـج  َيَور  َو  یـسوطلا [  خیـشلل  ۀـبیغلا  [ 3
َيِدِّیَس َسَّفَنَتَف  َلاَق  ْمُکَـسُْفنَأ  َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع 

ِِهْنبا َو  ٍرَفْعَج  ِیْنبا  َیلِإ  َو  ََّیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َوُهَف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اَْنثا  اَهُروُهُـش  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يِّدَـج  َیِهَف  ُۀَّنُّسلا  اَّمَأ  ُِرباَج  اَی  َلاَـق  َُّمث  َءاَدَـعُّصلا 
َو ِهِْقلَخ  ِیف  ِهَّللا  ُجَـجُح  ًاـماَمِإ  َرَـشَع  اَْـنثا  ِّيِدـْهَْملا  يِداَْـهلا  ٍدَّمَُحم  ِِهْنبا  َیلِإ  َو  ِنَسَْحلا  ِِهْنبا  َیلِإ  َو  ٍِّیلَع  ِِهْنبا  َو  ٍدَّمَُحم  ِِهْنبا  َو  ٍِّیلَع  ِِهْنبا  َو  یَـسُوم 

ُْنب ُِّیلَع  ِیبَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ٍدِـحاَو  ٍمْسِاب  َنوُجُرْخَی  ْمُْهنِم  ٌۀََـعبْرَأ  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  ُمُه  َنیِذَّلا  ُمُرُْحلا  ُۀََـعبْرَْألا  َو  ِهِْملِع  َو  ِِهیْحَو  یَلَع  ُهُؤاَنَمُأ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1226 

http://www.ghaemiyeh.com


اوُدَتْهَت ًاعیِمَج  ْمِِهب  اُولُوق  َْيأ  ْمُکَسُْفنَأ  ْمِهِیف  اوُِملْظَت  اَلَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َوُه  ِءَالُؤَِهب  ُراَْرقِْإلاَف  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  َو  یَسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِْنیَسُْحلا 
ئألاب روهشلا  مایألا و  لیوأت  باب 60 - راونألاراحب 24 240 
ئألاب روهشلا  مایألا و  لیوأت  باب 60 - راونألاراحب 24 242 
ئألاب روهشلا  مایألا و  لیوأت  باب 60 - راونألاراحب 24 243 

هیلع  هللا  تاولص  رقابلا  صوصن  باب 45 - راونألاراحب 36 393 
قداصلا نع  صوصنلا  نم  درو  ام  باب 46 - راونألاراحب 36 400 

هتاوعد و م ۀباجتسا  هتازجعم و  باب 5 - راونألاراحب 47 141 
هللا تاولص  رقابلا  نع  يور  ام  باب 5 - راونألاراحب 51 140 

یف ا تایآلا  نم  اهیف  ام  ةءارب و  ةروس  تایآلالیوأت 209 
یف ا تایآلا  نم  اهیف  ام  ةءارب و  ةروس  تایآلالیوأت 209 

مجعلا م برعلا و  نم  نیرمعملا  رابخأ  یسوطلاۀبیغ 149 و 
رشع انثا  ۀمئألا  نأ  یف  يور  ام  باب  ینامعنلاۀبیغ 86 4 -
رشع انثا  ۀمئألا  نأ  یف  يور  ام  باب  ینامعنلاۀبیغ 87 4 -

 . . . . . مهیف ع ۀلزنملا  تایآلا  یف  لصف  بقانملا 1 284 
 . . . . . تاراشإلا تکنلا و  یف  لصف  بقانملا 1 307 

َُهبُونُذ َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَّلِإ  ٌِبنْذُم  َال  َو  َُهبْرَک  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  اَهَراَز  اَم  َناَساَرُِخب  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُنَفُْدتَس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َو  4
تاولص  ۀمئألا  یبنلا و  ةرایز  باوث  باب  هیقفلا 2 583 

اضرلا ع ربق  ةرایز  بابحتسا  باب  ۀعیشلالئاسو 14 553 82 -
اضرلا ع ربق  ةرایز  بابحتسا  باب  ۀعیشلالئاسو 14 555 82 -

نجلا سنإلا و  مامإ  ةرایز  لضف  باب 4 - راونألاراحب 99 33 
ص نورشعلا . . . . .  سماخلا و  سلجملا  قودصللیلامألا 119 

وم نب  یلع  ةرایز  یف  رشع  عبارلا  لصفلا  رابخألاعماج 29 
229 ص :  هتافو ع . . . . .  رکذ  یف  لصف  نیظعاولاۀضور 1 234 

َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَم  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َلاَق  َو  5
335 ص :  یلوألا . . . . .  راونألاراحب 29 337 

145 ص :  باب . . . . .  [ 20  ] راونألاراحب 30 347
145 ص :  باب . . . . .  [ 20  ] راونألاراحب 30 353

مهلضف ءاسکلا و  باحصأ  بقانم  باب 50 - راونألاراحب 37 66 
اوحأ ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 - راونألاراحب 43 39 
اوحأ ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 - راونألاراحب 43 54 
اوحأ ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 - راونألاراحب 43 76 
اوحأ ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 - راونألاراحب 43 80 
ئاکب ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 - راونألاراحب 43 170 
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ئاکب ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 - راونألاراحب 43 199 
ئاکب ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 - راونألاراحب 43 201 
ئاکب ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 - راونألاراحب 43 203 

اک نم  یتلا  لاصخلا  ۀلادعلا و  باب 39 - راونألاراحب 67 2 
ریمأ بقانم  لئاضف و  یف  یناثلا  ءزجلا  بولقلاداشرإ 2 231 

ص نورشعلا . . . . .  یناثلا و  سلجملا  قودصللیلامألا 102 
اهنوک حص  له  كدف  نأ  یف  ثلاثلا  لصفلا  ۀغالبلاجهنحرش 16 273 

170 ص :  سماخلا . . . . .  لصفلا  میقتسملا 1 170  طارصلا 
112 ص :  لصف . . . . .  میقتسملا 2 118 3 - طارصلا 

3 ص :  رمع . . . . .  یف  یناثلا  عونلا  میقتسملا 3 12  طارصلا 
تنفد ف اهلجأ  نم  یتلا  ۀلعلا  باب  عئارشلاللع 1 185 149 -
ص نوعبرألا . . . . .  نماثلا و  ثیدحلا   868 میلسباتک . . . 

449 ص :  ۀمطاف ع . . . . .  ۀمغلافشک 1 466 
نألا هللا  دبع  نب  رباج  نع  ءاج  ام  باب  رثألاۀیافک 62 

31 ص :  اهایإ . . . . .  یبنلا  بح  یف  لصف  بقانملا 3 332 
نع یبنلا  نع  هئاـبآ ع  نع  اـضرلا ع  نع  لـالب  نب  یلع  يور  لـیکولا  لبـش  نبا  راـفحلا و  حـتفلا  یبأ  دنـسم  یمقلا و  یـسوطلا و  یلاـمأ  6
نم نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیالو  یلاعت  هللا  لوقی  لاق  ملقلا  نع  حوللا  نع  لیفارسإ ع  نع  لیئاکیم  نع  لیئربج 

اهطورش نم  انأ  اهطورشب و  اضرلا  لاق  یباذع 
نجلا ناسحإلا و  ناوضرلا و  هنأ  یف  لصف  بقانملا 3 101 

َناَْمیَلُـس ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِّکَْملا  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  دـْبَع  ْنَع  َدَـمْحَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرُوباَْـسیَّنلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  - 7
َو ْمَعَن  َلاَق  ًۀَّجَح  َنیِْعبَس  ُْتُلق  َلاَق  ًةَروُْربَم  ًۀَّجَح  َنیِْعبَسَک  ِهَّللا  َْدنِع  َُهل  َناَک  ٍِّیلَع  يَِدلَو  َْربَق  َراَز  ْنَم  َلاَق  ع )  یَسُوم (  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینِزاَْملا 

ِهِشْرَع ِیف  َهَّللا  َراَز  ْنَمَک  َناَک  ًۀَْلَیل  ُهَْدنِع  َتَاب  َو  ُهَراَز  ْنَم  ُلَبُْقت  َال  ٍۀَّجَح  َّبُر  َلاَق  ٍۀَّجَح  َْفلَأ  َنیِْعبَس  ُْتُلق  َلاَق  ٍۀَّجَح  َْفلَأ  َنیِْعبَس 
 . . . اضرلا ع نسحلا  یبأ  ةرایز  لضف  باب  یفاکلا 4 585 

84 ص :  هترایز ع . . . . .  لضف  باب  بیذهتلا 6 84 34 -
اضرلا ةرایز  رایتخا  بابحتسا  باب  ۀعیشلالئاسو 14 564 86 -
اضرلا ةرایز  رایتخا  بابحتسا  باب  ۀعیشلالئاسو 14 565 87 -

اضرلا ةرایز  رایتخا  بابحتسا  باب  - 66 357 10 كردتسم . . . 
نجلا سنإلا و  مامإ  ةرایز  لضف  باب 4 - راونألاراحب 99 35 
نجلا سنإلا و  مامإ  ةرایز  لضف  باب 4 - راونألاراحب 99 41 

ص نورشعلا . . . . .  سماخلا و  سلجملا  قودصللیلامألا 120 
وم نب  یلع  ةرایز  یف  رشع  عبارلا  لصفلا  رابخألاعماج 30 

229 ص :  هتافو ع . . . . .  رکذ  یف  لصف  نیظعاولاۀضور 1 234 
لع مامإلا  ةرایز  باوث  رکذ  یف  باب  رابخأنویع 2 259 66 -
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بأ ةرایز  باوث  ۀئاملا  يداحلا و  بابلا  تارایزلالماک 307 
ِیف ُۀَِتباَّنلا  ُۀَّیِوَبَّنلا  ُناَصْغَْألا  َو  ِۀَّیِدَّمَحُْملا  ِۀَمَظَْعلا  ِءاَمَـس  ِیف  ِۀَّیِمِطاَْفلا  ِۀَمْـصِْعلا  ِسْمَـش  ْنِم  ُۀَقِرْـشُْملا  ُۀَّیِوَلَْعلا  ُراَْونَْألا  َو  ُۀَّیِْولُْعلا  ُبِکاَوَْکلا  ُمُهَف  8

ۀَّیِدْهَْملا ُۀَیِداَْهلا  ُۀَّیِمِشاَْهلا  ُةَْرتِْعلا  َو  ُۀَّیِکَّزلا  ُۀَّیِّرُّذلا  َو  ِۀَّیِرَشَْبلا  ِلِکاَیَْهلا  ِیف  ُۀَعَدوُْملا  ُۀَّیَِهلِْإلا  ُراَرْسَْألا  َو  ِۀَّیِدَمْحَْألا  ِۀَحْوَد 
طئارش مامإلا و  تافص  یف  عماج  باب 4 - راونألاراحب 25 174 

نوفدملا سوفنلا  سینأ  سومشلا و  سمـش  موجنلا  نیب  ردبلا  مومـسملا و  دیهـشلا  مولظملا و  دیـسلا  موصعملا و  مامإلا  یلع  لص  مهللا و  9
اضرلا یسوم  نب  یلع  یناثلا  نسحلا  یبأ  مامإلا  ءاضقلا  یف  لداعلا  یضتنملا  فیسلا  یضترملا و  اضرلا  سوط  ضرأب 

711 ص :  نیدیعلا . . . . .  ۀبطخ  یمعفکلاحابص 719 

تسا همطاف  جع )  يدهم (  يوگلا 

نینموم متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب 
تسا هتفرگ  تروص  همطاف  یلجت  رد آ ن  هک  تسا  یماما  نیرخآ  تسا و  رشع  یناث  ماما  هللا  هیقب  ترضح 

هنسح 1 هوسا  یل  هللا  لوسر  هنبا  یف  و  دندومرف :  ناشعیقوت  رد  هللا  هیقب  ترضح  هک  تسا  لقن 
هنسح 2 هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  تسا :  هدمآ  نآرق  رد  و 

يا هوسا  نم  يارب  ادخ  لوسر  هللا )  لوسر  هنبا  یف  رتخد (  رد  دیامرف  یم  تسا و  همطاف  يدـهم , يوگلا  تسا و  دـمحم  ملاع  همه  يوگلا 
تسا وکین 

تیب لها  رب  ادخ  تجح  همطاف 

همطاف میمدرم و  رب  ادـخ  تجح  ام  انیلع ,  هللا  هجح  همطاف  انما  دابعلا و  یلع  هللا  هجح  نحن  دـندومرف :  يرگـسع  ترـضح  هک  هنوگ  نامه 
نییمدألا ءاسنک  تسیل  همطاف  تسا .  تیب  لها  ام  رب  ادخ  تجح 

همطاف رب  لمعلا  ریخ 

نم ریخ  هالـصلا  تشاذگ ,  نآ  ياج  هب  تشادرب و  ناذا  زا  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  دوخ  ياه  تعدب  زا  یکی  رد  یناث  يانزلا  دـلو  نوعلم 
ریسفت ام  يردتأ  هدمآ :  نآ  ریسفت  رد  عیارـشلا  للع  رابخالا و  یناعم  باتک  رد  هک  تشادرب  ار  لمعلا  ریخ  یلع  یح  تلع  نیا  هب  و  مونلا , 

تسا وا  نادنزرف  همطاف و  هب  تبحم  لمع  نیرتهب  اهدلو 3 ,  همطاف و  رب  یلا  كاعد  لمعلا ؟  ریخ  یلع  یح 
میور یم  جارعم  هب  همطاف  ّرب  اب  ینعی  میوش ,  یم  جارعم  ینعی  زامن  دراو  همطاف 4  ّرب  دیما  هب  ینعی  تسا  زامن  همدقم  لمعلا  ریخ  یلع  یح 

؟  تسا هدمآ  زامن  رد  اجک  همطاف 

دمحم دمحم (  انرخآ  یلع )  نب  دمحم  دمحم (  انطـسوا  هللادبع )  نب  دمحم  دمحم (  انلوا  دـندومرف :  تینارون 5  هبطخ  رد  الوم  ترضح 
دمحم انلک  و  يدهملا )  نسحلا  نب 

؟  هچ ینعی  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

ره دنتـسه و  همطاف  رثوک  دـمحم  لآ  و  دـمحم .  انلک  دـندومرف  ناشدوخ  اریز  دـنوش  یم  هتفگ  تیب  لها  همه  دـمحم  یلع  لـص  مهللا  رد 
نآ رهاظ  هن  تسا  تاولص  نطب  نیا  دوش و  یم  ام  زامن  تاولص  لماش  تسا  همطاف  بحم  دشاب و  هدش  هدیئاز  همطاف  رثوک  زا  سک 
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؟  تسیک ریخلل  عانم 

رـش ینعی  تسا  لاّعف  نزو  رب  هک  ریخ  هدـننک  عنم  ینعی  فاق ,  هروس  یکی  ملق و  هروس  یکی  تسا  هدـمآ  ریخلل  عاّنم  ظفل  اـج  ود  نآرق  رد 
تسا تسلا  تاقافتا  نآ  روهظ  همه  همه و  هچوک  راوید و  رد و  يایاضق  تسا و  هدش  یفرعم  تسلا  ملاع  رد  قلطم 

تسین یتیدوبع  هضور  زا  لضفا 

تسا نیسح  همطاف و  بئاصم  رد  تیالو  روهظ  تسا و  تیالو  رد  تیدوبع  رس  اریز  دوش  یم  ققحم  هضور  رد  تیدوبع  يانعم  نیرتگرزب 
دوب همطاف  تیالو  ینابرق  نیلوا  دش و  هضرع  تیالو  هک  تسا  یئاج  تسا ،  تیالو  نادیم  هک 

تسا تیالو  لمع ،  شجنس  كالم 

رگید تسا و  تحار  رایـسب  ناتلامعا  یـسرباسح  دیا  هتـشون  هک  یباتک  نیا  اب  امـش  دنتفگ  وا  هب  دـندمآ و  هیلع  هللا  همحر  ینیما  همالع  دزن 
دیاب تسا  هدرک  تیالو  هار  رد  هک  يراک  یـسک  ره  تمایق  زور  رد  دینز ؛ یم  هک  تسیچ  اهفرح  نیا  تفگ  ینیما  همالع  دـیرادن  یلکـشم 

منسحم مداد و  ار  متروص  مداد ،  ار  ما  هنیس  تیالو  يارب  دیوگ  یم  نادیم  رد  یتقو  تسا و  تیالو  دیهـش  نیلوا  همطاف  یتقو  دنک ؛ هضرع 
مرادن نتفگ  يارب  یفرح  رگید  نم  مداد  ار 

ناـمرحمان يا  مکراصبا 7 ,  اوّضغ  دـیآ  یم  ادـن  افَـص 6  ًافَـص  ِکلَملا  َو  ّکبَر  َءاـج  دوش و  یم  رـشحم  يارحـص  دراو  مناـخ  هک  هاـگنآ 
دوش یم  رشحم  يارحص  دراو  یهلا  سومان  دیناباوخ  ورف  ار  ناتنامشچ 

ات وش  كاخ  تیالو  هار  رد  …
یم هر )  یئاـبطابط (  همـالع  دوش .  یم  بارتوبا  تیارب  یلع  هاـگنآ  يدـیمهف  ار  تدوخ  ندوـب  چـیه  يدـش و  كاـخ  تیـالو  هار  رد  رگا 

دیامرف
مداتفا لیس  هب  هک  میاپ  رس و  یب  سخ  نم 
دوب ایرد  لد  هب  مه  ارم  تفر  یم  هک  وا 

تشگ نونجم  دوخ  رس  نونجم  هک  رادنپم  وت 
دوب الیل  ششک  شیامس  هب  ات  کمس  زا 

؟  تسیک همطاف  نسحم 

يا هک  الاح  تفگ  ادـخ  دوب ؟  هک  ریخلل  عانم  تساـجک ؟  نسحم  ربق  تسیک ,  نسحم  دـش ,  رـشتنم  نسحم  نیـسح و  نسح و  رد  همطاـف 
هک یـسک  ینعی  نسحم  مراذگ ,  یم  نسحم  ار  ناشمان  دنیایب  هک  تنادـنزرف  زا  مادـک  ره  تمایق  زور  ات  دنتـشک  ار  تنـسحم  مناج  همطاف 

تسین مولعم  شربق  همطاف  هک  روط  نامه  درادن  ربق  نسحم  تسا .  یمطاف  رثوک  رد  تسا و  همطاف  شردام 

تسا نوعلم  یمود  ریخلل ،  عانم 

همالع نامز  رد  دشاب و  یم  نوعلم  یموس  یمود و  یلوا و  دروم  رد  هک  تسا  راحب  نعاطم  ياهدلج  راونالا  راحب   31  , 30 ياه 29 ,  دلج 
تسا هدش  ریثکت  مومع  دح  رد  دلج  هس  نیا  بالقنا  تکرب  هب  نألا  یلو  دش  یم  پاچ  یناهنپ  تروص  هب  تادلجم  نیا  یسلجم 

بیرم 8 دتعم  وه  یناثلا . . .  عانملا  تسا :  هدمآ  راونالا  راحب  دلج 30  رد 
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بیرم 8 دتعم  وه  یناثلا . . .  عانملا  تسا :  هدمآ  راونالا  راحب  دلج 30  رد 
ٍُّلتُع  ( 12 ٍمیثَأ (  ٍدَتْعُم  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم   ( 11 ٍمیمَِنب (  ٍءاَّشَم  ٍزاَّمَه   ( 10 ٍنیهَم (  ٍفَّالَح  َّلُک  ْعُِطت  َو ال  میناوخ :  یم  هیآ 12  ملق  هکرابم  هروس  رد 

9  ( 13 ٍمینَز (  َِکلذ  َدَْعب 
انزلا دلو  رفاک  تسا و  راکهانگ  رگنایغط  تسا و  نیچ  ربخ  يوج  بیع  تسا و  تسپ  هدنروخ  مسق  وا  هک  تسا  نوعلم  یمود  فاصوا  رد 

تسا

یهلا هعیدو  همطاف 

همطاـف نا  هک  يریخ  ناـمه  دـندش .  وربور  مه  اـب  ود  نیا  تسا و  قلطم  رـش  لـباقم  رد  قلطم  ریخ  روهظ  راوید  رد و  ياـیاضق  رد  لاـح  و 
 . نیبب ار  تفاطل  سپ  دریگب ،  هزور  زور  لهچ  دـیاب  ربمایپ  همطاف ،  مسج  لـمح  يارب  یتقو  هیـسنإ .  ءاروح  اـهنإ  نییمدـآلا .  ءاـسنک  تسیل 
ار یلع  تسد  سپـس  دنابـسچ و . . .  شا  هنیـس  هب  ینالوط  تدم  هب  تفرگ و  ار  شا  همطاف  تسد  دـش . . .  کیدزنربمغیپ  تلحر  هکینامز 

رادهگن ارم  تناما  نیا  ناج  یلع  هلوسر 10 .  هعیدو  هللا و  هعیدو  هذه  دومرف :  داد و  رارق  وا  تسدرد  شا  همطاف  تسد  تفرگ و 

تایاور دیناسم 

َرَجاَشَت َلاَق  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  ِّيِِرماَْعلا  َرَمُع  ِیبَأ  ِقَّثَوُْملا  ِخـْیَّشلا  ِنَع  جاجتحإلا   ، ] ِْهیَلَع ج ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِهِیف  َباـَتْرا  ِنَمِیف  َجَرَخ  يِذَّلا  ُعِیقْوَّتلا  1
ِیف اُوبَتَک  ْمُهَّنِإ  َُّمث  َُهل  َفَلَخ  َال  َو  یَـضَم  ع )  ٍدَّمَُحم (  َابَأ  َّنَأ  ٍِمناَغ  ِیبَأ  ُْنبا  َرَکَذَـف  ِفَلَْخلا  ِیف  ِۀَـعیِّشلا  َنِم  ٌۀَـعاَمَج  َو  ُِّینیِوْزَْقلا  ٍِمناَـغ  ِیبَأ  ُْنبا 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  ِِهئَابآ  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهِّطَِخب  ْمِِهباَـتِک  ُباَوَج  َدَرَوَف  ِهِیف  اوُرَجاَـشَت  اَِـمب  اوُمَلْعَأ  َو  ِۀَـیِحاَّنلا  َیلِإ  ُهوُذَْـفنَأ  َو  ًاـباَتِک  َکـِلَذ 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف  َو  ِبِصاَْغلا  ِِملاَّظلا  ُهَتَعاَط  ُهَّللا  َضَرَْتفا  ِنَم  َو . . .  ِنیِقَْیلا  َحُور  ْمَُکل  َو  اََنل  َبَهَو  َو  ِنَتِْفلا  َنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَناَفاَع  ِمیِحَّرلا 
َو ِتاَفْآلا  َو  ِءاَوْسَْألا  َو  ِِکلاَهَْملا  َنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَمَـصَع  ِراَّدـلا  یَبْقُع  ْنَِمل  ُِرفاَْکلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ِِهلَمَع  َءاَدِر  ُلِهاَْجلا  يَّدَُریَـس  َو  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِیل 
َو ِءاَِیلْوَْألا  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ِعیِمَج  یَلَع  ُماَلَّسلا  َو  ًاِظفاَح  َو  ًاِّیلَو  ْمَُکل  َو  اََنل  َناَک  َو  ُءاَشَی  اَـم  یَلَع  ُرِداَْـقلا  َو  َکـِلَذ  ُِّیلَو  ُهَّنِإَـف  ِِهتَمْحَِرب  اَـهِّلُک  ِتاَـهاَْعلا 

ًامِیلْسَت َمَّلَس  َو  ِِّیبَّنلا  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْملا 
 . . . . . هتاعیقوت ع نم  جرخ  ام  باب 31 - راونألاراحب 53 178 

يدهملا رظتنملا  مئاقلا  ۀجحلا  جاجتحا  جاجتحالا 2 466 
281 ص :  لصف . . . . .  یسوطلاۀبیغ 285 4 -

دی یلع  هتاعیقوت  رکذ  یف  عساتلا  لصفلا  راونألابختنم 118 
اریثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل   21 بازحألا /  2

ْنَع ِباَّهَْولا  ِْدبَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َناَرْهِم  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ٍرْـصَن  ِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِمِّدَقَتُْملا  ِداَنْـسِْإلِاب  ُلَلِْعلا ،  َو  ِراَبْخَْألا ،  ِیناَعَم  - 3
َلاَق َال  ُْتُلق  ْنَم  َِّرب  يِرْدَت  َأ  ِِّرْبلا  َیلِإ  َكاَعَد  َلاَق  َال  ُْتُلق  َلاَق  ِلَمَْعلا  ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  ُریِـسْفَت  اَم  يِرْدـَت  َأ  َلاَق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم 

اَهِْدلُو َو  َۀَمِطاَف  ِِّرب  َیلِإ  َكاَعَد 
امهلضف و ۀماقإلا و  ناذألا و  باب 13 - راونألاراحب 81 141 
ص ةالصلا . . . . .  للع  رداون  باب  عئارشلاللع 2 368 89 -

 . . . ۀماقإلا ناذألا و  فورح  ینعم  باب  رابخألایناعم 42 
ُۀَیَالَْولا َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو  اَهِْدلُو  َو  َۀَمِطاَف  ُِّرب  ِلَمَْعلا  ُْریَخ  َلاَقَف  ِلَمَْعلاِْریَخ  یَلَع  َّیَح  یَنْعَم  ْنَع  ُقِداَّصلا  َِلئُس  بوشآرهش [  نبال  بقانملا  [ 4

اَهِْدلُو َو  َۀَمِطاَف  ُِّرب  ِلَمَْعلا  ُْریَخ  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو 
اذألا باوبأب  قلعتی  ام  رداون  باب  - 37 70 4 كردتسم . . . 
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اوحأ ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 - راونألاراحب 43 44 
امهلضف و ۀماقإلا و  ناذألا و  باب 13 - راونألاراحب 81 134 

ۀماقإلا ناذألا و  فورح  ریسفت  باب  دیحوتلا 241 34 -
ۀفص نم  هرکذن  امیف  رشع  نماثلا  لصفلا  لئاسلاحالف 148 

 . . . . ۀماقإلا ناذألا و  فورح  ینعم  باب  رابخألایناعم 41 
 . . . . . یلاعت هللا  دنع  اهتلزنم  یف  لصف  بقانملا 3 326 

اَم َو  َنُولُکَْأت  اَِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  اَنَأ  َو  یِّبَر  ِنْذِِإب  ُتیِمُأ  َو  ِییْحُأ  اَنَأ  َلاَق ع  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْکیََّبل  َالاَق  ُبَدـْنُج  اَی  َو  ُناَْملَـس  اَـی  5
ٌدِحاَو اَنَّلُک  اَّنَِأل  اُوداَرَأ  َو  اوُّبَحَأ  اَذِإ  اَذَه  َنُولَعْفَی  َو  َنوُمَْلعَی  يِدَالْوَأ ع  ْنِم  ُۀَِّمئَْألا  َو  ْمُِکبُوُلق  ِِرئاَمَِضب  ٌِملاَع  اَنَأ  َو  یِّبَر  ِنْذِِإب  ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدَت 

ٌدَّمَُحم اَنُّلُک  َو  ٌدَّمَُحم  اَنُطَسْوَأ  َو  ٌدَّمَُحم  اَنُرِخآ  َو  ٌدَّمَُحم  اَُنلَّوَأ 
اطلا لضفلا و  نم  مهل  يرج  هنأ  باب 12 - راونألاراحب 25 363 

هللا تاولص  مهتفرعم  یف  ردان  باب 14 - راونألاراحب 26 3 
هللا تاولص  مهتفرعم  یف  ردان  باب 14 - راونألاراحب 26 5 

هللا تاولص  مهتفرعم  یف  ردان  باب 14 - راونألاراحب 26 16 
قداصلا نع  صوصنلا  نم  درو  ام  باب 46 - راونألاراحب 36 399 

رشع انثا  ۀمئألا  نأ  یف  يور  ام  باب  ینامعنلاۀبیغ 85 4 -
افَص افَص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو   22 رجفلا /  6

ْنِم ٍداَنُم  يَداَن  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ٍدیِعَس  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  میهاربإ [  نب  تارف  ریسفت  [ 7
ِناَواَرْـضَخ ِناَتَْطیَر  اَْـهیَلَع  ِیتَْنبا  ُۀَـمِطاَف ع  ِیتْأَـتَف  اَهِرْـصَق  َیلِإ  ِهَّللا  ِبِیبَح  ُْتِنب  َّرُمَت  یَّتَح  ْمُکَراَْـصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئاَـلَْخلا  َرَـشْعَم  اَـی  ِشْرَْعلا  ِناَـنُْطب 

ْسأَّرلا  َعوُطْقَم  ًاِمئاَن  َْنیَسُْحلا  َو  ًاِمئاَق  َنَسَْحلا  ِتَدَجَو  اَهِرْصَق  ِبَاب  َیلِإ  ْتَغََلب  اَذِإَف  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَْهَیلاَوَح 
یف ا اهیلع  هللا  تاولص  اهملظت  باب 8 - راونألاراحب 43 224 
یف ا اهیلع  هللا  تاولص  اهملظت  باب 8 - راونألاراحب 43 225 
1 ص :  ۀعیشلا . . . . .  لئاضف  باب 15 - راونألاراحب 65 59 

ریمأ بقانم  لئاضف و  یف  یناثلا  ءزجلا  بولقلاداشرإ 2 232 
16 ص :  سماخلا . . . . .  سلجملا  قودصللیلامألا 17 

لا تبسلا  موی  سلجم  رشع  سماخلا  سلجملا  دیفمللیلامألا 130 
 . . . . . یضترملا ۀعیشل  یفطصملا  ةراشب  یفطصملاةراشب 18 

تایآلا ف نم  اهیف  ام  ۀکئالملا و  ةروس  تایآلالیوأت 472 
یف ا تایآلا  نم  اهیف  ام  روطلا و  ةروس  تایآلالیوأت 599 

ص  میهاربإ ع . . . . .  ۀیآ  لثم  ناک  ام   ] مامإلاریسفت 432
263 ص :  ءایبنألا . . . . .  ةروس  نم  تارفریسفت 269 و 

435 ص :  ةروس ق . . . . .  نم  تارفریسفت 437 و 
216 ص :  نیسحلا ع . . . . .  لتق  نم  باقع  لامعألاباوث 219 

48 ص :  اهبقانم ع . . . . .  یف  رابخأ  ۀمامإلالئالد 50 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1232 

http://www.ghaemiyeh.com


ص ۀمطاف ع . . . . .  بقانم  رکذ  یف  سلجم  نیظعاولاۀضور 1 148 
بخأ نم  فرط  رکذ  ۀشئاع و  ۀمجرت  یف  لصف  ۀغالبلاجهنحرش 9 193 

39 ص :  ۀفیحصلا . . . . .  نتم  اضرلاۀفیحص 63 
170 ص :  سماخلا . . . . .  لصفلا  میقتسملا 1 171  طارصلا 

خألا نم  اضرلا ع  نع  ءاج  امیف  باب  رابخأنویع 2 32 31 -
1 ص :  ۀمدقملا . . . . .  لئاضفلا 10 

449 ص :  ۀمطاف ع . . . . .  ۀمغلافشک 1 450 
449 ص :  ۀمطاف ع . . . . .  ۀمغلافشک 1 457 

هضرم رکذ  نم  کلذ  لبق  ام  اهتافو و  رکذ  ۀمغلافشک 1 506 
 . . یلاعت هللا  دنع  اهتلزنم  یف  لصف  بقانملا 3 326 

اَهِّدَِرب َكَدَـف  َباَتِک  ُلَّوَأـْلا  َبَتَک  اََّمل  َو  ماَـلَّسلا .  ُمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ُقوُقُح  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُۀَـیَالَو  ُْریَْخلا  َو  ِیناَّثلا ،  ُعاَّنَْملا  َلاَـق  ِْریَْخِلل ،  ٍعاَّنَم  8
ٍبیُِرم ٍدَتْعُم  َوُهَف  ِیناَّثلا ،  ُهَعَنَم  َۀَمِطاَف  یَلَع 

صق كدف و  رمأ  یف  تایآلا  لوزن  باب  راونألاراحب 29 113 11 -
145 ص :  باب . . . . .  [ 20  ] راونألاراحب 30 158

رشحملا یف  یلع ع  یبنلا ص و  ۀجرد  یمقلاریسفت 2 326 
ٍمیِمَِنب ٍءاَّشَم  ٍزاَّمَه  ًادْهَع .  ُثُْکنَی  َال  ُهَّنَأ  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَِرل  َفَلَح  ِیناَّثلا ،  ُفاَّلَحلا  َلاَق  ٍنیِهَم .  ٍفاَّلَح  َّلُک  ْعُِطت  َو ال  9

َلاَق َْيأ  ٍدَتْعُم . .  ُماَلَّسلا .  ِْهیَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُْریَْخلا  َلاَق  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم  ُُهلْوَق  ِِهباَحْصَأ .  َْنَیب  ُزِمْهَی  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُِّمنَی  َناَک  َلاَق 
یِعَّدلا  ُمِینَّزلا  َو  ِْرفُْکلا ،  ُمیِظَع  ُُّلتُْعلا  َلاَق  ٍمِینَز  َِکلذ  َدَْعب  ٍُّلتُع  ُُهلْوَق  ِْهیَلَع .  يَدَتْعا  ، 

145 ص :  باب . . . . .  [ 20  ] راونألاراحب 30 165
145 ص :  باب . . . . .  [ 20  ] راونألاراحب 30 258

685 ص :  ةادهلا . . . .  ۀمئألا  یف  تایآلا  نم  اهیف  ام  ةروس ن و  تایآلالیوأت 686 
685 ص :  ةادهلا . . . .  ۀمئألا  یف  تایآلا  نم  اهیف  ام  ةروس ن و  تایآلالیوأت 687 

 . . . . . نوسمخ 52 ناتنثا و  اهتایآ  ۀیکم  ملقلا  ةروس  یمقلاریسفت 2 380 68 -
10

اَعَد َُّمث  َلاَقَف  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ِۀَِکئاَلَْملا  ِجوُرُخ  َدَْعب  َناَک  اَمَف  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ِمِظاَْکلا ع  ِنَع  ِریِرَّضلا  یَـسیِع  ْنَع  ِمِّدَـقَتُْملا  ِداَنْـسِْإلِاب  َو  - 
اَی َلاَق  َُّمث  ْتَعَلَفَف  ٌدَـحَأ  ُْهبَْرقَی  اَلَف  ِباَْبلا  یَلَع  ِینوُک  َۀَمَلَـس  ِّمُِأل  َلاَق  َو  یِّنَع  اوُجُرْخا  ِِهْتَیب  ِیف  ْنَِمل  َلاَق  َو  َْنیَـسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  َو  َۀَـمِطاَف  َو  ًاِّیلَع 

ُْهتَبَلَغ َماَلَْکلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َداَرَأ  اَّمَلَف  يَرْخُْألا  ِهِدَِیب  ٍِّیلَع  ِدَِیب  َذَخَأ  َو  اًلیِوَط  ِهِرْدَص  یَلَع  اَهَعَـضَوَف  َۀَـمِطاَف  ِدَِـیب  َذَـخَأَف  ُْهنِم  اَنَدَـف  یِّنِم  ُنْدا  ُِّیلَع 
ُْهتَلَّبَقَف ِهِهْجَو  یَلَع  ْتَّبَکَأ  َو  ِهَّللا ص . . .  ِلوُسَر  ِءاَُکِبل  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ًادیِدَش  ًءاَُکب  ُۀَمِطاَف  ْتَکَبَف  ِماَلَْکلا  یَلَع  ْرِدْقَی  ْمَلَف  ُُهتَْربَع 

َابَأ اَـی  َُهل  َلاَـق  َو  ٍِّیلَع  ِدَـی  ِیف  اَهَعَـضَوَف  ِهِدَـی  ِیف  اَهُدَـی  َو  ْمِْهَیلِإ  ُهَسْأَر ص  َعَـفَرَف  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  ِْهیَلَع  َّبَکَأ  َو 
ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِهَّللا  َو  ِهِذَه  ُِّیلَع  اَی  ُُهلِعاَِفل  َکَّنِإ  َو  اَهِیف  ِینْظَفْحا  َو  َهَّللا  ِظَفْحاَف  َكَْدنِع  ٍدَّمَُحم  ِِهلوُسَر  ُۀَعیِدَو  َو  ِهَّللا  ُۀَعیِدَو  ِهِذَه  ِنَسَْحلا 

ُُهْتلَأَس اَم  ِیناَطْعَأَف  ْمَُکل  َو  اََهل  َهَّللا  ُْتلَأَس  یَّتَح  َعِضْوَْملا  اَذَه  یِسْفَن  ْتَغََلب  اَم  ِهَّللا  َو  اَمَأ  يَْربُْکلا  ُمَیْرَم  ِهَّللا  َو  ِهِذَه  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم 
هیف هتافو و  برق  دنع  هتیصو ص  باب 1 - راونألاراحب 22 484 

88 ص :  لصف . . . . .  میقتسملا 2 92 17 - طارصلا 
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(( س  ) ارهز همطاف  همانگوس  همیمضب  تداهشزادعب  (س ) ارهز همطاف  تازجعم  ) ۀیمطافلا تامارک 

هداز فلخریم  یلع  : هدنسیون

همدقم

هراشا

رّونم ار  ام  بولق  یهلا ،  يایلوا  راونا  هعـشا  زا  و  دومرف ،  داشرا  تیادـه  حـیباصم  اب  ار  اـم  هک  تسا  يراـگدرورپ  يازـس  ساپـس ،  رکش و 
 . داد رارق  ص )   ) هّللا لوسر  تیب  لها  ترتع و  نآرق و  هب  تمدخ  زا  ار  ام  تانجو  تاکرح و  تالاح و  نایب و  هتسویپ  و  دینادرگ ، 

هک شا  هتـسکش  ولهپ  رتخد  رب  صوصخلا  یلع  شراهطا ،  تیب  لها  و  ص )   ) یفطـصم دمحم  شیمارگ  ربمایپ  رب  دح  یب  مالـس  دورد و  و 
ياهتبیصم مغ و  زا  یکدنا  هتسناوتن  یسک  لاح  هب  ات  هدرک و  رادازع  زوس و  رگج  رادغاد و  ار  یملاع  رگج  شهودنا  مغ و  تبیـصم و  رد 

! ؟ . . .  دنز دایرف  دزوسب و  رگج  قامعا  زا  كرد و  ار  ص )   ) هّللا لوسر  هشوگ  رگج  نآ  رب  هدراو 
نایم اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف یب  یب  اب  ههجاوم  رد  ار  ع )   ) یلع زوس  رگج  مغ  هودنا و  زا  یکدنا  هتـسناوتن  یفراع  دنمرنه  چیه  لاح  هب  ات 

 . دیارُسب هیثرم  هدش ،  دوبک  يوزاب  و  یلین ،  تروص  نتسش  ِهاگ  و  راوید ،  رد و 
هّللا مالـس   ) ارهز يرادازع  تبیـصم و  رد  ار  ع )   ) یلع هآ  کی  بئاـصم و  هک  هتـشادن  ار  نآ  ناوت  یتسد  هریچ  هدنـسیون  چـیه  لاـح  هب  اـت 

تردق تامولعم و  هدودحم  رد  هتفرگ ،  تسد  هب  ملق  هک  يا  هنازرف  ققحم  رگشالت و  هدنسیون  ره  و  دیامن .  میسرت  تاحفـص  يور  اهیلع )
میـسرت ار  دوخ  رثا  هحول  رـس  نیرتابیز  ولباـت و  نیرت  هتـسجرب  هتخادرپ و  ص )   ) هّللا لوسر  زا  دـعب  هدراو  ثداوح  شراـگن  هب  دوخ  یملع 

 . تسا هدومن  میدقت  مالسا  هنومن  يوناب  نیا  هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع و  ایند  کی  اب  ار  دوخ  باتک  و  هدومن ، 
هب هدروخ  یلیـس  هتـسکش  ولهپ  همولظم  نآ  قالخا  یگدـنز و  نوماریپ  رد  گرتس  نافل  ؤم  گرزب و  ناققحم  هک  يدنمـشزرا  راثآ  دادـعت 

داـعبا همه  هب  ناـققحم  نیا  زا  یخرب  و  دـجنگ ،  یمن  تاحفـص  نیا  رد  اـهنآ  ماـن  و  تسا .  رامـش  زا  نوریب  دـنا ،  هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر 
یب یب  نآ  هب  هک  يدارفا  یعقاو  ياهناتساد  يرسکی  مه  ریصقت  اپ  ات  رـس  ریقح  نیا  دنا .  هدرک  هراشا  خیرات  هدش  دوبک  يوزاب  نیا  یگدنز 
مان هب  عمج و  هدـیدرگ ،  ناشدـیاع  تبثم  هجیتن  دـنا و  هدـش  کّسمتم  لسوتم و  تالکـشم ،  جالعلا و  بعـص  ياه  يرامیب  اهیتخـس و  رد 

رد ددرگ و  رت  مکحم  نشور و  ص )   ) هّللا لوـسر  رتـخد  تفرعم  هـب  مدرم  ياـهلد  اـت  ما  هتـشاذگ  اـهیلع ) هـّللا  مالـس   ) ۀـیمطافلا تاـمارک 
 . دندرگ ارس  ود  يوناب  نیا  هب  کسمتم  اهیراتفرگ 

ِناگدنناوخ ناتسود و  يریخب  تبقاع  رخآ و  يراگتسر و  يرادیاپ و  قیفوت و  تداعـس و  یتمالـس و  راتـساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  نایاپ  رد 
حاورا یحور و  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀّـجح  ینعی   ) مالـسا هنومن  يوناب  دـنزرف  اهنت  هاگـشیپ  هب  ار  باتک  نیا  مراد و  ار  نامدوخ  ییـالو و 

ردارب حور  هب  ار  نآ  باوث  و  ددرگ .  عقاو  شدنبلد  دنزرف  یب و  یب  نآ  قح و  لوبق  دروم  هّللا  ءاش  نا  میامن  یم  میدقت  ءادفلا ) هل  نیملاعلا 
 . منک یم  راثن  هداز  فلخ  ریم  دمحا  خیش  مدیهش 

هداز فلخ  ریم  یلع  راهچ  داتفه و  دصیس و  رازه  رویرهش 

 ( س  ) ارهز ترضح  هب  هثاغتسا  زامن   ( 1 ) 

هب اریز  متـشاد ؛  مدرم  نیب  یتیبوبحم  مدش ،  یمن  بوخ  یلو  مدش .  یم  رتمارآ  مدـناوخ  یم  ار  نآرق  تایآ  زا  هچره  دوب  هدـش  هایـس  مبلق 
 ، مهدب تلاجخ  ار  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  مدرک ،  یم  مالـس  همه  هب  دننک ،  ممارتحا  رتشیب  دـنرادب و  تسود  ارم  هک  مدرک  یم  عضاوت  مدرم 

دراو یتقو  مدـش .  یم  تحاران  لد  رد  تسـشن ،  یمن  ملباقم  رد  وناز  ود  نادـیرم  زا  یکی  رگا  دـنریگب ،  مالـس  هب  تقبـس  اـهنآ  ادـعب  هک 
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 . مدش یم  لاحشوخ  دنداتسرف ،  یم  تاولص  مدورو  رطاخ  هب  مدرم  مدش و  یم  سلجم 
دنداتسرف تاولص  دنتساوخرب و  اج  زا  همه  دندوب  هدش  عمج  نم  ندید  يارب  هک  يرفن  رازه  دنچ  تیعمج  مدش ،  یـسلجم  دراو  زور  کی 

سفن دیاش  دـینک ،  یم  ّتبحم  راهظا  نم  هب  هنوگ  نیا  هک  امـش  ناردارب !  متفگ :  مدز .  فرح  مدرم  يارب  يا  هملک  دـنچ  نمـض  رد  نم  و 
هچ نیبب  دنتفگ : یم  لاق  لاح و  نابز  هب  مدرم  هک  دوب  مولعم  اجنیا  مرادـن .  ار  تبحم  همه  نیا  تقایل  نم  هکنآ  لاح  دـیایب و  شـشوخ  نم 

مدرک رکف  بلطم  قمع  هب  بوخ  متفر و  لزنم  هب  یتقو  یلو  دوب .  هدمآ  مشوخ  یلیخ  دنک .  یم  یسفن  هتسکش  ردقچ  تسا ،  یبوخ  ياقآ 
 . تسا هدوب  سفن  ياوه  رطاخ  هب  نم  یسفن  هتسکش  نیا  دوخ  هک  مدش  هجوتم  ، 

نم شیپ  ینارون  یتاهد  درم  ریپ  مدـمآ ،  مدرم  نایم  هب  سلجم  نآ  رد  ینارنخـس  زیم  تشپ  زا  یتقو  هک :  دوب  نیا  هّجوت  لباق  بلطم  انمض 
ای دیایب و  شـشوخ  ناتـسفن  دینک و  ادیپ  لاح  رییغت  مدرم  تاساسحا  زاربا  زا  هک  دیـشاب  فیعـض  ردق  نآ  دیابن  امـش  تفگ :  نم  هب  دمآ و 

 . دیهدن ّتیمها  لیاسم  نیا  هب  دیشاب و  هتشاد  ردص  حرش  دیوش .  تحاران  دندرک ،  ییانتعا  یب  امش  هب  رگا 
 . دـیوگ یم  هچ  درم  ریپ  نیا  مدـیمهفن  مدوب ،  هدـش  یلاحـشوخ  تسم  نانآ  تامارتحا  مدرم و  ّتبحم  راهظا  زا  سب  زا  سلجم  نآ  رد  نم 

میوگب و تسار  نم  مه  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  هدنامهف  نم  هب  و  هدرک ،  هّبنتم  ارم  وا  هک  مدش  هّجوتم  مدرک ،  یم  رکف  لزنم  رد  یتقو  یلو 
هدش هناوید  موش ،  رجفنم  متـساوخ  یم  نم  هک  دوب  اجنیا  ما .  هدوب  فیعـض  ما و  هتـشادن  ردص  حرـش  هزات  دیاین ،  مشوخ  تامارتحا  نیا  زا 

يدایز هیرگ  منک ! ؟  یم  ادیپ  تاجن  یبلط  تسایر  یبلط و  هاج  زا  صوصخ  هب  اه ،  یهایـس  نآ  زا  یک  نم  سپ  متفگ  یم  دوخ  اب  مدوب ، 
 . مدز يونعم  لیاسو  هب  تسد  منک ،  هدافتسا  يداع  لیاسو  زا  متسناوت  یمن  نیا  زا  رتشیب  نوچ  سپس  مدرک و 

ناهج هکلم  هرّدخم و  نآ  زا  مناوخب و  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  هک  دیسر  مرکف  هب  ناهگان 
رد  ) تاحلاصلا تایقاب  باتک  مّود  باب  رد  هک  یبادآ  ناـمه  اـب  ار  زاـمن  نیا  میاـمنب .  ار  یحور  ضرم  ـالب و  نیا  عفر  تساوخرد  یتسه ، 

 . مدناوخ تسا  نانجلا  حیتافم  یبحتسم )  ياهزامن 
و متفگ ،  ربکا  هّللا  هبترم  هس  زامن  زا  دـعب  و  مدـناوخ .  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ترـضح  هب  هثاغتـسا  ّتین  هب  زاـمن  تعکر  ود  ینعی 

نیا ّرـش  زا  ارم  ارهز !  همطاف  يا  نم !  يالوم  يا  ینعی :   ) ینیثیغا ۀـمطاف  ای  یتالوم  ای  متفگ :  هبترم  دـص  متـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  سپس 
متشاذگ نیمز  هب  ار  متروص  پچ  فرط  زاب  هبترم و  دص  ار  هملج  نامه  متشاذگ و  نیمز  هب  ار  متروص  تسار  فرط  دعب  هد )  هانپ  نمشد 

هک مدوب  هتشادن  رب  رهم  زا  رـس  زونه  متفگ ،  هبترم  دص  ار  هلمج  نامه  متـشاذگ و  هدجـس  هب  رـس  زاب  متفگ و  هبترم  دص  ار  هلمج  نامه  و 
یبلط تسایر  تفـص  ینعی  یهایـس  نآ  زا  ارم  دـش و  رهاظ  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همئالا ّما  ارهز  همطاـف  يربک  هقیدـص  ترـضح  فطل  راـثآ 

 . مدیدن دوخ  رد  تفص  نآ  زا  يرثا  هّللادمحب  مدومن  ناحتما  ار  دوخ  هبترم  اههد  مدومن و  هعجارم  مبلق  هب  هک  ادعب  داد و  تاجن 
رگا اذل  تسا ،  یمسج  ياهضرم  يافش  زا  رتمک  شتیمها  یحور  ضارما  يافش  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  زا  یضعب  هک :  تسا  رّکذت  هب  مزال 

هک تسا  نآ  زا  رتزیگنا  تفگـش  اهنآ  رظن  زا  تفای .  افـش  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ترـضح  تکرب  هب  روک  نـالف  هک :  دوش  هتفگ 
يزیچ ره  شزرا  تیمها و  هکنآ  لاح  و  تفای .  افـش  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ترـضح نآ  تکرب  هب  بلط  تساـیر  صخـش  نـالف  دوش ،  هتفگ 
رایـسب یلاس  دنچ  هک  تسا  نیا  شا  هدیاف  رثکا  دح  دنک ،  یم  ادیپ  افـش  روک  کی  یتقو  رگا  الثم  تسا .  زیچ  نآ  هدیاف  هجیتن و  هب  طوبرم 

و دشاب .  یمن  یقرف  انیب  روک و  نیب  رگید  تفر  ایند  زا  یتقو  یلو  دشاب  یم  مشچ  ياراد  دـنک ،  یگدـنز  ایند  رد  دـهاوخ  یم  هک  دودـحم 
اریز هدرک ؛  ادیپ  تاجن  یگـشیمه  یتخبدب  زا  دنک ،  ادیپ  افـش  رگا  دوسح  صخـش  کی  اّما  تسا .  هدـش  مامت  اج  نیمه  ییانیب  نآ  هدـیاف 

 . دنام یم  یقاب  یتّقوم  تّدم  يارب  ندب  دوخ  لثم  هک  یندب  تافص  سکعرب  تسه  وا  اب  هشیمه  حور ،  دوخ  دننامه  یحور  تافص 
 . تسا رفِـص  ترخآ  یگدنز  لباقم  رد  ایند  یگدـنز  اریز  تسین ؛  هسیاقم  لباق  هجو  چـیه  هب  یمـسج  ضارما  اب  یحور  ضارما  نیاربانب ، 

(1)
دشابن قح  لوبقم 
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تدابع وا  رهم  یب 
تداعس دوب  شّبُح 

تواقش دوب  شضغب 
تسد هب  ازج  زور 

تعافش دوب  ارهز 
رشحم هب  دوش  دراو 

(2  ) تلالج تّزع و  اب 

یعقاو تالامک   ( 2 ) 

میقتسم و طارـص  تماقتـسا و  هبوت و  لحارم  و  مدرک ،  رود  دوخ  زا  ار  هلیذر  تافـص  و  مدومن ،  یط  ار  كولـس  ریـس و  لحارم  نم  یتقو 
متـسناوت یم  مدـش و  هدـنک  ایند  زا  هکلب  و  مدرک ،  نوریب  لد  زا  ار  ایند  ّتبحم  هرخ  الاب  و  مدومیپ ،  ار  تیدوبع  سفن و  اب  داـهج  تبحم و 

مدوجو رد  غورد  ایر و  تنایخ ،  ّبلقت و  هنوگچیه  رگید  مدرک و  یم  لمع  ما  هفیظو  هب  دعب  هب  نآ  زا  و  مرذگب ،  زیچ  همه  زا  ادخ  هار  رد 
مدرم مداخ  ار  دوخ  هکلب  مدوبن ،  مدرم  رخاـفت  اـیر و  رکف  هب  هاـگچیه  مدوب و  تسود  عون  دوب ،  هتفر  ملد  زا  یّلک  هب  دـسح  لـخب و  دوبن ، 

 . دوب هدش  فرطرب  مدب  تافص  تایقالخا و  زا  یلیخ  هرخ  الاب  و  مدینش ،  یم  قح  و  متفگ ،  یم  ّقح  متسناد ،  یم 
وا اب  و  متخیر ،  یم  کشا  متشاد ،  یسنا  مدوخ  يادخ  اب  مدوب و  هتسشن  یکیرات  قاتا  رد  هکنآ  اب  بش  کی  لاح ،  نیا  رد  عقوم و  نیا  رد 

ّتیونعم ملاع  هب  ای  هدـش و  دوخ  یب  دوخ  زا  ای  مدوب ،  هتفر  باوخ  هب  نیب  نیا  رد  ایآ  دـش ،  هچ  مناد  یمن  ناـهگان  مدوب ،  زاـین  زار و  مرگ 
رازه ياهغارچ  دننام : الثم  يّدام  ياهرون  نیا  زا  دینک  رکف  هکنآ  هن  دش ،  رون  زا  رپ  مقاتا  مدـید  لاح  نآ  رد  هرخ  الاب  و  مدوب ،  هدـش  دراو 

یکیرات زا  نم  هکنآ  اب  ینعی  فیطل .  یلو  رتنـشور ،  اهنیا  زا  هک  دوب  يرون  هن ،  دـشاب ،  هدـش  قاتا  دراو  دیـشروخ  هکنآ  لثم  اـی  یعمش و 
 . دش رترّونم  ممشچ  هکلب  دشن و  تحاران  ممشچ  ادبا  مدوب ،  هدش  دیدش  ییانشور  نیا  دراو  ناهگان  قلطم 

 ( . ینادن ینیبن  ات   ) تسین و نکمم  شحرش  ملق  هب  نوچ  دوشن ؛ هداد  حرش  اهزیچ  زا  یضعب  تاّیصوصخ  هک  تسا  نیا  رتهب  هرخ  الاب  و 
وا سفن  هب  ّطلست  شمارآ و  لامک  اب  یلو  تسیچ ،  وا  تسیک و  وا  هک  مداد  یمن  صیخشت  تسرد  هک  یحبـش  رون  نیا  طسو  رد  هرخ  الاب 

 . دش ماجنا  اهوگتفگ  نیا  یمهف )  یمن  ار  نابز  نآ  يوشن  لد  لها  ات  هک   ) لد نابز  اب  مدید و  ار 
؟  دیتسه هک  امش  مدیسرپ :  وا  زا 

 . ممالسا یمارگ  لوسر  رتخد  ارهز ،  همطاف  نم  دومرف :
زا مشکب و  جـنر  همه  نیا  تـالامک  هب  ندیـسر  يارب  نم  هک  دیدنـسپ  یم  اـیآ  میامـش ،  نادـنزرف  زا  نم  دـیتسه ،  نم  رداـم  امـش  متفگ : 

؟  ددرگ يراج  کشا  همه  نیا  مناگدید 
هدمآ و اجک  زا  دنادب ،  دسانشب و  ار  ام  دنک و  غراف  ایند  تبحم  زا  ار  شلد  ام  نایعیـش  زا  ای  ام و  نادنزرف  زا  سکره  دومرف : نابز  نامه  اب 

تافـص يا و  هدرک  كرت  ار  اـیند  ّتبحم  هک  تسا  تسرد  وـت  دیـسر و  دـهاوخ  یعقاو  تـالامک  هب  دور ؟  یم  اـجک  هب  تسه و  اـجک  رد 
تام نم  ص :)   ) هّللا لوسر  لاق  يا  هدادن  ماجنا  زونه  تسا  ماما  سدقم  رون  نتخانش  هک  مّود  طرـش  یلو  يا  هدومن  رود  دوخ  زا  ار  هلیذر 

 . ۀّیلهاج ۀتیم  تام  هماما  فرعیال  و 
 . مسانشب ار  اهنآ  ات  دننک  یفّرعم  نم  هب  ار  ناشدوخ  اهنآ  دیاب  تسامش ،  تسد  هب  مه  نآ  متفگ : 

 . دنک ییامنهار  ار  وت  مهد  یم  روتسد  ع )   ) يدهم ترضح  هّللا  ۀیقب  مدنزرف  هب  دومرف :
هرخ الاب  دنا و  هداد  یبوخ  هدعو  نم  هب  هک  مدوب  لاحـشوخ  یلو  مدیدن ،  بش  نآ  رد  ار  یتوکلم  یهلا و  لامج  نآ  رگید  دومرف و  ار  نیا 
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 . مدوب هداد  رارق  یتسه  ناهج  هکلم  فطل  دروم  ار  دوخ  دوب  هک  يا  هلان  زجع و  ره  اب  هدوب  هک  يراشف  ره  اب 
مهاوخ یم  دـینک  رکف  هکنآ  هن  تسا ،  هدـننک  تحاران  قوشعم  راظتنا  ردـقچ  هک  هآ  دـمآ ،  مبل  هب  مناـج  راـظتنا  نیا  رد  هاـم  نیدـنچ  اـّما 

هب مه  شدوز  ای  رید  دـنک ،  یم  افو  شا  همه  ناـبوخ  هدـعو  مفلاـخم ،  رعـش  نیا  اـب  نم  هن ،  درکن  اـفو  یکی  ناـبوخ  هدـعو  رازه  میوگب : 
تسا نیا  میوگب  مناوت  یم  ریخءات  نیا  تحلصم  زا  هک  ار  هچنآ  مناد .  یم  رتهب  مدوخ  دوب ،  متحلـصم  هب  مه  نم  نایرج  تسا ،  تحلـصم 

اّما مدرک ،  یمن  تلفغ  وا  زا  يا  هظحل  متـشاد و  تسود  رتهب  مناج  زا  ار  وا  مدیـسر  وا  هب  یتقو  مدـش ،  مبوبحم  قوشعم و  نادردـق  نم  هک 
 . مدوب رت  نادردق  دایز  دیاش  دندرک  یم  فطل  ار  فراعم  نآ  نم  هب  لوا  ياهزور  نامه  رگا 

یم ربص  دـشاب .  بدا  فالخ  ای  هدـننک و  دورطم  ارم  هک  میوگب  يزیچ  متـساوخ  یمن  یلو  مدـش  روجنر  یلیخ  تّدـم  نیا  رد  لاـح  ره  هب 
نامه متـسشن و  یم  کیرات  قاتا  نامه  رد  مدوب ،  هدـید  ار  سدـقم  رون  نآ  هک  یتعاس  نامه  رد  اهبـش  يا ،  هدنـشک  ربص  هچ  اّما  مدرک ، 

یب مدوب  هدـش  لاـح  یب  مدوب و  هدرک  هیرگ  سب  زا  بش  کـی  هکنآ  اـت  دـش .  یمن  يربـخ  مدرک  یم  ار  يراز  عّرـضت و  داروا و  راـکذا و 
ناتدـنزرف منادـب  رگا  مسق  ناتوخ  ناج  هب  دـیا ،  هدـش  فطل  مک  امـش  ارچ  رخآ  متفگ :  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) رهطا همطاف  ترـضح  اب  هنابدا 

منک یم  تکرح  الا ن  نیمه  مسر  یم  اجنآ  هب  هدنز  هدش  هک  تمحز  ره  اب  نم  و  تسا ،  دنوامد  هّلق  رس  هادف )  انحاورا   ) هّللا ۀیقب  ترضح 
یمن ار  وا  ياج  هک  منک  هچ  اّما  مدرگ .  یم  رب  مریگ و  یم  وا  زا  دیا  هدومرف  هدعو  نآ  هب  ارم  هک  یسردو  موش  یم  فّرشم  شرضحم  هب  و 

باـسح هب  ارم  یبدا  یب  نیا  دوب ،  مناـج  زا  رتزیزع  دوب  ما  هبوـبحم  هک  وا  اـّما  مرادـن .  یـضرع  مه  رگید  مرادـن و  تقاـط  رگید  نم  مناد ، 
نیملاعلا حاورا  یحور و   ) هّللا ۀیقب  ترضح  یهلا  هدنیامن  اهنت  نارورـس و  رورـس  نازیزع و  زیزع  تسد  هب  ارم  تسد  بش  نآ  رد  درواین و 

 ( مالـسلا مهیلع   ) راهطا همئا  تفرعم  ءادف ) انحاورا   ) هّللا ۀیقب  ترـضح  رـضحم  زا  نم  تفر و  درپس و  وا  هب  ارم  داد و  ءادفلا ) همدقم  بارتل 
(3  . ) متفرگ میلعت  ار 

شغورف زا  هک  ارهز 
هتفرگ ءایض  ملاع 

شضیفز یبن  نید 
هتفرگ امن  وشن و 

وا بتکم  میرم ز 
هتفرگ ایح  سرد 

العا شرع  هب  ینشج 
(4  ) هتفرگ ادخ  شرهب 

 ( س  ) همطاف ترضح  شآ   ( 3 ) 

ؤر ملاع  رد  دندومرف : هیلع  یلاعت  هّللا  ناوضر  مولعلا  رحب  يدهم  دیس  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀیآ  ترضح  راوگرزب  همالع  لیلج و  دیس  موحرم 
رد (ص )  ربمایپ بانج  مدید ،  مدش ،  هسدقم  هرجح  لخاد  دومن .  راضحا  ص )   ) ربمغیپ بانج  ارم  مدوب و  هفرـشم  هنیدـم  رد  هک  مدـید  ای 

هداتسیا اپرس  ع )   ) یلع ترضح  اقآ  دنراد و  رارق  سلجم  هیشاح  رد  مالسلا )  مهیلع   ) همطاف ترضحو  نینسح  هتفرگ و  رارق  سلجم  ردص 
 . تسا

نم هراب  رد  ار  ینابرهم  تبحم و  لامک  هدومن و  يدلوب  ابحرم  باطخ  هب  بطاخم  ارم  مدش ،  فرـشم  ص )   ) ادـخ لوسر  یـسوب  تسد  هب 
لیاسم دندومن و  رـضاح  ار  رمالا  بحاص  سپ  نک .  لا  ؤس  دوخ  نامز  ماما  زا  دندومرف : مدومن .  لا  ؤس  دـنچ  يا  هلءاسم  تشاد ،  لوذـبم 

 . مدومن لا  ؤس  ار  دوخ 
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همطاف ترـضح  هاگنآ  بایرد .  ار  ترـسپ  كدـلو :  يذـخ  دـندومرف : هدومن ،  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ملاـعود  یب  یب  هب  ور  سپ 
 ، تسه مرظن  رد  لاحلا  شکرابم  تروص  ایوگ  تفرگ  یمن  ار  شیور  نم  زا  درب و  دوخ  هرجح  هب  تفرگ ،  ارم  تسد  اـهیلع ) هّللا  مالـس  )

باوخ زا  قوش  تیاهن  رد  مدرک و  لوانت  دوب  نآ  رد  تابوبح  همه  هک  دروآ  شآ  نم  يارب  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ترـضح  سپ 
نیا هب  مدومن و  یم  ظفح  هبترم  کی  هب  مدرک  یم  هدهاشم  بتُک  رد  نآ  زا  دعب  هچره  هک  دش  ادیپ  میارب  يردص  حرش  نانچ  مدش .  رادیب 

 . مدیسر ماقم 
 ( ناریا  ) مجع رد  یلب  تفگ :  يا ؟  هدید  تفـص  نیا  هب  شآ  هک  مدرک  لا  ؤس  مردام  زا  يزور  ات  مدوب  شآ  نآ  بلاط  هشیمه  نآ  زا  دـعب 
مان اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  ماـن  هب  شآ  نآ  دـننک و  یم  شلخاد  تاـبوبح  همه  زا  دـنزپ و  یم  ار  یـشآ  روطنیا  هک  تسا  فراـعتم 

(5  . ) هدش يراذگ 
دوجو ملاع  زا  رتعیسو  يا  هنیس  اب 
دوجس ینعم  زا  رتقیمع  يا  هژاو  اب 
يادخ هبوبحم  همطاف  يانث  مناوخ 

دورف ناتسآ  نآ  رب  زاینرس  مرآ 
یحو لوزن  تقو  هک  مالس  وا  رب  میوگ 

دُودَو قلاخ  وا  رب  هداد  مالس  نادنچ 
یفطصم دومرف  هک  دورد  وا  رب  میوگ 

(6) دورد وارب  دتسرف  هک  ره  شادخ  دنشخب 

گرم زا  ییاهر   ( 4 ) 

دراذگ ار  هّیخیـش  ّهلاض  هقرف  اب  ار  هزرابم  تفلاخم و  يانب  نامرک  هب  تعجارم  زا  سپ  ینامرک  هیقف  اضر  دمحم  ازریم  جاح  هّللا  ۀـیآ  بانج 
 . تشون نانآ  ّدر  رد  یملع  هطقن  یب  باتک  کی  و 

هقرف نآ  موحرم ،  نآ  درک و  توعد  نامرک  ياه  یخیـش  هیلع  رب  هزرابم  غیلبت و  يارب  يدزی  ظعاو  ییحی  دّیـس  جاح  موحرم  زا  یتقو  کی 
ناشیا زا  یبیجع  هشقن  اب  ودـنتفرگ  ار  ییحی  دّیـس  لتق  میمـصت  اهیخیـش  تخاس ،  هجوتم  نانآ  فارحنا  هب  ار  مدرم  و  دومن .  اوسر  ار  ّهلاض 

 . دنربب فیرشت  لزنم  نالف  هب  ربنم  يارب  هک  دندرک  توعد 
زا مه  یسک  و  تسا ،  هداتفا  گرم  ماد  رد  دید  درک و  رطخ  ساسحا  غاب  رد  دیس  دندرب .  رهش  زا  جراخ  رد  یغاب  هب  دنتـشادرب و  ار  ناشیا 

لوغشمو دناوخ  یم  ار  ترـضح  نآ  هب  هثاغتـسا  زامن  دنک و  یم  ادیپ  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  هب  یلّـسوت  تسین .  ربخ  اب  وا  عضو 
دایرف ریبکت و  يادـص  هبترم  کی  هک  دـننک ،  هعطق  هعطق  ار  وا  دـنوش  یم  هدامآ  نانمـشد  هک  هدوب ،  ینیثیغا  ۀـمطاف  ای  یتالوم  ای  ندـناوخ 
دنیامن یم  اهر  ار  دیس  هدیسر و  ار  اه  یخیش  باسح  هتخیر و  غاب  نورد  هب  راوید  زا  دنیامن و  یم  هرصاحم  ار  غاب  نآ  هدش  دنلب  اهناملـسم 

زا امـش  هک  دـندرک  لا  ؤس  ینامرک  هّللا  ۀـیآ  زا  دـندروآ !  لزنم  رهـش و  هب  ینامرک  اضر  دـمحم  ازریم  جاح  موحرم  هارمه  هب  مارتحا  اب  و  ، 
؟  تسا يراتفرگ  گرم و  ضرعم  رد  ییحی  دیس  هک  دیتسناد  اجک 

دیـس مرـسپ  هب  ار  تدوخ  ًاروف  اضر  دمحم  خیـش  دندومرف : مدـیدارارهز  همطاف  هرهاط ،  ترـضح  باوخ  ملاع  رد  مدوب ،  هدـیباوخ  دومرف :
(7  . ) دش دهاوخ  هتشک  وا  ینک  رید  رگا  هک  هدب  تاجن  ار  وا  ناسرب  ییحی 

تسلا زور  زا  شمیدناوخ  همطاف 
تسا لقیص  اهلد  هب  شصالخا  گنر 
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وا تسا  تاوامس  ضرا و  رطاف 
وا تسا  تاجاح  یضاق  ردصم 

لالج زع و  هگرد  نانکاس 
لاقم نیا  رد  قح  تاذاب  ادصمه 

دیون وت  رب  یفطصم  (ص )  دّمحم يا 
(8) دیمد تمصع  هدنشخر  بکوک 

دش زاب  لفق   ( 5 ) 

بانج مرتحم  لضاف  زا  دومرف : يریمشک  یضترم  دیس  جاح  هرهاب  تامارک  بحاص  دنزرف  يریمـشک  یقت  یلع  دّیـس  اقآ  ردقلا  لیلج  دیس 
رـصع فرط  ناضمر  كرابم  هام  رد  يزور  فرـشا  فجن  رد  هّینید  مولع  لیـصحت  تاـقوا  رد  دومرف : هک  مدینـش  يرـال  ساـبع  دیـس  اـقآ 
برغم زامن  زا  سپ  هک  متفر ،  تسه ،  مبیج  رد  دیلک  هکنیا  لایخ  هب  هدرک و  لفق  ار  هرجح  رد  متشاذگ و  هرجح  رد  هدرک و  هیهت  يراطفا 

صحفت هچره  تسین  مبیج  رد  دیلک  مدـید  منک ،  زاب  ار  هرجح  رد  متـساوخ  مدـمآ ،  هسردـم  هب  مدـناوخ و  ار  زامن  هکنیا  ات  میایب ،  اشع  و 
دوخ ریسم  رد  هناّریحتم  هدمآ  نوریب  هسردم  زا  مدوب .  تحاران  تخس  دیلک  نتفاین  ینسرگ و  تّدش  هطساو  هب  مدرکن .  ادیپ  ار  دیلک  مدرک 

ار بلطم  دیـسرپ ،  ار  میتحاران  تلع  مدـید .  ار  يریمـشک  یـضترم  دیـس  موحرم  هاگان  مدرک ،  یم  هاگن  نیمز  هب  مدز و  یم  مدـق  مرح  اـت 
یم زاب  لفق  نآ  دناوخب  هتسب  لقف  هب  دنادب و  یسک  رگا  ار  ع )   ) یسوم ردام  مان  دنیوگ  یم  دومرف : دمآ و  هسردم  هب  نم  اب  مدرک .  ضرع 

مدـید تقو  کی  ارهزلا  ۀـمطاف  ای  دومرف : داهن و  لفق  رد  تسد  سپ  تسا ؟  وا  زا  رتمک  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ام  هدـج  ایآ  ددرگ 
(9  . ) دش زاب  لفق 

رواد همئاق  يا  ربمغیپ  هعضب  يا 
 ( (ع ارهزلا ۀمطاف  يا  رشحم  هعفاش  يا 

یناماما مام  وت  ینادزی  تجح  وت 
اپ رب  دش  وتز  ملاع  یناکما  دجوم  وت 

یهاش ایح  کلم  رد  یهام  فرش  جرب  رد 
هط رجش  لصا  یهللا  تمصع  وت 

وت یعیطم  رما  رد  وت  یعینم  ردق  رد 
ایعل تا  هلئاق  يا  وت  یعیقب  هب  نوفدم 

ییاهیبا ما  وت  ییارغ  هبطخ  وت 
(10) الوم لد  بوبحم  ییاربک  هقیدص 

هقداص يای  ؤر   ( 6 ) 

یعمـش کیرات  هناخ  نآ  رد  اما  مدش ،  کیرات  يا  هناخ  دراو  مدید  یم  ای  ؤر  ملاع  رد  یناثلا ،  دامج  موس  بش  یـسمش ،  لاس 1325  رد 
شتروص يور  اهکـشا  دـنک و  یم  هیرگ  هتـسهآ  هتـسهآ  تسا  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  تروص  اـهنت  مدـید  متفر  کـیدزن  تسا .  نشور 

يا هتخت  يور  هک  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ندـب  زا  یمین  مدـید  مدرک  هاگن  هک  بوخ  تسا ،  لوغـشم  يزیچ  کی  هب  تسا و  ناتلغ 
اب دییایب  ارهز  نادنزرف  دز : ادص  درک ،  مامت  ار  نفک  لسغ و  یتقو  دوب .  نداد  لسغ  لوغـشم  ع )   ) یلع دوش و  یم  هدهاشم  دنا  هدـناباوخ 
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 . دینک عادو  ناتردام 
شومارف دندش .  یمن  هدید  اهنآ  یلو  دندوب  هدش  عمج  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف ندب  رود  یکیرات  نآ  رد  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  یعمج 

رادیب باوخ  زا  درک ،  نفد  هناخ  نامه  رانک  رد  ار  ترضح  نآ  ع )   ) یلع هتـسکش .  ولهپ  ردام  يا  مدز :  یم  دایرف  نم  دوخ  هک  منک  یمن 
 . مدش

مرکا ربمایپ  رهطم  مرح  دراو  مدـش و  فرـشم  راب  نیلوا  يارب  هک  لاس 1346  رد  یلو  مدوب ،  هدـشن  فرـشم  هنیدـم  زونه  تقو  نآ  رد  نم 
ایآ هک  منیبب  منک  لا  ؤس  تسا  بوخ  متفگ ،  مدوخ  اب  تشاد .  دوجو  مدوب  هدـید  باوخ  رد  هک  یلحم  ناـمه  رد  يربق  مدـیدرگ ،  (ص ) 

همطاـف ماـن  هب  زج  سدـقم  ربق  نآ  هک  دـش  مولعم  مدرک ،  لا  ؤس  علطم  دارفا  زا  یتقو  ریخ ؟  اـی  تسا  فورعم  ترـضح  نآ  ماـن  هب  ربـق  نیا 
(11  . ) تسا هدشن  هتخانش  مالسلااهیلع )  )

شیوخ هناخ  نایم  هدید  یسک 
دریگب ور  دوخ  رهوش  زا  ینز 
نتفر ار  هاگ  هب  هدید  یسک 
دریگب ولهپ  رب  تسد  یناوج 
یناوجون رد  ینز  هدید  یسک 
دریگبوخ مغ  هلان و  هآ و  هب 

رتسبز دزیخ  رب  هک  دهاوخ  رگا  و 
دریگب وناز  رب  تسد  دلانب 

ار دوخ  گرم  یضیرم  هدید  یسک 
دریگب وراد  دوخ  درد  يارب 

ربهر ظفح  رهب  هدید ز  یسک 
دریگب زاب و  خر و  نز  کی  رپس 
یلین راسخر  کی  هک  دیاب  ارچ 

دریگب ورین  همه  نآ  ردیح  ز 
ار شا  هناخ  برد  تخوس  شتآوچ 

(12) دریگب وربآ  دیاب  ارهز  ز 

درد يافش   ( 7 ) 

هدنهانپ وا  هب  دیادش  رد  دوب و  ام  لیماف  يارب  یتکرب  هدـباع و  هک  متـشاد  يا  هیولع  هلاخ  دومرف : ینارهت  يرورـس  ربکا  یلع  یجاح  بانج 
رتـکد و دـنچ  هب  ددرگ و  یم  ـالتبم  لد  درد  هب  هردـخم  نآ  یتـقو  کـی  دـش !  یم  فرط  رب  ناـمیاه  يراـتفرگ  وا  ياـعد  زا  میدـش و  یم 

 . دنک یمن  هدیاف  دنک  یم  هعجارم  ناتسرامیب 
یم ماعط  مه  ار  سلجم  لها  دوش و  یم  لّسوتم  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  هب  هعفد  نیا  تفرگ .  یم  هنانز  هضور  سلجم  نز ،  نیا 

 . دهد
دراد یم  هضرع  شترضح  هب  دنا .  هدروآ  فیرشت  شا  هناخ  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز هقیدص  ترضح  بش  نامه 

 . متسنادن لباق  ار  دوخ  نوچ  مدرکن ،  توعد  امش  زا  هتشذگ  زور  هکنیا  و  تسا .  رقحم  ام  هبلک  ملاع  ود  يوناب  يا  هک : 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1240 

http://www.ghaemiyeh.com


 . میهد تناشن  ار  تیاود  درد و  میهاوخ  یم  لاحلا  میدوب و  رضاح  میدمآ و  دوخ  ام  دوب : هدومرف  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح 
نوردـنا مامت  دـنک و  یم  هاگن  نک .  هاگن  متـسد  فک  هب  دـنیامرف : یم  دـنریگ و  یم  شتروص  يذاحم  ار  دوخ  كراـبم  تسد  فک  سپ 

 . تسا نآ  رد  يدایز  كرچ  هک  دنیب ،  یم  ار  دوخ  محر  هلمج  نآ  زا  دنیب  یم  كرابم  تسد  فک  نآ  رد  ار  دوخ 
هعجارم دوب  هدومرف  هک  يرتکد  نامه  هب  ادرف  يوش !  یم  بوخ  نک  هعجارم  رتکد  نالف  هب  و  تسا ،  محر  زا  وت  درد  دوب : هدومرف  ترضح 

(13  . ) ددرگ یم  فرط  رب  درد  یمک  هلصاف  هب  دیوگ و  یم  ار  شدرد  دنک و  یم 
تسادخ ياربک  سومان  همطاف 

تسادج وازا  یک  تسا  هّللا  ترتع 
میاوت نایادگ  بشما  همهام 

میاوت نامهم  هدناوخان  هدناوخ و 
میا هدنام  ردرب  هک  دش  یهاگ  رید 

میا هدنامرد  ناج  هتسخ  اپ و  هتسخ 
ناج رون  يا  نکف  ام  رب  رظن  کی 

نایم رد  تعافش  ياپ  هن  شیپ 
تسوت شیپ  نام  رد  مینادنمدرد و 
تسوت شیک  ناسحا  مینادنمتسم و 
زاردوس ره  زا  تسا  تاجاح  تسد 

(14) زاسب ناجاتحم  راک  زاسراک 

زیچ شش  رّکذت   ( 8 ) 

متاجن يارب  هک  تساهتّدم  تفگ :  هدنب  هب  تشاد  عماج  دجـسم  تعامج  زامن  رب  تموادـم  هک  يا  هیولع  همرتحم  مناخ  لبق  لاس  دـنچ  رد 
ضرع مدیدار  ترـضح  نآ  ای  ؤر  ملاع  رد  هتـشذگ  بش  هکنیا  ات  ما  هدش  لسوتم  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هرهاط  هقیدص  ما  هّدج  هب 

؟  میشاب تاجن  لها  هک  مینک  هچ  نانز  ام  یب  یب  مدرک : 
زا و  تسیچ ؟  زیچ  شـش  نآ  مسرپب  هکنیا  زا  مدرک  تلفغ  نم  و  دـیوش .  تاجن  لـها  اـت  دـینک  تبظاوم  زیچ  شـش  هب  ناـنز  امـش  دومرف :

؟  تسا مادک  زیچ  شش  نآ  وگب  وت  الاح  مدش  رادیب  باوخ 
نایب ار  (ص )  ادخ لوسر  اب  اهنآ  تعیب  ندش  هتفریذپ  طورـش  نانز و  فیاظو  هنحتمم  هروس  رخآ  دیجم  نآرق  رد  هک  دیـسر  مرظن  هب  هدـنب 
دارم اعطق  هک  مداد  رکذت  هیولع  نآ  هب  هک  تسا  زیچ  شـش  مدـید  مدرمـش  مدومن و  هعجارم  روبزم  هروس  زا  هیآ 12  هب  سپ  تسا  هدوـمرف 

رـصتخم اب  روبزم  هیآ  دننادب  ار  دوخ  فیاظو  ناملـسم  نانز  هکنیا  يارب  تسا و  زیچ  شـش  نیمه  مالـسلااهیلع )   ) يربک هقیدص  ترـضح 
: ددرگ یم  لقن  يا  همجرت 

ٍناتُْهِبب َنیتْءاَیال  َّنُهَدالْوَا و  َْنُلتْقَیال  َو  َنینْزَیـال  َو  َْنقِرْـسَیالَو  اْئیَـش  ِهّللااـِب  َنْکِرُْـشیال  ْنَا  یلَع  َکَـنِْعیاُبی  ُتاـنِمْؤُْملا  َكَءاـج  اذِا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَا  اـی 
(15  . ) ٌمیحَر ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِا  َهّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْسا  َو  َّنُهِْعیابَف  ٍفوُْرعَم  یف  َکَنیصْعَیال  َو  َّنِِهلُجْرَا  َو  َّنِهیْدیَا  َْنَیب  ُهَنیرَتْفَی 

: دننکن كرت  هک  هدب  رّکذت  اهنآ  هب  ار  زیچ  شش  دننک ،  دهع  وت  اب  دنهاوخ  یم  دنیآ و  یم  شیپ  هنم  ؤم  نانز  هک  یتقو  ربمغیپ !  يا  ینعی : 
ناهانگ باتک  رد  هک  یلیـصفت  هب  تدابع  لاـعفا و  تافـص و  تاذ و  رد  ینعی   . ) دـهدن رارق  کیرـش  ار  زیچ  چـیه  ادـخ  يارب  هکنآ :  لّوا 

 ( . تسا يزاریش  بیغتسد  موحرم  هریبک 
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 . دینکن يدزد  ناشیا  ریغ  نارهوش و  لام  زا  نقرسی :  و ال  مّود : 
 . دننکن انز  نینزی :  و ال  مّوس : 

مارح و مه  اهنآ  طقـس  هک  هغـضم  هقلع و  هفطن و  ینعی  هچب  نیوکت  هدام  هکلب  نینج ،  طقـس  نتـشُک   ) دنـشُکن ار  دوخ  نادـنزرف  مراـهچ : 
 ( . تسا هید  بجوم 

ما و هدییاز  ار  نآ  دیوگب : درادرب و  هار  رس  زا  ار  يا  هچب  ینز  هکنیا  دننام  دندنبن ،  یسک  رب  دنفابن و  دوخ  شیپ  زا  یغورد  ناتهب و  مجنپ : 
دنک كرت  دیاب  ار  یناتهب  ره  یلک  روطب  و  ددنبب .  اهنآ  رب  انز  ناتهب  و  دنک ،  فذق  ار  نمادکاپ  نانز  هکنیا  و  اهنیا .  دننام  تسه و  مدنزرف 

.
سمل رظن و  زا  زیهرپ  رهوش و  زا  تعاطا  موزل  دننام  تاکز و  جح ،  هزور ،  زامن ،  دننام  یهد  نامرف  نآ  هب  هچ  ره  رد  دمحم  يا  و  مشش : 

 . دننکن تفلاخم  ار  وت  هریغ  یبنجا و  اب 
تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  ادخ  زا  ناشیا  رب  نک و  تعیب  دش  هتفگ  هک  یئاهطرش  رب  نانز  نیا  اب  سپ  ینعی  نهعیابف : 

(16 . )
يرتشم هام و  هدنبات  تا  هرهچ  رونز  يا 

يرف ولین  دنبگ  نارتخا  مشچ  هریخ 
فافع جرد  رهوگ  تمصع  جرب  باتفآ 
يرورس لضف و  دهم  شنیرفآ  مزب  عمش 

همطافرب لزا  قالخز  تمصع  تیآ 
يربمغیپ تیآ   ( ص  ) دمحمرب نوچ  دش  متخ 

سب تسناد و  یمنار  رهوگ  هنادکی  نیاردق 
يرهوگ دناد  هک  ار  رهوگ  ردق  يرآ  يرآ 

تسوا هک  یلعا  یلع  شکاپ  رسمه 
(17  ) يروای ار  یفطصم  نامیا  جیورت  هر  رد 

اهضیرم يافش   ( 9 ) 

سیلپ ینیسحلا  دبع  مساق  ياقآ  دنا : هتشاد  موقرم  نینچ  مق  نکاس  ظعاو ،  یقرب  نیسح  دیس  ياقآ  بانج  لیبن  لضاف  لیلج و  دیس  موحرم 
ینامز رد  درک : تیاکح  بناجنیا  يارب  دوب  لوغـشم  تمدخ  هب  هنس 1348  رد  هک  مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترضح  سدقم  هناتـسآ  هزوم 

فداصت رثا  رد  مدرک ،  یم  تمدخ  نهآ  هار  رد  نم  دندوب  ناریا  رد  دندرب و  یم  يوروش  هب  بونج  هار  زا  ار  دوخ  تالومحم  نیقفتم  هک 
یسردم و رتکد  رظن  ریز  دندرب و  مق  ناتسرهش  یمطاف  ناتسرامیب  هب  ارم  تفر و  نویماک  خرچ  ریز  نم  ياپ  کی  یـشک  گنـس  نویماک  اب 

یتح درد  تّدـش  زا  زور  هنابـش  هاجنپ  تّدـم  دوب و  هدـش  گرزب  اکتم  کی  هزادـنا  هب  هدرک و  مرو  میاپ  مدومن ،  یم  هجلاعم  یفیـس  رتکد 
اریز دراذـگب ؛ میاپ  هب  تسد  یـسک  تشادـن  ناکما  مدرک .  یم  دایرف  هلاـن و  درد  تّدـش  زا  اـمئاد  تفرن و  ممـشچ  هب  باوخ  هظحل  کـی 

 . تفرگ یم  ارف  دایرف  يادص  ار  نلاس  قاتا و  مامت  مدش و  یم  رایتخا  یب  هک  تفرگ  یم  درد  نانچنآ 
هب تاقوا  زا  يرایسب  مردام  و  مدوب ،  لّسوتم  مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترـضح  بنیز و  ترـضح  ارهز و  ترـضح  هب  تدم  نیا  لالخ  رد 

 . درک یم  ادیپ  لسوت  تفر و  یم  مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترضح  مرح 
رد نم  يولهپ  باوختخت  يور  نم  لثم  دوب و  هدـش  یمخز  هلولگ  تباصا  رثا  رد  هک  مه  لاـس  هدراـهچ  یلا  هدزیـس  دودـح  رد  هچب  کـی 
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ماذـج هروخ و  هب  لیدـبت  مخز  هلولگ  نتفر  ورف  تاحارج و  رثا  رد  دوب و  رتم  کی  دودـح  رد  نم  اب  وا  هلـصاف  دوب و  يرتسب  تسار  فرط 
تقو ره  دش و  یم  هدینـش  وا  زا  یفیعـض  یلیخ  يادص  یهاگ  دوب و  راضتحا  لاح  رد  زور  دنچ  دندوب و  سوی  أم  وا  زا  اهرتکد  دوب و  هدش 

 . دنتشاد ار  وا  گرم  راظتنا  هظحل  ره  و  تسا ؟  هدرکن  مامت  دندیسرپ  یم  دندمآ  یم  اهراتسرپ 
متفاین دوبهب  بشما  رگا  هک  متفرگ  میمصت  متشاذگ و  دوخ  ياکتم  ریز  مدرک و  هیهت  یـشک  دوخ  يارب  یمـس  داوم  يرادقم  مهاجنپ  بش 

ّالا و  اهبف ،  یتفرگ  ترـضح  زا  ارم  يافـش  بشما  رگا  متفگ :  وا  هب  دمآ  مندید  يارب  مردام  دوب .  هدش  مامت  متقاط  نوچ  منک  یـشک  دوخ 
تفر رهطم  مرح  فرط  هب  بورغ  مردام  دوب ،  یعطق  میمـصت  متفگ و  يدج  ار  هلمج  نیا  دید و  یهاوخ  باوختخت  يور  ارم  هزانج  حبص 

.
هچب نامه  هک  نم  قاتا  دراو  نلاس )  رد   ) غاب رد  زا  هللجم  نز  هس  مدید  ای  ؤر  ملاع  رد  تفرگ .  باوخ  ار  منامـشچ  يرـصتخم  بش  نامه 
ارهز ترـضح  یلوا  مدـیمهف  نینچ  تسا و  رتـشیب  وا  تیـصخش  دوب  ادـیپ  اـهنز  زا  یکی  دـندش .  دوب  هدـیباوخ  تخت  يور  نم  يولهپ  مه 

 . دنتسه مالسلااهیلع )   ) هموصعم ترضح  یمّوس  و  مالسلااهیلع )   ) بینز ترضح  یمّود  و  مالسلااهیلع )  )
 . دندمآ هچب  نامه  تخت  فرط  هب  میقتسم  موس  فیدر  هموصعم  ترضح  رس و  تشپ  بنیز  ترضح  ولج ،  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح 

: دومرف ترضح  مناوت .  یمن  تفگ :  وش .  دنلب  دندومرف : هچب  نآ  هب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دنداتسیا  تخت  ولج  مه  يولهپ  هس  ره  و 
 . تسشن دش و  دنلب  هچب  مدید  باوخ  ملاع  رد  يدش .  بوخ  وت  دندومرف : مناوت .  یمن  تفگ :  وش .  دنلب 

باوخ زا  انثا  نیا  رد  دـندومرفن ،  یهجوت  نم  تخت  يوس  هب  یتح  راـظتنا  فـالخ  رب  یلو  دـنیامرفب  یهجوت  مه  نم  هب  متـشاد  راـظتنا  نم 
مدوب هدرک  هیهت  هک  یمـس  اکتم و  ریز  مدرک  تسد  دنتـشادن .  یتیانع  نم  هب  هللجم  ناوناب  نآ  دوش  یم  مولعم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مدیرپ و 
يور ار  متـسد  ما  هتفای  افـش  مه  نم  اهنآ  مودق  تکرب  زا  دنا  هداهن  مدق  ام  قاتا  رد  نوچ  تسا  نکمم  مدرک  رکف  دوخ  اب  مروخب  مرادرب و 

 . ما هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  مه  نم  مدیمهف  دنک .  یم  تکرح  مدید  مداد ،  تکرح  ار  میاپ  هتسهآ  دنک ،  یمن  درد  مدید  مداهن  میاپ 
 . تسا هدرم  هک  لایخ  نیا  هب  تسا ؟  لاح  هچ  رد  هچب  دنتفگ : دندمآ و  اهراتسرپ  دش ،  حبص 

شدوخ هکنیا  ات  دینکن .  شرادیب  متفگ :  دوب ،  باوخ  هچب  هدش .  بوخ  امتح  متفگ :  ییوگ ؟  یم  هچ  دنتفگ : هدـش .  بوخ  هچب  متفگ : 
ربخ نم  راک  نایرج  زا  زونه  اما  هتـشادن ،  ندـب  رد  یمخز  ادـبا  ایوگ  دوبن ،  شیاپ  رد  مخز  زا  يرثا  چـیه  دـندمآ ،  اـهرتکد  دـش ،  رادـیب 
يا هلصاف  دوب  هدش  مامت  میاپ  مرو  نوچ  دنک  نامسناپ  دیدجت  درادرب و  نم  ياپ  يور  زا  لومعم  قبط  ار  هبنپ  دناب و  دمآ ،  راتسرپ  دنرادن . 

 . هتشادن یتحارج  مخز و  الصا  ایوگ  دوب  میاپ  اه و  هبنپ  نیب 
نکمم اریز  متفایافـش ،  میوگب  متـساوخن  تسا ؟  روطچ  تلاح  دیـسرپ : دوب .  هدرک  مرو  هیرگ  يدایز  زا  شنامـشچ  دـمآ ،  مرح  زا  مردام 

لزنم هب  دوب ) یعونـصم  مراک  نیا  هّتبلا   ) لزنم هب  میورب  اصع  اب  و  روایب ،  ییاصع  ورب  متـسه  رتهب  متفگ :  دنک ،  هتکـس  يدایز  حرف  زا  دوب 
دوب اهرتکد  اهراتـسرپ و  تیعمج و  زا  ییاغوغ  هچب  نآ  نم و  نتفایافـش  زا  سپ  ناتـسرامیب  رد  اّما  و  مدرک .  لـقن  ار  ناـیرج  ادـعب  میتفر ، 

(18  . ) دوب هدرک  رپ  ار  نلاس  قاتا و  ياضف  مامت  تاولص  هیرگ و  يادص  تسا  زجاع  نآ  حرش  زا  نابز 
لوتب يارهز  همطاف  رشب  زومآ  تفع 

 ( ص  ) لوسر ناتسب  لگ  توبن  جنگ  رهوگ 
لوسر تفگ  شهمز  رتهب  خر  عولط  اب 

لوفا میب  رگد  تسین  ارم  تخب  رتخا 
ددرگ یهللا  تایانع  لومشم  هکره 

لوصح هب  اوقت  تلود  زا  دسر  شراک  همه 
یلزا فطل  همه  نیا  وا  لماش  نز و  کی 
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(19  ) لومشم ار  قح  تمحر  رگد  تسیک  وا  زا  شیب 

دیدش درد  يافش   ( 10 ) 

اجنیا رد  ار  اهنآ  زا  یکی  هنومن  يارب  هک  دنراد ،  یبیجع  يایاضق  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  زا  یباراد  يراصنا  یبنلادبع  خیـش  ياقآ  بانج 
 . منک یم  لقن  ناشیا  دوخ  ياه  هتشون  زا 

هـس نارهت  رد  هبترم و  جنپ  مق  رد  هبترم و  هس  زاریـش  رد  مدوب و  هدش  هجیگرـس  درد و  رـس  دیدش  تلاسک  راچد  هک  دوب  لاس  کی  تّدـم 
هرابود و  دوب ،  نّکـسم  یهاگ  طقف  اهنیا  مامت  یلو  مدومن ،  فرـصم  یناوارف  ياه  لوپمآ  اهوراد و  هعجارم و  يدّدعتم  ياهرتکد  هب  هبترم 

زا یکی  هک  تجهب  هّللا  تیآ  دجـسم  هب  یتخـس  هب  تعامج  زاـمن  يارب  یتحاراـن  نیع  رد  اهبـش  زا  یکی  هکنیا  اـت  درک .  یم  دوع  تلاـسک 
لثم ینالف  دیـسرپ  دـیمهف و  اقفر  زا  یکی  هک  يروط  هب  دوب  دـب  یلیخ  ملاح  زامن  نیب  رد  متفر .  تسا  ناـمز  ياـیقتا  زا  هتـسجرب و  ياـملع 

فرـصم وراد  ما و  هدومن  هعجارم  رتکد  هب  مه  هچره  متـسه و  نینچ  نیا  هک  تسا  لاس  کی  تّدـم  متفگ :  یتسه ؟  تحاران  یلیخ  هکنیا 
اروف دینک .  هعجارم  اهنآ  هب  میراد  یبوخ  رایسب  ياهرتکد  ام  دومرف : دوب  نیقّتم  الضف و  زا  دوخ  هک  اقآ  نآ  هتشادن ،  يریثءات  چیه  ما  هدرک 

 . دینک یم  ادیپ  افش  امتح  هک  دیوش  لّسوتم  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هب  هک :  دومرف  هفاضا  ناشیا  مدیمهف و 
الـضف زا  رگید  یکی  اب  یتحاران  تلاح  ناـمه  اـب  ناـبایخ  رد  مدـمآ  موش ،  لـسوتم  متفرگ  میمـصت  درک و  رثا  نم  رد  یلیخ  ناـشیا  فرح 

رد لزنم و  هب  دـعب  متفر و  مالـسلااهیلع )   ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  سپـس  دومن .  لـسوت  رب  صیرحت  ار  ریقح  مه  وا  هک  مدرک  دروـخرب 
 . مدیباوخ دعب  مداد و  رارق  هطساو  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  مدومن و  هیرگ  لسوت و  عرضت و  هب  عورش  اهنت  يا  هشوگ 

اهنآ زا  یکی  دنتـشاد و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  تاداس  زا  رفن  دنچ  دش و  رارقرب  یـسلجم  مدید  باوخ  ملاع  رد  دوب  هتـشذگ  همین  زا  بش 
 . درک ییاعد  هدنب  يارب  دش و  دنلب 

طاشن و تلاح  اب  اروف  مدرک و  قوذ  مرادن .  هجیگرـس  درد و  رـس  زا  يراثآ  چیه  مدـید  مداد  ناکت  ار  مرـس  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  حـبص 
ات هّللا  ءاشنا  مدومن و  رارقرب  لزنم  رد  يا  هضور  سلجم  مدرک و  توعد  ار  يا  هدع  مدید و  ار  اقفر  مدوب  مورحم  دوب  یتدم  هک  یلاحشوخ 

رایـسب ملاح  هّلل  دـمحلا  درذـگ  یم  نایرج  نیا  زا  هام  تشه  دودـح  هک  نونکا  تشاد و  مهاوخ  ار  یگناخ  هناـهام  هضور  نیا  رمع  ناـیاپ 
(20  . ) مراد هتشاد و  غیلبت  سرد و  هب  لاغتشا  يراودیما  لامک  اب  هدش و  ربارب  نیدنچ  متاقیفوت  بوخ و 

ارهز ایح  ملح و  هرهز  قیاقح  كالفا  زا 
ارهز افص  قدص و  رهوگ  قح  تمصع  رحب  هب 

مدآ ینب  ناوسن  رخف  نید ،  يوناب  هناگی 
ارهز ابع  لآ  لفحم  مزب  عمش  نازورف 

ءاروح هیسنا  ءاسنلا  ریخ  هرهاط  لوتب 
ارهز ءایبنالا  ریخ  تنب  همئالا  ما  نیهم 

رتخا شدرگ  زا  ناهج  ياهمغ  دروآ  شیپز 
(21) ارهز اضر  يدوب  اضق  رما  ره  هب  قح  يارب 

جالعلا بعص  ضرم   ( 11 ) 

يارب دش ،  هداد  صیخـشت  يویر  ضرم  میدرک ،  هعجارم  ابطا  هب  دش ،  راتفرگ  یجالعلا  بعـص  ضرم  هب  ملایع  لبق  لاس  تسیب  دودح  رد 
هتـسناد و جالعلا  بعـص  هداعلا و  قوف  ار  تلاسک  يرادربسکع ،  قیقد و  هنیاعم  زا  دعب  مدرک ،  هعجارم  هطوبرم  صـصختم  هب  يرتهب  هجیتن 
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تسد راچان  میدنارذگ ،  یم  تحاران  برطـضم و  هزادنا  یب  ار  اهزور  میدش .  سویءام  یلک  هب  نآ  جالع  زا  دوب و  رثا  یب  وراد  هخـسن و 
تسا روثءام  هیعدا  بتک  رد  هک  ار  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  زامن  هدز و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت 

 : تسا نیا  زامن  نآ  و   ) مدناوخ
يور یناشیپ  سپس  مالسلااهیلع ، )  ) ارهز ترضح  روهشم  حیبست  ادعب  ریبکت و  هبترم  هس  مالس  زا  دعب  هک  تسا  حبص  زامن  لثم  تعکر  ود 
دعب روکذم  رکذ  هبترم  دص  هتشاذگ  رهُم  رب  تروص  تسار  فرط  دعب  ینیثیغَا  ُۀَمِطاف  یتالوم ي ا  ای  ییوگ  یم  هبترم  دص  هتـشاذگ و  رهُم 
رکذ نامه  هبترم  هد  دصکی و  رهم  يور  یناشیپ  دعب  روکذم ،  رکذ  هبترم  دصکی  پچ  فرط  دعب  هبترم ،  دـص  هتـشاذگ  رهُم  يور  یناشیپ 

 . دوش یم  هتفگ  رکذ  هبترم  هد  دصناپ و  اعمج  هک 
 . دش دهاوخ  هدروآ  رب  تاجاح  هّللا  ءاشنا  دوش  تجاح  ضرع  ادخ  هب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هلیسو  هب  دعب 

رد مدیباوخ  هدجس  لاح  نامه  رد  مدوب  هتسکشلد  تحاران و  رثءاتم و  هک  یلاح  رد  راکذا  نایاپ  زا  دعب  مدناوخ )  يزامن  نینچ  نیا ،  ربانب 
مـسءای هدش و  رادیب  باوخ  زا  اتعفد  دندومرف  یم  تمحرم  فطع  هک  مدـید  ما  هضیرم  نیلاب  هب  ار  مالـسلااهیلع )   ) همطاف ترـضح  باوخ 

 . تفایرد ار  لماک  یتمالس  زور  دنچ  زا  سپ  هجیتنلاب  داد و  تسد  وا  هب  يدوبهب  تلاح  دعب  هب  زور  نآ  زا  دش و  دیما  هب  لّدبم 
يرآ منیب .  یمن  وا  رد  یتلاسک  تفگ :  بجعت  اب  لماک ،  تقد  هنیاـعم و  زا  دـعب  وا  مدرب  بیبط  دزن  ار  وا  رطاـخ ،  ناـنیمطا  هنیاـعم و  يارب 

(22  . ) مکیلاءاجل نم  نمآ  مکب و  کسمت  نم  باخ  ام  میناوخ  یم  هعماج  ترایز  رد  هک  تسا  نینچ 
یمظع تیآ  ایح و  جرد  رد  يا 

يربک میرم  يرولا و  ریخ  هعضب 
 ( (ص دمحم تخد  همئالا  ما  همطاف 

ءابآ هعبس  هتشگ  داجیا  وت  رهب 
یمولع ما  لضف و  ما  باتک ،  ما 

يرسلا هجاوخ  هدناوخ  تاهیبا  ما 
هّیقن هّیقت  هیضرم و  ۀیضار 

ءالعا یلاع  ّیلع  ردیح  رسمه 
هیکز لوتب و  هقیدص و  وت  مان 

ارذع هثدحم  هروصنم و  هرهاط 

داد مسق  (س )  ارهز هب  ار  ادخ   ( 12 ) 

يرتش رب  دیـسر و  یم  رظن  هب  ناوتان  فیعـض و  یلیخ  هک  دـندید  هلفاق  رد  روظنم  نیمه  هب  ار  ینز  دـندوب ،  جـح  مزاع  مدرم  زا  هدـع  کی 
نز یلو  دـندرک .  عنم  یبکرم  نینچ  اـب  ترفاـسم  زا  ار  يو  دـندید  فیعـض  رغـال و  هزادـنا  یب  ار  وا  بکرم  نوچ  مدرم  دوب ،  راوس  رغـال 

رارق خـیبوت  تمالم و  دروم  ار  وا  یـصخش  دـنام .  زاب  ناوراک  زا  وا  درم و  هار  نیب  رد  وا  رتش  هکنیا  اـت  درکن  یهجوت  ناـنآ  هتفگ  هب  روبزم 
رس دش و  قح  ترضح  هجوتم  هتـسکش  یبلق  اب  لاح  نیا  رد  وا  يدش ! ! ؟  راتفرگ  يزور  نینچ  هب  ات  يدینـشن  مدرم  زا  ارچ  تفگ :  هداد و 

ار يرتش  راهم  دمآ و  یقیرط  زا  یصخش  هک  دندید  لاح  نیا  رد  دمآرب .  تجاح  ضرع  تاجانم و  ماقم  رد  هدرک ،  دنلب  نامـسآ  يوس  هب 
وا زا  فاوـط  ماـگنه  رد  دیـسر .  هلفاـق  هب  دـش و  راوـس  مه  وا  درک ،  فـیلکت  ندـش  راوـس  هب  ار  وا  هدـمآ و  يو  دزن  هب  هتفرگ و  تسد  هـب 

؟  یتفرگ هجیتن  يروف  هک  یتفگ  هچ  ادخ  هب  یتسیک و  وت  هک :  دندیسرپ 
ادخ مدش و  سامت  رد  ادخ  اب  رارطضا ،  لاح  رد  دُرم ،  مبکرم  نوچ  متسه  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  زینک  هضف  رتخد  هرهش  نم  تفگ : 
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بقع هلفاق  زا  هک  تساوخن  درک و  تیانع  نم  رب  ادـخ  لـصا  نیمه  يور  مداد  مسق  مالـسلااهیلع )   ) همطاـف ترـضح  تمرح  ماـقم و  هب  ار 
(23  . ) مشاب مورحم  جح  لامعا  زا  هدنام و 

نشور وت  يور  رونز  ناکما  ملاع 
ارهز هرهز  هب  ببس  نیز  يدش  هدناوخ 

مهارف هتشگ  میعن  تبحم  رهب 
ایهم هتشگ  میحج  تیودع  رهب 

ار تهر  كاخروح  دنبور  هژم  اب 
الاب بناج  دنرب  كربت  رهب 

رتخد وت  وچمه  هدازن  یتیگ  ردام 
اوح هراس و  وت  هگرد  همداخ 

قلطم هّللا  تمصع  ییادخ و  رون 
یسیع ود  مام  یمیرم و  ود  ردام 

ردام يارب  شرافس   ( 13 ) 

متـساوخ یم  تفر و  ایند  زا  ما  هدـلاو  هک  یعقوم  درک : یم  لقن  ار  ناتـساد  نیا  دوب  ناهفـصا  بوخ  ظاعو  زا  هک  نیظعاولا  ماـسح  موحرم 
شومارف تارطاـخ  رگید  يرداـم و  رهم  متـشاذگ .  كاـخ  يور  ار  شرـسو  مدرک  زاـب  ار  رداـم  نفک  دـنب  نم  دوـخ  منک .  نفد  ار  ناـشیا 

 . مدرگ مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  هب  لسوتم  مد  نآ  رد  ات  تشاداو  ارم  متشاد  شنینزان  دوجو  زا  هک  یندشن 
 ، دینک ییاریذپ  وا  زا  مراپس ،  یم  امش  هب  تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  نارازگتمدخ  زا  هک  ار  مردام  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  ناشروضح 

هدلاو مناخ  مدید  یم  مدیسر ،  یم  لزنم  هب  هک  یعقوم  متفر و  یم  لزنم  هب  رید  الومعم  ناهفصا  رد  مّرحم ،  ياهبش  رد  هک  دمآ  مدای  انمض 
: دومرف یم  ناـشیا  و  دـش .  رید  متـشاد ،  ربـنم  مدرک :  یم  ضرع  نم  يدـمآ ؟  رید  ردـقنیا  ارچ  تفگ :  یم  نم  هب  دوـب و  هتـسشن  رد  مد  ، 

ترـضح دـیاش  منیـشن ،  یم  وـت  رظتنم  مـیآ  یم  مـهد  ماـجنا  يراـک  مناوـت  یمن  ع )   ) نیـسح ماـما  يارب  نوـچ  مـه  نـم  مدرک ،  یخوـش 
 . دیامرف لوبق  دوخ  نازینک  وزج  ارم  مالسلااهیلع )  ) ارهز

باوخ هب  بشید  ار  ناتردام  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  هب  ناگیاسمه  زا  یکی  دعب  يزور  دنچ  دش .  مامت  هدلاو  مناخ  نفد  نایرج  لاح  ره  هب 
زا مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  تشاد و  یلاع  هجیتن  يدوب  هدرک  هک  ار  یـشرافس  وگب  مرـسپ  هب  دومرف : دوب و  تحار  داش و  رایـسب  مدید 

(24  . ) دومرف ار  ییاریذپ  لامک  نم 
درادن نید  درادن  لد  رد  همطاف  رهم  هکره 
درادن ناکما  همطاف  ّبُح  ریغ  نامیا  نید و 

درادن شزرا  ةو  لصو  موص  همطاف  يالو  یب 
درادن نارین  خزود و  زا  ریغ  ياج  ارهز  مصخ 

ام مزب  رد  ایبوگ  ارهز  ّبُح  دراد  هکره 
درادن نامرد  یسک  درد  همطاف  يافص  یب 

اهینب بر  ای  اهلَعب  اهیبا  ارهز و  قح 
(25) درادن نارجه  تقاط  سک  ناسر  ار  ام  بحاص 
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عزن لاح  رد   ( 14 ) 

ای ِکیلع  مالّـسلا  تفگ :  دوشگ و  راتفگ  هب  نابز  ناهگان  دوب ،  نداد  ناج  عزن و  لاح  رد  مرداـم  هک  یعقوم  رد  تفگ :  ناتـسود  زا  یکی 
 ( مالـسلااهیلع ) رهطا هقیدص  ترـضح  تفگ :  مردام  تسین ،  اجنیا  یـسک  دـنتفگ : دـندوب ،  رتسب  رود  قاتا  رد  هک  یناوناب  ارهزلا .  ۀـمطاف 

(26  . ) دینیب یمن  امش  رگم  دنراد  فیرشت  اجنیا 
همطاف رهطا  يارهز  یبن  يایرد  ّرُد 

همطاف رهطا  يارهز  یبَا  ُِّما  دش  هکنآ 
اطعلاوذ میرک  دنوادخ  تاذ  رهظم 

همطاف رهطا  يارهز  یبکوک  ار  یبن  يا 
اهتنا یب  مرک  زا  لاثم و  یب  تفوطع  زا 

همطاف رهطا  يارهز  یبرقا  قحرب  رد 
امس ضرا و  روحم  هِّمئالا  ُُّما  ناهج  رد 

همطافرهطا يارهز  یبهذم  ردنا  ینکر 
یعفاش تنایصاع  رب  یتمحر  نابحم  رب 

همطاف رهطا  يارهز  یبش  يدوساین  دوخ 
ارت يولهپ  هتسکشب  دگل  برض  نامه  زا 

همطاف رهطا  يارهز  یبت  بات و  یب  هچ  هو 
دش هتشک  تلفط  هامشش  رد  ِرامسم  نامه  اب 

همطاف رهطا  يارهز  یبا  يدرک  ادص  یه 
اپب متام  دش  هک  نک  هتوک  هتکن  یمیرک  يا 

همطاف رهطا  يارهز  یبلطم  ره  اور  نک 

 ( س  ) ارهز نادنزرف  هب  یگدیسر   ( 15 ) 

 : تفگ درک و  لقن  میارب  ار  تیاکح  نیا  يو  دراد  هزاغم  سوریس  نابایخ  رد  هک  مراد  یتسود  تفگ :  نم  ؤم  ياقفر  زا  یکی 
هب نم  تسین  بوخ  ناشعـضو  هتفرگ و  یقاتا  یمیلک  کی  لزنم  رد  شا  هچب  نز و  اب  تاداس  نایاقآ  زا  یکی  هک  دندروآ  ربخ  میارب  يزور 
رد ارچ  مدیـسرپ :  تسا ؛  رازن  راز و  یلاح  ّبترمان و  عضو  شرف و  نودـب  كانمن ،  یقاتا  رد  مدـید  مدرک .  ندـید  اهنآ  زا  یتسود  قاـفتا 

ار اهنآ  يراخب  شرف و  كاروخ و  لیاسو  بورغ  زا  لبق  ات  متـشگرب و  اـجنآ  زا  دـندادن .  اـم  هب  دـنتفگ : دـیتفرگن ؟  قاـتا  ناناملـسم  لزنم 
 ( ، ص  ) مرکا ربمغیپ  بش  ياه  همین  متفر .  لزنم  هب  دنرادن  يرگید  يرسک  مدش  عمج  رطاخ  دش و  مرگ  ناشقاتا  هک  یتقو  مدرک و  مهارف 

 . مدید باوخ  رد  ار  نیعمجا )  مهیلع  هّللا  تاولص   ) نینسح یلع و  اقآ  مالسلااهیلع )   ) هرهاط هقیدص  ارهز  همطاف  ترضح 
 . دینکب شقح  رد  ییاعد  درک ،  یگدیـسر  نم  نادنزرف  روما  هب  صخـش  نیا  دومرف : ربمایپ  هب  ور  مالـسلااهیلع )   ) يربک هقیدص  ترـضح 
ار وا  ایادـخ !  دومرف : درک و  اعد  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  نک .  شیاعد  نیـسح  ای  دومرف : درک و  ع )   ) نیـسح ماما  هب  ور  ص )   ) مرکا ربمغیپ 

 . زرمایب
 . نک شبیصن  ارم  ترایز  ایادخ !  دومرف : ع )   ) نیسح ماما  نک .  اعد  مه  زاب  تسا  مک  اعد  نیا  دومرف : ربمایپ 
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نم اب  هک  ار  ینابرهـش  نارـسفا  زا  یکی  دعب  زور  حبـص  دنداد .  یمن  قارع  يازیو  مایا  نآ  رد  مدـش .  لاحـشوخ  رایـسب  رادـیب و  باوخ  زا 
 . ـالبرک يورب  مریگب ،  قارع  يازیو  کـی  تیارب  مهاوخ  یم  مدرگ .  یم  تبقع  رد  هبرد  هک  ییاـجک  ینـالف  تفگ :  مدـید  دوب ،  تسود 

و مریگب .  تروپـساپ  تیارب  دومرف : رما  نم  هب  وا  داد  ار  تراـیز  هدـعو  وـت  هب  هک  یـسک  ناـمه  تفگ :  تسا ؟  رارق  هچ  زا  بلطم  متفگ : 
هب قفوم  لاس  نآ  رد  ترـضح  نآ  ياعد  و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  دنزرف  هب  تمدـخ  تکرب  زا  نم  داد و  نم  هب  دـعب  زور  تفرگ و 

(27  . ) مدش ع )   ) نیسح ماما  ترایز 
دش ارهز  هرهز  هک  لزا  رون  نآ 
دش اهیف  ام  ناهج و  اپب  رون  ناز 
وا رهوش  ردپ و  مه  همطاف و  زا 

(28) دش ادیپ  ناکم  نوک و  شرسپ  ود  اب 

 ( س  ) ارهز ترضح  هیرگ   ( 16 ) 

: دومن لقن  هّللا )  هظفح   ) يوضر نیسح  دّیس  جاح  راوگزب  لیلج و  دیس 
هحون يراز و  هیرگ و  نانز  زا  یعمج  نایم  رد  ترضح  هک  دید  ای  ؤر  ملاع  رد  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  نیرحب  نیقثوم  زا  یکی 

: دومرف یم  ار  رعش  تیب  نیا  دنک و  یم  ع )   ) نیسحلا هّللادبع  ابا  ترضح  شدیهش  دنزرف  يارب 
افق نم  احیبذا  او  انیسحاو 

امّدلاب الیسغاو  انیسحاو 
 . دوب نوخ  اب  شلسغ  هک  منیسح  رب  ياو  دندرک ،  ادج  شندب  زا  رس  تشپ  زا  ار  شرس  هک  يا  هتشک  رب  ياو  منیسح  رب  ياو 

(29  . ) مدناوخ یم  نابز  رب  ار  رعش  تیب  نآ  مدرک و  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  مدش  رادیب  باوخ  زا  دیوگ :
تسادخ لالج  تمصع و  يوناب 

تسادخ لاثم  یب  فطل  رهظم 
تسا ردقلا  ۀلیل  ناهنپ و  جنگ 

تسادخ لازیال  زار  مرحم 
شخر رونز  هم  دیشروخ و  رون 
تسادخ لاحم  سمش ال  قرشم 

ناهج ود  ره  ناوناب  يوناب 
تسادخ لاوز  یب  رهم  رهظم 

متاخ ربمیپ  (ص )  دمحا تخد 
تسادخ لانیال  دهع  مرحم 

عادو رکذ   ( 17 ) 

هّدع نیوزق  رد  دومرف : دنک ) تمحر  شیادـخ  هک   ) فورعم ظعاو  ینیوزق  یلع  ّالم  جاح  موحرم  دومرف : راوگرزب  روهـشم  ظاعو  زا  یکی 
ام هینیسح  رد  دییایب  امش  تساروشاع ،  بش  بشما  هک  نم  شیپ  دندمآ  دندوب و  هتسب  يا  هیکت  دندوب و  هداد  لیکشت  یتئیه  اه  هچب  زا  يا 

 . دیناوخب هضور  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1248 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هدزای  تعاس  ابیرقت  مدرک و  شومارف  یلکب  مدوب  هداد  اه  هچب  هب  هک  ار  يا  هدـعو  نم  دوب و  دایز  یلیخ  اروشاـع  بش  رد  مراـک  هماـنرب 
 . مدید باوخ  هب  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز ملاع  یب  یب  ترضح  هک  دوب  هدش  باوخ  مرگ  ممشچ  هزات  مدیباوخ ،  مدروخ و  ماش  متفر ،  لزنم 

 . دنرظتنم اهنآ  یتفرن  هینیسح و  هب  يورب  يداد  لوق  اه  هچب  هب  یلع  ّالمآ  دومرف : ترضح 
هّدع و  دندز ،  یم  ترچ  يا  هّدع  دنا ،  هتسشن  رظتنم  اه  هچب  مدید  متفر ،  اهنآ  شیپ  مدیشوپ و  ار  میاهسابل  متساخرب ،  باوخ  زا  همیـسارس 

هب مه  رگید  هبنشود  هک  مداد  لوق  اهنآ  هب  هضور  زا  سپ  متساوخ و  رذع  اهنآ  زا  دوب  نشور  همه  اهغارچ  دندیـشک و  یم  کیـشک  مه  يا 
(30  . ) دمآ مهاوخ  اهنآ  هینیسح 

تسادیپ تیازع  رب  هک  کشا  نیا 
تسارهز وا  يرتشم  ازج  زور  رد 

رامشم شریقحاهب  نارگ  تسا  يرد 
تسایردایرد رشحم  هب  وا  هرطق  کی 

رانید هس   ( 18 ) 

: دـیوگ یم  دوب .  نارهت  فورعم  وگتـسار و  اوقت و  اب  صالخا و  اب  ياهناوخ  هضور  اهظعاو و  نآ  زا  يزیربت  ربکا  یلع  خیـش  جاح  موحرم 
مدش ندناوخ  ترایز  لوغشم  متسشن  دوبن ،  ترضح  رس  يالاب  سک  چیه  دوب ،  تولخ  مرح  ع ، )   ) نیـسح ماما  اقآ  مرح  مدمآ  زور  کی 

حیرـض يولهپ  دـمآ و  مدرک )  شومارف  نم   ) يزیربت ای  یناجیابرذآ  کی  مدـید  تقو  کـی  مدـناوخ ،  یم  تراـیز  متـشاد  هک  روطنیمه  ، 
مدوب و دلب  یکرت  مه  نم  درک .  یم  لد  درد  تبحص و  تشاد  ع )   ) نیسح ماما  اقآ  اب  شدوخ  یکرت  نابز  اب  تسشن  نیمز  يور  ترـضح 

ییاهلوپ هدیدرگ و  صالخ  مفرصم  هدش  مامت  میاهلوپ  نم  ناجاقآ  نیسح  ماما  ای  دیوگ : یم  دراد  مدید  دیوگ : یم  دراد  یچ  مدیمهف  یم 
رانید هس  مراد  جایتحا  رانید  هس  هب  نم  اقآ  مورب ،  اهنآ  ّتنم  راب  ریز  منک و  ضرق  میاـقفُر  زا  مهاوخ  یمن  هدـش ،  ماـمت  مدوب  هدروآ  هک  ار 
رانید هس  دوز  هّللا  ای  میدرگرب ،  نامنطو  هب  ام  هک  دیهدب  نم  هب  ار  رانید  هس  نیا  امـش  هدوب )  یلیخ  رانید  تقو 3  نآ  رد   ) تسا سب  میارب 

 . دایب نک  در 
هک مدرک  یم  هدهاشم  ار  وا  روطنیمه  متشاد  نم  دنیب .  یم  دراد  ار  اقآ  هکنیا  لثم  دنک ،  یم  تبحـص  اقآ  اب  يروطچ  نیا  متفگ :  مدوخ  اب 

 . مهاوخ یمن  هن  تفگ  یکرت  هب  تفگ :  وا  هب  يزیچ  کی  شیولهپ  دمآ  یمناخ  تقو  کی  دنک ،  یم  راکچ 
مناخ نیا  دش ،  هچ  متفگ :  تفر .  نوریب  مرح  زا  دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  دنز .  یم  دوخ  تروص  رـس و  يوت  دراد  هبترم  کی  مدـید  دـعب 

 : متفگ متفرگ ،  ار  شتـسد  نحـص  رد  الط و  ناویا  زا  مدـیود  شلابند  مدرک و  اهر  ار  ترایز  مه  نم  هن ؟  ای  تفرگ  ار  لوپ  نیا  دوب ،  هک 
؟  يدرک راکچ  دوب ،  هچ  هصق  ایب  ردارب )  ) شادراق

زاب ار  شتـسد  متفرگ  متـساوخ ،  یم  ع )   ) نیـسح ماما  زا  رانید  هس  نم  تفگ :  یکرت  هب  تسا ،  بلقنم  کشا و  زا  رپ  شیاهمـشچ  مدـید 
 . مداد یم  شوگ  مدرک و  یم  هاگن  هلب  متفگ :  يدرک ؟  یم  شوگ  يدـید و  وت  تفگ :  یتفرگ ؟  روطچ  متفگ :  داد .  ناشن  نم  هب  درک ، 

؟  دوب یک  هلب  متفگ :  نم ؟  دزن  دمآ  يدید  ار  مناخ  نآ  هدب ؟  رانید  هس  متفگ :  اقآ  هب  يدینش  تفگ : 
نم زا  ار  رانید  هس  نیا  ایب  دومرف : مهاوخ .  یم  رانید  هس  متفگ :  نیسح ؟  زا  یهاوخ  یم  هچ  يراد ؟  راکچ  دومرف : دمآ  مناخ  نیا  تفگ : 

 . مهاوخ یم  نیسح  دوخ  زا  نم  متفرگ .  یم  میاقفُر  زا  مریگب  وت  زا  متساوخ  یم  نم  رگا  مهاوخ ،  یمن  هن  متفگ :  ریگب . 
یب متفگ :  متـسه ،  همطاف  شردام  نم  تفگ :  یتقو  مدرک  شدر  لوا  نم  متـسه ،  ارهز  همطاف  شرداـم  نم  ریگب  میوگ  یم  وت  هب  دومرف :

نیـسح ماما  ردام  هک  ما  هدینـش  اهناوخ  هضور  اه و  يربنم  زا  نم  تسا ،  هدیمخ  تدق  ارچ  سپ  یتسه ،  همطاف  شردام  امـش  رگا  ناج  یب 
رگم هخآ  ورب  ریگب  ار  لوپ  دومرف : تقو  کی  یتسه ؟  يروطنیا  سپ  ارچ  دوب ،  هلاـس  هدـجیه  ناوج  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  (ع ) 
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(31  . ) دنتسکش ار  میولهپ  دندز  یناد  یمن 
رادم هدرزآ  لد  ام  بیبح  ياک 

رابت رهوگ  اطع  دش  یتخد  وترب 
منک رثوک  هروس  وا  هیده 

منک رتخد  نیز  وت  لسن  نادواج 
تسام راونا  همشچرس  همطاف 

تسام راب  رهوگ  ياز  تزع  رحب 
تسادمرس راس  همشچ  لالز  وا 

(32  ) تسا (ص )  دمحا لآ  راگرپ  هطقن 

ملاس دنزرف  ردام و   ( 19 ) 

اب ما  هناخ  زا  ارم  نینّیدـتم  زا  یکی  ناهاگحبـص  زور  ره  درک : یم  لقن  نارهت  ياناوت  بیطخ  کی  زا  راوگرزب  ياـبطخ  ناـگرزب و  زا  یکی 
تسا زور  دنچ  نم  تفگ :  ام  هب  یسیلپ  حبص  ناذا  تقو  رد  زور  کی  درب .  یم  شا  هناخ  هب  يرادازع  هماقا  يارب  درک و  یم  راوس  نیـشام 

؟  دینک یم  هدایپ  يا  هشقن  هچ  دیرب و  یم  اجک  هب  عقوم  نیا  رد  ار  اقآ  نیا  مراد  رظن  ریز  ار  امش  هک 
 ( مالسلااهیلع ) ارهز همطاف  ترـضح  مان  هب  سپـس  میرب و  یم  تعامج  زامن  هماقا  يارب  دوخ  لزنم  هب  ار  اقآ  نیا  ام  تفگ :  سلجم  بحاص 

 . دینک هدهاشم  ار  ام  مالک  قدص  کیدزن  زا  ات  میورب  دییایب  مه  امش  دیلیام  رگا  دناوخ و  یم  هضور  زور  هد 
دیورب درک  هراشا  تسد  اب  دـش و  يراج  شناگدـید  زا  کشا  مدـید  دینـش ،  ار  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ترـضح  هسدـقم  ماـن  نوچ  نابـساپ 

 . تسشن نیمز  يورو 
؟  روطچ میتفگ  دومرف .  تیانع  نم  هب  زورید  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  نایاقآ !  يا  تفگ :  ام  هب  هناـخ و  برد  دـمآ  دـعب  زور  حـبص 

دیاب هچب  ای  دنتفگ : یکشزپ  ياروش  زا  سپ  هطوبرم  ناکـشزپ  بشید  دوب ،  دب  یلیخ  شلاح  دوب ،  مرـسمه  ندییاز  کیدزن  زورید  تفگ : 
نیا رهوش  امـش  نوچ  دیآ و  تسد  هب  ملاس  هچب  ددرگ و  ردام  هجوتم  گرم  رطخ  ای  دـنامب و  ملاس  شردام  دوش و  هعطق  هعطق  هاگتـسد  اب 

 . میهد ماجنا  یتسه ،  لیام  هک  ار  مادک  ره  یتسه  مناخ 
ار امـش  زورید  نوچ  مدمآ و  متمدخ  تسپ  رـس  همیـسارس  نوریب و  هناخـضیرم  زا  دولآ  کشا  لاح  اب  مرادـن و  يا  هیرظن  چـیه  متفگ :  نم 
 : متفگ عرـضت  هیرگ و  لاح  اب  مدیدرگ و  دوخ  یب  دوخ  زا  مدش و  بلقنم  یلیخ  دیدرب ،  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  مان  مدـید و 

همانرب نیا  اب  نم  هخآ  دینک  میرای  مراد ،  هقالع  امش  هب  یلو  مراک ،  هنگ  تسا  تسرد  متسین  شیب  سیلپ  کی  نم  نک .  مکمک  ناج  ارهز 
منک هچ  ار  ریـش  یب  دنزرف  دنامب ،  هدنز  هچب  رگا  ددرگ و  یم  نایرگ  تحاران و  دوش و  یم  راد  غاد  شردام  دریمب ،  مدنزرف  رگا  منکچ ، 

مدوجو رد  یلاح  مدـش و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف یب  یب  هب  لسوتم  مدرک و  يدایز  هیرگ  کشا و  منک ؟  هچ  دـهاوخ ،  یم  رداـم  هچب  و 
نم هب  ار  يرسپ  هقادنق  دنهد و  یم  دیون  ارم  ناگیاسمه  مدید  متشگرب ،  هناخضیرم  هب  یتقو  تشه ،  تعاس  تسین .  ینتفگ  هک  دمآ  دیدپ 

: دومرف هک  مدرک  هدـهاشم  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  درب و  مباوخ  حبـص  ناذا  لوا  رد  تفگ :  مدیـسرپ ،  شرداـم  زا  و  دـنداد . 
(33  . ) دیراذگن نسحم  ار  وا  مان  هک  میراد  اضاقت  تسا  رسپ  مه  تدنزرف  يوش و  یم  بوخ  شابن  تحاران 

تسارهز هاگرد  یملاع  هانپ 
تسارهز هاج  ردق و  ناریح ز  رشب 

تسا میقتسملا  ارص  وا ،  طارص 
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تسارهز هار  يراگتسر ،  هار  هک 
توبن دیشروخ  رون  مامت 

تسارهز هام  لامج  زا  نایامن 
دیحوت قشع و  هارهاش  رد  یلع ، 

تسارهز هارمه  مدمه و  هرامه 
ار نینموملاریما  سب  نیا  فرش ، 

تسارهز هاگآ  لد  رد  شرهم  هک 
رون دهد  یم  شناد ،  عمش  اجره ،  هب 

تسارهز هاگشناد  ملع  رونز 

موش ناملسم  ما  هدمآ   ( 20 ) 

عجرم هیلع )  یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینالیم يداه  دـمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  دزن  درک : تیاـکح  دهـشم  نیرکاذ  زا  یکی 
 . میراد ار  مالسا  هب  فرشت  دصق  ام  دنتفگ : دندش و  دراو  ینز  درم و  ناهگان  مدوب .  نایعیش  ردقیلاع 

دنتسه نم  نادنزرف  نز و  اهنیا  میا و  هدمآ  ناملآ  روشک  زا  ام  درک : ضرع  درم  دیسرپ ،  مالسا  هب  ار  نانآ  شیارگ  ببس  هّللا  ۀیآ  ترضح 
دیاب دنتفگ : یناوارف  ياه  هنیزه  زا  سپ  دندش و  وا  ياوادم  زا  زجاع  ناکشزپ  هک  تسکـش  شیولهپ  ياهناوختـسا  يروطب  نم  رتخد  نیا  . 
هناخ هب  ار  وا  تسا .  لمع  ریز  زا  رتهب  مریمب  ضرم  رتسب  رد  تفگ :  دشن و  رـضاح  مرتخد  تسا ،  كانرطخ  یلو  درک ،  لمع  ار  وا  يولهپ 

تبحـص لد و  درد  وا  يارب  تشاد  هک  يروطنیمه  دزادص ،  ار  وا  مرتخد  زور  کی  یب ،  یب  مان  هب  میراد  یناریا  راکتمدخ  کی  میدروآ ، 
ردارب و زا  رگید  نویلیم  تشه  اب  ما  هتخودنا  هک  ار  نویلیم  هدزاود  غلبم  مرـضاح  تسا  يدرد  دـب  اعقاو  درد  نیا  یب  یب  تفگ :  درک ،  یم 

بوخ ارم  دناوتب  هک  دوش  ادیپ  يرتکد  منکن  رکف  یلو  دنک .  ملاس  حیحـص و  ارم  هک  مهدب  يرتکد  هب  ار  نویلیم  تسیب  نیا  مریگب و  مردپ 
 . ندرک هلان  هیرگ و  هب  درک  عورش  مور و  یم  ایند  زا  هصغ  رپ  یلد  اب  گرم و  ناوج  ماکان و  نم  و  دنک . 

 . مراد غارس  کشزپ  رتکد و  کی  نم  مناخ !  يا  تفگ :  یب  یب  نآ 
 . مهد یم  وا  هب  ار  غلبم  نیا  تفگ : 

رگا دوب و  هتسکش  شیولهپ  مه  وا  هک  تسا  مالسلااهیلع )   ) ارهز همطاف  نم  هدج  متسه و  هدّیس  نم  نادب  دشاب و  تدوخ  لام  لوپ  متفگ : 
 . هتسکش ولهپ  همطاف  يا  وگب : نازیر  کشا  و  لاح ،  اب  يوش  بوخ  یهاوخ  یم 

يا تفگ :  یم  هیرگ  اـب  هناـخ و  هشوگ  تفر  مه  یب  یب  نآ  هتـسکش ،  وـلهپ  همطاـف  يا  نتفگ  هب  درک  عورـش  تفرگ و  شا  هیرگ  مرتـخد 
ولهپ همطاف  ای  متفگ :  یم  دولآ  کـشا  لاـح  اـب  طاـیح و  يوت  مدـمآ  مه  نم  تا  هناـخ  رد  مدروآ  یناـملآ  راـمیب  کـی  نم  ارهز !  همطاـف 

 . هتسکش
 . هتفای افـش  الماک  هک  میدـید  مرتخد ،  دزن  میدـمآ  ناساره  ام  ایب !  ردـپ  دز  ادـص  مرتخد  ناـهگان  هک  میدوب  یبیجع  لاـح  روش و  رد  همه 

؟  دیتسه هک  امش  متفگ  يوش !  یم  بوخ  دومرف : دیشک و  یتسد  نم  يولهپ  رب  دمآ و  يا  هللجم  يوناب  کی  الا ن  تفگ : 
 . متسه هتسکش  ولهپ  همطاف  نم  دیدناوخ ؛ یم  ارم  الا ن  هک  متسه  یسک  نامه  نم  دومرف :

(34  . ) میوش ناملسم  میا  هدمآ  ام  هّللا  ۀیآ  يا  و 
دوش یمن  ادیپ  وت  ریظن  یسک  زگره 

دوش یمن  يربک  تمصع  هب  یسکاتمه 
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تسوت دوجو  زا  ریثک  ریخ  هک  يرثوک  يا 
دوش یمن  ایحا  وت ،  ضیف  هب  زج  مالسا ، 

یفطصم تشادرگد  نارتخد  دنچره 
دوش یمن  اهیبا  ّمُا  هک  يرتخد  ره 
داهن یبن  رب  ادخ  وت  تقلخز  ّتنم 

دوش یمن  ادیپ  وت  لثم  هک  يرهوگ  يا 
يدمحا يابیز  هفوکش  يا  وت  زا  دعب 

(35) دوش یمن  او  رگد  هدنخ  هب  نم ،  ياهبل 

دندش هعیش  س )   ) ارهز تکرب  هب   ( 21 ) 

هنیدـم رد  متفر و  یم  همظعم  هکم  هب  لاس  ره  درک : لقن  نارهت  راـجت  زا  يرجاـت  دومرف : یم  ربنم  زارف  رب  نارهت  ردـقیلاع  ناـظعاو  زا  یکی 
تسا يدایز  نایلاس  نم  نابزیم  يا  متفگ :  زور  کی  متسشن .  یم  وا  ناکد  برد  اهزور  مدیزگ و  یم  تنوکس  طایخ  کی  لزنم  رد  هبیط 

نم هب  ار  نآ  باوج  مراد  تسود  هک  مراد  یلا  ؤس  يوـش ،  یم  ناـمهم  نم  رب  نارهت  رد  مه  امـش  موـش و  یم  دراو  امـش  رب  هنیدـم  رد  هک 
 . یهدب

همطاـف ترـضح  ربـق  هک  دـییامرفب  یلو  تسا  نّیعم  صخـشم و  مادـکره  نید  ناـگرزب  روـبق  ماـمت  هنیدـم  نیا  رد  متفگ :  وـگب .  تـفگ : 
 . تفر ورف  رکف  هب  تشاذگ و  دوخ  یناشیپ  يور  رب  تسد  دینش  ار  فرح  نیا  ات  طایخ  نآ  تساجک ؟  مالسلااهیلع )  ) ارهز

هلجع هب  ار  دوخ  مدرک و  تکرح  نارهت  يوس  هب  هتشادرب  ار  لیاسو  تعجارم و  لزنم  هب  اروف  تفرگ  ار  مدوجو  مامت  سرت  تفگ :  یجاح 
 . مدناسر نارهت  هب 

زا يدیـسرت و  تفگ :  نم  هب  درک و  مالـس  دش و  دراو  طایخ  یجاح  نآ  مدید  ناهگان  مدوب  هناختراجت  هرجح  رد  هک  يزور  دنچ  زا  سپ 
ربـق ندوـب  یفخم  هطـساو  هب  نادـب  دـمحا !  جاـح  يا  تفگ :  ییوـگ .  یم  هک  تسا  نیمه  بلطم  تـقیقح  مـتفگ :  يدرک ؟  رارف  هنیدـم 

ؤس نینچ  متفر و  تاضق  دزن  نم  دیتفر ،  زور  نآ  هک  امـش  اریز  میدش ،  هعیـش  يدایز  عمج  نم و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح 
زا ار  يزیچ  نینچ  هعیش  کی  هک :  مدیسرپ  وا  زا  هتفر و  زاجح  تاضقلا  یضاق  دزن  رمالا  رخآ  دندنار .  نخس  فالتخا  هب  نانآ  مدرک .  یلا 
؟  هطساو هچ  هب  مدرک  لا  ؤس  دوب .  هدومن  تیـصو  شدوخ  نوچ  تفگ :  ارچ ؟  متفگ :  تسا .  یفخمارهز  همطاف  ربق  تفگ :  دیـسرپ .  نم 
رب زامن  هزانج و  عییشت  رد  نانمشد  هک  امن  نفد  هنابش  ارم  درک  تیصو  شرسمه  هب  دنداد  رازآ  تیذا و  ار  وا  سب  زا  يا  هدع  نوچ  تفگ : 

 . دنوشن رضاح  نم 
(36  . ) میدش هعیش  شربق  ندوب  یفخم  هطساو  هب  اذل  دش .  تباث  نم  رب  یب  یب  نآ  تیمولظم  مدرک و  يدایز  تاقیقحت  هصالخ ، 

ارهز نامیا  رون  زا  نشور  ناهج 
ارهز نابرق  داب  ناهج  ناج  هک 

ربمیپ عاعُش  دادتما  دوب 
ارهز نابیرگ  زا  زونه  دبات  هک 
دنتشهب نارورس  نسح  نیسح و 

ارهز نآ  زا  تسا  تشهب  کلم  هک 
تمحر ناوضر  هب  تسا  نابزیموا  مه 
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ارهز نامهم  دننارگید  یلو 

هظفاح  ( 22 ) 

اور شتجاح  دوش  لّسوتم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ملاعود  یب  یب  هب  یـسک  رگا  دینـش  هکنیا  ات  دوب  مک  شا  هظفاح  نایعیـش  زا  یکی 
هب اـی  ؤر  ملاـع  رد  بش  کـی  هکنیا  اـت  درک ،  اـهاعدو  اـه  متخ  دروآ و  لـمع  هب  ار  یناوارف  تالـسوت  درک و  شـشوک  یلیخ  ددرگ .  یم 

: دومرف باطخ  درم  نآ  هب  دشاب و  یم  هدرپ  کی  رد  تشپ  هک  ای  ؤر  ملاع  رد  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ملاع  ود  یب  یب  سّدقم  رضحم 
تترـضح زا  ار  نآ  عفر  منک و  یم  تیاکـش  امـش  هب  ما  هظفاـح  یمک  هب  عـجار  ناـج !  یب  یب  درک : ضرع  يراد ؟  یتجاـح  هچ  درم !  يا 

 . مناهاوخ
هک دوش  یم  ثعاب  تسا و  ملءاتم  وت  یناشیپ  اریز  ریگن ،  وضو  درـس  بآ  اب  نیا  زا  دعب  دومرف : اهیلع ) هّللا  مالـس   ) هرهاط هقیدص  ترـضح 

 . دیدرگ بوخ  دومن و  لمع  ترضح  روتسد  هب  دش و  رادیب  باوخ  زا  ددرگ .  مک  وت  هظفاح 
ارهز ای  وت  رون  زا  ینارون  هدش  ملاع 

ارهز ای  وت  روش  زا  روشرپ  امس  ضرا و  دش 
ییاروح هّیسنا  ربمغیپ  رتخد  يا 

ارهز ای  وت  روشنم  میناوخ  ناجز  هک  دیاب 
ناناج همه  ناج  يا  ناوسن  هدیس  يا 

ارهز ای  وت  روکشم  لد  ناج و  مییام ز 
نامیا هردان  يا  نارود  هملاع  يا 

ارهز ای  وت  رون  زا  نشور  ناهج  هدیدرگ 
وت يرهد  همولظم  وت  یقح  هبوبحم 

(37) ارهز ای  وت  روجءام  تناوخ  روخ  هریج  ام 

متخ  ( 23 ) 

يوس هب  ییاهناوراک  و  ع ) )   ) ) نسحلا نبای  مان  هب  یتئیه  مسانـش و  یم  ار  وا  تساـهلاس  هدـنب  هک  یناـمز  ماـما  بوخ و  ناحدـم  زا  یکی 
زا دوب  ع ) )   ) ) نامز ماما  دوخ  يور  تایز  اهنآ  زا  یکی  هک  متـشاد  تجاح  هس  درک : لـقن  نم  يارب  هدرک  تسرد  شیاـقفر  اـب  نارکمج 

دیامرف و تیانع  لذب  ترضح  ات  منک  لسوت  شسدقم  تحاس  هب  مورب و  نارکمج  دجسم  هب  هبنش  راهچ  بش  لهچ  متفرگ  میمصت  ور  نیا 
 . دیامن هجوت 

حبص ات  ملهچ  هبنش  راهچ  بش  دشن .  يربخ  هنافسءاتم  یلو  مدش  فرشم  نارکمج  دجسم  هب  هبنش  راهچ  بش  لهچ  دوب  هک  یعضو  ره  هب 
لهچ و هتفه  دشن .  يربخ  زین  مود  لهچ و  هتفه  دشن .  يربخ  مکی  لهچ و  هتفه  متشگرب .  هتـسکش  لد  مدیدن  ار  یـسک  یلو  مدنام  اجنآ 

هّللا لجع   ) نامز ماما  هب  باطخ  مدـش  دجـسم  لخاد  مدوب  ناشیرپ  تحاراـن و  یلیخ  هک  دوب  مراـهچ  لـهچ و  هتفه  دـشن .  يربخ  زین  موس 
مرادن نم  دیراد  وربآ  ادخ  هناخ  ِرد  امش  متسیک ! ؟  رسپ  نم  دیتسه  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  رسپ  امـش  اقآ !  مدرک :  ضرع  هجرف ) 

لهچ سکره  هک  دنتخادنا  عمط  هب  اهدنوخآ  نیا  ارم  دیـشخبب ،  اقآ !  يا  مراد  ادـخ  تّجح  وت  زا  يراظتنا  نینچ  هک  متـسه  هچ  نم  الـصا 
تقایل هک  لاح  منیبب  ار  امش  متـساوخ  مدرک و  بدا  هئاِسا  هک  دوب  نیا  دنیب  یم  ار  ع )   ) نامز ماما  دورب  نارکمج  دجـسم  هبنـش  راهچ  بش 

 . میآ یمن  رگید  مرادن  ار  یضیف  نینچ 
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هچرتفد تساوخ  دیسر و  ناهفـصا  هار  سیلپ  هب  دننار  هک  دوب  هدشن  حبـص  ناذا  زونه  متـشگرب ،  ناهفـصا  فرط  هب  مدش و  سوبوتا  راوس 
نینچ نونکات  هک  دمآ  شیپ  میارب  یتلاح  هدرک  اور  ار  متجاح  لاعتم  دـنوادخ  هک  مدـش  هّجوتم  مدـش و  رادـیب  نم  هک  دـنزب  تعاس  ار  شا 

 ( ع  ) لیعامـسا هداز  ماما  فارط  هب  میدش و  هدایپ  ناهفـصا  نادیم  هزبس  رد  نامحر  مان  هب  یـصخش  اب  سوبوتا ،  نامه  زا  مدید  مدوب  هدشن 
دنا هتسشن  وا  رود  مدرم  يا  هدع  هتـسشن و  ربنم  يالاب  يردقلا  لیلج  دیـس  یناحور  کی  مدید  میدش  هداز  ماما  طایح  دراو  میداتفا ،  هار  هب 

 . دنک یم  هظعوم  ار  اهنآ  ، 
موش و جراخ  هداز  ماما  مود  رد  زا  متـساوخ  مور .  یمن  ناشربنم  ياپ  مهد و  یمن  اهدنوخآ  نیا  فرح  هب  شوگ  رگید  نم  متفگ :  دوخ  اب 

جنپ هک  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  اجنآ  ناربمایپ  زا  یکی  متـسه  هداز  ماما  ماب  تشپ  يور  مدرک  ساسحا  ناهگان  هک  مورب  شیوخ  راک  لاـبند 
نیمز و نیب  مدید  تقو  کی  هک  نییاپ  فرط  هب  مرپب  متـساوخ  ات  تشاد  یناویا  اجنآ  مدش و  دراو  هرجنپ  زا  تشاد  هار  ماب  تشپ  هب  وا  هعقب 

ینارون رایسب  دیس  هعقب  يالاب  ناویا  رانک  مدید  منک ،  هچ  مدنام  ریحتم  متسه .  کبس  هاکرپ  لثم  مرادن و  ینزو  الصا  ما و  هداتسیا  نامسآ 
نم تسا .  رکذ  لوغشم  دراد و  تسد  رد  حیبست  هتشاذگ و  وناز  يور  ار  شکرابم  تسد  هتسشن و  تناتم  راقو و  لامک  اب  يردقلا  لیلج  و 

: دومرف يدنت  اب  دومن و  هراشا  نم  فرط  هب  ار  شکرابم  تسد  دعب  دـنک  یم  هاگن  نم  هب  ینابرهم  اب  وا  مدـید  یلو  مدرک  وا  هب  يدـنت  هاگن 
یم تشهب  دراو  رتـمولیک  درادرب 20  هبترم  کی  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  ام  رداـم  متخ  سکره  هچ ؟  ینعی  اـهفرح  نیا 

تخادنا نییاپ  دوش  یم  تسرد  هکنیا  تمالع  هب  ار  كرابم  رس  اقآ  زاوج .  زاوج ،  اقآ  تفگ :  اقآ  هب  مه  نامحر  اقآ  نآ  نمـض  رد  دوش . 
.

نیا یتقو  هک  مدوب  هتفرن  هداز  ماما  نآ  هب  لاح  هب  ات  مدرک .  هیرگ  هب  عورـش  مدمآ و  شوه  هب  يرادیب  هن  دوب و  باوخ  هن  هک  تلاح  نآ  زا 
یب متخ  نیا  ایادخ !  هک  متـشگ  یم  اهتّدم  و  تسا .  تسرد  مدید  ملاع  نآ  رد  هچره  مدید  مدرک  هدهاشم  متفر  هک  دـعب  مدـید  ار  باوخ 
هداز روصنم  اقآ  جاح  مان  هب  ناهفـصا  نویناحور  زا  یکی  هکنیا  ات  مدرکن  ادـیپ  مهد ؟  ماجنا  ار  نآ  هک  تسیچ  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز یب 
اهیَنب َواِهْلَعبََو  اهیبَا  َو  َۀَـمِطاف  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  وگب  هبترم  تسا و 530  زامن  تعکر  ود  متخ  نیا  دومرف : مدرک ،  لـقن  ار  ناـیرج  مدـید و  ار 

 . کُْملِع ِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِعب 
راهچ ياهبش  لاس  نارهت 40  زا  یـصخش  نوچ  دومرف : ناشیا  تسا ؟  متخ  نامه  نیا  هک  موش  نمئطم  اجک  زا  هداز !  روصنم  ياقآ  متفگ : 

(38  . ) تسا دومرف  میلعت  ار  متخ  نیا  وا  هب  نامز  ماما  دوخ  دش و  یم  فرشم  نارکمج  دجسم  هب  هبنش 
ییایند لوا  وت  ییابیکش  ربص و  رد 

ییاوقت رهظم  وت  ارهّزلا  ۀمطاف  ای 
قح ریش  هجوز  مه  وت  ینینسحلا  ما 
ییاربک تمصع  مه  رشحم  هعفاش  مه 
ینادزی هبوبحم  قح  لوسر  تخد  يا 

ییاتکی هناد  رُد  تایانع و  لومشم 
یقح نحتمم  مه  وت  یّقح  هنونکم 
ییاوقتو يدهز  رد  ملاع  رد  هروهشم 

ار ناج  ادف  وت  يدرک  وت  يادف  هب  اهناج 
ییاهنت هکی و  رد  دوخ  ماما  رهب  زا 

خاروس وت  هنیس  دش  رامثم  رد و  خیم  زا 
(39  ) یئاناوت ّدح  ات  يراکادف  وت  يدرک 
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تردام ناجب  ارت   ( 24 ) 

حلاص درم  نآ  دوب و  داهندـب  روجف و  قسف و  لها  هک  تشاد  يردارب  دوخ  فالخ  رب  درک ،  یم  یگدـنز  ییاوقت  اـب  حـلاص و  درم  دزی  رد 
وا هب  شردارب  رازآ  ّتیذا و  زا  دـندمآ و  یم  وا  دزن  مدرم  تاقوا  زا  یهاگ  و  دوب .  رازآ  هجنکـش و  جـنر و  رد  دوخ  ردارب  لمع  زا  هراومه 

راتفر زور  ره  نوچ  و  هدومن .  لادـج  عازن و  سک  نالف  اب  ای  هداد و  رازآار  سک  نـالف  وت  ردارب  دـنتفگ : یم  يو  هب  دـندرک  یم  تیاـکش 
تایز هدارا  حلاص  درم  نآ  هکنیا  ات  دندرک .  یم  تمالم  هذخا و  ؤم  ار  هراچیب  حلاص  درم  نآ  مدرم  تهج  نیا  زادرک  یم  زورب  وا  زا  يدـب 

راوز هقردب  تعیاشم و  تهج  یتعامج  داتفا ،  هار  هب  یناوراک  اب  و  دش .  هشوتو  هار  كرادت  دومن .  ار  ع )   ) اضر ترـضح  سدـقم  دهـشم 
 . دندمآ ع )   ) اضر ترضح 

عانتما تعجارم  زا  ردارب  نآ  نکیل  دنتـشگ ،  رب  تعیاشم  لها  هکنآ  ات  دـمآ  اه  هدـننک  تعیاشم  اب  دـش و  راوس  دوخ  يوبای  مه  قساـف  درم 
ترضح نآ  تعافش  هب  هکلب  مورب  (ع )  اضر ترضح  ترایز  هب  مهاوخ  یم  مه  نم  متسه ،  يراک  تیصعم  رایسب  درف  نم  تفگ :  دومن و 

 . دیامرف ششخب  وفع و  نم  زا  دنوادخ 
نم تفگ :  قساف  درم  دشن و  قفوم  نکیل  درک ،  يدایز  رارـصا  ماربا و  وا  ندینادرگرب  رد  دوخ ،  رازآ  تیذا و  فوخ  تهج  هب  حلاص  درم 

 . مور یم  راّوز  اب  راوس و  ار  دوخ  يوب  ای  مرادن  يراک  وت  اب 
 . دومن اضق  هب  نت  و  درک ،  توکس  دیدن و  یجالع  حلاص  درم 

زاغآ راوز  ریاس  دوخ و  ردارب  اب  ار  يراتفر  دب  ترارـش و  يانب  نیرفاسم  نیب  رد  دوخ ،  تعیبط  ياضتقا  هب  زاب  هک  دوب  هتـشذگن  یتقو  دنچ 
دندمآ یم  حلاص  ردارب  نآ  دزن  رگیدـکی  رـس  تشپ  مدرم  دومن و  یم  رازآ  تیذاار و  نارگید  درک و  یم  هلداجم  یکی  اب  زور  ره  دومن و 

شضرم هتفر  هتفر  دش و  ضیرم  لزانم  زا  یکی  رد  قساف  درم  نآ  هکنیا  ات  دنتـشاذگ ،  یمن  هدوسآ  ار  هراچیب  نآ  دندرک و  یم  تیاکـش  و 
 . درک تافو  دهشم  کیدزن  لزانم  ای  روباشین  رد  ات  دش  رتدیدش 

اب درک و  راب  شدوخ  يوبایرب  دیچیپ و  دـمن  هب  ار  نآ  هاگنآ  درازگ ،  شدـسج  رب  زامن  درک و  نفک  داد ،  لسغ  ار  ردارب  ندـب  حـلاص  درم 
هچ وا  رب  هک  دوب  رّکفتم  وا  رما  رد  نکیل  درک .  نفد  ع )   ) يوضر رهطم  ربـق  رود  هب  وا  نداد  فاوط  زا  سپ  دومن و  لـمح  دهـشم  هب  دوـخ 

قیقحت و باب  نیا  رد  وا  زا  دنیبب و  باوخ  رد  ار  وا  دوب  ناهاوخ  رایسب  و  دش ! ؟  دهاوخ  راتفر  وا  اب  هنوگچ  لامعا  نآ  اب  تشذگ و  دهاوخ 
 . دیامن یسررب 

هک وت  ردارب !  تفگ :  تسا .  بوخ  بلاج و  رایـسب  شلاح  هک  دـید  باوخ  رد  ار  دوخ  ردارب  تشذـگ ،  وا  نفد  زا  يزور  هس  ود  هکنآ  ات 
تعافـش رگا  تسا و  تخـس  رایـسب  نآ  باقعو  گرم  رما  هک  نادب  ردارب !  يا  تفگ :  يدیـسر ؟  ماقم  نیا  هب  روطچ  يدوب  نالف  ایند  رد 

کی ار  مدوخ  نم  دـندومن ،  حور  ضبق  ارم  نوچ  هک  ردارب  يا  نادـب  مدوب  كـاله  لاـح  اـت  نم  دوبن ،  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز رـسپ  نیا 
امـش متخوـس  متخوـس  مدز  یم  داـیرف  هچره  نم  دـش و  شتآ  زا  رپ  مه  لزنم  ياـضف  شتآ ،  مشارف  شتآ ،  مرتـسب  مدـید ،  شتآ  هچراـپ 
شتآ هب  بلقنم  توبات  نآ  مدـید  دـیتشاذگ  نآ  لخاد  ارم  هدروآ و  توبات  هکنآ  ات  دـیدرک .  یمن  ییانتعا  یلو  دـیدید  یم  ارم  نیرـضاح 
يارب زا  يا  هتخت  يالاب  دـیدرک و  هنهرب  دـیدرب و  ارم  هکنآ  ات  دـیدرگ .  یمن  نم  تفتلم  یـسک  متخوس  متخوس  مدز  یم  داـیرف  نم  دـش و 

اب نم  سپ  درک ،  یمن  هجوت  نم  هب  یـسک  مدز  یم  دایرف  ردق  ره  دش  شتآ  هب  بلقنم  مه  هتخت  هک  مدـید  ناهگان  دـیتشاذگ .  نداد  لسغ 
مندب رب  دندرک  رپ  ار  بآ  فرظ  دندروآ  رد  مندب  زا  سابل  نوچ  نکیل  موش ؛  هدوسآ  شتآ  زا  دیاش  دنزیرب  بآ  نم  رب  نوچ  متفگ :  دوخ 

نم رب  ار  نازوس  شتآ  نیا  دینک و  محر  نم  رب  هک  مدز  ادص  مدرک  هدـهاشم  نینچ  نیا  یتقو  نم  دـش ،  شتآ  مه  بآ  هک  مدـید  دـنتخیر 
نآ دندیچیپ  دمن  رد  ارم  سپس  دش .  شتآ  مه  نفک  سابرک  دنتشاذگ ،  نفک  يور  دنتشادرب و  هتسش و  ارم  هکنآ  ات  دینشن  یسک  دیزیرن ، 
هب نیرئاز  زا  کی  ره  هار  يانثا  رد  متخوس و  یم  مدوب و  شتآ  رد  روطنیمه  دـندرک .  راب  وبای  رب  ارم  هکنیا  ات  شتآ  مه  توبات  شتآ ،  مه 
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ارم توبات  میدـش و  يوضر  دهـشم  لخاد  هکنیا  ات  مدـید ،  یمن  کی  چـیه  زا  ییانتعا  یلو  مدومن  یم  هثاغتـسا  وا  هب  نم  دروخ  یم  رب  نم 
ار مدوخ  نم  دـش و  دـیدپ  ان  شتآ  ناـهگان  دندیـسر  رهطم  مرح  رد  هب  نوچ  دـندرب  ترـضح  مرح  بناـج  هب  فاوط  يارب  زا  دنتـشادرب و 

مرح بحاص  هک  مدید  دندرک  رهطم  مرح  لخاد  ارم  مدید .  لوا  لاح  رب  ار  تامضنم  ریاس  نفک و  توبات و  مدید و  لوا  لاح  هب  هدوسآ و 
رود کی  ارم  درادـن .  نم  هب  ییانتعا  ادـبا  هتخادـنا و  ریز  هب  ار  دوخ  كرابم  رـس  هداتـسیا و  دوخ  رهطم  ربق  يالاب  رب  ع )   ) اضر ترـضح  ، 
رـسپ ماما ،  هب  دومرف : دیدرگ و  نم  يوس  هب  هّجوتم  مدید  هداتـسیا  ار  يدرم  ریپ  مدیـسر  سدقم  حیرـض  رـس  يالاب  هب  نوچ  دنداد .  فاوط 

 . دناهرب تبوقع  نیا  زا  دیامن و  تعافش  ار  وت  ات  نک  هثاغتسا  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز
ییاـنتعا نم  هب  ترـضح  نآ  زاـب  باـیرد .  ارم  موش  تیادـف  مدرک  ضرع  مدـیدرگ و  ترـضح  نآ  هب  هجوتم  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوـچ 

 : متفگ اهیلع . ) هّللا  مالس   ) همطاف رسپ  هب  نک  هثاغتـسا  دومرف : لوا ،  درم  نآ  دنداد  روبع  رهطم  رـس  يالاب  فرط  هب  ارم  رگید  راب  دومرفن . 
 : متفگ يرادـن .  یجالع  رگید  تسا و  شتآ  باذـع و  نامه  زاب  يوش  جراخ  مرح  زا  رگا  دومرف : دـیامرف ؟  یمن  ارم  باوج  هک  منک  هچ 

هدب و مسق  ار  ترضح  نآ  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  شردام  هب  دومرف : دنک ؟  تعافـش  دیامن و  هجوت  ترـضح  نآ  هک  درک  دیاب  هچ 
ضرع مدرک و  هیرگ  هب  عورـش  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ  دراد .  هقـالع  یلیخ  ارهز  شرداـم  هب  اریز  نک ؛  دوخ  هعیفـش  ار  هموـصعم  نآ 

راذگب و ّتنم  نک و  محر  نم  هب  هک  مهد  یم  مسق  مالـسلااهیلع )   ) همولظم هقیدص  ارهز  همطاف  تردام  قح  هب  ار  وت  موش ،  تیادف  مدرک 
 . نارم ارم  دوخ  هناخ  رد  زا  نک و  ناسحا  نم  رب  امرفن و  سویءام  ارم 

: دومرف دشاب  هتسب  ار  شیولگ  هار  هیرگ  هک  یسک  دننام  درک و  نم  هب  یهاگن  کی  دینش  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز یب  یب  مسا  ترضح  ات 
هب ار  دوخ  كرابم  ياهتسد  سپـس  يداد .  مسق  ارهز  مردام  قح  هب  ار  ام  هک  منک  هچ  یلو  يا  هتـشاذگن  ام  يارب  زا  تعافـش  ياج  هچرگا 

مدیدن و ار  شتآ  نآ  رگید  دندروآ  نوریب  ارم  نوچ  دوشگ .  تعافش  هب  نابز  ایوگ  داد .  تکرح  ار  دوخ  ياهبل  تشادرب و  نامسآ  يوس 
ات دـیهدب  مـسق  ارهز  ناـشردام  هـب  ار  تـیب  لـها  ددرگ  حالــصا  ناـتروما  دـیهاوخ  یم  رگا  ترخآ  اـیند و  رد  مدـش .  هدوـسآ  باذـع  زا 

(40  . ) دوش ناسآ  ناتیاهراک 
ارهز ایح  ملح و  هرهز  قیاقح  كالفا  رب 

ارهز افص  قدص و  رهوگ  قح  تمصع  رحب  هب 
مدآ ینب  ناوسن  رخف  نید  يوناب  هناگی 

ارهز ابع  لآ  لفحم  مزب  عمش  نازورف 
ءاروح هیسنا  ءاسنلا  ریخ  هرهاط  لوتب 

ارهز ایبنالا  ریخ  تنب  همئالا  ما  نیهم 
ییاناد ملع و  رحب  ملح و  هوک  لضف و  مامغ 

ارهز یحضلا  سمش  یجدلاردب  ار  لقع  رهپس 
قلطم هقیدص  لسر  متخ  هعضب  هّیکز 

ارهز یفطصم  رما  هب  یحوا  ام  ّرس  ریبخ 
وا دوجو  رد  ار  قح  دوب  نز  تقلخ  رد  ضرغ 

ارهزازس ار  توبن  تبتررد  دوب  هنرگو 
لد يافص  زا  رشحم  نوتاخ  رب  يوج  لسوت 

ارهزازج رد  تعافش  بابسا  تسا  هدیچ  شوخ  هک 

ترضح تعافش   ( 25 ) 
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 ، مورب اهیلع ) هّللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  مرح  هب  هک  مدـش  ینیـشام  راوس  قشمد  رهـش  رد  زور  کی  دومرف : یم  راوگرزب  ياـملع  زا  یکی 
وا اب  مناوت  یم  نم  ایآ  هک  تشاد  دیدرت  یلو  دـنزب  فرح  نم  اب  دراد  تسود  یلیخ  دوب  ادـیپ  شا  هفایق  زا  هک  دوب  هتـسشن  نم  رانک  یناوج 

 . هن ای  منک  تبحص  یبرع 
 . ۀلءاسم اندّیس  تفگ :  دش و  لاحشوخ  یلیخ  وا  مدیسرپ ،  لاوحا  وا  زا  یبرع  هب  منک  تحار  ندز  فرح  يارب  ار  وا  هکنآ  رطاخ  هب  نم 

رمع دـنتفگ : یم  دـنربب  مسا  دنتـساوخ  یم  یتقو  ار  مردـپ  اعبط  دوب  باّطخ  شمـسا  مّدـج  رمع و  شمـسا  مردـپ  تفگ :  سرپب ؟  متفگ : 
 . باطخ

 . تسا باذع  رد  تخس  شتشز  لامعا  هدیقع و  فارحنا  رطاخ  هب  هک  مدید  باوخ  ملاع  رد  ار  وا  نم  یبش  تفر ،  ایند  زا  هتشذگ  لاس  وا 
تاقالم وت  اب  تسا  دّمحم  شمان  هک  يدرمریپ  يور  یم  لحم  نالف  هب  ادرف  وت  متـشاذگ  دـمحم  ار  وت  مسا  نم  مدـنزرف !  تفگ :  نم  هب  وا 

باذع نیا  زا  مه  ارم  یلاعت  يادخ  هلیـسو  نیا  هب  دیاش  هک  نک  يوریپ  وا  نید  بهذـم و  زا  دزاس ؛ یم  هاگآ  یقیاقح  هب  ار  وت  دـنک و  یم 
 . دهدب تاجن 

 . مدش رادیب  باوخ  زا  لاح  نامه  اب  مدرک و  هیرگ  مردپ  لاح  هب  یلیخ  نم 
 . مدیسر دوب ،  يردقیلاع  یناحور  هک  گرزب  درم  نآ  تمدخ  متفر و  دوب  هتفگ  مردپ  هک  یّلحم  نامه  هب  زور  نآ  حبص 

هنافـسءاتم دیـشک ،  تمحز  نم  يارب  یلیخ  و  دومن .  یقالخا  لیاسم  نتفرگدای  هب  راداو  ارم  سپـس  داد و  میلعت  ار  هعیـش  بهذم  نم  هب  وا 
ار مردپ  داتسا و  ات  منک  هچ  هک  دینک  ییامنهار  ارم  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  نم  هتفر  ادخ  تمحر  هب  مه  داتسا  نآ  هک  تسا  زور  دنچ  الاح 

؟  موش هاگآ  اهنآ  لاح  زا  منیبب و  باوخ  رد 
تسا هدمآ  ( 41) راونالاراحب رد  نینچمه  دـنک و  یم  لقن  يوءاملا  ۀـّنج  باـتک  رد  هیلع  هّللا  ۀـمحر  يرون  موحرم  هک  ار  ییاـعد  وا  هب  نم 
یباوخ هک  دنک  لقن  نم  يارب  ات  منیبب  مالسلااهیلع )   ) بنیز ترـضح  رهّطم  نحـص  رد  ار  وا  زاب  بش  ادرف  هک  متـساوخ  وا  زا  مداد و  میلعت 

 . تسا هدشن  نآ  هب  ّقفوم  هکنآ  ای  هدید 
زا مه  امش  ات  مسیونب  امش  يارب  مداد  میلعت  وا  هب  هک  ار  ییاعد  منک  لقن  ار  هّیضق  هّمتت  هکنآ  زا  لبق  دیراد  تسود  امـش  هک  مناد  یم  ًانمض 
رد مالسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  زا  کی  ره  ترایز  هب  قفوم  رگا  هّللاءاش  نا  هک  تسا  نیا  شطرـش  یلو  بوخ  رایـسب  دییامن .  هدافتـسا  نآ 

 . دییامرفب اعد  مه  ارم  دیدرک  ادیپ  اعد  لاح  شدوخ  هب  صوصخم  طاشن  اب  ندش  رادیب  زا  سپ  دیدش و  باوخ 
 : هک دنک  یم  لقن  مالسلا )  مهیلع  ) راهطا هّمئا  زا  لئاسلا  حالف  باتک  رد  سوواط  نب  دّیس 

باوخب و تسار  تسد  فرط  هب  باوخ و  هب  لسغ  اب  ای  وضو و  اب  ینعی  تراهط  اب  ینیبب  باوخ  رد  هتفر  ایند  زا  هک  ار  یسک  یهاوخب  رگا 
 : ناوخب ار  اعد  نیا  سپس  وگب  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  حیبست 

ََربْدَا ام  َو  ُهاْجنَم  ُهاْجلَم و  َْتنُک  اهنم  َلبقا  امَف  ُدوُعَت  َْکَیِلا  َو  ُءایْـشالا  ِتَادـَب  َکـْنِم  ُْهنِم ،  ُفَْرُعی  ُناـمیالا  َو  ُفَصُویـال  يذَّلا  ُّیَْحلا  َْتنَا  َّمُهّللَا 
دّیَـس ص )   ) دَّمَُحم ِّقَِحب  َو  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسِبب  َُکلَءاْسَا  َو  َْتنَا  ِّالا  َهِلا  ِالب  َُکلَئْـسَاَف  َْکَیِلا  ِّالا  َْکنِم  اْجنَمال  َو  ءاَْـجلَم  َُهل  ْنُکَیَْمل  اـهنِم 
ِۀَّنَْجلا ِلْهَا  ِبابَـش  يَدِّیَـس  امُهَْتلَعَج  َنیذَّلا  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِّقَِحب  َو  َنیَملاْعلا  ِءاـِسن  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاف  ِّقَِحب  َو  َنیّیِـصَْولاِْریَخ  ِیلَع  ِّقَِحب  َو  َنیِّیبَّنلا 

اهیف َوُه  یتَّلا  ِلاْحلا  ِیف  یتّیَم  ینَیُِرت  ْنَا  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَا  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َنیعَمْجَا 
ار زامن  هک  حبـص  یلو  مدـیدن  یباوخ  حبـص  اـت  نم  بشید  تفگ :  تشگرب و  بش  ادرف  تفر و  وا  مداد  میلعت  وا  هب  ار  اـعد  نیا  هرخ  ـالاب 
ار اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  شتاجن  يارب  هک  درک  یم  اضاقت  نم  زا  وا  مدید .  يدب  لاح  رد  ار  مردـپ  مدـیباوخ  مدـناوخ و 

 : تفگ نم  هب  وا  مهد ،  رارق  هطساو 
اریز هاوخب ،  رذع  نم  فرط  زا  ترضح  نآ  زا  تسا ،  رترث  ؤم  همه  زا  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ترـضح  تعافـش  هک  ما  هدیمهف  اجنیا  رد  نم 
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 . ما هتشاد  لد  رد  ار  وا  نانمشد  ّتبحم  ایند  رد  نم 
؟  يا هدید  اجنآ  رد  ار  وا  هتفر  ایند  زا  يدوب  هدرک  یفّرعم  هک  يداتسا  متفگ :  وا  هب  نم 

(42  . ) دنروآ یمن  میتسه  ام  هک  ییاج  رد  ار  وا  هن  تفگ : 
یمظع تیآ  ایح و  جرد  رد  يا 

يربک میرم  يرولا و  ریخ  هعضب 
 ( (ص دمحم تخد  همئالا  ما  همطاف 

ءابا هعبس  هتشگ  داجیا  وترهب 
یمولع ما  لضف  ما  باتک  ما 

يرسا هجاوخ  هدناوخ  تاهیبا  ما 
هیقن هّیقت  هیضرم و  هیضار 

العا یلاع  یلع  ردیح  رسمه 
هیکز لوتب و  هقیدص و  وت  مان 

ارذع هثدحم  هروصنم و  هرهاط 
نشور وت  يور  رون  ناکما ز  ملاع 

(43) ارهز هرهز  هب  ببس  نیز  يدش  هدناوخ 

مهاوخ یم  هناخ  نم   ( 26 ) 

لاس دودح  رد  دنا : هتشون  تافاکم  رازاب  مان  هب  دوخ  فیرش  باتک  رد  نایچولب  یبتجم  ياقآ  بانج  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀجح  ترـضح 
مربب دنوامد  یکیدزن  ییاتسور  هب  ار  منادنزرف  رسمه و  مدش  روبجم  هک  ییاج  ات  مدوب  راشف  تحت  نکسم  تهج  زا  یـسمش  يرجه   1368
طقف هتفه  رخآ  مدوب و  سیردت  سرد و  ندناوخ  لوغـشم  نم  تشذـگ و  هام  نیدـنچ  منیزگ .  ینکـس  هسردـم  یگبلط  هرجح  رد  دوخ  و 

نز و هسلج  نآ  رطاـخ  هب  مدوب  روبجم  متـشاد  نارهت  رد  يا  هسلج  هعمج  ياهبـش  نوـچ  مه  نآ  متفر و  یم  ما  هداوناـخ  راـنک  رد  ار  یبـش 
ما هداوناخ  دزن  زا  متـساوخ  یم  هک  هعمج  رـصع  یهاگ  دوب  هدـمآ  شیپ  میارب  يرابفـسا  عضو  اذـل  میایب .  نارهت  هب  هدومن  كرت  ار  دـنزرف 

متشادن و يا  هراچ  نم  یلو  درک  یم  هیرگ  مه  مرـسمه  و  ورن .  ادخ  هب  ار  وت  اباب  هک  دندرک  یم  هیرگ  دندیبسچ و  یم  نم  هب  اه  هچب  میایب 
ضرع لاعتم  دنوادخ  هب  یهاگ  مدش و  یم  ادج  اهنآ  زا  رابکشا  هدید  رادغاد و  لد  اب  یهاگ  زین  دوخ  اذل  متشگ و  یم  رب  سرد  يارب  دیاب 

 . امرف یمرک  بیغ  هنازخ  زا  تدوخ  ادنوادخ !  مدرک :  یم 
يا هراچ  بوخ  اما  دـندید  یم  ار  لیاسم  نیا  دارفا  زا  یـضعب  مدـناباوخ و  مدوخ  شیپ  ار  بش  مدروآ و  هرجح  هب  ار  ما  هچب  ود  یبش  یّتح 

اتسور نامه  هب  سرد  مامتا  زا  سپ  شلبق  زور  متفرگ و  رارق  یناثلا  يدامج  موس  ینعی  مالـسلااهیلع )   ) هّیمطاف مود  مایا  رد  هکنیا  ات  دوبن . 
یم ازع  هماقا  اجنآ  رد  هشیمه  تایفو  رد  هک  لومعم  قبط  یلو  دوب  لیطعت  مه  ام  هسردـم  اقافتا  هک  حبـص  یلو  مدوب  اهنآ  دزن  ار  بش  متفر 

شیپ یهاوخ  یمن  ارچ  تسا  لیطعت  زورما  دنتفگ : اهنآ  مدش  هجاوم  ما  هداوناخ  یتحاران  اب  هک  متفرگ  هسردـم  هب  تعجارم  میمـصت  دـش ، 
؟  یشاب ام 

ار نخـس  نیا  ات  مریگب .  هناخ  کی  ترـضح  زا  منک و  تکرـش  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  يازعرد  دـهاوخ  یم  ملد  زورما  متفگ : 
( اهیلع هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  زا  یهاوخ  یم  هک  لاح  تفگ :  دش و  یـضار  دوب  هدیـشک  يدایز  یتحاران  نونکات  هک  مرـسمه  متفگ ، 

 . متسه مه  لاحشوخ  هزات  مرادن  یتفلاخم  يریگب  هناخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1258 

http://www.ghaemiyeh.com


لوغـشم ندز  هنیـس  هب  متـسشن و  بالط  هقلح  رد  مه  نم  دوب  ینز  هنیـس  ماگنه  مدیـسر  هسردـم  هب  ات  دوب  رود  هار  نوچ  اـما  متـشگرب  نم 
هک امش  مهاوخ .  یم  هناخ  کی  امش  زا  نم  مناخ !  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  هب  نآ  نامه  رد  مدیدرگ 
هک منئمطم  یلو  رتمک  ای  رتشیب و  ای  تشذگ  زور  ای 12  مناد 10  یمن  تسرد  دش .  مامت  سلجم  نآ  هصالخ  و  یناد .  یم  ار  ام  تالکشم 
اقآ جاح  داتسا  تفگ :  نم  هب  دمآ و  یسک  سیردت ،  لوغـشم  مدوب و  سرد  رـس  يزور  هک  تشذگ  یمن  نم  لسوت  ماگنه  زا  زور  تسیب 

سیردت دنتفگ : دنراد و  راک  امش  اب  دندومرف : دمآ ،  هرابود  تفر و  ناشیا  منک ،  یم  سیردت  مراد  متفگ :  دنراد .  راک  امـش  اب  يدهتجم 
اب دیراب  یم  نامـسآ  زا  مه  فرب  دوب و  درـس  رایـسب  اوه  میدمآ  نوریب  هسردم  زا  ناشیا  هارمه  هب  مدرک و  اهر  ار  سرد  نم  دـینک .  اهر  ار 

برد میدیـسر و  يا  هچوک  نورد  هکنیاات  دـنراد .  يراک  هچ  نم  اب  ناـشیا  هک  متـسناد  یمن  اـقیقد  نم  میتفر و  یم  هچوک  نیب  رد  ناـشیا 
لزنم نیا  موس  مود و  هقبط  دنتفگ : میدش و  لزنم  لخاد  قافتا  هب  دـنتخادنا و  دـیلک  دوب  هقبط  هس  ياراد  هک  دـندرک  فقوت  يزاسون  لزنم 
منکب متـسناوت  یمن  مه  ار  شروصت  یتح  هک  مدید  یلزنمو  دندرک  زاب  ار  رد  دندرب و  مود  هقبط  هب  ارم  تسا و  بالط  فقو  هسردم و  لام 

 . دیروایب ار  ناتنادعمش  هنییآ و  دیناوت  یم  ادرف  تسامش .  رایتخا  رد  هناخ  نیا  دندومرف : دنتشاذگ و  نم  رایتخا  رد  ار  نآ  دیلک  و 
ارهز ترضح  زا  مهاوخ  یم  هک  مدوب  هدرکن  تبحص  مرـسمه  زج  يدحا  اب  لزنم  هب  عجار  الـصا  نم  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  هک  یلاح  رد 
نامه رد  مسیون  یم  ار  باـتک  نیا  دـشاب و  یم  لاس 1371  هک  لاح  ات  تسا و  میمع  اهنآ  فاطلا  اـما  مریگب  يا  هناـخ  اـهیلع ) هّللا  مالـس  )

(44  . ) تسا اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  هب  لسوت  تاکرب  زا  نیا  میراد  ینکس  لزنم 
وت ياقل  یتسه  ملاع  راختفا  يا 

وت ياقب  تقیقح  ياقب  نوچ  هدنیاپ 
تسخن زا  تنامیا  هب  زارف  رس  مالسا 

وت أر ي  هدنزورفز  يوترپ  دیشروخ 
راگزور هب  مسانشن  رگد  سک  چیه  نم 

وت ياوس  تلیضف  نادناخ  يوناب 
ناهج رد  دوب  فرش  رخف و  هچره  هک  قحلا 

وت يادخدشابوت  صخش  صاخ  تساوخ  یم 
لدکاپ يارهز  یئافطصم و  دنزرف 

وت يافص  وحم  همه  وت  یب  افطصم  يا 
یتخیر کشا  یتخوس و  عمش  دننام 

وت ياون  دش  یمن  هلان  وچمه  زوسناج 
تشهب رد  نوچ  نایخزود  دندز  شتآ 

وت يارب  زا  ناهج  ناج  تفرگ  شتآ 
درک هلان  راوید  ورد  رگا  وت  لاحرب 

وت يارجام  بجع  دوب  هک  بجع  دوبن 

هتسکش يولهپ  دای  هب   ( 27 ) 

یم هزات  بطر  دراد  ترـضح  مدـید  ع )   ) قداص ماما  هناخ  متفر  دـیوگ : یم  تسا ،  ع )   ) قداص ماما  اقآ  يافو  اب  باحـصا  زا  یکی  راَّشب 
متحاران هتفرگ  ار  میولگ  هار  ضغب  اقآ  متفگ :  نک .  لیم  دومرف : مروخ .  یمن  اقآ  متفگ :  روخب .  بطر  ایب  راّشب  دومرف : ترـضح  دروخ ، 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1259 

http://www.ghaemiyeh.com


هب ولهپ  اب  يرو و  کی  دروخ  زیل  شیاپ  اه  هعیـش  نیا  زا  ینز  ریپ  کی  مدـمآ  یم  متـشاد  نم  اقآ  متفگ :  ارچ ؟  دومرف : مروخب .  مناوت  یمن 
یم دنتفرگ ،  ار  وا  دندینـش ،  یتموکح  نارکون  درک .  تنعل  مالـسلااهیلع )   ) ارهز تا  هّدـج  هب  نیملاظ  هب  داتفا ،  نیمز  هب  ات  دروخ ،  نیمز 

شیارب هلهـس  دجـسم  میورب  وش  دـنلب  راّشب  دومرف : دوب ،  هفوک  ترـضح  تقو  نآ  دـش .  تحاراـن  ع )   ) قداـص ماـما  دـندرب .  یم  دـندز و 
 . مینکاعد

 . دـیآ یم  دراد  دـندرک  شدازآ  ورب  دومرف : درک ؛ اعد  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  هفوک و  دجـسم  دـمآ  ع )   ) قداص ماما  دـیوگ : یم  راشب 
 ، اقآ دزن  میورب  رکـشت  ناونع  هب  ایب  درک .  اعد  اقآ  متفگ و  اقآ  هب  متفر  نم  متفگ :  دیآ .  یم  دراد  دنا ،  هدرک  شدازآ  مدید  مدمآ  تفگ : 
؟  يدرک تنعل  همطاف  ام  هّدج  نیملاظ  هب  يدروخ  نیمز  هب  یتقو  ارچ  نز !  يا  دومرف : داد و  باوج  ترضح  درک ،  مالس  اقآ  تمدخ  دمآ 

 . مداتفا اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  تردام  دای  هب  نم  دمآ ،  درد  میولهپ  مدروخ  نیمز  هب  یتقو  هک  نیا  يارب  اقآ  تفگ : 
؟  ارچ ارهز  هنیس  درک ،  یم  هلان  هنیس  درد  نیا  زا  ردقنآ  درک ،  یم  هلان  ولهپ  درد  نیا  زا  ردقنآ  دیباوخ ،  یمن  اه  بش  ناتردام  اهدّیـس  يا 
رعش نیا  امهیلع ) یلاعت  هّللا  ناوضر   ) ینالیم یمظعلا  هّللا  تیآ  داتسا  یناهفصا  نیـسح  دمحم  خیـش  اقآ  موحرم  یناپمک ،  هّللا  ۀیآ  موحرم 

: دیوگ یم  هدرک  اغوغ  منک  همجرت  مناوخب  ار 
ِرامسملا ربخ  يردا  ُتسل  و 
ِرارسالا ۀنیزخ  اهَرْدَص  ْلَس 

اهغاب زا  یـضعب  ياهرد  لثم  دوب  رد  هگنل  کی  قباس  ياه  هناخ  ياهرد  میوگب :  دیاب  ار  همدقم  نیا  نم  دـیمهفب  ار  رعـش  نیا  هک  نیا  يارب 
هگنل ود  اهرد  الاح  لثم  دـندرک .  یم  زاب  دنتـسب و  یم  ار  نیا  هدوب  رد  کی  دنتـشاذگ  یم  مه  يولهپ  هتخت  ات  راهچ  تسه ،  مه  زونه  هک 

هک یفرط  نیا  دـیوگ : یم  ع )   ) قداص ماما  هدوب ،  رد  تشپ  ام  همطاف  هدوب  هگنل  کی  ع )   ) یلع هناخ  رد  هدوبن ،  يرد  هگنل  راـهچ  يرد و 
 . ِرامسِملا َرَبَخ  يرْدَا  ُتَْسل  َو  دیوگ : یم  خیش  جاح  موحرم  هتشاد  خیم  ات  ود  رد  دوب  هداتسیا  ام  ردام 

سرپب اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هنیـس  زا  ورب  یمهفب  یهاوخ  یم  رگا  دـیوگ  یم  هدوب  هچ  رد  خـیم  هصق  مناد  یم  هچ  نم  دـیوگ : یم 
(45  . ) رارسالا ۀنیزخ  اهردص  ْلَس 

ارهز تبحم  لد  هب  درادن  هکره 
ارهز تعافش  زا  دشوپ  دوخ  هدید 

میرم هراس و  هیفص  اّوح  رجاه و 
ارهز تمدخ  هب  رختفم  تفص  هضف 

وترب هدمآ  هک  تلزنم  نیا  زا  هب  هب 
ارهز تلیضف  ینک  روصت  هچنآ  ز 

تفارش هج و  اب و  لالج  نیا  اب  هک  هآ 
ارهز تبیصم  ناهج  زا  نوزف  دوب 

شکاپ نفدم  يافتخا  دوخ  يرآ 
ارهز تبرغ  دوب ز  یلاع  دهاش 

اغیرد تسکش و  رد  برض  زا  شیولهپ 
ارهز تلحر  راکشآ  نآ  زا  تشگ 
ربمیپ بلق  تسکش و  ارهز  يولهپ 

ارهز توتف  ای  يوش  یلع  تشپ 
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دش هیس  هنایزات  برض  زا  شیوزاب 
(46) ارهز تیاهن  یب  درد  نآ  زا  هآ 

تسا مدنزرف  ع )   ) نسح  ( 28 ) 

 : تشاد یبوخ  ود  دوب ،  یبوخ  يربنم  یلیخ  دوب ،  يزیربت  ربکا  یلع  خیش  موحرم  نارهت  مهم  ياه  يربنم  زا  رفن  کی 
هّیمطاف مایا  مدوب  فجن  نم  هک  لاس  دنچ  نآ  يزیربت ،  ربکا  یلع  خیش  جاح  دوب .  یلاع  نّیدتم و  مدآ  ًایناث : دوب ،  يدیـشر  مدآ  کی  الّوا :

ربنم زیربت  مدوب  ناوج  نم  تفگ :  یم  مدینـش  شدوخ  زا  نم  فجن ،  مود  هیمطاف  تفر  یم  ربنم  البرک  ار  لوا  هیمطاـف  دـمآ .  یم  قارع  هب 
فرح هنیمز  متشادن ،  مه  یـضرغ  میربب  ع )   ) نسح ماما  اقآ  زا  یمان  یبش  ام  دماین ،  شیپ  ناضمر  هام  بش 27  ات  ناضمر  هام  متفر ،  یم 

 ، مدش فرشم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) همطاف یب  یب  سدقم  رـضحم  هب  ای  ؤر  ملاع  رد  مدیباوخ  هناخ ،  متفر  بش 27  نامه  تفگ :  دشن .  روج 
یگدنز يروط  مه  ام  ینک ،  فطل  مه  ام  هب  دوش  یم  ایآ  ایادخ  دشاب ،  هتشاد  شتسود  شبابرا  دشابن و  نئاخ  هک  يرکون  لاح  هب  اشوخ  )

میتسه هدـنز  هک  يزور  راهچ  ینک  تسرد  ار  نام  همانرب  يروط  دوش  یم  ایادـخ  دـنهاوخب ؟  ار  ام  مالـسلا )  مهیلع   ) دـمحم لآ  هک  مینک 
( . دهاوخب ار  ام  ع )   ) نامز ماما  نامبابرا 

یب متفگ :  داد .  مباوج  هناردک  ترضح  مدرک ،  مالس  مالسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب  سدقم  رضحم  هب  فّرـشت  زا  سپ  بش  نامه  تفگ : 
روط نیا  ارچ  دیشاب ،  هدش  ردک  نم  زا  هک  دشاب  هدز  رس  نم  زا  منک  یمن  لایخ  یبدا  هئاسا  متسین ،  بدا  یب  ياهرکون  نآ  زا  نم  ناج  یب 

؟  دیهد یم  ارم  باوج 
بیرغ منسح  دینک ؟  یمن  منسح  زا  يدای  ارچ  تساجک )  زا  راک  مدیمهف  ( ؟  تسین نم  رسپ  ع )   ) نسح رگم  خیش !  جاح  دومرف : ترضح 

(47  . ) تسا مولظم  منسح  تسا ، 
ارهز ای  تساپرب  یشتآ  تقشع  زوس  زا  لد  هب 

ارهزای تساهرتخا  وت  رجه  مغ  زا  ناماد  هب 
اهلدرب هتسشنب  تیمولظم  زا  هک  يزوس  مغ و 

ارهز ای  تساجرب  دباات  تنیشنلد  مان  وچ 
تیولهپ هتسکشب  نآ  یلیس و  ندروخ  دای  هب 

ارهز ای  تسایند  زا  رت  نوزفا  یمغ  راب  لد  هب 
تناراهب هتشگ  نازخ  رپرپ  يدش  لگ  نوچرگا 

ارهز ای  تساهنت  هتسخ و  بیکش و  یب  مه  یلع 
یمارآ هن  یماگ  مه  هن  وت ،  یب  بش  زور و  درادن 

ارهزای تسادیپ  شا  هرهچ  زا  نوزف  جنر  مغ و 

دیس هچب   ( 29 ) 

: دیوگ یم  هک  هدرک  لقن  تسا  نایّنس  بهذم  راهچ  ياملع  زا  یکی  هک  لبنح  دمحا  زا  میظنلارد  باتک  زا  سارف  یبا  هدیصق  حرش  رد 
هدیـسر هچ  وت  هب  ردارب !  متفگ :  متفر و  شیپ  درک  یم  يراز  هیرگ و  ادـخ  هاـگرد  هب  دوب و  هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  هک  مدـید  ار  يدرم  یبش 

میوگ یم  وت  هب  هداتفا  قاّفتا  نم  يارب  یبیجع  رما  مدوب ،  یقناود  روصنم  ياهاّنب  زا  یکی  نم  تفگ :  ینک ؟  یم  يراز  هیرگ و  روطنیا  هک 
 . میوگ یمن  یسک  هب  يا  هدنز  وت  ات  تسا  دهاش  ادخ  متفگ :  ییوگن .  یسک  هب  ار  نآ  هکنیا  طرش  هب 
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ار اهنیا  دیاب  تسا  هدشن  حبـص  ات  بشما  تفگ :  درک و  میلـست  نم  هب  ار  ع )   ) یلع دالوا  زا  رفن  تصـش  دـیبلط و  ارم  روصنم  یبش  تفگ : 
طخ زونه  هک  دـنام  یقاـب  يرـسپ  کـی  متـشاذگ .  راوید  ناـیم  سرت  لاـمک  اـب  ار  اـهنآ  رفن  هن  هاـجنپ و  مه  نم  يراذـگب .  اـهراوید  ناـیم 
ربا لـثم  مدـید  مراذـگب  راوید  ریز  ار  وا  متـساوخ  هک  نیمه  دوب  رهاـظ  شتروص  رد  يرون  تشاد و  يدـنلب  ناوسیگ  هدـیمدن و  شـضراع 

یمن هیرگ  مدوخ  يارب  ادخ  هب  تفگ :  ینک ؟  یم  هیرگ  روطنیا  ارچ  متفگ :  مدیسرپ ؟  ار  ببس  تسا .  برطـضم  دنک و  یم  هیرگ  يراهب 
ادابم هکنیا  سرت  زا  دوب  هدرک  سبح  هناخ  رد  ارم  دوب  لاـس  کـی  تّدـم  مدرک .  ار  وا  تفلاـخم  هک  تسا  مریپ  رداـم  يارب  ما  هیرگ  منک ، 

وا مدیباوخ  یم  رگا  تساخ ،  یم  رب  مه  وا  متـساخ  یمرب  رگا  تخادنا ،  یم  مندرگ  هب  تسد  دـیباوخ  یم  تقو  ره  دـنریگب .  ارم  اهنمـشد 
شیپ دندروآ  دـنتفرگ و  ارم  هفیلخ  ياهرکون  مدـمآ  نوریب  هناخ  زا  دوبن  نم  شیپ  مردام  زورید  تفر .  یمن  باوخ  یلو  دـیباوخ ،  یم  مه 

كاله نم  هصغ  زا  مسرت  یم  ما ،  هتفر  اجک  نم  دـناد  یمن  درادـن ،  ربخ  نم  زا  مرداـم  يراذـگ .  یم  راوید  ناـیم  ارم  وت  لاـحلا  روصنم ، 
 . ادخ هب  هن  تفگ :  دراد ؟  يدنزرف  مه  وت  زا  ریغ  وت  ردام  مدیسرپ :  دوش . 

وا هب  ادـخ  يارب  یتمدـخ  مسق  ادـخ  هب  ینک ،  یم  راتفرگ  ترخآ  باذـع  هب  ار  دوخ  ایند  لام  يارب  وت ،  رب  ياو  سفن !  يا  متفگ ،  دوخ  اب 
يولع دیس  نیا  ضوع  ار  وت  يوش  یم  یضار  ایآ  دنزرف  يا  متفگ :  دعب  متفگ :  وا  هب  ار  دیس  نآ  هصق  مرسپ و  شیپ  متفر  سپس  منک .  یم 

؟  مروآ نوریب  ار  وت  میایب  بش  ادرف  منک و  تسرد  تندیشک  سفن  يارب  يا  هنزور  مراذگب و  راوید  ریز 
مرـسپ دعب  اهانب .  هچب  لثم  مدیناشوپ ،  وا  هب  يا  هنهک  سابل  مدرک و  هایـس  مه  ار  شتروص  مدیرب و  ار  دیـس  نآ  ناوسیگ  سپ  یلب  تفگ : 

 ، مدرک یم  رکف  دوخ  اب  هار  نیب  رد  لزنم .  هب  مدروآ  مدوخ  اب  متـشادرب  ار  دیـس  هچب  نآ  دش  هک  حبـص  کیدزن  متـشاذگ و  راوید  نایم  ار 
سرت و زا  مدیسر  لزنم  هب  انثا  نیا  رد  منک .  هچ  ما  هدراذگ  راوید  ریز  ار  شرسپ  دمهفب  ما  هجوز  رگا  دوش و  علطم  رما  نیا  رب  روصنم  رگا 
هدـش و علطم  هفیلخ  متفگ :  مدرک ،  تشحو  رتشیب  نم  دـش  دـنلب  هناـخ  رد  يادـص  ناـهگان  مدـش .  شوهیب  مداـتفا و  هناـخ  طـسو  ینارگن 

 . دنناسرب لتق  هب  دنربب و  ارم  هداتسرف 
شدنزرف دروایب و  ار  ام  رـسپ  تیالوم  هب  وگب  مربمغیپ  رتخد  ارهز  همطاف  نم  دومرف : تسیک ؟  رد  تشپ  دز .  ادـص  رد ،  تشپ  تفر  مزینک 

هّللا نا  هّلل و  اـفورعم  تعنـص  خیـشلا  اـهیا  دوـمرف : ییاـمرف ؟  یم  هچ  مناـخ  متفگ :  هناـخ .  رد  متفر  متـساخرب و  راـیتخا  یب  نم  دریگب .  ار 
ریگب ار  تدنزرف  روایب و  ار  ام  دنزرف  دنک  یمن  عیاض  ار  ناراکوکین  رجا  ادخ  يدرک ،  بوخ  راک  درم !  يا  دومرف : نینسحملا  رجا  عیضیال 
نامه مدرک و  ور  مناخ  نآ  هب  مداد و  لیوحت  مدروآ و  ار  دیـس  هچب  نآ  متفرگ و  ار  وا  تسا .  ملاس  حیحـص و  مدنزرف  مدید  مدرک  هاگن  . 
دندوب هدرک  فرـصت  ارم  لاوما  ماـمت  دوب  هداتـسرف  ما  هدرک  رارف  نم  هک  دوب  هدـیمهف  روصنم  هکنیمه  اـجنیا  هب  مدـمآ  مدرک و  هبوـت  تقو 

(48  . ) دنک لوبق  ارم  هبوت  ادخ  هک  مراودیما 
لالجلاوذ يادخ  رون  وگم  نز 

لامک لصا  يدب  ار  شنیرفاک 
شرع بیز  نیرب و  دلخ  تنیز 

لاجم شفیرعت  هب  دراد  نابز  یک 
یلع الوم  رسمه  دمحا  تخد 
لایخ ره  زا  نورب  شیالاوردق 

ساسا ار  تماما  تمصع ،  ندعم 
لامج ار  یکین  هلمج  تّفع  رحب 
تسا رثوک  كرابم  ردقلا و  ۀلیل 

لاح فیصوت  ناسچ  ار  متاخ  ما 
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لوتب ارهز  هقیدص  همطاف 
لا ؤس  کیره  رد  تسانعم  ناهج  کی 

ناوراک اب  لزانم  همه  رد   ( 30 ) 

همولظم نآ  هداتفا و  بقع  هنیکس  رتش  دید ،  ماش  لزانم  زا  یکی  رد  سیق  نبا  رجز  هک :  تسا  هدش  لقن  روفصع  لآ  نسح  خیـش  لتقم  رد 
تایراعلا باتقالا و  یلع  نحن  تنا و  نیا  ایابس  نحن  تنا و  نیا  هاتبا  ای  دیوگ : یم  دنک و  یم  هیرگ 

 . دندرک راوس  شوپور  یب  نارتش  رب  دندرک و  ریسا  ار  ام  هک  ییاجک  ناج !  ردپ  ینعی : 
هکنآ ضوع  محر  یب  ملاظ  نآ  تفرگ .  تّدـش  همولظم  نآ  هیرگ  ینک ؟  یم  هیرگ  ارچ  هنیکـس !  يا  تفگ :  تفر و  شیپ  سیق  نبا  رجز 

تشادرب و ار  رتش  تخادنا و  نیمز  يور  هب  رتش  زا  ار  همولظم  نآ  دز و  هنیکـس  يولهپ  هب  يا  هزین  تفر و  شیپ  دهد ،  يرادلد  ار  هچب  نآ 
شباوخ لمحم  نایم  دوب  هدرک  هیرگ  سب  زا  مالـسلااهیلع )   ) بنیز ۀمئان  ءاکبلا  ةرثک  نم  یلع  تنب  مالـسلااهیلع )   ) بنیز تناک  و  تفر ، 

 ! ! ینک یم  يراد  میتی  بوخ  رهاوخ  يا  دومرف : ترضح  هک  دید ،  ار  ع )   ) نیسح شردارب  باوخ  رد  دوب  هدرب 
؟  ییاجک ردارب !  رتخد  يا  هنیکس !  يا  تنا .  نیا  یخا  تنب  ای  هنیکـس  ای  دز : ادص  دش و  رادیب  باوخ  زا  رایتخا  یب  مالـسلااهیلع )   ) بنیز
دید تفر و  شیپ  دیـسر ،  شرظن  هب  یهایـس  کی  هبترم  کی  هلفاق ،  لابند  زا  تشگرب  دـش و  هدایپ  مالـسلااهیلع )   ) بنیز دینـشن ،  باوج 
يا دومرف : نیـسحلا  کیخا  ۀیـصو  عمـست  اذکها  ماتیالا  سرحت  اذکها  بنیز  ای  تلاقف :  هتفرگ .  نماد  هب  ار  هنیکـس  رـس  هک  تسا  یمناخ 

؟  ینک یم  لمع  تردارب  تیصو  هب  مسق  نیا  ینک ؟  یم  يراتسرپ  ار  ع )   ) نیسح تردارب  نامیتی  يروط  نیا  بنیز ! 
 : متفگ تسا .  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  مردام  مدید  مدرک  هاگن  دمآ  انـشآ  مشوگ  هب  وا  يادـص  دـیامرف : یم  مالـسلااهیلع )   ) بنیز

؟  يا هدیشوپ  هایس  سابل  ارچ  يدوبن  ام  هارمه  هک  امش  ردام ! 
 . مدوب امش  اب  لزانم  همه  رد  نم  ناج !  بنیز  دومرف :

نآ زا  رون  مدید  مدش ،  هرجح  دراو  هک  یتقو  تفگ :  بهار  رید  هچنانچ  یتح  دوب  تیب  لها  اب  اج  همه  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز یب  یب  یلب 
(49  . . . . ) ردام دیهش  يا  ردام  بیرغ  يا  دز  یم  ادص  هک  مدینش  ار  ینز  يادص  هاگان  دور ،  یم  الاب  قودنص 

؟  ارچ رگج  نینوخ  همه  نیا  لوسر و  تخُد 
؟  ارچ رطخ  جوم  هب  هقرغ  تاجن و  کلف 

دید غادو  درد  یسب  لیلق  یتّدم  رد 
؟  ارچ رمک  هدیمخ  ناوج و  ردام  کی 
جنر درد و  هب  ارهز  هناخ و  رانک  دجسم 

؟  ارچ ردپ  ربق  ترایز  رب  تفر  یم 
وگب رَشَبلا  ریخ  یباحص  یعاد  اب 

(50 ( ؟  ارچ رشبلا  ریخ  رتخد  هب  افج  نیدنچ 

 ( س  ) ارهز تّبحم   ( 31 ) 

نب ۀـجح  مظعالا  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  تمدـخ  اهراب  هک  یـسک  مولعلا  رحب  يدـهم  دیـس  همالع  موحرم  راوگرزب  ملاع  ردـقلا و  لیلج  دـّیس 
: دومرف هدش ،  فرشم  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   ) نسحلا

وت میتسش و  ار  دادغب  نوخ  ام  وگب  وا  هب  ینیب ،  یم  اجنآ  ار  يدرم  ورب  هنانح  دجسم  هب  حبص  ادرف  دومرف : نم  هب  یسک  ای  ؤر  ملاع  رد  یبش 
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 . وش دوخ  راک  لوغشم  درگ و  زاب  دوخ  ناکد  هب 
يا هشوگ  رد  هک  رفن  کی  زج  مدیدن  اجنآ  رد  ار  یسک  میتفر ،  هنانح  دجـسم  هب  هتـشادرب و  ار  بّالط  زا  هدع  کی  هدش و  رادیب  باوخ  زا 

شـشوگ هب  ام  همهمه  يادص  نوچ  دراد ،  تشحو  هک  یـسک  لثم  دش .  یم  رادـیب  يردـق  دـیباوخ و  یم  يردـق  دوب ،  باوخ  دجـسم  زا 
ملع لها  زا  تشم  کی  دید  درک ،  هاگن  بوخ  هک  یتقو  یلو  تسارحص .  اجنیا  هکنیا  لایخ  هب  تشاذگ ،  رارف  هب  اپ  هتشادرب و  رـس  دروخ 

 . دنتسه شفارطا  نیمرتحم  و 
دنتـسش و ار  دادـغب  نوخ  اریز  وش ،  دوخ  راک  بسک و  لوغـشم  ناکد و  رـس  ورب  دادـغب  هب  زیخرب  درم !  يا  دـیامرف : یم  مولعلارحب  همـالع 

 . شاب هتشادن  یسرت 
 . هنانح دجسم  فرشا  فجن  دنتفگ : تساجک ؟  اجنیا  تفگ :  درم  نآ 

تمارک زا  طقف  نم  تاجن  هک  دینادب  ردق  نیمه  راوگرزب !  دیس  يا  تفگ :  هدوب ؟  هچ  دادغب  نوخ  یتسیک و  وت  دومرف : مولعلا  رحب  همالع 
 . تسا اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  امش  هدج 

هالک ینامثع ،  ناروم  أم  نیا  زا  رفن  کی  دوب  هدزن  باتفآ  زونه  حبـص  زور  کی  مشورف ،  ياچ  دادغب  طش  رانک  رد  یچ  هوهق  رفن  کی  نم 
هوهق تخت  يور  هک  یتـقو  تشاد ،  مه  یگرزب  مکـش  هتـسب و  رمک  رب  دوب ،  ناـشن  هناد  عّـصرم و  نآ  هتـسد  هک  يرجنخ  و  رـس ،  رب  خرس 
ارهز همطاف  ملاـع  یب  یب  هب  دـیماشآ  یتقو  مدرب .  شیارب  هوهق  یناـجنف  راـیب .  هوهق  تفگ :  نم  هب  تسـشن  دوب  طـش  هب  فِرـشم  هک  هناـخ 

 . تفگ ازسان  مدینش  زاب  مدرب  شیارب  هوهق  یناجنف  هراب  ود  مدینش .  طلغ  متفگ  دوخ  اب  مدرکن ،  رواب  نم  تفگ :  ازـسان  اهیلع ) هّللا  مالـس  )
بدا و اب  متفر و  نوعلم  نآ  دزن  دوب  هدشن  ما  هناخ  هوهق  لخاد  یسک  زونه  دش و  کیرات  منامشچ  دیرپ و  مرس  زا  لقع  داتفا  مبلق  هب  شتآ 

؟  تساجک ِراک  يراد  یعّصرم  رجنخ  يدنفا  ای  متفگ :  زاب  يور 
 . اجنالف راک  تفگ : 

هب اپ  هتخادنا و  طش  هب  تخت  يالاب  زا  ار  وا  دیرد و  شا  هنیس  ات  هک  مدز  وا  مکش  رب  نانچ  دیسر ،  متسد  هب  رجنخ  نوچ  منیبب ،  هدب  متفگ : 
یم اهناتـسلخن  نایم  متـشاد  قمر  اـت  و  دـنک .  یم  هدولآ  ار  طـش  نآ  ماـمت  نوعلم  نآ  نوخ  مناـمب  رگا  متـشاد  نیقی  نوچ  متـشاذگ ؛  رارف 
الاح متشادن و  ربخ  دوخ  زا  رگید  درب ،  مباوخ  یگتسخ  زا  هک  مدرک  ناهنپ  اهناتسلخن  رد  ار  دوخ  مور و  یم  اجک  هب  متسناد  یمن  مدیود و 

 . منیب یم  اجنیا  ار  مدوخ 
(51  . ) درک دادغب  هناور  شزاون  زا  سپ  ار  وا  مولعلا  رحب  همالع  ترضح 

ارهز دنک  ام  هب  یهاگن  رگ 
ارهز دنک  اود  ار  اهدرد 

دشخب افص  ام  ناج  لد و  رب 
ارهز دنک  ام  هب  یهاگن  رگ 

شرایسب ياطع  زا  هاوخم  مک 
ارهز دنک  اطع  یهاوخ  هچنآ  هک 

دنیوگ وا  أش ن  هب  رگ  بجع  هن 
ارهز دنک  ایمیک  ار  كاخ 

دشاب وا  زینک  ماقم  نیا 
ارهز دنک  اهچ  دوخ  رگد  ات 

تعاط تدابع و  لامک  زا 
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(52) ارهز دنک  يوس  ام  رب  مکح 

ترضح هلان  يادص   ( 32 ) 

یتحاران جوا  رد  تفگ :  یم  دراد  مه  يرعش  باتک  نیدنچ  هک  تسا  مانب  يارعش  زا  هک  ناسح  ياقآ  دندومرف : یلعزخ  هّللا  ۀیآ  ترـضح 
ات ایآ  مدرک :  ضرع  دوب ،  ص )   ) مرکا ربمغیپ  نادناخ  هدادلد  هتفیش و  هک  ریدغلا  فیرـش  باتک  بحاص  ینیما  هّللا  ۀیآ  موحرم  يرامیب  و 

؟  درک ترایز  ار  ناشیا  دیاب  يا  هطقن  هچ  رد  تساجک و  رد  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  ربق  هک  هدشن  مولعم  امش  يارب  لاح  هب 
هلان و يادص  متفر ،  یم  هنیدم  هب  تقو  ره  دندومرف : دعب  دندرک و  توکـس  ار  یتاظحل  ینیما  همالع  هّللا  ۀیآ  ترـضح  موحرم  دیوگ : یم 

زونه هک  یلاح  رد  ینک ،  یم  تبحص  شربق  زا  يراد  وت  دیسر ،  یم  مشوگ  هب  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترـضح  زوسناج  هاگناج و  هجض 
(53  . ) تسا نکفا  نینط  هنیدم  رد  ترضح  هلان 

ام رب  درابب  الب  رگ  وت  هار  رد 
تسام لماش  وت  فطل  هک  تسا  مغ  هچ  ار  ام 

تتفرعم رب  میا  هدوشگ  هدید  ام 
تسام لقاع  وت  نءاش  هب  ام  رتفد  يا 

ناشن وت  يالو  درادن ز  هک  سک  نآ 
تسام لهاج  یلو  تسا  رهد  ملاع  رگ 

میدز وت  يالو  هب  ییادگ  تسد  ام 
تسام لصاح  وت  ياطع  نیقی  رشح  رد 

لسوت هار   ( 33 ) 

متفر یقاتا  هب  تحارتسا  يارب  راهان  فرص  زا  دعب  درک ،  توعد  شدوخ  لزنم  هب  ارم  ناتسود  زا  یکی  دندومرف : یلعزخ  هّللا  ۀیآ  ترـضح 
هبلط ِنم  متفگ :  مدومن .  باختنا  تحارتسا  يارب  ار  يرگید  ياج  مدرک و  مارتحا  دریگ ،  یم  رارق  اپ  ریز  رد  لحار  ماما  سکع  هک  مدـید 

 . منک یمارتخا  یب  گرزب  دهاجم  نیا  هب  تبسن  دیابن 
مان هب  ار  ادـخ  هدرک و  دـنلب  ار  اهتـسد  ماما  ترـضح  هک  مدـید  باوخ  ملاـع  رد  نارهت  رد  هبنـشکی  بش  دوب ،  هبنـش  زور  رهظ  زا  دـعب  نیا 

نازرل تسد  ود  اـب  ءارهزلا  ۀـمطافب  ءارهزلا ،  ۀـمطافب  ءارهزلا ،  ۀـمطافب  یهلا  هنوگنیدـب :  دـهد  یم  مسق  هبترم  هس  ارهز  ترـضح  سّدـقم 
 . نامسآ يوسب  هدیشک 

هار مه  ناشیا  مداد ،  ماجنا  مالسلااهیلع )  ) ارهز دنزرف  سّدقم  تحاس  هب  هک  ار  یمارتحا  بدا و  نآ  هک  مدرک  طابنتـسا  مدش  رادیب  هک  دعب 
ندروآرب يارب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  هک  دـنداد  دای  نم  هب  دـنداد و  ناشن  نم  هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  قیرط  زا  ار  لّسوت 

(54  . ) تسا هلیسو  نیرتهب  تاجاح ، 
ارهز ای  ادخ ،  مان  زا  وت  مان  يا 
ارهز ای  اهدرد ،  يافش  وت  رکذ 

يرظن نک  ناتسود  هب  ادخ  رهب  زا 
ارهز ای  امن ،  اور  همه  تاجاح 

نمشد الب و  نادنز  هب  میتسه 
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ارهز ای  امن  اهر  الب  ار ز  ام 
رامیب وریقف  راتفرگ و  هلمج  ام 

ارهز ای  ام ،  هراچ  بلط  هب  قح  زا 
هانگ قرغ  ام  رشحم و  هعفاش  وت 
ارهز ای  ار ،  هلمج  هانگ  ياشخب 

 ( س  ) ارهز ترضح  هب  لسوت   ( 34 ) 

نادنمـشناد هنیجنگ  رد  دیامرف ) تیانع  ءافـش  ار  ناشیا  هّللاءاش  نا  ادخ  هک   ) يزار ياقآ  جاح  بانج  نیلمـسلا  مالـسالا و  ۀـجح  ترـضح 
: دومرف هک  دنک  یم  لقن  يدزی  هیوبیس  سابعّالم  دنوخآ  مالسالا  ۀجح  موحرم  زا  ( 55)

يارب يدزی  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  اب  موحرم  نآ  لاس  کی  دوب .  دزی  نویناحور  املع و  زا  هک  متـشاد  یلع  خیـش  جاـح  ماـن  هب  ییومع  رـسپ 
جح مسارم  ماجنا  زا  دعب  نم  دندومن .  تمیزع  هّکم  هب  زور  دنچ  زا  سپ  دندش و  دراو  ام  لزنم  هب  هدش و  فّرشم  البرک  هب  جح  هب  فّرـشت 

هکنیا ات  تسا .  هتفر  دزی  هب  هتشگرب و  هّکم  زا  هک  مدرک  لایخ  دشن .  يربخ  تشذگ و  اهتّدم  یلو  متشاد  ار  میومعرـسپ  تعجارم  راظتنا  ، 
باوج اهنآ  یلو  مدـش  وا  لاوحا  ياـیوج  ناـنآ  زا  مدروخرب و  وا  ياـقفر  ناتـسود و  هب  ع )   ) ءادهـشلادّیس ترـضح  رّهطم  مرح  رد  يزور 

 . دییوگب تسا  هدرک  توف  رگا  هدش  هچ  رگم  مدرک  رارصا  دندادن ،  نم  هب  حیرص 
؛ دماین رگید  تفر و  نوریب  لزنم  زا  ادخ ،  هناخ  ترایز  یبحتسم و  فاوط  مزع  هب  یلع  خیش  جاح  يزور  هک  تسا  نیا  هّیـضق  عقاو  دنتفگ :
اب ار  وا  هیثاثا  کنیا  میدومن و  تکرح  هدـش  سویءام  میدرواین ،  تسد  هب  يربخ  وا  زا  میدرک  قیقحت  سّـسجت و  وا  هراـب  رد  هچ و  ره  اـم 

 . دنشاب هدرک  كاله  ار  وا  ّتنس  لها  هک  میهد  یم  لامتحا  میهد .  لیوحت  شا  هادوناخ  هب  هک  میرب  یم  دزی  هب  دوخ 
رـسپ مدید  مدرک ،  زاب  ار  رد  دـننز .  یم  ار  لزنم  رد  مدـید  يزور  لاسدـنچ  زا  دـعب  هکنیا  ات  مدـش .  ّرثءاتم  رایـسب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  نم 

؟  ییآ یم  اجک  زا  يدوب و  اجک  ینالف  متفگ :  یسوبور  هقناعم و  زا  سپ  مدرک و  بّجعت  رایسب  تسا .  میومع 
 . میآ یم  دزی  زا  الا ن  نیمه  تفگ : 

؟  ییآ یم  دزی  زا  روطچ  يدوب ،  هدش  مگ  هّکم  رد  وت  دندرک ،  لقن  هک  يروطنیا  متفگ : 
 . تفگ مهاوخ  امش  يارب  ار  مدوخ  لاح  حرش  منک ،  یگتسخ  عفر  ات  دننک  رضاح  ار  نایلق  هدب  روتسد  ومع ،  رسپ  تفگ : 

 ، مدش فّرـشم  مارحلادجـسم  هب  مدمآ و  نوریب  لزنم  زا  ّجح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  يزور  يرآ  تفگ :  تحارتسا ،  نایلق و  فرـص  زا  دعب 
اهیدنفا سابل  اب  هک  مدید  دـنلب  ياهلیبس  هدیـشارت و  شیر  اب  ار  يدرم  هار ،  رد  متـشگزاب ،  لزنم  هب  مدـناوخ و  فاوط  زامن  هدرک و  فاوط 

 . ارچ متفگ :  یتسین ؟  يدزی  یلع  خیش  وت  تفگ :  دمآ و  ولج  دعب  درک و  هاگن  نم  تروص  هب  يردق  دید  ارم  ات  دوب ،  هداتسیا 
ار يو  هکنآ  اب  مورب .  شلزنم  هب  هک  درک  توعد  دیـسوب و  ارم  تخادـنا و  نم  ندرگ  هب  تسد  و  اـبحرم ،  ًـالها و  مکیلع ،  مالـس  تفگ : 

تخانش یهاوخ  تفگ :  مروآ ،  یمن  اج  هب  ار  امش  نم  دیتسیک ،  امش  متفگ :  وا  هب  هچ  ره  درب و  دوخ  هناخ  هب  ارم  رارصا  اب  متخانش ،  یمن 
 . متسه امش  ياقفر  ناتسود و  زا  نم  يا ،  هدرک  شومارف  ارم  ، 

ره نم  دروآ و  راهان  میارب  و  ناوخب .  زامن  اج  نیمه  تسا ،  مرح  هّکم  ياج  همه  تفگ :  تشاذگن .  میایب ،  متـساوخ  دـش .  رهظ  هصالخ 
 . تسا ادخ  نما  مرح  اجنیا  ینارگن ؟  هچ  تفگ :  دنوش ،  یم  تحاران  نارگن و  میاقفر  متفگ  هچ 

صخـش نآ  دـندش و  یتعامج  ات  دـنیآ  یم  لزنم  نآ  هب  یفلتخم  دارفا  مدـید  اشع  زامن  زا  دـعب  مبایب .  نم  تشاذـگن  دـش و  بش  هصـالخ 
اهنیا و  مّود ،  هفیلخ  اب  ًاصوصخم  دنرادن ،  یبوخ  هنایم  نیخیش  اب  اه  هعیش  نیا  تفگ :  اه ،  هعیـش  ندرک  تمذم  نتفگ و  دب  هب  درک  عورش 

نیا و  دنیوج ،  یم  يّربت  تئارب و  يو  زا  دنهد و  یم  ماجنا  بش  نآ  رد  ار  یمـسارم  هک  دنراد  ارهزلادیع  مان  هب  لّوالا  عیبر  هام  رد  ار  یبش 
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كانمـشخ نم  رب  اهنآ  همه  هک  دومن  کیرحت  نم  هیلع  رب  ار  اهنآ  هعیـش و  زا  تمذـم  دـنچ  و  درک .  نم  هب  هراشا  و  تساهنآ .  زا  یکی  مه 
 . دندش گنهامه  نم  لتق  رب  هدش و 

! ؟  هتفر تدای  دزی  یّلصم  هسردم  یلع !  خیش  تفگ :  رخآ  رد  دوزفا و  دوخ  رارصا  رب  وا  مدرک ،  راکنا  ار  وا  ياه  هتفگ  هچ  ره  نم 
یّنس وا  هک  متشاد  یناتسدرک  رباج  خیش  مان  هب  يا  هیاسمه  یّلـصم  هسردم  رد  یگبلط  نامز  رد  هک  دمآ  مرطاخ  هب  تفگ ،  ار  هلمج  نیا  ات 

 ، تسب یم  دوخ  يور  هب  ار  رد  تفر و  یم  دوخ  هرجح  هب  وا  دنتشاد  نشج  هسلج  اه  هبلط  هک  روکذم  بش  رد  درک و  یم  هّیقت  ام  زا  دوب و 
زا یـضعب  دـندرک و  یم  یخوش  وا  لباقم  رد  دـندروآ و  یم  ار  وا  دـندرک و  یم  زاب  ار  وا  هرجح  رد  دـنتفر و  یم  اـه  هبلط  زا  یـضعب  یلو 

 . درک یم  لّمحت  توکس و  دوب  اهنت  نوچ  وا  دندز و  یم  ار  اهفرح 
 . مدوبن قفاوم  اهنآ  اب  نم  یناد ،  یم  هک  وت  متفگ :  مرباج !  خیش  ارچ  تفگ :  یتسین ؟  رباج  خیش  وت  متفگ : 

و دیامرف : یم  ادخ  متفگ :  مدرک و  سامتلا  هچ  ره  تفرگ .  میهاوخ  ماقتنا  وت  زا  بشما  ام  یتسه ،  یضفار  هعیش و  نوچ  اّما  یلب ،  تفگ : 
 . یتسین نومءام  وت  تسا و  گرزب  امش  مرج  تفگ :  ًانمآ  ناک  هلخد  نم 

لوغشم مدید  هصالخ ،  دیتسه !  رتدب  نیکرشم  زا  امـش  تفگ :  هرجاف . . .  كراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دحا  نا  و  دیامرف : یم  ادخ  متفگ : 
 . دنتسه نم  نتشک  لتق و  ّتیفیک  هراب  رد  هرکاذم 

 . ناوخب تفگ :  مناوخب .  زامن  تعکر  ود  نم  راذگب  سپ  تسا ،  نینچ  هک  الاح  متفگ :  رباج  خیش  هب 
 . مرادن بلق  روضح  نم ،  لتق  يارب  امش  ینیچ  هئطوت  اب  اجنیا ،  رد  متفگ : 

 . تسین يرارف  هار  هک  ناوخب  یهاوخ  یم  اجک  ره  تفگ : 
زامن و زا  دعب  مدـناوخ و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) يربک هقیدـص  ارهز  ترـضح  هب  هثاغتـسا  زامن  تعکر  ود  لزنم ،  کچوک  طایح  يوت  مدـمآ 

تبرغ دلب  نیا  رد  نم  دیشابن  یضار  هک  مدرک  سامتلا  متفگ و  ینیثیغا  ُۀمطاف  ای  یتالوم  ای  هبترم  هد  دص و  راهچ  متفر و  هدجـس  هب  حیبست 
 . دننامب راظتنا  مشچ  دزی  رد  ملایع  لها و  موش و  هتشک  عیجف  عضو  هب  امش  نانمشد  تسد  هب 

موشن و هتـشک  اهنآ  تسد  هب  مزادنیب و  هچوک  هب  ار  دوخ  هتفر  لزنم  ماب  يالاب  دیـسر  مرکف  هب  دش ،  زاب  مبلق  هب  يدـیما  هنزور  لاح  نیا  رد 
 . موشن یمخز  مودصم و  هک  دریگب  ارم  دوخ ،  یهللادی  تسد  اب  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  میالوم  دیاش 

دراد يراوید  میرح و  رتم  کی  بیرق  شفارطا  هّکم  ياهماب  مدـمآ .  ماب  بل  هب  منک .  یلمع  ار  دوخ  هشقن  هک  متفر  الاب  اه  هلپ  زا  ًاروف  سپ 
ایوگ مدـید  متخادـنا ،  فارطا  هب  یهاگن  دوب .  یباتهم  بش  درادـن .  راوید  شفارطا  ماب  نیا  مدـید  تسا .  دارفا  لافطا و  طوقـس  عناـم  هک 

رد طـقف  اـجنیا  یلو  تسا ،  رون  ارح و  سیبـقوبا و  ياـههوک  هب  روصحم  شفارطا  هدوب و  یناتـسهوک  يرهـش  هکم  اریز  تسین ،  هّکم  رهش 
 . تسا دزی  ناج  زرط  هوک  هب  هیبش  هک  تسا ،  نایامن  یهوک  هتشر  شبونج 

باوخ بجع !  متفگ :  دشاب !  یم  دزی  رد  مدوخ  لزنم  اجنیا  مدید  بجعت  لامک  اب  دننک ؟  یم  هچ  اه  یبصان  منیبب  هک  مدمآ  لزنم  ماب  بل 
 . تسا مدوخ  هناخ  دزی و  اجنیا  مدوب و  هّکم  نم  منیب ! ؟  یم 

 . مدز ادص  دندوب  قاتا  رد  هک  ار  ملایع  اه و  هچب  هتسهآ  سپ 
 . دیآ یم  اباب  يادص  دنتفگ : مه  هب  دندیسرت و  اهنآ 

 ، متسه مدوخ  نم  دیسرتن ،  متفگ :  مدز و  ادص  ار  اهنآ  مارآ  سپ  دیآ .  یم  رگید  هام  دنچ  تسا ،  هّکم  ناتیاباب  تفگ :  یم  اهنآ  هب  ملایع 
 . دندوب توهبم  تام و  همه  دندرک .  زاب  ار  رد  دندیود و  اه  هچب  دینک .  زاب  ار  ماب  رد  دییایب 

ۀفرط کی  هب  داد و  تاجن  ندـش  هتـشک  زا  مالـسلااهیلع )   ) ارهز همطاف  ترـضح  هب  لسوت  تکرب  هب  ارم  هک  دـییامن  رکـش  ار  ادـخ  متفگ : 
(56  . ) مدرک لقن  اهنآ  يارب  ار  نایرج  حورشم  سپس  دروآ ،  دزی  هب  هّکم  زا  ارم  نیعلا 

دنک اصحا  ناوت  یم  یک  رشب  ار  ارهز  لضف 
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دنک ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق 
دادم اهایرد  راجشا و  همه  ددرگ  ملق  رگ 

دنک اضیب  يرتفد  ار  امس  ضرا و  ادخ  رو 
شرف شرع و  نیلماح  سنا و  ّنج و  نتشون  رد 

(57) دنک ارهز  زا  فیصوت  قح  هک  ّالا  دنزجاع 

 ( (س ارهز مسا  هب  مارتحا   ( 35 ) 

اریز تسا ؛  رث  ؤم  رایسب  هادف )  یحور   ) هّللا هیقب  ترضح  اب  تاقالم  فرـشت و  هجیتن  رد  و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ترـضح  ّتبحم 
لامک هردـخم  نآ  هب  تبـسن  دـنراد و  هقالع  هداعلا  قوف  ترـضح  نآ  هب  دـنراک  رداصم  أر س  رد  هک  مالـسلا )  مهیلع   ) راـهطا همئا  ماـمت 

 . دنلئاق ار  مارتحا 
 . دنناد یم  یحور  ضارما  مامت  ریسکا  ار  نآ  هدش و  هیصوت  مالسلااهیلع )   ) يربک هقیّدص  ترضح  ّتبحم  يرایسب  تایاور  رد  و 

 : تسا تیمها  رپ  رایسب  هک  هدش  لقن  ینایرج  هنیمز  نیا  رد 
زا دوش و  یم  زاریش  ناخ  هسردم  دراو  یتشپ  هلوک  سردنم و  یسابل  اب  یصخش  یتالحم  نیسح  دمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  نامز  رد 

هدوـب زرگنر  دّیـس  ماـن  هب  یـصخش  تقو  نآ  هـک  هسردـم  يدـصتم  زا  دـیاب  دـیوگ : یم  وا  هـب  مداـخ  دـهاوخ .  یم  یقاـتا  هسردـم  مداـخ 
 . ینکب قاتا  تساوخرد 

هب اهنت  تسا و  هسردم  اجنیا  دیوگ : یم  باوج  رد  وا  دنک .  یم  قاتا  تساوخرد  دنک و  یم  هعجارم  هسردم  يّدـصتم  هب  صخـش  نآ  اذـل 
 . میهد یم  هرجح  هّینید  مولع  بّالط 

 . منامب اجنیا  رد  يزور  دنچ  هک  مهاوخ  یم  قاتا  امش  زا  لاح  نیع  رد  یلو  مناد  یم  ار  نیا  دیوگ : یم  صخش  نآ 
يور هب  ار  رد  دوش و  یم  قاتا  دراو  صخش  نآ  دشاب .  هافر  رد  وا  ات  دنهدب  یقاتا  وا  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  هاگآ  دوخان  هسردم  يدصتم 

 . دنک یمن  دمآ  تفر و  یسک  اب  ددنب و  یم  دوخ 
 . تسا زاب  رد  دنیب  یم  دزیخ  یمرب  باوخ  زا  هک  حبص  هزور  همه  یلو  دنک  یم  لفق  ار  هسردم  رد  اهبش  لومعم ،  قبط  هسردم  مداخ 

ار دیلک  نک و  لفق  ار  رد  بشما  دهد  یم  روتـسد  هسردم  مداخ  هب  وا  دیوگ .  یم  هسردم  يّدصتم  هب  ار  هّیـضق  دوش و  یم  ّریحتم  هرخ  الاب 
تسا و زاب  هسردم  رد  دنیب ،  یم  مه  زاب  حبـص  دور .  یم  نوریب  هسردم  زا  دـنک و  یم  زاب  ار  رد  بش  ره  یـسک  هچ  منیبب  ات  روایب  نم  دزن 

 . تسا هتفر  نوریب  هسردم  زا  یسک 
یم دوخ  اب  هسردم  يّدصتم  دـنوش و  یم  نینظ  وا  هب  تسا  هداتفا  هدـمآ  هسردـم  هب  صخـش  نآ  هک  یبش  زا  قافتا  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  اهنآ 

: دیوگ
یم هقالع  راـهظا  وا  هب  صخـش و  نآ  دزن  دور  یم  اـهزور  دراد و  یم  هگن  یفخم  دوخ  دزن  ار  عوضوم  یلو  تسا  يّرـس  وا  راـک  رد  ًاـمتح 

دنک و یم  ابا  اهنیا  همه  زا  وا  یلو  دنک ،  دمآ  تفر و  بّالط  اب  دنیوشب و  ار  اهنآ  ات  دهدب  وا  هب  ار  شیاهـسابل  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دـنک و 
 . مرادن جایتحا  یسک  هب  نم  دیوگ : یم 

خیـش جاح  هّللا  ۀـیآ  موحرم  ّدـج   ) یتّالحم نیـسح  دّـمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  بش  کـی  هکنیا  اـت  درذـگ  یم  لاونم  نیا  رب  یتّدـم 
يا هصق  هدیـسر  رخآ  هب  نم  رمع  نوچ  دیوگ : یم  اهنآ  هب  دنک و  یم  توعد  دوخ  هرجح  هب  ار  هسردـم  يّدـصتم  و  یتّالحم )  نیدـلاءاهب 

 . دینک نفد  یبوخ  ّلحم  رد  ارم  مراد  شهاوخ  منک و  یم  لقن  امش  يارب  مراد 
يزور مدنارذگ  یم  ار  يزابرس  تمدخ  شترا  رد  یتقو  نم  متسه .  زابرس  يوخ و  لها  ینوج  يدهـشم  هب  روهـشم  راّفغلادبع و  نم  مسا 
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تسد رانک  نوچ  مدش و  دوخ  یب  دوخ  زا  مه  نم  درک  تراسج  اهیلع ) هّللا  مالس   ، ) ارهز همطاف  ترضح  هب  دوب  یّنس  هک  ام  هدنامرف  رسفا 
 ، متفر ـالبرک  هب  متـشذگ و  زرم  زا  مدرک و  رارف  يوخ  زا  متـشک و  ار  وا  متـشادرب و  ار  دراـک  نآ  میدوب  اـهنت  وا  نم و  دوب و  يدراـک  نم 
رد مدرگرب و  ناریا  هب  هک  مداتفا  رکف  هب  يزور  مدوب ،  ءارماس  نیمظاک و  رد  اهتدم  دعب  فرـشا و  فجن  رد  سپـس  مدنام  اجنآ  رد  یتّدـم 

متفرگ یقاتا  هسردم  نیا  رد  مدیسر و  زاریش  هب  هار  رد  یلو  منامب .  ار  رمع  هیقب  (ع )  اضرلا یسوم  نب  ّیلع  ترـضح  رّهطمربق  رانک  دهـشم 
نم هدش  نم  هب  يدایز  تایانع  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ملاع  یب  یب  فرط  زا  و  متسه ،  اجنیا  رد  تسا  یتّدم  هک  دینک  یم  هدهاشم  الاح  و 
یم تّدم  نیا  رد  نم  دوش و  یم  زاب  نم  يارب  هسردم  رد  لفق و  مدید  یم  متـساوخ  یمرب  دّـجهت  يارب  یتقو  بش  ياهرخآ  هک  نیا  هلمج 
رهش نیا  لها  رب  نم  مدناوخ و  یم  فیرشلا )  هجرف  یلاعت  هّللا  جع   ) رصع یلو  ترضح  رس  تشپ  ار  حبـص  زامن  هلبق و  هوک  رانک  رد  متفر 

 . دنوش یم  رضاح  ع )   ) نامز ماما  رس  تشپ  زامن  يارب  رفن  جنپ  طقف  ّتیعمج  همه  نیا  زا  ارچ  هک  مدوب  فسءاتم  یلیخ 
 ، دینام یم  هدـنز  الاح  امـش  تسا و  رود  الب  هّللاءاش  نا  دـنیوگ  یم  وا  هب  هسردـم  يدـصتم  یتّالحم و  نیـسح  دّـمحم  خیـش  جاح  موحرم 

حیحص هادف )  یحور   ) رصع یلو  ترـضح  ماما  تاشیامرف  هک  تسا  نکمم  ریغ  هن  دیوگ : یم  باوج  رد  وا  دیرادن .  مه  ینـس  صوصخب 
 . يور یم  ایند  زا  بشما  وت  هک :  دندومرف  نم  هب  زورما  نیمه  دشابن 

 . دور یم  ایند  زا  هک  دشک  یمن  يا  هظحل  زا  شیب  دباوخ و  یم  دشک و  یم  شدوخ  يور  يا  هفالم  دنک  یم  ار  شیاهتیصو  هرخ  الاب 
يدهم خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  دیوگ و  یم  ار  نایرج  زاریـش  ياملع  هب  یتّالحم  نیـسح  دّمحم  خیـش  جاح  ياقآ  موحرم  زور  نآ  يادرف 

 . دننک عییشت  وا  زا  مدرم  ناوارف  لیلجت  اب  دوش و  لیطعت  رهش  دیاب  هک  دننک  یم  مالعا  یتّالحم  موحرم  دوخ  يروجک و 
مدرم صاوخ  هجوت  دروم  راوگرزب  نآ  ربق  الا ن  دنیامن و  یم  نفد  قاط  راهچ  یقرش  فرط  زاریش ،  مّالـسلاراد  ناتـسربق  رد  ار  وا  هرخ  الاب 

یم دنتفر و  یم  وا  ربق  ترایز  هب  یتّالحم  هّللا  ۀیآ  موحرم  لثم  دیلقت  عجارم  املع و  رّرکم  دنهاوخ و  یم  تجاح  وا  زا  یّتح  تسا و  زاریش 
( اهیلع هّللا  مالس   ) ارهز ترضح  هب  مارتحا  ببس  هب  ماقم  نیا  تسا و  یچپوت  ربق  ای  زابرس  ربق  هب  فورعم  زاریـش  ناتـسربق  رد  وا  ربق  دنور ، 

(58  . ) دشاب یم 
ربمیپ كاپ  حور  نوکلا  ةردان 
ربکا قلاخ  ّرس  رشحلا  ۀعفاش 
نادزی هبیبح  اطع  دوج و  مزلق 
رواد هّیلو  ادخ  شرع  تنیز 

لسرم دمحا  تنبرهطلا  ۀمطاف 
رثوک یقاس  تفج  ضیفلا  ۀطساو 

تیالو ماقم  بحاص  قح  توفص 
رهوگ رُد و  هدزای  راونا  علطم 

دّمحم لسن  ملح و  ملع و  هحتاف 
رّهطم رهط  سدق و  دهز و  هعماج 

وا تفرعم  هب  اهنرق  هدز  رود 
(59) رخآ لّوا و  روک ز  روط و  همه  رد 

نتفگ ازسان  رفیک   ( 36)

مالسلااهیلع  ) ارهز ترضح  هب  نّنست  لها  زا  یکی  دینش  تشذگ ،  یم  دادغب  رازاب  زا  زور  کی  دوب ،  هعیش  بصعتم  يارعش  زا  یکی  يرزُا 
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 . تفگ ازسان  ( 
 . دناسرب رفیک  هب  ار  وا  تساوخ  اجنامه  رد  دش .  تحاران  یلیخ 

زاب تساوخ  ار  شا  هزاغم  ِرد  دیـسر و  شناکد  هب  صخـش  نآ  هکنآ  ات  تفر  شلابند  درک ؛ شُکرجز  ار  صخـش  نیا  دیاب  تفگ :  دوخ  اب 
 . تنعل رفن  هس  نآ  تنایاوشیپ  رب  تفگ :  تشاذگ و  صخش  نآ  شوگ  رد  ار  شیاهبل  يرزُا  ياقآ  دنک 

 . درک لمحت  دیچیپ و  دوخ  هب  تسا ،  ینوخ  شمد  هک  هتـسب  يرجنخ  يرزُا  ياقآ  بانج  دید  نوچ  یلو  دش .  تحاران  یلیخ  صخـش  نآ 
 . تفر يرزُا 

 . درب رسب  تحاران  حبص  ات  صخش  نآ  و 
هزاغم و ِرد  دمآ  یم  زور  لهچ  ات  و  تفگ ،  هرابود  ار  تاملک  نامه  دمآ و  صخـش  نآ  هزاغم  ِرد  هب  يرزُا  ياقآ  بانج  زاب  حابـصلا  یلع 

 . تفر یم  درک و  یم  نعل 
ربخ شراتفگ  قدص  يارب  دنورب  تفگ :  و  داتسرف .  وا  لابند  ار  دمتعم  رفن  ود  هفیلخ  درک ،  تیاکش  هفیلخ  هب  تفر  صخش  نآ  رم  الارخآ 

 . دنروایب ار  هعقاو 
: دندومرف وا  هب  ترضح  هدش و  فّرشم  مالسلااهیلع )   ) همطاف ترضح  یب  یب  سدقمرضحم  هب  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  يرزُا  بش 

 . نک ضوع  ار  تفرح  خیش !  يا  کمالک :  رِّیَغ  خیشای 
نازیوآ ناکد  طسو  رد  يا  هدرپ  دید  دیـسر  ناکد  هب  هک  یتقو  داد  همادا  زور  ره  مسر  هب  یلو  درک ،  بجعت  تبحـص  نایب و  نیا  زا  يرزا 

؟  یهد یمن  ارچ  ارم  رانید  دص  راهچ  تفگ :  زور  ره  تاملک  ياج  هب  ناهگان  هدرک ، 
 . يرادن مرش  وت  میوگ  یم  ار  نیمه  تسا  یتدم  تفگ :  يرزُا  نزب .  ار  تزور  ره  فرح  تفگ :  صخش  نآ 

دوخ اـب  ار  وا  و  يروخب ،  ار  مدرم  لاـم  هناـهب  نیا  هب  یهاوـخ  یم  وـت  دـنتفگ : دـندمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  هفیلخ  ياـه  هدـنیامن  رفن  ود 
 . دنداد يرزُا  هب  دنتفرگ و  ار  هجو  دندروآ ، 

 . تنعل تنالف  رب  تفگ :  صخش و  نامه  هزاغم  رد  رازاب و  يوت  دمآ  دوز  حبص  هرابود 
 . تنعل راب  رازهدص  تفگ :  مه  صخش  نآ 

؟  یتفگن راب  لوا  ارچ  تفگ :  يرزا 
 . دنتسه قحان  اهنآ  هک  مدیمهف  تشادن ،  يرگید  زیچ  یتحاران  ررض و  زج  تدم  نیا  رد  نم  عافد  مدید  تفگ : 

مظعا یلو  يا  همطاف  يا 
ملاع نانز  هدیس  يا 

تمحر نامسآ  هرهز  يا 
ملظم ناهج  هرین  يا 

اناد ّیح  يادخ  ّرس  يا 
مرحم سدق  خاکب  هتشگ  يا 
نشور سومش  دش  وت  رون  زا 

مخ هدش  کلف  وت  تمرح  زا 
تسه هدوب و  لامک  لضف و  ره 

مغدم هتشگ  وت  تبقنم  رد 

ارهز ای   ( 37 ) 
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: دیوگ یم  (ص )  ربمغیپ لآ  هب  ّتبحم  راهظا  تدارا و  ضرع  زا  دعب  دسر و  یم  دهشم  ياملع  زا  یکی  تمدخ  يرکشل  رس 
تسانب مه  رگید  زور  دنچ  هتفر و  تقرـس  هب  رابنا  زا  هحلـسا  هضبق  جنپ  هک  مدش  هّجوتم  لبق  هام  کی  مناسارخ ،  هحلـسا  رابنا  يدصتم  نم 

یم موکحم  هقاش  لامعا  اب  دـبا  سبح  هب  ای  مادـعا  ارم  اعطق  هحلـسا  ندوبن  اب  ییوجزاب  زا  سپ  دـنیایب و  یـشکرس  يارب  زکرم  زا  ناـسرزاب 
 . دننک

رـصع ماما  هب  مدرک و  یم  هیرگ  حبـص  ات  هوک  هرد  نآ  نایم  دوب ،  یهوک  هرد  هناخ  زابرـس  تشپ  متفر  یم  تمدخ ،  زا  دعب  بش  دنچ  اذـل 
 . مدومن یم  هثاغتسا  هجرف )  یلاعت  هّللا  لجع  )

یمن مداد  هب  ترـسپ  ارهزلا  ۀـمطاف  ای  مدز ،  ادـص  نایرگ  مشچ  تینابـصع و  اب  دوب  هدـشن  یجرف  مدوب و  هدرک  هیرگ  سب  زا  یبش  هکنیا  ات 
نآ و  دنک .  ظفح  ارم  ناج  دسرب و  هراچیب  نم  داد  هب  امرفب  ناشیا  هب  دهد ،  شوگ  امـش  فرح  هب  دیاش  دهد ،  یمن  مفرح  هب  شوگ  دـسر 

 . مدیباوخ هوک  هرد  ياه  هسام  يور  مدماین و  هناخ  هب  ار  بش 
نارهت نابایخ  يور  یم  دـنک ،  حالـصا  ار  وت  راک  متفگ  مدـنزرف  هب  دومرف : مدـید ،  ار  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  باوخ  ملاـع  رد 

 . نک هعجارم  اجنآ  هب  تسا  یکچوک  هناخ  هوهق  شبنرس 
غارچ يور  يرتک  يدرمریپ  و  تسا ،  یکچوک  رایـسب  هناخوهق  مدـید  مدـناسر ،  هناـخوهق  هب  ار  دوخ  دوز  حبـص  مدـش ،  رادـیب  باوخ  زا 

یتعاس زا  دعب  منک ،  یفرعم  ار  دوخ  مدیـشک  تلاجخ  مدید  ار  وا  عضو  نوچ  دهد ،  یم  مدرم  هب  هدرک و  تسرد  یغارچ  ياچ  هدراذگ و 
 . هتفرگن غارس  نم  زا  یسک  اهزور  نیا  متسه  ینالف  نم  متفگ :  مدرک ،  مالس  وا  هب  هتفر  کیدزن  راچان  مداتسیا  نابایخ  رانک  رد 

هب مه  زورما  دراد  لامتحا  یلو  هدماین  نونکات  زورما  دریگ ،  یم  ار  امـش  غارـس  دیآ و  یم  یناوج  دّیـس  تسا ،  زور  ود  زورما  ارچ  دومرف :
 . دشن يربخ  متسشن ،  هناخ  هوهق  يوت  رهظ  ات  مهدب ،  ناج  متساوخ  یم  یلاحشوخ  زا  نم  دیایب .  امش  غارس 

هناخوهق زا  ینک .  ترایز  ار  وا  لامج  وت  دـنیبب و  ار  وت  تروص  درادـن  لیم  نکیل  دـسرب  وت  دادـب  تسا  روم  أم  اقآ  هک  درک  روطخ  مبلق  هب 
 : متشون نایرگ  مشچ  اب  هتفرگ  يذغاک  مدمآ و  نوریب 

ۀمطاـف َکُِّما  ِّقَِـحب  یبْرَک  ْجِّرَف  َو  یْنثِغَا  ادـِْفلا  َکـَل  یـسْفَن  َو  یُّما  َو  َْتنَا  یبَاـِب  يرَکْـسَْعلا  ِنَسَْحلا  ِنـْب  َۀَّجُح  اـی  َيـالوَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
 ( . مالسلااهیلع )

باوج نک و  میدـقت  ناشروضح  ار  تکاپ  نیا  دـمآ ،  اقآ  نآ  رگا  متفگ :  مداد و  یچ  هوهق  صخـش  نآ  هب  متـشاذگ و  تکاپ  رد  ار  همان 
 . مدرگرب نم  ات  ریگب ،  ار  نآ 

هوهق هب  متـسیا و  یم  هناخ  هوهق  يوربور  متفگ :  دوخ  اب  مرادن ،  یلاح  مدید  موش ،  فرـشم  مرح  هب  متـساوخ  مدمآ .  نوریب  هناخ  هوهق  زا 
 . دورب هناخ  هوهق  تمس  هب  هک  مدیدن  ار  یسک  مداتسیا  هچره  اّما  میامن ،  یم  ترایز  ار  وا  لامج  دمآ  میاقآ  رگا  منک  یم  هاگن  هناخ 

نم دنتفرگ ،  ار  امش  غارس  دندمآ ،  تعاس  نیمه  تفگ :  درم  نآ  متفرگ ،  غارـس  اقآ  زا  هناخ و  هوهق  برد  مدمآ  زاب  تعاس  کی  زا  سپ 
 . دنداد سپ  هتشون  يزیچ  مداد  ناشیا  هب  ار  امش  ذغاک 

گنر نالف  هچراپ  رد  ار  امـش  هقورـسم  هحلـسا  هضبق  جـنپ  هتـشون :  همان  ریز  مدـید  مدرک ،  زاب  مدراذـگ و  ممـشچ  يور  هتفرگ  ار  تکاـپ 
یم اجنآ  اهبـش  نوچ  دـنا و  هدرک  ناهنپ  هسام  نش و  ریز  رد  گنـس  نالف  رانک  يدرک  یم  هیرگ  اهبـش  هک  هرد  ناـمه  رخآ  دـنا و  هدـیچیپ 

اـضما و  دنربب .  دشاب  هک  هلیـسو  ره  هب  دـنراد  دـصق  يرادـنرب ،  ار  اهنآ  یناسرن و  ار  دوخ  رگا  بشما  نکیل  و  دـنربب ،  دـنا  هتـسناوتن  یتفر 
( . رظتنملا يدهملا   ) دوب هدومن 

زا ار  اه  هحلسا  گنس  نامه  رانک  مدیناسر ،  هوک  هرد  هب  ار  دوخ  رصع  کیدزن  دوب  يا  هلیسو  ره  هب  هتشاذگ  بیج  رد  مدیسوب و  ار  ذغاک 
تداـبع اوـقت و  هب  مناوـتب  هچ  ره  متفرگ  میمـصت  زور  نآ  زا  دـیرخ و  ترـضح  ارم  ناـج  مداد و  لـیوحت  مدرب  مدروآ و  نوریب  هساـم  ریز 
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 . ما هدشن  قفوم  یمظع  تداعس  نیاب  زونه  هک  سوسفا  دص  یلو  موش  لیان  بانج  نآ  يارآ  لد  لامج  ترایز  هب  دیاش  ات  مشوکب 
ملاع نالبقم  هلبق  يا 

ملاع ناج و  ناهج و  حور  يا 
تنج ءاسن  هدیس  يا 

ملاع ناوناب  رتهم  يو 
قیالخ تقلخ  تلع  يا 

ملاع ناج  سنا و  وت  لولعم 
دراد راختفا  وت  دمحا ز 

ملاع ناربمیپ  هلمج  رب 
دیازن مه  دازن  رهد  رد 

ملاع ناردام  وت  وچ  رتخد 
نادرم هب  دزس  نز  وت  لثم  زا 

ملاع نانز  همه  دنزان 

ینس سدنهم   ( 38 ) 

ياـه يربنم  زا  هک  هیلع  یلاـعت  هّللا  ناوضر  یبعک  ارهزلادـبع  خیـش  موحرم  دومرف : دوش ) هدرب  شمـسا  تسین  یـضار  هک   ) ءاـملع زا  یکی 
: دومرف یم  دوب  فورعم 

دیسوب ار  متسد  درک و  دروخرب  نم  اب  یناوج  متـشذگ ،  یم  ینابایخ  رانک  زا  زور  کی  متفر ،  یم  ربنم  نیرحب  رد  هک  یمرحم  ماّیا  نآ  رد 
کی اعوسات  بش  ام  ارهزلادبع !  خیـشآ  هک :  دومن  ضرع  درک و  تساوخرد  نم  زا  تسا ،  یّنـس  سدنهم و  ناوج  نیا  مدش  هّجوتم  دعب  ، 

 . دیناوخب هضور  دیروایب و  فیرشت  منک  یم  توعد  امش  زا  میراد  هضور  سلجم 
تفگ دش و  يراج  شیاهمشچ  زا  کشا  هدش  بلقنم  مدید  تقو  کی  مسر  یمن  تسا و  دایز  میاهـسلجم  مراد ،  راک  مرادن  تقو  متفگ : 

 . منک یم  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  هب  ار  تتیاکش  ییاین  رگا  : 
 . مناسر یم  اجنآ  هب  ار  مدوخ  دش  مامت  مسلاجم  هکنیا  زا  دعب  هدب ،  نم  هب  ار  تلزنم  سردآ  درادن ،  یلاکشا  متفگ :  مدش و  بلقنم  نم 

یمیظع تیعمج  ینس و  هعیش و  ياملع  زا  دندوب  هتسشن  یتیعمج  مدش ،  ینـس  سدنهم  لزنم  دراو  مدرک  تکرح  دیـسر  رارف  اعوسات  بش 
دز شتآ  ارم  لد  هک  تفگ  يا  هلمج  ینس  سدنهم  ناوج  نیا  متـشاذگ ،  ربنم  لوا  هلپ  يور  ار  میاپ  ات  ربنم ،  فرط  متفر  هک  یتقو  دندوب . 

 . ناوخب ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  هتسکش  يولهپ  هضور  یتفر  ربنم  يالاب  یتقو  ارهزلادبع !  خیش  تفگ :  دومن ،  بلقنم  ارم  و 
 ! دنک یمن  ءاضتقا  سلجم  ناوج ،  دوش  یمن  متفگ : 

! ؟ ) اهیلع هّللا  مالس  ) ارهز ترضح  يارب  منکب  یناوخ  هضور  مرادن ،  هزاجا  ایآ  تسا ؛  نم  لام  ربنم  تسا ،  نم  لام  سلجم  تفگ : 
ياقآ نیا  مدید  مدرک ،  هاگن  هک  نیمه  دیآ ،  یم  يزیچ  نتسکش  يادص  مدش  هّجوتم  تقو  کی  هضور ،  هب  مدرک  عورش  ربنم  يالاب  متفر 
هکنیا ات  دندش  بلقنم  مه  مدرم  مدـش و  بلقنم  ارهزلا !  ۀـمطاف  ای  دـنز  یم  ادـص  دـنز و  یم  تروص  رـس و  هب  دراد  ار  اهناکتـسا  سدـنهم 

 . متسشن هرفس  رس  مدش  ییاریذپ  قاتا  دراو  دندرک ،  ییامنهار  ییاریذپ  قاتا  هب  ارم  مدمآ ،  نییاپ  ربنم  زا  دش ،  مامت  سلجم 
ارهز ترـضح  هعیـش  هک  تسا  یتدم  نم  یبعک !  ارهزلادبع  خیـش  ءاملع و  نایاقآ  تفگ :  ینـس و  ياملع  نم و  هب  درک  ور  ینـس  سدنهم 

 . میوگب مراد  یناتساد  ناتیارب  دییامرفب  هزاجا  رگا  مدش  اهیلع ) هّللا  مالس  )
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 . دریم یم  دراد  هچب  هک  ایب  عیرس  تفگ :  مرـسمه  متـشادرب ،  ار  نفلت  یـشوگ  دمآ ،  رد  ادص  هب  نفلت  مدوب ،  راک  رـس  هرادا  رد  زور  کی 
میدز رد  نآ  رد و  نیا  ام  تسا .  هداتفا  هچب  يولگ  نایم  رد  یمهرد  تسا ،  بات  بت و  لاح  رد  هچب  مدید  مدناسر ،  لزنم  هب  ار  دوخ  ًاروف 

 . دندرب لمع  قاتا  هب  ار  هچب  هدش و  ناتسرامیب  دراو  میدرب و  ندنل  هب  ار  هچب  دوب  یقیرط  ره  هب  هصالخ  و 
يارهز ترضح  دنتفگ : یم  اه  هعیش  هک  دمآ  مدای  هعفد  کی  مدوب ،  هدرسفا  ناشیرپ و  برطضم و  مدز  یم  مدق  ناتسرامیب  نلاس  نایم  نم 

بوخ ار  مدنزرف  رگا  ناج !  یب  یب  مدرک :  ضرع  مدـش ،  عیقب  ناتـسربق  هّجوتم  مدرک ،  لصو  ار  ملد  میـس  تسا .  جـئاوحلا  باب  هیـضرم 
( دش سلجم  دراو  شرسپ  ایب ،  نیسح  مرسپ  دز  ادص  سلجم  نایم  رد  لاح  نیمه  رد   . ) مراذگ یم  نیسح  ار  شمان  ینک ، 

مامت مدـید  هعفد  کـی  هک  مدوب  بارطـضا  لاـح  رد  منک .  یناوخ  هضور  تیارب  موش و  هعیـش  مهد  یم  لوق  ناـج !  یب  یب  مدرک :  ضرع 
 . هدش خرس  ناشتروص  دندمآ ،  نم  فرط  هب  همیسارس  اهراتسرپ  اهرتکد و 

 ! هدش هچ  ما  هچب  تسا !  ربخ  هچ  متفگ : 
؟  یتفر حیسم  ترضح  هناخ  رد  سدنهم  ياقآ  دنتفگ :

؟  هدش هچ  رگم  هن  متفگ : 
 . دش دنلب  تا  هچب  هزجعم  لاح  اب  دوب  هتفر  تسد  زا  تا  هچب  هدش  هزجعم  دنتفگ :

 . متفر هتسکش  ولهپ  يارهز  هناخ  رد  متفگ : 
ارهز نامیا  هیام  دوب  وت  رهم  هک  يا 

ارهز ناج  يوبن  عرش  رکیپ  رد  وت  يو 
تسین ام  لوقع  كاردا  لباق  وت  فصو 

ارهز ناریح  وت  فیصوت  هب  هدنام  یملاع 
تخانشن سک  ار  وت  ردق  تردپ  و  ع )   ) یلع زج 

ارهز ناهنپ  وت  ردق  دوب  يردق و  بش 
دنتفگ اهنخس  وت  أش ن  هب  تسود  نمشد و 

ارهز نایاپ  هتفای  اجک  وت  لضف  رحب 
: دومرف تماقم  هب  (ص )  دمحم لآ  قداص 

ارهز ناماما  رهب  ییوت  هّللا  تجح 

هدنورپ ناتساد   ( 39)

هتشون و هگرب  يور  يرت  حیحص  روط  هب  ناشیا  یلو  مدوب  هدینش  دهـشم  ياملع  زا  ًالبق  هک  دومرف  لقن  میارب  ار  یناتـساد  ناتـسود  زا  یکی 
 : تسا نیا  ناتساد  نآ  دنداد و  هدنب  هب 

 . مدش مالسلااهیلع )   ) رهطا يارهز  ملاع  ود  یب  یب  ترایز  هب  ّقفوم  باوخ  رد  یبش  تفگ :  یم  دهشم  يرتسگداد  تاضق  زا  یکی 
دوشب و هئربت  دیاب  مسا ،  نالف  هرامـش و  نالف  اب  هدنورپ  نالف  یتفر ،  دهـشم ) يرتسگداد  هب   ) تراک لحم  هب  هک  ادرف  دـندومرف : ترـضح 

 . مدید نم  هک  دوب  یباوخ  هچ  نیا  ایادخ !  مدوب ،  نارگن  برطضم و  هدش و  رادیب  باوخ  زا  ددرگ ،  دازآ 
ارهز همطاف  ملاـع  ود  یب  یب  هک  يا  هدـنورپ  هب  ممـشچ  تقو  کـی  متـشگ  یم  هک  ار  اـه  هدـنورپ  يـالبال  متفر ،  يرتسگداد  هب  هک  حـبص 
مسا نامه  مسا  دنز ،  یمن  وم  مدید  مدرک ،  زاب  مدروآ ،  رد  ار  هدنورپ  داتفا .  دوب  هدومرف  نم  هب  باوخ  يوت  ار  شا  هرامش  مالسلااهیلع )  )

نیدـنچ هتفر ،  نادـنز  راب  نیدـنچ  هک  تسا  یـسک  هدـنورپ  هدـنورپ ،  نیا  تسا  یبیرغ  بیجع و  هدـنورپ  اّما  همانـسانش  نامه  همانـسانش  ، 
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 . تسا رفن  ود  نتشک  مه  شهانگ  نیرخآ  هتشاد و  فالخ 
مدرک بّجعت  دنتـسه ،  مکح  يارجا  نامز  ندیـسر  رظتنم  هدیـسر و  روشک  یلاع  ناوید  دیی  أت  هب  هدرک و  رداص  ار  شمادعا  مکح  هاگداد 

 . دندومرف رداص  ار  یمدآ  نینچ  هئربت  روتسد  ملاع  ود  یب  یب  روطچ  هک 
؟  تسا تسار  مدیسرپ ،  ار  لتق  نایرج  مدرک ،  وا  زا  یتالا  ؤس  دندروآ ،  هاگداد  هب  ار  مهّتم  مداد  روتسد 

 . هلب تفگ : 
؟  ینک یم  رارقا  متفگ : 

 : تفگ ندرک ،  فیرعت  هب  درک  عورش  و  متشکن . . .  قحان  هب  ار  اهنیا  نم  نادب  یضاق  بانج  اّما  منک ؛  یم  رارقا  هرآ ،  تفگ : 
دروخرب یهانپ  یب  رتخد  کـی  هب  ناـبایب  لد  يوت  میتفر ،  یم  هک  یهار  یط  رد  مدـش ،  رفـسمه  باـبان  ناتـسود  زا  اـت  دـنچ  اـب  زور  کـی 

عورـش رتخد  نآ  تقو  کی  میدرک ،  شهاگن  دـب  مشچ  اب  تسا  مولعم  هدولآ ،  ناوج  ات  دـنچ  مه  ام  تسین ،  مه  یـسک  نابایب و  میدرک ، 
 . تشادن ام  رد  يریث  أت  چیه  اّما  ندرک ،  هیرگ  ندیزرل و  هب  درک 

ارهز دالوا  زا  نم  ما  هدّیـس  نم  اهناوج !  يا  تفگ :  دش ،  تسار  مندب  ياهوم  درک و  مبلقنم  دـنازرل و  ار  مندـب  هک  تفگ  هلمج  کی  طقف 
 . دینکن هدولآ  ار  منماد  همطاف  مردام  رطاخ  هب  دییایب  متسه  اهیلع ) هّللا  مالس  )

برچ و همقل  کی  زاب  دنتفگ : دندش و  تحاران  مناتـسود  دینک ،  شیاهر  دوز  متفگ :  متفرگ ،  ار  مناتـسود  يولج  مدینـش  ار  هلمج  نیا  ات 
 . درک لگ  شیسدقم  هکشخ  اقآ  دش و  ادیپ  ام  يارب  مرن 

نم اب  دـینک  اطخ  اپ  زا  تسد  دـیهاوخب  رگا  تسا .  نم  رهاوخ  لثم  رتخد  نیا  هظحل  نیا  زا  ادـخ  هب  رانک ،  دـیراذگب  ار  اهفرح  نیا  متفگ : 
رو هلمح  اهنآ  هب  متـشاد  هک  يا  هنـشد  اب  مدش  روبجم  مه  نم  تشادن ،  ریث  أت  میاهفرح  دنتفرن و  راب  ریز  مدرک ،  هچره  اّما  دـیتسه ،  فرط 

مدرک رارقا  هاگداد  رد  مدش و  ریگتسد  دعب  اّما  مدناسر ،  شا  هناخ  رد  مدرب  مدرک ،  نیـشام  راوس  ار  رتخد  مدروآرد ،  اپ  زا  ار  اهنآ  مدش و 
 . درک رداص  ارم  مادعا  مکح  مه  هاگداد  . 

( اهیلع هّللا  مالـس   ) ارهز همطاـف  یب  یب  دوخ  مسق  ادـخ  هب  متفگ :  متفگ ،  شیارب  ار  بشید  باوخ  ناـیرج  دیـسر  اـجنیا  هب  فرح  هکنیمه 
 . دندرک رداص  ار  تیدازآ  روتسد 

داتسرف و یلاع  ناوید  هب  ًاددجم  ار  هدنورپ  مدرک .  فیرعت  ناتسداد  يارب  ار  نایرج  مدرب و  ناتسداد  شیپ  شا  هدنورپ  اب  متفرگ  ار  شتسد 
هلـصافالب هک  دنا  هداد  روتـسد  مدـید  تشگرب ،  یلاع  ناوید  زا  همان  یتّدـم  زا  سپ  دـیزادنیب ،  ریخ  أت  هب  ار  مکح  يارجا  العف  داد  روتـسد 

 . دینک شدازآ 
راک و هنگ  ناوج  نآ  هک  نیمه  يورب ، )  يرگید  ياج  ادابم  يرادرب ،  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  زا  تسد  دـنکن  راـکهنگ ،  يا  )

هچرگ نم  ناجارهز !  يا  مدرک .  هبوت  رگید  مسق  ادخ  هب  ناجارهز  تفگ :  تشاذگ و  كاخ  يور  تروص  دینـش ،  ار  دوخ  يدازآ  مهّتم 
 . متسه وت  هدازآ  یلو  متسه  دب  راکهنگ و 

تسارهز ایربک  تآرم  هک  لقع  هب  وگب 
تسارهز یضترم  أش ن  مه  رسمه و  هناگی 

ملاع رد  تسوا  زا  دمحم  لآ  دوجو 
تسارهز یفطصم  ناشخرد  رهپس  هم 

ینیب یم  رهد  هب  رگ  يرگن  لد  مشچ  هب 
تسارهز ایبنا  رحب  فدص  رهوگ  هک 

يده سمش  تسا  یلع  تیالو  نامسآ  هب 
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تسارهز امس  نآ  نازورف  هام  کیلو 

يوربآ ظفح   ( 40 ) 

ام دـنتفگ : دـندش و  گنهامه  مه  اب  ناتـسود  زور  کی  مدوب ،  تعامج  ماما  ییاهب  خیـش  دجـسم  رد  مدوب  ناهفـصا  هک  ییاهزور  نآ  رد 
 ، درادن یلاکشا  متفگ :  هن ،  میوگب ،  مدیـشک  تلاجخ  نم  دندرک .  دایز  رارـسا  مییایب و  امـش  لزنم  هب  میهاوخ  یم  راهان  يارب  رهظ  زورما 

 . مترضح نآ  نارازگتمدخ  زا  یکی  مه  هدنب  تسا و  هجرف )  یلاعت  هّللا  لجع   ) نامز ماما  هب  قلعتم  لزنم  دیروایب ،  فیرشت 
یلوپ تسا و  یلاخ  مدید  میاهبیج  يوت  مدرک  تسد  دنیآ ،  یم  دنراد  نم  رـس  تشپ  مناتـسود  مدـید  هناخ  فرط  مدـمآ  دـش و  مامت  زامن 

 . میراد نامهم  متفگ :  هداوناخ و  دزن  مدمآ  مدوخ  مدرک ،  ییامنهار  الاب  قاتا  هب  ار  اهنآ  لزنم ،  میدمآ  مرادن ، 
میرادن و يزیچ  مه  ام  دـنا و  هدـمآ  مناتـسود  الَا ن  هک  مدـش ،  تحاران  بلقنم و  یلیخ  نم  میرادـن ،  هناخ  رد  يزیچ  ام  دـنتفگ : هداوناخ 

؟  منک راک  هچ  ایادخ  تسا ،  یلاخ  مه  نامیاهبیج 
ترـضح هب  مدـش  لّسوتم  مورب ،  مالـسلااهیلع )   ) هیـضرم يارهز  ملاع  ود  یب  یب  هناخ  رد  دـیاب  زورما  متفگ :  مدـمآ و  دوخ  هب  تقو  کی 

ار میوربآ  نک و  مکمک  ناج  ارهز  ینیثیغا  ارهزلا  ۀـمطاف  ای  متفگ :  زامن  تونق  رد  مدـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  و  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز
 . نک ظفح 

لیبنز کی  هناخ و  رد  هدمآ  لحم  ياروش  سیئر  مدید  هناخ ،  رد  متفر  مدش  دنلب  دـش ،  دـنلب  رد  يادـص  تقو  کی  دـش ،  مامت  هک  مزامن 
نم تسد  رد  یلوـپ  مدرک  ساـسحا  تقو  کـی  مداد  تسد  مه  نم  داد ،  تسد  نم  اـب  دـعب  میدرک  یـسرپلاوحا  مالـس و  تـسا .  شتـسد 

هـضور کی  تسا .  اـهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  يرذـن  اـهنیا  تفگ :  تسیچ :  اـهنیا  متفگ :  داد ،  نم  هب  مه  ار  لـیبنز  تشاذـگ و 
 . تفر درک و  یظفاحادخ  دعب  ناوخب  نامیارب  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح 

ظفح میوربآ  هناخ و  مدمآ  متفرگ ،  نایرب  تسد  هد  ینایرب و  هزاغم  برد  متفر  ًاروف  هتـشاذگ ،  متـسد  فک  ناموت  رازه  مدید  مدرک  هاگن 
 . ارهز ای  دش . 

تسارهز يوک  كاخ  نم  هلبق  ات 
تسارهز يوجتسج  رد  ملد  غرم 

تسارهز يوضو  بآ  اقب  بآ 
تسارهز يور  رطع  زا  تشهب  رطع 
میوا دوپ  رات و  زا  يا  هولج  نم 

میوا دوجو  عمش  هناورپ 

ارهز همطاف  همانگوس 

نم نت  هراپ  همطاف   ( 1 ) 

هّللا لوسر  دننام  وا  تاداع  قالخا و  دوب  ص )   ) هّللا لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نخس ،  راتفگ و  رد  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح 
ص  ) هّللا لوسر  دش  یم  دراو  ربمغیپ  رب  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  هاگره  دوب .  ترـضح  نآ  دننامه  شرادرک  نتفر و  هار  دوب .  (ص ) 

 . دیناشن یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  دیسوب و  یم  ار  وا  تسد  تفگ و  یم  ابحرم  وا  هب  ( 
ار ردـپ  تسد  تفگ و  ابحرم  تساوخ و  یم  رب  مالـسلااهیلع )   ) همطاف دـش  یم  دراو  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف رب  ترـضح  نآ  تقو  ره  و 
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 . دیسوب یم 
: دومرف یم  هشیمه  دییوب و  یم  ار  وا  دش  یم  تشهب  يوب  قاتشم  تقو  ره  دیسوب و  یم  ار  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یلیخ  ص )   ) ادخ لوسر 

هّللا لوسر  ای  اما  هدرک .  يدب  نم  هب  دنک  يدب  وا  هب  هک  ره  هدرک و  لاحـشوخ  ارم  دنک  لاحـشوخ  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف 
ناهج ود  هردخم  نآ  يولهپ  هب  ار  رد  نانچ  هدوب  رد  تشپ  ارهز  ترـضح  دیمهف  رمع  هک  یتقو  دـندرک .  هچ  تیارهز  اب  ینیبب  يدوب  اجک 

 . دش دنلب  رد  تشپ  زا  ترضح  نآ  هلان  يادص  هک  داد  راشف 
 . ِلْمَْحلا نِم  یئاشْحَا  یف  ام  هّللا  َو  َِلُتق  ْدَقَف  ینیذُخ  ُۀَِّضف  ای  ْتَدان  َُّمث  َِکتَْنبِا  َو  َِکتَبیبَِحب  ُلَعْفَی  َناک  اذَکهَا  هّللا  َلوُسَر  ای  ُهاتبَا  ای  ْتَدانَف 
بایرد ارم  هضف !  يا  دومرف : دز و  يا  هلان  سپـس  دندرک ! ! ؟  هچ  ترتخد  تسود و  هبیبح و  اب  نیبب  هّللا  لوسر  ای  ردـپ  يا  دز : دایرف  سپ 

(60  . ) متشاد مکش  رد  نم  هک  ار  یلمح  نآ  دش  هتشک  ادخ  هب 
دیسرپب رطضم  نم  زا  ارهز  لاح  میوگن  نم 

دیسرپب رد  خیم  نوخ و  رپ  رد  زا  میوگ  کیل 
شراز لاوحا  زا  لفاغ  هّضف  هدوب  میوگن  نم 
دیسرپب ردام  زا  دیاب  نسحم  لاح  میوگ  کیل 

هنایزات زا  شنت  هدوب  ناوغرا  میوگن  نم 
دیسرپب رفاک  ذفنق  تسد  برض  میوگ  کیل 

نیک هر  زا  شیور  هب  یلیس  رمع  دز  میوگن  نم 
دیسرپب رونا  هم  نآ  فاسخنا  میوگ ز  کیل 

ناهنپ كاخرد  همطافدشارچ  بش  میوگن  نم 
دیسرپب ردفص  ردیح  زا  شنفدم  میوگ  کیل 

تمایقات تمصع  نوناک  نآ  تساوخ  دیوگب  ات 
دیسرپن رگید  وا  ربق  دنیبن  مرحمان  مشچ 

هتخوس همین  برد   ( 2 ) 

اهنآ اب  شدوخ  دـندروآ و  مزیه  ات  داد  روتـسد  دـندوب  شرب  رود و  هک  يا  هدـع  اب  رمع  دوشب  کشخ  ص )   ) ربمغیپ لسغ  بآ  دنتـشاذگن 
ره هک  يروط  هب   ) دنلب يادص  اب  رمع  دعب  دنداد  رارق  مالسلا )  مهیلع   ) شنادنزرف همطاف و  یلع و  لزنم  فارطا  ار  مزیه  درک ،  یم  کمک 

تدوخ ینکن ،  تعیب  رکب  یبا  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب  ییاین و  نوریب  هناخ  زا  رگا  مسق  ادـخ  هب  یلع !  ای  تفگ :  دـمهفب ) تسه  هناخ  رد  هک 
 . منز یم  شتآ  ار  تا  هداوناخ  و 

 . میرادن يراک  وت  اب  ام  رمع  يا  دومرف : مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح 
 . منز یم  شتآ  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  هنرگو  نک  زاب  ار  رد  تفگ :  رمع 

 . يوشب لخاد  ما  هناخ  هب  یهاوخ  یم  یسرت و  یمن  ادخ  زا  رگم  دومرف : اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ترضح 
هناخ رد  تساوخ و  شتآ  دشن و  فرصنم  دوخ  راک  زا  رمع  درکن و  يریثءات  رمع  رد  ترضح  كانزوس  لاح ،  نیع  رد  لدتسم و  تاملک 

 . . . ! هّللا لوسر  ای  دز : يا  هلان  ترضح  هک  داد .  لُه  یب  یب  يور  رب  ار  هتخوس  مین  رد  راشف ،  ابو  دز  شتآ  ار 
هب يدگل  رمع  تقو  کی  هک  دوب  تانایرج  نیا  رظان  دوب و  هلاس  جنپ  نیسح  ماما  تفرگ ،  شتآ  هناخ  رد  یتقو  دیامرف : یم  یسلجم  همالع 

لوسر يا  ردپ  يا  دز  ادـص  داتفا و  رد  ریز  ترـضح  دـش و  هدـنک  رد  دوب  رد  تشپ  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  دز ،  هتخوس  مین  رد 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1276 

http://www.ghaemiyeh.com


وـش دنلب  ناج !  ردپ  دز : ادص  ردـپ و  تمدـخ  دـمآ  ناود  ناود  دومرف ،  هدـهاشم  ار  رابفـسا  هرظنم  نیا  یتقو  ع )   ) نیـسح ماما  اقآ  ادـخ ! 
(61  ! ! ! ) دنتشک ار  نامردام 

ارهز يازع  كاخ  منک  رسرب 
ارهز يارب  زا  میرگ  هکنآ  ای 

ناشیرپ مغز  شنالفط  دننام 
ارهز ياوه  رد  هناخ  هب  هناخ 

دیرگن ادخ  ریش  ارچ  وگرب 
ارهز يارجام  زا  ناکدوک  نوچ 

نوخرگج بنیز  دش  ازع  بحاص 
ارهز ياوناب  یغرم  وچ  اجره 

مغ دص  هب  همه  ام  كاخ و  هب  ارهز 
ارهز ياوه  ردنا  نانز  رس  رب 
دنیبن متس  رگید ،  دیما ،  مراد 

ارهز يالتبم  دش  مغ  هب  لد  ره 
يزور هنیدم  رد  نک  بلط  قح  زا 

ارهز ياپ  كاخ  رب  ینز  هسوب 

 ( ع  ) یلع زا  عافد  و  س )   ) ارهز  ( 3 ) 

یلع اقآ  نیب  ار  دوخ  دمآ و  ولج  ملاع  ود  یب  یب  دندناشک .  نیمز  يور  ار  ع )   ) یلع دنتخادنا .  ع )   ) یلع اقآ  ندرگ  هب  یبانط  نامـسیر و 
زا ار  ع )   ) یلع هک  دندرک  يراکره  دش .  نتفر  زا  عنام  تفرگ و  ار  ع )   ) یلع تسد  دـیورب ؛ مراذـگ  یمن  دومرف : تخادـنا و  اهنآ  و  (ع ) 
هک دز  یب  یب  يوزاب  هب  هنایزات  اب  نانچ  نوعلم  ذفنق  تقو  کی  مریمب  خآ  درادن .  هدیاف  دندید  دنروآ ،  نوریب  مالـسلااهیلع )   ) ارهز تسد 

دعب دوب ) یقاب  ترـضح  يوزاب  رد  يدنبوزاب  نوچمه  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز گرم  زا  دـعب  ات  هک   ) درک شغ  تابرـض  نآ  رثا  رد  یب  یب 
دـیلو و نب  دـلاخ  دوب و  هداتـسیا  اقآ  رـس  يالاب  ریـشمش  اب  رمع  هک  یلاح  رد  دـندروآ  رکبوبا  دزن  ناـشک  ناـشک  روز  اـب  ار  ع )   ) یلع اـقآ 

حلسم همه  دندوب و  هتفرگ  ار  رکبوبا  فارطا  نارگید  دعس و  نب  ریـشب  ریـضح و  نب  دیـسا  هریغم و  ذاعم و  هفیذح و  مالغ  ملاس  هدیبعوبا و 
هک یلاح  رد  يا  هتسشن  ارچ  تفگ :  درک و  دوب ) هدرک  لاغشا  ار  ص )   ) ربمغیپ ربنم  يور  هک   ) رکبوبا هب  ور  دش و  دنلب  اج  زا  رمع  دندوب ، 

هچب نیا  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  منزب ! ! !  ار  شندرگ  ات  هدب  روتـسد  دـنک  یمن  تعیب  رگا  دـنک ،  یم  تفلاخم  وت  اب 
نوعلم نآ  زا  ار  فرح  نیا  ات  دننک  یم  راکچ  ناشردام  ردپ و  اب  هک  دننک  یم  هاگن  دـنراد  دـنا  هداتـسیا  دنتـسه  لاس  درخ  ع )   ) یلع ياه 

 . دنتـشک هک  مه  ار  ناشردام  دننک  یم  لتق  هب  دیدهت  ار  شردپ  دـنراد  تسا ،  قیقر  شبلق  هچب  دـندرک .  هلان  هیرگ و  هب  عورـش  دـندینش ، 
اب نیبب  دندرک !  هچ  ام  ردام  اب  نیبب  هّللا !  لوسر  ای  هادج  ای  دندز : ادـص  دایرف  هلان و  اب  دـندرک و  ناشراوگرزب  دـج  ربق  هب  ور  دـننک  راکچ 

(62  ! ! ! ) دنازرل روطچ  ار  وت  تیب  لها  ندب  نیبب  هادج !  ای  نیبب . . .  ار  روای  رای و  یب  ام  هادج !  ای  دننک !  یم  هچ  ام  ردپ 
تا هناشاک  دش  هناخمغ  یبن ،  زا  دعب  همطاف  ای 

تا هناورپ  یملاع  يا  یتخوس  نایرگ  عمش  نوچ 
رد تشپرد  يدمآ  دوخ  رو ،  هلمج  دش  نود  مصخ  نوچ 
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تا هناوید  نمشد  نآ  رگم ،  یمرش  دنُک  َهر  نیز 
ایب هّضف  يا  هک  یتفگ  ءاسّنلا  ریخ  يا  هلان  اب 

تا هناخ  ناتسآ  رد  اپز ،  يداتفا  هک  مدنآ 
یلو نآ  ناج  ظفح  رد  یلع ،  نابرق  وت  یتشگ 

تا هناد  رُد  نسحم  اب  یلکشم ،  عافد  يدرک 
ناشفرد تمسج  یتفر و  ناشک ،  نماد  هدرزآ و 
تا هنامولظم  گرم  زا  ناشن  کی  تناهن  ربق 

رمع همان   ( 4 ) 

: درک نایب  نینچ  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  اب  ار  دوخ  دروخرب  دوب  هتشون  هیواعم  يارب  هک  يا  همان  رد  رمع 
هناخ منک و  یم  اپرب  یـشتآ  مروآ و  یم  اجنیا  هب  يدایز  مزیه  دیاین  نوریب  تعیب  يارب  هناخ  زا  یلع  رگا  متفگ :  دوب  رد  تشپ  هک  همطاف  هب 

 . مناشک یم  دجسم  يوس  هب  تعیب  يارب  ار  یلع  هکنیا  ای  منازوس و  یم  شلها  اب  ار 
ار هناخ  متفگ :  همطاف  هب  دیروایب و  مزیه  رگید  نادرم  وت و  متفگ :  دیلو  نب  دلاخ  هب  مدز و  نآ  اب  ار  همطاف  متفرگ و  ار  ذفنق  هنایزات  هاگنآ 

راشف ار  رد  تّدش  اب  هدرک و  رود  ار  وا  نم  دراد ،  زاب  هناخ  هب  دورو  زا  ارم  ات  دروآ  نوریب  رد  زا  ار  شتسد  مدنامه  مشک . . .  یم  شتآ  هب 
رگج هاکناج و  يردـق  هب  وا  هلان  تسیرگ .  درک و  هلان  هنایزات ،  درد  تّدـش  زا  دـنک .  اهر  ار  رد  ات  مدز ،  وا  ياهتـسد  رب  هنایزات  اب  مداد و 

اب مداتفا . . .  ناکرشم  نتشک  رب  وا  صرح  یلع و  ياه  هنیک  دای  هب  یلو  مدرگ  فرـصنم  اجنآ  زا  دوش و  مرن  ملد  دوب  کیدزن  هک  دوب  زوس 
ار همطاف  هلان  يادص  مدز  رد  رب  دگل  هک  یتقو  دوشن ،  زاب  هک  دوب  هتـشاد  هگن  مکحم  ار  رد  نانچمه  وا  یلو  مدز ،  رد  رب  دـگل  مدوخ  ياپ 

 . درک وروریز  ار  هنیدم  هلان  نیا  مدرک  نامگ  هک  مدینش 
ارم ایب و  هضف !  يا  هآ  دوش  یم  راتفر  وت  رتخد  هبیبح و  اب  هنوگچ  هک  رگنب  ادخ !  لوسر  يا  ناج !  ردـپ  يا  تفگ :  یم  همطاف  لاح  نآ  رد 

 . دش هتشک  دوب  نم  محر  رد  هک  مدنزرف  ادخ  هب  بایرد 
هب نم  مشخ  تّدـش  یلو  داتـسیا ،  نم  يورب  ور  لاح  نامه  اب  همطاف  مدـش ،  هناخ  دراو  یتقو  دـش .  زاب  رد  مداد  راشف  ار  رد  لاـح  نیع  رد 

(63  . . . . ) داتفا نیمز  هب  هک  مدز  شتروص  هب  شوپور  يور  یلیس  نانچ  تسا  هداتفا  ممشچ  ربارب  رد  يا  هدرپ  ییوگ  هک  دوب  يروط 
شوه زا  هتفر  ارهز  دید  هضف  وچ 
شوغآ رد  شتفرگبو  دوشگب  لغب 

نودرگ هامرب  دز  هنعط  وک  یخر 
نوگلگ هتشگ  خر  نآ  دید  یلیس  ز 

هنامز ءانبا  ملظ  زا  دیدب 
هنایزات زا  هدش  وزاب  هیس 

هتسشن رُد  نوچ  شا  هرهچ  رب  قرع 
هتسکش شیولهپ  راوید  رد و 
مطالت ردنا  دش  هضف  هگانب 

مگدوخ ياپو  تسد  درک  تشحو  ز 
هتشگ هتشک  نسحم  ياو  يا  تفگب 
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هتشگ هتشغآ  شنت  لد  نوخ  هب 

لالب نتفگ  ناذا   ( 5 ) 

ره ناج  یلع  ما .  هدینـشن  ار  لالب  يادص  نم  هک  تسا  یتّدم  ناج !  یلع  دز : ادص  اهیلع  هّللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  ود  یب  یب  زور  کی 
ارچ هدرم ،  ماباب  ناج  یلع  مدروآ ،  یم  اصع  ابع و  وا  يارب  متفر  یم  نم  تفرگ :  یم  وضو  دـش ،  یم  اپ  ماباب  تفگ ،  یم  ناذا  لالب  زور 

 ( . تسا تسود  ار  اباب  ردقچ  رتخد  زا  ناما  ( ! ؟  دیوگ یمن  ناذا  لالب 
 . دیوگب ناذا  میوگ  یم  لالب  هب  مور و  یم  دجسم  هب  زورما  نیمه  ناج !  ارهز  دومرف : ع )   ) نینم ؤملاریما 

دهع نم  درک : ضرع  لالب  ییوگب .  ناذا  شیارب  دهاوخ  یم  ص )   ) ربمغیپ رتخد  لالب !  دومرف : درک .  ادـیپ  ار  لالب  دجـسم ،  فرط  دـمآ 
رتخد دـییامرف  یم  منک  راکچ  اّما  منیبب  ار  ربمغیپ  یلاـخ  ياـج  مناوت  یمن  نم  میوگن ،  ناذا  مورن و  هراـنم  يـالاب  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  مدرک 
لالب ناج !  همطاف  دندومرف : لزنم و  دندمآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  میوگ .  یم  ناذا  رهظ  زورما  دـییامرفب  همطاف  هب  مشچ .  دـهاوخ  یم  ربمایپ 

 . دیوگب ناذا  زورما  هداد  لوق 
یم مراد  یلا  ؤس  کی  نم  مونـشب .  ار  لالب  يادـص  نم  راذـگب ،  زاـب  ار  قاـتا  رد  قاـتا ،  رد  يولج  ربب  ار  نم  رتسب  هضف  دز : ادـص  یب  یب 

؟  دربن شدوخ  ارچ  رد ،  يولج  ربب  ار  مرتسب  دیوگ ،  یم  هضف  هب  ارچ  هدوب .  ناوج  هلاس ،  هدجیه  امش  ردام  اهدّیس  میوگ 
دنلب ار  شیادـص  هنذءام  يالاب  تفر  لـالب  رهظ .  لاوز  دوب .  هداـتفا  رتسب  رد  یب  یب  دوب .  هتـسکش  شیولهپ  ناـتردام  اهدّیـس  رخآ  میوگب 

 . دش رتدنلب  یب  یب  هلان  يادص  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  دش  دنلب  لالب  يادص  دش .  دنلب  ارهز  هلان  يادص  ربکا ،  هّللا  ربکا ،  هّللا  درک :
؟  دش روطچ  هّللا . . .  لوسر  ادمحم  ّنا  دهشا  تفگ :  لالب  هک  دش  یتقو  تبیصم  يآ 

سب لالب  دز  داد  هرانم  ياپ  دیـسر  دجـسم ،  فرط  هب  دود  یم  دراد  دـندید  دود  یم  دراد  ع )   ) یلع دـش  زاب  لزنم  رد  دـندید  تقو  کـی 
 . درک شغ  همطاف  لالب !  دز : ادص  میوگن ؟  ارچ  الاح  میوگب ،  ناذا  يدومرف  تدوخ  اقآ  تفگ :  وگن ،  ناذا  لالب  تسا 

تیاباب مسا  دیوگ ،  یم  ناذا  هرانم  يالاب  هتفر  لالب  ناج !  ارهز  میوگب :  مه  ار  هملک  نیا  راذـگب  هدرک  ادـیپ  شوخ  لاح  سلجم  هک  الاح 
رتخد دـندرب  ار  شیاباب  هدـیرب  رـس  لزنم  لـهچ  هک  يرتخد  يارب  مریمب  نم  يآ  ینک  یم  شغ  یتفا  یم  تردـپ  داـی  درب  یم  تمظع  هب  ار 

(64  . ) ناج نیسح  يآ  دنک .  یم  اشامت 
نم رادجات  باب  وچ  ایند  زا  تفر  یهلا 

نم رارق  هتفر  نم و  رب  دش  نزحلا  تیب  ناهج 
مناماس هب  شتآ  هدز  تما  تیلست  ياجب 

نم ِراک  هلان  ناغف و  نیک  زا  میولهپ  هتسکش 
مزوس دیسر  ربمیپ  نارجهز  دش  نوخ  ملد 

نم رابکشا  مشچ  ود  هآ و  لد و  زوس  نیبب 
نویش منک  بر  ای  ناربمغیپ  متاخ  گرمز 

نم رات  ماش  يارب  يداش  دنک  نمشد  یلو 
برای مرو  هدرک  میوزاب  هنایزات  دردز 

نم راذع  یلین  هدش  نمشد  یلیس  برضز 

ردام شوغآ  رد  اه  هچب   ( 6 ) 
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سیمع تنب  ءامـسا  تشاذگ ،  لستغم  يور  ار  شا  همطاف  ندب  درک ،  تسرد  لستغم  کی  هناخ  نحـص  نایم  دـمآ  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 
 . دننک یم  ردام  ردام  دنا و  هداتسیا  مه  اه  هّچب  ات  راهچ  نیا  دهد .  یم  لسغ  ار  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز ندب  ع )   ) یلع دزیر ،  یم  بآ 

رـس ددنبب و  ار  نفک  ياهدـنب  تساوخ  هک  نیمه  درک ،  نفک  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف ندـب  ع )   ) یلع دـیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا 
زا دنراد  ارهز  ياه  هچب  نیا  دننز  یم  لاب  لاب  دنراد  اه  هچب  نیا  هک  مدید  مدرک ،  هاگن  یتقو  دـنک ،  نفک  رد  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف

 . دینیبب ار  ناتردام  رگید  هعفد  کی  دیئایب  اه  هچب  يا  دومرف : ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  دنوش .  یم  دیماان  ردام 
دینیبب ار  ناتردام  رگید  هعفد  کی  دـییایب ،  اه  هّچب  متفگ :  ات  تسوا ،  تردـق  دـی  رد  یلع  ناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـیامرف : یم  ع )   ) یلع

ردام ندب  رب  ار  دوخ  اه  هدازاقآ  نیا  ارهز  ای  ارهز  ای  ارهز  ای  تفرگ .  لغب  رد  ار  شدوخ  نیـسح  درک و  زاب  ار  شدوخ  لغب  ارهز  هک  مدـید 
هک یهودنا  ترـسح و  هچ  هآ  هاترـسحاو . . .  دندز  یم  ادص  نویـش ،  زوسناج و  ياه  هلان  نآ  اب  دش ،  دنلب  اهنآ  هیرگ  يادص  دـنتخادنا و 

ار ام  ّدج  اجنآ و  یتفر  یتقو  ردام !  يا  مالسلااهیلع ، )   ) ارهز نامردام  و  ص )   ) هّللا لوسر  نامّدج  ندوبن  دقف و  زا  تسین  یندش  شوماخ 
موثلک و ما  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  اقآ  نویـش  يادـص  اجنیا  میدـش .  میتی  ام  دـندرک .  ردام  یب  ار  اـم  وت  زا  دـعب  هک  وگب  وا  هب  يدـید 
دـمآ و نوریب  نفک  زا  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ياهتـسد  هک  يا  هزادـنا  هب  هکلب  رـصتخم ،  هن  اـما  داد .  ناـکت  ار  ناـبرهم  رداـم  بلق  بنیز 

 . . . . دینابسچ هنیس  هب  یتّدم  ار  دوخ  نادنزرف 
اهنآ دروآ و  رد  نینسح  ندرگ  هب  ار  دوخ  ياهتسد  ود  دش و  دنلب  نفک  نایم  زا  ارهز  هلان  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دومرف : ع )   ) یلع اقآ 

هک نوچ  رادرب  ردام  هنیس  يور  زا  ار  اهنآ  یلع !  ای  تفگ :  یم  هک  مدینش  ار  یفتاه  يادص  ناهگان  هک  دینابـسچ  دوخ  هنیـس  هب  مکحم  ار 
 ! دندمآ رد  هیرگ  هب  اهنامسآ  هکئالم  هرظنم  نیا  زا 

ار شناکدوک  ردام  ناجیب  نت  زا  نک  ادج 
دش نایرگ  هلمج  کئالم  نمحر و  شرع  نازرل  هک 

ناغفا دنک  ردام  خر  رب  تروص  هداهنب  نسح 
دش ناماد  هب  ات  شقارف  زا  هدید  کشا  ار  نیسح 

شیاپ فک  رب  تروص  همولظم  بنیز  هداهن 
دش نازرلدیب  نوچ  شنت  يراج  شا  هدید  کشرس 

نک اشامت  میوس  مرس  جات  مردام  دیوگب 
دش نامیتی  تخر  مرب  ردنا  یکچوک  رد  نیبب 

رگید یگدنز  مهاوخن  مریس  نتشیوخرمعز 
(65) دش نارود  هودنا  مغ و  نم  بیصن  مناد  یم  وچ 

هزانج لابند  رفن  تفه   ( 7 ) 

نز همه  نیا  هربخ ؟  هچ  زورما  رگم  دیدوب  لزنم  رد  مه  نارهاوخ  امش  دیدوب  ناتیاهراک  بسک و  لابند  اهتقو  نیا  زور  ره  امـش  اهدرم  يا 
؟  دییوگب هچ  دبهاوخ  یم  دیدش  عمج  مه  رود  مالسلااهیلع )   ) ارهز ترضح  سلجم  رد  دیدمآ  درم  و 

میدمآ اهیلع ، ) هّللا  مالس   ) همطاف هزانج  عییشت  میدمآ  هدرک ،  نفد  هنایفخم  یلع  ار  ارهز  ندب  بشید  میتشادن  ربخ  ام  مییوگب  میهاوخ  یم 
 . میشاب اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز هزانج  لابند  میرادرب . . .  ار  ارهز  ندب 

ار هزانج  مالسلا )  هیلع   ) نیـسح نسح و  یلع ،  راّمع ،  دادقم ،  رذوبا ،  ناملـس ،  رفن .  تفه  دندرک ! ؟  عییـشت  رفن  دنچ  ار  ارهز  هزانج  هآ 
دنمهفن مدرم  اباب ،  نک  هیرگ  مارآ  منیـسح  اباب ،  نک  هیرگ  مارآ  منـسح  دنز : یم  ادص  یلع  یه  عیقب ،  فرط  دنرب  یم  دنراد  دنا  هتـشادرب 
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( . دینک هیرگ  دنلب  دنلب  زورما  اهامش  اما   . ) میرب یم  ار  ارهز  هزانج  میراد 
رادربخ مدرم  نک ،  شتکاس  هیک  نیا  نیبب  ورب  اباب  منـسح  دز : ادص  دیآ ،  یم  يا  هلان  يادص  کی  عیقب  رخآ  زا  دـید  ع )   ) یلع تقو  کی 

يربق عیقب .  يوت  دروآ ،  ار  هزانج  هآ  دـیآ ،  یم  ردام  هزانج  لابند  هراد  هآ  ِبنیز ،  مرهاوخ  اباب  دز : ادـص  تشگرب ،  تقو  کـی  دـنوشن ، 
هّللا مالـس   ) همطاف ندب  یتقو  ع )   ) یلع دیوگ : یم  هیوباب  نبا  قودص  خیـش  موحرم  دـناباوخ .  ربق  يوت  ار  شا  همطاف  ندـب  مریمب ،  دـنک ، 

ود داتـسیا ،  رانک  کی  هآ  دمآ ،  نوریب  ربق ،  نایم  زا  دـناشوپب ،  ار  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز ربق  يور  تسناوتن  تشاذـگ  ربق  يوت  ار  اهیلع )
 ، متشاذگ ربق  يوت  ار  ما  همطاف  ندب  نیبب  ادخ  هدب .  مربص  ادخ  دز : ادص  درک و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  شرـس  دعب  دناوخ .  زامن  تعکر 
یم ردام  ردام ،  هآ ،  دنتخادنا ،  ردام  ربق  يور  ار  ناشدوخ  اه  هچب  دناشوپ  ار  ربق  يور  مَِگب . . .  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هدـب .  مربص  ادـخ 

شدوخ نسح  دنک  یم  دنلب  ار  نیـسح  دزادنا ،  یم  ربق  يور  ار  شدوخ  ع )   ) نیـسح دراد ،  یم  رب  ربق  يور  زا  ار  ع )   ) نسح هآ ،  دـننک . 
دادقم ناملس و  لاح  نیع  رد  اما  دنک  یم  ردام  ردام  ردام ،  ربق  رس  دیسر  بنیز  تقو  کی  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هّللا ،  هزادنا ،  یم  ربق  يور  ار 

هب تبحم  لامک  اب  درک و  شتکاس  ع )   ) یلع دوب  ینابز  ره  اب  ار  مالسلااهیلع )   ) بنیز دندرب ،  ار  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح نسح و  رذوبا  و 
دمآ هک  يا  هچب  نآ  يارب  مریمب  درم  نز و  يآ  هاگلتق ،  لادوگ  ناـیم  دـندمآ  هک  ییاـه  هچب  نآ  يارب  مریمب  نم  هآ ،  دروآ ،  هناـخ  فرط 

(66  . . . ) نیسح يآ  دننز . . .  یم  مکتک  دنراد  اباب  دنز  یم  ادص  دندید  تقو  کی  دنک ،  هیرگ  شاباب  يارب  هراپ  هراپ  ندب  رانک 
بشما مرارق  یب  نم  هم  يا  تیور  رجه  زا 

بشما مراذگ  یم  رس  تربق  كاخ  يوررب 
اهنت بیرغ و  مدنام  ایندز  يدش  تحار 
بشما مراید  نیارد  هتسکش  رپ  غرم  نوچ 

تباب دزن  هب  اناج  تیاکش  نکم  نم  زا 
بشما مرادجات  ناز  تلاجخ  دوش  نوزفا 
یلین هنیکز  هتشگ  یلیس  ياج  وچ  دنیب 
بشما مراز  يولهپ  هتسکش ،  وگم  رگید 
هناهب نیسح  دریگ  هناخ  هب  مور  هگره 
بشما مرادن  لد  نم  بنیز  ياه  هلان  زا 

 ( س  ) ارهز ياه  هچب  هیرگ   ( 8 ) 

هرفس يوت  دروآ  یم  دوب  هناخ  رد  هچره  درک و  یم  نهپ  مالسلااهیلع )   ) ارهز هناخ  رد  يا  هرفس  ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  دش ،  یم  هک  اهبش 
ياه هچب  اباب ،  ایب  مبنیز  اباب ،  ایب  مموثلک  اباب ،  ایب  منیـسح  اباب ،  ایب  منـسح  دز  یم  ادص  تسـشن ،  یم  هرفـس  رـس  دـمآ  یم  تشاذـگ و  یم 

دش یم  دنلب  اه  هچب  هیرگ  يادص  تسا  یلاخ  ردام  ياج  دندید  یم  تقو  کی  دنتسشن ،  یم  هرفس  رس  دندمآ و  یم  مالـسلااهیلع )   ) ارهز
اقآ دوخ  دـندید  یم  تقو  کی  تسناوت  یمن  دـنک  تکاس  ار  اه  هچب  درک  یم  يراک  ره  ع )   ) یلع اـقآ  دـندمآ .  یم  راـنک  هرفـس  رود  زا 

 . دنک هیرگ  ياه ،  ياه ،  هتشاذگ ،  یم  راوید  هب  ار  شرس  ع )   ) یلع
هّللا مالس   ) ارهز ربق  رس  دمآ  یم  هنهرب  ياپ  رس و  اب  دش  یمن  دنک  تکاس  ار  اه  هچب  درک  یم  يراکره  ع )   ) یلع دش  یم  هک  اهبـش  یهاگ 

(67  . ) هدب ار  تیاه  هچب  باوج  وش  دنلب  ناجارهز !  دز : یم  ادص  درک و  یم  هیرگ  اهیلع )
نایرگ هدید  اب  ما  هتسشنب  وت  نیلاب 
ناغفا هلان و  دش  یلع  راک  همطافای 
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يراتسرپ بنیز  دنک  یم  تناکدوک  زا 
يراز هیرگ و  اب  دنک  یم  يراد  هناخ  وا 

وت نیسح  یهاگ  نسح  رگ  هناهب  دریگ 
وت نیش  روش و  يازع  رد  دشاب  موثلک 

يرادافو سب  يدومن  ارهز  دوخ  دهع  رب 
يراکادف يدرک  قح  نید  ماما و  رهب 

يرای ارم  يدرک  دوخ  حورجم  هنیس  اب 
يرادنید وت  يدرک  تا  هتسکشب  يولهپ  اب 

تنامیتی نیا  اب  وت  دعب  مزاس  هچ  وگرب 
تنایرگ مشچ  نیا  وت و  رهب  زا  مزوس  یم 

نکاو دوخ  نایرگ  هدید  تبحم  امنب 
نک ارادم  يردق  دوخ  مولظم  رهوش  اب 

 ( س  ) ارهز رب  همئا  هیرگ   ( 9 ) 

 . تسا مالسلااهیلع )   ) همطاف نسحم  وا  هک  هدش  لقن  ریسافت  زا  یضعب  رد  ْتَِلُتق  ٍْبنَذ  ِّيَءِاب  ْتَِلئُس  ةَدُؤْوَْملا  َذِا  َو  هفیرش  هیآ  لیذ  رد 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  ع )   ) قداص ترضح  زا  رمع  نب  لّضفم  و 

ار وا  قح  هبلاطم  لوا  دنوادخ ،  دنوش و  یم  رـشحم  دراو  دنریگ و  یم  تسد  يور  هب  ار  نسحم  دسا  تنب  همطاف  هجیدخ و  تمایق  زور  رد 
 . دنک یم  شنیملاظ  زا 

 : ینعی رکذلا .  اذه  دنع  یکبت  ٌنیع ال  ترقال  دومرف : دش و  رت  شفیرش  نساحم  هک  درک  هیرگ  يردق  هب  ترـضح  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب 
 . دوشن نایرگ  تبیصم  نیا  ندینش  زا  هک  یمشچ  دشابن  انیب  نشور و 

مهیلع  ) يده هّمئا  رب  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هرهاط  هقیدص  ترـضح  رب  هدراو  ياه  تبیـصم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدراو  رابخا  زا 
 . هدوب تخس  یلیخ  مالسلا ) 

يور ار  شدوخ  ياهتسد  ّتیلوفط )  ّنس  رد   ( ) ع  ) داوج ترـضح  شا  هدید  رون  دندید  ع )   ) اضر ترـضح  زور  کی  هدش :  لقن  هچنانچ 
لا ؤـس  ار  شا  هیرگ  ببـس  هتفرگ و  رب  رد  ار  وا  ترـضح  دزیر  یم  کـشا  دـنک و  یم  هاـگن  نامـسآ  فرط  هب  هناّریحتم  هتـشاذگ و  نـیمز 

؟  دندومن
 . تفرگ ما  هیرگ  هاگآدوخان  مدش و  اهیلع ) هّللا  مالس   ) ارهز مردام  بیاصم  هّجوتم  تقو  کی  درک : ضرع  ع )   ) داوج ترضح 

بیاصم رد  دش و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ارهز هب  لّسوتم  دوخ ،  توم  ضرم  رد  ع )   ) رقاب ترـضح  هک :  هدـش  لقن  رابخا  بتک  رد  نینچمه  و 
 . تخیر یم  کشا  یب  یب  نآ  رب  هدراو 

یلیخ ترضح  نآ  مدید  ص )   ) لوسر ترـضح  تلحر  ضرم  رد  هک :  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  هیلع )  هّللا  ۀمحر   ) یـسوط خیـش  زین  و 
هب تما  زا  نوچ  منک  یم  هیرگ  منادـنزرف  يارب  دـندومرف : مدرک  لا  ؤس  ار  ترـضح  نآ  هیرگ  ّتلع  یتقو  تخیر .  یم  کشا  دوب و  ّرثءاتم 

دسر یمن  وا  داد  هب  یسک  هاتبا و  ای  دنز  یم  ادص  هدش و  عقاو  هجنکـش  دروم  هک  ار  ارهز  مرتخد  منیب  یم  ایوگ  دسر و  یم  افج  یلیخ  اهنآ 
(68 . )

ارچ رابنوخ  هدید  همطاف و  ترضح 
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ارچ رامسم  كون  اب  وا  يولهپ  انشآ 
دوب شیاج  یبن  شوغآ  هب  هک  ار  ییوناب 

ارچ راوید  رد و  نیب  هتخود  ببس  یب 
یلین ار  وا  تروص  افج  نمشد ز  هدرک 
ارچ رافع  رهظم  دوب  هک  ار  يا  هرهچ 
دش هتخوس  نایملاع  همه  دیما  باب 

(69) ارچ راچ  هد و  بلق  رب  هدز  نیک  شتآ 

نازحالا تیب   ( 10 ) 

؛ دیدن شاشب  نادنخ و  داش و  ار  وا  سکچیه  دوب  هدـنز  مالـسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب  هک  يزور  دـنچ  ص ، )   ) هّللا لوسر  تلحر  زا  دـعب 
زا هکنیا  ات  دندش ،  یم  تحاران  ترـضح  هیرگ  يادص  زا  هنیدم  مدرم  هک  درک ،  یم  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  زیگنا  مغ  رطاخ  اب  بش  زور و 

: دنتفگ دندش و  عمج  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  تمدخ  دندمآ و  هنیدم  خیاشم  ناگرزب و 
اهزور ای  دریگب ،  مارآ  ار  اهزور  دـنک و  هیرگ  بش  ای  دـیئوگب  همطاف  هب  میتسه  تحاران  ام  دـنک ،  یم  ّتیذا  ار  ام  ارهز  هیرگ  نسحلابا  اـی 

 . دریگب مارآ  اهبش  دنک و  هیرگ 
شهاوخ همطاف  زا  شمارآ ،  زور  هن  میراد و  یتحار  باوخ  بش  هن  درادن .  یمامت  حبـص  ات  بش  زا  بش و  ات  حبـص  زا  همطاف  هیرگ  نوچ 

 . دنک هیرگ  زور  ای  بش و  ای  دینک ، 
هب متسه و  مک  یلیخ  مدرم  نیا  نیب  نم  دومرف : یب  یب  دیناسر ،  مالـسلااهیلع )   ) ارهز یب  یب  هب  ار  مدرم  ياه  هتفگ  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 

 . موش قحلم  وا  هب  ات  منک  یم  هیرگ  ردقنآ  هدراو  ياهتبیصم  درد و  زا  ردپ و  قارف  رد  تفر و  مهاوخ  اهنآ  نایم  زا  اهیدوز  نیمه 
ماما تسد  حبص  زور  ره  مالـسلااهیلع )   ) ملاع یب  یب  دیمان و  نازحالا  تیب  ار  نآ  درک و  تسرد  يا  هناخ  عیقب  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 

هتسکش يولهپ  ربمغیپ و  شاباب  قارف  زا  تسشن و  یم  نازحالا  تیب  يوت  عیقب  دمآ  یم  تفرگ و  یم  ار  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نسح و 
(70  . ) درک یم  هلان  هیرگ و  شا  هدش  طقس  نسحم  هدش و  دوبک  يوزاب  هدروخ و  یلیس  تروص  و 

درک یم  تیاکح  خلت  یمغ  ارهز ز  کشا 
درک یم  تیاکش  رهم  یب  تُّما  ردپ ز  اب 
وا یناشیرپ  هک  رهوش  دوخ و  درد  هن ز 

درک یم  تیاکح  مالسا  تبرغ  مغ  زا 
اریز دراذگ  هوکش  وا  هیرگ  زا  رهش 

درک یم  تیارس  رهش  رد  همطاف  هیرگ 
یحو هناخ  رد  هک  زیخ  الب  زور  نآ  زا  هآ 

درک یم  تیانج  دوب  ناوت  هچنآ  ار  مصخ 

ملاع ناگدننک  هیرگ   ( 11 ) 

: دومرف ع )   ) قداص ماما  اقآ 
 . ایند ناگدننک  هیرگ  هب  دندش  روهشم  فورعم و  هک  دندرک ،  هیرگ  دایز  یلیخ  ایند  رد  رفن  جنپ 
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هّللا مالس  ارهز  همطاف  هّمئالا  ما  ترضح  مراهچ :  ع . )   ) فسوی ترضح  موس :  ع . )   ) بوقعی ترـضح  مود :  ع . )   ) مدآ ترـضح  لّوا : 
 ( . مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مجنپ :  اهیلع . 

 . دش تسرد  رهن  دننام  رایش  ود  شتروص  يور  رب  هک  درک ،  هیرگ  يردقب  دمآ ،  نوریب  تشهب  زا  هک  یتقو  ع )   ) مدآ ترضح  لّوا :  اّما 
 . دش انیبان  هک  درک  هیرگ  ردقنآ  درک ،  مگ  ار  فسوی  ترضح  هک  یتقو  ع )   ) بوقعی ترضح  مود :  اّما 

تحاران ّتیذا و  وا  هیرگ  زا  نادنز  لها  هک  درک  هیرگ  يردقب  ردپ  زا  ییادج  تقرافم و  زا  دعب  هک  تسا  ع )   ) فسوی ترضح  مّوس :  اّما 
 . شاب تکاس  بش  نک و  هیرگ  زور  ای  شاب ،  مارآ  زور  نک و  هیرگ  بش  ای  دنتفگ  ترضح  نآ  هب  دندش و 

هیرگ يردـقب  (ص )  ربمغیپ شاباب  تلحر  تافو و  هدراو و  ياهتبیـصم  زا  دـعب  هک  تسا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  مراهچ :  اّما 
يادص هک  وگب : ارهز  هب  یلع ،  ای  هک  دندرک  تیاکـش  ع )   ) یلع اقآ  سدـقم  رـضحم  دـندمآ  دـمآرد و  ناشیادـص  هنیدـم  مدرم  هک  درک 

 . دنک یم  تیذا  ار  ام  همه  تا  هیرگ 
 . دندش یم  فرشم  هنیدم  هب  دعب  درک  یم  هیرگ  تساوخ  یم  هچنآ  تفر و  یم  دُحا  يادهش  هربقم  هب  مه  یب  یب 

(71  . ) داتفا یم  ع )   ) نیسح ماما  شاباب  دایب  دید  یم  اذغ  دید ،  یم  بآ  هک  تسا  ع )   ) داّجس ماما  اقآ  مجنپ : 
نم يراز  هآ و  مع ز  رسپ  شابم  نیمغ 
نم يرایتخا  تسین  نم  يراز  هآ و  هک 
ردپ رجه  نم ز  یتسه  نمرخ  تخوسب 
نم يرایبآ  درک  نم  هدید  هک  مشوخ 

روجهم نم  زا  دیسر  یم  کشا  رس  ز 
نم يراج  بآ  ياج  دوب  هدید  کشا  هک 

هآ هلان و  کشرس و  لیس  هنامز و  مغ 
نم يرای  دومن  اهبش  همین  هشیمه 

یلین خر  هتسکش ،  ولهپ  هتسکش و  لد 
نم يراوگوسب  دب  نیا  تیلست  ياجب 

دنبوزاب تسارم  وزابب  هنایزات  ز 
نم يراگدای  دوب  نیا  ردپ  تما  ز 

تسارو پچزا  منارگتمالمو  فیعض  ملد 
نم يراک  مخز  شاپ  کمن  هنعط  غیت  هب 

 ( مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص   ) ربمغیپ نهاریپ   ( 12 ) 

هب ات  دیدن  نادنخ  داش و  ار  ترـضح  نآ  یـسک  تدـم  نیا  رد  دوب و  ایند  نیا  رد  زور  جـنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  ملاع  یب  یب 
 . دیسر تداهش 

نآ دعب  مداد و  لسغ  نهاریپ  نیمه  رد  ار  ترضح  نآ  هک  تشاد  ینهاریپ  کی  (ص )  ربمغیپ ترـضح  اقآ  دومرف : ع )   ) نینم ؤملا  ریما  اقآ 
 . تفرگ یم  ار  نهاریپ  نآ  غارس  همطاف  دعب  هب  زور  نآ  زا  مدرک ،  ناهنپ  ار  نهاریپ 

 . دـش شوهیب  درک و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب  دـعب  دـیئوب و  یه  تفرگ و  ار  نهاریپ  نآ  مدـید  تقو  کی  مداد ،  ناشن  وا  هب  ار  نهاریپ  یتقو 
(72)
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منک وگزاب  تمغ ،  حرش  وچ  همطاف  يا 
منک وزرآ  ار  وت  كاپ  كاخ  رادید 

وت يوک  هب  مدرگ  مریگ و  تسد  هب  یعمش 
منک وش  تسش و  ار  وت  يوک  هدید  بآ  اب 

همطاف جنر  یلع  درد  تسا ،  یمغ  نیگنس 
منک ورب  ور  ناشمغ ،  اب  هنوگچ  ار  دوخ 

تیصو  ( 13 ) 

هدش دوبک  تروص  ولهپ و  درد  زا  و   ) داتفا رتسب  هب  زور  لهچ  و  دش ،  لمحتم  مالسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب  هک  ییاهتبیصم  همه  نآ  زا  دعب 
کیدزن شتداهش  هک  درک  ساسحا  تشاد )  اه  هلان  ع )   ) نسحم شدنزرف  ندش  طقـس  هنایزات و  تبرـض  زا  هدرک  مرو  يوزاب  یلیـس و  زا 

 . هدش
 . دیایب ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  دیئوگب  دیورب  دومرف : دندمآ ،  هک  یتقو  دنیایب ،  هک  دز  ادص  ار  سیمع  تنب  ءامسا  نمیا و  ما 

؟  دیتشاد یشیامرف  هچ  دیتسه ،  یلاح  هچ  رد  ناج  همطاف  دندومرف : دندروآ و  فیرشت  اقآ  دندز و  ادص  ار  اقآ  دندمآ ، 
موشب قحلم  مردپ  هب  مهاوخیم  اه  يدوز  نیمه  هب  منک  یم  نامگ  مریم و  یم  مراد  مزیزع  يومع  رسپ  دومرف : مالسلااهیلع )   ) همطاف یب  یب 

 . منکب تیصو  لد و  درد  مهاوخ  یم  ، 
! ؟  دیراد یتیصو  هچ  ربمغیپ  رتخد  يا  ادخ ،  لوسر  دنزرف  يا  دومرف : یلع  اقآ 

زا لاحب  ات  ایآ  دیا ؟  هدینـش  ای  هدید  یغورد  نم  زا  لاحب  ات  ایآ  میتشاد ،  ترـشاعم  مهاب  مدمآ و  امـش  هناخب  هک  یتقو  زا  یلع  ای  دز : ادص 
؟  دیا هدید  يدب  نم  زا  لاحبات  ایآ  ما ؟  هدرک  یتفلاخم  امش  ياهروتسد  اب  لاحب  ات  ایآ  دیا ؟  هدرک  هدهاشم  یتنایخ  نم 

 ، یتـسرپ ادـخ  رظن  زا  تهج ،  همه  زا  دـیتسه  ملاـع  ناـنز  نیرتـهب  امـش  ناـج  همطاـف  مرب  یم  ادـخب  هاـنپ  دومرف : ع )   ) نینم ؤـملاریما  اـقآ 
امش زا  یئادج  ینزیم ! ؟  هک  تسیچ  اهفرح  نیا  ناج  ارهز  مدیدن ،  يدب  چیه  امش  زا  نم  لمع .  ملع ،  يراوگرزب ،  يوقت ،  يراکوکین ، 

 . تسا تخس  نم  رب  یلیخ  امش  زا  يرود  و 
نارگ و تخـس و  نم  رب  یلیخ  منیبـب ،  ار  امـش  يرود  مناوت  یمن  نم  يدرک .  هزاـت  نم  يارب  ار  هّللا  لوسر  ياهتبیـصم  هراـبود  مسق  ادـخب 

 . تسا راوگان 
لباق ریغ  ریذپان و  تیلـست  تبیـصم  نیا  ادخب  تسا .  يروآ  مغ  كاندردو و  عیجف  تبیـصم  هچ  نوعجار . . .  هیلا  انا  هّلل و  انا  دومرف : دـعب 

 . تسا ناربج 
یب رـس  اقآ  دـندرک .  یم  هیرگ  مهرانک  یتعاس  کی  دـنداتفا و  هیرگ  هب  مهاب  مالـسلا )  هیلع   ) همطاف یب  یب  نینم و  ؤملاریما  اقآ  تقو  کی 

 . متسه تمدخ  رد  نم  وگب ،  یهاوخ  یم  هچره  ناج  همطاف  دومرف : دینابسچ و  هنیسب  ار  یب 
 . ناجومع رسپ  يا  دهدب .  تریخ  يازج  ادخ  دومرف : یب  یب 

هچب يارب  دـنک و  یم  يردام  اه  هچب  يارب  نم  لثم  وا  نوچ  نک ،  باـختنا  ماـه  هچب  يرداـم  هب  ار  بنیز  مرهاوخ  رتخد  مدُرم  رگا  یلع  اـی 
 . دننک يردام  یب  ساسحا  دندش  ردام  یب  یتقو  ماه  هچب  مهاوخ  یمن  تسا ،  نابرهم  میتی  ياه 

طقس ار  منسحم  دنتسکش و  دندرک و  خاروس  ار  میولهپ  دندروخ و  ارم  قح  دندرک و  متس  ملظ و  نم  هب  هکیناسک  نآ  مهاوخ  یمن  یلع  ای 
 . دنتسه (ص )  ادخ لوسر  ادخ و  نم و  نمشد  اهنآ  اریز  دنوش ،  رضاح  ما  هزانج  تشپ  دندز  هنایزات  نم  رب  دندرک و 

 . . . . دننک ما  هزانج  عییشت  دنناوخب و  زامن  نم  رب  اهنآ  عابتا  ای  اهنآ  زا  يدحا  راذگن  یلع  ای 
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اهمـشچ اه و  هدـید  مامت  هک  یتقو  نآ  رد  نک . . .  منفد  بش  ناوخب و  نم  رب  زاـمن  بش  نک و  نفک  بش  هدـب و  لـسغ  ارم  بش  یلع  اـی 
(73  . ) هتفر باوخب 

دز یم  هنابز  شتآ  دیحوت  ناتسلگ  زا 
دز یم  هنارت  لبلب  رپرپ  دوب  هتشگ  لگ 

دوب لگ  هتفکش  ون  کی  تیالو  نشلگ  رد 
دز یم  هناوج  لگ  نیا  نیچلگ  تشاذگ  یمرگ 

ار مردام  هک  مدید  مدوب  هداتسیا  نم 
دز یم  هناخ  نیب  هگ  هچوک  هب  یهگ  لتاق 

وزاب تسد و  هب  یهاگ  ولهپو  تشپ  هب  یهاگ 
دز یم  هناش  هب  یهاگ  تروص  مشچ و  هب  یهاگ 

هریغم اب  تسدمه  ذفنق  دوب  هدیدرگ 
دز یم  هنایزات  وا  ریشمش  فالغ  اب  نیا 
ار ردپ  ِیمولظم  مدید  شیوخ  مشچ  اب 

دز یم  هناتسآ  رد  ردام  هک  يا  هلان  زا 
تّورم یب  داّیص  تخوس  یم  غاب  هک  یتقو 

دز یم  هنایشآ  رد  ار  رپ  هتسکش  غرم 
تفر یم  شوه  ردام ز  دندوب  باوخ  هب  مدرم 
دز یم  هنابش  کشا  بآ ز  شتروص  هب  اباب 

متنسح نم  ردام   ( 14 ) 

 . مریگب وضو  مهاوخ  یم  روایب ،  بآ  میارب  رادقمکی  ءامسا  دز  ادص  زور  کی 
هب ار  شدوخ  یب  یب  مدروآ ،  رطع  ربنَع و  کشُم و  درک ) لسغ  تیاور  رب  اـنب   ) تفرگ وضو  یب  یب  مدروآ ،  بآ  متفر  دـیوگ : یم  ءامـسا 

: دومرف دعب  دز ،  ار  اهرطع  نیرتهب  و  تسارآ ،  ون  ياهسابل  نیرتهب 
ار نآ  ربمغیپ  دروآ .  روفاک  مهرد  لهچ  ربمغیپ  ماباب  يارب  تشهب  زا  لیئربج  دنک ،  تلحر  تساوخ  یم  ربمغیپ  ماباب  هک  یتقو  ءامـسا ،  يا 

يالاب رایب  مه  ار  روفاک  نآ  تشاذگ ،  نم  يارب  رادقم  کی  نینم و  ؤملاریما  يارب  رادقم  کی  شدوخ و  رادـقم  کی  درک ،  شتمـسق  هس 
 . دننک طونح  نآ  اب  ارم  هک  راذگب  مرس 

دعب نک ،  ربص  تعاس  کی  ءامسا  دومرف : دعب  دیـشک و  شدوخ  يور  هچراپ  کی  دیباوخ و  درک و  هلبق  هب  ور  ار  كرابم  ياهاپ  مدید  دعب 
 . موش یم  قحلم  مردپ  هب  نوچ  نزبادص ،  ار  نینم  ؤملا  ریما  اقآ  مدادن ،  ار  تباوج  رگا  نزب ،  ادص  ارم  نآ  زا 

ار هچراپ  یتقو  مدینشن .  ییادص  ناج ،  همطاف  مدزادص ،  هچره  یب ،  یب  نیلاب  رس  مدمآ  دعب  مدرک ،  ربص  تعاس  کی  دیوگ : یم  ءامـسا 
هـسوب ار  ترـضح  نآ  ردقنآ  مداتفا  یب  یب  ندب  يور  تسا .  هدرک  زاورپ  تانج  ضایرب  شحور  غرم  مدید  متـشادرب ،  شکرابم  يور  زا 

 . ناسرب وا  هب  ارم  مالس  يدرک  تاقالم  ار  هّللا  لوسر  تردپ  یتقو  ناج  همطاف  متفگ :  دعب  و  مدرک .  ناراب 
: دندومرف هدیباوخ ،  ردام  تسا و  نهپ  ناشردام  رتسب  دندید  دندش ،  لزنم  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  ءانثا  نیا  رد 

ّدج ندیدب  هتفر ،  راگدرورپ  تاقالم  هب  امش  ردام  هدیباوخن  امش  ردام  تفگ :  ءامسا  دیباوخ ؟  یمن  عقوم  نیا  رد  تقوچیه  ام  ردام  ءامسا 
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نم اب  ردام ،  يا  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  شردام  تروص  تخادـنا ،  ردام  ندـب  يور  ار  شدوخ  نسح  ماما  اقآ  تقو  کی  هتفر .  امش 
هسوب ار  ردام  ياپ  تخادنا ،  ردام  ياهاپ  يور  ار  شدوخ  نیسح  ماما  اقآ  ردام . . .  ردام ،  ردام ،  متنـسح . . .  نم  ردام  نزب ،  یفرح  هخآ 

هراپ هراد  ملد  ردام  یـشک ؟  یمن  مرـس  يور  تسد  ارچ  ینز ؟  یمن  فرح  نم  اب  ارچ  ماوت ،  نیـسح  نم  ردام  يا  دز ،  یم  ادـص  دز ،  یم 
 . . . نزب یفرح  نم  اب  هخآ  مریمیم  مراد  ردام  دوش ،  یم 

(74  . . . ) اباب دزادص  تخادنا  ع )   ) نیسح شاباب  رس  یب  ندب  يور  ار  شدوخ  نیسح ،  ماما  رتخد  مه  اروشاع  زور 
تیاه هیرگ  يادص  دیآ  یمن  رگید 

تیارب مزیر  یم  کشا  هگرحس  ات  بش 
ایند یتفر ز 

(2  ) ارهز هدیهش 
هلال لگ  نوچ  وت  رازم  رب  هتسشنب 

هلاس راچ  نابز  نیریش  كرتخد 
ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 
درادن هولج  ما  هناخ  تهام  يور  یب 

درادن هوکش  تا  هیرگ  زا  یسک  رگید 
ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 
مشاب هدنمرش   ( ص  ) یفطصمزا ناج  همطاف 

مشاب هدنز  نم  یلو  یشاب و  هدرم  وت 
ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 
ولهپ درد  زا  رگا  يدیباوخن  اه  بش 

وزاب جنر  زا  يا  هدیمراین  هکلب 
ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 
هتسخ لاح  اب  نیبب  ار  بنیز  زیخرب و 

هتسشن نیگمغ  وت  هداجس  يور  رب 
ایند یتفر ز 

(2) ارهز هدیهش 
ارهز كاپ  نوخ  قحب  ایب  يدهم 
اراکشآ نک  ار  هدش  ناهنپ  ربق  نیا 

ایند یتفر ز 
(2) ارهز هدیهش 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  دالوا  هیرگ   ( 15 ) 

 ، دندش لزنم  دراو  مالسلا )  هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  اقآ  تقو  نامه  رد  دندیسر ،  تداهشب  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  هک  یتقو 
 . دمآ نوریب  تیب  زا  دنزیم و  هنیس  رسب و  تسا و  كاچ  نابیرگ  سیمع  تنب  ءامسا  دندید 

يوت دندیود  اه  هدازاقآ  درادن ،  ندز  فرح  تقاط  دریگب ،  رارق  دناوت  یمن  اما  دش ،  تکاس  ءامسا  تساجک ؟  ام  ردام  ءامـسا  دندز  ادص 
 . ردام ردام ،  دنز ،  یم  ادص  دهد ،  یم  تکرح  ار  ردام  شردام ،  رتسب  رانک  دمآ  نیـسح  ماما  هدیباوخ  ناشردام  دـندید  ناشردام ،  تیب 

 . . . میدش ردام  یب  ام  هکنیا  لثم  دهدب ،  تربص  ادخ  شداد  دومرف : نسح  ماما  شردارب  هب  درک  ور  دیآ ،  یمن  باوج  دید 
 . دننک یم  ردام  ردام  یه  تخادنا ،  ردام  ياهاپ  يور  ار  دوخ  نیسح  ماما  تخادنا ،  ردام  ندب  يور  ار  شدوخ  نسح  ماما 

اهیلع ّللا ه  مالـس  ارهز  ياه  هچب  نیا  دـینک . . .  رادربخ  ار  ناتردـپ  دـیورب  دـیوش ،  دـنلب  هّللا  لوسر  ياه  هشوگ  رگج  يا  تفگ :  ءامـسا 
دندیرپ باحـصا  دش ،  دنلب  ناش  هیرگ  يادص  تقو  کی  دندیـسر  دجـسم  هب  ات  مناد ،  یمن  نم  دـندناسر ،  دجـسم  هب  ار  ناشدوخ  روطچ 

! ؟  دیدید یلاخ  ار  ربمغیپ  ناتّدج  ياج  رگم  دینک ،  یم  هیرگ  ارچ  هدش ؟  هچ  تسا  ربخ  هچ  نوریب ، 
 . . . . میداد تسد  زا  ار  نامردام  رخآ  هن  دندز : ادص  تقو  کی 

لاح اقآ  دنتخیر ،  ع )   ) یلع تروص  يور  دـندروآ  بآ  درک .  شغ  داتفا و  ورب  دینـش ،  ار  رثا  تشحو  ربخ  نیا  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  ات 
 ، ناج همطاف  ناجارهز ،  دز : ادص  دمآ 

ٌۀَقِْرف ِنیَلیلَخ  ْنِم  ٍعامتْجا  ِّلُِکل 
ٌلیلق قارِفلا  َنُود  يّذلا  ُّلُکَف 

مغ تبیصم و  تسین ،  تبیصم  هک  یتبیصم  ره  دنوش و  یم  ادج  مه  زا  شرخآ  دنشاب  مهاب  تسود  اتود  یعمج  هتـسد و  هورگ و  ره  يوت 
هک مدـش  هّجوتم  ربمغیپ  تافو  زا  دـعب  ناج  همطاف  دزادـنیب .  هقرفت  ار  اهنآ  نیب  گرم  ای  دـنوش  ادـج  مه  زا  دـنهاوخب  هک  تسا  یعقوم  نآ 

 . . . دنام یمن  یقاب  یتسود  چیه 
شوگب هنیدم  ياه  هناخ  همه  زا  نویش  هیرگ و  يادص  دندرک ،  یم  هیرگ  همه  مدرم  دش ،  رشتنم  شخپ و  هنیدم  يوت  یب  یب  تداهش  ربخ 

هزرلب هنیدم  نویش  هیرگ و  يادص  زا  دندوب ،  هدش  عمج  یب  یب  هناخرد  مشاه  ینب  نانز  دندمآ ،  یم  یب  یب  هناخ  فرط  همه  دیـسر ،  یم 
 . هدمآرد

نیسح ماماو  نسح  ماما  هتسشن ،  ع )   ) نیم ؤملاریما  اقآ  دنیوگ ،  یم  تیلست  ع )   ) یلع هب  ع ، )   ) یلع هناخ  دنیآ  یم  دنراد  جوف  جوف  مدرم 
یم دایرف  هلان و  هیرگ و  هدازاقآ  نیا  هیرگ  زا  مدرم  دننک ،  یم  ردام  ردام ،  دننک ،  یم  هیرگ  دنراد  دنا ،  هتسشن  اباب  يولج  مالـسلا )  هیلع  )

 . دندز
زورما هّللا  َلوُسَر  ای  هاَتبَا  ای  دنز  یم  ادص  دنک ،  یم  هلان  دنک ،  یم  هیرگ  دنز ،  یم  دایرف  هّللا  لوسر  ربق  رس  هدمآ  يرغص  بنیز  موثلک ،  ما 

(75  . . . ) هدش هزات  هرابود  امش  تبیصم 
هریگیم ور  شاه  هچب  زا  ام  ردام  نوج  اباب 

هریگیم ولهپ  هب  وش  اتسد  هدش  یچ  منود  یمن 
دندز شیتآ  ون  ومنوخرد  هک  زور  نومه  زا 

دندز شین  نوبز و  مخز و  ام  ردام  لد  هب 
هشیمن مورآ  هیرگ  زا  الاح  ات  زور  نوا  هگید 

هش یمن  مور  اباب  نوج  منک  شمورآ  ماوخیم 
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شنهریپ يور  هتسشن  نوخ  لگ  مدید  زور  هی 
شنتزا یه  دیآیم  نوخ  هک  هدش  یچ  شا  هنیس  هگم 

دنوشن یم  شوناز  يورب  ونم  ازور  نوا  هکنوا 
دنوخ هتسشن  وشزامن  ارچ  بشید  منود  یمن 

هدیمخ شدنلب  دق  شاباب  غاد  زا  هکنوا 
هدیشک تبیصم  ردق  هچ  هشیم  میلاح  مدوخ  نم 
مشک یم  تلاجخ  اباب  مگب  ماوخیم  يزیچ  هی 

مگیم تسار  مراد  یچره  ینزن  فرح  شاداد  هب 
هرد برض  زا  ولوچوک  شاداد  گرم  هنکن 

هرجنخ شین  ياج  ردام  هنیس  هنکن 
هشاب یلین  مردام  مشچ  هشوگ  هنکن 

هشاب یلیس  يدوبک  شتروص  وت  هنکن 
هنهاریپ کی  شوت  هک  هگیم  هراد  هتسب  هچخب  کی 

هنک شنت  نیسح  وگب  البرک  هب  شربب 
هنکیم تیصو  هراد  ام  ردام  هنکن 

هنکیم تحیصن  شمه  ونم  ازور  نیا  رخآ 
هنم نادیهش  ياج  هگیم  هک  یئالبرک 

هنز یم  شیتآ  مبلق  شنتفگ  هک  تساجک  نوا 

کشا ناجیه   ( 16 ) 

یب یب  ربق  راـنک  ع )   ) نینم ؤملاریما  اـقآ  دـندید  دـنتخیر ،  ربق  يور  بآ  يرادـقم  دـعب  تخیر ،  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ربق  يور  ار  اـهکاخ 
مارآ مارآ  نایرب  نوزحم و  لد  نایرگ و  مشچ  اب  ع )   ) یلع اقآ  دـندید  تقو  کی  مریمب !  خآ  هشب ،  دـنلب  هرادـن  تقاط  اقآ  هگید  هتـسشن ، 

 . دزیر یم  کشا 
ربق يور  ار  هدولآ  کشا  تروص  اقآ  دندش .  هناور  شا  هدرسفا  تروص  يور  شکـشا  ياه  هرطق  هدمآرد و  ناجیهب  شناهن  هودنا  نزح و 
اقآ دوب ،  هلاس  شـش  هچرگا  ع )   ) نیـسح ماما  اصوصخم  ردام  یب  میتی و  ياه  هچب  و  ع )   ) یلع هنامرحم  باحـصا  همه  تشاذگ ،  یب  یب 
یم هچ  اقآ  هک  دـننک  یم  ع )   ) یلع نوشاباب  ياهبل  هب  هاـگن  دـنراد  تسا ،  زیت  دـنت و  كدوک  هظفاـح  تسا ،  يوق  شیگدـنریگ  هاگتـسد 

: دیامرف یم  اقآ  هک  دندش  هجوتم  تقو  کی  دیوگ :
ٌۀَسُوبْحَم اِهتارَفَز  یلَع  یسْفَن 
ِتارَفَّزلا عَم  ْتَجَرَخ  اهَْتَیل  ای 

امَّنِاَو ِةاویَْحلا  ِیف  ِكَدَْعب  َْریَخال 
ِیتایَح َلوُطَت  ْنَا  َۀَفاخَم  یْکبَا 

یهاگ یلو  تسا  زار  رارسا و  قودنص  هک  يا  هنیـس  هدش ،  ینادنز  سبح و  ما  هنیـس  هسفق  رد  مناج  سفنو و  حور  غرم  وت  مغ  زا  منک  هچ 
ار میولگ  هار  ضغب  ینعی   ) دیآ رـسب  ناج  دزیرب و  نوریب  ار  اهنآ  شناج  حور و  اب  هدش  رگا  دهاوخ  یم  شلد  و  دوش ،  یم  زجاع  طبـض  زا 
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 . . . . ( مریم یم  مراد  تمغ ،  زا  مهدب  ناج  مهاوخ  یم  منک  دایرف  منزب ،  داد  منک ،  هلان  منک ،  هیرگ  مهاوخ  یم  هتفرگ 
رگا درادن ،  انعم  میارب  یگدنز  وت  زا  دعب  هگید  مهاوخ ،  یمن  ار  یگدنز  هگید  تسین ،  ایند  نیا  يوت  يریخ  وت  زا  دـعب  هگید  ناج  همطاف 
مراد سرت  متـسه و  يرارف  گرم  زا  ینک  لایخ  هن  مدوب ،  هدنز  وت  قشع  هب  دوب  رابُرپ  میارب  یگدنز  يدوب  وت  نوچ  مدرک  یم  یگدنز  مه 

يا دروخ ،  یمن  مدردب  یگدنز  وت  زا  دعب  هگید   ، ) دشکب لوط  نم  یگدنز  وت  زا  دـعب  مسرت  یم  هکتـسنیا  رطاخب  نم  هیرگ  سکعب  هن ،  ، 
(76  . . . () مدرم یم  شاک 

ار وت  ادص  یب  ع )   ) یلع درک  نفد  هک  بش  نآ 
ار وت  ازع  رد  ادخ  مشچ  درک  هیرگ  نوخ 

تسکش یمن  اوجن  رهوگ  هاچ ،  شوگ  رد 
ار وت  ات  تشاد  یلع  درد ،  يانشآ  يا 
دوب هدرب  تسد  زا  شمغ  ردپ !  ردام  يا 

ار وت  یفطصم  رگا  تشادن  دوخ  هارمه 
کشا وچ  يا  هدوب  یلع  ياهدرد  سومان 
ار وت  ادخ  ریش  تریغ  تساوخن  ادیپ 

تسکش ناوختسا  ضغب  وت  يولگ  رد  رمع  کی 
ار وت  امه  نوچ  یلع  هچ  رگ  تشاد  هیاس  رد 

یحو غاب  رادیپس  هناگی  يا  درک  مخ 
ار وت  ارج  ام  زا  رپ  راهب  هدجیه  نیا 
دوب وت  شهاوخ  اب  هک  وت  هنابش  نفد 

ار وت  افج  نیدنچ  تسا ز  ینشور  دایرف 

بئاصم رب  ربص   ( 17 ) 

رانک ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ  دید  درک ،  زاب  مشچ  دوب ،  راضتحا  لاح  رد  مالـسلااهیلع )   ) همطاف ام  ردام  یتقو  دومرف : ع )   ) قداص ماما  اقآ 
 . تفرگ شا  هیرگ  هتسشن ،  شرتسب 

! ؟  ینک یم  هیرگ  ارچ  مزیزع  مرورس ،  ناج  ارهز  دومرف : ترضح 
 . ینیب یم  نم  زا  دعب  هک  تسا  ییاهافج  اهتنحم و  اهتبیصم و  نآ  يارب  ما  هیرگ  دومرف : مالسلااهیلع )  ) ارهز یب  یب 

دنز یم  هلان  دنک و  یم  هیرگ  هدمآ و  شدای  یب  یب  ياهفرَح  هتسشن ،  مالسلااهیلع )  ) ارهز ربق  رانک  ع )   ) یلع ترضح  سدقم  دوجو  الاح 
 . . . اجَش ِْقلَْحلا  ِیفَو  يذَق  ِْنیَْعلا  ِیفَو  ُتْرَبَص  دیامرف : یم  و 

يوت ناوختـسا  دنتخیر و  هبورکاخ  شمـشچ  رد  هک  مدش  یـسک  لثم  هک  مدرک  ربص  نامز  ياه  یتخـس  بئاصم و  رد  نانچ  ناج ،  همطاف 
 . . . هتفرگ ار  شندیشک  سفن  هار  هدرکریگ و  شیولگ 

زا هراوشوگ  تسد و  زا  دـنب  تسد  لاـخلخ و  دـنتخیر و  ینز  هناـخب  یعمج  دونـشب  دـشاب و  یمالـسا  روشک  ياـجره  رد  يراوـگرزب  رگا 
يْدنِع َناک  ام  افـسَا  َِکلذ  َنُود  ٌنِم  ُؤم  َتام  َْول  دنـسرن ،  شدایرفب  دهاوخب  کمک  دـنزب و  دایرف  هثاغتـسا و  هچ  ره  وا  دنـشکب و  شـشوگ 

 . . . . انِسُْحم اّراب  َناک  َْلب  امُولَم 
نم ینعی   ) هداد ماجنا  يا  هتـسیاش  بوخ و  راک  هکلب  هش ،  یمن  تمـالم  نم  شیپ  هریمب  هصغ  زا  هدـب و  ناـج  عوضوم  نیا  ندینـش  زا  رگا 
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دندز کتک  ار  اه  هچب  ردام  رسمه و  نز و  ماه  هچب  مدوخ و  يولج  مدُرم ،  یم  متشاد  مدرک ،  یم  قد  مالسلااهیلع )  ) ارهز هصغ  زا  متشاد 
 . ( دندماین کمک  هب  نید  یب  ياه  سکان  نیا  دز  یم  دایرف  دز و  یم  داد  هچره  ، 

شا ههام  شش  هچب  هک  دنهدب ،  راشف  نانچ  راوید  رد و  نایم  ار  وا  ای  دننزب  شلایع  تروصب  یلیس  یتریغ  اب  صخـش  نینچ  روضح  رد  رگا 
 . . . دنام یم  وا  زا  رگید  یچ  دوش ،  طقس 

 . . . همهفن یسک  هک  دنراپسب  كاخب  ار  نآ  بش  لد  رد  دندرک ،  دیهش  ار  وا  ناوج  لایع  هک  یتقو 
 . . . . مینک یم  قد  میراد  شندینش  زا  ام  ناج  یلع  تیارب  مریمب  خآ 

(77  . . . ) دزیرب کشا  مارآ  مارآ  تسا  روبجم  دنک ،  هیرگ  دنلب  دازآ و  دناوت  یمن  هتسشن  شزیزع  ربق  رانک  ع )   ) نینم ؤملاریما  اقآ 
دیسر بلب  مناج  وت  قارف  زا  تسود  يا 

دیکچ ناگدید  زا  لد  نوخ  منمادرب 
رهدب همطاف  يا  وت  وچ  يرسمه  رهم  اب 

دیدب يا  هدید  هن  هدینش و  یسک  شوگ  هن 
افو اب  رای  يا  تنتفر  ما ز  هناشاک 

دیمخ مغ  مورس ز  تماق  تشگ و  هناریو 
مهدرگ هب  تمیتی  ناکدوک  وچ  منیب 

دیما ان  رمع  زا  موش  دنا  هبدن  مرگ  رس 
ناج غرم  شاک  يا  نم  نیشتآ  هآ  اب 

دیرپ یم  هنیس  سفق  زا  يدزیم و  رپ 
مغ کشا  تخیر  یلع  وت  مغ  زا  هن  اهنت 

دیرد دوخ  ربص  نهریپ  دنیش  سک  ره 

هزانج عییشت   ( 18 ) 

: دیوگ یم  رسای  رامع 
 ( مالسلااهیلع ) ارهز یب  یب  نفد  زا  هک  یتقو  میتشاد ،  تکرش  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  ترضح  هزانج  عییـشت  رد  هک  میدوب  رفن  تفه  ام 

اجک دنتفگ : دـندرک و  دروخرب  نم  اب  رمع  رکبابا و  لزنم ،  هب  نتفر  هار  نیب  رد  دوب ،  هدرک  عولط  باتفآ  میدـمآ ،  هناخ  هب  میدـش و  قراف 
 . میرادرب ار  ارهز  هزانج  میورب  میهاوخ  یم  درگرب  يور ،  یم  اجک  هب  يدوب و 

 . میدرپس كاخب  بش  ار  هزانج  یب  یب  ّتیصو  بسح  ام  متفگ  نم 
 . دز نم  تروص  هب  یمکحم  یلیس  دنچ  ولج و  دمآ  دش .  تحاران  یلیخ  رمع 

 . دیناوخب زامن  شا  هزانج  هب  دیهاوخ  یم  دعب  دیشُک و  یم  ار  یب  یب  نآ  متشادن ،  يریصقت  هک  نم  ینز  یم  ارچ  متفگ : 
ارهز يولهپ  زا  زونه  مدید  تفگ :  دهدب ،  لسغ  ار  مالـسلااهیلع )   ) ارهز ات  داد  یم  ع )   ) یلع تسدب  بآ  هک  بشید  ءامـسا  مسق ،  ادـخب 

(78  . . . . ) ياو ياو ،  ياو ،  دیآ . . .  یم  هبانوخ  مالسلااهیلع )  )
نم هناشاک  رب  وت  هم  يا  باتب 

نم هناخ  بشما  تسا  کیرات  هک 
یلین يور  منیب  هک  هم  يا  باتب 
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یلیس ياج  بش  لد  رد  میوشب 
هتسخ بلق  اب  ات  هک  هم  يا  باتب 

هتسکش يولهپ  لسغ  نم  مهد 
هنابش نم  میوش  هک  هم  يا  باتب 

هنایزات ياج  هدید  کشا  ز 
بنیز موثلک و  ات  هک  هم  يا  باتب 

بش لد  رد  ردام  يور  دننیبن 
درادن ردام  نسح  هم  يا  باتب 
درادن رس  رب  یسک  نم  نیسح 

اهتشون یپ 

ص 46. ج 1 ، داتسا ، رضحم  رد  - 1
ص 85. تیالو ،  نشلگ  - 2

ص 11. ج 2 ، داتسا ، رضحم  رد  - 3
ص 85. تیالو ،  نشلگ  - 4

ص 375. ج 1 ، لمع ،  نادیم  رد  ملع  نادرم  - 5
.120 تلاسر ،  ياه  هولج  - 6

 . ص 396 ج 1 ، لمع ،  نادیم  رد  ملع  نادرم  - 7
 . یفرشا میرم  - 8

ص 173. تفگش ،  ياهناتساد  - 9
 . يزانهش قحسا  - 10

ص 9. س ،)   ) ارهز راونا  - 11
ص 47. رون ، ياثر  رد  - 12

ص 105. تفگش ،  ياهناتساد  - 13
ص 4. ارهز ، همطاف  - 14

هیآ 12. هنحتمم ،  هروس  - 15
ص 169. تفگش ،  ياهناتساد  - 16

. اسر مساق  رتکد  - 17
ص 215. تفگش ،  ياهناتساد  - 18

 . ینامرک هداز  رظان  رتکد  - 19
ص 247. تفگش ،  ياهناتساد  - 20

 (. فصآ - ) 21
ص 113. ناراودیما ،  هار  تالسوت  - 22
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ص 98. تالسوت ،  - 23
ص 69. ءایلوا ، جارعم  - 24

ص 79. بالقنا ،  ناغمرا  - 25
ص 69. ءایلوا ، جارعم  - 26
ص 62. ءایلوا ، جارعم  - 27

ص 257. مدقم ،  ناوید  - 28
ص 14. هینیسحلا ،  تامارک  - 29

ص 60. ءایلوالا ، جارعم  - 30
ص 146. هینیسحلا ،  تامارک  - 31

یفرشا میرم  - 32
ص 152. (ص ،)  ربمغیپ نادناخ  یناگدنز  - 33

 (. (ص ربمغیپ نادناخ  یناگدنز  - 34
ص 126. زار ، رگتولخ  - 35

ص 155. (ص ،)  ربمغیپ ینادناخ  یناگدنز  - 36
ص 46. قشاع ،  ياه  همغن  - 37

. اقفر زا  یکی  - 38
ص 53. قشاع ،  ياه  همغن  - 39

.220 هیوضرلا ،  تامارک  - 40
ص 329. ج 53 ، راونالاراحب ، - 41

ص 213. ج 2 ، نامز ،  ماما  اب  تاقالم  - 42
ص 54. تیالو ،  ياه  هفوکش  - 43

ص 145. لمع ،  تافاکم  رازاب  - 44
.146 ج 3 ، جع ،)   ) يدهم ترضح  ناتسوب  لبلب  زا  یئاه  همغن  - 45

.54 تیالو ،  ياه  هفوکش  - 46
.198 ج 3 ، جع ،)   ) يدهم ناتسوب  لبلب  همغن  - 47

ج 3 ص 494. ةاویحلا ،  تارمث  - 48
ج 3. ةاویحلا ،  تارمث  - 49

ص 74. تلاسر ،  ياه  هولج  - 50
ص 72. ج 7 ، رادرک ، رفیک  - 51

ص 146. تلاسر ،  ياه  هولج  - 52
 (. ع  ) نیسح ماما  هسردم  مق  نابعش 1418  هام  هبنش  - 53

 ( . ع  ) نیسح ماما  هسردم  مق  نابعش 1418  ام ه  هبنش  - 54
ص 342. ج 2 ، - 55
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ص 301. سابعلا ،  لضفلاوبا  مشاه  ینبرمق  ناشخرد  هرهچ  نیحلاص و  تامارک  - 56
 . هیلع هّللا  ناوضر  یناهجریم  موحرم  - 57

ص 298. نامز ج 2 ، ماما  اب  تاقالم  - 58
 . یناهجریم موحرم  - 59

ص 270. نایبلا ،  جاهنم  ص 38 و  هیهبلا ،  راونا  - 60
ص 33. دمحم ، لآ  رارسا  - 61

.35 دمحم ، لآ  رارسا  - 62
ص 96 و97. نازحالا ،  تیب  ص 27 . همانگوس ،  ص 222 . ج 8 ، میدق ،  ط  راحب ، ج 2  يربط ،  همامالا  لئالد  - 63

ص 200. ج 1 ، نویعلا ،  ءالج  ص 246 . ناتسوب ...  زا  ییاه  همغن  - 64
نایبلا 225. جاهنم  ص 51 . ج 1 ، راونالا ، راحب  هیهبلا 44 . راونا  ص 126 . ج 1 ، ناتسوب ،...  زا  یئاه  همغن  - 65

ص 244. نویعلا ،  ءالج  ج 1 ص 160 ، لام ،  الا  یهتنم  هر ،)   ) یفاک موحرم  راون  - 66
 (. هر  ) یفاک موحرم  راون  - 67

ص 243. عومدلا ،  جاهنم  - 68
ص 152. ینیسح ،  قشع  ياون  - 69

 . ص 195 ج 1 ، خیراوتلا :  خسان  - 70
.1/200 نویعلا :  ءالج  - 71

 . 1/171 خیراوتلا :  خسان  ، 1/199 نویعلا :  ءالج  - 72
.40 هیهبلاراونا :   158  / 1 لام :  الا  یهتنم  - 73

.18/71 راونالا : راحب  ، 42 هیهبلا :  راونا  ، 1/236 نویعلا :  ءالج  ، 1/158 لام :  الا  یهتنم  - 74
.18/281 راونالاراحب : ، 1/160 لام :  الا  یهتنم  ، 243 1/238 نویعلا :  ءالج  - 75

 . 1/232 خسان :  - 76
.506 نایبلا :  جاهنم  - 77

نایبلا 507 . جاهم  - 78

رترب يوگلا 

باتک تاصخشم 

رترب يوگلا  باتک : مان 
یناوضر رغصا  یلع  فلؤم :

يدیعس دیعسریما  ارآهحفص :
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :
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ناتسمز 1386 رشن : خیرات 
لّوا پاچ : تبون 

هوسا پاچ :
دلج  5000 ژاریت :
ناموت  1400 تمیق :

978  - 964  - 973  - 131  - 5 کباش :
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

نارکمج سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 
0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق - 
« تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح  »

راتفگشیپ

رادروخرب تمصع  ماقم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تیب  لها  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیقیرف  تایاور  نینچمه  میرک و  نآرق  تایآ  زا 
هدوب هعماج  رد  حیحص  ياهوگلا  يدارفا  نینچ  هجیتن  رد  و  دنا ، ناما  رد  وهس  نایسن و  هابتشا و  هریبک و  هریغـص و  هانگ  هنوگ  ره  زا  هدوب و 

. دننک يریگوگلا  اهنآ  زا  ات  تسا  هعماج  درف  درف  هفیظو  تسا و  تجح  مدرم  مومع  يارب  اهنآ  يریرقت  یلعف و  یلوق و  تنس  و 
رب هک  یتایاور  تایآ و  اریز  دشابیم ؛ مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تسا  تجح  وا  تنس  هدوب و  موصعم  هک  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  یکی 

عجرم ناونع  هب  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ناماما  هک  هنوگنامه  اذل  و  دـشابیم ، زین  ترـضح  نآ  لماش  دوشیم  هدافتـسا  اهنآ  تمـصع 
ار مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  یناگدـنز  هریـس  هک  دراد  اـج  تسا  تجح  نیملـسم  مومع  يارب  ناشتّنـس  مینکیم و  یفرعم  یملع  ینید و 

دنمتداعـس ترخآ  ایند و  رد  ترـضح  نآ  زا  ندرک  يوریپ  وناب و  نآ  نداد  رارق  وگلا  اب  ناوناب  ًاصوصخ  مدرم  اـت  هداد  رارق  یـسررب  دروم 
. دنوش

یناوضر رغصا  یلع 

یخیرات لئاسم  یسررب  راثآ 

هراشا

نیب هک  یتافالتخا  اهنآ و  شور  هریـس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هباحـص  مالـسا و  ردص  یخیرات  لئاسم  زا  ثحب  دـنیوگیم : یخرب 
هک دسریم  رظن  هب  یلو  دش . دهاوخ  ناناملـسم  نیب  هرجاشم  عازن و  فالتخا و  هنیک و  داجیا  ثعاب  هکلب  تسا  هدـیافیب  اهنت  هن  هدوب  نانآ 

تـسا یتاکرب  راثآ و  ياراد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نوچمه  موصعم  يدارفا  یناگدنز  هریـس و  زا  ثحب  اریز  دوب ؛ دهاوخن  نینچ  نیا 
. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک 

ندرک رکفت   - 1

رادیب و   ] دنـشیدنیب دیاش  نک ، وگزاب  اهنآ ] يارب   ] ار اهناتـساد  نیا  ( » 1 (؛» َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْـصقاف  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
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[.« دنوش

نتفرگ تربع   - 2

هـشیدنا نابحاص  يارب  یتربع  سرد  اـهنآ  تشذگرـس  رد  ( » 2 (؛» ِباْبلَْألا ِیلوُِّال  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
«. دوب

«. مشچ نابحاص  يا  دیریگب  تربع  سپ  ( » 3 (؛» ِرَْصبَْألا ِیلوُأی  اوُِربَتْعاف  : » دیامرفیم زین  و 
.« تسا مک  ششزغل  دریگب  تربع  دایز  هک  یسک  ( » 4 (؛» هراثع ّلق  هرابتعا  رثک  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا 

ترـس مهرابخا و  یف  ترّکف  مهلامعا و  یف  ترظن  دـقف  یلبق  ناک  نم  رمع  ترّمع  نکا  مل  نا  ّینا و  ّینب ! ّيا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  و 
هب نم  دنچ  ره  مدـنزرف ! ( » 5 (؛» مهرخآ یلا  مهلوا  عم  ترمع  دـق  مهروما  نم  ّیلا  یهتنا  امب  ّینأک  لب  مهدـحأک  تدـع  یتح  مهراـثآ  یف 

نانآ زا  هچنآ  رد  ماهدیشیدنا و  ناشیاهتشذگرس  رد  ماهتسیرگن و  ناشیاهراک  رد  اّما  ماهتسیزن ، دناهدوب  نم  زا  شیپ  هک  نانآ  همه  هزادنا 
تـسا نانچ  ییوگ  ماهدروآ  تسد  هب  ناشیاهراک  زا  یهاگآ  اب  هکلب  مدش  نانآ  زا  یکی  نوچمه  ییوگ  هک  ماهدید  هتفر و  هدـنام  ياج  هب 

.« ماهدرک یگدنز  نانآ  نیرخآ  ات  نیلوا  اب  هک 
دیمهف دش  انیب  هک  نآ  دـش و  انیب  تفرگ  تربع  هک  ره  ( » 6 (؛» ملع مهف  نم  و  مهف ، رصبا  نم  و  رـصبا ، ربتعا  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  زین  و 

.« دیزرو شناد  دیمهف  هک  نآ  و 
«. دناشکیم دشر  يوس  هب  ار  ناسنا  نتفرگ ، تربع  ( » 7 (؛» دشرلا یلا  دوقی  رابتعالا  : » دومرف زین  و 

بولق تیوقت   - 3

. تساهییاهنت دیادش و  ماگنه  بولق  تیوقت  ناگرزب ، هریس  یسررب  راثآ  زا  رگید  یکی 
وت يارب  ایبنا  ياهتشذگرس  زا  کی  ره  زا  ام  ( » 8 (؛»...  َكَداَُؤف ِِهب  ُّتِبَُثن  ام  ِلُسُّرلا  ِءآَْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَّن  الُکَو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

.« میشخب شمارآ  ار  تبلق  نآ ، هلیسو  هب  ات  میدرک ، وگزاب 

ناگرزب زا  يریگوگلا   - 4

نآ اـب  هارمه  نداد و  هماـنرب  ماـگنه  هک  تسا  نآ  یهلا  ناـیدا  زاـیتما  تسا . ناـنآ  زا  نتفرگ  وـگلا  ناـگرزب  هریـس  زا  ثـحب  راـثآ  زا  یکی 
ِنمؤم يدارفا  وا  زا  دـعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  نانآ  زا  یکی  هک  دـننکیم  هضرع  هعماج  هب  لماک  ياـهناسنا  زا  ییاـهوگلا 

نَِمل ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . ربمایپ  هب  یعقاو 
ادخ و تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دوب ، ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امش  يارب  ًامّلـسم  ( » 9 (؛» َرِخَْألا َمْوَْیلاَو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک 

.« دنراد زیخاتسر  زور 
(10 (؛»...  ُهَعَم َنیِذَّلاَو  َمیِهاَْربِإ  ِیف  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَـق  : » دـیامرفیم وا  هب  یعقاو  نانمؤم  مالـسلا و  هیلعمیهاربا  ترـضح  هراـبرد  و 

.« تشاد دوجو  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  یگدنز  رد  یبوخ  قشمرس  امش  يارب  »
رگا و  میهد ، رارق  وـگلا  دوـخ  یگدـنز  رد  دـیاب  ار  یـسک  هچ  هکنیا  تساـهوگلا و  زا  ثحب  تقیقح  رد  مالـسا  ردـص  ناـگرزب  زا  ثحب 
نانآ هب  يادـتقا  يارب  هابتـشایب  حیحـص و  موصعم و  ياهوگلا  نتفای  تهج  هب  تقیقح  رد  میهدیم  رارق  لیدـعت  حرج و  دروم  ار  هباـحص 

ار وا  ات  دندادیم  ارف  شوگ  وا  تاروتسد  هب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عیطم  رتشیب  نانآ  زا  کی  نیمادک  هک  ّدح  نیا  رد  ای  و  تسا ،
. میهد رارق  دوخ  يوگلا 
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یسک ایآ  ( » 11 (؛» َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يَدُْهی  نَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  َال  نَّمَأ  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  نَمَفَأ  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
هچ ار  امـش  دننک ؟ شتیاده  رگم  دوشیمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا ، رتهتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنکیم  قح  يوس  هب  تیادـه  هک 

.»!؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  دوشیم ،

رکنم زا  یهن   - 5

زا یهن  فورعم و  هب  رما  زراب  قادصم  تقیقح  رد  مالسا  ردص  یخیرات  عیاقو  یسررب  اهنآ و  لیدعت  حرج و  هباحـص و  ناگرزب  زا  ثحب 
تباث هک  تسا  نیا  تهج  هب  مینکیم  ثحب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـهارمه  هباحـص و  خـیرات  زا  رگا  اـم  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، رکنم 
يرود وا  زا  همه  دیاب  هک  هدوب  دـب  درف  نیمادـک  تساهنآ و  زا  يوریپ  مدرم  همه  هفیظو  هک  دـناهدوب  بوخ  اهنآ  زا  کی  نیمادـک  مینک 

. مینک

تدحو يارب  يزاسهنیمز   - 6

تدحو و ياتـسار  رد  دـناوتیم  متح  روط  هب  دـشاب  بصعت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ضحم و  یملع  رگا  اهثحب  هنوگ  نیا  هک  میدـقتعم  ام 
هک تسام  رب  اذل  تسا و  هداتفا  قافتا  مالسا  ردص  رد  هک  یخیرات  تسا  یلئاسم  تافالتخا  همه  أشنم  اریز  دشاب ؛ یقیقح  یسایس و  ماجسنا 

. مینک لح  ياهشیر  روط  هب  ار  یمالسا  تدحو  هلأسم  ات  مییامن  نشور  ار  قح  هدرک و  یبایهشیر  ار  اهنآ 

اهنآ يارب  ییوجهراچ  تالکشم و  یبایهشیر   - 7

ملاـعلا ّنا  دـسیونیم ...« : ینیما  همـالع  ریدـغلا »  » باـتک رب  دوخ  ظـیرقت  رد  هیروس  بلح  نادنمـشناد  زا  یکی  یلاـیک  نمحرلادـبع  رتـکد 
بابـسأ هدعب و  مالـسالا و  لبق  مکحلا  روطت  ملعی  نا  کش  هّمهی و ال  تاساردلا ، هذه  لثم  یلا  ۀـسام  ۀـجاح  یف  لازیال  يذـلا  یمالـسالا 
مشاهونب دعبأ  مظعألا و  لوسرلا  ةافو  دعب  تافالتخالا  أدب  اذامل  و  مهماّیا ... یف  يرج  ام  ءافلخلا و  ۀفالخلا و  ۀیـضق  تقفار  یتلا  ثادحألا 

ۀّیدؤملا قرطلا  یه  ام  و  هیلع ؟ مه  ام  یلع  اوحبـصا  یتح  نیملـسملا  یف  لالحنالا  طاطحنالا و  ثعاوب  یه  ام  ملعی  نا  همّهی  و  مهّقح ؟ نع 
ءارقتسالا يرحتلا و  یلا  فارـصنالا  لمعلا و  ثحبلا و  بجی  ما  ًایملع ؟ ًایبدا و  ًایداصتقا و  ًایـسایس و  ًاینید و  مهتـضهن  مهتملک و  ةدحو  یلا 

دـیدش و جایتحا  هشیمه  یمالـسا  هعماج  ( »... 12 (؛»... بابـسألا جارختـسا  لـلعلا و  نم  قّقحتلا  طابنتـسالا و  نکمی  یتح  ۀـهازن ؟ دّرجتب و 
و تسا ، هدرک  ادـیپ  لوحت  نآ  زا  دـعب  مالـسا و  زا  لبق  تموکح ، هنوگچ  دـنادب  هک  تسا  مهم  وا  يارب  دراد . اهثحب  هنوگ  نیا  هب  یمربم 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمظعا  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  ارچ  تسا ... هتـشاد  ریثأت  نامز  نآ  تاقافتا  افلخ و  تفـالخ و  عوضوم  رییغت  رد  هک  یلماوع 
لالحنا طاطحنا و  لماوع  هک  دـنادب  تسا  مهم  هعماج  يارب  زین  و  دـندش ؟ مورحم  دوخ  قح  زا  مشاهینب  هجیتن  رد  دـش و  عورـش  فالتخا 

، یـسایس ینید ، تضهن  اـهنآ و  هملک  تدـحو  هب  ندیـسر  ياـههار  و  دـناهدش ؟ راـتفرگ  دوجوم  عضو  نیا  هب  هک  هدوب  هچ  ناناملـسم  رد 
ات ددرگ  بصعت  نودـب  یملع  شواک  وجتـسج و  دوش و  راک  شـشوک و  ات  تسا  بجاو  هکنیا  ای  تسیچ ؟ نانآ  یملع  یبدا و  يداصتقا ،

 ...«. دوش لصاح  اههزیگنا  لماوع و  هب  یسرتسد  طابنتسا و  هکنیا 

ناگرزب تشادوکن  اب  نید  يایحا   - 8

رد یلو  دننکیم ، تکرش  تارضح  نآ  قشع  هب  دوشیم  اپرب  ناماما  ریاس  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  مان  هب  هک  یتاسلج  رد  مدرم  هچرگ 
هدش و هاگآ  روما  هنوگ  نیا  هب  تبسن  تایقالخا ، ماکحا و  تاداقتعا و  زا  معا  ینید  لیاسم  یمالسا و  فراعم  هب  نداد  ارف  شوگ  اب  نمض 

. تسا هدوب  ناراوگرزب  نآ  بئاصم  نتفریذپ  تامحز و  زا  یلصا  فده  هک  يروما  نامه  دننکیم ، ادیپ  تفرعم 
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ایلوا اب  تما  یفطاع  طابترا   - 9

هچرگ تسا ، مدرم  دوجو  رد  هفطاع  کیرحت  هار  مدرم ، یعامتجا  یـسایس و  یتدـیقع ، لیاسم  هیجوت  رد  مهم  یـساسا و  ياههار  زا  یکی 
. مشاب لفاغ  یلقع  ینابم  اب  لئاسم  نیا  ندرک  مکحم  زا  دیابن 

ییازس هب  ریثأت  دناوتیم  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ًاصوصخ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تیمولظم  مالـسا و  ردص  عیاقو  هب  مدرم  نداد  رکذت 
. دشاب هتشاد  هعماج  مومع  هب  یقالخا  میلاعت  نید و  قیرزت  رد 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  تنس  تیّجح 

حیضوت

تجح ناموصعم  رگید  دـننامه  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  يریرقت  یلعف و  یلوق ، تنـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  یخرب  زا 
؛ مینکیم هراشا  ّهلدا  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا .

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  تایآ و 

ریهطت هیآ   - 1

يدیلپ و دهاوخیم  طقف  دـنوادخ  ( » 13 (؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
.« دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ 

نسح یلع و  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ینعی  ابع  لآ  نت  جنپ  هدیسر -  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگنامه  قوف -  هیآ  لوزن  نأش 
. تسا مالسلا  مهیلعارهز  همطاف  نیسح و  و 

تسا و هابتشا  نایسن و  وهس و  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  تراذق  يدیلپ و  عون  ره  لماش  تسا و  قارغتـسا  يارب  سجرلا »  » هملک مال  فلا و 
نآ همزال  هک  دـشاب ، مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هلمج  نآ  زا  تیب  لـها  يارب  تراـهط  عاونا  همه  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  نآ  لـباقم  رد 

. تسا نانآ  تنس  تیجح  تمصع و 

« رکذلا لها   » هیآ  - 2

.« دیسرپب ناهاگآ  زا  دینادیمن ، رگا  ( » 14 (؛» َنوُمَْلعَتَال ُْمتنُک  نِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولسَف  : »... دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
؛ تسا هتفر  راک  هب  انعم  ود  هب  رکذ »  » هملک میرک  نآرق  رد 

: هلآو هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  فلا )
؛»...  ِیَبُم ٍتانّ ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر  ًارْکِذ *  ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَزنَأ  ْدَـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِبَْبلَْألا  ِیلوُأی  َهَّللا  اوُقَّتاف  : »... دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
لزان امش  رب  تسا  رّکذت  هیام  هک  يزیچ  دنوادخ  اریز ] ! ] دیاهدروآ نامیا  هک  ینادنمدرخ  يا  دیزیهرپب  ادخ  نامرف  تفلاخم   ] زا سپ  ( » 15)

.« دنکیم توالت  امش  رب  ار  ادخ  نشور  تایآ  هک  هداتسرف  امش  يوس  هب  یلوسر  تسا . هدرک 
: میرک نآرق  ب )

هب هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  نآرق  رکذ =[  نیا  ام  و  ( » 16 (؛» ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  ِیَُبِتل  َنّ َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَزنَأَو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
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.« يزاس نشور  اهنآ  يارب  تسا  هدش  لزان  مدرم  يوس 
.« مینآ رادهگن  عطق  روطب  ام  و  میدرک ؛ لزان  ار  نآرق  ام  ( » 17 (؛» َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإَو  َرْکِّذلا  اْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ  : » دیامرفیم زین  و 

. دهدیم رکذت  ناشترطف  میرک و  نآرق  قیاقح  هب  ار  مدرم  اریز  تسا ؛ رکذ »  » هلآو هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 
نآرق و هب  يوـنعم  يداـم و  ظاـحل  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  رکذ  ِلـها  و  تـسا ، عوـجر  ياـنعم  هـب  هـک  هدـش  هـتفرگ  لآ »  » زا لـها »  » هـملک

مالـسلا مـهیلعمرکا  ربماـیپ  تراـهط  تمـصع و  تـیب  لـها  زا  ریغ  یناـسک  اـهنآ  دـنراد و  طاـبترا  باـستنا و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
. دنشابیمن

رد هک  تسا ، یمیرک  نآرق  نآ ، هـک  ( » 18 (؛» َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  اَّل  ٍنُونْکَّم *  ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک *  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
[.« دنبای تسد  دننز =[  تسد  نآ  هب  دنناوتیمن  ناکاپ  زج  و  دراد ، ياج  یظوفحم  باتک 

ملع ای  ظوفحم  حول  نآ  زا  دارم  هک  ددرگیم  زاب  ٍنُونْکَم » ٍباتِک   » هب تسا -  نیمه  مه  قح  هک  يزار -  رخف  رظن  ربانب  ُهُّسَمَی » َال   » رد ریمض 
هجیتن تسا . يونعم  تراهط  ّسم و  هیآ  نیا  رد  تراهط »  » و ّسم »  » زا دوصقم  و  تسا ، میرک  نآرق  نیمه  نآ  لـیزنت  هک  تسا  یهلا  یلزا 

دنیوگیم هدـیمهف و  نآرق  زا  هچنآ  هجیتـن  رد  و  دـناهدرک ، ّسم  ار  نآ  هدیـسر و  نآرق  تقیقح  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  نورهطم » : » هکنیا
. تسا تجح  ام  يارب 

لاـعتم دـنوادخ  دناهدیـسر ؛ ینطاـب  يرهاـظ و  تراـهط  هجرد  یلعا  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  ریهطت ،»  » هـیآ قباـطم 
امـش زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  ( » 19 (؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دـیامرفیم

.« دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها 
اهیلعارهز ترـضح  اهنآ  زا  یکی  هک  تسابع  لآ  نت  جـنپ  هیآ ، نیا  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  دوصقم  دنـسلا  حیحـص  تایاور  قباطم 

. دشابیم مالسلا 

« باتکلا ملع   » هیآ  - 3

هک اهنآ  ( » 20 (؛» ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق  ًالَـسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
نم نایم  تسوا ، دزن  نآرق  رب  یهاگآ  و   ] باتک ملع  هک  یسک  و  دنوادخ ، هک  تسا  یفاک  وگب : یتسین ! ربمایپ  وت  : " دنیوگیم دندش  رفاک 

.« دنشاب هاوگ  امش  و 
دزن اهنت  باتک  مامت  ملع  هک  دنتـسه  يدارفا  دوشیم ، مولعم  اـجنیا  زا  دـنکیم ، رـصح  هداـفا  هدـش ، مدـقم  تسا و  ربخ  هک  هدـنع »  » هملک

رد هک  تسا  دهع  يارب  باتکلا »  » رد مال  فلا و  و  تسا . مومع  دیفم  فاضم ، ردـصم  هدـمآ ، لوصا  ملع  رد  هچنآ  قباطم  اریز  تساهنآ ؛
. ددرگیمزاب میرک  نآرق  هب  رهاظ 

. میربیم مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  هب  یپ  دش  رکذ  ًالبق  هک  رگید  هیآ  ود  هب  هیآ  نیا  ندرک  همیمض  اب 
رد هک  تسا ، یمیرک  نآرق  نآ ، هـک  ( » 21 (؛» َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَی  َال  ٍنُونْکَم *  ٍباتِک  ِیف  ٌمیِرَک *  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 

[.« دنبای تسد  دننز =[  تسد  نآ  هب  دنناوتیمن  ناکاپ  زج  و  دراد ، ياج  یظوفحم  باتک 
زا ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  ( » 22 (؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دـیامرفیم زین  و 

.« دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش 

« ماصتعا  » هیآ  - 4
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.« دیوشن هدنکارپ  و  دینز ، گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  و  ( » 23 (؛» اُوقَّرَفَت َالَو  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعاَو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
زا ریغ  يزیچ  نآ  دـنکیم و  ییامنهار  تقیقح  قح و  هب  هدـناسر و  ادـخ  هب  متح  روط  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ادـخ  نامـسیر  لـبح و 

. تسین موصعم  زا  ریغ  یسک  نآرق و 
هنوگ چیه  ( » 24 (؛» ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ِم  ْنّ ٌلیِزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َالَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  َال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  فلا )

.« تسا هدش  لزان  شیاتس  هتسیاش  میکح و  دنوادخ  يوس  زا  هک  ارچ  دیآیمن ؛ نآ  غارس  هب  رس ، تشپ  زا  هن  ور و  شیپ  زا  هن  یلطاب ،
؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  : » دیامرفیم مالسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  هرابرد  و  ب )

.« دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دنکرود و  تیبلها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخیم  طقف  دنوادخ  ( » 25)
. دشابیم بجاو  وا  تیانع  لیذ  هب  کسمت  هک  تسا  قوف  هیآ  رد  هَّللا » لبح   » قادصم مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هکنیا : هجیتن 
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ناروشناد هنیس  رد  هک  تسا  ینشور  تایآ  نیا  یلو  ( » 26 (؛» َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُص  ِیف  َِیب  ٌتانّ ٌتایآ  َوُه  َْلب  : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
.« دراد ياج 

؛ تسا لامتحا  ود  تسیک  َْملِْعلا » اُوتوُأ   » رد ملع  زا  دوصقم  هکنیا  رد 
تسا  نآرق  ملع  نآ  زا  دوصقم  فلا )

و دـنوادخ ، هک  تسا  یفاـک  وگب : ( »... 27 (؛» ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَدـنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یَفَک  ُْلق  دـیامرفیم ...« : لاـعتم  دـنوادخ 
.« دنشاب هاوگ  امش  نم و  نایم  تسوا ، دزن  نآرق  رب  یهاگآ  و   ] باتک ملع  هک  یسک 

اهیلعارهز ترـضح  تنـس  تیجح  هب  یپ  ءاسک  ثیدـح  و  ریهطت »  » هیآ هعقاو و  هروس  زا  تایآ 79-77  هب  هیآ  ود  نیا  ندرک  همیمـض  اـب  و 
. میربیم مالسلا 

تسا  نیقیلا  ملع  نآ  زا  دوصقم  ب )
؛ میربیم مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تیجح  هب  یپ  رگید  هیآ  هتسد  ود  هب  قوف  هیآ  ندرک  همیمض  اب  تروص  نیا  رد 

: ماما تمصع  ترورض  تایآ  لوا :
يِدـْهَع ُلانَی  َال  َلاق  ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  َلاق  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّیِنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاَْربِإ  یَلَْتبا  ِذِإَو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 

اهشیامزآ نیا  هدهع  زا  یبوخ  هب  وا  و  دومزآ . ینوگانوگ  لیاسو  اب  ار  میهاربا  دنوادخ ، هک  یماگنه  دـیروآ ] رطاخ  هب  ( »] 28 (؛» َنیِِملاّظلا
![ " هدـب رارق  یناماما  زین   ] نم نامدود  زا  : " درک ضرع  میهاربا  " مداد . رارق  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ار  وت  نم  : " دومرف وا  هب  دـنوادخ  دـمآرب .

[.« دنماقم نیا  هتسیاش  دنشاب ، موصعم  كاپ و  هک  وت  نادنزرف  زا  هتسد  نآ  اهنت  "و  . ] دسریمن ناراکمتس  هب  نم ، نامیپ  : " دومرف دنوادخ 
: دنادیم روما  قیاقح  هب  ملع  ار  تمصع  أشنم  هک  یتایآ  مود :

ُبْصَأ َّنُهَْدیَک  ِنَع  یّ ْفِرْصَت  اَّلِإَو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَی  اّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  َِّبر  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعفسوی  ترضح  لوق  زا  لاعتم  دنوادخ 
رکم و رگا  و  دـنناوخیم ! نآ  يوـسب  ارم  اـهنیا  هچنآ  زا  تسا  رتبوـبحم  نم  دزن  نادـنز  اراـگدرورپ ! ( » 29 (؛» َنِیلِهْجلا ِم  َنّ نُکَأَو  َّنِْـهَیلِإ 

.« دوب مهاوخ  نالهاج  زا  دش و  مهاوخ  لیامتم  نانآ  يوسب  ینادرگن ، زاب  نم  زا  ار  اهنآ  گنرین 

« ءافطصا  » هیآ  - 6

ناگدنب زا  یهورگ  هب  ار  ینامسآ   ] باتک نیا  سپـس  ( » 30 (؛» انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اْنثَرْوَأ  َُّمث  دیامرفیم ...« : لاعتم  دـنوادخ 
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.« میداد ثاریم  هب  دوخ  هدیزگرب 
نانیـشناج هفیلخ و  هک  تسا  هتـشاذگ  ثرا  هعیدو و  هب  هدیزگرب  يدارفا  دزن  ار  نآرق  ملع  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 

. دنانیمز يور  رد  ادخ  یعقاو 
. میسریم مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  هجیتن  هب  قوف  هیآ  هب  ریهطت »  » هیآ هعقاو و  هروس  زا  تایآ 79-77  ندرک  همیمض  اب 

« تدوم  » هیآ  - 7

تساوخرد متلاسر  رب  امـش  زا  یـشاداپ  چیه  نم  وگب : ( » 31 (؛  َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلسَأ  َال  لـُق  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
 .« متیب لها  مناکیدزن =[  نتشاد  تسود  زج  منکیمن 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  لماش  متح  روط  هب  هک  تسوا ، ترتع  تیب و  لها  نامه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یبرقلا » يوذ   » هک تسین  یکش 
. دوشیم

؛ دومن هیآ  نیا  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  هدافتسا  قیرط  ود  زا  ناوتیم  و  تسا . هدش  نانآ  تدوم  هب  رما  قوف  هیآ  رد 
تعاطا  اب  هارمه  تبحم  يانعم  هب  تّدوم  فلا )

يوذ قلطم  تّدوم  هب  رما  تروص ، نیا  رد  و  تسا ، تعاطا  اب  هارمه  تبحم  ياـنعم  هب  تّدوم  دـنیوگیم : تغل  ملع  نیـصصختم  زا  یخرب 
. دراد يراگزاس  نانآ  تمصع  اب  اهنت  یبرقلا ،
تسا  تماما  مزلتسم  قلطم ، تبحم  هب  رما  ب )

موصعم ماـما  صوصخم  هک  تسا  قلطم  تعاـطا  مزلتـسم  قـلطم ، تبحم  هب  رما  اذـل  دراد ، لاـبند  هب  ار  تعاـطا  داـیز  تبحم  هک  اـجنآ  زا 
. تسا هموصعم  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  هجیتن  رد  دشابیم و 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تنس  تیجح  تایاور و 

هراشا

مالـسلا اهیلعارهز  ترـضح  یلعف  يریرقت و  یلوق و  تنـس  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدـمآ  تنـس  لها  هعیـش و  بتک  رد  هک  تایاور  یخرب  زا 
. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . تجح  نیموصعم  رگید  دننامه 

« نیلقث  » ثیدح  - 1

باتک اولـضت ؛ نل  هب  متذخا  نا  ام  مکیف  تکرت  دق  سانلا ! اهیا  : » دومرف هک  دـناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  نارگید  يذـمرت و 
؛ دیوشیمن هارمگ  زگره  دینک  کسمت  اهنآ  هب  رگا  هک  ماهداد  رارق  ییاهزیچ  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا  ( » 32 (؛» یتیب لها  یترتع  هَّللا و 

.« متیب لها  مترتع ؛ يرگید  ادخ و  باتک  یکی 
دناموـصعم دارفا  هدـش  هراـشا  اـهنآ  زا  يوریپ  هب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  ترتـع و  هک  دوـشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نـیا  زا 

هب خـساپ  مالـسلا و  مهیلعتیبلها  ینید  تیعجرم   » باتک رد  بلطم  نیا  هب  ام  و  تسا ، رادروخرب  تمـصع  ماـقم  زا  نآرق  هک  هنوگناـمه 
. میاهتخادرپ لصفم  روط  هب  تاهبش »

هب رما  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  موصعم  ترتع  قیداـصم  زا  یکی  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  هب  ریهطت »  » هیآ ندرک  همیمـض  اـب 
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. دشابیم تجح  ام  يارب  وا  تنس  هجیتن  رد  و  تسا ، مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هدش  وا  تعاطا  کسمت و 

« هنیفس  » ثیدح  - 2

؛» قرغ اهنع  فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  ۀنیفـس  لثم  یتیب  لها  لثم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  زا  رذوبا 
.« دوش قرغ  دنک  فلخت  نآ  زا  سک  ره  هتفای و  تاجن  دوش  راوس  نآ  رب  سکره  تسا  حون  یتشک  دننامه  متیب  لها  لثم  ( » 33)

جنپ نآ ، لیذ  تایاور  و  هلهابم »  » هیآ و  نآ ، لیذ  تایاور  و  ریهطت »  » هیآ قباطم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  زا  دوصقم  هک  مینادیم 
. تسابع لآ  نت 

عمج ار  مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هملـسّما  زا  شدنـس  هب  يربط 
(34 ...«.) دنتسه نم  لها  نانیا  اراگدرورپ ! درک : ضرع  هاگنآ  داد ، رارق  ياهچراپ  ریز  ار  اهنآ  درک و 

ْمُکَءآَْنبَأَو انَءآَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  : » دش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  تفگ ...« : هک  هدرک  لقن  صاقویبا  نب  دعـس  زا  شدنـس  هب  ملـسم  زین  و 
نم لها  نانیا  ایادـخ ! راـب  درک : ضرع  تساوخ و  ار  مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ...«، 

(35 «.) دنتسه

« ناما  » ثیدح  - 3

نم یتمأل  ناما  یتیب  لها  ءامسلا و  لهأل  ناما  موجنلا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  حیحص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
هیام متیب  لها  دنا و  نامسآ  لها  يارب  ناما  أشنم  ناگراتـس  ( » 36 (؛» سیلبا بزح  اوراصف  اوفلتخا  برعلا  نم  ۀـلیبق  اهتفلاخ  اذاف  فالتخإلا ،
ءزج هجیتن  رد  داتفا و  دـهاوخ  فالتخا  ناشدوخ  نیب  دـنک  تفلاخم  نانآ  اب  برع  زا  ياهلیبق  رگا  دنـشابیم و  فالتخا  زا  متما  يارب  ناـما 

.« دش دنهاوخ  ناطیش  بزح 
هک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  زا  یکی  هک  میربیم  یپ  مییامن  هلهابم »  » هیآ و  ریهطت »  » هیآ همیمـض  هک  یماگنه  زین  ار  ثیدح  نیا 
هیآ هک  مینادیم  و  دـشابیم ، مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دـننک ، کسمت  اـهنآ  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  دـنافالتخا  زا  تما  ناـما  أـشنم 

. تسا مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هلمج  نآ  زا  ابع و  لآ  نت  جنپ  هرابرد  هلهابم  هیآ  ریهطت و 

« مالسلا اهیلعهمطاف  بضغ   » ثیدح  - 4

يا ( » 37 (؛» كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هَّللا  ّنا  ۀمطاف ! ای  : » دومرف مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.« دوشیم یضار  وت  تیاضر  هب  دنکیم و  بضغ  وت  بضغ  هب  دنوادخ  انامه  همطاف !

(38 .) دناهدومن نآ  تحص  هب  حیرصت  ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  یمثیه  رجح  نبا  يروباشین و  مکاح 
، دوب دهاوخ  یـضار  هدرک و  بضغ  زین  دنوادخ  هدـش  یـضار  ای  هدرک  بضغ  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  يدراوم  مامت  رد  رگا  لاح 

. تسا وهس  هابتشا و  هنوگ  ره  زا  ترضح  تمصع  رب  لیلد  نیا ،

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  هریس  زا  ییاهسرد 

هراشا
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تقیقح ياهناسنا  يارب  دناوتیم  وا  هریـس  اذل  تسا  وگلا  یمالـسا  هعماج  يارب  هدوب و  هموصعم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  اجنآ  زا 
. دشاب هدنزومآ  بلط ،

جاودزا زا  لبق  یمطاف  هریس  فلا )

بیرغ اب  سنا   - 1

؟ مالسلا اهیلعۀمطاف  ةدالو  ناک  فیک  مالسلا : هیلعقداصلا  هَّللادبع  یبال  تلق  : » تفگ هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  شدنس  هب  قودص 
اهیلع نمّلسی  اهیلع و ال  نلخدی  ّنکف ال  ۀکم ، ةوسن  اهترجه  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  اهب  جوزت  اّمل  مالسلا  هیلعۀجیدخ  ّنا  معن ، لاقف :

اهیلعۀـمطافب تلمح  اّملف  مالـسلا ، هیلعهیلع  ًارذـح  اهّمغ  اهعزج و  ناک  و  کلذـل ، ۀـجیدخ  تشحوتـساف  اهیلع ، لخدـت  ةأرما  نکرتیـال  و 
ۀجیدخ عمسف  ًاموی  هَّللا  لوسر  لخدف  هلآو ، هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  نم  کلذ  متکت  تناک  و  اهّربصت ، اهنطب و  نم  اهثّدحت  تناک  مالسلا 

اذه ۀجیدخ ! ای  لاق : ینـسنؤی . ینثّدحی و  ینطب  یف  يذلا  نینجلا  تلاق : نیثّدحت ؟ نم  ۀـجیدخ ! ای  اهل : لاقف  مالـسلا . اهیلعۀـمطاف  ثدـحت 
مهلعجی ۀمئا و  اهلسن  نم  لعجیس  اهنم و  یلسن  لعجیس  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ّنا  و  ۀنومیملا ، ةرهاطلا  ۀلسنلا  اّهنا  یثنأ و  اّهنا  ینرّشبی  لیئربج 

: دومرف ترضح  دوب ؟ هنوگچ  مالسلا  اهیلعهمطاف  دلوت  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هب  ( » 39 (؛» هیحو ءاضقنا  دعب  هضرا  یف  ءافلخ 
رـس وا  هب  هدومن و  يریگهرانک  هجیدخ  ترـضح  زا  هکم  نانز  درک  جاودزا  هجیدـخ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  يرآ ،
هیلع هللا  یلصربمایپ  يارب  وا  هودنا  هتبلا  دشاب . هتشاد  ترـشاعم  وا  اب  هک  دندادیمن  هزاجا  ینز  چیه  هب  هدرکیمن و  مالـس  وا  هب  دندزیمن و 

رد وا  دش  رادراب  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  مالـسلا  اهیلعهجیدـخ  ترـضح  هک  یماگنه  دـسرب . یبیـسآ  ناشیا  هب  ادابم  هک  دوب  هلآو 
زا ار  عوضوم  نیا  هجیدخ  ترضح  و  درکیم . هیصوت  ییابیکش  هب  دادیم و  يرادلد  ار  ردام  تفگیم و  نخـس  هجیدخ  ترـضح  اب  محر 

نخس یسک  اب  وا  هک  دینش  دمآ و  مالسلا  اهیلعهجیدخ  دزن  ترضح  نآ  يزور  هک  نآ  ات  تشادیم  ناهنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دیوگیم نخس  نم  اب  وا  مراد ، محر  رد  هک  ياهچب  نیا  اب  داد : خساپ  ییوگیم ؟ نخـس  یـسک  هچ  اب  هجیدخ ! يا  دومرف : وا  هب  دیوگیم ،

رتخد و كدوک ، نیا  هک  دـهدیم  تراشب  ارم  لـیئربج  کـنیا  هجیدـخ ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا . نم  ییاـهنت  سنوم  و 
دمآ دنهاوخ  دوجو  هب  ینادنزرف  ناشیا  زا  دشاب و  وا  قیرط  زا  نم  لسن  هک  تسا  هدومن  رّدـقم  لاعتم  يادـخ  تسا ، كرابم  كاپ و  یلـسن 

 ...«. دنیآیم رامش  هب  نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  یحو ، عاطقنا  زا  سپ  و  دنانایاوشیپ ، هک 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  عافد   - 2

لهجوبا مهیف  ۀقلح  یف  شیرق  نم  سانا  ۀکمب و  یّلـصی  ًامئاق  موی  تاذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  انیب  : » دیوگیم دوعـسم  نب  هَّللادـبع 
لاق هرهظ . یلع  هعـضو  دجـس  اذا  یتح  هب  یتأی  ّمث  اهالـس  ذـخأیف  نالف  لآ  اهرحن  یتلا  روزجلا  یتأی  نا  مکدـحا  عنمی  ام  لاقف : ماـشه ، نب 

تءاج و  هتعنمل . ۀـعنم  ذـئموی  یل  تناک  ول  هَّللادـبع : لاـق  هرهظ . یلع  هعـضو  یتح  هب  ءاـجف  هیلا  رظنا  اـنا  موقلا و  یقـشا  ثعبناـف  هَّللادـبع :
دقل هَّللاوف ! لاق : ًامتـش . مهتعـسواف  مهـسوؤر  یلع  تماق  یتح  تءاج  مث  اهیبا  رهظ  نع  هتطامأ  یتح  ۀّیبص  ذئموی  یه  مالـسلا و  اهیلعۀمطاف 
هکم رد  هداتسیا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يزور  ( » 40 (؛»... کحضلا نم  هبحاص  یلع  هسفن  حرطیل  ّهنا  یتح  کحضی  مهضعب  تیأر 
هدـش عنام  ار  امـش  زا  یکی  زیچ  هچ  تفگ : لهجوبا  تشاد . رارق  ماشه  نب  لهجوبا  اهنآ  نایم  رد  شیرق  زا  یتعامج  دوب و  زاـمن  لوغـشم 

وا رمک  يور  رب  هتفر  هدجـس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هک  یماـگنه  درواـیب و  ار  يرتـش  هبنکـش  هتفر و  موـق  نـالف  هاگراتـشک  هـب  هـک 
رمک يور  رب  هتـشادرب و  ار  ياهبنکـش  تفر و  مدـیدیم و  ار  وا  نم  هک  یلاح  رد  تساخرب  موق  نآ  نیرتدـب  دـیوگیم : هَّللادـبع  دراذـگب .

. مدرکیم يریگوـلج  راـک  نـیا  زا  متـشاد  یتردـق  نـم  زور  نآ  رد  رگا  دـیوگیم : هَّللادـبع  تشاذـگ . هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوـسر 
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همه داتسیا و  نانآ  ربارب  رد  سپس  دز ، رانک  ردپ  تشپ  زا  ار  تافاثک  نآ  دوب و  كدوک  زور  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دمآ  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
مه يور  هدـنخ  تدـش  زا  هک  دـندیدنخیم  يدـح  هـب  مدـید  ار  یخرب  دـنگوس ! ادـخ  هـب  دـیوگیم ، دوعـسم  نـب  هَّللادـبع  داد . مانـشد  ار 

...«. دنداتفایم

ردپ تایح  رد  جاودزا  زا  دعب  یمطاف  هریس  ب )

ردپ تایح  رد  جاودزا  زا  دعب  یمطاف  هریس 

هب کنیا  دشاب . نارگید  يارب  وگلا  دـناوتیم  وا  هریـس  اذـل  دوب و  لماک  ناسنا  زراب  قادـصم  شردـپ  نامز  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
: مینکیم هراشا  ترضح  هریس  زا  یشخب 

یگتشذگ دوخ  زا  راثیا و   - 1

لام  رد  راثیا  لوا :
وا هناخ  برد  هب  میتی  نیکسم و  ریقف و  مه  رـس  تشپ  زور  هس  هک  یماگنه  دوب . یگتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  رهظم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 

تهج نیمه  هب  و  درک ، راثیا  نانآ  هب  ار  دوخ  ناـن  صرق  هک  دوب  یناـسک  هلمج  زا  ترـضح  دومن  کـمک  ياـضاقت  هناـخ  لـها  زا  دـمآ و 
ْمُکنِم ُدیُِرن  َال  ِهَّللا  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِـسَأَو *  ًامِیتَیَو  ًانیِکْـسِم  ِبُح  ِهّ یَلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو  : » درک لزان  ياهیآ  ناشنأش  رد  لاعتم  دنوادخ 

ام دنیوگیم ]: و   ] دنهدیم ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  دـنراد ، زاین ] و   ] هقالع نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ ]  ] ياذـغ و  ( » 41 (؛» ًاروُکُش َالَو  ًءآَزَج 
.« میهاوخیمن امش  زا  یساپس  شاداپ و  چیه  و  مینکیم ، ماعطا  ادخ  رطاخ  هب  ار  امش 

هللا یلصمالسا  ربمایپ  دینک . نامهم  ارم  ماهدمآ ، گنت  هب  یگنسرگ  زا  ناناملـسم ! يا  تفگ : تساخرب و  هنیدم  دجـسم  رد  ياهنـسرگ  درم 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  نم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  دنکیم ؟ نامهم  بشما  ار  درم  نیا  یـسک  هچ  دومرف : هلآو  هیلع 

ياهنسرگ نامهم  میراد ؟ لزنم  رد  ییاذغ  ایآ  دیسرپ : مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  زا  دش و  لزنم  دراو  مالـسلا  هیلعترـضح  دعب  یمک  هلآو !
ییاذغ ام  هناخ  رد  ( » 42 (؛» انفیض هب  رثؤن  اّنکل  ۀیبصلا و  توق  ّالا  اندنع  ام  : » درک ضرع  هنارگراثیا  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ماهدروآ . ار 

.« میهدیم وا  هب  ار  اذغ  رادقم  نیمه  مییامنیم و  راثیا  بشما  ام  یلو  هچب  رتخد  نیا  كاروخ  هزادنا  هب  رگم  تسین 
اعد رد  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  مود :

یتح ةدجاس  ۀعکار  لزت  ملف  اهتعمج  ۀلیل  اهبارحم  یف  تماق  مالسلا  اهیلعۀمطاف  یّما  تیأر  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعنسح  ماما  زا 
َِمل هاّما ! ای  اهل : تلقف  ءیشب ، اهسفنل  وعدت  مهل و ال  ءاعدلا  رثکت  مهیّمست و  تانمؤملل و  نینمؤملل و  وعدت  اهتعمس  و  حبـصلا ، دومع  حضتا 
بش هک  مدرک  هدهاشم  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مردام  ( » 43 (؛» رادلا مث  راجلا  ّینب ! ای  تلاقف : كریغل ؟ نیعدت  امک  کسفنل  نیعدـت  ال 

هک مدینشیم  وا  زا  دش ، نشور  حبص  يدیفس  هکنآ  ات  دوب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  تقو  مامت  هداتـسیا و  شتدابع  بارحم  رد  شاهعمج 
وا هب  درکیمن . دوخ  يارب  اعد  هنوگ  چـیه  یلو  دومنیم  اعد  رایـسب  ناشیارب  دربیم و  ار  نانآ  مان  درکیم و  اـعد  تاـنمؤم  نینمؤم و  يارب 

لوا مدـنزرف ! يا  دومرف : ترـضح  ییامنیم ؟ اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگنامه  ینکیمن  اعد  تدوخ  يارب  ارچ  مرداـم ! يا  مدرک : ضرع 
.« هناخ لها  سپس  هیاسمه ،

ناملس نوچمه  یمرحمان  اب  نتفگ  نخس  زاوج   - 2
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اب هک  یماگنه  یلو  دـیوگن  نخـس  مرحماـن  درم  اـب  هک  تسا  نآ  نز  يارب  تلاـح  نیرتهب  دـیامرفیم : هچرگ  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح 
یخرب رد  وا  اب  دوشیم  هجاوم  تسا  یشک  سفن  سدقت و  تسادق و  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  زا  هک  ناملس  نوچمه  يدارفا 

هب ناملـس  تایاور ، زا  یخرب  قباطم  یتح  و  دیامنیمن ، در  ناملـس  زا  ار  هناخ  رد  وا  هب  ندرک  کمک  ياضاقت  و  دـیوگیم ، نخـس  دراوم 
. تسا فافز  بش  رد  تخب  هناخ  هب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نابرتش  هک  تسا  هدیسر  ییاج 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ثیداحا  رشن   - 3

تایاور هنوگ  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  تسادـخ . لوسر  شردـپ  یملع  ثاریم  ثیدـح و  لقن  مالـسلا ، اـهیلعارهز  ترـضح  هریـس  هلمج  زا 
؛ مینکیم هراشا 

يری لزی  مل  قیقعلاب  مّتخت  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا  شدنس  هب  یسوط  خیش 
.« دید دهاوخ  ریخ  هشیمه  دنک  تسد  هب  قیقع  رتشگنا  سک  ره  ( » 44 (؛» ًاریخ

رکـسم لک  اهیبأ  ۀـبیبح  ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یل  لاق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  زا  شدنـس  هب  يربط 
«. تسا رمخ  ياهدننک  تسم  ره  مارح و  ياهدننک  تسم  ره  ردپ ! بوبحم  يا  ( » 45 (؛» رمخ رکسم  لک  مارح و 

یسک امش  نیرتهب  ( » 46 (؛» مهئاسنل مهمرکأ  هبکانم و  مکنیلا  مکرایخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا  شدنس  هب  زین  و 
.« دیامن میرکت  رتشیب  ار  شرسمه  دشاب و  امش  يارب  رتمرن  شیاههناش  هک  تسا 

ياهتدابع هک  یـسک  ( » 47 (؛» هتحلـصم لـضفا  هیلا  لـجوزع  هَّللا  طـبها  هتداـبع  صلاـخ  هَّللا  یلا  دعـصا  نم  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  زین  و 
.« داتسرف دهاوخ  ورف  شیوس  هب  ار  وا  تحلصم  نیرتگرزب  راگدرورپ  دتسرف  دنوادخ  يوس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ 

ادخ تدابع   - 4

. تسا هتفرگن  دوخ  هب  بجع  تلاح  زگره  هتشاد  هک  یتاجانم  اهتدابع و  نآ  اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
نم نیملاعلا  ءاسن  ةدّیـس  یهف  ۀـمطاف  یتنبا  اّما  و  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  ساـبع  نبا  زا  شدنـس  هب  قودـص 

میرم ۀکئالملا  هب  تدان  امب  اهنودانی  نیبّرقملا و  ۀکئالملا  نم  کلم  فلا  نوعبس  اهیلع  مّلسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اّهنا  و  نیرخآلا ، نیلوألا و 
زا ملاع  نانز  نیرتهب  وا  همطاف ! مرتخد  اـّما  و  ( » 48 (؛»...  نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطـصا  كرّهط و  كافطـصا و  هَّللا  ّنا  ۀمطاف ! ای  نولوقیف :

هچنآ هب  هداتـسرف و  دورد  وا  رب  برقم  هکئالم  زا  کلم  رازه  داتفه  داتـسیایم  تداـبع  بارحم  رد  هک  یماـگنه  وا  تسا . نیرخآ  نیلوا و 
يرترب ار  وت  ملاع  نانز  رب  هدرک و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  انامه  همطاف ! يا  دنیوگیم : دنهدیم و  ادـن  دـندرکیم  باطخ  ار  میرم 

«. تسا هداد 

نآرق توالت   - 5

قافنالا هَّللا و  لوسر  هجو  یف  رظنلا  هَّللا و  باتک  ةوالت  ثالث : مکایند  نم  ّیلا  ّببح  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  زا 
قافنا ادخ و  لوسر  تروص  هب  هاگن  و  ادـخ ، باتک  توالت  تسا ؛ هدرک  هولج  بوخ  نم  دزن  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  ( » 49 (؛» هَّللا لیبس  یف 

.« ادخ هار  رد 
أرقت ۀمطاف  تعمسف  تملس ، یتح  ۀفقو  بابلاب  تفقوف  لاق : مالسلا  اهیلعۀمطاف  یلا  ًاناملس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ثعب  : » هدش لقن 

. داتسرف مالسلا  اهیلعهمطاف  دزن  ار  ناملس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 50 (؛»...  سینا اهدنع  ام  اّرب  یف  یحرلا  رودت  اّوج و  نم  نآرقلا 
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رد بایـسآ  دـناوخیم و  نآرق  قاتا  رد  همطاـف  هک  مدینـش  مدومن ، مالـس  سپـس  مدرک و  فقوت  هناـخ  برد  راـنک  ياهظحل  دـیوگیم : وا 
...«. تسین وا  دزن  یسنوم  دیخرچیم و  دوخ  يدوخ  هب  تایح 

ردپ میظعت   - 6

َءآَعُد اُولَعَْجت  َال  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یلع  تلزن  اّـمل  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  زا  شدنـس  هب  یلزاـغم  نبا 
، هَّللا لوسر  ای  هل : لوقا  تلعجف  ۀـبا ، ای  هل  لوقا  نا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  تبّیهتف  ۀـمطاف : تلاق  ًاـضَْعب » مُکِـضَْعب  ِءآَعُدَـک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا 
، ربکلا خذـبلا و  ءافجلا و  لها  یف  تلزن  اّمنا  و  کنم ، انا  یّنم و  تنا  لبق ، نم  کلهأ  یف  کیف و ال  لزنت  مل  ۀـّینب ! ای  یل : لاقف  ّیلع  لـبقأف 

نیا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رب  نوچ  ( » 51 (؛»...  یتهبج هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  لّبق  مث  ّبرلل ، یـضرأ  بلقلل و  ّبحا  ّهناف  ۀبا ، ای  یلوق :
اهیلعهمطاف دـیهدن " رارق  رگیدـکی  ندز  ادـص  دـننامه  دوخ  نیب  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ندـناوخ  ندز و  ادـص  : " دـش لزاـن  هیآ 

! ادـخ لوسر  يا  مدرکیم : ضرع  وا  هب  اذـل  و  مردـپ ، يا  میوگب : وا  هب  اـت  دـش  عناـم  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تبیه  دوـمرف : مالـسلا 
هکلب متـسه ، وت  زا  نم  نم و  زا  وت  تسا ، هدشن  لزان  لبق  زا  تتیب  لها  وت و  قح  رد  هیآ  نیا  مرتخد ! يا  دومرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح 

نم و بلق  يارب  رتشوخ  باطخ  هنوگ  نیا  اریز  مردـپ ؛ يا  وگب : وت  تسا . هدـش  لزاـن  ناربکتم  ناشکرـس و  اـفج و  لـها  قح  رد  هیآ  نیا 
 ...«. دیسوب ارم  یناشیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگنآ  تسا . راگدرورپ  تیاضر  دروم 

ردپ هب  کمک   - 7

اهعم مالسلا و  اهیلعۀمطاف  تءاج  ذا  قدنخلا ، رفح  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  عم  اّنک  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا 
نسحلل و ًاصرق  هتزبخ  تلاق : ةریـسکلا ؟ هذـه  ام  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاـقف  هلآو . هیلع  هللا  یلـصیبنلا  یلا  اهتعفدـف  زبخ ، نم  ةریـسک 

ذنم کیبا  فوج  لخد  ماعط  لّوا  ّهنا  امأ  ۀـمطاف ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاـقف  ةریـسکلا . هذـهب  هنم  کـتئج  مالـسلا ، امهیلعنیـسحلا 
دوب شتـسد  هب  ینان  هکت  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  میدوب  قدنخ  رفح  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هارمه  ام  ( » 52 (؛» ثالث

نآ درک : ضرع  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تسیچ ؟ نان  هکت  نیا  دومرف : ترضح  دومن . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  میدقت  ار  نآ  دمآ و 
يا دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مدروآ . امـش  يارب  ار  تمـسق  نیا  مدوـب و  هتخپ  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نـسح و  يارب  ار  ناـن  صرق 

.« تسا هدش  تردپ  مکش  لخاد  زور  هس  زا  دعب  هک  تسا  ییاذغ  نیلوا  نیا  شاب ! هاگآ  همطاف !
هل تمّدـقف  ۀـمطاف ، یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لـخد  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  نسحلا  نب  هَّللادـبع  زا  شدنـس  هب  بوشآ  رهـش  نبا 

یلـصهَّللا لوسر  یکبت و  ۀمطاف  تلعجف  ماّیا . ۀثالث  ذنم  كوبا  لکا  زیخ  لّوا  اذه  ۀّینب ! ای  لاق : مث  اهیلع  رطفاف  ریعـش  زبخ  نم  ۀـسبای  ةرـسک 
زا هدش  هتخپ  ینان  هکت  ترضح  دش . مالسلا  اهیلعهمطاف  رب  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 53 (؛» هدیب اههجو  حسمی  هلآو  هیلع  هللا 
هک تسا  ینان  نیلوا  نیا  مرتخد ! يا  دومرف : سپـس  دومن ، راطفا  نآ  اب  ترـضح  تشاذـگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ  وج ،
«. درکیم كاپ  ار  وا  تروص  شتسد  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  درک و  هیرگ  هب  عورش  همطاف  تسا . هدروخ  زور  هس  زا  دعب  تردپ 

ماکحا نایب   - 8

ۀفیعض و ةدلاو  یل  ّنا  تلاقف : مالسلا  اهیلعءارهزلا  ۀمطاف  ۀقیدصلا  دنع  ةأرما  ترضح  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا 
نا یلا  تثّلث  مث  تباجأف ، ّتنثف  کلذ ، نع  مالـسلا  اهیلعۀمطاف  اهتباجأف  کلأسا ، کیلا  ینثعب  دق  ءیـش و  اهتاولـص  رما  یف  اهیلع  سبل  دـق 
نم تیأرا  کلادـب ، اّمع  یلـس  یتاه و  ۀـمطاف : تلاق  هَّللا . لوسر  ۀـنبا  ای  کیلع  ّقشا  ـال  تلاـقف : ةرثکلا ، نم  تلجخ  مث  تباـجا ، ترّـشع 
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ام ءلم  نم  رثکأب  ۀلأسم  لکل  انا  تیرتکأ  تلاقف : ال ، تلاق : هیلع ؟ لقثی  رانید  فلا  ۀئام  هارک  لیقث و  لمجب  حطـس  یلا  دعـصب  ًاموی  يرتکا 
دحاولا یلع  علخی  نورشحی ... انتعیش  ءاملع  ّنا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلصیبا  تعمـس  ّیلع . لقثی  نا ال  يرحاف  ًاؤلؤل  شرعلا  یلا  يرثلا  نیب 

مه نیذلا  مهئابآ  نع  مهعاطقنا  دنع  مهل  موشعانلا  دّمحم ! لآ  ماتیال  نولفاکلا  اهّیا  لجوزع : اّنبر  يدانم  يدانی  مث  رون ، نم  ۀّلح  فلا  مهنم 
نم دـحاو  لک  یلع  نوعلخیف  ایندـلا ، یف  مولعلا  علخ  مهیلع  اوعلخاف  مهومتـشعن  مهومتلفک و  نیذـلا  ماـتیألا  مکتذـمالت و  ءـالؤه  مهتمئا ،

ردام درک : ضرع  دمآ و  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هقیدص  مناخ  دزن  هب  ینز  ( » 54 (؛»...  مولعلا نم  مهنع  اوذخا  ام  ردق  یلع  ماتیألا  کئلوا 
ار نآ  باوج  ترـضح  مسرپب . ار  نآ  ات  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ارم  اذل  و  تسا ، هدش  هبتـشم  وا  يارب  زامن  هرابرد  يزیچ  هک  مراد  یفیعض 
نز نآ  داد : باوجار  اهنآ  همه  ترـضح  دومن و  لاؤس  هد  ات  موس  لاؤس  نینچمه  داد . باوج  زین  ترـضح  هک  درک  یمود  لاؤس  وا  داد .

یهاوخیم هچ  ره  اـیب و  دومرف : ترـضح  ادـخ !؟ لوسر  رتخد  يا  دـشابن  امـش  رب  تمحز  درک : ضرع  دیـشک و  تلاـجخ  لاؤس  ترثک  زا 
ساسحا ایآ  دنکیم  هچ  وا  دنک  لمح  ییاج  هب  ار  یگرزب  گنس  رانید  رازه  دص  لباقم  رد  ات  دننک  ریجا  ار  یسک  رگا  وگب : نم  هب  سرپب .

نیب ام  هزادـنا  هب  مهدیم  باوج  ینکیم و  هک  لاؤس  ره  يازا  رد  نم  هب  دومرف : ترـضح  زگره . تفگ : باوج  رد  وا  دـنکیم ؟ یتحاراـن 
ام نایعیش  ياملع  انامه  دومرفیم : هک  مدینـش  مردپ  زا  دشابن . نیگنـس  نم  رب  هک  تسا  یعیبط  اذل  دوشیم ، هداد  ؤلؤل  یهلا  شرع  ات  نیمز 

: دهدیم ادن  ّلجوّزع  ام -  راگدرورپ  يدانم  هاگنآ  ددرگیم . نازیوآ  رون  زا  هّلح  رازه  اهنآ  زا  یکی  رب  دـنوشیم و  روشحم  تمایق  زور 
ناشناماما نامه  هک  ناشناردپ  زا  ندش  ادج  ماگنه  ار  نانآ  یملع  حطـس  هک  یناسک  يا  دیدوب ! دـمحم  لآ  نامیتی  لفکتم  هک  یناسک  يا 

اهنآ رب  سپ  دیدرب ، الاب  ار  اهنآ  یملع  حطس  هدرک و  تیافک  ار  نانآ  امـش  هک  دندوب  ینامیتی  امـش و  نادرگاش  اهنآ  دیدرب ، الاب  دندوب 
هداد روـیز  اـهنآ  هب  دـندوب  هدرک  هدافتـسا  اـهنآ  موـلع  زا  مدرم  هـچنآ  رادـقم  هـب  ماـگنه  نآ  رد  دـینک . نازیوآ  ياـیند  موـلع  ياـهرویز 

...«. دوشیم
اهیلع سیل  لاق : موصلا ؟ یضقت  مث  ةالصلا  ضئاحلا  ءاضق  نع  مالسلا  هیلعرفعجابا  تلأس  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هرارز  زا  شدنس  هب  یفاک 

کلذـب رمأـی  ناـک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  ّنا  لاـق : یلع و  لـبقا  مث  ناـضمر . رهـش  موـص  یـضقت  نا  اـهیلع  ةالـصلا و  یـضقت  نا 
؟ مدرک لاؤس  ضئاح  هزور  زاـمن و  ياـضق  هراـبرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ( » 55 (؛» تانمؤملا کلذـب  رمأت  تناک  مالـسلا و  اهیلعۀـمطاف 
درک و نم  هب  ور  هاگنآ  دیامن . اضق  ار  شیاههزور  هک  تسوا  هدهع  رب  یلو  دـنک  اضق  ار  دوخ  ياهزامن  هک  تسین  مزال  دومرف : ترـضح 

.« دومنیم غالبا  هنمؤم  نانز  هب  زین  ترضح  دومنیم و  رما  راک  نیا  هب  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  انامه  دومرف :

راتفگ رد  قدص   - 9

یلـصاهدلو يذلا  نوکی  نا  ّالا  ۀمطاف  نم  ۀجهل  قدصا  ناک  ًادـحا  تیأر  ام  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
«. شردپ ینعی  دروآ  ایند  هب  ار  وا  هک  یسک  زج  هب  متفاین  رتوگتسار  همطاف  زا  راتفگ  رد  ار  یسک  نم  ( » 56 (؛» هلآو هیلع  هللا 

رادلوپ رب  نّیدتم  نتشاد  مدقم   - 10

درک و در  ار  همه  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یلو  تشاد  ار  نامثع  نوچمه  يرادلوپ  ياهراگتـساوخ  هکنیا  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
جیوزت هب  دوب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هک  ناشیا  وفک  مه  هب  ار  وا  اـهنت  دوب  تاـیونعم  لاـمک و  لـها  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  نوچ 

. دروآرد
نم لاجر  ینبتاع  دقل  یلع ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یل  لاق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا  شدنـس  هب  یـسلجم 
؛»... هجّوز مکعنم و  هَّللا  لب  هتجّوز ، مکتعنم و  انا  ام  هَّللا  و  مهل : تلقف  ًایلع ، تجوز  انتعنمف و  کیلا  اهانبطخ  اولاق : ۀـمطاف و  رما  یف  شیرق 
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وت هب  ار  همطاف  دنتفگ : دندرک و  شنزرس  همطاف  رما  رد  شیرق  زا  ینادرم  ارم  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 57)
یلع جـیوزت  هب  مدرکن و  عـنم  هتـساوخ  نیا  زا  ار  امـش  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  متفگ : ناـنآ  هب  نم  مدز . ناـنآ  هب  در  تـسد  مدرک و  جـیوزت 

...«. دروآرد وا  جیوزت  هب  هدرک و  عنم  ار  امش  ادخ  هکلب  مدرواینرد 

مینک هیزاهج  جرخ  ار  هیرهم   - 11

: هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  لاق  مالسلا : هیلعیلع  لاق  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  شدنس  هب  هللا  همحریـسلجم 
مک ینلأسی  ملف  هرجح ، یف  مهاردـلا  تبکـسف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلع  تلخد  نمثلا و  تذـخا  هتعبف و  تمقف  عردـلا . عبف  مق 

اتلکب مهاردلا  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ضبق  مث  ًابیط ، ۀـمطافل  عتبا  لاقف  هاطعاف  ًالالب  اعد  ۀـضبق و  ضبق  مث  هتربخأ ، انا  یه و ال 
هیلعیلع ( »... 58 (؛»... هباحصا نم  ةّدعب  رسای و  نب  رامعب  هفدراو  تیبلا  ثاثا  بایث و  نم  اهحلصیام  ۀمطافل  عتبا  لاق : رکبابا و  هاطعاف  هیدی 

ار مهرز  هتـساخرب و  نم  شورفب . ار  دوخ  هرز  زیخرب و  دومرف : نم  هب  ترـضح  هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  مالـسلا 
هک دیسرپن  ترـضح  متخیر . ترـضح  نآ  ناماد  رد  اهلوپ  مدش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  هتفرگ و  ار  نآ  لوپ  متخورف و 
داد وا  هب  ار  لوپ  تساوخ و  ار  لالب  تشادرب و  لوپ  زا  ياهضبق  درب و  تسد  ترـضح  هاگنآ  مدادن . ربخ  وا  هب  زین  نم  تسا و  رادـقم  هچ 
نأش رد  هچنآ  همطاف  يارب  دومرف : داد و  رکبوبا  هب  تشادرب و  لوپ  يرادـقم  دوخ  تسد  ود  اـب  زین  و  نک . هیهت  رطع  همطاـف  يارب  دومرف : و 

...«. داتسرف ار  شباحصا  زا  يدادعت  رسای و  نب  رامع  وا  هارمه  و  نک . هیهت  لزنم  هیثاثا  سابل و  زا  تسوا 

سورع شیارآ  مزاول  دیرخ  رادقم   - 12

اهنت ترضح  نآ  شیارآ  مزاول  دیرخ  رادقم  هک  دوشیم  هدافتسا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصلوسر  ترضح  هریس  زا 
رطع ریگب و  ار  لوپ  رادـقم  نیا  دومرف : لالب  هب  لّوا  هبترم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذـل  تسا . هدوب  شوخ  يوب  لامعتـسا  ابیز و  سابل 

. نک هیهت 

یسورع ات  دقع  تّدم   - 13

هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  عم  یّلصا  ًارهش  کلذ  دعب  تمقأف  مالسلا : هیلعیلع  لاق  دومرف ...« : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا 
لوسر نم  کـل  بلطنـالا  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  جاوزا  نلق  مث  مالـسلا ، اهیلعۀـمطاف  رما  نم  ًائیـش  رکذا  ـال  یلزنم و  یلا  عجرأ  و 
ۀجیدخ ّنا  ول  هلآو ! هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ای  نمیا : ما  تلاقف  هیلع . نلخدف  نلعفا . تلقف : کیلع ؟ ۀمطاف  لوخد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 
بلطیال یلع  لاب  امف  لاقف : کلذب . اننویع  ّرق  اهلمـش و  عمجا  اهلعبب و  ۀمطاف  نیع  ّرقف  هلها ، دیری  ًایلع  ّنا  ۀمطاف و  فافزب  اهنیع  تّرقل  ۀیقاب 

. هَّللا لوسر  ای  ینعنمی  ءایحلا  تلقف : یلع : لاق  هنم ؟ کلذ  عّقوتن  اّنک  دقف  هتجوز ، ینم 
: هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاقف  ۀـنالف . ۀـنالف و  هذـه  و  بنیز ، هذـه  و  ۀملـسّما ، انا  ۀملـسّما : لاقف  انهه ؟ نم  لاقف : ءاسنلا  یلا  تفتلاف 

نّیزی نا  ءاسن  رما  و  کترجح . یف  هَّللا : لوسر  لاقف  هَّللا ؟ لوسر  ای  ةرجح  ّيا  یف  ۀملسّما : تلاقف  ًاتیب . يرجح  یف  یّمع  نبا  یتنبال و  اوئیه 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هدرک و  ربص  هام  کی  دـقع  زا  دـعب  نم  دومرف : مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ( »... 59 (؛»... اهنأش نم  نحلـصی  و 
رما هراـبرد  يزیچ  متـشگیمزاب و  ملزنم  هـب  مدـناوخیم و  همطاـف  رما  هراـبرد  يزیچ  متـشگیمزاب و  مـلزنم  هـب  مدـناوخیم و  زاـمن  هـلآو 

يارب ات  یهاوخیمن  ایآ  دنتفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نارسمه  هکنیا  ات  متفگیمن ، هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
. دـندش دراو  ترـضح  رب  ناـنآ  دـینک . تساوخرد  متفگ : نم  دوش ؟ دراو  وت  رب  همطاـف  هک  میهاوخب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  وت 
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دهاوخیم ار  شرـسمه  هک  تسا  یلع  نیا  دشیم و  انیب  همطاف  فافز  هب  شنامـشچ  دوب  هدنز  هجیدخ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نمیاما 
. نادرگ نشور  راک  نیا  هب  ار  ام  نامشچ  نک و  عمج  ار  ود  نآ  نیب  نک و  انیب  شرسمه  هب  ار  همطاف  مشچ  سپ 

نیا زا  ارم  ءاـیح  متفگ : نـم  دوـمرف : مالـسلا  هـیلعیلع  دـنکیمن !؟ ار  شرـسمه  ياـضاقت  نـم  زا  هـک  ار  یلع  هدـش  هـچ  دوـمرف : ترـضح 
! ادخ لوسر  يا  هدش  عنام  تساوخرد 

. هنالف هنالف و  نیا  و  بنیز ، نیا  و  هملسّما ، نم  تفگ : هملسّما  تساج ؟ نیا  یسک  هچ  دومرف : درک و  هجوت  نانز  هب  هاگنآ 
. دینک هدامآ  یقاتا  میومعرسپ  مرتخد و  يارب  نم  هرجح  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

؟ ادخ لوسر  يا  هرجح  نیمادک  رد  تفگ : هملس  ما 
حالصا هداد و  تنیز  ار  وا  تسا  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نأش  رد  هچنآ  ات  داد  روتـسد  ار  شنانز  هاگنآ  وت . هرجح  رد  دومرف : ترـضح 

...«. دنیامن

یسورع همیلو  میسقت   - 14

ًاماعط کلهأل  عنـصا  یلع ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یل  لاق  مث  یلع : لاـق  دومرف ...« : هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا 
هعارذ نع  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  رسحف  ًانمس ، ًارمت و  تیرتشاف  نمـسلا . رمتلا و  کیلع  زبخلا و  محللا و  اندنع  نم  لاق : مث  ًالـضاف ،

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ( »... 60 (؛»... ریثک ربخ  انل  زبخ  و  حبذف ، ًانیمس  ًاشبک  انیلا  ثعب  ًاسیح و  هذختا  یتح  نمسلا  یف  رمتلا  خدشی  لعج  و 
تـشوگ ام  بناج  زا  دومرف : و  نک . هیهت  يدایز  ياذغ  دوخ  تیب  لها  يارب  یلع ! يا  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ 

نغور اب  ار  امرخ  دز و  الاب  ار  دوخ  نیتسآ  ادخ  لوسر  مدیرخ . نغور  امرخ و  نم  ینک . هدامآ  نغور  ریـش و  امرخ و  هک  دشاب  وت  رب  نان  و 
نان دش و  هدیرب  رس  هک  داتسرف  ار  یقاچ  دنفسوگ  ام  يارب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دش . هدامآ  سیح  ینیریـش  هکنیا  ات  دومن  طولخم 

...«. دش هتخپ  مه  يدایز 

یسورع همیلو  ندروخ  يارب  اهيدجسم  توعد   - 15

نحشم وه  دجسملا و  تیتأف  تببحا . نم  عدا  هلآو : هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یل  لاق  مث  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا 
. ًالاسرا سانلا  لبقاف  ۀـمطاف . ۀـمیلو  یلا  اوبیجأ  تیدان : كانه و  ةوبر  یلع  تدعـص  مث  ًاموق ، عدا  ًاموق و  صخـشأ  نا  تییحأـف  ۀباحـصلاب ،
(61 (؛»... ۀکربلاب هَّللا  اوعدأس  ّینا  یلع ! ای  لاقف : ینلخادت  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ملعف  ماعطلا ، ۀـلق  سانلا و  ةرثک  نم  تییحتـساف 
و دوب ، هباحص  زا  رپ  هک  یلاح  رد  مدمآ  دجـسم  هب  نم  نک . توعد  یهاوخیم  ار  سک  ره  دومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  »

همیلو هب  یگمه  مدرم ! يا  مداد : ادـن  متفر و  يدـنلب  يـالاب  اذـل  مـنکن ، توـعد  ار  یخرب  مـنک و  توـعد  ار  یخرب  هـک  مدیـشک  تلاـجخ 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مدیشک . تلاجخ  اذغ  یمک  تیعمج و  ترثک  زا  نم  دندمآ . یگمه  مدرم  دیتسه . توعد  همطاف  یسورع  ]

...«. دهد تکرب  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  نم  یلع ! يا  دومرف : دش  ربخاب  نم  تلاح  نیا  زا  نوچ 

دشاب ادج  داماد  سورع و  ياذغ   - 16

یباقشب هاگنآ  ( »... 62 (؛»... اهلعب ۀمطافل و  اذه  لاق : ًاماعط و  اهیف  لعج  ۀفحص و  ذخا  مث  دومرف ...« : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا 
...«. دشاب شرهوش  همطاف و  مهس  نیا  دومرف : تشاذگ و  اذغ  نآ  رد  تساوخ و 
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رتخد اب  ردپ  عادو   - 17

! ۀملـسّما ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  بورغلل  سمـشلا  تفرـصنا  اذا  یتح  دومرف ...« : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا 
لوسر لاقف  ترثعف ، هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نم  ًءایح  ًاقرع  تبّبـصت  دق  اهلایذأ و  بحـست  یه  اهب و  تتاف  تقلطناف  ۀـمطاف ، یّمله 

، مالـسلا هیلعیلع  اهآر  یتح  اههجو  نع  ءادرلا  فشک  هیدی  نیب  تفقو  اّملف  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ةرثعلا  هَّللا  کلاقأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا 
، یلع لعبلا  معن  ۀمطاف  ای  و  ۀمطاف ، ۀـجوزلا  معن  یلع ، ای  هَّللا  لوسر  ۀـنبا  یف  کل  هَّللا  كراب  لاق : و  یلع ، دـی  یف  اهعـضوف  اهدـی  ذـخا  مث 
وا نک . رضاح  ار  همطاف  هملـسّما ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک  بورغ  دیـشروخ  نوچ  ( »... 63 (؛»... امکلزنم یلا  اقلطنا 

قرع هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تلاـجخ  تهج  هب  دیـشکیم و  دوـخ  اـب  ار  دوـخ  نماد  هک  یلاـح  رد  دروآ  ار  ترـضح  تـفر و 
. دهد تاجن  شزغل  زا  ترخآ  ایند و  رد  ار  وت  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دیزغل . شیاپ  ناهگان  هک  تخیریم ،

ترضح هک  نیا  ات  تشادرب  همطاف  تروص  زا  ار  ءادر  ترضح  داتسیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لباقم  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نوچ 
، وت يارب  دنوادخ  دومرف : تشاذگ و  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  همطاف  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاگنآ  دید . ار  وا  مالـسلا  هیلعیلع 

...«. دیورب ناتلزنم  هب  یلع ، تسا  يرهوش  بوخ  همطاف ! يا  و  همطاف ، تسا  ینز  بوخ  یلع ! يا  دنادرگ  كرابم  ار  ادخ  لوسر  رتخد 

یتسدیهت ناربج  تهج  هب  رسمه  هب  تفطالم   - 18

هیلعیلع ترضح  اب  وا  جاودزا  تهج  هب  شیرق  نانز  هک  دینش  مالسلا  اهیلعهمطاف  شرتخد  زا  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(64 (؛»...  اهب قفرا  کتجوزب و  فطلا  کتیب و  لخدا  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هب  دننکیم  شنزرس  ار  ترضح  وا ، رقف  مالـسلا و 

...«. امن ارادم  فطل و  ترسمه  هب  دوش و  هناخ  دراو  »

مدرم شنزرس  هب  یهجوتیب   - 19

. دننکیم تمالم  شنزرس و  ار  ام  مدرم  هچرگ  میهد  وا  هب  ار  دوخ  رتخد  درادن ، ینادنچ  زیچ  ایند  لام  زا  هک  میدرک  ادیپ  یبوخ  داماد  رگا 
، شیرق نانز  هچرگ  دروآرد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  جاودزا  هب  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  اذـل  و 

. دندومن شنزرس  راک  نیا  رب  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

هناخ رد  راک  زا  ندرب  تذل   - 20

، ۀمدخلا یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلا  ۀمطاف  ّیلع و  یـضاقت  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنـس  هب  یـسلجم 
یئافکإب هَّللا  ّالا  رورسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  ۀمطاف : تلاقف  لاق : هفلخ . امب  ّیلع  یلع  یضق  و  بابلا ، نود  ام  ۀمدخب  ۀمطاف  یلع  یضقف 

لوسر دزن  مالـسلا  اـمهیلعهمطاف  یلع و  یگدـنز  روما  رد  تمدـخ  دروم  رد  ( » 65 (؛» لاجرلا باقر  لّـمحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر 
هیلعیلع رب  دومن و  هناخ  رد  تمدخ  هب  مکح  مالـسلا  اهیلعهمطاف  يارب  ترـضح  دـیامن . مکح  ناشیارب  ات  دـنتفر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

ارم ادخ  لوسر  هک  نیا  زا  ردق  هچ  هک  دنادیمن  ادخ  زج  هب  یـسک  دومرف : مالـسلا  اهیلعهمطاف  درک . لزنم  نوریب  تمدخ  هب  مکح  مالـسلا 
.« مدش لاحشوخ  درک  نادرم  روما  لفکتم 

یقالخا تادهعت  هب  مازتلا   - 21
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و لئاس ، مد  یحرلا  دومع  یلع  ریعشلا و  اهب  نحطت  یحر  اهماّدق  ۀسلاج  مالـسلا  اهیلعۀمطاف  تناک  : » دومرف ناملـس  هک  هدرک  لقن  يدنوار 
هللا یلـصهَّللا  لوسر  یناصوأ  تلاقف : ۀّضف ، هذـه  كاّفک و  تربد  هَّللا ! لوسر  تنب  ای  تلقف : عوجلا ، نم  رّوضتی  رادـلا  ۀـیحان  یف  نیـسحلا 

ار وج  نآ  رد  هک  دوب  ییایسآ  وا  لباقم  رد  دوب و  هتـسشن  همطاف  ( » 66 (؛»...  اهتمدخ موی  سما  ناکف  ًاموی ، اهل  ۀـمدخلا  نوکت  نا  هلآو  هیلع 
. درکیم نویش  یگنـسرگ  زا  لزنم  تایح  زا  ياهشوگ  رد  زین  مالـسلا  هیلعنیـسح  دوب و  يراج  نوخ  بایـسآ  دومع  زا  درکیم و  بایـسآ 

ارم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  تسه !؟ هضف  هک  یلاح  رد  هدش  مروتم  تناتـسد  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  مدرک : ضرع 
...«. تسا هدوب  وا  تبون  زورید  و  دنک ، تمدخ  هناخ  رما  رد  نایم ، رد  زور  کی  وا  هک  هدرک  تیصو 

رهوش زا  شرتخد  تعاطا  هب  ردپ  روتسد   - 22

ۀعالطا ضرألا  یلا  علطا  ّلجوّزع  هَّللا  ّنا  ۀـّینب ! ای  دومرف ...« : مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  هدـش  لقن 
انامه مرتخد ! يا  ( »... 67 (؛»... ًارما هل  یصعت  کجوز ال  جوزلا  معن  ۀّینب ! ای  کلعب . رخآلا  كابا و  امهدحا  لعجف  نیلجر ، اهلها  نم  راتخاف 

! مرتخد يا  دشابیم . ترهوش  رگید  تردـپ و  ود  نآ  زا  یکی  دـیزگرب ، ار  درم  ود  نآ ، یلاها  زا  درک و  نیمز  هب  یهجوت  ّلجوّزع  يادـخ 
...«. نکم ینامرفان  ار  وا  يروتسد  چیه  رد  زگره  تسا و  يرسمه  بوخ  ترسمه 

ماق مالـسلا  اهیلعۀمطاف  تتام  اّمل  و  اهجوز . اضر  نم  اّهبر  دـنع  حـجنأ  ةأرملل  عیفـشال  و  دومرف ...« : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
زا شراـگدرورپ  دزن  رترثؤم  نز  يارب  یعیفـش  چـیه  ( »... 68 (؛»... کّیبن ۀـنبا  نع  ضار  ّینا  مهّللا  لاـق : مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  اـهیلع 
زا نم  ایادخراب ! درک : ضرع  تساخرب و  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دومن  تلحر  ایند  زا  مالسلا  اهیلعهمطاف  نوچ  تسین . شرسمه  تیاضر 

...«. متسه یضار  تربمایپ  رتخد 

رهوش زا  تساوخرد  دروم  رد  شرتخد  هب  ردپ  شرافس   - 23

نا یناهن  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ناک  : » درک ضرع  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هب  باطخ  هک  هدش  لقن  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 69 (؛» هیلأستالف ّالا  ًاوفع و  یشب  كءاج  نا  ًائیـش ، کّمع  نبا  یلأستال  هلآو : هیلع  هللا  یلـصلاقف  ًائیـش . کلأسا 
چیه هک  دروآ  وـت  يارب  يزیچ  رگا  نکم ؛ تساوـخرد  يزیچ  تیومعرـسپ  زا  هدوـمرف : و  مهاوـخب ، يزیچ  وـت  زا  هـک  هدرک  یهن  ارم  هـلآو 

.« نکم اضاقت  وا  زا  هنرگو 

هناخ روما  رد  رسمه  هب  کمک   - 24

یقنأ انا  ردقلا و  دنع  ۀسلاج  مالسلا  اهیلعۀمطاف  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  انیلع  لخد  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا 
ّالا اهتیب  یف  هتأرما  نیعی  لجر  نم  ام  ّیبر : رما  نم  ّالا  لوقا  ام  و  یّنم ، عمـسا  لاق : هَّللا ! لوسر  ای  کـیبل  تلق : نسحلااـبا ! اـی  لاـق : سدـعلا .
هک یلاح  رد  دـش  دراو  ام  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 70 (؛»... اهلیل مایق  اهراهن و  مایص  ۀنـس ، ةدابع  هندب  یلع  ةرعـش  ّلکب  هل  ناک 

لوسر يا  کیبل  مدرک : ضرع  نسحلاوبا ! يا  دومرف : ترـضح  مدرکیم . كاپ  سدـع  نم  هتـسشن و  گید  راـنک  رد  مالـسلا  اـهیلعهمطاف 
دنک کمک  هناخ  رد  ار  شرسمه  سک  ره  تسا ، نم  راگدرورپ  بناج  زا  میوگیم  هچ  ره  هک  نادب  ونشب و  نم  زا  دومرف : ترـضح  ادخ !

...«. دشاب رادهدنز  اهبش  رادهزور و  اهزور  هک  دهدیم  ار  لاس  کی  تدابع  باوث  تسوا  ندب  رد  هک  ییوم  ره  دادعت  هب  دنوادخ 

نادنزرف زوسلد   - 25
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لک یف  لاق ؛ نا  یلا  زربأ ... دمحم ! ای  لاق : هلآو و  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ۀمیخ  یلع  هحمر  ورمع  زکر  اّمل  ّهنا  : » دیوگیم قاحـسا  نب  دّـمحم 
موی یف  هتاحارج  نم  هیلع  مالسلا  اهیلعۀمطاف  ءاکب  ناکمل  سولجلاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  هرمأیف  هزرابیل ، مالـسلا  هیلعیلع  موقی  کلذ 
رمأی نا  یلاعت  هَّللا  نع  هرماف  مالسلا  هیلعلیئربج  لزنف  تاکلهلا . هماحتقاب  مالـسلا  امهیلعنیـسحلا  نسحلا و  متأی  نا  عرـسا  ام  اهلوق : دحا و 

: لاق مث  کنأشل . ضما  لاق : هفیس و  هاطعا  هتمامعب و  همّمع  و  یّنم ، ندا  یلع ! ای  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاقف  هتزرابمب . مالـسلا  هیلعًایلع 
ار دوخ  هزین  دودبع  نب  ورمع  نوچ  ( » 71 (؛» هرئاس رفکلا  یلا  هرئاس  نامیالا  جرخ  هلآو : هیلع  هللا  یلـصیبنلا  لاق  هیلا  هّجوت  اّملف  هنعأ . مهّللا 

هزرابم هب  مالسلا  هیلعیلع  راب  ره  رد  دیوگیم : هکنیا  ات  نک ... هزرابم  ایب و  دّمحم ! يا  تفگ : درب  ورف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  همیخ  رب 
ترـضح تاـحارج  تهج  هب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  اریز  دادیم ؛ نتـسشن  هـب  روتـسد  ار  وا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  تساـخیمرب  وا 

رب لـیئربج  دـش . دـنهاوخ  میتـی  نیـسح  نسح و  دوز  هچ  اـههلمح  هنوگ  نیا  اـب  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دـحا  زور  رد  مالـسلا  هیلعیلع 
هیلع هللا  یلصربمایپ  دهد . هزرابم  هب  روتسد  ار  مالسلا  هیلعیلع  هک  درک  غالبا  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  دش و  لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
شیپ رد  هک  يراـک  يارب  دومرف : درپـس و  وا  تسد  هب  ار  شریـشمش  تسب و  ار  وا  هماـمع  هاـگنآ  اـیب ، نم  کـیدزن  یلع ! يا  دومرف : هلآو 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دومن  تکرح  گـنج  يوس  هب  ترـضح  نوچ  نک . يراـی  ار  وا  ایادـخ ! راـب  دوـمرف : سپـس  نک . تکرح  يراد 
«. درک تکرح  رفک  مامت  يوس  هب  نامیا  مامت  دومرف :

دریگب نذا  شرتخد  هناخ  رب  ندش  دراو  ماگنه   - 26

ایآ امـش ، رب  دورد  « ؛» لخدأأ مکیلع ، مالـسلا  : » دومرف دیبوک و  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  شرتخد  هناخ  برد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
رب دورد  ( » 72 (؛» هَّللا لوسر  ای  لخدأ  هَّللا ! لوسر  ای  مالسلا  کیلع  : » درک ضرع  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  موش ». لخاد  ات  دیهدیم  هزاجا 

.« ادخ هداتسرف  يا  وش  لخاد  ادخ ، لوسر  يا  وت 

ندوب تمایق  دای  هب   - 27

ترـضح تسیچ ؟ يارب  وـت  هودـنا  نزح و  دیـسرپ : دـید ، نیگمغ  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  يزور  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
اب مدرم  فقوت  رشحم و  زا  يدای  مردپ ! يا  ( » 73 (؛» ۀمایقلا موی  ةارع  سانلا  فوقو  رشحملا و  ترکذ  ۀبا ! ای  : » درک ضرع  مالسلا  اهیلعارهز 

« مدرک تمایق  زور  رد  هنهرب  تلاح 

ردپ تافو  زا  دعب  یمطاف  هریس  ج )

ردپ يارب  يرادازع   - 1

ینرأ لوـقت : مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  تناـکف  هصیمق  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  تلّـسغ  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هـیلعیلع  ماـما  زا 
نآ دومرفیم : همطاف  متسش . شسابل  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نم  ( » 74 (؛» هتبیغ کلذ  تیأر  اّملف  اهیلع . یشغ  هتّمـش  اذاف  صیمقلا ،

«. مدومن یفخم  ار  سابل  نآ  مدرک  هدهاشم  نینچ  وا  زا  نوچ  و  درک . شغ  دومن  مامشتسا  ار  نآ  يوب  نوچ  و  هد ، ناشن  نم  هب  ار  سابل 

قح زا  عافد  تهج  هب  مرحمان  اب  نز  نتفگ  نخس  زاوج   - 2

یلو ار ، وا  مرحمان  هن  دنیبب و  ار  مرحمان  درم  وا  هن  هک  تسا  نآ  نز  يارب  تلاح  نیرتهب  هک  هدیسر  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  زا  هکنآ  اب 
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هدش عیاض  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  شرهوش  قح  هک  دنیبیم  دنکیم و  هدهاشم  فارحنا  هعماج  رد  مالـسلا  اهیلعترـضح  هک  یماگنه 
. دیوگیم نخس  مدرم  يارب  ماع  ألم  رد  دیآیم و  نوریب  هناخ  زا  تسا 

رهوش هب  ندادن  روتسد   - 3

هرابرد یلو  دروآ ، ار  نمیاما  ینعی  نمیاّماـب ،» تءاـجف  : » تسا هدـمآ  نمیاما  دروم  رد  رکبوبا  اـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هرظاـنم  رد 
ریبـعت رد  فـالتخا  نیا  زا  دـمآ . یهاوگ  تهج  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ینعی  یلع ،» ءاـجف  ، » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 

وا اریز  دهد ؛ یهاوگ  رکبوبا  دزن  ات  هدادن  روتسد  تسوا ، ماما  هکنآ  ًاصوصخ  شرهوش  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا 
. دنادیم ار  دوخ  هفیظو  شدوخ 

نتفر نوریب  ماگنه  هعنقم  ندیشوپ   - 4

. دنکیم رس  هب  ار  دوخ  هعنقم  دیوگب  نخس  مدرم  رکبوبا و  اب  ات  دور  دجسم  هب  تساوخ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  یماگنه 
(75 (؛» اهـسأر یلع  اهرامخ  تثال  کلذ  اهغلب  ًاکدـف و  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  عنم  یلع  رمع  رکبوبا و  عمجا  اّمل  ّهنا  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد 

رـس رب  ار  دوخ  هعنقم  دیـسر  ترـضح  هب  نآ  ربخ  دنزاس و  مورحم  كدف  زا  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  دـندرک  دـصق  رمع  رکبوبا و  نوچ  »
«. دومن

طـسو یلا  هدیب  أموا  و  اذکه ؛ ّالا  اهرامخ  ناک  ام  و  ۀنجلا ، لها  ءاسن  ةدیـس  ۀـمطاف  : » دومرف هک  هدرک  لقن  رفعجوبا  زا  شدنـس  هب  یـسربط 
.« درک دوخ  يوزاب  طسو  ات  هراشا  ترضح  دوب ، نینچ  نیا  وا  هعنقم  و  تسا ، تشهب  لها  نانز  رورس  همطاف  ( » 76 (؛» هدضع

ندیچیپ دوخ  هب  ار  رداچ   - 5

رداچ و  ( » 77 (؛» اهبابلجب تلمتشا  و  : » تسا هدمآ  نینچ  هبطخ  ندناوخ  تهج  هب  دجسم  يوس  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تکرح  ماگنه 
.« دیچیپ دوخ  رب  ار  يرساترس  و 

رداچ نتفرگ  دنلب   - 6

.« تشاذگیم اپ  ریز  ار  رداچ  نییاپ  ( » 78 (؛» اهلویذ أطت  « ؛ دریگب ار  شیاهاپ  يور  ات  دریگیم  دنلب  ار  دوخ  رداچ  مالسلا  اهیلعترضح 

دوشن امندوخ   - 7

نایم رد  و  ( » 79 (؛» اهموق ءاسن  اهتدفح و  نم  ۀّـمل  یف  تلبقا  و  : » دوشن هداد  ناشن  ات  دـنکیم  تکرح  دوخ  ماوقا  راککمک و  نانز  نیب  رد 
.« دمآ شموق  نانز  ناراککمک و  زا  یتعامج 

ردپ اب  دهع  دیدجت   - 8

شردپ دای  هب  ات  دهاوخیم  وا  زا  دیآیم  هنیدم  هب  ماش  زا  لالب  هک  یماگنه  یتح  دنکیمن و  شومارف  ار  وا  زگره  شردپ  تافو  زا  دـعب  وا 
. دیامن هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شردپ  اب  يدهع  دیدجت  ات  دیوگب  ناذا  رگید  راب  کی 
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دوخ قح  نتفرگ   - 9

راکنا كدف  هلحن  دروم  رد  ار  وا  مّلسم  قح  دنربخیب و  مالـسا  تایلّوا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  نایعدم  دید  هک  یماگنه  وا 
دنادیم لطاب  هاگتـسد  تیوقت  ار  دروم  نیا  رد  ضامغا  یلو  تسا  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  دهز و  هب  فورعم  هک  نآ  نیع  رد  دننکیم ،

هیلع هللا  یلـصربمایپ  ینیـشناج  تقایل  دارفا  نیا  هک  دـنک  تابثا  مدرم  رب  ات  دـیآیمرب  دوخ  قح  قاقحا  ددـصرد  فلتخم  ياـههار  زا  اذـل  و 
. دنرادن ار  هلآو 

مینک رود  رهوش  زا  ار  مغ  ّمه و   - 10

نوریب شرهوش  زا  ار  مغ  مه و  هک  دـنک  راتفر  دوخ  رهوش  اـب  يروط  دـیاب  نز  هک  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هریـس  زا 
(80 (؛» اهیلا يرظنب  نازحألا  مومغلا و  یّنع  فشکتف  اهیلا  رظنا  تنک  دقل  و  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  زا  اذـل  دـیامن .

.« دشیم رود  نم  زا  اهنزح  اهمغ و  هاگن  نیا  اب  مدرکیم و  هاگن  وا  هب  نم  »
. دزیرب وا  رس  رب  ار  اهمغ  هزات  دوشیم  هناخ  دراو  هک  شرهوش  درم و  هک  دنک  لمع  يروط  دیابن  نز 

دیوشن رهوش  بضغ  ثعاب   - 11

: دیامرفیم مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  شرسمه  هرابرد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  اذل  و  دروآرد ؛ مشخ  بضغ و  هب  ار  شرهوش  دیابن  نز 
 ...«. درواین بضغ  هب  ارم  زگره  ( »... 81 (؛»...  ینتبضغا و ال  »... 

مینکن تحاران  ار  بوخ  رسمه   - 12

ینتبـضغا و ال و ال  ّلجوّزع ، هَّللا  اهـضبق  یتح  رما  یلع  اهتهرکا  اهتبـضغا و ال  اـم  هَّللاوف ! : » دومرف هک  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا 
چیه رب  هدرواین و  بضغ  هب  ار  همطاف  نم  دنگوس ! ادخ  هب  ( » 82 (؛» نازحألا مومهلا و  یّنع  فشکنتف  اهیلا  رظنا  تنک  دقل  و  ًارما ، یل  تصع 

. درکن یچیپرـس  نم  روتـسد  چیه  زا  درواین و  بضغ  هب  ار  نم  زین  وا  و  تفرگ ، ار  وا  ناج  ّلجوّزع  دـنوادخ  هکنیا  ات  مدرکن  راداو  يراک 
«. تفریم نیب  زا  نم  ياهنزحو  اهینارگن  نآ  هطساو  هبو  متسیرگنیم  وا  هب  نم 

عونمم رهوش  ینامرفان   - 13

و ال دیامرفیم ...« : مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  اذل  و  دـنک ؛ ینامرفان  شرهوش  تاروتـسد  زا  دـیابن  نز 
هب تداهـش  ماـگنه  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  زا  زین  و  درکن .»...  ار  نم  یناـمرفان  زگره  وا  ( »... 83 (؛» ًارما یل  تصع 

! ومع دنزرف  يا  ( » 84 (؛» ینترـشاع ذنم  کتفلاخ  ۀنئاخ و ال  ۀبذاک و ال  ینتدـهع  ام  ّمع ! نبای  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  شرهوش 
.« مدرکن ینامرفان  ار  وت  نم  يدرک  یگدنز  نم  اب  هک  ینامز  زا  یتفاین و  نئاخ  وگغورد و  زگره  ارم 

دیور نوریب  هناخ  زا  رهوش  نذا  اب   - 14

. دوشیم جراخ  لزنم  زا  شرهوش  نذا  اب  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  یتح  هک  تسا  یمناخ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
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لوسر کیبا  نم  کثاریم  یبلطاف  یقلطنا  : » مالـسلا اهیلعۀـمطافل  مالـسلا  هیلعیلع  لاق  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا 
ادخ لوسر  تردپ  ثرا  ورب و  دومرف : مالسلا  اهیلعهمطاف  هب  مالسلا  هیلعیلع  ( » 85 (؛»... تلاقف رکبیبا  یلا  تءاجف  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا 

: ...«. دومرف دمآ و  رکبوبا  دزن  همطاف  نک . بلط  ار 

دوخ ماما  رهوش و  يارب  يراکادف   - 15

نوریب تساوخرد  وا و  هناخ  فرط  هب  نافلاخم  ندمآ  ماگنه  هک  دشابیم  شماما  شرهوش و  راکادف  يدح  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
شدوخ و هک  تسا  ماـگنه  نیمه  رد  دوـشن و  ترـضح  ضرعتم  یـسک  اـت  دـیآیم  رد  تشپ  هب  دوـخ  مالـسلا ، هیلعیلع  ترـضح  ندـمآ 

. دیامنیم شماما  رهوش و  يادف  ار  شدنزرف 
يا ( » 86 (؛»؟ نودـیرت ءیـش  ّيا  و  نولوقت ؟ اذام  نوبذـکملا ! نّولاضلا  اهیا  : » دومرف شاهناخ  هب  موجه  ماگنه  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح 

.« دیهاوخیم هچ  دییوگیم و  هچ  نایوگغورد ! ناهارمگ و 
، ادخ هب  دـنگوس  ( » 87 (؛» ًاـملظ یّمع  نبا  نوّرجت  مـکعدا  ـال  هَّللاو  : » دوـمرف دجـسم  فرط  هـب  مالـسلا  هـیلعیلع  ترـضح  ندرب  ماـگنه  و 

.« دیربب ناشک  ناشک  دجسم ، يوس  هب  هناملاظ  ارم  يومع  رسپ  مراذگیمن 
نبا نع  اّولخ  : » داد ادص  دش و  دجـسم  دراو  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دـندرب  دجـسم  هب  روز  هب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هک  یماگنه  و 

 ...«. ار میومع  رسپ  دینک  اهر  ( » 88 (؛»... یّمع
دیرتا رکبابا ! ای  : » دومرف رکبوبا  هب  باطخ  دننکیم  دیدهت  نتفرگ  تعیب  تهج  هب  ریشمش  اب  ار  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دید  هک  هاگنآ  و 

یب ارم  یهاوخیم  ایآ  رکبوبا ! يا  ( » 89 (؛» یبأ ربق  ّنیتآل  یبیج و  ّنقشأل  يرعش و  ّنرشنأل  هنع  فکت  مل  نئل  هَّللاو  یجوز !؟ نم  ینلمرت  نا 
لوسر مردـپ  ربق  رانک  هدز  كاچ  نابیرگ  منکیم و  ناـشیرپ  ار  مرـس  يوم  يرادـنرب  وا  رـس  زا  تسد  رگا  ادـخ ! هب  دـنگوس  ینک ؟ رهوش 

.« موریم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ام ّیلع و  لتق  نودیری  ناملـس ! ای  : » دومرف هدرک و  ناملـس  هب  هاگن  دنهدیمن  رثا  بیترت  شنانخـس  هب  دید  هک  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
ار یلع  ناج  دـصق  اهنآ  ناملـس ! يا  ( » 90 (؛» یبر یلا  حیـصا  یبیج و  قشا  يرعـش و  ّنرـشناف  یبا  ربق  یتآ  یتح  ینعدـف  ربـص ، ّیلع  یلع 

هاگرد هب  هدز و  كاچ  نابیرگ  میامن ، ناشیرپ  ار  میاهوم  مورب و  مردپ  ربق  رانک  ات  راذگب  منک ، ربص  مناوتیمن  وا  تداهش  رد  نم  دنراد و 
.« مهدرس هلان  ادخ 

ًاملاس یّمع  نبا  يرا  یتح  دجسملا  باب  نع  یّلخا  ال  ناملس ! ای  هَّللاوف  نینـسحلا  ّيدلو  اومتؤی  نا  نودیری  ناملـس ! ای  مهلیو  : » دومرف زین  و 
ادخ هب  دنیامن  تسرپرسیب  میتی و  ار  مالسلا  امهیلعنیسح  نسح و  نم  دنزرف  ود  دنهاوخیم  اهنآ  ناملس ! يا  نانآ  رب  ياو  ( » 91 (؛» ینیعب

.« منیبب ملاس  دوخ  مشچ  اب  ار  دوخ  يومع  رسپ  هک  نآ  ات  مراذگیمن  نوریب  اپ  دجسم  برد  زا  ناملس ! يا  دنگوس 
زا هنامولظم  اهنت و  ترضح  دندیـشک و  ماما  زا  تسد  نیمجاهم  نارـضاح ، یتفگـش  هودنا و  توکـس و  نایم  رد  هک  دنچ  یتاظحل  زا  سپ 

یحور : » درک ضرع  هتـسیرگن و  دوخ  موصعم  رهوش  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تفرگ ، شیپ  رد  ار  هناـخ  هار  هدـمآ و  نوریب  دجـسم 
يادف مناج  ( » 92 (؛» کعم تنک  ّرـش  یف  تنک  نا  کعم و  تنک  ریخ  یف  تنک  نا  نسحلاابا ! ای  ءاقولا  کسفنل  یـسفن  ءادـفلا و  کـحورل 

.« دوب مهاوخ  وت  اب  مه  زاب  یشاب  یتخس  رد  رگا  دوب و  مهاوخ  وت  اب  هراومه  نسحلاوبا ! يا  وت  ناج  ياهالب  رپس  محور  و  وت ، ناج 

ندوب رهوش  میلست   - 16

یضار ترضح  دنیآیم و  وا  تدایع  هب  يرامیب  رتسب  رد  نتفرگ  رارق  ماگنه  رمع  رکبوبا و  یتقو  هک  دشابیم  شرهوش  میلـست  يدح  هب  وا 
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؛» کتما ةرحلا  کتیب و  تیبلا  : » دیوگیم وا  هب  دنهدیم ، رارق  هطـساو  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هک  یماگنه  دوشیمن  وا  اب  تاقالم  هب 
.« ماوت زینک  دازآ  ِنم  و  وت ، هناخ  هناخ ، »

نایعیش يارب  اعد   - 17

کلأسا يدیـس  یهلا و  : » دنکیم اعد  نینچ  هک  مدش  هجوتم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  یگدـنز  ینایاپ  ياههظحل  رد  دـیوگیم : ءامـسا 
هب مهاوخیم  وت  زا  نم ! يالوم  يا  ایادخ  راب  ( » 93 (؛» یتیرذ ۀعیش  یتعیش و  ةاصعل  رفغت  نا  یتقرافم ، یف  ّيدلو  ءاکبب  مهتیفطصا و  نیذلاب 

.« یشخبب ار  وا  هیرذ  نایعیش  نم و  نایعیش  زا  ناراکهانگ  هکنیا  نم ، قارف  رد  منادنزرف  هیرگ  هب  يدیزگرب و  ار  نانآ  هک  یناسک  قح 

دینک لامعتسا  شوخ  يوب  هشیمه   - 18

هشیمه هک  ار  يرطع  ( »... 94 (؛»... هب ّبیطتا  يذلا  یبیط  یتاه  دیامرفیم ...« : ءامسا  هب  باطخ  تداهش  ماگنه  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
...«. نک رضاح  میارب  مدرکیم  هدافتسا  نآ  زا 

زامن يارب  صوصخم  سابل   - 19

اذاف یسأر  دنع  یسلجا  اهیف ، یّلصا  یتلا  یبایث  یتاهو  دیامرفیم ...« : شتداهش  ماگنه  ءامسا ، هب  باطخ  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  زین  و 
نیلاب رب  و  نک ، رـضاح  میارب  مراذگیم  زامن  نآ  رد  هک  ار  مسابل  ( »... 95 (؛» ّیلع یلا  یلسرأف  ّالا  تمق و  ناف  ینیمیقاف ، ةالـصلا  تقو  ءاج 

...«. تسرفب یلع  يوس  هب  یسک  هنرگو  چیه  هک  متساخرب  رگا  نزب ، ادص  ارم  دش  زامن  تقو  نوچ  نیشنب و  مرس 

مولظم رب  هیرگ   - 20

خساپ ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دیسرپ : مالسلا  هیلعیلع  ماما  تسیرگ . تدش  هب  شیوخ  راضتحا  رابمغ  ياههظحل  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 
.« میرگیم دیسر  دهاوخ  وت  هب  نم  زا  سپ  هک  هچنآ  رطاخ  هب  ( » 96 (؛» يدعب یقلت  امل  یکبأ  : » داد

باجح تفع و  جوا   - 21

یلع حرطی  ّهنا  ءاسنلاب ، عنصی  ام  تحبقتـسا  دق  ّینا  : » دومرف نم  هب  شرمع  رخآ  ياهزور  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دیوگیم : ءامـسا 
هزانج هک  منادیم  تشز  رایـسب  نم  ( » 97 (؛» رانلا نم  هَّللا  كرتس  ینرتسا  رهاـظ ، ریرـس  یلع  ینلمحتـالف  يأر ، نمل  اهفـصیف  بوثلا  ةأرملا 

شیاـمن ناگدـننیب  يارب  ار  ندـب  مـجح  هـک  دـننکفایم  ياهچراـپ  نآ  يور  رب  هتـشاذگ و  زابرــس  توباـت  يور  رب  گرم  زا  سپ  ار  ناـنز 
.« درادزاب منهج  شتآ  زا  ار  وت  ادخ  هک  ناشوپب  ارم  ندب  راذگن و  ینانچنآ  توبات  يور  رب  ارم  دهدیم .

تیصو ( » 98 (؛» هتروص اورّوص  ۀکئالملا  تیأر  دـقف  ًاشعن ، یل  ذـّختت  نا  ّمع ! نبای  کیـصوا  : » درک ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هب  و 
.« دنداد ناشن  نم  هب  ار  نآ  لکش  هکئالم  هک  هنوگنامه  ینک ، تسرد  یتوبات  نم  يارب  هک  ومع  رسپ  يا  ار  امش  منکیم 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  هب  لسوت 

حیضوت
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مهیلعنیموصعم رگید  دننامه  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  هدمآ  اهنآ  لیذ  رد  هک  یتایاور  اب  هارمه  تایآ  یخرب  زا 
؛ دومن لسوت  وا  هب  دیاب  هدوب و  یهلا  ضیف  هطساو  مالسلا 

هلهابم هیآ   - 1

انَءآَْنبَأ ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءآَج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجآَح  ْنَمَف  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصشربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ 
هرابرد  ] هک یشناد  ملع و  زا  دعب  هاگ  ره  ( » 99 (؛» َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُفنَأَو  انَسُفنَأَو  ْمُکَءآَِسنَو  انَءآَِسنَو  ْمُکَءآَْنبَأَو 

مه امـش  مینک ، توعد  ار  دوخ  نادـنزرف  ام  دـییایب  وگب : اهنآ  هب  دـنزیخرب ، زیتس  هّجاـحم و  هب  وت  اـب  یناـسک  زاـب ] ، ] هدیـسر وت  هب  حیـسم 
؛ دوخ سوفن  زا  مه  امـش  مینک ، توعد  دوخ  سوفن  زا  ام  ار ؛ دوخ  ناـنز  مه  امـش  مییاـمن ، توعد  ار  شیوخ  ناـنز  اـم  ار ؛ دوخ  نادـنزرف 

.« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ هلهابم  هاگنآ 
هلهابم يارب  ار  مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  ارهز و  یلع و  ترضح  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 

.« دییوگب نیمآ  امش  مدرک  اعد  نم  نوچ  « ؛» اونّمأف توعد  انأ  اذا  : » دومرف دروآ ، نارجن  نایحیسم  اب 
ریثأت هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تجاح  ندـش  هدروآرب  رد  نارگید  اب  هارمه  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ياعد  هک  دراد  تلالد  هلمج  نیا 

(100 .) دراد

مالسلا هیلعمدآ  ترضح  هبوت  شریذپ  هیآ   - 2

یتاملک شراگدرورپ  زا  مدآ  سپـس  ( » 101 (؛» ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاـِملَک  ِّهِبَّر  نِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
.« تسا نابرهم  ریذپهبوت و  دنوادخ  هک  ارچ  تفریذپ ؛ ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  . [ درک هبوت  اهنآ  اب  و  [ ؛ تشاد تفایرد 

یَّقَلَتَف : » هَّللا لوق  نع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  تلأس  : » دومرف هک  دـناهدرک  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  نارگید  یطویس و 
کقلخا ملأ  مدآ ! ای  لاق : لیئربج و  هیلا  هَّللا  ثعب  یتح  ةّدـجب ... ءاوح  دـنهلاب و  مدآ  طبها  هَّللا  ّنا  لاقف : ِْهیَلَع » َباـتَف  ٍتاـِملَک  ِّهِبَّر  نِم  ُمَدآ 
ینعنمیام و  لاق : ءاکبلا ؟ اذه  امف  لاق : یلب ، لاق : یتمأ ؟ ءاوح  کجّوزأ  ملا  یتکئالم ؟ کل  دجـسأ  ملأ  یحور ؟ نم  کیف  خفنا  ملا  ّيدیب ؟

کلأسا ّینا  مهّللا  : " لق کبنذ ، رفاغ  کتبوت و  لباق  هَّللا  ّناف  تاملکلا ، ءالؤهب  کیلعف  لاق : نمحرلا . راوج  نم  تجرخا  دـق  و  ءاکبلا ؟ نم 
تاملکلا ءالؤهف  " میحرلا ، روفغلا  تنا  ّکنا  یلرفغاف ، یـسفن  تملظ  ًاءوس و  تلمع  تنا ، الا  هلا  کناحبـس ال  دـمحم ، لآ  دـمحم و  قحب 

ار و یتاـملک  شراـگدرورپ  زا  مدآ  درک  یقلت  سپ  : " دـنوادخ لوـق  هراـبرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  ( » 102 (؛» مدآ یّقلت  یتـلا 
هکنیا ات  داتـسرف ... هدج  هب  ار  اوح  دـنه و  يوس  هب  ار  مدآ  دـنوادخ  انامه  دومرف : ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  " تفریذـپ ، ار  وا  هبوت  دـنوادخ 
روتـسد ایآ  مدـیمدن ؟ وت  رد  محور  زا  ایآ  مدـیرفاین ؟ متردـق   ] تسد هب  ار  وت  نم  ایآ  مدآ ! يا  تفگ : داتـسرف و  وا  دزن  ار  لیئربج  دـنوادخ 

نیا سپ  تفگ : لـیئربج  يرآ . درک : ضرع  مدآ  مدرواـینرد ؟ وت  جاودزا  هب  ار  مزینک  اوح  اـیآ  دـننک ؟ هدجـس  وت  رب  ماهکئـالم  هک  مدادـن 
داب وت  رب  تفگ : لیئربج  مدـش ؟ هدـنار  نامحر  يادـخ  راوج  زا  هک  یلاح  رد  درادیم  زاب  هیرگ  زا  ارم  زیچ  هچ  تفگ : مدآ  تسیچ ؟ هیرگ 
لآ دمحم و  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  انامه  ایادخ ! راب  وگب : دزرمایب . ار  تهانگ  هدرک و  لوبق  ار  وت  هبوت  دـنوادخ  ات  تاملک  نیا  تئارق  هب 

.« ینابرهم هدنزرمآ  وت  اریز  زرمایب ؛ ارم  مدومن ، ملظ  دوخ  هب  مدرک و  يدب  راک  تسین ، وت  زج  ییادخ  وت ، یهزنم  دمحم ،

شردپ ردام  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 

هراشا
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و ( » 103 (؛» ْمُُهتهَّمُأ ُهُجاَوْزَأَو  : » دیامرفیم هک  اجنآ  هدرک  نینمؤملاّما »  » هب ریبعت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نارسمه  يارب  رگا  لاعتم  دنوادخ 
؛ تسا دییقت  لباق  ریبعت  نیا  یلو  دنانینمؤم ». ناردام  وا  نارسمه 

(104 (؛» ْمُُکتهَّمُأ ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا  جاودزا  تمرح  هک  هدـش  صخـشم  هیبشت  نیا  هبـش  هجو  رگید  تاـیآ  رد   - 1
.« ناتناردام امش ، رب  تسا  هدش  مارح  »

؛»...  َُّنْتیَقَّتا ِنِإ  ِنلا  ِءآَسّ ِم  َنّ ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  ِِّیبَّنلا  َءآَِسنای  : » دیامرفیم هک  اجنآ  هدش  اوقت  هب  طورـشم  دیقم و  ماقم ، نیا  زین  يرگید  هیآ  رد   - 2
.« دینک هشیپ  اوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانآ  زا  یکی  نوچمه  امش  ربمایپ ! نارسمه  يا  ( » 105)

ره ربمایپ ! نارسمه  يا  ( » 106 (؛» ِْنیَفْعِض ُباَذَْعلا  اَهل  ْفَعـُضی  ِیَبُّم  ٍۀَنّ ٍۀَشِحِفب  َّنُکنِم  ِتْأَی  نَم  ِِّیبَّنلا  َءآَِسنای  : » دیامرفیم رگید  ياهیآ  رد  اذل  و 
.« دوب دهاوخ  نادنچود  وا  باذع  دوش ، بکترم  یشحاف  راکشآ و  هانگ  امش  زا  مادک 

تایآ رد  هک  هنوگنامه  تسا ، هدومن  دـیجمت  حدـم و  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  قلطم  روط  هب  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  یلو 
. دش هراشا  اهنآ  هب  هتشذگ 

یّنس هعیش و  رداصم  رد  هک  هنوگنامه  تسا  اهیبا » ّما   » مالسلا اهیلعارهز  همطاف  دنانینمؤملاّما  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانز  رگا  یهگناو 
. تسا هدش  رکذ  اهیبا » ّما   » مالسلا اهیلعارهز  ترضح  باقلا  زا  یکی 

ةافو دعب  هتمدخ  اهیبا و  ۀیاعرب  تماق  اّهنأل  اهیبأ ؛ ّمأب  یّنکت  اّهنا  اهنع -  هَّللا  یضر  اهـصئاصخ -  نم  و  : » دسیونیم ینامی  هدبع  دّمحم  رتکد 
یتح ۀنیدملا  نم  جرخی  ًاوزغ ال  دارا  اذا  ناک  و  اهدالوا ، بعالی  اهدنع و  سلجی  اهترایز و  نم  رثکی  ًامج ، ًاّبح  اهّبحی  ناک  و  ۀجیدخ . اهّما 

نم جرخی  مث  اهـسنؤی  اهروزی و  ۀمطاف  تیب  یلا  بهذی  مث  نیتعکر ، یّلـصف  دجـسملاب  أدـب  هرفـس  نم  داع  اذاف  اهتیؤر ، هدـهع  رخآ  نوکی 
رما لفکتم  اریز  تسا ؛ اهیباّما "  " شاهینک هک  تسا  نیا  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  تایـصوصخ  زا  و  ( » 107 (؛» هجاوزا تویب  یلا  اهدنع 

وا ترایز  هب  رایـسب  تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب . هجیدخ  شردام  تافو  زا  دعب  وا  هب  تمدخ  شردـپ و 
ترـضح دیدیم  ار  وا  هک  یـسک  نیرخآ  دور  گنج  هب  تساوخیم  نوچ  و  درکیم . يزاب  وا  نادنزرف  اب  تسـشنیم و  وا  دزن  تفریم و 

وا تفریم و  همطاف  هناخ  هب  هاگنآ  دناوخیم ، زامن  تعکر  ود  تفریم و  دجسم  هب  تشگیمزاب  رفـس  زا  نوچ  و  دوب . مالـسلا  اهیلعارهز 
.« تفریم شنارسمه  ياهقاتا  هب  هدمآ و  نوریب  اجنآ  زا  سپس  تفرگیم ، سنا  وا  اب  دومنیم و  ترایز  ار 

اهیّنکی ناک  ّهنا  ۀـمطاف  هتنبال  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  ّبح  نم  غلب  دـقل  : » دـسیونیم رـصم  يرتسگداد  لوا  لیکو  ملعوبا  قیفوت  داتـسا 
وه هلآو و  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  ّما  بهو  تنب  ۀنمآ  تیفوت  دـقف  هما ، لدـب  هیلع  ونحت  یثنا  یلا  ّنحی  لفطلا  نم  لعجی  متیلا  ّهنا  اهیبا ،) ّما  ب(

ًادیدش ًانزح  اهیلع  نزح  تیفوت  امدنع  و  هاّما . ای  اهیدانی : ناک  دقل  مالـسلا ، هیلعیلع  ّما  دسا  تنب  ۀمطافب  كاذنیح  هبلق  قلعتف  ریغـص ، لفط 
ما اهاّنک ب( دق  و  اهنع ، هتنباب  یّلـست  دـسا و  تنب  ۀـمطاف  رکذ  اهآر  امّلک  و  ۀـمطاف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصقزر  و  یّما ، تتام  لوقی : عمـس  و 

ًادارفا حدم  وا  اهب  نیریدج  اوسیل  صاخـشا  یلع  تامـس  ءافـضا  یلا  ۀـفطاعلا  هعفدـت  يذـلاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  نکی  مل  و  اهیبا ،)
«. ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یَلََعل  َکَّنِإَو  : » لئاق نم  ّزع  هلوق  ًارخف  هیف  یفک  و  نیمـألا ، قداـصلا  لوسرلا  ّهنا  عقاولا ؛ نم  لاـیخلا  یلا  برقا  نوکت  تاراـبعب 

ۀعضب ۀمطاف  : " ًاضیا لاق  "و  ینبضغا ، دقف  اهبضغا  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  : " اهنع لاق  ّبحلا ، اذهب  ةریدج  تناک  ّبح و  امّیا  ءارهزلا  ّبحأ 
اهل ّقح  اهبصنا "و  ینبصنی و  اهاذآ و  نم  ینیذؤی  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  اّمنا  : " يرخا ۀیاور  یف  "و  اهرس ، نم  ینّرسی  اهاذآ و  نم  ینیذؤی  یّنم 

دنست ترمتسا  مث  ًاریثک . کلذ  نم  تعوف  ءدبلا  ذنم  هتلاسر  تبکاو  و  ًاقطنم ، اقلُخ و  هتهبـشا  ًاقح ، یبنلا  ۀعـضب  یهف  بقللا ، اذهب  درفنت  نا 
لوتبلا نیملاعلا و  ءاـسن  ةدیـس  نوکت  نا  اـهل  قح  و  لوط . لوح و  نم  تیتوأ  اـم  لـکب  هدنـست  ۀـمامالا  ّلـظ  یف  ۀـلاسرلل  یعیبطلا  دادـتمالا 

" اهیباّما  " ار وا  هشیمه  هک  تشادیم  تسود  ار  همطاـف  شرتخد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ردـق  نآ  ( » 108 (؛»...  ۀیکزلا ةرهاطلا  ءارذـعلا و 
رداـم بهو  رتـخد  هنمآ  دـنک . یناـبرهم  وا  رب  شرداـم  ياـج  هب  اـت  دربیم  هاـنپ  ینز  هب  دوشیم و  میتـی  رداـم  زا  هک  یلفط  دوب . هداد  هینک 

هلآو هیلع  هللا  یلصترضح  نآ ، زا  دعب  دوب ، ریغص  لفط  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دومن  تلحر  ایند  زا  ینامز  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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تلحر ایند  زا  دسا  رتخد  همطاف  نوچ  و  درکیم . ادص  ردام  ار  وا  دوب و  شوخ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ردام  دـسا ، رتخد  همطاف  هب  شلد 
، هلـالج لـج  دـنوادخ  هک  دوـب  اـجنآ  درک . تلحر  اـیند  زا  مرداـم  دوـمرفیم : ترـضح  هک  دـش  هدینـش  دـش و  نوزحم  رایـسب  وا  رب  دوـمن 

اذل و  دادیم . یّلـست  ار  وا  شرتخد  ندید  داتفایم و  دـسا  تنب  همطاف  دای  دـیدیم  ار  وا  نوچ  و  دومرف . يزور  وا  هب  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
صاخـشا يارب  ار  ییاهمسا  یفطاع  تاهج  هب  هک  دوبن  هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  داد . هینک  اهیباّما "  " هب ار  شرتخد  ترـضح 

وگتسار و لوسر  وا  اریز  عقاو ؛ ات  دشاب  رتکیدزن  لایخ  هب  هک  دنک  حدم  یتارابع  هب  ار  يدارفا  ای  دنتشادن ، ار  نآ  قاقحتـسا  هک  دهد  رارق 
وا تشادیم و  تسود  رایـسب  ار  ارهز  وا  " یتسه . گرزب  قالخا  رب  وت  و  : " دومرف زیزع  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  وا  راـختفا  رد  و  دوب . نیما 

دروآرد مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : وا  قح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوب  تبحم  نیا  راوازـس  قح  هب 
ره تسا و  هدرک  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  دوـمرف : زین  و  تسا . هدروآرد  مشخ  هب  ارم  متح  روـط  هب 
دنک تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ؛ نم  نت  هراپ  همطاف  انامه  دومرف : رگید  یتیاور  رد  و  تسا . هتخاـس  دونـشخ  ارم  دزاـس  دونـشخ  ار  وا  سک 
نت هراپ  قح  هب  وا  اریز  تسا ؛ یـصاصتخا  بقل  نیا  راوازـس  وا  و  تسا . هتـشاد  نمـشد  ارم  درادب  نمـشد  ار  وا  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم 

يَور لابند  ار  وا  تلاسر  ادتبا  زا  دوب و  راتفگ  يوخ و  قلخ و  تهج  زا  هَّللا  لوسر  هب  دارفا  نیرتهیبش  مه  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
هدش هداد  ترضح  هب  ار  هچنآ  مامت  هک  تسا  تماما  هیاس  رد  تلاسر  یعیبط  دادتما  هاگهیکت  وا  و  تسا ، هتفرگربرد  رایسب  نآ ، زا  هدرک و 

 ...«. تسا هزیکاپ  هرهاط و  ءارذع و  لوتب  نایملاع و  نانز  رورس  وا  قح  هب  و  تساراد .
ۀیـشم اهتیـشم  تناک  تشم  اذا  تناک  و  ًاثیدح ... ًامالک و  هب  سانلا  هبـشا  تناک  و  هیلع ، هلها  مرکا  تناک  اولاق : : » دـیوگیم یلبـش  دومحم 
ّبحا تناک  و  اهیبا ، ما  یّنکت  ۀـمطاف  تناک  "و  ۀـباغلا ؛ دـسا   " یف ءاـج  و  اـهیباّما . ینکت  تناـک  کلذـل  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر 

هب مدرم  نیرتهیبش  و  دومنیم ، میرکت  ار  شردـپ  رتشیب  همه  زا  همطاـف  هک  دـناهتفگ  ( » 109 (؛»...  هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلا  سانلا 
اهیباّما ار  وا  اذـل  و  دوـب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دـننام  هب  شنتفر  هار  تفریم  هار  نوـچ  و  دوـب ... ثیدـح  راـتفگ و  رد  ترـضح 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  وا  اریز  دناهداد ؛ هینک  اهیباّما  ار  همطاف  هک  هدمآ  ۀـباغلا " دـسا   " باتک رد  دـندیمان .
 ...«. دوب

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  ارهز  همطاف  يردام  زا  ییاههنومن 

هکم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  يردام  فلا )

حرج لاقف : دحأ ؟ موی  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  حرج  نع  لأسی  دعـس  نب  لهـس  عمـس  ّهنا  : » هدرک لقن  مزاحوبا  زا  شدنـس  هب  ملـسم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  تناکف  هسأر . یلع  ۀـضیبلا  تمـشه  هتیعاـبر و  ترـسک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هجو 
ۀعطق تذخا  ةرثک  ّالا  مدـلا  دـیزیال  ءاملا  ّنا  ۀـمطاف  تأر  املف  نجملاب . اهیلع  بکـسی  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  ناک  و  مدـلا ، لسغت 

هللا یلصادخ  لوسر  تحارج  زا  دعس  نب  لهس  هک  دینش  وا  ( » 110 (؛» مدلا کسمتساف  حرجلاب  هتقصلا  مث  ًادامر  راص  یتح  هتقرحاف  ریـصح 
رس رب  دوخ  هالک  هتسکش و  وا  نادند  حورجم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تروص  تفگ : وا  دنکیم ؟ لاؤس  دحا  زور  رد  هلآو  هیلع 

دوخ هالک  اب  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  تسشیم و  ترضح  زا  ار  نوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دش . هتـسکش  وا 
هاگنآ دوش  رتسکاخ  ات  دز  شتآ  ار  نآ  تشادرب و  يریصح  هعطق  دنکیم  رتدایز  ار  نوخ  بآ ، هک  دید  همطاف  نوچ  تخیریم . بآ  وا  رب 

.« دنک عطق  ار  نوخ  تسناوت  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  و  دینابسچ ، تحارج  ّلحم  هب  ار  رتسکاخ 
هتقنتعاف و هلآو  هیلع  هللا  یلـصاهیبا  هجوب  يذلا  تأر  دـق  ءاسن و  یف  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  تجرخ  : » هدرک لقن  يدـقاو  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 

اهیلعهمطاف ( » 111 (؛»...  هلوسر هجو  اوّمد  موق  یلع  هَّللا  بضغ  دتشا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ههجو و  نع  مدلا  حسمت  تلعج 
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تفرگ و لغب  رد  ار  ردـپ  تسا ، دولآ  نوخ  شردـپ  تروص  هنوگچ  درک  هدـهاشم  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  اهنز  زا  یتعامج  اـب  مالـسلا 
هک یموق  رب  دـش  دـیدش  ادـخ  بضغ  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درک . ترـضح  تروـص  زا  نوـخ  ندرک  كاـپ  هب  عورش 

 ...«. دندرک دولآنوخ  ار  شلوسر  تروص 

هنیدم رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  يردام  ب )

اّملف هضرم ، نم  هقان  وه  هدوعت و  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  هتتأف  ۀـضرم  ضرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنا  : » دـیوگیم يراـصنا  بویاوبا 
هلآو هیلع  هللا  یلصیبنلا  لاقف  اهّدخ ، یلع  اهتعمد  ترج  یتح  ةربعلا  اهتقنخ  فعضلا  دهجلا و  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرب  ام  تأر 
هَّللا ۀـمارکل  ّنا  ۀـمطاف ! ای  تملع  اما  هتحکنأف ، ّیلا  یحأف  کلعب ، اهنم  راتخاف  ۀـعالطا  ضرالا  یلا  علطا  هرکذ  ّلج  هَّللا  ّنا  ۀـمطاف ! اـی  اـهل :

لوسر اهل  لاق  امب  ترـشبتسا  مالـسلا و  اهیلعۀـمطاف  کلذـب  تّرـسف  لاق : ًاملع . مهرثکا  ًاملح و  مهمظعاو  ًاملـس  مهمدـقا  کـجّوز  كاـّیا 
هک یلاح  رد  دمآ  وا  تدایع  هب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دوب ، هدـش  ضیرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 112 (؛»...  هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا 

فعض یـضیرم و  راثآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هرهچ  رد  نوچ  دوب . فیعـض  شندب  دوب و  هدمآ  نوریب  یـضیرم  زا  هزات  ترـضح 
يا دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تشگ . يراـج  شاهنوگ  رب  شیاـهکشا  هک  يّدـح  هب  درـشف  ار  شیوـلگ  هیرگ  درک  هدـهاشم 

رد وت  جاودزا  هب  ار  وا  اـت  دوـمن  یحو  نم  هب  دـیزگرب و  ار  ترهوـش  نآ  ناـیم  زا  درک و  نیمز  رب  يرظن  هرکذ -  لـج  دـنوادخ -  همطاـف !
رتشیپ و همه  رب  مالـسا  رد  هک  دروآرد  یـسک  جاودزا  هب  ار  وت  هک  دوب  وت  هب  ادخ  تمارک  تهج  هب  انامه  همطاف ! يا  یتسنادن  ایآ  مروآ ،

لوسر هک  یتراـشب  نآ  بلطم و  نیا  هب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  دـیوگیم : بوـیاوبا  دوـب . رتـشیب  همه  زا  ملع  رد  رتگرزب و  همه  زا  ملح  رد 
 ...«. دش رورسم  داد  وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

یبهذم لّوحت  أشنم  مالسلا ، اهیلعهمطاف  رون 

. دیآیم باسح  هب  تنس  لها  رد  یبهذم  لوحت  راصبتسا و  لماوع  زا  یکی  وا  جاجتحا  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  هرظانم  كدف و  هصق 
مالـسلا اـهیلعارهز  ترـضح  هیکدـف  هبطخ  هب  تبـسن  شرثأـت  رد  وا  تسا ، ینادوـس  رـصبتسم  نـسح  معنملادـبع  دارفا  هنوـگ  نـیا  زا  یکی 

نم اهعنم  تلواح  یعومد و  تبلاغ  رسی ، ۀلوهسب و  لمدنی  هّنظا  ًاحرج ال  تحتف  مث  یقامعا ، یلا  مهسلاک  تاملکلا  هذه  تذفن  : » دیوگیم
فرعتلل خیراتلا  تاطحم  ربع  لیحرلل  میمصتلا  ناکف  یبلق ، یف  خیراتلا  راع  لسغت  نا  ّرصت  اّهناک  ترمهنا و  اهّنکل  و  تعطتسا ، ام  رادحنالا 

(113 (؛»...  لیلدلا عم  لیملا  خیراتلا و  تادقتعملا و  ءاضف  ربع  لاقتنالا  ریـسلا و  ۀیوه  دیدحتل  ۀیادبلا  یه  تناک  کلت  و  ۀمألا ، ةاسأم  یلع 
. دوش هتـسب  یناسآ  نیا  هب  منکیمن  نامگ  هک  دومن  زاب  ار  یتحارج  هاگنآ  تشاذگ ، ریثأت  مدوجو  قامعا  رد  يریت  نوچمه  نانخـس  نیا  »

يریگولج نآ  زا  متـسناوتن  یلو  منک ، يریگولج  نآ  نتخیر  زا  متعاطتـسا  ّدح  ات  مدمآرب  ددصرد  دومن و  هبلغ  میاهکشا  رب  هک  یتحارج 
تکرح خیرات  طوطخ  اب  ات  تشاد  میمصت  وا  دیوشب . مبلق  رد  ار  خیرات  گنن  ات  تشاد  رارصا  ایوگ  دش و  ریزارـس  میاهکشا  اذل  میامن و 

 ...«. تسا لیلد  اب  لیم  خیرات و  تاداقتعا  ياضف  زا  لاقتنا  تکرح و  تیهام  عورش  نیا  و  دوش ، هاگآ  تما  بئاصم  زا  ات  دنک 
تاملکلا هذـه  لـثم  ّنا  یل  حـضتا  ینادـجو و  قاـمعا  یلا  اـهتاملک  عاعـش  ّقفدـت  : » دـیوگیم هیکدـف  هبطخ  هب  نداد  ارف  شوگ  زا  دـعب  وا 

تارابع ۀـغیلب ،...  تاملک  ةزجعم ، اهتاذ  ّدـح  یف  یه  لب  نینـسلا ، فالآ  سرد  ًاهوفم  ًاملاع  ناـک  ول  یتح و  يداـع  صخـش  نم  جرختـال 
اذه تأدب  یتلا  تاملکلا  اهتبطخ  تغلب  امدـنع  و  ینایک ، ّلکب  اهیلا  تعمتـسا  اهل و  یـسفن  تکرت  يوق ...  ریبعت  و  ۀـغماد ، جـجح  ۀنیـصر ،

و هلآو ، هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ۀفیلخ  یلا  ۀهجوملا  ۀیوقلا  تاملکلا  هذه  نم  تبجعت  و  یعومد . رامهنا  داز  یـسفن و  کلامتا  مل  لصفلا 
اذـه ّلک  لبق  و  قحلا ، ناک  نم  عم  و  فیک !؟ و  اذامل ... و  ثدـح ؟ اذامف  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ۀـنبا  نم  اّهنا  یتریح  یف  داز  اـمم 

یف ضوخلا  ترّرق  اهنیح و  يرعاشم  تّزتها  نکل  و  ۀـبطخلا ، هذـه  قدـص  ملعا  نکا  مل  عقاولا  یف  و  ۀـقیقح ؟ ثدـح  فالتخالا  اذـه  له 
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ریثأت منادـجو  قامعا  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  تاـملک  عاعـش  ( » 114 (؛»...  یقاـمآ نم  تلزن  ۀـعمد  لّوا  عـم  ۀـّیدجب  ثـحبلا  راـمغ 
هدناوخ سرد  لاس  نارازه  هک  دشاب  یملاع  هچرگ  دوشیمن  رداص  يداع  صخش  زا  نانخـس  نیا  لثم  هک  دش  حضاو  نم  يارب  تشاذگ و 

مامت يوق ...  يریبعت  هدـننک و  عناق  ییاهتجح  و  مکحم ، یتاراـبع  غیلب ...  یتاـملک  تسا ، هزجعم  دوخ  هبون  هب  تاـملک  نیا  هکلب  دـشاب ،
نیا اهنآ  هب  نم  هک  دیـسر  یتاملک  هب  شاهبطخ  نوچ  و  مدرک ، بلج  نآ  ندینـش  هب  ار  مساوح  مامت  هتـشاذگ و  نآ  رایتخا  رد  ار  مدوجو 

هللا یلـصادخ  لوسر  هفیلخ  هجوتم  هک  يوق  نانخـس  نیا  زا  و  دـش ، دایز  ماهیرگ  اذـل  مراد ، هگن  ار  مدوخ  متـسناوتن  مدرک  عورـش  ار  لصف 
رداـص هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  زا  نانخـس  نیا  هک  دوب  نیا  درک  داـیز  ار  متریح  هک  يزیچ  و  مدومن . بجعت  هدـش  هلآو  هیلع 

؟ تسا هدش  عقاو  فالتخا  نیا  ًاتقیقح  ایآ  زیچ  ره  زا  لبق  و  تسا ؟ یـسک  هچ  اب  قح  و  هنوگچ !؟ ارچ و  و  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  دشیم ،
زا هک  یکـشا  نیلّوا  اـب  دـمآرد و  هزرل  هب  تقو  نآ  رد  مدوـجو  ماـمت  یلو  متـشادن ، هبطخ  نیا  قدـص  هب  ملع  نآ ، زا  لـبق  نم  تقیقح  رد 

 ...«. موش ثحب  دراو  يّدج  روط  هب  ات  متشاذگ  رارق  دمآ  نوریب  مناگدید 

نارگید مالک  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 

، لوسرلاب ۀهیبشلا  ۀعضبلا  لوتبلا ، ةدیسلا  مالسلا  اهیلعۀمطاف  ءایقنألا  تاّیفص  ءایفصألا و  تاکسان  نم  و  : » دسیونیم یناهفـصا  میعنوبا   - 1
، كاپ ناـبختنم  تداـبع و  لـها  هدـیزگرب  دارفا  زا  ( » 115 (؛» ۀـفراع اهتافآ  ایندـلا و  بویع  ضماوغب  و  ۀـفزاع ، اـهتعتم  ایندـلا و  نع  تناـک 
ایند و زا  هک  یـسک  تسا . لوسر  هب  هیبش  ادـخ و  لوسر  نت  هراپ  عطقنم و  یبیع  ره  زا  اـهنز و  رترب  هک  یـسک  تسا ، مالـسلا  اـهیلعهمطاف 

.« دوب انشآ  نآ  ياهتفآ  ایند و  بویع  هب  تبسن  هدیرب و  نآ  عاتم 
اّمنأک نونمؤملا ، اهـسیدقتب  عشختی  ۀسدقملا  ۀلماکلا  ۀـثونألا  ةروص  نید  لک  یف  : » دـسیونیم يرـصم  هدنـسیون  داقع ، دومحم  سابع   - 2

ۀمطاـف ةروص  سّدـقتت  مرج  ـال  مالـسالا  یفف  ءارذـعلا  میرم  ةروص  ۀیحیـسملا  یف  تسدـقت  اذاـف  یثنا ؛ رکذ و  نم  قلخ  اـمیف  هَّللا  ۀـیآ  یه 
رد ادـخ  هناشن  وا  ایوگ  دـنوشیم ، عشاخ  نانمؤم  وا  سیدـقت  اـب  هک  دراد  دوجو  یـسدقم  لـماک و  نز  هنومن  ینید  ره  رد  ( » 116 (؛» لوتبلا

لوتب همطاف  تروص  مالـسا  رد  مرجـال  دوشیم ، سیدـقت  ءارذـع  میرم  تروص  تیحیـسم  رد  رگا  و  تسا ، تاـقولخم  زا  نز  درم و  ناـیم 
«. ددرگیم سیدقت 

تـسل یهف  ۀـمظعلا ، ناولا  اـهیف  سملن  خـیراتلا  تاحفـص  نم  ةّذـف  ۀحفـص  یه  ۀـمطاف  ةاـیح  و  : » دـسیونیم نسح  میهاربا  یلع  رتکد   - 3
امل اهترهـش  تلان  ۀـشیاعک  تسل  یه  و  ردان . لامج  ۀـلئاط و  ةورث  ریبک و  شرع  نم  اهتمظع  امهنم  لـک  تّدمتـسا  ةرطب ، ویلک  وا  سیقلبک 
نم ۀـلاه  اهلوح  ملاعلا و  یلا  جرخت  نا  تعاطتـسا  ۀیـصخش  ماـما  اـّنکلو  لاـجرلا ، يدـحتت  شویجلا و  دوقت  اـهتلعج  ةأرج  نم  هب  تفـصتا 

سیل لالج  و  تآجافملا ، تابّلقتلاب و  ئلملا  رهدلا  براجت  اّمنا  ءاملعلا و  ۀفـسالفلا و  بتکلا و  اهعجرم  سیل  ۀـمکح  لالجلا ، ۀـمکحلا و 
نآ رد  هک  تسا  خیرات  تاحفـص  زا  كاپ  ياهحفـص  همطاف  یناگدـنز  ( » 117 (؛»...  سفنلا میمـص  نم  اّمنا  و  ءارث ، وا  کـُلم  نم  ًادمتـسم 

ناوارف تورث  گرزب و  تخت  جات و  زا  ار  دوخ  تمظع  هک  تسین  هرطب  ویل  ای  سیقلب  دننامه  وا  مییامنیم ، سمل  ار  تمظع  زا  ییاهگنر 
دنک يربهر  ار  يرکشل  هک  هدروآ  تسد  هب  یتأرج  زا  ار  شترهش  هک  تسین  هشیاع  دننامه  زین  و  دشاب ، هدروآ  تسد  هب  ریظنیب  ییابیز  و 

ار وا  فارطا  هک  یلاـح  رد  دـنک  روهظ  ملاـع  رب  هتـسناوت  هک  میراد  رارق  یتیـصخش  لـباقم  رد  اـم  یلو  دـیامن ، دوـخ  لاـبند  هب  ار  نادرم  و 
يراگزور ياههبرجت  هکلب  تسین ، املع  هفـسالف و  اهباتک و  هب  نآ ، تشگزاب  هک  یتمکح  تسا ، هتفرگ  ارف  لالج  تمکح و  زا  ياهلاه 

 ...«. تسوا سفن  نطاب  زا  هکلب  هدماین  تسد  هب  تورث  یهاشداپ و  زا  هک  یلالج  تسا . تاقافتا  اهربز و  ریز و  زا  ّولمم  هک  تسا 
ًالالجا ینحنا  ّینا  و  دسیونیم ...« : مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هرابرد  رـصم  يرتسگداد  لوا  لیکو  يرـصم و  هدنـسیون  ملعوبا  قیفوت   - 4

یتح ّقدت  ۀشیر  ّيا  کنع و  بتکیل  یقری  ملق  ّيا  نینسحلاّما . ای  خماشلا  کماقم  هاجت  سأرلل  ةاطأط  و  یبنلا . ۀعضب  ای  يدیس ، کیدی  نیب 
: اولاق و  بقاثلا . ةوبنلا  باهـش  ّکنا  اولاق : و  نییالملا . ءادن  ّکنا  اولاق : و  دـمغ . یف  رتو  ّکنا  کنع : اولاق  تنا . امک  كرّوصت  نا  عیطتـست 
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. هتدالو یف  هتلاسر ال  یف  لوسرلل  ّما  تنا  کیبا ، ما  تنا  یحولا ، ۀبیبر  تنا  رکبلا . ةوبنلا  تنب  ۀلیلجلا  یتدیـس  ای  تنا  ۀّـمقلا . یف  یثنا  کنا 
: رعاشلا لوقی  و  تیبلا . لها  ۀمیعز  یتدیس  ای  تنا 

هلالج  لج  هَّللا  رون  رونلا  مه 
هللا یلـصربمایپ  نت  هراپ  يا  منکیم ، عضاوت  وت  تمظع  لباقم  رد  نم  رورـس  يا  اـنامه  و  ( »... 118 «) رتولا عفـشلا و  نوتیزلا و  نیتلا و  مه 
وت هرابرد  دـناوتیم  ملق  نیمادـک  مالـسلا . امهیلعنیـسح  نسح و  ردام  يا  تسا  هدـمآ  دورف  وت  خـماش  ماقم  لباقم  رد  نم  رـس  هلآو ! هیلع 

ياهنومن وت  دناهتفگ : وت  هرابرد  دناشک . ریوصت  هب  ار  وت  یتسه  هک  هنوگ  نآ  دناوتب  ات  ددرگ  كزان  دناوتیم  رپ  نیمادک  دـسیونب و  بلطم 
رد وت  دناهتفگ : و  یتوبن ، ناشخرد  باهـش  وت  انامه  دـناهتفگ : و  یناسنا ، اهنویلیم  يادـص  وت  انامه  دـناهتفگ : و  � فـالغ ̠ رد  یتسه 

، یشابیم تردپ  ردام  وت  ياهتفای ، شرورپ  یحو  ناماد  رد  وت  یتمـصع . ربمایپ  رتخد  هلیلج و  مناخ  نم  رورـس  يا  وت  ياهنومن . نانز  نایم 
، دنرون نانآ  دـیوگیم : نادـناخ  امـش  هرابرد  رعاش  یتیب . لها  میعز  نم  رورـس  يا  وت  شتدالو . رد  هن  یتسه  شتلاسر  رد  لوسر  ردام  وت 

«. دنانآرق رتو  عفش و  نوتیز و  ریجنا و  نانآ  هلالج ، لج  يادخ  رون 
اهیبا دادـتما  نمزلا ، لک  عم  ّدـتمت  لب  نمز ، نود  ًاـنمز  شعت  مل  ۀـمطاف  ةدیـسلا  و  دـیوگیم ...« : یّنـس  هدنـسیون  ماـکع  دومحم  رتکد   - 5
نآلا یعم  مئاق  اذـه  يروعـش  و  اهرـصناف ، اهعم  تنک  ینتیلف  بجنملا ، يوتحملا و  مـألا و  ۀعـضبلا و  اـّهنأل  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلـصیفطصملا 

تیبثت دیدحتل و  دوهجلا  لذب  قیرطلا و  یلع  ۀعباتملا  لجا  نم  نیملـسملا  ّلکل  ۀیـصو  لبقتـسملا  یلا  ّدتمیـس  و  ءادتقا ، عابتا و  یلا  لّوحتیل 
یسک همطاف  مناخ  ( »... 119 (؛» ربکألا ّسألا  ّهنا  لقن  مل  نا  ءاخإلا ؟ داحتالا و  یف  ءالولا  ةدـحو  رود  رکنی  انّیا  و  ةدـحولا . ءاـقلالا و  طاـقن 

خیراـت لوط  رد  شردـپ  هارمه  تسا ، هدوب  اـهنامز  همه  رد  ناـمز و  اـب  هارمه  وا  هکلب  دـشاب  هدرک  یگدـنز  یـصاخ  ناـمز  رد  هک  تسین 
يراـی ار  وا  مدوب و  وا  اـب  شاـک  يا  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هدـش  باـختنا  هدـنرادربرد و  رداـم و  نت و  هراـپ  وا  اریز  مالـسا ؛

يارب یتیـصو  ناونع  هب  هدـنیآ  ات  هک  تسا  دوز  دزاس و  لّوحتم  وا  هب  يادـتقا  يوریپ و  هب  ارم  ات  تسا  نم  هارمه  نآلا  مروعـش  و  مدرکیم ،
صخشم تیبثت و  تدحو ، تاقالم و  هطقن  هب  ات  هتـسب  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  هدرک و  يوریپ  ار ، هار  نیا  هک  دبای  دادتما  ناناملـسم  مامت 

ساسا نیرتگرزب  لمع  نیا  هک  مییوگن  رگا  دنک  راکنا  يردارب  داحتا و  رد  ار  ءالو  تدحو  تیعقوم  دـناوتیم  ام  زا  کیمادـک  و  ددرگ ،
«. تسا

بتکتف رباحم  نویعلا  دـغت و  ول  تددو  ًالالح ، ناوکألا  لاـتخت  كارکذـل  و  ًـالالجا ، تاـماهلا  ینحنت  کمادـقا  یلع  دـیوگیم ...« : زین  وا 
تعّمجت ةّرس  ای  و  راونألا ، اهنع  تردص  ةاکشم  ای  رئارسلا . یّنم  هیلع  يوطنت  ام  ضعب  نوفجلاب  رطـست  رثآم و  قیربلاب  نّولت  رئابع و  عومدلاب 

؛»...  ریثکلا ینعی  کیذل  ماطفلا  و  ریبک ، کیف  ّرـسلا  و  ۀمطاف ! ای  راربألا . راهطألا  تیب  دـقِع  ۀطـساو  تناکف  تمـس ، ةّرد  ای  و  رارـسألا ، اهیف 
بکرم اهمشچ  هک  متشاد  تسود  دنوریم ، ورف  رکف  هب  اهملاع  وت  دای  هب  دوشیم و  مخ  لیلجت  تهج  هب  وت  ياهمدق  رب  اهرـس  ( »... 120)
رادیدپ وا  رارـسا  زا  یخرب  اهکلپ  ياههژوم  اب  دندمآیم و  دیدپ  گنراگنر  ياهرثا  دندشیم و  هتـشون  اهترابع  اهکشا  اب  دندوبیم و 
تدوجو رد  رارـسا  همطاـف ! يا  ناـکین . ناـکاپ و  نیب  لـصو  هقلح  ناـشخرد و  ّرد  يا  تسا ، هتفهن  وـت  رد  رارـسا  هک  ياهسیک  يا  تشگ ،

 ...«. تسا هدش  لئان  ریثک  ریخ  هب  دزومایب  ملع  وت  دزن  هک  یسک  تسا و  گرزب 
!؟ هلها یه  ام  اهنع ، بتکا  مل  نا  ینّلقت ، ضرا  ّيا  و  ینّلظت ، ءامـس  ّيا  دـسیونیم ...« : مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هراـبرد  یلبـش  دومحم 
نا عیطتسا  فیک  و  مالـسلا !؟ اهیلعاهنع  بتکی  نا  یغبنی  ام  هَّللا ، لوسر  تنب  نع  بتکا  نأ  عیطتـسا  نا  لیحتـسم  لب  عیطتـساال  انا  فیکف و 

عیطتسا فیک  وا  ءاسنلا . نم  دحأل  عمتجی  نل  مل و  ام  فرـشلا  نم  اهل  عمتجا  نینـسحلا ، ما  یه  یلع و  اهجوز  یبنلا و  اهوبا  یتلا  نع  بتکا 
!؟ هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یلا  ئیش  ّبحا  تناک  یتلا  کلت  اهسدق ، نم  برتقا  نا 

تلخد اذا  تناـک  یتلا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرب  ساـنلا  هبـشا  یّنم . ۀعـضب  ۀـمطاف  ۀـنجلا ، لـها  ءاـسن  ةدیـس  نیملاـعلا ، ءاـسن  ةدـیس 
سدـقملا داولاب  ّکناف  کل  یل و  رفغتـسأ  و  اهنع ، أرقت  نأ  لبق  أّضوت  مق ، هسلجم !! یف  اهـسلجا  اهّلبقف و  اهیلا  ماـق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهیلع 
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هچ قحتسم  و  مسیونن ، يزیچ  همطاف  زا  رگا  دریگیمربرد  ارم  نیمز  نیمادک  دنکفایم و  هیاس  مرـس  رب  نامـسآ  نیمادک  ( »... 121 (؛» يوط
راوازس هک  ار  هچنآ  ادخ  لوسر  رتخد  زا  ات  مروایب  تقاط  هک  تسا  لاحم  هکلب  مرادن  تقاط  نم  هک  یلاح  رد  هنوگچ ، سپ  متـسه ؟ يزیچ 
نینـسح ردام  یلع و  شرـسمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  شردپ  هک  مسیونب  یـسک  زا  ات  مراد  ناوت  بات و  هنوگچ  مسیونب . تسوا 

وا سدـق  ماقم  هب  ات  منک  ادـیپ  ناوت  هنوگچ  ای  دـش ، دـهاوخن  هدـشن و  عمج  نانز  زا  يدـحا  يارب  هک  هدـش  عمج  یتـالامک  وا  يارب  تسا .
!؟ دوب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  هک  یتیصخش  موش ، کیدزن 

ره هک  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  ادـخ . لوسر  نت  هراپ  همطاف  تشهب ، لها  نانز  رورـس  ملاع ، ناـنز  رورس 
شیپ و  زیخرب ، دناشنیم . دوخ  ياج  رد  ار  وا  دیسوبیم و  ار  شناتسد  هدرک و  تکرح  وا  يوس  هب  ترـضح  دشیم  دراو  وا  رب  همطاف  هاگ 
يداو رد  وت  اریز  منکیم ؛ ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  امـش  دوخ و  يارب  نم  زاـسب ، وضو  یناوـخب  ار  يزیچ  وا  هراـبرد  یهاوـخب  هک  نآ  زا 

«. ياهتشادرب ماگ  سدقم 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تیالو 

هراشا

دنوادخ تسا . هتشاد  تیالو  ناناملسم  هماع  لاوما  هب  تبـسن  مدرم و  رب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  هلدا  هعومجم  زا 
«. زادرپب ار  ناکیدزن  ّقح  و  ( » 122 (؛» ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  : » دیامرفیم لاعتم 

. دشابیم نآ  زراب  قادصم  هکلب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یبرقلا  يوذ  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  تسین  یکش 
؛ تسا هدش  هراشا  دنراد  دنوادخ  بناج  زا  تیالو  اهنآ  رب  هدوب و  اهنآ  کلام  یبرقلا  يوذ  هک  ار  یلاوما  قیداصم  رگید  تایآ  رد 

ءیف لافنا و  دراوم   - 1

ُءآَشَی نَم  یَلَع  ُهَلُـسُر  ُّطِلَُـسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر  َالَو  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءآَفَأ  اـمَو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
َال ْیَک  ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاسَْملاَو  یَماتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِِهَّللَف  يَرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءآَفَأ  آَّم  ٌریِدَق *  ٍءْیَـش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو 

يارب امـش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب  و   ] هدنادرگزاب شلوسر  هب  دوهی ] نانآ =[  زا  ادخ  ار  هچنآ  و  ( » 123 (؛» ْمُکنِم ِءآَِینْغَْألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی 
ّطلـسم دـهاوخب  سک  ره  رب  ار  دوـخ  نـالوسر  دـنوادخ  یلو  يرتـش ؛ هن  دـیتخات و  یبـسا  هن  دیدیـشکن ]، یتـمحز   ] نآ ندروآ  تـسد  هـب 

لوـسر و ادـخ و  نآ  زا  دــنادرگزاب ، شلوـسر  هـب  اـهيدابآ  نـیا  لـها  زا  دــنوادخ  ار  هـچنآ  تـسا . اـناوت  زیچ  ره  رب  ادــخ  و  دزاـسیم ؛
.« ددرگن تسد  هب  تسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع  لاوما  نیا   ] ات تسا ، ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی و  و  وا ، نادنواشیوخ 

. تسا هداد  رارق  شلوسر  يابرقلا  يوذ  لوسر و  دوخ و  هدهع  هب  دنوادخ  ار  نآ  رد  فرصت  تیکلم  تیالو و  هک  تسا  ءیف  نامه  لافنا 
و دراد ، دوجو  نیملـسم  دالب  رد  هک  یعیبط  عبانم  مومع  زا  تسا  تراـبع  هدـمآ -  هقف  بتک  رد  هک  هنوگ  نآ  ءیف -  لاـفنا و  زا  دوصقم  و 
، دناهدرک چوک  نآ  یلاها  هدش و  بارخ  ای  دناهداد  ناناملسم  لیوحت  ار  نآ  گنج  نودب  ای  هدرک  چوک  نآ  یلاها  هک  تسا  ینیمز  ره  نآ 
هک یمئانغ  درادن و  یثراو  هک  یسک  ثاریم  نداعم و  و  تسا ، بحاص  نودب  هک  یتاوم  ياهنیمز  اهرازین و  اههّرد و  اههوک و  ياههلق  و 

تیالو اهنآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  موصعم  يابرقلا  يوذ  هک  لاوما  زا  رگید  يرایـسب  هدمآ و  تسد  هب  گنج  هار  زا  ماما  نذا  نودب 
. تسا مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هلمج  نآ  زا  هک  دنراد  هطلس  و 

سمخ  - 2
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نِإ ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاسَْملاَو  یَماتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِِهَّلل  َّنَأَـف  ٍءْیَـش  ِم  نّ ُمتِْمنَغ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعاَو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
نامیتی یبرقلايذ و  يارب  و  ربمایپ ، يارب  و  ادخ ، يارب  نآ  سمخ  دیروآ ، تسد  هب  یتمینغ  هنوگ  ره  دـینادب  ( » 124 (؛»...  ِهَّللِاب ُمتنَمآ  ُْمتنُک 

...«. دیاهدروآ نامیا  ادخ  هب  رگا  تسا ، اهنآ ] زا   ] ناگدنامهار رد  نانیکسم  و 
یـصاوغ جنگ و  ندـعم و  زا  هچنآ  تعارز و  تعنـص و  تراجت و  زا  ناسنا  دـمآرد  قلطم  یگنج و  مئانغ  دراوم  رد  هچ  سمخ ، دروم  رد 

ترضح هک  تسا  یبرقلا  يوذ  يارب  نآ  مهـس  شـش  زا  مهـس  کی  دریگیم ، قلعت  اهنآ  هب  سمخ  هک  رگید  دراوم  دوشیم و  جارختـسا 
. دراد فرصت  تیالو  زین  لاوما  هنوگ  نیا  رب  اذل  تسا و  نآ  زراب  قادصم  مالسلا  اهیلعارهز 

رفن هدزاود  هب  رصحنم  تراما ،

حیضوت

هک تراـما  یلو  دـش  هدافتـسا  هلدا  هعوـمجم  زا  هـک  هنوگناـمه  دـنراد  تیـالو  يربـهر و  تماـما و  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هـچرگ 
. دشابیم ماما  هدزاود  يارب  تسا  لعفلاب  تیمکاح  يرادمامز و 

ولوا ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  ( » 125 (؛» ْمُکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلااوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
.« ار ربمایپ ] يایصوا  رمألا =[ 

هـس هب  ناوتیم  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  موصعم  هیرذ  زا  رفن  هدزاود  هک  نیا  قوف و  هیآ  رد  ِْرمَأـْلا » ِیلوُأ   » قادـصم صیخـشت  يارب 
؛ درک هعجارم  دنسلا  حیحص  تیاور 

هفیلخ هدزاود  ثیدح   - 1

مامت دوب ... دهاوخ  ریما  هدزاود  نم  زا  دعب  ( » 126 (؛» شیرق نم  مهّلک  ًاریما ... رشع  انثا  يدعب  نوکی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 
.« دناشیرق زا  اهنآ 

نیلقث ثیدح   - 2

(127 (؛» یتیب لها  یترتع  هَّللا و  باتک  اّولـضت : نل  هب  متذـخا  نا  ام  مکیف  تکرت  ّینا  سانلا  اهیا  ای  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
.« متیب لها  ادخ و  باتک  دیوشیمن : هارمگ  زگره  دینک  ذخا  ار  اهنآ  رگا  هک  مداد  رارق  ییاهزیچ  امش  نیب  رد  مدرم ! يا  »

ریدغ ثیدح   - 3

.« تسوا يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  ( » 128 (؛» هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

تاهبش هب  خساپ 

هراشا

: میزادرپیم تاهبش  خساپ  هب  کنیا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هریس  یسررب  زا  دعب 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  نزح  هب  ضارتعا   - 1

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1324 

http://www.ghaemiyeh.com


هعیـش و : » دـیوگیم راغ  رد  رکبوبا  نزح  اـب  نآ  هسیاـقم  شردـپ و  گوس  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  نزح  هب  ضارتعا  رد  هیمیت  نبا 
وا هکنیا  و  تسین ، فیـصوت  لباق  هک  هتـشاد  نزح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  گوس  رد  يّدح  هب  هک  دـننکیم  تیاکح  همطاف  زا  نارگید 
زاب هدـش و  توف  هک  هتـشاد  نزح  يرما  رب  وا  هکنیا  اب  دـنروآیمن ، باسح  هب  وا  يارب  تّمذـم  ار  راک  نیا  و  تسا ، هتخاـس  نازحـالا  تیب 

نمـضتم هک  تسا  ینزح  نآ  تسا و  هتـشاد  فوخ  دوش  هتـشک  ترـضح  هکنیا  سرت  زا  ربماـیپ  تاـیح  ناـمز  رد  رکبوبا  یلو  ددرگیمن ،
رکبوبا نزح  هکنیا  هجیتـن  تسا ، هدـیافیب  اریز  تشادـن ؛ رکبوبا  ار  ینزح  نینچ  زگره  درک  توـف  ترـضح  نوـچ  اذـل  و  تسا ، تسارح 

(129 «.) تسا همطاف  نزح  زا  رتلماک  ّکش  نودب 
خساپ 

َّنِإ ْنَزَْحت  ال  : » دومرف وا  هب  راغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  تسا و  هدوب  یهلا  ترـصن  هب  وا  نامیا  فعـض  زا  یـشان  رکبوبا  نزح  ًالّوا :
.« تسام اب  ادخ  روخم ، مغ  ( » 130 (؛» انَعَم َهَّللا 

هن ادخ ، يایلوا  ناتـسود و ]  ] دیـشاب هاگآ  ( » 131 (؛» َنُونَزْحَی ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  زین  و 
.« دنوشیم نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت 

هدرکیم نینچ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوخ  هکلب  تسا  حجار  زیاج و  يرما  اهنت  هن  وا  رب  ندرک  هیرگ  بوبحم و  قارف  رد  نزح  ًایناث :
. تسا

کقارفل ّانإو  اّنبر ، یضریام  ّالإ  لوقنالو  نزحی  بلقلاو  عمدت  نیعلا  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  کلام  نب  سنا 
و مییوگیمن ، تسام  راگدرورپ  تیاضر  هچنآ  زا  ریغ  یلو  دوشیم  نوزحم  بلق  و  دـیرگیم ، مشچ  انامه  ( » 132 (؛» نونوزحمل میهاربإ  ای 

.« مینوزحم وت  قارف  رد  میهاربا  يا  متح  روط  هب 
!؟ ینوزحم هدش  توف  هتشذگ و  هک  يرما  هب  ارچ  هک  درکیمن  ضارتعا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  هیمیت  نبا  ارچ 

هب هتوم  هوزغ  رد  هحاور  نب  هَّللادـبع  بلاط و  یبا  نب  رفعج  هثراح و  نب  دـیز  تداهـش  ربخ  هک  یماـگنه  دـناهدرک : لـقن  ملـسم  يراـخب و 
(133 .) دومن سولج  دوب ، ادیوه  ناشیا  رب  نزح  راثآ  هک  یلاح  رد  دیسر ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

نزح هَّللا  لوسر  تیأر  امف  ءآّرقلا ، لتق  نیح  ًارهـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنق  : » تفگ هک  هدرک  لقن  کـلام  نب  سنا  زا  يراـخب 
. تفگیمن نخس  مدرم  اب  ترضح  هام  کی  دندیسر ، تداهـش  هب  هنوعم  رئب  رانک  رد  نآرق  نایراق  هک  یماگنه  ( » 134 (؛» هنم ّدشأ  ّطق  ًانزح 

.« دشاب هدش  تحاران  تّدش  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دشن  هدید  زگره  و 
هودنا و نزح و  هکلب  هدوبن ، شردپ  غارف  رد  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دـعب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هودـنا  نزح و  ًاثلاث :

هللا یلـصادخ  لوسر  قح  هب  هفیلخ  ندرک  نیـشنهناخ  شردپ و  تاشرافـس  تامحز و  مامت  ندرپس  یـشومارف  هب  تما و  دادترا  رب  وا  هیرگ 
. تسا هدوب  زین  روما  رگید  مالسلا و  هیلعیلع  ترضح  ینعی  هلآو ؛ هیلع 

هللا یلـصّیبنلا  دعب  ۀمطاف  تثکم  : » دیوگیم ثراح  نب  هَّللادـبع  هک  دوب  تحاران  نوزحم و  روما  نیا  زا  نانچ  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
هک دوب  یلاحرد  نیا  دوب و  هدنز  هامشش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ( » 135 (؛» بوذت یهو  رهشأ  ۀّتس  هلآو  هیلع 

.« دشیم بآ  تّدم  نیا  رد  شندب 
رب یـسلایط ، ّصن  قباـطم  هکلب  تسا !؟ هتـسیرگن  هدـشن و  نوزحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  گوس  رد  رکبوبا  هک  هتفگ  یـسک  هچ  ًاـعبار :

. تسا هدرک  زین  ییارسهحون  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
شتسد ود  تشاذگ و  ترضحنامشچ  ود  نیب  ار  شنابل  دش  دراو  ترضح  رب  نوچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دعب  : » دیوگیم وا 

هدـش باختنا  ياو  ادـخ ، تسود  يا  ياو  ادـخ ، ّیبن  يا  هآ  « ؛» هاّیفـص او  هالیلخ ، او  هاّیبن ، او  :» دروآرب داـیرف  هاـگنآ  وا ، هاـگجیگود  هب  ار 
(136 .«) ادخ
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رکذیلف ۀبیصمب  بیصأ  نم  : » دومرف ترضح  هک  یلاح  رد  ددرگن ؛ نوزحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  قارف  رد  ناسنا  هنوگچ  ًاسماخ :
زا نم  تبیـصم  هک  اریز  دروآ ؛ دای  هب  ارم  تبیـصم  دیاب  دـمآ  راتفرگ  یتبیـصم  هب  سک  ره  ( » 137 (؛» بئاصملا مظعأ  نم  اّهنإف  یب  هتبیـصم 

.« تسا اهتبیصم  نیرتگرزب 
ینتنزحأ ۀثالث  : » دنتفگیم هک  هدیـسر  ود  نآ  زا  اذل  دـندوب و  نوزحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  قارف  رد  ًامئاد  ءادردـلاوبا  ناملس و 

قارف یکی  تسا : هتـشاداو  هیرگ  هـب  هـک  هدرک  نوزحم  يّدـح  هـب  ارم  زیچ  هـس  ( » 138 (؛»... هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  قارف  ینتکبأ : یّتـح 
 ...«. هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم 

یلـصادخ لوسر  دجـسم  رد  هک  ییامرخ  تخرد  هنت  یتح  هک  دوب  راذگریثأت  يّدـح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يرود  قارف و  رد  نزح 
. دش رثأتم  زین  دوب  هلآو  هیلع  هللا 

هنت رب  ار  دوخ  تشپ  داتـسیایم و  هعمج  زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  دوخ  ننـس  رد  یمراد 
نآ يور  رب  اـت  مزاـسب  يزیچ  امـش  يارب  دـیهدیم  هزاـجا  اـیآ  تفگ : دـمآ و  یمور  یـصخش  دادیم . هیکت  دجـسم  رد  ییاـمرخ  تـخرد 
هللا یلصربمایپ  نوچ  تسشنیم . نآ  موس  هلپ  رب  ترضح  هک  تخاس  ياهّلپ  هس  ربنم  ترضح ، يارب  وا  دیاهداتسیا . امش  ایوگ  اریز  دینیشنب ؟

هزرل هب  دجسم  هک  يّدح  هب  دروآرد ، واگ  يادص  نوچمه  ییادص  ترضح  نزح  رد  تخرد  هنت  نآ  تفرگ ، رارق  ربنم  يور  رب  هلآو  هیلع 
ترـضح سپـس  تفرگ . مارآ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  تفرگربرد . ار  تخرد  هنت  نآ  دمآ و  نییاپ  ربنم  زا  ماگنه  نآ  رد  ترـضح  دـمآرد .

مناج هک  یسک  هب  مسق  « ؛» هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یلع  ًانزح  ۀعاسلا  موقت  یتح  اذکه  لازام  همزتلا  مل  ول  هدیب  یسفن  يّذلاو  : » دومرف
ار بوچ  نآ  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  هاگنآ  دوب ». نینچ  نیا  ادـخ  لوسر  نزح  رد  تمایق  زور  ات  مدوب  هتفرگنربرد  ار  وا  رگا  تسوا  تسد  هب 

. دنیامن نفد 
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وا بحاص  رکبوبا و  اب  مالـسلا -  اهیلعارهز  هک  هدرک  رکذ  ار  هچنآ  نینچمه  و  : » دـیوگیم هللا  همحریّلح  همالع  هب  ضارتعا  رد  هیمیت  نبا 
مالـسلا اهیلعهمطاف  نأش  قیال  هک  تسا  يرما  بلطم  نیا  درک ، تیاکـش  وا  هب  تفر و  شردـپ  تاـقالم  هب  هکنآ  اـت  تفگن  نخـس  رمع ) )

ار هوکش  هکلب  تسین ، وا  رب  قیال  يرما  ندرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ار  هوکش  تیاکش و  اریز  دوش ؛ هتفگ  وا  هرابرد  هک  تسین 
(139 ...«.) درب ادخ  دزن  دیاب 

خساپ 
. تسا فورعم  تباث و  يرما  هتفرگ ، هرانک  وا  زا  هدرک و  رهق  رکبوبا  اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  عوضوم  نیا  ًالّوا :

رب هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثرا  رد  فالتخا  عوضوم  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  نابح  نبا  ملـسم و  يراـخب و 
و درکیگدنز . هامشش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زادعب  .و  تفگننخـس وا  اب  شتافو  ماگنه  ات  تفرگ و  هرانک  وا  زا  درک و  بضغ  رکبوبا 

(140 .) درازگ زامن  ترضح  هزانج  رب  دوخ  درکن و  ربخ  ار  رکبوبا  زگره  و  دومن . نفد  ار  وا  هنابششرهوش  تفایتافونوچ 
رد هباحـص  هک  مینکیم  هدـهاشم  اذـل  تسا . دـنوادخ  دزن  ندرب  تیاکـش  ًاتقیقح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ندرب  تیاکـش  ًایناث :

. دندرکیم هوکش  وا  هب  هدرب و  هانپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  دشیم  اور  نانآ  هب  هک  ییاهملظ  بیاصم و  دیادش و 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  هب  داد . راهظ  قالط  ارم  تماص  نب  سوا  مرسمه  تفگ : هک  هدرک  لقن  هبلعث  نب  کلام  نب  ۀلوخ  زا  دووادوبا 
رـسپ وا  اریز  سرتب ؛ ادـخ  زا  دومرفیم : دومنیم و  هلداجم  نم  اـب  رما  نیا  رد  ترـضح  مدرک . تیاکـش  وا  دزن  تباـب  نیا  زا  مدـمآ و  هلآو 

(141 (؛» اهِجْوَز ِیف  َُکلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَـق  : » دومرف ناحبـس  دـنوادخ  دـش ، لزان  نآرق  هکنیا  ات  متـشذگن  نم  تسا . وت  يومع 
(142 .«) دینش دوب  هدرک  هعجارم  وت  هب  شرهوش  هرابرد  هک  ار  ینز  نخس  دنوادخ  »
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هراشا اهنآ  زا  ییاـههنومن  هب  کـنیا  دـندروآیم . تیاکـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هباحـص  يرایـسب ، تاـیاور  قباـطم  ًاـثلاث :
: مینکیم

(143 .) لزنم رد  تمدخ  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هوکش   - 1
(144 .) یطحق هرابرد  هباحص  زا  یکی  هوکش   - 2

(145 .) اهتمیق ینارگ  زا  هباحص  هوکش   - 3
(146 .) یتسدگنت رقف و  زا  هباحص  هوکش   - 4

(147 .) تاوزغ زا  یکی  رد  شطع  زا  هباحص  هوکش   - 5
(148 .) دنیشنب بسا  رب  دناوتیمن  هکنیا  زا  ریرج  هوکش   - 6

(149 .) هفیذح هوکش   - 7
(150 .) دیلو نب  دلاخ  زا  فوع  نب  نمحرلادبع  هوکش   - 8

(151 .) بلق تواسق  زا  هباحص  زا  یکی  هوکش   - 9
(152 .) دوب هدرک  ساسحا  شندب  رد  هک  يدرد  زا  صاعلا  یبا  نب  نامثع  هوکش   - 10

(153 .) نیکرشم ملظ  زا  هباحص  هوکش   - 11
(154 .) زامن رد  تالّیخت  دروم  رد  هباحص  زا  یکی  هوکش   - 12

(155 .) ناشندروخ کتک  تهج  هب  نانز  هوکش   - 13
(156 .) یفقث فسوی  نب  جاجح  زا  نیعبات  هوکش   - 14

(157 .) هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تما  زا  ایؤر  ملاع  رد  مالسلا  هیلعنینوملاریما  هوکش   - 15
(158 .) هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  مئاهب  هوکش   - 16

رکبوبا اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندرک  رهق  هب  ضارتعا   - 3

مکاح نآ  رطاخ  هب  ناوتب  هک  تسین  ییاهراک  زا  دوبن و  هدیدنـسپ  يراک  قیّدص  اب  همطاف  ندیـشک  رانک  ندرکرهق و  : » دیوگیم هیمیت  نبا 
(159 «.) دشاب حدم  هکنیا  ات  تسا  رتکیدزن  نعط  حرج و  هب  لمع  نیا  هکلب  دومن ، تّمذم  ار 

ای : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـناهدرک  تیاور  نیثدـحم  ماـمت  هک  یّلح  رهطم  نبا  لوـق  اـما  و  : » دـیوگیم رگید  ییاـج  رد  وا 
بتک رد  و  هدشن ، لقن  ربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  اریز  تسا ؛ ربمایپ  هب  غورد  تبـسن  نیا  كاضرل ،» یـضریو  کبـضغل  بضغی  هَّللا  ّنإ  ۀـمطاف !

تـسا یـضار  وا  زا  لوسر  ادخ و  هک  سک  ره  و  درادن . ربمایپ  زا  ینـسح  ای  حیحـص و  ای  فورعم  دنـس  هدشن و  هتخانـش  یثیدـح  فورعم 
(160 «.) دشاب دهاوخیم  هک  سک  ره  دوش ، كانبضغ  وا  هب  تبسن  قلخ  زا  یکی  هک  درادن  يررض 

خساپ 
ربـتعم ثیدـح  نآرق و  ّصن  هـب  ترـضح  نآ  هـک  تـهج  نآ  زا  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  ندیــشک  راـنک  ندرک و  رهق  عوـضوم  ًـالّوا :

رمع رکبوبا و  رب  یگرزب  تصقنم  رب  تلالد  اذل  هدمآرد ، بضغ  هب  لوسر  ادـخ و  وا  بضغ  هب  تسا و  هموصعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيوبن 
ریهطت هیآ  لومـشم  مالـسلا  اهیلعهمطاف  رگم  دوشیمن . عقاو  شلوسر  ادـخ و  بضغ  دروم  دـهدن  ماجنا  یفالخ  راک  یـسک  اـت  اریز  دراد ؛

. دراد مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هلمج  زا  ابع  لآ  نت  جنپ  تمصع  رب  تلالد  هک  ياهیآ  تسین ؟
زا دناهدرک ؛ لقن  دوخ  یثیدح  بتک  رد  هماع  ياملع  زا  يرایـسب  ار  كاضرل » یـضریو  کبـضغل  بضغی  هَّللا  ّنإ  ۀمطاف ! ای  : » ثیدح ًایناث :

: لیبق
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(161 .) مصاع یبا  نبا   - 1
(162 .) يروباشین مکاح   - 2
(163 .) یناربط مساقلاوبا   - 3

(164 .) یبالود  - 4
(165 .) یقشمد رکاسع  نبا   - 5
(166 .) يربط نیدلاّبحم   - 6

(167 .) یمثیه رجح  نبا   - 7
نآ ندوب  نَسَح  هب  حیرـصت  یمثیه  ظفاح  زین  و  تسا . هدرک  نآ  دنـس  تحـص  هب  حیرـصت  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  يروباشین  مکاح  ًاثلاث :

. تسا هدومن 
ثیدح رکنم  دیز  نب  نیـسح  هتفگ : هدرک و  فیعـضت  مکاح  دنـس  اب  ار  ثیدح  نیا  هدمآرب و  هیمیت  نبا  شداتـسا  زا  عافد  هب  یبهذ  هچرگ 

رکذ ار  دوخ  دـقن  حرج و  ببـس  وا  اریز  دـسریم ؛ رظن  هب  بیرغ  یبـهذ  زا  قیلعت  نیا  یلو  دوـش ، جاـجتحا  وا  هب  هک  تسین  لـالح  تسا و 
دیز نب  نیـسح  هراـبرد  ناوتیم  هک  یبلطم  تیاـهن  تسا . هدومنن  ناـیب  ار  درک  جاـجتحا  وا  ثیدـح  هب  ناوتیمن  هکنیا  تلع  زین  هدرکن و 

وا رد  هک  تسا  دیما  تسا و  تیب  لها  زا  وا  ثیدـح  مومع  دـیوگیم : لماکلا »  » رد يدـع  نبا  درادـن . یلکـشم  وا  هک  تسا  نیا  درک  رکذ 
(169 «.) تسا هتفر  اطخ  هب  دراوم  یخرب  رد  اسب  هچ  تسا و  قودص  وا  : » دیوگیم رجح  نبا  و  ( 168 ...«.) دشابن یکاب 

(170 «.) دنتسه هقث  دارفا  نیا  مامت  : » دیوگیم دراد  دوجو  دیز  نب  نیسح  هک  يدنس  رد  ینطقراد  ظفاح  هک  وا  قیثوت  رد  تسا  سب 
یگمه دنکیم  لقن  هک  یثیداحا  هکنیا  هب  مازتلا  اب  تسا ، هدرک  لقن  ةراتخملا » ثیداحالا   » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  یـسدقم  ءایـض  زین  و 

. دنّقثوم
یهاگ و  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف  باـب  رد  هک  تسا  یثیداـحا  رد  يریگتخـس  دّدـشت و  هب  مهّتم  یبهذ  یهگناو 

هدهاشم هکنآ  زا  دعب  یطامنا ، حلاص  نب  یلع  همجرت  رد  ینالقـسع  رجح  نبا  دنکیم . فیعـضت  ار  ردقلا  لیلج  رایـسب  دارفا  تهج  نیدب 
فیعـضت یبـهذ  هیحاـن  زا  هک  یناـسک  تسا  راوازـس  : » دـیوگیم تسا ، اّربـم  نآ  زا  وا  هک  هدرک  يراـتفگ  هب  مهّتم  ار  وا  یبـهذ  هـک  هدرک 

(171 «.) مینک یسررب  بوخ  ار  دنوشیم 
« ۀباصالا  » رد رجح  نبا  زین  و  لامکلا » بیذهت   » رد يّزم  ظفاح  وا  داتسا  خیش و  هک  یلاح  رد  هدرک ؛ فیعـضت  ار  ثیدح  نیا  هنوگچ  یبهذ 

. دناهدرکن فیعضت  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  جاجتحا  باب  زا 
دعب هچرگ  تسا ؛ یضار  نانآ  زا  دبا  ات  هدش  یضار  یصاخ  لمع  کی  تهج  هب  یناسک  زا  رگا  ناحبس  دنوادخ  هک  هتفگ  یسک  هچ  ًاعبار :

زا ياهدـع  زا  ناوضر  تعیب  تهج  هب  هچرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نیاربانب  دنـشاب . هداد  ماجنا  يرایـسب  فالخ  ياـهراک  لـمع  نآ  زا 
رب تلالد  زین  و  دوشیمن . وا  فالخ  لامعا  لماش  تسا و  لـمع  نآ  هب  طوبرم  صاـخ و  دروم  رد  تیاـضر  نیا  یلو  دـش  یـضار  هباـحص 

. درادن رمع  رخآ  ات  نانآ  زا  دنوادخ  ندوب  یضار 
هب توادع  راهظا  مالسلا و  اهیلعارهز  ترضح  هب  تناها  نیا  ایآ  تسیچ ؟ دشاب ، دهاوخیم  سک  ره  ناک » نم  ًانئاک   » هلمج يانعم  ًاسماخ :

. تسین وا 
حیحص رد  نومـضم  نیا  هیبش  یلو  هدماین  هّتـس  حاحـص  رد  كاضرل » یـضریو  کبـضغل  بضغی  هَّللا  ّنإ  ۀمطاف ! ای  : » هلمج هچرگ  ًاسداس :

. تسا هدش  دراو  يراخب 
؛» ینبضغا اهبضغأ  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  همرخم  نب  روسم  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 

.« تسا هدروآرد  بضغ  هب  ارم  دروآرد  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا  نم  نت  زا  ياهراپ  همطاف  ( » 172)
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بـضغ تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هجیتـن  رد  تسا . هداد  رازآ  تیذا و  ار  وا  دروآرد  بضغ  هب  ار  یـصخش  سک  ره  هک  مینادیم 
اْینُّدـلا ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسا . هدـش  رازآ  تیذا و  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  شرتـخد 
ترخآ ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دـنهدیم ، رازآ  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  اهنآ  ( » 173 (؛) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأَو  ِةَرِخْآلاَو 

.« تسا هدرک  هدامآ  ياهدننکراوخ  باذع  اهنآ  يارب  و  هتخاس ، رود 

!! هنابش نفد  هب  تّیصو  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  ضارتعا   - 4

زامن وا  رب  سک  چـیه  دـننک و  نفد  هنابـش  ار  وا  ات  درک  ّتیـصو  همطاـف  هک  هدرک  لـقن  یّلح  هک  ار  هچنآ  نینچمه  و  : » دـیوگیم هیمیت  نبا 
دهدیم تبسن  ار  یبلطم  همطاف  هب  وا  دیامنیمن ، جاجتحا  لهاج  درف  زج  نآ  هب  دنکیمن و  تیاکح  همطاف  زا  یسک  ار  بلطم  نیا  درازگن ،
يرگید رب  ناملسم  زامن  اریز  روکشم ؛ یعس  ات  تسا  رتراوازس  هدش  هدیشخب  هانگ  هب  دشاب ، حیحـص  رگا  بلطم  نیا  و  تسین ، نآ  قیال  هک 

(174 ...«.) دسریم وا  هب  هک  تسا  يدیاز  ریخ 
خساپ 

زا مدرم  ندرک  علّطم  مکاح و  هاگتـسد  اب  یـسایس  هزراـبم  تهج  هب  وا  تسا ، هدرکن  یتیـصو  نینچ  تهجیب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  ارچ  دـننک  لاؤس  مدرم  تساوخیم  شلمع  نیا  اب  وا  تسا . هدز  یتیـصو  نینچ  هب  تسد  نانآ ، یتلادـعیب 

زین و  درب . دنهاوخ  نانآ  یتلادعیب  تفالخ و  ّتیعورـشم  مدع  هب  یپ  دنوش  هاگآ  ّتیـصو  نیا  ّرـس  زا  مدرم  رگا  و  دوش ؟ نفد  هنابـش  دـیاب 
لها اب  میتسه و  نیملـسم  ّقح  هب  هفیلخ  ام  هک  دـننک  دومناو  نینچ  مدرم  هب  ناشدوخ  روضح  اب  نانآ  ات  تساوخن  تیـصو  نیا  اـب  ترـضح 

زور ات  تفالخ  هاگتـسد  رب  یئوس  ریثأت  هچ  تیـصو  نیا  هک  دـمهفیم  يرادمتـسایس  ره  میرادـن . یلکـشم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب 
. تسا هتشاد  تمایق 

. دوب دهاوخن  دیاز  ریخ  أشنم  یصخش  هزانج  رب  سک  ره  زامن  ًایناث :
. تسا نوصم  اطخ  هابتشا و  عون  ره  زا  هدوب و  هموصعم  ثیداحا ، زا  یخرب  ریهطت و  هیآ  قباطم  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ًاثلاث :

وا سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاـف  ( » 175 (؛» ینبضغأ دقف  اهبضغأ  نم  یّنم  ۀعـضب  ۀمطاف  : » دومرف وا  نأش  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.« تسا هدروآرد  بضغ  هب  ارم  متح  روط  هب  دروآرد  بضغ  هب  ار 

بضغ دروم  نانآ  هجیتن  رد  تسا ، هدوب  كانبضغ  نآ  نارادمدرـس  تفالخ و  هاگتـسد  زا  متح  روط  هب  هدرک  تیـصو  هنوگنیا  هک  یـسک 
مامت رد  ترضح  رگا  اریز  دراد ؛ مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تمـصع  رب  تلالد  ثیدح  نیا  دناهتفرگ . رارق  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

. دومنیمن بضغ  ترضح ، ندرک  بضغ  دراوم  مامت  رد  قلطم  روط  هب  دنوادخ  دوبن  موصعم  ندرک ، بضغ  هلمج  نآ  زا  شروما 
یـشزرا لوا  هفیلخ  تموکح  يارب  هک  یناسک  يارب  ار  تجح  تمایق  زور  اـت  شتّیـصو  نیا  اـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هکنیا : هجیتن 

... . درک مامت  دنلئاق ،
رب دراد و  کش  دش  نفد  هنابش  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  طسوت  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هکنیا  تیـصو و  لصا  رد  هیمیت  نبا  ًاعبار :

تیصو مه  نیقیرف ، دزن  ربتعم  صوصن  قباطم  هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ داریا  لاکشا و  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  هیـضق  نیا  توبث  ضرف 
. تسا تامّلسم  زا  ماگنه  بش  ترضح  نفد  مه  هنابش و  نفد  هب 

زا دوخ  ثاریم  ات  داتسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  همطاف  تفگ : هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يراخب 
عانتما لاوما  نیا  نداد  زا  رکبوبا  دهاوخزاب ... هدنام ، یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  كدـف و  هنیدـم و  ءیف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  تفگن . نخـس  وا  اب  شتافو  ماگنه  اـت  و  درک . اـهر  ار  وا  هدومن و  بضغ  تهج  نیدـب  رکبوبا  رب  همطاـف  درک .
(176 .) دومنن نالعا  رما  نآ  رب  ار  رکبوبا  درک و  نفد  هنابش  ار  وا  یلع  شرهوش  دومن  تافو  هک  یماگنه  دوب . هدنز  هام  شش  هلآو 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1329 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح تافو  ربخ  مالـسلا  هیلعیلع  دـیوگیم ...« : وا  تافو  رکبوبا و  رب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  بضغ  هیـضق  نمـض  رد  زین  ملـسم 
(177 «.) درازگ زامن  وا  رب  شدوخ  دیناسرن و  رکبوبا  هب  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف 

ناملس و زج  هب  یـسک  و  دراپـسب ، كاخ  هب  هنابـش  و  دهد ... لسغ  ار  وا  ات  درک  تیـصو  یلع  شرهوش  رب  همطاف  دنکیم ...« : لقن  یبوقعی 
(178 «.) دشن رضاح  وا  هزانج  عییشت  رد  رامع  یلقن  ربانب  رذوبا و 

رمع رکبوبا و  رب  هک  یلاـح  رد  دومن ؛ تلحر  اـیند  زا  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  هک  تسا  نیا  اـم  دزن  حیحـص  ربخ  : » دـیوگیم دـیدحلا  یبا  نبا 
(179 «.) دنرازگن زامن  وا  هزانج  رب  رمع -  رکبوبا و  رفن -  ود  نیا  ات  درک  تیصو  اذل  دوب و  كانبضغ 

عییشت رد  هدوب ، كانبـضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هکنآ  یکی  درک ، تیـصو  هس  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  : » دنکیم لقن  ملعوبا  قیفوت  داتـسا 
(180 ...«.) دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  شاهزانج  دنوشن و  رضاح  شاهزانج 

؟ تسیچ مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  فحصم   - 5

هراشا

دمحم  » هنومن يارب  تسا ؛ مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هب  بوسنم  هک  هدمآ  نایم  هب  یفحـصم  زا  نخـس  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  رد 
(181 «.) تسین نآرق  هک  هتشاذگ  یقاب  دوخ  زا  یفحصم  همطاف  دنکیم ...« : لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ملسم » نب 

زا ریغ  ینآرق  هک  نیا  هب  دـنزاس  مهّتم  ار  هعیـش  نانادان ، ای  ناضرغم  زا  یخرب  هک  دـش  ببـس  هعیـش  یثیدـح  رداصم  رد  تاـیاور  هنوگ  نیا 
. همطاف ِنآرق  ینعی  همطاف ؛ فحصم  تسا و  میرک  نآرق  هب  صتخم  فحصم  ظفل  اریز  دنراد ، نیملسم  نیب  رد  لوادتم  نآرق 

دقتعم هعیـش  دـنیوگیم : اذـل  تسا .» نآ  ربارب  هس  امـش و  نآرق  لثم  همطاف  فحـصم   ] نآ : » تسا هدـمآ  نینچ  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد 
، دناهدرکن هجوت  ثیداحا  عومجم  هب  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  فذح  نآ  زا  يدایز  رادـقم  تسین و  یلـصا  ِنآرق  دوجوم ، نآرق  هک  تسا 

تسین نآرق  فحصم  نیا  هک  دنراد  حیرصت  هتکن  نیا  هب  مالسلا » اهیلعهمطاف  فحصم   » تایاور لیذ  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  دوخ  اریز 
. دشابیمن مه  نآرق  هیآ  کی  رب  لمتشم  یتح  و 

: میزاس نشور  ار  بلطم  تقیقح  رصتخم  روط  هب  میراچان  اهتشادرب ، ءوس  نیا  دوجو  اب  ریدقت ، ره  هب 

فحصم هملک  يانعم 

. دنهد ياج  دلج ، کی  رد  هک  یقاروا  هعومجم  ای  ذغاک ، کی  ياههتشون  زا  تسا  ياهعومجم  يانعم  هب  تغل  رد  فحصم 
هدـننک عمج  هک  يزیچ  زا  تسا  تراـبع  فحـصم  ( 182 «.) نیتفدلا نیب  ۀبوتکملا  فحـصلل  عماجلا  وه  فحـصملا : : » دـسیونیم يرهوج 

صاصتخا تسا و  هدش  دلج  باتک  قلطم  لماش  برع  تغل  رد  فحصم  ظفل  هجیتن  رد  تسا . هدش  هتشون  دلج  ود  نیب  هک  تسا  ییاههمان 
. درادن نآرق  هب 

نآرق لوزن  زا  دعب  فحصم  هملک 

تسین انعم  نادب  نیا  یلو  تسا . هدش  روهشم  نآرق  رد  هک  يروط  هب  هتـشاد ، يدایز  لامعتـسا  نآرق  لوزن  زا  دعب  فحـصم  ظفل  دیدرتیب 
. تسا هدش  لامعتسا  زین  نآرق -  زا  ریغ  يرگید -  یناعم  رد  هکلب  هدش ، اغلا  نآ  يوغل  يانعم  هک 

ثیداحا نآرق و  رد  فحصم  ظفل 
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نآ رب  یناوارف  یماسا  هک  نآ  اب  تسا ، هدـشن  لامعتـسا  نآ  رد  نآرق ، ياـنعم  هب  فحـصم  ظـفل  هک  میربیم  یپ  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اـب 
. دناهدناسر مسا  هاجنپ  زا  شیب  هب  یخرب  هک  هدش  قالطا 

قـالطا نآرق  رب  ملع  ناوـنع  هب  ار  فحـصم  ظـفل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک  مینکیم  هدـهاشم  ثیداـحا  هب  هعجارم  اـب  نینچ  مه 
. تسا هدرکن 

. تسا هدوب  رکبوبا  تفالخ  رصع  رد  دش  قالطا  دنوادخ  باتک  رب  ظفل  نیا  هک  ياهبترم  نیلوا  تسا : هدمآ  خیرات  رد 
نم هوهرکف  رفسلا  هوّمس  مهضعب : لاق  و  هوهرکف . ًالیجنا  هوّمس  مهـضعب : لاقف  هوّمـس ، لاق  نآرقلا  رکبوبا  عمج  اّمل  : » دنکیم لقن  یطویس 

(183 «.) هب هوّمسف  فحصملا  هنوعدی  ًاباتک  ۀشبحلاب  تیأر  دوعسم : نبا  لاقف  دوهی .
یـضار وا  هک  دندیمان ، لیجنا »  » ار نآ  یخرب  دـننک : يراذـگ  مان  نآ  يارب  هک  داد  روتـسد  درک ، يروآ  عمج  ار  نآرق  رکبوبا  هک  یماگنه 

ار نآ  هک  مدید  ار  یباتک  هشبح  رد  نم  تفگ : دوعـسم  نبا  اّما  دشن . یـضار  دوهی  تهج  هب  هک  دندیمان  رفـس »  » ار وا  رگید  یهورگ  دـشن .
. دیمان فحصم »  » ار نآرق  مسا  دندیمانیم ، فحصم 

هکلب هدشن ، لامعتـسا  نآرق  صوصخ  رد  فحـصم  ظفل  : » دسیونیم ثیدحلا  ۀنـسلل و  رکبملا  قیثوتلا  لئالد  باتک  رد  دـمحا  زایتما  رتکد 
(184 .«) تسا هدرک  هماقا  يدهاوش  نآ  يارب  هاگ  نآ  تسا ؛ هتفر  راک  هب  باتک  يانعم  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد 

ناشدوصقم هک  دننکیم  قالطا  ار  فحـصم  ظفل  هدـش  يروآ  عمج  هتـشون  رب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  : » دـسونیم دـسا  نیدـلا  رـصان  رتکد 
(185 .«) ییاهنت هب  نآرق  هن  تسا ، باتک  قلطم 

عاونا هب  هک  تسا  ییاه  حالطـصا  هلمج  زا  فحـصم  ظفل  : » دسیونیم ۀیثیدحلا  ۀفیحـصلا  خسنلا و  ۀفرعم  باتک  رد  هَّللادبع  نب  رکب  داتـسا 
(186 .«) تسا هدش  نیودت  تنس  اهنآ  رد  هک  دراد  هراشا  ییاه  هتشون 

؟ تسیک همطاف  فحصم  هدنسیون 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مالسلا ، اهیلعهمطاف  فحصم  هدنسیون  بتاک و  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  عومجم  زا 
: دوـمرف باوـج  رد  ترــضح  دوـمن . لاؤـس  مالــسلا  هیلعقداـص  ماــما  زا  مالــسلا  اــهیلعهمطاف  فحــصم  دروـم  رد  ناــمثع  نـب  داــمح 

(187 .) دش یفحصم  هب  لیدبت  هک  نآ  ات  تشونیم  دینشیم  ار  هچره  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
همطاـف فحـصم  ناـمه  نیا  تشونیم و  ار  نآ  مالـسلا  هیلعیلع  دوـمرف ...« : هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  زین  هدـیبعوبا 

(188 .«) تسا
مالـسلا هیلعیلع  ّطخ  مالـسلا و  اهیلعهمطاف  فحـصم  ام  دزن  دومرف ..« : هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  هزمح  یبأ  نب  یلع 

«. تسا

؟ تسیک هدننک  الما 

ام دزن  انامه  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریصبوبا  تسا . دنوادخ  هدننک  الما  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
هدرک و الما  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یبوتکم  نآ  انامه  تسا ...؟ هدرک  هاگآ  همطاف  فحصم  هب  ار  نانآ  زیچ  هچ  تسا و  همطاف  فحـصم 

(189 .«) تسا هدومن  یحو  شترضح  هب 
هدـننک ـالما  هک  دوـشیم  هدافتـسا  رگید  یخرب  زا  نینچ  مه  ( 190 .) تسا هدوب  هتـشرف  هدـننک  الما  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 

(192 .) تسا هدش  یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هدننک  الما  تایاور ، زا  ياهتسد  رد  ( 191 .) تسا هدوب  لیئربج 
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درکیم و غالبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  شـصاخ  ای  ماع  هتـشرف  قیرط  زا  ار  نآ  دـنوادخ  هک  میـسریم  اـنعم  نیا  هب  تاـیاور  عمج  اـب 
زا یشخب  زین  و  تشونیم . ار  نآ  زین  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دومنیم و  تئارق  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

. تسا هدش  لزان  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  رب  لیئربج  طّسوت  هب  ًامیقتسم  نآ 
ماهلا هک  تسا  نآ  هدوب ، نینمؤملاریما  ترضح  تسد  هب  تباتک  هک  نآ  دوجو  اب  مالسلا ، اهیلعارهز  ترـضح  هب  فحـصم  نیا  باستنا  ّرس 

. تسا هدوب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هجوتم  نآ  ياههباطخ  فحصم و  بلاطم 

یخیرات یباتک  مالسلا ، اهیلعهمطاف  فحصم 

: تسا رما  ود  هدش  یفن  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  فحصم  دروم  رد  عطق  روط  هب  هچنآ 
نآرق   - 1

نآرق اهنت  هن  نآ  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  تحارص  هب  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  همطاف  فحـصم  زا  نآ  رد  هک  تایاور  زا  يریثک  رد 
. تسا هدماین  نآ  رد  زین  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  هکلب  تسین ،

(193 .) تسین نآرق  هک  تشاذگ  یقاب  ار  یفحصم  همطاف  دنکیم : لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ملسم  نب  دمحم 
نآرق تاـیآ  زا  ياهیآ  نآ  رد  هک  تساـم  دزن  همطاـف  فحـصم  دوـمرف : هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعحـلاص  دـبع  زا  هزمح  یبا  نـب  یلع 

(194 .) تسین
عرش  ماکحا   - 2

. تسا یلاخ  زین  مارح  لالح و  ماکحا  هنوگ  ره  زا  هکلب  درادن ، دوجو  نآرق  تایآ  مالسلا  اهیلعهمطاف  فحصم  رد  اهنت  هن 
(195 ...«.) تسین مارح  لالح و  زا  یمکح  چیه  همطاف  فحصم  رد  هک  شاب  هاگآ  دومرف ..« : مالسلا  هیلعقداص  ماما 

مالسلا اهیلعهمطاف  فحصم  تایوتحم  زا  یخرب 

هدافتـسا تایوتحم  زا  یخرب  تایاور  عومجم  زا  یلو  تسا ، هدـشن  هراـشا  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  فحـصم  ياوتحم  همه  هب  یتیاور  چـیه  رد 
: دوشیم

هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ماقم   - 1
تدش هب  شردپ  زا  يرود  تهج  هب  مایا  نیا  رد  دوب . هدنز  زور  شردپ 75  زا  دعب  همطاف  دنکیم : لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هدیبعوبا 

شردـپ و زا  ربخ  زین  دومنیم و  ییوجلد  وا  زا  هداد و  تیزعت  ار  وا  شردـپ  يازع  رد  دـشیم و  لزان  وا  رب  هراومه  لـیئربج  دوب . تحاراـن 
(196 .) همطاف فحصم  تسا  نیا  تشونیم و  ار  اهنآ  مالسلا  هیلعیلع  دادیم ... وا  ماقم  تلالج و 

مالسلا  اهیلعارهز  هیرذ  هدنیآ   - 2
«. دوشیم دراو  شاهّیرذ  رب  يو  زا  دعب  هچنآ  هب  ار  وا  دادیم  ربخ  و  تسا ...« : هدمآ  حیحص  تیاور  نامه  رد 

ثداوح  ملع   - 3
دهاوخ قافتا  هدـنیآ  رد  هک  تسا  يروما  نآ  رد  همطاف ، فحـصم  اّما  و  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

(197 .«) داتفا
همطاف فحصم  نآ -  رد  شاب ! هاگآ  دومرف ...« : ترضح  هک  تسا  دراو  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  نامثع  نب  داّمح  ثیدح  رد  نینچ  مه 

(198 .«) دتفایم قافتا  هدنیآ  رد  هک  تسا  يروما  هب  ملع  نآ  رد  هکلب  تسین ، مارح  لالح و  - 
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ایصوا ایبنا و  ءامسا   - 4
ینعی تسا ؛ نم  دزن  هک  تسا  یباتک  رد  شمان  هکنآ  رگم  تسین  یّیصو  ای  یبن  چیه  : » دومرف هک  هدش  دراو  مالـسلا  هیلعماما  زا  یتیاور  رد 

(199 «.) همطاف فحصم 
ناشناردپ  كولم و  ءامسا   - 5

یناسک یماسا  تسا ، هدـنیآ  روما  هب  ملع  نآ  رد  همطاف  فحـصم  اما  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  قباـس  تیاور  رد 
(200 .«) دننکیم تموکح  تمایق  زور  ات  هک  تسا 

(201 .) تسا هدش  ناشناردپ  مسا  نانآ و  مسا  هب  هراشا  رگید  یثیدح  رد 
مالسلا  اهیلعهمطاف  تیصو   - 6

همطاـف تیـصو  نآ  رد  اریز  دـیروآ ، نوریب  ار  همطاـف  فحـصم  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دـلاخ  نب  ناـمیلس 
(202 «.) تسا

؟ تسا هدرک  يریگیپ  ار  نآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ارچ  تسیچ و  كدف   - 6

؟ تسا هدرک  يریگیپ  ار  نآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ارچ  تسیچ و  كدف 

همطاف شرتخد  هب  شتاـیح  ناـمز  رد  ار  نآ  ترـضح  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صاـخ  کـلم  كدـف  هک  دراد  داـقتعا  هعیش 
هتفرگ و مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا  روز  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  تافو  زا  دعب  افلخ  تسا و  هدیشخب  مالسلا  اهیلعارهز 
هک هدشن  هدینـش  : » دیوگیم هیمیت  نبا  دننکیم . راکنا  ار  عوضوم  نیا  نارگید  هیمیت و  نبا  دننامه  تنـس ، لها  زا  یخرب  دـناهدرک . بصغ 

(203 .«) تسا هدادن  تداهش  نآ  رب  زین  یسک  تسا و  هدرک  اطع  وا  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنک  اعدا  همطاف 
. دوش یسررب  يدج  تروص  هب  ثحب  نیا  عوضوم ، ّتیمها  هب  هجوت  اب  ور ، نیمه  زا 

كدف ییایفارغج  تّیعقوم 

زا نیمزرس  نآ  نانکاس  تسا . هار  زور  هس  ای  ود  هنیدم  ات  نآ  هلـصاف  هک  زاجح  رد  تسا  یهد  كدف  : » دیوگیم نادلبلا  مجعم  رد  يومح 
(204 «.) دناهدوب نایدوهی  خیرات  يادتبا 

دنوادـخ هک  نآ  ات  دـندوب ؛ رقتـسم  اج  نآ  رد  ترجه  متفه  لاس  ات  هک  تسا  دوهی  زا  ياهفیاط  كدـف   ] نآ نانکاس  : » دـسیونیم يرذـالب 
قبط و  نآ -  فصن  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـب  اـت  دـندش  رـضاح  ور  نیمه  زا  تخادـنا . نآ  یلاـها  ياـهبلق  رد  بعر  سرت و 

(205 «.) دننک حلص  نآ -  ّلک  رب  تایاور  زا  یخرب 
دندرک اضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دندرک و  نّصحت  هدنام ، یقاب  اج  نآ  رد  ربیخ  لها  زا  یهورگ  دیوگیم : دیدحلا  یبا  نبا 

زین نانآ  دندش ، رادربخ  قفاوت  نیا  زا  هک  كدف  لها  تفریذپ . ار  نانآ  داهنـشیپ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنامب . ظوفحم  ناشناج  هک 
اریز تفرگ ، رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صاخ  کلم  دمآ ، تسد  هب  حلـص  اب  هک  نآ  لیلد  هب  كدف  نیمزرـس  دـنتفریذپ . ار  قفاوت  نیا 

(206 «.) دندرکن لاغشا  روز  هب  لاتق و  گنج و  اب  ار  نآ  رکشل 
هحلاصم تخادنا -  ناشلد  رد  دنوادخ  هک  یسرت  لیلد  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  ربیخ  دوهی  هک  نآ  زا  دعب  : » دیوگیم يربط 

دنیامن هحلاصم  كدف  فصن  رب  ترـضح  نآ  اب  ات  دنداتـسرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ار  یـسک  زین  كدف  هقطنم  دوهی  دندرک .
فرـصت لاتق  گنج و  اب  ار  نآ  رکـشل  نوچ  دـش ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صاخ  کلم  اـج  نآ  تفریذـپ و  ار  هحلاـصم  ترـضح 
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(207 «.) دندرکن
گنج روز و  هب  هک  تسا  ییاه  هیرق  هلمج  زا  كدـف  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  ربتعم  ياهباتک  زا  هچنآ  : » دـسیونیم ینیوزق  همالع 
میانغ رد  لخاد  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صاخ  کلم  اذل  تفرگ ، ییاهنت  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دشن و  هتفرگ 

(208 «.) تسا هدرکن  فالتخا  نآ  رد  املع  زا  کی  چیه  تسا و  یمالسا  تّما  عامجا  دروم  بلطم  نیا  تسین  ناناملسم 
نیمخت راـنید  رازه  داـتفه  مّود  باــصن  رد  راــنید و  رازه  لاـس 24  ره  لوا ، باـصن  رد  ار  كدـف  دـیاوع  : » دـیامرفیم سوواـط  نب  دـّیس 

(209 «.) دندزیم
. تسا هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  صاخ  کلم  كدف  هک  دوب  دقتعم  زین  رمع  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 

صاصتخا دنوادخ  انامه  میوگیم : نخـس  امـش  اب  عوضوم  نیا  رد  نم  : » تفگ كدف  هرابرد  رمع  هک  دـننکیم  لقن  نارگید  يدوهمس و 
هلآو هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  صاـخ  کـلم  كدـف )  ) ءییف نـیا  اذـل  ... دوـمرفن اـطع  رگید  یـسک  هـب  ءییف و  نـیا  هـب  ار  شلوـسر  داد 

(210 ...«.) تسا
هجیتن رد  تسا . هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یـصخش  كالما  هلمج  زا  كدف  هک  دوب  دقتعم  رمع  دوشیم  هدافتـسا  ترابع  نیا  زا 

. دوشیم لقتنم  مالسلا ، اهیلعرهطا  يارهز  شثراو  هب  وا  زا  دعب  دیاب 

میرک نآرق  رد  كدف 

ُءاشَی ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر  الَو  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  اـمَو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
ْیَک ال ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاسَملاَو  یماتَیلاَو  یبْرُقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّللَف  يرُقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  ٌریِدَـق . ٍءیَـش  ِّلُـک  یلَع  ُهَّللاَو 

چیه نآ  رب  مالسا  نایهاپس  امش  هک  تسا  لوسر  هب  قلعتم  داد  تمینغ  هب  نانآ  لاوما  زا  ادخ  هچنآ  ( » 211 (؛» ْمُْکنِم ِءاِینْغَألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی 
لاوما زا  ادخ  هچنآ  و  تساناوت . زیچ  ره  رب  ادخ  دنادرگیم و  ّطلـسم  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شنالوسر  ادـخ  نکلو  دـیتخاتن  يرتسا  بسا و 

ناگدـنام هار  رد  ناریقف و  نامیتی و  و  همئا )  ) لوسر نادـنواشیوخ  لوسر و  ادـخ و  هب  قلعتم  داد  تمینغ  دوخ  لوسر  هب  راـید  نآ  نارفاـک 
«. دیازفین ار  نارگناوت  تلود  میانغ ، هک  تسا  نآ  يارب  مکح  نیا  تسا .

نودـب شتاـیح  ناـمز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  یتمینغ  نآ ، زا  دوصقم  تسا و  عوجر  ياـنعم  هب  ئیفی » ءاـف   » زا قتـشم  ءییف 
یبرقلا يوذ  يارب  شتایح  زا  دعب  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  نآ  هب  قلعتم  هدرک و  ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  باکر  بسا و  گنج و 

زاـب نیملـسم  هـب  هدـشن و  نیملـسم  لاـملا  تـیب  لـخاد  زگره  نآ  دـنراد و  نآ  رد  ار  یفرـصت  هنوـگ  ره  ّقـح  یبرقلا ) يوذ   ) ناـنآ تـسا .
. ددرگیمن

نامه دنک ؛ میـسقت  مدرم  نیب  ارئیف  هک  دنتـساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هباحـص  : » دیوگیم قوف  هفیرـش  هیآ  لیذ  يزار  رخف 
اب نآ  لیصحت  رد  مدرم  هک  اجنآ  زا  تمینغ  رد  درک . نایب  ار  تمینغ  وئیف  نیب  قرف  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  درک . میـسقت  ار  تمینغ  هک  هنوگ 

لوسر صاخ  کلم  اذل  درادن ، یتلاخد  یـسک  ئیف  لیـصحت  رد  اما  دوشیم ، میـسقت  نایوج  گنج  همه  نیب  اذـل  دنکیرـش ، لاتق  گنج و 
(212 «.) دشخبیم دهاوخب  هک  سک  ره  هب  تسا و  ترضح  دوخ  تسد  هب  زین  نآ  رما  دریگیم و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هک يزیچ  ره  رد  تسا و  لوسر  دنوادخ و  هب  ّصتخم  ءییف  هک  نیا  ینعی  ِلوُسَّرِللَو » ِهَِّللَف   » زا دوصقم  دیامرفیم : هللا  همحریئابطابط  همالع 
هک هنوگ  نامه  تسا ؛ لوسر  تبارق  یبْرُقلا  ِيذ  » زا دوصقم  و  دراد . هگن  دوخ  يارب  دناوتیم  زین  دنکیم و  فرـصم  دـنادب  حالـص  لوسر 

(213 ...«.) تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلعتیب  لها  همئا  تایاور  رد 

خیرات رد  كدف 
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رارق هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  کـلم  ادـتبا  رد  دـش ، مالـسا  خـیرات  دراو  هک  نآ  زا  دـعب  كدـف  : » دـیامرفیم هللا  همحرردـص  دـیهش 
مالـسلا اهیلعارهز  شرتخد  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوب . هدـماین  تسد  هب  لاتق  گنج و  نابـسا و  زات  تخاـت و  اـب  اریز  تفرگ ،

تـسد زا  روز  هب  ار  نآ  هقرحملا -  قعاوصلا  بحاص  ریبعت  هب  رکبوبا -  دوب و  شرتخد  دزن  ترـضح  نآ  تاـفو  ماـگنه  اـت  دومن و  میدـقت 
هک یماگنه  تفرگ . رارق  زور  نآ  تلود  ياـهتورث  زا  نیملـسم و  یمومع  یلاـم  رداـصم  زا  و  ( 214 .) تفرگ مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح 

(215 «.) دنادرگ زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هثرو  هب  ار  كدف  وا  دیسر ، زیزعلادبع  نب  رمع  تسد  هب  تموکح 
هب نآ  ندنادرگنرب  تلع  رد  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  دنادرگن . زاب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هب  ار  كدف  شتفالخ  نارود  رد  مالـسلا  هیلعیلع 
ام قح  دریگ و  سپ  زاب  ار  ام  هتفر  تسد  زا  قوقح  ادخ  زا  ریغ  یسک  هک  میهاوخیمن  تیب  لها  ام  اریز  : » دیامرفیم مالسلا  مهیلعتیب  لها 
راک نیا  دوخ  يارب  یلو  میریگیم ، سپ  زاب  ناملاظ  زا  ار  ناشقوقح  مینکیم و  مکح  نانآ  عفن  هب  نانمؤم ، يایلوا  ام  دناتسب . ناملاظ  زا  ار 

(216 .«) مینکیمن ار 
ملاظ داد و  باوث  ار  مولظم  دنوادخ  دندش ، دراو  ادخ  رب  ود  ره  مولظم  ملاظ و  اریز  : » دـیامرفیم دروم  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
هداد باوث  هدش ، بضغ  وا  زا  هک  یـسک  رب  هدرک و  باقع  نآ  بصاغ  رب  هک  دـنادرگرب  ار  يزیچ  دراد  تهارک  دـنوادخ  درک . تبوقع  ار 

(217 «.) تسا
هب تفرگ و  يزاب  هب  شیپ  زا  شیب  ار  هدـش  لامیاپ  ّقح  نیا  درک ، لـیمحت  ناناملـسم  رب  هفیلخ  ناونع  هب  ار  دوخ  هیواـعم ، هک  یماـگنه  اـّما 

دنزرف هب  ار  رگید  ثلث  صاع و  نب  ورمع  هب  یـشخب  مکح ، ناورم  هب  یمهـس  درک : میـسقت  شخب  هس  هب  ار  نآ  شیوخ  سفن  ياوه  مکح 
رایتخا هب  نآ  یمامت  مکح  ناورم  تموکح  رد  هک  نیا  ات  تشگیم ، تسد  هب  تسد  یتّدم  كدف  لکـش  نیدب  دومن . راذـگاو  دـیزی  دوخ 
مالـسلا اهیلعهمطاف  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  تفالخ  هب  ندیـسر  اب  وا  تفرگ . رارق  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  تسد  رد  يو  زا  دـعب  دـمآرد و  يو 

(218 ...) دنادرگرب
ات دوب  ناورم  ینب  تسد  رد  تفرگ و  سپ  زاب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  دـالوا  زا  ار  نآ  دیـسر  تموکح  هب  کلملادـبع  نب  دـیزی  هک  یماـگنه 
هب ار  كدـف  تفالخ ، ندروآ  گنچ  هب  دوخ و  ماـیق  اـب  حاّفـس  ساـبعلاوبا  دیـسر ، هک  نایـسابع  هب  تبون  ( 219 .) دـش ضرقنم  نانآ  تلود 
زا سپ  اما  تفرگ ، سپ  زاب  نسحلا  ینب  زا  شتفالخ  نامز  رد  ار  نآ  روصنم ، رفعج  وبا  يو ، زا  دـعب  درپس . بلاط  یبا  نب  یلع  نب  هَّللادـبع 
زا ( 220 .) دناتس زاب  ناشتسد  زا  يدهم  رسپ  یـسوم  هرابود  دنادرگ و  زاب  نییمطاف  نادناخ  هب  راب  نیمدنچ  يارب  روصنم  رـسپ  يدهم  یتدم 
زاب نایمطاف  هب  ار  نآ  يرجه ، هد  تسیود و  لاس  رد  وا  دیسر . نومأم  هب  تبون  هک  نیا  ات  دوب ، نایسابع  تسد  رد  كدف  هراومه  سپ ، نیا 
نآ دیـشخب . رایزاب  رمع  نب  هَّللادبع  هب  تفرگ و  نایمطاف  زا  ار  كدـف  دیـسر ، تفالخ  هب  یـسابع  لّکوتم  هک  یماگنه  اّما  ( 221 ...) دنادرگ

نارشب مان  هب  يدرم  رایزاب  رمع  نب  هَّللادبع  دوب . هدش  هتشاک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كرابم  تسد  هب  هک  تشاد  هلخن  هدزای  كدف  زور 
(222 .) دش جلف  تشگزاب  زا  سپ  دیرب و  ار  اهلخن  نآ  نارشب  داتسرف . هنیدم  هب  ار  یفقث  هیّما  نب 

ههبش کی  عفد 

دروم رد  سابع  یلع و  : » دـنیوگیم كدـف »  » هّدام رد  یقیرفا  روظنم  نبا  زین  كدـف و  زا  ثحب  رد  نادـلبلا  مجعم  بحاص  يومح  توقاـی 
مالـسلا اهیلعهمطاف  هب  شتایح  نامز  رد  ار  كدف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دومرفیم : مالـسلا  هیلعیلع  دنتـشاد . عازن  رگیدـکی  اب  كدـف 

رمع دزن  هب  ار  عازن  متـسه . نآ  ثراو  نم  اذـل  تسادـخ ، لوـسر  کـلم  كدـف  تـفگیم : درکیم و  اـبا  رما  نـیا  زا  ساـبع  یلو  دیـشخب ،
(223 .«) منکیم میلست  امش  يود  ره  هب  ار  نآ  نم  دینادیم ، رتهب  دوخ  تفگ : درک و  عانتما  ود  نآ  نیب  مکح  زا  وا  دندروآ .

هک درب  میهاوخ  یپ  هیضق  رد  قیقحت  اب  یلو  تسا ، هدرک  در  سابع  مالسلا و  هیلعیلع  هب  ار  كدف  رمع  دوشیم  هدافتسا  ود  نیا  نانخس  زا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1335 

http://www.ghaemiyeh.com


طئاوح  » هب نآ  زا  هک  هدوـب  هنیدـم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هقدـص  ناـمه  درک ، در  اـهنآ  هب  رمع  دوـب و  رفن  ود  نیا  عازن  دروـم  هچنآ 
: درک هماقا  ناوتیم  يدهاوش  بلطم  نیا  رب  كدف و  هن  تسا ، هدشیم  ریبعت  هعبس »

هدوب ریضن  ینب  لاوما  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  تاصاصتخا  رد  تنـس ، لها  لقن  قبط  سابع  مالـسلا و  هیلعیلع  ماما  نیب  فالتخا   - 1
(224 .) تسا

اهنت دـندادن و  سک  چـیه  هب  هتفرگ و  ار  ربیخ  لاوما  كدـف و  رمع  رکبوبا و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  حیرـص  روط  هب  تایاور  زا  یخرب   - 2
. دنادرگ زاب  سابع  مالسلا و  هیلعیلع  هب  ار  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هقدص  رمع 

هللا یلـصادخ  لوسر  هک  ار -  دوخ  ثرا  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  همطاف ، : » دنکیم لقن  ملـسم 
ره هتـشاذگن و  ثرا  هب  ار  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  دهدب . وا  هب  تسا -  ئیف  زا  هتـشاذگ و  ياج  هب  هلآو  هیلع 

عنام نآ  زا  رکبوبا  تساوخ . هنیدم  رد  ترـضح  هقدص  كدف و  ربیخ و  زا  ار  دوخ  بیـصن  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دشابیم  هقدص  تسه ، هچ 
یلو درک  درتسم  سابع  یلع و  هب  دننکیم -  ریبعت  هعبـس » طئاوح   » هب نآ  زا  هک  ار -  هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هقدـص  اما  ... دـش

درتـسم نیملــسم  رما  ّیلو  هـب  يو  زا  دـعب  دـیاب  هـک  تـسا  ادــخ  لوـسر  هقدــص  ود  نـیا  تـفگ : تـشاد و  هاـگن  ار  كدــف  ربـیخ و  رمع 
(225 ...«.) ددرگ

ریـضن ینب  مهـس  نامه  تشگزاب  سابع  مالـسلا و  هیلعیلع  هب  رمع  هیحان  زا  هچنآ  هک  دنکیم  دـییأت  ار  بلطم  نیا  مه  ناهب  زور  نب  لضف 
(226 .) تسا هدوب 

هتفرگ تیب  لها  زا  ار  نآ  نامثع  هک  هدشن  رکذ  خیرات  رد  اما  داد ، مکح  نب  ناورم  هب  ار  كدـف  نامثع  دـنیوگیم : ناخرؤم  زا  یخرب   - 3
. دشاب هدش  لقتنم  وا  هب  رمع  رکبوبا و  زا  كدف  دیاب  هجیتن  رد  تسا . هداد  ناورم  هب  و 

مالسلا اهیلعهمطاف  يواعد 

هراشا

، دش دراو  هار  هس  زا  رکبوبا  زا  نآ  نتفرگ  كدف و  رما  رد  دوخ  قح  هب  ياعدا  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  خیرات  زا 
ّقح نانآ  دادـن و  باوج  هار  هس  زا  کی  چـیه  ناشدانع  لیلد  هب  فسالا  عم  هک  دریگب  ار  دوخ  ّقح  هدرک  باجم  ار  بصاغ  دـناوتب  هکلب  ات 

: دندرکن درتسم  ترضح  نآ  هب  هدرک و  بصغ  ار  كدف  رد  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  مّلسم 
؛ ششخب هلحن و  ياعدا   - 1

؛ ثرا ياعدا   - 2
. یبرقلا يوذ  ياعدا   - 3

مالسلا اهیلعهمطاف  هلحن  كدف   - 1

مالـسلا اهیلعارهز  همطاف  هب  شتاـیح  ناـمز  رد  ار  كدـف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دراد  تلـالد  حیرـص  روط  هب  تنـس  لـها  تاـیاور 
. تسا هدیشخب 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  رب  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » هیآ هک  یماـگنه  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  روثنملا  ّرد  رد  یطویس 
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(227 .«) دومرف اطع  وا  هب  ار  كدف  دناوخ و  ار  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دش ، لزان  هلآو 
هب ار  كدف  مردپ  انامه  : » دومرف دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  همطاف  دنکیم : لقن  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  دیدحلا  یبا  نبا 
ات داد  روتـسد  هاگ  نآ  ییوگیمن . ّقح  زا  ریغ  هراب  نیا  رد  وت  تفگ : رکبوبا  دـنهدیم . تداهـش  نآ  رب  زین  نمیا  ّمأ  یلع و  درک و  اطع  نم 

نیب رد  دش ، جراخ  هک  رکبوبا  دزن  زا  دنراد . درتسم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هب  ار  كدف  ات  تشون  نآ  رد  دندروآ و  تسوپ  زا  ياهفیحص 
تفرگ ار  هتشون  رمع  درک . فیرعت  شیارب  ار  نایرج  مالـسلا  اهیلعترـضح  ییآیم ؟ اجک  زا  دومن : لاؤس  وا  زا  درک . دروخرب  رمع  هب  هار 

رظن رد  ار  دوخ  عفن  شتداهـش  رد  یلع  تفگ : رمع  يرآ . تفگ : ياهداد ؟ همطاف  هب  ار  هماـن  نیا  وت  اـیآ  تفگ : وا  هب  دـمآ و  رکبوبا  دزن  و 
(228 .) دومن هراپ  ار  نآ  سپس  درک و  كاپ  ار  هتشون  تخادنا و  همان  رد  ناهد  بآ  اذل  تسا ، نز  هک  مه  نمیا  ّما  دراد و 

رب ینبم  رمع  ياعدا  یلو  تسا ، هتشاد  لوبق  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  يارب  كدف  ندوب  هلحن  رکبوبا  دوشیم  هدافتـسا  ناتـساد  نیا  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هک  یتیاور  اب  تسا و  ضحم  غورد  دنکیم  هظحالم  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  شتداهـش  رد  یلع  هک  نیا 

دنوادخ هک  تسا  ءاسک  باحصا  هلمج  زا  متح  روط  هب  مالسلا  هیلعیلع  اریز  درادن ، يراگزاس  هدیـسر  مالـسلا  هیلعترـضح  نآ  نأش  رد 
اذل ( 230 ،) تسا وا  اب  زین  نآرق  نآرق و  اب  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلعیلع  ( 229 .) تسا هدرک  لزان  تمـصع  ریهطت و  هیآ  نانآ  نأش  رد 

لیاضف و رد  ور  نیمه  زا  ( 231 (؛ تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سفن  هلهابم ، هیآ  ّصن  هب  وا  دریگب . لاکشا  وا  رب  درادن  ّقح  یـسک 
. تسا يواسم  وا  اب  تالامک 

ِناتَأَْرما َو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْشَتْسا  َو  : » تداهش هیآ  هک  دیوگب  باطخ  نب  رمع  زا  عافد  رد  یـسک  رگا 
هَّللا مالس  ارهز  ترضح  ياعدا  دروم  رد  هک  نز  ود  درم و  کی  ای  درم  ود  تداهش  موزل  رب  دراد  تلالد  ( 232 «) ِءادَهُّشلا َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم 

. تسا هدرکن  لوبق  ار  نآ  رمع  ور  نیمه  زا  هتشادن ؛ دوجو  اهیلع 
تاـیآ و اریز  تسا ؛ هدـش  جراـخ  هیآ  زا  ّصن  اـب  هک  يدراوم  ریغ  هب  دز ، صیـصخت  ار  نآ  دـیاب  دراد ، مومع  رگا  هیآ  مییوـگ : باوـج  رد 

. دراد نایسن  اطخ و  هابتشا و  هانگ و  هنوگره  زا  مالسلا  اهیلعهمطاف  مالسلا و  هیلعیلع  تمصع  رب  تلالد  ناوارف  تایاور 
هک دراد  تلالد  تحارـص  هب  نآرق  تسا و  تکاس  هدیـشخب ، دوخ  ياهنز  هب  ار  شیاههرجح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  زا  خـیرات 
َّالِإ ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم هک  اج  نآ  تسا ؛ هدوب  ترضح  دوخ  کلم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياههرجح 

رکبوبا هنوگچ  لاـح  دـیوشن .» ترـضح  نآ  نذا  نودـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياـههرجح  لـخاد  نینمؤم  يا  ( » 233 (؛» ْمَُکل َنَذْؤـُی  ْنَأ 
ترـضح ياعدا  یلو  دـنکیم ، قیدـصت  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياههرجح  ندوب  کلام  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـنز  ياـعدا 

!؟ دریذپیمن تفرگ ، دهاش  زین  ار  نمیاّما  مالسلا و  هیلعیلع  هک  نیا  اب  كدف  ندوب  هلحن  رد  ار  مالسلا  اهیلعارهز 

ثرا ياعدا   - 2

حیضوت

رد ار  يرگید  هار  دریگب ، سپ  نانآزا  ار  دوخ  قح  دـناوتیمن  هلحن -  ياـعدا  هار -  نیا  زا  دـید  هک  نآ  زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف 
. تفرگ شیپ 

شثرا زا  ار  وا  ات  هدرک  مزع  رکبوبا  هک  دیـسر  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هب  ربخ  هک  یماگنه  : » دنکیم لقن  يرهوج  رکبیبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
ایآ : » دومرف دوخ  هبطخ  نمض  رد  دش و  دراو  رکبوبا  رب  دجسم  رد  شموق  زا  یتعامج  نایم  رد  درک و  رـس  رب  ار  دوخ  هعنقم  دزاس ، مورحم 

(234 (.»...؟ دیبلطیم ار  ّتیلهاج  مکح  تسین ، یثرا  نم  يارب  هک  ناترادنپ  نیا  اب  امش 
. مدـالوا لـها و  تفگ : دربیم ؟ ثرا  وت  زا  یـسک  هچ  دومرف : رکبوبا  هب  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  : » دـنکیم لـقن  دوـخ  هریـس  رد  یبـلح 
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زا همطاف  میراذـگیمن . ثرا  اـم  دومرفیم : هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  تفگ : رکبوبا  مربن !؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  ارچ  سپ  دومرف : ترـضح 
(235 «.) دومن كرت  شتافو  ماگنه  ات  ار  وا  دش و  كانبضغ  رکبوبا  نخس 

يا : » دومرف وا  هب  باـطخ  همطاـف  دوب و  ربنم  يـالاب  وا  دـمآ . رکبوبا  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتـخد  همطاـف  دـنکیم : لـقن  ومه 
. تسیرگ دش و  تحاران  نخـس  نیا  زا  رکبابا  مربن »؟ ثرا  مردپ  زا  نم  یلو  دربب ، ثرا  وت  زا  ترتخد  هک  تسا  ادـخ  باتک  رد  ایآ  رکبابا !
: تفگ رکبوبا  هب  باطخ  دش و  دراو  رمع  ماگنه  نیا  رد  داد . لیوحت  ترـضح  هب  ار  كدـف  تشون و  ياهمان  دـمآ و  نییاپ  ربنم  زا  هاگ  نآ 

(236 .) درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  هاگ  نآ  ینکیم ؟ قافنا  ناناملسم  رب  هنوگ  نیا  اجک  زا 

نآرق رد  ایبنا  ثرا 

 * ًاِّیلَو َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناک  َو  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعایرکز  لوق  زا  لاعتم  دـنوادخ 
لام و رد  نم  زا  سپ  هک  اداـبم   ] مکاـنمیب ینونک  ناـثراو  نیا  زا  نم  اـنامه  و  ( » 237 (؛» ًاّیِـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوـُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی 

نم هب  یحلاص  نیـشناج  دنزرف و  دوخ  صاخ  فطل  زا  وت  تسا  میقع  ازان و  مه  نم  هجوز  دنیوپ ] لطاب  هار  دنـشابن و  حـلاص  فلخ  مماقم 
«. نادرگ حلاص  هدیدنسپ و  یثراو  ار  وا  ادخ ، يا  وت  دشاب و  بوقعی  لآ  نم و  ثراو  وا  هک  امرف  اطع 

اهنت ارم  اراـگدرورپ ! راـب  ( » 238 (؛» َنِیثِراوـلا ُْریَخ  َْتنَأَو  ًادْرَف  ِینْرَذـَت  ـال  ِّبَر  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعاـیرکز  ترـضح  لوـق  زا  نینچ  مه 
«. یملاع لها  ثراو  نیرتهب  وت  اریز  راذگم ،

«. درب ثرا  دواد  زا  نامیلس  ( » 239 (؛» َدُوواد ُناْمیَلُس  َِثرََوو  : » دیامرفیم زینو 
: تهج هب  تفرعم ، ملع و  هن  تسا  لام  ثرا  تایآ ، نیا  رد  ثرا  زا  دوصقم 

فرع  تغل و  اب  تقفاوم  فلا )
: دوـش هتفگ  فرع  رد  رگا  تفرعم . ملع و  ثرا  هن  تسا  لاـم  نآ  زا  دارم  دوـش ، لامعتـسا  فرع  تـغل و  رد  هاـگ  ره  ثرا ، ثاریم و  ظـفل 
زا دوصقم  هک  دوش  هدروآ  نآ  فـالخ  رب  ياهنیرق  هک  نآ  رگم  ملع ؛ هن  تسا ، لاـم  رد  وا  ثراو  ینعی  تسا ؛ ینـالف  ثراو  صخـش  نـالف 

(241 «) انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِکلا  اْنثَرْوَأ  َُّمث  : » هیآ ای  ( 240 «) َباتِکلا َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنثَرْوَأو  : » لاعتم دنوادخ  لوق  لثم  دشاب ؛ ملع  نآ 
«. ءایبنألا ۀثرو  ءاملعلا   » ثیدح ای 

یملع و یف  ینثری  : » دومنیم لاؤس  هنوگ  نیا  دیاب  دوب ، ملع  رد  ثراو  دنوادخ ، زا  مالسلا  هیلعایرکز  ترضح  هتـساوخ  لاؤس و  رگا  لاح 
نیا رب  دراد  تلالد  هک  تسا  ياهنیرق  ترـضح  مالک  رد  ًاصوصخ  تسین . زیاج  هنیرق  نودب  ییوگ  زاجم  اریز  ةوبنلا » بوقعی  لآ  نم  ثری 

دوصقم و  ( 242 «) ِیئارَو ْنِم  َِیلاوَملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  : » دنکیم ضرع  لاعتم  دـنوادخ  هب  وا  اریز  تسا ، هدوب  لام  رد  ثرا  ترـضح  دارم  هک ،
فالخ رد  ار  اهنآ  دننک و  فرصت  شلاوما  رد  هک  هتـشاد  فوخ  نانآ  زا  مالـسلا  هیلعایرکز  ترـضح  تسا و  شیاهومع  رـسپ  یلاوم »  » زا

وا زا  دعب  ات  هدوب  لسن  هیرذ و  دنوادخ ، زا  ترضح  هتساوخ  لاؤس و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  رهاظ  ور ، نیمه  زا  دنیامن . فرـصم  عرش 
. دننک فرصم  باوص  هار  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ار  شلاوما 

هب لوق  تسا و  كاحـض  نسح و  سابع ، نبا  لوق  نیا ، تسا و  لام  تثارو  ثاریم ، زا  دوصقم  دـیوگیم : هیآ  ود  ره  دروم  رد  يزار  رخف 
(243 .) تسا هدرک  لقن  حلاص  یبا  زا  اهنت  ار  تّوبن  تثارو 

رهاظ مهف  اب  تقفاوم  ب )
. تسا رکبوبا  دوخ  نآ  لقان  اهنت  ملع و  رد  ثرا  هن  دناهدیمهف ، ار  لام  رد  ثرا  ۀقدص » هانکرت  ام  : » ثیدح زا  هباحص  ریغ  هباحص و 

لقع  اب  تقفاوم  ج )
مزال هنرگ ، و  دنتـسین ، ریذـپثرا  اهنآ  ًالـصا  دراذـگب ، ثرا  هب  ار  اهنآ  ناـسنا  دـناوتب  هک  تسین  یتافـص  هلمج  زا  تفرعم ، توبن و  ملع و 
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مدآ هب  ( » 244 (؛» اهَّلُک َءامْسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  : » دیامرفیم دنوادخ  اریز  دنشاب ، ربمایپ  ملاع و  مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  دالوا  همه  هک  دیآیم 
«. داد میلعت  ار  اهمسا  همه 

. تسین روط  نیا  هک  یلاح  رد  دنشاب ، ربمایپ  ملاع و  همه  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  دالوا  دیآیم  مزال  نینچ  مه 
عرش  اب  تقفاوم  د )

َو : » درکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنکیم : لقن  هداـتق  زا  دوخ  ریـسفت  رد  يربط  ریرج  نب  دّـمحم 
(245 .«) تشاذگن ياج  هب  دوخ  زا  ياهثرو  چیه  هک  ار  ایرکز  دنک  تمحر  ادخ  : » دومرفیم َِیلاوَملا » ُْتفِخ  یِّنِإ 

هک ینامز  نآ  تشادن ، لام  هثرو  هک  ار  اّیرکز  مردارب  دنک  تمحر  ادخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
(246 «.) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : » تفگیم تساوخ و  يدنزرف  ادخ  زا 

اریز تسا ، هدرک  انعم  لاـم  رد  ثرا  هب  ار  نآ  نسح  تسا . فـالتخا  هیآ  رد  دـیوگیم : َدُواد » ُناْمیَلُـس  َِثرََوو  : » هیآ ریـسفت  رد  يزار  رخف 
(247 .«) دوش هتشاذگ  ثرا  هب  هک  نیا  هن  دوشیم ، هداد  ًائادتبا  هک  تسا  ییاطع  توبن 

قشمد و لها  اـب  نامیلـس  هک  هدـش  تیاور  دـیوگیم : ( 248 «) ُدایِجلا ُتاـِنفاصلا  ِّیِـشَعلِاب  ِْهیَلَع  َضِرُع  ذِإ  : ) هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  يرـشخمز 
زا ار  اهنآ  شردپ  دوب و  هدرب  ثرا  هب  شردپ  زا  ار  بسا  رازه  نآ  دناهتفگ  یخرب  درک . ادیپ  یسرتسد  بسا  رازه  هب  دومن و  گنج  نیبیصن 

(249 .) دروآ تسد  هب  هقلامع 
ُثِرَیَو ِیُنثِرَی  : » هفیرش هیآ  لیذ  رد  لیزنتلا  ملاعم  ریـسفت  رد  يوغب  تسا . هدرک  لقن  ار  لوق  نیا  قوف  هیآ  لیذ  لیزنتلا  راونا  رد  زین  يواضیب 

. تسا لام  رد  ثرا  ِیُنثِرَی »  » زا دوصقم  هک  دنکیم  لقن  نسح  زا  َبوُقْعَی » ِلآ  ْنِم 
دوجوم نئارق  اب  تقفاوم  ه ).

شناگدنب وا و  تیاضر  دروم  ینعی  دشاب ؛ یـضر »  » دهدیم وا  هب  هک  یّیلو  هک  دـهاوخیم  دـنوادخ  زا  مالـسلا  هیلعایرکز  ترـضح  فلا )
توبن ملع و  رد  ثراو  ترـضح ، هتـساوخ  لاؤس و  رگا  اریز  توبن ، ملع و  رد  ثرا  هن  دراد ، يراـگزاس  لاـم  رد  ثرا  اـب  ریبعت  نیا  دـشاب .

روط هب  دنکیم ، ملع  توبن و  ثراو  تساوخرد  یـسک  رگا  هک  نیا  لیلد  هب  تسا . هتفهن  نآ  رد  ندوب  ادـخ  ّیـضرم  و  ّیـضر »  » ًاعطق دوب ،
ات دهاوخب  ادخ  زا  یـسک  هک  تسا  نآ  لثم  نیا  تشاد . دهاوخن  انعم  دنوادخ  رب  ندوب  یّـضرم  طارتشا  دوب و  دهاوخن  ّیـضرم  ریغ  وا  عطق 

. مینک ضرف  لام  رد  ار  ثرا  هک  تسا  یتروص  نآ  فالخ  رب  نیا ، دشاب و  لقاع  غلاب و  لماک ، هک  نیا  طرش  هب  دتسرفب  يربمایپ  شیارب 
رخف هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ کلم  هاج و  لام و  زا  معا  ای  لام  رد  ثرا  نآ ، زا  دارم  َدُواد » ُناْمیَلُـس  َِثرََوو  : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  ب )

ره زا  ام  هب  و  ( » 250 (؛» ٍءیَش ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأَو  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعنامیلـس  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  اریز  دیوگیم . دوخ  ریـسفت  رد  يزار 
«. دش اطع  یتمعن  هنوگ 

ملع و هک  تشادن  نیا  هب  جایتحا  دوب و  یبن  لیئارـسا  ینب  رب  دواد  تایح  نامز  رد  نامیلـس  اریز  تسین ، توبن  ملع و  هب  صتخم  هیآ  زگره 
نامیلس هب  تواضق   ] ام و  ( » 251 (؛» ًاْملِعَو ًامْکُح  اْنیَتآ  ًاّلُکَو  َناْمیَلُـس  اهانْمَّهَفَف  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  درب . ثرا  هب  شردـپ  زا  ار  توبن 

«. میدرک اطع  شناد  ینارمکح و  ماقم  دواد ] نامیلس و  زا   ] کی ره  هب  میتخومآ و 
. دناهدوب یبن  نامز  کی  رد  ود  ره  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

ثرا  تایآ  قالطا  و )
َُرثَک َْوأ  ُْهنِم  َّلَق  اّمِم  َنُوبَْرقَألاَو  ِناِدلاولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِللَو  َنُوبَْرقَألاَو  ِناِدلاولا  َكََرت  اّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ 

نیوبا و هکرت  زا  یمهـس  رتـخد ، نادـنزرف  يارب  تسا و  ناـشیوخ  نیوـبا و  هکرت  زا  یمهـس  رـسپ ، نادـنزرف  يارب  ( » 252 (؛» ًاضوُْرفَم ًابیِصَن 
«. تسا هدیدرگ  نیعم  ّقح  باتک  رد   ] نآ زا  سک  ره  بیصن  رایسب ، ای  دشاب  كدنا  لام  هچ  ناشیوخ ،

ود نارسپ  هک  تسا  نیا  امـش  نادنزرف  قح  رد  ادخ  مکح  ( » 253 (؛» ْنیَیَثنُألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  دیامرفیم « : زین  و 
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«. دنرب ثرا  نارتخد  ربارب 
درک دـی  عفر  نآ  مومع  زا  ناوتیمن  ثرا و  مومع  تسا  هلمج  نآ  زا  دراد و  مومع  نآرق  تاـیآ  هک  نیا  رب  دـناهدرک  عاـمجا  تّما  ياـملع 
یلام ایبنا  هدرک : لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هک  تسا  رکبوبا  هباحـص ، نایم  زا  نآ  يوار  اهنت  هک  یثیدح  لثم  هن  یعطق ، لیلد  اب  رگم 
ماما دزن  رکبوبا ، دناهتـشاذگ و  ثرا  هب  لام  دواد  ایرکز و  لیبق : زا  رگید  يایبنا  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاـصوصخ  دـنراذگیمن ؛ ثرا  هب 

. تسین لوبق  دروم  وا  ربخ  لقن  تداهش و  ور ، نیمه  زا  تسا . مهتم  سابع  مالسلا و  اهیلعهمطاف  مالسلا و  هیلعیلع 

هیماما قیرط  زا  ثیدح 

ماما زا  شدنس  هب  دوخ  باتک  همدقم  رد  ملاعم  بحاص  تسا . هدش  دراو  زین  هیماما  هعیش  ياهباتک  یخرب  رد  ایبنا  نتشاذگن  ثرا  ثیدح 
الو ًارانید  اوثّروی  مل  ءایبنالا  ّنا  ءایبنالا و  ۀـثرو  ءاملعلا  ّنا  و  : »... دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص 

...«. دنتشاذگن ثرا  هب  رانید  مهرد و  ایبنا ، دنیایبنا و  ناثراو  املع  انامه  و  ( » 254 (؛»... ملعلا اوثّرو  نکلو  ًامهرد 

مییوگیم ثیدح  نیا  باوج  رد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دننکیم  لقن  رکبوبا  زا  تنس  لها  رداصم  زا  یخرب  رد  هچنآ  ینعی  درادن ؛ لیذ  ثیدح  نیا   - 1
. تسا هدماین  اج  نیا  رد  ۀقدص » وهف  هانکرت  ام  : » ینعی ثیدح  لیذ  ۀقدص » وهف  هانکرت  ام  ثرونال  ءایبنالا  رشاعم  نحن  »

رانید و مهرد و  کـلام  تیناـحور ، ماـقم  نیا  بسح  هب  مالـسلا  مهیلعاـیبنا  : » دـیامرفیم ثیدـح  نیا  دروم  رد  هللا  همحرینیمخ  ماـما   - 2
هب هچ  رگ  تسا ؛ هدوبن  رگید  زیچ  فراـعم  ملع و  زا  ریغ  ماـقم ، نیا  بسح  هب  اـهنآ  ثراو  دـندوبن  هیکلم  نوئـش  کـلم و  ملاـع  هب  هّجوـتم 

امـش دننام  يرـشب  نم  وگب  ( » 255 «) ْمُُکْلثِم ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ْلـُق  . » دـندوب هّیرـشب  تاـّیثیح  ماـمت  ياراد  يویند  نوئـش  یکلم و  تدـالو  بسح 
ّتینامـسج ماقم  بسح  هب  اهنآ  ثراو  دـندوب ؛ ناشدوخ  ینامـسج  دـالوا  هکلب  دـندوبن ، اـملع  ماـقم ، نیا  بسح  هب  اـهنآ  ثراو  و  متـسه .»

. دشاب رانید  مهرد و  تسا  نکمم 
یلـصمرکا لوسر  دوصقم  و  دش . رکذ  هک  يروط  هب  هیناحور ، تثارو  رد  دراد  تحارـص  هکلب  دراد  حضاو  تلالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  و 

هب هک  هدوب  نیمه  تسا  مولعم  تّحص ، ضرف  رب  ثّرونال » ءایبنألا  رشاعم  نحن   » هک تسا  رورس  نآ  هب  بوسنم  هک  یثیدح  زا  هلآو  هیلع  هللا 
(256 «.) مالسلاو تسا . حضاو  هچنانچ  تسا . ملع  ام  ثرا  هکلب  میراذگیمن ، لانم  لام و  ثرا  یناحور ، تثارو  تّوبن و  نأش  بسح 

( سمخ  ) یبرقلا يوذ  مهس  ياعدا   - 3

« یبرقلا يذ   » مهـس ياعدا  تفرگ ، راک  هب  دوخ  هتفر  بصغ  هب  ّقح  نتفرگ  يارب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  يرگید  ياههار  زا  یکی 
. دوب

: دیوگیم هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هک متفای  یثیدـح  رد  یلو  شـشخب . هلحن و  يرگید  ثاریم و  یکی  تسا : هدوب  رما  ود  رد  اهنت  رکبابا  اب  همطاف  عازن  هک  دـنرادنپیم  مدرم  »
هک دشن  رضاح  مه  هار  نیا  زا  رکبوبا  یلو  تسا . یبرقلا  يذ  مهـس  نامه  هک  تسا  هتـساخرب  عازن  هب  رکبوبا  اب  زین  یمّوس  رما  رد  ترـضح 

(257 .«) دنادرگ زاب  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  هب  ار  كدف 
: دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  دومن ؛ رکبوبا  رب  یمّوس  ياعدا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  تسا  نآ  یبرقلا » يذ   » مهـس ياعدا  زا  دوصقم 
هک دینادب  نانمؤم  يا  ( » 258 (؛» ِلِیبَّسلا ِْنباَو  ِنیِکاسَملاَو  یماتَیلاَو  یبْرُقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اـمَّن  َأ  اوُمَلْعاَو  »
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«. تسا ناگدنام  هار  رد  ناریقف و  نامیتی ، وا ، ناشیوخ  لوسر ، ادخ ، صاخ  نآ  سمخ  دسر ، هدیاف  تمینغ و  امش  هب  هچره 
مالسلا اهیلعارهز  ترضح  اذل  تسا ، هدرک  ضرف  سمخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يابرقلا  يوذ  يارب  لاعتم  دنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 

. درکن تقفاوم  وا  یلو  دریگب ، يو  زا  ار  دوخ  ّقح  ات  درک  جاجتحا  رکبوبا  رب  زین  هار  نیا  زا 
هک ینادیم  دوخ  وت  دومرف : وا  هب  باطخ  دـمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هک  دـنکیم  لـقن  سنا  زا  دوخ  دنـس  هب  دـیدحلا  یبا  نبا 

ار هیآ  نیا  هاگ  نآ  يدرک ؟ عنم  هداد ، رارق  یبرقلا  يوذ  مهـس  ار  نآ  نآرق  هکئیف  زا  ار  ام  زین  یتخاس و  مورحم  تاقدـص  زا  ار  ام  هنوگچ 
(259  .) یبْرُقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِللَو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّن  َأ  اوُمَلْعاَو  : » دومن تئارق 

كدف  نتفرگ  رد  ارهز  ترضح  فادها 
وا هک  اجنآ  زا  دومن و  یعـس  رمع  رکبوبا و  زا  كدـف  نتفرگ  رد  مامت  تّدـش  اـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 

هدومن رارـصا  دوب -  وا  مّلـسم  ّقح  هک  كدف -  نتفرگ  رد  همه  نیا  ترـضح  ارچ  هک  مینک  هظحالم  دیاب  دنکیمن  هابتـشا  تسا و  موصعم 
؟ تسا هتفرگ  رظن  رد  هبلاطم  نیا  رد  ترضح  زین  يرگید  تاهج  ای  هتشاد  یلام  هبنج  اهنت  هلئسم  نیا  ایآ  تسا ؟

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  هک  درب  یپ  فادها  زا  ياهعومجم  هب  ناوتیم  لمأت  اب 
هک تسا  یعیبط  يرما  هدش  ملظ  وا  هب  هک  یناسنا  ره  يارب  نیا  دوب و  دوخ  هتفر  بصغ  هب  مّلـسم  ّقح  ندنادرگزاب  ددـص  رد  ترـضح   - 1

. ددنب راک  هب  ار  دوخ  ششوک  تیاهن  نآ  عورشم  ياههار  زا  دوخ  ّقح  هبلاطم  رد 
هدرک عطق  اهنآ  زا  ار  يونعم  يدام و  ياهزایتما  مامت  هدرک و  ادـیپ  الیتسا  مشاه  ینب  يداصتقا  یـسایس و  قوقح  مامت  رب  مکاح  بزح   - 2

. دشاب هتشاد  رظن  رد  نانآ  يارب  يدمآرد  عبنم  کی  هک  دوب  ددص  رد  ترضح  ور  نیمه  زا  دوب ؛
. دـنک راومه  تماـما -  شرهوش -  هتفر  جاراـت  هب  ّقح  هبلاـطم  يارب  ار  هار  هک  دوب  نیا  رارـصا  زا  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  فدـه   - 3

نآ سک  ره  هک  دوب  یمالـسا  تماما  تفالخ و  يارب  يزمر  نآ  تفریم و  شیپ  هب  تفالخ  ياپ  مه  كدف ، هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 
رکبوبا زا  نآ  نتفرگ  سپ  رد  هک  یناوارف  دـیکأت  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دوب . بحاص  ار  تفالخ  تماـما و  تفرگیم ، تسد  هب  ار 

. تسا هدوب  مالسلا  هیلعیلع  شرهوش  يارب  تفالخ  ندرک  راومه  تیبثت و  ددص  رد  عقاو  رد  تشاد ،
ار نآ  نم  دومرف : دریگب -  سپ  وا  زا  ار  كدف  هک  درک  رارـصا  دیـشرلا  نوراه  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلا -  هیلعمظاک  ماما  هک  تساج  نیا  زا 
ّدح دنقرمـس ، مّود  ّدح  ندع ، نآ  لوا  ّدح  دومرف : ترـضح  تسا ؟ رادقم  هچ  شدودـح  تفگ : نوراه  شدودـح . اب  رگم  مریگیمن  سپ 

(260 (. ...؟ دنامیمن یقاب  يزیچ  ام  يارب  سپ  تفگ : نوراه  تسا . ناتسنمرا  مور و  يایرد  هرانک  نآ  مراهچ  ّدح  اقیرفآ و  مّوس 
هنیمزو همدقم  ارنآ  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  اذـل  تسا ، هدوب  یمالـسا  تفالخ  زا  رگید  ریبعت  كدـف  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 

. تسا هداد  رارق  تفالخ  هب  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ندیسر  ياربمزال 
مدرم هب  دـنهاوخیم  زین  ار  هتکن  نیا  دـنراد ، ماـعألم -  رد  مه  نآ  هیـضق -  يریگیپ  مالـسلا و  اـهیلعارهز  ترـضح  هک  يرارـصا  اـب   - 4
لوسر هفیلخ  هک  دـنکیم  اـعدا  هدرک و  بصغ  ار  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  ّقح  هب  تموکح  هک  یـسک  نیا  مدرم ! ياهک  دـننامهفب 

اریز درادن ، ار  ماقم  نیا  یگتسیاش  ًالـصا  دنکیم و  تموکح  امـش  رب  ّقح  هب  هک  تسین  یـسک  تسا ، نیملـسمرب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
؟ دشاب نیملسم  هفیلخ  دناوتیم  هنوگچ  لاح  دنکیمن ؛ لمع  نآ  هب  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  یمالسا  تاروتسد  تایلّوا 

اهیلعارهز همطاف  شرتخد  هب  ترـضح  نآ  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صاخ  کلم  كدـف  دنتـسنادیم  مدرم  هک  اـجنآ  زا   - 5
بـصغ هانگ و  رب  کمک  تموکح و  دییأت  تقیقح  رد  درکیمن ، هبلاطم  رکبوبا  زا  ار  نآ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  رگا  تسا ، هدیـشخب  مالـسلا 

ار ناشقح  هک  دندید  نیا  رب  ار  حالص  مالسلا  اهیلعترضح  ور  نیمه  زا  دشیم ؛ بوسحم  مکاح  هاگتـسد  یلام  هینب  تیوقت  یتهج  زا  دوب 
. دنداد ماجنا  تفالخ  هاگتسد  اب  یفنم  هزرابم  یعون  عقاو  رد  دننک . هبلاطم  رکبوبا  زا  هدرک و  لابند 

مالـسلا اـهیلعهمطاف  هک  يریگنامـسآ  داـیرف  و  تسا ، تموکح  ساـسا  هیلع  یماـیق  كدـف  هعزاـنم  : » دـیامرفیم هَّللا  همحر  ردـص  دـیهش 
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. دنکشورف مهرد  دش ، انب  نآ  رب  هفیقس  يارجام  زا  دعب  خیرات  هک  ار  یجک  گنس  نآ ، هلیسو  هب  تساوخ 
ّتیعمج روضح  رد  هفیلخ و  يوراـیور  یبـنلا  دجـسم  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  هک  ياهبطخ  هب  تسا  یفاـک  اـنعم ، نیا  تاـبثا  يارب 
شیاتــس مالــسلا و  هـیلعیلع  حدــم  رد  نخــس  رتـشیب  هـبطخ ، نـیا  رد  مـینکفیب . یهاـگن  دوـمرف  داریا  راــصنا ، نیرجاــهم و  زا  یهوـبنا 

هلیـسو اهنآ  : » دـیوگیم هک  اج  نآ  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  ّقح  تابثا  وا و  هنادواج  یمالـسا و  ياـهيریگعضوم 
.« دنناربمایپ تموکح  تفالخ و  نارب  ثاریم  یهلا و  بیغ  ناهاوگ  دنیوا و  ناکاپ  ناصاخ و  و  دنوادخ ، هب  اهناسنا  ندیسر 

يریبدتیب اطخ و  هب  ار  یتسیاشان  دناهداتفا و  رد  یتخب  نوگن  هب  نانآ  هک : دـهدیم  رادـشه  ناناملـسم ، شهوکن  شنزرـس و  نمـض  رد  و 
ان هب  ار  تفالخ  مّهم  رما  دناهدیزای و  تسد  نارگید  روخـشبآ  هب  بآ  دصق  هب  و  دناهتـشگ ، سپ  زاب  دوخ  ناگتـشذگ  نییآ  هب  هدـیزگرب و 

...«. دناهداتفا ورف  یمیظع  هنتف  هب  اهراک  نیا  اب  هدرپس و  لها 
نید ایند و  ناهاگآ  تسد  زا  ار  نآ  دنتخاس و  رود  نیمالا  حور  طبهم  تّوبن و  راوتسا  دعاوق  تلاسر و  هاگیاپ  زا  ار ، تّما  يربهر  هنوگچ  »

...«. تسا راکشآ  ینایز  راک  نیا  هک  دننادب  دیاب  دنتفرگ ؟ زاب 
هک يو -  هدیزگرب  نارای  شردپ و  ناوریپ  نایم  رد  تسناوتیم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  رب  بلاغ  نّظ  : » دیامرفیم سپس 

هماقا دوخ  ياعدم  تابثا  رد  ار  مزال  هنّیب  مالـسلا  هیلعیلع  هارمه  هب  دنک و  ادیپ  ار  یـسک  دنتـشادن -  وا  تقادـص  رد  يدـیدرت  هنوگ  چـیه 
هب نابلط  تردق  هک  مالـسلا - اهیلعهمطاف  يالاو  فده  هک  دهدیمن  ناشن  ام  هب  راک  نیا  ایآ  درکن . نینچ  زگره  وا  هک  مینادیم  اّما  دیامن ،

، دوصقم نیا  هب  ندیسر  رد  تشامگ و  تمه  هفیقس  راثآ  وحم  رد  يو  هکلب  دوبن ، يردپ  لام  ثاریم و  تابثا  دنتخانـشیم -  ار  نآ  یبوخ 
هماقا ّتلم  یمامت  هاگـشیپ  رد  ار  هنّیب  ياهدنز  دـهاوش  هئارا  اب  مدرم ، يراک  اطخ  یهارمگ و  ياشفا  اب  هکلب  كدـف ، باب  رد  هنّیب  هماقا  اب  هن 

(261 «.) دادیم لیکشت  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  یلصا  فده  تازرابم ، لوط  رد  هک  يرما  نآ  دوب  نیا  يرآ  دومن .
مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هزرابم  مایق و  لحارم 

: دوب هلحرم  دنچ  رد  تفالخ  هاگتسد  اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هزرابم 
ترـضح هک  دوب  یماگ  نیلّوا  نیا  دیامن . هبلاطم  ار  شقوقح  دـنک و  ثحب  وا  اب  ثاریم  لئاسم  رد  هک  داتـسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار  یـسک   - 1

؛ دنک مادقا  راک  نیا  هب  ًامیقتسم  دوخ  هک  دش  ياهمدقم  تشادرب و 
هبلاطم ار  شّقح  تخادرپ و  دوخ  زا  عافد  هب  فلتخم  ياههار  زا  درک و  هلباـقم  وا  اـب  داتـسیا و  هفیلخ  يور  رد  ور  صاـخ  عاـمتجا  رد   - 2

؛ درک
؛ دومرف داریا  ربمایپ  تلحر  زور  نیمهد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دجسم  رد  ياهبطخ   - 3

مـشخ دومن و  زاربا  ود  نآ  زا  ار  دوخ  یتیاضران  اج  نآ  رد  دندوب ، هدـمآ  وا  رادـید  هب  یهاوخ  رذـع  يارب  رمع  رکبوبا و  هک  یماگنه   - 4
؛ تشاد راهظا  نانآ  زا  ار  لوسر  ادخ و 

؛ درک ینارنخس  نانآ  يارب  دندمآ  شرادید  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  هک  یماگنه   - 5
وا يدونشخان  رب  لیلد  نیا  دنوشن و  رضاح  نیفدت  زیهجت و  مسارم  رد  نانآ  زا  سکچیه  هک  درک  تیصو  مالسلا  هیلعیلع  شرهوش  هب   - 6

. دوب نانآ  زا 

!! لهج یبا  رتخد  زا  يراگتساوخ  تهج  هب  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا  تیاکش   - 7

هراشا

ماـما يراگتـساوخ  یگتخاـس  هصقدـناهدز  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلعتیبلـها  هب  هک  ییاوراـن  ياـهتمهت  زا 
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نیا هب  تسد  مالسلا  هیلعیلع  هک  دنیوگیم  تنس  لها  تسا . مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تایح  نامز  رد  لهجیبا  رتخد  زا  مالـسلا  هیلعیلع 
اب زگره  ناتـساد  نیا  اما  درک . رظن  فرـص  دوخ  دصق  زا  دش و  ورهبور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیدش  تفلاخم  اب  یلو  دز ، مادـقا 

يراگزاس مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هب  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تدارا  مالـسلا و  هیلعیلع  تمـصع  ماـقم 
. مینک یسررب  ار  ناتساد  لصا  هک  دراد  اج  ورنیمه  زا  درادن ،

هماع  تایاور 
رداصم رد  نآ  زا  دـناهدرک و  رکذ  دوخ  یثیدـح  نوتم  رد  ار  ثیدـح  نیا  هماع  ياملع  اهنت  میربیم  یپ  یثیدـح  ياـهباتک  هب  هعجارم  اـب 

: مینکیم هراشا  تایاور  زا  یخرب  هب  کنیا  تسین . يرثا  هعیش  یثیدح 
رب هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  همرخم  نب  روسم  زا  هکیلمیبا  نبا  زا  ثیل  زا  هبیتق  زا  يراـخب   - 1

نذا نم  دـنروآ ، رد  بلاط  یبا  نب  یلع  حاـکن  هب  ار  ناـشرتخد  هکنیا  اـت  دـنتفرگ  نذا  هریغم  نب  مشاـه  ینب  اـنامه  : » دومرفیم ربنم  يـالاب 
جاودزا نانآ  رتخد  اب  هاـگنآ  دـهد ؛ قـالط  ار  مرتخد  دـهاوخب  بلاـط  یبا  دـنزرف  هکنیا  رگم  درک  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  مهدیمن ،

تیذا ار  وا  هـچنآ  ره  ارم  دـهدیم  رازآ  دـنک و  باـتیب  ار  وا  هـچنآ  ره  ارم  دــنکیم  باـتیب  تـسا ، نـم  نـت  هراـپ  همطاـف  اـنامه  دــنک .
(262 «.) دنک

لهجیبا رتخد  زا  مالسلا  هیلعیلع  هک  دنکیم  لقن  همرخم  نب  روسم  زا  نیسح  نب  یلع  زا  يرهز  زا  بیعـش  زا  نامیلا  یبا  زا  نینچمه   - 2
دننکیم نامگ  وت  موق  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  دـش ، ربخ  اب  عوضوم  نیا  زا  همطاف  درک . يراگتـساوخ 

هاگنآ تسا ؛ هدروآ  رد  دوخ  حاـکن  هب  ار  لـهج  یبا  رتخد  هک  تسا  یلع  نیا  هک  یلاـح  رد  يوشیمن ، كانبـضغ  تنارتخد  رطاـخهب  هک 
ادخ هب  مراد . تهارک  وا  یتحاران  زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاف  انامه  دومرف ...« : نیتداهش  يادا  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(« 263 .) دوشیمن عمج  درم ، کی  دزن  ادخ  نمشد  رتخد  ادخ و  لوسر  رتخد  هک  دنگوس 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  يرهز  همرخم  نب  روـسم  زا  هکیلم  یبا  نبا  زا  ثیل  زا  دـیلولا  یبا  زا  وـمه   - 3

(« 264 .) مهدیمن هزاجا  نم  یلو  دندروآ ، رد  یلع  حاکن  هب  ار  ناشرتخد  هکنیا  ات  دنتفرگ  نذا  هریغم  ینب  انامه  : » دومرف هک  مدینش 
. تسا هدش  لقن  هماع  یثیدح  ياهباتک  رد  فلتخم  نیماضم  اهدنس و  اب  ثیدح  نیا 

تاشقانم 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  لاکشا  تلالد -  دنس و  فلتخم -  ياهتهج  زا  ثیدح  نیا 

يدنس ياهلاکشا   - 1

يدنس  ياهلاکشا 
نب یلع  سابع ، نب  هَّللا  دـبع  همرخم ، نب  روسم  زا : دـنترابع  هک  ددرگیم  یهتنم  رفن  هد  هب  هماع  یثیدـح  ياـهباتک  همه  رد  ثیدـح  نیا 

. هّکم لها  زا  يدرم  هکیلم و  یبا  نبا  یبعش ، رماع  هلفغ ، نب  دیوس  یلع ، نب  دّمحم  ریبز ، نبا  ةورع  ریبز ، نب  هَّللا  دبع  نیسح ،
سابع  نبا  فلا )

رد ار  ثیدح  نیا  رجح  نبا  تسا . فیعـض  دـئاوزلا  عمجم  رد  یمثیه  ّصن  قبط  هک  هدـش  عقاو  مامت » نب  هَّللا  دـیبع   » سابع نبا  ثیدـح  رد 
. دناهدرک فیعـضت  ار  وا  نارگید  هعرزوبا و  متاحوبا و  ینطق و  راد  دیوگیم : هاگنآ  هدرمـشرب ؛ وا  تارکنم  زا  مامت  نب  هَّللا  دـیبع  همجرت 

(265 .) دنکیم لقن  رکنم  ثیدح  تسا و  وگغورد  رایسب  وا  دیوگیم : یجاس  دنکیم . لقن  هرکنم  ثیداحا  وا  دیوگیم : متاحوبا 
مالسلا  هیلعنیسحلا  نب  یلع  ب )

، تسا هدرک  لقن  فیعض  عطقنم و  دنس  اب  ثراح  ار  ثیدح  نیا  دیوگیم : نآ  هیشاح  رد  يرصیوب  هدرک و  لقن  ارنآ  ینالقسع  رجح  نبا 
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. تسا فیعض  هک  هدمآ  ناعدج  نب  دیز  نب  یلع  نآ  دنس  رد  اریز 
ریبز نب  هَّللا  دبع  ج )

هب رگا  لاح  رههب  ( 266 .) دشاب هدرک  لقن  ًالـسرم  ارنآ  هدینـش و  روسم »  » زا ار  ثیدح  نیا  ریبز  نب  هَّللا  دبع  هک  دهدیم  لامتحا  رجح  نبا 
لقن هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هطساویب  هچنانچ  دراد و  لکشم  هک  تخادرپ  میهاوخ  وا  لاح  حرـش  هب  دنکیم  لقن  روسم  هطـساو 

هب فورعم  وا  اریز  تسا ، مولعم  زین  وا  عضو  و  هدوب ، هلاس  هد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تافو  ماگنه  يو  اریز  تسا ، دیعب  یلامتحا  دنکیم 
. دشابیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  صخش  یّتحو  مالسلا  مهیلعتیبلها  مالسلا و  هیلعیلع  اب  ینمشد  توادع و  ضغب و 

ریبز نب  ةورع  د )
رمع تفالخ  دهع و  رد  ریبز  نب  ةورع  اریز  تسا ، لسرم  شدنس  دنکیم و  لقن  هورع  زا  يرهز  زا  شدنـس  هب  دوادوبا  اهنت  ار  هورع  ثیدح 

نیرتـهب زا  یکی  یتـح  تـسا . مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  اـب  ینمــشد  ضغب و  هـب  روهــشم  وا  نـینچ  مـه  دـش . دـلوتم  يرجه  لاـس 19  هب 
. درکیم لعج  ثیدح  مالسلا  هیلعیلع  اب  ینمشد  رد  يو  هک  هدرک  حیرصت  يرهز  شنادرگاش ،

ود نیا  اـب  تفگ : مدرک ، لاؤس  ودنآ  زا  يزور  تشاد . مالـسلا  هیلعیلع  دروم  رد  هشیاـع  زا  هورع  زا  ثیدـح  ود  يرهز  دـیوگیم : رمعم 
(267 .) میتسب ماهتا  مشاهینب  هب  ار  ودنآ  ام  تسا ، رتهاگآ  ودنآ  هب  ادخ  يراد ؟ راکچ  ثیدح 

رد ( 268 .) تفگیم ازسان  ار  وا  درکیم ، یلع  زا  يدای  مردپ  هاگره  تفگ : درک و  فارتعا  شردپ  تلـصخ  نیا  هب  ییحی »  » وا دنزرف  یّتح 
.« قفانم رگم  تسین ، وت  نمشد  نمؤم و  رگم  ار  وت  درادن  تسود  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یلاح 

یلع  نب  دمحم  ه ).
ثیدـح دـیوگیم : باتک  هیـشاح  رد  نآ  ققحم  هک  تسا  هدـمآ  رانید  نب  ورمع  زا  لبنح  نب  دـمحا  لئاضفلا  باتک  رد  اـهنت  يو  ثیدـح 
تیاور یلع  نب  دّـمحم  زا  نییلاـجر  ّصن  قباـطم  راـنید  نب  ورمع  هکنیا ، رگید  تسا . هدرکن  رکذ  نآ  يارب  يدنـس  وا  اریز  تسا ، لـسرم 

. تسا لسرم  یتاهج  زا  وا  تیاور  اذل  هدوبن ، هباحص  زا  یلع  نب  دّمحم  متح  روط  هب  نینچمه  ( 269 .) تسا هدینشن 
هلفغ  نب  دیوس  و )

« دـیوس  » اریز تسا ، لسرم  ثیدـح  دـیوگیم : نآ  صیخلت  رد  یبهذ  یلو  تسا ، هدرک  لقن  دـمحا  زا  يروباشین  مکاح  اهنت  ار  وا  ثیدـح 
. دش هنیدم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نفد  زا  دعب  وا  تسا . هدرکن  كرد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یبعش  رماع  ز )
هدس زا  دعب  هدش و  ّدلوتم  باطخ  نب  رمع  تفالخ  زا  مشـش  لاس  رد  يو  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  لقن  مامه  نب  قازرلادبع  ار  وا  ثیدح 

نآ هک  دشاب  هدرک  لقن  هلفغ  نب  دـیوس  زا  تسا  نکمم  دراد . لاسرا  تهج  نیا  زا  ثیدـح  ورنیمه  زا  ( 270 .) تسا هتفر  ایند  راد  زا  لوا 
تبـسن مالـسلا  مهیلعتیبلها  هب  یلعج  ثیدـح  رایـسب  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  یبعـش  ثیدـح ، لاسرا  زا  رظن  عطق  اـب  دراد . لاـسرا  زین 

(« 271 .) تسا هدرک  فیعضت  ار  وا  تهج  نیدب  رجح  نبا  هک  ییاج  ات  دادیم ؛
(272 .) دناهدرمـش سیلدت  لها  فیعـض و  ار  وا  لاجر  ياملع  هک  تسا  هدـئاز » یبا  نب  ایرکز  ، » یبعـش زا  يوار  ثیدـح  نیا  رد  نینچمه 

هدوب مالـسلا  مهیلعتیبلها  نانمـشد  رگید  ناورم و  نب  کلملا  دبع  دننامه  روج  نیطالـس  نامیدن  نایـضاق و  زا  یبعـش  اهنیا ، زا  هتـشذگ 
(273 .) تسا

هکیلم  یبا  نبا  ح )
، رگید قیرط  رد  دمآ . دهاوخ  وا  لاح  حرش  هک  تسا  عقاو  همرخم » نب  روسم   » قیرط کی  رد  تسا : روکذم  هدش  لقن  قیرط  هس  هب  ثیدح 

. دنکیم لقن  ارنآ  ًالسرم  زین  یقیرط  رد  ریبز و  نب  هَّللا  دبع 
هکم  لها  زا  يدرم  ط )
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: دناهدرک لقن  هلظنح  یبا  هطساوهب  يروباشین  مکاح  لئاضفلا و  رد  دمحا  ار ، دنس  نیا 
7 یلع زا  یکم -  درم  نامه  هلظنحوبا -  رگید  راب  دنکیم و  لقن  یّکم  لجر  زا  هلظنحوبا  راب  کی  اریز  تسا ، بارطضا  نآ  دنـس  رد  ًالّوا :

. دنکیم لقن  ًاترشابم 
. تسا هدرمش  لسرم »  » ارنآ ثیدح  لقن  زا  دعب  یبهذ  دنلوهجم . ود  ره  هّکم  لها  زا  يدرم  هلظنحوبا و  ًایناث :

(274 .) دناهدرک فیعضت  ار  وا  تنس  لها  نییلاجر  هک  تسا  دنس  لوا  رد  نوراه  نب  دیزی  نآ  دنس  اهنت  رد  ًاثلاث :
همرخم  نب  روسِم  ي )

هیلعنیـسحلا نب  یلع  هب  روسم  زا  تنـس  لها  تایاور  تسا . روسم  قیرط  دـناهدرک ، قاـفتا  نآ  رب  حاحـص  ناـبحاص  همه  هک  یقیرط  اـهنت 
نبا زا  يوار  يرهز و  باهش  نب  دّمحم  اهنت  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  زا  يوار  ددرگیم و  زاب  هکیلم  یبا  نب  هَّللادیبع  نب  هَّللادبع  مالـسلا و 

. تسا ینایتخس  همیمت  یبا  نب  بّویا  دعس و  نب  ثیل  زین ، هکیلم  یبا 
یخرب هکم و  رد  ریبز  نبا  هک  یماـیا  نآ  رد  ( 275 (؛ دناهدرمشرب وا  نذؤم  ریبز و  نب  هَّللادبع  ِیضاق  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هکیلم » یبا  نبا  »

. دوب تیبلها  ینمشد  هب  فورعم  هک  يریبز  نب  هَّللادبع  داد . لیکشت  تلود  قارع  زاجح و  ياهرهش  زا 
هدـش هدرمـش  مالـسلا  مهیلعنیرهاط  تیبلها  نینمؤملاریما و  نیفرحنم  زا  هک  تسا  یـسک  هدـش ، لـقن  وا  زا  تاـیاور  رتشیب  هک  يرهز  اـّما 

. تسا
یلع دای  دندوب و  هتسشن  ریبزلا  نب  ةورع  يرهز و  مدید  مدوب و  رـضاح  هنیدم  دجـسم  رد  دنکیم : لقن  هبیـش  نب  دّمحم  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

(276 .) دنتفگ ازسان  مالسلا  هیلعیلع  هب  ودره  هاگنآ  دندرکیم ؛
ناملـسم نـیلوا  ار  هثراـح  نـب  دـیز  دوـمنیم و  راـکنا  زین  ار  مالـسلا  هـیلعیلع  ندوـب  مالــسا  هـب  قباـس  هـک  تـسا  یناـسک  هـلمج  زا  يو 

(277 .) تسنادیم
رب ار  وا  نیعم  نبا  یتح  داّهز و  املع و  هک  ییاج  ات  دشیم ، بوسحم  هیماینب  تنطلـس  ياههیاپ  هّیماینب و  نانکراک  هلمج  زا  يو  نینچمه 

(278 .) دندومن شنزرس  راک  نیا 
: تفگ ناوتیم  همرخم  نب  روسم  دروم  رد  اّما  تفریذپ ؟ مالسلا  هیلعیلع  ماما  صیقنت  رد  ار  يرهز  ثیدح  ناوتیم  ایآ  ّتیعقوم  نیا  اب 

. دوب هارمه  ریبزلا  نبا  اب  ًامئاد  هک  دوب  یسک  وا  ًالوا :
. داتسرفیم دورد  وا  رب  هکنآ  رگم  درکیمن ، هیواعم  زا  يدای  هاگچیه  ًایناث :

(279 .) دوب جراوخ  زا  ًاثلاث :
.؟ تسا هدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  هنوگچ  لاح  تسا ، ترجه  زا  دعب  لاسود  وا  تدالو  ًاعبار :

ینتم یلالد و  ياهلاکشا   - 2

هب هک  تسا  یناوارف  تاشقانم  لباق  ثیدح  زین  ینتم  یلالد و  تهج  زا  دراد ، دوجو  ثیدح  نیا  رد  هک  يدنـس  ياهلاکـشا  زا  رظن  عطق  اب 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

نیا مدینش . دوب ، ربنم  يالاب  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  مدوب ، ملتحم  هک  یلاح  رد  نم  دیوگیم : همرخم  نب  روسم   - 1
هللا یلصربمایپ  نانخـس  هب  شوگ  هدش و  دجـسم  دراو  مالتحا  لاح  رد  یـصخش  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا ، تیاور  نهو  ببـس  دوخ 

. عرش ياهروتسد  هب  وا  يراگنالهس  رگم  تسین  نیا  دهد . هلآو  هیلع 
یموهفمان هنیرق  نیا  هک  هدرک  لقن  دـنکیم  بلط  ریـشمش  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  زا  هک  یماگنه  ار  يراگتـساوخ  هصق  روسم ،  - 2

. دوش يزرو  ضرغ  رب  لمح  تسا  نکمم  هکلب  هدوب ،
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نیا عمج  رد  یلوقعم  هجو  نآ  يارب  دناهتـسناوتن  ثیدـح  ناحراش  هک  يّدـح  هب  تسا ، هدـش  لقن  فلتخم  یناعم  ظافلا و  هب  ثیدـح   - 3
. تسا تیاور  فعض  نهو و  ببس  دوخ  نیا  هک  دننک  نایب  فلتخم  ظافلا 

يارب دنوادخ  هک  تسا  حضاو  ( 280 .) تسا هدرک  باختنا  ار  مالـسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  ِحاکن  لاعتم  دنوادخ  ناوارف ، تایاور  قبط   - 4
. دنک تیذا  ار  وا  هک  دنیزگیمن  رب  يرسمه  همطاف 

ملع زا  يّدح  هب  مالـسلا  هیلعیلع  هک  یلاح  رد  دشاب ، فالتخا  تموصخ و  مالـسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  نیب  هک  تسا  نکمم  هنوگچ   - 5
.« نآ برد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم  : » دومرف وا  ّقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  دوب  هدیسر 

رد هنوـگچ  هک  منکیم  بجعت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  يوار  همرخم ، نب  روـسم  زا  نم  دـیوگیم : ینالقـسع  رجح  نـبا 
. تسا هداد  تبسن  وا  هب  ار  ارتفا  نیا  تسا و  هدرکن  ار  مالسلا  هیلعنیسحلا  نب  یلع  تلزنم  ماقم و  هظحالم  هدومن و  هغلابم  بّصعت 

هیلعیلع رب  یـصقن  ثیداـحا ، نیا  تحـص  ِضرف  رب  : » دـیوگیم ثیداـحا  نیا  باوج  رد  يربـکلا  ۀـمامالا  باـتکرد  ینیوزق  موـحرم   - 6
یصاخ مکح  يرگیدو  مالسلا  اهیلعهمطاف  نیب  عمج  اهنت  تسا و  هداد  هزاجا  ار  نارسمه  ددعت  تایاور ، نآرق و  اریز  تسین ، دراو  مالـسلا 

، عالطا زا  دعب  هتسنادیمن و  تقو  نآ  ات  ار  نآ  مالـسلا  هیلعیلع  هک  یلاح  رد  هدرک ، غالبا  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدوب 
، يرآ تسین . مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هجوتم  شنزرـس  باـتع و  چـیه  ور  نیمه  زا  تسا . هدرک  لاـثتما  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روتـسد 

هچنآ ارم ، دنکیم  باتیب  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » دینش هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هکنآ  زا  دعب  هک  تسا  یسک  رب  باتع  شنزرس و 
یلاح رد  هکنآ  ات  دومن ؛ ّتیذا  ار  وا  هدرک و  ملظ  همطاف  رب  دنکیم ،» تیذا  ار  همطاف  هچنآ  ارم  دهدیم  رازآ  دـنکیم و  باتیب  ار  همطاف 

(281 .) دومن تلحر  ایند  زا  دوب  كانبضغ  وا  رب  هک 
تـسا یـسک  ام  بحاص  تفگ : رمع  هب  سابع  نبا  : » تسا هدمآ  نینچ  داتفا ، قافتا  سابع  نبا  باطخ و  نب  رمع  نیب  هک  ياهرظانم  رد   - 7
ماـیارد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زگره  هدرکن و  لیدـبت  رییغت و  ار  يزیچ  وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  یـسانشیم . بوـخ  ار  وا  وـت  هـک 

هب ار  وا  همطاف ، نتـشاد  اب  تساوخیم  هک  لـهجیبا  رتخد  زا  يراگتـساوخ  رد  یّتح  تفگ : رمع  تسا . هدرواـین  رد  بضغ  هب  شتبحاـصم 
؟ دروآ رد  دوخ  يرسمه 

. میتفاـین وا  رد  یمزع  اـم  ( 282 (؛» ًامْزَع َُهل  ْدَِـجن  َْمل  َو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  تیـصعم  هرابرد  دـنوادخ  تفگ : ساـبع  نبا 
رد هک  تسا  یلئاسم  زا  یعون  یلو  تشادن ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ندرک  تحاران  رب  يدصق  زین  مالـسلا -  هیلعیلع  ام -  بحاص 

، دوش ثداح  ادخ  رما  هب  ملاع  ادخ و  نید  رد  هیقف  زا  اسب  هچ  درادن . تردق  دوخ  نهذ  زا  اهنآ  عفد  رب  ناسنا  دنکیم و  روطخ  یمدآ  نهذ 
(283 «.) دنکیم هبوت  هدومن و  عوجر  دش  هاگآ  هّبنتم و  هکنآ  دّرجم  هب  یلو 

مدرم نایم  رد  ار  تمهت  نیا  رمع  تسا  دقتعم  وا  دنکیم : لقن  دیز  یبا  نب  دّمحم  بیقن  رفعج  وبا  دوخ  فصنم  داتـسا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
تهج هـب  رمع ، : » دـیوگیم وا  تـسا . هدـش  كانبـضغ  مالــسلا  هـیلعیلع  زا  هیــضق  نـیا  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  هـک  درک  شخپ 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  هک  درک  دومناو  هنوگنیا  تفرگ و  بیع  یلع  رب  دش و  تحاران  لهجیبا  رتخد  زا  مالسلا  هیلعیلع  يراگتساوخ 
(284 ....) تسا دنسرخان  لمع  نیا  زا  هلآو 

ار مالـسلا  اهیلعهمطاف  شرتخد  ات  درک  رما  مالـسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـمآ  ّتنـس  لـها  تاـیاور  زا  یخرب  رد   - 8
نم : » دیوگیم دوخ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هکنآ  اب  دـنک ، جاودزا  لهج  یبا  رتخد  ابدـهاوخیم  نبا  رگا  دـهد ، قالط 

«. منکیمن لالح  ار  یمارح  مارح و  ار  یلالح  زگره 
. دنرادن نتفرگ  قالط  ّقح  شردپ  نز و  زگره  هداد و  رارق  درم  تسد  هب  ار  قالط  لاعتم  دنوادخ  تسا  یهیدب 

تسا نآرق  ّصن  فالخ  هکنآ  اب  مّود  جاودزا  زا  دنکیم  عنم  ار  مالسلا  هیلعیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیاور  نیا  رد  رگید ، یفرط  زا 
ترـضح رب  مّود  جاودزا  صوصخ  روطهب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تایح  نامز  رد  هک  ضرف  رب  تشاد . یمئاد  نز  راـهچ  اـت  ناوتیم  هک 
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رب اراکشآ  هنوگنیا  هک  دوب  هدیسرن  مالسلا  هیلعیلع  هب  مکح  تقو  نآ  رد  ای  تسین : جراخ  لاح  ود  زا  نیا ، دشاب ؛ مارح  مالـسلا  هیلعیلع 
مادقا مالسلا  هیلعّیلع  هک  دوشیم  هنوگچ  دوب ، هدیسر  وا  هب  مکح  رگا  تشادن و  انعم  ندرک  دیدهت  نتفگ و  نخس  مالـسلا  هیلعیلع  ّدض 

. تسا موصعم  يدیلپ  سجر و  ره  زا  وا  ریهطت  هیآ  ّصن  قبط  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدرک  یمارح  راک  رب 
رتخد يراگتساوخ  رد  ترضحنآ  زا  ات  هدوبن ، لئاق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  يارب  مارتحا  بدا و  هریغمینب  هزادنا  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ایآ 

؟ تفرگ هزاجا  هریغم  ینب  هک  هنوگنامه  دریگب ؛ هزاجا  نذا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  لهج  یبا 
رظن فرص  رما  نیا  زا  هک  تساوخن  وا  زا  درکن و  تبحص  عوضوم  نیا  هب  عجار  هنایفخم  مالسلا  هیلعیلع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ارچ 

مادـقا مالـسلا  هیلعیلع  ّدـض  رب  مدرم  ات  دـش  نآ  ياشفا  هب  روبجم  تفریذـپن  مالـسلا  هیلعیلع  هک  اجنآ  زا  یلو  تساوخ ، وا  زا  اـی  دـنک ؟
مالـسلا هیلعیلع  تمـصع  اـب  ًاـعطق  هک  دـنک  روطخ  نهذ  هب  هنیمز  نیا  رد  دـیاشهک  تسا  ییاـه  لاؤس  اـهماهبا و  همه  اـهنیا  ( 285 (؟ دننک

. درادن يراگزاس 
نیا زا  ناشناوریپ ، هیماینب و  زا  مالسلا  هیلعیلع  نانمشد  متح  روطهب  تشاد ، تحص  هیضق  نیا  رگا  : » دیوگیم هللا  همحریضترم  دیس   - 9

مهیلعتیب لها  نانمـشد  هیما و  ینب  زا  یـسک  دیدن  هک  یلاح  رد  دندرکیم ، جیورت  ارنآ  مالـسلا  هیلعیلع  ّدض  رب  هدرک  هدافتـسا  تصرف 
(« 286 .) دنرب راک  هب  مالسلا  هیلعیلع  ّدض  رب  ار  هصق  نیا  مالسلا 

تسین زیاج  مالـسا  رد  مینادیم  هک  یلاح  رد  دنکیم ، ریبعت  هَّللا » ّودع  تنب   » هب لهج  یبا  رتخد  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هنوگچ   - 10
هب يریبعت  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ارچ  داد ، تبـسن  دب  باقلا  اب  شردام  ردپ و  هب  ار  وا  دشاب ، هراکدـب  شردام  ای  ردـپ  یـسک  رگا 

؟ تسا هدرب  راک 
لها توادع  بصن و  هب  هک  یـصخش  دنادیم . یعفاش -  بحاصم  يدادغب - » یـسیبارک   » هتخادرپ هتخاس و  ار  ثیدح  نیا  یـضترم  دـّیس 

(287 .) تسا هدوب  فورعم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  شفارحنا  مالسلا و  مهیلعتیب 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نادنزرف  باستنا  تلع   - 8

دناهدش هداد  تبسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هب  مالسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  مینکیم  هدهاشم  تایاور  رد  هک  هنوگنامه 
. دشابیم شرهوش  دنزرف  رتخد  دنزرف  تسا و  هدش  دلوتم  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  شرتخد  زا  هکنیا  اب 

خساپ 
ّیلع انا و  تقلخ  : » رون ثیدح  و  ْمُکَسُفنَأَو » انَسُفنَأَو   » هلهابم هیآ  قبط  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هک  اج  نآ  زا 
هیلع هللا  یلـصمرکا  لوسر  ترـضح  نادنزرف  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  نادنزرف  اذل  دنايرون ، تقیقح  هرجـش و  کی  زا  دـحاو » رون  نم 
هفطن داقعنا  ماگنه  اهنت  هک  تسا  تهج  نادب  دناهدوبن  نینچ  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  رگید  نادنزرف  رگا  و  دنیآیم . باسح  هب  زین  هلآو 
لوسر سفن  لاح ، نآ  رد  هک  هدوب ، مکاح  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  رب  یـصاخ  يونعم  تلاح  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  هفطن  داقعنا  ماگنه  هک  هنوگنامه  تسا ، هدمآیم  باسح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
. تسا هدوب  يونعم  صاخ  طیارش  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  ندادن  مالس  باوج  عوضوم   - 9

انتکـسف و مکیلع ، مالـسلا  لاقف : انعافل  یف  نحن  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  انیلع  ادغ  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا 
هک یلاح  رد  دـش  دراو  ام  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  یماگنه  حبـص  ( » 288 (؛»... انتکسف مکیلع  مالسلا  لاق : مث  انناکمل ، انییحتـسا 

دومن مالس  ترضح  زاب  میدیشک . تلاجخ  دوخ  تیعضو  رطاخ  هب  میدش و  تکاس  ام  درک  مالس  ام  رب  ترضح  میدوب ، تحارتسا  لوغـشم 
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 ...«. میدش تکاس  ام 
خساپ 

دمحا يریرح ، نایفس  همامت ، نب  درولایبا  نآ  دنـس  رد  و  تسا ، هدرک  لقن  قودص  عیارـشلا » للع   » باتک زا  ار  ثیدح  نیا  یـسلجم  ًالوا :
. دنالوهجم یگمه  هک  دراد  رارق  ملسأ  نب  مکح  يرکسلا و  نیسحلا  نب  یلع  نب  نسح  ناطق ، نسح  نب 

درکیم و مالس  راب  هس  یسک  رگا  هک  هدوب  وحن  نیدب  نآ  و  دندروآیم ، باسح  هب  لوخد  نذا  ار  رد  تشپ  زا  مالس  برع  فرع  رد  ًایناث :
ترـضح مالـسلا و  هیلعیلع  ماـما  هک  اـجنآ  زا  یلو  دوب ، وا  يارب  لوخد  نذا  تقیقح  رد  باوج  نیا  دادیم ، باوج  ار  وا  هناـخ  بحاـص 

ار وا  مالـس  باوج  اذل  دنتـشادن ، ار  لوسر  ترـضح  لوخد  ییاریذپ و  يارب  یگدامآ  هک  دـندوب  یـصاخ  تیعـضو  رد  مالـسلا  اهیلعارهز 
فرصنی و نا  هیلع  درن  مل  نا  انیـشخف  تسا ...« : هدمآ  نینچ  تیاور  نیا  لیذ  رد  تهج  نیدب  و  دنک . لوخد  نذا  مدع  رب  تلالد  ات  دندادن 

باوج رگا  هک  میدیسرت  ام  لخدا ...« ؛»... هَّللا  لوسر  ای  مالسلا  کیلع  و  تلقف : فرصنا  ّالا  هل و  نذأ  ناف  ًاثالث  ملـسی  کلذ  لعفی  ناک  دق 
لخاد دـشیم  هداد  نذا  وا  هب  رگا  درکیم  مالـس  راب  هس  ترـضح  دوب ، هداتفا  یقاـفتا  نینچ  زین  ًـالبق  اریز  ددرگرب ؛ ترـضح  میهدـن  ار  وا 

...«. دیوش لخاد  ادخ ! لوسر  يا  داب  دورد  امش  رب  متفگ : نم  تشگیمزاب . هنرگو  دشیم 
. تسین بجاو  یناذیتسا  مالس  باوج  هک  تسا  مولعم  و 

لوسر نم  ۀـلزنم  یل  تناک  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا  يربکلا » ننـسلا   » باـتک رد  ییاـسن  هکنیا  بلطم  نیا  دـهاش 
یلها یلا  فرصنا  حنحنت  ناف  هَّللا ، یبن  ای  کیلع  مالسلا  لوقأف : رحس  لک  هیتآ  تنکف  قئالخلا ، نم  دحأل  نکت  مل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا 

يرحـس ره  نم  دوبن ؛ مدرم  زا  کی  چـیه  يارب  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  یهاگیاج  نم  يارب  ( » 289 (؛» هیلع تلخد  ّالا  و 
.« مدشیم وا  رب  لخاد  هنرگو  متشگیمزاب  ملها  يوس  هب  دندرکیم  ییادص  رگا  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  دورد  متفگیم : مدمآیم و  وا  دزن 

. تسا قودص  هک  هَّللادبع  زج  هب  دناهقث  یگمه  ثیدح  نیا  دنس  نایوار  دیوگیم : باتک  ققحم 
؛ تسا هدش  لقن  زین  باطخ  نب  رمع  هرابرد  انعم  نیا 

يرعـشألا یـسوم  وـبا  یتاـف  بـعک  نـب  یبا  دـنع  سلجم  یف  اـّنک  : » تـفگ هـک  هدرک  لـقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  دوـخ  حیحـص  رد  ملــسم 
کل و نذا  ناف  ثالث ، ناذئتسالا  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  مکنم  دـحا  عمـس  له  هَّللا ! مکدـشنا  لاقف : فقو  یتح  Ș Řژ�

هیلع تلخدف  مویلا  هتئج  مث  تعجرف ، یل  نذؤی  ملف  تارم  ثالث  سما  باطخ  نب  رمع  یلع  تنذأتسا  لاق : كاذ ؟ ام  و  یبا : لاق  عجراف . ّالا 
بعک نب  یبا  دزن  یـسلجم  رد  ام  ( » 290 (؛»...  لغش یلع  ذئنیح  نحن  كانعمـس و  دق  لاق : تفرـصنا . مث  ًاثالث  تملـسف  تئج  ّینا  هتربخاف 
لوسر زا  امش  زا  یسک  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  تفگ : داتسیا و  دش و  دراو  دوب  كانبـضغ  هک  یلاح  رد  يرعـشا  یـسوموبا  هک  میدوب 

: تفگ مردـپ  درگرب . هنرگو  وش  دراو  داد  نذا  وت  يارب  رگا  سپ  تسا ، راب  هس  هزاجا  بلط  دومرفیم : هک  هدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
وا رب  مدـمآ و  زورما  سپـس  متـشگرب ، نم  دادـن و  نذا  وا  یلو  متفرگ  نذا  باطخ  نب  رمع  زا  راب  هس  زورید  نم  تفگ : تسا ؟ هنوگچ  نیا 

ماگنه نآ  رد  ام  یلو  میدینـش  ار  تیادص  تفگ : رمع  متـشگزاب . مداد و  مالـس  راب  هس  مدـمآ و  ًالبق  نم  هک  مداد  ربخ  وا  هب  مدـش و  دراو 
 ...«. میدوب يراک  لوغشم 

!! مالسلا امهیلعهمطاف  ترضح  یلع و  ترضح  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ندومن  حالصا   - 10

مالسلا امهیلعارهز  ترضح  یلع و  ترضح  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  حالـصا  هب  هراشا  نآ  رد  هک  هدش  لقن  ياهصق  راونألاراحب »  » رد
اهبـضغل و بضغت  ۀـکئالملا  ّناف  ۀـمطاف ؛ بضغ  كایا و  نسحلاابا ! ای  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـمآ  نآ  رد  و  تسا ، هدـش 
وا تیاضر  هب  هدـش و  كانبـضغ  وا  بضغ  هب  هکئـالم  اریز  زیهرپب ؛ همطاـف  ندروآرد  بضغ  هب  زا  نسحلاوبا ! يا  ( » 291 (؛» اهاضرل یضرت 

.« دنوشیم یضار 
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خساپ 
یسلدنا ّهبر  دبع  نبا  دیرفلا » دقعلا   » زا ار  نآ  شدوخ  حیرـصت  هب  وا  هدرک و  لقن  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  زا  ار  ثیدح  نیا  یـسلجم  ًالوا :

باـسح هب  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  نانمـشد  زا  ود  ره  هک  تسا  نایفـسوبا  نـب  ۀـیواعم  ریبز و  نـب  هَّللادـبع  نآ  دنـس  رد  تـسا و  هدروآ 
. دنیآیم

ناهزنم امّهنأل  دمتعم ؛ ریغ  اذه  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  هدروآ  قودص  خیـش  زا  ار  یترابع  تیاور  نیا  لقن  زا  دعب  بوشآ  رهـش  نبا  ًایناث :
هحلاصم هب  جاـتحم  هک  نآ  زا  دـناهزنم  ود  نآ  اریز  تسین ؛ داـمتعا  دروم  تیاور  نیا  ( » 292 (؛» هَّللا لوسر  امهنیب  حلـصی  نا  اجاتحی  نا  نع 

.« دنشاب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

!! مالسلا هیلعیلع  ترضح  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تیاکش  عوضوم   - 11

هیلا وکشت  یبنلا  دیرت  اهـسأر  یلع  اهرامخ  تعـضو  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  ياهصق  راونألاراحب »  » رد هللا  همحریـسلجم 
.« دنک تیاکش  یلع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ات  درک  رس  رب  ار  دوخ  هعنقم  ( » 293 (؛» ًایلع

خساپ 
(294 .) تسا هدرک  نیرفن  ار  وا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دراد  دوجو  هَّللادبع  نب  کیرش  ثیدح  نیا  دنس  رد  ًالوا :

(295 .) دننادیم ثیدحلا  برطضم  ار  وا  تنس  لها  هک  تسا  میلس  یبا  نب  ثیل  نآ  دنس  رد  ًایناث :
. دومن لوبق  دنس  ثیح  زا  ار  تیاور  نیا  ناوتیمن  اذل  و  دراد ، دوجو  لوهجم  دارفا  يدادعت  نآ  دنس  رد  ًاثلاث :

. درادن يراگزاس  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  اب  وا  هریس  مالسلا و  هیلعیلع  ماما  تمصع  ماقم  اب  ثیدح  نیا  ًاعبار :

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  زا  یمالک  هیجوت   - 12

اهل لاق  مالسلا  هیلعنیسحلاب  مالـسلا  اهیلعۀمطاف  تلمح  نا  اّمل  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  شدنـس  هب  قودص  خیش 
. یتّما هلتقت  نیسحلا ، همسا  ًامالغ  کل  بهو  دق  ّلجوّزع  هَّللا  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر 

 ، هیف یل  ۀجاح  الف  تلاق :
 ، ةدع هیف  یندعو  دق  ّلجوّزع  هَّللا  ّنا  لاقف :

؟ كدعو ام  و  تلاق :
. هدلو یف  هدعب  نم  ۀمامالا  لعجی  نا  یندعو  لاق :

انامه دومرف : وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش  رادراـب  مالـسلا  هیلعنیـسح  هب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  نوچ  ( » 296 (؛» تیضر تلاقف :
نم سپ  درک : ضرع  ترـضح  دـنناسریم . لـتق  هب  ار  وا  متما  و  تسا ، نیـسح  نآ  مـسا  هـک  هدیـشخب  يدـنزرف  وـت  هـب  ّلـجوّزع  دـنوادخ 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  تسا . هداد  ياهدعو  نم  هب  وا  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  مرادن . نآ  هب  یجایتحا 
ترـضح دهد . رارق  وا  دالوا  رد  ار  نم  زا  دعب  تماما  هک  هداد  هدعو  ارم  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هداد  هدعو  ار  وت  زیچ  هچ  هب  درک : ضرع 

.« مدش یضار  دومرف : مالسلا  اهیلعهمطاف 
؟ دراد ییانعم  هچ  هیف » یل  ۀجاح  ال   » هلمج هک  هدش  لاکشا 

خساپ 
: مینکیم هراشا  هتکن  دنچ  هب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 

مالسلا هیلعمدآ  ترضح  تقلخ  زا  لبق  هک  دناهدوب  ییاهرون  تایاور -  قباطم  مالسلا -  اهیلعارهز  ترضح  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما   - 1

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1349 

http://www.ghaemiyeh.com


. تفگیم نخس  وا  اب  دوب  ردام  مکش  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  یماگنه  زین  و  دندش ، هدیرفآ 
. دنک در  ار  یهلا  هیده  هک  هدوب  نآ  زا  رتالاب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نأش  ماقم و   - 2

ام تیاضر  نامه  ادـخ  تیاضر  « ؛» تیبلا لها  اناضر  هَّللا  اضر  : » دومرف دایز  نبا  هب  هک  هدیـسر  مالـسلا  امهیلعيربک  بنیز  شرتخد  زا   - 3
.« تسا تیب  لها 

نیمه یلو  تسا . هدشن  رکذ  دوشیم  نید  ظفح  ثعاب  وا  تداهش  هکنیا  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  ندش  هتشک  ببـس  تیاور  نیا  رد   - 4
. تشگ یضار  وا  تدالو  هب  اذل  دش  دهاوخ  راثآ  تاکرب و  أشنم  وا  تداهش  هک  دیسر  یبیغ  ربخ  وا  هب  هک 

ارچ سپ  دوش  هتـشک  هک  تسا  رارق  رگا  هک  دشاب  وا  ندش  هدیرفآ  تمکح  زا  لاؤس  هیف » یل  ۀجاح  الف   » هلمج يانعم  هک  تسا  نکمم   - 4
. دوشیم هدیرفآ 

ارم جـیاوح  زا  یتجاـح  شندـش  هتـشک  اـب  هک  دـنکیم  لاؤس  تقیقح  رد  ینعی  دـشاب ؛ لاؤـس  تراـبع  زا  دوـصقم  هک  تسا  نکمم  و   - 5
رارق وت  هیرذ  رد  ار  تماـما  دـنوادخ  دـنازوسیم  ار  وت  بلق  هک  وا  تداهـش  يازا  هب  يرآ ، دـیامرفیم : باوج  رد  هک  دـنکیمن ؟ هدروآرب 

. تسا يونعم  یهلا و  شزرا  هک  دهدیم 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تایح  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  جاودزا   - 13

(297 (؛» ضیحت ةرهاط ال  اّهنال  ۀیح ؛ ۀمطاف  تمادام  ّیلع  یلع  ءاسنلا  هَّللا  مّرح  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
.« دشیمن ضیح  هک  تسا  ياهرهاط  همطاف  اریز  دوب ؛ هدومن  مارح  یلع  يارب  ار  نانز  دوب  هدنز  همطاف  هک  یمادام  دنوادخ  »

... تشادرب اـهگنج  زا  یخرب  رد  هدـمآ  تراـسا  هب  نازینک  زا  ار  شمهـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیلع  ترـضح  هـک  هدـمآ  تاـیاور  رد  یلو 
(298 .)
خساپ 

. دشاب هدرک  یطو  ار  هیراج  ترضح  هک  هدشن  هراشا  مود  تیاور  رد  ًالوا :
زا لوا  هتـسد  زا  دوصقم  هک  مینک  عمج  هنوـگ  نیا  مود  هتـسد  ياهدنـس  تحـص  ضرف  رب  ار  تیاور  هتـسد  ود  نیا  هک  تسا  نکمم  ًاـیناث :

. دوشیمن نازینک  زا  عاتمتسا  لماش  اذل  و  تسا ، هّرح  نانز  اب  مئاد  جاودزا  میرحت  تایاور 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  يارب  ایبنا  تعافش  عوضوم   - 14

لاقف مونلل ، یشارف  تشرتفا  دق  هلآو و  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  یلع  لخد  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
تججح و کسفن و  نع  نینمؤملا  تیـضرا  كؤاعفـش و  ءایبنألا  تلعج  و  نآرقلا ، تمتخ  ۀـعبرا : تملع  دـق  ّالا و  یمانتال  ۀـمطاف ! ای  یل :
هب ترـضح  مدوب ، هدرتسگ  باوخ  يارب  ار  مباوختخر  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  نم  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( » 299 (؛»...  ترمتعا

یضار دوخ  زا  ار  نانمؤم  ینک و  دوخ  ناعیفش  ار  ایبنا  ییامن و  متخ  ار  نآرق  يروآ ؛ ياج  هب  لمع  راهچ  ات  باوخن  همطاف ! يا  دومرف : نم 
 ...«. يروآ ياج  هب  هرمع  جح و  ییامن و 

؟ دنشاب مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  عیفش  ناربمایپ  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ 
خساپ 

. دنسرب نآ  تاکرب  هب  قیرط  نیا  زا  ات  هدش  دراو  مدرم  رب  میلعت  تهج  هب  ثیدح  نیا  هک  تفگ  ناوتیم  تیاور  دنس  تحص  ضرف  رب  ًالوا :
ات تسا  رابتعا  ملاع  رد  مکح  تیبثت  نآ  زا  فده  یلو  تسا  هدش  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هجوتم  باطخ  هچرگ  ثیدـح  نیا  رد  ًایناث :

. درادن نآ  هب  یجایتحا  دراد  هک  یلامک  تهج  هب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هچرگ  ددرگ ، نآ  لومشمدراد  ار  نآ  طیارش  سک  ره 
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دـشابیم تاجرد  عیفرت  تهج  هب  نآ  رگید  هجرد  تسا و  هانگ  زا  تفر  نورب  تهج  هب  نآ  هجرد  کی  هک  دراد  یتاـجرد  تعافـش  ًاـثلاث :
. تفای تسد  هجرد  نیا  هب  ناوتیم  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  نوچ  یناربمایپ  اب  يونعم  طابترا  هار  زا  هک 

« كالول  » ثیدح یسررب   - 15

رد هکنیا  نآ  مالسلا و  مهیلعارهز  ترضح  یلع و  ماما  ادخ و  لوسر  نینزان  دوجو  ندوب  تقلخ  یئاغ  تلع  هرابرد  روهشم  تسا  یثیدح 
یلصدمحم يا  وت -  رگا  « ؛» امکتقلخ امل  ۀمطاف  الول  کتقلخ و  امل  یلع  الول  كالفألا و  تقلخ  امل  كالول  : » تسا هدمآ  یـسدق  ثیدح 

هدرکن قلخ  ار  رفن  ود  امـش  دوبن  همطاف  رگا  مدوب و  هدرکن  قلخ  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  مدوب و  هدرکن  قلخ  ار  كالفا  يدوبن  هلآو -  هیلع  هللا 
.« مدوب

؛ تسا هدش  لاکشا  تهج  هس  زا  ثیدح  نیا  رد 
یبدا  لاکشا   - 1

يدنس  لاکشا   - 2
ینتم  لاکشا   - 3

. میهدیم خساپ  اهنآ  هب  هتخادرپ و  تالاکشا  نیا  یسررب  هب  کنیا 
یبدا  لاکشا   - 1

دوش لخاد  لصفنم  ریمض  رب  دیاب  هدعاق  قبط  الول »  » هملک اریز  تسا ؛ برع  تایبدا  دعاوق  فالخ  رب  هلمج  نیا  هک  دناهدرک  لاکشا  یخرب 
«. كالول  » هن تنا ،» الول   » دوش هتفگ  دیاب  ینعی  لصتم ؛ هن 

خساپ 
ای مالک و  عجـس  تیاعر  تهج  هب  دراوم  یخرب  رد  یلو  دوش  لخاد  لصفنم  ریمـض  رب  الول »  » هملک هک  تسا  نآ  یلک  هدعاق  دنچ  ره  ًالوا :

. دیآیم زین  هدعاق  فالخ  رب  رگید  تاهج 
« كالول  » ریبعت نیمه  اب  ینـس  هعیـش و  یثیدـح  رداصم  زا  يرایـسب  رد  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  طوبرم  هک  ثیدـح  ردـص  ًایناث :

(300 .) تسا هدمآ 
يدنس  لاکشا   - 2

. تسین يربتعم  دنس  ياراد  مالسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  ترضح  هفاضا  اب  كالول »  » ثیدح دنیوگیم : یخرب 
خساپ 

لزنم رد  يزور  مدوب  میقم  فرـشا  فجن  رد  هک  ینامز  رد  : » دـیامرفیم ۀمـصاعلا » ۀـّنج   » باـتک رد  یناـهجریم  نسح  دیـس  جاـح  موحرم 
لیلج ملاع  فیلأت  یلائللا » فشک   » مان هب  داتفا  طوطخم  یباتک  هب  مرظن  نیعلا » راصبا   » باتک فلؤم  يوامـس  دـمحم  خیـش  همـالع  موحرم 
خیـش طخ  هب  هحفـص ، دصیـس  بیرق  مهن ، نرق  ياملع  زا  تسا  هعیـش  ناگرزب  زا  یکی  هک  یلح  سدنرع  نب  باهولادبع  نب  حـلاص  خـیش 

دننکیم لقن  ررکم  دنس  رکذ  نودب  نایاقآ  هک  داتفا  یثیدح  هب  مهاگن  مدوب  باتک  نیوانع  ندید  لوغـشم  هک  نیا  نمـض  رد  ینوت . دمحا 
فشک یف  : " تسا نیا  ثیدح  نآ  دندوب و  هدومن  لقن  ًادنسم  ار  ثیدح  باتک  نآ  رد  دننادیم و  هعوضوم  ثیداحا  زا  ار  نآ  یـضعب  هک 

نع يرئازجلا ، لـاله  نب  یلع  خیـشلا  نع  قاروـلا ، نسحلا  نب  میهاربا  خیـشلا  نع  يور  ّهنا  سدـنرعلا  نب  باهولادـبع  نب  حـلاصل  یلاـئللا 
، دیهـشلا یکم  نب  دّمحم  هَّللادبع  یبا  خیـشلا  نع  يرئاحلا ، نزاخلا  نسحلا  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیـشلا  نع  یّلحلا ، دهفف  نب  دمحا  خیـشلا 

هللا یلصهَّللا  لوسر  نع  يراصنألا  هَّللادبع  نب  رباج  یلا  هقیرطب  یمقلا ، هیواب  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  یلا  ۀلـصتملا  هقرطب 
مث امکتقلخ ، امل  ۀمطاف  الول  کتقلخ و  امل  یلع  الول  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  دـمحا ! ای  لاق : ّهنا  یلاعت  كرابت و  هَّللا  نع  هلآو  هیلع 
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نب حـلاص  زا  یلاـئللا  فشک  باـتک  رد  " " ؛ هلها نع  ّـالا  هناـمتکب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  اـنرما  یتـلا  رارـسالا  نم  اذـه  رباـج : لاـق 
، یّلح دهف  نب  دمحا  خیش  زا  وا  يرئازج و  لاله  نب  یلع  خیش  زا  وا  و  قارو ، نسح  نب  میهاربا  خیش  زا  وا  هکنیا  سدنرع ، نب  باهولادبع 

دمحم رفعجیبا  هب  شلصتم  قرط  هب  دیهش  یکم  نب  دّمحم  هَّللادبعیبا  خیش  زا  وا  يرئاح و  نزاخ  نسح  نب  یلع  نیدلا  نیز  خیش  زا  وا  و 
كرابت و يادخ  زا  وا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  هب  شقیرط  هب  وا  یمق و  هیوباب  نب  یـسوم  نب  یلع  نب 

همطاف رگا  مدوب و  هدرکن  قلخ  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  مدوب و  هدرکن  قلخ  ار  كالفا  يدوبن  وت  رگا  دـمحا ! يا  دومرف : هک  هدرک  لـقن  یلاـعت 
نآ نامتک  هب  رما  ار  ام  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  يرارسا  زا  نیا ، تفگ : رباج  هاگنآ  مدوب . هدرکن  قلخ  ار  رفن  ود  امش  دوبن 

" «. تسا هدومن  شلها  زا  رگم 
لوصا و هقف و  رد  هعیـش  ياملع  نیفلؤم  زا  یکی  وا  دوب و  يرجه  مهن  نرق  ياملع  زا  یلائللا » فشک   » باتک فلؤم  دیوگیم : همادا  رد  وا 

یف ةاورلا  ۀلسلس  و  هب ، كربتی  هرازم  افیح و  ۀلحم  ۀلح  یف  هربق  ۀنس 840 و  تام  ًارعاش و  ًابیدا  ًاعرو  ًاکسان  ًاملاع  ناک  : » تسا هدوب  ثیدح 
بیدا و اوقتاب ، راک ، تدابع  ملاع ، يدرم  وا  « ؛» ناقتالا ۀـیاغ  یف  ثیدـحلا  دنـسف  ۀخیـشملا ، رابک  نم  یماما و  لدـع  مهّلک  ثیدـحلا  اذـه 

نیا رد  نایوار  هلسلس  و  دریگیم . رارق  كربت  دروم  شرازم  تسافیح و  هلحم  رد  هلح ، رد  شربق  تفای و  تافو  لاس 840  رد  دوب و  رعاش 
.« تسا یمکحم  تیاهن  رد  ثیدح  دنس  سپ  دناثیدح . ياملع  ناگرزب  زا  یماما و  لداع ، یگمه  ثیدح 

لمحت اهزغم  رتشیب  موس  مود و  هلمج  هب  تبسن  دشابیم ، ثیدح  موهفم  اب  هطبار  رد  تسا  ثحب  یضتقم  اجنیا  رد  هچنآ  : » دیوگیم هاگنآ 
هـسیئر ياضعا  زا  راوگرزب  هس  نیا  اریز  تسا ؛ تناتم  تیاـغ  رد  تلـالد  ثیح  زا  ثیدـح  دـننکیم و  راـکنا  اـسب  هچ  اذـل  دـنرادن ، ار  نآ 
هسدقم تاوذ  تسا و  تماما  رون  توبن و  رون  نیرونلا ، عمجم  تماما و  توبن و  يایرد  نیرحبلا  عمجم  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دنتـسه و 

هب بیرقت  يارب  دوبن . مه  يرگید  دـندوبن  اهنآ  زا  مادـک  ره  رگا  هک  تسا  رگیدـکی  هب  مئاق  هس  ره  مالـسلا  مهیلعهمطاف  یلع و  دـمحم و 
همودخم و یـضعب  همداخ و  نآ  ياضعا  ازجا و  زا  یـضعب  هک  هیجراخ  هیلخاد و  حراوج  اضعا و  زا  بکرم  هقلخلا  مات  صخـش  ًالثم  نهذ ،

چیه اهنآ  یقاب  دنـشابن  اهنآ  رگا  هک  تساهنآ  هطـساوب  اضعا  ریاس  ياقب  ماوق و  هک  دـناهسیئر  اهنآ  زا  یـضعب  مه  همودـخم  يازجا  رد 
تـسا ترابع  صخـش  ره  ندب  رد  هسیئر  ياضعا  ًالثم  تسا . رگیدکی  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  مه  هسیئر  ياضعا  ماوق  و  دوب ، دهاوخن  مادـک 

رگا سپ  تسا . ود  نآ  نیرحبلا  عمجم  هک  رگج  و  نآ ، رد  تسا  ماما  هلزنم  هب  هک  بلق  ندـب و  رد  تسا  ربمغیپ  هلزنم  هب  هک  زغم )  ) غامد زا 
هن دوبن  تسا  اـضعا  ریاـس  غاـمد و  هب  نآ  زا  بلق و  هب  نوخ  ندـیناسر  أـشنم  هک  دوبن  رگج  رگا  دوبن و  مه  بلق  دوبن  غاـمد  رگا  دوش  هتفگ 

. دنامیمن یقاب  لاکشا  دیدرت و  ياج  بلق ، هن  دوب و  غامد 
شرهوش ردپ و  زا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تیلـضفا  رب  تلالد  ثیدح  نیا  دیوگب  یـسک  هک  دـنامیمن  یقاب  لاکـشا  ياج  رگید  سپ 

ۀعضب ۀمطاف  : » دومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  دننکیم  لقن  نیقیرف  هک  ضیفتـسم  روهـشم و  تسا  یثیدح  رد  اذل  و  دشابیم .
لیبس رب  هدـناوخ  دوخ  حور  ار  ترـضح  و  ّیبنج ،» نیب  یتلا  یحور  ۀـمطاف  : » دنـشاب هدومرف  نینچمه  و  تسا ». نم  نت  هراپ  همطاـف  « ؛» یّنم

تبحم ترثک  هغلابم و  باب  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مالک  نیا  هتفگ  هک  فقاوم »  » بحاـص يدـضع  یـضاق  لوق  و  زاـجم . هن  تقیقح 
(301 «.) تسین لوبق  لباق  زاجم  هجو  رب  ترضح  نآ  هب  تبسن  هدوب 

نتم  لاکشا   - 3
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  یلع و  ترـضح  زا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  نتم  زا  هک  هدش  لاکـشا  زین  و 

. تسا لضفا  رترب و  هلآو 
خساپ 

؛ میهدیم رارق  یسررب  ثحب و  دروم  تهج  هس  زا  ار  ددرگ  نشور  نآ  بناوج  مامت  هک  يوحن  هب  ثیدح  نیا  حرش 
لّوا  هلمج  حرش  فلا )
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. داد حیضوت  هدرک و  ریرقت  ناوتیم  فلتخم  نیهارب  تانایب و  اب  ار  كالفالا » تقلخ  امل  كالول   » ینعی ثیدح  نیا  لوا  هلمج 
عماج  رهظم  ناهرب  لوا : نایب 

وحم هکلب  روهقم  اـهنت  هن  ترثـک  اذـل  دراد  هبلغ  نآ  رب  تدـحو  ماـکحا  روهظ ، ماـقم  رد  نوچ  دـنوادخ  هقلطم  تیوـه  : » دـنیوگیم اـفرع 
. ددرگیم

ینیع لیصافت  رد  دوخ  هّرثکتم  ماکحا  راهظا  اب  دنتسه  تافص  امسا و  مزاول  ینیع  روهظ  دروآهر  هک  یعیبط  یلاثم و  یلقع ، هناگهس  ملاوع 
رد هرهاق و  تدـحو  یتاذ  تاروهظ  ماقم  رد  هچرگ  قح  سپ  دـنرادیم . هدیـشوپ  یفخم و  ار  یقیقح  تدـحو  ماـکحا  یلعف ، تاـقرفتم  و 

يارب ور  نیا  زا  تسا . تدحو  نودب  ترثک  نیا  ترثک و  نودب  تدـحو  نآ  نکل  درادیم  راهظا  ار  هّصاخ  تانیعت  یلعف  هرثکتم  تاروهظ 
یلامجا و یلیـصفت و  رهاظم  عیمج  دجاو  هک  ار  یلماک  رهظم  تسا  هدرک  روهظ  تدحو  لیـصفت و  وحن  هب  ماقم  ود  نیا  رد  هک  یتاذ  هئارا 
هک تسا  لماک  ناسنا  نامه  رهظم  نیا  و  دیامنیم ، بلط  دشاب  یلعف  یتافص و  يامـسا  یتاذ و  يامـسا  زا  يّرـس  قیاقح  عیمج  رب  لمتـشم 

؛ تسین یلیصفت  يامسا  يارب  یلاجم  یتاذ  تدحو  رد  نوچ  هکنیا : هجیتن  تسا . هدرک  یلجت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صخـش  رد 
دنوشیم رهاظ  جراخ  ملاع  رد  هک  یلیصفت  رهاظم  رد  تسا و  روهقم  اجنآ  رد  یترثک  هنوگ  ره  تسا و  ترثک  زا  ياهوحن  لیصفت  هک  اریز 

یتروص یـضتقم  یهلا  نامرف  سپ  درادن . يروهظ  رهاظم  نیا  رد  یتاذ  تدحو  ینعی  تسا ، نآ  ماکحا  تدـحو و  رب  بلاغ  ترثک  ماکحا 
تهج زا  يرهظم  قح  يارب  دناوتب  هکنآ  ات  دنـشاب  هتـشادن  هبلغ  رگیدـکی  رب  یناکما  ترثک  ای  یتاذ و  تدـحو  نآ  رد  هک  تسا  یلادـتعا 

هک تسا  لماک  ناـسنا  ناـمه  تسا  رادروخرب  اربک  تلادـع  زا  هک  لادـتعا  تروص  نآ  و  دـشاب ، نآ  هیقیقح  تدـحو  هیلیـصفت و  يامـسا 
طبترم تسا  نآ  قوف  تیهولا و  ملاـع  هریاد  رد  هک  ّتیدـحاو  هب  وس  کـی  زا  دراد و  ینوک  هدـیقم  یتاذ و  هقلطم  بتارم  عیمج  رب  هطاـحا 

(302  ...«.) تسا هتسباو  تعیبط  ملاع  هب  وس  رگید  زا  تسا و 
نیتسخن تلع  نایم  هک  دنکیم  اضتقا  لولعم  تلع و  تیخنـس  اریز  تفاییمن ؛ ققحت  ترثک  دوبن ، ملاع  تدحو  تهج  رگا  رگید : ینایب  هب 
دنـشابیم تافلختم  تارثکتم و  هک  ملاع  تالولعم  نایم  تسین و  وا  رد  رثکت  تهج  چـیه  دـشابیم و  تاهجلا  عیمج  نم  دـحاو  هک  ناهج 

طقف رما  نیا  دشاب و  هتـشاد  ترثک  ملاع  اب  بسانت  یتهج  زا  لک و  تدحو  اب  طابترا  یتهج  زا  هک  دشاب  هتـشاد  ققحت  یتدحو  تهج  کی 
زا لانک  تیلعن و  ماـقم  رد  هداـم و  لوصحم  هداـم و  ملاـع  زا  تاذ  رد  هک  تسا  هبل  ود  دوجوم  کـی  سفن » . » تسا ققحتم  سفن  ملاـع  رد 

دوـبن هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سفن  رگا  دریگب  ذوـفن  تحت  ار  تارثـکتم  هک  یلماـک  سفن  مه  نآ  هکلب  یـسفن  ره  هن  تسا . درجت  ملاـع 
. دنتفاییمن ققحت  رین  تارثک  هجیتن  رد  تفاییمن و  ققحت  ملاع  تدحو  تهج 

رگا ینعی  ( » 303 (؛» ةرثکلا تققحت  ام  ةدحولا  ۀهج  الول  : » دـیوگیم ثیدـح  نیا  حرـش  رد  رارـسألا » عماج   » باتک رد  یلمآ  ردـیح  دـّیس 
.« تفاییمن ققحت  ترثک  دوبن  تدحو  تهج 

ناسنا نامه  ادـخ  مشچ  ( » 304 (؛»...  كالول لاق : اـمک  ملاـعلا  یلا  هرظنب  یلاـعت  هَّللا  رظنی  لـماکلا  ناـسنالا  وه  هَّللا  نیع  : » دـیوگیم زین  و 
...«. كالول دومرف : هک  هنوگنامه  درگنیم  ناهج  هب  وا  هاگن  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  لماک 

ییاغ  تلع  ناهرب  مود : نایب 
هبترم يارب  هرمث  تیاغ و  یلاع ، هبترم  ره  ضحم ، دوجو  ات  یلویه  زا  دوعـص  سوق  رد  : » دـنیوگیم هیلاـعتم  تمکح  رد  هفـسالف  اـمکح و 

(305 «.) تسا رتنییاپ  یناد و 
دوجو هب  زین  تیاغ  تسا و  روصت  رد  مدـقم  دوجو و  رد  رخؤم  ییاغ ، تلع  ینعی  تسا ، لـعاف  تیلعاـف  تلع  هجیتن ، هک  هدـش  تباـث  زین  و 

(306 .) دشابیم لعاف  تیلعاف  يارب  أدبم  شیملع 
وغل ناهایگ  تقلخ  دـشابن  ناویح  رگا  نینچمه  تسا و  وغل  وا  دوجو  ناویح و  تقلخ  دـشابن  یناـسنا  تقلخ ، ملاـع  رد  هاـگ  ره  نیارباـنب ،

... نینچمه ودشابیم 
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رد یلو  دنـشابیم  یقطنم  دـحاو  عون  دارفا  زا  یگمه  هیبش و  اـهناسنا  زا  رگید  دارفا  اـب  تروص  رد  ولو  ناـسنا  دارفا  زا  يدرف  ره  یهگناو 
نداعمک نداعم  ناسنالا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اذل  و  دنراد . فالتخا  رگیدکی  اب  رمالا  سفن  عقاو و 

.« دناتوافتم رگیدکی  اب  هرقن  الط و  دننام  هب  ناسنا  رهوج ] ( »] 307 (؛» ۀضفلا بهذلا و 
ناسنا تقلخ  هک  تفگ  ناوتیم  اذل  و  ناویح . رگید  دارفا  هب  تسا  ناسنا  تبـسن  دننام  هب  ناسنا  دارفا  هیقب  هب  لماک  ناسنا  تبـسن  نیاربانب ،

. دشابیم تسا  ایبنا  دوجو  لّوا ، هلحرم  رد  هک  لماک  ناسنا  يارب  ًانیوکت 
ضیف  هطساو  ناهرب  مّوس : نایب 

تیاده ضیف  يرگید  نیوکت و  قلخ و  ضیف  یکی  دوشیم ؛ میسقت  مسق  ود  هب  ماع -  لکش  هب  دنوادخ -  ضیف  دنیوگیم : هفسالف  افرع و 
. عیرشت و 

اذـل درادـندوجو و  تیخنـس  تعیبط  هدام و  ملاع  یبوبر و  ملاع  نیب  اریز  تسا ؛ تاببـسم  بابـسا و  ساسا  رب  ملاع ، نیا  دـنیوگیم : ناـنآ 
. دشاب عیرشت  نیوکت و  ضیف  هطساو  ات  دیرفآ  ار  تسا  هیدمحم  تقیقح  نامه  هک  لّوا  لقع  لاعتم  دنوادخ 

وه و  هَّللا ... دابع  هیلا  ضوفت  نا  داک  و  ًایناسنا ... ًابر  ریـصی  داک  ۀیوبنلا  صاوخلاب  کلذ  عم  زاف  نم  و  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  انیـس  یلعوبا 
نینچ دـشاب  يربمایپ  صاوخ  ياراد  دـش  هتفگ  هفیلخ  ماما و  هچنآ  رب  هوـالع  سک  ره  و  ( » 308 (؛» هیف هَّللا  ۀفیلخ  یـضرألا و  ملاعلا  ناطلس 
ۀفیلخ وا  مه  یکاخ و  ناهج  ياورنامرف  تسوا  دش و  دناوت  هدرپس  وا  تسد  هب  ادـخ  ناگدـنب  روما  و  دوب ... دـناوت  ناسنا  عونلا  بر  یـسک 

.« نیمز رد  تسا  هَّللا 
مود  هلمج  حرش  ب )

توبن دوبن ، هلآو  هیلع  هللا  یلصیلع  تماما  رگا  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  يانعم  مییوگیم : کتقلخ » امل  یلع  الول  و  : » مود هلمج  حرـش  رد 
. تسا تلاسر  توبن و  ممتم  لمکم و  تماما  اریز  دمآیمن ؛ رادیدپ  وت 

یّلک تروص  هب  ینامـسآ  ياهباتک  رد  ماکحا  ادتبا  رد  هک  وحن  نیا  هب  تسا ؛ ماکحا  نایب  رد  جـیردت  ناربمایپ  یهلا و  نایدا  تازایتما  زا 
صاخ ياهدودـحم  رد  ار  تعیرـش  نآ  ماکحا  ات  دوشیم  هتـساوخ  نانآ  زا  مود  هلحرم  رد  و  ددرگیم ، لاسرا  ناربماـیپ  رب  دوشیم و  رکذ 

زا ات  هدرک  راذگاو  دوخ  زا  دعب  ناماما  ایصوا و  هب  ار  اهلّمکم  اهممتم و  هک  دوشیم  هداد  روتسد  اهنآ  هب  رخآ  هلحرم  رد  و  دنیامن ، نییبت 
ییایبنا ًاصوصخ  ایبنا  زا  دعب  موصعم  تماما  ترورض  هک  تسا  تهج  نیدب  و  ددرگ . لماک  متا  نسحا و  وحن  هب  یهلا  ماکحا  نایب  هار  نیا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  هک  اجنآ  تسا ؛ هدـش  هراشا  نآ  هب  لامکا  هیآ  رد  هک  هنوگنامه  ددرگیم . تباث  مزعلایلوا 
ار دوخ  تمعن  و  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما ، ( » 309 (؛» ًانیِد َملْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

.« متفریذپ امش  نادواج   ] نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  و  مدومن ؛ مامت  امش  رب 
موس  هلمج  نایب  ج )

توبن و نیب  یطابترا  لپ  وا  تسا و  ناماما  ردام  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  مییوگیم : امکتقلخ » اـمل  ۀـمطاف  ـالول  و  : » موس هلمج  حرـش  رد 
صقنیب و رهاط و  بیط و  ياهیرذ  دـنریگ  رارق  وا  هیرذ  رد  شربمایپ  يایـصوا  ناماما و  اـت  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  دـشابیم . تماـما 

. دوب دهاوخ  تسا  هموصعم  هک  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  لسن  زا  اهنت  وا  هیرذ  و  موصعم ،
تقیقح قـح و  هب  اـهنآ  هب  يادـتقا  اـب  مدرم  اـت  دـناموصعم  هـک  هدـش  هـئارا  نز  درم و  سنج  زا  ییاـهوگلا  ینییآ  نـید و  ره  رد  یهگناو 

رد تسا ، نانز  يوگلا  مالسلا  اهیلعمیرم  ترضح  نادرم و  يوگلا  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  تیحیـسم  نییآ  رد  رگا  دندرگ . نومنهر 
. تسا یمالسا  تما  نانز  يارب  وگلا  اهنت  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  نادرم و  يارب  وگلا  نیلوا  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  مالسا  نییآ 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ردام  مالسلا ، اهیلعهجیدخ 
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حیضوت

هیلع هللا  یلصربمایپ  رـسمه  نیرتهب  مالـسلا  اهیلعهجیدخ  ترـضح  هک  میربیم  یپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه  خیرات  هب  هعجارم  اب 
لسن هّیرذ و  تمایق  زور  ات  هک  دومرف  تیانع  ار  يرتخد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  وا  هطساو  هب  دنوادخ  هک  ینز  نامه  تسا ، هدوب  هلآو 

. تسا یقاب  وا  هطساو  هب  ترضح 

هجیدخ مالسا 

کی زج  هجیدـخ  نیا  رگم  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  تفرگ و  ارم  دـسح  يزور  تـفگ : هـک  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  دوـخ  دنـس  هـب  ملـسم 
هک دش  تحاران  فرح  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانچ  دیوگیم : هشیاع  تسا . هداد  ار  وا  زا  رتهب  وت  هب  دنوادخ  تسا !؟ ياهزوجع 

مدرم همه  هک  یماگنه  وا  تسا . هدومرفن  اطع  نم  هب  ار  وا  زا  رتهب  دنوادخ  دنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : هاگنآ  دـش ، دـنلب  شرـس  يولج  يوم 
مورحم لام  زا  ارم  همه  هک  یماـگنه  و  دومن ، قیدـصت  ارم  دـندرکیم  بیذـکت  ارم  همه  هک  یماـگنه  و  دروآ ، ناـمیا  نم  هب  دـندوب  رفاـک 

اطع دـنزرف  نم  هب  وا  زا  تخاس ، مورحم  رگید  نانز  زا  ندـش  راددـنزرف  زا  ارم  دـنوادخ  هک  یماگنه  و  دومن ، تاـساوم  نم  اـب  دـندرکیم 
(310 .) منکیمن دای  يدب  هب  ار  هجیدخ  رگید  دنگوس  ادخ  هب  هک  متفگ  مدوخ  اب  دیوگیم : هشیاع  دومرف .

هجیدخ قافنا 

مومع هلفاق  رادـقم  هب  وا  هلفاق  و  داتـسرفیم ، ماش  هب  ار  دوخ  هراجتلا  لام  دوب . يرایـسب  لاـم  فرـش و  ياراد  هجیدـخ  : » دـیوگیم يدـقاو 
(311 ...«.) دمآیم باسح  هب  شیرق 

رد هجیدخ  دندروآرد ، یعامتجا  يداصتقا و  هرصاحم  هب  بلاطوبا  بعـش  رد  ار  مشاه  ینب  ادخ و  لوسر  شیرق ، هک  تثعب  مشـش  لاس  رد 
هرـصاحم يرای  هب  شیرق ، نایم  رد  شیوخ  ذوفن  ییاراد و  زا  هدافتـسا  اب  وا  دوب . شزیزع  رـسمه  تمدخ  رد  هرـصاحم  لاس  هس  لوط  مامت 

(312 .) داتفا جایتحا  یتخس و  هب  شدوخ  هک  دیشخب  دوخ  لام  زا  ياهزادنا  هب  تفاتش و  ناگدش 
ار یـسک  هجیدخ  تشادزاب . ار  وا  لهجوبا  یلو  درخب ، یماعط  ات  دش  نوریب  بلاطوبا  بعـش  زا  ّبلطملادبع  نب  سابع  : » دیوگیم يرذالب 

راک نیا  زا  تسد  زین  لهجوبا  و  تشاد . رذـحرب  راک  نیا  زا  ار  وا  هعمذ  درک . هعمذ  دزن  ار  لهجوبا  تیاکـش  داتـسرف و  دوسا  نب  ۀـعمز  دزن 
اهر بلاـطوبا  بعـش  رد  دروآیم و  راـب  اـب  يرتـش  هجیدـخ ) هدازردارب   ) دـلیوخ نب  مازح  نب  میکح  مـه  یهاـگ  دـنچ  زا  ره  و  تـشادرب .

(313 «.) دسرب هجیدخ  تسد  هب  ات  تخاسیم 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هبوبحم 

دیزرویم و ّتبحم  وا  هب  ًادیدش  ترضح  یلو  ( 314 .) دوب رتشیب  ربمایپ  زا  لاس  هدزناپ  شّنس  هکنآ  دوجو  اب  مالسلا  اهیلعهجیدخ  ترضح 
. دش عقاو  هشیاع  نوچمه  نارگید  دسح  دروم  هک  ییاج  ات  تشادیم  تسود  ار  وا 

ترـسح هجیدـخ  دـننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارـسمه  زا  کی  چـیه  رب  تفگ : هک  دـنکیم  لقن  هشیاـع  زا  شدنـس  هب  ملـسم 
(315 .) داتسرفیم هجیدخ  ناتسود  يارب  درکیم و  هعطق  هعطق  ار  يدنفسوگ  ترضح  اسب  هچ  دربیم . ار  وا  مان  دایز  ترضح  مدربیمن ...

ترضح مدرک . هرخـسم  ار  وا  هجیدخ ، هملک  ریغـصت  اب  مدروآرد و  بضغ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يزور  : » دیوگیم هشیاع 
(316 «.) تسا هدرک  يزور  ار  هجیدخ  ّتبحم  نم  هب  دنوادخ  دومرف : درک و  عنم  راک  نیا  زا  ارم 

ملاع نانز  نیرتهب 
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نیرتهب : » دومرفیم هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب 
(317 «.) تسا دلیوخ  رتخد  هجیدخ  تّما ، نیا  نانز  نیرتهب  نارمع و  رتخد  میرم  لیئارسا ، ینب  زا  نانز 

(، محازم رتخد   ) هیسآ میرم ، ملاع ، نانز  نیرتهب  : » دومرف هک  دناهدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  کلام  نب  سنا  هریرهوبا و 
(318 «.) دناهمطاف هجیدخ و 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مهد ؟ تراشب  ار  وت  ایآ  تفگ : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هب  هشیاـع  دـیوگیم : هورع 
رتخد هیـسآ  و  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  دّـمحم ، رتخد  همطاف  نارمع ، رتخد  میرم  دـنرفن : راـهچ  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  : » دومرفیم هک  مدـینش 

(319 «.) نوعرف رسمه  محازم 

هجیدخ تّیعقوم 

رـصع رد  دوـب . رتاـبیز  همه  زا  لاـمج  ثیح  زا  رتدـنمتورث و  همه  زا  لاـم  ثیح  زا  دوـب ، فرـش  ثیح  زا  شیرق  ناـنز  نیرتـهب  زا  هجیدـخ 
دنناوتب ات  دنشاب  هتشاد  یتردق  هک  دنتشاد  صرح  نیا  رب  موق  مامت  دندزیم . ادص  شیرق » گرزب   » و ( 320 «) هرهاط  » بقل هب  ار  وا  تیلهاج 

(321 .) دنوش کیدزن  وا  هب 
تلص طیعم ، یبا  نب  ۀبقع  هلمج  نآ  زا  هک  دومن  در  ار  همه  یلو  دنتفر  وا  يراگتـساوخ  هب  ناوارف  لاوما  لذب  داهنـشیپ و  اب  شیرق  ناگرزب 

وا رد  اریز  داد ؛ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب  جاودزا  داهنشیپ  شدوخ  نایم  نآ  رد  یلو  دندوب ، نایفـسوبا  لهجوبا و  باهی ، یبا  نب 
. دوب هدومن  هدهاشم  ار  یقالخا  يایاجس  سفن و  فرش  همیرک و  قالخا 

هجیدخ رب  ادخ  دورد 

! دّمحم يا  : » درک ضرع  دـش و  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  لیئربج  هک  دـناهدرک  لقن  هریرهوبا  زا  نارگید  ملـسم و  يراخب و 
(322 ...«.) هدب تشهب  رد  ياهناخ  هب  تراشب  ار  وا  ناسرب و  ار  وا  مالس  شراگدرورپ  بناج  زا  هدمآ ، وت  دزن  هب  هک  تسا  هجیدخ  نیا 

مالسلا اهیلعهمولظم  همطاف 

هراشا

هللا یلصادخ  لوسر  تیعقوم  یّلک  هب  مدرم  نآ  رد  هک  دمآ  شیپ  يراوگان  تاقافتا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  تافو  زا  دعب 
، دوب هدـنز  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ردـپ  ات  دـندرک . شومارف  یّلک  هب  ار  شاهدـنام  یقاب  دـنزرف  اهنت  ًاصوصخ  شتیب ؛ لها  هاـگیاج  هلآو و  هیلع 

هللا یلـصربمایپ  رتخد  هب  دـنیایب و  هکنآ  ياج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دـعب  لوا  ياهزور  ناـمه  زا  یلو  دوب ، زیزع  ترـضح 
هدوب و تبث  خیرات  کیرات  تاحفص  رد  اهملظ  نآ  تسا  یقاب  راگزور  ات  هک  دندومن  وا  رب  يّدعت  ملظ و  نانچ  دنیوگب ، تیلست  هلآو  هیلع 

دنـس یفرط  زا  هدوب و  مالـسلا  مهیلعتراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  تیموـلظم  رب  هدـنز  يدنـس  تقیقح  رد  و  دـش ، دـهاوخن  كاـپ  زگره 
ار نآ  دناهتسناوتن  نونک  ات  هدش و  تبث  خیرات  رد  هک  ملاظم  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  دوب . دهاوخ  نابصاغ  تفالخ  نالطب  رب  رگید  یمکحم 

: مینکیم هراشا  دننک  وحم 

مالسلا اهیلعهمطاف  هناخ  هب  موجه   - 1

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  ترضح  هناخ  هب  موجه  هلئسم  دش ، مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  ّقح  رد  هک  ییاهملظ  زا  یکی 
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زا یخرب  هب  کـنیا  دـناهدرک ، هراـشا  نآ  هب  زین  تنـس  لـها  عباـنم  هکلب  هعیـش ، یخیراـت  عباـنم  اـهنت  هن  ار  ربخ  نیا  دوب . تعیب  نتفرگ  يارب 
: مینکیم هراشا  اهنآ  تایاور 

ار شاهناخ  رد  متـسکشیمن و  ار  همطاف  هناخ  تمرح  شاک ، يا  « ؛» ۀـمطاف تیب  فشکا  مل  ّینا  تددو  : » تفگ شگرم  ماگنه  رکبوبا   - 1
«. مدوشگیمن

: لیبق زا  دناهدرک ؛ لقن  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  ار  ثیدح  نیا 
(323 .) هبیتق نبا  - 
(324 .) یبوقعی - 

(325 .) يربط - 
(326 .) ربلادبع نبا  - 

(327 .) يدوعسم - 
(328 .) یناربط - 

(329 .) يرهوج - 
(330 .) یقشمد رکاسع  نبا  - 

(331 .) دیدحلا یبا  نبا  - 
(332 .) یبهذ - 

(333 .) یمثیه - 
(334 .) رجح نبا  - 

(335 .) یطویس - 
(336 .) يدنه یقتم  - 

... . و
تنب ۀـمطاف  لزنم  یف  بلاطیبا  نب  یلع  عم  اوعمتجا  دـق  راصنالاو  نیرجاهملا  نم  ۀـعامج  ّنا  رمعو  رکباـبا  غلبو  : » دـسیونیم یبوقعی   - 2

رـسکو هعرـصف  رمع ، هعراصف  رمع ، هیقلف  فیـسلا ، هعمو  ّیلع  جرخو  رادـلا  اومجه  یتح  ۀـعامج  یف  اوتأف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر 
؛»... رادلا یف  ناک  نم  جرخو  اوجرخف  هَّللا . یلا  ّنجعألو  يرعـش  ّنفـشکأل  وا  ّنجرختل  هَّللاو  تلاقف : ۀـمطاف  تجرخف  رادـلا . اولخدو  هفیس 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  لزنم  رد  راصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  هک  دیـسر  ربخ  رمع  رکبوبا و  هب  ( » 337)

نوریب شریـشمش  اب  مالـسلا  هیلعیلع  دـندروآ . موجه  ترـضح ) نآ   ) لزنم هب  یهورگ  اب  ود  نآ  دـناهدش . عمج  بلاـط  یبا  نب  یلع  درگ 
... دش ریگرد  وا  اب  رمع  تشگ . ورهبور  رمع  اب  دمآ و 

هوکِـش ادخ  هب  هدرک و  ناشیرپ  ار  میاهوم  دنگوس  ادخ  هب  هنرگو  دیور  نوریب  دومرف : دـش و  جراخ  همطاف  دـندش . دراو  وا  هناخ  هب  هاگنآ 
...«. دندش جراخ  یگمه  راچان  هب  منکیم . نیرفن ) )

(338 ...«.) دیشک دایرف  همطاف  دندروآ ، موجه  هناخ  هب  دمآ ... یتعامج  اب  رمع  دیوگیم ...« : دیدحلا  یبا  نبا   - 3
مق ّیلعل : لاقف  رمع  لخد  ّمث  امهل ، ًاْءدِر  رکبوبا  مهلسرا  سانلا ، نم  ریثک  عمج  دلاخ  عم  تیبلا  جراخ  ناکو  : » دنکیم لقن  نینچمه  وا   - 4
ًاقوس هعم  نمو  رمع  امهقاسو  دلاخ  امهکـسما  ّمث  ریبزلا ، عفد  امک  هعفدو  هلمحف  موقی  نا  یباف  مق ، لاقو : هدـیب  ذـخاف  سبتحاو ، أّکلتف  عیابف .

زا نوریب  ( »... 339 (؛»... تلولوو تخرـصف  رمع  عنـص  ام  ۀـمطاف  تأرو  لاجرلاب  ۀـنیدملا  عراوش  تألتماو  نورظنی  ساـنلا  عمتجاو  ًاـفینع 
هب دـش و  دراو  رمع  هاگنآ  دوب . هداتـسرف  رمع ) دـلاخ و   ) ود نآ  تیوقت  يارب  ار  اـهنآ  رکبوبا  دـندوب . دـلاخ  اـب  يداـیز  تعاـمج  هناـخ ،
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مالـسلا هیلعیلع  زیخرب . تفگ : تفرگ و  ار  شتـسد  رمع  دـیزرو . عانتما  هدرک ، گـنرد  مالـسلا  هیلعیلع  زیخرب . تفگ : مالـسلا  هیلعیلع 
اب ار  ود  نآ  شناهارمه ، رمع و  تسب . باـنط  اـب  ار  ود  نآ  دـلاخ  دیـشک . نوریب  ار  وا  ریبز  دـننام  دومن و  دـنلب  ار  وا  رمع  درک . يراددوخ 

لامعا نوچ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دوب . هدش  تیعمج  زا  رپ  هنیدم  ياههچوک  دنتـسیرگیم . دـندوب و  هدـش  عمج  مدرم  دندیـشکیم . تدـش 
...«. داد رس  نویش  دروآرب و  دایرف  دید  ار  رمع 

اهنآ . ) تسج هانپ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هناخ  هب  درکن و  يراددوخ  تعیب  زا  یـسک  مالـسلا  هیلعیلع  زج  دـنکیم ...« : لقن  نینچمه  وا   - 5
«. دندیشک نوریب  هناخ  زا  ار  وا  روز  هب  هتفرگ ، ار  شفارطا  مه )

وبا نا  لاقو : اهنع -  هَّللا  یـضر  ۀمطاف -  تیب  نم  مهجرخیل  هعم  نمو  ّیلع  یلا  باّطخلا  نب  رمع  ثعب  رکبابا  ّنا  : » دیوگیم ءادـفلاوبا   - 6
همطاف لزنم  زا  دندوب  هدـش  عمج  وا  درگ  هک  ار  یناسک  مالـسلا و  هیلعیلع  ات  داتـسرف  ار  باّطخ  نب  رمع  رکبوبا ، ( » 340 (؛» مهلتاقف کیلع 

«. گنجب اهنآ  اب  تفریذپن  رگا  تفگ : نینچ  وا  هب  و  دروآ ، نوریب 
هیف تلخد  امیف  اولخدا  لاقف : ۀمطاف  هتیقلف  هیف ، نم  یلع  هقرحیل  یلع  تیب  یلا  ءاج  رمع  ّنا  : »... دنکیم لقن  دوخ  خیرات  رد  هنحـش  نبا   - 7

: تفگ رمع  دـید . ار  وا  همطاف  دـشکب ، شتآ  هب  دـندوب  نآ  رد  هک  یناسک  همه  اـب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  هناـخ  دـمآ ، رمع  ( »... 341 (؛» ۀّمألا
«. دیشاب اریذپ  دنتفریذپ  تما  همه  هک  ار  يزیچ 

هاتا اّملف  فنعلا . فنعأب  هب  ینتئا  لاقو : هتعیب  نع  دعق  نیح  مالـسلا  هیلعّیلع  یلا  باّطخلا  نب  رمع  رکبوبا  ثعب  : » دنکیم لقن  يرذالب   - 8
باّطخ نب  رمع  رکبوبا ، ( » 342 (؛» ًادغ كرّمؤیل  ّالا  مویلا  هتراما  یلع  کصرح  ام  هَّللاو  هرطـش ، کل  ًابلح  بلحا  ّیلع : هل  لاقف  امهنیب ، يرج 

تنوشخ لامک  اب  شمرن و  هظحالم و  چـیه  یب  تفگ : وا  هب  و  دوب ، هدز  زاب  رـس  وا  اب  تعیب  زا  نوچ  داتـسرف ، مالـسلا  هیلعیلع  يوس  هب  ار 
. تفرگرد هرجاشم  رمع  مالسلا و  هیلعیلع  نایم  دروآ  ار  وا  نوچ  روایب . ار  یلع 

هب طقف  رکبوبا ، یتسرپرس  تیالو و  هب  وت  قایتشا  دنگوس ! ادخ  هب  يربیم . مهس  مه  وت  شودب ، یناوتیم  ات  دومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلعیلع 
«. دزاس ریما  ار  وت  ادرف  هک  تسا  نیا  ببس 

داتسرف مالسلا  هیلعیلع  غارس  هب  ار  یسک  تعیب ، يارب  رکبوبا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  نوع  نبا  یمیت و  نامیلـس  زا  رگید  دنـس  هب  زین  و   - 9
: دومرف وا  هب  و  درک ، هدهاشم  هناخ  رد  رب  ار  وا  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  دمآ . شتآ  زا  ياهضبق  اب  رمع  درکن . تعیب  ترـضح  نآ  یلو 

(343 ...«.) يرآ تفگ : ینز ؟ شتآ  نم  يور  رب  ار  هناخ  رد  یهاوخیم 
ثیدح  دنس  یسررب 

. دناهدرک حدم  رایسب  ار  شباتک  وا و  هک  تسا  تنس  لها  فورعم  نیخّروم  زا  يرذالب ؛ - 
. تسا هدومن  ار  دیجمت  تیاهن  هقث ) هقث ، هقث ،  ) ریبعت اب  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  تسا ، ربخ  نیا  نایوار  زا  هک  ینئادم  - 

(344 .) تسا هدرک  یفرعم  قودص  ار  وا  یناربط  و 
هرابرد هدرک و  لقن  تیاور  وا  زا  ریبکلا » خیرات   » رد زین  يراخب  و  تسا . هدروآ  تاقثلا »  » رد ار  وا  ناّبح  نبا  يدایز ؛ براحم  نب  ۀملـسم  - 

(345 .) دراد يراخب  دزن  وا  تقاثو  رب  تلالد  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  تسا ، هدرک  رایتخا  توکس  وا 
(346 .) دناهدرک قیثوت  ار  وا  دعس  نبا  یلجع و  یئاسن ، نیعم ، نب  ییحی  لبنح ، نب  دمحا  هک  تسا  یسک  يو  یمیت ؛ ناخرط  نب  نامیلس  - 

(347 .) دناهدومن قیثوت  ار  وا  دیعس  نب  نامثع  و  دعس ، نبا  یبهذ ، هدوب و  هتس  حاحص  لاجر  زا  وا  يرصب ؛ نوع  نب  هَّللادبع  - 
نبا اهب  رما  بطح ، ۀصق  يورت  نا  اهعنمی  لاقع  سانلا  ۀنسلأ  یلع  لهو  : » دسیونیم يرـصم  ناگدنـسیون  زا  دوصقملادبع  حاتفلادبع   - 10

هب هک  دننکن  وگزاب  ار  یمزیه  ناتـساد  هک  تسا  دنب  لفق و  مدرم  ياهناهد  رب  رگم  « ؛»...؟ هبحـصو ّیلع  اهیف  ۀمطاف  رادب  طاحاف  باّطخلا ،
...«. دوب وا  باحصا  یلع و  هناخ  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دش  هتخیر  همطاف  هناخ  رود  هب  رمع  روتسد 

!! هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت   - 2

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1358 

http://www.ghaemiyeh.com


لها هکلب  دیدرگ ، شتیب  لها  ترضح و  نآ  رازآ  تیذا و  ثعاب  درب و  موجه  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هناخ  هب  اهنت  هن  باّطخ  نب  رمع 
: مینکیم هراشا  هنیمز  نیا  رد  ثیدح  دنچ  هب  کنیا  دومن . تسا  نآ  رد  هک  سک  ره  اب  هناخ  ندز  شتآ  هب  دیدهت  زین  ار  هناخ 

، ۀـلیتف هعمو  رمع  ءاجف  عیابی . ملف  ۀـعیبلا ، دـیری  مالـسلا  هیلعّیلع  یلا  لسرا  رکبابا  ّنا  : » دـناهدرک لقن  نوع  نبا  زا  نارگید  يرذـالب و   - 1
( »... 348 (؛» كوبا هب  ءاج  امیف  يوقا  کلذو  معن ، لاق : یباب ؟ ّیلع  ًاقرحم  كارتا  باّطخلا ! نبای  ۀـمطاف : تلاقف  باـبلا . یلع  ۀـمطاف  هتقلتف 
برد دزن  ار  وا  همطاف  دمآ . شتآ  زا  یلعشم  اب  رمع  درکن . تعیب  وا  یلو  دنک ، تعیب  ات  داتسرف  مالسلا  هیلعیلع  غارـس  هب  ار  يدارفا  رکبوبا 

نید تیوقت  يارب  راک  نیرتهب  نیا  يرآ ، تفگ : منیبیم ؟ ماهناخ  ندز  شتآ  لاح  رد  ار  وت  ایآ  باّطخ ! دـنزرف  يا  : دومرف وا  هب  دـید . هناخ 
«. تسوت ردپ 

نالخدی ریبزلاو  ّیلع  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دعب  رکب  یبأل  عیوب  نیح  ّهنا  : » دناهدرک لقن  ملسا  زا  نارگید  هبیـش و  یبا  نبا   - 2
یلع لخد  یتح  جرخ  باّطخلا  نب  رمع  کلذ  غلب  اّملف  مهرما . یف  نوعجتریو  اهنورواشیف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  یلع 
هَّللا میاو  کنم  کیبا  دعب  انیلا  ّبحا  دحا  نم  امو  کیبا  نم  انیلا  ّبحا  دحا  نم  ام  هَّللاو  هلآو ! هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تنب  ای  لاقف : ۀمطاف 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  سپ  نوچ  ( » 349 (؛»... تیبلا مهیلع  قرحی  نا  مهنرمآ  نا  كدـنع  رفنلا  ءالؤه  عمتجا  نا  یعنامب  كاذ  ام 

رد تروشم و  وا  اب  دـندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  دزن  ریبز  مالـسلا و  هیلعیلع  دـش ، تعیب  رکبوبا  اـب 
رتخد يا  تفگ : دیسر و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هناخ  هب  درک و  تکرح  دش  ربخاب  ارجام  نیا  زا  رمع  یتقو  دندومن . هعجارم  وا  هب  ناشیاهراک 

اب تسین . ام  دزن  رتبوبحم  وت  زا  تردپ  زا  دعب  سک  چیه  تسین و  رتبوبحم  تردپ  زا  ام  دزن  سک  چـیه  دـنگوس ! ادـخ  هب  ادـخ ! لوسر 
شتآ دنعمج ، وت  دزن  هک  يدارفا  نیا  رب  ار  هناخ  مهد  روتـسد  هک  تشاد  دهاوخن  زاب  راک  نیا  زا  ارم  بلطم  نیا  دنگوس ! ادـخ  هب  لاح  نیا 

...«. دننز
ثیدح  دنس  یسررب 

ار وا  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  یـسک  وا  159-235 ؛) « ) هبیـش یبا  نبا   » هب فورعم  یفوک  یـسبع  نامثع  نب  دّـمحم  نب  هَّللادـبع  رکبوبا  - 
(350 .) دناهدرک یفّرعم  هقث  ار  وا  یبهذ  یلجع و  هتسناد و  قودص 

: دنراد رارق  بیترت  نیا  هب  لاجر  زا  يدارفا  هبیش  یبا  نبا  دنس  رد 
دعـس نب  دّمحم  هبیـش و  نب  بوقعی  نیعم و  نبا  هدوب و  هتـس  حاحـص  لاجر  زا  وا  تسا . يدبع  راتخم  نب  ۀصفارف  نامه  رـشب ؛ نب  دّمحم  - 

(351 .) دناهدرک قیثوت  ار  وا  و ...
(352 .) تسا هقث  نارگید  نیعم و  نبا  متاحوبا ، هعرزوبا ، یئاسن ، حیرصت  هب  وا  مصاع ؛ نب  صفح  نب  رمع  نب  هَّللادیبع  - 

(353 .) دناهدومن قیثوت  ار  وا  زین  یخرب  هدوب و  هتس  حاحص  لاجر  زا  وا  هماسأوبا ؛ يودع ، ملسا  نب  دیز  - 
يوون تسا . هدوب  هقث  نارگید  هبیش و  نب  بوقعی  هعرزوبا ، یلجع ، حیرصت  هب  هدوب و  هتس  حاحص  لاجر  زا  زین  وا  يرمع ؛ يودع  ملـسا  - 

(354 .) دنراد رظن  قافتا  شقیثوت  رب  ظاّفح  دیوگیم :
اب تعیب  زا  مشاه  ینب  نوچ  ( »... 355 (؛» رادلا مهیلع  قرحیل  بطحلا  رضحا  ّهناف  رکبیبا  ۀعیب  نع  اورخأت  اّمل  : » دنکیم لقن  يدوعـسم   - 3

«. دنز شتآ  ناشیور  هب  ار  هناخ  ات  تخاس  مهارف  یمزیه  باّطخ  نب  رمع  دندرک ، يراددوخ  رکبوبا 
هیلعیلع رادیف  مهو  مهادانف  ءاجف  رمع ، مهیلا  ثعبف  مالسلا  هیلعیلع  دنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  ًاموق  دّقفت  رکبابا  ّنا  : » هدرک لقن  هبیتق  نبا   - 4

اهیف ّنا  صفحابا ! ای  هل : لیقف  اهیف . نم  یلع  اهّنقرحأل  وا  ّنجرختل  هدـیب  رمع  سفن  يذـّلاو  لاقو : بطحلاب  اعدـف  اوجرخی ، نا  اوباـف  مالـسلا 
ناشغارـس هب  ار  رمع  دـندوب . مالـسلا  هیلعیلع  دزن  هدز ، زابرـس  وا  تعیب  زا  هک  دـش  یناـسک  ياـیوج  رکبوبا ، ( » 356 (؛» ناو لاقف  ۀـمطاف !؟

تساوخ و مزیه  رمع  دـندیزرو . عانتما  ندـمآ  نوریب  زا  نانآ  یلو  دـناوخ . ارف  دـندوب  مالـسلا  هیلعیلع  هناخ  رد  هک  ار  نانآ  رمع  داتـسرف .
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يا دـنتفگ : وا  هب  منازوـسیم . تسا  نآ  رد  هک  ره  اـب  ار  هناـخ  اـی  دـیوشیم  جراـخ  تسوا ! تسد  هب  رمع  ناـج  هک  یـسک  هب  مسق  تفگ :
«. دشاب همطاف  هچرگ  تفگ : تسا ! نآ  رد  همطاف  صحفابا !

نم لاـجرو  ریبزلاو  ۀـحلط  هیفو  مالـسلا  هیلعّیلع  لزنم  باّـطخلا  نب  رمع  یتا  : » دـنکیم لـقن  بـیلک  نـب  داـیز  زا  شدنـس  هـب  يربـط   - 5
هیلع اوبثوف  هدی ، نم  فیسلا  طقسف  رثعف  فیسلاب ، ًاتلـصم  ریبزلا  هیلع  جرخف  ۀعیبلا . یلا  ّنجرختل  وا  مکیلع  ّنقرحأل  هَّللاو  لاقف : نیرجاهملا .

هب تفگ : رمع  دـندوب . نیرجاهم  زا  ینادرم  ریبز و  هحلط و  هناخ  نآ  رد  دـمآ ، مالـسلا  هیلعیلع  هناخ  هب  باّطخ  نب  رمع  « ؛) 357 «) هوذخاف
شیاپ نکیل  دمآ ، نوریب  هدیـشک  يریـشمش  اب  ریبز  وا ، خساپ  رد  دیوش ! جراخ  دیاب  تعیب  يارب  ای  منکفایم  شتآ  امـش  رب  دـنگوس ! ادـخ 

«. دنتفرگ ار  وا  هدرک  هلمح  شرس  رب  داتفا . شتسد  زا  ریشمش  دیزغل و 
ثیدح  دنس  یسررب 

(358 .) دناهدرک شقیثوت  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  تسا  یسک  وا  يربط ؛ ریرج  نب  دّمحم  - 
(359 .) دناهدرک یفرعم  هقث  ار  وا  یسلایط  نیعم و  نبا  و  گرزب ، همالع  ار  وا  یبهذ  يزار ؛ ناّبح  نب  دیمح  نب  دّمحم  - 

مساقلاوبا دناهدرک . قیثوت  ار  وا  متاحوبا  نب  نمحرلادبع  یلجع ، یئاسن ، هدوب و  هّتس  حاحـص  لاجر  زا  وا  طرق ؛ نب  دیمحلادبع  نب  ریرج  - 
(360 .) تسوا تقاثو  رب  عامجا  دیوگیم : یئاکلال 

(361 .) دناهدرک قیثوت  ار  وا  رگید  یخرب  یبهذ و  متاح ، یبا  نبا  یئاسن ، یلجع ، مسقم ؛ نب  ةریغم  - 
هدرک و قیقوت  ار  وا  رجح  نبا  یئاـسن و  یلجع ، تسا . یئاـسن  يذـمرت و  دووادوبا ، ملـسم ، لاـجر  زا  وا  یفوـک ؛ یمیمت  بیلُک  نب  داـیز  - 

(362 .) دناهدومن دیجمت  ار  وا  رگید  ياهدع 
یکبت مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  تجرخو  فیـسلاب  ریبزلا  هـیلا  جرخف  تیبـلا ، مـهیلع  قرحیل  رمع  مهاـتاف  : » دـنکیم لـقن  يرهوـج  رکبوـبا   - 6
نایرگ مالسلا  اهیلعهمطاف  دمآ . نوریب  شریـشمش  اب  ریبز  دنز . شتآ  نانآ  رب  ار  هناخ  ات  دمآ  رمع  ( »... 363 (؛» سانلا نم  تهنهنف  حیصتو ،

«. داد رس  هوکش  مدرم  زا  دمآ و  نوریب  نانکدایرف  و 
ۀمطافو ّیلع  ریغ  رادـلا  یف  ناـک  اـمو  اـهیف ، نمب  اـهراد  اوقرحا  حیـصی : ناـکو  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  ماّـظن »  » همجرت رد  یناتـسرهش   - 7

، یلع زج  یـسک  هناـخ ، رد  هک  نآ  اـب  دیـشک ، شتآ  هب  تسا  نآ  رد  هک  ره  رب  ار  هناـخ  دزیم : داـیرف  رمع  ( »... 364 (؛» نیسحلاو نسحلاو 
«. دوبن مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  همطاف ،

نا لاقو : اهنع -  هَّللا  یـضر  ۀمطاف -  تیب  نم  مهجرخیل  هعم  نمو  ّیلع  یلا  باّطخلا  نب  رمع  ثعب  رکبابا  ّنا  : » دنکیم لقن  ءادفلا  یبا   - 8
؟! باّطخلا نبای  نیا  یلا  تلاقو : اهنع -  هَّللا  یـضر  ۀـمطاف -  هتیقلف  رادـلا ، مرـضی  نا  یلع  ران  نم  ءیـشب  رمع  لـبقاف  مهلتاـقف  کـیلع  اوبا 

یناسک مالسلا و  هیلعیلع  غارـس  هب  ار  باّطخ  نب  رمع  رکبوبا ، ( » 365 (؛»... ۀمألا هیف  لخد  امیف  اولخدـت  وا  معن ، لاق : انراد ؟ قرحتل  تئجأ 
یهار شتآ  ياهراپ  اب  رمع  گنجب !! اهنآ  اب  دـنتفریذپن  رگا  تفگ : وا  هب  دزاس و  نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  دـندوب  وا  اب  هک 

، يرآ تفگ : ینزب ؟ شتآ  ار  ام  هناخ  ياهدمآ  ایآ  باّطخ ؟! رسپ  يا  يوریم  اجک  هب  دومرف : دید و  ار  وا  همطاف  دنز . شتآ  ار  هناخ  ات  دش 
...«. دینک تعیب  رکبوبا  اب  دیوش و  گنهامه  تّما  اب  هکنآ  رگم 

نم ۀـئاربلاو  رانلا  یف  دـیلختلا  اهعم  بجی  یّتلا  رئاـبکلا  نم  ۀـشئاع  رتس  کـته  راـص  فیکف  : » دـیوگیم ینیوج  ّدر  رد  بیقن  رفعجوبا   - 9
يرع دـکوا  نم  قیرحتلاب  اهدّدـهتو  اهبابب  بطح  عمجو  اهلزنم  اهیلع  لوخدـلاو  ۀـمطاف  تیب  فشک  راصو  نامیالا  يرع  دـکوا  نمو  هلعاف 

زا نآ  لماع  زا  يرازیب  يّربت و  شتآ و  رد  دّلخم  نآ  لعاف  هتـشگ ، هریبک  ناهانگ  زا  هشیاع  کته  هک  تسا  هنوگچ  سپ  ( » 366 (؛»... نیدلا
نآ و رد  دزن  مزیه  نتـشابنا  نآ و  هب  دورو  مالـسلا و  اهیلعهمطاف  هناـخ  تمرح  کـته  یلو  دوشیم ، هدرمـش  ناـمیا  ياـههیاپ  نیرتدّـکؤم 

.»!؟ تسین نامیا  ياههیاپ  نیرتدّکؤم  زا  شندز  شتآ  هب  دیدهت 

!! ندنازوس  - 3
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رادیلا ۀعامجو  ًاذفنقو  رمع  لسرا  ةوقلاو  فیـسلاو  باهرالاب  سانلا  نم  هسفنل  ۀعیبلا  ذخا  ام  دعب  رکبابا  ّنا  : » دنکیم لقن  هیطع  نب  لتاقم 
، هباحـصاو رمع  ّدرتل  بابلا  فلخ  ۀمطاف  تءاج  اّملو  رادلا ، باب  قرحاو  ۀـمطاف  راد  یلع  بطحلا  رمع  عمجو  مالـسلا  امهیلعۀـمطافو  ّیلع 

هکنآ زا  سپ  ( » 367 (؛» تتام یتح  ۀضیرم  تطقسو  اهردص  یف  بابلا  رامسم  تبنو  اهنینج  تطقـسا  یتح  بابلا  فلخ  ۀمطاف  رمع  رـصع 
. داتسرف مالسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  لزنم  يوس  هب  ار  یتعامج  ذفنق و  رمع و  تفرگ ، مدرم  زا  تعیب  شدوخ  يارب  دیدهت  روز و  اب  رکبوبا 

همطاف رمع  دنادرگرب ، ار  شنارای  رمع و  ات  دمآ  رد  تشپ  همطاف  نوچ  دـنازوس . ار  رد  دروآ و  درگ  ار  ییاهمزیه  همطاف  هناخ  رد  دزن  رمع 
زا ات  دوب  نینچ  هراومه  داتفا و  نیمز  رب  حورجم  همطاف  تسشن و  ورف  شاهنیس  رد  خیم ، دش . طقس  وا  نینج  هک  داد  راشف  نانچ  رد  تشپ  ار 

«. دومن تلحر  ایند 
تیلهاج رصع  رد  هک  دوب  یـسک  وا  اریز  دسریمن ؛ رظن  هب  دیعب  چیه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  اب  باّطخ  نب  رمع  زا  لمع  نیا 

. دوب هدرک  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  زا  يدادعت 
هدش تیاور  « ؛) 368 «) ةدؤوم لک  نع  ۀـبقر  قتعا  لاقف : ۀـیلهاجلا . یف  تدأو  ّینا  هَّللا ! لوسر  ای  لاق : رمع  ّنا  يور  : » دـیوگیم يوون  ماـما 
روگ هب  هدنز  هک  يرتخد  ره  ياج  هب  دومرف : ترـضح  ماهدرک ؟ روگ  هب  هدنز  ار  منارتخد  تیلهاج  رد  نم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رمع  هک 

«. نک دازآ  هدنب  کی  ياهدرک ،

!! نینج طقس   - 4

عنـصیام ترکذ  اهتیأر  اّمل  ّینا  و  ۀمطاف ... یتنبا  اّما  و  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  ینیوج   - 1
، اهدلو تقلا  یتح  اهنینج  برـض  نم  كران  یف  دّلخ  و  اهنینج ... تطقـسأ  اهبنج و  رـسک  و  اهتیب ... ّلذلا  لخد  دـق  اهب و  ّینأک  يدـعب ، اهب 

اور وا  رب  نم  زا  سپ  هک  مـتفایم  ییاـهزیچ  داـی  هـب  مـنیبیم  ار  وا  نوـچ  همطاـف ... مرتـخد  ( »... 369 (؛» نیمآ کلذ  دـنع  ۀـکئالملا  لوقتف 
هب هک  ار  یـسک  ایادـخ ] راـب  ... ] تسا هدـش  طقـس  وا  نینج  هتـسکش ، شیولهپ  دراو ، شاهناـخ  هب  ّتلذ  هک  منیبیم  ار  وا  اـیوگ  دـنرادیم ،

«. نیمآ دنیوگیم : هکئالم  هک  تسا  لاح  نیا  رد  زاس . نادواج  شتآ  رد  درک ، طقس  ار  شدنزرف  هک  نانچ  نآ  دز  وا  يولهپ 
اوقرحا حیصی : ناکو  اهنطب ، نم  نینجلا  تقلا  یتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برـض  رمع  ّنا  : » دیوگیم ماّظن  لاح  حرـش  رد  یناتـسرهش   - 2

هک دز  ياهبرـض  نانچ  همطاف  مکـش  هب  رمع  تعیب ، زور  ( » 370 (؛» نیـسحلاو نسحلاو  ۀمطافو  ّیلع  ریغ  رادـلا  یف  ناک  امو  اهیف  نمب  اهراد 
نسح و همطاف ، یلع ، زج  هناخ  نآ  رد  هکنآ  اب  دـینازوسب ، تسا  نآ  رد  هک  ره  اـب  ار  هناـخ  هک  دیـشکیم  داـیرف  وا  داـتفا . مکـش  زا  نینج 

«. دوبن رگید  یسک  نیسح 
حابا هَّللا  لوسر  ناک  اذا  بیقنلا : لاقف  دوسألا  راّبهو  بنیز  ۀصق  بیقنلا  رفعجیبا  هخیـش  یلع  أرق  نیح  ّهنا  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا   - 3

(371 (؛» اهنطب اذ  تقلا  یّتح  ۀـمطاف  ّعور  نم  مد  حابأل  ًاّیح  ناـک  ول  لاـحلا  رهظف  اـهنطب ، اذ  تقلاـف  بنیز  ّعور  ّهنـأل  دوسـالا ؛ نب  راـّبه  مد 
نوخ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رگا  تفگ : بیقن  مدرک ، لـقن  ار  دوسا  راـّبه  بنیز و  يارجاـم  بیقن ، رفعجوبا  دوخ  داتـسا  رب  نوچ  »
هیلع هللا  یلـصربمایپ  رگا  هک  تسا  نشور  رایـسب  درک ، حابم  دش ، وا  نینج  طقـس  ببـس  دناسرت و  ار  بنیز  هک  نیا  ببـس  هب  ار  دوسا  راّبه 

«. درکیم مالعا  حابم  زین  دیدرگ  طقس  شدنزرف  هک  دناسرت  نانچ  ار  همطاف  هک  نآ  نوخ  دوب  هدنز  هلآو 
ظفاح یفوک  داّمح  نب  دمحا  نب  دّمحم  : » تسا هدروآ  نینچ  مراد ، یبا  نب  ییحی  نب  يرـس  نب  دّمحم  نب  دمحا  لاح  حرـش  رد  یبهذ   - 4

شرمع رخآ  رد  نکیل  تشاذـگیم ، مدـق  تـسار  هار  رد  هراوـمه  وا  دـیوگیم : نـینچ  دـنکیم ، رکذ  ار  وا  تاـفو  خـیرات  هـکنآ  زا  سپ 
هب دـگل  اب  ناـنچ  رمع  درکیم : تیاور  نینچ  شیارب  يدرم  هک  مدوب  وا  دزن  يزور  دوب . نعاـطم  دـشیم  هدـناوخ  وا  رب  هک  يزیچ  نیرتشیب 

(372 «.) درک طقس  ار  نسحم  هک  دز  همطاف  هنیس 
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هک داد  راشف  نانچ  رد  تشپ  ار  همطاـف  وا  دـنادرگرب ، ار  شناراـی  رمع و  اـت  دـمآ  رد  تشپ  همطاـف  نوچ  : » دـیوگیم هیطع  نب  لـتاقم   - 5
(373 «.) تسشن شاهنیس  هب  رد  خیم  دش و  طقس  شنینج 

«. دش طقس  يودع  ذفنق  دیدش  راشف  زا  نسحم  ( » 374 (؛» يودعلا ذفنق  مخز  نم  دسف  ًانسحم  ّنا  : » دنکیم لقن  هبیتق  نبا   - 6
زور رد  رمع  اـنامه  ( » 375 (؛» اهنطب نم  نسحملا  تقلا  یتح  ۀعیبلا  موی  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  نطب  برـض  رمع  ّنا  : » دـیوگیم يدفـص   - 7

«. درک طقس  شمکش  زا  ار  نسحم  هک  دز  همطاف  مکش  رب  نانچ  تعیب 
اهملظ و نم  نعلا  مهللا  دومرف ...« : یثیدح  نمـض  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  یئومح   - 8

راب ( »... 376 (؛» نیمآ کلذ : دنع  ۀکئالملا  لوقتف  اهدلو ، تقلا  یتح  اهبنج  برض  نم  رانلا  یف  دّلخ  و  اّهلذا ، نم  ّلذا  و  اهبصغ ، نم  بقاع 
دلاخ منهج  شتآ  رد  و  نادرگ . لیلذ  درک  راوخ  ار  وا  سک  ره  و  نک ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  درک  ملظ  همطاف   ] وا رب  سک  ره  ایادـخ !

«. نیمآ دنیوگیم : هک  تسا  عقوم  نیا  رد  هکئالم  دومن . طقس  ار  شدنزرف  ات  دز  وا  يولهپ  رب  هک  ار  سک  ره  نادرگ ،
هک دـنداد  راشف  ناـنچ  رد  تشپ  ار  اـهنز  نیرتهب  ( » 377 (؛» ًانّسحم تطقسا  یتح  بابلاب  ءاسنلا  ةدّیـس  اوطغـضو  : » دیوگیم يدوعـسم   - 9

«. دومن طقس  ار  نسحم  شدنزرف 

!! هدرک مرو  يوزاب   - 5

يّذلا مویلا  ناک  اّملف  اندنع ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  تضرم  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  یملـس  زا  دوخ  دنـس  هب  دعـس  نبا 
یبایثب ینیتئا  تلاق : ّمث  لستغت . تناـک  اـم  نسحأـک  تلـستغاف  اـهل  تبکـسف  ًالـسغ . یل  یبکـسا  همأ ، اـی  یل : تلاـق  ّیلع ، جرخ  هیف  تیّفوت 

ّینا ۀـّما ! ای  یل : تلاق  ّمث  ۀـلبقلا  تلبقتـساو  هیلع  تعجطـضاف  هتلعجف  تیبلا . طسو  یـشارف  یلعجا  تلاـق : ّمث  اهتـسبلف . اـهب  اـهتیتاف  ددُـجلا ،
؛»... ًافتک دحأ  اهل  فشکی  ال  هَّللاو ، ال  لاقف : هتربخاف  ّیلع  ءاجف  تتامف ، تلاق : ًافتک . یل  دحا  ّنفـشکی  الف  تلـستغا ، دقو  ۀعاسلا  ۀـضوبقم 

دمآ و نم  دزن  دیـسر ، ارف  شتافو  زور  نوچ  دـنارذگ . ام  دزن  ار  دوخ  يرامیب  نارود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ( » 378)
، روایب میارب  رگید  سابل  دومرف : سپـس  داد . لسغ  ار  دوخ  هجو  نیرتهب  هب  ناشیا  متخیر ، بآ  نم  منک . لسغ  ات  زیرب  بآ  ردام ! يا  دومرف :
! ردام يا  دومرف : دیمرآ و  تشپ  هب  نآ  يور  رب  هلبق  هب  ور  هاگنآ  راذگب . هناخ  طسو  رد  ار  مرتسب  دومرف : هاگنآ  دیشوپ . ار  اهنآ  مدروآ ،

!! دزاس ادیوه  ار  ماهناش  یسک  ادابم  ماهدرک ، لسغ  مهدیم ، ناج  نونکا  نم 
ادـیوه ار  شاهناش  یـسک  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : يو  مداد . ربخ  وا  هب  دـمآ . مالـسلا  هیلعیلع  تفر . اـیند  زا  ترـضح  دـیوگیم : یملس 

...«. درک دهاوخن 

!! ولهپ نتسکش   - 6

رـسک و  اهتیب ... ّلذلا  لخد  دق  اهب و  ّینأک  و  دومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یئومح 
دراو شاهناخ  هب  ّتلذ  هک  یلاـح  رد  منیبیم  ار  وا  اـیوگ  ( » 379 (؛»... اهنبنج برـض  نم  كران  یف  دـّلخ  و  اهملظ ... نم  نعلا  مهّللا  ... اهنینج

نادواـج شتآ  رد  دز  شیولهپ  هب  هک  سک  ره  و  اـمن ... تنعل  تشاد ، اور  متـس  وا  هب  سک  ره  ایادـخ ! تسا ... هتـسکش  شیولهپ  هدـش ...
...«. زاس

ینیوج هک  دـنکیم  لقن  نونکملا » حاضیا   » باـتک رد  يدادـغب  و  ( 380 ،) دـیآیم باسح  هب  یبهذ  خویـش  زا  ییومح  دّـمحم  نب  میهاربا 
(381 .) دش غراف  لاس 716  نیطمسلا » دئارف   » شباتک زا  یئومح ) )

!! مالسلا اهیلعهمطاف  ندروخ  کتک   - 7
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یف ۀّیبیدحلا  موی  کش  ّهنا  معزو  رمع  قورافلا  یف  نعطو  : » تسا هدروآ  نینچ  دیوگیم ، نخـس  ماّظن  زا  نوچ  دوخ ، باتک  رد  ینییارفـسا 
ماّظن ( » 382 (؛»... ۀمطاف برض  ّهناو  ۀبقعلا  ۀلیل  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلاب  ّرفن  نمیف  ناک  ّهناو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ةافو  موی  کشو  هنید 

هیلع هللا  یلصربمایپ  تافو  زور  هک  یلاح  رد  درک . کش  نید  رد  هیبیدح  حلـص  زور  طقف  وا  هک  تسا  هتـشادنپ  هدرک و  دراو  نعط  رمع  رب 
همطاف و  داد . مر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتش  هبقع  رد  كوبت  زا  تشگزاب  ماگنه  هک  دوب  یناسک  زا  و  داد . هار  دیدرت  دوخ  هب  زین  هلآو 

...«. تخاس مورحم  دوخ  ثرا  زا  ار  ترتع  دز و  کتک  ار 
ماّظن  لاح  حرش 

. دیآیم باسح  هب  هلزتعم  ياسؤر  ناگرزب و  زا  ماّظن 
رد يرایـسب  ياهباتک  هدوب و  غیلب  بیدا و  يرعاش  وا  تسا . هلزتعم  ياسؤر  زا  ماّظن ) هب  فورعم   ) راّیـس نب  میهاربا  : » دـیوگیم رجح  نبا 

(383 «.) تسا هتشون  لازتعا  ّطخ 

!! رکبوبا رب  مالسلا  اهیلعهمطاف  بضغ   - 8

؛ تفر ایند  زا  ات  دوب  كانبضغ  یتاهج  هب  رکبوبا  رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  دنسلا  حیحص  تایاور  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  تبـضغف  : » دـنکیم لـقن  كدـف  زا  ترـضح  ثاریم  هلئـسم  رد  سمخ »  » باـب رد  يراـخب   - 1

، دومن رهق  رکبوبا  اب  و  دش ، كانبضغ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ( » 384 (؛» تیّفوت یتح  هترجاهم  لزت  ملف  رکبابا  ترجهف 
«. دومن تلحر  ایند  زا  ات  تشاد  همادا  هکراتم  نیا  و 

هلآو هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  تنب  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  ّنا  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  هشیاـع  زا  شدنـس  هب  ربـیخ  هوزغ  باـب  رد  نـینچمه  وا   - 2
لاقف ربیخ . سمخ  نم  یقب  امو  كدـفو  ۀـنیدملاب  هیلع  هَّللا  ءافا  اّمم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نم  اهثاریم  هلأـست  رکبیبا  یلا  تلـسرا 

یلع ۀمطاف  تدجوف  ًائیـش . اهنم  ۀمطاف  یلا  عفدی  نا  رکبوبا  یباف  ۀقدص ... انکرت  ام  ثرونال  لاق : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنا  رکبوبا :
ار دوخ  ثاریم  ات  داتسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رتخد  همطاف  ( » 385 (؛» تیّفوت یتح  همّلکت  ملف  هترجهف  رکبیبا 

لوسر تفگ : رکبوبا  دتـسرف . وا  رب  هدنام  یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  كدـف و  هنیدـم و  ءییف  نامه  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
ترـضح ثاریم  تخادرپ  زا  رکبوبا  دیوگیم : هکنیا  ات  دشابیم . هقدص  همه  تسه  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  هب  ار  يزیچ  ام  دومرف : ادخ 

«. تفگن نخس  وا  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  رهق  وا  اب  دش و  تحاران  وا  رب  همطاف  درک . عانتما 
رکبوبا زا  شردـپ ، تاـفو  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رتخد  همطاـف  هدرک : لـقن  هشیاـع  زا  دوخ  دنـس  هب  لـبنح  نب  دـمحا   - 3

كرت هچ  ره  میراذـگیمن ، ثرا  هب  يزیچ  ام  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  دومن . ءییف  زا  ار  شثاریم  تساوخرد 
(386 .) تشاد همادا  شتافو  ماگنه  ات  رهق  نیا  درک و  رهق  رکبوبا  اب  دومن و  بضغ  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  تسا . هقدص  میاهدرک 

... دشاب هتخیگنارب  رکبوبا  رب  ار  همطاف  مشخ  هزادنا  نیا  ات  ییاهنت  هب  كدف  ثاریم  هک  مرادن  رواب  نم  : » دسیونیم دوصقملادبع  حاتفلادـبع 
رد هچ  دربیم ، نایم  زا  ار  نامگ  نیا  رکبوبا  هب  همطاف  باوج  هدـش ، هدرزآ  وا  زا  زیچاـن  لاـم  نیا  يارب  همطاـف  هک  هدرب  ناـمگ  رکبوبا  رگا 
هب یتبحم  هقالع و  همطاف ، قلخ  عبط و  میرح  رد  منیبیم  نم  هک  نانچ  نآ  اریز  تسا ؛ هدرکن  عوضوم  نیا  هب  ياهراـشا  نیرتمک  باوج  نیا 

(387 ...«.) دوبن لام 
. تسا هدوب  كانمشخ  زین  رمع  زا  ترضح  هکلب  هدوبن  رکبوبا  زا  اهنت  مشخ  نیا 

رکبوبا و  دومن ... نفد  هنابش  ار  همطاف  یلع ، انامه  ( » 388 (؛» اهتومب رمعو  رکبوبا  ملعی  ملو  ًالیل ... ۀمطاف  نفد  ًایلع  ّناو  : » دسیونیم يرذالب 
«. دندشن هاگآ  يو  گرم  زا  رمع  و 

حیحص ( » 389 (؛»... اهیلع ایّلـصیّالا  تصوا  اّهناو  رمعو  رکبیبا  یلع  ةدجاو  یهو  تتام  اّهنا  يدنع  حیحـصلاو  : » دسیونیم دیدحلا  یبا  نبا 
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زامن وا  هزانج  رب  رمع  رکبوبا و  هک  دومن  تیـصو  دوب  كانبـضغ  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یلاح  رد  تفر  اـیند  زا  همطاـف  هک  تسا  نآ  نم  دزن 
...«. دنناوخن

!! هنابش نفد  هب  تیصو   - 9

هنابش ات  درک  تیصو  اذل  داد . همادا  ار  دوخ  هزرابم  ّقحان ، هب  تفالخ  هاگتـسد  اب  زین  شتداهـش  زا  دعب  يارب  یتح  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
. دنیوجن تکرش  شاهزانج  عییشت  رد  دندرک  ملظ  وا  هب  هک  یناسک  ات  دوش  هدرپس  كاخ  هب 

هلأست رکبیبا  یلا  تلـسرا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیبنلا  تنب  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف  ّنا  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هشیاع  زا  شدنـس  هب  يراـخب   - 1
یلا عفدـی  نا  رکبوبا  یباـف  ربیخ ... سمخ  نم  یقب  اّـممو  كدـفو  ۀـنیدملاب  هیلع  هَّللا  ءاـفأ  اّـمم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نم  اـهثاریم 
هیلع هللا  یلـصیبنلا  دعب  تشاعو  تیّفوت . یتح  همّلکت  ملف  هترجهف  کلذ  یف  رکبیبا  یلع  ۀمطاف  تدـجوف  ًائیـش . اهنم  مالـسلا  اهیلعۀـمطاف 
یسک هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتخد  همطاف  ( » 390 (؛» رکبابا اهب  نذؤی  ملو  ًالیل  مالسلا  هیلعّیلع  اهجوز  اهنفد  تیّفوت  اّملف  رهشا . ۀّتس  هلآو 

زاب هدنام ، یقاب  ربیخ  سمخ  زا  هچنآ  كدف و  هنیدم و  ءییف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  ثاریم  ات  داتـسرف  رکبوبا  دزن  هب  ار 
شتافو ماگنه  ات  درک و  اهر  ار  وا  هدومن و  بضغ  تهج  نیدب  رکبوبا  رب  همطاف  درک . عانتما  روما  نیا  زا  يزیچ  نداد  زا  رکبوبا  دـهاوخ ...

درک و نفد  هنابش  ار  وا  یلع  شرهوش  دومن ، تافو  هک  یماگنه  دوب . هدنز  هام  شـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دعب  تفگن . نخـس  وا  اب 
«. دومنن مالعا  رما  نآ  رب  ار  رکبوبا 

؛» اهربق اوبّیغو  ًالیل  اهونفد  مالـسلا  مهیلعنیـسحلاو  نسحلاو  ًایلع  ّنا  : » دـنکیم لـقن  هغـالبلا  جـهن  رب  دوخ  حرـش  رد  دـیدحلا  یبا  نبا   - 2
«. دندومن یفخم  زین  ار  شربق  هدرک ، نفد  هنابش  ار  همطاف  مالسلا  مهیلعنیسح  نسح و  یلع و  ( » 391)

(392 (؛» راّمع لیقو : رذوباو  ناملـس  ّالا  دـحا  اهرـضحی  ملو  ًالیل ، تنفدو  اهلّـسغی ... نا  اهجوز  ًایلع  تصواو  دـنکیم ...« : لقن  یبوقعی   - 3
رامع یلقن  ربانب  رذوبا و  ناملس و  زج  هب  یسک  و  دنیامن . نفد  ار  وا  هنابش  و  هداد ... لسغ  ار  وا  ات  دومن  تیصو  ّیلع  شرهوش  رب  همطاف  »... 

«. دشن رضاح  وا  عییشت  رد 
«. دومن نفد  هنابش  ار  همطاف  یلع ، ( » 393 (؛» ًالیل ۀمطاف  نفد  ًایلع  ّنا  : » دنکیم لقن  هورع  زا  دوخ  دنس  هب  هبیش  یبا  نبا   - 4

لسغ ار  همطاف  یلع ، سیمع و  رتخد  ءامسا  ( » 394 (؛» ًالیل اهنفدو  ّیلعو  سیمع  تنب  ءامسا  ۀمطاف  لّسغو  : » دیوگیم یلبنح  حالف  یبا   - 5
«. دندرک نفد  ار  وا  هنابش  هداد ،

سابعلا هعمو  اهیلع  یّلـصو  ًالیل  اهنع  هَّللا  یـضر  اهنفد  ههجو -  هَّللا  مّرک  ًایلع -  ّنا  اندنع  تبثو  : » تفگ هک  هدرک  لقن  يدقاو  زا  یبلح   - 6
رب و  دومن ، نفد  هنابـش  ار  همطاف  ههجو -  هَّللا  مّرک  یلع -  هک  هدیـسر  تابثا  هب  ام  دزن  ( » 395 (؛» ًادحا اوملعی  ملو  مهنع  هَّللا  یضر  لضفلاو 

«. دومنن مالعا  ار  یسک  زگره  و  درازگ ، زامن  لضف  سابع و  اب  ترضح  نآ 
رمعو رکبوبا  ملعی  ملو  هلآو  هیلع  هللا  یلصیبنلا  ةافو  دعب  ۀمّـسبتم  رت  مل  مالـسلا  اهیلعۀمطاف  ّنا  : » تسا هدروآ  دوخ  خیرات  رد  يرذالب   - 7
هاـگآ شتوف  زا  رمع  رکبوبا و  و  دـشن ، هدـید  مّسبتم  زگره  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـفو  زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  ( » 396 (؛» اهتومب

«. دندشن
ربخ « ؛»... اهیلع ایّلـصی  نا ال  تصوا  اّهناو  رمعو ، رکبیبا  یلع  ةدجاو  یهو  تتام  اّهنا  يدنع  حیحـصلاو  : » دـیوگیم دـیدحلا  یبا  نبا   - 8
درک تیصو  اذل  دوب و  كانبضغ  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یلاح  رد  دومن  تلحر  ایند  زا  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  هک  تسا  نیا  نم  دزن  حیحص 

(397 «.) دنناوخن زامن  وا  هزانج  رب  رفن  ود  نیا  ات 
بـضغ اهنآ  رب  هک  یناسک  دوب : نیا  اهنآ  زا  یکی  درک ، تیـصو  هس  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دـنکیم : لـقن  ملعوبا  قیفوت  داتـسا   - 9

(398 .) دوش هدرپس  كاخ  هب  هنابش  شاهزانج  و  دنوشن ، رضاح  شاهزانج  عییشت  رد  هدرک ،
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هک درک  تیصو  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  رب  دیسر ، مالسلا -  اهیلع  همطاف -  تافو  نامز  هک  یماگنه  : » دنکیم لقن  يرهوج  رکبوبا   - 10
(399 ...«.) نکم هاگآ  رما  نیا  زا  ار  رمع  رکبوبا و  زگره  و  نک ، نفد  هنابش  ارم  متفر  ایند  زا  هاگ  ره 

دوش نفد  هنابش  هک  درک  تیصو  و  دیوگن . نخس  رکبوبا  اب  زگره  هک  درک  دای  مسق  مالـسلا -  اهیلع  همطاف -  دیوگیم ...« : هبیتق  نبا   - 11
(400 «.) دش نفد  هنابش  اذل  ددرگن . رضاح  شاهزانج  عییشت  رد  رکبوبا  ات 

مالسلا هیلعیلع  دیوگیم ...« : مالسلا  اهیلعترضح  تافو  رکبوبا و  رب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  بضغ  هیضق  نمض  رد  زین  ملـسم   - 12
(401 «.) درازگ زامن  وا  رب  شدوخ  دناسرن و  رکبوبا  هب  ار  همطاف  تافو  ربخ 

!! مالسلا اهیلعهمطاف  تداهش   - 10

حیضوت

. دش دراو  مالسلا  هیلعنسح  هک  دوب  هتسشن  يزور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیومح   - 1
هّینب ای  ّیلا  ّیلا  : » دومرف تسیرگ و  دـید ، ار  وا  هک  ترـضح  دـش . دراو  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هاگنآ  دـش ... نایرگ  دـید ، ار  وا  هک  ترـضح 

ۀمومغم ۀـبورکم  ۀـنوزحم  ّیلع  مدـقتف  یتـیب ، لـها  نم  ینقحلی  نم  لّوا  نوـکتف  هلآو ... هیلع  هللا  یلـصلاقف  هیدـی ... نیب  اهـسلجأف  ۀـمطاف !
متیب لها  زا  دومرف ...: سپـس  دـناشن ... دوخ  دزن  ار  وا  هاگنآ  يآ . نم  دزن  يآ ، نم  دزن  همطاف ! مناج  رتخد  يا  ( » 402 (؛»... ۀلوتقم ۀبوصغم 
دیهـش هدـش و  بصغ  تّقح  هدـیدمغ ، تحاران ، نوزحم ، هک  یلاح  رد  ییآیم  مدزن  دـش . یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  یـسک  لوا  وت 

...«. ياهدش
اهنینج تطقـسا  یتح  بابلا  فلخ  ۀمطاف  رمع  رـصع  هباحـصاو  رمع  ّدرتل  بابلا  فلخ  ۀمطاف  تئاج  اّملو  : » دـیوگیم هیطع  نب  لتاقم   - 2

ار شناراـی  رمع و  اـت  دـمآ  رد  تشپ  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  نوـچ  ( » 403 (؛» تتام یتح  ۀـضیرم  تطقـسو  اهردـص  یف  بابلا  رامـسم  تبنو 
زا هک  نیا  ات  داتفا  يرامیب  رتسب  هب  تفر و  ورف  شاهنیـس  هب  خیم  دومن و  طقـس  ار  شنینج  هک  درـشف  نانچ  رد  تشپ  ار  همطاف  رمع  درادزاب ،

«. دومن تلحر  ایند 

!! رکبوبا يوزرآ 

ایند زا  نآ  اب  هک  یضرم  رد  ات  مدش  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  رب  دراو  تفگ : هک  دنکیم  لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  زا  حیحص  دنس  هب  یناربط 
هک یلاح  رد  مدرک  حبـص  تفگ : تسـشن و  وا  يدرک ؟ حبـص  هنوگچ  هک  مدرک  لاؤس  وا  زا  هدومن ، مالـس  وا  رب  میامن . تدایع  ار  وا  تفر 

نکا مل  ّینا  تددوف  ّنهلعفا ...، مل  ّینا  تددو  نهتلعف ، ثـالث  یلع  اـّلا  ءیـش  یلع  یـسآ  ـال  ّینا  اـما  : » تفگ هاـگنآ  تسا . بوـخ  ملاـح 
رگید زیچ  چـیه  رب  ماهداد ، ماجنا  هک  يراک  هس  زج  هب  نم  شاـب ! هاـگآ  ( »... 404 (؛»... برحلا یلع  قلغا  ناو  هتکرتو  ۀـمطاف  تیب  فشکا 

نآ مدرکیمن و  فشک  ار  همطاف  هناخ  هک  متـشاد  تسود  هکنیا : یکی  مدادیمن ... ماجنا  ار  اهنآ  هک  متـشاد  تسود  مروخیمن ، فسأت 
...«. دندادیم گنج  نالعا  نم  اب  دنتسبیم و  ار  هناخ  رد  هچرگا  مدومنیم  اهر  ار 

ثیدح دنس  یسررب 

(405 .) تسا تنس  لها  دامتعا  دروم  مانب و  نیثّدحم  زا  يو  یناربط ؛ - 
دیجمت ار  وا  نیعم  نب  ییحی  و  تسا ، هدرک  یفرعم  قودـص  ار  وا  متاـحوبا  و  هدرک ، قیثوت  ار  وا  یبهذ  يرـصم ؛ ریفُع  نب  ریثُک  نب  دیعـس  - 
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(406 .) تسا هدومن 
(407 .) تسا هدروآ  تاقثلا »  » رد ار  وا  نابح  نبا  یلجب ؛ دواد  نب  ناولَع  - 

قیثوت ار  وا  نارگید  شارخ و  نبا  یئاسن ، متاح ، یبا  نبا  بوقعی ، هدرک و  فیرعت  ار  وا  لبنح  نب  دـمحا  دّـمحموبا ؛ ناـسیَک ، نب  حـلاص  - 
(408 .) دناهدومن

هب نیحیحـص  لاجر  زا  نینچمه  وا  ( 409 .) دناهدرک قیثوت  ار  وا  يدـقاو  شارخ و  نبا  هعرزوبا ، یلجع ، یـشرق ؛ نمحرلادـبع  نب  دـیمح  - 
. دیآیم رامش 

. دناهدمآ یناربط  ثیدح  دنس  هلسلس  رد  هک  دندوب  يدارفا  نانیا 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  رازآ  تبوقع 

ياهراک تهج  هب  هدوب و  یضاران  رمع  رکبوبا و  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هک  دمآ  تسد  هب  یخیرات  ياهباتک  تایاور و  عومجم  زا 
. تسا هدوب  زین  كانبضغ  نانآ  رب  دنتشاد  اور  وا  ّقح  رد  هک  یتسیاشان 

ِْهیَلَع ِْللْحَی  ْنَم  َو  تسا «  هدمآ  نآرق  رد  و  دوشیم . كانبـضغ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  بضغ  هب  دـنوادخ  دـش ، هراشا  ًالبق  هک  یتایاور  قباطم 
«. دنکیم طوقس  دوش ، دراو  وا  رب  مبضغ  سک  ره  و  ( » 410 (؛  يوَه ْدَقَف  یبَضَغ 

«. تسا هدرک  تیذا  ارم  دنک  تیذا  ار  همطاف  سک  ره  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زین  و 
ادخ و هک  اهنآ  ( » 411 (؛» ًانیهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ 

هدامآ ياهدـننکراوخ  باذـع  اهنآ  يارب  و  هتخاس ، رود  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـنهدیم ، رازآ  ار  شربماـیپ 
«. تسا هدرک 

«. دنراد یکاندرد  باذع  دنهدیم ، رازآ  ار  ادخ  لوسر  هک  اهنآ  و  ( » 412 (؛» ٌمیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر  َنوُذُْؤی  َنیذَّلا  دیامرفیم « : زین  و 

مالسلا اهیلعهمطاف  هناخ  تمظع 

؛» ُهُمْـسا اَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف  هیآ «  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  دناهدرک : لقن  هدیرب  کلام و  نب  سنا 
دش و دنلب  یـصخش  درک ، تئارق  ار  دوش ». هدرب  دنوادخ  مان  اهنآ  رد  ددرگ و  هبترم  دـنلب  ات  هداد  نذا  دـنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  ( » 413)
ّیلع و هناخ  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دـمآ و  ولج  رکبوبا  ایبنا . ياههناخ  دومرف : دـناهناخ ؟ نیمادـک  نانیا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 

(414 .) تسا اهنآ  نیرتهب  زا  هکلب  يرآ ، دومرف : ترضح  تسا ؟ اههناخ  لیبق  نیا  زا  مالسلا ) امهیلع  ) همطاف
ار ترضح  مدوب ، هنیدم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دهع  رد  هام  شش  ات  نم  تفگ : هک  هدرک  لقن  ءارمحلا  یبا  زا  شدنس  هب  يربط 
! » زامن زامن ، : » دومرفیم دمآیم و  مالـسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  هناخ  رانک  هب  رجف  عولط  ماگنه  هک  مدرکیم  هدهاشم  تدـم  نیا  لوط  رد 

(415 «.) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ 
لوسر دندوب . هدرک  زاب  دجسم  يوس  هب  ار  دوخ  هناخ  ياهرد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحـصا  زا  ياهدع  : » دیوگیم مقرا  نب  دیز 

یلصادخ لوسر  دنتفگ . نخس  عوضوم  نیا  رد  مدرم  یلع . هناخ  رد  زج  هب  دندنبب  ار  اهرد  نیا  همه  دومرف : يزور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
رما دوخ  بناـج  زا  یلع  هناـخ  رد  زج  اـهرد  نتـسب  هب  اـنامه  دـعب ؛ اـّما  : » دومرف دـنوادخ  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  و  داتـسیا ، هلآو  هیلع  هللا 

(416 «.) مدرک تعباتم  نآ  زا  مدش و  رما  راک  نیا  هب  نم  مدرکن ...

تنس لها  بتک  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 
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هدمآ تنس  لها  ياهباتک  رد  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  و  تسا ، رصح  ّدح و  یب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  بقانم  لیاضف و 
: درک میهاوخ  هراشا 

سپ تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  اـنامه  ( » 417 (؛» ۀمطاف یلع  ّیلع و  هَّللا  یّلـصف  یّنم  ۀعـضب  ۀمطاف  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 1
«. همطاف رب  نم و  رب  ادخ  دورد 

! ۀـمطاف ای  : » دومرف نم  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـناهدرک  لـقن  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم  يراـخب و   - 2
«. یشاب ملاع  لها  نانز  نیرتهب  هک  يوشیمن  یضار  ایآ  همطاف ! يا  ( » 418 (؛» نیملاعلا ءاسن  ةدیس  ینوکت  نا  نیضرتالا 

اـهاذآ و اـم  ینیذؤی  یّنم ، ۀعـضب  ۀـمطاف  اـّمنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  هدرک  لـقن  ریبز  نبا  زا  شدنـس  هب  يذـمرت   - 3
ارم دزادنا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  ره  هداد و  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هچنآ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  انامه  ( » 419 (؛» اهبصنا ام  ینبصنی 

«. تسا هتخادنا  تمحز  هب 
ای باجحلا : ءارو  نم  ٍدانم  يدان  ۀمیقلا  موی  ناک  اذا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  حیحـص  دنـس  هب  مکاح   - 4
زا يداـنم  دـسریم  ارف  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  ( » 420 (؛» ّرمت یّتح  مالـسلا  اهیلعدّـمحم  تنب  ۀـمطاف  نع  مکراـصبأ  اوضُغ  عمجلا ! لـها 

«. دنک روبع  وا  ات  دیدنبب  ربمایپ  رتخد  همطاف  زا  ار  دوخ  نامشچ  تعامج ! لها  يا  دهدیم : ادن  اهباجح  ياروام 
؛» ینبـضغا اهبـضغأ  نمف  یّنم  ۀعـضب  ۀـمطاف  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  روسم  زا  دوخ  دنـس  هب  يراـخب   - 5

«. تسا هدرک  كانمشخ  ارم  دروآرد  بضغ  هب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( » 421)
مّلسی نأ  هَّللا  نذأتساف  ءامسلا  نم  کلم  لزن  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  هفیذح  زا  حیحـص  دنـس  هب  مکاح   - 6

رب ات  تفرگ  نذا  دنوادخ  بناج  زا  و  دمآ ، دورف  نامسآ  زا  ياهتشرف  ( » 422 (؛» ۀّنجلا لها  ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  ّنا  ینرّشبف  اهلبق ، لزنی  مل  ّیلع 
«. تسا تشهب  لها  نانز  نیرتهب  همطاف  هک  داد  تراشب  ارم  وا  دنک ، مالس  نم 

؛» كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هَّللا  ّنا  ۀمطاف ! ای  : » دومرف مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 7
«. ددرگیم دونشوخ  وت  تیاضر  اب  كانبضغ و  وت  بضغ  هب  دنوادخ  انامه  همطاف ! يا  ( » 423)

؛» ّیلع نم  ۀمطاف  جّوزأ  نأ  ینرما  هَّللا  ّنا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  دوعـسم  نبا  زا  ّقثوم  دنـس  هب  یناربط   - 8
«. مروآرد یلع  جیوزت  هب  ار  همطاف  ات  هدرک  رما  ارم  دنوادخ  انامه  ( » 424)

یبأ و ِكادف  : » دومرف مالـسلا  اهیلعهمطاف  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح   - 9
«. داب وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  ( » 425 (؛» یّما

«. تسا همطاف  نم ، دزن  ملها  نیرتبوبحم  ( » 426 (؛» همطاف ّیلا  یلهأ  ّبحا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   - 10
! ءاریمح ای  ۀمطاف . حیر  تممش  ۀنجلا  ۀحئار  یلا  تقتشا  انا  اذا  : » دومرف مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   - 11
! ءاریمح يا  منکیم . مامـشتسا  ار  همطاف  يوب  منکیم  ادـیپ  تشهب  يوب  هب  قاـیتشا  نم  هاـگ  ره  ( » 427 (؛» نییمدآلا ءاسنک  تسیل  ۀـمطاف  ّنا 

«. تسین مدرم  نانز  دننامه  همطاف  انامه 
رب هک  هاگ  ره  مدـیدن . همطاف  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  رتهیبش  راتفگ ، مالک و  ثیح  زا  ار  یـسک  نم  : » دـیوگیم هشیاع   - 12

و تفگیم . دمآ  شوخ  وا  هب  دیـسوبیم و  ار  ارهز  تسد  دمآیم و  وا  لابقتـسا  هب  ترـضح  دـشیم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(428 «.) دناشنیم دوخ  هاگیاج  رد  هتفرگ و  ار  وا  تسد 

(429 «.) مدیدن شردپ -  زا  ریغ  همطاف -  زا  رترب  نم  : » تفگ هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  زین  و   - 13
رب هک  مدید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هفرع  زور  عادولا ، ۀـجح  رد  دـنکیم : لقن  هَّللادـبع  نب  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  يذـمرت   - 14
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هَّللا باتک  اّولضت : نل  هب  متذخا  نإ  ام  مکیف  تکرت  دق  سانلا ! اهّیأ  ای  : » دومرفیم ترـضح  هک  مدینـش  دناوخیم . هبطخ  دوب و  راوس  يرتش 
باتک دـش : دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینک ، کسمت  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  يزیچ  امـش  نایم  رد  مدرم ! يا  ( » 430 (؛» یتیب لهأ  یترتعو 

«. مترتع ادخ و 

!! یخیرات قیاقح  فیرحت 

لّوحت رییغت و  تایاور ، یخیرات و  ثداوح  زا  يرایـسب  هک  دسریم  هجیتن  نیا  هب  کش  یب  دنک ، يرذـگ  نآ  ثداوح  خـیرات و  هب  سکره 
. تسا هدرک  ادیپ 

نانچ نآ  تایاور  خیرات و  اب  نانآ  تسا . ّسد  فیرحت و  لها  ثیداحا و  ناگدننک  لعج  هرابرد  نوگانوگ  تافیلأت  دوجو  رما  نیا  دـهاش 
نانآ زا  زین  ملاظ  تموکح  هاگتـسد  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاـصوصخ  دوشیم ؛ ناـیرگ  ناـسنا  مشچ  هک  دـنداد  ماـجنا  ار  یتاـیانج 

. دندرکیم تدعاسم  ناشموش  فادها  ياتسار  رد  هدرک و  ینابیتشپ 
یخیرات قیاقح  فیرحت  ددـصرد  صاـخ  یهورگ  لیکـشت  اـب  اذـل  و  دـندوب ، دوخ  ّطـخ  رد  ناریما  اـفلخ و  هئربت  ددـصرد  روج  ناـمکاح 

. دنیامن فیلأت  نیودت و  دوخ  عفانم  حلاصم و  قبط  رب  ار  اهباتک  ات  دندادیم  روتسد  هدمآرب و 
زا رایسب  هچ  و  دیدرگ ! فذح  اهباتک  يالهبال  زا  دش و  هتـشادرب  نایم  زا  هک  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف  زا  یثیداحا  هچ  نایم  نیا  رد 

! دش وحم  اهباتک  نایم  زا  هک  ناریما  افلخ و  نعاطم 
رد يرایسب  ثیداحا  وا  يارب  : » دسیونیم دیآیم ، باسح  هب  يراخب  خویـش  زا  هک  یناعنـص  ماّمه  نب  قازرلادبع  لاح  حرـش  رد  يدع  نبا 
وا هکنیا  زج  دناهتفاین ، وا  ثیدح  رد  یلکشم  و  دناهتـشون ، ثیدح  وا  زا  هتفر و  وا  دزن  نیملـسم  ناماما  تاقث و  تسا . فلتخم  ياهفنص 

ثیداحا نیا  رد  وا  اب  تاـقث  زا  يدـحا  هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  لـیاضف  رد  ار  یثیداـحا  وا  دـناهداد . تبـسن  عّیـشت  هب  ار 
نم هک  هدرک  لـقن  نارگید  نعاـطم  رد  یتاـیاور  وا  زا  زین  و  دـناهداد . تبـسن  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  نیرتگرزب  نیا  و  دـناهدرکن . تقفاوم 

(431 ...«.) دشاب تسار  هک  تسا  دیما  قدص ، ثیح  زا  اّما  و  منکیمن . لقن  مباتک  نیا  رد  ار  اهنآ 
رمع رکبوبا و  نیخیش -  نعاطم  رد  هک  ار  یباتک  دلج  ود  وا  هک  دنکیم  لقن  شارخ  نب  فسوی  نب  نمحرلادبع  لاح  حرش  رد  نینچمه  وا 

رب دّـمعت  وا  هک  مراودـیما  : » دـیوگیم يدـع  نبا  داد . هزیاج  مهرد  رازه  ود  نآ ، فّنـصم  هب  مه  وا  درب ، رادـنب  دزن  دوب ، هدرک  فینـصت  - 
(432 «.) دشاب هتشادن  بذک 

حرج و رد  وا  يارآ  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  تنـس و  لها  ياملع  زا  شارخ  نبا  میرادـن ! ربخ  نآ  زا  ام  تساـجک ؟ باـتک  دـلج  ود  نیا 
. تسا تنس  لها  ياملع  هجوت  دروم  لیدعت 

!! ثیداحا ندنازوس 

رد حبـص  هب  ات  بش  کی  دومن . عمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ثیدـح  دـصناپ  مردـپ  تفگ : هک  دـنکیم  لـقن  هشیاـع  زا  یبهذ 
حبـص تسا ؟ هدیـسر  وت  هب  يراوگان  ربخ  ای  یطلغیم ؟ يرامیب  تهج  هب  ایآ  متفگ : وا  هب  مدش . تحاران  دیطلغیم . دایز  دوخ  باوختخر 
بلط ار  یـشتآ  هک  مدرک  هدهاشم  مدروآ و  وا  دزن  روایب . تسا  وت  دزن  هک  ار  یثیداحا  مکرتخد ! يا  تفگ : درک و  باطخ  نم  هب  دـش  هک 

(433 «.) دنازوس ار  اهنآ  همه  هدومن و 
داد مسق  ار  مدرم  وا  دش . دایز  باّطخ  نب  رمع  رصع  رد  ثیداحا  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  رکبوبا  نب  دّمحم  نب  مساق  همجرت  رد  دعـس  نبا 

(434 ...«.) دنشک شتآ  هب  ار  همه  ات  داد  روتسد  دندومن ، رضاح  هک  نیمه  دننک . رضاح  شدزن  ار  اهنآ  ات 
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. دنادیم ادخ  هدوب ، افلخ  نعاطم  مالسلا و  مهیلعتیب  لها  لیاضف  یخیرات و  قیاقح  هچ  ثیداحا  هنوگ  نیا  نایم  رد 
هللا یلصادخ  لوسر  باحصا  ياهالب  اهبیع و  نآ  رد  هدرک و  فیلأت  ار  یباتک  حیحـص -  بحاص  هناوعوبا -  : » دیوگیم لبنح  نب  دمحا 

ار باتک  هک  یماگنه  هدـب . نم  هب  ار  باـتک  نآ  هناوعاـبا ! يا  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  هب  عیطم  یبا  نب  مّالـس  تسا . هدرک  عمج  ار  هلآو  هیلع 
(435 «.) دیشک شتآ  هب  ار  نآ  تفرگ 

(436 .) مربیم هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  نم  و  مدرک ، رظن  هناوع  یبا  باتک  رد  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  يدهم  نب  نمحرلادبع  زا  هاگنآ 
هدرک لقن  یتایاور  هیواعم  نعاطم  رد  : » تفگ هک  دـنکیم  لـقن  وا  هراـبرد  متاـحوبا  زا  یفوک  ریهز  نب  مکح  نب  میهاربا  همجرت  رد  یبهذ 

(437 «.) میدرک هراپ  دوب  هتشون  هراب  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  ام  و  تسا ،
هک دـناهدرک  لقن  هتـس  حاحـص  ثیداحا  لاجر  زا  یخرب  لاح  حرـش  رد  ّتنـس ، لها  لاجر  ياملع  هکنیا : تسا ، هجوت  لـباق  هک  ياهتکن 
نب رفعج  ( 439 ،) نامیلس نب  دیلت  ( 438 ،) يّدس نمحرلادبع  نب  لیعامسا  همجرت  رد  بلطم  نیا  و  دندادیم !! مانشد  ار  رمع  رکبوبا و  نانآ 

. درک هدهاشم  ناوتیم  رگید  يرایسب  و  ( 440 ،) یعبض نامیلس 
متـش ّبس و  ار  ود  نآ  زین  تنـس  لـها  ناـگرزب  یّتح  هک  دـندوب  هدرک  هچ  ود  نآ  رگم  دـندادیم ؟ مانـشد  ار  رکبوبا  رمع و  دارفا  نیا  ارچ 

!؟ دناهدومن
یـضفار ار  اهنآ  تنـس  لها  لاجر  ياهباتک  رد  لاح  نیع  رد  دناهدوب و  هتـس  حاحـص  لاجر  زا  هک  درب  مان  ناوتیم  زین  ار  يرگید  دارفا 

، دناهدش زین  قیثوت  هک  دارفا  نیا  زا  رگید  یخرب  هب  کنیا  دناهدوب . رمع  رکبوبا و  هدنهد  مانشد  هک  دناهتفگ  زین  یخرب  هرابرد  و  دناهتسناد ،
نانآ زا  کیره  لاح  حرـش  همجرت و  رد  تنـس  لها  مجارت  لاجر و  ياـهباتک  هب  ار  ناگدـنناوخ  رتشیب ، یـسررب  يارب  مینکیم و  هراـشا 

: میهدیم عاجرا 
. مخض هب  فورعم  یئاط  هَّللادبع  نب  ریکب   - 1

. ریمع نب  عیمُج   - 2
. ینادمه هَّللادبع  نب  ثراح   - 3

. نیعا نب  نارمح   - 4
. يدسا رمع  نب  رانید   - 5

. رذنم نب  دایز   - 6
. یفوک فیرط  نب  دعس   - 7
. يوحن مْرَق  نب  نامیلس   - 8

. یفوک ینجاور  يدسا  بوقعی  نب  داّبع   - 9
. يزار سودقلادبع  نب  هَّللادبع   - 10

. يوره حلاص  نب  هَّللادبع   - 11
. یفوک نیعأ  نب  کلملادبع   - 12

. یسوم نب  هَّللادیبع   - 13
. یفوک یلجب  ریمع  نب  نامثع   - 14

. يرصب یمیت  دیز  نب  یلع   - 15
. یفوک قیزر  نب  راّمع   - 16
. يرکب تباث  نب  ورمع   - 17
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. داّنق دامح  نب  ورمع   - 18
. یفوک دیبع  نب  هَّللادبع  نب  ورمع   - 19

. یفوک لیذه  نب  بلاغ   - 20
. یعازخ دشار  نب  دّمحم   - 21

. یمرضح سیق  نب  یسوم   - 22
. یشرق ءانیم  یبا  نب  ءانیم   - 23
. یفوک هَّللادبع  نب  حصان   - 24

. یفوک ثراح  نب  عیفن   - 25
. یلجع دعس  نب  نوراه   - 26
. یفوک دیرب  نب  مشاه   - 27

. حاّرج نب  عیکو   - 28
. يدیسأ باّبح  نب  سنوی   - 29

. یلامث هزمحوبا   - 30
. یلجب هَّللادبعوبا   - 31

دنسلا حیحص  ثیداحا  زا  یخرب  لقن  نیحیحص و 

ملسم يراخب و  حیحص  رد  ارچ  سپ  تشاد ، تیعقاو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هب  ملظ  هلئـسم  رگا  هک  دریگب  داریا  ام  رب  دناوتیمن  یـسک 
: مییوگیم لاکشا  نیا  باوج  رد  اریز  تسا ؟ هدماین 

ار یثیدح  ره  دناهدروآ و  ار  دنسلا  حیحص  ثیداحا  مامت  رفن  ود  نیا  هک  تسین  روط  نیا  تنس  لها  زا  نیـصّصختم  دوخ  حیرـصت  هب  ًالوا :
. تسا هدوبن  رادروخرب  يدنس  رابتعا  زا  دناهدرکن  لقن  هک 

یمازتلا نینچ  زگره  دناهدرواین و  دوخ  حیحص  رد  ار  دنسلا  حیحـص  ثیداحا  مامت  ملـسم ) يراخب و   ) رفن ود  نیا  : » دیوگیم حالـصلا  نبا 
ثیداحا رایـسب  هچ  مدرک و  لقن  ار  دنـسلا  حیحـص  ثیداحا  عماجلا )  ) دوخ باتک  رد  نم  : » تفگ هک  هدش  لقن  يراخب  زا  دناهدادن . مه  ار 

«. مدرواین ندش ، ینالوط  تهج  هب  هک  دنسلا  حیحص 
ماهدرک لقن  ار  یثیداحا  اهنت  هکلب  مدرواین ؛ مباتک  رد  هدوب  حیحص  نم  دزن  هک  یثیداحا  مامت  : » تسا هتفگ  هک  دنکیم  لقن  ملـسم  زا  زین  و 

(441 «.) تسا لقن  نآ  رب  نیثّدحم  عامجا  هک 
باتک رد  دوجوم  ثیداحا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مدرک .» ظفح  دنـسلا  حیحـص  ثیدـح  رازه  دـص  نم  : » تفگ هک  هدـش  لقن  يراـخب  زا 

(442 .) تسا ثیدح  شتاررکم 7275  اب  دوخ  حیحص 
(443 «.) دناهدادن دوخ  زا  مه  یمازتلا  نینچ  زگره  دناهدرکن و  لقن  ار  دنسلا  حیحص  ثیداحا  مامت  ملسم  يراخب و  : » دیوگیم زین  يوون 

تفای حیحـص  ثیدـح  زین  باتک  ود  نیا  ریغ  رد  هکلب  تسین ، ملـسم  يراخب و  حیحـص  رد  رـصحنم  حیحـص  ثیدـح  : » دـسیونیم يوناهت 
(444 «.) دوشیم

. دناهدرک رظن  فرص  اهنآ  لقن  زا  اذل  هدشیم ، افلخ  هسردم  ياسؤر  يرابتعا  یب  هب  رجنم  ثیداحا  هنوگ  نیا  لقن  هک  اجنآ  زا  ًایناث :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  ياهباتک  تسرهف 
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لوا شخب 

زامن شیاین و  اعد و 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
هیروس  رد  هاگترایز  لامعا  بادآ و  1

یمق  يدمحا  نیسح 
7000

مالسلا  هیلعنامز  ماما  تارایز  هیعدا و  2
شهوژپ  دحاو 

2000
ادخ اب  طابترا  3

تاقیقحت  دحاو 
6500

میهاوخب  هچ  ادخ  زا  4
يدیعس  دمحا 

5000
هماقا  ناذا و  تیمها  5

يدراهتشا  يدمحم  دمحم 
6000

مالسلا  هیلعیلع  ماما  هاگدید  زا  نآ  بادآ  هعمج و  زامن  تیمها  6
یضایف  دیفم 

3000
يرصب  ناونع  ثیدح  همجرت  7

شهوژپ  دحاو 
1000

هعقاو  سی و  ياههروس  متخ  8
تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

5000
نآرق  زا  یتاروتسد  9

يدیعس  دمحا 
28000
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10
عیباسالا  عیبر 

یسلجم  هماّلع 
25000

11
هسّدقم  هیحان  ترایز 

تاقیقحت  دحاو 
4500

12
( راونالاةاکشم ) نآرق ياههروس  ندناوخ  تلیضف 

( هر ) یسلجم همالع 
15000

13
تکرب  رون و  هنیجنگ 
( هر ) یناکدرا ینیسح 

4500
14

بش  زامن 
تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

1000
15

هیدمحا  هیده 
ینایتشآ  دمحا  ازریم 

1200
16

هیدمحا  هیده 
ینایتشآ  دمحا  ازریم 

3500
نارکمج  سّدقم  دجسم  خیرات 

فیدر 
باتک  مان 

مجرتم  هدنسیون / 
تمیق 
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17
نارکمج  سّدقم  دجسم  يانب  ثیدح  رارسا  هنیئآ 

یمق  یمیرک  نیسح 
6000

18
( یسراف  ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات 

تاقیقحت  دحاو 
5000

19
( یسراف  ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات 

تاقیقحت  دحاو 
2500

20
مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیّلجت  نارکمج  سدقم  دجسم 

یمیظعریم  رفعج  دیس 
15000

هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
21

( باقلا یماسا و   ) لوسرلا فاصوا 
يدیعس  دمحا 

16000
22

یبلطتنونشخ  مسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعاربمایپ 
یناوضر  رغصا  یلع 

2500
23

يرادهدرب  داهج و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعاربمایپ 
یناوضر  رغصا  یلع 

2000
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24
دادترا اهتیلقاقوقح و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعاربمایپ 

یناوضر  رغصا  یلع 
3000

25
نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعاربمایپ 

یناوضر  رغصا  یلع 
4500

26
یبلطحلص  هلآو و  هیلع  هللا  یلصمظعاربمایپ 

یناوضر  رغصا  یلع 
2500

27
( دلج ود   ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  خیرات 

يرئاح  ییافص  سابع 
65000

28
هلآو  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ 

يدیعس  دمحا 
4500

29
هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هبطخ  نیرخآ  نیلوا و  اهلد  رب  تموکح 

یناردنزام  یعیفش 
6000

30
هلآو  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  مالک  رد  یگدنز  مسر  هار و 

هداز  میلس  هَّللاریخ 
5000

31
هلآو  هیلع  هللا  یلصمظعا  ربمایپ  خیرات  رامشزور 

يدیعس  دمحا 
10000

32
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هَّللا  لوسر  دمحم 
شهوژپ  دحاو 

4000
مالسلا  امهیلعارهز  ترضح  یلع و  ماما 

فیدر 
باتک  مان 

مجرتم  هدنسیون / 
تمیق 

33
مالسلا  هیلعیلع  ترضح  تیالو  تماما و 

يوقت  یلامک  نسحم  دّیس 
15000

34
مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب 

یناریا  نیسح 
3500

35
( دلج ود   ) مالسلا هیلعنینمؤملاریما  خیرات 

يرئاح  ییافص  سابع 
90000

36
تیالو  دیراورم  مالسلا  هیلعیلع 

تاقیقحت  دحاو 
2500

مود شخب 

37
هغالبلا  جهن  رظنم  زا  يربهر  تموکح و 

يرسایک  یناملس  دّمحم 
10000

38
مالسلا  اهیلعهمطاف  راقفلاوذ  كدف 

يدحاو  دمحم  دّیس 
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13000
39

اهتلیضف مام 
يدزی  یلیعامسا  سابع 

30000
مالسلا  هیلعنیسح  ماما 

فیدر 
باتک  مان 

مجرتم  هدنسیون / 
تمیق 

40
تیالو  لالز  زا 
تاقیقحت  دحاو 

16000
41

مالسلا  هیلعءادهشلا  دیس  خیرات 
يرئاح  ییافص  سابع 

55000
42

دیواج ياهتمکح 
اینمیهف نیسح  دّمحم 

13000
43

( راعشا هعومجم   ) راعشالا نئازخ 
يرهوج  ینیسح  سابع 

48000
44

( مومهملا سفن  همجرت  ( ؟ تشذگ هچ  البرک  رد 
ياهرمکهوک  یمق /  سابع  خیش 

58000
45

تسود  رادید  ترسح  رد  هدشلد 
یشاقلزق  ارهز 
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3500
46

( مالسلا هیلعنیسح  ماما  هدشدازآ   ) كرت لوسر 
یهللا  فیس  نسح  دمحم 

12000
47

تمحر  باحس 
يدزی  یلیعامسا  سابع 

63000
48

ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع 
ینیسح  لیلخ  دیس 

22000
49

اونین روشنم 
رف يردیح  دیجم 

48000
50

ۀمارکلا جهن 
يربکا  اضر  دمحم 

20000
51

اتمهیب نادیهش  افواب و  نارای 
نارکمج  دجسم  یگنهرف  دحاو 

3500
مالسلا  مهیلعتیب  لها 

فیدر 
باتک  مان 

مجرتم  هدنسیون / 
تمیق 

52
ادیپ دیشروخ  نیرخآ 

تاقیقحت  دحاو 
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6500
53

نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما 
يولع  بارهس 

8500
54

اونین رادمچرپ 
يدراهتشا  يدمحم  دمحم 

16000
55

( موصعم هدراهچ  همانیگدنز   ) موصعم نایاوشیپ 
يزارخ  نسحم  دّیس  هَّللا  تیآ 

45000
56

( رواشیپياهبشرصتخم ) تیالو تماما و  میرح  زا  عافد 
ینش  میرک 

10000
57

( ۀعلاطلا سومشلا  همجرت  ) هریبک هعماج  ترایز  حرش 
یجیئان  نیسح  دمحم 

58000
58

تاداس  همع 
يدیمح  مساقلاوبا  دّیس 

6500
59

( راعشا هعومجم   ) یلین هار  ناشکهک 
یناتایب  نسح 

4500
60

هنیدم  هام 
شهوژپ  دحاو 

4000
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61
مالسلا  اهیلعبنیز  ترضح  ياهیگژیو 

يرئازج  نیدلارون  دیس 
25000

مالسلا  هیلعيدهم  ماما 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
62

هانپ  نیرخآ 
یمحرت  دومحم 

6000
63

دمآ انشآ  نآ 
باهو  روپ  ملسم 

3000
64

( مراکملا لایکم  رصتخم   ) راظتنا نییآ 
تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

15000
65

مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا 
یجنگ  نیسح 

15000
66

مالسلا  هیلعيدهمترضحروهظ  عولطات  ینیسحياروشاعبورغ  زا 
یمق  يدمحا  نیسح 

8500
67

روهظ تبیغ ، تماما ،
تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

6500
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68
مالک  ملع  هاگدید  زا  تبیغ  تماما و 

تاقیقحت  دحاو  يدهلاملع / 
5000

69
( ثیدح لهچ  ) مالسلا امهیلعیلع  ماما  مالکرد  يدهم  ماما 

داژن دیس  قداص  دیس 
2000

70
رخآ دیما 

يدومحم  نسح 
5000

71
مالسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  هاگدید  زا  راظتنا 

یسوواط  هنیکس 
13000

موس شخب 

72
ناراب  راهب و  راظتنا 

تاقیقحت  دحاو 
3000

73
؟ تسیک رظتنم  تسیچ ؟ راظتنا 

شهوژپ  دحاو 
4000

74
رصاعم ناسنا  راظتنا و 

يردیح  هَّللا  زیزع 
4000

75
( باقلا یماسا و   ) يدهملا فاصوا 

يدیعس  دمحا 
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15000
76

تیودهم  ياهنیلوا 
رایهماخ دمحم 

4500
77

دراد تسود  ارم  تسه  هک  اجره  وا 
یطیحم  یضترم 

3000
78

تیرشب  دادماب 
یسبط  یجّورم  داوج  دمحم 

11000
79

راظتنا نایاپ 
باهو  روپ  ملسم 

5500
80

تیاده  مچرپ 
يربکا  اضر  دمحم 

13000
81

( لّوا رتفد   ) ناگتفای فرشت 
يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

7500
82

( مود رتفد   ) ناگتفای فرشت 
يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

9000
83

( موس رتفد   ) ناگتفای فرشت 
يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

7000
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84
( مراهچ رتفد   ) ناگتفای فرشت 

يرون  یسربط  نیسح  ازریم 
7000

85
مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت 

ینیوزقيرئاح  / یناهفصايوسوم
24000

86
یسوط  خیش  ۀبیغلا  باتک  همجرت 

يزیزع  یبتجم  یسوط / خیش 
58000

87
لاصو  يانمت 

ینیسح  اضر  مالغ  دّیس 
3500

88
یتخبشوخ  هریزج 
باهو  روپ  ملسم 

3000
89

مالسلا  هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياههولج 
روپیلع نیسح 

9500
90

مالسلا  هیلعرصعماماجرف  لیجعت  يارباعدیگنوگچ 
ینیوزقيرئاح  / یناهفصايوسوم

6000
91

؟ مینک يرای  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هنوگچ 
ینیوزق  يرئاح  يدهم  دّیس 

6000
92
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تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
يدراهتشا  يدمحم  دمحم 

21000
93

( بقاثلا مجن  رصتخم   ) بیاغ دیشروخ 
يداتسا  اضر 

12000
94

( راعشا هعومجم   ) ییالط ياههشوخ 
( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 

16000
95

مالسلاراد 
یمثیم  یقارع  دومحم  خیش 

35000
96

مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  ییاهناتساد 
داشرا نسح 
20000

97
( راعشا هعومجم   ) قیاقش غاد 

يودهم  یلع 
8500

98
قشع  نامسآ  رد 
باهو  روپ  ملسم 

3500
99

رون يوجتسج  رد 
یناروک  یناحبس ، یفاص ،

4500
100

ادخ هریخذ 
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هدازهجاوخ  ءامسا 
2500

101
روهظ ناقاتشم  روضح  رد  رون  رکذ 

یضایف  دیفم 
24000

102
مالسلا  هیلعنامزلابحاص  ترضح  يارباعد  ناکم  نامز و 

ینیوزقيرئاح  / یناهفصايوسوم
9000

103
نارکمج  دجسم  رد  عجارم  ینارنخس 

شهوژپ  دحاو 
4000

104
رانا خرس  دورس 
یتشهب  ههلا 

5000
105

رادید هنشت  دوخ  اقس 
يردیح  اروهط 

2000
106

یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس 
یهللا  دبع  رتکد 

15500
107

مالسلا  هیلعنامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس 
یناتسلگ  ینیما  دّمحم 

95000
108

یسراف  رعش  هنیئآ  رد  دوعوم  يدهم  يامیس 
( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم 
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18500
109

مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ثیدح  لهچ  حرش 
یناوضر  رغصا  یلع 

7000
110

مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  محارم  قوقح و  تخانش 
ینیوزقيرئاح  / یناهفصايوسوم

5000

مراهچ شخب 

111
دسریم ارف  حبص 

دیحوت یگنهرف  هسسؤم 
6000

112
لد  يافص 
یقرب  ارهز 

6500
113

نایدا  هاگدید  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ 
يدیهش  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس 

38000
114

نامزلا  بحاص  انالوم  لاوحا  یف  ناسحلا  يرقبعلا 
يدنواهن  ربکا  یلع 

420000
115

یسیون  هضیرع 
داژن دیس  قداص  دیس 

8000
116

بیس  رطع 
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یتجح  دماح 
3500

117
سای  رطع 

باهو  روپ  ملسم 
7500

118
خیرات  نایاپ  مالسلا و  هیلعیلع 

نایفسلف  دیجم  دیس 
11000

119
سردایرف 

يدومحم  نسح 
5500

120
ربکا زوف 

ینامیا  هیقف  رقاب  دمحم 
9000

121
مالسلا  هیلعيدهملا  تامارک 

تاقیقحت  دحاو 
5500

122
مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياهتمارک 

تاقیقحت  دحاو 
10000

123
مالسلا  هیلعنامز  ماما  راصق  تاملک 

داژن ربکا  یقت  دّمحم 
9000

124
( دلج ود   ) ۀمعنلا مامت  نیدلا و  لامک 

( هر  ) قودص خیش 
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100000
125

( راعشا هعومجم   ) تسود رذگهر  زا  يدرگ 
نایسنوی  رغصا  یلع 

30000
126

تیودهم  نامتفگ 
یناگیاپلگ  یفاص  هَّللا  تیآ 

15000
127

مالسلا  هیلعنامز  ماما  مالک  رد  بان  ياهرهوگ 
یمقيدمحانیسح  / اضرهشیتمحردّمحم

28000
128

هدشمگ  رفاسم 
باهو  روپ  ملسم 

2000
129

( همانشیامن  ) بئاغ رکذم  درفم 
ینذؤم  یلع 

5000
130

( دلج ود   ) مراکملا لایکم 
ینیوزقيرئاح  / یناهفصا يوسوم 

72000
131

هغالبلا  جهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم 
یناریا  نیسح 

4000
132

تاجن  دیما و  مسجت  مالسلا  هیلعيدهم 
يردیح  هَّللا  زیزع 

10000
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133
یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم 

بولقلا  بوبحم  يدیمعلا / 
18000

134
دومحمربمایپ مالکرددوعوميدهم 

يدیعس  دمحا 
5000

135
( دلج ود   ) مالسلا هیلعدوعوم  يدهم 

ياهیمورا  یسلجم /  همالع 
120000

136
ردام زا  رتنابرهم 

يدومحم  نسح 
5000

137
نارکیب  رهم 

يدابآهاش  نسح  دمحم 
9000

138
ینیوزق  يرئاح  يدهم  دّیس  نیسای  لآ  ترایز  حرش  « 1  » نارظتنم قاثیم 

8000
139

نیسای  لآ  ترایز  حرش  « 2» نارظتنم قاثیم 
ینیوزق  يرئاح  يدهم  دّیس 

10000
140

نازومآشناد  هژیو  یسراف )  ) ام اب  یلو  ادیپان 
تاقیقحت  دحاو 

3000
141

مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ناناوج  ياههمان 
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داژن ربکا  یقت  دّمحم 
6000

142
مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  نارتخد  ياههمان 

داژن ربکا  یقت  دّمحم 
6000

143
مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ناناوجون  ياههمان 

داژن ربکا  یقت  دّمحم 
5000

144
مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  جرف  يارب  اعد  هجیتن 

ینیوزقيرئاح  / یناهفصايوسوم
17000

145
( يدلج ود   ) بقاثلا مجن 
( هر ) يرون نیسح  ازریم 

75000
146

وا روهظ  ياههناشن 
يزاریش  یمداخ  دمحم 

16000
147

راظتنا هماکچ  رای و  ياههناشن 
هدازیلع  يدهم 

6000
148

مالسلا  هیلعيدهم  زا  ییاههناشن 
يدیعس  دمحا 

10000
149

مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ناهج  زاین 
يولوم  دّمحم 
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5000
150

دمآ رترید  هکنآ  و 
یتشهب  ههلا 

4500
151

نارظتنم  فیاظو 
تاقیقحت  دحاو 

2500

مجنپ شخب 

152
رادید هدعو 

یمّحرت  دومحم 
6000

153
مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياهیگژیو 

ینیوزقيرئاح  / یناهفصايوسوم
28000

154
مالسلا  هیلعنامزماما  نوماریپ  هتکن  کی  رازه و 

اضرهش یتمحر  دمحم 
45000

155
رظتنم يدهم  اب  هارمه 

یمرک  نژیب  يوالتف /  يدهم 
9000

156
حلاصابا  ای 

باهو  روپ  ملسم 
2000

157
مالسلا  هیلعيدهم  دای 
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يزاریش  یمداخ  دمحم 
22000

158
( راعشا هعومجم   ) رظن زا  بئاغ  رای 

یتجح  دماح 
30000

تاهبش  هب  خساپ 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
159

تاهبش  هب  خساپ  یسانشمالسا و 
یناوضر  رغصا  یلع 

45000
160

( نآرق  ) تاهبش هب  خساپ  یسانشماما و 
یناوضر  رغصا  یلع 

48000
161

( ثیدح  ) تاهبش هب  خساپ  یسانشماما و 
یناوضر  رغصا  یلع 

55000
162

تاهبش  هب  خساپ  عیشت و  زا  عافد 
یناوضر  رغصا  یلع 

30000
163

تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلس
یناوضر  رغصا  یلع 

50000
164

تاهبش  هب  خساپ  یسانشریدغ و 
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یناوضر  رغصا  یلع 
20000

165
تاهبش  هب  خساپ  مالسلا و  مهیلعتیبلهاینید  تیعجرم 

یناوضر  رغصا  یلع 
41000

166
تاهبش  هب  خساپ  یسانشدوعوم و 

یناوضر  رغصا  یلع 
47000

167
تاهبشهبخساپ  تیحیسم و  هب  یهاگن 

یناوضر  رغصا  یلع 
20000

168
تاهبش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو 

یناوضر  رغصا  یلع 
22500

169
ّتنس  لها  هاگدید  زا  مالسلا  مهیلعتیب  لها 

یناوضر  رغصا  یلع 
11000

تیودهم  ثحابم  هلسلس 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
170

مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  طبترم  هسدقم  نکاما 
یناوضر  رغصا  یلع 

3000
171

یکدوک  نینس  رد  تماما 
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یناوضر  رغصا  یلع 
3000

172
تبیغ  تماما و 

یناوضر  رغصا  یلع 
5000

173
هبدن  ياعد  یسررب 

یناوضر  رغصا  یلع 
3500

174
مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دلوت 

یناوضر  رغصا  یلع 
7000

175
مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح 

یناوضر  رغصا  یلع 
4000

176
تیودهم  زا  عافد 

یناوضر  رغصا  یلع 
6500

177
رشب تاجن  هار  اهنت  تیودهم  نیرتکد 

یناوضر  رغصا  یلع 
5000

178
روهظ میالع 

یناوضر  رغصا  یلع 
6000

179
يرغص  تبیغ 

یناوضر  رغصا  یلع 
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5000
180

يربک  تبیغ 
یناوضر  رغصا  یلع 

7500
181

یناهج  لدع  تموکح  هفسلف 
یناوضر  رغصا  یلع 

3500
182

مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  نآرق و 
یناوضر  رغصا  یلع 

5000
183

نایدا  هاگدید  زا  یجنم 
یناوضر  رغصا  یلع 

6500
184

يزاسیناهج  تیودهم و 
یناوضر  رغصا  یلع 

3500
185

ناهج  هدنیآ  هرابرد  يزادرپهیرظن 
یناوضر  رغصا  یلع 

7000
186

ثیدح  نآرقرظنم و  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو 
یناوضر  رغصا  یلع 

5000
187

لقع  وترپ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو 
یناوضر  رغصا  یلع 

6000
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188
تبیغ  رصع  رد  ام  فیاظو 

یناوضر  رغصا  یلع 
6500

مشش شخب 

189
روهظ هماگنه 

یناوضر  رغصا  یلع 
5000

تیباهو  تخانش  ثحابم  هلسلس 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
190

تیباهو  راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا 
یناوضر  رغصا  یلع 

12000
191

ازع نشج و  مسارم  ییاپرب 
یناوضر  رغصا  یلع 

7500
192

نایباهو  هاگدید  زا  لسوت 
یناوضر  رغصا  یلع 

2500
193

نایباهو  هاگدید  زا  ادخ 
یناوضر  رغصا  یلع 

5000
194

نایباهو  هاگدید  زا  روبق  ترایز 
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یناوضر  رغصا  یلع 
11000

195
( نایباهو  ) اهیفلس تخانش 

یناوضر  رغصا  یلع 
7500

196
تیباهو  هنتف 

یناوضر  رغصا  یلع 
3000

197
نایباهو  يداقتعا  ینابم 

یناوضر  رغصا  یلع 
12000

198
نایباهو  هاگدید  زا  كرش  دراوم 

یناوضر  رغصا  یلع 
7500

ناکدوک 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
199

(1 و 2) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ 
يوسوم  اضر  دیمح  دّیس 

8000
200

( روصم / ناکدوک  ) زامن وضو و  شزومآ 
یمق  يدمحا  نیسح 

6500
201

راهب زا  رتهب 
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ییافو  یسمش 
4000

202
( هلآو هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  ) موصعمهدراهچیگدنزهعومجم

شهوژپ  دحاو 
7000

203
( مالسلا هیلعیلع  ماما  ) موصعمهدراهچیگدنزهعومجم

شهوژپ  دحاو 
7000

204
( مالسلا اهیلعارهزترضح  ) موصعمهدراهچیگدنزهعومجم

شهوژپ  دحاو 
7000

205
( مالسلا هیلعنسح  ماما  ) موصعمهدراهچیگدنزهعومجم

شهوژپ  دحاو 
6500

206
( مالسلا هیلعنیسح  ماما  ) موصعمهدراهچیگدنزهعومجم

شهوژپ  دحاو 
6500

ریدغ
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
207

ریدغ ياههزومآ  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم  داحتا 
یناوضر  رغصا  یلع 

9000
208

خیرات  رذگ  رد  ریدغ 
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ینالکهد  يوقت  یلع 
6500

209
خیرات  هنوگ  رب  یتقیقح  ریدغ 

نایداهرف  اضر 
6000

210
ریدغ هرگنک  نیلوا  رد  تیالو  يادن 

ریدغ یللملا  نیب  داینب 
3500

211
ریدغ هرگنک  نیمود  رد  تیالو  يادن 

ریدغ یللملا  نیب  داینب 
5000

یتیبرت  یقالخا ،
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
212

ناربج  هار  یگدنز و  رد  هانگ  راثآ 
يدمص  ربکا  یلع 

20000
213

یلمع  قالخا 
ینک  يودهم  هَّللا  تیآ 

20000
214

نیقتملا  ۀیلح 
یسلجم  رقاب  دمحم 

40000
215

تعیبط  زا  ییاهسرد 
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يربکا  اضر  دّمحم 
6000

216
راگدنام ياهتربع 

يربکا  اضر  دمحم 
9000

217
قالخا  گنهرف 

يدزی  یلیعامسا  سابع 
38000

218
تیبرت  گنهرف 

يدزی  یلیعامسا  سابع 
30000

219
تافص  گنهرف 

يدزی  یلیعامسا  سابع 
50000

220
یتیبرت  ياههصق 

يربکا  اضر  دّمحم 
9000

221
سرادميزیرهمانربردمهمياههصخاش  تیبرت و  ینابم 

نایداهرف  اضر 
5000

222
بولطم  هسردملوبقم  طیارش  بوبحم  ملعم 

نایداهرف  اضر 
4000

لاح  حرش 
فیدر 

باتک  مان 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1399 

http://www.ghaemiyeh.com


مجرتم  هدنسیون / 
تمیق

متفه شخب 

223
دهاز ياضترم  خیش  اقآ 

یهللا  فیس  نسح  دمحم 
15000

224
عقربم  یسوم  لاوحا  رد  عشعشم  ردب 

يرون  ثدحم 
4000

225
( تیحیسم دقن   ) ون يدلوت 

یندم  ملسم  دیس  / خیشلا یلع 
14000

226
بیغ  ملاع  زا  ییاههنزور 

يزاّرخ  نسحم  دیس  هَّللا  تیآ 
25000

227
برغ  تحایس 

یناچوق  یفجناقآ 
10000

رگید ياهباتک 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
228

ّجح  کسانم  رارسا 
داژن ربکا  یقت  دّمحم 

12000
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229
يدازآ  نید و 
اینمیهف نیسح  دّمحم 

22000
230

هرابود  تایح  ای  تعجر 
یسرو  يرهاط  یلع  دمحا 

15000
231

رذ ملاع 
يربکا  اضر  دّمحم 

15000
232

اهيرامیب یعیبط  نامرد  گنهرف 
يردص  اضریلع 

30000
233

رکنم زا  یهنو  فورعم  هب  رما  وترپرد  هلضاف  هنیدم 
یناوضر  رغصا  یلع 

5000
234

( گرم زا  سپ  یگدنز   ) ةرخآلا لزانم 
( هر ) یمق سابع  خیش 

15000
یهاگشیامن  ياهرتسوپ 

فیدر 
باتک  مان 

مجرتم  هدنسیون / 
تمیق 

235
دیما حبص  یهاگشیامن  هعومجم 

تاراشتنا 
150000
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236
دیما حبص  یهاگشیامن  هعومجم 

تاراشتنا 
75000

237
نوخ  کشا  یهاگشیامن  هعومجم 

تاراشتنا 
150000

238
نوخ  کشا  یهاگشیامن  هعومجم 

تاراشتنا 
75000

رگید نابز  هب  ياهباتک 
فیدر 

باتک  مان 
مجرتم  هدنسیون / 

تمیق 
239

( ودرا  ) تبیغ روا  تماما 
یناوضر  رغصا  یلع 

25000
240

( یسور ) مالسلا مهیلعهموصعم  ترضح  يدهم و  ماما  اضر ، ماما 
فوکیلاسبآ  تاملآ 

5000
241

( ودرا  ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات 
تاقیقحت  دحاو 

2000
242

( یسیلگنا ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات 
تاقیقحت  دحاو 

2000
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243
( یبرع  ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات 

تاقیقحت  دحاو 
2000

244
( یسور  ) یجنم راظتنا  رد 

فوکیلاسبآ  تاملآ 
5000

245
نامر  یبرع )  ) باحسلا ءارو  سمش 

حلاص  دّمحم  لامج 
12000

246
( یبرع  ) رردلا دقع 

درفنم يرظن  / یعفاشلا سّدقملا 
32000

247
( نیتال يرذآ   ) مخریدغ

یناوضر  رغصا  یلع 
3500

248
( یسور  ) مخریدغ

یناوضر  رغصا  یلع 
3500

249
( یبرع ) مالسلا هیلعيدهملا  مامالا  تاعیقوت  هعوسوم 

داژن ربکا  یقت  دّمحم 
30000

250
( یلوبناتسا یکرت   ) مالسلا هیلعرظتنم  يدهم 

راجاعآدومحم / یناسارخداوج
30000

251
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( یبرع  ) تارایزلا هیعدالا و  بختنم 
یمق  يدمحا  نیسح 

4000
252

( ودرا ( ) دیما حبص  ) ام اب  یلو  ادیپان 
تاقیقحت  دحاو 

8000
253

( یسیلگنا  ) ام اب  یلو  ادیپان 
تاقیقحت  دحاو 

4000
254

( الاگنب  ) ام اب  یلو  ادیپان 
تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

2000
255

( یلوبناتسا یکرت   ) ام اب  یلو  ادیپان 
تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

2500
256

( یبرع  ) ام اب  یلو  ادیپان 
تاقیقحت  دحاو 

3000
257

( کیجات ) تاهبش هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو 
فا  مساق  / یناوضررغصا یلع 

20000
258

( دلج جنپ  یبرع /   ) ۀمکحلا عیبانی 
يدزی  یلیعامسا  سابع 

200000
. ددرگیم لاسرا  امش  سردآ  هب  یتسپ  هنیزه  نودب  تاراشتنا  نیا  ياهباتک 

0251  - 7253340 ربامن :  7253700 نفلت :  617 یتسپ : قودنص  نارکمج : سدقم  دجسم  مق - 
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يراج 3/500 دک 5/8785 ، نارکمج ، هبعش  مق  تلم ، کناب  باسح : هرامش 
يراج 300939 دک 822 ، رذآ ، هبعش  مق  نارگراک ، هافر  کناب 

اه تشون  یپ 

ات 150  1

هیآ 176. فارعا ، هروس  ( 1
هیآ 111. فسوی ، هروس  ( 2

هیآ 2. رشح ، هروس  ( 3
ص 217. ج 5 ، مکحلا ، ررغ  حرش  ( 4

همان 31. هغالبلا ، جهن  ( 5
تمکح 208. نامه ، ( 6

ص 291. ج 1 ، مکحلا ، ررغ  حرش  ( 7
هیآ 120. دوه ، هروس  ( 8

هیآ 21. بازحا ، هروس  ( 9
هیآ 4. هنحتمم ، هروس  ( 10
هیآ 35. سنوی ، هروس  ( 11

ص 339و340. رفص ، ج  ریدغلا ، ( 12
هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 13

هیآ 43. لحن ، هروس  هیآ 7 ؛  ایبنا ، هروس  ( 14
تایآ 10و11. قالط ، هروس  ( 15

هیآ 44. لحن ، هروس  ( 16
هیآ 9. رجح ، هروس  ( 17

.79 تایآ 77 -  هعقاو ، هروس  ( 18
هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 19
هیآ 43. دعر ، هروس  ( [. 20

تایآ 79-77. هعقاو ، هروس  ( 21
هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 22

هیآ 103. نارمع ، لآ  هروس  ( 23
هیآ 42. تلصف ، هروس  ( 24
هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 25

هیآ 49. توبکنع ، هروس  ( 26
هیآ 43. دعر ، هروس  ( 27
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هیآ 124. هرقب ، هروس  ( 28
هیآ 33. فسوی ، هروس  ( 29

هیآ 32. رطاف ، هروس  ( 30
هیآ 23. يروش ، هروس  ( 31

ص 328. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 32
ص 343. ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ( 33

ص 8. ج 22 ، نایبلا ، عماج  ( 34
ص 120. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 35

ص 149. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 36
... . ص 108 و ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 154 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 37

ص 203. ج 9 ، دئاوفلا ، عمجم  ( 38
ص 55. ج 1 ، مالسلا ، اهیلعارهز  همطاف  مولعلا ، ملاوع  ( 39

ص 1418. ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 69 ؛  ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 40
تایآ 8و9. ناسنا ، هروس  ( 41

ص 81. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 42
ص 81. ج 43 ، نامه ، ( 43

ص 311. یسوط ، یلاما  ( 44
ص 3. ۀمامالا ، لئالد  ( 45

ص 7. نامه ، ( 46
ص 249. ج 67 ، راونألاراحب ، ( 47

ص 24. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 437 ؛  قودص ، یلاما  ( 48
ص 17. مالسلا ، اهیلعهمطاف  ترضح  قالخا  ( 49

ص 116. ج 3 ، مالسلا ، مهیلعبلاط  یبا  لآ  بقانم  ( 50
ص 365. مالسلا ، مهیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  بقانم  ( 51

ح 28. ص 225 ، ج 16 ، راونألاراحب ، ( 52
 . ص 113 ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 53

ص 3. ج 2 ، راونألاراحب ، ( 54
ح 3. ص 104 ، ج 3 ، یفاک ، ( 55

ص 160. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 56
ص 92. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 57
ص 94. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 58
ص 95. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 59
ص 95. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 60
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ص 95و96. نیشیپ ، ( 61
ص 96. نامه ، ( 62
ص 96. نامه ، ( 63

 . 133 نامه ، ( 64
ص 81. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 65

ص 28. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 53 ؛  ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 66
ص 133. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 67

ص 256. ج 100 ، راونألاراحب ، ( 68
ص 111. ج 6 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 197 ؛  ج 14 ، راونألاراحب ، ( 69

ح 1. ص 132 ، ج 101 ، راونألاراحب ، ( 70
ص 89. ج 41 ، راونألاراحب ، ( 71
ص 379. ج 2 ، راونألاراحب ، ( 72

ح 63. ص 53 ، ج 8 ، راونألاراحب ، ( 73
 . ص 157 ج 43 ، راونالاراحب ، ( 74

 . 132 ص 131 -  مالسلا ، اهیلعارهز  همطاف  تاجاجتحا  شخب  یسربط ، جاجتحا  ( 75
ص 93. یسربط ، قالخا ، مراکم  ( 76
ص 131. ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 77

. نامه ( 78

. نامه ( 79
ص 353. یمزراوخ ، بقانم  ( 80

. نامه ( 81
ص 134. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 82

. نامه ( 83
ص 191. ج 43 ، نامه ، ( 84
 . ص 207 ج 29 ، نیشیپ ، ( 85
ص 293. ج 30 ، نامه ، ( 86

ص 117. یمق ، سابع  خیش  نازحالا ، تیب  ( 87
ص 206. ج 28 ، راونالا ، راحب  ( 88

 . ص 67 ج 2 ، یشاّیع ، ریسفت  ( 89
 . ص 228 ج 28 ، راونالا ، راحب  ( 90
ص 406. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع  ( 91

. یناردنزام يرئاح  ص 196 ، ج 1 ، ّيردلا ، بکوک  ( 92
ص 53. یبقعلا ، رئاخذ  ( 93
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ص 122. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 94

ص 122. ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 95

ص 218. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 96
ص 53. یبقعلا ، رئاخذ  ص 126 ؛  ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 97

ص 192. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 98
هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  ( 99

... . ص 369 و ج 1 ، يرشخمز ، فاشک ، ( 100
هیآ 37. هرقب ، هروس  ( 101

... . ح 4237 و ص 358 ، ج 2 ، لامعلازنک ، ص 60 ؛ ج 1 ، روثنملا ، ردلا  ح 4288 ؛  ص 163 ، ج 3 ، رابخألا ، سودرف  ( 102
هیآ 6. بازحا ، هروس  ( 103
هیآ 23. ءاسن ، هروس  ( 104

هیآ 32. بازحا ، هروس  ( 105

هیآ 30. بازحا ، هروس  ( 106
ص 333و334. ءارهزلا ، ۀمطاف  اّهنا  ( 107

ص 11-9. ملعوبا ، قیفوت  ءارهزلا ، ۀمطاف  ( 108
ص 363. یلبش ، دومحم  ۀمطاف ، ةایح  ( 109

ح 101. ص 178 ، ج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 110
ص 35. ج 15 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 111

ص 98. نیشیپ ، ( 112
. نسح معنملادبع  تیدتها ، مالسلا  اهیلعۀمطاف  رونب  ( 113

. نیشیپ ( 114
ص 39. ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ( 115
. نویمطافلا ءارهزلا و  ۀمطاف  ( 116

. وا زا  لقن  هب  ص 171 ، لیخد ، ءارهزلا ، ۀمطاف  ( 117
ص 8 و 9. ملعوبا ، قیفوت  مالسلا ، اهیلعءارهزلا  ۀمطاف  ( 118

ص 14و15. ءالولا ، ءانثلا و  نیب  مالسلا  اهیلعءارهزلا  ( 119
ص 19. نیشیپ ، ( 120

ص 7و8. مالسلا ، اهیلعۀمطاف  ةایح  ( 121
هیآ 26. ءارسا ، هروس  ( 122

تایآ 6و7. رشح ، هروس  ( 123
هیآ 41. لافنا ، هروس  ( 124
هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 125

ح 7222. فالختسالا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 126
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ح 3874 ص 328 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 127
ح 3797. ص 297 ، نامه ، ( 128

ص 459 و 460. ج 8 ، هیمیت ، نبا  ۀنسلا ، جاهنم  ( 129
هیآ 40. هبوت ، هروس  ( 130

هیآ 62. سنوی ، هروس  ( 131
ص 1807. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 85 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 132

ص 614. ج 2 ، ملسم ، حیحص  نزحلا ؛ هیف  فرعی  ۀبیصملا  دنع  سلج  نم  باب  ص 437 ، ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 133
ص 84. ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 134

ص 128. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 135
ص 31. ج 6 ، دمحا ، دنسم  ( 136

 . ص 32 ج 7 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ( 137
ص 140. ج 3 ، ۀمیزخ ، نبا  حیحص  ( 138
ص 243 و 244. ج 4 ، ۀنسلا ، جاهنم  ( 139

ص 153. ج 11 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ص 1380 ؛ ج 3 ، ملسم ، حیحص  ص 1549 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 140
هیآ 1. هلداجم ، هروس  ( 141

ص 266. ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ( 142
ص136. ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص2091 ؛ ج4 ، ملسم ، حیحص  ص1133 ؛ ج3 ، يراخب ، حیحص  ( 143

ص 345. ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 144
ص 340. ج 11 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ( 145

ص 212. ج 6 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 146
ص 434. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص 130و131 ؛ ج 1 ، يراخب ، حیحص  ( 147
ص 1925. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ص 1104 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 148

ص 117. ج 6 ، یئاسن ، ننس  ص 402 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 149
ص 349. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 565 ؛ ج 15 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ( 150

300 ات  151

ص 160. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 237 ؛ ج 3 ، يرذنم ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ( 151
ص 1727. ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 152

ص 433. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 1322 ؛ ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 153
ص 276. ج 1 ، ملسم ، حیحص  ص 725 ؛ ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 154
ص 638. ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ص 245 ؛ ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ( 155
ص 132. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ص 2591 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 156

ص 99. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ص 138 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 157

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1409 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 144. ج 3 ، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ص 173 ؛ ج 4 ، دمحا ، دنسم  ( 158
ص 244. ج 4 ، ۀنسلا ، جاهنم  ( 159

ص 248 و 249. نامه ، ( 160
ص 363. ج 5 ، یناثملا ، داحآلا و  ( 161

ص 167. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 162
ص 401. ص 108 و ج 22 ، ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 163

ص 120. ج 1 ، ةرهاطلا ، ۀّیرذلا  ( 164
ص 156. ج 3 ، قشمد ، خیرات  ( 165
ص 39. ج 1 ، یبقعلا ، رئاخذ  ( 166

ص 203. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 167
ص 351. ج 2 ، لماکلا ، ( 168

مقر 1321. ص 166 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 169
ص 22. ج 1 ، یناقربلا ، تالاؤس  ( 170

ص 235. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ( 171
ص 210. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 172

هیآ 57. بازحا ، هروس  ( 173
ص 247 و 248. ج 4 ، ۀنسلا ، جاهنم  ( 174

ص 210. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 175

ص 177. ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 176
ح 1759. ص 1380 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 177

ص 115. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 178
ص 50. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 179

ص 184. ملعوبا ، قیفوت  مالسلا ، مهیلعتیبلا  لها  ( 180
ح 14. ص 155 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 181

... ص186 و ج9 ، برعلاناسل ، ص161 ، ج6 ، سورعلاجات ، ص1384 ؛ ج4 ، ۀغللاحاحص ، ( 182
ص 53. ج 1 ، ناقتالا ، ( 183

ص 268. یطعملادبع ، روتکدلا  ۀمجرت  ثیدحلا ، ۀنسلل و  رکبملا  قیثوتلا  لئالد  ( 184
ص 139. یلهاجلا ، رعشلا  رداصم  ( 185

ص 28. خسنلا ، ۀفرعم  ( 186
ح 2. ص 240 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 187

ح 5. ص 241 ، نامه ، ( 188
ح 3. ص 152 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 189

ح 2. ص 245 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 190
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ح 5. ص 241 ، ج 1 ، نامه ، ( 191
ح 1. ص 157 ، تاجردلا ، رئاصب  ( 192

ح 14. ص 155 ، نامه ، ( 193
ح 8. ص 154 ، نامه ، ( 194

ح 2. ص 240 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 195
ح 5. ص 241 ، نامه ، ( 196

ح 1. ص 18 ، ج 26 ، راونالاراحب ، ( 197
ح 2. ص 240 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 198

ص 32. ج 47 ، راونالاراحب ، ( 199
ح 1. ص 18 ، ج 26 ، نامه ، ( 200

ح 8. ص 242 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 201

ح 4. ص 241 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 202
ص 230. ج 4 ، هنسلا ، جاهنم  ( 203

ص 238. ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  يومح ، توقای  ( 204
.46 ص 42 -  يرذالب ، نادلبلا ، حوتف  ( 205

ص 210. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 206
. يربط خیرات  ( 207

ص 29. كدف ، ( 208
ص 94. هجحملا ، فشک  ( 209

ص 222. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 158 ؛ ج 2 ، ءافولا ، ءافو  يدوهمس ، ( 210
تایآ 6 و 7. ( 59  ) رشح ( 211

. هیآ لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  ( 212
. هفیرش هیآ  لیذ  نازیملا ، ( 213

قعاوص ص 38. هقرحملا ؛ یمتیه ، ( 214
ص 35 و 36. خیرات ، رد  كدف  ( 215

ءاکدف یلع  كرت  اهلجا  نم  یتلا  للعلا  باب  عیارشلا ، للع  ( 216
. نامه ( 217

ص 278. دیدحلا ج 16 ، یبا  نبا  حرش  ( 218
ص 216. نامه ، ( 219

.217 ص 216 -  ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 220
ص 46 و 47. نادلبلا ، حوتف  يرذالب ، ( 221

ص 217. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 222
. كدف هدام  برعلا ، ناسل  ص 238 ، ج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ( 223
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ص 158. ج 2 ، ءافولا ، ءافو  يدوهمس ، ج 16 ص 221 ؛ دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 224
سمخلا و ضرف  باب  داهجلا ، باتک  يراخب ، حیحـص  داهجلا ، باتک  زا  « ۀـقدص هانکرت  ام  ثرونال   » یبّنلا لوق  باب  ملـسم ، حیحـص  ( 225

ص 9 و 6. ج 1 ، دمحا ، دنسم 
ص 23. ج 3 ، قدصلا ، لئالد  ( 226

ص158. ج2 ، لامعلا ، زنک  ص228 ، ج2 ، لادتعالا ، نازیم  ص 177 ، ج4 ، روثنملا ، رد  ( 227
ص 274. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 228

ص 130. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 229
ص 76. هقرحملا ، قعاوص  ( 230

ص 121. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 231
هیآ 282. ( 2  ) هرقب ( 232

هیآ 53. ( 33  ) بازحا ( 233
ص 211. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 234

ص 389. ج 3 ، یبلح ، هریس  ( 235
ص 391. نامه ، ( 236

هیآ 6. ( 19  ) میرم ( 237

هیآ 89. ( 21  ) ایبنا ( 238
هیآ 16. ( 27  ) لمن ( 239
هیآ 53. ( 40  ) رفاغ ( 240
هیآ 32. ( 35  ) رطاف ( 241
هیآ 5. ( 19  ) میرم ( 242

. هیآ ود  ره  لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  ( 243
هیآ 31. ( 2  ) هرقب ( 244

ص 48. ج 16 ، يربط ، ریسفت  ( 245
. نامه ( 246

. هیآ لیذ  يزار ، رخف  ریسفت  ( 247
هیآ 31. ( 28  ) ص ( 248

. هیآ لیذ  فاشک ، ریسفت  ( 249
هیآ 16. ( 27  ) لمن ( 250
هیآ 79. ( 21  ) ایبنا ( 251

هیآ 7. ( 4  ) اسن ( 252
هیآ 11. نامه ، ( 253

.8 ص 6 -  لوصالا ، ملاعم  ( 254
هیآ 110. ( 18  ) فهک ( 255
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ص 420 و 421. ثیدح ، لهچ  ( 256
ص 330. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 257

هیآ 41. ( 8  ) لافنا ( 258
ص 230. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 259

(. يرشخمز راربالا  عیبر  زا  لقن  هب   ) ص 47 ج 4 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحم  دیس  ( 260
.60 ص 58 -  خیرات ، رد  كدف  ( 261

ص 268. ج 9 ، رجح ، نبا  حرش  اب  يراخبلا  حیحص  ( 262
ص 152. ج 8 ، نامه ، ( 263

. نامه ( 264
ص 97. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ( 265

ص 68. ج 7 ، يرابلا ، حتف  ( 266
دیدحلا ج 4 ص 64. یبا  نبا  حرش  ( 267

ص 102. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 268
ص 27. ج 8 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 269
ص 95. ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 270

ص 379. ج 4 ، هباصالا ، ( 271
ص 285. ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 272

ص 280. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 273
ص 322. ج 11 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 274

ص 862. ج 5 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 275
ص 102. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 276

. هثراح نب  دیز  همجرت  باعیتسا ، ( 277
ص 195. ج 4 ، شمعا ، همجرت  بیذهتلا ، بیذهت  ( 278

ص 137. ج 10 ، بیذهتلا ، بیذهت  394 ؛ ص 391 -  ج 3 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 279
ص 84. هقرحملا ، قعاوص  ص 152 و  ج 6 ، لامعلا ، زنک  ص 204 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ا.ر.ك : ( 280

باب ریسلاو ، داهجلا  باتک  ص 1280 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ربیخ ؛ ةوزغ  باب  يزاغملا ، باتک  78 ؛ ص 77 -  ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 281
...«. ثرونال  » یبّنلا لوق 

هیآ 115. ( 20  ) هط ( 282
ص ج 3 ، هباحـصلا ، ةایح  ص 229 و  ج 5 ، دمحا ، دنـسم  هیـشاح  رد  لامعلا  زنک  بختنم  ص 51 ؛ ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ( 283

.249
ص 88. ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 284

ص 278. ج 2 ، یفاشلا ، صیخلت  ( 285
ص 169. ایبنالا ، هیزنت  ص 279 ؛ ،ج2 ، نامه ( 286
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.65 ص 64 -  ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 167 ؛ ایبنالا ، هیزنت  ( 287
 . ص 82 ج 43 ، راونالاراحب ، ( 288

 . ح 1137 ص 360 ، ج 1 ، ییاسن ، يربکلا ، ننسلا  ( 289
 . ص 178 ج 6 ، ملسم ، حیحص  ( 290

 . ص 42 ج 43 ، راونالاراحب ، ( 291
ص 114. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانملا ، ( 292

 . ص 207 ج 39 ، راونالاراحب ، ( 293
ص 21. ج 9 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ( 294

ص 418. ج 8 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 295
ص 260. ج 25 ، راونألاراحب ، ص 416 ؛ نیدلا ، لامکا  ( 296

ص 16. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 297
ص 141. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 298

مرا 18. باب 6 ، تاحلاصلا ، تایقابلا  ( 299
... . ص 44 و ج 1 ، بهاوملا ، حرش  ص 615 ؛  ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ص 19 ؛  ج 57 ، راونألاراحب ، ( 300

ات 444  301

، یناهجریم ۀمصاعلا ، ۀنجلا  ( 301
. یلمآ يداوج  هَّللا  تیآ  دعاوقلا ،» دیهمت  ریرحت   » نآ حرش  اب  ص 172 ، هکرت ، نبا  دعاوقلا ، دیهمت  ر.ك : ( 302

ص 706. رارسألا ، عماج  ( 303
ص 381. نامه ، ( 304

. هفسلف باتک  رد  ییاغ  تلع  ثحبم  ر.ك : ( 305
. ییاغ تلع  اب  یلعاف  تلع  طابترا  لصف  لولعم ، تلع و  ثحبم  ر.ك : ( 306

ح 51. ص 65 ، ج 58 ، راونألاراحب ، ( 307
. تایهلا ثحبم  نایاپ  یلعوب ، ءافشلا ، ( 308

هیآ 3. هدئام ، هروس  ( 309
ح 2437. هجیدخ ، لئاضف  باب  ملسم ، حیحص  ( 310

ص 138. ج 1 ، هیبلحلا ، ةریسلا  ( 311
ص 31. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 312

ص 379. ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 235 ؛ ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ( 313

ص 295. ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 264 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ( 314
. هجیدخ لئاضف  باب  ثیدح 435 ، ملسم ، حیحص  ( 315

ح 2435. نامه ، ( 316
ص 47. ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 317
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ص 145. ج 12 ، لامعلازنک ، ( 318
ص 40. راصبالا ، رون  ( 319

ص 294. ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 281 ؛ ج 4 ، ۀباصالا ، ( 320
ص 294. ج 2 ، ۀیادبلا ، ( 321

. هجیدخ بقانم  باب  ملسم ، حیحص  ص 47و48 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 322
ص 36. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 323

ص 131. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 324
. يرجه لاس 13  عیاقو  ص 430 ، ج 3 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  ( 325

ص 268. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ( 326
ص 24. ج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 327
ص 62. ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 328

ص 40. ۀفیقسلا ، ( 329
ص 749. ج 9 ، قشمد ، خیرات  ( 330

ص 51. ص 46 و ج 6 ، ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 331
. یلجب دواد  نب  ناولع  لاح  حرش  ص 108 ، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ص 117و118 ؛ ج 3 ، مالسالا ، خیرات  ( 332

ص 203. ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 333
ص 189. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ( 334

ص 1059. ج 1 ، عماجلا ، عماوجلا  ( 335

ص 631و632. ج 5 ، لامعلا ، زنک  ( 336
ص 126. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 337

ص 47. ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 338
ص 49. نامه ، ( 339

ص 165. ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 340
ص 164. ج 7 ، ریثا ، نبا  لماک  هیشاح  رد  هنحش  نبا  خیرات  ( 341

ص 587. ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ( 342

ص 586. ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ( 343
ص 400. ج 10 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 153 ؛ ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ص 54 ؛ ج 12 ، دادغب ، خیرات  ( 344

ص 385و403. ثیدحلا ، مولع  یف  دعاوق  ( 345
مقر 341. ص 176 ، ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 346

ص 303. ج 5 ، نامه ، ( 347
ص ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 147 ؛ ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 259 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ص 586 ؛ ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ( 348

.1207
، تایفولاب یفاولا  ص 254 ؛ ج 2 ، ۀباصالا ، هیشاح  رد  باعیتسالا  ص 572 ؛ ج 8 ، ح 18891 ، يزاغملا ، ص 572 ؛ ج 8 ، فّنصملا ، ( 349
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ص 36. یطویس ، مالسلا ، اهیلعهمطاف  دنسم  ص 651 ؛ ج 5 ، لامعلا ، زنک  ص 311 ؛ ج 17 ،
مقر 4549. ص 490 ، ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 350

مقر 90. ص 64 ، ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 351
. نامه ( 352

مقر 153. ص 316 ، ج 5 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 353
ص 306. ج 2 ، لیدعتلا ، حرجلا و  مقر 501 ؛ ص 233 ، ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 354

ص 147. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 282 ؛ ج 1 ، فارشألا ، باسنا  ص 86 ؛ ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 355
حاتفلادبع ۀفالخلا ، ۀفیقـسلا و  ص 114 ؛ ج 4 ، ءاسنلا ، مـالعا  ص 105 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ص 30 ؛ ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ( 356

ص 14. دوصقملادبع ،
 . ص 443 ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 357

ص 277. ج 14 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 358
ص 111. ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 359

ص 9. ج 9 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 65 ؛ ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 360
مقر 5. ص 10 ، ج 6 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 269 ؛ ج 10 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 361

مقر 698. ص 329 ، ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  مقر 1722 ؛ ص 261 ، ج 1 ، فشاکلا ، ( 362
 . ص 53 ۀفیقسلا ، يرهوج ، ( 363

ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 364
ص 156. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ( 365

ص 16و17. ج 20 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 366
. لتقلا ةرافک  باب  ص 160و161 ، لتاقم ، ۀفالخلا ، ۀمامالا و  ( 367

 . رکفلاراد عبط  ص 187 و 189 ، ج 19 ، يوون ، عومجملا ، ( 368
ص 34و35. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 369

ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 370
ص 193. ج 14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 371

ص 578. ج 15 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ص 268 ؛ ج 1 ، نازیملا ، ناسل  ص 139 ؛ ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 372
ص 160. ۀفالخلا ، ۀمامالا و  ( 373

. فراعملا باتک  زا  لقن  هب  ص 133 ، ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ( 374
ص 347. ج 5 ، تایفولاب ، یفاولا  ( 375

ص 35. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 376
ص 143. ۀیصولا ، تابثا  ( 377

ص 27. ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 378
ص 34و36. ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 379

مقر 156. ص 125 ، یبهذلا ، خویش  مجعم  ( 380
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ص 182. ج 4 ، نونکملا ، حاضیا  ( 381
ص 147. قَرِفلا ، نیب  قرَفلا  ( 382

ص 96. ج 1 ، نازیملا ، ناسل  ( 383
 . ص 42 ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 384

ح 704. ص 82 ، ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 385
. دمحا دنسم  ( 386

ص 332. ج 1 ، مالسلا ، هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  ( 387
ص 405. ج 1 ، فارشالا ، باسنا  ( 388
ص 60. ج 6 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 389

ص 300. ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ص 82 ؛ ج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 390
ص 280. ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 391

ص 115. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 392
ص 226. ج 3 ، فّنصملا ، ( 393

ص 15. ج 1 ، بهذلا ، تارذش  ( 394
ص 361. ج 3 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ( 395

. يرذالب زا  لقن  هب  ص 280 ، ج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 396
ص 50. ج 6 ، نامه ، ( 397

ص 184. ملعوبا ، قیفوت  مالسلا ، مهیلعتیبلا  لها  ( 398
ص 145. كدف ، ۀفیقسلا و  ( 399

ص 300. ثیدحلا ، فلتخم  لیوأت  ( 400
ح 1759. ص 1380 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 401

ص 36-34. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 402
ص 160و161. ۀفالخلا ، ۀمامالا و  ( 403

ص 117. افلخ ، دهع  یبهذ ، مالسالا ، خیرات  مقر 43 ؛ ص 62 ، ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 404
ص 912. ج 3 ، ظافحلا ، ةرکذت  ( 405
ص 66. ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 406

ص 526. ج 8 ، تاقثلا ، ( 407
ص 148. ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  ص 399 ؛ ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 408

ص 146. ج 6 ، تاقثلا ، ص 45 ؛ ج 3 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 409
هیآ 81. هط ، هروس  ( 410

ص 57. بازحا ، هروس  ( 411
هیآ 61. هبوت ، هروس  ( 412
هیآ 36. رون ، هروس  ( 413
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ص 174. ج 18 ، یناعملا ، حور  ص 203 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ّرد  ( 414
ص 137. ج 42 ، رکاسع ، نبا  قشمد ، خیرات  ص 589 ؛ ج 11 ، يربط ، خیرات  ( 415

ص 125. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 416
ص 328. ج 6 ، فنالا ، ضورلا  ( 417

ص 143. ج 7 ، ملسم ، حیحص  ص 142 ؛ ج 7 ، يرابلا ، حتف  ( 418
ص 5. ج 4 ، دمحا ، دنسم  ص 159 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ح 3961 ؛ ص 360 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 419

ص 153. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 420
ص 210. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 421

ص 151. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 422
ص 203. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 154 ؛ نامه ، ( 423

ح 37753. لامعلا ، زنک  ص 204 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 424
ص 156. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 425

ص 417. ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ص 370 ؛ ج 10 ، يذمرت ، حیحص  حرش  رد  يذوحالا  ۀفحت  ( 426
ص 401. ج 22 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 427

ح 4101. ص 58 ، ج 5 ، طسوألا ، مجعملا  ص 160 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 428
ص 201. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 2742 ؛ ص 349 ، ج 3 ، طسوألا ، مجعملا  ( 429

ص 621. ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 430
ص 545. ج 6 ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  ( 431

ص 519. ج 5 ، نامه ، ( 432
ص 174. ج 1 ، لامعلا ، زنک  ص 5 ؛ ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  ( 433

ص 188. ج 5 ، يربکلا ، تاقبطلا  ( 434
ص 60. ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  لاجرلا ، للعلا و  باتک  ( 435

. دیدج پاچ  ص 92 ، ج 3 ، نامه ، ( 436
ص 27. ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ( 437

ص 274. ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 438
ص 322. ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 439

ص 82و83. ج 2 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 440
ص 19و20. حالصلا ، نبا  ثیدحلا ، مولع  ( 441

. نامه ( 442
. يوون زا  لقن  هب  ص 75 ، ج 1 ، يوارلا ، بیردت  ( 443

ص 63. ثیدحلا ، مولع  یف  دعاوق  ( 444

؟ تشذگ هچ  س)  ) همطاف ترضح  هناخ  رب 
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ینیسح نسحلاوبا  دیس   : هدنسیون

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
( : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

 . ینَبَضْغَا اهَبَضْغَا  ْنَمَف  یّنِم  ُۀَعَْضب  ُۀَمِطاف 
. رصم پاچ  ص 47  حاکنلا ،  باتک  دلج 7  و  ص 36 ،  هباحص ،  لئاضف  باب  دلج 5 ،  يراخب  حیحص  1 ـ 

. رصم پاچ  ص 140  هباحص ،  لئاضف  باب  دلج 7 ،  ملسم  حیحص  2 ـ 
. رصم پاچ  ص 359  دلج 5 ،  يذمرت ،  ننس  3 ـ 

. رصم پاچ  باب 56  حاکنلا ،  باتک  دلج 1 ،  هجام ،  نبا  ننس  4 ـ 
. رصم پاچ  ص 478 ،  حاکنلا ،  باتک  دلج 1 ،  دوواد  یبا  ننس  5 ـ 

رصم پاچ  ص 326  ص 5 ،  دلج 4 ،  دمحا ،  دنسم  6 ـ 
 . تنس لها  رگید  ربتعم  عبنم  اههد  و 

 . ْتَیّفَُوت یتَح  َُهل  ًةَرِجاهُم  ْلََزت  ْمَلَف  رَکبابَا ...  ْتَرَجَهَف 
َْتتام یتَح  ُهِْملَُکت  ْمَلَف  ُْهتَرَجَه  َو  اْهنَع  ُهّللا  َیضَر  ُۀَمِطاف  ْتَبَضَغَف 

باتک دلج 8  ص 177 و  ربیخ ،  ةوزغ  باـب  دلج 5  ص 96 و  سمخلا ،  باب  ریـسلا ،  داهجلا و  لضف  باـتک  ج 4 ،  يراخب ،  حیحـص  1 ـ
. رصم پاچ  ص 185  ضئارفلا ، 

 . ص 154 هقدص ،  وهف  انکرت  ام  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا لوق  باب  ریسلا ،  داهج و  باتک  دلج 5  ملسم  حیحص  2 ـ 
 . دنه پاچ  دلج 6 ص 300  همینغلا  ئفلا و  مسق  باتک  یقهیب ،  يربکلا  ننسلا  3 ـ 

 . رصم پاچ  ثیدح 1609  هرامش  باب 44  ریسلا ،  باتک  يذمرت ج 4 ،  ننس  4 ـ 
رصم پاچ  ص 6 و 9  دمحا ج 1 ،  دنسم  5 ـ 

. تنس لها  رگید  ربتعم  عبنم  اههد  و 

ثیدح نآرق و  رد  یحو  هناخ  تمرح 

ادـخ و هب  ام  هقالع  هک  دوش  یم  روآدای  و  دـنک ، یم  توعد  نآ  هب  نآرق  هک  تسا  یلوصا  زا  ادـخ  ربمایپ  نتـشاد  تسود  ندـیزرو و  رهم 
تدوم رگید  يا  هیآ  رد  و  (. 1) دشاب نادنواشیوخ  نارـسمه و  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  هب  تبـسن  ام  رهم  زا  رتالاب  دـیاب  ص )  ) ربمایپ

 : دیامرف یم  دنک و  یم  یقلت  تلاسر  شاداپ  ار  یبرقلا » يذ  »
(2  ) یبْرُْقلا ِیف  َةَدَوَْملا  ِّالا  ًاَرْجَا  ِْهیَلَع  ْمُکلَئْسَا  ُْلق ال 

. مهاوخ یمن  یبرقلا  يذ  تدوم  زج  یشاداپ  نم  وگب 
یم رادروخرب  نآ  زا  ادخ  ياه  هناخ  دجاسم و  هک  دنرادروخرب  یمارتحا  نامه  زا  نآ  هب  هتـسباو  ياه  هناخ  یحو و  هناخ  نآرق ،  ناسل  رد 

یمارگ و ربمایپ  تیب  صخالااب  ناربمایپ و  تویب  دنراد ، یـصاخ  ماکحا  هک  تسا  یعوضوم  دوخ  يارب  یمالـسا ،  هقف  رد  دـجاسم  دنـشاب ،
. دنناسکی دجاسم  اب  ماکحا  زا  یخرب  رد  هتسباو  تویب 

: دیامرف یم  نینچ  ناربمایپ  ياه  هناخ  هراب  رد  نآرق 
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لاصْالا َو  ِوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُِحبَُسی  ُهُمْسااَهیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَا  ُهّللا  َنِذَا  تُوُیب  یف 
. دنیوگ یم  حیبست  رصع  حبص و  نآ  رد  ار  ادخ  نادرم  و  تسا ،  هداد  نامرف  نآ ، رد  شمان  ندرب  میرکت و  عیفرت و  هب  ادخ  هک  ییاه  هناخ 

دـشاب يرهاظ  هاوخ  عیفرت  هب  نامرف  و  تسا .  ناربمایپ  ياه  هناخ  هکلب  تسین  دجاسم  ص )  ) یمارگ ربمایپ  حیرـصت  هب  تویب  نیا  زا  دوصقم 
. دناد یم  مزال  هضیرف  ار  ناربمایپ  تویب  تمرح  يونعم  هاوخ 

 « هللا نذا  تویب  یف  هیآ «  ادخ  ربمایپ  هک  یتقو  دنک  یم  لقن  کلام  نب  سنا  زا  يدنس  هب  دوخ  ریسفت  رد   ( 911 848 ـ  یطویس (  نیدلالج 
؟ تسیچ تسا  هداد  نامرف  نآ  عیفرت  هب  ادخ  هک  تویب »  » زا دوصقم  تفگ  تساوخرب و  يدرم  دومرف  توالت  ار 

یم هراشا  همطاف  یلع و  هناخ  هب  هک  یلاح  رد  تساوخرب و  رکبوبا  سپـس  تسا ،  ناربمایپ  ياه  هناخ  ءاـیبنالا »  تویب  دومرف «  ادـخ  ربماـیپ 
. تسا اهنآ  نیرتزراب  نیرترب و  زا  دومرف : ربمایپ  تسا ؟ تویب  نیمه  زا  هناخ  نیا  تفگ : درک 

تظافح و رد  دیاب  نامز  لوط  رد  ناناملـسم  هکلب  درادـن  صاصتخا  دوخ  نامز  هب  یمارگ ،  ربمایپ  تویب  صخالاب  ناربمایپ و  تویب  میرکت 
. دنشخب يرادیاپ  ءاقب و  اهناشن  اهتلاصا و  هب  راثآ ،  نیا  نتشاد  یمارگ  اب  و  دنشوکب ، اهنآ  يزاسزاب  تمرم و  تنایص و 

تیب شنادناخ و  هرابرد  ار  وا  نوئـش  هتفرگ و  هدـیدان  ار  لصا  نیا  یمارگ  ربمایپ  تشذـگرد  زا  سپ  یمالـسا  تما  هک  تسا  فسأت  ياج 
ققحم کی  يارب  هدیهوکن  راک  نیا  و  دنتـشاد ،  اور  وا  تویب  زا  یخرب  هب  تبـسن  ار  یتمرح  یب  و  دـندرکن ، تیاعر  شنادـنزرف  ینوکـسم 

هدومن و هجوت  هتکن  نیا  هب  دوخ  راثآ  زا  یخرب  رد  يودن »  نسحلاوبا  رصاعم «  هدنسیون  نیرت  بصعتم  هک  اجنآ  ات  تسین ،  هدیـشوپ  خیرات 
. تفرگن ماجنا  تسرد  راتفر  وا  نادنزرف  اب  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  دیوگ :  یم 

یتمرح یب  دانـسا  و  تسا . هتخادرپ  عیاقو  نیا  زا  يا  هشوگ  لیلحت  هب  دریگ ، یم  رارق  خـیرات  نارگـشهوژپ  رایتخا  رد  نونکا  مه  هک  یباتک 
. تسا هدومن  يرواد  نآ  رد  و  هدروآ ،  درگ  یخیرات  رداصم  زا  ار  یحو  هناخ  هب 

، ددرگ یم  یمالـسا  تما  ییانیب  هیام  دریذپ ،  تروص  یمالـسا  بادآ  یقالخا و  نیزاوم  تیاعر  اب  عیاقو  لیلحت  خیرات و  شراگن  هاگ  ره 
تیـساسح هک  دوش  یم  نشور  و  دـهاک ، یم  رگید  هورگ  هب  تبـسن  یهورگ  ینیب  دـب  زا  و  دـنک ، یم  کمک  یمالـسا  تدـحو  رب  هاـگنآ 

هدراو اهنآ  دوخ  ياهباتک  رد  هک  یلیالد  دنراد ، عطاق  لیالد  دوخ  يارب  هورگ  نیا  و  هدوبن ،  لیلد  یب  مالسا  ردص  عیاقو  هب  تبسن  یهورگ 
 . تسا هدش 

يروآدرگ هب  هتفای و  شراگن  ینیـسح  نسحلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ  بانج  مرتحم  دنـشناد  هماخ  هب  هک  یخیرات  یملع و  رثا  نیا  تسا  دـیما 
. دشاب یخیرات  قیاقح  هرهچ  زا  اه  هدرپ  ندز  بقع  رد  رثؤم ،  یماگ  تسا  هتخادرپ  هعقاو  نیا  رداصم  كرادم و 

 « دیحّوتلا َۀَِملَک  اَنَقَزَر  امَک  ۀَِملَْکلا ،  َدیحُوت  ُهّللا  اَنَقَزَر  » 
ع)  ) قداص ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسسؤم  مق ـ 

یناحبس رفعج 
لاوش 1416 ربارب 25   26/1/1375

قیقحت هزیگنا  رد  هّمدقم 

ثداوح و ندرک  حرطم  هک  دنرواب  نیا  رب  دنا  یمالسا  بهاذم  بیرقت  رادفرط  هک  هعیـش  ّتنـس و  لها  نارکفتم  ناگدنـسیون و  زا  یـضعب 
هب تبـسن  هک  هچنآ  ًاصوصخم  تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن  تفالخ  هاگتـسد  يوس  زا  هدعاس  ینب  هفیقـس  زا  سپ  هک  يراوگان  خـلت و  عیاقو 
رد ار  هعیش  اهنیا  و  تسا ، یمالـسا  بهاذم  ناوریپ  بیرقت  تدحو و  اب  فلاخم  هدیدرگ  ماجنا  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  شیمارگ  رتخد 

راثآ و رد  تهج  نیا  زا  و  دنهد ، یم  رارق  راکنا  یّتح  دیدرت و  کش و  دروم  ار  ثداوح  نیا  تّحـص  دـنناد و  یم  دّرفتم  ثداوح  نیا  لقن 
تعیب دـننک و  ادـیپ  هفیلخ  باـختنا  رد  یتبثم  طاـقن  دـننک  یم  شـالت  دنـسر  یم  مالـسا  خـیرات  زا  شخب  نیا  هب  هک  یتقو  ناـشیاه  هتـشون 
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رد ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ راک  همادا  نیدـترم و  اب  گنج  یلخاد ، فـالتخا  داـجیا  زا  يریگولج  يو ،  اـب  راـصنا  نیرجاـهم و 
. دننک یم  يراددوخ  یلخاد  متس  ملظ و  رابفسا و  یفنم و  طاقن  نایب  زا  دنهد و  هولج  ّمهم  ار  مالسا  شرتسگ 

نیا لقن  هکنیا  هناهب  هب  زین  اهنآ  یلو  تسا  هدوبن  مکاح  بیرقت  تدحو و  رکف  هچرگ  ّتنس  لها  زا  ناگتشذگ  ياه  هتـشون  راثآ و  رد  هتبلا 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ کیدزن  نارای  مالـسا و  ناگرزب  رد  دقن  نعط و  تراسج و  عون  کی  رابفـسا  راوگان و  خـلت و  ثداوح 

. تسا هدش  دروخرب  نآ  اب  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  تسا 
و دنا ، هدرک  لیوأت  هباحص  قیسفت  ریفکت و  زا  زیهرپ  يارب  ار  تفالخ  هاگتسد  ياهملظ  اهمتس و  زا  تیاکش  هثاغتسا و  دراوم  زا  يا  هراپ  رد 

. تسا هداتفین  قافتا  نیا  زا  ریغ  ییوگ  وت  هک  دنا  هدرک  یحارط  يا  هنوگ  هب  تفالخ  هاگتسد  عفن  هب  ار  لئاسم  زین  يا  هّدع 
لقن اب  ای  دنا و  هدرکن  حرط  ًالـصا  ای  تسا  هتـشاد  اور  تلاسر  نادناخ  هب  تبـسن  تفالخ  هاگتـسد  هک  ار  يراوگان  رابفـسا و  ثداوح  اهنیا 

زا زیچان و  ار  اهنآ  یلو  دـنا  هتفریذـپ  زین  ًانایحا  دـنا و  هدرک  لقن  ار  اهنآ  رگید  هتـسد  و  دـنا ، هدومن  ثول  ار  هلأسم  ضیقن  ّدـض و  ثیداـحا 
فرگـش و مّهم و  ياهراک  زا  ار  اهنآ  زین  یهورگ  دنناد و  یمن  تفالخ  لاجر  هجوتم  ار  یتمّذم  حدَق و  تهج  نیا  زا  دنا و  هدرمـش  رئاغص 

. دنا هدوتس  ار  نآ  يراعشا  رد  هتسناد و  افلخ  زیگنارب  نیسحت 
و دـنرگنب ، دـیدرت  کش و  هدـید  هب  ثداوح  نیا  هب  نیرکفتم  زا  یخرب  هک  دـش  نیا  بجوم  ثداوح  نیا  اـب  تواـفتم  ضقاـنتم و  دروخرب 

یگتـسبمه يردارب و  تّوخا و  تدـحو و  اب  یفانم  ار  اهنآ  حرط  هجیتنرد  دنرامـشب و  دامتعا  لباقریغ  فیعـض و  ار  اهنآ  عبانم  كرادـم و 
. دننادب یمالسا 

نیا لقن  رد  اجک  ات  مینیبب  مینک و  یگدیـسر  نیفرط  كرادـم  عبانم و  هب  هجوت  اب  ار  ثداوح  نیا  ام  هک  دـنک  یم  باجیا  هلأـسم  رد  قیقحت 
ثداوح لقن  زا  اهنآ  ارچ  تسا و  لقن  رد  دّرفتم  هعیش  اجک  رد  هدمآ و  فرط  ود  ره  عبانم  رد  دراد و  دوجو  رظن  قافتا  نیفرط  نیب  ثداوح 

؟ دنا هدرک  يراددوخ  يدعب 
: زا دنترابع  هک  میزادرپ  یم  اهنآ  زا  یخرب  یسررب  هب  اهنت  مالسا  خیرات  زا  ههرب  نیا  راوگان  عیاقو  ثداوح و  یگدرتسگ  تهج  هب  ام 

هب مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  زا  تعیب  ذخا  يارب  هفیلخ  نارومأم  هدعاس  ینب  هفیقـس  نایرج  زا  سپ  هک  تسا  تسار  ایآ  1 ـ 
دننز یم  شتآ  شلها  اب  ار  هناخ  ندمآین ، نوریب  تعیب و  زا  يراددوخ  تروص  رد  هک  دندرک  دیدهت  ار  هناخ  لها  دـندرب و  موجه  وا  هناخ 

؟ دنتفر شیپ  اجک  ات  دروم  نیا  رد  و 
محر رد  هک  يدنزرف  هک  ییاج  ات  دـید  بیـسآ  هناخ  هب  نیمجاهم  دورو  زا  تعنامم  رد  ادـخ  لوسر  یمارگ  رتخد  هک  تسا  تسار  ایآ  2 ـ 

؟... دندز و یلیس  وا  هب  ایآ  دنداد و  رارق  راوید  رد و  نیب  ار  وا  ایآ  و  درک ؟ طقاس  تشاد 
( شکرس رتش  ندرب  دننامه   ) شارخلد بولطمان و  عضو  رـس و  اب  ار  ماما  دنتخیر و  ماما  هناخ  هب  تفالخ  نیرومأم  هک  تسا  تسار  ایآ  3 ـ 

؟ دندرب دجسم  هب  تعیب  ذخا  يارب 
شاک يا  هک  دومن  یم  وزرآ  و  درک ؟ یم  دیدش  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  لّوا  هفیلخ  هک  تسا  تسار  ایآ  4 ـ 
یمن رداص  ار  نآ  هب  هلمح  نامرف  درک و  یم  ظفح  ار  همطاف  هناخ  مارتحا  شاک  يا  دوب :  نیااـهنآ  زا  یکی  هک  داد ، یمن  ماـجنا  ار  زیچ  هس 

 ...! درک و
یگدـنز ياهزور  نیـسپاورد  هک  تسا  يراوگان  تانایرج  هلـسلس  کی  زا  یـشخب  تابثا ، تروص  رد  هدـشدای  لئاسم  هک  تفگ  ناوت  یم 

هراشا راوتسرهف  ثداوح  نیا  هب  هک  دراد  اج  تفای و  همادا  س )  ) همطاف ترضح  شیمارگ  رتخد  یگدنز  نایاپ  ات  دش و  عورش  مالسا  ربمایپ 
: زا دنترابع  راوگان  خلت و  ثداوح  نیا  و  دشاب ، یمن  اهنآ  رد  دورو  یسررب و  ثحب و  تصرف  هچرگ  دوش 

ربمایپ گرم  مّود  هفیلخ  راکنا  ملق ، هفیحـص و  ندروآ  زا  يریگولج  دیز ، نب  ۀماسا  شیج  رد  تکرـش  زا  رابک  هباحـص  زا  يا  هّدع  فّلخت 
ذخا يارب  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هناخ  هب  نتخیر  هفیلخ ، باختنا  هدعاس و  ینب  هفیقـس  رد  تکرـش  ریدغ و  ناتـساد  نتفرگ  هدیدان  ار ،
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، همطاف ترضح  هب  ندناسر  بیـسآ  همدص و  بولطمان ،  عضو  اب  دجـسم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  ندرب  هناخ ، نینـصحتم  زا  تعیب 
مـشخ دجـسم ، رد  س )  ) همطاف ترـضح  ندناوخ  هبطخ  كدف و  بصغ  تعیب ، زا  عانتما  تروص  رد  لتق  هب  نینمؤملاریما  ندومن  ندیدهت 

 ... . هنایفخم و هنابش و  نفد  هب  شرافس  رمع و  رخآ  ات  رمع  رکبوبا و  هب  س )  ) همطاف ترضح  نتفرگ 
نادنمقالع و  تسا ، جراخ  ام  هدهع  زا  اهنآ  یسررب  دنا ، هداتفا  قافتا  ثحب  دروم  تانایرج  زا  دعب  لبق و  هک  رگید  ثداوح  ثداوح و  نیا 

. دننک هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  دیاب 
هکلب تسین  یّنـس  هعیـش و  تاشقانم  ندومن  هدنز  هتـشذگ و  یخیرات  تافالتخا  هب  ندز  نماد  هزیگنا  هب  ثحابم  نیا  حرط  هک  تسا  یهیدب 

. تسا ّتیعقاو  فشک  هلأسم ، نیا  رد  قیقحت  هزیگنا  روظنم و 
هدرک هدهاشم  کیدزن  زا  ددعتم  ياه  هناخباتک  زا  ار  هلاسر  نیا  ذخآم  كرادم و  همه  هدنـسیون  هک  دوش  یم  يروآدای  هتکن  نیا  نایاپ  رد 

هب یـسرتسد  هک  دروم  ود  کی  رگم  تسا  هدرکن  افتکا  اـهنآ  سردآ  هب  یلو  هتفرگ  ییاـمنهار  هنیمز  نیا  رد  رگید  ياـهباتک  زا  هتبلا  تسا .
. تسا هدیدرگ  هراشا  نآ  هب  ثحب  نتم  رد  هک  هدش  افتکا  رگید  ربتعم  باتک  زا  لوق  لقن  هب  هدوبن و  باتک  لصا 

تزع دنراد و  یم  رب  ماگ  یمالسا  بهاذم  بیرقت  تدحو و  هار  رد  هک  ینادنمـشیدنا  نارکفتم و  همه  هب  مینک  یم  میدقت  ار  راتـشون  نیا 
. دنا هداد  رارق  ناش  نامرآ  هدیا و  ار  ناهج  ناناملسم  یگچراپکی  يدنلبرس و  و 

. دریگ یم  تأشن  یخیرات  ياهتیعقاو  ینید و  ینابم  هب  یهاگآ  ملع و  زا  ناشسدقم  نامرآ  هک  یناسک 
. دندوب نآ  يدانم  هر )  ) ینیما همالع  و  هر )  ) نیدلا فرش  ماما  هر ، )  ) ینیمخ ماما  نوچ  یگرزب  ناحلصم  هک  یتدحو 

نآ هار  رد  دوخ  زیمآراـختفا  یگدـنز  رـسارس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  نیدـحوم  ماـما  هک  تسا  یـسدقم  ناـمرآ  ناـمه  نیا 
. داب ورهر  رپ  ینارون  هار  نآ  دیشوک .

هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت  و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  ندرب  موجه  ّلوا :  لصف 

1 هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت  و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  ندرب  موجه 

دیدـهت تعیب و  يارب  ناـشیا  ندرب  تهج  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هناـخ  هب  تفـالخ  نیرومأـم  ندروآ  موجه  ینعی  لّوا  عوضوم  نونکا 
. میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  تعیب  زا  يراددوخ  تروص  رد  نآ  لها  اب  هناخ  ندز  شتآ  هب  ندرک 

اب رـصاعم  نادنمـشناد  تافیلأت  ات  هتفرگ  ّتنـس  لها  یخیرات  بتک  نیرت  یمیدـق  زا  هدـمآ و  هعیـش  ّتنـس و  لها  ربتعم  عبانم  رد  هلأسم  نیا 
. تسا نیرخأتم  زا  شیب  ءامدق  نیب  رد  نیلقان  تبسن  هتبلا  تسا ، هدش  لقن  يرصتخم  توافت 

. میوش روآدای  ار  هتکن  نیا  میریزگان  میزادرپب  هنیمز  نیا  رد  تنس  لها  نادنمشناد  لاوقا  لقن  هب  هکنآ  زا  لبق  یلو 
میرادن و یسرتسد  اهنآ  هب  ام  هزورما  هک  دننک  یم  رکذ  ار  یتافیلأت  امدق  زا  یضعب  يارب  ناسیون  تسرهف  مجارت و  نادنمشناد  هکنیا  نآ  و 

یم دوجوم  ياـهباتک  قیرط  زا  اـهنت  میرادـن و  تسد  رد  ار  امدـق  راـثآ  همه  نونکا  تسا و  هتفر  نیب  زا  راـگزور  ثداوح  رثا  رد  راـثآ  نیا 
بتک زا  ار  ییاهزیچ  ناگدنسیون  زا  یـضعب  هک  مینیب  یم  ای  مینک . ادیپ  یـسرتسد  اهنآ  بلاطم  زا  یخرب  هب  ًانایحا  بتک و  نآ  مان  هب  میناوت 

. دشاب هتفرگ  تروص  اهباتک  نآ  رد  یفّرصت  تسا  نکمم  میبای و  یمن  بتک  نآ  رد  يرثا  اهنآ  زا  ًالعف  ام  هک  دننک  یم  لقن  امدق 
 : هنومن ناونع  هب  تسا  هدرک  لکشم  ار  قیقحت  رما  هلأسم  نیا  و 

زا ثحب  ماگنه  يافوتم 764  يدفصلا  لیلخ  نیدلا  حالص  يافوتم 548 و  یناتسرهش  میرکلادبع  يافوتم 429 ،  يدادغب  رهاقلادبع  فلا : 
یلع تفالخ  رب  ربمایپ  دنسیون « :  یم  ظهاج  داتـسا  هلزتعم و  خویـش  مظاعا  زا  یکی  يافوتم 231  ماّظن  هب  فورعم  راّیـس  نب  میهاربا  دیاقع 

رد هدرک و  نامتک  ار  نآ  رمع  یلو  درک  راهظا  ار  نآ  دوشن  هبتـشم  یـسک  رب  هک  يا  هنوگ  هب  دومن و  حیرـصت  ( مالـسلا هیلع  ) بلاـط یبا  نب 
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طقـس نسحم )  ) شدنزرف هک  دز  ار  (س ) همطاف نانچ  رمع  دوب  دـقتعم  وا  هک  دـنیوگ : یم  هکنیا  ات  دـش ... رکبوبا  يارب  تعیب  یلوتم  هفیقس 
(. 3  ... ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، رگم  دوبن  هناخ  رد  هک  یلاح  رد  دینز  شتآ  نآ  لها  اب  ار  هناخ  هک  دیشک  یم  دایرف  دش و 

. میدرکن ادیپ  یسرتسد  ماّظن  دیاقع  هب  ًامیقتسم  میدرک  هک  یعبتت  اب  هنافسأتم 
هب رمع  دـیدهت  هلأسم  دهـشتسملا 1019  يرتستلا  هللارون  یـضاق  يافوتم 1104 و  یلماعلارح  خیـش  همـالع  يافوتم 726 ،  یلح  همـالع  ب :
زا کی  مادک  رد  بلطم  نیا  دـنا  هتفگن  ناشیا  هتبلادـننک  یم  لقن  يافوتم 206  دقاولا ـ  نبرمع  نبدـمحم  يدـقاو ـ  زا  ار  هناخ  ندز  شتآ 

. تسا يدقاو  بتک 
. دننک یم  لقن  ار  بلطم  نیمه  زین  هباذخ  نبا  ررغ  باتک  زا  يرتست  هللارون  یضاق  یلماعلارح و  خیش  یّلح و  همالع  نینچمه  ج :

. مینک ادیپ  تسد  یباتک  نینچ  هب  میتسناوتن  هنافسأتم  یلو 
هک يا  هنوگ  هب  داد  رارق  راوید  رد و  نیب  ار  س )  ) همطاف ترضح  رمع  هک  دنک  یم  لقن  يرذالب  زا  يافوتم 877  یلماع  سنوی  نب  یلع  د :

(4 .) تفر نیب  زا  هبرض  رثا  رب  نسحم 
. میتفاین یلعف  ياهپاچ  فارشالا  باسنا  رد  ار  بلطم  نیا  ام  یلو 

رثا رب  نسحم  هک  دـننک  یم  لقن  هبیتق  نبا  فراـعم  زا  يافوتم 588  بوشآ  رهش  نبا  نیدلادیـشر  يافوتم 658 و  یعفاش  یجنگ  ظـفاح  ه :ـ
. تشذگرد ذفنق  هبرض 

. دوش یمن  هدید  عوضوم  نیا  رد  يزیچ  یلعف  ياهپاچ  فراعملا  رد  هک  یتروص  رد 
.( دنا هدرک  تابثا  ار  فراعملا  ياه  هخسن  رد  فیرحت  يا  هنومن  رکذ  اب  هحفص 65  دلج 2  ریدغلا  رد  هر )  ) ینیما همالع  موحرم  ) 

یم میا  هتشاد  یسرتسد  اهنآ  هب  هک  تنس  لها  كرادم  عبانم و  زا  یخرب  ندروآ  هب  یخیرات  بیترت  تیاعر  اب  کنیا  هتکن  نیا  نایب  زا  سپ 
. میزادرپ

هک یتقو  دنک « :  یم  لقن  شردپ  زا  ملـسا  نبدیز  زا  راثآلا  ثیداحالا و  یف  فنـصملا  رد  يافوتم 235  هبیـش  یبا  نب  دمحم  نب  هللادبع  1 ـ 
ددرت س )  ) همطاـف هناـخ  هب  ریبز  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـش  هتفرگ  تعیب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  رکبوـبا  يارب 

هب ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ  دش و  دراو  همطاف  رب  دیسر  رمع  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه  دندرک  یم  تروشم  مه  اب  ناشروما  رد  دنتـشاد و 
یمن عنام  نیا  مسق  ادخ  هب  یلو  تسین  امـش  زا  رتبوبحم  مدرم  زا  یـسک  نونکا  هدوبن و  تردپ  زارتبوبحم  نم  دزن  مدرم  زا  یـسک  مسق  ادخ 
تفر نانآ  دزن  همطاف  دش  جراخ  رمع  هک  یتقو  دننازوسب  نانآ  اب  ار  هناخ  مهد  روتـسد  دـنوش  عمج  اجنیا  رد  هورگ  نیا  رگید  راب  رگا  دوش 

یم لمع  شدنگوس  هب  وا  مسق  ادخ  هب  دنازوسب  امش  اب  ار  هناخ  دیدرگرب  هرابود  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  دمآ و  نم  دزن  رمع  هک  تفگ  و 
(« 5 .) دندرک تعیب  رکبوبا  اب  هکنیا  ات  دنتشگن  رب  رگید  دندرک و  كرت  ار  هناخ  اهنآ  دینک ،  كرت  ار  اجنیا  سپ  دنک 

: دسیون یم  هنس 279  ياّفوتم  يرذالب  هب  فورعم  ییحی  نب  دمحا  2 ـ 
رد (س ) همطاف و  دوب ، شتآ  زا  يا  هلعش  وا  اب  دمآ و  رمع  سپ  دومن  عانتما  یلع  و  داتسرف ، تعیب  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع غارـس  هب  رکبوبا 

يزیچ نیرتمهم  نیا  نوچ  يرآ ، تفگ : ینازوسب ؟ ار  ما  هناـخ  يدـمآ  اـیآ  باـطخ  رـسپ  يا  دـیوگ : یم  دوش و  یم  وربور  وا  اـب  هرجحِرد 
... تسا هدروآ  وت  ردپ  هک  تسا 

: دسیون یم  نینچ  شفورعم  خیرات  رد  هنس 310  يافوتم  يربط  ریرج  نب  دّمحم  نیخّروملا  ماما  3 ـ 
«. ۀعیَْبلا یِلا  َّنُجرْخَتل  وا  ْمُْکیَلَع  َّنَقِرْحَُال  ِهّللاو  : » لاقف نیرجاهملا  نم  لاجر  ریبزلا و  ۀحلط و  هیفو  یلع  لزنم  باّطخلا  نب  رمُع  یتا 

یم شتآ  امـش  رب  ار  هناخ  ای  مسق  ادـخ  هب  : » تفگ رمع  دـندوب  نیرجاهم  زا  یعمج  ریبز و  هحلط و  هناـخ  نآ  رد  دـمآ و  یلع  لزنم  هب  رمع 
«. دینک یم  تعیب  دییآ و  یم  نوریب  هکنیا  ای  منز و 

همه دندرک و  يراددوخ  تعیب  زا  ناشنارای  ریبز و  یلع و  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  هک  دنک  یم  لقن  مّود  هفیلخ  زا  يرگید  تیاور  رد  يربط 
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نیفلاـخم زا  هک  دـنک  یمن  ناـیب  يو  ( ) 6 .) دـندرک عامتجا  رکبوبا  دزن  هفیلخ  نییعت  يارب  نیرجاـهم  همه  یلو  دـندیزرو  عاـنتما  زین  راـصنا 
(. دنا هتفرگ  تعیب  هنوگچ 

ّدترم دوب  کیدزن  هک  یـسک  ای  دـّترم و  رگم  درکن  عانتما  رکبوبا  اب  تعیب  زا  یـسک  : » هک دـنک  یم  لقن  رمع  نب  فیـس  زا  نینچمه  ناـشیا 
«. درکن يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  نیرجاهم  زا  یسک  و  دوش ،

هتسشن تعیب  يارب  دجسم  رد  رکبوبا  هک  دیسر  ربخ  وا  هب  دوب و  هتـسشن  شا  هناخ  رد  یلع  : » هک دنک  یم  لقن  رمع  نب  فیـس  زا  نینچمه  و 
دـشاب و هتـشاد  يریخأت  تعیب  رما  رد  ادابم  ات  دـش  دجـسم  دراو  ادر  رازا و  نودـب  شنت  نهاریپ  اب  اـهنت  تشاد  هک  يا  هلجع  اـب  یلع  تسا ،

«. دنروایب هناخ  زا  ار  وا  سابل  ات  داتسرف  ار  یسک  تسشن و  رکبوبا  رانک  درک و  تعیب  سپس 
اب «س ) » ارهز همطاـف  تلحر   ) هاـم شـش  اـت  ناـشا ) یگمه   ) مشاـه ینب  یلع و  هک  تسا  هدروآ  يرهز  زا  رگید  لـقن  رد  وا  هک  یلاـح  رد 

. دندرکن تعیب  رکبوبا 
. دوش یم  لقتنم  يدعب  بلاطم  هب  دشیدنیب  يا  هراچ  ضقانتم  تایاور  نیا  يارب  هکنیا  نودب  يربط 

: دسیون یم  هنس 328  ياّفوتم  دیرفلا  دقعلا  فلؤم  ّهبردبع  نبا  4 ـ 
زا ار  ناشیا  هک  داتسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  باطخلا  نب  رمع  رکبوبا  هکنیا  ات  دنتـسشن  همطاف  هناخ  رد  ریبز  بلطملادبع و  نب  سابع  یلع و  اّما 

دمآ همطاف  هناخ  رد  هب  شتآ  اب  رمع  سپ  نک  لاتق  اهنآ  اب  دندرک  عانتما  ندـمآ  نوریب  زا  رگا  هک  تفگ  رمع  هب  دـنک و  نوریب  همطاف  هناخ 
؟ ینازوسب ارم  هناخ  هک  يا  هدـمآ  ایآ  باطخ  رـسپ  يا  دـیوگ : یم  دوش و  یم  وربور  رمع  اب  همطاف  هک  دـنازوسب  اهنآ  اب  هارمه  ار  هناـخ  اـت 

... . دندش لخاد  تّما  هک  يزیچ  رد  دیوشب  لخاد  هکنآ  رگم  يرآ  تفگ :
. دنک یمن  لقن  نآ  فالخرب  يزیچ  ّهبردبع  نبا 

: دیوگ یم  هبردبع  نبا  يرذالب و  زا  یتارابع  لقن  زا  سپ  يدیهش  رفعج  دیس  رتکد 
، مراد مشچ  شیپ  رد  ار  يرذالب  فارشالا  باسنا  و  دیرفلا ) دقِع   ) یسلدنا ّهبردبع  نبا  باتک  متسه  ناتساد  نیا  نتشون  لوغشم  هک  نونکا 

تروص نیدـب  ار  یناتـساد  نینچ  دـیامن  یم  نکممان  هکلب  دـیعب و  رایـسب  منک ، یم  لقن  باـتک  ود  نآ  زا  دـش  هتـشون  هکناـنچ  ار  ناتـساد 
رد هتشادن و  ییورین  مالسا  نیتسخن  ياه  هدس  رد  هعیش  نارادتسود  هچ  دنشاب ، هتخاس  نانآ  قفاوم  یسایس  ياه  هتسد  ای  هعیـش  ناهاوخاوه 

لعج لامتحا  بیترت  نیدب  تسا ، هدش  سکعنم  مه  یمالـسا  برغم  ياهدنـس  رد  شرازگ  نیا  مینیب  یم  هکنانچ  دنا ، هدرب  یم  رـسب  تیّلقا 
. دوش یم  هدید  رت ، تخس  ای  رت  میالم  تسد ، نیمه  زا  یبلاطم  زین  رگید  ياهباتک  رد  دور . یمن  نآ  رد 

یم هعیـش  ار  وا  يرایـسب  هچ  رگ  میزادرپ  یم  يدوعـسم  فورعم  خّروم  مالک  لقن  هب  ّتنـس  لها  عبانم  ریاس  هب  نتخادرپ  زا  لبق  اج  نیا  رد 
. میزادرپ یم  وا  لاوقا  لقن  هب  دنرمش  یم  ربتعم  ار  شباتک  ّتنس  لها  نوچ  یلو  دنناد 

: دسیون یم  بهذلا  جورم  رد  هنس 346  يافوتم  يدوعسملا  نیسحلا  نب  یلع  نسحلاوبا  5 ـ 
بعـش و رد  ناشندومن  هرـصاحم  هفینح و  دـمحم  مشاـه و  ینب  اـب  وا  نیب  يارجاـم  رد  ریبز ـ  نب  هللادـبع  شردارب ـ  يارب  ریبز  نب  ةورع  هک 
وا تعاطا  تعیب و  رد  ات  دـناسرتب  ار  اهنآ  هلیـسونیدب  تساوخ  یم  وا  تفگ : یم  دروآ و  یم  رذـع  اهنآ  ندـنازوس  يارب  مزیه  يروآ  عمج 

ياج هتـشذگ ) رد  اهنآ  عانتما   ) نیا دیوگ : یم  دـعب  دـندوب . هدـیزرو  عانتما  تعیب  زا  زین  نیا  زا  شیپ  مشاه ـ  ینب  اهنآ ـ  هک  اریز  دـنیآرد ;
. میا هدروآ  میدومن ، فیلأت  تیب  لها  لئاضف  بقانم و  رد  هک  ناهذالا  قئادح  مان  هب  یباتک  رد  ار  ربخ  نیا  ام  تسین و  اج  نیا  شرکذ 

شردارب زا  ریبز  نب  ةورع  رذع  ناشیا  و  دنک ، یم  رکذ  رت  نشور  ار  ناتـساد  نیا  يدوعـسم  زا  لقن  رد  هغالبلا  جهن  حراش  دـیدحلا  یبا  نبا 
: دسیون یم  نینچ  ار  ریبز  نب  هّللادبع 

هچنانچ دوش . لصاح  هملک  تدحو  ات  دنیآ ، تعیب  رد  مشاه  ینب  دننکن و  فالتخا  نیملـسم  دورن و  نیب  زا  هملک  تدـحو  هک  تساوخ  وا 
اب ار  هناخ  ات  دومن  مهارف  مزیه  رمع  اریز  دندرک ; يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  یماگنه  مشاه ، ینب  اب  درک  لمع  نینچ  باطخ  نب  رمع 
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. دنازوسب نآ  لها 
فذـح ار  يزیچ  يدـعب  ياهپاچ  رد  يدوعـسم  خـیرات  زا  هکنیا  ای  و  تسا ، هدـش  هدوزفا  دـیدحلا  یبا  نبا  لقن  رد  يزیچ  ایآ  تسین  مولعم 

؟ دنا هدرک 
: دیوگ یم  باحصالا  ۀفرعم  یف  باعیتسالا  رد  هنس 463  ياّفوتم  یبطرقلا  يرمنلاربلادبع  نبا  6 ـ 

یم هعجارم  رگیدمه  هب  نانآ  دندرک ، تروشم  وا  اب  ناشراکرد  دندش و  دراو  س )  ) همطاف رب  ریبز  یلع و  دش  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه 
تسین و نم  دزن  رد  تردپ  زا  رتبوبحم  سک  چیه  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ  دش و  دراو  همطاف  رب  رمع  دیسر و  رمع  هب  ربخ  نیا  دندومن .

نینچ دسرب  ربخ  نم  هب  هرابود  رگا  دنوش و  یم  دراو  وت  رب  هّدع  نیا  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  تسین . نم  دزن  امش  زا  رتبوبحم  یـسک  وا  زا  دعب 
نم دزن  هرابود  رگا  هک  دروخ  مسق  دـمآ و  نم  دزن  رمع  هک  تفگ  دـش و  دراو  اهنآ  رب  همطاف  و  دـش ، جراخ  يو  سپـس  منک . یم  ناـنچ  و 
... دیدرگنرب اجنیا  هب  رگید  دیرگنب و  ناتراک  رد  سپ  دنک  یم  لمع  دوخ  هتفگ  هب  يو  هک  مسق  ادخ  هب  دنک و  یم  نانچ  نینچ و  دیدرگرب 

.
. دنک یمن  لقن  نآ  فالخ  تهج  رد  يزیچ  فلؤم 

. تسا هدروآ  َنَّلَْعف »  ََأل  َو  َنّلَعفَاَال  ( 7 «) ۀَْعیَْبلا یِلا  َّنُجُرْخَتلوَا  ْمُْکیَلَع  َّنَقِرْحَُال  ياج «  هب  هفیلخ  يوربآ  ظفح  يارب  فلؤم  هتبلا 
: دسیون یم  هنس 732  ياّفوتم  رشبلا  رابخا  یف  رصتخملا  باتک  فلؤم  ( 8) ءادفلا وبا  یلع  نب  لیعامسا  نیدلادامع  7 ـ 

رگا تفگ  وا  هب  و  دنک ، نوریب  همطاف  هناخ  زا  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  دـندوب  وا  اب  هک  يدارفا  یلع و  يوس  هب  ار  باطخلا  نب  رمع  رکبوبا  سپس 
وربور وا  اب  همطاف  تفر و  اهنآ  يوس  هب  هناخ  ندنازوس  يارب  شتآ  يرادـقم  اب  رمع  سپـس  نک ، گنج  اهنآ  اب  دـندیزرو  عانتما  ندـمآ  زا 

تّما همه  هک  يزیچ  رد  دـیئآرد  هکنآ  رگم  يرآ ، تفگ : ینازوسب ؟ ارم  هناخ  يدـمآ  اـیآ  يور ، یم  اـجک  باـطخ  رـسپ  يا  تفگ  دـش و 
. دندمآرد

. دنک یمن  لقن  نآ  فالخ  رب  یتیاور  فلؤم 
نبا زا  ربخلاو  ءادتبملا  خیرات  ریثک ;و  نبا  زا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  ریثا ;و  نبا  زا  خـیراتلا »  یف  لماکلا  رد «  هّیـضق  نیا  ساکعنا  مدـع  دروم  رد 

. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  لاؤس  کی  هب  خساپ  ناونع  تحت  رد  هک  تسا  يا  هتکن  نودلخ 
نآ لها  اب  ار  هناخ  اـت  دـمآ  یلع  هناـخ  رد  هب  رمع  سپـس  : » دـسیون یم  دروم  نیا  رد  يافوتم 815  هنحـش  نب  دمحم  نب  دـمحم  همالع  8 ـ 

. دندمآرد تما  همه  هک  يزیچ  رد  دییآرد  رگم  تفگ  رمع  دیدرگ  هجاوم  (س ) همطاف اب  هاگان  دنازوسب 
رمع و  دگنجب . اهنآ  اب  ندمآ  نوریب  زا  نینّصحتم  عانتما  تروص  رد  تفگ  رمع  هب  رکبوبا  دینک  یم  هظحالم  هچنانچ  تارابع  نیا  رتشیب  رد 

. دنازوسب شلها  اب  ار  هناخ  ندمآین  نوریب  تروص  رد  هک  درک  دای  دنگوس  تفر و  اهنآ  يوس  هب  هناخ  ندنازوس  يارب  شتآ  يا  هراپ  اب 
: دنک یم  لقن  هفیقسلا »  » باتک فلؤم  يرهوجلا  زیزعلادبع  نب  دمحا  زا  ياّفوتم 656  ۀغالبلا ، جهن  حراش  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  9 ـ 

مهاب ناشروما  رد  دـندرک و  یم  دـمآ  تفر و  همطاف  هناخ  هب  یلع  شیپ  مدرم  زا  یتعامج  اب  دادـقم  ریبز و  دـش ، تعیب  رکبوبا  اـب  هک  یتقو 
لوسر زا  رتبوبحم  نم  شیپ  مدرم  زا  یـسک  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : دش و  دراو  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  رب  رمع  دندومن و  یم  تروشم 
هارمه ار  هناخ  نیا  مهد  روتسد  هک  دوش  یمن  عنام  نیا  ادخ  هب  مسق  یلو  تسین  امش  زا  رتبوبحم  نم  دزن  مدرم  زا  یسک  نونکا  هدوبن و  ادخ 

هراـبود رگا  هک  درک  داـی  مسق  دـمآ و  نم  دزن  رمع  هک  تفگ  تـفر و  اـهنآ  دزن  همطاـف  تـشگرب  رمع  هـک  یتـقو  دـننز ، شتآ  هورگ  نـیا 
رکبوبا اب  دنتشگنرب و  رگید  اهنآ  دینک  كرت  ار  اجنیا  سپ  دنک  یم  لمع  شدنگوس  هب  وا  مسق  ادخ  هبو  دنازوسبامـش  اب  ار  هناخ  دیدرگرب 

. دندرک تعیب 
. تسا دامتعا  دروم  تاقث  زا  ثیدح و  لاجر  زا  وا  دیوگ ، یم  يرهوج  هرابرد  دیدحلا  یبا  نبا 

َنُّجُرْخََتل هِدَِیب  یـسْفَن  يذَّلاَو  تفگ : دمآ و  س )  ) همطاف هناخ  هب  رمع  هک  دنک  یم  لقن  هّبـش و ...  نب  رمع  زا  يرهوج  رکبوبا  رگید  لقن  رد 
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. ْمُْکیَلَع ْتیَْبلا  َّنَقِرْحَُال  َْوا  ِۀَْعیَْبلا  یِلا 
هناخ رد  زین  دوسا  نب  دادـقم  صاـّقو و  یبا  نبدعـس  هک  دـنک : یم  لـقن  رگید  تیاور  رد  هفیقـسلا  باـتک  فلؤم  يرهوج  رکبوبا  نینچمه 
هدرک عامتجا  مشاه ـ  ینب  زا  یهورگ  ریبز و  )و  مالـسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ینعی  دـمآ  ناشمان  قباـس  تیاور  رد  هک  ـ  ناـنآ اـب  همطاـف 

. دنازوسب اهنآ  اب  ار  هناخ  ات  دمآ  اهنآ  يوس  هب  رمع  سپ  دننک ، تعیب  ( مالسلا هیلع   ) یلع اب  ات  دندوب 
. دنک یم  رکذ  زین  هغالبلا  جهن  شش  تصش و  هبطخ  لیذ  رد  ار  بلاطم  نیا  ناشیا 

. تسا هدرک  لقن  وا  زا  هک  يرهوج  رکبوبا  رظن  مه  تسا و  هیضق  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا  هدیقع  مه  تاراهظا  نیا 
وت مارتحا  مسق  ادخ  هب  تفگ  و  دش و ...  دراو  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  رب  رمع  هک  دنک  یم  لقن  ملسا  زا  ياّفوتم 975  لامّعلازنک  ّفلؤم  10 ـ 
زا دیدحلا  یبا  نبا  لقن  لثم  ار  تیاور  دـعب  دـننازوسب و  هناخ  اب  دـندرک  عامتجا  وت  دزن  هک  ار  یهورگ  منک  رما  هک  دوش  یمن  عنام  نم  دزن 

. درب یم  نایاپ  هب  يرهوج 
رد ار  بلاطم  نیا  هک  دنشوک  یم  اهنآ  رثکا  هچرگ  دنا  هدرک  هراشا  خلت  تقیقح  نیا  هب  اه  یضعب  ّتنـس  لها  رـصاعم  ناگدنـسیون  نایم  زا 

یهیدـب دـننک . هیجوت  هرواشم  لصا  ای  مدرم و  رب  مدرم  تموکح  لکـش  اب  ار  ءافلخ  تفالخ  هک  دـننک  یم  شالت  دـننکن و  رکذ  ناـشراثآ 
تعیب هب  اهنآ  ندومن  راداو  دجـسم و  هب  نانّـصحتم  ندناشک  ندز و  شتآ  هب  دیدهت  نیفلاخم و  هناخ  هب  تفالخ  نارومأم  نتخیر  هک  تسا 

یمن رکذ  ناشتافیلأت  راثآ و  رد  ار  اهنیا  تهج  نیا  زا  تسا ، یـسارکومد  حور  اب  فلاخم  لتق ، هب  دـیدهت  ندرک و  تناها  ندز و  کـتک  و 
. دنسیونب ار  نآ  فالخ  و  دنشوپب ، مشچ  تقیقح  ندید  زا  دنتسناوتن  ناشیا  زا  یخرب  همه  نیا  اب  یلو  ( 9 .) دننک

. مینک یم  رکذ  هلأسم  نیا  رد  ار  نانآ  زا  یضعب  نانخس  ام  کنیا 
: دسیون یم  رمع  ۀیرقبع  باتک  رد  يافوتم 1383  داّقعلا  دومحم  سابع  يرصم  رصاعم  فورعم و  هدنسیون  11 ـ 

حیجرت اهنآ  تحص  هکیتایاور  زا  یضعب  رد  هچنانچ  دنا ، هتـشادنپ  دایز  ار  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  یلع  توعد  رد  رمع  لمع  تدش  یهورگ 
. دندوب نارجاهم  زا  یهورگ  ریبز و  هحلط و  نآ  رد  دمآ و  یلع  هناخ  رد  هب  رمع  هک  تسا : نینچ  تایاور  نآ  هصالخ  و  تسا . هدـمآ  دراد 
زا ریشمش  دمآ و  نوریب  هدیشک  ریشمش  اب  ریبز  سپ  دییآیب . نوریب  تعیب  يارب  ای  منازوس و  یم  امـش  رب  ار  هناخ  ای  دنگوس  ادخب  تفگ  سپ 

. دندرک ریگتسد  ار  وا  دندروآ و  موجه  وا  رب  داتفا  شتسد 
هدرمـش تفالخ  زا  مشاه  ینب  ندرکرود  یلع و  قح  رد  رمع  يوس  زا  متـس  یعون  ار  نآ  و  دنا . هتـشادنپ  دایز  ار  لمع  تدش  نیا  یهورگ 

. دنا
: دسیون یم  ءاسنلا  مالعا  فلؤم  هلاّحک  اضر  رمع  12 ـ 

زا رمع  داتـسرف . دـندوب ـ  هدـش  نصّحتم  همطاف  هناخ  رد  هدرک و  عاـنتما  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  هک  يدارفا  اـهنآ ـ  يوس  هب  ار  رمع  رکبوبا  سپ 
تسد رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  مسق  تفگ : دیبلط و  مزیه  رمع  دندرک  يراددوخ  ندش  جراخ  زا  اهنآ  اّما  درک ، ادص  ار  اهنآ  هناخ  نوریب 

هچ رگ  تفگ : تسا  همطاف  هناخ  رد  صفحابا  يا  دنتفگ : وا  هب  منازوس . یم  شلها  اب  هارمه  ار  هناخ  ای  دییآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  ای  تسوا 
. دشاب هناخ  رد  همطاف 

تنس لها  رامشیب  عبانم  هب  يو  شاک  يا  تسا . يرونید  هبیتق  نبا  هب  بوسنم  ۀسایسلاو  ۀمامالا  باتک  هیـضق  نیا  رد  اضررمع  كردم  هتبلا 
. درک یمن  افتکا  دنا  هدز  ییاهفرح  نآ  دروم  رد  هک  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  هب  درک و  یم  هعجارم  دراد  دوجو  باب  نیا  رد  هک 

. دسیون یم  دروم  نیا  رد  بلاطیبا » نب  یلع  مامالا   » باتک رد  دوصقملادبع  حاّتفلادبع  يرصم  فورعم  هدنسیون  13 ـ 

2 هناخ ندز  شتآ  هب  دیدهت  و  ع )  ) نینمؤملاریما هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  ندرب  موجه 

هناخ يوس  هب  شناتـسدمه  نارای و  زا  یهورگ  اب  هدراذگ و  شیپ  مدق  رمع  هک  دش  عیاش  مدرم  نایم  زور  نآ  رد  اه  ینیب  شیپ  نیا  اب  و  ... 
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، دیامن راداو  هتفریذپن  لاحات  هچنآ  هب  دهاوخن  هچ  دهاوخب و  هچ  ار  ادخ  لوسر  يومع  رسپ  هک  دراد  ار  نآ  هشیدنا  هتشگ و  راپسهر  همطاف 
هک دندرک  یم  ینیب  شیپ  یهورگ  و  دنک ... یم  مخ  تعاطارـس  ریـشمش  مد  ربارب  رد  اهنت  دنتفگ  یم  ییا  هتـسد  دـندز ، یم  اهـسدح  مدرم 

رگم دنتشادنپ ... یم  شتآ  ار  تعاطا  تدحو و  ظفح  هلیـسو  هناگی  دندوبن  نآ  نیا و  زا  هک  یناسک  دوش ... یم  وربور  ریـشمش  اب  ریـشمش 
یلع و هک  ار  همطاف  هناخ  رود  باطخ  هداز  روتـسد  نیا  اب  هچ  دـنیامنن  وگزاب  ار  مزیه  ناتـساد  هک  تسا  دـنب  اهنابز  رب  هتـسب و  مدرم  ناـهد 

... ؟ دزاتب اباهم  یب  ای  دزاس  عناق  هلیسو  نیدب  ات  دندومن  هرصاحم  دندوب  نآ  رد  شباحصا 
رمع شورخ  شوج و  هارمه  هک  دییاپن  یکدنا  دش و  رهاظ  جوم  يور  فک  دننام  دمآ  شیپ  ناهگان  ای  قباس  هشقن  اب  هک  اهناتساد  نیا  همه 
هناخ هب  دـنداتفا و  هار  هب  وا  لابند  شناتـسدمه  دروآ و  يور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هب  ناشورخ  نیگمـشخ و  درم  نیا  تفر ... ناـیم  زا 
هدرپ هک  يا  هرهچ  دـش ، راکـشآ  برد  نایم  رد  ادـخ  لوسر  هرهچ  نوچ  يا  هرهچ  ناهگان  دـنروآ ، موجه  دوب  کیدزن  ای  دـندروآ  موجه 

بضغ یگتفرگ  شیناشیپ  رب  دیشخرد و  یم  کشا  تارطق  شیاهمشچ  رد  تسا  راکشآ  نآ  رب  تبیصم  جنر و  راثآ  هتفرگ و  ار  نآ  هودنا 
. دوب ادیوه 

شرـس تشپ  دـندوب  هداتفا  هار  هب  شلابند  هک  شناهارمه  تفر  نایم  زا  جوم  نوچ  شورخ  شوج و  نآ  دـش و  کشخ  دوخ  ياـج  هب  رمع 
ریز هب  ءایح  یگدنمرـش و  زا  اهرـس  دندید ، ارهز  شا  هبیبح  يور  لالخ  زا  ار  ادـخ  لوسر  يور  اریز  دنداتـسیا ; هدز  تُْهب  برد  لباقم  رد 

كدنا نازرل  هدز  نزح  ياهمدق  اب  دومن و  تکرح  هیاس  دننام  همطاف  دندید  هکنیمه  تفر  اهلد  زا  بات  رگید  دش  هدیـشوپ  اهمـشچ  دمآ و 
اب تشگ و  ریزارـس  کشا  ناراب  دش و  دنلب  شا  هلان  دیدرگ ، وا  هّجوتم  هرـسکی  اهـشوگ  اهمـشچ و  دش ... کیدزن  ردپ  ربق  يوس  هب  كدنا 

: دز یم  ادص  ار  شردپ  یپرد  یپ  رگجزوس 
تبرت نآ  اب  تفر و  رتکیدزن  ارهز  زاب  دـمآ ، هزرل  هب  هشیپ  متـس  هورگ  نآ  ياپریز  نیمز  ادـص  نیا  ناـکت  زا  اـیوگ  ادـخ ...  لوسر  يا  اـباب 

: دومن یم  هثاغتسا  رضاح  بیاغ  نآ  هب  یمه  دروآ و  يور  كاپ 
؟! دمآ ام  رس  هب  هچ  هفاحق  یبا  هداز  باطخ و  هداز  تسد  زا  وت  زا  سپ  ادخ ...  لوسر  يا  اباب 

ناشناهنپ دوخ  نایم  رد  دوش و  هتفاکش  نیمز  هک  دندرک  یم  وزرآ  مدرم  نآ  دزیرن ، کشا  هک  دنامن  یمـشچ  دزرلن و  هک  دنامن  یلد  رگید 
... . دزاس

نیا هب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  یلع  ماما  يریگ  عضوم  ناونع  ریز  تیبلا » لـها   » باـتک رد  ملعوبا  قیفوت  داتـسا  نینچمه  14 ـ 
. تسا هدرک  هراشا  بلطم 

یهورگ ریبز و  هحلط و  نآ  رد  دمآ و  یلع  هناخ  رد  هب  رمع  دیوگ  یم  و  دروآ ، یم  شباتک  رد  میدرک  لقن  يربط  زا  ام  هک  ار  یتیاور  يو 
... . دیوش جراخ  تعیب  يارب  ای  منازوس و  یم  امش  رب  ار  هناخ  ای  مسق  ادخ  هب  تفگ : رمع  دندوب ، نّصحتم  نیرجاهم  زا 

ار نآ  ایآ  تفگ : مالسلا ) هیلع   ) یلع منازوس . یم  ار  تا  هناخ  ینکن  تعیب  رکبوبا  اب  رگا  تفگ : یّلع  هب  رمع  هک  دسیون  یم  رگید  لقن  رد 
. دـشاب نآ  رد  ادـخ  لوسر  رتـخد  هچرگ  منز  یم  شتآ  ار  نآ  يرآ ، تفگ : تسا ؟ نآ  رد  ادـخ  لوـسر  رتـخد  هک  یلاـحرد  ینازوـس  یم 

... . دروآ یم  دهاش  دیآ )  یم  ًادعب  هک  ار (  میهاربا  ظفاح  لین  رعاش  رعش  يو  سپس 
تفالخ هاگتـسد  يوس  زا  یـشزغل  ار  لـمع  نیا  دـنا  هدرک  رکذ  ناـشراثآ  رد  ار  عوضوم  نیا  هک  ّتنـس  لـها  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هتّبلا 

زا ار  نآ  دوشن و  دراو  یبیسآ  هباحص  داهتجا  تلادع و  ماقم  هب  ات  دننک ، هیجوت  ار  لمع  نیا  هک  دنـشوک  یم  ناوارف  شالت  اب  دنا و  هدرمش 
. دننک یم  دادملق  شزرمآ  لباق  ناهانگ 

: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
دزن نیا  دـنرازگن و  زامن  وا  رب  ود  نآ  هک  درک  ّتیـصو  وا  تفر و  ایند  زا  دوب  نیگمـشخ  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یلاح  رد  س )  ) ارهز همطاـف 
یم هاگن  ار  وا  لزنم  تمرح  وا و  مارتحا  هک  دوب  نیا  راوازـس  و  تسا ، ضامغا  لباق  ود  نآ  زا  شرودـص  هک  تسا  يروما  زا  اـم  باحـصا 
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. دندرک لمع  دنداد ، صیخشت  تحلصم  ناشرظن  هب  هک  يزیچ  نآ  هب  دندیسرت و  هقرفت  فالتخا و  ندش  ادیپ  زا  اهنآ  یلو  دنتشاد 
فورعم رعاش  دنرامـش . یم  مّود  هفیلخ  رخافم  ناونع  هب  ار  نآ  ّتنـس  لـها  يارعـش  ناگدنـسیون و  زا  یخرب  هک  تسا  فّسأـت  ياـج  یلو 

ار وا  هتساخرب و  مّود  هفیلخ  حدم  هب  دوخ  هّیرمع  هدیصق  رد  تسا  هتشذگرد  ق  .ـ لاس 1351 ه رد  هک  يرصم  میهاربا  ظفاح  دمحم  رصاعم 
. تسا هدوتس  لمع  نیا  تهج  هب 

اهیْقلمب مِظْعَا  اهعِماسب  ْمِرکاُرمُع  اَهلاق  ّیلعل  ۀلوق  و 
اهیف یفطصملا  ُْتِنبَو  ْعیاُبت  مل  نا  اهب  کیلع  یْقبُاال  كراد  ُتقَّرَح 

اهیماحَو ناندع  ِسراف  َمامَا  اهب  ُهوُفَی  صْفَح  یبَا  ُْریَغ  ناکام 
! يا هدنیوگ  گرزب  هچ  يا و  هدنونش  دنمجرا  هچ  تفگ : یلع  هب  رمع  هک  ار  ینخس  روآیب  دای  هب 

. دشاب نآ  رد  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  دنچره  ینامب  اجنآ  رد  مهد  یمن  هزاجا  منازوس و  یم  ار  وت  هناخ  ینکن  تعیب  رگا  تفگ : يو 
 . نآ نابیتشپ  ناندع و  نامدود  راوسهش  ربارب  رد  مه  نآ  دیوگب  تسناوت  یمن  رگید  سک  رمع  زج  ار  نخس  نیا 

رخافم زا  ار  نآ  رعاش  نیا  هک  دوش  یم  هدرمـش  تاراختفا  زا  رکبوبا  يارب  رتشیب  ءارآ  ذخا  روظنم  هب  ادخ  لوسر  رتخد  هناخ  ندـنازوس  ایآ 
؟ درامش یم  مّود  هفیلخ 

دنزگ زا  ار  یلع  دراد  ياج  هناخ  نیا  رد  ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  رتخد  هکنیا  دـیوگ : یم  مّود  تیب  حرـش  رد  یطایمد »  » هیرمع هدیـصق  حراش 
َّنُجُرْخََتلوَا ْمُْکیَلَع  َّنَقِرْحَُال  ِهّللاَو  شفورعم  هلمج  همطاف و  هناخ  رد  هب  رمع  ندـمآ  يربط : ریرج  نبا  تیاور  سپـس  و  درادـیمن . رانکرب  رمع 

. دنک یم  رکذ  ار  ۀعیبلا و ...  یلا 
ندرک دای  مسق  هناخ و  ندنازوس  هب  اهنآ  ندرک  دیدهت  نینمؤملاریما و  هناخ  رد  هب  تفالخ  نیرومأم  ندـمآ  ینعی  لّوا  هلأسم  دروم  رد  سپ 
ثول ار  هّیضق  هک  دنـشوک  یم  ضقانتم  تایاور  رکذ  اب  اه  یـضعب  هچرگ  دنام  یمن  یقاب  یّکـش  ّتنـس  لها  كرادم  رظن  زا  رگید ، روما  و 

دنا هدرک  رکذ  یعطق  تروص  هب  ار  هّیـضق  رگید  یخرب  یلو  دنهد  یم  رارق  ضقانتم  تایاور  نیب  دیدرت  کش و  رد  ار  ناگدنناوخ  دـننک و 
. دنا هدمآرب  هفیلخ  لمع  هیجوت  ماقم  رد  سپس  و 

داریا یهاگ  ات  تسین  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  وا  هب  بوسنم  باتک  يرونید و  هبیتق  نبا  زا  ینخـس  چـیه  میدرک  رکذ  هک  یعباـنم  كرادـم و  رد 
: دنیوگب زین  یهاگ  و  ( 10) تسین مامت  وا  هب  باتک  نیا  دانتسا  هک  دوش  هتفرگ 

هجیتن تایاور  نیا  لامتحا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  اراکشآ  ۀسایسلا  ۀمامالا و  تایاور  رتشیب  رد  یسابع  يولع و  یمشاه  هعیش  دیاقع  ریثأت 
نامیا اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع همطاف و  هنرگ  تسا و  هدمآ  دیدپ  نایمـشاه  نایوما و  نایم  نیدشار  يافلخ  زا  سپ  هک  تسا  یتباقر  داّضت و 

هب هک  تسا  نآ  زا  رتراددوـخ  رتـگرزب و  رمع  دـنزیخ و  اـپب  ناناملـسم  حـلاصم  فـالخرب  هـک  دـنا  هدوـب  نآ  زا  رتدـنمدرخ  رت و  هّزنم  رت و 
. دزای تسد  همطاف  هناخ  ندنازوس 

هعیش نادنمشناد  بتک  رد  هلأسم  نیا  ساکعنا 

هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  ندرب  هناخ و  هب  نتخیر  ینعی : هلأسم ـ  نیا  يدعب  لحارم  دمآ ، دهاوخ  هچنانچ  هعیـش  عبانم  كرادـم و  رظن  زا 
زین ار  لوا  هلحرم  ًارهق  و  دوش ، یم  تابثا  یبوخ  هب  س ـ )  ) همطاف ترضح  هب  ندناسر  بیسآ  زیمآ و  تراسج  بولطمان و  عضو  اب  مالسلا )

. تسین اجنیا  رد  اهنآ  رکذ  هب  يزاین  تشاد و  دهاوخربرد 
يارب ام  و  دـنا ، هدرک  ءافتکا  تسا  نانآ  لوبق  دروم  هک  لوا  هلحرم  رکذ  هب  اهنت  ّتنـس  لها  اب  جاجتحا  رد  یعیـش  كرادـم  زا  یـضعب  یلو 

. مینک یم  ءافتکا  سردآ  رکذ  عبانم و  نیا  تسرهف  هب  اهنت  هلاقم  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ 
 . ص 117 هنس 413 ، ياّفوتم  دیفم ، خیش  زا  لمجلا ، باتک  1 ـ 
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ص 30. مشش ، سلجم  دیفم ، خیش  زا  یلاما ، 2 ـ 
هحفص 119 دلج 4  یضترم ،  دیس  یفاشلا ،  3 ـ 

 . هحفص 167 يافوتم 447  یبلح  حالصلا  یبا  نیدلا  یقت  خیش  مالکلا ،  یف  فراعملا  بیرقت  4 ـ 
ص76. ج3 ، ياّفوتم 460 ، یسوط ، رفعج  یبا  هفئاطلا  خیش  زا  یفاشلا  صیخلت  5 ـ 

لقن بلطم  نیا  يدقاو  زا  هحفص 378  نینچمه  هحفص 373 و  رد  یسوط  خیش  رصاعم  یماما ،  يربط  ریرج  نبدمحم  زا  دشرتسملا  رد  6 ـ 
. تسا هدش 

نبا يدقاو و  ّهبردبع و  نبا  يربط و  تیاور  ص 66 (  سوواط ، نب  یـسوم  نبرفعج  نب  یلع  زا  فئاوطلا ، بهاذم  ۀفرعم  یف  فئارطلا  7 ـ 
. ( تسا هدومن  لقن  ار  ریبج و ... 

ص 270. هنس 726 ، ياّفوتم  یّلح ، رّهطم  نبا  زا  قدصلا ، فشک  قحلا و  جهن  8 ـ 
. تسا هدمآ  هناخ  ندنازوس  يارب  شتآ  ندرک  رضاح  هلأسم  هحفص 78  يافوتم 940  یکرک  ققحم  توهاللا  تاحفن  رد  9 ـ 

 ) ص 281 ج 4 ، تازجعملا ، صوصنلاب و  ةادـهلا  تابثا  رد  یلماعلا  ّرحلا  نسح  نب  دّـمحم  هعیـشلا  لئاسو  فلؤم  گرزب و  ثّدـحم  10 ـ 
هب یقّلت  ار  نآ  هدومن و  لقن  ياه 49 و 50 و 51 و 52  هرامش  تحت  رد  فئارط ، زا  دّیـس  لوق  زا  ار  قارحا  هب  دیدهت  رمع و  ندمآ  تیاور 

. ( تسا هدرک  لوبق 
ص 170. ج 43 ، یسلجم ، همّالع  زا  راونالاراحب ، 11 ـ 

ياّفوتم 1242 ص187. ّربش  هللادبع  دّیس  نیدلا ، لوصا  ۀفرعم  یف  نیقیلا  قح  12 ـ 
ص 42. يوسوملا ، نیدلا  فرش  دیس  ماما  زا  هّمهملا ، لوصفلا  13 ـ 

. ّتنس لها  كرادم  زا  دانتسا  اب  ص 103  ات 86 و ج 3 ، ص 77  ج 7 ، ینیما ، نیسحلادبع  خیش  همالع  زا  ریدغلا ، 14 ـ 
ص 109. يدیهش ، رفعج  دیس  رتکد  زا  س ،)  ) همطاف ترضح  یناگدنز  15 ـ 

. هداز ملاع  يداه  ياقآ  هلاقم  رکبوبا ، همجرت  رد  ص 230  ج 5 ، یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةرئاد  16 ـ 

ص)  ) ربمایپ رتخد  هب  تناها  ندناسر و  بیسآ  هناخ و  هب  نتخیر  ّمود :  لصف 

ص)1  ) ربمایپ رتخد  هب  تناها  ندناسر و  بیسآ  هناخ و  هب  نتخیر 

رد هک  يدـنزرف  هک  يروط  هب  دـید  بیـسآ  همدـص و  هناخ  هب  نیمجاهم  دورو  زا  يریگولج  ماگنه  ربمایپ  یمارگ  رتخد  هک  دوش  یم  هتفگ 
عبانم كرادم و  رظن  زا  عوضوم  نیا  درک . تلحر  ات  درب  یم  رـسب  هودنا  جنر و  رد  و  رامیب ، هراومه  سپ  نآ  زا  و  درک ، طقاس  تشاد  محر 

هعیش و ياملع  زا  نیمدقتم  ءامدق و  راثآ  رد  مه  هلأسم  نیا  ددرگ . یم  یقّلت  مّلـسم  رما  کی  ناونع  هب  تسا و  تابثا  لباق  یناسآ  هب  یعیش 
. تسا هدیدرگ  سکعنم  اهنآ  نیرخأتم  راثآ  رد  مه 

فقوت لّوا  هلحرم  نامه  رد  نانآ  زا  يرایسب  میتشاد  نایب  هچنانچ  یلو  دنا ، هدومن  تراشا  نادب  زین  ّتنس  لها  زا  یخرب  هکلب  هعیـش  اهنت  هن 
هـس نیا  ثحب  هجیتن  دمآ  دـهاوخ  يدوز  هب  هچنانچ  یلو  دـنا ، هدرک  توکـس  يدـعب  ثداوح  رکذ  زا  دـنا و  هداهنن  رتولج  یمدـق  هدومن و 

. دراد رابفسا  شارخلد و  كانلوه و  هثداح  نیا  عوقو  زا  تیاکح  لصف 
: مینک یم  حرطم  شخب  ود  رد  ار  ثحب  هلأسم  رد  قیقحت  يارب 

. یّنس عبانم  زا  یخرب  رد  ًانایحا  یعیش و  كرادم  رد  هیضق  نیا  ساکعنا  1 ـ 
. یّنس عبانم  رثکا  رد  هیضق  نیا  ساکعنا  مدع  ّتلع  2 ـ 
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رکذ ار  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یضعب  ياه  هتفگ  سپس  میزادرپ و  یم  هعیش  ناگرزب  زا  یخرب  نانخس  لقن  هب  تسخن  لّوا  تمسق  رد  اما 
. مینک یم 

. تسا هدش  سکعنم  رابفسا  هّیضق  نیا  نیمّلکتم و ...  هچ  نیثّدحم و  هچ  و  نیرّخأتم ، هچ  نیمّدقتم و  هچ  هعیش  ناگرزب  تافیلأت  راثآ و  رد 
راب يارب  ار  تارف  هعیرـش  هیواعم  هک  یتقو  دروآ ، یم  نّیفـص  باتک  رد  هنس 212  ياّفوتم  یعیـش  خّروم  یفوک  يرْقنِم  محازم  نبرـصن  1 ـ 

تعنامم همادا  رب  ار  هیواعم  يراعشا  نمض  رد  ورمع ، نب  لیلـس  مان  هب  ماش  لها  زا  نوکَـس  هفیاط  زا  يدرم  تسب ، قارع  هاپـس  يور  رب  مّود 
: دیوگ یم  و  دراد ) يرظن  نینچ  ای   ) دراذگ یمن  صاعورمع  نکیلو  تسامش  اب  قح  داد  خساپ  هیواعم  دومن ، عیجشت  کیرحت و  بآ 

هاپس وا و  تسد  رد  اهبسا  راسفا  هک  یلاح  رد  دنیبب  باریس  ارت  دنامب و  هنشت  شدوخ  هک  تسین  یسک  یلع  نوچ  وشم ، عنام  بآ  زا  ار  اهنآ 
وا اب  تسا و  كاب  یب  عاجش و  وا  هک  یناد  یم  وت  دوش و  هتـشک  ای  دوش و  باریـس  تارف  زا  ای  هکنآ  رگم  دنکفا  یم  رظن  تارف  هب  تسوا و 

: تفگ یم  وا  هک  میا  هدینش  وت  نم و  دنتسه و  زاجح  قارع و  مدرم 
یم درم  لهچ  دندرک  یم  شیتفت  ار  همطاف  هناخ  هک  يزور  رد  شاک ! يا  درک ، دای  ار  يا  هیضق  سپـس  متـشاد و  یم  درم  لهچ  شاک ! يا 

. متشاد
( مالسلا هیلع   ) مظاک ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  مّود  ثیدح  ءارهزلا  دلوم  باب  رد  یفاک  لوصا  رد  ياّفوتم 329  ینیلک  بوقعی  نبدمحم  2 ـ

: دنک یم  تیاور 
«. نثمطیال ءایبنالا  َتانب  َّنِاَو  ٌةدیهش  ۀقیّدِص  ۀمطاف  َّنِا  »

هب گنج  نادیم  رد  هک  دنیوگ  یسک  هب  دیهـش  دیوگ :  یم  دیهـش  هژاو  حرـش  رد  ای 1081  ياّفوتم 1086  یناردنزام  حلاص  دـمحم  یلوم 
دوش یم  قالطا  س )  ) همطاف لثم  دوش ،  هتشک  هنامولظم  هکیـسک  ره  هب  تفای و  هعـسوت  نآ  يانعم  سپـس  دوش  هتـشک  هفیظو  ماجنا  ناونع 

هیمـست هجو  اما  تفر  ایند  زا  نآ  ببـس  هب  دش و  طقـس  شدنزرف  دندز و  وا  يولهپ  هب  رد  تشاد  مکـش  رد  يدـنزرف  هکیلاح  رد  ار  وا  اریز 
هکنیا ای  و  دنهد . یم  تداهش  وا  يارب  ار  تشهب  ناگتشرف ، دنوادخ و  هک  تسا  نیا  دیهش  هب  مالسلا ) ) هیلع   ) همطاف ترـضح  دارفا و  نیا  )
مهارف شیارب  ادخ  هک  ار  یتلزنم  ماقم و  هکنیا  ای  تسا و  هدرمن  رظان و  رـضاح و  وا  هکنیا  لثم  دوش  یم  فصتم  تایح  هب  ندرم  زا  سپ  وا 

. دنک یم  هدهاشم  هدومن 
. ٌحیحَص دیامرف : یم  ثیدح  دنس  دروم  رد  ياّفوتم 1111  یسلجم  همّالع 

: دیامرف یم  ثیدح  نیا  حرش  رد  و 
نیا ترضح  نآ  تداهش  ببـس  دشاب و  یم  تارتاوتم  زا  نیا  و  تسا ، هدیهـش  اهیلع  هّللا  تاولـص  همطاف  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  ربخ  نیا 

ات دنداتـسرف  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما غارـس  هب  دندرک  تعیب  اهنآ  اب  مدرم  رتشیب  دـندرک و  بضغ  ار  تفالخ  هکنآ  زا  سپ  اهنآ  هک  دوب 
هناخ دراو  روز  هب  دنتساوخ  دنازوسب و  شلها  اب  ار  هناخ  ات  درک  رومأم  ار  يا  هدع  رمع  درک  عانتما  ندمآ  زا  ماما  دوش ، رـضاح  تعیب  يارب 

ینینج تسکـش و  وا  يولهپ  هک  دز  (س ) همطاف مکـش  هب  ار  رد  رمع  مالغ  ذفنق  دش ، عنام  هناخ  هب  دورو  زا  ار  اهنآ  س )  ) همطاف یلو  دنوش 
نیا رد  دـش و  ضیرم  تهج  نیمه  هب  و  دـش ، طقاس  دوب  هداهن  نسحم  ار  وا  ماـن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تشاد و  محر  رد  هک 

. دومرف تلحر  ضرم 
. دزادرپ یم  هعیش  ّتنس و  لها  ياملع  زا  قوف  نخس  دییأت  رد  یتایاور  رکذ  هب  سپس  یسلجم 

س)  ) ارهز همطاف  تلیضف  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  سابع  نبا  زا  یلّـصفم  تیاور  ق  .ـ هنس 381 ه ياّفوتم  قودص  مدقا  لیلج  خیـش  3 ـ 
اور وا  هب  نم  زا  دعب  هک  یملظ  متـس و  دیآ  یم  مدای  هب  مرگن  یم  ار  همطاف  هاگره  : » دومرف ادـخ  لوسر  دـیوگ  یم  هکنیا  ات  دـنک . یم  لقن 

بصغ ار  وا  قح  ددرگ و  یم  وا  تمرح  کته  دوش و  یم  وا  هناخ  دراو  يراوخ  هک  مرگن  یم  مرضاح و  همطاف  اب  ایوگ  و  تشاد . دنهاوخ 
هادّمحم ای  هک  دشک  یم  دایرف  وا  دننک و  یم  طقِس  ار  وا  نینج  دننکـش و  یم  ار  وا  يولهپ  دننک و  یم  مورحم  شثرا  زا  ار  وا  دنیامن و  یم 
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... . تسیز دهاوخ  نایرگ  مومغم و  نوزحم و  نم  زا  سپ  هراومه  دسر و  یمن  وا  دایرف  هب  یسک  یلو  دنک  یم  هثاغتسا  و 
نم و يزور  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  نینمؤملا  ریما  زا  ربتعم  دنـس  اـب  مود  ثیدـح  متـشه ، تسیب  سلجم  رد  نینچمه 
ای تسیچ  هیرگ  ببس  متفگ  تسیرگ  دنکفا و  رظن  ام  يوس  هب  ترضح  نآ  هاگان  میدوب  هتسشن  ربمایپ  تمدخ  رد  نیسح  نسح و  همطاف و 

؟  هللا لوسر 
. تشاد دنهاوخ  اور  امش  هب  نم  زادعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  يارب  ما  هیرگ  دومرف :

؟  تسیچ نآ  مدیسرپ 
دز و دنهاوخ  نسح  نار  رب  هک  یمخز  تخاون و  دنهاوخ  ارهز  يور  رب  هک  یلیس  نآ  دیسر و  دهاوخ  وت  قرف  هب  هک  یتبرض  يارب  دومرف : 

. نیسح نتشک  زا  دننک و  مومسم  رهز  هب  ار  وا 
. دندش نایرگ  همه  دندینش  ار  ربخ  نیا  نوچ 

َْتنَاَو ۀّنجلا  ِیف  ٌزنک  کل  یّلع  ای  (: » مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نخس  يانعم  رد  قودص  خیـش  نینچمه 
تفگ یم  هک  مدینـش  مدـیتاسا  زا  یـضعب  زا  دـیوگ : یم  تشهب )  ياه  تمعن  دـیلک  شدوخ (  راتخم  زنک و  ندومن  انعم  زا  سپ  اهینرقوُذ »

... . درک طقاس  ار  وا  راوید  رد و  نیب  نتفرگ  رارق  ّتلع  هب  همطاف  ترضح  هکینامه  تسا ، نسحم  شدنزرف  زنک  نیا  زا  روظنم 
. دوش یم  نینرقلاوذ  يانعم  نایب  دراو  دنک  رظن  راهظا  ینعم  نیا  نوماریپ  رد  هکنآ  نودب  قودص 

هدش رکذ  كدف  هلأسم  رد  س )  ) همطاف ترضح  ندید  همدص  مارتحا و  کته  تراسج و  دیفم ، خیـش  هب  بوسنم  صاصتخا  باتک  رد  4 ـ 
. تسا

اب رمع  تسب و  اهنآ  يور  رب  ار  رد  س )  ) همطاف دندمآ و  نینمؤملاریما  هناخ  رد  هب  هفیلخ  نیرومأم  دیوگ  یم  هفیقس  ناتساد  رد  ناشیا  هتبلا 
ارهز همطاف  ندز  زا  ینخـس  اج  نیا  رد  دندرب . دجـسم  هب  روز  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دنتخیر و  هناخ  هب  نیرومأم  تسکـش و  ار  رد  دـگل 
رمع هـب  هار  رد  دـش و  جراـخ  س )  ) همطاـف داد و  همطاـف  هـب  ار  كدــف  هلاـبق  رکبوـبا  دــیوگ  یم  كدــف  ناتــساد  رد  یلو  تـسین ، (س )

؟ تسا وت  اب  هک  تسیچ  نآ  دیسرپ  رمع  درکدروخرب ،
هک دز  ار  وا  دـگل  اب  ناـنچ  رمع  دومن . يراددوخ  س )  ) همطاـف هدـب . نم  هب  ار  نآ  تفگ : داد ، نم  هب  رکبوبا  هک  تسا  كدـف  دنـس  تفگ :

هراپ تفرگ و  ار  هلاـبق  تسکـش و  وا  شوگ  زا  هراوشوگ  هک  دز  وا  هب  یلیـس  ناـنچ  درک و  طقِـس  دوب ، هلماـح  نآ  هب  هک  ار  نسحم  همطاـف 
... درک

دیفم خیش  دیازفا  یم  دناد و  یم  دیفم  خیش  تافینـصت  زا  ار  صاصتخا  ۀعیرذلا  رد  ینارهط  گرزباغآ  خیـش  هعیـش ، گرزب  سانـش  باتک 
یلع یبا  خیش  صاصتخا  زا  تسا و  هدرک  جارختسا  قودص  خیش  رـصاعم  نیـسحلا  نب  دمحا  یلع  یبا  خیـش  صاصتخا  زا  ار  شـصاصتخا 

زا یلو  تسا ، نیـسحلا  نبرفعج  ماـن  هب  يدرف  صاـصتخا  فـلؤم  دـنیوگ  یم  هتفگ :  بجحلا  فـشک  فـّلؤم  یلو  تسین ، تسد  رد  يرثا 
 . تسا دیفم  خیش  تافیلأت  زا  باتک  نیا  هک  دیآ  یمرب  قایس  رهاظ 

وا لاح  حرش  رد  یـشاجن  دشاب و  یم  ياّفوتم 340  نیـسحلا  نبرفعج  دیوگ :  یم  بجحلا  فشک  فلؤم  هیرظن  دـییأت  رد  هعیرذـلا  فلؤم 
نیا زا  یکی  زا  ار  صاصتخا  باتک  دیفم  خیـش  ًارهاظ  دـیوگ : یم  سپـس  و  تسا . هدرکن  رکذ  ار  صاصتخا  يو  تافیلأت  ندرمـشرب  نمض 

. تسا هدرک  جارختسا  باتک  ود 
 . دوش هعجارم  نآ  هب  دنا ، هتسناد  مامتان  ار  دیفم  خیش  هب  باتک  نیا  دانتسا  نیققحم  زا  یضعب  ًاریخا 

: دسیون یم  هفیقس  ناتساد  رد  ۀّیصولا  تابثا  رد  بهذلا  جورم  فلؤم  يدوعسم  5 ـ 
زا روز  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما دندنازوس و  ار  هناخ  رد  دـندرب و  موجه  ماما  هناخ  هب  دـندروآ و  يور  ماما  لزنم  يوس  هب  هفیلخ  نیرومأم 

راداو ار  ماما  و  داتفا ، تشاد  محر  رد  هک  يدنزرف  هک  ییاج  ات  دنداد  رارق  راوید  رد و  نیب  ار  ملاع  نانز  هدیـس  همطاف  دندرب و  نوریب  هناخ 
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 ... . میشک و یم  ارت  ینکن  تعیب  رگا  دنتفگ : درک  يراددوخ  ماما  دندرک  تعیب  هب 
یشاجن نینچمه  دناد . یم  ناشیا  زا  ار  باتک  نیا  یفالخ  چیه  لقن  نودب  ینارهط  گرزب  اغآ  خیـش  موحرم  هعیـش ، گرزب  سانـش  باتک 

یهتنم رد  يرئاح  یلعوبا  راحب ، كرادـم  رد  یـسلجم  همّالع ، هصـالخ  رب  هیـشاح  رد  یناـث  دیهـش  ۀـصالخلا ، رد  یّلح  همّـالع  لاـجر ، رد 
یبتک لاقملا ،  حیقنت  رد  یناقمم  ص 310 ،  لئاسولا ج 3 ، كردتـسم  همتاخ  رد  يرون  ثّدحم  تاّنجلا ، تاضور  رد  يراسناوخ  لاقملا ،

. دنراد رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رد  یگمه  اهلوصا و ... هعیشلا و  لصا  رد  ءاطغلا  فشاک  تایفولا و  تاوف  رد 
زا دنک و  یم  راکنا  ار  همطاف  ترـضح  رمع  ندز  هلأسم  یلزتعم  رابجلادبع  یـضاق  دـیوگ : یم  يافوتم 436  يدهلا  ملع  یضترم  دیـس  6 ـ 

تـسا هدش  تیاور  هکلب  درادن  تقیقح  رمع  ندز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نبرفعج  زا  هدـش  لقن  ربخ  هک  دـنک  یم  لقن  یئاّبج )  ) یلعوبا
. درک یم  یتسود  راهظا  هفیلخ  ود  نآ  هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک 

ود نآ  هب  تبسن  قداص  ماما  یتسود  ياعدا  هصق و  نیا  رد  یلعوبا  راکنا  هب  راّبجلادبع  یضاق  دانتسا  دیوگ : یم  ماقم  نیا  رد  یضترم  دیس 
وا هدیقع  هب  هک  یتروص  رد  دـنکن  در  ار  تیاور  نیا  یلعوبا  هنوگچ  تسا و  لیلد  نودـب  یلعوبا  راکنا  هکنیا  لوا  دراد ; یتالاکـشا  هفیلخ 
رد دـندوب و  کیدزن  یهلا  دـییأت  فطل و  هب  دـندرک و  تفاـیرد  ار  ناـشقوقح  زا  یـشخب  ناـنآ  دوب و  رمع ـ  ورکبوبا  ناـنآ ـ  قح  تفـالخ 

تـسد دیمهف و  یم  ار  تیاور  نیا  يانعم  تقونآ  درک ، یم  نوریب  شبلق  زا  ار  هدشان  قیقحت  دیاقع  نیا  وا  رگا  دندیـشوک و  یم  يرادـنید 
یم در  ار  ود  نآ  هب  تبسن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یتسود  راهظا  ياعدا  دیـس  سپـس  و  درک ...  یم  کش  نآ  نالطب  یتسرد و  رد  مک 

 ... . دناد یم  یگتخاس  یلعج و  ار  نآ  تیاور  دنک و 
: دیوگ یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  ياّفوتم 460  یسوط  رفعج  یبا  هفئاطلا  خیش  7 ـ 

«. هتیب َلَخَد  دق  َناخّدلا  يأر  ٌیّتح  مالسلا ) هیلع  ) یّلَع َعَیاب  ام  ِهّللاَو  »
. دیدرگ شا  هناخ  دراو  دود  هک  دید  هکنیاات  درکن  تعیب  مالسلا ) هیلع  ) یلع مسق  ادخ  هب 

دگل اب  ار  هتخوس  ِرد  دندز و  شتآ  ار  هناخ  رد  دـنتخاس و  یلمع  ار  نآ  هکلب  تسا  هدوبن  قارحا  هب  دـیدهت  دـح  رد  هلأسم  تیاور  نیا  قبط 
... دنتخیر و هناخ  هب  دندروآرد و  اج  زا  اپ 

: دسیون یم  دروم  نیا  رد  يو  نینچه 
هدـش تیاور  و  ار . س )  ) ارهز همطاف  تساهنآ  ندز  دـنا  هداد  رارق  راکنا  دروم  ار  شلمع  دـنا و  هتفرگ  بیع  لوا  هفیلخ  رب  هک  ییاهزیچ  زا 
ْطقِس تشاد  محر  رد  هک  ار  يدنزرف  وا  هک  دز  ار  س )  ) همطاف نانچ  رمع  هک  تسا  نیا  هعیـش  نیب  روهـشم  دندز و  هنایزات  اب  ار  وا  اهنآ  هک 

یهورگ هک  یماگنه  دننازوسب  وا  رب  ار  هناخ  هک  دنتـساوخ  هفیلخ  نیرومأم  و  تسا ، فالخالب  روهـشم و  هعیـش  دزن  هیـضق  نیا  ربخ  درک و 
يرذالب زا  ًالبق  ار  هیضق  نیا  ربخ  اریز  دنک ; راکنا  ار  هعقاو  هب  طوبرم  ربخ  دناوت  یمن  یـسک  دندیزرو و  عانتما  تعیب  زا  دندرب و  هانپ  نادب 

(. 11) دنرادن یفالتخا  نآ  رد  تسا و  هضیفتسم  هّیضق  نیا  رد  هعیش  تایاور ـ  میدرک و  لقن  وا  ریغ  و 
: دسیون یم  ضفاورلا »  حئاضف  ضعب   » در رد  ضقنلا »  باتک «  فلؤم  ینیوزق  لیلجلادبع  مشش  نرق  گرزب  ملکتم  8 ـ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تشک  يو  مکـش  رد  ار  یکدوک  دز و  همطاف  مکـش  رب  رد  رمع  دنیوگ  و  تسا :  هتفگ  فلؤم )  ) هچنآ
. دوب هداهن  مان  نسحم  ار  وا  ملسو )

ربخ اّما  تسا .  روطسم  روکذم و  ینس  یعیش و  ياهباتک  رد  و  دنا ، هدرک  لقن  هجو  نیا  رب  تسرد و  تسا  يربخ  نیا  هک  تسا  نآ  باوج 
تعیب دیآ و  نوریب  ( مالسلا هیلع   ) یلع هک  دشاب  نآ  رمع  ضرغ  رگا  تایّنلِاب »  ُلامَعْالا  اَمَّنا  هک «  تسا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یفطصم

سپ رد  همطاف  هک  دنادن  هک  نکمی  هچ  دوش  طقـس  س )  ) همطاف مکـش  رد  كدوک  هک  دشاب  نآ  هن  شـضرغ  تفالخ و  هب  رکبوبا  رب  دـنک 
هک دنادب  دوخ  هک  نکمی  هچ  تسا  موصعم  هن  مه  دـشاب  هدرک  ًادـمع  رگا  و  دـنیوگ . ءاطخ  لتق  ار  نآ  دـشاب  نینچ  رگا  تسا  هداتـسیا  رد 

. نتفگ ناوتن  نیا  زا  شیب  لقن  نیا  رد  ار . امش  ار و  ام  هن  نآ ،  رد  تسار  ادخ  مکح  تسا  هداتسیا  رد  سپ  رد  (س ) همطاف
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ار راوگان  هثداح  نیا  داقتعالا ، دیرجت  رد  هنس 672 ، ياّفوتم  یموجن  دنمشناد  مّلکتم و  فوسلیف و  یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  نینچمه  9 ـ 
بتکم بهذم و  کی  ینید  ياهرظن  هطقن  دـئاقع و  هک  یتدـیقع  یمالک و  باتک  کی  تایوتحم  بلاطم و  هک  تسا  نشور  تسا . هدروآ 

نیا رد  هعیش  نادنمشناد  عطاق  تیرثکا  هدیقع  نیا  هکلب  دشاب ، فیعض  تایاور  يرـس  کی  رب  ینتبم  یّکتم و  دناوت  یمن  دنک  یم  وگزاب  ار 
. تسا دروم 

: دیوگ یم  رکبوبا  دروم  رد  تماما ، يارب  مالسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  ریغ  نتشادن  تیحالص  رد  داقتعالادیرجت  زا  تماما  ثحب  رد  هجاوخ 
زا مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  یماگنه  دوب و  عونمم  نآ  لوخد  زا  تاـیح  ناـمز  رد  هک  دـندرک  نفد  ادـخ  لوسر  هناـخ  رد  ار  رکبوبا 

ادـخ لوسر  یمارگ  رتخد  هکنآ  اب  دـندنکفا ، هناـخ  رد  شتآ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  هناـخ  هب  ار  یهورگ  درک  يراددوخ  رکبوبا  اـب  تعیب 
دندید ادخ  لوسر  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  یتقو  نینسح  دندوب و  نآ  رد  مشاه  ینب  زا  یهورگ  مالسلاامهیلع و  نیسح  نسح و  و  س )  ) همطاف

. درک یتمرح  یب  س )  ) همطاف هناخ  اب  ارچ  هک  دروخ  یم  ترسح  رمع  رخآ  رد  و  دندرک ، ضارتعا  وا  رب 
 : دیوگ یم  تمسق  نیا  حیضوت  رد  دارملا  فشک  رد  ياّفوتم 726 ،  یّلح  همالع  10 ـ 

دورو زا  ادخ  لوسر  تایح  رد  هک  یتروص  رد  دش  هدرپس  كاخ  هب  ادخ  لوسر  هناخ  رد  وا  رکبوبا ، دروم  رد  تسا  يرگید  تاداقتنا  اهنیا 
اهنآ داتسرف و  وا  هناخ  هب  ار  یهورگ  درک  عانتما  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  یتقو  و  دوب ، هدش  یهن  وا  نذا  نودب  هناخ  نآ  هب 

اب ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع و  دـندوب ، مشاه  ینب  زا  یعمج  نینـسح و  و  س )  ) همطاـف هناـخ  نینکاـس  هک  یلاـح  رد  دـندنکفا ، هناـخ  رد  شتآ 
نآ زا  هک  دیسر  س )  ) همطاف هب  یتبرض  دنتسکش و  دنتفرگ و  ار  شریشمش  دوب  اهنآ  اب  هک  ریبز  دندیـشک و  نوریب  هناخ  زا  ربج  هب  یتعامج 

 ... . درک و طقِس  دوب  هداهن  مان  نسحم  ار  وا  ربمایپ  تشاد و  محر  رد  هک  ار  ینینج  تبرض 

ص2  ) ربمایپ رتخد  هب  تناها  ندناسر و  بیسآ  هناخ و  هب  نتخیر 

شش (، 12 «) ًةرثک یـصُْحتال  َِکلذ  یف  ُّۀلدَِالاَو   :» یلح همالع  مالک  لیذ  رد  رـشع  يداح  باب  حرـش  رد  ياّفوتم 826 ،  دادـقم  لضاف  11 ـ 
: دیوگ یم  مجنپ  لیلد  رد  دروآ و  یم  رما  نیا  رب  لیلد 

وا نوچ  دش و  نآرق  يروآ  عمج  لوغشم  تسـشن و  هناخ  رد  دنک  یمن  يرای  ار  وا  یـسک  دید  نوچ  دومرف ...  تماما  ياعّدا  ترـضح  نآ 
 ... دندیشک نوریب  رهق  ربج و  هب  ار  وا  دندز و  شتآ  ار  وا  هناخ  ِرَد  هکنآ  ات  درک  عانتما  دندیبلط ، تعیب  تهج  هب  ار 

: دیوگ یم  همّالع  نخس  نیا  حرش  رد  بابلا  حاتفم  رد  هنس 976 ،  ياّفوتم  ینیسح  مودخم  نبا  رشع  يداح  باب  رگید  حراش 
رد اهنآ  رارـصا  نیفلاخم و  تفلاخم  ماما  هک  یماگنه  هدـمآ  اهنآ  رد  یّتح  تسا و  روهـشم  هریـس  ياهباتک  رد  ترـضح  نآ  تماما  ياعّدا 
وا دندیبلط و  تعیب  يارب  ار  وا  دش و  لوغـشم  ادـخ  باتک  يروآ  عمج  هب  تسـشن و  شا  هناخ  رد  تسناد ، دـید و  ار  نتـشیوخ  اب  تفلاخم 

. دندیشک نوریب  روز  هب  ار  وا  دندنکفا و  شتآ  شا  هناخ  رد  ات  دومن  يراددوخ 
 : دیوگ یم  ياّفوتم 877  یلماع  سنوی  نب  یلع  نینچمه  12 ـ 

ُۀَمِطاف اَهل :  اهیبَا  ِلوِقب  دـحَا  ِلُک  ِْملِع  َعَم  ًانِـسُْحم  ْتَطَقْـسَا  یتَح  ْبابلا  ِیف  ِۀَـمِطاف  َرـصَح  ُهَّنَا  هعیـشلا  یف  رهتـشا  يرذالبلا و  هاور  ام  اهنم ; و 
 . یناذآ ْدَقَف  اهاذآ  ْنَم  یّنِم  ُۀَعَْضب 

يروط هب  درک  روصحم  رد  تشپ  ار  همطاف  ترـضح  رمع  هک  تسا  روهـشم  هعیـش  نایم  هدرک و  لقن  يرذالب  هک  تسا  يزیچ  هلمج  نآ  زا 
درازایب ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف :  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دنناد  یم  همه  هکنیا  اب  درک  طقـس  ار  نسحم  هک 

. تسا هدروزآ  ارم 
یگدـنکارپ هب  هجوت  اب  تسا  نکمم  دوش و  یمن  هدـید  نآ  رد  يربخ  نینچ  فارـشالا )  باـسنا  يرذـالب (  باـتک  یلعف  ياـهپاچ  رد  هتبلا 

. دشاب هتفرگ  ماجنا  نآ  رد  یفّرصت  هتشذگ ، رد  باتک  نیا  تادلجم 
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ییاهفرح عبانم  نیا  زا  یخرب  رابتعا  رد  هچ  رگا  تسا  هدش  ناونع  عوضوم  نیا  زین  یعیش ، رگید  عبانم  كرادم و  رد  هدش  دای  دراوم  زا  ریغ 
نیّفلؤـم لاوـقا  رکذ  زا  مینک و  یم  لـقن  ار  عباـنم  نیا  تسرهف  اـهنت  اـم  درادـن . دوـجو  رظن  قاـّفتا  نیّفلؤـم  هب  اـهنآ  دانتـسا  رد  و  دـنا ، هدز 

. مینک یم  يراددوخ 
. تسا هدومن  لقن  مراهچ ص 37  ثیدح  يرجه ، هنس 90  دودح  ياّفوتم  سیق  نب  میلس  باتک  1 ـ 

اب رمع  ندمآ  هلأسم  هحفص 67 ،  دلج 2  رد  ینیلک ،  مالسالا  ۀقث  رصاعم  شایع ،  نبدوعـسم  نبدمحم  لیلج  ثدحم  فیلأت  ریـسفتلا ،  2 ـ 
. تسا هدمآ  ًاّببلم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ندرب  و  هناخ ،  هب  نیمجاهم  نتخیر  هناخ ،  رد  نتسکش  همطاف ،  ترضح  هناخ  رد  هب  یهورگ 
 « نآ فلؤم  یـشایع و  ریـسفت  هلاقم «  يداتـسا ،  اضر  هللا  تیآ  زا  هلاقم  لهچ  باتک  هب  یـشایع  دنمـشزرا  ریـسفت  ماکحا  ماقتا و  دروم  رد 

. دوش هعجارم 
رّخأتم وا  و  ياّفوتم 450 )  ) یشاجن و  ياّفوتم 460 )  ) یسوط خیش  رصاعم  يربطلا ، متـسر  نب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبا  ۀمامالا ، لئالد  3 ـ 

. دنا هدرک  لقن  وا  زا  رایسب  یلبوت  مشاه  دیس  سوواط و  نبا  دیس  تسا و  یماع  ریرج  نبا  زا 
: دسیون یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  رد ص 45 ، ناشیا 

ترـضح نآ  هک  يا  هنوگ  هب  دز  ار  وا  ریـشمش  فالغ  اب  وا  روتـسد  هب  رمع )  ) درم نآ  مالغ  ذـفنق  هک  دوب  نیا  همطاف  ترـضح  تافو  ّتلع 
. دش ضیرم  تخس  نآ  ببس  هب  درک و  طقاس  تشاد  محر  رد  هک  يدنزرف 

. دشاب یم  دامتعا  لباق  ربتعم و  دنس  ثیح  زا  تیاور  نیا 
رمع هک  تسا  نکمم  هدـمآ  لقن  نیا  رد  هچنانچ  اریز  درادـن ; تافانم  دـهد  یم  تبـسن  رمع  هب  ار  رما  نیا  هک  ییاه  لقن  رگید  اب  لـقن  نیا 

. داد تبسن  ناشکی  ره  هب  ناوت  یم  ار  لعف  تهج  نیا  زا  دشاب  هدرک  ارجا  ذفنق  دشاب و  هداد  روتسد 
نیفلاخم زا  یتعامج  اب  یبتجم  نسح  ماما  جاجتحا  رد  مجنپ  نرق  مالعا  زا  یـسربطلا  بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  جاجتحالا ، 4 ـ 

. تسا هدرک  لقن  ار  هلأسم  نیا  ۀبعش ص 413  نب  ةریغم  هلمج  زا 
ندید بیسآ  زین  یسوط ،  نیدلاریصن  هجاوخ  رصاعم  يربط ،  نیدلادامع  هب  روهشم  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  فیلأت  یئاهب ،  لماک  رد  5 ـ 

. تسا هدمآ  ص306 و 309 و 312  رد ج 1 ،  نسحم  تداهش  نیمجاهم و  يوس  زا  راوگرزب  يوناب  نآ 
دنزرف نیّققحملا  رخف  نیرـصاعم  زا  یملید ، دـمحم  نب  نسحلا  یبا  نب  نسحلا  دـمحم  یبا  لیلجلا  خیـشلل  باوصلا ، یلا  بولقلا  داشرا  6 ـ 

. تسا هدش  ضّرعتم  ار  بلطم  نیا  زین  ياّفوتم 771  یّلح  همّالع 
هدـمآ نسحم  نتفر  نیب  زا  مزیه و  ندرک  مهارف  هناـخ و  ندز  شتآ  هب  دـیدهت  هحفـص 130 ،  یکرک ،  ققحم  زا  توهاللا  تاـحفن  رد  7 ـ 

. تسا
. تسا هدروآ  میلُس  زا  ار  عوضوم  نیا  ص 559  باب 56 ، رد  ینارحب  مشاه  دیس  راوگرزب  ثّدحم  زا  ماصخلا  ۀجح  یف  مارملا  ۀیاغ  8 ـ 

. دنک یم  رکذ  ار  راوگان  هثداح  نیا  راونالاراحب  رد  زین  یسلجم  همّالع  9 ـ 
. تسا هدمآ  بلطم  نیا  زین  يرمق  ياّفوتم 1216  ینادمه ،  دمصلادبع  خیش  زا  فراعملارحب  رد  10 ـ 

هعیش ریخا  نورق  نادنمشناد  ءاملع و 

: دسیون یم  دروم  نیا  رد  متسیب  لصف  رد  نیقیلا  ملع  رد  ياّفوتم 1091  یناشاک  ضیف  نسحمّالم  یهلا  میکح 
ای دندیشک  دایرف  دندش و  هجاوم  هتـسب  رد  اب  دندمآ و  نینمؤملاریما  هناخ  يوس  هب  هدرک و  عمج  ار  نیقفانم  ءاقلط و  زا  يا  هدع  رمع  سپس 

. دندرکن زاب  اهنآ  يور  هب  ار  رد  نانآ  یلو  دناوخ ، یم  ارت  ادخ  لوسر  هفیلخ  هک  ایب  نوریب  هناخ  زا  یلع 
ار رد  رگا  مسق  ادخ  هب  تفگ : دیـشک و  دایرف  رمع  دننازوسب و  ار  هناخ  رد  ات  دندرک  هیهت  شتآ  دنداهن و  رد  ياپ  رد  دندروآ و  مزیه  سپ 
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. دوشگ ار  رد  درک و  تکرح  دننازوسب  ار  هناخ  دنراد  میمصت  اهنآ  هک  تسناد  س )  ) همطاف هک  نیمه  منز و  یم  شتآ  ار  نآ  دینکن  زاب 
يو نابیرگ  دنتخیر و  ماما  رـس  رب  سپـس  دش و  عقاو  راوید  رد و  نیب  س )  ) همطاف دندنار و  بقع  هب  ار  وا  ّتیعمج  دوشگ  ار  رد  هک  نیمه 
ادخ هب  تفگ : دش و  لئاح  شرسمه  اهنآ و  نیب  س )  ) همطاف دندرب ، دجسم  يوس  هب  دندناشک  یم  نیمز  رب  ار  وا  هک  یلاحرد  دنتفرگ و  ار 

اب هک  داد  روتسد  ذفنق  هب  رمع  دندرک ، اهر  ار  ماما  دندید  نینچ  هک  تیعمج  دیربب ... دجسم  هب  روز  هب  ار  میومعرسپ  هک  مراذگ  یمن  مسق 
ادیپ شفیرـش  مسج  رد  نآ  رثا  تفرب و  لاح  زا  س )  ) ارهز ات  تفرگ  هنایزات  هب  ار  همطاف  يولهپ  تسپ و  ذفنق  دنزب ، ار  س )  ) همطاف هنایزات 

... . تسا و هتشاد  دوب ، هداهن  مان  نسحم  ار  وا  ربمایپ  هک  وا  نینج  نداتفا  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  تبرض  نیا  دش و 
نارین باـهتلا  باـتک «  زا  ار  باـب )  نیمه  زا  لصف 25  لوا  اـت  باب 14  لـصف 6  زا  ینعی  نیقیلا (  ملع  زا  شخب  نـیا  ضیف  موـحرم  هـتبلا 

ییاهلـصف لقن  باتک و  نیا  رب  ضیف  دامتعا  یهتنم  تسین . تسد  رد  یعالطا  باتک  نیا  فلؤم  یفارگویب  زا  یلو  دـنک  یم  لقن  نازحالا » 
(. 13) دشاب هیضق  نیا  رد  يو  رظن  رگنایب  دناوت  یم  نآ  زا 

رد ناشیا  فیلأت  هب  و  تسا ، هدرک  ناشن  رطاخ  ار  هلأسم  نیا  يدایز  دراوم  رد  نازحالا  تیب  رد  ساـبع  خیـش  جاـح  یمق  ثّدـحم  نینچمه 
. دوش هعجارم  نازحالا  تیب  عوضوم ، نیا 

نیا مالـسلا » ) هیلع  ) ارهزلا ۀـقیدصلا  ةافو  باتک «  تاحفص 61 و 78 و ...  رد  ياّفوتم 1391  مرقملا  يوسوملا  قازرلادبع  دیـس  نینچمه 
. تسا هدش  روآدای  ار  هلأسم 

اب هک  تسا  نآ  خـیرات  رگـشهوژپ  قّقحم و  کی  نأش  تسا . هعیـش  ءاملع  قافتا  دروم  یخیرات  یمـالک و  یئاور و  رظن  زا  هلأـسم  نیا  رباـنب 
ریـسفت و هقف و  دننامه  تسا ، یلقن  ملع  کی  خیرات  هکنیا  هچ  دزادرپب  یـسررب  قیقحت و  هب  دراد  تسد  رد  هک  یعبانم  كرادم و  هب  هجوت 
عباـنم و همه  نیا  و  میزادرپـب ، يزاـس  خـیرات  هب  تفـالخ  ناراکردـنا  تسد  فرط  زا  رما  نیا  نتـسناد  دـیعب  فْرِـص  هب  میناوـت  یمن  اـم  ... 

. تسا هعیش  هدیقع  نیا  لقاال  دنرادن  لوبق  نارگید  ار  رما  نیا  رگا  میریگب و  هدیدان  ار  كرادم 

مالسا گرزب  يوناب  تارایز  هب  یهاگن 

هب هک  دـنا  هدرک  رکذ  همانترایز  دـنچ  ترـضح  نآ  يارب  میزادـنیب ، ترـضح  نآ  ياه  همانترایز  هب  زین  یهاگن  هک  تسا  بسانم  اـجنیا  رد 
نا َْلبَق  ِکَقَلَخ  يّذلا  ِکَنَحَتما  ُۀَنَحَتْمُم  ای  ِْکیَلَع  ُمالسلَا  هلمج ; اب  هک  تسا  یفورعم  همانترایز  نامه  یکی  دوش . یم  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب 

 ... . ِکَُقلْخَی
. دنا هدومن  رکذ  ار  نآ  زین  اهیدعب  یسلجم و  همالع  یلماع و  ّرح  خیش  یسوط ، خیش  دیفم ، خیش  و  تسا ، دنس  ياراد  همانترایز  نیا 

خیـش رظن  هب  همانترایز  نیا  ایوگ  و  درادـن ، دوجو  ولهپ و ... نتـسکش  اـی  تداهـش و  رب  ّلاد  یتـالمج  رـصتخم  هاـتوک و  هماـنترایز  نیا  رد 
. تسا هدرواین  ار  نآ  تهج  نیا  زا  هدیسرن و  هیقفلا  هرضحیال  نم  رد  قودص 

هّللا َلوسَر  ای  َکـْیَلَع  ُمالّـسلَا  تسا :  نینچ  نآ  زا  یـشخب  دروآ و  یم  رازملا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  هک  تسا  يرـصتخم  هماـنترایز  رگید 
ةدّیهَّشلا لوؤتَبلا  اهّتیا  نیَملاعلاِءاِسن ، ُةَدیـس  ای  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالّـسلَا  ةَرِهاطلا  ِۀـقیدّصلا  َِکتَْنبِا  یلَع  مالّـسلَا  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )

 ... . کّقح ْنَع  ِکَِعفاد  ِکَثِرا و  ِکَِعنام  ُهّللا  َنََعل  ةَرِهاطلَا ، 
. دنا هدروآ  ار  نآ  زین  راونالاراحب  رد  یسلجم  نیمالادلب و  رد  یمعفک 

تـسا هدـمآ  تالمج  نیا  دـنناوخ  یم  ترـضح  نآ  ترایز  ماقم  رد  ار  نآ  ام  باحـصا  دـیامرف  یم  یـسوط  خیـش  هک  مّوس  هماـنترایز  رد 
... ةَروُهْقَملا ُةَدَهَطْضُملا  اهُّتَیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ةَْدیهَشلا ...  ُۀَّقیدِصلا  اُهتَّیَا  ِْکیَلَع  َمالَّسلَا  هّللا ...  ِلوسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالُّسلَا 

تشپ هکنآ  زا  سپ  دیوگ  یم  قودص  تسا . قودص  دوخ  تأشنم  زا  نآ  نتم  تسا و  هتفرگ  قودص  خیـش  زا  ار  ترایز  نیا  یـسوط  خیش 
يارب يا  هماـنترایز  ثیداـحا  رد  نم  دـیازفا : یم  ناـیاپ  رد  و  کـیلع ...  مالـسلا  متفگ : نینچ  مدومن  همطاـف  تیب  بناـج  هب  يور  هلبق و  هب 
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. مدنسپ یم  مدوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  مباتک  هب  هدننک  هعجارم  يارب  مدنسپ  یم  سپ  متفاین ، همطاف  ترضح 
نینچ نآ  زا  يزارف  رد  دـننک  یم  لقن  وا  رئازلا  حابـصم  باتک  زا  سوواط  نب  دیـس  زا  ار  نآ  نارگید  یـسلجم و  هک  مراـهچ  هماـنترایز  رد 

 : تسا هدمآ 
ِکَعَفَد َو  ِکَّقَح  ِکَعَنَم  ْنَم  ُهّللا  َنََعل  ةَِرباّصلا  ُۀَمُولْظَملا  اَُهتَّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ۀَنَحَتْمُملااَُهتّیا  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ةَدیهَشلا ...  ِۀلُوتَبلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ... 

 ... ِکَْتَیب َلُّذلا  َلَخْدَأ  َو  ِکِْقیِرب  ِکَصَّصَغ  َو  ِکَتَنْعأ  َو  ِکَمَلَظ  ْنَم  ُهّللا  َنََعل  َو  ِْکثِْرا  نَع 
فالخ نداد  رارق  ترضح  نآ  باقلا  زا  هیضرم  هیـضار ،  لوتب ،  دننامه  ار  نآ  نتفرگ و  وگلا  هاوگ و  يانعم  هب  ار  ةدیهـش  اهترایز  نیا  رد 

و هتفر ،  راکب  مالسلا ) هیلع   ) همئا ربمایپ و  ناسل  رد  دوش  هتشک  هنامولظم  ای  گنج و  نادیم  رد  هک  یـسک  يانعم  هب  دیهـش  اریز  . تسا رهاظ 
. تسا هدوب  یجیار  حالطصا  کی  مالسا  ردص  رد 

. درک تافو  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  یبیـسآ  رطاخ  هب  هناـمولظم  ترـضح  نآ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  ترـضح  نآ  هب  ةدیهـش  قـالطا  نیارباـنب 
هب ةدیهـش (  مان  هب  یبقل  هدـش  رکذ  راوگرزب  يوناب  نآ  يارب  راهطا  همئا  مالـسا و  ربمایپ  نابز  زا  هک  یباقلا  ءامـسا و  ناـیم  رد  اـم  یهگناو 
 ، ةرباص لثم  زین  بقل  نیا  هکلب  تسا ،  روظنم  اـه  هماـن  تراـیز  رد  اـنعم  نیمه  هب  ةدیهـش  مییوگب  اـت  میباـی ،  یمن  وگلا )  دـهاش و  ياـنعم 
. تسا هدش  هداد  وا  هب  ًادعب  دیدرگ  وا  تلحر  هب  یهتنم  هک  ترضح ،  نآ  هب  نیمجاهم  بیسآ  رطاخ  هب  ةدهطضم و ...  ۀمولظم و  ۀنحتمم ، 

حیرص تروص  هب  یتالمج  دنا  هدومن  لقن  ياّفوتم 664  سوواط  نب  دّیس  زا  ار  نآ  یمق  ثّدحم  یسلجم و  موحرم  هک  مجنپ  همانترایز  رد 
. دنک یم  تلالد  يو  قح  ندرک  بصغ  نسحم و  شدنزرف  نتشک  ولهپ و  نتسکش  رب 

اهُّقَح َِۀبوصغَملا  ةَروُهْقَْملا ، ِۀَمُولْظَملا  ةَْدیشَرلا ، ِۀَّیکَزلا  ۀَّیـضْرَملا ، ۀّیـضَرلا  ۀَّیقَّنلا ، ِۀّیقَتلا  ۀَموُصْعَملا ، ِۀَْقیدِصلا  ْةَرِهاطلا ، ِلوتَْبلا  یَلَع  ِّلَص  َو  ... 
اهَُدلَو ِلُوتْقَملا  اُهْلَعب  ِمُولْظَملا  اهُْعلِض ، ِةَروُسْکَملا  اُهثِْرا ، ِۀَعُونْمَملا 

اعد باتک  رد  ار  ترایز  نیا  هعیش  نیثّدحم  رثکا  یلو  تسا ، هدیسرن  شرظن  هب  ترایز  نیا  دنس  هک  دنک  یم  حیرـصت  یـسلجم  همالع  هّتبلا 
. دنا هدروآ  ناشتارایز  و 

عقاو ترـضح  نآ  رب  اهمتـس  ملظ و  نیا  رگا  تسا و  هدوب  هعیـش  ياملع  رواب  لوبق و  دروم  ترایز  نیا  يوتحم  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا 
. دوب یمن  زیاج  عورشم و  تسا  يدابع  لمع  کی  ترایز  هکنیا  هب  هّجوت  اب  همانترایز  نیا  ندناوخ  دوب  هدشن 

هب رذگهر  نیا  رد  دنتخیر و  هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  هکلب  دبای  یمن  نایاپ  قارحا  هب  دـیدهت  ّدـح  رد  هلأسم  هعیـش ، ياملع  رظن  زا  هجیتنرد 
رتـسب هب  نآ  تامدـص  زا  و  درک ، طـقاس  تشاد ، محر  رد  هک  ار  يدـنزرف  هک  يا  هنوگ  هب  دـندیناسر  همدـص  بیـسآ و  س )  ) ارهز همطاـف 

. درک تلحر  تلاسک  نآ  رد  داتفا و  یضیرم 
. تسا فالخالب  فورعم و  هعیش  دزن  هلأسم  نیا  یفاشلا  صیخلت  رد  هفئاطلا  خیش  موحرم  حیرصت  هب 

تّنس لها  كرادم  زا  یضعب  رد  هثداح  نیا  ساکعنا 

هدرب نایاپ  قارحا  هب  دیدهت  ّدحرد  ار  هلأسم  هتشاذگ و  توکسم  ار  خیرات  زا  هلحرم  نیا  ّتنس  لها  ياملع  رتشیب  میدومن  نایب  ًالبق  هچنانچ 
یم زیچان  يرما  هفیلخ ، اب  تعیب  نیملسم و  تدحو  ظفح  هزیگنا  هب  ار  دنگوس  هب  دیدهت  نیا  ندومن  دیکأت  یّتح  قارحا و  هب  دیدهت  و  دنا ،

. دنروآ یمن  باسح  هب  تفالخ  يارب  یبیع  ار  نآ  دنناد و 
هیضق نیا  ینمض  روط  هب  رگید  یضعب  زا  دنا و  هدرک  حیرصت  زین  هلحرم  نیا  هب  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  املع و  زا  یـضعب  همه ، نیا  اب  یلو 

. دوش یم  هدیمهف 
 : دیوگ یم  دروم  نیا  رد  ياّفوتم 415  یلزتعم ،  رابجلادبع  یضاق 

(. س  ) َۀمِطاف ِراد  یلَع  اوُمجَه  ِۀعیَبلا  ِنَع  َِعنَْتما  امل  مالسلا ) هیلع  ) ًاّیلَع َّنَا  مولعم ٌ 
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(. 14) دنتخیر همطاف  هناخ  هب  هفیلخ  نیرومأم  درک  يراددوخ  تعیب  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  تسا ،  نشور 
هک مدناوخ  یم  ار  دوسا  نب  رابه  ثیدح  بیقن  رفعجوبا  دوخ  داتـسا  دزن  رد  نم  دیوگ : یم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
ادخ لوسر  ببـس  نیا  هب  دش و  طقِـس  وا  زا  يدنزرف  هک  دناسرت  يا  هنوگ  هب  ار  وا  دوب و  هدرک  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز  جدوه  هلاوح  هزین 

: دیازفا یم  و  درک ، رده  ار  وا  نوخ  هّکم  حتف  زور  رد 
تـسا نیا  رهاظ  درک  رده  بنیز  ندناسرت  تهج  هب  ار  رابه  نوخ  ادـخ  لوسر  هاگره  تفگ : يو  مدـناوخ ، بیقن  رب  ار  ثیدـح  نیا  نوچ 

یبا نبا  درک  یم  نینچ  زین  دنادرگ ، كاله  ار  وا  دنزرف  دناسرت و  ار  همطاف  هک  یـسک  نوخ  هب  تبـسن  دوب ، تایح  رد  ادخ  لوسر  رگا  هک 
: دیوگ یم  دیدحلا 

نم زا  ار  نآ  تفگ : بیقن  دندرک  طقِـس  ار  نسحم  شدـنزرف  دـندیناسرت و  ار  همطاف  هک  منک  لقن  وت  زا  ار  ثیدـح  نیا  هک  متفگ  بیقن  هب 
. متسه فّقوتم  ضراعتم  رابخا  دوجو  رطاخ  هب  رما  نیا  رد  نم  هک  نکن  لقن  نم  زا  زین  ار  نآ  فالخ  نکن و  لقن 

تنـس لها  قفاوم  یهقف  یمالک و  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  هیدـیز  هقرف  تسا و  يدـیز  هعیـش  ( 15) دـیآ یم  تسد  هب  شدـئاقع  زا  هچنانچ 
. دنتسه

نیا رد  بیقن  فقوت  بجوم  فلاخم  رابخا  اب  ضراعت  تهج  هب  ات  تسا  هدـش  هچ  نسحم  طقـس  رب  لاد  رابخا  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج  و 
. دوش یم  هدید  نسحم  طقس  رب  یکدنا  تایاور  تنس  لها  یلعف  بتک  رد  نوچ  تسا . هدش  هلأسم 

لقن قودص  خیش  یلاما  زا  ام  هک  ار  یثیدح  نیع  متشه ، متفه و  نرق  مالعا  زا  یناسارخ  ینیوج  دمحم  نب  میهاربا  مالسالا  خیـش  نینچمه 
خیـش موحرم  لـقن  اـب  نوچ  مینک  یم  يراددوـخ  نآ  رکذ  زا  راـصتخا  تیاـعر  يارب  اـم  هدروآ و  دنـس  رکذ  اـب  نیطمـسلادئارف  رد  میدرک 

. درادن یفالتخا  چیه  قودص 
رد قرفلا  نیب  قرفلا  رد  يدادغب  رهاقلادبع  و  تایفولاب ، یفاولا  رد  يدفص  لحنلا و  للملا و  رد  یناتسرهش  هک  میتشاد  نایب  ًاقباس  نینچمه 

. تسا هدرمش  دیاقع  نآ  وزج  ار  نسحم  نتفر  نیب  زا  ترضح و  نآ  هب  ندز  هبرض  همطاف و  ترضح  هب  رمع  تناها  ماّظن  دئاقع  لقن 
: دسیون یم  ياّفوتم 652  یعفاش  هحلط  نبدمحم 

(. 16) تسا هتفر  نیب  زا  ندش  طقس  تلع  هب  نسحم  ًاطْقِس ،  َجَرَدَف  نِسُْحم  اّمَا 
یقرواپ ۀکرابملا ، »  ۀیولعلا  ةدیـصقلا  رد «  يرمق  ياّفوتم 1341  یحیسم ،  یکاطنا  حیـسملادبع  برع ،  ناهج  گرزب  بیدا  اناوت و  رعاش 

: دسیون یم  نینچ  ار  همطاف  ترضح  تافو  تلع  هحفص 204 ، 
ـ  3 شرـسمه .  زا  تفـالخ  بـصغ  2 ـ  شراوـگرزب .  ردـپ  زادـگناج  تلحر  تشاد ; 1 ـ  ریثأـت  (س ) ارهز همطاـف  تمالـس  رد  رما  دـنچ 

. تفر وا  رب  باطخلا  نبرمع  زا  هک  یتنوشخ 
رکبوبا اب  تعیب  هب  یلع  ندرک  راداو  و  (س ) همطاف ترضح  هناخ  هب  رمع  موجه  هلأسم  يرصم ،  رـصاعم  هدنـسیون  رـصنلاوبا ، رمع  نینچمه 

: دسیون یم  نسحم  دروم  رد  يو  دنک  یم  رکذ  ار 
. دنزرو یم  دیکأت  وا  دوجو  رب  نانآ  ریغ  يدوعسم و  یبوقعی و  هچ  رگا  دنراد  فالتخا  وا  دوجو  رد  نیخروم 

: دیوگ یم  دابعلا  یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  باتک  فلؤم 
یتحاراـن و رطاـخ  هب  دـیاش  تسا . هدرک  طقـس  ار  نسحم  ماـن  هب  یکدوـک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  همطاـف  هـک 

(. 17) تسا هدرک  طقس  ار  كدوک  دایز  بارطضا 
: دسیون یم  همطاف  ترضح  تافو  رد  داقعلا  دومحم  سابع  نینچمه 

نایفارطا تسا ،  فیصوت  رد  نانآ  دایز  ییاناوت  برع  ياهیگژیو  زا  یکی  اریز  تسا  هدوبن  التبم  یفیصوت  لباق  رگشیاسرف  يرامیب  هب  ارهز 
یم وگزاب  ار  وا  ياه  هوکـش  هک  نانآ  مالک  رد  ام  و  دندوب ، دارفا  یـضیرم  تمالـس و  نایب  رد  برع  نیرتدنمتردق  زا  وا  هناخ  لها  ارهز و 
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يو تافو  تلع  هدیـسر  ام  تسد  هب  ناشمالک  زا  هچنآ  دربب ، نیب  زا  یناوج  ناوفنع  رد  ار  یناسنا  هک  میروخ  یمن  رب  ییاـهیرامیب  هب  دـننک 
ربمایپ تلحر  زا  سپ  وا  هک  دشاب  تسرد  هاگ  ره  دوزفا  دیاب  زین  ار  سردوز  دلوت  يرامیب  جنر و  اهنیا  رب  تسا و  هودنا  فعـض و  تهاقن ، 

(. 18) دوش یم  هدهاشم  رابخا  زا  یضعب  رد  هچنانچ  تسا  هدرک  طقس  ار  نسحم  مان  هب  یکدوک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  )

ینس یعیش و  نادنمسناد  بتک  رد  نسحم 

هدش طقـس  (س ) همطاف مکـش  رب  يا  هبرـض  ندمآ  دراو  رثا  رب  وا  یعیـش  كرادم  قبط  دـنا و  هتـشاد  رازبا  یتوافتم  نانخـس  وا  گرم  تلع 
رد ۀـبیتق  نبا  نیطمـسلا و  دـئارف  ّفلؤم  ینیوج  یعفاش ،  هحلط  نب  دـمحم  ماّظن ، لثم  زین  ّتنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هچنانچ  تسا 
وا تشذگ  رد  دلوت و  خیرات  هب  يا  هراشا  هکنیا  نودـب  رگید  یـضعب  هتّبلا  ( 19 .) دـنا هدروآ  ار  نیمه  زین  نارگید  تاراهظا  هب  انب  فراعملا 

. تشذگرد یکدوک  رد  وا  دنا : هتفگ  مهبم  یلیخ  تروص  هب  دننکب 
رد س )  ) همطاف ترـضح  بقاـنم  رد  ياّفوتم 588  بوشآرهـش  نبا  هب  فورعم  یلع  نبدـمحم  نیدـلا  دیـشر  میا  هدرک  هراشا  ًالبق  هکناـنچ 

: دسیون یم  اهخیرات  اهتیلح و  لصف 
. يوَدَعلا ِذُْفُنق  ِمْخَز  ْنِم  دَسَف  ًاَنِسُْحم  َّنِا  یبیتقلا : فراعم  یف  و 

. تشذگرد ذفنق  هبرض  ّتلع  هب  نسحم 
: دسیون یم  بلاطلا  ۀیافک  رد  لوتقملا 658  یعفاش  یجنگ  ظفاح  هکلب  دیوگ  یم  ار  يزیچ  نینچ  بوشآ  رهش  نبا  اهنت  هن 

هک درک  طقِـس  ار  يرـسپ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  دعب  س )  ) همطاف تسا ;  هتفگ  هدوزفا و  روهمج  رب  دیفم  خیـش  هللادـبعوبا 
هدرکن رکذ  ار  نآ  هبیتق  نبا  زا  ریغ  نیخروم  زا  یـسک  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دوب ، هدـیمان  نسحم  ار  وا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

. تسا
: تسا هدمآ  نینچ  رصم ص 211 ، فراعملاراد  رشان  مّود ، پاچ  دوجوم ، فراعملا »  » رد هنافسأتم  یلو 

. ٌریغص وه  کلهف و  یلع  نب  نّسحم  اما  و 
. تسا هدرب  لاؤس  ریز  ار  بتک  زا  يرایسب  رابتعا  قیاقح  فیرحت  زا  عون  نیا 

دودح ۀفّرحملا »  بتکلا  فِرِْعا  هلاقم «  رد  مالـسالا  خیراتلا و  یف  ثوحب  تاسارد و  باتک  رد  یلماعلا ، یـضترم  رفعجدیـس  ققحم  همّالع 
. دوش هعجارم  نآ  هب  هدش ، رکذتم  ار  اهفیرحت  عون  نیا  زا  دروم  تفه  تسیب و 

روهشم ربخ  یکی  دننک : عمج  هیضق  ود  نیا  نیب  دنا  هتساوخ  تنس  لها  نیثدحم  نسحم ، ندش  هتشک  رد  هعیش  نادنمـشناد  رظن  هب  هجوت  اب 
یلع نارـسپ  مان  تسا و  یـسوم  ترـضح  هب  نوراه  تلزنم  ماقم و  نامه  ربمایپ ،  اـب  نینمؤملاریما  تلزنم  تبـسن و  هکنیا  رد  نیملـسم  نیب 
تهج نیا  زا  نسحم . طقس  و  (س ) همطاف هب  ندناسر  بیسآ  زا  وا  نیرومأم  هفیلخ و  هئربت  رگید  تسا و  نوراه  نارـسپ  مان  مالـسلا ) هیلع  )

. تشذگرد یکدوک  رد  وا  داهن ;و  نسحم  ار  وا  مان  ربمایپ  دش و  دلوتم  ربمایپ  تایح  رد  نسحم  هک  دنا  هتشون  ًامومع  تنس  لها  نیثدحم 
هک دننک  یم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  زا  یناه  نبا  یناه  زا  دـننک  یم  هراشا  نسحم  هب  هک  یماگنه  ًالومعم  تنـس  لها  نیثدـحم 

نیسح هک  نیمه  و  تسا ، نسح  وا  مان  دومرف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مداهن و  برح  ار  وا  مان  دش  دلوتم  نسح  هک  یتقو  تفگ : 
سپ ربمایپ  مدیمان و  برح  ار  وا  دش  دلوتم  نسحم  هک  یتقو  دیمان . نیـسح  ار  وا  دیـسرپ و  وا  مان  زا  ربمایپ  مداهن  برح  ار  وا  مان  دش  دلوتم 

 . ّربشم ریبش ،  ّربش ،  ما :  هدیمان  نوراه  نادنزرف  مان  هب  ار  اهنآ  دومرف  سپس  دیمان و  نسحم  ار  وا  وا ،  مان  زا  شسرپ  زا 
زا قاحسا  یبا  زا  لیئارـسا ـ  ای  سنوی  زا ـ  ار  تیاور  نیا  نیثدحم  اریز  تسا  هدش  دلوتم  ربمایپ  تایح  رد  نسحم  هک  تفگ  ناوت  یمن  یلو 

تایاور اب  دنتـسه  فیعـض  لوهجم و  نآ  لاجر  زا  یـضعب  هکنیا  رب  هوـالع  تیاور  نیا  دـننک و  یم  لـقن  نینمؤملاریما  زا  یناـه  نب  یناـه 
لاکشا زا  یلاخ  مه  تلالد  ثیح  زا  و  دراد . ضراعت  دنا  هدروآ  دروم  نیا  رد  همرکع  یسراف و  ناملس  زا  تنس  لها  نیثدحم  هک  يرگید 
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هللا یلص  ) ربمایپ دوجو  اب  تقو  چیه  نینسح ،  يرازگ  مان  هیضق  رد  تنس  لها  كرادم  زا  یخرب  و  ( 20) هعیش كرادم  قبط  رب  اریز  تسین .
زور نآ  جیار  فرع  یمالسا و  بدا  و  دریگب ، تقبـس  ربمایپ  رب  يراذگ  مان  رد  هک  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  نینمؤملاریما  ملـسو ) هلآو  هیلع 
مدـع اب  هتفرگ و  تقبـس  ربمایپ  رب  يرازگ  مان  رد  راب  کی  یلع  ترـضح  ضرف  رب  داـهن . یم  مسا  دازون  رب  هداوناـخ  گرزب  هک  دوب  نیا  رب 

.؟ دشاب هدرک  تردابم  يرما  نینچ  هب  زین  موس  مود و  راب  يو  هک  درک  روصت  ناوت  یم  ایآ  دشاب ،  هدش  وربور  ربمایپ  تیاضر 
زا میرذگب  و  دـنا ، هتخاس  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  مجاهت  هلأسم  رد  نینج  طقـس  زا  هفیلخ  هئربت  يارب  نانآ  ار  تیاور  نیا  مییوگب  دراد  اج 

يرذالب و  يدفص )  یناتـسرهش و  يدادغب ،  زا  لقن  هب   ) ماظن لثم  يدارفا  و  تسا ، فالتخا  هماع  دوخ  نیب  نسحم  تافو  تیفیک  رد  هکنیا 
نامه داقع و ... یعفاش و  هحلط  نبدـمحم  ینیوج و  و  یجنگ )  ظـفاح  زا  لـقن  هب  يرونید (  هبیتق  نبا  و  میقتـسملا )  طارـصلا  زا  لـقن  هب  ) 

. تفر نیب  زا  همطاف  ترضح  ندید  بیسآ  تهج  هب  نسحم  هک  دنراد  ار  هعیش  هدیقع 
. دوب هداهن  مان  نسحم  دلوت  زا  شیپ  ار  همطاف  ترضح  دنزرف  نیرخآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هعیش  تایاور  قبط  رب 

یضعب ضارغا  زا  يا  هراپ  تهج  دنیوگ : یم  دنراد و  یحیضوت  هلأسم  نیا  اب  هطبار  رد  هعیـش  تایاور  زا  یـضعب  رد  يرتست  همالع  موحرم 
. دنا هدوزفا  نآرب  ار  ییاهزیچ  ثیدح  یماع  تاور  زا 

یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد  هفیلخ  تمادن 

هفیلخ دیدش  ینامیـشپ  فّسأت و  راهظا  س )  ) همطاف ترـضح  هناخ  میرح  تمرح و  نتـسکش  لمع و  باکترا  رب  تادّیؤم  نیرتهب  زا  یکی 
میا هتـشاد  نایب  هچنانچ  هکلب  هتفاین  نایاپ  قارحا  هب  دیدهت  ّدح  رد  هلأسم  هک  تسا  دـهاش  نیرتهب  نیا  تسا و  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد 

. دنتسکش ار  هناخ  میرح  تمرح و  دنتخیر و  هناخ  هب  وا  نیرومأم 
هعیـش ّتنـس و  لها  ربتعم  بتک  رد  دش ، بکترم  دوخ  هلاس  ود  تفالخ  نارود  رد  هک  يروما  هب  تبـسن  رکبوبا  ینامیـشپ  تمادـن و  هلأسم 

. تسا (س ) همطاف هناخ  شیتفت  فشک و  دنک  یم  دیدش  ینامیشپ  تمادن و  راهظا  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  نیتسخن  و  تسا ، هدمآ 
. مینک یم  هراشا  نآ  كرادم  زا  یضعب  هب  اج  نیا  رد  ام 

همطاف هناخ  شاک ! يا  دـنک  لقن  هکنیا  ياج  هب  يو  یهتنم  دـیامن ، یم  لقن  ار  فسأـت  نیمه  لاومـالا  باـتک  رد  ياّفوتم 224  دـیبعوبا  1 ـ 
: هتشون مدرک  یمن  یسرزاب  ار  (س )

هیانک نیا  ّتلع  مدرک و  یمن  نانچ  نینچ و  شاک  يا  اهرکذ . دیُرا  ال  دـیبعوبا : لاق  اهرکذ ـ  ۀـلخل  اذـکواذک ـ  تلعف  نکا  مل  ینا  تددوف 
. منک يروآدای  ار  نآ  دهاوخ  یمن  ملد  هک  دیوگ  یم  نینچ  دیبعوبا  دوخ  ار  ییوگ 

اب هراب  نیا  رد  نارگید  هک  سوسفا  یلو  تسا ، هدش  بکترم  هفیلخ  يوربآ  ظفح  رطاخ  هب  ار  فیرحت  نیا  ناشیا  دیامرف  یم  ینیما  موحرم 
. تسا هدش  راکشآ  خیرات  ياه  هدرپس  رد  وا  تنایخ  هدومنن و  يراکمه  وا 

: دراد رکب  یبا  ضرم  ناونع  تحت  ياّفوتم 276 ،  يرونید  ۀبیتق  نبا  2 ـ 
 ... . برحلا یلع  قلغا [ ظ: َْنلَعا ] ناک  نا  یّلع و  َتیب  ُتکرت  ینَْتیَلَف 

. دشاب هدرک  گنج  نالعا  نم  اب  هچ  رگا  مدرک ، یم  اهر  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هناخ  هک  شاک ! يا 
و لاجرلا ، ْهلِخُْدا  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  تنب  ۀمطاف  َتیب  شّتفا  مل  ینتیل  و  تسا ...  هدمآ  یبوقعی  خیرات  رد  نینچمه  3 ـ

... برح یلع  قلغا  ناکول 
 ... دنشاب هتسب  گنج  يارب  ار  نآ  هچ  رگا  مداد  یمن  هار  نآ  هب  ار  نادرم  مدرک و  یمن  یـسرزاب  ار  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  هناخ  شاک  يا 

.
: دنک یم  لقن  فوع  نب  نمحرلادبع  زا  يربط  ریرج  نب  دمحم  4 ـ 
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راک هس  و  مدوب ، هدرکن  ما ، هداد  ماجنا  هک  ار  راک  هس  متـشاد  تسود  هکنیا  رگم  مروخ  یمن  فّسأت  ایند  زا  يزیچ  رب  نم  تفگ ... : رکبوبا 
هدرکن شاک  يا  هک  يراک  هس  نآ  یلو  مدیـسرپ ...  یم  ربماـیپ  زا  هلأـسم  هس  نوماریپ  رد  شاـک  يا  و  مداد ، یم  ماـجنا  مدرواـین  اـج  هب  ار 

: مدوب
..«. برحلا یَلَع  اوقَلْغَا  دق  اوناک  نا  ءیش و  نع  ۀمطاف  َْتَیب  ْفِشْکَا  َْمل  ّینا  ُتْدَدَوَف  »

«. دنشاب هتسب  گنج  يارب  ار  نآ  رد  دنچره  مدرک ; یمن  یسرزاب  ار  س )  ) همطاف هناخ  شاک  يا  »
. دراد رمعل » رکب  یبا  فالختسا   » باب رد  دیرفلادقع  ّفلؤم  یسلدنا  هبردبع  نبا  5 ـ 

. برحلا یلع  هوقلغا  اوناک  نا  یئش و  نع  َۀمطاف  تیب  فشکا  مل  ینا  ُتْدَدَوَف  ... 
. دنشاب هتسب  نم  اب  گنج  يارب  ار  نآ  هچ  رگا  مداد ، یمن  رارق  ضّرعت  دروم  ار  همطاف  هناخ  شاک ! يا 

: دسیون یم  بهذلا  جورم  فلؤم  يدوعسم  6 ـ 
 ... . ًاریثک ًامالک  کلذ  یف  رکذ  و  ۀمطاف ، َتیب  ُتشَّتَف  نکا  مل  ّینَا  ُتْدِدَوَف 

. تفگ رایسب  نخس  باب  نیا  رد  و  مدرک ، یمن  یسرزاب  شیتفت و  ار  همطاف  هناخ  هک  شاک ! يا 
. تسا هدروآ  ار  بلطم  نیا  ياّفوتم 415  یلزتعم  رابجلادبع  یضاق  نینچمه  7 ـ 

: تفگ رکبوبا  هک  دنک ، یم  لقن  هفیقس  باتک  بحاص  يرهوجلا  زیزعلادبع  نب  دمحا  زا  دیدحلا  یبا  نبا  8 ـ 
. برحلا یلع  قلغا [  ظ: َنلعاول ] ۀمطاف و  تیب  ْفِشْکَا  مل  ینَْتَیل 

. دنشاب هدرک  گنج  نالعا  نم  ّدض  رب  هچرگ  مدرک ، یمن  یسراو  مدوشگ و  یمن  ار  همطاف  هناخ  شاک ! يا 
ناـمه اـهنآ  نیلوا  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  زیچ  ُهن  زا  تمادـن  ناتـساد و  نیا  همه  دّربـم  يرهوج و  رکبوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  رگید  دروم  رد 

. تسا س )  ) همطاف هناخ  رد  ندوشگ 
زا ار  يدنـسم  ثیدح  یلیقع  زا  یلجبلا »  دُواد  نب  ناْولُع  ناونع «  رد  لادتعالا  نازیم  رد  ياّفوتم 748  یبهذ  نامثع  نبدمحا  نبدمحم  9 ـ 
َمل ّینَا  ُْتدَدَو  َّنُهلْعفَا ... مل  ّینا  ُْتدَدَو  ثـالث  یلع  ّـِالا  ءیـش  یلع  یـساال  ینا  تفگ : رکبوـبا  هک  دـنک  یم  لـقن  فوـع  نب  نمحرلادـبع 

 ... ِبرحلا یَلَع  َِقلُْغا  نِا  هتکرت و  ۀمطاف و  تیب  ْفِشْکَا 
. تسا هدروآ  زین  رکبوبا  لاح  حرش  رد  شخیرات و  رد  ار  بلطم  نیمه  یبهذ 

یلعـالا ءیـش  یلع  یـساال  ینا  تفگ : یم  گرم  مد  رد  رکبوبا  هک  دـسیون : یم  نازیملا  ناـسل  رد  ياّفوتم 852  ینالقـسع  رجح  نبا  10 ـ
 . برحلا یلع  ِقلُغا  نا  ُُهتکرت و  ۀمطاف و  تیب  ْفِشکا  مل  ّینا  ُْتدِدَو  َّنُهلْعفَا  مل  ّینا  ْتدِدَو  ثالث 

: دسیون یم  لامعلازنک  رد  یفوتم 975  يدنه ، یقتم  یلع  نیدلا  ءالع  11 ـ 
. برحلا یلع  هوقّلغ  اوناک  نا  هتکرت و  ۀمطاف و  تیب  فشْکَا  نکا  مل  ینا  ُتْدَدَوَف  ...

. دنشاب هتسب  گنج  يارب  ار  نآ  هچرگ  مدرک  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ار و  س )  ) همطاف هناخ  مدرک  یمن  شیتفت  شاک ! يا 
. دوش یم  يراددوخ  ثحب  ندش  ینالوط  تهج  هب  رکبوبا  تمادن  دروم  رد  هعیش  نادنمشناد  نانخس  لقن  زا  اج  نیا  رد 

هناخ رد  هب  ار  يدارفا  هک  هدوبن  نیا  يارب  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هفیلخ  ینامیـشپ  تمادن و  هک  میریگ  یم  هجیتن  هدـش  دای  بلاطم  زا 
ندز شتآ  هب  دـیدهت  طقف  ار  اهنآ  ندـمآ  زا  عانتما  تروص  رد  دـنناوخب و  هفیلخ  اب  تعیب  يارب  ار  اـهنآ  اـت  داتـسرف  نینمؤملاریما  ترـضح 

نادرم داد و  ار  هناخ  میرح  نتـسکش  روتـسد  هک  هدوب  نیا  يارب  هفیلخ  تمادـن  هکلب  دـشاب ، هتفای  همتاخ  اج  نیمه  رد  راک  دـنیامن و  هناـخ 
( مالسلا هیلع   ) ماما دندروآ و  راب  هب  ار  عیاجف  نآ  هورگ  نآ  تسکـش و  ار  هناخ  میرح  تمرح و  و  داد ، هار  هناخ  نآ  هب  ار  مجاهم  یبنجا و 

. دمآدهاوخ ًادعب  یضعب  میدرک و  تابثا  ًالبق  ار  یضعب  هک  يراوگان  ثداوح  عیاقو و  ریاس  دندرب و  دجسم  هب  بولطمان  عضو  نآ  اب  ار 

تّنس لها  بتک  زا  يرایسب  رد  ثداوح  نیا  ساکعنا  مدع  للع 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1440 

http://www.ghaemiyeh.com


لّوا هلحرم  نانآ  یخیرات  بتک  زا  یـضعب  رد  یتح  هتفاین و  ساکعنا  ّتنـس  لها  رثکا  تافیلأت  رد  راوگان  خلت و  ثداوح  نیا  ارچ  هکنیا  اما 
رد اهنآ  نانخـس  زا  یتمـسق  هب  سپـس  میزادرپ و  یم  لماع  ود  نیا  نایب  هب  ءادـتبا  ام  تفگ ; ناوت  یم  ار  زیچ  ود  ًالک  تسا  هدـشن  رکذ  مه 

. مییامن یم  هراشا  دروم  نیا 
هباحص تلادع  هلأسم  دندقتعم ، ربمایپ  هباحص  دروم  رد  اهنآ  زا  نیمّدقتم  ًاصوصخم  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  رثکا  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  1 ـ 

، نایفـس یبا  نب  ۀـیواعم  صاع ، نب  ورمع  نوچ  يدارفا  اهنآ  دـنناد و  یم  دـهتجم  لداع و  ار  ربمایپ  باحـصا  همه  اهنآ  تساهنآ ، داهتجا  و 
ییاهنآ هچ  ار  هباحـص  همه  و  تسین )  یباحـص  هکنیا  اب  هیواعم (  نب  دیزی  یتح  و  هبعـش ، نب  ةریغم  مجلم ، نبا  نمحرلادبع  دیلو ، نب  دلاخ 
دهتجم لداع و  ار  همه  همه و  دندیزگ و ...  تلزع  هک  ییاهنآ  هچ  دندیگنج و  وا  اب  هک  ییاهنآ  هچ  دندوب و  بلاطیبا  نب  یّلع  رانک  رد  هک 

يراددوخ درب  یم  لاؤس  ریز  ار  هباحص  تلادع  هک  یثداوح  رکذ  زا  ّتنس  لها  ناگدنسیون  زا  يرایسب  رکّفت  زرط  نیا  ساسا  رب  دنناد ، یم 
 ... ادـخ و لوسر  یمارگ  تخد  هب  ندـناسر  بیـسآ  هناـخ و  رد  نتخیر  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هناـخ  هب  شروی  هثداـح  دـننک . یم 

لداع يدارفا  ار  نانیرفآ  هثداح  رگید  يوس  زا  دـنروآیب و  ناشراثآ  رد  ار  راوگان  خـلت و  هثداح  نیا  وس  کی  زا  ات  تسین ، یکچوک  هثداح 
یم لاؤس  ریز  ار  اهنآ  تلادع  هک  یثداوح  لئاسم و  ربارب  رد  هک  دنا  هداد  حـیجرت  يا  هّدـع  تهج  نیزا  دـننک ، یفّرعم  قح  رب  دـهتجم و  و 

. دننامب تکاس  درب 
نیزا میا ، هداد  رارق  یسررب  دروم  حورشم  روط  هب  ار  هلأسم  نیا  تنس ، صیخـشت  رد  یمالـسا  بهاذم  ینابم  ناونع  تحت  يا  هلاسر  رد  ام 

. میوش یمن  ثحب  نیا  دراو  اج  نیا  رد  تهج 
هب رما  نیا  زا  ناـنآ  نایعیـش  هک  دوش  یم  بجوم  ثداوح  نیا  لـقن  دـندید  اـهنآ  تسا  هعیـش  ندومن  حالـس  علخ  رما  نیا  رگید  لـماع  2 ـ 
زا نیفلاخم  حالس  علخ  يارب  ور  نیا  زا  دننک . هدافتـسا  تنـس  لها  مارم  لاطبا  شیوخ و  مارم  کلـسم و  ّتیناقح  رب  هّدنرب  يا  هبرح  ناونع 

. دننز یم  یتافیرحت  هب  تسد  ناینیشیپ  راثآ  يدعب  ياهپاچ  رد  یهاگ  دننک و  یم  يراددوخ  نآ  لقن 
هب شتآ  اب  رمع  ندمآرد  يرذالب  ربخ  لقن  زا  سپ  یفاشلا  صیخلت  رد  هفئاطلا  خیش  یفاشلا و  رد  يدهلا  ملع  یـضترم  دیـس  تهج  نیا  زا 
نم رب  ار  ما  هناخ  هک  يا  هدمآ  ایآ  وا : اب  ترضح  نآ  يوگتفگ  و  همطاف ، اب  دروخرب  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  هناخ  رد 

: دیوگ یم  ینازوسب و ؟... 
نیا هتـشذگرد  اهنآ  دـننکب . لقن  ار  نآ  زین  ّتنـس  لها  نیثدـحم  هک  تشاد  اـج  و  تسا ، هدرک  تیاور  ددـعتم  قورط  زا  هعیـش  ار  ربخ  نیا 

يراددوخ نآ  لقن  زا  سپ  دوش ، یم  مامت  ناشررـض  رب  بلاطم  نیا  لقن  هک  دندید  اهدعب  یلو  دـندرک  یم  لقن  سفن  بیط  اب  ار  ثیداحا 
. دندرک

مالـسا ردـص  راوگان  ثداوح  اب  رتشیب  هچ  ره  ّتنـس  لها  ناگدنـسیون  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  یـسوط  خیـش  یـضترم و  دیـس  نخس 
رب يا  هّدع  و  دنهدن ، ناشنیفلاخم  تسد  هب  يا  هبرح  ات  دـندروآ  یم  ناشتافیلأت  رد  ار  نیرفآ  هلأسم  ثداوح  نآ  رتمک  دـنتفرگ  یم  هلـصاف 

مهم هفیلخ و  باختنا  رد  یتبثم  طاقن  ندرک  ادیپ  و  ربمایپ ، هباحـص  زا  يا  هدع  تشز  لامعا  راتفر و  خـلت و  ثداوح  ندروآین  ینعی  رما  نیا 
. دورب لاؤس  ریز  افلخ  ّتیعقوم  ماقم و  ادابم  ات  دنا  هتشاد  دّمعت  نآ  نداد  هولج 

: دسیون یم  ۀیواعم  اب  وا  يارجام  رذوبا و  لاح  حرش  رد  ما ، یس  لاس  ثداوح  رد  يربط ، ریرج  نب  دمحم  نیخّروملا  ماما 
هک یناسک  یلو  مرادـن ، تسود  ار  اهنآ  رتشیب  لقن  هک  دـنا ، هتفگ  يداـیز  ياـهزیچ  هنیدـم  هب  ماـش  زا  ار  رذوبا  هیواـعم  نداتـسرف  ّتلع  رد 

تشون و یسعقف  دیزی  زا  هیطع  زا  فیس  زا  بیعش  زا  میارب  يّرس  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یناتساد  دروم  نیا  رد  دنا  هتـسناد  روذعم  ار  هیواعم 
... .

. دراد تهارک  نآ  داریا  زا  دنک و  یم  يراددوخ  دروخ  یمرب  هیواعم  مّوس و  هفیلخ  تمارک  هب  هک  یقیاقح  شراگن  زا  يو 
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رد تسا ، هدرک  رکذ  دنا  هتخاس  هفیلخ  ندرمـش  هانگ  یب  هئربت و  هیواعم و  راتفر  زا  یهاوخ  ترذعم  ماقم  رد  یخرب  هک  ار  یناتـساد  سپس 
. تسا مّلسم  ثیدح  حیحص و  خیرات  فالخرب  یگتخاس  هّصق  نیا  هک  یلاح 

. دنک یم  یفرعم  هقدنز و ...  هب  مهّتم  فیعض و  لوهجم و  عاّضو و  باّذک و  يدارفا  ار  یگتخاس  ناتساد  نیا  لاجر  ینیما  همّالع  موحرم 
: دیوگ یم  يربط  زا  يوریپ  هب  يرزج  ریثا  نبا 

شنداتسرف لتق و  هب  ندرک  دیدهت  و  ار ، وا  هیواعم  نداد  مانشد  زا  دنا : هتفگ  ییاهزیچ  هنیدم  هب  ماش  زا  ار  رذوبا  هیواعم  نداتـسرف  ّتلع  رد 
هتـشاد ّتیعقاو  مه  رگا  تسین و  تسرد  نآ  لقن  هک  تشز  یلیخ  تروص  هب  هنیدم  زا  رذوبا  ندش  دیعبت  و  هنهرب ، رتش  رب  هنیدـم  هب  ماش  زا 
هلیـسو روما  نیا  هکنیا  هن  اهرذع ، زا  نیزا  ریغ  دنک و  بدا  ار  شتّیعر  هک  تسا  ماما  قح  هکنیا  نآ  و  تسناد ، روذعم  ار  نامثع  دیاب  دـشاب 

. مدرک يراددوخ  اهنآ  لقن  زا  نم  و  دنریگ . رارق  هفیلخ  رب  داقتنا  نعط و 
. تسا هدروآ  ار  اه  یشک  قح  نیزا  يرایسب  ياه  هنومن  و  خیراتلا » ۀیانج   » ناونع تحت  دراد  یثحب  اج  نیا  رد  ینیما  همالع  موحرم 

بجوم هکنیا  هناهب  هب  قیاقح  ندروآ  زا  دوب  يربط  خـیرات  ناشکردـم  هک  زین  اهنآ  تفرگ . رارق  يدـعب  نیخّروم  يوگلا  يربط  یـشم  طخ 
. دنتخادرپ یگتخاس  تایاور  لقن  هب  لباقم  رد  دنتفر و  هرفط  دش  دهاوخ  هباحص  رابک  رد  ییوجبیع 

: دیوگ یم  لماکلا  همّدقم  رد  ریثا  نبا 
نآ اریز  مدومن ; زاغآ  يربط  رفعجوبا  فیلأت  يربط  خـیرات  زا  تسا ... هدـمآین  باتک  کی  رد  هک  ما  هدروآ  ار  ییاهزیچ  باتک  نیا  رد  نم 

تغارف يربط  خـیرات  زا  هک  یماگنه  و  دریگ ... یم  رارق  هعجارم  دروم  فالتخا  ماگنه  دـننک و  یم  دامتعا  نآ  رب  ناگمه  هک  تسا  یباتک 
زیچ همه  مدرک و  هفاضا  بتک  نآ  زا  دوبن  نآ  رد  مدرک و  لقن  يربط  زا  هچنآ  هب  متخادرپ و  رگید  یخیرات  روهـشم  بتک  هعلاطم  هب  متفاـی 

حیـضوت ّدـح  رد  رگم  مدرکن  هفاضا  يزیچ  يربط  لقن  رب  هک  دـش  یم  ربمایپ  نارای  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ  رگم  مداد ، رارق  شیاـج  رد  ار 
; مدومن دامتعا  يربط  هب  طقف  نیخّروم  نیب  رد  و  دـشابن . ربمایپ  نارای  زا  یکی  رب  نعط  داقتنا و  بجوم  هک  يزیچ  ای  دارفا و  مسا  ای  رتشیب و 
زا رگید  روهـشم  خـیراوت  زا  هزاـت  و  تسا ، ناـگمه  ياوشیپ  هدـیقع  قدـص  تحـص و  ملع و  تیّعماـج  راـک و  ماکحتـسا  تهج  زا  وا  اریز 

. تسا هدوب  زرحم  اهنآ  تاجردنم  تّحص  تالوقنم و  قدص  هک  مدرک  لقن  ییاهنآ 
: دیوگ یم  ثداوح  اه و  هنتف  اهگنج و  تاحوتف و  ّهدر و  رد  هباحص  تشذگرس  ندرب  نایاپ  زا  سپ  ریثک ، نبا  نینچمه 

لها هک  یلعج  یگتخاـس و  راـبخا  زا  يزیچ  نآ  رد  تسا و  هدرک  رکذ  خـیرات  همئا  زا  يربـط  ریرج  نبا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هصـالخ  نـیا 
. تسین دنا  هتخاس  هباحص  هیلع  هعیش  ریغ  هعیش و  ینعی  يوه 

: دیوگ یم  ۀیواعم  تسد  رد  تفالخ  نداتفا  نسح و  ماما  حلص  ناتساد  زا  سپ  نودلخ  نبا  نینچمه 
قافتا و ندـش  ادـیپ  سپـس  اـهگنج  تاـحوتف و  دادـترا و  زا  داـتفا  قاـفتا  نآ  رد  هک  هچنآ  یمالـسا و  تفـالخ  رد  تسا  مـالک  ناـیاپ  نیا 

نیرت ّقثوم  يربط  خـیرات  اریز  ما ; هدرک  لـقن  يربط  ریرج  نب  دـمحم  باـتک  زا  هصـالخ  تروص  هب  ار  نآ  تاـیلک  لوصا و  یگچراـپکی ،
رد رایـسب  هچ  تسا و  رود  هب  دوش  یم  هباحـص  ناحلاص  ناکین و  رد  لاکـشا  ههبـش و  بجوم  هک  یتاداقتنا  زا  تسا و  باب  نیا  رد  باـتک 

. درک هایس  تایاور  نآ  هب  ار  باتک  دیابن  سپ  تسا ، هباحص  ناکین  هب  ییوجبیع  داقتنا و  هک  دوش  یم  تفای  يرابخا  نیّخروم  مالک 
. تسا هدوب  يربط  خیرات  یخیرات ، ياهیسررب  رد  اهنآ  كردم  نیرتّقثوم  نیلوا و  هک  رگید ، نیخّروم  نینچمه 

هفیقـس و ادخ و  لوسر  رـصع  زا  يرایـسب  تایاور  رابخا و  تسا و  رمع  نب  فیـس  دنک  یم  تیاور  وا  زا  رایـسب  يربط  هک  یناسک  زا  یکی 
. دنا هتفگ  نینچ  وا  هرابرد  لاجر  نادنمشناد  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  لقن  وا  زا  لمج  گنج  تاحوتف و  ّهدر و  ياهگنج  رکب و  یبا  تعیب 

. هقدنزلاب مهتا  ثیدحلا ، عضی  ناک  باّذک ، ءیشب ، سیل  ثیدحلا ، كورتم  فیعض ،
. دوش یم  نشور  مه  یخیرات  باتک  هس  نیا  رد  قارحا  هب  دیدهت  ساکعنا  مدع  هتکن  تاراهظا  نیا  زا  نمض  رد 

لاؤس کی  هب  خساپ 
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یم تیعقاو  رگا  دجـسم  هب  ربج  هب  ماما  ندرب  ترـضح و  نآ  هب  تناها  و  س )  ) همطاـف هناـخ  هب  نتخیر  هلأـسم  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
تلزنم نیلقث و  ثیدح  ریدغ و  ناتـساد  هچنانچ  تفای  یم  ساکعنا  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  همه  یثیدـح  یخیرات و  بتک  رد  ًامتح  تشاد 

دننک و یم  راکنا  یکدـنا ، زج  ّتنـس  لها  دـش  هتـسناد  هچنانچ  ار  ربمایپ  رتخد  هب  تناها  قارحا و  ناتـساد  اّما  تسا ; هدـمآ  نانآ  بتک  رد 
. دنا هدومن  رکذ  دیدهت  ّدح  رد  ار  نآ  ناشیا  زا  یخرب  طقف 

; مییوگ یم  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
لئاسم و لقن  زا  ّتنـس  لها  ياملع  ًاعون  دوش  یم  هتـسناد  نارگید  ریثک و  نبا  نودـلخ و  نبا  ریثا و  نبا  يربط و  نانخـس  زا  هچناـنچ  ًـالّوا :

هاگتـسد راوگان  عیاقو  نیا  ناگدـننز  نماد  هک  دـسر  هچ  الاح  دـننک ، یم  يراددوخ  دورب  لاؤس  ریز  هباحـص  تلادـع  نآ  رد  هک  یعیاـقو 
ینعی دنـشاب  وا  نازیزع  داماد و  رتخد و  ربمایپ و  نادـناخ  هتفر ، اهملظ  اهمتـس و  نیا  اهنآ  رب  هک  يدارفا  دـشاب و  هفیلخ  صخـش  تفـالخ و 
حیبقت هلزنم  هب  ثداوح  نیا  لقن  سپ  تسا . هدـمآ  ناگدنـسیون  نیمه  بتک  رد  اهنآ  بقانم  لـئاضف و  رد  تیاور  اـههد  هک  يدارفا  ناـمه 

، هانگ ناونع  هب  ار  نآ  دـنا  هدروآ  ار  نآ  زا  ییاهتمـسق  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  لثم  اه  یـضعب  تهج  نیزا  تسوا . يراکفالخ  هفیلخ و  لمع 
ار نیا  ریثک  نبا  نوچ  رگید  یـضعب  و  ( 21 .) دوب رتهب  دش  یمن  رداص  تفالخ  هاگتـسد  زا  رگا  هک  دـنا  هدرک  حرطم  یندوشخب  هانگ  یهتنم 

. دنک مورحم  ّقح  زا  دشاب ـ  نز  رگا  ًاصوصخم  ار ـ  شتّیعر  زا  يدارفا  هک  دنا ، هتسناد  هفیلخ  قح 
هدومن اهنآ  داهتجا  رب  لمح  ار  تسا  هدش  رداص  ءافلخ ـ  زا  ریغ  نارگید ـ  زا  هک  ییاوقت  تلادـع و  فالخ  ياهراک  راتفر و  دارفا  نیا  هزات 

لتاق هیداغلاوبا  نایفـس ،  یبا  نب  ۀیواعم  صاع ،  نب  ورمع  دـیلو ، نب  دـلاخ  نوچ  يدارفا  اهنیا  دوشن ، دراو  یلاکـشا  اهنآ  تلادـع  هب  ات  دـنا 
هچ دندیگنج و  مالسلا ) هیلع   ) یلع باکر  رد  هک  ییاهنآ  هچ  هباحـص  همه  هیواعم و  نب  دیزی  مجلم و  نب  نمحرلادبع  یتح  رـسای و  رامع 
رب لمح  ار  اهنآ  ياوقت  تلادع و  فالخ  ياهراک  دنناد و  یم  لداع  ار  همه  دندوب و ...  فرط  یب  ای  دندش و  گنج  دراو  وا  اب  هک  ییاهنآ 

ءیطخم دهتجم  يارب  اریز  دنناد ; یم  زین  شاداپ  قحتسم  اوران  تشز و  ياهراک  نیا  ماجنا  رد  ار  اهنآ  دننک و  یم  اهنآ  صیخشت  داهتجا و 
. دراد دوجو  شاداپ  کی 

یمن نآ  دراو  اجنیا  رد  میدومن و  لاطبا  حورـشم  روط  هب  يا  هلاسر  رد  ار  هباحـص ـ  داهتجا  تلادـع و  هدـیقع ـ  نیا  ام  میتشاد  نایب  هچنانچ 
. میوش

نیب رد  نیلقث و ...  ای  ریدـغ و  ناتـساد  ثداوح ، نآ  ینیع  نارظان  نادـهاش و  دادـعت  هب  دراد  یناوارف  یگتـسب  عیاقو  ثداوح و  لـقن  ًاـیناث :
نآ هک  دنتسه  يدایز  هدع  زاب  دننک  عانتما  نآ  لقن  زا  یهورگ  رگا  و  دندایز ، زین  اهنآ  نیلقان  تبـسن  نیمه  هب  دیدرگ و  حرطم  رفن  نارازه 
نیا هک  ارچ  دنکدنا ، هثداح  نیا  ینیع  نادهاش  دادعت  هک  ادخ  لوسر  رتخد  هب  تناها  هناخ و  هب  نتخیر  هلأسم  فالخ  هب  نیا  دننک . لقن  ار 

هداتـسرف راک  نیا  يارب  رکبوبا  يوس  زا  هک  دندوب  نیمجاهم  نامه  نآ  نادهاش  رثکا  دیاش  و  یلبق ،  عالطا  نودب  یناهگان و  دوب  يا  هثداح 
هب و  تسین ، هسیاقم  لباق  تلزنم  ثیدـح  ریدـغ و  ناتـساد  اب  هلأسم  نیا  سپ  دنتـشادن . ناشیاهیراکفالخ  لقن  رب  یعاد  مه  ناـنآ  دـندش و 

هدید فالتخا  هریغم ، ای  ذفنق  ای  هدوب  رمع  يوس  زا  تناها  نیا  هکنیا  رما و  نیا  ّتیفیک  رد  تهج  نیزا  تسا ، هدش  لقن  رتمک  تهج  نیمه 
. تسا هدش  عقاو  رما  نیا  هک  دنقفتم  تایاور  نیا  همه  یلو  دوش  یم 

رب صیـصنت  هدافتـسا  اهنآ  زا  هعیـش  هک  ار  يرگید  ثیداحا  ای  نیلقث و  ای  ریدـغ و  ناتـساد  تنـس  لها  ناگدنـسیون  هک  تسا  تسرد  ًاثلاث :
نیا هدافتـسا  ات  دنرب  یم  لیوأت  ار  ثیدـح  ظافلا  هدومن و  کیکـشت  اهنآ  تلالد  رد  اما  دـنا ، هدرک  لقن  دـیامن  یم  ار  نینمؤملاریما  تماما 

تحلصم تهج  نیا  زا  لکـشم ، رایـسب  تسا  يرما  ربمایپ  رتخد  هب  ندز  همدص  ای  هناخ ،  هب  نتخیر  يارجام  لیوأت  یلو  دوشن ، نآ  زا  ینعم 
. دنیاین راتفرگ  نآ  هیجوت  لیوأت و  رد  ات  دننزن  مد  نآ  زا  هک  دندید  نآ  رد  ار 

ربمایپ یمارگ  تخد  تحاس  هب  مارتحا  کته  تلاسر و  نادناخ  اب  تعیب  ذخا  يارب  تفالخ  هاگتسد  ندش  ریگرد  یتشز  يدنـسپان و  ًاعبار :
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، دش یم  هدرمش  تشز  حیبق و  يرما  تیلهاج  نامز  رد  یتح  نانز  هب  تناها  تسین . هسیاقم  لباق  زیچ  چیه  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  )
رتشیب بتارم  هب  عافد  یب  رادراب و  نز  رد  لمع  نیا  تحابق  یتشز و  دمآ . یم  باسح  هب  اهنآ  لسن  ناگدننک و  تناها  بیع  گنن و  هیام  و 

. تسا هدوب 
ِهِدَْعب ْنِم  ُُهبِقَعَو  اِهب  ُرَّیُعیَف  ِةَوارِْهلا  َِوا  رْهَفلِاب  ۀّیلهاجلا  ِیف  ةأرملا  ُلَوانتیل  ُلجّرلا  َناک  ْنِا  َو 

ثعاب نیمه  دز  یم  وا  هب  یبوچ  ای  کچوک و  گنـس  درک و  یم  دنلب  تسد  ینز  يور  هب  تیلهاج  نامز  رد  يدرم  هاگ  ره  هک  یتسرد  هب 
. دش یم  وا  نادنزرف  وا و  گنن 

نینط اهـشوگ  رد  وا  بقانم  لئاضف و  هک  یـسک  دشاب ، ادخ  لوسر  رتخد  دـش  وربور  هفیلخ  نیرومأم  اب  هک  ییوناب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  الاح 
لوسر هب  یتمرح  یب  ییاذیا و  تکرح  اریز  دنک . یم  يربارب  ادخ  لوسر  مشخ  اب  وا  مشخ  ادـخ و  لوسر  ياضر  وا  ياضر  و  تسا ، زادـنا 

یم مشخ  هب  ار  وا  دوش و  یم  وا  تیّذا  ءاذـیا و  بجوم  هک  ییاهراک  زا  دـیاب  زین  وا  تلحر  زا  دـعب  هکلب  درادـن  وا  تایح  هب  صاصتخا  هّللا 
. درک يراددوخ  دروآ 

. ًامیظِع ِهّللادنِع  َناک  مِکلذ  َّنِا  ًادبَا ، ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَا  اوحکنت  نا  الَو  هّللا  َلوسر  اوُذْؤت  ْنَا  مکل  ناک  ام  و  ...
میظع ادخ  دزن  راک  نیا  هک  دیروآرد  دوخ  يرـسمه  هب  وا  زا  دـعب  ار  وا  نارـسمه  زگره  هن  دـیهد و  رازآ  ار  ادـخ  لوسر  دـیرادن  ّقح  امش 

. تسا
. ًانیهُم ًاباذع  مهلَّدعاَو  ةرخالا  اینُّدلا و  یف  هّللا  مهنعل  َهلوُسَرو  َهّللا  َنوُذُؤی  نیذلا  َّنِا 

هدننکراوخ یباذع  اهنآ  يارب  دزاس و  یم  رود  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ادخ  دننک  یم  تیّذا  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  اهنآ 
. تسا

ار يزیچ  هچ  ّتنـس  لها  بتک  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  رتخد  تحاس  هب  مارتحا  کته  راوگاـن و  ثداوح  لـقن  ـالاح 
... ؟ دش لئاق  ّتیعورشم  نآ  يارب  درک  عافد  یتعیب  نینچ  زا  ناوت  یم  ایآ  و  دراذگ ؟ یم  یقاب  لمع  نآ  نیبکترم  يارب 

نیاریغ رد  دنراپـسب و  یـشومارف  تسد  هب  ار  یکی  هک  دـندش  راچان  دـندید  راتفرگ  تالاکـشا  نیا  رد  ار  دوخ  هک  ّتنـس  لها  نادنمـشناد 
: يونزغ ییانس  لوق  هب  تروص 

نتشاد ربمایپ  نید  ندرب و  ارهز  قح  داقتعا  يورز  دیآ  یمن  رواب  ارمرم 
نتشاد ربنق  شفک  دناوت  یم  رگ  مرفاک  ماما  یناوخ  یمه  ردیح  رس  رب  ار  وا  هکنآ 

هک شلها  اب  هناخ  ندنازوس  هب  دیدهت  هناخ و  رد  هب  ندمآ  اه و  تناها  نیا  ایآ  تسا ؟ یسک  هچ  ادخ  لوسر  هب  رتکیدزن  همطاف  ترضح  زا 
اب مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ندرب  هعیش و  نادنمشناد  رظن  زا  س )  ) ارهز هب  ندناسر  بیـسآ  هناخ و  رد  نتخیر  درادن و  راکنا  ياج  چیه 
ِیف َةدّوملا  َِّالا  ًارْجَا  ِهیلَع  ْمُکلئـساال  لق   » همکحم هیآ  ّصن  اب  دـصرددص  تفلاخم  لامعا  نیا  ایآ  لتق و ...  هب  دـیدهت  بولطمان و  عضو  نآ 

؟ تسین ( 22 «) یبرقلا
طقـس ترـضح و  نآ  هب  تناها  تمرح و  کـته  زا : تسا  هتفر  س )  ) ارهز ترـضح  رب  هک  یملاـظم  تشاد  تبـسانم  لـصف  نیا  ناـیاپ  رد 

. ددرگ حرطم  زین  ارس  یسراف  نابز و  برع  يارعـش  راعـشا  زا  یتمـسق  دریگ و  رارق  یـسررب  دروم  زین  يرعـش  تایبدا  رظن  زا  شدنزرف و ...
دمحم خیش  هّللا  ۀیآ  یلح ،  زاوک  حلاص  خیش  لّوا ،  دیهش  رـصاعم  متـشه و  نرق  يارعـش  املع و  زا  یّلح  نیدلاءالع  نوچ  یگرزب  يارعش 

یناسارخ و دـنوخآ  نادرگاـش  زا  یّلح  حـلاص  دیـس  و  یبعک ، و  ردـص ، نیدـلاردص  دیـس  هللا  تیآ  یناـپمک ، ) ققحم   ) یناهفـصا نیـسح 
. دوش یم  يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  هلاقم  ندش  ینالوط  زا  زیهرپ  يارب  یلو  دنا ، هدروآ  ناشراعشا  رد  ار  راوگان  هثداح  نیا  هک  ینارگید 

 . تسا ینس  هعیش و  نادنمشناد  لوبق  دروم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤلاریما هناخ  هب  نیمجاهم  نتخیر  هک  دوش  یم  نیا  شخب  نیا  ثحابم  هجیتن 
هعیش و نادنمشناد  تاحیرصت  هب  هجوت  اب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  تخد  تحاس  هب  تناها  تمرح و  کته  دروم  رد  اما 
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هک تفگ  ناوت  یم  نانیمطا  اب  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  تاراهظا  نسحم و  تافو  یگنوگچ  ناتـساد  ترـضح و  نآ  ياه  هماـنترایز 
یناکم ینامز و  صاخ  تیعقوم  رطاخ  هب  باب  نیا  رد  هعیش  نادنمـشناد  زا  یـضعب  ندشن  دراو  توکـس و  اما  تسا . هدش  عقاو  زین  رما  نیا 

. تسا هدوب  نانآ 

یلبرا یسیع  نب  یلع  دیفم و  خیش 

ار مالـسلا ) هیلع   ) همطاف ترـضح  تافو  لماوع  زا  یکی  نیرخأتم  امدـق و  زا  هعیـش  ناگدنـسیون  نادنمـشناد و  مومع  دـش  هتـسناد  هچنانچ 
یعطاق رظن  هیضق  نیا  رد  هعیش  ءاملع  ناگرزب  زا  نت  ود  اهنت  دوب . هدیسر  ترضح  نآ  هب  نیمجاهم  يوس  زا  هک  دنناد  یم  یبیـسآ  همدص و 

. میشاب هتشاد  يرتشیب  لّمأت  نانآ  تافیلأت  رد  دراد  اج  هک  تسا  یلبرا  یسیع  نب  یلع  يرگید  دیفم و  خیش  یکی  دنا . هدادن 
شا هدش  دای  يانعم  هب  ار  رازملا  باتک  همانترایز  رد  ةدیهـش  هژاو  نینچمه  مینک و  دیدرت  دـیفم  خیـش  هب  صاصتخا  باتک  باستنا  رد  رگا 

ضرعتم مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما خیرات  رد  داشرا  باتک  رد  يو  اریز  تسا . هدادـن  یعطاق  رظن  هیـضق  نیا  رد  يو  تفگ  دـیاب  میریگن ،
يو هکلب  دوش ، یمن  تسا  هتفر  ربمغیپ  نادـناخ  رب  هک  يراوگان  خـلت و  ثداوح  ترـضح و  نآ  زا  نتفرگ  تعیب  تیفیک  هفیقـس و  ناـیرج 

نادنزرف دادعت  رد  يو  هتبلا  دوش . یم  تاملک و ...  اهتواضق و  زا  مالسلا ) هیلع   ) ماما بقانم  دراو  هلـصافالب  هللا  لوسر  تلحر  رکذ  زا  سپ 
طقِس ار  نسحم  مان  هب  يدنزرف  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف ترـضح  هک  دندقتعم  یناسک  هعیـش  زا  دیوگ :  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما

 . مکحا ملعا و  هللاو  دوش  یم  نت  تشه  تسیب و  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  هفیاط  نیا  رظن  قبط  و  درک ، 
. درب یم  نایاپ  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما یگدنز  خیرات  يدقن ، چیه  نودب  اجنیا  رد  دیفم  خیش 

هیلع  ) همطاـف ترـضح  هب  تبـسن  اـّما  تسا . هدـش  ماـما  هدزاود  ربماـیپ و  تلحر  یگنوـگچ  ضرعتم  داـقتعالا » حیحـصت   » رد يو  نینچمه 
. تسا هدرکن  يرظن  راهظا  مالسلا )

. میتفاین دروم  نیا  رد  يزیچ  يو  رگید  تافیلأت  راثآ و  رد 
لوسر تیب  لها  رب  هک  یبئاصم  ثداوح و  همه  هک  تشادن  انب  دوش  یم  هدافتـسا  شباتک  همدـقم  زا  هچنانچ  يو  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  اما 

. تسا هدوب  تیب  لها  رخافم  بقانم و  رکذ  اهنت  شفده  هکلب  دنک  رکذ  ار  دنا  هتشاد  اور  ادخ 
رد و  دیوگ . یمن  يزیچ  ترـضح  نآ  یگدـنز  هلاس  نارود 25  ثداوح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما یگدـنز  شخب  رد  تهج  نیا  زا 

نارومأم نتخیر  هب  تبـسن  يا  هراشا  دوش و  یم  يو  تاملک  دراو  ترـضح  نآ  لـئاضف  ناـیب  زا  سپ  زین  همطاـف  ترـضح  یگدـنز  شخب 
رب لیلد  ناوت  یمن  ار  ندرکن  رکذ  هک  تسا  یهیدـب  دـنک . یمن  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا  هک  ندز و ... شتآ  هب  دـیدهت  هناخ و  هب  رکبوبا 

. تفرگ ندوبن  لئاق 
رهز ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  نومأم  هکنیا  رد  يو  ًالثم  دـنک  یم  کیکـشت  یخیرات  عیاقو  زا  يا  هراـپ  رد  یلبرا  هکنیا  اـب  یهگناو 

. دنک یم  کیکشت  دشاب  هداد 
. دهد رارق  یسررب  دقن و  دروم  ار  هیرظن  نیا  هکنیا  نودب  دنک  یم  لقن  ار  دیفم  خیش  مالک  نامه  نینمؤملاریما  دالوا  هلأسم  رد  یلو 

 « هنع هللا  یضر  ترابع «  تنـس  لها  ناگرزب  زا  یـضعب  افلخ و  مان  زا  سپ  يو  هک  میا  هدروخ  رب  دروم  اههد  هب  همغلا  فشک  باتک  رد  ام 
صاخ طیارش  رطاخ  هب  يو  هک  دراد  لامتحا  دشاب و  یم  دیعب  رایسب  يداع  طیارـش  رد  یعیـش  ملاع  کی  زا  يراک  نینچ  دهد . یم  رارق  ار 

. تسا هدوب  روذعم  قیاقح  زا  يا  هراپ  نایب  زا  یناکم  ینامز و 

بولطمان عضو  اب  ماما  ندرب  مّوس :  لصف 

هراشا
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هدمآ و یّنس  یعیـش و  كرادم  رد  زین  تعیب ، هب  ترـضح  نآ  رابجا  و  بولطمان ،  عضو  اب  يو  ندرب  ترـضح و  نآ  هناخ  هب  نتخیر  هلأسم 
 : میزادرپ یم  لصف  نیا  كرادم  عبانم و  زا  یضعب  نایب  هب  نونکا  تسا . تابثا  لباق  یتحار  هب 

. دشاب یم  تنس  لها  نیققحم  هعیش و  نادنمشناد  همه  لوبق  دروم  هک  تسا  هغالبلا  جهن  هلأسم  نیا  رد  كردم  نیرتربتعم  1 ـ 
: تسا هدروآ  هیواعم  خساپ  رد  ۀغالبلا  جهن  متشه  تسیب و  همان  زا  یشخب  رد  مالسلا ) هیلع   ) ماما

 ... َعیابُا یّتَح  شوشخملا  لمْجلا  ُداُقی  امک  ُداُقا  ُْتنُک  ّینِا  َْتُلق  َو 
. منک تعیب  ات  دندیشک  دندز و  راسفا  رتش  نوچمه  ارم  هک  يا  هتفگ 

. میشاب هتشاد  يا  هراشا  زین  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  هب  هیواعم  همان  لصا  هب  هک  تسا  مزال  تمسق  نیا  حیضوت  يارب 
همان هغالبلا  جهن  همان 28  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  نینچمه  ياّفوتم 821 .  يدنـشقلق  یلع  نبدمحا  ياّفوتم 328 .  هبردبع  نبا 

: دسیون یم  ماما  ماقم  ندروآ  نییاپ  صیقنت و  روظنم  هب  همان  زا  یشخب  رد  هیواعم  هک  دننک  یم  لقن  ار  مالسلا ) هیلع  ) ماما هب  هیواعم 
(. 23  ) ْشوُشْخَْملا ُلْحَْفلا  ُقاُسی  امَک  ْراِسْتقِالا  ِِمئازَِخب  ُقاُست  ًاَرْهَق  ِْهَیِلا  َْتلِمُح  یتَح  ِِهتَْعیب  یف  تأَّکََلت  َو  ِْهیَلَع  َْتیََغب  ْنَمّالا  ِءالوه  ْنِم  ام  َو 

تعیب يارب  هدز  راسفا  رتش  دننامه  ار  وت  هک  نآ  ات  يدرک  عانتما  نانآ  اب  تعیب  زا  يدیزرو و  ینمشد  نیشیپ  يافلخ  زا  کی  ره  رب  وت  ینعی 
. دندرک رضاح 

یلیمحت و تعیب  نیا  زراب  هنومن  یلو  دراد ،  نیشیپ  هفیلخ  هس  زا  کی  ره  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما یلیمحت  تعیب  زا  تیاکح  نمشد  هلمج  نیا 
. تسا هدوب  رکبوبا  اب  تعیب  دروم  رد  بولطمان  عضو  اب  ماما  ندرب 

. میزادرپ یم  مالسلا ) هیلع   ) ماما ندرب  هناخ و  هب  هفیلخ  نارومأم  نتخیر  هب  سپس  و  شوشخم »  لمج  يانعم «  هب  تسخن  ام  تهج  نیا  زا 
: دنا هتفگ  شاشِخ »  » يانعم رد  نییوغل 

. هدایقنِال َعَرْسَا  َنوکِیل  ُمامزلا  ِِهب  ُّدَُشی  ریعَْبلا  ِْفنَا  یف  ُلَعُْجی  ْدیَوُع  شاشخلا :
. دریگ تروص  رت  عیرس  رتش  ندرک  مار  ات  دندنب  یم  مکحم  نآ  هب  ار  راسفا  دنهد و  یم  رارق  رتش  ینیب  رد  هک  یکچوک  بوچ 

هب ار  ماما  دندش و  هناخ  دراو  روز  هب  هفیلخ  ناگداتـسرف  هک  دنک  یم  حیرـصت  هغالبلا  جـهن  حرـش  زا  يددـعتم  دراوم  رد  دـیدحلا  یبا  نبا 
. دندرب دجسم  هب  تعیب  يارب  يا  هدننز  هنوگ 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنک  یم  لقن  هفیقس  باتک  بحاص  يرهوج  زیزعلادبع  نبدمحا  رکبوبا  زا  ار  راوگان  هثداح  نیا  وا 
رکبوبا اب  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یّلع هک  دـنک  یم  لقن  دعـس  نب  ثیل  زا  شدانـسا  هب  يرهوج  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  اـج  کـی  رد 

هناخ زا  دـندناشک ـ  یم  ار  وا  دـندوب و  هدرک  عمج  شندرگ  رد  ار  شنهاریپ  هک  یلاـح  رد  ینعی  (24 ـ ) ًایّبلم ار  وا  سپ  دـیزرو . يراددوخ 
ریخأـت فـالتخا  تهج  هک  دـینز  یم  ار  یـسک  ندرگ  هچ  يارب  تفگ  یم  اهناملـسم  هب  وا  دـندرب و  یم  تعرـس  هب  ار  وا  دـندروآ و  نوریب 

رگم تشذـگ  یمن  ناناملـسم  زا  يا  هتـسد  چـیه  رب  سپ  تسا  هدرک  ریخأت  ربمایپ ـ  ندـب  زیهجت  ای  نآرق  عمج  یتجاـح ـ  يارب  هکلب  هدرکن 
. نک تعیب  ورب  دش  یم  هتفگ  وا  هب  هکنیا 

ریبز یلع و  ود ـ  نآ  رمع  سپ  دروآ ...  موجه  س )  ) همطاف هناخ  هب  یهورگ  اب  رمع  هک  دیوگ ... : یم  دوسالاوبا  زا  يرهوج  رگید  لقن  رد 
 ... دندرک تعیب  ات  دنار  یم  دجسم  هب  ار  اهنآ  درک و  جراخ  هناخ  زا  ار   ـ

داتسیا هناخ  نوریب  دلاخ  و  داتـسرف ، یلع  يوس  هب  ار  دلاخ  رمع و  دیبلط و  ار  دلاخ  رکبوبا  هک  دیوگ : یم  یبعـش  زا  رگید  لقن  رد  يرهوج 
رمع داتـسرف . ود  نآ  يرای  يارب  ار  يریثک  عمج  رکبوبا  داد و  دـلاخ  تسد  هب  دیـشک و  نوریب  هناـخ  زا  ار  ریبز  رمع  دـش ...  لـخاد  رمع  و 
یلع تسد  رمع  سپ  دروخن . ناکت  شیاج  زا  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  یلع  نک ، تعیب  زیخرب و  تفگ  یلع  هب  دش و  هناخ  لخاد  ًاددجم 

شنارای رمع و  سپـس  دـنار ... ولج  زین  ار  ریبز  دـنار . ولج  هب  درک و  دـنلب  شیاج  زا  ار  وا  سپ  درک . عاـنتما  یلع  زیخرب . تفگ  تفرگ و  ار 
... دندرب دجسم  هب  یتشرد  تنوشخ و  اب  ار  اهنآ 
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. تسا نانیمطا  دروم  تاقث  زا  ثیدح و  لاجر  زا  وا  دیوگ : یم  يرهوج  دروم  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا  رگید  دروم  رد 

لقن هریـس  لها  نیثّدحم و  ار  نیا  دـندروآ ، نوریب  روز  هب  ار  وا  دـنتخیر و  شا  هناخ  هب  هکنیا  ات  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يراددوخ  اما 
. میدومن رکذ  ار  يرهوج  لاوقا  باب  نیا  رد  مهام  دنا و  هدومن 

اب س )  ) همطاـف ترـضح  ندز  لـثم  دـنک  یم  رکذ  دروم  نیا  رد  هعیـش  هک  ار  يراوگاـن  ثداوـح  زا  یخرب  دـیدحلا  یبا  نبا  اـج  نیمه  رد 
هیلع  ) یلع ندرگ  هب  نتخادـنا  بانط  نسحم و  نداـتفا  راوید و  رد و  نیب  شنتفرگ  رارق  گرم و  ماـگنه  اـت  نآ  رثا  ندـنام  یقاـب  هناـیزات و 
شیپ و  تسا ، درّفتم  نآ  لـقن  هب  هعیـش  هک  تسا  ییاـهزیچ  اـهنیا  دـیوگ  یم  درادـن و  لوبق  ار  دجـسم و ...  يوس  هب  ندـناشک  و  مالـسلا )

. دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ثیدح  لها  درادن و  تیعقاو  ام  باحصا 
هک يزیچ  نآ  سپ  دراد ، فالتخا  باب  نیا  رد  تایاور  دیوگ : یم  دشک و  یم  شیپ  ار  هفیقس  ناتساد  هبطخ 26  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هکنیا ات  دز  زابرس  تعیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  تسا  نیا  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  زا  يرایـسب  زین  نیثّدحم  زا  یهورگ  و  دیوگ ، یم  هعیش 
درکن عانتما  تعیب  زا  یـسک  دندرب و  تعیب  يارب  ار  تعیب  زا  نیفلّختم  ریاس  ریبز و  ینعی  اهنآ  یگمه  دـندرک ... نوریب  هناخ  زا  روز  هب  ار  وا 
نوریب هناـخ  زا  روز  هب  ار  وا  هکنیا  زا  دـندرک  مرـش  اـهنآ  سپ  درب ، هاـنپ  س )  ) همطاـف هناـخ  هب  وا  اریز  ییاـهنت ; هب  ( مالـسلا هیلع   ) یلع رگم 
يررض ییاهنت  هب  یلع  هک  دنتسناد  دندش و  هدنکارپ  اهنآ  سپ  دناسر . نیمجاهم  هب  ار  شیادص  داتـسیا و  رد  رانک  س )  ) همطاف و  دنـشکب ،

... دنک تعیب  ات  دندرب  رکبوبا  شیپ  دندروآ و  نوریب  هناخ  زا  نارگید  اب  ار  وا  اهنآ  هک  دوش  یم  هتفگ  و  دندرک . شیاهر  سپ  دـناسر . یمن 
.

همه لقن  رد  ار  هعیش  تاراهظا ، نیا  دوجو  اب  و  دراد ، لوبق  ار  ۀغالبلا  جهن  متـشه  تسیب و  همان  هکنیا  اب  دیدحلا  یبا  نبا  ارچ  تسین  مولعم 
. دناد یم  دّرفتم  راوگان  خلت و  تانایرج  نیا 

: دنک یم  لقن  تنس  لها  زا  ياّفوتم 260  مالسلا ) هیلع   ) رخأتم همئا  باحصا  زا  يروباشین  ناذاش  نب  لضف  2 ـ 
رگا تفگ  نک ،  تعیب  دنتفگ  وا  هب  دندرک  رضاح  ًاببلتم  ار  وا  هک  یماگنه  دنداتسرف  مالسلا ) هیلع   ) یلع غارـس  هب  رمع ـ  رکبوبا و  ود ـ  نآ 

 ... میشک یم  ار  وت  دنتفگ  دینک ؟  یم  هچ  منکن  تعیب 
 : دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  یتیاور  رد  يرذالب  3 ـ 

 ... ُْفنُْعلا ِفَنْعَِاب  ِِهب  ْیِنتِئا  َلاق  َو  ِِهتَْعِیب  ْنَع  َدَعَق  َْنیح  مُْهنَع  هّللا  یضَر  یلَع  یِلا  ْباطَخلا  نبَرَمُع  ْرَکبُوبَا  َثََعب 
یلع تفگ : رمع  هب  درک ، يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یماگنه  داتـسرف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یپ  رد  ار  رمع  رکبوبا 

 ... روایب نم  دزن  تلاح  نیرتدیدش  هجو و  نیرت  نشخ  اب  ار 
هب هک  يدارفا  باسح  سپ  دـنداد ، ار  يروتـسد  نینچ  دـندوب  فورعم  یمحر  لد  ینابرهم و  بلق و  تقر  هب  تنـس  لـها  دزن  رد  هک  ناـنآ 

. تسا حضاو  دنا  هدوب  فورعم  بلق  تواسق  ییوخ و  دنت  تنوشخ و 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  ق  .ـ ياّفوتم 284 ه یبوقعی  4 ـ 

اب سپ  دنا  هتـشگ  مهارف  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هناخ  رد  بلاطیبا  نب  یلع  اب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  هک  دـنتفای  ربخ  رمع  رکبوبا و 
يرهوج زا  دیدحلا  یبا  نبا  ترابع  دشاب و  ریبز  دیاب  ًارهاظ   ) دمآ نوریب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندش  روآ  موجه  هناخ  هب  دـندمآ و  یهورگ 

و تسکـش . ار  شریـشمش  دـش و  ریگرد  وا  اب  درک و  دروخرب  وا  اـب  رمع  تشاد . لـیامح  يریـشمش  و  تسا ) هتـسناد  ریبز  دروم  رد  ار  نآ 
ادخ دزن  منک و  یم  هنهرب  ار  مرـس  هنرگ  دیور و  نوریب  دیاب  مسق  ادخ  هب  تفگ  دـمآ و  نوریب  س )  ) همطاف سپ  دـنتخیر . هناخ  هب  تیعمج 

دندرک یم  تعیب  يرگید  زا  سپ  یکی  سپـس  دندنامب  يزور  دنچ  تفرب و  دوب  هناخ  رد  هک  ره  دنتفر و  نوریب  سپ  منک . یم  يراز  هلان و 
. درکن تعیب  زور  لهچ  یلوق  هب  هام و  شش  زا  سپ  زج  یلع  نکیلو 
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: دنک یم  لقن  دنس  رکذ  اب  ینیلک  مالسالا  ۀقث  رصاعم  یشایع  دوعسم  نبدمحم  5 ـ 
تسب و نانآ  يور  رب  ار  رد  دـید  ار  اهنآ  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف هک  نیمه  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف هناخ  رد  هب  یهورگ  قاـفتا  هب  رمع 
ار ( مالـسلا هیلع  ) یلع دنتخیر و  هناخ  هب  هورگ  نآ  تسکـش و  ار  رد  دگل  اب  رمع  سپ  دنوش ، هناخ  دراو  هزاجا  نودب  نانآ  درک  یمن  روصت 

 ... دندروآ نوریب  هناخ  زا  ًاببلم 
 : تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  دسیون  یم  لاصخ  باتک  هناگ  هدزاود  باوبا  رد  قودص  خیش  6 ـ 

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تمدـخ  هب  یهاوخرظن  ناونع  هب  تفـالخ  هلأـسم  رد  رکبوبا  اـب  جاـجتحا  يارب  راـصنا  رجاـهم و  زا  نت  هدزاود 
شیپ وا  يارب  تفالخ  لاجر  هک  یتیعـضو  یلخاد و  گنج  هب  تبـسن  رادـشه  لمع و  تدـش  زا  ناـنآ  یهن  نمـض  نینمؤملاریما  دندیـسر .
دنوش یم  راکیپ  هدامآ  دنشک و  یم  نوریب  فالغ  زا  ار  ناشیاهریشمش  نانآ  دیهد ،  جرخ  هب  لمع  تدش  امش  رگا  دندومرف  دندوب ، هدروآ 

و نک ،  تعیب  دـنتفگ  دـندرب و  دجـسم  هب  روز  هب  دـندرک و  عمج  مندرگ  رد  ار  منهاریپ  دـندرک و  روبجم  تعیب  يارب  ارم  هک  هنوـگ  ناـمه 
 ... میشک یم  ار  وت  هنرگ 

. دوش هعجارم  نآ  هب  هک  دنراد  باب  نیا  رد  یحیضوت  ۀلیخدلا ج 1 ص 27  رابخالا  رد  يرتست  همالع  هتبلا 
دندرک تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هک  یتقو  تسا : هدش  لقن  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  دنـس  رکذ  اب  دـیفم  خیـش  هب  بوسنم  صاصتخا  رد  7 ـ 
ناملس دنک . تعیب  ات  دندناشک ) یم  دندوب و  هدرک  عمج  شندرگ  رد  ار  شنهاریپ  هک  یلاح  رد  ینعی   ) دندرک رضاح  ًاببّلم  ار  نینمؤملاریما 

. دنک یم  بارخ  نیمز  رب  ار  نامسآ  دناوخب  ار  ادخ  يو  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دننک ؟ یم  لمع  نینچ  یصخش  نینچ  اب  ایآ  تفگ :
یلع اولخدف  دیوگ : یم  دنک و  یم  رکذ  ار  هناخ  رد  نتـسکش  هناخ و  هب  نیمجاهم  نتخیر  زین  هدعاس  ینب  هفیقـس  ناتـساد  رد  يو  نینچمه 

. ًاببّلم ُهُوجرْخَا  )و  مالسلا هیلع  ) ّیلع
. دندروآ نوریب  هناخ  زا  ًاببّلم  ار  وا  دندش و  دراو  یلع  رب 

 : تفگ یم  هک  دنک  یم  لقن  یئاط  متاح  نب  يدع  زا  دنس  رکذ  اب  یضترم  دیس  8 ـ 
ملد مدرکن و  محرت  یلع  لاـح  نوـچ  یـسک ،  چـیه  لاـح  هب  ینعی :  ( 25  ) ًاَـبَّبَُلم ِِهب  َیُتا  نیح  مالـسلا ) هیلع  ) ًاَّیلَع یتَمْحَر  ًاَدَـحَا  ُتْمِحَر  اـم 

. دندوب هدرک  رضاح  تعیب  يارب  ًاببلم  ار  وا  هک  یماگنه  تخوسن ،
: دسیون یم  ياّفوتم 447  یبلحلا ،  حالصلا  یبا  نیدلا  یقت  خیش  9 ـ 

نیدب و  دندرب ،  دجـسم  هب  تعیب  يارب  ًاببلم  ار  وا  دنتخیر و  شا  هناخ  هب  هزاجا  نودب  دندوب و  هدروآ  ماما  هناخ  ندـنازوس  يارب  شتآ  نانآ 
دندرک و هنهرب  ار  ناشریـشمش  دـندرک و  جراخ  ناشیاه  هناخ  زا  ار  مشاه  یب  زا  ریغ  مشاه و  ینب  زا  وا  نایماح  نارتخد و  رـسمه و  هلیـسو 
رذنم و بابخ  هدابع و  نبدعـس  اب  ار  اهراک  نیا  کی  چیه  هکنیا  اب  دندرک  لتق  هب  دیدهت  تعیب  زا  عاتنما  تروص  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

. دندوب هدادن  ماجنا  تعیب  زا  نیفلختم  ریاس 
. دنک یم  رکذ  یفاشلا  صیخلت  رد  ار  ًاببلم  تروص  هب  نینمؤملا  ریما  ندرک  رضاح  رد  متاح  نب  یلع  تیاور  زین  هفئاطلا  خیش  10 ـ 

: دسیون یم  دشرتسملا »   » رد یسوط  خیش  رصاعم  یماما ،  يربط  ریرج  نبدمحم   - 11
رد دوب ،  هدرکن  تساوخرد  ینابز  غیلبت  زیمآ و  تملاـسم  هار  زا  ار  تفـالخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هک  دـنیوگ  یم  اـجک  زا  تنـس  لـها 

هناخ زا  ًاببلم  ار  وا  یهاگ  سپ  درک ) يراددوخ  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  تسـشن (  هناـخ  رد  هاـم  شـش  وا  هک  دـنناد  یم  مدرم  همه  هک  یتروص 
دنتفگ یم  دینک ؟ یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  تفگ  یم  وا  نک . تعیب  دنتفگ  یم  وا  هب  یهاگ  درک و  یم  ارادـم  یهاگ  دـندروآ و  یم  نوریب 

. دوش هدز  تندرگ 
: دسیون یم  ياّفوتم 686  مالسالا ،  عیارش  فلؤم  دیعس ،  نب  نسحلا  نبرفعج  مساقلاوبا  نیدلا  مجن  یّلح  ققحم  12 ـ 

هب ار  وا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  هلمج  زا  هباحـص و  هک  تسا  نیا  دـنا  هدروآ  رکبوبا  تفالخ  يارب  تنـس  لها  هک  یلیلد  هلمج  زا 
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. دندرک یم  باطخ  هفیلخ  ناونع 
رد هنوگچ !؟  تشادن  نآ  زج  يا  هراچ  و  دوب ، هیقت  لاح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هیـضق ، نیا  تحـص  ضرف  رب  دیوگ :  یم  خساپ  رد  ناشیا 
یم وت  اب  ار  تا  هناخ  ییاین  نوریب  رگا  دـنتفگ  هکنآ  زا  سپ  دـندرب ، تعیب  يارب  ًاربج  دـندروآ و  نوریب  شا  هناخ  زا  روز  هب  ار  وا  هک  یلاح 

 . مینازوس
هیلع  ) ًاّیلع اوُجَرُخَاَو  دـسیون : یم  هناخ  ندز  شتآ  نینمؤملاریما و  هناخ  هب  نیمجاهم  موجه  لقن  زا  سپ  دارملا  فشک  رد  یّلح  همـالع  13 ـ

. دندروآ نوریب  هناخ  زا  روز  هب  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ًاهرک . ( مالسلا
. دنک یم  رکذ  زین  رشعی  داح  باب  رد  ار  بلطم  نیمه  و 

. دوب هتسشن  شرف  يور  يو  هک  یلاح  رد  دنتخیر  ماما  رس  رب  اهنآ  سپ  دیوگ : یم  دروم  نیا  رد  یناشاک  ضیف  نسحمالم  یهلا  میکح  14 ـ
يوس هب  دندرک و  عمج  شندرگ  هب  ار  شنهاریپ  دندروآ و  نوریب  هناخ  زا  دندناشک  یم  نیمز  هب  هک  یلاحرد  ار  وا  دـندروآ و  موجه  وا  رب 

... دندرب رکبوبا  شیپ  ات  دندناشک ... دجسم 
نیا رد  ۀسایـسلا  ۀـمامالا و  رد  يرونید  هبیتق  نبا  هک  ار  هچنآ  س )  ) همطاف ترـضح  لاح  حرـش  رد  ءاسنلا  مالعا  رد  هلاّـحک  اـضر  رمع  15 ـ

. تسا هدروآ  زین  ار  رکبوبا  اب  جاجتحا  ماقم  رد  ترضح  نآ  هبطخ  و  هدرک ، لقن  یکدنا  توافت  اب  ار  هدروآ  دروم 
یلاح رد  تفالخ ، هاگتسد  ملاظم  زا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  هب  شا  هثاغتسا  ارهز و  ترضح  هلان  زا  تیعمج  هکنیا :  هلمج  زا 

هناخ زا  ار  یلع  سپ  دـنام . یقاب  یهورگ  اب  رمع  طقف  و  دـندش ، هدـنکارپ  دوش ... هراپ  ناشیاهلد  دوب  کـیدزن  دنتـسیرگ و  یم  تخـس  هک 
ییادخ وا  زج  هک  ییادخ  هب  مسق  دنتفگ  منک . یمن  تعیب  نم  تفگ : نک . تعیب  دنتفگ  وا  هب  دـندرب و  رکبوبا  شیپ  ار  وا  دـندرک و  جراخ 

؟ دیشک یم  ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  تفگ : مینز . یم  ار  تندرگ  تسین 
تنامرف ایآ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  تفگ  یمن  يزیچ  دوب و  تکاس  رکبوبا  ریخ . ادخ  لوسر  ردارب  اما  تسرد و  ادـخ  هدـنب  اما  تفگ : رمع 

هیلع  ) یلع سپ  منک . یمن  راداو  يزیچ  هب  ار  وا  تسا  شراـنک  رد  س )  ) همطاـف هک  یماـگنه  اـت  تفگ : ینک ؟ یمن  رداـص  شدروم  رد  ار 
ارم موق  نیا  مردام  رسپ  تفگ  یم  درک و  یم  هیرگ  ادص  اب  هک  یلاح  رد  تفر  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هّللا لوسر  ربق  فرط  هب  مالسلا )

. دومن تلحر  س )  ) همطاف هکنآ  ات  درکن  تعیب  یلع  و  دنناسرب . لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن  دنداد و  رارق  راشف  رد  دندرک و  راوخ 
یکاپ و هرکیپ  هک  دنیب : یم  خیرات  نامـشچ  دـسیون : یم  راک  زاغآ  زا  هفیلخ  شنیزگ  یگیاپ  یب  ناونع  تحت  ریدـغلا  رد  ینیما  همّالع  16 ـ

یم دنـشک و  یم  دوخ  يوس  هب  دوش  راـهم  اـت  دـنا  هدرک  شا  ینیب  رد  بوچ  هک  يرتش  نوچمه  ریگتـسد و  ار  نینمؤملاریما ـ  يراوگرزب ـ 
؟ دوش یم  هچ  منکن  تعیب  رگا  دـیوگ  یم  نک . تعیب  دـنیوگ  یم  وا  هب  دـنرگن و  یم  دـنا و  هدـمآ  درگ  مدرم  دـننار . یم  یتشرد  اب  دـنرب .
ادخ و هدـنب  تروص  نیا  رد  دـیامرف  یم  مینز . یم  ار  تندرگ  تسین  ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ  نامه  هب  ماگنه  نآ  رد  دـنهد  یم  خـساپ 

. تشک دیهاوخ  ار  ادخ  لوسر  ردارب 
دنا و هدرمش  ناوتان  ارم  هورگ  نیا  ردارب ، دنک : یم  دایرف  هدرب ، هانپ  ادخ  لوسر  ربق  هب  یلع ـ  ادخ ـ  هدیزگرب  ربمایپ  ردارب  دنیب  یم  نینچمه 

. دنزیرب ار  منوخ  تسا  کیدزن 
 : دسیون یم  ۀیالولا  دیحوتلا و  ۀفسلف  رد  هینغم  داوج  دمحم  17 ـ

اهنیا و همه  دوب ...  كدـف  بصغ  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تبـسن  شیرق  ياه  ینمـشد  زا 
وا رب  هکلب  دـندشن  یـضار  وا  يوس  زا  یفرط  یب  توکـس و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دروم  رد  مه  زاب  یلو  دـندش  بکترم  ار  اـهنیا  زا  رتشیب 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نت  هراپ  همطاف  هناخ  رب  موجه  نیا  رثا  رب  و  دنراد . او  رکبوبا  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  رب  ار  وا  ات  دندروآ  موجه 
. دش عقاو  هچنآ  دش  عقاو  ملسو )

رد هک  تسا  هدوبن  هنوگنیا  و  درکن ، تعیب  هفیلخ  اـب  شدوـخ  راـیتخا  لـیم و  اـب  زگره  ماـما  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگناـشن  دـش  لـقن  هچنآ 
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یلع و فـّلخت  زا  تفرگ  رارق  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ربـنم  يـالاب  وا  اـب  مدرم  تعیب  يارب  هفیلخ  هـک  یماـگنه  هفیقـس  يادرف 
اب ای  دنک . تعیب  هفیلخ  اب  ریخأت  رد  یهاوخ  ترذعم  اب  دوش و  رضاح  دجسم  رد  ًاروف  زین  ماما  دتسرفب و  وا  هناخ  هب  یکیپ  دسرپب و  یهورگ 

تروشم زا  هلگ  اب  وا  دـنربب و  دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  وا  سپـس  دـیآ  نوریب  هناخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هناخ ، ندـنازوس  هب  رمع  دـیدهت 
. دنک تعیب  اهنآ  اب  تفالخ  رما  رد  وا  اب  ندرکن 

رد هاگنآ  دـندروآ ، نوریب  هناخ  زا  ًاببلم  ار  ماما  مّود  لّوا و  هلحرم  رد  ناشتیرومأم  يارجا  زا  سپ  هفیلخ  ناگداتـسرف  میتفگ ، هچناـنچ  هکلب 
رد ماما  یلو  دـندرب . دجـسم  يوس  هب  دـندنار  یم  ولج  هب  ار  وا  رـس  تشپ  زا  مه  یهورگ  دـندناشک و  یم  ولج  زا  ار  ماما  يا  هدـع  هکیلاح 

لها رظن  هب  س )  ) ارهز همطاف  تلحر  زا  سپ  ینعی   ) هامشش تدم  ات  ّتنس  لها  نیقّقحم  هدیقع  هب  و  درک . یگداتـسیا  اهنآ  تادیدهت  ربارب 
. دشن تعیب  هب  رضاح  ّتنس )

هاگتسد ربارب  رد  ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  ّصن  دوجو  تفالخ و  يارب  شیوخ  یتاذ  یگتسیاش  رب  هیکت  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما
مالـسا و زا  هنیدـم  فارطا  لیابق  دادـترا  تفالخ ،  نتفرگ  يارب  یفاـک  ناراـی  نتـشادن  رگید  فرط  زا  یلو  درک . یم  یگداتـسیا  تفـالخ 

راداو اهنآ  اب  تعیب  هب  ار  ( مالسلا هیلع   ) ماما هک  دندوب  یلماوع  مالسلا ،) هیلع   ) ماما یهاوخ  کمک  دادمتسا و  هب  راصنا  نارـس  ندادن  خساپ 
. درک

نیشیپ يافلخ  اب  مالسلا ) هیلع   ) ماما تعیب  لماوع  زا  یضعب 

تضهن و طیارـش  نیا  رد  و  دوب ، تلاسر  نادـناخ  نایز  هب  تموکح و  ياه  هیاپ  تیبثت  تفالخ و  هاگتـسد  عفن  هب  نامز  تشذـگ  یفرط  زا 
تمواقم یتدم  زا  سپ  تهج  نیا  زا  دوبن ،  یمالساداینب  ون  هعماج  ناوج و  مالسا  عفن  هب  عاضوا  نآ  رد  شیوخ  قح  نتفرگ  يارب  ماما  مایق 

دید زا  ءاـفلخ  تفـالخ  تیعّورــشم  رب  لـیلد  ناوـت  یمن  ار  ندرک  تـعیب  نـیا  یلو  دـش . ناـنآ  اـب  تـعیب  هـب  راـچان  رگید  حـلاصم  رطاـخب 
هیواـعم تفـالخ  ّتیعورـشم  رب  لـیلد  ناوت  یمن  ار  ۀـیواعم  اـب  وا  تعیب  و  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماـما  حلـص  هچناـنچ  تسناد  نینمؤـملاریما 

. تسا هدومن  تعیب  تقفاوم و  شدوخ  زا  لبق  يافلخ  تموکح  اب  یحلاصم  ربانب  ماما  هکلب  تسناد ،
; مینک یم  رکذ  ار  یلیمحت  هتساوخان و  تعیب  نیا  لماوع  زا  یخرب  کنیا 

 . تفالخ نتفرگ  يارب  نارای  نتشادن  1 ـ
: دنک یم  یفّرعم  شیوخ  کیدزن  تیب  لها  نتفر  نیب  زا  نارای و  نتشادن  ارنآ  تلع  دوخ  ياهینارنخس  زا  یکی  رد  ماما 

َمْظَکلاِذْخَا یلَع  ُتْرَبَصَو  یجَّشلا  یَلَع  ُْتبِرَـش  يذْقلا و  یَلَع  ُتیَـضْغَا  توملا و  ِنَع  مهب  ُْتِننَـضَف  یتیب  ُلْهَا  ِّالا  ٌنیعُم  یل  سیل  اذاف  ُترظنف 
. مْقلَعلا معط  ْنِم  َّرَمَا  یلَعَو 

اهنآ گرم  هب  سپ  مدـیدن . يروای  رای و  دوخ  تیب  لها  زج  شیرق  ییارآ  فص  ربارب  رد  مدـشیدنا ، شیوخ  راک  رد  ربمایپ  تلحر  زا  سپ 
یگتفرگرب مدیشون و  دوب  هدرک  ریگ  نآ  رد  ناوختـسا  هک  ییولگ  اب  متـسبورف و  دوب  هتفر  كاشاخ  نآ  رد  هک  ار  یمـشچ  مدشن و  یـضار 

. مدرک ربص  رهز  زا  رت  خلت  ثداوح  رب  سفن و  هار 
. موقلا ُتْضَه  اَنل  مُْهنِم  مْزَع  يَوذ  َنیعبرا  ُتْدَجَو  َْول  دننک : یم  لقن  ماما  زا  ار  نخس  نیا  هبطخ ، نیا  لیذ  رد  هغالبلا  جهن  نیحراش 

. مدرک یم  مایق  مّقح  نتفرگ  يارب  متشاد  یم  ممصم  درم  لهچ  رگا 
مالسا زا  برع  لیابق  دادترا  2 ـ

. دنک یم  رکذ  برع  لئابق  دادترا  ار  رکبوبا  اب  ندرک  تعیب  ندرکن و  مایق  ّتلع  دسیون  یم  نایرصم  هب  ماما  هک  يا  همان  رد 
ْنِم َرمالا  اذه  ُجِعُْزت  برعلا  نا  یلاِبب  رطخیالَو  یعوُر  یف  یْقُلی  ناک  ام  ِهللاوف  هدعب : نم  رمالا  نوملسملا  عزانت  مالـسلا ) هیلع   ) یـضَم اّملف  ...

تکـسماف هنوعیابی ، نالُف  یلع  ِسانلا  لایثنا  ِّالا  ینَعار  امف  هدعب ، نِم  یّنَع  هوُّحَنُم  مهَّنَاال  و  هتیب ، ِلها  نع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) هدعب
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ِرُْصنَا َمل  ْنِا  ُتیـشخف  ملـسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) دّمحم نید  قحَم  یلا  نوعدی  مالـسالا  نع  تعجر  دق  سانلا  ۀعجار  ُتیأر  یتح  يدَی 
امک ناک  ام  اهنم  لوزی  لئالق ، ماّیا  ُعاتم  َیِه  یّتلا  مکتیـالو  توف  نم  مظعا  ّیلَع  هب  ُۀبیـصملا  ُنوکت  ًامْدَـه  وا  ًاـْمَلث  هیف  يرَا  هلهَا  َمالـسالا و 

. هَنْهَنَتو ُنیدلا  َناَمَطاو  قهز  ُلطابلا و  َحاز  یّتح  ثادحالا  کلت  یف  تضهنف  باحسلا  عّشقنی  امک  وا  بارَّسلا  لوزی 
برع هک  مدرک  یمن  رکف  زگره  نم  مسق  ادخ  هب  دـندرک ، فالتخا  وا  ینیـشناج  تفالخ و  رما  رد  ناناملـسم  درک  تلحر  ربمایپ  هک  نیمه 

عامتجا درک  تحاران  ارم  هک  يزیچ  اهنت  دزاـس ، رود  نآ  زا  ارم  و  دـهد ـ  رارق  رگید  ياـج  رد  و  دـنادرگب ـ  ربماـیپ  نادـناخ  زا  ار  تفـالخ 
مالسا زا  یهورگ  مدید  هکنیا  ات  مدرک . يراددوخ  ندرک  تعیب  زا  متـشاد و  هگن  تسد  دندرک ، یم  تعیب  وا  اب  هک  دوب  نالف  فارطا  مدرم 

يدوبان و دهاش  دیاب  منکن  يرای  ار  شلها  مالسا و  رگا  هک  مدیـسرت  هک  دوب  اجنیا  رد  دنزاس  دوبان  ار  دّمحم  نید  دنهاوخ  یم  هتـشگزاب و 
هک يا  هزور  دنچ  تموکح  زا  تسا  رتگرزب  امش  رب  تموکح  تفالخ و  نتخاس  اهر  زا  نم  يارب  نآ  تبیصم  هک  مشاب  مالـسا  رد  فاکش 

دـش و وحم  لطاب  هکنآ  اـت  مدرک  يراـی  ار  ناناملـسم  متـساخرب و  ثداوح  نیا  اـب  هلباـقم  هب  سپ  دور ، یم  نیب  زا  بارـس  دـننام  يدوز  هب 
. تشگزاب مالسا  شوغآ  هب  شمارآ 

شا هصالخ  هک  دنک  یم  لقن  يربط  خیرات  زا  ار  یناتساد  ماما  همان  زا  تمـسق  نیا  لقن  زا  سپ  هغالبلا  جهن  حراش  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
. تسا نینچ 

هب یناگدنیامن  دندرک و  عامتجا  هنیدم  فارطا  رد  هنانک  ینب  زا  یهورگ  سیق و  هبلعث و  نافطغ و  دسا و  لئابق  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
رگا لیابق  نیا  هک  تفگ  باوج  رد  رکبوبا  دراد . فاعم  تاکز  تخادرپ  زا  ار  اهنآ  هک  دندرک  تساوخرد  وا  زا  دنداتـسرف و  رکبوبا  يوس 

دندناسر ناشمدرم  هب  ار  خساپ  لئابق  ناگدنیامن  و  دیگنج . مهاوخ  اهنآ  اب  دننک  غیرد  نم  زا  دندنب  یم  ار  رتش  ياپ  اهنآ  اب  هک  ینامسیر  زا 
رکبوبا و دـنتخادنا . عمط  هب  هنیدـم  هب  هلمح  يارب  ار  نانآ  دـندرک و  هاگآ  نانآ  تیعمج  یمک  نیملـسم و  فعـض  زا  ار  اهنآ  نمـض  رد  و 

رظتنم دـندید و  ار  امـش  كدـنا  تیعمج  اـهنآ  ناگدـنیامن  هک  داد  رارق  بطاـخم  ار  ناناملـسم  رکبوبا  دـندش و  علطم  هیـضق  زا  ناناملـسم 
ییاهنت هب  یلع  سپ  دیشاب . هلباقم  هدامآ  سپ  میتفریذپن  هک  دنا  هتشاد  یتاعقوت  ام  زا  تسین و  دایز  اهنآ  اب  امش  هلصاف  دیشاب ، اهنآ  نوخیبش 

ناناملـسم زا  یهورگ  دوعـسم و  نب  هللادـبع  ریبز ،  هحلط ،  تفرگ و  هدـهع  هـب  ار  هنیدـم  ياههاگرذـگ  زا  یکی  تـسارح  درک و  تـکرح 
يور هنیدـم  يوس  هب  نوخیبش  دـصق  هب  نمـشد  هورگ  نیتـسخن  هک  تشذـگن  يزیچ  دـنتفرگ و  راـیتخا  رد  ار  هنیدـم  رگید  ياههاگرذـگ 

هنیدـم هب  يزوریپ  اـب  دـنداد و  تسکـش  ار  نانمـشد  یتدـم  زا  سپ  ناناملـسم  دراد  هکنیا  اـت  دـندش ...  هجاوـم  ناناملـسم  اـب  هک  دـندروآ 
. دنتشگزاب

هدرک هراشا  نآ  هب  همان  نیا  رد  هک  تسا  رکبوبا  تفالخ  مایا  رد  ماما  مایق  هصق  نیا  دـیوگ : یم  ناتـساد  نیا  لـقن  زا  سپ  دـیدحلا  یبا  نبا 
وا نامرف  هب  هدرک و  تکرح  رکبوبا  رطاخب  ماما  هک  درک  یم  روصت  هک  تسا  يا  هدنیوگ  نخس  هب  خساپ  ماما  نخس  نیا  هکنیا  لثم  تسا . 
ررض عفد  باب  زا  وا  مایق  هکلب  تسا  هدرک  نامگ  وا  هک  تسین  نانچ  عوضوم  دندومرف  دندرک و  نایب  مایق  نیا  رد  ار  ناشرذع  ماما  دیگنج .

. دشابن ای  دشاب  ییاوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  هکنیا  هچ  بجاو  تسا  يرما  نیا  هدوب و  نید  ناج و  زا 
نیملسم مالـسا و  يرای  هب  تسا  تفالخ  هب  ندیـسرن  زا  رت  شزرا  اب  رتمهم و  هک  مالـسا  تحلـصم  رطاخ  هب  ماما  تسا ،  نیمه  زین  تقیقح 
نیملسم مالـسا و  تحلـصم  هک  ارچ  داد . یم  ناشن  دوخ  زا  ار  یهاوخریخ  صالخا و  لامک  ناشیا ، زا  افلخ  یهاوخرظن  ماقم  رد  تفاتش و 

رب لیلد  ناوت  یمن  ار  نیملـسم  مالـسا و  حـلاصم  هب  تبـسن  ماما  ياه  یهاوخریخ  اـه و  تیاـمح  نیا  سپ  دارفا . تحلـصم  هن  دوب  راـک  رد 
رارق یـسررب  دروم  تماما » زا  تفالخ  کیکفت  هیرظن   » ناونع تحت  يا  هوزج  رد  ار  هلأسم  نیا  ام  تسنادافلخ .  تفالخ  زا  ماـما  تیاـضر 

. مینک یم  هدنسب  نامه  هب  هداد و 
شیرق ینورد  ياه  هدقُع  3 ـ 

. دناد یم  شدوخ  هب  تبسن  شیرق  ینورد  ياه  هدقع  لماوع و  هب  ار  تفالخ  بضغ  مالسلا ) هیلع   ) ماما يدراوم  رد 
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رانک دیدوب  رتراوازس  همه  زا  هک  تفالخ  ماقم  زا  ار  امش  شیرق  هنوگچ  دوب : هدیـسرپ  نیفـص  گنج  هحوبحب  رد  هک  لئاس ، خساپ  رد  ماما 
. ۀمایقلا هیلا  ُدْوعَملاَاو  هّللا  َمَکحلاَو  نیرخا  ُسوفناهنع  ْتَخَسَو  موق  ُسوفن  اْهیَلَع  ْتَّحَش  ًةرثا  تناک  اهَّنِاَف  دومرف ... : دندز ؟

اهنآ اـم و  ناـیم  رواد  دندیـشوپ  مشچ  نآ  زا  مـه  یهورگ  دـندیزرو و  لـخب  نآ  رب  یهورگ  اـما  دوـب ، اـم  نآ  زا  تفـالخ  تـّما و  يربـهر 
. تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  تسادخ و 

شیرق هفیقس ،  رد  راصنا  اب  نیرجاهم  فالتخا  دوب  هدش  یگتسدود  یلخاد و  فالتخا  راچد  تخـس  ماّیا  نآ  رد  یمالـسا  هعماج  یفرط  زا 
اـسب هچ  کچوک  يزیرنوخ  یلخاد و  گنج  کی  يّوج ، نینچ  کی  رد  برع ...  لیابق  زا  یـضعب  دادـترا  نیقفانم و  دوجو  مشاـه  ینب  اـب 

هب شّقح  نتفرگ  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ماما رگا  یطیارـش  نینچ  رد  و  دش ، یم  هنیدم  جراخ  لخاد و  رد  ییاهراجفنا  بجوم 
، دروآ یمرد  نیملسم  تدحو  رد  فاکش  تیلهاج و  هب  دارفا  دادترا  گرزب و  یلخاد  گنج  زا  رس  نیا  اسب  هچ  دش  یم  لّسوتم  هیرهق  هّوق 

. دنتخاس دندوب  هدروآ  شیپ  شیارب  هک  یطیارش  اب  دنتفرگ و  شیپ  ار  يرابدرب  ربص و  ماما  تهج  نیزا 
برع لئابق  زا  یضعب  دادترا  و  روای ، نتشادن  و  قح ، نتفرگ  زا  يدیمون  سأی و  زا  سپ  ماما  هک  دنراد  تلالد  رگید  ياهزارف  اهزارف و  نیا 

. دش هفیلخ  اب  تعیب  هب  راچان  اهمالسالا و ...  دیدج  نیقفانم و  دوجو  یلخاد و  تافالتخا  و 

تنس لها  نادنمشناد  زا  یلاؤس 

مینک یم  ضرف  هکنیا  نآ  و  میراد ، بولطمان  عضو  نآ  اب  ماما  ندرب  ماما و  هناخ  هب  نتخیر  رد  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یلاؤس  اج  نیا  رد 
تّما باختنا  هب  ار  رما  نیا  و  دوب ، هدیـسرن  سک  چـیه  دروم  رد  یّـصن  چـیه  دروم  نیا  رد  ربمایپ  زا  و  دوب ، یباختنا  يرما  کی  تفالخ  هک 

. دوب هدومن  راذگاو 
ناملسم چیه  هک  تسین  نیا  مالسا  میلاعت  زا  ایآ  دننک ؟ لمع  نآرق  ياهدومنهر  هب  هفیلخ  باختنا  يارب  ربمایپ  نارای  هک  دوبن  مزال  ایآ  یلو 

دریذپب و ار  وا  رذع  تساوخ  ترذـعم  نامهم  شریذـپ  زا  هناخ  بحاص  رگا  دریگب و  نذا  ًالبق  هکنیا  رگم  دوش  دراو  یـسک  هناخ  هب  دـیابن 
. ددرگرب اجنامه  زا  دجنرب  هکنیا  نودب 

 ...« مکل یکزاوه  اوعجراف  اوعجرا  مکل  لیق  ْناَو  اِهلْهَا ...  یلَع  اومّلستَو  اوسنأتست  یّتح  مکتویب  ریغ  ًاتویب  ولخدتال  اونَما  نیذلا  اهّیا  ای  »
، دننک یم  شتسرپ  ار  وا  دوش و  یم  هدرب  ادخ  مان  ماش  حبص و  ره  نآ  رد  هک  ار  يا  هناخ  يارب  یقالخا ، روتسد  نیا  زا  هتشذگ  دیجم  نآرق 

. تسا هداد  نامرف  هناخ  نآ  میرکت  میظعت و  هب  دنوادخ  تسا و  لئاق  یصاخ  مارتحا 
«. ِلاصالا وّدغلاب و  اهیف  هل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسَا  اهیف  رَکُْذیَو  َعفُْرت  ْنَا  ُهّللا  َنِذَا  توَیب  یف  »

میرکت میظعت و  ار  نآ  ای   ) دـنربب ـالاب  ار  نآ  ياـهراوید  تسا  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاـه  هناـخ  رد  دـیحوت ) غورفرپ  غارچ  )
. دوش یم  سیدقت  نآ  رد  دنوادخ  دوش و  یم  هدرب  ادخ  مان  ماش  حبص و  ره  رد  هک  ییاه  هناخ  دننک )

. تسین راصحنا  نیا  رب  یلیلد  یلو  دنا  هتسناد  ءایبنا  تویب  ای  دجاسم و  ار  تویب  نیا  زا  دوصقم  نارّسفم  زا  یضعب 
. تساهنآ نیرترب  زا  س )  ) همطاف )و  مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ترضح  هناخ  ّتنس  لها  هعیش و  زا  یتایاور  قبط  رب  هکنیا  هچ 

: دنا هدومرف  هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دّمحم  ماما  زا  یتیاور  رد 
«. اْهنِم مالسلا ) هیلع   ) ّیلع ُْتَیبَو  ءایبنالا  ُتویب  یه  »

. دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  ربمایپ  هک  یتقو  هک  هدش  لقن  قیرط  نیدنچ  زا  ّتنس  لها  بتک  رد  نینچمه 
؟ تسا یتویب  هچ  روظنم  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  یصخش 

. ءایبنالا تویب  دومرف :
؟ تسا هلمج  نآ  زا  زین  درک ) ( مالسلا هیلع   ) یلع و  س )  ) همطاف هناخ  هب  هراشا  و   ) هناخ نیا  دیسرپ : رکبوبا 
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. تساهنآ نیرترب  زا  نیا  يرآ ! اِهلضافا . ْنِم  معَن ، دومرف : ربمایپ 
دنرب و هلمح  هدرک  نایب  نآ  قادصم  نیرترب  نیرتهب و  زا  ار  نآ  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  ار  يا  هناخ  هک  تسا  میرکت  میظعت و  زا  نیا  ایآ 

؟ دنربب دجسم  هب  هدننز  بولطمان و  رایسب  تروص  هب  ار  هناخ  نآ  نکاس  دنوش و  دراو  نآ  رد  روز  هب  دنکشب و  ار  نآ  ِرد 
قح نیملـسم  ربهر  دنا و  هتـشاد  تعیب  زا  عانتما  هب  میمـصت  هناخ  لها  دوب و  هدش  تفالخ  نیفلاخم  عامتجا  لّحم  هناخ  نیا  هک  دنیوگب  رگا 

. دنکب اهنآ  هیلع  یتامادقا  دنراد ، یمرب  مدق  نیملسم  فالخرب  دننز و  یم  زابرس  تعیب  زا  هک  ار  يدارفا  دراد 
يارب زا  دناوت  یم  يرذع  هچ  نینسح  و  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما و  س )  ) همطاف ترضح  رب  هناخ  ندز  شتآ  تسین ، لوبق  لباق  رذع  نیا 

یعامجا ًالبق  هک  دوش  یم  هدرمـش  عامجا  قراخ  نیملـسم و  اـب  تفلاـخم  یناـمز  س )  ) همطاـف تیب  رد  عاـمتجا  و  دـشاب ؟ تفـالخ  لاـجر 
جراخ و  دنشاب ، هدش  نآ  رد  لخاد  س )  ) همطاف تیب  رد  نینصحتم  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لثم  يدارفا  دشاب و  هتفرگ  تروص 

اریز ( 26 (؟ دراذـگ یم  یقاب  عامجا  زا  يزیچ  هچ  رگید  عامجا  زا  مشاـه  ینب  لاـجر  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نوچ  یتّیـصخش  ندوب 
هچ یتّیعورـشم و  هچ  عامجا ، لاجر  تعیب  عامجا و  زا  لبق  دـبای و  ّتیعورـشم  شتفالخ  ات  دوش  باختنا  تّما  عامجا  هب  هفیلخ  هک  تساـنب 

. دشاب عورشم  نیفلاخم  دیدهت  هناخ و  تمرح  نتسکش  رد  شنامرف  ات  یتفالخ ؟

هتشذگ ثحابم  هجیتن 

غارـس هب  تفالخ  تیبثت  میکحت و  يارب  هدـعاس  ینب  هفیقـس  لیکـشت  زا  سپ  رکبوبا  هکنیا ، میریگ  یم  هدـش  داـی  ثحاـبم  زا  هک  يا  هجیتن 
نینمؤملاریما دوب  هدشن  رضاح  تعیب  تهج  دجسم  رد  هدرک و  يراددوخ  وا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  سأر  رد  و  داتـسرف ، تعیب  زا  نیفّلختم 

تهج نینمؤملاریما  هناـخ  رد  هب  ار  یهورگ  رکبوبا  دـندوب ، راـمع  ناملـس و  ریبز و  نوچ  ربماـیپ  هباحـص  زا  دـنچ  ینت  بلاـطیبا و  نب  یّلع 
هک يا  هنوگ  نامه  هب  نامرف  نیا  يارجا  رد  دـنگنجب ، اهنآ  اـب  ندـمآ  زا  عاـنتما  تروص  رد  هک  درک  دـیکأت  و  داتـسرف ، تعیب  يارب  توعد 

ندز و شتآ  ای  رد ،  ندش  زاب  لابند  هب  دومن و  هناخ  ندز  شتآ  هب  دیدهت  تسخن  رمع  دندش و  هجاوم  هتـسب  رد  اب  هورگ  نیا  میدرک  رکذ 
هیلع هللا  یلص  ) هّللا لوسر  رتخد  هک  يا  هنوگ  هب  دندناسر  بیسآ  هثداح  نیا  رد  ربمایپ  رتخد  هب  دش و  هناخ  دراو  یهورگ  اب  نآ  نتـسکش  ای 

دجسم هب  روز  هب  دندروآ و  نوریب  هناخ  زا  بولطمان  رایـسب  هدننز و  عضو  اب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) ماما سپـس  درک . ْطقِـس  دنزرف  ملـسو ) هلآو 
 ... . دندرب

. تسا تابثا  لباق  یخیرات  رظن  زا  نآ ، تایئزج  زا  رظن  فرص  اب  میدرک  یسررب  هک  يا  هنوگنامه  هب  بلاطم  نیا 
زا یضعب  رد  ناگدنسیون  زا  یخرب  ای  تسا ، هدمآین  ّتنس  لها  نوتم  زا  یـضعب  رد  راوگان  هثداح  نیا  ياهـشخب  اهتمـسق و  زا  یخرب  هچرگ 

هدرک دـییأت  ار  ارجام  لصا  ًالمع  هثداح  رگید  ياه  هشوگ  لقن  اب  یلو  دـنداد ، حـیجرت  لقن  رب  ار  يدّـمعت  توکـس  هدرک و  فقوت  لئاسم 
. دنام یمن  یقاب  یسک  يارب  داریا  ماهبا و  ياج  و  دنا ،

زا ار  هثداح  نیا  ام  دش  هدهاشم  هچنانچ  یلو  تسا  هدمآ  زین  ۀسایـسلا و ... ۀـمامالا و  نوچ  كوکـشم  بتک  زا  یخرب  رد  هثداح  نیا  هچرگ 
. میا هدرک  لقن  زین  تسا  هبیتق  نبا  ذخآم  لاجر و  زا  ریغ  ناشذخأم  مه  ناشلاجر و  مه  هک  رگید  باتک  اههد 

اههد هک  یثداوح  لئاسم و  رد  هن  دریگ ، یم  رارق  لاؤس  ریز  تسا  درّفتم  اهنآ  لقن  رد  هک  یثداوح  لئاسم و  رد  اهنت  كوکشم  باتک  کی 
رود تسا  هدمآ  زین  كوکـشم  باتک  کی  رد  هکنیا  هناهب  هب  رگید  بتک  بلاطم  همه  دیاب  هنرگو  دـنا ، هدومن  لقن  ار  نآ  زین  رگید  باتک 

. دوش هتخیر 

ذخآم عبانم و 

 ( فلا  ) 2
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. فجن پاچ  يدوعسملا ،  نیسحلا  نب  یلع  هیصولا ،  تابثا  1 ـ 
 . یلماعلارح خیش  تازجعملا ،  صوصنلااب و  ةادهلا  تابثا  2 ـ 

. فجن پاچ  ناسرخ ،  رقاب  دمحم  دیس  قیحت  یسربط ،  بلاط  یبا  نب  یلع  جاجتحالا ،  3 ـ 
 . يرتست هللارون  یضاق  قحلا ،  قاقحا  4 ـ 

 . يرتست یقت  دمحم  خیش  همالع  هلیخدلا ،  رابخالا  5 ـ 
. دیفم خیش  هرگنک  رشان  دیفم ،  خیش  دابعلا ،  یلع  هللا  ججح  ۀفرعم  یف  داشرالا  6 ـ 

 . یملید نسحلا  یبا  نب  نسح  بولقلا ،  داشرا  7 ـ 
 . یبطرقلا ربلادبع  نبا  باعیتسالا ،  8 ـ 

 . يرزج ریثا  نبا  هباحصلا ،  ۀفرعم  یف  ۀباغلدسا  9 ـ 
 . يرافغ ربکا  یلع  حیحصت  ینیلک ،  بوقعی  نبدمحم  یفاک ،  لوصا  10 ـ 

 . توریب مهن  پاچ  یلکرزلا  نیدلاریخ  مالعالا ،  11 ـ 
 . هلاحک اضررمع  ءاسنلا ،  مالعا  12 ـ 

 . سوواط نبدیس  لامعالا ،  لابقا  13 ـ 
 . توریب مجنپ  پاچ  یمقلا ،  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا ،  یلاما  14 ـ 

. ناریا پاچ  دیفملا ،  خیشلا  یلاما  15 ـ 
توریب پاچ  حاتفلا ،  دبع  دوصقملا  دبع  بلاط ،  یبا  نب  یلع  مامالا  16 ـ 

 . رصم پاچ  يرونید ،  هبیتق  نبا  هسایسلا ،  ۀمامالا و  17 ـ 
. رصم پاچ  ساره ،  لیلخ  دمحم  حیحصت  دیبع ،  وبا  لاومالا ،  18 ـ 

. رصم پاچ  هللا ،  دیمح  دمحم  رتکد  قیقحت  يرذالب ،  فارشالا ،  باسنا  19 ـ 
. رصم پاچ  ملع ،  وبا  قیفوت  تیبلا ،  لها  20 ـ 

 . يومرا ینیسح  نیدلا  لالج  دیس  قیقحت  يروباشین ،  ناذاش  نب  لضف  حاضیالا ،  21 ـ 
 ( ب  ) 2

 . ققحم يدهم  رتکد  قیقحت  یلح ،  همالع  رشع ،  يداحلا  بابلا  22 ـ 
 . یسلجم همالع  راونالاراحب ،  23 ـ 

 . رادیب تاراشتنا  ینادمه ،  دمصلادبع  فراعملا ،  رحب  24 ـ 
 . توریب 1966 پاچ  یماش ،  ریثک  نبا  هیاهنلا ،  ۀیادبلا و  25 ـ 

 . یمعفک میهاربا  خیش  نیمالا ،  دلبلا  26 ـ 
 . یمق ثدحم  نازحلا ،  تیب  27 ـ 

 ( ت  ) 2
 . توریب 1988 رکفلاراد  نودلخ ،  نبا  خیرات  28 ـ 

 . یبهذ نامثع  نبدمحا  نب  دمحم  مالسالا ،  خیرات  29 ـ 
 . توریب يدومحم ،  رقاب  دمحم  قیقحت  رکاسع ،  نبا  خیرات  30 ـ 

 . توریب يرکبراید ،  دمحم  نب  نیسح  سیمخلا ،  خرات  31 ـ 
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 . مجنپ پاچ  توریب  يربط ،  ریرج  نب  دمحم  يربط ،  خیرات  32 ـ 
 . توریب 1379 یبوقعی ،  حضاو  نبا  یبوقعی ،  خیرات  33 ـ 

 . یلالج ینیسح  داوج  دحم  قیقحت  یسوط ،  نیدلاریصن  هجاوخ  داقتعالا ،  دیرجت  34 ـ 
 . دیفم خیش  داقتعالا ،  حیحصت  35 ـ 

 . یمثیه رجح  نبا  قارعالا ،  ریهطت  36 ـ 
 . ناریا يدادغب ،  یسولآ  دومحم  دیس  یناعملا ،  حور  ریسفت  37 ـ 

 . یتالحم یلوسر  مشاه  دیس  حیحصت  شایع ،  نب  دوعسم  نب  دمحم  یشایعلا ،  ریسفتلا  38 ـ 
 . يداتسا اضر  قیقحت  یبلحلا ،  حالصلا  یبا  فراعملا ،  بیرقت  39 ـ 
 . مولعلارحب نیسح  دیس  قیقحت  یسوط ،  خیش  یفاشلا ،  صیخلت  40 ـ 

 . توریب 1388 يدوعسم ،  فارشالا ،  هیبنت  41 ـ 
 . ناریا هیمالسالا ،  بتکلاراد  یسوط ،  خیش  ماکحالا ،  بیذهت  42 ـ 

 ( ج  ) 2
 . ینیسح دمحا  دیس  حیحصت  ّربش ،  هللادبع  دیس  نویعلا ،  ألج  43 ـ 

 . یعیفش ریم  یلع  دیس  قیقحت  دیفم ،  خیش  لمجلا ،  باتک  44 ـ 
 ( ح  ) 2

 . ناریا يدباع  تاراشتنا  ّربش ،  هللادبع  دیس  نیقیلا ،  قح  45 ـ 
 ( چ  ) 2

 . 1413 يداتسا ،  اضر  هللا  تیآ  هلاقم ،  لهچ  46 ـ 
 ( خ  ) 2

يرافغ ربکا  یلع  قودص ،  خیش  لاصخ ،  47 ـ 
 ( د  ) 2

 . یلماعلا یضترم  رفعج  همالع  مالسالا ،  خیراتلا و  یف  ثوحب  تاسارد و  48 ـ 
 . توریب 1400 یطویس ،  نیدلا  لالج  روثنملا ،  رّدلا  49 ـ 

 . فرشا 1383 فجن  یماما ،  يربط  ریرج  نب  دمحم  همامالا ،  لیالد  50 ـ 
 . نارهت 1372 ناگدنسیون ،  زا  یعمج  یمالسا ،  گرزب  فراملا  ةرئاد  51 ـ 

 ( ذ  ) 2
 . فجن 1355 ینارهط ،  گرزب  اغآ  هعیشلا ،  فیناصت  یلا  هعیرذلا  52 ـ 

 ( ر  ) 2
 . رصم هنحش ،  نبا  رخاوالا ،  لیاوالا و  رابخا  یف  رظانملا  ۀضور  53 ـ 

 . ناریا هیمالسا  یتالحم ،  هللا  حیبذ  هعیرشلا ،  نیحایر  54 ـ 
 ( ز  ) 2

 . ناریا هیمالسا  یسلجم ،  همالع  داعملا ،  داز  55 ـ 
 . یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  يدیهش ،  رفعج  دیس  رتکد  س ، )  ) همطاف ترضح  یگدنز  56 ـ 
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 ( س  ) 2
 . نارهت هیمالسا ،  یفوکلا ،  سیق  نب  میلس  57 ـ 

 . دنه 1344 دابآردیح  یقهیب ،  رکبوبا  يربکلا ،  ننسلا  58 ـ 
 ( ش  ) 2

 . یبعک ینیسح  ارهزلا  دبع  دیس  قیقحت  يدهلا ،  ملع  یضترم  دیس  یفاشلا ،  59 ـ 
 . ینارعش نسحلاوبا  ازریم  تاقیلعت  اب  یناردنزام ،  حلاصالم  یفاک ،  لوصا  حرش  60 ـ 

 . رصم یلزتعم ،  رابجلا  دبع  یضاق  هسمخ ،  لوصا  حرش  61 ـ 
 . رصم 1378 یلزتعم ،  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ،  جهن  حرش  62 ـ 

 . ناریا ییوخ ،  هللا  بیبح  ازریم  هغالبلا ،  جهن  حرش  63 ـ 
 . ققحم يدهم  رتکد  قیقحت  دادقم ،  لضاف  رشع ،  يداح  باب  حرش  64 ـ 

. توریب يدومحم ،  رقابدمحم  قیقحت  یناکسح ،  مکاح  لیزنتلا ،  دهاوش  65 ـ 
 ( ص  ) 2

 . يدنشقلقلا یلع  نب  دمحا  یشعالا ،  حبص  66 ـ 
 . رصم پاچ  جاجح ،  نب  ملسم  ملسم ،  حیحص  67 ـ 
 . يراخب لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ،  حیحص  68 ـ 

 . يدوبهب رقاب  دمحم  قیقحت  یلماعلا ،  سنوی  نب  یلع  میدقتلا ،  یقحتسم  یلا  میقتسملا  طارصلا  69 ـ 
 . رصم 1385 یمتیه ،  رجح  نبا  هقرحملا ،  قعاوصلا  70 ـ 

 ( ط  ) 2
 . ناریا 1400 سوواط ،  نب  یسوم  نب  یلع  فئاوطلا ،  بهاذم  ۀفرعم  یف  فئارطلا  71 ـ 

 ( ع  ) 2
 . توریب داقعلا ،  دومحم  سابع  رمعلا ،  ۀیرقبع  72 ـ 

 . توریب 1404 هبر ،  دبع  نبا  دیرفلا ،  دقع  73 ـ 
 . فرشا 1385 فجن  قودص ،  خیش  عیارشلا ،  للع  74 ـ 

 . رادیب 1400 تاراشتنا  یناشاک ،  ضیف  نسحم  الم  نیقیلا ،  ملع  75 ـ 
 ( غ  ) 2

 . توریب ینارحب ،  مشاه  دیس  مارملا ،  ۀیاغ  76 ـ 
 . توریب ینیما ،  نیسحلا  دبع  خیش  همالع  ریدغلا ،  77 ـ 

 ( ف  ) 2
 . توریب داقعلا ،  دومحم  سابع  س ، )  ) ارهزلا ۀمطاف  78 ـ 

 . ناریا ینادمه ،  ینامحر  دمحا  یفطصملا ،  بلق  ۀجهب  س )  ) ارهزلا ۀمطاف  79 ـ 
 . توریب رصنلاوبا ،  رمع  ص ، )  ) دمحم تنب  همطاف  80 ـ 

. توریب يدومحم ،  رقاب  دمحم  قیقحت  ینیوج ،  مالسالا  خیش  نیطمسلا ،  دئارف  81 ـ 
 . يرافغ ربکا  یلع  حیحصت  ینیلک ،  مالسالا  ۀقث  یفاک ،  عورف  82 ـ 
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 . رصم دیمحلا ،  دبع  نیدلا  یحم  دمحم  قیقحت  يدادغب ،  رهاقلادبع  قرفلا ،  نیب  قرفلا  83 ـ 
 . یسلدنا مزح  نبا  لصفلا ،  84 ـ 

 . فرشا 1387 فجن  یلماعلا ،  نیدلا  فرش  ماما  همهملا ،  لوصفلا  85 ـ 
 . ناریا هینغم ،  داوج  دمحم  هیالولا ،  دیحوتلا و  ۀفسلف  86 ـ 

 ( ق  ) 2
 . ناریا يرتست ،  یقت  دمحم  خیش  همالع  لاجرلا ،  سوماق  87 ـ 

 . هیروس قشمد  يدابآ ،  زوریف  طیحملا ،  سوماق  88 ـ 
 . یکاطنا حیسملا  دبع  هکرابملا ،  ۀیولعلا  ةدیصقلا  89 ـ 

 ( ك  ) 2
 . توریب 1385 يرزج ،  ریثا  نبا  خیراتلا ،  یف  لماکلا  90 ـ 

 . يربط نیدلا  دامع  یلع  نب  نسح  یئاهب ،  لماک  91 ـ 
 . یجنایم میهاربا  دیس  حیحصت  یلبرا ،  یسیع  نب  یلع  همئالا ،  ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  92 ـ 

 . یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  حیحصت  یّلح ،  همالع  دارملا ،  فشک  93 ـ 
 . توریب هلاسرلا ،  ۀسسؤم  يدنه ،  یقتم  لامعلا ،  زنک  94 ـ 

 . یعفاش یجنگ  بلاطلا ،  ۀیافک  95 ـ 
ل)  ) 2

 . دنه دابآردیح  ینالقسع ،  رجح  نبا  نازیملا ،  ناسل  96 ـ 
 ( م  ) 2

 . يریبش داوج  دمحم  دیس  صاصتخا ،  باتک  دیفم و  خیش  یسراف ،  تالاقم  هعومجم  97 ـ 
 . يرافغ ربکا  یلع  یناشاک ،  ضیف  نسحم  الم  ءاضیبلا ،  ۀجحملا  98 ـ 

 . توریب 1352 یسلدنا ،  مزح  نبا  یّلحملا ،  99 ـ 
 . توریب ءادفلا ،  وبا  لیعامسا  نیدلا  دامع  رشبلا ،  رابخا  یف  رصتخملا  100 ـ 

 . ناریا یسلجم ،  همالع  لوسرلا ،  لآ  رابخا  حرش  یف  لوقعلا  ةارم  101 ـ 
 . توریب 1385 يدوعسم ،  بهذلا ،  جورم  102 ـ 

 . دیفم خیش  یناهج  هرگنک  دیفم ،  خیش  رازملا ،  باتک  103 ـ 
 . توریب يروباشین ،  مکاح  نیحیحصلا ،  كردتسم  104 ـ 

 . توریب 1389 لبنح ،  نب  دمحا  دمحا ،  دنسم  105 ـ 
 . 1412 يدراطع ،  هللا  زیزع  خیش  ءارهزلا ،  ۀمطاف  دنسم  106 ـ 

 . 1415 يدومحم ،  دمحا  قیقحت  یماما ،  ریرج  نب  دمحم  دشرتسملا ،  107 ـ 
 . يداتسا اضر  قیقحت  یّلح ،  ققحم  نیدلا ،  لوصا  یف  کلسملا  108 ـ 

 . سوواط نبا  دیس  رئازلا ،  حابصم  109 ـ 
 . توریب هبیش ،  یبا  نبا  فّنصملا ،  110 ـ 

 . یعفاش هحلط  نب  دمحم  لوسرلا ،  لآ  بقانم  یف  لؤسلا  بلاطملا  111 ـ 
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 . رصم تورث ،  هشیاع  رتکد  يرونید ،  هبیتق  نبا  فراعملا ،  112 ـ 
 . يرگسع یضترم  همالع  نیتسردملا ،  ملاعم  113 ـ 

 . يرافغ ربکا  یلع  قودص ،  خیش  رابخالا ،  یناعم  114 ـ 
 . رصم یلزتعم ،  رابجلا  دبع  یضاق  ینغملا ،  115 ـ 

 . یمق ثدحم  نانجلا ،  حیتافم  116 ـ 
 . ققحم يدهم  رتکد  قیقحت  ینیسح ،  مودخم  نبا  بابلا ،  حاتفم  117 ـ 

 . دیفم خیش  یناهج  هرگنک  دیفم ،  خیش  هعنقملا ،  باتک  118 ـ 
 . رصم ینالیک ،  دیس  دمحم  یناتسرهش ،  میرکلا  دبع  لحنلا ،  للملا و  119 ـ 

 . فجن یناردنزام ،  بوشآ  رهش  نبا  بلاط ،  یبا  لآ  بقانم  120 ـ 
 . ناریا هیمالسا  قودص ،  خیش  هیقفلا ،  هرضحیال  نم  121 ـ 

 ( . هیمیت نبا  میلحلا (  دبع  نب  دمحا  سابعلا  وبا  هنسلا ،  جاهنملا  122 ـ 
 . رصم یبهذ ،  لادتعالا ،  نازیم  123 ـ 

 ( ن  ) 2
 . ینیوزق لیلجلا  دبع  ضقنلا ،  124 ـ 

 . یکرک ققحم  یلاعلا  دبع  توهاللا ،  تاحفن  125 ـ 
 . يومرالا ینسحلا  هللا  نیع  حیحصت  یّلح ،  همالع  قدصلا  فشک  قحلا و  جهن  126 ـ 

 . یتالحم یلوسر  حیحصت  يزیوح ،  یلعدبع  نیلقثلا ،  رون  127 ـ 
 . توریب یجنلبشلا ،  نمؤم  خیش  راصبالا ،  رون  128 ـ 

 . یضر فیرشلا  هغالبلا ،  جهن  129 ـ 
 ( و  ) 2

 . ناریا یناشاک ،  ضیف  نسحم  الم  یفاولا ،  130 ـ 
 . ناریا هیمالسا  یلماعلا ،  ّرح  خیش  هعیشلا ،  لئاسو  131 ـ 

 . رصم نوراه ،  دمحم  مالسلادبع  قیقحت  يرقنملا ،  محازم  نبرصن  نیفص ،  ۀعقو  132 ـ 
 . مرقملا يوسوملا  قازرلا  دبع  دیس  ءارهزلا ،  ۀقیدصلا  ةافو  133 ـ 

 ( ي  ) 2
 . یمالسا گنهرف  داشرا و  ترازو  يربط ،  هماندای  134 ـ 

یقرواپ

 . هیآ 24 هبوت  هروس  1 ـ -
 . هیآ 23 يروش ،  هروس  2 ـ -

 . هحفص 57 دلج 1  یناتسرهش ،  لحنلا ،  للملا و  3 ـ -
. توریب پاچ  هحفص 572  دلج 8  هبیش ،  یبا  نبا  فنصملا ،  4 ـ -

. توریب مجنپ  پاچ   446 ج 2 ،  نامه ،  5 ـ -
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ص 443. ج 2 ،  يربط ، خیرات  6 ـ -
ص 319. یلکرزلا ج 1 ، نیدلا  ریخ  مالعالا ـ  7 ـ -

دادعت دوش  یم  هلصاف  رتشیب  هثداح  عوقو  خیرات  اب  درذگ و  یم  نامز  هچ  ره  هک  مینیب  یم  ریدغ  ناتـساد  رد  ًاقیقد  ار  تسایـس  نیا  ام  8 ـ -
یعبات راهچ  داتشه و  هباحص و  هد  دص و  هک  ریدغ ، ثیدح  دوش ، یم  رتمک  دنـشاب  هدروآ  ناشراثآ  رد  ار  نآ  هک  ّتنـس  لها  نادنمـشناد 

ناشتافیلأت رد  ار  نآ  رفن  تسیب  اهنت  مهدراهچ  نرق  رد  ّتنس  لها  ناوارف  ناگدنسیون  نیب  زا  دنا ، هدومن  لقن  ار  نآ  ّتنس  لها  كرادم  رد 
یلا ص 151. ص 14  ریدغلا ج 1 ، دنا ، هدروآ 

. ۀشاکع تورث  رتکد  زا  قیقحتلا ص 56 ، ۀمدقم  فراعملا ـ  9 ـ -
. مّوس پاچ  ص 156 ، ج 3 ، یفاشلا ، صیخلت  10 ـ -

. قّقحم يدهم  رتکد  قیقحت  ص 47 ، یّلحلا ، ۀمّالعلل  رشع ، يداحلا  بابلا  11 ـ - 
 . ج2 ص 278 هعیرذلا ،  ج1 ص 231 .  ءایحالا ،  بیذهت  یف  ءاضیبلا  ۀجحملا  12 ـ - 

. رصم پاچ  ص 756  هسمخلا ،  لوصالا  حرش  13 ـ - 
 . ج 10 ص 225 و 226 ; ج 13 ص 301 و 302 يدیدح ،  هغالبلا  جهن  حرش  14 ـ - 

 . ص 9 لوسرلا ،  لآ  بقانم  یف  لوئسلا  بلاطم  15 ـ - 
 . ص 118 و 100 ملسو ، ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم تنب  س )  ) ۀمطاف 16 ـ - 

 . ص 157 رمع ،  ۀیرقبع  هب  دوش  هعجارم  نینچمه  داقعلا و  دومحم  سابع  ص 68 ،  س ، )  ) ارهزلا ۀمطاف  17 ـ - 
صاصتخا ص لاصخ ص 634 ـ  ص 100 ـ  سلجم 24 ،  قودصلا  یلاما  رابخالا ص 205 ـ  یناعم  ص 18 ـ  یفاـک ج 6 ، عورف  18 ـ - 
ضقنلا ص 217 دارملا ص 376 ـ  فشک  ۀّیصولا ص 122  تابثا  ۀمامالا ص 45 ـ  لئالد  ص 156 ـ  یفاّشلا ج 3 ،  صیخلت  185 و 186 ـ 
ـ  ص 318 لوــقعلا ج 5 ،  تارم  ص 170 ـ  راونـالاراحب ج 43 ، ص 12 ـ  میقتـسملا ج 3 ،  طارـصلا  ص 309 ـ  ییاـهب ج 1 ، لـماک   ـ

 . ص 35 نیطمسلادئارف ج 2 ، 
ءزج 13 یسوط ج 1  یلاما  رابخالا ص 58 .  یناعم  سلجم 28 ص 116 .  قودص  یلاما  باب 116 ص 138 .  عیارشلا ج 1  للع  19 ـ - 

 . دیفم ج 2 ص 2 خیش  داشرا  نیسح ص 19 .  ماما  رکاسع ،  نبا  خیرات  ص 377 . 
ص 50. ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  20 ـ - 

.23 هیآ /  يروش ، هروس  21 ـ - 
 . یشعالا ج 1 ص 228 حبص  ص 185 .  يدیدح ج 15 ،  هغالبلا  جهن  حرش  ص 335 .  دیرفلا ج 4 ،  دقع  22 ـ - 

. هّرج مث  هرهن  هردص و  دنع  هبایث  عمج  يا  هبیبلتب  ذخا  ًانالف :  ٌنالف  ّببل  لاقی :  23 ـ - 
 . یضترم ج 3 ص 244 دیس  یفاشلا ،  24 ـ - 

. دوش هعجارم  ص 156  ج 3 ، یسوط ، رفعجوبا  هفئاطلا  خیش  یفاشلا ، صیخلت  هب  25 ـ - 

س)  ) همطاف ترضح  ماقم  هب  یهاگن 

رشان نخس 

رد وا  يدنلبرـس  يزارفرـس و  تداعـس و  بجوم  درادیم و  ظوفحم  اهیناماسبان  زا  یناگدـنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناـسنا  هچنآ 
دشابیم .  ینابر  دنلب  تاروتسد  هب  لمع  ۀماج  ندناشوپ  یمالسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوشیم ،  یهلا  تاناحتما 
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ساسحا يرورـض  یناسنا ،  تایح  رد  اهنآ  ةژیو  ساسح و  ةاگیاج  اب  ییانـشآ  یهلا و  فراعم  تقیقح  هب  یباـیتسد  صوصخ ،  نیا  رد 
دوشیم . 

قّقحم دنمـشناد  ۀناملاع  رابرپ و  بلاطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راب  نیا  دوخ ،  یهلا  فادها  ياتـسار  رد  نافرعلاراد ،  یتاقیقحت  یملع  زکرم 
زین داتسا  ياهینارنخس  باذج  ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياهینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتـسا  ترـضح 

يرگید باب  نآ ،  يراتفگ  بلاق  زا  ینارنخس  نتم  نتخاس  جراخ  نودب  هتشاذگن و  بیصنیب  ار  راهطا :  همئا  رون  رسارس  فراعم  ِناگنشت 
تسا .  هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللالآ :  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار 

میدرگ .  باریس  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیبلها  صاخ  تایانع  اب  هک  دیما 
یعیشلا نافرعلاراد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  مساقلایبا  انـسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

نیمرکملا نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع 

دراد دوجو  راهچ  يدوجوم  ره 

نیا رد  يدوجوم  ره  يارب  دناهدش ،  هتخانش  نف  صّصختم  دناهدش و  هتشکراک  هدرک و  راک  تبثم  نافرع  رد  یهلا و  ۀفسلف  رد  هک  یناسک 
نآرق ادخ  باتک  نآ ،  دـننز و  یم  لثم  تقیقح  کی  هب  طقف  ثحب ،  نیا  رد  دوخ  بلطم  راتفگ و  يارب  نانآ  دـنلیاق .  دوجو  راهچ  ملاع ، 

رکف نوچ  دـناهدرکن ؛  رکذ  نآ  يارب  ار  یلاثم  مه  اـهنآ  رتشیب  هدومن و  حرطم  یلک  تروص  هب  ار  دوخ  ثحب  اـهنآ  هتبلا ،  تسا .  دـیجم 
 . دشاب یحضاو  نشور و  ۀلأسم  مدرم ،  همه  يارب  ياهلأسم ،  نینچ  دندرکیم 

دیجم نآرق  يارب  دوجو  راهچ 

دشابیم .  یتسه  هولج  راهچ  ياراد  ینعی  تسا ؛  دوجو  راهچ  ياراد  دیجم ،  نآرق 
نیمه دوشیم ؛  هتشون  هحفـص  رب  ملق  اب  هک  نآرق  ءزج  یـس  ۀعومجم  زا  دشابیم  ترابع  هک  تسا  نآرق  یبتک  دوجو  نآرق ،  دوجو  کی 

رد هیآ ،  دنچ  دصـشش و  رازه و  شـش  رد  بزح ،  تسیب  دـص و  رد  ءزج ،  یـس  رد  دـلج ،  ود  نیب  قودـص ،  خیـش  ةدومرف  هب  هک  ینآرق 
ص)  ) ربمغیپ نامز  بیترت  نامه  نآرق  نیا  بیترت  درادـن .  فالتخا  مه  هطقن  کی  ص )  ) ربمغیپ نامز  نآرق  اب  نآرق ،  نیا  تسام .  رایتخا 

( 1  . ) تسا ص )  ) ربمغیپ نامز  تایآ  دایز ،  مکیب و  مه  شتایآ  دشابیم . 
زیچ و همه  رد  درادن .  صقان  تجح  مه  ادـخ  دوب و  صقان  دوبن و  لماک  شناگدـنب  رب  ادـخ  تجح  دوبن ،  هنوگ  نیا  رگا  هملک ،  کی  رد 

دنوادخ هب  یسک  تمایق ،  يادرف  ات  نآرق ،  دوخ  لوق  هب  هک  نیا  يارب  تسا .  عماج  مامت و  لماک ،  ملاع ،  راگدرورپ  تجح  اجک ،  ره  رد 
دوخ مدرکیمن .  لـمع  نم  هک  دوشیم  مولعم  اـجک  زا  مدرکیم .  لـمع  نم  يدوب ،  هتفگ  رگا  و  يدوـب ،  هدرک  ییاـمنهار  رگا  دـیوگن : 

ِساَّنِلل َنوُکَی  َّالَِئل   : » دشاب هتـشادن  تجح  ادخ  رب  یـسک  تمایق  زور  هک  مداتـسرف  عماج  لماک و  ار  تیاده  نیا  نم  دـیوگیم ،  راگدرورپ 
تسه .  نآرق  یبتک  دوجو  دوجو  نیا  ( 2 « .) ًامیکَح ًازیزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع 

 ، شنهذ هحفص  زا  ای  ذغاک  ۀحفص  يور  زا  ناسنا  هک  یتایآ  زا  تسا  ترابع  نآرق ،  یظفل  دوجو  تسا .  یظفل  دوجو  نآرق ،  مود  دوجو 
( 3 « . ) ِهِیف َْبیَر  ُباَتِْکلا َال  َِکلذ   : » دنکیم يراج  نابز  رب 

ار هیآ  ینعی  مینکیم ؛  يراج  نابز  رب  ار  ِهِیف » َْبیَر  ُباَتِْکلا َال  َِکلذ  » کی ار ،  ذـغاک  هحفـص  کی  ار ،  هبطخ  کی  میراد  هک  یتقو  ناـمه 
هک دراد  مهم  رایـسب  رایـسب  شرافـس  کی  نآرق ،  ناگدـنناوخ  هب  ص ، )  ) مرکا ربمغیپ  اـجنیا ،  رد  میناوخیم .  ار  نآ  میاـمنیم و  ظّـفلت 
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اوُرِّهَط  ، » نآرق ندناوخ  ماگنه  دیاب  امش  هک  تسا  نیا  شرافس  نآ  دننک .  لمع   ً امتح ار  ص )  ) ربمغیپ شرافس  نیا  دیاب  نآرق  ناگدنناوخ 
اب کلسمکیئال ،  نابز  اب  کلـسمیحیسم ،  نابز  اب  کلـسميدوهی ،  ناهد  اب  دیناوخب .  ار  نآرق  كاپ ،  نابز  ناهد و  اب  ( : 4  . «) ْمُکَهاَْوفَا

نیرتكاپ ياراد  نآرق ،  نیا  دـیناوخن .  ار  نآرق  شحف ،  ازـسان و  بس ،  هوای ،  لطاب ،  ياههتفگ  هب  هدولآ  ناهد  اب  مارح ،  هب  هدولآ  ناـبز 
دروم يراق  دـهاوخب  یـسک  رگا  ینعی  دوشب ؛  يراج  كاپ  ياهناهد  رد  دـیاب  هک  تسا  تمکح  نیرتكاپ  باـتک و  نیرتكاـپ  تاـیآ ، 

راگدرورپ ملع  ِمیرح  میرک ،  نآرق  ششوگ .  شتسوپ ؛  شمـسج ؛  شندب ؛  شنابز ؛  شناهد ؛  دنامیم ؛  كاپ  هشیمه  دشاب ،  ادخ  لوبق 
« ، ُهُّسَمَیَال  : » لعف دـنیوگ :  یم  نارـسفم  زا  یخرب  ( 5  . «) َنوُرَّهَطُْملا اَّلِإ  ُهُّسَمَیَال   : » دریگب ماجنا  یکاـپ  اـب  دـیاب  میرح ،  نیا  هب  دورو  تسا . 

گرم زا  دعب  س )  ) ارهز ترـضح  دوشیم  هدید  اذـل  دریگب ؛  سامت  نآرق  اب  درادـن  قح  تسین  كاپ  هک  یـسک  ینعی  دراد ؛  يرما  يانعم 
نامز تموکح  نایوگناذا  يادص  هک  هتساوخن  دوب ،  هتسب  رگا  هرجنپ ،  ندرک  زاب  اب  هن  و  هرجنپ ،  ندوب  زاب  ماگنه  هن  مه ،  رابکی  ربمغیپ ، 

دشن .  عمتسم  دونشب ؛  ار  شدوخ 
يادص هب  یّتح  درادن .  ادص  نآ  هب  یهّجوت  ًالصا  مدآ  یلو  دروخیم ،  شوگ  هب  ادص  تقو ،  کی  عامـس .  کی  میراد و  عامتـسا  کی  ام 

اهنآ .  یناعم  هب  دسرب  هچ  ات  تسین  هّجوتم  مه  ظافلا 
تساوخیمن نوچ  دینشن ؛  ناشیا  دنتفگیم و  ناذا  دوب ،  اجنآ  رد  س )  ) ارهز ترضح  ۀناخ  هک  ربمغیپ  دجسم  رانک  بش ،  رهظ و  حبص ، 

نیا نابز ،  نیا  نوچ  دـنام ؛  هراکهمین  مه  نآ  هک  تفگ  ناذا  لالب  شدوخ ،  تساوخرد  هب  رابکی  طقف  زور ،  جـنپ  دون و  نیا  رد  دونـشب . 
هب تبسن  یلو  تسا ،  یندینـش  نابز ،  ولگ و  نیا  زا  ربکا » هللا   : » تفگیم وا  تسنادیم .  كاپ  دص  رد  دص  ار  حور  نیا  ندب ،  نیا  ولگ و 

دینش :  دیابن  تفرگ و  ار  شوگ  ِرد  دیاب  اه  « ربکا هللا   » ۀیقب
مونشن ات  نک  شوگ  رد   *  مقبیز

(6  ) مور نوریب  ات  يا  ــ شگب مرد  ای 
 : تفگ تسین ؟  دیحوت  راعش  نیا  رگم  تفگ :  میوگیمن .  تفگ :  وگب .  هللا » الا  هلا  ال   » کی تفگ :  ع )  ) میرم نب  یسیع  هب  سیلبا  یتقو 

؛  میوگیمن نم  ییوگیم ،  وت  هک  نیا  يارب  تفگ :  ع )  ) یسیع ییوگ .  یمن  ارچ  سپ  تفگ :  ارچ . 
یقرواپ

هویج عیام ،) يزلف  ) بامیس ینعی  قبیز ؛ *. 
نم وگب .  ار  نآ  ییوگیم ،  نم  هب  یتـقو  هک  يراد  نآ  زا  یتسیاـشان  فدـه  تسا و  یگدولآ  اـب  مأوت  وت ،  تساوخرد  وت و  راـتفگ  نوچ 

يایکاپ ره  اب  مییوگیم ،  ام  هک  يا  هللا  هلا  هلا  ـال  نیا «  دزاـسیم و  يایگدولآ  ره  اـب  ییوگیم ،  وت  هک  يا  هللا  هلا  هلا  ـال  میوگ « ؛  یمن 
(7  . ) دنکیم قرف  دیامنیم ،  راهظا  ار  نآ  یسک  هچ  هک  نیا  دزاسیم . 

تسا .  مود  دوجو  نیا  لاح ،  ره  هب 
یظفل .  دوجو  نآ ،  رگید  دوجو  کی  تسا و  نآ  یبتک  دوجو  نآرق ،  دوجو  کی  سپ 

و نابز ،  يور  رب  نآرق  کی  اب  یهاگ  تسا و  ذـغاک  يور  نآرق  کی  اب  یهاگ  نآرق ،  ظـفح  تسا .  ینهذ  دوجو  نآرق ،  موس  دوجو  اـّما 
نآرق .  ینهذ  دوجو  یلو  تسا ،  نآرق  مه  نآرق  نآ  تسا .  نآرق  ظفاح  هظفاح ،  رد  نآرق  کی  اب  مه  یهاگ 

 ، ءیـش راثآ  ۀـمه  هک  يدوجو  ینعی  رگید ؛  ترابع  هب  یقیقح ؛  دوجو  ینعی  نیع ؛ »  . » تسا نآ  ینیع  دوجو  ادـخ ،  باتک  مراهچ  دوجو 
دنکیم .  روهظ  دوجو  نیا  زا 

توالت ار  نآ  هک  ییاهنآرق  نیا  تسا .  هدـش  هتفگ  ياهنآرق  نیا  زا  کیمادـک  نآرق  ینیع  دوجو  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  ـالاح 
يراـج ناـبز  يور  رب  هک  زین  ینآرق  تسا .  نآ  ینهذ  دوجو  هک  مه  ناـظفاح  نهذ  رد  دوـجوم  ياـهنآرق  تسا .  یبـتک  نآرق  مینکیم ، 

؟  تسا مادک  ینیع  نآرق  نآ  سپ  تسا .  یظفل  نآرق  دوشیم ، 
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لماک ناسنا  دوجو  رد  طقف  یقیقح  ینیع و  نآرق 

میـشابیم و مه  نآرق  يراق  میتسه و  ظفح  نآرق  رادـقم  کی  ام  دـینیبب .  لماک  ناسنا  دوجو  رد  دـیاب  طقف  ار  یقیقح  نآرق  ینیع و  نآرق 
تـسا هدهاشم  لباق  لماک  ناسنا  دوجو  رد  طقف  ینیع  نآرق  میتسین .  ینیع  نآرق  ام  اما  میراد ،  نامیاههناخ  رد  یپاچ  نآرق  مه  روج  دنچ 

مک نآرق  رظن  زا  لمع  قالخا و  نامیا ،  رد  ایند ،  زا  جورخ  ۀـظحل  ات  ادـخ  یگدـنب  اـی  فیلکت  هب  دورو  يادـتبا  زا  هک  یناـسنا  نآ  ینعی   ؛
تسا .  ینیع  نآرق  فیرعت  نخس ،  نیا  تشادن . 

ام تسا .  دودحم  مه  ایند  هدوب و  دودـحم  ام  ياهلقع  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  تسین ؛  كرد  لباق  یـسک  يارب  ینیع ،  نآرق  نیا  شزرا 
رد دـیاب  ار  ام  درادـن و  ار  نآ  شیاجنگ  اجنیا  نوچ  مینیبب ؛  ار  نآ  میناوتیمن  اـجنیا  مینیبب ،  اـیند  نیا  زا  رتمیظع  ار  يزیچ  میهاوخب  رگا 

رگا دـنیوگب ،  اـهناسنا  نیرخآ  نیلوا و  هب  دـعب  دـشاب و  روهظ  لـباق  لـماک  ناـسنا  تقیقح  ملاـع ،  نآ  رد  هک  دـنربب  يرگید  ملاـع  کـی 
مـشچ اب  هن  مه  نآ  تساشامت ؛  لباق  ندید و  لباق  وت  يارب  نآ  نالا  هدوب ،  نآرق  ینیع  قادـصم  هک  ینیبب  ار  یلماک  ناسنا  نآ  یهاوخیم 

اب مه  لماک  ناسنا  نآ  دـشابن ،  ادـخ  مشچ  هب  لصو  مه  بلق  مشچ  نآ  رگا  نوچ  تسا ؛  لـصو  هللا  نیع  هب  هک  یلقع  مشچ  اـب  هکلب  رس ؛ 
 . دوب دهاوخن  ندید  لباق  هدهاشم و  لباق  وت  يارب  شتالامک 

نآرق تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مالسلا ،  اهیلع  همطاف 

دنچ امـش  يارب  نم  میورب .  یقادصم  ینیع و  نآرق  يریبعت ،  هب  ای  لماک  ناسنا  کی  غارـس  هب  ینیع ،  دوجو  نیا  كرد  يارب  دـیاب  ام  الاح 
ندرک ادیپ  لباق  قادصم  نیا  مه  تحار  یلیخ  مدرگیم .  تایآ  نیا  قادصم  لابند  تایاور ،  نآرق و  دوخ  قبط  دعب  منکیم و  تئارق  هیآ 

رد ام  تسام و  رایتخا  رد  نشور  تروص  هب  ًابیرقت  میاهتـسشن ،  اجنیا  ام  هک  نالا  اـت  ربمغیپ  تثعب  ناـمز  زا  مالـسا  خـیرات  هک  ارچ  تسا ؛ 
نیا رد  تسا .  س )  ) همطاف ترضح  تسا ،  نآرق  تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مییوگب  میناوتیم  هک  ار  یلماک  ياهناسنا  زا  یکی  تما ،  ّلک 

 ، صاخ شخب  نیا  رد  هک  دینک  ادیپ  دیناوتیمن  مه  ار  یلیلد  چیه  امـش  درادن .  قادصم  ات  ود  دراد و  قادـصم  کی  طقف  نآرق  مه  شخب 
ۀعومجم ریز  ناسنا و  نیا  نود  ام  اهناسنا  ۀیقب  درادن و  دوجو  رتشیب  لماک ،  ناسنا  کی  شخب ،  نیا  رد  دشاب .  هتشاد  قادصم  ود  نآرق 
قادـصم هک  یلماک  ناسنا  اهنت  نایناهج ،  ناـنز  رد  هک  تسا  س )  ) ارهز ۀـمطاف  كراـبم  دوجو  نآ ،  دنتـسه و  لـیاضف  تـالامک و  رد  وا 

ندوب لماک  ناسنا  ةریاد  رد  هک  ینز  ره  و  س )  ) يربک بنیز  س ، )  ) يربک هجیدـخ  س ، )  ) يربک میرم  تسوا .  دـشابیم ،  نآرق  تاـیآ 
یمود و هدوب و  نانز ،  سنج  رد  دـیجم  نآرق  تایآ  ۀـعومجم    عتکا لمکا ،*  عمجا ،  متا ،  قادـصم  وا  تسا و  ناشیا  نود  ام  دـشابیم ، 

درادن .  يرگید  نزومه 
ار یتمظع  هعیـش ،  عمتـسم  يارب  هعیـش ،  یناحور  کـی  ناونع  هب  هک  نیا  هن  تسا ،  ناـنآ  هارمه  ینآرق  لـیلد  میوگیم ،  هک  یبلاـطم  نیا 

نیا هلأسم ،  فطل  تسا .  یتسردان  راک  یتیاور ،  ینآرق و  لیلد  نودب  يزاستمظع  منکب .  اقلا  مزاسب و 
یقرواپ

. یگمه *. 
زا رگا  نوـچ  میزاــسن ؛  ار  يزیچ  ناــمدوخ  زا  هـتفرن و  نوریب  نازیزع  نـیا  یفرعم  يارب  تاــیاور  نآرق و  بوچراــهچ  زا  اــم  هـک  تـسا 
هک ییاهنآ  هک  نانچ  طیرفت ؛  راچد  ای  میوشیم  طارفا  راچد  اـهنآ  ةراـبرد  اـی  میربب ،  راـنک  هب  ار  اـهنآ  تاـیاور ،  نآرق و  بوچراـهچ 

ِرسمه راوگرزب ،  ینز  س )  ) ارهز ترـضح  دنیوگیم  طقف  وا  ّقح  رد  هک  دناهدروآ  نییاپ  ییاج  ات  ار  هرهاط  ۀقیدص  دندش ،  طیرفت  راچد 
 ، دننکیم يزاسماقم  هک  ییاهنآ  و  دنطیرفت ،  ةداج  رد  اه  نیا  دـشاب .  وگلا  هک  تسا  نیا  لباق  تسا و  كاپ  یناسنا  بلاطیبا و  نب  یلع 

چیه ( : 8  . «) ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   : » دیوگیم نآرق  هک  ارچ  دنطارفا ؛  ةداج  رد  زین  نانآ  ترضح ،  نآ  يارب  تیبوبر  تیهولا و  ماقم  مه  نآ 
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هن دنراد و  طارفا  هن  هک  دنتایاور  نآرق و  تایآ  تخانش ،  هار  نیرتهب  نیارب ،  انب  تسین .  ادخ  دننام  يزیچ ،  چیه  رد  ملاع ،  نیا  رد  يزیچ 
تسا نانز  سنج  رد  لماک  ناسنا  نیا  شلمکا  عتکا و  قادصم  هک  یتایآ  هتبلا ،  تسا .  قح  مالک  نآرق  تسا ؛  لدع  مالک  نآرق  طیرفت . 

هک دـینکن  رکف  دـشاب .  هتـشاد  یگزات  ناتيارب  تایآ  نیا  زا  یـضعب  مه  دـیاش  مناوخیم ،  ار  نآ  هیآ  دـنچ  هنومن  يارب  نم  تسین .  مک  ، 
مولعم شدوخ  ياج  رد  اهنآ  دیاهدینش .  راب  اهدص  ار  تایآ  نیا  هک  مورب  رهد  ةروس  تایآ  هلهابم و  ۀیآ  ریهطت و  ۀیآ  غارـس  هب  مهاوخیم 

 . دینک تقد  شراثآ ،  میوگیم و  هک  هیآ  نیا  ةرابرد  دیاب  هکلب  تسا ؛  نشور  و 

تسا ۀبّیط  دلب  س )  ) همطاف

 ، اـههنیمز ۀـمه  رد  تسا .  ندز  لـثم  درک ،  نآرق  رد  شبطاـخم  نهذ  هب  قیاـقح  ندرک  کـیدزن  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  يراـک  کـی 
َو  : » تسه دـیجم  نآرق  رد  اهلثم  نیا  همه .  تسا ،  هدز  لثم  دـنوادخ  یقالخا ،  یناسنا و  ینافرع ،  یفـسلف ،  یعیبط ،  یملع ،  ياههنیمز 

امش مینک و  کیدزن  تقیقح  هب  ار  امش  ات  مینزیم  امش  تخانـش  يارب  ار  اهلثم  نیا  ام  ( : 9 «) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاَْثمَْألا  َْکِلت 
دیسرب .  تقیقح  قمع  هب  لَثَم  اب  رتتحار 

هب دّیقم  ار  نیمزرس  هکلب  دیوگیمن ؛  ار  یلاخ  نیمزرـس  ُدَلَْبلا . » َو   : » دیوگیمن ( . 10  . . . «) ُبِّیَّطلا ُدَلَْبلا  َو   : » دیوگیم هچ  هیآ  نیا  دینیبب 
نیمه امش  الاح  دنکیم .  ّبیط  ۀملک 

ینعی تغل  نیا  ّبیط ، » (. » 13 « ) ُْمْتبِط ( ، » 12 «) ْمُِکتاَبِّیَط ُْمْتبَهْذَأ  ( ، » 11 « ) َنِیبِّیَّطِلل ُتاَبِّیَّطلا  َو   : » دیریگب نآرق  رد  شتاقتشم  اب  ار  ّبیط  تغل 
ۀملک مه  دـعب  هیآ  رد  نوچ  تسا ؛  ثیبخ »  » لباقم بیط » « ؛  درادـن هرگ  وا  اـب  یگدولآ  چـیه  هک  یباـن  ِكاـپ  ینعی  ّبیط ؛ »  » ۀـملک هچ ؟ 

 ، لـطاب قـح و  تملظ ،  روـن و  تـسه :  اـهزیچ  یلیخ  رد  ییور ،  رد  ور  نـیا  تـسا .  هداد  رارق  بـّیط »  » يور رد  ور  هدروآ و  ار  ثیبـخ » »
اب مادـک  چـیه  هک  نیا  ینعی  هچ ؟  ینعی  دـنراد ،  لباقت  دـنراد .  لباقت  مه  اب  همه  اهنیا  گرم .  تایح و  لالح ،  مارح و  ادـخ ،  سیلبا و 

تملظ دراد و  یناتـساد  کی  رون  نینچمه  رگید ؛  یناتـساد  کی  مه  ثیبخ  دراد و  یناتـساد  کی  ّبیط  دنرادن .  یتبـسن  چـیه  رگیدکی 
یهاوخن ادیپ  تملظ  رد  مه  ار  رون  نزوس  رـس  کی  ینکیمن .  ادیپ  رون  رد  ار  تملظ  نزوس  رـس  کی  ةزادـنا  هب  امـش  رگید .  ناتـساد  کی 

سیلبا .  رد  ادخ  تفص  هن  تسه و  ادخ  رد  سیلبا  تفص  هن  دنراد ؛  لباقت  مه  اب  ات  ود  نیا  ًالصا  درک . 
تـسد ات  ینعی  تاـبن ؛ » بر « ، » نذا  ّبیط « ، »  . » تسا یبیجع  ۀـیآ  یلیخ  ( ، 14 «) هِّبَر ِنْذِِإب  ُهتاَبَن   ُ ُجُرْخَی  ، » كاـپ نیمز  ُبِّیَّطلا : » ُدَـلَْبلا  َو  »

دهدیمن .  روهظ  ار  يراثآ  ّبیط  دلب  دشابن ،  راک  رد  ّبیط  دلب  رد  ادخ 
 ، ناـسحا تسد  تمارک ،  تسد  تمحر ،  تسد  ملع ،  تسد  تردـق ،  تسد  تسا ؟  یتسد  هچ  دـیایب ،  ّبیط  دـلب  رد  یتـقو  ادـخ  تسد 

تسادخ .  تسد  اهنیا  لضف .  تسد 
رد رـس  جورخ و   » و بر » نذا   » دیق اب  ّبیط ، » دیق «  اب  دلب » دییامرفب « .  تقد  زاب  هیآ  ةرابرد  ( 15  . «) هِّبَر ِنْذِِإب  ُهتاَبَن   ُ ُجُرْخَی ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  »

تسادخ .  تافص  تسد  نامه  هک  ادخ  تسد  ندوب  راکردنا  تسد  اب  یلو  تسا ،  ّبیط » دلب  نیا  راثآ  ندروآ 
 ، ینابغاب رگید ،  دوب .  ص )  ) مالسا ربمغیپ  دیشاپ ،  هناد  ّبیط  دلب  نیا  رد  هک  یسک  تسا ؛  ّبیط  دلب  س ، )  ) ارهز ترـضح  سّدقم  دوجو 
 ، ار قالخا  ار ،  تفارـش  ار ،  تلاصا  ار ،  تفرعم  ار ،  ملع  ار ،  دیحوت  تایآ  ار ،  نآرق  ياههناد  دـمآ  لماک  ناسنا  کی  تسین .  وا  ۀـنومن 

ةولج اب  لاعتم  دـنوادخ  دوب .  س )  ) همطاف ّبر  اههناد ،  نیا  نابغاب  دیـشاپ .  ار  اـههناد  نیا  طـقف  وا  دیـشاپ .  نیمز  نیا  رد  ار  حـلاص  لـمع 
 . دروآ نوریب  نیمزرس  نیا  زا  ار  ص )  ) ربمغیپ ياههتشاک  مامت  شتیبوبر ، 

س)  ) همطاف زا  عنام  عماج و  فیرعت 

زا لکـش  نیا  دـینکب !  تقد  ار  هلمج  نیا  درک .  فیرعت  دـیاب  هلمج  نیا  اب  درک ،  انعم  دـیاب  هنوگچ  همدـقم  نیا  اب  ار  س )  ) ارهز الاح  سپ 
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فیرعت نیا  هب  َملاـع  نیا  رد  ِملاـع  کـی  هک  تسا  یقطنم  فیرعت  کـی  فیرعت ،  نیا  راـیغا .  عناـم  دارفا و  عماـج  دـنیوگیم ،  ار  فیرعت 
نآرق اب  دشاب ،  هتـشاد  فیرعت  نیا  رب  داریا  هک  مه  سک  ره  هب  ام  درادـن .  ًالـصا  ار  داریا  ندرک  دراو  هار  س ، )  ) ارهز ترـضح  هب  تبـسن 

ترـضح یقطنم :  یملع و  فیرعت  کی  تسا ؛  دارفا  عماج  رایغا و  عنام  فیرعت ،  نیا  ناشدوخ .  تایاور  اب  طقف  ای  و  مییوگیم ،  باوج 
 . تسا هیآ  نیا  ینیع  قادـصم  وا  اهصقن .  اهبیع و  مامت  دـقاف  یتوکلم و  یکلم و  تـالامک  ماـمت  عماـج  هک  یناـسنا  ینعی  س ؛ )  ) ارهز

ناشیا رانک  رد  تمایق  يادرف  تسا ،  يورخا  تمعن  هچ  ره  هدرک و  روهظ  ناـشیا  زا  دـینیبیم ،  ملاـع  نیا  رد  يونعم  تقیقح  هچ  ره  اـمش 
منک .  انعم  رت  هداس  شیورخا ،  تهج  زا  ار  نیا  دنکیم .  زورب 

 . تسا هدـش  هجوت  نآ  هب  رتمک  هک  تسا  یقیمع  یناعم  ياراد  هک  تسا  هدـش  دراو  ام  تایاور  رد  نیا  هک  تسا  قح  ۀـبیبح  س ، )  ) همطاف
ۀلمج نآ  سکع  نیا    (* 16  ! « .) یتبیبح ای   : » دنکیم باطخ  س )  ) ارهز ترضح  هب  ملاع  راگدرورپ  ناملیـصا ،  تایاور  ربانب  تمایق  رد 

 : دیوگیم ادخ  هب  ع )  ) نانمؤمریما لیمک ،  ياعد  رد  تسا .  لیمک  ياعد 
لاق  : » تسا نینچ  دـنکیم ، لقن  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هک  تیاور  رظن  دروم  نتم  زا  رگید  یـشخب  *. 

و یطعت ،  ینیلـس  یبیبح ! ۀنبا  یتبیبح و  ای  هلالج :  ّلج  هللا  لبق  نم  ءادـنلا  اذإف  .... ۀـمطاف یتنبا  لبقت  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذإ  ص :)  ) هللا لوسر 
. یتیرذ یبحم  یبحم و  و  یتیرذ ،  ۀعیش  یتعیش و  یتیرذ و  يدیس ! یهلإ و  لوقتف : ملاظ . ملظ  ینزاجال  یلالج  یتزعوف و  یعفشت ، یعفشا 
 ، ۀـمحرلا ۀـکئالم  مهب  طاحأ  دـق  نولبقیف و  اهتیرذ ؟ وبحم  اهّوبحم و  اهتعیـش و  ۀـمطاف و  ۀـیرذ  نیأ  هلالج : ّلـج  هللا  لـبق  نم  ءادـنلا  اذإـف 

.« ۀنجلا مهلخدت  یتح  ۀمطاف  مهمّدقتف 
تـسا هلمج  نآ  سکع  نیا  نم .  ۀبیبح  يا  دیوگیم :  س )  ) ارهز هب  ادخ  تمایق  رد  َنِیقِداَّصلا . » !  ِبُوُلق  َبِیبَح  اَی   : » دـیوگیم بیبح ؛ » »
دوجو تایعقاو  طقف  دراد ،  شزرا  راگدرورپ  شیپ  هچنآ  ریخن ،  ندـب ؟  نزو  ندـب ،  نیا  هفاـیق ،  نیا  دراد ؟  شزرا  يزیچ  هچ  ادـخ  شیپ 

وا دنیبیم ،  قالخا  رد  لعف ،  رد  تافـص ،  رد  شدوخ  هب  لصتم  ار  يدـبع  نوچ  دـشابیم ؛  شدوخ  رد  شتیاهنیب  گنر  هک  تسا  ناسنا 
 . وش دراو  یهاوخیم  يرد  ره  زا  تسا ،  زاب  وت  يور  رب  تشهب  ياـهرد  ماـمت  نم !  ۀـبیبح  یتبیبح : » !  اـی   : » راـگدرورپ بوبحم  دوشیم 

تکرح هللا  رما  هب  وا  ص ! )  ) ربمغیپ تمظع  اب  رتخد  ورب  تسا .  وت  کلم  تشهب  تشه  نیا  دیوگب ،  دهاوخیم  س )  ) ارهز هب  ادخ  راگنا ، 
هب یتقو  تسا ) هبترم  ماقم و  رد ،  نیا  تسین ؛  یحالطـصا  ِرد  میوگیم ،  هک  يرد  نیا  ـالاح  تسا (  تشهب  ِرد  ِمد  رب  هک  یتقو  دـنکیم . 

دتسیایم .  رشحم و  فرط  هب  ددرگیمرب  دسریم ،  اجنآ 
یتفرن ؟  ارچ  سپ  تسا ،  زاب  وت  يور  رب  نونکا  هک  اهرد  ۀمه  ربمغیپ !  رتخد  دنکیم :  وگ  تفگ و  شبوبحم  اب  بیبح 

متسین .  شوخ  مورب ،  رگا  ینعی  مرادن ؛  ار  اج  نآ  هب  نتفر  اهنت  ِلد  نم  ایادخ !  دیوگیم :  س )  ) ارهز ترضح 
يورب ؟  یهاوخیم  یسک  هچ  اب  سپ  دیوگیم :  ادخ 

نم يارب  نایرگ  شمـشچ  هدوب ،  ام  ّبحم  شبلق  هدوب ؛  طابترا  رد  ام  اب  مشچ ،  لمع و  بلق ،  رظن  زا  ایند  رد  هک  ره  اب  ایادخ !  دیوگیم : 
تسا .  هدوب  نم  اب  گنهامه  شدوخ  ّدح  رد  مه  شلمع  هدوب ،  میاههچب  و 

نک .  ادص  یهاوخیم  ار  یسک  ره  مراذگیمن ،  تیارب  يددع  نم  دسریم :  باطخ 
؛  مورب تشهب  هب  امش  اب  هک  متسه  امش  رظتنم  نم  ام !  رب  ناگدننکهیرگ  ام و  نیبحم  ام و  ناوریپ  يا  يادن  کی  اب  رفن  اهنویلیم  تقو ،  نآ 

دنتفایم .  هار  اهنآ  ۀمه  و  دییایب ! 
یهاگداد دـنرادن .  ياهداعلاقوف  هاگداد  هک  لماع  درف  قشاع و  نکهیرگ ،  میوگیم :  دوشیم ؟  هچ  اـم  ياـههاگداد  سپ  دـییوگب :  رگا 

ملظ رامق ،  بارـش ،  ابر ،  هب  هدولآ  ای  دـنراد ،  ناتهگن  هک  دـیاهریبک  ناهانگ  هب  هدولآ  امـش  رگم  نوچ  دنـشخبیم .  امـش  هب  مه  ار  ندـش 
نانمؤمریما هک  هنوگنامه  تسا ؛  مک  اهشزغل  نیا  اّما  میراد ،  شزغل  ام  دـنراد ؟  هگن  ار  امـش  هک  دـیاهدرک  قحان  ار  قح  اـی  و  دـیاهدوب ، 

شزغل کی  يارب  هک  تسین  راگزاس  ادـخ  مرک  تمحر و  اب  ًالـصا  و  ( ، 17 «) ُُهَللذ ًالِیلَق   : » دـیوگیم نانآ  فصو  رد  نیقتم  ۀـبطخ  رد  (ع )
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نیفرط هب  دننکیمن ؛  ار  راک  نیا  اههاگداد  ایند  رد  دیهدب .  لیکـشت  هاگداد  شیارب  دینک ؛  شریجنز  دیراد ؛  شهگن  ار  درف  دـیوگب ،  مک 
دنکیم ! ؟  يریگتخس  مک ،  ِشزغل  يارب  ادخ  تقو  نآ  دیرذگب ،  مه  زا  دیورب  دنیوگیم ،  اوعد 

دنکیم .  رتسکاخ  دنازوسیم و  ار  اهشزغل  ِراخ  ياهدننکهیرگ ،  یلماع و  یّبُحم ،  یلاخ  ۀیرگ  طقف 
رد ناترخآ  رفن  ات  نم  دیوش ،  دراو  امـش  دیوگ ،  یم  س )  ) ارهز ۀـمطاف  دـندمآ ،  تشهب  کیدزن  همه  یتقو  دـنتفایم .  هار  همه  تقو  نآ 

نیا زا  سک  ره  ینعی  هدرک ؛  روهظ  ناتدوجو  رد  هک  دـیتسه  ییاـهنآ  راـثآ  ِناـمهم  تشهب  رد  امـش  ینعی  میآیمن ؛  مدوخ  دورن ،  تشهب 
هب هن  ام  دندوبن ،  اهنآ  رگا  تسا .  مدوخ  هب  ّقلعتم  دیوگن  تسا ،  هتسشن  نیسح :  نسح و  همطاف ،  یلع ،  ةرفس  رس  دورب ،  تشهب  رد  تما 

ار  يزامن  تعکر  تشه  نیا  تشهب .  هب  هن  میتشاد ،  هار  ادخ 
مه ام  زامن  نیا  میدـناوخ .  ام  دـنداد ،  هزاجا  ام  هب  س )  ) همطاف يور  لگ  رطاخ  هب  مسق ،  هللاو  میناوخب  دـنداد  هزاـجا  اـم  هب  زورما  هک  مه 
نیا تسا .  تیبلها :  هب  ّقلعتم  مه  ام  جح  نآ  تسا .  تیبلها :  هب  ّقلعتم  مه  ام  ناضمر  ةام  ةزور  نآ  دوب .  س )  ) ارهز يور  لگ  هب  ّقلعتم 

يادرف دـنزادرپیم و  هنامیرک  ام  هب  ایند  رد  ار  اـهنآ  میرادـن ،  ناـمدوخ  زا  يزیچ  اـم  تسا .  تیبلـها :  هب  ّقلعتم  مه  اـم  نامـشچ  کـشا 
دنکیم .  روهظ  اهتخادرپ  نیمه  تشهب  تروص  هب  مه  تمایق 

ار یتوکلم  ياههناد  ص )  ) ءایبنا متاخ  لثم  یناـبغاب  ( . 18 «) هِّبَر ِنْذِِإب  ُهتاَبَن   ُ ُجُرْخَی ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو   : » دوب ّبیط  دـلب  يانعم  دـش ،  هتفگ  هچنآ 
هچ تفاکـش .  شناـسحا  لـضف و  فـطل ،  مرک ،  تمحر ،  مـلع ،  اـب  ار  اـههناد  نـیا  دـنوادخ  داد .  رارق  س )  ) ارهز رد  نآرق  تروـص  هـب 
 : نیمه س )  ) ارهز ياههزور  و  س )  ) ارهز ياهزامن  ماـمت  دـمآ .  دوجو  هب  اـههناد  نیا  ندـش  هتفاکـش  زا  یتـالوصحم ،  هچ  و  ییاـهلگ ، 

اهیندییور اهتابن و  دوب .  (. 19 « ) هِّبَر ِنْذِِإب  ُهتاَبَن   ُ ُجُرْخَی »
اجنآ دـننیمز .  نیا  تخرد  اهنیا  تسا .  يربک :  بنیز  نیـسح و  نسح ،  بیط ،  دـلب  نیا  دوجو  ياهیندـییور  زا  یکی  دوب و  نوگانوگ 

(20 « . ) ِءامَّسلا ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض   : » دنزیم لثم  زاب  ادخ  مه 
 . دوب ّبیط  دلب  مه  س )  ) میرم ترـضح  دینک .  هعجارم  نآرق  هب  دیاب  زاب  دیریگب ،  هزادنا  دیناوتب  ار  كاپ  نیمز  ود  نیب  توق  هک  نیا  يارب 
هب ار  وا  یگلاس ،  هس  یـس و  ّنس  رد  دـماین و  دوجو  هب  وا  زا  يدـنزرف  چـیه  مه  ع )  ) یـسیع دـمآ .  دوجو  هب  وا  زا  ع )  ) یـسیع کـی  طـقف 

 ! نیبب ار  نیمز  تردق  نیمز و  توق  دمآ .  دوجو  هب  موصعم  ماما  ُهن  س ، )  ) ارهز زا  اّما  دندرب .  اهنامسآ 

س)  ) همطاف رانک  ع )  ) یلع راهب 

زورما نیمه  مدرک ؟  راهب  هب  ریبعت  ع )  ) نانمؤمریما زا  نم  ارچ  داد .  رارق  ع )  ) نانمؤمریما لثم  يراهب  رانک  لاعتم  دـنوادخ  ار  نیمز  نیا  اـّما 
رد جع . )  ) رـصعیلو ترایز  اعد و  تسا :  هتـشون  تشرد  طخ  هب  هحفـص ،  رـس  تسا .  اعد  هلـسلس  کی  شرخآ  رد  دیناوخب .  ار  حیتافم 

نامز ماما  اهناسنا .  راـهب  يا  وت  رب  دورد  ( : 21  ! «) َماَنَْالا َعِیبَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلَا   : » تسا نیا  شاهلمج  کی  جـع ، )  ) نامز ماما  ياهترایز 
نیـسح نسح و  زا  رترب  یتح  تسا .  شنادنزرف  زا  رترب  ع ، )  ) نانمؤمریما دیوگیم :  ص )  ) ربمغیپ ع ؟ )  ) نانمؤمریما ای  تسا  رتالاب  جـع ) )

ع)  ) نانمؤمریما ِِمومأـم  ع ، )  ) نیـسح نسح و  و  ع ، )  ) یلع نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  ِماـما  ع ، )  ) یلع ( 22 « .) اَمُْهنِم ٌْریَخ  اَـمُهُوبَا  ( : » (ع
 . تسا هتفرگ  ع )  ) یلع زا  ار  شندوب  راهب  نیا  هتبلا ،  دشاب ،  اهناسنا  راهب  جع )  ) نامز ماما  یتقو  دنتسه . 

ع)  ) یلع راهب  ِنازخ 

ایند و دـندروآ و  رب  رـس  نیمزرـس  نیا  زا  ماـما  ُهن  هک  تسا  راـهب  نیا  میـسن  زا  داد و  رارق  س )  ) ارهز راـنک  ار  ع )  ) یلع لـثم  يراـهب  ادـخ 
 ، تشاذگ كاخ  يور  ار  شراوگرزب  ردپ  هدیرب  يولگ  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  یتقو  دـندرک .  نشور  ییاهنت  هب  ناشمادـک  ره  ار  ترخآ 
زا ناشندرک  ادج  دنترخآ و  ِقِرْـشُم  ناماما ،  زا  کیره  ٌۀَقِرْـشُم » .  َکَهْجَو  َرُوِنبَف  ُةَرِخآلا ،  اَّماَف  ٌۀَِملْظُم ؛  َكُدْعَبَف  اَْینُّدـلا ،  اَّمَا  اََتبَا !   : » دومرف

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1465 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا .  ياهدنوشادج  ناسنا  ره  یگدنز  ِمِلْظُم  یگدنز ، 
اب نیرتاـبیز و  اـیند  لـها  یماـمت  يارب  راـهب  تسا ،  شخبتاـیح  شمیـسن  دراد ،  ییاـبیز  یلیخ  ياوـه  تسا ،  ییاـبیز  یلیخ  لـصف  راـهب 

س)  ) ارهز تداهـش  اب  نآرق ،  لیلد  هب  و  تسین ،  ع )  ) یلع دوجو  راهب  ملاع ،  رد  يراهب  چـیه  تسا .  نامز  نیرتشخبافـص  نیرتطاـشن و 
تایآ و لیلد  هب  تسا و  یلماک  ناسنا  س )  ) ارهز میتفگ  نوچ  اـهلگ ؛  ماـمت  دـش ،  رپرپ  راـهب  نیا  ياـهلگ  ماـمت  دـش .  نازخ  راـهب  نیا 

تایح ياهلگ  ۀـمه  زورما  تفگ ،  دوشیم  سپ  اهبیع .  ۀـمه  دـقاف  تالامک و  ۀـمه  عماج  میدروآ ؛  وا  يارب  یقطنم  فیرعت  تایاور ، 
ِةاَیَْحلا ِیف  َكَدَْعب  َْریَخ  َال   : » تفگ تشگرب و  شندب  رانک  هب  وا  رطاخ ،  نیا  هب  دـش .  کشخ  نآ ،  زبس  ياههخاش  مامت  تخیر ؛  ع )  ) یلع

دیـس تسا و  هغالبلاجهن  رد  دید .  دهاوخن  لاح  رـس  ار  ع )  ) یلع یـسک  رگید  دـش ؛  مامت  رگید  س )  ) ارهز يویند  یگدـنز  (. 23 . . . « )
ةدزون بش  ات  هللالوسر !  ای  یلو  مدرک ،  نفد  ار  س )  ) ارهز نم  تفگ :  ص )  ) ربمغیپ ربق  هب  ور  ع )  ) یلع هک  هدرک  لقن  ار  نآ  هر )  ) یـضر

متسه نیگهودنا  هشیمه  مموصعم ،  ماما  هک  نیا  اب  نم  دشکیم ،  لوط  لاس  یس  نامز ،  نآ  ات  دننزب و  نم  قرف  رب  ار  ریشمش  هک  یناضمر 
( 24  . ) منکیم هیرگ  منامیم و  رادیب  ار  مبش  زا  يرادقم  مرمع ،  مامت  رد  نم  و  دوب ،  دهاوخن  میارب  ياهیرگ  یب  بش  رگید ،  و  ، 

ارهز يارب  هک  تفگن  هنیدم  مدرم  هب  ع )  ) یلع ترضح  مناوخب .  رعـش  تیب  دنچ  مهاوخیم  میدق  ياهناوخهضور  کبـس  هب  اج ،  نیا  رد 
تفگ :  درک و  اهنامسآ  هب  ور  ربق ،  رانک  دوخ  هکلب  دوب ،  سجن  مه  ناشیاههیرگ  دنتشادن و  ار  نآ  شزرا  اهنآ  دینک .  هیرگ  (س )

بشما نامسآ  زا  کشا  ربا !  يا  رابب  ملاوحا  رب 
بشما ناهن  لِگ  رد  ملُگ  مدرک  دوخ  تسد  اب  نم  هک 

مغ زا  ْنیَبنیز  ناشیرپ  نالان ،  نیسح  نایرگ ،  نسح 
بشما  ناردامیب  نیا  میامن مـن  ــ مارآ ب نا  ــ ه س ـــ چ

نک اراد  ـــ ار م ــ هز هدی  ــ جنر ر  ــ کیپ بـا  ن !  ـــ یمز
 . بشما نامهیم  دشاب  وت  رب  هتسکش  ولهپ  نیا  هک 
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اهیلع هللا  مالس  ءارهزلا  ۀمطاف 

هراشا

 . ّیبنلا ۀثعب  دعب  تاونس  سمخ  یناثلا ،  يدامج  رهش  نم  نیرشعلا  یفو  ۀعمجلا ،  موی  یف 
.. ۀیرخصلا ۀّکم  لابج  ناضحأ  یفو  زاجحلا ،  ءامس  تحت 

.. نآرقلا ةوالتب  یهلإلا ،  یبنلا  مف  نم  ّقفدتملا  رونلا  اهّشری  ۀحاس  یف  یحولا ،  تیب  یف  ۀبعکلا ،  نویع  مامأ 
.. ًامئاد هروزت  ثیح  ۀکئالملا  فلتخم  وه  ٍتیب  یف 

.. لیللا قامعأ  یف  یتوکلملا  هتوالت  توصو  ًاراهنو ،  ًالیل  یبنلا  ةالص  عقو  یلع  ءامسلاب ،  ضرألا  محالتت  ثیح  كانه ..
.. يرسألا أجلمو  نیمورحملا .. ذقنمو  نیفعضتسملا .. لمأ  وه  ٍتیب  یف 

.. ایندلا یلع  اهینیع  یحولا  ةدیلو  تحتف  ۀجیدخو ،  ٍدمحم  تیب  یف 
کلت یف  میرکلا  یبنلا  اههجاوی  ناک  یتلا  ۀفینعلا  تایّدحتلاو  عاجوألا  جیجض  یف  ًافطعو  ًانانح  رثکأ  ۀمطاف  ةدالوب  هللا  لوسر  تیب  یحضأ 

.. ۀکم یف  ۀمساحلا  ۀلحرملا 
.. ًاراهنو ًالیل  ۀبعتملا ،  نیدلاولا  تانجو  یلع  قفرب  حسمی  يدهُم ،  میسنک  ۀمطاف  تناک 

.. ۀلاسرلا اهب  ّرمت  یتلا  ۀّقاشلا  مایألا  عاجوأ  نِّکُسی 
ثیح مظعألا  لوسرلا  تانئاکلا ،  دیـس  بلق  یف  ۀنیکـسلاو  ءودـهلا  ثعبت  ثیحب  ۀـمارکلا ،  نم  تنبلا  هذـه  لـثمل  نوکت  نأ  ریثم ،  وه  مک 

 . یبنج نیب  یتلا  حورو  یبلق  یهو  یّنم ،  ٌۀعَضب  یه  اهقح :  یف  لوقی 
َبِهْذـُِیل ُهللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  مهیف :  میرکلا  هباتک  یف  یلاعت  هللا  لاق  نیذـلا  ماظعلا  کئلوأ  نم  اهنأل  کلذو  ۀـمطاف ،  قح  یف  ًاـبیجع  اذـه  سیلو 

 . ًار ــ یِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ـُم  ُکنَع
یتلا ۀیـسنإلا  ءاروحلا  یهو  ۀـیناسفنلا ،  لئاضفلا  تاکلمو  ۀـیناسنإلا  تالامکلا  عیمج  اهیف  نأل  مظعألا  یبنلا  دوجو  اهیف  صّخلتی  ۀـمطاف  نإ 

.. باطخلا لصفو  ۀمکحلاو  ۀغالبلا  تیتوأو  ملعلاو ،  ۀمصعلاو  ۀّفعلا  توح 
.. ۀلاسرلا قَبَعو  ةّوبنلا ،  نونکم  قحلا و  رون  یهف 
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.. نیرخآلاو نیلوألا  نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  اهنإ 
 . ءارهزلا ۀمطاف  ةدالول  دیعسلا  مویلا  نم  ًارخف  رثکأو  یمسأ  موی  الف  ٌموی ،  ةأرملل  صَّصخی  نأ  یغبنی  ناک  اذإو 

 ، اهتیروهمج سِّسؤمو  ناریإ  یف  ۀیمالـسإلا  ةروثلا  دـئاق  ّرابلا ،  اهنبا  دـلوم  يرکذ  شیعن  ماـع  لـک  یف  میظعلا  اـهدالیم  يرکذ  عم  ًاـنمازتو 
.. هدجمو هّزع  مالسإلل  داعأ  یتح  اهلاضنو  ءارهزلا  هّمأ  جهنب  يدتقا  يذلا  دهاجملا  مامإلا  کلذو 

نم مارکلا ؛ ءاّرقلا  يدیأ  نیب  عضت  نأ  ۀیروس  یف  یئنماخلا  مامإلا  بتکم  یف  میلعتلاو  ۀفاقثلا  نوؤش  تأترا  دقف  نیترینلا  نیتبـسانملا  هذـهبو 
ًاقباس عبط  يذلا  ۀمطاف  دـلوم  باتک  انرتخاف  اهلئاضفو ،  اهبقانمو  ءارهزلا  ةایح  یلع  ۀقرـشم  ۀـلالطإو  ةزجوم  ۀـسارد  تانمؤملاو ،  نینمؤملا 

تامولعملا ضعب  ۀفاضإو  تاحیحصتلا  ضعب  لاخدإ  دعب  اذلو  ةدیدج  ۀّلحب  هعبط  ةداعإ  انررقف  سانلا  نم  ۀبخنلا  لبق  نم  ًالابقتسا  یقل  دقو 
فیلأت ۀمطاف  دلوم  یناثلا  باتکلاو  فیلأتلاو  قیقحتلا  ۀنجل  دادعإ  ۀلاسرلاو  یحولا  ةدیلو  ءارهزلا  ۀمطاف  لوألا  نیباتک ؛ یف  هنّودن  نأ  انیأترا 

دحاو . دلجم  یف  امهالک  کلذب  ریصیف  قودصلا  خیشلا 
.. دصقلا ءارو  نم  هللاو  ۀماع ،  نیملسملا  هب  عفنی  نأ  هناحبس  یلوملا  نیلئاس 

میلعتلاو ۀفاقثلا  نوؤش 
ۀیروس یئنماخلا  مامإلا  بتکم  یف 

ق . ـ 1426ه ۀیناثلا / يدامج  / 20
اهیلع  هللا  مالس  ءارهزلا  ۀمطاف  ةدالو  يرکذل  فداصملا 

هرس سدق  ینیمخلا  مامإلا  اهدیفحو 

ۀلاسرلاو یحولا  ةدیلوءارهزلا  ۀمطاف  لوألا :  باتکلا 

ۀکرابملا ةرسألا  ةدیلو 

هلاق امب  یفتکنـس  اذل  ۀجیدخ ،  ةدیـسلاو  مرکألا  یبنلا  اهیدلاو  نم  لک  ةایح  رکذن  یتح  فیرعتلا  نع  ٌینغ  ٍتیب  یف  ۀمطاف  ةدیـسلا  تدـلو 
تناکو اهلک ،  هرومأ  یف  اهرواشیو  اهمرتحیو  اهدوی  هللا  لوسر  ناک  هترکذـت :  یف  ۀـجیدخل :  لوسرلا  لالجإو  میرکت  يزوجلا  نبا  طـبس 

تنب ۀـجیدخ  یتّمأ  ءاـسن  ریخو  یبـنلا :  لاـق  ۀـجیدخ  قح  یفو  ًادـحأ ... اـهتایح  یف  جوزتـت  ملو  هب ،  تنمآ  ةأرما  لوأ  یهو  قدـص ،  ریزو 
 . دلیوخ

ًاضیأ :  ۀجیدخ  ۀلیضف  یف  ًاضیأ  يزوجلا  نبا  طبس  لقنو 
رثکی هللا  لوسر  ناک  نکلو  طق ،  اهتیأر  امو  ۀجیدخ ،  نم  ترغ  ام  هللا  لوسر  ءاسن  نم  دحأ  نم  ترِغ  ام  تلاق :  ۀشئاع  نأ  نیحیحصلا  نع 

؟ ۀجیدخ الإ  ةأرما  ایندلا  یف  نکی  مل  هنأک  لوقأف :  ۀجیدخ . قئادص  یلإ  اهب  ثعبیو  اهءاضعأ  عطقیف  ةاشلا  حبذ  امبرو  اهرکذ ، 
. دالوألا اهنم  یل  ناکو  تناک ،  اهنإ  لوقیف : 

. اهنم ًاریخ  کل  هللا  فلخأ  دق  ًازوجع  الإ  تناک  لهو  تلقف :  ًاموی  ةریغلا  ینتکردأف  تلاق :  ۀشئاع  نع  يرخأ  ۀیاور  یفو 
 ، سانلا ینبّذک  ذإ  ینتقّدصو  سانلا ،  رفک  ذإ  یب  تنمآ  دـقل  اهنم ،  ًاریخ  یل  فلخأ  ام  هللاو  لاقو :  هرعـش  مدـقم  ّزتها  یتح  بضغف  تلاق : 

. سانلا دالوأ  ینمرح  ذإ  اهدالوأ  هللا  ینقزرو  سانلا ،  ینمرح  ذإ  اهلام  ینتقفنأو 
 . ًادبأ ءوسب  اهرکذأ  هللاو ال  یسفن  یف  تلقف  تلاق : 

 ، ءایبنألا متاخو  لسرلا ،  دیـسو  قئالخلا ،  فرـشأ  اـهوبأف  ءارهزلا ؛  تَدـِلُو  لداـبتملا  مارتحـالاو  ةداعـسلاو  ۀـجهبلا  نم  ءاوجـألا  کـلت  یف 
اهّمأو ٍمیِظَع  ٍُقلُخ  َیَلََعل  َّکنِإَو  یلاعتو :  هناحبـس  لاقف  میرکلا  نآرقلا  هیلع  ینثأ  یتح  یماّسلا  ُقلُخلاب  عّتمتی  ناـک  يذـلا  وهو  هللا ،  بیبحو 
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یهف ةّزیمملا ،  ۀیـصخشلاو  نوزوملا ،  لقعلاو  ریفولا ،  لاملاو  رهازلا ،  لامجلاو  عیفرلا ،  بسنلاو  یماسلا  فرـشلا  تاذ  اهموق  ةدیـس  تناک 
... اهموق ةدیس 

. ۀمظعلاو زعلاو  فرشلا  کلذ  نمو  ةّوبنلا ،  ۀحود  نم  یهف  ٍبأو  ٍّمأ  اذکه  نم  ةدیلو  تناک  ءارهزلا  ةدیسلا  معن 

 : ۀیسنإ ءاروح  ۀمطاف  ةدیسلا 

کلذ لّوحتف  هتلکأف ،  اهبطر  نم  ینلوانف  ۀنجلا  ینلخدأو  لیئربج  يدـیب  ذـخأ  ءامـسلا  یلإ  یب  جرع  امل  یبنلا  لاق  لاق :  عاضرلا  مامإلا  نع 
ۀحئار تممـش  ۀنجلا  ۀحئار  یلإ  تقتـشا  امّلکف  ۀیـسنإ ،  ءاروح  ۀمطافف  ۀـمطافب ،  تلمحف  ۀـجیدخ ،  تعقاو  تطبه  اّملف  یبلـص  یف  ۀـفطن 

 . ۀمطاف یتنبا 
يرصملا :  بیعشل  قئافلا  ضورلا  یفو 

لیئربج یتأف  ۀنجلا ،  ۀهکاف  ضعب  یلإ  رظنت  نأ  یبنلا  مانألا  دیـس  یلع  مایألا  نم  ًاموی  ّتنمت  يربکلا  ۀجیدخ  نأ  ءّالجألا  ةاورلا  ضعب  يور 
 ، يربکلا ۀجیدخل  يرخألا  مِعطأو  ًةدحاو  ْلُک  ًاردق  ءیـش  ّلکل  لعج  نم  کل  لوقی  دمحم  ای  لاقو :  ۀنجلا  نم  نیتحاّفتب  ۀمحرلا  یبن  یلإ 

ۀنجلا یلإ  قاتـشا  امّلک  راتخملا  ناکف  لاق :  نأ  یلإ  رمأو .. نیمألا  هب  راشأ  ام  راتخملا  لعفف  ءارهزلا ،  ۀـمطاف  امکنم  قلاـخ  ینإـف  اهـشغاو ، 
 . ۀیسنإ ءاروح  ۀمطاف  نإ  ۀّیسدقلا :  اهتمسن  قشنتسی  نیح  لوقیف  اهمیسن ،  بیط  ّمشو  ۀمطاف  لّبق  اهمیعنو 

 ، ۀنجلا ۀهکاف  نم  تدقعنا  ءارهزلا  ۀفطن  نأ  دکؤت  خیراتلا  بتکو  رداصملا  تاهّمأ  یف  تدرو  اهنومضم  یف  تارـشعو  ۀیاورلا  هذه  لوقن : 
یلإ ریـشن  نأ  ناکمب  ۀیمهألا  نم  اندجو  اذل  یبنلا ،  کلذ  یلإ  راشأ  امک  ۀیـسنأ  ءاروح  ءارهزلا  نوکت  نأ  ءاش  یلاعتو  هناحبـس  لیلجلا  نإو 

مهنم :  براقتم  ظافلأبو  نومضملا  كاذ  یف  دّحتملا  ینعملا ،  اذه  رکذ  یلإ  تبهذ  یتلا  رداصملا  ضعب  یلإو  نیخرؤملا  نم  ۀلمج 
سماخلا ص87. ءزجلا  هخیرات  یف  يدادغبلا  بیطخلا 

نیسحلا ص63. لضف  یف  یمزراوخلا  بیطخلا 
لوألا ص38. ءزجلا  لادتعالا  نازیم  یف  یبهذلا  ظفاحلا 

سماخلا ص160. ءزجلا  نازیملا  ناسل  یف  ینالقسعلا  ظفاحلا 
یبقعلا ص43. رئاخذ  یف  يربطلا  نیدلا  بحم  ۀمالعلا 

 ، سابع نباو  ۀـشئاع ،  نم :  ّلک  اهتاورو  ةدـیدع ،  قرطبو  اهنم ،  ءارهزلا  ۀـفطن  داقعناو  ۀـنجلا  ۀـهکاف  ربخ  مـالعألا  ءـالؤه  يور  دـقل  ًاذإ : 
. باطخلا نب  رمعو  کلام ،  نب  دیعسو 

؟ ۀمطاف ۀمئألا  مأ  تدلو  یتم 

جارعملا ۀنسو  ةرشابم  جارعملا  دعب  تدلو  اهنأ  رابخألا  ضعب  یفو  تاونـس ،  سمخب  ۀثعبلا  دعب  تدلو  اهنأ  ۀصاخلا  انقرط  نم  رابخألا  دیفت 
. ۀیناثلا ۀنسلا  یف  لیقو  ۀثعبلا  نم  ۀثلاثلا  ۀنسلا  یف  تناک  یبنلل  لوألا 

ۀـسماخلا ۀنـسلا  یف  ۀمطاف  ةدالوب  ۀلئاقلا  تایاورلا  کلت  دکأتت  اذل  ةرم  نم  رثکأ  ءامـسلا  یلإ  هب  جرع  یبنلا  نأ  صوصنلا  نم  ةدـع  بسحو 
 . ۀنجلا ۀهکاف  نم  لکأو  ءامسلا  یلإ  یبنلا  اهب  جرع  یتلا  ۀنسلا  یهو  ۀثعبلا  دعب 

عم ترجاه  مث  نینس ،  ینامث  ۀکمب  اهیبأ  عم  تماقأ  دق  یهف  ًاذإو  ةرخآلا ،  يدامج  نم  نیرشعلا  یف  ۀعمجلا  موی  ناک  هنإف  اهتدالو  موی  امأ 
مهنم :  نیخرؤملا  رابکو  ۀمألا  ءاملع  نم  ةریبک  ۀّلث  دیدحتلا  اذه  یلعو  ةرونملا ،  ۀنیدملا  یلإ  مطاوفلا 

. یفاکلا هباتک  یف  ینیلکلا  خیشلا 
 . ضر بلاط  یبأ  لآ  بقانم  یف  بوشآ  رهش  نبا 
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. ضایرلا قئادحو  لامعألا  لابقإ  یف  امک  دیفملا  خیشلا 
. یسوطلا خیشلا  اذکهو  حابصملا  یف  یمعفکلا  خیشلا 

. قداصلا مامإلا  نع  يورملا  وه  امک  ۀمامإلا ؛ لئالد  یف  يربطلا 
ءزجلا 43. راونألا  راحب  یف  یسلجملا  خیشلا 

لوقلا اذه  ریغو  نینس ،  سمخب  ۀکرابملا  ۀثعبلا  دعب  تدلو  اهنأ  ینعی  اذهو  ةرـشابم ،  جارعملا  دعب  تناک  ءارهزلا  ةدالو  نأ  انل  دّکأت  هیلعو 
. ءارسإ الو  جارعم  نکی  مل  ثعبملا  لبق  نأل  لیلد  یلع  موقی  فیعض ال 

اهوبأ اهادف  ۀمطاف ..

ثکملا اهدنع  لاطأف  اهیلع  لخدف  ۀمطافب ،  أدب  رفس  نم  مدق  اذإ  یبنلا  ناک  لاق :  سیق  نب  دمحم  نع  هدنـسب  هیلامأ ،  یف  قودصلا ؟ يور 
.؟ اهجوزو اهیبأ  مودقل  تیبلا  بابل  ًارتسو  نیطرقو ،  ةدالقو  قرو ،  نم  نیتکسم  ۀمطاف  تعنصف  رفس  یف  ةَّرم  جرخ  دقو  ، 

هللا لوسر  مهیلع  جرخف  اهدنع ،  هثکم  لوطل  نوفرـصنی  وأ  نوفقی  نوردی  ال  بابلا ،  یلع  هباحـصأ  فقوف  اهیلع  لخد  هللا  لوسر  مدـق  اّملف 
ةدـالقلاو نیتکـسملا  نم  يأر  اـمل  هللا  لوسر  کـلذ  لـعف  اـّمنإ  هنأ  ۀـمطاف  ّتنظف  ربنملا ،  دـنع  سلج  یتح  ههجو  یف  بضغلا  فرع  دـقو 

لوسرلل :  تلاقو  هللا  لوسر  یلإ  هب  تثعبف  رتسلا ،  تعزنو  اهیتکسمو ،  اهیطرقو  اهتدالق  تعزنف  رتسلاو ،  نیطرقلاو 
نم ایندلا  تسیل  تارم -  ثالث  اهوبأ -  اهادف  تلعف !  لاق :  هاتأ  اّملف  هللا ،  لیبس  یف  اذـه  لعجا  لوقتو  مالـسلا ،  کتنبا  کیلع  أرقت  هل  لق 

. ام ۀبرش  ًارفاک  اهیف  یقسأ  ام  ۀضوعب  حانج  ریخلا  نم  هللا  دنع  لدعت  ایندلا  تناک  ولو  دمحم ،  لآ  نم  الو  دمحم 
 . اهیلع لخدف  ماق  مث 

اهتعافشو ۀمطاف  ۀبحم 

لـضف ثیدـحب  ینثّدـح  هللا  لوسر  نب  ای  كادـف  تلعج  رقابلا :  رفعج  یبأل  تلق  لاق :  يراصنألا  هللا  دـبع  نب  رباج  لـیلجلا  یباحـصلا  نع 
. کلذب اوحرف  ۀعیشلا  هب  تثّدح  انأ  اذإ  ۀمطاف ،  کتدج 

لاق :  هللا  لوسر  نع  يّدج  نع  یبأ  ینثّدح  رفعج :  وبأ  لاقف 
. ۀمایقلا موی  مهربانم  نم  یلعأ  يربنم  نوکیف  رون ،  نم  ربانم  لسرلاو  ءایبنألل  بصُنت  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ 

. اهلثمب لسرلاو  ءایبنألا  نم  دحأ  عمسی  مل  ۀبطخب  بطخأف  بطخا ،  لوقی :  مث 
. مهربانم نم  یلعأ  هربنم  نوکیف  ربنم ،  مهطاسوأ  یف  بلاط  یبأ  نب  یلع  یّیصول  بصنیو  رون ،  نم  ربانم  ءایصوألل  بصنی  مث 

. اهلثمب ءایصوألا  نم  دحأ  عمسی  مل  ۀبطخب  بطخیف  بطخا ،  یلع  ای  لوقی :  مث 
 ، ابطخا امهل  لاقی  مث  رون ،  نم  ربنم  یتایح  مایأ  یتناـحیرو  یطبـسو  ینبـال  نوکیف  رون ،  نم  رباـنم  نیلـسرملاو  ءاـیبنألا  دـالوأل  بصنی  مث 

. اهلثمب نیلسرملاو  ءایبنألا  دالوأ  نم  دحأ  عمسی  مل  نیتبطخب  نابطخیف 
مرکلا نمل  عمجلا  لهأ  ای  یلاـعتو :  كراـبت  هللا  لوقیف  لاـق :  نأ  یلإ  موقتف ،  دـمحم ؟ تنب  ۀـمطاف  نیأ  لـیربج :  وهو  يداـنملا  يداـنی  مث 

؟ مویلا
راهقلا . دحاولا  هللا  نیسحلاو :  نسحلاو  یلعو  دمحم  لوقیف : 

. نیسحلاو نسحلاو  ۀمطافو  یلعو  دمحمل  مرکلا  ُتلعج  دق  ینإ  عمجلا  لهأ  ای  یلاعت :  هللا  لوقیف 
نیبنجلا ۀّجبدم  ۀّنجلا ،  قون  نم  ۀقانب  لیئربج  اهیتأیف  ۀنجلا ،  یلإ  ریـست  ۀمطاف  هذه  نإف  راصبألا ،  اوّضغو  سوؤرلا ،  اؤطأط  عمجلا :  لهأ  ای 

ثعبیو اهنیمی ،  نع  اوریسیل  کلم  فلأ  ۀئام  هللا  ثعبیف  اهبکرتف ،  اهیدی ،  نیب  خانتف  ناجرملا  نم  لحر  اهیلع  بطرلا ،  ؤلؤللا  نم  اهماطخ  ، 
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اذإف ۀنجلا ،  باب  یلع  اوریـصی  یتح  مهتحنجأ ،  یلع  اهنولمحی  کلم  فلأ  ۀـئام  اهیلإ  ثعبیو  اهراسی ،  نع  اوریـسیل  کلم  فلأ  ۀـئام  اهیلإ 
؟ یتّنج یلإ  کب  ُترمأ  دقو  کتافتلا ،  ام  یبیبح  تنب  ای  هللا  لوقیف  تفتلت ،  ۀنجلا  باب  دنع  تراص 

. مویلا اذه  لثم  یف  يردق  فرُعی  نأ  تببحأ  بر  ای  لوقتف : 
. ۀنجلا هیلخدأف  هدیب  يذُخ  کتیرذ ،  نم  دحأل  وأ  ِکل  ٌبح  هبلق  یف  ناک  نم  يرظناف  یعجرا  یبیبح !  تنب  ای  هللا :  لوقیف 

راص اذإف  ءيدرلا ،  ّبحلا  نم  دیجلا  ّبحلا  ریطلا  طقتلی  امک  اهیّبحمو ،  اهتعیـش  طقتلتل  مویلا  کلذ  اهنإ  رباج ،  ای  هللاو  رقابلا :  رفعج  وبأ  لاق 
ۀمطاف مکیف  تعّفش  دقو  مکتافتلا ،  ام  یئاّبحأ  ای  یلاعت :  هللا  لوقی  اوتفتلا  اذإف  اوتفتلی ،  نأ  مهبولق  یف  هللا  یقلی  ۀنجلا  باب  دنع  اهعم  اهتعیش 

؟ یبیبح تنب 
. مویلا اذه  لثم  یف  انردق  فرعی  نأ  انببحأ  بر  ای  نولوقیف : 

یئاّبحأ :  ای  هللا  لوقیف 
ۀمطاف . بحل  مکّبحأ  نم  اورظناو  اوعجرا 

ۀمطاف . بحل  مکمعطأ  نم  اورظنا 
ۀمطاف . بحل  ءام  ۀبرش  مکاقس  نم  اورظنا 
. ۀمطاف بح  یف  ۀبیغ  مکنع  ّدر  نم  اورظنا 

 . ۀنجلا هولخدأو  هدیب  اوذخف 
هللا لوسر  دنع  ۀمطاف  ۀلزنم 

ۀمطافل :  هیف ،  ضبق  يذلا  هضرم  یف  هللا  لوسر  لاق  لاق :  يراصنألا  هللا  دبع  نب  رباج  يور 
. یل هیعداف  کلعب  یلإ  یلسرأ  یمأو !  ِتنأ  یبأب 

. يّدج كوعدی  لقف :  کیبأ  یلإ  قلطنا  نیسحلل :  وأ  نسحلل  ۀمطاف  تلاقف 
لوقت :  یهو  هدنع  ۀمطافو  هللا  لوسر  یلع  لخد  یتح  بلاط  یبأ  نب  یلع  لبقأف  هاعدف ،  نیسحلا  هیلإ  قلطناف 

هاتبأ !  ای  کبرکل  هابرک  او 
 ، بلقلا عجوی  دقو  نانیعلا ،  عمدت  میهاربإ :  یلع  كوبأ  لاق  امک  یلوق  نکلو  ۀـمطاف ،  ای  مویلا  دـعب  کیبأ  یلع  برک  ال  هللا :  لوسر  لاقف 

. نونوزحمل میهاربإ  ای  کب  ّانإو  برلا ،  طخسی  ام  لوقن  الو 
. ینع اوجرخأ  هتیب :  یف  نمل  لاقو  نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  ًایلع  اعد  یبنلا  نأ  يورو 

. دحأ هبرقی  الف  بابلا  یلع  ینوک  ۀملس :  مأل  لاقو 
مالکلا هللا  لوسر  دارأ  املف  يرخألا ،  هدیب  یلع  دیب  ذـخأو  ًالیوط  هردـص  یلع  اهعـضوف  ۀـمطاف  دـیب  ذـخأف  اندـف  یّنم ،  ُندُا  یلعل :  لاق  مث 

. هللا لوسر  ءاکبل  نیسحلاو ؟ نسحلاو  یلع  یکبو  ًادیدش  ًءاکب  ۀمطاف  تکبف  مالکلا ،  یلع  ردقی  ملف  هتربع ،  هتبلغ 
ایو هلوسرو ،  هبر  نیمأ  ایو  نیرخآلاو ،  نیلوألا  نم  نییبنلا  دیـس  ای  کئاکبل  يدبک  تقرحأو  یبلق ،  تعَّطق  دق  هللا  لوسر  ای  ۀمطاف :  تلاقف 

. هیبنو هبیبح 
؟ كدعب يدلُِول  ْنَم 

؟ كدعب یب  لزنی  ٍّلُذلو 
؟ نیدلا رصانو  کیخأ  ّیلعل  ْنَم 

؟ هرمأو هللا  یحول  ْنَم 
یلع دـی  یف  اهعـضوف  هدـی  یف  ۀـمطاف  دـیو  مهیلإ ،  هسأر  عـفرف  نیـسحلاو  نسحلاو  یلع  هیلع  ّبکاو  هتّلبقف ،  ههجو  یلع  ّتبکأو  تکب  مث 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1471 

http://www.ghaemiyeh.com


. اذه لعافل  کنإو  اهیف ،  ینظفحاو  هللا  ظفحاف  كدنع  دمحم  هلوسر  ۀعیدوو  هللا  ۀعیدو  نسحل  ابأ ا  ای  هل :  لاقو 
 . يربکلا میرم  هللاو  هذه  نیرخآلاو ،  نیلوألا  نم  ۀنجلا  لهأ  ءاسن  ةدیس  هللاو  هذه  یلع  ای 

. هتلأس ام  یناطعأف  مکلو  مهل  هللا  تلأس  یتح  عضوملا  اذه  یسفن  تغلب  ام  هللاو  امأ 
. لیئربج اهب  رمأ  ءایشأب  اهترمأ  دقف  ۀمطاف ،  هب  کترمأ  ام  ذفنأ  یلع  ای 

. هتکئالمو ّیبر  کلذکو  ۀمطاف ،  یتنبا  هنع  تیضر  نّمع  ٍضار  ینإ  یلع  ای  ملعاو 
. اهتمرح کته  نمل  لیوو  اهقح ،  اهزبنا  ْنَِمل  لیو  اهملظ ،  ْنَِمل  لیو  یلع :  ای 

 . ۀمطاف ای  كوبأ  كادف  لاقو :  اهسأر  لّبقو  هیلإ  ۀمطاف  َّمض  مث 

ءارهزلا ۀمطاف  ۀمصع 

دیرث اهیف  ۀـمربب  ۀـمطاف  تءاجف  ًار  ــ یِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ـُم  ُکنَع َبِهْذـُِیل  ُهللا  ُدـیُِری  اَّمنِإ  تلزن  یتیب  یف  تلاق :  ۀملـس  مأ  نع 
لاقف :  هیلع  ناک  يربیخ  ءاسکب  مهاشغف  ۀیآلا  هذه  تلزن  ذإ  نولکأی  مه  امنیبف  مهتعدف ،  ًانیسحو  ًانسحو  کجوز  یعدا  اهل :  لاقف 

 . تارم ثالث  اهلاق  اریهطت  مهرّهطو  سجرلا  مهنع  بهذاف  یتّصاخو  یتیب  لهأ  ءالؤه  مهّللا 
نیـسحلا ءاج  مث  هلخدأف ،  نسحلا  ءاجف  دوسأ ،  رعـش  نم  لحرم  طرم  هیلعو  ٍدـغ  ةادـغ  هللا  لوسر  جرخ  تلاق :  رکب  یبأ  تنب  ۀـشئاع  نعو 

ًار .  ــ یِهْطَت ْمُکَرّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجّرلا  ـُم  ُکنَع َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَّمنِإ  لاق :  مث  هلخدأف ،  یلع  ءاج  مث  اهلخدأف ،  ۀمطاف  تءاج  مث  ُهلخدأف 
بابرأو هقفلا  باحـصأ  نم  نوخرؤملاو  نورـسفملا  اهب  لدتـسا  ةدـیدع ،  تاـیآ  اـهینبو  اـهلعبو  اـهیبأو  ۀـمطاف  قح  یف  تلزن  دـقل  لوقن : 

رداصملا نم  تارـشعلا  كانه  ذإ  هیبنلا ،  ئراقلل  ثحبلا  انکرتو  راصتخالا  انیخوت  نحنو  راهطألا ،  ۀسمخلا  ءالؤه  ۀمـصع  یلع  بهاذملا ، 
. اهتعجارم یغبنی 

اهبقانمو ۀمطاف  لئاضف  نم 

دنع بصی  ملف  هجاوزأ  راید  یف  فاطف  هیلع ،  کلذ  ّقش  یتح  ًاماعط  معُطی  ملو  ًامایأ  ماقأ  هللا  لوسر  نإ  لاـق :  هللا  دـبع  نب  رباـج  نع  يُور 
عئاج ؟ ینإف  هلکآ ،  ءیش  كدنع  له  ۀینب  ای  لاقف :  ۀمطاف  یتأف  ًائیش  نهادحإ 

یخأو . تنأ  یسفنب  هللاو  ال  تلاق : 
یلع هللا  لوسر  اهب  نرثوأل  هللاو  تلاقو :  اهیلع  تّطغو  ۀنفج  تحت  هتعـضوو  هتذخأف  محل  ۀعـضبو  نیفیغر  اهل  ۀیراج  تثعب  اهنع  جرخ  اّملف 
کل هتأبخف  ءیشب  هللا  اناتأ  دق  تلاقف :  اهیلإ  عجرف  هللا  لوسر  یلإ  ًانیسح  وأ  ًانسح  تثعبف  ماعط ،  ۀعبش  یلإ  نیجاتحم  اوناکو  يریغو  یـسفن 

هللا تدـمحف  هللا  دـنع  نم  هنأ  تفرعو  ْتتهب  هیلإ :  ترظن  املف  ًامحلو ،  ًازبخ  ةءولمم  یه  اذإف  ۀـنفجلا  تفـشکف  ۀـینب  اـی  یلع  یّمله  لاـقف : 
؟ اذه کل  نیأ  نم  لاقو :  هللا  دمح  هآر  اّملف  هیلإ  هتمّدقو  اهیبأ  هیبن  یلع  ّتلصو 

ٍباَسِح .  ِْریَِغب  ُءآَشَی  نَم  ُقُزْرَی  َهللا  ّنإ  ِهللا  ِدنِع  ْنِم  َوُه  تلاق : 
اوعبش . یتح  یبنلا  جاوزأ  عیمجو  نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  یلعو  هللا  لوسر  لکأو  هرضحأو  هاعدف  یلع  یلإ  هللا  لوسر  ثعبف 

 . ًاریثک ًاریخو  ۀکرب  اهیف  هللا  لعج  یناریج  عیمج  یلع  اهنم  تعسوأف  یه  امک  ۀنفجلا  تیقبو  ۀمطاف :  تلاق 
اَهَدـنِع َدَـجَو  َباَرْحِْملا  اّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمّلُک  ْذإ  نارمع  تنب  میرم  يرجم  هناحبـس  هللا  كارجأ  ثیح  دـمحم  ۀـنبا  ای  هللا  کئنهیل  لوقن : 

 . ِهللا ِدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذ ؟ َـ َِکل َه َّینَأ  ُمَیْرَم  اَی  َلاَق  ًاقْزِر .
تاعطاس ! ؟ تامارکو  تارهاب  تایآ  نم  کل  مکف  رهطأو ،  یکزأو  یلعأ  ةادهلا  مأ  ای  تنأ  لب 

هدـنعو موی  تاذ  ًاسلاج  ناک  هللا  لوسر  نإ  لاق :  سابع  نبا  نع  وه  امک  هلاق ؛ اممف  مرکألا ! ؟ یبنلا  ِکیف  لاق  ام  ناـهذألا  نع  بیغی  لـهو 
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مهضغبأ نم  ضغبأو  مهبحأ ،  نم  ببحأف  یلع  سانلا  مرکأو  یتیب  لهأ  ءالؤه  نأ  ملعت  کنإ  مهللا  لاقف :  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  یلع 
حورب مهدـیأو  بنذ ،  لک  نم  نیموصعم  سجر ،  لک  نم  نیرّهطم  مهلعجاو  مهناعأ ،  نم  نعأو  مهاداع ،  نم  داعو  مهـالاو ،  نم  لاوو  ، 

. کنم سدقلا 
موی تلبقأ  دـق  ۀـمطاف  یتنبا  یلإ  رظنأ  ینأکو ،  ۀـنجلا  یلإ  نینمؤملا  دـئاق  تنأو  يدـعب ،  اـهیلع  یتفیلخو  یتمأ  ماـمإ  تنأ  یلع  اـی  لاـق  مث 

اهفلخو کلم ،  فلأ  نوعبـس  اهیدی  نیبو  کلم ،  فلأ  نوعبـس  اهراسی  نعو  کلم ،  فلأ  نوعبـس  اهنیمی  نع  رون  نم  بیجن  یلع  ۀـمایقلا 
. ۀنجلا یلإ  یتمأ  تانمؤم  دوقت  کلم ،  فلأ  نوعبس 

؟ اهملاع ءاسن  ةدیس  یه  هللا  لوسر  ای  لیقف 
اهیلع مّلـسیف  اهبارحم  یف  موقتل  اهنإو  نیرخآلاو  نیلوألا  نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  یهف  ۀـمطاف  یتنبا  امأف  نارمع ،  تنب  میرمل  كاذ  لاـقف : 

كرّهطو كافطـصا  هللا  نإ  ۀـمطاف :  اـی  نوـلوقیف  میرم  ۀـکئالملا  هب  تداـن  اـمب  اـهنودانیو  نـیبّرقملا  ۀـکئالملا  نـم  کـلم  فـلأ  نوـعبس 
 . نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصاو 

یبنلا ینثعب  لاق :  يرافغلا  رذ  یبأ  نع  دانـسإلاب  ةرـشعلا  لئاضف  یف  تاداعـسلا  وبأو  ۀمطاف  رابخأ  یف  یلوصلا  یلع  وبأ  يور  بقانملا  یفو 
. اهدنع دحأ  الو  نحطت  یحرلا  تیأرف  هیلع  تلخدو  تیبلا  یف  هنإف  هیلإ  دع  لاقف :  یبنلا  تربخأف  ینبجی  ملف  هتیدانو  هتیب  تیتأف  ًایلع  وعدأ 

نوحاّیس ۀکئالم  نإف هللا  بجعت  رذ ال  ابأ  ای  لاقف :  تیأر  امب  یبنلا  تربخأف  یبنلا  یتأ  یتح  ًاحـشّتم  جرخف  كوعدی  یبنلا  نإ  یلعل :  تلقف 
 . دمحم لآ  ۀنوعمب  نولّکوم  ضرألا  یف 

کلذب هللا  لوسر  تربخأف  رودت  یحرلاو  ۀـمئان  ۀـمطاف  تدـجو  الاق :  امهیلک  نأ  ۀـنومیمو  رامع  نع  قاحـسإ  نباو  يرـصبلا  نسحلا  نعو 
 . ترادف رودت  نأ  یحرلا  یلإ  یحوأف  هتمأ  فعض  ملع  هللا  نإ  لاقف : 

ءارهزلا ثارت  نم 

اهتور یتلا  ثیداحألا  نم  اهنع  رثأ  ام  ضعب  کلذ  نم  ءیـش  یلع  اّنلدیو  ًاریفو ،  امهنم  اهّظح  ناکو  یقتلاو  ملعلا  ۀـبیبر  ءارهزلا  تناک  دـقل 
نیفلؤم ةّدعل  ءارهزلا  ۀمطاف  دنسم  یّمُس ب ـ ام  یف  عمُج  دقو  تیبلا ،  لهأ  لئاضفو  قالخألاو  بادآلاو  ماکحألا  یف  ةرشابملاب  هللا  لوسر  نع 

نع لُقن  امم  ًاثیدـح  هیف 620  عمج  دقو  یناکرـسیوتلا ،  یمالـسإلا  خیـش  نیـسح  دیـسلل  یناثلاو  ماـع 911ه ، ـ یّفوتملا  یطویـسلا  مهلوأ  ، 
. بتکلا نم  اهریغو  هللا  لوسر  عم  اهیلع  هللا  تاولص  اهب  طبتری  اّمم  وأ  هللا  لوسر  نع  ءارهزلا 

یف ثدحیـس  امو  بادآلاو  قالخألاو  عیرـشتلا  یف  اهجوز  نمو  هنم  هتعمـس  امم  ًامـسق  تعمج  دـق  ۀـمطاف  ةدیـسلا  نوکت  نأ  بیرغب  سیلو 
فحـصمب رهتـشا  يذلا  دلاخلا  ثارتلا  اذه  اهنع  هوثرو  ام  ۀلمج  یف  اهئانبأ  نم  ۀمئألا  ثرو  دقو  تابلقتلاو ،  ثادحألا  نم  نامزلا  لبقتـسم 

. رظتنملا یملاعلا  حلصملا  يدهملا  مامإلا  اهدلو  دنع  نآلا  وهو  ۀمطاف 
. هللا لوسر  اهیبأ  نم  ءارهزلا  اهتعمس  یتلا  ثیداحألاو  ۀیخیرات  عئاقو  نم  نوکی  امو  ناک  ام  یلع  لمتشی  ءاعو  نع  ةرابع  وه  باتکلا  اذهو 
الو انیلإ  سانلا  هجاتحی  ام  هیفو  ًانآرق ،  هیف  نأ  معزأ  ام  ۀـمطاف  فحـصم  يدـنع  ّنإ  لوقی :  ثیح  قداصلا  ماـمإلا  باـتکلا  اذـهب  ربخأ  دـقو 

 . ٍدحأ یلإ  هجاتحن 

ۀمطاف دنسم  نم  ةراتخم  جذامن 

ملعلاب اهمامتها 

تاه ۀـیراج  ای  تلاقف :  هینیفرطت ؟ ًائیـش  كدـنع  هللا  لوسر  كرت  له  هللا  لوسر  ۀـنبای  لاقف :  ۀـمطاف  یلإ  لجر  ءاج  لاق :  دوعـسم  نبا  نع 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1473 

http://www.ghaemiyeh.com


. اهدجت ملف  اهتبلطف  ةریرحلا ،  کلت 
نم سیل  یبنلا :  دمحم  لاق  اهیف ،  اذإف  اهتمامق ،  یف  اهتممق  دق  یه  اذإف  اهتبلطف  ًانیسحو ،  ًانسح  يدنع  لدعت  اّهنإف  اهیبلطُأ  کحیو  تلاقف : 

وأ ًاریخ  لقیلف  رخآلا  مویلاو  هللااب  نمؤی  ناک  نمو  هراج ،  يذؤی  الف  رخآلا  مویلاو  هللااب  نمؤی  ناک  نمو  هقئاوب ،  هراـج  نمأـی  مل  نم  نینمؤملا 
 ، ۀّنجلا یف  نامیإلاو  نامیإلا ،  نم  ءایحلا  َنإ  فلحملا ،  لاّئسلا  نینـضلا  شحافلا  ضغبیو  فّفعتملا ،  میلحلا  ّریخلا  ُّبحی  هللا  نإ  تکـسی ، 

 . رانلا یف  ءاذبلاو  ءاذبلا ،  نم  شحفلا  َّنإو 

تیبلا لهأب  فیرعتلا 

ٌلاَجِر ِفاَرْعألا  یَلَعَو  یلاعتو :  كرابت  هللا  لوق  نع  یبأ  تلأس  لوقت :  ۀـمطاف  تعمـس  لاـق :  هللا ،  همحر  رذ  یبأ  نع  لـیفطلا ،  یبأ  نع   ؟
 . ْمُهاَمیِِسب ّالُک  َنُوفِْرعَی 

الو هنوفرعیو ،  مهفرعی  نم  الإ  ۀّنجلا  لخدی  ال  فارعألا ،  لاجر  مه  نیـسحلا ،  بلـص  نم  ۀعـستو  ياطبـسو  ٌّیلع  يدعب :  ۀـمئألا  مه  لاق : 
. مهتفرعم لیبسب  الإ  هللا  فرُعی  ال  هنورکنیو ،  مهرکنأ  نم  الإ  رانلا  لخدی 

مامإلا تنأ  ُّیلع  ای  ّیلعل :  لوقی  هللا  لوسر  ناک  تلاقف :  ۀـمئألا  نع  هللا  لوسر  تنب  ۀـمطاف  تلأس  لاـق :  يراـصنألا  دعـس  نب  لهـس  نع   ؟
کنباف نسحلا  یضم  اذإف  مهسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  نسحلا  کنباف  تیضم  اذإف  مهسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  تنأو  يدعب ،  ۀفیلخلاو 

هنباف ُّیلع  یـضم  اذإف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  نیـسحلا  نب  ُّیلع  هنباف  نیـسحلا  یـضم  اذإف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاـب  یلوأ  نیـسحلا 
یلوأ یـسوم  هنباف  رفعج  یـضم  اذإف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  رفعج  هنباف  دـمحم  یـضم  اذإف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاـب  یلوأ  دـمحم 

نم نینمؤملاب  یلوأ  دـمحم  هنباف  ٌّیلع  یـضم  اذإف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  ٌّیلع  هنباـف  یـسوم  یـضم  اذإـف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاـب 
اذإف مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  نسحلا  هنباف  ٌّیلع  یـضم  اذإف  مهـسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  ٌّیلع  هنباـف  دـمحم  یـضم  اذإـف  مهـسفنأ ، 

قدصلا ۀنسلأو  قحلا  ۀمئأ  مهف  اهبراغمو ،  ضرألا  قراشم  هب  یلاعت  هللا  حتفی  مهسفنأ ،  نم  نینمؤملاب  یلوأ  ٌّيدهملا  مئاقلاف  نسحلا  یـضم 
 . مهلذخ نم  لوذخم  مهرصن ،  نم  روصنم  ، 

ةالصلا ۀیمهأ 

لاجرلا نم  هتالـصب  نواهت  نمل  ام  هاتبأ  ای  تلاقف :  ادـمحم  اهابأ  تلأس  اهنأ  مهیلع  هللا  تاولـص  ءایبنألا  دیـس  ۀـنبا  ۀـمطاف  ءاسنلا  ةدیـس  نع 
ءاسنلاو ؟

ثالثو هتوم ،  دنع  ثالثو  ایندلا ،  راد  یف  اهنم  ّتس  ۀلصخ ؛ ةرشع  سمخب  هللا  هالتبا  ءاسنلاو  لاجرلا  نم  هتالصب  نواهت  نم  ۀمطاف  ای  لاق : 
. هربق نم  جرخ  اذإ  ۀمایقلا  یف  ثالثو  هربق ،  یف 

نیحلاصلا ءامیـس  لجو  زع  هللا  وحمیو  هقزر ،  نم  ۀکربلا  هللا  عفریو  هرمع ،  نم  ۀـکربلا  هللا  عفری  یلوألاف  ایندـلا :  راد  یف  هبیـصت  یتاوللا  امأ 
. نیحلاصلا ءاعد  یف  ّظح  هل  سیل  ۀسداسلاو  ءامسلا ،  یلإ  هؤاعد  عفتری  الو  هیلع ،  رجؤی  هلمعی ال  لمع  ّلکو  ههجو ،  نم 

وری مل  ایندلا  راهنأ  نم  یقـس  ولف  ًاشطع ،  تومی  ۀثلاثلاو  ًاعئاج ،  تومی  ۀـیناثلاو  ًالیلذ ،  تومی  نأ  َّنهلَّوأف  هتوم :  دـنع  هبیـصت  یتاوللا  امأو 
. هشطع

. هربق یف  ۀملظلا  نوکت  ۀثلاثلاو  هربق ،  هیلع  ّقیضی  ۀیناثلاو  هربق ،  یف  هجعزی  ًاکلم  هب  هللا  لِّکوی  َّنهلَّوأف  هربق :  یف  هبیصت  یتاوللا  امأو 
ۀیناـثلاو هیلإ ،  نورظنی  قئـالخلاو  ههجو  یلع  هبحـسی  ًاـکلم  هب  هللا  لـکوی  نأ  َّنهلوأـف  هربق :  نم  جرخ  اذإ  ۀـمایقلا  موی  هبیـصت  یتاوللا  اـمأو 

 . میلأ باذع  هلو  هیّکزی  الو  هیلإ  هللا  رظنی  ۀثلاثلاو ال  ًادیدش ،  ًاباسح  بساحی 
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بادآلاو قالخألا 

تلاق :  یبنلا ؟  ۀنبا  ۀمطاف  نع  هئابآ ،  نع  یلع ،  نب  دیز  نع 
هللا لوسر  ای  تلقف :  تلاقف :  هاطعأ ،  الإ  ًاریخ  اهیف  لجو  زع  هللا  لأسی  ملـسم  لجر  اهقفاوی  ـال  ًۀـعاسل  ۀـعمجلا  یف  َّنإ  لوقی :  یبنلا  تعمس 

یه ؟ ۀعاس  ُّيأ 
سمشلا نیع  فصن  تیأر  نإف  حطـسلا ،  یلع  دعـصأ  اهمالغل :  لوقت  ۀمطاف  تناکو  لاق :  بورغلل ،  سمـشلا  نیع  فصن  ّیلدت  اذإ  لاق : 

 . وعدأ یتح  ینملعأف  بورغلل  ّیلدت  دق 
 ، نآرقلا تمتخ  ۀـعبرأب :  تلمع  دـقو  الإ  یمانت  ۀـمطاف ال  ای  لاقف :  مونلل ،  یـشارف  تشرتفا  دـقو  هللا  لوسر  َّیلع  لخد  تلاق :  ءارهزلا  نع 

متأ یتح  تربـصف  ةالـصلا ،  یف  ذـخأو  اذـه  لاـق  ترمتعاو ،  تججحو  کـسفن ،  نع  نینمؤملا  تیـضرأو  كءاعفـش ،  ءاـیبنألا  تلعجو 
تارم ثالث  دـحأ  هللا  وه  لق  تأرق  اذإ  لاقو :  مّسبتف  لاـحلا !  اذـه  یف  اـهیلع  ردـقأ  ـال  ۀـعبرأب  ترمأ  کـنإ  هللا  لوسر  اـی  تلق :  هتـالص ، 

 ، کنع مهُّلک  اوضر  نینمؤملل  ترفغتـسا  اذإو  ۀمایقلا ،  موی  كءاعفـش  اّنُک  یلبق  ءایبنألا  یلعو  َّیلع  تیّلـص  اذإو  نآرقلا ،  تمتخ  ّکنأکف 
 . ترمتعاو تججح  دقف  ربکأ  هللاو  هللا  الإ  هلإ  الو  دمحلاو هللا  هللا  ناحبس  تلق :  اذإو 

امهیلع تاولص  اهل  یبنلا  رارسإ 

َّرسأ هنإ  مث  هلامش ،  نع  وأ  هنیمی  نع  اهسلجأ  َّمث  یتنباب ،  ًابحرم  لاقف :  هللا  لوسر  ۀیشم  اهتیشم  نأک  یشمت  ۀمطاف  تلبقأ  تلاق :  ۀشئاع  نع 
مویلاک تیأر  ام  تلقف :  تکحـضف ،  ًاثیدح  اهیلإ  َّرـسأ  هَّنإ  مث  نیکبت ؟ َّمث  هثیدح  هللا  لوسر  کَّصختـسا  اهل :  تلقف  تکبف ،  ًاثیدـح ،  اهیلإ 

لاقف َّیلإ  َّرسأ  هنإ  تلاقف :  اهتلأس ،  یبنلا  ضبق  اذإ  یتح  هللا ،  لوسر  َّرس  یشفأل  تنک  ام  تلاقف :  لاق :  اّمع  اهتلأسف  نزح ،  نم  برقأ  ًاحرف 
یتیب لهأ  لوأ  کنإو  یلجأ ،  رضح  دق  الإ  هارأ  الو  نیترم ،  ماعلا  هب  ینضراع  هنإو  ًةَّرم ،  ماع  لک  یف  نآرقلاب  ینضراعی  ناک  لیئربج  نإ  : 

 : تلاق نینمؤملا ،  ءاسن  وأ  ۀـمألا ،  هذـه  ءاسن  ةدیـس  ینوکت  نأ  نیـضرت  الأ  لاق :  َّمث  کلذـل ،  تیکبف  کل ،  انأ  فلـسلا  معنو  یب ،  ًاقوحل 
 . کلذل تکحضف 

اهتیعدأ نم  جذامن 

میدقت

لیلذلا فئاخلا  ناسلب  هناحبـس  هللا  وعدـت  ًةدـجهتم  ًۀـیجانم  ًۀیّلـصم  اّهبر  یلإ  ًۀـعطقنم  اهیمدـق  ًۀـّفاص  اهبارحم  یف  موقت  لیللا  ّنج  اذإ  تناک 
اهئاعد :  یف  لوقتو  عطقنملا ، 

نآرقلا لعجت  الو  دمحم ،  لآو  دـمحم  یلع  ّلص  ّمهللا  کمکح ،  یف  ًامهفو  کباتک ،  یف  ًارّـصبتو  کتدابع ،  یف  ًةوق  کلأسأ  ینإ  مهللا 
. ًاّیلوم انع  ًادمحمو  ًالئاز  طارصلاو  ًالحام ،  انب 

ًاضیأ اهئاعد  نمو 

کیلإ بانأ  نمم  انلعجاو  دمحم ،  لآو  دمحم  یلع  ّلص  مهللا  ًاحاجن ،  هرخأو  ًاحالص ،  هطـسوأو  ًاحالف ،  اذه  یموی  لوأ  لعجا  مهللا  - 1
. هتمحرف کیلإ  عّرضتو  هتیفکف ،  کیلع  لّکوتو  هتلبقف ، 

انرقفل كانغ  نمو  انفعـضل ،  کتوق  نم  کلأسأ  ینإ  یـضرتو  ّبحت  امب  لمعلاو  ینغلاو ،  فافعلاو  یقتلاو  يدـهلا  کلأسأ  ینإ  مهللا  - 2
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محرأ ای  کتدابعو  کتعاطو  كرکذو  كرکش  یلع  اّنعأو  دمحم ،  لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  انلهجل ،  کملعو  کملح  نمو  انتقافو ، 
. نیمحارلا

اهمساب فورعملا  رونلا  ءاعد  - 3
نم رونلا  قلخ  يذـلا  دـمحلا هللا  رونلا ،  نم  رونلا  قلخ  يذـلا  هللا  مسب  رومألا ،  ّربدـم  وه  يذـلا  هللا  مسب  رونلا ،  رون  هللا  مسب  رونلا ،  هللا  مسب 

 ، روکذم ّزعلاب  وه  يذلا  دمحلا هللا  روبحم ،  ّیبن  یلع  رودقم ،  ردقب  روشنم ،  قر  یف  روطسم ،  باتک  یف  روطلا ،  یلع  رونلا  لزنأو  رونلا ، 
 . نیرهاطلا هلآو  دمحم  اندیس  یلع  هللا  یلصو  روکشم ،  ءاّرضلاو  اّرسلا ء  یلعو  روهشم ،  رخفلابو 

یبنلا دجسم  یف  ءارهزلا  ةدیسلا  ۀبطخ 

باحـصأ يور  دـقف  راصنألاو  نیرجاهملا  نیب   n هللا لوسر  اهیبأ  دجـسم  یف  اـهتقلأ  یتلا  یلوـألا  اـهتبطخ  ءارهزلا  ةدیـسلا  ثارت  ّمهأ  نمو 
ۀیـشِم نم  مرخت  ام  اهـسبالم  اهعاردأ  ّرجت  اهموق  نم  ۀُّملو  اهئاسن  نم  دشح  یف  تجرخو  اهرامِخ ،  تثال  ًاکدف  ۀـمطاف  تعنم  امل  ثیدـحلا 

راصنألاو . نیرجاهملا  نم  دشح  یف  وهو  اهیبأ  دجسم  یف  رکب  یبأ  یلع  تلخد  یتح  ًائیش ،  هللا  لوسر 
تلاق :  مهتروف  تنکس  املف  ءاکبلاب !  موقلا  شهجأ  ًّۀنأ  ّتنأ  مث  ًاّرتِس  ًافْجَس  مهنیبو  اهنیب  تلبسأ  مث 

َّمَج اهالْوأ ،  نَنِم  ِمامَتو  اهادْسأ ،  ءالآ  ِغوبُـسو  اهأدتبا ،  مَِعن  ِمومع  نِم  مّدق  امب  ءانثلاو  مهلأ ،  ام  یلع  رکُّشلا  هلو  معنأ ،  ام  یلع  دـمحلا هللا 
یلإ َدَمْحتْـساَو  اهلاّصتال ،  ِرکُـشلاب  اِهتَدازتسال  ْمَُهبَدـَنَو  اهُدـَبَأ ،  كارْدِالا  ِنَع  َتَوافتو  اهُدَـمأ ،  ِءازجلا  نع  يأنو  اهُددـع ،  ءاـصحِالا  نع 

َنَّمَـضَو اهَلیوأت ،  َصالخِالا  َلَعَج  ًۀـملک  هل ،  کیرـش  هدـحو ال  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأو  اهلاثمأ ،  یلإ  بدـنلاب  ینثو  اهلازجإب ،  ِِقئـالخلا 
 . اَهلوقعم ِرُّکفتلا  یف  َرانأو  اَهلوصْوَم ،  َبولقلا 

ۀَِلْثمأ ِءاذـتحا  الب  اهأشنأو  اهْلبَق ،  ناک  ءیـش  نم  ءایـشألا ال  عدـتبا  ُُهتّیفیک ،  ِماهْوألا  نمو  ُهتَفـص ،  ِنُسلألا  نمو  ُهتَیؤر ،  راصبألا  نم  ُعنتمملا 
یلع ًاهیبنتو  هتمکحل ،  ًاتیبثت  ّالإ  اهِریوصت ،  یف  هل  ةدـئاف  الو  اهنیوکت ،  یلإ  هنم  ۀـجاح  ریغ  نم  ِهتَّیِـشمب ،  اهَأَرَذو  هتردـقب ،  اهنَّوَک  اـهلَثَتما ، 

نع هدابعل  ةدایِذ  هتیـصعم ،  یلع  باقعلا  عضوو  هتعاط ،  یلع  باوثلا  لـعج  ّمث  هتوعدـل ،  ًازازعإو  هتّیربل  ًادُّبعتو  هتردـقل  ًاراـهظإو  هتعاـط ، 
 . هتّنج یلإ  مهل  ۀشایحو  هتمقن ، 

 ، ۀنونکم بیغلاب  قئالخلا  ذإ  هثعتبا ،  نأ  لبق  هافطصاو  هابتجا ،  نأ  لبق  هاّمسو  هلسرأ ،  نأ  لبق  هراتخا  هلوسرو  هدبع  ًادّمحم  یبأ  ّنأ  دهشأو 
 ، رومُالا عقاومب  ًۀفرعمو  روهدلا ،  ثداوحب  ًۀطاحإو  رومألا ،  لیآمب  یلاعت  هللا  نم  ًاملع  ۀـنورقم ،  مدـعلا  ۀـیاهنبو  ۀـنوصم ،  لیواهألا  رتِسبو 

ًةدـباع اهنارین ،  یلع  ًافَّکُع  اهنایدأ ،  یف  ًاقَِرف  ممألا  يأرف  همتح ،  ریداـقمل  ًاذاـفنإو  همکح ،  ءاـضمإ  یلع  ًۀـمیزعو  هرمـأل ،  ًاـمامتإ  هللا  هثعتبا 
 . اِهنافرِع عم  ًةرکنم هللا  اهناثوأل ، 

 ، ۀـیاوغلا نم  مهذـقنأف  ۀـیادهلاب ،  ساّنلا  یف  ماقو  اهَمَمُغ ،  ِراصبألا  نع  یلَجو  هَمَُهب ،  بولقلا  نع  َفَشَکو  اهَمَلُظ ،  دّـمحم  یبأـب  ُهللا  َراـنَأف 
 . میقتسملا قیرطلا  یلإ  مهاعدو  میوقلا ،  نیدلا  یلإ  مُهادَهو  ۀیامَعلا ،  نم  مُهَرَّصبو 

ّبرلا ِناوضرو  راربألا ،  ۀکئالملاب  َّفُح  دق  ۀحار ،  یف  رادلا  هذه  بعت  نم  دّمحمف  راثیإو ،  ۀـبغرو  رایتخاو ،  ۀـفأر  ضبق  هیلإ  هللا  هضبق  ّمث 
«. هتاکربو هللا  ۀمحرو  هیلع  مالّسلاو  هّیفصو ،  قلخلا  نم  هتریخو  هنیمأو ،  هّیبن ،  یبأ  یلع  هللا  یّلص  راّبجلا ،  کلملا  ةرواجمو  راّفغلا ، 

ممُالا یلإ  هؤاغَُلبو  مکسفنأ ،  یلع  هللا  ءانُماو  ِهیْحَوَو ،  ِهنید  ۀَلَمَحو  ِهیهنو ،  هِرمأ  بصن  هللا  َدابِع  متنأ   : » تلاقو سلجملا  لهأ  یلإ  تتفتلا  ّمث 
عماللا ءایضلاو  عطاسلا ،  رونلاو  قداصلا ،  نآرقلاو  قطانلا ،  هللا  باتک  مکیلع ،  اهفلختسا  ٌۀّیقبو  مکیلإ ،  همّدق  ٌدهعو  مکیف ،  هل  قح  ُمیعز  ، 

ُججح لاُنت  ِهب  هُعامتسا ،  ةاّجنلا  یلإ  ّدؤم  هعاّبتا ،  ناوضرلا  یلإ  ًادئاق  هُعایشأ ،  هب  ًۀَِطبَتغم  هرهاوظ ،  ۀیلجنم  هرئارس ،  ًۀفـشکنم  هرئاصب ،  ًۀنّیب  ، 
ُهعئارـشو ۀبوهوملا ،  هُصَخُرو  ۀبودنملا ،  هلئاضفو  ۀیفاکلا ،  ُهنیهاربو  ۀیلاجلا ،  ُهتانّیبو  ةرّذحملا ،  هُمِراحمو  ُةَرَّسَفُملا ،  ُهُِمئازعو  ةَرَّوَنُملا ،  ِهللا 

 . ۀبوتکملا
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ًاتیبثت مایـصلاو  قزرلا ،  یف  ًءامنو  سفنلل ،  ًۀـیکزت  ةاکزلاو  ربکلا ،  نع  مکل  ًاهیزنت  ةالـصلاو  كرـشلا ،  نم  مکل  ًاریهطت  ناـمیإلا  هللا  لـعجف 
ّربصلاو مالسإلل ،  ًاّزع  داهجلاو  ۀقرفلل ،  ًانامأ  انتمامإو  ۀّلملل ،  ًاماظن  انتعاطو  بولقلل ،  ًاقیـسنت  لدعلاو :  نیدلل ،  ًادییـشت  جحلاو  صالخإلل ، 
ةامنمو رمعلا  یف  ةأسنم  ماحرألا  ۀلصو  طخـسلا ،  نم  ۀیاقو  نیدلاولا  ّربو  ۀماعلل ،  ۀحلـصم  فورعملاب  رمألاو  رجألا ،  باجیـستلا  یلع  ۀنوعم 
رمخلا برـش  نع  یهنلاو  سخبلل ،  ًارییغت  نیزاوملاو  لییاکملا  ۀیفوتو  ةرفغملل ،  ًاضیرعت  رذـنلاب  ءافولاو  ءامدـلل ،  ًانقح  صاصقلاو  ددـعلل ، 

. ۀیبوبرلاب هل  ًاصالخإ  كرشلا  هللا  مّرحو  ۀّفعلل ،  ًاباجیإ  ۀقرسلا  كرتو  ۀنعللا ،  نع  ًاباجح  فذقلا  بانتجاو  سجرلا ،  نع  ًاهیزنت 
 . ءاملعلا هدابع  نم  َهللا  یشخی  اّمنإ  ّهنإف  هنع ،  مکاهنو  هب  مکرمأ  امیف  هللا  اوعیطأو  نوملسم ،  متنأو  ّالإ  ّنتومت  الو  هتاقت ،  ّقح  هللا  اوّقتاف 
ْمُکَءاَج ْدََقل  ًاططـش  لعفأ  ام  لعفأ  الو  ًاطلغ ،  لوقأ  ام  لوقأ  الو  ًاودبو ،  ًادوع  لوقأ  دـمحم ،  یبأو  ۀـمطاف  ّینأ  اوملعا  سانلا  اهّیأ  تلاق :  مث 

ِنبا اخأو  مکئاسن ،  نود  یبأ  هودَِـجت  هوفرعتو  ُهوْزعَت  نإف  ٌمیِحّر  ٌفُوَءر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمِّتنَع  اَـم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ْنّم  ٌلوُسَر 
ًایعاد مِهِماظکأب  ًاذِخآ  مُهَجَبَث  ًابراض  نیکرشملا ،  ِۀَجَرْدَم  نع  ًالئام  ةراذنلاب  ًاعداص  ۀلاسرلا  غّلبف  هیلإ ،  يّزعملا  َمِْعَنلَو  مِکلاجر ،  نود  یّمَع 

 ، هِْحبُص نع  ُلیّللا  يّرَفَت  یّتح  ربدلا ،  اّولوو  عمجلا  مزهنا  یّتح  ماهلا ،  ُثُکنیَو  َمانصألا  ُفِجَی  ۀنـسحلا ،  ِۀظعوملاو  ِۀمکحلاب  ِهِّبر  ِلیبس  یلإ 
ُمتُْهفو قاقِشلاو ،  ِرفکلا  ُدَقُع  ْتَّلَْحناو  ِقاِفنلا ،  ُظیشو  حاطو  نیطایَشلا ،  ُقِشاقَـش  تَسَرَخو  نیّدلا ،  ُمیعز  َقَطَنو  هِضْحَم ،  نع  ُّقَحلا  َرَفْـسأو 

َئِطْوَمو نالْجَعلا ،  َۀَْـسبَقو  عماطلا ،  ةَزهنو  بِراشلا  َۀَـقذِم  رانلا ،  نم  ةرفُح  افَـش  یلع  متنکو  ِصامِخلا  ضیبلا  نم  رَفَن  یف  صالخإلا  ۀـملکب 
 ، دمحمب یلاعتو  كرابت  هللا  مکذقنأف  مِکلْوَح ،  نِم  ُساّنلا  مکفّطختی  نأ  نوفاخت  نیئـساخ ،  ّۀلِذأ  ّدِقلا  َنوتْاتقَتو  قَرَطلا ،  َنَوبْرَـشت  مادقألا 

ُنْرَق َمََجن  وأ  هللا ،  اهأفطَأ  برحلل  ًاران  اودـقوأ  امّلک  باتکلا ،  ِلهأ  ِةَدَرَمو  بَرَعلا ،  ِناـبؤذو  لاـجرلا  ِمُْهِبب  ِینُم  نأ  دـعبو  یّتلاو ،  اـیتللا  دـعب 
ًادودکَم هِْفیَِسب ،  اهَبََهل  َدِمُْخیو  هِصمْخَأب ،  اهَحانَج  َأطَی  یّتَح  ئِفَکنَی  الف  اِهتاوَهل ،  یف  ُهاخأ  َفَذَق  نیکرشملا  نم  ٌةرِغاف  ْتَرَغَف  وأ  ناطیـشلا ، 

 ، مئال ُۀمول  هللا  یف  ُهذُخأت  ال  ًاحِداک ،  ًاّدُِجم  ًاحصان ،  ًارِّمشم  هللا ،  ءایلوأ  یف  ًادّیـس  هللا ،  لوسر  نم  ًابیرق  هللا ،  رمأ  یف  ًادهتجم  هللا ،  ِتاذ  یف 
َنِم َنوّرِفَتو  ِلاِزنلا ،  َدـْنِع  َنوصِْکنَتو  َراـْبخألا  َنوفَّکوَتَتو  َرئاودـلا  اـِنب  نَوصَّبرَتـَت  نونِمآ ،  نوهِکاـف  نوـعِداو  شیعلا ،  نم  ۀـّیهافر  یف  متنأو 

 . لاتِقلا
ُلِماخ َغَبَنَو  نیواغلا ،  ُمِظاک  َقَطَنو  نیدـلا ،  ُبابلِج  َلُمـسو  قاـِفنلا ،  ۀکـسح  مکیف  رهظ  هئایفـصأ  يوأـمو  هئاـیبنأ  راد  هیبنل  هللا  راـتخا  اـملف 

هیف ِةَّرِغِللو  نیبیجَتسُم ،  ِهتَوْعَِدل  مُکاْفلَأَف  مُِکب  ًاِفتاه  هِزِرغَم  نِم  هَسأر  ُناْطیَـشلا  َعَلْطأَو  مِکتاصَرَع ،  یف  َرَطَخَف  نیلِطبُملا ،  ُقینَف  َرَدَهو  َنیّلَقَألا ، 
ٌبیرَق ُدهعلاو  اذه  مُِکبَرْشَم ،  َْریَغ  ُمتْدَرَوَو  مُِکِلبإ ،  َْریَغ  ُمتْمَسَوَف  ًاباضِغ ،  مکافلأَف  مُکَمَشْحأو  ًافافِخ ،  مُکَدَجَوَف  مُکَضَْهنَتْسا  ّمث  َنیظِحالم ، 
ٌۀَطیحُم َلـ مّنَهَج  ّنإو  اوطَقَـس  ِۀَْـنتِفلا  یف  ـالأ  ِۀَْـنتِفلا  َفْوَـخ  ُمتْمَعَز  ًارادـتبإ  ْرَبـُْقی ،  ـا  َّمل ُلوـسّرلاو  ْلِمَدـْنَی ،  اّـمل  ُحْرُجلاو  ٌبـیحَر ،  ُمـْلَکلاو  ، 

 . نیرفاکلاب
هرجاوزو ةرهاـب ،  همـالعأو  ةرهاز ،  هماـکحأو  ةرهاـظ ،  هرومأ  مکرهطأ ،  نیب  هللا  باـتکو  نوکفؤت ،  ینأو  مکب ،  فیکو  مکنم ،  تاـهیهف 

َْریَغ ِغَْتبَی  نَمَو  ًالَدـَب  َنیِِملاّـظِلل  َْسِئب  نومکحت ؟ هریغب  مأ  نودـیرت ؟ هنع  ۀـبغرأ  مکروهط ،  ءارو  هوـمتفلخ  دـقو  ۀحـضاو ،  هرماوأو  ۀـحیال ، 
 . َنیِرِساَْخلا َنِم  ِةَرِخَالا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمَالْسِإلا 

ِناطیـشلا ِفاتِِهل  َنوبیجَتـسَتو  اهَتَرْمَج ،  َنوجِّیَُهتو  اهَتَْدقَو ،  َنورُوت  ُمتذـخأ  ّمث  اهُداِیق ،  سُلـسَیو  اهترفن ،  نُکـست  نأ  ثیر  ّالإ  اوثبلت  مل  مث 
یف ِهِْدلُوَو  ِهلِهأل  نُوشْمَتَو  ءاِغترا  یف  ًاوْسَح  َنوبَرْشَت  هلآو ،  هیلع  هللا  یلص  ّیِفَصلا  ّیبَنلا  ِنَنُـس  ِلامهإو  ّیلَجلا ،  ِنیّدلا  ِراونأ  ِءافطإو  ّيِوَغلا ، 

ِۀَِّیلِهاجلا َمْکُحَفأ  اـَنل ،  َْثرإ  ـال  نأ  نومَعَْزت :  َنـآلا  متنأو  اـشَحلا ،  یف  نانِـسلا  ِزْخَوَو  يدُـملا  ِّزَح  ِلـْثِم  یلع  مکنم  ربصنو  ءاّرَـضلاو  ِةَرَمَخلا 
نوملـسملا اهُّیأ  ُُهتَنبا ،  ّـي  نأ ِۀَـیِحاضلا :  ِسمـشلاک  مکل  یّلَجت  دَـق  یلب  نوملعت ! ؟  الفأ  نوِنقوی !  مْوَِقل  ًاـمکُح  ِهللا  َنِم  ُنَسْحأ  نَمو  َنوْغبَت ؟ 

.؟  یثْرإ یلع  ُبَلُْغاأ 
ذإ اّیِرَکَز  ِنب  ییحَی  ِرَبَخ  نِم  َّصَتقا  امیف  لاقو  َدُوواَد ،  ُناَْمیَلُـس  َِثرََوو  لوقی :  ذإ  مکروهظ ؟ ءارو  هومتذبنو  هللا  باتک  متکرت  دمع  یلعفأ  .. 

ُمُکیـصُوی لاقو :  ِهللا  ِباتک  یف  ضْعَِبب  یلوأ  مُهُـضَْعب  ِماحرألا  ولوُأو  لاقو :  َبوقْعَی  ِلآ  نِم  ُثِرَیَو  یُنثِرَی  ًاِّیلَو *  َْکنَُدل  نِم  یل  ْبَهَف  لاق : 
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 . نیقّتملا یلع  ًاّقَح  ِفورعَملاب  َنیبَرقألاو  ِْنیَِدلاولل  ُۀَّیِصَولا  ًاْریَخ  َكَرت  نإ  لاقو :  نیَیَثنُالا  ِّظح  ُلثم  ِرَکّذِلل  مُکِدالْوأ  یف  ُهللا 
 ، َنولِْطبُملا ُرَـسْخَی  ۀِعاّسلا  َْدنِعَو  ُۀَمایِقلا ،  ُدِعْوَملاو  ٌدَّمَُحم ،  ُمیعَزلاو  ُهللا ،  ُمَکَحلا  مِْعنَف  َكِرْـشَح ،  َمْوَی  َكاْقَلت  ًۀلوحرم  ًۀَـموطْخم  اهَکَنودَـف 

« . ٌمیقُم ٌباذَع  هیلع  ُّلِحَیَو  هیزُخی  ٌباذع  ِهیتأَی  نَم  َنومَْلعَت  َفْوَسَو  ٌّرقَتْسُم  أبَن  ِّلُِکلو  َنومْدنَت ،  ذإ  مُکُعَفنی  الو 
تلاقف :  راصنألا  وحن  اهفرطب  تمر  مث 

هلآو هیلع  هللا  یلـصِهللا  ُلوَسر  َناک  امأ  یتَمالُظ ؟  نَع  ُۀَنِـسلاو  یّقَح  یف  ُةَزیمَغلا  ِهِذه  ام  مالـسِالا ،  َۀَنَـضَحو  ِۀَّلِملا  َداضْعأو  ۀبیقنلا  رـشعم  ای 
 ، ُلِوازُاو ُُبلْطأ  ام  یلع  ٌةَُّوقَو  ُلِواُحا ،  امب  ٌۀَـقاَط  مَُکلو  ۀـَلاهإ  اذ  َنـالْجَعَو  ُمْتثَدْـحأ ،  اَـم  َناعْرَـس  ِهِدـْلُو ؟ »  یف  ُظَـفُْحی  ُءرملا  لوقی « :  یبأ 
 ، ُرَمْقلاَو ُسمَـشلا  ِتَفِـسُکو  ِِهتَْبیَِغل ،  ُضْرـألا  ِتَّمَلْظاَو  ُهُْقتَر  َقَـتَْفناَو  ُهُْقتَف  َرَْهنَتْـساَو  ُهنْهَو  َعَسوَتْـسا  ٌلـیلَج  ٌبْـطَخَف  دّـمحم ؟  َتاـم  َنوـلوقتأ 
 ، يْربُکلا ُۀلِزانلا  ِهللاَو  َکِلتَف  ِِهتاَمم ،  َْدنِع  ُۀَمْرُحلا  ِتَلیُزاو  ُمیرَحلا ،  َعیُضاو  ُلابِجلا ،  ِتَعَشَخَو  ُلامآلا ،  ِتَدْکَأو  ِِهتَبیـصُِمل ،  ُموجنلا  ِتَرَثَْتناو 

ٌمْکُح ِِهلُـسُرَو  ِهللا  ِءایبنِأب  َّلَح  ام  ِِهْلبَِقلَو  ْمُِکتَِیْنفأ ،  یف  هُؤانَث  َّلَج  ِهللا  ُباتک  اهب  َنَلْعأ  ۀَـلِجاع ،  ٌۀَِـقئاب  الو  ٌۀـَلِزان ،  اـُهْلثِمال  یمظُعلا ،  ُۀَبیـصُملاو 
َنلف ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَمَو  مُِکباقْعأ  یلع  ُمْتبَلَقنا  َِلُتق  وأ  َتام  ْنإفأ  ُلُسُرلا  ِِهلبَق  نِم  ْتَلَخ  دـق  ٌلوسَر  ّالإ  ٌدَّمُحم  امو  ٌْمتَح :  ٌءاـضَقو  ٌلْـصَف ، 

 . َنیرکاشلا ُهللا  يزْجیَسَو  ًاْئیَش  َهللا  َّرُضَی 
ددعلا ووذ  متنأو  ُةَرَیحلا ،  مکلمـشتو  ُةَوْعَدلا ،  ُمُکُِـسْبُلت  عَمْجَمو ،  ًيدَْـتنُمو  عَمْـسَمو ،  یّنم  ًيأَرِمب  متنأو  یبأ ؟ ثاُرت  ُمَضُْهاأ  ۀـلیق  ینب  ًاهیإ 

َنوفوصْوَم متنأو  َنوثیغت ،  ـالف  ُۀَخْرَـصلا  ُمُکیتأـتو  نوبیجت ،  ـالف  ُةَوْعَدـلا  مکیفاوـت  ۀَّنُجلاو ،  حالـسلا  مکدـنعو  ةّوـقلاو ،  ةادـألاو  ةّدـُعلاو ، 
َّدَکلا ُمْتلَّمََحتو  َبَرَعلا ،  ُُمْتَلتاـق  ِْتیَبلا ،  َلـْهأ  اـنل  تریتـخا  یتـلا  ُةریخلاو  ْتَبُِخْتنا ،  یتـّلا  ُۀَـبُْخنلاو  حالّـصلاو ،  ِْریَخلاـِب  َنوفورعَم  حاـفِْکلاب ، 

 ، ِمایَألا ُبَلَح  َّرَدو  مالـسإلا ،  یحَر  اِنب  ْتَراد  اذإ  یّتح  َنورِمَتْأَتَف  مُکُُرمأن  نوحَْربَت ،  وأ  ُحَْربَن  ال  َمَُهبلا ،  ُمتْحَفاکو  َممُـالا  ُمتْحَطاـنو  َبَعَتلاَو ، 
دعب متزح  ّینأف  نیّدلا ،  ُماِظن  َقَسْوَتْساَو  ِجَرَهلا ،  ُةَوْعَد  ْتَأَدَهَو  ِْرفُکلا ،  ُنارین  ْتَدَمَخَو  کفإلا ،  ُةَرْوَف  ْتَنَکَسَو  كرِـشلا ،  ُةَْرغَث  ْتَعَـضَخَو 

.؟ ِنامیإلا دعب  متکَرْشأو  مادقِْالا ؟ َدَْعب  ُمتْصَکَنو  ِنالْعِالا ؟ دعب  متْررسأو  نایبلا ؟ 
متنک نإ  هوشخت  نأ  ُّقحأ  هللااف  مهنوشختأ  ةّرم ،  لّوأ  مکوأدـب  مهو  لوسرلا ،  جارخإب  اومهو  مهدـهع ،  دـعب  نم  مهنامیأ  اوثکن  موقل  ًاـسؤب 

 ، ۀعـسلا نم  قیّـضلاب  ُمتْوََجنو  ۀَعَدلاب  ُمتْوَلَخو  ضبَقلاو ،  ِطسَبلاب  ُّقحأ  وه  نَم  ُمتْدَعبأو  ضفخلا  یلإ  متذخأ  دق  نأ  يرأ  دـقو  الأ  نینمؤم ، 
ٌدیمَح  ٌینغل  هللا  ّنإف  ًاعیمَج  ضرألا  یف  نَمو  متنأ  اورفکت  نإف  ُمتْغَّوَسَت  يذلا  ُمتْعَسَدو  ُمْتیَعَو ،  ام  ُمتْجَجَمَف 

 ، ْظیَغلا ُۀَثْفَنو  ِسْفَنلا  ُۀَْضیَف  اهّنکلو  مُُکبولق ،  اْهتَرَعْـشتسا  یتلا  ِةَرْدَغلاو  مُْکتَرَماخ  یّتلا  ۀلذجلاب  ینم  ۀـفرعم  یلع  اذـه  تلق  ام  تلق  دـقو  الأ 
َِدبَألا ِرانشو  راّبَجلا  ِبَضَِغب  ًۀَموسوم  ِراعلا ،  َۀیقاب  ِّفُخلا  َۀَبِقَن  رهَظلا ،  َةََربَد  اهوبِقَتحاف  اهومکنودَف  ِۀَّجُحلا ،  ُۀَمِدْقَتو  رْدَصلا  ُۀَّثبَو  ةانَقلا  ُرَوَخو 

نَیب مکل  ریذَن  ُۀنبا  انأو  َنُوِبلَقنَی  ٍبَلَقنُم  َّيأ  ْاَوُمَلَظ  َنیِّذلا  ْمَْلعَیَسَو  َنولَعْفَت  ام  ِهللا  ِْنیَعبف  ةدئفألا ،  یلع  علّطت  یّتلا  ةدَقوملا ،  هللا  ِرانب  ًۀلوصوم  ، 
«. َنورِظَتنم ّانإ  اورِظتناو  َنوِلماع ،  ّانإ  اولمعاف  دیدش  باذع  يَدَی 

تلاقو :  سانلا  یلإ  ۀمطاف  تتفتلا  َُّمث 
لب ّالک  اهلافقأ ؟ بولق  یلع  مأ  نآْرُقلا  َنوّربدتت  الفأ  رِساخلا ،  ِحیبقلا  ِلعفلا  یلع  َۀَیِـضْغُملا  ِلطابلا ،  ِلیق  یلإ  َۀَعِرـسملا  نیملـسملا  َرِـشاعم  »

َّنُدِجََتل ُمْتبَصَتغا ،  ُهنم  ام  ّرشو  ُمتْرَشَأ ،  هب  ام  ءاسو  ُمْتلَّوََأت ،  ام  سئبلو  مُکِراصبأو  مُکِعْمَسب  ذخُاف  مکلامعأ . نم  متأسأ  ام  مکبولق  یلع  نار 
َِکلانُه َرِسَخو  نِوبسَتحت  اونوکت  مل  ام  مّکبر  نِم  مَُکل  اَدبو  ُءاّرَضلا ،  َهءارو  ام  َنابو  ُءاطِغلا  ُمُکل  َفِشُک  اذإ  الیبَو ،  ُهَّبِغَو  الیقَث ،  هَلِمْحَم  ِهللاو 

َنولِطبُملا 
تلاقو :  ّیبنلا  ربق  یلع  تفطع  مث 

ۀثبنهو  ٌءابنأ  كدعب  ناک  دق 
اهلباو  ضرألا  دقف  كاندقف  انإ 

ٌَۀلِزنمو  ًیبُرق  هل  لهأ  ُّلکو 
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مهرودص  يوجن  انل  ٌلاجر  تدبأ 
انب  ّفُِختساو  ٌلاجر  اْنتَمَّهََجت 

هب  ءاضتسی  ًارونو  ًاردب  تنکو 
انُِسنُْؤی  ِتایآلاب  ُلیربج  ناکو 

انفَداص  ُتْوَملا  َناک  َکَلبق  َْتیَلَف 
ُبَطُخلا ُِرثکت  مل  اهَدِهاش  تنک  ول 

ُبغت الو  مهدهشاف  کموق  ّلتخأو 
ُبِرتقُم نیندألا  یلع  هلإلا  َدنِع 

برتلا کنود  تلاحو  تیضم  امل 
ُبَصَتْغُم ِضْرألا  ُّلُکَو  َتْدُِقف  اّمل 

بتکلا ةّزعلا  يذ  نم  لزنی  کیلع 
ُبجَتُْحم ِْریَخلا  ُّلُکَو  َتْدُِقف  ْدَقَف 

بتکلا  کنود  ْتلاحو  َْتیَضَم  اّمل 
. ۀبولطملا هتالامکو  مالسإلا  یف  یقیقحلا  ۀفیلخلا  لئاضف  ترکذو  ةروص ،  یلجأب  ّقحلا  هیف  تحضوأ  دقو  اهباطخ  ءارهزلا  تهنأ 

ءارهزلا ّقح  نع  ۀملس  مُا  عافد 

اذه لاقی  صـصص  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  ِلثِملَأ  ۀمطافل :  يرج  ام  تعمـس  ام  نیح  ضر  ۀملـس  ّمُا  تلاق  دجـسملا ،  یف  ءارهزلا  ۀبطخ  دعب 
روـجح یف  تـمنو  ۀـکئالملا ،  يدـیأ  اـهتلوانتو  ءاـیقتألا ،  روـجح  یف  تـّیبُر  سفنلل ،  سفَنلاو  سنـإلا ،  نـیب  ءاروـحلا  هللاو  یه  لوـقلا ؟ 
ْرِذـنَأَو یلاعت :  هللا  لاق  دـقو  اهملُعی ؟  ملو  هثاریم  اهیلع  مّرح  هللا  لوسر  ّنأ  نومعزتأ  یبرم ،  ریخ  تیبرو  ةأشن ،  ةریخ  تأـشنو  تارهاـطلا ، 

دقل هللاوف  ّهبر ،  تالاسر  اهیبأب  تّمت  میرم ،  ۀلیدعو  نابـشلا ،  ةداس  مُاو  ناوسنلا  ةریخ  یهو  هبلطم ؟  تفلاخو  اهرذنأفأ  َنِیبَْرقألا  َکَتَریِـشَع 
 ، مکل ًاـهاو  نودرت  هللا  یلعو  مکنم ،  يأرمب  هللا  لوـسرو  ًادـیور  هلامـشب ،  اـهفحلیو  هنیمی  اهدـسویو  ّرقلاو ،  ّرحلا  نـم  اـهیلع  قفـشی  ناـک 

. نوملعت فوسف 
 . ۀنسلا کلت  اهءاطع  نم  تمرحف  لیق : 

ًاثیدح نوعبرألا  ۀمطاف  دلوم  یناثلا :  باتکلا 

میدقت

ق  .ـ یف 381ه یفوتملا  يرلا ،  لیزن  یمقلا . قودصلا  رفعج  یبأ  خیشلا  ۀیاورب 
یبلحلا یلع  نب  دـمحم  خیـشلل  بلاط  یبأ  لآ  یف  بقانملا  باتکو  یلبرألل م 693ه ـ ۀمئألا  ۀفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  باتک  نم  جرختـسم 

.ـ بوشآرهش م588ه نباب  فورعملا  يوراسلا 
يورغلا  یفسویلا  يداه  دمحم  خیشلا  ۀمالعلا  ثیداحألا :  جارختسا 

فیلأتلاو قیقحتلا  ۀنجل  میظنتو :  دادعإ 
فَّلؤملاو فِّلؤملا 
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ۀعیـشلا یفنـصم  ءامـسأ  تسرهف  لاجرلا :  ملع  یف  ۀـعبرألا  لوصألا  نم  ۀـبتر ـ  لصأ  لوأ  یف  ءاج  اـمب  فِّلؤملاـب  فیرعتلا  یف  اـنه  یفتکن 
لاقف :  یشاجنلا م.45  یلع  نب  دمحأ  خیشلل  یشاجنلا ،  لاجرب  فورعملا 

عمسو ۀنس 355ه ـ دادغب  درو  ناسارخب . ۀفئاطلا  هجوو  انهیقفو  انخیش  يرلا ،  لیزن  یمقلا  هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
 . ۀمطاف دلوم  باتک  اهنم :  ّدعو  هبتک  ّدع  مث  ةریثک  بتک  هلو  نسلا . ثدح  وهو  ۀفئاطلا  خویش  هنم 

ربکأ یلع  یلبرإلل م693ه ـ ۀمئألا  ۀفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  باتک  يوتحی  امنإو  ۀـمطاف  دـلوم  باتکلا  اذـه  اهنم  ةدوقفم  هبتک  نم  ةوّدـعو 
یف ءاج  امم  ًاثیدـح  نیعبرأ  انرتخا  دـقو  بوشآ م 588 ه ، ـ رهـش  نبال  بلاط  یبأ  لآ  بقانم  یف  ءاـج  هراـبخأ  ضعبو  هراـبخأ ،  نم  ددـع 

. ۀمطاف دلوم  هباتکل  ًءایحإ  قودصلا ،  خیشلا  ۀیاورب  ءارهزلا  ۀمطاف  ّقح  یف  نیباتکلا  نیذه 
.. قیفوتلا یلو  هللاو 

فیلأتلاو قیقحتلا  ۀنجل 
اهرشحمو اهتافوو  اهتمالظو  اهجیوزتو  اهلئاضفوۀمطاف  دلوم  باتک 

ۀنـس هفیلأت  نم  غرف  يذلا  ۀـمئألا ،  ۀـفرعم  یف  ۀـمغلا  فشک  مّیقلا  هباتک  نم  یناثلا  دـلجملا  یف  693ه ـ میلبرإلل یسیع  نب  یلع  خیـشلا  لاق 
باتکلا : -  رکذ  نأ  دعب  لاق -  . 343 یف 3 :  امک  نینس  تسب  هتافو  لبق  يأ  687ه ـ

. قیفوتلا هللاابو  هیف ،  یتقیرط  یلع  ًایرج  هیلع ،  تهّبن  روهمجلا  هلقن  امم  ناک  نإو  هرکذ ،  غوسی  ام  یتداع  یلع  رکذأ  انأو 

ًاثیدح نوعبرألا  ۀمطاف  دلوم 

لوألا ثیدحلا 

لوقی :  هللا  لوسر  تعمس  لاق :  يراصنألا  هللا  دبع  نب  رباج  یلإ  ًاعوفرم  ًاثیدح  قودصلا  يور 
 ، اوّحبـسف انّحبـسف  انتعیـش ،  هنم  جرخف  ةرـصع  رونلا  کلذ  رـصعف  رون ،  نم  نیـسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  ًایلع  قلخو  ینقلخ  لجو  زع  هللا  نإ 

ۀکئالملا تثکمف  ۀکئالملا ،  قلخو  نیضرألاو ،  تاومسلا  قلخ  مث  اودّحوف ،  اندّحوو  اودّجمف ،  اندّجمو  اوّللهف ،  انّللهو  اوسّدقف ،  انـسّدقو 
انّللهو ۀکئالملا ،  تسدقف  انتعیـش  تسّدقف  انـسّدقو  ۀکئالملا ،  تّحبـسف  انتعیـش  تّحبـسف  انّحبـسف  ًاسیدقت ،  الو  ًاحیبست  فرعت  ماع ال  ۀـئم 
نحنف ۀـکئالملا ،  تدّـحوف  انتعیـش  تدّـحوف  اندّـحوو  ۀـکئالملا ،  تدـجمف  انتعیـش  تدّـجمف  اندّـجمو  ۀـکئالملا ،  تّللهف  انتعیـش  تّللهف 

. انریغ دحوم  ثیح ال  نودحوملا 
نوکن نأ  لبق  نم  انتعیش  یطفصاو  انافطـصا  هللا  نإ  نییلع . یلعأ  یف  انتعیـشو  انلزنی  نأ  انتعیـش  صتخاو  انـصتخا  امک  لجو  زع  هللا  ۀقیقحو 

. یلاعت هللا  رفغتسن  نأ  لبق  نم  انتعیشل  رفغف  هانبجأف  اناعدف  ًاماسجأ ، 

یناثلا ثیدحلا 

. دحاو رون  نم  نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  ًایلعو  ینقلخ  یلاعتو  كرابت  هللا  نإ  لوقی :  هللا  لوسر  تعمس  لاق :  یلع  نع  قودصلا  يور 

ثلاثلا ثیدحلا 

تاذ یهو  اهلبقتأ  هللا ،  لوسر  ای  هل :  تلاقف  اهیلع  هللا  تاولـص  ۀـمطاف  لـّبقی  وهو  یبنلا  یلع  ۀـشئاع  تلخد  لاـق :  ناـمیلا  نبا  ۀـفیذح  نع 
لعب ! ؟
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ماقأو لیئربج  نذأ  ۀعبارلا ؛ ءامسلا  یلإ  ترصف  ءامـسلا ،  یلإ  یب  جرُع  امل  هنأ  ًابح :  اهل  تددزال  ًاذإ  اهل  يدو  تملع  ول  هللاو  امأ  اهل :  لاقف 
 ، نیبرقملا هتکئالم  یلع  نیلـسرملا  هءایبنأ  لـضف  هللا  نإ  معن ،  یل :  لاـقف  یترـضحب ! ؟ تنأو  اوندأ  تلقف :  ُندُأ ،  یل :  لاـق  مث  لـیئاکیم ، 

. ۀعبارلا ءامسلا  لهأب  تیلصف  توندف  ۀصاخ ،  تنأ  کلضفو 
فص هراسی  نعو  ۀکئالملا ،  نم  فص  هنیمی  نع  رون ،  نم  ریرس  یلع  رون  نم  کلمب  انأ  اذإ  ۀسداسلا ،  ءامـسلا  یلإ  ترـصو  تیلـص  املف 
یقلخ نم  یتریخو  یبیبح  کیلع  ملـس  کـلملا ؛ اـهیأ  هیلإ :  لـجو  زع  هللا  یحوأـف  ئکتم !  وهو  مالـسلا  یلع  درف  تملـسف  ۀـکئالملا ،  نم 

وهو ینقناعی  کلملا  بثوف  ۀـمایقلا !  موی  یلإ  ندـعقت  الو  هیلع ،  نملـستلو  نموقتل  یلـالجو  یتزعو  ئکتم ! ؟ تنأو  هیلع  مالـسلا  تددرف 
 ! . دمحم ای  نیملاعلا  بر  یلع  کمرکأ  ام  لوقی : 

 . ِّهبّر نِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  آَِمب  ُلوُسّرلا  َنَمآ  تیدون :  بجحلا  یلإ  ترص  املف 
نم ةرجشب  انأ  اذإف  رورسم ،  انأو  ۀنجلا  ینلخدأف  يدیب  لیئربج  ذخأ  مث  ِِهلُسُرَو ،  ِِهُبتُکَو  ِِهتَِکئآلَمَو  ِهللاِاب  َنَمآ  ّلُک  َنُونِمْؤُْملاَو  تلقف :  تمهلأف 

. ۀمایقلا موی  یلإ  للحلاو  یلحلا  نایوطی  ناکلم  اهلصأ  یفو  رونلاب  ۀللکم  رون 
کنبال لاق :  رـصقلا ؟ اذـه  نمل  لیئربج ،  یبیبح  تلقف :  لصو ،  الو  اـهیف  عدـص  ـال  ءاـضیب  ةؤلؤل  نم  رـصقب  اـنأ  اذإـف  یماـمأ  تمدـقت  مث 

. نسحلا
 ، روسنلا ۀحنجأ  میداقم  اهنافجأ  نأک  ءاروحب  انأ  اذإف  اهتقلفف  ۀحافت  تذخأف  هنم ،  مظعأ  وه  ًاحافت  رأ  مل  حافتب  انأ  اذإف  یمامأ  تمدـقت  مث 

. یلع نب  نیسحلا  ًاملظ  لوتقملا  کنبال  انأ  تلاق :  مث  تکبف  ِتنأ ؟ نمل  تلقف : 
یبلص یف  ۀفطن  ۀبطرلا  تلوحتف  اهیهتشأ  انأو  اهنم  ۀبطر  تلکأف  لسعلا  نم  یلحأو  لالزلا ،  دبزلا  نم  نیلأ  بطرب  انأ  اذإف  یمامأ  تمدقت  مث 

ۀمطاف یتنبا  ۀحئار  تممش  ۀنجلا  ۀحئار  یلإ  تقتشا  اذإف  ۀیـسنإ  ءاروح  ۀمطافف  ۀمطافب . تلمحف  ۀحیدخ  تعقاو  ضرألا  یلإ  تطبه  املف  ، 
. اهلعبو اهیبأ  یلعو  اهیلع  هللا  یلص 

عبارلا ثیدحلا 

هل :  تلاقف  اهیلع  هللا  تاولص  ۀمطاف  لبقی  وهو  یبنلا  یلع  ۀشئاع  تلخد  لاق :  سابع  نبا  نع 
لعب ! ؟ تاذ  یهو  اهلبقتأ  هللا ،  لوسر  ای 

لیئاکیم ماقأو  لیئربج  نذأ  ۀعبارلا ،  ءامسلا  یلإ  ترصف  ءامسلا  یلإ  یب  جرع  امل  هنإ  ًابح :  اهل  تددزال  يدو  تملع  ول  هللاو  امأ  اهل :  لاقف 
ُندُأ . یل :  لاق  مث 

یترضحب ؟ تنأو  اوندأ  تلقف : 
مث ۀعبارلا ،  ءامـسلا  لهأب  تیلـصف  توندف  ۀـصاخ ،  تنأ  کلّـضفو  نیبرقملا  هتکئالم  یلع  نیلـسرملا  هءایبنأ  لّضف  هللا  نإ  معن ،  یل :  لاقف 

. ۀکئالملا نم  ۀعامج  اهفنتکا  دقو  ۀنجلا  ضایر  نم  ۀضور  یف  میهاربإب  انأ  اذإف  ینیمی  نع  تفتلا 
. یلع كوخأ  خألا  معنو  میهاربإ ،  كوبأ  بألا  معن  دمحم ،  ای  تیدونف :  ۀسداسلا  یلإ  اهنمو  ۀسماخلا  ءامسلا  یلإ  ترص  ینإ  مث 

 : تلقف یلحلاو . للحلا  نایوطی  ناکلم  اهلـصأ  یف  رون  نم  ةرجـشب  انأ  اذإف  ۀنجلا ،  ینلخدأف  يدـیب  لیئربج  ذـخأ  بجحلا  یلإ  ترـص  املف 
. ۀمایقلا موی  یلإ  للحلاو  یلحلا  هل  نایوطی  ناکلملا  ناذهو  بلاط ،  یبأ  نب  یلع  کیخأل  هذه  لاقف :  ةرجشلا ؟ هذه  نمل  لیئربج ،  یبیبح 

ۀفطن ۀبطرلا  تلوحتف  اهتلکأف ،  ۀبطر  تذخأف  لسعلا ،  نم  یلحأو  کسملا  نم  ۀحئار  بیطأو  دبزلا  نم  نیلا  بطرب  اذإف  یمامأ  تمدقت  مث 
ۀحئار تممـش  ۀنجلا  یلإ  تقتـشا  اذإف  ۀیـسنإ ،  ءاروح  ۀمطافف  ۀمطافب ؛ تلمحف  ۀـجیدخ  تعقاو  ضرألا  یلع  تطبه  نأ  املف  یبلـص ،  یف 

 . ۀمطاف
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سماخلا ثیدحلا 

ۀمطاف نإ  هللا :  لوسر  یل  لاقف  ًامد ،  اهل  رأ  ملف  اهدالوأ  ضعب  تدـلو  دـقو  ۀـمطاف  تدهـش  تنک  دـق  لاق :  سیمع  تنب  ءامـسأ  نع  يور 
 . ۀیسنإ ةروص  یف  ۀیروح  تقلخ 

سداسلا ثیدحلا 

لجو :  زع  هللا  دنع  ءامسأ  عست  ۀمطافل  لاق :  هنأ  هللا  دبع  یبأ  نع  يور 
نم تمطف  اهنأل  ۀمطاف  تیمسو  لاق :  ءارهزلاو . ۀثدحملاو ،  ۀیضرملاو ،  ۀیـضرلاو ،  ۀیکزلاو ،  ةرهاطلاو ،  ۀکرابملاو ،  ۀقیدصلاو ،  ۀمطاف ، 

 . ضرألا یف  ؤفک  اهل  ناک  امل  یلع  الولو  رشلا ، 

عباسلا ثیدحلا 

 ، ملعلاب تمطف  ینإ  لاق :  مث  ۀمطاف  اهامسف  دمحم  ناسل  هب  قلطنأف  کلم  یلإ  یلاعتو  كرابت  هللا  یحوأ  ۀمطاف  تدلو  امل  رفعج :  یبأ  نع 
. ثمطلا نم  کتمطفو 

. قاثیملا یف  ثمطلا  نعو  ملعلاب  یلاعتو  كرابت  هللا  اهمطف  دقل  هللاو  رفعج :  وبأ  لاق  مث 

نماثلا ثیدحلا 

 . رانلا نم  اهّبحأ  نم  مطف  لجو  زع  هللا  نأل  ۀمطاف  تیمس  امنإ  لاق :  ةریره  یبأ  نع  يرخأ  ۀیاور  یف 

عساتلا ثیدحلا 

ۀمطاف ! ؟ تیمس  اذامل  نیردتأ  ۀمطاف  ای  ۀمطافل :  هللا  لوسر  لاق  هئابآ :  نع  دمحم  نب  رفعج  نع 
 . رانلا نم  اهتعیشو  یه  تمطف  اهنأل  لاق :  تیمس ؟ مل  هللا  لوسر  ای  یلع :  لاقف 

رشاعلا ثیدحلا 

دق بحمب  رمؤیف  رفاک ،  وأ  نمؤم  لـجر  لـک  ینیع  نیب  بتک  ۀـمایقلا  موی  ناـک  اذإـف  منهج  باـب  یلع  ۀـفقو  ۀـمطافل  لاـق :  رفعج  یبأ  نع 
نم یتیرذ  یلوتو  ینالوت  نم  یب  تمطفو  ۀمطاف ،  ینتیمس  يدیـسو ،  یهلإ  لوقتف :  ًابحم ،  هینیع  نیب  ۀمطاف  أرقتف  رانلا ،  یلإ  هبونذ  ترثک 

 ! . داعیملا فلخت  تنأو ال  قحلا  كدعوو  رانلا ، 
 ، رانلا نم  مهالوتو  کتیرذ  بحأو  كالوتو  کـبحأ  نم  کـب  تمطفو  ۀـمطاف  کتیمـس  ینإ  ۀـمطاف ،  اـی  تقدـص  لـجو :  زع  هللا  لوقیف 

لهأو یلسرو  یئایبنأو  یتکئالمل  نیبتیف  کعفشأف ،  هیف  یعفـشتل  رانلا  یف  اذه  يدبعب  ترمأ  امنإو  داعیملا . فلخأ  انأو ال  قحلا ،  يدعوو 
 . ۀنجلا هیلخدأو  هدیب  يذخف  ًابحم  وأ  ًانمؤم  هینیع  نیب  تأرق  نمف  يدنع ،  کناکمو  ینم  کعقوم  فقوملا 

رشع يداحلا  ثیدحلا 
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. طق ةرمح  رت  مل  یتلا  لوتبلا  لاقف :  لوتب . ۀمطافو  لوتب  میرم  نإ  لوقت :  هللا -  لوسر  ای  كانعمس -  انإف  لوتبلا ؟ ام  یبنلا :  لئـس  یلع :  نع 
ءایبنألا تانب  یف  هورکم  ضیحلا  نإف  ضحت ،  مل  يأ : 

رشع یناثلا  ثیدحلا 

ءارهز ؟ ءارهزلا  تیمس  مل  رفعج :  وبأ  لئس  ءارهزلا  اهتیمست  یف  يور 
ۀکئالملا ترخو  ۀکئالملا ،  راصبأ  تیشغو  اهرونب ،  ضرألاو  تاومسلا  تءاضأ  تقرشأ  املف  هتمظع ،  رون  نم  اهقلخ  یلاعت  هللا  نأل  لاق : 

 ، یتمظع نم  هتقلخو  یئامـس ،  یف  هتنکـسأ  يرون ،  نم  رون  اذـه  مهیلإ :  هللا  یحوأف  رونلا ؟ اذـه  اـم  اندیـسو ؛ اـنهلإ  اولاـقو :  نیدـجاس  هللا 
مهلعجاو یقح ،  یلإ  نودهیو  يرمأب  نوموقی  ۀمئأ  رونلا  کلذ  نم  جرخأو  ءایبنألا . عیمج  یلع  هلضفأ  یئایبنأ . نم  یبن  بلـص  نم  هجرخأ 

 . ییحو ءاضقنا  دعب  یضرأ  یف  یئافلخ 

رشع ثلاثلا  ثیدحلا 

راتخاف ۀـیناث  علطا  مث  نیملاعلا ،  لاجر  یلع  ینراتخاف  ایندـلا  یلع  فرـشأ  هللا  نإ  ۀـینب ،  اـی  ۀـمطافل :  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  یلع  نع  يور 
. نیملاعلا بابش  یلع  کینبا  راتخاف  ۀعبارلا  علطا  مث  نیملاعلا ،  ءاسن  یلع  كراتخاف  ۀثلاث  علطا  مث  نیملاعلا ،  لاجر  یلع  يدعب  کجوز 

رشع عبارلا  ثیدحلا 

هیلع ؟ باتف  هبر  نم  مدآ  یقلت  یتلا  تاملکلا  نع  یبنلا  تلأس  لاق :  سابع  نبا  نع  يور 
. هیلع باتف  یلع  تبت  الإ  نیسحلاو  نسحلاو  ۀمطافو  یلعو  دمحم  قحب  هلأس  لاق : 

رشع سماخلا  ثیدحلا 

یف یبنلا  ۀـجوز  یهو  نوعرف ،  ۀـجوز  محازم  تنب  ۀیـسآو  نارمع ،  تنب  میرم  ءاـسنلا :  نم  عبرأ  یلإ  ۀـنجلا  تقاتـشا  لاـق :  یبنلا  نأ  يور 
 . دمحم تنب  ۀمطافو  ةرخآلاو ،  ایندلا  یف  یبنلا  ۀجوز  دلیوخ  تنب  ۀجیدخو  ۀنجلا ، 

رشع سداسلا  ثیدحلا 

ۀمطاف یلإ  تعجرف  انقرفت ،  یتح  انلک  کلذـب  اـنییعف  ءاـسنلل ؟ ریخ  ءیـش  يأ  ینوربخأ :  لاـقف :  هللا  لوسر  دـنع  اـنک  لاـق :  یلع  نع  يور 
. هفرع الو  ملع  انم  دحأ  سیل  هنأ  هللا  لوسر  انل  لاق  يذلا  اهتربخأف 

. لاجرلا نهاری  الو  لاجرلا  نیری  نأ ال  ءاسنلل  ریخ  هفرعأ ؛ ینکلو  تلاقف : 
لاجرلا . نهاری  الو  لاجرلا  نیری  نأ ال  نهل  ریخ  ءاسنلل . ریخ  ءیش  يأ  تلأس  هللا  لوسر  ای  تلقف :  هللا  لوسر  یلإ  تعجرف 

كربخأ ؟ نمف  يدنع  تنأو  ملعت  مل  لاقف : 
 . ینم ۀعضب  ۀمطاف  نإ  لاقو :  هللا  لوسر  کلذ  بجعأف  ۀمطاف . تلق : 

رشع عباسلا  ثیدحلا 
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یهو دمحم ،  تنب  ۀمطاف  یهف  اهفرعی  مل  نمو  اهفرع ،  دقف  هذه  فرع  نم  لاقف :  ۀمطاف  دـیب  ذـخأ  وهو  یبنلا  لاق  لاق :  دـهاجم  نع  يور 
. هللا يذآ  دقف  یناذآ  نمو  یناذأ ،  دقف  اهاذآ  نمف  یبنج ،  نیب  یتلا  یحورو  یبلق  یهو  ینم ،  ۀعضب 

رشع نماثلا  ثیدحلا 

. هاضرل یضریو  ۀمطاف  بضغل  بضغیل  هللا  نإ  هللا :  لوسر  لاق  لاق :  دمحم  نب  رفعج  نع  يور 

رشع عساتلا  ثیدحلا 

نورکنت امف  لاق :  اهاضرل ؟ یـضریو  ۀـمطاف  بضغل  بضغیل  هللا  نإ  هللا :  لوسر  لاق  تلق :  کنأ  انغلب  هللا ،  لوسر  نب  ای  هل :  لـیق  هنأ  يور 
. هاضرل یضریو  نمؤملا  هدبع  بضغل  بضغیل  هللا  نإ  هللاوف  اذه ؟ نم 

نورشعلا ثیدحلا 

 ، هللا يذآ  دقف  یناذآ  نمو  یناذآ ،  دقف  اهنم  ةرعـش  يذآ  نمف  ینم ،  ةرعـش  ۀمطاف  نإ  هللا  لوسر  لاق  لاق :  يراصنألا  هللا  دبع  نب  رباج  نع 
. ضرألاو تاومسلا  ألم  هنعل  هللا  يذآ  نمو 

نورشعلاو يداحلا  ثیدحلا 

نب یلع  نب  نسحلا  هیخأ  نع  یلع ،  نب  نیسحلا  نع  يرغـصلا ،  ۀمطاف  نعو  نیـسحلا ،  نب  یلع  نعو  هیبأ ،  نع  دمحم  نب  رفعج  نع  يور 
وعدت اهتعمـسو  حبـصلا ،  دومع  رجفنا  یتح  ةدجاسو  ۀعکار  لزت  ملف  ۀـعمج ،  ۀـلیل  اهبارحم  یف  تماق  ۀـمطاف  یمأ  تیأر  لاق :  بلاط  یبأ 

نیعدـت امک  کسفنل  نیعدـت  مل ال  هاـمأ ؛ اـی  اـهل :  تلقف  ءیـشب ،  اهـسفنل  وعدـت  ـالو  مهل  ءاعدـلا  رثکتو  مهیمـستو  تاـنمؤملاو  نینمؤملل 
 . رادلا مث  راجلا  ینب  ای  تلاقف :  كریغل ؟

نورشعلاو یناثلا  ثیدحلا 

 . رادلا مث  راجلا  تلاقف :  اهل ،  لیقف  اهسفنل ،  وعدت  الو  تانمؤملاو ،  نینمؤملل  وعدت  تعد  اذإ  ۀمطاف  تناک  لاق :  ًاضیأ  نسحلا  نع 

نورشعلاو ثلاثلا  ثیدحلا 

ثدحت لهو  هل :  تلقف  ثدحم ،  الو  لاق :  ِّیبَن  َالَو  ٍلوُسّر  نِم  َِکْلبَق  نِم  اَْنلَـسْرَأ  اَمَو  رکب :  یبأ  نب  دمحم  أرق  امل  لاق :  نامیلـس  نع  يور 
ةأرما ةراسو  ۀـیبن ،  نکت  ملو  ۀـثَّدحم  تناک  نارمع  نب  یـسوم  مأو  ۀـَثَّدحم ،  تناکو  ًۀَّیبن  نکت  مل  میرم  نإ  لاقف :  ءایبنألا ؟ ـالإ  ۀـکئالملا 

ملو ۀـثَّدحم  تناک  هللا  لوسر  تنب  ۀـمطافو  هیبن ،  نکت  ملو  بوقعی ،  قاحـسإ  ءارو  نمو  قاحـسإب  اهورـشبف  ۀـکئالملا  تنیاع  دـق  میهاربإ 
 . ۀیبن نکت 

نورشعلاو عبارلا  ثیدحلا 
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؟ هینیذغت ءیش  كدنع  ۀمطاف ،  ای  لاقف :  موی  تاذ  یلع  حبصأ  لاق :  يردخلا  دیعس  یبأ  نع  يور 
ءیش الإ  نیموی  ذنم  ءیش  يدنع  ناک  امو  هکیذغأ ،  ءیش  يدنع  مویلا  حبصأ  ام  ۀیصولاب ،  کمرکأو  ةوبنلاب ،  یبأ  مرکأ  يذلاو  ال  تلاق : 

 ! . نیسحو نسح  نیذه  ینبا  یلعو  یسفن  یلع  هب  كرثوأ  تنک 
؟ ًائیش مکیغبأف  ینتملعأ  تنک  الإ  ۀمطاف  ای  یلع :  لاقف 

زع هب  نظلا  نسح  هللااب  ًاقثاو  ۀمطاف  دنع  نم  یلع  جرخف  هیلع  ردقت  ام ال  کسفن  فلکت  نأ  یهلإ  نم  َّیحتـسأل  ینإ  نسحلا ،  ابأ  ای  تلاقف : 
هقوف نم  سمشلا  هتحول  دق  رحلا  دیدش  موی  یف  دوسألا  نب  دادقملا  هل  ضرعف  مهحلصی ،  ام  هلایعل  يرتشیل  هذخأف  ًارانید  ضرقتساف  لجو ، 

؟ کلحر نم  ۀعاسلا  هذه  کجعزأ  ام  دادقم ؛ ای  هل :  لاقف  هنأش  رکنأ  یلع  هآر  املف  هتحت ،  نم  هتذآو 
. يراو امع  ینلأست  الو  یلیبس  لخ  نسحلا  ابأ  ای  لاقف : 

. کملع ملعأ  یتح  ینزواجت  نأ  ینعسی  ال  یخأ ،  ای  لاق : 
. یلاح نع  ینفشکت  الو  یلیبس  یلخت  نأ  کیلإو  لجو  زع  هللا  یلإ  تبغر  نسحلا ،  ابأ  ای  لاقف : 

. کلاح ینمتکت  نأ  کعسی  هنإ ال  یخأ ،  ای  لاقف : 
یلایع تکرت  دقو  دهجلا ،  الإ  یلحر  نم  ینجعزأ  ام  هجولاب  کمرکأو  ةوبنلاب  ًادـمحم  مرکأ  يذـلاوف  تیبأ ،  اذإ  امأ  نسحلا ؛ ابأ  ای  لاقف : 

. یتصقو یلاح  هذه  یسأر . ًابکار  ًامومهم  تجرخف  ضرألا ،  ینلمحت  مل  مهءاکب  تعمس  املف  ًاعایج ، 
ًارانید تضرتقا  دـقو  کجعزأ ،  يذـلا  الإ  ینجعزأ  ام  هب  تفلح  يذـلاب  فلحأ  لاقف :  هتیحل  هعومد  ّتلب  یتح  ءاکبلاب  یلع  انیع  تلمهناف 

. برغملاو رصعلاو  رهظلا  یلصف  دجسملا  لخد  یتح  عجرو  هیلإ  رانیدلا  عفدف  یسفن . یلع  کترثآ  دقف  هکاهف 
لوسر درف  هیلع ،  ملسف  دجسملا ،  باب  نم  هقحلف  یلع  ماقف  هلجرب ،  هزمغف  لوألا ،  فصلا  یف  وهو  یلعب  ّرم  برغملا  هللا  لوسر  یضق  املف 

نم ناک  ام  فرع  دقو  هللا  لوسر  نم  ًءایح  ًاباوج  ریحی  ًاقرطم ال  ثکمف  کعم ؟ لیمنف  انیشعت ،  ءیش  كدنع  له  نسحلا ،  ابأ  ای  لاقو :  هللا 
. ۀلیللا کلت  یلع  دنع  یشعتی  نأ  هرمأو  هیبن ،  یلإ  هللا  نم  یحوب  ههجو  نیأو  هذخأ  نیأ  نم  رانیدلا  رمأ 

کعم ؟ یضمأف  معن  وأ  فرصنأف ،  لوقت ال  کل ال  ام  نسحل  ابأ ا  ای  لاق :  هتوکس  یلإ  رظن  املف 
. انب بهذاف  ًامرکت  وأ  ًءایح  لاقف : 

. ًاراخب ًاناخد  روفت  ۀنفج  اهفلخو  اهتالص  تضق  دق  اهالصم ،  یف  یهو  ۀمطاف  یلع  الخد  یتح  اقلطناف  یلع  دیب  هللا  لوسر  ذخأف 
 : اهل لاقو  اهسأر  یلع  هیدیب  حسمو  مالسلا  درف  هیلع ،  سانلا  ّزعأ  تناکو  هیلع ،  تملسف  اهالصم  نم  تجرخ  هللا  لوسر  مالک  تعمس  املف 

. لعف دقو  هللا  کمحر  انیشع  لاق :  ریخب . تلاق :  هللا ؟ کمحر  تیسمأ  فیک  هاتنب ؛ ای 
 : هل تلاقف  ًاحیحش ،  ًایمر  هرصبب  ۀمطاف  یمر  هحیر  مشو  ماعطلا  یلإ  یلع  رظن  املف  یلعو ، ؟ هللا  لوسر  يدی  نیب  اهتعـضوف  ۀنفجلا  تذخأف 

؟ طخسلا کنم  هب  تبجوتسا  ًابنذ  کنیبو  ینیب  امیف  تبنذأ  له  هدشأو ،  كرظن  حشأ  ام  هللا ؛ ناحبس 
نیموی ! ؟ ذنم  ًاماعط  تمعط  ام  ةدهتجم :  هللااب  نیفلحت  تنأو  یضاملا  مویلا  کب  يدهع  سیلأ  هیتبصأ ؟ بنذ  نم  مظعأ  بنذ  يإو  لاقف : 

. ًاقح الإ  لقأ  مل  ینأ  هضرأو  هئامس  یف  ام  ملعی  یهلإ  تلاقو :  ءامسلا  یلإ  ترظنف  لاق : 
هنم ! ؟ بیطأ  لکآ  ملو  طق  هتحئار  لثم  مشأ  ملو  هنول  لثم  یلإ  رظنأ  مل  يذلا  ماعطلا  اذه  کل  ینأ  ۀمطاف ،  ای  اهل :  لاقف 

نم كرانید  ءازج  اذـهف  كرانید ،  نع  لدـب  اذـه  یلع ،  ای  لاق :  مث  اهزمغف  یلع  یفتک  نیب  ۀـکرابملا  ۀـبیطلا  هفک  هللا  لوسر  عضوف  لاق : 
. باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نإ  هللا  دنع 

يرجم ۀمطاف  يرجیو  ایرکز ،  يرجم  یلع  ای  کیرجی  یتح  ایندلا  نم  اجرخت  نأ  امکل  یبأ  يذلا  دمحلا هللا  لاق :  مث  ًایکاب  یبنلا  ربعتسا  مث 
 . نارمع تنب  میرم 
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نورشعلاو سماخلا  ثیدحلا 

هیلإ . اهب  تمرو  اهتعطقف  اهنع  ضرعأف  ةدالق ،  اهقنع  یف  نإو  ۀمطاف  هتنبا  یلع  لخد  هللا  لوسر  نإ  لاق :  هئابآ  نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
 . یترتع یف  یناذآو  یمد  قارهأ  نم  یلع  هللا  بضغ  دتشا  لاق :  مث  ةدالقلا . هلوانف  لئاس  ءاج  مث  ۀمطاف . ای  ینم  تنأ  هللا :  لوسر  اهل  لاقف 

نورشعلاو سداسلا  ثیدحلا 

. اهابأ الإ  اهنم  قدصأ  ًادحأ  تیأر  ام  تلاقف :  ۀمطاف  ترکذ  ۀشئاع  نأ  يور 

نورشعلاو عباسلا  ثیدحلا 

 . هللا لوسرب  ًاهجوو  ًاهبش  سانلا  هبشأ  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  تناک  تلاق :  اهنع  هللا  یضر  نینمؤملا  مأ  ۀملس  مأ  نع 

نورشعلاو نماثلا  ثیدحلا 

. ۀنجلا نم  تنک  ثیح  یب  هقحلأو  هل  هللا  رفغ  کیلع  یلص  نم  ۀمطاف ،  ای  هللا :  لوسر  یل  لاق  تلاق :  ۀمطاف  نع  یلع  نع  يور 

نورشعلاو عساتلا  ثیدحلا 

 . هنود نمف  مدآ  ضرألا  هجو  یلع  ؤفک  اهل  ناک  ام  ۀمطافل  نینمؤملا  ریمأ  قلخ  یلاعتو  كرابت  هللا  نأ  الول  لاق :  هللا  دبع  یبأ  نع  يور 

نوثالثلا ثیدحلا 

بطاخلا لیئربج  ناکو  هشرع ،  قوف  نم  هجوزم  یلاعت  هللا  ناک  لاق :  یلع  نم  ۀمطاف  هللا  لوسر  جوز  امل  لاق :  هللا  دـبع  نب  رباج  نع  يور 
 ، ؤلؤللاو توقایلاو  ردلا  نم  کیف  ام  يرثنا  نأ  یبوط :  ةرجش  یلإ  هللا  یحوأو  ًادوهش . ۀکئالملا  نم  ًافلأ  نیعبـس  یف  لیفارـسإو  لیئاکیمو  ، 

. ًایلع ًامطاف  جیوزتب  ًاحرف  ۀمایقلا ،  موی  یلإ  نهنیب  نیداهتی  نهف  هنطقتلا . نأ  نیعلا :  روحلا  یلإ  هللا  یحوأو 

نوثالثلاو يداحلا  ثیدحلا 

 ! كوبأ كادف  یبرشا  اهل :  لاقف  نبل ،  هیف  حدقب  اهـسرع  ۀحیبص  یف  ۀمطاف  یلع  هللا  لوسر  لخد  لاق :  يراصنألا  دیعـس  نب  لیبحرـش  نع 
 ! . کمع نبا  كادف  برشا  یلعل :  لاق  مث 

نوثالثلاو یناثلا  ثیدحلا 

. نیحلاصلا نمل  ةرخآلا  یف  هنإو  ایندلا ،  یف  ًادیس  کتجوز  هللا :  لوسر  اهل  لاقف  ةدعر ،  ۀمطاف  تباصأ  سرعلا  ۀحیبص  ناک  امل  لاق :  هنعو 

نوثالثلاو ثلاثلا  ثیدحلا 
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لاق :  يردخلا  دیعس  یبأ  یلإ  ًاعوفرم  هیوباب  نبا  يور 
. هلثم دیعس ،  یبأ  نع  يرخأ  ۀیاور  یفو  كدف . کل  ۀمطاف  ای  هللا :  لوسر  لاق  ُهّقَح  ََیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  تلزن :  امل 

نوثالثلاو عبارلا  ثیدحلا 

. ًاکدف ۀمطاف  هللا  لوسر  عطقأ  لاق :  بلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نع 

نوثالثلاو سماخلا  ثیدحلا 

 ، ۀنجلا نم  روفاکب  ةافولا ،  هترضح  امل  یبنلا  یتأ  لیئربج  نإ  ءامسأل :  تلاق  ةافولا  اهترضح  املو  ًاحابص  نیعبرأ  اهیبأ  دعب  تیقب  اهنأ  يور 
اذک عضوم  نم  يدلاو  طونح  ۀیقبب  ینتیا  ءامـسأ ،  ای  تلاقف :  ًامهرد . نیعبرأ  ناکو  یل ،  ثلثو  یلعل ،  ثلثو  هسفنل ،  ثلث  ًاثالث :  اهمـسقف 
ینأ یملعاف  الإو  کتبجإ  نإف  ینیعدا ،  مث  ۀهینه  ینیرظتنا  تلاقو :  اهبوثب  طغت  تّجست  مث  هتعضوف ،  هب  تءاجف  یـسأر  دنع  هیعـضف  اذکو 

. یبأ یلع  تمدق  دق 
تنب ای  یصحلا ،  ئطو  نم  ریخ  تنب  ای  ءاسنلا ،  هتلمح  نم  مرکأ  تنب  ای  یفطصملا ،  تنب  ای  تدانف :  اهبجت ،  ملف  اهتدان  مث  ۀهینه  اهترظتناف 
اهلبقت اهیلع  تعقوف  ایندلا ،  اهحور  تقراف  دق  اهب  اذإف  اههجو  نع  بوثلا  تفشکف  اهبجت :  ملف  لاق  یندأ . وأ  نیـسوق  باق  هبر  نم  ناک  نم 

. مالسلا سیمع  تنب  ءامسأ  نع  هیأرقاف  هللا  لوسر  کیبأ  یلع  تمدق  اذإ  ۀمطاف  ای  لوقت :  یهو 
ۀمئان امکمأ  تسیل  هللا ،  لوسر  ینب  ای  تلاق :  ۀعاسلا  هذه  یف  انمُأ  مینی  ام  ءامـسأ ،  ای  الاقف :  نیـسحلاو  نسحلا  لخد  ذإ  کلذـک  یه  انیبف 

 ! . ایندلا تقراف  دق  لب 
کنبا انأ  هامأ ،  ای  لوقیو :  اهلجر  لبقی  نیـسحلا  لبقأو  یندـب ،  یحور  قرافت  نأ  لبق  ینیملک  هامأ ،  ای  لوقیو :  اهلبقی  نسحلا  اـهیلع  عقوف 

 ! . تومأف یبلق  قشنی  عدصنی  نأ  لبق  ینیملک  نیسحلا 
امهتاوصأ اعفر  دجـسملا  برق  اناک  اذإ  یتح  اجرخف  امکمأ ،  تومب  هاربخأف  یلع  امکیبأ  یلإ  اقلطنا  هللا ،  لوسر  ینب  ای  ءامـسأ  امهل  تلاقف 

امکدـج فقوم  یلإ  امترظن  امکلعل  امکیکبی ؟ اـم  اـمکنیعأ  هللا  یکبأ  ـال  هللا  لوسر  ینب  اـی  اولاـقف :  ۀباحـصلا !  عیمج  مهردـتباف  ءاـکبلاب ، 
؟ هیلإ ًاقوش  امتیکبف 

. ! ؟ ۀمطاف انمأ  تتام  دق  سیلوأ  الاقف : 
لاق :  مث  كدعب ؟ نم  ءازعلا  میفف  يزعتأ  کب  تنک  ءازعلا ؟ نمب  دمحم  تنب  ای  لوقی :  ههجو !  یلع  یلع  عقوف  لاق : 

ۀقرف نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل 
دمحأ دعب  ًامطاف  يداقتفا  نإو 
لیلق قارفلا  نود  يذلا  لکو 
لیلخ مودی  نأ ال  یلع  لیلد 

 ! . اهینفکو اهیطنحو  اهیلسغ  ءامسأ ،  ای  یلع :  لاق  مث 
؟ اهوطنحو اهونفکو  اهولسغف  لاق : 

. رصعلا دعب  تتامو  عیقبلاب . اهونفدو  ًالیل ،  اهیلع  اولصو 
. دجسملا یف  تراص  دجسملا  یف  ۀیمأ  ونب  داز  املف  اهتیب ،  یف  تنفد  اهنأ  يدنع  حیحصلاو  عیقبلاب  اذکه  ربخلا  اذه  ءاج  هیوباب :  نبا  لاق 

نوثالثلاو سداسلا  ثیدحلا 
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. ۀمطاف لسغ  ًایلع  نأ  یلع :  نب  نسحلا  یلإ  ًاعوفرم  هیوباب  نبا  يورو 

نوثالثلاو عباسلا  ثیدحلا 

. ًالیل اهنفدو  ًاسمخ  اهیلع  ربکف  ۀمطاف  یلع  یلص  هنأ  یلع :  نع 

نوثالثلاو نماثلا  ثیدحلا 

رمت یتح  مکراصبأ  اوضغ  قئالخلا ،  رـشعم  ای  شرعلا . لبق  نم  دانم  يداـن  ۀـمایقلا  موی  ناـک  اذإ  هللا :  لوسر  لاـق  لاـق :  هللا  دـبع  وبأ  يور 
. یسکی نم  لوأ  نوکتف  هللا  لوسر  تنب  ۀمطاف 

نوثالثلاو عساتلا  ثیدحلا 

. ۀیسآو میرم  نیب  بصن ،  الو  هیف  يذأ  بصق ال  نم  تیب  ۀنجلا  یف  ۀمطافل  یبنلا :  نع 

نوعبرألا ثیدحلا 

نع نیـسحلاو  هنیمی  نع  نسحلاو  سلاج ،  هللا  لوسر  اذإف  یلزنم  ًاموی  تلخد  لوقی :  نینمؤملا  ریمأ  تعمـس  لاق :  ۀـیفنحلا  نب  دـمحم  نع 
الو ناسللاب ،  الإ  ناتفکلا  لدـعت  الو  هناسل ،  ۀـمطافو  نازیملا ،  اتفک  امتنإ  نیـسح ،  ایو  نسح  ای  لوقی :  وهو  هیدـی ،  نیب  ۀـمطافو  هراـسی ، 

. ۀعافشلا امکمألو  نامامإلا ،  امتنأ  نیتفکلا . یلع  الإ  ناسللا  موقی 
. کتعیش نیبو  مهنیب  ۀنجلا  مسقتو  مهروجأ ،  نینمؤملا  یفوت  تنأ  نسحلا ،  ابأ  ای  لاقف :  یلإ  تفتلا  مث 

رداصملا سرهف 

. میرکلا نآرقلا 
. ینیلکلا یفاکلا / لوصأ  - 1

. سووط نبا  دیسلل  لابقإلا ،  - 2
. قودصلا خیشلا  یلامأ  - 3

. قودصلا خیشلا  عئارشلا /  للع  - 4
. يدوعسملا جئارخلا /  - 5

. یشاجنلا لاجر  - 6
. بوشآ رهش  نبا  بلاط /  یبأ  لآ  یف  بقانملا  - 7

. یلبرإللا ۀمئألا /  ۀفرعم  یف  ۀمغلا  فشک  - 8
. يزوجلا نبا  طبس  صاوخلا /  ةرکذت  - 9

. یسلجملا ۀمالعلا  راونألا /  راحب  - 10
. يدادغبلا بیطخلا  دادغب /  خیرات  - 11
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. یمزراوخلا بیطخلا  نیسحلا /  لئاضف  - 12
. یبهذلا ظفاحلا  لادتعالا /  نازیم  - 13

يدنرزلا  ۀمالعلا  نیطمسلا /  ررد  مظن  - 14
. ینالقسعلا ظفاحلا  نازیملا /  ناسل  - 15

. يربطلا نیدلا  بحم  ۀمالعلا  یبقعلا /  رئاخذ  - 16
. یعفاشلا يزودنقلا  ۀمالعلا  ةدوملا /  عیبانی  - 17

. یمعفکلا خیشلا  حابصملا /  - 18
. یسوطلا خیشلا  لاجرلا /  ۀفرعم  - 19

. تیبلا لهأل  یملاعلا  عمجملا  نیملاعلا / ءاسن  ةدیس  ۀمطاف  - 20

اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ 

باتک تاصخشم 

اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  باتک : مان 
يزاریش مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  مجرتم :

يدیعس دیعسریما  ارآهحفص :
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :

ناتسبات 1387 رشن : خیرات 
مراهچ پاچ : تبون 

شتسرپ پاچ :
دلج  3000 ژاریت :

ناموت  350 تمیق :
978  - 964  - 973  - 100  - 1 کباش :

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 
نارکمج سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 

0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 
617 مق -  یتسپ : قودنص 

« تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح  »

راتفگشیپ

هارمه اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  ظفح   » گرزب هقباسم  نتم  ناونع  هب  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  تداهـش  مایا  رد  باتک  نیا 
ینیبزاـب و زا  سپ  ینید  موـلع  بـالط  هدرتـسگ  لابقتـسا  هب  هجوـت  اـب  دـیدرگ و  رـشتنمو  هـیهت  ترـضح » نآ  یناروـن  تاـملک  میهاـفم  اـب 
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. ددرگیم رشتنم  پاچ و  يرتالاب  ژاریت  رد  هبترم  نیمود  يارب  یتاحالصا 
: دنیامرف هظحالم  ار  لیذ  تاکن  هعلاطم ، زا  شیپ  مینکیم  تساوخرد  یمارگ  ناگدنناوخ  زا 

نییبـت يداـقتعا و  ثحاـبم  رب  هوـالع  هک  یفورعم  هبطخ  تسا . هتخادرپ  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  یخیراـت  هبطخ  هب  راتـشون  نیا  . 1
اهیلع و هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ياهدادیور  ثداوح و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  اهیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نآرق ، هاگیاج 

یعادـت ار  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياههبطخ  عقاو  رد  تسا و  رادروخرب  ياهژیو  تیعماج  زا  هدومن و  یـسررب  ار  هلآ 
. دنکیم

رب هوالع  هک  يزاریش  مراکم  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  ناهج » يوناب  نیرترب  اهیلع ، هَّللا  مالـس  ارهز   » دنمـشزرا باتک  زا  هبطخ  همجرت  . 2
هدش لقن  هتخادرپ ، اویش  ابیز و  ینایب  اب  ترـضح  نآ  هبطخ  همجرت  حرـش و  هب  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  لیاضف  یناگدنز و  حیرـشت 

. تسا
« یناجنز نیدلازع  دّیـس  هَّللا  ۀیآ  هتـشون  اهیلع » هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  حرـش   » باتک زا  هک  یـسانشهژاو »  » شخب لّوا  پاچ  رد  . 3

جرد هحفص  نامه  رد  هحفص  ره  ياههژاو  مود  پاچ  رد  ناتسود  داهنشیپ  اب  دوب . هدمآ  هوزج  نایاپ  رد  لقتـسم  تروص  هب  میاهتفرگ  هرهب 
نوتم اب  سنا  داجیا  هار  رد  یکچوک  ماـگ  دریگ و  رارق  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تیاـنع  دروم  شـالت  نیا  تسا  دـیما  تسا . هدـش 

. دشاب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ییاور 
ار نانتما  رکشت و  لامک  دندومن  يرای  ار  ام  هک  نازیزع  همه  زا  میتفرگ  نآ  ددجم  پاچ  هب  میمصت  ررکم  تاعجارم  لابقتـسا و  هب  هجوت  اب 

. میراد
يدمحا نیسح  نارکمج  سدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم 

هبطخ تیمها  تمظع و 

وددرگیم نـشور  رتـشیب  هـبطخ  تـیمها  تـمظع و  دریگیم ، رارق  هعلاـطم  دروـم  اــهیلع  هَّللا  مالــس  ارهز  ترــضح  هـبطخ  رتـشیب  هـچره 
دروم رد  دنتـسم  بلطم  ود  رکذ  هب  هتـشون  تیفرظ  هب  هجوت  اب  اذل  دومن . دنهاوخ  قیدصت  ار  بلطم  نیا  هبطخ  هعلاطم  اب  مرتحم  ناگدنناوخ 

. مینکیم افتکا  ناونع  ود  بلاق  رد  هبطخ  تیمها  تمظع و 
: هبطخ میلعت  . 1

ناـمگ یخرب  متفگ : مدـناوخ و  مالـسلا  هیلع  داجـس » ماـما   » دـنزرف دـیز »  » دزن ار  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هبطخ  دـیوگیم : يوار 
لآ ناگرزب  ار  هبطخ  نیا  تفگ : خـساپ  رد  تسا . ءاـنیعلا » یبا   » مـالک هکلب  تسین  اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مـالک  هبطخ  دـننکیم 

مالس ارهز  ترـضح  هب  ار  نآ  دنـس  لقن و  مدج  زا  ار  هبطخ  مردپ  دندادیم . دای  ناشنادنزرف  هب  ار  نآ  هدومن و  لقن  ناشناردپ  زا  بلاطوبا 
(1 .) ددرگ دلوتم  ءانیعلایبا » دج   » هکنآ زا  لبق  دندرکیم  هعلاطم  هدومن و  لقن  ار  نآ  هعیش  ناگرزب  دیناسر و  اهیلع  هَّللا 

هبطخ  ظفح  . 2
نآ هبطخ  ود  تسا و  ياهغلاب  ججح  ياراد  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  دسیونیم : تاعجارملا »  » باتک رد  نیدلا » فرـش  دّیـس  هماّلع  »

. تسا روهشم  تیالو  دروم  رد  ترضح 
(2 .) دنتشادیم او  نآرق  ظفح  هب  هک  ناس  نآ  دنتشادیم  او  هبطخ  ود  نیا  ظفح  هب  ار  ناشنادنزرف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

هبطخ كرادم  دانسا و 

هعیش و عبانم  زا  یخرب  دناهدرک . لقن  ار  نآ  رایسب  ياهدنس  هلسلس  اب  ّتنس  لها  هعیـش و  گرزب  ياملع  هک  تسا  ییاههبطخ  زا  هبطخ  نیا 
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: زا دنترابع  دناهدومن  لقن  ار  نآ  زا  ییاهشخب  ای  لماک  تروص  هب  ار  هبطخ  هک  ّتنس  لها 
«. یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا   » رثا هغالبلا » جهن   » حرش  - 1

«. یلبرا یسیع  نب  یلع   » رثا همغلا » فشک   - » 2
«. يدوعسم  » رثا بهذلا » جورم   - » 3

«. یضترم دّیس   » رثا یفاش »  - » 4
«. قودص  » رثا عیارشلا » للع   - » 5

«. سوواط نب  دیس   » رثا فئارط »  - » 6
«. یسربط موحرم   » رثا جاجتحا »  - » 7

 ... . و

اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  نتم 

لوا تمسق 

میحَّرلا  نمحَّرلا  هَّللا  مِسب 
ِماَمَت َو  (، 5) اَهاَدْسَأ ( 4) ٍءَالآ ( 3) ِغُوبُـس َو  اَهَأَدَْـتبا ، ٍمَِعن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَـق ، اَِـمب  ُءاَـنَّثلا  َو  َمَْهلَأ ، اَـم  یَلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  َمَْعنَأ ، اَـم  یَلَع  ِِهَّلل  ُدْـمَْحلَأ 

! اَهَالاَو ( 6) ٍنَنِم
َو اَِهلاَصِّتِال ، ِرْکُّشلاـِب  اَِـهتَداَِزتْسِال  (، 8) ْمَُهبَدـَن َو  اَهُدـَبَأ  كاَردِإـْلا  ِنَع  َتَواَـفَت  َو  اَهُدَـمَأ ، ِءاَزَْجلا  ِنَع  يَأـَن  َو  اَهُدَدَـع ، ِءاَـصْحِْإلا  ِنَـع  ( 7) َّمَج

. اَِهلاَْثمَأ َیِلا  ِبْدَّنلِاب  یَّنَث  َو  اَِهلاَزْجِإب ، ِِقئاَلَْخلا  َیلِإ  َدَمْحَتْسا 
. اََهلوُقْعَم ِرَکِْفلا  ِیف  َراَنَأ  َو  اََهلوُصْوَم ، َبُولُْقلا  َنَّمَض  َو  اَهَلیِواَت ، َصاَلْخِْإلا  َلَعَج  ٌۀَِملَک  َُهل ، َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَِّلا  ََهِلا  َال  ْنأ  ُدَهْشَأ  َو 

. مناوخیم انث  هتشاد ، ینازرا  هک  یبهاوم  رب  و  منکیم ، رکش  شتاقیفوت  رب  و  میوگیم ، ساپس  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ 
. هداد ام  هب  زاغآ  زا  هک  ياهدرتسگ  ياهتمعن  رب 
. هدومرف ناسحا  ام  هب  هک  یباسحیب  بهاوم  رب  و 

. تسا نوریب  ءاصحا  هرامش و  زا  هک  ییاهتمعن  هتخاس . نآ  لومشم  ار  ام  هراومه  هک  یپ  رد  یپ  يایاطع  رب  و 
. تسین ناربج  لباق  زگره  نامز  رتسب  رد  یگدرتسگ  رطاخ  هب  و 

. تسا جراخ  اهناسنا  كاردا  زا  نآ  ياهتنا  و 
. هدناوخارف شیوخ  رکش  هب  بهاوم  نیا  رارمتسا  شیازفا و  يارب  ار  ناگدنب 

. هدومن توعد  دوخ  شیاتس  هب  نآ  لیمکت  يارب  ار  قیالخ  و 
. هدومرف قیوشت  اهنآ  دننامه  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  نانآ  و 

. درادن دننام  کیرش و  و  تسا ، لاثمیب  تسین . اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  تداهش  نم  و 
. هدش نکفاوترپ  راکفا  رد  نآ  راثآ  و  هدروخ ، هرگ  نآ  اب  ناقاتشم  بولق  و  تسا ، صالخا  نآ  حور  هک  تسا  ینخس  نیا 

. ُُهتَّیِْفیَک ِماَهْوَْألا  َنِم  َو  ُُهتَفِص ، ِنُْسلَْألا  َنِم  َو  ُُهتَیوُر ، ِراَْصبَْألا  َنِم  ُِعنَتْمُْملا 
. اَهَلَثَْتما ٍۀَِلْثمَا  ( 10) ِءاَِذتْحا اَِلب  اَهَأَْشنَأ  َو  اَهَْلبَق ، َناَک  ٍءْیَش  ْنِم  َال  َءاَیْشَالا  ( 9) َعَدَْتبِا

َو ِِهتَعاَط ، یَلَع  ًاهِیْبنَت  َو  ِِهتَمْکِِحل ، ًاتِیْبثَت  اَّلِإ  اَهِریِوْصَت  ِیف  َُهل  ٍةَِدئاَفَال  َو  اَِهنیِوْکَت ، َیِلا  ُْهنِم  ٍۀَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِـشَِمب ، ( 11) اَهَأَرَذ َو  ِِهتَرْدُِقب ، اَهَنَّوَک 
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ِِهتَمِْقن ْنَع  ِهِداَبِِعل  ًةَداَیِذ  ِِهتَیِـصْعَم ، یَلَع  َباَقِْعلا  َعَضَو  َو  ِِهتَعاَط ، یَلَع  َباَوَّثلا  َلَعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَِدل ، ( 12) ًاَزاَزِْعا َو  ِِهتَّیِرَِبل ، ًاَدُّبَعَت  َو  ِِهتَرْدُِقل ، ًاراَهْظِإ 
. ِِهتَّنَج َیِلا  مَُهل  ( 13) ًۀَشاَیِح َو 

اههشیدـنا لقع و  يارب  شـسدقم  تاذ  كرد  و  لاحم ، نابز ، نیا  اب  شفاصوا  ناـیب  و  تسا ، نکمم  ریغ  اـهمشچ  اـب  شتیؤر  هک  ییادـخ 
. تسا عنتمم 

. دشاب هتشاد  دوجو  نآ  زا  شیپ  يزیچ  هکنآیب  دومرف ، عادبا  ار  یتسه  ناهج  تادوجوم 
. دشاب دوجوم  نآ  زا  لبق  یلاثم  وگلا و  هکنآ  یب  درک ، داجیا  ار  اهنآ  همه  و 

اهنآ يدنبتروص  زا  ياهدیاف  ای  دشاب ، هتـشاد  زاین  اهنآ  شنیرفآ  هب  هکنآ  یب  درک ، قلخ  شاهدارا  هب  و  دومن ، نیوکت  شتردـق  هب  ار  اهنآ 
. دوش شکاپ  تاذ  دیاع 

. دنک توعد  شتعاطا  هب  ار  مدرم  دزاس . راکشآ  قیرط  نیا  زا  ار  شتمکح  تساوخیم  هکنیا  زج 
. دهد ناشن  هچیرد  نیا  زا  ار  دوخ  نایاپیب  تردق 

. ددرگ نومنهر  دوخ  تیدوبع  هب  ار  قیالخ 
. دشخب توق  عیرشت  نیوکت و  یگنهامه  قیرط  زا  ار  شناربمایپ  توعد  و 
. اهرفیک شتیصعم  يارب  و  هدومرف ، ررقم  اهشاداپ  شتعاطا  يارب  سپس 

. دهد قوس  شتمحر  نوناک  تشهب و  ياهغاب  يوس  هب  و  دشخب ، ییاهر  شیوخ  باذع  ماقتنا و  مشخ و  زا  هلیسو  نیدب  ار  ناگدنب  ات 
ِذِإ (، 15) ُهَثَعَْتبا ِنَأ  َْلبَق  ُهاَفَطْـصا  َو  (، 14) ُهَلَبَتْجا ِنَأ  َْلبَق  ُهاَّمَـس  َو  ُهَلَـسْرَأ ، ْنَأ  َْلبَق  ُهَبَجَْتنا  َو  ُهَراَـتْخِإ  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  ِیبَأ  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو 

. ٌۀَنوُْرقَم ِمَدَْعلا  ۀَیاَِهِنب ِ  َو  (، 18) ٌۀَنوُصَم ( 17) ِلیِواَهَْألا ِْرتَِسب  َو  (، 16) ٌۀَنُونْکَم ِْبیَْغلِاب  ُِقئاَلَْخلا 
. ِروُدْقَْملا ِِعقاَوَِمب  ًۀَفِْرعَم  َو  (، 20) ِروُهُّدلا ِثِداَوَِحب  ًۀَطاَحِإ  َو  ِرُومُْألا ، ([ 19) ِلآِمب  ] ِِلئاِمب َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  ًاْملِع 

. ِهِْمتَح ِریِداَقَِمل  ًاذاَْفنإ  َو  ِهِمْکُح ، ِءاَْضمِإ  یَلَع  ًۀَمیِزَع  َو  ِهِْرمِأل ، ًاماَْمتا  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبِإ 
. اَِهناَفْرِع َعَم  ِِهَّلل  ًةَرِْکنُم  (، 23) اَِهناَثْوَِأل ًةَِدباَع  َو ] ، ] اَِهناَرِین یَلَع  ( 22) ًاَفَّکُع اَِهناَیْدَأ ، ِیف  ( 21) ًاَقَُّرف َمَمُْألا  َيَأَرَف 

هکنآ زا  شیپ  و  دیزگرب ؛ دتسرفب ، ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  تسوا ، هداتـسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  مردپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
. دومن باختنا  ار  وا  شتثعب  زا  لبق  و  دومرف ؛ دزمان  ماقم  نیا  يارب  دنیرفایب ، ار  وا 

نورقم مدـع  ّدحرـس  نیرخآ  هب  هدیـشوپ و  یتسین  زیگنا  لوه  ياههدرپ  تشپ  رد  و  دـندوب ، ناهنپ  بیغ  ملاـع  رد  ناگدـنب  هک  زور  نآ  رد 
. دندوب

. تسنادیم یبوخ  هب  ار  تاردقم  و  تشاد ، هطاحا  ناهج  ثداوح  هب  و  دوب ، هاگآ  هدنیآ  زا  دنوادخ  هک  تفرگ  تروص  نآ  رطاخ  هب  نیا 
. دشخب ذوفن  ار  شایمتح  تاردقم  و  دیامن ، ارجا  ار  شمکح  و  دنک ، لیمکت  ار  شنامرف  ات  درک  ثوعبم  ار  وا 

و دـننکیم ، فاوط  شتآ  درگرب  یهورگ  دـناهدیزگرب ؛ ار  ياهدـنکارپ  بهاذـم  هک  درک  هدـهاشم  ار  اـهتّما  دـش ، ثوـعبم  هک  یماـگنه 
. دننکیم راکنا  ار  وا  دناهتخانش ، ار  ادخ  دوخ  بلق  اب  هکنیا  اب  و  دناهدروآ ، دورف  میظعت  رس  اهتب  ربارب  رد  یهورگ 
(25 .) اَهَمَمُغ ِراَْصبَْألا  ِنَع  یَّلَج  َو  (، 24) اَهَمَُهب ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک  َو  اَهَمَلُظ ، ِِهلآ ] َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص   ] ٍدَّمَحُِمب ُهَّللا  َراَنَأَف 

ِقیِرَّطلا َیلِإ  ْمُهاَـعَد  َو  ِمیِوَْقلا ، ِنیِّدـلا  َیلِإ  ْمُهاَدَـهَو  (، 27) ِۀَـیاَمَْعلا َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  (، 26) ِۀَـیاَوِْغلا َنِم  ْمُهَذَْـقنَأ  َو  ِۀَـیاَدِْهلِاب ، ِساَّنلا  ِیف  َماَـق  َو 
. ِمیِقَتْسُْملا

(28) َّفُح ْدَق  ٍۀَحاَر ، ِیف  ِراَّدلا  ِهِذَـه  ِبَعَت  ْنِم   ] ْنَع ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص   ] ٌدَّمَحُمَف ٍراَْثیِإ ، َو  ًۀَـبْغَر  َو  ٍراَِیتْخا ، َو  ٍۀَْـفأَر  َْضبَق  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث 
. ِراَّبَْجلا ِِکلَْملا  ِةَرَواَُجم  َو  ِراَّفَْغلا ، ِّبَّرلا  ِناَوْضِر  َو  ِراَْربَْألا ، ِۀَِکئاَلَْملِاب 

مود تمسق 
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. ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ْهیَلَع ِ  ُماَلَّسلا  َو  ِیِضَر ،ِ  هّ َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِیِفَصَو ِ  هّ ِیْحَْولا  یَلَع  ِِهنیِمَأ  َو  ِِیبَن  ِهّ ِیبَأ ، یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
لباقم زا  ار  رات  هریت و  ياهربا  و  دز ، رانک  اهلد  زا  ار  تملظ  ياههدرپ  و  دیچرب ، ار  اهتملظ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  رون  هب  دـنوادخ 

. تخاس فرطرب  اهمشچ 
اپ مکحم و  نیئآ  هب  و  تخاس ، انیب  ار  ناـشیاهمشچ  و  دیـشخب ، ییاـهر  تیاوغ  یهارمگ و  زا  ار  اـهنآ  و  درک ، ماـیق  مدرم  تیادـه  يارب  وا 

. دومرف توعد  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  و  تشگ ، نومنهر  مالسا  ياجرب 
دش و هدوسآ  ناهج  نیا  جنر  زا  وا  ماجنارس  درک ، حور  ضبق  راثیا  تبغر و  يور  زا  دوخ و  رایتخا  تبحم و  تیاهن  اب  ار  وا  دنوادخ  سپس 

. دراد رارق  رابج  دنوادخ  برق  راوج  رد  رافغ و  راگدرورپ  يدونشخ  و  ناگتشرف ، نایم  رد  نونکا  مه 
. شتاکرب ادخ و  تمحر  وا و  رب  مالس  و  داب ، قیالخ  نایم  زا  وا  هدیزگرب  و  یحو ، نیما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  مردپ  رب  ادخ  دورد 

َو ْمُکِـسُْفنَأ ، یَلَع  ِهَّللا  ُءاَنَمُأ  َو  ِِهیْحَو ، َو  ِِهنیِد  ُۀَـلَمَح  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِْرمَأ  ُبُْصن  ِهَّللا  ُداَبِع  ُْمْتنَأ  َْتلاَق : َو  ِسِلْجَْملا  ِلْهَأ  َیلِإ  ُمالَّسلا  اَْهیَلَع  ْتَتَفَْتلا  َُّمث 
. ِمَمُْألا َیلِإ  ( 29) ُهُؤاَغَُلب

. ْمُْکَیلِإ ُهَمَّدَق  ٌدْهَع  َو  ْمُکِیف ، َُهل  ٍّقَح  ُمیعَز  َو 

موس تمسف 

، ُهُِرئاَرَس ٌۀَفِـشَْکنُم  ُهُِرئاََصب ، َِیب  ٌۀَنّ ( 31 ،) ُعِماَّللا ُءاَیِّضلا  َو  ( 30 ،) ُعِطاَّسلا ُروُّنلا  َو  ُقِداَّصلا ، ُنآْرُْقلا  َو  ُقِـطاَّنلا  ِهَّللا  ُباَـتِک  ْمُْکیَلَع : اَهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  َو 
. ُهُعاِمتْسا ِةاَجَّنلا  َیلِإ  ( 33) ٍدَُؤم ُهُعاَّبِتِإ ، ِناَوْضِّرلا  َیلِإ  ٌِدئاَق  ُهُعاَیْشَأ ، ِِهب  ( 32) ٌۀَِطبَتْغُم ُهُرِهاَوَظ ، ِلَجَتُم  ٌۀَیّ

: دومرف درمشرب و  ار  راصنا  نارجاهم و  نیگنس  تیلوؤسم  درک و  سلجم  لها  هب  ور  سپس 
هب وا  ناغلبم  و  نتـشیوخ ، رب  ادخ  ناگدنیامن  و  دـیتسه ، وا  یحو  نید و  نالماح  راگدرورپ و  یهن  رما و  نالوؤسم  ادـخ ! ناگدـنب  يا  امش 

. دیشابیم اهتّما  يوس 
رد دوخ  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  تسامش و  همه  سرتسد  رد  هک  دنوادخ  نامیپ  ظفاح  و  امش ، نایم  رد  یهلا  قح  رادساپ 

. تسوا غورفرپ  ییانشور  راکشآ و  رون  قداص و  نآرق  و  قطان ، هَّللا  باتک  هدراذگ  راگدای  هب  تما  نایم 
. راختفارپ شناوریپ  و  رون ، رپ  شرهاوظ  راکشآ ، شنطاب  نشور ، شلیالد  هک  یباتک 

. دنکیم يربهر  تاجن  لحاس  هب  ار  شنیعمتسم  و  دناوخیم ، ارف  تشهب  هب  ار  دوخ  نالماع  هک  یباتک 
ُهُـصَخُر َو  ُۀـَبوُْدنَْملا ، ُُهِلئاَضَف  َو  ُۀـِیفاَْکلا ، ُُهنیِهاََرب  َو  ُۀَِـیلاَْجلا ، َِیب  ُُهتاَنّ َو  ُةَرَّذَـحُْملا ، ُهُمِراَـحَم  َو  ُةَرَّسَفُْملا ، ُهُِمئاَزَع  َو  ُةَرَّوَنُْملا ، ِهَّللا  ُجَـجُح  ُلاَُـنت  ِِهب 

. َُۀبُوتْکَْملا ُهُِعئاَرَش ]  ] ُهُِعیاَرَش َو  َُۀبوُهْوَْملا ،
ًاتِیْبثَت َماَیِّـصلاَو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ًءاَمَن  َو  ِسْفَّنِلل ، ًۀَـیِکَْزت  َةاَکَّزلا  َو  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاَـهیِْزنَت  َةاَـلَّصلا  َو  ِكْرِّـشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَـمیْالا  ُهَّللا  َلَـعَجَف 

ًاَّزِع َداَهِْجلا  َو  ِۀَـقرُْفِلل ،]  ] ِۀَـقْرُْفلا َنِم  ًاناَمَأ  اَنَتَماَما  َو  ِۀَّلِْمِلل ، ًاـماَِظن  اَـنَتَعاَط  َو  ِبُولُْقِلل ، ( 34) ًاقیِْـسنَت َلْدَْعلا  َو  ِنیِّدِلل ، ًادِییْـشَت  َّجَْحلا  َو  ِصاَلْخِْإِلل ،
. ِۀَّماَْعِلل ًۀَحَلْصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  َو  ِرْجَْألا ، ِباَجِیتْسا  یَلَع  ًۀَنوُعَم  َْربَّصلا  َو  ِماَلْسِْإِلل ،

نیهارب و  دـناوخ ، نآ  رد  ار  تامرحم  حرـش  و  تفایرد ، ار  وا  تابجاو  ریـسفت  و  تشگ ، لیان  ناوتیم  یهلا  نشور  لـیالد  هب  نآ  قیرط  زا 
. تفای بوتکم  نآ  رد  تسا  عورشم  زاجم و  هچنآ  یقالخا و  تاروتسد  و  درک ، یسررب  ار  یفاک  نشور و 

مراهچ تمسق 

: دوزفا سپس 
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. هداد رارق  كرش  زا  امش  ریهطت  ببس  ار  نامیا »  » دنوادخ
. يزور ومن  سفن و  هیکزت  بجوم  ار  تاکز » . » رورغ ربک و  زا  یکاپ  هلیسو  ار  زامن »  » و

. صالخا تیبثت  لماع  ار  هزور » »
. مالسا نیئآ  تیوقت  هلیسو  ار  جح » »

. اهلد یگنهامه  هیام  ار  تلادع » »
. مالسا ّتلم  ماظن  ثعاب  ار  ام  تعاطا » »

. یگدنکارپ هقرفت و  زا  ناما  ار  ام  تماما »  » و
. مالسا تزع  بجوم  ار  داهج » »

. قح شاداپ  بلج  يارب  ياهلیسو  ار  ییابیکش » ربص و  »
. مدرم ياههدوت  حالصا  يارب  ياهلیسو  ار  فورعم » هب  رما  »

َۀِیفَْوت َو  ِةَرِفْغَْمِلل ، ًاضیِْرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءاَـفَْولا  َو  ِءاَمِّدـِلل ، ( 35) ًاَنْقَح َصاَصِْقلا  َو  ِدَدَْـعِلل ، ًةاَْمنَم  ِماَحْرَْالا  َۀَلِـص  َو  ِطْخُّسلا ، َنِم  ًۀـیاَقِو  ِْنیَدـِلاَْولا  َِّرب  َو 
َكَْرت َو  ِۀَنْعَّللا ، ِنَع  ًاباَجِح  ( 37) ِفْذَْقلا َباَِنتْجا  َو  ِسْجِّرلا ، ِنَع  ًاهیِْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُش  ْنَع  َیْهَّنلا  َو  (، 36) ِسْخَْبِلل ًارِییْغَت  ِنیِزاَوَْملا  َو  ِلِییاَکَْملا 

. ِۀَِّیبُوبُّرلِاب َُهل  ًاصاَلْخِإ  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  ِۀَّفِْعِلل ، ًاباْجیِإ  ِۀَقِرَّسلا 
ْنِم َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ   » ُهَّنِإَف ُْهنَع ، ْمُکاَهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَأ  اَمِیف  َهَّللا  اوُعیِطا  َو  (*، 39 () 38 «) َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَتال  َو  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا   » َف

(* 40 «.) ُءامَلُْعلا ِهِدابِع 
. ادخ مشخ  زا  يریگشیپ  بجوم  ار  ردام » ردپ و  هب  یکین  »

. تردق تیعمج و  شیازفا  هلیسو  ار  محر » هلص  »
. سوفن ظفح  هلیسو  ار  صاصق » »

. شزرمآ بجوم  ار  رذن » هب  ءافو  »
. اهدوبمک اب  هزرابم  هلیسو  ار  یشورفمک » زا  يریگولج  »
. اهيدیلپ زا  يزاسکاپ  ببس  ار  يراوخبارش » زا  یهن  »

. راگدرورپ بضغ  ربارب  رد  یباجح  ار  اوران » ياهتبسن  تمهت و  زا  زیهرپ  »
. سفن تفع  ظفح  يارب  ار  يدزد » كرت  »

مجنپ تمسق 

ماقم هتـسیاش  هک  نانچنآ   » و دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  تسا  نینچ  هک  نونکا  قح . تیبوبر  یگدـنب و  صالخا  يارب  ار  كرـش » میرحت   » و
«. دیورب ایند  زا  ناملسم  هک  دینک  شالت  و  دیزیهرپب ، شنامرف  تفلاخم  زا  تسوا ،

: هک ارچ  دیریگ -  شیپ  ار  یهاگآ  ملع و  هار  و  دینک -  تعاطا  هدومرف ، یهن  ای  رما  هچنآ  رد  ار  ادخ 
«. دننکیم تیلوؤسم  ساسحا  دنسرتیم و  وا  زا  ناهاگآ  ناملاع و  اهنت  ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  »

اَم ُلَْعفَأ  َال  َو  ًاطَلَغ ، ُلُوقَأ  اَم  ُلُوقَأ  اـَل  َو  ًاءْدـَب ، َو  ًادْوَع  ُلُوقَأ  ِِهلآ ، ِْهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  ِیبَأ  َو  ُۀَـمِطاَف ، ّیِنَأ  اوُمَلْعا  ُساَّنلا ! اَـهُّیَأ  َْتلاَـق : َُّمث 
(41 .) ًاطَطَش ُلَْعفَأ 

(* 43 «) ٌمیِحَر ٌفَور  َنِینِمؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ( 42) ْمُِّتنَع ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  »
َغَّلَبَف َمَّلَس . َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِْهَیلِإ  ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  َو  ْمُِکلاَجِر ، َنُود  یِّمَع  ِْنبا  اَخَأ  َو  ْمُِکئاَِسن ، َنُود  ِیبَأ  ُهوُدَِجت  ُهُوفِْرعَت  َو  ( 44) ُهوُْزعَت ْنِإَف 
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(، 48) ْمِهِماَظْکِأبًاذِخآ (، 47) ْمُهَجَبَث ًابِراَض  َنیِکِرْشُْملا ، ( 46) ِۀَجَرْدَم ْنَع  ًِالئاَم  ِةَراَذَّنلِاب ، ( 45) ًاعِداَص َِۀلاَسِّرلِاب 
. داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  تاولص و  هک  تسا ، دمحم  مردپ  و  ماهمطاف ! نم  دینادب  مدرم ! يا  دومرف : سپس 

رد و  میوگیمن ، طـلغ  میوـگیم  ار  هچنآ  و  درادـن -  هار  نآ  رد  ضیقن  ّدـض و  زگره  و  تسا -  یکی  شماـجنا  زاـغآ و  میوـگیم  هچنآ 
. میوپیمن اطخ  هار  ملامعا 

فؤر نانمؤم  هب  تبسن  دراد و  امش  تیاده  رب  رارصا  تسا و  تخس  وا  رب  امش  ياهجنر  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی  هب  »
«. تسا نابرهم  و 

و امـش ! نادرم  ردارب  هن  تسا ، هدوب  نم  يومع  رـسپ  ردارب  و  امـش ! نانز  ردپ  هن  تسا ، هدوب  نم  ردپ  وا  دینیبیم  دییوجب  ار  وا  بسن  هاگره 
! داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  بسن ، نیا  تسا  راختفارپ  هچ 

تفاــترب و يور  ناکرــشم  هـقیرط  زا  درک ، راذــنا  ینــشور  هـب  ار  مدرم  و  داد ، ماــجنا  یبوـخ  هـب  ار  شیوــخ  تلاــسر  دــمآ و  وا  يرآ 
. دنراذگب ماگ  دیحوت  هار  رد  دنرادرب و  تسد  كرش  زا  ات  درشف -  ار  ناشیولگ  و  دیبوک ، ناشیاهندرگرب 

. ِۀَنَسَْحلا ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِّهِبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  ًایِعاَد 
ْنَع ُّقَْحلا  ( 53) َرَفْسَأَو (، 52) ِهِْحبُـص ْنَع  ُْلیَّللا  يَّرَفَت  یَّتَح  (، 51) َُربُّدلا اُوَّلَو  َو  ُعْمَْجلا  ( 50) َمَزَْهنا یَّتَح  َماَْهلا ، ( 49) ُتُْکنَی َو  َماَنْصْالا ، ُرِسْکَی 

َو ِقاَقـِّـشلا ، َو  ِْرفُْکلا  ُدَـقُع  ْتَّلَْحنا  َو  ِنلا ، ِقاَـفّ ( 56) ُظیِشَو ( 55) َحاَط َو  ِنیِطاَـیَّشلا ، ( 54) ُقِشاَقَـش ْتَسِرَخ  َو  ِنیِّدـلا ، ُمیِعَز  َقَـطَن  َو  ِهِـضْحَم ،
(60 .) ِصاَمِْخلا ( 59) ِضِیْبلا َنِم  ( 58) ٍرَفَن ِیف  ِصاَلْخِْإلا  ِۀَِملَِکب  ( 57) ُْمتُْهف

. درکیم توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  دنمدوس  زردنا  ناهرب و  لیلد و  اب  هراومه  وا 
و دیسر ، ارف  حبص  تشگ ، فرطرب  اهیکیرات  و  دش ، یشالتم  اهنآ  عمج  ات  دیبوکیم ، ار  ناربکتم  ياهزغم  و  تسکشیم ، مهرد  ار  اهتب 

. تشگ شوماخ  نیطایش  ياههمزمز  و  دمآرد ، نخس  هب  نید  هدنیامن  دش ، راکشآ  قح 
هک یلاح  رد  دیدوشگ ، هّللا ) الا  هلا  ال   ) صالخا هملک  هب  نابز  امش  و  دش ، هدوشگ  فالتخا  رفک و  ياههرگ  داتفا ، ورف  نیمز  رب  قافن  رسفا 

! دیدوبن شیب  تسدیُهت  كدنا و  یهورگ 
َنُوبَرْـشَت ِماَْدقَْألا ، ( 64) َئِطْوَـم َو  ِناَـلْجَْعلا ، ( 63) َۀَْـسبَق َو  ِعـِماَّطلا ، ( 62) َةَزُْهن َو  ِبِراَّشلا ، ( 61) َۀـَـقْذُم ِراَّنلا ، َنـِم  ٍةَْرفُح  افـَـش  یلَع  ْمـُْتنُک  َو 

ٍدَّمَحُِمب َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ( 67) ُمُکَذَْقناَف ْمُِکلْوَح . ْنِم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت  َنِیئِـساَخ ، ًۀَّلِذَأ  َقَرَْولا ، ( 66) َنُوتاَتْقَت َو  (، 65) َقَرَّطلا
ًاران اوُدَـقْوَأ  امَّلُک  ِباَتِْکلا ، ِلْهَأ  ( 70) ِةَدَرَم َو  ( 69) ِبَرَْعلا ِنَابؤُذ  َو  ِلاَـجِّرلا  ِمَُهِبب  ( 68) َِینُم ْنَأ  َدـَْعب  ِیتَّلا ، َو  اَیَتَّللا  َدـَْعب  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

. ِناَْطیَّشِلل ( 72) ٌنْرَق ( 71) َمََجن َْوأ  ُهَّللا ، اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل 
يارب ياهمقل  ای  و  هنشت ، صخش  يارب  ياهعرج  نوچمه  تارفن  یمک  زا  و  دیتشاد ، رارق  خزود  شتآ  هاگترپ  بل  رب  زور  نآ  رد  امش  يرآ 

! دیدشیم ِهل  اهاپ  تسد و  ریز  و  دیدوب ، دوریم ، شتآ  لابند  هب  ناباتش  هک  یسک  يارب  یشتآ  هلعش  ای  و  هنسرگ ،
هک دیدیسرتیم  نیا  زا  هتسویپ  و  دیدوب ، راوخ  لیلذ و  ناتخرد ! گرب  ناتکاروخ  و  دوب ، هدیدنگ  نفعتم و  امش  یندیـشون  بآ  مایا  نآ  رد 

! دنعلبب دنیابُرب و  ار  امش  دنمروز  نانمشد 
تاجن یناوتان  يراوخ و  تلذ و  همه  نآ  زا  دعب  داب  شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  هک  دّمحم  تکرب  هب  ار  امش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اّما 

ار گنج  شتآ  نامز  ره  یلو  دـنکفارد ، هجنپ  يراصن  دوهی و  ناشکرـس  برع و  ياـهگرگ  اـب  و  دـش ، ریگرد  ناعاجـش  اـب  وا  دیـشخب ،
. درک شوماخ  ار  نآ  ادخ  دنتخورفارب 

مشش تمسق 

تشگیم  نایامن  ناطیش  خاش  هاگره  و 
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(78) َدِمُْخی َو  (، 77) ِهِصَمْخَِأب اَهَخاَمِص  ( 76) َأَطَی یَّتَح  ( 75) ُئِفَْکنَی اَلَف  اَِهتاَوََهل ، ِیف  ُهاَـخا  ( 74) َفَذَق َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌةَرِغاَف  ( 73) ْتَرَغَف َْوأ 
ًاَّدُِجم ًاَحِصاَن ، ( 81) ًارِّمَـشُم ِهَّللا ، ِءاَِیلْوَأ  ِیف  ِیَـس  ًادّ ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ًابیِرَق  ِهَّللا ، ِْرمَأ  ِیف  ًادِـهَتُْجم  ِهَّللا ، ِتاَذ  ِیف  ( 80) ًادوُدْکَم ِهِْفیَِسب ، ( 79) اَهَبََهل

َو َراَـبْخَْألا ، ( 86) َنوُفَّکَوَتَتَو ( 85) َِرئاَوَّدـلا اَِنب  ( 84) َنوُصَّبَرَتـَت َنُونِمآ ، َنوُهِکاَـف  ( 83) َنوُـعِداَو ِْشیَْعلا ، َنـِم  ٍۀَّیِهاـَـفَر  ِیف  ْمـُْتنَأ  َو  ( 82) ًاحِداَک
. ِلاَتِْقلا َْدنِع  َنوُّرِفَت  َو  (، 88) ِلاَّزِنلا  َ ْدنِع ( 87) َنوُصُْکنَت

، دومنیم بوکرس  وا  هلیسو  هب  ار  اهنآ  و  دنکفایم ، اهنآ  ماک  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شردارب  مردپ  دوشگیم ، ناهد  ناکرشم  ياههنتف  و 
كاخ هب  ار  اهنآ  ینیب  درکیم و  لامیاپ  ار  نانمـشد  ياهرـس  هک  ینامز  رگم  تشگیمن  زاـب  كاـنرطخ  ياـهتیرومأم  نیا  زا  زگره  وا  و 

! دیلامیم
لوسر هب  دومنیم و  شالت  یهلا  تاروتسد  ماجنا  هار  رد  و  دیدرگ ، یتخـس  جنر و  لمحتم  ادخ  يدونـشخ  هار  رد  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) وا ]
تمحز تیّدج و  اب  دوب و  مدرم  هاوخریخ  و  تیلاعف )  ) هدامآ هشیمه  وا  دوب . ادخ  يایلوا  رالاس  دّیس و  کیدزن و  هلا  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 

هک دیدیشکیم  راظتنا  دیدربیم و  رس  هب  تینما  تمعن و  شیاسآ ، ینارذگـشوخ ، هافر و  رد  امـش  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دومنیم و  شالت 
ینیـشنبقع گنج  ماگنه  دـیتشاد و  ام ) هرابرد  دـب   ) رابخا ندینـش  عقوت  دـیآ و  شیپ  راوگان  ثداوح  مالـسلا ) مهیلع  تیبلها   ) اـم يارب 

.[ دیدرکیم رارف  دربن  زا  و  دیدرکیم .
(91) ُباَْبلِج ( 90) َلَمَـس َو  ِنلا ، ِقاَفّ ( 89) ُۀَکیِـسَح ْمُکِیف  ْتَرَهَظ  ِِهئایِفْـصَأ ، يَوْأَـم  َو  ِِهئاَِـیْبنَأ ، َراَد  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص   ِ ] ِِیبَِنل هّ ُهَّللا  َراَـتْخا  اَّمَلَف 
َو (، 98) ْمُِکتاَصَرَع ِیف  ( 97) َرَطَخَف َنِیلِْطبُْملا ، ( 96) ُقِینَف َرَدَـه  َو  ِلَقَْألا ، َنیّ ( 95) ُلِماَخ ( 94) َغَبَن َو  (، 93) َنیِواَْغلا ( 92) ُمِظاَک َقَطَن  َو  ِْنیِّدـلا ،
، ًافاَفِخ ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیِظِحاَُلم ، هِیف ِ  ( 100) ِةَّرِْغِلل َو  َنِیبیِجَتْسُم ، ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاَْفلَأَف  ْمُِکب ، ًاِفتاَه  ( 99) ِهِزَْرغَم ْنِم  ُهَساَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ 

، ًاباَضِغ ْمُکاَْفلاَف  ْمُکَشَمْحا  َو 
ياههنیک ناهگان  تخاس ، وا  هاگلزنم  ار  شناگدـیزگرب  هاگیاج  و  دـیزگرب ، شربمایپ  يارب  ار  ناربماـیپ  يارـس  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـّما 

دنلبرـس هدـش  شومارف  نامانمگ  دـندمآ و  رد  ادـص  هب  ناهارمگ  تفر ، رانک  نید  هدرپ  و  تشگ ، رهاظ  امـش  نایم  رد  قافن  راثآ  ینورد و 
. دندمآرد تکرح  هب  امش  عامتجا  هنحص  رد  تساخرب و  لطاب  ياههرعن  دندرک ،

رظتنم تفاـی و  شتوعد  شریذـپهدامآ  ار  امـش  و  دومن ، توعد  دوخ  يوـس  هب  ار  امـش  درک و  نوریب  دوـخ  هاـگیفخم  زا  ار  شرـس  ناـطیش 
! شبیرف

رد بضغ  راثآ  تخورفارب و  امش  ياهلد  رد  ار  ماقتنا  مشخ و  ياههلعش  تفای ! تکرح  يارب  رابکبس  درک و  مایق  هب  توعد  ار  امش  سپس 
. تشگ نایامن  امش 

َو (، 105) ْلِمَْدنَی اََّمل  ( 104) ُحْرُْجلا َو  (، 103) ٌبیِحَر ( 102) ُْملَْکلا َو  ٌبیِرَق ، ُدْهَْعلا  َو  اَذَه  ْمُِکبْرِـش ، َْریَغ  ُْمتْدَرْوَأ  َو  ْمُِکِلبا ، َْریَغ  ( 101) ُْمتْمَسَوَف
. ْرَبُْقی اََّمل  ُلوُسَّرلا 

؟ َنوُکَفُوت یَّنَأ  َو  ْمُِکب ؟ َْفیَک  َو  ْمُْکنِم ! َتاَْهیَهَف  (*، 106 «) َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَس  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  الَأ   » ِۀَْنتِْفلا َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًاراَِدْتبِإ 
َءاَرَو ُهوُُـمتْفَّلَخ  ْدَـق  ٌۀَحِـضاَو ، ُهُِرماَوَأ  َو  ٌۀَِـحئَال ، ُهُرِجاَوَزَو  (، 108) ٌةَرِهَاب ُهُماَـلْعَأَو  ([، 107) ٌةَرِهاَـظ  ] ٌةَرِهاَز ُهُروـُمَأ  ْمُکِرُهْظَأ ، َنـَْیب  ِهَّللا  ُباَـتِک  َو 

. ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  َنوُمُکَْحت ؟ ِهِْریَِغب  ْمَأ  َنوُدیُِرت ؟ ُْهنَع  ًۀَبْغَرا  ْمُکِروُهُظ ،
(* 110 «.) َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ( 109) ِغَْتبَی ْنَم  َو  »

دوبن امش  نآ  زا  هک  دیتفر  يزیچ  غارس  هب  و  دیوش - ، دراو  دوخ  روخشبآ  ریغ  رد  و  دیهن ، تمالع  دوخ  رتش  ریغ  رب  دش  ببـس  رما  نیمه  و 
. دیتخادرپ تموکح  بصغ  هب  ماجنارس  دیتشادن و  یقح  ِنآ  رد  و 

ربمایپ زونه  یتح  و  هتفاین ، مایتلا  ام  یبلق  تاحارج  عیـسو و  ام  تبیـصم  ياهمخز  دوب ، هتـشذگن  ربمایپ  تلحر  زا  يزیچ  زونه  هکیلاـح  رد 
. دوب هدشن  هدرپس  كاخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
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. دراد هطاحا  نارفاک  هب  خزود  انامه  و  دیداتفا ؟ نآ  رد  هک  رتالاب  نیا  زا  ياهنتف  هچ  و  دوش ،»! اپرب  ياهنتف  میسرتیم   » هک دوب  نیا  امش  هناهب 
؟ دیوریم اجک  هب  و  دینکیم ؟ هچ  یتسار  امشزا ! اهراک  نیا  تسا  رود  هچ 

اّما حـضاو ، شرماوا  راکـشآ ، شایهاون  هدنـشخرد ، شیاههناشن  رونرپ ، شزیچ  همه  تسامـش ، نایم  رد  نآرق -  ادـخ -  باتک  هکنیا  اـب 
! دیدنکفارس تشپ  ار  نآ  امش 

. دندیزگرب نآرق  يارب  ار  يدب  نیشناج  ناراکمتس  هک  هآ  دینکیم ؟ مکح  نآ  ریغ  هب  ای  دیاهتفاترب ؟ يور  نآ  زا  ایآ 
«. تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  ار  مالسا  زا  ریغ  ینیئآ  سک  ره  «و 

َو ( 115) اَهَتَدـْق َو  ( 114) َنوُرُوت ُْمتْذَـخَأ  َُّمث  (، 113) اَهُداَِیق ( 112) َسَلْـسَی َو  اَُـهتَْرفَن ، َنُکْـسَت  ْنَأ  َثـْیَر  َیلِإ   ] َثـْیَر اَّلِإ  ( 111) اوـُثَْبَلت َْمل  َُّمث 
. ِّیِفَّصلا ِِّیبَّنلا  ِنَنُس  ِداَمْخِإ  َو  ِِّیلَْجلا ، ِنیِّدلا  ِراَْونَأ  ِءاَفْطِإ  َو  ِّيِوَْغلا ، ِناَْطیَّشلا  ِفاَتِِهل  َنُوبیِجَتْسَت  َو  (، 116) اَهَتَرْمَج َنوُّجِیَُهت 

(119) ِزْخَو َو  يَدُْملا 118 ،) ( 117) ِّزَح ِلـْثِم  یَلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  َو  ِءاَّرَّضلا ، َو  ِرَمَْخلا  ِیف  ِهِدـْلُو  َو  ِِهلْهَأـِل  َنوُشْمَت  َو  ٍءاَِـغتْرا ، ِیف  ًاَوْسَح  َنوُّرُِـست 
. اَشَْحلا ِیف  ِناَنِّسلا 

؟ اََنل َْثرِإ  اَّلَأ  َنوُمَعَْزت  َنآلَا  ُْمْتنَأ  َو 
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ار اههنتف  شتآ  ناهگان  دوش ، ناتمیلـست  و  ددرگ ، مار  هک  دـیدرکن  ربص  هزادـنا  نیا  یتح  دـیتفرگ ، رایتخا  رد  ار  تفـالخ  هقاـن  امـش  يرآ ،
نیئآ نابات  راونا  نتخاس  شوماخ  هب  و  دیدومن ، تباجا  ار  رگاوغا  ناطیـش  يادـن  دـیدروآرد و  ناجیه  هب  ار  نآ  ياههلعـش  و  دـیتخورفارب ،

. دیتخادرپ یهلا  كاپ  ربمایپ  ياهّتنس  ندرب  نایم  زا  قح و 
. دیدیشون هنایفخم  هت  ات  یلک  هب  ار  نآ  ریش -  يور  زا  فک -  نتفرگ  هناهب  هب 

نیمک هب  وا  نادـنزرف  نادـناخ و  نتخاس  يوزنم  يارب  دـیدوب . دوخ  راک  تیوقت  رد  ًانطاب  اـما  دـیدزیم  هنیـس  هب  ار  نارگید  گنـس  ًارهاـظ 
هکنیا بجع  دشاب ! هتـسشن  وا  لد  رب  هزین  كون  وا و  يولگ  رب  رجنخ  هک  یـسک  نوچمه  میدـیدن ، ییابیکـش  زج  ياهراچ  زین  ام  دیتسـشن ،

! میربیمن ثرا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  ام  هدادن و  رارق  ام  يارب  یثرا  دنوادخ  هک  دیرادنپیم  نینچ  امش 
. ُُهتَْنبا ّیِنَأ  ِۀَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یَّلََجت  یََلب  َنوُمَْلعَت ؟ اَلَفَأ  (* 120 «) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  « ؟ َنوُْغبَت ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَفَأ 

(. 121) ًاّیِرَف ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  ِیبَأ ؟ َِثرَأ  َال  َو  َكَابَأ  َثَِرت  ْنَأ  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیفَأ  َۀَفاَُحق ! ِیبا  َْنبا  اَی  ْهِیثْرِإ ؟ یَلَع  ُبَلُْغاَأ  َنوُِملْسُْملا  اَهُّیَأ 
(123 () 122 «.*) َدُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  : » ُلوُقَی ْذِإ  ْمُکِروُهُظ  َءاَرَو  ُهوُُمتْذَبَن  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْمَع  یَلَعَفَأ 

اُولوُأ َو  : » َلاَق َو  (، 125 () 124 *) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف   » َلاَق ْذِإ  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اَمِیف  َلاَق  َو 
(127 () 126 «*.) ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرْالا 

(128 «.*) ِْنیَیَْثنْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  : » َلاَق َو 
»؟ دننیقی لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  رتهب  ادخ  زا  شمکح  یسک  هچ  « ؟ دینکیم يوریپ  تیلهاج  مکح  زا  ایآ 

. میوا رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امش  يارب  باتفآ  نوچمه  و  دینادیم ، يرآ  دینادیمن ؟ ار  لیاسم  نیا  امش  ایآ 
؛ دوش هتفرگ  روز  هب  نم  ثرا  دیاب  ایآ  ناناملسم ! يا  امش 

! ییاوران نخس  هچ  مربن ؟ یثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  نآرق  رد  ایآ  هد ! خساپ  نم  هب  هفاحق ! یبا  دنزرف  يا 
«. دش دواد  ثراو  نامیلس  و  : » دیامرفیم هک  یلاح  رد  دیدنکفا ؟ رس  تشپ  دیتفگ و  كرت  ار  ادخ  باتک  ًادمع  ایآ 

«. دشاب بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیشناج  دوخ  دزن  زا  وت  ادنوادخ )! : ») دیوگیم ایرکز  نب  ییحی  ناتساد  رد  و 
«. دنرتراوازس نارگید ) زا   ) هتشاد ررقم  ادخ  هک  یماکحا  رد  رگیدکی  هب  تبسن  نادنواشیوخ  و  : » دیامرفیم زین  و 
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«. دشاب رتخد  ود  مهس  هزادنا  هب  رسپ  ثاریم )  ) مهس هک  دنکیم  شرافس  امش  هب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ  : » دیوگیم زین  و 
(* 129 «) َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  : » َلاَق َو 

َال ِْنیَتَِّلم  َلْهَأ  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْلَه  ْمَأ  ِیبَأ ؟ اَْـهنِم  َجَرْخَأ  ٍۀَـیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَأ  اَـنَْنَیب ؟ َمِحَر  اـَل  َو  ِیبَأ ؟ ْنِم  ُثِرا  اـَل  َو  ِیل  ( 130) َةَوْظَح اَّلَأ  ُْمتْمَعَز  َو 
؟ یِّمَع ِْنبا  َو  ِیبَأ  ْنِم  ِهِموُمُع  َو  ِنآْرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  ٍةَدِحاَو ؟ ٍۀَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  َو  اَنَأ  ُتَْسل  ََوأ  ِناَثَراَوَتَی ؟

رب تسا  یقح  نـیا  دـنک ، تیـصو  هتـسیاش  روـط  هـب  ناـکیدزن  رداـم و  ردـپ و  يارب  دراذـگب ) دوـخ  زا  یلاـم  یـسک  رگا  : ») هدوـمرف زین  و 
«. ناراکزیهرپ

!؟ تسین ام  نایم  رد  يدنواشیوخ  تبسن و  چیه  و  مرادن ؟ مردپ  زا  یثرا  هرهب و  چیه  نم  هک  دیتشادنپ  نینچ  امش 
؟ هتخاس جراخ  نآ  زا  ار  مردپ  هک  تسا  هدرک  لزان  امش  صوصخم  ياهیآ  دنوادخ  ایآ 

؟ میرادن بهذم  کی  مردپ  اب  نم  و  دنربیمن ، ثرا  رگیدکی  زا  بهذم  ود  ناوریپ  دییوگیم : ای 
؟ دیرتهاگآ میومع  رسپ  مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امش  هکنیا  ای 

ُدِعْوَْملا َو  ِِهلآَو ،  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص   ] ٌدَّمَُحم ُمیِعَّزلا  َو  ُهَّللا ، ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح ، َمْوَی  َكاَْقَلت  (، 133) ًَۀلوُحْرَم ( 132) ًۀَموُطْخَم ( 131) اَهَکَنوُدَف
ٌباذَـع ِهِیتأَی  ْنَم  ( » 135 () 134 «*) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ٍلاَبَن  ِّلُِکلَو  ، » َنُومَْدنَت ْذِإ  ْمُکُعَْفنَی  َال  َو  َنُولِْطبُملا  ُرَـسْخَی  ِۀَـعاَّسلا  َدـْنِع  َو  ُۀَـماَیِْقلا ،

(136 «*) ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی 

متشه تمسق 

: َْتلاَقَف ِراَْصنَْألا  َوَْحن  ( 137) اَِهفْرَِطب ْتَمَر  َُّمث 
؟ ِیتَماَلُظ ْنَع  ُۀَنِّسلا  َو  یِّقَح ؟ ِیف  ( 141) ُةَزیِمَْغلا ِهِذَه  اَم  ِماَلْسِْإلا ! ( 140) َۀَنَضَح َو  ِۀَّلِْملا ، ( 139) َداَضْعَأ َو  (( 138) ِۀَبیِقَّنلا  ) ِۀَْیتِْفلا َرَشْعَم  اَی 
. وش راوس  نآ  رب  تسا و  يرادربهرهب  هدامآ  هدش  راهم  هدامآ و  بکرم  نوچمه  هک  ارم -  ثرا  نآ -  ریگب  سپ  تسا  نینچ  هکلاح 

دّمحم وت  یعدم  و  تسادخ ، رواد  هک  تسا  بلاج  هچ  زور  نآ  رد  مییامنیم و  تساوخزاب  دـنکیم و  رادـید  ار  وت  تمایق  رد  نادـب  یلو 
دهاوخن يدوس  امـش  لاح  هب  ینامیـشپ  اّما  دـید ، دـنهاوخ  ناـیز  نـالطاب  زور  نآ  رد  و  زیخاتـسر ، يرواد ، دـعوم  و  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص 

يدوز هب  و  دریگیم -  ماـجنا  دوـخ  دـعوم  رد  و  دراد -  یهاـگرارق  ماجنارـس -  هداد  امـش  هب  دـنوادخ  هک  يزیچ -  ره  : » دـینادب تـشاد !
دهاوخ دراو  وا  رب  نادواج  تازاجم  دمآ و  دهاوخ  شغارس  هب  هدننک  راوخ  باذع  یسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  « » تسناد دیهاوخ 

«! دش
! نادرمناوج يا  دومرف : نینچ  داد و  نخـس  همادا  هدنبوک  مکحم و  اسر و  یگنهآ  اب  هتخاس و  بطاخم  ار  راصنا  هورگ  مالـسا  يوناب  سپس 

ربارب رد  هک  تسا  یلفاـغت  هچ  نیا  تسیچ ؟ امـش  يوس  زا  نم  ملـسم  قـح  نتفرگ  هدـیدان  نیا  مالـسا  ناراـی  تلم و  دـنمناوت  ناوزاـب  يا  و 
!؟ دیهدیم ناشن  هدش  دراو  نم  رب  هک  یمتس 

؟» ِهِْدلُو ِیف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملا  : » ُلوُقَی ِیبَأ  ِِهلآ  ِْهیَلَع و  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَمَأ 
. ُلِواَزُأ َو  ُُبلْطَأ  اَم  یَلَع  ٌةَُّوق  َو  ُلِواَحُأ  اَِمب  ٌۀَقاَط  ْمَُکل  َو  (، 143) ٍَۀلاَهِإ اَذ  َناَلْجَع  َو  ُْمْتثَدْحَأ ، اَم  ( 142) َناَعْرَس

ِتَِملْظا َو  ُهُْقتَر ، َقَتَْفنا  َو  (، 147) ُهُْقتَف َرَْهنَتْسا  َو  (، 146) ُُهنْهَو ( 145) َعَسْوَتْسا ٌلِیلَج  ( 144) ٌبْطَخَف ِِهلآو ؟ ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ٌدَّمَُحم  َتاَم  َنُولوُقَتَأ 
. ِِهتاَمَم َْدنِع  ُۀَمْرُْحلا  ِتَلیِزُأَو  ُمیِرَْحلا ، َعیِضُأ  َو  ُلاَبِْجلا ، ِتَعَشَخ  َو  (، 148) ُلاَمْآلا ِتَدْکَأ  َو  ِِهتَبیِصُِمل ، ُموُجُّنلا  ِتَفِسُک  َو  ِِهتَْبیَِغل ، ُضْرَْألا 

ار عاضوا  دوز  هچ  تشاد ؟ هاـگن  دـیاب  وا  نادـنزرف  دروم  رد  ار  سک  ره  مارتحا  دومرفیمن : مردـپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـیآ 
میوگیم هچنآ  رب  یفاک  يورین  و  دیراد ، نم  قح  قاقحا  رب  ییاناوت  هکنیا  اب  دـیداهن ، ماگ  ههاریب  هب  تعرـس  اب  هچ  و  دـیتخاس ، نوگرگد 

. تسامش رایتخا  رد 
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هدرپس یـشومارف  تسد  هب  دیاب  وا  نادناخ  و  دش ، مامت  زیچ  همه  وا  ندُرم  اب  و  تفر -  ایند  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  دـییوگیم : ایآ 
. - ؟ ددرگ لامیاپ  شتنس  دنوش و 

زور ره  شفاکش  و  تخیرورف ، مغ  رابغ  همه  رب  هک  تسا  ینیگنس  هعجاف  دوب . مالسا  ناهج  رب  یکاندرد  هبرـض  تبیـصم و  وا  گرم  يرآ 
غورفیب و شتبیصم  يارب  ناگراتس  و  کیرات ، وا  تبیغ  زا  نیمز  ددرگیم ، رتنوزف  شتعـسو  و  رترادهنماد ، نآ  یگتـسسگ  و  رتراکـشآ ،

! دنامن یقاب  یتمرح  وا  گرم  اب  دش و  لامیاپ  دارفا  مارتحا  دیدرگ  لزلزتم  اههوک  تشگ ، لدبم  سای  هب  اهدیما 

مهن تمسق 

یَمْظُْعلا  ُۀَبیِصُْملا  َو  يَْربُْکلا  َُۀلِزاَّنلا  ِهَّللا  َو  َْکِلتَف 
(، 151) ًاخاَرُص َو  ( 150) ًافاَتُه ْمُکِحَبْصُم ، َو  ْمُکاَسْمُم  ِیف  َو  ْمُِکتَِیْنفَأ  ِیف  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباَتِک  اَِهب  َنَلْعَأ  ٌۀَلِجاَع ، ( 149) ٌۀَِقئَاب َال  َو  ٌَۀلِزاَن ، اَُهْلثِمَال 

. ٌْمتَح ٌءاَضَق  َو  ٌلْصَف ، ٌمْکُح  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللا  ِءاَِیْبنَِأب  َّلَح  اَم  ُهَْلبََقل  َو  ًاناَْحلَأ ، َو  ًةَواَِلت  َو 
َو ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـفَأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو  »

(152 «.*) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس 
. ریذپان ناربج  تسا  ياهعیاض  گرزب و  تسا  یتبیصم  میظع و  تسا  ياهثداح  نیا  دنگوس  ادخ  هب 

ياههناخ رد  هتـسویپ  هک  ینآرق  نامه  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  ًالبق  دیجم  نآرق  تفر  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمایپ رگا  دینکن  شومارف  یلو 
لبق زین  نیشیپ  ناربمایپ  دوشیم ، هدناوخ  ام  شوگ  رد  فلتخم  ناحلا  اب  هتسهآ و  ای -  دایرف و -  دنلب و  يادص  اب  ماش  حبـص و  و  تسامش ،

. تسا یهلا  ریذپانفلخت  نامرف  گرم  هک  ارچ  دندوب  هدش  وربور  تیعقاو  نیا  اب  وا  زا 
رگا ایآ  دندوب ، زین  يرگید  ناگداتسرف  وا  زا  شیپ  و  تسادخ ، هداتسرف  طقف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  : » دوب هتفگ  ًاحیرـص  نآرق  يرآ 

و دومن )؟ دـیهاوخ  تشگزاـب  رفک  تیلهاـج و  نارود  هب  هدرک  اـهر  ار  مالـسا  و  ( ؟ دـیدرگیمرب بقع  هب  امـش  دوـش  هتـشک  اـی  دریمب و  وا 
دهاوخ شاداپ  ار  ناگدـننک ) تماقتـسا  و   ) نارکاش يدوز  هب  دـنوادخ  دـنزیمن و  يررـض  دـنوادخ  هب  زگره  ددرگزاـب  بقع  هب  سکره 

«. داد
؟ ٍعَمْجَم َو  ( 155) ًيَدَْتنُم َو  ٍعَمْسَم ، َو  ِنِم  یّ ًيأْرَِمب  ُْمْتنَأَو  َِیبَأ  َثاَُرت  ( 154) ُمَضُْهاَأ َۀَْلیَق ! ِیَنب  ( 153) ًاْهیِإ

َو َنُوبیُِجت ، اَلَف  ُةَوْعَّدلا  ُمُکِیفاَُوت  ُۀَّنُْجلا ، َو  ُحَالِّسلا  ُمُکَْدنِع  َو  ِةَّوُْقلا ، َو  ِةاَدَْألا  َو  ِةَّدُْعلا ، َو  ِدَدَْعلا  ُوَوذ  ُْمْتنَأ  َو  ُةَْربُْخلا  ُمُُکلَمْـشَت  َو  ُةَوْعَّدلا  ُمُکُـسَْبَلت 
ِیتَّلا ُةَرَیِْخلا  َو  ْتَبُِخْتنا ، ِیتَّلا  ُۀَـبْخُّنلا  َو  ِحاَلَّصلا ، َو  ِْریَْخلِاب  َنُوفوُْرعَم  (، 156) ِحاَفِْکلِاب َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَأ  َو  َنُونیُِعت ،   ] َنُوثیُِغت اَلَف  ُۀَـخْرَّصلا  ُمُکَِیتاَت 

. ْتَرِیتْخا
، َنوُرِمَتأَتَف ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت ، َْوأ  ُحَْربَن  َال  (، 157) َمَُهْبلا ُُمتْحَفاَک  َو  َمَمُْالا ، ُُمتْحَطاَن  َو  َبَعَّتلا ، َو  َّدَْکلا  ُُمْتلَّمََحت  َو  َبَرَْعلا ، ُُمْتَلتاَق 

دیاب نم  ثرا  ایآ  ددرگیم ) یهتنم  وا  هب  راصنا  لیابق  بسن  هک  دوب  تسا  يدنمتفارـش  تیـصخش و  اب  نز  هلیق  « ) هلیق نادـنزرف  يا  ! » اـبجع
امـش هب  یبوخ  هب  شرابخا  دوشیم و  هتفگ  ینعم  نیا  امـش  عمجم  تاسلج و  رد  و  دیونـشیم ، دـینیبیم و  اراکـشآ  امـش  ددرگ و  لاـمیاپ 

ارم توعد  دـیتسه ، رپـس  حالـس و  عیـسو و  يورینو  تازیهجت  یفاـک و  تارفن  ياراد  هکنیا  اـب  دیاهتـسشن ؟ شوماـخ  مه  زاـب  دـسریم و 
دزنابز تعاجـش  رد  امـش  هکنیا  اب  دیـسریمن ؟ داـیرف  هب  تسا و  نکفانینط  امـش  ناـیم  رد  نم  داـیرف  و  دـییوگیمن ؟ کـیبل  دیونـشیم و 

. دیتسه لیابق  ماوقا و  ناگدیزگرب  امش  و  دیفورعم ، حالص  ریخ و  رد  دیشابیم و 
گرزب نایوجگنج  اب  و  دیتسکش ، مه  رد  ار  ناشکندرگ  ياهخاش  دیدومن ، لمحت  ار  اهتنحم  اهجنر و  دیدرک و  راکیپ  برع  ناکرشم  اب 

دیداهنیم ندرگ  ار  ام  تاروتسد  دیتشاد ، رارق  ام  طخ  رد  و  دیدرکیم ، تکرح  ام  اب  هتسویپ  هک  دیدوب  امـش  و  دیدرک ، مرن  هجنپ  تسد و 
، دیتشاد ام  نامرف  رب  رس  و 
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َو ِکـْفِْإلا ، ( 161) ُةَرْوَف ْتَنَکَـس  َو  ِكْرِّـشلا ،  ( 160) ُةَْرعَن ْتَعَـضَخ  َو  ِماَّیَأـْلا ، ( 159) ُبَلَح ( 158) َّرَد َو  ِمَالْـسِْإلا ، یَحَر  اَِـنب  ْتَراَد  اَذِإ  یَّتَـح 
ُْمتْرَرْسَأ َو  ِناَیَْبلا ؟ َدَْعب  ُْمتْرِح  یَّنَأَف  ِنیِّدلا ، ُماَِظن  َقَسْوَتْسا  (] 165) ََقثْوَتْسا َو  (، 164) ِجْرَْهلا ُةَوْعَد  ( 163) ْتَأَدَه َو  ِْرفُْکلا ، ُناَرِین  ( 162) ْتَدَمَخ

؟ ِناَمیِْالا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَأ  َو  ِماَْدقِْإلا ؟ َدَْعب  ُْمتْصَکَن  َو  ِناَلْعِْإلا ؟ َدَْعب 
ُْمْتنُک ْنإ  ُهْوَـشَْخت  ْنَأ  ُّقَـحَأ  ُهَّللاـَـف  ْمُهَنْوَـشَْختَأ  ٍةَّرَم  َلَّوا  ْمُکوُؤَدــَب  ْمُـه  َو  ِلوُـسَّرلا  ِجارْخـِإـِب  اوُّمَه  َو  ْمُهَناــْمیَأ  اوـُثَکَن  ًاــمْوَق  َنُوِلتاــُقت  ــالَأ  »

(166 «*.) َنِینِمُؤم
اهولگ رد  كرش  ياههرعن  تفرگ ، ینوزف  راگزور  ردام  ناتسپ  رد  ریش  و  دمآرد ، شدرگ  هب  ام  نادناخ  دوجو  روحم  رب  مالـسا  يایـسآ  ات 
. تشگ مکحم  نید  ماظن  دش و  فقوتم  یگدنکارپ  هب  توعد  و  تشگ ، شوماخ  رفک  شتآ  تسشن ، ورف  غورد  ياههلعش  دش و  هفخ 
موتکم ندش  راکـشآ  زا  دعب  ار  قیاقح  ارچ  دـیاهدنام ؟ ناریح  زورما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نآرق و  تانایب  همه  نآ  زا  دـعب  ارچ  سپ 

؟ دیاهتفرگ شیپ  كرش  هار  نامیا  زا  دعب  و  دیاهتسکش ، ار  دوخ  ياهنامیپ  دیرادیم و 
هک یلاح  رد  دینکیمن ؟ راکیپ  دناهتفرگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  جارخا  هب  میمـصت  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یهورگ  اب  ایآ  »

نمؤم رگا  دیـسرتب ، وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  هکنیا  اب  دیـسرتیم ؟ اهنآ  زا  ایآ  دندرک ، زاغآ  ار ) امـش  اب  راکیپ   ) راب نیتسخن  اهنآ 
«. دیتسه

ِقیِّـضلا َنِم  ُْمتْوََجن  َو  ( 168) ِۀَعَّدلِاب ُْمتْوَلَخ  ْدَـق  ِْضبَْقلا ، َو  ِطْسَْبلِاب  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْـعبَأ  َو  (، 167) ِضْفَْخلا َیلإ  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَـق  ْنَأ  َيرَأ  ْدَـق  َالَأ 
(170 .) ُْمتْغَّوَسَت يِذَّلا  ُُمتْعَسَد  َو  ُْمْتیَعَو ، اَم  ( 169) ُْمتْجَجَمَف ِۀَعَّسلِاب ،

(171 «.*) ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ   » َف

مهد تمسق 

(172) ُۀَـثْفَن َو  ِسْفَّنلا ، ُۀَْـضیَف  اَهَّنَِکل  َو  ْمُُکبُوُلق ، اَْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِةَرْدَْـغلا  َو  ْمُْکتَرَماَخ  ِیتَّلا  ِۀـَلْذَْخلِاب  ِنِم  یّ ٍۀَـفِْرعَم  یَلَع  ُْتُلق  اَم  ُْتُلق  ْدَـق  َو  اـَلأ 
. ِۀَّجُْحلا ُۀَمِدْقَت  َو  ِرْدَّصلا ، ( 175) ُۀََّثب َو  ( 174) ِةاَنَْقلا ( 173) ُرْوَخ َو  ِْظیَْغلا ،]  ] ِْضیَْغلا

روما هرادا  تماعز و  يارب  همه  زا  هک  ار  یسک  دیاهدش ، بلط  تیفاع  و  دیاهدراذگ ، یتحار  هب  ور  امش  هک  منیبیم  نینچ  نم  دیـشاب  هاگآ 
تعسو هب  اهتیلوؤسم  يانگنت  راشف و  زا  و  دیداد ، نت  تولخ  هشوگ  رد  شیاسآ  يرورپنت و  هب  و  دیتخاس ، رود  دوب  رتهتـسیاش  نیملـسم 

. دیدروآ يور  یتوافتیب 
اّما دیدروآرب ! ولگ  زا  یتخس  هب  دیدوب  هدیشون  هک  ار  ییاراوگ  بآ  و  دیدنکفا ، نوریب  دیتشاد  نورد  رد  یهاگآ  نامیا و  زا  ار  هچنآ  يرآ 

زاینیب و دنوادخ  هک ) ارچ  دسریمن ، ینایز  ادخ  هب   ) دیوش رفاک  نیمز  يور  مدرم  همه  امـش و  رگا  : » دیامرفیم دـنوادخ  دـینکن  شومارف 
«. تسا شیاتس  هتسیاش 

و هتخیمآ ، امـش  تسوپ  تشوگ و  اب  قح  يرای  كرت  منادیم  یبوخ  هب  هکنیا  اب  متفگ ، میوگب ، دـیاب  ار  هچنآ  نم  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و 
ياـهمغ زا  یمک  مدرکیم -  يدـیدش  تیلوؤسم  ساـسحا  و  دوب -  ُرپ  هودـنا  زا  مبلق  نوچ  یلو  تسا  هتفرگارف  ار  امـش  بلق  ینکـشدهع 

. دنامن یقاب  يدحا  يارب  يرذع  منک و  تّجح  مامتا  امش  اب  ات  دش ، جراخ  دزیم  جوم  ماهنیس  رد  هک  یهودنا  و  تخیر ، نوریب  ماینورد 
، َِدبَْألا ( 180) ِراَنَـش َو  ِهَّللا  ِبَضَِغب  ًۀَـموُسْوَم  ( 179) ِراَْعلا َۀَِـیقَاب  ِّفُْخلا ، ([ 178) َۀَبِقَن  ] َۀَـبیِقَن ِرْهَّظلا ، ( 177) َةَْربَد ( 176) اَهُوبِقَتْحاَف اَهوُمُکَنوُدَف 

. ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ِةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ِراِنب  ًَۀلوُصْوَم 
(181 «.*) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  . » َنُولَعْفَت اَم  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف 

(185 () 184 «.*) َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َو  ( 183 () 182 *) َنُوِلماع اَّنِإ   » اُولَمْعاَف ٍدیِدَش ، ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریِذَن  ُۀَْنبا  اَنَأ  َو 
هک تسین  یبکرم  نیا  دینادب  یلو  دینکن  اهر  دیبسچب و  مکحم  امـش ، نآ  زا  همه  كدف ، نآ  تفالخ و  بکرم  نیا  تسا  نینچ  هک  نونکا 
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نآ تمالع  دنوادخ  بضغ  و  هدروخ ، نآ  رب  گنن  غاد  تسا ! هتفاکش  شیاپ  فک  و  مخز ، شتـشپ  دیهد : همادا  نآ  رب  ار  دوخ  هار  دیناوتب 
! تسویپ دهاوخ  دشکیمربرس  اهلد  زا  هک  یهلا  مشخ  هتخورفارب  شتآ  هب  ماجنارس  و  نآ ، هارمه  يدبا  ییاوسر  و  تسا ،

. تسادخ ربارب  رد  دیهدیم  ماجنا  ار  هچنآ  دینکن  شومارف 
!« تساجک هب  ناشتشگزاب  هک  دننادیم  يدوز  هب  دندرک  متس  هک  اهنآ  »

ماجنا مه  اـم  دـیهد ، ماـجنا  دـیآیم  رب  امـش  تسد  زا  هچنآ  ، » درک راذـنا  دـیدش  باذـع  ربارب  رد  ار  امـش  هک  متـسه  يربماـیپ  رتخد  نم  و 
!«. میرظتنم مه  ام  دیشکب ، راظتنا  و  میهدیم ؛

اه تشون  یپ 

ص 23. ءاسنلا ، تاغالب  ص 235 ، ج 29 ، راونالاراحب ، ( 1
ص 392. تاعجارملا ، ( 2

. هاتوک هن  زارد و  هن  اسر ، هرز  غباس ؛» عرذ  : » دنیوگیم حیصف  تارواحم  رد  خارف  عیسو و  ( 3
. تمعن یلا »  » عمج ( 4

. ندیشخب اطع ، ءادسإ » ( 5
. ردقنارگ ياهتمعن  ّتنم ،»  » عمج ( 6

. دایز ( 7
. ندومن توعد  بدن » ( 8

. عارتخا یلبق ، هشقن  لاثم و  نودب  عادتبا » ( 9
. ندرک يوریپ  ( 10

. دیرفآ أَرَذ »  » هدام زا  ( 11
. نتشاد دنمجرا  نتشاد و  یمارگ  ( 12

. مدنار وا  يوس  هب  ار  راکش  ّدیّصلا : ِهیَلَع  ُتشُح  دنیوگیم : دننارب  یسک  فرط  هب  ار  يراکش  رگا  ( 13
. دیرفآ ار  وا  ( 14

. تشاد ثوعبم  ار  وا  ( 15
. روتسم ( 16

. روآسرت ثداوح  لاوها »  » عمج ( 17
. ظوفحم ( 18

. راک رخآ  تبقاع و  لآم ،»  » عمج ( 19
. زارد ناراگزور  رهد »  » عمج ( 20

. اهورگ هقرف ، عمج  قرف :» ( 21

. نامزالم فکاع ،»  » عمج ( 22
. اهتب نثو ،»  » عمج ( 23

. ازتریح هدیچیپ و  لکشم و  لئاسم  ۀمهب »  » عمج ( 24
. نتفاین هار  ریحت و  ( 25
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. دشر دض  یهارمگ ، ( 26
. یهارمگ يروک و  ( 27

. دش هتفرگارف  ( 28
. ربخ ای  مایپ  ناگدنناسر  غیلب ،»  » عمج ( 29

. تسا یگدنشخرد  اب  هارمه  هدمآرب  رون  عطاس » رون  ( 30
. ندیشخرد ندش و  نشور  ناعمل »  » زا لعاف  مسا  ( 31

. دنکیم وزرآ  ار  نآ  لاوز  هک  دسح  لباقم  رد  دهاوخب ، يو  زا  ار  نآ  لاوز  هک  نآ  نودب  یسک  لاح  هب  ندرب  وزرآ  ( 32
. ندناسر لاصیا ، ( 33

. نداد بیترت  مظن و  ( 34
. نتخیر زا  نوخ  نتشادزاب  يرادهگن و  ( 35

. نداد مک  صقن و  ( 36
. ءیش نتخادنا  ( 37

هیآ 102. نارمع ، لآ  هروس  ( 38
(39

هیآ 28. ، رطاف هروس  ( 40
. قح زا  زواجت  يرود و  ( 41

. دشاب امش  يراوشد  تقشم و  بجوم  هچنآ  ( 42
هیآ 129. هبوت : هروس  ( 43

. دینک یسررب  ار  وا  تبسن  ( 44
. نامرف ندروآ  ياج  هب  نتفاکش ، ندرک ، راکشآ  عدص »  » زا ( 45

. زکرم هلحم ، هار ، ( 46
. فتک تشپ و  نایم  نآ ، هدمع  زیچ و  ره  طسو  ( 47

. سفنت هار  ناهد ، ولگ ، مظک ، »  » عمج ( 48
. دنیوگیم ار  ندنکفارد  رس  هب  نتخادنا و  ور  هب  تکن »  » زا ( 49

. ندروخ تسکش  مازهنا » ( 50
. تسکش زا  هیانک  دندنادرگ ، تشپ  ( 51

. تفاکش ار  حبص  بش  ( 52
. دش نشور  ( 53

. يرونخس زا  هیانک  دنک ، نوریب  ناهد  زا  تسم  رتش  هچنآ  هقشقش »  » عمج ( 54
. دش كاله  ( 55

. هیامورف تسپ و  نامدرم  ( 56
. دیدروآ نابز  هب  ( 57

(. رفن هد  زا  رتمک   ) مدرم ( 58
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. ناتسوپ دیفس  ضیبا »  » عمج ( 59
. ناگنسرگ صمخا »  » عمج ( 60

. كدنا بآ  ( 61
. تصرف ( 62

. شتآ کچوک  هلعش  ( 63
. بوک دگل  ( 64

. رتش لوب  اب  هتخیمآ  بآ  بادنگ ، ( 65
. دیدادیم رارق  دوخ  هقوذآ  ینعی  اذغ  يانعم  هب  توق »  » زا ( 66

. هدشن یغابد  زب  تسوپ  ( 67
. دش راتفرگ  ( 68

. برع ناگدرکرس  ( 69
. ناشکرس نارگنایغط و  درام »  » عمج ( 70

. اههایگ ندییور  ندش و  راکشآ  مَْجن » ، » دش راکشآ  ( 71
. خاش ( 72

. دش هدوشگ  یناهد  ةرغاف :» ترغف   » دش هدوشگ  ( 73
. تخادنا فذَق : زا  یضام  لعف  ( 74

. دوبن رادرب  تسد  تشگیمن ، رب  ( 75
. درکیم بوکدگل  ءیطو »  » ردصم زا  عراضم  ( 76

. اپ فک  یگتفرورف  ( 77
. ندرک شوماخ  دامخإ :» ( 78

. شتآ هلعش  ( 79
. ربجنر ریذپجنر ، ( 80

. اپ قاس  زا  ار  دوخ  نهاریپ  دز  الاب  هقاس : نع  ُهَرازأ  رّمش »  » لعاف مسا  ( 81
شکتمحز  ربجنر ، ( 82

. نایاسآ نت  نالایخ ، هدوسآ  عداو »  » عمج ( 83
. دیدیشکیم راظتنا  ( 84

. بولطمان ثداوح  هریاد ، عمج  ( 85
. دیتشاد عقوت  ( 86

. دیتشگیم رب  دیدوب  هتفر  نآ  فرط  هب  هک  يریخ  نآ  زا  ( 87
. گنج رد  فرط  ود  ییورایور  ( 88

. لد رد  تاودع  هنیک و  راخ ، ( 89
. دش هدیشوپ  ( 90

. شوپور ( 91
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. شوماخ تکاس ، ( 92
. شوماخ ناهارمگ  نیواغلا » مظاک  ، » ناهارمگ ( 93

. دش رهاظ  ( 94
. مانمگ نوبز ، طقاس ، ( 95

. دنمجرا سیئر  ( 96
. نآ ندز  پچ  تسار و  هب  ناویح و  ندینابنج  مد  رطخ ، ( 97

. اهتحاس ( 98
. ندیزخ ياج  ( 99

. هعدخ ( 100
. شتآ اب  ناویح  ندرک  غاد  رثا  مسو »  » زا ( 101

. مخز تحارج و  ( 102
. داشگ عیسو ، ( 103

. مخز ( 104
. هتفاین يدوبهب  زونه  تحارج ، ( 105

هیآ 49. هبوت : هروس  ( 106
. نازورف ناشخرد ، رهز »  » زا ( 107

. بلاغ هرهچ و  رون  ( 108
. دنک بلط  ( 109

هیآ 85. نارمع : لآ  هروس  ( 110
. ندومن گنرد  ثبل »  » زا دیدرکن ، گنرد  ( 111

. دوش ناسآ  ( 112
. دنشکب ار  یناویح  نآ  اب  هک  ینامسیر  ( 113

. دیدرک نشور  ار  گنج  شتآ  ( 114
. هلعش ةرمت »  » نزو رب  ( 115

. شتآ زا  هدش  روهلعش  هعطق  ( 116
. ندیرب ( 117

. زیت دراک  هیدم »  » عمج ( 118
. دفاکشب هک  يردق  هب  هن  اّما  ندز  هزین  ریت و  اب  ( 119

هیآ 50. هدئام :  هروس  ( 120
. بیجع گرزب و  تمهت  ( 121

هیآ 16. لمن : هروس  ( 122
(123

هیآ 5 و 6. میرم : هروس  ( 124
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(125
هیآ 75 لافنا : هروس  ( 126

(127
هیآ 11. ءاسن : هروس  ( 128

هیآ 180. هرقب :  هروس  ( 129
. تلزنم تیبوبحم و  ( 130

. ار تفالخ  رتش  بکرم و  ریگب  رما ، يانعم  هب  لعف  مسا  ( 131
. دش راهم  ( 132

(. هدامآ  ) هدش لُج  هدز و  راسفا  ( 133
هیآ 67. ماعنا :  هروس  ( 134

(135
هیآ 39. دوه :  هروس  ( 136

. هاگن ای  مشچ  ( 137
. هدش هتخانش  ذوفن و  اب  ياههرهچ  دشاب ، دوخ  هفیاط  لوبق  دروم  وا  هتفگ  هک  موق  دهاش  بقن »  » زا ( 138

. وزاب ترصن و  دضع ، عمج  ( 139
. هدنراد هگن  ظفاح و  نضاح »  » عمج ( 140

. لقع رد  ینادان  لمع و  رد  یتسس  ( 141
. باتش اب  تعرس و  اب  هچ  ینعی  لجع »  » و عرس »  » يانعم هب  لعف  مسا  ( 142

. دوش بوذ  هک  تسا  نآ  دننام  یپ و  ( 143
. میظع رما  ( 144

. دش داشگ  تعسو ، »  » زا ( 145
. دشاب هدش  هراپ  هدیسوپ و  هک  یسابل  ( 146

. فاکش ( 147
. هدش عطقنم  مامت و  شریخ  ( 148

. الب ورش  ( 149
. دنلب زاوآ  ( 150

. دنلب يادص  ( 151
هیآ 144. نارمع :  لآ  هروس  ( 152

. دوشیم هتفگ  هیا »  » دهاوخب رگید  یسک  زا  ار  یلمع  ای  راتفگ و  همادا  هک  یسک  هب  رما ، ینعم  هب  لعف  مسا  ( 153
. صقن نتشادزاب ،  ندرک ، ملظ  نتسکش ، مضه »  » زا ( 154

. تروشم لحم  سلجم و  ( 155
. نتفر نمشد  لابقتسا  هب  رپس  هرز و  نودب  ( 156

. نامرهق دوشن ، هتخانش  هک  یلوهجم  ۀمهب »  » عمج ( 157
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. ترثک نایرج و  ( 158
. هدش هدیشود  ریش  ( 159

. ناشکندرگ عوضخ  اج  نیا  رد  ( 160
. ناجیه ( 161

. تسشن ورف  شتآ  ياههلعش  ( 162
. درک ادیپ  شمارآ  ( 163

. هنتف ( 164
. تفای مظن  ( 165

هیآ 13. هبوت : هروس  ( 166
. یگدنز شیاسآ  ( 167
. شمارآ تحار و  ( 168

. نتخیر ّجَم » ( 169
. دیدیشون یناسآ  تلوهس و  هب  بارشلا » غاس   » زا ( 170

هیآ 8. میهاربا : هروس  ( 171
. هنیس درد  زا  ندیشک  هآ  رودصملا : هثفن  ( 172

. یتسس فعض و  ( 173
. هزین ( 174

. دنکیم راهظا  درادن و  ار  نآ  نامتک  ییاناوت  ناسنا  هک  یمغ  راهظا ، رشن و  ( 175
. دوشیم ندش  راوس  هدامآ  دندنبیم و  رتش  مکش  هب  ار  لحر  نآ  اب  هک  ینامسیر  بقح »  » زا ( 176

. دشاب یبکرم  ره  ای  رتش و  تشپ  رد  هک  یمخز  ( 177
. رتش ياپ  تشپ  ندش  كزان  ( 178

. دشابن لاوز  ضرعم  رد  هک  یبیع  ( 179
. راع بیع و  ( 180

هیآ 227. ءارعش :  هروس  ( 181
هیآ 227. ءارعش : هروس  ( 182

(183
.121 هیآ 122 -  دوه : هروس  ( 184

(185

اهتلیضف مام 

باتک تاصخشم 

اهتلیضف مام 
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تداهش  لیاضف ، یناگدنز ،
مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترضح 

اهتلیضف مام  باتک : مان 
يدزی یلیعامسا  سابع  خیش  فلؤم :

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  رشان :
راهب 1385 رشن : خیرات 

لّوا پاچ : تبون 
هوسا پاچ :

دلج  5000 ژاریت :
ناموت  2200 تمیق :

964  - 8484  - 74  - 0 کباش :
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  شخپ : زکرم 

نارکمج سّدقم  دجسم  نحص  رد  عقاو  باتک  گرزب  هاگشورف 
0251  - 7253340  ، 7253700 ربامن : نفلت و 

617 یتسپ : قودنص  مق - 
« تسا رشان  صوصخم  پاچ  قح  »

 ! یمارگ ناوناب 

يامنقح يهنییآ  نداد  رارق  نیعلا  بصن  اب  یناسنا ، یعقاو  لامک  تداعس و  هب  ندیسر  یکاپ و  تسادق و  بهذم ، نایک  زا  يرادساپ  يارب 
اهیلع ارهز  همطاف  تعافـش ، یتشک  رادناکـس  یناسنا ، ياهشزرا  تمرح  رادلعـشم  اهتلیـضف ، ماـم  شنیرفآ ، هنادرُد  رگتیادـه ، هوُسا 
ربکا داهج  نادیم  رد  هنادرم  و  دیروآ ، دورف  ربخیب  ادخ  زا  ناگتخابدوخ  امن و  ناسنا  ياهسیلبا  قرف  رب  ار  دوخ  ِراوتسا  ياهماگ  مالسلا ،

. تسامش اب  گرزب  يادخ  هک  دیزیخاپب ، یناسفن  ياهاوه  اب  زیتس  هب 

رشان نخس 

ترـضح رون  زا  راشرـس  یگدـنز  هک  ناراوگرزب -  نآ  يراتفر  یقالخا و  بان  ياهوگلا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  گنهرف  کش  نودـب 
. دشابیم ام  یمالسا  هعماج  یگنهرف  دشر  ياشگهار  تسا -  ینغ  گنهرف  نآ  زا  ياهنومن  مالسلا  اهیلع  ارهز 

مهیلع تیب  لها  لیدبیب  ياهوگلا  بان و  گنهرف  ناقاتـشم  هب  يزیچان  تمدـخ  یتایح و  زاین  نیا  هب  خـساپ  ياتـسار  رد  رـضاح  هعومجم 
. دشاب هدروآ  مهارف  ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مظعألا -  هَّللا  ۀّیقب  ترضح  يدونشخ  تسا  دیما  تسا . هتفای  راشتنا  مالسلا 
دننکیم یناـبیتشپ  یهارمه و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  فراـعم  رـشن  رد  ار  اـم  هک  ینازیزع  دجـسم و  مرتحم  تیلوت  دـنمجرا و  فلؤم  زا 

. میراد ار  رکشت  لامک 
نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا 

راتفگشیپ

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1507 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
يدـهم رب  ًاصوصخ  ناج ، سنا و  موصعم  نایاوشیپ  ناروآمایپ و  متاـخ  رب  ناوارف  دورد  ناـیناهج ؛ راگدـیرفآ  رب  ناـیاپیب  ساپـس  دـمح و 

. ارهز همطاف  ناوناب  يوناب  رب  هنادواج  مالس  و  اهناسنا ؛ یجنم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع 
فرـش و عـیفر  نامـسآ  هب  نتفرگ  جوا  هک  دـنرواب  نیا  رب  نمیا  يداو  ناـکلاس  تیعقاو و  فـشک  ناگتفیـش  تقیقح و  ياـقل  ناـگتخابلد 

ياهشیدنا راتفگ و  راتفر ، ياراد  هک  ياهدش  هدایپ  ینامرآ  هنومن  وترپ  رد  زج  یناسنا  ياهتمارک  عفترم  ياههلق  هب  یبایتسد  يراوگرزب و 
. دوب دهاوخن  ریذپناکما  دشاب  اهشزرا  اب  قبطنم  دص  رد  دص 

رهظم هک  هتـسیاش  ییوگلا  یفرعم  ناسنا و  یتاذ  ياهدادعتـسا  اب  بسانتم  تسا  یفدـه  میـسرت  مزلتـسم  یعقاو  لامک  هب  ندیـسر  کـشیب 
. تسا مالسا  یتیبرت  یگنهرف و  بتکم  ياههمانرب  نیرتيرورض  زا  وگلا  هئارا  اذل  و  دشاب ، ناسنا  تیناسنا 

نیمه تـسین و  هدیــشوپ  سکچـیه  رب  اـهناسنا  راـتفگ  راـتفر و  هشیدــنا ، هـب  نداد  تـهج  رد  نآ  روآتریح  شقن  وـگلا و  ریثأـت  هزورما 
نایاپ یناویح  شطع  ندرک  باریـس  ياتـسار  رد  هک  ار -  زیتس  تلیـضف  ِناـهاوخایند  نازابتسایـس و  هک  تسا  زیگناتفگـش  يراذـگرثا 
يارب ًاصوصخ  هدنبیرف ؛ باذج و  ياههنومن  هئارا  يزاس و  وگلا  هب  نیگمهس -  تاغیلبت  اب  دنتسین  راذگورف  یتیانج  چیه  زا  شیوخ  ریذپان 

ياهسوه ماک  هب  هتشاد و  زاب  میقتسم  طارص  زا  ار  هاگآان  نادنورهش  زا  هورگ  هورگ  هار  نیا  زا  درادیم و  او  ناوناب  میظع  لیخ  ناناوج و 
. دهدیم قوس  یناطیش  عورشمان و 

زا یناسنا  ياهوگلا  نیرتهتسجرب  نوگانوگ  داعبا  زا  یهاگآ  هب  یمالسا  تما  ناگـشیپ  تیالو  هاوختلیـضف و  ياهناسنا  ّدح  زا  شیب  زاین 
، ناققحم هک  دـنکیم  باجیا  رگید  يوس  زا  میتسه  نآ  دـهاش  یتیگ  هنهپ  رد  هزورما  هک  يراب  فسأت  كاـنرطخ و  تاـنایرج  وس و  کـی 
، هتساخ اپ  هب  دناهتشادرب  هشوت  يراوگرزب  تلیضف و  لیدبیب  ياههنومن  نیا  لالز  همشچ  زا  هک  یناسک  همه  ملق و  نابحاص  نادنمـشیدنا ،

. دنهد تبثم  خساپ  یتایح  زاین  نیا  زا  ياهشوگ  هب  هداد ، رارق  یناسنا  عماوج  رایتخا  رد  ار  شیوخ  ياهدادعتسا  اههیامرس و 
شرگن رد  ناسنا  عیفر  هاگیاج  زا  یهاگآ  تقیقح ، رد  تیناـسنا  كاـنبات  ياـههرهچ  نیا  ياـهیگژیو  تازاـیتما و  تـالامک ، اـب  ییانـشآ 

يدرف و یقالخا ، یگنهرف ، یناسنا ، زیگناتریح  داعبا  ریظنیب و  تالامک  نیرفآتفگـش ، ياهیگژیو  تخانـش  هکنانچمه  تسا ، مالـسا 
نز ِدنلب  ماقم  دنمشزرا و  تلزنم  تخانـش  عقاو ، رد  نایاپ -  ات  زاغآ  زا  ناهج -  ناوناب  ياتمهیب  يوگلا  نیرترب  نیرتهتـسجرب و  یعامتجا 

. تسا یمالسا  گنهرف  رد 
اهیلع ارهز  همطاف  اهتلیـضف  مام  یگدنز  هب  هجوت  نودب  نز  یقیقح  هاگیاج  يرادرـسمه و  حیحـص  نییآ  هنادنمتفارـش ، یگدنز  زا  نخس 

. تسا رمثیب  یشالت  مامتان و  یتکرح  مالسلا 
تخد ناوناب  يوناب  دنمهوکش  تیصخش  باتک  ندز  قرو  زج  یهار  ناوناب  قوقح  تفارش و  تمرح ، تمارک ، تیوه ، زا  يرادساپ  يارب 

. دوب دهاوخن  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  ناروآمایپ  متاخ  زارفرس 
نآرق و رارسا  يانیس  هنیس  تلیضف ، لامک و  هنادواج  باتک  تیعماج ، لیدبیب  رهظم  تقیقح ، فرژ  يایرد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

تقلخ ملاع  ناوناب  دـیواج  هشیمه  يوگلا  و  تفع ، ایح و  داـمن  تیناـسنا ، لـماک  هنومن  تمکح ، شناد و  ناـشن  شرع ، هاـگیلجت  ترتع ،
. تسا

، شنیب رون ، زا  راشرـس  شنینزاـن  بلق  سوناـیقا  نیقی و  ناـمیا و  زا  زیربـل  شکراـبم  دوـجو  نارک  اـت  نارک  هک  تساـتمهیب  یتیـصخش  وا 
. تسا تفرعم  تمکح و 

انشآ رتقیمع  رتهب و  یتسه  ناهج  قیاقح  اب  تفرعم  يایرد  رد  ردق  ره  دریگیم و  جوا  رتشیب  تیونعم  لامک و  نامسآ  رد  هزادنا  ره  ناسنا 
تخد يالاو  تیـصخش  تالامک و  لـیاضف ، زا  هچنآ  اـّما  ددرگیم . رتراکـشآ  وا  يارب  لوتب  ِيارهز  تمظع  هوکـش و  تلـالج ، دوشیم ،

. تسوا هنارکیب  می  زا  یمن  ایرد و  زا  ياهرطق  اهنت  هدش ، هتفگ  ای  هتخانش و  نونک  ات  ناربمایپ  متاخ  هیامنارگ 
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ناماک هنشت  هک  یلاح  رد  كرابم -  كانبات و  دیشروخ  نآ  عولط  زا  اهنرق  تشذگ  زا  سپ  زورما  هک  تسا  روآتفگش  رایسب  همه  نیا  اب 
تمظع و هوکـش و  همه  نآ  ربارب  رد  تیونعم  قیرط  ناگنازرف  تفرعم و  ملاع  ناگتخیهرف  تلیـضف ، همـشچ  ناـشونهعرج  تقیقح ، لـالز 
، دوخ تنیط  دـب  زیتس و  تقیقح  ناینیـشیپ  زا  يوریپ  هب  شورف  نید  ناشیدـناجک  زوتهنیک و  نادوسح  دـنناریح -  هلاو و  تلیـضف  لاـمک و 

فرحنم يارب  هداد ، رارق  شیوخ  رابتثابخ  تاغیلبت  هنادرمناوجان و  تالمح  دروم  ار  رشحم  هعیفش  يربک  تمـصع  نآ  يالاو  تیـصخش 
! دنزرویمن غیرد  یششوک  چیه  زا  تقیقح  رون  ندومن  شوماخ  میقتسم و  طارص  زا  هاگآان  فیعض و  دارفا  نتخاس 

یبلاطم لالخ  رد  نکیل  تسین ، یعیش  ثیداحا  زا  رتمک  هدش ، دراو  زارفارـس  يوناب  نآ  لیاضف  رد  تنـس  لها  قیرط  زا  هک  یتایاور  هچرگ 
! دهدیم ربخ  زوتهنیک  نادوسح  یخرب  موش  تاّین  زا  هک  دروخیم  مشچ  هب  یتاکن  هدش ، دراو  تلیضف  لقن  ششوپ  رد  هک  مه 

؟ تساجک رد  اهيزوتهنیک  اهتوادع و  نیا  همشچرس  و  تسیچ ؟ زا  ینمشد  تثابخ و  همه  نیا  یتسار 
ترضح نامولظم ، مولظم  نادّحوم ، ياوشیپ  اهتلیضف ، رادمچرپ  رّهطم  یتوکلم و  ِتحاس  دندوبن  رداق  هک  لد  هریت  ناگشیپ  تواقـش  نآ 

ار دوخ  تداسح  هنیک و  شتآ  دنهد ، رارق  اوران  ياهتمهت  موجه  دروم  هطساویب  حیرص و  روط  هب  ار  هیلع  هَّللا  تاولص  یلع  نانمؤم  ریما 
هناگی يوناب  نآ  هیلع  اوران  ياهيزادرپغورد  بذـک و  تایاور  لعج  قیرط  زا  ناـمز  نارگمتـس  ناـیغاط و  تساوخرد  هب  تبثم  خـساپ  اـب 

دیـشروخ هکنیا  زا  لفاغ  دنباییم ، تسد  دوخ  موش  تین  هب  هار  نیا  زا  هک  رادنپ  نیا  هب  دـندمآرب ، يو  زا  ماقتنا  ددـص  رد  هتخاس ، روهلعش 
چیه هتبلا  دننکیم و  اوسر  ار  دوخ  نانیا  و  دش ، دهاوخن  شوماخ  زگره  ادخ  رون  و  هدـنامن ، ناهنپ  هریت  ياهربا  تشپ  هشیمه  يارب  تقیقح 

. دش دنهاوخن  لئان  شیوخ  ياوران  دیلپ و  فده  هب  هاگ 
ياهشکرت تباصا  دروم  دنتسین  رادروخرب  هتسیاش  تفرعم  زا  هک  یناسک  زا  يرایسب  ناهذا  هنافـسأتم  هک  درک  فارتعا  دیاب  لاح  نیع  رد 

نآ دـنلب  تلزنم  هتـشگ و  ناهنپ  ماهبا  زا  ياهلاـه  رد  لوسر  هعـضب  نآ  سدـقا  تیـصخش  و  هتفرگ ، رارق  نومیماـن  تـالمح  نیا  نیگآرهز 
. تسا هدشن  هتخانش  نشور و  ناگمه  يارب  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  راوگرزب  يوناب 

يادـن زونه  هک  ناـناوج  يا  امـش  و  هلآو ! هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نارادتسود  يا  مالـسا ! نایعدـم  يا  رادـیب ! ياهنادـجو  يا  کـنیا 
خـساپ شیوخ  نادجو  نامرف  هب  ياهظحل  ات  تسین  راوازـس  ایآ  هتـشگن ! شوماخ  ناتیاههنیـس  اهلد و  زا  فاصنا  هشیدـنا و  غورف  ترطف و 

زا ياهشوـگ  هب  هنافـصنم  مییآرب و  تاـیعقاو  فـشک  قیاـقح و  يوجتـسج  ددـص  رد  هتفرگ ، راـک  هـب  ار  يدادادـخ  هشیدـنا  هداد و  تـبثم 
رب ار  نامناردپ  یلهاج  تابّصعت  زا  يوریپ  هک  میشاب  شوه  هب  مینک ؟ فارتعا  دناهتشاد  اور  همولظم  يوناب  نآ  رب  ام  ناینیشیپ  هک  ییاهمتس 

! میزاس لّدبم  يدمرس  ترسح  نارسخ و  هب  ار  يدبا  تداعس  مینیزگن و  رب  تقیقح  قح و  زا  تیعبت 
یبن هیامنارگ  تخد  یناگدنز  هنیمز  رد  ياهلاسر  هیهت  اب  ات  دـندیزرویم  رارـصا  ناتـسود  هتـسویپ  تمحر » باحـس   » باتک راشتنا  زا  سپ 

نکیل مروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  ار  زارفارـس  يوناب  نآ  تالامک  لیاضف و  یناگدنز و  داعبا  زا  ياهشوگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم 
هب لاعتم  دـنوادخ  ماجنارـس  ناوارف  تالـسوت  زا  سپ  هکنآ  ات  منیبیم . هدـیدیم و  هتـسیاش  راک  نیا  روخ  رد  تعاـضب  دـقاف  ار  دوخ  ریقح 
هک مهد ، رارق  دوـخ  هار  هشوـت  ار  نارکیب  سوناـیقا  نیا  زا  یمن  اـت  دوـمرف  اـطع  تعاـضبیب  نیا  هب  ار  قـیفوت  نـیا  شیوـخ  مرک  فـطل و 

. دیشچ دیاب  یگنشت  ردق  هب  مه  دیشک ، ناوتن  رگا  ار  ایرد  بآ  دناهتفگ :
تـسا دیما  دریگیم . رارق  مالـسلا  مهیلع  تمـصع  تیبلها  ناتـسود  نادـنمقالع و  رایتخا  رد  اهتلیـضف » مام   » مان اب  رـضاح  باتک  کنیا 
تایانع زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  مظعالا  هَّللا  ۀّیقب  جرف  لاعتم و  راگدرورپ  تاهجوت  وترپ  رد  ناگمه 

. دندرگ دنمهرهب  هیامنارگ  يوناب  نآ  غیردیب 
ریدغ 1426 دیعس  دیع 

یلیعامسا سابع 

دالیم : ّلوا شخب 
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زور داز 

ّدلوت لاس  رد  هتبلا  دومن . نشور  شدوجو  رون  هب  ار  ناهج  یناثلا  يدامج  متسیب  زور  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیّدص  ترـضح 
لاس یخرب  و  تثعب ، مجنپ  لاس  مالسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  يوریپ  هب  هعیش  ناثدحم  ناملاع و  تسا ؛ فالتخا  راوگرزب  يوناب  نآ 

(2 .) دناهدومن لقن  تثعب  زا  سپ  ار  وناب  نآ  دلوت  زین  تنس  لها  ناخروم  ناثدحم و  زا  یهورگ  ( 1 !) دناهدیزگرب ار  تثعب  مّود 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زور جـنپ  داتفه و  لاس و  هدـجیه  تفر ، ایند  زا  نوچ  و  دـمآ ؛ اـیند  هب  تثعب  زا  دـعب  لاـس  جـنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاـف  »
(3 .«) تشاد

: دنیامرفیم زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، دوب هلاس  جنپ  لهچ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  تثعب ،) مجنپ  لاس   ) یناثلا يدامج  متسیب  زور  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  »

هبنـش هس  زور  رد  و  درک ، یگدنز  شایمارگ  ردپ  تافو  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  هنیدم و  رد  لاس  هد  هکم و  رد  لاس  تشه  دـمآ . ایند  هب 
(4 .« ) تفر ایند  زا  يرجه  لاس 11  یناثلا  يدامج  موس 

ادخ لوسر  تیب  لها  تایاور  اب  نانآ  راتفگ  اّما  دناهدرک ، لقن  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ار  وناب  نآ  دالیم  ّتنـس ، لها  ناخّروم  زا  يرایـسب 
ِیف اِمب  يرْدَأ  ِْتیَْبلا  ُلْهَأ   » اریز درک ؛ هعجارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دـیاب  هراب  نیا  رد  تسین . راگزاس  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

.« دنرتهاگآ تسا  لزنم  رد  هچنآ  هب  نارگید  زا  هناخ  لها  ِْتیَْبلا ؛
ِلوق ( 5  ) دنتـشاد شقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  یمارگ  رتخد  تداهـش  رد  هک  يدارفا  نماد  زا  گنن  ندرک  كاپ  يارب  دـسریم  رظن  هب 
مـشچ هب  رتمک  تایاور  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تداهـش  دـّلوت و  لاس  هکنآ  اـب  ور ، نیا  زا  دـناهتخاس . ار  تثعب » زا  شیپ  لاـس  جـنپ  »

زا دعب  لاس  جنپ  ناشردام  هک  دنراد  رارصا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  راوگرزب  دنزرف  ود  مالسلا ، امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  دروخیم ،
هنوگچیه نودب  یگلاس ، هدجیه  رد  ناشیا  ارچ  هک  دنتفا  رکف  هب  ناگدنیآ  ات  تسا ؛ هدوب  هلاس  هدجیه  تداهش ، ماگنه  هدش و  ّدلوتم  تثعب 

يوناب كاـپ  هفطن  هک  تسا  تقیقح  نیا  هناـشن  همه  ( 6 ، ) هدش لقن  ینـس  هعیـش و  زا  هک  یناوارف  تایاور  یهگناو  دـنتفر ! ایند  زا  يرامیب ،
ینامـسآ ریـس  جارعم و  نوچ  دشاب ، تثعب  زا  سپ  دیاب  ناشیا  تدالو  اذل  تسا ؛ هدوب  یتشهب  ياهاذـغ  اههویم و  هراصع  زا  مالـسا  یمارگ 

. تسا هدوب  تثعب  زا  سپ  لیئاکیم  لیئربج و  لوزن  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هورگ نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  دـناهدرک ، ناونع  تثعب  زا  شیپ  اهلاس  ار  ترـضحنآ  تدـالو  هک  یناـسک  ياـههزیگنا  زا  یکی  نیا ، رب  اـنب 

. دنراپس یشومارف  تسد  هب  ار  یمارگ  يوناب  نآ  گرزب  زایتما  نیا  هتخاس و  دّدرم  ار  تایاور 
ار هبعک  هناخ  شیرق  هک  دناهتـسناد  یلاس  اب  نامزمه  ار  دلوت  لاس  تسا ، هدوب  تثعب  زا  شیپ  لاس  جنپ  وناب  نآ  دلوت  دنیوگیم  هک  یناسک 

عمج لباق  هدـش  هتفگ  شیرق  تسد  هب  هبعک  يانب  دـیدجت  ماـگنه  ربماـیپ  نس  دروم  رد  هک  یلاوقا  رثکا  اـب  نیا ، و  دـندرکیم ؛ اـنب  دـیدجت 
. تسین

رکذ ار  لاـس  یـضعب 25  هماـع 35 و  ناـخروم  زا  یخرب  تسا . فـالتخا  دنتـشاد ، لاـس  دـنچ  هبعک  ياـنب  ماـگنه  ترـضحنآ  هکنیا  رد 
نیا رد  ( 7 . ) دناهدومن لقن  ار  لاس  یـس  هرکذت »  » باتک رد  یّلح  همالع  دننامه  زین  ياهدع  دراد . دوجو  مه  رگید  لوق  دنچ  هتبلا  دناهدرک .

. تسین نکمم  هبعک  يانب  تثعب و  زا  شیپ  لاس  جنپ  نیب  عمج  تروص ،
یگتخاس تسا ،» کچوک  زونه  مرتخد  : » دندومرف ناراگتساوخ  باوج  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  هب  تیانع  اب  لاح ، ره  هب 

ندوب کچوک  قالطا  هک  دوشیم  لاس  هدزون  ماّیا  نآ  رد  همطاـف  كراـبم  نس  دوب  نینچ  رگا  هک  ارچ  دوشیم ؛ نشور  هاگدـید  نیا  ِندوب 
. تسین حیحص  نآ  هب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1510 

http://www.ghaemiyeh.com


تثارو

رد ردام  ردـپ و  و  دربیم ، ثرا  هب  نانآ  زا  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  ياـهیگژیو  تافـص و  زا  يرایـسب  ناـسنا  هک  دـنرواب  نیا  رب  نادنمـشناد 
(8 .) دنراذگیم رثا  وا  یتخبدب  طوقس و  ای  لماکت  دشر و  رب  و  هتشاد ، ّرثؤم  یشقن  دنزرف  ّتیصخش 

ترضحنآ ّتیصخش  هوکش  تمظع و  داعبا  زا  یخرب  ات  دوش  لمأت  راوگرزب  يوناب  نآ  ردام  ردپ و  راختفا  رسارس  یگدنز  رد  هک  تساجب 
. ددرگ نشور 

اهیلع ارهز  همطاـف  ترـضح  اـب  ییوناـب  تثارو ، رظن  زا  یتسه ، ملاـع  رد  هک  مینکیم  اـفتکا  هتکن  نیا  هب  اـهنت  ثحب ، یگدرتـسگ  لـیلد  هب 
. دوب دهاوخن  هدوبن و  ربارب  مالسلا 

نالوسر و رالاس  ناربمایپ و  متاخ  ناهج ، راگدـیرفآ  قولخم  نیرتتفارـش  اب  نیرتكاپ ، نیرترب ، تقلخ ، ملاـع  هراـصع  شراوگرزب  ردـپ 
دوجو نُمی  هب  ار  تادوجوم  مامت  دنوادخ  هک  يرترب  لماک و  ناسنا  نامه  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  ترـضح  اهناسنا  هدـیزگرب 

. دومن راگتسر  تیاده و  ار  اهناسنا  ترضحنآ  هلیسو  هب  دیرفآ و  وا  فیرش 
تیور  یهلا  تایآ  فحصم  يا 

تیوم  تیالو  لها  هلسلس  يو 
تیوجلد  بل  یگدنز  همشچرس 

تیوربا  نافراع  زامن  بارحم 
دنچ نیا  اب  تسا و  جراخ  ام  هدهع  زا  شترضح  نوماریپ  ثحب  هک  تسا  يراوگرزب  الاو و  تیصخش  نانچ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

. دومن هنامیپ  یکچوک  فرظ  اب  ناوتیمن  هاگچیه  ار  اهسونایقا  هکنانچمه  تفگ ، نخس  شیالاو  ماقم  نوماریپ  ناوتیمن  رطس 
يراد  ابیز  خر  یسیع  مد  اضیب  دی 
يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح 

رهظم ییابیکش و  تمواقم و  يراکادف ، لبمس  نابرهم ، ریظنیب و  ییوناب  يو  تسا ، مالسلا  اهیلع  اربک  هجیدخ  ترـضح  شراوگرزب  ردام 
هب ناگمه  يارب  دناوتیم  وا  يالاو  ياهشزرا  تازایتما و  گرزب و  يوناب  نیا  راختفا  رـسارس  یگدنز  کش  نودب  تسا . یناسنا  تالامک 

. تسا يرورض  شراختفارپ  یگدنز  هب  ياهراشا  ور  نیا  زا  دشاب . هدنزومآ  ناملسم  ناوناب  يارب  هژیو 
يالتعا هار  رد  دیورگ و  ترضحنآ  هب  هک  دوب  ییوناب  نیلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رـسمه  نیتسخن  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 

. درکن غیرد  دوخ  يوربآ  و  تورث ، لام و  ناج ، لذب  زا  مالسا  دیحوت و 
دوب و هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رـسمه  لاس  دودح 25  دش و  ناملـسم  مالـسا  عولط  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  راکادف  يوناب  نآ 

یحور راثآ  هدوب و  راوگرزب  نآ  لاح  بقارم  هتسویپ  دوب ، ترضحنآ  يارب  نابرهم  یـسنوم  رگراثیا و  دنمورین ، رای  هراومه  تدم  نیا  رد 
ِمرگ هشیمه  لد  یمرگلد  تاـبجوم  دودزیم و  ترـضحنآ  كراـبم  هرهچ  لد و  زا  ار  نانمـشد  رازآ  اـهتفلاخم و  ینورد  ياـهمخز  و 

. دومنیم مهارف  ار  شترضح 
ترـضح رابت  زا  دوخ و  رـصع  هتـسجرب  ياهتیـصخش  زا  شنادناخ  تسیزیم و  دنمتفارـش  لیـصا و  ینادـناخ  نایم  رد  هنازرف  يوناب  نآ 

هللا یلص  ربمایپ  مراهچ  دج  بالک ، نب  یصق  دنزرف  نیمجنپ  دلیوخ و  رتخد  وا  هکنآ  هچ  دندوب . مالسلا  امهیلع  لیلخ  میهاربا  لیعامـسا و 
. دیسریم ترضحنآ  دادجا  هب  زین  ردام  فرط  زا  دشابیم و  ترضحنآ  يومع  رتخد  هطساو  راهچ  اب  هلآو و  هیلع 
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هب ات  دیـشخب  شرـسمه  هب  ار  شیوخ  ییاراد  تورث و  مامت  ( 9 ، ) دوب دوخ  رصع  ریظنیب  نادنمتورث  زا  هک  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح 
روما هب  یگدیـسر  مالـسا و  دربشیپ  هار  رد  ار  شرـسمه  تورث  همه  زین  ترـضحنآ  دـیامن و  فرـصت  نآ  رد  دـهاوخیم  هک  یتروص  ره 

هک تسا  تهج  نیمه  هب  تشاد . یساسا  شقن  مالسا  تفرـشیپ  رد  راکادف  يوناب  نآ  میظع  هیامرـس  کش  نودب  دومن و  قافنا  نادنمتـسم 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

(10 «.) ۀَجیِدَخ ُلام  ِینَعَفَن  ام  َْلثِم  ُّطَق  ٌلام  ِینَعَفَن  ام  »
«. دیشخبن دوس  نم  هب  هجیدخ  تورث  نوچمه  یتورث  زگره  »

ترضح تورث  ییاراد و  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ریـشمش  تماهـش و  تعاجـش و  اب  اهنت  دوخ  تیونعم  هبذاج و  زا  سپ  مالـسا  ًاساسا 
. داتسیا ياپ  رب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

(11 «.) ۀَجیِدَخ ِةَوَْرث  َو  ٍِّیلَع  ِْفیَِسب  ّاِلا  ُمالْسإلا  َماق  ام  »
.« دیدرگن اپ  رب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  تورث  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ریشمش  اب  زج  مالسا  »

وا نارای  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دیدش  هرصاحم  داتفا ، قافتا  ترجه  متفه  لاس  رد  هک  زوسناج  كاندرد و  رایـسب  ياهارجام  زا  یکی 
یگنـسرگ لیاسو ، هنوگچـیه  نودـب  فلع ، بآیب و  کشخ  نابایب  نآ  رد  غاد  ياـمرگ  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  دوب  بلاـطیبا  بعـش  رد 

هیرگ يادـص  هک  دوب  يّدـح  هب  یگنـسرگ  راشف  نازوس  هّرد  نآ  رد  دـندومن . لمحت  ار  اهتیذا  رازآ و  اـسرف و  تقاـط  یگنـشت  دـیدش و 
ياذـغ ناراوگرزب  نآ  هب  هنایفخم  رگا  دیـسریم و  ناگدـننک  فاوط  شوگ  هب  هبعک  راـنک  اـت  سیبقوبا  هوک  تشپ  زا  مشاـهینب  ناـکدوک 

. دندرکیم هدافتسا  ناهایگ  گرب  زا  یگنسرگ  تّدش  زا  اسب  دیسریمن  یکدنا 
نتفرگ لکش  لاح  رد  مالسا  هک  ینارود  اهبیشن و  زارف و  رد  دوب  راکادف  نابرهم و  ییوناب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  ییاجنآ  زا 

. درکیم شرسمه  يادف  ار  دوخ  يوربآ  ناج و  تورث ، لام و  ششخب  رب  هوالع  دوب  نتفای  تردق  و 
ینینس رد  وناب  نآ  تشذگیم و  لاس  تصـش  زا  شیب  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  رمع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هرـصاحم  ماگنه 

رد دـشاب ؛ هتفرگ  وخ  اهتیمورحم  تشیعم و  یگنت  اب  یگدـنز  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  دـشاب و  ناسآ  وا  رب  یتخـس  جـنر و  لمحت  هک  دوبن 
هللا یلص  ربمایپ  يومع  بلاطوبا -  اب  دشیم  لیمحت  شیرق  فرط  زا  هرصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاهيراوگان  اهجنر و  اهیتخـس ، لاح ، نیع 

. دندومن لمحت  گرم  ّدح  رس  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شدنزرف  و  هلآو -  هیلع 
ییاراد و هچنآ  مالسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ظفح  يارب  هجیدخ  ترضح  بلاطوبا و  ترـضح  هک  دیـسر  ییاج  هب  هرـصاحم  یتخس 

هللا یلص  ربمایپ  يوس  هب  یگرزب  گنـس  هوک  يالاب  زا  تفریم  لامتحا  هظحل  ره  نوچ  و  ( 12 .) دندناسر فرصم  هب  ار  همه  دنتشاد  تورث 
هللا یلص  ربمایپ  ینابهگن  رکف  رد  زور  بش و  بلاطوبا  ترـضح  دوش ، هدرب  موجه  راوگرزب  نآ  هب  نوخیبش  اب  ای  ددرگ و  باترپ  هلآو  هیلع 

بیـسآ زا  ات  دـندیناباوخیم ، رگید  ياج  رد  ار  ترـضحنآ  و  وا ، رتسب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شدـنزرف  ًابلاغ  دوب و  هلآو  هیلع 
. دنامب نوصم  ناکرشم  رافک و 

بلاطوبا و ترـضح  یحور ، یمـسج و  ياهرازآ  اهیتخـس و  اهراشف و  همه  نآ  اـب  دـیدش  هرـصاحم  بلاـطیبا و  ِبعـش  ناـیرج  زا  دـعب 
. دندیسر تداهش  هب  تقیقح  رد  دنتفر و  ایند  زا  یکدنا  هلصاف  اب  مالسلا  امهیلع  هجیدخ  ترضح 

هللا یلص  ربمایپ  ( 13 .) تفر ایند  زا  یگلاس  رد 65  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هام  مهد  زور  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  روهـشم  رب  انب 
دیمان هودنا  لاس  و  نزحلا » ماع   » ار لاس  نآ  دش و  نیگمغ  تحاران و  رایسب  بلاطوبا  ترضح  شایمارگ  يومع  وا و  تلحر  زا  هلآو  هیلع 

(14 .) دمآیم نوریب  هناخ  زا  رتمک  دش و  نیشنهناخ  ترضحنآ  هللا  همحر  یسلجم  همالع  لقن  هب  و 
روآتهب زیگناباجعا و  كرتشم  یگدنز  لوط  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  اب  گرزب  يوناب  نیا  یماگمه  تدعاسم و  یهارمه و 

زا کشا  ناراب  شبانج  نادقف  رد  درکیم و  دای  ناوارف  ار  وا  راکادف  يوناب  نآ  تلحر  زا  سپ  ترـضحنآ  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دوب و 
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(15 .) دیرابیم ورف  شناگدید 
هک ( 16  ) تسا هدـش  لقن  هیامنارگ  يوناب  نآ  نامیا  یتوکلم و  تالامک  الاو و  تیـصخش  نوماریپ  ینـس -  هعیـش و  زا  یناوارف -  تایاور 

: هلمج نآ  زا  دوشیم ؛ هدروآ  اهنآ  زا  یخرب 
محازم رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  یتـیگ ؛ ناـنز  نیرترب  هک  دـناهدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ینـس  هعیـش و   - 1

(17 .) دنتسه مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و  مالسلا ، اهیلع  هجیدخ  ترضح  نوعرف ، رسمه 
رتخد میرم  مالـسلا ، اـمهیلع  همطاـف  ترـضح  هجیدـخ و  ترـضح  یتشهب ؛ ناوناـب  نیرترب  هک  دـناهدومن  تیاور  ترـضحنآ  زا  زین  و   - 2

(18 .) دنشابیم نوعرف  رسمه  هیسآ  نارمع و 
و مالـسلا ، اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  نوعرف ، رـسمه  هیـسآ  میرم ، ترـضح  زا ؛ دـنترابع  هک  دـیزگرب  ار  رفن  راهچ  ناوناـب ، زا  دـنوادخ   - 3

(19 . ) مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح 
. مالـسلا امهیلع  همطاف  ترـضح  هجیدخ و  ترـضح  نوعرف ، رـسمه  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  دوب : دهاوخ  نز  راهچ  قاتـشم  تشهب   - 4

(20)
(21 . ) مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  هجیدخ و  هیسآ ، نارمع ، رتخد  میرم  زا : دنترابع  ناوناب  رالاس  رورس و   - 5

ترـضح میرم ، هیـسآ ، نز ؛ راهچ  رگم  دندیـسرن  لامک  هلحرم  نیرخآ  هب  ناوناب  زا  اما  دندیـسر و  لاـمک  ّدـح  هب  يرایـسب  نادرم ، زا   - 6
(22 . ) مالسلا امهیلع  همطاف  ترضح  هجیدخ و 

نم فرط  زا  دنوادخ و  بناج  زا  دومرف : يراد ؟ یتجاح  ایآ  متفگ : لیئربج  هب  جارعم  بش  رد  دنیامرفیم : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ   - 7
(23 ...) ناسرب مالس  هجیدخ  ترضح  هب 

هک یماگنه  درک : ضرع  تفاین ، ار  وا  دـش و  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  يایوج  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  لـیئربج 
(24 .) دناسریم مالس  وا  هب  راگدرورپ  هک  هدب  ربخ  وا  هب  دمآ  هجیدخ  ترضح 

سوماـن هدـنریگ  رب  رد  شتـسادق  فرـش و  نماد  هک  تسا  نآ  اهتلیـضف  یتشک  رادناکـس  هناـگی و  يوناـب  نآ  يارب  راـختفا  نیرترب   - 8
اهیلع ارهز  همطاف  اربک  هقیّدص  ترضح  تمارک ، یکاپ و  رابنارگ  فدص  كانبات و  رهوگ  هدنهد  شرورپ  شراوگرزب  شوغآ  و  تمصع ،

مه و  موصعم ، ياوشیپ  نیتسار و  ماما  هدزای  نأشلا  میظع  هّدج  ناوناب و  رالاس  ردام  هک  رهد  يوناب  نیرترختفم  تسوا  يرآ  تسا . مالـسلا 
وا يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  راـگزور  داـماد  نیرتلیدـبیب  نیرفآ ، ناـهج  يادـخ  هک  ییوناـب  نیرتزارفارـس  تسوا 

. دیزگرب

تقلخ نایرج 

هتفرگ هدام  ملاع  زا  هئـشن و  نیمه  دولوم  ندـب  یلو  تسا ؛ توکلم  ملاع  رما و  هئـشن  زا  هکلب  تسین ، توسان  هداـم و  ملاـع  زا  ناـسنا  حور 
. دباییم ومن  دشر و  دریگیم و  لکش  ندب  میاهدرک ، هدافتسا  ملاع  نیا  رد  هچنآ  زا  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هدش 

هزادنایب تسا و  ندب  نابهگن  حور  دراد . قلعت  ندب  هب  هک  دوب  دهاوخ  ياهراوس  دننامه  حور  تسا و  حور  بوکرم  ندـب  رگید ، يوس  زا 
. تسا ندب  هب  ناشهّجوت  مامت  دنرگنیم و  یکی  ار  ود  نآ  هک  اجنآ  ات  دراد ، هقالع  نآ  هب 

زا دنوشیم ، رامیب  دنراد ، جایتحا  باوخ  كاروخ و  هب  دنايویند ؛ ضارعا  ياراد  ام  ندب  دننامه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  ندب 
تقیقح هکلب  تسین ، ملاع  نیا  دولوم  ناشیا ، ندب  هّیلوا  هدام  دنتـسین . ام  ندب  خنـس  زا  یلو  دـناكانمغ ؛ یهاگ  داش و  هاگ  دـنوریم ، ایند 

ملاع زا  نآ  یلـصا  هدام  هّیلوا و  رذب  و  دشابیم ، ملاع  نآ  زا  ام  حور  هک  تسا  یملاع  زا  ینعی  توکلم  ملاع  رگید و  هئـشن  زا  نآ  هیرهوج 
دناوتب هک  دیاب  شخر  نوچمه  ور  زیت  يوق و  بسا  دشاب . بسانت  بکرم ، هراوس و  نیب  دسج و  حور و  نیب  دیاب  اریز  ( 25 ( ؛ تسا توکلم 
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تایح ینعی  توکلم ؛ راثآ  زا  تسا و  یناحور  ینارون و  فیطل و  حور ، تسام . حور  هبتر  رد  ناراوگرزب  نآ  ندـب  اذـل  دـشک . متـسر  نت 
. تسا رادروخرب  یعقاو  ییاناوت  ییاناد و  یگشیمه ، یعقاو و 

. دراد ار  حور  راثآ  تسا و  یناحور  ینارون و  فیطل ، ام  حور  دننامه  دشاب ، نییلع  توکلم و  ملاع  زا  ناراوگرزب  نآ  ياهندب  یتقو 
: میناوخیم هریبک  هعماج  ترایز  رد 

.« ِسوُفُّنلا ِیف  ْمُکُسُْفنَأ  َو  ِحاَوْرَْألا  ِیف  ْمُکُحاَوْرَأ  َو  ِداَسْجَْألا  ِیف  ْمُکُداَسْجَأ  َو  »
.« تسا سوفن  نایم  رد  ناتیاهسفن  حاورا و  نایم  رد  امش  حاورا  اهرکیپ و  نایم  رد  ناترکیپ  »

رد رون   » لیبق زا  هکلب  تسا ، هناخ  رد  ینالف  مییوگیم  هک  روطنامه  تسا ؛ ماسجا و ... نایم  امـش  مسج  هک  تسین  نیا  ترابع  نیا  يانعم 
، ناراوگرزب نآ  ياهندـب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیا ، رب  اـنب  تسا . غارچ  رب  طـیحم  هکلب  تسین ، غارچ  لـخاد  رون  هک  دوـب ، دـهاوخ  غارچ »

هدوب زاتمم  نارگید  زا  ناشتدالو  یگنوگچ  تقلخ و  ور ، نیا  زا  نارگید . حاورا  مّویق  طیحم و  ناشیا ، حاورا  و  تساهندب ، مّویق  طیحم و 
(26 .) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یناوارف  تایاور  رد  هکنانچ  تسا ،

حاورا اب  هسیاقم  لباق  ًاساسا  و  تسا ، رتینارون  رتاناد و  رتاناوت ، رتفیطل ، رتـالاب ، هکلب  تسین ، اـم  حاورا  خنـس  زا  زین  ناراوگرزب  نآ  حور 
هطاحا ّتیمویق و  نارگید  رب  ذوفن و  ملاـع ، رد  دنتـسه ؛ هّیهلا  هقلطم  هّیلک  تیـالو  بحاـص  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  اذـل  تسین ؛ نارگید 

. تسا هتسناد  مدرم  رب  ییاوشیپ  تماما و  ماقم  قیال  ار  ناراوگرزب  نآ  دنوادخ  و  دنراد ، لماک 
زا روبع  ضرالا ، ّیط  لیبق  زا  نانآ ، هداعلا  قراخ  ياهراک  تازاـیتما و  زا  يرایـسب  هزجعم ، یهلا و  تردـق  زا  رظن  فرـص  تفگ : ناوتیم 
رد ًالثم  تسا . هدوب  ناراوگرزب  نآ  یحور  یندب و  تردق  لیلد  هب  ردام ، محر  رد  نتفگ  نخـس  و  مسج ، الویه و  ندش  عنام  نودب  ماسجا 
رد اریز  تسین ؛ نکمم  نامیارب  يرادـیب  رد  هک  میهدیم  ماجنا  ار  ییاهراک  مینکیم ، ریـس  ار  ییاهرهـش  نآ ، کی  رد  زین  اـم  اـیؤر ، ملاـع 

. دوشیم اراد  يرتشیب  تردق  یمدآ  تسین و  یتمحازم  وا  يارب  دوشیم و  جراخ  نت  سفق  زا  ناسنا  حور  باوخ ،
تینارون تسا . هدوب  رادروخرب  ییاهیگژیو  زا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  نایم  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تقلخ  لاح ، نیع  رد 

. دنداتفایم هدجس  هب  هدهاشم  ماگنه  هکئالم  هک  تسا  ياهنوگ  هب  راوگرزب  نآ  یحور  یندب و 
: دندومرف خساپ  رد  ترضح  دناهدیمان ؟ ارهز  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ارچ  دنکیم : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یفعج  رباج 

روـن اـب  نیمز  اهنامـسآ و  تفرگ ، ندیـشخرد  شروـن  هک  یماـگنه  و  دـیرفآ ؛ شیوـخ  تـمظع  روـن  زا  ار  وناـب  نآ  گرزب  يادـخ  اریز  »
یحو دنوادخ  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  اهلا ! راب  دنتفگ : دندومن و  هدجـس  ار  ادخ  دـش و  هریخ  هکئالم  نامـشچ  دـندش و  نشور  ترـضحنآ 

(27 ...«) تسا نم  رون  زا  رون  نیا  هک  داتسرف 
تـشحو عزف و  هب  یندـب  یکُلم و  هبنج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  دوـب  يوـق  ناـنچنآ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  یندـب  روـن 

(28 .) داتفا
نیا اریز  دـشن ؛ هداد  لزنت  ملاع  نیا  هب  تبون  کی  رد  هک  ياهنوگ  هب  دوب ؛ زاتمم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  زا  زین  وناب  نآ  یندـب  هداـم 

. دش هداد  لزنت  ملاع  نیا  هب  ددعتم  لحارم  رد  اذل  دوش ؛ هدروآ  هئشن  نیا  هب  هرابکی  هک  تشادن  ار  نآ  تیلباق  دادعتسا و  ملاع 
ءاعو رد  یبوط  تخرد  رانک  رد  ات  دندرب  الاب  راوگرزب  يوناب  نآ  یندب  هدام  نتفرگ  يارب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تسخن ، هلحرم  رد 

. دندومن دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو 
يارب راک  نیا  دیسوبیم . دایز  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دندومرف وا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ور ، نیا  زا  دمآ . نارگ  هشیاع 
نآ هویم  زا  درب و  یبوط  تخرد  رانک  ارم  لیئربج  مدش . دراو  تشهب  هب  دـندرب ، اهنامـسآ  هب  جارعم  رفـس  رد  ارم  هک  یماگنه  هشیاع ! يا  »

مرتخد هب  وا  مدش و  رتسبمه  هجیدخ  اب  مدمآ ، دورف  هک  یماگنه  دش . لیدـبت  هفطن  هب  مدوجو  رد  هویم  نآ  مدروخ و  ار  نآ  نم  داد . نم  هب 
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(29 .« ) منکیم مامشتسا  ار  یبوط  تخرد  يوب  مسوبیم ، ار  همطاف  هاگره  دش . روراب  همطاف 
داّجس ماما  شردپ  زا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دروخب . ات  داد  ترـضحنآ  هب  یتشهب  بیـس  لیئربج  رگید ، هلحرم  رد 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  لقن  مالسلا  هیلع 
لیئربج مروخب ؟ ار  مراگدرورپ  هیده  ایآ  نم ! بیبح  يا  متفگ : روخب ، ار  بیس  نیا  دمحم ! يا  دومرف : و  دروآ ... یبیـس  میارب  لیئربج  »... 

عزف و هب  هک  دـیدرگ  عطاـس  نآ  زا  يرون  مروخب ، اـت  مدرک  تمـسق  ود  ار  بیـس  نآ  نوچ  يروخب . ار  نآ  هک  يرومأـم  يرآ ، داد : خـساپ 
زا هک  تسا  يرتخد  تفگ : تسیک ؟ هروصنم  متفگ : دراد . قلعت  هروصنم »  » هب رون  نیا  روخب . ار  نآ  تفگ : لـیئربج  ( 30 . ) مداتفا تشحو 

(31 ...« ) تسا همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ رد  يو  مان  دمآ و  دهاوخ  دوجو  هب  وت  بلص 
حطبا رد  ياهدع  اب  ترضحنآ  يزور  دنیزگ . يرود  شرسمه  زا  هک  دباییم  تیرومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ینایاپ ، هلحرم  رد 

روتـسد دتـسرفیم و  دورد  وت  رب  هبترم  دنلب  دنوادخ  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و  دورف  دوخ  یلـصا  تروص  هب  لیئربج  هاگان  دـندوب . هتـسشن 
. ینیزگ يرود  هجیدخ  ترسمه  زا  زور  هنابش  لهچ  هک  دهدیم 

يارب راّمع  هلیـسو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوب . لوغـشم  تداـبع  هب  اـهبش  يرادهزور و  هب  اـهزور  زور ، هنابـش  لـهچ  ترـضحنآ 
نیا هب  ارم  مراگدرورپ  هکلب  تسا ، ترودک  یهجوتیب و  ببس  هب  وت  زا  ینیزگ  يرود  هک  رادنپم  نینچ  هک  داتسرف  مایپ  هجیدخ  ترـضح 

. تسا هداد  نامرف  راک 
رد زین  نم  دنکیم و  تاهابم  شاهیامنارگ  ناگتـشرف  رب  وت  دوجو  هب  هبترم  نیدنچ  زور  ره  دنوادخ  هک  رادنپم  ریخ  یکین و  زج  ور ، نیا  زا 

. متسه دسا  تنب  همطاف  هناخ 
وت رب  هبترم  دنلب  يادـخ  دّـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  دورف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یحو  هتـشرف  دیـسر ، ارف  زور  نیملهچ  هک  یماگنه 

. يزاس هدامآ  وا  ناغمرا  ّتیحت و  تفایرد  يارب  ار  نتشیوخ  هک  دهدیم  نامرف  دتسرفیم و  دورد 
دمآ و شیپ  لیئربج  تشاذـگ . شربارب  رد  دوب ، ابید  زا  یـشوپور  نآ  يور  رب  هک  یقبط  دـمآ و  دورف  لیئاکیم  هک  دوب  هدامآ  ترـضحنآ 

. ییامن راطفا  اذغ  نیا  اب  بشما  هک  دهدیم  نامرف  وت  هب  تراگدرورپ  دّمحم ! يا  تفگ :
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

راطفا هب  لیم  سک  ره  ات  مراذگ  زاب  ار  هناخ  ِرد  هک  دادیم  روتسد  نم  هب  دیامن ، راطفا  تساوخیم  هاگره  هک  دوب  نیا  ترـضحنآ  شور  »
.« تسا مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  دومرف : و  دوشن ، دراو  یسک  ات  دناشن  هناخ  ِرد  رب  ارم  بش  نآ  اما  دنک ؛ راطفا  دناوتب  دراد ،

دیـشون و اراوگ  بآ  دومرف و  لیم  ریـس  نآ  زا  دوب . نآ  رد  روگنا  اـمرخ و  زا  ياهشوخ  تشادرب ، قبط  يور  زا  ار  شوپرـس  نوچ  ترـضح 
ارچ دیورب ؛ هجیدخ  ترضح  يارس  هب  ات  تسا  عونمم  امش  رب  زامن  کنیا  تفگ : لیئربج  هک  دوش  لوغـشم  یبحتـسم )  ) زامن هب  ات  تساوخ 
هناخ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دروآ . دـیدپ  هزیکاـپ  كاـپ و  لـسن  امـش  زا  بشما  هک  درک  داـی  دـنگوس  شکاـپ  تاذ  هب  دـنوادخ  هک 

. دروآ فیرشت  هجیدخ 
رتـسب رد  هناـخ ، ِرد  نتـسب  زاـمن و  زا  سپ  دیـسریم ، ارف  بـش  هـک  یماـگنه  مدوـب . هـتفرگ  وـخ  ییاـهنت  اـب  دـیوگیم : هجیدـخ  ترـضح 

؟ دبوکیم ار  رد  تسیک  مدز : ادص  دمآرد . ادص  هب  هناخ  ِرد  هک  مدوب  يرادیب  باوخ و  نایم  زونه  بش  نآ  مدیباوخیم .
، ترضحنآ ندمآ  زا  ینامداش  جوا  رد  نک . زاب  ار  رد  دمحم ، منم  هجیدخ ! دومرف : شنیریش  نیشنلد و  ياون  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

. دش دراو  ناشیا  مدوشگ و  ار  رد  متساخرب و 
زامن هدامآ  بش  نآ  اـما  تفریم ، رتسب  هب  دـناوخیم و  زاـمن  تعکر  ود  تخاـسیم ، وضو  دورو ، زا  سپ  هک  دوب  نیا  ترـضحنآ  شور 
یلـص ادخ  ربمایپ  زونه  بش  نآ  دیناشوج ، نیمز  زا  ار  بآ  تشارفارب و  ار  دنلب  نامـسآ  هک  ییادخ  هب  دیدرگ . رتسبمه  نم  اب  هکلب  دـشن ،

(32 .) مدومن ّسح  دوخ  دوجو  رد  ار  همطاف  مرتخد  هیامنارگ  روضح  دوجو و  ینیگنس  هک  دوب  هدشن  رود  مرانک  زا  هلآو  هیلع  هللا 
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: هلمج زا  دنکیم ؛ تیاکح  تیرومأم  نیا  تمظع  زا  هک  دراد  رب  رد  ار  مهم  یتاکن  هدش ، دای  ثیدح 
اهیلع هجیدـخ  ترـضح  شرـسمه  زا  يریگهرانک  قلخ و  زا  تلزع  اهزور و  رد  يرادهزور  اهبش و  يایحا  اب  زور  هنابـش  لـهچ  تضاـیر 

. مالسلا
. جارعم بش  رد  و  ارح ، راغ  رد  ثعبم  زور  رد  تسا : هتفریذپ  قّقحت  رگید  ياج  ود  رد  هک  یلصا ، تروص  هب  لیئربج  هولج 

نآ تمرح  ترضحنآ و  راطفا  يارب  یتشهب  ياذغ  ِندروآ  و  یتشهب ، لامتـسد  هباتفآ ، سدنـس ، زا  هژیو ، تافیرـشت  نآ  اب  لیئاکیم  ِندمآ 
. نارگید يارب 

. یهلا نامرف  يارجا  مهم و  رما  نیا  رد  لیجعت  بش و  نآ  رد  یبحتسم  زامن  ندرک  اهر 
، راوگرزب يوناب  نآ  هفطن  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگنـشور  هک  ناـنز ، تداـع  فـالخ  رب  هیلوا ، تاـظحل  ناـمه  رد  لـمح  رثا  ندـش  رهاـظ 

. تسا هتشاد  رگید  یتایح 
هدزای رون  اریز  دشاب ؛ نینچ  دیاب  هتبلا  تسا . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ارـس  ود  نوتاخ  يالاو  ماقم  لالج و  تمظع و  يایوگ  همه ، نیا 

. دباییم یعقاو  تایح  ناشیا  دوجو  اب  یتسه  ملاع  دریگیم و  رارق  ترضحنآ  يدوجو  ءاعو  رد  یهلا  ججح  زا  نت 

ردام سنوم 

، مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  يرادراب  ماگنه  هک  دناهدرک  حیرصت  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هعیش و  ناثّدحم  نادنمشناد و  زا  يرایسب 
. دوب شراوخمغ  رای و  ییاهنت  رد  تفگیم و  نخس  ردام  اب  محر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

: دومرف لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
يریگهرانک هجیدخ  ترضح  زا  هکم  نانز  درک ، جاودزا  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  »

ترضح هودنا  بجوم  نانآ ، دروخرب  نیا  دشاب . هتشاد  ترشاعم  وا  اب  هک  دندادیمن  هزاجا  ینز  چیه  هب  دندرکیمن و  مالس  وا  هب  دندومن ،
. دسرب یبیسآ  ناشیا  هب  ادابم  هک  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  وا  ینیگهودنا  هتبلا  دش . مالسلا  اهیلع  هجیدخ 

نخس وا  اب  محر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دش ، رادراب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هک  یماگنه 
. درکیم هیصوت  ییابیکش  هب  دادیم و  يرادلد  ار  ردام  تفگیم و 

اهیلع هجیدـخ  دزن  ترـضحنآ  يزور  هکنآ  اـت  تشادیم ، ناـهنپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ار  عوضوم  نیا  هجیدـخ  ترـضح 
هک ياهچب  نیا  اب  داد : خساپ  ییوگیم ؟ نخس  یسک  هچ  اب  هجیدخ ! يا  دومرف : وا  هب  دیوگیم . نخس  یسک  اب  وا  هک  دینش  دمآ و  مالـسلا 

. تسا نم  ییاهنت  سنوم  دیوگیم و  نخس  نم  اب  وا  مراد . محر  رد 
كاـپ و یناـسنا )  ) یلـسن رتخد و  كدوک ، نیا  هک  دـهدیم  تراـشب  ارم  لـیئربج  کـنیا  هجیدـخ ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک دـمآ  دـنهاوخ  دوـجو  هب  ینادـنزرف  ناـشیا  زا  و  دـشاب ، وا  قـیرط  زا  نم  لـسن  هک  تـسا  هدوـمن  رّدـقم  لاـعتم  يادـخ  تـسا . كراـبم 

. دنیآیم رامش  هب  نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  یحو ، عاطقنا  زا  سپ  دنانایاوشیپ و 
(33 ...« ) دیسر ارف  يو  لمح  عضو  ماگنه  هکنیا  ات  دوب  لاح  نیمه  رد  هشیمه  هجیدخ  ترضح 

حاورا نادبا و  اریز  تسین ؛ دیعب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  لئاسم  هنوگ  نیا  هزجعم ، یهلا و  تردـق  زا  رظن  فرـص  دـش ، هتفگ  هکنانچ 
. دراد ار  نارگید  حاورا  ِییاناوت  ناشیا  ياهندب  یتح  تسا ؛ رادروخرب  هژیو  زایتما  زا  ناراوگرزب ، نآ  فیرش 

تدالو یگنوگچ 

اهیلع هجیدـخ  ترـضح  برع ، هکلم  كاپ  ناماد  قرـشم  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیّدـص  دوجو  یناـثلا ، يداـمج  متـسیب  زور 
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. تخاس نشور  شیوخ  لامج  رون  هب  ار  یناملظ  کیرات و  يایند  درک و  عولط  هکم  رهش  رد  مالسلا ،
: دندومرف لضفم  هب  ثیدح  هلابند  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زا داتسرف و  مشاهینب  شیرق و  نانز  دزن  یکیپ  هجیدخ  ترضح  دش . همطاف  ترـضح  لمح  عضو  ماگنه  ات  تشذگ ، ارجام  نیا  زا  یتدم  »
يدادن و شوگ  ام  نخـس  هب  وت  دنداد : ماغیپ  نانآ  یلو  دـنهد ؛ کمک  ار  وا  شدـنزرف ، تدالو  ماگنه  دـنیآ و  وا  هناخ  هب  ات  تساوخ  نانآ 

. دش نیگمغ  مایپ  نیا  زا  هجیدخ  ترضح  دمآ . میهاوخن  تايرای  هب  زین  ام  دوب ، ریقف  میتی و  هک  يدیزگرب  ار  دمحم  ِيرسمه 
مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترـضح  دندش . دراو  يو  رب  مشاهینب ، نانز  دننامه  تماقشوخ ، ِنوگمدنگ  يوناب  راهچ  هک  دوب  ماگنه  نیمه  رد 

ام تسا و  هداتـسرف  ار  اـم  راـگدرورپ  هک  شاـبن  نوزحم  هجیدـخ ! يا  دومرف : دـمآ و  نخـس  هب  اـهنآ  زا  یکی  دـش ؛ نارگن  ناـنآ  ندـید  زا 
و دوب ، دهاوخ  تشهب  رد  وت  مدمه  هک  تسا  نوعرف ) رسمه   ) هیـسآ کی  نیا  و  میهاربا ،) ترـضح  رـسمه   ) هراس نم  میتسه . وت  نارهاوخ 

تدـنزرف نامیاز  رد  ار  وت  ات  هداتـسرف  ار  ام  لاعتم  يادـخ  تسا . نارمع  نب  یـسوم  رهاوخ  موثلک  يرگید  و  نارمع ، رتخد  میرم  رگید  نآ 
... مینک يرای 

رد هکنیا  رگم  دنامن  ییاج  ملاع  برغ  قرـش و  رد  تفرگ و  ارف  ار  هکم  ياههناخ  هک  دیدرگ  عطاس  وا  زا  يرون  دمآ ، ایند  هب  هک  یماگنه 
. دیبات نآ 

رد هک  ییوناـب  نآ  دـندش . دراو  دنتـشاد ، دوخ  اـب  رثوک  بآ  زا  زیربل  یفرظ  تشط و  ناشمادـک  ره  هک  یتشهب  ناـیروح  زا  نت  هد  هاـگنآ 
هک تساوخ  وا  زا  دیچیپ و  وبشوخ  دیفس و  هلوح  ود  رد  ار  وا  سپـس  تسـش . رثوک  بآ  اب  دوب ) هزیکاپ  كاپ و  هک   ) ار دازون  دوب ، شربارب 

: دومرف دوشگ و  نابز  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دیوگب . نخس 
.« ِطابْسَْألا ُةَداس  يِْدلُو  َو  ِءایِصْوَْألا ، ِیَس  ُدّ ِیْلَعب  َّنَأ  َو  ِءاِیْبنَْألا  ِیَس  ُدّ ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیبَأ  َّنَأ  َو  ُهَّللا ، ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  »

منادـنزرف و  تسا ، ایـصوا  رالاس  مرـسمه  و  ناربمایپ ، نیرترب  ادـخ  لوسر  مردـپ  و  تسین ، اـتکی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  »
« دناناگداون رورس 

دـنداد و تراشب  مه  هب  نیعلا  روح  دـندیدرگ ، نادـنخ  داـش و  ناـنآ  داد . مالـس  ناـشن  ماـن و  اـب  ار  مادـک  ره  دومن و  ناـنز  هب  ور  هاـگنآ 
نانز دندوب . هدیدن  زور  نآ  ات  ناگتـشرف  هک  دنکفا  وترپ  ناشخرد  يرون  نامـسآ  رد  و  دنتفگ ، کیربت  رگیدکی  هب  ار  شدـلوت  ناینامـسآ 

: دنتفگ دنداد و  هجیدخ  ترضح  هب  ار  دازون 
. تسا هتخاس  تکرب  رپ  ار  شلسن  وا و  دنوادخ  هک  ریگرب  ار  كرابم  هزیکاپ و  كاپ و  كدوک  هجیدخ ! يا  ناه 

. داد ریش  وا  هب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شیوخ  كدوک  ینامداش  اب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
دـشر لاس ، کی  هزادـنا  هب  هام  ره  رد  و  هام ، کـی  هزادـنا  هب  زور ، ره  رد  هک ) ياهنوگ  هب  تشاد ؛ ياهداـعلا  قوف  دـشر   ) همطاـف ترـضح 

(34 . ) درکیم
، دهد شریش  ات  درپسیم  هتسیاش  ياهیاد  هب  ار  وا  درکیم ، اطع  يدنزرف  هجیدخ  ترضح  هب  دنوادخ  هاگره  دناهتشون : ّتنس  لها  زا  یخرب 

(35 .) تفرگ هدهع  هب  ار  وا  يراتسرپ  داد و  ریش  وا  هب  شدوخ  تفای ، تدالو  همطاف  ترضح  هک  یماگنه  اّما 
تسا  رّونم  یلّجت  یملاع ز  زورما 

تسا  رهطا  يارهز  تداعس  اب  دالیم 
دوهش رد  بیغ  زا  هدمآ  یکاپ  دولوم 

تسا  ردام  راچ  بأ و  تفه  دوجو  وا  زک 
شرع  هب  دشکیم  قتت  تشرف  ادخ و  رون 
تسا  ربمیپ  مشچ  همطاف  يور  هب  نشور 
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ياهدینش  اهیبا » ّما   » رگ وا  فصو  رد 
تسا  رهوگ  كاپ  نآ  لیاضف  زا  کی  دوخ  نیا 

رختفم تسوا  زا  رسپ  دروآ  ردام  ره 
تسا  رتخا  کین  نیا  زا  یتیگ  مام  هدیلاب 
دناوخ شیوخ  حور  ار  وا  كاپ  دوجو  دمحا 

تسا  رّوصم  حور  هبترم  هب  دوخ  هکنآ  اب 
شرغصا  لقث  ناهج  قلخ  هچ  رگا  دنناد 

تسا  ربکا  لقث  وا  هک  هدیقع  نیا  مراد  نم 
ار يادخ  لوسر  تسا  رتخد  هن  اهنت 

تسا  رسمه  زین  ادخ  ّیلو  رب  هبتر  زک 
نوکی  ام  ناک و  ام  عیاقو  زا  تسیکاح 

تسا  ربارب  نآرق  هب  هک  شاهفیحص  نتم 
یترضح  هب  میارس  حدم  هچ  متریح  رد 

تسا  رواد  تاذ  فرشز  ناوخ  حیدم  ار  وک 
تسین  تفگش  نادنچو  هَّللا  تمصع  تسه  وا 

تسا  ّرتسم  شکاپ  تبرت  قلخ  مشچ  زک 
خرچ  باتفاک  فرش  جرب  باتفآ  يا 

تسا  رتمک  هّرذ  زا  وت  ردق  نامسآ  رد 
وت تایح  تیالو  تسا و  تلاسر  طبر 

تسا  ردصم  اّنب و  وت  دوجو  ار  ودنیا  لب 
شرع  هب  وت  دنبلد  ود  راوشوگ  دنتسه 

تسا  ربکا  دنوادخشرع  وت  لد  کشیب 
قح  دزن  هب  تعافش  يارب  رشب  نج و 

تسا  رشحم  زور  رد  وتهب  ناشدیما  مشچ 
« ریغص  » یجتلم ناج  تسوت ز  ناتسآ  رب 
تسا رد  نیاكاخ  وا  هدید  لحک  تسیرمع 

يراذگمان

حیضوت

اراد ظاحل  هب  و  تسوا ، یگدنز  کیرـش  گرم  هظحل  ات  ددرگیم ، باختنا  دنزرف  يارب  هک  یمان  تسا . تیمها  اب  رایـسب  يراذگمان  مان و 
(36 .) دراذگیم رثا  هعماج  درف و  رب  یگنهرف ، مایپ  ندوب 

(37 «.) تخومآ مدآ  ترضح  هب  ار  اهمان  همه  ، » دیزگرب مان  نانآ  يارب  اوح ، مدآ و  ترضح  شنیرفآ  زا  سپ  ناهج ، راگدیرفآ 
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. تشاذگن ناشردام  ردپ و  هدهع  هب  ار  ریطخ  راک  نیا  درک و  باختنا  مان  شاهدیزگرب  دارفا  يارب  اهراب  نآ ، زا  سپ 
: دیوگیم ییحی  ترضح  هراب  رد  نآرق 

(38 «) ایِمَس ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ییْحَی  ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  اّیِرَکَز  ای  »
«. میدادن رارق  شیارب  یمانمه  نآ  زا  شیپ  تسا و  ییحی  شمان  هک  میهدیم  هدژم  يرسپ  نتشاد  هب  ار  وت  ام  ایرکز ! يا  »

مالسلا مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  مان  دنوادخ ، هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوب . نینچ  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هراب  رد  دیزگرب . ار 

وا هب  دوش و  هناور  دمحم  ترـضح  تمدخ  هک  داتـسرف  یحو  ياهتـشرف  هب  گرزب  يادخ  دش ، دلوتم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  »
(40 ...«.) داهن همطاف  ار  وا  مان  ترضحنآ  اذل  ( 39 ( ؛ دراذگ مان  همطاف  ار  شرتخد  هک  دیوگب 

: دومرف شرتخد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد 
(41 .«) ُۀَمِطاف ِْتنَأ  َو  ُرِطاْفلا  َوُهَف  ِِهئامْسَأ ؛ ْنِم  ًامِْسا  ُۀَمِطاف ! ای  َِکل  َّقُش  َو  »

.« یتسه همطاف  وت  رطاف و  دنوادخ  تفرگرب ؛ دوخ  مان  زا  ار  وت  مان  دنوادخ  ناج ! همطاف  »
، همطاف تسا : مان  ُهن  ياراد  دـنوادخ  هاـگراب  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یثیدـح  رد 

(42 ...) ارهز هثّدُحم و  هّیضرم ، هّیضار ، هّیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیّدص ،
اهبقل و اـهمان ، شايدوجو ، نوگاـنوگ  داـعبا  ـالاو و  تیـصخش  بساـنت  هب  شراوگرزب  رـسمه  دـننامه  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
هب تسا  هتـسیاش  اجنیا  رد  تسا . راوگرزب  يوناـب  نآ  تیـصخش  زا  يدـُعب  تلیـضف و  هب  هراـشا  مادـک  ره  و  ( 43 ، ) دراد ددـعتم  ییاههینک 

: دوش هراشا  اهنآ  زا  یخرب 

همطاف

هراشا

ردام َعیِـضَّرلا ؛ ُعِضْرُْملا  َمَطَف  : » دوشیم هتفگ  تسا . هدش  هتفرگرب  يرگید ، زا  يزیچ  ندرک  ادـج  ندـیرب و  يانعم  هب  مطف ،»  » هژاو زا  همطاف 
. يدعتم مه  تسا و  هدمآ  مزال  ینعم  هب  مه  مطف » .« » دومن ادج  تشاد و  زاب  ریش  زا  ار  شاهچب 

(45 ، ) تسا هدش  هراشا  اهنادب  تایاور  رد  هک  ياهلدا ، رب  انب  ناحبـس  دنوادخ  اّما  ( 44 ، ) دندوب هدش  رختفم  مان  نیا  هب  يددـعتم  نانز  ًالبق 
: هلمج زا  دیزگرب ؛ وکین  مان  نیا  هب  ار  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص 

خزود شتآ  زا  تاجن   - 1

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دندومرف ادخ !؟ لوسر  يا  ارچ  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياهدش ؟ يراذگمان  مان  نیا  هب  ارچ  ینادیم  ایآ  »

(46  ) ِراَّنلا َنِم  اُهتَْعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف  اهَّنَِأل 
.« دناهدش هتشاد  هاگن  خزود  شتآ  زا  شناوریپ  وا و  اریز 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  يداه  ماما 
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(47 .«) ِراَّنلا َنِم  اهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َو  اهَمَطَف  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاف  ِیتَْنبِا  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  »
.« تشاد ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ار  شنارادتسود  وا و  گرزب ، يادخ  هک  دش  هدیمان  همطاف  لیلد  نیا  هب  مرتخد  »

: هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
ای تسا  رفاک  هک  دوشیم  هتـشون  سک  ره  نامـشچ  ناـیم  تماـیق  زور  دومن . دـهاوخ  فقوت  خزود  ِرد  رب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  »

نایم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  ددرگ . خزود  لخاد  هک  دوشیم  رما  شناهانگ  لیلد  هب  همطاف  رادتـسود  هب  هاگنآ  نمؤم .
: دیوگیم تسا ، ناتسود  زا  هک  دناوخیم  ار  يو  مشچ  ود 

. یهد تاجن  شتآ  زا  دراد ، تسود  ار  ماهیرذ  ارم و  سک  ره  نم  هلیـسو  هب  هک  يداد  هدـعو  يدـیمان و  همطاف  ارم  نم ! رالاس  نم ! يادـخ 
. دریذپیمن فلخت  تیاههدعو  هک  ییوت  تسا و  قح  وت  هدعو  ایادخ ! راب 

وت رطاخ  هب  ار  تاهیرذ  ناتسود  تناتسود و  مدرک . يراذگمان  مان  نیدب  ار  وت  نم  ییوگیم ، تسار  همطاف ! يا  دیامرفیم : گرزب  يادخ 
وا وت  هک  دنربب  خزود  هب  ار  وا  مداد  روتسد  روظنم  نیدب  درک . مهاوخن  هدعو  فلخ  تسا و  قح  نم  هدعو  مهدیم . تاجن  خزود  شتآ  زا 

. ددرگ مولعم  رـشحم  لها  ناربمایپ و  هکئالم و  يارب  يراد  نم  دزن  هک  یتلزنم  ماـقم و  اـت  مریذـپب  ار  وت  تعافـش  نم  ییاـمن و  تعافـش  ار 
(48 .« ) امن تشهب  لخاد  ریگب و  يدناوخ ، نمؤم  وا  مشچ  ود  نایم  هک  ار  سک  ره  تسد  نونکا 

وناب نآ  ندوب  هتخانشان   - 2

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(49 .«) اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمَطَف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َۀَمِطاف  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  »... 

(.« دنسرب ترضحنآ  تقیقح  هب  دنناوتیمن  و   ) دناهدش هتفرگرب  وا  تخانش  زا  قلخ  هک  دش ، هدیمان  همطاف  لیلد  نادب  وناب ) نآ  »)
: دیامرفیم لیئربج  رگید  یتیاور  رد 

(50 .«) ِبُح اهّ ْنَع  اهُءادْعَأ  ْتَمُِطف  َو  ِراَّنلا  َنِم  اُهتَْعیِش  ْتَمُِطف  ُهَّنَِأل  ِضْرَْألا  ِیف  َۀَمِطاف  ْتَیِّمُس  »... 
.« دناهدش هتشاد  زاب  وا  تبحم  زا  شنانمشد  درادیم و  هاگن  خزود  زا  ار  شنایعیش  اریز  دناهدیمان ؛ همطاف  نیمز  رد  ار  وا  »

. تسا تفرعم  نادقف  یعیبط  هجیتن  ردان ، دراوم  رد  زج  ّتبحم  زا  تیمورحم 

نارگید زا  راوگرزب  نآ  زایتما   - 3

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تمدخ  هک  داتسرف  یحو  ياهتـشرف  هب  گرزب  يادخ  دش ، دلوتم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  »

(51 .« ) داهن همطاف  ار  شمان  ترضحنآ  اذل  دراذگ ؛ مان  همطاف  ار  شرتخد  دیوگب  وا  هب  دوش و  هناور 
: دندومرف سپس 

.« مدومن ادج  اهيدب  زا  یکاپ  رطاخ  هب  ار  وت  و  مدرک ، ادج  لهج  زا  ملع  هلیسو  هب  نارگید  زا  ار  وت  »
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  همادا  رد 

.« ِقاثیِْملِاب ِثْمَّطلا  ِنَع  َو  ِْملِْعلِاب  یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهَّللا  اَهَمَطَف  ْدََقل  ِهَّللا  َو  »
(52 .« ) دومن هزیکاپ  كاپ و  مومذم  قالخا  اهيدب و  لهج و  زا  ملع  هلیسو  هب  ار  وناب  نآ  قاثیم  ملاع  رد  دنوادخ  هک  ادخ  هب  دنگوس  »
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: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 
(53 .«) ًابَسَح َو  ًانیِد  َو  ًالْضَف  اِهنامَز  ِءاِسن  ْنَع  اهِعاطِْقنِإل  َۀَمِطاف  ْتَیِّمُس  »

.« دوب ادج  زاتمم و  بسح ، نید و  يرترب و  لیلد  هب  دوخ  نامز  ناوناب  زا  هک  دش  هدیمان  همطاف  ور  نادب  »
: تسا هدمآ  رگید  یتیاور  رد 

(54 .« ) فورعم همطاف  زا 9  شندوب  زاتمم  ببس  هب  دش  هدیمان  همطاف  »
. مالسا رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندش و  دلوتم  رفک  رد  نانآ  اریز 

اهدنسپان زا  ییادج   - 4

: دنیامرفیم يوار  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدش ادج  اهيدـب  زا  يو  ( 55 ( ؛ ِّرَّشلا َنِم  ْتَمُِطف  دـندومرف : دـیزاس . هاگآ  ارم  مرالاس ! درک : ضرع  تسیچ ؟ همطاـف  موهفم  ینادیم  اـیآ  »

.« تسا
: دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(56 .«) اِهتاوَهَش َو  اِهتاَّذل  َو  اْینُّدلا  ِنَع  اهِمْطَِفل  َۀَمِطاف  ْتَیِّمُس  »
«. تسادج نآ  تاوهش  تاذل و  ایند و  زا  هک  دش  هدیمان  همطاف  ور  نادب  »

زا یکی  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  اـجنآ  اـت  تشاد ؛ هژیو  یمارتحا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  دزن  ماـن  نیا  هک  دـنامن  یفخم 
: دندومرف شنارای 

(57 .« ) نزن کتک  ار  وا  نکن ، شنیرفن  وگن ، ازسان  وا  هب  يداهن ، همطاف  ار  ترتخد  مان  هک  کنیا  »

هقیّدص

دیوگیم و تسار  هراومه  هک  تسا  یـسک  هقیّدص  دناهتفگ : نآ  ریـسفت  رد  دشابیم . وگتـسار  رایـسب  موهفم  هب  هغلابم و  هغیـص  هژاو ، نیا 
(58 .) دنزیمن رس  وا  زا  غورد  زگره  تسوا و  یگشیمه  هریس  ییوگتسار 

قیدــصت ار  شراـتفگ  وا  رادرک  راـتفر و  تـسا و ) لاـمک  جوا  رد  ییوگتــسار  رد   ) هـک تـسا  یــسک  قیّدــص » : » دــناهتفگ زین  ياهدــع 
(59 .) دیامنیم

تباث تسرد  راتفر  اب  ار  شیوخ  ییوگتـسار  دـشاب و  تسار  شاهشیدـنا  هدـیقع و  راـتفگ و  هک  یـسک  دـناهدرک : ریـسفت  نینچ  مه  یخرب 
(60 .) دیامن

رواب هلحرم  نیرتالاب  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ینعی  تسا ؛ ندومن  رواب  ییوگتسار و  رد  هغلابم  هقیّدص » : » دیوگیم یـسلجم  همالع 
و تخاـس ، هشیپ  یتـسار  شراـتفگ  رد  مادـم  و  دومن ، قیدـصت  دروآ ، ادـخ  بناـج  زا  شراوـگرزب  ردـپ  ار  هچنآ  هدیـشک و  رپ  قیدـصت  و 
هب ار  هقیّدـص »  » نوـیعلا ءـالج  رد  موـحرم  نآ  ور ، نیا  زا  ( 61 .) تسا تمـصع  ياـنعم  نیمه ، و  دومنیم ؛ قیدـصت  ار  وا  راـتفگ  شرادرک 

. تسا هدرک  همجرت  هموصعم » »
هار نادیهـش  ناربمایپ ، فیدر  مه  ار  ناقیّدـص  دـنوادخ  هک  تسالاو  نانچ  قیّدـص »  » ماقم هک  دوشیم  هدـیمهف  هنوگ  نیا  ینآرق  تایآ  زا 

(62 .) تسا هداد  رارق  یعقاو  نانمؤم  ناحلاص و  قح ،
شراوگرزب ردپ  اذل  تسا ؛ رگهولج  شایگدنز  رسارس  رد  یتسرد  یتسار و  عشعشت  هک  تسا  يراوگرزب  يوناب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
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. تسا هدیزگرب  هقیّدص »  » ار وا  مان  دنوادخ  نامرف  هب 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(63  «) یلوُْالا ُنوُرُْقلا  ِتَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  َو  يْربُْکلا  ُۀَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  »... 
.« دزیم رود  وا  تفرعم  تخانش و  روحم  رب  نیشیپ  نورق  و  تساربک ، هقیّدص  همطاف  ترضح  »

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نینچمه 
(64 ...« ) دوب هدیهش  هقیّدص  مالسلا  اهیلع  همطاف  انامه  »

هعیش و دناهداد . یهاوگ  نآ  هب  نمـشد  تسود و  هک  يروط  هب  دوب ؛ یتسرد  یتسار و  دامن  تّوبن و  ینارون  ؤلؤل  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
: دناهدرک تیاور  هشیاع  زا  ینس 

(65 .«) اهابَأ َّالإ  اهنِم  قَدْصَأ  ُْتیَأَر  ام  »
.« ماهدیدن شردپ  زج  رتوگتسار  همطاف  زا  »

هاوگ وا  يونعم  يدام و  نوئـش  مامت  شتیدوبع ، شملع و  شمهف ، شدوجو ، دوب ؛ هقیّدص  نطاب  رهاظ و  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
. تسا ندوب  هقیّدص 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
رد تسا ، هدش  ینازرا  وت  هب  نم  دننامه  ینز  ردپ  تسا : هدـشن  هداد  نم  هب  یتح  سک ، چـیه  هب  هک  هدـش  ینازرا  وت  هب  اهبنارگ  تمعن  هس  »
اطع یتبهوم  نینچ  نم  هب  هک  تسا  هدش  ینازرا  هقیّدص »  » مرتخد نوچ  يردـقنارگ  رـسمه  وت  هب  مرادـن . ار  وت  نز  ردـپ  لثم  نم  هک  یلاح 

. تسا هدشن  اطع  نم  هب  هک  تسا  هدش  هداد  وت  هب  نیسح »  » و نسح »  » نوچ ینادنزرف  و  تسا . هدشن 
« ْمُْکنِم اَنَأ  َو  ِنِم  یّ ْمُکَّنِکل  َو  »

(66 .« ) متسه امش  زا  نم  نم و  زا  امش  یلو  »
: دندومرف خساپ  رد  داد ؟ لسغ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رکیپ  یـسک  هچ  مدرگ ! تیادف  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لضفم 

. مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما 
: دندومرف راوگرزب  نآ  ور  نیا  زا  دمآ . نارگ  نم  رب  بلطم  نیا  ییوگ 

دوب و هقیّدص »  » همطاف هک  ارچ  دیآ ؛ نارگ  وت  رب  دیابن  دندومرف : مدرگ ! تیادف  يرآ ، مدرک : ضرع  دـمآ ؟ نارگ  وت  رب  تیعقاو  نیا  ایوگ  »
(67 ( !؟ دادن لسغ  یسیع  ترضح  زج  یسک  ار  میرم  ترضح  هک  ینادیمن  ایآ  دهد . لسغ  ار  وا  هک  دیاشن  ار  یسک  قیّدص »  » زج

هکرابم

. تسا ییاجرب  اپ  تابث و  یتخبکین ، شیازفا ، ّومن و  يانعم  هب  و  تکرب »  » هژاو زا 
رارق لامک  لضف و  ملع و  ندعم  تاریخ و  همـشچرس  تاکربلا ،» ّمُا   » ار وا  داهن ؛ ترـضحنآ  دوجو  رد  ار  تاکرب  عاونا  ناهج ، راگدـیرفآ 

تاریخ و همه  دـیناسر . اوساـم  هب  ار  ضیف  تمحر و  شدوجو  عـبنم  زا  و  داـهن ، وا  يدوـجو  يارجم  رد  ار  يورخا  يوـیند و  روـما  و  داد ،
ار رثوک  جات  دیزگرب و  موصعم  نایاوشیپ  ردام  و  اهیبأ » ّمُا   » اهیبوخ و راسهمشچ  ار  وا  دیناسر . رمث  هب  وا  هبیط  هکرابم  هرجش  زا  ار  تاکرب 

. دیرفآ وا  زا  ار  شربمایپ  راختفا  رپ  لسن  داهن و  شکرابم  رس  رب 
نارازه مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  رب  هوـالع  ناـشیا ، ناـیم  رد  دـنیوا و  لـسن  زا  تاداـس  ماـمت  هکنیا  زا  رتـالاب  رترب و  یتـکرب  هچ 

. دراد دوجو  راگزور  هغبان  هنازرف و  هتخیهرف ، هتسجرب ، تیصخش 
. تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لسن  درب ، مان  يرشب  نامدود  هلسلس  رد  ناوتیم  هک  ینادناخ  نیرتتلیضف  اب  نیرتگرزب و  يرآ 
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هرهاط

. تسا یکاپ  يانعم  هب  و  رهط »  » هژاو زا 
. یصاعم یقالخا و  لیاذر  صقن و  یگدولآ و  زا  یکاپ  تمصع و  هکلم  لیلد  هب  دناهدیمان  هرهاط  ار  ترضح 

: دندومرف هک  تسا  هدومن  لقن  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  رقاب  ماما 
هنانز و تداع  زگره  وناب  نآ  و  دناهدیمان ؛ هرهاط » ، » یتشز يدـیلپ و  یگدولآ و  ره  زا  شایگزیکاپ  یکاپ و  رطاخ  هب  ار  همطاف  ترـضح  »

(68 .« ) دیدن سافن 
. تسا بلطم  نیا  هاوگ  ( 69  ) ریهطت هیآ  تسا . يونعم  يروص و  یتاذ و  تراهط  ياراد  ناشیا 

هّیکز

. دوریم راک  هب  یگزیکاپ  یکاپ و  زین  ومن و  دشر و  يانعم  هب  هیکزت »  » برع گنهرف  رد 
. تسا هتساریپ  اهيدب  همه  زا  و  هتسارآ ، یقالخا  ياهشزرا  تاریخ و  تالامک و  هب  راوگرزب ، يوناب  نیا  هک  تسا  نآ  هناشن  مان  نیا 

هیضار

هنامیکح ریدـقت  ریبدـت و  زا  یگدـنز ، ياهبیـشن  زارف و  همه  رد  قشع ، یهاگآ و  جوا  رد  یمدآ  هک  تسا  نآ  نامیا  تاـجرد  نیرترب  زا 
، نانآ یعقاو  ناوریپ  مالـسلا و  مهیلع  ناموصعم  يارب  زج  لـماک  ياـضر  ماـقم  و  دـشاب . یـضار  هدومن ، رّدـقم  شیارب  هچنآ  راگدـیرفآ و 

هدوب دونـشخ  یهلا  تاریدـقت  اهریبدـت و  زا  یگدـنز  لحارم  همه  رد  نایاوشیپ ، مام  هک  تسا  تقیقح  نیا  هناشن  مان  نیا  دوشیمن . لصاح 
. تسا

هب لمع  هار  رد  دوب و  یـضار  دادیم ، خر  شیارب  هک  ییاهيراوگان  اهبیـشن و  زارف و  همه  رد  دوب ، هّنئمطم  سفن  ياراد  هک  ترـضحنآ 
تاقالم ار  يادـخ  و  دـیرخ ، ناج  هب  ار  اهرازآ  اههجنکـش و  اهینمـشد ، اهرقف ، تالکـشم ، عاونا  يولع ، هقلطم  تیالو  تابثا  فیاـظو و 

(70 . ) وا زا  دنوادخ  دوب و  یضار  ادخ  زا  وا  هک  یلاح  رد  درک ،

هیضرم

شرادرک راوتـسا و  شراتفگ  دروآ ؛ دورف  میلـست  رـس  دـشاب و  وا  عیطم  لامک ، ماـمت و  هب  هک  تسا  دونـشخ  ياهدـنب  زا  یماـگنه  دـنوادخ 
نیا هـتبلا  دـشاب . هناـگی  یگدـنب  رد  و  درادرب ؛ ماـگ  یگنادرم  يرادـیاپ و  یهاوختلادـع و  يراکتـسرد ، هار  رد  هراوـمه  دـشاب ، هتـسیاش 

. دراد صاصتخا  یعقاو  نانمؤم  مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  هب  اهنت  لماک  روط  هب  زین  اهیگژیو 
اّما دشاب ، هتـشاد  ار  يدونـشخ  لامک  یهلا ، تاردقم  زا  هک  تسا  یـسک  هیـضار  اریز  دـشابیم ؛ اوقا  فرـشا و  هیـضار »  » زا هیـضرم »  » بقل

. راگدیرفآ زا  تیاضر  نیا  تسا و  هدنب  زا  تیاضر  نآ  دشاب ؛ دونشخ  وا  زا  راگدرورپ  هک  تسا  یسک  هیضرم 
زا شراگدرورپ  هراومه  هک  تسیزیم  ياهنوگ  هب  دوب و  هتفای  تسد  الاو  ماقم  نیا  هب  ناروآمایپ  متاخ  تخد  هک  تسا  نآ  هاوگ  ماـن ، نیا 

. دوب دونشخ  وا 
مهیلع شرـسمه  مالـسا و  یمارگ  لوسر  دـنوادخ و  يدونـشخ  تابجوم  یگدـنب ، تدابع و  و  راتفر ، راتفگ و  رظن  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

زاربا ار  دنوادخ  يدونشخ  هار  نیا  زا  و  دنداتسرفیم ، دورد  مالس و  وا  هب  راگدیرفآ  بناج  زا  هشیمه  ناگتـشرف  و  دروآ ، مهارف  ار  مالـسلا 
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. دندرکیم

هثَّدحُم

، دونـشیم ار  هتـشرف  زاوآ  ثّدحم »  » هک تسا  هدـمآ  نینچ  تایاور  رد  دـنیوگ . نخـس  وا  اب  هکئالم  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  هثَّدـحم » »
. تسا تاماقم  نیرتالاب  زا  تماما ، توبن و  ماقم  زا  دعب  ماقم ، نیا  ( 71 .) دنیبن ار  وا  هچرگ 

؟ درگنب ار  ناگتشرف  دناوتیم  مه  يرگید  نانآ ، زج  ایآ  و  دنیوگیم ؟ نخس  یهلا  ناربمایپ  زج  یسک  اب  هکئالم  ایآ 
: دناهتفگ نخس  نانآ  اب  هکئالم  هک  دنکیم  یفرعم  ار  یخرب  نآرق 

(72 . ) میرم ترضح  * 
(73 .) یسوم ترضح  ردام  * 

(74 .) میهاربا ترضح  رسمه  * 
(75 .) نینرقلاوذ * 

ماقم اریز  دـسریمن ؛ رظن  هب  راوشد  تسا ، هدوب  هثّدـحم »  » مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  تقیقح  نیا  شریذـپ  تایآ ، رد  تقد  زا  سپ 
. تسا هدوبن  رتمک  هراس  میرم و  ترضح  زا  ناشیا 

سونأم ناشیا  اب  دـنیوگ و  نخـس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  ات  داتـسرفیم  یناگتـشرف  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  یناوارف  تایاور  رد 
(76 « ) همطاف فحـصم  . » دنهد يرادلد  ردپ  گوس  رد  ار  وا  ات  دندمآیم  شدزن  هک  شراوگرزب  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  هژیو  هب  دـنوش ؛

. تسا بلطم  نیا  رب  رگید  یهاوگ  زین 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اب هک  هنوگ  نآ  دـندرکیم ؛ وگ  تفگ و  وا  اب  و  هدـمآ ، دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دـناهدیمان  هثّدـحم »  » ور نادـب  ار  همطاف  ترـضح  »
: دنتفگ زین  همطاف  هب  دنداد ، ادن  ار  میرم  هک  هنوگنامه  و  دنتفگیم ، نخس  میرم  ترضح 

.« َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاف ! ای  »
دیزگرب یتیگ  نانز  رب  ار  وت  تخاس و  تاهزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  همطاف ! يا 

(77 ...« ) همطاف اب  ناشیا  درکیم و  ثیدح  هکئالم  اب  همطاف  سپ  ... 

ارهز

هّمئا هک  تسا  یمارگ  يوناب  نآ  بقل  نیرتروهشم  همطاف »  » مان زا  دعب  ارهز » . » تسافص یگدنشخرد و  ینـشور و  يانعم  هب  رهز »  » هژاو زا 
. دناهدومن دای  نآ  زا  اهاعد  تارایز و  تایاور و  رد  مالسلا  مهیلع 

: دندومرف دناهدیمان ؟ ارهز  ار  همطاف  ترضح  ارچ  دیوگیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یفعج  رباج 
شرون هب  نیمز  اهنامـسآ و  تفرگ ، ندیـشخرد  شرون  هک  یماـگنه  و  دـیرفآ ، شیوـخ  تمظع  روـن  زا  ار  وناـب  نآ  گرزب  يادـخ  اریز  »
داتـسرف یحو  دنوادخ  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  اهلا ! راب  دندرک : ضرع  هدومن ، هدجـس  ار  يادخ  دش ، هریخ  هکئالم  نامـشچ  دندش و  نشور 

دوجو هب  ناربمایپ  نیرترب  بلص  زا  ار  وا  و  مدیرفآ ، ار  وا  مدوخ  تمظع  زا  مدومن و  نکاس  نامـسآ  رد  ار  وا  تسا ، نم  رون  زا  رون  نیا  هک 
زا سپ  و  دننک ، تیاده  منید ) و   ) نم قح  هب  ار ) مدرم   ) دـنیامن و مایق  مرما  هب  هک  مدروآ  دوجو  هب  ار  نایاوشیپ  همئا و  رون ، نیا  زا  مدروآ .

(78 .« ) مهدیم رارق  دوخ  نانیشناج  افلخ و  نیمز ، رد  ار  نانآ  یحو ، عاطقنا 
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: دندومرف خساپ  رد  دش ، لاؤس  كرابم  مان  نیا  هراب  رد  ترضحنآ  زا  رگید ، یتیاور  رد 
ناـینیمز رب  ناگراتـس  هک  هنوگناـمه  تخاـسیم ؛ نشور  ار  اهنامـسآ  لـها  شلاـمج  رون  داتـسیایم ، تداـبع  بارحم  رد  هک  یماـگنه  »

(79 «. ) دنشخردیم
: دندومرف خساپ  رد  درک ، لاؤس  مالسلا  اهیلع  ارهز  مان  تلع  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  زین  يرفعج  مشاهوبا 

دننام رهظ  ماگنه  و  درکیم ، یناشفا  رون  تشاچ  ماگنه  دیـشروخ  ناسب  دادـماب  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يارب  يو  ناـبات  هرهچ  »
(80 .« ) دوب هدنشخرد  هراتس  دننامه  بورغ  تقو  و  نابات ، هام 

رد یهاگ  تسا ؛ هتـشاد  ینوگانوگ  تایلجت  هک  دوشیم  هدـیمهف  نینچ  اهنآ  زا  تسا و  ناوارف  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  رون  هراـب  رد  تاـیاور 
شیپ زا  ار  تملظ  هاگ  و  هدومن ، هولج  ابیز  تروص  هب  اوح  مدآ و  رظن  رد  تشهب  رد  مه  ینامز  و  نامـسآ ، رد  هاگ  و  ناـیامن ، شرع  قاـس 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تیاور  نیا  ریظن  تسا ؛ هتخاس  فرطرب  هکئالم  يور 
ار رگیدـکی  دنتـسناوتن  هک  يروط  هب  داتـسرف ، ناـشیارب  کـیرات  يربا  دـیامن ، شیاـمزآ  ار  هکئـالم  دومرف  هدارا  دـنوادخ  هک  هاـگنآ  »... 

تملظ نیا  هک  دنگوس  اهرون  نیا  هب  ار  وت  میاهدیدن . نینچ  زگره  يدیرفآ ، ار  ام  هک  يزور  نآ  زا  ام ! رالاس  اهلا ! دنتفگ : هکئالم  دنرگنب .
. زاس فرطرب  ام  زا  ار 

نیمز هناگتفه  تاقبط  اهنامـسآ و  سپ  تخیوآ . شرع  رانک  رب  لیدنق  دننام  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  ارهز  همطاف  رون  دـنوادخ  لاح ، نیا  رد 
ناشیا هب  دـنوادخ  هک  دـندومنیم  سیدـقت  حـیبست و  ار  ادـخ  هکئالم ، دـناهدیمان . ارهز  ار  همطاف  لیلد  نیا  هب  دـش . ناراب  رون  دیـشخرد و 

رارق شنادـنزرف  رهوش و  ردـپ و  همطاف و  ناتـسود  يارب  تماـیق  زور  اـت  ار  امـش  سیدـقت  حـیبست و  شاداـپ  هک  ملـالج  تّزع و  هب  دومرف :
(81 ...« ) داد مهاوخ 

(82 .) دناهدوب ّقح  ترضح  شنیرفآ  نیتسخن  مالسلا  مهیلع  یمطاف  رون  يولع و  رون  يدّمحم و  رون  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 

لوتب

. تسا نارگید  زا  ادج  عطقنم و  يانعم  هب 
میرم ترضح  هک  میاهدینش  امش  زا  رّرکم  دندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دندومرف خساپ  رد  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دناهدش ؛ هدیمان  لوتب » ، » همطاف ترضح  و 
(83 .« ) تسا دنسپان  ناربمایپ  نارتخد  رد  هناهام  تداع  هک  ارچ  تسا ؛ هدیدن  نوخ  زگره  هک  دوشیم  هتفگ  ییوناب  هب  لوتب  »

یهاوگ ریهطت ، هیآ  ( 84 .) تسا هدیدن  سافن  زین  هناهام و  تداع  زگره  مالسا  یمارگ  يوناب  هک  هدش  لقن  ینس  هعیش و  زا  یناوارف  تایاور 
. تسا بلطم  نیا  رب  رگید 

كاپ و ار  وا  دوشن . هدولآ  یحور  یمسج و  تالکشم  ضراوع و  نیا  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دوب  نیا  ناهج  راگدیرفآ  هدارا 
(85 . ) درک رود  شسدقم  دوجو  زا  ار  اهنیا  تخاس و  هزیکاپ 

هب ار  همطاف  ترـضح  و  دـناهدیمان ، لوتب »  » جاودزا كرت  نادرم و  زا  يرود  لیلد  هب  ار  میرم  ترـضح  دـنیوگیم : تنـس  لها  زا  يراـمش 
هب هتشگ و  عطقنم  ایند  زا  هک  ور  نآ  زا  ای  و  تشادن ؛ اتمه  دوب و  ادج  بسح ، نید و  تلیـضف و  رظن  زا  شیوخ ، نامز  نانز  زا  هکنآ  لیلد 

(86 .) دناهدیمان لوتب  دوب ، هدروآ  يور  هناگی  يادخ 
. دناهدرک تباث  ار  يرترب  تلیضف  هتساوخان  یلو  دننک ، راکنا  ار  یتلیضف  هک  دناهدوب  ددص  رد  نانیا  دسریم  رظن  هب 

هّیسنإ ءاروح 
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. دشابیم امنناسنا  هیروح  يانعم  هب  و  تسا ، هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد  هک  همطاف  ترضح  روهشم  ياهمان  زا 
اهراب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل  دوب ؛ یتشهب  ياذغ  هراصع  زا  ینامسآ و  ناغمرا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هزیکاپ  كاپ و  هفطن 

(87 .) دندومرفیم باطخ  هیمدآ » ءاروح   » ای هّیسنا » ءاروح   » ار دوخ  هیامنارگ  رتخد 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  سابع  نبا 

(88 .«) ُۀَّیِْسنْإلا ُءارْوَْحلا  َیِه  َو  ّیَْبنَج ، َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر  َیِه  َو  يِداُؤف ، ُةَرَمَث  َیِه  َو  ِیْنیَع ، ُرُون  َیِه  َو  ِنِم ، یّ ٌۀَعَْضب  َیِه  َو  »
.« ناسنا هرهچ  رد  تسا  ياهیروح  يو  تسا ؛ نم  دوجو  رد  هک  تسا  نم  ناج  مبلق و  هویم  نم ، مشچ  رون  وا  تسا ؛ منت  هراپ  همطاف  »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  قداص  ماما 
: دندومرف تسین ؟ اهناسنا  خنس  زا  همطاف  سپ  ربمایپ ! يا  دنتفگ : یخرب  دیرفآ . نامسآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  شیپ  ار  همطاف  رون  دنوادخ  »

؟ تسا هیسنا  ءاروح  يو  هنوگچ  دنتفگ : تسا . هّیسنا » ءاروح   » همطاف
ار مدآ  هک  یماگنه  دیرفآ . شیوخ  رون  زا  ار  همطاف  حاورا ، ملاع  رد  مدآ ، ترـضح  شنیرفآ  زا  شیپ  گرزب ، يادخ  دندومرف : خـساپ  رد 

... داد ناشن  وا  هب  ار  يو  دیرفآ ،
نم دزن  ار  بیـس  نآ  لیئربج  داد و  رارق  یتشهب  بیـس  رد  ار  رون  نآ  دنک ، جراخ  نم  بلـص  زا  ار  همطاف  درک  هدارا  دـنوادخ  هک  یماگنه 

... دروآ
هنیـس رب  متفرگ و  ار  نآ  نم  تسا . هداتـسرف  وـت  يارب  تشهب  زا  ار  نآ  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهفحت  نـیا  دـمحم ! يا  درک : ضرع  و 

. مداهن
نآ زا  يرون  مدـنک ، ار  نآ  زا  ياهکت  هک  یماگنه  روخب . ار  بیـس  نیا  هک  دـیامرفیم  تمظع  اب  يادـخ  دـمحم ! يا  درک : ضرع  لیئربج 
رد هک  تسا  ییوناب  رون  يدـید ، هچنآ  اریز  سرتن ؛ روخب و  يروخیمن ؟ ار  نآ  ارچ  درک : ضرع  لیئربج  مداتفا . عزف  هب  هک  دـیدرگ  عطاس 

(89 ...« ) دوشیم هدیمان  همطاف »  » نیمز رد  و  هروصنم »  » نامسآ

(90  ) اهیبا ّمُا 

(91 .) تسا ردپ  ِردام  يانعم  هب  و  دناهدرک ، تیاور  ینس  هعیش و  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ياههینک  زا 
: دندومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  قداص  ماما 

(92 .«) اهِیبَأ ُّمُأ  یّنَُکت  َْتناک  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطاف  َّنِإ  »
.« تسا هدوب  اهیبا » ّمُا   » همطاف ترضح  هینک  هک  یتسار  هب  »

رب اـنعم  کـی  هب  همه  هـک  نأـشلا ،» مـیظع  «، » فدـه دوـصقم و  «، » هـشیر لـصا و  «، » رداـم : » هـلمج زا  دراد ؛ یناوارف  یناـعم  تـغل  رد  مُا » »
. ددرگیم

: زا دنترابع  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  اهیبا » مُا   » هینک باختنا  ياهلیلد  زا  یخرب 
دوجو هب  يو  زا  زین  ردپ  ییاهن  ضرغ  العا و  دصقم  دوب . توبن  تخرد  یلصا  هویم  ردپ و  رمع  لصاح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح   - 1

اهیلع ارهز  ترـضح  هک  تفگ  ناوتیم  دوب . وا  نویدم  مالـسا  تایح  تفای و  هرابود  يدلوت  تیالو  نید و  ارهز ، ترـضح  دوجو  اب  دمآ .
. تسا توبن  همادا  تلاسر و  ییاغ  تلع  یلصا و  فده  مالسلا 

هقلح یعمجلا ، عمج  هبتر  بحاص  تیالو و  تلاسر و  هبترم  نایم  طسو  ّدح  هّیلک و  تیالو  ماقم  ياراد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح   - 2
زا تیالو  توبن و  راثآ  همه  تسا . توکلم  کُلم و  ملاع  رد  تاـکرب  تاریخ و  ماـمت  أـشنم  نید و  همئا  رداـم  ّیلو و  لوسر و  نیب  لاـصتا 
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. تفاییمن قّقحت  تیالو  تلاسر و  تشادن  دوجو  ترضحنآ  رگا  دش . رهاظ  وناب  نیا 
: تسا هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  هکنانچ  دوب ؛ ردپ  تقلخ  ببس  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح   - 3

.« امُُکتْقَلَخ اَمل  ُۀَمِطاف  الَول  »
«. مدیرفآیمن ار  مالسلا ) امهیلع  یلع  ترضح  دمحم و  ترضح   ) رفن ود  امش  دوبن ، همطاف  رگا  »

. تسا رتخد  ردپ و  نایم  یحور  تدحو  هب  هراشا   - 4
. دنزرف ردپ و  هقالع  هن  دوب ، دنزرف  ردام و  هقالع  دننام  شرتخد ، هب  مالسا  ربمایپ  هقالع  هتبلا  تسا . تبحم  هقالع و  تدش  رگنایب   - 5

دای هوجو  همه  شراوگرزب  ردپ  هک  درکیم  اضتقا  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  يالاو  دنمجرا و  ماقم  هک  دـسریم  رظن  هب 
لقع هک  دراد  دوجو  يراذگمان  نیا  يارب  زین  يرگید  ياهلیلد  هتبلا  دزاس . رختفم  اهیبأ » مُا   » هینک هب  ار  وا  دشاب و  هتـشاد  رظن  ّدـم  ار  هدـش 

. تسا ناوتان  اهنآ  هب  یبایتسد  زا  رشب  صقان 

مولعلا ّمُا 

هک دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  و  تشاد . لماک  هطاحا  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  هب  دوب و  هاگآ  مولع  مامت  زا  ترـضحنآ  هک  انعم  نیدب 
. تسا هتفرگ  همشچرس  دوب ، نید  همئا  ردام  نانمؤم و  ریما  رسمه  هک  يو ، زا  مولع  همه 

لئاضفلا ّمُا 

هدـنبیز لیاضفلا » ّمُا  ، » ور نیا  زا  دوب ؛ یعیرـشت  ینیوکت و  يرهاظ ، ینطاب ، یناسفن ، لـیاضف  تـالامک و  همه  عماـج  زارفارـس ، يوناـب  نآ 
. تسوا

. دیآیم رامش  هب  لیاضف  زا  یکی  اهنت  ملع »  » اریز تسا ؛ رتعماج  مولعلا » مُا   » زا هینک  نیا 

هناخ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس  جاودزا و  : ّمود شخب 

هناخ رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس  جاودزا و 

ترـضح نوچمه  يردام  ناروآمایپ و  متاخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ناسب  يردپ  رانک  یحو ، هناخ  رد  مالـسا  یمارگ  يوناب 
شردام تخومآیم و  وا  هب  ار  ینامـسآ  قیاقح  ینّابر و  فراعم  یهلا و  مولع  شراوگرزب  ردپ  تفای . ّومن  دـشر و  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ 

. دندرکیم ترضحنآ  راثن  ار  اهتبحم  نیرترب  ریظنیب ، ردام  ردپ و  نیا  ار . تیبرت  هویش  یناگدنز و  مسر  هار و 
، مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  شردام  زوسناج  تلحر  ینعی  رابمغ ؛ گرزب و  ياهعجاف  اب  یگدنز ، راهب  نیمجنپ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

. تخاس ناریح  ار  ناگمه  شاییابیکش  اّما  دیدرگ ، ور  هب  ور 

ناراگتساوخ

. دوب نارگید  يارب  ییاهلاس  ناسب  شزور  ره  هکلب  شهام  ره  ّومن  دشر و  رظن  زا  هک  یلاح  رد  تشذـگیم ، يرگید  زا  سپ  یکی  اهلاس 
نیمه تفرگیم . رارق  یهلا  ياهتبهوم  تایانع و  لومـشم  يونعم  یحور و  رظن  زا  مه  دشیم و  رادروخرب  یمـسج  لامک  دشر و  زا  مه 

دوب هتـشاذگن  رـس  تشپ  ار  شیوخ  رمع  زا  راهب  ُهن  زونه  هک  يروط  هب  تخاسیم ؛ رتزارفارـس  رترب و  ییوناب  ره  زا  ار  وا  ناوارف ، تازاـیتما 
نانآ همه  زا  ترـضحنآ  یلو  دنتفاتـش ؛ وا  يراگتـساوخ  هب  ربمایپ  دزن  هداتفا ، عمط  هب  راصنا  رجاـهم و  نادرمگرزب  شیرق و  فارـشا  هک 
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. دوب مهاوخ  ادخ  نامرف  رظتنم  هراب  نیا  رد  دندومرف : هدرک ، یهاوخرذع 
نینچ هب  دنوادخ  فرط  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دندوب . رمع  رکبوبا و  دناهدرب ، مان  ینس  هعیش و  هک  ناراگتـساوخ  هلمج  زا 

: دنتشاد راهظا  ود  نآ  هب  دندوبن ، نوذأم  يراک 
«. متسه ادخ  نامرف  راظتنا  رد  هراب  نیا  رد  »

(93 .) تسا کچوک  زونه  مرتخد  هک  دندروآ  رذع  نینچ  ترضحنآ  اهلقن ، یخرب  قبط 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تشادنپیم  يرکف ، هتوک  رثا  رب  يو  دوب . ناراگتساوخ  رگید  زا  فوع ، نب  نامحرلادبع  فورعم ، دنمتورث 

هب ار  وا  منامگ  هب  منکیم . يراگتـساوخ  ار  همطاف  موریم و  تفگ : اذل  دـنرگنیم ؛ يدام  هاگن  زا  ار  لئاسم  همه  هک  تسا  نانآ  دـننام  زین 
ات دراد  جایتحا  نم  لام  هب  تیعقوم  نیا  رد  و  تسدـیهت ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـنمتورث و  يدرف  نم  اریز  دـیامن ؛ جـیوزت  نم 

رگا ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نینچ  دش و  دراو  ترـضحنآ  رب  دوب ، هدرک  نت  هب  یتمیق  ياهسابل  هکیلاح  رد  يو  دنادرگ . زاینیب  ار  دوخ 
(94 .) منک شرهَم  هرقن  الط و  زینک ، مالغ ، دنفسوگ ، رتش ، رادقم  نالف  مرضاح  يروآرد  نم  يرسمه  هب  ار  همطاف 

تروص هب  اههزیرگنس  نآ  بوشآرهش ، نبا  لقن  رب  انب  دیشاپ . وا  فرط  هب  هزیرگنس  یتشم  یتحاران  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
(95 .) دمآرد ناجرم  ؤلؤل و 

دراد و قرف  اهجاودزا  رگید  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا  هلأسم  و  درادن ، زاین  اهزیچ  هنوگ  نیا  هب  هک  دـنامهف  وا  هب  راک  نیا  اب  ترـضح 
(96 .) دریذپیم ماجنا  لاعتم  يادخ  روتسد  هب  اهنت 

حطـس رد  شاهیامنارگ  تخد  هک  دراد  راهظا  تحارـص  هب  دهد و  یفنم  خساپ  ًاتعفد  نانآ  رارـصا  اضاقت و  ربارب  رد  تساوخن  راوگرزب  نآ 
. تسا هتشاد  هاگن  تسوا  نأشمه  اتمه و  هک  يدرمناوج  يارب  اهنت  ار  وا  تسا و  يرتالاو  رتالاب و 

دنتخادرپ و وگ  تفگ و  هب  سوا ، هلیبق  سیئر  ذاعم ، نب  دعـس  اب  دندوب ، هدش  دـیمون  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  يرـسمه  زا  هک  نانآ 
هتسد ور ، نیا  زا  درادن . ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رتخد  اب  يرسمه  یگتسیاش  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  هک  دنتفایرد 

هب ور  ناـنآ  دوـب . تعارز  لوغـشم  هک  دـنتفای  راـصنا  زا  یکی  غاـب  رد  ار  وا  ماجنارـس  دنتفاتـش . مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  یپ  رد  یعمج 
راک هک  هدومرف  ربمایپ  یلو  دـناهدرک ، يراگتـساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رتخد  زا  شیرق  فارـشا  دـنتفگ : دـندرک و  ترـضح 

تبثم خـساپ  دـینک  يراگتـساوخ  دـیراد  هک  یلیاضف  ناشخرد و  قباوس  نآ  اب  امـش  رگا  کشیب  دـباییم . ناـماس  ادـخ  ناـمرف  هب  همطاـف 
(97 .) دینش دیهاوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  يراگتساوخ 

زا دعب  تفرگ . شیپ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هناخ  هار  هاگنآ  دروآ . ياج  هب  زامن  تعکر  ود  تسخن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دنکفا ریز  هب  رس  اذل  دیوگب ؛ ینخس  هک  دش  عنام  ربمایپ  تمظع  ایح و  اما  تسشن ؛ راوگرزب ، نآ  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  ناشیا و  زا  هزاجا 

. دیزگرب ار  توکس  و 
: دندومرف هتسکش ، ار  توکس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ ياهدمآ مرتخد  يراگتساوخ  يارب  ایوگ  »
: داد خساپ  شیوخ ، ناشخرد  قباوس  هب  هراشا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  غیردیب  فاطلا  ندرمـشرب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(98 .«) يرآ
همطاـف مرتخد  يراگتـساوخ  هب  يرایـسب  امـش  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  ناـج ! یلع  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتـیاور ، قبط 

. ماهدید وا  يامیس  رد  ار  تقفاوم  مدع  يدنسروخان و  راثآ  اما  ماهداهن ، نایم  رد  وا  اب  ار  نانآ  ياضاقت  نم  دناهدمآ و 
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نینچ ار  شیوخ  راتفگ  دومن و  وگزاب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياضاقت  دـمآ ، شاهنازرف  رتخد  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
ار وت  هک  مدوب  هتساوخ  ادخ  زا  نم  تسا . نشور  ام  رب  مالسا  رد  شماقم  تلیـضف و  هک  تسا  یناسک  زا  بلاطوبا ، دنزرف  یلع ، درک : زاغآ 

؟ ییامرفیم هچ  هراب  نیا  رد  تسا ، هدمآ  وت  يراگتساوخ  هب  وا  نونکا  دروآرد . دوخ  هدیرفآ  نیرتهب  دقع  هب 
تساخرب و ياج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  درک و  يدونـشخ  زاربا  دوخ  هداشگ  هرهچ  توکـس و  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

: دومرف
« اهُراْرقِإ اُهتوُکُس  ُرَبْکَأ ، ُهَّللَا  »

(99 .« ) تسوا ياضر  هناشن  شتوکس  دیآ . فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ادخ  »
(100 .) درک غالبا  ناحبس  راگدرورپ  فرط  زا  ار  كرابم  هدنخرف و  جاودزا  نیا  نداد  ماجنا  روتسد  دش و  لزان  لیئربج  نآ  لابند  هب 

: دومرف داد و  تراشب  نومیم  جاودزا  نیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
(101 .«) ِضْرَْألا ِیف  َکَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِءامَّسلا  ِیف  اهَکَجَّوَز  ْدَق  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  نَسَْحلا ! َابَأ  ای  »

وت يارب  نامـسآ  رد  ار  وا  گرزب  يادـخ  مروآرد ، وت  يرـسمه  هب  نیمز  رد  ار  همطاف  نم  هکنآ  زا  شیپ  نسحلا ! ابا  يا  ار  وت  داب  تراشب  »
.« تسا هدومن  جیوزت 

ینأشمه ییاتمه و 

دهاوخ سونایقا  زا  ياهرطق  دوش ، هتفگ  هچره  هک  تسالاو  الاب و  ردق  نآ  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  مالسا ، جرا  نارگ  يوناب  تالامک 
يراگتـساوخ وا  زا  سک  ره  هک  تسین  یتفگـش  ياج  نیا ، رب  انب  تسا . یتسه  ناهج  يوناـب  نیرترب  نیرتلـماک و  نیرتاـناد ، وا  اریز  دوب ؛

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نافراع ، ياوشیپ  ناراگزیهرپ ، رـالاس  لـماک ، ناـسنا  هک  یماـگنه  اـما  دروآ ؛ رذـع  شراوگرزب  ردـپ  درک ،
. تشاد نالعا  زین  ار  شاهنازرف  رتخد  گرزب و  يادخ  ياضر  هک  شیوخ ، تقفاوم  اهنت  هن  دومن ، يراگتساوخ 

ناهج راگدـیرفآ  رگا  و  دوب ، طونم  راگدرورپ  نامرف  هب  مهم  راک  نیا  دـنراد ، تلالد  تحارـص  هب  ینـس  هعیـش و  تایاور  هک  هنوگناـمه 
مالسا ربمایپ  هکنانچ  ( 102 .) تشادن دوجو  ینأشمه  اتمه و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  دیرفآیمن ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص 
(103 .«) ٌْوفُک َۀَمِطاِفل  ْنُکَی  َْمل  ٌِّیلَع  الَْول  »
: دناهدومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دعب هب  مدآ  زا  ینأشمه ، اتمه و  شیارب  نیمز  رد  زگره  دروآیمن ، رد  دوخ  ِيرسمه  هب  ار  همطاف  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رگا  »
(104 .« ) دشیمن تفای  زیخاتسر ، زور  ات 

رامـش هب  ناـمیا  دـیحوت و  ناـکرا  زا  و  دـنايرهاظ ، ینطاـب و  تراـهط  تمـصع و  ماـقم  یهلا و  هقلطم  هـّیلک  تیـالو  ياراد  ود  ره  يرآ ،
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ِيرـسمه  اذل  و  ( 105 .) دنراد ار  رگیدکی  يرـسمه  یگتـسیاش  و  دنیآیم ،

. دیزگرب رگیدکی  يارب  ار  ود  نآ  ناهج  راگدیرفآ  دوب و  یهلا  باختنا 
تسوا  رهوگ  همطاف  تسا و  فدص  ملاع 

تسوا  رهوج  رهگ  نیا  تسا و  ضرع  یتیگ 
قلخ  هک ز  سب  نیمه  شتفارش  ردق و  رد 

تسوا رهوش  یضترم  تسا و  ردپ  دمحا 

یسورع هنیزه  رهَم و 
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یسورع هنیزه  رهَم و 

نانمؤم ریما  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تساهلسن . اهنرق و  همه  هنادواج  يوگلا  مالـسلا  امهیلع  همطاـف  یلع و  ترـضح  جاودزا 
: دومرف تسشن و  وگ  تفگ و  هب  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

؟ تسه امش  رایتخا  رد  جاودزا  يارب  ایند  لام  زا  يزیچ  ایآ  »
کی ریشمش ، کی  اهنت  متورث  رضاح  لاح  رد  تسین ؛ هدیـشوپ  امـش  رب  مروما  تیادف ! مردام  ردپ و  داد : خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. تسا راک  بسک و  يارب  يرتش  هرز و 
. یناشنب ناشیاج  ِرس  ار  نانمشد  هدومن ، داهج  ادخ  هار  رد  ات  يدنمزاین  نآ  هب  هک  تریـشمش  اما  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.« مدونشخ یهد  رارق  جاودزا  هیرهم  ار  نآ  هک  تهرز  لوپ  اب  یلو  تسوت ؛ دمآرد  راک و  هلیسو  هک  ترتش ، اما 
ات دروآ  راوگرزب  نآ  تمدـخ  ار  نآ  لوپ  تخورف و  مهرد  یتیاور 400 -  هب  و  هب 480 -  ار  دوخ  هرز  ترضحنآ  روتـسد  هب  نانمؤم  ریما 

(106 .) دش هدیرخ  یسورع  دقع و  مزاول  ریاس  لزنم و  ثاثا  یخرب  نآ  اب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  دشاب . رهم  زا  یشخب 
(107 .) تسا هدوب  مهرد  دصناپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رهَم  رهاظ  رد  تایاور  رب  انب 

. تسا هدش  هابتشا  هرز  شورف  لوپ  اب  ًارهاظ  و  تسین ، دامتعا  لباق  هک  هدش ، لقن  زین  يرگید  لوق  هتبلا 
نیا و  دروآرد ؛ لیاضف  ریما  نانمؤم و  رالاس  دقع  هب  یگداس  نیمه  اب  ار  شیوخ  هنومن  رتخد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ناس ، نیدـب 

دهاوخن نیمأت  ریذـبت ، فارـسا و  لمجت ، تورث ، وترپ  رد  یگداوناخ ، تینما  يزارفرـس و  یتخبکـین و  هک  تخومآ  اـهناسنا  هب  ار  سرد 
اما دنرادروخرب ، تاناکما  هنوگ  همه  زا  هک  ییاههدوناخ  رایسب  هچ  دروآیمن . ناغمرا  هب  ار  تداعس  لماکت و  زین  ایند  قرب  قرَز و  تشگ .

. دنرادن خزود  رد  یگدنز  ساسحا  زج  یساسحا 
هچ تسا ؛ هدش  هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  وا  تفارش  تمارک و  تلزنم و  هک  تسین  نآ  ناوناب ، هوسا  يوس  زا  كدنا  رهَم  نیا  شریذپ  يانعم 

. دیامنیم ناربج  اهشاداپ  نیرترب  اب  ترخآ ، ایند و  رد  ار  ترضحنآ  تمارک  تمرح و  اتمهیب  راگدرورپ  هکنآ ،
: هلمج نآ  زا  تسا ؛ یندینش  هدش ، دراو  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور 

ترـضح تسا ؟ هزادنا  هچ  نامـسآ  رد  وا  رهم  اما  میتسناد ، ار  نیمز  رد  همطاف  رهم  ام  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یـصخش 
: دندومرف

. راذگاو دیآیمن ، تراک  هب  ار  هچنآ  و  سرپب ، دیآیم  تراک  هب  هچنآ  زا  »
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دومن ) رارصا  و  . ) دیآیم راک  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ :

رب شنادـنزرف  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هب  توادـع  ضغب و  يور  زا  سک  ره  تسا . نیمز  مجنپ  کی  نامـسآ ، رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  رهَم 
(108 .« ) دوب دهاوخ  مارح  وا  رب  زیخاتسر  زور  ات  دورب ، هار  نیمز  يور 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دننکیم  تیاور  تنس  لها  زا  نارگید ، یلبرا و  موحرم 
(109 .«) ًامارَح یشَم  اَهل ]  ] ََکل ًاضِْغبُم  اْهیَلَع  یَشَم  ْنَمَف  َضْرْألا . اَهَقادِص  َلَعَج  َو  َۀَمِطاف  َکَجَّوَز  َهَّللا  َّنِإ  »

دراد و نمشد  ار ] همطاف   ] ار وت  سک  ره  اذل  و  داد . رارق  وا  رهم  ار  نیمز  دومن و  جیوزت  وت  هب  ار  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دنوادخ  یتسار  هب  »
.« دوب دهاوخ  مارح  وا  رب  دورب ، هار  نیمز  يور  رب 

جاودزا هب  ار  وا  شراوگرزب  ردپ  هک  دینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  یمارگ  رتخد  یتقو  تسا : هدمآ  تنـس  لها  زا  رگید  یتیاور  رد 
امـش زا  تسیچ ؟ نارتخد  رگید  نم و  قرف  درک : ضرع  ردـپ  هب  تسا ، هداد  رارق  مهرد  ار  وا  رهم  هدروآ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. دهد رارق  امش  تما  ناراکهانگ  تعافش  ارم  رهم  هک  یهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  ینادرگزاب و  ار  يویند  ِرهم  نیا  هک  منکیم  اضاقت 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دروآ  دوخ  اب  ریرح  زا  يذغاک  دمآ و  دورف  لیئربج  یحو ) هتشرف  ، ) ماگنه نیا  رد 
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.« اهِیبَأ ِۀَّمُأ  ْنِم  َنِیِبنْذُْملا  َۀَعافَش  ءارْهَّزلا  َۀَمِطاف  َرْهَم  ُهَّللا  َلَعَج  »
.« داد رارق  شردپ  تما  ِناراکهانگ  تعافش  ار  ارهز  همطاف  ترضح  رهم  دنوادخ  »

: دومرف و  دنهد ، رارق  شاهنیس  يور  نفک ، نورد  ار  ینامسآ  دنس  نآ  هک  درک  تیصو  گرم  ماگنه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
تعافـش مردـپ  تما  ِناراکهانگ  زا  نآ  قبط  مریگیم و  تسد  هب  ار  ینامـسآ  دنـس  نیا  مدـش ، هتخیگنارب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  یماگنه  »

(110 .« ) میامنیم
: تسا هدمآ  نینچ  ینس  هعیش و  تایاور  رد 

درگ دنوادخ  نامرف  هب  ناگتـشرف  مامت  دیدرگ و  رازگرب  اهنامـسآ  رد  یهوکـش  اب  دـقع  لفحم  سدـقم ، دـنویپ  نیا  تشادیمارگ  يارب  »
(111 .« ) دننک راثن  ناگتشرف  رب  رهاوج  رویز و  رز و  ات  دیسر  نامرف  یتشهب  ناتخرد  هب  دش و  بصن  رون  زا  یهاگیاج  دندمآ .

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  هاـگ  هک  ياهنوـگهب  تخیگنارب ؛ ار  دارفا  یخرب  هنیک  تداـسح و  هتـسجخ ، دـنویپ  نیا  هنافـسأتم 
. دنتخاسیم مهارف  ار  نانآ  يدنسرخان  تابجوم  دنتفرگیم و  هدرُخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

دنوادـخ ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  دـندومرف : ترـضحنآ  دـمآ . شراوگرزب  ردـپ  شیپ  نایرگ  هدـید  اب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  يزور 
دنداد و تبسن  اوران  نانخـس  مرـسمه  نم و  هب  دندید ، ارم  نوچ  مدومن ، روبع  شیرق  نانز  زا  ياهدع  هب  داد : خساپ  دنایرگن . ار  تنامـشچ 

(112 ...) تسا شیرق  نیرتتسدیهت  هک  هدروآرد  يدرف  ِيرسمه  هب  ار  شرتخد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) دّمحم دنتفگ :
: دومرف شایمارگ  رتخد  هب  هک  دنکیم  لقن  هنوگنیا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرادلد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نم راک ، نیا  رد  مدرکیم . باختنا  تايرسمه  هب  ار  وا  متشاد ، غارس  یلع  زا  رترب  رتوکین و  یسک  متیب  لها  نایم  رد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  »
رب نیمز  نامـسآ و  هک  یناـمز  اـت  داد ، رارق  اـیند  مجنپ  کـی  ار  ترهَم  دروآرد و  یلع  يرـسمه  هب  ار  وت  دـنوادخ  هکلب  مدوـبن ، ماـگشیپ 

(113 «.) تساپ
ندعم وت  دنتفگیم : هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  غارـس  هب  دوخ  ياههشقن  حرط  يارب  نازیگناهنتف  نادوسح و  نامه  هکنآ  تفگش 

ات ام  هناخ  زا  يدرکیم ، باـختنا  ار  اـم  رتخد  رگا  ياهدـیزگرب !؟ ار  تسدـیهت  ییوناـب  هنوگچ  یتسه ، درف  نیرتعاجـش  ییاـناد و  لـضف و 
(114 .) دوب زاهج  یگمه  راب  دندیشکیم و  فص  نارتش  تاهناخ 

. تخاسیم ناشاوسر  دوخ ، عطاق  خساپ  اب  دوب ، هاگآ  ًالماک  نانآ  موش  ياههشقن  زا  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
ندرک مک  يارب  ددرگیم ، هتـشابنا  ناشیاههنیـس  رد  تراقح  ياههدـقع  دـنروخیم و  تسکـش  یگدـنز  رد  هک  هاگنآ  ناراـکهبت  يرآ ،

. دنروآیم يور  اهییوگهوای  نیا  هب  شیوخ ، ینورد  ياهدرد 
ماما دنتفر . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  غارـس  دندش ، سویأم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ریما و  ترـضح  زا  نوچ  هکنآ  رتتفگش 

: دندومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  مالسلا  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر 
یتفریذپن یلو  میدرک  يراگتساوخ  وت  زا  ار  وا  ام  هک  دندرک  شنزرـس  ارم  شیرق  زا  ینادرم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  جاودزا  هراب  رد  یلع ! ای  »

. يدروآ رد  یلع  يرسمه  هب  ار  وا  و 
یلع ترضح  يارب  ار  وا  تفریذپن و  ار  نآ  دنوادخ  هکلب  مدرک ، در  ار  امـش  يراگتـساوخ  هک  مدوبن  نم  ادخ ، هب  دنگوس  متفگ : خساپ  رد 

اتمه و دعب ، هب  مدآ  زا  مدیرفآیمن ، ار  یلع  رگا  دـیامرفیم : گرزب  يادـخ  دـمحم ! يا  تفگ : دـمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  درک . باختنا 
(115 .« ) دشیمن تفای  دشاب ، همطاف  هتسیاش  هک  يوفک 

یسورع مسارم 

دمحم ترضح  دیشکیم . تلاجخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  داتفا ، هلـصاف  یتدم  یـسورع  دقع و  مسارم  نایم 
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ناراـی زا  يرامـش  هکنیا  اـت  ددرگ ؛ ماگـشیپ  هک  دـیدیمن  تحلـصم  شایمارگ  رتخد  تمظع  هوکـش و  رطاـخ  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
. دننک وگزاب  ار  هیضق  دنوش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  هک  دندید  نآ  رد  ار  حالص 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : ینکیمن ؟ مادقا  یـسورع  يارب  ارچ  ردارب ! تفگ : تفر و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزن  لیقع  اذـل  و 
. دنور هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مه  اب  هک  دش  نآ  رب  میمصت  تفرگیپ و  ار  عوضوم  لیقع  مراد . مرش  هلآو 

یلص ربمایپ  رـسمه  دزن  هاگنآ  دریگ . هدهع  هب  ار  راک  نیا  نداد  ماجنا  دنهد  هزاجا  هک  تساوخ  نانآ  زا  وا  دندروخرب . نمیا  مُا  هب  هار ، رد 
ربمایپ يا  دـندرک : ضرع  دـندش و  فرـشم  راوگرزب  نآ  رـضحم  هب  نارـسمه  رگید  هارمه  داهن و  نایم  رد  ار  بلطم  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا 

. تشگیم نشور  شنامشچ  دوب ، مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  رگا  هک  میاهدمآ  مهم  يراک  يارب  داب ، امش  يادف  نامردام  ردپ و  ادخ !
ناگمه هک  هاگنآ  دومن  قیدصت  ارم  وا  دوشیم !؟ ادـیپ  وا  دـننامه  اجک  دومرف : تسیرگ و  هجیدـخ ، ترـضح  مان  ندینـش  اب  ترـضحنآ 

دّرمز زا  ياهناخ  هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  دناسر . ددم  نم  هب  شتورث  اب  درک و  يرای  ارم  ادـخ  نید  هار  رد  دـندرک و  بیذـکت 
... دوب دهاوخن  یجنر  نآ  رد  هک  مهد  تراشب  تشهب  رد 

شرسمه هک  دراد  اضاقت  تسامش . يومع  رسپ  بسن  رظن  زا  و  ردارب ، ایند  رد  هک  تسا  یلع  نیا  درک : ضرع  ترضحنآ  رسمه  همادا ، رد 
. ددرگ فرطرب  ناشیا  ییادج  دنیامن و  یگدنز  مه  اب  ات  دیزاس ، هناور  وا  هناخ  هب  ار 

... دیامن تساوخرد  امش  زا  هک  تسا  هدش  عنام  ناشیا  يایح  داد : خساپ  دنکیمن . راهظا  یلع  دوخ  ارچ  دومرف : ترضحنآ 
نیمه دـنوادخ  تساوخ  هب  دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  تخاـس ، حرطم  ار  شاهتـساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  هاـگنآ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپس  دش . لاحشوخ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب . دهاوخ  تاهناخ  رد  ترـسمه  هدنیآ  بش  ای  بشما ،
(116 .) دنروآ مهارف  ار  یسورع  نشج  تامدقم  هک  داد  روتسد  شنارسمه  هب 

اب دومن . توعد  ماش  يارب  ار  ناگمه  تفر و  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دـندرک و  هیهت  ییاذـغ  ناگدـش ، توعد  ییاریذـپ  يارب 
هللا یلص  ربمایپ  روتسد  هب  ماش ، فرص  زا  سپ  دندش و  ریـس  ناگمه  هک  ياهنوگ  هب  دومرف ؛ اطع  تکرب  نآ  هب  دنوادخ  دوب  مک  اذغ  هکنآ 

. دنداتسرف داماد  سورع و  يارب  زین  یفرظ  و  دندرب . ناشنارسمه  يارب  دندرک و  رپ  ار  اهفرظ  نانامهم  هلآو  هیلع 
هناخ هب  نتفر  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هارمه  راصنا  رجاهم و  نانز  بلطملادبع و  نارتخد  ات  داد  نامرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

(117 .) دنزیهرپب تسین ، یضار  ادخ  هک  ییاهزیچ  بعل و  تاکرح  وهل و  تاملک  زا  دننک و  ینامداش  زاربا  دنوش و  ناور  رهوش 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  شرسمه ، هناخ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ندرب  ماگنه  یـسورع ، بش  رد  تسا : هدمآ  تنـس  لها  تایاور  رد 

ات زین  ناگتشرف  دندرکیم . تکرح  وا  یپ  زا  هتشرف  رازه  داتفه  و  پچ ، تمس  رد  لیئاکیم  تسار ، تمس  رد  لیئربج  شیپاشیپ ، هلآو  هیلع 
(118 .) دندروآیم ياج  هب  یهلا  سیدقت  حیبست و  دادماب 

نیا اب  يرتخد  هک  درادـن  غارـس  سک  چـیه  دـندرک . تکرـش  هوکـش  رپ  مسارم  نیا  رد  نایتوسان  ناینیمز و  نایتوکلم ، ناینامـسآ و  يرآ ،
مـسارم هک  تسا  هدوـمرف  هدارا  نینچ  ناـهج  راگدـیرفآ  هک  تسور  نآ  زا  نیا ، دور . رهوـش  هناـخ  هب  تـمظع  دـجم و  لـالج و  هوـکش و 

. دشاب زاتمم  رظن  ره  زا  ناربمایپ  متاخ  رتخد  یسورع 
رتـشیب یمطاـف  رون  مه  زیخاتـسر  میظع  زور  و  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  دوعوم -  يدـهم  شزیزع  دـنزرف  روهظ  ناراـگزور  رد 

. ددرگیم راکشآ  ناگمه  رب  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  تلزنم  ماقم و  دوشیم و  رگهولج 
میظنت یگداـس  نیمه  هب  ناینامـسآ  يوس  زا  لـالج  هوکـش و  همهنیا  اـب  یحو ، هناـخ  رد  مهنآ  ریظنیب  دـنویپ  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

تازایتما زا  ناوناب  يوناب  هک  تسا  نیا  رگنایب  و  هتفرگ ، همـشچرس  ياهنامیکح  هناقیمع و  شرگن  زا  تمارک  تمرح و  نیا  هکلب  هدیدرگن ،
؛ دوش هجوت  فافز  بش  رد  مهنآ  شریظنیب  راثیا  نیا  هب  تسا  بوخ  هنومن  يارب  تسا . هدوب  رادروخرب  نورد  نورب و  رد  یفرگش 
ترضح نآ ، زا  شیپ  اریز  درک ؛ هیهت  ینهاریپ  شرتخد  یسورع  بش  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  تنس  لها 
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ترضح درک . تساوخرد  یـسابل  دمآ و  توبن  هناخ  ِرد  ییاونیب  بش ، نامه  رد  دیـشوپیم . رادهلـصو  هنهک و  نهاریپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
: داتفا هیآ  نیا  دای  هک  دهد ، لئاس  هب  ار  هنهک  نهاریپ  نآ  تساوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف 

(119 «) َنوُّبُِحت اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  »
. داد لئاس  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  یسورع  نهاریپ  هک  دوب  اجنیا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنوادخ  دورد  ندناسر  زا  سپ  دـمآ و  دورف  لیئربج  دـنربب ، رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه 
هداتسرف وا  يارب  دشابیم ، زبس  يابید  زا  هک  یتشهب ، ياهسابل  زا  یناغمرا  نم  هارمه  هب  دناسریم و  مالـس  همطاف  هب  دنوادخ  درک : ضرع 

(120 ...) تسا
فیرـشت نم  هرجح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نادادـماب ، دومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  هک  دـناهدروآ  نینچ  همادا  رد  یخرب 

رتهب ترهوش  يارب  يدادیم  ار  هنهک  سابل  رگا  دندومرف : مردپ  مداد . هقدص  ار  نآ  متفگ : يدیـشوپن ؟ ار  ون  سابل  ارچ  دـندومرف : هدروآ ،
هار رد  ار  همه  تشاد  هچ  ره  دش ، بایفرش  امش  تمدخ  هجیدخ  ترضح  مردام  هک  یماگنه  مدومن ؛ ادتقا  امش  هب  راک  نیا  رد  متفگ : دوب .

... يدناشوپ ریصح  اب  ار  دوخ  يداد و  وا  هب  ار  دوخ  نهاریپ  امش  دمآ و  امش  دزن  یتسدیهت  هکنآ  ات  دیشخب ، امش 
، دهاوخیم همطاف  هچ  ره  دـیامرفیم : دـنوادخ ) بناج  زا   ) دـناسریم و مالـس  وت  هب  تسا و  هدـمآ  دورف  لیئربج  دـندومرف : مردـپ  هاگنآ 

: مدرک ضرع  مردپ  هب  مراد . شتسود  هک  هدب  تراشب  ار  وا  دنک و  تساوخرد 
.« ِمالَّسلا ِراد  ِیف  ِمیِرَْکلا  َّیِبَر  ِءاِقل  َْریَغ  ِیل  َۀَجاح  ِِهتَمْدِخ ال  ُةََّذل  َِۀلَأْسَْملا  ِنَع  ِیْنتَلَغَش  »

(121 .«) مرادن یتساوخرد  مالسلا ، راد  رد  میرک  راگدرورپ  ياقل  زج  تسا . هتشاد  زاب  تساوخرد  زا  ارم  راگدرورپ  تمدخ  تذل  »
یلع ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرب . شرهوش  هناخ  هب  ناوارف  مارتحا  اب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ناوناب ، لاح  ره  هب 

داهن و یلع  ترـضح  تسد  رد  تفرگ و  ار  شتـسد  تساوخ و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نآ ، زا  سپ  دـناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع 
: دومرف

(122 .«) دزاس كرابم  وت  رب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  دنوادخ  »
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  دیسوب و  ار  ناشنامشچ  نایم  رگید ، تیاور  هب 

.« تسوت يارب  رهوش  نیرتوکین  یلع  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  و  تسوت . يارب  رسمه  نیرتوکین  همطاف  ناج ! یلع  »
(123 .) دومن ریخ  ياعد  ناشفیرش  لسن  راوگرزب و  ود  نآ  قح  رد  سپس 

: دومرف رگید  یتیاور  رب  انب 
« اهِیف ِینْظَفْحا  َو  َهَّللا  ِظَفْحاَف  َكَْدنِع  ِِهلوُسَر  ُۀَعیِدَو  َو  ِهَّللا  ُۀَعیِدَو  هِذَه  نَسَْحلا ! َابا  ای  »

(124 .«) نک يرادهگن  لوسر  ادخ و  زا  وا ، زا  يرادهگن  اب  سپ ، تسوت . دزن  لوسر  ادخ و  تناما  همطاف  نیا =[  نسحلا ! ابا  يا  »
ماگنه درک : ضرع  دش . ایوج  ار  وا  ندنام  لیلد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دنام . امسا  اهنت  دنتفر . نوریب  نانز  همه  ترضحنآ ، روتـسد  هب 
ناوناب رالاس  هکنآ  اب  دینکیم  هیرگ  ارچ  مدرک : ضرع  تسیرگیم . وناب  نآ  مدوب . شرـضحم  رد  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  تلحر 

!؟ تسا هداد  امش  هب  تشهب  هدژم  شترضح  دیربمایپ و  رسمه  ملاع و 
ناکیدزن زا  ییوناب  دنمزاین  فافز  بش  رد  يرتخد  ره  میرگیم . مرتخد  يارب  هکلب  منکیمن ، هیرگ  مندرم  يارب  دومرف : هجیدـخ  ترـضح 

بش رد  مراد  نآ  میب  تسا . كدوک  همطاف  مرتخد  رضاح  لاح  رد  دیامن . شايرای  ات  دنک  وگزاب  وا  هب  ار  دوخ  رارسا  هک  تسا  نامرحم  و 
. دهد يرای  ار  وا  هک  دشاب  هتشادن  ار  یسک  فافز 

دوخ نامیپ  هب  هکنیا  يارب  کنیا  منک . يرای  ار  وا  مدوب ، هدنز  نامز  نآ  ات  رگا  هک  میامنیم  دـهع  دوخ  يادـخ  اب  مرورـس ! مدرک : ضرع 
. منامیم اجنیا  رد  میامن ، افو 
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(125 .) دنامب هناخ  رد  هک  داد  هزاجا  وا  هب  دش و  نایرگ  هیضق  نیا  ندینش  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
تفرگ ار  ردپ  ناماد  تساخرب و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دور ، نوریب  هلجح  زا  تساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 

مدرم نیرتاناد  نیرترابدرب و  جاودزا  هب  ار  وت  تسا !؟ هتـشاداو  هیرگ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : داد و  يرادلد  ار  وا  ترـضحنآ  تسیرگ . و 
(126 .) مدروآرد

دروآ و فیرشت  ریش  زا  یفرظ  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادادماب ، یـسورع ، زا  سپ  زور  هک  دناهدرک  لقن  قافتا  هب  ینـس  هعیش و 
: دومرف داد و  همطاف  تسد  هب  ار  نآ 

.« ِكُوبَا ِكاِدف  ِیبِرِْشا ، »
!« تیادف هب  تردپ  ماشایب ، »

: دومرف داد و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  و 
«. َکِّمَع ُْنبا  َكاِدف  ْبِرِْشا ، »

(127 !«) تیادف هب  تیومع  رسپ  ماشایب ، »
لاؤس نیمه  و  ادخ . تعاطا  يارب  تسا  يروای  وکین  داد : خساپ  يدید ؟ هنوگچ  ار  ترسمه  دیسرپ : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هاگنآ 

. تسا يرهوش  وکین  داد : خساپ  دومن . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زا  ار 
: دومرف اعد  هنوگنیا  ناشیا  هراب  رد  ترضحنآ  سپس 

؛ هد رارق  تشهب  ناثراو  زا  ار  ناشرابت  ود و  نیا  هد ؛ تفلا  رگیدـکی  هب  ار  ناشیاهلد  ناهَِرب ؛ یناشیرپ  یگدـنکارپ و  زا  ار  ناـنآ  اـهلا ! راـب  »
يرادربنامرف هب  ار  مدرم  هک  هد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  هد ، تکرب  ناشرابت  لسن و  هب  نادرگ ، ناشيزور  تکرب  اب  هزیکاپ و  كاپ و  یلـسن 

(128 «.) دنهد نامرف  دزاس  دونشخ  ار  وت  هچنآ  هب  دننک و  يربهار  وت 

تماما هناخ  رد 

، كرتشم یگدـنز  زاغآ  اب  و  داهن ، ماـگ  تماـما  هوکـشرپ  هناـخ  هب  توبن  عیفر  تیب  زا  نیتسار ، ناـیاوشیپ  ماـم  ناوناـب و  يوناـب  ماـجنارس ،
. دومن يرای  جنر ، لمحت  يرابدرب و  لامک  اب  ایند ، نید و  راک  رد  ار  دوخ  یمارگ  رسمه  و  دش ، اهتلیضف  ریما  نانمؤم و  رالاس  نیشنمه 

هداوناخ ياضعا  ددرگ و  يزیریپ  ّتبحم  رهم و  یگنهامه و  ساـسا  رب  هک  دوب  دـهاوخ  تداعـس  یتخبکـین و  بجوم  هاـگنآ  یگدـنز 
. دنراد ساپ  ار  مه  تمرح  هدومن ، كرد  ار  رگیدمه 

هتسیاش هک  هنوگنآ  و  تسنادیم ، اربُک  تیالو  بحاص  ار  وا  تخانشیم و  ار  شرهوش  یـسک ، ره  زا  شیب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
. تشادیم ساپ  ار  شتمرح  درازگیم و  مارتحا  دوب ، وا 

تسنادیم اهتلیضف  زا  ياهعومجم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رون  زا  ییوترپ  یتیگ و  نانز  رالاس  ار  دوخ  رـسمه  زین  نانمؤم  ریما 
. درازگیم مارتحا  دوب ، ناشیا  راوازس  هک  هنوگنآ  و  تشادیم ، تسود  لد  ناج و  زا  ار  وا  و 

: دنیامرفیم شایمارگ  تخد  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
نیرتاناد و و  مالـسا ، هب  شیارگ  رظن  زا  درف  نیرتزابـشیپ  دـقع  هب  ار  وت  ماهدرکن . یهاتوک  وت  قح  رد  یهاوخریخ  زا  ادـخ ، هب  دـنگوس  »... 

. ماهدروآرد نانآ  نیرترابدرب 
. داد رارق  وت  رسمه  ار  يرگید  وت و  ردپ  ار  یکی  دیزگرب ؛ ار  رفن  ود  دومن و  نیمز  هب  یهجوت  گرزب  يادخ  مرتخد !

.« ینک ینامرفان  يو  زا  ادابم  تسا . يرهوش  وکین  وت  رسمه  مرتخد !
هللا یلص  ربمایپ  ادخ ! لوسر  يا  کیّبل  داد : خساپ  شترضح  دز . ادص  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  سپس 
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: دندومرف هلآو  هیلع 
تحاران ارم  دزاس ، تحاران  ار  وا  هچنآ  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  اریز  نک ؛ ارادـم  ینابرهم و  ترـسمه  هراب  رد  وش و  دوخ  هرجح  لـخاد  »

امـش نابهگن  نم  ياج  هبات  مراپـسیم  ادـخ  هب  تناما  ناونع  هب  ار  امـش  دـنکیم ، لاحـشوخ  ارم  دـنک ، لاحـشوخ  ار  وا  هچنآ  و  دزاـسیم ،
.« دشاب

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
كانمـشخ ارم  زگره  زین  وا  تفر . ایند  زا  ات  متخاسن  تحاراـن  يراـک  رب  ار  وا  مدرکن و  كانمـشخ  ار  همطاـف  زگره  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  »

(129 ...« ) دشیم هدودز  میاهمغ  متسیرگنیم ، وا  هب  هاگره  هک  دوب  ياهنوگ  هب  و  درکن . ینامرفان  نم  زا  يراک  چیه  رد  تخاسن و 
ياهدادخر هن  و  دزاس ، هریت  ار  نآ  تسناوتیم  یتسدیهت  هن  هک  دوب  امرفمکح  ود  نآ  یگدـنز  رب  یتینارون  تیونعم و  افـص و  رهم و  نانچ 

. تشاد ار  نآ  ندرکناشیرپ  ِناوت  هدنهدناکت ،
. دیآیمن فصو  رد  هک  دش  یتاکرب  تاریخ و  أشنم  يونعم ، ّوج  نیمه 

. تشاد ینازرا  تاکرب  راسهمشچ  زارفرس و  یلسن  ناراوگرزب  نآ  هب  دنوادخ  ینامسآ ، دنویپ  نیا  تنمیم  هب 

زارفرس لسن 

لـسن شربماـیپ  هب  جاودزا -  نیا  تکرب  هب  لاـعتم -  دـنوادخ  هک  تـسا  نآ  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم  اـجنیا  رد  دـیاب  هـک  یبـلطم  نیتـسخن 
تیالو تماما و  فیرـش  تیب  نآ  شزرا  اـب  تارمث  نیرترب  زا  نیا  دـننامب و  راـگدای  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  درک  دـهاوخ  ینازرا  رفرس

. دوب
ترضح مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  لسن  هک  دنریذپب  ار  تیعقاو  نیا  دنتـسین  رـضاح  یـسایس ، ياههزیگنا  ای  یهاگآان و  لیلد  هب  یخرب 

. ردام فرط  زا  مه  دوریم و  شیپ  ردـپ  فرط  زا  مه  بسن ، هلـسلس  اریز  تسادـخ ؛ لوسر  راـختفا  ُرپ  لـسن  ناـمه  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف 
. دندرگیم بوسحم  ناسنا  نادنزرف  هیّرذ و  ود ، ره  يرتخد ، يرسپ و  ياههون 

تالاؤس نمـض  نوراه  دـش . دراو  یـسابع ، هفیلخ  نوراه  رب  مالـسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  موصعم ، ياوشیپ  نیمتفه  يزور 
: تفگ ترضحنآ  هب  دوخ 

ناسنا دیتسه و  یلع  نادنزرف  امش  هک  یتروص  رد  دنهد ، تبسن  ص )  ) ادخ لوسر  نادنزرف  هب  ار  امش  هک  دیهدیم  هزاجا  مدرم  هب  هنوگچ 
!؟ تسامش ِيردام  ّدج  اهنت  ربمایپ  و  هدوبن ، شدنزرف  يارب  یفرظ  زج  همطاف  و  ددرگیم ، بوسنم  شردپ  هب 

: دندومرف خساپ  رد  ترضحنآ 
یهاوخ تبثم  خساپ  ترضحنآ  هب  دیامن ، يراگتساوخ  ترتخد  زا  ددرگ و  زاب  ناهج  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رگا  نوراه ! »

. منکیم تاهابم  رخف و  مه  نایناهج  همه  رب  هکلب  مهدن ؛ تبثم  خساپ  ارچ  هَّللا ! ناحبس  تفگ : داد ؟
.« مهدیم تبثم  خساپ  راوگرزب  نآ  هب  نم  هن  دنکیم و  يراگتساوخ  نم  رتخد  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هن  اما  دندومرف : ماما 

. یتسین وا  دنزرف  وت  و  متسه ، وا  دنزرف  نم  هک  لیلد  نیا  هب  دندومرف : ترضح  ارچ ؟ تفگ : نوراه 
لسن و  داهنن ، ياج  رب  يرسپ  دوخ  زا  ترضحنآ  هک  یلاح  رد  دیرامـشیم ، ربمایپ  لسن  هیّرذ و  ار  نتـشیوخ  امـش  هنوگچ  دیـسرپ : نوراه 

!؟ دیربمایپ يرتخد  نادنزرف  امش  و  دوب ، دهاوخ  وا  يرسپ  نادنزرف  فرط  زا  ناسنا 
. دهد خساپ  نآرق  زا  ات  دومن  تساوخرد  ترضحنآ  زا  رارصا  اب  يو 

: دندومرف توالت  ار  تایآ  نیا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 
(130 «.) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َناْمیَلُس ... َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  »
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: دندومرف ماما 
«. تشادن ردپ  یسیع  تفگ : نوراه  دوب ؟ یسک  هچ  یسیع  ردپ  »

: دندومرف ترضحنآ 
ترـضح نامردام  قیرط  زا  زین  ام  دـنزیم ، دـنویپ  میهاربا ) ناربمایپ =(  لـسن  هّیرذ و  هب  شرداـم  قیرط  زا  ار  یـسیع  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  »

.« میربمایپ لسن  هّیرذ و  مالسلا  اهیلع  همطاف 
: دندومرف تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »
(131 «.) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

: دندومرف سپس 
همطاف و بلاطیبا و  نب  یلع  زج  یـسک  راگدرورپ ، روتـسد  هب  هلهابم  ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدرکن  اعدا  سک  چـیه  »
و همطاف ، ترـضح  اـنءاسن »  » و نیـسح ، نسح و  اـنءانبا »  » زا روظنم  و  دـشاب ؛ هدومن  لـخاد  اـسک  ریز  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 

(.« تسا هدومن  یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  نارـسپ  ار  نیـسح  نسح و  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  . ) تسا یلع  ترـضح  انـسفنأ » »
(132)

متخاس و وضو  سرت  زا  نم  دناوخارف . ارم  داتسرف و  نم  يوسهب  ار  یکیپ  فورعم ،) رگمتس  راوخنوخ و   ) جاّجح یبش  دیوگ : یبعـش  رماع 
ات شابم ، نارگن  تفگ : نم  هب  مالـس ، زا  سپ  مدش . ور  هب  ور  هنهرب  يریـشمش  یمرچ و  ياهرفـس  اب  هک  متفر ، وا  رابرد  هب  تیـصو  زا  سپ 

. دندناشن شربارب  رد  دندروآ و  دوب ، ریجنز  لُغ و  رد  هک  ار  ياهدروخ  لاس  درم  داد  روتسد  و  یناما ؛ رد  رهظ  ادرف 
هنرگ و  دروایب ، نآرق  زا  هدـننک  عناق  یلیلد  دـیاب  کنیا  دـنربمایپ . نادـنزرف  نیـسح »  » و نسح »  » هک دـیوگیم  صخـش  نیا  تفگ : جاّـجح 

و هن ، ای  دروآ و  دـهاوخ  لیلد  ای  دـیریگرب ، وا  زا  ار  ریجنز  دـنک و  نیا  تسخن  تسا  هتـسیاش  متفگ : منکیم . ادـج  ریـشمش  اـب  ار  شندرگ 
. دربیمن ار  ریجنز  لغ و  وت  ریشمش 

دوخ رب  تسا . ریبـج » نب  دیعـس   » درم ریپ  نآ  مدـید  مدرک ، هاـگن  بوخ  نم  دـندوشگ . ار  وا  ریجنز  لـغ و  داد  روتـسد  تفریذـپ و  جاـجح 
. دروایب لیلد  نآرق  زا  دناوتیم  هنوگچ  متفگ : مدیزرل و 

: دومن تئارق  ار  تایآ  نیا  دیعس  مشکیم . ار  وت  هنرگ  و  روایب ، نآرق  زا  ار  شیوخ  لیلد  تفگ : جاجح 
(133 ...«.) َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  »

. ناوخب ار  دعب  هیآ  تفگ : جاجح  هب  دش و  تکاس  و 
: دناوخ جاجح 

(134 ...«.) َساْیلِإ َو  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  »
. تسا میهاربا  لسن  زا  وا  نوچ  تفگ : جاجح  دربیم ؟ ار  یسیع  مان  میهاربا ) نادنزرف  رامش  رد   ) اجنیا رد  دنوادخ  ارچ  دیسرپ : دیعس 

ارچ دوریم ، رامـش  هب  وا  لسن  زا  تسا ، میهاربا  يرتخد  دنزرف  رایـسب ، ياهلـصاف  اب  درادـن و  ردـپ  هک  یـسیع  ترـضح  رگا  دومرف : دـیعس 
!؟ دنیاین باسح  هب  وا  هّیرذ  لسن و  زا  دنرتکیدزن ، ربمایپ  هب  هکنآ  اب  نیسح »  » و نسح » »

. دنربب شاهناخ  هب  دنهد و  وا  هب  رانید  رازه  هد  داد ، روتسد  وا  يدازآ  نمض  جاجح 
اما متفر ، شغارـس  هب  دراد . یهاگآ  نآرق  زا  وا  اریز  مزومایب ؛ وا  زا  ار  نآرق  یناعم  مورب و  ریپ  نیا  دزن  متفگ : دوخ  اب  دادماب  دیوگ : یبعش 

دـنکیم و قاـفنا  ناـمورحم  هب  دـهدیم و  رارق  يراـنید  هد  ياههتـسب  رد  ار  هتـشذگ  بش  ياـهرانید  هک  مدـید  ار  وا  دوب . دجـسم  رد  يو 
(135 ... ) تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  راوگرزب  ود  تکرب  هب  همه  اهنیا  دیامرفیم :
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لسن زا  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هک  دنراد  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  تنـس  لها  مانب  ِنادنمـشناد  زا  يرایـسب  هکنآ  تفگش 
: هلمج زا  دنتسه ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هزیکاپ  كاپ و 

ار یسیع  ترضح  دنوادخ  اریز  دنربمایپ ؛ هّیرذ  زا  نیسح »  » و نسح »  » هکنیا رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دیوگیم : دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف 
(136 .) دراد دنویپ  ترضحنآ  هب  ردام  فرط  زا  هکنآ  اب  تسا ، هدرمش  میهاربا  هّیرذ  زا 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  زا  هراب ، نیا  رد  دیوگیم : وا  مالک  لقن  زا  دـعب  تسا ، بّصعتم  يزار  رخف  دـننام  هک  رانملا ، هدنـسیون 
: دندومرف هدرک ، هراشا  نسح  ماما  هب  هک  تسا  هدش  لقن  ( 137  ) يراخب حیحص  رد  یثیدح 

« ِیَس ٌدّ اذَه  ِیْنبا  َّنِإ  »
.« تسا رالاس  رورس و  مرسپ ، نیا  »

... دشیمن قالطا  هداز  رتخد  رب  نبا »  » ظفل یلهاج )  ) برع دزن  هک  یلاح  رد 
(138 .) دنتسنادیم وا  تیب  لها  ترتع و  لوسر و  دالوا  ار  همطاف  دالوا  مدرم  لیلد ، نیمه  هب  هک  دهدیم  همادا  سپس 

ود نآ  نادنزرف  و  نیـسح »  » و نسح »  » تسا نکمم  ایآ  هک  دـنکیم  حرطم  ار  شـسرپ  نیا  تنـس ، لها  گرزب  ياملع  زا  دـیدحلایبا ، نبا 
: دروآیم لیلد  راهچ  هداد ، خساپ  هاگنآ  دروآ ؟ باسح  هب  ترضحنآ  لسن  و  ص )  ) ادخ لوسر  نارسپ  ار  راوگرزب 

. تسا نیسح  نسح و  انءانبأ »  » زا روظنم  هک  ارچ  تسا ؛ هدرمشرب  ربمایپ  نارسپ  ار  نانآ  هلهابم ، هیآ  رد  دنوادخ  لیلد : نیتسخن 
. دوشیم لماش  زین  ار  وا  ِيرتخد  دالوا  دیهدب ، ینالف  دنزرف  هب  ار  یلام  دیامن  تیصو  یسک  رگا  لیلد : نیمود 

هکنآ اب  . ) تسا هتسناد  میهاربا  هّیرذ  ار  یـسیع  ترـضح  دنوادخ  یـسیِع  َو  ییْحَی  َو  َناْمیَلُـس ... َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو   » هیآ رد  لیلد : نیموس 
.( دوب وا  يرتخد  هون  تشادن و  ردپ  یسیع  ترضح 

(139 ...) دیآیم باسح  هب  وا  هّیرذ  تسا و  ناسنا  لسن  زا  يرتخد ، دنزرف  هک  دناقفتم  ناسانش  تغل  لیلد : نیمراهچ 
ماما همطاف و  یلع و  ترـضح  اهنت  هلهابم ، ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دـنراد  فارتعا  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  هفیرـش ، هیآ  رد  اـنءانبأ »  » زا روظنم  عطق ، روط  هب  و  ( 140 ، ) دندرب دوخ  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
. تسا مالسلا  امهیلع 

مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  انءانبأ »  » زا دارم  هک  دنراد  قافتا  ینس  هعیش و  نارسفم  دیامرفیم : يرتشوش  هَّللا  رون  یضاق  موحرم 
(141 .) تسا

مان ار  تنـس  لها  فورعم  ناخروم  نارـسفم و  ناسانـش و  ثیدح  زا  رفن  تصـش  دودـح  یقرواپ ، رد  زین  یفجن  یـشعرم  هَّللا  ۀـیآ  موحرم 
(142 .) تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  انءانبأ »  » زا روظنم  دندقتعم  هک  دربیم 

لوسر هّیرذ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دراد  تلالد  هک  دـناهدرک  لقن  ار  یتایاور  تنـس  لها  روهـشم  نادنمـشناد  هوالع  هب 
: دناهدومرف ص )  ) ربمایپ هک  روهشم  تیاور  نیا  هلمج : زا  ( 143 ( ؛ دنتسه ترضحنآ  لسن  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

(144 «.) ٍِّیلَع ِْبلُص  ِیف  ِیتَّیِرُذ  َلَعَج  َو  ِِهْبلُص  ِیف  ٍِّیبَن  ِّلُک  َۀَّیِرُذ  َلَعَج  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »
.« یلع بلص  رد  ارم  لسن  داد و  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  يربمایپ  ره  لسن  گرزب  يادخ  یتسار  هب  »

راکفا ای  بصعت  زا  دنیآیم ، رامش  هب  وا  هّیرذ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يرتخد  نادنزرف  هک  هلأسم  نیا  اب  تفلاخم  دمآ ، هتفگ  هچنآ  قبط 
. دریگیم تأشن  يراکیسایس  ای  یلهاج و 

یتسیز هداس 

هب ییابیکـش  ردام  تشاد و  نامیا  قشع و  زا  هدـنکآ  یلد  راـبُرپ و  ياهنیـس  دوب . اـهتمظع  هرمث  اهتلیـضف و  هویم  مالـسا ، گرزب  يوناـب 
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. دیزگرب ار  راثیا  تاساوم و  هار  درک و  تعانق  زیچان  یتاناکما  كدنا و  یتورث  هب  ناشیا  دمآیم . رامش 
ییاسراپ و رد  تالامک ، اهتلیـضف و  ریما  اب  شراختفا  رـسارس  یگدـنز  و  تسیز ، تماما  تیالو و  هناخ  رد  لاـس  ُهن  دودـح  ترـضحنآ 

. دید دهاوخن  هدیدن و  دوخ  هب  ياهرهچ  نینچ  زگره  خیرات  و  دوب ، هتفرگ  وگلا  ناروآمایپ  متاخ  زا  یگداس ،
رد هتسویپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب ، مالـسا  تفرـشیپ  زاغآ  نوچ  و  داتفا ، قافتا  ترجه  تسخن  ياهلاس  رد  هوکـش ، اب  جاودزا  نیا 

رهطا همطاف  اذل  تشادیم ؛ مدـقم  ار  ناتـسدیهت  دروآیم ، تسد  هب  يدـمآرد  رگا  و  دربیم ، رـس  هب  ناکرـشم  اب  گنج  شابهدامآ و  لاح 
رـس هب  یگنـسرگ  اب  شیاههچب  دوخ و  هک  اـهزور  هچ  و  دـشیم ، ور  هب  ور  رایـسب  ياـهيراوشد  اـب  هناـخ ، روما  هرادا  يارب  مالـسلا  اـهیلع 

رویز و رز و  رب  ار  تیونعم  تلیضف و  تیناسنا ، نانآ  دندادیم . نارگید  هب  دیـسریم ، ناشتـسد  هب  یکاشوپ  كاروخ و  رگا  اما  دندربیم ،
: دوش هدروآ  تسد ، نیا  زا  ییاههنومن  تسا  هتسیاب  کنیا  دنتشادیم . مدقم  رذگدوز  ياهیشوخ 

رد ییاذغ  ایآ  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  دوب . هنـسرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور  هک  تسا  هدروآ  يردخ  دیعـسوبا 
رگا و  میرادن ، ییاذغ  تسا  زور  ود  دیزگرب ، وا  ینیشناج  هب  ار  امـش  تلاسر و  هب  ار  مردپ  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هن ، دومرف : تسه ؟ هناخ 

. متشادیم مدقم  نیسح  نسح و  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  امش  دشیم ، تفای  يزیچ 
منکیم مرش  شیوخ  يادخ  زا  داد : خساپ  مروآ ؟ مهارف  يزیچ  ات  يدادن  عالطا  نم  هب  ارچ  ناج ! همطاف  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(145 .) یشاب هتشادن  ار  نآ  ناوت  هک  مراداو  يراک  هب  ار  امش  هک 
هک داتفا  هار  هب  شاهداوناخ  زاین  دـیرخ  يارب  تفرگ و  ضرق  ار  يرانید  تفر و  نوریب  هناخ  زا  ادـخ  هب  ناـنیمطا  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما 

هدرزآ ار  شیاهاپ  نوگرگد و  ار  وا  هرهچ  گـنر  دیـشروخ  ترارح  هدـمآ و  نوریب  شاهناـخ  زا  مرگ  رایـسب  ياوه  رد  هک  دـید  ار  دادـقم 
. تسا

. سرپم يزیچ  رادرب و  نم  زا  تسد  نسحلا ! ابا  اـی  درک : ضرع  يدـمآ ؟ نوریب  تقو  نیا  رد  ارچ  تفگ : دـش و  هدز  تفگـش  ترـضحنآ 

. سرپم ملاح  رادرب و  نم  زا  تسد  ادـخ  يارب  درک : ضرع  موش . ربخ  اب  تلاح  زا  هکنآ  یب  مرذـگب ، ترانک  زا  مناوتیمن  مردارب ! دومرف :
دّمحم هک  ییادخ  هب  يزرویم ، رارصا  هک  کنیا  درک : ضرع  دادقم  يزاس . ناهنپ  نم  زا  ار  تلکشم  یناوتیمن  مردارب ! دومرف : ترـضح 
نوریب هناخ  زا  ارم  ماهداوناخ  یگنـسرگ  یگدـنز و  یتخـس  زج  يزیچ  دـیزگرب ، وا  ینیـشناج  هب  ار  وت  تلاـسر و  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. ماهدمآ نوریب  ینادرگرس  هودنا و  اب  هدرزآ ، ارم  نانآ  هیرگ  نوچ  تسا . هدرواین 
ارم يدرک ، دای  دنگوس  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دومرف : تشگ و  دولآ  کشا  شفیرش  نساحم  هک  ياهنوگ  هب  تسیرگ ، ترضحنآ 

يوس هب  داد و  دادـقم  هب  ار  نآ  مرادیم . مدـقم  دوخ  رب  ار  وت  اما  ماهدومن ، ضرق  ار  يرانید  کنیا  تخاس . نوریب  هناـخ  زا  زیچ  ناـمه  زین 
. دروآ ياج  هب  ار  برغم  زامن  سپس  رصع و  رهظ و  زامن  درک . تکرح  دجسم 

. دندیـسر مه  هب  دجـسم  برد  رانک  راوگرزب ، ود  نآ  درـشف . ار  ترـضحنآ  ياپ  لّوا ، فص  زا  روبع  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؟ مشاب امش  نامهیم  ار  ماش  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : باوج  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  درک . مالس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ادخ ربمایپ  هک  تسنادیم  بوخ  وا  درک . توکـس  تخادنا و  ریز  هب  رـس  هناریحتم  تشاد ، مرـش  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
ترـضح هناخ  رد  ار  ماش  هک  داتـسرف  مایپ  دوخ  ربمایپ  هب  مه  گرزب  يادخ  تسا . ربخ  اب  شراثیا  قافنا و  وا و  لاح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

. دشاب یلع 
ار ترـضحنآ  یگدنمرـش  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یهدیمن ؟ یفنم  اـی  تبثم  خـساپ  ارچ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

. دومن توعد 
هب ار  شزامن  هدوب ، شیوخ  هاگتدابع  رد  وناب  نآ  زونه  دـندش . دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رب  مه  اـب  راوگرزب  ود  نآ  لاـح ، ره  هب 
 - وا هب  ترضحنآ  درک . مالس  تساخرب و  ياج  زا  دینـش ، ار  ردپ  يادص  یتقو  تشاد . رارق  شرانک  رد  مه  اذغ  زا  یفرظ  دروآیم . ياج 
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؟ يدروآ بش  ار  زور  هنوـگچ  مرتـخد ! دوـمرف : دیـشک و  شرـس  رب  تبحم  تـسد  داد و  خـساپ  دوـب -  شرظن  رد  دارفا  نیرتتوـبحم  هـک 
... داهن راوگرزب  ود  نآ  ربارب  رد  ار  اذغ  فرظ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  روایب . ار  ماش  دومرف : یکین ]. ریخ و  هب  درک : ضرع  ]
یگزمشوـخ ییوـبشوخ و  یگنر و  شوـخ  نیا  هب  ییاذـغ  نوـنک  اـت  يدروآ ؟ اـجک  زا  ار  اذـغ  نیا  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

تـسا يرانید  ربارب  رد  نیا  ناج ! یلع  دومرف : داهن و  یلع  ترـضح  هناش  رب  ار  شکرابم  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماهدـیدن .
(146 ...) يدرک قافنا  ادخ  هار  رد  وت  هک 

: هیآ هک  یماگنه 
(147 «.) ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَس  اَهل  َنیِعَمْجَأ ا  ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  »

تئرج دوخ  هب  اما  دنداتفا ؛ هیرگ  هب  راوگرزب  نآ  هیرگ  زا  زین  نارای  باحـصا و  تسیرگ . تدـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش ، لزان 
؛ تشگیم داش  دیدیم ، ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هاگره  هک  دوب  نینچ  ترـضحنآ  شور  دنیامن . لاؤس  نآ  تلع  زا  هک  دندادیمن 

. دزاس ربخ  اب  نایرج  زا  ار  وا  ات  دمآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  ِرد  هب  ناملس  اذل 
: دومنیم توالت  ار  هیآ  نیا  درکیم و  بایسآ  كرابم  تسد  اب  ار  وج  يرادقم  ناوناب ، يوناب 

(148  .) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  »
دوخ رداچ  ربخ ، نیا  ندینش  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دناسر . مالسلا  اهیلع  همطاف  عالطا  هب  ار  ربمایپ  هیرگ  ناتساد  ناملـس  ترـضح 

، مور ناریا و  ناهاشداپ  نارتخد  تفگ : تسیرگ و  هرظنم  نیا  ندید  زا  ناملـس  دش . تکرح  مزاع  دیـشوپ و  دوب ، رادهلـصو  هنهک و  هک  ار 
! تسا هنوگ  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمارگ  رتخد  رداچ  یلو  دنشوپیم ، ریرح  ابید و  تمیق  نارگ  ياهسابل 

هک ییادخ  هب  دنگوس  تسا . هدش  هدزتفگش  نم  سابل  زا  ناملس  دومرف : شایمارگ  ردپ  اب  تاقالم  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
نآ يور  نامرتش  يارب  اهزور  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  زج  میرادـن  يزیچ  مرـسمه  نم و  هک  تسا  لاس  جـنپ  هدومن ، ثوعبم  قح  هب  ار  امش 

. میاهدرک رپ  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  نورد  هک  تسا  تسوپ  سنج  زا  زین  ام  ياکتم  میهدیم . رارق  دوخ  شرف  ار  نآ  اهبش  میزیریم و  فلع 
. تسا یهلا  هاگراب  ناگدنریگتقبس  و  نیقباس »  » هورگ زا  همطاف ، مرتخد  ناملس ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

ترضح دومن . لزان  ار  هیآ  ود  نیا  لیئربج  دومرف : ترضحنآ  دیسرپ . شایمارگ  ردپ  هیرگ  تلع  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هاگنآ 
. ددرگ خزود  دراو  هک  یسک  رب  ياو  ياو ! دومرف : داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  دز و ) ياهحیص  ، ) تایآ ندینش  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

هراـپ ار  متـسوپ  دـندروخیم و  ارم  تشوگ  ماهداوناـخ  مدوب و  يدنفـسوگ  شاـک  دوـمرف : دینـش  ار  تاـیآ  ناملـس  ترـضح  هک  یماـگنه 
. مدینشیمن ار  خزود  هصق  یلو  دندرکیم ،

. مدینشیمن ار  خزود  ناتساد  مدوب و  هدشن  دلوتم  ردام  زا  شاک  دومرف : زین  رذوبا 
. مدینشیمن يزیچ  خزود  شتآ  زا  مدوب و  دازآ  باقع  باسح و  زا  متسیزیم و  اهنابایب  رد  مدوب و  ياهدنرپ  شاک  دومرف : مه  دادقم 
هاگنآ مدینشیمن . ار  خزود  هصق  مدوب و  هدشن  دلوتم  ردام  زا  دندرکیم و  هراپ  ارم  ناگدنرد  شاک  دومرف : زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف دیراب و  ورف  ناگدید  زا  کشا  ناراب  داهن و  رس  رب  ار  دوخ  تسد 
« ُهاداز َۀَِّلق  او  ُهارَفَس ! َدُْعب  او  »

! هار هشوت  ندوب  كدنا  زا  ياو  ترخآ ! رفس  ِيرود  زا  ياو  »
اوادم ناشیاهمخز  هک  دنتسه  یناحورجم  دوشیمن ؛ تدایع  اهنآ  زا  هک  دنتسه  ینارامیب  ناسب  دنوشیم ، شتآ  دراو  رفس  نیا  رد  هک  نانآ 
تاقبط نایم  رد  تسا و  شتآ  زا  نانآ  یندـیماشآ  كاروخ و  دریذـپیمن . ناـیاپ  ناـنآ  تراـسا  نارود  هک  دنتـسه  یناریـسا  و  ددرگیمن ؛

نارـسمه اب  ایند  رد  دـننکیم . نت  رب  نیـشتآ  ياهسابل  نونکا  یلو  دندیـشوپیم  مرن  ياهسابل  نآ ، زا  شیپ  دـندرگیم . ور  ریز و  خزود 
(149 !«) اهناطیش اب  نونکا  اما  دندوب  شوغآمه  دوخ 
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دراد و نت  رب  رتش  مشپ  زا  یسابل  هک  دید  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  هک  دناهدرک  تیاور  ینـس  هعیش و 
: دومرف تسیرگ و  هرظنم  نیا  ندید  زا  ترضحنآ  دهدیم ]. ریش  ار  دوخ  كدوک  رگید ، تسد  ابو   ] دنکیم هیهت  درآ  ساتسد ، اب 

.« ًادَغ ِةَرِخْآلا  ِمَِعِنل  اْینُّدلا  ِةَرارَم  یلَع  يِِربِْصا  ُۀَمِطاف ! ای  »
.« یبایرد ار  ترخآ  يارس  ياهتمعن  ینیریش  ات  شاب  ابیکش  ایند  یتخس  یخلت و  رب  ناج ! همطاف  »

: دمآ دورف  یحض  هروس  مجنپ  هیآ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
 . یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  »

(150 .«) يدرگ دنسرخ  ات  درک  دهاوخ  اطع  وت  هب  ردق ) نآ   ) تراگدرورپ يدوز  هب  »

راک میسقت 

بانتجا تدـش  هب  نامرحمان  اب  دروخرب  زا  دوب ، ایح  تفع و  دامن  هتفاـی و  تیبرت  یحو  ناـماد  رد  هک  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 
زیهرپ دـشیم ، نامرحمان  اب  طابترا  بجوم  یعون  هب  هک  ییاـهراک  زا  اذـل  دـناشوپب ؛ ناـگناگیب  دـید  زا  ار  دوخ  تشاد  شـشوک  و  هدومن ،

. درکیم
ینعی دوخ ، هفیظو  نیرتیـساسا  نیرتمهم و  هب  ات  دـهدیم  يرتشیب  تصرف  نانآ  هب  هناـخ ، نورد  ياـهراک  يارب  ناوناـب  باـختنا  ییوس  زا 
نداد ماجنا  و  دننک ، مهارف  ار  افـص  رهم و  زا  رپ  یطیحم  دنناوتیم  اهراک  میـسقت  اب  درم  نز و  رگید ، يوس  زا  دـنبایتسد . دـنزرف ، تیبرت 

. دنریگ هدهعهب  ناشناوت  اب  بسانتم  ار  لزنم  جراخ  لخاد و  ياهراک 
یلص ادخ  لوسر  زا  لزنم ، ياهراک  میـسقت  هراب  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناوناب  يوناب  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تساجنیا 

هب ار  هناخ  نوریب  هب  طوبرم  روما  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ار  لزنم  لخاد  ياهراک  ترـضحنآ  دنتـسُج . دادمتـسا  هلآو  هیلع  هللا 
: دنتشاد زاربا  نینچ  ار  دوخ  يدنسرخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنتشاذگاو . مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

(151 .« ) ِلاجِّرلا ِباقْرَأ  َلُّمََحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیئافْکِِإب  ُهَّللا  َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ِینَلَخَد  ام  ُمَْلعَیالَف  »
اب نتشاد  راک  رس و  هناخ و  نوریب  ياهراک  نداد  ماجنا  زا  ارم  مردپ  هکنیا  زا  مدش  لاحشوخ  ردقچ  نم  هک  دنادیمن  یـسک  دنوادخ  زج  »

.« تخاس فاعم  نادرم 
: تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

یلع ترـضح  لباقم  رد  تفرگ . هدـهع  هب  ار  ندومن  بوراج  و  نان ، نتخپ  ندرک و  ریمخ  هناخ ، ياهراک  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  »
(152 .« ) دش رادهدهع  ار  هناخ  نوریب  ياهراک  مالسلا  هیلع 

: دنیامرفیم راک  میسقت  هراب  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
همطاف ترضح  و  دوب ، رادهدهع  ًاصخش  ار  ندومن  بوراج  هاچ و  زا  بآ  ندیشک  و  درکیم ، مهارف  مزیه  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  »

(153 .« ) تخادرپیم نان  نتخپ  ندرک و  ریمخ  درآ و  بایسآ  راک  هب  هراومه  مالسلا  اهیلع 
تسود و هک  يروط  هب  دوب ؛ یگداس  یگتـسیاش و  ییاسراپ و  زا  زیربل  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هناـخ  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  یگدـنز 

. دنراد فارتعا  نمشد 
: دومرف دعسینب  زا  يدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور 

رد اهناسنا  نیرتبوبحم  تقیقح  رد  هک  وا  میوگ ؟ نخس  تیارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اب  شیوخ  كرتشم  یگدنز  زا  یهاوخیم  »
هنیس رد  نآ  رثا  هک  دیشک  شود  رب  بآ  کشم  ردقنآ  لاح ، نیع  رد  دوب . نم  هناخ  رد  تفریم ، رامش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رظن 

شیاهسابل هک  دومن  بوراج  ار  هناخ  يردق  هب  درک . هلبآ  وا  ياهتسد  هک  دومن  هدافتـسا  ردقنآ  بایـسآ  زا  و  دـنام ، ياج  هب  شکرابم 
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جنر و اهراک ، نیا  ببـس  هب  وا  دشیم . هدید  شیاهسابل  رد  راک  نیا  رثا  هک  تخورفا  شتآ  اذـغ  گید  ریز  ردـقنآ  و  هتـشگ ، دولآ  رابغ 
. دیرخیم ناج  هب  ار  يرایسب  تمحز 

ترـضح يدرگ . هدوسآ  اهراک  نیا  جنر  یتخـس و  زا  ات  یهاوخب  يراکتمدخ  وا  زا  يورب و  تردـپ  دزن  تساجب  متفگ : وا  هب  ور  نیا  زا 
زاب هدیـشک ، تلاجخ  دـنیوگ . تفگ و  لوغـشم  راوگرزب  نآ  اب  یهورگ  دـید  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاـف 

. تسا هتفر  وا  دزن  يراک  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  تفایرد  ترضحنآ  تشگ .
: دومرف مالس ... زا  سپ  دمآ و  ام  هناخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  میدوب  باوخ  رتسب  رد  زونه  زور ، نآ  يادرف 

، راک راشف  زا  ندش  اهر  يارب  متـساوخ  وا  زا  و  مدرک ... وگزاب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نایرج  نم  يدمآ ؟ نم  دزن  هک  یتشاد  يراک  زورید 
. دنک تساوخرد  يراکتمدخ  امش  زا 

راب دیباوخب 33  دیتساوخ  هاگره  دشاب ؟ رتهب  يراکتمدخ  ره  زا  ناتیارب  هک  مزومایب  يزیچ  امـش  هب  ایآ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دییوگب ربکأ » هَّللا   » راب و 34  هَّلل » دمحلا   » راب و 33  هَّللا » ناحبس  »

(154 .«) مدونشخ لوسر  ادخ و  زا  دومرف : راب  هس  درک و  دنلب  رس  مالسلا  اهیلع  همطاف 

یقالخا ياهیگژیو  تالامک و  لیاضف ، : مّوس شخب 

هراشا

، یهاگآ تفرعم و  هنیجنگ  شنیب ، شناد و  راسهمـشچ  اـهلسن ، هتـسجرب  يوگلا  اهرـصع ، يوناـب  نیرترب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 
اهیکین و اهیبوخ و  همه  تسادـق و  تقادـص ، تماهـش ، تلیـضف ، عشعـشت  هک  تسا  ییوناب  رون ، نایاوشیپ  مام  یمارگ و  لوسر  راگدای 

شایمارگ رهوش  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ  يامن  مامت  هنییآ  تسا و  رگهولج  شدوجو  رد  الاو  ياهشزرا 
. دیآیم رامش  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دیامرفیم شایمارگ  لوسر  هب  دنوادخ  یسدق ، ثیدح  رد 
(155 .«) امُُکتْقَلَخ اَمل  ُۀَمِطاف  الَْول  َو  َُکتْقَلَخ ؛ اَمل  ٌِّیلَع  الَْول  َو  َكْالفْألا ؛ ُْتقَلَخ  اَمل  َكالَْول  دَمْحَا ! ای  »

.« مدیرفآ یمن  ار  امش  دوبن  همطاف  رگا  و  مدرکیمن ؛ قلخ  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  و  مدیرفآیمن ؛ ار  ناهج  يدوبن  وت  رگا  دمحا ! يا  »
هک نانآ  زج  ناگمه ، زا  دومرف  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  رارـسا  هلمج  زا  ثیدـح  نیا  دـیازفایم : همادا  رد  رباـج 

. دوش نامتک  دنراد ، ار  نآ  تیلها 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

(156 .« ) اْنیَلَع ِهَّللا  ُۀَّجُح  ُۀَمِطاف  اُنتَّدَج  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  ُجَجُح  ُنَْحن  »
.« تسام رب  ادخ  تجح  همطاف  ترضح  ام  هّدج  و  مینامدرم ، رب  ادخ  ياهتجح  همئا  ام  »

، شکاـپ ناـج  نارک  اـت  نارک  رد  هدیـشک و  رپ  لاـمک  هّلق  نیرتزارفُرپ  هب  هک  هتفرگ  جوا  ناـنچنآ  ترـضح ، نآ  هیاـمنارگ  دوـجو  يرآ ،
. دشیم ساسحا  ّتینارون  ینشور و 

: دومرف دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دوب  هتفرگ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
ْدَقَف اـهاذآ  ْنَمَف  ّیَْبنَج . َْنَیب  يِذَّلا  َِیبـْلَق  َیِه  َو  ِنِم ، یّ ٌۀَعَْـضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم ، ُْتِنب  ُۀَـمِطاف  َیِهَف  اـْهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اـهَفَرَع ، ْدَـقَف  ِهِذـه  َفَرَع  ْنَم  »

(157 .« ) َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناذآ  ْنَم  َو  ِیناذآ ،
و نم ، نت  هراپ  وا  تسا . ص )  ) دـمحم رتخد  همطاف  وا  هک  دـنادب  دسانـشیمن  سک  ره  و  دسانـشیم ، هک  دسانـشیم  ار  وناب  نیا  سک  ره  »
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.« تسا هدرزآ  ار  يادخ  درازایب ، ارم  هک  نآ  و  هدرزآ ، ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  دراد . رارق  منورد  رد  هک  تسا  نم  بلق 
: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 

(158  «) یلوُْالا ُنوُرُْقلا  ِتَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  َو  يْربُْکلا  ُۀَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  »... 
.« تسا هدزیم  رود  وا  تخانش  تفرعم و  روحم  رب  نیشیپ  نورق  اهرصع و  و  تساربک ، هقیّدص  همطاف  ترضح  »

و دـندوب ، رومأم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ییاسانـش  تفرعم و  هب  نانآ ، يایـصوا  ایبنا و  همه  دـعب  هب  مدآ  ترـضح  زا  هک  انعم  نیدـب 
هدـیخرچیم شنانمـشد  زا  يرازیب  وا و  یتسود  ییاسانـش و  روحم  رب  ناشتُّما  تداعـس  و  هدوب ، نانآ  نید  رادـم  طاـنم و  وناـب ، نآ  تفرعم 

و دندش ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شایمارگ  يوش  تیالو  لوبق  هب  مزلم  یهلا  يایبنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا .
. دوب ترضحنآ  تیالو  لوبق  ییاسانش و  هزادنا  هب  نانآ  تاجرد 

ملاع حاورا و  حابـشا و  ملاع  توکلم و  ملاع  هب  نآ  زا  هک  دشاب ، هیلوا  ملاوع  یلُوا » نورق   » زا روظنم  هک  دناهداد  لامتحا  ناگرزب  زا  یخرب 
تفرعم و هب  نانآ ، تاجرد  دـناهدش و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تیـالو  لوبق  هب  فظوم  ناـگمه  فلتخم ، ملاوع  رد  و  تسا ، هدـش  ریبعت  رذ 

. تسا هتشاد  یگتسب  هنومن  يوناب  نآ  ییاسانش 
: دیامرفیم يرگید  تیاور  نمض  نینچمه 

(159 .«) اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  ُۀَمِطاف  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  »
راوگرزب يوناـب  نآ  تقیقح  تمظع و  هنُک  هب  دـنناوتیمن  و  . ) دـناهدش هدـیرب  وا  تفرعم  زا  مدرم  اریز  دـش ؛ هدـیمان  همطاـف  ترـضحنآ ، »

(.« دنیامن كرد  ار  شترضح  دنسرب و 
، تسا لئاسم  نیرتراوشد  زا  وا ، زاتمم  الاو و  تیعقوم  میـسرت  و  تساهتلیـضف ، دامن  تالامک و  رهظم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  کشیب 

دهاوخ وا  يدوجو  سونایقا  زا  ياهرطق  كدنا و  دوش  تبث  شاهرابرد  هچنآ  دشابیم و  رتارف  یسررب  نایب و  ملق و  ییاناوت  ورملق و  زا  هکلب 
. ددرگن راوشد  اهدرخ  رب  وناب ، نآ  يارب  تمظع  همه  نیا  شریذپ  ات  تسا  هدش  نیچلگ  هراب  نیا  رد  یتارابع  نکیل  و  دوب .

نآرق رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  يامیس 

« یتأ له   » هروس  - 1

یلع و ترضح  نأش  رد  هروس  نیا  هک  دناهدرک  لقن  تنس ، لها  نارـسفم  ناگرزب و  زا  رفن  لهچ  دودح  هعیـش و  نارـسفم  ناثّدحم و  همه 
. تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترضح 

، دنتفر ود  نآ  تدایع  هب  نارای  زا  ياهدع  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندش . رامیب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
. دییامن يرذن  تنادنزرف  يافش  يارب  تسا  بوخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

، ناشدنزرف ود  دوبهب  تروص  رد  هک  دندرک  رذن  نانآ ، زا  يوریپ  هب  هّضف  زین  و  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 
ماما و  هّضف -  مالـسلا و  امهیلع  همطاف  ترـضح  یلع و  ترـضح  اذل  دنتفای ؛ دوبهب  راوگرزب  ود  نآ  یکدنا ، زا  سپ  دنریگب . هزور  زور  هس 

. دنتفرگ هزور  زور  هس  یگمه  نانآ -  زا  یسأت  هب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  دندروآ . هناخ  هب  هدومن ، ضرق  وج  يرادقم  دندربیم . رس  هب  يراوشد  تیعضو  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
ياهنان مامت  دـندومن و  راثیا  یگمه  تساوخ . کمک  دـمآ و  هناخ  رد  ییاونیب  راـطفا  ماـگنه  درک . هداـمآ  ناـن  راـطفا  يارب  نآ  ثلث  اـب 

. دندرک راطفا  بآ  اب  هداد ، وا  هب  ار  شیوخ 
دیـسر و هار  زا  یمیتی  ناهگان  دیـسر . ارف  راطفا  ماگنه  تخپ . نان  رگید  ثلث  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دنتفرگ . هزور  ار  زور  نیمود 
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. دندومن راطفا  بآ  اب  دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياهنان  دندرک و  راثیا  زین  نانآ  دومن . کمک  ياضاقت 
دـمآ و هناخ  رد  يریـسا  راطفا ، ماگنه  درک . هیهت  نان  هدـنام ، یقاب  ثلث  اب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  دـنتفرگ و  هزور  زین  ار  موس  زور 

. دندرک راطفا  بآ  اب  یپایپ  زور  نیموس  يارب  دنداد و  وا  هب  ار  ناشیاهنان  دندرک و  راثیا  یگمه  زاب  دومن . کمک  تساوخرد 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  رضحم  هب  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شاهدید ، رون  ود  هارمه  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زور ، نآ  دادماب 

. دوب هدش  رادومن  نانآ  هرهچ  رد  فعض  یگنسرگ و  راثآ  هک  یلاح  رد  دنتشگ ، بایفرش  هلآو  هیلع 
تّدـش زا  دوـب و  تداـبع  لاـح  رد  وناـب  نآ  دروآ . فیرـشت  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هناـخ  هب  ناـنآ  هارمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

رد تسیرگ . دش و  تحاران  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دوب . هتـسشن  يدوگ  هب  شناگدـید  هدـیبسچ و  تشپ  رب  شمکـش  یگنـسرگ 
(160 .) دومن توالت  ناشیا  رب  ار  یتأ » له   » هکرابم هروس  دمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه ، نیمه 

. تسا هراب  نیا  رد  لوقنم  تایاور  كرتشم  ردق  دش ، هدروآ  هچنآ 
(161 .) تسا هدمآ  زین  یعفاش ، ِفورعم  رعش  یتح  راعشا ، رد  هدش  دای  بلطم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ رتاوتم  تایاور  نیا  هک  دندقتعم  یخرب 

تنـس لـها  نارـسفم  رثکا  هدـش و  دراو  ناراوگرزب  نیا  هراـب  رد  یتأ » لـه   » هروس لوزن  نأـش  رد  هک  تاـیاور  همه  نآ  اـب  هکنآ  تفگش 
ترـضح شایمارگ  رـسمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ناگنازرف  ریما  لـیاضف  هب  هاـگره  هک  بّصعتم -  ناـهاگآان  یخرب  دـناهتفریذپ ،

راهظا ار  دوخ  ینورد  تثابخ  اـجیب ، ياهیـشارت  لاکـشا  اـب  زین -  اـجنیا  رد  دـنهدیم  ناـشن  تیـساسح  دنـسریم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
. دناهدومن

ردق هروس   - 2

: هیآ لیوأت  ریسفت و  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(162 «) ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

: دنیامرفیم
.« تسا دنوادخ  ردق »  » زا دارم  همطاف و  ترضح  ۀلیل »  » زا روظنم  »

: دنیامرفیم همادا  رد  و 
(163 .«) اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َۀَمِطاف  ْتَیِّمُس  امَّنِإ  َو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیل  ََكرْدَأ  ْدَقَف  اِهتَفِْرعَم ، َّقَح  َۀَمِطاف  َفَرَع  ْنَمَف  »

زا قلخ  هک  دـش  هدـیمان  همطاف  لیلد  نادـب  و  تسا ؛ هدومن  كرد  ار  ردـق  بش  عقاو  رد  دسانـشب ، تقیقح  هب  ار  همطاف  ترـضح  سک  ره  »
.(« دنسرب شترضح  تقیقح  هنُک و  هب  دنناوتیمن  و  . ) دناهدش هتفرگرب  ناشیا  تفرعم  تخانش و 

تایاور یخرب  رد  دنوریم . الاب  شربنم  رب  اههنیزوب  دندید  باوخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـناهدرک  تیاور  ینـس  هعیش و 
نیا زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دننادرگیم . رب  تیلهاج  هب  هدومن ، هارمگ  ار  مدرم  دنوریم و  الاب  شربنم  رب  هیماینب  هک  تسا  هدمآ 

. دیدن نادنخ  ار  شترضح  یسک  دندوب  هدنز  ات  هک  يروط  هب  دندش ، تحاران  باوخ 
هک هام -  رازه  زا  ردق  بش  شابن ، تحاران  هک  درک  لزان  ار  ردق  هکرابم  هروس  دمآ و  دورف  راوگرزب  نآ  يرادلد  يارب  نامسآ  زا  لیئربج 

(165 .) تسا رترب  ( - 164  ) دوب هیماینب  تنطلس  تدم 
ياوشیپ هدزای  و  میدرک ، اطع  وت  هب  دـشاب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  ار  ردـقلا  ۀـلیل  ضوع ، رد  شاـبن ، تحاراـن  ربماـیپ ! يا  ینعی :

. دش دنهاوخ  دلوتم  وا  زا  موصعم 
تسارهز  نافراع  ردقلا  ۀلیل 

تسارهز  ناتسود  ياهلد  رون 
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یهللا  ۀّیلو  ماقم  رد 
تسارهز  ناکف  نک  کلم  یلاو 

ینیب  ات  هک  نک  زاب  لد  مشچ 
تسارهز  نایع  رضاح و  اج  همه 

شراسخر  غورف  زا  دش  هک  نآ 
تسارهز  نانج  هضور  تقلخ 

راّرک ردیح  نکر  یبن  نوچ 
تسارهز  نارکیب ، رحب  یلع  نوچ 

ار وا  فرش  زا  هک  ییامه  نآ 
تسارهز  نایشآ  تسا  برق  فاق 

رهاظ دشن  وا  ردق  ناهج  رد 
تسارهز  ناهن  وا  ربق  نانچمه 
نید  رکیپ  ياهوضع  رد  حور 
تسارهز  ناور  ادخ  باتک  هب 

رشحم رد  هک  وا  ردق  زا  مزان 
تسارهز  ناربمیپ  ریگتسد 

قح  همئا و  دمحا و  زج  هک  نآ 
تسارهز  ناشن  وا  زا  دباین  سک 

ادخ وا و  نیب  هکنآ  یجتلم » »
تسارهز نایم  رد  تسین  یبجاح 

رثوک هروس   - 3

ربمایپ راختفارپ  لسن  رترب ، همه  زا  داد . رارق  ار  تاکرب  تالامک و  عاونا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هیامنارگ  دوجو  رد  ناهج  راگدیرفآ 
. درک دای  رثوک »  » هب وا  زا  میرک  نآرق  رد  و  دیرفآ ، وا  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

: ددرگ يروآدای  هتکن  ود  تسا  هتسیاب  ثحب ، عورش  زا  شیپ  دنراد . ییاههاگدید  ََرثْوَْکلا » َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ   » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  نارسفم 
هروس  لوزن  نأش  فلا - 

. دنتفگیم لسن ) نودب  رتبا =( »  » ترـضحنآ هب  ناکرـشم  زا  يرامـش  دـنتفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارـسپ  هک  یماگنه 
. دومرف لزان  ار  هکرابم  هروس  نیا  دنوادخ 

، دوب شیرق  نارـس  زا  هک  لئاو ، نب  صاع  اب  هار  رد  تفریم ، نوریب  مارحلا  دجـسم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن 
اب دنتفگ : وا  هب  دش ، دجسم  لخاد  صاع  نوچ  دندوب . هتـسشن  دجـسم  رد  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  دنتفگ . نخـس  مه  اب  دومن و  تاقالم 
ایند زا  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  هَّللا ، دبع  اریز  رتبا ! درم  نیا  اب  تفگ  يدرکیم ؟ تبحـص  یـسک  هچ 

، ور نیا  زا  دـنتفگیم . رتبا  شدـنزرف ، توف  رطاخ  هب  ار  ترـضحنآ  زین  شیرق  دـندیمانیم . رتبا  ار  وا  تشادـن ، رـسپ  سک  ره  و  دوب ، هتفر 
(166 . ) دومرف لزان  ار  رثوک  هکرابم  هروس  دنوادخ 
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نب صاع  هب  وا  هزانج  یپ  رد  ربمایپ  تفر ، ایند  زا  هکم  رد  ترـضحنآ  دـنزرف  مساق »  » نوچ هک  تسا  هدـمآ  تنـس  لـها  زا  رگید  لـقن  رد 
(167 .) دومن لزان  ار  ُرَْتبَْألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » هفیرش هیآ  دنوادخ  تفگ . رتبا  ترضحنآ ، هب  صاع  دروخرب . ورمع  شرسپ  لئاو و 

لابند هب  هَّللا ،» دبع   » نآ زا  دعب  بنیز ،»  » سپـس و  مساق »  » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
. درک اطع  ار  هیقر »  » ماجنارس و  همطاف » ترضح   » دعب موثلک ،» مُا   » نآ

لزاـن ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  تسا . رتـبا  دـیدرگ و  عـطقنم  ادـخ  لوـسر  لـسن  تفگ : صاـع  دـنتفر . اـیند  زا  هَّللا  دـبع  سپـس  مساـق  تـسخن 
(168 .) دومن

(169 . ) دناهتفگ رتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  زین  يرگید  دارفا  ورمع ، شفلخان  دنزرف  صاع و  زا  ریغ  هب  هتبلا 
رثوک يانعم  ب - : 

. دناهدرک انعم  ناوارف  هزادنایب  يریخ  ار  نآ  زین  یخرب  تسا . ناوارف  ریخ  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  ترثک  هژاو  زا  رثوک » »
؛» ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  شیاهتمعن  يروآداـی  يراذـگ و  ّتنم  ماـقم  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

. میدومن اطع  ناوارف  ریخ  رثوک و  وت  هب  ام  ینعی 
لها زا  نارسفم  یضعب  هعیـش و  نارـسفم  تسا . تعافـش »  » دارم دناهتفگ  یخرب  تشهب . رد  تسا  يرهن  رثوک ، زا  روظنم  دندقتعم : يرامش 

« رثوک  » قادصم هدرک و  هراشا  دناهدمآ ، دوجو  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  كاپ  لسن  زا  نانآ  همه  هک  هّیرذ ، نادنزرف و  ترثک  هب  تنس ،
. دنالیلد نودب  اهنآ  رتشیب  هک  تسا  هدومن  لقن  رثوک »  » ریسفت رد  ار  لوق  هدزناپ  يزروضرغ ، يور  زا  يزار ، رخف  دناهتسناد . همطاف  ار 

، هیآ لوزن  نأش  هب  هّجوت  اب  هک  ارچ  دناهتـسناد ؛ مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  كرابم  دوجو  ار  رثوک  قادـصم  نیرتنشور  هعیـش ، ناملاع 
هتخاس رشتنم  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نامدود  لسن و  هک  دشابیم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ردقنارگ  دوجو  نامه  ریثک  ریخ 

. دراد همادا  زیخاتسر  زور  ات  تسا و  نوریب  هرامش  زا  هک  هتفای  ینوزف  ردقنآ  و 
تـسا یناسک  رب  در  هروس  نیا  تسا و  ناوارف  لسن  رثوک  يانعم  رد  موس  لوق  دیوگیم : دراد ، هک  یبصعت  نآ  اب  يزار  رخف  هکنآ  بلاج 
یلـسن وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هروس  يانعم  نیا ، رب  اـنب  دـنتفرگیم . هدرخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ار  رـسپ  دـنزرف  نتـشادن  هک 

. دنامیم یقاب  نامز  لوط  رد  هک  دهدیم 
تسا یلاح  رد  نیا  تسا . نانآ  زا  ولمم  ناهج  لاح ، نیع  رد  دندرک ، دیهـش  ار  ربمایپ  تیب  لها  زا  هزادنا  هچ  رگنب  دیوگیم : همادا  رد  يو 

قداص و ترضح  رقاب و  ترـضح  دننام  تسا ؛ ناشیا  نایم  رد  ناگرزب  ناملاع و  زا  ردقچ  رگنب  تسا ... هدنامن  یقاب  یـسک  هیماینب  زا  هک 
(170 .) هّیکز سفن  اضر و  ترضح 

: تسا هتشاگن  نینچ  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هّیرذ  دالوا و  ياهدع  و  تشهب ، رد  يرهن  یـضعب  ناوارف ، ریخ  هب  ار  نآ  یخرب  دـناهدرک ؛ فالتخا  رثوک »  » ریـسفت رد 
دوخ ياعدم  رب  یلیلد  چیه  لاوقا  ریاس  یلو  دناهدومن ، لالدتـسا  تایاور  یـضعب  هب  مود  لوا و  هاگدید  هب  نالئاق  دناهدرک . ریـسفت  هلآو ...

. دنرادن
: تسا هدومرف  هروس  رخآ  رد  هکنیا  هب  رظن 
« دنرتبا وت  نانمشد  « » ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  »

زا روظنم  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  تسا ، بلق  رـصق  باب  زا  هلمج  هکنیا  و  دشابیم ، لسنلا  عوطقم  هک  رتبا »  » يانعم نتفرگ  رظن  رد  اب  و 
رد هک  تسا  یتکرب  و  هتـشاد ، ینازرا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهّیرذ  لسن و  يداـیز  اـهنت  اـهنت و  رثوک ،

. تسا هداهن  بانج  نآ  كرابم  لسن 
هیرذ لسن و  يدایز  رگا  و  تسا . نآ  لماک  درف  نشور و  قیداصم  زا  هیرذ  لسن و  ترثک  تسا و  ناوارف  ریخ  رثوک »  » زا دوصقم  هکنیا  اـی 
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هملک اریز  دوب ؛ هدیافیب  ُرَْتبَْألا » َوُه  َکَِئناش  َّنِإ   » هلمج ندروآ  دوبن ، روظنم  لماک ) درف  نشور و  قادـصم   ) ینمـض روط  هب  ای  لالقتـسا ، هب 
ای لسنلاعوطقم  وت  نمـشد  نوچ  میداد ، رثوک  وت  هب  ام  دـیامرفب : هک  درادـن  انعم  و  دـناسریم ، زین  ار  لیلعت  قیقحت ، ياـنعم  رب  هوـالع  ّنإ » »

. تسا ریخیب 
نیا تسا . هتفگیم  رتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  هک  هدش  لزان  یـسک  خساپ  رد  هروس  هک  تسا  هدش  دراو  مه  يرایـسب  تایاور 

. دندوب هتفر  ایند  زا  ترضحنآ  نارسپ  هَّللا ،» دبع   » و مساق »  » هک دوب  یماگنه  نابز ، مخز 
رد دـنوادخ  هدوب و  ریخ  زا  عاـطقنا  اـی  مدرم  زا  یگدـیرب  رتـبا »  » زا روـظنم  دـیوگیم : هک  یـسک  نخـس  هک  دوـشیم  نشور  ناـیب ، نیا  اـب 

. دشابیم تسردان  ًالماک  تسا ،» رتبا  وا  : » دیامرفیم شراتفگ 
هک میدرک ، اطع  وت  هب  ام  ینعی  تسا ؛ هدمآ  عمج )  ) ریغلا عم  مّلکتم  ظفل  هب  اذـل  تسا ، نداهن  تنم  ماقم  رد  َكاْنیَطْعَأ » اَّنِإ   » هلمج هوالع  هب 

هژاو هدومن و  دـیکأت  اـّنإ »  » اـب ار  هلمج  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرادـلد  روـظنم  هک  اـجنآ  زا  و  دـنکیم ، تلـالد  تمظع  رب 
. تسا هدرب  راک  هب  دراد ، تیکلم  کیلمت و  رد  روهظ  هک  ار  انیطعأ » »

یبیغ ياهربخ  زا  دوخ ، نیا  و  دنتسه . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هّیرذ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نادنزرف  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هلمج  نیا 
یلـسن چیه  ملاع ، همه  رد  هک  داد  رارق  شترـضح  لسن  رد  یتکرب  نانچ  ترـضحنآ ، تشذگرد  زا  دعب  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ میرک  نآرق 

. دنتشک ار  نانآ  زا  هورگ  هورگ  دنتشاد و  اور  ترضحنآ  هّیرذ  رب  هک  ییاهيراتفرگ  اهالب و  همه  نآ  اب  دوشیمن ، هدید  نآ  لثم 
اَّنِإ  » هلمج رب  هک  رحن  زاـمن و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  هدـمآ  نآ  رـس  رب  ف »  » فرح هک  ْرَْحنا » َو  َکِّبَِرل  ِّلَـصَف   » هلمج رهاـظ  قایـس و  زا 

ار رثوک  میداهن و  تنم  وت  رب  هک  لاح  دهدیم : انعم  نینچ  و  تسا ؛ هیرذ ) يدایز   ) تمعن رکـش  باب  زا  دناهدش ، عرفتم  ََرثْوَْکلا » َكاْنیَطْعَأ 
(171 . ) نک يرازگرکش  رحن  زامن و  اب  ار  گرزب  تمعن  نیا  میدومن ، اطع  وت  هب 

: تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  اهنت  اهنت و  رثوک »  » زا روظنم  لیلد ، دنچ  هب  هکنیا  ثحب  هدرشف 
ام هک  راد  هدوسآ  رطاخ  دـننکیم ، شهوکن  ار  وت  ناـیوجبیع  دـناهتفر و  اـیند  زا  تنارـسپ  زورما  هچرگ  هروس : لوزن  نأـش  هظحـالم   - 1

رادیدپ زارفرـس  ینامدود  لسن و  وا  زا  يدوز  هب  و  رایـسب ، تقیقح  رد  اما  تسا ، نت  کی  شرامـش  رد  وا  میتشاد . ینازرا  وت  هب  ار  همطاف » »
. تخاس میهاوخ 

رکذ تـّنم و  ماـقم  رد  تـسا و  هداد  رارق  بطاـخم  ار  ترــضحنآ  دــیکأت  اـب  دــنوادخ  هـک  َكاـْنیَطْعَأ » اَّنِإ   » هروـس ردــص  رد  لـمأت   - 2
. دزاسیم لدشوخ  ار  ناشیا  شیاهتمعن ،

ناوارف لسن  هّیرذ و  ياـطعا  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  اـب  اـهنت  تسا ، ناوارف  هزادـنایب  ریخ  اـی  ناوارف  ریخ  هک  رثوک »  » ياـنعم  - 3
. دراد تبسانم 

. درادن بسانت  رگید  یناعم  زا  کی  چیه  اب  دش ، هداد  حیضوت  هک  هنوگنامه  ْرَْحنا » َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف   » هیآ  - 4
لـسن هیرذ و  مالـسلا و  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  اـهنت  رثوک »  » زا روـظنم  هک  دوـشیم  هدافتـسا  ُرَْتبَأـْلا » َوُـه  َکَِـئناش  َّنِإ   » هروـس لـیذ  زا   - 5

. ددرگیم يرب  ندوب  رتبا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  انعم  نیا  اب  تسا . ترضحنآ 
همطاف ترـضح  ریثک ، ریخ  لمکا  العا و  درف  نشور و  ِقادـصم  مییوگیم : دریذـپن ، ار  اهنآ  دزرو و  دانع  زاب  لیلد ، همه  نیا  اب  یـسک  رگا 

. تسا مالسلا  اهیلع 
تیاور نینچ  سابع  نبا  زا  ریبج ، نب  دیعـس  زا  رـشبیبا ، قیرط  زا  مکاح ، و  ریرج ، نبا  يراخب ، زا  تسا ، تنـس  لها  ناملاع  زا  هک  یطویس 

: دنکیم
.« دومرف اطع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يریخ  نآ  رثوک » »

: داد خساپ  تشهب . رد  تسا  يرهن  مان  رثوک »  » هک دنرادنپیم  یعمج  متفگ : ریبج  نب  دیعس  هب  دیوگیم : رشبوبا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1546 

http://www.ghaemiyeh.com


(172 .« ) تسا هتشاد  ینازرا  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهریخ  زا  تسا ، تشهب  رد  هک  مه  يرهن  »
: مییوگیم باوج  رد  تسا ؟ هدش  ریسفت  تشهب » رد  رثوک  رهن   » هب ًابلاغ  تایاور  رد  ارچ  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 

زین موق  نارـس  دـناهدوب و  سنا  هریرهوبا و  نوچمه  يدارفا  ثیداحا  نیا  نایوار  هکنیا  هب  هّجوت  اب  تسا . فیعـض  تایاور  نیا  دنـس  ًـالّوا :
. دشاب یلعج  تایاور  نیا  دسریم  رظن  هب  دناهدیـشوکیم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  اب  ینمـشد  قیاقح و  ندـناشوپ  رد  هتـسویپ 

یلو دنشاب ؛ هدرکن  یهاتوک  لطاب  يالتعا  رد  ات  دنهدب  قوس  يرگید  زیچ  هب  ار  ناناملسم  ناهذا  دنتساوخ  تایاور  هنوگ  نیا  لعج  اب  نانیا 
: هک دنتسنادن 

(173 «.) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  »
رتشیب اهنآ  ندوب  یلعج  و  دـندرگیم ، بوسحم  نآرق  فلاخم  تقیقح  رد  دـنرادن ، بسانت  تایآ  رهاظ  اب  تاـیاور  نیا  هک  اـجنآ  زا  ًاـیناث :

. دوشیم تیوقت 
كاپ و هیرذ  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  ایند  رد  رثوک  زا  دارم  هک  دراد  لاکـشا  هچ  دـنکیمن . رگید  زیچ  یفن  زیچ ، کی  تابثا  ًاثلاث :

؟ تعافش ای  رثوک  رهن  ترخآ  يارس  رد  دشاب و  وا  هزیکاپ 
قیاقح و كرد  زا  دارفا  بلاغ  هکنیا  هب  هجوت  اب  هژیو  هب  تسین ؛ مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  رصحنم  رثوک »  » قادصم انعم ، نیا  اب  هتبلا 

همطاف ترضح  زا  تایاور  رد  رگا  اسب  هچ  دننک ، راکنا  ار  تقیقح  قح و  هک  دندوب  ددص  رد  مه  يرایسب  تسا و  هاتوک  ناشتـسد  فراعم 
هدش نایب  صقان  قادصم  اذل  دندشیم ؛ رکنم  اهدعب  ای  دندرکیم  تفلاخم  يرماس  ياههلاسوگ  نیا  دمآیم ، نایم  هب  يرکذ  مالسلا  اهیلع 

. تسا
نایب ماقم  رد  ًائادـتبا  هکلب  دـنرادن ، طابترا  هروس  رد  رثوک »  » هب هیقب  ثیدـح ، هس  ای  ود  زج  هک  دوشیم  نشور  تایاور  هب  هعجارم  اب  ًاعبار :

. هروس نیا  رد  رثوک  يانعم  نایب  هن  دناهدوب ، تشهب  رد  رثوک  رهن  تایصوصخ 
دیاب مک  تسد  دریذـپن ، ار  نیا  یـسک  رگا  و  تسا . مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هروس ، نیا  رد  رثوک »  » زا روظنم  دـمآ ، هتفگ  هچنآ  قبط 

. تسا رثوک »  » يارب لمکا  العا و  رتنشور و  قادصم  ترضحنآ  هک  دنک  لوبق 

رثوک هروس  زاجعا 

هراشا

، زاــجعا رظن  زا  نـینچمه  و  تـسا . رتنوزفا  هـمه  زا  شتکرب  ریخ و  یلو  تـسین ، رثوـک  هروـس  زا  رتکــچوک  ياهروـس  نآرق ، ماــمت  رد 
. دیآیم رامش  هب  هروس  نیرتراکشآ  نیرتایوگ و 

: دراد گرزب  ییوگشیپ  هس  هروس  نیا 
 . دهدیم دیون  ارنآ  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ریثک  ریخ  ياطعا   - 1

دنهاوخ دوجو  ناهج  رد  ناوارف  روط  هب  وا  نامدود  لسن و  هکلب  دوب ، دهاوخن  لسنلا  عوطقم  بقع و  الب  ترضحنآ  هک  دهدیم  ربخ   - 2
. تشاد

. دنرتبا ترضحنآ  نانمشد  هک  دهدیم  ربخ   - 3
رایـسب یعـس  تلاسر  نادـناخ  نانمـشد  هکنآ  اب  دـننامب . راگدای  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  درک  ینازرا  زارفارـس  یلـسن  شربمایپ  هب  دـنوادخ 
خیرات نادهلابز  رد  هشیمه  يارب  هدش و  رام  رات و  دنتشاد ، هک  یتاناکما  همه  اب  تشذگن  يرید  یلو  دننک ، ناوارف  ار  دوخ  لسن  هک  دندرک 

. تسا هدنامن  یقاب  يرثا  دندوب ، هتساخرب  هلباقم  هب  نانآ  اب  هک  نایسابع  نایوما و  نوچمه  یفیاوط  زا  و  دندش ؛ نوفدم 
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ینامز كدنا  زا  سپ  و  دنام ، یقاب  وا  زا  رتخد  ود  رسپ و  ود  اهنت  دیسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  لباقم ، رد 
هب نانآ  اب  اههویـش  نیرتهنامحریب  نیرتهناملاظ و  اب  دـندمآرب و  تلاسر  یحو و  نادـناخ  تیذا  رازآ و  ددـص  رد  اهتموکح  نانمـشد و 

دیز و تداهش  دمآ ، دیدپ  هدنهدناکت  ياهدادخر  رگید  اروشاع و  رابمغ  هثداح  تفای و  همادا  اهيزیرنوخ  اهراتشک و  دنتساخرب . هلباقم 
. دش رجنم  ناشیا  ندش  نتشک  نایولع و  ندش  هراوآ  هب  همه  همه و  هک  خف »  » هعقاو شنارای و 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  كاپ  لسن  ناراکمتس ، رگید  یبویا و  نیدلا  حالـص  نایـسابع ، نایوما ، ياهيزیرنوخ  اهتیانج و  همه  اب 
؟ نیا زا  رتالاب  هزجعم  مادک  ( 174 . ) دنراد دوجو  ناهج  رسارس  رد  دیس  يولع و  نویلیم  اههد  هزورما  تفای و  همادا 

ربمایپ نامدود  نایم  رد  هغبان  هبخن و  هنازرف ، دنمشناد ، هتسجرب ، تیصخش  نارازه  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رب  هوالع  تسا  ینتفگ 
. دنراد دوجو 

شـضویف راثآ و  زا  ناـیتوکلم  ناـیکُلم و  زیخاتـسر ، زور  اـت  هک  درک ، اـطع  ار  رثوک ) تاـکرب =(  راسهمـشچ  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  يرآ ،
. دنوشیم دنمهرهب 

هلهابم هیآ   - 4

: تسا رارق  نیا  زا  نآ  هصالخ  هک  دراد  هراشا  یخیرات  گرزب و  يدادخر  هب  هفیرش ، هیآ  نیا 
هللا یلص  ادخ  ربمایپ  رضحم  هب  دندش و  دراو  هنیدم  هب  نایدوهی  روهشم  هرهچ  ود  زین  و  رفن ، هس  یتسرپرس  هب  نارجن ، نایحیـسم  زا  یهورگ 

. دنیامن قیقحت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  یسیع و  ترضح  هراب  رد  ات  دندیسر  هلآو  هیلع 
یناسک اب  ات  تخاس  رومأم  ار  ترضحنآ  دمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  دندشن . عناق  نارجن  ناگدنیامن  تفرگ ، تروص  هک  یتارکاذم  زا  دعب 

: دناوخ ار  هلهابم  هیآ  و  دزیخرب ؛ هلهابم  هب  دنوریمن  قح  راب  ریز  دنزیخیم و  رب  هّجاحم  هلداجم و  هب  وا  اب  هک 
ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  »

(175 «.) َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 
ار دوخ  ياهسفن  نانز و  نادـنزرف و  ام  ات  دـییایب  وگب : دـنک ، هلداجم  وت  اـب  زاـب  دیـسر ، وت  هب  هراـب  نیا  رد  هک  یهاـگآ  زا  سپ  سک  ره  »

رارق نایوگغورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  و  مینک ؛ نیرفن  هلهاـبم و  هاـگنآ  دـیناوخارف ، ار  ناـتیاهسفن  ناـنز و  نادـنزرف و  زین  امـش  میناوخارف و 
.« میهد

. دنوش هدامآ  هلهابم  يارب  ادرف  هک  دنتشاذگ  رارق  دوخ ، هاگدید  یتسرد  تیناقح و  ندش  نشور  يارب  نیفرط 
نادـنزرف و اـب  رگا  دـیرگنب  دـنتفگ : دـنوش ، ور  هب  ور  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  اـب  هـکنآ  زا  شیپ  ناـشگرزب  یناـحور  نارجن و  نارس 

قداص شیاعدا  رد  هک  دـینک  هلهابم  وا  اب  دـمآ  شنارای  اب  رگا  و  تسا ، قح  هب  هک  دیـسرتب  وا  اب  هلهابم  زا  دـمآ ، هلهاـبم  يارب  شاهداوناـخ 
. تسین

رد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شراـنک و  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هک  یلاـح  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  دیـسر . ارف  دادـماب 
نیا زا  و  دـش . ناور  هاگداعیم  يوس  هب  دوب ، شلابند  هب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  و  شتـسد ، رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسد  و  شـشوغآ ،

. دنیوگب نیمآ  اعد  ماگنه  رد  هک  تساوخ  ادخ  ناگدیزگرب 
دندرک هاگن  رگیدکی  هرهچ  هب  دندیدرگ . نامیـشپ  شیوخ  میمـصت  زا  دندش ، هجاوم  نانآ  ینارون  ياههرهچ  اب  هک  یماگنه  نارجن ، نارس 

ناهد هب  بجعت  تشگنا  تسا ، هدروآ  هلهابم  هنحص  هب  ار  دوخ  رتخد  هناگی  هانگیب و  موصعم و  ياههشوگرگج  ترـضحنآ  هکنیا  زا  و 
رارق ینامـسآ  يالب  ضرعم  رد  ار  دوخ  نازیزع  هنرگ  و  دراد ، خـسار  داقتعا  دوخ  ياعد  هب  تسا و  قح  هب  وا  هک  دـنتفایرد  ناـنآ  دـنتفرگ .

. دهدیمن
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هک دـنهاوخب  گرزب  يادـخ  زا  رگا  مـنیبیم  هـک  ار  ییاـههرهچ  دیـشاب ، شوـه  هـب  تـفگ : نارجن  گرزب  فقـسا  يزار ، رخف  لـقن  قـبط 
کی نیمز ، يور  رد  دیوشیم و  دوبان  هک  دینزن  هلهابم  هب  تسد  ور ، نیا  زا  دش . دنهاوخ  هدنک  ًاروف  دنکب ، ياج  زا  ار  اههوک  نیرتگرزب 

. دنامیمن یقاب  یحیسم 
زا مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نادرم ، زا  هلهابم ، زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دـنرواب  نیا  رب  نارـسفم  ناثدـحم و  همه 

. تشاد هارمه  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  اهنت  ناوناب  نایم  زا  و  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف 
و نادـنزرف ، ناونع  هب  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هیآ ، نیا  رد  ترـضحنآ  ناـهارمه  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  هلهاـبم  هیآ 

. تسا هدش  یفرعم  شفیرش  ناج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  و  وا ، نادناخ  هب  بستنم  نز  هناگی  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  قح  رد  هلهابم  هیآ  هک  دناهدرک  حیرصت  تنس ، لها  ناثدحم  نارسفم و  ناخروم ، بلاغ  هکنآ  هجوت  بلاج 

(176 .) درب هاگداعیم  هب  دوخ  اب  ار  رفن  راهچ  نیمه  اهنت  ترضحنآ  تسا و  هدش  لزان  هلآو 
، نیسح ماما  نسح و  ماما  روبزم ، هیآ  رد  انءانبأ »  » زا دارم  هک  دنراد  قافتا  ینس  هعیش و  نارـسفم  همه  دیامرفیم : يرتشوش  هَّللا  رون  یـضاق 

. تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  انسفنأ »  » مالسلا و اهیلع  همطاف  ترضح  انءاسن » »
یخرب هک  دربیم ، مان  ار  تنس  لها  فورعم  ناخروم  نارسفم و  ناسانـش و  ثیدح  زا  رفن  تصـش  دودح  یقرواپ  رد  زین  یـشعرم  هَّللا  ۀیآ 

: زا دنترابع  نانآ  زا 
رد میعنوبا  ص 17 ؛)  ) صاوخلا ةرکذت  رد  يزوج  نبا  ص 470 ؛) ج 9 ،  ) لوصالا عماج  رد  ریثا  نبا  ص 120 ؛) ج 2 ،  ) ریسفت رد  يواطنط 

(177 ... ) و ص 108 )  ) ۀمهملا لوصفلا  رد  غابص  نبا  ص 74 ؛)  ) لوزنلا بابسا  رد  يروباشین  يدحاو  ص 297 ؛)  ) ةوبنلا لئالد 
. دنکیم تباث  ار  ناراوگرزب  نآ  تلیضف  هک  تسا  یلیلد  نیرتيوق  هیآ  نیا  دنسیونیم : نارگید  و  فاشک ، ریسفت  رد  يرشخمز 

زا رتهیامنارگ  یناگدنب  نیمز  يور  رد  هک  تسنادیم  ادخ  رگا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  یفنح  يزودنق 
هب نانیا  اب  هک  دش  هداد  نامرف  اهنت  اما  مربب . دوخ  اب  ار  نانآ  ات  دادیم  روتسد  نم  هب  دنراد ، دوجو  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح 

. مورب هلهابم 
(178 .) دنرترب اهناسنا  مامت  زا  ناشیا  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیمه 

. دنامیمن یقاب  کش  ياج  رگید  تنس ، لها  رادمان  نارسفم  ناثدحم و  رثکا  ِتافارتعا  تایاور و  همه  نیا  اب 
نیا دنیوگیم : گنردیب  دنروخیم ، رب  ناراوگرزب  نآ  زا  یتلیـضف  هب  اج  ره  نازوت ، هنیک  ناشیدـنا و  دـب  نانادان و  یخرب  هکنآ  تفگش 

ربمایپ و لیاضف  رکنم  اهنت  هن  نانآ  تسا . هدرک  روک  ار  ناشیرهاظ  نامشچ  یتح  دنوادخ  هکنیا  وگ  تسا . هعیش  قیرط  زا  یگمه  تایاور 
. دناهدرک دیدرت  حاحص ، یتح  ناشدوخ ، ربتعم  بتک  مامت  رد  هکلب  هدش ، وا  تیب  لها 
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(179 «.) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

.« دزاس هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دیادزب و  ار  يدیلپ  سجر و  ربمایپ )  ) تیب لها  امش  زا  اهنت  دهاوخیم  دنوادخ  »
نایـسن و هدولآ و  رکف  یتـح  يدـیلپ ، سجر و  هنوـگره  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  گرزب  دـنوادخ  هدارا 

ماقم نامه  نیا  دزاس . كاپ  دـیآیم  رامـش  هب  صقن  ناسنا  يارب  هچنآ  تسا و  راگزاسان  تسادـق  یکاپ و  اـب  هک  ییاـهزیچ  همه  شزغل و 
(180 .) تسا تمصع  يالاو 

زج تنس ، لها  هعیش و  نارسفم  نادنمشناد و  همه  تسا . تلاسر  نادناخ  يارب  الاو  ییاهشزرا  تمظع و  هوکـش و  هدنراد  رب  رد  هیآ  نیا 
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یناسک یتح  دوشیم . مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  یلع و  ترـضح  لماش  هیآ  نیا  دندقتعم  زیچان ، يرامش 
. دناهتشاگنا ریهطت  هیآ  لومشم  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  دناهتسنادن ، ناراوگرزب  نیا  صوصخم  ار  هیآ  هک 

تایاور هوبنا  اریز  تسا ؛ تسردان  دناهتسناد  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نارـسمه  لماش  ار  هکرابم  هیآ  هک  تنـس  لها  یخرب  رادنپ  اما 
شیپ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یتح  دراد . صاصتخا  راوگرزب  جنپ  نیا  هب  هیآ  هک  تسا  نآ  يایوگ  ینـشور  هب  هراب ، نیا  رد  هدیـسر 

. دنریگ رارق  تیبلا  لها  ِءزج  دنوش و  دراو  اسک »  » ریز دادن  هزاجا  شنارسمه  زا  کی  چیه  هب  هیآ ، لوزن  زا 
هملـس ما  هناخ  رد  ریهطت » هیآ   » هک تسا  نآ  رگناـیب  یگمه  هک  دراد  دوجو  رتاوتم  یتاـیاور  هیآ ، لوزن  نأـش  رد  دـسیونیم : ینیما  همـالع 

مالسلا مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نانمؤم ، ریما  هقیّدص ، ترضح  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ؛ هدش  لزان 
ترضح موش ؛ لخاد  امش  عمج  رد  زین  نم  هک  درک  اضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  شدوخ  هملـس  ما  بانج  دناهتـشاد . روضح 

... تسا نت  جنپ  ام  صوصخم  هیآ  نیا  نوچ  ٍْریَخ » ِیف  ِْتنَأ  َو  ، » وشن لخاد  وت  هن ، دومرف : درک و  یهن  ار  وا 
هدوـب هملــسما  هناـخ  هـیآ ، لوزن  لـحم  دــناهتفگ  دــناهدرک و  لـقن  هنوـگنیمه  ار  تـیاور  نـیا  زین  رگید  رفن  دصیــس  ًاـبیرقت  هباحــص  زا 

(181 ...) تسا
یماگنه هام ، شش  لوط  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ریهطت ، هیآ  لوزن  زا  دعب  هک  هدش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  تایاور  زین 

: دومرفیم هتفر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  برد  هب  دشیم ، جراخ  هناخ  زا  حبص  زامن  يارب  هک 
.« ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ْتیَْبلا ! َلْهَأ  ای  ةالَّصلَا ، »

(182 («) دومرفیم توالت  ار  ریهطت  هیآ  و  ...) تیب لها  يا  تسا  زامن  ماگنه  »
ترضح هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا  هدش  دراو  اسک  فیرش  ثیدح  هراب  رد  هک  يرایسب  تایاور  عومجم  زا 

نانآ رب  ییابع  ترضحنآ  و  دندروآ ، فیرشت  وا  شیپ  ای  دناوخارف ، ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  یلع و 
: دومرف دنکفا و 

.« امرف رود  ناشیا  زا  ار  یگدولآ  يدیلپ و  سجر و  دنانم ؛ نادناخ  تیب و  لها  نانیا  اهلا ! راب 
(183 .) درک لزان  ار  هیآ  نیا  دمآ و  دورف  یحو  هتشرف  ماگنه  نیا  رد 

مالـسلا مهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هرهاـط و  هقیّدـص  ترـضح  یلع و  ناـنمؤم  ریما  هژیو  ار  ریهطت  هیآ  هک  ینادنمـشناد  ناثدـحم و 
هراب نیا  رد  هعیش  عبانم  هتبلا  تسا . هدش  یفرعم  تنس  لها  زا  عبنم  داتشه  دودح  ّقحلا » قاقحا   » باتک رد  هک  اجنآ  ات  دناناوارف  دناهتسناد ،

(184 .) درذگیم مه  رازه  زا 
. دناهدرک لقن  هباحص  زا  رفن  دصیس  زا  شیب  ار  تایاور  نیا  هک  دش  لقن  مه  ینیما  همالع  زا 

دنتشادن تمصع  اهنت  هن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  دنکیم و  تمـصع  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  هوالع ، هب 
دنـسپان ییاهراک  دوخ  یناگدـنز  لوط  رد  ناـنآ  زا  یخرب  هکنآ  هژیو  هب  تسا ، هدرکن  اـهنآ  هراـب  رد  مه  ییاـعدا  نینچ  سک  چـیه  هکلب 

. تسین راگزاس  تمصع  ماقم  اب  زگره  نیا  و  دیدرگ ، ناوارف  يزیرنوخ  ببس  هک  لمج ) گنج   ) تقو ماما  هیلع  مایق  ریظن  دناهداد ؛ ماجنا 
زا دعب  لبق و  هیآ  هک  هیآ ، قایـس  لیلد  هب  دوشیم ؛ لماش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  هیآ  نیا  دیوگیم : تنـس  لها  زا  همرکع  اهنت 

. دناهدرک يوریپ  وا  زا  زین  ياهدع  و  تسا . طوبرم  ترضحنآ  نارسمه  هب  نآ 
. درادن رابتعا  همرکع  دنس  هک  دندقتعم  یگمه  تنس  لها  هعیش و  لاجر  ثیدح و  ریسفت و  ناملاع  ًالّوا : اّما 

همه نآ  زا  دعب  لبق و  ریامـض  و  تسا ، نادرم  هژیو  رکذـم و  همه  ریهطت ، هیآ  ریامـض  اریز  تسین ؛ حیحـص  هیآ » قایـس   » هب لالدتـسا  ًایناث :
ربماـیپ نارـسمه  لـماش  ار  نآ  ناوـتیمن  هجیتـن ، رد  تسا . هدرک  رییغت  هتفرگ ، رارق  طـسو  رد  هک  ریهطت  هیآ  قایـس  نیا ، رب  اـنب  دـناثنؤم .

(185 .) تسناد
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فورعم ءاسک  ثیدح 

هراشا

تیاور هدش ، لقن  ینس  هعیش و  عبانم  رد  ابع ، ریز  رد  راوگرزب  جنپ  نآ  ندمآدرگ  هب  طوبرم  ثیداحا  ریهطت و  هیآ  هراب  رد  هچنآ  رب  هوالع 
اهیلع همطاف  ترـضح  ملاوع   » باتک رد  ار  نآ  ینارحب  ثّدـحم  و  تسا . هتفای  ترهـش  اسک »  » ثیدـح هب  هک  دراد  دوجو  يرگید  ینـالوط 

(186 .) دنتسه گرزب  ياملع  زا  ثیدح  نیا  نایوار  رتشیب  تسا و  هدرک  لقن  ربتعم  دنس  اب  مالسلا »
تکرب و ریخ و  تساوخرد  اعد و  تباجا  تالکـشم ، لح  اهيراوگان ، عفر  روظنم  هب  سلاجم  لفاحم و  رد  فیرـش  ثیدح  نتم  ندـناوخ 
یلاع و نیماضم  رد  تقد  مهم ، هتبلا  تسا . بّرجم  هتشاد و  جاور  انعم  لها  ناگرزب و  نایم  نامز  رید  زا  گرزب  يادخ  هاگـشیپ  زا  تمحر 

: دوشیم هدنسب  نآ  زا  یشخب  همجرت  هب  اهنت  اهتلیضف ، هراب  رد  ثحب  تبسانم  هب  هک  تسا  فیرش  ثیدح  نیا  ینارون 
! ناینامسآ يا  و  ناگتشرف ! يا  دومرف : ناگتشرف  هب  گرزب  يادخ 

ِیف ّاِلا  يِرْسَی  ًاْکُلف  َو ال  يِرْجَی  ًارَْحب  َو ال  ُروُدَی  ًاکَلَف  َو ال  ًۀَئیِضُم  ًاسْمَش  َو ال  ًارِینُم  ًارَمَق  َو ال  ًۀَّیِحْدَم  ًاضْرَأ  َو ال  ًۀَِّیْنبَم  ًءامَـس  ُْتقَلَخ  ام  ّیِنِإ  »... 
.« ِءاسِْکلا َتَْحت  ْمُهَنیِذَّلا  ِۀَسْمَْخلا  ِءالُؤه  ِۀَّبَحَم 

ریس يایتشک  يراج و  ییایرد  نادرگ ، یکلف  ناشفا ، رون  يدیشروخ  هدنـشخرد ، یهام  هدرتسگ ، ینیمز  هتـشارفارب ، ینامـسآ  زگره  نم  »
.« دنتسه ابع )  ) اسک ریز  رد  هک  تیصخش  جنپ  نیا  یتسود  يارب  رگم  مدیرفاین  مدرواین و  دیدپ  ار  هدننک 

: داد خساپ  دنوادخ  دنراد ؟ رارق  ابع  ریز  رد  هک  دنتسه  یناسک  هچ  نانیا  اراگدرورپ !  درک : ضرع  لیئربج 
...« اهُوَنب َو  اُهْلَعب  َو  اهُوبَأ  َو  ُۀَمِطاف  ْمُه  َِۀلاسِّرلا  ُنِدْعَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتَیب  ُلْهَأ  ْمُه  »... 

.« شرسپ ود  شرسمه و  شردپ و  همطاف و  دناتلاسر : زکرم ) و   ) هنیجنگ توبن و  نادناخ  نانیا  »
رگید فیرـش و  ثیدح  نیا  رد  نتفرگ  رارق  روحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  يارب  لامک  تلیـضف و  نیرتمهم  دسریم  رظن  هب 

. تسا هداد  رارق  روحم  ار  ناوناب  يوناب  راوگرزب ، جنپ  نیا  یفرعم  ماقم  رد  لاعتم  دنوادخ  و  تساهاج ،
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: دیامرفیم دنوادخ 
(187 ...«.) ٌّيِّرُد ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهِیف  ٍةاکْشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  »

رد غارچ  نآ  هک  دشاب  غورف ) رپ   ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دننامه  وا  رون  فصو ) و   ) لاثم تسا . نیمز  اهنامـسآ و  ِرون  ادـخ  »
...« نازورف يرتخا  نوچمه  هدنشخرد ؛ فاّفش و  یبابح  دریگ ؛ رارق  یبابح 

رون ود  غارچ ) حابصم =( »  » ود و  تسا ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نادغارچ ) ةاکـشم =( »  » زا روظنم  هک  دناهدرک  تیاور  ینـس  هعیش و 
هدنـشخرد فافـش و  یبابح  ٌّيِّرُد =(  ٌبَکْوَک  اـهَّنَأَک  ُۀَـجاجُّزلا  زا  روظنم  زین  دنتـسه . مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  شاهدـید 
(188 .) دوب دهاوخ  ناشفا  رون  يرتخا  ناسب  یتیگ  نانز  نایم  رد  هک  تسا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نازورف ) ياهراتس  نوچمه 

یلاثم راگدیرفآ ، رون  فصو  نایب  يارب  سپس  تسا . اهنآ  همه  رگنشور  نشور و  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ  هیآ ، نیا  قبط 
فافـش و یبابح  هظفحم و  رد  غارچ  نآ  دشاب و  یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دننامه  دـنوادخ  رون  تسا : هدـش  هدروآ  قیقد  ابیز و 

. دشاب هتفرگ  رارق  هدنشخرد 
دنوادخ دـنداهنیم . ياهشیـش  نورد  ار  نآ  شرون ، عاعـش  ندـش  رتشیب  نافوط و  داب و  تمحازم  زا  غارچ  ندـنام  ظوفحم  يارب  میدـق ، رد 
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نیا تسا . مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  غورف  رپ  رون  تایاور ، قبط  هک  دنک  یفرعم  ار  شدوخ  سدقم  راونا  زا  العا  يدرف  دهاوخیم 
نسح و ماما  زین  هیآ  رد  غارچ  ود  زا  روظنم  تسا . هدش  هداهن  هدنـشخرد  فافـش و  یبابح  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دننامه  يدـنوادخ  رون 

. تسا مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما 
ياج نادغارچ  اریز  تسا ؛ هدش  هیبشت  نادغارچ  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رون  هلمج : زا  تسا ؛ هتفهن  فیرظ  ییاههتکن  لاثم ، نیا  رد 
غارچ رادهگن  نادغارچ  تسا و  راوتسا  نادغارچ  هیاپ  رب  غارچ  زین  دشابیم . مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیالو  رون  نوناک  و  تسا ، غارچ 

تیـالو تماـما و  رون  هدـنرادهگن  مّویق و  وناـب  نآ  تسا و  راوتـسا  مئاـق و  ارهز ، ترـضح  رب  تماـما  رون  تیـالو و  غارچ  ینعی  دـشابیم ؛
. دوشیم بوسحم 

. دشابیم همئالاوبا  زین  تینارون  رظن  زا  تسا ، همئالاّما  هک  هنوگنامه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نیا ، رب  انب 
راونا ظـفاح  زین  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  دـنکیم . ظـفح  اـهداب  زا  ار  غارچ  هک  تسا  ياهظفحم  باـبح )  ) هجاـجز هکنیا  رگید  هتکن 

. دوب هدش  شوماخ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رون  هکلب  شنادنزرف ، رون  اهنت  هن  دوبن ، ناشیا  رگا  و  تسا ، مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو و 
عافد شرـسمه  زا  اهبیـشن  زارف و  مامت  رد  هک  دوب  یهلا  غورف  رپ  رون  اهتمظع و  هرمث  اهتلیـضف و  هویم  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح 
يوش قوقح  عییـضت  عنام  شایمارگ ، ردپ  تشذگرد  زا  دعب  هک  دوب  وا  اهنت  تشذگ . شناج  زا  تیالو ، هملک  يالتعا  هار  رد  یتح  درک ،

اب ار  شرـسمه  دوخ و  هدـش  لامیاپ  قوقح  تفای و  روضح  شراوگرزب  ردـپ  دجـسم  رد  دـیدرگ و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شردـقنارگ 
. درک تابثا  همه  يارب  ار  وا  تیمولظم  تیناقح و  داتسیا و  شرهوش  قح  ِنابصاغ  ربارب  رد  دومن و  هبلاطم  لالدتسا  قطنم و 

دـشاب ياهنزور  هکنآ  دیما  تسا . یفاک  تقیقح  ّقح و  هار  ناگدـنیوج  يارب  رطـس  دـنچ  نیمه  نکل  تسا  رایـسب  اجنیا  رد  نخـس  هچرگ 
ار شترـضح  دنوادخ  هک  دش  هراشا  زین  رتشیپ  تسا . ناوناب  يوناب  نآ  نکفا  وترپ  ناشخرد و  رون  هنیمز  رد  هک  یتایاور  زا  هتـسد  نآ  يارب 

. دومرف اطع  تیروحم  ماقم 

يربکلا ۀیآ   - 7

: دیامرفیم دنوادخ 
(189 «.) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  َرَفْسَأ ا  اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ََربْدَأ ا  ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  ِرَمَْقلا ا  َو  َّالَک  »

، ددرگ راکـشآ  نوچ  دادماب  هب  دنگوس  دیامن ، تشپ  هک  یماگنه  هاگماش  هب  دنگوس  هام ، هب  دنگوس  دـنرادنپیم ،) هک   ) تسین نینچ  نیا  »
.« تسا گرزب  لئاسم  زا  نآ  هک 

رون و مظنم ، شدرگ  شنیرفآ ، رظن  زا  هک  هام  هب  دنگوس  دـنک : دزـشوگ  ار  مهم  یبلطم  ات  دـیامنیم  دای  دـنگوس  مهم  زیچ  هس  هب  دـنوادخ 
زاـین زار و  ماـگنه  و  شخبمارآ ، شوماـخ و  هک  دـنیچ ، رب  نماد  هک  یماـگنه  بش  هب  دـنگوس  تـسا ؛ مـهم  یجیردـت  تارییغت  ییاـبیز و 

. تسا ششوک  ماگنه  و  زیگنالد ، ابیز و  یکیرات ، نایاپ  هک  نشور ، حبص  هب  دنگوس  و  ( 190 ( ؛ تسا قح  ترضح  اب  هناقشاع 
ملع بحاص  رون ، ياوشیپ  نیمجنپ  زا  دوخ  گنـسنارگ  ریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  ینیلک ، موحرم  ِداتـسا  نّویمق و  گرزب  نارـسفم ، ردـپ 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  روظنم ، هک  هدرک  تیاور  نینچ  ِرَبُْکلا » يَدْحَِإل  اهَّنِإ   » ریـسفت نطب و  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  ادخ ،
(191 .) تسا

، رگید يوس  زا  مهم . هزادنایب  گرزب و  رایـسب  دنکیم  دای  دنگوس  نآ  يارب  هچنآ  تسا و  میظع  دروخیم ، دنگوس  نآ  هب  دنوادخ  هچنآ 
سونایقا یحو ، زا  رظن  فرـص  هک  ماـما -  اـی  ربماـیپ  هاـگ  دـنیامن و  دـیجمت  فیرعت و  یـصخش  زا  دـنیآیمرب  ددـص  رد  يداـع  دارفا  هاـگ 

اههشیدـنا ناریح ، اـهلقع  هک  اـجنآ  اـما  دیاتـسیم . ار  یـسک  دـنزیم -  جوـم  اـهگنهرف  خـیرات  هدرتـسگ  هب  وا  شنیب  شناد و  هنارکیب 
میهاربا هک  يراگدیرفآ  هتشارفارب ، دنلب و  نامسآ  اهناشکهک و  راگدیرفآ  تسه : هاتوک  شراختفارپ  هّلق  هب  ناگمه  یبایتسدو  نادرگرس ،
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. تسا گرزب  شدوخ  هاگدید  زا  هک  دنک  یفرعم  ار  یتیصخش  دهاوخیم  هدومن ، ثوعبم  ار  ناروآمایپ  رالاس  یسیع و  یسوم و  و 
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هلآو و  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یبرم  و  توـکلم ، کـلم و  هدـنروآ  دـیدپ  ناـهج ، راگدـیرفآ  يرآ ،

. تسا گرزب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیامرفیم :
: دیامرفیم دوخ  یفرعم  رد  تسوا  ناسل  هک  شرسمه 

(192 .«) ِنِم یّ رَبْکَأ  ٌۀَیآ  ِهَِّلل  ام  »
.« درادن نم  زا  رتگرزب  ياهناشن  چیه  دنوادخ  »

: دیامرفیم دنوادخ  اجنیا  رد  و 
« ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  »

: دیامرفیم شایمارگ  ردپ  هک  تسین  لیلدیب 
(193 .«) ِكُوبَأ ِكاِدف  »

.« تنابرق هب  تردپ  »
: دیامرفیم دوخ  یفرعم  ماگنه  ایلوا ، مشچ  رون  نادیهش ، رالاس  و 

.« ءارهَّزلا  َ ۀَمِطاف ُْنب  اَنأ  »

( ایرد ود   ) نیرحب  - 8

: دیامرفیم دنوادخ 
(194 «.) ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ا  ِنایِْغبَی ... ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی ا  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  »

نآ زا  دنکیمن ... هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  یلـصاف  ّدح  خزرب و  ود  نآ  نایم  دننک . دروخرب  مه  اب  هک  داد  رارق  مه  رانک  ار  ایرد  ود  »
.« دیآیم رب  ناجرم  دیراورم و  ایرد  ود 

ًالومعم دزیریم و  اهسونایقا  اهایرد و  هب  نیریـش  هناخدور  دـناهتفگ  یخرب  دـنراد ؛ نوگانوگ  ییاههاگدـید  نیرحب »  » ریـسفت رد  نارـسفم 
هتخیمآ مه  هب  تظلغ ، هجرد  توافت  لیلد  هب  دنناریم و  بقع  هب  ار  روش  بآ  دنهدیم و  لیکـشت  لحاس  رانک  رد  نیریـش  بآ  زا  ییایرد 

. دنوشیمن
هدـمآ رگید  ياهیآ  رد  هک  نیریـش  روش و  ًایناث : ایرد . هناخدور و  هن  هدـش ، ایرد  ود  هب  ریبعت  ًالّوا : اریز  تسین ؛ ینتفریذـپ  هدـش ، داـی  نخس 

. دوشیمن تفای  هناخدور  رد  ود ، نیا  و  دیآیم ، نوریب  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد ، ود  نآ  زا  ًاثلاث : درادن . یطبر  هیآ  نیا  هب  تسا 
: دنیامرفیم روبزم  تایآ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رب کی  چـیه  دـنافرژ و  نارکیب و  يایرد  ود  هک  تسا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  اـیرد ، ود  زا  دارم  »
(195 .«) تسا هدمآ  نوریب  مالسلا ، امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ینعی  ناجرم ، ؤلؤل و  ایرد ، ود  نیا  زا  و  دنکیمن ، هبلغ  يرگید 

هللا یلص  دّمحم  ترضح  ایرد  ود  نیا  نایم  خزرب  زا  روظنم  دناهدروآ : همادا  رد  هدرک و  لقن  هباحص  یخرب  زا  ار  انعم  نیمه  زین  تنـس  لها 
(196 .) تسا هلآو  هیلع 

، نامیا شنیب ، ملع ، رون ، نارکیب  يایرد  ود  مالسلا  اهیلع  همطاف  شاهیامنارگ  رـسمه  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  ناگنازرف و  رالاس  يرآ ،
. دناهتخاس توهبم  هدزتفگش و  ار  نمشد  تسود و  هک  دنتسه  تمظع  لالج و  تماهش ، تلیضف ،

تّدوم هیآ   - 9
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: دیامرفیم دنوادخ 
(197  .) یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  »

.« مناکیدزن یتسود  تّدوم و  زج  مهاوخیمن  یشاداپ  چیه  شیوخ  تلاسر  يارب  امش  زا  نم  ربمایپ )! يا   ) وگب »
ماما همطاف ، ترـضح  یلع ، ترـضح  ادخ ) ربمایپ  ناکیدزن  یبرق =( »  » زا روظنم  هک  هدش  لقن  نینچ  ینـس ، هعیـش و  زا  ناوارف ، یتایاور  رد 

(198 . ) تسا مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
: دسیونیم هیآ  نیا  لیذ  تنس ، لها  گرزب  نادنمشناد  زا  يزار ، رخف 

: دومرف ترضحنآ  هک  دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ص 220 ) ج 4 ،  ) فاشک رد  يرشخمز 
...« ًادیِهَش َتام  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یلَع  َتام  ْنَم  َو  الَأ  »

یناسک دوشیم . راذگاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ناشرما  هک  دنایناسک  دمحملآ  دـهدیم : همادا  ینالوط ، ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب 
نیـسح نسح و  یلع و  همطاـف و  هک  تسین  یکـش  و  دـنوشیم ، بوـسحم  لآ » ، » دـشاب رتلـماک  رتـشیب و  ترـضحنآ  هب  ناـشطابترا  هـک 

لآ  » ار نانآ  هک  تسا  مزال  نیا ، رب  انب  تسا . رتاوتم  ثیداحا  زا  دافتـسم  تاملـسم و  زا  نیا ، دنتـشاد و  ادخ  لوسر  اب  ار  دنویپ  نیرتمکحم 
. مینادب ربمایپ »

رد ار . ربمایپ  تما  یخرب  دننادیم و  لآ »  » ار ربمایپ  کیدزن  نادـنواشیوخ  یـضعب  دـناهدرک ؛ فالتخا  لآ »  » موهفم رد  دـیازفایم : هاگ  نآ 
مود يانعم  رب  رگا  دنتـسه و  نانآ  اهنت  ربمایپ  لآ  مینک  لمح  لوا  يانعم  رب  ار  نآ  رگا  اریز  دوشیم ؛ رفن  راهچ  نآ  لماش  لآ »  » تروص ره 
ریغ ایآ  هکنیا  اما  دوشیم . لماش  ار  رفن  راهچ  نیا  دـنوشیم و  بوسحم  وا  ِلآ  ترـضحنآ  کـیدزن  نادـنواشیوخ  مه  زاـب  مینک ، لـمح 

. تسا فالتخا  لحم  هن ، ای  دنتسه  لآ »  » زین نانآ 
ناشتّدوم هک  دننایک  وت  ناکیدزن  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دش ، لزان  تّدوم  هیآ  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  نینچ  فاّشک  بحاص  زا  سپس 

. ناشدنزرف ود  همطاف و  یلع و  دندومرف : تسا ؟ مزال  بجاو و  ام  رب 
: دنراد تلالد  هلأسم  نیا  رب  نوگانوگ  ياهلدا  تسا : هدروآ  همادا  رد  و 

یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ   » هلمج  - 1
: دومرف وا  هراب  رد  تشاد و  تسود  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسین  یکش   - 2

.« اهیِذُؤی ام  ِینیِذُْؤی  ِنِم  یّ ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف  »
.« تسا هداد  رازآ  ارم  دهد ، رازآ  ار  وا  هچنآ  تسا ؛ نم  نت  هراپ  همطاف  »

یتسود ور ، نیا  زا  تشادیم . تسود  ار  نیـسح  نسح و  یلع و  وا  هک  هدش  تباث  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رتاوتم  ثیداحا  اب  و 
: دیامرفیم دنوادخ  اریز  تسا ؛ مزال  بجاو و  تما  مامت  رب  نانآ 

(199 «.) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  َو  »... 
.« دیدرگ تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا  زا  »

(200 «.) ِهِْرمَأ ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  »... 
.« دنسرتب یهلا ) رفیک  باذع و  زا   ) دیاب دننکیم ، تفلاخم  وا  نامرف  اب  هک  یناسک  »

(201 «.) ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  »
.« درادب تسود  ار  امش  ادخ  ات  دییامن  يوریپ  نم  زا  دیرادیم ، تسود  ار  ادخ  رگا  ربمایپ )! يا   ) وگب »

(202 ...«.) ٌۀَنَسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  »
«. تسا وکین  یقشمرس  وگلا و  امش  يارب  ادخ  لوسر  یگدنز  »
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: تسا هتفرگ  رارق  زامن  دهشت  نایاپ  رد  اعد  نیا  اذل  تسا ؛ گرزب  يراختفا  لآ »  » يارب اعد   - 3
(203 .«) ٍدَّمَُحمِلآ یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  »

. تسا هدشن  دراو  لآ »  » ریغ قح  رد  یمارتحا  میظعت و  نینچ  و 
. تسا مزال  بجاو و  دمحملآ  ّتبحم  هک  دهدیم  ناشن  هدش  دای  هلدا  همه  نیا ، رب  انب 

: دوشیم روآدای  ار  یعفاش  فورعم  راعشا  نایاپ ، رد  يزاررخف 
ینِم  ْنِم  ِبَّصَحُْملِاب  ِْفق  ًابِکار  ای 

ِضِهاَّنلا  َو  اهِفیِخ  ِنِکاِسب  ِْفتْها  َو 
ینِم  یلِإ  ُجیِجَْحلا  َضاف  اذإ  ًارَحَس 

ُِضئاْفلا  ُتارُْفلا  َمَظَن  امَک  ًاْضیَف 
ٍدّمَُحم ِلآ  ُّبُح  ًاْضفَر  َناک  ْنِإ 

! ٌّیِِضفار ّیِنِإ  ِنالَقَّثلا  ِدَهْشَْیلَف 
رد هک  یناسک  مامت  هب  نزب  دایرف  هاگنآ  تسیاب . فیخ ،) دجـسم  تارمج و  کیدزن   ) بّصحم رد  یتسه ! جـح  مزاـع  هک  ياهراوس  يا  * 

. دناتکرح لاح  رد  ای  تدابع  لوغشم  فیخ  دجسم 
. دنوشیم انم  نیمزرس  دراو  ناشورخ  میظع و  يرهن  نوچمه  دننکیم و  چوک  انم  يوس  هب  رعشم  زا  نایجاح  هک  رحس  ماگنه  نزب  دایرف  * 
(204 ! ) متسه هعیش ) یضفار =(  نم  هک  دنهد  یهاوگ  سنا  نج و  ددرگیم ، ضفر »  » بجوم دمحملآ  تبحم  رگا  وگب : نزب و  دایرف  * 

اهیلع همطاف  ترـضح  یتسود  هراب  رد  تّدوم ، هیآ  بسانت  هب  دوشیم و  رظن  فرـص  رگید  تایآ  زا  مـالک ، ندـش  ینـالوط  زا  زیهرپ  يارب 
. میهدیم همادا  ار  ثحب  مالسلا 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  یتسود 

روآ یگتـسخ  راوشد و  دـنچره  تسین ؛ رمثیب  هتـشگن ، باریـس  تبحم  قشع و  ماج  زا  هک  یـسک  يارب  سفن ، اب  داهج  تدابع و  شالت و 
تبحم روـهط  بارـش  زا  ياهعرج  یمدآ  هک  هاـگنآ  اـّما  تسا . كرحتیب  تسـس و  ًاـبلاغ  ریـسم  نیا  رد  زین  یمدآ  تمه  ناـکرا  تـسا و 

هب ییاناوت ، قوش و  طاشن و  لاـمک  اـب  دوشیم و  هدوشگ  شیور  هب  قیفوت  تمحر و  ياـهرد  همه  دـشونب ، ار  وا  ياـیلوا  قشع  دـنوادخ و 
. دروآیم يور  كولس  ریس و  شالت و  تدابع ،

تسا  هر  رد  نابایب  هوک و  دص  هک  ار  ناناج  يوک 
دوب ماگ  کی  هر  هک  مدید  لد و  هار  زا  متفر 

زا اهنت  يدـبا  يراگتـسر  هب  یبایتسد  لامک و  هب  لـین  و  تسوا ، تبحم  قشع و  رب  عرف  عاعـش و  ادـخ ، ياـیلوا  هب  هقـالع  رگید ، يوس  زا 
مدقتباث مالـسلا  مهیلع  ادخ  لوسر  تیب  لها  تبحم  هار  رد  دیاب  تسا ، یعقاو  يایمیک  بلاط  یـسک  رگا  و  تسا ، ریذپناکما  نانآ  قیرط 

. دشاب
اظفاح تسا  لاصو  ياوه  ترس  رد  رگ 

يوش  رنه  لها  هگرد  كاخ  هک  دیاب 
ره هک  دـندوب  دـقتعم  نینچ  دـندیزرویم و  مامتها  نآ  هب  هژیو  یتیانع  اب  نمیا  يداو  ِناگتفرهر  سانـشنید و  ِناـملاع  هک  تساـهنیمه  و 

(205 .) تسین ریذپناکما  ناراوگرزب  نآ  یتسود  هار  زا  زج  دیآ ، لیان  یتاماقم  هب  دهاوخب  سک 
، هدــیدرگ ّبترتـم  مالــسلا  مـهیلع  لوـسرلآ  یتـسود  تـبحم و  رب  تاـیاور  رد  هـک  يروآتفگــش  شاداـپ  زمر  زار و  هـب  اـج  نـیمه  زا 
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(206 .) میربیمیپ
: دندومرف ناملس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسین  تمکحیب 

ُرَْـسیَأ َنِطاوَم ؛ ِةَِأم  ِیف  ُعَْفنَی  َۀَـمِطاف  ُّبُح  ُناْملَـس !  ای  ِراَّنلا . ِیف  َوُهَف  اهَـضَْغبَأ  ْنَم  َو  یِعَم ، ِۀَّنَْجلا  ِیف  َوُهَف  ِیتَْنبا  َۀَـمِطاف  َّبَحَأ  ْنَم  ُناْملَـس !  اـی  »
.« ُۀَبَساحُْملا َو  ُطارِّصلا ، َو  ُرَشْحَْملا ، َو  ُنازیِْملا ، َو  ُْربَْقلا ، َو  ُتْوَْملا ، َنِطاوَْملا  َْکِلت 

رارق خزود  شتآ  رد  دراد ، نمـشد  ار  وا  هک  ره  و  دوـب ، دـهاوخ  نم  اـب  تشهب  رد  دراد ، تسود  ار  همطاـف  مرتـخد  سک  ره  ناملـس ! يا  »
. دریگ

، رـشحم رد  نازیم ، دزن  ربق ، رد  ندرم ، ماگنه  زا : تسا  ترابع  اهنآ  نیرتناسآ  هک  دیآ  راک  هب  فقوم  دـص  رد  همطاف  یتسود  ناملـس ! يا 
.« باسح تقو  رد  طارص و  زا ) روبع  ماگنه  )

: دندومرف همادا  رد  ترضحنآ 
هکنآ تسا . دونـشخ  وا  زا  دنوادخ  مشاب ، یـضار  وا  زا  نم  سک  ره  و  مدونـشخ ، وا  زا  نم  دـشاب ، یـضار  وا  زا  همطاف  مرتخد  هک  یـسک  »

. دیامن مشخ  وا  رب  دنوادخ  موش ، كانبضغ  وا  رب  نم  سک  ره  و  میامن ، مشخ  وا  رب  نم  دوش ، كانمشخ  وا  رب  همطاف 
(207 .« ) دیامن متس  شنایعیش  هّیرذ و  هب  هک  یسک  رب  ياو  دراد . اور  متس  نانمؤم  ریما  شرسمه  وا و  هب  هک  یسک  رب  ياو  ناملس ! يا 

زا زیخاتـسر  راوشد  زور  رد  هدـش ، راگتـسر  هورگ  هورگ  وا ، یتسود  ببـس  هب  هک  تسا  تعافـش  یتشک  رادناکـس  رترب و  ناسنا  وا  يرآ ،
. دنوشیم تشهب  دراو  هتفای ، ییاهر  تشحو  لوه و 

يدوباـن يداو  هب  دـندرگیم و  فرحنم  میقتـسم  طارـص  زا  جوف  جوف  شایتسود ، رهم و  زا  باـنتجا  وا و  تخانـش  زا  فارحنا  لـیلد  هب  و 
. دنوشیم هداد  قوس  خزود  شتآ  يوس  هب  زیخاتسر  زور  رد  دنیامنیم و  طوقس 

یلع ترضح  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  شیوخ  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  میظعتلا ، بجاو  هداز  ماما 
: دومرف دوب ، هتفرگ  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تسد  هک  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع 

(208 .«) ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َناک  امُهَّمُأ  َو  امُهابَأ  َو  ِْنیَذه  َّبَحَأ  َو  ِینَّبَحَأ  ْنَم  »
.« تسا نم  هبتر  مه  زیخاتسر  زور  رد  درادب ، تسود  ار  ناشردام  ردپ و  ود و  نیا  نم و  سک  ره  »

: دومن ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  رباج  هک  دننکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، منک وگزاب  نایعیـش  يارب  ار  نآ  هاگره  هک  دـییامرفب  میارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تاهیاـمنارگ  هّدـج  لـضف  رد  یتیاور  ربماـیپ ! دـنزرف  يا  »

. دنوش نامداش 
: دندومرف ترضح  نآ  هک  دومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  مهیلع  شاهیامنارگ  ناردپ  زا  لقن  هب  رقاب  ماما 

... دوب دهاوخ  اهربنم  نیرترب  نم  ربنم  نایم  نآ  رد  ددرگیم . اپ  رب  رون  زا  ییاهربنم  نالوسر ، ناروآمایپ و  يارب  زیخاتسر  زور 
عاونا هب  هک  یتشهب  ياهبکرم  زا  یبکرم  یحو  هتـشرف  هاگنآ  تساجک ...؟ ص )  ) دمحم رتخد  همطاف  هک  دهدیم  ادـن  لیئربج  نآ  یپ  زا 

. دـنزیم وناز  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ربارب  رد  بکرم  نآ  دروآیم و  تسا  ناجرم  زا  نآ  نیز  ؤلؤل و  زا  شراهم  هتـسارآ و  اهرویز 
درادیم و لیسگ  پچ ، تمس  رد  هتشرف  رازه  دص  کی  و  تسار ، تمس  رد  هتشرف  رازه  دص  کی  دوشیم ، نآ  راوس  هیامنارگ  يوناب  نآ 

. دنناسرب تشهب  هب  هوکش ) نیا  اب   ) ار شترضح  ات  دنهد  تکرح  دننک و  راوس  شیوخ  ياهلاب  رب  ار  وناب  نآ  هتشرف  رازه  دص  کی 
هک ياهداتـسیا ، هچ  يارب  دـسریم : ادـن  دـنوادخ  بناج  زا  درگنیم ، شیوخ  رـس  تشپ  دتـسیایم و  دـسریم  تشهب  رد  هب  هک  یماـگنه 

هاگراب زا  دوش . هتخانـش  متلزنم  ردـق و  يزور  نینچ  رد  مراد  تسود  اراـگدرورپ ! دـهدیم : خـساپ  دـنربب ؟ تشهب  هب  ار  وت  ماهداد  روتـسد 
ریگرب و تسوت  نادنزرف  زا  یکی  یتسود  ای  وت  یتسود  شبلق  رد  سک  ره  رگنب  درگ و  زاب  نم ! بیبح  تخد  يا  ناه  دـسریم : ادـن  یهلا 

. زاس تشهب  دراو  ار  وا 
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نایعیـش و مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  مرداـم )  ) زور نآ  هک  دـنگوس ، ادـخ  هب  رباـج ! يا  دـنیامرفیم : همادا  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
. دنیزگیم رب  هظحل ) کی  رد  ، ) دنیچیم رب  دب  ياههناد  نایم  زا  ار  بوخ  ياههناد  هک  ياهدنرپ  ناسب  ار  نتشیوخ  ناراتسود 

هراظن شیوخ  رـس  تشپ  هب  دـیتسیاب و  هک  دـنکیم  ماهلا  ناورهر  نایعیـش و  ياهلد  رب  دـنوادخ  دنـسریم  تشهب  رد  رب  اهنآ  هک  یماگنه 
تخد همطاف  هکنیا  هن  رگم  دیاهداتـسیا ؟ ارچ  مناتـسود ! يا  هک  دسریم  ادـن  دـنوادخ  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد  دـننکیم . نینچ  هک  دـینک 
بناج زا  دوش . هتخانش  ام  تلزنم  ردق و  زور  نیا  رد  میراد  تسود  اراگدرورپ ! دنهدیم : خساپ  تسا ؟ هدرک  تعافـش  ار  امـش  نم  بیبح 

هب یسک  هچ  هک  دیرگنب  تشادیم ، تسود  همطاف  هب  امش  تبحم  تدارا و  ربارب  رد  ار  امـش  سک  ره  دیرگنب  مناتـسود ! دسریم : ادن  ادخ 
هچ دیناشونیم و  بآ  یتبرـش  وا  یتسود  رطاخ  هب  و  دـیناشوپیم ، سابل  وا  یتسود  رطاخ  هب  و  درکیم ، ماعطا  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  امش 

دراو دوخ  هارمه  هب  دـیریگرب و  ار  ناـنیا  همه  تسد  کـنیا  درکیم ، در  امـش  زا  ار  هدـننک  تبیغ  ِتبیغ  همطاـف ، یتـسود  رطاـخ  هب  یـسک 
(209 ...«) دیزاس تشهب 

لقن دندوب ، يریاح  میرکلا  دبع  خیـش  جاح  هَّللا  ۀیآ  هتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  هرـس  سدـق  ینادـمه  یموصعم  یلعالم  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  زا 
ایند زا  یتقو  دومرف : ناشیا  مدید . ار  هرـس  سدق  یمق  مساقلاوبا  خیـش  هَّللا  ۀیآ  موحرم  یقتم  دـهاز  ملاع  ایؤر  ملاع  رد  دومرفیم : هک  هدـش 

رد مدرم  هملظم  هک  تلاـح  هب  اـشوخ  دوـمرف : یکی  دنداتـسیا . نم -  پـچ  فرط  رد  يرگید  تـسار و  فرط  رد  یکی  کـلم -  ود  مـتفر 
. يرادیم تسود  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تلاح  هب  اشوخ  دومرف : يرگید  تسین و  تندرگ 

تلاسر يهنییآ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

ره زا  شیب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب و  مالسا  یمارگ  لوسر  یهلا و  هاگشیپ  رد  وناب  نیرتبوبحم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
 - تسا يردـپ  فطاوع  ساسا  رب  اهنت  هک  ناردـپ -  رگید  نتـشاد  تسود  ناـسب  هن  اـما  درمـشیم . مرتحم  تشادیم و  تسود  ار  وا  سک 

. روآمایپ انعم و  رپ  ینتشاد  تسود  هکلب 
ردـپ ور ، نیا  زا  دوب . رترب  ناـهج  ناـنز  ریاـس  زا  تازاـیتما ، تـالامک و  لـیاضف و  زا  يدـنمهرهب  لـیلد  هب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

اهرـصع همه  رد  ناگمه  هب  ار  وا  يالاو  تیـصخش  ات  دومنیم  داـی  ناـشیا  زا  تمظع  هب  درکیم و  میرکت  ار  وا  یتصرف  ره  رد  شایمارگ 
زا کی  چـیه  يارب  مارکا  میظعت و  تبحم و  راهظا  هنوگنیا  اما  تشاد ؛ زین  يرگید  نارتخد  راوگرزب  نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دناسانـشب .

. تسا هدشن  هدینش  هدید و  نانآ 
: ددرگیم هراشا  تسا ، هنازرف  يوناب  نآ  يالاو  تیعقوم  ریظنیب و  تیصخش  رگنایب  هک  ربمایپ ، ياهتبحم  زاربا  زا  یشخب  هب  کنیا 

(210 .) دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شراوگرزب  رسمه  هیامنارگ و  يوناب  نآ  مالسا ، ربمایپ  دزن  دارفا  نیرتبوبحم   - 1
: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  اهراب   - 2

(211 .«) ِكُوبَأ ِكاِدف  »
.« تنابرق هب  تردپ  »

: دندومرفیم هکنیا  ای 
(212 .«) ِمُأ یّ َو  ِیبَأ  ِكاِدف  »

« تنابرق هب  مردام  ردپ و  »
هک یماگنه  زین  دیباوخیمن . دیـسوبیمن  ار  شمـشچ  ود  نایم  ولگ و  ریز  ات  هک  يروط  هب  دیـسوبیم ؛ ار  دوخ  هیامنارگ  تخد  هشیمه   - 3

همطاف غارـس  هب  تسخن  تشگیم ، زاب  رفـس  زا  ربمایپ  هاگره  نینچمه  دیناشنیم . دوخ  ياج  رد  دیـسوبیم و  ار  وا  دـشیم ، دراو  ناشیا  رب 
(213 .) دیسوبیم ار  وا  تفریم و 
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: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 4
: هیآ هک  یماگنه  »

(214 «.) ًاضَْعب ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  «ال 
يا : » میوگب وا  هب  دوب  لیام  هک  مردپ  یلو  مدزیم ؛ ادص  هَّللا » لوسر  ای   » ناونع اب  ار  ادخ  لوسر  مردپ  نارگید ، دننامه  زین  نم  دـمآ ، دورف 

: دومرف هاگنآ  دادن . خساپ  نم  هب  هبترم  نیدنچ  ردپ »!
؛ تسین وت  لسن  نادناخ و  وت و  دروم  رد  هیآ  نیا  ناج ! همطاف 

«. وت زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  « » ِْکنِم اَنَأ  َو  ِنِم  یّ ِْتنَأ  »
ادص ردپ »  » ناونع اب  ارم  وت  ور ، نیا  زا  تسا . هدش  لزان  دنزرویم  ّربکت  هک  شیرق  خاتـسگ  نشخ و  هشیپ و  متـس  رـصانع  هراب  رد  هیآ  نیا 

(215 .« ) دزاسیم رتدونشخ  ار  مراگدرورپ  رتهدنز و  ار  مبلق  هک  نزب 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دیـسرپ : فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  صاخ  بیاـن  حور ، نب  نیـسح  زا  یـصخش   - 5

هکنیا اب  دیسرپ : مالسلا . اهیلع  همطاف  ترـضح  داد : خساپ  دوب ؟ رترب  نانآ  نیمادک  دیـسرپ : رتخد . راهچ  دومرف : دندوب ؟ رتخد  دنچ  ياراد 
ینازرا وا  هب  دـنوادخ  هک  یگژیو  تبهوم و  ود  لیلد  هب  داد : خـساپ  دوب ؟ رترب  ارچ  دوب ، رتمک  ربمایپ  اـب  شتبحاـصم  رتکـچوک و  همه  زا 

لـسن هکنآ  مود  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ثراو  وا  هکنآ  تسخن  دوـمرف : تـسیچ ؟ تبهوـم  ود  نآ  درک : لاؤـس  تـشاد .
(216 . ) تشاد ینازرا  وا  هب  لد ) یکاپ  و   ) صالخا لیلد  هب  اهنت  ار  اهزایتما  نیا  دنوادخ  دمآ . دوجو  هب  وا  زا  ترضحنآ 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  ینس  هعیش و  زا  یناوارف  تایاور  رد   - 6
(217 .« ) ِیناذآ ْدَقَف  اهاذآ  ْنَم  ِنِم  یّ ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف  »

.« تسا هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  سک  ره  تسا ؛ نم  دوجو  هراپ  همطاف  »
. تسا رتخد  ردپ و  نیا  نیب  ینتسسگان  قیمع و  دنویپ  هاوگ  یگمه  نوگانوگ ، ياهریبعت  اب  تایاور  نیا 

یتیگ يوناب  نیرترب 

کنیا تسا ». ناهج  ناوناب  نیرترب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » دنامایپ نیا  ياراد  یگمه  هک  تسا  هدیسر  ینس  هعیـش و  زا  ناوارف  یتایاور 
: ددرگیم هراشا  دناهدش ، شنیزگ  تنس  لها  بتک  زا  هک  اهنآ  زا  یخرب  هب 

: دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   - 1
(218  .«) هلآو هیلع  هللا  یلص  دَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َو  ِدلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  مِحاُزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  نارْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َُعبْرَأ : َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  ُْریَخ  »

.« مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  و  هجیدخ ، ترضح  هیسآ ، میرم ، دنرفن : راهچ  یتیگ  ناوناب  نیرترب  »
: دناهدومرف زین  و   - 2

َّنُْهنَع ُهَّللا  َیـِـضَر  نارْمِع ، ُتَْـنب  ُمَـیْرَم  َو  مِـحاُزم  ُتـِْنب  ُۀَیـِـسآ  َو  دَّمَُحم  ُتـِْنب  ُۀَـمِطاف  َو  دــِلیَوُخ  ُتـِْنب  ُۀـَـجیِدَخ  ِۀَّنَْجلا : ِلـْهَأ  ِءاـِسن  ُلـضفأ  »
(219 .«) نیِعَمْجَأ

.« دنا نارمع  رتخد  میرم  و  نوعرف ) رسمه   ) محازم رتخد  هیسآ  دمحم ، رتخد  همطاف  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  تشهب : لها  ناوناب  نیرترب  »
: دناهدومرف زین  و   - 3

(220 .«) ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَش  ِیَس  ادّ َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاِسن  ِیَس  ُةَدّ ُۀَمِطاف  »
.« دناتشهب ناناوج  رالاس  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تشهب و  نانز  رالاس  مالسلا  اهیلع  همطاف  »

: دناهدومرف نینچمه   - 4
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ُۀَمِطاف َو  دـِلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  َو  نوَعِرف  ُةَءَْرمِإ  مِحاُزم  ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  َو  نارْمِع ، ُْتِنب  ُمَیْرَم  ّاِلا  ِنلا  ِءاسّ َنِم  ْلُمْکَی  َْمل  َو  ٌرِیثَک  ِلاـجِّرلا  َنِم  َلُـمَک  »
(221 (.« ) ص  ) دَّمَُحم ُْتِنب 

هللا یلص  دمحم  رتخد  همطاف  هجیدخ و  نوعرف و  رـسمه  هیـسآ  میرم و  اهنت  ناوناب  زا  یلو  دناهدیـسر ، لامک  جوا )  ) هب نادرم  زا  يرایـسب  »
.« دناهدمآ لیان  لامک  جوا )  ) هب هلآو  هیلع 

. تسا رترب  نانآ  یگمه  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  کش  نودب  ناوناب ، نیا  نایم  رد  هتبلا 
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ياهشرافس  نمض 

َعَلَّطا َُّمث  يِدـَْعب ، َنیَِملاْعلا  ِلاجِر  یلَع  َكَراتْخاَف  َۀَِـیناَّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَِملاْعلا ، ِلاجِر  یلَع  اْهنِم  ِینَراتْخاَف  اْینُّدـلا  یَلَع  َفَرْـشَأ  َّلَـجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »
(222 .«) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  َۀَمِطاف  َراتْخاَف  َۀَِعباَّرلا  َعَلَّطا  َُّمث  َكَدَْعب ، َنیَِملاْعلا  ِلاجِر  یلَع  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َراتْخاَف  َۀَِثلاَّثلا 

ار وت  ناهج  نادرم  نایم  زا  نم  زا  سپ  دومن و  هجوت  رگید  راب  دیزگرب ؛ ارم  یتیگ  نادرم  نایم  زا  دومن و  هجوت  ایند  هب  دـنوادخ  یتسار  هب  »
ار همطاف  یتیگ  نانز  نایم  زا  درک و  رظن  راب  نیمراـهچ  دـیزگرب ؛ ار  وت  نادـنزرف  زا  ناـماما  یتیگ  نادرم  زا  وت  زا  سپ  راـب  رگید  دـیزگرب ؛

.« دیزگرب
هراب رد  هک  دـیزاس  ربخ  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـتفگ  زا  ارم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگیم : لـضفم 

: داد خساپ  تسوا ؟ دوخ  رصع  نانز  رالاس  روظنم  ایآ  تسا ». یتیگ  نانز  رالاس  وا  : » دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
.« تسا نیرخآ  ات  نیلّوا  زا  یتیگ  نانز  رالاس  همطاـف  ترـضح  یلو  دوب ، دوخ  رـصع  ناـنز  رـالاس  هک  تسا  میرم  ترـضح  هب  طوبرم  نیا  »

(223)
، دنرتاوتم ناوارف و  دراد ، يرترب  یتیگ  نانز  ریاس  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دناتیعقاو  نیا  رگنایب  تحارص  هب  هک  یتایاور  يرآ 

(224 .) دناهدرک لقن  ار  اهنآ  دوخ  ربتعم  ياهباتک  رد  ینس  هعیش و  سانش  ثیدح  دنمشناد و  اههد  و 
ریظن رگید ، هتـسیاش  هنومن و  ناوناب  هراـب  رد  هک  یتاـیآ  تسا و  هیاـمنارگ  يوناـب  نآ  هب  طوبرم  هک  یتاـیآ  هسیاـقم  اـب  تاـیاور ، رب  نوزفا 

. دراد هژیو  زاتمم و  یتیعقوم  هزادنا  هچ  ات  یهلا  هاگشیپ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  ددرگیم  نشور  تسا ، هیسآ  میرم و  ترضح 
درادـب و تسود  نارگید  زا  شیب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوبن  راوازـس  ایآ  هوکـش ، تمظع و  دـجم و  همه  نیا  اب  لاـح 

؟ دنراد اور  وا  ّقح  رد  رازآ  متس و  همه  نآ  تما  نارگدادیب  شتلحر ، زا  سپ  دوب  راوازس  ایآ  دیامن ؟ میرکت 
دوب رارسا  هنیجنگ  تفرعم  زک  ياهنیس 
دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک 

يدوجو داحتا 

تسین لماک  يدوجوم  چیه  و  تسا ، طوبرم  نآ  هدنهد  لیکشت  ياضعا  لماک  ِدوبن  دوب و  هب  میقتسم  روط  هب  يدوجوم ، ره  صقن  لامک و 
هباـثم هب  نآ ، ياـضعا  زا  وضع  نیرتـمک  نادـقف  هکناـنچمه  دـیامن  یهارمه  ار  نآ  لـماک  روـط  هب  شیاـضعا  درف  درف  هک  یماـگنه  رگم 

. ددرگیم رادیدپ  دوجوم  نآ  رد  هک  تسا  یصقن  یمامتان و 
لوسر ناج  حور و  اهناسنا و  نیرتلماک  نت  هراپ  هلزنم  هب  هک  ار  نایتشهب  زاتـشیپ  راوسهقان  ناوناـب و  يوناـب  هوکـش  تلزنم و  رگنب  کـنیا 

. تسین ریذپناکما  شایمارگ  رتخد  راوگرزب و  نآ  نایم  ندنکفا  ییادج  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 
اهنآ زا  یخرب  هک  دناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هراب  نیا  رد  ناوارف  یتایاور  ینس  هعیش و  ناسانش  ثیدح  نادنمشناد و 

: دوشیم يروآدای 
(225 .«) ِینَءاس ْدَقَف  اهَءاس  ْنَم  َو  ِینَّرَس  ْدَقَف  اهَّرَس  ْنَم  ِنِم  یّ ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف   - » 1
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.« تسا هتخاس  تحاران  ارم  دنک ، تحاران  ار  وا  سک  ره  و  هدومن ، رورسم  ارم  دیامن ، داش  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  دوجو  هراپ  همطاف  »
: دومرف دوب ، هتفرگ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  كرابم  تسد  هک  یلاح  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور   - 2

نم و دوجو  هراپ  وا  تسا . دـمحم  رتخد  همطاف  وا  هک  دـنادب  دسانـشیمن ، ار  وا  سک  ره  و  هتخانـش ، هک  دسانـشیم  ار  وناـب  نیا  سک  ره  »
. دراد رارق  منورد  رد  هک  تسا  نم  حور ) و   ) بلق

(226 .« ) تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دهد ، رازآ  ارم  هکنآ  و  هدومن ، تیذا  ارم  دهد ، رازآ  ار  وا  سک  ره 
. تسا مسج  حور و  نتخاس  ادج  عقاو ، رد  نانآ ، نایم  ندنکفا  ییادج  هک  دندبلاک  ود  رد  حور  کی  ناسب  راوگرزب  ود  نآ 

یـضْرَی َو  َۀَـمِطاف  ِبَـضَِغل  ُبِـضْغََیل  یلاـعَت  َو  َكَراـبَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  ( 227  ) اهَّرَـس اـم  ِینُّرُـسَی  َو  اـهاذآ  اـم  ِینیِذُْؤی  ِنِم  یّ ٌۀَنْجَـش  َۀَـمِطاف  َّنِإ   - » 3
(228 .«) اهاضِِرل

، دوش وا  ینامداش  ثعاب  هچنآ  و  دـنکیم ، هدرزآ  ارم  دزاس ، هدرزآ  ار  وا  هچنآ  تسا . نم  يدوجو  تخرد  زا  ياهخاـش  همطاـف  یتسار  هب  »
.« ددرگیم دونشخ  وا  يدونشخ  هب  دنکیم و  بضغ  همطاف  مشخ  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  دیامنیم ، نامداش  ارم 

هکلب دـنکیم » مشخ  ادـخ  دـیامنیم  بضغ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هک  یماـگنه  : » دـیامرفیمن فیرـش  ثیدـح  نیا  رد  هکنآ  مـهم  هـتکن 
، دوبن نوصم  سوه  اوه و  اطخ ، شزغل ، هانگ ، زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رگا  دیامنیم .» بضغ  همطاف  مشخ  اب  دنوادخ  : » دیامرفیم

ینالقع یناویح و  ّدح  زا  هاگره  بضغ  اضر و  اریز  تسا ؛ تمـصع  ماقم  نیرتالاب  نیا  دشیمن . دنوادخ  بضغ  اضر و  وا ، بضغ  اضر و 
. دوشیم دنوادخ  مشخ  اضر و  وا  مشخ  اضر و  هلحرم ، نآ  رد  و  دسریم ، ّتیهلا  هلحرم  هب  درذگب ،

(229 .) دندوب هدیسرن  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  میهاربا  یسوم و  یسیع و  ترضح  یتح  هک  دوب  تمصع  زا  ياهجرد  ياراد  وناب  نآ  نیا ، رب  انب 
(230 .«) اهَبَْصنَأ ام  ِیُنبِْصنَی  َو  اهاذآ  ام  ِینیِذُْؤی  ِنِم  یّ ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف   - » 4

.« ددرگ نم  يراوشد  ثعاب  دزادنا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  و  دزاس ، هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هچنآ  تسا . نم  نت  هراپ  همطاف  »
. دنسریم رتاوت  دح  هب  هک  دناهدرک  لقن  دوخ  ياهباتک  رد  ینس  هعیـش و  فورعم  سانـش  ثیدح  دنمـشناد و  اههد  ار  تایاور  نیا  ریاظن 

ۀمطاف باتک  ریدـغلا و  باتک  رد  هللا  همحر  ینیما  همـالع  اـهنت  ( 231 .) دوشیم يراددوخ  اهنآ  همه  لـقن  زا  ثحب ، ندـشن  ینـالوط  يارب 
زا دعب  ناشیا  دربیم . مان  ار  ینس  ناسیون  خیرات  نارسفم و  ناسانش و  ثیدح  ناگرزب و  زا  رفن  تصش  دودح  ( 232  ) مالسلا اهیلع  ءارهزلا 

: دنسیونیم دناهدروآ ، دوخ  ياهباتک  رد  ار  اهنآ  هک  ینس  ياملع  زا  يرامش  ندرب  مان  ثیداحا و  نیا  زا  یخرب  لقن 
هدومن و لالدتسا  حیرص  روط  هب  دش ، رکذ  هک  تایاور  نیا  هب  و  تسا ، تیمها  زئاح  رایـسب  زین  تنـس  لها  ياملع  دزن  ثحب  دروم  بلطم  »

عوضوم نیا  ام  اذل  تسا ؛ رفاک  دشاب ، هدرزآ  ار  وا  يوحن  هب  ای  هتـشادن  تبحم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  سک  ره  هک  دناهدرک  تباث 
: مینکیم یسررب  ًاقیمع  ار 

هب هجوت  اـب  تسا . یمالـسا  یمومع و  دـص  رد  دـص  یعوضوم ، یهاـگ  یلو  دـننکیم  ناونع  یبهذـم  هب  نادـقتعم  طـقف  ار  یبلطم  یهاـگ 
ترضح سک  ره  هک  تسا  یمالـسا  بلطم  کی  نیا  دوشیم  تباث  ًالماک  دش ، لقن  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  هک  يدانـسا  كرادم و 

. تسا رفاک  دوش ، دونشخان  هدرزآلد و  وا  زا  ترضحنآ  دهد و  رازآ  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  هقیّدص 
: دندومرف هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زیگناتریح  مهم و  هداعلا  قوف  تسا  یتیاور 

.« اهاضِِرل یضْرَی  َو  َۀَمِطاف  ِبَضَِغل  ُبِضْغَی  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإ  »
.« ددرگیم دونشخ  وا  يدونشخ  هب  دنکیم و  بضغ  مالسلا  اهیلع  همطاف  مشخ  هب  لاعتم  دنوادخ  انامه  »

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  رگید ، یتیاور  رد 
.« ِكاضِِرل یضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبِضْغَی  َهَّللا  َّنِإ  »

.« ددرگیم دونشخ  وت  يدونشخ  اب  و  دیامنیم ، مشخ  وت  مشخ  اب  دنوادخ  همطاف ! يا  »
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... دناهدرک لقن  تنس  لها  نادنمشناد  زا  رایسب  يرامش  ار  بیجع  تیاور  ود  نیا 
هک تسین  لوقعم  ور  نیا  زا  تسا ، نوگانوگ  یتالوحت  شوختـسد  تعاس ، ره  رد  دراد و  فلتخم  یتـالاح  یناـسنا  ره  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

و ادـخ ، ياضر  شتیاضر  دـشاب و  ادـخ  هجوت  دروم  اج  همه  هشیمه و  اهینوگرگد ، همه  نآ  دوجو  اب  یناگدـنز  تاظحل  مامت  رد  یـسک 
تراقح مشچ  هب  سک  ره  رب  و  دشاب ، ادخ  اب  ینمشد  وا  اب  ینمشد  و  ادخ ، یتسود  شتبحم  ادخ ، يدونشخ  شتّرسم  ادخ ، مشخ  شبـضغ 

هک ار  یماقم  نامه  و  دـشاب ؛ هدوب  هقلطم  تیالو  ماقم  بحاص  صخـش  نآ  هکنیا  رگم  درگنب ؛ وا  رب  تراـقح  رظن  اـب  زین  ادـخ  دـنک  هاـگن 
رظن هب  لوقعم  عوضوم  نیا  تروـص ، نیا  رد  اـهنت  دـشاب . هتـشاد  دـندوب  اراد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

. دسریم
: دنشاب دقتعم  اهینس  هک  تسا  هدش  بجوم  تیالو  نوئش  هب  هجوت  مدع 

.« دوشیم كانمشخ  دیوگیم و  ازسان  مانشد و  مدرم  ریاس  دننامه  زین  مرکا  ربمایپ  »
: دنتفگ وا  هب  دوب  گرم  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یتقو  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  نخس  هرخالاب  و  ... 

.« دیوگیم نایذه  درم  نیا  « ؛» رُجْهََیل َلُجَّرلا  َّنِإ  »
دومن و یفرعم  شتما  مامت  هب  ار  وا  رمع  رخآ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  یـسدقم  دوجو  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

. دومرف نایب  ار  شايونعم  تاماقم 
، ادخ يدونـشخ  شتیاضر  ادخ ، تعاطا  شتعاطا  ادـخ ، تبحم  شتبحم  هک  يرـشب  نآ  تسا  نهربم  نشور و  ًالماک  دـش ، هتفگ  هک  نانچ 
ره هجیتن ، رد  دشاب . هقلطم  تیالو  خماش  ماقم  بحاص  دـیاب  تسادـخ ، مشخ  شبـضغ  ادـخ ، طخـس  شطخـس  ادـخ ، ینامرفان  شتفلاخم 
نآ هب  زین  تنـس  لها  ياملع  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا . رفاک  دـشاب ، هتـشادن  لد  رد  ار  شتبحم  درواین و  نامیا  تیـالو  بحاـص  هب  سک 

(233 ...«.) تسا يرورض  دیفم و  نانآ  تارابع  زا  یضعب  لقن  اجنیا  رد  دنراد . داقتعا  نامیا و 
: دنکیم تیاور  نینچ  دوخ  حیحص  باتک  رد  تنس ، لها  بصعتم  ناسانش  ثیدح  زا  يراخب ،

: دومرف ربمایپ  تفگ : رکبوبا  درک . تساوخرد  ار  شردپ  ثرا  وا  زا  دمآ و  رکبوبا  دزن  همطاف  ترضح  ادخ ، لوسر  تافو  زا  دعب  »
.« ٌۀَقَدَص ُهانْکََرت  ام  ْثِّرَُون ، «ال 

«. تسا هقدص  میراذگب  هچره  میراذگیمن ؛ ثرا  هب  يزیچ  ام  »
(234 .« ) تفر ایند  زا  ات  دوب  لاح  نیمه  هب  هتسویپ  دیزگ و  يرود  وا  زا  دش و  نیگمشخ  همطاف  ترضح 

: تسا هدروآ  همادا  رد  هدومن و  لقن  ربیخ  هوزغ  باب  رد  ار  تیاور  نیمه  يراخب 
ترـضحنآ تفر . ایند  زا  ات  تسج  يرود  وا  زا  دش و  تحاران  يو  زا  همطاف  ترـضح  درکن . انتعا  همطاف  ترـضح  تساوخرد  هب  رکبوبا  »

هک دومن  تیصو  ارهز  اریز  درازگ ؛ زامن  وا  رب  دومن و  نفد  ار  وا  هنابش  یلع  شرهوش  تفر ، ایند  زا  نوچ  دوب . هدنز  هام  شش  ربمایپ  زا  دعب 
(235 .« ) دزاسن ربخ  اب  ار  رکبوبا  دیامن و  نفد  بش  رد  ار  وا 

: هفیرش هیآ  تایاور و  نیا  هب  هجوت  اب  لاح 
(236 «.) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

!؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  فرژ ، یشرگن  زا  سپ  فصنم ، ناگدنناوخ  امش  و  تشاد ؟ دنهاوخ  یخساپ  هچ  هفیقس  باحصا 

اربُک تمصع 

، اـطخ زا  یناـسفن ، تـالامک  نتـشاد  ِرثا  رد  هک  تسا  یتـمظع  اـب  صخـش  موصعم ، زا  روظنم  تسا . ندوب  ظوفحم  تینوـصم و  تمـصع ؛
هلآو و هیلع  هللا  یلص  ناروآمایپ  متاخ  هک  دراد  یتاجرد  یناسفن ، تاکلم  ریاس  دننامه  تمصع  هتبلا  دشاب . ناما  رد  هانگ  شزغل و  هابتـشا ،
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. دنرادروخرب نآ  تاجرد  نیرتالاب  زا  مالسلا  مهیلع  شاهیامنارگ  رتخد  نانیشناج و 
اما تسا ، ترـضح  نآ  باقلا  زا  اربک » تمـصع   » هدوب و تمـصع  هکلم  ياراد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دـناقفتم  هعیـش  ناـملاع 

. دناتقیقح نیا  رکنم  یخرب 
مامت رهظم  هیهلا و  هیلک  تیالو  ماقم  ياراد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هکنآ  هچ  تسا ؛ راوشد  ثحب  نیا  ندرک  لابند  اـم  يارب  هچرگ 

ردـپ و دـننام  اهنت  هن  هک  دـنزیم  جوم  ناـنچ  تـالامک  لـیاضف و  وا ، يدوجو  هنارکیب  سوناـیقا  رد  و  تسا ، راـگدرورپ  تافـص  امـسا و 
ياهـعرج وا  تـبحم  تـفرعم و  ياـیرد  زا  دـناوتب  سک  ره  ینعی  تـسا ؛ نـیرفآ  Ř هکلب ع تسا ، رادروـخرب  تمـصع  ماـقم  زا  شرهوـش 

تایآ و یخرب  هب  تمارک ، يوناب  نآ  لیاضف  نارکنم  رب  تجح  ماـمتا  يارب  نونکا  دـیآ . لـیان  تمـصع  زا  ياهجرد  هب  دـناوتیم  دـشونب ،
: ددرگیم هراشا  ترضحنآ  تمصع  هراب  رد  تایاور 

تراهط هب  یتیگ  راگدیرفآ  گرزب و  يادخ  هدارا  هک  تسا  ریهطت  هیآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تمـصع  دوجو  رب  هیآ  نیرتراکـشآ   - 1
(237 .) تسا هتفرگ  قلعت  راوگرزب  جنپ  نیا  ینطاب  يرهاظ و 

هانگ اهنت  هن  نانآ  دـناهزیکاپ . كاپ و  یـصقن ، هنوگ  ره  زا  ناراوگرزب  نیا  و  دوشیمن ، هصـالخ  هاـنگ  رد  سجر » ، » دـش هراـشا  هک  ناـنچ 
یکاپ و اب  دـیآیم و  رامـش  هب  صقن  ناسنا  يارب  هک  ییاهزیچ  ریاس  شزغل و  اطخ ، نایـسن ، زا  هکلب  دوبن ، هدولآ  ناـشراکفا  دـندرکیمن و 

. دندوب نوصم  تسین ، راگزاس  تسادق 
: تسا هدمآ  نینچ  هریبک  هعماج  ترایز  رد 

« ًاریِهْطَت ْمُکَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبَهْذَأ  َو  ِسَنَّدلا  َنِم  ْمُکَرَّهَط  َو  ِنَتِْفلا  َنِم  ْمُکَنَمآ  َو  َِللَّزلا  َنِم  ُهَّللا  ُمُکَمَصَع  »
رود امش  زا  ار  يدیلپ  و  تخاس ، كاپ  اهیگدولآ  زا  و  تشاد ، ناما  رد  تافارحنا  اههنتف و  زا  و  دومن ، ظفح  اهشزغل  زا  ار  امـش  دنوادخ  »

.« دینادرگ هزیکاپ  كاپ و  ًالماک  ار  امش  درک و 
راتفگ ّدر  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دندرکیم . لالدتـسا  هفیرـش  هیآ  نیمه  هب  تمـصع ، تابثا  يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

لالدتسا هیآ  نیمه  هب  شزارفرس  رسمه  تمصع  تابثا  و  درک -  كدف  يارب  هاوگ  تساوخرد  مالـسلا  اهیلع  اربک  هقیّدص  زا  هک  رکبوبا - 
: دندومرف هدرک ،

هداد یهاوگ  وناب  نیا  تمـصع  تراهط و  هب  گرزب  دنوادخ  یتفریذپ . ار  نارگید  تداهـش  يدرک و  در  ار  دـنوادخ  هاوگ  تداهـش و  وت  »
(238 .« ) ییآ رامش  هب  نارفاک  زا  دنوادخ  دزن  يریذپب ، ار  رگید  یهاوگ  ینک و  در  ار  دنوادخ  هاوگ  هاگره  تسا .

وا دوجو  یلهاج  تابصعت  یکیرات  هک  یـسک  رگم  دنامیمن ، یقاب  ناشیدنا  دب  يارب  هنازرف  يوناب  نآ  تمـصع  رد  کش  ياج  رگید  لاح 
. دشاب زجاع  قیاقح  كرد  زا  روک و  شتریصب  نامشچ  هتفرگ و  ارف  ار 

يداع يراک  هلهابم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  تسا . مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هلهابم ، هیآ  رد  اـنءاسن »  » زا دارم  هک  دـش  هراـشا  رتشیپ   - 2
اب هلباقم  هب  مالـسا  رفک و  هکنآ  هژیو  هب  تخاس ؛ اوسر  بولغم و  ار  لباقم  فرط  دز و  هلهاـبم  هب  تسد  ناوتیمن  يداـع  دارفا  اـب  تسین و 

، دشیمن زوریپ  هیـضق  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگا  دوب . هدروخ  هرگ  هلهابم  نیا  هب  مالـسا  تشونرـس  هتـساخرب ، رگیدـکی 
هدـش باختنا  راگدرورپ  بناج  زا  هک  دـندشیم  رـضاح  هلهابم  نیا  يارب  یناسک  تسیاب  نیا ، رب  انب  تشگیم . دوباـن  مالـسا  هشیمه  يارب 

زا تسا .) هدش  ریبعت  انسفنأ »  » هب مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  اذل  و   ) دنشاب هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناسب  یگتـسیاش  رظن  زا  دنـشاب و 
. تمصع زا  رتارف  ریطخ و  تسا  يرما  هلهابم ، نیا  رد  روضح  تقایل  ور ، نیا 

هب اما  دشاب ؛ لیلد  دـناوتیم  زین  ناشیا  تمـصع  يارب  هدـش ، هدروآ  مالـسا  یمارگ  يوناب  لیاضف  تابثا  يارب  هک  یتایآ  رثکا  تسا  ینتفگ 
. دوشیم يراددوخ  هراب  نیا  رد  لیصفت  حیضوت و  زا  ثحب ، ندشن  ینالوط  روظنم 

هدروآ رتشیپ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـیامنیم  یفرعم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ِوفک  اتمه و  ار  هنازرف  يوناـب  نآ  تاـیاور ، زا  يرامـش   - 3
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: هلمج زا  دش ؛
.« تشادن دوجو  يوفک  اتمه و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  دشیمن ، هدیرفآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رگا  »

: تسا هدمآ  نینچ  رگید  يریبعت  رد 
.« دشیمن تفای  دعب  هب  مدآ  زا  ییاتمه  وفک و  شیارب  نیمز  رد  زیخاتسر  زور  ات  دشیمن ، وناب  نآ  رسمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  رگا  »

اب تسا ؟ هدوب  موصعم  مکحم ، هلدا  اب  هک  دشاب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نأشمه  اتمه و  تسا  نکمم  هنوگچ  دشابن ، موصعم  یـسک  رگا 
دنشاب موصعم  ایبنا  هک  تسا  لوقعم  ایآ  هدش ، هتسناد  رترب  مالسلا  مهیلع  ایبنا  همه  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ریخا ، ثیدح  رد  هکنیا  هب  هجوت 

(239 (!؟ دشابن موصعم  تسا  رتالاب  رترب و  راوگرزب  نآ  زا  هک  یسک  و 
هک نانچ  دنکیم . تلالد  ترـضحنآ  تمـصع  رب  زین  تسا  دـنوادخ  مشخ  اضر و  همطاف ، مشخ  اضر و  دـیامنیم  تابثا  هک  یتایاور   - 4

تاظحل مامت  رد  یمدآ  هک  تسین  لوقعم  و  دوشیم ، نوگانوگ  تالوحت  شوختسد  هظحل  ره  رد  دراد و  فلتخم  یتالاح  رـشب  دش ، هتفگ 
هیهلا هیلک  تیالو  ماقم  بحاص  تمـصع و  هکلم  ياراد  هکنیا  رگم  دشاب ؛ ادخ  مشخ  وا  مشخ  ادخ و  يدونـشخ  شايدونـشخ  یگدـنز ،

ترـضح يارب  ار  ایبنا  تمـصع  زا  رتارف  رتالاب و  یماقم  رما ، نیا  دـشاب . نوصم  هانگ  شزغل و  نایـسن ، اطخ ، زا  تـالاح ، ماـمت  رد  دـشاب و 
. تسا زجاع  نآ  كرد  زا  رشب  لقع  هک  دیامنیم ، تابثا  مالسلا  اهیلع  همطاف 

يدوجو رون  تقلخ و  تمـسق  رد  هک  يرتاوتم  تایاور  زین  بقانم و  لیاضف و  شخب  رد  ینـس  هعیـش و  هک  يرتاوتم  ناوارف و  تایاور   - 5
تیـالو خـماش  ماـقم  ياراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هنازرف  رتـخد  هک  تسا  بلطم  نـیا  رگناـیب  دـناهدروآ ، هیاـمنارگ  يوناـب  نآ 

هدـهاشم یبوخ  هب  زین  وا  رد  تشاد ، دوجو  شایمارگ  رهوش  راوگرزب و  ردـپ  رد  هک  ییالاو  ياـهرایعم  اـهكالم و  ناـمه  و  تساـمظُع ،
یلص ادخ  ربمایپ  تقلخ  أشنم  وا  دوجو  هک  یسک  تسا  لوقعم  ایآ  لاح  دوب . اراد  ار  تمـصع  ماقم  نیرتالاو  نیرترب و  وناب  نآ  و  دوشیم ،

زاتـشیپ راوس  هقاـن  تسا و  یهلا  غورف  رپ  رون  عاعـش  زا  شايدوجو  روـن  تسین و  كاـخ  بآ و  نیا  زا  تساـضترم و  یلع  هلآو و  هیلع  هللا 
!؟ دیامن ینامرفان  قح  ترضح  زا  تسا ، نایتشهب 

ایآ دـیامنیم . یفرعم  رتالاو  رترب و  یهلا  ناگتـشرف  زا  و  شایمارگ -  ردـپ  زج  اـیبنا -  همه  زا  ار  یمارگ  يوناـب  نآ  ناوارف ، یتاـیاور   - 6
راوازـس ایآ  دـشاب !؟ رتالاب  رترب و  دـناموصعم ، عطاق  ناهرب  اب  یگمه  هک  هکئالم  ایبنا و  زا  اطخ ، شزغل و  نایـصع و  اب  یـسک  دراد  ناـکما 

(240 (!؟ دنشابن موصعم  ناشیا  دوخ  یلو  دنشاب  موصعم  هکئالم ، ینعی  ناشناکدوک ؛ نابنج  هراوهگ  تسا 
نیا نافلاخم ، دنچره  ( 241 . ) دیامنیم تابثا  ار  زارفارس  يوناب  نآ  تمصع  هدش و  لقن  هراب  نیا  رد  هعیش  زا  زین  يرامـشیب  تایاور   - 7

. دننکیم يراددوخ  اهنآ  لوبق  زا  دنریذپیمن و  ار  تایاور 
تیعقاو نیا  هب  فارتعا  شریذـپ و  هب  رـضاح  يراکـشآ  ینـشور و  نیا  اب  نافلاخم ، زا  يرایـسب  هکنآ  روآتفگـش  زیگناتهب و  لئاسم  زا 
تقیقح نیا  ناـنآ  تسا . رادروخرب  شاهلزاـن  هبترم  یتح  تمـصع  هکلم  زا  تسا  تفارـش  لاـمک و  جوا  رد  هک  ناوناـب  يوناـب  هک  دـندوبن 

! دناهدش رکنم  نابلطهاج ، نارگدادیب و  نیگنن  لامعا  هب  نتشاذگ  شوپرس  یبهذم و  تابصعت  یلهاج و  هزیگنا  رطاخ  هب  ار  نشور 
لامیاپ ار  ناشقوقح  هنادرمناوجان  دنراد ، مالـسلا  مهیلع  ادـخ  ربمایپ  تیب  لها  هب  هک  ياهنیک  دـسح و  رثا  رد  هک  نابلط  ایند  دنرایـسب  هچ  و 

دـنراد و زاـب  شـشوج  شـشخرد و  زا  ار  ناـشدوجو  همـشچ  اـت  هدـش ، رکنم  ار  ناراوـگرزب  نآ  تاـماقم  بقاـنم و  اهتلیـضف و  هدوـمن ،
یندش شوماخ  زگره  یهلا  رون  هکنیا  زا  لفاغ  دناهداد  تبسن  نارگید  هب  ار  راوگرزب  نآ  لیاضف  یناوارف ، دراوم  رد  هکنآ  رتروآتفگش 

. تسین
نانخس زگره  دیرگنب ، دیامنیم  میسرت  ار  وناب  نآ  يالاو  تیصخش  هک  یتایاور  هب  فاصنا  هدید  هب  رگا  وج ! قح  نارگشهوژپ  يا  امش  اما 

اهنآ نازاسغورد ، ِینمـشد  هنیک و  ياهنابز  هتخادرپ و  هتخاس و  ار  اهنآ  لهج ، بصعت و  تنایخ و  ياهتسد  هک  یـساسایب  یگتخاـس و 
. دزاسیمن هارمگ  ار  امش  تسا ، هتفاب  هتفگ و  ار 
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مالسلا اهیلع  همطاف  فَحصُم 

نیتسخن و مولع  ياههنیجنگ  ندروآ  ناگتـشرف و  ندـمآ  دورف  مالـسلا ، اهیلع  ارهز  ترـضح  تازایتما  تاـماقم و  نیرتـالاو  نیرتـالاب و  زا 
(242 .) تسا یهلا  ناربمایپ  يارب  یحو  ناسب  یگژیو ، تیمها و  رظن  زا  و  هدش ، ریبعت  فحصم »  » هب نآ  زا  هک  تسوا  يارب  نیسپاو 

یسک اجنیا  رد  ایآ  مراد . یلاؤس  امش  زا  مدرگ ، تنابرق  مدرک : ضرع  مدش و  فرشم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دیوگ : ریـصبوبا 
، موش تنابرق  متفگ : سرپب . یهاوخیم  هچ  ره  دندومرف : قاتا  هدرپ  ندز  الاب  زا  سپ  ترضحنآ ، دونـشب ؟ ار  منخـس  هک  تسه  مرحم ) ان  )

نآ باب  ره  زا  هک  تخومآ  ملع  باب  رازه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  تیاور  امـش  نایعیش 
! تسا نیا  لماک )  ) ملع ادخ  هب  دنگوس  دشیم ... هدوشگ  باب  رازه 

: دندومرف هاگنآ  تسین . لماک )  ) ملع یلو  تسا ، ملع  نآ  دندومرف : هدرک ، لمأت  یتعاس  ترضحنآ 
؟ تسیچ همطاف  فحصم  دننادیم  هچ  مدرم  تسام . دزن  همطاف  ترضح  فحصم  یتسار  هب  »... 

؟ تسیچ همطاف  فحصم  مدرک : ضرع 
: دندومرف

(243 ...« ) تسامش تسد  رد  هک  نآرق  ربارب  هس  تسا  یفحصم 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زا تسنادیمن . ار  شاهزادنا  یسک  گرزب  دنوادخ  زج  هک  تشاد  هودنا  مغ و  نانچ  ردپ ، تلحر  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  »... 
هیلع نانمؤم  ریما  هب  ار  نایرج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دیوگ . نخس  ناشیا  اب  دهد و  يرادلد  ار  وا  هک  داتـسرف  ورف  ياهتـشرف  ور ، نیا 

همطاف ترضح  وگب . نم  هب  يدینـش ، ار  شیادص  يدومن و  ساسحا  ار  هتـشرف  ِندمآ  هاگ  ره  دندومرف : ترـضحنآ  داد . شرازگ  مالـسلا 
ات تشونیم ، دینشیم ، هچ  ره  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تخاسیم و  ربخ  اب  هتـشرف  ِندمآ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالـسلا  اهیلع 

(244 . ) تسا هدنیآ  ياهداد  يور  زا  یهاگآ  نآ ، رد  هکلب  تسین ، مارح  لالح و  زا  يزیچ  فحصم ، نآ  رد  دمآ ... دیدپ  یفحصم 
: تسا هدمآ  ترضحنآ  زا  رگید  یتیاور  رد 

ردـپ گوس  زا  دومن و  یگدـنز  ناـهج  نیا  رد  زور  هلآو 75  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »... 
يور ناشیا و  هاـگیاج  ردـپ و  زا  ار  وا  وناـب ، نآ  هب  يرادـلد  تیلـست و  نمـض  دـمآیم و  دورف  لـیئربج  مادـم  اذـل  دوب ؛ هدزهودـنا  تخس 

، نیمه و  تشونیم . ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تخاسیم و  ربخ  اـب  داد ، دـهاوخ  خر  شاهّیرذ  هراـب  رد  وا  زا  سپ  هک  ییاـهداد 
(245 . ) تسا همطاف » فحصم  »

، دـتفایم قاـفتا  هک  یثداوح  اهدادـیور و  همه  زا  ار  یتیگ  ناـنز  رورـس  هک  تسین  راوشد  شخب  یتـسه  راگدـیرفآ  يارب  هک  تسا  نشور 
. تساناوت يراک  ره  رب  وا  و  دشخب . یهاگآ 

هدرتسگ شناد 

هدزای مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  اب  ناگتـشرف ، اب  ندش  تبحـص  مه  هثّدحم و  ماقم  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دش  هراشا  رتشیپ 
شتیالو ماـقم  هیاـس  رد  تسا ، هَّللا  ۀـّیلو  وناـب  نآ  نوچ  تسین . ریذـپناکما  ّیلو ، يارب  زج  ماـقم ، نیا  زارحا  تسا . کیرـش  رگید  موصعم 

. دندرکیم وگزاب  شیارب  ار  هدنیآ  ياهداد  يور  ثداوح و  ینامسآ و  مولع  قیاقح و  زا  يرایسب  دنتفگیم و  نخس  وا  اب  یهلا  ناگتشرف 
مولع دندروآیم ، دورف  شرهطم  بلق  رب  ناگتشرف  ای  دومرفیم  ماهلا  زارفرـس  يوناب  نآ  هب  دنوادخ  هک  هدرتسگ  یهاگآ  شناد و  رب  نوزفا 

شرهوـش همطاـف و  اریز  تـفرگیم ؛ ارف  شراوـگرزب ، ردـپ  ینعی  نارکیب ؛ ياـیرد  یحو و  همــشچرس  زا  ار  ینامــسآ  فراـعم  یناـّبر و 
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نآ ور ، نیا  زا  دوب . حور  اب  ندب  هطبار  دننام  هَّللا ، لوسر  اب  ود  نآ  هطبار  دندوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هب  اهناسنا  نیرتکیدزن 
نوـمنهر یناـسنا ، ياـهشزرا  نـیرترب  ینامــسآ و  فراـعم  هـب  ار  ناـنآ  دوـشگیم و  ناـشیارب  ار  یناـّبر  موـلع  ياـهرد  یهلا ، راـگزومآ 

. تخاسیم
مالـسلا اهیلع  همطاف  ملع  و  تسا ، هدوب  یهلا  یحو  همـشچرس  زا  هتفرگرب  ّقح و  ترـضح  زا  ياهضافا  یماهلا و  وناب  نآ  شناد  نیا ، رب  اـنب 

. تسا یهلا  شناد  زا  هتفرگرب  ربمایپ  شناد  و  ربمایپ ، ملع  زا  ناشموصعم  نادنزرف  همطاف و  یلع و  ملع  و  یلع ، ملع  نامه 
لقن راّمع ! يا  متفگ : منک ؟ لقن  تیارب  ار  روآتفگـش  يزیچ  یهاوخیم  ایآ  تفگ : نم  هب  راّمع  هک  تسا  هدـش  لقن  ناملـس  ترـضح  زا 

: تفگ نک .
رب مالـسلا  اهیلع  همطاف  نامـشچ  هک  یماگنه  دـش . دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  يزور  هک  مدوب  هاوگ  نم  »

: دومرف داتفا ، ترضحنآ 
...« ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  ْنُکَی  َْمل  اِمب  َو  ٌِنئاک  َوُه  اِمب  َو  َناک  اِمب  َُکثِّدَحُِال  ُنْدُأ  »

(246 ...« ) دش دهاوخ  هچ  زیخاتسر  زور  ات  تسه و  هچ  هدوب و  هچ  یتسه ) ناهج  رد   ) هک میوگب  وت  هب  ات  ایب  کیدزن 
: دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(247 .«) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْمِِهب  يدَتْها  ِنَم  ِیتَّمُأ ، ِیف  ِْملِْعلا  ُباْوبَأ  ْمُه  َو  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهَّللا  َجَجُح  ُهَءاْنبَأ  َو  ُهَتَجْوَز  َو  ًاِّیلَع  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  »
شناد ياههزاورد  نانآ  داد . رارق  شناگدنب  رب  شیوخ  ياهتجح  ار  وا  نادنزرف  همطاف و  شرـسمه  یلع و  ترـضح  دنوادخ  یتسار  هب  »

.« ددرگیم نومنهر  تسار  هار  هب  دیوجب ، نانآ  زا  ار  يراگتسر  تیاده و  سک  ره  دنتسه . نم  تما  نایم  رد 
؛ تسا هدـنام  راگدای  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  یثیداحا  اههبطخ و  نامه  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نارکیب  ملع  رب  هاوگ  هنومن و  نیرتهب 

دنب دنب  ناوتیم  هک  ياهبطخ  درک . داریا  لوا  هفیلخ  اب  جاجتحا  رد  شردپ ، دجـسم  رد  هک  وا  زاس  خـیرات  اوتحم و  رپ  هبطخ  هژیو  هب  ( 248)
« لئاضفلا ّما   » و مولعلا » ّما   » ار وناب  نآ  هک  تسین  لیلدیب  دومن . هسیاقم  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ياههبطخ  تارقف  اـب  ار  نآ 

. دناهداد بقل 
دنلب فراعم  قیاقح و  مولع و  زا  ار  ام  وناب ، نآ  هاتوک  یگدـنز  شراوگرزب و  ردـپ  زا  دـعب  ساـسح  تیعـضو  راـبمغ و  ثداوح  هنافـسأتم 

یعقاو و شناد  زا  ار  ناهج  کشیب  تشاد ، رایتخا  رد  ار  مزال  يدازآ  یفاک و  تصرف  تسیزیم و  نیا  زا  شیب  رگا  درک . مورحم  ناـشیا 
يارب يزیر  وربآ  زج  هک  دـننکیم  نایب  ار  یبلاـطم  نادـناعم  یخرب  هک  تسا  تفگـش  ياـج  همه ، نیا  اـب  تخاـسیم . زیربل  یهلا  فراـعم 

. درادن رب  رد  ياهرمث  ناشدوخ ،

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دهز 

ياـیند يداـم و  ياـهشزرا  هب  یتبغریب  دـهز و  رد  شایمارگ ، رهوش  دـننامه  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  ترـضح  راـختفا  رـسارس  یگدـنز 
(249 .) دوب هتفای  رولبت  رذگدوز 

هتفرگ وگلا  نانمؤم  ریما  شزارفارـس  رهوش  ناروآمایپ و  متاخ  شراوگرزب  ردـپ  زا  يداـم  روما  هب  یتبغریب  دـهز و  رد  یمارگ  يوناـب  نآ 
. دوب

ییاههنومن کنیا  دناهداد . تداهش  نآ  هب  نمشد  تسود و  هک  اجنآ  ات  تسوا ، دهز  رب  قداص  یهاوگ  شبیـشن ، زارفرپ و  یگدنز  رـسارس 
: میوشیم روآدای  هدش ، هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  زین  نیا  زا  شیپ  هک  ار 

دراو مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناـخ  هب  تسخن  تشگیم ، زاـب  رفـس  زا  هاـگره  هک  دوب  نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هویش 
(250 .) دنامیم شرانک  رد  ینالوط  یتدم  دشیم و 
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ود دـنبولگ و  هرقن و  دنبتـسد  ود  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  شرهوش  مهـس  هک  یمیانغ  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  اهرفـس  زا  یکی  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تخاس . هیهت  شرـسمه -  ردپ و  ییامرف  فیرـشت  يارب  هناخ -  رد  يارب  ياهدرپ  هراوشوگ و 
نوـچ دـندوب ، رظتنم  هناـخ  نوریب  رد  ناراـی  باحـصا و  تفر ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هناـخ  هـب  تـسخن  هـشیمه  لـثم  تشگزاـب و  رفـس  زا 

. تسشن ربنم  رانک  تفر و ) دجسم  هب   ) یتحاران اب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  گنردیب  ربمایپ  زور  نآ  اما  دومنیم . ثکم  رایسب  ترضحنآ 
امهیلع نیسح  ماما  نسح و  ماما  هلیـسو  هب   ) ار همه  اذل  تسین ؛ شردپ  رطاخ  ِدنـسپ  اهنیا  هیهت  هک  تشادنپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

. دینک قافنا  ادخ  هار  رد  ار  همه  دیوگیم : دناسریم و  مالس  امش  رتخد  دومرف : داتسرف و  ترضحنآ  دزن  مالسلا )
: دومرف هبترم  هس  ترضحنآ  دندیناسر ، ناشیا  ضرع  هب  ار  نایرج  دندش و  فرشم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  ناگداتـسرف  نوچ 

رفاک هب  یبآ  هعرج  تشاد ، شزرا  ياهشپ  لاب  هزادنا  هب  دنوادخ  دزن  ایند  رگا  تسین . دـمحملآ  دـمحم و  هدـنبیز  ایند  شنابرق . هب  شردـپ 
. دادیمن

(251 .) تفر مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لزنم  هب  تساخرب و  هاگنآ 
تعانق كدـنا  یکاشوپ  كاروخ و  زیچان و  یتاـناکما  هب  ناـشیا  و  درکیم ، هولج  ریقح  وناـب  نآ  رظن  رد  اـیند  قرب  قرز و  تورث و  يرآ ،

. تشادیم مدقم  دوخ  رب  ار  ناتسدیهت  دمآیم ، تسدهب  يدمآرد  رگا  و  دومنیم ،
: دیوگیم هَّللا  دبع  نب  رباج 

هقلح شدرگ  رب  مدرم  تسشن و  بارحم  رد  ترـضحنآ  زامن ، زا  سپ  میدناوخ . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  ار  رـصع  زامن  يزور  »
لرتنک ناوت  یناوتان ، يریپ و  رثا  رب  تشاد و  نت  رب  هراپ  هنهک و  یـسابل  دش . دراو  دجـسم  هب  برع  نیرجاهم  زا  ياهدروخلاس  هاگان  دندز .

ارم متسدیهت  دیناشوپب ؛ ارم  مرادن  سابل  دییامن ؛ مریس  ماهنسرگ ، تخس  درک : ضرع  دش . ایوج  شلاح  زا  ترـضحنآ  تشادن . ار  شیوخ 
. دیزاس زاینیب 

ییامنهار کین  يراک  هب  ار  يرگید  سک  ره   » هک اجنآ  زا  اما  منک ، کمک  وت  هب  ات  مرادـن  يزیچ  دوخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ار وا  زین  ربمایپ  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  منکیم  نومنهر  یـسک  هناخ  هب  ار  وت  تسا » نآ  هدنهد  ماجنا  ناسب  دـنک ،

. دنک ییامنهار  ار  وا  داد  روتسد  لالب  هب  و  ورب ؛ همطاف  مرتخد  هناخ  هب  کنیا  درادیم . مدقم  شیوخ  رب  ار  ادخ  دنرادیم و  تسود 
امـش رب  مالـس  داد : ادـن  اسر  يادـص  اب  دیـسر ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  هک  یماگنه  داـتفا . هار  هب  لـالب  هارمه  نیـشن  ارحص 

نایملاع راگدرورپ  دزن  زا  نآرق  لوزن  نیما و  لیئربج  ِدورف  لحم  ناگتشرف و  دمآ  تفر و  هاگیاج  ناتیارـس  هک  امـش  رب  و  تلاسر ! نادناخ 
. مدش فرشم  اهناسنا ، رورس  تردپ ، رضحم  هب  هک  متسه  ياهدروخلاس  درم  تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : داد و  ار  وا  خساپ  وناب  نآ  تسا .

. دینک کمک  نم  هب  ماهنسرگ ، هنهرب و  کنیا 
ار نایرج  نیا  و  دندوب ، هدروخن  ییاذـغ  مالـسلا  مهیلع  ادـخ  لوسر  یلع و  ترـضح  همطاف و  ترـضح  هک  دوب  يزور  نیموس  ماگنه ، نآ 

... دنتسنادیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
داد و نیشن  ارحـص  هب  دوب -  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  شیومع  رتخد  همطاف  هیده  هک  تشاد -  ندرگ  رد  هک  ار  يدنبندرگ  ناوناب  يوناب  نآ 

. دنک ینازرا  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دنوادخ  تسا  دیما  شورفب . ریگب و  دومرف :
ضرع هب  ار  نایرج  درم  ریپ  دوب . هتـسشن  نارای  هقلح  رد  زونه  ربمایپ  هک  یلاـح  رد  تشگ ؛ زاـب  دجـسم  هب  تفرگ و  ار  نآ  هدروخلاـس  درم 
رتـخد همطاـف  ار  نآ  هک  یلاـح  رد  دـیاشگن ) وت  راـک  زا  هرگ  و   ) دـهدن ریخ  وت  هب  ادـخ  هنوگچ  دومرف : تسیرگ و  راوـگرزب  نآ  دـیناسر .

. تسا هدیشخب  وت  هب  ناوناب  رورس  دمحم ،
(. دیرخ ار  نآ  ربمایپ  هزاجا  هب  و  ( ...؟ مرخب ار  دنبندرگ  نیا  دیهدیم  هزاجا  ایآ  ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  رسای  راّمع 

شمان هک  شیوخ -  مالغ  هب  دـیچیپ و  ینامی  درب  رد  تخاس و  نیگآرطع  کشم  اب  تفرگ و  درم  نآ  زا  ار  دـنبندرگ  راّـمع  لاـح ، ره  هب 
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. شاب ترضحنآ  تمدخ  رد  سپ  نیا  زا  زین  تدوخ  امن و  میدقت  ادخ  ربمایپ  هب  ار  نیا  تفگ : درپس و  دوب -  ربیخ  میانغ  زا  و  مهس » »
ورب و همطاف  مرتخد  دزن  دومرف : ترضحنآ  دناسر . ناشیا  ضرع  هب  ار  راّمع  مایپ  دروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دزن  ار  نآ  مالغ 

. شاب وا  تمدخ  رد  زین  تدوخ  راد و  میدقت  وا  هب  ار  دنبندرگ 
رد ار  مالغ  تفرگ و  ار  دنبندرگ  یمارگ  يوناب  نآ  دیناسر . ار  ترضحنآ  مایپ  درب و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دزن  ار  دنبندرگ  مالغ 

. تخاس دازآ  ادخ  هار 
هب ارم  دـنبندرگ  نیا  ناوارف  تکرب  داد : خـساپ  درک . لاؤس  شاهدـنخ  تلع  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دـیدنخ . نایرج  نیا  زا  مالغ 

شبحاص هب  رخآ  رد  دومن و  دازآ  ار  ياهدنب  تخاس ، زاینیب  ار  یتسدیهت  و  دیناشوپ ، ار  ياهنهرب  دومن ، ریس  ار  ياهنسرگ  هک  دنکفا  هدنخ 
(252 .« ) تشگزاب

هب ار  وت  یهاوخیمن  دومرف : ترضحنآ  دومن . يرتشگنا  ياضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يزور 
. دوشیم هدروآرب  هاوخب ، هادخ  زا  ار  تاهتساوخ  بش ، زامن  زا  سپ  مهد ؟ یهاگآ  نآ  زا  رتهب 

، دز راـنک  ار  هداجـس  تسا . تاهداجـس  ریز  یهاوخیم  هچنآ  همطاـف ! يا  دـمآ : ادـن  نینچ  دومن . لـمع  ردـپ  روتـسد  قـبط  ارهز  ترـضح 
هـس لباقم  رد  تسا ؛ تشهب  رد  هک  دید  باوخ  ملاع  رد  دعب  بش  درک . تسد  رد  یلاحـشوخ  اب  ار  نآ  تفای . توقای  زا  اهبنارگ  يرتشگنا 
هللا یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  يارب  دنداد : خساپ  تسیک ؟ زا  اهرـصق  نیا  دیـسرپ : وناب  نآ  دوب . هدیدن  ار  شدننام  تشهب  رد  هک  ابیز  رـصق 

: دیسرپ مالسلا  اهیلع  همطاف  تشاد . هیاپ  هس  اهنت  هک  دید  ار  یتخت  اجنآ  رد  دش . اهرـصق  نآ  زا  یکی  لخاد  یلاحـشوخ  اب  تسا . هلآو  هیلع 
يارب يرتشگنا  تروص  هب  اههیاپ  زا  یکی  ور ، نیا  زا  تسا . هدومن  اضاقت  يرتشگنا  دنوادخ  زا  شبحاص  دنداد : خـساپ  دراد ؟ هیاپ  هس  ارچ 

. تسا هدمآرد  وا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  درک . لقن  ار  نایرج  دش و  فرشم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  دادماب 

هچ دوب . دهاوخ  تشهب  امـش  هاگهدعو  تسا . ترخآ  هنادواج  يارـس  اهنت  امـش  يارب  تسین . امـش  هدنبیز  ایند  بلطملادـبع ! نادـناخ  يا  »
«. تسین شیب  ارذگ  ياهدنبیرف  نآ  هک  ایند  اب  دینکیم 

رد درب ، شباوخ  شاهداجس  يور  رب  نوچ  درک . ار  راک  نیمه  زین  وا  دراذگب . هداجس  ریز  ار  يرتشگنا  نآ  شرتخد  هک  داد  روتسد  هاگنآ 
خـساپ درک ، لاؤس  رما  نیا  تلع  زا  یتقو  دراد . هیاپ  راهچ  تخت  راب  نیا  اما  تسا ، هدـش  یتشهب  رـصق  نامه  لـخاد  هک  دـید  باوخ  ملاـع 

(253 .) دش لماک  شتخت  ياههیاپ  داتسرف و  سپ  ار  يرتشگنا  شبحاص  دنداد :

تماقتسا ییابیکش و 

ره هکلب  ناـسنا  شنیرفآ ، ماـظن  رد  دوشیم . ور  ریز و  ثداوح  جاوما  اـب  یپ  رد  یپ  هک  تسا  يزیگنا  تریح  مطـالتم و  ياـیرد  یگدـنز ،
تالکـشم اب  هزراـبم  ناـماد  رد  دـسریم ، دوخ  لاـمک  جوا  هب  هک  یماـگنه  اـت  دـشوپیم ، یتسه  هماـج  هک  يزور  نیتسخن  زا  ياهدـیدپ ،

. دباییم شرورپ 
مهرد ار  اـهيراوشد  نیگمهـس  جاوما  مارآ ، نئمطم و  یحور  نیدـالوپ و  ياهدارا  راوتـسا و  یناـمیا  وترپ  رد  یهلا  ياـیلوا  ناـیم ، نیا  رد 
هدارا هب  رذـگدوز و  همه  اـهالب  ندروآ  يور  اـهتمعن و  لاوز  تـسین ؛ هنادواـج  يارـس  اـجنیا  دـننادیم  بوـخ  هـکنآ  هـچ  دننکـشیم ؛

. میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ  زا  همه  دوب . دهاوخ  یهلا  هنامیکح 
زاغآ زا  شربمایپ  هیامنارگ  تخد  یگدنز  هک  دوب  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یتیگ  راگدیرفآ  تمکح  دادیم و  همادا  شیوخ  شدرگ  هب  راگزور 

نئمطم و حور  و  ریظنیب ، تماقتسا  راوتسا و  ياهماگ  اب  هنازرف  يوناب  نآ  لباقم ، رد  دشاب . هتخیمآ  ناوارف  تالکشم  اهجنر و  هب  نایاپ ، ات 
هکلب دـیرخیم ، ناج  هب  ار  اهیتخـس  زاب  شوغآ  اب  اهنت  هن  و  داهنیم ، رـس  تشپ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ  شلاـثمیب ، میلـست  و  مارآ ،
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. دوب راگدرورپ  رازگساپس  هراومه 
شیور رـس و  رب  رتسکاخ  نمـشد  هک  هاـگنآ  دوب . شراوگرزب  ردـپ  راـنک  رد  هراومه  راوگاـن ، ياـهدادخر  تالکـشم و  رد  ربماـیپ  رتخد 

يرتش نادهچب  اب  هدجس  لاح  رد  ناکرشم  زا  یکی  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دودزیم ، ردپ  يامیـس  زا  ار  اهنآ  نایرگ  ینامـشچ  اب  تخیریم ،
لمع داتـسرف و  نعل  ناهارمگ  نآ  رب  درک و  كاپ  ار  ردـپ  سابل  شیوخ  کچوک  ناتـسد  اب  تفر و  شیپ  دومن ، تراـسج  ترـضحنآ  هب 

. تخاس موکحم  ار  ناشتشز 
؛ دـش ور  هب  ور  هجیدـخ  ترـضح  شاهیامنارگ  ردام  زوسناج  تلحر  اـب  ناـهگان  هک  دوب  هدـشن  يرپس  شفیرـش  رمع  زا  یلاـس  دـنچ  زونه 

درک يرادیاپ  نانچ  یلو  دیامن ، ناربج  ار  نآ  تسناوتن  زیچ  چـیه  دـنکفا و  هیاس  شایگدـنز  رب  هشیمه  يارب  نآ  جـنر  مغ و  هک  ياهعجاف 
! دمآ تفگش  هب  ییابیکش  هک 

هتشک دمحم »  » هک دروآرب  دایرف  ناطیش  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  شراوگرزب  ردپ  هاپـس  ِنیقفانم  دش و  هتخورفا  دُحا  گنج  شتآ  هک  هاگنآ 
هتسکش و ینادند  اب  ار  دوخ  زیزع  ردپ  هک  یماگنه  دنتفاتش و  دحا  فرط  هب  تعرس  هب  نانز  زا  دنچ  ینت  اب  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  دش ،
اب تسب و  ار  شیاهمخز  داد و  وش  تسش و  ار  ردپ  تروص  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شرسمه  کمک  اب  درک ، هدهاشم  حورجم  يایناشیپ 

. داد يرادلد  ار  ردپ  شیوخ ، تبحم  زاربا 
دوب و شراوگرزب  ردپ  رانک  رد  نابرهم  يوناب  نآ  هکم و ... حتف  ماگنه  هب  و  تشاد ، رارق  نمشد  هرـصاحم  رد  هنیدم  هک  بازحا  گنج  رد 

. درکیم نیمأت  ار  وا  ياهزاین  زا  یشخب 
ردـپ نارــسمه  یخرب  دـسح  هـنیک و  درکیم ، تحاراـن  ار  مالــسلا  اـهیلع  ارهز  ترــضح  هزادـنایب  هـک  ییاـهيراتفرگ  تالکــشم و  زا 

هک اجنآ  ات  تشاد ؛ همادا  اهلاس  اهدـسح  اههنیک و  نیا  دندیـشکیم . داـیرف  شرـس  رب  هنارگـشاخرپ  هاـگ  هک  يروط  هب  دوب ؛ شراوگرزب 
. تشگ راوگان  ثداوح  زا  يرایسب  أشنم 

؛ دربیم رس  هب  یتخـس  تیاهن  رد  یگدنز ، مزاول  ریاس  كاشوپ و  كاروخ و  رظن  زا  رامـشیب ، ياهيراوشد  رب  هوالع  شرـسمه ، هناخ  رد 
اب دوب . ترـضحنآ  روای  رای و  اهیتخـس  رد  لاح ، نیع  رد  درکیمن . راهظا  زین  شنابرهم  رـسمه  هب  دوب و  هنـسرگ  يدامتم  ياهزور  یتح 

هدودز شیاـهمغ  درکیم ، هدـهاشم  ار  شاینارون  هرهچ  هاـگره  هک  ياهنوـگ  هب  دادیم ؛ يرادـلد  ار  شرهوـش  تبحم ، زاربا  يراکادـف و 
. دشیم

لباقم رد  اسرفتقاط ، ياهتبیـصم  همه  اب  دنتـشاد ، زیتس  ِرـس  شرـسمه  وا و  اـب  نارگدادـیب  دومن و  تلحر  شراوگرزب  ردـپ  هک  هاـگنآ 
. تخاس وا  يادف  ار  شفیرش  ناج  تبقاع  تشادن و  غیرد  وا  تیامح  زا  ياهظحل  داتسیا و  ییاهنت  هب  شرسمه ، قح  نابصاغ 

تیامح ار  وا  دوب و  شرسمه  هارمه  ماگ  هب  ماگ  دشیم ، يرپس  تالاح  نیرتزیگنا  ساره  نیرتتخـس و  اب  هک  شهاتوک  رمع  رـسارس  رد 
. دزیم جوم  يدونشخ  يرادیاپ و  شدوجو ، نارک  ات  نارک  رد  درکیم و 

یگدنب تدابع و 

یگدنز تاظحل  همه  دـش . اهرـصع  مامت  يوگلا  شنوگانوگ -  داعبا  لماک و  موهفم  هب  ادـخ -  تدابع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
. دوب یهلا  سدقا  تاذ  رد  قرغتسم  هکلب  ادخ ، تدابع  اهنت  هن  شراختفارپ 

: دنیامرفیم یثیدح  نمض  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
نم ناج  وا  تسا . مبلق  هویم  ناگدـید و  رون  نم ، ِدوجو  هراپ  وا  تسا . نیـسپاو  ات  نیتسخن  زا  اهرـصع ، ناوناـب  رورـس  همطاـف ؛ مرتخد  اـما  »

. ناسنا هرهچ  رد  تسا  ياهیروح  يو  دراد . رارق  ماهنیس  نایم  هک  تسا 
هک هنوگناـمه  دزاـسیم ؛ نشور  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  شدوجو  روـن  دتـسیایم ، شراـگدرورپ  ربارب  رد  شیوـخ  هاگـشتسرپ  رد  هاـگره 
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، مناگدنب رالاس  همطاف ، ماهدنب  هب  نم ! ناگتـشرف  يا  ناه  دیامرفیم : ناگتـشرف  هب  گرزب  يادـخ  دنـشخردیم . نیمز  لها  يارب  ناگراتس 
امش کنیا  تسا . هدروآ  يور  نم  شتسرپ  هب  دوجو  همه  اب  دزرلیم و  دوخ  رب  تیـشخ  فوخ و  زا  تسا و  هداتـسیا  مربارب  رد  هک  دیرگنب 

(254 .« ) مهدیم رارق  ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ار  شناوریپ  هک  مریگیم  هاوگ  ار 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دینارذگ دوجـس  عوکر و  هب  مادم  حبـص ، هدـیپس  ات  هک  مدـید  شیوخ  تدابع  بارحم  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  ياهعمج ، بش  »
. درکن اعد  دوخ  يارب  یلو  درکیم  اعد  ناوارف  ناشن ، مان و  اب  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  هک  مدینش 

! مدنزرف داد : خساپ  ینکیمن ؟ اعد  شیوخ  يارب  ینکیم ، اعد  ار  همه  هک  هنوگنامه  ارچ  ناج ! ردام  مدرک : ضرع 
(255 .« ) هناخ لها  هاگنآ  هیاسمه ، تسخن  « » راَّدلا َُّمث  راْجلَا  »

سونأم تاجانم  اعد و  نآرق ، زامن ، اب  مادم  تخادرپیم ، شنادنزرف  هناخ و  روما  ریبدت  هب  دوخ  هکنآ  اب  مالـسلا  اهیلع  یتیگ  ناوناب  رالاس 
: دیوگیم شاهرابرد  يرصب  نسح  وا ، سانشرس  نمشد  هک  يروط  هب  دوب ؛

(256 .) درک مرو  شیاهاپ  هک  داتسیا  تدابع  هب  ياهزادنا  هب  دوبن . همطاف  ترضح  زا  رتدباع  سک  چیه  تما ، نایم  رد 
دنوادـخ رد  هک  ياهنوگ  هب  دـشیم ، دوخیب  دوخ  زا  هتـشگ و  قح  ترـضح  تمظع  رد  قرغ  دوجو  مامت  اب  تدابع ، ماگنه  ناوناب  يوناـب 

دـنابنجب و ار  شدـنزرف  هراوـهگ  اـت  داتـسرفیم  ار  ياهتـشرف  ناـهج  راگدـیرفآ  ور ، نـیمه  زا  تـشگیم . لـفاغ  زیچ  هـمه  زا  و  قرغتـسم ،
(257 .) دزاس مارآ  ار  شکدوک 

ناوناب ششوپ  مالسلا و  اهیلع  همطاف 

تاکیرحت زا  رود  نما و  یطیحم  هب  يراب ، دـنبیب و  یقالخا و  تافارحنا  یفنم و  ياهشیارگ  ءوس  راثآ  زا  یمدآ  تسارح  ظـفح و  يارب 
. تسا زاین 

، یگداوناخ ياهتنایخ  و  دیآیم ، دیدپ  نادرم  نانز و  طالتخا  و  یباجح ، دب  یباجحیب و  يراب ، دـنبیب و  رثا  رب  راوگان  دادـخر  نارازه 
. دراد یپ  رد  ار  اهيراکهبت  رگید  نینج و  طقس 

و هدرک ، داهنـشیپ  ار  هتـسیاش  شـشوپ  نز ، تمارک  ظـفح  یـسنج و  هزیرغ  راـهم  یناـسنا و  يـالاو  ياـهشزرا  زا  يرادـساپ  يارب  مالـسا 
. تسا هدیهوکن  تدش  هب  ار  یباجح  دب  یباجحیب و  یتفعیب ،

يونعم میظع و  راثآ  زا  ار  نانآ  هدومن و  توعد  باجح  ایح و  يرادنتـشیوخ ، تفع ، هب  ار  ناناملـسم  ناشراتفر  راتفگ و  اب  مالـسا  يایلوا 
رظن زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  نانز ، يوگلا  نیرتهتـسجرب  نیرترب و  ناوناب و  يوناب  نایم ، نیا  زا  دـناهتخاس . ربخ  اـب  روما  نیا 

. تسا ریظنیب  زیمآراختفا و  تما ، ناوناب  یلاعت  دشر و  رد  وا  نیرفآلوحت  زاس و  راک  شقن  و  تسا ، نانز  دمآرس  تفع ، ششوپ و 
نیدب ات  تسا ، مالسا  شرگن  رد  نز  باجح  فافع و  زا  نخس  تقیقح  رد  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  شـشوپ  تفع و  زا  نتفگ  نخس 

. دراد هجوت  نز  تیصخش  هب  هزادنا  هچ  ات  ینامسآ  نید  نیا  هک  دوش  نشور  هلیسو 
. دوب رگهولج  فافع  یکاپ و  تسادـق و  شایگدـنز  نارک  اـت  نارک  رد  تسا و  ینمادـکاپ  تفع و  داـمن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
زیچ نیرتهتسیاش  نیرتهب و  هک  دندومن  حرطم  ار  لاؤس  نیا  ترضحنآ  میدوب . هتسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  يزور  »

ناشیا متفگ . ار  نایرج  متفر و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  میدش ، قرفتم  نوچ  دندنامرد . نآ  خساپ  رد  یگمه  تسیچ . نانز  يارب 
: دومرف

« ُلاجِّرلا َّنُهارَی  َو ال  َلاجِّرلا  َْنیَرَی  ْنَأ ال  ِنِلل  ِءاسّ ٌْریَخ  »
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«. دننیبن ار  نانآ  زین  نادرم  دننیبن و  ار  هناگیب  نادرم  هک  تسا  نآ  ناوناب  يارب  زیچ  نیرتوکین  »
. مدومن نایب  ار  همطاف  خساپ  متشگ و  زاب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هاگ  نآ 

وا هک  یتسار  هب  دندومرف : یتفگش  اب  ناشیا  مالـسلا . اهیلع  همطاف  زا  مدرک : ضرع  یتفایرد ؟ یـسک  هچ  زا  ار  خساپ  دندومرف : ترـضحنآ 
(258 .«) تسا نم  دوجو  هراپ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـیناشوپ . وا  زا  ار  دوـخ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دـش . لزنم  دراو  تفرگ و  هزاـجا  ییاـنیبان  درم  »

هک ییایوب  سح  نیا ) رب  نوزفا  ( ؛ مرگنیم ار  يو  هک  نم  اما  دنیبیمن ، وا  داد : خـساپ  يدـناشوپ ؟ ار  دوخ  ارچ  تسانیبان ، هک  وا  دندیـسرپ :
. دراد

(259 .«) ینم دوجو  هراپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
: دومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  شرسمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  هدروآ  تنس ، لها  ياملع  زا  یبهذ 

.« دننیبن ار  وا  نانآ  دنیبن و  ار  اهدرم  وا  داد : خساپ  تسیچ ؟ نز  يارب  زیچ  نیرتوکین  ناج ! همطاف  »
: دومرفیم هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(260 «.) اْهَیلِإ َنوُرُْظنَی  َو  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَت  ِلاجِّرلا  َْنِیب  ُجُرَْخت  ُهَتَءَْرما  ْمُکُدَحَأ  ُكُْرتَی  َنوُراُغت ! الَأ  َنُویْحَتْسَت ! الَأ  »
هاگن هناگیب )  ) نادرم هب  وا  اهدرم ؛ نایم  رد  دوریم  نوریب  دـینکیم  اـهر  ار  دوخ  رـسمه  هک  دـیزرویمن  تریغ  اـیآ  دـینکیمن ؟ اـیح  اـیآ  »

.« دنرگنیم ار  وا  نانآ  دنکیم و 
: دوب نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ياهتیصو  هلمج  زا 

(261 .« ) دناهداد ناشن  نم  هب  ار  نآ  لکش  ناگتشرف  هک  هنوگنامه  امن ، هیهت  یتوبات  میارب  منکیم  شرافس  ومع ! رسپ  يا  »
هللا یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دندومرف : دـش ، لاؤس  دـنتخاس ، توبات  وا  يارب  هک  یـسک  نیتسخن  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

(262 .) دوب هلآو  هیلع 
. دوب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دش ، هداد  رارق  توبات  وا  يارب  مالسا  رد  هک  یسک  نیتسخن  دندومرف : زین  و 

نیمزرـس رد  تفگ : امـسا  ددرگیم ، مولعم  ندـب  مجح  هک  دـنراذگیم  زابرـس  یتوبات  يور  ار  شاهزانج  هکنیا  زا  یتحاران  زاربا  زا  سپ 
اهیلع همطاف  ترـضح  تخاس . ار  نآ  تخرد  هخاش  بوچ و  اب  هاگ  نآ  دناشوپیم . ار  نانآ  ندـب  هک  دـنزاسیم  یتوبات  هزانج  يارب  هشبح 

(263 .) دناشوپب خزود  شتآ  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  دناشوپب ، ارم  ات  نک  هیهت  نیا  لثم  یتوبات  میارب  امسا ! يا  دومرف : یلاحشوخ  اب  مالسلا 
ياـهبل رب  هک  دوب  يدـنخبل  اـهنت  نیا  شراوگرزب  ردـپ  توف  زا  سپ  هک  دـنز  يدـنخبل  یلاحـشوخ  زا  دـید ، ار  توباـت  نوچ  یلقن  رب  اـنب 

(264 .) دوشیمن صخشم  هزانج  ندوب  درم  نز و  هک  تسوکین  ابیز و  هچ  توبات  نیا  دومرف : تسشن و  شکرابم 
فاعم هناخ  نوریب  راک  زا  ارم  مردپ  هکنیا  زا  مدش  لاحشوخ  ردقچ  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تشذگ ، نیا  زا  شیپ  هک  نانچ 

(265 .) مشاب هتشادن  راک  رس و  اهدرم  اب  ات  تشاد 
تفع و میرح  زا  يرادـساپ  رگید ؛ و  يوـلع ، تیـالو  میرح  زا  عاـفد  دـش : هنازرف  يوناـب  نآ  تداهـش  ببـس  زیچ  ود  هک  دـسریم  رظن  هـب 
ار وا  نامرحم  ان  ات  تشگ  ناهنپ  رد  تشپ  ترـضحنآ  دندروآ ، موجه  شاهناخ  هب  نابلط  تسایر  نارگدادیب و  یتقو  هکنآ  هاوگ  باجح .

. دناسر تداهش  هب  ار  نسحم  شدنزرف  ربمایپ و  یمارگ  رتخد  رد ، راشف  اب  رگمتس  نآ  و  دننیبن ،
ای و  دروشیم ، افلخ  هیلع  دجـسم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هنوگچ  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  دـش ، نایب  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اـب 

نیرفن ار  امش  دیرادن  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  تسد  رگا  هک  دنزیم  دایرف  ای  و  دوریم ، راصنا  رجاهم و  ياههناخ  رد  رب  شرـسمه  اب  هنابش 
؟ دناوخیم هبطخ  نارگدادیب  روضح  رد  و  منکیم ،
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ياهتیعقوم رد  تعاطا  و  تسا ، تعاـطا  ادـخ  هب  برق  كـالم  اریز  درک ؛ لـمح  ییوگ  ضقاـنت  رب  ار  اـهنیا  دـیابن  مییوگیم : خـساپ  رد 
نادرم اب  دیابن  ناوتیمن و  تسین ، راک  رد  یترورض  هک  اجنآ  یلب ، تسین . ناسکی  نوگانوگ  دارفا  اب  توافتم و  ياهترورـض  فلتخم و 

فافع و نآ  زا  یئزج  هک  نید -  ظفح  لآملاب  ّیلو و  ناج  ظفح  تیالو و  ّقح  نوچمه  يرتگرزب ؛ ّقح  هک  اجنآ  اـما  تشاد . يدروخرب 
. تسین ياهراچ  دروخرب  هنوگ  نیا  زج  تسا ، نایم  رد  دشابیم -  باجح 

نید و ظـفح  يارب  ّیلو  نذا  هب  دومن و  یـشم  هویـش  نیمه  رب  زین  مالـسلا  اـهیلع  اربک  بنیز  ترـضح  يرغـص ، تمـصع  شایمارگ  رتـخد 
. درک تکرح  تیالو 

، دراد هک  ياهقیلـس  اب  ای  و  دروآ ، نایم  رد  ار  یموصعم  ياپ  دـهد و  ماجنا  يراک  دوخ  هاوخلد  هب  سک  ره  هک  تسین  انعم  نادـب  نیا  هتبلا 
. درذگب قح  رس  زا  دریذپ و  رثا  ناگناگیب  گنهرف  زا  هکنیا  ای  دیامن ، هیجوت  دوخ  داهتجا  يأر و  اب  ار  یهلا  ماکحا 

ینامسآ هدئام 

اجنیا رد  اهنآ  زا  یخرب  و  دش ، هراشا  رتشیپ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  رایـسب  یتایاور  هراب  نیا  رد 
: دوشیم هدروآ 

: دیوگیم هَّللا  دبع  نب  رباج 
زا کی  ره  هناخ  هب  دیدرگ . راوشد  شیارب  یگنـسرگ  لمحت  ور ، نیا  زا  دوب . هدروخن  ییاذغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زور  دـنچ  »
هب هن  درک : ضرع  دوشیم ؟ تفای  یکاروخ  وت  دزن  مرتخد ! دومرف : دمآ و  همطاف  ترضح  هناخ  هب  تفاین . يزیچ  درب ، فیرشت  هک  نارسمه 

! داب تیادف  هب  یلع  تردارب  نم و  ناج  ادخ !
اهیلع همطاـف  ترـضح  دروآ . یمارگ  يوناـب  نآ  يارب  تشوـگ  يرادـقم  ناـن و  صرق  ود  يزینک  تفر ، نوریب  ترـضحنآ  هـک  یماـگنه 
ماما شناگدـید  رون  ود  دـیناشوپ و  ار  نآ  يور  داد و  رارق  یفرظ  رد  ار  اهنآ  تشاد ؛ مدـقم  نارگید  دوخ و  رب  ار  شایمارگ  ردـپ  مالـسلا 

. دننادرگزاب ار  ربمایپ  ات  داتسرف  ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 
بناج زا  هک  تفایرد  یتفگـش  اب  تسا . تشوگ  نان و  زا  رپ  دـید  تشادرب ، ار  فرظ  نآ  دـمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  یتقو 

... تسا لاعتم  يادخ 
اذغ مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  یبن  هکنیا  زا  سپ 
ریخ تکرب و  نآ  رد  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  درک . عیزوت  ناـگیاسمه  ناـیم  رد  ار  نآ  سپـس  دوب . اذـغ  زا  رپ  فرظ  نآ  مه  زاـب  دـندروخ ،

(266 .« ) دوب هداد  رارق  یناوارف 
هک تسا  هدروآ  همادا  رد  و  هدومن ، لقن  میرم ) ایرکز و  ترـضح  هیـضق  رد   ) فاـشک رد  ار  تیاور  نیمه  ریظن  تنـس ، لـها  زا  يرـشخمز 

: دومرف مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح  هب  باطخ   ) هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
(267 «.) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  یَّنَأ  »

: دومرف ترضحنآ 
(268 ...« ) داد رارق  لیئارساینب  نانز  رورس  میرم ، ناسب  ار  وت  هک  ار  يادخ  ساپس  »

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رد دهد . ماجنا  ار  لزنم  تفاظن  نتخپ و  نان  ندرک ، ریمخ  لیبق  زا  لزنم ؛ لخاد  ياهراک  مامت  هک  داد  دهعت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »

. تفرگ هدهع  هب  ار  كاروخ  مزیه و  هیهت  دننام  لزنم ؛ زا  جراخ  ياهراک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شرسمه  لباقم 
وت قح  هک  ییادخ  هب  دنگوس  داد : خساپ  يراد ؟ يزیچ  هناخ  رد  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  شرسمه  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور 
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؟ يدادن ربخ  نم  هب  ارچ  دومرف : ترضحنآ  میرادن . يزیچ  هک  تسا  زور  هس  هداد ، رارق  گرزب  ار 
يزیچ ترسمه  رگا  دومرف : و  میامن ؛ تساوخرد  امش  زا  يزیچ  هکنیا  زا  دومن  یهن  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  داد : خساپ 

. نکم تساوخرد  يزیچ  وا  زا  زگره  هنرگو  ریذپب  دروآ ، تیارب 
هب هک  یماگنه  دروآ ... مهارف  هناخ  يارب  یماعط  ات  دومن  ضرق  ار  يراـنید  هار  نیب  رد  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

تسا و زامن  لوغـشم  شیوخ  هاگتدابع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هتـسشن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دومن  هدـهاشم  تشگ ، زاـب  هناـخ 
. دراد رارق  ناشرانک  رد  زین  هدیشوپ  رس  یفرظ 

. دیشک ولج  دوب ، تشوگ  نان و  زا  رپ  هک  ار  فرظ  نآ  زامن ، زا  تغارف  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
، دـهاوخب ار  سک  ره  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  ادـخ  بناج  زا  داد : خـساپ  تساجک ؟ زا  اذـغ  نیا  ناـج ! همطاـف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 

. دهدیم رامشیب  يزور 
شهاگتدابع رد  دـش ، دراو  میرم  ترـضح  رب  هک  یماـگنه  یتسه ، اـیرکز  ناـسب  وت  دـندومرف : همادا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 

ِيزور دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  هک  تسادخ ، بناج  زا  دومرف : تسا ؟ هدمآ  وت  يارب  اجک  زا  هک  دیـسرپ : وا  زا  . » دومن هدهاشم  ییاذغ 
(269 .«) دهدیم رامشیب 

زا فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  هک  تسا  نامه  فرظ ، نآ  دشیمن . مامت  دندروخیم و  اذغ  نآ  زا  هام  کی  تدـم 
(270 .« ) تسا دوجوم  ام  دزن  نونکا  مه  دروخ و  دهاوخ  اذغ  نآ 

زیچ هچ  دومرف : تفرگ و  نماد  هب  ار  شرهطم  رس  دروآ . فیرشت  هناخ  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دوب . رامیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
زگره ترسمه  زا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  اریز  مهاوخیمن ؛ يزیچ  درک : ضرع  وناب  نآ  رارـصا ، زا  دعب  يراد ؟ لیم 
دـشاب يراـنا  رگا  درک : ضرع  نک . تساوخرد  يراد  لـیم  هچنآ  نم ، قح  هب  دومرف : ترـضحنآ  دـشکب . تلاـجخ  اداـبم  هاوـخم ، يزیچ 

. تسوکین
وا نیلاب  رب  ترضح  دیلانیم . درد  تدش  زا  هک  دومن  هدهاشم  ار  یبیرغ  رامیب و  انیبان و  صخش  رانا ، هیهت  زا  دعب  دمآ ، نوریب  ترـضحنآ 

هناخ راپسهر  دیناروخ و  وا  هب  ار  رانا  تشاد و  مدقم  ار  ناوتان  بیرغ  نآ  ترضح  دومن . رانا  تساوخرد  زین  وا  دیسرپ . شلاح  زا  تسـشن .
. دراد رارق  شرسمه  لباقم  رد  يرانا  قبط  دومن  هدهاشم  نوریب  زا  دیشکیم . تلاجخ  هناخ  هب  دورو  زا  یلو  دش ؛

ار هناخ  ِرد  هک  تشذـگن  یتدـم  دـیدرب ، فیرـشت  هک  یماگنه  درک : ضرع  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـش . ایوج  نآ  ِناـیرج  زا  دورو ، ماـگنه 
همطاف ترضح  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  فرط  زا  نیا  دومرف : دروآ و  ار  رانا  قبط  نیا  یـصخش  تفر ، رد  تشپ  هّضف  نوچ  دندیبوک .

(271 .) تسا

زیخاتسر زور  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هوکش 

رد ار  وا  ریذپانفصو  تمظع  هوکـش و  نابرهم ، راگدرورپ  یتیگ و  راگدیرفآ  ناوناب ، يوناب  ِزاتمم  تیعقوم  تاماقم و  نیا  همه  رب  نوزفا 
راپسهر رشحم  يوس  هب  هدش ، هتخیگنارب  ناشیاههاگمارآ  زا  اهناسنا  مامت  هک  يزور  تخاس ؛ دهاوخ  راکشآ  زیخاتسر  زور  رگید و  يارس 

. تشگ دنهاوخ 
هللا یلص  ناروآمایپ  متاخ  زارفرس  تخد  دنشکیم ، رب  هاسفناو »  » دایرف یهلا  ناروآمایپ  یتح  هک  روآتهب  كانتشهد و  زور  نآ  رد  يرآ ،

. دننکیم یهارمه  ار  وا  هدیشک ، فص  یهلا  ناگتشرف  دوشیم و  رشحم  دراو  زاتمم  یتمظع  هوکش و  اب  هلآو  هیلع 
هتبلا دوشیم ؛ افتکا  اهنآ  زا  یخرب  لقن  هب  اهنت  ثحب ، ندـشن  ینالوط  يارب  هک  هدـش  لقن  ینـس  هعیـش و  زا  یناوارف  تاـیاور  هراـب ، نیا  رد 

. دش هدروآ  رتشیپ  زین  يرامش 
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: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ادـن يدانم  هاگنآ  دـیامنیم . عمج  ناکم  کـی  رد  ار ، نیرخآ  نیلوا و  زا  ناگدـنب  همه  دـنوادخ  دـسر ، ارف  زیخاتـسر  زور  هک  یماـگنه  »

. دیامن روبع  طارص  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دینکفا  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرس  و  دیهن ، مه  رب  ار  ناتناگدید  دهدیم :
دروآیم و فیرشت  تسا ، راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  هک  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندنبیم و  ار  دوخ  ناگدید  مدرم 

(272 ...« ) دنیامنیم تعیاشم  ار  یمارگ  يوناب  نآ  هتشرف  رازه  داتفه 
ار وا  سودرف  تشهب  زا  هیروح  رازه  هدزاود  هک  تسا  یسک  نیتسخن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  هدمآ  نینچ  سابع  نبا  تیاور  رد  و 

(273 ...) درک دنهاوخن  هدرکن و  لابقتسا  ار  یسک  زگره  هک  درک ، دنهاوخ  لابقتسا 
: دناهدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دننکیم  تیاور  يراصنا  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رب رون  زا  ياهّبق  تسا ... راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  هک  دـیآیم  یلاـح  رد  همطاـف  مرتخد  دـسریم ، ارف  زیخاتـسر  زور  هک  یماـگنه  »
. تسا دنوادخ  تمحر  نآ  نورب  و  راگدرورپ ، وفع  يواح  نآ  نورد  راکشآ ، نوریب  زا  نآ  نوردنا  هک  هدش  بصن  هقان  نآ  تشپ 

ناشخرد ياهراتـس  ریظن  هک  تسا  عّصرم  توقای  ّرُد و  اب  نآ  زا  ینکر  ره  تسا . نکر  داتفه  ياراد  هک  دراد  رـس  رب  رون  زا  یجات  وناـب  نآ 
. دشخردیم

ار ناتناگدید  دنزیم : دایرف  دنلب  يادص  اب  هتفرگ ، ار  هقان  راهم  لیئربج  دوب . دهاوخ  هتـشرف  رازه  داتفه  مادک  ره  پچ ، تسار و  فرط  رد 
هکنآ زج  تسین  يدیهـش  قیّدـص و  لوسر و  ربمایپ و  چـیه  زور  نآ  رد  دـیامن . روبع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّـمحم  رتخد  همطاف  اـت  دـیدنبب 

(274 ...« ) دریگیم رارق  یهلا  شرع  لباقم  رد  دیامنیم و  روبع  زارفارس  يوناب  نآ  هکنآ  ات  ددنبیم  ار  نتشیوخ  ناگدید 
، تسین فیلکت  ملاع  نآ  رد  ًالّوا  اریز  تسین ؛ ناشندوب  مرحمان  لیلد  هب  دندنبب ، ار  دوخ  نامشچ  دوشیم  تساوخرد  قیالخ  زا  هکنیا  هتبلا 

وناب نآ  رون  ياهزادنا  هب  هکلب  ایـصوا ، ایبنا و  زا  يرایـسب  تاداس و  دننام  دـنامرحم ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اب  اهنآ  زا  يرایـسب  ًایناث 
يوناب نآ  ملاع  نآ  رد  هک  ارچ  دـنرادن ، ار  نآ  ِندـید  تردـق  ناروآمایپ ، یتح  سک ، چـیه  هتخاس و  هریخ  ار  ناگدـید  هک  هدومن  هطاـحا 

. دریگیم ارف  ار  رشحم  رسارس  شايدوجو  رون  دوشیم و  یّلجتم  بجح  هدرپ و  نودب  زارفارس 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تنس ، لها  لقن  قبط 

! مدرم يا  هک  دهدیم  ادن  باجح  يارو  زا  يرگادن  دنریگیم ، رارق  دنوادخ  لباقم  رد  ناگدنب  دسریم و  زیخاتسر  زور  هک  یماگنه  »
«. ِطارِّصلا یَلَع  ُزوَُجت  ص )  ) ٍدَّمَُحم َْتِنب  َۀَمِطاف  َّنِإَف  ْمُکَسوُؤُر  اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراْصبَأ ، اوُّضُغ  »

(275 .«) دیامنیم روبع  طارص  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  هک  دینکفا  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرس  و  دیدنبب ، ار  ناتناگدید 

تعافش مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح 

تعافـش یهلا ، ياهتبهوم  نیرتگرزب  زا  یکی  دـیدرتیب  ( 276 . ) تسا تعافـش »  » هلأسم ثیداـحا ، نآرق و  رد  نشور  لـئاسم  هلمج  زا 
شیوخ داقتعا  نامیا و  ناکرا  ینورد ، تقایل  زا  يرادروخرب  دعاسم و  ياهنیمز  نتـشاد  رثا  رب  یمدآ  هک  تسا  ترخآ  ایند و  رد  وا  يایلوا 

ياهدوبمک یقالخا و  ياهفعـض  ینورد و  ياهیتساک  ای  دـیامن ، يزاـسزاب  تسا ، هتـسکش  مهرد  هاـنگ  نیگمهـس  ناـفوط  رثا  رب  هک  ار 
زا ای  دریگ و  رارق  رتهب  یعضو  رد  دوخ ، عیفش  اب  طابترا  هلیسو  هب  بولطمان ، یتیعقوم  زا  هک  دروآ  مهارف  یتابجوم  دزاس و  عفترم  ار  یلمع 

. دیامن دوعص  رتالاب  هجرد  هب  ياهجرد 
ترخآ رد  تشاک و  ایند  رد  دیاب  ار  تعافـش  رذب  رگید ، ترابع  هب  دـسریم . رمث  هب  ترخآ  يارـس  رد  ددرگیم و  زاغآ  ایند  رد  تعافش 

. دومن تشادرب 
. تسا تعافـش  زیخاتـسر ، زور  رد  شزارفارـس  تخد  موصعم و  نانیـشناج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  يالاو  ـالاب و  تاـماقم  زا 
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ثحبم نیا  رد  دیامنیم . تابثا  ناراوگرزب  نیا  يارب  ار  تعافش  ماقم  هک  تسا  دوجوم  ینس  هعیش و  لوبق  دروم  عبانم  رد  یناوارف  تایاور 
، تما ناوناب  رالاس  یمارگ ، لوسر  ینارون  ؤلؤل  یهلا ، رارـسا  يانیـس  هنیـس  تعافـش  ماقم  هب  هک  دوشیم  هراـشا  ییاـهنآ  زا  یخرب  هب  اـهنت 

. تسا هدش  حیرصت  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
: دناهدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  تیاور  يراصنا  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

... تسا راوس  یتشهب  ياههقان  زا  یکی  رب  هک  دیآیم  یلاح  رد  همطاف  مرتخد  دسر ، ارف  زیخاتسر  زور  هک  یماگنه  »
رورـس و اهلا ! راب  دنکیم : ضرع  دیآیم و  دورف  بکرم  نآ  زا  دریگیم . رارق  یهلا  شرع  لباقم  رد  ات  دیامنیم  روبع  زارفارـس  يوناب  نآ 

. نک تواضق  دناهدومن  دیهش  ارم  دنزرف  زین  دنتشاد و  اور  متس  نم  قح  رد  هک  يدارفا  نآ  نم و  نیب  مرالاس !
یهاوخیم سک  ره  هراب  رد  میامن . اطع  وت  هب  اـت  اـمن  تساوخرد  نم  زا  مبیبح ! دـنزرف  يا  ماهبیبح ! يا  دـسریم : ادـن  دـنوادخ  بناـج  زا 

. دش دهاوخن  وحم  مرظن  زا  يرگمتس  چیه  متس  ملظ و  زورما  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  مریذپب . نم  ات  امن ، تعافش 
ِتـسود نم و  لـسن  نارادتـسود  ناوریپ و  مهار ، ناورهر  نارادتـسود و  نـم ، لـسن  مرـالاس ! رورـس و  اـهلا ! راـب  دـنکیم : ضرع  هاـگنآ 

. هد رارق  تیانع  دروم  ار  منادنزرف  نارادتسود 
نارادتـسود ِتسود  وا و  نارادتـسود  شهار و  ناورهر  همطاف و  لسن  نادنزرف و  دنیاجک  دـسریم : ادـن  یهلا  هاگراب  زا  هک  تسا  هاگنآ 

هب یگمه  نانآ  شیپاشیپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنیآیم و  دناهتفرگ ، رب  رد  ار  اهنآ  تمحر  ِناگتـشرف  هک  یلاح  رد  نانآ  وا ؟ لسن 
(277 .«) دنوشیم دراو  تشهب 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تیاور  رد 
. تسا نوزحم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  دومن  هدهاشم  دش ، دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  »

... مداتفا مدرم  فوقو  رشحم و  دای  هب  درک : ضرع  ینوزحم ؟ ارچ  مرتخد ! دومرف :
نایعیـش و اراـگدرورپ ! ینکیم : ضرع  وـت  نک . تساوـخرد  ار  تاهتـساوخ  ناـج ! همطاـف  دـنکیم : ضرع  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هاـگنآ 

... مداد رارق  وفع  دروم  ار  اهنآ  کش  نودب  دیامرفیم : خساپ  رد  گرزب  يادخ  مهار . ناورهر 
نماد هب  تسد  دزرو و  ماصتعا  وت  هب  سک  ره  ورب ، دیامرفیم : خساپ  رد  دنوادخ  مهار . ناورهار  ِناتـسود  اراگدرورپ ! ینکیم : ضرع  وت 

. دوب دهاوخ  تشهب  رد  وت  اب  دوش ، وت 
« َنیِّیِمِطاف اُوناک  ْمُهَّنَأ  ُِقئالَْخلا  ُّدَوَی  َِکلذ  َْدنِعَف  »

(278 !...«) دندوب نویمطاف  زا  شاک  يا  دننکیم ؛ وزرآ  قیالخ  مومع  زور ، نآ  رد  »
ناشیاهجـنر يارب  دـنانارگید و  داـی  هب  هتـسویپ  هکلب  دنتـسین ؛ نتـشیوخ  رکف  هب  زگره  یتسه ، زا  رتگرزب  هدیـشک و  رپ  ِياـهحور  يرآ ،

ردـپ هب  جاودزا  ماـگنه  رد  یتـسه  ماـمت  زا  هدیـشک  رپ  نآ  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  ترـضح  تعافـش ، یتـشک  رادناکـس  اذـل  دـنزوسیم ؛
لاعتم يادخ  زا  ینادرگزاب و  ار  يویند  رهَم  نیا  هک  منکیم  اضاقت  امش  زا  تسیچ ؟ نارتخد  رگید  نم و  قرف  دنکیم : ضرع  شراوگرزب 

اب ریرح  زا  يذـغاک  دـمآ و  دورف  لیئربج ، یحو  هتـشرف  وگ ، تفگ و  نیح  رد  دـهد . رارق  تما  ناراکهانگ  تعافـش  ارم  رهم  هک  یهاوخب 
: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دروآ  دوخ 

(279 ...«.) داد رارق  شردپ  تما  ناراکهانگ  تعافش  ار  ارهز  همطاف  ترضح  رهَم  دنوادخ  »
، دنتشاد فیرشت  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  یلع و  ترـضح  دندوب و  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
ور و شیپ  پچ ، تسار ، فرط  رد  تسا . راوس  رون  زا  ياهقان  رب  زیخاتـسر  زور  رد  هک  مرگنیم  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  مرتخد  اـیوگ  »... 

. دنکیم ییامنهار  تشهب  هب  ار  متما  ناوناب  وا  دنراد و  رارق  هتشرف  رازه  داتفه  فرط  ره  زا  شلابند ،
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هب ادـخ  هناخ  جـح  تعاطتـسا ) تروص  رد  و  ، ) دریگب هزور  ار  ناضمر  كرابم  هام  دروآ ، ياج  هب  ار  هناگجـنپ  بجاو  زامن  هک  ییوناب  ره 
تعافـش هب  دنادب ، دوخ  تسرپرـس  دراد و  تسود  ار  یلع  نم  زا  سپ  دـیامن ، تعاطا  شرـسمه  زا  دزادرپب ، ار  شلام  تاکز  دروآ ، ياج 

. تسا یتیگ  نانز  رالاس  رورس و  وا  اریز  دوشیم ؛ دراو  تشهب  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد 
مالـسلا اهیلع  همطاف  مرتخد  اما  دوب ؛ نینچ  میرم  ترـضح  دـندومرف : تسا ؟ شیوخ  رـصع  ناوناب  رالاس  وا  اـیآ  هَّللا ! لوسر  اـی  دـش : لاؤس 

. تسا نیسپاو  ات  نیتسخن  زا  ناهج  نانز  رالاس 
، هداد رارق  باـطخ  دروم  میرم  ناـسب  ار  وا  دـننکیم و  مالـس  وا  هب  بّرقم  هتـشرف  رازه  داـتفه  دتـسیایم ، تداـبع  بارحم  هب  هک  یماـگنه 

(280 ...«) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  همطاف ! يا  دنیوگیم :

نایتشهب زاتشیپ 

. دوشیم تشهب  دراو  ناگمه  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يالاو  تازایتما  اهیگژیو و  زا  یکی 
: دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(281 «.) ۀَمِطاف َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ٍصْخَش  ُلَّوَأ  »
: دنیامرفیم ترضحنآ  رگید ، یتیاور  رد  تسا ». همطاف  ترضح  دوشیم ، تشهب  دراو  هک  يدرف  نیتسخن  »

(282 ...«.) ۀَمِطاف َۀَّنَْجلا  َّیَلَع  ُلُخْدَی  ٍصْخَش  ُلَّوَأ  »
.« تسا همطاف  دوشیم ، دراو  نم  رب  تشهب  رد  هک  يدرف  نیتسخن  »

ماقم تالامک  ریاس  تلیـضف و  اوقت ، رظن  زا  وناب  نآ  اریز  تسا ؛ یـسک  نینچ  قاتـشم  نیربتشهب  تسا و  تاماقم  نیرترب  نیا  لاح ، ره  هب 
ماـما نسح و  ماـما  شناگدـید  رون  ود  ردـقنارگ و  يوش  راوـگرزب و  ردـپ  ناـشیا و  تسد  هب  تشهب  حاـتتفا  ور ، نیا  زا  دراد . ار  نیتـسخن 

. دوب دهاوخ  مالسلا  مهیلع  نیسح 
: دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

(283 .«) ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاف  َو  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  ْنَم  َلَّوَأ  َّنِإ  »
.« دوب میهاوخ  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  دوشیم ، تشهب  دراو  هک  یسک  نیتسخن  »

میرح مالسا ، نایعدم  یخرب  هنوگچ  تالامک ، لیاضف و  همه  نیا  اب  دینک  هظحالم  فصنم ! هاوخ و  تلادع  وجقح و  ناگدنناوخ  يا  امش 
لامیاپ ار  شایمارگ  يوش  وا و  ِقح  دندناشچ و  وا  هب  ار  اهتبیـصم  اهجنر و  عاونا  تواسق ، اب  و  دندرکن ، تیاعر  یگدنز  رد  ار  شتمرح 

. دندومن
همه نانآ  ار . نآرق  تاـیآ  ادـخ و  تمرح  هن  و  ار ، شایمارگ  ردـپ  تمظع  هن  و  دنتـشاد ، ساـپ  ار  وناـب  نآ  تمرح  هن  درد ! غیرد و  يرآ ،

اههجنکـش عاونا  اب  ار  وا  دـندروآ و  موجه  شاهناخ  هب  دـندرپس ، یـشومارف  هب  اـهلسن  اهرـصع و  هنازرف  نآ  هراـب  رد  ار  تاـیاور  تاـیآ و 
. دندرزآ

ياهباذـع هب  و  دـیامنیم . نوزفا  ار  ناشنیگنن  رادرک  رفیک  دـنادرگیم و  اوسر  ار  ناـنآ  زیخاتـسر ، زور  رد  ناـهج  راگدـیرفآ  کـشیب ،
. تسا ناراکمتس  نیمک  رد  دنوادخ  هک  دزاسیم  راتفرگ  كاندرد 

راوگان ياهدادیور  اهجنر و  : مراهچ شخب 

هراشا
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: دوش هراشا  ارذگ  روط  هب  یلئاسم  هب  دراد  ترورض  شخب ، نیا  عورش  زا  شیپ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج 

هب نوگاـنوگ و  ياـهاج  رد  ترــضحنآ ، رمع  نیــسپاو  تاـظحل  اـت  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ادــخ  لوـسر  ینلع  توـعد  زور  نیتـسخن  زا 
حرطم مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  تفالخ و  ینیـشناج و  هلأسم  لـیاضف ، ناـیب  اـب  زین  میقتـسم و  تروص  هب  فلتخم ، ياهتبـسانم 
هجوت دروم  هنوگنیا  ياهلأسم  چیه  داعم ، دیحوت و  زا  دعب  مالـسا ، رد  هک  يروط  هب  دش ؛ دراو  هراب  نیا  رد  تیاور  هیآ و  اهدـص  تشگ و 

. تفرگن رارق 
ناکیدزن توعد  اب  هارمه  هک  دوشیم  رومأم  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  دوخ ، راکـشآ  توعد  زاغآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ 

ینانخس زا  دعب  ناکیدزن ، عمج  رد  و  دهدیم ، بیترت  ار  یتفایض  ترضحنآ  اذل  دیامن ؛ حرطم  ار  شیوخ  ینیشناج  هلأسم  مالسا ، هب  دوخ 
: دنیامرفیم هبترم  هس 

«. ْمُکِیف ِیتَفِیلَخ  َو  ِیِصَو  یّ َو  یِخَأ  َنوُکَی  ْنَأ  یلَع  ِْرمَْألا  اَذه  یلَع  ِینُرِزاُوی  ْمُکُّیَأَف  »
.« دشاب امش  نایم  نم  نیشناج  ّیصو و  ردارب و  ات  دوب  دیهاوخ  نم  نابیتشپ  امش  زا  کی  مادک  »

: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  و  درک ، یگدامآ  راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اهنت 
«. ُهوُعیِطَأ َو  َُهل  اوُعَمْساَف  ْمُْکیَلَع  ِیتَفِیلَخ  َو  یِّیِصَو  َو  یِخَأ  اذه  َّنِإ  »

(284 .« ) دییامن يوریپ  وا  زا  دیهد و  شوگ  وا  نانخس  هب  تسامش ؛ نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  ناوج ، نیا  »
مه زا  تماما  تفالخ و  تلاسر و  بصنم  هک  تسا  نآ  يایوگ  تلاسر ، زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینیـشناج  تیاصو و  نالعا 
ادـج مه  زا  دـنالصتم و  رگیدـکی  هب  ریجنز  ياههقلح  ناسب  ماقم  ود  نیا  دـهدیم . لیکـشت  هدولاش  کی  ار  ود  ره  ساسا  دنتـسین و  ادـج 

. دنوشیمن
یثیداحا و  ( 286 « ) تّدوـم  » هیآ و  هلهاـبم »  » هـیآ و  ریهطت »  » هـیآ و  ( 285 « ) ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هیآ لـیبق  زا  ناوارف  یتاـیآ  دـعب ، لـحارم  رد 

ثیدح ( 288 «، ) رشع ینثا  یئافلخ   » ثیدح ( 287 «، ) نیلقث  » ثیدح ریظن  تسا ؛ هدش  لقن  ینس  هعیش و  زا  رتاوت ، ّدح  رد  ًابلاغ  رامـشیب و 
(292 ، ) اسک ثیدـح  ( 291 «، ) ّقحلا عم  ّیلع  ّیلع و  عـم  ّقـحلا   » ثیدـح ( 290 «، ) اهباب ّیلع  ملعلا و  ۀـنیدم  انأ   » ثیدـح ( 289 «، ) تلزنم »

شیپ زور  داتفه  هک  ریدغ  هعقاو  هب  دسریم  ات  ( 294 «. ) هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  وخأ  ّیلع   » ثیدح ( 293 ...«، ) یّنم ًاّیلع  ّنإ   » ثیدح
دنوشیم و فرشم  جح  هب  هعفد  نیرخآ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تسویپ . عوقو  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا 

هیلع نانمؤم  ریما  الوم  هک  ددرگیم  رومأم  دـیکأت  تدـش و  اب  ترـضحنآ  دوشیم و  لزان  ( 295 « ) غیلبت  » هیآ لامعا ، نداد  ماجنا  زا  دـعب 
. دیامن یفرعم  مدرم  هب  ار  مالسلا 

، نازوس مرگ و  ياوه  نآ  رد  رفن ، رازه  دص  روضح  رد  دنوشیم ، ادج  رگیدـکی  زا  جاجح  هک  ییاجنآ  ریدـغ  نیمزرـس  رد  راوگرزب  نآ 
: هیآ و  دومرف ، بصن  یمالسا  تما  تماما  يربهر و  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

(296 «.) ًانیِد َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلَا  »
(297 . ) دیسر مامتا  لامکا و  هب  دش و  یلو  هارمه  نید  دش و  لزان 

هک ادـخ ، لوسر  مداخ  ءارمحیبا »  » زا دـنکیم  تیاور  یبرقلا » ةدوم   » باـتک رد  تنـس  لـها  زا  ینادـمه  یلع  دیـس  هکنیا  رتروآتفگش 
: دومرف وا  هب  دش و  دراو  هشیاع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

«. بَرَْعلا ِیَس  َدّ ِیل  یِعُْدا  »
«. دیآ نم  دزن  وگب  ار  برع  رالاس  »
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نم دزن  وگب  ار  برع  رالاس  دومرف : دمآ و  هصفح  دزن  تفریذپن . ار  وا  دمآ  نوچ  دیآ . ترضحنآ  دزن  ات  تساوخ  ار  رکبوبا  شردپ  هشیاع 
وگب ار  برع  رالاس  دومرف : دروآ و  فیرشت  هملس  ما  شرسمه  دزن  تفریذپن . ار  يو  ترضحنآ  یلو  تساوخ ، ار  رمع  شردپ  زین  وا  دیآ .

. دمآ ترضحنآ  دزن  ات  تساوخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشاد ،) یهاگآ  شرسمه  مارم  هب  هک   ) هملس ما  دیآ . نم  دزن 
مجع و زا  رفن  تصش  برع ، زا  رفن  داتشه  شیرق ، زا  رفن  دص  ورب  دومرف : دوخ ، مداخ  ءارمحوبا ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هاگنآ 
تسیود و نآ  دندروآ  نوچ  دیروآ . مدزن  تسوپ  زا  ياهمان  هفیحص و  دومرف : دندش ، رضاح  نوچ  امن . رـضاح  نم  دزن  هشبح  زا  رفن  لهچ 

: دومرف هدیشک ، فص  هب  تعامج -  زامن  فص  ناسب  ار -  فلتخم ) ماوقا  زا   ) رفن داتشه 
نم هداد و  ییاهیهن  رما و  نم ) هب  هتخاس و  رختفم  یتاروتـسد  هب   ) ارم هک  تسین  مناج  زا  نم  هب  رتراوازـس  یلوا و  دـنوادخ  ایآ  مدرم ! يا  »

! ادخ لوسر  يا  يرآ ، دندرک : ضرع  مرادن ؟ ییهن  رما و  هنوگچیه  وا  رب 
نم رب  امـش  مداد و  روتـسد  ییاهیهن  رما و  هب  ار  امـش  هک  متـسین  ناتناج  زا  امـش  هب  رتراـیتخا  بحاـص  رتراوازـس و  نم  اـیآ  دومرف : سپس 

. يرآ دندرک : ضرع  دیرادن ؟ ییهن  رما و  هنوگچیه 
روتسد ییاهیهن  رما و  هب  ار  امـش  لوسر ) ادخ و  ناسب   ) هک دوب  دهاوخ  وا  يالوم  یلع  نیا  تسوا ، يالوم  لوسر  ادخ و  سک  ره  دومرف :

... دیرادن ییهن  رما و  هنوگچیه  وا  رب  امش  دهدیم و 
(298 ...« ) رادهاگن دوخ  دزن  ریگب و  ار  همان  نیا  یلع ! ای  دومرف : هاگنآ 

تماما تیالو و  راکنا 

اـهحرط و اـب  یخرب  اهشرافـس ، اهدـیکأت و  همه  نآ  اـب  هک  تسا  نیا  مالـسا ، راـگزور  تاـنایرج  نیرتروآ  تهب  نیرتروآ و  تفگـش  زا 
رتراکـشآ رتنشور و  باتفآ  زا  هک  ار  شترـضح  تیاصو  تفالخ و  يولع و  ملـسم  قح  نیا  ات  دندمآرب  ددص  رد  هدش  باسح  ياههشقن 

ياهتیلاعف هلـسلس  کی  اب  دنریگ و  رارق  نیفلاخم  ههبج  رد  هدومن ، تعیب  ترـضحنآ  اب  مخ  ریدغ  رد  دوخ  هکنآ  اب  و  دنیامن ؛ راکنا  دوب 
. دنیامن هضبق  ار  تفالخ  تموکح و  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  یفخم ،

دنیامن و تکرش  هماسا  هاپس  رد  نانآ  نارـس  هک  دندیزرو  رارـصا  نانآ ، هشقن  تیلاعف و  ندرک  یثنخ  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
. دندرک يراددوخ  هماسا  هاپس  رد  تکرش  زا  دوخ ، ياههشقن  يارجا  يارب  تسایس  هنحص  نارگیزاب  یلو  دنشابن ؛ هنیدم  رد 

رد دش و  دجسم  دراو  تشاد ، دیدش  بت  هکنآ  اب  دوب ، ربخ  اب  نانآ  نارتخد  زا  یخرب  ياهتیلاعف  تاکرح و  زا  هک  ترـضحنآ  نینچمه 
: دومرف دشیم ، هدینش  مه  دجسم  نوریب  زا  هک  يروط  هب  دنلب ، ییادص  اب  داتسیا و  ربنم  رانک 

. دیرادن نم  ّدض  رب  يزیواتـسد  عون  چـیه  امـش  هدروآ و  يور  کیرات  بش  ياههراپ  ناسب  هنتف  هدـش و  هتخورفارب  هنتف )  ) شتآ مدرم ! يا  »
(299 .« ) تسا هدومن  مارح  نآرق  ار  هچنآ  رگم  مدومنن  مارح  و  هدومن ، لالح  نآرق  ار  هچنآ  رگم  مدرکن  لالح  نم  انامه 

یلـصا روحم  زا  تفالخ  هلأسم  فارحنا  زا  يریگـشیپ  يارب  لاـح ، نیع  رد  درکیم . تیاـکح  ترـضحنآ  دـیدش  ینارگن  زا  تراـبع  نیا 
: دومرف روتسد  اذل  دراذگب ؛ راگدای  هب  تفالخ  هراب  رد  هدنز  يدنس  تفرگ  میمصت  دوخ ،

. دیوشن هارمگ  نم  زا  سپ  هک  مسیونب  يزیچ  امش  يارب  ات  دیروایب  میارب  یتاود  ذغاک و 
ادخ باتک  تسامـش ، رایتخا  رد  نآرق  دـیوگیم -  نایذـه  ربمایپ  تایاور ، یخرب  قبط  و  تسا -  هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  يرامیب  تفگ : رمع 

(300 .) تسا یفاک  ام  يارب 
یلع ترـضح  تفالخ  عنام  ات  هدش ، ترـضحنآ  توف  رکنم  یخرب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  ینـس ، هعیـش و  هتفگ  هب 

، هداد رییغت  ار  هشقن  هلـصافالب  دروآ ، گـنچ  هب  ار  تفـالخ  ناوـتیم  تسا و  هداـمآ  هنیمز  هک  دـندش  هجوـتم  نوـچ  دـنوش و  مالـسلا  هیلع 
اب دـندوب ، يرادازع  لوغـشم  مدرم  و  دـنتخادرپیم ، ترـضحنآ  زیهجت  نفد و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  یلع و  ترـضح  هـک  یماـگنه 
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لها هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ياهشرافـس  مامت  دـندناسر و  هفیقـس  هب  ار  دوخ  گنردیب  هدـش  یحارط  شیپ  زا  ياههشقن 
هتخاس فرحنم  دوخ  یلصا  روحم  زا  ار  تفالخ  هدرپس ، یشومارف  هب  ار  راوگرزب  نآ  مادم  ياهرادشه  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  تیب و 

یهارمگ تملظ  یکیرات و  دـش و  شوماخ  تیادـه  غارچ  هجیتن  رد  دـندروآ . مهارف  يدادبتـسا  یتوغاط و  ياهتموکح  يارب  ار  هنیمز  و 
. دروآ دیدپ  ناناملسم  يارب  ار  يراتفرگ  جنر و  نارازه  مالسا ، خیرات  لوط  رد  و  تفرگارف ، ار  اج  همه 

نادناخ يدنبياپ  ریظن  تسا -  نانآ  ذوفن  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  تفرـشیپ  ثعاب  یلماوع  هچ  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  هک  نانآ  و 
لعج اهیـشاپمس و  اب  يدـعب  ياهماگ  رد  يداـصتقا -  تاـناکما  زا  يرادروخرب  و  دـنمناوت ، يوق و  ناراـی  و  تقیقح ، نید و  هب  تلاـسر 

مک تسد  و  دندمآرب ، ناراوگرزب  نآ  يدوبان  ددص  رد  كدـف ، نتفرگ  و  دـنمناوت ، نارای  يدوبان  تیب ، لها  ندرک  رادهشدـخ  ثیداحا و 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ناراگزیهرپ ، ياوشیپ  نیتسخن ، ياهزور  نامه  رد  و  دـننک . هدـنکارپ  ناـنآ  فارطا  زا  ار  مدرم  دنتـسناوت 

. دندروآ ناغمرا  هب  یمالسا  تما  يارب  ار  تیمورحم  اهلاس  دندرک و  نیشنهناخ 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ینیشنهناخ  لماوع 

حیضوت

زا یخرب  هب  ارذگ  تروص  هب  کنیا  دندومن . رظنفرص  دوخ  قح  قاقحا  زا  و  هتخاس ، هشیپ  ار  ییابیکـش  یللع  هب  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
: دوشیم هراشا  اهنآ 

مالسا ندوب  اپ  ون   - 1

دنتـسه دنبیاپ  نید  هب  ینامز  ات  تسا و  یحطـس  دارفا  بلاغ  نامیا  هکنآ  هچ  دوب ، هتفاین  هار  مدرم  زا  يرایـسب  بولق  رد  زونه  یعقاو  نامیا 
نیا زج  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ساره  میب و  یلو  دنتـشادن ، هقالع  ندـش  میلـست  هب  زین  یخرب  دـشاب . هتـشادن  يّداضت  نانآ  ياـیند  اـب  هک 

تخانش مدع  تروص  ره  رد  دندشیم . ناملسم  تاماقم ، یخرب  هب  ندیـسر  رتشیب و  تلیـضف  بسک  يارب  مه  يرامـش  دنتـشادن . ياهراچ 
رگا هک  درکیم  مهارف  ياهدـع  فارحنا  يارب  ار  هنیمز  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يالاو  تیـصخش  یتح  مالـسا و  نآرق و  زا  یفاک 

. دندرکیم هنوراو  ار  دوجوم  عضو  دنتفاییم ، تصرف 

نارای دوبمک   - 2

ناشدوخ يارب  ار  طوقـس  یهارمگ و  ای  يراگتـسر  تیادـه و  تابجوم  هدز ، قرو  ار  شیوخ  تشونرـس  هک  دـنامدرم  ِدوخ  نیا  کـشیب 
هن هدرک ، تشپ  تقیقح  قح و  هب  ای  و  دنوریم ، نیتسار  نایاوشیپ  لابند  هب  دنايراگتـسر و  تلادع و  قح و  ناهاوخ  ای  دـنزاسیم ؛ مهارف 

. دنوشیم زین  يدادبتسا  یتوغاط و  ياهتموکح  زاسهنیمز  هکلب  دندروآیم  مهارف  ار  دوخ  یهارمگ  طوقس و  تابجوم  اهنت 
مالـسلا و هیلع  یلع  تیالو  رب  شفیرـش  رمع  تاظحل  نیـسپاو  ات  شیوخ ، توعد  ياـهزور  نیتسخن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ 

بلاط هک  دارفا  بلاغ  اما  تشاذگن ؛ یقاب  ینارگن  يارب  ییاج  چیه  هدومن و  ییاهشرافـس  دیزرو و  رارـصا  وا  ياهیگتـسیاش  نداد  ناشن 
دنتخانشن هاچ  زا  ار  هار  دنتشگ و  هدنکارپ  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایاوشیپ ، رالاس  فارطا  زا  دندیزرلیم ، يداب  ره  اب  دندوب و  ایند 

؛ دندوب هدیسر  تداهش  هب  ناروآمایپ  متاخ  باکر  رد  فلتخم  ياهگنج  رد  زین  ناحلاص  زا  ياهدع  دندش . فرحنم  میقتسم  طارـص  زا  و 
شوماخ نارگدادیب  میب  زا  دندوب ، وا  هارمه  هک  مه  كدنا  يرامـش  درکن . عافد  وا  زا  سک  چیه  دنام و  اهنت  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  اذـل  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1578 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندربن شیپ  زا  يراک  دنتسشن و 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هزمح و ترضح  رگا  و  دندیـسریمن ، دوخ  دوصقم  هب  دندوب ، رـضاح  ود  نآ  نایرج  رد  رفعج  هزمح و  ترـضح  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  »... 
نیـشنهناخ مالــسلا  هـیلع  یلع  ترــضح  دنتــشاذگیمن  و   ) دنتــشکیم ار  ود  نآ  دـندرکیم  هدـهاشم  لاـح ) نادـب   ) ار رفن  ود  نآ  رفعج 

(301 («) دوش
: دندومرف مدرم  هب  باطخ  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  دیوگیم : مثیهوبا 

...«. مدنادرگیم رب  قح  هب  ریشمش  اب  ار  امش  دوب ، ردب  لها  ای  تولاط  نارای  دادعت  هب  یناروای  نم  يارب  رگا  ادخ  هب  »... 
: دومرف درک و  روبع  دندوب ، سأر  دودح 30  هک  ینادنفسوگ ، يرادهگن  لحم  زا  دش و  جراخ  دجسم  زا  سپس 

.« مدرکیم علخ  تموکح  زا  ار  رکبوبا  متشاد  شلوسر  ادخ و  ِهاوخریخ  نادرم  نادنفسوگ ، نیا  هزادنا  هب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  »
: دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنیامن . یهارمه  ناج  ّدح  ات  هک  دندرک  تعیب  ترضحنآ  اب  رفن   360 دیسر ، ارف  بش  نوچ 

و رسای ، راّمع  نامی و  نب  ۀفیذح  دادقم ، رذوبا ، زج  درکن  یهارمه  سک  چیه  هک  دیوش ، رضاح  عضوم  نالف  رد  هدیشوپ ، مزر  سابل  ادرف  »
(302 ...« ) دروآ فیرشت  ناملس  ترضح  رخآ ، رد 

. دنتسویپ نافلاخم  هب  ًالمع  دندرک و  یلاخ  ار  هنحص  مه  سابعنبا  لاثما  هکنآ  تفگش 
ریما هلآو ، هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تشذگرد  زا  دعب  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  میهاربا ، نب  یلع  موحرم  نویمق ، خیش 

: دومرف تئارق  دنلب  يادص  اب  ار  هیآ  نیا  ترضحنآ  دندوب ، هدرک  عامتجا  مدرم  هک  یلاح  رد  دش ، دجسم  دراو  مالسلا  هیلع  نانمؤم 
(303 «.) ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  »

نآرق زا  ياهیآ  دومرف : دینکیم ؟ توالت  ار  رافک ) هب  طوبرم   ) هیآ نیا  ناناملـسم ) روضح  رد   ) ارچ نسحلا ! ابا  يا  درک : ضرع  سابع  نبا 
. مدناوخ ار 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنوادخ  يرآ ، دومرف : دیدومن ؟ تئارق  يرما  يارب  دبال  درک : ضرع 
(304 «.) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو  »

امش ریغ  هک  مدینشن  ترـضحنآ  زا  درک : ضرع  دومن ؟ دوخ  نیـشناج  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یهدیم  یهاوگ  ایآ 
اب و   ) دندرک عامتجا  رکبوبا  فارطا  مدرم  داد : خساپ  يدرکن ؟ تعیب  نم  اب  ارچ  سپ  دومرف : ترضحنآ  دهد . رارق  دوخ  نیشناج  ار  یسک 

. مدش مدرم  هارمه  مه  نم  دندرک ) تعیب  وا 
، نوراه ترضح  زا  و   ) دنتفر يرماس  هلاسوگ  لابند  یسوم ) ترـضح  بایغ  رد   ) هک لیئارـساینب  ریظن  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

: دومن توالت  ( 305  ) ار هیآ  نیا  هاگنآ  دومن . شیامزآ  ار  امش  هلیسو  نیدب  دنوادخ  دندرکن ) يوریپ  وا  نیشناج 
نایم رد  شوماخ و  ار  ناشرون  ادخ  دومن ، نشور  ار  دوخ  نوماریپ  نوچ  و  تسا ، هتخورفا  یشتآ  هک  دنتـسه  یـسک  ناسب  ناقفانم )  ) نانیا »

(306  .«.) دندرگیمن زاب  اطخ ) هار  زا  هاگچیه   ) نیارب انب  دنروک . و  گنگ ، رک ، اهنآ  دنکیم . ناشیاهر  دننیبیمن  هک  ییاهیکیرات 
: دندومرف دندرک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  ترضحنآ  تعیب ، يارب  دجسم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ندرب  هفیقس و  يارجام  زا  سپ 

رد وت  هتفگ  نامه  نیا  و  نک ؛ داهج  یتشاد ، روای  رفن  تسیب  رگا  دندومرف : نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینادیم  دوخ  وت  اهلا ! راب  »
: تسا نآرق 

(307 «.) ِْنیَتَئاِم اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  »
(308 .« ) تشگزاب هناخ  هب  هاگنآ  دومن . رارکت  هبترم  هس  ار  هیآ  و  دشن . ادیپ  مه  رفن  تسیب  اهلا ! راب 
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اهدسح اههنیک و   - 3

ات مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  الوم  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ررکم  ياهشرافـس  اب  مالـسا و  شیادیپ  زاغآ  نامه  زا 
ترضح هب  تداسح  هنیک و  زا  شیرق ، یکیرات  زا  راشرس  ياهلد  اههنیس و  ترـضحنآ ، یتسرپرـس  تیالو و  ینلع  مالعا  ریدغ و  نایرج 

. دیدرگ ولمم  تلاسر  نادناخ  مالسلا و  هیلع  یلع 
ندیباوخ رب  ینبم  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ترضحنآ  نامرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نتـشک  هب  هکم  نارـس  میمـصت  نینچمه 

. تخاس مهارف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  دسح  ینمشد و  يارب  ار  هنیمز  نآ ، ریاظن  بانج و  نآ  باوختخر  رد 
نآ تسد  هب  شیرق  نارس  ندش  هتشک  اهتعاجش و  اهتماهش و  زاربا  اهگنج و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تکرـش  رتمهم ، همه  زا 

. درک رتروهلعش  نانآ  ياهلد  رد  ار  ینمشد  هنیک و  شتآ  هک  دوب  راوگرزب 
، هبتُع لثم  یسانشرس  دارفا  هلمج  زا  دندش ؛ هتشک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  رفن   36 اهنآ ، هتشک  رفن  داتفه  زا  ردب ، گنج  رد  اهنت 
هب بعـصم  شردارب  و  ۀحلطیبا ، نب  ۀحلط  نیکرـشم ، رادملع  زین  دحا  گنج  رد  و  لهجوبا . نایفـسیبا و  نب  ۀلظنح  هبتع ، نب  دـیلو  هبیش ،

. دندش كاله  ترضحنآ  ياناوت  تسد 
فلتخم ياهاج  رد  ناوارف  ياههزجعم  رودص  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  ناوناب ، يوناب  اب  جاودزا  يارب  فلتخم  دارفا  يراگتـساوخ  ّدر 

، مالسا رد  تقبس  دننام  وا ، باسحیب  لیاضف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دزن  ترـضحنآ  تیبوبحم  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  زا 
، همه همه و  بانج ، نآ  نأش  رد  رامـشیب  یتایآ  لوزن  ترـضحنآ ، باب  زج  اهرد  همه  نتـسب  تلزنم ، ثیدح  هلهابم ، نایرج  ربیخ ، حـتف 

اهنآ ات  دنتـشگیم  تصرف  لابند  ور ، نیا  زا  تخورفارب . شیپ  زا  شیب  ناهاوخدب  شیرق و  ياههنیـس  رد  ار  دسح  هنیک و  مشخ ، ياههلعش 
. دنهد زورب  ار 

تحاس هب  تناها  كدـف و  بصغ  تلاسر و  نادـناخ  يارب  راوگاـن  ثداوح  عوقو  تفـالخ و  بصغ  يارب  ار  هنیمز  تسد ، نیا  زا  یلماوع 
تجح تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  تعاس  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دروآ . مهارف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سدـقم 
جراخ مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  زا  هنابصاغ  ار  مالـسا  یناهج  تموکح  دندرک و  هاتوک  تما  یتسرپرـس  تیالو و  زا  رهاظ  هب  ار  ادخ 

ترـضحنآ هک  يروط  هب  دنتـشذگ ؛ ثداوح  نیا  رانک  زا  یناسآ  هب  یلمعلا ، سکع  نیرتکچوک  نودب  زورید ، ییادـف  تما  و  دـنتخاس .
: دنیامرفیم

هتفر نآ  رد  كاشاخ  هک  ار  یمـشچ  و  دندرگ ؛ هتـشک  نانآ  هک  مدشن  یـضار  مرادن ، يروای  دوخ  تیب  لها  زا  ریغ  هب  هک  مدـید  نوچ  »... 
رتخلت ثداوح  رب  و  هودنا ) مغ و  يرایـسب  زا   ) سفن هار  نتفرگ  رب  و  مدیماشآ ؛ دوب ، هتفرگ  ار  میولگ  هک  یناوختـسا  اب  مداهن و  مه  رب  دوب ،

(309 ...« ) مدومن ییابیکش  خلت ) رایسب  یهایگ  مْقلَع =(  معط  زا 
؟ دنربب دجـسم  هب  تعیب  يارب  ربج  هب  ار  وا  دنزادنیب و  نیتملا  هَّللا  لبح  ندرگ  هب  نامـسیر  دندرکیم  تئرج  هنوگچ  دوبن ، اههنیمز  نیا  رگا 
؟ دیوگن يزیچ  سک  چیه  دننک و  نیشنهناخ  لاس  ار 25  ارذع  لوتب  رسمه  یفطصم و  ّمع  رسپ  ادخ و  تجح  هفیلخ و  دنتسناوتیم  هنوگچ 

(310 .« ) دندرک عطق  لاملا  تیب  زا  ار  شاهیمهس  لاس  نآ  رد  تفشآرب ، هک  مه  هملس  مُا  »
تشذگرد زا  سپ  ایآ  تشاد ، دیشر  غلاب و  يرسپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگا  دومن : لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یصخش 

: دومرف خساپ  رد  دسرب ؟) تفالخ  هب  وا  دنتشاذگیم  و   ) دندشیم يو  رما  میلست  اهبرع  ترضحنآ 
تسایر يارب  ياهلیـسو  ار  ادخ  لوسر  مسا  شیرق  رگا  دنتـشکیم ... ار  وا  دادیم ، ماجنا  مدرک ، نم  هچنآ  زا  ریغ  يراک  رگا  هکلب  زگره ! »

شتـسرپ تدابع و  ار  ادـخ  مه  زور  کی  یتح  راوگرزب  نآ  تشذـگرد  زا  سپ  دنتـسنادیمن ، تردـق  هب  ندیـسر  يارب  یناـبدرن  يویند و 
(311 .« ) دندرکیمن
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: تفگیم هشیمه  رمع  دندرک . تعیب  رکبوبا  اب  هدروآ و  يور  هفیقس  هب  تعرس  اب  نیا ، رب  انب 
(312 «.) ُهُوُلْتقاَف اهَْلثِم  یلإ  ْمُکاعَد  َْوأ   ) یتَأ ْنَم  َو  اهَّرَش  َنیِِملْسُْملا  ُهَّللا  یَقَو  ًۀَْتلَف  رَْکب  ِیبَأ  ُۀَْعَیب  َْتناک  »

لمع هفیلخ  باختنا  رد  لکش  نیا  هب  سک  ره  و  دومن ، ظفح  نآ  ّرش  زا  ار  ناناملـسم  دنوادخ  و  دوب ، یناهگان  هدزباتـش و  رکبوبا  اب  تعیب  »
.« دیشکب ار  وا  دیامن ،

(313 .) دنتشادن تکرش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نفد  رد  هشیاع  رمع و  رکبوبا و  یتح  هک  اجنآ  ات 
: دنیامرفیم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

اهر ام  دزن  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هزانج  مرادن . غارـس  عامتجا  نیا  زا  رتدب  ار  یعامتجا  چیه  مرادـن ، غارـس  زور  نیا  دـننامه  »
(.« دیدنادرگن زاب  ام  هب  ار  ام  مّلـسم  قح  و   ) دیداد ماجنا  دیتساوخ  هچ  ره  دوخ  نیب  ام  تروشمیب  و  دیتفاتـش ) هفیقـس  بناج  هب  و   ) دـیدرک

(314)
: هلمج زا  دنتشادرب ؛ اهماگ  تاضارتعا ، ندرک  شوماخ  عناوم و  نتشادرب  نایم  زا  دوخ و  تموکح  همادا  يارب  هاگنآ 

: دنسیونیم تنس  لها  ًالثم  دندرکیم ؛ جراخ  هنحص  زا  متش ، برض و  نتشک و  هب  دیدهت  اب  ار  ياهدع  تشحو . بعر و  داجیا   - 1
رمع تشادـن و  ار  ناـنآ  شیاـجنگ  اـههچوک  هک  دـندش  عـمج  نآ  ياـههچوک  رد  ناـنچ  هنیدـم ، هب  ندـش  دراو  زا  سپ  ملـساینب »  » هلیبـق

(315 .) مدرک ادیپ  نیقی  يزوریپ  هب  مدید ، ار  ملسا  هلیبق  هک  نیمه  تفگیم :
: دسیونیم ریثا  نبا 

(316 «.) ُدَْعب ُساَّنلا  َعَیاب  َو  ْمِِهب  ُرَْکبُوبَا  َيِوَقَف  ْتَعَیابَف ، ُمَلْسَأ  َْتئاج  َو  »
.« دندرک تعیب  وا  اب  مدرم  هاگنآ  دش و  يوق  رکبوبا  سپ  دندومن . تعیب  دندمآ و  ملساینب  هلیبق  »

: دسیونیم هراب  نیا  رد  دیفم  خیش 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  تشذگرد  تلع  هب  هنیدم  مدرم  اما  دندش ؛ هنیدـم  دراو  رابراوخ  هقوذآ و  هیهت  يارب  نیـشنارحص  بارعا  زا  یهورگ  »

. دنداهن ندرگ  ار  وا  رما  دندرک و  تعیب  دیدج  هفیلخ  اب  زین  نانآ  دندرکن . انتعا  نانآ  هب  هلآو 
ار اهنآ  دییآرد و  مدرم  يوس  هب  دیریگرب و  ضوع ، نودـب  دـیراد  زاین  هچنآ  هفیلخ ، اب  تعیب  ِيازا  رد  تفگ : دـیبلط و  ار  اهنآ  رمع  هاگنآ 

«. دینزب ندرگ  دومن ، عانتما  هک  ره  و  دینک ، تعیب  هب  راداو  هدروآ  درگ 
لیامح ندرگ  رب  ار  اهراتـسد  دـندرک و  مکحم  ار  اهدـنبرمک  هظحل  نامه  رد  یناـبایب  هلیبق  نآ  هک  مدـید  ادـخ ، هب  دـنگوس  دـیوگ : يوار 

(317 .) دندومنیم تعیب  هب  راداو  روز  هب  ار  نانآ  دندزیم و  ار  مدرم  مکحم  نآ  اب  هدرک ، هلمح  مدرم  يوس  هب  بوچ  اب  دندومن و 
(. 319  ) دیسر شدایرف  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دندش  روهلمح  ناملس  هب  ( 318 (.) دنتسشن شاهنیس  رب  و   ) دنتسکش ار  ریبز  ریشمش 
ار شتفالخ  هدیشک و  ریشمش  رکبوبا  ربارب  رد  هفیقس  رد  هکنیا  مرج  هب  ناشخرد ، قباوس  همه  نآ  اب  گرزب  یباحـص  نآ  رذنم ، نب  بابُح 

(320 . ) دندومن كاخ  زا  رپ  ار  شناهد  دندرک و  شبوکدگل  دنتفرگ و  ار  اج ا و  نامه  رد  دوب ، هتفریذپن 
دندرک نالعا  دنتشک و  يریت  اب  یکیرات  رد  ار  وا  هنابـش  دندرک و  شدیدهت  ندرکن ، تعیب  لیلد  هب  ار  جرزخ  هلیبق  گرزب  هدابع ، نب  دعس 
هفیقس رد  رمع  هک  دندوب  هدینش  شیپ  زا  یگمه  هک  یلاح  رد  ( 321 . ) دندورس مه  رعش  شیارب  اهنآ  نابز  زا  و  تسا ، هتشک  نج  ار  وا  هک 

(322 .) دشکب ار  وا  ادخ  دیشکب  ار  دعس  دز : دایرف 
ار نآ  دوب ، عاجـش  يوق و  هکنآ  اب  ارچ  دوب ، مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قح  تفـالخ  رگا  دیـسرپ : قاـط » نمؤم   » زا هفینحوبا  دـنیوگیم :

(323 . ) دشکب نج  ار  وا  دیسرت  تفگ : خساپ  رد  درکن ؟ هبلاطم 
. دنتشک تاکز  نتخادرپن  مرج  هب  ار  هانگیب  دارفا  زا  يرایسب 

(324 .) دییامرف هظحالم  ار  دلاخ  طسوت  شرسمه  اب  ندش  رتسبمه  و  ربمایپ ، یباحص  هریون ، نب  کلام  نتشک  نایرج  تسین  دب 
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. دمآ دهاوخ  ثحب  نیا  حورشم  دنشکب . ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط ، هقیّدص  دنتفرگ  میمصت  هک  دندناسر  ییاج  هب  ار  راک 
رارکت راب  نیدنچ  هک  تعیب  ماگنه  هلمج  زا  دندشن ؛ قفوم  هک  دـننک  رورت  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنتفرگ  میمـصت  راب  نیدـنچ  زین 

هدامآ نتشک  يارب  ار  اهریشمش  ذفنق ، دلاخ و  رمع و  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  میـشکیم . ار  وت  دنتفگ : دینکیم ؟ هچ  منکن ، تعیب  رگا  دومن :
. دندوب هداتسیا  شرانک  رد  هدرک و 

داتفا و ساره  هب  راک  نیا  زا  رکبوبا  هک  دـنک  رورت  ار  ترـضحنآ  رکبوبا ، زامن  رخآ  مالـس  ماگنه  هک  دـندرک  رومأـم  ار  دـلاخ  زین  اهدـعب 
: تفگ زامن  لاح  رد  دش و  نامیشپ 

«. ِِهب َُکتْرَمَأ  ام  ْلَعْفَت  ال  ِدلاخ ! ای  »
(325 .«) نکن ارجا  مداد ، روتسد  وت  هب  هچنآ  دلاخ ! يا  »

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  شرافس  ساسا  رب  هک  دوب  يدیدش  هیقت  تلع  هب  درب ، رد  هب  ملاس  ناج  رورت  تسایـس  زا  تسناوت  ترـضحنآ  هکنیا 
. درکیم يرای  ار  یمالسا  تما  لئاسم ، تالکشم و  رد  و  دروآ ، يور  تعارز  تدابع و  هب  اذل  ( 326 . ) دوب هتفرگ  شیپ  رد  هلآو  هیلع 

: داد خساپ  درب ؟ رد  هب  ملاس  ناج  ندش  هتشک  زا  تسناوت  ینالوط  یتدم  رد  یلع  ترضح  هنوگچ  دسرپیم : دوخ  داتسا  زا  دیدحلایبا  نبا 
دوخ هتـشذگ  شور  زا  دروآ و  يور  نآرق  زاـمن و  تداـبع و  هب  تشادزاـب و  روضح  زا  ار  دوخ  وا  دـشیم . هتـشک  تشگیمن  میلـست  رگا 

(327 ...) تشاذگ يرانک  هب  ار  شریشمش  تشادرب و  تسد 
رجاهم نانز  نایم  رد  یلوپ  دمآ ، راک  رـس  رب  رکبوبا  هک  یماگنه  دننکیم : لقن  تنـس  لها  هک  اجنآ  ات  لوپ ؛ اب  مدرم  ندیرخ  عیمطت و   - 2

یلوپ دنتفگ : تسیچ ؟ يارب  لوپ  نیا  دیـسرپ : نز  نآ  دندرب . ّيدـعینب  هلیبق  زا  ینز  يارب  ار  يرادـقم  نایم ، نیا  رد  درک . میـسقت  راصنا  و 
: تفگ نز  نآ  تسا .) هدیسر  وت  هب  زین  یمهس  و   ) هداد نانز  يارب  رکبوبا  هک  تسا 

»...؟ ِینیِد ْنَع  ِینَنوُشاُرتَأ  »
(328 .« ) دینادرگرب رکبوبا  هب  ار  نآ  تفریذپ . مهاوخن  يزیچ  وا  زا  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  دیهدب ؟ هوشر  نم  هب  نید  رما  رد  دیهاوخیم  »

، تموکح يانب  ریز  هک  دنتسنادیم  بوخ  نانآ  هلآو ؛ هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زارفارس  رتخد  ناوناب ، يوناب  تسد  زا  كدف  نتفرگ   - 3
هب هک  ییاهزور  نیتسخن  رد  اذـل  دـشاپیم ؛ مه  زا  تموکح  دـنوشیم و  هدـنکارپ  مدرم  دـشابن ، راـک  رد  میـس  رز و  رگا  و  تسا ، داـصتقا 

، تیاور نیا  لعج  اب  نانآ  دنتفرگ . خـیرات  همولظم  تسد  زا  دوب -  راقفلاوذ  ناسب  هک  ار -  كدـف  تیاور ، کی  لعج  اب  دندیـسر ، تردـق 
. دنداد رارق  نانآ  ربارب  رد  ار  مدرم  مه  و  دندومن ، بلس  تیب  لها  زا  ار  يداصتقا  تردق  مه 

لها مالـسا و  یمارگ  يوناب  تسد  زا  ار  كدـف  وس  کی  زا  تسا . جـیار  ینونک  يایند  رد  هک  تساوه  ود  ماب و  کی  تسایـس  نامه  نیا ،
مدرم هار ، نیا  زا  ات  دننکیم ، میسقت  ناوناب  سانشرس و  دارفا  هژیو  هب  مدرم ، نایم  رد  ار  لاملا  تیب  لاوما  رگید ، يوس  زا  دنریگیم و  تیب 

. دننک بلج  دوخ  يوس  هب  دنزاس و  هدنکارپ  تیب  لها  فارطا  زا  ار 

كدف

ناتـسلخن یعورزم و  تمـسق  ود  لماش  تشاد و  هلـصاف  هنیدم  رهـش  ات  رتمولیک  دودـح 140  هک  دوب  زیخلصاح  دابآ و  ییاتـسور  كدـف 
. تخاسیم اجنآ  رد  نکاس  نایدوهی  بیصن  ار  یناوارف  دمآرد  لاس ، ره  رد  دندیمانیم و  هناگتفه  ياهغاب  طئاوح و  ار  نآ  و  دشیم ،
نکاس ِيدوهی  نارـس  شیپ  يریفـس  اههنتف ، عفد  يارب  ربیخ ، گـنج  اـب  ناـمزمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه ، متفه  لاـس  رد 

. دنامب ظوفحم  ناشلام  ناج و  هیزج  ِنداد  اب  ای  دنوش و  ناملسم  ای  دننک ؛ نشور  ار  دوخ  فیلکت  ات  داتسرف  كدف 
ربخ هک  یماـگنه  اـت  دـنتفر ؛ هرفط  نداد  خـساپ  زا  يزور  دـنچ  دـندوب ، هتفاـی  یهاـگآ  ربـیخ  گـنج  هب  ناناملـسم  ِنتفر  زا  هک  دوهی  نارس 

دربـن رب  ار  میلـست  حلـص و  تفرگارف و  ار  اـهنآ  ناوارف  تشحو  سرت و  دیـسر . اـهنآ  هب  ربـیخ  مکحم  ياـههعلق  حـتف  ناناملـسم و  يزوریپ 
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همه اهلقن ، یخرب  رب  انب  و  ار -  دوخ  ياهغاب  اهنیمزرس و  زا  یمین  دندش  رضاح  دنتفریذپن ، ار  مالسا  هکنآ  اب  و  دنداد ، حیجرت  هناحلـسم 
. دنیامن یگدنز  مالسا  ياول  ریز  رد  ات  دننک  راذگاو  مالسا  ربمایپ  هب  ار -  اهنآ 

بجوم هب  دشیم و  هدیمان  تمینغ  دمآیم  تسد  هب  نمشد  زا  یماظن  تردق  گنج و  هلیسو  هب  مالـسا  رد  هک  ییاهنیمزرـس  لاوما و  هتبلا 
لاوـما و لـباقم ، رد  تـشاد . قـلعت  ناناملــسم  هـمه  هـب  سمخ ،)  ) نآ مـجنپ  کـی  زج  ینــس ، هعیــش و  تاـیاور  لاـفنا و  هروـس  هـیآ 41 
، دـندرکیم راذـگاو  ار  اجنآ  ناشدوخ  اهنآ  نابحاص  دـشیم و  حـتف  هناحلـسم  يریگرد  يزیرنوخ و  گنج و  نودـب  هک  ییاـهنیمزرس 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  صخـش  هب  ( 329 ، ) ینس هعیش و  ناوارف  تایاور  رـشح و  هروس  تایآ 6 و 7  بجوم  هب  دشیم و  هدـیمان  ءیف » »
نوچ نیا ، رب  اـنب  دزاـس . فرطرب  هنادـنموربآ  ار  شناـکیدزن  دوخ و  ياهيدـنمزاین  اـت  دوب  راوگرزب  نآ  اـب  شراـیتخا  تشاد و  قلعت  هلآو 

راوگرزب نآ  تسد  هب  شرایتخا  ادـخ و  لوسر  ِنآ  زا  ناحبـس  راگدرورپ  روتـسد  هب  اـنب  دـمآ ، تسد  هب  يریگرد  گـنج و  نودـب  كدـف 
(330 .) دوب

: هفیرش هیآ  هکنیا  ات  دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رایتخا  رد  كدف 
(331 «.) ُهَّقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو  »

دوخ باحصا  زا  ناسانشرس  ناگرزب و  هاگنآ  درک . راذگاو  يو  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  مالسا  ربمایپ  دیدرگ . لزان 
هک تشون  هقیثو  ناونع  هب  ياهمان  رد  و  دومن ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  میلـست  ار  نآ  ياـهغاب  كدـف و  ناـنآ  روضح  رد  و  دومن ، رـضاح  ار 

. دراد صاصتخا  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  وا ، نادنزرف  همطاف و  ترضح  هب  نآ  عفانم  همه  اب  كدف 
نادنمشناد نایم  هدش ، لزان  ناراوگرزب  نآ  قح  رد  هیآ  تسوا و  نادنزرف  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  یبرقلا » اذ   » زا روظنم  هکنیا  رد 

(332 .) دراد دوجو  رظن  قافتا  ینس  هعیش و  زا  مالسا ، نارسفم  ناثدحم و  و 
ناگرزب و زا  يرایـسب  تسا و  قافتا  هعیـش  ناـیم  دیـشخب ، شایمارگ  رتخد  هب  هیآ  نیا  لوزن  ماـگنه  ار  كدـف  ربماـیپ  هکنیا  هراـب  رد  اـما 

: دوشیم هراشا  اهنآ  كرادم  هب  اهنت  هک  دناقفاوم ، نآ  اب  زین  ینس  نادنمشناد 
: تسا هدومن  تیاور  قیرط  تفه  هب  مجنپ ، نرق  رد  تنس  لها  ناگرزب  زا  یناکسح ، مکاح 

(333 «) ًاکَدَف اهاطْعَأَف  َۀَمِطاف  ص )  ) هَّللا ُلوُسَر  اعَد  ُهَّقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » َْتلََزن اَّمل 
.« دیشخب وا  هب  ار  كدف  تساوخ و  ار  همطاف  ترضح  ص )  ) ادخ ربمایپ  دش ، لزان  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هک  یماگنه  »

(334 .) دناهدرک لقن  ینس  ناملاع  ناثدحم و  زا  رگید  یخرب  ار  نآ  ریظن 
ار دوخ  هک  دوب  یصخش  زا  دیـسر  وا  تسد  هب  هک  ياهمان  نیتسخن  تسـشن . صوصخم  یـسرک  رب  تایاکـش ، هب  خساپ  يارب  نومأم  يزور 

يدرمریپ تسیک ؟ وناب  نآ  عفادـم  تفگ : تسیرگ و  همان  ندـناوخ  زا  سپ  نومأم  درکیم . یفرعم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  عفادـم 
... دومن یفرعم  وا  عفادم  ار  دوخ  تساخرب و 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كدف  دسیونب و  ياهمان  داد  روتـسد  ناوید  سیئر  هب  دـید و  موکحم  ار  دوخ  نومأم  ماجنارس 
(335 ...) دنادرگرب

 - فورعم ناثّدحم  زا  یکی  یـسوم -  نب  هَّللا  دبع  هب  دنادرگرب ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كدف  تساوخ  یتقو  نومأم 
هیلع هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـش ، لزان  یبْرُْقلااَذ   » هیآ هک  یماگنه  هک  دـناوخ  ار  ثیدـح  نیا  وا  تساوخ . ییامنهار  وا  زا  تشون و  ياهمان 

(336 .) دینادرگ زاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نادنزرف  هب  ار  كدف  نومأم  دیشخب . شرتخد  هب  ار  كدف  هلآو 
: دسیونیم فینح ، نب  نامثع  هرصب  رادنامرف  هب  شاهمان  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

ُمَکَْحلا َمِْعن  َو  َنیِرَخآ  ٍمْوَـق  ُسوـُُفن  اَْـهنَع  ْتَخَـس  َو  ٍمْوَـق  ُسوـُُفن  اَْـهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ُءاَـمَّسلا  ُْهتَّلَظَأ  اَـم  ِّلُـک  ْنـِم  ٌكَدَـف  اَنیِدـْیَأ  ِیف  َْتناَـک  یَلب  »
(337 «.) ُهَّللا
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، رگید یهورگ  و  دندیزرو ، لخب  نآ  رب  یهورگ  هک  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  اهنت  تسا ، هدنکفا  هیاس  نآ  رب  نامسآ  هچنآ  مامت  زا  يرآ ، »
.« تسا يرواد  وکین  دنوادخ  هک  یتسار  دنتشذگ . نآ  زا  هنادنمتواخس  یحلاصم ) يور  )

بلطم نیا  هب  حیرصت  اب  لاح  تسا . هدوب  راوگرزب  نآ  رایتخا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  كدف  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم 
!؟ درک دیدرت  نآ  قدص  رد  ناوتیم  هنوگچ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  كدف 

لوا تمسق 

شتایح نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دوشیم  تباث  ینـشور  هب  تیعقاو  نیا  ناخروم ، نارـسفم و  ناثدحم ، تاحیرـصت  زا 
ربمایپ زوسناج  تلحر  زا  سپ  اما  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  شراـیتخا  دومن و  فرـصت  ار  نآ  زین  ناـشیا  دیـشخب ، شایمارگ  رتخد  هب  ار  كدـف 

تیب لها  هب  تیلست  ضرع  يارب  دوخ  تموکح  زور  نیمهد  رد  دز ، هیکت  تردق  هکیرا  رب  رکبوبا  هک  یماگنه  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  مالسا 
! دومن هرداصم  ار  كدف  دننک و  نوریب  ار  وناب  نآ  نارگراک  داد  روتسد  تلاسر ، دزم  يادا  ترضحنآ و  هیامنارگ  رتخد  و 

. میدرک لاؤس  ربمایپ  هدنام  یقاب  لاوما  هراب  رد  ناشیا  زا  میتفر و  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  تفر ، ایند  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  دیوگیم : رمع 
ام يارب  دومرف : هنوگچ ؟ كدـف  میتفگ : تسام . يارب  دومرف : روطچ ؟ ربیخ  میتفگ : دوب . دـهاوخ  ام  يارب  ربماـیپ  لاوما  دومرف : ترـضحنآ 

(338 .) ینک ادج  ار  ام  ياهندرگ  یچیق  اب  هکنآ  رگم  تفریذپ  دهاوخن  ققحت  روما  نیا  میتفگ : دوب . دهاوخ 
رکبوبا اب  هک  یماگنه  دندومرف : ترـضحنآ  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  میهاربا ، نب  یلع  نییمق  خیش 

اهیلع همطاف  ترضح  لیکو  درک و  لیسگ  كدف  هب  ار  یهورگ  دمآ ، قئاف  راصنا  نیرجاهم و  رب  و  تسـشن ) تردق  دنـسم  رب  و   ) دش تعیب 
(339 . ) دومن جارخا  ار  مالسلا 

، وناب نآ  عورشم  قح  زا  يرادزاب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رتخد  زا  نآ  نتفرگ  هک  دنکیم  تباث  یبوخ  هب  كدف  هدنورپ  یـسررب 
. دنامب ناهنپ  تقو  مکاح  يارب  هک  دوب  نآ  زا  رتنشور  هیضق  و  دوب ، یسایس  ینایرج 

اهیلع هجیدخ  ترضح  تورث  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  راقفلاوذ  ریشمش و  اب  رگا  مالـسا ، نیتسخن  راگزور  رد  دنتـسنادیم  بوخ  نانآ 
زاغآ رد  اذـل  وا ؛ تماما  تیالو و  همادا  مالـسلا و  هیلع  یلع  يارب  تسا  يراـقفلاوذ  كدـف ، زورما  دومن ، تفرـشیپ  مالـسا  هک  دوب  مالـسلا 

ترضح نارگراک  هلصافالب  دندرک ، بوکرس  ار  نافلاخم  رگید  نیرجاهم و  دندومن و  مکحم  ار  دوخ  تموکح  ياههیاپ  هک  ینامز  راک ،
. دنداد ار  نآ  هرداصم  روتسد  و  جارخا ، كدف  زا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف 

ِنیمزرس و  تشادن ، تعسو  نانچ  نآ  كدف  دیوگیم : هعیش ، نادنمشناد  زا  یکی  یقن  نب  یلع  هب  تنـس ، لها  ناگرزب  زا  دیدحلایبا ، نبا 
. دنزرو عمط  نآ  رد  همطاف  ترـضح  نافلاخم  هک  تشادن  شزرا  ردـقنیا  دوبن ، اجنآ  رد  رتشیب  امرخ  تخرد  دـنچ  زج  هک  یکچوک  نیا  هب 

.( دیامن هئربت  ار  خیرات  نارگدادیب  دزاس و  فرحنم  ار  ناگنازرف  راکفا  كدف  نداد  هولج  شزرا  مک  اب  تساوخیم  وا  )
رتمک هفوک  گرزب ) رهـش   ) ِینونک يامرخ  ناتخرد  زا  اجنآ  ياهلخن  رامـش  اریز  ینکیم ؛ هابتـشا  رادـنپ  نیا  رد  وت  دومرف : خـساپ  رد  يو 
اجنآ دمآرد  زا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ادابم  هک  دوب  نیا  يارب  زیخلصاح  نیمزرس  نیا  زا  ربمایپ  نادناخ  نتـشادزاب  مّلـسم ، روط  هب  دوبن .
همه هکلب  دـنتخاس ، مورحم  كدـف  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اهنت  هن  ور ، نیا  زا  دریگب . کمک  تفالخ  هاگتـسد  اب  هزراـبم  يارب 

دنتـشاد زاب  دندروآیم -  تسدهب  افلخ  نامز  رد  هک  یمئانغ  سمخ  ینعی  دوخ -  عورـشم  قوقح  زا  ار  بلطملادبع  نادـنزرف  مشاهینب و 
(. دندومن راومه  زین  سابعینب  هیماینب و  تموکح  يارب  ار  هار  (و 

ار دوجوم  عضو  اب  هزرابم  هشیدنا  زگره  دنرب ، رـس  هب  يدنمزاین  لامک  اب  دنورب و  شاعم  رارما  یگدنز و  لابند  دیاب  هک  یتیعمج  دـیدرتیب 
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(340 .) دننارورپیمن رس  رد 
دننکیم يوریپ  دوخ  ناردـپ  ناگتـشذگ و  زا  اهنت  هن  نانآ  دـنیامن . اضما  ار  نامکاح  ِراک  نیا  تنـس ، لها  نادنمـشناد  هک  تسین  لـیلدیب 
نتفریذـپ تقیقح ، رد  دـنتخاس ، مورحم  شمّلـسم  قح  زا  ار  ربماـیپ  یمارگ  رتـخد  قحاـن  هب  اـفلخ  دـنریذپب  رگا  هک  دـننادیم  بوـخ  هکلب 

. دوریم لاؤس  ریز  افلخ  ِینیشناج 
رب ار  نانآ  هنوگچ  دشاب ، نینچنیا  زین  ادخ  لوسر  راگدای  هناگی  اب  ناشرادرک  و  دـشابن ، لوسر  ادـخ و  بناج  زا  افلخ  باختنا  رگا  یتسار 

دندنبب و ار  دوخ  نامـشچ  دننک و  شوماخ  ار  دوخ  نادجو  لقع و  غارچ  هک  رتهب  هچ  سپ  دنناد !؟ عاطم  ار  ناشنامرف  دنراد و  مدـقم  دوخ 
هدوسآ ار  دوخ  لیبق ، نیا  زا  یتالمج  اب  و  دنـشاب ، هتـشادن  یعالطا  هنوگ  چـیه  دوخ  فارطا  زا  ات  دـنرواین ، نوریب  فرب  ریز  زا  ار  دوخ  رس 

.« دنوشیم هدوشخب  دننک  ییاطخ  رگا  و  دندهتجم ،  » و دنریما » ام  رب  نانآ  : » هک دنزاس 
هفیلخ ایآ  و  دوب ؟ وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  ربمایپ  رتخد  ایآ  مدیـسرپ : دادغب  هسردم  داتـسا  یقراف  نب  یلع  زا  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا  زین 

؟ تشاذگن شرایتخا  رد  ار  وا  مّلسم  ّقح  هفیلخ  ارچ  سپ  متفگ : يرآ . تفگ : خساپ  رد  تسنادیم ؟ وگتسار  ار  وا 
هدـش بصغ  قح  دـمآیم  ادرف  تفریذـپیم ، ار  همطاف  ترـضح  ياـعدا  هفیلخ  رگا  تفگ : دز و  يدـنخبل  دوب ، راـقو  اـب  هشیمه  هک  داتـسا 
يارب هفیلخ  اما  تسنادیم . وگتـسار  ار  وا  اریز  دـنادرگرب ؛ یلع  ترـضح  هب  ار  تفالخ  دوب  راـچان  هفیلخ  و  دومنیم ، هبلاـطم  ار  شرـسمه 

(341 .) تخاس عونمم  شمّلسم  قح  زا  ار  وا  ددنبب ، ار  اهاضاقت  هار  هکنیا 
: دسیونیم دیامنیم و  هیجوت  ار  نایرج  رگید  ياهنوگ  هب  تسا ، تنس  لها  روهشم  ناخّروم  زا  هک  یبلح 

همطاف يارب  هک  تسا  يدنس  تفگ : تسیچ ؟ نیا  دیسرپ : دش و  دراو  رمع  ناهگان  دوب . هتـشون  همطاف  ترـضح  يارب  ار  كدف  همان  رکبوبا 
هک یلاح  رد  درک ؟ یهاوخ  نیمأـت  ار  ناناملـسم  جراـخم  اـجک  زا  ینک ، در  ار  كدـف  رگا  تفگ : رمع  شردـپ . ثاریم  هراـب  رد  ماهتـشون ،

(342 .) درک هراپ  تفرگ و  ار  دنس  هاگنآ  دناهدروآ . يور  وت  گنج  هب  اهبرع 
بـصغ ار  نارگید  لاوما  گنج ، هنیزه  ناناملـسم و  جراخم  هناـهب  هب  تسا  زیاـج  تنـس ، نآرق و  مکح  هب  اـیآ  دوشیم : لاؤس  وا  زا  لاـح 

!؟ دومن
تحت ار  نانآ  هکلب  تشاد ، فاعم  ار  ناناملـسم  رگید  اهنت  هن  دومن و  بصغ  هرداصم و  ار  ادخ  ربمایپ  زارفارـس  رتخد  لاوما  گنردیب  ارچ 

: ثیدح هب  دانتسا  اب  لوا  هفیلخ  زورید  ارچ  یهگناو  داد !؟ رارق  هفیلخ  يایاطع  ششوپ 
«. ُثِّرَُون ِءاِیْبنَْألا ال  َرِشاعَم  اَّنِإ  »

اهشسرپ هنوگ  نیا  يارب  نارگید  یبلح و  ایآ  دنیبیم ؟ يرگید  زیچ  رد  ار  تحلـصم  رگید  هفیلخ  زورما  و  داد ، ار  كدف  هرداصم  روتـسد 
!؟ دنراد یخساپ 

رامـش هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ملـسم  قح  كدف  هک  تسا  نشور  ریذپانهشدخ ، كرادم  دانـسا و  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
: هلمج زا  دوب ؛ یسایس  ياههزیگنا  ياراد  هنارادمروز و  هنابصاغ و  يراک  نآ ، هرداصم  و  دمآیم ،

نایقتم و ریما  نایوگتسار و  ياوشیپ  راتفگ  تحارـص  اب  ًاصوصخ  دوب ؛ وناب  نآ  رایتخا  رد  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  تسد  رد  كدف  فلا - 
: دندومرف هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  رالاس 

« ٌكَدَف اَنیِْدیَأ  ِیف  َْتناَک  یََلب  »
، تفالخ هاگتسد  مالسا ، ریغ  مالسا و  ییاضق  نیزاوم  مامت  فالخرب  لاح ، نیا  اب  تسا . تیکلام  هناشن  فّرصت  نتـشاد و  تسد  رد  نیمه 

هاوگ لاـم ، رب  ّطلـسم  و  دـیلا » وذ   » زا اـیند  ياـج  چـیه  رد  هک  یتروـص  رد  دـیبلط ؛ هاوـگ  ناوناـب  يوناـب  نآ  زا  درک و  نوریب  ار  نارگراـک 
. دنهاوخیمن

نخـس هنوگچ  دـننادرگرب . وا  هب  ار  نآ  هک  درک  تساوخرد  اهنآ  زا  كدـف ، هرداصم  زا  دـعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رتخد  ب - 
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؟ دنتفریذپن ار  شیاعدا  دندومن و  در  دهدیم ، یهاوگ  وا  تمصع  هب  دنوادخ  تسا و  هدش  لزان  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  ار  ییوناب 
رتخد هب  ار  كدف  دوخ ، تایح  نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  ینس  هعیش و  زا  یناوارف  تایاور  ج - 

ششخب هیده و  هب  يزاردتسد  ایآ  دندرک !؟ هرداصم  ار  نآ  دنتفرگ و  هدیدان  ار  ترضحنآ  لمع  یتئرج  هچ  اب  نانآ  دیشخب . شایمارگ 
!؟ تسین هنابصاغ  هناملاظ و  يراک  يزیواتسد ، ره  اب  ناروآمایپ ، متاخ 

لاوما ءزج  ًاعطق  هک  « ) كدـف  » دـبال تفرگن ، تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـیح  ناـمز  رد  شـشخب  نیا  مینکیم  ضرف  د - 
نآرق و تایآ  فالخ  رب  ارچ  تشگیم . بوسحم  وا  هدنام  یقاب  لاوما  و  كرت » ام   » ءزج راوگرزب  نآ  تشذگرد  زا  دعب  دوب ) ترضحنآ 

(343 (؟ دنتخاس مورحم  شیوخ  ثرا  زا  ار  ربمایپ  ثراو  هناگی  ثیدح ، کی  لعج  اب  مّلسم ، تایاور 
تساوخرد ار  شیوخ  هدش  لامیاپ  قوقح  هداد ، ناشن  لمعلا  سکع  اهنآ  لباقم  رد  دید  مزال  یفلتخم  تاهج  زا  ناوناب  يوناب  لاح ، ره  هب 
. درک هبلاطم  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شاهیامنارگ  رسمه  هتفر  تسد  زا  قوقح  تفالخ و  راک  نیا  اب  تقیقح ، رد  دیامن .

هتخاس رتشزرایب  یـسگم  لاب  زا  شرظن  رد  ار  نآ  يدام  ياهشزرا  ایند و  هک  الاو  ماـقم  يونعم و  هوکـش  حور و  ِيدـنلب  نآ  اـب  یتسار ،
؟ دشاب دناوتیم  تیالو  زا  عافد  زج  يزیچ  وا  يراشفاپ  زار  دوب ،

لوپ تخرد و  بآ ، يارب  ًاعطق  درک ، شالت  شیوخ  هتفر  تسد  زا  قح  يارب  داتـسیا و  نافلاخم  ربارب  رد  رگا  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص 
اریز ( 344 ( ؛ دوب يولع  تموکح  رارقتـسا  ییاـپ و  رب  و  دبتـسم ، تموکح  يزادـنارب  بصاـغ و  ناـمکاح  ییاوـسر  روـظنم  هب  هکلب  دوـبن ،

یگدنز تاناکما  يداصتقا و  رظن  زا  ار  تلاسر  یحو و  نادناخ  كدف ، بصغ  اب  دنراد  رظن  رد  نانآ  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  ترضحنآ 
. دنتفرگیم رارق  ناشیور  رد  ور  هکلب  دندشیم ، هدنکارپ  نانآ  فارطا  زا  مدرم  اهنت  هن  هجیتن ، رد  دنزاس . یناوتان  فعض و  راچد 

دشیم بجوم  نابصاغ ، تسد  رد  تسا -  هدش  لقن  ( 345  ) رانید رازه  داتفه  ات  هک  نآ -  هنالاس  دمآرد  كدـف و  دوجو  رگید ، يوس  زا 
زور هب  زور  تلادـع ، تناـید و  تیادـه ، ناـکرا  هجیتن ، رد  ددرگ . هدوزفا  ناشتردـق  رب  رتمکحم و  ناـنآ  ِیتـموکح  ياـههیاپ  زور  ره  هک 

. دوش رتتسس 
دوش و اوسر  لطاب  دهاوخیم  هکلب  دـبلطیم ، ار  شیوخ  هتفر  تسد  زا  قح  طقف  هن  دتـسیایم ، نافلاخم  ربارب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رگا 

. ددرگ بوکرس  تنس  نآرق و  فلاخم  روز و  قطنم 
لامیاپ قوقح  دوب ، يونعم  ياهشزرا  رولبت  ییاسراپ و  دامن  هکنآ  اب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  اهنیا  زج  اهنیا و 

. دزارفارب دق  نافلاخم  لباقم  رد  دنک و  هبلاطم  ار  كدف »  » هلمج زا  شیوخ ؛ هدش 
یقاب كدف و  داتسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  تنـس ، لها  ناثدحم  ناگرزب و  هتفگ  هب  انب  ماگ ، نیتسخن  رد 

. درک هبلاطم  ار  ربیخ  سمخ  هدنام 
: دومرف ربمایپ  تفگ : رکبوبا 

...« ِلاْملا اَذه  ْنِم  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ُلُکْأَی  امَّنِإ  ٌۀَقَدَص  ُهانْکََرت  ام  ْثِّرَُون  «ال 
نخــس وا  اـب  تـسج و  يرود  وا  زا  دوـب  هدـنز  اـت  و  دـش ؛ تحاراـن  يو  زا  وناـب  نآ  دادـن و  مالــسلا  اـهیلع  همطاـف  هـب  يزیچ  ماجنارــس  و 

(346 ...) تفگن
وا زا  دوخ  یصخش  کلم  ناونع  هب  ار  كدف  دمآ و  رکبوبا  دزن  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تنـس  لها  ِتایاور  یخرب  رد 
هب ار  نمیا  ّما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تساوخ . دـهاش  یمارگ  يوناب  نآ  زا  رکبوبا  دومن . تساوخرد 

. تفریذپن ار  شناهاوگ  یلو  درب ، وا  دزن  هاوگ  ناونع 
هللا یلص  ربمایپ  هک  دومن  اعدا  همطاف  ترضح  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دنسیونیم : نارگید  يزار و  رخف 

؛ یتسه بوبحم  زیزع و  نم  دزن  يزاینیب ، لاح  رد  هچ  یتسدیهت و  لاح  رد  هچ  وت  تفگ : رکبوبا  تسا . هدیشخب  وا  هب  ار  كدف  هلآو  هیلع 
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هللا یلـص  ادـخ  لوسر  ناکیدزن  زا  یکی  نمیا و  ّما  میامن . مکح  وت  عفن  هب  مناوتیمن  مراد و  دـیدرت  وت  راتفگ  تحـص  یتسرد و  هب  نم  اما 
مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نبیلع  مان  اهلقن ، یخرب  رد  و  تفریذپن ... ار  ود  نآ  تداهـش  رکبوبا  یلو  دـنداد . یهاوگ  همطاف  عفن  هب  هلآو  هیلع 

(347 .) تسا هدمآ  دهاش  ناونع  هب 
تسیرگ و رکبوبا  تفگ ، نخـس  وا  اب  كدـف  هراب  رد  دـمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  تسا : هدـمآ  رگید  یلقن  رد 

. دنراذگیمن ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ  تسا  هدومرف  شدوخ  هتشاذگن و  ثرا  هب  یمهرد  رانید و  تردپ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ :
یهاوـگ ار  بلطم  نیا  یـسک  هچ  تفگ : رکبوـبا  تسا . هدیـشخب  نم  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوـسر  دـندومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

یهاوگ دندمآ و  مه  فوع  نب  نامحرلادبع  رمع و  وس ، نآ  زا  دنداد . یهاوگ  دـندمآ و  نمیا  ّما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  دـهدیم ؟
. درکیم میسقت  ار  كدف  دمآرد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دنداد 

تــسار یگمه  نامحرلادــبع . رمع و  مـه  نـمیا و  ّما  یلع و  مـه  ییوـگیم ، تـسار  وـت  مـه  ادــخ ! لوـسر  رتــخد  يا  تـفگ : رکبوــبا 
(348 ...) دییوگیم

مود تمسق 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
لیکو درک و  لیسگ  كدف  هب  ار  یهورگ  دمآ ، قیاف  راصنا  نیرجاهم و  رب  و  تسشن ) تردق  دنسم  رب  و   ) دش تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه  »

. دومن جارخا  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
رد يدـنار ، نوریب  كدـف  زا  ارم  لیکو  یتشادزاب و  مردـپ  ثرا  زا  ارم  ارچ  دـندومرف : دـندمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح 

!؟ دومن راذگاو  نم  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح 
نتـشیوخ دروم  رد  ار  ادـخ  ربمایپ  راتفگ  اـت  رکبوبا ! يا  تفگ : دـمآ و  یهاوگ  يارب  نمیا  ّما  سپ  رواـیب . ار  تناـهاوگ  داد : خـساپ  رکبوبا 

. داد مهاوخن  یهاوگ  منکن ، يروآدای 
: تفگ رکبوبا  تسا ؟» تشهب  ناوناب  زا  نمیا  ّما  : » دـندومرفن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ایآ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دوزفا : هاگنآ 
« ُهَّقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو  : » دومرف یحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  نوچ  مهدیم : یهاوگ  کـنیا  تفگ : نمیاما  منادیم . يرآ ،

فیرشت مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  سپس  دیشخب . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ار  كدف  ادخ ، نامرف  هب  ندرک  لمع  يارب  ترـضحنآ 
. داد یهاوگ  هنوگ  نیمه  دروآ و 

رکبوبا زا  دـش و  دراو  رمع  هاگان  داد . وناب  نآ  هب  ار  هماـن  دـینادرگزاب و  همطاـف  ترـضح  هب  ار  كدـف  تشون و  ياهماـن  رکبوبا  ور ، نیا  زا 
ياهمان نم  دناهداد . یهاوگ  زین  یلع  نمیا و  ّما  تسوا و  ِنآ  زا  كدف  هک  دنکیم  اعدا  همطاف  داد : خساپ  رکبوبا  تسیچ ؟ همان  نیا  دیسرپ :

(349 «.) درک هراپ  ار  نآ  دنکفا و  ناهد  بآ  تفرگرب ، ار  همان  رمع  مداد . وا  هب  هراب  نیا  رد 
هنوگنامه تفر و  دجسم  هب  رکبوبا  یپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش . جراخ  اجنآ  زا  نیگمغ  نایرگ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

لوسر هک  یلاح  رد  يرادیم ، زاب  شايردـپ  ثرا  زا  ار  همطاف  ارچ  دومرف : وا  هب  دوب ، هتـسشن  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یهورگ  هقلح  رد  هک 
رگا تسا . ناناملـسم  ءیف  میانغ و  زا  كدـف  تفگ : رکبوبا  دوب ؟ هدرک  نآ  ِکـلام  ار  وا  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 

. تشاد دهاوخن  یقح  چیه  نآ  رد  هنرگ  و  مهدیم ) وا  هب  ، ) تسا هدیشخب  وا  هب  ار  نآ  ربمایپ  هک  دروایب  یناهاوگ  همطاف 
؟ ینکیم يرواد  یمالـسا  تاررقم  ادـخ و  نوناـق  فـالخرب  تلاـسر ، نادـناخ  اـم  دروم  رد  رکبوبا ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
؟ یهاوخیم هاوگ  فرط  مادک  زا  موش  نآ  یعدـم  نم  دـشاب و  يزیچ  یناملـسم  تسد  رد  رگا  دومرف : ترـضحنآ  هن . داد : خـساپ  رکبوبا 

نآ یعدم  ناناملـسم  دشاب و  يزیچ  نم  تسد  رد  هاگ  ره  دومرف : ترـضح  نآ  یتسه . یعدـم  هک  مهاوخیم  یهاوگ  امـش  زا  داد : خـساپ 
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نتـشاد رایتخا  رد  دوجو  اب  هک ) تشاد  یهانگ  هچ  همطاف  ترـضح  نایب ، نیا  اب  ( !؟ یبلطیم هاوگ  تسه  متـسد  رد  لام  هک  نم  زا  دـنوش ،
. دش تکاس  رکبوبا  یبلطیمن !؟ دهاش  نارگید  زا  یهاوخیم و  دهاش  وا  زا  نونک ، ات  ربمایپ  نامز  زا  كدف 

هنرگ و  روایب ، لداع  یناهاوگ  یناوتیم  رگا  میرادن . ار  وت  لالدتـسا  قطنم و  ربارب  رد  یگداتـسیا  ناوت  ام  هک  نک  سب  تفگ : رمع  هاگنآ 
. تشاد دیهاوخن  یّقح  نآ  رد  همطاف  وت و  دوشیم و  بوسحم  ناناملسم  میانغ  ءیف و  زا 

لزان یناسک  هچ  دروم  رد  هیآ  نیا  دـندومرف : يرآ . داد : خـساپ  یناوخیم ؟ ار  نآرق  اـیآ  رکبوبا ! يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
: تسا هدش 

؟» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  »
یخرب رگا  ساسا ، نیا  رب  دومرف : تسا . هدـمآ  دورف  امـش  هراب  رد  هک  هتبلا  داد : خـساپ  رکبوبا  نارگید ؟ ای  تسا  هدـش  لزان  ام  هراب  رد  ایآ 

رگید دـننام  تفگ : رکبوـبا  درک ؟ یهاوـخ  دروـخرب  هنوـگچ  وا  اـب  امـش  هداد ، ماـجنا  دنـسپان  يراـک  همطاـف  ترـضح  هک  دـنهد  یهاوـگ 
یگزیکاپ یکاپ و  رب  دنوادخ  یهاوگ  هک  لیلد  نادب  دومرف : ارچ ؟ دیسرپ : ياهدش . رفاک  تروص  نآ  رد  دندومرف : ترضحنآ  ناناملـسم .

كدف هراب  رد  ار  لوسر  ادخ و  نامرف  هک  هنوگ  نامه  ياهتفریذپ ؛ ار  وا  راکهانگ  ناگدـنب  نیغورد  یهاوگ  ياهدومن و  در  هداهناو و  ار  وا 
نینچ يریذـپیم و  دـنکیم  لوب  دوخ  تشپ  رب  هک  ار  ینابایب  یبارعا و  تداهـش  ياهداـهناو و  تسا -  هدیـشخب  همطاـف  ترـضح  هب  هک  - 

: دناهدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ ناناملسم  لاوما  میانغ و  ءزج  هک  يرادنپیم 
« ِْهیَلَع یعَّدا  ِنَم  یلَع  ُنیِمَْیلا  َو  یعَّدا  ِنَم  یلَع  ِیَْبلَا  ُۀَنّ »

.« دوب دهاوخ  دنگوس  هدننک ، راکنا  هدهع  رب  و  دیامن ، هاوگ  هماقا  هک  تسا  یعدم  رب  »
تـسار یلع  ادخ  هب  دنتفگیم : دنتـسیرگیم و  یخرب  دنتخادرپ . وگم  وگب  هب  مدرم  دـش و  دـنلب  ادـص  رـس و  هک  دوب  اج  نیمه  رد  تسرد 

(350 ...) تشگرب هناخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دیوگیم .
: دنیامرفیم رگید  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شنادناخ یلع و  اذل  دنرادن ؛ ياهتساوخ  ایند  زج  دنتسه و  ایند  هدنب  مدرم  تفگ : وا  هب  رمع  تسشن ، تردق  دنـسم  رب  رکبوبا  هک  یماگنه  »
. دنروآیم يور  وت  يوس  هب  هدرک ، اهر  ار  یلع  ایند  هب  هقالع  رطاخ  هب  دنتفای  یهاگآ  شناوریپ  نوچ  راد . زاب  كدف  ءیف و  سمخ و  زا  ار 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  سک  ره  هک  تشاد  لیـسگ  مدرم  نایم  هب  یکیپ  هاگنآ  تفرگ . ار  نانآ  لاوما  تفریذپ و  ار  وا  نخـس  رکبوبا 
. میامن ادا  ار  نآ  ات  دیآ  نم  شیپ  هتفرگ ، ياهدعو  ای  دراد ، یبلط  هلآو 

. تفریذپ ار  نانآ  ياعدا  دندمآ و  وا  دزن  ریرج  هَّللا و  دبع  نب  رباج 
رکبوبا اما  درک ؛ هبلاطم  ار  ءیف  سمخ و  كدـف ، دـمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه  روتـسد  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

منادنزرف نم و  دومرف : دومن و  توالت  ار  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ درک و  لالدتسا  نآرق  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دومن . هاوگ  تساوخرد 
... دیشخب ام  هب  ار  كدف  اذل  میتسه ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دارفا  نیرتکیدزن 

هاوگ نانآ  زا  هکنآ  یب  ار  ریرج  رباج و  ياعدا  امـش  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اـمن . رـضاح  هاوگ  دوخ  ياـعدا  رب  تفگ : رمع 
... تسا دنوادخ  مالک  نآرق و  رد  نم  هاوگ  هکنآ  لاح  دیتفریذپ ؛ دیهاوخب 

یگمه درک و  رضاح  ار  رکبوبا  رسمه  امسا  نمیا و  ّما  مالسلا و  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  یلع و  ترضح  همطاف ، ترضح  ماجنارس 
... دنتفریذپن ار  نانآ  یهاوگ  یلو  دنداد ، یهاوگ 

وگغورد ار  وا  سک  ره  و  هدرزآ ، ار  ادـخ  ربمایپ  درازایب  ار  وا  سک  ره  تسا . ربمایپ  دوجو  هراپ  همطاف  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
سک ره  دناتشهب ، ناناوج  رالاس  ربمایپ و  نادنزرف  هک  نانیا  نیسح ؛ ماما  نسح و  ماما  اما  تسا . هدرمـش  وگغورد  ار  ادخ  ربمایپ  درامش ،

. دنیوگتسار همه  نایتشهب  هک  ارچ  تسا ؛ هتشادنپ  وگغورد  ار  ادخ  ربمایپ  درامش  وگغورد  ار  نانآ 
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: دندومرف ماهرابرد  ادخ  لوسر  نم ؛ اما 
ْدَقَف َكاصَع  ْنَم  َو  ِینَعاطَأ ، ْدَـقَف  َکَعاطَأ  ْنَم  َو  َّیَلَع ، ُّداّرلا  َوُه  َْکیَلَع  ُّداّرلا  َو  ِةَرِخآـْلا ، َو  اْینُّدـلا  ِیف  یِخَأ  َْتنَأ  َو  َکـْنِم ، اـَنَأ  َو  ِنِم  یّ َْتنَأ  »

«. ِیناصَع
وت زا  سک  ره  و  هتفریذپن ، ارم  دریذپن ، دـیامن و  در  ار  وت  سک  ره  دوب ، یهاوخ  مردارب  ترخآ  ایند و  رد  وت  وت ، زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  »

.« تسا هدرک  ینامرفان  ارم  دنک ، ینامرفان  وت  زا  سک  ره  و  هدومن ، يوریپ  ارم  دیامن ، يوریپ 
. دومرف اعد  زین  وا  لسن  امسا و  يارب  داد و  هدعو  تشهب  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نمیا ؛ ّما  اما 

هتفریذپ دنهدیم ، یهاوگ  شیوخ  دوس  هب  هک  یناسک  یهاوگ  اما  دیدومن . فصو  ار  دوخ  هک  دیتسه  هنوگنامه  امـش  يرآ ، تفگ : رمع 
فصو نیا  اب  دینکیمن ، راکنا  دینادیم و  مه  امش  و  دش ، هتفگ  هک  میتسه  هنوگنامه  ام  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تسین .

(351 ...«.) نوعجار هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  درب . هانپ  ادخ  هب  دیاب  رگید  سپ  دوشیمن . هتفریذپ  ادخ  لوسر  یهاوگ  ام و  یهاوگ 
خساپ ار  اهنآ  یبهذم  تابصعت  زا  رود  هب  میهاوخیم  تنـس  لها  زا  دوشیم و  حرطم  راصتخا  هب  یتالاؤس  ثحب ، همادا  رد  ترورـض  هب  انب 

: دنهد
زا دندرک و  هرداصم  ار  نآ  یتئرج  هچ  اب  هنوگچ و  لاح  دوب . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فرـصت  رد  كدف  هک  دش  هدروآ  رتشیپ   - 1

؟ دندومن هاوگ  دهاش و  تساوخرد  دی  بحاص 
؟ دندرک در  دوب ، هداد  یهاوگ  وا  یکاپ  تمصع و  هب  دنوادخ  هدش و  لزان  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  هک  ار  یسک  ياعدا  راتفگ و  هنوگچ   - 2

؟ داد ییوگغورد  لامتحا  ناوتیم  تسا ، ربمایپ  دوجو  هراپ  ملاع و  نانز  رالاس  یتیگ و  شنیرفآ  زمر  هک  هرهاط  هقیّدص  هراب  رد  ایآ 
زا تیاور  نیا  ایآ  دـناهدادن ؟ یهاوگ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ییوگتـسار  هب  هشیاع ، شرتخد  رکبوبا و  ِدوخ  یتح  تنـس ، لها  رگم  یهگناو ،

: تفگیم هک  دشن  لقن  هشیاع 
(352 (؟» مرادن غارس  همطاف  زا  رتوگتسار  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  ار  يدحا  نم  »

هب تسا ؛ هدومن  یفرعم  یتیگ  نانز  رالاس  ار  وناب  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  راکنا  لباق  ناناملـسم  دزن  ثیدح  نیا  رگم 
؟ تسا هدش  یفرعم  رترب  لیاضف ، ریاس  يراگزیهرپ و  تسادق ، یکاپ ، رظن  زا  میرم ، ترضح  یتح  ملاع ، ناوناب  همه  زا  هک  يروط 

؟» تسا هدرزآ  ارم  درازاـیب  ار  وا  سک  ره  : » دـندومرفن دـندرکن و  یفرعم  دوخ  دوجو  نت  هراـپ  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـیآ 
(353)

ریدغ زور  رد  رگم  دومن ؟ در  ار  ناراگزیهرپ  رالاس  نانمؤم و  ياوشیپ  نیملـسم ، ياقتا  ملعا و  تما ، قیدـص  تداهـش  رکبوبا  هنوگچ   - 3
یهاوگ وا  یکاپ  تمـصع و  هب  ریهطت  هیآ  رد  دنوادخ  ایآ  درکن ؟ یفرعم  دوخ  نیـشناج  ار  وا  دنوادخ  بناج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

ربمایپ زا  ایآ  درکن ؟ یفرعم  دوخ  ِناـج  ردارب و  ریزو ، یـصو ، ار  وا  یناوارف  دراوم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  رگم  تسا ؟ هدادـن 
؟ دینادیمن مراهچ  هفیلخ  ار  وا  تنس ! لها  يا  امش  رگم  تسا ؟ یلع  اب  قح  قح و  اب  یلع  هک  هدشن  تیاور 

تسا يراصنا  رباج  زا  رتمک  رکبوبا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شردقنارگ  يوش  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  ماقم  ایآ  یهگناو ،
یهاوگ مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نوچ  و  دـیامنیم ، هاوگ  تساوـخرد  راوـگرزب  نآ  زا  یلو  دـهاوخیمن ، یهاوـگ  رباـج  زا  هک  ( 354)

؟ دنکیم در  ار  شتداهش  دهدیم 
ود ياج  هب  ار  وا  تداهش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  رتمک  تباث  نب  ۀمیزخ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیصخش  ماقم و  ایآ 

(355 ( ؟ دناوخ نیتداهشلا » وذ   » ار وا  تفریذپ و  تداهش 
هاگتـسد رد  هنوگچ  لاح  دـهدب ؟ وا  هب  ار  نآ  هک  درکن  تساوخرد  رکبوبا  زا  اـیآ  دوبن ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  زا  كدـف  هک  ضرف  رب   - 4

؟ دوشیمن هتفریذپ  ترـضحنآ  مشچ  رون  ربمایپ و  دوجو  هراپ  ناوناب و  يوناب  تساوخرد  یلو  دوشیم ، هتفریذپ  نارگید  ياضاقت  تفالخ 
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(356)
اما تفرگن ؛ تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  كدف  شـشخب  هک  ضرف  رب  دـش ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه   - 5

یثوروم لاوما  كرت و  ام  ءزج  تاـفو ، زا  دـعب  نیا ، رب  اـنب  دـننادیم . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  لاوما  ءزج  ار  كدـف  ینـس  هعیش و 
ُهانْکََرت ام  ُثِّرَُون  ِءاِیْبنْألا ال  َرِـشاعَم  ُنَْحن  : » ثیدـح لعج  اب  مّلـسم ، تایاور  نآرق و  تاـیآ  فـالخ  رب  ارچ  ددرگیم . بوسحم  ترـضحنآ 

؟ دنتخاس مورحم  شیوخ  مّلسم  ثرا  زا  ار  ربمایپ  ثراو  هناگی  ( 357 « ) ٌۀَقَدَص
. دومن لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  رکبوبا ،

رب هاوگ  ثیدـح ، نیا  لقن  رد  ار  وا  ندوب  اـهنت  رجحنبا  هک  اـجنآ  اـت  ( 358 .) دناهدرک حیرـصت  بلطم  نیا  هب  زین  تنـس  لها  ناگرزب  یتح 
(359 .) تسا هتفرگ  شتیملعا 

(360 ، ) دشاب هتشاد  يرگید  يانعم  تسا  نکمم  هکنیا  زا  رظن  فرص  ثیدح ، نیا 
. میراذگب رانک  ار  نآ  دیاب  ور ، نیا  زا  تسا . نآرق  تایآ  فالخرب  دحاو و  ربخ 

: داد خـساپ  هفیلخ  ربماـیپ ؟ نادـناخ  اـی  يربیم  ثرا  ربماـیپ  زا  وـت  اـیآ  دـندومرف : هفیلخ  هب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هکنآ  تفگش 
. دنربیم ثرا  وا  زا  شنادناخ 

حیحـص ثیدح  نیا  رگا  هوالع  هب  ( 361  ) تسا بیجع  هفیلخ  زا  مـالک  نیا  دـیوگیم : هدـنامزاب و  بلطم  نیا  هیجوت  رد  دـیدحلایبا  نبا 
تداـع و فـالخرب  تسا  يرما  اریز  دـشاب ؛ روهـشم  فورعم و  مـکح  نـیا  ناربماـیپ ، متاـخ  ناـمز  اـت  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  دـیاب  دـشاب 

. دنیامن لقن  ار  نآ  تسیابیم 
اهنآ رد  ات  دنک  نالعا  دوخ  نادناخ  هب  دیامن و  فارتعا  ناناملسم  روضح  رد  ترـضحنآ  دوب  مزال  دوب ، هقدص  ربمایپ  لاوما  رگا  یهگناو ،

. دننکن فرصت 
هکنآ تفگـش  دـندومن ؟ نفد  ترـضحنآ  هناخ  رد  ار  رکبوبا  ارچ  تسا ، هقدـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هدـنام  یقاـب  لاوما  رگا 

هشیاع و دـنیامن ، نفد  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هزانج  دنتـساوخ  هک  یماگنه  اذـل  تسنادیم ؛ ربمایپ  هرجح  کلام  ار  دوخ  هشیاع 
(362 .) دوش نفد  اجنیا  رد  هک  مهدیمن  هزاجا  یسک  هب  و  تسا ، نم  هناخ  هناخ  تفگ : هشیاع  دندش و  عنام  هیماینب 

همطاف ترضح  نادنزرف  هب  ار  نآ  افلخ  زا  یخرب  رمع و  ارچ  دشیم ، هدرمش  حیحص  ثیدح  نیا  دوب و  ناناملـسم  زا  كدف  رگا  هرخالاب  و 
. دمآ دهاوخ  نآ  حرش  هک  دندومن ؟ در 

تسج و يرود  وا  زا  دوب  هدنز  ات  و  دش ، تحاران  رکبوبا  زا  كدف ، هرداصم  زا  سپ  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  دش ، لقن  هک  نانچ   - 6
ارم درازایب ، ار  همطاف  سک  ره  دـناهدومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هک  یناوارف  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  لاـح  تفگن . نخـس  يو  اـب 
هیآ هب  هجوت  اب  زین  و  دیامنیم » بضغ  همطاف  مشخ  اب  دنوادخ  : » دناهدومرف ای  و  تسا » هدرزآ  ار  ادخ  دزاس ، هدرزآ  ارم  سک  ره  و  هدرزآ ،

؟ داد دنهاوخ  یخساپ  هچ  تنس  لها  بازحا ، هروس  زا   57
هتـشاد زاربا  نوگانوگ  يدیاقع  فلتخم ، عقاوم  رد  و  درادن ، یـصاخ  هدیقع  هفیلخ  هک  دوشیم  نشور  تنـس  لها  تایاور  یـسررب  اب   - 7

لام نم  زا  دعب  دناهدومرف  یلو  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لام  كدـف  « » دوبن هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  لام  كدـف  : » هلمج زا  تسا ؛
«. تسا هقدص  هتشاذگ ، یقاب  هچنآ  ره  دراذگیمن ، یقاب  یثرا  ترضحنآ  اما  تسا ، ربمایپ  زا  كدف  « » دوب دهاوخ  ناناملسم 

رمع و مه  و  نمیاما ، یلع و  وت و  مه  ربمایپ ! رتخد  يا  دیوگیم : هاگ  دریذـپ و  یمن  ار  نارگید  یلع و  ترـضح  تداهـش  یهاگ  نینچمه 
هراـپ ار  نآ  مود  هفیلخ  یلو  دـیامنیم ، اـضما  ار  همطاـف  ترـضح  تیکلاـم  دنـس  لوا  هفیلخ  زین  دـییوگیم . تسار  یگمه  نامحرلادـبع ،

هراپ ار  نآ  دنـس  رمع  دیبلطیم و  یهاوگ  دییامنیم و  هرداصم  ار  نآ  هنوگچ  تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  كدف  رگا  دنکیم .
همه نیا  لباقم  رد  دنادرگرب ؟ ار  نآ  دریگیم  میمصت  دسیونیم و  ار  نآ  تیکلم  دنـس  ارچ  تسین ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  زا  رگا  دنکیم و 
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؟ درک دیاب  هچ  اهییوگضقانت  تافالتخا و 

هنادواج هبطخ 

ناهاوگ دننادرگ و  زاب  ار  كدف )  ) وا مّلسم  قح  دنتسین  رضاح  مکاح ، هورگ  هک  دومن  هدهاشم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
هبلاطم يرگید  هار  زا  ار  شیوخ  هدش  لامیاپ  قوقح  هک  تفرگ  میمصت  ریزگان  دندرک ، در  یـشارت  هناهب  اب  زین  ار  يرـشب  هنومن  هتـسیاش و 

. دیامن تابثا  ناگمه  رب  ار  شیوخ  تیمولظم  هدومن ، مامتا  ار  تجح  مدرم ، ربارب  رد  ات  درب  فیرشت  شردپ  دجسم  هب  اذل  دنک ؛
زا دجسم  هک  دومن  باختنا  تقو  نیرتبسانم  زین  ار  دجسم  رد  روضح  نامز  دیزگرب ، یهاوخ  مّلظت  يارب  ار  ناکم  نیرترب  هک  هنوگنامه 

. دوب ُرپ  راصنا ، رجاهم و  شردپ ، نارای 
زا راوگرزب  نآ  ات  دیدرگ  بصن  ياهدرپ  دش . دجـسم  دراو  دـندرکیم ، یهارمه  ار  يو  نانز  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  هتـسیاش ، يوناب  نآ 

، زیگناروـش لدتـسم ، تیوـنعم ، قیاـقح ، زا  راشرـس  تغـالب و  تحاـصف و  تیاـهن  رد  ياهبطخ  هاـگنآ  دـنامب . ظوـفحم  ناـمرحمان  دـید 
. تشادن دننام  رظن  ره  زا  هک  دومرف  داریا  اسآهزجعم  روآتفگش و 

. دریگ مارآ  مدرم  هلان  ات  درک  توکـس  یتدم  سپـس  دـندش . نایرگ  بلقنم و  زین  مدرم  دومن . هلان  تسیرگ و  ترـضحنآ  هبطخ ، زاغآ  رد 
ار نخـس  سپـس  دنتفرگ . مارآ  مدرم  ات  دومن  توکـس  ترـضح  دش . دنلب  اههلان  يادص  راب  رگید  دیامن . زاغآ  ار  نخـس  تساوخ  هاگ  نآ 

: دوشیم هدروآ  نآ  زا  ییاهشخب  اهنت  هک  دومرف ، زاغآ 
اتکی يادخ  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  و  مرازگیم ... ساپـس  هدومرف  ماهلا  هچنآ  رب  هدومن ، شیاتـس  وا  نارکیب )  ) ياهتمعن رب  ار  دنوادخ  »

... داد رارق  صالخا  ار  نآ  حور ) و   ) لیوأت هک  تسا  ینخس  نیا ) . ) درادن یکیرش  تسین و  ییادخ 
، دتـسرفب ار  وا  مدرم ) تیاده  تاجن و  يارب   ) هکنآ زا  شیپ  تسوا . هداتـسرف  هدنب و  ص )  ) دمحم ترـضح  مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  و 

... دومن باختنا  ماقم ،) نیا  يارب   ) دنیرفایب ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دیزگرب و 
یمتح تاّردـقم  يراج و  ار  شیوخ  مکح  هکنیا  رب  تفرگ  یعطق  میمـصت  و  دـیامن ، لماک  مامت و  ار  شرما  ات  تخیگنارب  روآماـیپ  ار  وا 

. دشخب ذوفن  ار  دوخ 
اب و  دندرکیم ، شتـسرپ  تب ، ياهتـسد  شنرک و  شتآ ، ربارب  رد  یهورگ  دناهدیزگرب ؛ ياهدنکارپ  ياهنییآ  هک  دومن  هدهاشم  ار  اهتما 

یلـص دمحم  رون  وترپ  رد  دنوادخ  یعاضوا ) نینچ  رد  . ) دندرکیم راکنا  ار  وا  دنتخانـشیم  شیوخ ) ترطف  وترپ  رد   ) ار دـنوادخ  هکنآ 
يولج زا  ار  ینادرگرـس  هابتـشا و  رات  هریت و  ياهربا  دودز و  اهلد  زا  ار  یناداـن  لـهج و  ياـههدرپ  فرطرب و  ار  اـهیکیرات  هلآو  هیلع  هللا 

... دیشخب تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ  تساخ و  اپ  هب  مدرم  تیاده  يارب  تشادرب و  اهمشچ 
هیکزت ثعاب  ار  تاکز  و  ربکت ، رورغ و  تفآ )  ) زا امش  نتخاس  كاپ  هلیسو  ار  زامن  و  كرش ، زا  امش  يزاس  كاپ  ببـس  ار  نامیا  دنوادخ 
تلادع و  نید ، ناینب  نتخاس  راوتـسا  يارب  ياهلیـسو  ار  جح  و  صالخا ، يراوتـسا  يارب  یلماع  ار  هزور  و  ناتيزور ، ندش  نوزفا  سفن و 

(363 .) داد رارق  اهلد  ماجسنا  ماظتنا و  بجوم  ار 
ار داهج  و  اهیگدنکارپ ، زا  ندنام  ناما  رد  يارب  یلماع  ار  ام  ییاوشیپ  تماما و  و  تلم ، ماظن  ثعاب  ار  تلاسر  نادناخ  ام  زا  يرادربنامرف 

... دومرف ررقم  مالسا  يدنلبرس  تّزع و  يارب  ياهلیسو 
نابرهم زوسلد و  نانمؤم  اب  و  صیرح ، امش  تیاده  داشرا و  هب  هدمآ ، نارگ  وا  رب  امش  ياهجنر  هک  دمآ  ناتیوس  هب  امـش  نایم  زا  يربمایپ  »

(364 .«) دوب
نادرم ردارب  هن  تسا ، نانمؤم  ریما  ماهداز  ومع  ِردارب  و  امـش ، نانز  ردپ  هن  تسا ، نم  ردپ  وا  هک  دید  دـیهاوخ  دـییوجب ، ار  وا  بسن  هاگره 

. داب شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  تسا . راختفا  رپ  نیرفآ و  تّزع  باستنا ، نیا  هک  یتسار  امش .

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1591 

http://www.ghaemiyeh.com


ریـشمش نانآ  ندرگ  رب  تفاـترب و  يور  ناکرـشم  مسر  هار و  زا  درب . ناـیاپ  هب  یبوخ  هب  نداد ، میب  زردـنا و  رد  ار  شیوخ  تلاـسر  ربماـیپ 
مهرد ار  اهتب  دناوخ . ارف  دنوادخ  هار  هب  ار  مدرم  وکین ، ِزردنا  تمکح و  نابز  اب  درـشف و  ار  نارادـم  روز  يولگ  دروآ . دورف  ار  تلادـع 

مد هدیپس  دش و  فرطرب  لهج ) كرـش و  (ي  اهیکیرات هدش ، دوبان  هدـنکارپ و  ات  دـیبوک  ناربکتم  متـس و  ناگدرکرـس  زغم  رب  تسکش و 
قافن ناوریپ  دییارگ . یـشوماخ  هب  نیطایـش  ياههدبرع  دمآ و  نخـس  هب  نید  ياوشیپ  میعز و  دـیدرگ . راکـشآ  قح  دیـسر و  ارف  تاجن ) )

رب ار  صالخا  هملک  اوقت  لها  هرهچ و  دیپس  كاپ و  يدارفا  نایم  رد  امش  دش و  هدوشگ  ینمشد  فالتخا و  رفک و  ياههرگ  هتشگ و  دوبان 
... دیدرک يراج  نابز 

راگزور ناعاجش  اب  وا  دیشخب . تاجن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تکرب  هب  ار  امش  كانتشحو ، تیعقوم  نآ  رد  دنوادخ  هکنآ  ات 
دنوادخ دندرک ، نشور  گنج  يارب  یشتآ  هاگره  و  دش ، ریگرد  تخس  باتک ، لها  زا  زیتس ، قح  ناشکرـس  برع و  راوخنوخ  ناگرگ  و 

یلع شردارب  مردپ ، دوشگ ، ناهد  ناکرشم  زا  ییاهدژا  ای  تشگ ، نایامن  نیطایش  زا  ياهدرکرس )  ) یخاش هاگره  و  دومن ، شوماخ  ار  نآ 
هکنآ زج  تشگیمن  زاـب  كاـنرطخ  ياـهتیرومأم  نیا  زا  زگره  وا  تخاـس . بوکرـس  ار  ناـنآ  هدـنکفا ، اـهنآ  ماـک  رد  ار  مالـسلا  هیلع 

. تخاسیم شوماخ  دوخ  ریشمش  اب  ار  نازورفاشتآ  ِشتآ  درکیم و  لامیاپ  تماهش ) اب   ) ار نانمشد  ياهرس 
ربمایپ هب  سک  همه  زا  وا  تشاد . ار  ششوک  تیاهن  یهلا  نامرف  نداد  ماجنا  رد  دیرخیم و  ناج  هب  ار  اهجنر  يداهج  شالت و  ره  رد  يو 

رد تیعقوم ، نآ  رد  امـش  اما  دوب ، شالت  رپ  يّدج و  هاوخریخ ، اشوک ، يو  دوب . یهلا  يایلوا  رالاس  رتکیدزن و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
... دیدرکیم یگدنز  هافر  شیاسآ و 

ار نآ  ياههلعـش  دـیدز و  نماد  ار  اههنتف  شتآ  هکلب  ددرگ ، مار  ات  دـیدرکن  گـنرد  رادـقم  نیا  هب  دـیتفرگ ، ار  تفـالخ  بکرم  هک  اـمش 
تمه ربماـیپ  ياهتنـس  نتـشادرب  ناـیم  زا  نید و  راونا  نتخاـس  شوماـخ  يارب  دـیتفگ و  خـساپ  ار  رگاوـغا  ناطیـش  يادـن  دـیتخورفارب و 

. مییامنیم ییابیکش  هتسشن ، وا  لد  رب  هزین  كون  ولگ و  رب  دراک  ِيزیت  هک  یسک  ناسب  زین  ام  و  دیتشامگ ...
، دـنراد نیقی  هک  یمدرم  يارب  دـنهاوخیم ؟ ار  تیلهاـج  ناـمز  ماـکحا  یتـسار  هب  اـیآ  . » تسین یثرا  اـم  يارب  دـیرادنپیم  هکنآ  تفگش 

(365 ( »؟ تسا رتهب  ادخ  زا  یسک  هچ  يرواد 
هدنبیز ایآ  ناناملسم ! يا  ناه  مربمایپ . رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امش  يارب  باتفآ  ناسب  دینادیم ! ارچ  دینادیمن ؟ ار  قیاقح  نیا  امـش  ایآ 

!؟ موش مورحم  دوخ  ردپ  ثرا  زا  نم  هک  تسا 
: دندومرف نینچ  رکبوبا  هب  باطخ  همادا ، رد  ربمایپ ، یمارگ  رتخد 

هک یتسار  مربن !؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  اما  يربب ، ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تسا  هدـمآ  دـنوادخ  باتک  نآرق و  رد  ایآ  هفاحقیبا ! رـسپ  يا  ناه 
: دیامرفیم هک  ياهدنکفا  رس  تشپ  ار  نآ  هدومن و  كرت  ار  ادخ  باتک  ًادمع  هناهاگآ و  ایآ  ياهدروآ . ییاوسر  غورد  ارتفا و 

(366 «.) َدُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  »
: دومرف هک  دنکیم  میسرت  نینچ  نیا  ار  وا  ياعد  ایرکز  تشذگرس  رد  نآرق  زین  و 

(367 «.) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو ا  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  »
: تسا هدمآ  نآرق  رد  و 

(368 «.) ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  »
: دیامرفیم زین  و 

(369 «.) ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی  »
: دیامرفیم دنوادخ  و 

(370 «.) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  »
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دنوادخ ایآ  تسین !؟ وا  نم و  نایم  يدـنواشیوخ  مربیمن و  یثرا  وا  زا  مرادـن و  ياهرهب  مردـپ  زا  نم  هک  دـیرادنپیم  نینچ  تایآ ، نیا  اب 
ثرا رگیدکی  زا  نید  ود  ناوریپ  تلم و  ود  دییوگیم  هکنیا  ای  تخاس !؟ جراخ  نآ  زا  ارم  مردـپ  هک  داتـسرف  ورف  امـش  صوصخم  ياهیآ 
ماهداز ومع  ادـخ و  لوسر  مردـپ  زا  دـیرادنپیم  هکنیا  اـی  میرادـن !؟ نییآ  نید و  کـی  میتـسین و  تلم  کـی  زا  مردـپ  نم و  دـنربیمن و 

!؟ دیرتهاگآ نآرق  ّصاخ  ماع و  هب  یلع  ترضح 
وت تمایق  رـشحم و  زور  رد  هک  نادب  اما  نیـشنب ، نآ  رب  هدامآ  یبکرم  ناسب  هک  نم  ثرا  كدف و  مه  نیا  وت و  نیا  تسا ، نینچ  هک  کنیا 

بلاـج هچ  تماـیق  و  هاوخداد ) و   ) میعز وکین  هچ  ص )  ) دـمحم ترـضح  رواد و  وکین  هچ  دـنوادخ  زور  نآ  رد  درک و  دـهاوخ  رادـید  ار 
. تشاد دهاوخن  يدوس  امش  يارب  ینامیشپ  اما  دنراک ، نایز  ناراک  هدوهیب  نایارگ و  لطاب  هک  تسا  هاگ  آ  تسا . یهاگ  هدعو 

. دندومرف توالت  ار  رمز  دوه و  هروس  زا  هیآ 39  ماعنا و  هروس  زا  هیآ 67  سپس 
: دندومرف هتخاس ، راصنا  هورگ  هجوتم  ار  نخس  يور  هاگنآ 

قح نتفرگ  هراب  رد  هک  تسا  يراگنالهس  یتسس و  هچ  نیا  رخآ  مالسا ! مکحم  ياهرگنس  نارای و  يا  تلم ! ناوزاب  يا  نادرم ! ناوج  يا 
شنادنزرف دروم  رد  ار  سک  ره  مارتحا  تمرح و  دیاب  دومرفیمن : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  ایآ  دـیهدیم ؟ ناشن  دوخ  زا  نم 

؟ دومن تیاعر 
هکنآ اب  دیتشادرب ) تسد  نید  ماکحا  اهتنـس و  زا  و   ) دـیتفر ههاریب  هب  ناباتـش  هچ  و  دـیتخاس ، بولطمان  نوگرگد و  ار  طیارـش  دوز  هچ 

... تسه امش  رد  نم  هتساوخ  هب  لمع  ییاناوت  دیراد و  ار  مقح  قاقحا  نم و  زا  عافد  يارب  یفاک  يورین 
زا امش  عمجم  روضح و  رد  دیونشیم و  دیرگنیم و  امش  موش و  عقاو  مولظم  مردپ ، ثاریم  دروم  رد  ایآ  جرزخ ! سوا و  نادنزرف  يا  ناه 
اب دـینکیمن ، يرای  ارم  اما  دـیراد ، عالطا  نم  عضو  ارجاـم و  زا  یگمه  دیـسر و  امـش  همه  هب  نم  توعد  دـننکیم ؟ مورحم  ارم  دوخ  قح 

شوگ هب  نم  تیمولظم  هلان  یهاوخداد و  يادـن  دـیراد . رپس ، ریـشمش و  یتح  یگنج ، مزاول  گرب و  زاس و  یگداـمآ و  هنوگ  همه  هکنآ 
... دینکیمن يرای  ارم  دیهدیمن و  ار  مخساپ  یلو  دسریم ، امش 

راب نیتسخن  نانآ  هک  یلاح  رد  دینکیمن ، رازراک  دندومن  ربمایپ  ندـنار  نوریب  گنهآ  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یهورگ  اب  ارچ  »
(371 ( »؟ دیسرتب وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  دینمؤم  رگا  هکنآ  اب  دیسرتیم ، نانآ  زا  ایآ  دندومن ؟ زاغآ  امش  اب  ار ) گنج  )
اهيراتفرگ عفر  روما و  هرادا  رد  هک  ار  یتیافک  اب  الاو و  تیصخش  دیاهتفرگ و  وخ  یتحار  یـشوخ و  هب  هک  مرگنیم  نینچ  ار  امـش  يرآ ،

... دیاهداد نت  تولخ  ياهشوگ  رد  يرورپ  نت  شیاسآ و  یلبنت و  هب  هدز و  رانک  تسا  رتراوازس  همه  زا 
نانخس نیا  اب  ًانمض  دنزیم . جوم  ماهنیس  رد  هک  تسا  یهودنا  ینورد و  مشخ  ندنکفا  نوریب  ناج و  ندش  زیربل  لیلد  هب  اهنخـس  نیا  اما 

هک دیـشاب  شوه  هب  اما  دـیریگب ، ار  نآ  تفـالخ ؛ بکرم  نیا  امـش و  نیا  متخاـس ، نشور  ار  قح  هک  نونکا  مدومن . تجح  ماـمتا  امـش  اـب 
اب ار  يدبا  ییاوسر  ادخ و  مشخ  زا  ناشن  دنامیم و  امش  نماد  رب  هشیمه  نآ  راع  گنن و  هتشادرب و  فاکش  شیاپ  هدروخ و  مخز  شتـشپ 

...«. تسویپ دهاوخ  دنکیم  ذوفن  زین  لد  قامعا  ات  هک  ادخ  مشخ  شتآ  هب  ماجنارس  و  دراد ، دوخ 
زوس و اب  ار  يراعـشا  دـنکفا و  ردـپ  رونم  ربق  يور  ار  دوخ  شیوخ ، ياسآ  هزجعم  هبطخ  داریا  يرگاـشفا و  زا  سپ  ربماـیپ ، زارفارـس  رتخد 

. دوب هدشن  هدید  زور  نآ  ات  هک  تساخرب  درم  نز و  زا  هلان  کشا و  زا  ینافوط  همغلا » فشک   » لقن رب  انب  هک  دناوخ  روش 
. دوب شزورفا  ناهج  دیـشروخ  عولط  راظتنا  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یلاح  رد  تشگزاـب ، شیوخ  هناـخ  هب  ناوناـب  يوناـب  هاـگنآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  دش ، دراو  دوخ  هناخ  هب  هک  یماگنه 
ریگنیمز ماـّهتا  يارـس  رد  يدـیزگرب و  ار  ینیـشن  هدرپ  تسا ، رداـم  محر  رد  هک  یکدوـک  ناـسب  هک  تـسا  نوـچ  بلاـطوبا ! دـنزرف  يا  »
. تسا هدیزرو  تنایخ  وت  هب  ناوتان  کغرم  ياهرپ  کنیا  اما  یتسکشیم ، مه  رد  ار  يراکش  ياهزاب  ياهرپهش  مادم  وت  ياهدش ؟

اب اراکـشآ  هدوبر و  نم  زا  روز  متـس و  هب  ار  منادنزرف  یگدنز  جراخم  مردپ و  هیده  شـشخب و  هک  تسا  هفاحقیبا  دنزرف  رکبوبا ] نیا =[ 
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هدیرب نم  زا  نارجاهم  هتسش و  نم  ِيرای  زا  تسد  راصنا  هک  اجنآ  ات  دنکیم ، يزوتهنیک  نم  اب  راتفگ  رد  تسا و  هتـساخرب  ینمـشد  هب  نم 
شیپ شاک  دیامنیم ... یگداتسیا  متس  ربارب  رد  یصخش  هن  دنکیم و  عافد  مقوقح  زا  یسک  هن  دناهدیشوپ ؛ مشچ  نم  يرای  زا  زین  مدرم  و 

. مدوب هتفر  ایند  زا  نانیا ) يرگنایغط  یگدیدمتس و   ) نیا زا 
...« مهاوخیم رذع  دنوادخ  هاگراب  زا  متفگ ، نخس  هنوگ  نیا  امش  اب  هکنیا  زا  ناج ! یلع 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ 
نیا زا  تسا . هتخاس  مهارف  تیارب  ار  نآ  زا  رترب  دناهدرب ، وت  زا  هچنآ  ربارب  رد  دنوادخ  و  تسوت ... نمشد  رب  ياو  هکلب  تسین ، وت  رب  ياو  »

«. راذگاو ادخ  هب  زاسهشیپ و  ییابیکش  ور ،
: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

«. مراذگ یماو  وا  هب  تسا و  هدنسب  ارم  يادخ  .« » ُهَّللا َِیبْسَح  »
(372 .) دندومرفن يزیچ  رگید  هداهن و  كرابم  بل  رب  توکس  رهم  و 

نینچ زور  نآ  ات  هک  تساخرب  درم  نز و  زا  دایرف  هلان و  کـشا و  زا  یناـفوط  هک  يروط  هب  دومن ؛ بلقنم  ار  مدرم  ناوناـب ، يوناـب  ناـنخس 
تفگ زا  دعب  رکبوبا  دیـسریم . شوگ  هب  وا  لامعا  هفیلخ و  هیلع  ادص  رـس و  جیردت  هب  دندوشگ و  ضارتعا  هب  نابز  نانآ  دوب . هدشن  هدید 

: میروآیم ار  رطس  دنچ  راچان  هب  اما  دیامنیم ؛ مرش  اهنآ  لقن  زا  یمدآ  هک  دروآ  نابز  رب  ینانخس  تفر و  ربنم  رب  رمع  اب  وگ  و 
اهوزرآ و نیا  دیهدیم ؟ لد  نادب  دیراپـسیم و  شوگ  دوشیم  دنلب  هک  يراتفگ  ادـص و  ره  لابند  هب  هک  تسا  ییاولب  هچ  نیا  مدرم ! يا  »
مد شدهاش  هک  تسا  یهابور  دننامه  وا  دیوگزاب . دیایب و  هدید ، ای  هدینش  سک  ره  کنیا  تشاد ؟ دوجو  ربمایپ  رصع  رد  اجک  اههتـساوخ 
هب يراک  دـنرادب و  تسد  نم  زا  رگا  اما  میوگیم ، مهاوخب ، رگا  دـینادرگ ...!! زاب  شایگدوسرف  زا  سپ  ار  جرم  جره و  هنتف و  تسا ... وا 

... دنریگیم کمک  ناناوتان  نانز و  زا  هراب ، نیا  رد  دوب . مهاوخ  تکاس  دنشاب ، هتشادن  مراک 
«. میاشگیمن دشابن  رفیک  قحتسم  هک  یسک  يور  هب  ار  شیوخ  نابز  تسد و  نم  هک  دیشاب  هاگآ 

داماد و یـصو و  ردارب و  نانمؤم ، ریما  ناراگزیهرپ و  ياوشیپ  هب  هدنهد  ناکت  ياهتناها  اهتراسج و  زیمآدیدهت و   ) نانخـس نیا  زا  سپ 
(373 .) دمآ ریز  هب  ربنم  زا  شزارفارس ) رتخد  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ییادف  نیما و 

نیا زا  هـک  یماـگنه  هملـس  ّما  ناربماـیپ ، متاـخ  یمارگ  رـسمه  اـهنت  دنتـسب . ورف  بـل  هـفیلخ ، دـیدهت  سرت و  زا  ناـگمه  هـکنآ  تـفگش 
همطاف ترـضح  نوچ  ییالاو  تیـصخش  هراب  رد  ایآ  دومرف : دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  شرـس  تفـشآرب و  تخـس  دـش ، هاگآ  اـهتراسج 

، هکئالم ياهتسد  يور  رب  هتفای و  شرورپ  ربمایپ  ناماد  رد  هک  تساهناسنا  نایم  رد  ياهیروح  وا  دییوگیم ؟ نخس  نینچ  مالسلا ، اهیلع 
. تسا هدمآ  لیان  اهتیبرت  اهتیصخش و  نیرترب  هب  هدومن و  دشر  هزیکاپ  كاپ و  ناوناب  ناماد  رد  هتشگ و  تسد  هب  تسد 
: دیامرفیم نآرق  هکنآ  اب  هدرکن ، نالعا  وا  دوخ  هب  اما  هدومن ، میرحت  وا  رب  ار  دوخ  ثاریم  ادخ  لوسر  هک  دیرادنپیم  ایآ 

(374 «.) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  »
اهیلع همطاف  ترـضح  هکنآ  اب  دنکیم ؟ ثرا  هبلاطم  هدومن و ) ردپ  ینامرفان   ) وا اما  هدناسر ، وا  هب  ار  بلطم  هک  دـیرادنپ  نیا  رب  هکنیا  ای 

. تسا ناربمایپ  متاخ  شردپ  میرم و  ترضح  ياتمه  تشهب و  ناناوج  رالاس  ود  تلیضف  ُرپ  مام  یتیگ و  ناوناب  نیرترب  مالسلا 
ار شپچ  تسد  وا و  رس  ریز  ار  شتـسار  تسد  و  درکیم ، تبقارم  امرگ  امرـس و  زا  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دنگوس ، ادخ  هب 

. تخاسیم وا  ششوپ 
دراو دـنوادخ  رب  يدوز  هب  درگنیم و  ار  امـش  راـتفر  تسامـش و  ناگدـید  ربارب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  رتهتـسهآ  ناـه !

. دوب دهاوخ  هنوگچ  ناترادرک  رفیک  هک  تسناد  دیهاوخ  دش و  دیهاوخ 
زا يزیچ  لاس  نآ  هفیلخ ، روتـسد  هب  و  تشگ ، مورحم  شیوخ  هنالاس  قوقح  زا  ربمایپ ، رتخد  زا  عافد  ییوگ و  قح  نیا  لـیلد  هب  هملـس  ّما 
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(375 .) دنتخادرپن ار  شقوقح 
: تسا نینچ  نآ  زا  یشخب  هک  داتسرف  رکبوبا  يارب  هدنبوک  ياهمان  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

رگهلیح دارفا  ندرک  دودـحم  اب  ار  ناربکتم  یـشورف  رخف  ياهجات  و  دنتفاکـش ، تاجن  ياهیتشک  ياههنیـس  اب  ار  اـههنتف  بوشآ و  جاوما  »
میـسقت دوخ  نایم  ار  ناکین  ناـکاپ و  تیب و ) لـها   ) ثاریم راـک ) ناـیاپ  رد  یلو   ) دـنتفرگ ینـشور  ربماـیپ )  ) رون وترپ  زا  و  دنتـشاذگ ، ورف 

ناسب مرگنیم  ایوگ  دندیـشک . شود  هب  هلآو -  هیلع  هللا  یلـص  راتخم  ربمایپ  ياطع  شـشخب و  ندوبر  رثا  رب  ار -  ناـهانگ  راـب  و  دـندومن ،
. دیرادیم رب  ماگ  نادرگرس  یهارمگ  يداو  رد  ددرگیم ، بایسآ  رود  هب  هک  هتسب  مشچ  يرتش 

هدنرب ياهساد  اب  لوصحم ، ندرک  ورد  دننام  ار  امش  ياهرس  مدوب ، نوذأم  دیرادن -  یهاگآ  نآ  هب  امـش  هچنآ  هب  رگا -  ادخ ! هب  دنگوس 
امش زا  ار  تصرف  نانچ  و  تشگیم ؛ حورجم  امش  نامـشچ  هک  ياهنوگ  هب  متفاکـشیم ؛ ار  امـش  ناریلد  قرف  مدرکیم و  ادج  نت  زا  زیت  و 

... مدوب اهرکشل  فوفص  هدننکش  مهرد  هک  دینادیم  کین  امش  دیداتفایم . تشحو  هب  هک  متفرگیم 
... تسا كانمیب  گرم  زا  تفگ : دیهاوخ  منیشنب ، تکاس  رگا  دزرویم و  تداسح  دییوگیم  میوگب ، نخس  قح  زا  رگا 

هک ار  یخلت  ياههناد  دـیرگنب و  ار  ناترادرک  موش  راثآ  ددرگ و  فرطرب  امـش  يولج  زا  اهربا  راـبغ  یگتفرگ و  هک  دـشاب  دوز  رتهتـسهآ !
دنوادخ تسا . یفاک  تمایق  هاگهدعو  ربمایپ و  یهاوخداد  ینمـشد و  دنوادخ ، يرواد  هک  دـییامن  ورد  هدنـشک  ّمس  تروص  هب  دیاهتـشاک 

(376 «. ) يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلا  و  دناسر . تکاله  هب  ار  امش  اهنت  دزاس و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  امش  اهنت 
اههرهب نیرتهتسیاش  هدمآ  شیپ  ياهتصرف  زا  تشاد ، ناکما  هک  اجنآ  ات  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  نانمؤم  رالاس  ربیخ و  ردب و  رادرس 

دیامن و تجح  مامتا  دارفا  رب  ًایناث  و  دـنک ، تباث  نایوج  قح  نانمؤم و  همه  رب  ار  شرـسمه  دوخ و  هدـش  لامیاپ  قوقح  ًالوا  ات  تفرگ ، ار 
، دش دهاوخ  تبث  خیرات  رد  قیاقح  نیا  کش ، نودـب  اهنیا  رب  نوزفا  دزاس . ناشهاگآ  اهیهارمگ  زا  دـهد و  رادـشه  اهنآ  هب  هناهاوخریخ 

نارادمدرس نارگدادیب و  زا  ار  تلادع  قح و  نایاوشیپ  دنرگنب و  هداد  يور  ار  هچنآ  دمآ ، دنهاوخ  سپ  نآ  زا  هک  ییاهلسن  اهرـصع و  ات 
. دنسانش زاب  لطاب 

دـناشنیم و بکرم  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناگمه ، رب  تجح  مامتا  يرگنـشور و  يارب  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  ور ، نیا  زا 
: دنتفگیم خساپ  رد  اهنآ  دـننک . ینابیتشپ  وا  زا  هک  تساوخیم  اهنآ  زا  دربیم و  راصنا  رجاهم و  هناخ  ِرد  هب  شدـنمجرا  دـنزرف  ود  هارمه 

. میدادیم تبثم  خساپ  امش  هب  دیدمآیم ، نیا  زا  شیپ  رگا  تشذگ . راک  زا  راک  دش و  ماجنا  رکبوبا  اب  ام  تعیب 
: دندومرفیم اهنآ  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هب تموکح  هراب  رد  مدرم  اب  میایب و  امـش  يوس  هب  مراذـگب و  هدرکن  نفد  ار  نآ  منک و  اـهر  شاهناـخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هزاـنج  نم  اـیآ  »
»؟ منک هعزانم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ياج 
: دندومرفیم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  و 

رجاهم و یلو  دهد ، ماجنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رهطم  رکیپ  زیهجت  هک  دوب  راوازـس  مزال و  مالـسلا  هیلع  یلع  نسحلا  وبا  رب  »
(377 .« ) درک دهاوخ  تازاجم  تساوخزاب و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دندرک  يراک  راصنا 

: دنیامرفیم همادا ) رد   ) مالسلا هیلع  قداص  ماما 
!« ذاعم يا  دومرف : وا  هب  دمآ ، لبج  نب  ذاعم  هناخ  رد  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  ماجنارس  »

(378 « ) ًةَرِْصنَتْسُم َُکْتئِج  ْدَق  ّیِنِإ  »
.« مبلطب کمک  وت  زا  مناوخ و  ارف  شیوخ  يرای  هب  ار  وت  يرگدادیب ) متس و  ربارب  رد  ات   ) ماهدمآ »

ییامن و عافد  اهنآ  قوقح  زا  تاهیرذ  دوخ و  زا  ندومن  عافد  دـننام  ییامن و  يرای  ار  شاهیرذ  لسن و  وا و  هک  ياهدومن  تعیب  ربمایپ  اـب  وت 
. تسا هدنار  نوریب  اجنآ  زا  ارم  رازگراک  هدومن و  بصغ  هرداصم و  ار  كدف  رکبوبا  کنیا  يزاس . فرطرب  نانآ  زا  ار  یتحاران  متس و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1595 

http://www.ghaemiyeh.com


. دادن تبثم  خساپ  ارم  سک  چیه  هن ، دومرف : یمارگ  يوناب  نآ  دنیامن ؟ يرای  ار  امـش  هک  دنتـسه  زین  نارگید  نم  زج  ایآ  درک : ضرع  ذاعم 
(. داد یفنم  خساپ  و  ( ؟ تسا هتخاس  يراک  هچ  نم  ِيرای  اب  سپ  درک : ضرع  ذاعم 

هدمآ هچ  يارب  ربمایپ  رتخد  دیسرپ : شردپ  زا  دیسر و  هناخ  هب  ذاعم  دنزرف  تفریم ، نوریب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  ماگنه  نیا  رد 
هب یخـساپ  هچ  تفگ : شرـسپ  تسا . هتفرگ  وا  زا  ار  كدـف  نوچ  دـهاوخب ؛ کـمک  نم  زا  رکبوـبا  دـض  اـت  دوـب  هدـمآ  داد : خـساپ  دوـب ؟
نآ زا  سپ  تفگ : شرـسپ  يرآ . داد : خساپ  یتساخنرب ؟ وا  يرای  هب  تفگ : شرـسپ  دوبن . هتخاس  يراک  نم  زا  تفگ : يداد ؟ ترـضحنآ 

مهاوخن نخـس  وت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـب  رادـید  هماـگنه  تماـیق و  زور  اـت  رگید  دومرف ...: تفگ : ذاـعم  دومرف ؟ هچ  وت  هب 
. موش دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  وت  اب  زین  نم  ادخ ! هب  دنگوس  ردپ ! تفگ : زین  شرسپ  تفگ .

: دنهدیم همادا  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، دشاب اهنت  رکبوبا  هک  یماگنه  دندومرف : ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شرسمه  دنتـشگزاب . هناخ  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  »

وت زا  كدـف  هک  ضرف  هب  مربمایپ ؛ نیـشناج  نم  ینکیم  اـعدا  وت  هک  وگب  وا  هب  تسا . رتمرن  رمع  زا  رهاـظ ) هب   ) وا اریز  ورب ؛ وا  دزن  تدوخ 
. ینادرگرب نم  هب  ار  نآ  تسا  مزال  منک ، تساوخرد  ار  نآ  نم  یتقو  دشاب ،

يذـغاک و  یتـفگ . تسار  تفگ : رکبوبا  درک ، وگزاـب  ار  ینانخـس  نینچ  تفر و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یماـگنه 
نآ هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دننادرگرب . همطاف  ترـضح  هب  ار  كدف  هک  تشون  نآ  رد  درک و  تساوخرد 

(379 . ) دیسرپ همان  نایرج  زا  وا  دومن . تاقالم  رمع  اب  هار  رد  تشاد . تسد  رد  ار  همان 
هب دوخ  ياپ  اب  رمع  دومن . عانتما  ترـضحنآ  هدب . نم  هب  ار  نآ  تفگ : رمع  تسا . كدف  هراب  رد  رکبوبا  زا  ياهمان  دندومرف : ترـضحنآ 

يوناب هنوگ  هب  يایلیس  رمع  هاگنآ  دیدرگ . طقس  مالسلا  هیلع  نسحم  ترضح  شدنزرف  دگل ، نآ  رثا  رب  هک  دومن ، تراسج  ترضحنآ 
. درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  سپس  تسکش . یلیس  نآ  تّدش  زا  شاهراوشوگ  هک  تخاون  ناوناب 

(380 ...«.) تفر ایند  زا  هاگنآ  دش . رامیب  زور  تراسج 75  نیا  رثا  رب  ربمایپ  هیامنارگ  رتخد 
تفرگب  مهار  مصخ  هچوک  هب  هک  يزور 

تفرگب  مهام  هرهچ  یهیس  ربا 
متشگیم  نسح  لابند  هب  تسد  اب 

تفرگب مهاگن  قرب  ودع  یلیس 

افلخ رصع  رد  كدف 

ًالثم درک ؛ راتفر  نآ  اب  دوخ  هقیلس  هب  ياهفیلخ  ره  و  تفرگ ، رارق  داضتم  ییاهتسایس  اهشیارگ و  شکاشک  رد  كدف  زین  رکبوبا  زا  دعب 
(381 . ) دومن راذگاو  ربمایپ  يومع  سابع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  نآ  رمع  هک  دناهدرک  لقن  يدوهمـس  دـننام  ناخروم  یخرب 
ار هنیدـم  فارطا  ياهغاب  اهنت  هدوب ، هرداـصم  لـماع  دوخ  هک  رمع  دـنرواب : نیا  رب  ( 382  ) رفظم موحرم  ریظن  ناـققحم ، زا  ياهدـع  هچرگ 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تاقدص  رمع  هک  هدش  حیرصت  تنـس  لها  تایاور  رد  ًاصوصخ  دوب . وا  فرـصت  رد  كدف  اما  دنادرگزاب ،
(383 .) دومن فرصت  دوخ  ار  كدف  ربیخ و  یلو  داد ، لیوحت  سابع  یلع و  ترضح  هب  ار  هنیدم  رد 

و ناـمثع ، نب  ورمع  ناورم ، رفن : هـس  ناـیم  ار  كدـف  هیواـعم  ( 384 . ) دیـشخب مکح  نب  ناورم  شداـماد  ومع و  رـسپ  هب  ار  كدـف  ناـمثع 
(386 .) تفرگ رارق  وا  دوخ  رایتخا  رد  ماهس  همه  ناورم ، نامز  رد  و  ( 385 . ) درک میسقت  دیزی ، شدنزرف 

(387 . ) دوب زیزعلادبع  نب  رمع  داد ، لیوحت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نادناخ  هب  ار  كدف  هک  یسک  نیتسخن 
تـسد رد  نانچمه  تفرگ و  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دالوا  زا  ار  نآ  دیـسر ، تردـق  هب  کلملادـبع  نب  دـیزی  هک  یماـگنه  اـما 
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. دیدرگ لقتنم  نایسابع  تسد  هب  تموکح  هکنیا  ات  دوب  هیماینب  ناورمینب و 
یلو تفرگ ، سپ  زاب  ار  نآ  یقیناود  روصنم  وا  زا  سپ  دومن . راذـگاو  نسح  نب  هَّللا  دـبع  هب  ار  نآ  حاّفـس  سابعینب ، تفـالخ  نارود  رد 

تبون هکنآ  ات  دنتفرگ  اهنآ  تسد  زا  ار  نآ  نوراه  یسوم و  يو ، زا  سپ  دینادرگزاب . مالـسلا  اهیلع  ارهز  دالوا  هب  ار  نآ  يدهم  شدنزرف 
(388 .) دومن راذگاو  ارهز  ترضح  دالوا  هب  ار  كدف  یتافیرشت  یط  وا  دیسر . نومأم  هب 

زاب اهنآ  هب  یهاگ  و  دـنتفرگیم ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نادـنزرف  زا  ار  نآ  هاـگ  دـش . نوگرگد  عاـضوا  زاـب  نومأـم ، توف  زا  سپ 
. دندنادرگیم

زیگنامغ تاظحل 

هدامآ تفالخ  بصغ  يارب  هنیمز  دـندش  هجوتم  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زوسناـج  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـش  هراـشا  رتشیپ 
نآ يراوگوس  مرگرـس  مدرم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زیهجت  نفد و  لوغـشم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و  ترـضح  تسا و 
دوخ عفن  هب  ار  هدش  هتخانـش  ياهدع  يارآ  هدش  یحارط  شیپ  زا  ياههشقن  اب  هدرک ، نوگرگد  ار  عاضوا  هفیقـس ، هب  نتفر  اب  دناترـضح ،

. دنیامن تکاس  ار  نافلاخم  هک  دندمآرب  ددص  رد  دوخ ، تموکح  ياههیاپ  ماکحتسا  يارب  و  دندومن ؛ بلج 
ترضح تیالو  تماما و  ینلع  مالعا  ریدغ و  نایرج  ات  مالسا  شیادیپ  زاغآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رّرکم  ياهشرافـس  نانیا 

اب و  دـندومن ، زاربا  دنتـشاد ، لد  رد  اهدـسح  اههنیک و  زا  هچنآ  هتفر ، ترـضحنآ  غارـس  تسخن  دـندرب . دای  زا  ار  همه  مالـسلا ، هیلع  یلع 
و ربمایپ ، زارفارـس  رتخد  ناوناب ، يوناب  هب  تراسج  هناـخ و  ِرد  ندز  شتآ  اـب  و  دـندروآ ، موجه  یحو  هناـخ  هب  شاـبوا ، يرامـش  یهارمه 

(389 .) دندرب نوریب  هناخ  زا  تعیب  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تشحو ، بعر و  داجیا 

یحو هناخ  هب  موجه 

لوا تمسق 

. دیزگرب ار  ینیشن  هناخ  دناهدرک ، یچیپرـس  شايرای  زا  هک  تسناد  تفایرد و  ار  مدرم  ییافویب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه 
رد تشاد و  يرتـشیب  شمرن  رمع  زا  رهاـظ ، رد  هک  رکبوبا -  دـنک . تعیب  وت  اـب  اـت  یتـسرفیمن  ماـیپ  یلع  يارب  ارچ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 

رهمیب تخـس و  نشخ و  يدرم  اریز  میتـسرفیم ؛ ار  ذـفنق  تفگ : رمع  میتـسرفب ؟ ار  یـسک  هچ  تفگ : درکیم -  تقد  وا  زا  شیب  اـهراک 
. تسا بعک  نب  يدعینب  نامدود  زا  ناگدش و  دازآ  زا  وا  تسا .

ذـفنق و دادـن . هزاـجا  ترـضحنآ  یلو  دنتـساوخ ، هزاـجا  ناـنآ  درک . هناور  ناـنمؤم  ریما  هناـخ  يوـس  هـب  یهورگ  هارمه  ار  ذـفنق  رکبوـبا 
. دیورب هرابود  تفگ : رمع  دادن . هزاجا  ام  هب  دنتفگ : دنتشگ و  زاب  دندوب -  هتـسشن  مدرم  اب  دجـسم  رد  هک  رمع -  رکبوبا و  دزن  شناهارمه 

نودب مراذگیمن  دندومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دنتـساوخ . هزاجا  دنتـشگرب و  نانآ  دیوش . لخاد  هزاجا  نودب  دادـن ، هزاجا  رگا 
ار ام  تفگ : دش و  نیگمـشخ  رمع  دندرک . وگزاب  ار  نایرج  نانآ  دنام و  اجنآ  ذفنق  یلو  دنتـشگ ؛ زاب  رگید  راب  دیوش . ماهناخ  دراو  هزاجا 
همطاف و یلع و  ترـضح  هناخ  رانک  ار  اهمزیه  ناـنآ  کـمک  هب  دوخ  و  دـندروآ ، مزیه  اـت  داد  روتـسد  ناـیفارطا  هب  و  راـک !؟ هچ  ناـنز  اـب 

. دندروآ مالسلا  مهیلع  شنادنزرف 
ییآ و نوریب  هناخ  زا  دیاب  یلع ! ای  ادخ ، هب  دنگوس  دز : دایرف  دندینش -  همطاف  یلع و  ترضح  هک  يروط  هب  دنلب -  يزاوآ  اب  رمع  هاگنآ 
ار رد  تفگ : رمع  راک !؟ هچ  وت  اب  ار  ام  رمع ! يا  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مزورفا . شتآ  وت  رب  هنرگ  و  ینک ، تعیب  هفیلخ  اب 

: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  منزیم . شتآ  ناتدوخ  اب  ار  هناخ  هنرگ  و  نک ، زاب 
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اب دیـشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  ِرد  نآ  اب  تساوخ و  شتآ  درکن و  مرـش  دوخ  راک  زا  رمع  يوشیم ؟ دراو  ماهناخ  هب  هک  یـسرتیمن  ادـخ  زا 
. دش هناخ  دراو  رد ، هب  راشف 

! ادخ لوسر  اباب ، دز : دایرف  دمآ و  ولج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
! ادخ لوسر  اباب ، دش : دنلب  شاهلان  هک  دز ، یتیگ  نانز  رالاس  يولهپ  هب  درک و  دنلب  دوب  فالغ  رد  هک  ار  شریشمش  رمع 

سپ رمع  رکبوبا و  هَّللا ! لوسر  ای  دش : دـنلب  شاهلان  هک  دز  یمارگ  يوناب  نآ  كرابم  يوزاب  رب  دومن و  دـنلب  ار  دوخ  هنایزات  راب  رگد  رمع 
. دندرک يراتفر  دب  هچ  وت  زا 

ندرگ و هک  يروط  هب  دیبوک ، نیمز  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  تساخرب و  اج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایرج ! نیا  هدهاشم  اب 
، هدروآ دای  هب  ار  ییابیکش  هراب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهراتفگ  شرافس و  هک  دشکب  ار  وا  تساوخ  و  دش ؛ حورجم  وا  ینیب 

ادخ مکح  باتک و  رگا  داهن ، جرا  يربمایپ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  كاّحـص ! رـسپ  يا  دومرف :
. يوش نم  هناخ  لخاد  یناوتیمن  هک  يدیمهفیم  دوبن ، نایم  رد  دوب  هتفرگ  شلوسر  هک  ینامیپ  دوب و  هتفرگن  تقبس 

نانمؤم ریما  دـندروآ . موجه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناخ  هب  مدرم  درک . يرای  ِتساوخرد  مدرم  زا  داتـسرف و  ار  یـسک  رمع  اـجنیا  رد 
اهيروالد زا  نانآ  تشگزاب . رکبوبا  دزن  دوش ، جراخ  ریشمش  اب  ترضحنآ  ادابم  هکنآ  سرت  زا  ذفنق  درب . ریـشمش  هب  تسد  مالـسلا  هیلع 

. دندوب ربخاب  کین  ترضحنآ  تدش  تبالص و  و 
نانآ اب  ار  هناخ  دش ، عنام  رگا  و  دـیوش ، دراو  هناتخـس  رـس  دـماین  نوریب  یلع  رگا  تفگ : وا  هب  و  ددرگرب ، هک  داد  روتـسد  ذـفنق  هب  رکبوبا 

. دینزب شتآ 
شیپ اهنآ  هک  درب  ریشمش  هب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندش . هناخ  دراو  هزاجا ، نودب  یتخسرس ، اب  شناهارمه  اب  تشگرب و  ذفنق 

فارطا تسد  هب  ریـشمش  ياهدع  دـنتفرگ و  ار  ریـشمش  دوب ، دایز  ناشدادـعت  نوچ  و  دـندروآ ، موجه  ترـضحنآ  فرط  هب  هدرک ، یتسد 
. دنتخادنا نیتملا » هَّللا  لبح   » ندرگ هب  نامسیر  هدرک و  هرصاحم  ار  ترضحنآ 

. دنرب نوریب  ار  ترضحنآ  دراذگن  دوش و  عنام  رد  رانک  تساوخ  دمآ و  ولج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
«. ِِهَتبْرَض ْنِم  ِجَْلمُّدلا  ِْلثِمَک  اهِدُضَع  ِیف  َّنِإ  َو  َْتتام  َْنیِح  َْتتامَف  ِطْوَّسلِاب  ُذُْفُنق  اَهبَرَضَف  »

سپ تفر و  ایند  زا  نآ  رثا  رب  هک  دز  همطاف  ترـضح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوجو  هراپ  هشوگرگج و   ) يوزاب رب  هنایزات  نانچ  ذـفنق  »
(390 «.) دوب نایامن  ناشیا  كرابم  يوزاب  رد  يدنبوزاب  ناسب  نآ  راثآ  تداهش ، زا 

(391 ...) دندرب رکبوبا  دزن  تعیب  يارب  ناشکناشک  روز و  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هاگنآ 
تکرح اج  زا  ذـفنق  هفیذـحیبا و  مالغ  ملاس  حارج ، هدـیبعوبا  هریغم ، دـیلو ، نب  دـلاخ  ناـمثع ، رمع ، رکبوبا ، ذـفنق ، ِتشگزاـب  زا  سپ  ... 

ار هناخ  ِرد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دندید  دندیسر ، هک  هناخ  کیدزن  دنداتفا . هار  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناخ  يوس  هب  هدرک ،
. تسکش ار  نآ  دز و  دگل  دوب ، امرخ  بوچ  زا  هک  رد ، هب  شیاپ  اب  رمع  دنوشیمن -  دراو  هزاجایب  هک  تشادنپیم  وناب  نآ  تسا - . هتسب 

(392 ...) دندرب نوریب  تعیب ) يارب   ) ار یلع  ترضح  دندش و  هناخ  دراو  سپس 
: دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  جارعم ، ثیدح  رد 

هلماح هک  یلاح  رد  دنیامن ، بصغ  یهدیم  رارق  شیارب  وت  هک  یقح  دنزاس و  مورحم  شقح  زا  ار  وا  دـننک و  متـس  وا  هب  ترتخد ، اما  »... 
وا زا  هدومن ، يرای  ار  وا  تسین  یـسک  و  دنزاس . لیلذ  راوخ و  ار  وا  دنوش ، دراو  شلزنم  میرح و  رد  وا ، زا  هزاجا  نودـب  دـننزب ، ار  وا  تسا 

. دورب ایند  زا  دوش و  طقس  شاهچب  کتک ، تابرض و  رثا  رب  و  دنک . عافد 
هاـگرد زا  ییابیکـش  قـیفوت  متـسه و  وـت  میلـست  متفریذـپ و  ار  روـما  نیا  نوـعجار » هیلإ  اـّنإ  هَّلل و  اـّنإ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 

(393 ...«) تسوت
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هک یمدرم  زا  يرگدادـیب  یـشک و  قـح  يرادـمروز و  نیا  ربارب  رد  و  ریذـپانفصو -  تیعقوـم  نآ  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  يرآ ،
تبثم خـساپ  شایهاوخيرای  ِدایرف  هب  یـسک  هن  اما  تساوخ ، يرای  دـندرکیم -  ادـتقا  شراوگرزب  ردـپ  هب  ینالوط  ياهفص  رد  زورید 

. تفاتش وا  کمک  هب  یسک  هن  و  داد ،
هناخ هب  نانآ  اب  دروآ و  درگ  ار  ناقفانم  ناگدـشدازآ و  یخرب  رمع  هک  تسا  هدروآ  یناشاک ، ضیف  ردـقنارگ ، ثدـحم  راوگرزب و  ملاـع 
هفیلخ هک  ایب  نوریب  هناخ  زا  یلع ! يا  دندز : دایرف  تسا . هتـسب  هناخ  ِرد  دندید  دندش . راپـسهر  مالـسلا  هیلع  نامولظم  رالاس  نانمؤم و  ریما 

هب دـنگوس  دز : دایرف  رمع  دـننزب . شتآ  ار  هناخ  ات  دنتـشاذگ  هناخ  رد  رانک  دـندروآ و  مزیه  نانآ  درکن . زاب  ار  رد  یـسک  دـبلطیم . ار  وت 
. مشکیم شتآ  هب  ار  هناخ  دینکن ، زاب  ار  رد  رگا  ادخ ،

دنهدب تلهم  هکنآیب  تیعمج ، دوشگ . ار  رد  دننزب ، شتآ  ار  شاهناخ  دنهاوخیم  دش  هجوتم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
تـشپ هب  دشابن ، نامرحمان  ربارب  رد  هکنآ  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندش . دراو  راشف  اب  دناشوپب ، نامرحمان  دید  زا  ار  دوخ  هک 

شناهارمه رمع و  هاگنآ  تفرگ . رارق  راوید  رد و  نیب  ناربمایپ  متاخ  هشوگ  رگج  ناوناب و  يوناـب  نآ  هک  داد  راـشف  ار  رد  رمع  تفر . رد 
. دـندرب دجـسم  فرط  هب  ناشکناشک  روز و  هب  هدزگنچ ، ار  شناـماد  دـندش . روهلمح  وا  هب  هتفرگ ، ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  فارطا 

ياو دیربب . متس  يور  زا  ار  وا  مراذگیمن  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : تفرگ و  رارق  شمولظم  رسمه  نانآ و  نیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
... دیدیزرو تنایخ  شلوسر  ادخ و  هب  دوز  هچ  امش ! رب 

مالـسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ادـخ  هبیبح  يولهپ  تشپ و  هب  هنایزات  اـب  هک  دـنزب ، ار  وا  هناـیزات  اـب  هک  داد  روتـسد  ذـفنق  شیومع  رـسپ  هب  رمع 
. تشاد وناب  نآ  نینج  طقس  رد  ار  رثا  نیرتيوق  تابرض ، نیمه  دش . رادیدپ  شکرابم  ندب  رد  نآ  راثآ  هک  دز  نادنچ 

(394 ...) دوب هداهن  نسحم »  » ار هدش  طقس  كدوک  نآ  كرابم  مان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دسیونیم : بولقلا » داشرا   » فلؤم

دنگوس شلوسر  ادخ و  هب  ار  نیمجاهم  مدوب . هداتـسیا  رد  تشپ  رد  نم  دننازوسب . ار  شلها  هناخ و  ات  دندروآ  ام  هناخ  رد  هب  رایـسب  مزیه  »
دننام نآ  رثا  هک  دز  میوزاب  هب  تفرگ و  رکبوبا  مالغ  ذفنق ، تسد  زا  ار  هنایزات  رمع  دنیامن . يرای  ار  ام  دنرادرب و  ام  زا  تسد  هک  مدادیم 

. داد راشف  نم  فرط  هب  ار  رد  دز و  رد  هب  دگل  هاگنآ  دنام . یقاب  دنبوزاب 
اب وا  دـینازوسیم . ار  متروص  دیـشکیم و  هنابز  شتآ  متـشاد ، محر  رد  دـنزرف  هک  یلاـح  رد  مداـتفا ، نیمز  هب  تروص  هب  ماـگنه ، نیا  رد 

طقـس و هانگیب  منـسحم  تفرگ و  ارف  ارم  نامیاز  درد  تلاح  نیا  رد  دش . هدـنکارپ  عطق و  ماهراوشوگ  هک  ياهنوگ  هب  دزیم ، ارم  شتـسد 
(395 .«) دش دیهش 

دوب رارسا  هنیجنگ  تفرعم  زک  ياهنیس 
؟ دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک 

دوب رون  زا  یلعشم  یّلجت  يانیس  روط 
دوب ران  زا  لعتشُم  تمصع  يانیس  هنیس 

یهت  ولهپ  وا  شیپ  نابات  هام  يدرک  هکنآ 
دوب رازآ  نآ  بات  ار  وا  يولهپ  اجک  زا 

يرماس  يافج  زک  نیب  نود  نودرگ  شدرگ 
دوب رامسم  زکرم  تدحو  راگرپ  هطقن 

ررش یتسه  نمرخ  ردنا  دز  وناب  هلان 
دوب رابشتآ  لخن  نوچ  مغ  روط  ردنا  ییوگ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1599 

http://www.ghaemiyeh.com


هایس  لین  نوچ  هک  یلیس  زا  دش  یلین  یتروص 
دوب رات  تمایق  ات  تبیصم  نیز  یتیگ  يور 

ناگدنب  زا  ياهدنب  ِدنب  هب  دش  يرایرهش 
دوب رابرد  هدنب  شنیما  لیئربج  هکنآ 

زادگناج یئاَون  اب  وناب  هاش ، يافق  زا 
دوب راتفر  تّوق  ات  نت ، هب  یئاناوت  ات 

دش هتسب  شتسد  راک  زو  دش ، هتسخ  وزاب  هچرگ 
دوب راّود  دبنگ  رب  شتمه  ياپ  کیل 

دش هاتوک  هش  ناماد  زا  هچ  رگ  وناب  تسد 
( * * * 396) دش هارمگ  نآ  تسد  زا  دنلب  نودرگرب  کیل 

دیسرپب رطضم  لد  زا  ارهز ، لاح  منادن  نم 
دیسرپب رد  زا  دولآ و  نوخ  راوید  زا  هک  ای 

شمسج  داتفا  اجک  رد  اما  طقس ، دش  شنسحم 
دیسرپب رد  ناتسآ  زا  رگم  منادن ، نم 

اتفگب ناشفا  نوخ  هدیدرگ ، لجخ  رد  ِناتسآ 
دیسرپب ردام  زا  هک  دیاب  هنگیب ، لفط  لاح 

شلسغ  داد  بش  ارچ  نهاریپ  ریز  زا  شمتفگ 
دیسرپب رثوک  یقاس  مشچ  کشا  دیاب ز  تفگ 

دیاب هک  تفگ  كدف ، زا  هدنام  اج  هب  يراثآ  متفگ 
دیسرپب رهطا  هقیّدص  خر  ِّيدوبک  زا 

میوگچ  نم  وا  اب  لاوحا  همه  رد  بنیز  هدوب 
دیسرپب رتخد  نآ  زا  دیاب  شردام ، لاح  حرش 

* * *
دوب رد  تشپ  همطاف  رد و  تخوسیم 

دوب رتنازوس  هلعشز  وا  لد  اما 
اما کیدزن  دوب  هّضف  همطاف  رب 
دوب رد  خیم  زینک  زا  رتکیدزن 

* * *
هانگ  مرجیب و  تشگ  هدیهش  هک  ارهز 

هآُرپ  ملاع  ود  لد  وا  مغ  زا  دش 
ندروخ  یلیس  اجک و  ادخ  سومان 

هَّللاب  ّالإ  ةّوق  لوح و ال  ال 
* * *
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تسا  ردیح  تصش  زک  قدنخ  زور  هبرض  کی 
تسا  رتاهبرپ  رشب  نج و  کین  لاعفا  ز 
درک دوبک  ارهز  تروص  هک  يایلیس  نآ 

تسا  رتشیب  شهانگ  سنا  نج و  مرج  زا 
* * *

دنیچیمن يراک  افج  ار  لگ  نابغاب  شیپ  هب 
دنیبیمن ار  الوم  نامشچ  ودع  مشچ  رگم 

یلیس  يردام  هدروخن  یلفط  هدید  شیپ  هب 
دنیبیمن ارهز  هرمه  ار  نسح  نمشد ، رگم 

* * *
دایرف دنکیم  ولهپ  درد  زا  تردام  ابیبط !

دراد یمهرم  راظتنا  ردام ، هدیدمغ  وت  ز 
وگرب ار  راصنا  مدرم  مراسگمغ ! يا  ایب 

؟ دراد یمک  رمع  ردق  نیا  ارهز  هک  دش  ثعاب  هچ 
* * *

داتفا راک  زا  یتسه  قشع  هموظنم 
داتفا راک  زا  یتسرپ  ادخ  راگرپ 

لوتب  تسد  رب  هنایزات  هسوب  زا 
داتفا راک  زا  یتسه  مامت  هظحل  کی 

* * *

مود تمسق 

: دنیامرفیم لضفم  هب  ینالوط ، یثیدح  نمض  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  نایوگتسار ، ياوشیپ 
نانمؤم ریما  دومرف : هّضف  میـشکیم . ار  وت  هنرگو  ایب ، نوریب  هناخ  زا  دناهدومن ، عامتجا  نادـب  نیملـسم  هچنآ  يارب  یلع ! ای  تفگ : رمع  »... 

ماما همطاف ، نانمؤم ، ریما  هناخ  ندز  شتآ  يارب  نانآ  تسوا . اب  قح  دـیهد ، فاـصنا  رگا  تسا  نآرق ) يروآ  عمج   ) لوغـشم مالـسلا  هیلع 
. دندروآ مهارف  هناخ  ِرد  رب  مزیه  مالسلا  مهیلع  هّضف  موثلک و  ما  بنیز و  نیسح ، ماما  نسح ،

يراد میمصت  شلوسر ؟ ادخ و  رب  تسا  یتأرج  هچ  نیا  رمع ! يا  وت  رب  ياو  درک : باطخ  نانآ  هب  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
... دومن دهاوخ  لماک  مامت و  ار  شرون  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ییامن ، شوماخ  ار  ادخ  رون  يزادنارب و  ار  ربمایپ  كاپ  لسن 

اب دیدرگ و  هایس  دنبوزاب  رثا  ناسب  هک  تخاون  ترضحنآ  يوزاب  رب  نانچ  هنایزات  اب  رمع  و  دومن ، زارد  رد  ِندوشگ  يارب  ار  شتـسد  ذفنق 
ذفنق و رمع و  هاگنآ  دیدرگ . دیهـش  طقـس و  شاههامشـش  نسحم  درک و  تباصا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مکـش  هب  هک  دیبوک  رد  هب  شیاپ 
! ادخ لوسر  ياو  مردپ ! ياو  دومرفیم : درکیم و  هلان  هیرگ و  دنلب  دنلب  مولظم ، يوناب  نآ  دندروآ . موجه  هناخ  نورد  هب  دیلو ، نب  دـلاخ 

...« دنیامنیم دیهش  ار  شمکش  رد  هچب  دننزیم و  ار  وا  دننکیم ، بیذکت  ار  همطاف  ترتخد 
: دومرف هاگنآ  دش ، يراج  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نساحم  رب  کشا  ناراب 
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.« دوشن نایرگ  یلو  دنک  دای  ار  اهتبیصم  نیا  هک  یسک  نامشچ  ددرگن  نشور  »
: دومرف تسیچ ؟ اههیرگ  نیا  شاداپ  مرورس ! الوم و  دیسرپ : دومن و  يدیدش  هیرگ  زین  لضفم 

. دیاین رامش  هب  هک  تسا  ناوارف  ردقنآ  »
دنگوس لضفم ! يا  دندومرف : دییامرفیم ؟ هچ  ( 397 « ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأبا  ْتَِلئُس  ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو   » هراب رد  مرورس ! الوم و  درک : ضرع  هاگنآ 

ار وا  دـیوگ ، نیا  زج  سک  ره  و  تسا ، نادـناخ  اـم  زا  اـهنت  هیآ  نیا  رد  لوـتقم  اریز  تسا ؛ نسحم  ترـضح  لوـتقم  و  ةدؤوـم » ! » ادـخ هـب 
(398 ...«) دییامن بیذکت 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
، هدومن هجوـت  اـم  هب  ترـضحنآ  هک  میدوـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رـضحم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  نم و  »

اهنآ مدرک : ضرع  دنهدیم . ماجنا  امـش  اب  نم  زا  سپ  هچنآ  يارب  دندومرف : دینکیم ؟ هیرگ  ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  تسیرگ .
(399 ...«) دننز همطاف  هنوگ  رب  هک  يایلیس  زا  دندروآ و  دورف  وت  قرف  رب  هک  تسا  یتبرض  زا  ماهیرگ  دندومرف : تسیچ ؟

میسرت نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياهمتـس  زا  ياهشوگ  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینالوط  یتیاور  سابع  نبا 
: تسا هدش 

... تسا نم  حور  ملد و  هویم  مناگدید ، رون  نم ، دوجو  هراپ  وا  تسا . نیرخآ  نیلوا و  زا  یتیگ  ناوناب  رالاس  وا  همطاف ؛ مرتخد  اما  »... 
شیولهپ ددرگ ، عنم  دوخ  ثرا  زا  دنیامن ، بصغ  ار  شّقح  دوش ، کته  شتمرح  دـبای ، هار  شاهناخ  هب  يراوخ  ّتلذ و  هک  مرگنیم  ایوگ 

هتسویپ دسرن . شدایرف  هب  یسک  یلو  دیامن ، هثاغتـسا  . دهدن خساپ  ار  وا  یـسک  اما  ادمحماو ! دروآرب : دایرف  دوش ، طقـس  شلفط  هتـسکش و 
... ارم ییادج  تقرافم و  هاگ  دروآ و  دای  هب  ار  شاهناخ  زا  یحو  عطق  یهاگ  دشاب . نایرگ  ناشیرپ و  نوزحم ، نم  زا  سپ 

! اراگدرورپ دیوگیم : هک  تساجنیا  دتـسرفب . وا  اب  سنا  يراتـسرپ و  يارب  ار  میرم  ترـضح  دـنوادخ  ددرگ ، زاغآ  وا  ِيرامیب  هک  هاگنآ 
هک دشاب  منادناخ  زا  درف  نیتسخن  يو  دزاس . قحلم  نم  هب  ار  وا  دنوادخ  و  امن . قحلم  مردـپ  هب  ارم  ماهتـسخ ، ایند  لها  زا  ماهدـش و  گنتلد 

. دش دهاوخ  دراو  نم  رب  دیهش ، هدش و  بصغ  یّقح  اب  كانمغ ، ناشیرپ ، هدزهودنا ، و  ددرگ ، قحلم  نم  هب 
راوخ و و  هدومن ، بصغ  ار  شقوقح  هکنآ  هد  رفیک  و  دناهتـشاد ، اور  متـس  وا  رب  هک  ار  يدارفا  نک  نعل  ادنوادخ ! میوگیم : لاح  نآ  رد 
هکئـالم و و  دـیدرگ . طقـس  شدـنزرف  اـت  دز  شیوـلهپ  هب  هکنآ  نک  هنادواـج  خزود  رد  و  تـسا ، هدرک  راوـخ  ار  وا  سک  ره  اـمن  لـیلذ 

(400 ...«) دنیوگ نیمآ  ناگتشرف 
( دوب هدز  اوراـن  ياـهتمهت  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  یـسک  ناـمه   ) هبعـش نب  ةریغم  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما 

: دنیامرفیم
ادخ لوسر  رتخد  همطاف  نانچ  نآ  وت  یتسه ... هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هدننک  بیذکت  نآرق و  فلاخم  ادـخ ، نمـشد  هریغم ! يا  وت  اما  »

وا و اب  تفلاخم  ربمایپ و  ندرک  راوخ  يارب  ار  اهرادرک  نیا  مامت  يدومن . طقس  ار  شدنزرف  و  تشگ ، هتشغآ  شیوخ  نوخ  هب  هک  يدز  ار 
. یتسه یتشهب  ناوناب  رالاس  دیس و  همطاف ! يا  وت  دندومرف : وناب  نآ  هراب  رد  ترضحنآ  هکنآ  اب  يداد ، ماجنا  شتمرح  کته 

(401 ...«.) دهن تندرگ  هب  ار  تنیغورد  راتفگ  هانگ  ِینیگنس  دنکفا و  خزود  هب  ار  وت  دنوادخ  هریغم ! يا 
: دوشیم هدروآ  نآ  زا  ياهدیزگ  هک  تساهتشون  ياهمان  هیواعم  هب  رمع  مود  هفیلخ 

هملـس و ما  هناخ  رد  دیـسر ، هنیدـم  هب  وا  تیب  لها  تراسا  شناراـی و  نادـنزرف و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  ربخ  هک  یماـگنه 
نابیرگ دزیم و  تروص  هب  یلیـس  دـمآ . نوریب  هناخ  زا  نانک  دایرف  رمع ، دـنزرف  هَّللادـبع  دـش . اپ  رب  يراوگوس  راصنا  رجاهم و  ياههناخ 

. دیتسه هدنز  امش  دوشیم و  راتفر  ربمایپ  نادناخ  اب  هنوگنیا  راصنا ! رجاهم و  يا  شیرق ! يا  مشاهینب ! هورگ  يا  تفگیم : هدرک ، كاچ 
. مور دیزی  دزن  ات  مریگن  رارق 
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شرازگ دیزی  هب  ار  وا  ياهراک  دومنیم . زاریب  دیزی  زا  ار  مدرم  دزیم و  دایرف  تشذـگیم ، هک  يرهـش  ره  زا  دـش . جراخ  هنیدـم  زا  هنابش 
. دنداد

دش و لخاد  وا  دوش . شرصق  دراو  ات  داد  هزاجا  وا  هب  اهنت  دیزی  دندرکیم . یهارمه  ار  وا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دش ، قشمد  دراو  هَّللا  دبع 
و درک ، لغب  ار  وا  دیزی  رادرب . تسد  دوخ  ماقم  زا  دـندرکن . مور  كرت و  هک  يداد  ماجنا  يراک  تفگیم : دـیزی  هب  باطخ  دزیم و  دایرف 
هب ار  ماش  رما  تردپ  ایآ  ییوگیم ؟ هچ  رمع  تردپ  هراب  رد  نک . شوگ  منخس  هب  هن و  ورف  ار  تمشخ  تفگ : ییوگ ، دمآ  شوخ  زا  سپ 

، نآ رد  درک . زاب  ار  یقودنـص  درب و  ياهنیزخ  هب  ار  وا  دـیزی  درک . قیدـصت  هَّللا  دـبع  دوبن ؟ یـضار  نآ  هب  درکن و  راذـگاو  هیواـعم  مردـپ 
ياهراتفگ زا  يرایـسب  زا  دـعب  دـناوخ . تفرگ و  ار  نآ  يرآ . تفگ : تسوت ؟ ردـپ  طخ  نیا  تفگ : دوشگ و  ار  همان  دوب . هتـسبرس  ياهمان 

: دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  اوران ،
نم اب  مناتـسود  صاوخ  یخرب  و  ذفنق ، دـلاخ ، مدوب -  هدرک  تروشم  نارگید  اب  وا  جارخا  هراب  رد  نیا ، زا  شیپ  هتبلا  متفر -  یلع  هناخ  هب 
ارچ متفگ : دیهاوخیم ؟ هچ  ام  زا  دومرف : دمآ و  رد  تشپ  همطاف  دیدهت ، زا  دعب  دمآ . رد  تشپ  هّضف  مدیبوک . تّدش  هب  ار  هناخ  ِرد  دندوب .
اهر ار  اهفرح  نیا  متفگ : تسا . مامت  وت  رب  تجح  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ارم  هک  دوب  وت  متـس  نایغط و  داد : خساپ  دـماین ؟ تیومع  رـسپ 
یلع هکنآ  اب  و  منازوسب . ار  شلها  هناخ و  مزورفارب و  شتآ  مروآ و  اـجنیا  یناوارف  مزیه  هن  رگو  دـیآ ، نوریب  هناـخ  زا  وگب  یلع  هب  نک و 

. مدز ار  همطاف  نآ  اب  متفرگ و  ذفنق  زا  ار  هنایزات  مدربیم ، دجسم  يوس  هب  تعیب  يارب  ار 
دوش عنام  تساوخ  شتسد  ود  اب  وا  مشکیم . شتآ  هب  ار  هناخ  متفگ : همطاف  هب  و  دیروایب . مزیه  راب  نارگید  ناورم و  وت و  متفگ : دلاخ  هب 
درد تّدـش  زا  دـنک . اهر  ار  رد  ات  مدز  وا  ياهتسد  رب  هنایزات  اـب  مداد و  راـشف  ار  رد  تدـش  اـب  و  هدومن ، رود  ار  وا  نم  موش ، لـخاد  هک 
یلع ياههنیک  دای  هب  موش ، فرـصنم  هدـش ، مرن  ملد  دوب  کـیدزن  هک  دوب  زوسناـج  ناـنچ  شاهلاـن  هیرگ و  تسیرگ . درک و  هلاـن  هناـیزات ،

هک مدینـش  ار  همطاف  هلان  يادـص  مدز ، رد  رب  دـگل  هک  یماگنه  دوب . رد  تشپ  نانچمه  وا  یلو  مدز ، رد  رب  دـگل  دوخ  ياـپ  اـب  و  مداـتفا ...
: دومرف لاح  نآ  رد  دومن . ور  ریز و  ار  هنیدم  هلان  نیا  متشادنپ 

«. ٍلْمَح ْنِم  ِیئاشْحَأ  ِیف  ام  َِلُتق  ِهّللا  َو  ْدَقَف  ِینیِذُخَف  ِْکَیلِإ  ُۀَِّضف ! ای  هآ ! َِکتَْنبا ، َو  َِکتَبِیبَِحب  ُلَعُْفی  اذَکه  ِهّللا ! َلوُسَر  ای  ُهاَتبَأ  ای  »
متـشاد محر  رد  هک  يدنزرف  ادخ  هب  دنگوس  بایرد . ارم  هّضف ! يا  هآ ! دوشیم . راتفر  نینچ  نیا  وت  رتخد  هبیبح و  اب  رگنب  هَّللا ! لوسر  اباب  »

.« دش هتشک 
اب مدـش  دراو  نوچ  دـش . زاب  رد  مداد ، راـشف  تدـش  هب  ار  رد  تسا . هداد  هیکت  راوید  هب  رد  تشپ  ناـمیاز  درد  رثا  رد  همطاـف  هک  متفاـیرد 
زا هراوشوگ  داتفا و  نیمز  هب  هک  مدز  وا  هعنقم  شوپور و  يور  رب  یلیـس  ناـنچ  مشخ  تدـش  زا  یلو  داتـسیا ، نم  يور  هب  ور  لاـح  ناـمه 

(402 ...) دش ادج  وا  شوگ 

موس تمسق 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تیاور  رد 
ار نآ  وت  تسا و  لوسر  ادـخ و  يرادـهگن  نآ  يرادـهگن  تقیقح ، رد  هک  تسوت ، دزن  لوسر  تناـما  ادـخ و  تناـما  همطاـف ) نیا =(  »... 

یضار وا  زا  همطاف  هک  مدونشخ  یضار و  یـسک  زا  نم  تسا ... نیرخآ  ات  نیلوا  زا  تشهب  ناوناب  رالاس  وا  یلع !  ای  دومن . یهاوخ  تیاعر 
. دنشاب نینچ  وا  ناگتشرف  راگدرورپ و  نینچمه  و  دشاب ،

رب ياو  دیامن . وا  تمرح  کته  هک  یـسک  رب  ياو  دیامن . بصغ  دریگب و  ار  وا  قح  هکنآ  رب  ياو  دراد . اور  متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو 
. دیامن هزرابم  وا  اب  درادب و  نمشد  ار  وا  هک  یسک  رب  ياو  درازایب . ار  شرسمه  هک  يدرف  رب  ياو  دنازوسب ، ار  شاهناخ  ِرد  هکنآ 

(403 ...«) دنرازیب نم  زا  نانآ  رازیب و  ناشیا  زا  نم  اهلا ! راب 
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: تسا هدمآ  مولظم  يوناب  نآ  ترایز  رد 
(404 «) ُةَدیِهَّشلا ُۀَقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  »

هک دنکیم  تیاور  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شراوگرزب  ردارب  زا  رفعج  نب  یلع  بانج  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  موحرم  و 
: دندومرف

(405 ...«) ٌةَدیِهَش ٌۀَقیِّدِص  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطاف  َّنِإ  »
.« تسا هدیهش  هقیّدص و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  انامه  »

: دیامرفیم ثیدح  لیذ  رد  یسلجم ، همالع  ریظنیب  سانش  ثیدح  راوگرزب و  ملاع 
هـشدخ لباق  هک   ) تسا تارتاوتم  زا  نیا ، و  تسا ، هتفر  ایند  زا  دیهـش  دناهدرک و ) دیهـش  ار   ) همطاف ترـضح  هک  دراد  تلالد  ثیدح  نیا 

(406 .) دیامنیم میسرت  ینس  هعیش و  زا  ار  وناب  نآ  تداهش  هوحن  هاگنآ  تسین .)
، هنازرف ملاع  ًالثم  دناهدروآ ؛ دوخ  ياهباتک  رد  ار  ترضحنآ  رب  دراو  ياهمتس  خیرات ، لوط  رد  ناسانـش ، ثیدح  ناملاع و  زا  يرایـسب 

: دسیونیم یسوط  نیدلا  ریصن  هجاوخ 
یلاح رد  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  نآ  داتـسرف و  وا  هناخ  هب  ار  يدارفا  رکبوبا  دومن ، عانتما  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  »

«. دش نامیشپ  دوخ  رادرک  زا  نایاپ  رد  و  دندوب . هناخ  نآ  رد  مشاهینب  زا  یهورگ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  هک 
: تسا هدروآ  نینچ  ناشیا  ترابع  حرش  رد  یلح ، همالع  اهنامز  هتخیهرف  راوگرزب و  ملاع 

یلاح رد  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  هناخ  داتـسرف و  وا  هناخ  هب  ار  يدارفا  رکبوبا  دومن ، عانتما  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماـگنه  »
و دـندرب ... نوریب  تعیب  يارب  هارکا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  و  دـندوب . هناـخ  نآ  رد  مشاـهینب  زا  یهورگ  همطاـف و  ترـضح  هک 

کته و  هدرک ، اهر  ار  همطاف  هناخ  شاک  تفگ : نینچ  گرم  ماگنه  و  دش ... طقـس  نسحم  ترـضح  شلفط  هک  دـندز  ار  همطاف  ترـضح 
(407 «.) مدومنیمن وا  تمرح 

: دیامرفیم شدنزرف  هب  سوواط ، نب  دیس  موحرم  راوگرزب  ملاع  نافراع ، هوسا 
ترداـم یلع و  ترـضح  تردـپ  هناـخ  ِرد  هب  ار  رمع  درکن . اـفتکا  تفـالخ و )... بصغ  هماـسا و  رکـشل  فلخت  زا   ) روما نیا  هب  اـهنت  »... 

يراوگوس لوغـشم  رـضاح و  اج  نآ  رد  مشاهینب  زا  یهورگ  ربمایپ و  يومع  سابع  هک  یلاح  رد  داتـسرف ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
و ( 408 ، ) دـیرفلا دـقعلا  باتک  بحاص  هکناـنچ  دـننازوسب ، شتآ  اـب  ار  ناـنآ  دـندشن ، رـضاح  تعیب  يارب  رگا  داد  روتـسد  رمع  دـندوب .

. دناهدروآ ار  بلطم  نیا  دنتسین ، مهتم  تایاور  لقن  رد  هک  رگید  یهورگ 
 - دـنفورعم متـس  بلق و  تواسق  هب  هک  ناهاشداپ -  نارادـمامز و  هلـسلس  رد  هن  ایـصوا و  ایبنا و  هلـسلس  رد  هن  سک ، چـیه  ار  يراک  نینچ 
هب دـیدهت  رب  هوالع  درکن ، تعباتم  دـیزرو و  فلخت  نانآ  اب  تعیب  زا  سک  ره  هک  تروص  نیدـب  دـناهدادن . ماـجنا  رفاـک  ناـهاشداپ  یتح 

. دنشکب شتآ  هب  ار  نانآ  ندز ، نتشک و 
تداعـس هب  ار  نانآ  دهد و  تاجن  نایز  تلذ و  یتسدیهت و  زا  ار  مدرم  یهاشداپ  ای  ربمایپ  هک  هدیـسرن  ام  هب  هدشن و  هدینـش  زگره  مدنزرف !

دنامب و یقاب  وا  زا  رتخد  کی  اهنت  دورب و  ایند  زا  رادمامز  ای  ربمایپ  نآ  سپس  دوش ، حتف  اهرهش  وا  وترپ  رد  دنک و  ییامنهار  ترخآ  ایند و 
نیا ار  رادـمامز  ای  ربمایپ  نآ  يازج  دـشاب و  هتـشاد  لاس  تفه  زا  رتمک  كدوک  ود  تسا و  ناهج  ود  ناوناب  رالاس  وا  دـیوگب : وا  هراـب  رد 

(409 ...«.) دننازوسب دنتسه ، وا  بلق  حور و  هلزنم  هب  هک  ار  شکدوک  ود  رتخد و  هناگی  نآ  هک  دنتسرفب  ار  یهورگ  هک  دنهدب  هنوگ 
. دییامرف هظحالم  دلج 4  یفاشلا ، باتک  رد  ار  یضترم ، دیس  ریظنیب ، ملاع  راتفگ 

ثیدـح ریظنیب ، هیقف  راتفگ  هب  زین  تسا . هدومن  لقن  ار  اـهنآ  زا  یخرب  دلج 16 ، دوخ ، حرش  رد  ینس ، ملاع  دیدحلایبا ، نبا  هناتخبـشوخ 
. دوش هعجارم  یفاشلا  صیخلت  باتک  رد  یسوط  خیش  راوگرزب ، ملاع  هتسراو ، سانش 
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: دسیونیم یلیبدرا  سدقم  ققحم و  نایاسراپ ، هوسا 
هک یلاـح  رد  دـننازوسب ، ار  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  هناـخ  داد  روتـسد  تسا :-  ربارب  اـهنعط  همه  اـب  هـک  رمع -  نعاـطم  زا  »
رب هنایزات  ذفنق  دز و  وناب  نآ  مکش  هب  رد  رمع  و  دننزب . ار  وناب  نآ  داد  روتسد  زین  تسا . رد  تشپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنتـسنادیم 

... تفر ایند  زا  هدش ، رامیب  ببس ، نامه  هب  و  دنام ، یتدم  نآ  رثا  دش و  طقس  شدنزرف  نآ  ببس  هب  هک  دز  وا  كرابم  فتک 
(410 «.) تسا یحطس ) و   ) چوپ وا  ياهخساپ  هک  یچشوق  یلع  الم  ریظن  دناهدمآرب ، ییوگخساپ  ددص  رد  یخرب 

يرایسب یلو  دنک ، نایب  ار  بلاطم  راکشآ  روط  هب  تسناوتیمن  دوب و  نافلاخم  طیحم  رد  هچرگ  دیفم ، خیش  هنازرف ، ققحم  هتخیهرف ، ملاع 
رد تسا ، هدروآ  نآ  زج  و  لمج »  » باتک رد  هک  یبلاطم  رب  هوالع  ناشیا  تسا . هدومن  دزـشوگ  دوخ  ياـهباتک  يـالبال  رد  ار  تاـکن  زا 

: دسیونیم داشرا 
، درک طقس  ار  شرسپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  انامه  دنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک  هعیـش  نایم  رد  »

(411 «.) دیمان نسحم  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  یگلماح ، ماگنه  هک 
: دسیونیم لوا  یسلجم  موحرم  راوگرزب ، سانش  ثیدح  هتسراو ، ملاع 

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا ، امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  شراوگرزب  ردارب  زا  رفعج ، نب  یلع  زا  حیحص  تیاور  رد  »
...« تسا هدیهش  هقیّدص و  مالسلا  اهیلع  همطاف  انامه  »

ار مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنتساوخ  هک  هاگنآ  دوب ، وناب  نآ  مکش  رب  هناخ  ِرد  اب  رمع  تبرـض  زا  اهیلع -  هَّللا  تاولـص  وناب -  نآ  تداهش 
باتک رد  روهـشم و  ینـس  هعیـش و  دزن  نآ  نایرج  هک  دوب ، رمع  نذا  هب  هک  وناب  نآ  رب  هنایزات  اب  ذفنق  ِندز  زین  دنربب . رکبوبا  اب  تعیب  يارب 
(412 «.) تسا هدومن  لقن  داشرا  رد  ار  نآ  دیفم  خیش  دش و  طقس  نسحم  ترضح  ندز ، نیا  رثا  رب  تسا . هدمآ  لصفم  سیق  نب  میلس 

: دروآیم یسلجم ، همالع  ریظنیب  سانش  ثیدح  شراوگرزب  دنزرف 
ندز شتآ  يارب  وا -  تیاضر  هب  ای  رکبوبا -  روتـسد  هب  رمع  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا ، قافتا  دروم  هک  تنـس  لها  هعیـش و  تاـیاور  زا  »
هناخ رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  نانمؤم و  ریما  هک  یلاح  رد  درامگ ، تمه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هناـخ 

، دنکیمن راکنا  یـسک  ار  لوسر  ادـخ و  دزن  نانآ  نأش  يدـنلب  هکنآ  اب  درک ، تیذا  رازآ و  دومن و  دـیدهت  ار  ناراوگرزب  نآ  زین  دـندوب .
. دشاب هدش  جراخ  مالسا  زا  هک  یسک  رگم 

شاهچب هکنآ  ات  دناسرت ، ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رمع  هک  تسا  هدمآ  نینچ  تنـس ، لها  ثیداحا  هکلب  هعیـش ، ناوارف  ثیداحا  رد 
. تسادخ لوسر  رازآ  مالـسلا  امهیلع  یلع  ترـضح  همطاف و  ترـضح  رازآ  هک  هدمآ  تنـس  لها  هعیـش و  رتاوتم  تایاور  رد  و  دش . طقس 

: دیامرفیم مه  دنوادخ 
هدامآ روآتفخ  یباذع  ناشیارب  و  هدرک ، تنعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنناسریم ، رازآ  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و  هک  یناسک  انامه  »

(414 (...«.) 413 .« ) تسا هتخاس 
: دیامرفیم یلماع ، نیدلا  فرش  دیس  هتخیهرف ، ققحم 

«. ِّیِعْطَْقلا ُِرتاوَّتلِاب  ٌِتباث  ِقیِرْحَّتلِاب  ًاِّیلَع  ْمُهُدیِدْهَت  »
.« دندرک دیدهت  ندینازوس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  تسا  تباث  یعطق  رتاوت  هب  »

(415 .) دروآیم ار  ینس  ناملاع  راتفگ  یخرب  هاگنآ 
قودص موحرم  نیثدـحملا  خیـش  میهاربا و  نب  یلع  شراوگرزب  داتـسا  ینیلک و  موحرم  ریظن  هتـسجرب ، ناسانـش  ثیدـح  ناگرزب و  یخرب 

. دناهدروآ اهنآ  زا  هراب  نیا  رد  ییاهتیاور 
: دیامرفیم یناپمک )  ) یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  هَّللا  ۀیآ  هنازرف ، دنمشناد  هوتسن ، ملاع 
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اهراد باِبب  ُراَّنلا  ُمَرُْضیَأ 
اهرانَم یلَع  ِروُّنلا  ُۀَیآ  َو 
ِۀَمْحَّرلا ِّیبَن  ُباب  اُهباب  َو 

ِۀَّمُالا ِةاجن  ِباْوبَأ  ُباب  َو 
یلْعْألا  ِِّیلَْعلا  ُباب  اُهباب  َْلب 

یّلََجت  ْدَق  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف 
ِراْعلا َْریَغ  ِراَّنلِاب  اُوبَسَتْکا  اَم 

ِراَّنلا ُباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو 
ِربَْجنَی َْسَیل  ِْعلِْضلا  َرْسَک  َّنِکل 

رِدَتْقُم ٍزیِزَع  ِماصْمَِصب  ّاِلا 
ِۀَّیِکَّزلا ُِعلْضْألا  َْکِلت  َّضَر  ْذِإ 

ٌۀَّیِزَر اُهْلثِم  ٌۀَّیِزَر ال 
* * *

ِرامْسِْملا َرَبَخ  ِيرْدَأ  ُتَْسل  َو 
رارْسْألا َۀَنازَخ  اهَرْدَص  ْلَس 

اشَْحلا یَمُْدی  ام  ِدْجَْملا  ِنِینَج  ِیف  َو 
یشَف  ْدَق  ٍْرمَأ  ُءافِْخا  ْمَُهل  ْلَه  َو 

ُءامِّدلا َو  ُرادِْجلا  َو  ُباْبلا  َو 
ءافِخ ِِهب  ام  ٍقْدِص  ُدوُهُش 

* * *
ًامَد یِْکبَت  اَهل  یِغَْبنَی  ِهَّللاَت 

ءامَّسلا ِتَراد  َو  ُضْرْألا  ِتَماد  ام 

تنس لها  ناملاع  راتفگ 

لها زا  یناگرزب  هکلب  دناهدروآ ، دوخ  ياهباتک  رد  ار  اهمتس  نیا  هعیش  ناسانـش  ثیدح  ناملاع و  اهنت  هک  دنرادنپن  یمارگ  ناگدنناوخ 
: هلمج زا  416 ؛)  ) دناهدرک میسرت  صقان  هراشا و  روط  هب  ار  بلاطم  ًابلاغ  هچرگ  دناهدومن ؛ فارتعا  زین  تنس 

لقن يولع  نب  نیـسح  زا  تنـس ، لها  هعیـش و  ناـملاع  ناـیم  ثحب  هرظاـنم و  سلجم  رد  یفنح ، ناـملاع  زا  505 ق ) م :  ) هّیطع نب  لـتاقم 
ياهدع حارج و  هدیبعوبا  دیلو ، نب  دـلاخ  ذـفنق ، رمع ، تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  دـیدهت  ریـشمش و  روز  اب  هکنآ  زا  دـعب  رکبوبا  هک  دـنکیم 

شتآ ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  ِرد  دندروآ و  مزیه  داد  روتسد  رمع  داتسرف . مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  هناخ  ِرد  هب  ار  رگید 
ردقنآ یهاگ  ِةَُّوبُّنلا » ِْتَیب  َلْهَأ  اَی  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دومرفیم داتسیایم و  نآ  ِرد  يولج  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ياهناخ  دز - .

رمع دنک ، در  ار  شناهارمه  رمع و  ات  دمآ  هناخ  ِرد  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  و  دشیم -  هداد  دورو  نذا  ات  داتـسیایم 
يادص تفر و  ورف  شکرابم  هنیس  هب  هناخ  رد  خیم  دش و  طقس  شلفط  هک  داد  راشف  تخس  راوید  رد و  نیب  ار  یمارگ  يوناب  نآ  نانچنآ 

: دش دنلب  شاهلان 
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«. دیآیم دراو  ام  رب  ییاهمتس  هچ  رکبوبا  رمع و  تسد  زا  امش  زا  سپ  هک  رگنب  ادخ ! لوسر  اباب  »
دندز ار  وا  دوجو  هراپ  ادخ و  لوسر  هبیبح  ردقنآ  هدروآ ، موجه  شناهارمه  دینزب . ار  همطاف  تفگ : درک و  دوخ  نایفارطا  هب  یهاگن  رمع 
دیهش رمع  تسد  هب  ینامز  كدنا  زا  سپ  دیدرگ و  نوزحم  رامیب و  تخـس  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  دش و  نوخ  قرغ  شکرابم  مسج  هک 

(417 . ) دش
نینچ وا  زا  ماظن ، هب  فورعم  راّیس ، نب  میهاربا  همجرت  رد  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  تلاسر  نادناخ  هب  شدانع  وا و  بصعت  هک  یناتسرهش ،

: دنکیم لقن 
تـسا نآ  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  هک  دزیم  دایرف  هتـسویپ  رمع  دومن . طقـس  ار  شنـسحم  ات  دز  همطاـف  يولهپ  هب  ردـقنآ  تعیب  ماـگنه  رمع 

(418 .) دوبن یسک  مالسلا )  مهیلع  نیسح (  نسح و  همطاف و  یلع و  زج  هناخ  رد  و  دینزب . شتآ 
هب ار  یلع  حیرـص ، صن  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدروآ  ماـظن  نـیمه  هـمجرت  رد  يدفـص ، لـیلخ  نیدـلا  حالـص  زین 

طقاس نسحم  شدنزرف  هک  دز  ار  همطاف  نانچنآ  رمع  دومن و  نامتک  ار  نآ  رکبوبا  رطاخ  هب  رمع  یلو  درک ؛ نییعت  دوخ  زا  سپ  ینیـشناج 
(419 . ) دش

. دومن یفخم  ار  نآ  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  بلطم  اما  تسا ؛ هتفرگ  ماظن  رب  نعط  ار  عوضوم  نیمه  يدفص  هکنآ  تفگش 
: دسیونیم ای 276 ق )  322 م :  ) هبیتق نبا 

یلع هناخ  هب  وا  داتـسرف . نانآ  دزن  ار  رمع  تفای . یلع  هناخ  رد  ار  نانآ  تخادرپ و  وجتـسج  هب  دـندرکن  تعیب  هک  یناـسک  هراـب  رد  رکبوبا 
، دییآ نوریب  دیاب  ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : درک و  مزیه  تساوخرد  رمع  دندیزرو . عانتما  نانآ  دییآ . نوریب  تعیب  يارب  هک  دز  دایرف  دمآ و 

. مشکیم شتآ  هب  شلها  اب  ار  هناخ  هنرگ  و 
... یلع زج  دندمآ ، نوریب  همه  ریزگان  دشاب . هناخ  رد  همطاف  هچ  رگا  تفگ : تسا . هناخ  رد  همطاف  ترضح  دنتفگ : رمع  هب 

: دومرف دنلب  يادص  اب  دینش ، ار  نانآ  يادص  همطاف  هک  یماگنه  دندیبوک . ار  رد  دندمآ . همطاف  هناخ  ِرد  هب  یهورگ  اب  رمع 
«. دمآ دراو  ام  رب  ییاهمتس  هچ  رکبوبا  رمع و  زا  وت  زا  سپ  ادخ ! لوسر  اباب  »

زا هودنا  مغ و  زا  ناشیاهلد  دوب  کیدزن  هک  دندوب  تحاران  نانچنآ  و  دندش ، قّرفتم  دندینـش ، ار  همطاف  هیرگ  هلان و  يادـص  مدرم  نوچ 
... دندروآ نوریب  هناخ  زا  ار  یلع  دندنام و  یقاب  یهورگ  اب  رمع  یلو  دوش . هراپ  ناشیاهرگج  دشاپب و  مه 

... میاهدرک نیگمشخ  ار  وا  ام  هک  ربب  همطاف  دزن  ار  ام  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 
تاقالم ار  ربمایپ  هاگره  و  دیتخاسن ، دونـشخ  ارم  دیدرک و  نیگمـشخ  ارم  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگتـشرف  ادخ و  دـندومرف : همطاف 

... منکیم تیاکش  ترضحنآ  هب  امش  زا  مدرک ،
(420 ...) منکیم نیرفن  ار  وت  مناوخیم ، هک  يزامن  ره  زا  دعب  دندومرف : رکبوبا  هب  همطاف 

ادخ هب  تفگ : رمع  دندوب . یلع  هناخ  رد  نارجاهم  زا  رگید  ياهدع  ریبز و  هحلط ، دـمآ ، یلع  لزنم  هب  رمع  دـسیونیم : 310 ق ) م :  ) يربط
(421 ...) منزیم شتآ  ار  هناخ  تعیب ، يارب  دیوشن ، جراخ  رگا 

رمع رکبوبا و  تفالخ  باب  رد  دننادیم ) هعیش  ار  وا  یخرب  و   ) دنراد لوبق  ار  وا  ینس  هعیش و  تسا و  مراهچ  نرق  ياملع  زا  هک  يدوعسم ،
: دسیونیم

دندروآ و نوریب  هناخ  زا  ار  وا  راشف  هارکا و  اب  دندیشک و  شتآ  هب  ار  هناخ  ِرد  دندروآ و  موجه  سپ  دندش . ریزارس  یلع  ترضح  هناخ  هب 
(422 .) دش طقس  نسحم  شدنزرف  هک  دنداد  راشف  نانچنآ  رد ، رانک  ار  نانز  رالاس 

: دسیونیم دیدحلایبا ، نبا  تنس ، لها  فورعم  دنمشناد 
تیاور هعیـش  یـضترم و  دیـس  ار  هچنآ  نم ، دزن  ًارهاـظ  دـش ، هدروآ  نـیا  زا  شیپ  همطاـف ، ترـضح  هناـخ  هـب  ندروآ  موـجه  ثیدـح  اـما 
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(423 .) تسا هدش  عقاو  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  اهنآ ، رادنپ  همه  هن  یلو  تسا ، حیحص  دناهدرک ،
: دسیونیم رگید  ییاج  رد 

... مشکیم شتآ  هب  امش  اب  ار  هناخ  دییاین ، نوریب  تعیب  يارب  رگا  ادخ ، هب  دنگوس  تفگ : دمآ و  همطاف  هناخ  ِرد  هب  ياهدع  اب  رمع  ... 
هک يروط  هب  دـندومنیم ؛ اشامت  هدرک ، عامتجا  وس  ره  زا  مدرم  دـندرب . دجـسم  يوس  هب  رابجا  هارکا و  اب  ار  ریبز  یلع و  ناهارمه ، رمع و 

ياهنز دـمآ . تیعمج  نایم  ناغف  دایرف و  اـب  درک ، هدـهاشم  ار  رمع  راـتفر  هنوگ  نیا  هک  ترـضح  دـش . تیعمج  زا  رپ  هنیدـم  ياـههچوک 
لها رب  دوز  ردـقچ  رکبوبا ! يا  دز : دایرف  داتـسیا و  هناخ  رانک  رد  همطاف  ترـضح  هاگنآ  دـنتفرگ . ار  وا  فارطا  نانز ، رگید  مشاـهینب و 

... میامن تاقالم  ار  يادخ  ات  میوگن  نخس  رمع  اب  رگید  ادخ  هب  دیدرک . تراسج  دیدرب و  شروی  ادخ  لوسر  تیب 
: دسیونیم همادا  رد  دیدحلایبا  نبا 

تیصو اذل  دوب ، نیگمشخ  تحاران و  رمع  رکبوبا و  زا  شلد  رد  تفر ، ایند  زا  هک  یماگنه  همطاف  ترـضح  هک  تسا  نآ  حیحـص  نم  دزن 
(424 ...) دننکن تکرش  وا  رب  زامن  رد  نانآ  هک  درک 

؛ تسا هدش  هدوشخب  روما  زا  ام  باحـصا  دزن  و  دوب ، کچوک  هریغـص و  رمع  رکبوبا و  هانگ  دیوگیم : هدروآ ) هانگ  زا  رتدب  رذع   ) هاگنآ
(425 ...) دندومنیم هجوت  شدنمجرا  ماقم  هب  دندرکیم و  مارتحا  همطاف  ترضح  هب  رمع  رکبوبا و  هک  دوب  نیا  رتهب  هچرگ 

لقن ار  درادـن -  ینخـس  یحو  زج  تسا و  موصعم  هک  ادـخ -  ربمایپ  هراب  رد  رمع  راتفگ  تانایرج ، نیا  لـقن  زا  دـعب  ینـس ، دنمـشناد  نیا 
دناهدرک و لقن  دوخ  حیحص  رد  ملسم  يراخب و  ار  ثیدح  نیا  هک  دنکیم  هفاضا  نایاپ  رد  دیوگیم . نایذه  ربمایپ  هکنیا  نآ  و  دنکیم ؛

(426 .) دنراد قافتا  نآ  رب  نیثدحم  همه 
: دسیونیم نینچمه 

هب تفگ : دمآ و  نانآ  دزن  رمع  دندوب . همطاف  ترضح  هناخ  رد  مشاهینب  زا  ياهدع  ریبز و  یلع و  ترـضح  تسـشن ، ربنم  رب  رکبوبا  نوچ 
(427 ...) منزیم شتآ  امش  اب  ار  هناخ  دییاین ، نوریب  تعیب  يارب  رگا  ادخ 

: مدادیمن ماـجنا  شاـک  يا  هک  ماهداد  ماـجنا  لـمع  هس  تفگیم : نینچ  تفریم ، اـیند  زا  هـک  یماـگنه  رکبوـبا  هـک  دـنکیم  تـیاور  زین 
(428 ...) مدوشگیمن ار  هناخ  ِرد  مدرکیمن و  ار  همطاف  هناخ  تمرح  کته  متشاد  تسود  تسخن :

هب ار  وا  شاهمامع  اب  دنتفرگ و  ار  یلع  ترـضح  هکنیا  و  هدننک ، اوسر  روما  زا  نآ  ریظن  تانایرج  ندز و  شتآ  ِثیدـح  اما  دـیوگیم : زین 
ار نآ  ریظن  مه  ناسانـشثیدح  زا  یهورگ  هچرگ  هدرک ؛ لـقن  هعیـش  اـهنت  هک  تسا  دـیعب  يرما  دـندوب ، وا  فارطا  مدرم  دـندرب و  دجـسم 

(429 .) مینکیم لقن  ار  اهنآ  يدوز  هب  دناهدومن و  تیاور 
: دسیونیم ومه  هکنآ  تفگش 

هک تفرگ  نامیپ  وا  زا  دومن ، دازآ  دوب  هدـش  ریـسا  ردـب  گنج  رد  هک  ار  صاعوبا  شداماد  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه  دـناهدروآ : ناخّروم 
. دـش هنیدـم  هب  ترفاسم  هدامآ  مه  وا  تفگ ، بنیز  شرـسمه  هب  ار  نایرج  دـش و  هکم  دراو  نوچ  دـنک . اـهر  ار  ترـضحنآ  رتخد  بنیز 
رس يوُط  يذ   » لحم رد  تعرس  هب  دندش و  نیگمشخ  تسا ، هتفر  اهنآ  نایم  زا  یتحار  هب  ص )  ) ربمایپ رتخد  هک  دندش  ربخ  اب  نوچ  شیرق 

تـشحو هب  دـناسرت و  دوـب  هلماـح  هک  ار  بنیز  دوـخ  هزین  اـب  دـمآ و  شیپ  بلطملادـبع ) هوـن  ، ) دوـسا نب  راـبه  تسخن  دـنتفرگ . ار  وا  هار 
. دندومن حابم  ار  رابه  نوخ  نتخیر  ص )  ) ادخ ربمایپ  ور ، نیا  زا  دش . طقس  شاهچب  سرت ، رثا  رب  بنیز  تخادنا .

رطاـخ هب  ار  راـبه  نوخ  نتخیر  ص )  ) ادـخ لوسر  هاـگره  تفگ : مدـناوخ . بیقن  رفعجوبا  مداتـسا  رب  ار  ربخ  نیا  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا 
یسک نوخ  ِنتخیر  کشیب  دوب ، هدنز  ترـضحنآ  رگا  هک  دوشیم  نشور  ًالماک  درامـش ، حابم  شلفط  ندومن  طقـس  بنیز و  ندناسرت 

. درمشیم زیاج  حابم و  دومن  طقس  ار  شاهچب  دیناسرت و  ار  همطاف  ترضح  هک 
تحص و داد : خساپ  دیدرگ ؟ طقـس  وا  نسحم  دش و  هدیناسرت  همطاف  ترـضح  دنیوگیم : هک  منک  تیاور  وت  زا  ار  نیا  متفگ : مداتـسا  هب 
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(430 .) مرادن يرظن  مفقوتم و  هراب  نیا  رد  نوچ  نکن ، تیاور  نم  لوق  زا  ار  نآ  نالطب 
. درکیم اشفا  ار  نایرج  اراکـشآ  دادیم و  جرخ  هب  تماهـش  دوب  بوخ  هچ  دومن . يراددوخ  قح  راـهظا  زا  تفرگ و  ارف  ار  وا  سرت  اـیوگ 

. دباییم رد  یبوخ  هب  ار  تیعقاو  هاگآ  ریصب و  ناسنا  هچرگ 
: دندومرف رکبوبا  هب  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدروآ  زین 

همطاـف ترـضح  منکیمن . يرود  وـت  زا  زگره  نم  ادـخ  هب  تفگ : رکبوـبا  میوـگیمن . نخـس  وـت  اـب  زگره  نیا  زا  دـعب  ادـخ ، هب  دـنگوس 
. منکیم اعد  ار  وت  ادخ  هب  تفگ : رکبوبا  منکیم . نیرفن  ار  وت  ادخ  هب  دنگوس  دندومرف :

نفد ار  وا  هنابـش  ور ، نیا  زا  دـناوخن . زامن  وا  هزانج  رب  رکبوبا  هک  دومن  تیـصو  تفرگ ، رارق  گرم  رتسب  رد  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
(431 .) دوب بش  وا 72  تافو  شردپ و  تلحر  نایم  هلصاف  دناوخ . زامن  شاهزانج  رب  ربمایپ  يومع  سابع  دندرک و 

: دسیونیم یکلام  یسلدنا  ّهبر  دبع  نبا 
هناخ رد  ریبز  سابع و  یلع و  اما  دندوب ؛ هدابع  نب  دعـس  ریبز و  سابع ، بلاطیبا ، نب  یلع  دندرک ، بانتجا  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  یهورگ 

دندماین نوریب  رگا  هک  داد  نامرف  رمع  هب  و  دروآ ، نوریب  ار  ناشیا  هک  داتسرف  نانآ  يوس  هب  ار  رمع  رکبوبا ، هکنآ  ات  دندوب ، هتسشن  همطاف 
. امن گنج  نانآ  اب 

: داد خـساپ  رمع  ینازوسب !؟ ارم  هناخ  ياهدـمآ  ایآ  باطخ ! ِرـسپ  يا  دومرف : همطاف  دـنازوسب . ناشیا  اب  ار  هناخ  هک  دروآ  یـشتآ  هراـپ  رمع 
(432 .) دیوش هارمه  دناهدرک  عامتجا  نآ  هب  مدرم  هچنآ  هب  رگم  يرآ ،

هناخ رد  یهورگ  دیوگیم : هلمج  زا  تسا ؛ هدومن  رکذ  ار  تافالتخا  ناتساد  دوخ  باتک  رد  رصم ، قبـسا  يارزو  زا  لکیه ، نیـسح  دمحم 
رد تفر ، ایند  زا  همطاف  مشکیم ... شتآ  هب  ار  امـش  هناخ و  دییاین ، نوریب  تعیب  يارب  رگا  تفگ : دمآ و  یلع  لزنم  هب  رمع  دـندوب . همطاف 

(433 .) دوب تحاران  كانمشخ و  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یلاح 
(434 .) تسا هدومن  لقن  یتافاضا  اب  ار  ّهبر  دبع  نبا  دیدحلا و  یبا  نبا  و  هبیتق ، نبا  راتفگ  همطاف ، ترضح  همجرت  رد  هلاحک ، اضر  رمع 

(435 .) تسا رتدنت  زین  نایعیش  زا  هک  هدروآ  زیگناتهب  یتارابع  دوخ  باتک  رد  يرصم  دوصقملادبع  حاتفلادبع  رتکد  هرخالاب 
يرایسب رگنایب  دش و  هدروآ  رتشیپ  هک  ح 371 ) ص 34 ، ج 2 ،  ) نیطمـسلا دئارف  تیاور  ریظن  هدش ، لقن  هراب  نیا  رد  یتایاور  اهنآ  زا  زین 

. تسا وناب  نآ  رب  هدش  دراو  ياهمتس  زا 
ياهبـش ریدـغلا ، ریظن  ییاهباتک  هب  ( 436 .) تسا هدرب  ماـن  ار  ینـس  ناسانـش  ثیدـح  ناـملاع و  زا  رفن  هراـب 38  نیا  رد  یتـالحم  موحرم 

. ددرگ هعجارم  زین  ءارهزلا  ۀمطاف  تامالُظ  رواشیپ ،
: دوشیم هراشا  دناهدرک  لقن  تنس  لها  ناسانشثیدح  زا  يرایسب  هک  تیاور  ود  هب  نایاپ ، رد 

تـسود مدادیمن ...: ماـجنا  شاـک  هک  ار  لـمع  هس  زج  مروخیمن  فسأـت  يزیچ  زا  اـیند  رد  نم  تفگ : نینچ  گرم  رتسب  رد  رکبوبا   - 1
(437 ...) مدوشگیمن ار  هناخ  ِرد  مدرکیمن و  ار  همطاف  هناخ  تمرح  کته  متشاد 

اهجنر و رب  یهاوگ  هک  دنراد  يراتفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  وناب ، نآ  نفد  ماگنه  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  تداهـش  زا  دعب   - 2
(438 .) دناهدومن حرش  ار  نآ  ینس  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  تسوناب ، نآ  رب  هدش  دراو  ياهمتس 

تداهش هناتسآ  رد  : مجنپ شخب 

تداهش هناتسآ  رد 

مالسلا و هیلع  نانمؤم  ریما  ِینیشنهناخ  تیالو ، نید و  میرح  هب  زواجت  اهمتـس ، اهيرگدادیب و  زا  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  کشیب ،
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يراـمیب و رتـسب  رد  تشگ و  گـنت  وا  رب  شایگدرتـسگ  همه  اـب  اـیند  هک  يروط  هب  دـش ؛ هدرزآ  تخـس  شراوـگرزب ، ردـپ  هاـکناج  غاد 
. داتفا تداهش 

جـنر و هتفر  هتفر  و  تفرگیم . رب  وا  دوجو  زا  ار  یناوج  یباداش  تخاسیم و  بوذ  ار  شکرابم  رکیپ  اهجـنر  اهتبیـصم و  اهدرد ، جاوما 
طقف هک  یماگنه  رد  تفر و  برغم  يوس  هب  شزورفا  ناهج  دیشروخ  ماجنارس  داهن . تماخو  هب  ور  وا  تیعـضو  هتفرگ ، تدش  وا  يرامیب 

. دش قحلم  شراوگرزب  ردپ  هب  تشذگیم ، شفیرش  رمع  زا  راهب  هدجیه 
میسرت هتسکش ، رپ  لاب و  یغرم  زا  هتخوس  یلد  و  هدید ، ِکشا  رهوج  هتـسکش ، ملق  هلان ، هآ و  اب  زیگنامغ ، يارجام  نیا  زا  ياهشوگ  کنیا 

هدومن و ضرع  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مظعالا -  هَّللا  ۀّیقب  رادغاد  لد  سدقا و  تحاس  هب  یتیلـست  رذگهر ، نیا  زا  ات  ددرگیم ؛
. میزاس هریخذ  شیوخ  ترخآ  رشحم و  هصرع  يارب  ياهشوت 

دندرک هچ  ارهز  اب  هک  میوگ  ناس  هچ 
دندرک هچ  ارآ  ناهج  دیشروخ  هب 

یلیس  دروخ  ارهز  هک  میوگ  ناس  هچ 
یلین  تشگ  شهام  رهِچ  یلیس  ز 

وا هناگیب  فص  میوگ  ناس  هچ 
وا هناخ  برد  هب  شتآ  دندز 

دنتسکش شیولهپ  هک  میوگ  ناس  هچ 
دنتسب دیّما  ِرد  وا  يور  هب 

تشاد  مغ  دنچ  ات  لد  هب  میوگ  ناس  هچ 
تشاد  مرو  وناب  نآ  يوزاب  ارچ 

هناگی  بوبحم  هب  میوگ  ناس  هچ 
هنایزات نود  نمشد  دز  ارچ 

هآ کشا و  ناراب 

نادناخ هژیو  هب  همه ، يارب  تبیـصم  نیا  دنتـسیرگ . دندش و  رثأتم  نز  درم و  دـنتفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه 
شهودـنا هظحل  هب  هظحل  هک  يروط  هب  دوب ، تحاران  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نارگید ، زا  شیب  ناـیم  نآ  رد  دوب . زوسناـج  تلاـسر 

. تفرگیمن مارآ  شلد  زوس  هاگ  چیه  تفاییم و  تدش  شاهیرگ  دشیم و  هزات 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رتخد مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  فسوی ، ترـضح  بوقعی ، ترـضح  مدآ ، ترـضح  دندوب : رفن  جنپ  دنتـسیرگیم ، ناوارف  هک  يدارفا  »
. مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  و  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم 

شترـضح هب  دندش و  تحاران  هنیدم  مدرم  هک  تسیرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  نادـنچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اما  ... 
تـساوخیم هچنآ  دربیم و  فیرـشت  دـُحا ) (ي  ادهـش ناتـسربق  هب  ترـضحنآ  يدرک . هدرزآ  ار  ام  تاهیرگ  يرایـسب  زا  دـندرک : ضرع 

(439 ...«) تشگیم زاب  هنیدم  هب  سپس  تسیرگیم ،
ناـنچ تیـالو ، نید و  میرح  هب  زواـجت  شردـقنارگ و  يوـش  هدـش  بصغ  ّقـح  شراوـگرزب و  ردـپ  گوـس  رد  ربماـیپ ، هیاـمنارگ  تخد 

. دندرکیم بارطضا  یمارآ و  ان  ساسحا  نتشیوخ  رد  ربخیب  ادخ  زا  رگدادیب  رصنع و  تسس  مدرم  هک  تسیرگیم 
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ربق ترایز  يارب  متـشه  زور  دماین . نوریب  هناخ  زا  زور  تفه  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دـعب  هنازرف  يوناب  نآ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد 
ار يزیچ  شکرابم  ياهمشچ  هیرگ ، تدـش  زا  دـش ... راپـسهر  ردـپ  رهطم  ربق  فرط  هب  هلاـن  هآ و  هیرگ و  اـب  دـش و  جراـخ  هناـخ  زا  ردـپ 
هب بآ  دنتفاتـش ، وا  يوس  هب  هنیدم  نانز  داتفا . نیمز  رب  شوهیب  يراز  هیرگ و  هلان و  تدش  زا  داتفا ، ردـپ  ربق  هب  شهاگن  نوچ  دـیدیمن .

: دومرف شراوگرزب  ردپ  هب  باطخ  هاگنآ  دمآ . شوه  هب  هکنآ  ات  دندیشاپ ، شتروص 
، مدنام یقاب  سکیب  ناریح و  اهنت ، ناج ! ردـپ  دـشکیم . ارم  ناوارف  ِهودـنا  مغ و  درک ، تتامـش  منمـشد  دمآرـس ، هب  متقاط  تفر ، مناوت  »

...«. دیدرگ رات  هریت و  مراگزور  راوگان و  مایگدنز  تسکش ، مرمک  تفرگ ، میادص 
. شاهلان هآ و  هن  تشاد و  ینایاپ  شکشا  هن  درکیم . يراز  هیرگ و  زور  بش و  دمآ و  هناخ  هب  هاگنآ 

تسا و نایرگ  زور  بش و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دندرک : ضرع  دنتفاتـش و  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  يوس  هب  دندمآ و  درگ  هنیدم  ناگرزب 
يراوگوس بش  ای  هک  دـیهاوخب  وا  زا  ار . هنازور  ياهراک  ماـجنا  شمارآ  مه  هدوبر و  اـم  زا  ار  بش  باوخ  تحارتسا و  مه  وا  ياـههیرگ 

نوـچ یلو  درکیم ، رثا  وا  رد  تیلــست  هـن  دادیم و  شناـما  هـیرگ  هـن  هـک  دــمآ  یمارگ  يوناـب  نآ  دزن  ترــضح  ( 440 . ) زور اـی  دـیامن 
. دیناسر ار  نانآ  مایپ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دش و  مارآ  جیردت  هب  دومن ، هدهاشم  ار  ترضحنآ 

: دومرف ناوناب  يوناب 
مارآ هیرگ  زا  اهبش  هن  ادـخ ، هب  دـنگوس  موریم . نانآ  نایم  زا  يدوز  هب  و  دوب ، دـهاوخ  كدـنا  نم  گنرد  یگدـنز و  نسحلا ! اـبا  يا  »

«. مدنویپب هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  هب  ات  اهزور ، هن  تفرگ و  مهاوخ 
، عیقب رانک  هنیدـم ، رهـش  زا  جراخ  ترـضحنآ  لیلد  نیمه  هب  هدـب . ماجنا  ار  ناـمه  یهاوخیم  هچنآ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
ار مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دوخ ، كدوک  ود  تسد  دادماب  ره  وناب  نآ  ( 441 .) دـندیمان نازحالا » تیب   » ار نآ  هک  تخاس  ینابهیاس 

هیلع ناـنمؤم  ریما  دـشیم ، بورغ  نوـچ  دوـمنیم . يراوـگوس  تسیرگیم و  بورغ  اـت  تفریم و  نازحـالا  تیب  يوـس  هب  تـفرگیم و 
(442 ...) دینادرگیم زاب  هناخ  هب  ار  وا  تفریم و  اجنآ  هب  مالسلا 

 - نامز ماما  رمالا  بحاص  ترـضح  باوخ ، ملاع  رد  ریدغ ، دیع  بش  وا  هک  تسا  هدش  تیاکح  1329 ق ) م :  ) يدنه رقاب  دیس  همالع  زا 
داش و ریدـغ  دـیع  رد  مدرم  همه  هکنآ  اـب  مرـالاس ! رورـس و  درک : ضرع  تسا . نیگمغ  نوزحم و  هک  دـید  ار  هجرف -  یلاـعت  هَّللا  لّـجع 

: دندومرف سپس  مدروآ . دای  هب  ار  مردام  هودنا  نزح و  دومرف : خساپ  مرگنیم ؟ نوزحم  ار  امش  دنرورسم ،
اهالَع َو  ُتْذَخَّتا ال  ِیناَرت  ال 

ٍروُرُس َْتَیب  ِنازْحَْالا  ِْتَیب  َدَْعب 
. مریگب يداش  هناخ  نازحالا  تیب  زا  سپ  هک  ارم  ینیبیمن  دنگوس ، مالسلا ] اهیلع  همطاف  ترضح  شدنلب =[  هاگیاج  هب  * 

خر شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  هچنآ  ریدـغ و  هراب  رد  دوشیم ، رادـیب  باوخ  زا  موحرم  نآ  هک  یماـگنه 
: تسا نینچ  نآ  علطم  هک  دیارسیم  ياهدیصق  تسا ، هداد 

رُوز َو  ٍْکفِإ  ِلْوَق  َو  ٍرْدَغ  ُّلُک 
( * * * 443) ریِدَْغلا َّصَن  َدَحَج  ْنَم  ُعْرَف  َوُه 

تسین  يراک  هنیدم  رهش  مدرم  هب  ارم 
تسین  يرایتخا  هیرگ  نیا  هتفرگ و  ملد 

ایند زا  تشذگ  ارهز  هک  قلخ  هب  وگب 
امش نامهیم  تسه  رگید  زور  دنچ  نیمه 

* * *
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رخآ مریمیم  ملد  عنم  نکم 
رخآ ریس  یناگدنز  نیز  ملد 
هنیدم  رهش  مدرم  اب  وگب 

هنیزح  راز  نیا  زا  دیهاوخیم  هچ 
تسین  نم  ياج  اجنیا  تسا  نیا  رگا 

تسیز  منکیم  اجنآ  ارحص و  مور 
* * *

دباوخیمن ارهز  ارچ  منادیمن  ادنوادخ 
دباوخیمن ارهز  ارچ  تشذگب  مه  همین  زا  رحس 

تسا  ناغفا  هآ و  رد  منیب  دش و  مد  هدیپس 
دباوخیمن ارهز  ارچ  نم  میرک  نم  میحر 

دیرگیم هتسویپ  وا  هک  تسولهپ  هنیس و  زوس  ز 
دباوخیمن ارهز  ارچ  مه  نشور  زور  مریمب ،

* * *
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لاحـشوخ ار  وا  سک  چیه  تدم ، نیا  رد  دومن . یگدـنز  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  زور  مالسلا 75  اهیلع  همطاف  ترـضح  »
(444 ...«) دیدن

ار وا  ریذـپانفصو  تلزنم  ردـق و  سک  ره  زا  شیب  دوب و  هاگآ  شراوگرزب  ردـپ  زوسناج  تلحر  هعجاف  قمع  هب  هک  یتیگ  ناوناـب  رـالاس 
شکراـبم هنیـس  رد  هودـنا  مغ و  جاوما  ور ، نیا  زا  دوب . رتهدـنهدناکت  رتقیمع و  شکراـبم  بلق  رب  تبیـصم  نیا  يراذـگ  رثا  تسنادیم ،

: دومرفیم هلمج  زا  دادیم ؛ یّلست  ار  دوخ  ردپ ، گوس  رد  يراعشا  ندورس  اب  دزیم و  جوم 
اهَّنَأ َْول  ٌِبئاصَم  َّیَلَع  ْتَّبُص 
اِیلاَیل َنْرِص  ِماّیَْألا  یَلَع  ْتَّبُص 

ٍدَّمَُحم ِّلِِظب  ًیمِح  َتاذ  ُْتنُک  ْدَق 
اَیلامِح َناک  َو  ٍْمیَض  ْنِم  یشْخَأ  ال 

یِقَّتأ  َو  ِلِیلَّذِلل  ُعَضْخَأ  َمْوَْیلاَف 
اِّیئادرب یِِملاظ  ُعَفْدَأ  َو  یِْمیَض 

اِهْلَیل ِیف  ٌۀَّیِرُمق  ْتََکب  اذإَف 
ایِحابَص ُْتیََکب  ٍنْضُغ  یلَع  ًانَجَش 

یِِسنُؤم  َكَدَْعب  َنْزُْحلا  َّنَلَعْجأَلَف 
(445) ایِحاشَو َکِیف  َْعمَّدلا  َّنَلَعْجَأل  َو 

. ددرگیم کیرات  بش  ناسب  دنوش ، دراو  اهزور  رب  اهنآ  رگا  هک  هتخیر  مناج  رب  هودنا  مغ و  ناراب  اهيراوگان و  نانچ  نآ  * 
. متشادن ساره  يدادیب  متس و  چیه  زا  مدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تیامح  هیاس  رد  نم  * 

. دنکیم تیامح  ارم  مرداچ  سابل و  اهنت  دادیب ، متس و  دابدنت  زا  مروآیم و  دورف  رس  ریزگان  هب  ناسکان  ربارب  رد  کنیا  * 
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(. تسا رات  بش  ناسب  میاهزور  اریز  . ) میرگیم ناهاگحبص  نم  دیرگب و  دنک و  هلان  ناراسخاش  رب  هاگنابش  يرمق  * 
. دشاب مدنبولگ  رویز و  وت ، رب  کشا  رهوگ  و  مهد ، رارق  مسنوم  ار  تمغ  هودنا و  وت ، زا  سپ  * 

ِیئازَع  ِنَع  یّ َناب  َو  يِْربَص  َّلَق 
ءاِیْبنْألا ِمَتاِخل  يِدْقَف  َدَْعب 

ًاّحَس َْعمَّدلا  ِیبُکْسُأ  ُْنیَع ! ای  ْنیَع !
ءامِّدلا ِْضیَِفب  ِیلَْخبَت  ِْکیَو ال 

ِهَّللا  َةَرَیِخ  ای  ِهلْإلا  َلوُسَر  ای 
ءافَعُّضلا َو  ِماْتیْألا  ِفْهَک  َو 

ًاعْمَج ُشْحَْولا  َو  ُلابِْجلا  َْکتََکب  ْدَق 
(446) ءامَّسلا ِیَْکب  َدَْعب  ُضْرْألا  َو  ُْریَّطلا  َو 

. تشگ راکشآ  میراوگوس  هودنا و ) راثآ   ) و دش ، كدنا  ماییابیکش  ربمایپ ! نیسپاو  يا  وت ، تلحر  زا  سپ  * 
. يزرو لخب  تبیصم ) نیا  رب   ) نوخ ندیراب  ورف  زا  رگا  وت  رب  ياو  رابب ، کشا  ناراب  یپایپ  مشچ ! يا  ناه  مشچ ! * 

. ناناوتان نامیتی و  هانپ  يا  وا ! هدیزگرب  نیرترب  يا  ادخ ! ربمایپ  يا  * 
. دنتسیرگ وترب  همه  همه و  اهنامسآ ، نیمز ، ناگدنرپ و  نابایب ، تاناویح  اههوک ، * 

تّوق و و  هدش ، رغال  شمـسج  تسبیم . ار  دوخ  رـس  هتـسویپ  شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 
نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  دشیم و  شوهیب  تعاس  هب  تعاس  تشاد . هتخوس  یبلق  نایرگ و  ینامـشچ  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناوت 

همه زا  هک  سک  نآ  تساجک ؟ تفرگیم  شوغآ  رد  ار  امش  تشادیم و  یمارگ  ار  امش  هتـسویپ  هک  امـش  ّدج  دومرفیم : مالـسلا  امهیلع 
هناخ ِرد  هک  دید  مهاوخن  ار  امـش  ّدج  زگره  هک  سوسفا  تساجک ؟ دیورب  هار  نیمز  يور  تشاذگیمن  دوب و  نابرهم  امـش  هب  رتشیب  مدرم 

(447 .) دادیم ماجنا  ار  لمع  نیا  هتسویپ  هک  یتروص  رد  دریگب ، دوخ  شود  هب  ار  امش  دیامن و  زاب  ارم 
دحا يادهـش  ناتـسربق  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  تسا : هدروآ  دـیبل  نب  دومحم 

. دیرابیم کشا  ناراب  درکیم و  فقوت  هزمح  شیومع  ربق  دزن  دمآیم و 
شروضح هب  تفرگ . مارآ  ات  متـشاذگاو  دوخ  هب  ار  وا  تسیرگیم . اجنآ  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  متفر ، هزمح  ترـضح  ربق  راـنک  يزور 

هراپ هراپ  ملد  ياهدنب  وت  ياههیرگ  زادگ و ) زوس و   ) نیا اب  ادخ ، هب  دنگوس  ناوناب ! رالاس  يا  مدرک : ضرع  مالس ، زا  دعب  مدش . فرـشم 
. ماهداد تسد  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناردپ ، ِنیرترب  هکنآ  هچ  منک . هیرگ  نینچ  تسا  راوازـس  رمعابا ! يا  دندومرف : دـش .

: دناوخ ار  رعش  نیا  و  متسه . ردپ  رادید  قاتشم  ردقچ  هآ !
ُهُرْکِذ  َّلَق  ٌّتِیَم  ًاموَی  َتام  اذِإ 
ُرَثْکَأ ِهَّللا  َو  َتام  ُْذنُم  ِیبَأ  ُرْکِذ  َو 

رتشیب وا  دای  تفر ، ایند  زا  مردـپ  هک  يزور  نآ  زا  ادـخ ! هب  دـنگوس  یلو  دوشیم ، مک  وا  دای  جـیردت  هب  دورب ، ایند  زا  یـصخش  هاـگره  * 
(448 ...) تسا هدش 

یتح دـسریمن ، ییاج  هب  دـنکیم  شالت  دارفا  یتخب  کین  تاـجن و  يارب  هچ  ره  هدـش و  هدرزآ  تخـس  هعماـج  زا  هک  يدـنمدرد  ناـسنا 
دیرب مدرم  زا  ناوناب  يوناب  هک  تسا  رذگهر  نیمه  زا  دریگیم . هرانک  هعماج  زا  کش  نودب  دریگ ، تفلا  نانآ  اب  هک  درادن  مه  یناتـسود 

. تسشن گوس  هب  ناروآمایپ -  متاخ  شراوگرزب  ردپ  اهناسنا - ، نیرتزیزع  نیرتتفارش و  رپ  ساپ  هب  و 
تسوا ملسم  قح  هک  ار  تموکح  هدرک و  نیشنهناخ  ار  شزارفارس  رـسمه  هدش و  زواجت  تیالو  ياهزرم  هب  هک  دروآیم  دای  هب  هوالع ، هب 
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. دوب نایرگ  زور  بش و  دش و  بلس  وا  زا  شیاسآ  تحارتسا و  اذل  دناهتفرگ ؛ وا  زا 
مالسلا اهیلع  همطاف  ترـضح  توف  هک  یماگنه  نیـسپاو و  تاظحل  رد  هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

يارب دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مرالاس ! دومن : لاؤس  يو  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دـش . يراـج  شنامـشچ  زا  کـشا  دـش ، کـیدزن 
؛ شابم نایرگ  مزیزع )! : ) دومرف ترضحنآ  دید . یهاوخ  نم  زا  سپ  هک  ییاهمتس  اهدادخر و 

«. هَّللا ِتاذ  ِیف  يِْدنِع  ٌریِغََصل  َِکلذ  َّنِإ  »
(449 «.) تسا زیچان  کچوک و  ادخ  رضحم  رد  میارب  بئاصم  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  »

درک مریس  ناج  مغ ز  هک  ماهمطاف  نم 
درک مریگنیمز  نارگمتس  دادیب 

نم  ِرس  يوم  دیفس  دشن  هدوهیب 
درک مریپ  یلع  ینیشن  هناخ  نوچ 

* * *
ارم دناوخ  امن  هلبق  ادخ  هک  مایلع  نم 
ارم تخانشن  همطاف  یبن و  ادخ و  زج 
مدنک  ربیخ  هعلق  ِرد  هرابکی  هک  نم 

ارم تخادنا  سفن  زا  ادخ  هب  ارهز  غاد 
ار وا  نانچ  نآ  نارگدادـیب  متـس  هدوبر و  ار  شناوت  اهيراوگان  دوب . هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رد  ترـضحنآ ، رب  هدـش  دراو  تامدـص  رثا  رب 

هکنآ اـب  و  درکیم . يرامـش  هظحل  توـکلم ، هب  زاورپ  تداهـش و  يارب  هتـشگ ، گـنت  وا  رب  شایگدرتـسگ  همه  اـب  اـیند  هک  دوـب  هدرزآ 
زا ار  وا  هک  دومن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  دوب ، رتنوزفا  شتماقتـسا  راوتـسا ، ياههوک  زا  و  هتفاـی ، شرورپ  یحو  ناـماد  رد  دوب و  هموصعم 

. دربب یگشیمه  يارس  هب  ناهج  نیا 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

تّدش شايرامیب  جیردت  هب  دش و  رامیب  سپـس  درک . یگدـنز  زور  تصـش  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  ادـخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  یتسار  هب  »
: درکیم ضرع  تشادیم و  رب  ادخ  هاگراب  هب  شیاین  تسد  تفای و 

« هلآو هیلع  هللا  یلص  دَّمَُحم  ِیبَِأب  ِینْقِْحلَأ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  ِینْحِزْحَز  َّمُهّللَا  ِیْنثِغَأَف ، ُثیِغَتْسَأ ، َِکتَمْحَِرب  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  »
روآرد و تشهب  رد  زاس و  رود  شتآ  زا  ارم  اهلا ! راب  بایرد . هدب و  هانپ  ارم  ماهدروآ . هانپ  وت  تمحر  هب  نم  مّویق ! ّیح و  يادـخ  يا  ناه  »

.« زاس قحلم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  مردپ  هب 
: دومرفیم وا  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  و 

.« دراد ینازرا  وت  هب  ینالوط  يرمع  دشخب و  تیفاع  ار  وت  يادخ  »
: دومرفیم

(450 ...«) تسا کیدزن  ردقچ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هب  نتسویپ  تاظحل  نسحلاابا ! ای  »
: دومرفیم نآرق  نید و  تبرغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ياهدادخر  میسرت  زا  دعب  هاگ  و 

ًاعیِرَس ِیتافَو  لِّجَع  یِهلإ  ای 
(451) َيالوَم ای  ُةایَْحلا  ِتَضَّغَنَت  ْدَقَلَف 

. تسا هدش  راوگان  یگدنز  نامگیب  هک  ناسرب ، ارم  گرم  گنردیب  اهلا ! * 
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: دومرفیم هک  دش  هدروآ  زین  رتشیپ 
(452 .« ) امن قحلم  مردپ  هب  ارم  ماهتسخ ، ایند  لها  زا  ماهدش و  گنتلد  اراگدرورپ ! »

دراد وزرآ  و  دیامنیم ، شیاین  هنوگ  نیا  هک  دیابریم  وا  زا  یناوج  رد  ار  ناوت  طاشن و  نانچنآ  اهيرگدادـیب ، تامدـص و  نآ  هک  غیرد 
! دوش قحلم  شراوگرزب  ردپ  هب  رتدوز  هک 

مراد  نانمشد  روج  نوخ ز  رپ  یلد  نم  یهلا 
مراد  نابش  زور و  ناغف  هآ و  اون  رد  لبلب  وچ 

دندرک رس  هوکش  نم  زک  تسین ، يراک  قلخ  اب  ارم 
مراد  ناهن  اهمغ  لد  هب  میرگیم ، تسا  گنت  ملد 

مزاس  مزوسیم و  میرگیم و  ملانیم و  یمه 
مراد  ناغف  نارجه  زا  هگ  غاد و  زا  هگ  درد و  زا  هگ 

دنتشک منسحم  رد ، زا  تسکشب  میولهپ  یهلا 
مراد  نانمشد  ملظ  ز  رشحم ، ات  غاد  نیا  لد  هب 

مراوخ  نینچ  ربمغیپ ، ناماد  لُگ  ارهز ، منم 
مراد  ناتّما  يافج  زا  يراگزور  ناشیرپ 

منازیزع  زا  نوچ  منَک  َرب  لد  مریس و  مرمع  ز 
مراد  ناکدوک  رب  رظن  مد  ره  رگج  زا  هآ  مشک 

دراد یترسح  یناگدنز  رد  یناوج  ره  یهلا 
مراد  ناهج  راد  رد  گرم  يوزرآ  نم  یلو 

زور ردنا  نویش  میامن  اهتبیصم  زا  اهنت  هن 
مراد  نامألا  هگرحس  ات  ولهپ  درد  زا  بش  هب 

! ارهز ای  دومرف : دوخ ، باب  مدید  باوخ  رد  یبش 
مراد نانج  رد  تراظتنا  هدید ، رون  مغ  روخم 

مامتان یناذا 

، ردب گنج  رد  و  دمآیم ، رامش  هب  مالسا  رد  نیقباس  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  لاملا  تیب  راد  هنازخ  نذؤم و  یشبح ، حایر  نب  لالب 
. دوب ترضحنآ  رانک  رد  زین  اهاج  رگید  قدنخ و  دحا و 

ایآ تفگ : دومن و  شنزرـس  ار  وا  رمع  دز . زاب  رـس  رکبوبا  اب  تعیب  نتفگ و  ناذا  زا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تشذـگرد  زا  سپ 
رکبوبا رگا  داد : خساپ  لالب  ینکن ؟ تعیب  وا  اب  هک  دوب  نیا  دیشخب ، ییاهر  نیکرـشم  ياههجنکـش  زا  درک و  دازآ  ار  وت  هک  رکبوبا  شاداپ 

وا اـب  زگره  یلو  متـسه ، وا  تمدـخ  رد  نم  هدوب ، يرگید  زیچ  يارب  رگا  و  درادرب ، تسد  نم  زا  زین  ادـخ  يارب  هدرک  دازآ  ادـخ  يارب  ارم 
نآ تعیب  و  درک ، مهاوخن  تعیب  هدادن  رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یـسک  اب  نم  اریز  منکیمن ؛ تعیب 
قح تسا ، نینچ  هک  لاح  تفگ : وا ، هب  نداد  مانشد  زا  سپ  رمع  تسه . ام  ندرگ  رد  تمایق  زور  ات  هداد ، رارق  دوخ  نیشناج  هک  ار  یسک 

(453 . ) دش دیعبت  ماش  هب  و  يورب . رگید  ياج  هب  دیاب  و  ینامب ، هنیدم  رد  يرادن 
: دیوگب ناذا  هک  تفریذپ  راب  ود  لالب  لاح ، نیع  رد 
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دومن و يراددوخ  ناذا  نتفگ  زا  لالب  ماش ، هب  دیعبت  زا  شیپ  و   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور   - 1
ار مردپ  نّذؤم  ِناذا  يادص  هک  مراد  تسود  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  تفگ ). مهاوخن  ناذا  رگید  نآ ، زا  دعب  دومرف :

دای هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  تفگ ، ربکأ » هَّللا   » هک یماگنه  تفر . دجـسم  ماب  رب  نتفگ  ناذا  يارب  ترـضحنآ ، شهاوخ  قبط  لالب  مونـشب .
مالـسلا اهیلع  همطاف  هلان  هآ و  تفگ ، هَّللا » لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ   » هک هاگنآ  دنک . يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  داتفا و  وا  نامز  ردـپ و 

. داتفا نیمز  رب  شوهیب  دش . دنلب 
. تسا هداد  ناج  ترـضحنآ  هک  دنتـشادنپ  نانآ  تفر . ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  نک  يراددوخ  ناذا  همادا  زا  دنتفگ : لالب  هب  مدرم 

(454 .) دادن همادا  تشاذگ و  مامتان  ار  دوخ  ناذا  لالب 
! لالب دندومرف : هک  دید  باوخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یبش  هکنآ  ات  تشذگ  یتدم  دش ، دیعبت  ماش  هب  هکنآ  زا  سپ   - 2
هک یلاح  رد  دش ، رادـیب  باوخ  زا  لالب  ینک ؟ ترایز  ار  ام  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  يرادیم ؟ اور  ام  رب  هک  تسا  یمتـس  هچ  نیا 

. دومن كرت  هنیدم  دصقم  هب  ار  قشمد  دوب . هدز  هودنا 
ماما هک  یماگنه  درک . هیرگ  تخادنا و  ترضحنآ  ربق  رب  ار  دوخ  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  هب  دیـسر ، هنیدم  هب  هک  هاگ  نآ 

تسود لالب ! دندومرف : راوگرزب  ود  نآ  دینابـسچ . شاهنیـس  هب  دیـسوب و  ار  اهنآ  دید ، ربق  رانک  رد  ار  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
ناکت هنیدم  تفگ ، ربکأ » هَّللا   » نوچ دش ، ناذا  لوغشم  تفر و  دجـسم  ماب  هب  دادماب  تفریذپ . مه  لالب  ییوگب ، ناذا  رحـس  رد  هک  میراد 
ناکت رتشیب  هنیدم  تفگ ، هَّللا » الا  هلا  نأ ال  دهـشأ   » هک هاگنآ  و  دنداتفا ) وا  نارود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دای  هب  مدرم   ) دروخ

دـش دنلب  مدرم  هیرگ  هلان و  دایرف  دندیود و  نوریب  ناشیاههناخ  زا  نانز  درک  يراج  نابز  هب  هَّللا » لوسر  ًادّمحم  ّنأ  دهـشأ   » نوچ دروخ و 
(455 .) دندشن هدید  نایرگ  نالان و  نینچ  يزور  هک 

يرامیب رتسب  رد 

رب زور  هب  زور  داتفا و  يرامیب  رتسب  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اهتبیـصم ، اهجنر و  جاوما  راوگان و  خلت و  ياهدادیور  نآ  زا  سپ 
زا یتح  ساسح  طیارش  نیا  رد  اریز  دوشن ؛ ربخ  اب  شلاح  زا  یسک  دومن  شرافس  اهدادیور  ربارب  رد  يو  دشیم . هدوزفا  وا  يرامیب  تّدش 

. درکیم یتحاران  جنر و  ساسحا  دارفا  ندید 
: دومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هیلع یلع  ترـضح  هب  داتفا ، يرامیب  رتسب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناگی  تخد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یماـگنه  »
درک و نینچ  زین  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دزاسن . هاگآ  وا  ناـیرج  زا  ار  یـسک  درادـب و  هناـمرحم  ار  وا  يراـمیب  هک  دومن  تیـصو  مالـسلا 

هدیـشوپ ار  هیاـمنارگ  يوناـب  نآ  يراـمیب  زین  وا  دومنیم و  يراـی  ار  وا  راـک  نیا  رد  سیمع  تنب  امـسا  درکیم و  يراتـسرپ  وا  زا  شدوخ 
(456 ...«) تشادیم

هملس ّما  تدایع 

روما قیاقح  هب  كدنا  كدنا  مدرم  دیـسر و  ناگمه  شوگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رتخد  یگدرزآ  شجنر و  ربخ  جیردت  هب 
، هجیتن رد  دنوش . تلع  يایوج  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یهورگ  هناخ ، زا  ندماین  نوریب  ترضحنآ و  ندش  يرتسب  رگید  يوس  زا  دندش . هاگآ 

تدایع هنازرف  يوناب  نآ  زا  هک  دندش  نآ  رب  ياهدع  اذل  دنتسه ؛ يرتسب  يرامیب  جنر و  تدش  رثا  رب  مالسا ، زارفارـس  يوناب  هک  دش  مولعم 
. دننکفیب یششوپ  شیوخ  تشز  درکلمع  رب  رذگهر ، نیا  زا  دنتساوخ  مه  ياهدع  رطاخ و  ياّلست  ناونع  هب  یخرب  دنیامن ؛

(457 .) دوب هملس  ّما  ربمایپ ، یمارگ  رسمه  دومن ، تدایع  یمارگ  يوناب  نآ  زا  رطاخ  یلست  ناونع  هب  هک  یناسک  زا  یکی 
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: دنداد خساپ  دیسرپ . ترضحنآ  لاح  زا  تدایع ، ماگنه  هملس  ّما 
وا نیـشناج  هب  هک  يدادیب  متـس و  تلاسر ، زورفا  ناهج  دیـشروخ  بورغ  مدروآ : حبـص  هب  ناوارف  مغ  هاکناج و  هودنا  ود  اب  ار  هریت  بش  »

. دنتشاد اور 
یلیوأت نآرق و  رد  دـنوادخ  نامرف  فالخ  رب  ار -  شتیالو  تماما و  ماقم  هدومن ، کته  ار  ربمایپ  نیـشناج  ِتمرح  هدرپ  دـنگوس ، ادـخ  هب 

دـُحا و ردـب و  گـنج  زا  هک  ییاـههنیک  زج  دنتـشادن  ياهزیگنا  ناـنآ  دـنتفرگرب . شفک  زا  دومرف -  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک 
. دوب هدنام  یقاب  اهنآ  هشیپ  قافن  ياهلد  رد  هک  ییاهماقتنا 

دنتساخرب ام  اب  ینمشد  هب  نادسفم ، يرایتسد  اب  درک و  زورب  ناشناهنپ  هتـشابنا و  ياههنیک  دروخ ، فده  هب  اهنآ  ریت  مردپ ، تلحر  زا  سپ 
ار دوخ  يابیرف  يایند  عفانم  هکنآ  زا  سپ  دـندز ، اپ  تشپ  نانمؤم  ریما  ینیـشناج  ربمایپ و  تلاسر  هب  دـندیرب و  ار  ناـمیا  دـنمک  هراـبکی  و 

هدـناسر لـتق  هب  اـهيریگ  رد  اـهگنج و  رد  ار  اـهنآ  ناردـپ  هک  ارچ  دـندرکن ؛ هجوت  یلع  مرـسمه  ِیبـلط  يراـی  هب  اـهنآ  دـندرک . ظـفح 
(458 .«) دوب

راصنا رجاهم و  نانز  تدایع 

يرپس ار  دوخ  یگدـنز  ياهزور  نیـسپاو  دوب و  يرتسب  هدـش ، دراو  تامدـص  اهجـنر و  رثا  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
، دندیـسرپ شلاح  زا  هتـسشن ، شرانک  رد  هک  هاگنآ  دـندومن . تدایع  وا  زا  هدـمآ ، شاهناخ  هب  راصنا  رجاهم و  ناـنز  زا  یهورگ  درکیم ،
. دناهدومن تیاور  ار  اهنآ  كدنا  یفالتخا  اب  تنـس  لها  هعیـش و  ناسانـش  ثیدـح  زا  يرایـسب  هک  دـندومرف  داریا  ار  ینانخـس  ترـضحنآ 

: دندومرف شردقنارگ  ردپ  رب  دورد  لاعتم و  راگدرورپ  شیاتس  دمح و  زا  سپ  شترضح 
( ناشدرکلمع ببـس  هب   ) امـش نادرم  زا  مرازیب و  امـش  هناملاظ )  ) يایند زا  هک  یلاح  رد  مدروآ ، حبـص  هب  ار  هریت )  ) بش دنگوس ، ادـخ  هب  »

. مدش دونشخان  دنداد  ماجنا  هچنآ  زا  و  مدنکفا ، رود  هب  مدومزآ و  ار  نانیا  مرادیم . نمشد  ار  اهنآ  نیگمشخ و 
نید و تشونرـس   ) نتفرگ یخوـش  هب  تسا  دـب  هچ  و  يرگدادـیب ) متـس و  ربارب  رد   ) اههتـسکش ریـشمش  يدـنک  تسا  تشز  هـچ  یتـسار ،
رد و   ) اههزین نتـشادرب  فاکـش  هاگنآ ) ندومن و  لصاحیب  راک   ) ندز و گنـس  رب  رـس  و  اهنآ ) هار  رد   ) تیّدج شالت و  زا  سپ  هعماج )

شیپ زا  دوـخ  يارب  يزیچ  دـب  هـچ  و  اـهسوه ، اوـه و  هیحاـن  زا  شزغل  هدـنکارپ و  ریبدـت  هشیدـنا و  فارحنا  و  ندـش ) میلـست  دادـیب  ربارب 
... دوب دنهاوخ  نادواج  وا  باذع  رد  دومن و  مشخ  نانآ  رب  دنوادخ  هک  دنداتسرف 

هب ِندیناهاگآ  یحو و  يارس  طبهم و  توبن و  ریذپانلزلزت  ياهناینب  تلاسر و  راوتسا  ياههوک  زا  ار  ربمایپ  نیشناج  هنوگچ  نانآ ! رب  ياو 
. تسا ریذپانناربج  راکشآ و  ینایز  نیا  هک  دیشاب  شوه  هب  دنتخاس ؟ رود  ایند  نید و  نوئش 

وا و ياـهیگنادرم  يرادـیاپ و  ندز ، ریـشمش  رب  دـنگوس ، ادـخ  هب  يرآ ، دنتـشاد ؟ يداریا  یتحاراـن و  هچ  ناـنمؤم  ریما  زا  ناـنیا  یتـسار ،
... دنتفرگیم بیع  راکیپ  ياهنادیم  رد  گرم  ربارب  رد  شتراسج 

میظنت و  دوب -  هدرپس  وا  تیافک  اب  تسد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تفالخ -  بکرم  مامز  امـش  نادرم  رگا  دنگوس ، ادخ  هب 
لزنم رـس  هب  دروآیم و  هار  هب  یتحار  یمرن و  هب  ار  مدرم  هک  دـندیدیم  دنتـشاد ، ار  وا  زا  عافد  تماهـش  دـندرپسیم و  وا  فک  هب  ار  روما 

ناوراک نیا  ماجنارس  و  دشیم . هدرزآ  هتسخ و  هراوس  هن  دیدرگیم و  هدوسرف  هتـسخ و  بکرم  هن  هک  يروط  هب  درکیم ؛ تیاده  دوصقم 
... درکیم يربهر  يراگتسر  ياراوگ  لالز و  همشچرس  هب  ار 

ریـس ناگنـشت و  نتخاس  باریـس  روظنم  هب  زج  تفرگیمن  ياهرهب  اـیند  زا  زگره  تفرگیم ، تسد  هب  ار  روما  ماـمز  وا  رگا  کـش ، نودـب 
تـسار وگتـسار و  و  اسراپ ، زا  تسرپ  ایند  هک  دوب  هاگنآ  تشادیمن . رب  يزیچ  زاین  هزادنا  هب  یکدنا  زج  دوخ  يارب  و  ناگنـسرگ ، ندرک 

. دشیم هتخانش  هشیمه  يارب  زادرپ  غورد  زا  رادرک 
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دیدرتیب دـنتخاسیم ، دوـخ  هشیپ  ار  يراـگزیهرپ  هدروآ ، ناـمیا  اـهيدابآ  اهرهـش و  مدرم  رگا  و  ( » دـندوب هدرک  نـینچ  رگا  یتـسار  هـب  )
ناشدرواتـسد رفیک  هب  زین  ام  سپ  دـندومن . بیذـکت  ار ) ام  تایآ   ) نانآ یلو  میدوشگیم ؛ ناشیارب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  ياـهرد ) )

... اما ( 459 .« ) میتفرگ ار  نانآ  نابیرگ ) )
يزیواتسد نامـسیر و  هچ  هب  و  دندومن ، دامتعا  هناوتـشپ  نیمادک  هب  و  دنتـسج ، دانتـسا  دنـس  نیمادک  هب  نانیا  هک  متـسنادیم  شاک  يا  ... 

و دنتفر ، ناگدنامسپ  لابند  هب  هدرک ، اهر  ار  نازاتشیپ  نانیا  دنتـسج ... الیتسا  هدش ، مدقشیپ  ینادناخ  لسن و  نیمادک  هب  و  دندز ، گنچ 
هک یهورگ  ِینیب  دـندومن . راـیتخا  ار  مد  هدرک  اـهر  ار  رـس  و  دنتــسشن ، ناوتاـن  کـچوک و  ياـهرپ  يور  زاورپ ، يارب  اـهرپهاش  ياـج  هـب 

. داب هدیلام  تلذم  كاخ  هب  دنهدیم ، ماجنا  یبوخ  راک  لامعا  نیا  اب  دنرادنپیم 
(460 .« ) دنمهفیمن دوخ  اما  دننارگداسف  نانیا  هک  دیشاب  شوه  هب  »

ار امش  دوش ؟ تیاده  دوخ  هکنآ  رگم  دباییمن  هار  هک  یسک  ای  تسا  يوریپ  راوازس  دنکیم  يربهار  قح  هب  هک  یسک  ایآ  ! » نانآ رب  ياو 
(461 ( »!؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  هدش و  هچ 

موش و راثآ  راظتنا  رد  هدـش ؛ هتـسب  اهيراکهبت ،) نیا   ) موش هفطن  و  رادراب ، نارگدادـیب ) ندروآ  راـک  يور   ) نیا دـنگوس ، مدوخ  ناـج  هب 
یناـیز راـتفرگ  ناـیارگلطاب ، هک  تساـجنآ  و  دیـشودب ، هدنـشک  ّمس  نوخ و  ریـش ، ياـج  هب  هک  تسا  هاـگنآ  دیـشاب . نآ  كاـپان  دولوم 

ار نآ  موش  راثآ  تفای و  دـنهاوخ  رد  دـندوب  نآ  راذـگهیاپ  ناشنارادمدرـس  هک  ار  يراک  ِماجرف  ناگدـنیآ ، دـش و  دـنهاوخ  ریذـپانناربج 
. دیوش هدامآ  دیراد  شیپ  رد  هک  ییاههنتف  نومزآ و  يارب  یلو  دیشاب ، شوخ  دوخ  يایند  هب  دیورب و  کنیا  دید . دنهاوخ 

مان هب  هک  يدادبتـسا  داب ؛ تراشب  راوخنوخ  نارگدادـیب  دادبتـسا  يروتاتکید و  هدـنریگارف و  جرم  جره و  هدـنرب و  ياهریـشمش  هب  ار  امش 
ورد یگماک ) دوخ   ) ریـشمش اب  ار  امـش  عمج  دـنهدب و  امـش  هب  زیچان  يرادـقم  دـننک و  بحاـصت  ار  امـش  ياهجـنرتسد  اـهتورث و  نید ،

. دنیامن
تـسا نکمم  ایآ  دیربخیب !؟ نآ  زا  هدنام ، ناهن  امـش  رب  قیاقح  هک  یلاح  رد  دـیماجنا ، دـهاوخ  اجک  هب  ناتراک  امـش ! رب  سوسفا  غیرد و 

(462 ( »؟ دیرادن شوخ  ار  نآ  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  مزاس ، روبجم  تقیقح ) قح و  هب   ) ار امش 
، هدمآ شیپ  تصرف  نیا  رد  دنکیم و  رظنفرـص  دوخ  تامدـص  اهجـنر و  زا  اهتاقالم  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دـیرگنب 
تفالخ و بصغ  موش  راثآ  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما  تفالخ  تماما و  هلأسم  نایب  نمض  دهنیم و  يدیلک  یساسا و  لئاسم  يور  تشگنا 

. دیامنیم دزشوگ  ار  نابصاغ  تشز  درکلمع 

افلخ تدایع 

، مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  ینیشنهناخ  يرامیب و  تاعامتجا و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  مدع  تسایس  راکـشآ ، تازرابم  نآ  زا  سپ 
تخد ناوناـب ، يوناـب  دـیدش  شجنر  شرازگ  دـش . لیدـبت  مدرم  يرادـیب  يارب  رثؤم  یلماـع  هب  هکلب  دوب ، راـبنایز  تموکح  يارب  اـهنت  هن 
داقتنا تموکح  نارادمامز و  درکلمع  زا  شهوکن و  ار  رگیدمه  مدرم  هجیتن  رد  دشیم . شخپ  اجهمه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زارفارس 

مه ات  دنباتـشب ؛ یمارگ  يوناب  نآ  روضح  هب  تدایع  ناونع  هب  رتدوز  هچره  دندش  روبجم  نارادـمامز  هک  دیـسر  اجنیا  هب  راک  دـندومنیم .
هک دنتسنادیم  بوخ  نانیا  مه  مدرم و  مه  هکنآ  هچ  دنهاکب . وناب  نآ  دیدش  یگدرزآ  جنر و  زا  دنتسناوت ، رگا  مه  دننک و  مارآ  ار  مدرم 

: دناهدومرف اهراب  اهراب و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 
.« تسا هدرزآ  ار  ادخ  درازایب ، ارم  سک  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب ، ار  همطاف  سک  ره  »

. درک يراددوخ  اهنآ  شریذپ  زا  ترضحنآ  اذل  تسا ؛ ربخ  اب  اههشقن  تاین و  زا  ناوناب  رالاس  هکنآ  زا  لفاغ  اما 
هناخ ِرد  هب  تدایع  يارب  رمع  رکبوبا و  داتفا ، تداهش  يرامیب و  رتسب  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  یتقو  هک  دناهدروآ  ناسانـش  ثیدح 
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ریز دیامنن  بلج  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تیاضر  ات  درک  دای  دنگوس  رکبوبا  دادن . دورو  هزاجا  وناب  نآ  یلو  دندمآ ، ترـضحنآ 
رتخد رادـید  روظنم  هب  رگید  هبترم  دـنچ  تفگ : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  دـش و ) راـک  هب  تسد   ) رمع دورن . هیاـس  فقس و 

. دیریگب رادید  هزاجا  ام  يارب  دینادب ، حالص  رگا  میهاوخیم  امش  زا  کنیا  تسا . هدادن  تاقالم  هزاجا  اما  میاهدمآ ، ربمایپ 
مهدیم و هزاجا  نانآ  هب  هن  داد : خساپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  اما  دومن ؛ وگزاب  شرسمه  تمدخ  ار  اهنآ  تساوخرد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

. مناسرب وا  ضرع  هب  ار  ود  نآ  تیاکش  میامن و  رادید  ار  مردپ  ات  میوگب  ینخس  نانآ  اب  مرضاح  هن 
. ماهداد تنامض  نانآ  يارب  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

يوریپ شیوخ  نارسمه  زا  دیاب  ناوناب  تسوت و  هناخ  هناخ  هک  ارچ  درادن ؛ یعنام  ياهداد ، تنامض  هک  نونکا  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
. درک مهاوخن  تفلاخم  وت  اب  اج  چیه  رد  زین  نم  دننک و 

ود نآ  زا  دادن و  خساپ  وناب  نآ  اما  دـندرک ؛ مالـس  دـندش ، دراو  هک  یماگنه  داد . دورو  هزاجا  نانآ  هب  دـش و  جراخ  هناخ  زا  ترـضحنآ 
يرامیب رتسب  رد  هک  هنوگنامه  و  دندشن ، قفوم  یلو  دـنیامن ، بلج  ار  يو  يدونـشخ  هک  دندیـشوک  راب  نیدـنچ  نانآ  دـینادرگ . رب  يور 

ود نآ  زا  ار  شاهرهچ  داد  روتـسد  دـندوب  شرتـسب  فارطا  رد  هک  یناوناـب  هب  و  نکفیب . مـیور  رب  ار  هچراـپ  نـیا  ناـج ! یلع  دوـمرف : دوـب ،
(463 .) دننادرگرب

زا میراد  اضاقت  میـشاب . رذـح  رب  وت  مشخ  زا  مییامن و  لصاح  ار  وت  يدونـشخ  ات  میاهدـمآ  ربماـیپ ! رتخد  يا  تفگ : رکبوبا  ماـگنه  نیا  رد 
منک رادید  ار  ربمایپ  مردپ  ات  تفگ  مهاوخن  نخس  میقتسم  روط  هب  رفن  ود  امش  اب  دندومرف : مالسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  يرذگب . ام  درکلمع 

. دیتشاد اور  نم  قح  رد  يدادیب  هچ  شتلحر  زا  سپ  هک  میوگب  وا  هب  مرب و  وا  دزن  ار  امش  تیاکش  و 
. امرفن هذخاؤم  رذگرد و  ام  زا  شخبب و  ار  ام  اذل  مییامن ، لصاح  تیاضر  میبلطب و  شزوپ  وت  زا  هک  میاهدمآ  ام  دندرک : ضرع 

درک مهاوخن  وگ  تفگ و  نانآ  اب  میقتـسم  روط  هب  ناج ! یلع  دومرف : هدومن ،  هجوت  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هاگنآ 
خـساپ یتسرد  یتسار و  هب  میریگیم  دهاش  ار  ادخ  وگب ، دنتفگ : ود  نآ  موش . ایوج  نانآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  زا  هکنآ  ات 

. میهد
نینچ دنتساوخ و  ار  امش  یهاگنابش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دیروآیم  رطاخ  هب  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

: دندومرف
هدرزآ ار  يادخ  درازایب  ارم  سک  ره  و  تسا ، هدرزآ  ارم  دیرتیب  درازایب ، ار  وا  سک  ره  متـسه . وا  زا  نم  و  تسا ، نم  دوجو  هراپ  همطاف  »

متایح نامز  رد  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هدرزآ  ار  وا  نم  تایح  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  درازاـیب  ار  وا  نم  تلحر  زا  سپ  سک  ره  تسا .
.« تسا هدرزآ  نم  تلحر  زا  سپ  ار  وا  هک  تسا  یسک  ناسب  درازایب ،

: دومرف همادا  رد  سپس  هَّلل . دمحلا  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  میدینش . ار  يراتفگ  نینچ  ادخ  هب  يرآ ، دنداد : خساپ 
ارم مگرم  هناتـسآ  رد  مه  متاـیح و  ناـمز  رد  مه  نت  ود  نیا  هک  دیـشاب  هاوگ  زین  امـش  نارـضاح ! يا  و  مریگیم ، هاوگ  ار  وت  ایادـخ ! راـب  »
هک يدادیب  متس و  زا  ار  شیوخ  تیاکش  منک و  تاقالم  ار  مراگدرورپ  ات  تفگ  مهاوخن  ینخس  رفن  ود  امـش  اب  دنگوس ، ادخ  هب  دندرزآ .

.« مرب وا  هب  دیتشاد  اور  نم  هب 
هک یمدرم  زا  تفگـش  تفگ : تفـشآ و  وا  رب  رمع  اما  دوب . هدرواین  ایند  هب  ارم  ردام  شاک  تفگ : دش و  دنلب  هالیو  او  هب  شیادـص  رکبوبا 
زا ینکیم و  یباـتیب  ینز  مشخ  زا  هک  ياهداد  تسد  زا  ار  دوـخ  لـقع  یتـسه و  تفرخ  يریپ  وـت  دـناهداد . رارق  شیوـخ  رادـمامز  ار  وـت 

(465 . ) دنتفر دنتساخرب و  هاگنآ  ( 464 . ) دنک كانمشخ  ار  ینز  یصخش  هک  دراد  یعنام  هچ  يدرگیم . نامداش  وا  يدونشخ 
قوقح هک  دوبن  رتـهب  دـهاوخب . ار  شیوخ  گرم  دوـب  مزـال  هن  و  نتـسیرگ ، هن  تشاد و  یهاوـخ  شزوـپ  هب  يزاـین  هن  هک  دـسریم  رظن  هب 

هک تسا  نیا  يایوگ  عاضوا  دنور  دـنادرگیم ؟ زاب  ناراوگرزب  نآ  هب  ار  شرـسمه  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رتخد  هدـش  لامیاپ 
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ار مدرم  دوخ ، عضوم  رب  يراـشفاپ  دوـجو  اـب  هک  دوـب  نآ  رب  هکلب  دوـبن ، ترـضحنآ  يدونـشخ  بسک  قوـقح و  يادا  هشیدـنا  رد  هفیلخ 
تبثم خـساپ  یتیگ ، نانز  رالاس  ناوناب ، يوناب  اذـل  دـشخب ؛ ییاهر  تاماهتا  زا  ار  دوخ  دـهاکب و  تاداقتنا  تاضارتعا و  زا  دـنک و  تکاس 

. دومن يراددوخ  نانآ  مالس  خساپ  زا  یتح  دنادرگ ؛ يور  اهنآ  زا  دادن و 
وا زا  دوب  هدنز  ات  دش و  تحاران  رکبوبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسا  هدمآ  زین  تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  هکنآ  تفگش 

(467 .) دنوشن هجوتم  رمع  رکبوبا و  ات  دوش  نفد  هنابش  دومن  تیصو  و  ( 466 . ) تفگن نخس  وا  اب  درک و  يرود 
فورعم و نادنمـشناد  زا  یکی  هناتخبـشوخ  دوـب ؟ هچ  اـهاج  یخرب  رد  رکبوـبا  شمرن  هزیگنا  هک  دـیآ  نهذ  هـب  لاؤـس  نـیا  تـسا  نـکمم 

: دیوگیم وا  تسا . هداد  ار  نآ  خساپ  هدومن و  حرطم  ار  لاؤس  نیمه  يرصب ، ظحاج  نامثعوبا  تنس ، لها  بصعتم 
رتشیب رکبوبا  ربارب  رد  همطاف  هچ  ره  هک  یتروص  رد  دـیناسر ، رازآ  همطاـف  ترـضح  هب  رکبوبا  هک  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  هک  دنـسرپب  رگا 

سپ نیا  زا  ادخ  هب  دنگوس  : » دومرفیم وا  هب  همطاف  ترـضح  ًالثم  دادیم ؟ خساپ  شمرن  لامک  اب  وا  درکیم ، يدـنت  دـشیم و  نیگمـشخ 
.« میوگیمن نخس  وت  اب  زگره 

. منکیمن يرود  وت  زا  زگره  نم  تفگیم : رکبوبا 
«. منکیم نیرفن  ار  وت  : » دومرفیم وا  هب  همطاف  ترضح 
... منکیم ریخ  ياعد  ار  وت  تفگیم : خساپ  رد  رکبوبا 

رایسب اریز  تسین ؛ يرگدادیب  زواجت و  يدعت و  زا  یکاپ  ندوبن و  رگمتـس  ملاظ و  رب  لیلد  تفطالم ، شمرن و  دیوگیم : خساپ  رد  ظحاج 
ابیز تاملک  اب  دـشاب ، لقاع  كریز و  رگا  هژیو  هب  دوشیم . دراو  ییامن ) مولظم  و   ) بیرف رکم و  هار  زا  راکبیرف  ملاظ و  هک  دـتفایم  قافتا 

ناشن نیگهودنا  هدـمآ ، شیپ  روما  زا  ار  شیوخ  هداد ، هولج  فاصنا  اب  لداع و  ار  دوخ  دـنکیم و  حرطم  ار  دوخ  نخـس  مرن ، ياههژاو  و 
(468 .) دهدیم

اب هاـگ  دـنوش و  نادـیم  دراو  شمرن  اـب  دـننادیم  تحلـصم  یهاـگ  تسا . ناوارف  اـهرادرک  راـتفگ و  هنوـگ  نیا  تسایـس  ملاـع  رد  يرآ ،
رتشیپ نآ  هنومن  و  نشخ ، دنت و  نخـس  مانـشد و  اب  یهاگ  و  درکیم ، دروخرب  تفطالم  شمرن و  اب  عقاوم  یخرب  رد  هفیلخ  اذل  تنوشخ ؛

. میراد مرش  نآ  رارکت  زا  هک  دش ، هدروآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هنادواج  هبطخ  نایاپ  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  يومع  سابع  مایپ 

هناتـسآ رد  دـش و  رامیب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یتقو  هک  تسا  هدومرف  لقن  رـسای ، راّمع  زا  شراوگرزب ، ردـپ  زا  رون ، ماما  نیمجنپ 
: دـنتفگ وا  هب  دـمآ . يو  هناـخ  ِرد  هب  تداـیع  يارب  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  يومع  بلطملادـبع  دـنزرف  ساـبع  تفرگ ، رارق  تداـهش 

. تسین نکمم  وا  تاقالم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، ینارحب  شلاح  هتفرگ و  تدش  شايرامیب 
: دیوگیم دناسریم و  مالس  تیومع  مردارب ! دنزرف  هک  داتـسرف  مایپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  تشگ و  زاب  شیوخ  هناخ  هب  سابع 
ار مناوت  هداد ، جنر  ارم  هتسشن ، مناج  رب  نم  مشچ  رون  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  رون  بوبحم و  هودنا  مغ و  دنگوس ، ادخ  هب 

تخـس دـنیزگرب و  ار  وا  تسویپ . دـهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  هک  دـشاب  اـم  زا  درف  نیتسخن  وا  هک  مرادـنپیم  تسا . هدوبر 
. دزاس کیدزن  شراگدرورپ  هاگراب  هب  دراد و  یمارگ 

عییـشت شاداپ  هب  مه  ات  مروآ  درگ  ار  راصنا  رجاهم و  هک  هدب  هزاجا  سپ  تفگ ، دهاوخ  دوردـب  ار  ناهج  وا  رگا  یتسار  هب  مدرگ ! تیادـف 
. ددرگ ادخ  نید  تمظع  هوکش و  ثعاب  مه  دنیآ و  لیان  وا  كاپ  رکیپ 

هاگدید و زا  و  میربن . دای  زا  ار  وت  مایپ  تبحم و  رهم و  ام  وگب  ناسرب و  مالس  میومع  هب  دندومرف : ناسر  مایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
دادـیب متـس و  دروم  همولظم و  هراومه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  یلو  میهنیم ، جرا  نآ  رب  میدـش و  هاگآ  وت  تروشم 
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قح زین  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ياهشرافـس  و  تشگ ، مورحم  يردـپ  ثاریم  زا  و  دـش ، هتـشاد  زاـب  شّقح  زا  و  تفرگ ، رارق 
. تسا سب  ار  ام  نارگدادیب  زا  شماقتنا  دنوادخ و  يرواد  دشن . تاعارم  شاهرابرد  ادخ  قح  ربمایپ و 

. مرادب هدیشوپ  ار  عوضوم  نیا  هک  تسا  هدرک  تیصو  وناب  نآ  اریز  یشوپب ؛ مشچ  هتساوخ  نیا  زا  هک  مهاوخیم  امش  زا  ناج ! ومع 
وا يأر  هکنآ  هچ  دـهد . رارق  دوـخ  تمحر  نارفغ و  دروـم  ار  ماهداز  ردارب  ادـخ  تفگ : دیـسر ، ساـبع  هب  ترـضحنآ  ماـیپ  هک  هاـگنآ 
رد وا  دشن . هداز  رتكرابم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  يدنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زج  بلطملادبع ، يارب  و  تسا . راوتـسا  مکحم و 
اب داهج  راکیپ و  رد  و  رتعاجـش ، اهراشف  اهيراوگان و  ربارب  رد  و  دوب ، رتاـناد  همه  زا  زاتـشیپ و  اهتلیـضف  يراوگرزب و  تمارک و  نادـیم 

(469 .) دروآ نامیا  لوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دوب . رتناوت  رپ  نید ، هب  یناسر  يرای  ادخ و  نانمشد 

اهتّیصو

تداهش هناتسآ  رد  ار  دوخ  تشاد ، شراوگرزب  ردپ  هیحان  زا  هک  يایهاگآ  يرامیب و  جنر  اهراشف و  رثا  رب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
ملاع هب  تحار  لایخ  اب  دراذـگ و  نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  دوخ  زاس  تشونرـس  لـئاسم  اـهزار و  اهتیـصو ، هک  دـش  نآ  رب  اذـل  دـیدیم ،

اما دش ؛ هدرپس  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنوادخ ، تجح  هب  هک  دوب  يرارسا  زا  دنام و  هدیشوپ  اهنیا  زا  يرایسب  هتبلا  دیامن . زاورپ  توکلم 
. تسا هدش  لقن  خیراوت  تایاور و  رد  هدنکارپ  روط  هب  دنامب ، هدیشوپ  تشادن  ترورض  هک  هچنآ 

یلع ترـضح  شرـسمه  ات  داتـسرف  تساوخ و  ار  سیمع  تنب  امـسا  نمیا و  ّما  دـید ، گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  ملاع  همولظم  هک  یماگنه 
: دومرف هاگنآ  دمآ . مه  مالسلا  هیلع 

. میاـمنیم تیـصو  وت  هب  مراد  لد  رد  هک  یبلاـطم  ور ، نیا  زا  تسویپ . مهاوخ  شیوخ  ردـپ  هب  يدوز  هب  هدیـسر و  ارف  مگرم  ماهدازوـمع !
قاتا زا  ار  همه  تسـشن و  دوخ  رـسمه  نیلاـب  رب  هاـگنآ  وگب . يراد  تسود  هچنآ  ربماـیپ ! رتخد  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

. داتسرف نوریب 
ترـسمه هک  یتقو  زا  و  يدـیدن ، راکتنایخ  وگغورد و  ارم  یگدـنز  رد  هاگچـیه  ماهداز ! ومع  دـندومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح 

. ماهدرکن ار  وت  ینامرفان  مدوب ،
مهاوخب هک  ینآ  زا  رتسرتادخ  رتراوگرزب و  رتراگزیهرپ ، رتراکوکین ، رتاناد ، وت  ادخ  هب  ادخ ، رب  هانپ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

، دنگوس ادخ  هب  درک . ناوتیم  هچ  اما  تسا ؛ نارگ  یسب  نم  رب  وت  ییادج  يرود و  مزیزع )! . ) منک شنزرس  دوخ  ینامرفان  دروم  رد  ار  وت 
تبیصم هچ  هآ ! نوعجار » هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  . » تسا گرزب  یسب  نم  رب  وت  نادقف  قارف و  يدرک . هزات  نم  يارب  ار  ادخ  ربمایپ  هاکناج )  ) غاد

. دوب دهاوخن  ریذپناربج  ادخ  هب  هک  تسا  يروآهودنا  زوسناج و  كاندرد ،
يراد یتیصو  ره  دندومرف : هدینابسچ ، شیوخ  هنیس  هب  ار  شرـسمه  سدقم  رـس  زارفارـس ، ریما  هاگنآ  دنتـسیرگ . یتعاس  راوگرزب  ود  نآ 

. مهد حیجرت  شیوخ  هتساوخ  رب  ار  وت  هتساوخ  مناسر و  ماجنا  هب  یهد  نامرف  ار  هچنآ  هک  وگب ،
رتخد نم  زا  سپ  هک  تسا  نآ  نم  تیـصو  نیتسخن  دراد . ینازرا  ار  اهشاداپ  نیرترب  امـش  هب  ادـخ  ماهداز ! ومع  دـندومرف : ناوناـب  يوناـب 
رسمه هب  زاین  ریزگان  هب  امـش  تسا و  نابرهم )  ) ناشردام ناسب  منادنزرف  رب  وا  هک  ارچ  ینیزگرب ؛ شیوخ  يرـسمه  يارب  ار  هماما  مرهاوخ ،

... يراد
: دومرف هاگنآ 

َو ال هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُّوُدَع  َو  يِّوُدَع  ْمُهَّنِإَف  یِّقَح . اوُذَخَأ  َو  ِینوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِءالؤه  ْنِم  ِیتَزانِج  ٌدَحَأ  َدَهْـشَی  ْنَأ ال  َکیِـصوُأ  »
.« ُراْصبَْألا ِتَمان  َو  ُنُویُْعلا  ِتَأَدَه  اذإ  ِْلیَّللا  ِیف  ِیِنفْدا  َو  مِهِعاْبتَأ ، ْنِم  َو ال  مُْهنِم  ٌدَحَأ  َّیَلَع  ِلَُصی  َیّ ْنَأ  َكُْرتَت 

رضاح مرکیپ  عییشت  رد  دنتفرگ ، ارم  قح  دنتشاد و  اور  متس  نم  رب  هک  ناگشیپ  متس  زا  یـسک  ادابم  هک  تسا  نیا  امـش  هب  مرگید  تیـصو  »
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زامن نم  رب  ناشناوریپ  ای  نانآ  زا  یکی  یهد  هزاجا  ادابم  دنتسه . هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نمـشد  نم و  نمـشد  نانیا  هک  ارچ  دنوش ؛
(470 .«) يراپسب كاخ  هب  دناهتفر  باوخ  هب  اهمشچ  هک  یتقو  هاگنابش  ارم  هک  تسا  نیا  نم  شرافس  دنرازگ .

(471 ...) درک زاورپ  شحور  هاگنآ 
 - یتیاور قبط  يراپـس -  كاخ  مسارم  عییـشت و  رد  نارگدادیب  روضح  مدع  رب  رتشیب  دیکأت  مالـسلا و  هیلع  نانمؤمریما  ییوگخـساپ  يارب 
هیلع یلع  ترضح  تفر ، ایند  زا  هک  هاگنآ  داهن . شرانک  رد  هتشون ، ياهمان  رد  ار  دوخ  يایاصو  زا  ياهراپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

: دوب هدش  هتشون  نآ  رد  تشادرب . ار  نآ  مالسلا 
درادـن و دوجو  هناـگی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  دـهدیم  یهاوـگ  تسادـخ . ربماـیپ  رتـخد  همطاـف  تیـصو  نیا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  »

دنوادـخ دـمآ و  دـهاوخ  تمایق  کـش  نودـب  تسا و  قح  خزود  تشهب و  دـیدرتیب  دـشابیم . وا  لوسر  هدـنب و  ص )  ) دـمحم ترـضح 
. دومن دهاوخ  ثوعبم  ار  ناگمه 

رد امـش  مشاب . وت  يارب  ترخآ  ایند و  رد  ات  دروآرد  وت  جاودزا  هب  ارم  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـمحم  ترـضح  تخد  همطاـف  منم  ناـج ! یلع 
. يرتراوازس نارگید  زا  میاهراک  نداد  ماجنا 

ِمْوَـی یلِإ  َمـالَّسلا  َيِدـْلُو  یلَع  ُأَْرقَأ  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْـسَأ  َو  ًادَـحَأ  ْمـِْلُعت  ـال  َو  ِلـْیَّللِاب  ِیِنفْدا  َو  َّیَلَع  ِّلَـص  َو  ِلـْیَّللِاب  ِینِّفَک  َو  ِیْنلِّـسَغ  َو  ِنَح  ِینْطّ »
.« ِۀَمایِْقلا

ات مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت  ( 472 . ) نکم ربخ  اب  ار  سک  چیه  و  هد ، ماجنا  بش  رد  ار  مايراپسكاخ  زامن و  نفک ، لسغ ، طونح ، مسارم 
(473 .«) مناسریم مالس  منادنزرف  هب  تمایق  زور 

(، ربمایپ رسمه   ) هملس ّما  رگم  زاسم ، هاگآ  ار  سکچیه  متفر ، ایند  زا  هکنآ  زا  سپ  دومن : تیصو  زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  شرسمه  هب 
، رذوبا دادقم ، راّمع ، ناملس ، ربمایپ ،) يومع   ) سابع مالسلا ) امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما   ) مدنزرف ود  نادرم ، زا  و  ار . هّضف  نمیا و  ّما 

کمک اب  و  تشادیم ) هدیـشوپ  ار  شندـب  مخز  دوب ، هدـنز  اـت  هکنآ  هچ   ) يرگنب ارم  هک  مدرک  لـالح  ار  وت  مندرم  زا  سپ  ار . هفیذـح  و 
(474 .) نکم هاگآ  مربق  زا  ار  سک  چیه  نک و  نفد  هنابش  ارم  هدب و  لسغ  ارم  هدش ) دای   ) ناوناب

. دوب دهاوخ  وا  تیمولظم  دنس  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما  شدنبلد  دنزرف  روهظ  نامز  ات  ترضحنآ  ربق  ندوب  یفخم 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ایند زا  هک  تفایرد  و  دیدرگ ، زاغآ  همطاف  ترـضح  يرامیب  تدش ) ، ) تشذگ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  هک  بش  هاجنپ  »
نامیپ ترـضحنآ  زا  تشاذـگ و  نایم  رد  وا  اـب  ار  دوخ  ياهتیـصو  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ور ، نیا  زا  تفر . دـهاوخ 

. دهد ماجنا  ار  اهنآ  هک  تفریذپ  دوب ، نیگمغ  تحاران و  تخس  هک  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دیامن . لمع  اهنآ  هب  هک  تفرگ 
ياهراچ و  مدنویپیم ، وا  هب  هک  متـسه  شنادناخ  زا  درف  نیتسخن  هک  داد  ربخ  نم  هب  تلحر  هناتـسآ  رد  مردپ  نسحلا ! ابا  ای  دومرف : هاگنآ 

مکاخ هب  نک و  نفک  هدب ، لسغ  هنابش  ارم  شاب . دونشخ  وا  تاردقم  رب  زاس و  هشیپ  ییابیکش  یهلا  رما  ربارب  رد  ور ، نیا  زا  تسین . نیا  زج 
(475 .«) داد ماجنا  ار  همه  ترضحنآ  و  راپسب .

شرافـس مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبعیبا  نادیهـش  رالاس  ًاصوصخ  شدنبلد ؛ نادـنزرف  هراب  رد  دـمآ -  دـهاوخ  هک  رگید -  تیاور  رد 
(476 .) دومن

مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لاح  نابز 
بشما  مناج  هدیسر  بل  رب  مغز 
بشما  مناناج  خر  لصو  اشوخ 

! مع رسپ  يا  مرانک  نیشنب  ایب 
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بشما  مناهرب  مغ  دیق  زا  یمد 
یناگدنز  زا  یلگ  نوچ  مدیچن 
بشما  مناهاوخ  ردپ  يور  لگ 

مدیشک  نارود  نیا  رد  اهتنحم  هچ 
بشما  منامیپ  دش  زیربل  رگد 

ییاطخ  ارهز  زا  وت  يدید  رگا 
بشما  مناسحا  هر  زا  ياشخبب 

* * *
هدنام  سفن  کی  نم  دوجو  زا  یهاگرحس ، عمش  ناسب 

هدنام  سفق  رد  يرپ  لاب و  تشم  وت ، رتوبک  زا  نک  اشامت 
. مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط  هب  ور  یعمش  نانچ 

مناینب  هدنک  نازخ  داب  تسدز  هشیر ، رب  هشیت  هدروخ  رگد 
منامهم  وت  رب  رگید  بش  کی  مداد ، تتمحز  نیدنچ  رگا 

. مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط  هب  ور  یعمش  نانچ 
مدرک  اههلان  مدید ، اههچوک  متفر ، رد  تشپ  وت  قشع  هب 

مدرک  اعد  نم  بش ، زامن  رد  رگید ، سک  ره  زا  شیب  ار  وت 
. مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط  هب  ور  یعمش  نانچ 

مدرمژپ  وت  اب  متفکشب ، وت  اب  ار ، مرمع  همین  هناخ  نیا  رد 
مدرب  ولگ  رد  ار ، میاههلان  يوشن ، ربخ  اب  ات  ملاح  ز 

. مناج یلع  يا  نک  ملالح  مناج ، یلع  يا  نک  ملالح  منافوط  هب  ور  یعمش  نانچ 
* * *

مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لاح  نابز 
هنال  رپم ز  نم  ِرتوبک 
هنایشآ  ار ز  افص  ربم 

دش قرو  قرو  ترتع  باتک و 
دش قفش  خر  هنوگ  بورغ 

دش قمریب  وت  تسد  هنوگچ 
هناش  هدرکن  بنیز  يوم  هک 

نمشد  هدرک  هچ  دناد  هچ  یسک 
نماب  هدرک  هچ  وت  اب  هتشگ  هچ 

هچوک  نایم  هدناشک  ار  وت 
هناخ  جنک  هب  هدناشن  ارم 
مبیبط  ییوت  مدرد ، مامت 
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مبیکش  ربم  هرارش ، نزم 
؟ يدیمخ ارچ  اّما ، یناوج 

يدیدن  یشوخ  نم ، هناخ  هب 
اّما یتفرگ  شاداپ  ناشن 

هناشن  نم  هب  يدادن  ناشن 
* * *

درادن رحس  نم  مغ  بش 
درادن ربخ  ملاح  یسک ز 

درگرب هناخ  هب  هناخ ! يافص 
درگرب هنال  هب  نم ! رتوبک 

دنراظتنا رد  تناگجوج  هک 
درادن ردپ  نالفط  باوج 

دز نم  غاب  هب  شتآ  هک  یسک 
دز نم  غاد  هب  هشیمه  کمن 

میوبب  یلگ  دهاوخن  ملد 
درادن رذگ  نشلگ  غاب و  هب 

تیـصو مالـسلا  هیلع  یلع  شرـسمه  هب  راضتحا  ماگنه  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  هدومن  لقن  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دومن

رب كاخ  نیچب و  ارم  دحل  راذـگب ، مربق  رد  تدوخ  ناوخب و  زامن  ماهزانج  رب  نک ، نفک  هدـب ، لسغ  ارم  تدوخ  متفر ، ایند  زا  هک  هاگنآ  »
اب سنا  هب  ّتیم  هک  تسا  یتعاس  ماگنه ، نآ  هکنآ  هچ  نک . اعد  ناوخب و  نآرق  رایسب  و  نیشنب ، میور  لباقم  رس ، يالاب  سپـس  زیرب . مربق 

. منکیم شرافس  یکین  هب  منادنزرف  هراب  رد  مراپسیم و  ادخ  هب  ار  وت  دراد . زاین  اههدنز 
وا نابیتشپ  دنوادخ  و  دشاب ، وا  ِنآ  زا  هناخ  ثاثا  دیسر ، غولب  ّدح  هب  هک  یتقو  دومرف : دینابـسچ و  شاهنیـس  هب  ار  موثلک  ما  شرتخد  هاگنآ 

(477 .«) داب
(478 .) دندوب هدومن  میسرت  ار  نآ  ناگتشرف  هک  یلکش  نامه  هب  دیامن ، هیهت  یتوبات  شیارب  هک  دومن  شرافس  زین  دوخ  یمارگ  رسمه  هب 
دوب نیا  شیاهیتحاران  زا  یکی  هکنآ  هچ  دوب . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دش ، هداد  رارق  توبات  شیارب  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیتسخن 
هزانج يارب  هشبح  نیمزرس  رد  درک : ضرع  امـسا  ور ، نیا  زا  ددرگ . مولعم  شندب  مجح  هک  دنراذگ  زابرـس  یتوبات  يور  ار  شاهزانج  هک 

نیا لثم  یتوبات  میارب  دومرف : یلاحـشوخ  اب  ترـضحنآ  تخاس . ار  نآ  تخرد  بوچ  اب  هاگنآ  دناشوپیم . ار  نآ  هک  دـنزاسیم  یتوبات 
(479 .) دناشوپب خزود  شتآ  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  دناشوپب ، ارم  ات  نک  هیهت 

شکراـبم ياـهبل  رب  هـک  دوـب  يدـنخبل  اـهنت  نـیا  شراوـگرزب ، ردــپ  تـلحر  زا  سپ  هـک  دز  يدــنخبل  یلاحــشوخ  زا  یتـیاور ، رب  اـنب 
(480 .) تسشن

مادک ره  هب  شدوخ  لام  زا  هک  دومن  تیصو  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنهدب يرادقم  زین  شاهداز  رهاوخ  هماما  هب  هیقوا و  هدزاود  مشاهینب  نانز  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  زا 

. دیـشخب بلطملادـبع  نادـنزرف  مشاهینب و  هب  دوخ  لاـم  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  یلع  نب  دـیز  زا  و 
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(481 .) دیشخب زین  نارگید  هب  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تاظحل نیسپاو 

، درکیم تلحر  ایند  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  يزور  نآ  رد  تفگ : هک  دناهدرک  تیاور  عفاروبا  رـسمه  یملـس  زا  ینـس  هعیش و 
. دیـشوپ ار  دوخ  ِون  ياهسابل  داد و  ماجنا  وکین  یلـسغ  ترـضحنآ  مدرک . هداـمآ  ار  بآ  زاـس . هداـمآ  میارب  بآ  يرادـقم  دومرف : نم  هب 
زا کنیا  دومرف : هتـشاذگ ، شاهنوگ  ریز  ار  دوخ  تسد  دـیباوخ و  نآ  يور  هلبق  هب  ور  نارتسگب . قاـتا  طـسو  رد  ار  مرتسب  دومرف : هاـگنآ 

(482 ...) موریم ایند 
نآ اب  هک  ار  ییاهسابل  منکیم و  لامعتـسا  هک  ار  يرطع  نآ  دومرف : امـسا  هب  تفرگ ، وضو  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
ارف زامن  تقو  هک  یماگنه  نیشنب . مرس  يالاب  دومرف : امسا  هب  تشاذگ و  نیمز  رب  ار  دوخ  كرابم  رس  هاگنآ  نک . رضاح  مناوخیم ، زامن 

... تسرفب یلع  ترضح  لابند  هب  ار  یصخش  مدشن ، دنلب  رگا  نک . ادص  ارم  دیسر ،
یتمسق و  دوخ ، يارب  ار  تمسق  کی  دروآ . تشهب  زا  يروفاک  ربمایپ  يارب  لیئربج  دومرف : امسا  هب  تداهـش  ماگنه  هک  تسا  هدش  تیاور 

دیشک رس  رب  ار  شسابل  هماج و  هاگنآ  نک . رضاح  تساج ، نالف  رد  هک  ار ، نآ  داد . رارق  نم  يارب  ار  نآ  ثلث  و  یلع ، ترـضح  يارب  ار 
. ماهدش دراو  مردپ  رب  ماهتفر و  ایند  زا  هک  نادب  مدادن ، ار  وت  خساپ  رگا  نزب . ادص  ارم  هاگنآ  نک . ربص  ياهظحل  دومرف : و 

. دینشن یخساپ  اما  یفطصم ...! دّمحم  رتخد  يا  دز : ادص  هرابود  دینشن . یخساپ  یلو  دز ، ادص  ار  همولظم  يوناب  نآ  یتاظحل  زا  دعب  امـسا 
دیـسوبیم و ار  وا  تخادـنا و  ترـضحنآ  يور  ار  دوخ  امـسا  ( 483 . ) تسا هتفر  اـیند  زا  دـید  تشادرب . شکراـبم  تروص  زا  ار  هچراـپ 

. ناسرب ترضحنآ  تمدخ  ارم  مالس  یتفر  تردپ  دزن  هک  هاگنآ  ناج ! همطاف  تفگیم :
: داد خـساپ  دـیباوخیمن ! تعاس  نیا  رد  ام  ردام  امـسا ! دـندومرف : هدـش ، دراو  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  لاـح ، نیمه  رد 
زا حور  هکنآ  زا  شیپ  ناج ! ردام  دومرفیم : دیـسوبیم و  ار  رداـم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تسا . هتفر  اـیند  زا  هکلب  هدـیباوخن ، ناـتردام 
نم اب  منیسح ، وت  دنزرف  ناج ! ردام  دومرفیم : دیـسوبیم و  ار  ردام  ياپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  يوگب . نخـس  نم  اب  دور  نوریب  مندب 

. دسر ارف  مگرم  دوش و  هتفاکش  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  وگب ، نخس 
دجسم کیدزن  دندش . دجسم  هناور  ود  نآ  دیزاس . ربخ  اب  ردام  گرم  زا  ار  وا  دیورب و  ناتردپ  دزن  درک : ضرع  راوگرزب  ود  نآ  هب  امـسا 

. دش دنلب  هیرگ  هب  اهنآ  يادص 
هداتفا هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ناتدج  هاگیاج  هب  ناترظن  دبال  دنایرگن . ار  امش  نامشچ  ادخ  دینایرگ ؟ ارچ  دندرک : ضرع  باحصا 

اب مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسا ؟ هتفر  ایند  زا  ام  ردام  هک  تسین  نینچ  ایآ  دـندومرف : دـینکیم ؟ هیرگ  ترـضحنآ  هب  هقـالع  تدـش  زا  و 
(484 ...) دنداتفا نیمز  رب  ور  هب  زوسناج  ربخ  نیا  ندینش 

: دنکیم تیاور  نینچ  هقرو 
هچ رگم  دیـسرپ : دـید . هدز  هودـنا  نایرگ و  ار  نازینک  دوب . هناور  لزنم  يوس  هب  دروآ و  ياج  هب  ار  رهظ  زامن  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ... 
وا رگید  هک  میرادنپ  نینچ  بایرد . ار  ارهز  ترسمه  نینمؤم ! رالاس  دندرک : ضرع  مرگنیم ؟ تحاران  نوگرگد و  ار  امـش  هک  تسا  ربخ 

. دید یهاوخن  هدنز  ار 
ادر و ترضحنآ  تسا . نداد  ناج  لاح  رد  هداتفا و  رتسب  نایم  رد  هک  دید  ار  شرـسمه  دمآ . هناخ  هب  گنردیب  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

یخـساپ یلو  ناج ! ارهز  داد : رد  ادـن  تفرگ و  نماد  هب  ار  همولظم  نآ  كرابم  رـس  دـنکفا و  كرابم  رـس  زا  ار  هماـمع  و  شود ، زا  ار  اـبع 
هتفرگ ناماد  رد  ار  تاکز  هک  یسک  نآ  رتخد  يا  دومرف : راب  نیموس  دینشن . یخساپ  یفطـصملا ! دمحم  تنب  ای  دومرف : راب  نیمود  دینـشن .

شاهلان دینشن . یخساپ  یلو  دندروآ ! ياج  هب  زامن  وا  اب  هکئالم  هک  یـسک  نآ  رتخد  يا  دومرف : راب  رگد  دینـشن . یخـساپ  دربیم ! ارقف  دزن 
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: دش دنلب 
«. ٍبلاطِیبَا ُْنب  ُِّیلَع  ِکِّمَع  ُْنبا  اَنَأَف  ِلَک ! ِینیِمّ ُۀَمِطاف ! ای  »

.« متسه یلع  تیومع  رسپ  نم  وگب ! نخس  نم  اب  ناج ! همطاف  »
یلع تیومع  رـسپ  نم  هدش ؟ هچ  ار  وت  دومرف : زارفارـس  يوناب  نآ  هب  دنتـسیرگ . ود  ره  دومن . زاب  وا  يور  هب  ار  دوخ  نامـشچ  همولظم  نآ 

جاودزا نم  زا  سپ  يراـچان  هک ) تسا  نیا  مشرافـس  . ) تسین ياهراـچ  نآ  زا  هک  مشاـبیم ، گرم  هناتـسآ  رد  کـنیا  داد : خـساپ  متـسه !
مدـنزرف ود  يور  رب  مرـسمه ! هد . رارق  منادـنزرف  يارب  مه  ار  یبش  زور و  شاب و  وا  اب  ار  یبش  زور و  يدومن ، رایتخا  رـسمه  نوچ  ییاـمن ،

ود نآ  هک  یهورگ  رب  ياو  دنهدیم . تسد  زا  ار  ردام  زورما  تفر و  ایند  زا  ناشّدج  زورید  دناهتسکشلد . بیرغ و  میتی ، اریز  نزم ؛ دایرف 
: هلمج زا  دومرف ؛ اشنا  ار  يراعشا  هاگنآ  دنزرویم . ینمشد  نانآ  اب  دنشکیم و  ار 

َْسنَت  َو ال  یماتَْیِلل  ِْکبا  َو  ِینِْکبِا 
قارِْعلا  ِّفَِطب  ِيْدَْعلا  َلِیتَق 

. نکم شومارف  ار  رارشا -  تسد  هب  البرک -  رد  هتفخ  نوخ  هب  دیهش  نآ  و  نک ، هیرگ  ردامیب  ناکدوک  نم و  رب  کنیا  * 
ملاع رد  تعاس  نیمه  داد : خساپ  تسا ؟ هدش  عطق  ام  نادناخ  زا  یحو  هکنآ  اب  یتفایرد ، اجک  زا  ار  ربخ  نیا  مرسمه ! دومرف : ترضحنآ 

: دندومرف دید ، ارم  نوچ  مدرک . ترایز  دیفس  ّرد  زا  هوکش  رپ  يرصق  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مبوبحم  باوخ ،
.« ٌقاتْشُم ِْکَیلِإ  ّیِنِإَف  ُۀَّیَُنب ! ای  ََّیلِإ  یُِّملَه  »

.« ماوت رادید  قاتشم  هک  ایب  نم  يوس  هب  مبوبحم ! دنزرف  »
: مدرک ضرع 

.« َِکئاِقل یلِإ  َْکنِم  ًاقْوَش  ُّدَشََأل  ّیِنِإ  ِهَّللا  َو  »
.« مراد يرتشیب  قایتشا  امش  رادید  هب  نم  ادخ  هب  دنگوس  »

. دوب یهاوخ  نم  دزن  بشما  نیمه  دندومرف : همادا  رد  مردپ 
ارف مـگرم  يدوـمن ، تـئارق  ار  سی  هروـس  هـک  هاـگنآ  ناـج ! یلع  درک . دــهاوخ  اــفو  دوـخ  هدــعو  هـب  تـسا و  تـسار  مردــپ  راــتفگ 

(485 ...) دسریم
. تفر ایند  زا  اشع  برغم و  نیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـنت و هاگن  راضتحا ، ماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  رتخد  همطاـف  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شّدـج  زا  نسح  نب  هَّللا  دـبع 
: دومرف دنکفا و  شیوخ  فارطا  هب  یقیمع 

تمالـس هاگلزنم  رهم و  هناخ  راوج و  ناوضر و  رد  اهلا -  راب  تربمایپ -  هارمه  ارم  ایادـخ ! راـب  ادـخ . ربماـیپ  رب  مالـس  لـیئربج ، رب  مـالس 
. هد ياج  شیوخ 

ناگتـشرف بکوـم  هوـبنا  اـهنیا ، دوـمرف : دـینیبیم ؟ هچ  رگم  دندیـسرپ : دـینیبیم ؟ زین  امـش  مرگنیم ، ار  هچنآ  دوـمرف : نارـضاح  هـب  سپس 
ور شیپ  رد  هچنآ  هک  ایب  ام  دزن  مرتخد ! دیامرفیم : هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مردپ  مه  نآ  و  لیئربج ، زین  نیا  اهنامـسآ و 

. تسا رتوکین  وت  يارب  يراد 
هلآو و هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  لیئربج ، هب  راـضتحا ، ماـگنه  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  یلع  نب  دـیز  زا  و 

(486 . ) دندومن مامشتسا  زین  ار  شوخ  يوب  نیرتهب  دندینش و  ار  اهنآ  فیرظ  يادص  هکئالم و  سح  نارضاح  درک . مالس  لیئارزع 
تسا و هدـمآ  مالـس  ضرع  يارب  هک  تسا  لیئربج  نیا  ماهداز ! ومع  مالـسلا » مکیلع  : » دومرف تفر ، ایند  زا  ناوناب  يوناـب  هک  یبش  نآ  رد 

: دیامرفیم
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.« تسویپ یهاوخ  وا  هب  تشهب  عیفر و  هاگیاج  رد  زورما  دناسریم . مالـس  وت  هب  دنوادخ  کنیا  لوسر ! لد  هویم  ادخ و  بیبح  هبوبحم  يا  »
. تشگرب هاگنآ 

. دنکیم وگزاب  ار  لیئربج  شردارب  راتفگ  نامه  هک  تسا  لیئاکیم  نیا  ماهداز ! ومع  مالسلا » مکیلع  : » دومرف وناب  نآ  مود  راب 
هک تسا  لـیئارزع  نیا  ادـخ  هب  دـنگوس  ماهداز ! ومع  دومرف : هدومن ، زاـب  یتخـس  هب  ار  شنامـشچ  و  مالـسلا » مکیلع  : » دومرف راـب  نیموـس 

. دندومرف فصو  نینچ  ار  وا  مردپ  هک  تسا  نامه  نیا  هدومن و  نهپ  برغم  قرشم و  رد  ار  دوخ  ياهلاب 
: دومرف سپس  زاسم . ماهدرزآ  اّما  ریگرب ، ارم  حور  رتدوز  هچره  اهناج ! هدننک  تفایرد  يا  دومرف : هاگنآ 

«. ِراَّنلا َیلِإ  یِّبِر ال  َْکَیلِإ  »
«. شتآ يوس  هب  هن  مناور ، وت  يوس  هب  مراگدرورپ ! »

(487 .) تفر ایند  زا  دومن و  زارد  ار  شیوخ  كرابم  ياهاپ  اهتسد و  داهن ، مه  يور  ار  اهکلپ  هاگنآ 
هب ار  رهش  هک  تفرگ  ارف  نانز  نادرم و  زوسناج  ياههیرگ  ار  رهش  رسارس  دش . شخپ  هنیدم  رهش  رد  ناوناب  يوناب  تداهش  ربخ  گنردیب 

هلاـن نویــش و  هـب  هچراـپکی  و  هدــش ، هدزتریح  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  ادــخ  ربماــیپ  راــبمغ  تـلحر  زور  دــننام  مدرم  و  دروآرد ، هزرل 
(488 .) دنتساخرب

هک دـنداد  رـس  نویـش  هلان و  نانچنآ  هدومن ، عامتجا  همولظم  نآ  هناخ  رد  مشاهینب  نانز  دـندرکیم . دایرف  هلان و  ادـص  کی  رهـش  یلاها 
!« ادخ ربمایپ  رتخد  يا  نانز ! رالاس  يا  هَّللا ! لوسر  تنب  ای  هاتدّیس ! ای  : » دنتفگیم نانک  نویش  دمآرد . هزرل  هب  رهش 

هیلع یلع  زارفارـس ، ریما  درگ  رب  همه  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناـخ  هار  ناباتـش  نابـسا ، لاـی  ناـسب  مدرم  هوبنا  نآ  یپ  زا  و 
ناراوگرزب نآ  هیرگ  اب  دندش و  هلان  مه  وناب  نآ  گوس  رد  دندمآ و  درگ  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدنزرف  ود  مالـسلا و 

. دنتسیرگیم
: دومرفیم تسیرگیم و  دوب ، هتخادنا  يرداچ  نآ  يور  تشاد و  نت  رب  دنلب  ياهماج  هک  یلاح  رد  موثلک  ّما 

« ًاَدبَأ ُهَدَْعب  َءاِقل  ًادْقَف ال  َكانْدَقَف  ًاّقَح  َنآلَا  هَّللا ! َلوُسَر  ای  ُهاَتبَأ ! ای  »
(489 .«) دوب دهاوخن  يرادید  هاگچیه  زیخاتسر  زور  ات  هک  میاهداد  تسد  زا  ار  وت  نونکا  ییوگ  ادخ ! ربمایپ  يا  ناج ! ردپ  »

يروآدای و  دادـن . خـساپ  راوگرزب  نآ  یلو  دـنتفگ ؛ تیلـست  ار  ترـضحنآ  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناـخ  هب  رمع  رکبوبا و 
رکبوبا هب  رمع  دادـن . خـساپ  راب  رگد  ترـضح  هدـب . عالطا  ام  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  رکیپ  رب  زاـمن  رد  روضح  يارب  هک  دـندرک 

(490 .) درادن ییوگخساپ  ناوت  همطاف  يرود  مغ و  تدش  زا  یلع  تفگ :
اهنت يوریم  يدوب ، مایتسه 

ارهز يا  رخآ  نم ، رب  نک  محر 
مناج  همطاف  مناج  همطاف 

لد  دیما  يا  یتفر ، مفک  زا 
لکشم  نم  هب  دش  وت ، یب  یگدنز 

مناج  همطاف  مناج  همطاف 
اهمغ زا  رخآ  هدوسآ ، یتشگ 

اهنت مدش  نم  تحار ، يدش  وت 
مناج  همطاف  مناج  همطاف 

میوج  رد  خیم  زا ، هناشن  نم 
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میوگ  لد  درد  هاچ ، اب  موریم 
مناج  همطاف  مناج  همطاف 

مراد  ولگ  رد  ناهنپ ، دوخ  ضغب 
مراد  ور  شیپ  ار ، بنیز  مشچ 

مناج  همطاف  مناج  همطاف 
متسد  زا  یتفر  يدوب ، مایتسه 

متسه  ارچ  نم  یتفر ، ارچ  وت 
مناج  همطاف  مناج  همطاف 

ربمغیپ شیپ  ارهز ، يا  یتفر 
رت اهنت  هتشگ  اهنت ، یلع 

مناج  همطاف  مناج  همطاف 
مشوپ  هیس  نم  یشوپ ، نفک  وت 

مشوگ  رد  هدنام  وت ، ياههلان 
مناج  همطاف  مناج  همطاف 

مشاب  لجخ  نم  تباب ، خر  زا 
مشاب  نم  هدنز  هتشک ، يدش  وت 

مناج  همطاف  مناج  همطاف 
مدرک  هنگیب  لفط  رب  هیرگ 

مدرک  هگن  نم  يدروخ ، کتک  وت 
مناج  همطاف  مناج  همطاف 
دش رواد  تیب  شتآ ، هعمط 
دش ردام  لتق  دنزرف و  لتق 

مناج  همطاف  مناج  همطاف 
ابا کیلع  مالسلا  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  دورب ، ایند  زا  هکنآ  زا  شیپ  زور  هس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : رباج 
وت . ] داد یهاوخ  تسد  زا  ار  شیوخ  نکر  ود  هک  دـشکیمن  یلوط  میامنیم . شرافـس  دوخ  يویند  لگ  هناحیر و  ود  هراب  رد  نیتناحیرلا »

[. مراپسیم ادخ  هب  ار 
هک دوـب  نم  نکر  ود  زا  یکی  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  دوـمن ، تـلحر  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  هـک  یماـگنه 
زا ارم  ترضحنآ  هک  دوب  ینکر  نیمود  نیا  دندومرف : تفر ، ایند  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  هاگنآ  داد و  ربخ  نم  هب  ترضحنآ 

(491 .) تخاس ربخاب  نآ 

رابمغ یبش 

رب ات  دندوب  ناوناب  يوناب  كاپ  رکیپ  ندمآ  نوریب  راظتنا  رد  دـندرکیم و  نویـش  هلان و  هدرک ، عامتجا  هناخ  فارطا  يدایز  دارفا  هتفر  هتفر 
. دنیامن عییشت  ار  وا  دنناوخب و  زامن  نآ 
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اب مدرم  داتفا . ریخأت  هب  يراپـسكاخ  عییـشت و  مسارم  هک  دیدرگ  زاب  شیوخ  ياههناخ  هب  مدرم ! يا  داد : ادـن  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  رذوبا 
. دندش هدنکارپ  راتفگ  نیا  ندینش 

صاوخ و زا  یهورگ  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  اب  نانمؤم  ریما  تفر ، باوخ  هب  ناگدـید  تشذـگ و  بش  زا  یـساپ  نوچ 
(492 . ) دندومن نفد  ار  وا  هدناوخ ، زامن  خیرات  همولظم  نآ  رکیپ  رب  مشاهینب 

(493 .) میوشن رضاح  وا  هزانج  رب  ام  دننک و  نفد  ناهنپ  ار  همطاف  هک  تسا  نآ  ناشیا  ضرغ  تفگ : رکبوبا  هب  رمع 
حیرصت تیـصو  نیا  هب  و  دنناوخن ، زامن  وا  رب  مود  لوا و  هفیلخ  هک  دننک  نفد  هنابـش  ار  وا  درک  تیـصو  همطاف  دسیونیم : دیدحلایبا  نبا 

(494 .) تفرگ نامیپ  دهع و  نآ  رب  دومن و 
 - ار خیرات  همولظم  رکیپ  نامولظم  رالاس  دیسریمن ، شوگ  هب  ییادص  رس و  هنیدم  ياههچوک  رد  دندوب و  باوخ  رد  نامدرم  هک  هاگنابش 

يرای نداد  لسغ  رد  ار  ترـضحنآ  تشاد و  روضح  اـفواب ، يوناـب  امـسا  زوسناـج ، تاـظحل  نیا  رد  ( 495 . ) داد لـسغ  شتّیـصو -  قبط 
. دادیم

: دومرف شیاین  نینچ  نداد  لسغ  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
يراج و شنابز  رب  ار  وا  نشور  لیلد  ادنوادخ ! تسا . تناگدـیرفآ  نیرترب  تخد  تاهدـیزگرب و  ربمایپ  رتخد  وت و  هدـنب  نیا  ایادـخ ! راب  »

رارق نیـشنمه  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  شردـپ  اـب  ار  وا  زاـس و  رتـالاب  رترب و  ار  وا  تاـجرد  راوتـسا و  مـیظع و  ار  شناـهرب 
(496 .«) هد

. تسا ناوتان  شمیسرت  زا  ملق  هک  دوب  تلاسر  نادناخ  یناگدنز  رد  ریذپانفصو  رابمغ و  ياهظحل  نیا  یتسار ،
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تسا : هدمآ  هقرو  تیاور  رد 

. مداد لسغ  مروآ ، نوریب  نت  زا  ار  شنهاریپ  هکنآیب  نهاریپ ، نورد  رد  ار  وا  وناـب ) نآ  تیـصو  قبط  ، ) مدـش نداد  لـسغ  لوغـشم  دوخ  »
وا رب  نفک  مدرک و  طونح  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  طونح  هدنام  یقاب  زا  سپـس  دوب . هزیکاپ  كاپ و  دنگوس ، ادـخ  هب  ( 497)

(498 .« ) مدیناشوپ
:( دنیامرفیم ور  نیا  زا  تشادرب ، رگید  یجوم  ناراگزور ، ردپ  نیرترهم  رپ  نیرتالاو و  نآ  فطاوع ، نارکیب  جاّوم  يایرد  )

: مداد ادن  مدنبب ، ار  نفک  ياهدنب  متساوخ  هک  یماگنه  »
« ِۀَّنَْجلا ِیف  ِللا  ُءاقّ َو  ُقارِْفلا ، اَذهَف  ِمُأ ، ْمُکّ ْنِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  ْنیَسُح ! ای  نَسَح ! ای  ۀِّضف ! ای  ۀَْنیَکُس ! ای  بَْنیَز ! ای  مُوْثلُک ! َُّما  ای  »

، دیریگرب ياهشوت  وا  زا  دـینک و  عادو  ناتردام  اب  دـییایب  مناج !)  ) نیـسح يا  و  مناج ،)  ) نسح يا  هّضف ، هنیکـس ، بنیز ، يا  موثلک ، ّما  يا 
.« دوب دهاوخ  تشهب  رد  رادید  رگید  تسا و  ییادج  هظحل  کنیا  هک 

، دـتفایم عمـش  يور  رب  هک  ياهناورپ  ناسب  دـندمآ و  ردام  رکیپ  يوس  هب  تعرـس  هب  دـندوب ، راظتنا  رد  هناباتیب  هک  هتخوس  لد  ناکدوک  )
ترسح و هلعش  هچ  هآ ، دندومرفیم : هلان  هآ و  اب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دنتخادنا ) ندب  نینزان  نآ  يور  رب  ار  نتـشیوخ 

شوماخ زگره  هک  مالـسلا -  اهیلع  ارهز  همطاـف  ناـمردام  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دّـمحم  نامّدـج  نادـقف  يارب  تسا -  یهودـنا 
ناهج نیا  رد  وت  زا  سپ  وگب  وا  هب  ناسرب و  وا  هب  ار  ام  مالـس  نامّدج  اب  رادید  ماگنه  نیـسح ! مام  يا  نسح ! ردام  يا  ناه  تسین . یندـش 

. میدنام میتی 
.( دوب هدش  هتخیگنارب  وس  ره  زا  هودنا  مغ و  جاوما  دیـشکیم و  هنابز  تاساسحا  شتآ  دوب . رابتقر  رایـسب  روآهودـنا و  ياهرظنم  یتسار  )

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
ایَْکبَأ ْدَقَلَف  امُهْعَفِْرا  ِنَسَْحلا ! َابَا  ای  ِءامَّسلا : َنِم  ٍِفتاِهب  ًاذِا  َو  ًاِّیلَم  اهِرْدَص  یلِإ  اْهتَّمَـض  َو  اْهیَدَی  ْتَّدَم  َو  ْتَّنَأ  َو  ْتَّنَح  ْدَق  اهَّنَأ  َهَّللا  ُدِهُْـشا  ّیِنِإ  »

...« ِبُوبْحَْملا َیلِإ  ُبِیبَْحلا  َقاتْشا  ِدَقَف  ِتاومَّسلا ، َۀَِکئالَم  ِهَّللا  َو 
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ار شنادنزرف  دروآ و  رب  نفک  زا  ار  دوخ  ياهتسد  دیشک و  هاکناج  ياهلان  هآ و  نفک ، نورد  همطاف  ترضح  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  »
رد ادن  ناینامـسآ  زا  یفتاه  اذل ) داد ؛ ناکت  ار  ناینامـسآ  زیگنانزح ، هدنهد و  ناکت  هرظنم  نیا  . ) داد همادا  یتدم  دینابـسچ و  شاهنیـس  هب 

تسود کنیا  تسا . هدنکفا  هیرگ  هب  ار  نامسآ  ناگتشرف  ادخ  هب  هک  رادرب  ناشردام  رهطم  رکیپ  يور  زا  ار  دنزرف  ود  نآ  ناج ! یلع  داد :
(499 ...«) مدرک دنلب  ناشردام  هنیس  يور  زا  ار  كدوک  ود  نآ  دشابیم . دوخ  بوبحم  ِقاتشم 

نم  هناشاک  رب  هم  يا  باتب 
نم  هناخ  بشما  تسا  شوماخ  هک 

یلین  يور  منیب  هک  هم  يا  باتب 
یلیس  ياج  بش  لد  رد  میوشب 

هتسخ  بلق  اب  نم  هک  هم  يا  باتب 
هتسکش  يولهپ  لسغ  نم  مهد 

هنابش  نم  میوش  هک  هم  يا  باتب 
هنایزات  ياج  هدید  کشا  ز 

بنیز  موثلک و  ات  هک  هم  يا  باتب 
بش  لد  رد  ردام  يور  دننیبب 

درادن ردام  نسح  هم  يا  باتب 
درادن رس  رب  یسک  نم  نیسح 

دش نازخ  مناتسلگ  هم  يا  باتب 
دش ناوج  يارهز  كاخ  ریز  هب 

كاخ  لد  زا  ارهز  هک  هم  يا  باتب 
كالول  ناطلس  ِرب  بشما  دور 

* * *
امسا ناور  بآ  زیرب 
ارهز رهطا  مسج  هب 

اهنت کت و  نم  میوشب 
هتسهآ  هتسهآ  یلو 

نم  ات  ناور  بآ  زیرب 
نمشد  زا  یفخم  میوشب 

نهاریپ  ریز  زا  شنت 
هتسهآ  هتسهآ  یلو 
رادیب یلع  باوخ و  همه 

راوید رب  هداهنب  شرس 
رابنوخ یلد  اب  دیرگب 

هتسهآ  هتسهآ  یلو 
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وا غارس  اهبش  مور 
وا غارچیب  ربق  هب 
وا قارف  زا  میرگب 

هتسهآ  هتسهآ  یلو 
امسا يا  يراج  نوخ  دوب 

ارهز يولهپ  زا  زونه 
اهتبیصم نیا  زا  لانب 

هتسهآ  هتسهآ  یلو 
شیولهپ  هتسکشب  نیبب 
شیوزاب  هدیدرگ  هیس 

شیوررب  بآ  زیر  دوخ  وت 
هتسهآ  هتسهآ  یلو 

! منامشچ رون  يا  نسح 
! مناج تحار  يا  نیسح 

! منازیزع يا  دیلانب 
هتسهآ  هتسهآ  یلو 

* * *
درکیم هیرگ  نوخ  ملد  دناد  ادخ 

درکیم هیرگ  نوماه  تشد و  ملاح  هب 
بش  نآ  رد  ار  ولهپ  مخز  مدیدن 

درکیم هیرگ  نوخ  نفک  مدید  یلو 
* * *

مدیدرگ  ناج  هظحل ز  نآ  رد  ریس  نم 
مدید  یلیس  ياج  دوبک و  يور  ات 

ار همطاف  ندب  ات  ادخ  هب  مدُرم 
مدیچیپ  نفک  لسغ و  بش  لد  مداد 

* * *
یلین  يور  نم  ینیب و  ارهز  وت 

یلیس  ياج  نم  ینیب و  تروص  وت 
هنابش  هآ  یلع  زا  ینیب  وت 
هنایزات  ياج  وت  ینیبیمن 

هتسخ  راز و  ار  یلع  ینیبیم  وت 
هتسکش  يولهپ  وت  ینیبیمن 
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* * *
درک نفک  ار  ارهز  مسج  نوچ  یلع 

درک نمسای  رد  ناهن  ار  قیاقش 
دندیسر هر  زا  شاهدید  رون  ود 

دندیود ردام  بناج  يراز  هب 
روجنر مسج  نآ  رب  دندنکفا  دوخ 

رون یلع  ٌرون  ِینعم  دش  نایع 
درب ناششوغآ  رد  داشگب و  لغب 
درب ناششوه  رس  زک  دیلان  نانچ 

هدیمر  ام  زا  تلد  ردام  ایا 
هدید  ار ز  ام  ياهدنکفا  کشا  وچ 

ریگ رب  هب  تنامیتی  ردام  يا  هک 
ریگ رپ  ریز  تناگجوج  تفآ  و ز 

درک رس  هلان  همغن  هب  لبلب  لگ و 
درک رب  هب  شیاهلگ  داشگب و  لغب 

مرارق  ربص و  يا  هک  اتفگ  نیسح 
مرات  ياهبش  سنوم  سینا و 
دمآ بت  مغ  زا  نایسدق  مسج  هب 

دمآ بنیز  ردام  شعن  دزن  هک 
* * *

هنایفخم  هداد  ناج  هنیدم ، همولظم 
هنایزات  برض  زا  هناشن ، نت  هب  دراد 

هتفرگ  ازع  الوم 
هتفرگ افش  ارهز 

هداتف  اپ  رگید ز  ربیخ ، ردب و  رادرس 
هداهن  رس  هب  یتسد  ناملس ، شود  هب  یتسد 

هتفرگ  ازع  الوم 
هتفرگ افش  ارهز 

ام ربهر  الوم و  قداص ، ماما  دومرف 
ام ردام  دنتشک  هنایزات ، برض  اب 

هتفرگ  ازع  الوم 
هتفرگ افش  ارهز 

هدینش  یضترم  زا  ار  نخس  نیا  دادقم 
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هدیکچ  نفک  زا  نوخ  ارهز ، نفد  ماگنه 
هتفرگ  ازع  الوم 

هتفرگ افش  ارهز 
ار ترّهطم  ِّدج  نک ، ددم  ایب  يدهم 
ار تردام  توبات  هناخ  ربب ز  نوریب 

هتفرگ  ازع  الوم 
هتفرگ افش  ارهز 

يراپسكاخ زامن و  مسارم 

تماما هب  راوگرزب ، نآ  نادنزرف  نارای و  زا  يرامش  و  ( 500  ) یهلا برقم  ناگتشرف  دیسر . ارف  ناوناب  يوناب  رکیپ  رب  زامن  ندناوخ  هماگنه 
. دندروآ ياج  هب  زامن  ملاع  همولظم  رهطم  كاپ و  رکیپ  رب  مالسلا ، هیلع  نانمؤم  ریما 

، سابع نبا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  دوعـسمنبا ، هفیذح ، راّمع ، دادـقم ، رذوبا ، ناملـس ، ترـضح  نوچ  ییاهتیـصخش 
زاـمن و مسارم  رد  هناـیفخم  روط  هب  توکـس و  تیاـعر  اـب  بش  یکیراـت  نآ  رد  ( 501  ) امـسا هّضف و  ناوناـب  زا  و  هدـیرب ، و  ریبز ، لـیقع ،

شرـسمه هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زارفرـس  تخد  ّقح  نابـصاغ  اب  تعیب  زا  هک  دـندوب  یناسک  ناـنیا  دـندومن . تکرـش  يراپـسكاخ 
. دندوب نوذأم  وناب  نآ  هیحان  زا  دنتفرن و  تلذ  گنن و  راب  ریز  هدومن ، يراددوخ 

هنامولظم و هنابیرغ ، ار  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدـص  هزیکاپ  كاپ و  هزانج  زاـمن ، زا  سپ  دـش . رازگرب  ترـضحنآ  هناـخ  رد  زاـمن  مسارم 
تـسا هتخانـشان  دارفا  يارب  فیرـشلا -  هجرف  یلاـعت  هَّللا  لّـجع  رـصع -  یلو  ترـضح  روهظ  اـت  هک  ياهطقن  يوـس  هب  هاگنابـش  سانـشان ،

. دوش هدرپس  كاخ  هب  نابلط ، تسایر  ناقفانم و  رصنع و  تسس  مدرم  مشچ  زا  رود  هب  ات  دنداد ، تکرح 
ًاّرِس ُنَفُْدت  ِرُومُْالا  ِّيَِأل  َو 

اهاَرث یفُْعی  َو  یفَطْصُْملا  ُۀَعَْضب 
ًاوْجَش ِساَّنلا  ُمَظْعَأ  َیِه  َو  ْتَضَمَف 

اهاوَح ْنَم  ُۀَّصُغ  ِرْهَّدلا  ِمَف  ِیف 
ًيْوثَم  ُساَّنلا  اََهل  يُرتال  ْتََوث  َو 

زا ات  دومن  نشور  شتآ  اب  ار  امرخ  بوچ  دـنچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رابمغ ، یناملظ و  بش  نآ  رد  ( 502  ) اهاْوثَم ُهُّمُضَی  ٍسُْدق  ُّيَأ 
نازوس و یبلق  اـب  ( 504 . ) دوب هدـش  هدامآ  زورفا  ناهج  دیـشروخ  نآ  يارب  يربق  ناـیم ، نآ  رد  ( 503 . ) دنیامن هدافتسا  نآ  ییانـشور  رون 

رکیپ دوب ، يراج  شیاههنوگ  زا  کشا  ناراب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دـندرب . نآ  يوس  هب  ار  توباـت  مغ ، هودـنا و  زا  زیربل 
رگید تاقوا  نادادماب و  ناهاگماش و  هتـسویپ ، هک  ار  یناشفا  رون  هرهچ  داهن و  ربق  رد  دوب ، هدش  بوذ  نارگدادیب  راشف  زا  هک  ار  یـسدقم 

ربق كاخ  يور  رب  تخاسیم ، ناراب  هسوب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  مادم  داهنیم و  كاخ  هب  دنوادخ  ربارب  رد  هدجس  يارب 
: دومرف داهن و 

! نیمز يا  ياه  »
«. ِهَّللا ِلوُسَر  ُْتِنب  ِهِذه  ِیتَعیِدَو ، ِْکتَعِدْوَتْسَأ  »

.« تسادخ ربمایپ  رتخد  نیا  هک  نادب  مراپسیم . وت  هب  ار  نتشیوخ  تناما  کنیا  »
نیمز اـب  دودـسم و  ار  ربـق  ترـضحنآ  شاـبم . نوزحم  موـمغم و  درگرب و  مرتناـبرهم . يو  هب  امـش  زا  نم  ناـج ! یلع  داد : رد  ادـن  نیمز 
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(505 .) دش دهاوخن  مولعم  زیخاتسر  زور  ات  ربق  نآ  دومن و  حطسمه 
نآ دـمآ و  نوریب  ربق  زا  یتسد  دروآ ، ربق  کیدزن  ار  شاهمولظم  رـسمه  هزانج  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماـگنه  تسا : هدـش  تیاور 

(506 .) تشگزاب هتفرگ ، رب  ار  هزانج 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دومرف داهن ، ربق  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مردام )  ) رکیپ مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یماگنه  »
«. ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَع  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِسب  میِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِسب  »

: دندومرف همادا  رد  و 
.« َِکل یلاعَت  ُهَّللا  َیِضَر  اِمب  َِکل  ُتیِضَر  َو  ِنِم  یّ ِِکب  یلْوَأ  َوُه  ْنَم  یلِإ  ُۀَقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ُِکتْمَّلَس  »

. متسه یضار  ددنسپب ، لاعتم  يادخ  هچنآ  وت  يارب  و  تسا . رتهتسیاش  رتراوازس و  مدوخ  زا  هک  مراپسیم  یسک  هب  ار  وت  کنیا  ماهقیّدص ! »
: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ 

(507  .) يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکانْقَلَخ  اْهنِم  »
تفرگ ار  ترضحنآ  تسد  سابع  شیومع  تسشن . نوزحم  نایرگ و  ربق ، رانک  هدیشاپ ، نآ  رب  بآ  يرادقم  دومن و  راومه  ار  ربق  سپس 

(508 .«) درب هناخ  هب  و 
هودـنا مغ و  شدوجو  نارک  اـت  نارک  زا  درپس و  كاـخ  هب  ار  شنازورف  دیـشروخ  ارهز و  هرهز  هاـکناج ، یمغ  نازوس و  یلد  اـب  وا  يرآ ،

: دومرفیم هلمج  زا  تشاد ؛ بل  رب  ییاههمزمز  دزیم و  جوم 
ٌۀَسُوبْحَم اِهتارَفَز  یلَع  یِسْفَن 

تارَفَّزلا  َعَم  ْتَجَرَخ  اهَْتَیل  ای 
امَّنِإ َو  ِةایَْحلا  ِیف  ِكَدَْعب  َْریَخ  ال 

(509) ِیتایَح َلوُطَت  ْنَأ  َۀَفاخَم  یِْکبَأ 
. دمآیم نوریب  میاههلان  اب  مناج  شاک  تسا . هدش  ینادنز  منورد  رد  میاههلان  اب  مناج  * 

. دماجنا لوط  هب  وت  زا  سپ  مایگدنز  ادابم  هک  مراد  میب  نیا  زا  اهنت  دوب . دهاوخن  يریخ  یناگدنز  رد  وت  زا  سپ  * 
. تخاس ناهن  هریت  كاخ  لد  رد  ار  یتیگ  ناوناب  رالاس  اهتلیضف و  مام  هک  درد  غیرد و  يا 

؟ ياهدش نازخ  ارچ  مراهب  هشیمه  لگ 
؟ ياهدش ناهن  ارچ  مزیزع  كاخ  ریز  هب 

تسین  وت  ياج  كاخ  ریز  یکلف  هرهز  وت 
تسین  وت  ياکّتم  تشخ  دحل  رس ز  رآ  رب 

منیب  تایلاع  تاماقم  هک  ربب  ارم 
؟ منیب تایلاخ  ياج  مور  هناخ  هب  ناس  هچ 

* * *
بشما  نامسآ  زا  کشا  ربا  يا  رابب  ملاوحا  رب 

بشما  ناهن  لِگ  رد  ملگ  مزاس  دوخ  تسد  اب  نم  هک 
مراب  نوخ  کشا  ياج  هب  رگ  ماعنم  هدید  يا  نکم 

بشما  ناوج  يارهز  نارجه  زا  نم  میرگیم  هک 
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مغ  زا  نیَبنیز  ناشیرپ  نایرگ ، نیسح  نالان ، نسح 
بشما  ناردامیب  نیا  نم  میامنب  مارآ  ناس  هچ 

نوخ  لد  ِنم  تربق  رس  رب  هگرحس  ات  منیشن 
بشما  ناغف  هآ و  منک  رس  تقارف  زا  لبلب  وچ 
مدرگرب  هناخ  يوس  هب  مزیخرب  هکنآ  متفرگ 

بشما  ناکدوک  ردام  دنهاوخ  نمز  رگ  میوگ  هچ 
نک  ارادم  ارهز  هدیجنر  رکیپ  اب  نیمز 

بشما  نامهیم  دشاب  وت  رب  هتسکش  ولهپ  نیا  هک 
* * *

هتسخ  بلق  اب  نینمؤملاریما 
هتسشن  ارهز  تبرت  رانک 

تسا  نوزف  بش  نارتخا  زا  شمغ 
تسا  نوخ  يایرد  اههصغ  زا  شلد 

گنهابش  ناغرم  وچمه  دلانب 
گنت  لد  اب  ارهز  غاد  زا  یلع 

؟ وک نم  ِهام  نودرگ  هام  دیوگب 
؟ وک نم  هارمه  نشور  غارچ 

؟ درسفا هگان  یناوجون  رد  ارچ 
؟ درمژپ زاب  هتفکشن  شرمع  لگ 

ربمیپ غاب  لگون  نآ  ارچ 
رپرپ دیدرگ  یگلاس  هدجه  هب 

هنابش  تلسغ  مهد  دیاب  ارچ 
هنایفخم  بش  مرپسب  تکاخ  هب 
دش روهلعش  مناج  عمش  تغاد  ز 

دش رس  هب  ات  اپ  مغ  نازوس ز  یلع 
مزوسب  اهمغ  هلعش  نایم 

مزور  ِلاح  نآ  بش ، ِلاح  نیا  دَُوب 
شوماخ  وت  دعب  ماهناشاک  هدش 

شوگ  رب  وت  شخب  ناج  توص  دیاین 
* * *

همطاف  منمجنا  کمن  يا 
همطاف  منسح  نیسح و  مام 

نم  ِشوماخ  هناخ  نیبب  زیخ و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1635 

http://www.ghaemiyeh.com


نم  شوپهیس  لافطا  همغن 
تبش  زامن  تاجانم و  ياج 

تبنیز  همزمز  مونشیم 
تاهداتفا  مغ  ِكاخ  رب  رتخد 

تاهداجس  هب  تسا  هتفرگ  سنُا 
هایس  ماش  هدرپ  رد  وت  دعب 

هاچ  هتشگ  نم  لد  زار  مرحم 
نم  زوس  هگآ ز  دوش  تسیک 

نم  سومان  هنیس  رد و  خیم 
نم  ياو  نم و  ياو  نم و  ياو 

نم  يارهز  هنیس  رد و  خیم 
نم  ياو  نم و  ياو  نم و  ياو 

نم  يارهز  هنیس  زا  دکچ  نوخ 
كرد ار  ترـضحنآ  تلاح  دناوتیمن  ییالاو  هشیدنا  چیه  هک  درـشفیم  ار  شکرابم  بلق  هودنا  مغ و  نانچنآ  تاظحل ، نآ  رد  یتسار ،

ياتمهیب مام  شاهناوتشپ ، شاهمطاف ، شنازورف ، دیشروخ  هک  ارچ  دیامن ؛ میسرت  ار  زوسناج  ياههنحـص  نآ  دناوتیمن  یملق  چیه  و  دنک ،
رد وا  درک و  بورغ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  شردارب  هب  اـهناسنا  نیرتهیبش  شایگدـنز و  ریظنیب  کیرـش  اـتمه و  شنادـنزرف ،

. تفر ایند  زا  نارگدادیب  دادیب  رثا  رب  دش و  لامیاپ  شقوقح  هک  تسشن ، تلاسر  نادناخ  زا  دیهش  نیتسخن  گوس 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«. دومن كاپ  كاخ  رابغ  زا  ار  دوخ  تسد  درپس ، كاخ  هب  ار  همطاف  ماهمولظم ) ردام   ) ندب مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  مردپ )  ) هک یماگنه  »
«. ِْهیَّدَخ یلَع  ُهُعُومُد  َلِسْرُأَف  ُنْزُْحلا ، ِِهب  َجاه  »

«. دش يراج  شیاههنوگ  رب  هک  دیراب ، ورف  شناگدید  زا  کشا  بالیس ) دوبر و  ار  شناوت  بات و  و   ) دروآ يور  وا  رب  هودنا  مغ و  جاوما  »
: دومن همزمز  هنوگنیا  دروآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  كاپ  تبرت  بناج  هب  ور  »

اََهل ُهَّللا  ِراَتْخُْملا  َِکتَعُْقِبب  يرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئاَْبلا  َو  َِکتَِرئاَز  َِکْنیَع و  ِةَُّرق  َو  َِکتَبِیبَح  َو  َِکتَْنبا  ِنِم  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهَّللا ، َلوُسَر  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
يِذَّلا ِنْزُْحلا  َو  َِکتَّنُِسب  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلََجت  ِءاَسِّنلا  ِةَدِّیَس  ْنَع  َفُعَض  َو  يِْربَص  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  َِکب . ِقاَحِّللا  َۀَعْرُس 
ُْتیَّلََوت َو  يِدَِـیب  َُکتْـضَّمَغ  َو  يِرْدَـص  یلَع  َکُسْفَن  ْتَضاَـف  ْنَأ  َدـَْعب  َكِْربَق  ِةَدوُْحلَم  ِیف  َکـُتْدَّسَو  ْدَـقَلَف  يِّزَعَّتلا  َعِضْوَم  َکـِْقارِِفب  ِیب  َّلَـح 

. َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ِلُوبَْقلا  َمَْعنَأ  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  َو  ْمَعَن  یِسْفَِنب  َكَْرمَأ 
ِیْلَیل اَّمَأ  َو  ٌدَمْرَـسَف  ِینْزُح  اَّمَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَـی  َءاَْربَْغلا ، َو  َءاَرْـضَْخلا  َحَْـبقَأ  اَـمَف  ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسُلتْخا  َو  ُۀَـنیِهَّرلا  ِتَذِـخُأ  َو  ُۀَـعیِدَْولا  ِتَعِجُْرتْـسا  ِدَـق 

ِهَّللا َیلِإ  َو  اَنَْنَیب  ُهَّللا  َقَّرَف  اَم  َناَعْرَـس  ٌجِّیَهُم  ٌّمَه  َو  ٌحِّیَقُم  ٌدَـمَک  ٌمیِقُم  اَهِیف  َْتنَأ  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  َْوأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُنْزُْحلا  ُحَْربَی  َال  ٌدَّهَـسُمَف ،
. وُکْشَأ

َو ًالِیبَس  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدَِـجت  َْمل  اَهِرْدَِـصب  ٍجـِلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا  اَهِْربْخَتْـساَف  اهَّقَح  اَهِمْـضَه  یلَع  َو  َّیَلَع  َِکتَّمُأ  ُِرفاَـظَِتب  َکـُتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  َو 
...« َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُکْحَی  َو  ُلوُقَتَس 

رد هک  ومه  داب ؛ وت  رب  تاهدـننک ، ترایز  تنامـشچ و  ِرون  و  تاهبوبحم ، ترتخد و  دورد  مالـس و  ادـخ ! ربماـیپ  يا  وت  رب  دورد  مالـس و  »
. تسا هدیزگرب  دوز  ار  امش  هب  وا  ِندیسر  شیادخ  هدیمرآ و  كاخ  رد  تتبرت  رانک  رد  هاگمارآ و 
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تسد زا  ناوناب  رالاس  گوس  رد  مايرادنتشیوخ  ماکحتسا و  تفای و  شهاک  تاهدیزگرب  رتخد  قارف  زا  ماییابیکش  ادخ ! لوسر  يا  ناه 
یقاب تیلست  ياج  زین  اجنیا  رد  مدیزرو ، ییابیکش  تزادگناج  تبیـصم  رد  هک  هنوگنامه  امـش ، مسر  هار و  هب  یـسأت  اب  هکنآ  زج  تفر .
تـسد اب  يداد و  ناج  دوب  مشوغآ  رد  تکرابم  ِرـس  هکنآ  زا  سپ  مه  نآ  مداـهن ، ربق  رد  ار  امـش  شیوخ  تسد  اـب  نم  هکنآ  هچ  تسا .

و  ) شریذپ نیرترب  میارب  ادـخ  باتک  رد  يرآ ، مدـیزگرب . ار  تايراپـسكاخ  نفک و  لسغ ، مسارم  دوخ  و  متـسب ، ار  تنامـشچ  شیوخ 
. نوعجار هیلإ  ّانإ  هَّلل و  ّانإ  تسا ؛ هدمآ  لّمحت )

رد رات  هریت و  نیمز  نوگلین و  نامـسآ  سپ  نیا  زا  تشگ . هدوبر  متـسد  زا  ارهز  و  دش ، هداد  لیوحت  ناگورگ  هدنادرگزاب و  تناما  کنیا 
. دنکیم هولج  تشز  ردقچ  مربارب 

هکنآ ات  تفر  دهاوخن  نوریب  مبلق  زا  هودنا  مغ و  نیا  و  تسا ، يرارقیب  یباوخیب و  رد  میاهبش  یگـشیمه و  مهودـنا  ادـخ ! لوسر  يا 
ياهصغ و  دنکیم -  نوخ  ار  لد  هک  زوس -  رگج  یهودـنا  دـنیزگرب ؛ میارب  يراد  تماقا  نآ  رد  هک  ار  یگـشیمه  يارـس  نامه  دـنوادخ 

. مربیم تیاکش  ادخ  هب  قارف  مغ  نیا  زا  داتفا . ییادج  ام  نایم  دوز  هچ  مراد . زیگناروش 
زا ار  قیاقح  امش  دندش . تسدمه  وا  قح  نتخاس  لامیاپ  يارب  نم و  هیلع  تّما  هنوگچ  هک  داد  دهاوخ  شرازگ  امـش  هب  ترتخد  يدوز  هب 

نتفگزاب و يارب  یهار  اج  نیا  رد  یلو  دیـشوجیم ، ناشوج  گید  ناسب  شاهنیـس  هک  تشاد  لد  رد  ییاهدرد  اسب  هچ  هک  دیوش  ایوج  وا 
...« تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دومن ، دهاوخ  يرواد  ادخ  و  تفگ ، دهاوخ  نونکا  و  تفاین ، اهنآ  نتخیر  نوریب 

...« ِۀَّیِزَّرلا ِلِیلَج  یلَع  یلْکَّثلا  َلاَوْعِإ  ُْتلَوْعََأل  َو  ًافوُکْعَم  ُهَْدنِع  َثُّبَلَّتلا  َو  ًاماَِزل  َكِْربَق  َْدنِع  َماَقُْملا  ُْتلَعََجل  اْنیَلَع  َنِیلْوَتْسُْملا  ُۀَبَلَغ  الَْول  َو  »... 
رب ار  وا  رانک  رد  ندـنام  ناگدـنوش ، فاـکتعا  ناـسب  مدـنامیم و  وت  تبرت  راـنک  رد  دوبن ، نارگدادـیب  ناگدـنوشهریچ و  هبلغ  میب  رگا  «و 

(510 ...«) متسیرگیم گرزب  تبیصم  نیا  رب  هدرم  ناوج  ناردام  دننامه  مدیزگیم و 
(511 .) دومن همزمز  زوسناج  يراعشا  شایمارگ  رسمه  ربمایپ و  هنازرف  تخد  ادخ و  هبیبح  قارف  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

وا كاپ  تبرت  دوش و  لکشم  مدرم  رب  راک  ات  دروآ  دیدپ  ار  ربق  لهچ  ای  تفه  تروص  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ناوناب ، يوناب  نفد  زا  سپ 
. دنامب هتخانشان 

ربخ اب  اما  دندمآ ؛ مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هناخ  هب  عییـشت  رد  تکرـش  يارب  نامکاح  مدرم و  نادادماب  دیـسر . نایاپ  هب  رابهودنا  بش  نآ 
مدرم دـش . دـنلب  مدرم  هلاـن  هّجـض و  يادـص  ور ، نیا  زا  تسا . هدـش  هدرپس  كاـخ  هب  هنابـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  هک  دـندش 
لمع ياهنوگ  هب  نارگدادـیب  تشاذـگ و  راگدای  هب  رتخد  کی  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  دـندرکیم  شهوکن  ار  رگیدـکی 

هب ار  وا  هنابـش  تفر ، اـیند  زا  نوچ  و  تساوخ ، ادـخ  زا  ار  شیوـخ  گرم  هاـگنآ  و  درکیم ، هلاـن  هیرگ و  مادـم  زور  بش و  هک  دـندومن 
. دندرکن هاگآ  ار  یسک  دندرپس و  كاخ 

خساپ رد  ترـضحنآ  یلو  دندومن ؛ تساوخزاب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دندش ، ریحتم  تخـس  ناوناب  يوناب  هنامیکح  ریبدت  ربارب  رد  هک  نانآ 
: دومرف

(512 «.) تسا هتفرگ  ماجنا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تیصو  قبط  راک  نیا  »
تکرح مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هناخ  فرط  هب  هزانج ، رب  زامن  ِندروآ  ياج  هب  يارب  مدرم  دش ، زور  نوچ  دسیونیم : يربط  نب  دامع 

وت هب  زورید  ایآ  رکبوبا ! يا  تفگ : رمع  میدرپس . كاـخ  هب  ار  وا  رکیپ  هتـشذگ  بش  اـم  تفگ : وا  هب  دروخرب ، رکبوبا  هب  دادـقم  دـندومن .
زامن وا  هزانج  رب  امـش  اـت  دومن  تیـصو  نینچ  همطاـف  ترـضح  دومرف : دادـقم  دنراپـسیم . كاـخ  هب  ناـهنپ  ار  هزاـنج  هک  مدادـن  رادـشه 

. دیرازگن
رد دادقم  اما  دندرک ؛ اهر  رمع  تسد  زا  ار  وا  دندوب ، رضاح  هک  مدرم  دش . هتسخ  هک  دز  دادقم  يور  رـس و  رب  نادنچ  وا  رب  شروی  اب  رمع 
امش هنایزات  ریشمش و  تابرض  رثا  رب  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دومرف : درک و  یگداتسیا  ناشیا  ربارب 
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. مرتکچوک همطاف  یلع و  ترضح  زا  امش  دزن  نم  دوب . يراج  وا  يولهپ  تشپ و  زا  نوخ 
رـسپ يا  تفگ : رمع  دـندوب . وا  فارطا  باحـصا  دوب و  هتـسشن  هناـخ  ِرد  رب  ترـضحنآ  دـندمآ . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دزن  هاـگنآ 

... درک یهاوخن  كرت  ار  میدق  دسح  نیا  بلاطوبا !
کتک ار  ربمایپ  رتخد  زورید  امـش  دیتسه . وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  مدرم  نیرتزرو  دسح  امـش  ادخ  هب  درک : زاغآ  هنوگنیا  ار  وا  خساپ  لیقع 

(513 ...) دوبن یضار  امش  زا  دوب و  دولآنوخ  امش ) تابرض  رثا  رب   ) شیولهپ تشپ و  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  وا  دیدز و 
اج نآ  رد  دنتفر . عیقب  ناتسربق  هب  دندش ، هاگآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تافو  زا  ناناملـسم  یتقو  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  تیاور  رد 

دندرکیم و شنزرـس  ار  رگیدمه  تساخرب . اهنآ  زا  هیرگ  هّجـض و  يادـص  دـندرکن . ادـیپ  ار  ترـضحنآ  ربق  اذـل  دـنتفای ؛ هزات  ربق  لهچ 
زامن و مسارم  رد  دش و  هدرپس  كاخ  هب  تفر و  ایند  زا  وا  یلو  تشاذگ ؛ راگدای  هب  رتخد  کی  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنتفگیم :

. دیسانشیمن ار  وا  ربق  دیدشن و  رضاح  وا  نفد 
وا رب  مییامن و  ادیپ  ار  همطاف  هزانج  ات  دننک  شبن  ار  اهربق  نیا  هک  دیروایب  ار  ناملـسم  نانز  زا  ياهدع  دیورب  دنتفگ : نامکاح  موق و  نارس 

( دنزاس رثایب  ار  ناوناب  يوناب  هنامیکح  ریبدت  موش ، هشقن  نیا  اب  ات  دندیشوک  نانآ   ) مینک ترایز  ار  شربق  نآ  زا  سپ  و  میناوخب ، زامن 
. دمآ نوریب  هناخ  زا  دوب -  هدـش  خرـس  شنامـشچ  بضغ  تّدـش  زا  و  نیگمـشخ -  دـش . ربخ  اب  میمـصت  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 
دومن و هیکت  شراقفلاوذ  رب  دیشوپ و  دیشوپیم ، اهيراوگان  ماگنه  هک  ار  يدرز  يابق  دوب و  هتشگ  نوخ  زا  رپ  شکرابم  ندرگ  ياهگر 
هک هدومن  دای  دنگوس  و  دیآیم ، هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  دـنتفگ : مدرم  دـیناسرت . اهربق  شبن  زا  ار  مدرم  دـمآ و  عیقب  ناتـسربق  هب 

. دینارذگ دهاوخ  شزیتسمتس )  ) ریشمش مد  زا  ار  امش  رفن  نیرخآ  ات  دوش ، اج  هب  اج  اهربق  نیا  زا  گنس  کی  رگا 
ابا يا  تفگ : درک و  تاقالم  ار  ترـضحنآ  دوخ  باحـصا  اـب  و  تفرگن ) يّدـج  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  رادـشه  هک   ) دوب رمع  اـهنت 

ترضح میرازگیم . زامن  وا  رب  هدروآ ، نوریب  ار  هزانج  میفاکـشیم و  ار  اهربق  ام  ادخ  هب  ياهداد ؟ ماجنا  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  نسحلا !
: دیشورخ دیبوک و  نیمز  هب  ار  وا  دناچیپ و  ار  وا  سابل  نماد  مالسلا  هیلع  یلع 

ًاْئیَش َُکباحْـصَأ  َو  َْتمر  ِْنَئل  ِهِدَِیب  ٍِّیلَع  ُسْفَن  يِذَّلاَوَف  َۀَمِطاف  ُْربَق  اّمَأ  َو  مِِهْنیِد  ْنَع  ُساَّنلا  َّدَتْرَی  ْنَأ  َۀَفاخَم  ُُهتْکََرت  ْدَقَف  یِّقَح  اّمَأ  ءادوَّسلا ! َْنباَی  »
!« رَمُع ای  ْلَْعفاَف  َْتئِش  ْنِإَف  ْمُکِءامِد  ْنِم  َضْرَْألا  َّنَیَقْسَُأل  َِکلذ  ْنِم 

دروم رد  اما  دندرگ ؛ جراخ  نید  زا  دـترم و  مدرم  هکنآ  میب  زا   ، متـشذگ دوخ  هدـش ) لامیاپ   ) قح زا  نم  هّیـشبح ! هایـس  نز  نآ  رـسپ  يا  »
زا ار  نیمز  دینزب ، نآ  هب  تسد  تنارای  وت و  رگا  تسوا ، تردق  فک  رد  یلع  ناج  هک  ییادخ  هب  دـنگوس  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ربق  شبن 

.« نک مادقا  یهاوخیم  رگا  رمع ! يا  تخاس . مهاوخ  باریس  امش  نوخ 
دنیاشوخ هک  ار  يزیچ  ام  نک . اهر  ار  رمع  ادخ  تمرح  قح و  هب  ادخ و  لوسر  قح  تمرح و  هب  نسحلا ! ابا  ای  تفگ : دـمآ و  شیپ  رکبوبا 

(514 .) میهدیمن ماجنا  دشابن ، وت 
هاگآ ار  رکبوبا  دومن و  نفد  ار  وا  یلع  تفرگ . ماجنا  بش  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  يراپـسكاخ  مسارم  دـنکیم : لقن  هشیاـع 

(515 .) دروآ ياج  هب  زامن  شرکیپ  رب  یلع  زین  تخاسن و 

هتخانشان يربق 

اهلسن اهرـصع و  یهاگآ  يارب  دوب و  نیگمـشخ  دونـشخان و  تخـس  نارگدادیب ، رـصنع و  تسـس  دارفا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
شايراپـسكاخ عییـشت و  زامن و  مسارم  رد  نانآ  دادـن  هزاـجا  ساـسا ، نیا  رب  دـناسرب ، تبث  هب  خـیرات  رد  ار  دوخ  تیمولظم  تساوخیم 

هراب نیا  رد  هچنآ  تسا . هتخانـشان  ناناملـسم  يارب  نونک  ات  زور  نآ  زا  شرهطم  ربق  لیلد ، نیمه  هب  دوش . هتخانـش  شرازم  دنبای و  روضح 
. تسین شیب  ینامگ  سدح و  دوشیم ، زاربا 
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هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هنازرف  رتخد  ربق  هک  دنتـشاد  يراشفاپ  مادم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا و  رتهاگآ  هناخ  هب  هناخ  بحاص  هوالع ، هب 
(516 . ) دوش یّقلت  وناب  نآ  تیمولظم  دنس  ات  دنامب  ناهنپ  دیاب  نانچمه  تسا و  یفخم  هلآو 

فیرـش ربـق  هک  دـیامنیم  دـییأت  ار  عیقب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ربـنم  ربـق و  نیب  همولظم ، نآ  هناـخ  ریظن  ییاـهناکم  تاـیاور ، هتبلا 
هللا یلص  ربمایپ  زا  تنس  لها  هعیش و  ًالثم  ( 517 . ) تسا هدشن  نییعت  قیقد  روط  هب  یلو  دشاب ، اهناکم  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

: دناهدومرف ترضحنآ  هک  دناهدرک  تیاور  هلآو  هیلع 
(518 «.) ِۀَّنَْجلا ِضایِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  يِرَْبنِم  َو  ِیْتَیب ) خ.ل .  ) يِْربَق َْنَیب  ام  »

.« تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  مربنم ، و  نم ) هناخ   ) نم ربق  نایم  »
: دنیامرفیم لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رارق یتشهب  ياهرد  زا  يرد  رب  نم  ربنم  تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  نم ، ربنم  نم و  ربق  نیب  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  »
«. دراد

:( دنیامرفیم نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دعب  )
(519 .«) تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  مالسلا  اهیلع  همطاف  فیرش  ربق  دشابیم و  شترضح  ربنم  ربق و  نیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  اریز  »

: تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد 
(520 .«) ِۀَضْوَّرلِاب اهَنَفَد  »

.« دومن نفد  يوبن  هضور  رد  ار  یمارگ  يوناب  نآ  »
: دندومرف خساپ  رد  مدیسرپ : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ربق  هراب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگیم : رصنیبا  نب  دمحا 

(521 «.) دِجْسَْملا ِیف  ْتَراص  دِجْسَْملا  ِیف  َۀَّیَُما  ُوَنب  َْتداز  اَّمَلَف  اِهْتَیب ، ِیف  ْتَِنفُد  »
.« تفرگ رارق  دجسم  ءزج  دنداد  هعسوت  ار  دجسم  هیماینب  هک  هاگنآ  دش و  نفد  شیوخ  هناخ  رد  »

مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  هک  دـش  هراشا  رتشیپ  و  ( 522 . ) تسا هدـش  نفد  عیقب  رد  هک  دوـشیم  هدافتـسا  مه  تاـیاور  یخرب  زا 
. دنامب هدیشوپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ربق  ات  دروآ  دیدپ  عیقب  رد  ربق  تروص  لهچ  ای  تفه 

ولج قاتا  لخاد  رد  ناشیا  فیرـش  ربق  درک  رواب  ناوتیم  هنوگچ  اریز  دشاب ؛ هدش  نفد  شیوخ  هناخ  رد  وناب  نآ  هک  دسریم  رظن  هب  دـیعب 
جوم هودنا  نزح و  تاساسحا و  زا  ناشکرابم  دوجو  نارک  ات  نارک  هک  دشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زین  ردامیب و  نادـنزرف  نامـشچ 

(523 .) دنورب ایند  زا  دوب  نکمم  هظحل  ره  هودنا ، تدش  رثا  رب  دزیم و 
ربق هک  دوب  نآ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زیتسمتس  هنامیکح و  ریبدت  هکنآ  هچ  تسا ؛ دیعب  زین  عیقب  رد  ترـضحنآ  ربق  ندوب  نینچمه 

رد اذـل  ددرگ ؛ راکـشآ  هتفهن  زار  دـنوش و  ربخ  اـب  یخرب  تشاد  ناـکما  نآ  ره  دـندربیم ، دجـسم  زا  نوریب  ار  هزاـنج  رگا  دـنامب . یفخم 
ًالماک ات  تخاس  ربق  لهچ  تروص  عیقب ، رد  و  ( 524 .) دش هدرپس  كاخ  هب  ربنم  ربق و  نیب  شایگـشیمه  بوبحم  راوگرزب و  ردپ  یکیدزن 

. دزاس راکشآ  ترضحنآ  ناگتفیش  رب  ار  ربق  دیامنیم ، روهظ  شدنبلد  دنزرف  هک  هاگنآ  و  دنامب ، هدیشوپ 
سک چیه  دوب و  دهاوخ  هدوب و  ربق  ندناشوپ  رب  انب  ًاساسا  هکنآ  هچ  دوش . هدناوخ  لحم  هس  ره  رد  وناب  نآ  ترایز  هک  تسا  راوازـس  هتبلا 

. دیامن نیعم  ناشیا  ربق  يارب  ار  قیقد  یلحم  مزج  روط  هب  دناوت  یمن 
مدرکن  او  لد  هدقع  نم  همطاف  ای 
مدرکن  ادیپ  ار  وت  ربق  یلو  متشگ 

دیایب يدهم  مراظتنا  مشچ 
دیامن ادیپ  ار  تتبرت  ات 
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ربق هک  دناهدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  تسخن  قیاقح ، نداد  هولج  هنوراو  نارادمامز و  لامعا  رب  نتشاذگ  شوپرس  يارب  تنـس  لها  یخرب 
دناهدرک شومارف  ایوگ  دنامب . هدیـشوپ  ماوع  رب  قیاقح  ات  ( 525 .) دناهدومن نییعت  ار  یناکم  نآ  لابند  هب  و  تسا ، عیقب  رد  همطاف  ترـضح 
يراخب ریظن  تنـس ، لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  ًالثم  دناهتفگ ؛ ار  نآ  فالخ  اهنآ  روهـشم  ناسیون  خیرات  ناسانـش و  ثیدح  زا  يرایـسب  هک 

: دناهدروآ
(526 «.) ٌِّیلَع اْهیَلَع  یّلَص  َو  رَکبْابَا  اِهب  ْنَذُْؤی  َْمل  َو  ًْالَیل  ٌِّیلَع  اهُجْوَز  اهَنَفَد  ِفُُوت  ْتَیّ اَّمَلَف  »

يراپسكاخ زامن و  رد  رکبوبا  هک  دادن  هزاجا  وناب  نآ  دومن و  نفد  هنابش  ار  وا  یلع ، شرسمه  تفر  ایند  زا  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  »
.« درازگ زامن  شاهزانج  رب  یلع  ترضح  و  دیامن . تکرش  وا 

زا یـسک  هک  دومن  دیکا  شرافـس  و  دننک ، تکرـش  يراپـسكاخ  زامن و  مسارم  رد  نانآ  دادن  هزاجا  همولظم  يوناب  نآ  هکنیا  هب  هجوت  اب 
نوریب ار  هزانج  دفاکـشیم و  ار  اهربق  تروص  هک  دومن  دـیدهت  رمع  و  دوب ، یفخم  ربق  لحم  افلخ  نامکاح و  رب  یتح  دوشن و  هاگآ  وا  ربق 

رب مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تفرگ و  ار  وا  يولج  تدش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـشاب و  مولعم  ناگمه  رب  ربق  لحم  ات  دروآیم 
!؟ دش راکشآ  ياهدع  شیپ  ربق  لحم  ناهگان  اهلاس  زا  سپ  هنوگچ  دنتشاد ، يراشفاپ  ربق  ندرک  ناهنپ 

: دسیونیم يوون  ظفاح  هلمج ؛ زا  تسا ، یفخم  ربق  هک  دناهدومن  حیرصت  تنس  لها  ناگرزب  یخرب  هوالع ، هب 
(527 ...«) ِنیِقَْیلا َو  ِّتَْبلِاب  ْفَْرُعی  َْمل  ًالوُهْجَم  ًامُوتْکَم  اهِْربَق  ُعِضْوَم  َناک  َِکلِذل  َو  َِکلذ  َلَعَفَف  ًْالَیل  َنَفُْدت  ْنَأ  ْتَصْوَأ  »

نآ زا  نیقی  مزج و  روط  هب  سک  چیه  تسا و  لوهجم  موتکم و  وا  ربق  لحم  اذل  دنیامن ؛ نفد  هنابش  ار  وا  هک  دومن  تیصو  همطاف  ترضح  »
...« درادن یعالطا 

: دسیونیم نالع  دمحم  خیش 
(528 «.) اهَْربَق یفْخَأ  َو  ُساَّبَْعلا  َو  ٌِّیلَع  َِکلذ  ّیلََوت  َو  ًْالَیل  ْتَِنفُد  َو  »

.« تشاد هاگن  یفخم  ار  وا  ربق  و  تفرگ ، ماجنا  سابع  یلع و  ترضح  تسد  هب  شايراپسكاخ  مسارم  و  دش ، نفد  هنابش  »
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هب  بوسنم  يربق  عیقب  رد  هک  دراد  فارتعا  مه  1047 ق ) م :  ) یمرضح ریثکاب  دمحم  نب  لضف  نب  دمحا  خیش 

: دسیونیم هدش ، کّسمتم  نارگید  زا  لوقنم  هفشاکم  لیلدیب ؛ ياعّدم  کی  هب  یلو  درادن ، دوجو 
... تسا عیقب  رد  همطاف  ترضح  ربق  دناهتفگ 

تـسا همطاف  هب  بوسنم  يربق  سابع  يور  شیپ  رد  هکنآ  زج  تسین . دـشاب  ترـضحنآ  هب  بوسنم  هک  يربق  عیقب  رد  دـیازفایم : هاگنآ 
(529 ...) دناهتفای عالطا  نآ  زا  هفشاکم  رد  ایلوا  یضعب  دناهتفگ  هک 

مالسلا اهیلع  همطاف  گوس  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

دوخ نامرآ  هدـیا و  هار  نادیهـش  ناگدرم و  رب  دـنرادروخرب ، یناـسنا  كاـپ  تاـساسحا  فطاوع و  زا  هک  گـنهرف  اـب  ِناـمدرم  کـشیب ،
ار نتـشیوخ  زین  دـنیامن . زاربا  ار  دوخ  رثأت  فّسأـت و  نازیم  دـنهن و  جرا  دوخ  هتفر  تسد  زا  زیزع  رب  هار ، نیا  زا  اـت  دـنیامنیم ، يراوگوس 

. دنهاکب دوخ  نورد  رد  هتفهن  ياهدرد  اهجنر و  زا  هدیشخب ، یّلست 
ینادردـق و لیلجت و  روخ  رد  ياهتـسراو  ناسنا  هتـسجرب و  تیـصخش  ره  زا  شیب  یتیگ ، نانز  رالاس  ناوناب ، يوناـب  هک  تسا  نآ  تیعقاو 

اهیلع همطاف  هکنآ  هچ  دنزاس . ناور  کشا  بالیـس  دننیـشنب و  گوس  هب  دارفا  شزوسناج  تداهـش  رد  هک  تسا  هتـسیاش  و  تسا ، میرکت 
هدوبن يرصع  ای  یلسن  صوصخم  تسا و  یگنهرف  یعامتجا و  يدرف ، داعبا  همه  رد  اهلسن  هتسجرب  يوگلا  اهرصع و  نانز  نیرترب  مالسلا 

. تسا اهگنهرف  خیرات و  هرتسگ  هب  شايدوجو  رون  عاعش  و  دوب ، دهاوخن  و 
لمحت بات  یسک  ره  و  دیامنیم ، ینیگنس  راوتسا  ياههوک  رب  هک  تسا  نیگمهـس  میظع و  نانچ  راوگرزب  نآ  زادگناج  تبیـصم  یتسار ،
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. ددرگیم گنت  وا  رب  شایگدرتسگ  همه  نآ  اب  ایند  دنک  هنال  ياهنازرف  ره  لد  رد  درادن و  ار  نآ 
همولظم يوناب  نآ  تداهش  هعجاف  قمع  هب  رگید  سک  ره  زا  شیب  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ياوشیپ  ناگدازآ و  رالاس  ناگنازرف و  ریما 

اب مادم  و  درکیم ، سح  رتشیب  ار  تبیـصم  نیا  زادگناج  رثا  و  دـیدرگ ، نیگهودـنا  هدزمغ و  تخـس  وا  نداد  تسد  زا  مغ  رد  دوب ، هاگآ 
(530 .) دومنیم زاربا  ار  دوخ  هودنا  يراعشا ، همزمز  اب  هاگ  و  دوب ، نیرق  هیرگ  هلان و  زادگ و  زوس و 

تفرگ و هرانک  مدرم  زا  ینالوط  یتدم  دش و  هدزهودنا  تخس  وناب  نآ  نادقف  رد  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
مکاح ّیلو و  اوشیپ ، ماما و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنتفگ : رگیدکی  هب  نیتسار  نایعیش  نانمؤم و  زا  یهورگ  درکیمن . راکـشآ  ار  دوخ 
ضیف زا  میونـشیمن و  ثیدح  وا  زا  رگید  مینیبیمن و  ار  وا  زامن ، ماگنه  زج  تسا . هتفرگ  هرانک  ام  زا  هک  تسا  نانمؤم  همه  رالاس  ام و  رب 

. مینادرگرس ناپوچیب  ياهلگ  ناسب  میاهدش و  مورحم  شروضح 
دراو هزاجا ، زا  سپ  دیوگیم : راّمع  دریگ . هزاجا  تاقالم  يارب  دیاش  ات  دوش ، فرـشم  ترـضحنآ  تمدـخ  هک  دـندرک  باختنا  ار  راّمع 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  شاهدید ، رون  ود  و  هتفرگ ) لغب  هب  مغ  يوناز   ) هتـسشن هناخ  رد  ترـضحنآ  مدـید  اما  مدـش ؛ راوگرزب  نآ  هناخ 
. درابیم ورف  کشا  ناراب  دناهتسشن و  شرانک  رد  مالسلا ، امهیلع 

ارف ییابیکش  هب  رابتبیصم  ياهدادخر  رد  ار  ام  امش  مدومن : ضرع  هزاجا  زا  سپ  هاگنآ  متسشن . شرانک  رد  یتعاس  مدرک و  مالـس  وا  رب 
؟ تسیچ يارب  ناوارف  هودنا  نیا  سپ  دیناوخیم .

: دندومرف نامزارفارس  ریما 
هیلع هللا  یلـص  ربمایپ  هزات  ییوگ  ماهمطاف ، نداد  تسد  زا  اب  ! ) راّمع يا  تسا . نارگ  تخـس  نتـسشن ، ییوناب  نینچ  گوس  رد  راّـمع ! يا  »
بل یتقو  دوب ) مرطاخ  شمارآ  ییابیکش و  هیام  و   ) دوب وا  نیزگیاج  همطاف  ترضحنآ ، تلحر  زا  سپ  هک ) ارچ  ماهداد ؛ تسد  زا  ار  هلآو 

، دنگوس ادخ  هب  درکیم . تیاکح  شايراوگرزب  زا  تفریم ، هار  نوچ  و  دشیم ؛ رپ  شزاونلد  نخس  زا  مناج  شوگ  دوشگیم ، نخس  هب 
.« مدرک ساسحا  وا  نداد  تسد  زا  اب  ار  قارف  زوس  تبیصم و  درد 

(531 ...) متسیرگ شزوسرگج  ياههیرگ  زوسناج و  راتفگ  زا  دیوگیم : راّمع 
وا نداد  لسغ  ماـگنه  هک  دوب  نیا  ادـخ  بوبحم  نآ  ِتداهـش  زا  رتنارگ  راّـمع ! يا  دـندومرف : ترـضحنآ  هک  دـناهدروآ  همادا  رد  یخرب 

. دوب هدیـشوپ  نم  زا  ار  بلطم  نیا  وا  اما  تسا ، هتـشگ  دوبک  هنایزات  برـض  زا  شیولهپ  هتـسکش و  شیولهپ  ياهناوختـسا  زا  یکی  مدـید 
تقر وا  رب  هکنآ  زج  منکیمن  هراـظن  بنیز  رب  و  ددـنبیم ، ار  میوـلگ  هار  هیرگ  هکنآ  زج  دـتفایمن  نیـسح  نسح و  رب  مناگدـید  راّـمع !

(532 .) دهدیمن مناما  هیرگ  دوشیم و  روهلعش  مبلق  مربیم و 
بشما  مرارقیب  نم  هم ، يا  تیور  رجه  زا 

بشما  مراذگیم  رس  تربق ، كاخ  يور  رب 
درک نوگژاو  خرچ  نیا  ار ، ام  دیما  لخن 

بشما  مرامش  رتخا  تدای ، هب  رحس  ات  بش 
مهاوخن  یگدنز  نم  ناناج ، بوخ  يور  یب 

بشما  مرارق  ربص و  ناوت و  فک  هتفر ز 
هناهب  نیسح  دریگ  هناخ ، هب  مور  هگ  ره 
بشما  مرادن  لد  نم  بنیز ، ياههلان  زا 
تباب  دزن  هب  اناج  تیاکش ، نکم  نم  زا 

بشما  مرادجات  ناز  تلاجخ ، دوش  نوزفا 
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اهنت بیرغ و  مدنام  ایند ، يدش ز  تحار 
بشما  مراید  نیا  رد  هتسکش ، رپ  غرم  نوچ 

یناوجون  نس  رد  یتفر ، كاخ  ریز  وت 
بشما  مراسگمغیب  رای ، سکیب و  هدنام  نم 

تلاسر  ترضح  اب  تاقالم ، ار  وت  دش  نوچ 
بشما  مرادجات  ناز  نک ، نایب  نم  رذع  دوخ 

یناد  هکنانچ  دش  مک  تبیصم ، نیا  رد  مربص 
بشما  مراگزور  رب  دش ، اههچ  یهگآ  دوخ 

ینامب  ماهنیس  رد  دنچ ، یک و  ات  هلان ! يا 
بشما  مراک  متخ  نک  وش ، نورب  نت  ناج ز  اب 

دیآ رب  ماهلان  اب  مد ، نیا  رد  ناج  شاک  يا 
بشما  مرای  يور  یب  مشابن ، رگد  یلیخ 

الوم هدینش  یفرح  ارهز ، ربق  ایوگ ز 
بشما  مراز  نالفط  يوس ، هب  َور  زیخ  رب 

دنانیعم رواییب و  بشما ، مراز  نالفط 
دنانیمغ لد  راگفا و  راتسرپ ، ردامیب و 

* * *
نم  مغ  کیرش  هک  ات  دوش  تسین  رفن  کی 
نم  مدمه  هدش  هاچ  مدش  هناگیب  هک  سب 

مریگیم  لغب  هب  ار  مغ  يوناز  ردقنآ 
نم  متام  رد  همه  یناهج  دننیشن  هک 

* * *
مرواب  دشیمن  زگره  یگدنز  تسخن  زا 
مرسمه  هاگلتق  يزور  هناخ  نیا  دوش  هک 

دوب هتسب  متسد  زور  نآ  نم  دناوخیم و  ارم  وا 
مرکیپ  زا  نورب  دشیم  نم  ناج  اجنآ  شاک 

دوبن مرای  رفن  کی  یتح  هک  ییاهنت  زور 
مروای  اهنت  هداتفا  رد  تشپ  اجنیا  مدید 

تفگ  هکنآ  مرج  هب  دز  ار  وا  تساوخ  نمشد  هچ  ره 
مرهوش  عافد  زا  اجنآ  تسد  مرادن  رب 

دنام هدنز  مراد  هدنز  بش  رسمه  تارطاخ 
مرتخد  زا  شبش  تاجانم  گناب  دسریم 

* * *
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متسشنب  هناخ  رانک  اهنت  سکیب و  بیرغ و 
متسد  زا  هتفر  ارهز  هک  نم  اب  نک  هیرگ  هنیدم 

دنتسب ماهناخ  هچ  رگا  دشاو ، نم  تسد  هنیدم 
دنتسکشب هک  یتسد  نآ  رب  نم  اب  نک  هیرگ  بشما  وت 
هلال  لگ و  دش  رپرپ  هک  هلان ، نابغاب  اب  نزب 

دندید دوخ  مشچ  اب  همه  مدرم  ارم  یبیرغ 
دندیچ دگل  اب  ار  ملگ  شتآ  هلعش  رانک 

دزیم سفق  رد  رپرپ  هک  لبلب  نآ  غاد  زا  لانب 
دزیم سفن  رد  تشپ  هب  نتفگ  یلع  ای  مرج  هب 

هلال  لگ و  دش  رپرپ  هک  هلان ، نابغاب  اب  نزب 
بنیز  نک  هداجس  رس  رب  يراج  هدید  زا  بالگ 

بش  ره  امن  يرادازع  ارهز  تردام  يارب 
میارحص  هوک و  رد  بل  هب  نیرفن  نیمه  بش  ره  دوب 

میارهز  هب  دز  یلیس  هک  یتسد  دنکشب  یهلا 
هلال  لگ و  دش  رپرپ  هک  هلان ، نابغاب  اب  نزب 

* * *
دوب روهلعش  شتآ  هک  مدید  مدوخ 
دوب رد  تشپ  ارهز  هک  مدید  مدوخ 
هداتسیا  بنیز  هک  مدید  مدوخ 

دوب رتمشچ  اب  شردام  رانک 
دیدرگ هتشک  نسحم  هک  مدید  مدوخ 

دوب رگج  نینوخ  هّضف  شرانک 
درکیم هلان  ارهز  هک  مدید  مدوخ 

دوب رمک  رب  شتسد  هک  مدید  مدوخ 
بش  نآ  رد  هم  رون  هب  مدید  مدوخ 

دوب رد  برض  زا  شیولهپ  هتسکش 
ار وا  یلین  خر  مدید  مدوخ 

ار مرکیپ  مامت  شتآ  دز  هک 
ار مرسمه  بش  لد  متسش  مدوخ 

ار مرتهب  ناج  زا  هدید  کشا  هب 
* * *

دمآرب تملظ  دش و  بش  هراب  ود 
دمآ ردیح  ارهز  ربق  رانک 
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هناگی  هاش  مرح  ات  هناخ  ز 
هنابش  درادرب  هتسهآ  مدق 

درب ناشباوخ  نالفط  هک  ینآ  زا  سپ 
درب ناشباتیب  لد  زا  بات  کلف 

! هتفخ كاخ  رد  يوناب  يا  مالس 
هتفگ  دوز  ار  یگدنز  دورد 

! هتسکش ولهپ  يا  مارآ  باوخب 
هتسشن  تربق  رس  ردنا  یلع 

! منیع ود  رون  يا  مارآ  باوخب 
منیسح  راتسرپ  وت  نوچ  نم  هک 
منیبن  تیور  مور  نوچ  هناخ  هب 
منیشن  بنیز  اب  کشا و  مزیرب 

ار ودع  منیب  مور  نوچ  دجسم  هب 
ار وا  یلیس  مغ  مرآ  دای  هب 

! مناج مارآ  ارم  يا  تسبوخ  هچ 
منامب  تربق  رس  رب  هشیمه 

* * *
اهنت هکی و  هدش  الوم ، لد  هتفرگ 

ارهز تبرت  يور  ار ، دوخ  خر  هداهن 
مناج  همطاف  ایب  مناوت ، بات و  یئوت 

منامک  دق  نیبب  مدیمخ ، وت  غاد  ز 
متسشنب  اپ  زا  نم  متسد ، ياصع  يا  وت 

متسب  همه  يور  هب  هناخ ، رد  وت  زا  سپ 
كاچ  ماهدز  نابیرگ  كاپ ، يا  وت  نارجه  ز 

كاخ  لد  هب  مداهن  ار ، تلگ  وچمه  نت 
شوپ  هیس  نامیتی  شوماخ ، هناخ  نآ  رد 

شوغآ  رد  دناهتفرگ  ردام ، رداچ  همه 
* * *

تلاب  رپ و  يادف  رجاهم ، يوتسرپ 
تیارب  هیرگ  دنک  مه  سفق  هک  مریمب 
هنامز  روج  زا  نم  میوگ  هک  هب  ایادخ 

هنایزات برض  هب  متسد  هتفر ز  ملگ 

تداهش خیرات 
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تداهش و خیرات  رد  ناسانش ، ثیدح  ناخروم و  تسوا . تداهش  زور  ندوب  ناهنپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ياهتیمولظم  زا  رگید  یکی 
: تسا هعیش  ناملاع  ِلوبقم  هاگدید  ود  یلو  دنراد ، نوگانوگ  ییارآ  شراختفا  رپ  رمع  ياهلاس  رد  زین 

زور مالـسلا 75  اهیلع  همطاف  ترـضح  زورفا  ناهج  دیـشروخ  بورغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تداهـش  نیب  هلـصاف  هکنآ ؛ تسخن  * 
(533 .) تسا هدوب 

دوب و هدـنز  زور  شراوگرزب 75  ردپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دیامرفیم : ینیلک ، مالـسالا  ۀقث  هعیـش  روهـشم  سانـش  ثیدح 
هک دنکیم  تیاور  مالـسلا ، هیلع  قداص  ترـضح  رون ، ماما  نیمـشش  زا  همادا  رد  دوب و  زور  لاس و 75  تداهش 18  ماگنه  شفیرش  رمع 

(534 .) درک یگدنز  زور  هلآو 75  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  ردپ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 
: دندومرف هک  دنکیم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يربط  تسا . هدوب  زور  تدم 95  نیا  هکنآ  مود  * 

، ذـفنق هک  دوب  نیا  شتافو  تلع  تفر . ایند  زا  يرجه  مهدزای  لاس  ِیناثلا  يدامج  موس  هبنـش  هس  زور  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  »... 
وا دیدش  يرامیب  بجوم  رما  نیمه  دش . طقس  نسحم  ترضح  شدنزرف  هک  دز  ترضحنآ  هب  ریـشمش  فالغ  اب  وا  روتـسد  هب  رمع ، مالغ 

(535 ...«) دنورب شتدایع  هب  دادن  هزاجا  دنتشاد ، اور  متس  وا  هب  هک  يدارفا  زا  سک  چیه  هب  دش  يرتسب  هک  هاگنآ  و  دیدرگ .
نیا رد  دنهدب و  تیمها  لوق  ود  ره  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ناوریپ  ناتسود و  تسا  راوازـس  اما  ( 536 . ) تسا رتيوق  هاگدید  نیا 

اب دننیـشنب و  یتیگ  همولظم  ناوناـب و  رـالاس  گوس  رد  هدومن ، اـپ  رب  يرادازع  سلاـجم  تسا -  روهـشم  هّیمطاـف  ماـّیا  هب  هک  زور -  تسیب 
. دنوش هلانمه  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  شایمارگ  دنزرف 

لوغـشم يرادازع  هب  مدرم  ددرگیم و  اـپرب  يراوـگوس  سلجم  رازه  اـههد  هیمطاـف  ماـیا  رد  هلاـس  ره  اـم  ناـمز  رد  هـک  ار  يادـخ  ساـپس 
. دننکیم نایب  ار  شیاهجنر  اهدرد و  زین  وناب و  نآ  یگتسیاش  لیاضف و  زا  ياهشوگ  دنوشیم و 

ياهيرگدادیب دنتساوخیم  ینامز  هلـصاف  نیا  حرط  اب  دسریم  رظن  هب  هک  دناهتفگ ، هام  شـش  ار  تدم  نیا  تنـس  لها  ناگرزب  بلاغ  اما 
هدش رداص  هیقت  باب  زا  هک  تسا  مولعم  یلو  تسا ، قفاوم  هاگدید  نیا  اب  مه  تایاور  یخرب  هچ  رگا  دنهد . هولج  گنرمک  ار  نارادـمامز 

. تسا

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  دای 

دنتخانشیم و سک  ره  زا  شیب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 
وا يونعم  یهلا و  تیـصخش  هدرتسگ  ياهزرم  هب  دـندربیم و  هرهب  یبوخ  هب  اهتیعقوم  زا  دـندوب ، عالطا  اـب  وا  ِيدوجو  رون  زمر  زار و  زا 

ناتـسود و يارب  دـشیم ، دراو  شفیرـش  دوجو  رب  هک  ار  ییاهيراوگان  اهدرد و  اهجـنر ، زا  ياهشوگ  رگید ، يوس  زا  دـندرکیم . هراـشا 
. دنتخاسیم هاگآ  ترضحنآ  زادگناج  تداهش  هعجاف  قمع  هب  ار  نانآ  دندومنیم و  وگزاب  دوخ  ناوریپ 

هدروآ اجنیا  رد  زین  یخرب  دش و  لقن  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  رگید  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ناربمایپ  متاخ  زا  تایاور  نیا  زا  یخرب  رتشیپ 
. دوشیم

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
، هدومن هجوت  ام  هب  راوگرزب  نآ  میدوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  رد  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  يزور  »

. دنروآ دراو  امش  رب  نم  زا  سپ  هک  تسا  ییاهداد  يور  رطاخ  هب  ماهیرگ  دندومرف : هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  تسیرگ .
همطاف مدنزرف )  ) هنوگ رب  هک  يایلیـس  زا  و  دنروآ ، دورف  وت  قرف  رب  هک  تسا  یتبرـض  زا  ماهیرگ  داد : خساپ  دنامادک ؟ اهنآ  مدرک : ضرع 

سپ دوب . دهاوخ  نیـسح  مدنزرف )  ) ِنتـشک زا  و  دنناشون ، وا  هب  هک  يرهز  دنروآ و  دورف  نسح  ماهدید ) رون   ) ِنار رب  هک  ياهزین  زا  و  دننز ،
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(537 ...«) دنتسیرگ یگمه  تیب  لها 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

لیئربج و دوبن و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  هدنسیون  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  رگم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مردپ  هب  »
: دومرف هاگنآ  تخادنا و  ریز  هب  رس  یتدم  ترضح  دندوبن ؟ نآ  ناهاوگ  بّرقم  ناگتشرف  ریاس 

هارمه لیئربج  ار  نآ  هدش ، رهُم  دـنوادخ  بناج  زا  تیـصو  رما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  هماگنه  یلو  یتفگ ، هک  دوب  نانچ 
نیا وا  ات  دور  نوریب  تنیـشناج ، زج  تسه  تراـنک  رد  سک  ره  هد  روتـسد  دّـمحم ! يا  درک : ضرع  لـیئربج  دروآ . دورف  نیما  ناگتـشرف 

... دریگب ام  زا  ار  هتشون 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 

هاوگ ناشیا  زا  و  مدـیناسر ... وت  هب  ار  نآ  تسا و  نم  رب  وا  طرـش  تناما و  نیا  درک و  نم  اب  راـگدرورپ  هک  تسا  یناـمیپ  نیا  مناـج ! یلع 
: دوب نیا  دومن ، طرش  یلع  ترضح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  گرزب ، يادخ  نامرف  لیئربج و  روتسد  هب  هک  ییاهزیچ  زا  تفرگ و 

ادـخ و هب  هک  یناـسک  زا  و  دراد . تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هکنآ  نتـشاد  تسود  زا  نک ، اـفو  تسا  تیـصو  نیا  رد  هچنآ  هب  یلع ! يا 
تمشخ و  امن ، ییابیکـش  تتمرح  کته  و  وت ، زا  سمخ  بصغ  تّقح و  نتفر  نیب  زا  تروص  رد  و  شاب . رازیب  دنزرو ، ینمـشد  شلوسر 

. ربب ورف  ار 
. دنتفریذپ زین  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هاگنآ 
یلع هب  دمحم ! يا  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مدینـش  لیئربج  زا  دیرفآ ، ار  ناسنا  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
دایرف هک  دـنیامن ، نیگنر  شرـس  هزات  نوخ  زا  ار  شنـساحم  دوش و  یتمرحیب  تسا -  لوسر  ادـخ و  میرح  هک  وا -  میرح  هب  هک  نامهفب 

، ددرگ لـیطعت  اهتنـس  دوش ، یتـمرحیب  نم  میرح  هب  هچ  رگا  متـسه ، یـضار  مراد و  لوبق  يرآ ، متفگ : و  مداـتفا ، نیمز  رب  ور  هب  مدز و 
رب ات  مروآ  ادخ  باسح  هب  منک و  ییابیکش  هراومه  دوش . نیگنر  مرس  هزات  نوخ  زا  منـساحم  ددرگ و  دوبان  هبعک  هناخ  دورب ، نیب  زا  نآرق 

. موش دراو  وت 
نانمؤم ریما  هب  ار  هچنآ  دناوخارف و  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  همطاف و  ترـضح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ 

(538 ...«) دنداد تبثم  خساپ  وا  دننامه  زین  ناشیا  درک و  مالعا  زین  نانآ  هب  دوب ، هدومرف  مالعا  مالسلا  هیلع 
: دنیامرفیم مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  نینچمه 

؟ دش هچ  دنتفر ، نوریب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شیپ  زا  ناگتـشرف  هکنآ  زا  سپ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مردـپ  هب  »
روتسد دندوب ، اجنآ  هک  يدارفا  همه  هب  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح  راوگرزب ، نآ  دومرف :

کیدزن وا  ایب . کیدزن  دومرف : هدومن ، یلع  هب  ور  هاگنآ  دوشن . دراو  یـسک  ات  تسیاب  هناخ  ِرد  رب  دومرف : هملـس  ّما  هب  و  دـنور . نوریب  داد 
نخـس تساوخ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  شرگید  تسد  اب  داهن و  شاهنیـس  يور  رب  ینالوط  تدـم  تفرگ و  ار  همطاف  تسد  سپـس  تفر .

... دنداتفا هیرگ  هب  تخس  هرظنم  نآ  زا  زین  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و  دادن . ناما  ار  وا  هیرگ  هک  دیوگب 
: دومرف داهن و  یلع  تسد  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  ترضحنآ 

«. اهِیف ِینْظَفْحا  َو  َهَّللا  ِظَفْحاَف  َكَْدنِع  ٍدَّمَُحم  ِِهلوُسَر  ُۀَعیِدَو  َو  ِهَّللا  ُۀَعیِدَو  ِهِذه  نَسَْحلا ! َابَا  ای  »
منادیم و  نک . يرادهگن  لوسر  ادخ و  زا  وا ، زا  يرادهگن  اب  سپ  تسوت . دزن  دّـمحم ، شلوسر  ادـخ و  تناما  همطاف ] نیا =[  ناج ! یلع 

. دومن یهاوخ  تیاعر  ار  نآ  وت  هک 
... تساربک میرم  وا  ادخ  هب  تسا . نیرخآ  ات  نیلوا  زا  تشهب  نانز  رالاس  وا  ادخ  هب  دنگوس  مناج ! یلع 
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. دوب دنهاوخ  دونشخ  وا  زا  ناگتشرف  راگدرورپ و  نینچمه  و  دشاب ، دونشخ  وا  زا  همطاف  هک  مایضار  یسک  زا  نادب !
ِرد هک  یسک  رب  ياو  دیامن . وا  تمرح  کته  هک  یسک  رب  ياو  دریگب . ار  وا  ّقح  هک  یسک  رب  ياو  دراد . اور  متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو 

(539 ...«) دیامن هزرابم  وا  اب  دنک و  ییوگ  بیع  وا  زا  هک  یسک  رب  ياو  دهد . رازآ  ار  شرسمه  هکنآ  رب  ياو  دنازوسب . ار  وا  هناخ 
: دنیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ار وا  مگرم  زا  سپ  سک  ره  و  درازاـیب ، ار  وا  نم  گرم  زا  سپ  هـک  تـسا  یـسک  ناـسب  دـهد ، رازآ  ار  همطاـف  متاـیح  ناـمز  رد  سک  ره 
هدرزآ ار  ادخ  درازایب  ارم  سک  ره  و  هدرزآ ، ارم  درازایب ، ار  وا  سک  ره  تسا . هدرزآ  ار  وا  متایح  نامز  رد  هک  تسا  یسک  ناسب  درازایب ،

: هیآ زا  دنوادخ  روظنم  تسا  نیا  تسا .
(540 «.) ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  »

كاندرد و)  ) یباذـع ناـشیارب  هدرک و  تنعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ناـنآ  ادـخ  دـنناسریم ، رازآ  ار  ربماـیپ  ادـخ و  هک  یناـسک  ناـمگیب  »
.« تسا هتخاس  هدامآ  روآتفخ 

ضرع ياهدز ؟ هودنا  ارچ  دندومرف : ترضح  دوب . كانهودنا  هک  یلاح  رد  دش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  نارای  زا  یکی 
دنهدیمن و وا  هب  وت  رمع  زا  تسا ، دنوادخ  هدهع  رب  وا  ِيزور  تسا ، نیمز  شود  رب  وا  ینیگنس  : » دندومرف هدروآ . يرتخد  مرـسمه  درک :

.« دروخیمن وت  ِيزور  زا 
. همطاف مدرک : ضرع  يداهن ؟ مان  هچ  ار  وا  دندیسرپ : هاگنآ  دش . فرطرب  مهودنا  مغ و  دندومرف ، نینچ  ترضحنآ  نوچ  دیوگ : يو 

: دومرف همادا  رد  تسشن ... نیگهودنا  داهن و  دوخ  یناشیپ  هب  ار  كرابم  تسد  سپس  هآ ! هآ ! هآ ! دومرف :
«. اْهبِرْضَت َو ال  اْهنَْعَلت  َو ال  اهّبُسَت  الَف  َۀَمِطاف  اهَْتیَّمَس  اذإ  »

(541 «.) نزن ار  وا  نکن و  نیرفن  نعل و  هدن ، مانشد  ار  وا  يداهن ، همطاف  ار  شمان  هک  کنیا  »
زا دومرف : نم  هب  درکیم . لیم  امرخ  ترـضحنآ  مدش . بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هفوک  رهـش  رد  دیوگیم : يراکم  راّشب 
وت رب  هک  یّقح  هب  دومرف : مدرک . هدهاشم  ار  كاندرد  ینایرج  مدـمآیم ، هک  هار  رد  داب ! اراوگ  تنابرق ، مدرک : ضرع  نک . لیم  امرخ  نیا 

ییوناب رـس  رب  یتموکح  نارومأم  زا  یکی  مدرک : ضرع  ياهدید ؟ هچ  وگب  نونکا  دومرف : ندروخ ، زا  دعب  نک . لیم  امرخ  ایب و  ولج  مراد ،
. دربیم نادنز  هب  ار  وا  دزیم و 

: مدرک ضرع  هچ ؟ يارب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  ماما  درکیمن . یسردایرف  ار  وا  یـسک  درکیم و  هثاغتـسا  لوسر  ادخ و  هب  هدروآرب ، دایرف  وا 
: تفگ نینچ  داتفا و  نیمز  رب  دیزغل و  وناب  نآ 

« ۀَمِطاف ای  ِکیِِملاظ  ُهَّللا  َنََعل  »
«. دنتشاد اور  متس  وت  رب  هک  نانآ  رب  ادخ  نیرفن  نعل و  ناج ! همطاف  »

دش و سیخ  کشا  زا  شکرابم  هنیس  فیرش و  نساحم  هک  تسیرگیم  هتسویپ  دیشک و  تسد  امرخ  ندروخ  زا  یتحاران ، زا  ترـضحنآ 
وا زا  هک  داتسرف  ار  نارای  زا  یکی  و  مییامن . تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  وناب  نآ  يدازآ  میورب و  هلهس  دجـسم  هب  مه  اب  زیخرب  دومرف : نم  هب 

. دروایب يربخ 
، هدجس اعد و  زا  دعب  مالسلا  هیلع  ماما  میدروآ . ياج  هب  زامن  تعکر  ود  مادک  ره  میدش . هلهـس  دجـسم  هناور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب 

مکاح ناـهگان  تفگ : داد و  ربخ  نز  نآ  ِيدازآ  زا  ترـضحنآ  هداتـسرف  هار ، رد  میدـش . جراـخ  دجـسم  زا  و  دـندرک . اـهر  ار  وا  دومرف :
یتسدـیهت نیع  رد  وناـب  نآ  هک  ددرگ ، دونـشخ  وا  زا  اـت  داتـسرف  وا  يارب  هرقن )  ) مهرد تـسیود  غـلبم  درک و  رداـص  ار  وا  يدازآ  روتـسد 

. تفریذپن
نآ نوچ  ناسرب . مالـس  وا  هب  نم  بناج  زا  نک و  میدـقت  وا  هب  ورب و  نز  نآ  هناـخ  هب  دومرف : داد و  وا  هب  ـالط )  ) راـنید تفه  ترـضحنآ 
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، دز كاچ  ار  شنابیرگ  يرآ ، متفگ : دناسریم ! مالس  نم  هب  قداص  ماما  ایادخ ! تفگ : هبترم  هس  نز  نآ  دناسر ، ار  ترضح  مایپ  صخش 
. دومن شغ  داتفا و 

یـسک اریز  دشخبب ؛ ارم  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ات  هاوخب  راوگرزب  نآ  زا  تفگ : تفریذپ و  ار  ترـضحنآ  هیده  دمآ ، شوه  هب  هکنآ  زا  دعب 
. مدرک فـیرعت  مالـسلا  هیلع  ماـما  دزن  ار  وا  ناـیرج  تشگزاـب ، هار  رد  مرادـن . غارـس  شناردـپ  وا و  زا  رترب  ادـخ  دزن  ندـش  هطـساو  يارب 

(542 ...) دومن اعد  شیارب  تسیرگ و  ترضحنآ 
هنوگچ دوشیم ، نیگهودـنا  هنوگنیا  هداد ، خر  شناتـسود  زا  ییوناـب  يارب  هک  يراوگاـن  هثداـح  ندینـش  اـب  ترـضحنآ  رگا  یتـسار  هب 

رب یلیس  يرگمتس  هک  دننکفایم  رظن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناشردام  رب  هک  ییاهيراوگان  اهدادیور و  رب  هک  هاگنآ  دش  دهاوخ 
(543 ( ؟ دش ادج  ششوگ  زا  هتسکش و  هراوشوگ  تبرض ، نآ  تدش  رثا  رب  هک  دز  ناشردام  كرابم  هنوگ 

هدومن و اوادم  ار  دوخ  درـس  بآ  اب  دیدرگیم ، بت  راچد  هک  یماگنه  دناهدرک : لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  رون  ماما  نیمجنپ  هراب  رد 
(544 .) دشیم هدینش  هناخ  زا  نوریب  شکرابم  يادص  هک  ياهنوگ  هب  دّمحم »! تنب  ۀمطاف  ای  : » دندومرفیم اسر  يادص  اب  يرامیب  رتسب  رد 
رد زین  شاهمولظم  ردام  بئاصم  اهيراوگان و  رطاخ  هب  شهودنا  ندناشوپ  تشاذگیم ، رثا  ترـضح  فیطل  مسج  رد  بت  هک  هنوگنامه 

همطاف ترـضح  شردام  دای  اب  دودزیم ، شکراـبم  ندـب  زا  بآ  هلیـسو  هب  ار  بت  یمرگ  هک  هنوگناـمه  و  دوب . راذـگ  رثا  شفیرـش  بلق 
دوخ هودـنا  زا  قیمع  ياهسفن  نازوس و  هآ  اب  نیگهودـنا  ِناـسنا  هکناـنچ  تساـکیم ، شرادـغاد  هنیـس  هودـنا  تدـش  زا  مالـسلا  اـهیلع 

ریشمش ندیرب  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  شنادنزرف ، لد  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ياهيراوگان  بئاصم و  ریثأت  اریز  دهاکیم ؛
ندومن راکـشآ  رب  تردـق  دـندومنیم و  هیقت  هک  دـندوب  یتیعـضو  رد  هکنآ  هچ  تسا . رتدـیدش  شتآ  شزوس  زا  رتكاندرد و  دراک ، و 

، دشیم هدرب  نانآ  روضح  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مان  هک  یماگنه  ور ، نیا  زا  دنتـشادن . ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ناشردام  بئاصم 
(545 . ) درکیم هدهاشم  نانآ  هرهچ  رد  ار  هودنا  راثآ  يرایشوه  كریز و  ناسنا  ره  هک  يروط  هب  دشیم ؛ هودنا  زا  رپ  ناشیاهبلق 

نـس هک  یلاح  رد  دـمآ . شروضح  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هاگان  مدوب . مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  رـضحم  رد  دـیامرفیم : مدآ  نب  اـیرکز 
. تفر ورف  رکف  رد  هدومن ، دنلب  نامسآ  هب  ار  شرس  دز و  نیمز  رب  ار  شتسد  دش ، دراو  نوچ  دوب . رتمک  لاس  راهچ  زا  شکرابم 

: دندومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
»؟ َكُرِْکف َلاط  َِمل  َْتنَأ  یِسْفَِنب  »

»؟ ياهتفر ورف  ینالوط  قیمع و  ياهشیدنا  رد  ارچ  تیادف ! هب  مناج  »
رب هک  ار  يرفن  ود  نآ  ادخ ، هب  دـنگوس  دـندروآ . دراو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مردام  رب  هک  ییاهيراوگان  اهدادـیور و  رطاخ  هب  داد : خـساپ 

. میامنیم هدنکارپ  ایرد  رد  ار  ناشرتسکاخ  منازوسیم و  شتآ  اب  مروآیم و  نوریب  روگ  زا  دنتشاد ، اور  متس  مردام 
: دندومرف هدرک ، نارابهسوب  ار  شکرابم  مشچ  ود  نیب  دناوخ و  ارف  ار  شندنزرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

« اَهل َْتنَأ  ِمُأ ، یّ َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  »
(546 .«) یتماما ماقم  ییاوشیپ و  هتسیاش  وت  تیادف ! هب  مردام  ردپ و  »

لّسوت

هراشا

 - زین دوخ  يونعم  ياههتـساوخ  ندـش  هدروآرب  يارب  تسا ، نارگید  ِيرای  دـنمزاین  شیوخ  يدام  تاجایتحا  عفر  يارب  هک  نانچمه  ناسنا 
رگا دراد . جایتحا  دـنرادروخرب  یفاک  ناوت  یهاگآ و  زا  هک  يدارفا  ِيرای  هب  تسا -  يدام  ياـهزاین  زا  رتمهم  رتساّـسح و  بتارم  هب  هک 
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تیالو تلاسر و  دیشروخ  طسوت  زین  یهلا  فاطلا  يونعم و  تاکرب  دریذپیم ، تروص  دیشروخ  هلیـسو  هب  یتیگ  تشدنهپ  رب  رون  شبات 
. ددرگیم لزان  دنمزاین  ناگدنب  رب 

هتفرگ و ارف  یهاگآ  ان  زاین و  ار  ام  دوجو  رساترس  هک  اجنآ  زا  تسا . یتسه  أدبم  زا  ضیف  بسک  يارب  ییوجهلیـسو  و  بّرقت ، نامه  لسوت 
نارفغ تمحر و  هب  یباـیهار  يارب  هک  هتـشگ  راوتـسا  نیا  رب  مه  یبوبر  هدارا  تسا ، ینـالوط  نیـسپاو  ملاـع  زینو  تـالامک  هب  ندیـسر  هار 

دراو مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  هیلاـع و  سوفن  اـب  دـنویپ  قیرط  زا  یقیقح ، دوصقم  هب  ندیـسر  اـهیتساک و  ناربج  شغیردیب و 
. میدرگ لیان  دصقم  نیا  هب  ناشسدقا  تحاس  هب  لسوت  اب  میوش و 

تاـکرب لوزن  هطـساو  ار  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  فیرـش  دوجو  عیـشت ، بتکم  تیـالو و  نییآ  ناوریپ  هک  تسین  نیا  زج  لـسوت  موهفم 
ناراوگرزب نآ  زا  لاعتم ، راگدرورپ  هاگشیپ  هب  بّرقت  هژیو  هب  شیوخ ؛ يونعم  يدام و  ياههتساوخ  هب  ندیسر  يارب  دنهد و  رارق  ینامسآ 

. دنیوج تناعتسا  دادمتسا و 
: دیامرفیم ناحبس  دنوادخ 

(547 «.) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِهاج  َو  َۀَلیِسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  »
دینیزگرب و تسین ) یحو  نادناخ  هب  کسمت  لّسوت و  زج  هک   ) ار هلیـسو  ادـخ  هب  بّرقت  يارب  دـینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  نانمؤم ! يا  ناه  »

(548 .«) دیدرگ راگتسر  هک  دشاب  دییامن . داهج  وا  هار  رد 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(549 ...«.) اِهب ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ِهَِّلل  َو  : » ِهَّللا ُلْوَق  َوُه  َو  ِهَّللا  یَلَع  اِنب  اُونیِعَتْساَف  ٌةَّدِش  ْمُِکب  َْتلََزن  اذِإ  »
دنوادخ يارب  : » هیآ نیا  زا  دـنوادخ  روظنم  دـیریگب و  کمک  ام  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دروآ ، يور  امـش  هب  یتّدـش  يراتفرگ و  هاگره  »

...« دیناوخب اهنآ  اب  ار  يادخ  سپ  تسا . نیمه  تسوکین ،» ياهمان  ینسحلا و  ءامسا 
تسد زین  یهلا  گرزب  ناربمایپ  هکلب  دناتما ، ادخ و  نیب  طبار  تاجن و  یتشک  یمالـسا  تما  دوخ و  ناوریپ  يارب  تلاسر  نادناخ  اهنت  هن 

هراب نیا  رد  تایاور  دنتسجیم . تناعتـسا  نانآ  زا  راوگان  ياهدادخر  تالکـشم و  رد  دندرکیم و  زارد  ناراوگرزب  نآ  تایانع  هب  لسوت 
دصیس یلوأ ، كرت  باکترا  زا  سپ  هک  دناهدروآ  مدآ  ترضح  هراب  رد  ًالثم  تسا ؛ هدش  دراو  رتاوت  ّدح  هب  ناوارف و  تنس  لها  هعیش و  زا 

قح هب  ار  يادخ  دومرف : ترـضحنآ  هب  دمآ و  دورف  لیئربج ، یحو ، کیپ  دومن . دـنلب  زاین  تسد  ادـخ  هاگرد  هب  و  ( 550 ، ) تسیرگ لاس 
ماقم و هب  ار  دنوادخ  مدآ  ترـضح  دریذـپب . ار  تاهبوت  دـنوادخ  ات  ناوخب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دـمحم ، ترـضح 

(551 .) تفریذپ ار  وا  هبوت  راگدرورپ  دناوخ ، راوگرزب  جنپ  نیا  تلزنم 
: دندومرف هک  دناهدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  تنس  لها 

وت نادنزرف  زا  تیصخش  جنپ  نیا  دومرف : دنایامن ... وا  هب  ار  نت  جنپ  تارضح  سدقم  راونا  دیرفآ و  ار  مدآ  ترضح  دنوادخ  هک  یماگنه  »
، خزود تشهب و  دندوبن ، نانیا  رگا  متفرگرب . نانآ  يارب  ار  شیوخ  ياهمان  زا  مان  جنپ  نم  و  مدیرفآیمن . ار  وت  دندوبن ، نانیا  رگا  دنتـسه .

. مدیرفآیمن ار  نج  سنا و  ناگتشرف ، نیمز ، نامسآ و  یسرک ، شرع و 
نم نسح ،»  » نیا ما و  « ناسحا  » نم همطاـف ،»  » نیا متـسه و  رطاـف »  » نم یلع ،»  » نیا ما و  « یلاـع  » نم و  دـمحم ،»  » نیا متـسه و  دومحم »  » نم

... تسا نیسح »  » نیا متسه و  نسحم » »
«. وج لسوت  هیامنارگ  دوجو  جنپ  نیا  هب  یتشاد ، ياهتساوخ  تجاح و  نم  زا  هاگره  مدآ ! يا 

: دندومرف همادا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ 
«. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اِنب  ْلَئْسَْیلَف  ٌۀَجاح  ِهَّللا  َیلِإ  َُهل  َناک  ْنَمَف  َکَلَه ، اْهنَع  َداح  ْنَم  َو  یَجن  اِهب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِةاجَّنلا ، ُۀَنیِفَس  ُنَْحن  »

دوش و نادرگور  ام  زا  سک  ره  تفای و  دـهاوخ  تاجن  دوش ، کیدزن  ام  هب  دـشاب و  ام  اب  سک  ره  میتاجن . یتشک  تلاسر ) نادـناخ   ) اـم »
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تلأـسم تیب  لـها  اـم  هلیـسو  هب  دـیاب  دراد ، دـنوادخ  هاـگراب  زا  ياهتـساوخ  تجاـح و  سک  ره  ور ، نـیا  زا  ددرگ . دوباـن  دـیوج ، يرود 
(552 .«) دیامن

(553 .) تسا هدش  لقن  مالسلا و ... مهیلع  یسوم ، حون ، میهاربا ، ترضح  هراب  رد  تایاور  نیا  ریظن 
اهبوشآ و اههنتف و  هک  هاگنآ  دـنکیم . دـیدهت  ار  یمدآ  ندـش  قرغ  رطخ  نآ ، ره  هک  تسا  یمطالت  رپ  جاّوم و  يایرد  یگدـنز  يرآ ،
، گرزب دنوادخ  هک  دـناتلاسر  نادـناخ  تاجن ، یتشک  نئمطم و  هاگهانپ  اهنت  دـنریگیم ، ارف  ار  ناسنا  راوگان  ياهدادـیور  تالکـشم و 

. تسا هدیزگرب  قلخ  تاجن  ییاهر و  يارب  تمحرم  فطل و  هار  زا  ار  نانآ 
رتمک تالسوت  اهاعد و  دوش  بجوم  تایدام ، هب  ندروآ  يور  تایونعم و  زا  نتفرگ  هلـصاف  یگدولآ و  هانگ و  ریظن  یعناوم  تسا  نکمم 

ياههتساوخ يونعم و  تاماقم  یلاع و  فادها  هب  یبایتسد  يارب  عیشت  خیرات  لوط  رد  هک  یناگرزب  دارفا و  رایسب  هچ  یلو  دوش ، عقاو  رثؤم 
ياههتـساوخ هب  هدـش و  لسوتم  ناراوگرزب  نآ  ینارون  ماقم  هب  راوگان ، ياهداد  يور  تالکـشم و  زورب  ماـگنه  ًاـصوصخ  دوخ ، عورـشم 

. دناهدیسر دوخ 
دوب امش  يوک  رس  كاخ  رذگهر  زا 
داتفا رحس  میسن  تسد  رد  هک  هفان  ره 

: دوشیم هراشا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زارفرس  يوناب  يایاده  تالسوت و  زا  یخرب  هب  نایاپ ، رد 

رون ياعد   - 1

نآ ماش  حبص و  ماگنه  تخومآ ، نم  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ار  اعد  نیا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ناملـس  زا  سوواط  نب  دیس 
. نک تموادم  نآ  رب  يوشن ، التبم  بت  هب  زگره  یهاوخیم  رگا  دومرفیم : دناوخیم و  ار 

(554 . ) دنتفای افش  اعد  نیا  تکرب  هب  هنیدم  هکم و  رد  بت  هب  التبم  رازه  زا  شیب  دیامرفیم : همادا  رد  ناملس 
!« دّمحم تنب  ۀمطاف  ای  : » دندومرفیم اسر  يادص  اب  بت ، ماگنه  هک  دش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رتشیپ 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست   - 2

(555 . ) باوخ زا  شیپ  اههلفان و  زا  سپ  هناگجنپ ، ياهزامن  زا  سپ  هژیو  هب  تسا ؛ هدش  دراو  نآ  راثآ  تلیضف و  رد  یناوارف  تایاور 
: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوشیم  هدنسب  تیاور  نیا  هب  اهنت 

(556 .«) ٍمْوَی ِّلُک  ِیف  ٍۀَعْکَر  ْفلَأ  ِةالَص  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ٍةالَص  ِّلُک  ِْربَد  ِیف  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  مالسلا  اهیلع  ۀَمِطاف  ُحِیبْسَت  »
زور ره  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  رازه  زا  رتبوبحم  زامن ، ره  ندناوخ  زا  سپ  زور ، ره  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حـیبست  نم  دزن  »

.« تسا

مالسلا اهیلع  لوتب  ترضح  هثاغتسا  زامن   - 3

(557 . ) دناهدیسر دوخ  ياههتساوخ  جیاوح و  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هثاغتسا  زامن  ندناوخ  اب  رفن  نارازه 

اعد  - 4

دندومن شرافس  راوگرزب  نآ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  مظعالا -  هَّللا  ۀّیقب  ترضح  اب  یـشعرم  یفجن  هَّللا  ۀیآ  موحرم  تاقالم  رد 
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: دوش هدناوخ  اهزامن  تونق  رد  ًاصوصخ  اعد ، نیا  جیاوح ، ندش  هدروآرب  يارب  هک 
َو ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِلَُصت  َیّ ْنَأ  اهِیف  ِعَدْوَتْـسُْملا  ِّرِّـسلا  َو  اهِیَنب  َو  اِهْلَعب  َو  اهِیبَأ  َو  َۀَمِطاف  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ّیِنِإ  َّمُهَّللا  ِِهلآ . َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »

(558 .«) نیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ُُهلْهَأ ، اَنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  َو ال  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ 

تاولص  - 5

لّسوت يارب  دندومرفیم : يرئاح ، میرکلادبع  خیش  هَّللا  ۀیآ  هتـسجرب  نادرگاش  زا  نادمه و  ياملع  زا  یموصعم ، یلع  الم  هَّللا  ۀیآ  موحرم 
: دوش هدناوخ  هبترم  تاولص 530  نیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب 

(559 .«) َکُْملِع ِِهب  َطاحَأ  ام  ِدَدَِعب  اهِیَنب  َو  اِهْلَعب  َو  اهِیبَأ  َو  َۀَمِطاف  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »
نینزان بلق  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  نامز  بحاص  يدـهم  مظعالا ، هَّللا  ۀـّیقب  شنیرفآ ، هراصع  روهظ  رد  لـیجعت  اـب  اراـگدرورپ !

. امرف رورسم  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  هّیضرم  يارهز  نایاپیب ، هودنا  ِبحاص 

اه تشون  یپ 

ات 60  1

مالعا ص 512 ؛  یمعفک ، حابـصم  ص 733 ؛  یسوط ، خیش  حابصم  مالـسلا ؛  اهیلع  ارهز  ترـضح  دلوم  باب  ص 381 ، ج 1 ، یفاک ، ( 1
ص 7 و ج 43 ، راونألاراحب ، ص 48 ؛  مالسلا ج 1 ، اهیلع  ارهز  ترضح  مولعلا ، ملاوع  ص 427 ؛  ج 1 ، ۀّمغلا ، فشک  ص 147 ؛  يرولا ،

نیحایر ص 4 ؛  نازحالا ، تیب  ص 273 ؛  یمق ، ثدحم  روهشلا  لمع  یف  مالعلا  ضیف  ص 129 ؛  ج 1 ، لامآلا ، یهتنم  ص 196 ؛  ج 98 ،
ص 143 نیظعاولا ج 1 ، ۀضور  ص 41 ؛  ۀمصاعلا ، ۀّنج  ص 357 ؛  ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 59 ؛  ج 1 ، ۀعیرشلا ،

بتاک همئألا  خیرات  ص 291 ؛  ج 2 ، بهذـلا ، جورم  ج 2 ص 20 ؛  یبوقعی ، خـیرات  ص 87 ؛  تداهـش ، ات  تدالو  زا  ءارهزلا  ۀـمطاف  ( 2
ص 6 يدادغب ،

ح 10 مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  دلوم  باب  ص 380 ، ج 1 ، یفاک ، ( 3
هدروآ تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یگدـنز  هراب  رد  هک  دـعب ، باب  رد  تسیابیم  تیاور  نیا  یفاک ، ياهباب  بیترت  هب  هجوت  اـب 

. تسا هدش  جرد  باب  نیا  رد  ًاهابتشا  ایوگ  دشیم .
ح 16 ص 9 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 10 ؛  ۀمامإلا ، لئالد  ( 4

یعیبط گرم  هب  ترضحنآ  هک  لامتحا  نیا  تروص ، نیا  رد  و  تسا ، هتشاد  لاس   28 تافو ، ماگنه  هرّدخم  نآ  نانآ ، هتفگ  قبط  اریز  ( 5
. ددرگیم تیوقت  تسا  هتفر  ایند  زا 

1 ص 10 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ك : ر . ( 6
ص 411. راونألاراحب ج 15 ، ص 43 ؛ همصاعلا ، ۀّنج  ( 7

« تیبرت گنهرف   » باتک رد  تیبرت  لماوع  اهدربهار و  رد  تثارو  ثحب  هب  ك : ر . ( 8
ار وا  یگدـنز  روما  زینک  مـالغ و  دـص  راـهچ  دـندرکیم و  لـقن  لـمح و  ار  وا  يراـجت  لاوـما  رتـش  رازه  داتـشه  هک  هدـمآ  خـیرات  رد  ( 9

. دوب زیچان  رایسب  شتورث  ییاراد و  اب  هسیاقم  رد  نادنمتورث  تورث  دندومنیم و  یگدیسر 
ص 63. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 10

ص 2 یکلام ، يولع  نب  دمحم  زا  يربکلا  ۀجیدخ  بقانم  ( 11
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ِْنب ِِّیلَع  ِْفیَـس  َو  اِهلاِمب  ّْاِلا  ْمُقَی  َْمل  َمالْـسْإلا  َّنَأ  فَرَـش  َقْوَف  ًافَرَـش  اهافَک  َو  : » تسا هدـمآ  ءاسن  لـصف  ص 77 ، ج 3 ، لاقملا ، حـیقنت  رد  و 
هک سب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  يارب  تسا  تفارـش  نیرترب  هک  تفارـش  راختفا و  نیمه  « » ًارتاوتم يور  امک  مالـسلا  هیلع  ِبلاطِیبَا 

«. تسا هدش  لقن  رتاوتم  روط  هب  بلطم  نیا  هکنانچ  دشن ، اپ  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریسمش  هجیدخ و  تورث  اب  زج  مالسا 
ص 16. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 12

دومنیم و زاربا  مالـسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ار  يراکادـف  ینابرهم و  تیاهن  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  هکنآ  اـب  ( 13
ربمایپ شرسمه  زا  دوب و  ناساره  ادخ  سرت  زا  گرم  هناتسآ  رد  لاح  نیع  رد  دشیم ، هداد  تشهب  هدژم  وا  هب  ترضحنآ  يوس  زا  هتسویپ 
دروم ار  وا  يراپـسكاخ  گرم و  ماـگنه  هک  تساوخیم  ترـضحنآ  زا  و  دومنیم ، شزرمآ  بلط  اـعد و  ياـضاقت  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

، دیامن نفک  دوخ  ياهسابل  زا  یکی  اب  ار  شرکیپ  هک  دومن  اضاقت  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  شرتخد  طسوت  دهد و  رارق  صاخ  فطل 
دنوادـخ هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دـش و  لزان  یتشهب  هّلح  اـب  لـیئربج  توف ، زا  سپ  هچرگ  ، ) تفریذـپ ار  وا  ياـضاقت  ترـضحنآ  هک 

يربق هکم  رهش  يّالعم  ناتـسربق  رد  تفر  ایند  زا  هک  هاگنآ  و  دییامن ). نفک  یتشهب  سابل  نیا  اب  ار  هجیدخ  دیامرفیم : دناسریم و  مالس 
هب ار  كاپ  رهوگ  نآ  ندـمآ ، نوریب  زا  سپ  دـشاب و  ناما  رد  ربق  راشف  زا  ات  دـیباوخ  ربق  ناـیم  رد  دوخ  نفد ، زا  شیپ  دومن و  رفح  وا  يارب 

. درپس كاخ 
ص 21. ج 19 ، راونألاراحب ، ( 14

: هلمج نآ  زا  تسا  هدش  لقن  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  ( 15
نامشچ زا  کشا  تارطق  دمآ ، نایم  هب  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  زا  نخـس  دوب ، دوخ  نارـسمه  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يزور 

ترضحنآ تسیرگ ؟ دیاب  دساینب  زا  يور  دیفس  نز  هریپ  کی  يارب  ایآ  درک : ضرع  ترضحنآ  هب  هشیاع  تشگ ، ریزارـس  ترـضحنآ 
ینادنزرف نم  يارب  و  دروآ ، نامیا  نم  هب  وا  دیدوب  رفاک  هک  هاگنآ  و  دومن ، قیدصت  ارم  وا  دیدرک  بیذـکت  ارم  امـش  هک  یماگنه  دومرف :

. دیتسه ازان  امش  هک  یلاح  رد  دروآ 
ص 8. ج 16 ، راونألاراحب ، ص 479 ؛ ج 1 ، هّمغلا ، فشک 

وا دننامه  اجک  دومرف : تسیرگ و  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  مان  ندینـش  اب  ترـضحنآ  هک  دمآ  دهاوخ  یـسورع » مسارم   » لصف رد 
دوخ ییاراد  تورث و  اب  درک و  يرای  ارم  ادخ  نید  هار  رد  و  دومن ، قیدصت  ارم  وا  دندرک  بیذـکت  ارم  ناگمه  هک  هاگنآ  دوشیم !؟ ادـیپ 

. دوب دهاوخن  يدرد  جنر و  نآ  رد  هک  مهد  تراشب  دّرمز  زا  تشهب  رد  ياهناخ  هب  ار  وا  ات  داد  نامرف  نم  هب  دنوادخ  دیناسر ، ددم 
تایاور فلتخم  باوبا  رد  هک  ترـضحنآ -  لـیاضف  ص 34 ) ج 3 ،  ) راحبلا ۀنیفـس  كردتـسم  رد  يزامن  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  هتفگ  هب  ( 16

. دیآ شرامش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدمآ - 
ص 345. ج 29 ، راونألاراحب ، ( 17

ص 173 و ةدوملا ، عیبانی  ص 264 ؛  ج 8 ، ۀباصالا ، ص 44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 594 ؛  ج 2 ، يروباشین ، مکاح  كردتسم  تنس : لها  زا 
؛  ص 1821 ج 4 ، باعیتسالا ، ص 71 ؛  ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ص 391 ؛  ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 411 ؛ ج 9 ، دادغب ، خیرات  262 ؛

ح 34404. ص 143 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک 
ح 22 و 23. ب 4 ، ص 205 ، ج 1 ، لاصخ ، ص 427 ؛  ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 2 ؛ ص 162 و ج 16 ، ج 13 ، راونألاراحب ، ( 18

؛  ص 1821 ج 4 ، باعیتسالا ، ص 160 ؛ ) ج 3 ،  ) ص 497 ج 2 ، مکاح ، كردتسم  ص 293 و 316 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  تنـس : لها  زا 
ج لامعلا ، زنک  ص 391 ؛ ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 264 ؛  ج 8 ، ۀباصالا ، ص 72 ؛  ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ص 42 ؛ یبقعلا ، رئاخذ 
؛  ص 74 لبنح ، نب  دـمحا  هباحـصلا ، لئاضف  و 246 ؛ و 173  ص 172  ةدوملا ، عیباـنی  اـت ح 34411 ؛  ح 34402   143 ص 145 -  ، 12

ص ج 6 ، روثنملا ، ردـلا  ص 83 ؛  ج 4 ، یبطرق ، ریـسفت  ص 93 ؛  ج 5 ، یئاسن ، يربکلا ، ننـسلا  ص 223 ؛  ج 9 ، یمثیه ، دـئاوزلا  عمجم 
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.246
ص 201. ص 2 و ج 14 ، ج 16 ، راونألاراحب ، ح 58 ؛ ب 4 ، ص 225 ، ج 1 ، لاصخ ، ( 19

ص 99. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 118 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ص 53 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 20
نبا قشمد  خـیرات  ص 72 ؛  ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ص 266 ؛ ج 10 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ص 120 ؛ ج 1 ، ملاوـع ، ( 21

ص 25. ج 35 ، لامکلا ، بیذهت  ص 112 ؛  ج 70 ، رکاسع ،
ص 358. ج 3 ، يربط ، ریرج  نبا  نایبلا  عماج  ص 118 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 22
ص 482. ج 1 ، همغلا ، فشک  نآ ؛ ریظن  ص 7 و  ج 16 ، راونألاراحب ، ( 23

ص 8. ج 16 ، راونألاراحب ، ص 478 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 24
نانآ حور  تسا و  هدش  هدیرفآ  عیفر  دنلب و  ماقم  نییّلع و  زا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تنیط  هک  تسا  هدمآ  نینچ  یناوارف  تایاور  رد  ( 25

. دیآیم رامش  هب  ناراوگرزب  نآ  ياهندب  هبتر  رد  نانمؤم  حاورا  و  بتارم ، نیرترب  تاجرد و  نیرتیلاع  زا  رتالاب و  یملاع  زا 
حاورا و  دومرف ؛ قلخ  نآ  زا  رتالاب  زا  ار  ام  حاورا  دـیرفآ و  نییلع  زا  ار  اـم  ِندـب ) مسج و   ) دـنوادخ دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

هب ناشیاهلد  تسا و  یـشیوخ  تبارق و  رظن  نیا  زا  نانآ  ام و  نایم  اذـل  دـیرفآ ؛ نآ  زا  رتنییاپ  زا  ار  ناشیاهندـب  نییلع و  زا  ار  ام  نایعیش 
مالسلا ح 1. مهیلع  هّمئألا  نادبا  قلخ  باب  ص 319 ، ج 1 ، یفاک ، تسا . قاتشم  ام  يوس 

ار ام  ياهندب )  ) شنیرفآ هاگنآ  دیرفآ . شیوخ  تمظع  رون  زا  ار  ام  حاورا )  ) دنوادخ دیامرفیم : رگید  ياج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ینارون يرـشب  هدـیرفآ و  اـم  سپ  تخاـس . نیزگياـج  نآ  رد  ار  رون  نآ  دوـمن و  يدنبلکـش  شرع  ریز  زا  هدیـشوپ  هنازخ و  رد  یلِگ  زا 

هبتر رد  نایعیـش  ینعی  . ) دـیرفآ ام  لِگ  زا  ار  ام  نایعیـش  حاورا  دادـن . رارق  ياهرهب  داـهن ، اـم  تقلخ  رد  هچنآ  زا  سکچـیه ، يارب  میدوب و 
تقلخ زا  ار  ایبنا  زج  سک  چیه  دنوادخ  و  دومن ، قلخ  ام  لِگ  زا  رتنییاپ  هدیشوپ  هنازخ و  رد  یلِگ  زا  ار  ناشندب  و  دنتـسه .) همئا  ياهندب 

دنایناوتان کچوک و  ناسگم  مدرم  ریاس  میتسه و  یعقاو )  ) ناسنا رـشب و  تقیقح ) رد   ) ام نایعیـش  اـم و  ور ، نیا  زا  دادـن . ياهرهب  ناـشیا 
. دنوریم نآ  يوس  هب  دناخزود و  راوازس  هک  مهفن ) نادان و  )

ح 1 و 4. نمؤم ، تنیط  باب  ص 2 ، نآ ج 2 ، ریظن  و  ح 2 ، ص 320 ، ج 1 ، یفاک ،
. تسا یتوکلم  ینامسآ و  یتشهب و  ياذغ  زا  نانآ  یندب  هدام  هکنیا  رب  لاد  یناوارف  تایاور  هلمج ، نآ  زا  ( 26

. مالـسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ص 12 . ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛  ب 143 ، ص 179 ، ج 1 ، قودص ، خیش  عیارـشلا  للع  ( 27
. دمآ دهاوخ  زین  نآ  ریاظن 

ح 17. ص 18 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 28
ص 6 ح 6. ج 43 ، راونألاراحب ، دعر ؛) هروس   ) ص 365 ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 29

رئاخذ رد  يربط  ءارـسا ؛) هروس  هیآ 1  لیذ   ) ص 153 ج 4 ، روثنملا ، ردـلا  رد  یطویـس  دـناهدرک : تیاور  ار  بلطم  نیا  زین  تنـس  لها  زا 
ص 197. ةّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  ف 5 ؛ ص 63 ، نیسحلا ، لتقم  رد  یمزراوخ  ص 36 ؛ یبقعلا ،

. يربمایپ یتوکلم و  هبنج  زا  هن  دمآ ، عزف  هب  یکُلم  هبتر  رد  ترضحنآ  ( 30
نیسحلا لتقم  ص 4 ح 3 ؛ نآ ، ریظن  ح 17 و  ص 18 ، ج 43 ، راونـألاراحب ، مور ؛) هروس   ) ح 435 ص 321 ، یفوک ، تارف  ریـسفت  ( 31

... ص 36 و یبقعلا ، رئاخذ  زا  لقن  هب  ص 6  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 293 ؛ ج 5 ، دادغب ، خیرات  ص 64 ؛ یمزراوخ ،
هدوب یتشهب  ياههویم  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هفطن  هک  هدـش  لقن  ّتنـس  لـها  زا  یناوارف  تاـیاور  زین  ج 10 )  ) ّقحلا قاـقحا  رد 

. تسا
. كدنا صیخلت  اب  ص 78 ، ج 16 ، راونألاراحب ، ( 32
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ص 55. ج 1 ، ملاوع ، ص 340 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 8 ؛ ۀمامإلا ، لئالد  ح 1 ؛ م 87 ، ص 593 ، قودص ، یلاما  ( 33
: هلمج زا  دناهدرک ؛ تیاور  ار  ردام  محر  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نتفگ  نخس  تنس ، لها  ناگرزب  زا  يرایسب 

اب محر  رد  دوب و  کبس  يراب  مدش ، رادراب  ار  همطاف  هک  یماگنه  هک  دناهدرک  تیاور  هجیدخ  ترضح  زا  نارگید  یعفاش و  نامحرلادبع 
. تفگیم نخس  نم 

ص 227. ج 2 ، سلاجملا ، ۀهزن  زا  لقن  هب  ص 12 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا 
. تسا هدرک  لقن  ب 56 ) ص 198 ،  ) ةّدوملا عیبانی  رد  یفنح  يزودنق  ار  تیاور  نیمه 

، رتخد نیا  زا  دنوادخ  تسا و  رتخد  دازون  نیا  هک  هجیدخ ! يا  داب  هدژم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دیازفایم  یعفاش  نیدـلازع 
. دمآ دنهاوخ  يرگید  زا  دعب  یکی  ناشردپ  نم و  زا  سپ  همه  هک  تسا  هداد  رارق  ار  نم  نانیشناج  زا  نت  هدزای 

ص 99. شیجلا ، زیهجت  زا  لقن  هب  ص 12 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا 
رد هجیدخ -  ترضح  دوش ، هتفاکـش  هام  هک  دنتـساوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ناکرـشم  یتقو  دسیونیم : يرـصم  دعـس  نب  بیعش 

ناربمایپ نیرترب  هک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  یـسک  داب  هدنکفارـس  دـیمون و  دومرف : دوب -  رادراب  ار  همطاـف  هک  یلاـح 
ردپ اب  ادخ  هک  سرتن  شابم و  نارگن  ردام ! يا  داد : ادن  ردام  مکش  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ماگنه ، نیا  رد  دیامن . بیذکت  تسا ،

ج قحلا ، قاقحا  تخاس . ناراب  رون  ار  اضف  شاهرهچ  رون  داهن ، ماگ  اـیند  هب  دیـسر و  ناـیاپ  هب  وا  يرادراـب  نارود  هک  یماـگنه  تسا . نم 
ص 214. قئافلا ، ضورلا  زا  لقن  هب  ص 12 ، ، 10

زا لقن  هب  ص 12 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 198 ؛ ةّدوملا ، عیبانی  ص 2 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ م 87 ، ص 593 ، قودص ، یلاما  ( 34
ص 227. ج 2 ، سلاجملا ، ۀهزن  ص 77 ؛ لآملا ، ۀلیسو  ص 44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ 

ص 328. ج 5 ، ریثک ، نبا  ۀیاهنلا  ۀیادبلا و  ص 128 ؛ ص 128 و ج 12 ، ج 3 ، رکاسع ، نبا  خیرات  ص 14 ؛ ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 35
«. تیبرت گنهرف   » باتک يراذگمان  ثحب  هب  ر.ك : ( 36

هیآ 31. هرقب ، هروس  ( 37
هیآ 7. میرم ، هروس  ( 38

. دیدرگ همجرت  رگید  حیحص  هخسن  زا  تیاور  هلمج  نیا  ( 39
همطاف مان  دنوادخ  هک  هدش  حیرـصت  زین  رد ح 7  ح 9 ؛ ص 13 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ ب 142 ، ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 40

. دومن باختنا  ار  مالسلا  اهیلع 
ًامِْسا اَهل  ُْتقَقَش  َو  َۀَمِطاف  ُْتقَلَخ  ّیِنِإ  : » دیامرفیم یسدق  ثیدح  رد  ادخ  ح 3 ، دمحم و ... ءامسا  یناعم  باب  ص 53 ، رابخألا ، یناعم  ( 41

ص 77. هداز ، دامع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  َضْرْألا » َو  ِتاومَّسلا  ُرِطاف  اَنأ  َو  ٌۀَمِطاف  َیِهَف  ِیئامْسَأ ؛ ْنِم 
ح 1. ص 10 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 ؛ ص 178 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 42

ار يرگید  رامش  دوخ  هدرمـش و  رب  ار  اهنآ  زا  مان  تسیب  یمق  رفعجوبا  زا  لقن  هب  ص 357 ) ج 3 ،  ) بقانم باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا  ( 43
. تسا هداد  حرش  ار  بقل  تسیب  اهنت  هدرب و  مان  یمارگ  يوناب  نآ  كرابم  مان  قباطم  بقل   135 همطاف ، صئاصخ  رد  تسا . هدوزفا  اهنآ  رب 

. تسا هدش  روآدای  ار  اهنآ  زا  مان   140 ص 14 ) ج 1 ،  ) هعیرشلا نیحایر  رد  زین  یتالحم  هَّللا  ۀیآ 
، رفن تسیب  نیا  و  دناهدوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  نامز  رد  همطاف  مان  هب  رفن  تسیب  دـسیونیم : سوماق ، باتک  رد  ( 44

رتخد همطاـف  ریبز و  رتخد  همطاـف  دـسا و  تنب  همطاـف  اربک و  هجیدـخ  رداـم  همطاـف  اـهنآ  هلمج  زا  هک  دنتـسه  هناـگ  ُهن  ياـههمطاف  زا  ریغ 
. دش رختفم  مان  نیا  هب  مالسا  رد  هک  تسا  ینز  نیتسخن  زین  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دناهدوب . هزمح  ترضح 

ص 41. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر 
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هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نایوار  رگید  سابع و  نبا  ناملـس ، زا  ثیدـح  لهچ  زا  شیب  تنـس  لها  ياملع  اهنت  دـنیوگیم : یخرب  ( 45
ج 10. قحلا ، قاقحا  ر.ك : دناهدرک . لقن  هلآو 

ح 10 و 14. ص 14 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 5 ؛ ج 1 ص 179 ، عیارشلا ، للع  ( 46
16 ج 10 ص 24 -  قحلا ، قاقحا  ح 12 ؛ ص 15 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 47

ح 11. ص 14 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 6 ؛ ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 48
ح 411. ص 364 ، یلزاغم ، بقانم  ص 99 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 58 ؛ ص 65 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 581 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  ( 49

ح 17. ص 18 ، ج 43 ، راونألاراحب ، مور ؛ ) هروس   ) ح 435 ص 321 ، یفوک ، تارف  ریسفت  ( 50
. تسا هدش  هدافتسا  يرگید  حیحص  هخسن  زا  تمسق ، نیا  همجرت  رد  ( 51

ح 9. ص 13 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ ب 142 ، ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 52
(53

ج 1 ص 42. ۀعیرشلا ، نیحایر  3 و -  ( 54
ح 1. ب 2 ، ص 10 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 55

ج 1 ص 43. ۀعیرشلا ، نیحایر  ( 56
ح 1. دالوا ، ماکحا  زا  ب 87  ص 482 ، ج 21 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 57

ص 277. بغار ، تادرفم  ( 58
ص 461. ج 3 ، قئاقدلا ، زنک  ( 59

ص 277 تادرفم ، ( 60

ات 130  61

ص 315. ج 5 ، لوقعلا ، ةآرم  ( 61
هیآ 41 و 56. میرم ، هروس  هیآ 19 ؛ دیدح ، هروس  هیآ 69 ؛ ءاسن ، هروس  ر.ك : ( 62

. دمآ دهاوخ  هحفص 109  رد  تیاور  نیا  يانعم  حیضوت  ص 105 . ج 43 ، راونألاراحب ، ( 63
 . ص 381 ج 1 ، یفاک ، ( 64

ص 160، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 1896 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ص 56 ؛ یمزراوخ ، لـتقم  نآ : ریظن  ص 53 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 65
ص 259. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 312 ؛ ج 2 ، ریدغلا ، ص 44 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 41 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح 

ص 202. ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  زا  لقن  هب  ص 312 ، ج 2 ، ریدغلا ، ( 66
ص 206. ج 43 ، راونألاراحب ، ب 148 ؛ ص 184 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ح 4 ؛ ءارهزلا ، دلوم  باب  ص 382 ، ج 1 ، یفاک ، ( 67

ح 20. ص 19 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 68
هیآ 33. بازحا ، هروس  ( 69

هیآ 27 و 28. رجف ، هروس  ر.ك : ( 70
ص 67 و 68. ج 26 ، راونألاراحب ، ح 9 ؛ باب 6 ، ءزج 7  ص 323 ، تاجردلا ، رئاصب  ص 213 ؛ ج 1 ، یفاک ، ( 71

42 هیآ 45 -  نارمعلآ ، هروس  ( 72
هیآ 7. صصق ، هروس  ( 73
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 . 71 هیآ 73 -  دوه ، هروس  ( 74
. تسا هدرب  راک  هب  انلق »  » هژاو هک  هیآ 86 ، فهک ، هروس  ( 75

اهنآ ترضح  نآ  درکیم و  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يارب  دینشیم و  هکئالم  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  تسا  یبلاطم  ( 76
. دومنیم تشاددای  ار 

ص 78 ح 65. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ب 146 ، ص 182 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 77
ح 5. ص 12 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ ب 143 ، ص 179 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 78

ح 6. ص 12 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 ؛ ص 181 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 79
ح 14. ص 16 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 80

ح 30. ص 17 ، ح 16 و ج 25 ، ص 17 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 81
ج 15 و 25. راونألاراحب ، ر.ك : ( 82

ح 13. ص 15 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ب 144 ؛ ص 181 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 83
ص 260، ةّدوملا ، عیبانی  نآ  ریظن  و  ص 241 و 247 ، بلاطملا ، حجرا  زا  لقن  هب  و ص 310  ص 25 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنس : لها  زا 

ب 11. ص 103 ، یبرقلا ، ةّدوم  ب 56 ؛
ات 86. ص 68 و 72 و 75 و 76 و 83  ج 1 ، ملاوع ، و ص 21 و 153 ؛ ص 19 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 84

لوسر زا  حیحص  رد  یئاسن  و  ص 328 ؛ ج 12 ، دادغب ، خیرات  ص 465 ؛  ج 2 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 260 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ّتنس : لها  زا 
«. ثُمْطَت َْمل  َو  ْضَِحت  َْمل  ۀَّیِمَدآ  ٌءارْوَح  ُۀَمِطاف  : » هک دنکیم  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ 

زا لقن  هب  و ص 25  ص 128 . ج 2 ، نیودـتلا ، ص 391 و  ج 1 ، رکاسع ، نبا  ریبکلا  خـیراتلا  زا  لـقن  هب  ص 309 ، ج 10 ، قحلا ، قاـقحا 
ص 241 و 247. بلاطملا ، حجرا  ص 103 و  یبرقلا ، ةّدوم  ص 119 و  هیوضترملا ، بقانملا 

. قشمد خیرات  ص 238 و  نازیملا ج 3 ، ناسل  زا  لقن  هب  ص 85 ، ج 1 ، ملاوع ، و 
رایتخا تسیزیم ، ناهج  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  ات  گرزب  يادـخ  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 85

اهیلع همطاـف  ترـضح  اریز  دـندومرف : هنوگچ ؟ درک : ضرع  ریـصبوبا  دومن . مارح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رب  ار  يرگید  رـسمه  ندرک 
. دوب رود  هب  نانز  تداع  زا  و  هزیکاپ ، كاپ و  مالسلا 

ح 12. ص 153 ، ج 43 ، راونألاراحب ،
ج 3، ءاسنلا ، مالعا  ص 220 ؛ ج 7 ، سورعلا ، جات  ص 43 ؛ ج 11 ، برعلا ، ناسل  ص 52 ؛ ج 1 ، برالا ، یهتنم  ص 95 ؛ ج 1 ، ۀیاهن ، ( 86

(. ص 127 ج 4 ،  ) قشمد ص 1217 ط 
.34 ص 43 -  ج 1 ، ملاوع ، ح 17 ؛ و ص 18 ، ح 8 ، و ص 7 ، ح 5 ، و ص 6 ، ح 2 ، ص 4 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 87

ص 293 و ج 5 ، دادغب ، خیرات  ص 160 ؛ ج 5 ، نازیملا ، ناسل  ب 56 ؛ ص 194 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 26 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  تنـس : لها  زا  و 
ص 328. ج 12 ،

ص 214. قئافلا ، ضورلا  و  ص 78 ، لآملا ، ۀلیسو  زا  لقن  هب  ص 9 و 10 ، ج 10 ، قحلا ، قاقحا 
ص 172. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 2 ؛ م 24 ، ص 113 ، قودص ، یلاما  ( 88

ح 3. ص 4 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 53 ؛ رداون ، باب  ص 376  رابخالا ، یناعم  ( 89
زاغآ مُا »  » اب ار  نانز  مان  و  با »  » اب ار  نادرم  مان  هک  تروص  نیدـب  دـنربیم ؛ راـک  هب  هینک  صاخـشا ، میظعت  يارب  برع ، گـنهرف  رد  ( 90

«. نینسحلا مُا   » و مساقلاوبا »  » دننام دننکیم ؛
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ِنَُکی اهیّ َناک  َو  اهَناکَم  ُعَفْرَی  َو  اهَنْأَش  ُمِّظَُعی  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َناک  : » دیامرفیم ص 438) ج 1 ،  ) ۀمغلا فشک  رد  یلبرا  موحرم  ( 91
«. دیزگرب شیارب  ار  اهیبا  مُا  هینک  دربیم و  الاب  ار  شتلزنم  داهنیم و  جرا  ار  شماقم  نأش و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مادم  « ؛ »... اهِیبَأ ِّمُِاب 

ص 89. ج 1 ، ملاوع ، ح 19 ؛ ص 19 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 92
دُسا ح 392 ؛ ص 340 ، یلزاغم ، نبا  بقاـنم  ص 29 ؛ مالـسلا ،) امهیلع  یلع  نب  نسحلا  ۀـمجرت   ) نییبلاطلا لتاقم  ّتنـس : لها  بتک  رد  و 

ج بیذهتلا ، بیذهت  ص 211 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 158 ؛ ج 3 ، قشمد ، خیرات  ص 1899 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ص 520 ، ج 5 ، ۀباغلا ،
ص 262. ج 8 ، ۀباصالا ، ص 391 ؛ ، 12

باب 55؛ هلابند  ص 175 ، ةدوملا ، عیبانی  ح 364 ؛ ف 20 ، ص 343 ، یمزراوخ ، بقاـنم  ص 114 ؛  یئاسن ، صئاصخ  ّتنـس : لها  زا  ( 93
ص 495. ج 2 ، ءابدالا ، تارضاحم  ص 205 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم 

ص 253 و بلاطملا ، حجرا  ص 108 ؛) ج 4 ،  ) ص 1199 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  زا  لـقن  هب  ، 326 ص 333 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :
ص 214. قئافلا ، ضورلا  فجن ؛ ص 316 ط  صاوخلا ، ةرکذت  ص 23 ؛  نیطمسلا ، دئارف  440 ؛

ناشراب اهنآ  یگمه  هک  مشچیبآ  هایـس و  رتش  دـص  مرـضاح  تفگ : نامحرلادـبع  هک  دـناهدروآ  صاوخلا  ةرکذـت  زا  لـقن  هب  یخرب  ( 94
. منک شرهم  رانید ، رازههد  اب  دشاب ، يرصم  يالعا  ناتک  ياههچراپ 

. مهدب ار  رهم  نیمه  مرضاح  مه  نم  تفگ : زین  نامثع 
متورث لوپ و  هدنب  يرادنپیم  دومرف : دیـشاپ و  نامحرلادبع  فرط  هب  هزیرگنـس  یتشم  هدش ، كانمـشخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 

!؟ ینکیم راختفا  نم  رب  شیوخ  تورث  لوپ و  اب  هک 
ص 108. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 345 ؛ ج 3 ، بقانم ، ( 95

ص 80 ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ر.ك : ( 96
ح 364. ف 20 ، ص 343 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 97

ص 339 و 345 و 357. ج 1 ، همغلا ، فشک  ر.ك : ( 98
ص 93 و 111. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 38 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 99

ص 93 و 102 و 127 و 128. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 100
نمض ح 364. ص 346 ، یمزراوخ ، بقانم  تنس  لها  زا  و  ص 127 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 101

، ةدوملا عیبانی  تنس  لها  زا  و  ص 372 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 6 ؛ لیذ ح 3 و ص 97 ، نآ ص 92 ، ریظن  و  ص 107 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 102
ص 177 و 237 و 250.

ح 49. ح 37 و ص 145 ، ص 141 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 103
ص 66. ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  تنس  لها  زا  نآ  ریظن  و 

... ص 57 و یبرقلا ، ةّدوم  ح 5170 ؛  ص 418 ، ج 3 ، رابخألا ، سودرف  زا  لقن  هب  ص 368 ، ج 1 ، ملاوع ،
ب 9، ص 414 ، ج 1 ، لاصخ ، لیذ ح 3 ؛ ب 142 ، ص 178 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  لیذ ح 18 ؛ م 86 ، ص 592 ، قودـص ، یلاما  ( 104

ح 10. ص 383 ، ج 1 ، یفاک ، نآ  ریظن  لیذ ح 1 ؛ ص 10 ، ج 43 ، راونألاراحب ، لیذ ح 3 ؛
اولوا یتح  ناربمایپ  همه  زا  مالـسلا  امهیلع  همطاف  یلع و  ترـضح  هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  فیرـش  ثیدـح  نیا  هک  دـندقتعم  ناـگرزب 

. دنرترب هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زج  نانآ  يایصوا  و  مزعلا ،
فـالخ رب  ار  وا  دزاـس و  دوخ  عیطم  ار  هموصعم  قساـف ، صخـش  دـشاب  اور  دـیاب  دـشاب ، زیاـج  موصعم  ریغ  هب  هموصعم  جـیوزت  رگا  ( 105

. دهد روتسد  دنوادخ  ياضر 
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نمض ح ص 346 و 349 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 346 و 357 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 127 و 130 و 94 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 106
.364

. روهم باوبا  زا  ب 4  ص 244 ، ج 21 ، لئاسو ، ص 105 و 112 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 351 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 107
. تسا هدش  روهشم  ۀّنسلا » رهَم   » هب هک  دناهداد  رارق  هریس  تنس و  ار  نیمه  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ 

ةدوم زا  لـقن  هب  ص 368 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنـس : لـها  زا  نآ  ریظن  ص 113 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 351 ؛ ج 3 ، بقاـنم ، ( 108
. روهال ص 92 ط  یبرقلا ،

ص 141 و 145. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 446 ؛ ج 1 ، ۀمغلا ، فشک  ( 109
ف 5. ص 66 ، ج 1 ، نیسحلا ، لتقم  ح 345 ؛ ف 19 ، ص 328 ، یمزراوخ ، بقانم  ب 56 ؛ ص 236 و 264 ، ةدوملا ، عیبانی  تنس  لها  زا 

ص 367 ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : ( 110
. مالسلا اهیلع  ءارهزلا  جیوزت  یف  ۀکئالملا  یلع  للُحلا  یلحلا و  نانجلا  راثن  باب  ص 382 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : ( 111

ح 3. نآ ص 485 ، ریظن  ح 1 ؛ ب 20 ، ص 483 ، ج 1 ، ملاوع ، ( 112
ح 43 و 44. نمض ح 5 و ص 144 ، ص 94 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 113

ص 92. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 114
ح 3. ص 92 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 و 4 ؛ ب 21 ، ص 177 ، ج 1 ، رابخالا ، نویع  ( 115
ص 130. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 364 ؛ ف 20 ، ص 350 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 116

ص 60. مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  خیراوتلا  خسان  ( 117
ج 5، دادغب ، خیرات  ب 56 ؛ ص 197 ، ةدوملا ، عیبانی  ح 362 ؛ ف 20 ، ص 342 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 66 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 118

ص 74. ج 2 ، نازیملا ، ناسل  ص 32 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 211 ؛ 
ص 392. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

( ادخ هار  رد   ) دـیرادیم تسود  هچنآ  زا  هکنیا  ات  دیـسر ، دـیهاوخن  يراکوکین  یکین و  جوا  هب  زگره  . » هیآ 92 نارمع ، لآ  هروـس  ( 119
.« دینک قافنا 

ص 401. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : ( 120
ص 105. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ر.ك : ( 121
ص 355. ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 122

ص 132. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 123
يایاضق رد  ترابع  نیا  راحب  رد  هتبلا  ص 484  ج 22 ، راونألاراحب ، م 12 ؛ ص 56 ، ج 2 ، یبوط ، هرجش  ص 482 ؛ ءارهزلا ، ۀمطاف  ( 124

. تسا هدشن  هدروآ  یسورع  بش 
ص 138. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 355 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 125

. تسا هدمآ  ینـس -  هعیـش و  بتک  رد  سیمع - » تنب  امـسا   » مان اهراب  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا  مسارم  هراب  رد  تایاور  رد 
تفر هشبح  هب  شرهوش  اب  دنک ، ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  هکنآ  زا  شیپ  و  دوب ، بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  امسا  هک  دناهدرک  لاکشا  یخرب 

. دنام اجنآ  رد  ترجه  متفه  لاس  ات  و 
: هکنیا دهاش  تسا . هتشگرب  هرابود  هدمآ و  هنیدم  هب  ربمایپ  رتخد  جاودزا  ماگنه  هک  دراد  لامتحا  تفگ : ناوتیم  باوج  رد 

هب نایم  نآ  رد  امسا ، رهوش  رایط » رفعج   » مان دننک . تکرح  داماد  سورع و  هارمه  ینادرم  نانز و  هک  دهدیم  روتـسد  ربمایپ  یتیاور ، قبط 
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. دروخیم مشچ 
ص 226) تداهش ، ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  )

ص 141. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 358 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 126
ص 422. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ص 117 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 356 ؛ ج 3 ، بقانم ، ص 447 و 356 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 127

ص 117. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 356 ؛ ج 3 ، بقانم ، ( 128
ص 133. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 129

هک ار  سایلا  یسیع و  ییحی و  ایرکز و  نینچمه )  ) و دندوب ) ... ) نامیلس دوواد و  میهاربا )  ) وا لسن  زا  و  : » 84 هیآ 85 -  ماعنا ، هروس  ( 130
«. دنناگتسیاش زا  همه 

ات 186  131

نادنزرف ام  ات  دییایب  وگب : دنک ، هلداجم  وت  اب  زاب  دیـسر ، وت  هب  هراب  نیا  رد  هک  یهاگآ  زا  سپ  سک  ره  : » هیآ 61 نارمع ، لآ  هروس  ( 131
ادخ تنعل  و  مینک ؛ نیرفن  هلهابم و  هاگنآ  دیناوخارف ، ار  ناتیاهسفن  نانز و  نادنزرف و  زین  امـش  میناوخارف و  ار  دوخ  ياهسفن  نانز و  و 

.« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار 
ج یمق ، ریسفت  مالـسلا : هیلع  رقاب  ماما  زا  نآ  ریظن  ص 127 ؛ ج 48 ، راونألاراحب ، نمض ح 9 ؛ ب 7 ، ص 69 ، ج 1 ، رابخالا ، نویع  ( 132

ص 232 و 233. ج 43 ، راونألاراحب ، ماعنا ؛) هیآ 85  لیذ  ، ) ص 209 ، 1
(133

هیآ 84 و 85. ماعنا ، هروس  1 و -  ( 134
ص 229. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 135

، یبرعلا ثارتلا  ءایحا  راد  زا  لوا  پاـچ  و ص 53 ، ۀسماخلا ) ۀـلأسملا  ) ماعنا هروس  هیآ 84  لیذ  ص 66 ، ج 13 ، يزار ، رخف  ریـسفت  ( 136
 . 1415 ه

ب ص 323 ، ج 5 ، يذمرت ، ننـس  ح 4290 ؛ ص 311 ، ج 2 ، دوادیبا ، ننـس  ص 99 ؛ و ج 8 ، ص 170 ، ج 3 ، يراخب ، حیحـص  ( 137
... ص 175 و ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 38 و 44 ؛ ج 5 ، دمحا ، دنسم  ح 3862 ؛ ، 108

(. هیآ 84 و 85 ماعنا ، هروس   ) ص 589 ج 7 ، رانملا ، ریسفت  ( 138
لیذ خ 200. ص 26 ، ج 11 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 139

ج 3، مکاح ، كردتسم  ح 115 ؛ ف 9 ، ص 108 ، یمزراوخ ، بقانم  ص 185 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 120 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 140
فاشک ریـسفت  هلهابم ؛) هیآ  لیذ  ، ) و 81 ص 80  ج 8 ، يزار ، رخف  ریبـک  ریـسفت  ص 212 ؛  ج 3 ، يربط ، نایبلا  عماـج  ریـسفت  ص 150 ؛

ص 46. ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : يواطنط و ... یسولآ و  و  ص 368 ؛  ج 1 ، يرشخمز ،
ص 46. ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 141

46 ص 62 -  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 142
. تسا هدومن  لقن  فلتخم  ظافلا  اب  یناوارف  ثیداحا  ص 266 ب 57  ةّدوملا ، عیبانی  رد  يزودنق  ًالثم  ( 143

ص ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ص 67 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 266 ب 57 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ح 339 ؛ ف 19 ، ص 327 ، یمزراوخ ، بقانم  ( 144
ح 1717. ص 262 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 172 ؛ ج 9 ، دئوازلا ، عمجم  ص 333 ؛ ج 1 ، دادغب ، خیرات  ح 4954 ؛  ، 586

ص 4 ج 7 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :
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(. دـتفا تمحز  هب  نآ  هیهت  رد  تسا  نکمم  ، ) نکن تساوخرد  يزیچ  ترـسمه  زا  دوـمرف : مردـپ  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  ( 145
... و ح 38 ، ص 31 ، ج 43 ، راونألاراحب ،

، یسوط یلاما  ص 59 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 444 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  نارمعلآ ؛) هیآ 37  لیذ   ) ح 60 ص 83 ، تارف ، ریسفت  ( 146
... ص 214 و ج 1 ، ملاوع ، ر.ك : دناهدرک . تیاور  ینس  هعیش و  ياملع  زا  يرایسب  ار  نآ  ریظن  ثیدح و  نیا  ص 228 . ج 2 ،

.« دناهدش میسقت  اهنآ  زا  ینّیعم  هورگ  يرد ، ره  يارب  دراد و  رد  تفه  تساهنآ -  همه  هاگداعیم  منهج  : » هیآ 43 و 44 رجح ، هروس  ( 147
.« تسا رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  : » هیآ 60 صصق ، هروس  ( 148

ص 87. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 149
ص 85. ج 43 ، راونألاراحب ، ف 5 ؛ ص 64 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ( 150

ص 81. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛ حاکن ، تامدقم  زا  ب 89  ص 172 ، ج 20 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 151
ص 31. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 152

ترضح نکل  تفرگ ، هدهع  هب  ار  ندرک  بوراج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هکنآ  اب  ح 3 . ب 123 ، ص 222 ، ج 20 ، لئاسو ، ( 153
. دومنیم يرای  هناخ  راک  رد  ار  يو  مالسلا  هیلع  یلع 

ص 82 و ج 76، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 256 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 947 ؛ ص 320 ، ج 1 ، هیقف ، ص 366 ب 88 ؛ ج 2 ، عیارشلا ، للع  ( 154
ص 329. ص 193 و ج 85 ،

ح ص 29 ، ج 2 ، دوادیبا ، ننـس  ص 50 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  ص 70 ؛ ج 1 ، ءایلوالا ، ۀیلح  دـناهدرک : تیاور  زین  تنـس  لها  ار  نآ  رـصتخم 
ح 41978. ح 41974 و ص 503 ، ح 41971 و 41972 و ص 500 ، ح 41985 و ص 499 ، ص 508 ، ج 15 ، لامعلا ، زنک  2988 ؛ 

، مدوب فرـشا  فجن  رد  هک  یماگنه  دـسیونیم : ثیدـح  لیذ  یناهجریم ، هَّللا  ۀـیآ  موحرم  مرتحم  فلؤم  ص 148 . ۀمـصاعلا ، ۀّنج  ( 155
. دوب ناشیا  لباقم  رد  یطخ  یباتک  مدش . بایفرـش  نیـسحلا ،» راصنأ  یف  نیعلا  راصبِا   » باتک فلؤم  يوامـس ، دمحم  خیـش  همالع  تمدخ 
ار وا  باتک  دوب . مهن  نرق  گرزب  ياملع  احلـص و  زا  یّلح ، باهولادـبع  دـنزرف  حـلاص ، خیـش  لیلج ، ملاع  فیلأت  یلائللا » فشک   » نآ مان 
تاقث و ناگرزب ، زا  تاور ، همه  و  ، ) تسا هدومن  لقن  ار  نآ  دنس  هک  مدروخرب  هدش  دای  ثیدح  هب  ناهگان  مدش . هعلاطم  لوغـشم  هتفرگ ،

: تسا هنوگ  نیا  هب  دنس  مدومن ؛ خاسنتسا  ار  دنس  هلسلس  ناشیا ، هزاجا  اب  دنتسه .) املع 
نیدلا نیز  خیـش  زا  یّلح ، دهف  نب  دـمحا  راوگرزب  ملاع  زا  يریازج ، لاله  نب  یلع  خیـش  زا  قاّرذ ، میهاربا  خیـش  زا  یلائللا  فشک  فلؤم 

خیـش راوگرزب  ثدـحم  زا  دوخ  فورعم  ياهدنـس  اب  ناـشیا  لّوا ،) دیهـش   ) یکم نب  دـمحم  هَّللا  دـبعیبا  راوگرزب  ملاـع  زا  يریاـح ، یلع 
كرابت و دـنوادخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يراصنا ، رباج  زا  یفعج  رباج  زا  دوخ  فورعم  ياهدنـس  اـب  ناـشیا  و  قودـص ،

. یلاعت
(. هیآ 3 لیذ  نج ، هروس   ) ص 225 ج 13 ، نایبلا ، بیطا  ریسفت  ( 156

ص 148. ج 1 ، ملاوع ، ص 54 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 442 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 157
ص راصبالا ، رون  ص 228 ؛ ج 2 ، سلاجملا ، ۀهزن  ص 128 ؛ ۀـمهملا ، لوصفلا  زا  لقن  هب  ص 212 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنـس : لها  زا 
ج 3، ءاسنلا ، مالعا  ص 171 و 180 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ص 103 ؛ قیاقحلا ، زونک  ص 269 ؛ ریغصلا ، عماجلا  ص 245 ؛ بلاطملا ، حجرا  41 ؛

ص 1216.
ص 458. ج 1 ، ملاوع ، ص 105 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 280 ؛ ج 2 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 158

ص 65. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 581 ؛ تارف ، ریسفت  ( 159
رفن هد  زا  لقن  هب  نیطبس ) تماما  رب  لالدتـسا  لصف  ، ) ص 373 ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 398 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ر.ك : ( 160
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یلاما ص 404 ؛ ج 10 ، ناـیبلا ، عمجم  ص 52 ؛ ج 14 ، قئاقدلا ، زنک  ریـسفت  ص 469 ؛ ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  تنـس ؛ لها  ناگرزب  زا 
ص 132. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  ص 158 ؛  ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ح 11 ؛  م 44 ، ص 256 ، قودص ،

ج 6، روثنملا ، ردلا  يروباشین ؛ ریسفت  ص 244 ؛  ج 30 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص 670 ؛ ج 4 ، يرشخمز ، فاشک  ریسفت  تنس : لها  زا 
ص ةدوملا ، عیبانی  ص 21 ؛  ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  ۀغالبلا  جهن  حرـش  ص 201 ؛ بلاطلا ، ۀـیافک  ص 322 ؛ صاوخلا ، ةرکذـت  ص 299 ؛

ب 22. ، 93
ار اهنآ  ناگرزب  ناثدحم و  نارسفم و  زا  رفن  دودح 40  ات 111 ) ص 107  ج 3 ،  ) ریدغلا و  ات 170 ) ص 157  ج 3 ،  ) قحلا قاقحا  رد  اهنت 

. دناهدرب مان 
ص 101. تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  ر.ك :

: تسا هدورس  نینچ  یعفاش  ( 161
یتَم  یّتَح  َو  َم ؟ یلِإ  َم ؟ یلِإ 
 ! یتَْفلا اَذَه  ِّبُح  ِیف  َُبتاعُأ 
؟ ُهَْریَغ ُمِطاف  ْتَجِّوُز  ْلَه  َو 

یتَأ  ْلَه  یتَأ  ْلَه  ِهِْریَغ  ِیف  َو 
رد یتأ » له   » رگم دش ؟ جیوزت  وا  زا  ریغ  هب  همطاف  رگم  دـینکیم !؟ شنزرـس  درمناوج  نیا  تبحم  رد  ارم  ینامز  هچ  ات  و  یک ؟ ات  یک ؟ ات 

؟ دش لزان  وا  ریغ  هراب 
ص 158. ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا 

«. میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  : » هیآ 1 ردق ، هروس  ( 162
ص 99. ج 1 ، ملاوع ، ص 65 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 581 ؛ یفوک ، تارف  ریسفت  ( 163

، دیشک لوط  هام  رازه  هیماینب  تنطلس  تدم  هک  دناهدومرف  هبـساحم  زا  دعب  نارگید  و  موص ب 59 ) باتک   ) یفاو رد  ضیف  موحرم  ( 164
. رتشیب هن  رتمک و  هن 

... ص 431 و ج 2 ، یمق ، ریسفت  ح 280 ؛ ص 222 ، هضور ،)  ) و ج 8 ح 10 ؛ ردقلا ، ۀلیل  باب  ص 159  ج 4 ، یفاک ، ر.ك : ( 165
ص 188 ج 30 ، یناعملا ، حور  ص 31 ؛  ج 32 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص 371 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  تنس : لها  زا 

ص 445. ج 2 ، یمق ، ریسفت  نآ  ریظن  ص 549 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ( 166
ج 6 ص 404. روثنملا ، ردلا  ( 167

ص 208. ج 18 ، برالا ، ۀیاهن  ص 504 ؛ ج 5 ، ریدقلا ، حتف  ص 133 ؛ ج 1 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 404 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ( 168
 . هرامش 30 و 31 متشه ، لاس  انثارت ،»  » هلجم ( 169

. رثوک هکرابم  هروس  لیذ  ثلاثلا ) لوقلا  ، ) ص 124 ج 32 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ( 170
ص 371. ج 20 ، نازیملا ، ریسفت  ( 171

ص 402. ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ( 172
دهاوخ مامت  لماک و  ار  دوخ  رون  دـنوادخ  نکل  دـننک ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  اهنآ  : » هیآ 8 فص ، هروـس  ( 173

.« دیآ شوخان  ار  نارفاک  دنچره  درک ؛
. دناهتسناد نویلیم  لهچ  زا  شیب  ار  تاداس  نایولع و  ینونک  رامش  یخرب  ( 174

هیآ 61. نارمع ، لآ  هروس  ( 175
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كردتسم ح 115 ؛ ف 9 ، ص 108 ، یمزراوخ ، بقاـنم  ص 185 ؛  ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ص 120 ؛ ج 7 ، ملسم ، حیحـص  ( 176
ج يرشخمز ، فاّشک  ریسفت  ص 80 ؛  ج 8 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ص 212 ؛  ج 3 ، يربط ، نایبلا  عماج  ریسفت  ص 150 ؛  ج 3 ، مکاح ،
؛  ص 38 ج 2 ، یطویـس ، روثنملا  ردـلا  ص 22 ؛  ج 2 ، يواـضیب ، ریـسفت  ص 190 ؛  ج 3 ، یـسولآ ، یناعملا  حور  ریـسفت  ص 368 ؛ ، 1

... و ص 244 ، يزودنق ، ةّدوملا  عیبانی  ص 468 ؛  ج 4 ، ینالقسع ، ۀباصالا 
ص 99. تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  46 و  ص 62 -  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : ( 177

ص 244 ةدوملا ، عیبانی  ( 178
هیآ 33 بازحا ، هروس  ( 179

دوجو تیدودحم  نیا  يارب  یلیلد  چیه  اریز  تسین ؛ تسرد  هک  دـناهدرک ، دودـحم  ناهانگ  یـضعب  ای  ناهانگ  هب  ار  سجر »  » یخرب ( 180
لامعتـسا دراوم  زا  نینچمه  دوشیم . لماش  ار  يدیلپ  یتشز و  هنوگره  تسا ، هدمآ  سنج  مال  فلا و  اب  هک  سجر »  » قالطا هکلب  درادـن ،

دراد و تیمومع  زین  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو   » هیآ لیذ  هوالعب  دوشیم . هدافتسا  قالطا  تیمومع و  هیآ ، ریـسفت  رد  هدش  دراو  تایاور  زین  نآ و 
. ددرگیم لماش  ار  یگزیکاپ  یکاپ و  هنوگ  همه 

ص 16. ینیما ، همالع  زا  ءارهزلا ، ۀمطاف  ( 181
عیبانی ح 637 و ص 20 ح 638 و 639 و ؛... ص 18 ، ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  هیآ ؛ لیذ  ص 198 ، ج 5 ، روثنملا ، ردلا  تنس : لها  زا  ( 182

ص 108 ب 33. ةدوملا ،
. دومرفیم رارکت  هبترم  هس  ترضح  هک  تسا  هدمآ  اهلقن  یضعب  رد 

دسا ص 80 ؛ ج 8 ، يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت  هلهابم ؛ ) هیآ  لـیذ  ، ) ص 369 ج 1 ، فاشک ، ریـسفت  ص 277 ؛ ج 10 ، دادغب ، خـیرات  ( 183
ص 21. یبقعلا ، رئاخذ  ب 33 ؛ ص 107 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 12 ؛ ج 2 ، ۀباغلا ،

.94 ص 98 -  تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  502 ؛  ص 562 -  ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : ( 184
ص 18. ینیما ، همالع  زا  ءارهزلا  ۀمطاف  ( 185

ص 930. ج 2 ، ملاوع ، ( 186
هدروآ راوگرزب  ملاع  نیا  زا  لـقن  هب  ثیدـح  دانـسا  اذـل  درادـن ؛ دنـس  فیرـش  ثیدـح  نیا  دـنرادنپیم  دـننک ، قیقحت  هکنآیب  يراـمش 

: دوشیم
زا یناث ، دیهش  فورعم  ملاع  دنزرف  نسح  خیـش  شداتـسا  زا  ینارحب ، دجام  دیـس  شداتـسا  زا  ینارحب ، مشاه  دیـس  لیلج  ملاع  زا  ینارحب 

دمحا راوگرزب  ملاع  زا  يرئازج ، لاله  نب  یلع  خیش  زا  یکرک ، یلاعلادبع  نب  یلع  شداتـسا  زا  یلیبدرا ، سدقم  راوگرزب  ملاع  شداتـسا 
زا لوا ، دیهـش  شراوگرزب  ردپ  زا  لوا ، دیهـش  راوگرزب  ملاع  دنزرف  یلع  نیدلاءایـض  خیـش  زا  نزاخ ، نب  یلع  شداتـسا  زا  یّلح ، دهف  نب 

ملاع شداتـسا  زا  ققحم ، فورعم  ملاع  شراوگرزب  داتـسا  زا  یّلح ، همالع  لیلج  ملاع  شراوگرزب  ردـپ  زا  نیققحملا ، رخف  راوگرزب  ملاـع 
یـسربط راوگرزب  ملاع  زا  بوشآرهـش ، نبا  راوگرزب  ملاع  زا  یـسوط ، هزمحیبا  زا  سیردا ، نبا  راوگرزب  ملاع  زا  یّلح ، امن  نبا  راوگرزب 

شراوگرزب داتسا  زا  یسوط ، خیش  هعیـش  فورعم  ملاع  شراوگرزب  ردپ  زا  یـسوط  دمحم  نب  نسح  شداتـسا  زا  جاجتحا ،»  » باتک فلؤم 
ثدحم شداتـسا  زا  ینیلک ، خیـش  راوگرزب  ثدحم  زا  یمق ، هیولوق  نب  دـمحم  نب  رفعج  شراوگرزب  داتـسا  زا  دـیفم ، خیـش  فورعم  ملاع 

، بلغت نب  نابا  زا  ریصبیبا ، زا  یفوک ، ءالج  ییحی  نب  مساق  زا  یطنزب ، رـصنیبا  نبا  زا  یمق ، میهاربا  شردپ  زا  میهاربا ، نب  یلع  راوگرزب 
. مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  زا  يراصنا ، هَّللا  دبع  نب  رباج  فورعم  یباحص  زا  یفعج ، رباج  همئا  رارسا  بحاص  زا 

. دش رظن  فرص  نآ  لقن  زا  ثیدح  نتم  ندوب  روهشم  تلع  هب  هک  دوشیم  يروآدای 
باتک فلؤم   ) یحیرط بختنم  ص 554 ؛ ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  تسا : هدمآ  زین  يرگید  عبانم  رد  هدش ، دای  تیفیک  اب  فیرـش  ثیدـح  نیا 
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ۀّجحملا جهن  متـشه ؛) نرق  رد  هعیـش  ناگرزب  زا  بولقلا  داشرا  باتک  فلؤم   ) یملید راثآلا  ررُد  رابخالا و  ررغ  نیرحبلا ؛) عمجم  فورعم 
ۀعومجملا ياـفوتم 1355 ؛)  ) يزار داوج  دـمحم  خیـش  قاـفآلا  رون  مهدزاود ؛) نرق  ياـملع  زا   ) ییاـسحا یقت  یلع  زا  ۀـمئالا  لـئاضف  یف 

(. يافوتم 1391  ) مّرقم زا  ءارهزلا  ۀقیّدصلا  ةافو  يافوتم 1380 ؛)  ) يزاریش يدهمدیس 
راوگرزب ملاع  دننام  گرزب ، يارعش  یخرب  زین  دناهتخادرپ . نآ  حرـش  هب  هتـشون و  فیرـش  ثیدح  نیا  هراب  رد  لقتـسم  یباتک  املع  یخرب 

. دناهدروآرد مظن  هب  ار  نآ  ینیوزق ، يدهم  دیس  تامارک ، بحاص  روهشم  ملاع  دنزرف  ینیوزق ، دمحم  دیس 
. روپيدهم ربکا  یلع  زا  اسک » فیرش  ثیدح  دنس   » هوزج ص 557 و  ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

ات 235  187

هیآ 35. رون ، هروس  ( 187
ص ج 9 ، قئاقدلا ، زنک  ریـسفت  ص 602 ؛ ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریـسفت  ح 5 ؛ ّلجوّزع ، هَّللا  رون  ۀـمئالا  ّنأ  باب  ص 151  ج 1 ، یفاـک ، ( 188

. مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  ، 308
نبا بقاـنم  زا  لـقن  هب  ص 458  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  دـناهدرک ؛ تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  زا  ار  فیرـش  ثیدـح  نیمه  تنـس  لـها 

... یلزاغم و
.32 هیآ 35 -  رثّدم ، هروس  ( 189

دوب يرحس  درِو  بش و  ياعد  نُمی  زا  ظفاح  هب  داد  ادخ  هک  تداعس  جنگ  ره  ( 190
ص 458. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 399 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 191

. دوشیم يراددوخ  هدش ، لالدتسا  اهنآ  هب  شخب  نیا  رد  هک  یتایآ  ریاس  هیآ و  نیا  ریسفت  هب  نتخادرپ  زا  تسا  ینتفگ 
ص 164. ج 4 ، ۀعطاسلا ، راونالا  ص 1 ؛  ج 36 ، راونألاراحب ، ( 192

ص 117. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 193

.19 هیآ 22 -  نمحرلا ، هروس  ( 194
ص 191. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 344 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 195

ب 39. ص 118 ، ةدوملا ، عیبانی  تنس : لها  زا  و 
ص ةدوملا ، عیبانی  ص 107 ؛ ج 27 ، یسولآ ، یناعملا  حور  ف 6 ؛ ص 113 ، یمزراوخ ج 1 ، لتقم  ص 142 ؛ ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ( 196

ف 9. ص 245 ، صاوخلا ، ةرکذت  118 ؛
ص 201 ج 9 ، نایبلا ، عمجم  ص 274 ؛  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

. دراد رب  رد  زین  ار  یتسود  راهظا  یبلق ، تبحم  رب  هوالع  تّدوم  هتبلا  هیآ 23 . يروش ، هروس  ( 197
نایم رد  هک  هدرب ، مان  تنـس  لها  ناثدحم  نارـسفم و  ناگرزب ، زا  باتک  هاجنپ  دودح  ( 2 ص 18 -  ج 3 ، ، ) ّقحلا قاقحا  باـتک  رد  ( 198

ج 6، يراخب ، حیحص  ص 669 ؛ ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  ۀباحـصلا  لئاضف  هلمج : زا  دنروخیم ، مشچ  هب  زین  اهنآ  نیبصعتم  زا  ياهدع  اهنآ 
روثنملا ردـلا  ص 166 ؛ ج 27 ، يزار ، رخف  ریــسفت  ص 219 ؛ ج 4 ، يرـشخمز ، فاـشک  ص 172 ؛ ج 3 ، مکاـح ، كردتـسم  ص 29 ؛

ص 53. ج 4 ، يواضیب ، ریسفت  ص 31 ؛ ج 25 ، یسولآ ، یناعملا  حور  ص 7 ؛ ج 6 ، یطویس ،
. تسا هدروآ  ار  ینس  مانب  ناثدحم  نادنمشناد و  زا  رفن  مان 45  ینیما  همالع  نینچمه 

ص 306. ص 172 و ج 2 ، ج 3 ، ریدغلا ،
هیآ 158 فارعا ، هروس  ( 199
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هیآ 63 رون ، هروس  ( 200
هیآ 31 نارمعلآ ، هروس  ( 201

هیآ 21 بازحا ، هروس  ( 202
یلَع ْكِراب  َو  میِهاْربإ  ِلآ  َو  میِهاْربإ  یلَع  َْتیَّلَـص  امَک  ٍدَّمَُحمِلآ  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  : » دـنناوخیم زاـمن  دهـشت  رد  هماـع  ( 203

«. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  َکَّنِإ  میِهاْربإ  ِلآ  َو  میِهاْربإ  یلَع  َتْکَراب  امَک  ٍدَّمَُحمِلآ  یلَع  َو  ٍدَّمَُحم 
ص 515. ج 3 ، زیزعلا ، حتف  ص 140 ؛  ج 1 ، یعفاش ، زا  ّمُألا »  » باتک

ص 166. ج 27 ، يزار ، رخف  ریبک  ریسفت  ( 204
. ّتبحم شخب  قالخا » گنهرف   » باتک ر.ك : ( 205

: دوش هظحالم  دناهدرک  تیاور  تنس  لها  هک  يروهشم  ثیدح  لقادح  ( 206
ص 260. قالخا ، گنهرف  ص 111 ؛ ج 27 ، راونألاراحب ، ص 165 ؛ ج 27 ، يزاررخف ، ریسفت  ص 220 ؛ ج 4 ، فاّشک ، ریسفت 

ص 116. ج 27 ، راونألاراحب ، ( 207
ص 166. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : ف 5 . ص 59 ، ج 1 ، یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم  ب 56 ؛ ص 263 ، ةدوملا ، عیبانی  تنس : لها  زا  و 

ف 2. ب 31 ، ص 16 ، ج 2 ، ۀمکحلا ، عیبانی  ص 171 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 208
مجعملا ص 50 ؛ ج 3 ، ریبـکلا ، مجعملا  ح 3816 ؛ ب 92 ، ص 305 ، ج 5 ، يذمرت ، ننـس  ص 77 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنـسم  تنـس : لها  زا 

، صاوخلا ةرکذت  ص 406 ؛ ج 2 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 29 ؛ ج 4 ، ۀباغلا ، دسا  ص 289 ؛ ج 13 ، دادغب ، خیرات  ص 70 ؛ ج 2 ، ریغصلا ،
... ب 9 و ص 244 ،

ص 64 ج 43 ، راونألاراحب ، هیآ 100 ؛) ءارعش ، هروس   ) ح 403 ص 298 ، یفوک ، تارف  ریسفت  ( 209
.331 ص 335 -  ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 23 و 38 ؛ ص 120 و ج 43 ، ج 40 ، راونألاراحب ، ص 161 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 210

ج ۀباغلا ، دسا  ص 35 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ح 36457 ؛ ص 145 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 155 و 157 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  تنـس : لها 
و ص ف 55 ، و 172 ، ص 166 ف 54 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 1897 ؛ ج 4 ، باعیتسإلا ، ص 354 ؛ ج 2 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 522 ؛ ، 5

ح 63. ف 6 ، ص 79 ، یمزراوخ ، بقانم  ف 5 ؛ و 57 ، ص 56 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ج 11 ص 428 ؛ دادغب ، خیرات  204 ف 56 ؛
ص 162. ج 1 ، ملاوع ، 167 و  ص 182 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

ص 183. ج 1 ، ملاوع ، ص 117 و 139 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 211
ص 130. یبقعلا ، رئاخذ  ف 5 ؛ ص 66 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  تنس : لها 

ص 156. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  تنس : لها  زا  و  ص 182 ؛ ج 1 ، ملاوع ، ( 212
.175 ص 182 -  ج 1 ، ملاوع ، ص 6 و 25 و 40 و 42 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ر.ك : ( 213

ف 56؛ ص 197 ، ةدوملا ، عیبانی  ف 5 ؛ ص 54 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 36 و 40 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  تنس : لها  زا 
زونک ص 159 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 249 ؛ ج 13 ، يذمرت ، حیحـص  زا  لقن  هب   250 ص 185 و 256 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاـقحا  و 

(. ص 126 ج 4 ،  ) ص 1217 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 86 ؛ ج 10 ، لوصالا ، عماج  ص 119 ؛ قیاقحلا ،
.« دیهدن رارق  رگیدکی  ندرک  ادص  دننام  ناتدوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  باطخ  . » هیآ 63 رون ، هروس  ( 214

، یعفاش یلزاغم  نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ص 250  ج 1 ، ملاوع ، ص 32 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 320 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 215
ح 411. ص 364 ،

ص 141. ج 1 ، ملاوع ، ص 37 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 323 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 216
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. دمآ دهاوخ  اهنآ  زا  ثحب  يدوز  هب  تسا و  رتاوتم  هراب  نیا  رد  تایاور  ( 217
، ةدوملا عیبانی  ص 391 ؛ ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 264 ؛ ج 8 ، ۀباصالا ، ص 43 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 1821 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ( 218

ص 173.
ص ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 371 ؛ ج 1 ، ریثک ، نبا  ریـسفت  ص 71 ؛ ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ص 411 ؛ ج 9 ، دادغب ، خـیرات  نآ : ریظن  و 

ح 34404. ص 143 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 262 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ح 4088 ؛ ، 629
... و ص 80 ، لآملا ، ۀلیسو  زا  لقن  هب  ص 43  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  و 

ص 72؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 160 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 1821 ؛ ج 4 ، باعیتسالا ، ص 293 ؛ ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ( 219
ح 34402؛ ص 143 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 391 ؛ ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 264 ؛ ج 8 ، ۀباصالا ، ص 72 ؛ ج 2 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و 

ص 172 و 173 و 246. ةدوملا ، عیبانی  ح 1307 ؛ ص 195 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا 
... و ص 134 ، بیذهتلا ، بیهذت  زا  لقن  هب  ص 52  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  و 

ج 1، یمزراوخ ، لتقم  ص 190 ؛ ج 4 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 151 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  نآ : ریظن  ص 391 و  ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 220
ننس ح 34192 ؛ ح 34158 و ص 102 ، ص 96 ، ج 12 ، لاـمعلا ، زنک  ص 129 ؛ یبقعلا ، رئاـخذ  ص 574 ؛ ج 5 ، ۀباغلا ، دـسا  ص 55 ؛

ح 93؛ ص 20 ، ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  ص 117 ؛ یئاسن ، صئاصخ  ص 156 ؛ ج 2 ، یطویس ، يربکلا  صئاصخلا  ص 326 ؛ ج 5 ، يذمرت ،
ص 165. ةدوملا ، عیبانی  ص 546 ؛ ج 2 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا 

... و ص 168 ، ج 3 ، ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ص 275 ؛ بلاطلا ، ۀیافک  ص 82 ؛ ج 10 ، لوصالا ، عماج  زا  لقن  هب  ص 69  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا 
، لوصالا عماج  یلإ  لوصولا  ریسیت  ص 10 ؛ لوؤسلا ، بلاطم  ص 127 ؛ ۀمهملا ، لوصفلا  زا  لقن  هب  ص 100  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 221

ص 511. ج 2 ، دمحا ، دنسم  تایثالث  حرش  ص 159 ؛ ج 2 ،
: تنس لها  زا  ص 125 و  ج 1 ، ملاوع ، ص 26 ؛ ص 270 و ج 43 ، ج 26 ، راونألاراحب ، ح 25 ؛ ب 4 ، ص 206 ، ج 1 ، لاـصخ ، ( 222

ب 56. ص 247 ، ةدوملا ، عیبانی 
ص 133؛ ج 1 ، ملاوع ، ح 25 ؛ ص 26 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ص 54 ؛ ۀمامالا ، لیالد  ص 106 ؛ رابخالا ، یناعم  ( 223

.27 ص 115 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  118 ؛ ص 140 -  ج 1 ، ملاوع ، ج 43 و ؛... راونألاراحب ، ر.ك : ( 224
، راونألاراحب ص 332 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 24 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ح 2 ؛ م 31 ، ص 151 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 225

ص 144. ج 1 ، ملاوع ، ص 23 و 39 ؛ ج 43 ،
ص 173. ةدوملا ، عیبانی  ص 548 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 301 ؛ ج 9 ، یناغالا ، تنس : لها  زا  نآ  ریظن 

ص 148. ج 1 ، ملاوع ، ص 54 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 242 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 226
، راصبالا رون  ص 228 ؛ ج 2 ، سلاجملا ، ۀهزن  ص 128 ؛ ج 1 ، ۀمهملا ، لوصفلا  زا  لقن  هب  ص 212 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنس : لها  زا 

ص 1216. ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 171 و 180 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ص 103 ؛ قیاقحلا ، زونک  ص 245 ؛ بلاطملا ، حجرا  ص 41 ؛
ینعی ددرگیم ؛ لماش  ار  تما  همه  هک  تسا  هتفر  راک  هب  نَم »  » هژاو هدش ، لقن  تنس  لها  هعیش و  زا  هک  تایاور  نیا  زا  يرایسب  رد  ( 227
تّدوم هیآ  ثحب  رد  رتشیپ  هک  یتیاور  ثیدح و  نیا  ریظن  تسا ؛ هدـمآ  ام »  » هژاو تایاور  یخرب  رد  و  دـشاب . هک  یماقم  ره  رد  سک  ره 

. درازایب ار  وا  هچنآ  دشاب و  هچ  ره  وناب  نآ  مشخ  أشنم  ینعی  دش ؛ لقن  يزار  رخف  ریسفت  زا 
همطاف ترضح  ایآ  دشن !؟ مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رازآ  مشخ و  أشنم  كدف ، بصغ  ایآ  هک  دنهد  خساپ  دیاب  تنـس  لها  ياملع  لاح 

!؟ تشگن كانمشخ  نآ  نابصاغ  زا  مالسلا  اهیلع 
ص 148. ج 1 ، ملاوع ، ص 26 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 2 ؛ ۀنجش ، ینعم  باب  ص 288 ، رابخالا ، یناعم  ( 228

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1665 

http://www.ghaemiyeh.com


. یناسارخ دیحو  هَّللا  ۀیآ  هنازرف  دنمشناد  ینارنخس  زا  ( 229
ج 12، لامعلا ، زنک  ص 558 ؛ ج 2 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 159 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتـسم  ص 5 ؛ ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنـسم  ( 230
ج 1، سورعلا ، جات  بصن ؛»  » ص 62 ج 5 ، ریثا ، نبا  ۀیاهن  ص 758 ؛ ج 1 ، برعلا ، ناسل  ص 172 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ح 34215 ؛ ص 107 ،

ص 485.
... و ص 245 ، بلاطملا ، حجرا  ص 247 ؛ ج 13 ، يذمرت ، حیحص  زا  لقن  هب  ص 187  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا 

ج 3 بوشآرهش ، نبا  بقانم  143 ؛ ص 159 -  ج 1 ، ملاوع ، مالسلا ؛ اهیلع  همطاف  ترـضح  بقانم  باب  ج 43 ، راونألاراحب ، ر.ك : ( 231
ص 332.

 - ص 236 ج 7 ، ریدغلا ، 143 ؛ ص 159 -  ج 1 ، ملاوع ، 187 و  ص 228 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  تنـس : لها  عبانم  اب  ییانـشآ  يارب  و 
.91 ص 98 -  ینیما ، همالع  ءارهزلا  ۀمطاف  ص 20 و 21 ؛ 231 و ج 3 ،

ص 93. مالسلا ، اهیلع  ارهزلا  ۀمطاف  ص 232 ؛  ج 7 ، ریدغلا ، ( 232
ص 94. ءارهزلا ، ۀمطاف  ( 233

ص 42. ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 234
وهف انکرت  اـم  ثرون  ـال  ( » ص  ) یبنلا لوق  باـب  ص 153 ، ج 5 ، ملـسم ، حیحـص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82 ، ج 5 ، يراخب ، حیحـص  ( 235

ص 300. ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ص 448 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 6 و 9 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ۀقدص ؛ »

ات 295  236

هدرک و تنعل  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ناـنآ  ادـخ  دـنناسریم ، رازآ  ار  ربماـیپ  ادـخ و  هک  یناـسک  ناـمگیب  : » هیآ 57 بازحا ، هروـس  ( 236
.« تسا هتخاس  هدامآ  روآتفخ  یباذع  ناشیارب 

. دوب سب  هیآ  نیمه  دوبن ، مالسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  نأش  رد  يرگید  تلیضف  چیه  رگا  دیامرفیم : ینیما  همالع  ( 237
ریغ ام  تسا و  تیالو  بصنم  نوئش و  هلمج  زا  تمصع  تسا . هموصعم  مالـسلا  اهیلع  هقیّدص  ترـضح  هکنیا  رب  تسا  یناهرب  ریهطت  هیآ 
ماما ای  تسا  ربمایپ  ای  تسا  ّیلو  تسا ، موصعم  هک  سک  ره  رخآ ، ات  مدآ  تقلخ  يادتبا  زا  میرادن . غارس  دشاب  موصعم  هک  یسک  ّیلو ، زا 

ص 19 ءارهزلا ، ۀمطاف  تسا . نانآ  زا  یکی  زین  مالسلا  اهیلع  هقیّدص  ترضح  و  دوب ، دهاوخ  قیّدص  ای  و 
... ح 99 و ح 93 و ص 274 ، ص 272 ، ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 238

. دناموصعم یگمه  مالسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  هک  دنانآ  رب  یلقن ، یلقع و  هلدا  هب  کسمت  اب  نایعیش  ( 239
هداد روتـسد  نانآ  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  « ؛» َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ال  : » دیامرفیم هکئالم  تمـصع  هراب  رد  نآرق  ( 240

هیآ 6) میرحت ، هروس  .« ) دنهدیم ماجنا  دنرومأم  ار  هچنآ  دننکیمن و  ینامرفان  یچیپرس و  تسا ،
ره زا  شایگزیکاپ  یکاـپ و  لـیلد  هب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هک  هتفگ  شیپ  تیاور  ریظن  ( 241

. دناهدیمان هرهاط » ، » یتشز يدیلپ و  یگدولآ و 
لآ  42 تایآ 45 -  هب  دـناهتفگ : نخـس  نانآ  اب  هکئالم  هک  دـیامنیم  یفرعم  ار  يرامـش  نآرق  میتفگ : هثَّدـحم »  » يانعم رد  رتشیپ  ( 242

یحور نارامیب  نالدروک و  يارب  نکش  نادند  یخـساپ  ات  دوش ، هعجارم  فهک  هیآ 86  دوه و   71 تایآ 73 -  صصق و  هیآ 7  نارمع و 
ناوریپ هعیـش و  هیلع  ییوگدب  یـشاپمس و  يارب  بسانم  ینادیم  نآ ، ریاظن  و  فحـصم »  » ِنوماریپ ِتایاور  هب  هعجارم  اب  یخرب  اریز  دـشاب ؛

. دناهدیمهفن هدیدن و  تشذگ ، هک  ار  یتایآ  هکنیا  وگ  دناهتفای و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم 
ح 3. ب 14 ، ج 3 ، ص 171 ، تاجردلا ، رئاصب  ح 1 ؛ همطاف ، فحصم  رفج و  هفیحص و  باب  ص 185  ج 1 ، یفاک ، ( 243
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ص 80. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 18 ؛ ص 177 ، تاجردلا ، رئاصب  ح 2 ؛ ص 186 ، ج 1 ، یفاک ، ( 244
ص 79 ج 43 ، راونألاراحب ، ح 6 ؛ ص 173 ، تاجردلا ، رئاصب  ح 5 ؛ ص 187 ، ج 1 ، یفاک ، ( 245

ص 8. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 54 ؛ تازجعملا ، نویع  ( 246
ح 89. ص 76 ، ج 1 ، یناکسح ، لیزنتلا  دهاوش  تنس : لها  زا  ( 247

ج 2 ملاوع ، ر.ك : ( 248
و يویند ، روما  هب  نتـسبن  لد  ندوبن و  ریـسا  يانعم  هب  هکلب  تسین ، يویند  تاناکما  زا  ندوبن  رادروخرب  نتـشادن و  ياـنعم  هب  دـهز » ( 249
. دنکن داجیا  یجوم  چیه  دهاز  دوجو  تعسو  رد  اهنتفرگ ، اهنداد و  هک  يروط  هب  دریذپ ، قلعت  گنر  هچنآ  ره  زا  يدازآ  تسا ؛ يدازآ 

یقاب ناهج  هب  وا  یگتسبلد  رتقیمع و  قح ، ترـضح  هب  وا  نامیا  ددرگ ، نوزفا  ناسنا  تفرعم  یهاگآ و  درخ و  هزادنا  ره  هک  تسا  نشور 
لاح رد  رتدـنلب ، هاگیاج  یپ  رد  هکلب  دوشیمن ، عناـق  رذـگدوز  ياـیند  هب  تفرعم ، یهاـگآ و  رثا  رب  دـهاز  ساـسا ، نیا  رب  دوشیم . رتشیب 

. تسا قلطم  یتسه  يوس  هب  زاورپ 
روبع یکدوک  هلحرم  زا  شدـنلب ، رکف  یلقع و  دـشر  تفرعم و  لیلد  هب  و  تسا . كدـنا  دـیوگیم  هکلب  تسا ، دـب  اـیند  دـیوگیمن  دـهاز 

: دنیامرفیم هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  درادن . یشزرا  ایند  یگدنز  هنوگبارس  رذگدوز و  ياهتذل  شرظن  رد  هدومن ،
ار ناشیا  نآ ، نداد  تسد  زا  ای  دـنک ، لاحـشوخ  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  یهلا ، يایلوا  ایبنا و  دزن  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  ایند  »

.« ددرگ لاحشوخ  ایند  رادیاپان  عاتم  زا  هک  يدنمدرخ  ملاع و  چیه  يارب  تسین  راوازس  نیا ، رب  انب  دیامن . نیگمغ 
. لمن هروس  هیآ 36  لیذ  ص 346 ، ج 6 ، نایبلا ، حور  ریسفت 

عادو هک  ار  یـسک  نیـسپاو  تشاد  رفـس  دـصق  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاـگره  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  یناوارف  تاـیاور  رد  ( 250
. تفریم مالسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  هب  تسخن  زین  رفس  زا  تشگزاب  ماگنه  و  دوب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  درکیم ،

نآ ص 83. ریظن  ص 20 و  ج 43 ، راونألاراحب ، ح 7 ؛ م 41 ، ص 234 ، قودص ، یلاما  ( 251
. تسا هدش  تیاور  نآ  ریظن  زین  تنس  لها  زا 

ص 56. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 252
ص 47. ج 43 ، راونألاراحب ، تازجعم ؛) لصف  ، ) ص 339 ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 253

ص 172. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 2 ؛ م 24 ، ص 113 ، قودص ، یلاما  ( 254
ص 56. ۀمامالا ، لئالد  ص 81 ح 3 و 4 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، نآ ح 2 ؛ ریظن  ح 1 و  ب 145 ، ص 181 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 255

ص 76. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 341 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 256
ص 45. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 257

ص 54. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 441 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ح 7 ؛ حاکن ، تامدقم  زا  ب 24  ص 67 ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 258
ص 202. ص 255 و ج 9 ، ج 4 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 62 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 40 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  تنس : لها  زا  نآ  ریظن 

ص 187. نیبغارلا ، فاعسا  ص 244 ؛ بلاطملا ، حجرا  زا  لقن  هب  ملاوع  و 
ص 275. ج 1 ، ملاوع ، ر.ك :

ص 276. ج 1 ، ملاوع ، ح 16 ؛ ص 91 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 259
ح 428. ص 380 ، یلزاغم ، نبا  بقانم  زا  لقن  هب  ملاوع  تنس : لها  زا 
ص 176. ج 1 ، یبهذ ، رئابکلا  ص 258 ؛  ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ( 260

ص 182. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 261
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ص 212. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 184 ؛ ص 469 ، ج 1 ، بیذهت ، ( 262
ص 189 و 212. ج 43 ، راونألاراحب ، ر.ك : ( 263

ح 37756. ص 686 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ص 28 ؛ ج 8 ، دعس ، نبا  تاقبط  تنس : لها  زا  نآ  ریظن 
ص 474. ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 145 ؛ نازحالا ، تیب  ( 264

ح 1. حاکن ، تامدقم  زا  ب 89  ص 172 ، ج 20 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 265
ص 27 و 68. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 266

يزور دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنوادخ  تسادـخ ، بناـج  زا  تفگ : تسا ؟ هدـمآ  وت  يارب  اـجک  زا  نیا  : » هـیآ 37 نارمع ، لآ  هروـس  ( 267
«. دهدیم رامشیب 

ص 57. ج 3 ، یبلعث ، ریسفت  ص 358 ؛ ج 1 ، فاشک ، ریسفت  ص 358 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 268
هیآ 37 نارمع ، لآ  هروس  ( 269

، یبقعلا رئاخذ  تنـس :  لها  زا  و  دیدرگ .  لقن  ًالبق  ثیدح  نیا  ریظن  ص 31 و  ج 43 ، راونألاراحب ، ص 171 ؛ ج 1 ، یشایع ،  ریسفت  ( 270
ص 199. ةدوملا ، عیبانی  ص 46 ؛

... و ص 223 ، بلاطلا ، ۀیافک  زا  لقن  هب  ص 323 ، ج 10 ، ّقحلا ،  قاقحا  و 
ص 142. ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  سلجم 36 ؛ ص 263 ، ثلاث ،) دیهش  موحرم   ) نیقتملا سلاجم  ر.ك : ( 271

ص 1173. ج 2 ، ملاوع ، ص 224 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 6 ؛ م 15 ، ص 76 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 272
ص 224. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 273

ص 1180. ج 2 ، ملاوع ، ص 219 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ م 5 ، ص 17 ، قودص ، یلاما  ( 274
ح و ص 108 ، ح 34210 و 34211 ، ح 34209 و ص 106 ، ص 105 ، ج 12 ، لاـمعلا ، زنک  ص 153 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتـسم  ( 275

مظن ص 523 ؛ ج 5 ، ۀباغلا ، دسا  ص 48 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  ص 182 و 199 و 260 ؛ ةدوملا ، عیبانی  ص 127 ؛ ج 1 ، ریغصلا ، عماجلا  34219 ؛
ص صاوخلا ، ةرکذت  ص 557 ؛ ج 2 ، هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 55 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لـتقم  ص 182 ؛ یفنح ، يدنرز  زا  نیطمـسلا  ررُد 

. ترابع رد  يرصتخم  فالتخا  اب  ص 237 ، ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ص 136 ؛ ج 8 ، دادغب ، خیرات  320 ؛
رابخا ح 380 ؛ ص 49 ، ج 2 ، نیطمـسلا ، دئارف  ص 186 ؛ نیبغارلا ، فاعـسا  ح 404 ؛ ص 355 ، یلزاـغم ، نبا  بقاـنم  زا  لـقن  هب  ملاوع 

... و ص 42 ، راصبالا ، رون  ص 129 ؛ ۀمهملا ، لوصفلا  ص 87 ؛ لودلا ،
... ص 92و لآملا ، ۀلیسو  ص 151 ؛ ج 1 ، ریبکلا ، حتفلا  زا  لقن  هب  قحلا  قاقحا  و 

.68 ص 70 -  139 و ج 19 ، ص 154 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 1149 ؛ ج 2 ، ملاوع ، ر.ك :
. دوش هعجارم  دیاقع  ثیدح و  ریسفت ، ياهباتک  هب  هراب  نیا  رد  تسین . تعافش  هلأسم  یسررب  اجنیا  رد  ام  فده  ( 276

ص 1180. ج 2 ، ملاوع ، ص 219 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ م 5 ، ص 17 ، قودص ، یلاما  ( 277
ص 225 و 227 ج 43 ، راونألاراحب ، ( 278

. دش هدروآ  رتشیپ  ثیدح  مامت  ص 88 و ... لودلا ، رابخا  زا  لقن  هب  ص 367 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 279
هیآ 42. نارمعلآ ، هروس  رد  هیآ  و  ص 24 . ج 43 ، راونألاراحب ، ح 18 ؛ م 73 ، ص 486 ، قودص ، یلاما  ( 280

ص 44. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 329 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 281
ص 16. ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ح 5057 ؛ ص 618 ، ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  تنس : لها  زا  و 

ص 136. ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :
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ح 34234. ص 110 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  ص 390 ؛ ج 2 ، يربکلا ، صئاصخلا  ص 76 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  تنس : لها  ( 282
.135 ص 138 -  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

ص 103. هللا ، همحر  ینیما  همالع  زا  ءارهزلا  ۀمطاف  ( 283
ص 22. ج 16 ، یبطرق ، ریسفت  ص 185 ؛  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  نآ : ریظن  و  ح 34166 ؛ ص 98 ، ج 12 ، لامعلا ، زنک  تنس : لها  زا  و 

، لامعلا زنک  ص 111 ؛  ج 1 ، دمحا ، دنسم  هلمج : زا  دناهدومن ؛ لقن  تنـس  لها  ناثدحم  نارـسفم و  بلاغ  ار  نایرج  ثیدح و  نیا  ( 284
جهن حرش  ص 586 ؛ ج 1 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 461 ؛ ج 1 ، ۀیبلحلا ، ةریـسلا  ح 36371 ؛ و ص 114 ، ح 36419 ، ج 13،ص 133 ،

ص 113. ص 302 و ج 9 ، ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 210 ؛  ج 13 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا 
ص 248. تیب ، لها  یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا  یقرواپ  و  ص 279 ، ج 2 ، ریدغلا ، ر.ك :

ج  ) دوخ ریـسفت  رد  یلو  دـیامنیم ، لقن  لصفم  روط  هب  ار  ناـیرج  ص 63 ) ج 2 ،  ) دوخ خـیرات  رد  ياـفوتم 310 )  ) يربط هکنآ  تفگش 
اذک و  » نآ ياج  هب  هدومن و  فذح  ار  نم » نیـشناج  یـصو و  ردارب و   » هلمج دروم  ود  ره  رد  َنِیبَْرقَْألا » َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو   » هیآ لیذ  ( 19
وا زا  ص 364 ) ج 3 ،  ) دوخ ریسفت  رد  و  ص 53 ) ج 3 ،  ) ۀیاهنلا ۀیادبلا و  رد  زین  يافوتم 732 )  ) یماش ریثک  نبا  تسا . هدرب  راک  هب  اذـک »

. تسا هدومن  يوریپ 
هتـسکش اپ  تسد و  روط  هب  ار  نایرج  تسخن  پاچ  رد  دـمحم » ةایح   » باتک رد  رـصم ، گنهرف  قبـسا  ریزو  لـکیه ، رتکد  رخاوا ، نیا  رد 

لاثما ریگنماد  هک  تسین  يرگید  زیچ  تنایخ  یبهذم و  بصعت  زج  نیا  و  تسا . هدرک  فذح  ار  همه  موس  مود و  پاچ  رد  هدومن و  لقن 
. تسا هدش  يربط 

لها یناهج  عمجم  پاچ  تاعجارملا ، یقرواپ  ص 52 و  ج 2 ، ریدغلا ، ص 399 و  ج 2 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : هیآ 55 . هدئام ، هروس  ( 285
ص 107. تیب ،

. تشذگ رتشیپ  هفیرش  هیآ  هس  نیا  هراب  رد  ثحب  ( 286
هب تسا . یمازلا  ترتـع  نآرق و  زا  يوریپ  هک  دـنکیم  نشور  ار  تقیقح  نیا  یگمه  هدـش و  دراو  یفلتخم  دراوـم  رد  ثیدـح  نـیا  ( 287

يرتاوتم ثیدح  رتمک  دناهدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  رفن  دصیس  دودح  تنس ، لها  نادنمـشناد  هتفگ 
. دراد ترهش  هنوگنیا 

یقرواپ هیمالـسالا و  بهاذـملا  نیب  بیرقتلاراد  زا  نیلقثلا » ثیدـح   » هلاسر و  ج 43 ؛ راونـألاراحب ، ص 309 ؛ ج 9 ، ّقحلا ، قاـقحا  ر.ك :
. تیب لها  یناهج  عمجم  پاچ  ، 66 ص 75 -  تاعجارملا » »

ج 1. ةادهلا ، تابثا  1 ؛ ص 74 -  ج 13 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك : تسا . هدش  لقن  ینس  هعیش و  قیرط  زا  تیاور  اهدص  ( 288
.265 ص 270 -  تاعجارملا ، یقرواپ  132 ؛ ص 234 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 289

. تسا هدومن  لقن  تنس  لها  نادنمشناد  زا  دنس  دص  اب  مارملا  ۀیاغ  رد  ینارحب  موحرم 
ص 327 و 328. تاعجارملا ، یقرواپ  469 ؛ ص 500 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 290

ص 355. تاعجارملا ، یقرواپ  623 ؛ ص 638 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 291
. تشذگ رتشیپ  نآ  ثحب  ( 292

ص 331. تاعجارملا ، یقرواپ  274 ؛ ص 317 -  ج 5 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 293
ص 451. تاعجارملا ، یقرواپ  54 ؛ ص 69 -  ج 4 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 294

هیآ 67 هدئام ، هروس  ( 295

ات 355  296
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هیآ 3 هدئام ، هروس  ( 296
ینس هعیش و  نیب  هنوگنیا  یثیدح  رتمک  تسا و  رتاوتم  ثیداحا  هلمج  زا  و  دناهدرک ، تیاور  یباحـص  دودح 110  ار  ریدغ  ثیدح  ( 297

ینیما راوگرزب  همالع  زا  دلج ، هدزای  رد  ریدغلا ، گنـسنارگ  باتک  دـننام  دناهتـشون ؛ یناوارف  ياهباتک  هراب  نیا  رد  تسا . هدـش  روهـشم 
. هرس سدق 

ص 394. یمق ،) ثدحم  موحرم  زا   ) ریدقلا ضیف  ( 298
ص 216. ج 2 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 1068 ؛ ج 4 ، ماشه ، نبا  ۀیوبنلا ، ةریسلا  ( 299

: دناهدرک لقن  تنس  لها  فورعم  ناخروم  ناثدحم و  زا  يرایسب  هعیش ، رب  هوالع  ار  راوگان  هعقاو  نیا  ( 300
. ءیش هل  سیل  نمل  ۀّیصولا  كرت  باب  ص 75 و 76  ج 5 ، دوخ : حیحص  رد  ملسم  هلمج : زا 

ص 222 و 324 و 336. ج 1 ، سابع ) نب  هَّللا  دبع  دنسم  شخب  ، ) دنسم رد  دمحا  و 
ص 242 و 244. ج 2 ، تاقبط ، رد  دعس  نبا  و 

ج ۀغالبلا ، جهن  حرـش  رد   ) دیدحلایبا نبا  ًالثم  دناهدومنن ؛ وگزاب  ار  شترابع  نتم  دـناهدرک و  ینعم  هب  لقن  ار  رمع  راتفگ  ياهدـع  هچرگ 
هدمآ بلاغ  ادخ  لوسر  رب  يرامیب  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  تفگ  ياهلمج  رمع  دیوگیم : يرهوج  رکبوبا  هک  دنکیم  لقن  ص 51 ) ، 6

. تسا
ص 137 و ج 5 ، داهج ، باـتک  ص 31 ، ج 4 ، : ) دوخ حیحـص  رد  ًالثم  تسا ؛ هدومن  تیاور  ار  نایرج  نیا  یفلتخم  ظاـفلا  اـب  زین  يراـخب 
ص 161 و ج 8 ، بطلا ، یضرملا و  باتک  ص 9  ص 37 و ج 7 ، رد ج 1 ، یلو  دـنکیمن  لقن  ار  هدـنیوگ  مان  هتافو ) یبنلا و  ضرم  باب 

. تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  يرامیب  تفگ : هک  دنکیم  یفرعم  رمع  ار  هدنیوگ  فالخلا ، ۀیهارک  باب 
زا تسا و  زیگنارب  لاؤس  دوشیم -  بوسحم  نانآ  باتک  نیرتمهم  نآرق  زا  دـعب  هک  یباتک  رد  ًاصوصخ  نآ -  ریاظن  فـالتخا و  نیا  هتبلا 

. دناهدرک يراذگهیاپ  ناشناینیشیپ  هک  دراد  تیاکح  ياهشقن 
ح 216. ص 189 ، هضور ) ، ) ج 8 یفاک ، ( 301

ص 14. ج 11 ، دیدحلایبا ، نبا  ۀغالبلا  جهن  حرش  ر.ك : تنس : لها  زا  نمض ح 5 و  ص 32 ، هضور ) ، ) ج 8 یفاک ، ( 302
هابت ار  اهنآ  لامعا  دنوادخ ) ، ) دنتشاد زاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندیزرو و رفک  هک  نانآ  : » هیآ 1 هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  هروس  ( 303

.« دومن دهاوخ  دوبان  و 
یهن ار  امـش  هچنآ  زا  و  دـینک ) لمع  و   ) دـیریگب دومرف ،) رما  نآ  هب  و   ) دروآ امـش  يارب  ادـخ  لوسر  ار  هچنآ  : » هیآ 7 رـشح ، هروس  ( 304

.« دیتسیا زاب  دومن ،
هیآ 17 و 18. هرقب ، هروس  ( 305

ح 7. ص 26 ، ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 300 ؛ ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 306
هیآ 65. لافنا ، هروس  ( 307

ص 182. دیفم ، خیش  موحرم  صاصتخا  لیذ ح 76 ؛ لافنا ، هروس  ص 68 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 308
خ 26. ص 92 ، مالسالا ، ضیف  همجرت  هغالبلا  جهن  ( 309

ص 39. ۀمامإلا ، لئالد  ( 310
ص 298. ج 20 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 311

ج دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 26 ؛ ج 8 ، يراخب ، حیحص  ۀفیقسلا ؛ ثیدح  باب  ص 55 ، ج 1 ، لبنح ، نب  لمحا  دنـسم  ( 312
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ص 67. ءافلخلا ، خیرات  ص 92 ؛ ج 1 ، ۀقرحملا ، قعاوصلا  ص 24 ؛ ، 2
(. رکبیبا ۀفالخ  ۀفیقسلا و  ثیدح   ) ص 327 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ر.ك :

ص 1076 و 1077. ج 4 ، ماشه ، نبا  ۀیوبنلا ، ةریسلا  ( 313
لیذ ح 17. ص 232  ج 28 ، راونألاراحب ، ح 9 ؛ م 6 ، ص 30 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 314

ص 30. ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  تنس : لها  زا  و 
...« کَکَّسلا ُمِِهب  َقَیاضَت  یّتَح  اِهتَعامَِجب  ْتَلَْبقَا  َمَلْسَأ  َّنِإ  . » ص 458 ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 315

ص 194. ج 2 ، ینابیش ، نسحلاوبا  لماک  ( 316
لقن ص 219 ) ج 1 ،  ) هغالبلا جهن  حرش  رد  دیدحلایبا  نبا  ار  نآ  زا  یتمـسق  تنـس : لها  زا  و  ص 119 . دیفم ، خیـش  موحرم  لَمَج  ( 317

. تسا هدرک 
ص 48. ج 6 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  تنس : لها  زا  و  ص 59 . نازحالا ، تیب  ح 9 ؛ م 6 ، ص 30 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 318

... ص 123 و نآ ، همجرت  و  ص 75 ، نازحالا ، تیب  ( 319
ص تاعجارملا ، یقرواـپ  ص 75 و  ج 7 ، ریدغلا ، ص 8 و 9 . ص 173 و ج 6 ، ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ر.ك : ( 320

. دناهدومن لقن  ياهدع  زا  تیب  لها  یناهج  عمجم  پاچ   510
. پاچ نامه  ص 510  تاعجارملا ، یقرواپ  ر.ك : ( 321

ص 616. ج 3 ، دعس ، نبا  تاقبط  ص 174 ؛ ج 1 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 322
ص 223. ج 17 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 323

ح 14091. ص 619 ، ج 5 ، لامعلا ، زنک  ص 158 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، ( 324
ص 49. ص 222 و ج 11 ، ج 17 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ر.ك : ( 325

. دییامرف هظحالم  هعیش  ياهباتک  زا  ار  ناتساد  حورشم 
« َکَمَد ْنِقْحا  َو  ْمُهِْعیابَف  ًاناوعأ  ْدَِجت  َْمل  ْنِإ  َو  ْمُهْذـِبان  َو  ْمُهْدِـهاجَف  ًاناوْعَأ  مِْهیَلَع  َتْدَـجَو  ْنِإ  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ( 326
.« اـمن ظـفح  ار  دوخ  نوـخ  هدوـمن ، تعیب  اـهنآ  اـب  هنرگ  و  اـمن ، هبلاـطم  ار  دوـخ  قـح  نک و  داـهج  اـهنآ  اـب  يدوـمن ، ادـیپ  ینارواـی  رگا  »

ص 274 ج 28 ، راونألاراحب ،
ص 301. ج 13 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 327

ص 182؛ ج 3 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 53 ؛ ج 2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ح 14072 ؛ ص 607 ، ج 5 ، لاـمعلا ، زنک  ( 328
ص 326. ج 28 ، راونألاراحب ،

تـساوخرد هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هباحـص  دـیوگیم : ص 284 ) ج 29 ،  ) دوـخ ریــسفت  رد  ءیف »  » هراـب رد  يزار  رخف  ( 329
نیب قرف  رشح ، هروس  تایآ 6 و 7  رد  دنوادخ  اذل  دومنیم ؛ میـسقت  ار  میانغ  هک  هنوگنامه  دیامن ، میـسقت  اهنآ  نیب  ار  ءیف  هک  دـندومن 

یتقـشم ءیف  يارب  یلو  دـیدش ، راوس  بکرم  رب  داهج ، يارب  دـیاهدومن و  تقـشم  لمحت  تمینغ ، يارب  هک  دومن  نایب  هنوگ  نیا  ار  ود  نآ 
. دیامن فرصم  تساوخ  هک  اج  ره  رد  هک  تسا  هتشاذگ  شربمایپ  هدهع  هب  ار  نآ  رایتخا  دنوادخ  سپ  تسا . هدوبن  راک  رد 

لوسر ای  درک : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ریـضنینب ، هفیاط  لاوما  هراـب  رد  رمع  دـسیونیم : ص 377 ) ج 1 ،  ) يزاغم رد  يدـفاو 
. داد مهاوخن  نارگید  هب  تسا  هداد  رارق  نم  صوصخم  ادخ  ار  هچنآ  دندومرف : ترضحنآ  دینکیمن ؟ سیمخت  ار  میانغ  ایآ  هَّللا !

لوسر صوـصخم  ءیف  هک  دوـمن  نـالعا  مدرم  هب  دـنوادخ  دـسیونیم : تاـیآ  لـیذ  رد  ص 518 ) ج 1 ،  ) فارـشالا باـسنا  رد  يرذـالب 
. دشابیمن نارگید  يارب  تسادخ و 
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ص 813) ج 3 ،  ) ۀـیوبنلا ةریـسلا  رد  ماـشه  نبا  تسا . هدوـب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  صوـصخم  كدـف  ینـس ، هعیـش و  رظن  زا  ( 330
تقـشم و نودـب  و   ) دـندشن راوس  یبکرم  رب  نآ  حـتف  يارب  ناناملـسم  اریز  دوب ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  صوصخم  كدـف  دـسیونیم :

(. دمآ تسد  هب  گنج 
یبکرم رب  نآ  حتف  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  ینیمزرـس  كدف  دیوگیم : كدف » هژاو  ( » ص 270 ج 4 ،  ) نادـلبلا مجعم  رد  يومح  توقای 

. تسادخ لوسر  صوصخم  سپ  دندشن . راوس 
. تسا هدش  لقن  و ... ح 107 ) ص 34 ، ج 1 ،  ) نادلبلا حوتف  رد  نآ  ریظن 

ج فاشک ، ص 303 و 306 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 231 ؛ ج 4 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  كدف ؛) رکذ   ) ص 224 ج 2 ، ریثا ، نبا  لماک  ر.ك :
ص 502. ، 4

«. زادرپب ار  ناکیدزن  یبرقلا و  يذ  قح  : » هیآ 26 ءارسا ، هروس  ( 331
ب ص 119 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 177 ؛ ج 4 ، روثنملا ، ردلا  467 ؛ ح 473 -  ، 438 ص 442 -  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  تنـس : لها  زا  ( 332

.39
ص 163. ج 3 ، ۀسمخلا ، لئاضف  ص 549 ؛ ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

بلطم نیا  دومرف . توالت  ار  هیآ  نیمه  دـیامن ، یفرعم  یماش  درم  هب  ار  دوخ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هک  یماگنه  ماش ، رد 
. دومن قیدصت  یماش  درم  نآ  هک  دوب  نشور  دنتشاد  رارق  هیماینب  ذوفن  تحت  هک  نایماش  یتح  ناناملسم و  نایم  رد  نانچ 

ص 439. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 333
ب 39؛ ص 119 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 767 ؛ ج 3 ، لامعلا ، زنک  ص 177 ؛ ج 4 ، روثنملا ، ردلا  ص 49 ؛ ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ر.ك : ( 334

ص 62. ج 15 ، یناعملا ، حور  ص 268 ؛ ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
همان 45. لیذ  ص 217 ، ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 335

ص 37. ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ( 336
ص 417. حلاص ، یحبص  ص 208 ؛ ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  همان 45 ؛ نمض  ص 967 ، ضیف ، ۀغالبلا  جهن  ( 337

ص 40. ج 9 ، تنس ) لها  زا  ، ) دئاوزلا عمجم  ( 338
موحرم و  ص 178 )  ) صاصتخا رد  زین  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  مور . هروس  رد  یبرقلا » يوذ   » هیآ لـیذ  ص 155  ج 2 ، یمق ، ریـسفت  ( 339

. دناهدومن لقن  ص 119 ) ج 1 ،  ) جاجتحا رد  یسربط 
هظحالم ص 232 ) ج 16 ،  ) دـیدحلایبا نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار  تیمک  نسحلاوبا و  فورعم  رعاش  ود  يوگ  تفگ و  تسا  بسانم 

. دییامرف
همان 45. لیذ  ص 236 ، ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 340

ص 284. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 341
ص 488. ج 3 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا  ( 342

. دمآ دهاوخ  رگید  یتاراشا  دعب ، تاحفص  رد  هتبلا  دبلطیم . هدرتسگ  یلاجم  ثحب ، نیا  ( 343
نب یـسوم  هک  یماگنه  دوب ، تهج  نیمه  هب  و  دوب ، تلاسر  نادناخ  هدـش  بصغ  ّقح  هبلاطم  زا  يدامن  كدـف  تساوخرد  هبلاطم و  ( 344

ام زا  هچنآ  ارچ  دومرف : ترضح  نآ  دنادرگیم . زاب  هتفرگ ، ملظ  هب  مدرم  زا  هچنآ  هک  دید  دش و  دراو  یسابع  يدهم  رب  مالسلا  هیلع  رفعج 
يارجام ترـضح  نآ  هک  ( ...؟ تسا هدش  هتفرگ  امـش  زا  يزیچ  هچ  تفگ : يدهم  دوشیمن ؟ هدنادرگ  رب  ام  هب  هدش  هتفرگ  متـس  ملظ و  هب 

(. دومن فیرعت  ار  كدف 
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هک ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  مامت  ًابیرقت  هک  دومن  صخـشم  ار  يدودح  ترـضح  نآ  . ) دییامن صخـشم  ار  كدف  دودـح  تفگ : يدـهم 
: تفگ يدـهم  يرآ ، دومرف : ترـضح  تسامـش ؟ زا  اهنیا  همه  تفگ : يدـهم  تفرگیم ). رب  رد  دوب  ساـبع  ینب  ياـفلخ  تموکح  تحت 

. منک رکف  دیاب  نآ  هراب  رد  تسا و  يدایز  رادقم 
ح 29. ص 156 ، ج 48 ، راونألاراحب ، ح 36 ؛ ص 148 ، ج 4 ، بیذهت ، ح 5 ؛ لافنا ، ءیف و  باب  ص 456 ، ج 1 ، یفاک ،

. دشابیم یلعف  يالط  لاقثم  هک 52500  الط ، یعرش  ِلاقثم  رازه  داتفه  ینعی  ( 345
و ص 42 ؛ ج 4 ، يراخب ، حیحص  ۀقدص ؛ وهف  انکرت  ام  ثرون  هلآو ال  هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لوق  باب  ص 153  ج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 346

ص 300. ج 6 ، يربکلا ، ننسلا  ص 6 و 9 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82  ج 5 ،
نبا هغالبلا  جهن  حرش  ص 35 ؛ ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ص 94 ؛ ج 1 ، هقرحملا ، قعاوصلا  ص 284 ؛ ج 29 ، يزار ، رخف  ریـسفت  ر.ك : ( 347

ياههحفص 214 و 215 و 219 و 223 و 268 و 274. ج 16 ، دیدحلایبا ،
. دربب تحارص  هب  ار  ترضحنآ  مان  دراد  مرش  ایوگ  تسا . هدشن  هدروآ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  مان  يزار ، رخف  لقن  رد 

ص 216. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 348
ص 275. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  هیآ 38 ؛) مور ، هروس  ، ) ص 155 ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 349

، دیفم خیـش  صاصتخا  نآ  ریظن  ص 128 و  ج 29 ، راونألاراحب ، ص 121 ؛ ج 1 ، یـسربط ، جاجتحا  ص 156 ؛  ج 2 ، یمق ، ریـسفت  ( 350
ص 178.

ص 194. ج 29 ، راونألاراحب ، ( 351
ص 160. ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 53 ؛  ج 43 ، راونألا ، راحب  ( 352

. دش هدروآ  هراب  نیا  رد  تایاور  یخرب  رتشیپ  ( 353
: تفگ مدرم  هب  رکبوبا  دندروآ ، هنیدم  هب  ار  یلاوما  یمرضح  ءالع  فرط  زا  هک  یماگنه  دننکیم : تیاور  نینچ  تنس  لها  ناگرزب  ( 354

. دریگب ار  نآ  دیآ و  ام  شیپ  تسا ، هداد  ياهدعو  وا  هب  ربمایپ  ای  دراد ، یبلط  ربمایپ  زا  سک  ره 
رازه و هس  تفریذـپ و  رکبوبا  دـهدب . نم  هب  رادـقم  نـالف  هک  داد  هدـعو  نم  هب  ربماـیپ  تفگ : تفر و  هفیلخ  دزن  هک  دوـب  يدارفا  زا  رباـج 

. داد وا  هب  مهرد  دصناپ 
نآ زا  یکی  دندرک . تفایرد  ار  یغلابم  دندمآ و  وا  دزن  یهورگ  دش ، رشتنم  يربخ  نینچ  رکبوبا  فرط  زا  هک  یماگنه  دیوگیم : دیعسوبا 
يو هب  رکبوبا  مورب . وا  دزن  دندروآ ، ترـضحنآ  رب  یلام  هاگ  ره  دومرف : نم  هب  ص )  ) ربمایپ تفگ : هفیلخ  هب  هک  دوب  ینزام  رـشبوبا  دارفا ،

. داد مهرد  دص  راهچ  رازه و 
ص 341. سوواط ، نب  دیس  نیقیلا  ص 382 ؛  ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 355

ات 415  356

هکم یلاها  دندروآ ، ص )  ) ادخ ربمایپ  دزن  ناریـسا  هارمه  ار  صاعلاوبا  نوچ  دسیونیم : تنـس ، لها  نادنمـشناد  زا  دـیدحلایبا  نبا  ( 356
، هلمج زا  داتـسرف ؛ ار  ییاـهلام  شرـسمه  يدازآ  يارب  زین  ص )  ) ربماـیپ رتـخد  بنیز  دنداتـسرفیم . ار  یلاوما  دوـخ  ناریـسا  تاـجن  يارب 
، دـید ار  دـنبندرگ  نآ  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هک  یماـگنه  دوب . هداد  وا  هب  فاـفز  بش  رد  ار  نآ  هک  هجیدـخ ، ترـضح  شرداـم  دـنبندرگ 

: دومرف ناناملسم  هب  تخوس و  بنیز  شرتخد  لاح  هب  شلد  تخس  دش و  تحاران 
ناملام ناج و  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  دنتفریذپ و  ناناملسم  دینادرگرب . ار  وا  هیدف  هدرک و  اهر  ار  بنیز  ریسا  دینادب ، حالـص  رگا 

. دندومن دازآ  ار  صاعلاوبا  دندنادرگرب و  ار  وا  هیدف  و  تیادف ! هب 
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نایرج نیا  رد  رمع  رکبوبا و  ایآ  تفگ : مدـناوخ ، رفعجوبا  مداتـسا  يارب  ار  نایرج  نیا  هک  یماـگنه  دـیوگیم : همادا  رد  دـیدحلایبا  نبا 
ناناملـسم زا  دنزاس و  داش  ار  شلد  دنـشخبب و  وا  هب  ار  كدف  هک  درکیمن  اضتقا  همطاف  ترـضح  هب  ناسحا  میرکت و  ایآ  دندوبن ؟ رـضاح 

نانز رورس  همطاف  ترـضح  هکنآ  اب  دوب ، رتمک  بنیز  شرهاوخ  ماقم  زا  ادخ  لوسر  دزن  همطاف  ماقم  ایآ  دنـشخبب ؟ ار  كدف  هک  دنهاوخب 
هدیـشخب وا  هب  ار  نآ  ربماـیپ  اـی  تسا و  همطاـف  یثوروم  کـلم  كدـف  هک  دوشن  تباـث  هک  دوب  یتروص  رد  شـشخب  نیا  هتبلا  دوب ؟ یتـیگ 

؟ تسا
نیملـسم زا  ار  نآ  هک  دوبن  زیاـج  رکبوبا  يارب  و  دوب ، ناناملـسم  قوقح  زا  كدـف  هدرک ، لـقن  رکبوبا  هک  یتـیاور  قـبط  متفگ : مداتـسا  هب 

زا ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  دوب و  ناناملسم  قوقح  زا  زین  صاعلاوبا  هیدف  تفگ : خساپ  رد  دهدب . همطاف  ترـضح  هب  دریگب و 
. دومن تساوخرد  اهنآ 

زا تسناوتیمن  رکبوبا  اـیآ  تفگ : دوبن . نینچ  رکبوـبا  یلو  دوـب ، تعیرـش  مکح  وا  مکح  تعیرـش و  بحاـص  ص )  ) ادـخ لوـسر  متفگ :
رکبوبا رگا  دنشخبب ؟ بنیز  هب  ار  هیدف  هک  تساوخ  ناناملسم  زا  ربمایپ  هکنانچ  دنشخبب ، همطاف  ترضح  هب  ار  كدف  ات  دهاوخب  ناناملسم 

ناناملسم ایآ  دنکیم ، هبلاطم  ار  كدف )  ) امرخ تخرد  دنچ  نیا  تسامش و  ربمایپ  رتخد  همطاف  نیا  ناناملسم ! يا  تفگیم : ناناملـسم  هب 
! زگره هن ، دندادیم ؟ یفنم  باوج 

قلُخ يدرمناوج و  يور  زا  رمع  رکبوبا و  یتـسار  هب  تفگ : رفعجوبا  دوب . دـقتعم  نینچ  زین  راّبجلادـبع  نسحلا  وبا  تاـضقلا  یـضاق  متفگ :
. دندرکن راتفر  همطاف  ترضح  اب  کین 

همان 9 لیذ  ج 14 ص 190  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
.« دوب دهاوخ  هقدص  میراذگاو ، ار  هچنآ  میراذگیمن . ياج  هب  ثرا  ناربمایپ  ام  ( 357

جهن حرـش  تسا . هدرکن  لقن  یـسک  رکبوبا  زج  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  هراب  نیا  رد  تایاور  رثکا  دـسیونیم : دـیدحلایبا  نبا  ( 358
ص 221 ج 16 ، هغالبلا ،

سپ دیسیونیم : زین  دّلجم  نامه  رد ص 227  تسا . تیاور  نیمه  زین  یباحـص  دحاو  ربخ  لوبق  ندوب  یعامجا  رب  هماع  ياهقف  لیلد  هکلب 
هدومن لقن  ار  هدش  دای  ثیدح  زین  سوا  نب  کلام  هک  دوشیم  هتفگ  طقف  دوب . اهنت  ثیدح  نیا  لقن  رد  رکبوبا  ص )  ) ربمایپ تشذگرد  زا 

. دناهداد یهاوگ  نآ  تحص  هب  رمع  تفالخ  نارود  رد  نارجاهم  زا  یخرب  يرآ ، تسا .
ص 19. ۀقرحملا ، قعاوصلا  ( 359

سپ تاقدص  زا  هچنآ  : » دوب دهاوخ  هنوگ  نیا  ثیدـح  يانعم  هجیتن  رد  میناوخب . بوصنم  ار  ۀـقدص »  » تسا نکمم  دـناهتفگ  یخرب  ( 360
ار انعم  نیا  ثیدـح  نیا  هدـننک  لعج  اریز  تسین ؛ لاکـشا  زا  یلاخ  انعم  نیا  یلو  دـنرادن .» یقح  نآ  رد  اـم  ناـثراو  میراذـگیم ، دوخ  زا 

. دنرادن یقح  نآ  رد  ثاّرو  دراذگب ، دوخ  زا  سپ  یتاقدص  سک  ره  درادن و  صاصتخا  ربمایپ  هب  مکح  نیا  ًایناث  تشادن  روظنم 
ص 219. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 361

ص 225. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ب 8 ؛ ص 223 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 48 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  ( 362
حیبست ياههناد  طابترا  دنویپ و  هک  هنوگنامه  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتقیقد  رتعماج و  یفیرعت  تلادع  يارب  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب  ( 363

مه هب  ار  اهلد  یعامتجا ، یگداوناخ و  يدرف ، دُعب  رد  زین  تلادع  دـنوشیم ، هدیـشاپ  مه  زا  اههناد  نآ ، نودـب  ددرگیم و  لصاح  خـن  اب 
شرگن رد  دزاسیم . فرطرب  ار  یـشکقح  يریگرد و  یگدنکارپ و  و  دروآیم ، دیدپ  ار  هعماج  هناخ و  رد  یگنهامه  مظن و  هداد ، دـنویپ 

هیاس ریز  رد  دارفا  دزاس و  دوخ  هشیپ  ار  تلادع  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  هکلب  تسین ، نایـضاق  نارادمامز و  هژیو  داد  لدع و  یمالـسا ،
. دنیآ لیان  دوخ  قوقح  هب  هدومن ، تکرح  نآ 

هیآ 128 هبوت ، هروس  ( 364
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هیآ 50 هدئام ، هروس  ( 365
«. درب ثرا  دوواد  زا  نامیلس  : » هیآ 16 لمن ، هروس  ( 366

«. درب ثرا  بوقعی  نادناخ  نم و  زا  هک  شخبب ، نم  هب  ینیشناج  ّیلو و  دوخ  بناج  زا  اراگدرورپ )! : ») هیآ 5 و 6 میرم ، هروس  ( 367
«. دنرتراوازس ناگناگیب ) زا  هدومرف  رّرقم  ادخ  هک  یماکحا  رد   ) رگیدکی هب  تبسن  نادنواشیوخ  و  : » هیآ 75 لافنا ، هروس  ( 368
.« تسا رتخد  ود  مهس  هزادنا  هب  رسپ  مهس  هرهب و  هک  دنکیم  شرافس  ناتنادنزرف  دروم  رد  دنوادخ  : » هیآ 11 ءاسن ، هروس  ( 369

. دیامن تیصو  هدیدنسپ  ياهنوگ  هب  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  دراذگ ، اج  هب  یتورث  لام و  یسک  رگا  : » هیآ 180 هرقب ، هروس  ( 370
«. ناراگزیهرپ رب  تسا  یقح  نیا 

هیآ 13 هبوت ، هروس  ( 371
ج 4، یضترم ، دیـس  موحرم  زا  یفاشلا  ص 31 ؛ ۀـمامالا ، لئالد  ص 453 ؛ ج 1 ، همغلا ، فـشک  ص 131 ؛ ج 1 ، یـسربط ، حاجتحا  ( 372
، هعیرشلا نیحایر  ات 741 ، ص 652  ج 2 ، ملاوع ، ص 220 ؛ ج 29 ، راونألاراحب ، ح 368 ؛ ص 409 ، سوواط ، نب  دیس  زا  فئارط  ص 69 ؛

ص 314. ج 1 ،
ناگرزب و زا  يرایسب  و  تسا . هدروآ  عیارـشلا » للع   » باتک رد  ار  هبطخ  نیا  زا  ییاهشخب  قودص  خیـش  هنازرف ، ثدحم  راوگرزب و  ملاع 

. دناهتفریذپ هدرک و  یسررب  ار  نآ  دانسَا  هدومن و  حرش  ار  نآ  زین  فورعم  ناسانش  ثیدح 
ج  ) ص 1208 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 211 و 249 ؛ ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 26 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  تنس : لها  زا  و 

(. ص 117 ، 4
دـنراد و فیرـش  هبطخ  نیا  هب  یتاراـشا  ب 11 ،) ص 327 ،  ) صاوـخلا ةرکذـت  و  مـل )  ) برعلا ناـسل  و  هـمل ) هژاو   ) ریثا نـبا  ۀـیاهن  زین  و 

. دناهدومن لقن  ار  نآ  زا  ییاهشخب 
ص 163. ص 296 و ج 19 ، ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا  ص 311 و  ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ر.ك :

ص 215. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 38 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ( 373
مدیـسرپ يو  زا  مدـناوخ و  يرـصب  ییحیوبا  بیقن  دوخ  داتـسا  يارب  ار  نانخـس  نیا  دـیوگیم : نایرج ، نیا  لـقن  زا  دـعب  دـیدحلایبا ، نبا 

راکـشآ حیرـص و  دوبن ، هیانک  هشوگ و  داد : خساپ  تسا ؟ هدز  هیانک  هشوگ و  یـسک  هچ  هب  هدوب و  یـصخش  هچ  نانخـس  نیا  زا  شروظنم 
: متفگ تسا . مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شروظنم  داد : خساپ  دیدنخ و  مدرکیمن . لاؤس  امش  زا  دوب ، حیرـص  رگا  متفگ : تسا . هتفگ 

تسایر تنطلس و  هلأسم  مرسپ ، يرآ  درک : راهظا  هنوگ  نیا  ار  نخـس  نیرخآ  و  يرآ ، تفگ : تسا ؟ هتفگ  یلع  ترـضح  هراب  رد  ار  همه 
. دوب راک  رد 

.« هدب رادشه  ار  تکیدزن  ناشیوخ  : » هیآ 214 ءارعش ، هروس  ( 374
ص 39. ۀمامالا ، لئالد  ( 375

ص 140. ج 29 ، راونألاراحب ، ص 127 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 376
ص 14. ص 13 و ج 11 ، ج 6 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 377

« ِکب ًاثیِغَتْسُم  َُکْتئِج  ْدَق  ّیِنِإ  : » دندومرف اهلقن ، یضعب  قبط  ( 378
. دوب ربخاب  همان  نایرج  زا  اذل  داتسرف ... همطاف  هار  رس  رب  ار  رمع  رکبوبا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  ( 379

ص 189. ج 29 ، راونألا ، راحب  ص 179 ؛ دیفم ، خیش  صاصتخا  ( 380
رد هریغم و  هب  یخرب  رد  هدـش ، هداد  تبـسن  ذـفنق  هب  شاهمولظم  ردام  نسحم و  ترـضح  تداهـش  ثیداحا  یـضعب  رد  هک  دوشن  شومارف 

تداهـش هب  راوید  رد و  نیب  هناخ  رد  هک  دندقتعم  مه  روهـشم  و  ثیدـح -  نیا  لثم  هچوک -  رد  رمع  تابرـض  رثا  رب  تسا  هدـمآ  یـضعب 
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یصخش رفن  دنچ  هکنآ  لثم  تسا . هدش  رکذ  لتق  ياهببس  زا  یکی  مادک  ره  رد  اریز  دنرادن ؛ یتافانم  مه  اب  تایاور  نیا  یلو  دندیـسر ،
. یتسه لتاق  وت  تفگ : ناوتیم  مادک  ره  هب  هک  دنشکب  ار 

زا يرامیب  زور  زا 75  دعب  هک  تسا  نینچ  ثیدح  نیا  ترابع  اریز  دومن ؛ لح  ار  تداهش  زور  لکشم  ناوتیم  ثیدح  نیا  اب  تسا  ینتفگ 
وناب نآ  يرامیب  تدم  تایاور  یخرب  رد  هکنیا  و  تسا . هدوب  زور  ردپ 75  زا  دعب  ترضحنآ  رمع  یگدنز و  تدم  هکنآ  هن  تفر ، ایند 

. تسا هدیشک  لوط  زور  لهچ  ترضح  نآ  يرامیب  تّدش  اریز  درادن ، تافانم  نیا  اب  تسا ، هدمآ  زور  لهچ 
ص 160. ج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 381

ص 54 و 148. ج 3 ، قدصلا ، لئالد  ( 382
ص 955. ج 3 ، ءافولا ، ءافو  ص 207 ؛ ج 1 ، ةرونملا ، ۀنیدملا  خیرات  ص 386 ؛ ج 10 ، لوصالا ، عماج  ( 383

ص 1000. ج 3 ، ءافولا ، ءافو  ص 283 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 301 ؛ ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا  ( 384
(385

ص 216. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 195 ؛ ج 7 ، ریدغلا ، 5 و -  ( 386
ص 35. ج 1 ، نادلبلا ، حوتف  ص 216 ؛ ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 467 ؛ ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 387

ص 195 و 196. ج 7 ، ریدغلا ، ( 388
ْنَأ ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  : » رون هروس  هیآ 36  توالت  ماگنه  هک  دناهدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هعیش  تنـس و  لها  ( 389
زا دوش ». دای  اهنآ  رد  شمان  و  دـبای ، تعفر  اهنآ ) تلزنم  ردـق و   ) ات هداد  تصخر  دـنوادخ  هک  ییاههناخ  رد  « » ُهُمْـسا اَـهِیف  َرَکْذـُی  َو  َعَفُْرت 

ترضح هناخ  هب  هراشا  و  هناخ -  نیا  دیسرپ : رکبوبا  ناربمایپ . ياههناخ  دنداد : خساپ  تسا ؟ ییاههناخ  هچ  روظنم  دندیـسرپ : ترـضحنآ 
«. تساهنآ نیرترب  زا  هناخ  نیا  يرآ ، « » اِهلِضافَأ ْنِم  ْمَِعن ، : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  تساهنآ ؟ زا  درک -  همطاف  یلع و 

... و هیآ ؛ نیمه  لیذ  ص 174  ج 18 ، یناعملا ، حور  ح 568 ؛ ص 534 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ص 50 ؛ ج 5 ، روثنملا ، ردلا 
تخادرپ لماک  روط  هب  ار  ذـفنق  قوقح  یلو  دومن ، مک  همیرج  ناونع  هب  ار  شنارازگراک  همه  قوقح  فصن  رمع  اـهلاس  یخرب  رد  ( 390

دمحم دادقم ، رذوبا ، ناملس ، زج  دناهتـسشن . هک  مدید  ار  یهورگ  متفر . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دجـسم  هب  دیوگیم : میلـس  درک .
مالسلا هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يومع  سابع  دندوب . مشاهینب  زا  یگمه  سیق ، هملـسیبا و  نب  رمع  رکبیبا ، نب 

زا کشا  ناراب  سپـس  درک . هاگن  دوخ  فارطا  هب  ترـضحنآ  تخادرپ ؟ ماـمت  ار  شقوقح  درکن و  همیرج  ار  ذـفنق  رمع  ارچ  درک : ضرع 
زا هک  یماگنه  و  دز ؛ همطاف  ترضح  هب  هک  ياهنایزات  تبرض  ببس  هب  دنک ، يرازگساپس  وا  زا  تساوخ  دومرف : دش و  ریزارـس  شنامـشچ 

. تشاد دوجو  دنبوزاب  دننام  وا  يوزاب  رب  نآ  رثا  تفر  ایند 
ص 91. نازحالا ، تیب  ص 134 ؛ سیق ، نب  میلس 

.304 ص 308 -  ج 1 ، ییاهب ، لماک  ص 197 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 90 ؛ نازحالا ، تیب  ص 83 ؛ سیق ، نب  میلس  ( 391
ص 181. دیفم ، خیش  صاصتخا  ح 76 ؛) لافنا ، هروس   ) ص 67 ج 2 ، یشایع ، ریسفت  ( 392

ص 98. نازحالا ، تیب  ح 11 ؛ ب 108 ، ص 332 ، تارایزلا ، لماک  ( 393
ص 93. نازحالا ، تیب  ف 20 ؛ ب 14 ، ص 686 ، ج 2 ، نیقیلا ، ملع  ( 394

یمان دوشیم و  طقـس  امـش  زا  هک  یکدوک  دندومرف : هک  مالـسلا  مهیلع  نانمؤم  ریما  زا  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا  هدومن  تیاور  یفاک  رد 
هیلع هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  و  يدرکن ؟ نییعت  ارم  مان  ارچ  تفگ : دـهاوخ  دـنک ، تاقالم  ار  شردـپ  هک  تمایق  زور  دـیراذگیمن ، وا  يارب 

ح 23 ص 195 ، ج 43 ، راونألاراحب ، دوب . هداهن  مان  دلوت  زا  شیپ  ار  نسحم  هلآو 
ص 97 نازحالا ، تیب  ( 395
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( یناپمک  ) یناهفصا نیسح  دمحم  خیش  هَّللا  ۀیآ  هنازرف ، ياسراپ  هتخیهرف و  ملاع  ناوید  زا  ( 396
.»؟ تسا هدش  هتشک  هانگ  نیمادک  هب  روگ ، هب  هدنز  كدوک  نآ  زا  دنسرپ  هک  ماگنه  نآ  رد  : » هیآ 8 و 9 ریوکت ، هروس  ( 397

ص 18 و 19 و 23. ج 53 ، راونألاراحب ، ( 398
ح 2. م 28 ، ص 134 ، قودص ، یلاما  ( 399

... ص 172 و ج 43 ، راونألاراحب ، ح 2 ؛ م 24 ، ص 113 ، قودص ، یلاما  ( 400
( هیواعم سلجم  رد  ترضحنآ  جاجتحا  ، ) ص 413 ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 401

ص 96. نازحالا ، تیب  ص 287 ؛ ج 30 ، راونألاراحب ، ( 402
ص 484. ج 22 ، راونألاراحب ، ( 403

لابقا ص 278 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص 10 ؛ ج 6 ، بیذهت ، ص 573 ؛ ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ص 195 و 198 ؛ ج 100 ، راونألاراحب ، ( 404
(. يدلج کت   ) هللا ص 624 همحر  سوواط  نب  دیس 

. تسا هدش  هراشا  شترضح  بئاصم  زا  رگید  یخرب  هب  هدش ، لقن  وناب  نآ  يارب  هک  یتارایز  رد  هتبلا 
ح 2. مالسلا ، اهیلع  ءارهز  دلوم  باب  ص 381  ج 1 ، یفاک ، ( 405

ص 318 ج 5 ، لوقعلا ، ةآرم  ( 406
ص 271 ّقحلا ، جهن  ر.ك : هلأسم 6 . دصقم 5 ، ص 296 ، دیرجت ، حرش  ( 407

ص 12. ج 5 ، ضایر ، ۀبتکم  پاچ  ص 259 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 408
. یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  زا  مجنپ  پاچ  ف 88  ص 101 ، ۀّجحملا ، فشک  همجرت  ( 409

ص 265. هعیشلا ، ۀقیدح  ( 410
ص 117. لمج ، و ر.ك : مالسلا ؛) هیلع  نانمؤم  ریما  نادنزرف   ) ص 356 ج 1 ، داشرا ، ( 411

ص 342 ج 5 ، نیقتملا ، ۀضور  ( 412
هیآ 57 بازحا ، هروس  ( 413

ص 408 ج 28 ، راونألاراحب ، ( 414
. تیب لها  یناهج  عمجم  پاچ  م 82  ص 511 ، تاعجارملا ، ( 415

ات 490  416

مهیلع تیب  لها  لیاضف  زین  تارابع و  هنوگ  نیا  هک  دـندش  نآ  رب  بصعت ، یلهاج و  حور  ِنتـشاد  لیلد  هب  يرایـسب  هکنآ  تفگـش  ( 416
. دناهداد ماجنا  يراک  نینچ  مه  دراوم  یخرب  رد  و  دنیامن ، فذح  تنس  لها  هتشذگ  ناملاع  بتک  زا  ار  مالسلا 

« ۀفالخلا ۀـمامالا و   » مان هب  فالتخا ، يرـصتخم  اب  نانبل ، رد  باتک  نیمه  ًاریخا  نآ ص 123 ؛ همجرت  ص 63 ، دادـغب ، ءاملع  رمتؤم  ( 417
. دییامرف هظحالم  ار  نآ  ص 160  تسا . هدش  پاچ 

ص 57. ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ( 418
ص 15 ج 6 ، تایفولاب ، یفاولا  ( 419

( مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تعیب  تیفیک   ) ص 20 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 420
( ۀفیقسلا ثیدح  باب   ) ص 443 ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 421

ص 304. ج 1 ، بهذلا ، جورم  و ر.ك : ۀفیقسلا .) ۀیاکح  یف   ) ص 124 ۀیصولا ، تابثا  ( 422
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ص 168. ج 17 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 423
تحاران و رمع  رکبوبا و  زا  شلد  رد  تفر ، ایند  زا  هک  هاگنآ  همطاف  ترـضح  هک  دش  هدروآ  ملـسم  حیحـص  زا  نآ  تیاور  رتشیپ  ( 424

... دوب نیگمشخ 
هبطخ 66. لیذ  ص 50 ، ج 6 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 425

شرـسمه و تفالخ  بصغ  زین  شلاوما و  بصغ  وا و  تیذا  رازآ و  یتیگ و  نانز  رالاس  ناوناب و  يوناب  هب  تراسج  رگا  دیـسرپ  دیاب  لاح 
هدوشخب هانگ  اهنیا  رگم  یهگناو ، تسا !؟ مادـک  هریبک  هانگ  سپ  تسا ، هریغـص  هانگ  ادـخ  لوسر  ردارب  یـصو و  هب  تناـها  تراـسج و 

ار هتشاد  اور  متس  هنوگنیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  يدوجو  هراپ  هب  تبـسن  هکیـسک  بصاغ و  راکمتـس ، دنوادخ  زگره  تسا !؟ هدش 
. دشخبیمن

ص 51. ج 6 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 426
لیذ خ 26. ص 56 ، ج 2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 427

. هصالخ روط  هب  ص 46 ، نامه ، ( 428
لیذ خ 26. ص 21 ، نامه ، ( 429

همان 9. لیذ  ص 193 ، ج 14 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 430
نآ ص 263 و 270 و 281. ریظن  و  همان 45 . لیذ  ص 214 ، ج 16 ، نامه ، ( 431

ص 12. ج 5 ، ضایر ، ۀبتکم  پاچ  ص 259 و  ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 432
. موس پاچ  ، 60 ص 62 -  ص ،)  ) دمحم ةایح  ( 433

(. ص 114 ج 4 ،  ) ص 1207 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ( 434
هدش لقن  ص 102  ج 3 ، ریدـغلا ، رد  نآ  ص 190  دلج 1 ، زا  يرطـس  دنچ  و  بلاطیبا . نب  یلع  مامالا  ۀـلماکلا  ۀـعومجملا  ر.ك : ( 435

. تسا
ات 292. ص 281  ج 1 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( 436

ص 51؛ ص 46 و ج 6 ، ج 2 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 189 ؛ ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ص 619 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 437
ص 62؛ ج 1 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 24 ؛ ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 203 ؛ ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 109 ؛ ج 3 ، لادتعالا ، نازیم 

ص 301. ج 2 ، بهذلا ، جورم 
یحبص خ 195 ؛ ص 265 ، ج 10 ، دـیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  تنـس  لها  زا  و  خ 193 ؛ ص 651 ، ضیف ، ۀـغالبلا  جـهن  ( 438

خ 202.  ، ص 319 حلاص ،
دیفم خیش  و  ص 107 ) ج 1 ،  ) یلاما رد  یسوط  خیش  و  ح 3 ) ءارهزلا ، دلوم  باب  ص 381 ، ج 1 ،  ) یفاـک رد  ینیلک  موحرم  ار  نآ  ریظن  و 

. دناهدروآ ح 7 ) سلجم 33 ، ص 165 ،  ) یلاما رد 
ص 155. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 5 ؛ م 29 ، ص 140 ، موحرم ، نآ  یلاما  ح 15 ؛ ب 5 ، ص 272 ، ج 1 ، قودص ، خیش  لاصخ  ( 439
هکیلاح رد  دشاب ، هتشاد  رارق  مارآ و  دناوتیم  وناب  نآ  هنوگچ  دریگ . مارآ  دنیوگیم : مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  هکنآ  تفگـش  ( 440

نآ ناور  ناج و  رسارس  هتشاذگ و  شکرابم  دوجو  رد  یقیمع  راثآ  اهنت  هن  نابصاغ ، یـشک  قح  ناروآمایپ و  متاخ  نوچ  يردپ  تبیـصم 
هچ تفرگیم ، رارق  ریثأت  تحت  امظع  بئاصم  نیا  زا  يرادـیب  هفطاع و  اب  ناسنا  ره  هکلب  دزیم ، جوم  هودـنا  نزح و  تاساسحا و  زا  وناـب 

دباین نایرج  هک  تسا  یکشا  مادک  یتسار  هب  درکیم . ینیگنس  راوتسا  ياههوک  رب  هک  دوب  نیگمهـس  میظع و  نانچ  اهيراوگان  نیا  هکنآ 
هب نیمز  دنوریمن و  ورف  اهایرد  بآ  هک  اتفگـش  دشاپیمن !؟ مه  زا  اههوک  هک  تسا  هنوگچ  دنکن !؟ ادیپ  همادا  هک  تسا  یهودنا  مادـک  و 
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!! دیآیمن رد  هزرل 
قلعتم یکچوک  هناخ  زاغآ  رد  ناکم  نیا  تسا . هدوب  یکچوک  دجسم  نآ ) لامش  رد   ) مالسلا مهیلع  همئا  روبق  کیدزن  عیقب ، لخاد  ( 441
همیمـض ار  دجـسم  نیا  اهدعب  تسا . هدوب  ترـضحنآ  هیرگ  لحم  تشاد و  ترهـش  نازحالا » تیب   » هب مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب 

... ص 795 و ج 2 ، ملاوع ، یقرواپ  ر.ك : ددرگ . دوبان  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  راثآ  ات  دندومن  عیقب 
عیقب هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  رب  مالـس  زا  سپ  زور  ره  رئاز  تسا  بحتـسم  هک  هدروآ  ص 260 ) ج 1 ،  ) مولعلا ءاـیحا  رد  یلازغ 

. درازگب زامن  همطاف  ترضح  دجسم  رد  و  دورب ...
ف 1. ب 4 ، ص 137 ، یمق ، ثّدحم  موحرم  نازحالا  تیب  ص 792 ؛ ج 2 ، ملاوع ، 175 ؛ ص 178 -  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 442

ص 97. مّرقم ،) موحرم   ) مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀقیدصلا  ةافو  ( 443
رقاب ماما  زا  ص 470  ج 1 ، هّمغلا ، فشک  نآ  ریظن  ص 195 و  ج 43 ، راونألاراحب ، ح 3 ؛ روبقلا ، ةرایز  باب  ص 228 ، ج 3 ، یفاک ، ( 444

. مالسلا هیلع 
(. یثر  ) ص 302 ج 3 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 445

ص 177. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 446
ص 181. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 362 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 447

ص 783. ج 2 ، ملاوع ، ص 352 ؛ ج 36 ، راونألاراحب ، ص 141 ؛ نازحالا ، تیب  ( 448
. دناهدیسر نآ  هب  هتسراو  نافراع  هک  دراد  يدنلب  یناعم  ثیدح  هتبلا  ص 218 . ج 43 ، راونألاراحب ، ( 449

ص 141. نازحالا ، تیب  ص 217 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 450
نمض ح 15. ص 177 ، ج 43 ، راونألاراحب ، ( 451

ص 173. ج 43 ، راونألاراحب ، ح 2 ؛ م 24 ، ص 114 ، قودص ، یلاما  ( 452
ج 14، هعیشلا ، نایعا  ص 183 ؛ ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  مالـسلا ؛) هیلع  قداص  ماما  زا   ) ص 366 ج 3 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ر.ك : ( 453

ص 103.
ص 157 ج 43 ، راونألاراحب ، ح 907 ؛ ص 297 ، ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 454

ص 183. ج 1 ، لاقملا ، حیقنت  ص 208 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دُسا  ( 455
ص 210. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 107 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ح 7 ؛ م 33 ، ص 164 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 456

هلآو و هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دمآ ، لئان  تداهش  راختفا  هب  هتوم  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زارفارـس  ردارب  راّیط  رفعج  هک  یماگنه 
ارف ار  رفعج  دنزرف  هَّللا » دبع   » دورو ماگنه  دومن . تکرح  رفعج  هناخ  يوس  هب  ترـضحنآ  دنتـسیرگ و  زوسناج  ربخ  نیا  ندینـش  زا  نارای 

يارب هک  تفایرد  دوب ، رفعج  رـسمه  نامز  نآ  رد  هک  امـسا  دیـشک . وا  يور  رـس و  رب  تبحم  رهم و  تسد  دیناشن و  نماد  رد  ار  وا  دناوخ .
هب رفعج  زور  نیا  رد  يرآ ، دندومرف : ترضحنآ  تسا ؟ هدش  میتی  هَّللا  دبع  ایوگ  درک : ضرع  اذل  تسا ؛ هداد  خر  يراوگان  دادیور  رفعج 

... دز هقلح  شکرابم  نامشچ  رد  کشا  و  دیسر . تداهش 
يارب اذغ  هیهت   ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر ، تداهـش  هب  رفعج  هک  هاگنآ  تسا : هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  رد  و 

هس ات  هک  داد  روتسد  همطاف ، ترضح  شیوخ  رتخد  هب  هکلب ) درکن ، راذگاو  یمشاه  ناوناب  رگید  شیوخ و  نارـسمه  هب  ار  رفعج  هداوناخ 
. دیامن هیهت  اذغ  امسا  يارب  زور 

ص 54. ج 21 ، راونألاراحب ،
. دوب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  راکددم  رای و  هراومه  ساسح ، ياهتیعقوم  رد  امسا  اذل 
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هیلع شیاهيریگعضوم  زین  وا و  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ربارب  رد  هملـس  ّما  درکلمع  ترـشاعم و  کش ، نودـب  ( 457
هب هک  دوب  ییوناب  اهنت  يو  ترضحنآ ، نارـسمه  نایم  زا  دوب . زیگنارب  نیـسحت  هتـسیاش و  ترـضحنآ ، زا  سپ  تلاسر ، نادناخ  نانمـشد 

. تفاتش ناوناب  يوناب  روضح  هب  يرادلد  تدایع و  دصق 
. همجرت رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 156 ، ج 43 ، راونألاراحب ، تیبلا ؛) لهأ  ۀمالظ  لصف   ) ص 49 ج 2 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 458

هیآ 96 فارعا ، هروس  ( 459
هیآ 12. هرقب ، هروس  ( 460

 . هیآ 35 سنوی ، هروس  ( 461
خیـش یلاما  مالـسلا ؛... اهیلع  همطاـف  لوق  ینعم  باـب  ص 336  قودـص ، خیـش  رابخالا  یناـعم  ص 146 ؛ ج 1 ، یـسربط ، جاـجتحا  ( 462

ص 814. ج 2 ، ملاوع ، ص 158 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 39 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ص 384 ؛ ج 1 ، یسوط ،
ص 233. ج 16 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 32 ؛ ءاسنلا ، تاغالب  تنس : لها  زا 

(. ص 128 ج 4 ،  ) ص 1219 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  زا  لقن  هب  ص 307  ج 10 ، ّقحلا ، قاقحا 
هب ار  مالـسا  يوناب  مایپ  دنتـشگزاب و  شیوخ  ياههناخ  هب  ناـنز  ینارنخـس ، نیا  زا  دـعب  هک  تسا  هدـمآ  همادا  رد  اـهلقن  نیا  زا  یخرب  رد 

! ناوناب رالاس  يا  دندرک : ضرع  هناهاوخرذع  هدیـسر ، وناب  نآ  تمدخ  راصنا  رجاهم و  ناسانـشرس  زا  یهورگ  دنتفگ . زاب  دوخ  نارـسمه 
باـختنا ار  ترــضحنآ  زج  زگره  درکیم ، ناـیب  اـم  يارب  ار  تـقیقح  نـیا  یلع  ترــضح  رگا  مـینک  تـعیب  رکبوـبا  اــب  هـکنآ  زا  شیپ 

رذع ییوجهناهب ) غورد و  اب  ، ) گرزب هانگ  ندرک و  یهاتوک  نیا  زا  دعب  دیوش ! رود  داد : خساپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  میدرکیمن .
. تسین هتفریذپ  امش  رذع  دینکیم ؛ یهاوخ 

ياهچراپ دوخ  يور  رب  دوب  رداق  هن  هنایزات  یلیس و  رثا  رب  ناتردام ، مهاوخیم ، ترذعم  ارهز ! نادنزرف  تاداس ! نامز ! ماما  مرالاس ! ( 463
. دنادرگ رب  ار  دوخ  يور  تسناوتیم  هن  و  دنکفیب ،

. دوب دح  هچ  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دوجو  هراپ  ادخ و  هبیبح  یتیگ و  ناوناب  رالاس  هب  یکاّته  دیرگنب  ( 464
ص 202 و 198. ج 43 ، راونألاراحب ، مالسلا ؛ هیلع  رون  ماما  نیمشش  زا  نمض ح 2 ، ب 149 ، ص 185 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 465

(. ص 123 ج 4 ،  ) ص 1214 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  ص 20 ؛  ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  كدنا : فالتخا  اب  تنس : لها  زا  و 
یبنلا لوق  باب  ص 154  ج 5 ، ملسم ، حیحص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82  و ج 5 ، سمخلا ، ضرف  باب  ص 42  ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 466

ص 300. ج 6 ، يربکلا ، ننسلا  ص 6 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم  ۀقدص ؛ وهف  انکرت  ام  ثرون  ال 

ص 50. ج 6 ، دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 333 ؛ ج 6 ، ریثک ، نبا  خیرات  ( 467
. یضترم دیس  موحرم  راوگرزب  ملاع  زا  لقن  هب  ص 127  نازحالا ، تیب  ص 300 ؛ لئاسر ، ( 468

ص 209. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 155 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ( 469
راکـشآ نارادـمامز  دارفا و  زا  شترـضح  یتحاران  مشخ و  نازیم  هکلب  ددرگیم ، مولعم  ناـشیا  جـنر  درد و  نازیم  تیـصو ، نیا  اـب  ( 470

هزانج رب  هک  دنرتراوازس  سک  ره  زا  دنتـسه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رای  هک  ناونع  نیا  اب  نانیا  تسنادیم  بوخ  هکنآ  هچ  دوشیم .
هب مسارم  نیا  زا  دنزاس و  هجوتم  دوخ  هب  ار  مدرم  راکفا  اهيزاسهنحـص  نیا  اب  دنراد  دـصق  دـنیامن ، عییـشت  ار  وا  دـنناوخب و  زامن  شرتخد 

. دنیامن یسایس  يرادربهرهب  دوخ  عفن 
ار یناسک  اهنت  و  دوش ، بآ  رب  شقن  نانآ  ياههشقن  هلیـسو  نیدب  ات  دنناوخب و ... زامن  هنابـش  شکاپ  رکیپ  رب  ات  درک  تیـصو  ترـضحنآ 

مالـسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ّقح ، هب  هفیلخ  زا  راوگان  ثداوح  لـباقم  رد  دنتـشادرب و  ماـگ  تماـما  تیـالو و  طـخ  رد  هک  داد  روضح  هزاـجا 
. دندومن يرادفرط 
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ص 191. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 151 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  ( 471
، دنتشاد اور  متس  وا  رب  هک  یناسک  هک  دوب  نیا  يارب  دریذپ ، تروص  بش  رد  يراپـسكاخ  زامن و  عییـشت و  دومرف : تیـصو  هکنیا  ( 472

رـسمه هک  دوب  نیا  يارب  دـیاش  دـهد ؟ لسغ  هنابـش  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  دومن  تیـصو  ارچ  اـما  دـننکن ؛ تکرـش  مسارم  نیا  رد 
. دنیبن بش  یکیرات  رد  ار  شیولهپ  وزاب و  ياهتحارج  اهمخز و  شردقنارگ 

ف 5. ص 85 ، یمزراوخ ، لتقم  زا  لقن  هب  ص 214  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 473
ص 44. ۀمامالا ، لئالد  ص 149 ؛ نازحالا ، تیب  ( 474

ص 142. نازحالا ، تیب  ص 201 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 475
ص 178. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 476

ص 149. نازحالا ، تیب  ( 477
ص 182. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 478

مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ص 212  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 479
ص 145. نازحالا ، تیب  ص 474 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 480

زارفارس يوناب  نآ  زا  يوریپ  یتسود و  ياعدا  هک  یناوناب  ًانمض  دش . هدروآ  تایاور  نیا  ناوناب » ششوپ  مالـسلا و  اهیلع  همطاف   » شخب رد 
. دنیامن تقد  تایاور  نیا  رد  هک  تسا  بوخ  دنراد ،

. تسا هدوب  هرقن  هکس  مهرد و  زا  يرادقم  هیقوا » ، » ص 218 ج 43 ، راونألاراحب ، ص 42 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ( 481
ص ج 6 ، دمحا ، دنسم  ص 172 و 187 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 473 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 413 ؛ ج 2 ، یسوط ، خیـش  یلاما  ( 482

ف 5. ص 81 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 53 ؛ یبقعلا ، رئاخذ  461 ؛
رد شایمارگ ، رـسمه  ندـمآ  زا  سپ  هک  دـعب  تیاور  لیلد  هب  دـندوب . شوهیب  و  هتفرن ، ایند  زا  زونه  همولظم  نآ  هک  دراد  لاـمتحا  ( 483

. زاس ربخ  اب  ار  یلع  مرسمه  مدادن ، خساپ  رگا  دومرف : امسا  هب  هک  تشذگ  شیپ  تیاور  رد  و  تفر ، ایند  زا  ترضحنآ  نماد 
ص 185. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 471 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 484

ص 217. خسان ، ص 178 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 485
ص 150 نازحالا ، تیب  ص 200 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 486

ص 44. ۀمامالا ، لئالد  ( 487
ص 199. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 488

ص 192 ج 43 ، راونألاراحب ، ص 151 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  ( 489
ص 311. ج 1 ، ییاهب ، لماک  ( 490

ات 559  491

... و ءایلوالا ؛ ۀیلح  لبنح و  نب  دمحا  ۀباحصلا  لئاضف  باتک  زا  لقن  هب  ص 173 و 180  ج 43 ، راونألاراحب ، ( 491
ص 192. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 152 ؛ ج 1 ، نیظعاولا ، ۀضور  ( 492

ص 312. ج 1 ، ییاهب ، لماک  ( 493
ج 16 ص 281. دیدحلایبا ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 494

: دومن مادقا  نداد  لسغ  هب  دوخ  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  لیلد  دنچ  هب  ( 495
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. دیامن لمع  شرسمه  تیصو  هب  تساوخیم  * 
. دهدب لسغ  دیاشن  رگید  موصعم  زج  ار  موصعم  رهطم  ندب  * 

. دزاس نشور  رتشیب  ار  شرسمه  تسادق  تمظع و  دجم و  تساوخیم  راک ، نیا  اب  * 
ص 153. نازحالا ، تیب  ( 496

. ددرگن راکشآ  شیافواب  رسمه  رب  نارگدادیب  برض  راثآ  اهمخز و  تساوخیم  تیصو ، نیا  اب  دیاش  ( 497
، دوب هدومن  کشخ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ندب  هک  ياهچراپ  اب  لسغ ، نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 498

. درک کشخ  ار  نآ 
ص 179. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 499

ص 154 نازحالا ، تیب  ( 500
ص 171 و 183 و 193 و 200 و 210. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 501

. ددرگ راومه  نیمز  اب  شربق  دوش و  نفد  هنایفخم  هدیزگرب ، ِربمایپ  ِنت  هراپ  رکیپ  هچ  يارب  ( 502
. دوب رتشیب  مدرم  ياههودنا  همه  زا  وا  هودنا  مغ و  راگزور ، خلت  يانگنت  رد  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  ترضح  نآ 

؟ تسا هداد  ياج  دوخ  رد  اروا  ربق  هک  تسا  یسّدقم  نیمز  مادک  دندیدن . ار  نآ  مدرم  دش و  هتخانشان  وا  ربق 
ص 204. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 503

ص 215. نامه ، ( 504
، يوق لاـمتحا  هب  و  دـشاب . ربق  راـشف  ِیتخـس  هراـب  رد  نیمز ، هب  ترـضحنآ  شرافـس  تسا  نکمم  ص 215 . ج 43 ، راونـألاراحب ، ( 505
تشادرب و یجوـم  راوـگرزب  نآ  فـطاوع  نارکیب  جاوـم  ياـیرد  هدروآ ، رطاـخ  هب  دوـب ، هدـمآ  دراو  شرـسمه  رکیپ  رب  هـک  ییاـههبرض 

. دیامن ارادم  شاهمولظم  رکیپ  اب  نیمز  ات  دومن  شرافس 
ص 184. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 365 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 506

نوریب نآ  زا  ار  امـش  زیخاتـسر ) هماگنه  هب   ) رگید راب  مینادرگیم و  زاـب  نآ  هب  میدـیرفآ و  كاـخ  زا  ار  امـش  : » هیآ 55 هط ، هروـس  ( 507
«. میروآیم

ص 156. نازحالا ، تیب  ( 508
ف 5. ص 84 ، ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 213 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 509

جهن ح 3 ؛ ءارهزلا ، دلوم  باب  ص 281  ج 1 ، یفاک ، ص 107 ؛ ج 1 ، یسوط ، خیش  یلاما  ح 7 ؛ م 33 ، ص 164 ، دیفم ، خیش  یلاما  ( 510
ص 193 و ج 43 ، راونألاراحب ، ص 364 ؛ ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 475 ؛ ج 1 ، همغلا ، فشک  خ 193 ؛ ص 651 ، ضیف ، ۀغالبلا 

. یکدنا فالتخا  اب  ص 1121  ج 2 ، ملاوع ، 210 ؛
نبا هغالبلا  جهن  حرـش  و  هبطخ 202 ؛ ص 319 ، یحبـص ، هغالبلا  جهن  ص 131 ؛) ج 4 ،  ) ص 1221 ج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  تنـس : لـها  زا 

ص 265. ج 10 ، دیدحلایبا ،
ص 1125. ج 2 ، ملاوع ، ص 216 و 217 و 207 و 184 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 511

ص 205. ج 43 ، راونألاراحب ، نمض ح 2 ؛ ب 149 ، ص 189 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 512
ص 312. ج 1 ، ییاهب ، لماک  ( 513

نآ ریظن  و  ص 1112  ج 2 ، ملاوـع ، و 212 ؛ ص 171  ج 43 ، راونـألاراحب ، ص 156 ؛ نازحـالا ، تـیب  ص 46 ؛ ۀـمامالا ، لـئالد  ( 514
ص 180. دیفم ، خیش  صاصتخا 
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.478 ص 481 -  ج 10 ، قحلا ، قاقحا  و  ص 162 ، ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  تنس : لها  زا  ( 515
رایـسب مردـپ  هک  درکیم  لقن  1338 ق ) م :  ) یـشعرم دومحم  دیـس  شردـپ  زا  ررکم  هرـس  سدـق  یفجن  یـشعرم  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  ( 516

ار بّرجم  یمتخ  دوصقم  نیا  يارب  اذل  دروآ ؛ تسد  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ربق  لحم  هدش  هک  یقیرط  ره  هب  هک  دوب  دنمقالع 
هب ایؤر  ملاع  رد  درک . تحارتسا  ناوارف ، لـسوت  متخ و  نداد  ماـجنا  زا  دـعب  ملهچ  بش  دومن . تموادـم  نآ  رب  بش  لـهچ  درک . باـختنا 

کیلع : » دـندومرف ترـضحنآ  دـش . فرـشم  تسا ) یـشعرم  موحرم  زا  دـیدرت   ) مالـسلا امهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما  سدـقم  رـضحم 
. نزب گنچ  تیب  لها  همیرک  نماد  هب  تیبلا » لهأ  ۀمیرکب 

نیمه يارب  ار  متخ  نیا  زین  نم  مدرگ . تنابرق  یلب ، درک : ضرع  تسا . مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ترضحنآ ، روظنم  دومن  روصت  ناشیا 
. تسا مق  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  فیرش  ربق  نم  روظنم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  منادب . ار  راوگرزب  نآ  ربق  لحم  هک  متفرگ 

ربق اذل  دشاب ؛ یفخم  ناگمه  زا  هشیمه  يارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  فیرـش  ربق  لحم  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دنوادخ  یحلاصم  لیلد  هب 
اهیلع ارهز  ترضح  ربق  دوب  رارق  رگا  تسا . هداد  رارق  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  فیرـش  ربق  هاگیلجت  ار  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح 

هموصعم ترـضح  رهطم  ربق  يارب  ار  نامه  لاعتم  دـنوادخ  دوب  رّدـقم  فیرـش  ربق  نآ  يارب  هک  یتوربج  لالج و  ره  دـشاب ، رهاظ  مالـسلا 
. تسا هداد  رارق  مالسلا  اهیلع 

. دوش فرشم  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  هب  دریگیم  میمصت  باوخ ، نیا  زا  دعب  یشعرم ، دومحم  دیس  موحرم 
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ربق  دنتـساوخیم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  هک  تسا  نآ  لیلد  تایاور ، فالتخا  نیمه  دوخ  ( 517

. دننک مگ  ار  اپ  ّدر  فورعم  لوق  هب  و  دنامب ، یفخم 
ص ج 2 ، يراخب ، حیحص  ص 192 ؛ ص 185 و ج 100 ، ج 43 ، راونألاراحب ، رازم ؛ زا  باب 18  ص 369 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 518

ءاج ام  باب  ص 367 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ح 10 و 11 ؛  ص 197 ، ج 1 ، أطوم ، ص 236 ؛ ج 2 ، دمحا ، دنـسم  ۀنیدملا ؛ مرح  باب  ، 224
. هیف ةالصلا  یبنلا و  دجسم  لضف  ص 35 ، ج 2 ، یئاسن ، يربکلا ، ننسلا  ۀنیدملا ؛ لضف  یف 

. تسا هدروآ  ۀنجلا ) ضایر  نم  ۀضور  ربنملا  ربقلا و  نیب   ) مان نیمه  هب  یباب  رد  ددعتم  ثیداحا  ص 123  ج 4 ، ملسم ، حیحص  رد 
نآ ح 4. ریظن  و  ح 5 ، ص 369 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 519

ص 171. ج 43 ، راونألاراحب ، ص 46 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ( 520
ح 3 ص 368 ، ج 14 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 521
ص 212 و 215. ج 43 ، راونألاراحب ، ( 522

لزنم ود  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  اریز  دـندرکیم  یگدـنز  دوب  مشاـهینب  هلحم  رد  هک  یلزنم  رد  ترـضح  نآ  مییوگب  هکنیا  رگم  ( 523
. تسا هدوب  هناخ  نآ  رد  تیب و ... قارحا  لئاسم  ًاتعیبط  هک  مشاهینب  هلحم  رد  رگید  یبنلا و  دجسم  رانک  یکی  دنتشاد 

دهع دیدجت  وا  اب  ات  ربب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  ار  ماهزانج  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تیـصو  رد  ( 524
. نک نفد  عیقب  رد  ارم  سپس  نادرگرب . مردام  ربق  فرط  هب  ارم  هاگنآ  منک .

مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  صن  هراشا و  باب  ص 238  ج 1 ، یفاک ،
رانک تسناوتیم  اهبش  یتحار  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  الوم  هک  تسا  نآ  هدش ، نفد  هسدقم  هضور  رد  دنکیم  دییأت  هک  ییاهزیچ  زا 

. دیایب شرسمه  تبرت 
هدش باسح  هنارهام و  ياهشقن  هناشن  نیا  و  دـناهدومن ؛ باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ردام  همطاف  ربق  لحم  هکنآ  تفگـش  ( 525

هک یتروص  رد  دـییامن ، نفد  همطاف  مردام  رانک  ارم  دـندومرف : هک  دـنهدیم  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ار  یترابع  ًاصوصخ  تسا ،
. تسا ناشیا  ردام  مه  بلاطوبا  رسمه  همطاف 
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ص 6 و 9؛ ج 1 ، دمحا ، دنـسم  ص 154 ؛ ج 5 ، ملسم ، حیحـص  ربیخ ؛ هوزغ  باب  ص 82  ص 42 و ج 5 ، ج 4 ، يراخب ، حیحـص  ( 526
، دعس نبا  تاقبط  ص 162 ؛ ج 3 ، مکاح ، نیحیحصلا  كردتسم  ص 448 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ص 300 ؛ ج 6 ، یقهیب ، يربکلا ، ننسلا 
، دیدحلایبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 42 ؛ ج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 269 ؛ ج 8 ، ۀباصالا ، ص 83 ؛ ج 1 ، یمزراوخ ، لتقم  ص 29 ؛ ج 8 ،

. دناهدرک لقن  ترابع  رد  فالتخا  اب  ص 46 و ج 16 ص 280 ، ج 6 ،
ص 476. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ( 527

(. ص 353  ) ص 617 ج 2 ، تاغللا ، ءامسالا و  بیذهت  ر.ك :
ص 51. ج 2 ، ۀّینابرلا ، تاحوتفلا  زا  لقن  هب  ص 190 ، مالسلا ، اهیلع  ءارهزلا  تامالُظ  ص 176 ؛ ج 19 ، ّقحلا ، قاقحا  ( 528

ص 478. ج 10 ، قحلا ، قاقحا  ر.ك : ص 93 ؛ لآملا ، ۀلیسو  ( 529
ص 1125. ج 2 ، ملاوع ، ص 184 و 207 و 216 و 217 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ( 530

ب 3. م 6 ، ص 356 ، ج 2 ، یحیرط ، بختنم  ( 531
ص 773 تداهش ، ات  تدالو  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ( 532

رگنایب یـضعب  دش ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگنامه  یلو  زور ، تصـش  ای  زور  لهچ  ریظن  تسا ؛ هدمآ  نیا  زا  رتمک  تایاور ، یخرب  رد  ( 533
. يرامیب تّدش  نامز  هب  رظان  یضعب  و  تسا ، ترضحنآ  يرامیب  نامز 

. جیارخ زا  لقن  هب  ص 156  ج 43 ، راونألاراحب ، مالسلا ح 1 ؛ اهیلع  ءارهز  دلوم  باب  ص 381  ج 1 ، یفاک ، ( 534
ص 160. نازحالا ، تیب  ص 170 ؛ ج 43 ، راونألاراحب ، ص 45 ؛ ۀمامالا ، لئالد  ( 535

: تسا لیوأت  لباق  زور  اما 75  تسین ، لیوأت  لباق  هدش و  حیرصت  تسا  یناثلا  يدامج  موس  هک  تداهـش  زور  هب  تیاور  نیا  رد  اریز  ( 536
، زور زا 75  روظنم  تسا  نکمم  هکنیا  رگید  دـشاب . دون  تسا  نکمم  دـنوشیم و  هتـشون  مه  هیبش  دون  داتفه و  یفوک  طـخ  هب  هکنآ  هچ 
، صاصتخا تسا . هدش  حیرـصت  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیفم  خیـش  تیاور  رد  هک  روطنامه  دشاب ، ترـضحنآ  يرامیب  تدم 

ص 192 ج 29 ، راونألاراحب ، ص 180 ؛
امرخ بوچ  ییانـشور ، يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  عیارـشلا  لـلع  تیاور  رد  هلمج : زا  تسه ؛ زین  يرگید  تادـّیؤم 

. درک هدافتسا  هام  رون  زا  ناوتیمن  هک  دراد  تبسانم  رتشیب  هام  لیاوا  اب  نیا  دومن . نشور 
ح 2. م 28 ، ص 134 ، قودص ، یلاما  ( 537

ص 479. ج 22 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ هَّللا ، نم  دهعب  الا  ًائیش  اولعفی  مل  همئألا  ّنأ  باب  ص 222 ، ج 1 ، یفاک ، ( 538
ص 484. ج 22 ، راونألاراحب ، ( 539

هیآ 57. بازحا ، هروس  زا  هیآ  ص 196 و  ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 540
ح 1. دالوا ، ماکحا  زا  ب 87  ص 482 ، ج 21 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 541

. همجرت رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 379 ، ج 47 ، راونألاراحب ، ص 1130 ؛ ج 2 ، ملاوع ، ( 542
ص 102. نازحالا ، تیب  ( 543

ص 102. ج 62 ، راونألاراحب ، ح 87 ؛ ص 109 ، هضور ،)  ) ج 8 یفاک ، ( 544
ص 100. نازحالا ، تیب  ( 545

ص 59. ج 50 ، راونألاراحب ، مالسلا ؛ هیلع  داوج  ماما  تازجعم  لصف  ص 212 ، ۀمامالا ، لئالد  ( 546
هیآ 35. هدئام ، هروس  ( 547

هب برقت  ببـس  هک  ار  يریخ  راک  ره  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  هب  لسوت  رب  هوـالع  هداد ، میمعت  ار  هلیـسو »  » موهفم یخرب  ( 548
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رد داهج  حلاص و  لمع  نامیا و  هدنرادرب  رد  هک  هیآ  لیذ  ردص و  هب  هجوت  اب  یلو  دناهدرمش ، رب  نآ  قیداصم  زا  دوش  یهلا  سدقا  تحاس 
لسوت هراب  رد  دوب . دهاوخ  رتراگزاس  ینآرق  تایآ  تغالب  اب  رتنشور و  رایسب  یحو  نادناخ  هب  لسوت  هب  هلیـسو  صاصتخا  تسادخ ، هار 

. ددرگ هعجارم  ( 190 ص 206 -  « ) قالخا گنهرف   » باتک هب 
هیآ 180. فارعا : هروس  زا  هیآ  و  ص 5 و 22 . ج 94 ، راونألاراحب ، ح 4 ؛ ءاعد ، زا  ب 35 ، ص 229 ، ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 549

ص 46. ینیما ، همالع  ءارهزلا ، ۀمطاف  ( 550
ج ۀمکحلا ، عیبانی  ح 15 ؛ ب 35 ، ص 238 ، ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  ح 3 و 4 و 7 ؛ اعد ، زا  ب 37  ص 98 ، ج 7 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 551

ات 120. ص 115  ، 1
... ب 24 و ص 97 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 60 ؛ ج 1 ، روثنملا ، ردلا  تنس : لها  زا  نآ  ریظن  و 

. یمزراوخ بقانم  و  نیطمسلا ، دئارف  زا  لقن  هب  ص 40 ، ینیما ، همالع  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ( 552
.76 ص 78 -  ج 3 ، ّقحلا ، قاقحا  ر.ك :

ص 116؛ ج 1 ، ۀمکحلا ، عیبانی  ص 319 ؛ ج 26 ، راونألاراحب ، ح 6 و 7 و 13 ؛ ءاـعد ، زا  ب 37  ص 100 ، ج 7 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ( 553
... و ، 76 ص 78 -  ج 3 ، قحلا ، قاقحا 

ار نانجلا ) حـیتافم  فلؤم  ، ) یمق ساـبع  خیـش  موحرم  راوگرزب ، ثدـحم  باوخ  ملاـع  رد  یبش  دومن : لـقن  يریمـشک  موحرم  زا  یگرزب 
اب خزرب  ملاع  رد  تفگ : دـیوگب . دـهاوخیم  هچ  هک  مدومن  زیت  ار  میاهشوگ  میوگب . تیارب  خزرب  ملاع  زا  یناـیرج  دومرفیم : هک  مدـید 

هناخ رد  یگمه  دنیامن ، تساوخرد  دنوادخ  زا  هک  دیآیم  شیپ  یتجاح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  يارب  هاگره  هک  مدـید  میاهمشچ 
شراوگرزب نادنزرف  دـیامرفیم و  اعد  دتـسیایم و  ولج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دـنیآ . درگ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ناشردام 

. دنریگیم دنوادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  دنیوگیم و  نیمآ  مالسلا  مهیلع 
ام « ؛ ». اْنیَلَع ِهَّللا  ُۀَّجُح  ُۀَمِطاف  اُنتَّدَج  َو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهَّللا  ُجَـجُح  ُنَْحن  : » دـش هدروآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زا  لئاضف  تمـسق  رد  رتشیپ 

.« تسام رب  ادخ  تجح  همطاف  ترضح  ام  هّدج  و  مینامدرم ، رب  ادخ  ياهتجح  همئا 
. تسا هدمآ  زین  نانجلا  حیتافم  رد  ص 7 ، تاوعدلا ، جهم  ( 554

... و بیقعت ، زا  ات 11  ب 7  ص 439 ، ج 6 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ر.ك : ( 555
ح 2. ب 9 ، ص 443 ، ج 6 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 556

(. ص 1145 ج 2 ،  ) ملاوع نانجلا و  حیتافم  هیشاح  رد  تاحلاصلا  تایقاب  ر.ك : زامن ، نیا  ندناوخ  ّتیفیک  اب  ییانشآ  يارب  ( 557
ص 430. هداز ، دامع  موحرم  یقیقح ، مقتنم  هللا ؛  همحر  یشعرم  یفجن  هَّللا  ۀیآ  موحرم  یناگدنز  ( 558

ص 1146. ج 2 ، ملاوع ، ( 559

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح 

باتک تاصخشم 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح 

همطاف ترضح 

مالسلا اهیلع  همطاف  مان :
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يربک  هقیدص  مالسلا ، اهیلع  ارهز  فورعم : ياهبقل 
 ... لوتب و هیسنا ، هیضرم ، هیضار ، هرهاط ،

اهیبا ما  هینک :
ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ردپ : مان 

مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ردام : مان 
تثعب زا  دعب  لاس   5 یناثلا ، يدامج   20 تدالو : خیرات 

هّکم  تدالو : لحم 
لاس   18 رمع : تدم 

یناثلا يدامج  موس  تداهش : خیرات 
قه  هدزای  لاس  یناثلا  يدامج  ای 13 

تسادیپان  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يراپسکاخ  لحم  دقرم :
هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رانک  لحم 1 - هس  زا  یکی  رد 

هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ربنم و  نیب  عیقب 3 - ناتسربق  - 2
دوشیم ترایز  یبنلا ، دجسم  رد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ  دیوگیم : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدـیرفآیمن ار  تادوجوم  يدوبن ، دّـمحم ) يا   ) وت رگا  امکتقلخ ؛ امل  همطاف  الول  کتقلخ و  امل  یلع  الول  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  »

«. مدیرفآیمن ار  رفن  ود  امش  دوبن  همطاف  رگا  مدیرفآیمن و  ار  وت  دوبن  یلع  رگا  و 

ردام سنوم 

، دـندرکیم يریگهرانک  وا  زا  هّکم  نانز  دوب و  هدـنام  اهنت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  جاودزا  رطاخ  هب  هجیدـخ  هک  ماـگنه  نآ  رد 
. دشاب ملاع  نانز  تیرشب و  راختفا  اهنآ و  مشچ  ینشور  ات  دومرف  اطع  وا  هب  ار  مالسلا ) اهیلعهمطاف  ترضح   ) تکربرپ يدنزرف  دنوادخ 

. دادیم يرادلد  تالکشم  ربارب  رد  ار  وا  تفگیم و  نخس  يو  اب  اذل  درکیم ، سح  ار  ردام  ياهمغ  دوب ، ردام  مکش  رد  هک  همطاف 
تسا و كرابم  كاپ و  لفط ، نیا  هک  داد  هدژم  ارم  لیئربج  کنیا  هجیدخ ! يا   :» هک داد  تراشب  هجیدـخ  ترـضح  هب  نامز  نیا  رد  ربمایپ 

«. دوب دنهاوخ  نیمز  يور  رد  ادخ  هفیلخ  نم  زا  سپ  دنامدرم و  نایاوشیپ  وا  نادنزرف 
نانز زا  دیدیم ، کیدزن  ار  شلفط  دلوت  هک  هجیدخ  ترـضح  دومنیم . ملاع  ود  يوناب  كرابم  ياهمدق  هدامآ  ار  شدوخ  نیمز  مکمک ،

ار شتوعد  دـندوب ، هتفریذـپن  ار  شرـسمه  يربمایپ  هک  اهنآ  اّما  دـننک ، کمک  ار  وا  شدـنزرف  تدالو  ماگنه  هب  ات  تساوخ  کمک  ماوقا 
! هجیدـخ يا  دـنتفگ : وا  هب  هدیـسر و  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  دزن  تماـق ، شوخ  يوناـب  راـهچ  ماـگنه  نیمه  رد  دـندرکن . لوـبق 

هیلعمیهاربا ترـضح  رـسمه  هراس  نارمع ، رتخد  میرم  وناب : راهچ  نآ  میتسه . وت  نارهاوخ  اـم  هداتـسرف و  وت  کـمک  هب  ار  اـم  راـگدرورپ ،
. دندوب مالسلا  مهیلع  یسوم  ترضح  رهاوخ  موثلک  نوعرف و  رسمه  هیسآ  مالسلا ،

زا رپ  ياهتشَت  اب  یتشهب  نایروح  زا  نت  هد  هاگنآ  تفرگ . ارف  ار  اج  همه  هک  دیـشخرد  وا  زا  يرون  دـمآ ، اـیند  هب  همطاـف  ترـضح  یتقو 
. دیوگب ینخس  هک  تساوخ  وا  زا  دیچیپ و  وب  شوخ  دیفس و  ياهچراپ  رد  تسش و  ار  دازون  اهنآ  زا  یکی  دندش . دراو  رثوک  بآ 

مرسمه ناربمایپ و  نیرترب  ادخ ، لوسر  مردپ  تسین و  اتکی  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : دوشگ و  نابز  همطاف  ترـضح 
. دنشابیم ناگداون  رورس  منادنزرف ، ناربمایپ و  نیشناج  رورس 
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ردپ ياه  جنر  دردمه  مغ و  کیرش  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح 

ياه جنر  دوب . ردپ  يارب  نابرهم  يرگشزاون  راوخمغ و  يرای  دینارذگیم ، ار  یکدوک  نارود  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح 
همطاف ترـضح  دش . ورهبور  هجیدخ  شردام  زوسناج  تلحر  اب  هک  دوب  هلاس  جـنپ  درکیم . اعد  ردـپ  يارب  دـیدیم و  کیدزن  زا  ار  ردـپ 

ياه جنر  نازوس و  يامرگ  یگنسرگ و  یتخس و  و  دوب ، ناکرشم  هرـصاحم  رد  بلاطیبا  بعـش  رد  شردپ  ردام و  هارمه  لاس  هس  دودح 
. دش گرزب  اهجنر  رد  دیشچ و  دید و  کیدزن  زا  ار  لاس  هس  نآ 

عامتجا هبعک  رانک  رد  هک  داتفا  ناکرـشم  زا  یهورگ  هب  شمـشچ  دوب ، هبعک  رانک  رد  مالـسلا  هیلع  همطاف  ترـضح  هک  اـهزور  زا  یکی  رد 
يّزُع تال ،  » ُتب هس  هب  مه  اب  اهنآ  هک  تفایرد  دناهدش ، عمج  اجنآ  رد  هچ  يارب  اهنآ  دنادب  ات  درک  يواکجنک  هنادنمشوه  دندوب . هدرک 

. دنشکب ار  وا  دننک و  هلمح  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هب  یعمج  هتسد  ات  دندنبیم  نامیپ  تانم » و 
هللا یلص  ربمایپ  داد . شرازگ  ترضح  نآ  هب  ار  ناکرـشم  هئطوت  تخیریم  کشا  هک  یلاح  رد  و  دمآ ، ردپ  دزن  باتـش  اب  همطاف  ترـضح 
هلآو هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  درک و  رضاح  بآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مریگب . وضو  ات  نک  رضاح  بآ  مزیزع ، رتخد  دومرف : هلآو  هیلع 

هک تسا  دّمحم  نیا  دنتفگ : دندید ، ار  ترضح  نآ  ناکرـشم  هک  یتقو  درک . تکرح  هبعک  رانک  دجـسم ، يوس  هب  سپـس  تفرگ و  وضو 
کی چیه  هک  دندش  هدنامرد  هدرب و  ورف  نابیرگ  رد  رس  نانچ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ینارون  هرهچ  تّهبُا و  ندید  اب  اهنآ  دیآیم .

. دندرکن ادیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ّدض  رب  يراک  تأرج  اهنآ  زا 

قافنا يوگلا 

دنوادـخ اّما  تشاد ؛ برع  ناگرزب  ربمایپ و  ناراـی  زا  يداـیز  ناراگتـساوخ  . دوب هدـش  هلاـس  هن  ربماـیپ ، رتخد  هناـگی  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف 
. دوب هداد  رارق  مه  يارب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 

مالسلا اهیلع  ارهز  شرتخد  یسورع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دشیم . کیدزن  مالسلا  امهیلع  همطاف  ترضح  یلع و  ترـضح  جاودزا 
هناخ هب  تساوخیم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  یماـگنه  دـشوپب . یـسورع  بش  رد  اـت  دوب  هداد  ناـشیا  هب  ون  نهاریپ  تسد  کـی 

يادص اب  دمآ و  همطاف  ترضح  هناخ  برد  هب  يدنمتـسم  درکیم . تاجانم  ادخ  اب  دوب و  هتـسشن  دوخ  تدابع  هداّجـس  رب  دورب  شرـسمه 
. مهاوخیم هنهک  نهاریپ  کی  تّوبن  هناخ  زا  تفگ : دنلب 

ناهگان دهدب ، وا  هب  ریقف  ياضاقت  قبط  ار  هنهک  نهاریپ  تساوخ  ون . يرگید  هنهک و  یکی  تشاد ، نهاریپ  ود  تقو  نآ  رد  همطاف  ترضح 
«. دینک قافنا  دیراد  تسود  ار  هچنآ  رگم  دیسریمن  يراکوکین  تقیقح  هب  زگره  : » دیامرفیم هک  داتفا  هیآ  نیا  دای  هب 

. داد ریقف  هب  ار  ون  نهاریپ  درک و  لمع  هیآ  نیا  هب  تشادیم  تسود  رتشیب  ار  ون  نهاریپ  هک  نیا  اب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 
ترـضح ياهدیـشوپن ؟ ار  ون  نهاریپ  ارچ  دیـسرپ : دید ، وا  نت  رد  ار  هنهک  نهاریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  بش ، نآ  يادرف 

. مداد ریقف  هب  ار  نآ  درک : ضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز 
؟ دوبن رتبسانم  رتهب و  يدیشوپیم  ترسمه  يارب  ار  ون  نهاریپ  رگا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ 

هار رد  ار  دوخ  لاوما  همه  دیدرگ ، امـش  رـسمه  هجیدخ  مردام  هک  ماگنه  نآ  رد  ماهتخومآ . امـش  زا  ار  شور  نیا  تفگ : همطاف  ترـضح 
، تشادن دوجو  یسابل  هناخ  رد  درک و  سابل  ياضاقت  دمآ و  امش  هناخ  رد  هب  يریقف  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  دیـشخب ، ناتـسد  یهت  هب  ادخ 

شنزرـس دروم  اـت  نکن  قاـفنا  ّدـح  زا  شیب  و  : » دـش لزاـن  هیآ  نیا  ور  نیا  زا  دـیداد ، وا  هب  دـیدروآ و  نوریب  نت  زا  ار  دوـخ  نهاریپ  اـمش 
«. ینام ورف  راک  زا  يریگرارق و 

شنامـشچ زا  کشا  ياهرطق  دوب ، هتفرگ  رارق  مالـسلا  اهیلع  ارهز  شرتخد  صولخ  اهّتبحم و  ریثأـت  تحت  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
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. دنابسچ شاهنیس  هب  تبحم ، هناشن  هب  ار  همطاف  ترضح  دش و  ریزارس 

همداخ هّضف  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  راک  میسقت 

« هّضف  » شاهمداخ دوخ و  نیب  هنالداع  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  قبط  ار  هناخ  ياهراک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دید  ناملس  يزور  هّضف . رگید  زور  و  درکیم ، یگدیسر  هناخ  روما  هب  همطاف  ترضح  زور  کی  درک . میـسقت 

يا درک : ضرع  ناملس  تشاد . لغب  رد  دوب  هیرگ  لاح  رد  راوخریـش و  هک  ار  نیـسح  و  تسا . وج  ندومن  درآ  لوغـشم  یتسد ، يایـسآ  اب 
: تفگ خـساپ  رد  همطاـف  ترـضح  يریگیمن ؟ کـمک  وا  زا  ارچ  تسامـش  تمدـخ  رد  راکتمدـخ  ناونع  هب  هک  هّضف  ادـخ ! لوسر  رتـخد 

نم تبون  زورما  دوب و  وا  تبون  زورید  نم . زور  کـی  دـنک ، راـک  وا  زور  کـی  هک  درک  شرافـس  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. تسا

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تدابع 

ات داد  همادا  زامن  هب  نانچمه  داتـسیا و  زاـمن  هب  تساـخرب و  رتسب  زا  هک  مدـید  ار  مرداـم  هعمج  بش  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
یلو درکیم  اعد  رایـسب  اهنآ  يارب  دروآیم و  نابز  هب  ار  نامیا  اب  نادرم  نانز و  مان  مدرک ، شوگ  وا  ياهاعد  هب  دش . ادـیپ  رحـس  هدـیپس 

. درکن اعد  دوخ  يارب  راب  کی 
؟ يدرک اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگنآ  يدرکن ، اعد  چیه  تدوخ  يارب  ارچ  ردام ! مدرک : ضرع 

. هناخ دعب  هیاسمه ، لّوا  مرسپ ! دومرف : مردام 
هاـگره هک  دراد  دوجو  یتعاـس  هعمج ، زور  رد  هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرفیم : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح 

و دشاب . هدرک  بورغ  همین  ات  دیشروخ  صرق  هک  تسا  یماگنه  نآ  دنکیم و  لوبق  ار  شیاعد  دنوادخ  دنک  اعد  تعاس  نآ  رد  یناملـسم 
. تخادرپیم زاین  زار و  هب  تعاس  نآ  رد  ترضح 

ههبج تشپ  ردمالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ياهشالت 

ياهراک ههبج ، تشپ  رد  دنشاب و  ناگدنمزر  نابیتشپ  هک  تسا  مزال  نانآ  رب  یلو  تسین  اور  نمـشد  اب  ییادتبا  گنج  داهج و  نانز ، يارب 
. دنشاب مالسا  هاپس  ناروآ  مزر  يارب  یبوخ  روای  و  دنریگب . هدهع  رب  ار  نانآ  ياهزاین  ریاس  نامرد و  یتامدقم و 

ناونع هب  دوب . مالسا  ههبج  يارب  دنمناوت  ياهناوتشپ  تشاد و  یشخب  رمث  روضح  شالت و  زین  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ارهز  ترـضح 
: هنومن

هنیدم زا  گنج  نایاپ  زا  سپ  تشادـن ، رتشیب  لاس  هد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  داد ، خر  ترجه  موس  لاس  رد  هک  دـُحا  گنج  رد  - 1
هک دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شرهوش  تفر و  ردپ  دزن  دیناسر . تشاد  رارق  هنیدم  یخسرف  کی  رد  هک  دحا  ههبج  هب  ار  دوخ  دمآ و  نوریب 

نایرج دید  دیسوب ، ار  ردپ  درک و  هیرگ  دید  ار  ردپ  لاح  هک  یتقو  همطاف  دهدیم ، وشتسش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  دولآ  نوخ  هرهچ 
دنب نوخ  ماگنه  نیا  رد  تخیر ، ردپ  هرهچ  مخز  ياج  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دینازوس و  ار  يریـصح  هعطق  دوشیمن ، عطق  ردپ  هرهچ  زا  نوخ 

. دمآ
کمک زین  ربمایپ  صخـش  دنتـشاد . لاغتـشا  قدـنخ  ندـنک  هب  ناناملـسم  داد  خر  ترجه  مجنپ  لاس  رد  هک  قدـنخ  گنج  يارجام  رد  - 2

نان یکدنا  همطاف  دـندنامیم ، هنـسرگ  زور  هس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هلمج  زا  ناناملـسم  یهاگ  هک  دـش  ثعاب  اذـغ  دوبمک  درکیم .
منادنزرف يارب  هک  تسا  ینان  زا  یتمـسق  نان ، رادقم  نیا  درک : ضرع  دـیناسر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  ار  دوخ  درک و  هیهت 
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نیتسخن نان  هکت  نیا  ناـج ، همطاـف  دومرف : تفرگ و  ار  ناـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  ماهدروآ . امـش  يارب  ار  تمـسق  نیا  مدوب و  هتخپ 
. دراذگیم شناهد  هب   ، یگنسرگ زور  هس  زا  سپ  تردپ  هک  تسا  ياهمقل 

باجح هلأسم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هّجوت 

طیحم ات  دوشیم  ثعاب  تسا  یهلا  روتـسد  کی  هک  باجح  تسا . باجح  هلأسم  دش  دهاوخ  نانز  تداعـس  بجوم  هک  ییاههار  زا  یکی 
. دنک يریگولج  هناخ  مرگ  طیحم  نتخیر  مه  هب  زا  ددرگ و  هداوناخ  نوناک  یمرگ  ثعاب  و  مارآ ، هناخ ، عامتجا و 

روضح اههنحـص  رد  هکنیا  اب  دـیدن ؛ مرحمان  ار  وا  ندـب  وم و  زگره  دادیم ؛ تیمها  رایـسب  باجح  هلأسم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. دشن جراخ  یمالسا  حیحص  ششوپ  باجح و  سّدقم  میرح  زا  زگره  دنتشاد 

درم هکنیا  هن  دـنیبب و  ار  ياهناگیب  درم  وا  هن  داد : خـساپ  همطاف  ترـضح  تسا ؟ راک  نیرترب  زیچ  هچ  نز  يارب  دیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  يزور 
. دینابسچ شاهنیس  هب  ار  وا  قیدصت ، هناشن  هب  ربمایپ  دنیبب . ار  وا  ياهناگیب 

وا هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیناشوپ ، وا  زا  ار  دوخ  همطاف  ترـضح  ددرگ ، همطاف  هناـخ  دراو  اـت  تساوخ  هزاـجا  ییاـنیبان  درم  يزور 
؟ يدناشوپ ار  دوخ  ارچ  تسانیبان ، درم  نیا  هکنیا  اب  دومرف :

. دنکیم مامشتسا  ار  نم  يوب  وا  نینچمه  منیبیم ، ار  وا  نم  دنیبیمن ، ارم  وا  رگا  درک : ضرع  خساپ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
هراپ وت  هک  مهدیم  یهاوگ  دومرف : قیدـصت  هناشن  هب  و  دیدنـسپ ، ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  خـساپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. یتسه نم  دوجو 

تکرب اب  دنب  ندرگ 

ياهسابل اب  يدرمریپ  ماگنه  نیا  رد  دندوب . هدز  هقلح  شرود  هب  باحصا  دوب و  هتسشن  دجسم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يزور 
يایوجو تفر  شیوس  هب  داتفا  وا  هب  شمـشچ  ات  ربمایپ  دیـسر . هار  زا  دوب ، هدودز  ار  شناوت  يریپو  فعـض  هک  راب  ّتقر  یتلاح  هدـیلوژ و 

. دش شلاح 
. اشگب مراک  زا  یهرگ  میاونیب  ناشوپب ، ارم  ماهنهرب  هد ، ماعط  ارم  ماهنسرگ ، ملاح ، ناشیرپ  يریقف  ادخ ! لوسر  يا  داد : خساپ  درم  نآ 

. درک ییامنهار  همطاف  ترضح  لزنم  هب  ار  وا  سپـس  تسا » ریخ  هدنهد  ماجنا  نوچ  ریخ ، يامنهار   » یلو مرادن  يزیچ  نونکا  دومرف : ربمایپ 
: دومرف ارهز  ترضح  درک . نایب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يارب  ار  شتالکشم  دیسر . مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  هناخ  برد  هب  درمریپ 

هَّللاإش نا  شورفب  ار  نیا  دومرف : داد و  ریقف  درمریپ  هب  ار  دوخ  دـنبندرگ  سپـس  میرادـن ، دـنبندرگ  کی  زج  يزیچ  هناخ  رد  نونکا  زین  ام 
. دوش لح  تتالکشم 

همطاف ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  دوب ، هتـسشن  باحـصا  نایم  رد  نانچمه  هک  ربمایپ  هب  دمآ و  دجـسم  هب  تفرگ و  ار  دنبندرگ  ریقف  درم 
. مناسرب فرصم  هب  مشورفب و  ار  نآات  دومن  ناسحا  نم  هب  ار  دنبندرگ  نیا  مالسلا  اهیلع 

ار دنب  ندرگ  نیا  نم  یهدیم  هزاجا  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  رسایراّمع  درک . هیرگ  یلاحشوخ  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
؟  مرخب

دنچ ار  دنب  ندرگ  دیسرپ : درمریپ  زا  رسایرامع  دشاب . یـضار  وا  زا  ادخ  دشاب  شرادیرخ  سکره  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
؟ یشورفیم

. دناسرب ماهناخ  هب  ارم  هک  هار  هشوت  رانید  کیو  دناشوپب  ار  منت  هک  یسابل  دنک ، مریس  هک  ییاذغ  هب  : داد خساپ  اونیب  درم 
ریـس ار  وا  درب ، هناخ  هب  ار  درم  راّمع  . مدـیرخ وت  زا  یبکرم  یـسابل و  اذـغ و  الط و  رانید  تسیب  هب  ار  دـنبندرگ  نیا  نم  داد : خـساپ  راـمع 
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: تفگ داد و  دوخ  مالغ  هب  ار  دـنبندرگ  هاگنآ  داد . وا  هب  مه  الط  راـنید  تسیب  درک و  راوس  یبکرم  رب  ار  وا  دـناشوپ ، وا  هب  یـسابل  درک ،
. مدیشخب ناشیا  هب  مه  ار  تدوخ  نک ، میدقت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ار  نیا 

تفرگ ار  دنب  ندرگ  ترضح  نآ  دمآ و  همطاف  ترضح  دزن  مالغ  دیشخب . مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ار  دنب  ندرگو  مالغ  زین  ربمایپ 
. مدرک دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وت  زین  نم  دومرف : مالغ  هبو 
. دیسرپ ار  شاهدنخ  زار  همطاف  ترضح  دیدنخ . مالغ 

اناوت ار  يریقف  دناشوپ ، ار  ياهنهرب  درک ، ریـس  ار  ياهنـسرگ  هک  دروآ  هدنخ  هب  ارم  دنبندرگ  نیا  تکرب  ربمایپ ! رتخد  يا  داد : خساپ  مالغ 
. تشگرب دوخ  بحاص  هب  مه  تبقاع  درک و  دازآ  ار  ياهدنب  دومن ، راوس  ار  ياهدایپ  درک ،

هلهابم يارجام 

مظعا فقـسا  هارمه  تسا ، عقاو  هکم  یقرـش  بونج  يرتمولیک  رد 910  هک  نارجن  رهـش  نایحیـسم  نارـس  زا  ياهّدع  يرجه  مهن  لاس  رد 
هیلعیـسیع هک  تقیقح  نیا  لوبق  زا  ینید  ياهثحب  زا  سپ  نانآ  دندش ، دراو  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  اب  يداقتعا  ینید و  هرکاذم  يارب  رهش 

ربارب رد  همه  نیا  اب   . تسادخ دنزرف  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  دندوب  رادنپ  نیا  رب  نانآ  اریز  دندز ، زاب  رـس  تسادخ  هداتـسرف  هدنب و  مالـسلا 
هب وت  اب  سک  ره  دّمحم « ! يا  هک  دناسر ؛ ار  یحو  مالک  دمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  دندز . بل  رب  یـشوماخ  رهُم  ادـخ  لوسر  راوتـسا  قطنم 
هب و   ) میزیخرب هلهابم  هب  مه  اب  دوخ  نانز  نادنزرف و  اب  امش ، ام و  دییایب  وگب  دیسر -  وت  هب  یحو )  ) شناد هکنآ  زا  سپ  دزیخرب -  هلداجم 

«. میزاس راتفرگ  باذع )  ) ادخ تنعل  هب  ار  نایوگغورد  ات  مینک ) اعد  دنوادخ  هاگرد 
نامز رد  دـنورب و  ارحـص  هب  ناشدارفا  نیرتزیزع  هارمه  هب  هورگ  ود  ره  ینعی  دـنک . توعد  هلهابم  هب  ار  اـهنآ  اـت  دـش  رما  ربماـیپ  هب  ینعی 

زا ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دتـسرف . باذع  تسوگغورد  هکنآ  رب  دنوادخ  ات  دننک  شیاین  دنوادخ  هاگرد  هب  هورگ  ود  ره  نیعم ،
رد ار  نیسح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زور  نآ  درک . هارمه  دوخ  اب  ار  اهنآ  نیرتكاپ  نیرتزیزع و  شنارایو ، ناگتـسب  نایم 
هب مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یلع و  ترـضح  شرـس  تشپ  داتفا و  هار  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  نسح  كرابم  تسد  تفرگ و  شوغآ 

ربمایپ تیونعم  افص و  زا  رپ  تلاح  هب  نایحیسم  مشچ  دندش ، کیدزن  هاگیاج  هب  هک  یماگنه  دوب . یهوکـشاب  يونعم و  هرظنم  دنداتفا . هار 
یمنهج هب  نابایب  نیا  دـننک  ور  یهلا  هاگرد  هب  رگا  هک  منکیم  هدـهاشم  ار  ییاههرهچ  : » تفگ ناشگرزب  داـتفا . ترـضح  نآ  ناـهارمه  و 

. دوشیم هدنک  اج  زا  یهوک  دنهاوخب  دنوادخ  زا  رگا  نانیا  دوشیم ، هدیشک  نارجن  نیمزرـس  هب  باذع  هنماد  دش و  دهاوخ  لیدبت  نازوس 
تخادرپ هب  میلـست و  بیترت ، نیدب  دـنوش .» دوبان  یمامت  هب  نایحیـسم  هک  تسا  نآ  میب  دـش و  دـیهاوخ  كاله  هک  دـینکن  هلهابم  نانیا  اب 

. دندش یضار  هیزج 

یتیبرت تاروتسد 

. دومن یم  تاعارم  ار  ... یعامتجا و ، یتشادهب  ، یقالخا ياهشور  نیرتهب  اذغ  ندومن  لیم  ماگنه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
؛ دنکیم شرافس  ار  یتاروتسد  ندروخ ، اذغ  يارب  ًالثم 

: مینک تیاعر  هک  تسیرورض  هک  يدراوم 
. تسا هتشگ  مهارف  ام  يارب  یسک  هچ  فرط  زا  هنوگچ و  اهتمعن  نیا  هکنیا  تخانش  - 1
. تسا هدش  رّدقم  مهارف و  ام  يارب  ادخ ، فرط  زا  هک  هچنآ  هب  ندوب  دونشخ  یضار و  - 2

. ندروخ اذغ  ماگنه  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب   » نتفگ - 3
. اذغ نایاپ  ادتبا و  رد  دنوادخ  زا  ساپس  رکش و  - 4

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1690 

http://www.ghaemiyeh.com


: میهد ماجنا  ندروخ  اذغ  ماگنه  تسا  بوخ  هک  يدراوم 
. اذغ زا  شیپ  ناهد  تسد و  نتسش  - 1

. میروخب اذغ  هتسشن  - 2
. مینکن زارد  نارگید  ولج  تسد  هدومن و  لیم  تسا  هتفرگ  رارق  صخش  ولج  هچنآ  زا  دوش  یعس  - 3

. میرادرب بسانم  کچوک و  ار  اذغ  - 4
. مینکن باتش  هلجع و  نآ  ندیعلب  رد  هدیوج و  بوخ  ار  اذغ  - 3

. مینکن هاگن  نارگید  ناهد  تسد و  تروص و  هب  اذغ ، ندروخ  ماگنه  - 4

ارهز ترضح  تداهش 

تسرپ ایند  یهورگ  هک  دوب  هتفر  ایند  زا  هزات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگیم . مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  رمع  زا  لاس  هدجه 
تفالخ دییأت  يارب  وا  زا  ات  دندمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناخ  رد  هب  دـندوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج  یعّدـم  هک 

تـساوخرد دـنهاوخیم  وا  زا  ار  ّقح  ریغ  يراک  تسین و  ادـخ  يارب  ناشفدـه  اهنآ  تسنادیم  هک  ترـضح  اّما  دـنریگب ؛ تعیب  ناشدوخ 
دمآ و رد  تشپ  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دنوش . هناخ  دراو  روز  اب  دنتفرگ  میمـصت  دندید  نینچ  یتقو  زین  اهنآ  دنتفریذپن . ار  اهنآ 

برد هناخ ، هب  دورو  يارب  هکلب  دـندرکن  یهجوت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ياهفرح  هب  اهنت  هن  اهنآ  اّما  درک  عنم  راک  نیا  زا  ار  اهنآ 
. درکیم تحیـصن  ار  اهنآ  دوب و  هداتـسیا  برد  تشپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تخوسیم و  شتآ  رد  برد  دـندز . شتآ  ار  هناـخ 

ترضح هک  دوب  اجنآ  تفرگ . رارق  راوید  زوس و  همین  رد  نایم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دندیبوک و  هتخوس  همین  رد  هب  دگل  اب  ناهگان 
رثا رب  هام  دنچ  زا  دعب  دش و  حورجم  تّدش  هب  زین  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  دیـسر و  تداهـش  هب  دوب  ردام  مکـش  رد  زونه  هک  نسحم 

. دیسر تداهش  هب  هدراو  تاحارج 

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

باتک تاصخشم 

یلعدمحم داريودهم ، هسانشرس : 
. داريودهم یلعدمحم  هدنسیون  / مالسلااهیلع همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 84 ص 19×5/19  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 2-077-540-964-978  5000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
 . يروآدرگ عمج و  نآرق --  عوضوم : 

(. س  ) همطاف فحصم  عوضوم : 
BP72/6/م9پ4 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/19 ییوید :  يدنب  هدر 
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1173089 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دمآرد

هزیجو نیا  تیاکح 

. مدوب هتخادرپ  نادب  لامجا  هب  ثیدح » نیودت   » شراگن نمض  رد  مدوب و  انشآ  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » ناونع اب 
يونعم و ياههرهب  اـب  هنیدـم  ياـهزور  مدـش ، تسود  راـید  هب  هدرفم » هرمع   » ماـجنا يارب  هدـنب  نیا  دـش و  قیفر  یهلا  قیفوت  يراـگزورهب 

یلوم اب  راجتـسم  لباقم  هعمج  بش  یهلا ؛ نما  مرح  میدـش  دراو  هکم  هب  هاگنآ  تشذـگ . غیرد  غاد و  اب  یناحور  ياههبذـج  اهشـشک و 
، نیزاغآ روطـس  مینک . همزمز  افو » ناـهارمه   » و افـص » ناتـسود   » زا یکدـنا  عمج  رد  ار  لـیمک  ياـعد  اـت  مدـش  اون  مه  ناـنمؤم  ریما  یلع 
( فورعم زا  یهاـن  رکنم و  هب  رمآ  ناوخب : يرکنم :( » زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ   » هک دوب  مغ  زا  هدـنکآ  اههنیـس  دوـلآ و  کـشا  اـهمشچ 

میتسج  رگید  یناکم  میتسنادن ، اور  ار  وا  اب  وگم  وگب  دیهدن ، همادا  دیزیخرب و  هک  دیسر : رس ، رب  دیفس  خرس و  راتسد 
8 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

وگتفگ راب  نیا  دیـسر و  هار  زا  زاب  هنادنمگوس  میهد ؛ همادا  ار  اههمزمز  شنانگمه  همزگ و  ِترـضح  نآ  مشچ  زا  رودب  دیاش  ات  رتتولخ ،
راک وا  يرگیجنایم  اب  دمآ و  درِخ و ...  زا  دنمهرهب  دیاش  رتلدتعم و  اّما  نانیا  مه  زا  ایوگ  رگید  یسک  دیـشک ، هرجاشم  هب  راک  دمآ و  زارف 

. تفرگ نایاپ 
هرخألاب ات  دیشک  ازاردهب  نخس  مارتحا ...  تمرح و  تمالـس و  اب  هناردارب و  ییاضف  رد  راب  نیا  هیاهنلا  تفای - همادا  وا  اب  نم  يوگتفگ  اّما 

هچ مدیسرپ  متفگ : دراد !؟ لاکشا  تفگ  دراد !؟ یلاکشا  هچ  متفگ  تسا ؟ هدشیم  یحو   « ] همطاف هب  دییوگیم  لیلد  هچ  هب  ارچ و  تفگ :
یحو دـشیم : یحو  ترـضح ، نآ  هب  میدـقتعم  اـم  هک  دـیدقتعم  امـش  اـیوگ  متفگ : مشاـب  باوـج  رظتنم  هـکنیا  نودـب  و  دراد ؟ یلاکـشا 

« هکئالم  » ای و  کلم »  » راوگرزب نآ  رضحم  هب  دندقتعم  نایعیش  درادن . رواب  نیدب  ياهعیش  چیه  تسا ، غورد  متفگ : يرآ ، تفگ : یعیرشت ،
دراوم هنوگنیا  زا  مه  امـش  درادـن . یلکـشم  نیا  میمانیم و  هثّدـحم »  » ار ترـضحنآ  يور  نیا  زا  دـنتفگیم ، نخـس  وا  اب  دـنتفاییم و  راب 

مارآ متفگ ، ار  تادنتـسم  ار ...  هباحـص  رگید  یخرب  یتح  دـینادیم و  ثّدـحم »  » ار باطخلا  نب  رمع  امـش  ارچ  متفگ  هن ! تفگ : دـیراد ؟
دیکأت اب  اونـش ... ؟ شوگ  وک  اّما  دناهتـشون  دـناهتفگ ، ام  ناملاع  راب  اهدـص  َْلب  اههد  متفگ : دـییوگب . دیـسیونب و  ار  اـهنیا  تفگ  تفرگ و 

: تفگ
 .. دیناسرب و همه  هب  دیسیونب و 

9 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
ار هطوبرم  تایاور  همه  مدنارتسگ ، متـشاد  نآ  زا  یکدنا  ياهیهاگآ  هک  ار  عوضوم  نیا  رد  هعلاطم  متـشگرب ، هک  تسود » راید   » رفـس زا 

رارق لابقتسا  دروم  ودش  پاچ  هرامـش 57  شهوژپ  هنییآ  رد  هک  مدز  مقر  یتلاقم  متـسیرگن و  مه  ار  ناملاع  ياهشهوژپ  و  مدروآ ، درگ 
اـهیندوزفا و اـب  تسا  هلاـقم  ناـمه  تسامـش  يور  شیپ  کـنیا  هچنآ  دـنتخاون ، نآ  رطاـخ  هب  ار  فیعـض  نیا  یگرزب  ناـملاع  تـفرگ و 

جاـح نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  ترـضح  ماهنازرف  نیرید و  تسود  يـالاو  تّـمه  یـشیدناکین و  اـب  کـنیا  هـک  ییاـهینوگرگد ... 
مالسلا اهیلع  رهطا  همطاف  تایانع  لومشم  ار  هدنب  نیا  دتفا و  دنمدوس  مراودیما  دباییم . رشن  هدیشوپ و  رگید  هماج  رکـسعیضاق  یلعدّیس 

. دنادرگب شراوگرزب  زیزع و  نادنزرف  و 
دصقلا ءارو  نم  هَّللاو 

داريودهم یلعدّمحم 
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همّدقم

رد نآ  یگنوگچ  ناونع و  نیا  زا  همطاف .» فحصم   » ناونع اب  دوریم  نخس  ياهعومجم  زا  مالسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  هریس  یناگدنز و  رد 
هک تسا  هدـش  ثعاب  اهنآ  يرهاظ  ضراعت  َلب  تفاهت  هاـگ  تاـیاور و  ینوگ  هنوگ  تسا . هتفر  نخـس  یعیـش  عباـنم  رد  يرایـسب  تاـیاور 

لومعم قبط  دـناهتفگ و  نخـس  شیب  امک  هراب  نیا  رد  زین  تنـس  لها  ناملاع  ناققحم و  دـشابن . ناتـساد  کی  نآ  یگنوگچ  رد  اهيرواد 
هک منیبیم  نانچ  دنمازـس  نونکا  دناهدربن » یهیدب  یهار   » هتفاب مههب  ار  سبای » بطر و   » و دناهدز » هناسفا  هر   » دـناهتفاین ار » تقیقح   » نوچ

ثیداحا ییاوتحم  يدنـس و  لیلحت  دقن و  تایاور و  اهلقن و  هیاپ  رب  هاگنآ  منک و  هراشا  هنیمز  نیا  رد  ییاهشـشوک  اهشـشک و  هب  ادتبا 
هب  ات  مروایب  ار  ناملاع  ياهيرواد  زا  یخرب  نایاپ  رد  میادزب و  عوضوم  هرهچ  زا  رابغ  ناکما  دح  رد 

12 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. تسا دنوادخ  زا  قیفوت  دوش و  دقن  هدیجنس و  تسا  هدمآ  هچنآ  رایع 

یفاک رد  و  تسا . هدـمآ  « 2 « » یفاـک  » و « 1 « » تاجردـلا رئاصب   » هعیـش یثیدـح  عبانم  نیرتنهک  رد  هلمج  زا  ثحب  نیا  اب  طـبترم  تاـیاور 
. دنانیرتشیب

رد یـسلجم  هماّلع  درکدای  نالـضاف  زا  یخرب  شرامـش  ساسا  رب  تسا . هدروآ  راونـالاراحب  رد  هیلع  هَّللاناوضر  یـسلجم  هماـّلع  ار  اـهلقن 
رد بوشآرهـش  نبا  بقاـنم »  » زا یتیاور  هلمج  زا  دراوم  زا  یخرب  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دـسریم  دروم  هب 22  اهرارکت  فذـح  اب  راونالاراحب 

ياهلقن نیرتشیب  مالـسلا ، مهیلع  مهمولع  باوبا  باب  ج 26  راونألاراحب ، دـسریم  دروم  هب 28  مهيور  رب  هک  تسا . هدـماین  راونـالاراحب 
هدش شرازگ  هدـش  دای  تایاور  زین  مولعلا » ملاوع   » تاکردتـسم رد  تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم   » اب طبترم 
طلخ مالـسلا  هیلع  یلع  هفیحـص   » تایاور مالـسلا و  اهیلع  همطاف  فحـصم  اب  طـبترم  تاـیاور  نیب  هاـگ  هنافـسأتم  ملاوع »  » ناـققحم تسا ،

نیما  نسحم  دیس  ردقیلاع  هماّلع  هتخادرپ ، هدش  دای  عوضوم  هب  لیصفت  هب  هک  یسک  نّیلوا  دیاش  ریخا  ناراگزور  رد  « 3 . » دناهدرک
13 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

. دشاب یلماع 
تـسا هدیـشوک  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نآ  یگنوگچ  زا  لیـصفت  هب  هتخادرپ و  عوضوم  نیدب  هعیـشلا » نایعا   » دوخ ردـقنارگ  رثا  رد  يو 

هک دـنتخادرپ  ثحب  عوضوم  هب  زین  يرگید  ناققحم  ناملاع و  « 1 . » دـنک لح  ار  تایاور  ِياهییامن  ضراعت  ییامن و  تفاهت  نآ  زا  یخرب 
داتـسا دناهدز  ملق  نآ  حیقنت  تهج  رد  هدرک و  دای  عوضوم  نیا  زا  لیـصفت  هب  هک  یناسک  زا  اما  دـش ، دـهاوخ  دای  اهنآ  زا  ثحب  نمـض  رد 

« ءارهزلا ةاسأم  باتک  تایْفلخ   » رد نآ  زا  سپ  دناهتخادرپ و  ثحب  نیدب  « 2 « » ءارهزلا ةاسأم   » رد هک  تسا  یلماع  یضترم  رفعج  دیس  هماّلع 
هتخادرپ عوضوم  هتکن و  نیدـب  رـصاعم  نارـسفم  ناـملاع و  زا  یخرب  ءارآ  دـقن  هزیگنا  هب  يو  دروـم  ود  ره  رد  دـناهتفرگیپ ، ار  ثحب  نآ 

. تسا
راوح  » باتک رد  یمشاه  مشاهدیس  اقآ  ِتایاور  دیناسا  اهلقن و  تایاور  رد  رایـسب  عبتت  اب  بوخ و  رایـسب  ثحب  زا  منک  دای  دیاب  هرخالاب  و 
بدا ًالام  سفن و  بدا  نوچ  يو  هنافـسأتم  هک  هتکن  نیا  هب  دـیکأت  اب  دـنمدوس و  تسا  یثحب  هک  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  لوح  هَّللا  لـضف  عم 

، دناهتشادن ساپ  ار  ثحب 
14 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

همطاف فحـصم  هرابرد  شهوژپ  نیرتهدرتسگ  يو  شهوژپ  « 1 . » دوبیمن نینچ  شاکيا  تسا . هدنامزاب  اههدید  زا  ناشدـنمجرا  شهوژپ 
تیاهن رد  دـننک و  لح  ار  اـهییامنضراعت  زا  یخرب  دناهدیـشوک  مه  هتخادرپ و  دـیناسا  دـقن  هب  مه  ثحب ، نمـض  رد  هک  مالـسلا ، اـهیلع 
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هدرتسگ قیقد و  شهوژپ  نمض  هک  هعیشلا » دنع  همطاف  فحصم  ۀقیقح   » ناونع اب  تاکرب  مرکا  ياقآ  بوخ  رایـسب  باتک  تسا  یندرکدای 
ناوـنع اـب  تسا  هتفر  مـلق  نـیا  رب  هـچنآ  زا  مـنک  داـی  هرخـألاب  دـناهتخادرپ و  زین  يرایـسب  ياهیـشاح  یبـنج و  ثحاـبم  هـب  ثـحب  داـعبا  رد 

ياضتقا نادـیم و  لاقم و  تحـسف  هب  هجوت  اب  تلاـقم و  نیا  رد  هچنآ  نونکا  و  « 2 « » مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگـشهوژپ  »
ناملاع و هچنآ  هب  نتـسیرگنرد  اب  زین  تسا و  هتفای  ناماس  هک  تساییاهشهوژپ  اهثحب و  مامت  هب  هجوت  اب  دـمآ ، دـهاوخ  هتـشاگن  لاجم 

نا يراب !  ) تسا هتفر  اههماخ  ای  هماخ و  رب  ییاهشزغل  اـی  یـشزغل و  هاـگ  هک  دـناهدز  ملق  نآ  هراـبرد  یعیـش  رکفت  نارادـساپ  ناـققحم و 
. هدحو لامکلا هللا  و  وبنی ) دق  مراصلا  ّنا  اووبکی  دق  داوجلا 

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم 

نیا زا  دنتسه ، يراوتسا  حیحـص و  دیناسا  ياراد  نآ  تایاور  زا  یخرب  مک  تسد  هک  تسا ، هدمآ  يرایـسب  تایاور  عبانم و  رد  ناونع  نیا 
ای تیاور و  هتفای  لیـصفت  تروص  هکنیا  یقلت  ای  نآ و  لصا  رد  اهدیدرت  یخرب  و  تسین ، اور  يدیدرت  هنوگچیه  نآ  دوجو  لصا  رد  يور 

: میروآیم ار  تایاور  نآ  زا  یخرب  ثحب  زاغآ  رد  نونکا و  درادن . ياهیاپ  دید  میهاوخ  هکنانچ  « 1 ، » تسا يرگید  هفیحص 
انباحـصأ ضعب  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعابأ  لأس  لاق : ةدیبعیبا  نع  بائرنبا ، نع  بوبحم ، نبا  نع  دمحم ، نب  دمحأ  نع  ییحی ، نب  دـمحم  »

لثم  میدألا  ضرع  یف  ًاعارذ  نوعبس  اهلوط  ۀفیحص  کلت  لاق : ۀعماجلاف ؟ هل : لاق  ًاملع ، ءولمم  روث  دلج  وه  لاقف  رفجلا  نع 
16 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

: لاق شدخلا . شرا  یتح  اهیف ، یهو  الا  ۀیضق  نم  سیلو  هیلا ، سانلا  جاتحی  ام  لک  اهیف  جلافلا ، دخف 
هیلع هللا  یلص  هَّللالوسر  دعب  تثکم  ۀمطاف  نا  نودیرتال  امع  نودیرت و  امع  نوثحبتل  مّکنا  لاق : مث  ًالیوط  تکـسف  لاق  ۀمطاف !؟ فصحمف 

ّبیطی و  اهیبأ ، یلع  اهئازع  نسحیف  اهیتأی  مالـسلا  هیلع  لیئربج  ناکو  اـهیبأ  یلع  دـیدش  نزح  اـهلخد  َناـکو  ًاـموی  نیعبـس  ۀـسمخ و  هلآ  و 
«1 .« » همطاف فحصم  اذهف  کلذ ، بتکی  مالسلا  هیلع  یلع  ناکو  اهتیرذ ، یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخیو  هناکمو  اهیبأ  نع  اهربخیو  اهسفن ،

يواگ تسوپ  رفج » : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  دیـسرپ . رفج »  » هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نایعیـش  زا  یکی  دـیوگ : هدـیبعوبا  »
مامت هک  هبرف  رتش  نار  دـننام  تسوپ ؛ کی  ضرع  عارذ و  داتفه  يازارد  هب  تسا  يراموط  دومرف : تسیچ ؟ هعماـج  تفگ  ملع . زا  رپ  تسا 

مالـسلا هیلع  ماـما  تسیچ ؟ همطاـف  فحـصم  تفگ : تسه . نآ  رد  شارخ » همیرج   » یتـح اـیاضق  همه  تسا . نآ  رد  مدرم  ياهيدـنمزاین 
: دومرف هاگنآ  درک ، توکس  ینالوط  یتدم 

. دینکیم وجتسج  دیهاوخیمن ، دیهاوخیم و  هچنآ  زا  امش 
دمآیم لیئربج  تشاد . يرایسب  هودنا  ردپ  قارف  زا  دوب و  ایند  رد  زور  جنپوداتفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

زا تخاسیم . لدشوخ  ار  وا  دادیم و  یّلست  ردپ  گرم  رد  ار  وا  و 
17 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

ار اـهنیا  مالــسلا  هـیلع  یلع  و  درکیم . شرازگ  يو  زا  سپ  ار  شنادـنزرف  تشذگرــس  تـفگیم و  نخــس  شهاـگیاج  ردـپ و  لاوـحا 
.« تسا مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » اههتشون نآ  تشونیم ،

ثیدح دنس  هب  یهاگن 

دنس هرابرد  يرواد  نیا  يراوتسا  رگناشن  نآ  دنس  هب  ارذگ  یهاگن  « 1 . » تسا هدرک  دای  حیحص »  » ناونع اب  ار  الاب  ثیدح  یسلجم ، همالع 
. تسا ثیدح 

«2 . » تسا هدرک  دای  ثیدحلاریثک » نیع ، هقث ،  » ياهناونع اب  وا  زا  یشاجن  تسا . هقث » ، » تسا راطع »  » شبقل هک  ییحی  نب  دمحم  . 1
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«3 «. » تاقث  » زا و  تسا ، یسیع  نب  دمحم  نب  دمحا  هک  دمحم ، نب  دمحا  . 2
«4 . » دنتسه تاقث »  » زا ودره  بوبحم و  نب  یلع  نب  دمحم  ای  تسا و  بوبحم » نب  نسح   » ای هک  بوبحمنبا ، . 3

«5 «. » ردقلالیلج ۀقث ، وه  تسا ...« : هتفگ  يو  هرابرد  یسوط  خیش  هک  تسا  بائر  نب  یلع  هک  بائرنبا ؛ . 4
«6 . » تسا ءاّذحلا  ةدیبعوبا  یسیع ، نب  دایز  هک  هدیبعوبا ، . 5

18 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. یعیش ِنایوار  يالاو  ياههرهچ  تاقث و  زا  رسکی  نآ  نایوار  تسا و  حاحص »  » ثیداحا هلمج  زا  ثیدح  نیا  هک  تسا  نشور  ناسنیدب 

رهطا همطاف  ِكاپ  ِلد  یلست  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  فحصم »  » اوتحم لیئربج  هک  تسا  نیا  رگناشن  تیاور  نیا 
رب تسا  هدوب  لمتشم  هلمج  زا  فحصم »  » هک تسا  هدش  هراشا  لامجاهب  و  تسا ؛ هتشون  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  هدرک و  الما  مالسلا  اهیلع 
ای یتساک و  یکدنا  اب  ثیدح  نیا  اب  نومضممه  تایاور  دومن . دهاوخ  خر  اهنآ  هرابرد  ترضح و  نآ  نادنزرف  نایم  رد  هک  ییاهنایرج 

: میروایب ار  اهلقن  زا  رگید  یکی  نونکا  نوگهنوگ . نآ  هرابرد  اهيرواد  يور  نیا  زا  تسا و  ناوارف  ینوزفا ،
: مالسلا هیلع  لاق  هیف ؟ یـش  ّياف  تلق  لاق : ضیبألا ، رفجلا  يدنع  نا  لوقی  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعابا  تعمـس  لاق : ءالعلایبأ  نب  نیـسحلانع  »

سانلا جاتحی  ام  هیف  و  ًانآرق . هیفنأ  معزأام  ۀمطاف  فحـصمو  مارحلاو  لالحلاو  میهاربا  فحـصو  یـسیع  لیجناو  یـسومةاروتو  دوادروبز 
«1  ....« » شدخلا شرأو  هدلجلا  عبرو  هدلجلا  فصنو  هدلجلا  هیف  یتح  دحا  یلا  جاتحن  الو  انیلا 

مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  تفگ : ءالعلایبا  نب  نیسح  »
19 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

میهاربا و فحـص  یـسیع و  لیجنا  یـسوم و  تاروت  دواد و  روبز  دومرف : تسیچ ؟ نآ  رد  متفگ  تسا . نم  دزن  دیفـس » رفج   » انامه دومرف :
ام هب  مدرم  هچنآ  تسا  دیفـس ] رفج   ] نآ رد  دـشاب . نآرق  زا  يزیچ  فحـصم  رد  هک  متـسین  رواب  نیا  رب  همطاف . فحـصم  مارح و  لالح و 

.« شارخ همیرج  هنایزات و  مراهچکی  هنایزات و  فصن  هنایزات و  کی  تازاجم  یتح  میتسین - دنمزاین  یسک  هب  ام  و  دندنمزاین -
. تسا ارهز  ترضح  تیصخش  یلیدبیب  تلالج و  تمظع ، رگناشن  زیچره  زا  شیپ  اهنآ ، نانگمه  اهتیاور و  نیا 

رگناشن ِصوصن  تسا و  هدـش  شرازگ  راب  ياهراب  تنـس ، باتک و  ياههزومآ  رد  هرهاط » هقیدـص   » دـنلب هاگیاج  و  ـالاو ، تیـصخش  هتبلا 
نخـس زا  همه  نیا  اب  دـشاب . هتـشاد  راکذـت  يروآداـی و  هب  يزاـین  هک  تسا  نآ  زا  رتنشور  رتناوارف و  راوگرزب ، نآ  لیدـبیب » تناـکم  »

ناوـتیمن تسا ، طـبترم  زین  فحـصم »  » تاـیاور اـب  هک  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تیـصخش  هراـبرد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  دـنمجرا 
: تشذگ

کی نیا  دیایب . دراد  ناکما  دیآیم و  یسکره  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ  تسین . هداس  هلئسم  کی  یـسک ، يارب  لیئربج  ندمآ  هلئـسم  »
هک لیئربج  نیب  بسانت  نیا  و  تسا ...  مظعا  حور  هک  لیئربج  ماقم  دیایب و  دهاوخیم  لیئربج  هک  یـسک  نآ  حور  نیب  تسا  مزال  بسانت 

دعب تسا . هدوبن  سکهمه  نیب  اهنیا . لاثما  میهاربا و  یسیع و  یسوم و  ادخ و  لوسر  لثم  تسا ، هدوب  لوا  هجرد  ایبنا  تسا و  مظعا  حور 
نیا  زا 

20 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. دشاب هدش  دراو  هک  ماهدیدن  نم  مه  همئا  هرابرد  یتح  تسا ، هدشن  رگید  یسک  نیب  مه 

لیئربج هک  ماهدـید  نم  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  هک  تسا  نیا  طـقف  دـشاب ، هدـش  لزاـن  اـهنآ  هب  لـیئربج  هک  روطنیا 
تسا و هتفگیم  ار  لـئاسم  نیا  تسا  هتـشذگیم  وا  هّیرذ  رب  هـک  ياهـیتآ  لـئاسم  هدـشیم و  دراو  زور  جـنپوداتفه  نـیا  رد  ررکم  روـطهب 

رکذ ارهز  ترـضح  يارب  هک  یلیاـضف  همه  زا  ار  تلیـضف  تفارـش و  نیا  نـم  تروـص  ره  رد  تـسا ...  هدرکیم  تـبث  مـه  ریما  ترـضح 
هن مه  نآ  مالـسلا ، هیلع  ایبنا  ریغ  يارب  هک  منادیم  همه  زا  رتالاب  نم  ار  تلیـضف  نیا  تسا - یگرزب  لیاضف  مه  اهنآ  هک  نیا  اب  دناهدرک -
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نیا اب  و  هدـشن . لصاح  رگید  یـسک  يارب  تسه ، اـهنآ  هبتر  رد  هک  ییاـیلوا  زا  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  اـیبنا  يـالاب  هقبط  يارب  اـیبنا ، همه 
زا هک  تسا  یلیاـضف  زا  نیا  هدـشن و  عـقاو  نونکاـت  سکچـیه  يارب  زور ، دـنچوداتفه  نیا  رد  لـیئربج  تـسا  هتـشاد  هدوارم  هـک  يریبـعت 

«1 .« » تسا مالسلا  اهیلع  هقیدص  ترضح  تاصتخم 
اهیلع رهطا  همطاف  بقانم  لیاضف و  زا  رگید  یکی  هب  دنراد  یتراشا  نآ  یگنوگچ  و  فحـصم »  » نایرج رب  نوزفا  هللا  همحر  مامادـنلب  مالک 

. درک میهاوخ  ياهراشا  نادب  فحصم  زا  ثحب  نایاپ  رد  دراد ، ام  ثحب  اب  گنتاگنت  دنویپ  نوچ  هک  مالسلا 

نآ اب  طبترم  ثحابم  همطاف و  فحصم 

مینکیم  زاغآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ار  نخس  نونکا 
21 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

: دوش نشور  ریز  لئاسم  دیاب  فحصم  هرابرد  هک  هتکن  نیا  يروآدای  اب 
؛ نآ یتسیچ  یگنوگچ و  . 1

؛ نآ هدننکالما  . 2
؛ نآ هدنسیون  . 3

؛ نآ تشونرس  . 4
. نآ مجح  هزادنا و  . 5

یبرع بدا  رد  فحصم »  » هژاو

تـسا یناونع  ناونع ، نیا  هک  درواـیب  دوجو  هب  ار  رادـنپ  نیا  دـیابن  زگره  فحـصم »  » ناوـنع هک  مینک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  زیچ  ره  زا  لـبق 
ًالآم و  بعک و ...  نبیبا  فحـصم  هشیاع ، فحـصم  دوعـسم ، نب  هَّللادبع  فحـصم  دننام  تسا ؛ هدوب  ناراگزور  نآ  رد  هچنآ  اب  يوسمه 
رواب اب  هعیش  هک  دبوکب ، هعیش  هیلع  ساسایب  هنهک و  ماهتا  لبط  رب  نآ  هرابرد  دروآ - میهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  اهلقن - یخرب  هیاپ  رب  یسک 

. تسا هتفر  نایم  زا  نآرق  زا  یشخب  هک  درادنپیم  نینچ  هتشاد و  رواب  نآرق  فیرحت  هب  همطاف » فحصم   » هب
. تسا هدوبن  میرک » نآرق   » يارب مَلَع  فحصم »  » نارـسفم ناملاع و  حالطـصا  هن  تغل و  ظاحل  هب  هن  هک  مینکیم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  يراب ،

. مالسا ردص  زا  رتنیسپاو  یناراگزور  رد  هژیو  هب  تسا ؛ هدشیم  قالطا  زین  نآرق »  » هب هژاو  نیا 
زا ياهعومجم  نایوغل ، شرازگ  ساسارب  فحصم » »

22 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
: میروایب يوغل  گنهرف  نیرتنهک  زا  دنیوگ . ار  نیتفدلا ) نیبام  باتک :(  دلج  ِتل »  » ود نایم  رد  هتفرگ  رارق  ياههتشاگن 

«1 . » نیتفّدلا نیب  ۀبوتکملا  فحصلل  ًاعماج  لعج  يأ  فحصا . ّهنال  ًافحصم  فحصملا ، یمسو 
. تسا نآ  يوغل  يانعم  رگناشن  زین  تایاور  رد  نآ  دربراک 

: دیرگنب تسا . هدوب  تهج  نیا  هب  تیانع  اب  هدش  هتفگ  فحصم »  » مه نآرق  هب  رگا 
. هنسح فلأک  لاق - هّنظأف  فحصملا - ریغ  یف  هأرق  نَمو  هنسح  افلأ  هل  تناک  فحصملا  یف  نآرقلا  أرق  نَم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

«2»
- تفگ منامگهب  دناوخب - فحـصم »  » ریغ رد  هکنآ  دوب و  دهاوخ  وا  ِنآ  زا  هنـسح »  » رازه ود  دنک ، تئارق  فحـصم »  » رد ار  نآرق  هکنآ 

«. هنسح  » رازه
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نیا هب  دنتفگیم . فحصم  ار - دلج  ِتل  ود  نایم  رد  نتفرگ  رارق  ینعی  ار - هدشدای  یگژیو  اب  ياهعومجم  ره  هک  تسا  هدوب  هیاپ  نیمه  رب 
: دیرگنب یخیرات  صن 

هدالب  یف  هانبصأ  مورلا  فحاصم  نم  فحصم  تلق : یعازوألا  تلأس  لاق  يرازفلا  قاحسا  یبأ  نع 
23 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

« ... 1 « !؟ مهریغ وأ 
یخیرات صن  نیا  ناسنیدب  « 2 . » تسا هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  يرجه  لاس 157  هب  هدوشگ و  ناهج  هب  هدـید  يرجه  لاس 88  هب  یعازوا 

زا تسا . هدـشیم  قـالطا  هدـشدای  یگژیو  اـی  هعوـمجم  ره  هب  تسا و  هتـشاد  ماـع  یموـهفم  هژاو  نیا  لوا ، نرق  رد  هک  تسا  نآ  رگناـشن 
: تفگ تشونن و  دنک ، الما  ثیدح »  » ات دنتساوخ  يردُخ  دیعسوبا 

«3 . » مکتین نع  نحن  انظفح  امک  انع  اوظفحاف  هنع ، ظفحنف  انثدحی  مکیف  ناک  دقو  اهنؤرقت ، فحاصم  هنولعجتأ  ًائیش  مکبتکنال 
ام يارب  هک  دـندوب  یناسک  امـش  نایم  رد  دـیناوخیم !؟ هک  دـیهد  رارق  یفحاـصم »  » ناـنوچ ار  نآرق  دـیهاوخیم  اـیآ  میـسیونیمن  يزیچ  »

.« دینک ظفح  میدرکیم ، ظفح  ام  هک  هنوگنادب  زین  امش  میدرکیم ، ظفح  ام  دنتفگیم و  ثیدح 
ناـنب ناـیب و  رد  هژاو  نیا  دربراـک  تسا  نینچ  و  نآرق . هن  تسا و  اـهباتک  باـتک و  فحاـصم »  » هژاو زا  دیعـسوبا  دارم  هک  تسا  نـشور 

: دسیونیم دوب ، هتشاد  اور  شباتک  نیودت  رد  هک  یمیسقت  هیاپ  رب  ظحاج  لثم  هب  ناملاع . زا  ناینیشیپ 
نم  یناثلا  فحصملا  هولتیو  لّوالا ، فحصملا  مت 

24 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
«1  ... » ناویحلا و باتک 

: تسا هتشون  یلهاجلا » رعشلا  رداصم   » شدنمجرا باتک  رد  دسألا  نیدلارصان  ياقآ 
«2  ... » هدحو نآرقلا  باتکلا ال  قلطم  هب  نودصقیو  فحصملا  ظفل  عومجملا  باتکلا  یلع  نوقلطی  کلذک  اوناکو 

.« طقف ار  نآرق  هن  اقلطم و  دندرکیم ؛ دارم  ار  باتک  نآ ، زا  دندرکیم و  قالطا  ار  فحصم  ظفل  هدش » عمج  باتک   » رب نانآ  هنوگنیدب  »
نآرق ربارب  نیدنچ  هک  دـناوخب  نآ  فصو  رد  درگنب و  ار  فحـصم »  » ناونع هکنیا  ضحم  هب  یمیـصق  ياقآ  نوچ  یـسک  رگا  ناسنیدـب 

لهج رس  زا  ای  نامگیب  دراد ، رواب  نآرق  فیرحت  هب  نآ  هب  هجوت  اب  هعیش  هک  درادنپب  نانچ  و  دروآ - میهاوخ  نیا  زا  سپ  هک  تسا - هدوب 
«3 . » ضرم هب  هتخیمآ  ضرغ  ای  تسا و 

فحصم هدنراگن 

، میدروآ رتشیپ  هک  یثیدـح  رد  تسیک . هعومجم  نآ  هدـنراگن  هک  دوش  نشور  اـت  مییوگ ، نخـس  نآ ، هدـنراگن  زا  دـیاب  ادـتبا  هک  میتـفگ 
: دوب هدمآ  تحارصهب 

«1  ... » کلذ بتکی  مالسلا  هیلع  یلع  ناکو 
26 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

« فحصم  » یگنوگچ زا  خساپ  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدمآ  نوگهنوگ  ياهترابع  اب  فلتخم و  تایاور  رد  نومـضم  نیا 
: دناهدومرف

«1 . » ًافحصم کلذ  نم  تبثأ  یتح  عمس  امّلک  بتکی  نینمؤملاریما  لعجف 
: تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 

«2 . » هدیب مالسلا  هیلع  یلع  هّطخو 
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، دناهتـشاد هدـهع  هب  نینمؤملاریما  ار  نآ  تباـتک »  » هکنیا رد  دـناهدرک ، داـی  فحـصم »  » زا ياهنوـگ  هب  هک  ییاـهتیاور  ماـمت  ناسنیدـب 
همطاف فحـصم   » هک تسا  نآ  رگناـشن  تسا ، هدرک  شرازگ  ار  نآ  يربط  متـسرنبا  طـقف  هک  لـقن  کـی  همه  نیا  ربارب  رد  دنناتـسادمه .
هتشاگن الوم  ار  نآ  ات  تسا  هدشن  الما  ناسنیدب  دناهدروآ ؛ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  بوتکم  ياهنوگ  هب  هکئالم  ار  مالسلا » اهیلع 

: تسا هدمآ  نآ  زا  یشخب  رد  دشاب .
ار فحـصم »  » هک داد  روتـسد  ار  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج ، دومرف ، هدارا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  ار  نآ  لوزن  دنوادخ  نوچ  »

- ياهعمجبش رد  نانآ  ناسنیدب  دنریگرب .
27 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

دندرک و مالـس  دجهت ، زا  راوگرزب  نآ  تغارف  زا  سپ  دندوب ؛ دّجهت  لوغـشم  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دندمآ ؛ دورف  بش - زا  مود  ثلث 
«1  ...« » دنداهن هرجح  رد  ار  فحصم 

، نآ ياوتحم  هن  تسا  هدش  لزان  باتک  دوخ  هک  تسا  نآ  رگناشن  اهرجح »...  یف  فحصملا  اوعـضوو  ترابع ...«  تسا ، نشور  هک  نانچ 
تیاور نیا  نومـضم  رد  دـیاب  اـی  ضراـعت ، لـح  يارب  نونکا  میدروآ . رتشیپ  هک  تسا  یتاـیاور  نومـضم  اـب  ضراـعت  رد  ینـشورهب  هک 
نشور اما  دشابن . ضراعت  رد  ترضح  تباتک  اب  ات  تسا  الما  يانعم  نامه  هب  هرجح » رد  فحصم  نداهن   » هک مینک  هیجوت  هدرک ، فرـصت 

زا ار  نآ  تیاور ، دنس  هب  هجوت  اب  مینک و  درط  رسکی  ار  تیاور  نیا  هکنیا  رگید  ود  فّلکت . هب  هتخیمآ  هّجومان و  تسا  یهیجوت  هک  تسا 
«، ثیدح عضو  « » 2 «، » بهذم رد  داسف   » هب هک  دراد  دوجو  يرازف  کلام  نب  دـمحم  نب  رفعج  تیاور  دنـس  رد  هک  ارچ  میزادـنیب . تیجح 

: يرئاضغنبا هتفگ  هب  و  تسا ، مهتم  ّولغ »  » و « 3 « » ییوگغورد «، » نالوهجم زا  تیاور  »
«4 .« » تسا هدمآ  مهارف  وا  رد  افعض  ياهبیع  مامت  »

زا نتفاترب  يور  تیاور و  نیا  ّدر  دقن و  هک  تسا  نینچ 
28 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

، تسیک فحـصم »  » هدـنراگن هکشـسرپنیاهبخساپ  ردو  دـننامیم  یقاب  دوخ  تیجح  رب  رگید  تایاور  نیارباـنب  « 1 « ؛ تسا رتراوازـس  نآ 
«. مالسلا هیلع  یلع   » تفگ دیاب  يدیدرت  چیه  نودب 

فحصم هدننکالما 

رد عوضوم  نیا  تسا . هتشون  مالـسلا  هیلع  یلع  هدرک و  الما  لیئربج  ار  فحـصم »  » ياوتحم هک  دوب  نیا  رگناشن  میدروآ  رتشیپ  هک  ینتم 
هنوگچ میرگنب  ات  میروآیم  میاهتفاـی ، اـهلقن  عومجم  رد  ار  هچنآ  نونکا  تسین . ناـسکی  تسا  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  هک  یفلتخم  تاـیاور 

. درک عمج  تایاور  نوگهنوگ  ياوتحم  نیب  دوشیم 
29 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

یلاعت  كرابت و  دنوادخ  . 1
، هدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا  هک  یتیاور  رد  تسا . دنوادخ  هدننکالما  هک  تسا  هدمآ  تحارصهب  تایاور  یخرب  رد 

: تسا هدمآ 
«1  ... » هَّللا هالما  ءیش  وه  یه  اّمنا  ... 

کَلَم  . 2
لقن مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناـمثع  نب  داـمح  هک  یتـیاور  رد  تسا . هتفر  نخـس  هدـننکالما  ناونع  هب  یکَلَم  زا  اـهتیاور  یخرب  رد 

: تسا هدمآ  دنکیم ،
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توصلا تعمسو  کلذب  تسـسحا  اذا  لاقف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلا  کلذ  تکـسف  اهثّدحیو  اهّمغ  یّلـسی  ًاکلم  اهیلا  هَّللا  لسرأف  ... 
«2 . » ًافحصم کلذ  نم  تبثأ  عمسأ  یتح  عمس  املک  بتکی  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لعجف  کلذب ، هتملعأف  یل  یلوق 

هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  رگناشن  تحارصهب  تیاور  نیا 
30 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

. تسا هتشاگنیم  هدینشیم و  دوخ  هدوب ، عمج  نآ  رد  ار  هفیحص  ياوتحم  کَلَم ،»  » يالما ماگنه 
لیئربج  . 3

ناملاع هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هدیبعوبا  تیاور  رد  « 1 . » تسا هدش  دای  فحـصم »  » هدننکالما ناونع  هب  لیئربج  زا  زین  یتایاور  رد 
: تسا هدمآ  دناهدرک ، یقلت  حیحص »  » تایاور ار  نآ 

یلع َناکو  اهتیرذ  یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخیو  هناکمو ، اهیبأ  نع  اهربخیو  اهـسفن  بیطیو  اهیبأ ، یلع  اهئازع  سحیف  اهیتأی  لیئربج  َناکو 
«2 . » ۀمطاف فحصم  اذهف  کلذ ، بتکی  مالسلا  هیلع 

هیلع قداص  ماما  هب  دیوگیم  دیزی  نب  رمع  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاوررد  دنکیم . یقلت  لیئربج  ار  هدننکالما  تحارـصهب  تیاور  نیا 
: متفگ مالسلا 

!؟ نآرقأ مالسلا  هیلع  یلع  لیئربج  یلمأ  يذلا 
«3 . » ال لاق :

31 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  . 4

: دنرارقنیدب اهلقن  نیا  زا  یخرب  تسا . هدش  دای  هعومجم  نیا  هدـننکالما  ناونع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  زا  یتایاور  عبانم و  رد 
: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

«1 . » مالسلا هیلع  یلع  ّطخ  هَّللالوسر و  ءالما  هنکلو  نآرقلا  نم  فرح  هیف  ام  هَّللاو  اما  همطاف ، فحصم  اندنعو 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و 

«2 . » هدیب یلع  هطخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ءالمأل  هناو  هَّللا  باتک  نم  ۀیآ  هیفام  همطاف  فحصم  هَّللاو  اندنعو 
، دراد هلآ » هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر   » يالما هب  حیرصت  هک  دناهدروآ  فحـصم »  » تایاور نمـض  ناملاع  زا  یخرب  زین  ار  يرگید  تیاور 

. درادن يدنویپ  فحصم »  » نیا اب  تیاور  نآ  ایوگ  اما 
: تسا نینچ  تیاور  نتم 

، یلع ّطخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ءالما  ًاباتک  اندنع  ّنا  و  ... 
32 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 . » هومتکرت اذا  فرعتو  هب ، متذخأ  اذا  فرعتف  رمألاب  انوتأتل  مکناو  مارحو  لالح  لک  اهیف  ۀفیحص 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  ـالوم  دـناهدومرف و  ـالما  هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر   » هک تـسا  نآ  رگناـشن  اـهلقن  هنوـگنیا  ینـشورهب 

. دناهتشاگن
؟ هن ای  درک  لح  ار  ییامنضراعت »  » نیا ياهنوگ  هب  ناوتیم  ایآ  درک : دیاب  هچ  هناگراهچ  نیوانع  اب  میرگنب  نونکا 

. تسین یضراعت  لوا  هناگهس  نیوانع  نیب  هک  تسا  نشور 
شریذپ هک  تسا  نشور  اما  تسا . هدرک  الما  دشاب ، لیئربج  نامه  هک  یکلم  هطساو  هب  رگید  ریبعت  هب  ای  هلیسو و  هب  ار  فحصم »  » دنوادخ

نونکا تسا . راکشآ  ضراعت  رد  تسا ، هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدننکالما  هکنیا  هب  رواب  اب  تسا ، هدوب  لیئربج  هدننکالما  هکنیا 
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ثحب عوضوم  رد  و  تشاد - هجوت  نادب  دـیابیم  ضراعت  لح  زا  لبق  هک  ار  ياهتکن  درک . لح  ار  ضراعت  نیا  دوشیم  ناسچ  هک  میرگنب 
ارچ تشادرب ؛ تسد  اهنآ  زا  ناوتیمن  یگداسهب  هدوب ؛ لیئربج  هدـننکالما  هک  تسا  نیا  رگناشن  هک  یتاـیاور  زا  هکتسا  نیا  تسا - مهم 

هدمآ تایاور  تحارصهب  رگید  يوس  زا  و  میدروآ - رتشیپ  هکنانچ  دراد - دوجو  دنسلا » حیحـص   » تیاور اهنآ  نایم  رد  يوسکی  زا  هک 
هدوب  مالسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  تایح  هاتوک  تدم  نآ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  نیودت  شراگن و  الما و  نیا  هک  تسا 

33 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
اهیلع همطاف  يارب  ترـضح  نآ  هاگنآ  هدرک و  الما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  فحـصم  ياوتحم  لیئربج  هکنیا  هیجوت  سپ  تسا ؛

. تسا هجومان  یهیجوت  هدناوخاو ، مالسلا 

ضراعت لح  رد  نوگانوگ  تالامتحا 

نوگانوگ  ياوتحم  اب  یباتک  . 1
هب تسا  هدوب  یفراعم  نآ  زا  یـشخب  هک  نوگانوگ  ییاوتحم  اب  تسا  هدوب  یباتک  همطاف ، فحـصم »  » هک دوش  هتـشادنپ  نانچ  تسا  نکمم 

هتفرگ راک  هب  ریباعت  اب  هکنیا  زج  دـیامنیمن ، رود  هچرگ  لامتحا  نیا  لیئربج . يالما  هب  رگید  شخب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يالما 
. درادن يراگزاس  تایاور ، رد  هدش 

: دیرگنب ار  ییاههنومن  تسا . هدوب  رفن  کی  يالما  رسکی  فحصم  هک  تسا  نیا  رگناشن  تایاور  رهاظ 
 ... اهیبأ و نع  اهربخی  و  اهیتأی ...  لیئربج  َناکو  ... 

«1 . » همطاف فحصم  اذهف 
 ... اهثدحیو اهمغ  اهنع  یلسی  ًاکلم  اهیلا  لسرأف 

«2  ... » ًافحصم کلذ  نم  تبثأ  یتح  عمس  ام  لک  بتکی  یلع  يا   ] لعجف
زین ییاهنوگمه  هک  لقن - ود  ره  هک  تسا  نشور  اًلماک 

34 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
، هدـننکالما ود  شخب و  ود  هب  نآ  کیکفت  ناس  نیدـب  تسا ؛ هدرک  ـالما  رـسکی  ار  نآ  کـلم ) لـیئربج :(  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دـنراد -

. تسا تایاور  رهاظ  فالخ 
فحصم  هنوگ  ود  . 2

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يالما  هب  یکی  تسا . هدوب  فحـصم  ود  ار  ترـضح  هک  دناهتفر  رواب  نیا  رب  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  همالع 
رکذ تیولوا »  » رب ياهنیرق  چیه  دننادیم ، یلوا »  » ار لامتحا  نیا  هک  هللا  همحر  نیما  دیس  « 1 (. » کلم لیئربج :(  يالما  هب  يرگید 

35 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
باتک ود  رتقیقد - ای - کی و  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دوشیم  ار  نیما  دیـس  لامتحا  هک  تفگ  ناوت  اما  دننکیمن .

هک مهرد »  » نزو نییعت  هرابرد  نخـس  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دـش ، داـی  ار  هچنآ  زا  یکی  درک . تیوقت  تسا ، هدوب  رگید 
هچنآ فالخرب  ياهنوگ  هب  نسح  نب  هَّللادبع  لاؤس  هنیدم و  مکاح  شـسرپ  باوج  رد  ترـضح  نآ  تسا . هدرک  دای  هدوب ، فالتخا  دروم 

هیلع ماـما  زین  يرگید  لـقن  رد  « 1 «. » همطاـف باـتک   » هب تسا  هدرک  دنتـسم  ار  خـساپ  نآ  ییارچ  یگنوگچ و  هتفگ و  خـساپ  هدوب  روهـشم 
ماکحا و رب  لمتـشم  دمآ ، دهاوخ  هکنانچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم »  » هکنآ هژیو  هب  « 2 . » تسا هدرک  دای  همطاف » باتک   » زا مالـسلا 
، تسا هدرک  الما  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  دیؤم  ياهنوگ  هب  تقیقح  نیا  و  تسین . عیرـشت 

هنوـگ ود  زا  تاـیاور  رد  هک  مینک  هجوـت  هتکن  نیا  رب  رگا  دـش  دـهاوخ  فیعـض  لاـمتحا  نیا  اـما  تـسا ؛ وـگتفگ  دروـم  فحـصم  زا  ریغ 
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نخـس فحـصم  ي  الما »  » هرابرد تایاور  رد  هچنآ  تسا و  هتفر  نخـس  رتشیب  ای  بوتکم  هعومجم  ود  زا  تسا ، هتفرن  نخـس  فحـصم » »
. یگنوگود نودب  تسا  عون  کی  هتفر ،

36 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
تسا  لیئربج  هَّللا  لوسر  زا  دارم  . 3

هیلع قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  زا  یتیاور  نمـض  رد  هک  مینک  هجوت  هتکن  نیدب  رگا  هژیوهب  دـشاب . نیرتینتفریذـپ  ایوگ  لامتحا  نیا 
: تسا هدمآ  مالسلا 

«1 . » مالسلا هیلع  یلع  ّطخوهَّللالوسر  ءالمااهیلع  لزنأهَّللامالکنم  مالک  هنکلو  نآرق ، وه  ام  ًافحصم  ۀمطاف  تفّلخو 
هک تسا  نآ  رگناشن  هلمج  نیا  اهیلع .» لزنا  هَّللا  مالک  نم  مالک  : » دـیوگیم نآ  زا  ياهلمج  هک  ارچ  دـنایامنیم ؛ ار  یفانت »  » تیاور رهاـظ 
هللا یلص  هَّللالوسر  ءالما  : » دیوگیم هک  رگید  ياهلمج  اما  و  تسا » هدوب  هطساو  نودب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  هدوب  هچنآ  لوزن  »
هللا یلـص  هَّللالوسر  زا  دارم  رگا  هک  تسا  نشور  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوـسر  هدـننکالما  هک  تسا  نیا  رگناـیامن  هلآ ،» هیلع و 
هللا یلص  ربمایپ  هَّللا » لوسر   » زا دارم  رگا  هک  ارچ  دوب ؛ دنهاوخ  یفانت  رد  مه  اب  هلمج  ود  نیا  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلآ ، هیلع و 

زا دارم  هک  تفگ  ناوت  ناسنیدب  دوب . دهاوخن  راوتـسا  اهیلع » لزنأ   » هب ریبعت  رگید  دـشاب ، راوگرزب  نآ  مه  هدـننکالما  دـشاب و  هلآ  هیلع و 
هیلع قداص  ترضح  مالک  يانعم  نیاربانب  تسب . دهاوخرب  تخر  زین  هلمج  ود  نآ  زا  یفانت  دوش ، نینچ  نوچ  تسا و  لیئربج  هَّللالوسر » »

: هک تسا  نیا  مالسلا 
. تسین نآرق  هک  تسا  هداهن  ياج  رب  یفحصم  مالسلا  اهیلع  همطاف  »

37 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
.« تسا هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  هدرک و  الما  ار  نآ  لیئربج  هدش و  لزان  راوگرزب  نآ  رب  هک  تسا  دنوادخ  مالک  اما 

هب تسا  فرـصنم  هَّللالوسر »  » هلمج هک  تسا  ینتفریذپ  ینعی  درک . تیوقت  ناوتیم  دـش ، دای  هچنآ  هب  هجوت  اب  ار  یـسلجم  همالع  لامتحا 
رهاظ و نیا  زا  نتـشادرب  تسد  يارب  هتـشذگ ، هنیرق  اما  تسا - هدرک  دـیکأت  نآ  رب  نیما  دیـس  هکنانچ  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر 

: تسا جیار  عیاش و  یسب  تنس  باتک و  بدا  رد  هَّللالوسر »  » هب هکئالم »  » زا ریبعت  هکنیا  رب  نوزفا  تسا . هدنسب  فارصنا 
«1 «. » ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َو  اًلُسُر  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  یِفَطْصَی  ُهَّللا  »

.« تسانیب اونش و  دنوادخ  مدرم . زا  نینچمه  و  دنیزگیمرب ، ینالوسر  ناگتشرف  زا  دنوادخ  »
«2 «. » اًلُسُر ِۀَِکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  »

«3  ...« » داد رارق  ینالوسر  ار  ناگتشرف  هک  تسا  نیمز  اهنامسآ و  هدننیرفآ  هک  تسا  يدنوادخ  هژیو  ساپس  »
38 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

: تسا هدمآ  هیآ 81 )  ) دوه هروس  رد 
«. َْکَیلِإ اُولِصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  ُطُول  ای  »

.« درک دنهاوخن  ادیپ  وت  هب  یسرتسد  زگره  اهنآ  میاوت . راگدرورپ  ناگداتسرف  ام  طول ، يا  دنتفگ : »
: دنکیم لقن  مالسلا  امهیلع  نیقداص  زا  ریصبوبا 

«1 . » لّجع لیئربج  ای  طول : هل  لاق  کبر » لسر  انا   » لیئربج لاق  اّمل 
.« نک باتش  لیئربج  ناه  تفگ : طول  میاوت » راگدرورپ  ناگداتسرف  ام  : » تفگ لیئربج  هک  نیمه  »

لقن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  راوگرزب  نآ  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  نانآ  و  شراوگرزب ، ناردپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
: دومرف هک  دنکیم 
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«2 . » هَّللا لسر  مه  ۀکئالملا 
: دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  زا  مامه  ماما  نآ  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

هَّللا  نم  نکیمل  نا  يرصب  هرظنو  یبلق ، هاعوو  يانذأ ، هتعمسام  ّالا  کثدحا  ام  هَّللاو  ینا  یلع  ای 
39 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 . » يّرس حضفت  نأ  یلع  ای  كایاف  مالسلا  هیلع  لیئربج  ینعی  هلوسر  نمف 
منامـشچ اب  هتفایرد و  مبلق  اب  هدینـش و  میاهشوگ  اب  دـنوادخ  زا  ار  نآ  میوگیماو ، وت  يارب  هچنآ  ره  دـنگوس  يادـخ  هب  یلع ! يا  ناه ! »

.« نکن شاف  ارم  ياهادیپان  رارسا و  زگره  سپ  ماهتفایرد ؛ لیئربج  شلوسر  زا  دشابن  دنوادخ  زا  هنرگا  و  ماهدید .
ياهنومن دمآ  هچنآ  تسا و  ناوارف  یـسب  دشاب  هدـش  ریبعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  هب  لیئربج  ای  هکئالم و  زا  اهنآ  رد  هک  یتایاور 

مه تروصنیدـب  هک  دـشاب ؛ لیئربج  تیاور  رد  هَّللالوسر »  » هک مینادیم  رتراوتـسا  ار  همـالع  لاـمتحا  ناسنیدـب  رایـسب . زا  كدـنا  تسا 
هداد خر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  زا  سپ  هثداح  نیا  هک  دوب  نآ  رگناشن  هک  يرایسب  تایاور  ددنبیمرب و  تخر  تایاور  زا  ضراعت 

. دنامیم یقاب  دوخ  توق  هب  تسا 

فحصم ياوتحم 

نآ ياوتحم  یگنوگچ  هب  تسا ، هدش  شرازگ  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  فحصم  هرابرد  هک  يرایـسب  تایاور 
زا ینعی  دناهدرک . تابثا  ار  یلئاسم  قیاقح و  هدرک و  یفن  ار  ییاهزیچ  تایاور  دنراد . رگنشور  نشور و  یتاراشا  زین 

40 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
نامه رد  هک  دـشاب  نآ  رگناشن  دـیاش  حیرـصت  دـیکأت و  همه  نیا  و  تسین ، فحـصم  رد  یثحابم  یلئاسم و  هک  دـناهدرک  دـیکأت  يوسکی 

اب مالـسلا  هیلع  ماما  تسا و  هدوب  اوران  هک  دنهدب  اهرادـنپ  هب  دندیـشوکیم  ای  دنتـشادنپیم و  ار  یتاکن  فحـصم »  » هژاو زا  زین  ناراگزور 
، تایاور رد  هچنآ  هب  نونکا  دناهدنایامنرب . ار  اوتحم  یگنوگچ  نآ و  ياوتحم  رگید  يوس  زا  دناهدرک . دیکأت  نآ  یفن  رب  ّوج ، نادـب  هجوت 

: مینکفیب یهاگن  هدش ، دای 
تسین  نآرق  رب  لمتشم  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  . 1

. تسین نآرق  رب  لمتشم  يور  چیه  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هک  تسا  هدش  حیرصت  فحـصم ، اب  طبترم  تایاور  قافتا  هب  بیرق  رد 
. میدروآ رتشیپ  هک  تسا  ياهتکن  نامه  ظاحل  هب  ام ، رادنپ  هب  حیرصت ، دیکأت و  همه  نیا 

رب ار  نآ  لامتـشا  فلتخم  ریباعت  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدـش  لقن  فحـصم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  یتاـیاور  رد 
: تسا هدمآ  یخرب  رد  تسا . هدرک  یفن  نآرق ،

«1 . » نآرقلاب وهام  هَّللاو  اما  همطاف ، فحصم  اندنعو  ... 
: دومرف هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دیوگیم  ءالعلایبا  نب  نیسح 

41 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
«1  » هیف معزأ  ام  همطاف  فحصمو 

«2  » هنأ ]
ًانآرق [ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  ملسم  نب  دمحم  لقن  رد 
«3 . » نآرق وه  ام  ًافحصم  ۀمطاف  تقلخو 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1702 

http://www.ghaemiyeh.com


: دناهدومرف حیرصت  دیکأت و  اب  راوگرزب ، نآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رگید  یلقن  رد 
«4 . » نآرقلا نم  فرح  هیف  ام  هَّللاو - امأ - ۀمطاف  فحصم  اندنعو 

: رگید یلقن  رد  و 
«5 . » نآرقلا نم  ۀیآ  هیف  ام 

: تسا هدومرف  هک  دناهدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  و 
42 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 . » نآرقلا نم  ٌءیش  هیف  سیل  ۀمطاف  فحصم  يدنع 
حیرـصت دـیکأت و  هب  بلطم ، نیا  زا  زین  يرگید  تایاور  دوب ؛ نآرق  رب  فحـصم »  » لامتـشا یفن  رگناشن  تایاور  زا  یـشخب  میدروآ ، هچنآ 

«2 . » دناهتفگ نخس 
نآرق رب  ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » لامتشا تحارصهب  هک  يرایـسب  تایاور  رد  تقد  اب  دمآ و  هچنآ  هب  هجوت  اب  هک  مییازفیب  نونکا 

يرابتعا نامگیب  دـشاب ، هدـمآ ، هچنآ  فالخرب  یـشرازگ  یتیاور و  رگا  تسین ، مک  زین  حاحـص  تایاور  اهنآ  نایم  رد  دـناهدرک و  یفن 
: تیاور نیا  دننام  داهن . یعقو  نادب  دیابن  تشاد و  دهاوخن 

َلَأَس  » هیآ راوگرزب  نآ  هک  تسا  هدرک  شرازگ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  يو  هک  دنکیم  لقن  ریصبوبا  زا  یملید  نامیلـس  نب  دمحم 
: تسا هدرکیم  توالت  هنوگنیدب  ار  ٌِعفاد » َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو * ٍباذَِعب  ٌِلئاس 

.« عفاد هل  سیل  یلع  ۀیالوب  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لأس  »
43 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 . » ۀمطاف فحصم  یف  یه  اذکه  لاق  مث 
هک دئاوفلا » عماج  زنک   » ناونع اب  تسا  یباتک  دنکیم ، دای  زنک »  » زمر هب  نآ  زا  دـنکیم و  لقن  نآ  زا  ار  تیاور  یـسلجم  همالع  هک  یباتک 

یلع دیاش  رگید و  یملاع  ای  فلؤم  هک  تسا  هتـسناد  يدابآرتسا  ینیـسح  نیدلافرـش  دیـس  هرهاطلا » تایآلا  لیوأت   » هدیزگ ار  نآ  همالع 
هنوگ هب  یفاک  رد  هک  لّصفم  ًابیرقت  تسا  یتیاور  هدـش  هاتوک  ایوگ  یـسلجم  لـقن  « 2 . » دـشاب هدرک  شنیزگ  ار  نآ  روصنم  نب  فیـس  نب 

نیدلافرـش ار  هللا  هـمحر  یــسلجم  لوـقنم  شخب  « 3 . » تـسه زین  هللا  هـمحر  یـسلجم  لوـقنم  شخب  نـیا  رب  لمتـشم  هدـمآ و  رامــضا » »
هک اهلقن  نیا  مامت  رد  « 4 . » تسا هدروآ  نآ  رب  نوزفا  هن  تسا و  لقن  کی  ودره  هک  لقن  ود  هب  هدـشدای و  هیآ  لیوأت  لیذ  رد  يدابآرتسا 
مان يرصن »  » هب هاگرگید  و  يرصب »  » هب هاگ  هک  وا  تسا . یملید  نامیلـس  نب  دمحم  ریـصبوبا  ربخ ، يوار  دراد ، يدحاو  قایـس  ًابیرقت  دنس 

نایلاغ  زا  نایلاجر  عطاق  رظنراهظا  ساسارب  « 5 ، » تسا هدش  رادرب 
44 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

: تسا هتشون  وا  هرابرد  يرئاضغنبا  تسین . ینتفریذپ  يور  چیه  هب  شنخس  هک  تسا  یناراوتساان  دورطم و 
«1 . » هیلا تفتلیال  هبهذم  یف  عفترم  هثیدح ، یف  فیعض 

: تسا هتشون  یشاجن 
«2 . » ءیش یف  هیلع  ُلوُّعی  ادج  فیعض 

: تسا هدرک  دای  ناسنیدب  وا  زا  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  باحصا  نمض  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش 
«3 . » ولغلاب یمری  باتک  هل  یملیدلا ، يرصبلا  نامیلس  نب  دمحم 

: تسا هتشون  شدنمجرا  باتک  رد  زین  یشرفت 
«4 . » ءیش یف  هیلع  لّوعیال  اّدج ، فیعض  یملیدلا 
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: هکنیا هلمج  زا  تسا ؛ هدروآ  وا  هرابرد  ار  یتاکن  نایلاجر ، ياههاگدید  شرازگ  زا  سپ  هللا  همحر  ییوخ  هَّللاۀیآ 
45 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1  .... » يرئاضغلا نبا  فیعضتب  دیوملا  خیشلاو  یشاجنلا  فیعضتل  هتیاورب  لمعیال  اذه  نامیلس ، نب  دمحم  نا 
. تسا دودرم  دورطم و  رسکی  تیاور  نیا  ناسنیدب 

. تسا هدمآ  تایاور  نآ  رارکت  هب  ثحب  نیا  رد  هک  دنسلا » حیحص   » ًاضعب رایسب و  تایاور  اب  تسا  نآ  ِضراعت  دش ، دای  هچنآ  رب  نوزفا 
رد نآرق  زا  یفرح  هملک و  چیه  تسا و  هدوبن  نآرق  رب  لمتـشم  يور  چیه  هب  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  فحـصم » ، » هکنیا نخـس  هدیزگ 

هنوگنآ شاک  يا  دباتیمنرب . ار  يدیدرت  هنوگچیه  هک  تسا  نشور  نانچ  هراب  نیا  رد  رایسب ، ییاور  صوصن  و  تسا ؛ هتشادن  دوجو  نآ 
ملاع و نانوچ  و  « 2  » دنتـسیرگنیم ار  تایاور  نیا  زا  یکی  دناهدادن ، تبـسن  هعیـش  هب  هک  اهچ  هچ و  هملک ، نیا  ندینـش  اب  طقف  هک  ناسک 

هزاوآدنلب  رّسفم 
46 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

فیرحت تایاور  زا  ثحب  نمض  رد  هدربمان  دندرکیم . شرازگ  حیرص  ار  نآ  هدش و  وتسخ  تقیقح  نیا  رب  هرهزوبا  دمحم  ياقآ  يرصم ،
نآ رد  هک  ار  یفاـک  زا  یتیاور  زا  یـشخب  میرک ، نآرق  يریذـپانفیرحت  رب  دـیکأت  حیرـصت و  نآرق و  تحاـس  زا  فیرحت  هنوگره  یفن  و 

: دسیونیم تسا ، هتفر  نخس  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » و هعماج »  » و رفج »  » یگنوگچ زا  نخس  نمض 
هب  هچنآ  هک ، تسا  نآ  رگناشن  تیاور  نیا  حیرص  رهاظ  »

47 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
«1 .« » تسا هدوبن  نآرق  رب  لمتشم  زگره  تسا ، هدش  هضرع  مالسلا  اهیلع  همطاف  رب  لیئربج  هلیسو 

»
49 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

تسین  ماکحا  رب  لمتشم  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  . 2
. تسین زین  مارح  لالح و  رب  لمتشم  فحصم »  » هک تسا  هدمآ  تحارصهب  تیاور  کی  رد  مکتسد 

: تسا نینچ  تیاور 
هیف نکلو  مارحلاو  لالحلا  نم  ءیش  هیف  سیل  ّهنا  امأ  لاق : مث  لاق : ًافحصم  کلذ  نم  تبثأ  یتح  عمـس  امّلک  بتکی  نینمؤملاریما  لعجف  ... 

«1 . » نوکیام ملع 
تسا  ماکحا  رب  لمتشم  نآرق  نوچ  دیمهف . ناوت  زین  دنکیم ، یفن  نآرق  رب  ار  نآ  لامتشا  هک  یتایاور  زا  ار  تقیقح  نیا 

50 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
ار نآ  هک  میروایب  ار  ناملاع  زا  یخرب  هاگدید  نونکا  دوب . دناوت  زین  ماکحا  رب  نآ  لامتشا  یفن  ًانمض  نآرق ، هب  لامتشا  رب  فحصم  یفن  و 

ققحم دـناهدرکن . لـمأت  حیرـص  ِتیاور  کـی  تاـیاور و  نیا  رد  ناراوـگرزب  نآ  هک  تسا  نـشور  هتـسناد و  مارح » لـالح و   » رب لمتـشم 
یگنوگچ و  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم   » و هعماج » «، » رفج  » نوچ ینیوانع  زا  ثحب  نمـض  رد  ینـسحلا  فورعم  مشاه  ینانبل  ردقیلاع 

: تسا هتشون  اهنآ  ياوتحم 
«1  ...«. » ماکحا و رب  تسا  هدوب  لمتشم  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هک ...  دناهدرک  حیرصت  دناهتخادرپ ، نیوانع  نیدب  هک  یتایاور  »

: دناهتشون دش ، دای  هچنآ  زا  ثحب  نمض  رگید  يدروم  رد  و 
«2 .« » دندنمزاین نادب  مدرم  هچنآ  داینب  لوصا و  ماکحا و  نیرتشیب  رب  تسا  لمتشم  همطاف » فحصم   » اما »

نیودت رد  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  هریس  زا  ثحب  نمض  رد  ینیسح ، یلالج  اضردمحم  دیس  ترـضح  هوژپ ، ثیدح  شوکتخـس و  ققحم 
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رب هیکت  اب  هلمج  زا  دناهدناسانـش و  ًالامجا  ار  نآ  ياوتحم  رداصم ، رب  هیکت  اب  دـناهتفگ و  نخـس  مالـسلا » اهیلع  همطاـف  باـتک   » زا ثیدـح 
باوج  نادب  هیکت  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ار  نیدقن  تاکز  یگنوگچ   » هک دناهتشون  « 3  » یفاک زا  یتیاور 

51 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
باتک  » ام رادـنپ  هب  « 1 . » دوشیم هتخانـش  همطاف » فحـصم   » هب هک  تسا  ینامه  همطاـف » باـتک   » هک دناهتـشون  ثحب  همادا  رد  و  دـناهداد »

: تسا هتفرگ  تروص  هحماسم  ود  نخس  نیا  رد  نیاربانب  تسا ؛ مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » زا ریغ  مالسلا » اهیلع  همطاف 
. تسین مالسلا  اهیلع  همطافباتکنامه  مالسلا  اهیلع  همطاففحصم  هکنیا  . 1

. تسین ماکحا  رب  لمتشم  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هکنیا  . 2
تحارصهب هک  دروآیم  زین  ار  یتیاور  فحصم ، اب  طبترم  تایاور  یلیصفت  شرازگ  نمـض  رد  هللا  همحر  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  همالع 

زا هک  همطاف » باتک   » اب ار  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » ثحب همادا  رد  اما  « 2 . » دنکیم یفن  ار  مارح » لالح و  ماکحا و   » رب نآ  لامتشا 
هدوب مارح » لالح و  ماکحا و   » رب لمتـشم  فحـصم  هک  دریذـپیم  اـًلآم  سپ  دـنکیم . یقلت  یکی  ماـکحا ،»  » رب تسا  هدوب  لمتـشم  هلمج 

: دناهتشون همطاف » فحصم   » و همطاف » باتک   » تدحو هب  رواب  نمض  زین  هَّللالضف  نیسحدمحم  دیس  همالع  « 3 . » تسا
«4  ...« » مارح و لالح و  رب  تسا  لمتشم  فحصم ، هک  تسا  نیا  لاوقا  حجرا  »

52 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
بقل زا  نخـس  نمـض  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد  شدنمدوس  باتک  رد  زین  ینیوزق  مظاکدـمحم  دیـس  داشناور  روهـشم ، بیطخ 

: دناهتشون فحصم »  » اب طبترم  تایاور  شرازگ  و  هثدحم »  » ینعی ترضح  يالاو 
تابوقع نوناق  ریگارف  یعرش و  ماکحا  مامت  رب  لمتشم  میخض و  تسا  هدوب  یباتک  ارهز  همطاف  فحـصم  مییوگیم : ثحب  نیا  ماجرف  رد  »

«1  ....« » مالسا و رد 
. تسا هدشن  دراو  یتیاور  چیه  رد  لیصفت  ناونع و  نیا  اب  يرواد  نیا  هک  اتفگش 

: هنوگنیدب تسا ؛ هدروآ  یفاک  رد  ار  نآ  هللا  همحر  ینیلک  هک  یتیاور  هب  تسا  دنتسم  رتشیب  ناملاع  يوس  زا  يرواد  نیا 
دواد و روبز  مالسلا  هیلع  لاق  هیف ؟ ءیش  ياف  تلق  لاق : ضیبألا ، رفجلا  يدنع  نا   » لوقی هَّللادبعابا  تعمـس  لاق : ءالعلایبا  نب  نیـسحلا  نع 

انیلا سانلا  جاتحیام  هیفو  ًانآرق ، هیف  نأ  معزأ  ام  همطاف ، فحـصم  و  مارحلاو ، لـالحلا  میهاربا و  فحـص  یـسیع و  لـیجنا  یـسوم و  ةاروت 
«2 . » شدخلا شرأ  هدلجلا و  عبرو  هدلجلا  فصنو  هدلجلا  هیف  یتح  دحا  یلا  جاتحنالو 

53 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
تسین نآرق  نآ  رد  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  و  تسا و ...  رفج »  » ام دزن  : » دناهدومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ 

 ...« تسا ریزعت  مکح  نآ  رد  میرادن و  يزاین  یسک  هب  ام  دراد و  دوجو  میراد ، زاین  نادب  هچنآ  نآ  رد  و 
لامتشا تحارصهب  هک  یتیاور  اب  دوب  دهاوخ  یفانت  رد  تروص  نیا  رد  ماکحا و  رب  دوب  دهاوخ  لمتشم  زین  همطاف » فحصم   » ساسا نیا  رب 

: دناهتشون یسلجم  همالع  درک . عفر  ناوتیم  هنوگچ  ار  یفانت  نیا  میرگنب  نونکا  تسا . هدرک  حیرصت  مارح  لالح و  ماکحا و  رب  ار  نآ 
عفر یفانت  تایاور  زا  ناسنیدـب  فحـصم »  » هن ددرگیمرب و  رفج »  » هب نآ  رد  ریخا  ریمـض »  » ود ای  تیاور  نیا  رد  اهریمـض »  » مامت دـیاش  »

«1 .« » دوشیم
هکنیا ات  تسا  هدـشن  فطع  ًانآرق » هیف  نا  معزأ  ام   » هب اـنیلا » ساـنلا  جاـتحیام  هیفو   » هلمج هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضترم  رفعج  دیـس  همـالع 

. تسا یسوم و »...  تاروت  دواد و  روبز   » هب فوطعم  هلمج  نآ  هکلب  دشاب ، فحصم  ياوتحم  رگنایب 
هچنآ تسا و  مارح  لـالح و  ضیبا  رفج   ] نآ رد  و  همطاـف ، فحـصم  یـسوم و  تاروـت  دواد و  روـبز  رب  تسا  لمتـشم  ضیبا » رفج   » ینعی

؛ دناهدرک شرازگ  ار  ضیبا » رفج   » ياوتحم هک  یتایاور  هب  دننکیم  دنتسم  هلمج  زا  ار  تیاور  زا  ریـسفت  نیا  يو  دنراد . زاین  نادب  نامدرم 
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ۀسبنع زا  یتیاور  هلمج  زا 
54 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 . » همطاف فحصم  ییاهباتک و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  حالس  رب  تسا  لمتشم  رفج  تسا : هدمآ  نآ  رد  هک  بعصم  نبا 
رب يدیدرت  چیه  نودـب  دـناهداد ، ماجنا  رفج »  » زین و  مالـسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم   » هرابرد هیوسهمه  یقیقحت  هک  زین  تاکرب  مرکا  ياقآ 
زا دـنزاس ؛ راوتـسا  یتـئارق  اـب  دنـشوکیم  ار  هتکن  نیا  فحـصم و  هن  ددرگیمرب ، رفج »  » هب جاـتحیام » هیفو  رد ...«  ریمـض  هک  دـنرواب  نیا 

: هلمج
اب ماکحا  تشرد  زیر و  رب  نآ  لامتـشا  تسا و  رفج  زا  نخـس  تیاور  نآ  رد  تسا . هدمآ  يرگید  تیاور  رد  نومـضم  نیا  نیع  هکنیا  . 1

. تسا هتفر  نخس  فحصم »  » زا هاگنآ  و  تسا ، هدمآ  ام  يوگتفگ  دروم  تیاور  رد  هک  يریباعت  نامه 
نیا اـب  نآ  هک  هعماـج »  » باـتک رب  لمتـشم  هلمج  زا  گرزب و  تـسا  یفرظ  تاـیاور ، رد  نآ  دربراـک  نـیرتشیب  رد  رفج  هـکنیا  رگید  . 2

«2 . » تسا هدش  فصو  ررکم  دلجلا و »...  شدخلا ...  شرا  سانلا ...  هیلا  جاتحیام  هیف  ینعی ...«  اهیگژیو ،
نیسح   » تیاور هک  تفگ  ناوت  دمآ ، هچنآ  هب  هجوت  اب 

55 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. یعرش ماکحا  مارح و  لالح و  رب  تسا  هدوب  لمتشم  مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » هک درادن  تلالد  يور  چیه  هب  الع » نبا 

هک تسا  هدـمآ  نآ  رد  هـک  « 1 ، » دـناهدرک دانتـسا  زین  يرگید  ینـالوط  تیاور  هب  ماـکحا ، رب  فحـصم »  » لامتـشا يارب  ناـملاع  زا  یخرب 
رد هک  مهرد  جـنپ  مهرد ، ره 200  ساسارب  لاوما  تاکز  تخادرپ  یگنوگچ  زا  ات  دـهاوخیم  هنیدـم  رد  شرادـنامرف  زا  یقیناود  روصنم 
زا هژیوهب  هنیدـم  مدرم  زا  دوب ، هدـش  ررقم  مهرد  تفه  مهرد ، ره 200  رد  يو ، نامز  رد  تسا و  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز 

. دنهدیم خساپ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  دنسرپب . نسحلا  نبا  هَّللادبع  مالسلا و  هیلع  قداص  ترضح 
؟ ياهتفرگ اجک  زا  ار  خساپ  نیا  هک  دنکیم  لاؤس  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دباییم ، یهاگآ  باوج  نآ  رب  نوچ  نسحلا  نب  هَّللادبع 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلع  ماما 
«. 2  ... » همطاف کما  باتک  یف  تأرق 

هدشدای فحصم  سپ  تسا ، هدوب  فحـصم  همطاف » باتک   » زا دارم  هک  دناهدرک  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  خساپ  نیا  زا  ناملاع  زا  یخرب 
«3 . » یعرش ماکحا  رب  تسا  هدوب  لمتشم 

56 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
هکنیا ای  میاهداد و  لامتحا  رتشیپ  هکنانچ  لقتسم  تسا  یباتک  ای  تسین . همطاف » فحـصم   » تیاور نیا  رد  باتک »  » زا دارم  ام ، رادنپ  هب 

. تسا دارم  يرگید  ي  همطاف »  » ینئارق هب  تسین و  مالسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  زا  نخس  ًاساسا  تیاور  نیا  رد 
هدروآ ار  نآ  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  تسا  یلاـمتحا  همطاـف ؛ فحـصم »  » زج هب  دـشاب  ياهعومجم  همطاـف » باـتک   » هکنیا لاـمتحا 
مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  لامتشا  تحارص  هب  تایاور  زا  یخرب  هک  هتکن  نیا  حرط  ثیدح و  نیا  حرـش  نمـض  رد  راوگرزب  نآ  تسا .

: دناهتشون تسا . هدرک  یفن  ماکحا  رب  ار 
، دشاب هتـشاد  ار  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  هنیمز  هک  یثیداحا  رابخا و  دوجو  اب  هک  دشاب  هلاصالاب  یعرـش  ماکحا  نادقف  دارم  دراد  لامتحا  »

«1 «. » همطاف فحصم   » زجهب دشاب  ياهعومجم  همطاف » باتک   » هکنیا رگید  ود  درادن ، تافانم 
مکح طبنتـسم ؛ هن  تسا و  حیرـص  مکح  تسا ، تیاور  نیا  رد  هچنآ  نوـچ  دـنکیم ، یفن  ارلوالاـمتحا  تـیاورنیا  شریذـپ  اـم  رادـنپهب 

. تایاور زا  جرختسم  هن  تسا ، هلاصالاب 
اب و  « 2  » دناهدرک دای  نالضاف  زا  یخرب  هک  يرگید  لامتحا 
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57 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
نب هَّللادـبع  ردام  مالـسلا  هیلع  نیـسحلاتنب  همطاف  تیاور ، نیا  رد  همطاف  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دـیامنیم ، عقاوهب  کیدزن  ینئارق  هب  هجوت 
 ...« کّما باتک  یف  تأرق  : » دندومرف نسح  نب  هَّللادبع  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مالـسلا . اهیلع  ارهز  همطاف  هن  دشاب ، نسح 

: هک ارچ  ارهزلا ... »...  کتدج  باتک   » ای ارهزلا » ۀمطاف  کما  باتک   » دومرفن و 
ماما تسا و  هدوب  مارح  لالح و  زا  یلئاسم  نآ  رد  هک  تسا  هدرکیم  تیاور  ردارب  ای  ردـپ و  زا  یباـتک  هلیلج ، يوناـب  نآ  تسا  نکمم  . 1

. تسا هدرک  هراشا  نادب  مالسلا  هیلع 
نب هَّللادـبع  ردام  هک  شرتخد  همطاف ، دزن  ار  هعماج »  » باتک تداهـش  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتایاور  ساـسارب  هکنآ  رگید  . 2

يوناب نآ  يالاو  هاگیاج  يوسکی  زا  تراشا  نیا  اـب  و  دـنکیم ، هراـشا  نادـب  عقاوهب  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوب . هداـهن  تناـما  هب  تسا ، نسح 
. دنایامنب ار  هعماج »  » هاگیاج داینب و  دهاوخیمن  مکاح ، ياضف  یسایس و  تاهج  هب  دیاش  رگید  يوس  زا  دنایامنیم و  ار  راوگرزب 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنکیم  لقن  تیاور  ود  هللا  همحر  ینیلک  دیامنیمن . دیعب  مود  هجو  رب  دیکأت  هیکت و  اب  هژیو  هب  لامتحا  نیا 
يو  درپس و  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  ياهتشاگن  تداهش ، هناتسآ 

58 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
: دیامرفیم دـننکیم ، لاؤس  باتک  یگنوگچ  زا  راوگرزب  نآ  زا  نوچ  دـهدیم و  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلانیز  ماما  هب  یتدـم  زا  سپ  ار  نآ 

تایاور رد  هعماج » باتک   » يارب ررکم  هک  تسا  یفـصو  ًاـقیقد  یگژیو  نیا  شدـخلا .» شرا  یتح  تسا ؛ ناـمدرم  ياهيدـنمزاین  نآ  رد  »
. تسا هدمآ 

موهفم دزادنایم و  تحارـص  ورملق  زا  ار  تیاور  مکتسد  تالامتحا  نیا  تسا . هدمآ  زین  « 1  » تاجردلا رئاصب  رد  تسد  نیا  زا  یتایاور 
اهیلع همطاف  فحـصم   » هک تفگ  ناوت  ناسنیدـب  درک . دانتـسا  نادـب  اعدـم  تاـبثا  يارب  دوشیمن ، رگید  هک  دـناشکیم  لاـمجاهب  ار  نآ 

. تسا هدوبن  مارح  لالح و  لئاسم  ماکحا و  رب  لمتشم  مالسلا »

فحصم ياوتحم 

یقیاقح هچ  زا  یتوکلم  ياهرادید  نآ  رد  یهلا  کیپ  و  تسا ، هدوب  یلئاسم  هنوگچ  رب  لمتـشم  ردقنارگ ، هعومجم  نآ  هک  میرگنب  نونکا 
تسا و ناوارف  ییاور  عبانم  رد  همطاف » فحصم   » باب رد  تایاور  هک  میدروآ  رتشیپ  تسا . هتشادیم  نخـس  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  اب 
« هحیحـص  » ینعی میدروآ ، ثحب  زاغآ  رد  هک  یثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  شرازگ  فحـصم  ياوتحم  یگنوگچ  اهنآ  زا  يرایـسب  رد 

. هدیبعوبا
59 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

نادنزرف  هدنیآ  ردپ و  هاگیاج  . 1
: دوب هدمآ  تیاور  نآ  نمض  رد 

 .... اهتیرذ یف  اهدعب  نوکی  امب  اهربخیو  هناکمو  اهیبأ  نع  اهربخیو 
نخـس دـتفایم ، قافتا  ناـمز  هاگرذـگ  رد  ترـضح  نآ  نادـنزرف  هراـبرد  هچنآ  زا  شهاـگیاج و  ردـپ و  زا  لـیئربج  اـهوگتفگ  نیا  رد  » ]

«1 .« » دادیم شرازگ  تفگیم و 
هدنیآ  زا  ییاهدادیور  . 2

مهیلع ناماما  زا  یخرب  یهاگ  یتح  تسا و  هتفر  نخس  هدنیآ  ياهدادیور  زا  هعومجم  نآ  رد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  نمـض  رد 
: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لقن  هب  یسیع  نب  دامح  تیاور  رد  دناهدرک . دنتسم  نادب  ار  شیوخ  ياهییوگشیپ  مالسلا 
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. نوکی ام  ملع  هیف  نکلو  مارحلاو  لالحلا  نم  ءیش  هیف  سیل  هنا  ... 
«2 .« » هدنیآ ياهیهاگآ  رب  تسا  لمتشم  اما  تسین ، يزیچ  مارح  لالح و  زا  نآ  رد  »... 

60 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
: تسا هدمآ  يرگید  لقن  رد 

«1  .... » ثداح نم  نوکی  ام  هیفف 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  دـناهدرک ؛ دانتـسا  فحـصم »  » هب عوضوم  نیا  رد  هاـگ  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  میدروآ ، رتشیپ  هکناـنچ 

«2  ... » و هقدنز »  » نایرج زورب  روهظ و  هرابرد 
ایصوا ناربمایپ و  ِدای  . 3

. اهنآ يایصوا  ناربمایپ و  درکدای  رب  تسا  هدوب  لمتشم  هلمج  زا  فحصم  هک  تفایرد  ناوتیم  اهلقن  یخرب  زا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  ماما  دندیسرپ ، مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  نسح » نب  هَّللادبع  نب  دمحم   » هرابرد هک  تساهدروآ  بوشآرهشنبا 
رد متـسیرگن و  نادـب  نم  تسا و  نم  دزن  همطاف  فحـصم »  » ناونع اب  یباتک  رد  شمان  هکنآ  زج  تسین  یکلم »  » و یـصو » «، » یبن  » چـیه »

«3 .« » مدیدن ار  هَّللادبع » نب  دمحم   » مان اهنآ  نمض 
مایق سابعینب  تموکح  هیلع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  راـگزور  هب  هک  تسا  دارم  هّیکز » سفن   » هب روهـشم  نسح  نب  هَّللادـبع  نب  دـمحم 

دناوخارف و شیوس  هب  تعیب  يارب  ار  نامدرم  درک .
61 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

اب ییوراـیور  شزیخ و  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  ماـما  درک . توعد  تعیب  هب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  « 1 ، » تایاور زا  یخرب  ساـسارب 
دنتـشاد رواب  ار  تیاصو »  » هاگیاج هَّللادبع ، نب  دمحم  يارب  هک  دندوب  یناسک  راگزور  نادب  نیاربانب  تفریذپن . وا  اما  درک ، یهن  تموکح 

«2 . » دناهداد خساپ  تشذگ ، هک  هنوگنادب  هدننکلاؤس ، باوج  رد  اضف  نادب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  ماما  و 
62 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

نامکاح  درکدای  . 4
: هک تسا  هدمآ  هلمج  زا  میدروآ  رتشیپ  هک  یتیاور  رد 

«1  ... » هعاسلا موقت  نأ  یلا  کلمی  نم  ءامسا  و  ثداح ، نم  نوکیام  هیفف  همطاف  فحصم  اما  و  ... 
باتک  » زا لقن  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تیاهن  تسا ، هدـمآ  نومـضم  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ةرکـس  نب  لیـضف  تیاور  رد 
دمحم  » مان یفن  رب  هیکت  اب  هک  تسا  بقانم »  » تیاور گنهآ  نامه  ًابیرقت  مالک  گنهآ  اما  همطاف » فحـصم   » زا هن  دـنکیم و  دای  همطاـف »

«2 . » دوب هدش  حیرصت  نامکاح  مان  دوجو  رب  ایصوا  ءزج  نسح » نب  هَّللادبع  نب 
63 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

مالسلا  اهیلع  همطاف  تیصو  . 5
نب نامیلـس  تیاور  نمـض  رد  تسا . هدش  دای  راوگرزب  نآ  تیـصو »  » رب مالـسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم   » لامتـشا زا  يددعتم  تایاور  رد 

: هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دلاخ 
«1  ... » مالسلا اهیلع  همطاف  ۀیصو  هیف  ناف  همطاف  فحصم  اوجرخیلو  ... 

یتیصو تسا . هتفر  نخـس  تیـصو  هنوگ  ود  زا  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  اب  طبترم  تایاور  رد  دشاب . دناوتیم  هچ  تیـصو  میرگنب  نونکا 
ایوگ نیفدت و  مسارم  اب  طبترم  لئاسم  ترـضح و  نآ  اب  تیمکاح  دروخرب  یگنوگچ  هرابرد  یـسایس  یتیـصو  غاب و  هعطق  دـنچ  اب  طبترم 

. دشاب اهنیمه  تیصو  زا  دارم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1708 

http://www.ghaemiyeh.com


اهغاب هب  طوبرم  تیصو 

: هلمج زا  راوگرزب . نآ  تیصو  رب  لمتشم  تسا  هداهن  ياج  رب  یبوتکم  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد 
َءرقف ًاباتک  هنم  جرخأف  ًاطَفَس  وأ  ًاقح  جرخأف  یَلب ، تلق  مالسلا ؟ اهیلع  ۀمطاف  ۀیصوب  کثدحأ  الا  مالسلا : هیلع  رفعجوبأ  لاق :  » ریصب یبأ  نع 

ام اذه  میحرلا : نمحرلا  هَّللا  مسب  [ه 
64 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1  ... » دمحم تنب  همطاف  هب  تصوا 
نایمزا نوریب و  یتسوپ  ماما  هاگنآ  یلب . متفگ : میوگب !؟ ینخس  همطاف  تیصو  هرابرد  تفگ : مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دیوگیم ، ریصبوبا 

: دوب هتشون  نآ  رد  هک  دیشکرب  یباتک  نآ 
 ... هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  تسا  هدرک  تیصو  نادب  هچنآ  تسا  نیا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب 

یلص ربمایپ  هک  تسا  هناگتفه » ياهغاب  « » تیلوت  » یگنوگچ تسا ، هدش  شرازگ  لیصفت  لامجاهب و  تایاور  رد  هک  تیـصو  نیا  ياوتحم 
ماما هاگنآ  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  تیلوت  تیصو ، نیا  رد  ترضح  نآ  دوب . هدرک  مالسلا  اهیلع  همطاف  فقو  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هللا 

«2 . » تسا هداهناو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  نادنزرف  زا  گرزب  دنزرف  هاگنآ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح 

یسایس تیصو 

مقر  تسایس و  هنحص  یناسرگد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ 
65 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

یـسک تفالخ  هماج  ندیـشکْنت   » هب و  دوب ؛ هدز  مقر  یهلا  یحو  رب  هیکت  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  فالخرب  تیمکاح  ندروخ 
نیا رد  تساخ و  اپب  قح » تفالخ   » و تفالخ » قح   » قاقحا يارب  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  دوب » تساران  تخـس  تماق  نادب  هماج  نآ  هک 

هدیشیدنا دنتساوخیم و  هک  هنوگنادب  ار  تیمکاح  هک  ینانیرفآتسایس  نامکاح و  يوس  نآ  زا  دیشوک ؛ یسب  یهلا  ياهفیظو  نانوچ  هار 
كاشاخ راخ و  شاهناخ  يوراشیپ  رب  دنتـشاد ، اور  متـس  دنتـساخرب ، زیتس  هب  دندرک ، هلباقم  هرهطم » هرهاط   » نآ اب  دندوب  هدز  مقر  دـندوب ،

، یشیدنامژد همه  نیا  رب  هک  اتفگش  دنتخیر . شتآ  تشاد ، دوخ  رد  ینشورهب  ار  یحو  کیپ  كاوژپ  زونه  هکياهناخ  برد  رب  دندودنا و 
« هبلغ رهق و  تلاصا   » ِقطنم تموکح و  هرهاق » هوق   » ربارب رد  دید  هک  مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  دـندرک . مه  راختفا  ییاورپیب ، ییورهیس و 

: شاهدنهدناکت رگرادیب و  ریبعت  هب  و  ددرگیمن » زاب  يوج  رب  هتفر  بآ   » و دنک ، يراک  دناوتیمن 
هدرک دربن  ناناولهپ  اب  هتـساخرب  مزر  هب  اهتما  اب  دـندوب و  هدـیرخ  ناج  هب  رازراک  جـنر  دـندوب و  هداتفارد  برع  اب  يراـگزور  هک  ناـنآ  »

يارهز یهاوخداد  دایرف  هدرک  ماین  هب  ریشمش  هدش ، اورمتـس  ار  شدوخ  دندیدیم و  جارات  هب  ار  ارهز  یمارگ  ردپ  ثاریم  نونکا  دندوب ... 
هریچ  ناشیاهلد  رب  گنرین  هتشرس و  ناشدوجو  اب  يراوخ  نوچ  دنتفگیمن ...  خساپ  ار  رهطا 

66 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
«« 1  ... » دوب هتشگ 

: نانمؤمریما نایقتم  يالوم  ریبعت  هب  و 
يراخ شمـشچ  رب  هک  یـسک  نانوچ  همه  نیا  اب  دوشیم ، تراغ  هتفر ، جاراـت  هب  تسا  نم  ِنآ  زا  هدیـسر و  نم  هب  هک  یقح  هک  دـیدیم  »

«2 .« » مدرک هشیپ  ییابیکش  دنک ، ریگ  ناوختسا  شیولگ  رد  دلخب و 
يارب اما  درک ، هشیپ  ییابیکـش  یتلاو » ایتللا  دعب   » شراوگرزب مولظم و  رـسمه  نانوچ  زین  مالـسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  دش ، نینچ  نوچ  يراب 
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، دوب هداد  خر  هچنآ  ندش  نشور  يارب  و  دهد ، رارق  نادنمشوه  يرگوجتسج  اهشسرپ و  نوناک  رد  تسا ، هدش  اور  وا  رب  ار  هچنآ  هکنیا 
: زیگناربهشیدنا و  زوسناج ، هدننازیگنا ، هنادنمشوه ، یتیصو  درک ؛ تیصو »  » و دیشیدنا ، يریبدت 

«3  ... » نالف نالف و  یندهشیالو  ًالیل  یّنفداو  ینّفکو  ینّطنح  كدیب و  ینلّسغف  تمانا  اذا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  ... ]
67 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

تسا و ناسکی  اهنآ  ياوتحم  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  يرگید  ياههنوگ  و  امهترکذ » نیلجر  ننذؤتالو   » هک تسا  هدـمآ  اهلقن  یخرب  رد 
عـضوم و  تیمکاح »  » زا دولآمشخ  عضوم  هوکـش و  راجزنا ، یلمع  مـالعا  و  نفد !» نفک و   » مسارم هنابـش  هناـیفخم و  ماـجنا  رب  دـیکأت  نآ 

«1  .... » نامکاح و

فحصم مجح 

نمـض رد  اهراب  هک  ریـصبوبا  تیاور  رد  تسا . هتفر  نخـس  زین  نآ  مجح  زا  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  فحـصم  اب  طبترم  تایاور  زا  یخرب  رد 
: تسا هدمآ  تسا ، هدش  هراشا  نادب  ثحبم  نیا 

مکنآرق  لثم  هیف  فحصم  لاق : ۀمطاف ، فحصم  ام  مهیردیام  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  فحصم  اندنع  ناو 
69 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1  ... » دحاو فرح  مکنآرق  نم  هیفام  هَّللاو  تارم ، ثالث 
نیا رد  مالسلا  هیلع  ماما  ایآ  هک  تسا  یندیسرپ  هک  مییازفیب  نونکا  تسا . هدش  هتسناد  نآرق  ربارب  هس  نآ  مجح  تحارصهب  نخـس  نیا  رد 

؟ دنک صخشم  ًاقیقد  ار  نآ  یکیزیف  مجح  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نخس 
نیا تسین ؟ نآ  رد  هتفهن  شناد  هرتسگ  اوتحم و  هب  یتراشا  نخـس  نیا  رد  ایآ  دـهدیم ؟ ناشن  ار  نآ  قیقد  ینوچ  يدـنچ و  ایآ  ربارب » هس  »

؟ تسین ترثک  زا  هیانک  ددع 
ظاحل هب  نآرق  اب  شجنس  رد  نآ  مجح  هرابرد  نخس  تحارـص  میرادن . اهلاؤس  نیدب  خساپ  يارب  تایاور  رد  ینیارق  ای  هنیرق و  هنوگچیه 

. تسا یمک 

مالسلا مهیلع  ناماما  دزن  رد  راگدنام  یثاریم  نانوچ  فحصم 

ناماما و  تسا ، هدوبیم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دزن  رد  یثاریم  نانوچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  هک  تفایرد  ناوت  یناوارف  ياـهلقن  زا 
دنکیم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  دندادیم . لیوحت  يدعب  ماما  هب  ار  فحـصم  یگدنز ، دوردب  هماگنه  رد  مالـسلا  مهیلع 

: دومرف هک 
«2 . » مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  ضبق  یتح  رفعجوبا  تام  ام 

يرگنهدنیآ  کی  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هکمیدروآ  رتشیپ 
70 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

نآ زا  اندنع ،»  » ای و  يدنع »  » ریبعت اب  مالسلا  مهیلع  ناماما  یفلتخم ، صوصن  رد  و  دوب ، هدرک  دنتسم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم   » هب ار 
اـضر ترـضح  هک  تسا  نینچ  تسا . مالـسلا  مهیلع  ناماما  رـضحم  رد  یثاریم  نانوچ  ردقنارگ  رثا  نآ  دوجو  رگناشن  هک  دـناهتفگ  نخس 

«1 «. » همطاف فحصم   » زین تسا و  هعماج »  » و رفج »  » وا دزن  دناهدومرف ... : هلمج  زا  تماما ، ياههناشن  هرامش  نمض  رد  مالسلا  هیلع 
رد تقیقح  نیا  تسا . مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  رـضحم  رد  نیرز  تاحفـص  نآ  نونکا  هک  تسا  نشور  ناسنیدب 

. تسا هدمآ  ینشور  هب  زین  تیاور  نیا 
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: دیوگیم نیعا  نب  کلملادبع 
، تاه لاق : اهیف ، يأرلا  نیبأ  تلق : بتکلا !؟ هذـه  بتک  یبساحت  ال  یل : لاق  مث  مالـسلا  هیلع  یلع  بتک  ضعب  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  ینارأ 

«2 . » تقدص لاق : اهیف . امب  لمعی  نأ  بحأف  ًاموی  موقی  مکمئاق  نأ  ملع  تلق :
؟ تشون ار  اهنیا  هچ  يارب  نانمؤمریما  دومرف : داد و  ناشن  نم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ياهباتک  زا  یتمسق  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  »

هک  تسنادیم  متفگ : وگب . دومرف : تسا . حضاو  رایسب  متفگ :
71 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

.« یتفگ تسار  دومرف : دنک . لمع  اهنآ  قباطم  تساوخ  دنکیم ؛ مایق  امش  مئاق  يزور 
: دناهتشون ینارهت  گرزباقآ  خیش  گرزب ، سانشهعیش  ردقیلاع ، همالع 

ناماما زا  ددـعتم  قرط  زا  تقیقح  نیا  تسا . مالـسلا  هیلع  نامزلابحاص  ام  يالوم  اوشیپ و  دزن  تماما  ثاریم  هلمج  زا  همطاـف » فحـصم  »
«1 .« » تسا هدش  شرازگ  ام  تایاور  رد  مالسلا  مهیلع 

مالـسلا اهیلع  رهطا  همطاف  رب  ّینابر  کیپ  هلیـسو  هب  هک  یهلا  قیاقح  زا  هدنکآ  تسا  ياهعومجم  مالـسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم   » ورنیدـب
. تسا هدنام  ثاریم  هب  نادنزرف  دزن  دوخ  زا  سپ  هتشاگن و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  الوم  هدش و  تئارق 

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  اهيرواد  یخرب  هب  یهاگن 

، اهنآ یگنوگچ  هب  ياهراشا  اب  منک ، دای  تسردان  ياهيرواد  یخرب  زا  تسا  دنمازـس  میزادرپب  ثحب  هلمکت »  » هب هک  نآ  زا  شیپ  نونکا و 
. دناشهوژپ رد  هتسیاش  یهاگیاج  دنلب و  ياهزاوآ  ياراد  هدنسیون  ود  ره  هک  تسا  تهجنادب  يرواد  ود  نیا  هب  نتخادرپ 

شرازگ نمض  هعیش » بوتکم  ثاریم   » دوخ دنمدوس  دنمجرا و  رایـسب  باتک  رد  ییابطابط  یـسردم  روسفورپ  ياقآ  بانج  دنمجرا  داتـسا 
هکنیا  دننام  هتخادرپ  یتاکن  هب  میاهدروآ ، هلاقم  نیارد  ام  هک  فحصم  اب  طبترم  ِفلتخم  ياهلقن 

72 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
یعوـن هب  همهنیا  زا  رتارف  و ...  تسا » هدوـب  ینطاـب  ياههشیدـنا   » رب لمتـشم  اـی  تسا » هدوـب  یعرـش  ماـکحا  رب  لمتـشم  فحـصم  اـیوگ  »

لقن هدش  هداد  طسب  ار  نآ  هتخادرپ و  هتخاس و  يوتحم  ظاحل  هب  هچ  یکیزیف و  ظاحل  هب  هچ  ار  فحـصم »  » ياهیگنوگچ ای  یگنوگچ و 
هک دـنوریم  رواب  نیا  رب  رـصاعم !! ياهدنـسیون  هب  دانتـسا  اب  تیاـهن  رد  دـناهدرک و  ناـنچ  ناـیوار  هک  دناهتـسناد  یهاـتوک  ياـهلقن  اـی  و 

«1  ...« » تسا و فحصمکیهب  هفیحصکی  دوجو  رکفیلماکت  رییغت   » فحصم
مدعاب تیاور و  کی  رب  هیکت  اب  هکنیا  رگید  هچ !؟ ینعی  ینطاب  ياههشیدنا  تسا  تسردان  يرواد  دـنچ  نیدـنچ و  رب  لمتـشم  يو  هتـشون 
یبلاطم هداد و  طسب  ار  باتک  عوضوم  تیاور  نیا   ] ًالامتحا هک  نتشون  هاگنآ  نتسناد و  ماکحا  رب  لمتشم  ار  فحـصم » ، » نآ نتم  رد  تقد 
ییانعم هچ  دـهدیم ، ياج  نآ  رد  ار  یناسناياضعا  تاید  تایئزج  هلمج ، زا  دـنجاتحم  نادـب  ناـشنید  فیاـظو  ماـجنا  يارب  مدرم  هک  ار 

هن ددرگیمرب  ضیبا  رفج  هبریمـض  ءـالعلا ] یبا  نب  نیـسح  تـیاور   ] تـیاور نآ  رد  میتـفگ  مـیدروآ و  ار  هدـش  داـی  تـیاور  رتـشیپ  دراد !
هک میدروآ  دشاب ، رباج  ثیدـح  یلیـصفت  تروص  فحـصم  هکنیا  ینعی  تسا ، ثحب  ینایاپ  يرواد  رتزیگناتفگـش  همه  زا  و  فحـصم .

ءالما لیئربج  هلیسو  هب  يوتحم  نیا  هکنیا  رگناشن  ثیداحا  زا  یخرب  دنس  مکتسد 
73 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

گرتس ناسنادب  ياهعومجم  دوشیم  هنوگچ  هاگنآ  تسا ، حیحص  تسا ، هتشاگن  مالسلا  اهیلع  همطاف  رضحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هدش و 
يو ياهلقن  زا  یخرب  هک  میرذگب  مالسلا و ...  مهیلع  ناماما  ندرک  دای  تهج  رد  قرو  دنچ  دح  رد  تسناد  ياهفیحص »  » هتفای لیصفت  ار 

. تسین قیقد  زین  ثیداحا  زا 
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هب رایـسب و  يراثآ  ياراد  هدـش و  هتخانـش  تسا  یققحم  هک  يرباج ، دـباعدمحم  رتکد  یبرغم  هزاوآ  دـنلب  داتـسا  يرواد  زا  منکدای  رگید 
عوضوم هب  هلمج  زا  میرکلا » نآرقلا  یلا  لخدـم   » شرثا نیرتدـیدج  رد  يو  هنارکفنـشور . حالطـصا  هب  هناداّقن و  ییوس  تمـس و  اـب  هژیو 

. دناهدرک دای  زین  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم   » زا نآ  نمض  رد  هتخادرپ و  هعیش  ناملاع  نارکفتم و  هشیدنا  رد  نآرق » فیرحت  »
یحو یقلت  توبن و  ياـعّدا  هتفر و  رتارف  فیرحت  هدودـحم  زا  ناـنآ  هک  مینکیم  داـی  هعیـش  ناـیلاغ  زا  ثحب  نیا  رد  هک : تسا  هدروآ  يو 

یبلاطم هب  طقف  ناس  نیدب  دناهتـسج ، يرازیب  نانآ  ياههشیدنا  نایلاغ و  زا  زورما  ات  نهک  ناراگزور  زا  هعیـش  نایاوشیپ  هک  ارچ  دناهدرک ،
تحارص هب  نانآ  زا  یخرب  هکنیا  دناهداد  تبسن  هعیش  هب  هک  یبلاطم  هلمج  زا  تسا  دوجوم  یعیـش  یمـسر  رداصم  رد  هک  مینکیم  هدنـسب 

زا یخرب  اما  همطاف » فحـصم   » ناونع اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هژیو  دنتـسه  یفحـصم »  » دوجو یعدم 
و دناهدرک ، یفن  ار  نآ  ندوب  نآرق »  » يانعم هب  فحصم »  » یعیش عبانم  عجارم و 

74 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
ماما شراگن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  ءالما  هب  تسا  یعرش  ماکحا  زا  یخرب  ریـسفت  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم   » هک دنیوگیم 

«1 . » مالسلا هیلع  یلع 
نودـب تقد و  لمأت و  نودـب  تسا ،) هدـید  ار  یعیـش  راثآ  عبانم و  زا  یخرب  هک  دـهدیم  ناشن  يو  راثآ  هکنیا  اب   ) داتـسا ترـضح  اـتفگش 

. دناهدش بکترم  هابتشا  دنچ  نیدنچ و  رطس  ود  رد  یعیش ، ییاور  عبانم  هب  هعجارم 
یعیش یمسر  عجرم  مادک  نیا  سپ  تسا ، هدرکن  یقلت  ینآرق  فحصم  ار ، همطاف  فحصم  یعیش ، هیقف  رسفم و  ثدحم و  ملاع و  چیه  . 1

. تفگ دنهاوخ  نخس  اهنآ  هب  دانتسا  اب  هک  دناهدرک  حیرصت  داتسا  هک  تسا 
. تسا هدوبن  اهنآ  ریسفت  یعرش و  ماکحا  لمتشم  زگره  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  . 2

يارب تسا  لیئربج  ءالما  تشذگ  هکنانچ  هکلب  تسا  هدوبن  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اندیـس  ءالما  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  . 3
. مالسلا هیلع  یلع  طخ  مالسلا و  اهیلع  همطاف 

دقن  » يراد هیعاد  یبهذم و  یکلسم و  ياهراصح  نتسکش  یشیدنادازآ و  ِياعّدا  همهنآ  اب  يرباج  رتکد  نانوچ  هیاپ  دنلب  يداتـسا  اتفگش 
همادا رد  داتسا  دوشیم ، بکترم  گرزب  هابتشا  دنچ  رطس  ود  رد  بهذم ، کی  یمسر » عجارم   » هیاپ رب  نتشون  هب  حیرـصت  اب  و  یبرع » لقع 

هکنیا  اب  و  لعن » هب  هاگ  هدزخیم و  هب  هاگ   » فیرحت هرابرد  مه  ثحب 
75 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

ناـنچ ار  ثحب  همهنیا  اـب  تسا ، هدرک  لـقن  بلطم  يو  فیرحت  ثحب  زا  هتـشاد و  راـیتخا  رد  ار  هیلع  هَّللا  ناوضر  ییوخ  هَّللاتیآ  ناـیبلا » »
فحصم هرابرد  اهیسیونژک  اهيراوتساان و  زا  یخرب  تسا .!! فیرحت  هب  دقتعم  یمهم  شخب  رد  نانچمه  هعیـش  ایوگ  هک  دهدیم  ناماس 

رد يدنج  میلحلادبع  ياقآ  مییازفیب . زین  ار  هنادنمشوه  هنافصنم و  يرواد  کی  مه  نآ  رب  میدروآ ، هلاقم  نمض  رد  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف 
رد هک  یتیاور  دـقن  زا  سپ  تسا و  هدرک  دای  مالـسلا » اهیلع  همطاف  فحـصم   » زا مالـسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  ماـمإلا  دوخ  دـنمجرا  باـتک 

هکلب تسین ؛ دوشیم  دارم  یهلا  باتک  نآ  زا  هک  فحـصم »  » هژیو حالطـصا  يانعم  هب  فحـصم  نیا  سپ  دناهتـشون : میدروآ  ثحب  زاـغآ 
«1 . » تسا هعیش  نیزاغآ  یثیدح  تانودم  زا  ًاعطق 

اهیلع همطاف  فحـصم   » هرابرد هعیـش  روابیگنوگچ  هکمیدوزفا  تهجنآ  زا  ارهلمکت  نیا  میربیم . نایاپهب  ارثحب  ياهلمکت »  » اـب نونکاو 
. تسا هتخیگنارب  ار  رهطا  يوناب  نآ  اب  هکئالم  طابترا  یگنوگچ  ییارچ و  زا  شسرپ  هلمج  زا  مالسلا »

هلمکت

يوسکی زا  هک  مالسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  باقلا »  » زا یکی  هب  تسا  هتسیاش  مالسلا  اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  نخـس  ماجرف  رد  نونکا و 
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رگید ِيوس  زا  و  تسا ، طبترم  ام  ثحب  اب  ياهنوگ  هب 
76 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

، رهطا يوناـب  نآ  اـب  نتفگ  نخـس  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رب  لـیئربج  ندـش  دراو  یگنوـگچ  ییارچ و  هدـننک  نییبـت  رگهیجوـت و 
يالاو تبقنم »  » نیا هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا . هثدـحم »  » بقل مالـسلا  اهیلع  رهطا  همطاف  يالاو  باقلا  هلمج  زا  میزادرپب .

: تسا هدومرف  راوگرزب  نآ 
ءامسلا نم  طَبهت  تناک  ۀکئالملا  نأل  ۀثدحم  ۀمطاف  تیمـس  اّمنا  ۀّیبن ، نکت  ملو  ۀثّدحم  تناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  تنب  ۀمطاف 

 .... نارمع تنب  میرم  يدانت  امک  اهیداُنتف -
اب دندشیم و  لزان  وا  رب  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دناهدیمان  هثدحم »  » ور نیا  زا  ار  همطاف  ربمایپ . هن  دوب  هثدحم »  » ادخلوسر رتخد  همطاف  »

«1  ...«. » دنتفگیم نخس  دنتشاد - وگوتفگ  نارمع  تنب  میرم  اب  هک  هنوگنامه  وا -
ار ناونع  نیا  رگید  يوس  زا  دیاتسیم و  الاو » تبقنم   » نیا هب  ار  ترضح  نآ  يوسکی  زا  تیاور ، نیا  هیاپ  رب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
اب يرایسب  تایاور  رد  دنیبیمن » ار  وا  دونشیم و  ار  یهلا  کیپ  ِنخـس  «، » ثَّدحم ، » هکنیا ینعی  ثدحم ،»  » زا ریـسفت  نیا  دنکیم . ریـسفت 

: لثم هب  تسا ؛ هدمآ  فلتخم  ظافلا 
77 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 . » ًائیش يری  الو  توصلا  عمسی  يذلا  ثدحملا 
«2  ... » هاری نأ  ریغ  نم  هثدحیف  کلملا  مالک  عمسی  يذلا  وهف  ثدحملا 

«3 . » هبلق یف  تکنی  هنذأ و  یف  رقنی  لب  ًائیش  يری  الو  مهثیدحو  ۀکئالملا  مالک  عمسی  يذلا  ثدحملا 
زا یخرب  یتـح  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  هَّللالوـسر  ءایــصوا  مالــسلا و  مـهیلع  ناـماما  يرایــسبتایاوررد  ثدــحم »  » زاریوصتنیمهاــب

ناملاع  « 4 . » دناهدش هتسناد  ثدحم »  » ناملس دننام  داهنکاپ ، نارادرککین 
78 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

زا ثدحم »  » يارب هک  ار  يریوصت  نیمه  رگید  يوس  زا  دـناهتفریذپ و  ار  یمالـسا  گنهرف  رد  ثدـحم »  » دوجو يوسکی  زا  زین  تنـس  لها 
تنـس لها  نالـضاف  زا  یخرب  هچنآ  فالخرب  ثدحم -»  » ناونع نیاربانب  دناهدروآ . ییاور  يریـسفت و  عبانم  رد  میاهدروآ  یعیـش  تایاور 

. دنـشاب هدوتـس  نادـب  ار  ناشنایاوشیپ  هتخادرپ و  هتخاس و  ار  نآ  هعیـش  هک  تسین  يزیچ  «- 1  » دنهدب اهرادنپ  رب  دناهدیـشوک  ای  هتـشادنپ و 
نیا رد  ینیما  همالع  تسا . هدمآ  نیقیرف  عبانم  رد  زین  نآ  صوصن  تایاور و  هدوب و  یناگمه  یمالـسا  بهاذم  نایم  رد  ناونع  نیا  هب  رواب 

: دناهتشون هراب 
يرشب ًانیقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  هک  دندقتعم  دنشابیم و  مالسا  رد  ثدحم »  » دوجو هب  لئاق  یگمه  ینسو  هعیش  نادنمشناد  »
قباطم شرادرک  راتفگ و  مامت  هک  یناـسنا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دـیاب  ناگتـشرف ) ثیدـح  هب  هدـنهدارف  شوگ  هدـنریگماهلا و  « ) ثدـحم »

بناج زا  ضیف  هطـساو  هک  تسا  ياهتـشرف  نآ  يدرف ، نینچ  زارمه  تبحـص و  مه  تسا . ییادخ  بیوصت  قیدصت و  دروم  یهلا و  نیمارف 
راهطا همئا  هک  تسا  نیا  نایعیـش  داقتعا  دنکیم . لمع  نآ  هب  يریذـپنامرف  لامک  اب  دریگیم  روتـسد  هچنآ  ثدـحم  صخـش  تسادـخ و 

دعب هک  نیا  رب  دنلئاق  زین  ینس  نادنمشناد  دنشابیم ، ثدحم »  » یگمه
79 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

ياههار یلاعت  يادخ  بناج  زا  دنیوگ و  ثیدح  وا  اب  ناگتـشرف  ات  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دیاب  ثدحم  يرـشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 
«1 .« » دنهد ناشن  وا  هب  ار  لطاب  قح و 

. تسا هدمآ  نیقیرف  عبانم  رد  رواب  نیا  هک  میدروآ 
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شرازگ يراخب  هلمج  زا  تسا ؛ هدمآ  اهنآ  حاحص  رد  هلمج  زا  هک  دنچ  یتایاور  رب  تسا  دنتسم  زین  تنـس  لها  ناملاع  نخـس  ناسنیدب 
: دنکیم

«2 . » رمعف دحا  مهنم  یتما  نم  نکی  نإف  ایبنأ . اونوکی  نأ  ریغ  نِم  نوملُکی  لاجر  لیئارساینب  نم  مکلبق  ناک  نمیف  ناک  دقل  یبنلا : لاق 
: تسا هدروآ  نینچ  ملسم  ار  لقن  نیا  اب  نوگمه 

«3 . » مهنم باطخلا  نب  رمع  ّناف  دحا  مهنم  یتما  یف  نکی  ناف  نوثدحم ، مکلبق  مسألا  یف  ناک  دق  یبنلا : نع 
: تسا هتفگ  نوثدحم »  » ریسفت رد  هک  دنکیم  لقن  بهونبا  لوق  زا  دوخ  ملسم  هاگنآ 

80 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. نومهلم نوثدحم ، ریسفت 

: تسا هتشون  يراخب  رب  دوخ  حرش  رد  ینالطسق  و 
رب يزیچ  ینعی  هک : تسا  هدروآ  یباطخ  زا  « 1 . » دنـشاب یبن »  » هکنیا نودب  دوشیم ، يراج  اهنآ  نابز  رب  یتسار  هکنیا  ینعی  نوثدحم » »

«2  ...«. » تسا هدش  هتفگ  نخس  وا  اب  ایوگ  هک  ناسنادب  دوشیم ؛ هدنکفا  ثدحم   ] وا لد 
81 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

: تسا هتشون  ثدحم »  » ریسفت رد  سابعنبا  هب  بوسنم  یتئارق  تبسانم  هب  شریسفت  رد  زین  یبطرق 
ألم زا  هفـشاکم  ماـهلا و  هنوگ  هب  قح  شناـج  رد  هکنآ  دربیم ؛ ناـمگ  یتسار  یتسرد و  هب  هکنآ  مَهُلم »  » ینعی لاد ) حـتف  هب  « ) ثدـحم »
نوچ ای  دـنیوگیم  نخـس  وا  اب  دـشاب ، ربمایپ  هکنیا  نودـب  هکئالم  ای  دوشیم ، يراج  شناـبز  رب  یتسرد  یتسار و  اـی  دوشیم ، اـقلا  یلعا 
ملاـع زا  شناـج  رد  تسا و  هدـش  هضرع  ودـب  نخـس  نآ  اـیوگ  هک  راوتـسا ، تسا و  تسرد  درادیم ، زاربا  ياهشیدـنا  دـیوگیم و  نخس 

زا الاو  تسا  یتلزنم  دـنکیم ؛ تمارک  شحلاـص  ناگدـنب  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یتمارک  هاـگیاج  نیا  تسا ...  هدـش  ماـهلا  توکلم 
«1 .« » یهلا يایلوا  ياهتلزنم 

: تسا هتشون  ریدغلا »  » شنادیواج رثا  رد  هللا  همحر  ینیما  همالع  هک  تسا  اهنآ  نانگمه  دمآ و  هچنآ  هب  هیکت  هجوت و  اب 
زا هچنآ  تقیقح  نیا  رب  و  دنناتـساد . کی  ثَّدحم »  » دوب دـنهاوخ  ینامدرم  نیـشیپ  ياهتما  دـننام  تما  نیا  رد  هکنیا  رد  یمالـسا  تما  »

«2 .« » نشور تسا  یهاوگ  تسا ، هدش  دراو  نیقیرف  دیناسم »  » و حاحص »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  یهلا ، تسا  یتمارک  هاگیاج  نیا  يو  ریسفت  ساسارب  هک  میدروآ ، رتشیپ  ار  یبطرق  نخس 

82 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
ار يرایـسب  ناسک  تنـس  لها  یلاجر  عبانم  رد  ارذـگ  یهاگن  اب  يور  نیا  زا  دـنکیم . تمارک  ناناجهتـساریپ  نـالدكاپ و  ناداـهنکین و 

همه نیا  اب  و ....  « 2 ( » م 427  ) حلاصلا یلاعملاوبا  «، 1 ( » م 52  ) یعازخ نیـصح  نب  نارمع  دننام  دناهدش ؛ یقلت  ثدـحم »  » هک تفای  ناوت 
رب نانآ  هک  دننکارپیم  اجهمه  دنهدیم و  اوران  ياهتبـسن  هعیـش  هب  دـش ، دای  هک  ییاوتحم  اب  یتایاور  هب  هیکت  اب  هک ، ناسک  هنوگنآ  ایآ 

يارب ناشناملاع  هک  یقیداصم  زا  و  دنرادن !؟ ربخ  دوخ  عبانم  رد  هدش  دای  صوصن  زا  ایآ  دوشیم . یحو  ناشناماما و ...  هب  هک  دنرواب  نیا 
زا دنچ  ینت  نت و  کی  هب  هن  دندنبیم ؛ ارتفا  هک  دننادیم  ناسک  هنوگنیا  ایآ  دشاب ، نینچ  رگا  دـنرادن !؟ یهاگآ  دناهدرمـشرب ، ثدـحم » »

؟ یمالسا رکفت  رد  بان  ینایرج  رب  هکلب  ناملاع ،
: دناهتشون هنیمز  نیا  رد  دنمجرا  یثحب  زا  سپ  هللا  همحر  ینیما  همالع 

كاپ نایاوشیپ  شنادـنزرف  نانمؤمریما ، دـناهدوب . نیـشیپ  ياـهتما  ناـیم  رد  هکناـنچ  ثدـحم ،»  » دـناهدوب یناـمدرم  تما ، نیا  ناـیم  رد  »
- هرهاط هقیدـص  هکلب  تسین ، هدوبن و  اهنآ  تماـما  بصنم  هژیو  ناـنآ و  هژیو  هاـگیاج  نیا  دـناهدوبن . ربماـیپ  دـناهدوب و  ثدـحم  ناـملاع 

« هثدحم - » مظعا یبن  همیرک 
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83 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
و تسین ، ماما  یثدـحم  ره  اما  دـندوب . ثدـحم  هرهاـط  ترتع  زا  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ماـمت  يراـب ، دوب . ثدـحم »  » یـسراف ناملـس  دوب ،

هعیـش هچنآ  تسا  نیا  دوشیم . ماهلا  تسا ، هدـمآ  تایاور  رد  شیاههار  هچنآ  ساسارب  ودـب  قیاـقح  هک  تسا  يروما  هب  هاـگآ  ثدـحم » »
بهاذـم ناـیم  رد  فـالتخا  نودـب  تسا ، هدـمآ  ثدـحم »  » هراـبرد نیقیرف  صوـصن  رد  هچنآ  تسا  نیا  و  نآ . زج  هـن  دراد و  رواـب  نادـب 

«1 .« » دشاب هتفگ  دنراد ، رواب  نآ  رب  نارگید  هچنآ  فالخرب  ینخس  هراب  نیا  رد  هعیش  هکنیا  نودب  یمالسا و 
تسا و هتفگ  وا  هچنآ  ندوب  ضحم  بذک  رب  دیکأت  اب  دنکیم ، دای  ار  یمیصق  هَّللادبع  نانخـس  درد ، زوس و  رـس  زا  هاگنآ  ردقیلاع  همالع 

«2 : » دهدیم ماجرف  یهلا  تیآ  نیا  اب  تسوا - هویش  اهثحب  همه  رد  هک  نانوچ  ار - ثحب  هاگنآ 
84 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

«1 «. » َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َبِذَْکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  »
مالسلا مهیلع  ناموصعم  يالاو  تیصخش  مهف  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا  و  مینیچیمرب ، مالسلا » اهیلع  همطاف  فحصم   » هرابرد ار  نخس  نماد 

. میبلطیم قیفوت  تسا » یهلا  طارص   » هک نانآ  تنس »  » هیاپ رب  یگدنز  و  نازیزع ، نآ  ياههزومآ  داعبا  كرد  و 

عبانم تسرهف 

. هغالبلا جهن  . 1
هل مدق  290 م )  ) راّفـص نب  دّمحم  رفعجیبأ  نییمقلا  خیـش  ۀماّلعلل  مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لهأ  لئاضف  تاماقملا و  یف  تاجردـلا  رئاصب  . 2

. اتیب انیب ، یغاب ،» هچوک  نسحم   » ازریم جاحلا  هحّحصو : هیلع  ّقلعو 
، نارهت يرافغلا ، ربکا  یلع  هیلع  ّقلعو  هحّحص  هللا ، همحر  يزارلا  ینیلکلا  قاحـسا  نب  بوقعی  نب  دّمحم  رفعجیبا  مالـسالاۀقث  یفاکلا ، . 3

.1388 ۀثلاثلا ، ۀعبطلا  هیمالسالا ، بتکلا  راد 
ریبکلا ثّدحملل  ج 11 ) ، ) ءارهزلا ۀـمطاف  ءاسنلا  ةدّیـس  لاوحأ  یف  لاوقالاو ، راـبخألاو  تاـیآلا  نم  لاوحـألاو  فراـعملاو  مولعلا  ملاوع  . 4

یحطبـألا دّـحوملا  يوـسوملا  یـضترملا  نـب  رقاـب  دّـمحم  دّیـسلل  اهتاکردتـسمو ، یناهفـصالا  ینارحبلا  یحلادـبع  خیـشلا  ریبـخلا  عـّبتتملا 
.1425 ۀعبارلا ، ۀعبطلا  مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامإلا  ۀسسؤم  رشن : قیقحت و  یناهفصالا ،

. اتیب هثلاثلا ، ۀعبطلا  فاصنالا ، ۀعبطم  توریب ، نیمألا ، نسحم  دّیسلا  ۀماّلعلل  هعیشلا ، نایعا  . 5
، یلوألا ۀعبطلا  ةریسلا ، راد  توریب ، یلماعلا ، یضترم  رفعج  دّیسلا  قّقحملا  ۀماّلعلا  ۀحامس  دودر ، تاهبش و  مالـسلا ، اهیلع  ءارهزلا  ةاسأم  . 6

.1417
يدهلا  راد  یمشاهلا ، مشاهدّیسلا  ءارهزلا ، لوح  هللا  لضف  عم  راوح  . 7

86 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. ۀیناثلا ۀعبطلا  اجیب ، رشنلاو ، ۀعابطلل 

رفعجدّـمحم لوؤسم : ریدـم  همانهام ) ود   ) یمالـسا گنهرف  هزوح  رد  یناسر  عالطا  یـسانشباتک و  باتک ، دـقن  هژیو  شهوژپ ، هنییآ  . 8
. داريودهم یلعدّمحم  ریبدرس : ینالیگ ،

، مق نایرفعج ، لوسر  یئارق ، یلعدّیس  همجرت : ییابطابط ، یسردم  نیسح  دّیس  رتکد  هعیـش ، نیتسخن  نرق  هس  زا  هعیـش ، بوتکم  ثاریم  . 9
.1383 ناریا ، مالسا و  خیرات  یصصخت  هناخباتک 

: حیحـصت ۀـلباقم و  جارخا و  یـسلجملا ، رقابدّـمحم  یلوـملا  مالــسالا  خیــش  ۀـماّلعلا  لوـسرلا ، لآ  راـبخأ  حرــش  یف  لوـقعلا  تآرم  . 10
.1394 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ۀیمالسالا ، بتکلا  راد  نارهت ، یلوسرلا ، مشاهدّیسلا 
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ۀسسؤم مق ، یناجنزلا ، يریبشلا  یسوم  دّیسلا  قیقحتلا : سابعلا ، نب  دمحا  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  لیلجلا  خیشلا  یـشاجنلا ، لاجر  . 11
.1407 یلوألا ، ۀعبطلا  یمالسالا ، رشنلا 

ۀیآ ۀبتکم  تاروشنم  ییاجرلا ، دمحم  دیـسلا  قیقحت : یمظاکلا ، یلع  دمحم  نب  نیما  دمحم  نیدمحملا ، ۀقیرط  یلا  نیثدحملا  ۀـیاده  . 12
.1405 مق ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  هَّللا 

قداص دمحم  دیـسلا  ریبکلا  ۀمالعلا  هل  مّدق  هیلع و  ّقلع  هقّقح و  یـسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعج  یبا  ۀـفئاطلا  خیـش  یـسوطلا ، لاجر  . 13
ق. 1381 ه . فجن ، ۀیردیحلا ، ۀبتکملا  ۀعبطملا و  مولعلارحبلآ ،

مق 1415. یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  یمویقلاداوج ، قیقحت : ):- 
لآ ۀسـسؤم  قیقحت : یناردـنزاملا ، لیعامـسا  نب  دـمحم  خیـشلا  يرئاحلا ، یلع  یبأ  ریبخلا  یلاجرلا  لاجرلا ، لاوحا  یف  لاقملا  یهتنم  . 14

.1416 مق ، ثارتلا ، ءایحإل  تیبلا 
تایهلا و هدکـشناد  راـیمار ، دومحم  شـشوکهب  یـسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  یبأ  ۀـیمامإلا ، ۀـفئاطلا  خیـش  تسرهفلا ، . 15

.1351 دهشم ، هاگشناد  یمالسا ، فراعم 
قداص  دمحم  دیسلا  ۀمالعلا  هیلع ، ّقلع  هحّحص و  ):- 

87 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
. اتیب فجن ، ۀیوضرلا ، ۀبتکملا  مولعلارحبلآ ،

، نارهت یمالسا ، بالقنا  كرادم  دانسا و  نامزاس  مود ، پاچ  هرـس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياهدومنهر  هعومجم  رون ، هفیحـص  . 16
.1370

: قیقحت يدیهارفلا ، دمحا  نب  لیلخلا  نمحرلا  دبع  یبأل  نیعلا ، . 17
.1405 يرجهلاراد ، تاروشنم  مق ، یئارماسلا ، میهاربا  روتکدلا  یموزخملا ، يدهم  روتکدلا 

ملعلاراد توریب ، ، 1376 هرهاق ، راّطع ، روفغلا ، دبع  دمحا  قیقحت : يرهوج ، دامح  نب  لیعامسا  هیبرعلا ، حاحص  هغللا و  جات  حاحصلا : . 18
.1407 نیئالملل ،

.1408 یلوألا ، ۀعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، يریش ، یلع  هیلع : ّقلع  هقسن و  روظنم ، نبا  ۀماّلعلا  مامإلا  برعلا ، ناسل  . 19
.1412 ۀعبارلا ، ۀعبطلا  نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  تسفا )  ... ) دمحا و یلا  فلخ  دمحم  سینأ ، میهاربا  طیسولا ، مجعملا  . 20

 ... یلـشعرملا و نمحرلا  دـبع  فسوی  روتکدـلا  قیقحت : یـشکرزلا ، هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  نیدـلاردب  مامإلل  نآرقلا ، مولع  یف  ناهربلا  . 21
.1410 یلوألا ، ۀعبطلا  ۀفرعملاراد ، توریب 

. ۀیملعلا بتکلاراد  توریب ، یناتسجسلا ، دواد  یبا  نب  هَّللا  دبع  رکبوبا  فحاصملا ، . 22
. اتیب رداصراد ، توریب ، دعس ، نبال  يربکلا ، تاقبطلا  . 23

، هیلع ّقلع  هّصن و  طبـض  هققح و  يزملا ، فـسوی  جاـجحلا  یبأ  نیدـلا  لاـمج  نقتملا  ظـفاحلل  لاـجرلا ، ءامـسا  یف  لاـمکلا  بیذـهت  . 24
.1405 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ۀلاسرلا ، ۀسسؤم  توریب ، فورعم ، داوع  راشب  روتکدلا 

ۀنـسلا ءایحا  راد  هترـشن  شعلا ، فسوی  هیلع : قلع  هققح و  هرّدص و  يدادغبلا ، بیطخلا  تباث  نب  یلع  نب  دـمحا  رکبوبا  ملعلا ، دـییقت  . 25
.1947 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ۀیوبنلا ،

1988 م. ۀعباسلا ، ۀعبطلا  لبجلاراد ، توریب ، دسألا ، نیدلارصان  هّیخیراتلا ، اهتمیق  یلهاجلا و  رعشلا  رداصم  . 26
88 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

. اجیب  1427 بتکلاراد ، ۀیناثلا ، ۀعبطلا  یمیصقلا ، یلع  نب  هَّللا  دبع  مالسإلا ، ۀینثولا و  نیب  عارصلا  . 27
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: حرش قیقحت و  ظحاجلا ، رحب  نبو  رمع  نامثعیبأ  ناویحلا ، . 28
. اتیب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، نوراه ، مالسلادبع 

مسق قیقحت : يرجهلا ، سماخلا  نرقلا  مالعا  نم  ریغصلا  يربطلا  متـسرنب  ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبا  خیـشلا  ثدحملل  ۀمامإلا ، لئالد  . 29
.1413 مق ، ۀثعبلا ، ۀسسؤم  ۀیمالسإلا ، تاساردلا 

اـضردمحم دیـسلا  قیقحت : يدادـغبلا ، یطـساولا  نیـسحلایبا  میهاربا  نب  هَّللا  دـیبع  نب  نیـسحلا  نب  دـمحا  يرئاضغلا ، نبـال  لاـجرلا ، . 30
.1380 ثیدحلاراد ، مق ، یلالجلا ، ینیسحلا 

، نارهط یئوخلا ، يوسوملا  مساقلاوبا  دیـسلا  ۀـیملعلا ، تازوحلا  میعز  ربکألا  مامإلل  ةاورلا ، تاقبط  لیـصفت  ثیدـحلا و  لاـجر  مجعم  . 31
.1413 ۀسماخلا ، ۀعبطلا 

.1372 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ۀیضرملا ، رشن  نارهط ، ینادمهلا ، ینامحرلا  دمحا  خیشلا  جاحلا  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀمطاف  . 32
.1403 ءافولا ، ۀسسؤم  توریب ، یسلجملا ، رقاب  دمحم  خیشلا  ۀماّلعلا  ملعلا  راهطألا ، ۀمئأ  رابخأ  رردل  ۀعماجلا  راونألا  راحب  . 33

ءایـض حیحـصتلا : قیقحتلا و  یناشاکلا  ضیفلاب  رهتـشملا  نسحم  دـمحم  لماکلا  فراعلا  میکحلا  لضافلا و  ثدـحملل  یفاولا ، باـتک  . 34
. یناهفصا ۀّماعلا ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  مامإلا  ۀبتکم  ۀماّلعلا ، ینیسحلا  نیدلا 

. اتیب یتریصب ، ۀبتکم  مق ، دمحم ، دّیسلا  لجن  یلع  دیسلا  قیقحت : ّربش ، هَّللادبعل  تالکشم ، ّلحل  راونألا  حیباصم  . 35
. یلوألا ۀعبطلا  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، قودصلا ، خیشلا  عیارشلا ، للع  . 36

، یبرعلا خیراتلا  ۀسسؤم  توریب ، روشاع ، یلع  دیسلا  قیقحت : يزیوحلا ، یسورعلا  ۀعمج  نب  یلع  دبع  خیشلا  ۀماّلعلل  نیلقثلا ، ریسفت  . 37
89 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 

.1422 یلوألا ، ۀعبطلا 
.1410 یلوألا ، ۀعبطلا  ۀثعبلا ، ۀسسؤم  نارهط ، يدورهاشلا ، يزامنلا  یلع  خیشلا  راحبلا ، ۀنیفس  كردتسم  . 38

مامإلا ۀـسردم  قیقحت : یفجنلا ، يدابآرَتسإلا  ینیـسحلا ، یلع  نیدـلا  فرـش  دیـسلا  ةرهاطلا ، ةرتعلا  لئاضف  یف  ةرهاظلا  تایآلا  لـیوأت  . 39
.1407 یلوألا ، ۀعبطلا  مق ، مالسلا ، هیلع  يدهملا 

، ثارتلا ءایحإل  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  قیقحت : یشرفتلا ، ینیسحلا  نیسحلا  نب  یفطصم  دیسلا  ققحملا ، لاجرلا  لاجرلا ، دقن  . 40
.1418 یلوألا ، ۀعبطلا  مق ،

ۀعبطلا مق ، یمالـسإلا ، رـشنلا  ۀسـسؤم  رـشنو ، قیقحت  يرتستلا ، یقت  دمحم  خیـشلا  یمظعلا  هَّللا  تیآ  ققحملا  ۀماّلعلا  لاجرلا ، سوماق  . 41
.1410 یلوألا ،

.1415 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  يرافغلا ، یلع  نب  هَّللادبع  نبرصان  ۀّیرشع ، ینثإلا  ۀّیمامإلا  ۀعیشلا  بهذم  لوصأ  . 42
.1382 رعشم ، رشن  نارهت ، يدّمحملا ، هَّللاحتف  روتکدلا  ۀّیمامإلا ، ۀعیشلا  یلع  تاءارتقالا ، دینفتو  فیرحتلا  نم  نآرقلا  ۀمالس  . 43

.1425 یبرعلا ، رکفلا  راد  ةرهاقلا ، ةرهزوبا ، دّمحم  مامإلا  هّیهقفلا ، هؤارآ  هرصعو ، هتایح  قداصلا ، مامإلا  . 44
.1425 یبرعلا ، رکفلاراد  ةرهاقلا ، ةرهزوبادّمحم ، مامإلا  ۀّیهقفلا ، هئارآ  هرصع ، هتایح و  دیز ، مامإلا  . 45

. ۀیناثلا ۀنسلا  ةرهاقلا ، ۀیمالسإلا ، بهاذملا  نیب  بیرقتلا  راد  نعردصت  ۀیملاع ، ۀیمالسا ، ۀّلجم  مالسإلا ، ۀلاسر  . 46
. اجیب اتیب ، یتیبسلا ، یحلادبع  قداصلا ، مامإلا  باتک  یف  ةرهز  یبا  عم  . 47

.1416 مق ، ۀیمالسإلا ، تاساردلا  ریدغلا  زکرم  يدیمعلا ، بیبح  مشاه  رماث  یفاکلا ، نع  عافد  . 48
، توریب ینسحلا ، فورعم  مشاه  نیثّدحملا ، ثیدحلا و  یف  تاسارد  . 49
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.1398 هیناثلا ، ۀعبطلا  تاعوبطملل ، فراعتلاراد 
ینیسحلا اضردمحم  دیسلا  لّوألا ، نرقلا  ۀیاهن  یلا  ءافلخلا  دوهع  یف  هتریصم  لوسرلا و  دهع  یف  رکبملا  هتیادب  ۀفیرشلا ، ۀنـسلا  نیودت  . 50

1413 یمالسإلا ، مالعالا  بتکم  مق ، یلالجلا ،
.1421 كالملا ، راد  نشخلا ، دمحأ  نیسح  قیسنت ، دادعا و  هَّللا ، لضف  نیسح  دّمحم  دیسلا  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ةودقلا ، ءارهزلا  . 51

.1414 مق ، ینیوزقلا ، مظاک  دمحم  دیسلا  دحللا ، یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  ۀمطاف  . 52
. یلوألا ۀعبطلا  ، 1418 ةوفصلاراد ، توریب ، یلماعلا ، تاکرب  مرکا  ۀعیشلا ، دنع  ۀمطاف  فحصم  ۀقیقح  . 53

.1416 یلوألا ، ۀعبطلا  ةوفصلا ، راد  توریب ، یلماعلا ، تاکرب  مرکا  ۀعیشلا ، دنع  ۀیمامإلا  ۀعیشلا  دنع  رفجلا  ۀقیقح  . 54
. اتیب توریب ، یملعألا ، ۀسسؤم  یملعألا ، نیسح  حیحصت : هب  يروباسینلا ، لاتقلا  نب  دمحم  نیظعاولا ، ۀضور  . 55

.1412 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  ءاوضألا ، راد  توریب ، یناردنزاملا ، يورسلا  بوشآ  رهش  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجیبأ  بلاطیبأ ، لآ  بقانم  . 56
، مق ۀیمالسإلا ، تاساردلاریدغلا  زکرم  قیقحت : یفجنلا ، ینیمألا  دمحأ  نیسحلا  دبع  خیشلا  ۀماّلعلا  بدألاو ، ۀنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا  . 57

.1414 ۀیناثلا ، ۀعبطلا 
.1414 تسفا ،)  ) یضرلا تاروشنم  مق ، رقص ، دمحا  دیسلا  قیقحت : حرش و  یناهفصإلا ، جرفلا  یبأل  نیبلاطلا ، لتاقم  . 58

یمویقلا داوـج  قـیقحت : سوواـط ، نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدلایـضر  ۀنـسلا ، یف  ةرم  لـمعی  اـمیف  ۀینـسحلا  لاـمعألاب  لاـبقإلا  . 59
.1418 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  یمالسإلا ، یمالعإلا  بتکملا  مق ، یناهفصإلا ،

، يدومحملا رقاب  دـمحم  خیـشلا  هیلع ، ّقلع  هققح و  يرذالبلا ، رباج  نب  ییحی  نب  دـمحا  ریهـشلا  خرؤملاو  ۀـباّسنلا  فارـشألا ، باـسنأ  . 60
.1419 ۀیناثلا ، ۀعبطلا  مق ، ۀیمالسإلا ، ۀفاقثلا  ءایحا  عمجم 

91 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
.1413 یلوألا ، ۀعبطلا  ءاوضألا ، راد  توریب ، یشرقلا ، فیرش  رقاب  قداصلا ، مامإلا  ۀعوسوم  . 61

، ینیـسحلا اضردـمحم  دیـسلا  هل ، مّدـق  هققح و  یمقلا ، هیوباب  نبا  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نسحلا  یبأ  مامإلا  ةرـصبتلاو ، ۀـمامإلا  . 62
.1407 ثارتلا ، ءایحإل  مالسلا ، مهیلع  تیبلالآ  ۀسسؤم  توریب ،

.1380 تاراشتنا ، پاچ و  نامزاس  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت ، ناروپ ، یمظاک  دمحم  یسابع ، رصع  رد  هعیش  ياهمایق  . 63
ۀعبطلا مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لهأل  یملاعلا ، عمجملل  ۀـیفاقثلا  ۀـینواعملا  غالبلا ، ۀسـسؤم  فیلأـتلا ، ۀـنجل  هتیب ، لـهاو  هَّللا  لوسر  ةریـس  . 64

.1414 نارهط ، یلوألا ،
، نارهت يرافغلا ، ربکا  یلع  هیلع ، ّقلع  هحّحـص و  یـسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعجیبأ  ۀـفئاطلا ، خیـشل  ماـکحألا ، بیذـهت  . 65

.1417 قودصلا ، ۀبتکم 
: قیقحت یمیمتلا ، دمحم  نب  نامعنلا  ۀفینحیبا  مالسإلا ، مئاعد  . 66

. اتیب ۀیناثلا ، ۀعبطلا  فراعملاراد ، رصم ، یضیف ، رغصا  یلع  نب  فصآ 
، یمالـسإلا رـشنلا  ۀسـسؤم  مق ، يرافغلا ، ربکا  یلع  حیحـصت : یمقلا ، هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  رابخألا ، یناعم  . 67

.1361
. مق ۀثعبلا ، ۀسسؤم  ۀیمالسإلا ، تاساردلا  مسق  قیقحت : یمقلا ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  یلامألا ، . 68

، توریب ۀیناثلا ، ۀعبطلا  میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت : يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  یبأل  كولملاو ) ممألا  خیرات   ) يربطلا خیرات  . 69
. اتیب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد 

ۀعبطلا ریثـک ، نبا  راد  قشمد ، اـغبلا ، بید  یفطـصم  قیقحت : یفعجلا ، يراـخبلا  لیعامـسا  نب  دـمحم  هَّللا  دـبعیبا  يراـخبلا ، حیحـص  . 70
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.1410 ۀعبارلا ،
، ۀیناثلا ۀعبطلا  رکفلاراد ، توریب ، یقابلا ، دبع  داؤف  دمحم  قیقحت : يروباشینلا ، يریشقلا  جاجحلا  نب  ملسم  نیسحلا  یبا  ملسم ، حیحص  . 71
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.1398

ۀسسؤم يدومحملا ، داوج  دمحم  فیلأت : یـسوطلا ،) دیفملا و  قودصلا و  ۀثالثلا : خیاشملا  یلامأل  یعوضوم  بیترت  ، ) یلامألا بیترت  . 72
.1420 یلوألا ، ۀعبطلا  مق ، ۀیمالسإلا ، فراعملا 

ۀعبطلا ۀیفلسلا ، رادلا  تیوکلا : نسحلا ، كرابملا  دعـس  قیقحت : یبالودلا ، دامح  نب  دمحا  نب  دمحم  رـشب  وبأ  ۀیوبنلا ، ةرهاطلا  ۀیرذلا  . 73
.1407 یلوألا ،

. اتیب نارهت ، ملق ، تلاسر  یتعیرش ، یلع  رتکد  تسا ، همطاف  همطاف ، . 74
ۀسسؤم مق ، يرافغلا ، ربکا  یلع  قیقحت : قودصلا ، خیـشلاب  فورعملا  یمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  لاصخلا ، . 75

.1403 یمالسإلا ، رشنلا 
. اتیب ۀیملعلا ، ۀعبطملا  مق ، یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  ةادهلا ، تابثا  . 76

. اتیب مق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  ینارهطلا ، گرزب  اقآ  خیشلا  ۀماّلعلا  ۀعیشلا ، فیناصت  یلا  ۀعیرذلا  . 77
.2006 یلوألا ، ۀعبطلا  توریب ، ۀیبرعلا ، ةدحولا  تاسارد  زکرم  يرباجلا ، دباع  دمحم  میرکلا ، نآرقلا  یلإ  لخدم  . 78

ۀعبطلا ۀیمالـسإلا ، بهاذملا  نیب  بیرقتلل  یملاعلا  عمجملا  یکلاملا ، مساج  دمحا  قیقحت : يدنجلا ، میلحلادبع  قداصلا ، رفعج  مامإلا  . 79
.1424 یلوألا ،

، يرافغلا ربکا  یلع  هیلع  ّقلعو  هحّحـص  يدادغبلا ، يربکعلا  نامعنلا  نب  دّمحم  نب  دمحم  دـیفملا ) خیـشلا  یلا  بوسنملا   ) صاصتخالا . 80
. اتیب یمالسإلا ، رشنلا  ۀسسؤم  مق ،

.1414 ۀفاقثلا ، راد  مق ، ۀثعبلا ، ۀسسؤم  هیمالسإلا ، تاساردلا  مسق  قیقحت : یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبا  یلامألا ، . 81
قلعو  هحّحص  یسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعجیبأ  ۀّیمامإلا ، ۀفئاطلا  خیشل  یشکلا ، لاجرب  فورعملا  لاجرلا  ۀفرعم  رایتخا  . 82

93 ص : مالسلا ، اهیلع  همطاف  فحصم  هرابرد  ياهنوگشهوژپ 
.1348 یمالسا ، فراعم  تایهلا و  هدکشناد  دهشم ، يوفطصملا ، نسح  هیلع ،

، رـشن قیقحت و  مالـسلا ، مهیلع  همئألاو  یبنلا  مالعا  یف  يدنوارلا ، نیدلا  بطق  ریبکلا ، رّـسفملا  ثّدحملا و  هیقفلل  حئارجلاو ، جـئارخلا  . 83
.1409 مق ، يدهملا ، مامإلا  ۀسسؤم 

: قیقحت ینامعنلا ، میهاربا  نب  دمحم  بنیزیبا  لجألا  خیشلا  بیغلا ، . 84
. اتیب نارهط ، قودصلا ، ۀبتکم  يرافغلا ، ربکا  یلع 

. مق نایلیعامسا ، هیملعلا و  بتکلاراد  یشرفتلا ، نسح  دمحم  حیحصت : یسلجملا ، رقاب  دمحم  نیعبرألا ، . 85
، رکفلاراد نوراه ، دمحم  قیقحت : يزوجلا ، نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا ، لامج  جرفلا  یبأل  ةوفصلا ، ةوفص  . 86

.1413 یلوألا ، ۀعبطلا  توریب ،
. اتیب توریب ، رداصراد ، يواحطلا ، يرجحلا  يدزألا  دمحم  نب  دمحأ  رفعج  یبأل  راثآلا ، لکشم  . 87

.1416 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، يراخبلا ، ریمس  ماشه  قیقحت : یبطرق ، دمحا  نب  دمحم  نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  . 88
رداقلادـبع دـمحم  قیقحت : ۀـسارد و  يزوجلا ، نبا  دـمحم  نب  یلع  نب  نمحرلادـبع  جرفلا  یبأل  كولملاو ، ممألا  خـیرات  یف  مظتنملا  . 89

.1412 ۀیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، اطع ، رداقلا  دبع  یفطصم  اطع ،
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.1376 ورسخ ، رصان  نارهت ، لالقتسا ، تاراشتنا  یفجن ، ینیما  دمحم  زا : تاقیلعت  یقرواپ و  همّدقم و  ینیما ، هماّلع  ءارهز ، همطاف  . 90
{

س)  ) ارهز همطاف  مالسا  هنومن  يوناب 

باتک تاصخشم 

میهاربا 1304- ینیما  هسانشرس : 
ینیما  میهاربا  مالسلااهیلع /  ارهز  همطاف  مالسا  هنومن  يوناب  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

قفش 1371. مق  رشن :  تاصخشم 
237 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

؛ ) مهد پاچ   ) لاـیر 3500 مهن ؛ ) پاـچ   ) لاـیر 3250 مراهچ ؛ ) پاـچ   ) لاـیر 1100 موس ؛ ) پاـچ   ) لاـیر 1200 لاـیر ؛  800 کـباش : 
پاچ  ) لایر  85000 964-485-012-2 ؛  مهدزناش :  پاچ  لاـیر   6500 مهدزیـس ؛ ) پاچ   ) لایر 3500 مهدزاود ؛ ) پاچ   ) لاـیر 3500

: لایر  30000 موس ؛  تسیب و  پاچ   ) لاـیر  23000 مود ؛  تسیب و  پاچ   ) لاـیر 21000 مکی ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لاـیر 20000 مهدفه ؛ )
 : مجنپ 7-012-485-964-978 تسیب و  پاچ 

. تسا هدش  رشتنم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تداهش  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  دوبدای  تبسانم  هب  رضاح  باتک  تشاددای : 
یمالسا 1349. غیلبتلاراد  یلبق  پاچ  تشاددای : 

. موس پاچ  تشاددای : 
مراهچ 1372. پاچ  تشاددای : 

.1374 ررکم : پاچ  مهد و  مهن و  پاچ  تشاددای : 
.1375 مهدزیس : مهدزاود و  پاچ  تشاددای : 

مهدراهچ 1376 پاچ  تشاددای : 
مهدزناش 1377. پاچ  تشاددای : 

مهدفه 1378. پاچ  تشاددای : 
.1385 مود : تسیب و  مکی و  تسیب و  پاچ  تشاددای : 

.1386 موس : تسیب و  پاچ  تشاددای : 
.1388 مجنپ :  تسیب و  پاچ  تشاددای : 

سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
11ق  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

8ب2 1371 فلا /BP27/2 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م523-71 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم
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رتخد هژیو ي  تاهجوت  يدـنوادخ و  صاخ  فاطلا  رثا  رد  تفای . راشتنا  فیلأـت و  لاس 1349  رد  مالسا  هنومن  يوناب  باتک  یلاعت  همـسب 
طـسوت هبترم ، یـس  زا  زواجتم  تدم ، نیا  لوط  رد  هک  يروط  هب  تفرگ . رارق  مرتحم  ناگدـنناوخ  هجوت  دروم  ص ) ، ) ادـخ لوسر  یمارگ 

نیمه هب  و  تسه ، هدوب و  حوتفم  تافاضاو  رظن  دیدجت  يارب  باتک  هدنورپ  مدوب  هتـشون  ًالبق  هکنانچ  دش . شخپ  پاچ و  ددعتم ، نیرـشان 
تمدـخ دـیدج  یبلاـطم  رظن و  دـیدجت  اـب  ار  روبزم  باـتک  هک  متقوشوخ  زین  نونکا  تفرگ . رارق  رظن  دـیدجت  دروم  هبترم  نیدـنچ  تهج 

هام نابآ  ینیما  میهاربا  میریگ . رارق  ترـضح  نآ  فطل  هجوت و  دروم  زین  تمایق  رد  هک  دیما  نیدـب  مراد . یم  میدـقت  یمارگ  ناگدـنناوخ 
1369

راتفگشیپ

لاجر یفارگویب  لاح و  حرـش  هعلاطم ي  هب  ار  ناشرمع  زا  يرادـقم  دـنراد و  راـک  رـس و  خـیرات  اـب  هک  یناـسک  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
خیرات ياهباتک  هعلاطم ي  ندناوخ و  یهورگ  دنشاب . هتشاد  یفلتخم  ياهفده  تسا  نکمم  دنهد ، یم  صاصتخا  فورعم  ناوناب  هتشذگ و 

نمض رد  ات  دنناوخ  یم  خیرات  دننارذگ . یم  خیرات  ياهباتک  ندناوخ  اب  ار  ناشدوخ  تغارف  ياهتعاس  دنرامش ، یم  یمرگرس  عون  کی  ار 
يارب بات  بآ و  اب  هناتـسود  ياه  نمجنا  رد  دنریگب و  دای  ار  یبلاج  ریگنا و  تفگـش  ياهناتـساد  بلاطم و  یمرگرـس ، تقو و  ندنارذگ 

یم هعلاطم  ار  گرزب  لاجر  لاح  حرـش  دنراد . يرت  هدنزرا  رت و  یلاع  ياهفده  خیرات  نادناوخ  زا  يرگید  هدع ي  دننک . فیرعت  نارگید 
قشمرس ناشراتفر  لامعا و  زا  ات  دنروآ  یم  تسدب  خیرات  يالبال  زا  ار  صاخـشا  تیقفوم  تمظع و  زمر  دنزومایب . یگدنز  سرد  ات  دننک 

دـنوشن و راـتفرگ  اهنادـب  ناـشدوخ  اـت  دـنیامن  یم  جارختـسا  خـیرات  نورد  زا  ار  اـهتلم  طاـطحنا  لـماوع  دارفا و  تسکــش  لـلع  دـنریگب .
نید لاجر  راهطا و  همئا  یگدنز  دنناوخ و  یم  ار  گرزب  ناربمغیپ  لاح  حرـش  هک  یناسک  نینچمه  دنراد . رذـحرب  اهنآ  زا  ار  ناشعامتجا 
یم ار  ناماما  ناربمیپ و  بقانم  دنرادن . یمرگرس  تقو و  ندنارذگ  زج  یفده  هتـسد ، کی  دنا . هتـسد  ود  دنهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار 

بیجع بلاطم  ندینش  ندناوخ و  زا  دننک . رارکت  سلاجم  رد  دنریگب و  دای  ار  يزیگنا  تفگش  ياهناتساد  یمرگرـس  نمـض  رد  ات  دنناوخ 
ناگدیزگرب لاح  حرش  یگدنز و  رگید ، هتسد ي  دننک . یم  تعانق  تیب  لها  یثارم  لیاضف و  عامتـسا  باوث  هب  دنرب و  یم  تذل  بیرغ  و 

طارـص نامه  هک  ار  نانآ  شور  هار و  یگدـنز و  قیرط  دـنروآ و  تسد  هب  ار  نانآ  تیبوبحم  تمظع و  زار  اـت  دـننک  یم  هعلاـطم  ار  یهلا 
دننک یم  هعجارم  همئا  خیرات  هب  هک  یناسک  رثکا  هنافسأتم  دنزومایب . یگدنز  سرد  ناشراتفر  لامعا و  زا  دنسانشب و  تسا  تناید  میقتـسم 
هیهت نانآ  قاذـم  قبط  رب  هتـسد و  نآ  لاح  بسانم  زین  راهطا  همئا ي  ناربمغیپ و  خـیراوت  بقانم و  ياـهباتک  رثکا  دنتـسه . لوا  هتـسد ي  زا 

یقالخا یـسایس و  یعامتجا و  یگدنز  دروم  رد  یلو  زیمآ . قارغا  یهاگ  زیگنا و  تفگـش  بلاطم  زا  تسا  رپ  بقانم  ياهباتک  تسا . هدش 
ناتـساد نیدـنچ  ناماما  زا  کی  ره  ربمغیپ و  هرابرد ي  یناملـسم  ره  تسا . هدـش  رازگرب  راصتخا  اب  نانآ  رادرک  راـتفگ و  راـتفر و  زرط  و 

يافلخ ناراکمتـس و  اب  ناشراتفر  زرط  يدرف و  رادرک  لامعا و  نانآ و  یعامتجا  ياه  هماـنرب  زا  نکیل  دراد . داـیب  هدینـش و  زیگنا  تفگش 
هیزجت و یـسررب و  دروم  مود  ظاحل  زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  هک  تسنیا  هدنـسیون  روظنم  درادـن . یعالطا  نادـنچ  تقو 

هدوب نیا  یّلصا  روظنم  اریز  دوش ، عقاو  داریا  دروم  دیابن  هداتفا ، ملق  زا  اهناتـساد  بقانم و  زا  يا  هراپ  رگا  تهج  نیمه  هب  دهد . رارق  لیلحت 
کیرات يدـح  ات  گرزب  يوناب  نآ  یگدـنز  هنافـسأتم  دوش . نشور  راتفر  قالخا و  یگدـنز و  زرط  ظاحل  زا  ترـضح  نآ  تیـصخش  هک 

ارهز ترـضح  یگدـنز  نارود  لوا : تلع  تسا : تلع  دـنچ  لولعم  ماهبا  نیا  درادـن . يدایز  بلطم  مالـسا  هیلوا ي  كرادـم  رد  هدـنام و 
یمن عقاو  هجوت  دروم  نادنچ  هک  دوب  غولب  زا  لبق  تدم ، نیا  فصن  دودـح  رد  درکن . زواجت  لاس  هدـجیه  زا  دوب و  هاتوک  مالـسلااهیلع ) )
لخاد رد  وا  یگدنز  نارود  رثکا  دوب و  نز  نوچ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مود : تلع  تشادـن . هلـصاف  دایز  مه  گرم  ات  غولب  زا  دـش .
نادب رصع  نآ  مدرم  راکفا  موس : تلع  دنک . ادیپ  عالطا  وا  یلخاد  یگدنز  زا  لماک  روط  هب  تسناوت  یم  یـسک  رتمک  دش  یم  يرپس  هناخ 

شـشوک نآ  تایئزج  ظفح  رد  ات  دنـشاب  لئاق  يدایز  شزرا  تیمها و  مالـسا  هنومن ي  يوناب  ربمغیپ و  رتخد  یگدـنز  يارب  هک  دوبن  هیاـپ 
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زا هک  هدرک  یعس  هدنسیون  یلو  هدشن ، طبـض  لماک  روطب  هنومن  يوناب  نآ  كولـس  ریـس و  یگدنز و  تایئزج  هچرگ  لاح ، ره  هب  دنیامن .
افتکا ناراگن - خـیرات  لومعم  شور  زا  هدـش  راچان  یهاگ  اذـل  دزاس . مسجم  ار  وا  تیـصخش  لـیلحت ، هیزجت و  اـب  دوجوم ، رادـقم  ناـمه 

دشر ناوناب و  عفانم  ظفح  يارب  مالـسا  هنومن : يوناب  دزادرپب . لیلحت  هیزجت و  يریگ و  هجیتن  هب  هدومن و  زواجت  ایاضق - نتم  لقن  هب  ندرک 
راثآ مالسا و  هتسیاش ي  يوناب  نآ ، هلیسو ي  هب  ناوت  یم  هک  ییاههار  زا  یکی  دراد . یـصاخ  ياه  همانرب  نیناوق و  ماکحا و  نانآ  یقرت  و 

میسانشب لماک  روط  هب  ار  یحو  بتکم  ناگتفای  تیبرت  مالسا و  ردص  ناوناب  هک  تنسیا  دومن  هدهاشم  ار  یمالسا  تیبرت  ناشخرد  جئاتن  و 
مالـسا نوناب  مامت  سار  رد  کش  نودب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  میهد . رارق  يواکجنک  یـسررب و  دروم  ار  نانآ  یگدنز  تایئزج  و 
یگدـنز شرورپ و  طـیحم  تسا . هدوب  موصعم  زین  شدوخ  موصعم و  شرهوش  موصعم ، شردـپ  هک  تسا  ییوناـب  اـهنت  وا  اریز  دراد . رارق 

تحت هک  يا  هدیزگرب  ربمغیپ  ینعی  مالسا  لوا  صخش  هناخ ي  رد  ار  شیوخ  یکدوک  نارود  تسا . هدوب  تراهط  تمصع و  طیحم  ارهز 
مالـسا زاتمم  تیـصخش  نیمود  هناـخ ي  رد  ار  يراد  هچب  يراد و  هناـخ  نارود  درک . یط  تشاد ، رارق  ناـهج  راـگدرورپ  میقتـسم  تیبرت 

رتخد ود  درک و  تیبرت  ار  نیـسح  نسح و  ینعی  موصعم  رـسپ  ود  هاتوک  نارود  نیا  رد  دـنارذگ . مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  ینعی 
همانرب ماکحا و  ناشخرد  جیاتن  ناوت  یم  عطق  روط  هب  يا  هناخ  نینچ  رد  داد . لیوحت  هعماج  هب  موثلک ، ما  بنیز و  دننام  راکادـف ، عاجش و 

هتسد کی  دنا : هتسد  دنچ  ناگدنسیون  ام : شور  درک . ادیپ  ار  مالسا  هنومن ي  هتـسیاش و  يوناب  دومن و  هدهاشم  اراکـشآ  ار  یمالـسا  ياه 
هب رصحنم  اهنآ  كردم  هک  یبلاطم  لقن  زا  دشاب و  دوجوم  تنـس  لها  كرادم  اهباتک و  رد  هک  دنناد  یم  شزرا  اب  ربتعم و  ار  یبلاطم  اهنت 
رد هک  دنناد  یم  ربتعم  ار  یبلاطم  اهنت  رگید ، هتـسد ي  دنرگن . یم  اهنادب  ینیبدب  رظن  اب  هکلب  دـنزو ، یم  عانتما  ًادـج  دـشاب  هعیـش  ياهباتک 
یم يراددوخ  دـشاب  تنـس  لها  ياهباتک  هب  رـصحنم  شکردـم  هک  یبلطم  هنوگ  ره  لقن  زا  و  دـشاب . دوجوم  هعیـش  ياـهباتک  كرادـم و 
نیب رد  اریز  دنا . هتفرگ  هدیدان  ار  قئاقح  زا  يرایسب  تهج ، نودب  هدومیپ و  ار  طیرفت  طارفا و  قیرط  هتسد  ود  ره  هدنراگن ، رظن  هب  دنیامن .
ناوت یم  مه  هعیـش  كرادـم  اهباتک و  نیب  رد  تسین و  دوجوم  هعیـش  ياـهباتک  رد  هک  تفاـی  ار  یقئاـقح  ناوت  یم  تنـس ، لـها  ياـهباتک 
قیرط زا  ار  بلاطم  زا  يرایـسب  دـنا و  هدوب  ییاهباتک  ياراد  زین  نایعیـش  دوش . یمن  هتفای  تنـس  لها  ياهباتک  رد  هک  درک  ادـیپ  ار  یقئاقح 

نیفلؤم رب  نامز  ثیح  زا  هعیـش  نیفلؤم  دنا . هتـشاد  تفایرد  دنا ، هدـش  یفرعم  یملع  عجارم  ناونع  هب  هک  ربمغیپ  تیب  لها  راهطا و  همئا ي 
یبلاطم لقن  هب  اهنت  هتفرگ  هدیدان  یلک  هب  ار  هعیـش  كرادم  اهباتک و  ناگدنـسیون ، زا  یـضعب  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  دنراد . مدـقت  هماع 

یم لایخ  دنتسه . نیبشوخ  تنس  لها  ياهباتک  هب  دح  زا  شیب  دارفا ، نیا  دوش . یم  هتفای  تنـس  لها  ذخآم  اهباتک و  رد  هک  دننک  یم  افتکا 
قئاقح و همه ي  و  بصعت ، هنوگ  ره  زا  اربم  یلاـخ و  تقیقح و  هتفیـش  قشاـع و  دـنا  هدوب  يدارفا  اـهباتک  نآ  ناگدنـسیون  همه ي  دـننک 

بلطم نیا  هک  یتروص  رد  تسا . یـساسا  یب  عوـضوم  دوـش  یم  موـلعم  تشاد  دوـجو  اـهنآ  رد  يزیچ  رگا  سپ  دـنا ، هتـشون  ار  تاـیعقاو 
ناشیاهباتک كرادـم و  نیب  دـهد و  رارق  یـسررب  تقد و  دروم  ار  تنـس  لها  ياـهباتک  یفرط  یب  لاـمک  اـب  سک  ره  اریز  تسین ، تسرد 

ساسا یب  نظ ، نسح  ینیبشوخ و  راهظا  همه  نیا  هک  دمهف  یم  دهد  رارق  مه  لباقم  رد  ار  باتک  کی  ددـعتم  ياهپاچ  هکلب  دـنک  هسیاقم 
هدومن هدافتسا  تنـس  لها  ياهباتک  زا  مه  ام ، نیاربانب  دنـشاب . هزنم  يزرو  ضرغ  بصعت و  لامعا  زا  نانآ  همه ي  هک  هدوبن  نانچ  تسا و 

روط هب  ای  هدومن  يراددوخ  اهنآ  نتشون  زا  یحلاصم  ربانب  هماع  ناگدنسیون  هک  بلاطم  زا  يا  هراپ  رد  هعیش و  كرادم  اهباتک و  زا  مه  میا 
هام 1349 رویرهش  هیملع  هزوح  مق - ینیما  میهاربا  میا . هدومن  هدافتسا  هعیش  ياهباتک  كرادم و  زا  دنا ، هتشذگ  اهنآ  زا  هراشا  لامجا و 

جاودزا ات  تدالو  زا 

ردپ دراد . یگتسب  وا  يامن  وشن و  طیحم  ردام و  ردپ و  قالخا  تیـصخش و  یگداوناخ و  عاضوا  هب  يدایز ، دودح  ات  سک  ره  تیـصخش 
یم هعماج  لیوحت  هتخیر  ناشدوخ  قالخا  تاـیحور و  بلاـق  رد  ار  وا  دـنزیر و  یم  ار  دـنزرف  تیـصخش  ساـسا  هدولاـش و  هک  دـنردام  و 

فیرعت و رد  تساهنآ . تیبرت  زرط  ردام و  ردپ و  تیـصخش  يامن  مامت  هنییآ ي  هنومن و  يدنزرف  ره  تفگ : ناوت  یم  هکیروط  هب  دـنهد ،
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هدیدنسپ و قالخا  یحور و  تمظع  هداعلا و  قوف  تیصخش  اریز  تسین ، حرـش  حیـضوت و  هب  یجایتحا  مالـسلااهیلع  همطاف  ردپ  فیـصوت 
. تسین هدیشوپ  یعلطم  درف  چیه  رب  هکلب  ناملسم  چیه  رب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  تعاجـش  يراکادف و  یلاع و  تمه 

هیآ ملق  هروس ي  « ) تسا روآ  تفگـش  گرزب و  وت  قالخا  دمحم  يا  : » دیامرف یم  شا  هرابرد  ادخ  هک  سب  نیمه  ترـضحنآ  تمظع  رد 
. مینام یم  زاب  دصقم  زا  دماجنا و  یم  لوطب  نخس  میوش  همطاف  ردپ  قالخا  فیصوت  فیرعت و  دراو  میهاوخب  رگا  ام  ي 4 ).

همطاف ردام 

. تفای تیبرت  دمآ و  ایند  هب  شیرق  فیرـش  لیـصا و  ياه  هداوناخ  زا  یکی  رد  هجیدخ  دـلیوخ . رتخد  هجیدـخ  مان  هب  دوب  ینز  همطاف  ردام 
میمـصت نمی  هاشداپ  عّبت »  » هکیماگنه . دـندوب هبعک  هناـخ ي  زا  هدـننک  تیاـمح  یناـحور و  راکادـف و  دنمـشناد و  همه  شا  هداوناـخ  دارفا 

تازراـبم و هطـساوب ي  تساـخرب . عاـفد  ماـقم  رد  هجیدـخ  ردـپ  دـلیوخ  دـنک ، لـقتنم  نمی  هـب  مارحلادجـسم  زا  ار  دوسـالارجح  تـفرگ 
فنالا ج 1 ص ضورلا  . ) دادن تکرح  شیاج  زا  ار  سدقم  گنـس  نآ  دش و  فرـصنم  شیوخ  میمـصت  زا  عّبت »  » هک دوب  وا  ياهیراکادف 
اب لاجر  زا  یهورگ  ار  روکذم  نامیپ  تسا . لوضفلا » فلخ   » نامیپ هتـسجرب ي  ءاضعا  زا  یکی  هجیدخ  دـج  يزعلادـبع » نب  دـسا  .( » 213

لوسر دنیامن . ششوک  ناگدنامرد  ندرک  يرای  رد  دننک و  عافد  نیمولظم  زا  هک  دنتشاذگ  رارق  دنتسب و  برع  هاوخ  تلادع  تیـصخش و 
ارم رگا  دـش و  هتـسب  نامیپ  هک  مدوب  رـضاح  ناعدـج » نب  هَّللادـبع   » هناخ ي رد  نم  دومرف : یم  تشاد و  تیوضع  نمجنا  نآ  رد  زین  ادـخ 

يدارفا زا  یکی  هجیدخ  يومعرـسپ  لفون » نب  ۀقرو  .( » ماشه ج 1 ص 141 نبا  هریـس ي  . ) منک یم  تکرـش  لیم  لامک  اب  دـنیامن  توعد 
هک اهدیع  زا  یکی  رد  . » دنبایب ار  قح  نید  ات  دندوب  يواکجنک  قیقحت و  ددص  رد  لبق  اهتدم  زا  دندیدنسپ و  یمن  ار  اهتب  شتـسرپ  هک  دوب 

هرابرد ي دنداد و  لیکـشت  يرـس  هسلج ي  دوب ، لفون » نب  ۀقرو   » نانآ زا  یکی  هک  رفن  راهچ  دـندوب ، اهتب  زا  یکی  تدابع  لوغـشم  شیرق 
ترـضح نید  دنهابتـشا و  رد  تخـس  اهتب  تدابع  رد  مدرم  هک  دش  یهتنم  اجنادب  ناشرظن  دـنتخادرپ و  يواکجنک  ثحب و  هب  مدرم  لامعا 
میمـصت سپـس  دنرادن . يررـض  عفن و  چیه  دننیب و  یم  هن  دنونـش و  یم  هن  هک  دننک  یم  شتـسرپ  ار  یئاهتب  دـنا . هداد  تسد  زا  ار  میهاربا 

يومعرسپ لفون » نب  ۀقرو  .( » ماشه ج 1 ص 237 نبا  هریـس ي  «. ) دنبایب ار  میهاربا  ترـضح  یعقاو  نید  ات  دنوش  قرفتم  دالب  رد  دـنتفرگ 
ندش لزان  ناتـساد  دـش و  یحو  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ هب  ادـخ  بناج  زا  یتقو  هک  تسا  يدنمـشناد  درم  نامه  هجیدـخ ،
ایوج هزات  هثداح  نآ  زمر  زا  و  داد ، حرش  شیارب  ار  نایرج  تفر و  وا  دزن  هیضق ، قیقحت  يارب  هجیدخ  داد ، حرـش  هجیدخ  يارب  ار  لیئربج 

. دش
راک رد  وگب : دمحم  هب  نم  لوق  زا  تسادخ . ربمغیپ  وا  هدـش و  لزان  دـمحم  رب  لیئربج  يدرک  حیرـشت  هک  عاضوا  نی  اب  داد : خـساپ  هقر  و 

: درک ضرع  دومن و  دروخرب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  اب  مارحلادجـسم  رد  هقرو »  » رگید يزور  نک . يرادـیاپ  تیدـج و  دوخ 
! دنگوس ادخ  هب  درک : ضرع  هقر  و  درک . نایب  شیارب  ار  هتشرف  لوزن  ناتـساد  مرکا  ربمغیپ  هدب . حرـش  نم  يارب  يدینـش  يدید و  ار  هچنآ 

دنهاوخ تیذا  بیذکت و  ارت  هک  شاب  هاگآ  تسا . هدرک  لوزن  مه  وت  رب  هدش  لزان  یسوم  رب  هک  يا  هتشرف  نامه  و  یتسه ، ادخ  ربمغیپ  وت 
ربمغیپ رس  سپس  منک . یم  يرای  ار  ادخ  نید  مدنام  هدنز  نامز  نآ  ات  نم  رگا  درک . دنهاوخ  گنج  وت  اب  يوش و  یم  دیعبت  نطو  زا  دومن .

رکفتم و ینامدرم  هجیدخ  نادناخ  هک  دوش  یم  مولعم  اهناتساد  نیا  لاثما  زا  ماشه ج 1 ص 253 و 254 ). نبا  هریس ي  . ) تفر دیسوب و  ار 
. دنا هدوب  میهاربا  ترضح  نید  هب  دنمقالع  واکجنک و 

ناگرزاب يوناب 

ار وا  هتسجرب ي  تیصخش  دناوت  یم  هدنام  یقاب  هک  رادقم  نامه  نکیل  هدرکن  طبض  ار  فیرش  يوناب  نآ  یگدنز  تایئزج  خیرات ، هچرگ 
ناـهج زا  هدـید  قیتع  هک  تشذـگن  يدـنچ  اـما  دومن . جاودزا  ذـئاع » نب  قیتع   » اـب یناوج ، زاـغآ  رد  هجیدـخ  دزاـس . نشور  يدودـح  اـت 
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نب دنه   » مانب میمت ، ینب  ناگرزب  زا  یکی  اب  اهدعب  دنام و  رهوش  یب  يدنچ  وا  تشاذگ . اهنت  راشرس  تورث  لام و  اب  ار  هجیدخ  تسبورف و 
دناوت یم  هک  یتاکن  زا  یکی  دنام . اهنت  یتفگنه  تورث  اب  هجیدخ  مه  زاب  تفر و  ایند  زا  هک  دوب  ناوج  زونه  دنه  اما  درک . یسورع  سانب »

زا هک  ار  یتفگنه  تورث  هجیدـخ ، هک  تسنیا  دزاس  نشور  ار  فیرـش  يوناب  نآ  یناسفن  لالقتـسا  تیرح و  یلاع و  تمه  گرزب و  حور 
هار رد  ار  نآ  هکلب  تخادـنین ، زین  دوب  اـهنامز  نآ  لوعم  هک  يراوخاـبر  هار  رد  تشاذـگن و  دـکار  دوب  هدرب  ثرا  هب  شمود  لوا و  رهوـش 

عورـشم هار  زا  هجیدخ  تخادرپ . تراجت  هب  نانآ  هلیـسو ي  هب  دومن و  مادختـسا  ار  راکتـسرد  يدارفا  و  تسب . راکب  یناگرزاب  تراجت و 
ماش رصم و  دننام  اهروشک  فارطا  هک  دوب  شنانکراک  تسد  رد  رتش  نارازه  : » دنا هتشون  هکیروط  هب  تشگ و  هدوزفا  شتورث  رب  تراجت ،

هب هک  دوب  يدنمتورث  فیرـش و  نز  هجیدخ  : » دـسیون یم  ماشه » نبا  .( » راونالاراحب ج 16 ص 22 «. ) دـندوب لوغـشم  تراجت  هب  هشبح  و 
تسادیپ هتفگان  ماشه ج 1 ص 199 ). نبا  هریـس ي  «. ) دـندرک یم  تراجت  شیارب  هک  دوب  هدرک  ریجا  ار  ینادرم  تشاد  لاغتـشا  تراجت 

کی شریدـم  رگا  هژیوب  دوبن ، یناسآ  راک  برعلاةریزج  رد  رـصع و  نآ  رد  مه  نآ  یناگرزاب  گرزب  ناوراک  نانچ  کی  ندرک  هرادا  هک 
. دندرک یم  روگب  هدنز  ار  هانگ  یب  نارتخد  محر  یب  نادرم  زا  يرایسب  دندوب و  مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  نانز  هکینامز  مهنآ  دشاب ، نز 

تراجت نآ  دناوتب  ات  دشاب  یفاک  تاعالطا  یناسفن و  لالقتسا  هتسجرب و  تیـصخش  هداعلا و  قوف  غوبن  ياراد  دیاب  گرزب  يوناب  نآ  سپ 
. دنک هرادا  ار  گرزب  لصفم و 

لقتسم يوناب 

رهوش هکنآ  زا  دعب  تسا . مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ اب  وا  جاودزا  ناتـساد  هجیدخ  یگدنز  ناشخرد  هتـسجرب و  تاکن  زا  یکی 
نیرت و لقاع  دـننامه  دـش و  ادـیپ  گرزب  يوناب  نآ  رد  یـصوصخم  يدازآ  لالقتـسا و  تلاح  کی  دـندومن ، تاـفو  هجیدـخ  مود  لوا و 

تورث لاـم و  یگداوناـخ و  تباـجن  تلاـصا و  تهج  زا  هکنیا  اـب  داد . یمن  جاودزا  هب  نت  تخادرپ و  یم  تراـجت  هـب  نادرم  نیرتدیـشر 
عانتما ًادج  رهوش  لوبق  زا  وا  یلو  دننک  جاودزا  يو  اب  دنهدب و  ینیگنـس  ياه  هیرهم  دندوب  رـضاح  تشاد و  يدایز  ناراگتـساوخ  ناوارف ،

دنمتورث نادرم  برع و  فارشا  نارـس و  اب  یتمیق ، چیه  هب  دوبن  رـضاح  هک  يا  هجیدخ  نیمه  هک  تساجنیا  بلاج  هتکن ي  اما  دیزرو . یم 
راگتساوخ هک  دوبن  ینز  هجیدخ  دنک . جاودزا  دوب  یتسدیهت  میتی و  صخش  هک  دمحم  اب  دش  رضاح  هقالع  قوش و  لامک  اب  دنک ، جاودزا 

هب یلو  دندمآ  یم  شیارب  نادمتورث  كولم و  زا  یتح  يدنموربآ  صخـشتم و  ناراگتـساوخ  هک  دهد  یم  ربخ  خیرات  هکلب  دشاب ، هتـشادن 
دومن و جاودزا  داهنشیپ  هقالع  رارصا و  لامک  اب  شدوخ  هکلب  دش  یضار  اهنت  هن  دمحم  اب  تلـصو  دروم  رد  اما  دش . یمن  یـضار  جاودزا 

اهنز هک  بلطم  نیدـب  هجوت  اـب  دـش . شنزرـس  هیرخـس و  بابـسا  عوضوم  نیا  هک  يروـط  هب  داد ، رارق  شدوـخ  لاـم  رد  زین  ار  شا  هیرهم 
ات ددرگ  ناشبیـصن  يدنموربآ  دنمتورث و  رهوش  هک  تسنیا  ناشیوزرآ  تیاهن  دنراد و  هقالع  یلیخ  یگدـنز  تالمجت  تورث و  هب  ًالومعم 

راکفا هشیدنا و  جاودزا ، دروم  رد  هجیدخ  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دنشاب ، مرگرس  ینارذگشوخ  لمجت و  شمارآ و  هب  شا  هناخ  رد 
یمن رادلوپ  دنمتورث و  رهوش  هجیدخ  دوش  یم  مولعم  تسا . هدوب  يا  هتـسجرب  تیـصخش  هداعلا و  قوف  رهوش  راظتنا  رد  هتـشاد و  يرتیلاع 

ام هب  خیر  ات  دهد . تاجن  یتلاهج  یتخبدـب و  بادرگ  زا  ار  یناهج  هک  هدوب  یناحور  هتـسجرب ي  تیـصخش  يوجتـسج  رد  هکلب  هتـساوخ 
نامزلا رخآ  ربمغیپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دـمحم هک  دوب  هدینـش  شیوخ  رـصع  نادنمـشناد  ضعب  زا  هجیدـخ  هک  دـهد  یم  ربخ 

دوخ دیاش  و  دومن - باختنا  تراجت  ناوراک  نیما  ناونع  هب  ار  دمحم  یتدم  هک  نآ  زا  دعب  تشاد . هدیقع  عوضوم  نادـب  شدوخ  و  تسا ،
رظان ار  شدوخ  مالغ  هرـسیم »  » و دـنک - شیامزآ  نادنمـشناد  تاراهظا  نوماریپ  رد  هلیـسو  نادـب  اـت  هدوب  یـشیامزآ  عون  کـی  لـمع  نیا 

، دیـشر فیرـش و  يوناب  نآ  درک ، فیرعت  هجیدخ  يارب  دـمحم  زا  ار  يروآ  تفگـش  ثداوح  عیاقو و  مالغ  نآ  و  داد ، رارق  رفـس  نایرج 
قلخ و شوخ  رادتناما و  فیرش و  ارت  نوچ  نم  دمحم  يا  تفگ : دومن و  راضحا  ار  ترضح  نآ  تفای . ار  شا  هدشمگ  بولطم و  صخش 

شناشیوخ اهومع و  اب  ار  هیضق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  راحب ج 16 ص 9 ). . ) منک جاودزا  وت  اب  مراد  لیم  ما ، هتفاـی  وگتـسار 
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هک هجیدخ  يومع  دنتشاد . راهظا  يا  هبطخ  نمض  رد  ار  ناشدصقم  دنتفر و  هجیدخ  يومع  دزن  راگتـساوخ  ناونع  هب  نانآ  داهن . نایم  رد 
، حیـصف نابز  اب  قوش  تیاغ  زا  هجیدخ  دوخ  دـیوگب ، نخـس  یبوخ  هب  تسناوتن  نوچ  یلو  دـهد  خـساپ  تساوخ  دوب  نادنمـشناد  زا  یکی 

دوخ دمحم ! يا  درک : ضرع  سپس  دیرادن  ار  مرایتخا  رتشیب  مدوخ  زا  اما  دیرتراوازس  نم  زا  نتفگ  نخس  رد  هچرگ  امـش  ومع ! يا  تفگ :
صاوخلا ص ةرکذـت  . ) دـشکب يرتش  یـسورع  همیلو ي  يارب  امرفب  تیومع  هب  مداد  رارق  مدوخ  لام  رد  ار  مرهم  مدرک و  جـیوزت  وت  هب  ار 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم اب  جاودزا  هلیـسو ي  ات  داد  رارق  هطـساو  ار  هقرو »  » هجیدخ دیوگ : یم  خـیر  ات  راحب ج 16 ص 14 ).  302

تمدخ نیا  ساپ  هب  هجیدخ  مدرک ، یـضار  جاودزا  هب  ار  شناشیوخ  دمحم و  هک  داد  تراشب  وا  هب  هقرو  هکیماگنه  دزاس ، مهارف  ار  مّلس )
( مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم یتق  و  راحب ج 16 ص 65 ). . ) تشاد شزرا  یفرـشا  دـصناپ  هک  درک  اـطع  يو  هب  یتعلخ  گرزب ،
. يآرد شیوخ  يارس  هب  یتساوخ  تقو  ره  متسه ، وت  زینک  نم  وت و  هناخ ي  هناخ ، نیا  درک : ضرع  هجیدخ  دوش  جراخ  هناخ  زا  تساوخ 

نیمه هب  دوـب و  تسدـیهت  ریقف و  فرط  کـی  زا  اریز  تشاد ، شزرا  یلیخ  مرکا  ربـمغیپ  يارب  جاودزا  نـیا  ص 379 ). ج 1  راحبلاۀنیفس  )
درک یم  ییاهنت  ساسحا  دوب و  اهنت  نامناخ و  یب  رگید  فرط  زا  دـنک . جاودزا  تسناوتن  یگلاس  جـنپ  تسیب و  نس  ات  رگید  للع  ای  تلع 

. درک ادیپ  یبوخ  رواشم  راسگمغ و  رای و  مه  دش و  فرطرب  شیدنمزاین  مه  كرابم ، جاودزا  نیا  هلیسوب ي  و 

راکادف يوناب 

ار ربمغیپ  توعد  هک  ینز  نیتسخن  دندرک . سیسأت  ار  یگداوناخ  مرگ  افص و  اب  نوناک  کی  هجیدخ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم 
یّلـص  ) دمحم رایتخا  رد  طرـش  دیق و  نودب  ار  شیوخ  رـصح  دح و  یب  تورث  لاوما و  مامت  گرزب  يوناب  نآ  دوب . هجیدخ  دومن  تباجا 
رهوش هب  انتعا  دید  شیوخ  يارب  یلالقتـسا  لام و  كدنا  رگا  هک  دوبن  يرکف  هاتوک  نانز  نآ  زا  هجیدخ  داد . رارق  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا 

ترـضح نآ  رایتخا  رد  ار  شلاوما  مامت  تشاد  هدیقع  نادب  دوب و  هاگآ  ربمغیپ  یلاع  فده  زا  نوچ  وا  دراد . غیرد  وا  زا  ار  شلام  دنکن و 
رایـسب ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  : » دیوگ یم  ماشه  نک . جرخ  ادخ  نید  جـیورت  هعاشا و  هار  رد  ینادـیم  حالـص  روط  ره  تفگ : تشاذـگ و 

یبوخ رواشم  ریزو و  رکفنـشور ، دیـشر و  يوناب  نآ  درک . یم  تروشم  يو  اب  اهراک  رد  تشاذـگ و  یم  مارتحا  ودـب  تشادـیم و  تسود 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  دوب  هدنز  هجیدـخ  هک  یمادام  و  دوب ، هجیدـخ  دروآ  نامیا  وا  هب  هک  ییوناب  نیتسخن  دوب . ترـضحنآ  يارب 

یم ربمغیپ  ترـضح  ص 302 ). لاس 1383  فجن  پاـچ  يزوج  نب  طبـس  فیلأـت  صاوخلا  ةرکذـت  «. ) درکن راـیتخا  يرگید  رـسمه  مّلس 
هب ار  هجیدـخ  ربمغیپ  هک  سب  زا  دـیوگ : یم  هشیاع  صاوخلا ص 302 ). ةرکذـت  «. ) تسا تما  نیا  نانز  نیرتهب  زا  یکی  هجیدـخ  : » دومرف

ربـمغیپ تسا . هدرک  ءاـطع  وت  هب  ار  وا  زا  رتـهب  ادـخ  دوبن و  شیب  ینز  هریپ  هجیدـخ  هَّللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  يزور  درکیم  داـی  یبوـخ 
یم رفک  نارگید  هک  دروآ  ناـمیا  یماـگنه  هجیدـخ  تسا . هدادـن  نم  هب  ار  وا  زا  رتـهب  ادـخ  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوـمرف : دـش و  كانمـشخ 

ممورحم نیریاس  هک  یتقو  تشاذگ  مرایتخا  رد  ناگیار  هب  ار  شلاوما  دندرک . یم  مبیذکت  نارگید  هک  یتقو  دومن  قیدصت  ارم  دـندیزرو .
ةرکذت «. ) منکن دای  يدـب  هب  ار  هجیدـخ  نآ ، زا  دـعب  متفرگ  میمـصت  دـیوگ : یم  هشیاع  داد . رارق  وا  دالوا  رد  ارم  لسن  ادـخ  دـندومن . یم 

: درک یم  ضرع  دـش  یم  لزان  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  رب  تقو  ره  لـیئربج  هک  هدـش  دراو  تاـیاور  رد  ص 303 ). صاوخلا 
.( صاوخلا ص 302 ةرکذت  . ) تسا هدرک  هدامآ  وت  يارب  تشهب  رد  ییابیز  رصق  ادخ  وگب : ناسرب و  هجیدخ  هب  ار  ادخ  مالس 

یمالسا نوناک  نیتسخن 

نآ تارفن  دادعت  دوب . هجیدخ  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم هناخ ي  دـش  سیـسأت  مالـسا  رد  هک  یمالـسا  هداوناخ ي  نیتسخن 
نبا بقانم  هعـصاق . هبطخ ي  هغالبلا  جهن  . ) مالـسلا هیلع  یلع  هجیدخ و  و  مّلـس ،) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دـندوبن : نت  هس  زا  شیب 

رفک و اب  دیاب  تشاد .  هدهع  رب  ینیگنـس  رایـسب  فئاظو  دوب و  یناهج  یمالـسا و  بالقنا  نوناک  هناخ ، نآ  بوشآ ج 2 ص 180 ). رهش 
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یلو تشادـن  دوجو  یمالـسا  هناخ  کی  زا  شیب  ناهج  مامت  رد  دـهد . هعاشا  طسب و  ناـهج  رد  ار  دـیحوت  نید  دـنک . هزراـبم  یتسرپ  تب 
نآ دنهد . ذوفن  ناهج  رد  ار  دیحوت  هدیقع ي  دننک و  حتف  ار  نایناهج  ياهلد  دنتشاد  میمـصت  دیحوت ، هاگیاپ  نیتسخن  نآ  راکادف  نازابرس 

شقالخا هرابرد ي  ادخ  هک  تشاد  رارق  نآ  سار  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  دوب . حلسم  زهجم و  تهج  ره  زا  دنمورین ، هاگیاپ 
مارتحا شتیصخش  هب  تشاد و  یم  تسود  دح  زا  شیب  ار  هجیدخ  وا  هیآ 4 ). ملق  هروس ي  «. ) تسا گرزب  میظع و  وت  قالخا  : » دیوگ یم 

: دومرف یم  دندرک ، یم  ربمغیپ  میدقت  يا  هیده  یهاگ  : » دیوگ یم  سنا  تشاذگ . یم  مارتحا  مه  هجیدخ  ناتـسود  هب  یتح  تشاذگ . یم 
هک دوب  هجیدخ  هناخ ، نآ  يونابدک  یلخاد و  ریدم  راحبلا ج 1 ص 380 ). ۀنیفـس  «. ) دوب هجیدخ  تسود  نوچ  دیربب  نز  نالف  هناخ ي  هب 

شـشوک و هنوگچیه  زا  سدـقم ، فدـه  نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  تشاد و  ناـمیا  ًـالماک  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دـمحم فدـه  هب 
زینک و نم  دراد و  امـش  هب  قلعت  لاوما  هناـخ و  نیا  درک : ضرع  تشاذـگ ، دـمحم  راـیتخا  رد  ار  شتورث  ماـمت  تشادـن . غـیرد  يراکادـف 
هجنکـش و رافک  رگا  درک . یم  شراودیما  فده  هب  ندیـسر  رد  داد و  یم  يرادلد  ار  دـمحم  اهیراتفرگ  عقوم  رد  متـسه . امـش  راکتمدـخ 
. تفرگ یم  ورین  مرگ  نوناک  نآ  زا  و  تشگ ، یم  رادروخرب  هجیدـخ  تبحم  رهم و  زا  دـش  یم  هناخ  لخاد  هکیماگنه  دـنداد  یم  شرازآ 

همطاف يرآ  راونالاراحب ج 16 ص 10 ). . ) درک یم  تروشم  دیشر  دنمـشناد و  يوناب  نآ  اب  نیگمهـس ، ثداوح  تالکـشم و  نوماریپ  رد 
. دمآ ایند  هب  یگداوناخ  مرگ  افص و  اب  طیحم  نینچ  رد  راکادف و  ردام  ردپ و  نینچ  زا  ارهز  ي 

ینامسآ روتسد 

مالـس وت  رب  گرزب ، دـنوادخ  درک : ضرع  دـش و  لزان  لیئربج  دوب ، هتـسشن  حـطبا »  » رد مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
روتـسد قبط  رب  مرکا  ربمغیپ  شاب . لوغـشم  دـجهت  تدابع و  هب  نک و  يریگ  هراـنک  هجیدـخ  زا  زور  هنابـش  لـهچ  دـیامرف : یم  هداتـسرف و 
طسوت دوب . راد  هزور  اهزور  تخادرپ و  یم  تدابع  زامن و  هب  اهبش  تدم ، نآ  رد  و  تفرن . هجیدخ  هناخ ي  هب  زور  لهچ  میکح ، دنوادخ 
نانچمه وت  مشاب ، هتـشاد  یترودـک  هک  تسین  تهج  نادـب  وت  زا  نم  يریگ  هرانک  زیزع ، يوناب  يا  هک  داتـسرف  ماغیپ  هجیدـخ  يارب  رامع 

وت هجیدـخ ، يا  تسا . رتهاگآ  حـلاصم  هب  ادـخ  و  منک ، یم  تعاطا  ناهج  راگدرورپ  روتـسد  زا  راـک  نیا  رد  هکلب  یتسه . یمارگ  زیزع و 
دنبب ار  هناخ  برد  اهبش  دنک . یم  تاهابم  شیوخ  ناگتـشرف  رب  وت  دوجو  هب  هبترم  نیدنچ  زور  ره  رد  دنوادخ ، هک  یتسه  راوگرزب  يوناب 

رب هجیدخ  دنام . مهاوخ  دـسا  رتخد  همطاف  هناخ ي  رد  تدـم  نیا  رد  نم  شاب . ملاع  راگدرورپ  روتـسد  رظتنم  نک و  تحارتسا  رتسب  رد  و 
زور لهچ  نوچ  تسیرگ . یم  ییاهنت  هودـنا  شیوخ و  بوبحم  رـسمه  تقراـفم  زا  تدـم  نآ  رد  درک و  راـتفر  ادـخ  لوسر  روتـسد  قبط 

لوسر نک . لوانت  یتشهب  ياهاذغ  نیا  زا  بشما  درک : ضرع  دروآ و  تشهب  زا  یئاذغ  دمآ . دورف  ادخ  هتـشرف ي  دش ، يرپس  لاونم  نیدب 
: درک ضرع  دش و  لزان  لیئربج  دوش ، تدابع  زامن و  هدامآ ي  ات  تساخرب  هکیماگنه  درک . راطفا  یتشهب  یناحور و  ياهاذـغ  نآ  اب  ادـخ 

وت بلـص  زا  هک  هدومن  هدارا  ادـخ  اریز  نک  تکرح  هجیدـخ  هناخ ي  يوس  هب  رذـگب و  یبحتـسم  زامن  زا  بشما  ادـخ ، یمارگ  لوسر  يا 
هناخ برد  لومعم ، قبط  بش  نآ  رد  دیوگ : یم  هجیدخ  دش . هجیدخ  هناخ ي  راپـسهر  باتـش  اب  مرکا  ربمغیپ  دنیرفایب . يا  هزیکاپ  دـنزرف 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم زج  هک  تسیک ؟ متفگ : دش . دـنلب  رد  ندـیبوک  يادـص  ناهگان  مدوب . هدرک  تحارتسا  رتسب  رد  هتـسب و  ار 
رد ناباتش  متسه . دمحم  نک ، زاب  دومرف : هک  دیسر  مشوگب  ربمغیپ  نیـشنلد  گنهآ  دبوکب . ار  هناخ  نیا  برد  تسین  راوازـس  یـسک  مّلس )

. دش دراو  ردام  محر  هب  ردپ  بلص  زا  مالسلااهیلع  همطاف  رون  هک  دیشکن  یلوط  دش . هناخ  دراو  هداشگ  يور  اب  مدرکزاب . ار 

ینتسبآ نارود 

اب تفای و  تاجن  ییاهنت  هصغ  مغ و  زا  يدح  ات  زور ، نآ  زا  راکادف  فیرش و  يوناب  نآ  تشگ . ادیوه  هجیدخ  رد  ینتـسبآ  راثآ  مک  مک 
نانز درک  جاودزا  ادـخ  لوسر  اب  هجیدـخ  هک  یماگنه  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تفرگ . سنا  تشاد  مکـش  رد  هک  یکدوک 
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دمآ تفر و  شا  هناخ  هب  یـسک  دـندوب  بقارم  دـندرک . یمن  کیلع  مالـس و  دـنتفر و  یمن  شا  هناـخ  هب  دـندومن ، هطبار  عطق  يو  اـب  هکم 
اب مک  مک  دوب . كانهودنا  تحاران و  تهج  نیمه  هب  و  دنتفرگ ، یمن  تفلا  سنا و  وا  اب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  هجیدخ  فارشا ، ناوناب  دنکن .
زار تشاد  مکش  رد  هک  یکدوک  اب  تفای و  تاجن  ییاهنت  مغ  زا  دش  نتسبآ  مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  هک  یماگنه  یلو  تفرگ . وخ  ییاهنت 

 ! هَّللا لوسر  ای  تفگ : دمآ و  دورف  هجیدـخ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  تراشب  يارب  لیئربج  دوب . دونـشوخ  درک و  یم  زاین  و 
نید نایاوشیپ  ناماما و  ردام  وا  دـمآ . دـهاوخ  دوجوب  يو  زا  وت  لسن  هک  تسا  يدـنمجرا  رتخد  دـشاب ، یم  هجیدـخ  محر  رد  هک  يا  هچب 
دیون نادـب  دومن و  غالبا  هجیدـخ  هب  ار  ناهج  راگدرورپ  تراـشب  مرکا  ربمغیپ  دـش . دـنهاوخ  وت  نیـشناج  یحو  عاـطقنا  زا  دـعب  هک  تسا 

هب تشذگ و  شزیچ  همه  زا  یتسرپادخ  دیحوت و  جیورت  يارب  هک  يا  هجیدـخ  ۀمامالا ص 8 ). لئالد  . ) دـینادرگ داش  ار  شلد  شخبحرف 
یّلـص  ) دمحم داد ، تسد  زا  ار  شیاقفر  ناتـسود و  دومن ، سدقم  فده  نیا  فقو  ار  شنایاپ  یب  تورث  داد ، نت  يراشف  تیمورحم و  ره 

تداعـس نینچ  ادـخ  هک  دونـش  یم  ادـخ  لوسر  نابز  زا  یتقو  داد ، حـیجرت  هَّللا  يوس  ام  رب  ار  وا  گرزب  فدـه  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا 
وا يراکادـف  سح  ددرگیم و  رورـس  ینامداش و  زیربل  شلد  دـنیآ ، یم  دوجوب  وا  زا  نید  موصعم  ناـیاوشیپ  هک  هدرک  شبیـصن  ار  یگرزب 

. ددرگ یم  سونأم  دراد  نوردنا  رد  هک  یلفط  شیوخ و  يادخ  اب  دوش و  یم  کیرحت  رتشیب 

همطاف تدالو 

ناتـسود شیرق و  نانز  دزن  ار  یـسک  دش . عقاو  درد  بات  چیپ و  رد  هجیدـخ  دیـسرارف . ارهز  تدالو  ماگنه  دـش و  يرپس  ینتـسبآ  نارود 
. دینک میرای  نامیاز  رما  رد  دیـسرب و  مدایرف  هب  كانرطخ  عقوم  نیا  رد  دـینک و  شومارف  ار  هنیرید  ياه  هنیک  داد : ماغیپ  داتـسرف و  شقباس 
ار امش  شهاوخ  دادن و  مهار  متفوک ، ار  یسک  ره  هناخ ي  برد  : تفگ تشگرب و  نایرگ  مشچ  اب  هجیدخ  هداتـسرف ي  هک  دیـشکن  یلوط 
زا يدرک . جاودزا  یتسدیهت  میتی  اب  ام  دیدحالـص  فالخ  رب  یتفریذپن و  ار  ام  تحیـصن  وگب : هجیدخ  هب  دنتفگ : خساپ  رد  همه  تفریذپن .

نانآ يراـی  زا  دینـش و  ار  زوت  هنیک  ناـنز  ناـبز  مخز  ماـیپ و  هجیدـخ  یتق  و  مینک . تیراـی  مییاـیب و  تا  هناـخ  هب  میتسین  رـضاح  يور  نیا 
ناگتشرف دش . هجوتم  رگید  ملاع  ناهج و  يادخ  يوس  هب  دیشوپ و  مشچ  زوت  هنیک  مدرم  هدام و  ناهج  زا  تشگ . نیگهودنا  دش ، سویأم 

دـش و رادروخرب  ناهج  راگدرورپ  یبیغ  ياهکمک  زا  دنتفاتـش و  شیاری  هب  ساسح  عقوم  نآ  رد  ینامـسآ  نانز  یتشهب و  نایروح  ادـخ و 
. تخاس نشور  ار  ناهج  برغ  قرش و  تیالو ، كانبات  رون  اب  و  داهن ، یتیگ  هصرع ي  هب  اپ  توبن  نامـسآ  ناوزرف  رتخا  ینعی  زیزع  همطاف 

.( راونالاراحب ج 43 ص 2 و ج 16 ص 80 ۀمامالا ص 8 . لئالد  )

دلوت خیرات 

رد ترـضح  نآ  هک  تسا  روهـشم  هیماما  ياملع  نیب  رد  نیکل  تسا . فالتخا  مالـسا  ياملع  نیب  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  دـلوت  خـیرات  رد 
همطاف ترـضح  تدالو  لاس  رد  هماع  ياملع  هیماما و  ياملع  . ) تسا هتفای  دـلوت  تثعب  مجنپ  لاس  یناـثلا  يداـمج  هاـم  متـسیب  هعمج  زور 

یم صاوخلا ص 306  هرکذت ي  باتک  رد  يزوج  نب  نمحرلادبع  دنناد . یم  تثعب  زا  لبق  ار  وا  دـلوت  هماع  ياملع  رثکا  دـنراد . فالتخا 
لاس جنپ  ینعی  دندوب . لوغشم  مارحلادجسم  نتخاس  هب  شیرق  هک  دش  دلوتم  یلاس  رد  ارهز  همطاف ي  هک  دنا  هتشون  ناراگن  خیرات  دسیون :

لوغشم شیرق  هک  دش  دلوتم  یلاس  رد  همطاف  دسیون : یم  ص 175  نیطمسلا » ررد  مظن   » باتک رد  یفنح  فسوی  نب  دمحم  تثعب . زا  لبق 
لوشغم شیرق  هک  دش  دلوتم  یلاس  رد  همطاف  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  سابع  لوق  زا  یبقعلا ص 53  رئاخذ  رد  يربط  دندوب . هبعک  نتخاس 

یم نییبلاطلا ص 30  لتاقم  باـتک  رد  جرفلاوبا  دوب . یگلاـس  جـنپ  یـس و  نس  رد  ربمغیپ  ماـگنه  نآ  رد  دـندوب و  هبعک  هناـخ ي  نتخاـس 
يزور دسیون : یم  راونالاراحب ج 43 ص 213  باتک  رد  یـسلجم  دمآ . ایند  هب  دش  یم  انب  هبعک  هک  یلاس  رد  تثعب  زا  لبق  همطاف  دسیون :

دنچ همطاف  تفگ : هَّللادبع  هب  ماشه  تشاد . روضح  سلجم  رد  زین  یبلک  هک  یلاح  رد  دش  دراو  کلملادبع  نب  ماشه  رب  نسح  نب  هَّللادبع 
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ور ماشه  لاس . جنپ  یس و  تفگ : باوج  رد  وا  دومن . یبلک  زا  ار  لاؤس  نیمه  سپـس  لاس . یـس  تفگ : خساپ  رد  هَّللادبع  درک ؟ رمع  لاس 
لاوحا نینمؤملاریما  ای  تفگ : هَّللادبع  تسا . بوخ  باسنا  ملاع  رد  یبلک  تاعالطا  يدینش ؟ ار  یبلک  نخس  ایآ  تفگ : دومن و  هَّللادبع  هب 

ینیلک بقانم ج 3 ص 357 ، رد  بوشآ  رهـش  نبا  دننام  هیماما  ياملع  رثکا  اما  وا . زا  ار  یبلک  ردام  لاوحا  دیـسرپ و  دـیاب  نم  زا  ارم  ردام 
لامالا ج 1 یهتنم  رد  یمق  ثدحم  بولقلا ج 2 ص 149 ، تایح  راونالاراحب ج 43 ص 6 و  رد  یسلجم  یفاک ج 1 ص 458 ، لوصا  رد 
ۀـمامالا ص 10 لئالد  رد  يربط  ص 75 ، همغلا ج 2  فـشک  رد  یـسیع  نب  یلع  خیراوتلا ص 17 ، خسان  رد  رهپـس  یقتدـمحم  ص 94 ،

كردم تفای : دلوت  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  همطاف  هک  دنا  هتـشون  يرگید  هورگ  نادنمـشناد و  نیا  یفاو ج 1 ص 173 ، رد  یناشاک  ضیف 
هام متـسیب  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  تسا . هدـش  رداص  همئا  زا  هراب  نیا  رد  هک  تسا  ثیداـحا  ناـنآ 

شردپ اب  هنیدم  رد  لاس  هد  و  دوب . هکم  رد  شردپ  اب  لاس  تشه  دمآ . ایند  هب  دوب  هلاس  جنپ  لهچ و  ربمغیپ  هک  یماگنه  رد  یناثلا  يدامج 
. دومن تافو  يرجه  مهدزای  لاس  رد  یناثلا  يدامج  موس  زور  رد  دنام و  هدـنز  زور  جـنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  درک . یگدـنز 

جنپ داتفه و  ناتـساد  اب  یناثلا  يدامج  موس  رد  ارهز  ترـضح  تافو  هک  تسین  یفخم  مرتحم  ناگدـنناوخ  رب  اما  ۀمامالا ص 10 .) لئالد  )
ظفل اب  تیاور ، رد  نیعـست »  » ظفل هک  تسین  دیعب  اذل  تسا . رت  تبـسانم  زور  جنپ  دون  اب  تسین و  راگزاس  ترـضح  نآ  ندـنام  هدـنز  زور 
جنپ دمحم ، رتخد  همطاف  دومرف : یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  ترضح  زا  دیوگ : یم  یناتسجس  بیبح  دشاب . هدش  هابتـشا  نیعبـس » »
یفاک لوصا   ) دوب هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  زور  جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  تفای و  دلوت  ادخ  لوسر  تثعب  زا  دعب  لاس 

نیسحلا نب  یلع  ترضح  هب  دیوگ  یم  بیسم  نب  دیعس  دوب . هلاس  هن  یسورع  ماگنه  رد  همطاف  هک  هدش  دراو  یتیاور  رد  ج 1 ص 457 .) 
دوب هلاس  هن  همطاـف  خـیرات  نآ  رد  و  ترجه ، زا  دـعب  لاـسکی  دومرف : دومن ؟ جـیوزت  یلع  هب  ار  همطاـف  یلاـس  هچ  رد  ربمغیپ  مدرک : ضرع 

ربمایپ زا  رمع  رکبابا و  هک  دـسیون  یم  نیطمـسلا ج 1 ص 88  دئارف  باتک  رد  يرجه ص 281 .) لاس 1385  فجن  پاچ  یفاـک  هضور  )
درک يراگتـساوخ  بلاط  یبا  نب  یلع  یتقو  یلو  تسا . کچوک  زونه  دومرف : باوج  رد  دـننک  جاودزا  همطاف  اب  هک  دـندرک  اضاقت  (ص )

نامز 18 نآ  رد  دوب  هتفای  دـلوت  تثعب  زا  لبق  رگا  اریز  تسا ، رتراـگزاس  تثعب  زا  دـعب  دـلوت  اـب  زین  تیاـکح  نیا  تفرگ . رارق  لوبق  دروم 
. تسا هدش  عقاو  مرکا  لوسر  تثعب  زا  دعب  همطاف  دلوت  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیداحا  نیا  لاثما  زا  تسین . ریغص  هلاس  رتخد 18  دوب و  هلاس 

دعب لاس  جنپ  همطاف  دومرف : رقاب  دمحم  ماما  دراد : دوجو  یـضقانت  ثیدح  نآ  دوخ  رد  هک  هدرک  لقن  یتیاور  ۀمغلا  فشک  باتک  بحاص 
زور جنپ  داتفه و  لاس و  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  و  دندوب . هبعک  هناخ ي  نتخاس  لوغـشم  شیرق  هک  یلاس  نامه  رد  دمآ ، ایند  هب  تثعب  زا 
کی زا  اریز  تسا . ضقانت  ثیدح  نیا  دوخ  رد  دییامرف  یم  هظحالم  هک  نانچ  ۀمغلا ج 2 ص 75 .) فشک   ) دوب هتشذگ  شفیرش  رمع  زا 
دلوت ماگنه  رد  دیوگ : یم  رگید  فرط  زا  دوب . هلاس  هدجیه  تافو  ماگنه  رد  و  دمآ ، ایندب  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  همطاف  دیوگ : یم  فرط 

لبق لاس  جنپ  ادخ  هناخ ي  اریز  دنتسین  عمج  لباق  بلطم  ود  نیا  هک  یتروص  رد  دندوب . هبعک  هناخ ي  نتخاس  لوغـشم  شیرق  بانج ، نآ 
اهابتشا هثعبلا » لبق   » هملک ي تفگ  دیاب  ای  دشاب . هداد  خر  یهابتـشا  ثیدح  نیا  رد  دیاب  لاح  رهب  تثعب . زا  دعب  هن  دش  انب  دیدجت  تثعب  زا 

همطاف دسیون : یم  حابـصم  رد  یمعفک  تسا . هدش  هفاضا  يوار  فرط  زا  تیبلا » ینبت  شیرق  و   » هلمج ای  هدش  لیدبت  هثعبلا » دـعب   » هملک هب 
رد مالسا  ياملع  نیب  رد  دیدومرف  هظحالم  هکنانچ  راحب ج 43 ص 9 .)  ) دمآ ایند  هب  تثعب  مود  لاس  یناثلا  يدامج  متـسیب  هعمج  زور  رد 

ناشلوق دنا  هتـسناد  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  ار  ترـضح  نآ  دلوت  تیب  لها  نوچ  اما  دراد ، دوجو  يدیدش  فالتخا  ارهز  دلوت  خیرات  دروم 
. دنراد ربخ  ناشردام  نس  زا  نارگید  زا  رتهب  ارهز ، نادنزرف  ربمغیپ و  تیب  لها  راهطا و  همئا  اریز  تسا . مدقم  هماع  ناسیون  خـیرات  لوق  رب 

همطاف رگا  نیاربانب ، دوب . هلاس  جنپ  تصـش و  تافو  ماگنه  رد  دومن و  تافو  تثعب  مهد  لاس  رد  هجیدخ  هک : دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 
رواب ار  بلطم  نیا  ناوت  یم  هنوگچ  دـشاب . هدـش  نتـسبآ  یگلاس  هن  هاجنپ و  نس  رد  هجیدـخ  دـیاب  دـشاب  هتفای  دـلوت  تثعب  مجنپ  لاس  رد 

تصش و تافو  ماگنه  رد  هجیدخ  هک  تسین  مّلسم  عوضوم  نیا  الوا : مییوگب : ار  بلطم  ود  میناوت  یم  لاکـشا  نیا  هب  خساپ  رد  ام  درک .!؟
نبا اریز  دشاب . یگلاس  تشه  لهچ و  دودح  رد  همطاف ، هب  ندش  نتـسبآ  عقوم  رد  شنـس  دیاب  سابع  نبا  لوق  ربانب  هکلب  دـشاب . هلاس  جـنپ 
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رب زین  ساـبع  نبا  لوق  و  ۀمغلا ج 2 ص 139 ) فشک   ) درک یـسورع  ربمغیپ  اب  یگلاس  تشه  تسیب و  نس  رد  هجیدـخ  دـیوگ  یم  سابع 
ماگنه رد  هجیدـخ  تیاور ، نیاربانب  دـنراد . عـالطا  ناـشدوخ  یلخاد  عضو  زا  نارگید  زا  رتهب  ربمغیپ  ناـشیوخ  اریز  دراد . مدـقت  نیریاـس 

هتـشاد و رمع  لاس  تشه  لهچ  دودـح  رد  تسا  همطاف  دـلوت  لاس  هک  تثعب  مجنپ  لاـس  رد  هدوب و  هلاـس  هس  لـهچ و  ادـخ ، لوسر  تثعب 
جاودزا یگلاس  لهچ  نس  رد  هجیدخ  مییوگب  مینکن و  لوبق  مه  ار  سابع  نبا  لوق  رگا  ایناث : تسین . يداع  ریغ  نینس  نیا  رد  ندش  نتسبآ 

ياهنز هک  دنا  هتشون  نادنمـشناد  اهقف و  اریز  تسین  یلاحم  رما  مه  زاب  دشاب ، هدش  نتـسبآ  یگلاس  هن  هاجنپ و  نس  رد  دیاب  اتدعاق  هدرک و 
هدعاق نیا  لومشم  شیرق و  هفئاط  زا  مه  هجیدخ  دراد . ناکما  ناشیارب  زین  ندش  نتسبآ  دنوش و  یم  تداع  یگلاس  تصش  نس  ات  یـشرق 

مان هب  ینز  دراد : هتـشاد و  ییاه  هنومن  خیرات  رد  نیکل  تسا  عوقولا  ردان  نینـس  نیا  رد  نز  ندش  نتـسبآ  هک  تسا  تسرد  هوالعب ، تسا .
هب فورعم  کـشزپ  کـی  تسا ... هلاـس  شرهوـش 74  دراد و  لاـس  نز 65  نیا  دـییاز . وـلق  ود  سابعردـنب  نوخرـس »  » رد يوـسوم  مرکا 

لاس و راهچ  طقف  تسا  هدش  هلماح  هک  ینز  نیرت  نس  مک  دهد  یم  ناشن  یکـشزپ  خـیرات  هک  يروط  هب  تشاد  راهظا  تاعالطا  راگنربخ 
رد انـشوش  مان  هب  يا  هلاس  نز 66  کی  نمهب 1351 .) تاعالطا 28  . ) تسا هدوب  هلاـس  ناهج 67  نارداـم  نیرت  نسم  تشاد و  هاـم  تفه 

رـسپ و راهچ  مراد . دـنزرف  تشه  تفگ : تاعالطا  راگنربخ  هب  نز  نیا  رهوش  ییحی  دروآ . ایند  هب  ار  يرـسپ  درک و  لمح  عضو  ناهفـصا 
زین هجیدخ  دراد  عنام  هچ  تشهبیدرا 1351 .) تاعالطا 20  . ) تسا هلاس  اهنآ 25  نیرتکچوک  هلاس و  مدنزرف 50  نیرتگرزب  رتخد . راهچ 

همطاف دـلوت  خـیرات  دروم  رد  هک  یفالتخا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیدـب  تسا  مزال  همتاخ  رد  دـشاب .؟ بایمک  دارفا  نیمه  زا  یکی 
دیاب مینادب  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  ار  دلوت  خیرات  رگا  اریز  دنک . یم  تیارـس  زین  تافو  جاودزا و  ماگنه  شفیرـش  نس  هب  دوش ، یم  هدـید 

، دشاب هدش  دلوتم  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  رگا  اما  هلاس ، تشه  تسیب و  تافو ، ماگنه  رد  دشاب و  هلاس  هدجیه  دودح  رد  جاودزا  ماگنه  رد 
.( هلاس هدجیه  تافو  ماگنه  رد  دشاب و  هلاس  هن  دودح  رد  یسورع  ماگنه  رد  دیاب 

هجیدخ ربمایپ و  يوزرآ 

. دراذگب راگدای  هب  دنک و  تیبرت  هاوخلد  بسح  رب  ار  وا  ات  دشاب  يدنزرف  ياراد  دراد  هقالع  يدرف  ره  هک  تسنیا  شنیرفآ  رارـسا  زا  یکی 
یب صخـش  اما  دناد ، یمن  هتفای  همتاخ  ار  شدوجو  گرم ، ندیـسرارف  اب  دراد و  یم  بوسحم  شدوخ  دوجو  يایاقب  زا  ار  شدنزرف  ناسنا 

دهاوخ یم  شنیرفآ  هاگتـسد  دـیاش  درادـنپ ، یم  هتفای  همتاخ  گرم ، ندیـسرارف  اب  هاتوک و  ار  شدوخ  تاـیح  یگدـنز و  نارود  دـنزرف ،
ییوزرآ نینچ  زین  هجیدـخ  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ درادـب . ظوفحم  يدوبان  ضارقنا و  زا  ار  ناـسنا  لـسن  هلیـسو ، نیدـب 

سدقم فده  دربشیپ  يارب  و  تشادن ، غیرد  يراکادـف  هنوگچیه  زا  تیرـشب  تاجن  یتسرپادـخ و  جـیورت  يارب  هک  يا  هجیدـخ  دنتـشاد .
هقالع امتح  تشگ ، دمحم  ياه  هتـساوخ  میلـست  یطرـش  دیق و  چـیه  نودـب  و  دیـشوپ ، مشچ  شناتـسود  ناشیوخ و  لام و  زا  مرکا  ربمغیپ 

رمث هب  نآ و  جـیورت  طـسب و  رد  دـیامن و  تیاـمح  مالـسا  نید  زا  هک  دـنک  ادـیپ  يدـنزرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  زا  تشاد 
رد و  تسا ، یمتح  رشب  يارب  گرم  هک  تسناد  یم  مرکا  ربمغیپ  دنک . شـشوک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  یلاع  فده  ندناسر 

تاجن یهارمگ  بادرگ  زا  ار  تیرـشب  ناهج  دـنک و  ارجا  الماک  ار  شیوخ  گرزب  فدـه  دـناوت  یمن  یگدـنز ، هاتوک  دودـحم و  تدـم 
یم شلد  اعبط  و  دنیامن . شـشوک  تیدـج و  شفدـه  بیقعت  رد  ات  دنـشاب  يدارفا  وا  زا  دـعب  دـیاب  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  ربمغیپ  دـهد .

، دنتـشاد ار  ییوزرآ  نینچ  هجیدخ  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دنیآ . دوجوب  شدوخ  لسن  زا  راکادـف ، دارفا  نآ  هک  تساوخ 
نامه هب  دـندرک . تافو  یکدوک  رد  دـندش ، هدـیمان  مساق  هَّللادـبع و  مان  هب  دـندوب و  هدـمآ  دوجوب  نانآ  زا  البق  هک  ینارـسپ  هنافـساتم  اما 

ار دمحم  لسن  هلیسو ، نادب  دنتـشگ و  دونـشخ  نامداش و  ناشنانمـشد  دندش  نیگهودنا  راوگان ، گرم  نآ  زا  هجیدخ  ربمغیپ و  هک  رادقم 
نب صاع   » درک تافو  هَّللادبع  هک  یماگنه  دندناوخ . یم  دنزرف  یب  ینعی  رتبا »  » ناونع هب  ار  ترـضح  نآ  یهاگ  دنتـشادنپ . هدـش  ضرقنم 

رتبا و ار  ترضح  نآ  یمومع  عماجم  رد  دیوگ ، تیلـست  شدنزرف  گرم  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  هک  نآ  ياج  هب  لئاو »
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ار هجیدخ  ربمغیپ و  لد  ، نابز مخز  اب  دنام و  دـهاوخن  یقاب  يو  زا  يرثا  دریمب  دـمحم  هک  نآ  زا  دـعب  تفگ : یم  دـناوخ و  یم  دـنزرف  یب 
.( یسربط 529 فیلات  عماجلا  عماوج  ریسفت  ماشه ج 2 ص 34 . نبا  هریس ي  . ) دومن یم  حورجم 

رثوک

داتـسرف و ار  رثوک »  » هروس نانمـشد  خـساپ  رد  دومن . میهاوخ  اـطع  وت  هب  يداـیز  ياـهیبوخ  تاریخ و  هک  داد  تراـشب  ربمغیپ  هب  ادـخ  اـما 
دش دهاوخ  دنزرف  یب  رتبا و  وت  نمـشد  هک  یتسردب  نک . ینابرق  رازگب و  زامن  ادخ  يارب  سپ  میداد . وت  هب  ار  رثوک  ام  دمحم ! يا  : » دومرف

یتکرب اب  كاپ و  لسن  تسین و  رادرب  فلخت  ادخ  ياه  هدعو  تشاد  نیقی  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ رثوک ). هروس ي  «. ) وت هن 
هک دیـشوپ  لمع  هماج ي  ادـخ  هدـعو ي  یماگنه  دـش . دـهاوخ  ناهج  ياه  یبوخ  مامت  أشنم  همـشچرس و  هک  دـمآ  دـهاوخ  دوجوب  وا  زا 

دازون هجیدـخ  هب  ادـخ  هک  دیـسر  تاـشب  ادـخ  لوسر  هب  یتقو  دـش . نشور  یتـیگ  قفا  تیـالو  رون  غورف  زا  و  دـمآ ، اـیند  هب  رهطا  يارهز 
نئمطم و شلد  هلیسو  نادب  هکلب  دشن  نیگمغ  اهنت  هن  ندش  رادرتخد  زا  دش و  رورس  ینامداش و  قرغ  تراشب  زا  شلد  درک ، اطع  يرتخد 

دوجو زا  هک  دوبن  تیلهاج  رصع  نادان  رکف و  هاتوک  نادرم  نآ  زا  مرکا  ربمغیپ  دومن . هدهاشم  ار  ناج  راگدرورپ  دیون  راثآ  تشگ و  مارآ 
هیآ لحن  هروس ي  . ) دیوج يرود  مدرم  زا  دریگ و  هزیتس  مانـشد و  داب  هب  ار  هانگ  یب  ردام  مشخ ، تدش  زا  دنک و  یگدنمرـش  راهظا  رتخد 

زا ار  نانآ  دندوبن و  لئاق  یـشزرا  نانز  يارب  هک  مدرم  طلغ  چوپ و  راکفا  اب  ات  دش  ثوعبم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دـمحم ي 58 ).
ءاضعا زا  یکی  زین  نز  هک  دنامهفب  نانادب  دنک و  هزرابم  دندرک ، یم  روگ  هب  هدنز  ار  هانگ  یب  ناگزیـشود  دـندرک و  یمن  باسح  عامتجا 

شـشوک عامتجا  یقرت  تمظع و  يارب  دـیاب  تسا . یگرزب  نیگنـس و  رایـسب  هفیظو ي  تیلوؤسم و  ياراد  تسا و  عامتجا  مهم  ساسح و 
زا دنامهفب . نایناهج  هب  المع  ار  نز  شزرا  تساوخ  ادخ  دـیامن . هفیظو  ماجنا  دراد  اضتقا  شا  هژیو  شنیرفآ  هک  یفیاظو  دروم  رد  دـنک و 

نایاوشیپ و ناماما و  هک  درک  ردقم  نینچ  داد و  رارق  شرتخد  دوجو  رد  ار  شا  هدیزگرب  ربمغیپ  كاپ  لسن  هیرذ و  هک  دوب  رذـگهر  نیمه 
شیوخ دالوا  زا  ار  رتخد  هک  دز  ینادرخبان  ناهد  رب  یمکحم  تشم  هلیسو  نیدب  و  دنیآ . دوجوب  رهطا  يارهز  لسن  زا  مالسا  ینید  ناربهر 

. دنتشاد گنن  راع و  شدوجو  زا  هکلب  دنتشاد  یمن  بوسحم 

ردام ریش 

دـش و رورـسم  نابرهم  ردام  نآ  دنتـشاذگ ، هجیدـخ  نماد  رد  ار  شا  هقادـنق  دـندومن و  هزیکاـپ  زیمت و  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هکیماـگنه 
.( ۀمامالا ص 9 لئالد  . ) دیامن ومن  دشر و  یبوخ  هب  ات  درک  شریـس  ناج  هریـش ي  زا  داهن و  شزیزع  دازون  کچوک  ناهد  رد  ار  شناتـسپ 

مورحم هتخاس  ایهم  شیارب  ادخ  هک  ردام  ریـش  زا  ار  دازون  يا ، هناهب  رذع و  چـیه  نودـب  هک  دوبن  ینادان  هاوخدوخ و  نانز  نآ  زا  هجیدـخ 
لاق  ) تسین ردام  ریـش  زا  رتهب  یئاذـغ  چـیه  لافطا  تشادـهب  هیذـغت و  يارب  هک  دوب  هدینـش  ربمغیپ  زا  ای  تسناد  یم  دوخ  هجیدـخ  دزاـس .

هاگتـسد عضو  اب  ردام  ریـش  اریز  ص 207 ). یفاو ج 3  هما - نبل  نم  ۀـکرب  مظعا  یبـصلا  هب  عـضر  نبل  نم  اـم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 
وا نوخ  اوه و  اذغ و  کیرـش  ردام ، محر  رد  هام  هن  تدم  كدوک  دراد ، بسانت  یگنهامه و  الماک  وا  صوصخم  جازم  دازون و  شراوگ 

بسانت الماک  لفط  هژیو  نامتخاس  اب  ردام ، ریش  صوصخم  تابیکرت  تهج ، نیا  زا  و  تسا . هدرک  یم  قازترا  شردام  زا  امیقتـسم  هدوب و 
رهم و رپ  شوغآ  هک  تسناد  یم  نوچ  هجیدخ  تسین . نآ  رد  از  يرامیب  ياهبرکیم  درادـن و  هار  بلقت  ردام  ریـش  رد  نیا ، رب  هوالع  دراد .
هچ وا  تداعـس  يارب  دهد و  یم  ماجنا  دازون  هدنیآ ي  یگدنز  رد  ار  یگرزب  شقن  هچ  شناتـسپ ، زا  كدوک  ندروخ  ریـش  ردام و  تبحم 
زا هک  شدوخ  كاپ  ریش  هلیـسو ي  هب  دهد و  شرورپ  شیوخ  مرگ  شوغآ  رد  ار  زیزع  همطاف  هک  داد  حیجرت  دراد ، یهجوت  لباق  تاریثأت 

ریـش زا  ریغ  رگم  یتس  ار  دهد . اذغ  تفرگ  یم  همـشچرس  تعاجـش  يراکادـف و  يرابدرب و  تلیـضف و  شناد و  تباجن و  تفارـش و  عبنم 
غاب تکرب  رپ  هویم ي  دهد و  ومن  دـشر و  ار  یتعاجـش  تفرعم و  نوناک  كاپ و  رـصنع  نینچ  تسناوت  یم  يرگید  ریـش  هجیدـخ ، ناتـسپ 
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.؟ دناسر رمث  هب  ار  توبن 

یگراوخریش نارود 

هک تشذگ  مالـسا  ردص  یبالقنا  ینارحب و  عاضوا  كانرطخ و  رایـسب  طیحم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  یکدوک  مایا  یگراوخریـش و  نارود 
وشن و طیحم  هک  هدیسر  تابثا  هب  بلطم  نیا  نادنمشناد  دزن  اریز  تسا . هتـشاد  ینایاش  تاریثأت  كدوک  نآ  ساسح  حور  رد  کش  نودب 

عاضوا میراچان  تهج ، نیا  زا  . ) دنشاب یم  رثوم  الماک  وا  تیصخش  تابثا  تایحور و  رد  ردام  ردپ و  تاساسحا  راکفا و  كدوک و  يامن 
رتخد يامن  وشن و  نارود  ینارحب  هداـعلا و  قوف  عضو  دـنناوتب  ناگدـنناوخ  اـت  میوش  روآداـی  هصـالخ  روط  هب  ار  مالـسا  ردـص  ثداوح  و 

. دش ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاس  لهچ  نس  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دـنزاس . مسجم  ناشدوخ  شیپ  ار  ربمغیپ  یمارگ 
هزرابم یتسرپ  تب  رفک و  ناهج  اب  تساوخ  یم  هنت  کی  دوب . هجاوم  یکانرطخ  تخس و  ثداوح  گرزب و  تالکشم  اب  توعد ، زاغآ  رد 

هک دیسر  روتـسد  ادخ  بناج  زا  ًادعب  دنک . ینلع  ار  شتوعد  تشادن  تأرج  نانمـشد  سرت  زا  درک و  یم  غیلبت  هنایفخم  لاس  دنچ  ات  دنک .
ار شتوعد  ادخ  روتسد  هب  مرکا  ربمغیپ  هیآ ي 94 ). رجح  هروس ي  . ) رادم كاب  نیکرشم  زا  نک و  توعد  مالسا  نید  هب  اراکشآ  ار  مدرم 

هدوزفا ناناملـسم  دادعت  رب  زورب  زور  دومن و  یم  توعد  مالـسا  سدـقم  نییآ  يوس  هب  ار  مدرم  یمومع  عماجم  رد  اراکـشآ و  درک . ینلع 
یم تیذا  ار  ادخ  لوسر  تفای . تدش  زین  نانمـشد  رازآ  تیذا و  دش  ینلع  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ توعد  یتق  و  دـش . یم 

دندیناباوخ و یم  غاد  ياهگیر  يور  زاجح  نازوس  باتفآ  لباقم  ار  یضعب  دنداد . یم  رارق  باذع  هجنکـش و  تحت  ار  ناناملـسم  دندرک .
هدمآ هوتسب  هک  دندیشک  باذع  یتخس و  يردق  هب  ناناملسم  دنتـشک . یم  ار  یـضعب  دنداد و  یم  رارق  ناش  هنیـس  يور  نیگنـس  ياهگنس 

زا یهورگ  دـنیامن . ترجه  يرگید  روـشک  هب  دـنرادرب و  تسد  یگدـنز  هناـخ و  زا  دـندش  راـچان  هکیروـط  هـب  دیـسر . بـل  هـب  ناـشناج 
یتق و  خیراتلا ج 2 ص 51 ). یف  لماکلا  ماشه ج 1 ص 344 . نبا  هریس  . ) دندش هشبح  راپسهر  دنتفرگ و  هزاجا  ادخ  لوسر  زا  ناناملـسم 
یلو دننک  یم  لمحت  ار  رازآ  تیذا و  ناناملسم  دندید  دندرگ و  عنام  مالسا  هعسوت  تفرشیپ و  زا  دنتسناوتن  رازآ  تیذا و  هلیـسوب ي  رافک 
لتق هب  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دـمحم هک  دـنتفرگ  میمـصت  یگمه  هتخاـس  اـپرب  ینمجنا  دـنراد ، یمنرب  ناـش  هدـیقع  زا  تـسد 
يا هرد  هب  مشاه  ینب  زا  یهورگ  اب  ار  ترـضح  نآ  ادخ  لوسر  ناج  ظفح  يارب  دش و  هاگآ  نانآ  كانرطخ  میمـصت  زا  بلاطوبا  دنناسر .

. دـندومن یم  شـشوک  ادـخ  لوسر  تسارح  ظفح و  رد  مشاه  ینب  ریاس  بلاطوبا و  تخاس . لقتنم  دـش  یم  هدـیمان  بلاطوبا » بعـش   » هک
بعـش ناینادـنز  دـندش  دـیماان  ادـخ  لوسر  نتـشک  زا  یتقو  نانمـشد  داد . یم  ساپ  شفارطا  هنهرب  ریـشمش  اـب  اهبـش  ربمغیپ  يومع  هزمح 
نازوس نادنز  نآ  رد  لاس  هس  دودح  رد  ناملـسم  دنتخاس . عونمم  ار  نانآ  اب  شورف  دیرخ و  دـنداد و  رارق  يداصتقا  راشف  رد  ار  بلاطوبا 
تاوقا اسب  دندومن . یگدنز  دـش  یم  هداتـسرف  ناشیارب  قاچاق  روطب  هک  یئاذـغ  رـصتخم  اب  دـندرب و  رـسب  یگنـسرگ  یتحاران و  راشف و  اب 

تـشحو كانرطخ و  طـیحم  نینچ  رد  ینارحب و  راـگزور  نینچ  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاـف  دوب . دـنلب  یگنـسرگ  زا  ناـشلافطا  داـیرف 
ماـیا زا  یتدـم  داد . یم  ریـش  ار  شریزع  دازون  یطئارـش  عاـضوا و  نینچ  رد  يربـک  هجیدـخ ي  درک . دومن  دـشر و  دـمآ و  اـیند  هب  يروآ 
نتفر هار  نازوس  ناتـسگیر  ناـمه  رد  دـش . هتفرگزاـب  ندروخ  ریـش  زا  اـجنامه  رد  دـش . يرپـس  بلاـطوبا  بعـش  رد  ارهز  یگراوخریش و 

یم ار  بعـش »  » هنـسرگ لافطا  هلان ي  دایرف و  تفرگ  یم  دای  نتفگ  نخـس  هک  یماگنه  دـش . روخاذـغ  یطحق  طیحم  ناـمه  رد  تخومآ .
رد دـنداد . یم  ساپ  شردـپ  فارطا  هنهرب  ياهریـشمش  اب  هک  دـید  یم  ار  شناشیوخ  دـش  یم  رادـیب  باوخ  زا  هک  بش  طـسو  رد  دـینش .
رد همطاف  تشادن . يربخ  جراخ  يایند  زا  دیدن و  يزیچ  بعش  نازوس  نادنز  زا  ریغب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دیـشک  لوط  لاس  هس  دودح 

یگدنز رظانم  دندومن . تعجارم  ناشدوخ  یگدـنز  هناخ و  هب  هتفای  تاجن  بعـش  يانگنت  زا  مشاه  ینب  ربمغیپ و  هک  دوب  یگلاس  جـنپ  نس 
. دوب رورسم  نامداش و  تشاد و  یگزات  ارهز  يارب  لزنم  كاشوپ و  كاروخ و  رد  هعسوت ي  يدازآ و  تمعن  دیدج و 
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ردام گرم 

ردام دشکب  یتحار  سفن  دازآ  طیحم  رد  تساوخ  ات  تشادن . یماود  مالـسلااهیلع  همطاف  یـشوخ  راگزور  هک  سوسفا  دـص  سوسفا و  اما 
هک دـندوب  هدـش  دازآ  بعـش  نادـنز  زا  شنارای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  دوبن  لاسکی  زونه  داد . تسد  زا  ار  هجیدـخ  شنابرهم 

ار کچوک  همطاف ي  ساسح  حور  ردقچ  زادگناج  هثداح ي  نیا  هآ ، بوشآ ج 1 ص 174 ). رهش  نبا  بقانم  . ) تفر ایند  راد  زا  هجیدخ 
زگره مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تخاـس . دراو  شناور  حور و  رب  ار  اـه  هبرـض  نیرتـگرزب  و  درک ، هدرمژپ  ار  شدـیما  لاـهن  دوـمن و  هدرـسفا 

غارس یسک  ره  زا  ردام  يوجتـسج  رد  تخیر و  یم  کشا  ردام  قارف  زا  هاگیب  هاگ و  داد . یمن  ار  يراوگان  هثداح ي  نینچ  عوقو  لامتحا 
! ناج ردپ  تفگ : یم  تشگ و  یم  ردپ  رود  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تشگرب ، هناخ  هب  دش و  غراف  هجیدخ  نفد  زا  ربمغیپ  یتقو  تفرگ . یم 
شیاسآ و لامک  اب  تردام  وگب : همطاف  خساپ  رد  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  هک  دیوگب  هچ  ار  باوج  دوب  ریحتم  ربمغیپ  تساجک ؟ مردام 

.( راحب ج 16 ص 1 ةدوملا ص 313  عیبانی  . ) دنک یم  یگدنز  هدش  هتخاس  دجربز  زا  هک  یخاک  رد  یتحار 

هجیتن

هزیشود ي نآ  ساسح  حور  رد  يراثآ  دیدرت  نودب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یکدوک  نارود  خلت  عیاقو  ثداوح و  يداع و  ریغ  عاضوا 
نارود نآ  ثداوح  هب  طوبورم  يدودـح  ات  شتاینادـجو  تایحور و  لاعفا و  تاکرح و  یگنوگچ  هدـنیآ و  یگدـنز  تشاذـگ و  یمارگ 

نینچ کی  رد  هکیسک  - 1 درمـش . اهنآ  نیرتمهم  زا  ناوت  یم  ار  ریز  راثآ  تفرگ . همـشچرس  اج  نیمه  زا  وا  تیـصخش  زاغآ  تسا و  هدوب 
هدرمژپ و هدرـسفا و  یـصخش  دوش ، دراو  شحور  رب  یگرزب  ياه  هبرـض  نینچ  یگدـنز  زاغآ  رد  دـنک و  ومن  دـشر و  ینیگمهـس  عاـضوا 

کی رد  هکیسک  - 2 تسا . هدوب  كانمغ  نوزحم و  هشیمه  دنا  هتشون  مالسلااهیلع )  ) همطاف لاوحا  رد  تلع ، نیمه  هب  دوب . دهاوخ  كانمغ 
ار شدوخ  هک  یتـقو  نآ  زا  دـنراذگب و  نادـنز  رد  ار  شیوخ  تیلوفط  یگراوخریـش و  نارود  یتـح  دوش ، گرزب  ینارحب  عاـضوا  نینچ 

ناشدوخ فده  زا  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  هچ  اب  شناشیوخ  ردام و  ردـپ و  هک  دـنک  هدـهاشم  دـشاب و  نادـنز  يانگنت  رد  هتخانش 
، دنرادرب تسد  ناشدوخ  فده  زا  دنتـسین  رـضاح  اما  دنهد ، یم  رد  نت  يراشف  یتخـس و  ره  هب  فده  هب  ندیـسر  يارب  دـننک و  یم  عافد 
زا يدوزب  و  درادن ، كاب  هجنکش  نادنز و  زا  فده  هب  ندیسر  قیرط  رد  دیآ و  یم  راب  فده  اب  تخسرس و  زرابم و  اعبط  یـصخش  نینچ 

دـیحوت و طـسب  مالـسا و  نید  جـیورت  رد  شناـشیوخ  رداـم و  ردـپ و  هک  دـید  یم  نوچ  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف - 3 دور . یمن  رد  نادــیم 
راظتنا مدرم  زا  دننک ، یم  ییاهیراکادف  هچ  تیرـشب  تاجن  تیاده و  يارب  دننک و  یم  لمحت  ار  ییاه  تقـشم  اهیتخـس و  هچ  یتسرپادـخ 

هک یهار  زا  و  دـننک ، تیدـجو  شـشوک  شـسدقم  فدـه  بیقعت  رد  دـننادب و  ار  وا  تاـمحز  ردـق  شراوگرزب  ردـپ  زا  دـعب  هک  تشاد 
. دنوشن فرحنم  هدرک  نییعت  ناشیارب 

ردام تافو  زا  دعب 

بوشآ ج 1 ص رهـش  نبا  بقانم   ) دـنتفر ایند  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  یهاتوک ، هلـصاف ي  رد  هجیدـخ ، بلاطوبا و  تثعب ، مهد  لاـس  رد 
بوشآ ج 1 رهـش  نبا  بقانم   ) دیمان هودنا  مغ و  لاس  ار  لاس  نآ  هک  درک  ریثات  ربمغیپ  حور  رد  يردـق  هب  راوگان  هثداح ي  ود  نیا  .( 174

تسد زا  ار  هجیدخ  شیوخ ، نادنزرف  ردام  یگدنز و  کیرش  یلخاد و  رواشم  راوخمغ و  رای و  نیرتگرزب  فرط  کی  زا  اریز  ص 174 ).
ترـضح نآ  یجراخ  یلخاد و  عاضوا  هک  يروط  هب  تفر . ایند  زا  بلاطوبا  ترـضح  وا  عفادـم  ناـبیتشپ و  نیرتگرزب  ، رگید فرط  زا  داد .

. دندز یم  شگنس  یهاگ  دش . عورش  نانمـشد  رازآ  تیذا و  گرزب ، یماح  ود  نیا  نتفر  تسد  زا  تلع  هب  تشگ و  نوگرگد  هبترم  کی 
، تاقوا رثکا  رد  دندرک و  یم  دولآ  نوخ  ار  شندب  یهاگ  دنتفگ . یم  شیازـسان  یهاگ  دندیـشاپ . یم  شکرابم  تروص  هب  كاخ  یهاگ 
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یم ردام  قارف  رد  هک  شریزع  رتخد  رابکـشا  ياهمـشچ  هدرمژپ و  تروص  اب  ، دمآ یم  هناخ  هب  نوزحم  كانمغ و  يا  هرهچ  اب  هک  یماگنه 
تیذا ار  شردپ  دید  یم  یهاگ  دوب . یخلت  ثداوح  دـهاش  دـش  یم  جراخ  هناخ  زا  یتقو  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـش . یم  وربور  تسیرگ ،
مـشچ اب  دنـشک ، یم  هشقن  شردپ  لتق  يارب  دـنا و  هتـسشن  مارحلادجـسم  رد  نانمـشد  دـید  زور  کی  دـنیوگ . یم  شیازـسان  دـننک و  یم 

، نیکرشم زا  یکی  يزور  بوشآ ج 1 ص 71 ). رهش  نبا  بقانم  . ) دومن فیرعت  ردپ  يارب  ار  نانمشد  میمصت  تشگزاب و  هناخ  هب  رابکشا 
يزیچ ربمایپ  دیشاپ . بانج  نآ  تورص  رس و  رب  تفاثک  هبورکاخ و  يرادقم  درک ، تاقالم  هچوک  رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 

رـس و نایرگ  مشچ  اب  دروآ و  بآ  تفاتـش . ترـضح  نآ  لابقتـساب  همطاف )  ) شنارتخد زا  یکی  دـش . هناـخ  دراو  لاـح  نیمه  اـب  تفگن و 
یم زوریپ  دراد و  یم  ظوفحم  نانمـشد  رـش  زا  ار  تردپ  ادخ  هک  شاب  نئمطم  نکن ، هیرگ  مرتخد ! دومرف : ربمایپ  تسـش . ار  ردپ  تروص 

دندرک یم  هرخسم  ار  وا  نیکرشم  زا  يا  هدع  دوب . زامن  لوغشم  مارحلادجسم  رد  ربمایپ  زور  کی  يربط ج 2 ص 344 ). خیر  ات  . ) دنادرگ
مرکا ربمایپ  هک  یلاح  رد  تفاثک ، نوخ و  اب  تشادرب و  دوب  هدش  حبذ  هزات  هک  ار  يرتش  ناد  هچب  نانآ  زا  یکی  دندوب . شرازآ  ددص  رد  و 
اشامت ار  هرظنم  نیا  دوب و  رضاح  دجسم  رد  هک  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دنکفا . ترـضح  نآ  كرابم  تشپ  رب  ار  نآ  دوب ، هدجـس  رد 

تساخرب هدجـس  زا  ربمایپ  دنکفا . رودب  تشادرب و  ار  ناد  هچب  دیناسر و  ردپ  هب  ار  شدوخ  نایرگ  مشچ  اب  دش و  تحاران  رایـسب  درک  یم 
لیبق نیا  یلاسدرخ  نینس  نامه  رد  زیزع  يارهز  يرآ  بوشآ ج 1 ص 60 ). رهـش  نبا  بقانم  . ) درک نیرفن  تیعمج  نآ  رب  زامن  زا  دعب  و 

ياهراک زا  یخرب  اعبط  هجیدـخ ، ندرم  اب  درک . یم  يردام  ردـپ ، يارب  تفاتـش و  یم  ردـپ  يرایب  درک و  یم  هدـهاشم  ار  راوگان  ثداوح 
همطاف زا  ریغب  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  گرزب  يوناب  دـک  دـیحوت ، هناخ ي  نیتسخن  نآ  اریز  داتفا . کچوک  همطاـف ي  شود  رب  هناـخ 

هَّللا یّلـص   ) ربمغیپ هناخ ي  رد  تخـس  نارود  نآ  رد  هک  هدرکن  نشور  ار  عوضوم  نیا  خـیر ، ات  تشادـن . يراگدای  هناخ  رد  مالـسلااهیلع 
نآ نینکاس  راب  تقر  عاضوا  ناوت  یم  لد  مشچ  اب  اما  تسا ، هدـش  یم  هرادا  هنوگچ  نانآ  یگدـنز  هتـشذگ و  یم  هچ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 

. درک رایتخا  زین  ار  يرگید  نانز  ، دومن جاودزا  هدوس »  » مان هب  ینز  اب  هجیدـخ  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دومن . هدـهاشم  ار  هناخ 
نز یلاخ و  ار  شردام  ياج  تسا  راوشد  یمیتی  كدوک  ره  يارب  نکیل  دـندومن  یم  هقالع  راهظا  همطاف  هراـبرد ي  شیب  مک و  مه  ناـنآ 

تـسا ردام  اهنت  درادن . ار  ردام  هبئاش ي  یب  تبحم  رهم و  دشاب  نابرهم  بوخ و  هچ  ره  مه  يردامان  دنک . دـهاشم  وا  ياج  رد  ار  يرگید 
مالسلااهیلع همطاف  تیمورحم  هچ  ره  یل  و  دشخب . یم  ورین  وا  هب  دنک و  یم  مارآ  ار  كدوک  لد  شیوخ ، مرگ  ياهـشزاون  هلیـسوب ي  هک 

زا همطاـف  هک : تشاد  هجوت  بلطم  نیدـب  ادـخ  لوسر  اریز  تشگ . یم  رتشیب  تبـسن  ناـمه  هب  مه  ربمغیپ  تبحم  راـهظا  دـش ، یم  رتداـیز 
ادخ لوسر  هک : هدش  دراو  تایاور  رد  رگید ، تاهج  تهج و  نیا  زا  دوش و  ناربج  يرـسک  نآ  دـیاب  دراد و  تبحم  يرـسک  ردام ، تهج 

یلامجا روکذم  بلاطم  همغلا ج 2 ص 93 ). فشک  . ) تفر یمن  باوخ  هب  دیسوب  یمن  ار  همطاف  تروص  ات  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  )
. ربمغیپ رتخد  یگدنز  زا  لاس  تشه  دودح  تشذگرس  زا  تسا 

دنامن هتفگان 

تفوک و دهاوخ  مهرد  ار  شباصعا  دنک  دمآ  شیپ  یکدوک  ره  يارب  یحور  ياهراشف  روکذم و  ثداوح  لاثما  هچرگ  هک : دنامن  هتفگان 
نیمه اریز  تسین . تـسرد  سک  هـمه  هراـبرد ي  يرواد  نـیا  نـکیل  دوـب ، دـهاوخ  یفاـک  يو  یمـسج  یحور و  یناوتاـن  طوقـس و  يارب 

ياهدادعتـسا دنک و  یم  تیوقت  ار  هتـسجرب  زاتمم و  دارفا  حور  هک  تسا  یپ  رد  یپ  تازرابم  موادـم و  ياهیراتفرگ  نیگمهـس و  ثداوح 
تحت ندعم  گنـس  رگا  دننک . يرادـیاپ  تالکـشم  لباقم  رد  ات  دروآ  یم  زورب  روهظ و  هصرع ي  هب  ار  نانآ  هتهفن ي  ياهورین  ینورد و 

نیگمهـس تابالقنا  ثداوح و  كانرطخ و  ینارحب و  عاضوا  دوش . یمن  جراخ  شیاهبنارگ  بان و  يالط  دریگن ، رارق  هداعلا  قوف  ترارح 
داد و لقیـص  ار  شدوجو  رهوگ  سکع ، رب  هکلب  تخاسن  دراو  ترـضح  نآ  حور  رب  یللخ  اـهنت  هن  مالـسلااهیلع ،)  ) ارهز یگدـنز  نارود 

. دینادرگ شدنمورین  هدامآ و  يا  هزرابم  هنوگ  ره  يارب  دومن و  كانبات 
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هنیدم يوس  هب  همطاف 

اب تکرح ، ماگنه  دیامن . ترجه  هنیدم ، بناج  هب  دـنک و  كرت  ار  هکم  دـش  راچان  ناج - سرت  زا  تثعب - مهدزیـس  لاس  رد  ادـخ  لوسر 
همطاف ار و  تدوخ  ردام  همطاف  ارم و  رتخد  همطاف  سپس  نک  در  ار  مدرم  ياهتناما  دومرف : یلع  هب  هدومن  عادو  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و 
تکرح هنیدم  بناج  هب  دومرف و  ار  نیا  متسه . امش  راظتنا  رد  نم  هک  باتشب  هنیدم  يوس  هب  رادرب و  يرگید  هدع  اب  ار  هزمح  میومعرتخد 

راوس اهنز  زا  رگید  نت  دنچ  اب  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف سپس  دومن ، لمع  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دومن .
مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  درب . یم  تعرـس  اب  ار  اهنآ  دوب ، اهرتش  ندنار  رومأم  هک  دقاووبا »  » هار نیب  رد  دش . هنیدـم  راپـسهر  درک و 

مـسرت یم  درک  ضرع  دقاووبا  دـنرادن . ار  یتخـس  لمحت  بات  دـنناوتان و  نانز  اریز  نارب  رت  هتـسهآ  ار  اهرتش  نک و  ارادـم  اهنز  اب  دومرف :
هب نانمشد  فرط  زا  دومرف : نم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  داد : خساپ  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنسرب . ام  هب  دنشاب و  ام  بیقعت  رد  نانمـشد 
رد ار  نانز  بلاط  یبا  نبا  یلع  دندیـسر ، ناشیا  بقع  زا  راوس  تشه  دندیـسر ، نانجـض »  » یکیدزن هب  یتق  و  دیـسر . دهاوخن  يرازآ  امش 

ربمغیپ دش . هنیدم  راپسهر  درک و  راوس  ار  ناوناب  هاگنآ  تخاس . ناش  هدنکارپ  درک و  هلمح  نانمشد  رب  ریـشمش  اب  دومن و  هدایپ  یهاگهانپ 
نبا بقانم  . ) دنتسویپ ترضح  نآ  هب  نیریاس  همطاف و  قافتا  هب  یلع  ات  دومن  فقوت  زور  هدزاود  دیـسر  ابق »  » هب یتقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

همطاـف دروآرد و  شیوـخ  دـقع  هـب  ار  هدوـس » ، » هنیدـم رد  یتـیاور  هـب  هـکم و  رد  ادــخ  لوـسر  و 183 ). ص 175  بوــشآ ج 1  رهش 
هملس ما  دنک . یتسرپرـس  يرادهگن و  يو  زا  ات  درپس  ودب  ار  همطاف  درک و  دقع  ار  هملـس » ما   » سپـس درب . وا  هناخ ي  هب  ار  مالـسلااهیلع ) )

وا ییامنهار  تیبرت و  زا  مه  نم  منک . ششوک  شتیبرت  رد  ات  درپس  نم  هب  ار  همطاف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : یم 
.( ۀمامالا ص 11 لئالد  . ) دوب رتاناد  رت و  بدا  اب  نم  زا  وا  دنگوس  ادخ  هب  یلو  مشادن  غیرد 

همطاف ترضح  یسورع 

نیرت فیرـش  نیرت و  لیـصا  زا  شرداـم  ردـپ و  . دوب شیوخ  رـصع  زاـتمم  ناگزیـشود  زا  مرکا و  ربـمغیپ  رتـخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
نیرت یلاع  هب  درب . یم  ثرا  شفیرـش  ردام  ردـپ و  زا  یقالخا  يونعم و  تالامک  يرهاظ و  لاـمج  ثیح  زا  دـندوب . شیرق  ياـه  هداوناـخ 

یم رتدایز  وا  تکوش  تردـق و  تفر و  یم  الاب  مدرم  راظنا  رد  زورب  زور  مرکا  ربمایپ  تمظع  تیـصخش و  دوب . هتـسارآ  یناسنا  تـالامک 
تشاد و رارق  دنمتورث  تیصخش و  اب  لاجر  شیرق و  ناگرزب  هجوت  دروم  هراومه  مالـسلااهیلع )  ) ارهز شزیزع  رتخد  تلع ، نیمه  هب  دش .

هراب نیا  رد  یـسک  دمآ  یمن  شـشوخ  الـصا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  اما  دندرک . یم  يراگتـساوخ  وا  زا  هاگیب  هاگ و 
ۀـمغلا ج 1 ص فشک  . ) دـنا هتفرگ  رارق  ربـمغیپ  بضغ  دروم  دنتـشادنپ  یم  هک  درک  یم  راـتفر  يروط  ناراگتـساوخ  اـب  دـیوگب و  نخس 
ۀمغلا ج 1 فشک   ) دوشب داهنـشیپ  وا  بناج  زا  تشاد  یم  تسود  دوب و  هتـشادهاگن  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  .( 353

همطاف ناراگتساوخ  زا  یکی  رکبوبا  ۀمامالا ص 19 ). لئالد  . ) ددـنبب نیباک  رون  اب  ار  رون  هک  دوب  رومام  ادـخ  بناج  زا  ربمغیپ  ص 354 ).
یم ایآ  منک  تلـصو  امـش  اب  مراد  لیم  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسر و  یمارگ  لوسر  تمدـخ  روظنم  نیدـب  يزور  دوب . مالـسلااهیلع 

رظتنم زین  نم  تسادخ . اب  وا  رسمه  نییعت  الصا  تسا و  کچوک  زونه  همطاف  دومرف : ادخ  لوسر  يروآرد ؟ نم  دقع  هب  ار  همطاف  هک  دوش 
رمع تشاذگ . نایم  رد  وا  اب  ار  شدوخ  يراگتساوخ  نایرج  دومن و  تاقالم  رمع  اب  هار  نیب  رد  تشگرب . هناسویأم  رکبوبا  میادخ . روتسد 

رد زور  کـی  زین  رمع  دـهدب . وت  هب  ار  شرتـخد  هتـشادن  لـیم  هدرک و  در  ارت  داهنـشیپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوـسر  تفگ 
هَّللا یّلص   ) ربمغیپ دومن . يراگتساوخ  ار  همطاف  دش و  فرشم  ادخ  لوسر  تمدخ  روظنم  نیدب  درک و  عمط  مالـسلااهیلع  همطاف  اب  جاودزا 

جاودزا ياضاقت  هبترم  نیدـنچ  رکبوبا  رمع و  تسادـخ . اب  شرـسمه  نییعت  تسا و  کچوک  زونه  همطاف  داد : خـساپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 
مزع هب  دندوب  گرزب  نادنمتورث  زا  ود  ره  هک  نافع » نب  نامثع   » و فوع » نب  نامحرلادبع  . » تفریذپن ار  ناشداهنـشیپ  ربمغیپ  یلو  دندرک 
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مرـضاح ینک ، جیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رگا  هَّللا ! لوسر  ای  درک  ضرع  نامحرلادبع  دندیـسر . ادخ  لوسر  تمدخ  راگتـساوخ 
راهظا زین  نامثع  منک . شا  هیرهم  رانید  رازه  هد  دـشاب و  يرـصم  يالعا  ناـتک  ياـه  هچراـپ  ناـشیاهراب  هک  مشچ  یبآ  هایـس  رتش  دـصکی 

ناـنآ نخـس  زا  ربـمغیپ  ما . هدـش  ناملـسم  رتدوز  اریز  مراد  يرترب  نامحرلادـبع  رب  مرـضاح و  رهم  نیمه  هب  مه  نم  هَّللا  لوسر  اـی  تشاد :
تورث هلدابم ي  شورف و  دـیرخ و  ناتـساد  جاودزا  ناتـساد  درادـن و  هقالع  اـهنآ  لاـم  هب  دـنامهفب  هک  نآ  يارب  دـش و  كانمـشخ  تخس 

هلیـسوب ي متورث و  لوپ و  هدـنب ي  نم  ینک  یم  لایخ  وت  دومرف : دیـشاپ و  نامحرلادـبع  بناـج  هب  تفرگرب و  هزیر  گنـس  یتشم  تسین ،
بوشآ ج 3 رهـش  نبا  بقانم  ( ؟ ینک لیمحت  نم  رب  ار  جاودزا  لوپ  هلیـسوب ي  یهاوخ  یم  ینکیم و  تاـهابم  رخف و  نم  رب  تدوخ  تورث 

.( صاوخلا ص 306 ةرکذت  ص 345 .

یلع هب  داهنشیپ 

بناج زا  یلو  ددنبب ، نیباک  یلع  اب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دراد  لیم  مرکا  ربمغیپ  هک  دندوب  هدرک  ساسحا  الامجا  ادـخ  لوسر  باحـصا 
یم نخـس  يرد  ره  زا  دنتـشاد و  نمجنا  دجـسم  رد  رگید  یهورگ  ذاـعم و  نب  دعـس  رکبوـبا و  رمع و  زور  کـی  دـش . یمن  داهنـشیپ  یلع 

يراگتساوخ ار  مالسلااهیلع  همطاف  برع  فارشا  نایعا و  هک  تسا  یتدم  تفگ : رکبوبا  دمآ . نایم  هب  همطاف  زا  نخس  نیب  نیا  رد  دنتفگ .
بلاط یبا  نب  یلع  یلو  تسادخ . اب  همطاف  رسمه  نییعت  دیامرف : یم  ناشباوج  رد  هتفریذپن و  ار  يدحا  داهنشیپ  مرکا  ربمغیپ  اما  دنیامن  یم 
يارب بلطم  نیا  دشاب . یتسدیهت  شندرکن  مادقا  تلع  منک  یم  نامگ  هدرکن . یمادقا  همطاف  يراگتـساوخ  دروم  رد  لاح ، ات  مالـسلا  هیلع 

هب دیرضاح  تفگ : ذاعم » نب  دعس   » و رمع »  » هب سپس  دنا . هتشادهاگن  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  همطاف  ربمغیپ ، ادخ و  هک  تسا  نشور  نم 
دعـس مینک !؟ شکمک  دوب ، شعنام  یتسدـیهت  دوب و  لیام  جاودزا  هب  رگا  مینک و  حیرـشت  شیارب  ار  نایرج  میورب و  یلع  شیپ  مه  قاـفتا 
ذاعم نب  دعـس  رکبوبا و  رمع و  دـیوگ : یم  یـسراف  ناملـس  درک . قیوشت  راک  نیا  رد  ار  رکبوبا  دومن و  لابقتـسا  داهنـشیپ  نیا  زا  ذاـعم  نب 
ادیپ عالطا  دنتفاین . شلزنم  رد  ار  ترـضح  نآ  یلو  دـنتخادرپ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع يوجتـسج  هب  دـندش و  جراخ  دجـسم  زا  دـصق  نیدـب 

. دنتفاتش ترضح  نآ  بناج  هب  سپ  دیامن . یم  يرایبآ  ار  امرخ  ناتخرد  دنک و  یم  یشکبآ  رتش  اب  راصنا  زا  یکی  ناتسلخن  رد  هک  دندرک 
يرترب نیریاس  رب  تالامک  مامت  رد  وت  یلع  ای  تفگ : رکبوبا  دیا .؟ هدمآ  اجنیا  روظنم  هچ  هب  دـییآ و  یم  اجک  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
همطاف يراگتـساوخ  يارب  شیرق  ناگرزب  فارـشا و  یهاگآ . الماک  دراد  وت  هب  ادـخ  لوسر  هک  يا  هقـالع  تدوخ و  تیعقوم  زا  و  يراد ،

هداد هلاوح  ادخ  روتـسد  هب  ار  همطاف  رـسمه  نییعت  هدز و  همه  هنیـس  هب  در  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  یلو  دنا  هدمآ  مالـسلااهیلع 
تلع هچ  هب  مناد  یمن  درادن . ار  راختفا  نیا  تیلباق  يرگید  صخش  و  دنا . هتشاذگ  وت  يارب  ار  همطاف  لوسر ، ادخ و  منک  یم  نامگ  تسا .

شکرابم نامـشچ  رد  کشا  دینـش  ار  رکبوبا  نخـس  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ینک .؟ یم  یهاتوک  مادـقا  نیا  رد  امش 
يروآداـی مدوب  لـفاغ  نآ  زا  هک  یعوضوم  هب  يدومن و  کـیرحت  ارم  ینورد  ياـه  هتـساوخ  تاـساسحا و  رکباـبا ! يا  دومرف : دز و  هقلح 

رقف و هتـشادزاب  مادقا  نیا  زا  ارم  هک  يزیچ  هناگی  مراد . هقالع  عوضوم  نیدب  مهنم  دـنا ، همطاف  راگتـساوخ  همه  دـنگوس ! ادـخ  هب  يدرک .
نم درادـن . یـشزرا  لوسر  ادـخ و  رظن  رد  اـیند  لاوما  اـیند و  اریز  دـییامرفن . ار  نخـس  نیا  یلع ! اـی  درک : ضرع  رکبوبا  تسا . یتسدـیهت 

.( راونالاراحب ج 43 ص 125 . ) دینک لیجعت  همطاف  يراگتساوخ  رد  دییامن و  مادقا  راک  نیا  رد  رتدوز  هچ  ره  مناد  یم  حالص 

دوش یم  رادیب  هتفخ  راکفا 

تایحور و اب  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هدـش و  گرزب  مرکا  ربمغیپ  هناـخ ي  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع 
دندوب هدـش  گرزب  هناخ  کی  رد  هجیدـخ و  و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ هدـش ي  تیبرت  ود  ره  دوب . انـشآ  الماک  وا  قـالخا 
لئاضف تالامک و  عیمج  هب  هک  دش  دهاوخن  ادـیپ  زگره  همطاف  دـننام  يرتخد  تسناد  یم  یلع  بوشآ ج 2 ص 180 ). رهـش  نبا  بقانم  )
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اما دوـش . یمن  مهارف  هشیمه  یبساـنم  ياـهتیعقوم  نینچ  تسناد  یم  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  بلق  میمـص  زا  و  دـشاب . هتـسارآ  تیناـسنا 
ینورد ياه  هتساوخ  هب  هک  دوب  هتخاس  لوغشم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نانچ  نیملسم ، يداصتقا  رقف  اه و  يراتفرگ  مالسا و  ینارحب  عاضوا 

لمأت رکبوبا  داهنـشیپ  نوماریپ  رد  یکدنا  مالـسلا  هیلع  یلع  هداوناخ . لیکـشت  جاودزا و  زج  دوب  يرکف  همه  رد  و  تشادـن ، هجوت  شیوخ 
ثداوح و ناناملسم و  ریاس  شدوخ و  يداصتقا  رقف  یتسدیهت و  فرط ، کی  زا  دومن ، یسررب  یبوخ  هب  ار  هیضق  بناوج  فارطا و  درک و 

رتدایز ای  لاس  کی  تسیب و  دودح  رد  هدیسرارف و  شندرک  جاودزا  عقوم  درک  رکف  رگید  فرط  زا  درک ، هدهاشم  ار  یمومع  ياهیراتفرگ 
نیا رگا  دوش . یمن  ادیپ  زگره  مالـسلااهیلع )  ) همطاف لثم  دنک و  جاودزا  هاوخان  هاوخ  دیاب  یبقعلا ص 26 ). رئاخذ   ) درذگ یم  شرمع  زا 

. تسین ناربج  لباق  دورب  تسد  زا  تصرف 

دور یم  يراگتساوخ  هب  یلع 

ار شرتش  دهد . همادا  شیوخ  راکب  تسناوتن  رگید  هک  تخاس  رو  هلعش  ار  وا  ینورد  قشع  داد و  ناکت  ار  یلع  حور  نانچ  رکبوبا  داهنشیپ 
مرکا لوسر  تمدـخ  هب  دیـشوپ و  ار  شیاه  شفک  درک ، نت  رب  يزیمت  يابع  داد ، وشتـسش  ار  شندـب  دروآ ، لزنم  هب  تفرگزاـب و  راـک  زا 

ما هب  ربمغیپ  دز . رد  تفر و  هملس  ما  لزنم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تشاد . فیرشت  هملس  ما  هناخ ي  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تفاتش .
. دراد تسود  ار  لوسر  ادـخ و  مه  وا  دـنراد  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  یـصخش  رد  هدـنبوک ي  نک . زاـب  ار  رد  دوـمرف : هملس 

تکاس هملـس ! ما  يا  دومرف : ینک .؟ یم  يرواد  نینچ  شا  هراـبرد  هدـیدن  هک  تسیک  تیادـف ، مرداـم  ردـپ و  هَّللا ! لوسر  اـی  درک : ضرع 
زاب ار  يارـس  رد  تسج و  ياج  زا  هملـس  ما  تسا . نم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  میومعرـسپ و  ردارب و  تسا ، عاجـش  روالد و  يدرم  شاـب ،

تـسناوتن و  تخادـنا ، ریز  هب  ار  شرـس  تلاـجخ  زا  تسـشن . ربمغیپ  روضح  رد  داد و  مالـس  دـش ، لزنم  لـخاد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک .
ار توکس  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ هرخالاب  دندوب . تکاس  ود  ره  هک  دیـشک  لوط  یتدم  درادب . هضرع  ار  شیوخ  ياضاقت 
هاوخب و ار  دوخ  تجاح  اورپ  نودب  یـشک ؟ یم  تلاجخ  نآ  راهظا  زا  هک  يا  هدـمآ  نم  دزن  یتجاح  يارب  ایوگ  یلع  ای  دومرف : تسکش و 

امـش هناخ ي  رد  نم  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دوش . یم  لوبق  تیاه  هتـساوخ  مامت  هک  شاب  هتـشاد  ناـنیمطا 
امـش دوجو  تکرب  هب  يدومن و  شـشوک  نم  بیدأت  تیبرت و  رد  ردام ، ردـپ و  زا  رتهب  متـشگ . رادروخرب  امـش  فاطلا  زا  مدـش و  گرزب 

يرـسمه مدوخ  يارب  هک  هدـش  نآ  عقوم  نونکا  یتسه . امـش  نم  ترخآ  ایند و  هتخودـنا  دـنگوس  ادـخ  هب  هَّللا ! لوسر  اـی  مدـش . تیادـه 
همطاف تدوخ  رتخد  ینادـب و  حالـص  رگا  مهاکب . شیوخ  ياهیتحاران  زا  مدرگ و  سونأم  يو  اب  ات  مهد ، هداوناخ  لیکـشت  منک و  باختنا 

زا شتروص  دوب  يداهنـشیپ  نینچ  راظتنا  رد  هک  ادخ  لوسر  تسا . هدش  نم  بیـصن  گرزب  تداعـس  يروآرد  نم  دقع  هب  ار  مالـسلااهیلع 
یلع مرتخد ! دومرف : تفر ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف دزن  ربمغیپ  مریگب . هزاجا  همطاف  زا  ات  نک  ربص  دومرف : دـش ، هتخورفارب  ینامداش  رورس و 

زا همطاف  مروآرد ؟ شدقع  هب  ارت  یهد  یم  هزاجا  ایآ  تسا . هدمآ  يراگتساوخ  يارب  یسانش  یم  یبوخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب 
راونالاراحب ج 43 ص 127 . ) تسناد تیاضر  تمالع  ار  وا  توکس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  تفگن . يزیچ  درک و  توکـس  تلاجخ 

.( یبقعلا ص 29 رئاخذ 

قفاوت

يزیچ یسورع  يارب  ایآ  یلع ! ای  تفگ : نادنخ  یبل  اب  دمآ و  یلع  دزن  هب  هزاجا  بسک  زا  سپ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 
کی زا  تسا  تراـبع  نم  تورث  ماـمت  دـیراد . عـالطا  ـالماک  نم  عضو  زا  امـش  تناـبرق ، مرداـم  ردـپ و  هَّللا  لوسر  اـی  داد : خـساپ  يراد ؟

مزاول و زا  ریـشمش  ینک ، داهج  ادـخ  هار  رد  یناوت  یمن  ریـشمش  نودـب  يداهج و  گنج و  درم  وت  دومرف : رتش . کی  هرز و  کی  ریـشمش ،
يداصتقا عضو  ینک و  یـشکبآ  نآ  هلیـسو ي  هب  دیاب  دوش ، یم  بوسحم  یگدـنز ت و  تایرورـض  زا  زین  رتش  تسا . وت  یلوا  تاجایتحا 
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هک يزیچ  اهنت  ینک ، لمح  نآ  رب  ار  تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  يزور  بسک  تلایع  لها و  يارب  ینک و  نیمات  ار  تا  هداوناخ  تدوخ و 
راک هک  نونکا  یلع  ای  میامن . یم  افتکا  هرز  نامه  هب  مریگ و  یمن  تخـس  وت  هب  مهنم  تسا . هرز  نامه  ینک  رظن  فرـص  نآ  زا  یناوت  یم 

، تیادف مردام  ردپ و  هَّللا ، لوسر  ای  يرآ  درک : ضرع  مزاس .؟ راکـشآ  تیارب  ار  يزار  مهدب و  وت  هب  یتراشب  یهاوخ  یم  دیـسر ، اجنیدب 
زا ارت  ادخ  دـمحم ! ای  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  ییایب  نم  دزن  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دومرف : دـیا . هدوب  نابزـشوخ  يوخ و  کین  هشیمه  امش 
اب ار  همطاف  ترتخد  دیاب  داد . رارق  وت  ریزو  ردارب و  دیزگرب و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک . باختنا  تلاسر  هب  هدـیزگرب و  شتاقولخم  نیب 

بیجن و كاپ و  دـنزرف  ود  ادـخ  تسا . هدـش  رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  ناـنآ  جاودزا  نشج  سلجم  يدـنبب . نیباـک  وا 
راونالاراحب ج 43 ص . ) يدز ار  لزنم  برد  وت  هک  دوب  هتفرن  الاب  لیئربج  زونه  یلع  اـی  دومن  دـهاوخ  اـطع  ناـنآ  هب  وکین  رهاـط و  بیط و 

.( 127

دقع هبطخ 

رازگرب ار  دقع  مسارم  مدرم  روضح  رد  ات  میآ ، یم  وت  بقع  زا  زین  نم  ورب  دجسم  هب  رتدوز  وت  یلع  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 
زا درک ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  دومن . تکرح  دجسم  بناج  هب  لاحشوخ  رورسم و  مالسلا  هیلع  یلع  میناوخب . هبطخ  مینک و 

مـسارم تیعمج ، روضح  رد  ات  دسر ، یم  بقع  زا  نونکا  مه  درک ، جیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  ادخ  لوسر  تفگ : دـندش ، ایوج  راک  نایرج 
دجـسم هب  دیـشخرد  یم  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هک  یلاـح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـهد . ماـجنا  ار  یناوخ  هبطخ  دـقع و 

دمح زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه  نک . عمج  دجـسم  رد  ار  راصنا  رجاهم و  دومرف : لالب  هب  و  درب ، فیرـشت 
همطاف یلع و  جاودزا  دقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناج  زا  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  هک  دیـشاب  هاگآ  مدرم  يا  دومرف : یهلا  يانث  و 

نآ رب  ار  امـش  و  مهد ، ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  هداد  روتـسد  هدش و  رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  مالـسلااهیلع 
رب ار  ادخ  دومرف : تساخرب و  مالسلا  هیلع  یلع  ناوخب . ار  دقع  هبطخ  زیخرب و  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  تسشن و  سپـس  مریگب . هاوگ 

دورد دوش .  عقاو  وا  تیاضر  دنسپ و  دروم  هک  یتداهش  تسین . ییادخ  وا  زا  ریغب  هک  مهد  یم  تداهش  میوگ و  یم  ساپـس  شیاه  تمعن 
هداد روتسد  نادب  هدیدنسپ و  ام  يارب  ار  جاودزا  ادخ  مدرم ! يا  درب . الاب  ار  شا  هجرد  ماقم و  هک  يدورد  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  رب 

ار ما  هرز  دروآرد و  نم  دقع  هب  ار  همطاف  ادخ  لوسر  مدرم ! يا  تسا . هدومن  رما  نادب  هدرک و  ردـقم  ادـخ  ار  همطاف  نم و  جاودزا  تسا .
! هَّللا لوسر  ای  دـندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ناناملـسم  دیـشاب . هاوگ  دیـسرپب و  ترـضح  نآ  زا  درک . لوبق  رهم  تباـب  زا 
رب ار  جاودزا  نیا  ادـخ  دـنتفگ . هتـشادرب  اعد  هب  تسد  راضح  مامت  سپ  يرآ . داد : خـساپ  ادـخ  لوسر  يا .؟ هتـسب  نیباک  یلع  اب  ار  همطاف 

و تشگرب ، هناخ  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ هسلج ، متخ  زا  سپ  دنکفا . تبحم  یتسود و  ناتنایم  رد  دنادرگ و  كرابم  امش 
فـشک دینک : ادیپ  ریز  ياهباتک  رد  دیناوت  یم  ار  شخب  نیا  بلاطم  . ) دننک مهارف  يداش  نشج و  سلجم  همطاف  يارب  داد  روتـسد  نانز  هب 

یمزراوخ ص 247، بقانم  همامالا ، لئالد  صاوخلا . ةرکذـت  یبقعلا . رئاـخذ  بوشآ ج 3 . رهـش  نبا  بقانم  . 359 ص 353 - ج 1  همغلا 
ای مود  لاس  بوشآ ج 3 ص 349 ). رهـش  نبا  بقانم   ) هجح يذ  مشـش  ای  لوا  زور  رد  جاودزا  مسارم  .( 145 راونالاراحب ج 43 ص 92 -

.( راونالاراحب ج 43 ص 6 و 7 . ) تفرگ ماجنا  يرجه  موس 

داماد باختنا 

یسررب ار  وا  یقالخا  ینید و  ياه  هبنج  زیچ  ره  زا  لبق  دیاب  دمآ  امش  رتخد  يراگتساوخ  يارب  یناوج  رگا  دیوگ : یم  ناناملسم  هب  مالسا 
تورث لام و  هیاپ ي  رب  دیابن  جاودزا  هک  دراد  هدیقع  مالـسا  دـییامن . تلـصو  يو  اب  دوب  قالخا  شوخ  نمادـکاپ و  نامیا و  اب  رگا  دـینک .

داماد ینید  هقالع ي  یناسفن و  تالامک  یقالخا و  لئاضف  و  دنک ، یمن  تخبشوخ  ار  ناسنا  اهنت ، تورث  دیوگ : یم  مالسا  ددرگ . راوتـسا 
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، یلابا نارـسوه و ال  شایع و  دـنمتورث  زا  رتهب  دـشاب  تسد  یهت  هچ  رگ  راتفرـشوخ  ناـمیا و  اـب  داـماد  اریز  دراد . يرترب  تورث  لاـم و  رب 
دمآ امش  رتخد  يراگتساوخ  هب  یسک  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  دزاس . یم  مهارف  ار  شا  هداوناخ  شیاسآ  بابـسا 
دـش روتـسد  نیا  فالخرب  امـش  جاودزا  همانرب ي  رگا  دیهدن . وا  هب  در  باوج  دـینک و  تلـصو  يو  اب  دیدیدنـسپ  ار  شنید  قالخا و  رگا 

هب ار  بلطم  نیا  اـهنت  هن  مالـسا  ربمغیپ  حاکن ص 17 ). باتک  یفا  و  . ) دـش دـهاوخ  دـیلوت  ناتیارب  يدایز  ياه  يراتفرگ  گرزب و  دـسافم 
هیلع یلع  یناسفن  تالامک  یقالخا و  لئاضف  يراکزیهرپ و  نید و  تهج ، نیمه  هب  درک . یم  لمع  نادـب  شدوخ  هکلب  داد  یم  داـی  مدرم 

. تسنادن بویع  زا  یکی  ار  وا  یتسد  یهت  داد و  حیجرت  نامثع  نامحرلادبع و  تفگنه  تورث  رب  ار  مالسلا 

ارهز ترضح  رهم 

کی - 3 ینمی . ناتک  ساـبل  تسد  کـی  - 2 تشاد . شزرا  مهرد  دـصناپ  اـی  داتـشه  دـصراهچ و  اـی  دـصراهچ  غلبم  هب  هک  هرز  کـی  - 1
.( بوشآ ج 3 ص 351 رهش  نبا  بقانم  . ) هدشن یغابد  دنفسوگ  تسوپ 

هدنزومآ لمع  کی 

رهم هرابرد ي  دیدیدنسپ  ار  داماد  قالخا  نید و  رگا  هک  دنک  یم  شرافس  دناد و  یمن  تلم  حالص  هب  ار  نیگنس  ياهرهم  دادرارق  مالـسا 
مک ابیز و  هک  دنتسه  یناسک  نم  تما  نانز  نیرتهب  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  دینک . تعانق  مک  اب  دینکن و  يریگتخس 

باتک یفا  و  . ) دشاب نیگنس  شرهم  هک  تسا  نیا  رد  نز  يدب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  حاکن ص 15 ). باتک  یفا  و  . ) دنشاب رهم 
تلم يارب  ار  یگرزب  تالکـشم  دـنک و  یم  تخـس  مدرم  رب  ار  یگدـنز  رهم ، دایدزا  رد  هقباسم  هک  دراد  هدـیقع  مالـسا  ص 15 ). حاکن 

یعامتجا و دـسافم  نارازه  زا  ات  دومن  لیامتم  هداوناـخ  لیکـشت  هب  ار  ناـناوج  جاودزا ،  رما  رد  لیهـست  داـجیا  اـب  دـیاب  دروآ . یم  دوجوب 
تبحم و هب  دنک ، یم  تسـس  لزلزتم و  نیون  یگدـنز  زاغآ  رد  ار  داماد  يداصتقا  ناینب  نیگنـس  ياهرهم  دوش . يریگولج  یحور  ضارما 

دنامهفب مدرم  هب  المع  هک  نیا  يارب  مالـسا  یمارگ  لوسر  دنک . یم  تبغر  یب  جاودزا  هب  ار  ناناوج  دـنز و  یم  همطل  رهوش  نز و  يافص 
هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  دـقع  هب  دـیدومن  هظحـالم  هک  رهم  نیمه  اـب  ار  شزیزع  رتـخد  تسین ، تلم  یعقاو  حالـص  نیگنـس  ياـهرهم  هک 

. دادن رارق  وا  همذ ي  رب  يزیچ  مه  نید  ناونع  هب  یتح  دروآرد . مالسلا 

ارهز ترضح  زاهج 

امش يارب  ات  نک  رـضاح  نم  دزن  ار  شیاهب  شورفب و  یتخادنا  ارهز  قادص  هب  هک  ار  يا  هرز  زیخرب  نونکا  مه  دومرف : یلع  هب  ادخ  لوسر 
نیب نآ  ياـهب  فلتخم ، تیاور  رد  تخورف . درب و  رازاـبب  ار  هرز  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  میاـمن . هیهت  يا  هناـخ  بابـسا  زاـهج و 

درک و يرادیرخ  نامثع  ار  هرز  تایاور ، یضعب  رب  انب  هک  دنامن  هتفگان  تسا . هدش  نییعت  مهرد  دصناپ  داتـشه و  دصراهچ و  دصراهچ و 
میدقت هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تمدخ  تفرگ و  ار  هرز  لوپ  مالسلا  هیلع  یلع  راونالاراحب ج 43 ص 130 ). . ) دومن ادها  یلع  هب  ادعب 

اهلوپ نیا  يرادـقم  هب  دومرف : داد و  نانآ  هب  ار  اهلوپ  زا  يرادـقم  دومرف . راـضحا  ار  لـالب  یـسراف و  ناملـس  رکبوبا و  ادـخ ، لوسر  دومن .
يوب رطع و  مرتخد  يارب  دومرف : داد و  ءامـسا  هب  ار  مه  نآ  زا  يردق  دینک . يرادـیرخ  مالـسلااهیلع  همطاف  يارب  یگدـنز  مزاول  بابـسا و 

نآ هلیـسوب ي  تسا و  مهرد  هس  تصـش و  مدید  مدرمـش  ار  اهلوپ  یتقو  دـیوگ : یم  رکبوبا  درپس . هملـس  ما  هب  ار  هیقب  و  نک . هیهت  شوخ 
کی - 4 يربـیخ . هایـس  هلح ي  کـی  - 3 گرزب . يرـسور  کـی  - 2 دیفـس . نهاریپ  کـی  - 1 مدرک : يرادـیرخ  ار  اریز  مزاوـل  بابــسا و 

. دوب هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  يرگید  دنفـسوگ و  مشپ  زا  یکی  هک  یناتک  کشت  ددع  ود  - 5 دوب . هدش  هتفاب  امرخ  تسوپ  زا  هک  باوختخت 

. یتسد يایسآ  ددع  کی  - 8 يرجه . ریصح  هعطق  کی  - 7 دوب . هدش  رپ  رخذا  مان  هب  یهایگ  زا  هک  شیم  تسوپ  زا  شلاب  ددـع  راهچ  - 6
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کی - 13 ریـش . يارب  هساک  ددع  کی  - 12 یئوشـسابل . تشط  کی  - 11 یـشکبآ . يارب  یمرچ  کشم  کی  - 10 یـسم . هساک  کی  - 9
هزوک ي ود  - 18 شرف . يارب  تسوپ  ددع  کی  - 17 یلگ . يوبس  کی  - 16 هباتفآ . کی  - 15 یمشپ . هدرپ ي  کی  - 14 يروخبآ . فرظ 

ربمغیپ تمدخ  ار  ارهز  زاهج  هک  یماگنه  همغلا ج 1 ص 359 ). فشک  بوشآ ج 3 ص 353 . رهش  نبا  بقانم  . ) ابع کی  - 19 نیلافس .
یلگ ناشیاهفرظ  رگا  هک  یناسک  يارب  ار  یسورع  نیا  ایادخ  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  شرس  دش و  يراج  شکشا  دندروآ 

. نادرگ كرابم  تسا 

نیملسم هب  یسرد 

نیرتـگرزب رتـخد ، ردـپ  اریز  دوـب . یمالـسا  جاودزا  ياـه  هنوـمن  نیرتـمهم  نیرت و  ساـسح  زا  یکی  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع و  یـسورع 
نیرت لامکاب  نیرت و  تیبرتاب  نیرت و  لـقاع  نیرتهب و  رتخد  دوب . ادـخ  هدـیزگرب ي  ربمغیپ  مالـسا و  ناـهج  هکلب  برعلاةریزج  تیـصخش 

زا دوب . برع  ناگداز  فیرـش  زا  بسن  لصا و  ثیح  زا  مه  داماد  دـمآ و  یم  رامـش  هب  تیرـشب  گرزب  نز  راهچ  زا  یکی  مالـسا و  ناـنز 
مالسا و روالد  درم  دوب . ادخ  لوسر  رواشم  ریزو و  یمسر و  نیشناج  تشاد . يرترب  مالسا  لاجر  مامت  رب  تعاجـش  لامک و  ملع و  تهج 
، دیدومرف هظحالم  هک  نانچ  اما  دوش . رازگرب  یصاخ  تافیرشت  تکوش و  اب  هوقلا  یتح  دیاب  یجاودزا  نینچ  دوب . نیملسم  هاپس  رالاسهپس 

زاهج نیمه  هک  نیا  رتبلاج  دـش . هیهت  دـیدومرف  هظحالم  هک  یگداس  نیدـب  مالـسا  هنومن ي  يوناب  زاهج  تفرگ . ماجنا  یگداس  لامک  اـب 
درد يراتفرگ و  نرازه  اب  رتخد  ردپ  دنراذگب و  دوخ  ياج  رـس  ار  هیرهم  هکنیا  هن  دش . هیهت  ار  هز  ترـضح  دوخ  هیرهم ي  اب  مه  رـصتخم 

لومعم قباطم  يدـنموربآ ، زاهج  دـشاب  مه  ندرک  ضرق  هب  ولو  هدـش  روط  ره  تسناوت ، یم  ربمغیپ  دـنک . هیهت  شرتخد  يارب  يزاهج  رس 
نیرتهب زا  زین  مرتخد  منکب . ار  مدوخ  نوئـش  تاعارم  دـیاب  و  متـسه ، ادـخ  ربغیپ  نم  دـیوگب : دـنک و  هیهت  شزیزع  رتخد  هناـگی  يارب  زور ،
مالـسا یمان  لاجر  زا  زین  مداماد  مزاس . مهارف  ار  وا  یلاحـشوخ  بابـسا  میامن و  تاعارم  ار  وا  يوربآ  مارتحا و  دـیاب  تسا و  ناـهج  ناـنز 

منک هیهت  شیارب  يدنموربآ  لئاسو  دیاب  وا  تامحز  زا  ینادردق  مارتحا و  يارب  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  شتادهاجم  تامدـخ و  تسا و 
نیملـسم رگا  هک  تشاد  ربخ  و  تسناد . یم  ار  رهم  زاهج و  دایدزا  رد  هقباـسم  دـسافم  ررـض و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  اـما  و ...
نوزفازور دایدزا  هداوناخ ، لیکـشت  زا  ناناوج  يراددوخ  قالط و  ترثک  يداصتقا ، یگتـسکشرو  یمومع و  رقف  دنوش ، راتفرگ  هیلب  نیدب 

زا تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ار  یبصع  ضارما  دایدزا  و  ءاشحف ، عاونا  زورب  تایانج و  مئارج و  ترثک  رهوش ، یب  نارتخد  نز و  یب  ناناوج 
ناملسم و تلم  يارب  ات  دمآ  لمعب  یگداس  لامک  دندوب  مالسا  مود  لوا و  صخـش  شرما  نایدصتم  هک  هنومن ، جاودزا  نآ  رد  تهج  نیا 
هیهت ي يارب  هک  دوبن  يرکف  هاتوک  ناناوج  نآ  زا  زین  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دشاب . يا  هدنزومآ  یلمع  سرد  نیملسم  نارادمامز 
ار شهانگیب  رـسمه  یتحاران  بابـسا  زور  ره  تشاد  ناصقن  یـسورع  زاهج  رگا  دـنک و  جاودزا  لـصفم  زاـهج  روظنم  هب  تورث و  لاـم و 

هچب ياه  هناهب  اب  ار  ییوشانز  يافـص  اب  مرگ و  هناشاک ي  دزاس و  لزلزتم  ار  ییوشانز  ناینب  اجیب ، ياهداریا  اهـشنزرس و  اب  دزاـس و  مهارف 
هدنیآ ي ياوشیپ  ماما و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزاس . لیدبت  يرایتخا  نادـنزب  ار  تبحم  سنا و  هناخ ي  دـنک و  افـص  یب  درـس و  اجیب ، هناگ و 

. تشادن شزرا  شرظن  رد  ایند  تورث  لام و  دنک . هزرابم  طلغ  راکفا  هنوگ  نیا  اب  تساوخ  یم  دوب و  تلم 

یلع هناخ  ثاثا 

نآ يور  ار  ناشیاهـسابل  هک  نآ  يارب  بوچ  کی  - 1 درک : هیهت  یـسورع  هلجح ي  يارب  ار  ریز  ثاثا  زین  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
-5 بآ . يارب  کشم  ددع  کی  - 4 اکتم . ددع  کی  - 3 دنفسوگ . تسوپ  ددع  کی  - 2 دننک . نازیوآ  نآ  رب  ار  بآ  کشم  دـنزادنیب و 

.( راونالاراحب ج 43 ص 114 . ) يزیب درآ  لابرغ  ددع  کی 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1739 

http://www.ghaemiyeh.com


یسورع هرکاذم 

یهاگ یلو  منک ، تبحص  همطاف  هرابرد ي  ربمغیپ  اب  مدیشک  یم  تلاجخ  نم  دیشک و  لوط  هام  کی  دودح  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
لیقع مردارب  يزور  مدرک . وت  جیوزت  ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دش ؟ تبیـصن  یئابیز  وکین و  رـسمه  هچ  یلع  ای  دومرف : یم  دش  یم  تولخ  هک 

ینک یمن  شهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  زا  ارچ  متـسه . رورـسم  رایـسب  وت  جاودزا  زا  نم  ناج ! ردارب  تفگ : دمآ و  نم  شیپ 
زا اما  منک  یـسورع  مراد  لیم  یلیخ  مداد : خـساپ  ددرگ ؟ نشور  ام  مشچ  امـش ، یـسورع  هلیـسوب ي  ات  دتـسرفب  تا  هناخ  هب  ار  همطاـف  هک 

( مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ تمدخ  ات  ایب  نم  اب  نونکا  مه  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  تفگ : لیقع  مشک . یم  تلاجخ  ادـخ  لوسر 
نمیا ما  دنتفگ . شیارب  ار  نایرج  هدرک  دروخرب  نمیا » ما  » هب هار  نیب  رد  دـندومن . ادـخ  لوسر  لزنم  گنهآ  لیقع  شردارب  اب  یلع  میورب .

زا نانز  ریاس  هملس و  ما  تسا . رترثؤم  اهنز  فرح  روما ، هنوگنیا  رد  اریز  منک ، هرکاذم  هراب  نیا  رد  ادخ  لوسر  اب  نم  دیهدب  هزاجا  تفگ :
يارب تیادف ، هب  نامردام  ردپ و  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دنتشگ . فرشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  تمدخ  دندش و  رادربخ  هیـضق 

( مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ یتقو  دش . یم  نشور  نادب  شمـشچ  دوب  هدنز  هجیدخ  رگا  هک  میا  هدیـسر  امـش  تمدخ  یعوضوم 
ارم دندومن  بیذکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه  دوش ؟ یم  ادیپ  هجیدخ  دننام  اجک  هجیدخ !؟ دومرف : دش و  يراج  شکشا  دینش  ار  هجیدخ  مان 

تراشب ودب  هک  داتـسرف  یحو  نم  رب  ادخ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  داد . رارق  نم  رایتخا  رد  ار  شلاوما  ادخ ، نید  جیورت  يارب  درک و  قیدصت 
هجیدخ هرابرد ي  هچ  ره  امـش  دوش ، تیادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  هملـس  ما  درک . دهاوخ  اطع  ودـب  تشهب  رد  درمز  زا  يا  هناخ  مهد 

. دربب لزنم  هب  ار  شرـسمه  دراد  لیم  امـش  يومعرـسپ  ردارب و  هَّللا ! لوسر  ای  دنادرگ . روشحم  وا  اب  ار  ام  ادخ  تسا . حیحـص  دـییامرف  یم 
ما هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ دـشک . یم  تلاـجخ  درک : ضرع  دـنک ؟ یمن  یتبحـص  هراـب  نیا  رد  شدوخ  ارچ  سپ  دومرف :

ار ترسمه  يراد  لیم  ایآ  یلع ! ای  دومرف : دش  فرشم  ربمغیپ  تمدخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع یتق  و  نک . رـضاح  نم  دزن  ار  یلع  دومرف : نمیا 
. منک یم  مهارف  ار  یـسورع  لئاسو  بش  ادرف  ای  بشما  نیمه  دـنک ، كرابم  ادـخ  دومرف : هَّللا . لوسر  اـی  يرآ  درک : ضرع  يربب . لزنم  هب 
. مینک رازگرب  ار  یـسورع  مسارم  ات  دـینک  شرف  شیارب  ار  یقاطا  دـییامن و  شیوبـشوخ  دـینک و  تنیز  ار  همطاـف  دومرف : شناـنز  هب  سپس 

.( 132 راونالاراحب ج 43 ص 130 - )

یسورع نشج 

سلجم رد  هک  دعـس » . » دـنهدب همیلو  اهیـسورع  رد  متما  مراد  تسود  نم  دوش ، هداد  همیلو  دـیاب  یـسورع  رد  دومرف : یلع  هب  مرکا  ربمغیپ 
ناشدوخ ییاناوت  دودح  رد  زین  باحـصا  زا  رگید  یهورگ  منک . یم  میدقت  امـش  نشج  يارب  دنفـسوگ  کی  نم  درک : ضرع  دوب  رـضاح 

و نک . حبذ  یناویح  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  روایب و  دنفسوگ  کی  دومرف : لالب  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دندرک . کمک 
یم ار  هک  ره  دومرف : یلع  هب  سپـس  دـندرک . هیهت  مه  ناـن  نک . هیهت  کـشک  اـمرخ و  نغور و  يردـق  دومرف : داد و  وا  هب  لوـپ  مهرد  هد 

دـنتخپ و ار  اهتـشوگ  دومن . توعد  ار  باحـصا  زا  يدایز  هورگ  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نک . توعد  اذـغ  فرـص  يارب  یهاوخ 
هَّللا یّلـص   ) ربمغیپ دنتـشادن  یئاریذپ  لئاسو  دوب و  دایز  نیوعدم  تیعمج  نوچ  دندومن . هیهت  یئاذـغ  کشک  امرخ و  نغور و  هلیـسوب ي 
هزمح ساـبع و  یخیراـت ، نشج  نآ  رد  دـننک . لـیم  اذـغ  دـنوش و  لـخاد  رفن  هد  رفن  هد  نشج ، ناـنامهم  داد  روتـسد  مّلـسو ) هـلآ  هـیلع و 

رفن هد  رفن  هد  باحـصا ، دندرتسگ و  يا  هرفـس  دندومن . یم  ییاریذـپ  نیوعدـم  زا  لیقع  شردارب  بلاط و  یبا  نب  یلع  ربمغیپ و  ياهومع 
ریس زا  سپ  دندش ، یم  یئاریذپ  نانامهم  دیـشک و  یم  اذغ  كرابم  تسد  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دندش . یم  لخاد 
ریـس همه  ادخ  لوسر  تسد  تکرب  هب  و  دندروخ . اذغ  يریثک  هورگ  لاونم  نیدب  دندش . یم  لخاد  رگید  رفن  هد  دنتفر و  یم  نوریب  ندش ،

فرظ کی  دنربب  دندوب  روذعم  همیلو  سلجم  رد  روضح  زا  هک  یناگراچیب  ارقف و  هناخ ي  هب  ار  اهاذغ  هیقب ي  داد  روتـسد  سپـس  دـندش .
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.( راحب ج 43 ص 132 و 137 و 114 و 106 . ) دنراذگب رانک  مالسلاامهیلع  یلع  همطاف و  يارب  مه  اذغ 

هلجح يوسب 

تـسار بناـج  رد  درک و  راـضحا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمغیپ ، دندیـشاپ . وا  رب  شوخ  يوب  رطع و  دـندرک ، تنیز  ار  همطاـف  ربمغیپ  ناـنز 
ار ود  ره  یناشیپ  دنابسچ . شدوخ  هنیس ي  هب  ار  داماد  سورع و  سپس  دیناشن . پچ  فرط  رد  زین  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف دیناشن . شدوخ 

همطاـف هب  و  تسا . یبوخ  رـسمه  همطاـف  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  تشاذـگ . داـماد  تسد  رد  تفرگ و  ار  سورعون  تسد  داد . هسوب 
يزیچ یلو  دـیربب  هلجح  هب  يداـش  روش و  اـب  ار  داـماد  سورع و  دومرف : ناـنز  هب  سپـس  تسا . یبوخ  رهوـش  یلع  دوـمرف : مالـسلااهیلع ) )

. دندومن تعیاشم  یـسورع  هلجح ي  ات  ار  یلع  همطاف و  نایوگ ، ربکا  هَّللا  يداش ، روش و  اب  ربمغیپ  نانز  ددرگ . یـضاران  ادخ  هک  دـییوگن 
روتسد دیشاپ و  همطاف  ندب  رب  ار  اهبآ  زا  يردق  دندرک ، رـضاح  یبآ  فرظ  داد  روتـسد  هدش  هلجح  دراو  دیـسر و  بقع  زا  زین  ادخ  لوسر 
دیشاپ مالسلا  هیلع  یلع  كرابم  نت  رب  ار  نآ  زا  يردق  دیبلط ، يرگید  بآ  فرظ  ادعب  دیوشب . ار  شناهد  دریگب و  وضو  نآ  هیقب ي  اب  داد 

تشادرب و نامـسآ  بناج  هب  تسد  دیـسوب . ار  داماد  سورع و  يور  سپـس  دریگب . وضو  دیوشب و  ار  شناهد  نآ  هیقب ي  اب  داد  روتـسد  و 
همطاف دوش  جراخ  هلجح  زا  تساوخ  یق  و  روآ . دوجوب  ناشیا  زا  يا  هزیکاپ  كاپ و  لسن  نادرگ و  كرابم  ار  یـسورع  نیا  ایادخ  تفگ :
سپـس مدرک . جـیوزت  مدرم  نیرتدنمـشناد  نیرتراـبدرب و  هب  ارت  نـم  مزیزع ! رتـخد  دوـمرف : درک . هـیرگ  تـفرگ و  ار  شنماد  مالـسلااهیلع 

اب دـنادرگ . هزیکاپ  كاپ و  ار  ناتلـسن  امـش و  ادـخ  دومرف : تفرگ و  كراـبم  تسد  ود  اـب  ار  رد  بوچ  دـمآ . هلجح  برد  اـت  تساـخرب و 
هب تسب و  ار  هلجح  برد  هاگنآ  مراپس . یم  ادخ  هب  ار  امش  منک و  یم  عادو  نونکا  نمـشد . ناتنانمـشد  اب  متـسه و  تسود  امـش  ناتـسود 
زا یکی  دید  دوش  جراخ  تساوخ  ربمغیپ  یتق  و  دـندش . قرفتم  اهنز  مامت  دـنامن . اجنیا  یـسک  و  دـیورب ، ناتدوخ  ياهلزنم  هب  دومرف : نانز 
اما دیوش ، جراخ  دیدومرف  امش  متسه . ءامسا  نم  درک : ضرع  دیوش .؟ جراخ  همه  دیاب  متفگن  رگم  یتسیک  دیـسرپ  تسا . هدنام  یقاب  اهنز 
یم هیرگ  مه  امـش  ایآ  مدرک : ضرع  دـنک . یم  هیرگ  مدـید  مدوب ، شتمدـخ  رد  هجیدـخ  تلحر  ماگنه  اریز  مروذـعم . تهج  نیا  رد  نم 

تهج نیا  زا  نم  هیرگ ي  دومرف : تسا . هداد  تشهب  هدـعو ي  وتب  یتسه و  ادـخ  لوسر  رـسمه  ناـهج و  ناـنز  نیرتهب  هک  نیا  اـب  دـینک ؟
یم ایند  زا  نم  دزاـس . فرطرب  ار  شجئاوح  دـشاب و  شرارـسا  مرحم  هک  تسا  ینز  هب  جاـتحم  فاـفز  بش  يرتخد  ره  مناد  یم  هک  تسا 

فافز بش  ات  رگا  متفگ . هجیدخ  هب  نم  تقونآ  رد  دشاب . هتـشادن  یلاح  کمک  زار و  مرحم  فافز  بش  رد  ما  همطاف  مسرت  یم  یلو  مور 
راـیتخا یب  دینـش  ار  هجیدـخ  ماـن  ربمغیپ  یتقو  منک . يرداـم  شیارب  مناـمب و  شدزن  هک  مهد  یم  لوق  مدـنام  هدـنز  مالـسلا ) هیلع   ) همطاـف

ربانب . ) نک لمع  تا  هدعو  هب  سپ  دومرف : ربمغیپ  يرآ . درک : ضرع  يا ! هدنام  تهج  نیمه  يارب  ادخ  هب  ارت  دومرف : دش و  يراج  شکشا 
زا يرایسب  ار  ءامسا  ناتساد  تروص  ره  رد  دومن . تاقالم  ار  ءامسا  درب  فیرـشت  همطاف  هناخ  هب  ربمغیپ  هک  مراهچ  زور  رد  تایاور ، ضعب 

تنب ءامسا  هرابرد ي  دشاب ، هتشاد  تحص  ناتساد  لصا  رگا  یلو  دنا . هداد  تبسن  سیمع  تنب  ءامسا  هب  ار  نآ  دنا و  هتشون  ناراگن  خیرات 
هب شرسمه  قافتا  هب  هک  تسا  یناسک  زا  یکی  رفعج  و  هدوب . بلاط  یبا  نب  رفعج  رسمه  سمیع  تنب  ءامـسا  اریز  تسین . حیحـص  سیمع 
ای نز  نآ  سپ  تسا . هدوبن  هنیدـم  رد  همطاـف  فاـفز  بش  رد  املـسم  نیارباـنب  درک . تعجارم  ربـیخ  گـنج  زا  دـعب  دومن و  ترجه  هشبح 

هکنانچ لاح ، ره  هب  تسا . هدوب  بلطملادبع  نب  هزمح  نز  ءامسا و  رهاوخ  سیمع  تنب  یملس  ای  هدوب  يراصنا  نکس  نب  دیزی  تنب  ءامـسا 
.( تسا هداد  خر  یهابتشا  تاور  يارب  ناتساد  نیا  لقن  رد  دسیون  یم  همغلا  فشک  بحاص 

همطاف اب  رادید 

روخب دومرف : داد و  شتسدب  ار  ریـش  فرظ  تفر . مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هلجح ي  هب  ریـش  زا  رپ  یفرظ  اب  فافز  بش  دادماب  مرکا  ربممغیپ 
: دیسرپ یلع  زا  هاگنآ  همغلا ج 2 ص 99 ). فشک  . ) تیادف تمعرسپ  نک  لوانت  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  سپـس  تیادف . هب  تردپ 
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نیرتهب درک : ضرع  تسا ؟ روطچ  ترهوش  دیسرپ : همطاف  زا  ادخ . تعاطا  يارب  تسا  کمک  نیرتهب  درک : ضرع  دوب ؟ هنوگچ  ترـسمه 
همطاـف هناـخ ي  هـب  مراـهچ  زور  اـت  رگید  مّلــس ) هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلــص   ) ادـخ لوـسر  ص 117 ). راونـالاراحب ج 43  . ) تـسا رهوـش 

: درک ضرع  یتفای .؟ هنوگچ  ار  ترـسمه  دیـسرپ : درک . تولخ  وا  اب  درب و  فیرـشت  همطاف  هلجح ي  هب  مراهچ  زور  تفرن . مالـسلااهیلع ) )
: دنتفگ هداهن  ملد  رب  يا  هدـقع  کیربت  ياج  هب  دـندمآ  مندـیدب  هک  شیرق  نانز  نکل  هدرک  نم  بیـصن  ار  نادرم  نیرتهب  ادـخ  ناج  ردـپ 

هیلع هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندوب . وت  راتـساوخ  صخـشتم  لاجر  نادنمتورث و  هک  نیا  اب  تسب ، نیباک  یتسد  یهت  ریقف و  درم  اب  ارت  تردپ 
هـضرع نم  رب  ار  نیمز  ياه  جنگ  دـنگوس  يادـخ  هب  دنتـسین . ریقف  وت  رهوش  ردـپ و  ما  هدـید  رون  دومرف : داد و  يرادـلد  ار  شرتخد  هلآ  و 
مالـسا رتدوز  همه  زا  هک  مدـیزگرب  يرـسمه  وت  يارب  نم  مزیزع ! مداد . حـیجرت  ایند  لام  تورث و  رب  ار  يورخا  ياـه  تمعن  یلو  دنتـشاد 

يراد یبوخ  رـسمه  دیزگرب . ار  ترهوش  نم و  رـشب ، مامت  نیب  رد  ادـخ  دراد . يرترب  مدرم  مامت  رب  لقع  ملح و  شناد و  ثیح  زا  هدروآ .
هک نادب  نک . ینابرهم  ارادـم و  ترـسمه  اب  دومرف : دـناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  نکن . یچیپرـس  شنامرف  زا  نادـب و  ار  شردـق 

ار امـش  تسا . هدومن  دونـشخ  ارم  دـنادرگ  دونـشخ  ار  وا  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک  رازآ  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ ي  همطاف 
فـشک دینک : ادیپ  ریز  ياهباتک  رد  دیناوتیم  میتشون  ارهز  یلع و  یـسورع  هرابرد ي  هک  ار  یبلاطم  . ) مراپـس یم  ادـخ  هب  منک و  یم  عادو 

- یمزاروخ بقانم  ماشه - نبا  هریـس ي  ۀـمامالا - لئالد  یبقعلا - رئاـخذ  صاوخلا - هرکذـت  بوشآ ج 3 - رهـش  نبا  بقاـنم  ج 1 - همغلا 
یسلجم دئاوزلا ج 9 ). عمجم  یـسربط - فیلات  يرولا  مالعا  ع -)  ) ارهز ترـضح  دلج  خیراوتلا  خسان  راونالاراحب ج 43 - هدوملا - عیبانی 

عقاو یـسورع  هجح  يذ  مشـش  ای  لوا  رد  دش و  هدناوخ  ناضمر  هام  رد  مالـسلاامهیلع  یلع  همطاف و  جاودزا  دقع  دسیون : یم  همحرلا  هیلع 
اما دوب ، رود  مرکا  ربمغیپ  هناخ ي  زا  یمک  هک  دندرک  یگدـنز  یلزنم  رد  هاتوک  یتدـم  همطاف  یلع و  راونالاراحب ج 43 ص 136 ). . ) دش

کیدزن هب  ارت  مراد  دصق  دومرف : درب و  فیرشت  مالـسلااهیلع )  ) همطاف لزنم  هب  يزور  دوب . راوشد  ادخ  لوسر  رب  يرود ، رادقم  نیا  لمحت 
لزنم ردـقنآ  نامعن  نب  ۀـثراح  دومرف : دـهدب . ام  هب  ار  شلزنم  دـیاش  دـینک  هرکاذـم  نامعن  نب  ۀـثراح  اب  درک : ضرع  مزاس . لقتنم  مدوخ 

ادخ لوسر  تمدخ  دیـسر  هثراح  هب  ربخ  هک  یماگنه  مشک . یم  تلاجخ  وا  زا  رگید  هک  هدش  رود  ام  زا  هدومن و  هیلخت  ام  يارب  ار  شیاه 
لزنم هب  ار  همطاف  یلع و  مراد  تسود  تسا . امـش  رایتخا  رد  ملاوما  نم و  هَّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  دـش و  فرـشم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

.( شخب 1 ص 14 دعس ج 8  نبا  تاقبط  . ) تخاس لقتنم  هثراح  لزنم  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  يزاس . لقتنم  نم 

یلع هناخ ي  رد  همطاف 

زا هچ  رگا  اریز  دشاب . هتفر  يا  هناگیب  هناخ ي  هب  هک  دینکن  لایخ  اما  دـش . لقتنم  رهوش  هناخ ي  هب  ردـپ  هناخ ي  زا  مالـسلااهیلع  همطاف ي 
گـنج و ریزو  مالـسا ، شترا  داتـس  سیئر  مالـسا ، رالاسهپـس  لزنم  رد  تشگ . نکاـس  تیـالو  هناـخ ي  رد  یلو  تفر  نوریب  توبن  زکرم 

ياراد امـسر  داتفا و  هنومن  يوناب  نآ  شود  رب  يرت  نیگنـس  فئاظو  هزات  هاگیاپ  نیا  رد  دش . دراو  مالـسا  لوا  صخـش  صوصخم  رواشم 
تقادص و يراکادف و  سرد  دیاب  دهدب . يراد  هچب  يراد و  هناخ  يرادرهوش و  سرد  المع  مالـسا  نانز  هب  دیاب  اجنیا  رد  دش . تیلوئـسم 

. دنرگنب ار  مالسا  تینارون  تقیقح و  شدوجو  هنیآ ي  رد  ناهج  نانز  ات  دزومایب . نانآ  هب  تبحم 

يراد هناخ 

هتـسارآ تیناسنا  تالامک  لئاضف و  هب  موصعم و  فارحنا  هانگ و  زا  ود - ره  رهوش - نز و  ینعی  نآ  یـساسا  وضع  ود  هک  يا  هناخ  هناـگی 
لماک يوناب  کی  هنومن ي  مالسلااهیلع )  ) ارهز یمالسا و  لماک  درم  کی  هنومن ي  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوب . همطاف  یلع و  هناخ ي  دندوب 

رارق ترضح  نآ  میقتسم  تیبرت  تحت  و  مّلسو ) هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  نماد  رد  یکدوک  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب . یمالـسا 
هب تفاـی و  تیبرت  شراوگرزب  ردـپ  نماد  رد  زین  ارهز  دوـب . اراد  ار  یمالـسا  تـالامک  لـئاضف و  قـالخا و  نیرت  یلاـع  نیرتـهب و  تشاد .
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نآرق تایآ  توص  هاگیب  هاگ و  زور و  بش و  دوب ،  سونأم  نآرق  اب  یکدوک  زاغآ  نامه  زا  اهنآ  شوگ  دوب . انشآ  الماک  یمالـسا  قالخا 
یّلـصا عبنم  زا  ار  مالـسا  فراعم  قئاقح و  دندش ، یم  علطم  یبیغ  رابخا  یحو و  زا  دندومن ، یم  عامتـسا  یمارگ  ربمغیپ  كرابم  نابز  زا  ار 
یگدنز هنومن ي  نیرت  یلاع  دیاب  نیاربانب  دندرک . یم  اشامت  مرکا  لوسر  دوجو  هنیآ ي  رد  ار  نآ  یلمع  هنومن ي  دـندومن و  یم  تفایرد 
تقادـص لامک  اب  رهوش  نز و  دوب . تیمیمـص  افـص و  نوناک  ًاقح  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هناخ ي  تفای . هناخ  نیا  رد  ار  یگداوناخ 

دندیـسر و مرکا  لوسر  تمدخ  یگدنز  زاغآ  رد  دندرک . یم  کمک  يراد  هناخ  روما  رد  دنتـشاد و  تنواعم  يراکمه و  نآ  هرادا ي  رد 
همطاـف ار  هناـخ  لـخاد  ياـهراک  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  دـنک . میـسقت  ناـشنایم  رد  ار  هناـخ  ياـهراک  هـک  دـندرک  شهاوـخ  بناـج  نآ  زا 

نیا زا  ردقچ  نم  هک  دناد  یم  ادخ  دیوگ : یم  همطاف  دشاب . مالـسلا ) هیلع   ) یلع هدهع ي  رب  جراخ  ياهراک  دـهد و  ماجنا  مالـسلااهیلع ) )
هدش ي تیبرت  مالـسلااهیلع  همطاف  ص 81 ). راونالاراحب ج 43  . ) داتفین نم  هدـهعب ي  هناخ  جراـخ  ياـهراک  هک  مدـش  لاحـشوخ  بلطم 
دیرخ و يارب  دـهدب و  تسد  زا  ار  گرزب  رگنـس  نیا  رگا  نز  تسا و  مالـسا  گرزب  ياهرگنـس  زا  یکی  هناخ  هک  تسناد  یم  دوب ، یحو 
هک دـید  یتقو  تهج  نیمه  هب  دـهد . ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دـنزرف  تیبرت  يراد و  هناـخ  هفیظو ي  دـناوت  یمن  ددرگ  جراـخ  هناـخ  زا  شورف 

ندرک راک  زا  مالـسا  لوا  صخـش  هناگی ي  رتخد  دش . لاحـشوخ  رایـسب  تفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  شود  رب  یجراخ  راوشد  ياهراک 
هیلع یلع  دوخ  هک  دیـشک  یم  تمحز  هناخ  رد  يدـح  هب  درک . یمن  یلاخ  هناـش  يراد  هناـخ  راوشد  ياـهراک  راـب  ریز  زا  تشادـن و  راـع 
يارب همطاف  مدوخ و  عضو  زا  یهاوخ  یم  دومرف : باحصا  زا  یکی  هب  يزور  دوتس . یم  ار  شتامدخ  دومن و  یم  تقر  شا  هرابرد  مالـسلا 

. دز لوات  شیاهتـسد  هک  درک  یم  ایـسآ  ردقنآ  دـش . یم  هدـید  شندـب  رب  کشم  راثآ  هک  دروآ  بآ  ما  هناخ  رد  ردـقنآ  منک ؟ فیرعت  وت 
رب راک  تهج  نیدب  دش . یم  فیثک  شیاهـسابل  هک  دیـشک  یم  تمحز  اذغ  نان و  نتخپ  هناخ و  نتفور  ندرک و  زیمت  تفاظن و  رد  ردـقنآ 

هناخ روما  رد  ات  دنک  هیهت  تیارب  یمداخ  دیاش  ینک  نایب  شیارب  ار  نایرج  یـسررب و  ربمغیپ  تمدـخ  تسا  بوخ  متفگ : دـش . تخـس  وا 
دیـشک تلاجخ  دنک ، یم  تبحـص  باحـصا  زا  یهورگ  اب  دید  دیـسر . ادخ  لوسر  تمدخ  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنک . کمک  وت  هب  يراد 
یتجاح همطاف  هک  درک  ساسحا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ تشگرب . هناخ  هب  تجاـح  ضرع  نودـب  دـنک  راـهظا  ار  شتجاـح 

ناج همطاف  دومرف : تسـشن . ام  دزن  دش و  هناخ  لخاد  میداد . خساپ  درک ، مالـس  دروآ  فیرـشت  ام  لزنم  هب  دـعب  زور  دادـماب  اذـل ، هتـشاد .
همطاف هَّللا  لوسر  ای  مدرک : ضرع  نم  دـیوگب . ار  شتجاح  دیـشک  تلاجخ  مالـسلااهیلع  همطاف  يدـمآ ؟ ام  لزنم  هب  روظنم  هچ  هب  بشید ،

هناخ تفاظن  رد  ردقنآ  هدرک ، هلبآ  شیاهتـسد  هک  هدینادرگ  ایـسآ  ردـقنآ  هتـشاذگ ، رثا  شا  هنیـس  رد  کشم  دـنب  هک  هدروآ  بآ  ردـقنآ 
مداخ و دیاش  دسرب  امش  تمدخ  متفگ  نم  هدش . كرچ  شیاهسابل  هک  هتخپ  اذغ  ردقنآ  هدش ، فیثک  دولآدرگ و  شیاهسابل  هک  هدیشوک 

رتهب مداخ  زا  هک  منک  میلعت  امـش  هب  یلمع  یهاوخیم  ناـج  همطاـف  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ینک . اـطع  يو  هب  يراـک  کـمک 
نیا ربکا . هَّللا  وگب : هبترم  راهچ  یس و  و  هَّللدمحلا . وگب : هبترم  هس  یس و  هَّللا  ناحبس  وگب : هبترم  هس  یـس و  یباوخب  یتساوخ  یتقو  دشاب ؟
ایند ياهراک  ادخ  ییوگب  حبـص  زور  ره  ار  رکذ  نیا  رگا  ناج  همطاف  دراد . هنـسح  رازه  لمع  همان ي  رد  یلو  تسین  شیب  هبترم  دص  رکذ 

.( راونالاراحب ج 43 ص 82 و ص 134 . ) مدش یضار  لوسر  ادخ و  زا  تفگ : ردپ  باوج  رد  همطاف  دومن . دهاوخ  حالـصا  ار  تترخآ  و 
درک و هیرگ  ادـخ  لوسر  دومن . زینک  ياـضاقت  درک و  فـیرعت  ردـپ  يارب  ار  شلاوـحا  مالـسلااهیلع  همطاـف  دراد : نینچ  رگید  ثیدـح  رد 

هتشاد زینک  رگا  مسرت  یم  سابل . هن  دنراد و  اذغ  هن  هک  دنراد  تنوکـس  دجـسم  رد  ریقف  رفن  دصراهچ  دنگوس  ادخ  هب  ناج  همطاف  دومرف :
. دـنک قح  هبلاـطم ي  وت  زا  تماـیق  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  مسرت  یم  دوش . توف  وت  زا  هناـخ  رد  تمدـخ  باوث  رجا و  یـشاب 
. دـش نامبیــصن  ترخآ  باوـث  یلو  یتـفر  ادـخ  لوـسر  دزن  اـیند  بـلط  يارب  دوـمرف : نینمؤـملاریما  داد . داـی  وا  هـب  ار  ارهز  حـیبست  سپس 

همطاف یلع و  دـید  درب ، فیرـشت  همطاف  هناـخ ي  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  زور  کـی  ص 85 ). ج 43  راونالاراحب  )
ار یلع  تسشن و  همطاف  ياج  ادخ  لوسر  همطاف . دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  دیتسه ؟ رت  هتسخ  ناتمادک  دیسرپ  دنتسه . ندرک  ایسآ  لوغـشم 

سابل هک  دید  ار  همطاف  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ دیوگ : یم  رباج  راونالاراحب ج 43 ص 50 ).  ) دومن کمک  ندرک  ایسآ  رد 
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دش و يراج  شکـشا  هرظنم  نیا  ندید  زا  دـهد . یم  ریـش  هداهن  نماد  رد  ار  شا  هچب  دـنک و  یم  ایـسآ  شتـسد  اب  هدیـشوپ و  یـشزرا  مک 
رب ار  ادـخ  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  يدرگ . لئان  ترخآ  ياـه  تمعن  ینریـش  هب  اـت  شچب  ار  اـیند  ترارم  یتخـس و  مزیزع  رتخد  دومرف :

راونالاراحب ج 43 . ) يوش یـضار  هک  دنک  یم  اطع  وت  هب  ردقنآ  تمایق  رد  ادخ  دـش : لزان  هیآ  نیا  سپ  میوگ . یم  ساپـس  شیاه  تمعن 
و تفور . یم  ار  هناـخ  درک و  یم  هیهت  ار  هناـخ  بآ  مزیه و  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ص 86 ).

تقو زا  لالب  زا  زور  کـی  راونالاراحب ج 43 ص 151 ). . ) تخپ یم  ناـن  درک و  یم  تسرد  ریمخ  درک و  یم  ایـسآ  مالـسلااهیلع  همطاـف 
همطاف لزنم  زا  مدمآ  یم  دجـسم  هب  یتقو  درک : ضرع  دیـسرپ . ار  ندمآ  رید  تلع  ادـخ  لوسر  دـش . رـضاح  حبـص  زامن  هب  رترید  لومعم 

ار تیاهراک  زا  یکی  ربمغیپ  رتخد  يا  مدرک : ضرع  دنک . یم  هیرگ  شا  هچب  تسا و  ندرک  ایـسآ  لوغـشم  مدید  مدرک  روبع  مالـسلااهیلع 
نم نک . کمک  ندنادرگ  ایسآ  رد  يراد  لیم  رگا  تسا  هتخاس  رتهب  نم  زا  يراد  هچب  دومرف : منک . کمک  ار  امـش  ات  نک ، راذگاو  نم  هب 

يدرک محرت  همطاف  هب  دومرف : مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ مدمآ . دجـسم  هب  رترید  تهج  نیا  زا  متفرگ ، هدهعرب  ار  ندرک  ایـسآ 
.( یبقعلا ص 51 رئاخذ  . ) دنک محرت  وت  هب  ادخ 

يرادرهوش

ینعی مالـسا  صخـش  نیمود  هناـخ ي  رد  هکلب  درک  یمن  یگدـنز  عاـمتجا  يداـع  دارفا  زا  یکی  هناـخ ي  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي 
یبوخب ار  شرهوش  مالسا و  ساسح  تیعقوم  درک . یم  یگدنز  یمارگ  یبن  صوصخم  رواشم  ریزو  مالـسا و  دنمورین  عاجـش و  رالاسهپس 

زا یکی  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف درادن . یتفرشیپ  نادنچ  مالسا  دشابن ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریـشمش  رگا  هک  تسناد  یم  درک و  یم  كرد 
لاس ره  رد  دوب . شاب  هداـمآ  لاـح  رد  هشیمه  مالـسا  هاپـس  درک . یم  یگدـنز  یلع  هناـخ ي  رد  یمالـسا  ینارحب  ساـسح و  رایـسب  عقاوم 

تیلوئـسم زا  زیزع  يارهز  تشاد . تکرـش  اهگنج  نآ  رثکا  ای  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـش و  یم  عقاو  گـنج  نیدـنچ 
نانچ ياراد  نز  هک  تسناد  یم  دوب . علطم  الماک  رهوش  هیحور ي  رد  نز  ذوفن  ریثأت و  دودـح  زا  تشاد و  ربخ  شدوخ  ساسح  نیگنس و 

ات درم  یتخبدـب  تداعـس و  یگدـنام و  بقع  یقرت و  هک  تسناد  یم  درب . یم  ار  شرهوش  تساوخ  فرط  ره  هب  هک  تسا  یتردـق  ذوفن و 
زا یتقو  تسا و  درم  هاگـشیاسآ  رگنـس و  هلزنمب ي  هناخ  هک  تشاد  ربخ  . دراد یگتـسب  نز  راـتفر  یگنوگچ  تاـیحور و  هب  يداـیز ، دـح 

شدوخ دنک و  ورین  دیدجت  ات  درب  یم  هانپ  اج  نآ  هب  دش  هتـسخ  جراخ  يایند  تالکـشم  ثداوح و  اب  دروخرب  یگدنز و  تازرابم  نادـیم 
مالـسا تهج  نیمه  هب  تسا . هدـش  راذـگاو  نز  هدـهع ي  هب  مهم  هاگـشیاسآ  نیا  تساـیر  دـیامن و  هداـمآ  هـفیظو  ماـجنا  راـک و  يارب  ار 

. دنک يرادرهوش  بوخ  هک  تسا  نیا  نز  داهج  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  تسا . هداد  رارق  داهج  فیدر  رد  ار  يرادرهوش 
یم زوریپ  دربن  نادیم  رد  یتروص  رد  مالسا  عاجش  دنمورین و  رالاسهپس  هک  تسناد  یم  مالسلااهیلع  ارهز  حاکن ص 114 ). باتک  یفا  (و 

ناوـت یم  رذـگهر  نیا  زا  دـشاب . مرگلد  شرـسمه  ياـهینابرهم  تاـقیوشت و  زا  دازآ و  شرکف  هناـخ ، یلخاد  عاـضوا  تهج  زا  هک  ددرگ 
یمزاب هناخ  هب  دربن  نادیم  زا  هتفوک ، هتسخ و  ینت  اب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ینعی  مالـسا  راکادف  رالاسهپـس  هک  یماگنه  تفگ :

سابل درک . یم  نامسناپ  ار  شنت  ياه  مخز  دش . یم  رادروخرب  الماک  شزیزع  رـسمه  ياه  شزاون  اه و  یمرگلد  اه و  ینابرهم  زا  تشگ 
همادا هب  لزنم  هشوگ  رد  هک  دوبن  ینز  مالـسلااهیلع  همطاـف  دینـش . یم  وا  زا  ار  گـنج  ياـهربخ  تسـش و  یم  ار  گـنج  دولآ  نوخ  ياـه 

دوش یم  هدافتسا  خیرات  زا  یئاه  هشوگ  زا  هکلب  درذگب . توافت  یب  مالسا  هب  طوبرم  عاضوا  ثداوح و  زا  دشاب و  لوغـشم  یلخاد  یگدنز 
ار شرهوش  ردـپ و  اهنت  هن  تسا . هتـشاد  تیانع  ًالماک  گـنج  ههبج و  ثداوح  هب  صخـالاب  هدوب و  مالـسا  هب  طوبرم  روما  ناـیرج  رد  هک 

گنج زا  دعب  دنا : هتـشون  خـیرات  رد  تسا . هداد  یم  ماجنا  ار  یئاهراک  هتـشاد و  روضح  هنحـص  رد  موزل  عقاوم  رد  هکلب  هدومن  یم  قیوشت 
. درک یم  كاـپ  ردـپ  هرهچ  زا  ار  اـهنوخ  درک و  یم  هیرگ  تـفرگ ، لـغب  رد  ار  وا  دـید  ار  ردـپ  دوـلآ  نوـخ  تروـص  همطاـف  یتـقو  دـحا ،
ار يریـصح  هعطق  همطاف  ماجنارـس  دـش ، یمن  عطق  نوخ  یلو  تسـش ، یم  ار  ردـپ  تروص  همطاـف  دروآ و  بآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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گنج زا  ادخ  لوسر  یتقو  دنا  هتشون  و  فارـشالا ج 1 ص 324 ). باسنا  . ) دش عطق  نوخ  ات  تخیر  مخز  يور  ار  شرتسکاخ  دنازوس و 
داد و همطاف  هب  ار  شریشمش  زین  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يوشب . ار  شیاه  نوخ  دومرف : داد و  همطاف  هب  ار  شریشمش  تشگرب  دحا 
درک و یم  قیوشت  نیـسحت و  ار  شرهوش  هشیمه  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ص 106 ). ماـشه ج 3  نبا  هریـس  . ) يوشب ار  شیاـه  نوخ  دومرف :

ياهشزاون هلیـسوب ي  دومن . یم  شا  هدامآ  هدنیآ  گنج  يارب  مرگ و  ار  شلد  هلیـسونیدب  دوتـس و  یم  ار  شیاه  تعاجـش  اه و  يراکادف 
( مالسلااهیلع  ) ارهز هب  مدمآ و  یم  هناخ  هب  یتقو  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  داد . یم  نیکست  ار  شندب  تاحارج  هتسخ و  نت  هبئاش ، یب 

هیلع  ) یلع هزاجا  نودب  زگره  مالـسلااهیلع  همطاف  یمزاوخ ص 256 ). بقانم  . ) دـش یم  فرط  رب  میاه  هصغ  مغ و  ماـمت  مدرک  یم  هاـگن 
كانبـضغ ار  شرهوش  هک  ینز  ره  دـیوگ : یم  مالـسا  هک  تسناد  یم  اریز  درکن . كانبـضغ  ار  وا  هاگچیه  دـشن . جراخ  هناخ  زا  مالـسلا )

یلع هناخ ي  رد  همطاـف  حاکن ص 114 ). باتک  یفا  و  . ) دوش یـضار  شرهوش  هک  نیا  ات  دـنک  یمن  لوبق  ار  شا  هزور  زامن و  ادـخ  دـنک 
يراک زگره  دنگوس  ادخ  هب  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  دومنن . یچیپرس  شتاروتـسد  زا  هاگچیه  درکن و  تنایخ  تفگن و  غورد  زگره 

یبا نـب  یلع  یمزراوخ ص 256 ). بقانم  . ) دومنن كانمـشخ  ارم  هاـگچیه  مه  همطاـف  دوش . كانبـضغ  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هک  مدرکن 
: تفگ یلع  هب  شیوخ  یگدـنز  تاعاس  نیرخآ  رد  ارهز  درک ، فارتعا  بلطم  نیدـب  ارهز  عادو  تاعاس  نیرخآ  رد  مالـسلا ، هیلع  بلاـط 
( مالسلا هیلع   ) یلع مدرکن . تفلاخم  وت  تاروتـسد  اب  يدرک  ترـشاعم  نم  اب  هک  يزور  زا  یتفاین . نئاخ  وگغورد و  ارم  زگره  ومع ! رـسپ 
يراـکوکین و یـسانشادخ و  بتارم  اریز  یـشاب . هدومن  يراـتفر  دـب  نم  هناـخ ي  رد  وت  هک  هَّللا  ذاـعم  ربـمغیپ  رتـخد  يا  دومرف : خـساپ  رد 

يارب وت  زا  ییادـج  تقرافم و  مزیزع  رـسمه  تسین . يریگ  هدرخ  داریا و  ياج  هک  تسا  يدـح  هب  وت  یـسرتادخ  یگرزب و  يراکزیهرپ و 
تهج زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رکف  نوـچ  ص 191 ). راونـالاراحب ج 43  . ) تسین يا  هراـچ  ار  گرم  یلو  تسا  راوگاـن  یـسب  نـم 

اما دوب . ریذپ  ناکما  شیارب  يزوریپ  تیقفوم و  همه  نآ  دش  یم  دـنم  هرهب  شرـسمه  ياهقیوشت  زا  دوب و  دازآ  الماک  هناخ  یلخاد  عاضوا 
دـشاب هتـشاد  شرـسمه  زا  راظتنا  دـیما و  نارازه  هک  هدوب  یهاوخدوخ  نادرم  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـینک  لایخ  ادابم 

ادبا دنادب . رت  تسپ  هکلب  دیرخ  رز  هدنب ي  دـننامه  ار  وا  نز و  قلطم  باقرلا  کلام  ار  دوخ  دـشابن و  لئاق  یتیلووئـسم  شدوخ  يارب  یلو 
یلخاد رگنس  رد  زین  شرـسمه  هدز  یم  ریـشمش  رازراک  نادیم  رد  وا  هک  یعقوم  نامه  رد  هک  تسناد  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دوبن . نینچ 

، هتخپ یم  اذغ  تسا . هدوب  مالسلااهیلع  ارهز  هدهع ي  رب  هناخ  یجراخ  یلخاد و  ياهراک  مامت  وا  بایغ  رد  هدوب .  لوغشم  داهج  هب  مالسا 
اذغ نیمأت  يارب  گنج ، نامز  یتخس  یطحق و  نارحب  نآ  رد  هدومن ، یم  تیدج  لافطا  تیبرت  رد  هدرک ، یم  يراد  هچب  هتـسش ، یم  سابل 

هـصالخ روط  هب  و  تسا . هدیـشک  اهراظتنا  هدـید  اه  یتحاران  گنج  رابخا  ثداوح و  تهج  زا  هدرک ، یم  شالت  یگدـنز  جـئاوح  ریاس  و 
یم سح  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسین . رت  ناـسآ  نادـنچ  روشک  کـی  هرادا ي  زا  نآ  هرادا ي  هک  هدرک  یم  هرادا  ار  يا  هناـخ 

جنر و زا  هناخ و  لخاد  رابخا  زا  دش  یم  هناخ  دراو  یتقو  تسا . شزاون  قیوشت و  ییوجلد و  هب  جاتحم  زین  یلخاد  راکادف  زابرـس  هک  درک 
بلق هبئاش ، یب  ياه  ینابرهم  يرادلد و  هلیـسوب ي  داد و  یم  شزاون  ار  هتـسخ  رکیپ  نآ  دش . یم  ایوج  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ياه  تقـشم 

یگدـنز راک و  همادا  يارب  داد و  یم  شیرادـلد  یتسدـیهت  رقف و  یگدـنز و  ياه  یتخـس  دروم  رد  دیـشخب ، یم  نیکـست  ار  وا  هدرمژپ ي 
زین نز  تسا ، دنمزاین  نز  ینادردق  صالخا و  تبحم و  راهظا  هب  درم  هک  رادقنامه  هب  تسناد  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دیـشخب . یم  شیورین 

. دندوب مالسا  یلاع  قالخا  زا  يا  هنومن  دندرک و  یم  لمع  شیوخ  فئاظو  هب  کی  ره  مالسا  هنومن ي  رـسمه  ود  نآ  دراد . جایتحا  اهنادب 
ناهج نانز  نیرتهب  وت  رسمه  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  فافز  بش  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسنیا  هن  رگم 

هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  رگم  راونالاراحب ج 43 ص 132 ). ( .؟ تسا ملاع  نادرم  نیرتهب  وت  رهوش  دومرف : مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  و  تسا .
رد یلع  ترـضح  هک  تسنیا  هن  رگم  همغلا ج 2 ص 98 ). فشک  . ) تشادـن دوجو  یقیال  رـسمه  همطاـف  يارب  دوبن  یلع  رگا  دومرفن : هلآ 
.( ۀـمامالا ص 7 لئالد  ( .؟ ناهج راـگدرورپ  تعاـطا  رد  تسا  نم  رواـی  نوع و  نیرتهب  همطاـف  درک : ضرع  ربماـیپ  هب  فاـفز  بش  دادـماب 

ناسحا و رتشیب  ناشنارـسمه  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  يدارفا  امـش  نادرم  نیرتهب  هدومرف : هک  هدرک  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف
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.( راحب ج 43 ص 117 . ) دننک ینابرهم 

يراد هچب 

، بنیز نیسح ، نسح ، درک : ادیپ  دنزرف  جنپ  همطاف  دوب . دالوا  تیبرت  يراد و  هچب  عوضوم  ارهز  ترـضح  مهم  نیگنـس و  فئاظو  زا  یکی 
نادنزرف دنام . یقاب  ترضح  نآ  زا  رتخد  ود  رسپ و  ود  دش . طقـس  تشاد  مان  نسحم  هک  ترـضح  نآ  دنزرف  نیمجنپ  نسحم . موثلک و  ما 

ادخ لوسر  دیآ . دوجوب  مالسلااهیلع )  ) همطاف زا  مرکا  ربمغیپ  لسن  هک  دوب  هدش  ردقم  نینچ  هکلب  دندوبن ، يداع  صاخشا  زا  ترـضح  نآ 
ررقم مالسلا ) هیلع   ) یلع بلص  رد  ارم  لسن  یلو  هداد  رارق  ناشدوخ  بلـص  رد  ار  ناربمغیپ  هیرذ ي  ادخ  دومرف : یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ربمغیپ يافلخ  نید و  نایاوشیپ  هک  دوب  هدرک  ردقم  ادخ  بوشآ ج 3 ص 387 ). رهش  نبا  بقانم  . ) متسه همطاف  دالوا  ردپ  نم  سپ  دومرف 
تسین شیب  یهاتوک  هلمج ي  يراد ، هچب  هملک ي  دوب . يراد  هچب  وا  نیگنـس  فئاظو  زا  یکی  اذل  دنیآ . دوجوب  ارهز  كاپ  لسن  زا  مرکا 

شنادنزرف یگدنز  مزاول  ردپ ، هک  تسین  نیا  زا  شیب  يراد  هچب  هک  دننک  لایخ  یضعب  دیاش  دراد . يراد  هنماد  مهم و  رایـسب  يانعم  یلو 
لابق رد  يرگید  تیلووئسم  چیه  و  دنک . ششوک  ناشیاه  سابل  نتـسش  اذغ و  هیهت ي  رد  دنک و  ناشکـشخ  رت و  ردام ، و  دزاس . مهارف  ار 

مالـسا دناد . یم  لووئـسم  يرتگرزب  هفیظو ي  لابق  رد  ار  ردام  ردـپ و  هکلب  دـنک  یمن  افتکا  دـح  نیا  هب  مالـسا  اما  دـنرادن ، ناشنادـنزرف 
ردپ و راتفگ  لاعفا و  تانکس و  تاکرح و  مامت  دناد . یم  ردام  ردپ و  تبقارم  شرورپ و  تیبرت و  نوهرم  ار  كدوک  هدنیآ ي  تیصخش 
ردپ و دـشاب . یم  شردام  ردـپ و  راتفر  كولـس و  تیفیک  هدـنیامن ي  يدـنزرف  ره  دـنک . یم  ریثأت  دـنزرف  فیطل  ساسح و  حور  رد  ردام 

هدـیرفآ یبوخ  رب  شداهن  هک  هانگیب - لفط  دنـشاب  بظاوم  دنـشاب و  ناشناکدوک  هدـنیآ ي  بقارم  تقد  لامک  اـب  هک  دـنراد  هفیظو  رداـم 
عالطا دوبن . لفاغ  عالطا و  یب  یمالـسا  تیبرت  زا  دوب  یحو  نماد  هتفای ي  تیبرت  دوخ  هک  ارهز  ترـضح  ددرگن . تخبدب  دـساف و  هدـش -

، شراتفگ لامعا و  تاکرح و  مامت  ات  هتفرگ  دنز  یم  شناکدوک  موصعم  ياه  بل  رب  هک  ییاه  هسوب  ردام و  ریش  یگنوگچ  زا  هک  تشاد 
تقیقح و فرعم  هنیآ و  هک  دهد  لیوحت  هعماج  هب  ار  ییاه  هنومن  دنک و  تیبرت  اما  دیاب  تسناد  یم  دنراد . رثا  اهنآ  ساسح  هیحور ي  رد 

مالسلااهیلع همطاف  تسین . یناسآ  لهـس و  راک  عوضوم  نیا  دشاب و  رگ  هولج  ناشدوجو  رد  نآرق  فراعم  قئاقح و  دنـشاب و  مالـسا  حور 
اب هزرابم ي  نید و  زا  عافد  هار  رد  ار  شنازیزع  دوخ و  ناج  مالـسا ، جایتحا  عقوم  رد  هک  دنک  تیبرت  ینیـسح  ماما  دننام  دـیاب  تسناد  یم 
ما بنیز و  دننامه  ینارتخد  دیاب  تسناد  یم  دـنادرگ . باریـس  ار  مالـسا  تخرد  شنازیزع  ياه  نوخ  هلیـسوب ي  دـنک و  ادـف  يرگدادـیب 

و دنزاس ، حضتفم  اوسر و  ار  هیما  ینب  متس  ملظ و  هاگتـسد  زیگناروش ، ياه  ینارنخـس  اه و  هبطخ  داریا  هلیـسوب ي  هک  دهد  شرورپ  موثلک 
هاگتـسد بوعرم  ات  داد  تعاجـش  يراکادف و  سرد  بنیز  هب  هناخ ، هاگـشناد  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دنریگب . ار  نانآ  موش  دصاقم  ولج 

هیما ینب  يرگدادیب  شردارب و  تیمولظم  دنایرگب و  ار  نمشد  تسود و  شیوخ ، نیشتآ  ياه  ینارنخس  هلیسوب ي  ددرگن و  دیزی  رگدادیب 
رگج رب  نادند  مالـسا ، ساسح  عقوم  رد  هک  دنک  تیبرت  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـننامه  يرابدرب  دـنزرف  دـیاب  تسناد  یم  دزاس . شاف  ار 

نایناهج هب  هیواعم ، اب  حلص  هلیسوب ي  دنک و  توکس  یـساسا ، بالقنا  هنیمز ي  نتخاس  مهارف  مالـسا و  یلاع  عفانم  ظفح  يارب  دراذگب و 
راکشآ ار  هیواعم  يزاب  هقح  يزاس و  رهاظ  یبیرف و  ماوع  هلیسو  نادب  و  دهد . یم  حیجرت  گنج  رب  ار  حلـص  دناوتب  ات  مالـسا  هک  دنامهفب 

هداـعلا ي قوـف  يورین  تمظع و  رپ  حور  دـناوت  یم  یبوـخب  دـمآ  نوریب  زیمآزاـجعا  بتکم  نآ  زا  هک  هداـعلا  قراـخ  ياـه  هنوـمن  دزاـس .
لیم درامـش و  کچوک  ار  هناخ  طیحم  هک  دوبن  یعالطا  یب  رکف و  هاتوک  نانز  نآ  زا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دـهد . ناـشن  ار  ارهز  ترـضح 

يزاـس و ناـسنا  گرزب  هناـخراک ي  ار  نآ  تسناد . یم  ساـسح  گرزب و  رایـسب  ار  هناـخ  طـیحم  مالـسلااهیلع  ارهز  دـنک . يزاورپ  دـنلب 
اجنیا رد  هک  ار  یـسرد  ره  هسردـم ، نیا  ناگدـش  تیبرت  هک  تسناد  یم  درمـش . یم  يراکادـف  سرد  یماـظن و  تاـنیرمت  مـهم  هاگـشناد 

لمع هدـنیآ  رد  دـننک  نیرمت  اـجنیا  رد  ار  هـچنآ  و  دروآ . دـنهاوخرد  زورب  روـهظ و  هـلحرم ي  هـب  عاـمتجا  گرزب  نادـیم  رد  دـنزومایب ، 
نیا تسناد و  یم  خـماش  یلاع و  یـسب  ار  نز  ماقم  درک و  یمن  یکچوک  تراـقح و  ساـسحا  ندوب  نز  زا  ارهز  ترـضح  درک ، دـنهاوخ 
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ودـب ار  یمهم  هاگیاپ  نینچ  هداهن و  شـشود  رب  ار  یمهم  نیگنـس و  تیلوؤسم  نینچ  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  دـید  یم  شیوخ  رد  ار  تقایل 
. تسا هدومن  ضیوفت 

تیبرت یلاع  سالک 

مود صخش  يراکمه  اب  روکذم  سالک  دش . سیسأت  مالسلااهیلع  ارهز  هناخ ي  رد  كدوک  یمالسا  تیبرت  هنومن ي  یلاع و  سالک  کی 
هیلع و هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  ینعی  مالسا  لوا  صخش  دش و  یم  هرادا  ارهز  همطاف  بلاط و  یبا  نب  یلع  ینعی  مالسا  لوا  يوناب  مالـسا و 

همانرب نیرتهب  تشگ . یم  لزان  ناهج  راگدرورپ  بناج  زا  امیقتسم  نآ  همانرب ي  یتیبرت و  لوصا  تشاد . تراظن  نآ  رب  امسر  مّلس ) هلآ و 
همانرب ي نآ  تایئزج  هنافسأتم  هک  منک  فارتعا  بلطم  نیدب  مراچان  اجنیا  رد  دومن . تیبرت  ار  دارفا  نیرت  هتسجرب  دش و  ارجا  یتیبرت  ياه 
رد ات  دنشاب ، لئاق  شزرا  یتیبرت  روما  يارب  هک  دنتـشادن  يرکف  دشر  ردقنآ  رـصع  نآ  ناناملـسم  الوا  اریز  تسا . هدشن  نایب  ام  يارب  یلاع 

تیاور نارگید  يارب  دـنننک و  تبقارم  الماک  ناشنادـنزرف  هب  تبـسن  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ربمغیپ و  راتفگ  راتفر و  تاـیئزج  طـبض 
یلو تسا . هدیـشوپ  نارگید  رب  ابلاغ  اه  هناخ  یلخاد  عاضوا  دوش و  یم  ارجا  هناخ  لخاد  رد  كدوک  تیبرت  ياه  همانرب  رثکا  ایناث  دـنیامن .

راهطا همئا ي  ربمغیپ و  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  هک  هدوب  ییاـه  هماـنرب  ناـمه  ارهز  یتیبرت  هماـنرب ي  هک : تفگ  لاـمجا  روطب  ناوت  یم 
هتفگان دنک . ییامنهار  نانآ  تیبرت  هوحن ي  هب  ار  ام  يدح  ات  دـناوت  یم  هدـش  لقن  هک  یتایئزج  نامه  لاح ، نیع  رد  اما  تسا . هدـش  دراو 

. درادن لیـصفت  شیاجنگ  ماقم  نیا  اریز  منک  ثحب  لیـصفت  روط  هب  تیبرت  لوصا  هرابرد ي  هک  متـسین  نآ  ددص  رد  نونکا  نم  هک  دـنامن 
: منک یم  هراشا  هصالخ  روط  هب  هدش ، لقن  ام  يارب  ارجا و  مالسلااهیلع  ارهز  نادنزرف  هرابرد ي  هک  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  یلو 

تبحم

دوش و زیمت  دشر و  لها  دنک و  كرد  ار  دـب  بوخ و  هک  دوش  یم  زاغآ  یتقو  زا  كدوک  تیبرت  نارود  هک  دـننک  لایخ  مدرم  رثکا  دـیاش 
قیدـصت هب  اریز  تسین ، تسرد  هدـیقع  نیا  اما  ددرگ . یمن  عقاو  یجراـخ  لـماوع  ریثأـت  تحت  كدوک  و  تسین ، رثؤم  تیبرت  نآ ، زا  لـبق 

ثداوح و یگراوخریـش و  نارود  یگنوگچ  ددرگ . عورـش  دیاب  وا  دلوت  زاغآ  نامه  زا  كدوک  شرورپ  تیبرت و  تیبرت ، نف  نادنمـشناد 
نف نادنمـشناد  دزن  رد  دوش . یم  عورـش  مایا  نیمه  زا  وا  هدنیآ ي  تیـصخش  دراد و  ریثأت  دازون  شرورپ  رد  يدودح  ات  ردام  ردپ و  راتفر 
یم كدوک  دـندنمزاین . هقالع  راهظا  تبحم و  هب  یکدوک ، نارود  مامت  رد  لافطا  هک  هدیـسر  تابثا  هب  بلطم  نیا  ناسانـشناور ، تیبرت و 
خاک رد  هک  درادن  یهجوت  نادـنچ  كدوک  دـنیامن . هقالع  راهظا  وا  هب  تبـسن  دـنرادب و  تسود  ار  وا  دـح ، زا  شیب  ردام  ردـپ و  دـهاوخ 

. هن ای  دنراد  یم  شتـسود  هک  دراد  هجوت  الماک  عوضوم  نیدب  اما  هن . ای  تسالعا  یلیخ  شکاروخ  سابل و  خوک ، رد  ای  دنک  یم  یگدـنز 
نیمه وا  هدنیآ ي  تیـصخش  قالخا و  همـشچرس ي  دـنک . یمن  اضرا  شزاون  تبحم و  راهظا  زج  يزیچ  ار  كدوک  ینورد ، ساسحا  نیا 

رد ار  عونمه  هب  هقالع ي  یتسود و  رـشب  حور  هک  تسا  ردـپ  هناـصلخم ي  ياهـشزاون  رداـم و  مرگ  شوغآ  نیمه  تساـه . تبحم  راـهظا 
زا ار  كدوک  هک  تسا  هبئاش  یب  ياهـشزاون  نیمه  دزاس . یم  شا  هدامآ  نارگید  هب  کمک  يدردـمه و  راـهظا  يارب  دـمد و  یم  كدوک 

حور هک  تسا  هبئاـش  یب  ياـه  هسوـب  اـهیزرورهم و  نیمه  دزاـس . یم  راودـیما  یگدـنز  هب  دـهد و  یم  تاـجن  فعـض  ییاـهنت و  سرت و 
تلزع و زا  و  دیامن . یم  تیاده  يراکمه  نواعت و  یعامتجا و  یگدنز  يوس  هب  ار  وا  دـنک و  یم  نیلقت  وا  هب  ار  ییوخـشوخ  ینیبشوخ و 

یم یتسود  قئال  ار  شدوخ  دـنک و  یم  تیـصخش  ساسحا  كدوک  هک  تساهـشزاون  نیمه  هطـساوب ي  دـهد . یم  شتاجن  يریگ  هشوگ 
هدرمژپ و هقالع و  یب  ریگ و  هشوگ  نیبدب و  فیعـض و  لوجخ و  وسرت و  الومعم  دشاب  هتـشاد  يرـسک  تبحم  تهج  زا  هک  یکدوک  دناد .
، تیانج ریظن  یلامعا  هب  تسد  يزاـین ، یب  نداد  ناـشن  لـمعلا و  سکع  راـهظا  يارب  تسا  نکمم  مه  یهاـگ  دـیآ . یم  راـب  ضیرم  یتح 

شزاون تبحم و  سپ  دنک . يزاین  یب  هب  رهاظت  دریگ و  ماقتنا  درادن  تسود  ار  وا  هک  یعامتجا  زا  هلیـسو  نادب  ات  دنزب  سفن  لتق  يدزد و 
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( مالسلااهیلع  ) ارهز هناخ ي  رد  روکذم  سرد  دراد . ترورض  وا  شرورپ  يارب  دور و  یم  رامـشب  وا  يرورـض  تاجایتحا  زا  یکی  كدوک 
ار وا  دـمآ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  هدـش : تیاور  داد . یم  دای  همطاف  هب  ارنآ  المع  مرکا  ربمغیپ  دـش و  یم  ارجا  لماک  روط  هب 

ياهـسابل سپـس  دیچیپن ؟ درز  هچراپ ي  رد  ار  دازون  متفگن : امـشب  رگم  دومرف : دندروآ . ادخ  لوسر  تمدخ  هدـیچیپ  يدرز  هچراپ ي  رد 
ماما هب  تبسن  ار  لمع  نیمه  ندیسوب و  هب  درک  عورـش  تفرگ و  لغب  رد  دیچیپ . يدیفـس  هچراپ ي  رد  ار  وا  تخادنا و  رود  ار  نسح  درز 

تعاـمج زاـمن  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوـسر  يزور  هدـش  تیاور  ص 240 ). راحب ج 43  . ) داد ماـجنا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح
یم یتـقو  داد . یم  تکرح  ار  شیاـهاپ  دـش و  یم  راوس  وا  تشپ  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تفر  یم  هدجـس  هب  هاـگ  ره  دوب . لوغـشم 
هیلع  ) نیسح ماما  زاب  تفر ، یم  هدجـس  هب  هرابود  هک  یماگنه  تشاذگ . یم  رانک  تفرگ و  یم  ار  نیـسح  درادرب  هدجـس  زا  رـس  تساوخ 

تیفیک نیمه  اب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ تشاذگ . یم  رانک  تفرگ و  یم  ار  وا  ربمغیپ  دش ، یم  راوس  بانج  نآ  رب  مالـسلا )
دینک یم  راتفر  يروط  ناتناکدوک  هب  تبـسن  امـش  درک : ضرع  درک  یم  هدهاشم  ار  نایرج  هک  يدوهی  رفن  کی  دیناسر . نایاپب  ار  شزامن 

یم ارادم  ناکدوک  هب  تبـسن  دیتشاد  نامیا  لوسر  ادخ و  هب  رگا  مه  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  میراد ! عانتما  نآ  زا  ام  هک 
دیـسوب و یم  ار  نسح  ماـما  ادـخ  لوسر  يزور  ص 296 ). راونالاراحب ج 43  . ) دـش ناملـسم  ربمغیپ  راتفر  هطـساوب ي  يدوهی  دـیدومن .

هَّللا یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  ما . هدیـسوبن  ار  نانآ  زا  کی  چیه  لاح  ات  یلو  مراد  دنزرف  هد  نم  درک : ضرع  سباح » نب  عرقا   » درک یم  شزاون 
دنکن و محرت  لافطا  هب  تبـسن  سک  ره  منک ؟ هچ  نم  هتفرگ  وت  بلق  زا  ار  تبحم  ادـخ  رگا  دومرف : دـش و  كانبـضغ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 

همطاف هناخ ي  رد  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يزور  راونالاراحب ج 43 ص 282 ).  ) تسین ام  زا  درادن  هگن  ار  نالاسگرزب  مارتحا 
. دنک یم  تیذا  ارم  نیسح  هیرگ ي  یناد  یمن  رگم  دومرف : دز و  ادص  ار  همطاف  دینش . ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هیرگ ي  يادص  درک ، روبع 
. دوب هدومن  راوس  كرابم  شود  رب  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  ربمغیپ ، يزور  دیوگ : یم  هریرهوبا » .( » راونالاراحب ج 43 ص 295 )
: دومرف يراد .؟ تسود  ار  كدوک  ود  نیا  هَّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  يدرم  ار . نیـسح  یهاـگ  دیـسوب و  یم  ار  نسح  یهاـگ  هار  نیب  رد 
. تسا هدرک  ینمـشد  نم  اـب  دـنک  ینمـشد  ناـنآ  اـب  سک  ره  هدوـمن و  یتـسود  نم  اـب  درادـب  تسود  ار  نیـسح  نـسح و  سک  ره  يرآ .

نآ تمدـخ  ار  ناـنآ  یتقو  رواـیب . ار  نیـسح  نسح و  دومرف : یم  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هب  یهاـگ  ربمغیپ  ص 281 ). راونـالاراحب ج 43  )
یّلص  ) ربمغیپ دیوگ : یم  هریرهوبا  راونالاراحب ج 43 ص 299 ).  . ) دییوب یم  لگ  دننام  دینابسچ و  یم  هنیس  هب  ار  اهنآ  درب ، یم  ترـضح 

.( راونالاراحب ج 43 ص 284 . ) دنکم یم  ار  امرخ  هک  نانچ  دیکم  یم  ار  نیسح  نسح و  ناهد  هک  مدید  ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا 

تیصخش شرورپ 

ار وا  دـنک . نیقلت  وا  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  دـهد و  شرورپ  ار  كدوک  تیـصخش  دـیاب  هدـننک  تیبرت  دـنیوگ : یم  سانـشناور  نادنمـشناد 
اعبط درک ، درخ  ار  وا  تیصخش  درمـش و  کچوک  ار  وا  تشاذگن و  مارتحا  كدوک  هب  رگا  یبرم  دروایب . راب  تیـصخش  اب  سفن و  گرزب 
یم نآ  زا  رتکچوک  ار  شدوخ  دـش  گرزب  هک  یماگنه  درادـنپ . یم  شزرا  یب  نوبز و  ار  شدوخ  دـیآ و  یم  راـب  تیـصخش  یب  وسرت و 
رگا اما  تفر . دهاوخ  تلذ  راب  ریز  یناسآ  هب  دش و  دهاوخن  عقاو  رثا  أشنم  عامتجا  رد  يدرف  نینچ  دنک . مادقا  گرزب  ياهراک  هب  هک  دناد 

ات یناسفن  تیـصخش  نیا  دور . یمن  تلذ  يراوخ و  راب  ریز  دهد و  یمن  نت  تسپ ، ياهراک  هب  تسناد ، تیـصخش  اب  گرزب و  ار  شدوخ 
تیبرت هب  ار  یبلاـطم  كدوک  یحور  تیوقت  يارب  ناسانـشناور  دراد . یگتـسب  رداـم  ردـپ و  تاـیحور  یگداوناـخ و  تیبرت  هب  يدودـح ،

یعوضوم نیا  كدوک . شزاون  تبحم و  هقـالع و  راـهظا  لوا - تسا : ریز  تاـعوضوم  اـهنآ  هلمج ي  زا  هک  دـننک  یم  هیـصوت  ناگدـننک 
یفاک ردقب  ادخ  لوسر  ردام و  ردپ و  تبحم  تهج  زا  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک  میتفگ  و  دش . هراشا  نادب  لوا  سرد  رد  هک  تسا 

و دومن . فیـصوت  فیرعت و  نارگید  شدوخ و  روضح  رد  ار  وا  درک و  يروآدای  ار  كدوک  بوخ  تافـص  دیاب  مود - دـندوب . رادروخرب 
زا ناشردپ  دنتـشهب و  لها  ناناوج  نیرتهب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  دومرف : یم  اهراب  ادـخ  لوسر  درک . نیقلت  وا  هب  ار  سفن  یگرزب 
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ییادخ ناحیر  امش  دومرف : یم  نیـسح  نسح و  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  راحب ج 43 ص 264 ). . ) تسا رتهب  ناـنآ 
هب یهاگ  تشاد . رارق  شیولهپ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  دوب و  هتسشن  ربنم  يور  ربمغیپ  دیوگ : یم  رکبوبا » .( » راحب ج 43 ص 281 . ) دیتسه

. دوش حالـصا  متما  نیب  رد  وا  تکرب  هب  دـیاش  تسا ، گرزب  اـقآ و  نسح ، مدـنزرف  دومرف : یم  و  نسح ، هب  یهاـگ  درک و  یم  هاـگن  مدرم 
نآ تشپ  رب  نیسح  نسح و  مدید  مدش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هناخ ي  لخاد  يزور  دیوگ : یم  رباج » .( » راحب ج 43 ص 305 )

راحب ج 43 . ) دییامـش راوس  نیرتهب  تسا و  امـش  رتش  رتش ، نیرتهب  دیامرف : یم  دور و  یم  هار  اپ  تسد و  اب  بانج  نآ  دنراوس و  ترـضح 
سپ دنک ، یم  يزاب  اه  هچب  اب  هک  دید  ار  نیسح  يزور  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دیوگ : یم  يرماع » یلعی  .( » ص 285

وا مسبت  یخوش و  اب  مرکا  ربمغیپ  دیود . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسج دریگب . ار  وا  ات  درک  زارد  ار  شکرابم  تسد 
وا ياهبل  رب  ار  شکرابم  ناهد  داـهن و  ندرگ  تشپ  ار  شرگید  تسد  وا و  هناـچ ي  ریز  ار  شیاهتـسد  زا  یکی  هاـگنآ  تفرگ . لـغب  رد  ار 

دنزرف نیسح  تسا . هتشاد  تسود  ار  ادخ  درادب  تسود  ار  وا  سک  ره  منیسح ، زا  نم  نم و  زا  نیـسح  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  هتـشاذگ 
گرزب مدرم و  ياوشیپ  امـش  دومرف : یم  نیـسح  نسح و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  راـحب ج 43 ص 271 ). . ) تسا نم  رتخد 
ترضح راحب ج 43 ص 265 ). . ) دنک ینمـشد  امـش  اب  هک  ار  یـسک  دنک  تنعل  ادخ  دیموصعم . هانگ  باکترا  زا  دـیتشهب و  لها  ناناوج 

. دنتسه امش  دنزرف  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دروآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  نیـسح  نسح و  يزور  همطاف 
راحب ج 43 . ) مداد نیـسح  هب  ار  مدوخ  دوجو  تعاجـش  و  مدیـشخب ، نسح  هب  ار  دوخ  تدایـس  تبیه و  دومرف : نک . اطع  ناـشیا  هب  يزیچ 
: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  وا  دوب . هتسشن  ادخ  لوسر  يوناز  رب  هک  مدید  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح دیوگ : یم  یسراف » ناملـس  .( » ص 263

مئاق ناشرخآ  هک  یـشاب  یم  تجح  هن  ردـپ  تجح و  رـسپ  تجح ، وت  یتسه . ناماما  ردـپ  ماما و  رـسپ  ماـما و  هداز و  گرزب  گرزب و  وت 
درک و یم  شـشوک  ارهز  دالوا  تیـصخش  شرورپ  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  يرآ  راـحب ج 43 ص 295 ). . ) تسا
رد ار  اهنآ  تیـصخش  دـننک و  ریقحت  ار  ناـکدوک  هک  دـشن  زگره  دـندرک . یم  تعباـتم  هماـنرب  نیمه  زا  زین  مالـسلاامهیلع )  ) یلع ارهز و 

هدش تیاور  دندش . تیبرت  اقآ  گرزب و  اعبط  تلع ، نیدب  دنیامن . دراو  ناشحور  رب  تسکش  هبرـض و  و  دنزاس . کچوک  نارگید  روضح 
ات تشاد  ناهنپ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  ار  شدوخ  سپ  دوب  رفیک  بجوتـسم  هک  دـش  یهانگ  بکترم  یـصخش  هک 

هَّللا لوسر  ای  درک : ضرع  دش  فرشم  ادخ  لوسر  تمدخ  هتفرگ  شود  رب  ار  نانآ  دومن ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  نیسح  نسح و  هک  یهاگ 
لوبق ار  امـش  تعافـش  دومرف : نیـسح  نسح و  هب  سپـس  مدیـشخب . ارت  دومرف : دیدنخ و  مرکا  ربمغیپ  مداد . رارق  عیفـش  ار  نیـسح  نسح و 

رد تشاد ، هک  يرصتخم  هاپس  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دوب  سفن  یگرزب  تمظع و  نیمه  يارب  راحب ج 43 ص 318 ). . ) مدرک
میلست مننک و  یمن  رارف  ناگدنب  دننام  دومرفیم  دادن . يراوخ  تلذب و  نت  دومن و  گنج  هنادرم  درک و  يرادیاپ  دیزی  رامـشیب  هاپـس  لباقم 

رد ار  دوخ  دید  هک  یتابیصم  همه  نآ  اب  يربک  بنیز  هک  دوب  تیبرت  نیمه  رثا  رد  فنخم ص 46 ). یبا  لتقم  . ) موش یمن  تلذ  يراوخ و 
تخاس و بلقنم  ار  ماش  هفوک و  رهش  شزیگناروش  ياه  هباطخ  هلیسوب ي  دشن و  عقاو  نانآ  بوعرم  تخابن و  دیزی  رگمتـس  هاگتـسد  لابق 

. تخاس حضتفم  اوسر و  ار  نایدیزی  راوخنوخ  رابج و  هاگتسد 

يوقت نامیا و 

، ددرگ ارجا  كدوـک  هراـبرد ي  دـیاب  یعقوـم  هچ  زا  ینید  ياـه  تیبرت  تاـمیلعت و  هماـنرب ي  هک  تسا  وـگتفگ  ثحب و  نادنمـشناد  نیب 
رارق ینید  تیبرت  تحت  دیابن  درادن و  ار  ینید  دئاقع  راکفا و  كرد  دادعتـسا  دـسرن  دـشر  غولب و  دـحب  ات  كدوک  هک  دـندقتعم  یهورگ 

دنناوت یم  نایبرم  و  دنریگ ، رارق  ینید  تیبرت  تحت  هک  دـنراد  ار  نآ  دادعتـسا  تقایل و  زین  لافطا  هک  دـنراد  هدـیقع  يرگید  هورگ  دریگ .
ناسآ ياه  همانرب  لامعا و  هک  دـننک  راداو  ار  نانآ  و  دـننک ، نیقلت  ناکدوک  هب  دـنیامن و  مهف  لباق  هداس و  ار  ینید  بلاطم  تاـعوضوم و 

و دریذپ ، یم  ار  مود  هیرظن  مالـسا  دننک . امن  وشن و  ینید  راکفا  لامعا و  اب  دوش و  انـشآ  ینید  بلاطم  اب  ناشـشوگ  ات  دنهد  ماجنا  ار  نید 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربـمغیپ  یفاش ج 2 ص 149 ). . ) دـینک راداو  زامن  هب  یگلاس  تفه  نس  زا  ار  ناـکدوک  هک  دـهدیم  روتـسد 
هیلع  ) نسح ماما  هک  یماگنه  دروآرد . ارجا  هلحرم  هب  ارهز  هناـخ ي  رد  یگراوخریـش  یکدوک و  لـئاوا  ناـمه  زا  ار  ینید  تاـنیقلت  مّلس )

هرابرد تفگ و  هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و  شتسار  شوگ  رد  دیـسوب و  ار  يو  دندرب  مرکا  لوسر  تمدخ  ار  وا  دمآ و  ایند  هب  مالـسلا )
ربمغیپ يزور  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راحب ج 43 ص 241 ). . ) داد ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  ي 
دیوگب ریبکت  تساوخ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ یتقو  دوب  هداتـسیا  شیولهپ  نیـسح  ماما  دـناوخب . زاـمن  تساوخ  یم  مالـسا 

راحب ج . ) دیوگب ریبکت  تسناوت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ات  درک  رارکت  ار  ریبکت  هبترم  تفه  ات  ادخ  لوسر  دـیوگب . ریبکت  تسناوتن  نیـسح 
هماقا ناذا و  نیـسح  نسح و  شوگ  رد  دلوت  زاغآ  نامه  زا  هک  تسناد  یم  رثؤم  يردـق  هب  ار  یحور  تانیقلت  ادـخ  لوسر  43 ص 307 ).

درک یم  يزاب  نسح  ماما  اب  هک  یعقوم  رد  زین  همطاف  ترضح  تلع ، نیمه  هب  دشاب و  يا  هدنزومآ  سرد  ناگدننک  تیبرت  يارب  ات  تفگ .
ننماذ  اهلا  دبعا  نسح و  ای  كابا  هبشا  دومرف : یم  تخادنا  یم  نییاپ  الاب و  ار  وا  و 

نحالااذ  لاوت  نسرلا و ال  قحلا  نع  علخاو 
اب و  نک . شتسرپ  ار  هدننک  ناسحا  يادخ  رادرب و  قح  ندرگ  زا  ار  نامسیر  شاب . تردپ  دننام  ناج  نسح  ینعی  راحب ج 43 ص 286 ). )
یم ادخ  شتسرپ  قح و  زا  عافد  تعاجش و  سرد  نانادب  زین  لافطا  اب  يزاب  عقوم  رد  ارهز  ترضح  نکم . یتسود  زوت  هنیک  نمشد و  دارفا 

، نک عافد  قح  زا  شاب ، تسرپادخ  عاجش و  تردپ  دننام  درک . یم  اقلا  كدوک  نآ  هب  ار  ساسح  هتکن  راهچ  هاتوک  هلمج  نیمه  رد  داد و 
یلاـم و ياوـقت  دروـم  رد  يردـقب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربـمغیپ  نکم . یتـسود  زوـت  هنیک  دارفا  اـب  نک ، شتـسرپ  ار  ادـخ 
تشاد و رارق  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  ةاکز  تباب  زا  اـمرخ  يرادـقم  دـیوگ : یم  هریرهوبا »  » هک تشاد  تبقارم  باـبان  ياذـغ  زا  يراددوخ 

نآ زا  هناد  کی  دید  دورب  هک  تفرگ  شود  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دش  غراف  میسقت  زا  یتقو  درک . یم  میـسقت  ارقف  نیب  رد  ار  اهنآ 
رگم ناج ! نسح  خط  خط  خط  دومرف : هدرک  وا  ناهد  رد  ار  شکرابم  تسد  مالسا ، یمارگ  ربمغیپ  دکم . یم  هتشاذگ  ناهد  رد  ار  اهامرخ 

كدوک نسح  ماما  هک  یتروص  رد  راونالاراحب ج 43 ص 305 ). ةدوملا ص 46 - عیبانی  ( ؟ دنروخ یمن  هقدص  دـمحم  لآ  هک  یناد  یمن 
زا دـیاب  هچب  الوصا  و  تسین . رثا  یب  مه  لفط  حور  رد  یتح  مارح  يادـغ  هک  تسناد  یم  مرکا  ربمغیپ  ماما  تشادـن  فیلکت  دوب و  یغلابان 

مرکا ربمغیپ  نیا ، رب  هوالع  دـشاب . لالح  مارح و  هب  دـیقم  دـیاب  دـشاب و  دازآ  الماک  اـهیندروخ  رد  دـیابن  هک  دـنادب  یکدوک  زاـغآ  ناـمه 
قح تاـکز  دوـمرف : درک و  تیوـقت  نسح  ماـما  رد  ار  یـشنم  گرزب  تیـصخش و  لـمع ، نیا  هطـساوب ي  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )
ارهز دـالوا  رد  يروط  هب  یتاذ  يراوگرزب  عبط و  تفارـش  ینک . هدافتـسا  لاوما  هنوگ  نیا  زا  تسین  راوازـس  وـت  ياربو  تسا . ناگدـنامرد 
هیلع نیـسح  ماما  تیب  لها  هکیزور  دـیوگ : یم  ملـسم » . » داد ماجنا  هفوک  رد  ار  ادـخ  لوسر  شدـج  لـمع  ریظن  موثلک  ما  هک  تشاد  ذوفن 

اهنادب ودرگ  امرخ و  نان و  دندومن و  یم  محرت  تقر و  تیب  لها  لافطا  رب  هک  مدید  ار  مدرم  دندوب ، هدروآ  هفوک  رد  يریسا  هب  ار  مالـسلا 
هراپ نان  یحو ، هناخ ي  هتفای ي  تیبرت  ارهز و  رویغ  رتخد  موثلک  ما  دنوشن . امش  لثم  ام  ناکدوک  دینک  اعد  دنتفگ  یم  دنداد و  یم  هقدص 

تـسد لمع  نیا  زا  هک  دز  یم  گناب  هفوک  لها  رب  و  دـنکفا . یم  رودـب  دوبر و  یم  ناکدوک  ناهد  تسد و  زا  ار  اهودرگ  اهامرخ و  اه و 
اما دنتـشادن  فیلکت  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  لافطا  هچرگ  فنخم ص 90 ). یبا  لتقم  . ) تسا مارح  تیب  لـها  اـم  رب  هقدـص  دـیرادرب ،

نمادکاپ فیرش و  سفن و  گرزب  ات  دوش  يریگولج  عقوم ، نآ  رد  یتح  اهاذغ  هنوگنیا  زا  هک  تشاد  اضتقا  یـشنم  گرزب  عبط و  تفارش 
. دنوش تیبرت 

نارگید قوقح  مظن و  تاعارم 

قح زا  هک  دنـشاب  كدوک  بقارم  هک  تسنیا  دریگ  رارق  نایبرم  ریاس  ردام و  ردـپ و  تقد  هجوت و  دروم  هراومه  دـیاب  هک  یبلاـطم  زا  یکی 
نانچ دیاب  داد . دای  وا  هب  ار  یگدنز  رد  مظن  دـیاب  دـشاب . مظنم  دـیاب  كدوک  دـنادب . مرتحم  زین  ار  نارگید  قوقح  دـنکن و  زواجت  شدوخ 
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ردپ و تسد  هب  هناخ و  رد  تفص  نیا  هدولاش ي  هتبلا  دنک . لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  هن  دشاب و  زجاع  شقح  نتفرگ  زا  هن  هک  دوش  تیبرت 
رـسپ نیب  دنرادن . مدقم  يرگید  رب  ار  کیچیه  دننک ، راتفر  روج  کی  هب  ناشناکدوک  مامت  هب  تبـسن  دیاب  ردام  ردپ و  دوش  یم  هتخیر  رام 

همه ي اب  مه  هقالع  تبحم و  راهظا  دروم  رد  یتح  دـنراذگن . قرف  مهف  دـب  مهف و  شوخ  اـبیز و  تشز و  گرزب و  کـچوک و  رتخد و  و 
رد دید  كدوک  رگا  دنیاین . راب  زواجتم  شکرـس و  و  دیاین . دوجوب  ناش  نیب  رد  يزوت  هنیک  دسح و  سح  ات  دـننک . راتفر  روج  کی  نانآ 

هناخ رد  رگا  اما  درمـش . مرتحم  ار  دارفا  قوقح  دیاب  مه  عامتجا  رد  هک  دمهف  یم  دوش ، یم  تاعارم  دارفا  قوقح  الماک  ناشدوخ  هناخ ي 
، ییاونان هزاغم ي  رد  كدوک  رگا  دوش . یم  تیوقت  كدوک  رد  زواجت  یـشکرس و  يوخ  دـشن ، تاـعارم  دارفا  قوقح  دوب و  جرم  جره و 

نیریاس قح  درکن و  تیاعر  ار  نارگید  تبون  هسردم ، زا  ندمآ  نوریب  سالک و  هب  نتفر  ماگنه  رد  ای  سوبوتا ، هب  ندش  راوس  عقوم  رد  ای 
زاغآ زا  اریز  دنا . هدومن  تنایخ  موصعم  كدوک  نآ  هب  دندرک ، قیوشت  لمع  نیا  رد  ار  وا  رگید  نایبرم  ای  ردام و  ردپ و  دومن و  عییضت  ار 

عامتجا دراو  یتقو  يدرف  نینچ  تسا . رنه  یگنرز و  عون  کی  تهج ، یب  مدقت  نارگید و  رب  يدعت  ییوگروز و  هک  درادـنپ  یم  یکدوک 
شدوخ یـصخش  عفن  زا  ریغب  دوب و  دهاوخ  نارگید  قوقح  ندرک  لامیاپ  ندـیبوک و  شدـصقم  مامت  تفرگ  رارق  يراک  سأر  رد  ای  دـش 

هراب نیا  رد  يردق  هب  دـش . یم  ارجا  ارهز  ترـضح  هناخ ي  رد  لماک  روط  هب  یتیبرت  سرد  نیا  تشاد . دـهاوخن  يروظنم  فدـه و  چـیه 
یم مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هنومن : باـب  زا  دـندرک . یم  تاـعارم  دراوـم  نیرت  کـچوک  رد  ار  مظن  قوـقح و  هک  دـش  یم  تقد 

یفرظ رد  دیـشود و  ریـش  يردق  تساخرب  ادخ  لوسر  تساوخ . بآ  نسح  دوب ، هدرک  تحارتسا  ام  لزنم  رد  مرکا  ربمغیپ  يزور  دـیامرف :
مرکا ربمغیپ  اما  دریگب  نسح  تسد  زا  ار  ریـش  هساک ي  تساوخ  دش  دـنلب  شیوخ  ياج  زا  نیـسح  داد . مالـسلا  هیلع  نسح  تسد  هدرک و 

درک یم  اشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  ارهز  ترضح  دریگب . نسح  زا  ار  ریش  تشاذگن  تفرگ و  ار  نیـسح  ولج  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )
قح وا  هک  تسنیا  نسح  زا  نم  عافد  تلع  هکلب  تسین ، نینچ  داد : خـساپ  يراد .؟ تسود  رتشیب  ار  نسح  ایوگ  هَّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع 

.( راونالاراحب ج 43 ص 283 . ) دومن تاعارم  ار  تبون  دیاب  هدرک  بآ  ياضاقت  نیسح  زا  رتدوز  دراد و  مدقت 

يزاب شزرو و 

حیرفت يزاب و  بابسا  لئاسو و  دیاب  هکلب  دننک . يزاب  هاوخلد  قبط  ات  داد  يدازآ  ار  لافطا  دیاب  هک  دننک  یم  هیصوت  تیبرت  نف  نادنمشناد 
ناتسبد اه و  ناتسکدوک  رد  هدش و  عقاو  هجوت  دروم  عوضوم  نیا  ندمتم ، حالطـصا  هب  ناهج  رد  اریخا  تخاس . مهارف  نانآ  يارب  ار  ملاس 

يزاب هب  ار  نانآ  و  دـنزاس . یم  مهارف  ناشیارب  ناناوجون  ناکدوک و  نس  قباطم  ار  ملاس  حـیرفت  يزاب و  لـئاسو  عاونا  اـه  ناتـسریبد  اـه و 
. دراد ییازـسب  ریثات  نانآ  یحور  تیبرت  رد  تسا  مزال  لافطا  یندـب  دـشر  يارب  هکنانچ  يزاب  اریز  دـننک ، یم  قیوشت  یعمج  هتـسد  ياـه 

تکرح يزاب و  زا  ار  لافطا  هک  دنناد  یم  مزال  ناشدوخ  رب  دـننک و  یگدـنز  نالاسگرزب  دـننام  هک  دـنراد  راظتنا  ناکدوک  زا  مدرم  ضعب 
دومخ و رگا  یلو  تسا . یبدا  یب  كدوک  دـنیوگ : یم  دوب ، رگیزاب  كدوک  رگا  دنرامـش . یم  تیبرت  ار  لمع  نیا  دـنرادزاب و  هناـگ  هچب 

نادنمـشناد اـما  تـسا !! یبدا  اـب  كدوـک  هـچ  نـیرفآ  دـنیوگ : یم  تسـشن ، يا  هشوـگ  رد  درک و  يریگ  هراـنک  يزاـب  زا  دوـب و  ریزب  رس 
ینامـسج و تلاسک  تمالع  دنک  یمن  يزاب  رگا  دنک . يزاب  دیاب  هچب  هک  دنراد  هدیقع  دنناد و  یم  طلغ  اطخ و  ار  هدیقع  نیا  سانـشناور 
دـشابن و شخب  نایز  شدوخ  لاح  هب  كدوک  ندرک  يزاب  هک  دـننک  تاعارم  ار  تهج  نیا  دـیاب  ردام  ردـپ و  هتبلا  تسوا . یحور  فعض 

دیاب زین  ناشدوخ  هکلب  دنراذگب  دازآ  ندرک  يزاب  رد  ار  كدوک  دـیاب  اهنت  هن  ردام  ردـپ و  دزاسن . مهارف  زین  ار  نارگید  تمحازم  بابـسا 
یم تبحم  مئالع  زا  ار  نآ  تسا و  شخب  تذل  یـسب  لافطا  يارب  ردام  ردـپ و  اب  ندرک  يزاب  اریز  دـننک . يزاب  نانآ  اب  يراکیب  عقاوم  رد 

تسد ادخ  لوسر  هک  مدید  دیوگ : یم  هریرهوبا » . » درک یم  يزاب  نیـسح  نسح و  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دنرامش .
! همطاف ناگدـید  رون  دومرف : یم  نانآ  هب  تشاد و  رارق  ترـضح  نآ  ياپ  يور  ناشیاهاپ  دوب و  هتفرگ  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و 

یم هتـشاذگ  نانآ  ياهبل  رب  ار  شبل  سپ  دیـسر . یم  ادخ  لوسر  هنیـس ي  هب  ناشیاهاپ  ات  دندمآ  یم  الاب  نیـسح  نسح و  سپ  دـییایب . الاب 
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هیلع  ) نیـسح نسح و  دیوگ : یم  هریرهوبا » .( » راونالاراحب ج 43 ص 286 . ) مراد تسود  ار  نیـسح  نسح و  ایادخ  دومرف :  یم  دیـسوب و 
ضرع مالـسلااهیلع )  ) همطاف نسح . نیرفآ  نسح ، نیرفآ  دومرف : یم  نسح  هب  ربمغیپ  دنتفرگ . یم  یتشک  ادخ  لوسر  روضح  رد  مالـسلا )
نیـسح هک  نیا  اب  داد : خساپ  ینک !؟ یم  عیجـشت  قیوشت و  نیـسح  هیلع  رب  ار  وا  تسا  نیـسح  زا  رتگرزب  نسح  هکنیا  اب  هَّللا  لوسر  ای  درک :

راحب ج 43 . ) دـنک یم  قیوشت  عیجـشت و  ار  وا  لیئربج  تسا و  رادروخرب  يرتشیب  يورین  تعاجـش و  زا  یلو  دـشاب  یم  نسح  زا  رتکچوک 
ترـضح نآ  تشپ  رب  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  تفر و  یم  هار  اپ  تسد و  اب  ادخ  لوسر  هک  مدـید  دـیوگ : یم  رباج » .( » ص 265

زا مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ص 285 ). راـحب ج 43  . ) دـیتسه راوس  نیرتهب  امـش  و  تسامـش . رتش  رتش ، نیرتـهب  دومرف : یم  دـندوب و  راوس 
سپـس دندرک . یم  يزاب  ادخ  لوسر  هناخ ي  رد  هتـشذگ  بش  زا  يرادقم  ات  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  هک  هدرک  تیاور  شناردـپ 

ناشدوخ هناخ ي  هب  دش و  نشور  نیمز  دز و  یقرب  سپ  دنتفر . نوریب  هناخ  زا  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  دیورب . ناتردام  دزن  دومرف :
.( راحب ج 43 ص 266 . ) تشاد یمارگ  ار  تیب  لها  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف : مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ دندیسر .

ارهز ترضح  لئاضف 

رتخد هجیدـخ  دـمحم ، رتخد  همطاـف  نارمع ، رتخد  میرم  دـنرفن : راـهچ  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ
همغلا فشک  . ) تسا تشهب  نانز  نیرتهب  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دومرف : ربمغیپ  همغلا ج 2 ص 76 ). فشک  . ) نوعرف نز  هیـسآ  دلیوخ ،

يا دـنک : یم  ادـن  شرع  زا  قح  يدانم  دوش ، اپرب  تمایق  هک  یماـگنه  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  ص 76 ). ج 2 
هیلع و هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ یبقعلا ص 48 ). رئاخذ  همغلا ج 2 ص 83 - فشک  . ) دنک روبع  طارص  زا  همطاف  ات  دیدنبب  ار  ناتیاهمـشچ  مدرم 
همغلا ج 2 فشک  . ) ددرگ یم  دونشخ  وت  يدونشخ  هطساوب ي  دنک و  یم  بضغ  وت  بضغ  هطساوب ي  ادخ  دومرف : همطاف  هب  مّلـس ) هلآ و 
همغلا ج 2 ص فشک  . ) مدیدن همطاف  زا  رتوگتـسار  ار  یـسک  ادخ  لوسر  زا  دعب  دیوگ : یم  هشیاع  هباغلا ج 5 ص 522 ). دسا  ص 84 -
داسف و زا  ملع ، هلیسوب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ادخ  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  یبقعلا ص 44 ). رئاخذ  - 89
: دوش یم  هدناوخ  مسا  هن  هب  ادخ  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همغلا ج 2 ص 89 ). فشک  . ) تشادزاب اه  يدب 
اه يدـب  رورـش و  زا  هک  تسنیا  ذـش  هدـیمان  همطاف  هکنیا  تلع  ارهز . هثدـحم ، هیـضرم ، هیـضر ، هیکز ، هرهاط ، هکراـبم ، هقیدـص ، همطاـف ،

ماما زا  ص 89 ). همغلا ج 2  فشک  . ) دـش یمن  ادـیپ  همطاـف  يارب  یقیـال  رـسمه  دوبن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  تسا . ظوفحم  موـصعم و 
. دیرفآ شدوخ  تمظع  رون  زا  ار  وا  ادخ  اریز  دومرف : دش ؟ هدیمان  ارهز  مان  هب  مالسلااهیلع )  ) همطاف ارچ  دندیسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 

هدجـس هب  ادـخ  يارب  دـنتفرگ و  رارق  رون  نآ  ریثأت  تحت  هکئالم  هک  يدـح  هب  دـش . نشور  نیمز  نامـسآ و  ترـضح  نآ  رون  هطـساوب ي 
زا ار  وا  مدومن . شنکاس  اه  نامسآ  رد  مدیرفآ و  مدوخ  تمظع  رون  زا  هک  تسا  يا  هلعش  دومرف : تسیچ ؟ رون  نیا  ایادخ  دنتفگ : دنداتفا ،

. دننک تیادـه  قح  يوس  هب  ار  مدرم  ات  منک  یم  جراخ  ار  نید  نایاوشیپ  همئا و  رون  نیا  زا  تخاس و  مهاوخ  جراخ  ناربمیپ  نیرتهب  بلص 
ادخ مرتخد ! دومرف : همطاف  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ همغلا ج 2 ص 90 ). فشک  . ) دوب دنهاوخ  نم  ربمغیپ  ناینیشناج  نانآ 

يرترب نیریاس  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع وت  رسمه  دومن و  هجوت  نادب  زاب  مود  هبترم ي  رد  دیزگرب . مدرم  مامت  رب  ارم  دومن و  هجوت  ایند  هب 
( مالسلاامهیلع  ) نیـسح نسح و  درک و  هجوت  مراهچ  هبترم ي  رد  و  داد . يرترب  ملاع  نانز  رب  ارت  دومن و  هجوت  زین  هبترم  نیموس  يارب  داد .

راهچ رادید  قاشم  تشهب  دومرف : مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ همغلا ج 2 ص 91 ). فشک  . ) داد زایتما  تشهب  لها  ناناوج  رب  ار 
همغلا ج 2 ص فشک  . ) دمحم رتخد  همطاف  مراهچ  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  موس  نوعرف ، نز  هیسآ  مود  نارمع ، رتخد  میرم  لوا  تسا : نز 
. تسا نم  يدونـشخ  وا  يدونـشخ  نم  تیذا  وا  تیذا  تسا . نم  نت  هراـپ ي  همطاـف  دوـمرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ .( 92

یم ار  نیا  سک  ره  دوـمرف : تشاد  تسد  رد  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تـسد  هـک  یلاـح  رد  مرکا  ربـمغیپ  ص 92 ). همغلا ج 2  فـشک  )
تیذا ارم  دنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا . نم  حور  بلق و  نم و  نت  هراپ ي  و  دمحم ، رتخد  همطاف  نیا  دسانـش ، یمن  سک  ره  و  دـسانش ،
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فجن ص غابـص  نبا  فیلاـت  همهملا  لوصفلا  همغلا ج 2 ص 92 . فـشک  . ) تسا هدرک  تیذا  ار  ادـخ  دـنک  تیذا  ارم  سک  ره  هدوـمن و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ ص 97 ). همغلا ج 2 ، فشک  . ) ادـخ لوسر  هب  دوب ، مدرم  نیرت  هیبش  همطاـف  دـیوگ : یم  هملـس  ما  .( 128

تشهب لخاد  هک  تسا  یسک  لوا  همطاف  دومرف : ربمغیپ  همامالا ص 52 ). لئالد   . ) ناسنا تروص  هب  تسا  يا  هیروح  همطاـف  دومرف : مّلس )
دنرادن تردق  مدرم  هک  دـندیمان  همطاف  تهج  نادـب  ار  همطاف  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  راونـالاراحب ج 43 ص 44 ). . ) دوش یم 

ار مالسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  ادخ  دومرف : یم  ربمغیپ  راونالاراحب ج 43 ص 65 ). . ) دننک كرد  ار  وا  تقیقح 
دای ادخ  زا  مدآ  ترضح  هک  یتاملک  نآ  مدیـسرپ : ادخ  لوسر  زا  دیوگ : یم  سابع  نبا  همغلا ج 2 ص 84 ). فشک  . ) دیرفآ رون  کی  زا 

مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  داد  مسق  ار  ادـخ  دومرف : دوب ؟ هچ  دـش  لوبق  شا  هبوت  اـهنآ  هلیـسوب ي  تفرگ و 
يارب دوبن ، یلع  رگا  دومرف : مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ همغلا ج 2 ص 91 ). فشک  . ) دش لوبق  شا  هبوت  تهج  نادب  مالـسلا )

رد متفر  جارعم  یتقو  دیامرف : یم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ همغلا ج 2 ص 98 ). فشک  . ) تشادن دوجو  یقیال  رهوش  همطاف 
ربمغیپ راونالاراحب ج 43 ص 76 ). . ) دوب هدش  هتخاس  ناجرم  ؤلؤل و  زا  دوب و  رصق  داتفه  هک  مدید  ار  همطاف  رصق  مدرک و  شدرگ  تشهب 

: دومرف دش .؟ هدیمان  همطاف  ارچ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  يدش .؟ هدیمان  همطاف  ارچ  یناد  یم  دومرف : همطاف  هب 
: دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص 89 ). همغلا ج 2  فـشک  ص 14 . راـحب ج 43  . ) دـننامارد خزود  شتآ  زا  شناوریپ  وا و  نوـچ 

تـشهب لخاد  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : باوج  رد  ربمغیپ  درک . ضارتعا  هشیاـع  دیـسوب ، یم  ار  همطاـف  یلیخ  ادـخ  لوسر 
هب یتقو  دـمآ . دوجوب  نم  رد  اـهنآ  زا  يا  هفطن  مدروخ و  ار  اـهنآ  داد ، نم  هب  شیاـه  هویم  زا  درب و  یبوط  تخرد  دزن  ارم  لـیئربج  مدـش ،
هب یبوط  تخرد  يوب  مسوب  یم  ار  همطاف  تقو  ره  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  دش . نتـسبآ  همطاف  هب  مدش ، رتسبمه  هجیدـخ  اب  مدـمآ  نیمز 

ربمغیپ دزن  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زور  کی  دـیوگ : یم  سابع  نبا  راونالاراحب ج 43 ص 6 ). . ) دـسر یم  مماشم 
ناشنانمـشد اـب  رادـب و  تسود  ار  ناشناتـسود  دنتـسه . مدرم  نیرت  یمارگ  نم و  تیب  لـها  ناـنیا  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ  دوـمرف : دـندوب ،

حور هطـساوب ي  رادـب . ناشظوفحم  ناهانگ  مامت  زا  نادرگ . ناشکاپ  اـه  يدـب  ماـمت  زا  نک . يراـی  ار  ناشناگدـننک  يراـی  نک . ینمـشد 
ایوگ ینک . یم  تیادـه  تشهب  يوس  هب  ار  نینمؤم  یتـسه . نم  نیـشناج  تما و  ماـما  وت  یلع  اـی  دومرف : سپـس  اـمرف . ناشدـییأت  سدـقلا 
بناج رد  کلم و  رازه  داتفه  شتـسار  بناج  رد  هدش  راوس  رون  زا  یبکرم  رب  تمایق  زور  رد  هک  منیب  یم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف مرتخد 

تـشهب يوس  هب  ار  متما  نمؤم  نانز  دـننک و  یم  تکرح  هتـشرف  رازه  داتفه  شرـس  تشپ  رازه و  داتفه  شیور  شیپ  رازه و  داتفه  شپچ 
شلاوما تاکز  و  دروآ ، ياجب  ار  ادخ  هناخ ي  جح  درادب ، هزور  ار  ناضمر  هام  و  دناوخب ، ار  هناگجنپ  ياهزامن  هک  ینز  ره  سپ  درب . یم 

دهاوخ تشهب  لخاد  همطاف  تعافش  هطساوب ي  درادب ، تسود  ار  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دنک و  تعاطا  رهوش  زا  و  دزادرپب ، ار 
نآ دومرف : دشاب ؟ یم  شدوخ  رـصع  نانز  گرزب  همطاف  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  دش  هتفگ  تسا . ناهج  نانز  نیرتهب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دش .
یم رارق  تدابع  بارحم  رد  یتقو  تسا . هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـنز  نیرتهب  همطاـف ، مرتخد  دوب ، شدوخ  رـصع  ناـنز  گرزب  هک  تسا  میرم 

عیمج رب  دومن و  هزیکاپ  دـیزگرب و  ارت  ادـخ  همطاف ! يا  دـنیوگ : یم  و  دـنهد . یم  مالـس  وا  هب  یهلا  برقم  ناگتـشرف  زا  رازه  داتفه  دریگ 
یم نم  لد  هویم ي  نم و  مشچ  رون  نم و  نت  هراپ ي  همطاف  یلع  ای  دومرف : دش و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هجوتم  سپـس  داد . يرترب  ملاع  نانز 

نیتسخن مالـسلااهیلع )  ) همطاف دزاس . یم  دونـشخ  ارم  دیامن  دونـشخ  ار  وا  هک  ره  دنک و  یم  تحاران  ارم  دنک  تحاران  ار  وا  هک  ره  دـشاب 
دنشاب و یم  نم  ياهلگ  نادنزرف و  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  نک . یبوخ  وا  هب  نم  زا  دعب  دش ، دهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  تسا  یـسک 
: دومرف تشادرب و  نامسآ  بناج  هب  ار  شتسد  سپس  يرادب . یمارگ  ار  نانآ  تمـشچ  شوگ و  دننامه  دیاب  دنتـشهب ، لها  ناناوج  نیرتهب 

.( راونالاراحب ج 43 ص 24 . ) مراد نمشد  ار  ناشنانمشد  مراد و  یم  تسود  ار  نانیا  ناتسود  نم  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ 

هلهابم رد  تکرش 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1753 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس رد  تسا : رارق  نیا  زا  ناتـساد  تشاد . روضح  يراصن  اب  هلهابم  ناـیرج  رد  هک  دوب  يرفن  جـنپ  زا  یکی  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح 
و دیس »  » مان هب  اهنآ  ناگرزب  زا  رفن  ود  دندیسر ، ادخ  لوسر  تمدخ  يواکجنک  ثحب و  دصق  هب  نارجن ، ياراصن  زا  یهورگ  ترجه  مهد 

یسیع ترـضح  تقلخ  تیفیک  هلمج  زا  فلتخم و  لئاسم  دنتـشاد . روضح  عمج  نیا  رد  هثراحوبا »  » مان هب  اهنآ  گرزب  فقـسا  و  بقاع » »
. دومرف توـالت  ناـشیارب  ار  نارمع  لآ  هروس ي  لـئاوا  زا  یتاـیآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  تفرگ . رارق  ثحب  دروم  مالـسلا  هیلع 
َو مُکَئاْنبَا  َو  انَئاْنبَا  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َکَئاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف  : ) دش لزان  هیآ  نیا  ماگنه  نآ  رد  دیـشک . لدـج  هب  ثحب 

ملع دورو  زا  دـعب  هک  سک  ره  ینعی : نارمع 61 ). لآ  « . ) َنیبِذاَْکلا یَلَع  ِهَّللا  َۀَـنَْعل  ْلَعْجَتَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُْفنَا  َو  انَـسُْفنَا  َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَئاِسن 
امش ار و  نامدوخ  نانز  ام  و  ار ، ناتدوخ  نادنزرف  مه  امـش  ار و  نامدوخ  نادنزرف  ام  ات  دیئایب  وگب : اهنآ  هب  دنک  یم  لادج  وت ، رب  تایآ ) )

هک مینک  اضاقت  ادـخ  زا  مینک و  توعد  نیرفن ) هلهابم و  يارب   ) ار ناتدوخ  سوفن  امـش  ار و  ناـمدوخ  سوفن  اـم  و  ار ، ناـتدوخ  ناـنز  مه 
. دومن توعد  هلهابم  هب  ار  نارجن  ياراصن  لاعتم  دنوادخ  روتسد  قبط  رب  زین  مرکا  لوسر  دهد . رارق  دوخ  نعل  درط و  دروم  ار  نایوگغورد 
. دنتشاذگ تروشم  هب  ناشدوخ  اب  ار  هلهابم  عوضوم  يراصن  تعامج  دتفیب . ریخأت  دعب  زور  ات  هک  دندرک  داهنشیپ  نکیل  دنتفریذپ  زین  اهنآ 
. دمآ شنادنزرف  هداوناخ و  اب  رگا  دیآ . یم  هلهابم  هب  یناسک  هچ  اب  دمحم  ات  میـشاب  ادرف  رظتنم  دیاب  تفگ : اهنآ  گرزب  فقـسا  هثراحوبا 

دراو هک  تسین  حالـص  تروصنیا  رد  دـهد ، یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  دارفا  نیرتزیزع  هک  دراد  نیقی  دوخ  هتفگ ي  هب  دوش  یم  موـلعم 
میهاوخ هلهابم  وا  اب  تروص  نیا  رد  دراد ، کش  شراتفگ  رد  دوش  یم  مولعم  دمآ  هلهابم  هب  شباحصا  زا  رفن  دنچ  اب  رگا  و  میوش . هلهابم 

کی قافتا  هب  هک  دـندید  ار  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دـندوب . هدرک  عامتجا  زین  نیملـسم  دـندمآ ، هاگداعیم  هب  نارجن  ياراصن  دـعب  زور  دومن .
نآ دش : هتفگ  دنتـسه .؟ یناسک  هچ  اهنیا  دیـسرپ  اهناملـسم  زا  گرزب  فقـسا  دیآ . یم  هاگداعیم  يوس  هب  كدوک  ود  نز و  کی  ناوج و 

نسح و كدوک  ود  نآ  دشاب و  یم  دارفا  نیرتزیزع  ربمایپ و  رتخد  همطاف  نز  نآ  تسا . دمحم  داماد  معرـسپ و  بلاط  یبا  نبا  یلع  ناوج 
هثراحوبا تسـشن . نیمز  يور  وناز  ود  هلهابم  يارب  دش و  دراو  رفن  راهچ  نیا  قافتا  هب  ادخ  لوسر  دنتـسه . یلع  همطاف و  نادنزرف  نیـسح 

هلهابم هدامآ  هتـسشن و  ناربمایپ  دننامه  لماک  تأرج  نانیمطا و  اب  دـمحم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : شناهارمه  هب  دـید  ار  هرظنم  نیا  یتقو 
همه دـننک  نیرفن  اـم  رب  رگا  مسرت  یم  دوش . یم  هدـنک  اـج  زا  هوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منک  یم  هدـهاشم  ار  یئاـه  تروـص  تسا .

ياضاقت هدیـسر  ادخ  لوسر  تمدخ  دندش و  فرـصنم  هلهابم  زا  مینک . هلهابم  تسین  تحلـصم  دنـسرب . تکاله  هب  نیمز  يور  نایحیـسم 
.( نایبلا ج 2 ص 44 حور  خیراتلا ج 2 ص 293 - یف  لماکلا  نایبلا ج 2 ص 452 - عمجم  . ) تفرگ رارق  لوبق  دروم  هک  دندرک  هحلاصم 

هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  هک  دنراد  قافتا  هعیش  ینس و  تسا و  هدش  لزان  روکذم  هیآ ي  نآ  نأش  رد  هک  فورعم  تسا  یناتساد  هلهابم  هیضق 
ترـضح يارب  گرزب  تسا  یتلیـضف  نیا  و  درکن . داهنـشیپ  هلهابم  يارب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  زج  هلآ  هیلع و 

رد هک  تساج  نیا  بلاج  نیعمجا . مهیلع  هَّللا  مالس  نیسح  نسح و  شدنزرف  ود  يارب  یلع و  ترـضح  شرهوش  يارب  نینچ  مه  همطاف و 
ربمایپ سفن  ناونع  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  و  ربمایپ ، تیب  نز  ناونع  هب  همطاف  ادخ و  لوسر  نادـنزرف  ناونع  هب  نیـسح  نسح و  روکذـم  هیآ 

. دنا هدش  یفرعم 

همطاف شناد  ملع و 

ثداوح زا  ات  کیدزن  ایب  یلع ! اـی  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاـف  دـش ، لزنم  دراو  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  يزور  دـیوگ : یم  راـمع 
مالس دش و  بایفرش  ربمایپ  تمدخ  دوب  یتفگش  رد  همطاف  نخـس  زا  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میوگب ، نخـس  تیارب  هدنیآ  هتـشذگ و 

ترـضح میوگب .؟ نم  ای  ینک  یم  نخـس  هب  زاغآ  یلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  تسـشن . باـنج  نآ  کـیدزن  درک و 
نیمه هب  تفگ و  نانچ  نآ  نینچ و  نیا  امـش  هب  همطاف  ایوگ  دومرف : ربماـیپ  منک . هدافتـسا  امـش  نانخـس  زا  مراد  تسود  درک : ضرع  یلع 
یمن رگم  دومرف : تسا .؟ ام  رون  خنس  زا  مه  همطاف  رون  رگم  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يدمآ . نم  دزن  تهج 
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ترضح درک . تعجارم  همطاف  دزن  هب  سپس  تفگ . ساپس  ار  يادخ  داتفا و  رکش  هدجـس  هب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  نینمؤملاریما  یتسناد .؟
ای تفگ : همطاـف  ربماـیپ .! رتـخد  يا  يرآ  دومرف : دوـمرف .؟ وـت  هب  ناـنچ  نآ  نینچ و  نیا  یتـفر و  مردـپ  دزن  اـیوگ  یلع ! اـی  تفگ : همطاـف 

مردـپ هک  هاگنآ  داهن . هعیدو  هب  یتشهب  ناـتخرد  زا  یکی  رد  ار  وا  هاـگنآ  تفگ . یم  حـیبست  ار  يادـخ  دـیرفآ و  ارم  رون  ادـخ  نسحلااـبا !
نیدـب دروخ و  تخرد  نآ  هویم ي  زا  مردـپ  دـنک ، لوانت  تخرد  نآ  ياه  هویم  زا  هک  تفای  تیرومأم  ادـخ  بناج  زا  دـش  تشهب  لـخاد 

هتـشذگ و ثداوح  متـسه و  رون  نآ  زا  نم  یلع ! ای  مدـش . دراو  ردام  محر  هب  ردـپ  بلـص  زا  و  تشگ . لقتنم  وا  بلـص  هب  نم  رون  هلیـسو 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  ص 8 ). راحب ج 43  . ) دـنیب یم  ادـخ  رون  هلیـسوب ي  نمؤم  نسحلاابا ! ای  مبای . یم  رون  نآ  هلیـسوب ي  ار  هدـنیآ 

یلکـشم هلأسم  هب  زامن  رما  رد  هک  مراد  یناوتان  رداـم  تفگ : دـش و  بایفرـش  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تمدـخ  ینز  دومرف : مالـسلا 
يارب نز  نآ  داد . ار  هلأسم  نآ  باوج  همطاف  ترـضح  دومن . حرطم  ار  هلاسم  منک و  لاؤس  هک  هداتـسرف  امـش  تمدخ  ارم  هدرک و  دروخرب 

. دـش هلأـسم  هد  اـت  نینچمه  دیـسرپ و  ار  موس  هلاـسم  نآ  زا  دـعب  داد . ار  شباوج  همطاـف  ترـضح  دیـسرپ و  ار  يرگید  هلاـسم  راـب  نیمود 
یمن محازم  رگید  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  درک : ضرع  دیشک و  تلاجخ  لاؤس  ترثک  زا  نز  نآ  سپـس  داد . باوج  ار  همه  ارهز  ترـضح 

اب هکلب  موش ، یمن  هتـسخ  وت  تالاؤس  زا  نم  مهدـب ، باوج  ات  امرفب  يراد  یلاؤس  ره  شکن ،  تلاجخ  دومرف : همطاـف  دـیدش ، هتـسخ  موش 
دریگب ترجا  رانید  رازه  دص  غلبم  نآ  هجو  رد  دـنک و  لمح  ماب  رب  ار  ینیگنـس  راب  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  مهد . یم  باوج  لیم  لامک 
همطاف ترـضح  دـنک . یم  تفایرد  يدایز  دزم  نآ  ربارب  رد  اریز  دوش ، یمن  هتـسخ  هن ، داد : خـساپ  نز  دوش !؟ یم  هتـسخ  راب  لمح  زا  اـیآ 

. دشاب دیراورم  زا  رپ  نامـسآ  نیمز و  نیب  هک  نیا  زا  تسا  رتشیب  هک  دهد  یم  باوث  نم  هب  ردق  نآ  هلأسم  ره  باوج  ربارب  رد  ادـخ  دومرف :
و دنوش ، یم  روشحم  تمایق  رد  نم  هعیش  ءاملع  دومرف : یم  هک  مدینـش  مردپ  زا  موش .؟ یم  هتـسخ  هلاسم  نداد  باوج  زا  ایآ  دوجو  نیا  اب 

یکی هب  یتح  دنک . یم  اطع  باوث  تعلخ و  نانآ  هب  مدرم  تیاده  داشرا و  هار  رد  ناشـشوک  تیدج و  بتارم  اهنآ و  مولع  رادقم  هب  ادـخ 
لفکت ار  دـمحم  لآ  ماتیا  هکیناسک  يا  دـنک ! یم  ادـن  یلاـعت  قح  يداـنم  سپـس  دـنک . یم  اـطع  رون  زا  هلح  نویلیم  کـی  دادـعت  اـهنآ  زا 

يرادـنید هب  امـش  مولع  لفکت  تحت  هک  دنتـسه  یماتیا  امـش و  نادرگاش  ناـنیا  دـندوب . عطقنم  ناـشناماما  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـیدومن ،
ماگنه نیا  رد  دیهدب . تعلخ  نانآ  هب  دندرک  هدافتـسا  امـش  مولع  زا  ایند  رد  هک  يرادقم  هب  دندش . تیاده  داشرا و  دنداد و  همادا  شیوخ 
شیوخ نادرگاش  هب  زین  ماتیا  نآ  سپـس  داد . دنهاوخ  تعلخ  رازه  دص  اهنآ  ضعب  هب  یتح  دنهد . یم  تعلخ  ناشناوریپ  هب  نم  تما  ءاملع 

هک ار  ءاملع  ياه  تعلخ  هک  دـسر  یم  روتـسد  ادـخ  بناج  زا  دـش ، میـسقت  مدرم  نیب  رد  اه  تعلخ  هک  نیا  زا  دـعب  دـنهد . یم  اه  تعلخ 
هاگ نآ  شناوریپ . هب  نینچ  مه  و  دینک . شنادنچ  ود  هک  دـهد  یم  روتـسد  سپـس  دوش ، قباس  رادـقمب  ات  دـینک  لیمکت  دـنا  هدرک  میـسقت 
یم نآ  رب  دیـشروخ  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  هبترم  رازه  رازه  اه  تعلخ  نیا  زا  خن  کی  ادـخ ! هدـنب  يا  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

نسح ماما  راحب ج 2 ص 3 ). . ) درادن بیع  صقن و  يورخا  ياه  تمعن  اما  تسا ، هدولآ  يراتفرگ  ترودـک و  اب  يویند  روما  اریز  دـبات ،
لح يارب  دنتـشاد . عزاـنت  مه  اـب  ینید  بلطم  کـی  رد  دوـب ، دـناعم  يرگید  نمؤـم و  یکی  هک  نز  رفن  ود  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

همطاف ترـضح  دوب  نمؤم  نز  اب  قح  نوچ  دـندرک . فیرعت  ار  نایرج  دـندش و  فرـشم  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تمدـخ  فـالتخا 
نز هب  همطاف  ترـضح  دش . نامداش  يزوریپ  نیا  زا  و  تشگ ، زوریپ  دناعم  نز  رب  هلیـسو  نیدـب  درک و  دـییأت  ناهرب  لیلد و  اب  ار  شراتفگ 

. دشاب یم  دناعم  نز  هودنا  مغ و  زا  رتشیب  زین  شناوریپ  ناطیـش و  هودنا  مغ و  و  دنتـشگ . نامداش  وت  زا  رتشیب  ادخ  ناگتـشرف  تفگ : نمؤم 
درک نمؤم  نز  نیا  هب  همطاـف  هک  یتمدـخ  ضوع  رد  دومرف : شناگتـشرف  هب  ادـخ  تهج  نیدـب  و  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هاـگنآ 

يدنمشناد ره  هرابرد ي  ار  تنـس  شور و  نیمه  و  دیرادب . ررقم  دوب  ررقم  البق  هچنآ  ربارب  رازه  رازه  ار  شا  یتشهب  ياه  تمعن  تشهب و 
. دـیراد ررقم  ربارب  رازه  رازه  ار  شباوث  دـیراد و  لومعم  ددرگ  زوریپ  يدـناعم  رب  اـت  دـنک  تیوقت  ار  ینمؤم  شیوخ ، شناد  ملع و  اـب  هک 

.( راحب ج 2 ص 8 )

همطاف تدابع  نامیا و 
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تدابع يارب  هک  هدرک  ذوفن  نانچ  ارهز  حور  نطاب  لد و  قامعا  رد  ادخ  هب  نامیا  دومرف : یم  مالسلااهیلع )  ) همطاف هرابرد ي  مرکا  ربمغیپ 
بـش رد  ار  ارهز  مردام  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  راونالاراحب ج 43 ص 46 ). . ) دزاس یم  غراـف  زیچ  همه  زا  ار  شدوخ  ادـخ ،

. تشگ نایامن  حبـص  هدیفـس ي  ات  دوب  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  امئاد  دوب . ناهج  راـگدرورپ  تداـبع  لوغـشم  حبـص  اـت  هک  مدـید  هعمج 
اعد تدوخ  يارب  ارچ  ناج ! ردام  مدرک : ضرع  درکن . اعد  شدوخ  يارب  اما  درک ، یم  اعد  درب و  یم  مان  کی  کـی  ار  نینمؤم  هک  مدـینش 
یم يرصب  نسح  ۀـمامالا ص 56 ). لئالد  ص 94 - همغلا ج 2  فشک   ) رادـلا مث  راجلا  نتـشیوخ . دـعب  هیاـسمه  لوا  دومرف : ینک ؟ یمن 

راونالاراحب ج 43 . ) دومن مرو  شکرابم  ياهاپ  ات  داتـسیا  اپرب  ردـقنآ  یلاعت  قح  تداـبع  رد  دوب . مدرم  نیرتدـباع  ارهز  همطاـف ي  تفگ :
نم و مشچ  رون  نم و  نت  هراپ ي  تسا . ملاع  نز  نیرتهب  مرتخد  همطاـف  دومرف : یم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  ص 76 ).

ناگتـشرف يارب  شروـن  دتـسیاب  تداـبع  بارحم  رد  هک  هاـگنآ  ناـسنا . تروـص  هب  يا  هیروـح  تسا . نم  ناور  حور و  نم و  لد  هوـیم ي 
شندب ياضعا  هداتـسیا و  زامن  هب  نم  لباقم  رد  روطچ  دینیبب  ارم  هدنب ي  دنک  یم  باطخ  هکئالم  هب  ادخ  دنک . یم  یگدنـشخرد  نامـسآ 

. مداد رارق  ناما  رد  خزود  باذع  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ناوریپ  هک  دیـشاب  هاوگ  هکئالم  يا  تسا ! تدابع  قرغ  دزرل و  یم  فوخ  زا 
ششوگ زور  بش و  دنک و  ومن  دشر و  یحو  نماد  رد  دشاب و  هتفای  دلوت  نآرق  لوزن  زکرم  رد  هک  یصخش  هتبلا  راحب ج 43 ص 172 ). )

ياهاپ ات  درک  تدابع  ردقنآ  هک  دریگ  رارق  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دننام  يردپ  تیبرت  تحت  و  دشاب ، انـشآ  نآرق  توص  اب 
دیاب دوب ، نامز  لها  دارفا  نیرتدباع  هک  دنک  یگدنز  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دننام  يرهوش  هناخ ي  رد  و  دومن ، مرو  شکرابم 

. دیامن ذوفن  شحور  قامعا  رد  نامیا  دیاب  دشاب و  هتشاد  تدابع  رد  ار  یخماش  ماقم  نینچ 

تکرب رپ  دنب  ندرگ 

هتـسشن شفارطا  باحـصا  میدناوخ . مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ اب  ار  رـصع  زامن  يزور  دیوگ : یم  يراصنا » هَّللادبع  نب  رباج  »
ياج رب  تسناوت  یمن  یناوتان  يریپ و  تدـش  زا  دوب و  هدیـشوپ  يا  هنهک  ساـبل  هک  دیـسر  ادـخ  لوسر  تمدـخ  يدرم  ریپ  هاـگان  دـندوب .

متـسه يدرم  هَّللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  دیـسرپ  شلاوحا  زا  دـش و  وا  هجوتم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ دریگ . رارق  شدوـخ 
ار وت  یلو  مرادن  يزیچ  نونکا  نم  دومرف : ادخ  لوسر  هدب . نم  هب  يزیچ  متسد  یهت  نک ، اطع  نم  هب  یسابل  ما  هنهرب  نک ، مریـس  هنـسرگ ،
ار وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد ، تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  یـصخش  لزنم  هب  ورب  دوش ، هدروآرب  تتجاح  دیاش  منک  یم  ییامنهار  ییاج  هب 
هناخ ي هب  ار  ناوتان  درمریپ  دومرف : لالب  هب  سپس  دنک . اطع  يزیچ  وت  هب  دیاش  مالسلااهیلع )  ) همطاف مرتخد  هناخ ي  هب  ورب  دنراد . تسود 

لوزن زکرم  توبن و  هداوناخ ي  يا  امـش  رب  مالـس  درک : ضرع  درمریپ  دـنتفر . همطاف  هناخ ي  هب  درمریپ  قافتاب  لالب  نک . تیادـه  همطاـف 
امـش يوس  هب  ارم  مدیـسر  تردـپ  تمدـخ  متـسه  يریقف  درک : ضرع  یتسیک ؟ دومرف  داد و  ار  شباوج  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ناگتـشرف .

همطاف ترـضح  دینک ، اطع  نم  هب  يزیچ  مریقف  دیهدب ، نم  هب  یـششوپ  ما  هنهرب  دینک ، مریـس  ما  هنـسرگ  ربمغیپ  رتخد  يا  دومن . ییامنهار 
: درک ضرع  داد . درمریپ  هب  دوب  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  شرف  هک  ار  يدنفـسوگ  تسوپ  تشادن  غارـس  هناخ  رد  یئاذغ  چـیه  هک 
: دومرف داد و  وا  هب  دوب  هدومن  ادـها  يو  هب  شیومع  رتخد  هک  ار  يدـنب  ندرگ  همطاف  دـنک ؟ یم  حالـصا  ارم  یگدـنز  ياـجک  تسوپ  نیا 
: دومرف تسیرگ و  ترضح  نآ  درک . ضرع  ربمغیپ  تمدخ  ار  نایرج  تشگرب و  درمریپ  نک . حالـصا  نادب  ار  تدوخ  یگدنز  شورفب و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  رـسای  رامع  دزاس . مهارف  یـشیاشگ  وت  يارب  مرتخد  ياطع  تکرب  هب  ادخ  ات  شورفب  ار  دنب  ندرگ 
نان و زا  ار  ممکـش  هک  نآ  ياهب  هب  تفگ : یـشورف .؟ یم  ردقچ  ار  نآ  دیـسرپ : درمریپ  زا  دـنک  يرادـیرخ  ار  نآ  هک  تفرگ  هزاجا  مّلس )

رامع دناسرب . ملایع  لها و  دزن  ارم  ات  یهدب  لوپ  رانید  کی  و  مناوخب ، زامن  نآ  اب  ات  یناشوپب  منت  رب  ینامی  درب  کی  و  ینک ، ریس  تشوگ 
دنک تریـس  هک  یتشوگ  نان و  يراوس و  ناویح  کی  ینامی و  درب  کی  مهرد و  تسیود  راـنید و  تسیب  هب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  نم  تفگ :
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ریس و دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  تشگرب . ادخ  لوسر  تمدخ  تفرگ و  لیوحت  ار  شلوپ  تخورف و  رامع  هب  ار  دنب  ندرگ  درمریپ  مرخ . یم 
هن هک  دنکب  یئاطع  همطاف  هب  ضوع ، رد  ادـخ  مدـش . زاین  یب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ياطع  تکرب  هب  يرآ ،  درک : ضرع  يدـش ؟ هدیـشوپ 

ار یئاطع  نینچ  ایند  نیمه  رد  ادخ  دومرف : باحصا  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  دشاب . هدینش  یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ 
هداد ودب  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  نوچ  يدنزرف  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع لثم  يرهوش  نم و  لثم  يردپ  اریز  تسا . هدرک  همطاف  هب 

تماما دـنیوگ : یم  مردـپ . دـهد : یم  باوج  تسیک ؟ تربمغیپ  دنـسرپب : وا  زا  ربق  رد  دـنک و  حور  ضبق  ار  همطاـف  لـیئارزع  یتقو  تسا .
یم دورد  اـمئاد  شندرم  زا  دـعب  هک  هداد  تیرومأـم  ار  هکئـالم  زا  یهورگ  ادـخ  بلاـط . یبا  نب  یلع  مرهوش  دـهد : یم  باوـج  تسیک ؟

هب تایح  نامز  رد  هک  تسنآ  لثم  دـنک  ترایز  تافو  زا  دـعب  ارم  سک  ره  هک  دیـشاب  هاـگآ  شنادـنزرف . رهوش و  ردـپ و  وا و  رب  دنتـسرف 
وبـشوخ تفرگ و  ار  دـنب  ندرگ  رامع  دـشاب . هدرک  ترایز  ارم  هک  تسنآ  لثم  دورب  ما  همطاف  تراـیز  هب  سک  ره  دـشاب و  هدـمآ  متراـیز 
ترـضح نآ  هب  زین  ار  تدوخ  نک ، میدـقت  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ربـب  ار  نیا  تفگ : شمـالغ  هب  تشاذـگ و  یناـمی  هچراـپ ي  رد  دومن و 

مالغ تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  مالسلااهیلع )  ) همطاف دیشخب . همطاف  هب  مالغ  اب  ار  لام  ترـضح  تفر  ادخ  لوسر  شیپ  مالغ  یتقو  مدیـشخب .
تفگش ارم  دنب  ندرگ  نیا  تکرب  زا  داد : باوج  دندیـسرپ . ار  شا  هدنخ  تلع  دیدنخ . دیـسر  يدازآ  هب  مالغ  هک  یماگنه  دومن ، دازآ  ار 
شبحاص دزن  مه  زاب  دومن و  دازآ  ار  يا  هدنب  درک ، زاین  یب  ار  یتسد  یهت  داد ، شـشوپ  ار  يا  هنهرب  درک ، ریـس  ار  يا  هنـسرگ  اریز  دـمآ ،

.( راونالاراحب ج 43 ص 56 . ) تشگرب

همطاف هب  تبسن  ربمایپ  مارتحا  تبحم و 

ترـضح نآ  دش  یم  دراو  ربمغیپ  رب  یتقو  دوب . ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ ، نخـس  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دیوگ : یم  هشیاع 
ياج زا  ردـپ  مارتحا  هب  دـش ، یم  دراو  همطاف  رب  ادـخ  لوسر  هاگ  ره  دـیناشن . یم  شدوخ  ياـج  رب  دیـسوب و  یم  تفرگ و  یم  ار  شتـسد 
یّلص  ) ربمغیپ هشیاع  يزور  همغلا ج 2 ص 79 ). فشک  . ) دیناشن یم  شدوخ  ياج  رد  دیسوب و  یم  ار  ترـضح  نآ  تسد  تساخ . یمرب 

؟ دراد رهوش  هک  نیا  اب  یسوب  یم  ار  همطاف  مه  زونه  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دسوب . یم  ار  همطاف  هک  دید  ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هب تسا  يا  هیروـح  همطاـف  دـش . یم  رتداـیز  وا  هب  تبـسن  مه  وـت  تبحم  مراد  تسود  ار  همطاـف  ردـقچ  نم  یتـسناد  یم  رگا  داد : خـساپ 
زا مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  همغلا ج 2 ص 85 ). فشک  . ) مسوب یم  ار  وا  موش  یم  تشهب  يوب  قاتـشم  تقو  ره  ناسنا . تروص 
.( ۀـمغلا ج 2 ص 88 فشک  . ) رت بوبحم  همطاف  يرتریزع و  وت  دومرف : ار .؟ همطاف  ای  يراد  تسود  رتشیب  ارم  هَّللا  لوسر  ای  دیـسرپ  ربمغیپ 

یمن باطخ  اباب  ار  مردپ  رگید  نم  ًاضَْعب ) ْمُکِـضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال   ) دش لزان  هیآ  نیا  یتقو  دیامرف : یم  ع )  ) همطاف
وت و هرابرد ي  هیآ  نیا  ناج  همطاف  دومرف : سپـس  دادـن . ار  مباوج  یلو  مدز  ادـص  ار  وا  هبترم  نیدـنچ  متفگ . یم  هَّللا » لوسر  ای   » مدرک و

بلق ترابع  نیا  اریز  وگب . اباب  نم  هب  وت  تسا . هدش  لزان  شیرق  نیربکتم  هرابرد ي  متـسه ، وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  هدشن . لزان  تنادنزرف 
لوسر دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  دندیـسرپ : هشیاع  زا  نازحالا ص 10 ). تیب  . ) دزاس یم  دونـشخ  ار  ناهج  راگدرورپ  دنک و  یم  هدـنز  ارم 

تفگ دوب ؟ یسک  هچ  نادرم  نیرت  بوبحم  دندیسرپ : دعب  مالسلااهیلع )  ) همطاف تفگ : دوب ؟ یسک  هچ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ادخ
.( همغلا ج 2 ص 93 فشک  . ) تفر یمن  باوخب  دیـسوب  یمن  ار  همطاـف  تروص  اـت  ربمغیپ  همغلا ج 2 ص 88 ). فشک  . ) یلع شرهوـش 

همطاـف تاـقالم  هب  لوا  تشگ  یمرب  رفـس  زا  مه  یتـق  دوـب و  همطاـف  اـب  شعادو  نـیرخآ  دورب  رفـس  هـب  تساوـخ  یم  یتـقو  مرکا  ربـمغیپ 
ره تسا . نم  نت  هراـپ ي  همطاـف  دومرف : یم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ یبقعلا ص 37 ). رئاخذ  . ) تفاتـش یم  مالـسلااهیلع ) )

. تسا همطاـف  نم  دزن  مدرم  نیرتزیزع  تـسا . هدرک  تـیذا  ارم  دـنک  تـیذا  ار  وا  یـسک  ره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دـنک  دونـشخ  ار  وا  سک 
همطاف هب  تبـسن  فراعتم ، لومعم و  دح  زا  شیب  ادـخ  لوسر  هک  تسین  دـیدرت  بلطم  نیا  رد  بوشآ ج 3 ص 332 ). رهـش  نبا  بقانم  )

رگا اما  تسا  يردپ  ره  یعیبط  دنزرف ، هب  هقالع ي  تبحم و  هتبلا  دـش . یم  عقاو  ضارتعا  دروم  یهاگ  هک  يدـحب  دومن . یم  تبحم  راهظا 
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لهج و شتلع  تسا  نکمم  دنزرف ، هب  تبسن  رـصح  دح و  یب  تبحم  راهظا  دشاب . هتـشاد  يرگید  تلع  دیاب  دومن ، زواجت  فراعتم  دح  زا 
ٍُقلُخ یلََعل  َکنِا  : ) دیامرف یم  شا  هرابرد  ادخ  هک  هداد  تبسن  يربمغیپ  هب  ناوت  یمن  ار  تلع  نیا  کش  ندب  یلو  دشاب ، ردپ  يرکف  هاتوک 
ٌیْحَو اَِّلا  َوُه  ْنِا  : ) دـیامرف یم  شا  هرابرد  ادـخ  تسا و  یهلا  یحو  قبط  رب  شاـهراک  ماـمت  هک  يربماـیپ  هیآ ي 4 ). ملق  هروـس ي  ( ) میظَع

. دشاب هتـشاد  يرگید  أشنم  ص )  ) ادخ لوسر  هداعلا ي  قوف  ياه  تبحم  راهظا  همه  نآ  دـیاب  نیاربانب  هیآ ي 4 ). مجن  هروس ي  ( ) یحوـُی
یم مرکا  ربمغیپ  تخانـش . یم  یبوخ  هب  ار  وا  داد و  یم  صیخـشت  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف شدـنزرف  زاتمم  تیعقوم  ماقم و  ترـضح  نآ 

. تسا یهانگ  ره  زا  موصعم  مالـسا و  هنومن ي  يوناب  تسا . نید  نایاوشیپ  ناماما و  ردام  تیالو و  يورین  دـیلوت  زکرم  همطاف  هک  تسناد 
تـسناد یم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دنک . كرد  ار  همطاف  خماش  ماقم  تسناوت  یمن  یـسک  یلع  ادخ و  لوسر  زا  ریغب 

. دومن یم  مامشتسا  همطاف  زا  ار  تشهب  يوب  تسا و  نامسآ  ناگتشرف  شخب  ینشور  مالسلااهیلع )  ) همطاف رون  هک 

ربمایپ هتسیاش  رتخد  همطاف 

مرکا ربمایپ  درادـن . ار  یگرزب  ماقم  نینچ  تقایل  ینز  ره  و  دوب . مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربماـیپ هتـسیاش  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاـف 
دیاش دـندرکن . بسک  ار  یتقایل  نینچ  دندیـسرن و  مالـسلااهیلع  ارهز  هبترم  ماقم و  هب  نانآ  زا  کـیچیه  نکیل  تشاد ، مه  يرگید  نارتخد 

نیریاس ارهز و  ترـضح  نیب  دندوب ، بانج  نآ  دنزرف  ًاعقاو  مرکا  ربمایپ  نادنزرف  همه  دنیوگب  دنیامن و  بجعت  نخـس  نیا  زا  ناگدـنناوخ 
فراعتم و ندوب  دنزرف  رد  نخس  نکیل  تسا ، تسرد  امش  نخـس  هلب  هک : مینک  یم  ضرع  بلطم  حیـضوت  رد  تسین . یقرف  تهج  نیا  رد 
زا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترضح  دشاب . یم  توبن  خماش  ماقم  ناونع  هب  ربمایپ  يارب  ندوب  دنزرف  دوصقم  هکلب  تسین ، يا  همانـسانش 

دوخ صاخ  تیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  هک  دـشاب  یم  هژیو  ینوؤش  صاـخ و  یتیـصخش  ياراد  یهلا  يربهر  توبن و  خـماش  ماـقم  تهج 
رد درک  یم  یعـس  هوالع  هب  درک . یم  لمع  شراتفگ  قبط  رب  دوب و  موصعم  هانگ  باکترا  زا  تهج  نیمه  هب  دـیامن . تیاعر  ار  اهنآ  دـیاب 

يارقف حطس  رد  هکلب  طسوتم  دح  رد  وا  نکـسم  یگدنز و  مازول  كاشوپ و  كاروخ و  دشاب . کیرـش  اه  ناناملـسم  اب  اه  یتخـس  لمحت 
هب تدابع  رد  میِظَع .) ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِاَو  : ) دـیوگ یم  شا  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  نانچ  یمالـسا  قالخا  تیاـعر  رد  دوب . نیملـسم 

تشاد و ذوفن  اهناملسم  بولق  رد  تهج  نیمه  هب  یقْشَِتل .) َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَا  ام  هط  : ) دیامرف یم  شا  هرابرد  نآرق  هک  دوب  اشوک  يدح 
ياه يراکمه  نواعت و  نودب  يا  همانرب  نینچ  لماک  يارجا  هک  تسین  هدیـشوپ  ناگدنناوخ  رب  دندیرخ . یم  لد  ناج و  زا  ار  شیاهیربهر 
رگو دیامن  لمع  شیوخ  تیلوؤسم  هب  دناوت  یم  درم  دنیامن  يراکمه  دنـشاب و  هتـشاد  قفاوت  اهنآ  رگا  تسین . ریذپ  ناکما  نادـنزرف  نز و 
هکلب دنک  لمع  همانرب  نیدب  شدوخ  تشاد  تیلوؤسم  اهنت  هن  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  دوب . دهاوخ  راوشد  رایـسب  يا  همانرب  نینچ  هب  لمع  هن 

فدـه هب  لین  رد  قیفوت  يارب  اهنآ  يراـکمه  و  دنتـسه ، ینیگنـس  تیلوؤسم  نینچ  ياراد  هک  دـنک  میهفت  زین  شا  هداوناـخ  هب  دوب  فظوم 
َةویَْحلا َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِا  َکِجاوْزِال  ُْلق  ُّیبَّنلا  اهُّیَا  ای  : ) وگب نینچ  تا  هداوناخ  هب  هک  دوش  یم  باطخ  مرکا  ربمایپ  هب  نآرق  رد  دراد . ترورض 

ًارْجَا َّنُْکنِم  ِتانِسْحُْمِلل  َّدَعَا  َهَّللا  َّنِاَف  َةَرِخآلا  َراّدلاو  َُهلوُسَر  َو  هَّللَا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِا  َو  ًالیمَج  ًاحارَس  َّنُکْحِّرَُسا  َّنُکْعِّتَُما و  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیز  َو  اینُّدلا 
دیئایب دیتسه ، ایند  رویز  رز و  هفرم و  یگدنز  بلاط  امـش  رگا  وگب : تا  هداوناخ  هب  ربمایپ  يا  ینعی  .( 29 - 28 بازحا / هروس ي  (. ) ًامیظَع

امـش نابوخ  يارب  ادخ  هک ) دینادب  ، ) دیتسه ترخآ  يارـس  لوسر و  ادخ و  بلاط  رگا  و  مزاس ، ناتدازآ  یبوخ  هب  مهدب و  ار  امـش  رهم  ات 
تأَی نَم  ِّیبّنلا  َءاِسن  ای  : ) دـیامرف یم  هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  ربمایپ  هداوناخ  نآرق  نآ  زا  دـعب  تسا . هتخاس  مهارف  یگرزب  رایـسب  شاداپ 
اِهتُؤن ًاِحلاص  ْلَمْعَت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّلل  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  َو  ًاریـسَی . ِهَّللا  یَلَع  َِکلاَذ  َناَک  َو  ِْنیَفْعِـض  ُباَذَْـعلا  اََهل  ْفَعاـُضی  ٍۀـنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب  َّنُْکنِم 

َو ٌضَرَم  ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  لوْقلِاب  َنْعَـضَْخت  الَف  َُّنْتیَقَّتا  ِنِا  ِءاسَّنلا  َنِم  ٍدَـحَاک  َُّنتَْـسل  ِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  ًامیرَک . ًاقْزِر  اَهل  انْدَـتْعَاَو  ِْنیَتَّرَم  اهَرْجَا 
ُهَّللا ُدـیُری  امَّنِا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنْعِطَا  َو  َةاکَّزلا  َنیتا  َو  َةولَّصلا  َنِْمقَا  َو  یلُوْالا  ِۀَّیلِهاْجلا  ُجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  َو  َّنُِکتُوُیب  یف  َنْرَق  َو  ًاـفورعَم . ًـالوَق  َْنُلق 

( ًاریبـخ ًاـفیَطل  َناـک  َهَّللا  َّنِا  ِۀَـمْکِْحلاَو  ِهَّللا  ِتاـیا  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  یف  یْلُتی  اـم  َنْرُکْذاَو  ًاریهْطَت . ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل 
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و دوب . دهاوخ  نادـنچ  ود  شباذـع  دـهد  ماجنا  ار  یئاوران  راک  هک  امـش  زا  کی  ره  ربمغیپ ! نانز  يا  ینعی : .( 34 - 30 بازحا / هروس ي  )
میهاوخ نادنچ  ود  ار  وا  شاداپ  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دـشاب و  لوسر  ادـخ و  عیطم  هک  امـش  زا  کی  ره  و  تسا . ناسآ  ادـخ  رب  راک  نیا 

. دیـشاب راکزیهرپ  اوقتاب و  رگا  دیتسین ، نانز  ریاس  دننام  امـش  ربمایپ  نانز  يا  میا . هتخاس  مهارف  ار  یبوخ  يزور  شیارب  تشهب ) رد   ) داد و
نخـس لومعم  قبط  رب  هکلب  دـتفیب ، عمط  هب  داد  يرامیب  لد  رد  هک  سکنآ  ادابم  دـیئوگن ، نخـس  كزان  يادـص  اب  هناگیب ) نادرم  اب   ) سپ
دیهدب ار  تاکز  دیراد و  اپب  ار  زامن  دیزاسن . رهاظ  ار  دوخ  هدرک  شیارآ  تیلهاج  هرود ي  نانز  دننام  دینیـشنب و  ناتیاه  هناخ  رد  دیئوگب .

هک یهلا  تایآ  تمکح و  همه  نآ  زا  و  دیشاب . كاپ  یبیع  ره  زا  تیب  لها  امـش  هک  هتـساوخ  نینچ  ادخ  دینک ، تعاطا  لوسر  ادخ و  زا  و 
رایـسب بلطم  روکذم  تایآ  زا  تسا . هاگآ  نابرهم و  ادخ  دیـشاب . هتـشاد  دایب  ار  اهنآ  دـیریگب و  دـنپ  دوش  یم  توالت  امـش  ياه  هناخ  رد 

اهنآ هب  و  درادب . رذح  رب  یتسرپ  لمجت  ینارذگشوخ و  زا  دنک و  حالصا  ار  شا  هداوناخ  دراد ، هفیظو  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یمهم 
نیملسم مالسا و  هب  تمدخ  نتـسیز و  هداس  تاساوم و  ياج  هکلب  تسین  یتسرپ  لمجت  یناراذگـشوخ و  ياج  ربمایپ  هناخ  هک  دنک  میهفت 

رد لاعتم  دنوادخ  دنیامن . هدهاشم  نایعلاب  اجنآ  رد  ار  مالـسا  راثآ  دنراد  راظتنا  مدرم  هک  تسا  یـسدقم  رایـسب  هاگیاج  ربمایپ  هناخ  تسا .
بظاوم دـیاب  دـیا . هتفریذـپ  ار  یگرزب  تیلوؤسم  هکلب  دـیتسین ، نانز  ریاس  دـننام  امـش  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  ربمایپ  هداوناخ  هب  تاـیآ  نیا 

لها ربمایپ و  هب  هتسباو  امش  دراد . ربارب  ود  شاداپ  زین  امش  کین  ياهراک  و  تسا ، نادنچ  ود  شباذع  امش  دب  راک  اریز  دیـشاب ، ناتیاهراک 
هچوک و رد  تیلهاج  نانز  دـننام  دیـشاب و  اشوک  یمالـسا  باجح  اوقت و  تیاعر  رد  دـینک . ظـفح  ار  تیب  نیا  نوؤش  دـیتسه ، توبن  تیب 
تایآ و هب  و  دینک . تعاطا  ربمایپ  ادـخ و  تاروتـسد  زا  دیـشاب . دوخ  نتفگ  نخـس  زرط  بظاوم  یتح  و  دـینکن ، یئامندوخ  رهاظت و  رازاب 
، يراکادف راثیا ، تتساوم ، تیونعم ، اوقت ، نامیا ، زا  نخس  امـش  تیب  رد  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  دوش  یم  توالت  امـش  هناخ  رد  هک  یثیداحا 
هب رگا  دـشاب . ناتراتفگ  فالخرب  امـش  راتفر  یلخاد و  یگدـنز  ادابم  دـیآ . یم  نایم  هب  یهاوختلادـع ، اـیند و  رویز  رز و  ندوب  شزرا  یب 

ار نآ  تقایل  دیدرک  یهاتوک  دوخ  تیلوؤسم  ماجنا  رد  رگا  و  دیـشاب . تیبلا  لها  زا  هک  دـیراد  تقایل  دـیدرک  لمع  دوخ  ریطخ  تیلوؤسم 
نینچ زارحا  تقایل  یسک  ره  هتبلا  دیشاب . ربمایپ  ینت  دنزرف  ای  رـسمه  دینک و  یگدنز  هناخ  نیا  رد  هچ  رگ  دیـشاب  تیبلا  لها  زا  هک  دیرادن 

هتسیاش و دنزرف  ًاقح  درک و  یم  لمع  ادخ  لوسر  هتساوخ  قبط  رب  هک  دوب  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  اهنت  نیب  نیا  رد  درادن ، ار  یماقم 
بارحم رد  یتقو  تسا . هدـنیآ  هتـشذگ و  يوناب  نیرتهب  همطاف  مرتخد  دومرف : شا  هرابرد  مرکا  ربمایپ  تهج  نیمه  هب  و  دوب . ربماـیپ  قیـال 

هزیکاپ دیزگرب و  ارت  ادخ  همطاف ! يا  دنیوگ : یم  دـنهد و  یم  مالـس  وا  هب  یهلا  برقم  ناگتـشرف  زا  رازه  داتفه  دوش  یم  تدابع  لوغـشم 
ذوفن ارهز  حور  نطاب  بلق و  قامعا  رد  نانچ  نآ  ادخ  هب  نامیا  دومرف : شا  هرابرد  ربمایپ  مه  زاب  دراد . يرترب  ملاع  نانز  عیمج  رب  دومن و 

رون دوش  یم  تدابع  لوغـشم  دوخ  بارحم  رد  همطاف  یتقو  دومرف : یم  و  دزاس . یم  غراف  يزیچ  ره  زا  ار  شدوخ  تداـبع  يارب  هک  هدرک 
. دشاب یم  تدابع  قرغ  دزرل و  یم  نم  فوخ  زا  هنوگچ  دـینیبب  ار  ما  هدـنب  دـیوگ : یم  هکئالم  هب  ادـخ  دـشخرد و  یم  ناگتـشرف  يارب  وا 

ندرگ رد  الط  زا  يدنب  ندرگ  دش  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  مدوب  مالسلااهیلع  همطاف  تمدخ  يزور  دیوگ : یم  ءامـسا » »
هتـشادرب رد  ار  ناراکمتـس  سابل  هکیلاح  رد  وشن  رورغم  دـمحم ، رتخد  همطاف  دـنیوگ : یم  هک  مدرم  نخـس  هب  مرتخد  دومرف : دـید . همطاف 

. دش دونشخ  ارهز  لمع  زا  مرکا  ربمغیپ  دومن . دازآ  دیرخ و  ار  يا  هدنب  شلوپ  زا  تخورف و  دروآ و  نوریب  ار  دنب  ندرگ  ًاروف  ارهز  یـشاب .
ماقم اـب  مولع و  جـیورت  رد  شتیدـج  ارهز و  ترـضح  یملع  ماـقم  اـب  باـتک  نیمه  هتـشذگ ي  لوصف  رد  امـش  یبقعلا ص 51 ). رئاـخذ  )
بانج نآ  ياه  يرگراثیا  اه و  يراوشد  لمحت  تخـس و  یگدـنز  اـب  و  تداـبع ، رد  وا  شـشوک  ترـضح و  نآ  بلق  روضح  تیدوبع و 

یم رارق  ادـخ  لوسر  هداـعلا  قوف  تبحم  مارتحا و  میرکت و  دروم  هک  دوب  اـه  تیزم  نیمه  رثا  رد  تسین . رارکت  هب  يزاـین  دـیدش و  انـشآ 
هیلع  ) یلع رب  يردـق  هب  یگدـنز  تقو  کی  یلع  همطاف و  تخـس  یگدـنز  دـش . تیبلا  لها  دروآ و  تسدـب  ار  يدـنزرف  تقاـیل  تفرگ و 
ایوگ دومرف : نمیا  ما  هب  ربمغیپ  تفوک . ار  هناخ  برد  دش ، فرشم  شراوگرزب  ردپ  تمدخ  مالسلااهیلع )  ) همطاف هک  دش  تخـس  مالـسلا )

ادخ لوسر  تسـشن . ردپ  تمدخ  داد و  مالـس  دش . لخاد  همطاف  درک  زاب  ار  رد  هک  یتقو  تسیک . نیبب  نک ، زاب  ار  رد  دـشاب . ارهز  مرتخد 
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ای درک : ضرع  تسا ؟ هدـش  هچ  نونکا  يدـمآ  یمن  ام  لزنم  هب  عقوم  نیا  هاگچیه  وت  ناـج  همطاـف  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )
تدم کنیا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : تسیچ .؟ ام  ياذغ  سپ  ناج  ردپ  درک : ضرع  ادخ . دمح  دومرف : تسیچ .؟ هکئالم  ياذغ  هَّللا  لوسر 

وت هب  هداد  میلعت  نم  هب  لیئربج  هک  يا  هملک  جـنپ  ات  ایب  ما  هدـید  رون  تسا . هدـشن  نشور  شتآ  دـمحم  لآ  هناخ ي  رد  هک  تسا  هام  کی 
تفرگ و دای  ار  اعد  ارهز  ترـضح  نیمحارلا . محرا  ای  نیکاسملا و  محار  ای  نیتملا و  ةّوقلا  اذ  ای  نیرخالا  نیلوالا و  ّبر  ای  وگب : مهد . دای 

زورما دومرف : متفرگ . روتـسد  ترخآ  يارب  یلو  متفر  ایند  بلط  يارب  داد : باوج  يدوب .؟ اـجک  دیـسرپ : یلع  ترـضح  تشگرب . هناـخ  هب 
ار شلاوحا  درک و  تداـیع  همطاـف  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربـمغیپ يزور  ص 152 ). راونـالاراحب ج 43  . ) دوب تزور  نیرتـهب 

ناهج نانز  گرزب  هک  تسین  یفاک  تیارب  ایآ  دومرف : میروخب . میرادن  يزیچ  نآ ، زا  رتدب  متسه و  ضیرم  ناج  ردپ  درک : ضرع  دیسرپ .
ضرع ادخ  لوسر  تمدـخ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زور  کی  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نیطمسلا ص 179 ). ررد  مظن  . ) یـشاب

اریز ینک . تحاران  ار  میومع  رـسپ  ردارب و  ادابم  ناج ! همطاف  دومرف : دنک . یم  میـسقت  ارقف  نیب  رد  دراد  هچ  ره  مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک :
يزور دیوگ : یم  سیمع » تنب  ءامسا  .( » همغلا ج 2 ص 99 فشک  . ) تسادخ بضغ  نم  بضغ  نم و  بضغ  مالسلا ) هیلع   ) یلع بضغ 

ار ناشلاوحا  دنتـسین . لنزم  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسحو نسح  دید  درب ، فیرـشت  همطاف  لزنم  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر 
: دومرف دورب  نوریب  تساوخ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تشادـن . دوجو  ندروخ  يارب  يزیچ  اـم  هناـخ ي  رد  زورما  درک : ضرع  دیـسسرپ .

نالف دزن  تفر  تشادرب و  ار  نانآ  دنیامن . اذغ  هبلاطم ي  وت  زا  دننک و  هیرگ  ادابم  مربب  نوریب  مدوخ  اب  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و 
نیسح نسح و  دوب . یشک  بآ  لوغشم  هک  تفای  يدوهی  ناتسلخن  رد  ار  وا  تفر . نوریب  یلع  يوجتـسج  رد  ادخ  لوسر  يدوهی . صخش 

نسح دوش  مرگ  اوه  هک  نیا  زا  لبق  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوب . ناشدزن  رد  زین  امرخ  يرادقم  دید  يزاب  لوغشم  ار  مالسلاامهیلع ) )
ربص میتشادن . هناخ  رد  ییاذغ  مدش  جراخ  هناخ  زا  یتقو  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ینادرگ .؟ یمنرب  هناخ  هب  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح و 

يردق یتق  و  مریگب . امرخ  هناد  کی  بآ  ولد  ره  لباقم  رد  ما  هتـشاذگ  رارق  يدوهی  نیا  اب  نم  منک . هیهت  همطاف  يارب  امرخ  يردق  ات  دینک 
هیلع و هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ يزور  تشگرب . لزنم  هب  تشادرب و  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  تخیر و  نماد  رد  ار  اهنآ  دش  هیهت  امرخ 
ار ردپ  ضارعا  تلع  مالـسلااهیلع )  ) همطاف درک . ضارعا  وا  زا  تسا . هتـسب  شندرگ  رب  يدنب  ندرگ  دید  دـش  دراو  همطاف  رب  مّلـس ) هلآ و 

هدنامرد صخـش  ًادعب  یتسه . نم  زا  وت  ناج ! همطاف  دومرف : ترـضح  نآ  دومن . میدقت  ربمغیپ  تمدـخ  درک و  زاب  ار  دـنب  ندرگ  تفایرد .
وا رب  ادخ  دـنک  تیذا  متیب  لها  هرابرد ي  ارم  دزیرب و  ار  ام  نوخ  سک  ره  دومرف : درک و  اطع  وا  هب  ار  دـنب  ندرگ  ادـخ  لوسر  دیـسر ، يا 
رفس گنهآ  یتقو  هک  دوب  نانچ  ربمغیپ  تداع  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  همغلا ج 2 ص 97 ). فشک  . ) درک دهاوخ  بضغ 

. تفاتـش یم  وا  رادید  هب  لوا  دومن  یم  تعجارم  رفـس  زا  نوچ  و  دوب . مالـسلااهیلع )  ) همطاف درک  یم  عادو  هک  یـسک  نیرخآ  اب  دومن  یم 
هدرک و هیهت  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  يارب  يا  هرقن  دبنتـسد  هک  درک  هدهاشم  دش  دراو  همطاف  هناخ ي  هب  یتقو  اهرفـس  زا  یکی  رد 

اروـف درکن و  فـقوت  ارهز  هناـخ ي  رد  هشیمه ، فـالخ  رب  هدرک و  هاـگن  اـهنآ  هـب  هریخ  هریخ  يردـق  سپ  تـسا . هـتخیوآ  رد  رب  يا  هدرپ 
درک و زاب  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  تسد  زا  ار  دبنتسد  تشادرب و  ار  هدرپ  تفایرد . ار  هیضق  تلع  ود  دش  نیگمغ  همطاف  تشگرب .

دجـسم رد  هک  یئارقف  نیب  رد  ار  اهدبنتـسد  دومن و  شزاوـن  ار  شا  هدـید  روـن  ود  ربـمغیپ  داتـسرف . ادـخ  لوـسر  تمدـخ  اـهنآ  هلیـسوب ي 
دنک تمحر  ادخ  دومرف : سپـس  دننک . تروع  رتس  هک  داد  نایرع  رفن  دنچ  هب  درک و  هعطق  هعطق  ار  هدرپ  دومن و  میـسقت  دنتـشاد  تنوکس 

نارمع .( » راونالاراحب ج 43 ص 83 . ) دـهدب وا  هب  یتشهب  ياه  تنیز  زا  دـناشوپب و  وا  هب  یتشهب  ياه  سابل  زا  ار و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف
تروص هب  ترـضح  نآ  مشچ  یتقو  دش . دراو  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  مدوب  ادخ  لوسر  تمدـخ  رد  زور  کی  دـیوگ : یم  نیـصح » نب 
تـسد دـناوخ و  شیوخ  دزن  ار  وا  دوـش  یمن  هدـید  نآ  رد  نوـخ  زا  يراـثآ  و  تسا ، هدـش  درز  یگنـسرگ  تدـش  زا  هک  داـتفا  شرتـخد 
همطاف يرب ، یم  الاب  ار  ناگدـنامرد  ینک و  یم  ریـس  ار  اه  هنـسرگ  هک  ییادـخ  يا  تفگ : تشاذـگ و  بانج  نآ  هنیـس ي  رب  ار  شکرابم 

فرط رب  ارهز  تروص  يدرز  ربمغیپ  ياعد  تکرب  هب  دیوگ : یم  نارمع » . » رادـم هنـسرگ  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دـمحم رتخد 
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.( نیطمسلا ص 191 ررد  رظن  . ) تشگ ادیوه  شتروص  رد  نوخ  راثآ  دش و 

یلمع توعد 

یبا نب  یلع  ینعی  مالسا  مود  صخش  یگدنز  مالـسا و  ربمغیپ  ینعی  مالـسا  لوا  صخـش  یگدنز  تیب ، لها  تایاور  خیرات و  تداهـش  هب 
عوضوم نیا  دش . یم  رازگرب  تقشم  یتخس و  تیاهن  رد  هکلب  یگداس  لامک  رد  ارهز ، همطاف ي  ینعی  مالسا  لوا  يوناب  یگدنز  بلاط و 

يا هدع  دندوب . عامتجا  نیمورحم  ارقف و  زا  نیملـسم  رثکا  دوبن . بوخ  ناناملـسم  یمومع  عضو  رـصع  نآ  رد  اریز  درادن ، یبجعت  نادـنچ 
رد دنیامن . ترجه  هنیدم  هب  دننک و  اهر  هکم  رد  ار  ناشیگدنز  هناخ و  دندش  راچان  نانمـشد  سرت  زا  دوبن  دب  ناشعـضو  يدـح  ات  هک  مه 

اجنادـب هکم  زا  هک  یناناملـسم  دروم  رد  دـندوب  راچان  دوب ، بوخ  يدـح  ات  ناشعـضو  هک  مه  يدودـعم  دوب و  ارقف  اب  تیرثکا  مه  هنیدـم 
ینارحب عقوم  نامز ، نآ  رگید  فرط  زا  دننک . تدعاسم  کمک و  نانآ  هب  تردق  دح  رس  ات  دنروآ و  لمعب  تاساوم  دندوب  هدومن  ترجه 

دندوب لوغشم  عافد  گنج و  هب  ار  تاقوا  رثکا  دندوب و  شاب  هدامآ  لاح  رد  امئاد  دندش و  یم  یمومع  جیسب  هتسویپ  نیملـسم  دوب . مالـسا 
ناکما زین  مالـسلا ) مهیلع   ) همطاف یلع و  مرکا و  ربمغیپ  يارب  دـننک . تیوقت  ار  ناـشدوخ  يداـصتقا  عاـضوا  دنـسناوت  یمن  تلع  نیمه  هب 

مرکا و ربمغیپ  هچرگ  دـننکن . تاساوم  ناگراچیب  ارقف و  اب  دـنزاس و  مهارف  یبوخ  یگدـنز  ناـشدوخ  يارب  هک  دوبن  مه  راوازـس  تشاد و 
يدح ات  دنتسناوت  یم  دندوب و  میهس  زین  یگنج  مئانغ  رد  دنتشاد و  یعورـشم  دئاوع  هار  نیمه  زا  دندرک و  یم  راک  مالـسلاامهیلع )  ) یلع

ناشدایرف یگنـسرگ  زا  هنیدم  يارقف  یلو  دنباوخب  ریـس  شرتخد  داماد و  مرکا و  ربمغیپ  هک  تشاد  ناکما  رگم  اما  دـننک ، یگدـنز  بوخ 
دش یم  رگم  دنشاب ؟ هتـشادن  تروع  رتاس  نیملـسم  زا  یهورگ  یلو  دنکفیب  هدرپ  شقاطا  رد  رب  ربمغیپ  رتخد  دوب  راوازـس  رگم  دشاب ؟ دنلب 
لوا صخش  رگا  الوصا  دشاب .؟ دنلب  نیملسم  هنسرگ  لافطا  هلان ي  يادص  یلو  دنشاب  هتشاد  هرقن  دبنتسد  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  هک 

يانعم یبوخب  هک  مالسا  ردص  نیملسم  فعضتسم  هدوت ي  دوب  نکمم  ایآ  دنتشادن  تاساوم  نیملسم  ریاس  اب  شیمارگ  تیب  لها  مالـسا و 
دننک و يزابرـس  يراکادف  داهج و  نادیم  رد  دنوش  رـضاح  تشاد ، رارق  ناشمـشچ  رد  ناشلقع  دندرک و  یمن  كرد  ار  یحو  يربمغیپ و 

نیمه ادخ  لوسر  يونعم  دوفن  مالـسا و  تفرـشیپ  هدمع ي  للع  زا  یکی  الوصا  دنزاس ؟ ادف  یمارگ  یبن  سدقم  فده  هار  رد  ار  ناشناج 
دندرک و یم  هدـهاشم  شا  هداوناخ  وا  یگدـنز  راتفر و  راتفگ و  رد  ار  نآ  یلمع  هنومن ي  دندینـش  یم  ترـضح  نآ  زا  ار  هچ  ره  هک  دوب 

... اما دومرف  یم  تیاده  يزابناج  مالسا و  يوس  هب  ار  مدرم  یلمع ، توعد  هلیسوب ي 

یلع هاگدید  زا  همطاف 

رتهب ار  شرسمه  ردام ، ردپ و  زا  یتح  رگید ، دارفا  زا  رهوش  اریز  دشاب . یم  شرهوش  فیـصوت  فیرعت و  نز  کی  تخانـش  قیرط  نیرتهب 
ارهز شرـسمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نیاربانب  تسا . رتانـشآ  وا  دـب  ای  بوخ  ياه  تداع  راتفر و  راکفا و  ياـیافخ  رب  دسانـش و  یم 
دراد ارهز  هرابرد  یناوارف  نانخس  نینمؤملاریما  دیامن . فیـصوت  فیرعت و  دناوت  یم  نارگید  زا  رتهب  دسانـش و  یم  ًالماک  ار  مالـسلااهیلع 
یّلص ادخ  لوسر  دومرف . مرکا  ربمایپ  لاؤس  باوج  رد  یسورع  زور  نیلوا  دادماب  ار  لوا  مالک  دوش : یم  افتکا  مالک  ود  هب  اجنیا  رد  نکیل 
راحب  ) هَّللا ۀعاط  یلع  نوعلا  معن  لاقف : کلها ؟ تدجو  فیک  دیسرپ : داماد  زا  دش ، هلجح  دراو  یـسورعز  ور  نیلوا  حبـص  هلآ  هیلع و  هَّللا 

رب تسا  کمک  نیرتهب  درک : ضرع  باوج  رد  وا  یتفای ؟ هنوگچ  ار  ترسمه  دیسرپ : یلع  ترضح  زا  ادخ  لوسر  ینعی  ج 43 ص 117 ).
اه تعاس  نیرخآ  رد  ارهز  نینمؤملاریما و  دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  رمع ، ياه  تعاس  نیرخآ  رد  ار  مود  مالک  ادخ . زا  تعاطا 

هیلع لاقف  ینترـشاع . ذنم  کتفلخ  ۀنئاخ و ال  ۀـبذاک و ال  ینتدـهع  ام  مع  نبا  ای  تلاق : تببحا . امب  ینیـصوا  لاق : و  دـندرک . تولخ  مه  اب 
راحب ج 43  ) کتقرافم ّیلع  ّزع  دـق  یتفلاخمب ، کّخبوا  نا  نم  هَّللا  نم  ًافوخ  ّدـشا  مرکا و  یقتاو و  ّرباو  هَّللاب  ملعا  تنا  هَّللا  ذاـعم  مالـسلا :

تناـیخ متفگن و  غورد  وت  هب  زگره  رمع  لوط  رد  ومع ! رـسپ  تفگ : نینمؤملاریما  هب  عادو  ياـه  تعاـس  نیرخآ  رد  ارهز  ینعی : ص 91 ).
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هدـش بکترم  ار  یفالخ  وت  هک  هَّللا  ذاعم  ربمایپ ! رتخد  يا  يرآ  دومرف : خـساپ  رد  نینمؤملاریما  مدومنن . تفلاـخم  وت  اـب  هاـگچیه  مدرکن و 
رب رایسب  وت  زا  تقرافم  یشاب . هدرک  تفلاخم  نم  اب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  وت  یـسرتادخ  اوقت و  يراکوکین و  یـسانشادخ و  هبترم  یـشاب .
وا کمک  اب  هک  يرسمه  نیرتهب  ناونع  هب  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوخ  یئوشانز  یگدنز  زاغآ  رد  نینمؤملاریما  تسا . تخـس  نم 

هلمج نیا  رد  تسا . اوتحم  رپ  رایـسب  یلو  هاتوک  يا  هلمج  هَّللا ) ۀعاط  یلع  نوعلا  معن   ) هلمج درک . یفرعم  دومن  تعاطا  ار  يادـخ  نوت  یم 
يارب قادصم  نیرتهب  ناونع  هب  ار  ارهز  شرـسمه  دـشاب و  ادـخ  زا  تعاطا  يارب  رـسمه  زا  نتفرگ  کمک  هک  درک  نایب  ار  جاودزا  فدـه 

نآ يادخ  زا  فوخ  اوقت و  يراکوکین و  نافرع و  ماقم  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  عادو  ياهتعاس  نیرخآ  رد  تسناد . مهم  رما  نیا  رد  قیفوت 
زا تعاطا  رد  شرهوش  محازم  اهنت  هن  جاودزا  تدـم  لوط  رد  ارهز  دوش  یم  مولعم  دومن . دـییأت  ار  شا  هتـشذگ  رظن  دوتـس و  ار  ترـضح 

هداعلا قوف  تیصخش  هب  هجوت  اب  تسا . هدوب  مه  وا  نواعم  دیؤم و  داعبا  مامت  رد  هکلب  هدوبن ، تیالو  نیگنس  تیلوؤسم  نداد  ماجنا  ادخ و 
یلع دوش . یم  نشور  زین  مالسلااهیلع  ارهز  شرسمه  زاتمم  تیصخش  ترضح ، نآ  یعامتجا  یـسایس ، یقالخا ، تیعقوم  و  نینمؤملاریما ،

. دوب مالسا  راکادف  دنمورین و  زابرـس  رالاسهپـس و  مالـسا ، زاتمم  تیـصخش  نیمود  هکلب  دوبن ، يداع  درف  کی  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب 
لامک رد  شا  هداوناخ  دوخ و  دوب . ادخ  لوسر  هفیلخ  نیملسم و  یلو  هرخالاب  و  اوقت ، راثیا ، تاواسم ، تاساوم ، قافنا ، دهز ، تلادع ، درم 

درک و یم  میـسقت  هیوسلاب  نیملـسم  نیب  رد  ار  لاملا  تیب  دومن . یم  قافنا  ادخ  هار  رد  تشاد  هک  ار  هچنآ  دندرک و  یم  یگدـنز  ترـسع 
لیقع شردارب  یتقو  دوبن . نیریاس  زا  شیب  زین  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  شدوخ و  مهـس  یتح  داد ، یمن  حیجرت  يرگید  رب  ار  سک  چـیه 

.( راحب ج 41 ص 114 . ) دهدب داد  یم  نیملسم  ریاس  هب  هچنآ  زا  هفاضا  يزیچ  دشن  رضاح  درک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  رقف  تدش 
هب مدرم  نیرت  هیبش  راتفر  اذغ و  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دـیامرف : یم  ترـضح  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

همطاـف درک و  یم  هیهت  ار  لزنم  مزیه  بآ و  وا  داد . یم  تشوگ  ناـن و  مدرم  هب  یلو  دروخ  یم  نوتیز  اـب  ناـن  شدوخ  دوـب . ادـخ  لوـسر 
.( راحب ج 41 ص 131 . ) درک یم  هلصو  تسـش و  یم  ار  اه  سابل  تخپ و  یم  نان  دومن و  یم  ریمخ  درک و  یم  تسرد  درآ  مالـسلااهیلع 

! تسپ يایند  يا  دومرف : یم  هدرک  باطخ  ایند  هب  دوب ، مهارف  شیارب  تاناکما  هنوگ  همه  هک  تفالخ  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ما هدرک  هقالط  هس  ار  وت  مرادـن . وت  هب  يزاین  نم  نک ، رورغم  ار  يرگید  تاهیه ، تاهیه ، ینک ؟ یم  هقالع  راـهظا  هدروآ  يور  نم  هب  اـیآ 

، دنیوگب نینمؤملاریما  ارم  هک  منک  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ایآ  دـیامرف : یم  نامز  نامه  رد  راحب ج 41 ص 121 ). . ) درادن عوجر  رگید  هک 
ندروخ هب  هک  ما  هدـشن  هدـیرفآ  نم  مشابن ؟ وگلا  اهنآ  يارب  نتـسیز  یتخـس  رد  مشابن و  کیرـش  مدرم  اب  راـگزور  ياـه  یتخـس  رد  یلو 
لگـشپ ندروخ و  مرگرـس  هک  يدازآ  ناویح  ای  درادن ، يراک  ندروخ  فلع  زج  هک  يا  هتـسب  ناویح  دننام  موش ، لوغـشم  ذیذل  ياهاذـغ 

یم دوب و  يدرم  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فینح ). نب  نامثع  یلا  هباتک  ۀغالبلا  جهن  . ) دراد تلفغ  شا  هدنیآ  زا  و  تسا ، نتخادـنا 
نز چـیه  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زج  و  تشاد . زاـین  قـفاوم  يرـسمه  هب  نتـسیز  نینچ  نیا  يارب  دـنک و  یگدـنز  نینچ  نیا  تساوـخ 

ماقم هک  تساجنیا  رد  هَّللا . ۀعاط  یلع  نوعلا  معن  دیوگب : شا  هرابرد  تسناوت  یم  هک  دوب  وا  اهنت  تشادن ، ار  وا  اب  يرمسه  تقایل  يرگید 
رب یلع و  تیب  رد  تسناوت  هک  دوب  وا  دومن . یفرعم  یلع  ترضح  قیال  رسمه  اهنت  ناونع  هب  ار  وا  ناوت  یم  دوش و  یم  نشور  همطاف  زاتمم 
اب مالـسلااهیلع  ارهز  دشاب . شقوشم  دیؤم و  دوب ، هداهن  شا  هدهع  رب  هک  یتیلوؤسم  ماجنا  ادـخ و  تعاطا  رد  دـنک و  یگدـنز  وا  لیم  قبط 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يرسمه  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  يدنزرف  يارب  ار  دوخ  تقایل  تسناوت  دوخ  یمالـسا  راتفر 
مالسا هنومن ي  يوناب  همطاف  دش . یفرعم  ناهج  نانز  نیرت  هتسیاش  نیرتگرزب و  ناونع  هب  ربمایپ  بناج  زا  تهج  نیمه  هب  دناسر و  تابثاب 

يرتشیب تیلوؤسم  زا  نییناحور  نید و  لاجر  هداوناخ ي  نایم  نیا  رد  دنریگب . یگدـنز  سرد  ترـضح  نآ  زا  دـیاب  مالـسا  ناوناب  تسا و 
هب وا  هناخ  هک  دنادب  دیاب  دشاب . هتشاد  هجوت  شرهوش  ماقم  تیلوؤسم  هب  دیاب  هتفریذپ  ار  نید  ملاع  کی  يرسمه  هک  یمناخ  دنرادروخرب .

مالـسا و هب  تمدخ  ادخ ، هب  هجوت  تلیـضف ، اوقت ، راثیا ، تاواسم ، تاساوم ، تلادـع ، ملع ، تیونعم ، هناخ  تسا . یلع  ربمایپ و  هناخ  هلزنم 
ناماما ربمایپ و  نانخـس  مدرم  هک  دـنادب  دـیاب  تسا . یناسنا  یمالـسا و  مراکم  لئاضف و  همه  هب  توعد  هناخ  مـالک  کـی  رد  و  نیملـسم ،
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ملاع کی  دنزرف  نز و  دنیامن . هدهاشم  اه  هداوناخ  نیمه  رد  زین  ار  اهنآ  لمع  دنراد  راظتنا  دنونش و  یم  اه  هناخ  نیا  زا  ار  مالسلا ) مهیلع  )
مالسلا مهیلع  همطاف  یلع و  ربمایپ و  هریس ي  شیامن  تیب  هکلب  تسین  یتسرپ  لمجت  ینارذگـشوخ و  ياج  اهنآ  هناخ  هک  دننادب  دیاب  نید 

هب ار  مدرم  دنـشاب و  مالـسا  جورم  دنناوت  یم  دوخ  یمالـسا  راتفر  اب  دشاب . یم  مدرم  هجوت  دروم  اهنآ  راتفر  لامعا و  هک  دننادب  دیاب  تسا .
ءاملع هب  تبسن  ار  مدرم  دنیامن و  دراو  مالسا  رکیپ  رب  ار  هبرـض  نیرت  گرزب  دنناوت  یم  دوخ  یمالـسا  ریغ  راتفر  اب  دنیامن و  توعد  یبوخ 
هلیـسو نیدب  دنیامن و  کمک  تیلوؤسم  ماجنا  رد  ار  ناشردپ  ای  رهوش  دنناوت  یم  دـنزادنیب . رابتعا  زا  ار  ناشنانخـس  دـنزاس و  نیبدـب  نید 
رابتعا زا  ار  وا  نانخـس  دـنرادزاب و  یناحور  سدـقم  ماقم  نوؤش  تیاعر  زا  ار  وا  دـنناوت  یم  و  دنـشاب ، کیرـش  وا  باوث  رد  نید و  جورم 

کیرـش میهـس و  ناهانگ  نیا  رفیک  رد  زین  دوخ  دـنیامن و  قیوشت  تعیرـش  نیناوق  زا  فلخت  هانگ و  باـکترا  هب  ار  مدرم  دـنزاس و  طـقاس 
زین ناش  هداوناخ  اهنآ و  دوخ  دنشاب ، هتشاد  ار  يرتالاب  یعامتجا  یملع و  ماقم  هچ  ره  هکلب  دنتـسین  هبترم  کی  رد  نید  لاجر  هتبلا  دنـشاب .

روجأـم ادـخ  دزن  دـننک  تیدـج  شیوخ  تیلوؤسم  ماـجنا  رد  هک  رادـقم  ناـمه  هب  و  دـنراد . هدـهع  رب  ار  يرت  نیگنـس  رتشیب و  تیلوؤسم 
و مالـسلاامهیلع )  ) یلع ربمایپ و  هفیلخ  هک  درادن  ار  نآ  تقایل  تفرگ  رارق  ینید  یملع و  تاماقم  زا  یکی  رد  هک  یملاع  ره  دوب . دـنهاوخ 

یملاع دنزرف  نز و  ره  دـشاب . مالـسلاامهیلع  یلع  ربمایپ و  دـننام  شراتفر  قالخا و  هک  تسا  یتروص  رد  وا  تقایل  هکلب  دـشاب ، نید  ملاع 
لامعا و هک  دسر  یم  تابثاب  یتروص  رد  وا  تقایل  هکلب  دوش  یفرعم  نید  ملاع  کی  دنزرف  رـسمه و  ناونع  هب  هک  درادن  ار  نآ  تقایل  مه 

. دشاب مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  راتفر  لامعا و  قبط  رب  شراتفر 

ارهز تمصع 

رد هاـنگ  هابتـشا و  اـطخ و  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  موصعم  یـصخش  هب  حالطـصا ، رد  و  تسا . عونمم  ظوفحم و  ياـنعم  هب  تغل  رد  موصعم 
هطـساوب دنک و  هدهاشم  نایعلاب  ار  شنیرفآ  ناهج  قئاقح  دشاب و  زاب  شتریـصب  مشچ  هک  دنیوگ  موصعم  ار  یـسک  دشاب . ظوفحم  ناما و 

رد نایـصع  هابتـشا و  اطخ و  دـنک و  يراددوخ  ینامرفان  هاـنگ و  زا  یبیغ ، تادـییات  اـب  دراد و  توکلم  ملاـع  اـب  هک  یلاـصتا  طاـبترا و  ي 
هدیـسر تابثا  هب  ناربمیپ  يارب  یلقن ، یلقع و  نیهارب  هلدا و  هطـساوب ي  تمـصع ، خماش  ماقم  دشاب . هتـشادن  هار  شـسدقم  دوجو  تحاس 

نیهارب و زین  ناـنآ  تمـصع  تاـبثا  يارب  و  دنـشاب . موصعم  دـیاب  زین  هناـگ  هدزاود  ناـماما  ربمغیپ و  نانیـشناج  هک  دـندقتعم  هیماـما  تسا .
یم رود  دصقم  زا  مییامن  یـسررب  ار  مهم  عوضوم  نآ  لیـصفت  هب  میوش و  تمـصع  ثحابم  دراو  میهاوخب  رگا  تسا . هدش  هماقا  ییاهلیلد 

هاـنگ و زا  زین  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـنناد  یم  موصعم  ار  راـهطا  همئا ي  ناربـمیپ و  هلـسلس ي  هک  نآ  رب  هوـالع  هیماـما ، میدرگ .
ُمُْکنَع َبْهُذِیل  هَّللا  ُدیُری  امَّنِا  : ) لوا لیلد  دومن : لالدتسا  ناوت  یم  لیلد  دنچ  هب  بانج  نآ  تمصع  تابثا  يارب  دنناد . یم  موصعم  ینامرفان 

رب تیب  لها  امـش  زا  ار  یگدولآ  یکاپان و  دهاوخ  یم  ادخ  ینعی : هیآ ي 34 ). بازحا  هروس ي  (. ) ًاریهْطَت مُکَرِّهَُطی  ِتیَْبلا و  َلـْهَا  َسْجِّرلا 
روکذم هیآ ي  هک  دننک  یم  تلالد  هدش و  رداص  صاخ  هماع و  قرط  زا  يدایز  ثیداحا  دنادرگ . ناترهاط  هزیکاپ و  الماک  دزاس و  فرط 

ادـخ لوسر  يزور  دـیوگ : یم  هشیاع  هنومن : باب  زا  تسا . هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  ربمغیپ و  نأـش  رد 
( مالسلا مهیلع   ) یلع همطاف و  نیسح و  نسح و  سپ  دش ، جراخ  لزنم  زا  تشاد و  شود  رب  یهایـس  یمـشپ  هماج ي  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

روثنملا رد  ةدوملا ص 124 / عیبانی  (. ) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هَّللا  ُدـیُری  امَّنِا  : ) دومرف داد و  ياـج  نآ  ریز  ار 
نسح و یلع و  دومرف : ربمغیپ  دروآ . ادـخ  لوسر  تمدـخ  هریرح  زا  یفرظ  ارهز  همطاف ي  يزور  دـیوگ : یم  هملـس » ما  .( » ج 5 ص 198
. دش لزان  روکذم  هیآ ي  دندش  ادغ  ندروخ  لوغـشم  دندیـسر و  مرکا  لوسر  تمدـخ  یتقو  نادرگ . رـضاح  زین  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

دنتـسه نم  تیب  لها  اهنیا  ایادـخ  دومرف : هبترم  هس  دـنکفا و  ناـنآ  رـس  رب  ار  يربیخ  هماـج ي  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ سپ 
یم هملـس » یبا  نب  رمع  .( » ص 198 روـثنملا ج 5  رد  هدوملا ص 125 / عیباـنی  . ) نادرگ ناـش  هزیکاـپ  نک و  لـئاز  ناـشیا  زا  ار  یگدولآ 
یلع مرکا  ربمغیپ  سپ  دش . لزان  هملس  ما  هناخ ي  رد  ًاریهْطَت .) ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا   ) هیآ ي دیوگ :
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نم تیب  لها  اهنیا  ایادـخ ! دومرف : دـنکفا و  ناشرـس  رب  ار  شا  هماج  دـناوخ . شدوخ  شیپ  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  و 
: داد خـساپ  مناشیا .؟ اب  مه  نم  هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  هملـس  ما  نادرگ . ناش  هزیکاپ  كاپ و  نک و  لئاز  ناشیا  زا  ار  یگدولآ  دنتـسه ،
هناخ ي هب  يزور  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ دیوگ : یم  عقـسا » نب  ۀـلثاو  .( » هدوملا ص 125 عیباـنی  . ) یتـسه یبوخ  رب  مه  وت 

شا هماج  سپس  داد ، رارق  شیاهوناز  رب  ار  نیسح  نسح و  دیناشن و  شدوخ  ولج  رد  ار  مالسلاامهیلع )  ) همطاف یلع و  درب ، فیرشت  همطاف 
رد هدوملا ص 125 / عیبانی  . ) نادرگ ناش  هزیکاپ  كاپ و  یگدولآ  زا  دنشاب  یم  نم  تیب  لها  اهنیا  ایادخ  دومرف : تخادنا و  نانآ  رس  رب  ار 

، کلام نب  سنا  ءارمحلا ، یبا  راسی ، نب  لقعم  ، هملس ما  هشیاع ، دننام  ادخ ، لوسر  باحصا  زا  یهورگ  هلمجلاب ، و  روثنملا ج 5 ص 199 ).
نبا بنیز و  و  يردخ ، دیعـسوبا  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع نب  نسح  عقـسا ، نب  ۀلثاو  صاقو ، یبا  نب  دـعس 
لالج دـننام  هماع  هصاخ و  ياملع  دـنا و  هدرک  تیاور  هیآ  لوزن  ناـش  رد  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  ار  یثیداـحا  رگید ، یهورگ  ساـبع و 
تبث شیوخ  بتک  رد  ار  اهنآ  تنس ، لها  ياملع  ریاس  و  هدوملا » عیبانی   » رد يزودنق  میهاربا  نب  نامیلس  و  روثنملا » رد   » رد یطویس  نیدلا 

همطاف هناخ ي  رد  هلمج  زا  ددعتم ، ياهاج  رد  مرکا  ربمغیپ  هفیرـش ، هیآ ي  لوزن  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  نیا  زا  دـنا . هدومن 
هیآ دنکفا و  یم  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  همطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  رس  رب  ار  شکرابم  يابع  هملس  ما  هناخ ي  و  مالسلااهیلع ) )

. نادرگ فرط  رب  اهنآ  زا  ار  یگدولآ  دنتـسه ، نم  تیب  لـها  دـنراد  رارق  اـبع  ریز  رد  هک  يدارفا  ایادـخ  دومرف : یم  دومن و  یم  توـالت  ار 
یتیاور هب  تفه و  یتیاور  هب  هام و  شـش  ات  دیامن . تیبثت  ار  عوضوم  دنک و  یفرعم  ار  تیب  لها  ات  داد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ادـخ  لوسر 

دومن و یم  روبع  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هناخ ي  زا  تفر  یم  حبـص  زامن  هب  هک  دادماب  ماگنه  هک  دوب  نینچ  ترـضح  نآ  موسرم  هام ، تشه 
یلع رس  رب  ار  شیوخ  هماج ي  دراوم  نیا  رد  ادخ  لوسر  روثنملا ج 5 ص 199 ). رد  همغلا ج 2 ص 83 / فشک  . ) درک یم  تئارق  ار  هیآ 

دنکن اعدا  ًادعب  یسک  دوش و  هتسب  هدافتـسا  ءوس  هار  ات  درک  یم  توالت  ار  هیآ  تخادنا و  یم  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  و 
زا ار  نآ  دوش ، لخاد  هک  دز  الاب  ار  ابع  هملـس  ما  یتقو  هک  تشاد  مامتها  عوضوم  نیا  رد  ردقنآ  متـسه ، تیب  لها  قیداصم  زا  مه  نم  هک 

( مالسلااهیلع  ) همطاف هناخ ي  لها  دربیم  فیرشت  حبص  زامن  هب  هک  دادماب  ماگنه  یتدم  ات  یتسه . یبوخ  رب  زین  وت  دومرف : دیشک و  شتسد 
مهیلع  ) نیـسح نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  دوشن . عقاو  راکنا  دروم  ادـعب  دـنوشب و  مدرم  ات  درک  یم  توالت  ار  هیآ  هتخاـس  بطاـخم  ار 

رب دندشن . عقاو  راکنا  دروم  هاگچیه  هدش و  لزان  ام  قح  رد  هیآ  نیا  دندومرف : یم  باحـصا  روضح  رد  ددـعتم و  ياهاج  رد  مه  مالـسلا )
زا دوصقم  دیـشاب . هزنم  كاپ و  یگدولآ ، سجر و  زا  تیب  لها  امـش  هک  هدرک  هدارا  ادخ  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  روکذم  هیآ ي  قبط 
رب هوالع  دـنیامن . بانتجا  تساجن  زا  دـیاب  نیفلکم  همه  درادـن  تیب  لها  هب  یـصاصتخا  عوضوم  نیا  اریز  تسین . يرهاظ  تساجن  سجر 

دهاوخب هملس  ما  هک  دوبن  مهم  ردقنآ  بلطم  تشادن و  ربمغیپ  ياعد  تافیرشت و  همه  نآ  هب  یجایتحا  دوب  يرهاظ  تساجن  دارم  رگا  نیا ،
دوصقم هکلب  تسین  يرهاـظ  یگدولآ  تساـجن و  هیآ ، دارم  دوش  یم  مولعم  سپ  ددرگ . عناـم  ادـخ  لوـسر  دوـش و  عـقاو  نآ  قیداـصم  زا 

تیب لها  هک  هدومن  هدارا  هتساوخ و  ادخ  دوش : یم  نینچ  هیآ  يانعم  نیاربانب ، تسا . ملاع  راگدرورپ  نایصع  هانگ و  ینعی  ینطاب  یگدولآ 
هک هتـساوخ  تیب  لـها  زا  ادـخ  هک : تفگ  ناوت  یمن  ینعی  تسین  یعیرـشت  هدارا ي  هدارا ي ، نیا  هتبلا  دنـشاب . كاـپ  تیـصعم  هاـنگ و  زا 
هانگ بکترم  هک  هتـساوخ  مدرم  مامت  زا  ادخ  درادن . تیب  لها  هب  صاصتخا  بلطم  نیا  اریز  دنزاس . كاپ  تیـصعم  هانگ و  زا  ار  ناشدوخ 

دشاب هزنم  كاپ و  تیـصعم  باکترا  زا  تیب  لها  نماد  هک  هدرک  ردقم  نینچ  ادخ  ینعی  تسا ، ینیوکت  هدارا ي  هیآ  دوصقم  هکلب  دنوشن .
تمصع هب  ار  روکذم  هیآ  زین  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  دننک . كرت  ار  ناهانگ  هدارا  ملع و  اب  دنراتخم  رـشب و  هکنیا  اب  و 
نیرتهب رد  ارم  دومن و  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  قلخ  ادخ  دومرف : هک  هدومن  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  سابع  نبا  تسا . هدومن  ریـسفت  هانگ  زا 

سپ لامشلا .) باحصا  ام  لامـشلا  باحـصا  و  : ) دیامرف یم  و  نیمیلا ) باحـصا  ام  نیمیلا  باحـصا  و  : ) دیامرف یم  هکنانچ  داد . رارق  اهنآ 
: دیامرف یم  هکنانچ  دراد ، رارق  اهنآ  نیرتهب  رد  ارم  دومن و  میسقت  تمسق  هس  هب  ار  اهنآ  سپس  متسه . اهنآ  نیرتهب  نیمی و  باحصا  زا  نم 

اهنآ نیرتهب  نیقباس و  زا  نم  سپ  َنوِقباّسلا .) َنوِقباّسلا  َو  ِۀَمَئْشَْملا  ُباَحْصَا  ام  ِۀَمَئْشَْملا  ُباحْصَا  َو  ِۀَنَْمیَْملا  ُباَحْصَا  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْـصَاَف  )
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َِلئاَبَق َو  ًابوُعُش  ْمُکاَْنلَعَجَو  : ) دیامرف یم  هک  نانچ  داد ، رارق  اهنآ  نیرتهب  رد  ارم  دومن و  میـسقت  ییاه  هلیبق  هب  ار  مسق  هس  نآ  سپـس  متـسه .
یمن رخف  عوضوم  نیدـب  یلو  متـسه . نانآ  نیرت  یمارگ  مدآ و  نادـنزرف  نیرتراـکزیهرپ  نم  سپ  ْمُکیْقتَا .) ِهَّللاَدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  اوفَراـعَِتل 

َبِهُْذِیل ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا  : ) دـیامرف یم  هکنانچ  داد . رارق  اه  هداوناخ  نیرتهب  رد  ارم  دومن و  میـسقت  ییاه  هداوناخ  هب  ار  لئابق  نآ  سپـس  منک .
.( روثنملا ج 5 ص 199 رد  . ) میتسه موصعم  تیصعم  هانگ و  زا  متیب  لها  نم و  سپ  ًاریهْطَت .) ْمُکَرِّهَُطی  َو  َْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 

لاکشا

لزان مرکا  لوسر  نانز  هرابرد ي  نآ ، زا  دعب  تایآ  نآ و  زا  لبق  تایآ  اریز  درادن . تمـصع  رب  تلالد  روکذـم  هیآ ي  دـنا : هتفگ  یـضعب 
بطاخم هدش و  لزان  ترضح  نآ  نانز  هرابرد ي  زین  روکذم  هیآ ي  تفگ : دیاب  قایـس  هنیرق ي  هب  و  تسا . هجوتم  نانآ  هب  هباطخ  هدش و 

هک یتروص  رد  دنا  هدوب  موصعم  هانگ  زا  زین  هَّللا  لوسر  ياهنز  تفگ : دیاب  دنک  تمصع  رب  تلالد  هیآ  رگا  نیاربانب  دنتـسه . اهنآ  هیآ ، رد 
دروم رد  هن  درادن . تمصع  رب  تلالد  الصا  هیآ  مییوگب : دیاب  هک  تسا  رذگهر  نیا  زا  تفگ . ناوت  یم  هن  هتفگ و  یـسک  هن  ار  بلطم  نیا 

. تیب لها  ریاس  دروم  رد  هن  ترضح ، نآ  ياهنز 

خساپ

داهتجا روکذم  لامتحا  لوا : تسا : هداد  خساپ  ار  نآ  هجو  دنچ  هب  هدرک و  لقن  ار  روکذم  لاکـشا  نیدلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  همالع 
همطاف و یلع و  نأش  رد  روکذـم  هیآ  هک  هدـش  دراو  بلطم  نیا  دـسر  یم  رتاوت  دـح  هب  هک  تیاور  نیدـنچ  رد  اریز  صن ، لباقم  رد  تسا 

مرکا ربمغیپ  دوش  لخاد  هماج  ریز  رد  تساوخ  هملس  ما  یتقو  یتح  دراد . نانآ  هب  صاصتخا  هدش و  لزان  مالسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و 
تروص هب  دـیاب  دوب  هدـش  لزان  ادـخ  لوسر  ياـهنز  هراـبرد ي  هیآ  رگا  مود : تخاـس . عونمم  ار  وا  ًادـج  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )

. رکذم عمج  تروص  هب  هن  اریهطت .) َّنُکُرِّهَُطی  تیبلا و  لها  سجرلا  َّنُْکنَع  بهذیل  هَّللا  دیری  امنا  : ) دـیوگب دـشاب و  هدـش  ادا  ثنؤم  باطخ 
یعنام نیاربانب  دننک . رکذ  هضرتعم  هلمج ي  ناونع  هب  ار  ییاه  هلمج  ناشتاملک  نیب  رد  هک  تسا  موسرم  حیـصف ، ياه  برع  نیب  رد  موس :

ار عوضوم  تیمها  ات  هداد  رارق  هدـش  لزان  ادـخ  لوسر  ياهنز  ناش  رد  هک  یتایآ  نیب  رد  ار  روبزم  هیآ ي  لاعتم  دـنوادخ  مییوگب : درادـن 
مه ربمغیپ  نانز  یتح  دنریگ  رارق  یـسک  ضرعت  دروم  دیابن  دنموصعم  هانگ  زا  ربمغیپ  تیب  لها  نوچ  هک  دنک  هراشا  هتکن  نیدب  دـناسرب و 
دایز مک و  چیه  ینامـسآ  باتک  نآ  تایآ  هدشن و  عقاو  یفیرحت  میرک  نآرق  رد  هک  یلاح  نیع  رد  مراهچ : دنرادن . ار  اهنادـب  ضرعت  قح 

. دنـشاب هدـش  نیودـت  عمج و  هدـش ، لزان  هک  یبیترت  نامه  هب  انیع  نآرق ، ياه  هروس  تایآ و  هک  تسین  مّلـسم  بلطم  نیا  اما  تسا  هدـشن 
ار نآ  هدش  یم  نیودت  عمج و  تایآ  هک  یعقوم  رد  یلو  دشاب  هدش  لزان  تیب  لها  هرابرد ي  اهنت  روکذم ، هیآ  هک  تسین  دـیعب  چـیه  الثم 

لیلد نیدلا ص 212 ). فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  فیلات  ءارهزلا  لیـضفت  یف  ءارغلا  ۀملکلا  باتک  . ) دنـشاب هدـیناجنگ  ربمغیپ  نانز  نیب  رد 
یم دونـشخ  وت  يدونـشخ  يارب  دنک و  یم  بضغ  وت  بضغ  يارب  ادخ  دومرف : همطاف  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  مود :

دئاوزلا عمجم  ةدوملا ص 203  عیبانی  كاضرل - یـضری  کبـضغل و  بضغی  هَّللا  نا  همطاف  ای  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاق  . ) دوش
همطاـف اـج  ره  ثیدـح  نـیا  قـبط  رب  دـنا . هتـشون  دوـخ  ياـهباتک  رد  دـنراد و  لوـبق  هعیـش  ینـس و  ار  روکذـم  ثیدـح  ص 203 ). ج 9 

بلطم نیا  هتبلا  ددرگ . یم  دونشخ  یضار و  زین  ادخ  دوش  یضار  دونشخ و  هاگ  ره  دنک و  یم  بضغ  زین  ادخ  دنک  بضغ  مالـسلااهیلع ) )
يرگید هچرگ  دوش ، یمن  دونشخ  قح  فالخ  تشز و  ياهراک  هب  زگره  تسا . قح  عقاو و  قباطم  ادخ  بضغ  تیاضر و  هک  تسا  ملسم 

بلطم ود  نیا  همزـال ي  دـشاب . نارگید  ضوغبم  هچ  رگ  دوش ، یمن  كانبـضغ  قح  بوخ و  ياـهراک  زا  زگره  دـش . دونـشخ  راـک  نآ  زا 
دهاوخ تعیرش  نیزاوم  قبط  رب  شبضغ  تیاضر و  دشاب  موصعم  رگا  اریز  دشاب ، موصعم  اطخ  هانگ و  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  تسنیا 

یم یتروص  نینچ  رد  دوش . یمن  كانبـضغ  کین  ياهراک  قح و  زا  هاگچیه  دوش و  یمن  یـضار  ادـخ  ياضر  فـالخ  رب  هاـگچیه  دوب و 
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تیـصعم و رگا  اما  دوش . یم  دونـشخ  ادخ  دوش  دونـشخ  رگا  دنک و  یم  بضغ  ادـخ  دـنک  بضغ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف رگا  تفگ : ناوت 
ار بلطم  دوش . یم  دونـشخ  شیدونـشخ  زا  دنک و  یم  بضغ  ادخ  وا  بضغ  زا  تفگ : یلک  روط  هب  ناوت  یمن  دشاب  اور  شا  هرابرد  اطخ 

نکمم تروص  نیا  رد  دشاب ، زیاج  شا  هرابرد  هانگ  هابتشا و  دشابن و  موصعم  همطاف  ترضح  هک  مینک  ضرف  رگا  میزاس : نشور  یلاثم  اب 
رجنم شکمشک  عازن و  هب  ناشراک  دنک و  هبلاطم  یـسک  زا  ار  يزیچ  عقاو ، قح و  فالخ  رب  یناسفن ، تالیامت  ای  هابتـشا  هطـساوب ي  تسا 
مدـع راـهظا  ددرگ و  كانبـضغ  ترـضح  نآ  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  دزاـس ، بولغم  ار  وا  ددرگن و  میلـست  لـباقم  فرط  یلو  دوش 
فرط اب  قح  هچرگ  دنک  یم  بضغ  زین  ادخ  هدرک  بضغ  مالسلااهیلع )  ) همطاف نوچ  تفگ : ناوت  یم  یـضرف  نینچ  رد  ایآ  دنک  تیاضر 
تابثا ار  ارهز  تمـصع  ناوت  یم  زین  تیاور  نیا  هطـساوب ي  داد . تبـسن  ادـخ  هب  ناوت  یمن  ار  یتشز  راـک  نینچ  ًادـبا  تسا ؟ هدوب  لـباقم 

ارم دـنک  كانمـشخ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ ي  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  دومن .
رد زین  ثیدـح  نیا  يراخب ج 2 ص 302 ). حیحـص  ینبـضغا - اهبـضغا  نمف  ینم  ۀضعب  ۀمطاف  هَّللا : لوسر  لاق  . ) درک دهاوخ  كانمـشخ 
رب زین  ثیدح  نیا  قوف ، نایب  اب  دنراد . فارتعا  نآ  تحص  هب  رکبوبا  رمع و  یتح  ناناملسم  همه ي  تسا و  دوجوم  هعیش  ینـس و  ياهباتک 
هک دـنک  یم  بضغ  يراک  رب  تسا . موصعم  یناسفن  تالیامت  اـطخ و  هاـنگ و  زا  مرکا  ربمغیپ  اریز  دراد ، تلـالد  ارهز  ترـضح  تمـصع 

همطاـف هاـگ  ره  تفگ : ناوت  یم  یتروص  رد  نیارباـنب  دـشاب . نآ  رد  ادـخ  تیاـضر  هک  دوش  یم  یـضار  يزیچ  هب  دـشاب و  ادـخ  ضوغبم 
. دشابن زیاج  شا  هرابرد  اطخ  هانگ و  لامتحا  دـشاب و  موصعم  هک  دـنک  یم  بضغ  زین  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ دـنک  بضغ 

همطاف تهج  نادـب  ارهز  هدومرف : یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : ثیدـح  نیا  ارهز  ترـضح  تمـصع  دـهاوش  زا  رگید  یکی 
.( همغلا ج 2 ص 89 فشک  . ) درادن هار  شکرابم  دوجو  رد  يدب  رش و  هک  هدش  هدیمان 

نانز هرابرد  ارهز  هدیقع 

شباحـصا هب  ترـضح  نآ  سپ  میدوب ، ادـخ  لوسر  تمدـخ  باحـصا ، زا  یهورگ  اب  يزور  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
متفر و هناخ  هب  نم  دندش ، قرفتم  باحصا  یتقو  دهدب . یحیحص  باوج  تسناوتن  سکچیه  تسیچ .؟ رد  نز  تحلصم  حالـص و  دومرف :
ار هناگیب  نادرم  هک  تسا  نیا  رد  نز  حالص  مناد ، یم  ار  شباوج  نم  دومرف : متفگ . مالسلااهیلع )  ) همطاف ار  مرکا  لوسر  لاوئـس  عوضوم 

همطاـف مدرک  ضرع  مدیـسر  مّلـس ) هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوـسر  تمدـخ  هـک  یماـگنه  دـننیبن . ار  وا  مـه  هناـگیب  نادرم  دـنیبن .
ۀمغلا فشک  . ) تسا نم  نت  هراپ ي  همطاف ي  دومرف : درک و  بجعت  وا  نخس  زا  ربمغیپ  دومرف : نینچ  امش  لاوئس  خساپ  رد  مالـسلااهیلع ) )

و تسا ، هتشادرب  دنلب  ياه  ماگ  نز  يدازآ  تفرشیپ و  یقرت و  يارب  مالسا  سدقم  نید  هک  تسین  دیدرت  لباق  عوضوم  نیا  ج 2 ص 92 ).
شیاهراک لاوما و  تسا . هداد  يدازآ  وا  هب  شناد  لیصحت  رد  تسا . هدومن  عیرـشت  يراوتـسا  ماکحا  نیناوق و  وا ، قوقح  نیمات  روظنم  هب 

بلطم نیا  نکیل  تسا . هدـش  تیاعر  الماک  زین  ناوناب  یعقاو  حـلاصم  عفانم و  یعامتجا ، نیناوق  عیرـشت  دروم  رد  تسا . هتـسناد  مرتحم  ار 
هک تسا  نیا  رد  نانز  حالص  ایآ  تسیچ ؟ هناگیب  ياهدرم  اب  شزیمآ  ترشاعم و  دروم  رد  نز  تحلصم  حالص و  ایآ  هک  تسا  ثحب  لباق 

یعقاو دوس  هب  بلطم  نیا  ایآ  دنـشاب ؟ هتـشاد  شزیمآ  هطلخ و  ناگناگیب  اب  دننک و  تکرـش  یمومع  لفاحم  عماجم و  رد  اهدرم ، دننام  انیع 
نانز حالص  هب  ایآ  دنهد ؟ رارق  مومع  رظنم  رد  ار  ناشوخ  دنیامن و  تکرـش  اهدرم  عماجم  رد  راب  دنب و  یب  هدرک و  شیارآ  هک  تسا  نانز 
ندرب تذل  عتمت و  زا  دنناوتب  هک  دنزاس  مهارف  یتاناکما  نانآ  يارب  دـنهد و  رارق  ناگناگیب  ینارچ  مشچ  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  هک  تسا 
يارب یمیرح  عون  چـیه  هک  تسا  ناوناب  عفن  هب  ایآ  دـندرگ ؟ رادروخرب  عفتنم و  ناـگیار  روط  هب  تسا ، مهم  تاـعتمت  زا  یکی  هک  يرـصب 
تسا نز  حالـص  هب  ایآ  دننک ؟ هاگن  رگیدمه  هب  هنادازآ  دنـشاب و  هتـشاد  لماک  جازتما  طالتخا و  هناگیب  نادرم  اب  دنـشابن و  لئاق  ناشدوخ 

هک تسنیا  رد  ناوناب  هعماج ي  حالـص  هک  نیا  ای  دـنک .؟ بیقعت  ار  وا  ناگناگیب  كاپان  ياه  مشچ  هک  دوش  جراخ  هناخ  زا  یعـضو  اب  هک 
هزاجا هن  دننک ، رظن  ناگناگیب  هب  ناشدوخ  هن  دنزاسن و  رهاظ  یبنجا  نادرم  يارب  ار  ناشیاه  تنیز  دنوش و  جراخ  هناخ  زا  هداس  هدیـشوپ و 
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عـضو ای  دنک  یم  نیمات  ار  نانآ  عفانم  رتهب  دوش و  یم  مامت  ناوناب  یمومع  حالـص  هب  لوا  عضو  ایآ  دننک .؟ هاگن  نانآ  هب  ناگناگیب  دنهدب 
هیلع هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  مود .؟ عضو  ای  دزاس  یم  مهارف  ار  تلم  تفرـشیپ  یقرت و  یحور و  شیاسآ  بابـسا  رتهب  لوا  عضو  ایآ  مود ؟
یلو دش . راتساوخ  ار  نانآ  هدیقع ي  هداد و  رارق  شباحـصا  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  عامتجا  یـساسا  مهم و  هلاسم  نیا  مّلـس ) هلآ و  و 

هک درک  هدیقع  راهظا  نینچ  لکشم  نیا  خساپ  رد  دیسر ، ارهز  ترضح  هب  ربخ  یتقو  دشن . عقاو  دنـسپ  دروم  باحـصا  زا  کی  چیه  باوج 
نماد هتفای  تیبرت  هک  یئارهز  دـننک . رظن  نانآ  هب  ناـگناگیب  هن  دـننیب ، ار  هناـگیب  نادرم  هن  هک  تسنیا  رد  ناوناـب  هعماـج ي  یعقاو  حـالص 

زا یکی  نوماریپ  رد  داد و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربغیپ لاوئـس  هب  يا  هدنزرا  زغم و  رپ  باوج  يردقب  دوب  تیالو  هناخ ي  یحو و 
ناسنا رگا  تسا . نم  نت  هراپ ي  همطاف  دومرف : درک و  بجعت  مرکا  لوسر  هک  دومن ، هدـیقع  راـهظا  یعاـمتجا  تاـعوضوم  نیرت  ساـسح 

هک دـنک  یم  قیدـصت  دـنک  یـسررب  یبوخب  ار  شجئاتن  بقاوع و  دـشیدنیب و  هلاسم  نیا  رد  هنافرطیب  دراذـگب و  راـنک  ار  ماـخ  تاـساسحا 
عامتجا رد  ار  نانآ  ماقم  شزرا و  دنک و  نیمات  ار  ناوناب  عفانم  دناوت  یم  هک  تسا  یلمعلاروتسد  قشمرس و  نیرتهب  ارهز  ترضح  داهنـشیپ 

زا ار  تاعتمت  عاونا  دنتـسناوت  اهدرم  هک  دندومن  ترـشاعم  ناگناگیب  اب  دـندش و  جراخ  هناخ  زا  يروط  هب  رگا  ناوناب  اریز  درادـب . ظوفحم 
یگداوناخ یگدنز  سیـسات  جاودزا و  راب  ریز  رترید  ناناوج  دنتخاس . مهارف  ناشیارب  ار  ینارچ  مشچ  هلیـسو ي  اج  همه  رد  دـنربب و  نانآ 

یم مامت  عامتجا  ررـض  هب  هکنیا  رب  هوالع  عوضوم  نیا  و  دش . دهاوخ  هدوزفا  رهوش  یب  نانز  نارتخد و  دادعت  رب  زورب  زور  تفر ، دـنهاوخ 
مامت ناوناب  هعماج ي  یمومع  ررـض  هب  امیقتـسم  دهد ، یم  رارق  یتخـس  تالکـشم  تاروذحم و  رد  ار  ناردام  ناردپ و  اصوصخم  دوش و 
هرمه لد  هلفاق  کی  دندرک و  ییابرلد  ناگناگیب  نیب  رد  دنداد و  رارق  ناگمه  دید  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  ییابیز  رگا  نانز  دـش . دـهاوخ 

، دوش یمن  مهارف  ناـشیارب  طرـش  دـیق و  نودـب  لاـصو  یـسرتسد و  دـنوش و  یم  هجاوم  تیمورحم  اـب  اـبلاغ  اـهدرم  نوچ  دـندرب ، شیوخ 
نیا هجیتن ي  دش . دهاوخ  ناوارف  نادرم  ناناوج و  نیب  رد  یگدـنز  ياه  يدـیماان  اه و  یـشکدوخ  باصعا و  فعـض  یناور و  ياهیرامیب 

عاونا هب  نادرم ، زا  یـضعب  هک  تسا  دازآ  ياـه  ینارچ  مشچ  نیمه  رثا  رد  تشگ . دـهاوخ  ناوناـب  دـیاع  میقتـسم  ریغ  روط  هب  زین  عوضوم 
یم داب  رب  ار  ناشیوربآ  تفع و  هیامرـس ي  دنهد و  یم  بیرف  ار  حول  هداس  موصعم و  ناگزیـشود  دنوش و  یم  لسوتم  اه  بیرف  اه و  هلیح 

لفاحم و رد  دراد و  رظن  اهنز  ریاس  هب  ناشرهوش  دندید  یتقو  رادرهوش  نانز  دـنزاس . یم  ناشراپـسهر  یتخبدـب  داسف و  يداو  هب  دـنهد و 
داریا و يانب  دـیآ . یم  دوجوب  ینامگدـب  نظءوس و  دوش و  یم  کیرحت  ناـنآ  تریغ  سح  اـبلاغ  دراد ، طاـبترا  ناـنآ  اـب  یمومع  عماـجم 
هب رجنم  ای  تبقاع  تخاس . دنهاوخ  لزلزتم  درـس و  ار  یگداوناخ  مرگ  نوناک ، تهج ، یب  ای  تهج  اب  تشاذـگ و  دـنهاوخ  ار  يراگزاسان 
زور نادنز ، تدم  نتفای  نایاپ  راظتنا  رد  دننک و  یم  یگدنز  هناخ ، نادنز  رد  خلت  راوگان و  عضو  نامه  اب  ای  ددرگ ، یم  قالط  ییادـج و 
نانز هب  تسناوت  رگا  درم  دنیامن . یم  تبقارم  رگیدمه  زا  دنـشاب ، رگیدکی  بقارم  هک  سیلپ  ود  دـننامه  رهوش  نز و  دـننک و  یم  يرامش 

نابز و مخز  اب  تاقوا  اسب  و  تسا ، رت  باذج  رتابیز و  شدوخ  یمسر  رسمه  زا  هک  دید  دهاوخ  ینانز  نانآ  نیب  رد  ارهق  دنک ، هاگن  هناگیب 
منهج هب  ار  یگداوناخ  يافـص  اب  نوناک  اجیب ، ياه  هناهب  اهداریا و  هلیـسوب ي  دزاس و  یم  مهارف  ار  شرـسمه  یتحاراـن  بابـسا  شنزرس ،

دمآ و تفر و  ماگنه  رگا  دزادرپب  يداصتقا  ياه  تیلاعف  راک و  بسک و  هب  دازآ  رکف  اب  دـیاب  هک  يدرم  تخاس . دـهاوخ  لیدـبت  ینازوس 
ناربلد رخـسم  شلد  دریگ و  یم  رارق  یـسنج  هزیرغ ي  ریثات  تحت  ارهق  دـنک  فداصت  هدرک  شیارآ  نایرع و  همین  نانز  اب  راـک  لـحم  رد 

یم بقع  زین  يداصتقا  ياه  تیلاعف  زا  دشاب ، لوغشم  شناد  لیصحت و  ای  راک  بسک و  هب  ادزآ  رکف  اب  دناوت  یمن  يدرم  نینچ  ددرگ . یم 
درادهگن درم  لد  رد  ار  شدوخ  شزرا  تیعقوم و  دناوت  یم  رتهب  دشاب  هدیشوپ  رگا  نز  دنکیرش . زین  ناوناب  ررـض ، نیا  لمحت  رد  و  دنام .

دناد و یم  یعامتجا  مهم  ءاضعا  زا  یکی  ار  نز  نوچ  مالـسا  درادرب . مدق  عامتجا  عفنب  و  دـنک ، ظفح  ار  ناوناب  هعماج ي  یمومع  عفانم  و 
، شدوخ ششوپ  هلیسوب ي  هک  هدش  راتـساوخ  وا  زا  ار  گرزب  هفیظو ي  نیا  اذل  دناد  یم  رثؤم  هعماج  رد  ار  وا  راتفر  كولـس و  یگنوگچ 

رذگهر نیا  زا  دیامن . يراکادـف  یمومع  تشادـهب  هب  کمک  تلم و  تفرـشیپ  یقرت و  يارب  دـنک و  يریگولج  داسف  فارحنا و  لماوع  زا 
رد ناشحالـص  هک : دومن  هدیقع  راهظا  نینچ  ناوناب  هعماج ي  هرابرد ي  یحو ، هناخ ي  هتفای ي  تیبرت  مالـسا و  هنومن ي  يوناب  هک  تسا 
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. دتفیب اهنادب  ناگناگیب  مشچ  هن  دننیبب ، ار  هناگیب  نادرم  هن  هک  دنیامن  یگدنز  يروط  تسنیا 

ردپ زا  دعب  همطاف  ترضح 

. دش فرـشم  هکم  هب  راب  نیرخآ  يارب  دومن و  توعد  جـح  هب  ار  ناناملـسم  مومع  يرجه  مهد  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
رب هاگنآ  درک ، عمج  ار  ناناملـسم  دومن . فقوت  دیـسر  مخ » ریدغ   » هب یتقو  تعجارم  ماگنه  داد . دای  ناناملـسم  هب  ار  جح  مسارم  لامعا و 

تعیب یلع  ترـضح  اب  ناناملـسم  سپـس  درک . بصن  تفـالخ  ینیـشناج و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  تفر و  ـالاب  ربنم  زارف 
زا دوب و  نوگرگد  ترضح  نآ  لاح  رفـس ، زا  تعجارم  زا  دعب  تشگرب . هنیدم  هب  زین  ادخ  لوسر  دندومن . تعجارم  ناشدالب  هب  دندرک و 
هب یهاگ  درک . یم  شرافس  شتیب  لها  هرابرد ي  تبسانم  ره  هب  هاگیب و  هاگ و  تسا . گرم  يایهم  هک  دش  یم  مولعم  شتاکرح  لاوحا و 
رد ینآرق  دـید : باوخ  رد  عادولا  ۀـجح  زا  دـعب  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف دومن . یم  ترفغم  بلط  ناـگدرم  يارب  تفر و  یم  عیقب  ناتـسربق 
ادخ لوسر  درک . لقن  ردپ  يارب  ار  شباوخ  دش و  رادیب  هدز  تشحو  دش . دوقفم  داتفیب و  شتسد  زا  نآرق  هاگان  دناوخ ، یم  دراد و  تسد 

. موـش یم  دـیدپان  اـهرظن  زا  يدوز  نیمه  هب  يدـید . باوـخ  رد  هک  منآرق  نآ  نم  ما ! هدـید  روـن  دوـمرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )
داد و بیترت  هماسا  یهدـنامرف  هب  ار  يرگـشل  دـش . رهاظ  ادـخ  لوسر  ندـب  رب  تلاـسک  راـثآ  مک  مک  ص 239 ). هعیرـشلا ج 1  نیحایر  )

شروظنم دییامن ، تکرش  گنج  نیا  رد  دیاب  دومرف : درب و  مان  صوصخلاب  ار  ینیعم  دارفا  دینک . تکرح  مور  روشک  يوس  هب  دیاب  دومرف :
يرامیب دـشاب . ناما  رد  نانآ  تفلاخم  ینکـشراک و  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفالخ  عوضوم  دـنور و  نوریب  هنیدـم  زا  نیقفانم  هک  دوب  نیا 

. تخادنا بارطضا  تشحو و  رد  ار  همطاف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ يرامیب  دش . يرتسب  هناخ  رد  تفای و  تدش  ادخ  لوسر 
اب مردپ  ایادخ  درک : یم  اعد  ردپ  یتمالـس  يارب  یهاگ  تخیر . یم  کشا  درک و  یم  هاگن  ردپ  هدـیرپ ي  گنر  درز و  تروص  هب  یهاگ 

هطـساوب ي مدوب  راودیما  دوش . یم  نایامن  يزوریپ  حتف و  راثآ  هدش و  روراب  هزات  هدناشن ، نیمز  رد  ار  مالـسا  لاهن  تقـشم  جنر و  نارازه 
نآ يافـش  ایادخ  تسین . بوخ  مردپ  لاح  هک  سوسفا  اما  دورب . نیب  زا  متـس  ملظ و  یتسرپ و  تب  رفک و  ددرگ ، بلاغ  مالـسا  نید  مردـپ 

یماگنه تشگ . شوهیب  يرامیب  تدش  زا  دش و  رت  تخس  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  لاح  مهاوخ . یم  وت  زا  ار  ترـضح 
امـش هب  رگم  دومرف : دـنا . هدومن  فلخت  دـننک  تکرـش  هماسا  رگـشل  رد  دوب  انب  هک  رگید  یتعاـمج  رمع و  رکبوبا و  دـید  دـمآ  شوهب  هک 

هیلع و هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  یلو  دیشارت . يا  هناهب  رذع و  ربمغیپ  خساپ  رد  نانآ  زا  کی  ره  دینک .؟ تکرـش  هماسا  رگـشل  رد  هک  متفگن 
هیلع و هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ دنا . هدنام  هنیدم  رد  تفالخ  نتفرگ  يارب  هک  تسناد  یم  و  تشاد ، عالطا  نانآ  فده  میمصت و  زا  مّلـس ) هلآ و 

رمع یلو  دننک ، لمع  ترضح  نآ  روتسد  هب  دنتساوخ  نیرـضاح  زا  یـضعب  مننک . تیـصو  ات  دیروایب  یتاود  ذغاک و  دومرف : مّلـس ) هلآ و 
يراخب ج 3 حیحص  خیراتلا ج 2 ص 217  یف  لماکلا  . ) تسا هدش  بلاغ  وا  رب  يرامیب  دـیوگ و  یم  نایذـه  درم  نیا  تفگ : دـش و  عنام 

راثآ نونکا  مه  زا  تفگ : یم  دوخ  شیپ  دـش . یم  رتداـیز  شهودـنا  مغ و  درک و  یم  اـشامت  ار  ثداوح  نیا  ارهز  ترـضح  ص 1259 ).
ارچ سپ  درادن ، يروظنم  تلم  عفانم  حلاصم و  زج  دریگ و  یم  همـشچرس  یهلا  یحو  زا  مردپ  ياهراک  دـش . رهاظ  مدرم  ییورود  قافن و 

!. دننک لامیاپ  ار  مردپ  تامحز  دنا  هتفرگ  میمصت  ایوگ  دشاب ! شیپ  رد  یکانرطخ  هدنیآ ي  ایوگ  دننک ؟ یم  یچیپرس  شتاروتسد  زا 

زیگنا تفگش  هدنخ 

( مالسلااهیلع  ) ارهز تشگ . شوهیب  تشاذگ و  یلع  ترضح  نماد  رد  ار  شرس  دش ، رتدب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  لاح 
سرداد دش و  یم  لزان  تمحر  ناراب  مردـپ  دوجو  تکرب  هب  هآ ، دومرف : یم  تخیر و  یم  کشا  درک و  یم  هاگن  ردـپ  نینزان  تروص  هب 

نیا مزیزع  رتخد  دومرف : فیعـض  يادص  اب  دوشگ و  هدـید  دیـسر  ادـخ  لوسر  شوگ  هب  ارهز  هلان ي  يادـص  دوب . نانز  هویب  هانپ  نامیتی و 
زا هیآ 144 ). نارمع  لآ  هروس ي  (. ) ْمُِکباقْعَا یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوا  َتاَم  ْنِاَفَا  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ّاِلا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : ) ناوخب ار  هیآ 
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بقع طوقـس و  دصق  دننک و  یمن  بیقعت  ارم  فدـه  تلم  ارچ  اما  درم . مهاوخ  زین  نم  دـندرم  ناربمغیپ  هک  نانچ  تسین ، يا  هراچ  گرم 
ناشیرپ و لاوحا  زا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  دش . رتدیدش  ارهز  ترضح  هیرگ ي  نخـس  نیا  ندینـش  زا  دنراد .؟ ینیـشن 

شرطاخ هب  يرکف  هاگان  دومن . مارآ  ار  وا  ناوت  یم  یناسآ  هب  رگم  اما  دهد  یلـست  ار  وا  تساوخ  دـش ، بلقنم  شزیزع  رتخد  نایرگ  مشچ 
دندـید نیرـضاح  تفگ . وا  شوگ  رد  يزار  ترـضح  نآ  درب  ردـپ  کیدزن  ار  شتروص  یتقو  ایب . کیدزن  درک  هراـشا  همطاـف  هب  دیـسر ،

زا ار  هدنخ  تلع  دندومن . بجعت  ماگنهبان  مسبت  نیا  زا  درک . مسبت  یتحاران  لاح  نامه  رد  دش و  هتخورفارب  مالسلااهیلع )  ) همطاف تروص 
شوگ رد  مردپ  تفگ : تخاس و  راکـشآ  ردپ  گرم  زا  دعب  اما  منک . یمن  شاف  ار  شزار  تسا  هدـنز  مردـپ  ات  دومرف : دندیـسرپ . شدوخ 

خـیراتلا ج 2 ص یف  لماکلا  . ) دـش یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  يدرف  نیلوا  وت  تسا ، کیدزن  زین  وت  گرم  ناـج ! همطاـف  دومرف : نم 
یم سنا » .( » مّلسم ج 4 ص 1095 حیحص  / 40 شخب ص 39 - دعس ج 2  نبا  تاقبط  دیفم ص 88 / داشرا  راحب ج 22 ص 470 / / 219

لزنم هب  تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دوب ،  ضیرم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ هک  یماگنه  دیوگ :
: دومرف مرکا  ربمغیپ  دومن . هیرگ  هب  عورـش  دینابـسچ و  وا  هنیـس ي  هب  ار  شا  هنیـس  دنکفا و  ترـضح  نآ  ندب  يور  ار  شدوخ  دـمآ ، ردـپ 

اپرب میراب  ییارـس  هحون  هیرگ و  سلجم  وگم ، الیواو  نکن ، ناـشیرپ  ناوسیگ  شارخم ، تروص  نم  گرم  رد  نکن و  هیرگ  ناـج ! همطاـف 
.( راونالاراحب ج 22 ص 460 . ) مراپس یم  نینمؤم  وت و  هب  ار  متیب  لها  ایادخ  دومرف : دش و  يراج  ادخ  لوسر  کشا  سپس  زاسن .

رارسا ندرک  وگزاب 

نسح همطاف و  یلع و  یگدنز ، بش  نیرخآ  رد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح 
رد يدایز  تدم  دـناوخ و  شیوخ  دزن  هب  ار  همطاف  درک . تولخ  نانآ  اب  تسب و  ار  هناخ  برد  دومن و  توعد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  و 

، مدرم دنداتسیا . برد  مد  دندش و  جراخ  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  دیماجنا  لوطب  نانآ  هرکاذم  نوچ  تفگ . نخـس  شـشوگ 
رد ربمغیپ  ارچ  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  هشیاع  دندرک . یم  هاگن  نیسح  نسح و  یلع و  هب  ربمغیپ  نانز  دندوب ، هداتـسیا  رد  تشپ 
وا هب  يزار  هچ  هدرک و  تولخ  شرتخد  اـب  يروظنم  هچ  هب  ربمغیپ  مناد  یم  دومرف : دومن .؟ تولخ  همطاـف  اـب  درک و  نوریب  ارت  ماـگنه  نیا 

دیـشکن یلوط  دیامرف : یم  یلع  ترـضح  دش . تکاس  هشیاع  دنک . یم  تبحـص  شیاقفر  تردپ و  وت و  ياهراک  هرابرد ي  وا  دیوگ . یم 
، تسا كانرطخ  رایـسب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  لاح  مدید  مدـش  لخاد  یتقو  دز . ادـص  ارم  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک 
هب و  مراپـس ، یم  ادخ  هب  ار  وت  هدیـسرارف ، ییادج  قارف و  ماگنه  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  یلع  ای  دومرف : میامن ، يراددوخ  هیرگ  زا  متـسناوتن 

ار امـش  قوقح  دـنا  هتفرگ  میمـصت  مدرم  اریز  تسا . ارهز  مرتخد  وت و  يارب  نم  هودـنا  مغ و  هیرگ و  مباتـش ، یم  ناـهج  راـگدرورپ  يوس 
وا متفگ  همطاف  هب  ار  يرارسا  یلع  ای  تسا  هتفریذپ  ارم  هعیدو ي  مه  ادخ  مراپس ،  یم  ادخ  هب  ار  امش  دننک . متـس  امـش  رب  دنیامن و  لامیاپ 

، تفرگ لغب  رد  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف سپـس  تسا . وگتـسار  همطاف  هک  نادـب  نک و  لـمع  نم  تاروتـسد  هب  تفگ ، دـهاوخ  وت  هب  مه 
: دومرف مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ دش ، دنلب  ارهز  هیرگ ي  يادص  تنابرق . هب  تردـپ  ناج ! همطاف  دومرف : و  دیـسوب ، ار  شرس 
! ناراکمتس رب  ياو  ناراکمتس ، رب  ياو  ناراکمتـس ، رب  ياو  دنک . یم  بضغ  وت  بضغ  يارب  دناتـس و  یم  ناراکمتـس  زا  ار  وت  ماقتنا  ادخ 
رت ار  شفیرش  نساحم  دش و  يراج  ناراب  دننام  ادخ  لوسر  کشا  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  دومن . نتسیرگب  عورـش  سپس 

دنلب دندیسوب و  یم  ار  شیاهاپ  نیسح  نسح و  تشاد و  رارق  نم  هنیس ي  يور  شکرابم  رس  دش و  یمن  ادج  همطاف  زا  هک  یلاح  رد  درک ،
اهنت ار  ادـخ  لوسر  یـساسح  عقوم  نینچ  کـی  رد  لـیئربج  متح  روطب  مدینـش و  یم  ار  هکئـالم  هیرگ ي  يادـص  دـندرک ، یم  هیرگ  دـنلب 

( مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ سپس  دنتسیرگ . یم  شیارب  نامسآ  نیمز و  هک  تسیرگ  یم  يروط  ارهز  همطاف ي  تسا . هتـشاذگن 
هکئالم و ادخ و  شرع  وت  هیرگ ي  اریز  نکن  هیرگ  مزیزع  تسا . هفیلخ  نیرتهب  وا  امـش و  رب  تسا  نم  هفیلخ ي  ادـخ  ناج ! همطاف  دومرف :

یسک نیتسخن  وت  و  دش ، دهاوخن  نآ  لخاد  یـسک  موشن ، تشهب  لخاد  نم  ات  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . هتخادنا  هیرگ  هب  ار  نامـسآ  نیمز و 
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نانز گرزب  وت  مسق  ادـخ  هب  داـب . تیاراوگ  ناـهج  راـگدرورپ  تمارک  يوش ، یم  تشهب  لـخاد  اـبیز  ياهـسابل  اـب  نم  زا  دـعب  هک  یتسه 
هب ملاع  راگدرورپ  بناج  زا  دننزیم ، هیحـص  ناربمیپ  هکئالم و  شیادص  زا  هک  دشک  یم  دایرف  نانچ  خزود  دنگوس  ادخ  هب  یتسه . تشهب 
هک یلاح  رد  دنگوس  ادخ  هب  دورب . تشهب  يوس  هب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) دمحم رتخد  همطاف  ات  شاب  تکاس  دوش ، یم  باطخ  وا 

رشحم عاضوا  رب  نآ ، یلاع  تاقبط  زا  و  دش ، یهاوخ  تشهب  لخاد  دننک  یم  تکرح  وت  پچ  فرط  رد  نیـسح  تسار و  فرط  رد  نسح 
نانمشد زا  ار  وت  قح  ماگنه  نآ  رد  دنگوس  ادخ  هب  دراد . رارق  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد  رد  دمح  مچرپ  هکیلاح  رد  دومن  یهاوخ  تراظن 

هچ ره  دش . دنهاوخ  نامیـشپ  دـنا  هدرک  عطق  ار  وت  یتسود  دـندومن و  بضغ  ار  وت  قح  هک  یـصاخشا  ماگنه  نآ  رد  دومن . مهاوخ  هبلاطم 
خزود شتآ  بجوتـسم  دندومن و  لیدبت  ار  تتاروتـسد  نیناوق و  وت  زا  دعب  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  سرب ، نم  تما  دادب  ایادخ  میوگب :

.( راونالاراحب ج 22 ص 490 . ) دنتشگ

ردپ زا  دعب  همطاف 

نآ نینزان  تروص  هب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  ارهز و  همطاف  دوب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نماد  رب  ربمغیپ  رـس  هک  یلاح  رد 
زاورپ يدبا  ملاع  هب  شحور  تشگ و  شوماخ  شیوگ  قح  نابز  هتسب و  شنیب  قح  ياه  مشچ  دنتـسیرگ  یم  دندرک و  یم  هاگن  ترـضح 
شرمع نارود  هک  يا  همطاف  دـش . روآور  همطاف  ترـضح  رب  ناهج  ياه  هودـنا  مغ و  مرکا ، لوسر  بقرتم  ریغ  ماگنهبان و  گرم  اب  دومن .

دـیما و خاـک  خـلت ، هثداـح ي  نیا  ندـمآ  شیپ  اـب  دوب  شراوگرزب  ردـپ  دوـجو  وا  یـشوخلد  اـهنت  هدرب و  رـس  هب  هصغ  يراـتفرگ و  اـب  ار 
یبا نب  یلع  دومن و  یم  ییارـس  هحون  هیرگ و  شنابرهم  ردپ  زادگناج  توف  رد  هک  لاح  نامه  رد  دـش . نوگژاو  هبترم  کی  شیاهوزرآ 
هدرک نمجنا  هدعاس » ینب  هفیقس ي   » رد ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دیسر  ربخ  تشاد  لاغتشا  نفد  نفک و  تامدقم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط

ربخ نیا  دـندیزگرب . ینیـشناجب  ار  رکبوبا  هک  دیـسر  يوناث  ربخ  دیـشکن  یلوط  دـنریگب . میمـصت  ربمغیپ  نیـشناج  نییعت  هرابرد ي  اـت  دـنا 
نیمود يارب  ار  نانآ  هتسخ ي  باصعا  داد و  ناکت  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  همطاف و  زغم  هلان ، هیرگ و  هصغ و  مغ و  نارحب  نآ  رد  یناهگان 
یگدنز قئاقد  نیرخآ  ات  هریـشع  توعد  زور  زا  رگم  دادـن !؟ رارق  شدوخ  نیـشناج  ار  یلع  نم ، ردـپ  رگم  هَّللا  ناحبـس  تفوک . مهرد  راب 

تادهاجم و رگم  درکن ؟ نییعت  تفالخ  هب  ار  وا  مخ - ریدغ  گرزب - عامتجا  رد  لبق ، هام  دـنچ  رگم  درکن ؟ ار  وا  شرافـس  هبترم  نیدـنچ 
تحت یکدوک  زا  ار  وا  مردپ  دنک ؟ راکنا  دناوت  یم  یسک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  یملع  ماقم  رگم  تسا ؟ راکنا  لباق  مرهوش  ياه  يراکادف 

هب مالـسا  دوش ؟ یم  هچ  مالـسا  تبقاع  ایادـخ  دـنک . بیقعت  ار  شفدـه  اـت  درپس  وا  هب  ار  توبن  ياـهبنارگ  مولع  داد و  رارق  تیبرت  میلعت و 
كانرطخ و ریسم  هچ  رد  نیملـسم  هآ ، دوشن . شزغل  فارحنا و  راچد  ات  دشاب  رادروخرب  تمـصع  ماقم  زا  هک  تسا  دنمزاین  يربهر  دوجو 

نادیم نیرتکانرطخ  نیرت و  تخـس  رد  دومن ! اه  يراکادف  هچ  مرهوش  دیـشک ! تمخز  مالـسا  يارب  ردقچ  مردپ  ایادخ  دـنا ! هداتفا  یطلغ 
یتخـس ردقچ  ایادـخ  مراد . عالطا  شدولآ  نوخ  ياه  سابل  نت و  ياه  مخز  زا  نم  رخآ  داد . رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  شناج  گنج  ياه 

. دوب نیمولظم  زا  عافد  يارب  دوب . یتسرپادخ  دیحوت و  جیورت  يارب  اهنیا  مامت  میدـش . هراوآ  نطو  زا  میدروخ . یگنـسرگ  میدـید ، راشف  و 
تمـصع و ماقم  هلیـسوب ي  ددرگ  نیملـسم  رادمامز  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگا  دنناد  یمن  مدرم  نیا  رگم  دوب . يرگدادیب  اب  هزرابم ي  يارب 
و دنک . یم  بیقعت  ار  مردـپ  سدـقم  فدـه  دـیامن و  یم  يربهر  هجو  نیرتهب  اب  ار  ناناملـسم  عامتجا  هدیـسر ، وا  هب  مردـپ  زا  هک  یمولع 

راشف ارهز  ترضح  باصعا  زغم و  رب  هک  دوب  راکفا  نیا  رئاظن  لاثما و  دهد . یم  قوس  لامک  تداعس و  يوس  هب  ار  مالسا  ناوج  هعماج ي 
. دوب هدوبر  عاجش  يوناب  نآ  زا  ار  لمحت  ربص و  يورین  دروآ و  یم 

ارهز ههام  هس  تازرابم 

یم جراخ  مالک  عوضوم  زا  دماجنا و  یم  لوط  هب  نخس  میوش  رکبوبا  باختنا  هفیقس و  راد  هنماد  ینالوط و  ناتساد  دراو  میهاوخب  رگا  ام 
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هتفای ماجنا  لمع  لباقم  رد  دـندش ، غراف  ادـخ  لوسر  نفد  نفک و  زا  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هک  یماگنه  لامجا ، روط  هب  اما  میدرگ .
هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  اجنیا  رد  دنا . هدومن  تعیب  يو  اب  ناناملسم  زا  یهورگ  هدش و  بوصنم  تفالخ  هب  رکبوبا  دندید  دنتفرگ . رارق  يا 

دنک و مایق  رکبوبا  تموکح  فالخ  رب  ًامـسر  دنزب و  يداح  مادـقا  هب  تسد  لوا - دـهد . ماجنا  تسناوت  یم  ار  راک  دـنچ  زا  یکی  مالـسلا 
رکبوبا اب  شا  هدـنیآ  تیعقوم  یـصخش و  عفانم  ظفح  يارب  هتـشذگ ، راک  زا  راک  دـنیب  یم  هک  الاح  مود - دـنک . کـیرحت  وا  هیلع  ار  تلم 

زا کی  چیه  اما  تفرگ . یم  رارق  مکاح  هاگتـسد  مارتحا  دروم  مه  دـنام ، یم  ظوفحم  وا  یـصخش  عفانم  مه  تروص ، نیا  رد  دـنک . تعیب 
دـش و یم  مامت  مالـسا  ررـض  هب  وا  مادـقا  دوش  هزرابم  دراو  انلع  تساوخ  یم  هک  یتروص  رد  اریز  تشادـن . ناـکما  یلع  يارب  رما  ود  نیا 

نیدب دنزاس . نک  هشیر  یلک  روط  هب  ار  ناوج  مالـسا  دوب  نکمم  دندرک و  یم  هدافتـسا  تیعقوم  زا  دـندوب  نیمک  رد  هک  مالـسا  نانمـشد 
یم اریز  تسنادن . حالـص  مه  ار  مود  مادقا  دومن . رظن  فرـص  داح  مادقا  زا  داد و  حیجرت  ار  مالـسا  هیلاع ي  عفانم  مالـسلا  هیلع  یلع  تلع 

هشیمه يارب  ربمغیپ  تفالخ  تماما و  عوضوم  دوش و  یم  دییات  رکبوبا  مدرم و  لامعا  هلیسو  نیدب  دنک  تعیب  رکبوبا  اب  ءادتبا  رگا  تسناد 
رب هوالع  تفر . دهاوخ  نیب  زا  هرـسکی  شدوخ  ربمغیپ و  ياه  يراکادف  تامحز و  مامت  دنام و  دـهاوخ  فرحنم  شدوخ  یقیقح  ریـسم  زا 

رودـص دنتـسین و  موصعم  نانآ  هک  نیا  اب  دـش ، دـهاوخ  هتـشاذگ  نید  ربمغیپ و  باـسح  هب  دـنهد  ماـجنا  رمع  رکبوبا و  هک  یلمع  ره  نیا ،
شور هک  نیا  زج  دـیدن  يا  هراچ  تسنادـن  حالـص  ار  مود  لوا و  شور  هک  نیا  زا  دـعب  موس - تسین . دـیعب  نانآ  زا  عرـش  فالخ  لاـمعا 

هک دننک  عورـش  ار  يا  هنالقاع  راد و  هنماد  هزرابم ي  دنتفرگ  میمـصت  مالـسلاامهیلع )  ) ارهز بلاط و  یبا  نب  یلع  نک . باختنا  ار  یلدتعم 
هلحرم دنچ  رد  نانآ  تازرابم  ددرگ . راکـشآ  رید  رایـسب  هدـنیآ ي  رد  شا  هجیتن  ولو  دـهد  تاجن  ینوگرگد  مادـهنا و  رطخ  زا  ار  مالـسا 

: دوش یم  هصالخ 

مدرم زا  توعد  لوا : هلحرم 

يرای هب  ار  نانآ  دـنتفر و  هنیدـم  لاـجر  ناـگرزب و  هناـخ ي  هب  هنابـش  دـنتفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  تسد  همطاـف  یلع و 
یم همطاف  ترـضح  ص 12 ). ۀسایـسلاو ج 1  ۀمامالا  . ) دنداد رکذـت  نانادـب  ار  مرکا  ربمغیپ  ياه  تیـصو  تاشرافـس و  دـندرک و  توعد 

تاروتـسد زا  رگا  دیدومن ؟ شومارف  ار  وا  ياه  يراکادـف  ایآ  درکن ؟ نییعت  تفالخ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مردـپ ، ایآ  مدرم  يا  دومرف :
رگم مدرم  يا  دیامن . یم  تیاده  یبوخب  ار  امـش  دنک و  یم  بیقعت  ار  مردپ  فده  دیرامگرب  يرادمامز  هب  ار  یلع  دینکن و  فلخت  مردپ 
یمن هارمگ  زگره  دییوج  کسمت  اهنادب  رگا  هک  مراذگ  یم  امـش  نیب  رد  ار  گرزب  زیچ  ود  یلو  مور  یم  امـش  نیب  زا  نم  دومرفن : مردـپ 

همطاف یلع و  دـیرادرب ؟ ام  يرای  زا  تسد  دـیراذگب و  اهنت  ار  ام  تسا  راوازـس  ایآ  مدرم  يا  متیب . لها  يرگید  ادـخ ، باتک  یکی  دـیوش :
دـنوش و نامیـشپ  ناشرادرک  زا  دـیاش  دـندومن  یم  کیرحت  توعد و  ناشدوخ  يرای  هب  ار  ناناملـسم  فلتخم  تاراـبع  اـب  مالـسلاامهیلع 

یلو دنداد . تدعاسم  هدعو ي  هدش  عقاو  ناشتاغیلبت  ریثات  تحت  یلیلق  هورگ  هلیـسو  نیدب  دننادرگزاب . شدوخ  یلـصا  ياج  هب  ار  تفالخ 
رس نودب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  بلاط و  یبا  نب  یلع  دومنن . تفلاخم  تئرج  درکن و  لمع  شا  هدعو  هب  یـسک  دودعم ، رفن  دنچ  زج 

ار یهورگ  هلیـسو  نیدب  دنتخاس و  رادـیب  يدـح  ات  ار  تلم  دـندومن و  راهظا  رکبوبا  تفالخ  اب  ار  ناشدوخ  تفلاخم  تارهاظت ، ادـص و  و 
. دشن ناشریگتسد  يا  هجیتن  نیا ، زا  شیب  اما  دندرک  هدیقع  مه  ناشدوخ  اب  ًانطاب 

یفنم هزرابم  مود : هلحرم 

یباختنا تموکح  شور  اب  ار  شدوخ  تفلاخم  هلیـسو  نادـب  ات  دـنکن  تعیب  رکبوبا  اـب  تفرگ  میمـصت  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع 
تفالخ زا  مالـسا  لوا  صخـش  ناکیدزن  هداوناخ و  بلاط و  یبا  نب  یلع  هک  یتروص  رد  دـنامهفب  نایناهج  هب  المع  و  دراد ، راهظا  رکبوبا 

دومن و دییات  ار  یلع  هیرظن ي  مه  ارهز  ترضح  تسا ، مالـسا  قاذم  فالخ  رب  تفالخ  نیا  لصا  دوش  یم  مولعم  دنـشاب  یـضاران  رکبوبا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1771 

http://www.ghaemiyeh.com


ربمغیپ رتخد  هک  نم  دـنامهفب : نایناهج  هب  المع  دـنک و  عافد  ًادـج  شرهوش  زا  یلاـمتحا  تارطخ  ثداوح و  دروم  رد  هک  تفرگ  میمـصت 
. دش لوغشم  نآرق  عمج  هب  تسشن و  هناخ  رد  روظنم  نیدب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  متسین . قفاوم  رکبوبا  تفالخ  اب  متسه  مالسا 

تعیب وت  اب  مدرم  مامت  تشاد : راهظا  رکبوبا  هب  رمع  يزور  دش . يرپس  لاونم  نیدب  زور  دـنچ  درک . عورـش  ار  یفنم  هزرابم ي  عون  کی  و 
تعیب هب  راداو  راضحا و  ار  وا  دـیاب  درادـن ، ماکحتـسا  نانآ  تعیب  نودـب  وت  تموکح  راک  هک  یتروص  رد  شناگتـسب . یلع و  زج  دـندرک 

رد تعیب  يارب  هک  هتـساوخ  وـت  زا  ادـخ  لوـسر  هفیلخ ي  وـگب : ورب و  یلع  دزن  هب  تفگ : ذـفنق  هب  دیدنـسپ و  ار  رمع  نخـس  رکبوـبا  ینک .
رمع دومن . عانتما  رکبوبا  دزن  روضح  زا  ترـضح  نآ  یلو  درک  دمآ  تفر و  یلع  ترـضح  دزن  هبترم  نیدنچ  ذـفنق  يوش . رـضاح  دجـسم 

ای تفگ : تفوک و  ار  هناخ  رد  دندش . ارهز  ترضح  هناخ ي  راپسهر  يرگید  تعامج  ذفنق و  دیلو و  نب  دلاخ  قافتا  هب  دش و  كانمـشخ 
يراذگ یمن  ارچ  يراد ؟ راکچ  ام  اب  رمع  يا  دومرف : دمآ و  رد  تشپ  روجنر  نت  هتـسب و  رـس  اب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف نک . زاب  ار  رد  یلع 

دیدحلا ج 2 ص 56 و ج 6 ص یبا  نبا  حرش  . ) منز یم  شتآ  ار  هناخ  ّاِلاو  نک  زاب  ار  رد  دز : گناب  رمع  میشاب .؟ لوغـشم  نامدوخ  راکب 
یم یـسرت ، یمن  ادـخ  زا  اـیآ  رمع  يا  دومرف : مالـسلااهیلع )  ) همطاـف ص 12 ). دیرفلا ج 5  دـقع  ص 586 - فارـشالا ج 1  باـسنا  . 48

لباـقم رد  دـشن و  فرـصنم  شمیمـصت  زا  رمع  درک  هچ  ره  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف يوش .؟ نم  هناـخ ي  لـخاد  هزاـجا - نودـب  یهاوـخ -
راحب ج 43 ص هیـصولا ص 110 ، تابثا  . ) مینزب شتآ  ار  هناخ  رد  ات  دـیروایب  مزیه  تفگ : دـننک  یمن  زاب  ار  هناخ  رد  دـید  هک  یماـگنه 

کیدزن ار  رطخ  زاب و  ار  رد  هک  ارهز  ترضح  دوش ، هناخ  دراو  تساوخ  رمع  دش ، زاب  رد  ماجنارس  هسایسلا ج 1 ص 12 ). همامالا و  . 197
نیرومام هک  دنراد  قافتا  بلطم  نیا  رب  هعیـش  ینـس و  كرادم  خیراوت و  راونـالاراحب ج 43 ص 197 . . ) تفرگ ار  رمع  ولج  هنادرم  دـید 

هتفگ رمع  هب  هک  دنا  هتشون  یتح  دومن . قارحا  هب  دیدهت  ار  هناخ  لها  دیبلط و  مزیه  رمع  دندرک و  هلمح  ارهز  ترـضح  هناخ ي  هب  رکبوبا 
ءادفلاوبا و لاثما  دشاب . نآ  رد  ارهز  هچرگ  منز  یم  شتآ  ار  هناخ  دنوشن  رضاح  تعیب  يارب  رگا  داد : خساپ  تسا . هناخ  نیا  رد  ارهز  دش :

نارگید یبوقعی و  دیرفلا و  دقع  رد  دمحم  نب  دـمحا  فارـشالا و  باسنا  رد  يرذالب  هسایـسلاو و  همامالا  رد  هبیتق  نبا  دـیدحلا و  یبا  نبا 
دیدحلا ج 2 یبا  نبا   ) دومن تمادن  راهظا  ارهز  هناخ ي  هب  هلمح ي  زا  تافو  ماگنه  مه  رکبوبا  دوخ  دنا  هتشون  ار  دیدهت  هلمح و  عوضوم 

یم هنیدم  هب  هکم  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز  هک  یماگنه  دـسیون : یم  هغالبلا ج 14 ص 192 - جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  ص 46 )
هطـساوب ي بنیز  درک . دـیدهت  ار  وا  هزین  اب  دومن و  هلمح  وا  جدوه  هب  دوسا  نب  راـبه  دـش و  عقاو  نانمـشد  ضرعت  دروم  هار  نیب  رد  دـمآ 

هاگنآ دینادرگ . حابم  ار  رابه »  » نوخ هکم  حتف  زور  هک  دوب  تحاران  عوضوم  نیا  زا  يردـقب  ادـخ  لوسر  درک . نینج  طقـس  وا  تادـیدهت 
یم مولعم  درک  حابم  ار  راـبه »  » نوخ ادـخ  لوسر  هک  یتروص  رد  تفگ : مدـناوخ ، رفعج  یبا  بیقن  يارب  ار  ناتـساد  نیا  نم  دـسیون : یم 

هب عجار  تنـس  لها  ياهباتک  دـینادرگ . یم  حابم  زین  درک  نینج  طقـس  ات  دومن  دـیدهت  ار  همطاـف  هک  ار  سکنآ  نوخ  دوب  هدـنز  رگا  دوش 
رتخد دندز و  شتآ  ار  هناخ  برد  هرخالاب  هک  دـنا  هدرک  نایب  هعیـش  ثیداحا  خـیراوت و  یلو  دـنا  هدرک  توکـس  دـیدهت ، زا  دـعب  ثداوح 
دندرگ رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مدرم  دیاش  درک ، دنلب  نویش  هجض و  هب  ادص  و  درک ). نینج  طقس  هکیروط  هب  دش  عقاو  برض  دروم  ربمغیپ 
ریشمش تشپ  اب  هکلب  درکن  رثا  نالدگنس  نآ  ياهلد  رد  اهنت  هن  ارهز  ترضح  ياه  هلان  اه و  هثاغتـسا  دننک . عافد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  و 
ریگتسد ار  یلع  هرخالاب  راونالاراحب ج 43 ص 197 ). . ) درادرب عافد  زا  تسد  ات  دـندرک  هایـس  ار  شیوزاب  هنایزات  اب  دـندز و  شیولهپ  هب 

تفگ تفرگ و  مکحم  ار  شنماد  تفر و  شیپ  هناعاجـش  دید  رطخ  رد  ار  یلع  ناج  هک  ارهز  ترـضح  دنربب  دجـسم  بناج  هب  هک  دندرک 
. درک مرو  شیوزاب  هک  دز  وا  نینزان  تسد  هب  هنایزات  اب  ردقنآ  دراد ، یمنرب  یلع  زا  تسد  ارهز  دید  ذفنق  دـیربب . ار  مرـسمه  مراذـگ  یمن 

يوناب نآ  يولهپ  رب  راشف  نانچ  تفرگ و  رارق  راوید  رد و  نیب  تیعمج  ماحدزا  نایم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  راونالاراحب ج 43 ص 198 ). )
هب همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  راحب ج 43 ص 198 ). . ) دش طقـس  تشاد  مکـش  رد  هک  یلفط  تسکـش و  شیولهپ  هک  دـش  دراو  عاجش 
وا زا  دیاب  هدش و  عقاو  رطخ  ضرعم  رد  یلع  ناج  تسین ، گنرد  ياج  دـنا و  هدرب  دجـسم  بناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـید  دـمآ  دوخ 

هیلع یلع  دید  دش . دجسم  هناور  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ  قافتا  هب  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  هتـسکش  يولهپ  هتـسخ و  نت  اب  اذل  درک . عافد 
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یم ناشیرپ  ار  مناوسیگ  دـنگوس  ادـخ  هب  الا  دـیرادرب و  میومع  رـسپ  زا  تسد  دومرف : درک و  مدرم  هب  ور  دـنا . هدومن  تشادزاب  ار  مالـسلا 
: دومرف دومن و  رکبوبا  هب  ور  سپـس  میامن . یم  نیرفن  امـش  رب  منک و  یم  هلان  ادـخ  هاـگرد  هب  منکفا و  یم  رـس  رب  ار  ربمغیپ  نهاریپ  منک و 

دزن مردپ  ربق  رس  رب  منک و  یم  ناشیرپ  ار  میاهوم  يزاسن  اهر  ار  وا  رگا  ییامن ؟ میتی  ار  مناکدوک  یناسر و  لتقب  ار  مرهوش  يراد  میمـصت 
میمصت دومن . تکرح  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  تفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تسد  تفگب و  ار  نیا  میامن . یم  هثاغتـسا  ادخ 
عاضوا دـید  یلع  ترـضح  دـیامن . نوگژاو  ار  متـس  ملظ و  هاگتـسد  شزادـگناج  ياـه  هلاـن  هلیـسوب ي  دـنک و  نیرفن  تیعمج  هب  تشاد 

رتخد دومرف : یسراف  ناملس  هب  ددرگ . فرصنم  شمیمصت  زا  مالسلااهیلع )  ) همطاف تسین  نکمم  یمسق  چیه  هب  هدمآ و  دوجوب  یکانرطخ 
نایناهج يارب  تردپ  ربمغیپ  رتخد  يا  درک : ضرع  دیـسر و  ارهز  ترـضح  تمدـخ  ناملـس  زاس . شفرـصنم  نیرفن  زا  بایرد و  ار  ربمغیپ 

یلع ربمایپ ! رتخد  يا  درک : ضرع  مریگب . نارگدادیب  نیا  زا  ار  مدوخ  داد  ات  راذگب  ناملس  يا  دومرف : وش . فرـصنم  نیرفن  زا  دوب  تمحر 
وا نوچ  دومرف : دینـش  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رما  یتقو  همطاف  دیدرگرب . لزنم  هب  هک  هدرک  رما  هداتـسرف و  امـش  تمدخ  ارم  مالـسلا ) هیلع  )

. دنتـشگرب هناـخ  هب  تـفرگ و  ار  یلع  تـسد  همطاـف  رگید  یتـیاور  هـب  و  مزاـس . یم  هـشیپ  ار  ییابیکـش  مـنک و  یم  تعاـطا  هداد  روتـسد 
زا یلو  تفرگ  ماجنا  یکچوک  طیحم  رد  دوب و  هاتوک  شتدم  هچرگ  ارهز  هزرابم ي  یفاک ص 199 ). هضور  راونالاراحب ج 43 ص 47  )
وا زا  تفرگ  میمصت  دندرک  هرصاحم  ار  هناخ  فارطا  مالسلا  هیلع  یلع  يریگتـسد  يارب  دید  هک  یماگنه  الوا ، تسا : هجوت  نایاش  یتاهج 

، ایناث داد . جرخب  تماقـسا  دـمآ و  رد  تشپ  هکلب  درکن  رارف  يا  هشوگ  هب  اهنز ، رثکا  لومعم  هیور ي  فالخ  رب  روظنم  نیدـب  دـنک . عاـفد 
ردـقنآ تفرگ . ار  نمـشد  وـلج  داد و  رارق  رازراـک  نادـیم  رد  ار  شدوـخ  هکلب  درکن  رارف  مه  زاـب  دـندرک  زاـب  ار  هناـخ  رد  هکنیا  زا  دـعب 

ریگتـسد ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتقو  اثلاث ، دـندومن . هایـس  ار  شیوزاب  هنایزات  اب  دـندز و  شیولهپ  هب  ریـشمش  فالغ  اب  هک  درک  يرادـیاپ 
ذفنق هنایزات ي  هلیـسوب ي  ات  دش و  عنام  شندرب  زا  تفرگ و  ار  یلع  نماد  دش . نادـیم  دراو  مه  زاب  دـننک  شبلج  دنتـساوخ  یم  دـندرک و 

ترـضح ندرب  زا  دناوتب  دیاش  دمآ  هناخ  رد  هب  داد و  رارق  رگنـس  نیرخآ  رد  ار  شدوخ  اعب ، ار  تشادـنرب . تسد  وا  زا  دـشن  هایـس  شندـب 
زاب هلحرم ، نیا  زا  دعب  دش . طقس  شا  هچب  تسکـش و  شیولهپ  راوید  رد و  نیب  هک  درک  يرادیاپ  يدح  هب  رگنـس  نیا  رد  دوش . عنام  یلع 
عافد مالسلا  هیلع  یلع  زا  ماع  ءالم  رد  دیاب  ددرگن ، سکعنم  نوریب  رد  یبوخب  دیاش  هتفرگ  ماجنا  هناخ  لخاد  رد  هزرابم  نیا  درک  رکف  مه 

هب اما  دنک . نیرفن  مدرم  هب  تفرگ  میمـصت  دش  سویأم  اههار  مامت  زا  نوچ  داد . رـس  ار  هلان  هآ و  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  روظنم  نیدب  دـنک .
دح نیرخآ  ات  تشاد  میمـصت  ارهز  ترـضح  تشگرب . هناخ  هب  درک و  تعاطا  ار  شرما  دینـش  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـغیپ  هک  نآ  درجم 

يارب ار  یلع  مراذـگ  یمن  مدرگ و  یم  زوریپ  ای  موش  یم  هزرابم  نادـیم  دراو  هک  دیـشیدنا  نینچ  دـنک . عافد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  رودـقم 
برـض و دروم  رگا  و  مراد . یم  راهظا  تفالخ  زا  ار  مدوخ  یتیاضران  منک و  یم  دییأت  ًالمع  ار  مرهوش  راتفر  هلیـسو  نیدـب  دـنربب و  تعیب 
هب المع  مزاس و  یم  اوسر  ار  تفالخ  هاگتسد  ما  هدش  طقـس  هچب ي  هایـس و  يوزاب  هتـسکش و  يولهپ  هلیـسوب ي  مه  زاب  مدش  عقاو  کتک 

رتخد يولهپ  یتح  دـنوش  یم  رـضاح  يرادـمامز  همادا  يارب  هک  تسنیا  قح  تموکح  زا  ضارعا  جـئاتن  زا  یکی  هک  مناـمهف  یم  ناـیناهج 
یم شاب  رادیب  رادشه و  نیملسم  ناهج  هب  نونکا  مه  زا  دنناسرب . لتقب  ردام  مکش  رد  ار  ادخ  لوسر  دنزرف  دننکـشب و  ار  ناشربمعیپ  زیزع 

توبن و بتکم  هدـش ي  تیبرت  هک  یئارهز  هتبلا  منک . یم  هماـقا  یباـختنا  تفـالخ  دـسافم  يارب  ار  يا  هدـنز  دـهاش  هنومن و  کـی  مهد و 
دروم رد  دیـسرت و  یمن  ندروخ  کتک  ولهپ و  ندش  هتـسکش  زا  دوب  هدناوخ  تیب  ود  نآ  رد  ار  تعاجـش  يراکادف و  سرد  دوب و  تیالو 

رد لصفم  قیمع و  روط  هب  ارهز  ترـضح  هعزانم ي  كدف و  عوضوم   ) كدف موس : هلحرم  تشادن . كاب  ییورین  چیه  زا  فدـه ، زا  عافد 
تفرگ میمـصت  تسـشن  تفالخ  هکیرا  رب  تفرگ و  تسد  رد  ار  نیملـسم  روما  مامز  رکبوبا  هک  یماگنه  تسا ) ). هدش  ثحب  باتک  رخآ 
ناتسب غاب و  نیدنچ  ياراد  تشاد و  رارق  هنیدم  یخسرف  دنچ  رد  هک  دوب  يا  هدکهد  كدف  دنک . هرداصم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف كدف 

گنج رد  ار  مالسا  تفرشیپ  تردق  یتقو  نآ ، نیکلام  تشاد . رارق  دوهی  رایتخا  رد  دوب و  دابآ  رایـسب  میدق  راگزور  رد  هدکهد ، نیا  دوب .
حلص مرکا  ربمغیپ  دندرک . حلص  داهنشیپ  دنداتسرف و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  ار  یصخش  دندرک ، هدهاشم  ربیخ 
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تفرگ و رارق  ادخ  لوسر  رایتخا  رد  كدـف  ياه  نیمز  فصن  هلیـسو  نیدـب  دیـسر . ءاضما  هب  حلـص  دادرارق  گنج ، نودـب  تفریذـپ و  ار 
حوتفم گنج  هب  لـسوت  نودـب  هک  ینیمز  ره  مالـسا  نیناوق  قبط  رب  دیدحلا ج 16 ص 210 ). یبا  نبا  حرـش  . ) دـش هَّللا  لوسر  هصلاخ ي 

هیلع و هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  کلمت  رایتخا و  رد  كدف  یضارا  دنرادن . یقح  نآ  رد  ناناملـسم  ریاس  تسادخ و  لوسر  هصلاخ ي  ددرگ 
َیبْرُْقلااَذ ِتا  َو  : ) دـش لزان  هیآ ي  نیا  دـعب  درک . یم  میـسقت  ناـگراچیب  ارقف و  مشاـه و  ینب  نیب  رد  ار  نآ  عفاـنم  دـمآرد و  مّلـس ) هلآ و 

نیا رد  دیـشخب و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  ار  كدـف  یهلا  روتـسد  قبط  رب  ربمغیپ  هیآ ، لوزن  زا  سپ  هیآ ي 26 ). ءارـسا ، هروس ي  (. ) ُهَّقَح
( هقح یبرقلاذ  تآ  و   ) هیآ ي یتقو  دیوگ : یم  يردـخ » دیعـسوبا  : » هنومن باب  زا  تسا . هدـش  رداص  مرکا  ربمغیپ  زا  يدایز  تایاور  دروم 

فیلات روثنملا  رد  همغلا ج 2 ص 102 / فشک  . ) دـشاب وت  لام  كدـف  دومرف : همطاف  هب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ دـش  لزاـن 
تساوخ و ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ربمغیپ  دش  لزان  یبرقلاذ ) تآ  و   ) هیآ یتقو  دیوگ : یم  هیطع » .( » یطویس ج 4 ص 177 نیدلا  لالج 
ار كدف  شتایح  نامز  رد  ادخ  لوسر  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  همغلا ج 2 ص 102 ). فشک  . ) دیشخب وا  هب  ار  كدف 
روثنملا ج 4 ص 177 رد  باتک  رد  دیناوت  یم  ار  بلطم  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  همغلا ج 2 ص 102 / فشک  . ) دیشخب همطاف  ترضح  هب 

یم هکیروط  هب  دوب  يدـمآرد  رپ  دابآ و  كالما  هکلب  دوبن ، یـشزرا  مک  زیچاـن و  کـلام  كدـف  دـینک ). هعلاـطم  مارملا ص 323  ۀـیاغ  و 
هب ناوـت  یم  ار  بلطم  ود  راحبلا 2 ص 351 ). ۀنیفـس  . ) تشاد دمآرد  رانید  رازه  داتفه  ای  رازه  راهچ  تسیب و  دودـح  رد  یلاس  دنـسیون :

هبلاطم يارب  هک  همطاف  ترـضح  باوج  رد  رکبوبا  لوا : بلطم  تسا . هدوب  یعفانم  رپ  عیـسو و  كالما  كدـف  هک  درک  رکذ  دـهاش  ناونع 
نادرم نآ  هلیـسوب ي  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  ناناملـسم  یمومع  لاوما  زا  یکی  هکلب  دوبن  ادـخ  لوسر  لاـم  كدـف  تفگ : دوب  هدـمآ  كدـف 

یتقو مود : بلطم  دیدحلا ج 16 ص 214 ). یبا  نبا  حرـش  . ) دومرف یم  قافنا  دخ  هار  رد  ار  شدمآرد  داتـسرف و  یم  گنج  هب  ار  یگنج 
دیدحلا ج 16 یبا  نبا  حرـش  . ) دومن میـسقت  هیواعم  نب  دـیزی  نامثع و  نب  رمع  مکح و  نب  ناورم  نیب  ار  كدـف  دیـسر  تفالخ  هب  هیواعم 

دمآرد اب  ادخ  لوسر  تفگ  یم  رکبوبا  هک  هدوب  يدمآرد  رپ  شزرا و  اب  كالما  كدف  هک  دوش  یم  هدافتسا  بلطم  ود  نیا  زا  ص 216 ).
شدـنزرف نیب  رد  ار  نآ  هیواعم  هک  تشادـن  ار  نآ  شزرا  دوب  يزیچاـن  کـلم  رگا  دومرف . یم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  درک و  یم  گـنج  نآ ،

. دنک میسقت  شیافو  اب  نارای  زا  رفن  ود  دیزی و 

دیشخب همطاف  هب  ار  كدف  ارچ 

یمن ششوک  لاوما  هریخذ  عمج و  رد  دوبن و  تورث  لام و  هب  دنم  هقالع  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ادخ  لوسر  یگدنز  هعلاطم ي  زا 
دح و یب  تورث  لاوما و  هک  دوبن  ربمغیپ  نیمه  رگم  دناسر . یم  فرـصم  هب  یتسرپادخ  جیورت  ینعی  فده  هار  رد  ار  شلاوما  هکلب  درک ،

یم یگدـنز  یتخـس  هقیـضم و  لامک  رد  شرتخد  داماد و  شدوخ و  درک و  یم  فرـصم  فدـه  نیمه  جـیورت  هار  رد  ار  هجیدـخ  رـصح 
هک دوبن  يدارفا  نآ  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ تسب ؟ یم  شکرابم  مکـش  رب  گنـس  یگنـسرگ  تدش  زا  یهاگ  دندرک و 

رتخد تشادـن  لـیم  هک  دوبن  ربمغیپ  نیمه  رگم  دـنک . هیهت  تالغتـسم  كـالما و  شنادـنزرف  يارب  دـنک و  هدافتـسا  شتیعقوم  زا  دـهاوخب 
ندرگ هب  يدـنب  ندرگ  و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  تسد  هـب  هرقن  دبنتـسد  دزیواـیب و  شقاـتا  رد  رب  یمـشپ  هدرپ ي  کـی  شزیزع 

شرتـخد شدوخ و  یلخاد  یگدـنز  هب  تبـسن  هک  اـه  يریگتخـس  همه  نآ  اـب  هک  تسا  هجوت  ناـیاش  بلطم  نیا  سپ  دـنکفیب .؟ شیوـخ 
دناوت یمن  ترضح  نآ  يداع  ریغ  راک  نیا  دیشخب ؟ مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  ار  كدف  تمیق  نیگنس  عرازم  كالما و  تلع  هچ  هب  تشاد ،

ینیـشناج تفالخ و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  رومام  ادخ  بناج  زا  مرکا  ربمغیپ  تفگ : ناوت  یم  هیـضق  تلع  رد  دشاب . تهج  یب 
یم درک . دـنهاوخ  ینکـشراک  شتفالخ  يارب  دـنور و  یمن  وا  يرادـمامز  راـب  ریز  یناـسآ  هب  مدرم  هک  تسناد  یم  دـنک و  نییعت  شدوخ 

تسا تلادع  ریشمش و  درم  مالسلا ) هیلع   ) یلع اریز  دنراد ، یئاه  هدقع  یلع  ترضح  هب  تبسن  برع  ياه  هداوناخ  زا  يرایسب  هک  تسناد 
هک تسناد  یم  مالـسا  ربمغیپ  دشاب . هدـشن  هتـشک  بانج  نآ  تسد  هب  رفک  نامز  رد  ناشرفن  دـنچ  ای  رنفکی  هک  تسا  يا  هداوناخ  رتمک  و 
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هک تسناد  یم  تسا . يراوشد  راـک  هجدوب  يروـف  هیهت ي  طئارـش  عاـضوا و  نآ  اـب  تسا و  مزـال  هجدوـب  تلم  هرادا ي  تفـالخ و  يارب 
فرط و رب  يدح  ات  اه  ترودک  دزاس ، فرطرب  ار  هعماج  ياه  يدنمزاین  دـنک و  کمک  ناگدـنامرد  ارقف و  هب  دـناوتب  رگا  یلع  ترـضح 

هدنیآ هفیلخ ي  رایتخا  رد  عقاو  رد  دیـشخب و  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  هک  دوب  رذگهر  نیا  زا  دش . دـهاوخ  لیامتم  شیوس  هب  اهلد 
دننک شومارف  ار  ناشدوخ  هنیرید  ياه  ترودک  هنیک و  دیاش  دنک ، میسقت  ناگدنامرد  ارقف و  نیب  رد  ار  شراشرس  دمآرد  ات  داد  رارق  شا 

زا ادخ  لوسر  فده  دربشیپ  هار  رد  دـنک و  هدافتـسا  لاوما  نآ  زا  تفالخ ، زاغآ  ینارحب  عاضوا  رد  دـندرگ . یلع  ترـضح  تیب  هجوتم  و 
نادب ات  دومن  میدقت  تیالو  هناخ ي  هب  هکلب  دیـشخبن  همطاف  ترـضح  هب  اهنت  ار  كدف  تفگ : ناوت  یم  عقاو  رد  دـیامن . يرادرب  هرهب  اهنآ 

. تفرگ رارق  مالسلااهیلع )  ) همطاف رایتخا  رد  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  كدف  دشاب . هدومن  کمک  تفالخ  يداصتقا  هجدوب ي  هب  هلیسو 
هک یماگنه  درک . یم  میـسقت  ناـگراچیب  نیب  رد  درک و  یم  فرـص  ادـخ  هار  رد  ار  هیقب  تشاد و  یمرب  نآ  زا  یتومی  ـال  توق  رادـقم  هب 

نانکراک لامع و  داد  روتسد  دنک . هرداصم  ار  كدف  تفرگ  میمصت  تفای ، رارقتسا  تفالخ  هکیرا ي  رب  درک و  هضبق  ار  تموکح  رکبوبا 
.( نیلقثلارون ج 4 ص 272 ریسفت  . ) دومن بصن  ناشیاج  رد  ار  یلامع  دندرک و  نوریب  كدف  زا  ار  مالسلااهیلع  همطاف 

كدف بصغ  لماوع 

دوش یم  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  خیرات ، هعلاطم ي  زا  لوا : عوضوم  درمـش : رکبوبا  میمـصت  یلـصا  لماوع  زا  ناوت  یم  ار  عوضوم  ود 
هقالع دایز  هجیدخ  هب  نوچ  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هکنیا  لوا  تسا . هدرب  یم  جـنر  عوضوم  ود  زا  هتـسویپ  هشیاع  هک 

هجیدـخ تفگ : یم  درک و  یم  ضارتعا  یهاگ  یتح  دـش ، یم  کیرحت  هشیاع  دـسح  درک  یم  دای  یکین  هب  ار  وا  هاگیب  هاـگ و  دوب و  دـنم 
یم ادیپ  هجیدخ  دننام  اجک  داد : یم  باوج  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ ینک .؟ یم  فیرعت  ار  وا  ردق  نیا  ارچ  دوبن  شیب  ینزریپ 

وا دالوا  رد  ارم  لسن  ادـخ  دوب . مورای  رای و  اهراک  مامت  رد  داد . رارق  مرایتخا  رد  ار  شلاوما  دروآ . ناـمیا  نم  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  دوش ؟
اب مدرب  یمن  کشر  هجیدخ  دننام  ینز  چـیه  رب  دـیوگ : یم  هشیاع  دئاوزلا ج 9 ص 224 ). عمجم  صاوخلا ص 303 - ةرکذـت  . ) داد رارق 
هب هک  دوب  هداد  روتـسد  شلوسر  هب  ادخ  و  درک . یم  فیرعت  وا  زا  یلیخ  ادخ  لوسر  اریز  دوب . هدرم  نم  یـسورع  زا  شیپ  لاس  هس  هک  نیا 

ار شتـشوگ  تشک و  یم  ار  يدنفـسوگ  مرکا  لوسر  تاقوا  اسب  تسا . هدـش  ایهم  شیارب  يرـصق  تشهب  رد  هک  دـهدب  تراـشب  هجیدـخ 
ادخ لوسر  يزور  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ص 1888 ). مّلسم ج 4  حیحـص  . ) داتـسرف یم  هجیدخ  قباس  ناتـسود  يارب 
يا دیوگ : یم  دـنک و  یم  لاق  داد و  هداتـسیا  ارهز  ترـضح  لباقم  رد  هک  دـید  ار  هشیاع  دـش . لزنم  دراو  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )
هیلع هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر  دوب . ام  لثم  ینز  مه  وا  دراد ؟ نم  رب  یتلیضف  هچ  تسا ؟ نم  زا  رتهب  تردام  ینک  یم  نامگ  وت  هجیدخ  رتخد 
یم هیرگ  ارچ  ناج  همطاف  دومرف : ربمغیپ  درک . هیرگ  هب  عورـش  داتفا  ردـپ  هب  شمـشچ  همطاف  یتقو  دینـش . ار  هشیاع  نخـس  مّلـس ) هلآ و  و 

اب ياه  نز  لاعتم  دنوادخ  وش . تکاس  هشیاع  دومرف : دش و  كانمـشخ  ادخ  لوسر  دـنک . یم  نیهوت  مردام  هب  هشیاع  درک : ضرع  ینک .؟
دروآ بنیز  موثلک و  ما  هیقر و  همطاف و  مساـق و  رهاـط  ماـن  هب  ینادـنزرف  نم  يارب  هجیدـخ  تسا . هداد  رارق  كراـبم  ار  راد  هچب  تبحم و 

. دومن یم  هقالع  راهظا  همطاف  هب  فراعتم  دـح  زا  شیب  مرکا  ربمغیپ  مود - راونالاراحب ج 16 ص 3 ). . ) داد رارق  ازان  میقع و  ارت  ادـخ  یلو 
هب دـیآ . یمن  ناشـشوخ  ووه  دـنزرف  زا  هک  تساه  نز  یعیبط  اریز  داد  یم  رارق  باذـع  رد  ار  هشیاع  دوسح  حور  اه ، تبحم  راهظا  نیمه 

ربمغیپ یـسوب .؟ یم  ار  وا  زوه  تسا ن  رادرهوش  همطاف  هکنیا  اب  تفگ : یم  درک و  یم  ضارتعا  ربمغیپ  هب  یهاگ  هک  دوب  تحاراـن  يردـق 
یمن ار  نخـس  نیا  ـالا  يرادـن و  ربـخ  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تلزنم  ماـقم و  زا  وت  دومرف : یم  شباوج  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )

رب ضارتعا  ماقم  رد  دـش و  یم  کیرحت  رتشیب  هشیاع  دـسح  درک  یم  فیرعت  همطاف  زا  رتشیب  هچ  ره  همغلا ج 2 ص 85 ). فشک  . ) یتفگ
لوسر هب  هک  دینـش  ار  هشیاع  دایرف  داد و  يادص  دسرب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  تساوخ  یم  رکبوبا  يزور  دـمآ . یم 

ارچ تفگ : هشیاع  هب  دـش و  لخاد  رکبوبا  يراد . تسود  مردـپ  نم و  زا  رتشیب  ار  همطاف  یلع و  وت  مناد  یم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : یم  ادـخ 
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یّلص  ) ربمغیپ لسن  دوب و  دنزرف  یب  میقع و  هشیاع  نیا ، رب  هوالع  دئاوزلا ج 9 ص 201 ). عمجم  . ) ییوگ یم  نخـس  ادخ  لوسر  زا  رتدنلب 
رما کی  دیاب  ار  هشیاع  ترودک  دـسح و  نیاربانب  داد . یم  جـنر  ار  هشیاع  زین  عوضوم  نیا  دـمآ . دوجوب  همطاف  زا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا 
یم اذل  درک . یم  تیاکـش  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  تفر و  یم  رکبوبا  شردـپ  شیپ  یهاگ  يداع ، نایرج  قبط  رب  و  درک . باسح  یعیبط 

دنناشنورف و ار  ناشدوخ  هنیک ي  دسح و  شتآ  ات  دـندوب  تصرف  رظتنم  تسا و  هدوب  ردـکم  همطاف  زا  ابلق  مه  رکبوبا  هک  دز  سدـح  ناوت 
هچ هآ  دومرف : یم  درک و  یم  هیرگ  همطاف  درک  تافو  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ یتق  و  دـنریگب . ماقتنا  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا 

دندرک یم  رکف  رکبوبا  رمع و  مود : عوضوم  دیفم ص 90 ). داشرا  . ) يراد شیپ  رد  يدب  زور  يرآ ، تفگ : یم  رکبوبا  مراد .! يدـب  زور 
هب تبسن  مه  ربمغیپ  تاشرافـس  تسین . راکنا  لباق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياه  يراکادف  شناد و  ملع و  ماقم  یتاذ و  تالامک  لئاضف و  هک 

، دـشاب هتـشاد  رایتخا  رد  یلوپ  بوخ و  زین  وا  يداصتقا  عضو  رگا  تسه . هک  مه  ربمغیپ  يومع  رـسپ  داماد و  تسا . عیاـش  مدرم  نیب  رد  وا 
رکبوبا هب  داد . رکذت  رکبوبا  هب  رمع  هک  تسیا  هتکن  نیا  دـیآ . دوجوب  تفالخ  يارب  يرطخ  دـنوش و  تسدـمه  وا  اب  یهورگ  تسا  نکمم 

نوریب شتسد  زا  ار  كدف  ریگزاب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  ار  مئانغ  سمخ و  وت  دنرادن ، یفده  نآ  زج  دنتسه و  ایند  ناگدنب  مدرم  تفگ :
.( ارهز ص 122 خیراوتلا ج  خسان  . ) دندرگ یم  لیامتم  وت  بناج  هب  دنزاس و  یم  شیاهر  دندید  یلاخ  ار  وا  تسد  شناوریپ  یتقو  روایب ،

( مالسلااهیلع  ) همطاف لامع  داد  روتسد  دنک و  هرداصم  ار  كدف  تفرگ  میمصت  رکبوبا  هک  دش  ثعاب  يرگید  لماوع  مهم و  لماع  ود  نیا 
. داد رارق  شدوخ  لامع  فرصت  رد  ار  نآ  دندومن و  نوریب  ار 

ارهز لمعلا  سکع 

اریز دـید . يا  هزات  لکـشم  لابق  رد  ار  شدوخ  دـش و  كانهودـنا  دـنا  هدرک  نوریب  كدـف  زا  ار  شلامع  تفای ، عالطا  همطاف  هک  یماگنه 
هاگتـسد لباقم  رد  هک  نیا  یکی  دـنک : باختنا  تسناوت  یم  ار  هار  ود  زا  یکی  مالـسلاامهیلع )  ) ارهز یلع و  رب  تفـالخ  هاگتـسد  هشقن ي 

مه ار  كدف  راذگب  میرادن  ایند  لام  هب  يا  هقالع  هک  ام  دـیوگب : دـیامن . یـشوپ  مشچ  شعورـشم  قح  زا  دـنک و  توکـس  رکبوبا  تفالخ 
هدوب و ام  رایتحا  بحاص  امـش  هک  دهد  ماغیپ  مالـسا ، ردـتقم  هفیلخ ي  دـمآ  شوخ  يارب  تسناوت  یم  نیا ، رب  هوالع  دـنک . بصغ  رکبوبا 

لوا هار  باختنا  هتبلا  دنک . عافد  شدوخ  قح  زا  دراد  تردق  ات  هک  نیا  مود ، ار ه  مراد . یم  میدقت  امـش  تمدـخ  ار  زیچان  كدـف  دـیتسه .
هلیـسوب ي دنهاوخ  یم  تسناد  یم  دوبن . عالطا  یب  تفالخ  هاگتـسد  هدرپ ي  تشپ  ياه  هشقن  زا  اریز  تشادن  ناکما  ارهز  ترـضح  يارب 

شتـسد هشیمه  يارب  ات  دننک  عطق  ار  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ینعی  مالـسا  یقیقح  هفیلخ ي  دوفن  هجدوب ، عطق  يداصتقا و  راشف 
رد كدـف  بصغ  هلیـسوب ي  دـنهاوخ  یم  تسناد  یم  ددرگ . سویأم  تفالخ  هاگتـسد  هیلع  یمادـقا  هنوگ  ره  زا  دوش و  عطق  تموکح  زا 

تفالخ اب  هلیسو ، نادب  ناوت  یم  هداتفا  شتسد  هب  یبوخ  كردم  نونکا  درک : رکف  همطاف  ترضح  دندنبب . ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هناخ ي 
ترـضح دوش . یمن  ادیپ  هشیمه  اهتـصرف  نیا  زا  و  دنک . رادـیب  ار  یمومع  راکفا  دزاس  حـضتفم  اوسر و  ار  وا  دـنک . هزرابم  رکبوبا  یباختنا 

ملظ هب  رکبوبا  تموکح  هاگتسد  منکن  عافد  مدوخ  هقح ي  قوقح  زا  مورب و  رکبوبا  متـس  ملظ و  راب  ریز  مهاوخب  نم  رگا  درک  رکف  همطاف 
، دنکن عافد  شدوخ  قح  زا  رگا  درک : رکف  همطاف  ترـضح  درک . دـهاوخن  تیاعر  ار  مدرم  قوقح  نیا ، زا  دـعب  دـنک و  یم  تداع  متـس  و 
ار رکبوبا  رگا  درک : رکف  همطاف  ترـضح  تسا . يا  هدیدنـسپ  راک  نتفر  متـس  ملظ و  راب  ریز  قح و  زا  یـشوپ  مشچ  دننک ، یم  لایخ  مدرم 

مدوخ عورـشم  قح  زا  رگا  مربمغیپ  رتخد  هک  نم  درک : رکف  همطاف  ترـضح  تفرگ . دـهاوخ  جاور  افلخ  نیب  رد  یبیرفماوع  مزاـسن ، اوسر 
. دنک هزرابم  شدوخ  قح  قاقحا  يارب  درادن  قح  تسا و  مورحم  یعامتجا  قوقح  مامت  زا  نز  دننک  یم  لایخ  ناناملسم  منک  یشوپ  مشچ 

تیبرت يوناب  کی  ناونع  هب  ارم  متسه ، مالـسا  نانز  هنومن ي  متیالو ، هناخ ي  یحو و  نماد  هتفای ي  تیبرت  نم  درک : رکف  همطاف  ترـضح 
یتسس ماقم  نیا  رد  رگا  دنناد ، یم  یمالـسا  يوناب  کی  هدنبیز  راتفر  لامعا و  ناونع  هب  ار  مراتفر  لامعا و  دنـسانش ، یم  یمالـسا  هدش ي 

یب راکیب و  وضع  کی  ار  نز  دـنام و  یم  لوهجم  مالـسا  رد  نز  یعقاو  ماـقم  تیعقوم و  میاـمن ، رجع  راـهظا  مدوخ  قح  قاـقحا  زا  منک و 
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اذـل دـنک  باختنا  ار  لوا  هار  داد  یمن  هزاجا  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  هک  دوب  یلاع  هتـسجرب و  راکفا  نیا  رئاظن  لاثما و  دـنرادنپ . یم  تقاـیل 
رد نز  کی  هلباقم ي  اریز  دوبن . ناسآ  لهـس و  نادـنچ  راک ، نیا  هتبلا  دـنک . عافد  شدوخ  قوقح  زا  تردـق  دـح  رـس  اـت  تفرگ  میمـصت 

طقس هدش و  هایس  شیوزاب  هتـسکش و  شیولهپ  اهزور ، نیمه  رد  هک  يا  همطاف  يارب  مه  نآ  دوب . كانرطخ  یـسب  فالخ  هاگتـسد  لباقم 
يوخ هک  يا  همطاف  اما  دـشاب . ناراکمتـس  بوعرم  هشیمه  يارب  هک  دوب  یفاک  نز  کی  يارب  ثداوح ، نیا  زا  کـی  ره  تسا . هدرک  نینج 
زکرم رد  هدرب و  ثرا  هـب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  شردـپ  هجیدـخ و  شرداـم  زا  ار  يرادـیاپ  يراـبدرب و  تعاجـش و  يراکادـف و 

دولآ نوخ  ياـه  ساـبل  هبترم  اهدـص  هدرک و  یگدـنز  دارفا  نیرتراکادـف  نیرتدـنمورین و  هناـخ ي  رد  هدـش و  تیبرت  یمالـسا  تازراـبم 
یمن عقاو  تفالخ  هاگتـسد  بوعرم  دـساره و  یمن  یئزج  ثداوح  نیا  زا  هدرک ، نامـسناپ  ار  شندـب  ياـه  تحارج  هتـسش و  ار  شرهوش 

: داد ماجنا  هلحرم  دنچ  رد  ار  هزرابم  همطاف  ترضح  دوش .

لالدتسا ثحب و 

نم هب  ار  كدـف  شتاـیح  ناـمز  رد  مردـپ  يدوـمن ؟ نوریب  مکلم  زا  ارم  ناـنکراک  ارچ  دوـمرف : تفر و  رکبوـبا  دزن  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف
نمیا و ما  مالسلااهیلع  ارهز  يروایب . دهاش  تدوخ  ياعدم  يارب  دیاب  اما  ییوگ  یمن  غورد  مناد  یم  هک  نیا  اب  داد . خساپ  رکبوبا  دیشخب .

هرابرد ادخ  لوسر  هک  یناد  یم  ایآ  دنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : رکبوبا  هب  نمیا  ما  دومن . یفرعم  دـهاش  ناونع  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یماگنه مهد : یم  تداهـش  نونکا  تفگ : نمیا  ما  ماگنه  نیا  رد  مراد . ربخ  يرآ  داد : خساپ  تسا ؟ تشهب  لها  زا  نمیا  ما  دومرف : نم  ي 

نیدـب زین  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  دومن . راذـگاو  همطاـف  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  دـش  لزاـن  هقح ) یبرقلا  اذ  تآ  و   ) هیآ ي هک 
تـسد هب  درک و  رداص  هراب  نیا  رد  يا  هتـشون  سپ  دنادرگرب . همطاف  هب  ار  كدـف  هک  نیا  زج  دـیدن  يا  هراچ  رکبوبا  داد  تداهـش  عضوم 

دومن دوهش  هماقا ي  دوب و  كدف  یعدم  مالسلااهیلع )  ) همطاف نوچ  داد : خساپ  رکبوبا  دیـسرپ . نایرج  زا  دش و  دراو  رمع  هاگان  داد . ارهز 
هب رمع  دـییأت  يارب  مه  رکبوبا  درک . هراپ  دـنکفا و  نآ  رب  ناهد  بآ  تفرگ ، ارهز  تسد  زا  ار  هتـشون  رمع  مدرک . راذـگاو  وا  هب  ار  كدـف 

تداهـش رگید  نز  کی  نمیا  ما  رب  هوالع  ای  يروایب . يرگید  درم  دهاش  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  دیاب  ای  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاف 
دمآرد ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهـش  نامحرلادبع  رمع و  رگید  تیاور  هب  دش و  جراخ  رکبوبا  هناخ ي  زا  نایرگ  مشچ  اب  همطاف  دـهدب .

دیدحلا ج 16 یبا  نبا  حرش  همغلا ج 2 ص 104 / فشک  یسربط ج 1 ص 121 / جاجتحا  . ) دومن یم  میسقت  ناناملـسم  نیب  رد  ار  كدف 
؟ یتـفرگ وا  زا  دیـشخب  همطاـف  هب  ادـخ  لوسر  هک  ار  یکدـف  ارچ  دومرف : تفر و  رکبوـبا  دزن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رگید  يزور  ص 274 ).
هرابرد ي یهاوخ  یم  ایآ  رکبابا  يا  دومرف : دشن . هتفریذپ  دوب  صقان  شدوهـش  نوچ  دروایب و  دهاش  شدوخ  ياعدا  يارب  دیاب  داد : خساپ 

نم دوب و  یـصخش  تسد  رد  یلام  رگا  منک : یم  لاوئـس  وت  زا  نونکا  دومرف : هن . تفگ : ینک ؟ يرواد  نیملـسم  ریاس  ماکحا  فالخ  رب  ام 
وت زا  تفگ : ینک ؟ یم  دهاش  هبلاطم ي  ام  زا  کی  مادک  زا  ایآ  میدـمآ ، وت  شیپ  يرواد  يارب  و  تسا ، نم  نآ  زا  لام  نیا  هک  مدرک  اعدا 
هک نیا  اب  يدرک  هاوگ  هبلاطم ي  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  ارچ  سپ  دومرف : دراد . رارق  رگید  صخـش  رایتخا  رد  لام  اریز  مهاوخ  یم  هاوگ 

جاجتحا . ) نک اهر  ار  اهفرح  هنوگنیا  یلع  ای  تفگ : رمع  یلو  تشادن . يا  هراچ  توکـس  زج  رکبوبا  دوب ؟ وا  فرـصت  کلمت و  رد  كدف 
رد كدـف  اریز  دوب . مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  قح  همکاـحم  نیا  رد  اـفاصنا  ص 104 ). همغلا ج 2  فـشک  ص 121 / یـسربط ج 1 

رایتخا رد  كدف  ایند  لاوما  زا  يرآ  دسیون : یم  شیاه  همان  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تهج  نیدب  دوب . بانج  نآ  فرـصت 
نم كدف  انیدیا  یف  تناک  یلب  باتک 45 : هغالبلا ج 3  جهن  . ) دندوب یـضار  رگید  یهورگ  دندیزرو و  لخب  نادـب  یهورگ  نکیل  دوب  ام 

زا اـضق  نیزاوم  قبط  رب  نیارباـنب  هَّللا ). مکحلا  معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اـهنع  تخـس  موق و  سوفن  اـهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظا  اـم  لـک 
نیا رکبوبا  نکیل  دنک . دوهش  هماقا  دیاب  رکبوبا  ینعی  اوعد  رگید  فرط  هکلب  دومن  هاوگ  هبلاطم  دیابن  ارهز  ترضح  ینعی  فرصتم  صخش 

ار شیوخ  تیناقح  ناهرب  لالدتسا و  مکحم و  قطنم  اب  دش و  زوریپ  هلحرم  نیا  رد  ارهز  ترضح  اما  دومن ، لامیاپ  ار  يرواد  ملـسم  نوناق 
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ار همان  هدمآ و  نادیم  هب  روز  قطنم  اب  دیسر و  رس  رمع  اما  دهدب  ار  كدف  تشگرب  روتـسد  دش  راچان  رکبوبا  هکیروط  هب  دیناسر  تابثا  هب 
. درک هناهب  ار  دوهش  صقن  دیرد و 

لالدتسا مه  زاب 

مردپ ثرا  ارچ  رکبوبا ! يا  دومرف : دش . جاجتحا  ثحب و  دراو  ردپ  ثاریم  هب  عجار  تفر و  رکبوبا  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يزور 
هیآ لمن  هروس ي  ( ) َدُواد ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو  : ) دیامرف یمن  نآرق  رد  ادخ  رگم  دومرف : دنراذگ . یمن  ثرا  ناربمیپ  داد  خـساپ  یهد ؟ یمن  ار 

ياـیرکز رگم  دومرف : دراذـگ . یمن  ثرا  ربمغیپ  متفگ : وت  هب  تفگ : دـش و  بضغ  رد  رکبوبا  دربـن .؟ ثرا  دواد  زا  نامیلـس  رگم  ي 16 ).
: داد خـساپ  مه  زاب  رکبوبا  هیآ ي 4 ). میرم  هروس ي  (. ) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاـّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  : ) تفگن ادـخ  هب  ربـمغیپ 
هروس ي ( ) ِنَیَیْثنُْالا ِّظَح  ُلثِم  رِکَّذِلل  مُکِدالْوَا  یف  هَّللا  ُمُکیصُوی  : ) دیامرف یمن  نآرق  رد  ادخ  رگم  دومرف : دنراذگ . یمن  ثرا  ناربمیپ  متفگ 

يا هراچ  دوب  هتفرگ  رارق  ارهز  راوتـسا  قطنم  لباقم  رد  هک  رکبوبا  زاب  متـسین .؟ ادـخ  لوسر  دالوا  زا  نم  رگم  رکبابا  يا  هیآ ي 11 ). ءاسن 
رکبوبا همغلا ج 2 ص 104 ). فشک  . ) دراذـگ یمن  ثرا  ربمغیپ  متفگ : وت  هب  دـیوگب : دـنک و  رارکت  ار  شقباس  نخـس  هک  نیا  زج  دـیدن 

راتفگ مه  هصفح  هشیاع و  میراذـگ . یمن  ثرا  ناربمیپ  ام  دومرف : ادـخ  لوسر  هک  درک  لقن  یثیدـح  شعورـشم  ریغ  لمع  حیحـصت  يارب 
دش و زوریپ  مالسلااهیلع )  ) ارهز مه ، هثحابم  نیا  رد  دییامرف ، یم  هظحالم  هکنانچ  همغلا ج 2 ص 104 ). فشک  . ) دندرک دییأت  ار  رکبوبا 

یثیدح ره  و  تسا . نآرق  صوصن  فالخ  رب  یتسه  نآ  یعدم  وت  هک  یثیدـح  هک  درک  تابثا  رکبوبا  يارب  لالدتـسا ، ناهرب و  هلیـسوب ي 
همطاـف لالدتـسا  خـساپ  رد  هـک  نـیا  زج  تـسین  يا  هراـچ  دـش . موـکحم  رکبوـبا  تـسین . ربـتعم  دـشاب  نآرق  حیرـص  صن  فـالخ  رب  هـک 
لوعجم ثیدـح  تحـص  هب  اجنیا  رد  هک  يا  هشیاـع  نیمه  هک  تسنیا  بلاـج  هتکن ي  دـنک . رارکت  ار  قباـس  فرح  ناـمه  مالـسلااهیلع ) )

هک يدادـن  تداهـش  وت  رگم  داد : خـساپ  نامثع  دومن . هبلاطم  ار  ربمغیپ  ثرا  تفر و  وا  دزن  نامثع  تفالخ  نامز  رد  داد ، یهاوگ  شردـپ 
مورحم ثرا  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هلیـسو  نیدـب  و  میراذـگ ؟ یمن  ثرا  ناربمغیپ  اـم  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ

.( همغلا ج 2 ص 105 فشک  ( !؟ ینک یم  هبلاطم  ار  ادخ  لوسر  ثرا  تدوخ  نونکا  دش  روطچ  يدومن ؟

هفیلخ حاضیتسا 

نآرق تایآ  اب  دزاس . موکحم  ار  شفیرح  ناهرب ، قطنم و  اب  تسناوت  دش و  زوریپ  هزرابم  لوا  هلحرم ي  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح 
یلمع چـیه  زا  شراک  حیحـصت  يارب  وا  دـید  تفای . ناوتان  شیوخ  لالدتـسا  لباقم  رد  ار  بیقر  دـیناسر و  تاـبثا  هب  ار  شدوخ  تیناـقح 

، دندومن بصغ  ار  مرهوش  تفالخ  اتفگـش ! دوش . یم  لسوتم  روز  هبرح ي  هب  ناهرب  لیلد و  لباقم  رد  درادـن و  كاب  ثیدـح  لعج  یتح 
دهد یم  نم  هب  ار  كدف  همان  رکبوبا  ارچ  دـننک ! یم  يرواد  مالـسا  روتـسد  فالخ  رب  ارچ  دـنوش ! یمن  میلـست  نآرق  تایآ  لباقم  رد  ارچ 

نم دنـشاب !؟ نید  نآرق و  یماح  دنهاوخ  یم  يدارفا  نینچ  تسا !؟ یتواضق  هچ  تسا ، یتموکح  هچ  نیا  ایادخ  دـنک !؟ یم  هراپ  رمع  یلو 
رد دیاب  میـشن . یمن  تکاس  ادبا  منک . لمحت  ار  تفالخ  هاگتـسد  لامعا  هنوگنیا  مناوت  یمن  یلو  مرادن ، كدـف  ریغ  كدـف و  هب  يا  هقالع 
دیا هدومن  باـختنا  هک  يا  هفیلخ  نیا  مناـمهفب  مدرم  هب  مناـسر و  تاـبثا  هب  ار  مدوـخ  تیناـقح  منک و  حاـضیتسا  ار  رکبوـبا  مدرم  روـضح 

روضح رد  مور و  یم  دجسم  هب  يرآ  دهد . یم  ماجنا  تساوخ  راک  ره  شدوخ  لیم  هب  دنک . لمع  مالسا  نآرق و  روتسد  هب  تسین  رـضاح 
هفیلخ راگدای  مالـسلااهیلع )  ) همطاف داد . ناکت  ار  رهـش  یبمب  دننامه  دش و  عیاش  هنیدـم  رد  بلاج ، ربخ  نیا  منک . یم  ینارنخـس  تیعمج 

ینارنخس میورب  دهد ؟ یم  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  هفیلخ  ایآ  دنک ؟ یم  تبحص  یعوضوم  هچ  رد  ایآ  دنک . ینارنخـس  دهاوخ  یم  ربمغیپ 
هناور مالسلااهیلع )  ) ارهز هناخ ي  يوس  هب  مشاه  ینب  نانز  دندرب . موجه  دجـسم  هب  راصنا  رجاهم و  تیعمج  مینک . عامتـسا  ار  وا  یخیرات 
دننام درک . تکرح  مامت  لالج  تهبا و  اب  و  دندومن . هطاحا  ار  شفارطا  مشاه  ینب  نانز  دمآ . نوریب  هناخ  زا  مالـسا  گرزب  يوناب  دـندش .
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ار همطاف  نانچ  راوگاـن ، ثداوح  ردـپ و  قارف  دـنتخیوآ . شیارب  يا  هدرپ  دـش  دجـسم  دراو  هک  یماـگنه  تشاد ، یمرب  مدـق  ادـخ  لوسر 
مارآ مدرم  ات  دش  تکاس  یتخل  دش . دنلب  تیعمج  هیرگ ي  نویش و  يادص  شزوسناج  هلان ي  زا  دروآرب . هلان  رگج  زا  هک  تخاس  بلقنم 

هب هاگ  نآ  دندش  تکاس  الماک  ات  دش  شوماخ  مه  زاب  دش و  دنلب  تیعمج  هیرگ ي  هلان و  يادص  زاب  دومن ، نخس  هب  عورش  سپس  دنوش ،
: دومرف دومن و  زاغآ  ملکت 

ارهز نیشتآ  قطن 

نامه میوگ . یم  انث  دـمح و  شرامـش  یب  ياه  تمعن  يارب  میوگ . یم  ساپـس  شتاـقیفوت  رب  و  منک ، یم  شیاتـس  شیاـهتمعن  رب  ار  ادـخ 
ار شتمعن  ردق  هتـساوخ  ام  زا  دجنگن . كاردا  رد  اهنآ  تیاهن  دومن و  كرادت  یفالت و  ار  اهنآ  ناوت  یمن  دنرادن و  نایاپ  هک  ییاه  تمعن 

ادخ یگناگی  دیحوت و  هب  دهد . هعسوت  ام  رب  ار  شیاه  تمعن  ات  هدرک  انث  دمح و  بلط  دنک . نوزفا  ار  اهنآ  ات  مینک ، يرازگرکش  مینادب و 
هشیدنا و و  دهد ، یهاوگ  نادب  اهلد  نوردـنا  هداد و  رارق  نآ  تقیقح  حور و  ار  صالخا  هک  يدـیحوت  هملک ي  نامه  مهد .  یم  تداهش 

مهو رد  وا  یگنوگچ  دومن و  شفیـصوت  ناوتن  نابز  هلیـسو ي  هب  دوشن و  هدید  مشچ  هلیـسو ي  هب  هک  ییادخ  ددرگ . نشور  نآ  زا  راکفا 
دـصق ملاـع  شنیرفآ  رد  درک . تـقلخ  شدوـخ  تیــشم  قـبط  رب  و  تشادـن . یجاـیتحا  نآ ، داـجیا  رد  و  دـیرفآ ، مدـع  زا  ار  ناـهج  دـیان .

هب ار  ناگدـنب  دـیامن و  راهظا  ار  شتردـق  و  دـهد ، رکذـت  ار  شتعاطا  دـنک و  تابثا  ار  شتمکح  ات  دـیرفآ  ار  ناهج  تشادـن . ییوجدوس 
ات درک  نییعت  رفیک  باقع و  تیـصعم ، يارب  داد و  رارق  شاداپ  تعاطا ، يارب  دنادرگ . دنمورین  گرزب و  ار  شتوعد  دـنک و  راداو  تدابع 

لوسر هدنب و  مردپ ، مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم هک  مهد  یم  تداهـش  دناشکب . تشهب  يوس  هب  دناهرب و  باذع  زا  ار  ناگدنب 
رد دومن ، شباختنا  تثعب  زا  لبق  و  دیمان . شدمحم  دنیرفایب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  دیزگرب . دتـسرفب  يربمایپ  هب  ار  وا  هکنآ  زا  لبق  تسادـخ .
زا دراد و  عالطا  ناهج  هدـنیآ ي  زا  ادـخ  هکنوچ  دـندوب ، نورقم  مدـع  دـح  رـس  هب  ناـهنپ و  بیغ  ملاـع  رد  تاـقولخم  هک  ماـگنه  ناـمه 

مامتاب ار  شرما  ات  دومن  ثوعبم  ار  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم تسا . هاگآ  تارودقم  عقاوم  هب  دشاب و  یم  ربخ  اب  رهد  ثداوح 
دنتخوس یم  تلاهج  رفک و  شتآ  رد  دندوب و  هدنکارپ  ناشنید  رد  مدرم  دنادرگ . یلمع  ار  شدصقم  دزاس و  يراج  ار  شمکح  دناسر و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دوجو  تکرب  هب  سپ  دنتـشادن . یهجوت  ناهج  راگدرورپ  ياهروتـسد  هب  دندرک و  یم  شتـسرپ  ار  اه  تب 
يارب مردپ  دـش . هتـشادرب  اه  مشچ  شیپ  زا  هابتـشا  ینادرگرـس و  ياه  هدرپ  دـش . فرط  رب  اهلد  ینادان  لهج و  نشور و  اه  یکیرات  مّلس )

هار يوس  هب  و  دومن ، ییاـمنهار  مالـسا  نید  يوس  هب  درک و  اـنیب  يروک  زا  داد و  تاـجن  یهارمگ  زا  ار  ناـنآ  تساـخاپب و  مدرم  تیادـه 
ناهج نیا  ياه  يراوگان  زا  مردـپ  نونکا  درک . حور  ضبق  تبغر ، رایتخا و  ینابرهم و  اب  ار  شربمغیپ  ادـخ  هاگنآ  درک . ناشتوعد  تسار 

ربمغیپ رب  دورد  درب . یم  رـسب  ادخ  برق  رد  رگ ، شیاشخب  راگدرورپ  تیاضر  ادـخ و  ناگتـشرف  اب  ترخآ  يارـس  رد  تسا و  شیاسآ  رد 
مولع نید و  لماح  ادخ و  یهن  رما و  ناگدنیامن  امش  مدرم  يا  دومرف : تخاس و  بطاخم  ار  سلجم  لها  سپس  یحو . هدیزگرب ي  نیما و 

دوجوم امـش  نیب  رد  ربمغیپ  یعقاو  هفیلخ ي  دینک . غیلبت  للم  ریاس  هب  ار  نید  دیاب  هک  دییامـش  دیـشاب . یم  نیما  ناتدوخ  رب  دـیتسه . توبن 
شتریـصب مشچ  تسا . هدنـشخرد  رون  قداص و  نآرق  ادخ و  قطان  باتک  وا  دینک . تعاطا  يو  زا  هک  هتـسب  نامیپ  امـش  اب  البق  ادخ  تسا .

ناوضر تشهب  هب  ار  ناسنا  وا  زا  يوریپ  دنراد . ار  وا  ماقم  يوزرآ  شناوریپ  تسا . راکشآ  شرهاوظ  حضاو و  شا  هریرس  نطاب و  نشور و 
. دومن تفایرد  ار  ادخ  ینارون  نیهارب  تجح و  ناوت  یم  وا  دوجو  تکرب  هب  دوش  یم  تاجن  بابـسا  شنانخـس  عامتـسا  دنک . یم  تیادـه 

نیناوق تاحابم و  تابحتـسم و  یفاک و  نیهارب  نشور و  ياـه  لـیلد  هعونمم و  تاـمرحم  هدـش و  ریـسفت  تاـبجاو  ناوت  یم  وا  هلیـسوب ي 
يارب ار  تاکز  دریگب ، ار  ربکت  ولج  ات  درک  عیرـشت  ار  زامن  داد ، رارق  كرـش  زا  یکاپ  هلیـسو ي  ار  ناـمیا  ادـخ  درک . لیـصحت  ار  تعیرش 

راوتسا ار  نید  ناینب  جح  عیرشت  هلیسوب ي  درک ، عیرـشت  ناگدنب  صالخا  تابثا  يارب  ار  هزور  دومن ، بجاو  قزر  هعـسوت  سفن و  بیذهت 
رارق یگدـنکارپ  زا  عنام  ار  تماما  و  تلم ، مظن  ببـس  ار  تیب  لها  زا  تعاطا  دـینادرگ ، بولق  یکیدزن  مظن و  ببـس  ار  تلادـع  تخاس ،
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ار فورعم  هب  رما  داد . رارق  باوث  هب  ندیـسر  هیام ي  ار  يرابدرب  ربص و  دینادرگ . مالـسا  یگرزب  تزع و  ببـس  ار  نید  هار  رد  داهج  داد .
هلـص ي هب  سوفن  ریثکت  لجا و  ریخأت  يارب  داد . رارق  نانآ  بضغ  زا  عنام  ار  ردام  ردپ و  هب  یکین  درک . بجاو  یمومع  حالـصا  روظنم  هب 
زا يریگولج  يارب  داد . رارق  شزرمآ  بابـسا  زا  ار  رذن  هب  يافو  دومن . عیرـشت  ار  صاصق  سفن  لتق  زا  يریگولج  يارب  داد . روتـسد  محر 

رارق یکاپ  تفع و  بابـسا  ار  يدزد  كرت  دینادرگ . تنعل  عنام  ار  انز  تبـسن  ناتهب و  زا  بانتجا  دومن . نغدق  ار  يراوخ  بارـش  يدـیلپ ،
زا دینک و  يرادـهگن  ار  مالـسا  دـیزاس و  هشیپ  ار  اوقت  يراکزیهرپ و  مدرم ! يا  تخاس . عونمم  صالخا  روظنم  هب  ار  ادـخ  هب  كرـش  داد .

یّلص  ) دمحم مردپ  متسه ، همطاف  نم  مدرم  يا  دومرف : هاگنآ  دنسرت . یم  ادخ  زا  هک  دننادنمشناد  اهنت  دییامن ، تعاطا  ادخ  یهاون  رماوا و 
یمن اطخ  بکترم  میوگ و  یمن  غورد  هک  دینادب  و  منک . یم  حیرشت  امش  يارب  ار  روما  نایاپ  زاغآ و  نونکا  تسا  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا 

هب تبسن  تشاد . هقالع  امش  هب  دش و  یم  تحاران  امـش  یتحاران  زا  دوب . امـش  دوخ  زا  هک  داتـسرف  يربمیپ  امـش  يارب  ادخ  مدرم  يا  موش .
هچ امـش . نادرم  ردارب  هن  تسا  نم  يومع  رـسپ  ردارب  امـش ، نانز  ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  ربمیپ  نآ  مدرم ! يا  دوب . زوسلد  نابرهم و  نینمؤم 

يور نیکرـشم  شور  هار و  زا  داد و  ماجنا  ار  شیوخ  تلاسر  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دمحم .! اب  تبـسن  تسا  یتبـسن  وکین 
ار اه  تب  دومن . توعد  ادـخ  يوس  هب  زردـنا  تمکح و  اب  تفرگ و  ار  ناشیولگ  تخاس . دراو  یتخـس  هبرـض ي  نانآ  تشپ  رب  تفاترب و 

راکشآ قح  دش و  فرط  رب  اه  یکیرات  دنداهن و  يور  تمیزه  هب  دندروخ و  تسکش  رافک  هک  یهاگ  ات  دنکفا ، ار  اهرس  تسکش . مهرد 
هدوشگ فالتخا  رفک و  ياهدنب  دندیسر و  تکاله  هب  قافن ، ناوریپ  دنتشگ و  شوماخ  نیطایـش  دیدرگ و  ایوگ  نید  ربهر  نابز  و  تشگ .

يارب و  دـیتشاد . رارق  خزود  شتآ  بـل  رب  هـک  یلاـح  رد  دـیتخاس . يراـج  ناـبز  رب  ار  تداهــش  هـملک ي  تـیب  لـها  زا  یهورگ  اـب  دـش .
لئابق ياـپ  ریز  دـیدوب . یبساـنم  هلعـش ي  شتآ ، ناگدـنیوج  يارب  دـیدوب . يذـیذل  همقل ي  اراوگ و  هعرج ي  ناـیوگروز ، ناراـکمتس و 

. دیوب نارگید  راوخ  لیلذ و  هشیمه  دیدرک . یم  هیذغت  ناتخرد  گرب  تاناویح و  تسوپ  زا  دیدیماشآ . یم  فیثک  بآ  دیدش . یم  لامیاپ 
( مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دوجو  تکرب  هب  ادخ  اه ، یتخبدب  نیا  مامت  زا  دعب  دیرب . یم  رـسب  ساره  میب و  رد  ناتفارطا  لئابق  زا 

نماد ار  گنج  شتآ  هچ  ره  یلو  دوب  راچد  باتک  لها  ناشکرس  برع و  ناگرگ  مدرم و  ناعاجش  هب  مردپ  هک  نیا  اب  داد . تاجن  ار  امش 
دمحم دوشگ ، یم  ناهد  نیکرـشم  زا  یکی  ای  تشاد  یمرب  رـس  نیطایـش  زا  يزارف  ندرگ  هاگ  ره  دومن . یم  شوماخ  ارنآ  ادـخ  دـندز  یم 

اب ار  وا  زغم  رـس و  ات  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـنکفا . یم  ناشهاگولگ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع شردارب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )
ياضر يارب  تشگ . یمنرب  داهج  نادـیم  زا  دومن  یمن  شوماخ  ریـشمش  اب  ار  شا  هتخات  شتآ  تخاس و  یمن  لامیاپ  تفوک و  یمن  تشم 

هدامآ هراومه ي  دوب ، ادخ  تسود  دوب ، کیدزن  ادخ  لوسر  اب  درک . یم  داهج  ادخ  هار  رد  دش و  یم  لمحتم  ار  اه  یتخـس  همه  نآ  ادـخ 
تصرف و راظتنا  رد  دیدرب و  یم  رسب  نادنخ  داش و  یـشوخ ، شیاسآ و  رد  لاح  نامه  رد  امـش  درک و  یم  داهج  غیلبت و  وا  دوب . داهج  ي 
هب ار  شربمایپ  ادخ  هک  یتقو  ات  دـیدرک . یم  رارف  گنج  ماگنه  دـیدیزرو . یم  بانتجا  نمـشد  اب  دروخرب  زا  دـیدوب . دـب  ياهربخ  بقرتم 
هب ناهارمگ  دش . هدوسرف  نید  هماج ي  تشگ . ادیوه  امـش  ییورود  ینورد و  ياه  هنیک  داد ، لاقتنا  ناگدیزگرب  ناربمیپ و  ریاس  هاگلزنم 

نوریب هاگ  نیمک  زا  ار  شرس  ناطیش  دینابنجب و  شیوخ  مد  دمآرد و  ادص  هب  لطاب  لها  رتش  دنتشارفارب و  رـس  ناگیامورف  دندمآ و  نخس 
هب درک ، کیرحت  ار  امش  دیدومن . شمارتحا  و  دیدرک . تباجا  ار  شتوعد  لمأت  نودب  سپ  درک . توعد  شیوخ  يوس  هب  ار  امـش  دومن و 

دورف ناتروخـشبآ  ریغ  رد  دـیدز و  غاد  دوـبن  امـش  زا  هک  ار  يرتـش  مدرم  يا  دـیدش . كانبـضغ  داد ، بضغ  روتـسد  دـیدمآرد . تـکرح 
زونه هتفریذـپن ، مایتلا  اه  تحارج  هدـشن و  بوخ  ام  لد  مخز  زونه  تسا . هتـشذگن  يزیچ  ربمغیپ  گرم  زا  زونه  هک  یتروص  رد  دـیدمآ .

دـیدش و لخاد  هنتف  رد  هک  دیـشاب  هاگآ  یلو  دـیدرک . بصغ  ار  تفالخ  هنتف ، زا  فوخ  هناهب ي  هب  هک  دوب  هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  ربمغیپ 
ادیوه شماکحا  تسا و  امش  نایم  رد  ادخ  باتک  هک  یلاح  رد  دیور ؟ یم  اجک  هب  دیدش و  هچ  هوا ، تسا . هدومن  هطاحا  ار  نارفاک  خزود 

یم ای  دینک ؟ ضارعا  نآرق  زا  دیراد  دصق  ایآ  دیتخادنا . رس  تشپ  ارنآ  دیدومن و  تفلاخم  نآرق  اب  انامه  تسا . حضاو  شیهاون  رماوا و  و 
یمن هتفریذپ  يو  زا  دنک  رایتخا  يرگید  نید  مالـسا  نید  زا  ریغ  سک  ره  هک  دـینادب  یلو  دـییامن ؟ يرواد  نآرق  ریغ  هلیـسوب ي  دـیهاوخ 
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شتآ هکلب  ددرگ . ناسآ  نآ  تدایق  دنک و  شکورف  هنتف  شتآ  ات  دیدرکن  گنرد  ردـقنآ  تسا . ناگدـنرب  تراسخ  زا  ترخآ  رد  دوش و 
ار راک  دـیدش . لوغـشم  ادـخ  لوسر  ياه  تنـس  نید و  غارچ  ندرک  شوماـخ  هب  و  دـیدومن . تباـجا  ار  ناطیـش  توعد  دـیدز و  نماد  ار 

يا هزین  تحارج  دراک و  مخز  دننامه  امـش  ياهراک  دینک . یم  راتفر  گنرین  هعدـخ و  اب  ربمغیپ  تیب  لها  اب  دـیهد و  یم  هولج  هنوگرگد 
هک یتروص  رد  دییارگ ؟ یم  تیلهاج  نیناوق  هب  ایآ  میربب . ثرا  ربمغیپ  زا  دیابن  ام  هک  دیراد  هدیقع  دوش . عقاو  مکش  نوردنا  رد  هک  تسا 
يا تسا . نشور  ناتیارب  باتفآ  دـننام  دـیناد و  یم  ارچ ، میادـخ ؟ لوسر  رتخد  نم  دـیناد  یمن  ایآ  تسا . نیناوق  مامت  زا  رتهب  یهلا  نیناوق 

ثرا زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هتـشون  ادخ  باتک  رد  ایآ  رکبابا  يا  موش ؟ مورحم  ردپ  ثرا  زا  نم  تسا  راوازـس  ایآ  ناناملـسم 
: دیوگ یمن  نآرق  رد  ادخ  رگم  دیزادنا ؟ یم  رـس  تشپ  ار  ادـخ  باتک  ًادـمع  ایآ  دـیا . هتـسب  ادـخ  رب  یگرزب  غورد  مدرگ !؟ مورحم  ردـپ 

نم زا  ات  نک  اطع  يدـنزرف  نم  هب  اراگدرورپ  درک : ضرع  ادـخ  هب  هک  هدـشن  لقن  ییحی  لوق  زا  نآرق  رد  رگم  درب ؟ ثرا  دواد  زا  نامیلس 
رد رگم  دنراد ؟ مدقت  نارگید  رب  ثرا  تهج  زا  ناشیوخ  زا  یضعب  دیوگ : یمن  نآرق  رد  ادخ  رگم  دشاب .؟ بوقعی  لآ  ثراو  دربب و  ثرا 
زا یکی  نوچ  هک  دش  ررقم  امش  رب  هدومرفن : نآرق  رد  رگم  دنربب ؟ ثرا  نارتخد  نادنچ  ود  اهرسپ  هک  هداد  روتسد  ادخ  دیوگ : یمن  نآرق 

تـسا ناراکزیهرپ  هتـسیاش ي  هک  تلادـع  ياضتقا  هب  ناشیوخ ، ردام و  ردـپ و  يارب  دراذـگیم ، ياجب  یلام  رگا  دـسر ، رد  گرم  ار  امش 
ردپ تسا و  امـش  صوصخم  ثرا  تایآ  ایآ  مرب ؟ یمن  ثرا  يو  زا  مرادن و  تبـسن  مردپ  اب  نم  هک  دیرادنپ  یم  نانچ  ایآ  دنک .؟ تیـصو 
کی زا  مردپ  نم و  رگم  دـنرب ؟ یمن  ثرا  مه  زا  نید  ود  لها  هک  دـیزاس  یم  مورحم  ثرا  زا  ارم  لیلد  نادـب  ای  تسا ؟ جراخ  اهنآ  زا  نم 

یلو داب . ینازرا  تیارب  هدش  راهم  كدف  تفالخ و  رکبابا ! يا  دیراد .!؟ عالطا  نآرق  زا  میومع  رـسپ  ردپ و  زا  رتهب  امـش  ایآ  میتسین ؟ تلم 
نیرتهب مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم تسادـخ و  اب  تواضق  تموکح و  هک  یتقو  نامه  رد  درک ، میهاوخ  تاقالم  ارت  تمایق  رد 

ینامیـشپ ددرگ و  یم  راکـشآ  نایوگ  هدوهیب  نابز  هک  يزور  نامه  دـشاب ، زیخاتـسر  زور  ام  هاگ  هدـعو  هفاـحق ! یبا  رـسپ  يا  تساوشیپ .
يرای تلم و  ناروای  ناناوج و  يا  دومرف : تشگ و  راصنا  هجوتم  سپـس  درک . دیهاوخ  هدـهاشم  ار  ادـخ  باذـع  يدوز  هب  درادـن ، يدوس 

: دومرفن نم  ردـپ  ایآ  دـیباوخ !؟ رد  هتـشگ  دراو  نم  رب  هک  یمتـس  دروم  رد  دـینک و  یم  یتسـس  نم  قح  قاقحا  رد  ارچ  مالـسا  ناگدـننک 
عفر رد  امـش  دیتفر ؟ سوه  يوه و  لابند  هب  ناباتـش  هچ  دـیتخیگنارب ؟ هنتف  دوز  هچ  درک ؟ ظفح  دـیاب  ناشنادـنزرف  رد  ار  صاخـشا  مارتحا 

، يرآ درم ؟ مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دمحم دیئوگ : یم  ایآ  دیراد . تردق  میاه  هتـساوخ  ماجنا  رد  دییاناوت . هدـش  نم  هب  هک  یملظ 
نیمز وا  تبیغ  هطـساوب ي  دنوش . یم  رت  نیگمهـس  شیاه  للخ  دـبای و  یم  هعـسوت  شفاکـش  زور  ره  هک  دوب  یگرزب  رایـسب  تبیـصم  اما 
هراپ لزلزتم و  اه  هوک  دـش . دـیماان  اهدـیما  دنتـشگ ، هدـنکارپ  اه  هراتـس  شتبیـصم  يارب  دنتـشگ . غورف  یب  هام  دیـشروخ و  دـش ، کـیرات 

هک ادـخ  باتک  اما  تسا . هدـشن  هدـید  لاـح  اـت  شدـننام  هک  دوب  یگرزب  تبیـصم  دـنگوس  ادـخ  هب  دـشن . تاـعارم  ربمغیپ  مارتحا  . دـندش
نآرق رد  دـنریم . یم  مدرم  ریاـس  دـننام  زین  ناربمیپ  داد : یم  ربـخ  تبیـصم  نآ  زا  دوش ، یم  هدـناوخ  اـه  هناـخ  رد  نادادـماب  ناـهاگماش و 

هب دش ، جراخ  نید  زا  سک  ره  دیدرگ ؟ یمرب  نید  زا  دش  هتـشک  ای  درم  رگا  تسا ، هتـشذگ  ناربمیپ  دننام  زین  دمحم  دـیامرف : یم  فیرش 
ایآ هلیق ! نادنزرف  يا  هیآ ي 144 ). نارمع  لآ  هروس ي  . ) داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگـساپس  ادـخ  و  تخاس . دـهاوخن  دراو  ینابز  ادـخ 

امـش هب  نم  يادـن  دـیراد ؟ روضح  سلجم  رد  دیونـش و  یم  دـینیب و  یم  امـش  هک  یلاح  رد  مدرگ . مورحم  ردـپ  ثرا  زا  نم  تسا  راوازس 
یمن تباجا  اما  دسر  یم  امش  هب  نم  هثاغتسا ي  يادص  دیراد ، حالـس  ورین و  دندایز و  امـش  تارفن  هکنیا  اب  دیعلطم ؟ عاضوا  زا  هدیـسر و 

. دیناگدیزگرب هدیزگرب ي  دیفوصوم و  حلاص  ریخ و  هب  فورعم و  تعاجش  هب  امش  دیسر . یمن  مدایرف  هب  یلو  دیونش  یم  ار  مدایرف  دینک .
ره دیدرک . دربن  ناروالد  اب  دیدومن  راکیپ  لئابق  اب  دیدرک  لمحت  ار  اه  یتخس  دیدیگنج . بارعا  اب  دیا . هدش  باختنا  تیبلها  ام  يارب  امش 

قنور مالـسا  هک  یماگنه  ات  دـیدرک . یم  تعاـطا  امـش  میداد  یم  ناـمرف  اـم  دـیدومن . یم  تکرح  زین  امـش  میدرک  یم  تکرح  اـم  تقو 
نکاس جرم  جره و  ياغوغ  تشگ ، شوماخ  رفک  شتآ  تسشنورف و  غورد  شـشوج  دندش ، میلـست  نیکرـشم  دش و  دایز  میانغ  تفرگ و 

ارچ دیراد ؟ یم  موتکم  ار  اهنآ  ارچ  قئاقح  ندش  نشور  زا  دعب  دیور ؟ یم  اجک  هب  هدز  تریح  راصنا ! يا  تشگ . راوتـسا  نید  ماظن  دش و 
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نوریب رهـش  زا  ار  ادخ  لوسر  دنتفرگ  میمـصت  دنتـسکش و  ار  ناشنامیپ  نامیا و  هک  یـصاخشا  لاح  هب  ادب  دـیدش ؟ كرـشم  نامیا  زا  دـعب 
هب هک  منیب  یم  نانچ  نم  مدرم  يا  دیـسرتب . ادـخ  زا  دـیاب  هک  یتروص  رد  دـیراد ؟ تشحو  نیقفانم  زا  ایآ  دـندومن . گنج  زاـغآ  و  دـننک ،
زا دیتشگ . لوغـشم  ینراذگـشوخ  هب  يا  هشوگ  رد  دیدز و  بقع  تسا  رتراوازـس  امـش  ندرک  هرادا  رد  هک  ار  یثخـش  دـییارگ . یم  یتسپ 

هدیـشون ار  هچنآ  و  دیدنکفا . نوریب  دیتشاد  نطاب  رد  ار  هچنآ  دیدرک . رارف  یبلط  تحار  کچوک  طیحم  هب  داهج  یگدنز و  عیـسو  نادیم 
میوگب دیاب  ار  هچ  نآ  نم  مدرم ! يا  دران . يزاین  امش  هب  ادخ  دیوش  رفاک  نیمز  لها  مامت  امش و  رگا  دیشاب ، هاگآ  یلو  دیدرک . یق  دیدوب 

یتحاران تدش  زا  هک  دوب  یلد  درد  منکچ  اما  تسین . هدیـشوپ  نم  رب  امـش  ياه  هشقن  درک . دـیهاوخن  يرای  ارم  مناد  یم  هک  نیا  اب  متفگ ،
درادرب و رد  ییاه  يراوشد  تالکـشم و  هک  دنیادب  اما  دیرادهگن  مکحم  ار  كدف  تفالخ و  نونکا  دـشاب . یتجح  امـش  رب  ات  مدرک  اشفا 

امش رادرک  زا  ادخ  دشاب . یم  نآ  رفیک  خزود ، شتآ  هدش و  هدز  نآ  رب  يدنوادخ  مشخ  غاد  دنام . دهاوخ  یقاب  ناتنماد  رب  هشیمه  شگنن 
باذع زا  ار  امـش  هک  متـسه  يربمغیپ  رتخد  نم  مدرم  يا  دننک . هدهاشم  ار  ناشدوخ  لامعا  جـیاتن  ناراکمتـس  هک  دـشاب  دوز  تسا . هاگآ 

. میرظتنم زین  ام  دیـشاب ، راطتنا  رد  امـش  تفرگ . میهاوخ  ماقتنا  امـش  زا  زین  ام  دـیهد . ماجنا  دـیناوت ، یم  ار  هچ  نآ  سپ  دـیناسرت . یم  ادـخ 
ءاسنلا تاغالب  باتک  دیدحلا ج 16 ص 211 . یبا  نبا  حرـش  . 141 ص 131 - يرجه ج 1  لاس 1386  فجن  پاچ  یـسربط  جاجتحا  )

.( همغلا ج 2 ص 106 فشک  . 18 يرجه ص 12 - لاس 204  دلوتم  رهاط  یبا  نب  دمحا  فیلات 

هفیلخ لمعلا  سکع 

قطنم اب  دـیناسر و  نایاپ  هب  رکبوبا  روضح  تیعمج و  رازه  نیدـنچ  لباقم  رد  تعاجـش ، لامک  اـب  ار  شیوخ  نیـشتآ  قطن  ارهز  ترـضح 
نایب ار  مالسا  یقیقح  هفیلخ ي  تالامک  لئاضف و  درک . شاف  ار  شا  هنابـصاغ  ياه  هشقن  دومن ، حاضیتسا  ار  وا  شیوخ  لدتـسم  مکحم و 

. درک ریگ  یتخس  تسب  نب  رد  رکبوبا  داد . یم  يار  مالسلااهیلع )  ) همطاف عفن  هب  راضح  یمومع  راکفا  دش . جنشتم  تخـس  سلجم  تشاد .
رد همطاف  رگا  درک  رکف  هکنیا : لوا  تشاد : روذـحم  ود  دـنادرگرب ، همطاف  هب  ار  كدـف  دـنک و  يوریپ  یمومع  راکفا  زا  تساوخ  یم  رگا 
زاب دنک و  هبلاطم  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  دیایب و  ادرف  هک  دور  یم  نآ  میب  تشگ  عقاو  قیدصت  دروم  شنانخـس  دش و  زوریپ  هیـضق  نیا 

همطاف اـیآ  متفگ : دادـغب  هیبرغ ي  هسردـم ي  داتـسا  یقراـف » نب  یلع   » هب دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  دـنک . زاـغآ  ار  یناوخ  هباـطخ  مه 
!؟ درکن در  وا  هب  ار  كدف  ارچ  تسناد  یم  قداص  ار  وا  رکبوبا  هکنیا  اب  متفگ : يرآ . تفگ : هن ؟ ای  دوب  قداص  شیاعدا  رد  مالـسلااهیلع ) )

شرهوش يارب  ار  تفالخ  تشگ و  یمرب  ادرف  داد  یم  همطاف  هب  ار  كدف  زور  نآ  رد  رگا  تفگ : داد ، یبوخ  باوج  دز و  يدـنخبل  داتـسا 
هدروآ شیارب  يرذـع  دوبن  نکمم  دوب  هدـش  هتخانـش  وگتـسار  البق  نوچ  درک و  یم  لزع  تفـالخ  ماـقم  زا  ار  رکبوبا  دومن و  یم  هبلاـطم 

فارتعا شدوخ  هابتـشا  هب  دیاب  درک  یم  قیدصت  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف رگا  هکنیا : مود  دیدحلا ج 16 ص 284 ). یبا  نبا  حرـش  . ) دوش
رکبوبا اما  دوبن . لمحت  لباق  تفالخ  هاگتـسد  يارب  يرطخ  نینچ  دراذگ و  زاب  ار  نیـضرتعم  ولج  تفالخ  زاغآ  رد  هلیـسو  نیدـب  دـیامن و 
یطئارـش عاضوا و  نینچ  رد  درک  رکف  دوب . هدرک  ینیب  شیپ  البق  ار  ثاوح  نیا  هبتلا  دور . رد  نادیم  زا  اه  يدوز  نیا  هب  هک  دوبن  یـصخش 

خـساپ وا  حاضیتسا  هب  دیاب  لاح  نیع  رد  یلو  دوش  راتفر  يو  اب  تنوشخ  اب  تسین  حالـص  هدومن ، ریخـست  ار  تلم  یمومع  راکفا  ار  هز  هک 
ناونع هب  میهدن و  تسد  زا  ار  یبیرف  ماوع  مییامن و  هدافتسا  قباس  همانرب ي  نامه  زا  رتهب ، هچ  سپ  دیامن . ریدخت  ار  یمومع  راکفا  دهد و 

رهاظ هلیـسوب ي  درک  رکف  رکبوبا  میناسر . تاـبثا  هب  ار  ناـمدوخ  تئارب  و  میبوکب ، ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف ربمغیپ ، نیناوق  يارجا  نید و 
لاـمیاپ ار  نید  دوخ  یتـح  یقح ، ره  ناوـت  یم  هبرح  نآ  اـب  و  درک . ریخـست  ار  ماوـع  مدرم  ياـهلد  ناوـت  یم  نید  زا  يرادـفرط  يزاـس و 

. درک هزرابم  نید  دوخ  اب  ناوت  یم  نید  هب  رهاظت  هلیسوب ي  يرآ  تخاس .

رکبوبا خساپ 
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تبـسن تردپ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : دش و  لسوتم  یبیرف  ماوع  هبرح ي  هب  ربمغیپ  دنزرف  لدتـسم  دنمورین و  قطنم  لباقم  رد  رکبوبا 
یلع تسا ، وت  رهوش  ردارب  نانز ، ریاس  ردپ  هن  تسا  وت  ردپ  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) دمحم هک  هتبلا  دوب . نابرهم  میحر و  نینمؤم  هب 

ترتع امش  تسا . راکنایز  دنک  ینمشد  امش  اب  سک  ره  دوش و  یم  راگتسر  درادب  تسود  ار  امش  سک  ره  داد ، یم  حیجرت  نیریاس  رب  ار 
لقع و تقادـص و  ماقم  ناربمیپ ! نیرتهب  رتخد  نانز و  نیرتهب  يا  . دـیدرک تیادـه  تشهب  حالـص و  ریخ و  يوس  هب  ار  اـم  دـیتسه ، ربمغیپ 

يار زا  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  یلو  دنک ، تبیذـکت  دزاس و  مورحم  تقح  زا  ارت  درادـن  قح  یـسک  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  وت  تلیـضف 
زا نم  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ . یمن  غورد  هک  رالاس  هلفاق  دـشاب . یم  تردـپ  هزاجا  اب  مهد  ماجنا  يراـک  ره  منک و  یمن  يدـعت  ادـخ  لوسر 

يرگید ثرا  توـبن  شناد و  ملع و  زج  میراذـگ ، یمن  ثرا  هب  کـلم  هناـخ و  هرقن و  ـالط و  ناربـمیپ  اـم  دوـمرف : یم  هک  مدینـش  تردـپ 
، منک یم  گنج  رافک  اب  مرخ و  یم  هحلسا  كدف  دمآرد  زا  نم  تسا . نیملسم  هفیلخ ي  رایتخا  رد  دنامب  یقاب  ام  زا  هک  یلاوما  و  میرادن ،

لاوما هتبلا  دـندوب . قفاوم  نم  اـب  مادـقا  نیا  رد  نیملـسم  ماـمت  هکلب  ما  هداد  ماـجنا  ییاـهنت  هب  ار  كدـف  کـلمت  نم  هک  ینک  لاـیخ  اداـبم 
.؟ میامن تفلاخم  تردپ  تاروتسد  اب  نم  تسا  راوازس  ایآ  مرادن . غیرد  رادرب  یهاوخ  یم  هچ  ره  تسامش  رایتخا  رد  نم  یصخش 

همطاف خساپ 

عامجا امـش  ایآ  دیامن . یمن  تفلاخم  مالـسا  ماکحا  اب  هدرکن  ضارعا  ادخ  باتک  زا  هک  نم  ردپ  هَّللا  ناحبـس  داد : خـساپ  همطاف  ترـضح 
. دیدش بکترم  وا  تایح  نامز  رد  هک  تسا  ییاه  تنایخ  نامه  ریظن  امـش  لمع  نیا  دینزب ؟ ناتهب  مردپ  هب  دـینک و  تنایخ  هک  دـیا  هدرک 
(. بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  یل  بهف  : ) درک ضرع  ادـخ  هب  هک  دـنک  یم  لقن  اـیرکز  لوق  زا  نآرق  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

نآرق رد  ثرا  ماــکحا  رگم  هیآ ي 16 ). لـمن  هروـس ي  (. ) دواد نامیلـس  ثرو  : ) هـک تـسین  نآرق  رد  رگم  هیآ ي 6 ). مـیرم  هروـس ي  )
رکبوبا مرادن . يا  هراچ  ربص  زج  مه  نم  دیراد ، تنایخ  دـصق  یلو  دـیراد  عالطا  زین  امـش  تسه ، نآرق  رد  بلاطم  نیا  مامت  ارچ ، تسین ؟

یسرک رب  ارم  هک  دننانیا  اریز  دنیامن . يرواد  وت  نم و  نیب  دیاب  ناناملـسم  نیا  اما  دییوگ . یم  تسار  وت  لوسر و  ادخ و  تفگ : باوج  رد 
بیرف ماوع  نانخـس  يزاس و  رهاظ  اب  رکبوبا  یـسربط ج 1 ص 141 ). جاجتحا  . ) متفرگ ار  كدف  نانآ  بیوصت  هب  دنا و  هدـناشن  تفالخ 

. دزاس هجوتم  شدوخ  يوس  هب  ار  یمومع  راکفا  دنک و  شوماخ  ار  هدش  کیرحت  راکفا  تاساسحا و  يدح  ات  تسناوت 

هفیلخ لمعلا  سکع 

دروم باحـصا  نیب  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ینارنخـس  عوضوم  دـشن ، شوماخ  ادـص  رـس و  یلو  دـندش . قرفتم  مدرم  دروخ ، مهب  سلجم 
هنیدم ارهز ، ترـضح  نیـشتآ  قطن  رثا  رد  دنا : هتـشون  دش . لسوتم  تلم  عیمطت  دیدهت و  هب  راچان  رکبوبا  هکیروط  هب  دوب ، وگتفگ  ثحب و 

. تشادـن هقباس  هک  دنتـسیرگ  ردـقنآ  دـش ، دـنلب  ناش  هلان  هیرگ و  مدرم و  ضارتعا  يادـص  دـش ، بلقنم  یمالـسا  تفالخ  تختیاـپ  ینعی 
مه زاب  نونکا  يداد ؟ رارق  تخـس  تسب  نب  نیا  رد  ارم  مهدـب و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  ار  كدـف  یتشاذـگن  ارچ  تفگ : رمع  هب  رکبوبا 
وت هاوخ  ریخ  نم  هک  نادب  تسین . حالـص  كدف  ندنادرگرب  داد : خساپ  رمع  مینک . تحار  ار  نامدوخ  مینادرگرب و  ار  كدـف  تسا  بوخ 

هعطق دننام  درادن و  یماود  تسا ، یحطـس  تاساسحا ، نیا  داد : خساپ  منک .؟ هچ  مدرم  هدش ي  کیرحت  تاساسحا  اب  سپ  تفگ : متـسه .
هلـص ي نادرگ ، رتدایز  ار  نیملـسم  لاـملا  تیب  نکب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدـب ، تاـکز  ناوخب ، زاـمن  وت  تسین . شیب  يربا  ي 

شتـسد رکبوبا  درب .» یم  نیب  زا  ار  اهیدب  اهیبوخ ، تانـسح و  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  اریز  دزرمایب . ار  تناهانگ  ادـخ  ات  روآ  اجب  محر 
ربنم زارف  رب  دومن ، توعد  دجـسم  هب  ار  مدرم  سپـس  يدرک .!؟ لح  نم  يارب  وت  ار  یتالکـشم  هچ  نیرفآ ، تفگ : دز و  رمع  هناش ي  هب  ار 

اه هتساوخ  نیا  اجک  دراد . ییوزرآ  هدنیوگ  ره  تسیچ ؟ اهادص  رس و  اهراک و  نیا  مدرم ! يا  تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  و  تسشن ،
... دشاب یم  شمد  شدهاش  هک  تسا  یهابور  دننامه  وا  هکلب  تسا  نینچ  هن  دیوگب . هدینـش  سک  ره  تشاد ؟ دوجو  ادخ  لوسر  نامز  رد 
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مهاوخ توکس  دنشاب  هتشادن  يراک  نم  اب  هک  یمادام  یلو  مزاس ، یم  راکشآ  ار  رارـسا  میوگب  رگا  و  میوگ . یم  میوگب  مهاوخب  نم  رگا 
اب تسا . هدیـسر  نم  هب  نانادان  ضعب  يوگتفگ  ادـخ ! لوسر  نارای  يا  دـننک . یم  کـیرحت  ار  اـهنز  دـنیوج ، یم  دادمتـسا  رتخد  زا  دومن .

دیرتراوازس تهج  نیدب  دیدرک ، يرای  دیداد و  ياج  ار  ربمغیپ  امش  دینک . يوریپ  ادخ  لوسر  ياهروتـسد  زا  هک  دیرتراوازـس  امـش  هکنیا 
مزاس و یمن  راکشآ  ار  یسک  زار  نم  هک  دینادب  دینک . تفایرد  ار  ناتقوقح  دییایب  ادرف  اهنیا  همه ي  اب  دینکن  یچیپرس  شتاروتـسد  زا  هک 

.( ۀمامالا ص 38 لئالد  . ) دشاب رفیک  بجوتسم  هک  یسک  رگم  مرازآ  یمن  ار  یسک  نابز  تسد و  اب 

هملس ما  ینابیتشپ 

نیا اب  ییوگ ؟ یم  مالسلااهیلع )  ) همطاف دننام  ینز  هرابرد ي  نانخـس  نیا  ایآ  رکبابا ! يا  تفگ : درک و  نوریب  هناخ  زا  ار  شرـس  هملـس  ما 
ناگزیکاپ هاگـشرورپ  رد  و  دش ، یم  تسدـب  تسد  ناگتـشرف  نیب  رد  و  تفای ، شرورپ  ربمیپ  نماد  رد  اهناسنا . نایم  رد  تسیا  هیروح  هک 

هدومن مورحم  ثرا  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ادـخ  لوسر  هک  يرادـنپ  یم  نانچ  ایآ  درک . ومن  دـشر و  اج  نیرتهب  رد  و  تفاـی ، شرورپ 
لوسر هک  دیهد  یم  لامتحا  ای  نک » راذنا  ار  تناکیدزن  ناشیوخ و  : » دـیامرف یم  شربمغیپ  هب  ادـخ  هکنیا  اب  تسا ؟ هتفگن  شدوخ  هب  یلو 

، دشاب یم  نارمع  رتخد  میرم  زارطمه  ناوج و  نیرتهب  ردام  ملاع و  نانز  نیرتهب  هکنیا  اب  دنک ؟ ثرا  هبلاطم  وا  یلو  دشاب  هتفگ  وا  هب  ادـخ 
باوخ ماگنه  درک ، یم  يرادهگن  امرگ  امرـس و  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ادخ  لوسر  دنگوس ! ادخ  هب  تسا . ناربمغیپ  متاخ  شردـپ  و 

ادـخ لوسر  زونه  دیـشاب ، رت  هتـسهآ  داهن . یم  شندـب  يور  رب  ار  شپچ  تسد  و  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف رـس  ریز  ار  شدوخ  تسار  تسد 
درک عافد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  هملـس  ما  دینک . یم  هدهاشم  ار  ناترادرک  هجیتن  دـیوش و  یم  دراو  ادـخ  رب  يدوزب  تسام . مشچ  شیپ 

.( ۀمامالا ص 39 لئالد  . ) دش مورحم  قوقح  زا  لاسکی  ات  یلو 

نخس باصتعا 

هب ًامـسر  دومن . باختنا  ار  نخـس  باصتعا  هزراـبم  همادا ي  يارب  دـهد  همادا  شیوخ  تازراـبم  هب  مه  زاـب  تفرگ  میمـصت  ارهز  ترـضح 
زا ار  شتروص  درک  یم  دروخرب  رکبوبا  اب  اج  ره  منک  یمن  تبحص  وت  اب  متـسه  هدنز  ات  یهدن  سپ  ار  مکدف  رگا  هک : درک  نالعا  رکبوبا 

کی مالسلااهیلع )  ) همطاف رگم  دیدحلا ج 6 ص 46 ). یبا  نبا  حرش  همغلا ج 2 ص 103 . فشک  . ) دز یمن  فرح  وا  اب  دینادرگ و  یم  وا 
لوسر هداعلا ي  قوف  ياه  تبحم  تسادخ . لوسر  زیزع  رتخد  دشاب ؟ هتشادن  یتیمها  نادنچ  دنزن  فرح  هفلخ  اب  رگا  هک  تسا  يداع  درف 

سک ره  تسا ، نم  نت  هراپ ي  مالسلااهیلع )  ) همطاف دومرف : شا  هرابرد  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  تسین . هدیشوپ  یـسک  رب  وا  هب  تبـسن  ادخ 
هک تسا  ییاـهنز  زا  یکی  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف دومرف : یم  و  ص 103 ). ملـسم ج 4  حیحـص  . ) تسا هدرک  تیذا  ارم  دـنک  تـیذا  ار  وا 

همغلا ج فشک  . ) دنک یم  بضغ  ادخ  دـنک  بضغ  همطاف  رگا  دومرف : یم  و  همغلا ج 2 ص 92 ). فشک   ) تساهنآ رادید  قاتشم  تشهب 
هک دـش  عیاش  مدرم  نیب  رد  مک  مک  دـنز ، یمن  فرح  هدرک  نخـس  باصتعا  رکبوبا  اـب  ادـخ ، ربمغیپ و  بوبحم  يوناـب  يرآ  ص 84 ).  2
یم مه  زا  همه  دـندش . علطم  عوضوم  زا  زین  هنیدـم  جراـخ  نیملـسم  اجیردـت  تسا . كانمـشخ  وا  رب  هدرک و  رهق  رکبوبا  اـب  ربمغیپ  رتـخد 

رب دیوگ و  یمن  غورد  هک  همطاف  تسا . كدف  بصغ  نامه  شتلع  دـبال  دـنز !؟ یمن  فرح  هفیلخ  اب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ارچ  دندیـسرپ 
ادخ دنک  بضغ  همطاف  رگا  دومرف : شا  هرابرد  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ دوخ  نوچ  دوش . یمن  كانبضغ  ادخ  ياضر  فالخ 

لاـمع دـش . یم  هدوزفا  تفـالخ  تیروفنم  رب  تفاـی و  یم  هعـسوت  زور  هب  زور  تلم  تاـساسحا  جوـم  بیترت  نیدـب  دوـش . یم  كانبـضغ 
مهارف ار  یتشآ  هلیـسو ي  دیاش  دـندرک  شالت  هچ  ره  دـنریگب  دـیدان  ار  ارهز  ترـضح  هطبار ي  عطق  عوضوم  دنتـسناوت  یمن  هک  تفالخ 
همطاـف یتـق  و  دـنک . كرت  ار  یفنم  هزراـبم ي  دوـبن  رـضاح  و  درک ، یم  يراـشفاپ  شدوـخ  میمـصت  رد  ناـنچمه  وا  دـشن  نـکمم  دـنزاس 

زور کی  دـشن . عقاو  لوبق  دروم  یلو  دومن  تاقالم  ياـضاقت  هبترم  نیدـنچ  رکبوبا  دـش . عقاو  گرم  هناتـسآ  رد  ضیرم و  مالـسلااهیلع ) )
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یلع دریگب . تاقالم  هزاجا ي  دزاس و  مهارف  ار  تدایع  هلیـسو ي  هک  تساوخ  وا  زا  تشاذگ و  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  ار  عوضوم 
تتمدخ یهد  یم  هزاجا  دنا . هتساوخ  تاقالم  هزاجا ي  رکبوبا  رمع و  نز ! دازآ  يا  دومرف : دمآ و  مالسلااهیلع )  ) همطاف دزن  بلاط  یبا  نب 

یم حالـص  روط  ره  متـسه  امـش  رایتخا  رد  نم  تسامـش و  هناخ ي  هناخ  داد : خساپ  دوب  علطم  شرهوش  تاروذـحم  زا  هک  ارهز  دنـسرب .؟
دندش و لزنم  لخاد  رمع  رکبوبا و  دـینادرگ . راوید  بناج  هب  ار  شتروص  دیـشک و  رـس  رب  رداچ  و  دومرف ، ار  نخـس  نیا  نک . راتفر  یناد 

بلطم کی  نم  دومرف : يوش . یضار  ام  زا  میدنمشهاوخ  میراد ، فارتعا  نامدوخ  هابتشا  هب  ام  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دنتفگ : دندرک . مالس 
: دومرف یم  هک  دیدینـش  مردپ  زا  ایآ  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : دـییامرفب . دـندرک : ضرع  دـیهد . باوج  منک  یم  لاوئـس  امـش  زا  ار 

هاگنآ میدینش . تردپ  زا  ار  عوضوم  نیا  ام  يرآ  دندرک : ضرع  هدومن ؟ تیذا  ارم  دنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ ي  همطاف 
تربمغیپ وت و  هب  ار  ناشتیاکش  دندومن ، تیذا  ارم  رفن  ود  نیا  شاب  دهاش  ایادخ  تفگ : تشادرب و  نامسآ  بناج  هب  ار  شکرابم  ياهتسد 

. دنک يرواد  ام  نیب  رد  ات  میوگب  ترضح  نآ  هب  ار  ناشیاهتیذا  و  میامن ، تاقالم  ار  مردپ  ات  دش  مهاوخن  یضار  ناشیا  زا  زگره  منک ، یم 
راتفگ زا  ایآ  ادخ  لوسر  هفیلخ ي  يا  تفگ : رمع  یلو  تشگ . برطضم  تحاران و  ادیدش  مالسلااهیلع )  ) ارهز نانخس  عامتـسا  زا  رکبوبا 

لد رد  ناگدـنناوخ  تسا  نـکمم  اـجنیا  رد  ۀسایـسلا ص 20 ). ۀـمامالا و  ص 198 /. راونالاراحب ج 43  ( ؟ دـیوش یم  تحاراـن  نز  کـی 
تمادن و راهظا  هک  ماگنه  نیا  رد  یلو  دومن ، بصغ  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف قح  هک  درکن  یبوخ  راک  رکبوبا  هچ  رگ  دنیوگب : ناشدوخ 

ارهز تازراـبم  یـساسا  تلع  ـالوا  هک  دـینکن  تـلفغ  هـتکن  نـیا  زا  یلو  ددرگ . عـقاو  لوـبق  دروـم  شرذـع  دوـب  بساـنم  دوـمن  ینامیـشپ 
یم ارهز  ایناث  دوبن . وفع  ضامغا و  لباق  تفالخ  بصغ  و  دوب . ترـضح  نآ  زیواتـسد  كدف  بصغ  دوب ، تفالخ  عوضوم  مالـسلااهیلع ) )

قیرط ـالا  و  تسین . نامیـشپ  شدوخ  رادرک  زا  دـنز و  یم  مادـقا  نیاـب  تسد  یبیرف  ماوع  روظنم  هب  دـیوگ و  یم  غورد  رکبوبا  هک  تسناد 
زا دعب  دیهد . شلیوحت  دینک و  هیلخت  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف كدـف  دـهد : روتـسد  شلامعا  هب  اروف  هک  دوب  نیا  تمادـن ، راهظا  ینالقع 

. تشاد ییوگ  عقاو  لامتحا  درک  یم  وفع  ياضاقت  رگا  نآ ،

هنابش نفد 

تمایق ات  ار  هزرابم  نماد  هکلب  درک  بیقعت  ار  هزرابم  یگدنز ، تاعاس  نیرخآ  ات  هک  دوب  رادـیاپ  شیوخ  فدـه  رد  دـقنآ  ارهز  ترـضح 
گرم زا  دعب  یتح  ار  شتازرابم  هک  دراد  ناکما  یـصخش  يارب  هنوگچ  هک  دننک  یم  بجعت  نخـس  نیا  زا  ناگدنناوخ  اعطق  داد . هعـسوت 

، ماـگنهبان گرم  ندـمآ  شیپ  هطـساوب ي  هـک  درک  حرط  يا  هـشقن  دوـب  هتفاـی  تـیبرت  یحو  هناـخ ي  رد  هـک  يا  همطاـف  اـما  دـهد . هـمادا 
( مالـسلا هیلع   ) یلع شرـسمه  هب  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دـبای . همادا  تمایق  مایق  ات  هکلب  دـباین  نایاپ  شتازرابم 

دنتسکش ار  میولهپ  هک  یناسک  متسین  یضار  راپـس . كاخ  هب  هنایفخم  نک و  نفک  بش  هدب . لسغ  بش  ارم  یلع  ای  تفگ : درک و  تیـصو 
رب مه  مالسلا ) هیلع   ) یلع نک . یفخم  زین  ار  مربق  دنوش . رضاح  ما  هزانج  عییشت  هب  دندرک  هرداصم  ار  ملاوما  دندومن و  طقس  ار  مکدوک  و 

. دوش هتخانـش  شربق  ادابم  درک  تسرد  هزات  ربق  لهچ  تروص  و  تخاس . راومه  نیمز  اب  ار  شربق  درک و  شنفد  هنابـش  ارهز  تیـصو  قبط 
دراو فـیرح  رب  ار  هبرـض  نیرخآ  هـشقن  نـیا  حرط  هلیـسوب ي  ارهز  ترـضح  ص 363 ). بوشآ ج 3  رهـش  نبا  بقانم  ۀـمامالا - لـئالد  )

رد یناملـسم  ره  هتبلا  داهن . یقاب  هشیمه  يارب  تفالخ  هاگتـسد  يرابج  شدوخ و  تیمولظم  يارب  یمکحم  هدـنز و  دنـس  کـی  تخاـس و 
باوج رد  ارچ ؟ دیسرپ : دهاوخ  تسین . مولعم  ربق  ياج  هک  دینـش  یتقو  تساجک . رد  مالـسا  ربمغیپ  زیزع  رتخد  ربق  دنادب  دیآ  یمرب  ددص 

دنک و یم  كرد  ار  هیـضق  تلع  صخـش  نآ  دوخ  هاگنآ  دنامب . یفخم  شربق  هک  هدومن  تیـصو  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دوخ  هک  دونـش  یم 
هک دـنک  یم  رکف  هاگنآ  تسا . هدـش  نفد  يروآ  ناقفخ  طیحم  رد  وا  هزانج ي  هدوب و  یـضاران  تقو ، تفالخ  هاگتـسد  زا  هک  دـمهف  یم 

حیحـص وا  تفالخ  دـشاب و  یـضاران  شردـپ  هفیلخ ي  زا  تالامک ، لـئاضف و  همه  نآ  اـب  مالـسا  ربمغیپ  بوبحم  رتخد  تسا  نکمم  رگم 
( مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمغیپ هیرظن ي  فالخ  رب  هنابصاغ و  وا  تفالخ  هک  دوش  یم  مولعم  سپ  درادن . ناکما  يرما  نینچ  دشاب !؟
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. تسا هدوب  شا  هداوناخ  و 

هجیتن

ارهز اما  دنادرگرب . ترـضح  نآ  هب  ار  كدف  دشن  رـضاح  درک و  يرادیاپ  مالـسلااهیلع )  ) ارهز یپ  رد  یپ  تازرابم  لابق  رد  رکبوبا  هچرگ 
يارب كدف ، نامه  دیناسر . تابثاب  مالسا  ناهج  يارب  ار  شدوخ  تیناقح  تیمکاح و  تفالخ و  هاگستد  يراکمتس  شتازرابم  هلیسوب ي 

زا یکی  مهم و  یتاغیلبت  لئاسو  زا  یکی  یتدـم  ات  درک . ریگ  ناشیولگ  رد  یناوختـسا  دـننامه  دـش و  يراجفنا  هطقن ي  تفـالخ ، هاگتـسد 
یم سپ  نانآ  هب  ار  كدف  نییولع  تیاضر  بلج  يارب  یهاگ  دندوب . زجاع  نآ  لح  زا  هک  تفر  یم  رامشب  تفالخ  هاگتسد  فعـض  طاقن 

ار كدف  ثلث  کی  دومن  هضبق  ار  مالسا  تموکح  هیواعم  هک  یماگنه  دنتفرگ . یم  سپ  دندش  یم  نیگمـشخ  نانآ  رب  هک  یهاگ  دنداد و 
رد كدـف  مامت  ناورم ، تفالخ  ناـمز  رد  داد . هیواـعم  نب  دـیزی  هب  ار  ثلث  کـی  ناـمثع و  نب  رمع  هب  ارنآ  ثلث  کـی  دیـشخب و  ناورم  هب 
نب رمع  یتـقو  دیـشخب  زیزعلادـبع  نـب  رمع  شدـنزرف  هـب  ار  نآ  زیزعلادـبع  دیـشخب . زیزعلادـبع  شرـسپ  هـب  ارنآ  تـفرگ و  رارق  وا  راـیتخا 

زیزعلادبع نب  رمع  تفالخ  نامز  رد  درک . در  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  ای  نسح  نب  نسح  هب  ار  كدف  دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلادبع 
ناورم ینب  رایتخا  رد  تفرگ و  همطاف  دالوا  زا  ار  كدف  دش  بوصنم  تیالو  هب  هکتاع » نب  دیزی   » یتقو دوب . همطاف  دالوا  تسد  رد  كدـف 

یتقو داد . نسح  نب  هَّللادـبع  هب  ار  كدـف  دیـسر  تفالخ  هب  حافـس  یتقو  دـش . هتفرگ  نانآ  زا  تفالخ  اـت  دوب  ناـنآ  تسد  رد  تشاذـگ و 
، نآ زا  سپ  دینادرگرب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دالوا  هب  ارنآ  يدهم  سپـس  تفرگ . نانآ  زا  ار  كدف  دـش  كانمـشخ  نسح  ینب  رب  رفعجوبا 

همطاـف دـالوا  هب  ارنآ  دیـسر ، تفـالخ  هب  نوماـم  هک  یماـگنه  اـت  دوـب  ناـنآ  تسد  رد  دـنتفرگ . سپ  ار  نآ  نوراـه  يدـهم و  نـب  یـسوم 
سپـس تسیرگ  دـناوخ و  ارنآ  دـنداد . شتـسد  هب  ار  يا  همان  دوب ، هتـسشن  اـضق  سلجم  رد  نوماـم  هک  زور  کـی  درک . در  مالـسلااهیلع ) )
بلاغ درمریپ  دومن ، هرظانم  وا  اب  كدف  هرابرد ي  نومام  دـمآ . کیدزن  تساخرب و  يدرمریپ  تساجک ؟ مالـسلااهیلع  همطاف  لیکو  تفگ :

وا لکوتم ، نامز  ات  دوب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دالوا  تسد  رد  نآ ، زا  دـعب  دـنداد . وا  هب  دـندرک و  هلابق  ار  كدـف  داد  روتـسد  نومام  دـش .
. دوب هدش  هتـشاک  ادخ  لوسر  كرابم  تسد  هب  هک  دوب  دوجوم  كدف  رد  امرخ  تخرد  هدزای  دیـشخب . رایزاب  رمع  هب  هَّللادبع  هب  ار  كدـف 

ربمغیپ دالوا  هب  یکمک  ضوع ، رد  مه  جاجح  دـندرک . یم  هیدـه  نایجاح  هب  جـح  عقوم  رد  دـندیچ و  یم  ارنآ  ياهامرخ  همطاف  نادـنزرف 
ار یفقث  هیما ي  یبا  نب  نارـشب  رایزاب ، رمع  نب  هَّللا  دـبع  هک  ینامز  ات  دـش . یم  ناـنآ  بیـصن  يداـیز  لاوما  هلیـسو  نیدـب  و  دـندومن . یم 
هک ینشخ  تسایـس  نآ  اب  رمع  هک  دوب  تازرابم  نیمه  رثا  رد  دیدحلا ج 16 ص 216 ). یبا  نبا  حرش  . ) درک عطق  ار  اهتخرد  نآ  داتـسرف 

فشک . ) دنادرگرب مالسلا  هیلع  یلع  هب  ارهز  زا  دعب  ار  هنیدم  تاقدص  ینعی  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ياعدا  دراوم  زا  یکی  دش  راچان  تشاد 
.( همغلا ج 2 ص 100

گرم هناتسآ ي  رد  همطاف 

ار وا  هک  درک  هیرگ  يردقب  هاتوک  تدم  نامه  رد  درکن . یگدنز  رتشیب  یهام  دنچ  شراوگرزب  ردپ  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
ارهز ياه  هیرگ  شخب 2 ص 85 ). دعس ج 2  نبا  تاقبط  . ) دشن هدید  نادنخ  هاگچیه  دندرمش . ناگدننک - هیرگ  دایز  نیئاکب -»  » زا یکی 

یم هک  دوب  نیا  تخاس  یم  تحاران  ار  مالـسا  گرزب  يوناـب  رویغ  ساـسح و  حور  هک  يزیچ  نیرتمهم  تشاد . يددـعتم  لـماوع  لـلع و 
یمتح جیاتن  زا  یتخبدب  یگدنکارپ و  هک  هداتفا  یهار  رد  هدش ، فرحنم  تناید  میقتـسم  قیرط  یقیقح و  ریـسم  زا  مالـسا  ناوج  تلم  دید 

یهاتوک تدم  رد  دنک و  تفرشیپ  لاونم  نامه  هب  هک  تشاد  راظتنا  دوب  هدید  ار  مالسا  عیرـس  ياه  تفرـشیپ  نوچ  ارهز  ترـضح  تسنآ .
کی شدیما  خاک  تفالخ ، بصغ  بقرتم  ریغ  دمآ  شیپ  اب  یلو  دنیچرب . ار  يرگدادیب  ملظ و  هاگتسد  دربب و  نیب  زا  ار  یتسرپ  تب  رفک و 
حبـص هنوـگچ  ار  بش  ادـخ  لوـسر  رتـخد  يا  درک : ضرع  دـش  دراو  مالـسلااهیلع  همطاـف  رب  هملـس » ما   » يزور تخیرورف . مـهرد  هـبترم 
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تماما لوسر ، ادخ و  روتسد  فالخ  رب  هدش و  بصغ  مرهوش  تفالخ  ما . هداد  تسد  زا  ار  مردپ  مدنارذگ . هودنا  مغ و  اب  دومرف  يدرک ؟
راونالاراحب ج 43 ص . ) دوب هتـشک  دـحا  ردـب و  گنج  رد  ار  ناشناردـپ  نوچ  دنتـشاد  هنیک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  اریز  دـنتفرگ . وا  زا  ار 
وا هب  ار  نهاریپ  یتقو  تساوخ . نم  زا  ار  شردـپ  نهاریپ  يزور  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  .( 156

تیاور راونالاراحب ج 43 ص 157 ). . ) مدومن یفخم  وا  زا  ار  نهاریپ  مدـید  نینچ  یتقو  دـش . لاـحیب  اـت  تسیرگ  دیـسوب و  دـیئوب و  مداد 
: داتـسرف ماغیپ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف يزور  تفگن . ناذا  رگید  ترـضح  نآ  صوصخم  نذؤم  لالب  تفر ، ایند  زا  ادـخ  لوسر  یتقو  هدـش 

ربکا هَّللا  ربکا ، هَّللا  تفگ : درک . ناذا  هب  عورـش  همطاـف  روتـسد  قبط  رب  لـالب  مونـشب . ار  مردـپ  نذؤم  گـناب  رگید  هبترم  کـی  مراد  وزرآ 
، هَّللا لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  تفگ : لالب  هک  یماگنه  دنک . يراددوخ  هیرگ  زا  تسناوتن  داتفا ، ردپ  راگزور  دای  هب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف

لالب تسا . هدرک  شغ  همطاف  هک  وگن  ناذا  رگید  دـنداد  ربخ  لالب  هب  درک . شغ  دز و  هحیـص  ردـپ  ماـن  ندینـش  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف
اریز میوگن  ار  هیقب  هدب  هزاجا  درک : ضرع  نک . مامت  ار  ناذا  دومرف : لالب  هب  دمآ  شوهب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یتقو  دومن . عطق  ار  شناذا 
هدمآ هوتسب  شا  هیرگ  زا  ناگیاسمه  هک  تسیرگ  ردقنآ  ردپ  زا  دعب  همطاف  ترـضح  راونالاراحب ج 43 ص 157 ). . ) مسرت یم  امش  يارب 

نک و هیرگ  اهزور  ای  ریگب  مارآ  زور  نک  هیرگ  بش  ای  وگب  و  ناسرب ، همطاف  هب  ار  اـم  مالـس  دـندرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تمدـخ 
رخآ هب  نم  رمع  دومرف : ناـشباوج  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تسا . هدرک  بلـس  اـم  زا  ار  شیاـسآ  وـت  هیرگ ي  اریز  نک ، تحارتـسا  بش 

یم تفریم . ادخ  لوسر  ربق  رس  تفرگ و  یم  ار  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  تسد  اهزور  مرادن . یفقوت  نادنچ  امش  نیب  رد  هدیـسر و 
یم ادعب  تشاد . یم  ناتتـسود  درک و  یم  راوس  شود  رب  ار  امـش  هک  تسا  امـش  دج  ربق  نیا  منازیزع  دومرف : یم  شنادنزرف  هب  تسیرگ و 

يارب مه  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تخیر . یم  کشا  مالـسا  ردص  راکادف  نازابرـس  دایب  ادهـش و  ربق  رـس  عیقب  ناتـسربق  رد  تفر 
: دـیوگ یم  سنا » .( » ص 177 راونالاراحب ج 43  . ) دـش هدـیمان  نازحالا  تیب  ًادـعب  هک  درک  انب  شیارب  عیقب  رد  یناـبیاس  همطاـف  شیاـسآ 

سنا يا  دومرف : مالـسلااهیلع )  ) همطاف میتشگرب  هناـخ  هب  میدـش و  غراـف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  نفد  زا  هک  یماـگنه 
شخب 2 ص دعـس ج 2  نبا  تاقبط  ریثا ج 5 ص 524  نبا  فیلات  هباغلا  دسا  ! ) دیزیرب كاخ  ادخ  لوسر  ندـب  رب  دـیدش  یـضار  هنوگچ 
رد درک . یم  هیرگ  هزمح  ربق  رس  دمآ  یم  شراوگرزب  ردپ  تافو  زا  دعب  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  دیوگ : یم  دیبل » نب  دومحم  .( » 83

. دش مارآ  ات  مدرک  ربص  دنک . یم  هیرگ  تدش  هب  هزمح  ربق  رـس  رب  هک  مدـید  ار  همطاف  داتفا ، دـحا  نادیهـش  رازم  هب  مروبع  اهزور  زا  یکی 
تـسا راوازـس  نم  يارب  دومرف : دوش . یم  هراپ  نم  لد  گر  زوسناج  ياه  هلان  نیا  زا  یتدیـس  ای  مدرک : ضرع  مدرک . مالـس  متفر و  شیپ 

يا مدرک : ضرع  میادـخ . لوسر  رادـید  قاتـشم  ردـقچ  ما . هداد  تسد  زا  ار  ناربمیپ  نیرتهب  ناـبرهم و  ردـپ  نینچ  اریز  منک  هلاـن  هیرگ و 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  ایآ  مدرک : ضرع  . نک لاوئـس  دومرف : منک . لاوئـس  امـش  زا  ار  يا  هلاسم  مراد  تسود  نم ، هدـیس ي 

ضرع دـیدرک ؟ شومارف  ار  مخ  ریدـغ  هصق ي  ایآ  ابجعاو ، دومرف : دومن ؟ حیرـصت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تماما  رب  شتایح  ناـمز  رد  مّلس )
لوسر هک  تسا  هاوگ  ادخ  دومرف : دومرف . هچ  هراب  نیا  رد  امـش  هب  ادـخ  لوسر  هک  منادـب  مهاوخ  یم  یلو  مناد . یم  ار  مخ  ریدـغ  مدرک :

یم ماما  نیـسح  بلـص  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  مدـنزرف  ود  و  تسا . ماما  هفیلخ و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نم  زا  دـعب  دومرف : نم  هب  ادـخ 
. دوب دهاوخ  امـش  نیب  رد  فالتخا  تمایق  هنماد ي  ات  دییامن  تفلاخم  نانآ  اب  رگا  دـیوش و  یم  تیادـه  دـینک  يوریپ  نانآ  زا  رگا  دنـشاب .

.( هعیرشلا ج 1 ص 250 نیحایر  )

يرامیب رتسب  رد  همطاف 

تلع نادب  درک و  نینج  طقس  تخاس  دراو  مالـسلااهیلع )  ) ارهز نینزان  رکیپ  رب  ذفنق  هک  یتابرـض  رثا  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
و راونالاراحب ج 43 ص 170 ). ۀمامالا ص 45 . لئالد   ) دیباوخ هناخ  رد  دش و  يرتسب  ًامسر  هکنیا  ات  تشگ  یم  فیعض  روجنر و  هتسویپ 

رجاهم نانز  زا  یهورگ  زور  کی  راونالاراحب ج 43 ص 211 ). . ) دندومن یم  يراتسرپ  ترضح  نآ  زا  سیمع  تنب  ءامسا  نینمؤملاریما و 
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هقالع امـش  يایند  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : تسا ؟ روطچ  امـش  لاح  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  دـندرک : ضرع  دـنتفر  شتدایع  هب  راصنا  و 
هدـیقع ي رب  فا  متـسه . ردـکم  لولم و  ناشتـسد  زا  مدـنکفا و  ناشرودـب  مدرک  ناشناحتما  هک  نیا  زا  دـعب  مریگلد ، ناـتنادرم  زا  مرادـن ،

دنهاوخ دلخم  خزود  باذع  رد  دنتـشگ ! ادخ  بضغ  بجوتـسم  دندرک و  يدب  راک  هچ  اهنآ . یلاح  یب  یتسـس و  لزلزتم و  يأر  تسس و 
نآ زا  تلذ  يراوخ و  دـنام ، دـهاوخ  یقاـب  ناـشنماد  رب  هشیمه  يارب  شگنن  یلو  متـشاذگ  ناـشرایتخا  رد  ار  كدـف  تفـالخ و  نم  دـش .
هک دوبن  نیا  زج  وا  ندز  رانک  تلع  دنگوس  ادخ  هب  دنتفرگ . مالـسلا ) هیلع   ) یلع زا  ار  تفالخ  هنوگچ  ناشلاح ،  هب  ياو  تسا . ناراکمتس 

( مالـسلا هیلع   ) یلع زا  ار  تفالخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندوب . تحاران  شیادـخ  هار  رد  يروـالد  تخـس و  تـالمح  نارب و  ریـشمش  زا 
يدوزب درک . یم  ناشتیادـه  یتخبـشوخ  تداعـس و  يوـس  هب  یتـحار  لاـمک  اـب  تفرگ و  یم  تسد  رد  ار  ناـشروما  ماـمز  دـندوب  هتفرگن 

نیا راک  دنـسرب . ناشلامعا  رفیک  هب  ناراکمتـس  هک  دشاب  دوز  دـش . دـهاوخ  هداد  زیمت  وگ  غورد  زا  وگتـسار  بلط و  تسایر  زا  راکزیهرپ 
هداوناخ هچ  هیلع  دنتـسج ؟ کسمت  ینامـسیر  هچ  هب  دندز ؟ هیکت  یهاگ  هیکت  هچ  هب  دندرک ؟ نینچ  ارچ  تسا ! زیگنا  تفگـش  یـسب  مدرم 

راک دنرادنپ  یم  دنداد . رارق  یقیال  درف  ياج  هب  ار  یقیالان  دنگوس  ادخ  هب  دندرک ؟ باختنا  ار  یلدب  هچ  یلع  ياج  هب  دندومن ؟ مادـقا  يا 
هک یسک  ایآ  دندرک . داسف  داجیا  حالـصا ، ياجب  هک  دنناد  یمن  ناشدوخ  دنداد . ماجنا  يا  هتـسیاشان  لمع  هک  یتروص  رد  دندرک  یبوخ 

؟ دشاب یم  نارگید  جاتحم  تیاده  رد  زین  شدوخ  هک  یـسک  ای  تسا  راوازـس  يربهر  يارب  دنک ، یم  تیاده  قح  تیادـه  رد  زین  شدوخ 
. دش دهاوخ  رهاظ  ًادعب  شجئاتن  هک  تسا  نتـسبآ  ییاهدمآ  شیپ  ثداوح و  هب  ناشرادرک  دنگوس  ادخ  هب  دینک ؟ یم  يرواد  هنوگچ  امش 

هدامآ نونکا  ددرگ . یم  راکـشآ  ناراکمتـس  نایز  ماگنه  نآ  رد  تسین و  يزیچ  هدنـشک  رهز  هزاـت و  نوخ  زج  شا  هجیتن  هک  دـینادب  اـما 
درک و دنهاوخ  تراغ  ار  امش  لاملا  تیب  دیشاب . ناراکمتس  يروتاتکید  مئاد و  جرم  جره و  هدنرب و  ياهریـشمش  رظتنم  راوگان و  ثداوح 

بقاوع زا  دیداتفا !؟ یکانرطخ  ریـسم  هچ  رد  دیناد  یمن  دیدش ؟ نینچ  نیا  ارچ  امـش ، لاح  هب  ياو  تخیر . دنهاوخ  بیج  هب  ار  امـش  عفانم 
یسربط ج 1 ص جاجتحا  ( ؟ دیراد تهارک  نآ  زا  ناتدوخ  هک  یلاح  رد  مینک  روبجم  تیاده  هب  ار  امـش  میناوت  یم  ایآ  دیعالطا . یب  روما 

.( ءاسنلا ص 19 تاغالب  دیدحلا ج 16 ص 233  یبا  نبا  حرش  راونالاراحب ج 43 ص 161  . 147

ناوارف هودنا 

نآ باـصعا  زغم و  ناوارف ، ياـه  هصغ  مغ و  راـکفا و  هکلب  دوبن ، يراـمیب  اـهنت  مالـسلااهیلع )  ) ارهز نوزفازور  یناوتاـن  يروجنر و  تلع 
، تشاد رس  ریز  هب  دوب  هدش  رپ  فلع  زا  هک  یشلاب  هدیمرآ و  یتسوپ  رب  شیوخ  کچوک  قاطا  رد  هک  یهاگ  داد ، یم  راشف  ار  زیزع  يوناب 
؟ دندومن بصغ  ار  مرهوش  تفالخ  دـندرکن و  انتعا  مردـپ  ياه  تیـصو  هب  هنوگچ  هآ  دروآ : یم  موجه  ترـضح  نآ  رب  نوگانوگ  راکفا 

تبقاع دش ، لیمحت  تلم  رب  يزاب  هلیح  روز و  هلیـسوب ي  هک  یتفالخ  دـنام . دـهاوخ  یقاب  تمایق  ات  تفالخ  بصغ  كانرطخ  موش و  راثآ 
تسد زا  ار  یگرزب  يورین  هچ  هآ  دوب ، نیملـسم  ناهج  یگناگی  داحتا و  نیملـسم ، تمظع  مالـسا و  یقرت  تفرـشیپ و  تلع  درادن . یبوخ 

رد ار  مالسا  ناهج  دندومن . لیدبت  هدنکارپ  ياهورین  هب  ار  مالسا  ردتقم  دحاو و  يورین  دندناشک ، ناشدوخ  لخاد  رد  ار  تافالتخا  دنداد !
رد ما و  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  هک  مربمغیپ  هدرک  زیزع  همطاف و  نامه  نم  ایآ  هآ  دنتخادنا . تلذ  یگدـنکارپ و  فعـض و  یناوتان و  ریـسم 

یلع ایادـخ  دـش ؟ هچ  ربمغیپ  ياهـشرافس  همه  نآ  سپ  منک !؟ یم  هدـهاشم  ناـیعلاب  ار  گرم  ملاـن و  یم  درد  زا  تما  نیمه  تابرـض  رثا 
ظفح يارب  تسا  راچان  هک  هدش  راتفرگ  یعضو  رد  مراد  غارس  وا  رد  هک  یتردق  تعاجش و  همه  نآ  دوجو  اب  هک  منکچ  ار  مالسلا ) هیلع  )

رد هدـش و  کیدزن  نم  گرم  هآ  دـنک ؟ رایتخا  توکـس  شعورـشم  قح  بصغ  لابق  رد  دراذـگب و  تسد  يور  رب  تسد  مالـسا  حـلاصم 
میتی مموثلک  ما  بنیز و  نیسح و  نسح و  منک ؟ هچ  ار  میتی  ناکدوک  اما  مبای ، یم  تاجن  هصغ  مغ و  زا  مور و  یم  ایند  زا  یناوج  راگزور 

ار تنـسح  دومرف : یم  هک  مدینـش  یم  مردپ  زا  اهراب  نم  دمآ ، دهاوخ  دراو  منازیزع  رـس  رب  یتابیـصم  هچ  هآ ، دنوش . یم  تسرپرـس  یب  و 
یم ار  کچوک  نیـسح  یهاگ  منیب . یم  ار  شمئالع  راـثآ و  نونکا  مه  دـنناسر . یم  لـتق  هب  ریـشمش  اـب  ار  تنیـسح  دـننک و  یم  مومـسم 
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شموصعم ياهبل  رب  دینابـسچ و  یم  هنیـس  هب  ار  نسح  یهاگ  تخیر . یم  کـشا  شتابیـصم  يارب  دیـسوب و  یم  ار  شیولگ  ریز  تفرگ و 
يرآ تسیرگ . یم  نانآ  يارب  دروآ و  یم  دای  هب  ار  موثلک  ما  بنیز و  ياسرف  تقاط  ثداوح  هدـنیآ و  ياـهیراتفرگ  یهاـگ  دز . یم  هسوب 

هک هدش  دراو  تیاور  رد  دش . یم  رت  فیعض  رتروجنر و  زورب  زور  داد و  یم  جنر  ار  زیزع  يارهز  هک  دوب  هدننک  تحاران  راکفا  نیا  لاثما 
ياه يراتفرگ  يارب  داد : خـساپ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع درک ، یم  هیرگ  تافو  ماـگنه  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف

.( راونالاراحب ج 43 ص 218 . ) تسین مهم  نم  دزن  رد  روما  هنوگنیا  دنگوس  ادخ  هب  نکن ، هیرگ  دومرف : منک . یم  هیرگ  وت  هدنیآ ي 

همطاف تیصو 

یلع هب  زور  کی  تفای . یم  تدش  شتلاسک  دش و  یم  رت  تخـس  شلاح  زورب  زور  یلو  دیـشک  لوط  زور  لهچ  دودـح  رد  ارهز  يرامیب 
هب بیرقنع  منک  یم  نامگ  میامن . یم  هدـهاشم  مدوخ  رد  ار  گرم  مئالع  راثآ و  نابرهم ، يومع  رـسپ  تفگ : مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب 

رتخد يا  دومرف : دندرک : تولخ  ار  قاطا  تسشن و  همطاف  رتسب  رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع منک . تیـصو  مهاوخ  یم  مدرگ ، قحلم  مردپ 
ياهراک رب  ار  وت  يایاصو  ماجنا  درک . مهاوخ  لمع  وت  تیـصو  هب  هک  شاب  هتـشاد  نیقی  نک و  تیـصو  دهاوخ  یم  تلد  هچ  ره  هب  ربمغیپ 

یم کـشا  درک و  یم  هاـگن  شرمـسه  هتفرورف ي  ياـه  مشچ  هدرمژپ و  هرهچ ي  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مراد . یم  مدـقم  مدوخ  یـصخش 
دومن و شناـبرهم  رهوش  هدرمژپ ي  كاـنمغ و  تروص  هب  یهاـگن  شا  هتفرورف  ياـه  هدـید  اـب  تشگرب و  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تخیر .

یلع مدرکن . فلخت  تتاروتـسد  رماوا و  زا  هاگچیه  ما و  هدـشن  تنایخ  بکترم  ما ، هتفگن  غورد  تا  هناـخ  رد  نونکاـت  ومع ! رـسپ  تفگ :
دنگوس ادخ  هب  دور . یمن  تا  هرابرد  فالخ  لامتحا  هک  تسا  یلاع  يردـق  هب  وت  يراکزیهرپ  یـسانشادخ و  ماقم  دومرف : مالـسلا ) هیلع  )

ماگنهبان گرم  يدرک ، هزات  ارم  تابیـصم  مسق  ادخ  هب  تسین . يا  هراچ  ار  گرم  هک  منکچ  اما  تسا . نارگ  نم  رب  وت  ییادـج  تقرافم و 
ار زوسناج  تبیـصم  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا !؟ یکاندرد  راوگان و  تبیـصم  هچ  نوعجار . هیلا  انا  هَّلل و  انا  تسا ، یکاندرد  هثداح ي  وت 
.( راونالاراحب ج 43 ص 191 . ) دنتـسیرگ مه  اب  ار  یتعاس  هاـگنآ  دـشاب . نم  شخب  یلـست  دـناوت  یمن  يزیچ  منک و  یمن  شومارف  زگره 

تقادص ماقم  درک : هصالخ  رصتخم  هلمج  دنچ  رد  ار  شیوخ  ییوشانز  یگدنز  نارود  همانرب ي  هاتوک  هرکاذم ي  نیا  رد  ارهز  ترـضح 
يراکزیهرپ یملع و  تیعقوم  تامحز و  زا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دروآ . شرـسمه  دایب  ار  رهوش  زا  تعاطا  ینمادکاپ و  و 

تاساسحا و هک  دوب  اجنیا  رد  تشاد . زاربا  وا  هب  تبـسن  ار  شنایاپ  یب  هقالع ي  رهم و  درک . ریدـقت  شزیزع  رـسمه  یتسرد  تقادـص و  و 
مه اـب  ار  یتعاـس  دـننک . يراددوخ  هیرگ  زا  دنتـسناوتن  هک  دـش  کـیرحت  ناـنچ  مالـسا  هنومن ي  رـسمه  ود  ناـبرهم  راـی  ود  نآ  فطاوع 
دوب يراکادف  ینمادکاپ و  یتسرد و  تقادـص و  هقالع و  رهم و  افـص و  زا  یناهج  هک  ییوشانز  یگدـنز  هاتوک  نارود  دای  هب  دنتـسیرگ و 
شتآ مشچ ، ياهکـشا  هلیـسوب ي  دیاش  دندرک . هلان  رگیدمه  اه  يراتفرگ  اه و  يراکادف  اسرف و  تقاط  تامحز  دای  هب  و  دنتخیر . کشا 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  دش  رت  مارآ  ناش  هیرگ  هک  نآ  زا  دعب  دننک . شوماخ  دزاس  قرتحم  ار  ناشدـبلاک  دوب  کیدزن  هک  ار  دوخ  ینورد 
وت يایاصو  زا  هک  شاب  نئمطم  نک و  تیصو  يراد  لیم  هچ  ره  ربمغیپ ! رتخد  يا  دومرف : تفرگ ، نماد  رد  ار  شزیزع  رـسمه  رـس  مالـسلا 
زین امـش  دننک ، یگدنز  دـنناوت  یمن  نز  نودـب  اهدرم  ومع ! رـسپ  يا  - 1 دومن : تیـصو  ریز  تاـعوضوم  هب  همطاـف  درک . مهاوخن  فلخت 
نبا بقانم  . ) تسا نابرهم  نم  لافطا  هب  تبـسن  اریز  نک ، جاودزا  مرهاوخ  رتخد  هماما  اب  نم ، زا  دـعب  مدنمـشهاوخ  دـیریگب . نز  دـیراچان 
دزن بش  کی  نانآ  ییوجلد  يارب  نزم ، دایرف  ناشرـس  رب  نک ، ارادـم  نانآ  اب  دـنوش  یم  میتی  منادـنزرف  - 2 بوشآ ج 3 ص 362 ). رهش 
ادـیپ مندـب  هزانج ، لمح  عقوم  رد  هک  نک  هیهت  یتوبات  نم  يارب  - 3 راونالاراحب ج 43 ص 178 ). . ) ترـسمه دزن  بش  کی  نامب و  اهنآ 

، راپـسب كاخ  هب  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  هنابـش  ارم  - 4 ص 192 ). راونالاراحب ج 43  . ) دـشاب نانچ  نینچ و  شناـمتخاس  زرط  و  دـشابن .
. دـنوش رـضاح  ما  هزاـنج  عییـشت  هب  اـی  دـنناوخب  زاـمن  نم  رب  دـندومن  مرازآ  تیذا و  دـندرک و  بصغ  ار  مقح  هـک  یـصاخشا  هدـن  هزاـجا 
. هدـب هیقو  هدزاود  مشاه  ینب  نانز  زا  کی  ره  هب  - 6 هدب . هیقو  هدزاود  ادـخ  لوسر  نانز  زا  کی  ره  هب  - 5 راونالاراحب ج 43 ص 192 ). )
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-8 دمآ : تسدب  زین  ریز  بوتکم  همانتیـصو ي  همطاف ، تافو  زا  دـعب  ۀـمامالا ص 42 ). لئالد  . ) هدـب يزیچ  زین  مرهاوخ  رتخد  هماما  هب  - 7
تفه میهاربا  ما  ناتسوب  و  مثیه ، ناتسوب  و  همقر ، ناتـسوب  و  فارغ ، ناتـسوب  و  لالد ، ناتـسوب  و  هیقاس ، ناتـسوب  و  ینـسحلا ، يذ  ناتـسوب 

. دشاب نیـسح  رایتخا  رد  نسح  زا  دعب  نسح ، مدنزرف  رایتخا  رد  وا  زا  دعب  دشاب . بلاط  یبا  نب  یلع  رایتخا  رد  نم  زا  دعب  روکذـم  ناتـسوب 
تیاور زین  ساـبع  نبا  ۀمامالا ص 42 ). لئالد  . ) ریبز دادقم ، دهاش : یلع . هدنـسیون : دشاب . نیـسح  دشرا  دـنزرف  رایتخا  رد  نیـسح  زا  دـعب 

. تسادخ لوسر  رتخد  همطاف  همانتیصو ي  نیا  میحرلا . نمحرلا  هَّللا  مسب  دمآ : تسدب  ارهز  ترضح  زا  ریز ، یبتک  همانتیـصو ي  هک  هدرک 
قح خزود  تشهب و  تسادـخ . لوسر  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) دـمحم هک  مهد  یم  تداهـش  مهد . یم  تداهـش  ادـخ  یگناگی  هب 
مه اب  ترخآ  ایند و  رد  ات  داد  رارق  وت  رـسمه  ارم  ادخ  یلع  ای  منک . یم  ثوعبم  ار  ناگدرم  ادخ  و  تسین . کش  تمایق  دوجو  رد  و  تسا .

. هدن عالطا  يدحا  هب  و  راپـسب . كاخ  هب  نک و  طونح  نک و  نفک  هدـب و  لسغ  ارم  بش  رد  یلع  ای  تسا . وت  تسد  رد  مرایتخا  و  میـشاب .
.( راونالاراحب ج 43 ص 214 . ) ناسرب دنیآ  یم  دوجوب  تمایق  ات  هک  منادنزرف  هب  ارم  مالس  منک . یم  عادو  امش  اب  نونکا 

یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد  همطاف 

رانک زا  يرورـض  ياهراک  يارب  زج  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  دش . كانرطخ  شلاح  تفای و  تدش  مالـسلااهیلع )  ) ارهز يرامیب 
ار ناشردام  هک  موثلک  ما  بنیز و  نیسح و  نسح و  درک . یم  يراتسرپ  ترـضح  نآ  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  دش  یمن  ادج  شرـسمه  رتسب 

درک یم  زاب  ار  شیاه  مشچ  یهاگ  تشگ و  یم  شوهیب  ضرم  تدش  زا  یهاگ  همطاف  دندش . یم  ادج  وا  زا  رتمک  دـندید  یم  لاح  نادـب 
هاگن درک . زاب  ار  شیاه  مشچ  راضتحا  مد  ارهز  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دومن . یم  یترـسح  هاگن  شزیزع  لافطا  هب  و 

رد ایادـخ  نک . مروشحم  تربمغیپ  اب  ایادـخ  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  لیئاربج . اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ : دـنکفا و  فارطا  هب  يدـنت 
دراد و روضح  زین  مردپ  دنرضاح .  لیئاربج  ادخ و  ناگتشرف  نونکا  دومرف : نیرضاح  هب  هاگنآ  نادرگ . منکاس  تدوخ  راوج  رد  تشهب و 

همطاف دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع همامالا ص 44 ). لئالد  . ) تسا رتوکین  تیارب  اجنیا  هک  باتـشب  ام  دزن  هب  رتدوز  دیامرف : یم  نم  هب 
یم دناسر و  یم  تمالس  ادخ  دیوگ : یم  هدش  رضاح  مدزن  مالس  ضرع  يارب  لیئربج  نونکا  مه  ومع ! رـسپ  دومرف : نم  هب  تافو  بش  رد 

لیئاکیم کنیا  مع  رسپ  يا  دومرف : نم  هب  ًادعب  مالسلا . مکیلع  و  دومرف : سپـس  ییامن . تاقالم  تردپ  اب  تشهب  رد  تسا  کیدزن  دیامرف :
ادخ هب  ومع  رـسپ  دومرف : درک و  زاب  ار  شیاه  مشچ  ماگنه  نیا  رد  مالـسلا . مکیلع  و  دومرف : سپـس  دروآ . مایپ  ادخ  بناج  زا  دش و  لزان 

هظحل ي نیرخآ  رد  نک . ارادـم  نم  اب  یلو  ریگب  ارم  حور  دومرف : لیئارزع  هب  هاگنآ  هدـمآ . نم  حور  ضبق  يارب  تسا ، لـیئارزع  دـنگوس 
ار شیاپ  تسد و  تسب و  ار  شینزان  ياه  مشچ  تفگ و  ار  تاملک  نیا  شتآ . يوس  هب  هن  میآ  یم  وت  يوس  هب  اراگدرورپ  دومرف : تاـیح 
هک یماگنه  دنک : یم  فیرعت  نینچ  ار  مالسلااهیلع  ارهز  تافو  نایرج  سیمع » تنب  ءامسا  . » دومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  درک و  زارد 

ار تمسق  کی  دومن  تمسق  هس  ار  اهنآ  دروآ . شیارب  روفاک  يردق  مردپ  تافو  تقو  رد  لیئربج  دومرف : نم  هب  دش  کیدزن  همطاف  تافو 
نادب نونکا  ما ، هداهن  اج  نالف  رد  داد و  نم  هب  ار  تمسق  کی  تشاذگ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  ار  تمـسق  کی  تشادرب ، شدوخ  يارب 

ياه سابل  دومرف  ءامـسا  هب  تفرگ و  وضو  داد  وشتـسش  ار  شدوخ  هاگنآ  درک . رـضاح  ار  روفاک  ءامـسا  نک . رـضاح  ار  نآ  مراد  جاـیتحا 
هب ور  درک و  لامعتسا  شوخ  يوب  دیـشوپ و  ار  اهنآ  سپ  دومن ، رـضاح  ار  اهـسابل  ءامـسا  روایب . میارب  شوخ  يوب  و  نک ، رـضاح  ار  مزامن 
زا هک  نادب  يدینـشن  باوج  رگا  نزب ، ادص  ارم  سپ  نک  ربص  یتعاس  منک ، یم  تحارتسا  نم  دومرف : ءامـسا  هب  دـیباوخ و  شرتسب  رد  هلبق 

یلو مدز  ادص  ار  ارهز  مدمآ  هرجح  برد  هب  هاگنآ  مدرک  ربص  يردق  دیوگ : یم  ءامسا  نک ، ربخ  دوز  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ما ، هتفر  ایند 
هاگان متـسیرگ . یم  مدیـسوب و  یم  هداتفا  شا  هزانج  يور  تسا . هتفر  ایند  زا  مدـید  مدز  رانک  شتروص  زا  ار  سابل  یتقو  مدینـشن ، یباوج 

يا متفگ : تسین  ام  ردام  باوخ  عقوم  نونکا  دندومرف : دندیسرپ و  ار  ناشردام  لاوحا  دندش . دراو  رد  زا  مالسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و 
. دـندرک یم  هیرگ  دندیـسوب و  یم  ار  نآ  دـنداتفا و  ردام  هزانج ي  يور  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  تفر . ایند  زا  ناـتردام  منازیزع 
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اب دنک  تقرافم  مندب  زا  حور  هکنآ  زا  شیپ  ماوت ، نیسح  نم  ناج  ردام  تفگ : یم  نیسح  وگب . نخـس  نم  اب  ناج  ردام  تفگ : یم  نسح 
یلع هب  ارهز  گرم  ربخ  یتقو  دـننک  رادربخ  ردام  گرم  نایرج  زا  ار  ناشردـپ  ات  دنتفاتـش  دجـسم  بناج  هب  ارهز  ناـمیتی  وگب . نخـس  نم 

تیلست هک  زا  وت ، زا  دعب  دوب ، نم  شخب  یّلست  وت  دوجو  ربمغیپ ! رتخد  يا  دومرف : دش و  باتیب  هودنا  مغ و  تدش  زا  دیـسر  مالـسلا ) هیلع  )
.( راونالاراحب ج 43 ص 186 ( ؟ میوج

نیفدت عییشت و 

هناخ ي يوس  هب  دش  دنلب  رهش  زا  نویـش  هجـض و  يادص  دندش  رادربخ  هنیدم  لها  دش  دنلب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هناخ ي  زا  هیرگ  يادص 
یم تسیرگ و  یم  موثلک  ما  دندرک . یم  هیرگ  شفارطا  نیسح  نسح و  دوب و  هتسشن  مالسلا ) هیلع   ) یلع دندومن ،  تکرح  یلع  ترـضح 

رذوبا هاگان  دـندوب . ارهز  هزانج ي  جورخ  راظتنا  رد  هدومن و  عامتجا  هناخ  نوریب  مدرم  میداد . تسد  زا  ار  وت  نونکا  هَّللا  لوسر  اـی  دومرف :
هب رکبوبا  رمع و  راونالاراحب ج 43 ص 192 ). . ) داتفا ریخأت  هب  هزانج  عییـشت  نوچ  دـیوش  هدـنکارپ  تفگ : مدرم  هب  دـش و  جراخ  هناخ  زا 

راونالاراحب ج 43 ص . ) یناوخب زامن  همطاف  هزانج ي  رب  ام  زا  لبق  ادابم  نسحلاابا  ای  دندرک : ضرع  دـنتفگ و  تیلـست  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ناکدوک درک . نفک  داد و  لسغ  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف بش  نامه  رد  ءامـسا ، قافتا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نکیل  .( 199

ما يا  بنیز ، يا  نیسح ، يا  نسح ، يا  دز : ادص  دش  غراف  همطاف  نفک  لسغ و  زا  یتقو  دندرک . یم  هیرگ  ردام  هزانج  فارطا  همطاف  میتی 
یم هداتفا  ردام  نینزاـن  هزاـنج ي  يور  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ناـمیتی  دـید . دـیهاوخن  ار  وا  رگید  هک  دـینک  عادو  ناـتردام  اـب  دـییایب  موثلک 

زامن هزانج  رب  راونالاراحب ج 43 ص 179 ). . ) تشادرب ردام  هزانج ي  يور  زا  ار  ناـمیتی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دنتـسیرگ . یم  دندیـسوب و 
هدیرب و لیقع و  و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسح نسح و  رامع و  رذوبا و  ناملـس و  دادـقم و  لضف و  سابع و  دـنداد . تکرح  ارنآ  دـندناوخ و 
اه مشچ  هک  هاگنآ  بش ، یکیراـت  رد  ار  هزاـنج  ص 183 ). راونالاراحب ج 43  . ) دندومن تکرـش  هزانج  عییـشت  رد  دوعـسم  نبا  هفیذح و 
ربق رانک  ار  هزانج  دنوش . عنام  نفد  زا  دنمهفب و  نیقفانم  ادابم  دنداد ، تکرح  ربق  بناج  هب  قلطم ، توکس  رد  هتسهآ  هتـسهآ  دوب ، باوخب 
ربق رب  كاخ  مامت ، لیجعت  اب  تشاذگ و  ربق  لخاد  تشادرب و  ار  شرـسمه  نینزان  ندب  شدوخ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دنداهن ، نیمز 

.( راونالاراحب ج 43 . ) دنتخیر

ارهز رازم  رب  یلع 

اما دندرگ . عنام  مالسلااهیلع )  ) ارهز نفد  زا  دنوش و  علطم  نانمشد  ادابم  دنداد . ماجنا  تعرـس  اب  یناهنپ و  افخ و  لامک  رد  ار  نفد  مسارم 
نیمز رد  ار  ادخ  لوسر  راگدای  هنوگچ  ادخ ! يا  دروآ . موجه  وا  رب  ناوارف  هودـنا  مغ و  دـش ، غراف  نفد  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  نیمه 

هچ نم  زا  عاـفد  هطـساوب ي  ایادـخ  مداد ! تسد  زا  ار  يراکادـف  نمادـکاپ و  تقادـص و  افـص و  اـب  ناـبرهم و  رـسمه  هچ  مدومن ! نوفدـم 
هدرک و مرو  يوزاـب  هتـسکش و  يولهپ  زا  هآ  ارهز ! ینورد  ياـهدرد  زا  هآ  دیـشک ! تمحز  ما  هناـخ  رد  ردـقچ  درک ! لـمحت  ار  یتامدـص 
ام نیب  رد  گرم  هک  سوسفا  دص  سوسفا و  اما  مرب ، رسب  منابرهم  رـسمه  اب  رمع  رخآ  ات  مدوب  راودیما  ایادخ  ارهز ! هدش ي  طقـس  كدوک 

ضرع دـش و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  ربق  هجوتم  بش  یکیرات  رد  منکچ .؟ ارهز  میتی  ناکدوک  اب  هآ  دـنکفا ، ییادـج 
و دـش ، نوفدـم  تراوج  رد  و  دـسر ، یم  تتمدـخ  هب  نونکا  مه  هک  تزیزع  رتخد  بناـج  زا  نم و  زا  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس  درک :

ارهز قارف  رد  مدرک  ربص  وت  تبیـصم  رد  هکنانچ  دیاب  مرادـن ، يا  هراچ  اما  دـش ، مامت  نم  ربص  هَّللا  لوسر  ای  تسویپ . وت  هب  همه  زا  رتدوز 
ار تفیرش  ندب  هک  مدوب  نم  متسب . نم  ار  تناگدید  يدش . حور  ضبق  نم  نماد  رد  وت  هَّللا  لوسر  ای  میامن . ییابیکـش  زین  مالـسلااهیلع ) )
هب نونکا  مه  يدوب  هدرپس  نم  هب  هک  ار  هعیدو  نآ  هَّللا  لوسر  اـی  نوعجار . هیلا  اـنا  هَّلل و  اـنا  میوگیم : منک و  یم  ربص  يرآ  مداـهن . ربـق  رد 
هب باوخ  تسین . ینایاپ  ارم  هودـنا  هَّللا  لوسر  ای  داتفا . ییاـبیز  رون و  زا  نامـسآ  نیمز و  دـش . هدوبر  نم  تسد  زا  ارهز  تشگزاـب . تیوس 
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تحارج زا  هک  تسا  یهودنا  مغ و  انامه  میایب . وت  دزن  هب  مریمب و  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  مامت  نم  ياه  هصغ  مغ و  درادـن . هار  مناگدـید 
اب ار  ملد  درد  دیـشاپ !؟ مه  زا  دوز  هچ  ام  يافـص  اب  نمجنا  تسا . هدـش  کیرحت  جـییهت و  هک  تسا  يا  هصغ  دوش . یم  يراج  بلق  ياـه 

بـصغ ار  تیارهز  قح  دنتفرگ . نم  زا  ار  تفالخ  دندرک و  عامتجا  تما  هک  دروآ  یم  ربخ  تیارب  ترتخد  هَّللا  لوسر  ای  میوگ . یم  ادـخ 
راهظا هتسناوتن  هک  هتـشاد  ییاهلد  درد  رایـسب  هچ  اریز  سرپب . مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  رارـصا  اب  ار  عاضوا  لاوحا و  هَّللا  لوسر  ای  دندومن .

تهج نآ  زا  هن  یلو  منک  یم  عادو  وت  اب  هَّللا  لوسر  ای  دنک . يرواد  مدرم  نیا  ام و  نیب  رد  ادخ  دـیاش  تفگ . دـهاوخ  وت  يارب  یلو  دـنک ،
تهج نآ  زا  هن  مناـمب  تربق  رـس  رگا  و  ما . هدـش  لولم  هک  تسا  نآ  زا  هن  مورب  تروضح  زا  رگا  ما ، هدـش  هتـسخ  تربـق  رـس  ندوب  زا  هک 

هَّللا لوسر  ای  تسا . رتهب  زیچ  همه  زا  ییابیکـش  ربص و  مه  زاب  مشاب . هتـشادن  رواب  ناگدننک  ربص  هرابرد ي  ار  ادـخ  ياه  هدـعو  هک  تسا 
عاضوا هَّللا  لوسر  ای  مدرک . یم  هلان  هیرگ و  گرزب  تبیصم  نیا  رد  و  مدیزگ ، یم  تماقا  تهاگمارآ  رد  دوبن  نانمشد  یگ  هریچ  میب  رگا 

. دندومن شمورحم  ثرا  زا  دـنتفرگ و  ار  شقح  میراپـسب . كاخ  هب  بش  یکیرات  رد  هنایفخم و  ار  ترتخد  میدـش  راچان  هک  دوب  نینچ  ام 
وت و رب  دورد  میوگ ، یم  تیلـست  امـش  هب  ار  كاـندرد  تبیـصم  نیا  منک و  یم  ضرع  ادـخ  هب  ار  مدوخ  ینورد  ياـهدرد  هَّللا ، لوـسر  اـی 
ای تفه  تروص  دومن . راومه  كاخ  اب  ار  همطاف  ربق  نمـشد  سرت  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .( 193 راحب ج 43 ص 211 - . ) منابرهم رسمه 

رمع و تشگرب . هناخ  هب  سپـس  راحب ج 43 ص 183 ).  ) دوشن هتخانـش  نآ  یقیقح  ياج  ات  درک  تسرد  فلتخم  طاقن  رد  هزات  ربق  لـهچ 
ندب هک  داد  عالطا  دادقم  یلو  دندومن ، تکرح  مالسلا ) هیلع   ) یلع هناخ ي  يوس  هب  هزانج  عییشت  مزع  هب  دادماب ، نیملسم ، ریاس  رکبوبا و 

( مالـسلااهیلع  ) همطاـف دوخ  نوـچ  تفگ : ساـبع  دـننک ؟ یم  نینچ  هک  متفگن  تفگ : رکبوـبا  هب  رمع  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  بشید  ارهز 
نم تسین . یندش  مامت  مشاه  ینب  امش  دسح  ینمشد و  تفگ : رمع  میدومن . لمع  شتیصو  قبط  رب  مییامن ، شنفد  هنابش  هک  درک  تیـصو 

یهاوخب رگا  دنگوس  ادـخ  هب  رمع  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مناوخب . زامن  وا  رب  مفاکـشب و  ار  همطاف  ربق  مراد  میمـصت 
. يروایب نوریب  ربق  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ندـب  هک  مهد  یمن  هزاجا  زگره  مزیر . یم  ار  تنوخ  ریـشمش  اب  یهد  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ 

.( راونالاراحب ج 43 ص 199 . ) تشگ فرصنم  شمیمصت  زا  دید  كانرطخ  ار  عضو  یتقو  رمع 

تافو خیرات 

مهد لاس  رد  مرکا  ربمغیپ  اریز  تسا . هدومن  تافو  يرجه  مهدزای  لاس  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هک  دشابن  دیدرت  بلطم  نیا  رد  رد  ارهاظ 
( مالسلااهیلع  ) همطاف هک  دنراد  قافتا  ناسیون  خیرات  دومن . تافو  يرجه  مهدزای  لاس  لئاوا  رد  درب و  فرشت  عادولا  ۀجح  رفس  هب  يرجه 
« همامالا لئالد   » باتک فلؤم  دراد . دوجو  يدایز  تافالتخا  تافو ، هام  زور و  نییعت  رد  اما  درک . یگدنز  لاسکی  زا  رتمک  شردپ  زا  دـعب 

نبا دنناد . یم  یناثلا  يامج  موس  رد  ار  ترضح  نآ  تافو  لامالا ،» یهتنم   » رد یمق  ثدحم  و  لابقا »  » رد دیـس  و  حابـصم »  » رد یمعفک  و 
رد يربط  و  صاوخلا » ةرکذـت   » باـتک رد  يزوج  نبا  دـناد . یم  تاـفو  زور  ار  یناـثلا  عیبر  هاـم  مهدزیـس  زور  بقاـنم ،»  » رد بوشآ  رهش 

دمحم زا  ار  بلطم  نیمه  راحب »  » رد زین  یسلجم  دومرف . تلحر  ناضمر  هام  موس  زور  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دنیوگ  یم  شخیرات  باتک 
هام متـسیب  زور  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز تافو  هک  هدرک  لقن  مثیم  نب  دـمحم  زا  راونالاراحب  باتک  رد  یـسلجم  تسا . هدرک  لـقن  رمع  نب 
نیا تسا . هتـسناد  تافو  زور  ار  لوالا  يدامج  هام  متفه  تسیب و  زور  خـیراوتلا  خـسان  رد  رهپـس  یقت  دـمحم  داتفا . قافتا  یناثلا  يداـمج 

یفاک و باتک  رد  ینیلک  زور -  75 دنام . هدنز  هام  دنچ  شردپ  زا  دعب  ارهز  ترضح  ایآ  هک  دریگ  یم  همـشچرس  اجنیا  زا  ریثک  تافالتخا 
نویع رد  یضترم  دیس  درک . یگدنز  ادخ  لوسر  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  مالسلااهیلع )  ) همطاف هک  دنا  هتـشون  ۀمامالا  لئالد  باتک  فلؤم 

. تسا هدش  رداص  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  یتیاور  لوق  نیا  كردم  تسا . هدومن  رایتخا  ار  لوق  نیمه  تازجعملا 
یفاک لوصا  . ) درک یگدنز  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دومرف : قداص  ماما 

3 درک . یگدنز  ردپ  زا  دـعب  زور  ود  داتفه و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـسیون : یم  بقانم »  » رد بوشآ  رهـش  نبا  زور -  72 ج 1 ص 241 ).
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رتشیب هام  تشه  زا  یلو  تسا . فالتخا  ادخ ، لوسر  زا  دعب  ارهز  یگدنز  تدم  رد  دـسیون : یم  نیبلاطلا » لتاقم   » باتک رد  جرفلاوبا  هام -
ارهز دوـمرف : هک  هدـش  تـیاور  مالـسلا ) هـیلع   ) دـمحم نـب  رفعج  زا  هـک  تـسا  ناـمه  حیحـص  لوـق  نـکیل  هدوـبن  رتـمک  زور  لـهچ  زا  و 
نبا و  یبالود ، زا  همغلا  فشک  بحاـص  ار  لوق  نیمه  نییبلاطلا ص 31 ). لتاقم   ) درک یگدنز  هام  هس  ادخ  لوسر  زا  دـعب  مالـسلااهیلع ) )

هـضور باـتک  زا  و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز زینک  هـضف  زا  راونـالاراحب  رد  یـسلجم  زور -  40 دـنا ... هدرک  تیاور  راـنید  نـب  رمع  زا  يزوـج 
لوق نیمه  بقانم  رد  زین  بوشآ  رهش  نبا  درک . یگدنز  زور  لهچ  ردپ  زا  دعب  ارهز  دنا  هتفگ  هک  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  نیظعاولا و 

همطاف دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما  زا  راونالاراحب  باـتک  رد  یـسلجم  هاـم -  6 تسا . هدرک  لـقن  یناـبرق  زا  ار 
لقن ریبز  نب  ةورع  هشیاع و  يرهز و  باهش و  یبا  زا  لوق  نیمه  همغلا  فشک  رد  درک  یگدنز  هام  شش  تدم  ردپ  زا  دعب  مالـسلااهیلع ) )

هب لوق  بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  هام -  4 درامش . یم  مک  زور  هد  هام  شش  ار  لاوقا  زا  یکی  صاوخلا  ةرکذت  رد  يزوج  نبا  تسا . هدش 
هَّللا یّلص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  همطاف  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  زور -  95 تسا . هدرک  تیاکح  ار  هام  راهچ 
هدرک تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) دمحم نب  رفعج  زا  صاوخلا  ةرکذـت  رد  يزوج  نبا  زور -  70 دوب . هدنز  زور  جـنپ  دون و  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 

هام و ود  هب  لوق  راحب  رد  یـسلجم  زور - دـص  هاـم ،  8 هام ،  2 درک . یگدـنز  زور  داتفه  شردـپ  زا  دـعب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دومرف : هک 
رثکا تسا و  رفص  هیماما 28  ءاملع  نیب  روهـشم  تسا . فالتخا  زین  ربمغیپ  تافو  خیرات  رد  تسا . هدرک  تیاکح  ار  زور  دـص  هام و  تشه 
ارهز فقوت  تدـم  رد  تسا . هدـش  هتفگ  زین  لوـالا  عـیبر  هاـم  مود  هدـش . عـقاو  لوـالا  عـیبر  هاـم  مهدزاود  دـنا  هتفگ  تنـس  لـها  ياـملع 

، دوش یم  هدـید  ادـخ  لوسر  تافو  دروم  رد  هک  یلاوقا  اـب  ار  اـهنآ  یتقو  دراد . دوجو  لوق  هدزیـس  دودـح  شردـپ  زا  دـعب  مالـسلااهیلع ) )
دوش 39. یم  رد 3  برـض 13  لصاح  ینعی  دوش . یم  لصاح  ارهز  ترـضح  تافو  هام  زور و  دروم  رد  يدایز  تـالامتحا  مینک  هسیاـقم 
زا رتـهب  ارهز  نادـنزرف  اریز  دراد  مدـقت  رگید  لاوـقا  رب  هراـب  نیا  رد  راـهطا  همئا  ءارآ  تاـیاور و  هک  تسین  هدیـشوپ  قـیقحت  لـها  رب  یلو 
رد اریز  دـنراد ، فالتخا  هراب  نیا  رد  مه  تاـیاور  دوخ  دـیدومرف  هظحـالم  هکناـنچ  اـما  دـنراد . ربخ  ناـشردام  تاـفو  خـیرات  زا  نارگید 

رد 28 ار  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ تافو  رگا  تسا . هدش  هتفگ  هام  شـش  هام و  هس  زور و  زور و 70  زور و 95   75 تایاور ،
و تسا . لمتحم  یلوالا  يدامج  هام  مهدزناپ  ات  مهدزیـس  رد  ارهز  تافو  مینک  هسیاقم  نآ  اـب  ار  زور  جـنپ  داـتفه و  تیاور  مینادـب و  رفص 

ناتدوخ قیرط  نیمه  هب  دـشاب . تافو  زور  تسا  نکمم  یناثلا  يدامج  هدام  مجنپ  ات  موس  زور  مینک  هسیاقم  نآ  اـب  ار  زور  تیاور 95  رگا 
لاس نیب 18 و 28 و 29 و 30 و 35  مه  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  رمع  رادقم  رد  دینک . ادیپ  ار  تالامتحا  و  دینک ، باسح  دیناوت  یم 

. دوش یم  يراددوخ  رارکت  زا  دش  هراشا  عوضوم  نیدب  البق  نوچ  یلو  تسا  فالتخا 

همطاف ربق 

( مالـسلا هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هک  دوب  رذـگهر  نیمه  زا  دـنامب و  یفخم  شربق  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  همطاـف  دوخ  هک  متیـشون  ـالبق 
رد الماک  نانمـشد  ات  درک  ثادـحا  هزات  ربق  لهچ  تروص  تخاس و  راومه  نیمز  اب  ار  شربق  درپس و  كاخ  هب  بش  یکیرات  رد  ار  همطاف 

صاوخ و  مالـسلا ) مهیلع   ) ارهز نادـنزرف  بلاط و  یبا  نب  یلع  دوخ  هچرگ  دـنهدن . صیخـشت  ار  ربق  یقیقح  عضوم  دـنوش و  عقاو  هابتـشا 
دوب دکؤم  يدج و  يروط  هب  ربق  ءافخا  دروم  رد  همطاف  ياه  شرافس  یلو  دنتـسناد  یم  ار  نفد  عضوم  ترـضح  نآ  ناشیوخ  باحـصا و 
انیقی مه  راهطا  همئا  دوش . هتخانش  ربق  عضوم  نئارق  راثآ و  زا  هک  دندرکن  يراک  یتح  دنک  یفرعم  ار  نآ  دشن  رـضاح  نانآ  زا  کیچیه  هک 
رظن فرـص  نآ  زا  قیقحت  لها  لاـح  نیع  رد  یل  و  دـنزاس . راکـشآ  ار  یهلا  رـس  نیا  هک  دنتـشادن  هزاـجا  یلو  دـندوب  علطم  نآ  عضوم  زا 
ارهز نفد  لـحم  ناونع  هب  ار  طاـقن  زا  یـضعب  نئارق ، تاراـما و  زا  یـضعب  هلیـسوب ي  هدوب و  وگتفگ  ثحب و  دروم  هراوـمه  دـنا و  هدرکن 

هک هدرک  لقن  مامه  نب  دمحم  زا  یـسلجم  تسا . نوفدم  ادخ  لوسر  هضور ي  رد  دـنا  هتفگ  یـضعب  - 1 دنا . هدومن  یفرعم  مالسلااهیلع ) )
ارهز زینک  هضف  زا  یسلجم  زاب  درب . نیب  زا  یلکب  ار  ربق  راثآ  یلو  تخاس  نوفدم  ربمغیپ  هضور ي  رد  ار  همطاف  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ :
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یم یسوط  خیش  دش . نوفدم  اجنامه  دندناوخ و  زامن  همطاف  رب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هضور ي  رد  هک  هدرک  تیاور 
نیا يارب  ناوت  یم  هک  يدهاوش  هلمج  زا  دنشاب . هدرک  نفد  شدوخ  هناخ ي  ای  ربمغیپ  هضور ي  رد  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف ارهاظ  دیامرف :

. تشهب ياـه  هضور  زا  تسا  يا  هضور  مربـنم  نم و  ربـق  نیب  دومرف : هک  هدـش  لـقن  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  یثیدـح  درک  هماـقا  لاـمتحا 
ار ربمغیپ  سپس  دناوخ  زامن  همطاف  رب  ربمغیپ  هضور ي  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنا  هتـشون  هکنیا  مود  دهاش  راونالاراحب ج 43 ص 185 ). )

لقن هیوباب » نبا   » زا یسلجم » - » 2 هَّللا .! لوسر  ای  داب  وت  رب  تشگ  نوفدـم  تراوج  رد  هک  ترتخد  نم و  مالـس  دومرف : تخاس و  بطاخم 
ار دجـسم  هیما  ینب  هک  نآ  زا  دعب  دندومن . نوفدـم  شا  هناخ  رد  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  هدیـسر  تحـص  هب  نم  دزن  دومرف : هک  هدرک 

هیلع  ) نسحلاوبا ترضح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  رصن » یبا  نب  دمحم   » زا یسلجم »  » مه زاب  دش . عقاو  دجسم  رد  همطاف  ربق  دنداد  هعـسوت 
-4 دش . دجـسم  ءزج  تفای  هعـسوت  دجـسم  هک  ادعب  یلو  دـش  نوفدـم  شدوخ  هناخ ي  رد  دومرف : تساجک ؟ همطاف  ربق  مدیـسرپ  مالـسلا )

تازجعملا نویع  رد  زین  یضترم  دیس  دندرک . نفد  عیقب  رد  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  تسنآ  روهـشم  دسیون : یم  همغلا  فشک  بحاص 
اجنآ زا  ار  بلطم  نیا  تسین  دیعب  تسا . نوفدم  عیقب  رد  همطاف  هک  هدش  هتفگ  دسیون : یم  يزوج  نبا  تسا . هدومن  رایتخا  ار  بلطم  نیمه 
روبق دنتساوخ  نیفلاخم  یتقو  دومن . ثادحا  عیقب  رد  دیدج  ربق  لهچ  تروص  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  دنـشاب  هدرک  هدافتـسا 
روبق نآ  زا  یکی  دوش  یم  مولعم  سپ  دومن . لتق  هب  دیدهت  ار  نانآ  دش و  كانمـشخ  ترـضح  نآ  دنهد  رارق  ضرعت  دروم  ار  عیقب  دـیدج 

نآ ربق  نیب  دش و  نوفدم  لیقع  هناخ ي  رانک  رد  مالسلااهیلع )  ) ارهز هک  دنا  هتفگ  یضعب  دسیون : یم  يزوج  نبا  - 4 تسا . هدوب  ارهز  ربق 
لیقع هناخ ي  رانک  رد  مالسلااهیلع )  ) ارهز ربق  هک  تسین  دیدرت  دروم  تفگ : رفعج  نب  هَّللادبع  تسا . هلـصاف  عارذ  تفه  هار ، ات  ترـضح 

رکبوبا اب  ارهز  هعزاـنم ي  رد  یقیقحت  دراد . حـیجرت  تـالامتحا  ریاـس  رب  مود  لوا و  تـالامتحا  تـالامتحا ، نیا  نیب  رد  تسا . هدـش  عقاو 
نیب هراوـمه  نونکاـت ، مالـسا  ردـص  زا  هـک  تـسا  یتاـعوضوم  زا  یکی  رکبوـبا  اـب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترــضح  عازن  كدـف و  ناتــساد 

مدرم و هدوت ي  يارب  هک  باتک  نیا  رد  لصفم  ياه  ثحب  نآ  داریا  نکیل  دـنا ، هتـشون  اهباتک  هراب  نیا  رد  هدوب و  ثحب  دروم  نادنمـشناد 
هصالخ هداس و  روطب  البق  تسین و  بسانم  نادنچ  هدش  هتـشاگن  مالـسا  یمارگ  يوناب  یناگدنز  هدنزومآ ي  ياه  هبنج  حیرـشت  روظنم  هب 

یم هک  دـنوش  یم  ادـیپ  یققحم  دارفا  نانآ  نیب  رد  دنتـسین و  تامولعم  زا  حطـس  کی  رد  ناگدـنناوخ  همه ي  نوچ  اما  دـش . هراشا  نادـب 
دروم یملع  رظن  زا  ار  بلطم  دنروآ و  لمعب  يرتشیب  يواکجنک  قیقحت و  مالـسا ، ردص  مهم  ساسح و  هیـضق ي  نآ  فارطا  رد  دـنهاوخ 

. دوش یم  یسررب  هصالخ  روطب  شخب  دنچ  رد  روکذم  ناتساد  دوش . یم  هفاضا  قباس  بلاطم  هب  شخب  نیا  دنهد  رارق  یسررب 

عازن عوضوم 

كدـف هب  رـصحنم  ابیرقت  عازن  عوضوم  هک  يروط  هب  دـنا . هدومن  ثحب  كدـف  فارطا  رد  ابلاغ  دـنا  هدرک  ثحب  بلطم  نیا  رد  هک  یناسک 
، عازن عوضوم  هک  دوش  یم  مولعم  هیلـصا  كرادـم  هب  هعجارم  زا  دـعب  نکیل  تسا . هدـمآ  دوـجوب  یتاـماهبا  تالاکـشا و  نیمه  هب  هدـش و 

رکبوبا دزن  ار  یـصخش  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  هدرک  لقن  هشیاع  الثم  دنا . هتـشاد  عازن  زین  يرگید  تاهج  رد  هدوبن و  كدف  هب  رـصحنم 
. هنیدم رد  ادخ  لوسر  لاوما  لوا  درک : یم  هبلاطم  ار  زیچ  دنچ  ماگنه  نآ  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف دومن . هبلاطم  ار  شردپ  ثرا  داتـسرف و 

ثرا ام  دومرف : مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربمغیپ تفگ : ترـضح  نآ  خساپ  رد  رکبوبا  ربیخ . سمخ  هدـنامیقاب ي  موس  كدـف . مود 
لوسر تاقدص  نم  دنگوس  ادخ  هب  درک . دنهاوخ  قازترا  نآ  زا  دمحم  لآ  و  دوب . دهاوخ  هقدـص  دـنامب  یقاب  ام  زا  هچ  ره  میراذـگ . یمن 

كانبضغ تهج  نیدب  دهدب  همطاف  هب  يزیچ  دشن  رـضاح  رکبوبا  درک . مهاوخ  راتفر  ترـضح  نآ  لمع  قبط  رب  مهد و  یمن  رییغت  ار  ادخ 
همطاف دسیون : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دیدحلا ج 16 ص 217 ). یبا  نبا  حرش  . ) درکن ملکت  وا  اب  تافو  ماگنه  ات  و  دیزگ ، يرود  وا  زا  دش و 

مئانغ زا  ادخ  لوسر  مهـس  سپ  دومرف : شلها . داد : خساپ  شلها ؟ ای  یتسه  ادـخ  لوسر  ثراو  وت  ایآ  داد : ماغیپ  رکبوبا  هب  مالـسلااهیلع ) )
لام نآ  دومن  حور  ضبق  ار  وا  هاگنآ  داد . رارق  يا  همعط  شربمغیپ  يارب  ادخ  دومرف : یم  هک  مدینش  تردپ  زا  نم  تفگ : رکبوبا  دش ؟ هچ 
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.( دیدحلا ج 16 ص 219 یبا  نبا  حرش  . ) منادرگرب ناناملسم  هب  ار  لام  نآ  دیاب  متسه . وت  ردپ  هفیلخ ي  نم  داد . رارق  شا  هفیلخ  يارب  ار 
رکبوبا اما  درک . یم  هبلاطم  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  كدـف و  رکبوبا ، اب  هعزانم ي  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  هک  هدرک  لـقن  هورع » »

بلاط یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  نسح  دیدحلا ج 16 ص 231 ). یبا  نبا  حرـش  . ) داد رارق  ادـخ  لاوما  ءزج  ار  اهنآ  دادـن و  وا  هب  يزیچ 
رارق هَّللا  لیبس  مهس  ءزج  ار  نآ  تخاس و  مورحم  یبرقلا  يوذ  مهـس  زا  ار  مشاه  ینب  همطاف و  ترـضح  رکبوبا  دیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  )

هک دوش  یم  هدافتسا  روکذم  بلاطم  زا  دیدحلا ج 16 ص 231 ). یبا  نبا  حرش  . ) داهج يارب  دیرخ  یم  رطاق  رتش و  هحلـسا و  اهنآ  اب  داد .
مهس ربیخ ، سمخ  هدنایمقاب ي  هنیدم ، رد  ادخ  لوسر  لاوما  دننام  يرگید  تاعوضوم  رد  كدف ، رب  هوالع  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح 

. دنا هدرک  ادیپ  فالتخا  مه  اب  ًادـعب  فلتخم  تاعوضوم  نکیل  تسا ، هتـشاد  عازن  رکبوبا  اب  زین  یبرقلا  يوذ  مهـس  مئانغ و  زا  ادـخ  لوسر 
زا کی  ره  درک و  ادج  مه  زا  ار  عازن  دراوم  دیاب  ددرگ  نشور  تقیقح  هک  نیا  يارب  تسا . هدش  دیلوت  یتاماهبا  تالاکـشا و  تهج  نیدب 

. داد رارق  ثحب  دروم  ییاهنت  هب  ار  اهنآ 

ادخ لوسر  یصخش  لاوما 

هدوب اهنآ  کلام  هتشاد و  قلعت  شدوخ  صخش  هب  هک  هدوب  یئایشا  لاوما و  ياراد  دیدرت  نودب  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ 
لیبق زا  یگدنز  ثاثا  بابسا و  شا . هداوناخ  شدوخ و  یـصخش  ياهـسابل  شا . هداوناخ  شدوخ و  ینوکـسم  ياهقاتا  هناخ و  دننام  تسا .

. واگ زب و  دنفـسوگ و  دـننام  هد  ریـش  تاناویح  و  غالا . رتش و  بسا  لیبق  زا  يراوس  تاناویح  هزین . هرز و  ریـشمش و  هریغ . فرظ و  شرف و 
بوشآ ج 1 ص رهـش  نبا  بقانم  باتک  هب  دـیناوت  یم  . ) تسا تبث  ثیدـح  خـیرات و  ياهباتک  رد  هدوب و  هنوگ  نیا  کلام  مالـسا  ربمغیپ 

نآ یـصخش  کلم  اهزیچ  لیبق  نیا  هک  دـشابن  دـیدرت  تهج  نیا  رد  ارهاـظ  دـییامن ). هعجارم  ص 122  همغلا ج 2  فـشک  باـتک  168 و 
ایآ مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  هب  دـیوگ  یم  ءاشو » یلع  نب  نسح  . » تسا هتفاـی  لاـقتنا  شا  هثرو  هب  ادـعب  هدوب و  باـنج 
هب هقان  هس  بسا ، شـش  دندوب . فقو  هک  تشاد  هنیدم  رد  غاب  دنچ  يرآ . دومرف : تشاذـگ ؟ یقاب  يرگید  لام  كدـف  زا  ریغ  ادـخ  لوسر 

، هد ریـش  رتش  لهچ  هد ، ریـش  دنفـسوگ  ود  روفعی ، مان  هب  غالا  کی  لدـلد  ءابهـش و  ياهمان : هب  رطاق  ود  جابید ، ءابهـص و  ءابـضع ، ياهمان :
ابع و ود  فیل ، زا  شرف  کی  قوشمم و  ياصع  رتشگنا ، یناـمی و  دُرب  ود  باحـس و  هماـمع ي  لوضعلا ، تاذ  هرز ي  راـقفلاوذ و  ریـشمش 

همامع ریشمش و  هرز و  زج  هب  دش  لقتنم  مالسلااهیلع )  ) همطاف ترضح  هب  وا  زا  دعب  تشاد و  ار  لاوما  نیا  ادخ  لوسر  یتسوپ . شلاب  دنچ 
ياهنز زا  دوب  ترابع  ربمغیپ  هثر ي  و  همغلا ج 2 ص 122 ). فشک  . ) دوب هداد  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  يارب  هک  رتشگنا  و 
میـسقت شا  هثرو  نایم  رد  هنوگچ  ادـخ  لوسر  یئاراد  هک  هدـشن  تهج  نیا  ضرعتم  خـیرات  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف ي  ترـضح و  نآ 

اجنآ رد  مه  ادعب  هک  هدش  راذگاو  نانآ  دوخ  هب  بانج  نآ  ياهنز  ینوکـسم  ياه  هناخ  هک  دشابن  دـیدرت  تهج  نیا  رد  ارهاظ  نیکل  دـش .
شیاهنز هب  ار  لزانم  شتایح  نامز  رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  دنا : هتفگ  یـضعب  بلطم ، هیجوت  رد  دنتـشاد . تنوکس 

هیآ ي بازحا  (. ) یلوالا ۀـیلهاجلا  جّربت  نجّربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و  : ) دـنا هدومن  کسمت  هیآ  نیا  هب  بلطم  تابثا  يارب  دوب . هدیـشخب 
ادخ دـنا : هتفگ  دـیزاسم . رهاظ  میدـق  تیلهاج  مسر  هب  ار  شیوخ  ياه  تنیز  دـینامب و  ناتدوخ  ياه  هناخ  رد  ربمغیپ  نانز  يا  ینعی  .( 33

تسا هدوب  ناشدوخ  لام  اهنآ  ینوکـسم  ياه  هناخ  دوش  یم  مولعم  دنیامب . شیوخ  ییاه  هناخ  رد  دیامرف : یم  ربمغیپ  نانز  هب  هیآ ، نیا  رد 
تـسین یفاک  دصقم  تابثا  يارب  روکذم  هیآ ي  هک  تسین  هدیـشوپ  قیقحت  لها  رب  نکیل  دـینامب . ربمغیپ  ياه  هناخ  رد  دومرف : یم  هن  رگو 

نز و هب  اـهدرم ، ییاراد  كـالما و  تسین . تیکلم  لـیلد  تسین  درجم  تـسا و  ناوارف  هـیفرع  تاـملاکم  رد  اـه  تبـسن  لـیبق  نـیا  زا  اریز 
اهنآ یلصا  کلام  هک  یتروص  رد  امش ، فرظ  امش ، شرف  امـش ، غاب  امـش ، هناخ ي  دوش : یم  هتفگ  دوش . یم  هداد  تبـسن  زین  ناشنادنزرف 

ره مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  نوچ  دنک . یم  تیافک  تنوکـس  ای  هراجا  یتح  تبـسانم  كدنا  تبـسن ، يارب  تسا . درم 
. هبیبح ما  تیب  بنیز ، تیب  هملس ، ما  تیب  هشیاع ، تیب  دش : یم  هتفگ  دوب . هداد  صاصتخا  شنارـسمه  زا  یکی  هب  ار  شیاه  هرجح  زا  کی 
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. تسین تسد  رد  مه  يرگید  لـیلد  تسا . هدیـشخب  اـهنز  هب  ار  اـه  هناـخ  مرکا  ربـمغیپ  هک  درک  هدافتـسا  ناوـت  یمن  روکذـم  هـیآ  زا  سپ ،
وا مارتحا  تیاـعر  ربمغیپ و  سوماـن  ظـفح  يارب  باحـصا  هک  نیا  اـی  دـنا  هتفرگ  ثرـالا  مهـس  تباـب  زا  ار  هناـخ  اـی  تفگ : دـیاب  نیارباـنب 

هبلاطم ي زا  تهج  نیمهب  دوب . ناثراو  زا  یکی  هک  مه  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاف ي  دنا و  هدراذـگ  یقاب  ناشیاه  هناخ  رد  ار  شنارـسمه 
هب ثرا  باب  زا  هک  هتـشاذگ  یقاب  ار  یلاوما  ادخ  لوسر  هک  درک  دـیدرت  دـیابن  تهج  نیا  رد  سپ  تسا . هدومن  يراددوخ  شیوخ  قوقح 

. تسا هدوب  ثراوت  یلک  نیناوق  تایآ و  لومشم  هتفای و  لاقتنا  شا  هثرو 

كدف

بحاص تسا . یتخرد  رپ  دابآ و  هد  میدـق  راگزور  رد  دراد . هلـصاف  هنیدـم  ات  هار  زور  ود  كدـف ، مان  هب  تسا  يا  هیرق  هنیدـم  فارطا  رد 
تابثا هب  البق  تسا . هدیـشوج  یم  نآ  زا  بآ  هک  هدوب  يا  همـشچ  ناوارف و  ياـمرخ  ناـتخرد  ياراد  دـسیون : یم  نادـلبلا » مجعم   » باـتک

رد دوب . دوهی  فرصت  رد  روبزم  هیرق ي  تسا . هدوب  یهجوت  لباق  دابآ و  كالما  هکلب  هدوبن  يدمآرد  مک  زیچان و  کلم  كدف  هک  دیـسر 
دنداتسرف ادخ  لوسر  دزن  ار  یصخش  هدش و  نانآ  تاحوتف  بوعرم  كدف ، نایدوهی  دش ، حتف  ناناملسم  يارب  ربیخ  هک  يرجه  متفه  لاس 

هب ات  داتسرف  نایدوهی  دزن  ار  دوعسم » نب  ۀیصحم  ( » مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  رگید ، تیاور  هب  دندومن . حلـص  ياضاقت  و 
نانآ نایم  رد  درک و  لوبق  ار  ناـشیاضاقت  ادـخ  لوسر  دـندرک . حلـص  ياـضاقت  نکیل  دـنتفریذپن  ار  مالـسا  دـنک . ناـشتوعد  مالـسا  يوس 

« نادلبلا حوتف   » باتک رد  يرذالب  دنتفرگ . رارق  ناناملسم  هیامحلا ي  تحت  كدف ، نایدیوهی  هلیـسو  نیدب  و  دیـسر . اضماب  حلـص  دادرارق 
باتک رد  يرذالب  دـندومن . راذـگاو  ادـخ  لوسر  هب  ار  كدـف  ياه  نیمز  فصن  حلـص  دادرارق  لـباقم  رد  كدـف ، ناـیدوهی  دـسیون : یم 

قبط رب  خیرات ، تداهـش  هب  دندرک . راذگاو  ادخ  لوسر  هب  ار  ناشلاوما  تاج و  هویم  ناتخرد و  هیلک ي  فصن  دـسیونیم : نادـلبلا » مجعم  »
لوسر رایتخا  رد  كدـف  نایدوهی  لاوما  اه و  تخرد  یـضارا و  عومجم  فصن  دیـسر  اضما  هب  نایدوهی  ربمغیپ و  نیب  هک  یحلـص  دادرارق 

، دش حتف  ناناملـسم  يارب  گنج  هب  لسوت  نودب  كدف  دیدومرف  هظحالم  هک  نانچ  اریز  دش . بانج  نآ  هصلاخ ي  ینعی  تفرگ . رارق  ادخ 
زا یکی  روکذم  نوناق  دوش . یم  بوسحم  ادخ  لوسر  هصلاخ ي  لاوما  زا  ددرگ  حوتفم  گنج  نودـب  هکییاج  ره  مالـسا  نیناوق  قبط  رب  و 

یلَع ُهَّللا  َءاـفَا  اـم  َو  : ) دـیامرف یم  فیرـش  نآرق  رد  میکح  دـنوادخ  تسا . صوصنم  زین  میرک  نآرق  رد  دـشاب و  یم  مالـسا  ملـسم  نیناوق 
ِِهلوُسَر یلَع  ُهَّللا  َءافَا  اَم  ٌریدَق . ٍء  یَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِرالَو  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَا  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر 

رب يرتش  بسا و  امش  درک  دئاع  شربمغیپ  رب  اهنآ  زا  ادخ  هک  ار  یلاوما  ینعی : هیآ ي 6 ). رشح  هروس ي  (. ) ِلوُسَّرِلل هِّللَف و  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم 
هیرق نیا  یلاها  زا  ادخ  هک  ار  یلاوما  تساناوت . زیچ  همه  رب  ادخ  و  دنادرگ . طلـسم  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شربمغیپ  ادخ  نکیل  دیتخاتن . نآ 
هدوب مرکا  ربمغیپ  هصلاخ ي  لاوما  زا  كدف  هک  تسین  دیدرت  تهج  نیا  رد  سپ  تسا . لوسر  ادـخ و  صوصخم  درک  شربمغیپ  دـئاع  اه 

رد تفرگ و  یم  رارق  ماما ) ای  ربمغیپ   ) مالسا یعرش  مکاح  رایتخا  رد  هک  دش  یم  بوسحم  یمالسا  تلود  لاوما  زا  كالما  هنوگنیا  تسا .
هب طوبرم  هک  يروما  هرادا ي  يارب  دناسرب . فرصم  هب  دنادب  حالص  هک  يدروم  ره  رد  تشاد  قح  تشاد . مات  رایتخا  اهنآ  فرـصم  دروم 
زا یتاعطق  ای  هعطق  تشاد  قح  درک  یم  اضتقا  یمالسا  تموکح  مالسا و  هیلاع ي  حلاصم  رگا  دومن . یم  هدافتسا  اهنآ  زا  دوب  عرـش  مکاح 
ای اناجم  ارنآ  ریاب  ياه  نیمز  زا  يرادرب  هرهب  ندرک و  دابآ  قح  تشاد  قح  ددرگ . دنم  هرهب  نآ  دئاوع  زا  هک  دنک  راذگاو  یـسک  هب  ار  نآ 

هداد ماجنا  يا  هدنزرا  راک  مالسا  يارب  هک  یسک  هب  ارنآ  دئاوع  زا  يرادقم  تسناوت  یم  دنک . راذگاو  یسک  هب  تایلام  تخادرپ  لباقم  رد 
زا یتاعطق  ای  هعطق  تشاد  قح  دنک . کمک  یمومع  جئاوح  نیمأت  یمالـسا و  تموکح  هجدوب ي  هب  اهنآ  دمآرد  زا  تسناوت  یم  دـشخبب .
هک دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  دـهاوش  رابخا و  یـضعب  زا  دـهدب . صاصتخا  شا  هداوناخ  شدوخ و  یـصخش  جراـخم  نیمأـت  يارب  ار  نآ 

نیمز دوب و  هتشاذگ  شا  هداوناخ  دوخ و  شاعم  هیهت ي  جراخم و  نیمأت  يارب  ار  كدف  یضارا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ادخ لوسر 
نب هَّللادـبع  هب  ار  كدـف  یـسابع  لکوتم  یتقو  دـسیون : یم  دـیدحلا » یبا  نبا  . » دومن يراکتخرد  دابآ و  شدوخ  تسد  اب  ار  نآ  ریاب  ياه 
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كراـبم تسد  اـب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  هک  یناـتخرد  نآ  زا  اـمرخ  تخرد  هدزاـی  زونه  دومن  راذـگاو  راـیزاب  رمع 
هب هدیچ  ار  اهنآ  يامرخ  تفرگ  یم  رارق  مالسلااهیلع )  ) همطاف نادنزرف  تسد  رد  كدف  هک  یهاگ  دوب . یقاب  دوب  هدناشن  اجنآ  رد  شیوخ 

تفای طلـست  اجنآ  رب  هَّللادبع  یتقو  دندومن  یم  ناسحا  نانآ  هب  دـنتفرگ و  یم  كربت  باب  زا  ار  اهامرخ  جاجح  دـندرک  یم  ادـها  نایجاح 
یبا نبا  حرـش  . ) دـش جـلف  تشگرب  هرـصب  هب  دـیرب و  ار  اه  تخرد  یتقو  دـنک . عطق  ار  ناـتخرد  همه  درک  رومأـم  ار  هیما » یبا  نب  نارـشب  »

ار هیقب  تشاد و  یمرب  كدف  لوصحم  زا  شا  هداوناخ  شیوخ و  تاجایتحا  رادقم  هب  هک  دوب  نیا  ربمغیپ  موسرم  دیدحلا ج 16 ص 217 ).
. تخاس یم  مهارف  ار  مشاه  ینب  يارقف  جاودزا  بابسا  داد و  یم  اه  لیبس  نبا  مشاه و  ینب  ناگدنامرد  هب 

همطاف هب  كدف  يراذگاو 

لوسر دوب  یعدـم  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  دوب . كدـف  دـش  عقاو  عازن  دروم  رکبوبا  ارهز و  ترـضح  نیب  هک  یعوضوم  نیرت  مهم 
هب ًادـعب  نکیل  دوب  يداع ، هعفارم  کـی  ادـتبا  رد  روکذـم  عازن  دوب . رکنم  رکبوبا  نکیل  هدیـشخب  يو  هب  ار  كدـف  شتاـیح  ناـمز  رد  ادـخ 
قح هک  نیا  يارب  تسه . هدوب و  نیملسم  هعماج  ریگنماد  زارد  نایلاس  شجئاتن  راثآ و  هک  دمآرد  خیرات  ساسح  ثداوح  زا  یکی  تروص 

شرتخد هب  ار  یتلود  یـضارا  زا  يرادـقم  هتـشاد  قح  اعرـش  مرکا  ربـمغیپ  اـیآ  لوا : بلطم  دوش . یـسررب  بلطم  دـنچ  دـیاب  ددرگ  نشور 
یقاب تلود  کلم  هب  دـیاب  یتلود  ياه  نیمز  دراد . قلعت  تلم  مومع  هب  یتلود  لاوما  مئاـنغ و  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  هن ؟ اـی  دـشخبب 

شزغل اـطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  يربمغیپ  يارب  نیارباـنب ، دـسرب . فرـصم  هب  هعفنملا  ماـع  هیریخ ي  روما  ثادـحا  رد  اـهنآ  دـئاوع  دـنامب و 
ثحب تفگ : ناوت  یم  بلطم  نیا  خساپ  رد  دنک . راذـگاو  شرتخد  هب  هدوب  هصلاخ  کلم  کی  هک  ار  كدـف  تسین  نکمم  دراد  تینوصم 

رارق یسررب  دروم  قیمع  روط  هب  دناوت  یمن  هاتوک  قاروا  نیا  رد  هک  تسا  يراوشد  راد و  هنماد  ثحب  کی  یمالـسا  تلود  لاوما  لافنا و 
توبن و ماـقم  هب  دوب و  یمومع  لاوما  مئاـنغ و  زا  یکی  كدـف  هچرگ  هک : تفگ  ناوـت  یم  يریگ  هجیتـن  راـصتخا و  روـط  هب  نکیل  دریگ .

قبط رب  دش و  حوتفم  ناناملسم  يارب  گنج  هب  لسوت  نودب  دش  هتفگ  البق  هک  نانچ  نکیل  تشاد  قلعت  مالسا  یعرـش  مکاح  ینعی  تاماما 
. دوش یم  بوسحم  ربمغیپ  هصلاخ ي  لاوما  ءزج  لاوما  هنوگ  نیا  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص   ) مرکا ربمغیپ  هریـس ي  یمالـسا و  صوصن 
رد اهنآ  رایتخا  دراد . قرف  یمومع  لاوما  ریاس  اب  یلو  دراد  قلعت  مالسا  یعرش  مکاح  ماقم  هب  تسین و  یصخش  کلم  هصلاخ  كالما  هتبلا 

دیدحلاص و هب  اهنآ  فرـصم  تسا . يراد  هنماد  عیـسو و  تارایتخا  ياراد  درادـن و  یتیدودـحم  فرـصم  دروم  رد  اما  تسا  ربمغیپ  تسد 
صاخشا ای  صخش  هب  ار  نآ  زا  یتاعطق  ای  هعطق  دناوت  یم  درک  اضتقا  یمومع  حلاصم  رگا  یتح  تسا . هدش  راذگاو  وا  یشیدنا  تحلـصم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  تسین . هقباس  یب  مالـسا  رد  تافرـصت  لیبق  نیا  دنوش . دنم  هرهب  نآ  عفانم  زا  هک  دنک  راذـگاو  ینیعم 
ادـخ لوسر  دـسیون : یم  يرذالب  دوش . یم  هدـیمان  عاطقا  ًاحالطـصا  هک  هدومن  راذـگاو  یـصاخشا  هب  ار  هصلاخ  یـضارا  زا  یتاعطق  مّلس )

.( نادلبلا ص 31 حوتف  . ) دومن راذگاو  اهنیا  ریغ  و  ۀناجدوبا »  » و فوع » نب  نامحرلادبع   » و رکبوبا »  » هب ار  ریضن  ینب  ياه  نیمز  زا  یتاعطق 
حوتف . ) درک راذـگاو  ماوع » نب  ریبز   » هب امرخ  ناتخرد  اب  ار  ریـضن  ینب  ياـه  نیمز  زا  هعطق  کـی  ادـخ  لوسر  دـسین : یم  يرذـالب  مه  زاـب 

نادلبلا ص حوتف  . ) دومن راذگاو  لالب »  » هب دوب  ندعم  هوک و  ياراد  هک  ار  نیمز  هعطق  کی  ادخ  لوسر  دسیون : یم  ومه  نادلبلا ص 34 ).
رد دیابن  سپ  نادلبلا ص 27 ). حوتف  . ) درک راذگاو  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  نیمز  هعطق  راهچ  ادخ  لوسر  دسیون : یم  و  .( 27
نآ عفانم  زا  هک  دنک  راذگاو  ینیعم  صخـش  هب  ار  هصلاخ  یـضارا  زا  يرادقم  دراد  قح  مالـسا  یعرـش  مکاح  هک  دومن  دیدرت  تهج  نیا 

رمع و رکبوبا و  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا . هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دارفا  زا  یـضعب  هب  تبـسن  مالـسا  ربمغیپ  دیامن . هدافتـسا 
لوسر هک  درادن  عنام  عرش  نیناوق  ظاحل  زا  نیاربانب ، دوش . یم  هدیمان  عاطقا  حالطصا  رد  هک  دنا  هتشاد  اه  شـشخب  لیبق  نیا  زا  زین  نامثع 

. تسا لیلد  هب  جاتحم  نآ  تابثا  نکیل  دشاب  هدومن  راذگاو  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  هب  ار  كدف  یضارا  ادخ 
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ششخب لیلد 

زا تسا . هدومن  راذگاو  ارهز  ترـضح  هب  ار  كدف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) مرکا ربمغیپ  هدیـسر  ام  هب  هک  یثیداحا  رابخا و  قبط  رب 
همطاف هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  ُهَقَح ) یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو   ) هیآ ي یتقو  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا  هنومن : باب 

ادخ لوسر  دـش  لزان  ُهَقَح ) یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو   ) هیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  هیطع  همغلا ج 2 ص 102 ). فشک  . ) دشاب وت  لام  كدف  دومرف :
نب یلع  نب  نیـسح  نـب  یلع  ص 102 ). همغلا ج 2  فشک  . ) درک راذـگاو  وا  هب  ار  كدـف  دـیبلط و  شیوخ  دزن  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف

همغلا ج 2 ص فشک  . ) دومن راذـگاو  همطاـف  ترـضح  هب  ار  كدـف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا ) مهیلع   ) بلاـطیبا
ربمغیپ دش  لزان  هیآ 26 ). ءارسا  هروس  ( ) َنیکْسِْملاَو ُهَقَح  یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو   ) هیآ ي هک  یتقو  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  .( 102

نسح ماما  ادخ  لوسر  سپ  دنشاب . یم  وت  براقا  درک : ضرع  دنتسه ؟ یناسک  هچ  یبرقلا  وذ  مسانشیم  ار  نیکسم  دومرف : لیئربج  هب  مرکا 
كدف تهج  نیدب  مهدب . ار  امش  قح  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  دومرف : دناوخ و  شیوخ  دزنب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) همطاف نیـسح و  ماما  و 

ایآ مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  هب  دیوگ : یم  بلغت  نب  نابا  یشایع ج 2 ص 287 ). ریسفت  . ) مدرک راذگاو  امـش  هب  ار 
.( ص 287 یـشایع ج 2  ریـسفت  . ) دوب هدـش  نییعت  همطاف  يارب  ادـخ  بناـج  زا  كدـف  دومرف : دوب ؟ هداد  همطاـف  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر 

ياعدم يارب  دیاب  تفگ : رکبوبا  دومن . هبلاطم  ار  كدف  دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  مالسلااهیلع )  ) همطاف دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح 
مهد یم  تداهـش  تفگ : یهد ؟ یم  تداهـش  هچ  هب  تفگ : وا  هب  رکبوبا  دش . رـضاح  تداهـش  يادا  يارب  نمیا  ما  يروایب . دهاش  تدوخ 

هچ يربقلا  وذ  نک  لاوئـس  ادـخزا  دومرف : لیئربج  هب  ( ُهَقَح یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو  : ) دـیامرف یم  ادـخ  درک : ضرع  دـمآ و  دـمحم  دزن  لیئربج  هک 
.( یـشایع ج 2 ص 287 ریـسفت  . ) دومن راذگاو  همطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  سپ  تسا . یبرقلا  وذ  همطاف  درک : ضرع  دنتـسه ؟ یناسک 
رد . ) درک راذگاو  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  دش  لزان  ُهَقَح ) یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو   ) هیآ ي یتقو  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا 

راگدرورپ بناـج  زا  ادـخ  لوسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  دراو  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هک  ثیداـحا  لـیبق  نیا  زا  ص 177 ). ج 4  روثنملا 
هداوناخ يداصتقا  ناینب  هلیسو  نیدب  دهد و  رارق  ارهز  همطاف ي  رایتخا  رد  یبرقلا  يوذ  قح  ناونع  هب  ار  كدف  هک  هتـشاد  تیرومأم  ناهج 

َو  ) هیآ ي دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  دیامن . تیوقت  دومن  يراکادف  داهج و  همه  نآ  مالـسا  هار  رد  هک  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع (  ترـضح 
هدرمـش یکم  ياه  هروس  زا  ار  هروس  نآ  دـشاب و  یم  ءارـسا  هروس ي  تایآ  زا  یکی  دـش  هراشا  نادـب  ثیداحا  رد  هک  ُهَقَح ) یبْرُْقلااَذ  ِتا 

یم درک . رایتخا  ناوت  یم  ار  بلطم  ود  زا  یکی  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  تسا . هدوب  ربیخ  حتف  زا  دعب  هنیدم و  رد  كدف  ءاطعا  هکنیا  اب  دـنا .
ِتا َو   ) هیآ ي نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دنا  هتـسناد  یندـم  ارنآ  هیآ ي  دـنچ  نکیل  دـنا  هدرمـش  یکم  ار  ءارـسا  هروس ي  هچرگ  تفگ : دوش 

اولتقت و ال  : ) هیآ ي تسا : هدش  لزان  هنیدم  رد  هک  نآ  هیآ ي  جنپ  رگم  تسا  یکم  ءارسا  هروس ي  هتفگ : نسح  دشاب . یم  ُهَقَح ) یبْرُْقلااَذ 
ریـسفت ( ) ُهَقَح یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو   ) هیآ ي و  ةولـصلا ) مقا   ) هیآ ي و  نوعدـی ) نیذـلا  کـئلوا   ) هیآ ي و  اـنزلا ) اوـبرقت  ـال  و   ) هیآ ي و  سفنلا )

زا لبق  هکم و  رد  یبرقلا  وذ  قح  لـصا  دـیوگب : یـسک  هکنیا  مود  هج  و  یئابطابط ج 13 ص 2 ). همالع ي  گرزب  داتـسا  فیلاـت  نازیملا 
. تفرگ رارق  لمع  دروم  ترجه  زا  دعب  نکیل  هدش  عیرشت  ترجه 

كدف يراذگاو  زرط 

نیا لوا  تروص  دشاب . هدومن  راذگاو  همطاف  هب  تروص  ود  زا  یکی  هب  ار  كدف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  تسا  نکمم 
هک مالسلاامهیلع )  ) ارهز یلع و  تیب  رب  ارنآ  هکنیا  مود  هجو  دشاب . هدومن  ترضح  نآ  کیلمت  یصخش  کلم  ناونع  هب  ار  نآ  یضارا  هک 

ار لوا  لامتحا  رابخا  رهاظ  دشاب . هداد  رارق  ناشرایتخا  رد  یمئاد  هقدص ي  کی  ناونع  هب  هدومن  فقو  دوب  نیملسم  يربهر  تیالو و  تیب 
هب دـیوگ : یم  بلغت  نب  ناـبا  هنومن : باـب  زا  تسا . صوـصنم  ثیداـحا  یـضعب  رد  تسین و  دـیعب  زین  مود  لاـمتحا  نکیل  دـنک  یم  دـییات 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1798 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف دوب ؟ هدیـشخب  همطاف  هب  ار  كدـف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  اـیآ  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح 
ار كدف  ادخ  لوسر  متفگ : داد . رارق  همطاف  رایتخا  رد  ارنآ  ُهَقَح ) یبْرُْقلااَذ  ِتا  َو   ) هیآ ي قبط  رب  سپـس  دوب  هدومن  فقو  ار  كدف  ربمغیپ 

هَّللا لوسر  عطقا  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  راحب ج 96 ص 213 ). . ) درک اطع  همطاف  هب  ار  نآ  ادخ  هکلب  دومرف : داد ؟ همطاف  هب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) هَّللا لوسر  تنب  ۀـمطاف  نا  هک : هدرک  تیاور  یناـه  ما  همغلا ج 2 ص 102 ). فشک  . ) كدف مالـسلااهیلع  ۀمطاف 

تنب ای  لاقف  اننود ؟ هَّللا  لوسر  تثرو  کلاب  امف  تلاـق : یلها . يدـلو و  لاـق : تم ؟ اذا  کـثری  نم  هل : تلاـقف  قیدـصلا  رکباـبا  تتا  مّلس )
تعمس هَّللا  لوسر  تنب  ای  لاقف  كدف ؟ انتقدص  ربیخب و  انمهـس  تلاقف : اذک  اذک و ال  ۀضف و ال  ابهذ و ال  كابا  تثرو  ام  هَّللاو  هَّللا  لوسر 
دییامرف یم  هظحالم  هکنانچ  نادلبلا ص 44 ). حوتف  . ) نیملـسملا نیب  یهف  تم  اذاف  یتایح  هَّللا  اهینمعطا  ۀـمعط  یه  امنا  لوقی : هَّللا  لوسر 

عطقا ناونع  هب  داجس  ترـضح  رگید  ثیدح  رد  دوب . هدومن  فقو  ار  كدف  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  حیرـصت  قداص  ماما  ثیدح  کی  رد 
رد و  ینیعم . صخـش  هب  ار  یعرـش  تموـکح  ياـه  نـیمز  زا  يا  هـعطق  زا  عاـفتنا  قـح  ندرک  راذـگاو  زا  تستراـبع  عاـطقا  دوـمن و  ریبـعت 

تشذگ البق  هک  یثیداحا  زا  یکی  رد  دومرف . ریبعت  كدف » انتقدص   » ناونع هب  تشاد  رکبوبا  اب  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هک  یجاجتحا 
دوش یم  هدافتسا  ثیداحا  لیبق  نیا  زا  درک . راذگاو  نانآ  هب  ار  كدف  دناوخ و  ار  همطاف  نیسح و  نسح و  ادخ  لوسر  دومرف : قداص  ماما 

صاصتخا نانآ  هب  ارنآ  زا  عافتنا  قح  دومن و  فقو  دوب  ینید  يربهر  تیالو و  هناخ ي  هک  یلع  همطاف و  تیب  رب  ار  كدف  مرکا  لوسر  هک 
. داد

هیضق رد  يرواد 

زا دعب  زور  هد  دودح  رد  دنا : هتشون  ثیدح  لها  ناسیون و  خیرات  رکبوبا ؟ ای  دوب  ارهز  ترـضح  اب  قح  هعفارم  نیا  رد  هک  دید  دیاب  نونکا 
هب ربخ  یتقو  دیدحلا ج 16 ص 263 ). یبا  نبا  حرـش  . ) دندومن فرـصت  ار  كدف  داتـسرف  ار  شیوخ  نارومام  رکبوبا  ادـخ  لوسر  تافو 
يا تفگ : دننادرگرب . هدب  روتسد  دنا ؟ هتفرگ  ارم  كدف  وت  نارومام  ارچ  دومرف : دمآ و  رکبوبا  شیپ  دیـسر  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح 

رد ار  كدف  مردپ  دومرف : همطاف  دنراذگ . یمن  ثرا  ناربمیپ  دومرف : یم  شدوخ  تشاذگن . ثرا  هب  يرانید  مهرد و  تردـپ  ربمغیپ  رتخد 
هدـش رـضاح  نمیا  ما  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  سپ  يروایب . دـهاش  تیاعدـم  يارب  دـیاب  تفگ : دیـشخب . نم  هب  شتایح  نامز 

ادخ لوسر  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  دنتفگ : فوع  نب  نامحرلادبع  رمع و  اما  دیـشخب . همطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هک  دنداد  تداهش 
یم تسار  وت  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : رکبوبا  سپ  درک  یم  میسقت  نیملسم  نایم  رد  ار  كدف  لوصحم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  )

زا ار  امـش  شاعم  ادخ  لوسر  دوب . تردپ  لام  وت  لام  اریز  دنقداص . زین  نامحرلادبع  رمع و  دنیوگ . یم  تسار  زین  نمیا  ما  یلع و  ییوگ ،
.( دیدحلا ج 16 ص 216 یبا  نبا  حرـش  . ) دیناسر یم  فرـصم  هب  ادخ  هار  رد  درک و  یم  میـسقت  ار  هیقب  تشاد و  یمرب  كدـف  لوصحم 

هبلاطم رکبوبا  یهد ؟ یمن  ارچ  هدومن  راذگاو  نم  هب  مردپ  ار  كدف  دومرف : دـمآ و  رکبوبا  دزن  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـسیون : یم  يرذالب 
ود دیاب  تسا . صقان  وت  دوهـش  تفگ : دنداد . تداهـش  دندش و  رـضاح  نمیا  ما  و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  سپ  درک . دـهاش  ي 
دزن مالسلااهیلع )  ) همطاف دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نادلبلا ص 44 ). حوتف  . ) نز ود  درم و  کی  ای  دنهدب  تداهش  درم 

مورحم مقح  زا  ارم  ارچ  دنهد  یم  تداهـش  مه  نمیا  ما  بلاط و  یبا  نب  یلع  هدومن ، راذگاو  نم  هب  ار  كدف  مردپ  دومرف : دـمآ و  رکبوبا 
. داد شتـسد  هب  درک و  هلاـبق  همطاـف  يارب  ار  كدـف  سپ  مهد . یم  وت  هب  ار  كدـف  ییوگ . یمن  قح  زج  وت  تفگ : رکبوـبا  ینادرگ .؟ یم 

مردـپ متفگ : متفر و  رکبوبا  دزن  دومرف : ییآ ؟ یم  اجک  زا  دیـسرپ  دـید  ار  بانج  نآ  رمع  هار  نیب  رد  دـش . جراخ  تفرگ و  ار  همان  همطاف 
دزن تفرگ  ار  هلابق  رمع  تسا . نآ  هلابق ي  مه  نیا  داد  نم  هب  ار  كدف  سپ  دنداد . تداهـش  زین  نمیا  ما  یلع و  هدیـشخب . نم  هب  ار  كدف 

ما هداد  تداهش  شدوخ  عفن  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : يرآ . تفگ : يداد ؟ همطاف  هب  يدرک و  هلابق  ار  كدف  وت  تفگ : دمآ و  رکبوبا 
رکبوبا هب  مالسلااهیلع )  ) همطاف دیدحلا ج 16 ص 274 و 214 ). یبا  نبا  حرش  . ) درک هراپ  ار  هلابق  سپـس  تسین . شیب  نز  کی  مه  نمیا 
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سکچیه دنگوس  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : تسا . هدیـشخب  نم  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هک  دهد  یم  تداهـش  نمیا  ما  تفگ :
رگا دـنگوس  ادـخ  هب  دوش . طقاس  نیمز  رب  نامـسآ  تساوخ  یم  ملد  دومن  تافو  تردـپ  یتقو  تسین . رت  بوبحم  ادـخ  لوسر  زا  نم  دزن 

ارت اما  مهدب  ار  تسوپ  دیفـس  تسوپ و  خرـس  قح  نم  هک  يرادـنپ  یم  نانچ  ایآ  يدرگ . جاتحم  وت  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  دوش  ریقف  هشیاع 
ار مالـسا  هاپـس  نآ  دمآرد  زا  تردپ  دوب . ناناملـسم  یمومع  لاوما  زا  یکی  هکلب  دوبن  ربمغیپ  صخـش  لام  كدف  مزاس ؟ مورحم  تقح  زا 
دیدحلا ج 16 ص 274 و یبا  نبا  حرش  . ) داتفا نم  تسد  هب  نآ  تیلوت  تفر  ایند  زا  یتقو  دومن . یم  فرص  ادخ  هار  رد  درک و  یم  زهجم 

ارهز دشن و  میلست  رکبوبا  نکیل  تسا  هدش  لدب  در و  كدف  عوضوم  رد  رکبوبا  مالـسلااهیلع و  همطاف  نیب  هک  تسا  ینانخـس  اهنیا  .( 214
هدوب و تداهش  اضق و  نیناوق  فالخ  رب  رکبوبا  لمع  هک  تسین  هدیشوپ  قیقحت  لها  فصنم و  نادنمشناد  رب  تخاس . مورحم  شقح  زا  ار 
هبلاطم ي یعوضوم  نینچ  رد  و  دوب . ترـضح  نآ  دـی  تحت  ارهز و  ترـضح  فرـصت  رد  كدـف  لوا : داریا  تسا : داریا  دروم  یتاـهج  زا 

بتک رد  هیضق  يربک  درک . لوبق  هنیب  دهاش و  نودب  ار  دیلا  يذ  لوق  دیاب  دراوم  لیبق  نیا  رد  تسین . مالسا  تعیرش  نیزاوم  قبط  رب  دوهش 
: درک دانتسا  ناوت  یم  بلطم  دنچ  هب  مالـسلا  هیلع  ارهز  ترـضح  ندوب  دیلا  يذ  تابثا  يارب  اما  تسین . دیدرت  لباق  هدیـسر  تابثا  هب  یهقف 

تآ و   ) هیآ ي قبط  رب  ادـخ  لوسر  هک  دـنداد  تداهـش  رگید  رفن  دـنچ  هیطع و  يردـخ و  دیعـسوبا  دـیدومرف  هظحالم  البق  هکناـنچ  ـالوا :
هب ار  كدـف  شتایح  نامز  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسنیا  رد  صن  هکلب  دراد  روهظ  یطعا  هملک ي  و  داد . همطاف  هب  ار  كدـف  هقح ) یبرقلااذ 

نانآ فرـصت  رد  كدف  هک  دنک  یم  حیرـصت  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ایناث : داد . رارق  شفرـصت  رد  دیـشخب و  همطاف  هب  زجنم  روط 
اهنع تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظا  ام  لک  نم  كدـف  انیدـیا  یف  تناک  یلب  : » دـیامرف یم  هغالبلا  جـهن  رد  تسا . هدوب 

یم هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  زا  يرآ  ینعی  باتک 45 ). بتکلا ، نم  راتخملا  باب  هغـالبلا  جـهن  «. ) هَّللا مکحلا  معن  نیرخآ و  موق  سوفن 
قداص ماما  اثلاث : تسا . رواد  نیرتهب  ادخ  دندوب و  یـضار  رگید  یهورگ  دـندیزرو و  لخب  یهورگ  سپ  دوب . ام  تسد  رد  كدـف  دـنکفا 

تفر و وا  دزن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دندرک  نوریب  كدف  زا  ار  همطاف  نانکراک  داد  روتـسد  رکبوبا  یتقو  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع 
نیلقثلا رون  ( .؟ یتفرگ وا  زا  تسا  اجنآ  رد  شا  هدنیامن  تسا  یتدـم  هدیـشخب و  همطاف  هب  ادـخ  لوسر  هک  ار  یکلم  ارچ  رکبابا ! يا  دومرف :

یتقو تهج  نیمه  هب  تسا و  هدوب  یفورعم  ملسم و  رما  کی  ارهز  ترضح  ندوب  فرصتم  ادخ و  لوسر  ششخب  عوضوم  ج 4 ص 272 ).
هنیدم رادنامرف  هب  يا  همان  نمض  رد  دنادرگرب  همطاف  نادنزرف  هب  ار  كدف  هک  تفای  تیرومأم  نومأم  بناج  زا  دیـشرلا  نوراه  نب  هَّللادبع 

دوب و فورعم  رهاـظ و  لوسر  لآ  نیب  رد  بلطم  نیا  دوب و  هداد  همطاـف  هب  ار  كدـف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  تشون :
رب نادلبلا ص 46 ). حوتف  . ) دنادرگرب همطاف  هثرو ي  هب  ار  كدف  هک  هدید  حالص  نینمؤملاریما  نونکا  تشادن . دیدرت  هراب  نیا  رد  یـسک 

نینچ رد  دوهش  هبلاطم ي  و  تسا . هدوب  مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  فرـصت  رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  كدف  روکذم  دهاوش  نئارق و  قبط 
تسا ارهز  ترضح  اب  قح  هک  تسناد  یم  هعفارم  نیا  رد  رکبوبا  مود : داریا  دشاب . یم  تداهش  اضق و  یعرش  نیزاوم  فالخ  رب  یعوضوم 

ما تقدص  یلع و  قدص  هَّللا و  لوسر  ۀـنبا  ای  تقدـص  : » دـیوگ یم  اج  کی  رد  درک . یم  فارتعا  وا  تقادـص  ییوگتـسار و  هب  شدوخ  و 
دیدحلا یبا  نبا  حرش  « ) قحلا الا  کیبا  یلع  یلوقتل  تنک  ام  : » دیوگ یم  رگید  ییاج  رد  دیدحلا ج 16 ص 216 ). یبا  نبا  حرش  « ) نمیا
فارتعا نادـب  ناناملـسم  همه ي  هکلب  دوب  رکبوبا  فارتعا  دروم  اهنت  هن  یمارگ  يوناب  نآ  ییوگتـسار  تقادـص و  ماقم  ج 16 ص 274 ).

هکنیا اب  داد  ارتفا  غورد و  لامتحا  شا  هرابرد  ناوت  یم  ایآ  تسا . هدادـن  شا  هرابرد  بذـک  لامتحا  ناناملـسم  زا  يدـحا  دـنراد . هتـشاد و 
!؟ تسا هدومن  قیدصت  ار  نانآ  یکاپ  تمصع و  ماقم  گرزب ، دنوادخ  هدش و  لزان  ناش  هرابرد  ریهطت  هیآ ي  هک  تسا  اسک  لها  زا  یکی 
رب دناوت  یم  دناد  یم  ار  هیضق  عقاو  یضاق  رگا  نوید  لاوما و  دروم  رد  هک  تسا  هدیسر  تابثا  هب  تداهش  اضق و  باتک  رد  رگید  فرط  زا 

كدف ادخ  لوسر  تسا و  قداص  ارهز  ترضح  تسناد  یم  هک  رکبوبا  نیاربانب  تسین . جایتحا  هنیب  دهاش و  هب  دنک و  يرواد  شملع  قبط 
ارهز اب  قح  هک  تسناد  یم  رکبوبا  هک  تسنیا  بلطم  عقا  و  دـیامنن . دوهـش  هبلاـطم ي  دـنک و  لوبق  ار  شلوق  دـیاب  تسا  هدیـشخب  وا  هب  ار 

خـساپ رد  تهج  نیدـب  تسا . هدوب  یـضاران  ربمغیپ  لمع  زا  ایوگ  نکیل  تسا  هداد  وا  هب  ار  كدـف  شتایح  ناـمز  رد  ادـخ  لوسر  تسا و 
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لوسر یفوت  املف  هَّللا  لیبس  یف  هقفنی  لاجرلا و  هب  یبنلا  لمحی  نیملسملا  لاوما  نم  ناک  امنا  یبنلل و  نکی  مل  لاملا  اذه  نا  : » تفگ همطاف 
. درک یم  هدـهاشم  گرزب  روظحم  ود  لباقم  رد  ار  شدوخ  یفرط  زا  دیدحلا ج 16 ص 214 ). یبا  نبا  حرـش - «. ) هیلی ناک  امک  هتیلو  هَّللا 

نمیا ما  بلاط و  یبا  نب  یلع  دننام  قثوم  دهاش  ود  اعدم  تابثا  يارب  هدیشخب و  وا  هب  ار  كدف  شردپ  هک  دوب  یعدم  ارهز  فرط  کی  زا 
تـسایس ظاحل  زا  رگید  فرط  زا  دـنک ، بیذـکت  ار  شدوهـش  شدوخ و  دـناوت  یمن  تسا و  ارهز  اب  قح  هک  تسناد  یم  رکبوبا  هدروآ و 

ار دوهـش  همه ي  لاوقا  دـش  رمع  بناج  حـیجرت  شلآم  هک  یبلاج  گـنرین  کـی  اـب  دـنک ، بیذـکت  ار  نامحرلادـبع  رمع و  تسناوت  یمن 
رمع و قدـص  نـمیا و  ما  تقدـص  یلع و  قدـص  هَّللا و  لوـسر  ۀـنبا  اـی  تقدــص  : » تـفگ دوـمن . عـمج  ناـشراتفگ  نـیب  درک و  قیدــصت 

نیعنـصت امف  هَّللا  لیبس  یف  نم  لمحی  یقابلا و  مسقی  مکتوق و  كدف  نم  ذخأی  هَّللا  لوسر  ناک  کیبال . کلام  نا  کلاذ  و  نامحرلادـبع .
.( دیدحلا ج 16 ص 216 یبا  نبا  حرش  . ) كوبا اهیف  عنصی  امک  اهیف  عنصا  نا  هَّللا  یلع  کلف  لاق : یبا . اهب  عنصی  امک  اهب  عنصا  تلاق  اهب ؟

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  تداهـش  دومن و  قیدـصت  دوب  كدـف  تیکلام  یعدـم  هک  ار  همطاف  ترـضح  لوق  فرط  کی  زا  رکبوبا  اجنیا  رد 
ار كدف  لوصحم  ادخ  لوسر  هک  دندوب  هداد  تداهـش  هک  ار  نامحرلادبع  رمع و  لوق  رگید  فرط  زا  درک . قیدصت  ار  نمیا  ما  مالـسلا و 

لام هک  تسنیا  هیضق  تلع  تفگ : درک و  عمج  ناشلاوقا  نیب  شدوخ  داهتجا  قبط  رب  هاگنآ  دومن . قیدصت  درک  یم  میـسقت  ناناملـسم  نیب 
ادـخ هار  رد  درک و  یم  میـسقت  ناناملـسم  نایم  رد  ار  هیقب  تشاد و  یمرب  كدـف  لوصحم  زا  امـش  شاـعم  رادـقم  هب  دوب . تردـپ  لاـم  وت 

یمرب نامدوخ  شاعم  رادقم  هب  مردپ  نامز  دننام  دومرف : ینک ؟ یم  هچ  دشاب  وت  تسد  رد  كدف  رگا  تفگ : سپس  دیناسر . یم  فرـصمب 
شا هریس  زا  منک و  فرصت  كدف  رد  تردپ  راتفر  قبط  رب  هک  مهد  یم  لوق  مه  نم  تفگ : مینک . یم  فرص  ادخ  هار  رد  ار  هیقب  میراد و 

ارچ سپ  ینک  یم  قیدـصت  ار  شدوهـش  شدوخ و  یناد و  یم  ارهز  کلم  ار  كدـف  هک  وت  دـیوگب : رکبوبا  هب  دوبن  یـسک  میامنن . زواجت 
هار رد  ار  كدـف  لوصحم  دازام  ادـخ  لوسر  هک  درادـن  تلالد  نیا  زا  شیب  نامحرلادـبع  رمع و  تداهـش  یهد !؟ یمن  لیوحت  ار  شکلم 

كدف لوصحم  دازام  هک  دوب  نوذأم  ارهز  بناج  زا  ادخ  لوسر  درادن . تافانم  ارهز  ندوب  کلام  اب  عوضوم  نیا  دومن و  یم  فرـص  ادخ 
زواجت تردپ  راتفر  زا  مهد  یم  لوق  نم  ییوگب  هک  يراد  یقح  هچ  وت  دهد . یمن  ار  يا  هزاجا  نینچ  وت  هب  اما  دنک  فرص  ادخ  هار  رد  ار 

!! ینک راتفر  شردـپ  راتفر  قبط  رب  یهد  یم  لوق  ضوع  رد  يزرو و  یم  عانتما  وت  هدـب  لیوحت  ار  کـلم  دـیوگ  یم  کـلام  دوخ  میاـمنن .
زاب تشادن  نیقی  يو  تیناقح  هب  تسناد و  یم  صقان  ار  ارهز  ترضح  دوهـش  رکبوبا  هک  نیا  ضرف  رب  موس : داریا  يرواد .!! نیا  رب  نیرفآ 

هدیسر تابثا  هب  تداهش  اضق و  باتک  رد  اریز  دیامن . يرواد  مسق  دهاش و  قبط  رب  دنک و  مسق  هبلاطم ي  ترـضح  نآ  زا  دوب  فظوم  مه 
هَّللا یّلـص   ) ادخ لوسر  هک  هدش  تیاور  دنک . مکح  یعدم ، مسق  مامـضنا  هب  دـهاش  کی  اب  نوید  لاوما و  دروم  رد  دـناوت  یم  یـضاق  هک 
نیا رد  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  مراهچ : داریا  دئاوزلا ج 3 ص 202 ). عمجم  . ) دومن يرواد  مسق  مامـضناب  دهاش  کی  اب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و 

هک هدیـسر  تابثا  هب  یهقف  بتک  رد  دوب و  رکنم  رکبوبا  تسا و  هدیـشخب  وا  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هک  دوب  یعدـم  همطاف  ترـضح  عازن 
مسق هبلاطم  رکنم  زا  يراد  قح  تسا  صقان  وت  دوهـش  نوچ  هک  دهدب  رکذت  یعدم  هب  تسا  فظوم  یـضاق  دوب  صقان  یعدم  دوهـش  رگا 

تیارب متـسه  رکنم  هک  نم  يراد  لیم  رگا  تسا  صقان  تدوهـش  نوچ  هک  دشاب  هداد  رکذـت  ارهز  ترـضح  هب  رکبوبا  دـیاب  نیاربانب  ینک .
همه ي زا  مجنپ : داریا  داد . رارق  هموتخم  ار  عازن  دوهـش  صقن  ياعدا  درجم  هب  هدز  اپ  تشپ  مه  اضق  نوناق  نیاب  رکبوبا  نکیل  مروخب . مسق 

لاوما ءزج  كدـف  یـضارا  هزات  دوب  هدیـسرن  تابثا  هب  رکبوبا  يارب  ارهز  ترـضح  تیناقح  هعزانم  نیا  رد  هک  نیا  ضرف  هب  هتـشذگ  اـهنیا 
مالسا و حالـص  هب  ایآ  دناسرب . فرـصم  هب  یمومع  حلاصم  هار  رد  ار  نآ  تشاد  قح  ناناملـسم  یعرـش  مکاح  دش و  یم  بوسحم  یتلود 
دنک و راذگاو  ربمغیپ  یمارگ  رتخد  همطاف  هب  عاطقا  ناونع  هب  ار  كدف  تسناد  یم  نیملسم  هفیلخ ي  ار  شدوخ  هک  رکبوبا  دوبن  ناناملسم 

رگم دـنک .؟ يریگولج  نآ ، خـلت  راثآ  دـنک و  یم  هدرک و  تموکح  نیملـسم  نیب  رد  زارد  ناـیلاس  هک  یقیمع  فـالتخا  زا  هلیـسو  نیدـب 
.( نادـلبلا ص 31 حوتف  ( ؟ درکن راذـگاو  هناجدوبا  فوع و  نب  نامحرلادـبع  رکبوبا و  هب  ار  ریـضن  ینب  ياه  نیمز  زا  یتاعطق  ادـخ  لوسر 

ثلث هیواعم  رگم  نادـلبلا ص 34 ). حوتف  ( ؟ درکن راذـگاو  ماوع  نب  ریبز  هب  شیاه  تخرد  اب  ار  ریـضن  ینب  ياه  نیمز  زا  هعطق  کـی  رگم 
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راذگاو شدوخ  رـسپ  دیزی  هب  ار  موس  ثلث  نامثع و  نب  رمع  هب  ار  ثلث  کی  مکح و  نب  ناورم  هب  عاطقا  ناونع  هب  ار  كدف  نیمه  یـضارا 
داد یم  ماجنا  ربمغیپ  بوبحم  رتخد  هب  تبسن  ار  لمع  نیمه  زین  رکبوبا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  دیدحلا ج 16 ص 216 ). یبا  نبا  حرش  ( .؟ دومنن

همطاف ترـضح  اریز  دوب . یئاجبان  راـک  الـصا  هیـضق  نیا  رد  رکبوبا  ندرک  يرواد  مشـش : داریا  درک .؟ یم  متخ  ار  گرزب  هلئاـغ ي  نآ  و 
مرکا ربمغیپ  هکنانچ  دنیامن  هعجارم  ثلاث  صخش  هب  تموصخ  عفر  يارب  دیاب  يدروم  نینچ  رد  و  رکنم . رکبوبا  دوب و  یعدم  مالـسلااهیلع 
مصخ زا  دنیشنب و  اضق  دنـسم  رد  شدوخ  رکبوبا  هکنیا  هن  دندومن . یم  هعجارم  رگید  یـضاق  هب  شیوخ  تاعفارم  رد  مه  یلع  ترـضح  و 

اب قح  كدـف  دروم  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نانخـس  نیا  عوـمجم  زا  دـنک .!  يرواد  هاوـخلد  قـبط  رب  دـنک و  دوهـش  هبلاـطم ي  شیوـخ 
. تسا هدومن  يدعت  رواد  ننس  فاصنا و  قیرط  زا  رکبوبا  هدوب و  ارهز  ترضح 

هنیدم رد  ادخ  لوسر  لاوما 

هدش حتف  یشکرگشل  گنج و  نودب  اریز  دوب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هصلاخ ي  كالما  زا  یـشخب  ریـضن  ینب  دوهی  ياه  نیمز 
نیب رد  ار  نآ  لوقنم  لاوما  ادخ  لوسر  دنک . فرص  دنادب  حالص  هک  یفرصم  ره  هب  تشاد  مات  رایتخا  مرکا  ربمغیپ  لاوما  هنوگنیا  رد  دوب .

فرصت ار  اهنآ  داد  روتسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  داد و  صاصتخا  شدوخ  هب  ار  اه  نیمز  نآ  زا  یتمـسق  دومن . میـسقت  نارجاهم 
هدهع رب  تیلوت  تافو ، زا  دعب  دوب و  شدوخ  اب  اهنآ  تیلوت  تایح ، نامز  رد  داد . رارق  تاقدص  ءزج  دومن و  فقو  ار  اه  نیمه  ًادعب  دـنک .

زا یکی  بوشآ ج 1 ص 197 ). رهـش  نبا  بقانم  راحب ج 20 ص 173 ، . ) داتفا ناشنادنزرف  و  مالـسلاامهیلع )  ) همطاف یلع و  ترـضح  ي 
: ياهمان هب  تشاد  ناتسب  هعرزم و  تفه  هلمج  زا  دیشخب . ادخ  لوسر  هب  ار  شلاوما  دش و  ناملسم  قریخم »  » مان هب  ریضن  ینب  دوهی  ياملع 

حوتف . ) دومن فقو  ار  اـهنآ  مه  ترـضح  دیـشخب  ادـخ  لوسر  هب  ار  همه  میهاربا ، ما  هبرـشم  فوـعا ، هقرب ، ینـسح ، لـالد ، هیفاـص ، بثیم ،
هیلع اضر  ترضح  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  هناگتفه  عرازم  هب  عجار  دیوگ : یم  یطنزب  ماشه ج 2 ص 165 ). نبا  هریس ي  نادلبلا ص 31 ،

رادقم هب  مرکا  ربمغیپ  دیسر . ارهز  ترضح  هب  هک  دوب  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  تافوقوم  دومرف : مدرک  لاوئـس  مالـسلا 
یلع سپ  دومن . هعزانم  همطاف  ترـضح  اب  اهنآ  هرابرد ي  سابع  درک  تافو  یتقو  دومن . یم  تشادرب  اهنآ  لوصحم  زا  شیوخ  تاجایتحا 

، هیفاص ینسح ، فوعا ، لالد ، زا : دنترابع  روبزم  عرازم  تسا . هلوقوم  كالما  نآ  هک  دنداد  تداهش  نارگید  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب 
هیلع  ) قداص ترـضح  زا  هک  دنا  هدرک  تیاور  مّلـسم  نب  دمحم  یبلح و  راونالاراحب ج 22 ص 296 ).  ) هقرب بثیم ، میهاربا ، ما  هبرـشم ي 

.( راونالاراحب ج 22 ص 226 . ) تسا بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  لام  دومرف : میدرک ، لاوئس  همطاف  ادخ و  لوسر  تاقدص  هب  عجار  مالسلا )
يارب دومرف : مدرک  لاوئس  مالسلاامهیلع  یلع  ترضح  ادخ و  لوسر  تاقدص  هب  عجار  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ : یم  میرموبا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  ص 297 ). راونالاراحب ج 22  . ) تسا بلطملا  ینب  مشاه و  ینب  لام  همطاـف  تاقدـص  تسا . لـالح  اـم 
روبزم كالما  دوب . مالسلاامهیلع  یلع  ترضح  همطاف و  ترضح  اب  اهنآ  تیلوت  دومن و  فقو  دوب  هنیدم  فارطا  رد  هک  ار  روکذم  كالما 

نیا هنیرق ي  هب  تفرگ ، لیوحت  ار  هنیدم  تاقدص  دش و  زوریپ  دروم  نیا  رد  همطاف  ترضح  ارهاظ  دوب . رکبوبا  اب  ارهز  عازن  دراوم  زا  یکی 
نکیل دومن . راذـگاو  شنادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  اهنآ  تیلوت  درک و  تیـصو  اهنآ  هرابرد ي  تافو  ماـگنه  رد  هک 

یبا نب  یلع  هب  ار  هنیدم  تاقدص  دیسر  تفالخ  هب  رمع  یتقو  اما  دادن . همطاف  هب  زیچ  الصا  رکبوبا  هک  دنک  یم  لقن  همحرلا  هیلع  یـسلجم 
. اهدـمآ شیپ  مزـال و  قوقح  يارب  تسادـخ  لوسر  تاقدـص  اـهنیا  تفگ : دادـن و  ار  كدـف  ربیخ و  یلو  درک . راذـگاو  ساـبع  بلاـط و 

تـسد رد  وا  زا  دـعب  دـش . زوریپ  یلع  نکیل  درک  هعفارم  بانج  نآ  اب  دروم  نیا  رد  سابع  دوب و  یلع  ترـضح  تسد  رد  هنیدـم  تاقدـص 
نآ دندیسر و  تفالخ  هب  سابع  ینب  هکنیا  ات  دوب  نسح  نب  هَّللادبع  تسد  رد  وا  زا  دعب  دوب . نیـسح  ماما  تسد  رد  وا  زا  دعب  نسح و  ماما 

.( راونالاراحب ج 42 ص 300 . ) دنتفرگ مشاه  ینب  زا  ار  تاقدص 
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ربیخ سمخ  هدنامیقاب 

یـضارا لوقنم  لاوما  هلیـسو  نیدب  و  دش . عقاو  داهج  گنج و  نآ  حتف  يارب  و  دش ، حتف  مالـسا  هاپـس  تسد  هب  يرجه  متفه  لاس  رد  ربیخ 
هب ار  لوقنم  لاوما  مئانغ ، میسقت  نیزاوم  مالـسا و  ینامـسآ  نیناوق  قبط  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش . ناناملـسم  بیـصن  دوهی 

دیجم نآرق  رد  هک  ینیعم  فراصم  يارب  ار  نآ  سمخ  کی  درک و  مسقت  نایهاپس  نایم  رد  ار  نآ  تمسق  راهچ  دومن . میسقت  تمـسق  جنپ 
یماتَْیلاَو یبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمَخ  ِهَِّلل  َّنِاَف  ٍء  یَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنِا  اوُمَلْعاَو  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  تشاذـگ . یقاـب  هدـش  نییعت 

نامیتی و وا و  ناشیوخ  ربمغیپ و  ادخ و  زا  نآ  سمخ  دـیریگ  تمینغ  هچ  ره  هک  دـینادب  ینعی  هیآ 41 ). لافنا  (. ) ِلیبَّسلا ِْنباَو  ِنیکاسَْملاَو 
رکذ هیآ  رد  هک  یفرـصم  شـش  هب  دراد  صاصتخا  مئانغ  سمخ  ثیداحا ، روکذـم و  هیآ ي  قبط  رب  تسا . ناگدـنام  هار  هب  ناتـسدگنت و 

هار هب  ناتسدگنت و  نامیتی و  یبرقلا و  يوذ  یگدنز  تشاذگ و  یم  رانک  ار  مئانغ  سمخ  ادخ  لوسر  دوش . فرص  اهنامه  رد  دیاب  هدش و 
مئانغ دروم  رد  تشاذـگ . یم  ییادـخ  ياهراک  شدوخ و  یـصخش  جراخم  يارب  ار  هیقب  درک و  یم  نیمأت  نآ  زا  ار  مشاـه  ینب  ناگدـنام 

تسیود هشیاع  هب  الثم  دومن  میسقت  شنارـسمه  نیب  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  دوب . هتـشاذگ  رانک  روکذم  فراصم  يارب  ارنآ  سمخ  زین  ربیخ 
قـسو دصکی  همطاف و  هب  قسو  تسیود  الثم  دومن  میـسقت  یبرقلا  يوذ  ناشیوخ و  نیب  رد  ارنآ  زا  يرادقم  داد . وج  مدنگ و  امرخ و  قسو 

، دومن میـسقت  تمـسق  ود  هب  ار  نآ  نیمز  و  و 371 ). ص 365  ماشه ج 3  نبا  هریـس ي  . ) دومرف اـطع  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب 
ناناملسم یگدنز  نیمأت  يارب  ار  رگید  فصن  و  تشاذگ ، رانک  درک  یم  دمآ  شیپ  مالـسا  تموکح  يارب  هک  یجراخم  يارب  ار  شفـصن 

ادخ لوسر  هب  ار  شدمآرد  زا  يرادقم  لاس  ره  دننک و  تعارز  هک  داد  نایدوهی  هب  ار  اه  نیمز  عومجم  داد . صاصتخا  مالسا  نایهاپـس  و 
یتق و  ات 42 ). نادلبلا ص 36  حوتف  . ) درک یم  فرـص  دوب  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  یفراصم  نامه  رد  تفرگ و  یم  ار  نآ  دـمآرد  دـنهدب ،
ادخ هب  هک  ار  یسمخ  یتح  درک  فرـصت  دوب  هدنام  یقاب  هک  ار  ربیخ  مئانغ  عومجم  رکبوبا  دومن ، تافو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

سمخ زا  ار  مشاه  ینب  دومن و  فرـصت  تشاد  صاـصتخا  مشاـه  ینب  ناگدـنام  هار  هب  ناتـسدگنت و  ناـمیتی و  یبرقلا و  يوذ  لوسر و  و 
نآ دادن و  مشاه  ینب  ریاس  همطاف و  هب  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  رکبوبا  دیوگ : یم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  نسح  دـینادرگ . مورحم 

مالسلاامهیلع همطاف  دیوگ : یم  هورع  دیدحلا ج 16 ص 231 ). یبا  نبا  حرش  . ) درک فرص  هرز  هحلسا و  دیرخ  دننام  ریخ  ياههار  رد  ار 
یبا نبا  حرش  . ) داد رارق  ادخ  لام  ءزج  ار  نآ  دادن و  يو  هب  يزیچ  رکبوبا  دومن . هبلاطم  ار  یبرقلا  يوذ  مهـس  كدف و  تفر و  رکبوبا  دزن 

یهاگ هک  تسا  هدوب  رکبوبا  و  مالسلااهیلع )  ) ارهز همطاف  عازن  دراوم . زا  یکی  زین  روکذم  عوضوم  لاح ، ره  هب  دیدحلا ج 16 ص 231 ).
رب اریز  دشاب . یم  همطاف  ترـضح  اب  قح  زین  دروم  نیا  رد  تسا . هدـش  قالطا  یبرقلا  يوذ  مهـس  ناونع  هب  یهاگ  ربیخ و  سمخ  ناونع  هب 

ناتـسدگنت و نامیتی و  یبرقلا و  يوذ  تسد  هب  دیاب  و  هیآ ، رد  روکذم  فراصم  هب  دراد  صاصتخا  مئانغ  سمخ  فیرـش  نآرق  صن  قبط 
. میراذـگ یمن  ثرا  اـم  دومرف : یم  هک  مدینـش  ربـمغیپ  زا  نم  دـیوگب : رکبوبا  اـت  دوبن  ثرا  رگید  نیا  دـسرب . مشاـه  ینب  ناگدـنام  هار  هب 

فرصم هب  یبرقلا  يوذ  رد  سمخ  زا  مهس  کی  هک  هدومرف  ررقم  میرک  نآرق  رد  ادخ  دومرف : یم  رکبوبا  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
تدوخ دومرف : تفر و  رکبوبا  دزن  همطاف  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا  يا .؟ هتفرگ  ار  ام  قح  ارچ  یتسین  یبرقلا  يوذ  قادصم  هک  وت  دسرب ،

هدش نییعت  یبرقلا  يوذ  يارب  میرک  نآرق  رد  هک  مئانغ  مهـس  ادخ و  لوسر  تاقدـص  زا  ار  ام  يدومن و  متـس  تیب  لها  ام  هب  هک  یناد  یم 
باوج رد  رکبوبا  یبرُْقلا .) يِذـَل  َو  ِلوُسَّْرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنِاَف  ٍء  یَـش  ْنِم  ُمتِْمنَغ  امَّنَا  اومَلْعَاو  : ) دـیامرف یم  نآرق  رد  ادـخ  یتخاـس . مورحم 

هک ار  یباتک  متـسه  تبارق  قح  مرکا و  لوسر  قح  ادخ و  باتک  وریپ  نم  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تردپ  وت و  يادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ :
سمخ زا  مهس  نیا  دومرف : همطاف  مهدب . امش  هب  مامتلاب  ار  سمخ  زا  مهس  کی  هک  هدماین  مرظنب  نکیل  ما  هدناوخ  زین  نم  دیناوخ  یم  امش 
همطاف مناسر . یم  فرصمب  نیملـسم  حلاصم  رد  ار  هیقب  مهد و  یم  امـشب  ار  نآ  زا  يرادقم  هکلب  هن ، تفگ : تسا ؟ وت  ناشیوخ  وت و  لام 

.( دیدحلا ج 16 ص 230 یبا  نبا  حرش  . ) تسا نیمه  ادخ  مکح  تفگ : تسین . ادخ  مکح  نیا  دومرف :
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ادخ لوسر  ثاریم 

ربمغیپ تافو  زا  دعب  هک  دـنا  هتـشون  ثیدـح  خـیرات و  بتک  رد  دوب . ادـخ  لوسر  ثاریم  رکبوبا  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  عازن  دراوم  زا  یکی 
نآ هب  ثرا  ناونع  هب  يزیچ  دشن  رـضاح  رکبوبا  دومن . هبلاطم  ار  شردـپ  ثاریم  تفر و  رکبوبا  دزن  همطاف  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  )

یثیدح هب  هراب  نیا  رد  و  تسا . یمومع  هقدص  دنامب  یقاب  نانآ  زا  هک  یلاوما  دنراذگ و  یمن  ثرا  ناربمیپ  هک  دروآ  رذع  دهدب . ترضح 
یمن ثرا  هب  هناخ  کلم و  نیمز و  هرقن و  الط و  ناربمیپ  ام  دومرف : یم  هک  مدینـش  تردـپ  زا  تفگ : دوب . دوخ  شلقاـن  هک  درک  داهـشتسا 

. منک یم  راک  وا  حالـص  هب  ربمغیپ و  روتـسد  هب  راک  نیا  رد  نم  دـشاب . یم  تعیرـش  شناد و  تمکح و  نامیا و  اـم  ثاریم  هکلب  میراذـگ 
دیجم نآرق  زا  یتاـیآ  هب  وا  در  رد  درکن و  لوبق  ار  رکبوـبا  نخـس  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  دیدحلا ج 16 ص 214 ). یبا  نبا  حرـش  )

. ددرگ نشور  قح  ات  میهد  ماجنا  يرتشیب  ثحب  تمسق ، نیا  رد  دیاب  هک  دومرف  کسمت 

نآرق رد  ثرا 

ود مهس  رسپ  دنک ، یم  شرافس  ناتنادنزرف  هرابرد ي  ار  امش  ادخ  دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ  تسا . هدمآ  میرک  نآرق  رد  ثرا  یلک  نوناق 
دنراد و تیلک  هدش  لزان  ناثراو  ماهس  نییعت  ثراوت و  لصا  رد  هک  یتایآ  ریاس  روکذم و  هیآ ي  هیآ 11 ). ءاسن  هروس ي  . ) درب یم  رتخد 

ناراذـگ ثرا  زا  دـیاب  مه  هیلک ، صوصن  نیا  قبط  رب  زین  نانآ  دنـشاب . یم  تایآ  نیمه  لومـشم  زین  ناربمیپ  دنـشاب . یم  مدرم  همه  لـماش 
هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  كرتامو  لاوما  هیلک  دیاب  صوصن ، نیمه  ياضتقم  هب  دسرب . ناشناثراو  هب  ناشلاوما  مه  دنربب و  ثرا 

یلک نوناق  نیا  زا  ناربمیپ  هک  نیا  رب  یعطاق  لیلد  ایآ  دید  دیاب  نکیل  درک  کش  دیابن  ثراوت  نوناق  تیلک  رد  هتبلا  دوش . لقتنم  شا  هثرو 
.؟ هن ای  میراد  دنا  هدش  انثتسا 

رکبوبا ثیدح 

یعدـم تابثا  يارب  دـنراذگ . یمن  ثراو  دـنا  هدـش  جراخ  ثراوت  یلک  نوناق  زا  ناربمیپ  هک  دوب  یعدـم  ارهز  ترـضح  لباقم  رد  رکبوبا 
ۀمطافل رکبوبا  لاـق  ـالثم : تسا . هدـش  لـقن  بتک  رد  فلتخم  تاراـبع  اـب  دوب و  شدوخ  نآ  يوار  هک  دومن  کـسمت  یثیدـح  هب  شیوخ 

ۀمکحلاو نامیالا  ثراون  انکلو  اراد  اضرا و ال  ۀضف و ال  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  انا  لوقی : هَّللا  لوسر  تعمـس  یناف  مالـسلااهیلع 
لوسر زا  نم  تفگ : همطاـف  هب  رکبوبا  ینعی  دیدحلا ج 16 ص 214 ). یبا  نبا  حرش  . ) هل تحـصن  ینرما و  امب  تلمع  دقف  ۀنـسلاو . ملعلاو 

. تسا تعیرـش  شناد و  تمکح و  نامیا و  ام  ثرا  میراذگ . یمن  ثرا  هناخ  نیمز و  هرقن و  الط و  ناربمیپ  ام  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادخ 
نم اهثاریم  هلأست  رکب  یبا  یلا  تلـسرا  ۀـمطاف  نا  هشیاع  نع  میاـمن . یم  راـتفر  وا  حالـص  هب  منک و  یم  لـمع  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب  نم 

ام ثرون  لاق ال  هَّللا  لوسر  نا  رکبوبا  لاقف  ربیخ  سمخ  نم  یقب  ام  كدف و  ۀنیدملاب و  هَّللا  لوسرل  ناک  ام  بلطت  ذئنیح  یه  هَّللا و  لوسر 
ۀنبا ای  لاق  مث  یکب  رکبابا  همطاف  تملک  امل  دیدحلا ج 16 ص 217 ). یبا  نبا  حرـش  . ) لاملا اذه  نم  دمحم  لآ  لکأی  امنا  ۀقدص  هانکرت 

نا یناه  ما  نع  دـیدحلا ج 16 ص 216 ). یبا  نبا  حرـش  . ) نوثروی ءایبنالا ال  نا  لاق : هنا  امهرد و  ارانید و ال  كوبا  ثرو  اـم  هَّللا  لوسر 
ثرو ام  هَّللا  لوسر  ۀـنبا  ای  لاق : اننود !؟ هَّللا  لوسر  ثرت  کلاب  امف  لاق : یلها . يدـلو و  لاق : تم ؟ اذا  کثری  نم  رکب  یبـال  تلاـق  ۀـمطاف 

یه امنا  لوقی : هَّللا  لوسر  تعمـس  لاقف : كدـیب ؟ يذـلا  انئیف  راص  انل و  هلعج  يذـلا  هَّللا  مهـس  لب  تلاق : ۀـضف . ًابهذ و ال  ًاراد و ال  كوبا 
: تلاقف رکب  یبا  یلا  مالسلااهیلع  همطاف  تئاج  دیدحلا ج 16 ص 218 ). یبا  نبا  حرش  . ) نیملـسملا نیب  تناک  تم  اذاف  هَّللا  انمعطا  ۀمعط 

روکذم ثیدح  هب  رکبوبا  همغلا ج 2 ص 103 ). فشک  . ) هقدـص وهف  هوکرت  ام  نوثروی  ءایبنالا ال  نا  لاـق : هَّللا . لوسر  نم  یثاریم  ینطعا 
دودرم یناهج  زا  درادـن و  تیجح  روبزم  ثیدـح  نکیل  تخاـس . مورحم  ردـپ  ثرا  زا  ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز همطاـف ي  دومن و  کـسمت 
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: تسا

نآرق تفلاخم 

رب و  دراد . تفلاخم  دنراذگ  یم  ثرا  مدرم  ریاس  دننام  زین  ناربمیپ  هک  دننک  یم  تلالد  هحارصلاب  هک  نآرق  تایآ  ضعب  اب  رکبوبا  ثیدح 
ُرْکِذ : ) تسا هیآ  نیا  تایآ  هلمج  زا  . دوش هدز  راوید  هب  دـیاب  درادـن و  رابتعا  دـشاب  نآرق  فلاخم  هک  یثیدـح  ره  نیموصعم  ثیداحا  قبط 
ّینِا َو  ًاّیقَش . ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَا  َْمل  َو  ًاْبیَش  ُساَّرلا  َلَعَتْـشاَو  یّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  ّینإ  ِّبَر  َلاق  ًاّیفَخ . ًءاِدن  ُهَّبَر  يدان  ْذِا  ًایّرکَز  ُهَْدبَع  َکِّبَر  ِۀَمْحَر 

هروس ي (. ) ًاّیـضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلا  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاّیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  ًاِرقاع  یتَاَْرما  َِتناَک  َو  یئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُت  ْفِخ 
، یناهن يادن  داد ، ادن  ار  شراگدرورپ  هک  مدنآ  تسا . ایرکز  شدوخ  هدـنب  رب  تراگدرورپ  تمحر  ندرک  دای  نیا  ینعی  هیآ ي 4 ). میرم 

دعب ناثراو  زا  نم  ما . هدوبن  یقش  اراگدرورپ  وت  ندناوخب  و  تسا . هتشگ  دیفس  يریپ  زا  مرس  هدش و  تسـس  مناوختـسا  اراگدرورپ  تفگ :
اراـگدرورپ ار  وا  دربـب . ثرا  بوقعی  نادـناخ  نم و  زا  هک  نک  اـطع  يدـنزرف  نم  هب  تدوخ  فطل  زا  دوب . ازاـن  منز  و  مراد ، میب  مدوخ  زا 

یم اهنادب  شلاوما  درک  یمن  ادیپ  يدنزرف  رگا  دـندوب و  رارـشا  زا  هک  تشاد  ییاهومع  رـسپ  ایرکز  ترـضح  دـنا : هتـشون  زاس : هدیدنـسپ 
: درک یم  ضرع  ادـخ  هب  تهج  نیدـب  دـنناسر . فرـصم  هب  هانگ  ترارـش و  هار  رد  ار  نآ  دـسرب و  نانآ  هب  شثرا  هک  دیـسرت  یم  دیـسر .
ار مثرا  هک  نک  اطع  نم  هب  يدـنزرف  تمرک  هب  اراگدرورپ  تسازان . منز  و  مراد ، میب  دنتـسه  میاهومع  رـسپ  هک  مناثراو  زا  نم  اراگدرورپ 

یم هدافتسا  یبوخب  هیآ  نیا  زا  دومرف . اطع  وا  هب  ار  ییحی  ترضح  ادخ  دیسر و  تباجا  فده  هب  وا  ياعد  دشاب . هدیدنـسپ  دارفا  زا  دربب و 
نکمم دـنا : هتفگ  دوب . هجو  یب  ایرکز  ترـضح  ياضاقت  الاو  دـنراذگ . یم  ثراو  دـنرب  یم  ثرا  مدرم  ریاـس  دـننام  زین  ناربمیپ  هک  دوش 

دشاب و شمولع  ثراو  ات  دنک  اطع  يو  هب  يدنزرف  هک  هتساوخ  ادخ  زا  و  تورث . لام و  هن  دشاب  شناد  ملع و  ایرکز  ترضح  ثاریم  تسا 
رد ثری »  » هملک الوا : اریز  تسین . لوبق  لباق  روکذم  لامتحا  هک  دوش  یم  مولعم  یتقد  كدنا  اب  نکیل  دنک . شـشوک  نید  جـیورت  هار  رد 

ترـضح سرت  دشاب  یلام  ثاریم ، رگا  ایناث : و  دوش . لمح  انعم  نیمه  هب  دـیاب  دـشابن  فالخ  هنیرق ي  ات  و  یلام ، ثرا  رد  دراد  روهظ  هیآ 
تـشگرب دـشاب  یملع  ياهباتک  دارم  رگا  اریز  دوش . یمن  تسرد  هجو  چـیه  هب  هیآ  يانعم  دـشاب  یملع  ثاریم  رگا  اما  تشاد  هجو  اـیرکز 

تهج نیا  زا  اـیرکز  ترـضح  هک  دوش  هتفگ  رگا  دوش و  یم  بوسحم  لاوما  زا  زین  باـتک  اریز  دوش  یم  یلاـم  ثاریم  ناـمه  هب  اـنعم  نیا 
ییاجب راک  بانج  نآ  سرت  دننک ، هدافتـسا  ءوس  دـتفیب و  شناگداز  ومع  تسد  رد  تعیرـش  نیناوق  فراعم و  مولع و  هک  هتـشاد  تشحو 

ومع دـهد ، رارق  تلم  مومع  راـیتخا  رد  ار  تعیرـش  نیناوـق  ماـکحا و  هک  تشاد  اـضتقا  ترـضح  نآ  يربـمیپ  هفیظو ي  اریز  تسا ، هدوـبن 
نتـسناد زا  زین  شناگداز  ومع  دوب  نکمم  مه  زاب  درک  یم  ادـیپ  مه  يدـنزرف  رگا  هزاـت  دنـشاب . جراـخ  دـیابن  مکح  نیا  زا  زین  شناـگداز 

شناگداز ومع  راـیتخا  رد  توبن  صوصخم  رارـسا  مولع و  هک  تشاد  تشحو  تهج  نیا  زا  رگا  و  دـنیامن . هدافتـسا  ءوس  تعیرـش  نیناوق 
ومع تسناوت  یم  دوب و  شدوخ  راـیتخا  رد  روبزم  مولع  اریز  دوب ، هجو  یب  باـنج  نآ  سرت  مه  زاـب  دـنیامن  هدافتـسا  ءوـس  نآ  زا  دـتفیب و 
رارق حلاصان  ریرش و  دارفا  رایتخا  رد  ار  توبن  رارسا  مولع و  مه  لاعتم  دنوادخ  هک  تسناد  یم  و  دزاسن . فقاو  رارـسا  نآ  رب  ار  شناگداز 

هک تشاد  میب  تهج  نیا  زا  ایرکز  ترـضح  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  تشادن . یهجو  بانج  نآ  سرت  لاح ، ره  هب  سپ  داد . دـهاوخن 
نیدب دنهد . ردـهب  ار  شتامحز  دـنیآرب و  تناید  بیرخت  ددـص  رد  وا  زا  دـعب  دـندوب  تناید  نید و  نمـشد  رورـش و  هک  شناگداز  ومع 
ثاریم نیاربانب  دنک . شـشوک  یتسرپادخ  جیورت  هار  رد  دسرب و  توبن  ماقم  هب  هک  دـنک  اطع  يو  هب  يدـنزرف  هک  تساوخ  ادـخ  زا  تهج 

ایرکز ترضح  اریز  تسین ، یلاخ  لاکشا  زا  زین  روکذم  لامتحا  نکیل  تورث . لام و  هن  تمکح و  ملع و  ثاریم  رب  دوش  یم  لمح  هیآ  رد 
زا ایرکز  ترـضح  هک  تفگ  ناوت  یمن  سپ  دراذگ . یمن  یلاخ  ماما  ای  ربمغیپ  دوجو  زا  ار  نیمز  هاگچیه  میکح  دـنوادخ  هک  تسناد  یم 
یم يدـنزرف  ادـخ  زا  رگا  رگید  فرط  زا  دراذـگب . تسرپرـس  یماح و  یب  ار  شتعیرـش  نید و  لاعتم  دـنوادخ  هک  دیـسرت  یم  تهج  نیا 

هکلب هدب ، رارق  حلاص  هتـسیاش و  ار  وا  دربب و  ار  مثاریم  هک  هدب  يدنزرف  نم  هب  ایادخ  دیوگب  دیابن  دـشاب  نید  یماح  ربمغیپ و  هک  تساوخ 
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ار يربمغیپ  نید  زا  تیامح  يارب  نم  زا  دـعب  منک  یم  اـضاقت  ددرگ  لزلزتم  تناـید  ساـسا  نم  زا  دـعب  مسرتیم  اراـگدرورپ  دـیوگب : دـیاب 
دـشاب دارم  توبن  ملع و  ثاریم  رگا  هوالع ، هب  دوش . ربمغیپ  هک  نک  اطع  يدـنزرف  نم  هب  دـشاب ، نم  دالوا  زا  مراد  تسود  و  ینک ، ثوعبم 

يارب ار  تیلها  یب  حـلاصان و  دارفا  زگره  میکح  دـنوادخ  هک  تسناد  یم  اـیرکز  ترـضح  اریز  درادـن . هجو  ایـضر » هـلعجاو  بر   » هـلمج
هتـشذگ نانخـس  زا  هدب . رارق  يا  هدیدنـسپ  درف  ار  نم  زا  دعب  ربمغیپ  ایادخ  دـیوگب : هک  تشادـن  هجو  رگید  درک ، دـهاوخن  باختنا  توبن 

ریاس دننام  زین  ناربمیپ  هک  دنک  یم  تلالد  یبوخب  روکذم  هیآ ي  و  تسا . هدوب  یلام  ثرا  ایرکز  ترـضح  زا  ییحی  ثرا  هک  دـش  نشور 
ثیدح نیزاوم  قبط  رب  اریز  درک . در  دیاب  تسا  نآرق  فلاخم  نوچ  ار  رکبوبا  ثیدح  نیاربانب ، دنراذگ . یم  ثرا  دـنرب و  یم  ثرا  مدرم 

هک مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  تهج  نیمه  هب  دوش . هدز  راویدب  دیاب  هدوبن  لوبق  لباق  دشاب  نآرق  صن  فالخ  رب  هک  یثیدح  ره  یسانش 
یـضترم یلع  شرهوش  ادـخ و  لوـسر  شراوـگرزب  ردـپ  ناـبز  زا  ار  نآرق  ریـسفت  یـسانش و  ثیدـح  سرد  تعیرـش و  نیناوـق  ماـکحا و 

اْنیَتا ْدََقل  َو  : ) تسا هیآ  نیا  هدش  لالدتـسا  نادب  هک  يرگید  تایآ  زا  یکی  دومن . هدافتـسا  روکذم  هیآ ي  زا  رکبوبا  در  يارب  دوب  هتفرگارف 
َقِْطنَم انْمِّلُع  ُساّنلا  اهُّیَا  ای  َلاق  َو  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  َنینِمؤُملا . ِهِدابِع  ْنِم  ٍریثَک  یلَع  اْنلَّضَف  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اـَلاق  َو  ًاـْملِع  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد 

: دـنتفگ و  میداد . شناد  ار  نامیلـس  دواد و  ینعی  هیآ ي 16 ). لمن  هروس ي  (. ) َنِیبُملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِا  ٍء  یَـش  ِّلُـک  ْنِم  اـنیتُوا  َو  ِْریّطلا 
ناگدنرپ نابز  ام  مدرم  يا  تفگ : درب و  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  و  داد . يرترب  شنامیا  اب  ناگدـنب  زا  يرایـسب  رب  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپس 

نامیلس ثرو  و  : ) دومرف نامیلس  هرابرد ي  ادخ  زین  هیآ  نیا  رد  تسا . يراکـشآ  تلیـضف  نیا  انامه  دنا ، هداد  نامزیچ  همه  میا و  هتخومآ 
هب دیاب  میشاب  هتـشادن  فالخ  رب  یعطاق  لیلد  ات  و  تسا . هدرب  یلام  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  هک  دراد  نیا  رد  روهظ  ثرو »  » هملک ي و  دواد )

هدافتـسا روکذـم  هیآ ي  زا  رکبوبا  در  رد  دوب  هتفای  تیبرت  نآرق  لوزن  تیب  رد  هک  زین  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوش . لمح  اـنعم  نیمه 
. دومن

رگید لاکشا 

لاوما هیلک ي  زا  شناثراو  دیاب  نیاربانب  دشاب . هتـشاد  تیمومع  ادخ  لوسر  لاوما  هیلک ي  هب  تبـسن  دیاب  دوب  حیحـص  رکبوبا  ثیدح  رگا 
رد دوش . یمومع  لاملا  تیب  ءزج  اهنآ  همه ي  دنوش و  مورحم  هناخ  ثاثا  یندیـشود و  يراوس و  تاناویح  ریـشمش و  هرز و  سابل و  یتح 

رکبوبا هک  دنا  هتـشونن  یخیرات  چیه  رد  تسا و  هدیـسر  شناثراو  هب  هتـشاد و  لاوما  لیبق  نیا  زا  ادخ  لوسر  خـیرات ، یهاوگب  هک  یتروص 
دیدومرف هظحالم  البق  هکنانچ  هکلب  دشاب . هدومن  طبض  یمومع  لاوما  ناونع  هب  ار  ادخ  لوسر  فورظ  شرف و  هرز و  ریشمش و  اه و  سابل 

زا یکی  زین  عوضوم  نیا  دوخ  و  دـش . میـسقت  هثرو  نیب  رد  شرگید  لاوما  دـنام و  یقاب  شنارـسمه  فرـصت  رد  ترـضح  نآ  ياه  هرجح 
دوب تسرد  تیدح  رگا  تسا . هتشادن  هدیقع  ثیدح  نادب  زین  شدوخ  هک  دوش  یم  مولعم  دور . یم  رامشب  رکبوبا  ثیدح  فعـض  دهاوش 
هناهب نیدب  و  تسا ، هقدص  ملاوما  مراذگ و  یمن  ثرا  نم  دومرف : ادخ  لوسر  دوب  یعدـم  هک  رکبوبا  تشادـن . یهجو  لاوما  نیب  کیکفت 

ریاس ارچ  و  تفرگن ؟ شیاهنز  تسد  زا  ار  ادخ  لوسر  تارجح  ارچ  سپ  دومن  رطاخ  هدرزآ  ار  مالسا  هنومن ي  يوناب  ربمغیپ و  زیزع  رتخد 
.؟ درکن هبلاطم  ار  لاوما 

رگید لاکشا 

بلاط یبا  نب  یلع  ارهز و  ترـضح  هب  ار  بلطم  نیا  مرکا  ربماـیپ  تشاد  اـج  دـنراذگ ، یمن  ثرا  ناربمیپ  هک  دوب  تسرد  بلطم  نیا  رگا 
نم زا  دعب  ادابم  دسر  یمن  امش  هب  ثرا  ناونع  هب  تسا و  یمومع  تاقدص  ءزج  نم  كرتامو  لاوما  هک  درک  یم  دزشوگ  مالـسلاامهیلع ) )

راتفر ثرا و  یلک  نیناوق  قبط  رب  شناثراو  هک  تسناد  یمن  ادخ  لوسر  ایآ  دیزاس . مهارف  عازن  فالتخا و  بابـسا  دینک و  ثرا  هبلاطم ي 
تـسناد یم  ای  تسویپ !؟ دهاوخ  عوقو  هب  عازن  شکمـشک و  تقو  هفیلخ ي  نانآ و  نیب  دنیآ و  یمرب  لاوما  میـسقت  ددـص  رد  مدرم  مومع 
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ار بلطم  نیا  ادـخ  لوسر  تسین  مزال  دـنا : هتفگ  مینک . رواب  ار  یعوضوم  نینچ  میناوت  یمن  هک  ام  درک !؟ یهاتوک  ماـکحا  غیلبت  رد  نکیل 
هفیلخ دـهد ، رارق  دوب  ناناملـسم  ماما  هک  رکبوبا  رایتخا  رد  ار  هلاسم  مکح  هک  دوب  یفاک  ردـق  نیمه  هکلب  دـشاب  هداد  رکذـت  شناـثراو  هب 

رد رکبوبا  الوا  اریز  تسین ، تسرد  بلطم  نیا  نکیل  دوب . هداد  رکذـت  وا  هب  ار  بلطم  مه  ربمغیپ  دـنک  ارجا  ار  ادـخ  ماکحا  دـیاب  هک  تسا 
هبترم رد  ثاریم  عوضوم  ایناث  و  دوب . هداد  وا  هب  ار  مزال  تاروتـسد  ربمغیپ  دوش  هتفگ  ات  دوب  هدشن  نییعت  هفیلخ  ناونع  هب  ادخ  لوسر  نامز 
ییادج بابسا  دننکن و  ثرا  هبلاطم ي  قح  فالخ  رب  ات  دننادب  ار  شیوخ  هفیظو  دیاب  نانآ  تشاد ، طابترا  ترضح  نآ  ناثراو  هب  لوا  ي 

( مالسلااهیلع  ) همطاف دوب و  توبن  مولع  هنیجنگ ي  هک  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  تفگ : ناوت  یم  ایآ  دنزاسن . مهارف  ار  فالتخا  و 
هک رکبوبا  یلو  دـندوب  عالطا  یب  دوب  ناشدوخ  هب  طوبرم  هک  یمهم  هلاسم ي  نینچ  کی  زا  دوب  تیالو  توبن و  هناـخ  هدـش ي  تیبرت  هک 

هتسناد یم  ار  هلأسم  مکح  ارهز  همطاف ي  تفگ : ناوت  یم  ایآ  تسناد .!؟ یم  ار  نآ  مکح  تشادن  عالطا  مالسا  ییادتبا  يداع و  لئاسم  زا 
هرابرد ناوت  یم  ایآ  دومن .؟ ثرا  هبلاطم ي  رکبوبا  زا  شراوگرزب  ردپ  روتـسد  فالخ  رب  تشاد  هک  یتراهط  تمـصع و  ماقم  نآ  اب  نکیل 
یطرفم هقالع ي  تراهط و  تمـصع و  اوقت و  دـهز و  ماقم  نآ  اب  نکیل  تسناد  یم  ار  هلاسم  تفگ : مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ي 

قح قاقحا  يارب  دـنک و  ثرا  هبلاطم ي  مالـسا  ربمغیپ  صن  فالخ  رب  هک  دـهد  هزاجا  شزیزع  يوناب  هب  تشاد  یهلا  نیناوق  يارجا  هب  هک 
. دنک رواب  ار  بلاطم  هنوگنیا  دناوتب  یفاصنا  ای  صخش  چیه  منک  یمن  نامگ  دنک !؟ داریا  ماع  ءالم  رد  ار  لصفم  هبطخ ي  نآ  شدوخ 

رگید لاکشا 

هب رگا  تفرگ . هزاجا  هشیاع  شرتخد  زا  عوضوم  نیا  رد  و  دـنک ، نفد  ادـخ  لوسر  هرجح ي  رد  ار  وا  درک  تیـصو  تافو  ماـگنهب  رکبوبا 
!!. دنک هزاجا  بسک  نانآ  زا  دنادب و  ناناملسم  مومع  لام  ار  هرجح  دیاب  تشاد  هدیقع  ءایبنا  ثیروت  مدع  ثیدح 

رکذت کی 

لاـملا تیب  یمومع و  لاوما  زا  تشاد و  قلعت  تلم  مومع  هب  هک  یلاوما  لوا : عون  دوب : عوـن  ود  دوـب  ادـخ  لوـسر  فرـصت  رد  هک  یلاوـما 
هماع فراصم  رد  دومن و  یم  فرـصت  لاوما  هنوگ  نیا  رد  دوب  ناناملـسم  مکاح  هکنیا  رابتعا  هب  ادـخ  لوسر  دـش . یم  بوسحم  نیملـسم 
اهنآ رد  ثراوت  نوناق  دراد و  قلعت  یعرـش  تموکح  بصنم  ماقم و  هب  لاوما  هنوگنیا  هک  هدیـسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  درک . یم  فرص 

ناونع هب  ار  لاوما  هنوگنیا  مه  مالسلااهیلع )  ) ارهز ترضح  دش . دهاوخ  لقتنم  شنیشناج  هب  عرـش  مکاح  گرم  زا  دعب  هکلب  تسین  يراج 
شرهوش تخانـش و  یمن  تیمـسر  هب  ار  رکبوبا  تموکح  هک  تسا  تهج  نیدب  هدومن  هراشا  اهنادـب  یهاگ  رگا  و  درک . یمن  هبلاطم  ثرا 

لیبق نیاب  رظان  تشاد  تحـص  هک  نیا  ضرف  رب  رکبوبا  ثیدح  و  درک . یم  عافد  شهروش  قح  زا  عقاو  رد  تسناد  یم  یعرـش  رادمامز  ار 
. تشاد تیکلام  قح  دوب  مدرم  دارفا  زا  يدرف  هکنیا  رابتعاب  مرکا  ربمغیپ  ادـخ : لوسر  یـصخش  لاوما  مود : عون  لاوما . قلطم  هن  دوب  لاوما 

ماکحا هیلک ي  دـش و  یم  بانج  نآ  یـصخش  کلم  دـش  یم  عقاو  شتـسد  رد  رگید  عورـشم  قیرط  ره  راک و  بسک و  هار  زا  هک  یلاوما 
هک یمهـس  هار  زا  اهنآ  زا  یـضعب  تسا . هتـشاد  لاوما  هنوگنیا  زا  دیدرت  نودب  ادخ  لوسر  دش . یم  بترم  نآ  رب  ثراوت  نوناق  یتح  کلم 

یتح ماکحا  هیلک ي  و  دوب . ناسکی  نیملـسم  ریاس  اب  ادخ  لوسر  مکح  لاوما  هنوگنیا  رد  دش . یم  شبیـصن  تشاد  مئانغ  رد  ترـضح  نآ 
: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  درک . یم  ثرا  هبلاطم ي  مالسلااهیلع )  ) ارهز هک  دوب  لاوما  لیبق  نیا  رد  دش ، یم  بترم  اهنآ  رب  ثراوت  نوناق 

لوسر مهـس  سپ  دومرف : شلها . داد : خـساپ  شلها ؟ ای  یتسه  ادـخ  لوسر  ثراو  وت  ایآ  داد : ماغیپ  داتـسرف و  رکبوبا  دزن  ار  یـسک  همطاف 
شدوخ هکنیا  اب  رکبوبا  تشادن . یقرف  رکبوبا  اب  ادـخ  لوسر  لاوما ، لیبق  نیا  رد  دیدحلا ج 16 ص 219 ). یبا  نبا  حرش  ( .؟ دش هچ  ادخ 

لاوما دیاب  تسناد . یم  شناثراو  کلم  شدوخ  زا  دعب  ار  اهنآ  درک و  یم  فرصت  شدوخ  یصخش  لاوما  رد  تسناد  یم  ربمغیپ  هفیلخ  ار 
یم ثرا  وت  زا  وت  نارتخد  ایآ  دومرف : یم  رکبوبا  هب  همطاف  ترـضح  تهج  نیمه  هب  دـنادب . شناـثراو  کـلم  زین  ار  ادـخ  لوسر  یـصخش 
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دـیدحلا ج 16 ص یبا  نبا  حرـش  . ) تسا نینچ  يرآ  داد : خـساپ  رکبوبا  دـنربب ؟ ثرا  ناشردـپ  زا  دـیابن  ادـخ  لوسر  نارتخد  یلو  دـنرب 
نایاپ .( 219

رثوک لالز  زا  یماج 

باتک تاصخشم 

یقت 1313- دمحم  حابصم  هسانشرس : 
. يردیح رقابدمحم  شراگن  قیقحت و  يدزیحابصم ؛ یقتدمحم  رثوک / لالز  زا  یماج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تاراشتنا 1388. زکرم  ینیمخماما ، یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
224 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

دیاقع 14. مالک و  . 54 هرسسدق ؛ ینیمخماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  تاراشتنا  تسورف : 
؛ :  مهدزاود 2-03-5883-964-978 پاچ  لایر :  27500 متفه ؛ ) پاچ   ) لاـیر  22000 لایر 964-5883-03-2 ؛ :   27500 کباش : 

( مهدزای پاچ  لایر (  27500
زییاپ 1386. متفه : پاچ  تشاددای : 

. مهن پاچ  تشاددای : 
ناتسمز 1388. مهدزای : پاچ  تشاددای : 

ناتسبات 1389. مهدزاود : پاچ  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  224 ؛ [- 221 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

. هیامن تشاددای : 
11ق  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

 - 1350 رقابدمحم ، يردیح  هدوزفا :  هسانش 
تاراشتنا هر .)  ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

BP27/2/م52ج2 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1032989 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همطاف هاگشیپ  هب  ریصقت  رذع 

، تسا هدش  هدنار  اه  نخس  ناوارف  هدش و  هتشاگن  اه  باتک  یسب  مالسلااهیلع  هیضرم  همطاف ي  يونعم  ماقم  يدوجو و  تیـصخش  نوماریپ 
زا دـشاب  يا  هرطق  زاب  دریذـپ ، راتـشون  ای  راتفگ  تروص  دـیآرد و  هب  رـشب  هشیدـنا ي  نهذ و  ورملق  زا  زین  نآ  ربارب  نارازه  رگا  اـیوگ  اـما 

شترضح . ياه  تلیضف  هنارک ي  یب  سونایقا 
تسین : يا  هراچ  یگتفیش  یناریح و  ءزج  رثوک ، دنمنارکان  سونایقا  يانفرژ  هب  یصاوغ  رد  ار  ملاع  نادنمشیدنا  هشیدنا ي  جوا  يرآ 

دنک ؟ ایربک  تولخ  يوناب  تمعن  هک  مهف  دسر ؟ یک  هالا ، سومان  سدق  جوا  هب  مهو ،
دنک ؟ ایربک  تولخ  يوناب  تمعن  هک  مهف  دنک ؟ ایربک  تولخ  يوناب  تمعن  هک  مهف 
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ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  ) 
ماک رب  دیشچ و  رثوک  لاثم  یب  لالز  زا  ازف  حور  يا  هرطق  ناوتب  ات  ددرگ  اه  هقطان  اه و  هشیدنا  رگ  يرای  یهلا  هژیو ي  تاماهلا  هکنآ  رگم 

دیناشچ : اه  ناج  هنشت ي 
دنک . اسن  هدیس ي  ترضح  يانث  هک  ات  دنک  ددم  سدق  حور  رگم  ارم  هقطان ي 
دنک . اسن  هدیس ي  ترضح  يانث  هک  ات  دنک . اسن  هدیس ي  ترضح  يانث  هک  ات 

ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  ) 
ارهز ترـضح  تاـماقم  زا  يا  هشوگ  یتـح  كرد  زا  شا ، يونعم  ماـقم  یملع و  تمظع  نآ  اـب  ماـما ، ترـضح  نوـچ  یفراـع  هک  ییاـج 

هرابرد ي هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  ياـه  هدومرف  لـماک  هعومجم ي  دـنک (  یم  یناوتاـن  زجع و  راـهظا  مالـسلااهیلع 
همه ي رـضحم  هب  باتک  نیمه  هرامـش ي 1  تسویپ  رد  نیون ، یمظن  بلاق و  تحت  یعوضوم و  تروص  هب  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح 

تلزنم ردـق و  هـلق ي  زا  رتورف  یـسب  ار  رـشب  لـقع  لاـیخ و  ورملق  و  تـسا ) . هدـش  میدـقت  ، ترـضح نآ  ناـگدرپس  لد  ناراد و  تـسود 
دمآ : دهاوخرب  هچ  نارگید  زا  دیامن ، یم  یفرعم  شترضح 

دزیخ !؟ هچ  يرغال  هشپ ي  زا  دزیرب  رپ  باقع  هک  اج  نآ 
دزیخ !؟ هچ  يرغال  هشپ ي  زا  دزیخ !؟ هچ  يرغال  هشپ ي  زا 

هک ینز  دـشخرد ، یم  زیزع  مالـسا  كراـت  رب  يدیـشروخ  نوچ  هدوب ، یحو  نادـناخ  راـختفا  هک  تسا  ینز  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي 
يراتفگ وا  هرابرد ي  یـشنیب  ره  اب  یـسک  ره  تسا . هدوب  تراهط  تمـصع و  نادناخ  مرکاربمایپ و  تیاهن  یب  لیاضف  زارط  مه  وا  لیاضف 

هک تسا  هدوب  ناعمتسم  مهف  هزادنا ي  هب  یحو  نادناخ  زا  هدیسر  ثیداحا  هکارچ  تسا ؛ هدماینرب  وا  شیاتس  هدهع ي  زا  يدحا  اما  دراد ،
هتـساریو ي وا ( . تبترم  هزادنا ي  هب  هن  تسا ؛ هدوب  دوخ  مهف  رادـقم  هب  دـنا  هتفگ  هچ  ره  نارگید  و  دـناجنگ ، ناوتن  يا  هزوک  رد  ار  ایرد 

ص 72 ) . رون 12 ، هفیحص ي  . 1359 / 2 خیرات 15 / رد  هللا  تمحر  ماما  ترضح  مایپ  زا  یتمسق 
رد وحم  هدیسر ، هللا  یف  يانف  ماقم  جوا  هب  وا  هک  یلاح  رد  دشاب ، روسیم  نکمم و  يدحا  يارب  همطاف  تمظع  فیـصوت  كرد و  هنوگچ  و 

تسا : هتشگ  يدنوادخ  لالج  لامج و  مات  رهظم  هدیدرگ و  یهلا  تافص  امسا و 
ادخ . فاصوا  ءامسا و  رهظم  ادخ  تاذ  قشاع  ارهز ؟ تسیک  لامجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک 

ادخ . فاصوا  ءامسا و  رهظم  ادخ . فاصوا  ءامسا و  رهظم  لالجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک 
ص 191 ) . امندزیا : هنییآ ي  ینابر ، اضر  دمحم  ) 

نیمه و  یبوبر . تاذ  زا  یهاگآ  هک  تسا  ینتفاـیان  تسد  دـیعب و  هزادـنا  ناـمه  هب  یتوهـال ، همطاـف ي  تاذ  هنک  هب  يرب  یپ  يور  نیا  زا 
تافص هنک  كرد  زارط  مه  ار ، یقیقح  نانمؤم  ناماما و  ربمایپ ، تافـص  هنک  كرد  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف ي  نیا  زمر  تسا 

دنیامرف : یم  یفرعم  ینتفایان  تسد  نکممان و  دنوادخ ،
تفـص يافرژ  تفایرد  زا  دنرادن ، ار  ادـخ  تفـص  رهوگ  هب  ندیـسر  يارای  هک  ناس  نامه  دـنناوتان و  دـنوادخ  هنک  هب  يرب  یپ  زا  قیالخ 

یب زین  ماما  تفص  يافرژ  كرد  زا  دنزجاع ، ربمایپ  تفص  هنک  هب  يرب  یپ  زا  هک  نانچمه  و  دنزجاع ، زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مامالا دـنناوتان (  دـیاب ، هک  نانچ  زین  نمؤم  تقیقح  تخانـش  زا  تخانـش ، دـنناوت  یمن  دـیاب  هک  نانچ  ار  ماما  هک  هنوگ  ناـمه  دـنا و  هرهب 

هفـص هنک  ردقی  کلذکف ال  لجوزع  هللا  هفـص  هنک  یلع  ردقی  امکف ال  لجوزع ، هللا  هفـص  هنک  یلع  قیالخلا  ردقی  ال  مالـسلا : هیلع  قداص 
امک ال مامالا و  هفـص  هنک  یلع  ردقی  امک ال  مامالا و  هفـص  هنک  یلع  ردقی  کلذکف ال  لوسرلا  هفـص  هنک  یلع  ردـقی  امک ال  هللا و  لوسر 

نموملا ) . هفص  هنک  یلع  ردقیال  کلذک  مامالا  هفص  هنک  یلع  ردقی 
رهظم . تسار  نوچ  یب  تاذ  شدومن ، دوصقم  تسار  تقلخ  لصا  شدوجو ، تفگ  وا  حدم  دناوت  هگ  نآ  درخ 
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رهظم . تسار  نوچ  یب  تاذ  شدومن ، رهظم . تسار  نوچ  یب  تاذ  شدومن ، وراد  كاپ  تاذ  هب  دیوج  هر  هک 
ص 56 ) . يدنجریب : يدمحا  دمحا  یسراف ، رعش  رد  یمطاف  بقانم  ءارعشلاریما .»  » هب فورعم  يردان ، ازریم  نیسح  دمحم  زا  رعش  ) 

لوهجم و وا  ردق  تلزنم و  اهردق ) . هلوهجملا  اهربق ، هیفخملا  تسا ( . ربقلا » هیفخم   » هک هنوگ  نامه  تسا ؛ ردـقلا » هلوهجم   » همطاف يرآ ،
تقیقح تخانـش  زا  نامدرم  هک  تسا  هدش  هدـیمان  همطاف  يور  نآ  زا  وا ، تسا . ناهنپ  یفخم و  وا  ربق  تبرت و  هک  ناس  نامه  تسا ، ناهن 

ص 39. ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  اهتفرعم ( . نع  اومطف  قلخلا  نال  همطاف ، تیمس  امنا  دنا ؛ هدنام  رود  هداتفا و  ادج  یـسب  وا 
( 

؛ سب دـشاب و  یم  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  ترـضح  تمظعرپ  هاگـشیپ  هب  تدارا  بدا و  ضرع  اـهنت  راتـشون ، نیا  دوصقم  يراـب ،
نأش تفیـصوت  رد  تاملک  نیرتابیز  ناوتان و  یـسب  شا  يونعم  ماقم  عیفر  غیتس  هب  ندیـسر  زا  يرـشب  هشیدـنا ي  ياه  هیاپ  نیرترب  هنرگو 

تساسران : یسب  شیالاو ،
لوقع . دوش  ناریح  نکلا و  قطن ، هدیدرگ  تدح  یب  تامارک  كاپ و  تاذ  فصو  رد  لوصو  دوب  نکمم  وت  يوک  هب  اجک  ار  ام 

لوقع . دوش  ناریح  نکلا و  قطن ، هدیدرگ  لوقع . دوش  ناریح  نکلا و  قطن ، هدیدرگ  لوزن  تردق  دوبن  ار  لایخ  اجناک 
ص 78 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  احصفلا .» سمش   » هب بقلم  ، یمق طیحم  دمحم  ازریم  زا  رعش  ) 

هسدقملا  مق 
يردیح رقابدمحم 

همطاف لامج  زا  يا  هولج 

نافراع  ردق  هلیل ي  همطاف ،
هنارک  یب  رثوک  همطاف ،
هناگی  یتقیقح  همطاف ،

یهلا  يامسا  عمجم  همطاف ،
تعافش  راد  هیاط  همطاف ،

لییاربج  يامرف  لزان  همطاف ،
یهلا  لوسر  نیرترب  هدش ي  شرافس  همطاف ،

ییایربک  مشخ  تیاضر و  رایعم  همطاف ،
ییادخ لامج  يامن  هولج  همطاف ،

نافراع ردق  بش  همطاف ،

يدنلب دنا . هتشگ  نادرگرس  اه  لقع  نیرتزاورپ  زیت  ناویح و  يرشب ، ياه  هشیدنا  نیرترب  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  تفرعم  نامـسآ  رد 
دجنگ . یمن  كاردا  هرتسگ ي  رد  هک  تسالاب  الاو . نانچ  یهلا ، شرع  نیازخ  هنادکی ي  رد  نیا  تلزنم  جوا  تبتر و 

ریسفت مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دوجو  هب  ردقلا  هلیل  تقیقح  هدیسر ، مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  زا  هک  يربتعم  ددعتم و  تایاور  ربانب 
دشاب : یم  ناخد  هروس ي  نیزاغآ  تایآ  ریسفت  رد  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ینارون  نایب  هلمج ، نآ  زا  تسا . هدش 

نیا نطاب  ریـسفت  تشاد  یم  نایب  هک  يددعتم  تالاؤس  نیب  رد  دش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدخ  هب  ینارـصن  يدرم 
دش : ایوج  ار  تایآ 
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باتک نیا  هب  دنگوس  مح ، 4 ؛) . - 1 (: 44  ) ناخد میکح (  رمأ  لک  قرفی  اهیف  نیرذنم  انک  انا  هکربم  هلیل  یف  هنلزنا  انا  نیبملا  بتکلا  مح و 
( یهلا  ) تمکح ساسارب  يرما  ره  بش  نآ  رد  میا . هدوب  هدـننکراذنا  هراومه  اـم  میدرک ، لزاـن  تکربرپ  یبش  رد  ار  نآ  اـم  هک  رگنـشور 

ددرگ . یم  ادج  ریبدت و 
مالـسلااهیلع همطاف  هلیللا ،»  » اما و  دشاب . یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نیبم ،» باتک   » دشاب و یم  ص )  ) دمحم مح ،»  » اما دندومرف : خـساپ  رد  ماما 

ثیدح 4 ) . یبنلا ،» دلوم  باب  هجحلا ، باتک  ، » ص 326 ج 2 ، یفاک ، لوصا  ص 158 . ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  دشاب ( . یم 
، همطاف تسا و  تماص  نآرق  لوزن  فرظ  ردقلا ، هلیل  هکنآ  لاح  دـشابن ؟ نینچ  ارچ  و  تسارهز . هناگی ي  وجو  ردـقلا ، هلیل  تقیقح  يرآ ،

قطان . نآرق  هدزای  لوزن  فرظ 
تسا : هدیدرگ  قطان  هللا  مالک  هدزای  روهظ  هک  تسا  همطاف  نیا  دنقطان و  نآرق  هدیسر ، تیلعف  لماکت و  هب  ياه  ناسنا 

ایفصا  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  ایفصا  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  رتتسم  بیغ  ظفاح  رستسم ، رس  لماح 
ایفصا  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  ایفصا  راهن  رون  ایلوا ، ردق  هلیل  دنک  اوسام  شناد  رب  هطاحا  وا  شناد 

ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  ) 
كرد ار  ردـقلا  هلیل  ات  دوب  دـهاوخ  نآ  يارای  ار  سک  هچ  ردـقلا ؛ هلیل  ام  کـیردا  اـم  و  تسا . ردـقلا  هلیل  نطاـب  تقیقح ، رظن  زا  همطاـف ،

دیامن !؟
ایند . مدرم  دنتخانشن  وت  ردق  لوهجم  وت  ردق  کیل  يردق و  هلیل 

ایند . مدرم  دنتخانشن  وت  ردق  ایند . مدرم  دنتخانشن  وت  ردق 
ص 108 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  قیفش .)  ) جورم ربکا  یلع  خیش  زا  رعش  ) 

، نخـس رگید  هب  تسا . ناهنپ  ناشیا ، يارب  ردـق  بش  تمظع  هک  ناـس  ناـمه  هب  تسا  ناـهن  ناـمدرم ، يارب  همطاـف  تلزنم  ردـق و  يراـب ،
ردق . بش  كاردا  هک  تسا  ینتفایان  تسد  جوا و  رد  ردق  نامه  همطاف ، یقیقح  تفرعم 

ردق بش  كاردا  زارط  مه  ار  يو  تفرعم  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  قیاقح ، ياشگزار  هک  تسا  يا  هناگی  تقیقح  ناه  وا ،
دیامرف : یم  یفرعم 

هیلع قداصلا  نع  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » ریـسفت یف  ردـقلا ( ... هلیل  كاردا  دـقف  اهتفرعم  قح  فرع  نمف  هللا . ردـقلا ،»  » همطاف و هلیللا ،» »
نع اومطف  قلخلا  نال  همطاف  تیمـس  اـمنا  ردـقلا و  هلیل  كاردا  دـقف  اـهتفرعم  قح  همطاـف  فرع  نمف  هللا . ردـقلا ، همطاـف و  هلیللا ، مالـسلا :

، دبای قیفوت  همطاف ، یقیقح  تخانـش  هب  هک  نآ  ره  يور  نیا  زا  هللا ؛ ردق ،»  » تسا و همطاف  هلیل ،» « ؛) . ص 65 ج 43 ، راونالاراحب : اهتفرعم .
تسا . هدرک  كرد  ار  ردق  بش  نامگ  یب 

لیان . دیردق  بش  كاردا  هب  لصاح  دیدرک  قحب  شنافرع  وچ  هاگآ ! لد  يا  ونشب  تسا و  هدومرفب  قطان  نآرق  نآ  قداص  ماما 
لیان . دیردق  بش  كاردا  هب  لیان . دیردق  بش  كاردا  هب  هللا  ردق ، تسا و  همطاف  هلیل ، هک  قداص  حبص  نوچمه  ریسفت  یکی 

ص 214 ) . لماک : ناسنا  یلمآ ، هداز ي  نسح  هللا  هیآ  ) 
همطاف ! ای 

میکح ؛ رمأ  لک  قرفی  اهیف  هک  یبش  نامه  يردقلا ؛ هلیل  تقیقح  وت 
یلطاب . زا  قح  يزاسادج  نازیم  وت  سپ 

ارهز ! ای 
تسا . هتشگ  نآرق  تقیقح  لوزن  فرظ  هک  یبش  نامه  يردقلا ؛ هلیل  ریسفت  وت 

قطان . هللا  مالک  هدزای  لوزن  فرظ  ینآرق و  تقیقح  وت  سپ 
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يراگدرورپ . تافص  امسا و  مات  راد  هنییآ  وت 
هیضار ! ای 

 ( 1 (: 44  ) ناخد هکربم . هلیل  یف  انلزنا  انا  نیبملا  بتکلا  مح  هکرابم (  هک  یبش  نامه  يردقلا ؛ هلیل  نطاب  وت 
، تاضویف شزیر  هماگنه ي  دسر . یم  تباجا  هب  نآ  رد  ناشیا  ياعد  دوش و  یم  هدروآرب  نآ  رد  ناگدنب  تاجاح  هک  یبش  نامه  تسا و 

یهلا . تیاهن  یب  تاکرب  تاریخ و 
يریثک . ریخ  تکرب و  هنارک ي  یب  همشچرس ي  وت  سپ 

یبر . تمحر  مامت  یلجت  وت 
دسر : یم  تباجا  هجرد ي  هب  وت  تطاسو  اب  نادنمتجاح  زاین  ضرع  هک  یهللادنع  ههیجو ي  وت 

هکئالملا . هب  تلص  نم  هنبا  هلیل  ردق  هلیل  هجاجزلا  هللا و  رون  هاکشم 
هکئالملا . هب  تلص  نم  هنبا  هکئالملا . هب  تلص  نم  هنبا  هجاحلا  لهال  لامالا  هبعک 

همصاعلا ) .» هنجلا   » زا لقن  هب  ص 52 ، امندزیا : هنییآ ي  ) 
هرهاط ! ای 

تمناوخ ؟ هچ  هک  مریحتم 
يدوجولا . بجاو  رهظم  وت 

یتانکمم . ناج  ینعم  وت 
یتاذ . يامن  ناهج  ماج  وت 
یتافص . هلمج ي  رهظم  وت 

يربقلا . هیفجم  هک  هنوگ  نامه  يردقلا ؛ هلوهجم  وت 
. ادخ اهنت  تسا ؛ هدرک  هچ  تشنیرفآ  رد  هک  دناد  یم  ادخ  اهنت 

هنارک یب  رثوک  همطاف ،

هب یبایتسد  زا  زین  ام  رخافم  ناگرزب و  یتح  هک  تسا  يزومر  رارـسا و  هدـنراد ي  رب  رد  شتاملک ، تاـیآ و  یمک  نیع  رد  رثوک  هروس ي 
دنا . هدیدرگ  فرتعم  شیوخ  یناوتان  زجع و  هب  هدنام ، زجاع  نآ  يانفرژ 

یفلتخم هوجو  رثوک »  » هب مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هیمـست ي  هجو  رد  تسا . رثوک »  » مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  كرابم  ياه  مان  زا  یکی 
رد زین  يرـشب  ياه  هشیدـنا  نیرترگن  فرژ  اییوگ  اما  تسا ؛ هدرک  نایب  ینخـس  شیوخ ، یتفرعم  هیاپ ي  رادـقم  هب  یـسک  ره  هدـش و  نایب 

دنرادن : ینادرگرس  یگ و  هلاو  یناریح ، زج  يا  هراچ  رثوک  دنمنارکان  سونایقا  يانفرژ  هب  یصاوغ 
دنکاپ . ریز  هب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ ي  ین  لایخ  سرتسد  وا  يایربک  نماد 

دنکاپ . ریز  هب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ ي  دنکاپ . ریز  هب  هیاپ  یسب  وا  ردق  هیاپ ي 
ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسحدمحم  هللاۀیآ  ) 

. ( ص 548 ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  دشاب ( . یم  ناوارف » ریثک و  ریخ   » يانعم هب  و  ترثک »  » زا هدش  ذخا  یفـصو  لعوف »  » نزو رب  رثوک » »
رد دوش . لماش  دـناوت  یم  زین  ار  تیاهن » یبریخ   » هلمج زا  يرامـش  یب  قیداصم  هک  تسا  عماج  عیـسو و  نانچ  هژاو  نیا  ییانعم  هرتسگ ي 
نوچ : یقیداصم  دنشاب ؛ یم  ریثکریخ »  » نیمه قیداصم  زا  یگلمج ، هک  تسا  هدش  رکذ  رثوک »  » يارب يرایسب  یناعم  ینس  هعیش و  ریسافت 

عمجم دـنوش ( . یم  باریـس  نآ  زا  تشهب ، هب  دورو  هماـگنه ي  هب  ناـنمؤم  دراد و  ربماـیپ  هب  قـلعت  هک  تنج  رد  رثوـک  رهن  ضوـح و   - 1
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ص 548 ) . ج 5 ، نایبالا :
تمایق  زور  رد  يربک  تعافش  ماقم   - 2

توبن  - 3
ایشا . قیاقح  هب  ملع  تمکح و  - 4

نآرق  - 5
ناوریپ  باحصا و  ترثک  - 6

تازجعم  ترثک  - 7
لمع  ملع و  ترثک  - 8

دیحوت  رد  تفرعم  ترثک  - 9
ترخآ  ایند و  ياه  تمعن  ترثک  - 10

الاو رتخد  دوجو  زا  لسن  ندـنام  یقاب  هیرذ و  یناوارف  نیا  دـیدرت  یب  دـننام و  یقاب  ناـمز  رذـگ  رد  هک  ناوارف  هیرذ ي  ریثک و  لـسن  - 11
ص 309 ) . ج 27 ، نایبلا : عمجم  ریسفت  همجرت ي  تسا ( . هتفرگ  تأشن  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ربمایپ ، رهگ 

، نآ قیداصم  هک  تسا  هدومرف  اطع  رـصح  دـح و  زا  نوریب  لیاضف  و  میظع » لضف   » و ریثک » ریخ  ، » شیوخ بیبح  هب  لاعتم  دـنوادخ  يرآ ،
تسا : جراخ  زین  رامش  هیطح ي  زا  یتح 

راقنم . دنکرت  رحب ، زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  وا  تیاهن  یب  لضف  زا  دنز  مد  هک  یسک  درک  ناوتن  مامت  ربمیپ  لضف  باتک 
راقنم . دنکرت  رحب ، زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  راقنم . دنکرت  رحب ، زا  هک  تسا  یکغرم  وچ  راجشا  ملق  رحبا و  دوش  تاود  رگا 

ص 92 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  ناریح . هب  صلختم  ینیسح ، سابع  دیس  زا  رعش  ) 
ارهز ترـضح  نینزان  دوجو  رثوک »  » قادـصم نیرتزراب  تنـس ، لـها  ياـملع  زا  يا  هراـپ  هعیـش و  ياـملع  زا  يرایـسب  هدـیقع ي  رباـنب  اـما 

دشاب . یم  مالسلااهیلع 
لوزن و نأش  تسا ، هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  زا  هک  يددـعتم  تایاور  رب  هوـالع  تیعقاو ، نیا  دـهاش  تقیقح و  نیا  ناـهرب 

تسا : نیا  رب  نارسفم  قافتا  رثوک ، هروس ي  لوزن  نأش  رد  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  رثوک  هروس ي  تایآ  قایس 
یقاب کلم  يوس  هب  دندیـشکرپ و  یناف  ياـیند  نیا  زا  یکدـنا  یناـمز  هلـصاف ي  رد  هللادـبع ، مساـق و  ربماـیپ ، نارـسپ  اـهنت  هک  ماـگنه  نآ 

؛ دندوشگ ربمایپ  هب  تبسن  نابز  مخز  هنعط و  تتامـش ، هب  ناهد  دنتخادرپ و  ترـسم  يداش و  راهظا  هب  ربمایپ  نافلاخم  نانمـشد و  دنتفاتش ،
دناوخ . لسنلا ) عوطقم  ماجنارس و  یب  رثا ، یب  هلابند ، یب  رتبا :(  ار  ترضح  یمهس  لئاو  نب  صاع  هلمج  زا 

خساپ شیوخ و  بیبح  زا  ییوجلد  يارب  لاعتم  دنوادخ  يور  نیا  زا  تخاس ؛ یم  هدرزآ  تخس  ار  ربمایپ  فیطل  بلق  ییاه  تتامـش  نینچ 
داتسرفورف : ار  رثوک  ینارون  هیآ ي  هس  ناکرشم ، ياه  هنعط  هب 

میا . هدیشخب  ناوارف  ریخ  وت  هب  اققحمام  رثوکلا ؛ کنیطعا  انا 
نک . ینابرق  ناوخب و  زامن  شا  هنارکش  هب  سپ  رحنا ؛ کبرل و  لصف 

تسا . بقع  الب  ماجنارس و  یب  دوخ  وت ، يوگ  تتامش  نمشد  هک  نادب  و  رتبالا ؛ وه  کئناش  نا 
رهطا . يارهز  تلسن ز  ریثکت  هب  ترثوک  ریخ  هب  تشهب و  رهن  هب  ناسحا  میدومن ز  رثوک  وت  رب  اطع 
رهطا . يارهز  تلسن ز  ریثکت  هب  رهطا . يارهز  تلسن ز  ریثکت  هب  رگید  راب  مغ  درگ  لد ، هب  دیان  هک 

نامه ) . ) 
رپ دوجو  قیرط  زا  طقف  هک  دشاب  یم  ربمایپ  لسن  يراگدنام  هیرذ و  یناوارف  رثوک ، زا  روظنم  هروس ، نیا  هیآ ي  نیماجرف  قایس  هب  هجوت  اب 
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ماقم رد  ار  تایآ  نیا  دندز و  یم  یماجنارس  یب  هنعط ي  ار  ربمایپ  ناکرشم ، هک  ارچ  تسا ؛ هتفای  ققحت  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تکرب 
تکرب هب  ار  وا  هکلب  میدادن ، رارق  هلابند  یب  ماجنارس و  یب  ار  دوخ  بیبح  اهنت  هن  هک  دش  لزان  ناشیا  ياه  تتامـش  اه و  هنعط  در  خساپ و 

زا میداد . رارق  رتبا  هلابند و  یب  ار  وا  يوگ  هنعط  نمـشد  میدرک و  اطع  خـیرات  لوط  رد  راگدـنام  ریظن و  یب  یلـسن  شرتخد ، هناـگی  دوجو 
دشاب  یم  قیرط  نیا  زا  وا  لسن  يراگدنام  ربمایپ و  رهگ  الاو  رتخد  دوجو  رثوک ، قادصم  نیرت  نشور  يور  نیا 

یم تایآ  قایس  نتم و  اب  مات  یتبسانم  دجاو  هروس و  لوزن  نأش  اب  لماک  یگنهامه  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  رثوک ، هروس ي  زا  ریـسفت  نیا 
رثوک قادـصم  نیرتراکـشآ  نیرتزراب و  رگنایب  تسا ، هدـش  دراو  نومـضم  نیدـب  راهطا  همئا ي  زا  هک  يددـعتم  ریـسافت  ربانب  زین  دـشاب و 

دشاب . یم  مالسلااهیلع ) ارهز  همطاف ي  دوجو  )
لـسن یگنادواج  لماع  مه  تسا و  هدـش  ربمایپ  تلاسر  يراگدـنام  ثعاب  مه  هک  تسا  ریثک  ریخ  عبنم  مالـسلااهیلع ، همطاـف  دوجو  يرآ ،

وا : كاپ 
رّونم . هط  لآ  زا  ددرگ  نامز  ناتسلگ  تکاپ  لسن  زا  ددرگ  نیمز  هنامز  ردنا  شاب  یم  هدوسآ  لد  نید  یقبم  تلع  دش  هک  ارهز  هچ 

رّونم . هط  لآ  زا  ددرگ  نامز  رّونم . هط  لآ  زا  ددرگ  نامز  رتخد  هکی  نیز  تساپرب  وت  لسن  هک  رتهم  هتشگ  یملاع  زا  هک  ارهز  هچ 
. ( ص 92 یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  ناریح . هب  صلختم  ینیسح ، سابع  دیس  زا  رعش  ) 

هناگی یتقیقح  همطاف ،

رهن ضوح و  تسا ، هدـیدرگ  عیاش  نیملـسم  همه  نیب  رد  دراو و  ینـس  هعیـش و  ریـسافت  رد  هک  رثوک »  » هدـش ي هتخانـش  قیداصم  زا  یکی 
نآ هدـننک ي  كاـپ  كاـپ و  بآ  زا  تشهب ، رد  روضح  یباـی  تقاـیل  يارب  تسیاـب  یم  ناـنمؤم  هک  یـضوح  دـشاب ؛ یم  تشهب  رد  رثوک 

دنبایب . ار  ییایربک  مرح  هب  دورو  تقایل  تیفرظ و  ات  دنشونب 
نیرب تشهب  هب  دورو  تقایل  ات  دوش  هدـیناشون  نانمؤم  هنـشت ي  ماـک  هب  رثوک  تراـهط  همـشچرس ي  زا  تسیاـب  یم  هک  تسا  یبآ  هچ  نیا 

دیآ ؟ لصاح 
دراد ؟ تسا ، يدمحم » رثوک   » نامه هک  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دوجو  اب  یتبسن  هچ  یتشهب » رثوک   » نیا

تسا يا  همشچرس  رثوک ، هک  دیمهف  هزادنا  نیمه  هب  اهنت  ناوتب  دیاش  تسا ، زجاع  شکرد  زا  ام  روصت  لقع و  هک  هک  تسا  یتالاؤس  اهنیا 
تسا . مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  نطاب  نآ  تقیقح  نانمؤمریما و  نآ ، یقاس  وربمایپ  نآ ، بحاص  هک  تشهب  رد 

تمکح تقد و  هدـید ي  هب  زین  نیلقث  یخیرات  ثیدـح  رد  رثوک ، هروس ي  رب  هوالع  هک  دـیامن  یم  خر  هاـگنآ  رثوک ، دـننامه  یب  تمظع 
رب ضوح ، رد  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  ود  نیا  مترتع . ادـخ و  باتک  میهن : یم  ياج  رب  امـش  نایم  رد  گنـس  نارگ  ثاریم  ود  میرگنب :
هک تنـس  لـها  عباـنم  زا  یخرب  ضوحلا . یلع  ادری  یتـح  اـقرتفی  نل  و  یترتـع ... هللا و  باـتک  نیلقثلا : مکیف  كراـت  ینا  دـنیآ ( . دراو  نم 

ص 238 و ص 199. ج 5 ، يرجه :) يافوتم 279   ) يذمرت یـسیع  نب  دمحم  يذمرت ، حیحـص  زا : دنترابع  دنا  هدرک  لقن  ار  قوف  ثیدح 
یناربط ریبکلا ، مجعملا  ص 113 . ج 4 ، يافوتم 774 ،)  ) رمع نب  لیعامسا  ریثک ، نبا  ریسفت  ص 33 و 45 . یفنح ، يزودنق  هدوملا ، عیبانی 

ص 137 ) . يرجه ؛) يافوتم 360  )
تسا . رثوک  دننامه  یب  همشچرس ي  نامه  نیلقث ، فیرش  ثیدح  رد  رادربمان  ضوح 

هب یتسیاب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  همه  نآرق و  هک  یهاگیاج  تسا ؛ ترتع  نآرق و  هاگ  یقالت  رثوک ، ضوح  رتاوتم ، ثیدح  نیاربانب 
نآرق و یگناگی  داحتا و  هک  تسا  هاگداعیم  نیا  رد  رتهب ، ینایب  هب  دنبای ؛ یم  داحتا  ترتع ، نآرق و  هک  تسا  اج  نآ  رد  دـنیآ . دراو  اجنآ 

تسین . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تقیقح  زا  ادج  يرما  نآرق ، تقیقح  هک  ارچ  دوش ؛ یم  راکشآ  ترتع 
یب لـالز  هـک  يا  هـنارک  یب  همــشچرس ي  تـسا ؛ رثوـک  همــشچرس ي  نـیرب ، تـشهب  رد  ارهز  همطاـف ي  تـقیقح  نطاـب و  یلجت  يرآ ،
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هناگی تقیقح  ییایربک ؛ میرح  هب  دورو  يارب  ناشیا  شخب  تقایل  دشاب و  یم  یهلاروضح  ضیف  يارب  نایتشهب  شخب  تراهط  شدـننامه ،
توبن . اب  ود  نیا  هاگداعیم  تسا و  ترتع  نآرق و  هاگ  یقالت  هک  يا 

اقب . لالز  شوج ، دنز  وت  زا  ادخ  ضیف  همشچ ي  يرثوک و 
اقب . لالز  شوج ، دنز  وت  زا  اقب . لالز  شوج ، دنز  وت  زا 

ص 22 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  یسدق . ناجدمحم  یجاح  زا  رعش  ) 
همطاف ! ای 

تشهب ! لها  شخب  تراهط  ای  يا  هرهاط 
تشونرس ! نیرب  شخب  تقایل  ای  یلوتب 

توبن ! اب  ترتع  نآرق و  هاگ  یقالت  ای  يا  هیقت 
تلاسر ! اب  تماما  باتک و  هاگداعیم  ای  يا  هموصعم 

منک ! تفیصوت  هنوگچ  مناد  یمن 
وت ! زا  اتفگش 

تسین ! ینایاپ  وت  اب  ار  رشب  یگتفیش  یتفگش و  هک  اتفگش 
يا !؟ هدناجنگ  دوخ  رد  ار  تماما  مه  ار و  توبن  مه  ار ، نآرق  مه  هک  یتیفرظ  هچ  ياراد  یتسیک و  وت 

يا !؟ هدیدرگ  تلاسر  اب  تماما  نآرق و  هاگداعیم  هک  تسا  یتمظع  تعسو و  هچ  ار  وت 
شخب تظافح  يدوب و  ردپ  تلاسر  شخب  ماود  تا ، یگدنز  هرود ي  رد  هک  تسوت  ماقم  راوازس  هتسیاش و  اهنت  یتفگـش ، تیفرظ  نینچ 

زا فیرحت  هدـننک ي  عنم  تماما و  ریـس  هدـننکظفح ي  يدوب و  تلاسر  طـخ  هدنهدرارمتـسا  رترب ؛ باـتک  شخب  ینمیا  رـسمه و  تماـما 
تمارکرپ : باتک 

هگ هولج  تسار  وت  ناج  ار  وت  رما ، ار ، وت  قلخ ، ییوت  ملاع  ود  هب  ییاغ  تلع  شرع  يادـنلب  ناشخر ز  وت  رهم  روراب  دـش  وت  توبن ز  لخن 
تسار  وت  ناناج  تروص 

هولج تسار  وت  ناناج  تروص  هگ  هولج  ییوت  مدآ  ملاع و  هرهوج ي  شرف  شرع و  هرتسگ ي  وت  هرفـس ي  رجـش  رپ  دـش  وت  تماما ز  غاب 
تسار  وت  ناناج  تروص  هگ 

. ( ص 22 یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  یسدق . ناجدمحم  زا  رعش  ) 

یهلا يامسَا  عمجم  همطاف ،

نوچ یمیهافم  هدنراد ي  رب  رد  هک  یتافص  امسا و  هیلالج . هیلامج و  دننک : یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  یهلا  تافص  امسا و  تفرعم ، بابرا 
هدنراد رب  رد  هک  یتافص  امسا و  نآ  دنجنگ و  یم  هیلامج  تافص  هرتسگ ي  رد  دنشاب ، یم  تمحر و ... تفوطع ، تفأر ، تفاطل ، تبحم ،

دندرگ . یم  دراو  هیلالج  تافص  ورملق  رد  دنشاب ، یم  تیرابج و ... تیراهق ، تبوقع ، ماقتنا ، بضغ ، تبالص ، نوچ  یمیهافم  ي 
: لیبق زا  یئامـسا  تسا . يدنب  میـسقت  لباق  هرتسگ ، ود  نیا  رد  تسا ، هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  يارب  هک  یئامـسا  همه ي 
، میلع نوچ : یئامـسا  و  دـنمان . یم  یهلا » هیلالج ي  يامـسا   » ار باـقعلا  دـیدش  لـالجلاوذ و  مقتنم  ماـقتناوذ ، يوق ، ربکتم ، راـبج ، رهاـق ،
« یهلا هیلامج ي  يامسا   » ار باسحلا  عیرس  لضفلاوذ و  دیهش ، ریصب ، ریبخ ، فیطل ، روفغ ، دودو ، فوطع ، فوئر ، میکح ، میرک ، میحر ،

دنهن . یم  مان 
لامک تیاهن  یب  تافـص  امـسا و  زا  يا  هولج  یلامک ، ياه  یگژیو  زا  شا  يدوجو  هرهب ي  هزادنا ي  هب  يدوجوم  ره  افرع ، هدـیقع ي  هب 
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ناسنا ددرگ ، یهلا  تافص  امسا و  عیمج  رهظم  دناوت  یم  هک  يا  هدیرفآ  اهنت  تاقولخم ، مامت  نایم  رد  دزاس . یم  نایامن  یلجتم و  ار  یهلا 
هنییآ دریگ و  جوا  یهلا  قلطم  لالج  لامج و  يوس  هب  تسا ، هداهن  شدوجو  رد  دنوادخ  هک  يدادعتسا  اب  دناوت  یم  هک  تسوا  اهنت  تسا .

ددرگ . یهلا  تافص  امسا و  يامن  مامت  ي 
امسا مامت  مات و  رهظم  هک  تفای  دنهاوخن  ار  نآ  يارای  هاگ  چیه  اما  دنا ؛ یهلا  تافص  زا  يرهظم  امـسا و  زا  يا  هولج  زین ، ناگدیرفآ  ریاس 

تیسودق . تیحوبس و  رهظم  اما  دنا ؛ ییادخ  يامسا  رهظم  زین  ناگتشرف  لاثم ، ناونع  هی  دندرگ ؛ یهلا  تافص  و 
يا هفیلخ  نیمز ، يور  رد  نم  . ( 30 (: 2  ) هرقب هفیلخ ( ؛  ضرالا  یف  لعاج  ینا  هک  داد  ربخ  ناگتـشرف ، هب  ملاع  راگدرورپ  هک  ماـگنه  نآ 

یناسک ایآ  30 ؛ ) . (: 2  ) هرقب کل (  سدقن  كدمحب و  حبسن  نحن  امدلا و  کفسیو  اهیف  دفسی  اهیف و  لعجتأ  دندیسرپ : تشامگ ، مهاوخ 
درپس و یهاوخ  زیرنوخ  راکداسف و  يدوجوم  هب  ار  یهلا  تفالخ  ماقم  ایآ  دـنزیر ؟ اه  نوخ  دـننک و  داـسف  نیمز  رد  هک  تشاـمگ  یهاوخ 
ناد م یل  يزیچ  نم  30 ؛ ) . (: 2  ) هرقب ي نوملعت (  ام ال  ملعا  ینا  هک : دندینش  باوج  مییامن ؟ یم  سیدقت  حیبست و  ار  وت  ام  هک  نآ  لاح 

دیربخ . یب  نآ  زا  امش  هک  ما  هداهن  وا  دوجو  رد  يدادعتسا  مهاگآ و  ناسنا  تقلخ  رارسا  زا  نم  دیناد . یمن  امش  هک 
وا يراذـگ  تمدـخ  هب  برقم  ناگتـشرف  امـش  هک  دـناسرب  یماقم  هب  ار  وا  دـناوت  یم  هک  ما  هداهن  تعیدو  هب  ناسنا  نیا  دوجو  رد  يرهوگ 

تیسودق تیناحبس و  رهظم  امش  رگا  ناگتشرف ! يا  دناسر . تیلعف  هب  ار  دادعتـسا  نآ  دنادب و  ار  رهوگ  نیا  ردق  رگا  هتبلا  دیزرو ؛ تاهابم 
امسا و عیمج  دناوت  یم  شیوخ  رایتخا  اب  یمدآ  تسا ، هتفای  روهظ  ناتدوجو  رد  سودق  حوبس و  مسا  ود  نم ، يالـسا  زا  دیا و  متـشگ  نم 

. ( 31 (: 2  ) هرقب اهلک ( . امسألا  مدأ  ملع  داد ؛ میلعت  مدآ  هب  ار  امسا  همه ي  هاگ  نآ  و  دناسر . روهظ  هب  ارم  تافص 
يارب وت  هدم ! رارق  نایاپراهچ  فیدر  مه  ار  نتـشیوخ  نادب و  ار  دوخ  ردق  ناسنا ! يا  هک : تسا  مایپ  نیا  هدـنراد ي  رب  رد  رادربمان ، تایآ 

قرب قرز و  لباقم  رد  یگتفیرف  يارب  وت  يا . هدشن  هدیرفآ  یگراب  توهـش  ینارچ و  سفن  يارب  وت  يا . هدشن  هدیرفآ  ندیماشآ  ندروخ و 
يامن هولج  ات  يا  هدش  قلخ  يوش . هللا  هفیلخ  ات  يا  هدمآ  وت  يا . هدماین  ارـس  نیدب  ایند  رهاظم  هب  يراپـس  لد  يارب  وت  يا . هدـشن  قلخ  ایند 

تالامک نیرتالاو  هب  ار  وت  دناوت  یم  هک  ما  هداهن  تعیدو  هب  تدوجو  رد  ییاتمه  یب  دادعتـسا  نانچ  يدرگ . یهلا  تافـص  امـسا و  عیمج 
جوا هب  ار  تیدوجو  یناسر و  تیلعف  هب  ار  ریظن  یب  دادعتـسا  نیا  نم ، تیدوبع  یگدـنب و  هار  باـختنا  اـب  اـت  يا  هدـش  هدـیرفآ  وت  دـناسر .

ینادرگ . لیان  لامک 
لالج لامج و  يرگ  هولج  بتارم  نیرت  لزان  زا  ار  شیوخ  دوجو  دناوت  یم  هک  تسا  هدش  اطع  یناوت  دادعتـسا و  تیفرظ ، ناسنا  هب  يرآ ،

تافـص امـسا و  يامن  مامت  هنییآ ي  هدینادرگ ، لصاو  قح ، ییامن  هولج  بتارم  نیرت  یلاع  هب  ار  نآ  دـشخب و  اقترا  هظحل  هب  هظحل  یهلا ،
دنادرگ . ییادخ 

هب دیهر و  یتسرپدوخ  زا  هک  یتقو  تشاذگ ، تیدوبع  یگدـنب و  ریـسم  رد  مدـق  تشذـگ و  تیناسفن  تیدوخ و  زا  هک  ماگنه  نآ  یمدآ ،
دوش یم  زاغآ  شدوجو  رد  یهلا  تافص  روهظ  یلجت و  داهناو ، ادخ  هب  ار  شرایتخا  داهن و  دوخ  رب  مدق  هک  ماگنه  نآ  دیسر ، یتسرپادخ 

دریگ . یم  ینوزف  شا ، یگدنب  هبترم ي  بسانت  هب  هظحل ، هب  هظحل  و 
زا هک  عماج  یتیصخش  درک . یفرعم  یهلا » تافص  امسا و  عیمج  رهظم   » ناونع هب  ناوت  یم  مالک  کی  رد  ار  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي 

تسا : هدیدرگ  لصاو  قح ، ییامن  هولج  هللا و  یف  يانف  هبترم ي  نیرتالاو  هب  یگدنب  تیدوبع و  رذگهر 
دش . دیفم  دیق  ره  دنب  زا  كاپ  قح و  اپارس  دش  درجم  دوخ  زو  ادخ  تاذ  یناف  ارهز  وچ 

دش . دیفم  دیق  ره  دنب  زا  كاپ  قح و  اپارس  دش . دیفم  دیق  ره  دنب  زا  كاپ  قح و  اپارس 
ص 78 ) . بدا : نارتخا  ینامرک . داؤف  زا  رعش  ) 

ياـه هصرع  رد  ار  تـالامک  هنومن ي  نیرترب  شدوجو ، هظحل ي  هظحل  ره  رد  هک  راـگدرورپ  لـالج  لاـمج و  تافـص  عماـج  یتیـصخش 
رد تفع ، ینمادـکاپ و  هنهپ ي  رد  تیدوـبع ، اوـقت و  هرتـسگ ي  رد  تفوـطع ، تمحر و  هصرع ي  رد  تسا : هدـیناسر  روـهظ  هب  فـلتخم 
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هاـگیاج رد  تباـطخ ، تغـالب و  يارخف  رد  تساـیک ، تعاجـش و  نادـیم  رد  تیارد ، تدایـس و  ههبج ي  رد  تـیبرت ، مـیلعت و  هـنحص ي 
تیالو و .... زا  تیامح  ماقم  رد  تلاسر ، زا  تظافح 

، همطاف تسادـخ . تفوطع  تمحر و  رهظم  همطاف ، تسا . یبوبر  تافـص  ماـمت  راد  هنییآ  همطاـف ، تسا . یهلا  يامـسا  لـک  رهظم  همطاـف ،
تسادخ و لامج  رهظم  وا  تسادخ . تردق  تمظع و  یلجت  همطاف ، تسادخ . ملح  ربص و  رهظم  همطاف ، تسادـخ . تمکح  ملع و  یلجت 

تسادخ : لالج  یلجت 
تـسیک ادـخ  تاذ  قشاع  ارهز ؟ تسیک  لامکلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  لامجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  امندزیا  هنییآ ي  ارهز ؟ تسیک 

ایربک . لامکلا  لک  رهظم  یفطصم  دمحا ، تخد  ارهز ؟
لک رهظم  ادخ  فاصوا  امـسا و  رهظم  لالجلاوذ  لامج  نسح  هنییآ ي  لالجلا  لک  رهظم  ارهز ؟ تسیک  ادخ  تاذ  هنییآ ي  ارهز ؟ تسیک 

ایربک . لامکلا  لک  رهظم  ایربک . لامکلا 
191 و 192 ) . ص : امندزیا ، هنییآ ي  ینابر . اضردمحم  ) 

یب همشچرس ي  زا  دیاش  ات  مییوج  یم  دادمتـسا  نارامج  نابرهم  فراع  نآ  نام ، هدرک  رفـس  دارم  ینارون  یناحور و  نایب  زا  ماقم  نیا  رد 
هللا : ءاش  نا  دیاشخب ، رگید  یتایح  ار  نامبولق  ازفا ، حور  هرطق  نادب  دناشچ و  نام  هنشت  ماک  ناشطع و  ناج  رب  يا  هرطق  رثوک ، هنارک 

تسا . هدرک  هولج  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف ي  رد  تسا ، روصتم  ناسنا  کی  نز و  کی  يارب  هک  يداعبا  مامت 
هب ملاـع  رد  هک  یتوکلم  يدوجوم  تیناـسنا . هخـسن ي  ماـمت  ناـسنا و  تقیقح  ماـمت  نز . تقیقح  ماـمت  یتوـکلم و  یناـحور و  نز  کـی 

تسا . هتشگ  رادیدپ  نز  کی  تروص  هب  هک  یتوربج  یهلا و  يدوجوم  هدش و  رهاظ  ناسنا ، تروص 
هب لامک  جرادـم  نیرتالاو  يوس  هب  دوش  یم  عورـش  یعیبط ، يروص  بتارم  نیرت  لزان  زا  وا  تکرح  تسا . كرحتم  يدوجوم  ناـسنا ، ... 

تیهولا . رد  يانف  بیغ و  هبترم ي  ات  تعیبط  هبترم ي  زا  دور ؛ یم  شیپ 
دییأت تردـق و  اب  هدرک و  عورـش  تعیبط ، هبترم ي  زا  ار  شا  يونعم  تکرح  تسا . لـصاح  یناـعم  نیا  همه ي  هرهاـط ، هقیدـص ي  يارب 

نآ زا  ناـگمه  تسد  هک  هدیـسر  يا  هبترم  نادـب  هدوـمرف و  یط  ار  لـحارم  همه ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تیبرت  تـحت  یهلا و 
تسا . هدیدرگ  هاتوک 

هتـشگ عمتجم  دوجوم  نیا  رد  همه  همه و  یتوسان ، یکلم و  ياه  هولج  یتوربج ، ياه  هولج  یتوکلم ، ياـه  هولج  عیمج  تاـیونعم ، ماـمت 
،58 / 2 خیرات 26 / ارهز ، همطاف ي  زور  داز  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  ینارنخـس  نز ( . انعم  مامت  هب  ینز  ناسنا ، انعم  مامت  هب  یناسنا  تسا .

ییاوتحم ) . شیاریو  صیخلت و  یکدنا  اب 
سب : دیمان و  ییادخ » تعلط  يامن  مامت  هنیآ ي   » ناوت یم  اهنت  ار  هیضرم  همطاف ي  يرآ ،

تعلط هنیآ ي  تمدق ، ات  رـس  یهاتنمان  تتفـص  یهانتم ، تتاذ  یهامک  تسادیوه  وت  زا  ادخ  فاصوا  یهلا  يامـسا  مظعا  یتفـص ، ره  رد 
یهاش .

هنیآ ي تمدـق ، ات  رـس  یهاش . تعلط  هنیآ ي  تمدـق ، ات  رـس  یهلا  مولعم  هب  تسا  طیحم  وت  ملع  یهاـم  وت  وچ  دوبن  تردـق ، کـلف  ردـنا 
یهاش . تعلط 

. ( ص 77 بدا : نارتخا  یناهفصا ، يافص  میکح  زا  رعش  ) 

تعافش راد  هیالط  همطاف ،

هعافـشلا ص :)  ) هللا لوسر  هکئالم ( ، یعقاو ، نانمؤم  ایـصوا ، ایبنا ، دنرایـسب : یمالـسا  ياه  هزومآ  رباـنب  رـشحم ، هصرع ي  نارگ  تعاـفش 
(: ع  ) یلع مامالا  ناشیا ( ، نابحم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ح 75 ) . ص 5 ، ج 8 ، راونالاراحب : هکئالملا . نینمؤملا و  ءایصوالا و  ءایبنألل و 
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لجوزع هللا  یلا  نوعفشی  هثالث  ص :)  ) هللا لوسر  ینابر ( ، ياملع  ، ادهـش ح 10 ) . ص 624 ، لاصخلا : هعافش ... انتدوم  لهال  هعافـش و  انل 
دنسم . همایقلا موی  عفاش  هناف  نآرقلا  اوملعت  ص :)  ) هللا لوسر  نآرق ( ، ص 156 ح 197 ) . لاصخلا : ءادهش  مث  ءاملعلا  مث  ایبنالا ، نوعفشیف :

:ح 22219 . دمحا
اما هبطخ ي 176 ... ) . هغالبلا : جهن  . هیف عفش  همایقلا  موی  نآرقلا  هل  عفش  نم  هنا  قدصم و  لئاق  عفشم و  عفاش  هنا  اوملعاو  ع :)  ) یلع مامالا 

ربتعم تایاور  هک  ارچ  دشخرد ؛ یم  ناشخر  يدیشروخ  نوچمه  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  مان  تمایق ، زور  نارگ  تعافش  مامت  نایم  رد 
يارب ار  يریظن  یب  تعافش  مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا ي  ادخ و  لوسر  بناج  زا  ات 227 ) . ص 219  ج 43 ، راونالاراحب : ر.ك  يرایسب ( 
مامت هکلب  دوش ، یم  لماش  ار  وا  هیرذ ي  نارادتسود  ترضح و  نآ  نابحم  اهنت  هن  هک  هدرتسگ  نانچ  یتعافش  دنهد ؛ یم  هدعو  بناج  نآ 

دریگ . یم  رب  رد  زین  ار  وا  ناتسود  ناتسود  ای  ناتسود  هب  نازرو  تبحم 
یم تمایق  هصرع ي  رد  ترـضح  نآ  ریگارف  تعافـش  يامن  میـسرت  هک  فیرـش ، ثیدح  دنچ  نومـضم  هصالخ ي  رکذ  هب  ماقم ، نیا  رد 

مییوج : یم  نمیت  کیربت و  دشاب ،
: دناشن یمورف  ار  اه  همهمه  اهادص و  همه ي  لیئاربج  بناج  زا  نازرل  شرع  ییادـن  هاگان  هب  هغدـغدرپ  اغوغرپ و  هماگنه ي  نآ  رد  .... 1

دیامن . روبع  دمحم ، رتخد  همطاف ، ات  دینکفاورف  ار  ناتیاه  مشچ  دمحم : تنب  همطاف  زوجت  یتح  مکراصبا  اوضغ 
دننکفا . یمورف  مارتحا ، يور  زا  ار ، ناشنامشچ  هک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  يدیهش ، چیه  یقیدص و  چیه  يربمیپ ، چیه  ادن ، نیا  یپ  رد 
هقان زا  همطاف ، دریگ . یم  رارق  راگدرورپ  شرع  لباقم  رد  هک  نیا  ات  درذـگ  یم  رـشحم  هصرع ي  زا  لیئاربج ، تیادـه  اـب  همطاـف ، هقاـن ي 

دیاشگ . یم  یهاوخ  ملظت  هب  نابز  دیآ و  یم  دورف 
یتزعوف و یعفشت ، یعفـشا  و  یطعت ، ینیلـس  یتبیبح ! ای  هک : دسر  یمارف  هلالج  لج  دنوادخ  بناج  زا  ییادن  همطاف ، یهاوخ  ملظت  یپ  رد 
هک ره  هک  امن  تعافش  دوش ، یم  اطع  یهاوخ  هچ  ره  هک  هاوخب  نم ! بیبح  رتخد  يا  و  نم ! هبیبح ي  يا  ملاظ ؛ لک  ملظ  نیزاج  یلالج ال 

مهد . یم  تازاجم  مدوخ  ار  يراکمتس  ره  يرگمتس  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دوش . یم  هتفریذپ  ییامن  تعافش  ار 
منادنزرف نم ! رورس  راگدرورپ و  یتیرذ ؛ بحم  یبحم و  یتیرذ و  هعیش  یتعیـش و  یتیرذ و  يدیـس ! یهلا و  دراد : یم  هضرع  همطاف  سپ ،

منادنزرف . نارادتسود  منارادتسود و  منادنزرف و  ناوریپ  مناوریپ و  و 
؟ اـهتیرذ اوبحم  اـهوبحم و  و  اهتعیـش ، همطاـف و  هیرذ  نیا  هک : دـسر  یم  باـطخ  ناـمحر ، دـنوادخ  بناـج  زا  همطاـف ، تساوخرد  یپ  رد 

ناشیا تمحر ، ناگتشرف  هلصافالب ، سپ  وا ؟ نادنزرف  نارادتسود  همطاف و  نارادتـسود  دییاجک  ناشیا ؟ ناوریپ  همطاف و  نادنزرف  دییاجک 
! ) دـندرگ یم  نیرب  تشهب  دراو  همطاف ، یپ  رد  نانیا  دـنک و  یم  تکرح  تشهب  يوس  هب  نانیا  شیپاشیپ  رد  همطاف ، دـنریگ . یم  رب  رد  ار 

ملاوع ص 148 . نیظعاولا : هضور  ص 594  مارملا : هیاغ  ص 176 . خیراوتلا : خسان  ص 219 . ج 43 ، راونالاراحب : ص 25 . قودص : یلاما 
ص 327 ) . ج 3 ، بقانملا : ص 322 . مولعلا ج 11 ،

سپ دنروآ . یم  دورف  تشهب  رد  رب  ات  دنهد  یم  لمح  شیوخ  ياه  لاب  رب  رشحم ، هصرع ي  رد  ار  همطاف  ترـضح  هتـشرف ، رازهدص  .... 2
دشاب . رشحم  يارحص  يوس  هب  وا  تافتلا  دوشن و  تشهب  لخاد  دیامن و  فقوت  همطاف 

ما ؟ هداد  تشهب  نذا  ار  وت  هک  نآ  لاح  تسیچ و  تفقوت  ببس  نم ! بیبح  رتخد  يا  هک : دیآ  باطخ  راگدرورپ  بناج  زا 
ددرگ . مولعم  زور  نیا  رد  متلزنم  ردق و  هک  مراد  یم  تسود  اراگدرورپ ! دراد : یم  هضرع 

دوخ نادـنزرف  دوخ و  یتسود  زا  يا  هرذ  هک  یـسک  ره  بلق  رد  نک و  هراظن  نایرـشحم  کـیاکی  بلق  رد  همطاـف ! يا  هک : دـسر  باـطخ 
هد ! شیاج  تشهب  رد  ریگارف و  ار  وا  تسد  يدید ،

یم ادـج  دـنیچ ، یم  رب  ار  بوغرم  بوخ و  ياه  هناد  هک  یغرم  اسب  نامدرم ؛ نایم  زا  ار  دوخ  نایعیـش  ناتـسود و  همطاـف  ادـن ، نیا  یپ  رد 
دزاس .
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هب دنوش و  یم  رشحم  تفتلم  یهلا  یماهلا  اب  تشهب ، هب  دورو  زا  شیپ  اما  دنوش ؛ یم  رـضاح  تشهب  رد  رب  وا و  هاگـشیپ  رد  همطاف ، نایعیش 
ردق و يزور ، نینچ  رد  هک  میراد  یم  تسود  اراگدرورپ ! هک : دـنیامن  یم  اضاقت  راگدرورپ  زا  دـننکفا و  یم  رظن  رـشحم  هصرع ي  يوس 

دوش . هتخانش  نامتلزنم ،
؟ تسا هدوب  همطاف  تبحم  يور  زا  امش  رادتسود  یسک  هچ  هک  دیرگنب  نایرشحم  عمج  رد  نم ! ناتسود  يا  هک : دسر  یمارف  یهلا  باطخ 

تسیک دشاب ؟ هدرک  اطع  بآ  یتبرش  همطاف ، تبحم  رد  امش  هب  هک  تسیک  دشاب ؟ هدرک  ماعطا  همطاف ، تبحم  يور  زا  ار  امـش  هک  تسیک 
ار وا  تسد  دـشاب ؟ هدرک  عفد  امـش  زا  ار  یتبیغ  همطاـف ، تبحم  رد  هک  تسیک  دـشاب ؟ هداد  يا  هماـج  ار  امـش  همطاـف ، تبحم  يور  زا  هک 

دینادرگ . لخاد  تشهب  هب  دیریگب و 
، لدرامیب ناگدـننک  کش  رگم  دـنام  یمن  یقاب  رـشحم  هصرع ي  رد  یـسک  چـیه  هدرتسگ ، تعافـش  نیا  یپ  رد  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب 

ج 1 ص 233 ) . هعیرشلا ، نیحایر  لد ( . گنس  ناقفانم  و  لد ، هایس  نارفاک 
نخس رگید  هب  دشاب . یم  رت  هدرتسگ  رتارف و  یسب  رشحم  هصرع  ناگدننک  تعافـش  همه  تعافـش  زا  ترـضح  نآ  تعافـش  هک  نآ  هجیتن 

تسا . مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هژیو ي  تمایق  زور  رد  تعافش  هبترم ي  نیرت  هدرتسگ  نیرت و  یلاع 
!؟ تسا هتـشگ  س )  ) ارهز ترـضح  هژیو ي  تعافـش  بتارم  نیرتـالاو  ناگدـننک ، تعافـش  همه ي  نیب  زا  هک  تـسا  ناـیم  رد  يزار  هـچ 

تعافش هبترم ي  نیرت  عیسو  تعافش ، هصرع ي  رد  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  نانمؤمریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوجو  اب  هنوگچ 
ماقم رگم  تسا !؟ هدوبن  رتالاب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تلاسر  توبن و  ماقم  رگم  تسا !؟ هتفای  صاصتخا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  دوجو  هب 

همه ي زا  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  تعافـش  هبترم ي  هنوگچ  تسا !؟ هدوبن  رتالاو  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تیـالو  تماـما و 
تماما !؟ ماقم  دجاو  هن  دنا و  هدوب  توبن  ماقم  ياراد  هن  ناشیا  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ یم  رت  هنماد  رپ  رت و  عیسو  ناماما  ناربمایپ و 

: دشاب یم  رصتخم  يا  همدقم  دنمزاین  يرشب ، مهف  لقع و  هدودحم ي  رد  هتبلا  تالاؤس ، نیا  هب  خساپ 

ینافرع زادنا  مشچ  زا  همطاف  ياتمه  یب  يرگ  تعافش 

وترپ رد  یمدآ  ددرگ . یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  يرتشیب  تافـص  امـسا و  رگ  یلجت  دور ، شیپ  هب  رتشیب  هچ  ره  شا  یلماکت  ریـسم  رد  ناسنا ،
، قح يوس  هب  ریـس  زا  يا  هلحرم  ره  رد  ددرگ و  یم  يدـنوادخ  لالج  لامج و  تافـص  هنییآ ي  ادـخ ، اب  یگتـسویپ  دوخ و  زا  یگدـیهر 

نز دوجو  رد  یهلا  لامج  تافص  روهظ  هنیمز ي  رد  اما  دوش . یم  رهاظ  نآ  هژیو ي  راثآ  رگ و  هولج  وا  دوجو  رد  یهلا  تافـص  زا  یتفص 
تافص يزاس  یلجتم  رد  نز  دوجو  هب  تسا . رتشیب  درم  دوجو  رد  یهلا  لالج  تافص  یلجت  هنیمز ي  هک  ناس  نامه  هب  تسا ؛ رتشیب  یـسب 
روهظ هب  هک  نادرم  فالخرب  تسا ؛ هدـش  اطع  يا  هژیو  ییاناوت  دادعتـسا و  تفارظ و )... تفاطل ، تمحر ، تفوطع ، تبحم ،  ) یهلا لاـمج 

دنا . هتفای  يا  هژیو  تیفرظ  ییارای و  تردق و )... تنوشخ ، تیعطاق ، تبالص ،  ) یهلا لالج  تافص  یناسر 
یم هولج  روهظ و  رتشیب  وا  دوجو  رد  یهلا  لامج  تافـص  دراد ، رب  مدـق  تسوا ، لماکت  ریـسم  ناـمه  هک  ادـخ  یگدـنب  ریـسم  رد  نز  رگا 
ملع هب  ار  وا  دنبایب و  ار  وا  تافـص  دننک ، رارقرب  رت  قیمع  يا  هطبار  دنوادخ  اب  دنناوت  یم  نانز  هک  تسا  تافـص  نیمه  رذگهر  زا  دـیامن .

دنسانشب . يروضح 
شا یتاذ  یناور و  ياه  یگژیو  اب  هک  ارچ  رت ؛ لیام  فیطل  فیرظ و  ياهراک  هب  تسا و  درم  زا  رت  تفوطع  رت و  نابرهم  اـعبط  نز  يراـب ،

تسا . رتراگزاس 
. تسا نادرم  دوجو  زا  رت  يوق  یسب  نانز  دوجو  رد  تشذگ » وفع و   » و تمحر » ینابرهم و  «، » تفوطع تفأر و   » تافص هک  تسین  یکش 
رد ناشیا  یگمه  اما  دراد ، دوجو  یناوارف  تافالتخا  ناسانـش ، ناور  نیب  رد  هچ  رگا  نز ، درم و  ياه  تواـفت  یـسانش  ناور  هصرع ي  رد 

تسا . نادرم  فطاوع  زا  رت  هدرتسگ  رتدنمورین و  یسب  نانز ، ساسحا  هفطاع و  هک  دنقفتم  هلأسم  نیا 
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تمظع ییابیز و  تفارظ ، تفاطل ، اب  هک  يدوجو  دـعب  نامه  دـشاب ؛ یم  رترب  تاساسحا  فطاوع و  رد  درم ، رب  نز  زایتما  هیام ي  نیرتالاو 
نز دوجو  تیناسنا ، يارـس  شخبامرگ  تسا . نز  دوجو  زا  ناهج ، رد  تبحم  رازاـب  یمرگ  هک  تسور  نیا  زا  تسا . طـبترم  یناـسنا  حور 

ماـمت رد  ارچ  ردارب ؟ اـی  تسا  رتـشیب  رهاوخ  تبحم  هبذاـج ي  ردـپ ؟ اـی  تسا  رتـشیب  رداـم  تبحم  ییاـبرلد  هداوناـخ ، هصرع ي  رد  تسا .
تسا ؟ هدش  هتخانش  تفوطع  ینابرهم و  لبمس  ناونع  هب  ردام  ناهج ، ياه  گنهرف 

یفطاع یگژیو  نینچ  رگا  دنناردام . نارتخد و  هداوناخ ، طیحم  رد  تیمیمص  تبحم و  يرارقرب  هبذاج و  داجیا  لماع  نیرت  يوق  کش  یب 
نادرم هب  هک  ارچ  تشگ ؛ یم  لدـبم  حور  یب  کشخ و  يریوک  هب  اه  هداوناخ  يافـص  اب  مرگ و  نوناک  دوب ، یمن  ناـنز  دوجو  رد  ییـالاو 

تسا . هدشن  هداد  یتیمیمص  تبحم و  افص ، نینچ  يرارقرب  ییاناوت 
هناشن و تاساسحا ، فطاوع و  نیا  دـنا . هتخاس  رگید  يراـکرهب  ار  نادرم  تسا ، ملاـع  ناـنز  درف  هب  رـصحنم  یگژیو  هبیاـش ، یب  فطاوع 

تبحم قشع و  زا  يا  هولج  روهظ و  نز ، دوجو  رد  راشرس  تبحم  قشع و  نیا  دشاب ؛ یم  شناگدنب  هب  دنوادخ  هژیو ي  تمحر  زا  يدومن 
تسا . ییادخ 

تسرد يارجم  رد  ار  نآ  دنزرو و  مامتها  نآ  دشر  شرورپ و  هب  دنسانشب ، ار  شیوخ  دوجو  میظع  ياهدادعتـسا  هک  ینانز  لاح  هب  اشوخ 
یمکحم نامـسیر  لبح و  نانوچ  تسا ، هدش  هداهن  تعیدو  هب  نز  داهن  رد  هک  یتبحم  تمحر و  نیا  دنریگ . راک  هب  نآ  هنادنـسپادخ ي  و 

يوس رگید  نز و  بلق  رد  نآ  يوس  کی  هک  تسا  ینئمطم  هتـشر ي  ناسب  دزاس ؛ یم  رارقرب  ار  ادخ  نز و  نیب  یقیقح  هطبار ي  هک  تسا 
هب ار  وا  ات  دورب  شیپ  هب  موادـم  نآ ، زا  يریگددـم  اب  دریگب و  ار  یهلا  نیتم  لبح  نیا  هک  یتسیاب  نز ، تسا . لصتم  یهلا  تاذ  ماقم  هب  نآ 

دناسر . . ( 55 (: 54  ) رمق ردتقم (  کیلم  دنع  قدص  دعقم  هاگیاج 
هک انعم  نادـب  هن  دـننک ، یم  یفرعم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هژیو ي  ار  تعافـش  هبترم ي  نیرت  هدرتسگ  هک  يرامـشرپ  تایاور  اـما  و 

هک : تسانعم  نیدب  هکلب  دنا ؛ هرهب  یب  تعافش  ماقم  زا  نارگید 
تفوطع تمحر و  هک  اج  نآ  زا  تسا . هتشگ  یهلا  تمحر  مامت  مات و  رهظم  یحور ، صاخ  تفاطل  رطاخ  هب  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح 

جوا هب  تسا ، هدیدرگ  ادخ  رد  يانف  اپارـس  هدیرب و  زیچ  همه  زا  هک  يدوجو  رد  دیامن و  یم  زورب  هولج و  رتشیب  نز ، دوجو  رد  يدنوادخ 
رد دـنوادخ  ياه  ترفغم  اه و  تفوطع  اه ، تفأر  اه ، تمحر  اه ، تبحم  نیرت  قیمع  نیرت و  يا  هشیر  تفگ : ناوت  یم  دـسر ، یم  یلجت 

دومن و دوخ ، هک  اه  تعافش  نیرت  هدرتسگ  نیرخآ و  هک  تسور  نیمه  زا  تسا . هدرک  روهظ  یلجت و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوجو 
دریذپ : یم  تروص  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  نابرهم  تسد  هب  تسا ، یهلا  هنارک ي  یب  تمحر  یلجت 

همطاف . رادتسود  هانگ  تمحر  زا  دشخب  تسود  فطل  دیاشگ  بل  تعافش  رب  رشحم  هب  نوچ  ادخ  ضیف  عبنم  تیالو ، رد  ندعم 
همطاف . رادتسود  هانگ  تمحر  زا  دشخب  همطاف . رادتسود  هانگ  تمحر  زا  دشخب  همطاف  راظتنا  مشچ  یملاع  تعافش ، رد 

ص 294 ) . نافرع : ياه  هفوکش  يا ، هشمق  یهلا  يدهم  ) 
يارب دنا . هدوب  سنج  نآ  زا  زین  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هک  دنا  هدش  هدیرفآ  یسنج  زا  هک  دشاب  یم  تاهابم  یـسب  هیام ي  نانز ، يارب 

هولج رهطا ، يارهز  نوچمه  دنناوت  یم  اهدادعتسا  نآ  اب  هک  دنا  هدش  زاتمم  نادرم  زا  ییاه  یگژیو  اب  هک  تسا  راختفا  یسب  هیام ي  نانز ،
دندرگ . ییادخ  ياه  ینابرهم  تمحر و  تبحم ، قشع ، راد  هنیآ  دنوش و  یهلا  لامج  يامن 

همطاف ! ای 
وت ! تبحم  رهم و  متشرس ،
وت ! غارچ  یب  رازم  متشهب ،

وت ! تعافش  فطل و  دشاب  متشونرس ، هک  نک  نانچ 
همطاف ! ای 
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ازج ! زور  هعیفش ي  ییارهز و  وت 
اربک ! رشحم  تلیضف ، راد  هنیآ  يا و  هلضاف  وت 

همطاف ! ای 
تتفوطع ! تمرح  هب  تتمحر ! قح  هب 

تا . هنارک  یب  ياطع  فطل و  نم و  تسد 
تا . هناگی  يرگ  تعافش  نم و  مرج 

یهلا ! هنارک ي  یب  تمحر  رهظم  يا  همطاف ! ای 
ییادخ ! ياتمه  یب  تفوطع  یلجت  يا 

يراب : نایاپ  یب  تفأر  زورب  يا 
مامت . ار  خزود  ياهرد  ادخ  تمحر  زا  ددنب  يرد  ناراک  هنگ  رب  تعافش  زا  ییاشگ  رگ  دننک  یماح  ازج  زور  ار  وت  رگ  نایصع  لها 

مامت . ار  خزود  ياهرد  ادخ  تمحر  زا  ددنب  مامت . ار  خزود  ياهرد  ادخ  تمحر  زا  ددنب  ماین  رد  ار  ازج  غیت  دنک  یناحبس  رهق 
. ( ص 305 ناوید ، یناشاک ، مشتحم  ) 

لییاربج يامرف  لزان  همطاف ،

ناشیا ، تقیقح  رد  تسا . هدوب  یگشیمه  موادم و  يدنویپ  بیغ ، ملاع  اب  تیب  لها  دنویپ 
تسا . هدوب  یهلا  برقم  کیالم  هاگ  جورع  هاگدورف و  ماود  هب  ناشکرابم  ناتسآ  هک  دنشاب  یم  نارک  یب  یملع  ناراد  هنیجنگ 

رادروخ رب  توکلم  ملاع  اب  فرگش  سب  یطابترا  تفگش و  سب  يدنویپ  زا  مالسلااهیلع  اربک  تمـصع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نایم  رد 
تقاط قوف  دشابن ، عنتمم  رگا  يرـشب  مهف  يارب  ینافرع  يونعم و  یبیغ ، دنلب  ياهدنویپ  نینچ  فیـصوت  كاردا و  هتبلا  دص  هک  تسا  هدوب 

دشاب : یم  لکشم  یسب  و 
دنک . ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق  دنک ؟ اصحا  ناوت  یم  یک  رشب  ار  ارهز  لضف 

دنک . ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق  دنک . ایرد  زا  فصو  دشابن  تردق  ار  هرطق 
زا مظعا  حور  ربمایپ ، زادگناج  جورع  زا  سپ  ات  دوش  ببـس  لوقع ، دوش  ناریح  نآ  كاردا  زا  هک  رهطا  يارهز  تمظع  رپ  یلاعتم و  حور 

ددرگ . ربمایپ  هنادرد ي  هدیدغاد ي  بلق  شخبالست  دیآ و  ورف  شرف  ضیضح  هب  شرع  جوا 
تمارکرپ رـضحم  هب  ررکم  يدـش  دـمآ و  اب  ات  دـبای  یم  تیرومأم  نیملاعلا  بر  بناج  زا  نیما ، لییاربج  ربمایپ ، هاک  ناج  لاحترا  زا  سپ 

هللا لوسر  دعب  تثکم  همطاف  نا  مالـسلا ... هیلع  قداص  مامالا  بیغ ( ، ملاع  زا  يرادرب  هدرپ  ردپ و  هاگیاج  زا  یهدربخ  هیـضرم و  همطاف ي 
اهیبا یلع  اهءازع  نسحیف  اهیتأی  مالسلا  هیلع  لیئربج  ناک  اهیبا و  یلع  دیدش  نزخ  اهلخد  ناک  اموی و  نیعبس  هسمخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

فحـصم اذـهف  کلذ  بتکی  مالـسلا  هیلع  یلع  ناک  اهتیرذ و  یف  اهدـعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اـهربخی  اهـسفن و  بیطی  و 
رد همطاف  فیطل  میظع و  حور  نیشنمه  سنوم و  ص 282 ) . يدراطع : مالسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنسم  ص 241 . ج 1 ، یفاکلا : همطاف .
ور شیپ  سپ و  ثداوح  لیاسم و  مامت  راد ، همادا  ررکم و  ییاهدورف  اب  لییاربج  اسرف ، ناج  تخـس و  مایا  نآ  رد  يراب ، ددرگ . ردپ  قارف 

هفیحـص ي  » ناس نیدـب  تشاگن و  یم  ار  اهنآ  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دـیناسر و  یم  ترـضح  نآ  عالطا  هب  ار  تمایق  ییاپرب  اـت 
تفرگ . یم  لکش  همطاف »

، تایاور ربانب  هک  دشاب  یم  مالـسلااهیلع  هیـضرم  همطاف ي  میظع  حور  رب  یهلا  تیاهن  یب  ملع  تایلجت  زا  یکی  عقاو ، رد  همطاف  فحـصم 
موی یلا  نوکی  ام  ربخ  هیف  مالسلا .... هیلع  رقاب  مامالا  تسا ( ؛ دوجوم  فیرـش  فحـصم  نآ  رد  تمایق  همتاخ ي  ات  هدنیآ  هتـشذگ و  رابخا 
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مهءامـسا و لسرم و  ریغ  الـسرم و  هللا  قلخ  نم  لک  ددـع  کلذ و  ریغ  هکئالم و  نم  تاوامـسلا  یف  ام  ددـع  ءامـسلا و  ربخ  هیف  هماـیقلا و 
نیرخالا و نیلؤالا و  نم  نیرفاکلا  نینمؤملا و  نم  هللا  قلخ  نم  عیمج  ءامـسا  باـجا و  نم  بذـک و  نم  ءامـسا  مهیلا و  لـسرا  نم  ءامـسا 
بذک و نم  لک  هفص  نیرفاکلا و  نم  اهیف  ام  ددع  نینمؤملا و  نم  اهیف  ام  ددع  اهبرغ و  ضرالا و  قرش  یف  دلب  لک  هفص  نادلبلا و  ءامـسا 

دحاو دحاو  لک  کلمی  ام  مهتفص و  همئالا و  ءامسا  مهددع و  مهکلم و  هدم  تیغاوطلا و  نم  یلو  نم  مهـصصق و  یلوالا و  نورقلا  هفص 
نم ددع  اهلخدی و  نم  ددـع  هنجلا و  لها  هفـص  مهلاجا و  هللا و  قلخ  ام  عیمج  ءامـسا  هیف  راودألا ... یف  ددرت  نم  عیمج  مهئاربک و  هفـص  و 
لک ددـع  روبزلا و  ملع  لزنا و  امک  لیجنءالا  ملع  تلزنا و  اـمک  هاروتلا  ملع  لزنا و  اـمک  نآرقلا  ملع  هیف  ءـالؤه و  ءامـسا  راـنلا و  لخدـی 

ص 27 . همامالا : لئالد  ص 157 . یمالسالا ، خیش  مالسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنسم  دالبلا .... عیمج  یف  هردم  هرجش و 
: مالـسلااهیلع ارهزلا  همطاف  دنـسم  نوکی . اـم  ملع  هیف  نکل  مارحلا و  لـالحلا و  نم  یـش ء  هیف  سیل  هنا  اـما  مالـسلا .... هیلع  قداـص  ماـمالا 
هب تسد  همطاف  زا  سپ  دشاب و  یم  ناماما  ملع  یلصا  عبانم  زا  یکی  هک  یفیرش  فحـصم  ص 240 ) . ج 1 ، یفاکلا : ص 282 . يدراطع ،

يایرد فدـص  یهلا و  قح  رب  تجح  نآ  ارهز  فسوی  كاپ  تسد  رد  کنیا  هک  نیا  ات  تسا  هدـش  هدرپس  رگید  ماما  هب  یماـما  زا  تسد ،
یلا راص  یضم  املف  نینمؤملاریما  یلا  هتعفد  مالسلا .... هیلع  رقاب  مامالا  تسا ( . هتفای  رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ینامحر ، تمحر 

ص 158. یمالـسالا : خیـش  مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنـسم  رمالا . اذه  بحاص  یلا  هوعفدی  یتح  هلها  دـنع  مث  نیـسحلا  یلا  نث  نسحلا 
ص 28 ) . همامالا ، لئالد 

ماظع يایبنا  لوا  هقبط ي  اب  زج  لییاربج  هک  تسا  هتـشادن  هقباس  هک  ارچ  دـشاب ؛ یم  هرهاط  هقیدـص ي  يارب  ریظن  یب  یتلیـضف  ماـقم ، نیا 
نیرتالاو نآ  ریبک ، ینیمخ  ام ، نرق  گرزب  فراع  هک  تسا  يا  هناگی  تلیـضف  نامه  نیا  دـشاب و  هتـشاد  يررکم  ياهدـمآ  تفر و  نینچ 

دنرامش : یم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تلیضف 
 ) فیرش یفاک  رد  ربتعم  دنس  اب  هک  تیاور  کی  هب  طقف  مناد . یم  رصاق  يرکذ  ره  زا  ار  دوخ  نایب  مالسلااهیلع ، هقیدص  ترضح  هب  عجار 

میوج . یم  كربت  تسا ، هدش  لقن  ص 355 ) . ج 2 ، یفاک : لوصا 
هبلغ ناشیا  رب  تدش  نزح و  دوب و  هدنز  زور  جنپوداتفه  ردپ ، زا  دـعب  مالـسلااهیلع  همطاف  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح 

دومرف . یم  لقن  ار  هدنیآ  زا  یلیاسم  درک و  یم  تیزعت  ضرع  دمآ و  یم  ناشیا  تمدخ  نیما ، لییربج  تشاد و 
نامگ تسا . هدوب  موادـم  دایز و  لـییربج  دـمآ  تفر و  ینعی  تسا ؛ هدوب  رارقرب  يا  هدوارم  زور ، نیا 75  رد  هک  تسا  نیا  تیاور ، رهاـظ 

دمآ و زور ، فرظ 75  رد  نیما ، لییربج  دـشاب  هدـش  دراو  رگید  یـسک  يارب  ماـظع  ياـیبنا  زا  لوا  هقبط ي  زا  ریغ  يرما  نینچ  هک  مرادـن 
بتاک هک  يروطنامه  ریما ، ترـضح  تسا . هتـشون  یم  ار  اهنآ  مه  ریما  ترـضح  هدرک و  یم  نایب  ار  هیتآ  رد  عقاو  لیاسم  هتـشاد و  يدش 

تسا . هدوب  زین  زور ، نیارد 75  هقیدص  ترضح  یحو  بتاک  هدوب ، ادخ  لوسر  یحو 
لماک بسانت  کی  دراد . لوزن  ناکما  یـسک  ره  يارب  لییربج  هک  دوشن  لایخ  تسین ؛ هداس  هلأسم ي  کی  لییربج ، ندـمآ  دورف  هلأسم ي 
ضعب نوچمه  هچ  تسا . مزال  دوش ، یم  دراو  وا  رب  لییربج  هک  یتیـصخش  نآ  حور  و  تسا ، مظعا  حور  هک  لییاربج  تمظع  ماـقم و  نیب 

هک تسا  یلو  اـی  یبـن  دـنلب  حور  نیا  دـشاب و  یم  یلو  اـی  ربماـیپ  دوخ  میظع  حور  هطـساو ي  هب  لـییاربج  لزنت  هک  میوش  لـیاق  رظن  لـها 
، دوش لزاـن  هک  دـهد  یم  تیرومأـم  ار  مظعا  حور  یلاـعت ، قح  هک  مییوگب  رهاـظ  لـها  ضعب  ناـس  هب  هچ  دـهد و  یم  لـیزنت  ار  لـییاربج 
. درادن ناکما  یلوزن  دشابن ، دوجوم  تسا ، مظعا  حور  هک  لییاربج  اب  یحور  یبسانت  ات  تسا ؛ يرورض  مزال و  نیفرط ، نیب  یلماک  بسانت 

تسا . هدوب  ادخ  لوسر  یسیع و  یسوم ، میهاربا ، لثم  لوا  هجرد  يایبنا  دنلب  حاورا  لییربج و  نیب  اهنت  یبسانت  نینچ 
هتـشگ لزان  اهنآ  رب  نینچ  نیا  لییربج  هک  دشاب  هدش  دراو  ما  هدیدن  مه  همئا  هرابرد ي  یتح  تسا . هدوبن  سک  همه  يارب  يا  هطبار  نینچ 

دشاب .
لیاسم هدش و  دراو  ترضح  رب  ررکم ، روط  هب  زور ، نیا 75  لوط  رد  لییربج  هک  تسا  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هژیو ي  اهنت  ماقم ، نیا 
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هک یلیاـسم  زا  یکی  تسا  نکمم  تسا . هدوـمرف  یم  تبث  مه  ریما  ترـضح  هدرک و  یم  ناـیب  هدـمآ ، یم  دراو  وا  هیرذ ي  رب  هک  ار ، هیتآ 
مه ناریا  لیاسم  هک  دوش  یم  عقاو  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  وا  هیاپ ي  دـنلب  هیرذ ي  دـهع  رد  هک  دـشاب  یلیاسم  تسا ، هدومرف  نایب 

تسا . نآ  وزج 
دنچره دـنا ، هدرک  رکذ  ناشیا  يارب  هک  یلیاـضف  همه  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  ار  تلیـضف  تفارـش و  نیا  نم  تروص ، ره  رد 

هقبط ي يارب  اهنت  هکلب  اـبینا ، همه  هن  مه  نآ  مالـسلا ، مهیلع  اـیبنا  يارب  زج  هک  یتلیـضف  مناد ؛ یم  رتـالاب  تسا ، یگرزب  لـیاضف  مه  اـهنآ 
هطبار هدـنناسر ي  هک  يریبعت  نینچ  هدـشن و  لصاح  رگید  یـسک  يارب  دنـشاب ، یم  اهنآ  هبتر ي  رد  هک  ییاـیلوا  زا  یـضعب  اـیبنا و  يـالاب 

هقیدـص ترـضح  صتخم  لـیاضف  زا  تلیـضف ، نیا  تسا . هدـشن  عقاو  نونکاـت  سک  چـیه  يارب  دـشاب  یم  هزور  يا 75  هدوارم  موادــم و 
رد نز  زور  تبسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ماما  ترـضح  ینارنخـس  ص 278 . ج 19 ، رون : هفیحص ي  تسا ( . مالـسلااهیلع 

. ( ییاوتحم شیاریو  یکدنا  اب  . 1362 / 12 خیرات 11 /

یهلا لوسر  نیرترب  هدش ي  شرافس  همطاف ،

هیلع و هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تمحر ، ربمایپ  تانیاک ، نیرترب  تاقولخم و  فرشا  زا  سب  نیمه  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تلیضف  رد 
دـح و زا  شیب  یمارتحا  دـنار و  یم  نخـس  همطاف  تلیـضف  لضف و  زا  یبسانم  تصرف  ره  رد  دزادرپ ؛ یم  همطاـف  یفرعم  هب  ار  يرمع  هلآ ،

دندرگ : یشرع  هنادرد ي  رهوگ  نیا  سانش  ردق  سانشان ، قح  نایشرف  نیا  دیاش  ات  دراد  یم  اور  يو  قح  رد  رصح 
ار . وت  رادقم  دنناد  اوسام  قوف  دح  ار  وت  رایعم  دنرآ  تسد  هب  رگ  ناسانش  قح 

ار . وت  رادقم  دنناد  اوسام  قوف  دح  ار . وت  رادقم  دنناد  اوسام  قوف  دح 
ص 304 ) . ناوید : یناشاک ، مشتحم  ) 

تلزنم ردق و  نکمم ، هنوگ ي  ره  هب  ات  دبای  یم  تیرومأم  مالسلااهیلع ، همطاف  دلوت  زاغآ  نامه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يرآ ،
ناکم اه و  نامز  رد  مالسا  مرکم  ربمایپ  هک  میدرگ  یم  نآ  دهاش  يور ، نیا  زا  دناسانشب ؛ شیوخ  تما  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یتوکلم 
همطاف یخیرات  یفرعم  تسا  هلمج  نیمه  زا  دـنزادرپ . یم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  ادـخ ، هبیبح ي  یفرعم  هب  تارک ، هب  فلتخم ، ياـه 

دیدرگ : هنادواج  تبث و  خیرات ، هفیحص ي  رد  يراختفا  دنس  ناونع  هب  هک  ربمایپ  يوس  زا  مالسلااهیلع 
دنتفای روضح  ناناملـسم  عمج  نایم  ردو  دـندش  جراـخ  لزنم  زا  دـندوب ، هتفرگ  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  تسد  هک  یلاـح  رد  ربماـیپ ، يزور 

دندومرف : ناشیا  هب  باطخو 
نم دوجو  هراپ ي  وا  تسا . دمحم  رتخد  همطاف  وا  هک  دنادب  دسانش ، یمن  ار  وا  هک  ره  اما  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ار  رتخد  نیا  هکره 
رازآ ار  ادـخ  انامه  درازایب ، ارم  هک  ره  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا . نم  يولهپ  ود  نایم  حور  وا  تسا . نم  بلق  وا  تسا .

یه دمحم و  تنب  همطاف  یهف  اهفرعی  مل  نم  اهفرع و  دقف  هذه  فرع  نم  لاقف : همطاف ، دیب  ذخا  وه  یبنلا و  جرخ  تسا ( . هدیناسر  تیذا  و 
هزن ص 139 . همهملا : لوـصفلا  هللا . يذآ  دـقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف  اـهاذآ  نـمف  یبـنج ، نـیب  یتـلا  یحور  یبـلق و  یه  ینم و  هعـضب 

:ص 41 ) . راصبالارون ج 2،ص 228 . سلاجملا :
مقر هن  داـجیا  سیون  هخـسن  رگد ، هخـسن  نینچ  نیا  دومرف  دـمحم  ياذآ » دـقف  كاذآ  نم  و  ! » لـسر متخ  نت  حور  زا  تنت  حور و  هک  يا 

مقر . درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و 
درک مقر  هن  مقر . درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  درک و  مقر  هن  مه  هب  هتشغآ  ندب  رد  ندب  حور ، رد  حور  مغ  دم  دمحا  رس  اپ و  وت  ياپارـس  رد 

مقر . درک  نیا  زا  سپ  دهاوخن  و 
ص 82 ) . بدا : نارتخا  یمق . گرزب  اقآ  موحرم  زا  رعش  ) 
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قبط هک  هدـش  رداص  يدوجو  كاپ  نابز  زا  ، تسا ناوارف  مه  یـسب  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  نأش  رد  زیمآ  تمکح  ياـه  هدومرف  نیا  لاـثما 
: دوش یمن  رداص  يو  زا  ییالقع  ریغ  تاساسحا  زا  هتـساخرب  يراتفگای  یناسفن  ياه  هتـساوخ  يور  زا  يراتفر  زگره  نآرق ، تایآ  حیرص 

ات 5 ) .  3 (: 53) مجن يوقلا ( ؛ دیدش  هملع  یحوی ؛ یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و 
هدنازومآ ار  وا  دنمورین  هتـشرف ي  دوش ؛ یم  ماهلا  وا  رب  هک  تسین  ییحو  زج  وا ، نخـس  دیوگ ؛ یمن  نخـس  سفن  تساوخ  اوه و  رـس  زا  و 

تسا .
. تسا ییادـخ  تساوخ  نیع  شمالک  تسا . یهلا  یحو  نیع  شنخـس  تسا . تقیقح  نیع  شراتفر  تسا . تمکح  نیع  شراـتفگ  يراـب ،

دیامرف : یم  شرتخد  هناگی  نأش  رد  یکاپ  ینارون و  دوجو  نینچ  تسا . يراب  تیاضر  نیع  شرادرک 
بختنم ! يا  بقل  اهیبا  ما  بآ  هداد  ار  وت  هک  سب  نیا  وت  نأش  ییوت ! دمحا  نت  كاپ  هعضب ي  همطاف ! ای  كوبا  كادف 

بختنم ! يا  بقل  اهیبا  ما  بختنم ! يا  بقل  اهیبا  ما  ییوت ! دم  رس  هولج ي  اقل ، روط  همطاف ! يا  وت ! دوب  يادف  اداب  تردپ 
ص 22 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  یسدق . ناج  دمحم  زا  رعش  ص 490 ( ) . راونلاراحب ج 22 ، ) 

تارابع نینچ  هب  یـسدقم  نابز  تسا . هنانیبادخ  یهاگن  زا  هتفرگ  تأشن  هکب  هناردپ ؛ تاساسحا  ناروف  زا  هتـساخرب  هن  ییالاو  ریباعت  نینچ 
ددرگ . یمن  ملکتم  ییادخ  ینایح و  مالک و  هب  زج  هک  تسا  هدیدرگ  منرتم  ییازف  حور 

نیا هدـنناسر ي  دـشاب و  دـناوت  یم  مالـسلااهیلع  همطاـف  ریظن  یب  ماـقم  هب  تبـسن  قیمع  سب  یتفرعم  هزیگنارب ي  ربماـیپ ، ینارون  ناـیب  نیا 
لوسر دوجو  زا  يا  هراپ  همطاف  تسادـخ ؛ لوسر  ناحیر  حور و  همطاف ، تسادـخ ؛ لوسر  ناناج  ناج و  مالـسلااهیلع ، همطاـف  هک  تیعقاو 

تسادخ : لوسر  دوجو  رارمتسا  ماوق و  هیام ي  همطاف ، مالک : کی  رد  تسادخ و 
دنک . ایبنأ  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج ي  يدمرس  ضیف  أدبم  يدزیا ، رون  علطم 

دنک . ایبنأ  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج ي  دنک . ایبنأ  متاخ  زا  تیاکح  وا  هولج ي 
ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نیسح  دمحم  ) 

یم همطاف  يدوجو  رهوگ  ياسانش  همطاف ، هب  تبسن  ربمایپ  راتفر  مامت  هک  دشاب ؛ یم  همطاف  تلزنم  تلیـضف و  فرعم  ربمایپ ، راتفگ  اهنت  هن 
تسا . هتشادن  هقباس  يدحا  يارب  همطاف ، دروم  رد  زج  هک  مارتحا  مارکا و  تبحم ، جوا  زا  هتساخرب  ییاهراتفر  دشاب ؛

رب دریگ ، یم  شوغآ  رد  ار  شا  همطاف  دـیامن ، یم  مایق  شمارتحا  هب  دـق  مامت  ربمایپ  دوش ، یم  دراو  ردـپ  رـضحم  هب  همطاـف  هک  ماـگنه  ره 
ردپ : هب  تبسن  همطاف  مارتحا  تسا  نینچ  زین  و  دناشن ؛ یم  شیوخ  هاگیاج  رب  ار  وا  دنز و  یم  هسوب  شناتسد 

هاگ ره  دناشن . یم  شیوخ  هاگیاج  رد  ار  وا  دیـسوب و  یم  ار  شناتـسد  تفگ ، یم  دمآ  شوخ  ار  وا  ربمایپ  دـش ، یم  دراو  ربمایپ  رب  هاگره 
ار ردپ  تسد  ود  تفگ و  یم  دمآ  شوخ  ار  وا  تفاتش ، یم  شلابقتـسا  هب  تساخ و  یم  رب  اج  زا  همطاف  دش ، یم  دراو  همطاف  رب  ربمایپ  هک 
هب و تبحرف  هیلا  تماق  اهیلع  لخد  اذاف  هسلجم . یف  اهـسلجا  اهیدـی و  لـبق  اـهب و  بحر  هیلع  تلخد  اذا  تناـک  هشیاـع : نع  دیـسوب ( . یم 
ص ج 2 ، یسوط : یلاما  ص 154 . ج 3 ، نیحیحص : كردتسم  ج 5 ص 700 . يذمرت : ننس  ص 374 . ج 2 ، راحبلا : هنیفس  هیدی .... تلبق 

ص 230 ) . ج 3 ، دیرفلا : دقعلا  . 14
زا يا  هدرپ  شیوخ ، بیجع  راتفر  نیا  تمکح  هجو  نایب  رد  دـیوب و  یم  ار  همطاف  رطعم ، یلگ  ناـس  هب  تمحر ، ربماـیپ  رگید ، یماـقم  رد 

دراد : یم  رب  ریظن  یب  ياه  مارتحا  نیا  رس 
یلـص هللا  لوسر  میوب ( . یم  ار  همطاف  مرتخد  موش ، یم  تشهب  هحیار ي  قاتـشم  هک  نامز  ره  ناسنا . تروص  هب  تسا  يا  هیروح  همطاـف ،

ص 17 ) . قودص : دیحوت  همطاف . یتنبا  هحئار  تممش  هنجلا  هحئار  یلا  تقتشا  املک  هیسنا و  ءاروح  همطافف  هلآ : هیلع و  هللا 
اهادف . ینم ، هعضب  اهیبا ، ما  هط : ونشب ز  وا  فصو  رد  ناج  شوگ  اب  ار  وا  دیوب  تنج  رطع  ناس  هب  دمحا 

اهادف . ینم ، هعضب  اهیبا ، ما  اهادف . ینم ، هعضب  اهیبا ، ما  ار  وا  دیوگ  ررکم  دوخ  زا  مالس  دزیا 
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. ( ص 87 مثیم : لخن  راگزاس ، اضرمالغ  ) 

رگید یقفا  زا 

همه ي يارب  میظع  سب  يراختفا  هدنرادرب ي  رد  میرگنب ، رگید  يا  هیواز  زا  رگا  ار  همطاف  شرتخد  هب  تبـسن  لوسر  دح  یب  ياه  مارتحا 
تلذ گنن و  هیاـم ي  نارتخد ، هک  دوش  یم  رداـص  يا  ههرب  رد  هژیو  ياـهراتفر  اـهراتفگ و  نیا  دـشاب . یم  خـیرات  لوط  رد  ناـهج  ناـنز 

اهراتفر نیرتالاو  رگ  هراظن  خیرات  هفیحص ي  یطیحم ، نانچ  رد  تسین . ناشراظتنا  رد  يراوخ  ریقحت و  زج  یتشونرس  دنوش و  یم  هدرمش 
قشع و مارتحا ، زا  راشرـس  ییاهراتفر  ددرگ ؛ یم  ناگدیرفآ ، نیرت  فیرـش  نیرترب و  بناج  زا  مه  نآ  رتخد و  کی  هب  تبـسن  اه  مارکا  و 

ياه ههرب  رد  هک  یتفارش  تزع و  تفارـش ؛ تزع و  تمارک ، ساسحا  رگداجیا  تسا و  شخبراختفا  ناهج ، نانز  همه ي  يارب  هک  تبحم 
هدومرف ي هب  تسا . هتـشگ  لیدـبت  تکاله  داسف و  تلذ ، تکالف ، هب  اه  نامز  رتشیب  رد  تسا و  هدـشن  هداهن  یعقو  نادـب  خـیرات ، فلتخم 

نام : هدیشکرپ  تیدبا  هب  هنازرف ي  میکح 
یگدنکفارـس بجوم  وا  دوجو  دوبن و  حرطم  ناـسنا ، کـی  ناوـنع  هب  نز  هک  دـش  عـقاو  یطیحم  ناـمز و  رد  همطاـف ، تداعـس  اـب  تدـالو 

ار نز  تسد  مالـسا  گرزب  ربمایپ  ییاز ، تشحو  دساف و  طیحم  نانچ  رد  تفر . یم  رامـش  هب  تیلهاج ، فلتخم  ماوقا  دزن  رد  شنادـناخ ،
نیا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـح  یب  تامارتحا  هاوگ  مالـسا ، خـیرات  دیـشخب . تاجن  تیلهاج ، تاداع  بـالجنم  زا  تفرگ و 
نیا سپ  تسین . رتمک  دنشابن ، درم  زا  رترب  رگا  هک  دشاب  یم  هعماج  رد  يا  هژیو  یگرزب  ياراد  نز ، هک  دهد  ناشن  ات  تسا  فیرـش  دولوم 

/2 خیرات 4 / هرـس  سدق  ماما  ترـضح  ینارنخـس  تسا ( . هعماج  رد  ار  وا  گرزب  شقن  راختفا و  يراذگ  هیاپ  زور  نز و  تایح  زور  زور ،
. ( ص 200 ج 14 ، رون : هفیحص ي  ییاوه . يورین  نانابلخ  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  . 1360

ییایربک مشخ  تیاضر و  رایعم  همطاف ،

رایـسب یثیدـح  رابرهگ ، ياه  ناـیب  نیا  ماـمت  ناـیب  رد  اـما  تسا ؛ یناوارف  ینارون  ياـه  هدومرف  همطاـف ، یفرعم  ماـقم  رد  ار  تمحر  ربماـیپ 
دنک : یم  هجوت  بلج  ازفا  تریح  هدنبوک و 

و 95. ص 94  دـیفم : یلاـما  ص 354 . يدراـطع : مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاـف  دنـسم  اـهاضرل (  یـضری  همطاـف و  بضغب  بـضغیل  هللا  نا 
ددرگ . یم  یضار  شتیاضر ، اب  نیگمشخ و  همطاف ، مشخ  اب  دنوادخ  ص 230 ؛ ) . قودص : یلاما  ص 90 . ج 2 ، بقانملا :

دیامرف : یم  مالسلااهیلع  همطاف  دوخ  هب  باطخ  رگید ، یهاگیاج  رد  و 
ص 52. همامالا : لـئالد  ص 355 . يدراطع : مالـسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنـسم  كاضرل ( . یـضری  کبـضغل و  بضغلی  هللا  نا  همطاف ! اـی 
اب ادـخ  انامه  همطاـف ! يا  ص 129 ؛ ) . نیظعاوـلا : هضور  ص 203 . ج 9  دـیاوزلا : عمجم  و 154 . ص 153  ج 3 ، نیحیحص : كردتـسم 

ددرگ . یم  یضار  وت  تیاضر  اب  دریگ و  یم  مشخ  وت  مشخ 
؛ دشاب یم  مالسلااهیلع  همطاف  تلزنم  ماقم و  جوا  يامن  هولج  دنا ، هتشگ  نیزم  نادب  ود  ره  ینـس  هعیـش و  عبانم  هک  ینارون  ثیدح  ود  نیا 
ادخ و مشخ  نیع  همطاف ! مشخ  تسا : هتفرگ  ندیشخرد  ناهج  كرات  رب  دیـشروخ  نارازه  زا  رتارف  شتینارون ، هک  ریظن  یب  یتلزنم  ماقم و 

ادخ . تیاضر  نیع  شتیاضر ،
نیا رد  تسوا . یگ  هیضار  ماقم  یهلا ، ياضر  هب  همطاف  ضحم  تیاضر  اما  تسین ؛ یکش  تسا ، یضار  ادخ ، ياضر  هب  همطاف  هک  نیا  رد 

تسوا . یگیضرم  ماقم  همطاف ، زا  دنوادخ  لماک  تیاضر  اما  تسین ؛ دیدرت  تسادخ ، تیاضر  دروم  همطاف ، هک 
دشاب : یم  هیضرم » هیضار ي   » يارب رتالاو  رایسب  یماقم  رگتابثا  رابرهگ ، ثیدح  نیا 

همطافل مالسلا : هیلع  قداص  مامالا  هیـضار ( » ، » همطاف هک  ارچ  دشاب ؛ یم  زین  نینچ  دنچ  ره  ادخ  ياضر  هب  تسا  یـضار  همطاف ، هک  نیا  هن 
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: يرولا مالعا  ءارهزلا . هثدحملا و  هیضرملا و  هیضارلا و  هیکزلا و  هرهاطلا و  هکرابملا و  هقیدصلا و  همطاف و  لجوزع : هللادنع  ءامـسا  هعـست 
ص 26 ) . يدراطع ، مالسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنسم  ص 155 .

هیلع قداص  ماـمالا  هیـضرم ( » ، » همطاـف هک  ارچ  تسه ؛ زین  نینچ  نیا  دـنچ  ره  تسادـخ - یـضرم  بوبحم و  همطاـف ، هک  نیا  هن  و  تسا -
. ءارهزلا هثدحملا و  هیضرملا و  هیضارلا و  هیکزلا و  هرهاطلا و  هکرابملا و  هقیدصلا و  همطاف و  لجوزع : هللادنع  ءامسا  هعست  همطافل  مالسلا :
، وا ياضر  هک  تسا  نیا  رد  همطاف  ماـقم  جوا  هکلب  تسا - ص 26 ) . يدراطع ، مالسلااهیلع ، ارهزلا  همطاف  دنسم  ص 155 . يرولا : مالعا 

رتهب : یترابع  هب  ادخ و  رهق  وا ، رهق  تسادخ و  ياضر 
یضاران . شا ، یتیاضران  هب  تسا و  یضار  همطاف  تیاضر  هب  ادخ ،

لامج و يامن  مامت  هنییآ ي  وا ، هک  ارچ  تسادخ ؛ يدونشوخ  كالم  شا ، يدونشوخ  ادخ و  رهق  رایعم  شرهق  هک  تسومه  همطاف  يرآ ،
یهلا . تافص  امسا و  عیمج  رهظم  تسا و  يایربک  لالج 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  زیمآ  تمکح  یثیدـح  هب  هراشا  تسا (  نازیم  نیهاش  تسا ، كالم  تسا ، رایعم  هک  تسومه  همطاـف 
ردام يارب  تسا و  نازیم  هنابز ي  امـش  ردام  هعافـشلا ؛ امکم  نازیملا و ال  ناسل  امکما  مالـسلا : مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  باطخ 

تسا : ناسنا  دوجو  جنس  رایع  و  تعافش ) . ماقم  تسامش 
مرهطم . يدب  ره  و ز  هللا » هیلو   » نم هک  وا  يالو  نم ، يالو  وا ؛ ياضر  نم ، ياضر  مرویز  شرع  قاس  هب  و  هللا » ۀمصع   » هک منم 

مرهطم . يدب  ره  و ز  هللا » هیلو   » نم هک  مرهطم . يدب  ره  و ز  هللا » هیلو   » نم هک  مرواد  رون  بابح  منم ، ادخ  هبیبح ي 
(. ( ناسح  ) نایچیاچ هللا  بیبح  ) 

ییادخ لامج  يامن  هولج  همطاف ،

، نآ یپ  رد  دیرفآ و  شیوخ  لاثم  یب  لالج  تمظع و  رون  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  هدیزگرب ي  ربمایپ  رون  لاعتم ، دـنوادخ 
قلخ یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مالسلا : هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامالا  تفرگ (  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  زا  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  رون 
تیاور 24 :) . هحفص 38 ، ج 35 ، راونالا : راحب  هینبا ... همطاف  دمحم  رون  نم  سبتقا  مث  هلالج ... هتمظع و  رون  نم  هعارتخا  نم  دمحم  رون 

ار . نادزی  فاصوا  يا  هنییآ  دش ؛ هنییآ  لوتب  ار  ناز  يا  هلعش  هگ  نآ  دنابات  همطاف  ناج  هب  ار  ناحبس  راونا  يوترپ  دش  لزا  رد  دمحم 
فاـصوا يا  هنییآ  دـش ؛ هنییآ  لوتب  ار . نادزی  فاـصوا  يا  هنییآ  دـش ؛ هنییآ  لوتب  ناـشخرد  سکع  نآ ، ندـعم  دـش  یـضترم  يو  زا  سپ 

ار . نادزی 
ص 80 ) . بدا : نارتخا  يراصنا ، یلع  دمحم  ) 

شـشخرد و نانچ  ار  اه  نامـسآ  تفرگ  رب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  شردـپ ، رون  زا  ار  ارهز  رون  دـنوادخ ، هک  ماـگنه  نآ 
دندوب . هدیدن  ار  ییایض  رون و  نانچ  نآ ، زا  شیپ  ات  هک  ارچ  تخاس ؛ دوخ  توهبم  تام و  یگلمج  ار  هکیالم  هک  تفرگ  ارف  یتینارون 

هک ییاج  ات  دـینادرگ ؛ شیوخ  یناشفارون  قرغ  ار  اه  نامـسآ  مامت  تفرگ و  همـشچرس  یهلا  تلـالج  تمظع و  رون  زا  همطاـف  رون  يرآ ،
دندیسرپ : ناریح  تام و  دندییاس و  هدجس  هب  رس  یبوبر  ناتسآ  رب  یگلمج  ییادخ ، هدیرفآ ي  نیا  تمظع  زا  اه  نامسآ  هکیالم ي 

تسیچ !؟ ریظن  یب  رون  نیا  تقیقح  ام ! رورس  دیس و  يا  و  ام ! هدنهد ي  شرورپ  يا 
هک : دندش  یهلا  یحو  نیا  رادینش  شیوخ ، لاؤس  خساپ  رد 

نم جرخا  و  ءایبنالا ، عیمج  یلع  هلـضفا  یئاـیبنا  نم  یبن  بلـص  نم  هجرخا  یتمظع ، نم  هتقلخ  یئامـس ، یف  هتنکـسا  يرون و  نم  رون  اذـه 
نارتخا يراصنا ، یلع  دـمحم  ییح ( ؛ ءاضقنا و  دـعب  یـضرا  یف  یئاـفلخ  مهلعجا  یقح و  یلا  نودـهی  يرماـب ، نوموقی  همئا  رونلا  کـلذ 

ار وا  ما ؛ هدیرفآ  شیوخ  ياهتنا  یب  تمظع  زا  ار  وا  ما ؛ هداد  شیاج  منامسآ  رد  هک  نم  رون  زا  تسا  يوترپ  هدیرفآ ، نیا  ص 80 ) . بدا :
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ارم رما  هک  مزیگنا  یم  رب  ار  یناماما  رون ، نیا  زا  تسا ؛ ناربمایپ  نیرت  تلیضف  اب  هک  دینادرگ  مهاوخ  جراخ  مناربمایپ  زا  يربمایپ  بلـص  زا 
. داد مهاوخ  رارق  مَیحَو ، همتاخ ي  زا  دعب  نیمز ، يور  رد  شیوخ  نانیشناج  ار  ناشیا  دنوش ؛ یم  نومنهر  نم  تقیقح  هب  دننک و  یم  هماقا 

تءاـضا اـملف  هتمظع  رون  نم  اـهقلخ  لـجوزع  هللا  نـال  لاـق : ارهز »؟ ءارهزلا ، همطاـف  تیمـس  مل  باوـج  یف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـمالا  ) 
هللا یحواف  رونلا !؟ اذـه  ام  اندیـس ! انهلا و  اولاق : نیدـجاس و  هکئالملا هللا  ترخ  هکئالملا و  راصبا  تیـشغ  اـهرونب و  ضرـألا  تاوامـسلا و 

تیاور 5 ) . ص 12 ، ج 43 ، راونالا : راحب  یتمظع .... نم  هتقلخ  یئامس ، یف  هتنکسا  يرون و  نم  رون  اذه  مهیلا :
یهلا . رادیب  هدید ي  وا  هدید ي  ود  یهلا  رارسا  شخر  زا  نایع  دیدرگ  یهلا  راونا  دوب  یلزا  شرون 

یهلا . رادیب  هدید ي  وا  هدید ي  ود  یهلا . رادیب  هدید ي  وا  هدید ي  ود  یهلا  راثآ  هب  دوب  يرگ  هولج  رد 
ص 89 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  ارعشلا . ریما  هب  بقلم  یمرهج ، ییارس  زا  رعش  ) 

راکهاش نامه  همطاف  تخاس . دوخ  هتفیـش ي  ناریح و  ار  نامـسآ  تفه  هکیالم ي  هک  تسا  یهلا  ياتمه  یب  رون  نامه  همطاف  رون  يراب ،
تشاداو . شیوخ  تمظع  لباقم  رد  هدجس  عوضخ و  هب  ار  هکیالم  هک  تسا  ییادخ  شنیرفآ 

ندع : تانج  رد  تمایق ، همتاخ ي  رد  ار  همطاف  رون  میرگنب  کنیا  دوب و  شنیرفآ  تسخن  رد  همطاف  رون  يامن  هولج  رادربمان ، ثیدح 
رون نوـچمه  هدـنزورف  يروـن  هاـگان  هب  هک  دنـشاب  یم  یتـشهب  ياـه  تمعن  عاوـنا  زا  يرب  تذـل  قرغ  نادـیواج  ياـه  تنج  رد  ناـیتشهب 

هب هدنادرگزاب ، یتشهب  ياه  تمعن  اه و  تذل  زا  ار  نایتشهب  هجوت  مامت  رون ، نیا  ؤلألت  دنک . یم  ناشفارون  ار  اه  تشهب  همه ي  دیشروخ ،
نیا دنـسرپ : یم  رگیدـکی  زا  تریح  بجعت و  اب  دـنا ، هتـشگ  رون  نیا  ياشامت  قرغ  هک  یلاح  رد  ماگنه ، نیا  رد  دراد . یم  فوطعم  دوخ 
لها امنیب  ص :)  ) هللا لوسر  تسا ( !!! هدـنکفا  رظن  ام  رب  هدـش و  رگ  هولج  ام  تزع  رپ  راـگدرورپ  هک  دـیاش  تسیک !؟ نآ  زا  تسیچ و  رون 
هزعلا بر  لعل  رونلا !؟ اذـه  ام  ضعبل : مهـضعب  لوقیف  عطاس ، رون  هنجلا  لهال  اذا و  نوبذـعی  رانلا  یف  رانلا  لـها  نومعنتی و  هنجلا  یف  هنجلا 

ج 43، راونالا : راحب  اهایانث . نم  رونلا  کلذ  ءاضأف  تمسبتف  همطاف  حزام  مالـسلا  هیلع  یلع  نکلو  ال  ناوضر : مهل  لوقیف  انیلا !!! رظنف  علطا 
تیاور 62 ) . ص 75 ،

رد دوخ  باتک  رد  انامه  اراـگدرورپ ! دنـسرپ : یم  دنراپـس و  یم  لد  ادـخ  اـب  تاـجانم  هب  لاـثم  یب  رون  نیا  هراـظن ي  یپ  رد  رگید  یخرب 
همه ي رون  هک  نازورف  دیـشروخ  نیا  سپ  دـننیب ؛ یمن  يدیـشروخ  تنج  رد  ناـیتشهب ، اسمـش ؛ اـهیف  نوری  ـال  يا : هدومرف  تشهب  فصو 

هنجلا یف  هنجلا  لها  امنیب  سابع : نبا  لاق  هنا  ع ...:)  ) هیبا نع  مالـسلا  هیلع  قداص  مامالا  تسیچ ( !؟ تسا ، غورف  یب  نآ  هاگـشیپ  رد  ناـنج 
اهیف نوری  ال  : » لسرملا کیبن  یلع  لزنملا  کباتک  یف  تلف  دـق  کـنا  بر  اـی  هنجلا : لـها  لوقیف  ناـنجلا  ءاـضا  ارون  اوأر  اونکـس  اـم  دـعب 
راحب امه . رون  نم  نانجلا  تقرشاف  اکحضف  یش ء  نم  ابجعت  همطاف  ایلع و  نا  رمقلا و  رون  سمـشلا و ال  رون  اذه  سیل  دانم : يدانیف  اسمش »

تیاور 44 ) . ج 43 ص 45  راونالا :
دنوش : یم  ایوج  تشهب ، نابهاگن  راددیلک و  ناوضر ، زا  ار  رون  نیا  تقیقح  نایتنج ، زا  رگید  يا  هدع 

 ) ییامرـس هن  دـننیب و  یباتفآ  هن  تشهب ، رد  اریرهمز ؛ اسمـش و ال  اهیف  نوری  ال  تسا : هدومرف  ام  تلالج  تزع و  رپ  راگدرورپ  ناوضر ! يا 
دق سمـشلا و  ءوفک  اءوـض  اوأر  ذا  هنجلا  یف  هنجلا  لـها  اـنیبف  ساـبع : نبا  لاـق  تسیچ ... ( !؟ دـننام  یب  روـن  نیا  سپ   ( 13 (: 76  ) ناسنا

هذـه تسیل  ناوضر : مهل  لوقیف  اریرهمز » اسمـش و ال  اهیف  نوری  ال  : » لجوزع انبر  لاق  ناوضر ! اـی  هنجلا : لـها  لوقیف  اـهب  ناـنجلا  تقرـشا 
: هیمطافلا هلاقملا  ءانب  ص 329 . ج 3 ، بقانملا : امهکحـض ... رون  نم  نانجلا  تقرـشا  اکحـض  یلع  همطاف و  هذه  نکلو  رمق  سمـشب و ال 

ص 727 ) . تایآلا : لیوأت  ص 239 .
یف هنجلا  لها  انیبف  مالـسلا ... هیلع  هیبا  نع  مالـسلا  هیلع  قداص  مامالا  لییاربج (  قیرط  زا  نایتاجانم  دنبای ؛ یم  ار  دوخ  خساپ  تیاهن ، رد  و 
لج هللا  لسریف  اسمـش » اهیف  نوری  ال  : » کباتک یف  تلق  کنا  بر  ای  هنجلا  لها  لوقیف  نانجلا  اهب  تقرـشا  دـق  سمـشلا  لـثم  اوأر  ذا  هنجلا 

سلجم قودص : یلاما  امهکحض .... رون  نم  نانجلا  تقرـشأف  اکحـض  همطاف  ایلع و  نکلو  سمـشب  هذه  سیل  لوقیف : لیئربج  مهیلا  همـسا 
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: ناوضر نانج ، راددیلک  نابز  زا  نارگید  و  ص 241 ) . ج 35 ، راونالاراحب : ص 349 . ةدمعلا : ص 163 . نیظعاولا : ۀضور  ص 261 . ، 44
نیا تسب . شقن  همطاف  نابل  رب  یمسبت  نآ ، یپ  رد  دومرف و  مالـسلااهیلع  همطاف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نکیلو  تسین  دیـشروخ  رون  رون ، نیا 
لهال اذا  نوبذعی  رانلا  لها  نومعنتی و  هنجلا  لها  امنیب  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسا ( . هتفرگ  قارشا  شبات و  همطاف  دنخبل  زا  رون ،

مالـسلا هیلع  یلع  نکلو  ال  ناوضر : مهل  لوقیف  انیلا !! رظنف  علطا  ةزعلا  بر  لـعل  رونلا !؟ اذـه  اـم  ضعبل : مهـضعب  لوقیف  عطاـس ، رون  هنجلا 
تیاور 62 ) . ص 75 ، ج 43 ، راونالاراحب : اهایانث . نم  رونلا  ءاضاف  تمسبتف  همطاف  حزام 

، تماـیق همتاـخ ي  رد  دـنادرگ ، دوخ  ناریح  هلاو و  ار  ناـشیا  تشگ و  هکیـالم  يازف  تریح  تقلخ ، يادـتبا  رد  هک  يرون  ناـمه  يراـب ،
دزاس : یم  دوخ  لامج  هتفیش ي  ار  ناشیا  ددرگ و  یم  نایتشهب  يازفا  تفگش 

دنک . اهتنم  أدبم و  رد  هراظن  را  لد  هک  ات  همطاف  لامج  رون  همتاخ  تسخن و  ضیف 
دنک . اهتنم  أدبم و  رد  هراظن  را  لد  هک  ات  دنک . اهتنم  أدبم و  رد  هراظن  را  لد  هک  ات 

ص 39 ) . ناوید : یناهفصا ، يورغ  نسحدمحم  ) 
یم نایتنج  شخب  تذـل  ناـنج و  ناـشفارون  یلعا ، سودرف  رد  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  يور  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  مسبت  رون 

، اه تمعن  مامت  هک  یندشان  فصو  یتذل  دنبای و  یمن  یناشفاوترپ  غورف و  ناوت  نآ ، دوجو  اب  نانج  راونا  هک  لاثم  یب  يرون  نانچ  ددرگ ؛
دنبای . یمن  يرگ  هوشع  ییابرلد و  لاجم  نآ ، هاگشیپ  رد  یتشهب  ياه  تجهب  اه و  تذل 

رصح  وا  ترضح  رب  ییادخ  تایآ  ییامس ، راثآ  ییاُمن ، هولج  رد 
رصق  ادخ  تایآ  شاف ، یبن  راثآ  شامظع ، تمحر  زا  شالاو ، تمه  زا 
قاط . ناکم  نوک و  زا  دوب  یلع  تفج  وا  دوب ، یلزارس  دوب ، یلج  راونا 

ص 34 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  یناهفصا . سردم  ییحی  ازریم  زا  رعش  ) 
نیا دوش و  یم  نایتشهب  جاهتبا  نیرت  لاثم  یب  تذل و  نیرتالاو  تشهب ، رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  يور  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  مسبت  رون 

لاـمج رون  زا  يوترپ  شیوخ ، يدوجو  تیفرظ  هزادـنا ي  هب  يدوجوم  ره  همطاـف . يدوـجو  تیفرظ  لاـمک  رب  تسا  يرگید  دـهاش  دوـخ 
ار لاـمج  راونا  زا  يرتـشیب  تاـیلجت  دـشاب ، رت  لـماک  دوجوم  يدوجو  تیفرظ  هک  نازیم  ره  هب  يور  نیا  زا  دزاـس ؛ یم  رادوـمن  ار  يدـحا 

دوب . دهاوخ  رت  شخب  تذل  نآ  هدهاشم ي  رتشیب و  نآ  لامج  دشاب ، رت  يوق  يدوجو  هبترم ي  هچ  ره  هجیتن ، رد  دیامن . یم  سکعنم 
ییاُمن هولج  جوا  هب  لامج  راونا  یلجت  ظاحل  زا  لامک و  جوا  هب  يدوجو  هبترم ي  ظاحل  زا  هک  تسا  يدـمحم  هنارک ي  یب  رثوک  همطاـف ،

هنوگ هب  دزادنا ؛ یم  هولج  زا  ار  رگید  ياه  ییابیز  نادـیواج ، تشهب  رد  لاثم  یب  لامج  نآ  ییابرلد  ییابیز و  يور  نیا  زا  تسا ؛ هدیـسر 
ياشامت وحم  یندـشان  فصو  یتذـل  رورـس و  اب  دـنزاس و  یم  اهر  یلک  هب  ار  یتشهب  رامـش  یب  ياه  تمعن  اه و  تذـل  ناـیتشهب ، هک  يا 

دندرگ : یم  ادخ  رون  هراظن ي  قرغ  هن ، هک  همطاف  لامج 
رگا وت  ثودـح  نطب  رد  هن  شقن و  نیا  مدـق  تشپ  هب  هن  باـیان  تیلزا  بلـص  هب  هنوگ  نیا  رتخد  وت  ییاـبیز  هب  هک  اـبیز  رتـخد  نآ  وت  يا 

ملع . خرچ  رس  هب  رگ  دنز  وت  باتهام  نوریب  دیاین  خرچ  قفا  زا  باتفآ  لالج  هام  قفا  لامج و  سمش  علطم  دوبن  چیه  يدشن  نابنج  هلسلس 
یتسه هب  یک  مَلَق » َّفَج  ْدَـقَلَف  ، » درجم شقن  نیا  زا  سپ  محر  هب  ار  قح  تردـق  نینچ  دـنزرف ، تسین  مکـش  هب  دراین  درواـین و  رهد  رداـم 

خرچ رس  هب  رگ  دنز  وت  باتهام  ملع . خرچ  رس  هب  رگ  دنز  وت  باتهام  مَیِش  قلخ و  کلف  دوجو و  رس  قرشم  مدق  تشاد  یسک  هناخ  مدعز 
ملع .

ص 81) ج 1 ، بدا : نارتخا  مالسلااهیلع . ارهز  همطاف ي  حدم  رد  یمق  گرزباقآ  هفسالفلا ، امکحلا و  داتسا  راعشا  زا  )

تیب لها  رکذ  سلاجم  تلاسر 
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نارواب  نید  نامیا  یشخب  توارط 
نایاوشیپ  اب  یبلق  طابترا  تیوقت 

نایعیش  بولق  رد  يزورفا  تبحم 
ناماما  هب  تبسن  ییازفا  تفرعم 

نابلط  تداهش  شرورپ  تداهش و  گنهرف  شرتسگ 
ناموصعم  هریس ي  زا  یهدوگلا  يزاسوگلا و 

مهیلع تیب  لـها  هب  قـلعتم  هک  یماـیا  يور  نیا  زا  تسا ؛ نآ  بحاـص  یگرزب  تلیـضف و  هزادـنا ي  هب  زور »  » ره تـلزنم  تـمظع و  نازیم 
هرهاـط هقیدـص ي  ترـضح  هب  بوـسنم  هک  یماـیا  ناـیم ، نیا  رد  تساـه . میظعت  اـه و  مـیرکت  نیرتـالاو  هتـسیاش ي  دـشاب ، یم  مالـسلا 

، ناگتـشرف دزن  رد  دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هـک  ارچ  تساـه ؛ تشادـگرزب  نیرتـالاو  راوازـس  دـشاب ، یم  مالـسلااهیلع 
تسا . میظع  سب  یتلزنم  لیدب و  یب  یماقم  ياراد  یهلا ، يایلوا  ناماما و  ناربمایپ ،

گرزب مالسلا و  مهیلع  يده  همئا ي  نابرهم  ردام  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  وفک  اهنت  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  هناگی  وا 
تسا : ملاع  يوناب  نیرترب  هکلب  مالسا ؛ ناهج  يوناب  نیرت 

یحو زا  لوـتب  نیا  تسا  باـتکلا  ما  رگم  یناریح  هب  يو  رد  درخ  نادرم  هک  نز  شناوـخم  یناـحور  ياـبآ  تـقلخ  جاـت  هـن ! رتـخد ! وـگم 
یناحبس .

یحو زا  لوتب  نیا  تسا  باـتکلا  ما  رگم  یناحبـس . یحو  زا  لوتب  نیا  تسا  باـتکلا  ما  رگم  یناـث  دوب  ار  یناـثملا  عبـس  وا  هک  رتخد ! وگم 
یناحبس .

ص 79 ) . بدا : نارتخا  ینامرک ، داؤف  زا  رعش  ) 
تداهش و داهج ، راثیا ، تعاجـش ، بدا ، ملع  اوقت ، نامیا ، میرکت  مالـسلااهیلع ؛ همطاف  ماقم  زا  لیلجت  همطاف ، هیرذ ي  هدومرف ي  هب  يرآ ،

ترـضح مایپ  زا  ماهلا  اب  دـش ( . ثوعبم  نآ  مامتا  يارب  وناب  نآ  راوگرزب  ردـپ  هک  یقالخا  مراکم  تسا ؛ قـالخا  مراـکم  مـالک ، کـی  رد 
. ( 66 / 11 / 20 يروهمج ،) تسایر  يدصت  نامز  رد   ) زاریش رد  رثوک  رانیمس  هب  يا  هنماخ  ینیسح  یلعدیس  هللا  تیآ 

نآ تداهـش  ماـیا  رد  يراوـگوس  ياـه  لـفحم  لیکـشت  زین  مالـسلا و  مهیلع  تـیب  لـها  تدـالو  ماـیا  رد  رورـس  نـشج و  مـسارم  ییاـپرب 
: نآ هدننک ي  تیبثت  مه  تسا و  بولق  ياوقت  یکاپ و  هناشن ي  مه  نآ ، تشادگرزب  میظعت و  هک  تسا  یهلا  ریاعـش  هلمج  زا  ناراوگرزب ،

يراگزیهرپ اوقت و  زا  نآ  درادب ، گرزب  ار  دنوادخ  ياه  هناشن  هک  ره  . ( 32 (: 22  ) جح بولقلا ( ؛ يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعـش  مظعی  نم  و 
تساه . لد 

. دشاب هتشاد  دناوت  یم  مدرم  ناهذا  سوفن و  رد  هک  تسا  یبولطم  ریثأت  ببس  هب  هدش ، یفرعم  ینید  یهلا و  ریاعـش  مالـسا  رد  هچنآ  ًاساسا 
دناوت یم  یعمج ، هتـسد  غیلبت  کی  هک  تسا  يور  نآ  زا  نیا  دهن و  یم  ياج  رب  مدرم  حور  رد  قیمع  يرثا  ریاعـش ، تشادگرزب  مارتحا و 

دشاب . رت  يراک  رترثارپ و  يدارفنا  ياه  غیلبت  يرایسب  زا 
میظع و تاریثأـت  لـطاب ، هچ  دـشاب ، قح  هچ  یمومع ، یعمج و  هتـسد  روـما  هک  تسا  نیا  یعاـمتجا  یـسانش  ناور  ياـه  تیعقاو  زا  یکی 

ص 226 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  نآرق : هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  دراذگ ( . یم  ياج  رب  اه  ناسنا  سوفن  ناهذا و  رد  یقیمع 
نیا رد  اهنآ  نیرتمهم  هب  هک  تسا  تیمها  زیاح  يرامـشُرپ  تاـهج  زا  نید ، ياـتمه  یب  ناـیاوشیپ  هرطاـخ ي  داـی و  تشادـگرزب  میظعت و 

: مینک یم  یتراشا  ماقم ،

نارواب نید  نامیا  یشخب  توارط 
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ددرگ و یم  ناور  نانمؤم  ناج  رد  هک  تسا  يراشرس  ياه  يوج  نوچمه  تراهط ، تمصع و  تیب  لها  ییادخ  راتفر  راتفگ و  يروآدای 
نآ زا  ار  یگدرمژپ  یگدرسفا و  دشخب و  یم  یگدنز  رـس  یباداش و  نآ  هب  هدومن ، يرایبآ  ار  ناشیا  ياه  لد  ناتـسلگ  هشیدنا و  ناتـسغاب 

درتس . یم 
لامک یگدنلاب و  هب  ار  نآ  دراد و  یم  هگن  هدنز  ار  ام  ینید  تاساسحا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دای  رکذ و  سلاجم  نیمه  يرآ ،

دناسر . یم 
یم دـیامن و  یم  قیوشت  لـفاحم  سلاـجم و  هنوگ  نیا  يرازگرب  هب  ار  شیوـخ  تما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصمدمحم  تمحر ، ربماـیپ 

، اهریـشمش نانوچ  اه ، لد  انامه  تسا . بولق  شخبالج  ام  ثیدح  هک  ارچ  دییوگب ؛ ام  ثیداحا  زا  دـینک و  تاقالم  ار  رگیدـکی  دـنیامرف :
ثیدحلا ناف  اوثدحت  اوقالت و  اورکذت و  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا ( . ثیدح  رکذ  هب  اه  لد  لقیـص  الج و  دنریگ ؛ یم  راگنز 

تیاور 8 ) . ص 41 ، یفاکلا : ثیدحلا . اهؤالج  فیسلا  نیری  امک  نیرتل  بولقلا  نا  بولقلا . ءالج 
دـشاب و یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نایب  رادرک  راتفگ و  يروآدای  ام ، ناج  لد و  ياه  هنیآ  زا  تلفغ  ياـه  يراـگنز  هدـنیادز ي  يراـب ،

تسا . هدیدرگ  یهلا  لالج  لامج و  يامن  هولج  رسارس  ناشحور ، هک  یناسک  سب ؛
یلمع هریـس ي  تیب و  لها  ثیداحا  يروآدای  یپ  رد  اه و ... یبلط  هاج  اه ، ییوج  توهـش  اه ، ییارگایند  رثا  رب  هدرـسفا  هدرم و  ياه  لد 
انامه دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دریگ . یم  تعرـس  قح ، يوس  هب  ریـس  رد  ناوترپ  طاشناب و  و  دـبای ، یم  يا  هزات  ناـج  ناـشیا 

. ( تیاور 5 ص 144 ، ج 2 ، راونالاراحب : بولقلا . ییحی  انثیدح  نا  مالسلا : هیلع  قداص  مامالا  دنادرگ ( . یم  هدنز  ار  اه  بلق  ام ، ثیداحا 
یم یگدرمژپ  هب  ام  ياه  لد  یـشوماخ و  هب  ام  نامیا  دـبای ، شهاک  تمظعرپ  نادـناخ  نیا  اـب  اـم  یلمع  یبلق و  یطاـبترا  هک  نازیم  ره  هب 

. میمدب هعماج  ناج  شیوخ و  حور  رد  رت  قیمع  هچ  ره  ار  ازف  ناج  مَد  تایح و  هیام ي  نیا  هک  میشوکب  دیاب  يور  نیا  زا  دیارگ ؛

نایاوشیپ اب  یبلق  طابترا  تیوقت 

سدقم تحاس  هب  موادـم  لسوت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  یحور  یبلق و  هطبار ي  ترخآ ، ایند و  رد  نایعیـش  تیقفوم  تداعـس و  زمر 
اه و لسوت  نیا  هدـننک ي  تیوقت  یحور و  قیمع  ياه  هطبار  نآ  رگداجیا  دـیاب . یم  یبهذـم  لـفاحم  سلاـجم و  ور  نیا  زا  تسا ؛ ناـشیا 

دشاب . يونعم  فرژ  ياه  لاصتا 
رد ما ، هدیـسر  يزیچ  هب  نم  رگا  دـندومرف : یم  هللا  همحر  یـضاق  هللا  تیآ  موحرم  ناشنافرع ، قالخا و  داتـسا  زا  لقن  هب  ییاـبطابط  همـالع 

، ترخآ ایند و  تافآ  زا  ینمیا  زمر  قح و  يوس  هب  كولس  ریس و  رد  يزوریپ  زار  يرآ ، ما . هدیـسر  ادهـشلادیس  هب  لسوت  نآرق و  هیاس ي 
ناراوگرزب و نآ  اب  یحور  یبلق و  هطبار ي  تیوقت  اب  تسا . ییوج ، قح  نایادـتقم  نآ  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هب  موادـم  لسوت  هجوت و 

نادـب میناوت  یم  هادـف ، انحاورا  رـصع  یلو  نامیالوم  سدـقم  تحاس  هب  هجوت  هیاس ي  رد  هژیو  هب  ناشیا ، سدـقم  دوجو  هب  موادـم  هجوت 
میشاب . تارضح  نآ  هناصلاخ ي  ياهاعد  هژیو و  ياه  تیانع  لومشم  هراومه  هک  مییآ  لیان  ماقم 

هب جـیردت  هب  دـنادرگ ، ناشیا  يانف  فقو و  ار  شیوخ  دـیوج و  هانپ  ناشیا  زا  دزیرگب و  یهلا  نما  ياه  هاـگ  هاـنپ  نیا  يوس  هب  یمدآ  رگا 
شریذپ اب  دیاب  ییوج ، هانپ  هجوت و  نیا  دبای . یم  یحور  دنویپ  ناشیا  سدقم  دوجو  اب  هک  اج  نآ  ات  دوش  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ناشیا 

ینادنچ هدیاف ي  لمع ، نودب  لسوت  هنرگو  دیآ  تسد  هب  یحور  يالاو  دـنویپ  نآ  ات  دوش  هارمه  ناشیا  رادرک  يراتفگ و  یلمع  ینامیا و 
تشاد . دهاوخن 

تینارون ؛ تیونعم و  تمظع ، زا  نارک  یب  سونایقا  هب  زیچان  تسا  يا  هرطق  دنویپ  عقاو  رد  یقیقح ، لسوت 
ترخآ ؛ ایند و  ياهالب  تافآ و  همه ي  لباقم  رد  تسا  ناسنا  هدننک ي  نوصم 

یسنا ؛ ینج و  نیطایش  ياه  هسوسو  لباقم  رد  تسا  يدیدس  دس 
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تدحو ؛ یگناگی و  سنا و  هب  تسا  تشحو  ییاهنت و  ساسحا  هدننک ي  لیدبت 
. نارگید يارب  یناشفارون  زاس  هنیمز  تساه و  لد  شخب  ینشور 

نایعیش بولق  رد  يزورفا  تبحم 

، ناـهانگ ربارب  رد  هعماـج  درف و  هدـننک ي  همیب  نیدـالوپ ، سرپـس  نوچمه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  یفطاـع  یبـلق و  قیمع  یگتـسباو 
تسا . یعامتجا  ياهداسف  یقالخا و  ياه  یگدولآ 

ربمایپ نادناخ  هب  تبـسن  سدقم  كاپ و  فطاوع  هدننکراوتـسا ي  هدنزیگنارب و  یهلا ، ریاعـش  تشادگرزب  یبهذم و  رهاظم  هب  يدـنب  ياپ 
رجأ مکلئسأ  لق ال  تسا : هدیدرگ  بجاو  ناناملسم  همه  رب  تلاسر  رجا  ماقم  رد  دنوادخ  بناج  زا  هک  یسدقم  فطاوع  نامه  دشاب ؛ یم 

متیب .) لها   ) مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  مهاوخ ؛ یمن  متلاسر  رب  یشاداپ  چیه  نم  وگب  . ( 23 (: 42  ) يروش یبرقلا ( ؛ یف  هدوملا  الا 
تیاور هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینـس  هعیـش و  هک  اهنآ  لاثما  هنیفـس و  ثیدح  نیلقث ، ثیدـح  دـننام  يراوتم  رابخا  رد  تقد  اب 
مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  هب  نید  عورف  لوصا و  ییاسانـش  نآ و  قیاـقح  كرد  ادـخ و  باـتک  مهف  يارب  ار  مدرم  هک  یتاـیاور  دـنا ؛ هدرک 

هک تسا  هدوب  نیا  تلاـسر ، رجا  ناونع  هب  تیب  لـها  تدوم  قشع و  بوجو  زا  دارم  هک  دـنام  یمن  یقاـب  یکـش  چـیه  تسا ، هداد  عاـجرا 
یملع و دـیلقت  عجرم  نامز ، ره  اج و  ره  رد  تیب  لـها  اـت  دـهد  رارق  ناـشیا  هب  مدرم  یگـشیمه  عاـجرا  يارب  يا  هلیـسو  ار  تبحم  قشع و 

دوخ دیاع  ارجا  نیا  عفانم  هک  تسا  تلاسر  رارمتـسا  همزال ي  هدـش ، یفرعم  تلاسر  يارجا  هک  یتدوم  نیا  سپ  دـنریگ . رارق  مدرم  یلمع 
ص 42 ) . ج 18 ، نازیملاریسفت : وا ( . ترتع  لوسر و  دیاع  هن  دوش  یم  رشب 

دشاب . یم  نوگانوگ  یبتارم  ياراد  تسا ، هدش  بجاو  ام  همه ي  رب  تلاسر  رجا  يازا  رد  هک  یتدوم  تبحم و  اما 
دش : لیاق  هبترم  هس  ناوت  یم  فعض ، تدش و  رظن  زا  تبحم  يارب  یلک  روط  هب 

نآ رد  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادف و  عون  چیه  یلو  تسا ؛ يداع  طیارـش  رد  بوبحم  هب  ندـش  کیدزن  یـضتقم  هک  فعـض  هبترم ي  . 1
درادن ؛ دوجو 

یلک و عفانم  اب  هک  يدـح  اـت  یلو  دـشاب ؛ یم  بوبحم  هار  رد  يراکادـف  یـضتقم  ندـش ، کـیدزن  لـیم  رب  نوزفا  هک  طـسوتم  هبترم ي  . 2
دشاب ؛ هتشادن  تمحازم  یصخش  یساسا  حلاصم 

زا تیعبت  رد  ار  دوخ  تذل  لامک  دنک و  یمن  غیرد  بوبحم  هار  رد  يراکادف  عون  چیه  زا  ّبُحم  هک  یگتخابدوخ  یگتفیـش و  هبترم ي  . 3
هناشن تبحم ، هبترم ي  نیا  دناد . یم  وا  رد  دوخ  يانف  يدوجو و  قلعت  رد  ار  شیوخ  تذل  جوا  هکلب  دـنیب ؛ یم  وا  راوطا  تافـص و  هدارا ،

همه رب  ار  بوبحم  تساوخ  هک  تسا  نآ  شرگید  هناشن ي  تسا و  بوبحم  ربارب  رد  شنرک  عوشخ و  راهظا  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  ییاـه 
ص 31. يدزی : حابصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ، يارب  یـسانشدوخ  زا  هتفرگرب  دراد ( . یم  مدقم  ءرـش  دیق و  چیه  نودب  سک ، همه  رب  زیچ و 

( 
لامک دوش و  لصاح  ناـشیا  زا  ارچ  نوچ و  یب  لـماک و  تیعبت  هک  تسا  نآ  شداـهن  كاـپ  تیب  لـها  ربماـیپ و  هب  تبـسن  یقیقح  تدوم 
دبای . یلجت  بحم  دوجو  رد  نانآ  راوطا  تافص و  همه ي  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ؛ هتسناد  ناشیا  دوجو  رد  لماک  يانف  تذل ، تداعس و 

هنیآ نانیا  دنا . یهلا  تمظع  راونا  لماک  هاگ  یلجت  دنا و  هدیدرگ  ادخ  رد  يانف  ناشیا  هک  ارچ  تسادـخ ؛ رد  يانف  ناشیا ، رد  يانف  يراب ،
ادج ناشیادخ  زا  هک  دنا  هدیـسر  یماقم  هب  ناشیا  ییادـخ . ياتمه  یب  تاذ  لماک  رهظم  دـنا و  هدـش  يراب  تافـص  امـسا و  يامن  مامت  ي 

هنازور ي ياعد  زا  يزارف  کیلا ( ؛ اهدوع  کنم و  اهءودب  كدیب  اهقتر و  اهقتف  کقلخ ، كدابع و  مهنا  الا  اهنیب  کنیب و  قرف  ال  دنتسین :
ریبدت دنتـسه و  وت  ناگدیرفآ  ناگدنب و  ناشیا  هکنیا  زج  تسین ؛ ییادج  چیه  اهنآ  وت و  نایم  ص 389 ) . ج 98 ، راونالاراحب : بجر ، هام 

تسوت . يوس  هب  ناشماجرف  زاغآ و  وت و  تسد  هب  اهنآ 
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هک ییاهراک  دنا . هتفرگ  رارق  یبوجو  ماقم  زرم  رد  ییوگ  هک  دنتـسه  يریظن  یب  یلاع و  ماقم  نانچ  ياراد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يرآ ،
دنهد . یم  ماجنا  دنوادخ  تیشم  نذا و  هب  یلظ و  نانآ  یلالقتسا و  روط  هب  ادخ  هک  توافت  نیا  اب  دنز ؛ یم  رس  نانآ  زا  دنک  یم  ادخ 

رد نئمطم  هار  اهنت  و  هریبک )  هعماج ي  ترایز  زا  ییاـهزارف  هللا ( ، بحا  دـقف  مکبحا  نم  تسادـخ : هب  قشع  نیع  ناـشیا ، هب  قشع  يرآ ،
هریبک ) . هعماج ي  ترایز  زا  ییاهزارف  مکب ( . ءدب  هللا  دارا  نم  دشاب : یم  ناشیا  هب  یلمع  یملع و  لماک  يادتقا  یهلا ، برق  هب  لوصو 

روش و نیا  هک  نآ  طرش  هب  دروآ ؛ یم  ناغمرا  هب  يرادنید  هار  رد  يرتشیب  مدق  تابث  تماقتسا و  دبای ، جوا  رتشیب  هچره  سدقم  قشع  نیا 
. ددرگ هارمه  تفرعم  تریصب و  روعش و  اب  كاپ ، قشع 

ناماما هب  تبسن  ییازفا  تفرعم 

تلزنم ماقم و  زا  اـه  تخانـش  حطـس  تیوقت  دراد ، هدـهع  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  رکذ  لـفاحم  هک  ییاـه  تلاـسر  نیرتـالاو  زا  یکی 
تسا . ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  يراتفر  هریس ي  هب  تفرعم  شیازفا  تیب و  لها  يدوجو 

تفرعم زا  هتساخرب  تبحم  ددرگ و  نیجع  تریصب  روعش و  اب  هک  دشخب  یم  رمث  دبای و  یم  رارمتـسا  هاگنآ  یهلا  كاپ  تاساسحا  روش و 
شیوخ تداعس  لامک  هنافراع  هک  ییاج  ات  دهد  قوس  یهلا  لالج  لامج و  ناراد  هنیآ  نآ  هریس ي  هب  هناقشاع  يادتقا  يوس  هب  ار  ام  دیاب 

میهن . ناشیا  زا  يریذپ  هوسا  هار  رد  مدق  هناقشاع  مینادب و  ناشیا  زا  لماک  يوریپ  رد  ار 
هدـید و يربهر  مظعم  ماقم  ياشگ  هرگ  يدـیلک و  ياهدومنهر  زا  ینارون  يا  هدـیزگ  هب  تبحم ، تفرعم و  ثحب  روخارف  هب  ماقم ، نیا  رد 

میراپس : یم  لد 
، دـنک هظحـالم  ار  خـیرات  نیا  یـسک  رگا  تساـهیراومهان . اـهیراوشد و  بیـشن و  زارف و  ینیریـش ، یخلت و  زا  يا  هعومجم  مالـسا  خـیرات 

يال هبال  رد  ینعی  هزجعم ؛ کی  تسا . هزجعم  کـی  دوخ  یعیـش ، فراـعم  هفـسلف و  هقف و  یعیـش ، رکف  هشیدـنا و  ياـقب  هک  دـید  دـهاوخ 
ملاظ قحان  یسایس  ياه  تردق  نالوج  چیپ و  رد  چیپ  نوگانوگ و  ياه  هار  هدینت ، مهرد  هدیچیپ و  مهرد  ياهراخ  تخس ، ياه  خالگنس 
نیا هدرک و  روبع  عناوم  نیا  همه ي  زا  هدش و  يراج  مالـسا  همـشچرس ي  زا  هک  تسا  یملاس  ياراوگ  لالز  بآ  نایرج  کی  بصاغ ، و 

تیعقاو تسین ، هفازگ  اهنیا  تسا . هدش  رت  یلاعتم  رت و  هتسجرب  رت ، عیسو  رت ، صلاخ  مه  زور  هب  زور  تسا . هدیدرونرد  ار  فرژ  هلصاف ي 
تسا .

نایم رد  اه و  ینکفا  ههبش  اه و  فیرحت  نایم  رد  عناوم ، همه  نیا  اب  نامز  لوط  رد  هعیش  فراعم  هعیش و  مالک  هعیش ، هفسلف ي  هعیـش ، هقف 
، دریگ یم  رارق  هناضرغم  فادها  تمدخ  رد  هک  لاملا  تیب  ياه  لوپ  هناملاظ و  یـسایس  هناوتـشپ ي  اب  مه  نآ  یملع ، هبـش  ياه  یگدنفاب 

روهقم ملاع  راطقا  رد  ار  ناسنا  اه  نویلیم  ياه  نهذ  اه و  لد  دـشخبب و  هعـسوت  لماکت و  مه  دراد و  هگن  ملاس  ار  دوخ  مه  تسا  هتـسناوت 
دیامن . دوخ  ماکحتسا  تمظع و 

. تسین یفاک  ییاهنت  هب  یملع  تردـق  هک  تسه  ییاهاج  اما  دراد ، ار  ریثأت  رتشیب  رکف  نیا  تلاصا  تمالـس و  ًانیقی  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا 
نامه تسا ، تسرد  تفرعم  زا  هتساخرب  فطاوع  نآ ، دشاب و  یم  صاخ  ياه  نامیا  هناوتشپ ي  هک  يزیچ  نامه  تسا ؛ مزال  يرگید  زیچ 

یبرقلا . یف  ةدوملا  الا  تسا : هدش  هتساوخ  ام  زا  تلاسر  رجا  ناونع  هب  مه  نآرق  رد  هک  يزیچ 
نآ لیاسم ، همه ي  رد  ناشیا  هراشا ي  ياشگ  هار  تشگنا  نانآ و  ییاـمنهار  ناـشیا ، نانخـس  هب  کـسمت  تیب ، لـها  تدوم  همئا ، تبحم 

دراد . هگن  ظوفحم  اهدنزگ  زا  ار  مکحتسم  ملاس و  هشیدنا ي  نیا  تسا  هتسناوت  هک  تسا  یمهم  لماع 
یماع ملاع و  دناوت  یم  هک  يزیچ  نآ  دنتسین . مک  دندش  اه  هاگشزغل  هیقب ي  توهش و  تردق ، روز ، لوپ ، روهقم  هک  ینارکفتم  ناملاع و 

رکف نم ! نازیزع  تسا . هدرک  ظفح  ار  هعیـش  نیا  تسا . فطاوع  اب  هتخیمآ  ناـمیا  شـشوج  نیمه  دراد ، هگن  رود  اـه  هاگـشزغل  نیا  زا  ار 
بآم . نسح  مهل  یبوط  تاحلاصلا  اولمع  اونمأ و  نیذلا  تسا : مود  هیاپ ي  لمع ، اب  هشیدنا  رکف و  ندرک  مأوت  تسا . لوا  هیاپ ي 
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، هنیکس نانیمطا ، دوش ؛ یم  ریزارس  شبلق  هب  تیاده  تمحر و  راونا  یهلا و  تالضفت  درک ، هارمه  رگیدکی  اب  ار  لمع  رکف و  ناسنا  یتقو 
زا دنک ( . روبع  عناوم  مامت  زا  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  هک  يا  هعومجم  ره  دیآ . یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  دیما  شمارآ و 

. ( هرامش ي 56 وترپ : همان ي  هتفه  تیالو . حرط  مجنپ  هرود ي  نایوجشناد  دیتاسا و  عمج  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هدومرف 

نابلط تداهش  شرورپ  تداهش و  گنهرف  شرتسگ 

مامت نایم  زا  دیامرف و  یم  یفرعم  ناسنا  ییاهن  بولطم  فده و  ار  يراگتسر  تداعس و  هب  لین  يرورپ ، ناسنا  باتک  نیماجرف  نیا  نآرق ،
دناد : یم  ییاهن ، فده  نآ  هب  ندیسر  هار  اهنت  هکلب  نیرترثؤم و  ار  سفن » هیکزت ي   » دوجوم ياه  هار 

دش . راگتسر  درک ،) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسج یکاپ  هک  یسک  نیقی  هب  . ( 14 (: 87  ) یلعا یکزت ( ؛ نم  حلفا  دق 
تسا . هدش  راگتسر  هدرک ، هیکزت  كاپ و  ار  دوخ  سفن  هک  ره  نیقی  هب  . ( 9 (: 91  ) سمش اهیکز ( ؛ نم  حلفا  دق 

تـسد هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادن و  دوجو  رتدنمـشزرا  رتاهب و  نارگ  یفده  يراگتـسر  حالف و  يارو  رد  ینآرق ، زادنا  مشچ  زا  يرآ ،
تیآ نآرق ، رد  قالخا  هب : دییامرف  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب  تسین ( . نکمم  سفن » بیذـهت  هیکزت و   » هار زا  زج  الاو  فدـه  نیدـب  یبای 
ياه هویـش  نیا  نایم  رد  دراد . دوجو  رامـشرپ  ییاـه  هویـش  اـه و  هار  سفن » بیذـهت  هیکزت و   » هصرع ي رد  ص 33 ) . يدزی : حابـصم  هللا 
نایم رد  دـناسر . یم  ناگدومیپ  هر  لاس  دـص  هب  هبـش  کی  ار  شیوخ  نایوپ  هر  هک  دوش  یم  تفای  ُرب  نایم  هاتوک و  ییاه  هار  نوگ ، هنوگ 

بـسک  » هار نیرترطخ  یب  نیرت و  نئمطم  لاح  نیع  رد  نیرت و  هاـتوک  سفن ، بیذـهت  عیفر  غیتس  هب  دوعـص  يارب  ُرب  ناـیم  ياـه  هار  ماـمت 
تسا . ادخ » هار  رد  شیوخ  یتسه  مامت  ندرک  ادف  تداهش و  يارب  یگدامآ 

رد یمدآ  تسا . رطخرپ  یهاگرذـگ  هک  هاـگتماقا  هن  اـیند ، یناگدـنز  هک  دـنا  هدوـب  ـالاو  شنیب  نـیا  رگ  غـیلبت  یهلا ، ناروآ  ماـیپ  هـمه ي 
یلاعت . یقاب و  کلم  هب  یناف  ملاع  زا  رفس  زیچ ؛ همه  هب  چیه  زا  زیخرطخ  يرفس  تسا ؛ رفس  تکرح و  رد  هرسکی  شیوخ  يایند  یناگدنز 

يانفرژ هب  دـنریذپ و  یم  ار  تقیقح  نیا  ناـشیا  زا  يرامـش  كدـنا  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  یـشنیب  نینچ  اـب  ههجاوم  رد  ناـیمدآ 
یم رد  نآ  هب  هجوت  زا  هنالفاغ  دـندنب و  یم  ورف  مشچ  تیعقاو  نیا  رب  هناروابان  ناـشیا  زا  يرایـسب  دـنهد و  یم  خوسر  ذوفن و  ناـشاهرواب 

ینالوط و رفس  نیا  ياه  هار  نیرتهب  ندومیپ  ییاسانش و  يوپاکت  رد  هرامه  دنا ، هدرک  رواب  ار  ایند  یناگدنز  ندوب  رفس  هک  ینانآ  دنرذگ .
نانیمطا بیرض  نیرتالاب  نامز و  نیرت  هاتوک  رد  ار  نانآ  هک  دیامن  توعد  رب  نایم  یهار  هب  ار  ناشیا  رگا  هحوبحب ، نیا  رد  دنا . هرطاخمرپ 

دیشک . دهاوخرپ  هار  نآ  ندومیپ  يارب  ناشحور  دیجنگ و  دهاوخن  شیوخ  تسوپ  رد  قوش  زا  دناسرب  ناشدصقم  هب 
ياهدادعتـسا ریظن  یب  یتعرـس  اب  دنتفگ ؛ کیبل  هناناج  ار  توعد  نیا  هک  دنا  هدوب  یناتّمه  یلاع  هرامه  لاح ، هب  ات  مالـسا  ردـص  نامه  زا 

دنا . هدمآ  لیان  تداعس  جوا  هب  تداهش  نیریش  دهش  ندیشون  اب  تیاهن ، رد  هدیناسر و  ییافوکش  جوا  هب  ار  ناش  یناهن 
، نارواب تسـس  دننک ، یم  يرامـش  هظحل  ییاهن ، لامک  هب  لوصو  هار  نیرت  هاتوک  نیا  تداهـش ، يارب  هناقـشاع  ناروابداعم ، هک  یلاح  رد 

دنبای . یمن  یبلط  تداهش  هیحور ي  يارب  یهیجوت  شیوخ  فیعض  نامیا  زادنا  مشچ  زا  دنزیرگ و  یم  تداهش  هصرع ي  زا  هنالدُزب 
اه نوخ  نیا  باوج  هک : دنیاشگ  یم  فسأت  رثأت و  راهظا  هب  نابز  هنادنمدرد  دنرامش و  یم  ناج  نوخ و  نداد  رده  ار  تداهـش  ور  نیا  زا 

داد ؟ دهاوخ  یسک  هچ  ار 
هنادرخیب نینچ  نیا  دنتـشاد ، رواب  ناشناج  قامعا  رد  هک  رهاظ ، رد  هن  ار  يدـبا  یناگدـنز  دوب و  یمن  نیغورد  ناشنامیا  ياعدا  رگا  ناـنیا 

سانلا مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  ینارون  ثیدح  هب  هراشا  تسین ( . شیب  ینابز  هقلقل ي  ناشنامیا  هک  دـننانامه  ناشیا  دـندنار . یمن  نخس 
مهتنسلا ) .... یلع  قعل  نیدلاو  ایندلا  دیبع 

. درادن ینیب  عقاو  ناوت  تسا و  نیبرهاظ  ناشنامشچ  تسا . رتارف  رتالاو و  یـسب  ینانیب  رهاظ  نینچ  مهف  يانگنت  زا  تداهـش  تقیقح  كرد 
لابقتـسا هب  مامت  راختفا  اب  یهلا  ناگتـشرف  هک  درادـن  ار  تیعقاو  نیا  ندـید  يارای  درگن و  یم  ار  ادهـش  ندـش  هکت  هکت  اـهنت  ناشنامـشچ 
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ناوارف رارـصا  لاعتم ، دـنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  دـنیامن . یم  هر  برق  تاجرد  نیرت  یلاع  هب  ار  ناشیا  دنباتـش و  یم  ادـخ  هار  ناگتـشک 
دننادیواج : ناگدنز  هک  ناگدرم  هن  ادهش  هک  دنامهفب  نامدرم  هب  هک  دراد 

. ( 163 (: 3  ) نارمع لآ  نوقزری ( . مهبر  دنع  ءایحأ  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال 
مهبر دـنع   » ناشلوصو يداـش  رد  ناـش و  هناتـسم ي  ههقهق  رد  ادهـش  دنناتـسود ؛ لـفحم  عمـش  ادهـش  نادیهـش : ماـما  هدومرف ي  هب  يراـب 
ادهـش زا  تبحـص  دـنراگدرورپ . یتنج » یلخداو  يدابع  یف  یلخداف   » باـطخ دروم  هک  دنتـسه  يا  هنئمطم  سوفن  زا  ادهـش  دـنا . « نوقزری

هفیحص ي . 1367 / 7 خیرات 1 / رد  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  ماهلا  اب  دنکش ( . یم  مهرد  شمیسرت  رد  ملق  هک  تسا  یقـشاع  قشع و  زا  تبحص 
ص 32 ) . ج 21 ، رون :

دریگ : یم  رارق  ناگدنام  یقاب  هدهع ي  رب  مهم  نیگنس و  هفیظو ي  ود  نادیهش ، كاپ  نوخ  لابق  رد 
. تسام همه ي  شود  رب  یناسنا و  یلم و  یمالسا ، یفطاع ، ینادجو ، يا  هفیظو  هک  ناداهن  كاپ  نآ  هرطاخ ي  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  . 1
زا ار  ادهش  مان  ات  دننک  یم  یعس  اوسر ، ماخ و  یشالت  اب  يا  هدع  نادیهش ( ، دای  مان و  فذح  يارب  ناتفص  قفانم  شالت  هک  میراذگب  دیابن 

نابایخ مسا  ای  دنراد  یمرب  نابایخ  زا  ار  ادهش  ياه  سکع  اهرهش ، يزاسابیز  راعش  اب  هک  میدهاش  اتـسار  نیا  رد  دننادرگ . وحم  اه  هرطاخ 
نینچ هک  دنوشن  هجوتم  مدرم  ات  دننک  یم  حرطم  زیگنا  ماهبا  صقان و  روط  هب  ار  نادیهـش  مان  ای  دنهد  یم  رییغت  ار  ادهـش  مان  هب  نیزم  ياه 

شباون یهاگ  ار و  شا  يوفص  یهاگ  دنراد  یمرب  ار  شدیهش  یهاگ  ار  يوفص  باون  دیهش  نابایخ  مسا  تسادهـش . زا  یکی  مان  یمـسا ،
يارب یبلط (  تداهـش  گنهرف  اب  هزرابم  تسا ، ) . هدش  يراذگ  مان  نادیهـش  هوسا ي  نآ  مان  هب  نابایخ  نیا  دننادن  مدرم  جـیردت  هب  ات  ار ،

دیرگنب : زیگنا  ههبش  ياه  نایب  نیا  هب  هنومن 
میراد مه  تیاور  دوش  یم  ناسآ  مه  نتشک  دش ، ناسآ  ندش ، هتـشک  رگا  تسا ؛ نیرفآ  تنوشخ  تداهـش ، گنهرف  شورـس : میرکلادبع 

دادرخ 78 . طاشناب و  شورس : میرکلادبع  هرش  نمأت  الف  هسفن  هیلع  تناه  نم  هک 
قیرط زا  نتشاد  هگن  هدنز  ار  يزیرنوخ  تنوشخ و  رصنع  ماقتنا و  رصنع  ندرک و  هدافتسا  نیسح  ناتساد  زا  مه  زونه  شورـس : میرکلادبع 

: طاشن تسین .» هتسیاش  ندرک ، روما  نآ  جرخ  ار  هثداح  نیا  ندیشارت و  موهومریغ  موهوم و  ینیعریغ  ینیع و  نانمـشد  فطاوع ، کیرحت 
. 78 / 1 / 30

لیلد و یبن ، راتفر  رادرک و  راتفگ و  عقاو  رد  دز و  ریـشمش  نادناعم  ناکرـشم و  رافک و  رب  قح  هب  نینح و ... ردب و  رد  ربمایپ  یجنگ : ربکا 
تنوشخ دنزرف  تنوشخ ، درادن ...؟ لابند  هب  هیعـضو  راثآ  ای  هتـساوخان  ییاهدـمایپ  لطاب  هیلع  قح  ياه  ههبج  گنج  ایآ  اما  تسا ؛ تجح 

یبلط تداهـش  ياـه  هوسا  بیرخت  و  .( 78 / 2 / 23 زورما : حبـص  دروآ ». یمن  راـب  هب  تنوشخ  زج  ییاـه  هوـیم  تنوـشخ ، تخرد  تسا و 
ار نادیهـش  كاپ  تحاس  هب  نیهوت  یتمرح و  یب  دروم  اه  هد  زا  هنومن  ود  رکذ  يوفـص (  باون  يرون و  هللا  لضف  خیـش  نوچ  ییاه  هرهچ 

میناد : یم  یفاک  لاجم  نیا  رد 
هچنانچ دنتفرگ ؛ رارق  نمـشد  هدافتـساءوس ي  دروم  هک  دندوب  راکادف  صلخم و  ینامدرم  وا ، ناهارمه  يوفـص و  باون  هدازدـمحا : رهاط 

نابآ 78 . رهم و  ش 1 ، ناریا : زادنا  مشچ  دندارفا . لیبق  نیا  زا  زین  ناورهن  جراوخ  و  هیتجح ) نمجنا  سیئر   ) یبلح دومحم  خیش 
دنیشن . رمث  هب  .( 77 / 5 / 8 نیبم : دوب . مدرم  تیمکاح  فلاخم  دبتسم و  هللا ، لضف  خیش 

هعماج حطـس  رد  شیوخ و  دوجو  رد  ار  ناشیا  یبلط  تداهـش  هیحور ي  فده و  هریـس ، هار ، نادیهـش  دای  يراد  هگن  هدنز  رذگهر  زا  . 2
یمالـسا هعماج  حطـس  رد  ار  تداهـش  يازفا  حور  رطع  مینارورپب و  مینامدب و  شیوخ  ناج  دبلاک  رد  ار  یبلط  تداهـش  حور  مینک . هدـنز 

مییامن . لقتنم  هدنیآ  لسن  هب  مینارتسگب و 
یفرعم شیافواب  ناییادف  مالسلا و  هیلع  ادهشلادیس  یبلط  تداهش  رفص و  مرحم و  تکرب  زا  ار  مالسا  ندنام  هدنز  هللا  همحر  ماما  ترـضح 
مالسلا هیلع  ادهشلادیس  يراکادف  تسا . هتشاد  هگن  هدنز  ار  مالـسا  هک  تسا  رفـص  مرحم و  : » هللا همحر  ینیمخ  ماما  ترـضح  دومرف (  یم 
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يارب ار  مدرم  دنناوخب و  هضور  هیثرم و  قباس  هویش ي  نامه  هب  نایارس  هیثرم  ابطخ و  تسا .... هتشاد  هگن  هدنز  ام  يارب  ار  مالسا  هک  تسا 
هفیحص دنک ». یم  ایهم  یمالـسا  دصاقم  مالـسا و  يارب  دروآ و  یم  ناجیه  هب  ار  مدرم  هک  تسادهـشلادیس  نوخ  دنیامن . هدامآ  يراکادف 

، هدیـسر ام  ثاریم  هب  هچنآ  مالـسا ، یقیقح  فراعم  زا  هک  ارچ  تشاد ؛ یمن  اور  يا  هغلابم  چیه  نایب  نیا  رد  و  ص 204 ) . ج 15 ، رون : ي 
تسا . يریذپ » تداهش  گنهرف   » تکرب زا  همه 

هک یمالسا  هنرگو  دنارورپ ؛ یم  ادخ  هار  رد  ندشادف  تداهش و  قشاع  ار  شیوخ  ناوریپ  هک  دنساره  یم  یمالـسا  زا  زین  مالـسا  نانمـشد 
رامعتـسا و نارـس  يارب  هک  تسا  ییاکیرمآ  مالـسا  نامه  دباتنرب ، ار  یتریغ  تکرح و  چـیه  هک  یمالـسا  دـشابن و  یبلط  تداهـش  نآ  رد 
رد يدزی  حابصم  هللا  تیآ  نانخس  زا  هتفرگرب  دشاب ( . یم  زین  ناشیا  حودمم  بولطم و  هکلب  درادن ، یساره  ررض و  چیه  اهنت  هن  رابکتسا ،

ص 4. هرامش 422 ، هیضیف : همان ي  هتفه  هب  دییامرف  هعجارم  مالسا . ناییادف  رگید  يوفص و  باون  دیهش  تداهش  درگلاس  نیمجنپ  لهچ و 
(

یبلط تداهش  هیحور ي  تیوقت 

زابرـس ار  دوخ  ناسنا  هک  ناس  نیدـب  تسا ؛ تداهـش  يارب  یگدامآ  لیـصحت  سفن ، بیذـهت  یکاپ و  هصرع ي  رد  اه  هار  هاـتوک  زا  یکی 
دشاب . یتدهاجم  شالت و  هنوگره  هدامآ ي  نآ ، ياضتقم  هب  دنادب و  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ییادف  قشاع و 

نینچ دـشخب . یم  تاجن  یقالخا  يونعم و  یحور ، نامرد  یب  درد  نارازه  زا  ار  یمدآ  هک  ییایمیک  تسایمیک ؛ یبلط  تداهـش  هیحور ي 
، تردـق زا  یمیظع  سونایقا  هب  ار  ام  دوجو  زیچان  هرطق ي  درب و  یم  نیب  زا  اجکی  ار  ام  ياه  تلاذر  اه و  تملظ  همه ي  ییالاو  هیحور ي 

دزاس . یم  لصتم  تینارون  تیونعم و 
دندنب . یمرب  تخر  تداهش  قشاع  دوجو  زا  اه  تینانا  درادن . يا  هولج  رگید  نآ  هدنبیرف ي  رهاظم  ایند و  رگید  تداهش ، بلط  يارب 

دبای . یمن  ییابرلد  يرگ و  هوشع  ناوت  یبصنم  تورث و  توهش و  چیه  رگید  تسا ، نید  ییادف  هک  نآ  نامشچ  شیپ  رد 
لیکشت زیزع  مالسا  يالتعا  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه  یناشف  ناج  هرطاخ ي  راس  هیاس  رد  هک  یلفاحم  ياه  تلاسر  نیرتگرزب  زا 

تسا . هعماج  حطس  رد  تداهش  گنهرف  شرتسگ  دوش ، یم 
هب هضور  تیمها  شزرا و  تسا . هعماج  درف و  داهن  رد  یبلط  تداهـش  هیحور ي  تیوقت  اه ، یناوخ  هضور  تلاسر  فده و  نیرت  یـساسا 

نتخیگنارب اب  هضور ، دیاشگ . یم  یمدآ  يور  شیپ  ار  یهلا  ياه  هوسا  نایادـتقم و  یناشف  ناج  يزرو و  قشع  ياه  هنحـص  هک  تسا  نیا 
شیوخ بوبحم  ياهوگلا  نوچمه  ار  وا  دـنارورپ و  یم  وا  رد  ار  یبلط  تداهـش  هیحور ي  ییادـخ  كاـپ  فطاوع  سدـقم و  تاـساسحا 

دزاس . یم  هدامآ  نید  يایحا  هار  رد  ندشادف  يزابناج و  يارب 
مه هک  تسا  ینز  اهنت  همطاف ، دیرورپ . دوخ  ناماد  رد  ار  یبلط  تداهـش  تداهـش و  گنهرف  هک  دوب  يا  هدنز  دیهـش  مالـسلااهیلع ، همطاف 

دندیدرگ . یهلا  ياه  نامرآ  يادف  شنادنزرف  هلمج ي  مه  شرسمه و  مه  شردپ ، مه  شدوخ ،
تسا . هتفر  تراسا  هب  ای  هدیسر  تداهش  هب  ای  نید  يالتعا  هار  رد  دیرورپ  ار  سک  ره  هک  تسا  يردام  اهنت  همطاف ،

تماما تیالو و  ییادف  همطاف ، تسا . یبلط  تداهـش  تداهـش و  گنهرف  جـیورت  تقیقح ، رد  هعماج  رد  یمطاف  هریـس ي  شرتسگ  يرآ ،
یم يریشمش  دریگب ، لقیص  نوچ  هک  یکشا  تسا ؛ هتفای  موادت  ام  کشا  رد  همطاف  نوخ  تسـشن . نوخ  هب  هناقـشاع  هار  نیا  رد  دیدرگ و 

. دنیشن یم  فارحنا  متس و  تشپ  رب  دوش و 

ناموصعم هریس ي  زا  یهدوگلا  يزاسوگلا و 

دیاب یم  هک  مزال  یلاع و  رایسب  هک  تسا  يرما  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  یـشرع  ناتـسآ  رب  هناصلاخ  ياه  تدارا  زاربا 
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دبای یم  اه  تبحم  رازبا  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  اج  همه  رد  هشیمه و  اـما  دـبای ؛ شیازفا  اـم  یمالـسا  هعماـج ي  رد  زور  هب  زور 
دشاب . یهلا  ياه  هوسا  نیا  هب  رتشیب  هچ  ره  یلمع  يادتقا  تفرعم و  شیازفا  يارب  يا  همدقم 

يراتفر ياهوگلا  هئارا ي  ناموصعم و  زا  راگدنام  ییاه  هرهچ  میسرت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رکذ  سلاجم  ياه  تلاسر  نیرت  گرزب  زا 
، مالـسا نانمـشد  تسا . یگنهرف  يرکف و  ياه  تب  ینکـش  مهرد  حیحـصان و  ياهوگلا  مامت  يزاساوسر  زین  ناشیا و  هریـس ي  زا  حیحص 

تاناکما اه و  ییاناوت  همه ي  زا  هدافتـسا  اب  نالک و  ياه  هجدوب  اه و  هماـنرب  صاـصتخا  اـب  یلخاد ، ناـقفانم  نارودزم و  تسد  رد  تسد 
هدرک زاغآ  ام  یمالـسا  هعماج ي  رد  یقالخا  ياه  شزرا  ینید و  گنهرف  هصرع ي  رد  ار  يا  هنادرم  ناوجان  نوخیبش  مجاـهت و  شیوخ ،

دنا . هتخادرپ  هعماج  ناوجون  رشق  نیب  رد  دساف  ياهوگلا  دییأت  جیورت و  هب  نوگانوگ ، ياهرازبا  زا  هدافتسا  اب  دنا و 
تراغ نیا  اب  هلباقم  رد  ام  ياه  تلاسر  نیرت  مهم  زا  دـساف ، نیغورد و  ياهوگلا  مامت  ندرکاوسر  َملاع و  ياهوگلا  نیرت  هتـسیاش  یفرعم 

ریـس داد و  ناشن  ناناوج  ناناوجون و  هب  ار  ناـشیا  يارآ  لد  لاـمج  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  دوجو  لُـگ  دـیاب  تسا . یگنهرف  ناـما  یب 
دزاس . افصم  رطعم و  ار  هعماج  ياضف  ناشیا ، هریس ي  هب  ادتقا  يازف  حور  رطع  ات  دناسانش  ار  ناشیا  یناگدنز  يابیز 

رد دیاب  دوش . رت  مکحم  رت و  فرژ  ناشیا  هب  ام  یلمع  یبلق و  ياهدنویپ  هک  نیا  يارب  تسا  يا  همدـقم  یبهذـم ، لفاحم  سلاجم و  يراب ،
تیدوبع و ظاـحل  زا  دـشاب ؛ ناـشیا  هیبش  ناـملامعا  اـت  میـشوکب  میـسانشب و  ار  یهلا  ياـهوگلا  نآ  يدوجو  داـعبا  سلاـجم ، هنوگنیا  وترپ 

ياه هوسا  نآ  هب  رادرک ، راتفگ و  رد  زور  هب  زور  دـیاب  تیبرت و ... ملعت و  میلعت و  هب  مامتها  تهج  زا  تفرعم ، نافرع و  ظاحل  زا  تداـبع ،
برق نئمطم  هار  اهنت  هک  ارچ  میبایب ؛ ناـشیا  زا  ارچ  نوچ و  یب  لـماک و  تیعبت  رد  ار  شیوخ  تداعـس  لاـمک  میوش و  رت  کـیدزن  هناـگی 

مکبءدب . هللا  دارأ  نم  تسا : ناشیا  یلمع  یملع و  هریس ي  هب  هناصلاخ  يادتقا  هناقشاع و  يریذپ  هوسا  یهلا ،
لفاحم و سلاجم و  رد  تکرـش  اب  دـیاب  اما  میمورحم ؛ ناـشروضح  ضیف  زا  تسین و  اـم  ناـیم  رد  ناراوگرزب  نآ  یکیزیف  دوجو  دـنچ  ره 

ناشیا زا  یلماک  يامیـس  مییادزب و  شیوخ  نهذ  زا  ار  نامز  تشذگ  رابغ  ات  مینک  شالت  ناشیا  ثیداحا  هب  موادم  هعجارم ي  اب  یبهذـم و 
میدرگ . لیان  ناشیا  لاصخ  تینارون  تافص و  قیاقح  هب  ناشیا  يدوجو  داعبا  همه ي  زا  عماج  يریگوگلا  اب  ات  مییامن  مسجم  دوخ  يارب 

میـسانشب و ار  وا  يراـتفر  ياـه  یگژیو  هناـگی و  تیـصخش  دـیاب  یم  میمورحم ، مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  روضح  ضیف  زا  رگا  يرآ ،
تیب لها  نیتسار  نایعیش  هرمز ي  رد  زین  ام  مان  ات  میبایب  يرتشیب  تهابـش  ناشیدب  شیوخ  یناگدنز  هریـس ي  رد  زور  هب  زور  میناسانـشب و 

راختفا ناشیا  هب  تخاس و  شیوخ  صاخ  تایانع  لومشم  ار  ام  ناملسم  تلم  هک  میرکاش  ار  دنوادخ  ددرگ . طبـض  تبث و  مالـسلا  مهیلع 
دومرف : اطع  ار  شداهن  كاپ  نادناخ  ارهز و  همطاف ي  ترضح  هار  يورهر  تفرعم و  تبحم ،

ام  تشرس  ام  تنیط  دوب  شتبحم  قشع و  ام  تشرس  ام  تنیط  دوب  شتبحم  قشع و 
ام  تشونرس  تمسق و  نیا ، هتشگ  هک  ادخ  رکش  ام  تشونرس  تمسق و  نیا ، هتشگ  هک  ادخ  رکش 

هتشرس مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا ي  تفرعم  قشع و  اب  ار  ام  تنیط  لگ  هک  تسا  نیا  نایعیـش  ام  قح  رد  یهلا  تبهوم  نیرت  گرزب  يرآ ،
لجع نامزلا  رصعلا و  بحاص  انالوم  نع  بادرسلا  یف  ارحس  عمس  هنا  سوواط ، نب  دیس  نع  تسا ( . هدومرف  نیجع  ناشیا  تیالو  رثوک  اب 

ص 302 ) . ج 53 ، راونالاراحب : انتیالو ... بذع  ءام  نم  اونجع  انتنیط و  لضاف  نم  اوقلخ  انم  انتعیش  مهللا  فیرشلا : هجرف  یلاعت  هللا 
شیوخ تفرعم  رب  زور  هب  زور  هک  تسا  نادب  میظع  تبهوم  نیا  رکـش  میـشاب و  رکاش  دـیاب  یم  یهلا ، ياهب  نارگ  هیطع ي  نیا  لباقم  رد 
يدـبا یتبحم  تفرعم و  هب  ار  یلزا  قشع  نیا  ملاع ، ياه  هوسا  نیرترب  نیا  هب  یلمع  يادـتقا  اب  مییازفیب و  تقلخ  ملاع  ياه  هراـصع  نیا  هب 

مینک . لیدبت 
نیرخآ اـت  دـیازفیب و  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  هب  اـم  تفرعم  تبحم و  رب  هظحل  هب  هظحل  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا 

يور نآ و  زیمآرفک  ياه  شزرا  هئارا ي  برغ و  گـنهرف  جاور  رثا  رد  هک  ار  يزور  درواـین  ادـخ  دناتـسن . اـم  زا  ار  نآ  تاـیح  هظحل ي 
ددرگ : غورف  مک  گنر و  مک  ام  ناناوج  ام و  ناج  لد و  رد  يرطف  ياه  تفرعم  تبحم و  نیا  زیگناداسف ، ياهوگلا  هب  يروآ 
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ریگم  ار  تبحم  رون  ام  ياه  لد  زا  برای  ریگم  ار  تبحم  رون  ام  ياه  لد  زا  برای 
ریگم ! ار  تدارا  نیا  لسوت ، نیا  عمجت ، نیا  ریگم ! ار  تدارا  نیا  لسوت ، نیا  عمجت ، نیا 

تیب  لها  قشع  هب  دراد  یگتسب  ام  یتسه  تیب  لها  قشع  هب  دراد  یگتسب  ام  یتسه 
! ریگم ار  تیالو  ام  زا  ریگب ، یهاوخ  یم  هچ  ره  ریگم ! ار  تیالو  ام  زا  ریگب ، یهاوخ  یم  هچ  ره 

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا 

يریذپ  هوسا  تیمها 
يریذپ  هوسا  عاونا 

يریذپ  هوسا  رد  اهاطخ 
يریذپ  هوسا  ياه  تفآ 

يریذپ  هوسا  حالصا  ياه  شور 
ینآرق  زادنا  مشچ  زا  يریذپ  هوسا 

هنادرُد  يا  هوسا  همطاف ،
اه  هوسا  تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع 

راذگریثأت  لماع  نیرت  مهم  رایتخا ،
همطاف  تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع 

یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  هویش ي 

يریذپ هوسا  تیمها 

جرادم هب  دوعـص  يوپاکت  رد  ریذـپان  يریـس  ییاهتـشا  اب  دراد و  لامک  يوس  هب  ور  هرامه  شیوخ  داهن  رد  شنیرفآ ، راکهاش  نیا  ناسنا ،
تسا . یقرت  یلاعت و  لامک ،

يرطف . ياهدادعتسا  یناسر  تیلعف  هب  ییافوکش و  ياتسار  رد  یجیردت  یتارییغت  زا  تسا  ترابع  ناسنا  یلامکتسا  تکرح  لماکت و 
ماجنا یجراخ  تاناکما  طیارش و  زا  هدافتسا  اب  یمدآ و  يارگ  لامک  تشرس  رد  هدش  هداهن  تعیدو  هب  ياهورین  هلیسو ي  هب  تارییغت  نیا 

ص 13 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ، يارب  یسانشدوخ  دریذپ ( . یم 
زا یکی  و  يریذـپ ؛ هوسا  دـیلقت و  هب  لیم  یمدآ  يرطف  ياهورین  نیرت  يراک  زا  یکی  لاـمک ، یقرت و  عیفر  ياـه  هلق  هب  جورع  ياتـسار  رد 

تسا . ناگتفای  لامک  هبرجت ي  هریس و  یجراخ ، تاناکما 
ات دراد  یماو  ار  ناسنا  يوس ، رگید  زا  ناگدیـسر  لامک  هب  یلماکت  ریـس  هدـهاشم ي  وس و  کی  زا  ینورد  يرطف و  یهاوخوگلا  ساسحا 

يارب رادفده  هناهاگآ و  یشالت  دزاس و  شیوخ  يوگلا  ار  ناگتفای  لماکت  نآ  هریس ي  شور و  بولطم ، لامک  هب  رت  عیرس  ندیـسر  يارب 
. دریگ شیپ  رد  شیوخ  ياهوگلا  اب  يراتفر  ماجسنا  یگنهامه و  داجیا 

يریذپ هوسا  عاونا 

ینعملاـب دـیلقت  تاـکاحم : تسا : مسق  هس  رب  نآ - ماـع  ياـنعم  هب  يریذـپوگلا  دـیلقت و  دـنا ، هتفگ  زین  ناسانـش  ناور  زا  یهورگ  هکناـنچ 
سابتقا . صخالا ،
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هدنخ یپ  رد  هک  يا  ههامدنچ  كدوک  دننام  دنیوگ ؛ تاکاحم  ار  صیخـشت  هشیدـنا و  هنوگره  زا  يراع  هناهاگآان و  دـیلقت  تاکاحم : . 1
ددنخ . یم  گنرد  یب  نایفارطا ، ي 

رـصنع هناگچب  دـیلقت  رد  تسا . نارگید  راتفر  زا  هناهاگآ  همین  يرادربوگلا  دـیلقت  عون  نیا  هناگچب :) دـیلقت   ) صخـالا ینعملاـب  دـیلقت  . 2
نایفارطا هب  دوخ  يزاس  هیبش  يارب  اهنت  هک  يا  هلاس  هس  لفط  دننام  كدـنا ؛ گنر و  مک  يروضح  اما  دراد ؛ روضح  يرادـفده  یهاگآ و 

دنک . كرد  ار  لامعا  نآ  فده  دصق و  هک  نآ  نودب  دیامن ، یم  دیلقت  ناشیا  لامعا  زا 
عون نیا  وا . راک  نسح  زا  یفاک  یهاگآ  اب  يرگید  لمع  رارکت  زا  تسا  ترابع  دـشاب  یم  دـیلقت  هبترم ي  نیرت  یلاع  مسق  نیا  سابتقا : . 3

ياـهراتفر ناـیم  زا  هک  یناوج  اـی  ناوـجون  دـننامه  دـشاب ؛ یم  دـصق  ملع و  يور  زا  رادـفده و  هناـهاگآ و  ًـالماک  يرادربوـگلا  دـیلقت و 
اب ام  راـک  رـس و  يریذـپ ، هوسا  ثحب  رد  دـنک . یم  هماـقا  مه  یلیلد  شنیزگ  نیا  يارب  دـنیزگ و  یمرب  دـبای  یم  رتهب  هک  ار  نآ  ناـیفارطا ،

تسا . جراخ  ثحب  هرتسگ ي  زا  هناگچب » دیلقت   » زین و  تاکاحم »  » تسا و سابتقا » »
یم لماک  تخانش  تفرعم و  يور  زا  رادفده و  هناهاگآ ، ًالماک  يریذپوگلا  تسا ، دنمـشزرا  بولطم و  هچنآ  يریذپ ، هوسا  هصرع ي  رد 

هیزجت و لالدتسا ، رکفت ، زا  سپ  صخش  هک  تسا ، لماک  هاگ  تسا : توافتم  اه  يریذپوگلا  رد  يرادفده  یهاگآ و  رصنع  ظاحل  دشاب .
یلیلد شیوخ  دیلقت  يارب  دناوت  یم  صخـش  تسین و  لامک  دـح  رد  هاگ  دزادرپ و  یم  وگلا  زا  دـیلقت  هب  لماک  تریـصب  اب  یلقع و  لیلحت 

سپ ددنویپب . حوضو  هب  دیآرد و  ماهبا  زا  دناوت  یم  لیلد  نیا  هک  دزرو  یم  تردابم  دیلقت  هب  يزاکترا ، یلیلد  هب  یلو  دیامن ؛ هئارا  یقطنم 
ياهوگلا صیخـشت  يریذپوگلا و  ياهکالم  نییعت  رد  دارفا  زا  يرایـسب  دنچره  تسا ؛ رادفده  هناهاگآ و  ناسنا  يدیلقت  لامعا  هدـمع ي 

. ( 214 ص 212 - يدزی : حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و  زا  هتفرگرب  دنوش ( . یم  هابتشا  راچد  هتسیاش 

يریذپ هوسا  رد  اهاطخ 

دنزیچ نآ  دـجاو  هک  یناسک  یپ  رد  شیوخ  ییوج  لامک  ترطف  قبط  دـنیب و  یم  يزیچ  رد  ار  لامک  دوخ ، یـشزرا  ماظن  قبط  یناسنا  ره 
دیآ : شیپ  تسا  نکمم  اطخ  هس  دیلقت ، ادتقا و  نیا  دنور  رد  دیامیپب . لامک  يوس  هب  هر  ناشیا  هب  يادتقا  اب  ات  دتفا  یم  هار  هب 

لامک  قادصم  صیخشت  رد  هابتشا 
، درادـنپ یم  يدـنمتورث  رد  ار  ناسنا  لامک  هک  یـسک  دـنادب . يزیچ  هچ  رد  ار  لامک  ریذـپ ، هوسا  هک  دراد  یگتـسب  نیدـب  هوسا  باـختنا 
رقف و ببـس  هب  ار  نادنمتـسم  ارقف و  رگید  يوـس  زا  دـیارگ و  یم  ناـشیا  هـب  راـتفر  رد  دراـگنا و  یم  دوـخ  يوـگلا  ار  نادـنمتورث  ًاملـسم 

دشابن . ناشهیبش  دناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  دنک  یم  یعس  دزیرگ و  یم  نانآ  زا  دناد ؛ یمن  هجوت  روخ  رد  ناشتنکسم 
لماک  هوسا ي  نییعت  رد  هابتشا 

ملع و رگا  هنومن  يارب  دوش . یم  هابتـشا  راچد  دـنرادروخرب ، يریگ  هوسا  يارب  مزال  لاـمک  زا  ییاـه  هوسا  هچ  هک  نیا  رد  ًـالومعم  ناـسنا 
میرادنپب و دنمـشناد  دنتـسین ، دنمـشناد  عقاو  رد  هک  ار  ییاه  ناسنا  هک  دراد  دوجو  هابتـشا  نیا  ناکما  زاب  مینادب ، لامک  قادصم  ار  شناد 
دنوش و یمن  هتخانش  تلوهس  هب  نیتسار  ناسانـشراک  نارو و  شناد  يرـشب  فراعم  مولع و  زا  کی  چیه  هنیمز  رد  میوش . ناشدلقم  عبات و 

دنناشکب . دوخ  یپ  رد  دنبیرفب و  ار  مدرم  مومع  شورفوج ، نایامن  مدنگ  لهاج و  نایامن  ملاع  هک  تسا  نکمم  هراومه 
يریذپوگلا  زرم  دح و  رد  هابتشا 

شیوخ يوگلا  زین  اه  هنیمز  ریاس  رد  تسا ، رظن  بحاص  نیعم  يا  هنیمز  رد  قح ، هب  هک  یعجرم  وگلا و  هک  دیامن  یم  خر  یتقو  هابتشا  نیا 
يورملق چـیه  رد  ندوب  وگلا  قیال  تسین ، صـصختم  نادراک و  صاخ ، يا  هنیمز  رد  هک  نآ  لیلد  هب  اهنت  ار  یـسک  سکعرب  ای  میرادـنپب ،

مینادن .
دح تخانش  لماک ؛ قادصم  تخانش  لامک ؛ قادصم  تخانش  تسا : یهاگآ  تخانش و  هس  ورگ  رد  نیتسار  عماج و  يوگلا  کی  باختنا 
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اهتقایل . زرم  و 
میظع تاراسخ  بجوم  دوش و  نومنهر  نیغورد  ییاهوگلا  قیالان و  ییاـه  هوسا  هب  ار  اـم  تسا  نکمم  دراوم ، نیا  زا  کـی  ره  رد  هابتـشا 

ددرگ . يونعم  يدام و 
متـشه رد  تسردان (  ییوگلا  یتقو  هک  تسا  تیمهارپ  نانچ  نآ  نیغورد ، ياهوگلا  اب  هزرابم  هعماج و  دارفا  هب  نیتسار  ياـهوگلا  یفرعم 
نامرهق دیاب  ام  نانز  يوگلا  تفگ : هدنوش  هبحاصم  هک  دش  شخپ  يا  هبحاصم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يادص  زا  لاس 1367  هام  نمهب 

ماما ترـضح  نوچ  يربهر  دوش ، یم  هئارا  هعماج  هب  مالـسلااهیلع ) .... ارهز  همطاف ي  هن  دـشاب ؛ نیـشوا )  ) هناخ زا  رود  ياه  لاـس  لاـیرس 
رطخ زا  ار  هدـنیوگ  یخیرات ، يرادـشه  اـب  دنکـش و  یم  مهرد  ار  یگنهرف  يرکف و  ياـهتب  هدـش ، نادـیم  دراو  ًاصخـش  هللا  همحر  ینیمخ 

دراد : یم  رذحرب  مادعا  دادترا و 
تـسا هدیدرگ  شخب  نز  يوگلا  دروم  رد  یبلطم  یمالـسا  يروهمج  يادص  زا  نمهب ) هبنش 8  زور   ) هتـشذگ زور  رثأت  فسأت و  لامک  اب 
ریزعت نآ  ناراکردـنا  تسد  ددرگ و  یم  جارخا  ریزعت و  تسا  هدرک  شخپ  ار  بلطم  نیا  هک  يدرف  دـیامن . وگزاـب  دراد  مرـش  ناـسنا  هـک 

راب رگا  تسا . مادـعا  هب  موکحم  هدـننک ، نیهوت  درف  کشالب  تسا ، هدوب  راک  رد  نیهوت  دـصق  دوش  تباث  هک  یتروص  رد  دـش . دـنهاوخ 
هتبلا دش . دهاوخ  امیـس  ادص و  يالاب  نالوؤسم  يدـج  دـیدش و  تازاجم  خـیبوت و  هیبنت و  بجوم  ددرگ ، رارکت  ایاضق  هنوگ  نیا  زا  رگید 

/11 خیرات 9 / ناریا ، یمالـسا  يروهمج  ویدار  ناراکردنا  تسد  هب  باطخ  ماما  مایپ  دیامن ( . یم  مادقا  هییاضق  هوق ي  اه  هنیمز  یمامت  رد 
. ( ص 76 ج 21 ، رون : هفیحص ي  . 67

يریذپ هوسا  ياه  تفآ 

، هدـش تفآ  شوختـسد  دـناوت  یم  يرگید  تبثم  رما  ره  نوچمه  اما  تسا ، فرگـش  سب  يریثأت  ياراد  تیمهارپ و  هچرگ  يریذـپ ، هوسا 
میزادرپ : یم  يریذپوگلا  تافآ  نیرت  مهم  هب  ماقم  نیا  رد  يور  نیا  زا  دروآ . مهارف  ار  میظع  ییاهتراسخ  هنیمز ي 

دادجا  ابآ و  زا  قلطم  يریذپوگلا 
هبرجت هب  رترب و  یـسب  ملع  ظاـحل  زا  مه  تردـق و  ظاـحل  زا  مه  ار  شیوخ  نیدـلاو  كدوک ، دـنردام . ردـپ و  یمدآ ، ياـهوگلا  نیتسخن 

رد تخومآ و  ردام  ردپ و  زا  دیاب  ار  زیچ  همه  درادنپ  یم  يور  نیا  زا  دراد ؛ وا  يارب  يرایـسب  دیاوف  ردام  ردپ و  زا  يوریپ  هک  دبای  یمرد 
يدـعب لـحارم  اـه و  لاـس  رد  دادـجا  اـبآ و  زا  ارچ  نوچ و  یب  قـلطم و  يوریپ  تلـصخ  نیا  رگا  درک . يوریپ  ناـنآ  زا  دـیاب  يا  هنیمز  ره 

فارحنا راچد  يریذپوگلا  هنیمز ي  رد  درب و  یم  رس  هب  تیلوفط  نارود  رد  زونه  صخـش  هک  تفگ  دیاب  دنامب ، اجرباپ  نانچ  مه  یگدنز 
راـتفگ و يارب  دـنرادنپ و  یم  دـیلقت  عـجرم  اـهنت  ار  دوـخ  دادـجا  اـبآ و  اـب  هک  ار  یناـسک  يددـعتم  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  تـسا . هتـشگ 

دهوکن : یم  تخس  دنلیاق  اج  هبان  تمیق  ردق و  ناشرادرک 
( ؛ نودـتهی ائیـش و ال  نوملعی  مهؤاباء ال  ناک  ولوأ  انءاباء  هیلع  اندـجو  ام  انبـسح  اولاق  لوسرلا  یلا  هللا و  لزنأ  ام  یلا  اولاعت  مهل  لـیق  اذا  و 

ناردپ زا  هچنآ  دنیوگ : یم  دـیایب ، ربمایپ  يوس  هب  هدرک و  لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوش ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و  . ( 104 (، 5  ) هدئام
دننک !؟) یم  يوریپ  اهنآ  زا  زاب   ) دندوب هتفاین  تیاده  دنتسناد و  یمن  يزیچ  اهنآ  ناردپ  رگا  ایآ  تسا . سب  ار  ام  میا  هتفای  دوخ 

لطاب  زا  هنالقاعریغ  يریذپوگلا 
، نانآ اب  هناتـسود  تابـسانم  داجیا  دـصق  هب  ای  نارگید  اب  دوخ  زیمآ  تدوم  هطبار ي  ظـفح  يارب  صخـش  هک  تسا  نیا  دـیلقت  رگید  تفآ 

موق مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ددنویپب . قلخ  هب  ات  دوش  ادـج  قح  زا  ینعی  دوش ؛ اریذـپ  تسا  تقیقح  قح و  فالخ  هک  ار  ناشتالوبقم 
ریغ امش   ( 25 (: 29  ) توبکنع ایندلا ( ... ةویحلا  یف  مکنیب  هدوم  انثوا  هللا  نود  نم  متذختا  امنا  دنک : یم  شهوکن  تهج  نیمه  هب  ار  دوخ 

دشاب ... ایند  یگدنز  رد  امش  نایم  تبحم  یتسود و  هیام ي  هک  دیا  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  ییاهتب  ادخ  زا 
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تیرثکا  زا  يریذپوگلا 
هک نیا  دریذپب . ار  نآ  درادنپب و  هدـیقع  يأر و  نآ  تیناقح  لیلد  ار  هدـیقع  يأر و  کی  نارادـفرط  ترثک  درف ، هک  تسا  نیا  رگید  تفآ 

حـضاو نانچ  دروم  نیا  رد  میرک  نآرق  عضوم  تسا . لـطاب  رادـنپ  نیمه  زا  یـشان  دـنوش  یم  تیرثکا  عباـت  يرما  ره  رد  دارفا  زا  يا  هراـپ 
. تسین هنومن  رکذ  هب  يزاین  هک  تسا 

حلاصریغ ياهوگلا  زا  لماک  يریذپوگلا 

، تسا ربـتعم  اـه  هنیمز  همه ي  رد  وا  هریـس ي  هدـیقع و  هک  دوش  رادـنپ  نیا  ثعاـب  ییوگلا  رد  وـکین  تلـصخ  دـنچ  اـی  کـی  دوـجو  رگا 
دوش . یم  عقاو  كانرطخ  یهاگترپ  هبل ي  رد  ریذپوگلا 

نالف دیامن ، یم  هدیقع  زاربا  یگنهرف ، لیاسم  هرابرد ي  سدنهم  ای  رتکد  نالف  تسا . هتفای  بیجع  یجاور  هزورما  يریذـپوگلا ، هنافـسأتم 
یـصاخ يداصتقا  ماظن  هب  هک  دراد  یم  مالعا  فوسلیف  نالف  دـنک ، یم  رداص  يأر  هقف ، یـصصخت  لیاسم  هصرع  رد  روشک  ییارجا  ماـقم 

دنک یم  رداص  اوتف  باجح  هرابرد ي  نز  ماقم  نالف  دـنک ، یم  رظنراهظا  یـسایس  لیاسم  هصرع  رد  یـشزرو  نامرهق  نـالف  تسا ، دـقتعم 
و ...

یسک ملسمان  ای  ملـسم  يرترب  لوبق  هک  نآ  زا  لفاغ  دبای . یم  داقتعا  يزیچ  هب  قیرط  نیا  زا  دنک و  یم  دیلقت  نانیا  زا  یکی  زا  یهورگ ، ره 
: يدزی حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و  دراد ( . یگتسیاش  زین  رگید  ياه  هنیمز  رد  وا  هک  دوش  رادنپ  نیا  ببـس  دیابن  نیعم ، يا  هنیمز  رد 

. ( 221 ص 219 -

يریذپ هوسا  حالصا  ياه  شور 

نیا نآ  دیآ و  یم  شیپ  یمهم  لاؤس  دروآراب ، هب  ناوارف  ياه  نایز  ریذپوگلا  يارب  دناوت  یم  دراد و  یتافآ  يریذپوگلا  میتسناد  هک  لاح 
، دنوش یم  یشان  نآ  زا  هک  ار  یعامتجا  يدرف و  تافارحنا  اه و  تلالـض  درک و  هزرابم  يریذپوگلا  دیلقت و  تافآ  اب  ناوت  یم  هنوگچ  هک 

مه تسد  هب  تسد  اب  تسا  رادروخرب  یمیظع  تیمها  ردـق و  زا  یعامتجا  حلـصم  کی  يارب  نآ  لح  هک  هلأـسم  نیا  داد ؟ فیفخت  لـقاال 
. دوش لح  دناوت  یم  یحالصا  یتیبرت و  هویش ي  دنچ  نداد 

یمومع تفرعم  شیازفا 

ار بلطم  نیا  ات  مییامن  رتشیب  ار  مدرم  لمأت  لقعت و  رکفت و  تردـق  هک  تسا  نیا  هویـش  نیرتزاسراک  نیرتاـشگ و  لکـشم  نیرت ، یـساسا 
؛ تسین یعامتجا  تردـق  نوگانوگ  لاکـشا  ماسقا و  تعنـص و  شناد و  تورث ، لوپ و  لیبق  زا  يروما  هب  یمدآ  لامک  هک  دـنمهفب  ًاـقیمع 

لیلد اه و  هنیمز  رگید  رد  وا  تارظن  ارآ و  تحـص  لـیلد  زاـب  دـشاب ، زین  ملـسم  رگا  اـه  هنیمز  نیا  زا  یکی  رد  درف  کـی  تیقفوم  یهگناو 
، ردام ردپ و  دنبایرد ، نینچ  مه  هک  دـش  دـهاوخ  ببـس  مدرم  رکفت  تردـق  شیازفا  دوب . دـناوتن  وا  یعامتجا  يدرف و  ياهراتفر  یتسرد و 
زیچ و چیه  يادف  دیابن  ار  تقیقح  هک  تفای  دنهاوخ  رد  زین  دنتسین و  وا  تایح  هوجو  داعبا و  همه ي  دنزرف و  یگدنز  رسارس  دیلقت  عجرم 

قح زا  دیابن  یعامتجا  یگتـسبمه  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  هناتـسود و  تاطابترا  میکحت  ای  ظفح  ای  داجیا  يارب  یتح  درک و  سک  چیه 
هک دش  دهاوخ  بجوم  بلاطم  نیا  قیمع  مهف  دوب . دـهاوخن  نآ  تیناقح  لیلد  زین  هدـیقع  يأر و  کی  نارادـفرط  ترثک  تشادرب . تسد 

، دارفا دنتفا و  ورف  دیلقت  تیعجرم  یـسرک  زا  دنیآ  یم  باسح  هب  مدرم  لمع  هدیقع و  ياهوگلا  هک  ییاهرـشق  اه و  هورگ  دارفا  زا  يرایـسب 
دنوش . نآ  يدصتم  دنراد  ار  ریطخ  رما  نیا  تیحالص  هک  يرگید  ياهرشق  اه و  هورگ 

نیتسار ياهوگلا  دـناوت  یم  درف  نآ  دنیـشنورف ، لطاب  تالایخ  ماهوا و  دـساف و  تارظن  ارآ و  رابغ  درگ و  يدرف ، ره  نهذ  حور و  رد  رگا 
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دنهاوخ یناسک  و  دنوشب ، دیاب  هک  دش  دـنهاوخ  یناسک  مدرم  لمع  هدـیقع و  ياهوگلا  بیترت  نیدـب  دـهد . زیمت  نیغورد  ياهوگلا  زا  ار 
. داتفا دنهاوخ  باوص  هار  رد  مدرم  ، دنشاب حالص  يذ  ییاه  ناسنا  هعماج ، ياهوگلا  رگا  هک  تسادیپ  دنشاب و  دیاب  هک  دوب 

یعامتجا یفطاع ، یناور ، ياه  یگژیو  زا  يریگ  هرهب 

ياـه تیلاـعف  میظع و  یناـسنا  يورین  عیـسو ، تصرف  ناـمز و  دـنمزاین  اـما  تسا ؛ ییاـنبریز  يا  هویـش  دـنچ  ره  یمومع » تفرعم  شیازفا  »
يدنک اب  دنشاب ، هتشاد  فیعض  یلقعت  يورین  زیچان و  یتامولعم  اهنآ  دارفا  تیرثکا  هک  ییاه  هعماج  رد  ًاصوصخم  هویش  نیا  تساسرفناج .

. تسج دوس  دیآراب ، هب  رت  لهس  رت و  عیرس  اهنآ  جیاتن  هک  زین  رگید  ياه  هویش  زا  دیاب  يور  نیا  زا  دش . دهاوخ  هجاوم  فعاضم  یتخس  و 
، کسانم موسر ، بادآ و  تاداع ، فرع و  یبهذـم ، لفاحم  سلاجم و  زا  ًالثم  مدرم ؛ یعامتجا  یناور و  ياه  یگژیو  زا  اـه  هویـش  نیا  رد 
رد ریثأت  هار  اهنت  هک  تشادنپ  دـیابن  ًاساسا  دوش . یم  اج  هب  قیقد و  ياه  هدافتـسا  هعماج  حالـصا  هار  رد  اهنآ  فطاوع  تاساسحا و  ریاعش ،

، یناور صیاـصخ  زا  دـیاب  هکلب  تسا ؛ یقطنم  یفـسلف و  یلقع ، نـیهارب  تالالدتـسا و  تـقیقح ، قـح و  قـیرط  هـب  ناـنآ  تیادـه  مدرم و 
نیوکت و رد  اه  يریگ  هرهب  هنوگ  نیا  هک  يریثأت  تفرگ . تسرد  ياه  هرهب  تسا ، قحرب  حیحـص و  هک  ییاج  ات  نانآ  یبهذم  یعامتجا و 

هللا تیآ  خـیرات ، هعماـج و  تشاد ( . دـناوت  یلقع  کـشخ  هلدا ي  هک  تسا  يریثأـت  زا  شیب  بـتارم  هـب  دراد  دارفا  ياـه  تیـصخش  رییغت 
ص 224 و 224 ) . يدزی : حابصم 

هدافتسا هجو ، نیرتهب  هب  یمالسا ، بالقنا  یناسررمث  هب  يارب  مدرم  سدقم  تاساسحا  فطاوع و  زا  هک  هللا  همحر  ماما  ترـضح  رب  نیرفآ 
نامدرم و هیحور ي  رد  نیداینب  یلوحت  رگداجیا  مدرم ، یعامتجا  یبهذـم و  یفطاع ، ياه  یگژیو  زا  يریگ  هرهب  اـب  ماـما  ترـضح  درک .

دیدرگ . ناریا  رد  ریظن  یب  یبالقنا  هدننکاپرب ي 
هیحور نآ  رارمتسا  ظفح و  اما  دوب ؛ مدرم  سدقم  تاساسحا  كاپ و  روش  زا  هتـساخرب  رتشیب  بالقنا ، لیاوا  رد  نیداینب  لوحت  رییغت و  نآ 
جیردت هب  دنکن ، ادیپ  یتفرعم  هناوتشپ ي  رگا  يروش  ساسحا و  ره  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخن  تاساسحا  روش و  ورگ  رد  رگید  دنمشزرا ، ياه 

تهج رد  یعیـسو  یگنهرف  شالت  تسا  مزال  نآ  ياـه  ناـمرآ  رارمتـسا  بـالقنا و  ياـنب  يزاسراوتـسا  يارب  يور  نیا  زا  دنیـشن . یم  ورف 
. ددرگ لیدبت  یمیاد  يا  هیامروش  هب  سدقم  تاساسحا  فطاوع و  رذگهر ، نیا  زا  ات  دریذپ  تروص  یمومع ، روعش  تفرعم و  شیازفا 

ینآرق زادنا  مشچ  زا  يریذپ  هوسا 

تیبرت و يارب  یفلتخم  ياه  هویـش  رـشب ، يارب  دوخ  يزاس  ناسنا  همان ي  نیرخآ  رد  نادـیواج  نآرق  يامرف  لزاـن  ناـیناهج و  راـگدرورپ 
ییاه شور  دراذگ ؛ یم  ناسنا  يراتفر  شنم  ناور و  حور و  رب  یـصاخ  يریثأت  مادک  ره  هک  ییاه  شور  دیامرف ؛ یم  هئارا  ناسنا  تیکزت 

، لیثمت زا  هدافتسا  ناربمایپ ، ناتـساد  ناگتـشذگ ، تشذگرـس  نایب  یگـشیمه ، باذع  زا  یهد  میب  نادیواج ، ياه  تمعن  هب  تراشب  نوچ 
دنگوس و .... مسق و  زا  يریگ  هرهب 

هب هتـسیاش ، ياهوگلا  هئارا ي  تسا ، هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تاّرک  هب  نآرق  رد  هک  یتیبرت  ياه  هویـش  نیرتدـمآراک  نیرترثؤم و  زا  یکی 
دشاب . یم  میقتسمریغ  ای  میقتسم  روط 

يرکف و ياه  تب  ندـیبوک  مهرد  حیحـصان و  ياهوگلا  ندرک  اوسر  زین  ناـشیا و  زا  يوریپ  رب  دـیکأت  حیحـص و  ياـهوگلا  نییعت  يراـب ،
: تسا میرک  نآرق  یتیبرت  ياه  شور  نیرت  مهم  زا  یگنهرف ،

هنسح هوسا ي  یفرعم 

مکل ناک  دقل  دیامرف : یم  یفرعم  نیتسار  نانمؤم  هنسح ي  هوسا ي  هتسیاش و  يوگلا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  نآرق ،
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يارب امـش ؛ يارب  ادـخ  ِربمایپ  رد  . ( 21 (: 33  ) بازحا ًاریثـک ( ؛ هللا  رکذ  رخـألا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل  ۀنـسح  ةوـسأ  هللا  لوـسر  یف 
دراد . دوجو  وکین  ییوگلا  دننک ، یم  دای  رایسب  ار  يادخ  دنراودیما و  نیسپزاب  زور  لاعتم و  يادخ  هب  هک  یناسک 

، هلمج نیا  دشاب . یم  ًاریثک  هللا  رکذ  رخألا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناک  نمل  هلمج ي  تسا ، هجوت  لباق  ینارون  فیرش و  هیآ ي  نیا  رد  هچنآ 
هک تسا  یقیفوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لماک  یّـسأت  ادتقا و  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  تسا ، « مکل  » رد باطخ  ریمـض  زا  لدب 

نیا هب  ینانمؤم  هکلب  دوش ؛ یمن  فصتم  نادب  ینمؤم  ره  هک  تسا  يا  هدیمح  تفص  لوسر ، زا  يریذپ  هوسا  دوش . یمن  یسک  ره  بیـصن 
دنراد دنوادخ  قشع  ورگ  رد  لد  هک  یناینامیا  دنشاب ؛ هتشاد  تمایق  زور  دنوادخ و  هب  نیتسار  ینامیا  هک  دنوش  یم  لیان  هدیدنـسپ  تفص 

زا ماهلا  اب  دریذپ ( . یم  تروص  ادخ  لوسر  هب  لماک  یـسأت  هک  تسا  موادم  هجوت  رکذ و  نیا  هجیتن ي  رد  دـننک و  یم  دای  رایـسب  ار  وا  و 
ص 305 ) . ج 16 ، نازیملا : ریسفت 

زور ادخ و  هب  هک  دمآ  دنهاوخ  لیان  هنسح » هوسا ي   » زا لماک  يریذپ  هوسا  تیعبت و  عیفر  ماقم  هب  ماگنه  نآ  یناملسم  ناراد  هیعاد  يرآ ،
هللا یلص  هللا  لوسر  هب  ادتقا  رد  ام  قیفوت  هزیگنا و  دشاب ، رت  فیعض  ازج  زور  ادخ و  هب  ام  نامیا  هک  نازیم  ره  هب  دنبایب . نیتسار  يرواب  ازج 

. ( ص 156 ج 1 ، يدزی : حابصم  هللا  تیآ  نآرق ، رد  قالخا  دوب ( . دهاوخ  رت  فیعض  رتمک و  یهلا ، هنسح ي  هوسا ي  نیا  هلآ ، هیلع و 

ناربمایپ هریس ي  زا  یهد  هوسا 

ربص و ناشیا  نوچمه  دنک و  ادتقا  مزعلاولوا  ناربمایپ  هب  تلاسر  غالبا  ریطخ  هصرع ي  رد  هک  دهاوخ  یم  تمحر  ربمایپ  زا  لاعتم  دنوادخ 
؛ ) . 35 (: 46  ) فاقحا مهل (  لجعتـست  لسرلا و ال  نم  مزعلاولوأ  ربص  امک  ربصاف  دزیهرپب : يربص  یب  باتـش و  زا  دزاس و  هشیپ  تماقتـسا 

نکم ! باتش  نانآ  باذع )  ) يارب شاب و  روبص  مزعلاولوا  ناربمایپ  نوچمه  تما ) تیذا  لمحت  ادخ و  نید  غیلبت  رد  )
نیشیپ ناربمایپ  هب  تیاده  هار  ندومیپ  رد  هک  دوش  یم  هتساوخ  تسا ، نانمؤم  هنسح ي  هوسا ي  دوخ  هک  مالـسا ، ربمایپ  زا  رگید  یتیآ  رد 

هب تسا ؛ هدرک  ناشتیاده  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  . ( 90 (: 6  ) ماعنا هدتقا ( ؛... مهدهبف  هللا  يده  نیذلا  کئلوأ  دنک : ادـتقا 
. نک ادتقا  ناشیا  تیاده 

وا ناوریپ  میهاربا و  هریس ي  زا  یهدوگلا 

تبحم و راهظا   ) ّیلوت هصرع ي  رد  هتـسیاش  ییاهوگلا  ار  وا  نیتسار  ناوریپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  دـیجم ، نآرق  رد  نایناهج ، راـگدرورپ 
مکل تناک  دق  دیامرف : یم  یفرعم  نیغورد ) نایادـخ  همه ي  ناکرـشم و  زا  ترفن  يرازیب و  رازبا   ) يربت و  هناگی ) راگدـنوادخ  هب  تدارا 

ةودعلا و مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  هللا  نود  نم  نودـبعت  امم  مکنم و  اؤءرب  انا  مهموقل  اولاق  ذإ  هعم  نیذـلاو  میهاربا  یف  ۀنـسح  ةوسأ 
( نانمؤم  ) امـش يارب  دـندوب  وا  اب  هک  یناسک  میهاربا و  رد  کل ؛... نرفغتـسأل  هیبال  میهربا  لوق  الإ  هدـحو  هَّللاب  اونمؤت  یتح  ًادـبأ  ءاـضغبلا 

نیک ینمشد و  امش  ام و  نایم  میرازیب . دیتسرپ  یم  ادخ  زج  هچنآ  زا  امـش و  زا  ام  دنتفگ : شیوخ  موق  هب  هک  ماگنه  نآ  تسوکین  ییوگلا 
دیبلط .... مهاوخ  شزرمآ  وت  يارب  ًامتح  هک : شردپ  هب  میهاربا  نخس  نیا  رد  رگم  دیروایب ؛ نامیا  هناگی  دنوادخ  هب  هک  نآ  ات  تساجرباپ 

هللا و اوجری  ناک  نمل  ۀنـسح  ةوسأ  مهیف  مکل  ناک  دقل  دزرو : یم  دـیکأت  نیتسار  نانمؤم  يارب  ناشیا  ندوب  هوسا  رب  دـعب ، هیآ ي  ود  رد  و 
ییوگلا دنراد ، دیما  نیـسپزاب  زور  لاعتم و  يادخ  هب  هک  یناسک  يارب  امـش ، يارب  نانآ  رد  یتسار  هب   ( 6 (: 60  ) هنحتمم رخألا ( ؛... مویلا 

. دراد دوجو  وکین 

حلاص نانمؤم  زا  يریذپ  هوسا  هب  قیوشت 

ار حیحـص  يریذـپ  هوسا  شزرا  اـت  دـیامن  یم  یفرعم  ناـشیا  دوخ  زارت  مه  ار  حـلاص  ناـنمؤم  هب  ِناگدـننکادتقا  شاداـپ  لاـعتم ، دـنوادخ 
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تنج مهل  دـعأ  هنع و  اوضر  مهنع و  هللا  یـضر  نسحاب  مهوعبتا  نیذـلا  راصنألا و  نیرجهملا و  نم  نولوألا  نوقبـسلا  و  دزاس : ناـشنرطاخ 
هب هک  یناسک  راصنا و  نیرجاهم و  زا  نیتسخن  ناـماگ  شیپ  . ( 100 (: 9  ) هبوت میظعلا ( ؛ زوفلا  کلذ  ًادبأ  اهیف  نیدـلخ  رهنالا  اهتحت  يرجت 

مهارف نانآ  يارب  تشهب  زا  ییاه  غاب  دـندش و  دونـشخ  وا  زا  زین )  ) اهنآ تشگ و  دونـشخ  اـهنآ  زا  دـنوادخ  دـندرک ، يوریپ  اـهنآ  زا  یکین 
گرزب . یبایماک  تسا  نیا  دنام و  دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا . يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هتخاس 

ناسنا باتک  نیا  هک  تسا  یتیمها  تیاهن  هدنهد ي  ناشن  دوخ  نیا  دور و  یم  عابتا  تیعبت و  زا  نخـس  راب  دصکی  زا  شیب  میرک  نآرق  رد 
هاگدید زا  خـیرات  هعماج و  زا  هتفرگرب  تسا ( . لیاق  اه  ناسنا  تیادـه  تیکزت و  تیبرت ، هصرع ي  رد  دـیلقت  يریذـپ و  هوسا  يارب  يزاس 

ناربمایپ و یقالخا  يداقتعا - یـشم  طخ  بتکم و  لوصا  هک  اج  نآ  زا  يراب ، ص 277 و 288 ) . يدزی : حابصم  یقتدمحم  داتسا  نآرق ،
هب ادتقا  تیادـه ، هار  ناگدـنیوپ  همه ي  يارب  میرک  نآرق  ددرگ ، یمن  دودـحم  صاخ  یناکم  نامز و  هب  تسا و  كرتشم  حـلاص  نانمؤم 

دناد . یم  يرورض  مزال و  ار  هتشذگ  ناحلاص  هریس 
. تسا یسأت  ادتقا و  لباق  هراومه  یهلا  يایلوا  ناروآ و  مایپ  يوس  زا  هدش  هدومیپ  ریسم  تسا ، هدرتسگ  كاخ  هرتسگ ي  رب  ناسنا  لسن  ات 

لیثمت ناتساد و  بلاق  رد  يزاسوگلا 

نایاوشیپ ماجرف  زا  یهد  تربع  نیتسار و  نانمؤم  ناربمایپ و  هریـس ي  زا  يزاسوگلا  ینآرق ، ياه  لـیثمت  اـه و  ناتـساد  زا  يرایـسب  فدـه 
ناتساد نایب  رد  هک  یتسارب  . ( 111 (: 12  ) فسوی ببلالا ( ؛ یلوال  ةربع  مهـصصق  یف  ناک  دقل  تسا : ملاع  ناراکدـب  و  یهارمگ ، رفک و 

دوب . دهاوخ  لماک  تربع  هشیدنا ، نابحاص  يارب  ناشیا ،
نانمؤم مامت  يوگلا  هوسا و  ار  ناشیا  دنز و  یم  لاثم  ار  نارمع  رتخد  میرم  نوعرف و  رـسمه  هیـسآ  یتایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  هنومن ، يارب 

ۀنجلا و یف  ًاتیب  كدنع  یل  نبا  بر  تلاق  ذا  نوعرف  تأرما  اونماء  نیذـلل  ًالثم  هللا  برـض  و  دـیامرف : یم  یفرعم  درم ، نز و  زا  معا  ناهج ،
ادخ زاب  و  11 و 12 ) . (: 66  ) میرحت اـهجرف ( ؛... تنـصحا  یتلا  نارمع  تنبا  میرم  نیملظلا و  موقلا  نم  ینجن  هلمع و  نوعرف و  نم  ینجن 

ینوعرف رصق  زا  نم  ! ) اهلاراب درک : ضرع  تسج و ) يرازیب  شرفاک  رهوش  زا   ) هک یماگنه  دروآ  لثم  ار  نوعرف  نز  هیسآ )  ) نانمؤم يارب 
. شخب تاجن  راکمتس  موق  زا  شرادرک و  رفاک و  نوعرف  رش  زا  ارم  نک و  انب  نم  يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  وت  متـشذگ ) وا  يویند  تّزع  و 

دیزرو .... ینمادکاپ  فافع و  هک  ار  نارمع  رتخد  میرم  زین  و 
لاعتم دنوادخ  ایوگ  میرم . هیسآ و  دزادرپ : یم  هتـسیاش  يوگلا  ود  یفرعم  هب  لیثمت  هویـش ي  زا  هدافتـسا  اب  لاعتم  دنوادخ  هیآ  ود  نیا  رد 

نز ود  نیا  يراـتفر  هریـس ي  هب  دـییامن ، ادـتقا  یـسأت و  ییوـگلا ، هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیامرف : یم  ناگدـنروآ  ناـمیا  همه ي  هب  باـطخ 
رـصق رد  يویند  يدام و  تاناکما  همه ي  ندوب  مهارف  دوجو  اب  هک  دیریگب  قشمرـس  نوعرف  رـسمه  یتمه  دنلب  رظن و  تعـسو  زا  دـیرگنب :
تاجن یقاب و  ياهرـصق  یلاعتم و  کلم  دنوادخ ، زا  تسیرگن و  ریقحت  هدید ي  هب  ینآ  ياه  تذل  یناف و  رذگدوز  يایند  نیا  هب  نوعرف ،

هب یلو  منک ؛ ادیپ  تاجن  خاک  نیا  زا  مهاوخ  یم  دیوگ : یم  تسالاو . دح  هچ  ات  هک  دـیرگنب  ار  تمه  دـیبلط . ار  یغای  ناراکمتـس  رـش  زا 
تاـجن شراکمتـس  موق  وا و  تسیاـشان  راـتفر  نوعرف و  ّرـش  زا  ارم  سپ  مهد . یمن  تیاـضر  مه  وت  ناوضر  برق و  ماـقم  زا  رتورف  يزیچ 
هناقداص نامیا  وا ، فافع  یکاپ و  زا  دیریگب ؛ قشمرـس  میرم  زا  زین  و  امرف ! لقتنم  نادیواج  تشهب  رد  تدوخ  دزن  يا  هناخ  هب  ارم  شخب و 

. وا هناصلاخ ي  یگدنب  زا  و 

هنادرُد ییوگلا  همطاف 

هیسآ میرم و  رب  همطاف  يرورس 
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ار میرم  نآرق ، تایآ  هدننکریـسفت ي  نیرتهب  هک  تسا  یلاح  رد  ناـنمؤم  همه ي  هتـسیاش ي  يوگلا  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع  میرم  یفرعم 
خیرات : لوط  رد  نانز  هلمج ي  دمآرس  رورس و  دیس ، ار  همطاف  دنک و  یم  یفرعم  شیوخ  هنامز ي  ناوناب  رورس 

هللا یلـص  هللا  لوسر  تسا ( . نآ  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناهج ، نانز  همه ي  رورـس  همطاف  مرتخد  اما  دوب ؛ شیوخ  هناـمز ي  ناـنز  رورـس  میرم 
ةدیس یهف  ۀمطاف  یتنبا  اماف  نارمع  تنب  میرمل  كاذ  لاقف : اهملاع  ءاسن  ةدیـس  یهأ  لیقف  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـسل و  ۀمطاف )  ) اهنا هلآ : هیلع و 

نم بلق  هویم ي  نم ، مشچ  رون  نم ، دوجو  زا  یتمسق  وا  تیاور 20 ) . ص 24 ، ج 43 ، راونالاراحب : نیرخآلا . نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن 
تسا ! نم  يولهپ  ود  نایم  حور  و 

. ) تسا متما  ناوناب  همه ي  دمآرـس  زین  تشهب و  لها  ناـنز  همه ي  رورـس  همطاـف ، هک  داد  تراـشب  نم  هب  دـش و  لزاـن  نم  رب  يا  هتـشرف 
ص 279 ) . ج 21 ، راونالاراحب : یتما . ءاسن  ۀنجلا و  لها  ءاسن  ةدیس  همطاف  نا  ینرشبف  کلم  یناتا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

هقیدص  اهلثم  هقیدص ال  ءاسنلا  هدیس  اهناف  ءارذعلا  رهطلا و  لوتبلا  یه  رهاظلا  دوجولا  کلاذب  ادب  هقیدص  اهلثم  هقیدص ال 
هقیقحلا  نع  قدصلاب  قرفت  ءافخ . الب  يربکلا  میرم  ءاوس و  رهطلا و ال  میرمک  رهاظملا  یف  قحلا  روهظ  رس  هقیقحلا  نع  قدصلاب  قرفت 

یناهفصا ) . يورغ  نیسح  دمحم  هللا  تیآ  ترضح  زا  رعش  ص 2 . امندزیا : هنییآ ي  ) 
یـسب اهنت  هن  هیـضرم  يارهز  تلزنم  ماقم و  يرآ ، دوش . یم  تباث  میرم  هیـسآ و  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  يرورـس  تلیـضف و  بیترت  نیدـب 

هجیدخ ي ترضح  ناتسآ  يرازگتمدخ  قیفوت  هک  تسا  نادب  میرم  هیسآ و  تلیـضف  جوا  هک  تسا ، هقیدص  میرم  هیـسآ و  ماقم  زا  رتالاو 
نیتسار هلالس ي  نایب  زا  ناوت  یم  ار  يدمحم  رثوک  هناگی  تدالو  یگنوگچ  دنا ( ( : هتفای  ارهز  همطاف  لمح  عضو  هماگنه ي  هب  ار  يربک 

يوج هنیک  نانز  دومن ، رایتخا  ار  ایبنا  متاخ  دـمحم  اب  جاودزا  اربک  هجیدـخ ي  هک  ماگنه  نآ  زا  دـش : ایوج  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماـما  وا ،
اربک هجیدخ  اب  رادید  هزاجا ي  ار  ینز  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـندراذگاو ؛ ییاهنت  يداو  رد  ار  وا  دـندیزگ و  يرود  وا  زا  یگلمج  شیرق 

ماگنه نیا  رد  اما  تفاین ؛ روضح  وا  يرای  يارب  هکم  نانز  زا  يدحا  دش ، کیدزن  هجیدخ  لمح  عضو  نامز  هک  ماگنه  نآ  دـنداد .... یمن 
دندش . دراو  هجیدخ  رب  تشهب  زا  دنوادخ  نذا  هب  راوگرزب  دیشر و  يوناب  راهچ 

نارمع و تنب  میرم  هذه  هنجلا و  یف  کتقیفر  یه  محازم و  تنب  هیـسآ  هذه  هراس و  انا  تفگ : دوشگ و  نخـس  هب  نابز  نانز ، نیا  زا  یکی 
هیـسآ نیا  و  لیلخ ) میهاربا  رـسمه   ) هراس نم  ءاسنلا ؛ نم  ءاسنلا  یلت  ام  كرما  نم  یلنل  کیلا  یلاـعت  هللا  اـنثعب  بیعـش . تنب  اروفـص  هذـه 
میشاب يا  هظحل  رد  وت  رگیرای  ات  میراگدرورپ  ناگداتسرف  ام  تسا . بیعـش  رتخد  اروفـص  يرگید  نارمع و  رتخد  میرم  وا  محازم و  رتخد 

هک یماگنه  دـمآ . ایند  هب  هزیکاپ  كاپ و  همطاف  ات  دـندرک  کمک  ار  هجیدـخ  هاگنآ  و  تسا ، دـنمزاین  ناـنز  رگید  کـمک  هب  ینز  ره  هک 
زا رفن  هد  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . رب  رد  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  هکم و  ياه  هناخ  مامت  هک  دش  عطاس  وا  زا  يرون  نانچ  دـش  دـلوتم  همطاف 

دنتشاد . تسد  هب  رثوک  بآ  زا  رپ  فرظ  ود  کی ، ره  هک  یلاح  رد  دندش  دراو  هناخ  نآ  رب  یتشهب  نایروح 
ریـش زا  يدیفـس ، هچراپ ي  رد  ار  همطاف  هاگ  نآ  داد و  لسغ  رثوک  بآ  اب  تشادرب و  ار  همطاف  میرم )  ) دوب هجیدخ  يور  شیپ  هک  ییوناب 

نا ال دهشا  دومرف : همطاف  تفگ . نخـس  همطاف  اب  هاگ  نآ  درک . وا  هعنقم ي  ار  يرگید  هچراپ ي  دیچیپ و  رتوبـشوخ ، کشم  زا  رتدیفس و 
ادص مسا  هب  ار  ناوناب  نآ  زا  کی  ره  هاگ  نآ  طابسالا . هداس  يدلو  ءایصوالا و  دیس  یلعب  نا  ءایبنالا و  دیـس  هللا  لوسر  یبا  نا  هللا و  الا  هلا 

ار ناهج  نانز  رورس  تدالو  زین  اه  نامسآ  لها  دندش . نادنخ  یتشهب  نایروح  نامداش و  ناوناب ، نآ  درک . مالـس  ناشیا  کیاکی  هب  دز و 
راب نیا  دوب . هدشن  هدید  يرون  نانچ  زور  نآ  ات  هک  تفرگ  ندیشخرد  نامسآ  رد  ریظن  یب  يرون  هظحل  نآ  رد  دنداد . تراشب  رگیدکی  هب 
هدـش كاپ  و  رهاط )  ) هدـننک كاپ  هک  ریگب  ار  رتخد  نیا  دـنتفگ : دـندرپس و  هجیدـخ  شوغآ  هب  ار  همطاف  اروفـص ) هراـس ، میرم ،  ) ناوناـب

تسا . هداد  تکرب  وا  لسن  وا و  هب  دنوادخ  تسا . هکرابم )  ) تکربُرپ و  رهطم ) )
ص 2 ) ). ج 43 ، راونالاراحب : ص 8 . همامالا : لئالد  ص 177 . مارحلا : هیلاغ  ص 457 . قودص : خیش  یلاما 

ار  وا  دیوش  یتشهب  قیربا  هب  میرم  ار  وا  دیوش  یتشهب  قیربا  هب  میرم 
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ار  وا  دیوج  اه  نامسآ  زارف  یسیع  ار  وا  دیوج  اه  نامسآ  زارف  یسیع 
وا دمحم . تنب  همطاف  اونمأ  نیذـلل  الثم  هللا  برـض  و  دومرف : یم  دـنزب ، لثم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هرابرد ي  تساوخ  یم  ادـخ  رگا 

هاگرد نارازگتمدخ  زا  هک  تسا  نآ  میرم  هیسآ و  راختفا  تسا . ناهج  ود  ره  ناوناب  رورس  وا  تسا . نامیااب  نادرم  نانز و  همه ي  يوگلا 
. دنشاب یم  مالسلااهیلع  همطاف 

هنسح هوسا ي  ِرارمتسا  همطاف ،

هنـسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  تسا : ناروابادـخ  همه ي  هتـسیاش ي  هوسا ي  نادواج ، نآرق  حیرـص  هدومرف ي  هب  همطاف  ردـپ 
یم ییوکین  قشمرس  ادخ  لوسر  یگدنز  رد  امش  يارب  ًاملـسم  . ( 21 (: 33  ) بازحا اریثک ( ؛ هللا  رکذ  رخالا و  مویلا  هللا و  اوجری  ناـک  نمل 
نیا هللا ، لوسر  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  دننک . یم  دای  رایـسب  ار  ادخ  دنراد و  زیخاتـسر  زور  ادخ و  تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  دـشاب ،
ناناج ناج و  شیوخ و  ناحیر  حور و  شیوخ ، دوجو  هراپ ي  ار  همطاف  شرتخد  هناـگی  تارک  هب  ناـنمؤم ، هنـسح  هوسا ي  نیرت  هتـسیاش 

دراد . یم  مالعا  شیوخ  یتحاران  ار  وا  یتحاران  دوخ و  تیاضر  ار  وا  تیاضر  نوگ  هنوگ  يریباعت  اب  دناوخ و  یم  شیوخ 
نیا رب  نانمؤم ، هنـسح ي  هوسا ي  تمحر ، ربمایپ  ارچ  تسا !؟ هدـیدرگ  رداص  یفدـه  هچ  اب  هللا  لوسر  بناج  زا  يرتاوتم  تادـیکأت  نینچ 

همه ي هجوـت  هک  تسا  نآ  يارب  زج  دـیکأت  همه  نیا  اـیآ  تسا !؟ نم  دوـجو  زا  يا  هراـپ  همطاـف ، هک : دزرو  یم  دـیکأت  ناوارف  تـقیقح ،
دنک !؟ بلج  هللا ، لوسر  هریس ي  شخبرارمتسا  ماقم  رد  همطاف ، یناگدنز  داعبا  زا  يریذپ  هوسا  هب  ار  خیرات  لوط  نانمؤم 

هریس ي تسادخ و  لوسر  دوجو  زا  یتمـسق  همطاف ، دوجو  تسین . ادج  ادخ  لوسر  دوجو  زا  همطاف  دوجو  هک  یلاح  رد  دشابن ، نینچ  ارچ 
هوسا هدـننک ي  لیمکت  همطاـف ، يرگ  هوسا  تسادـخ و  لوسر  دوجو  لـمکم  همطاـف ، دوجو  . ادـخ لوسر  هریـس ي  زا  يرگید  هولج ي  وا 
يزاب ناج  مالسا ، ياه  شزرا  زا  هناناج  عافد  نوچ : ییاه  هصرع  رد  هنسح  هوسا ي  هدننک ي  لیمکت  هنسح . هوسا ي  نیرت  هتـسیاش  يرگ 

فافع و تبحم ، يزرورهم و  تداـبع ، اوقت و  یگنهرف ، ناـما  یب  داـهج  تیـالو ، ماود  اـقب و  هار  رد  يزاـب  قشع  تلاـسر ، رارمتـسا  يارب 
.... داهج و يارب  درم  یناور  یحور و  زیهجت  لزنم ، ریبدت  دنزرف ، تیبرت  باجح ،

ناماما يوگلا  تجح و  همطاف ،

وگلا تجح و  هوسا ، وا ، لسن  زا  ناماما  همه ي  يارب  همطاف  هریـس ي  هک  نآ  زار  زمر و  تسا  نیا  تسا و  هنـسح  هوسا ي  رارمتـسا  همطاف ،
رد دـنوادخ  تجح  موصعم ) ناماما   ) اـم ص 5 ) . ج 11 ، موـلعلا : ملاوـع  اـنیلع ( ؛ هجح  همطاـف  قـلخلا و  یلع  هللا  هجح  نـحن  ددرگ : یم 

ام . رب  دنوادخ )  ) تجح همطاف ، میتسه و  نامدرم 
روهظ ات  تسوا  راظتنا  مشچ  یناهج  هک  ام  رتسگ  لدـع  يالوم  هک  تسا  یگناگی  جوا  رد  نانچ  مالـسلااهیلع ، همطاف  هریـس ي  يرگ  هوسا 

هنبا یف  و  دـیامرف : یم  یفرعم  شیوخ  یناگدـنز  يوکین  هوسا ي  ار  همطاف  ددرگ ، ناسنا  يدوجو  داعبا  مامت  رد  ناـگمه  يوگلا  دـیامن و 
یل هللا  لوسر  هنبا  یف  و  هیلع ...: هللا  تاولـص  هیف  باترا  نمیف  جرخ  يذـلا  ناـمزلا  بحاـص  اـنالوم  عیقوت  یف  ۀنـسح ( ؛ ةوسا  یل  هللا  لوسر 
دراد . دوجو  هتسیاش  ییوگلا  نم ، يارب  ادخ  لوسر  رتخد  رد  انامه  تیاور 9 ) . باب 31 ، ص 178 ، ج 53 ، راونالاراحب : هنسح .... ةوسا 

؛ وا دوجو  رارمتـسا  تسادخ و  لوسر  رتخد  هک  تهج  نیدب  هکلب  تسا ؛ نم  ردام  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا ، نم  یناگدنز  يوگلا  همطاف ،
مالک : کی  رد  تسادخ و  لوسر  زا  يریذپ  هوسا  نامه  يو ، زا  يریذپ  هوسا  تسادخ و  لوسر  دوجو  هراپ ي 

یفطصم . ناج  وت  ناناج ، ار  دوبعم  یفطصم  یفطصم  ناور  حور و  تسدقا  دوجو  يا 
یفطصم . ناج  وت  ناناج ، ار  دوبعم  یفطصم  یفطصم . ناج  وت  ناناج ، ار  دوبعم  یفطصم 

ص 303 ) .  یناشاک : مشتحم  ناوید  ) 
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نیرتابیز نیرت و  هناگی  هدنرادرب ي  رد  نانز ، يارب  دـنچره  همطاف  يرگ  هوسا  تسا . نایناهج  مامت  يوگلا  هک  نانز ، يوگلا  اهنت  هن  همطاف 
هدیمان نز  زور  هدیدرگ و  ملاع  نانز  مامت  شخبراختفا  همطاف ، تدالو  زور  دـنچ  ره  تسین . نانز  هژیو ي  وا  يرگ  هوسا  اما  تساه ؛ هولج 

عماج زا  یکی  ربانب  تسا و  یقالخا  مراکم  مامت  ياـمن  هولج  ناـهج و  ناـنز  نادرم و  همه  شخبراـختفا  وا ، تدـالو  زور  اـما  تسا ؛ هدـش 
اه : نایب  نیرتابیز  نیرت و 

همه نانز  هکلب  ناملسم ، نانز  يارب  وگلا  نیرت  سدقم  نیرت و  یلاعتم  نیرتابیز ، باختنا  ینعم  هب  نز  زور  ناونع  هب  يزور  نینچ  باختنا  »
هملک کی  رد  تداهـش و  داهج ، راثیا ، تعاجـش ، بدا ، ملع ، اوقت ، ناـمیا ، میرکت  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ماـقم  زا  لـیلجت  تسا . ناـهج  ي 

هراپ ي ار  همطاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هاگ  نآ  و  دـش . ثوعبم  نآ  مامتا  يارب  شراوگرزب  ردـپ  هک  تسا  قالخا  مراـکم 
وجتـسج سدقم  هرهچ ي  نیا  رد  ار  یمالـسا  قالخا  یناسنا و  تمارک  يالاو  هولج ي  هک  دزومآ  یم  نایناهج  هب  دـناوخ ، یم  شیوخ  نت 

اب لاس  راهچ  دـنزاس ( . نشور  مرگ و  ار  اه  ناسنا  تایح  نوناک  دـنریگ و  رب  ناشخرد  دیـشروخ  نیا  زا  یعاعـش  ناـهج ، نارداـم  دـننک و 
دلوت تبسانم  هب  زاریش  رثوک  رانیمس  هب  مایپ  ص 272 . يا : هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يروهمج  تسایر  هرود ي  نیمود  زا  یشرازگ  مدرم ،

. ( 66 / 11 / 20 مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف 

تیالو ییادف  همطاف ،

هریـس ي تیـصخش و  زا  ییاـه  هصرع  ، دریگ یم  رارق  ترورـض  تیمها و  لوا  هجرد ي  رد  هـچنآ  یمطاـف ، هریـس ي  زا  يریذـپ  هوـسا  رد 
دشاب . یم  زاین  دروم  زیچ  ره  زا  رت  شیب  ام  رصع  يارب  هک  تسا  یهلا  شرع  هنادکی ي  رد  نآ  یناگدنز 

مزال رت و  مهم  ام  هرود ي  هنامز و  طیارش  رد  هک  میزادرپب  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  ییاهراتفگ  اه و  تفص  نادب  رت  شیب  رت و  شیپ  یتسیاب 
دزاس . نشور  نام  یمالسا  روشک  هدنیآ ي  بالقنا و  هب  تبسن  ار  ام  هفیظو ي  دناوت  یم  دیامن و  یم  رت 

تماـما و میرح  زا  عاـفد  هصرع ي  دوـمن ، ادـتقا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هب  یتسیاـب  نآ  رد  هک  ییاـه  هصرع  نیرت  يرورـض  زا  یکی 
دشاب . یم  تیالو 

بقل تیالو  ییادف  یماح و  ناونع  هب  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  هژیوب  نایعیـش ، گنهرف  رد 
يرادساپ هولج ي  نیرتابیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نارجه  زا  سپ  شیوخ  یناگدـنز  هرود ي  هاتوک  رد  وا  هک  ارچ  دـنا ؛ هتفرگ 

دینادرگ . هنادواج  خیرات  كرات  رب  هرتسگ  نیا  رد  ار  يرگ  هوسا  نیرت  هناگی  دیناشک و  ریوصت  هب  ار  تیالو  میرح  زا 
هک تخومآ  ناگمه  هب  شیوخ  يزاسادـف  نتخوس و  اب  هک  یقـشاع  هناورپ ي  دوب ؛ تماما  عمـش  هناورپ ي  نیرتادیـش  مالـسلااهیلع  همطاف 

یتؤت و ذا  هبعکلا  لثم  مامالا  لثم  مدرم : درگ  رب  وا  هن  دنیامن ؛ فاوط  شدرگ  رب  یتسیاب  مدرم  هک  يا  هبعک  تسا ؛ هبعک  نانوچ  قح  رب  ماما 
ص ج 36 ، راونالاراحب : یتأت . یتؤت و ال  ذا  هبعکلا  مامالا  لثم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـقل  مالـسلااهیلع  همطاف  تلاق  یتأـت ( . ـال 

هوسا نیرت  هناگی  هک  دوب  همطاف  نیا ، تشاد . اور  تماـما  میرح  زا  ار  تشادـساپ  نیرت  هناقـشاع  هک  دوب  همطاـف  نیا ، تیاور 224 ) . ، 353
ياپ زا  شیوخ  رما  یلو  يروای  زا  يا  هظحل  اما  تسشن ؛ نوخ  رد  تسکـش و  شیولهپ  هک  ومه  تخاس ؛ ادا  تیالو  اب  یهرمه  رد  ار  یهد 

ای تخاس : زادنا  نینط  شیوخ  ناوریپ  ناج  شوگ  رد  ار  يرادم  تیالو  رعـش  نیرتابیز  شیوخ ، زوسرگج  ياهدایرف  اب  هک  ومه  تسـشنن ؛
بکوک کعم ( ؛ تنک  رـش  یف  تنک  نا  کـعم و  تنک  ریخ  یف  تنک  نا  ءاـقولا . کـسفنل  یـسفن  ءادـفلا و  کـحورل  یحور  نسحلااـبا !

ریخ و رد  هچ  دوب ؛ مهاوخ  وت  هارمه  هراـمه  وت ! يـالب  رپـس  مناـج  وـت و  حور  يادـف  هب  محور  نم ! رما  یلو  يا  ص 196 ) . ج 1 ، يردلا :
يوش ! راتفرگ  الب  یتخس و  رد  هچ  يرب و  رس  هب  یکین 

هوسا ادـتقم و  یتسیاب  هک  تسومه  دوب و  مالـسلااهیلع  همطاف  تماما ، تیالو و  رگتیامح  نیرت  يراک  نیرت و  صلاخ  نیرتزاتـشیپ ، يراب ،
دوش : عقاو  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  ام  ي 
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دروآ . رازلگ  هب  نیشیپ  مسوم  دروآ  راب  وت  خاش  ینیسح  ات  دنلب  دراد  اه  هبذج  وت  ترطف 
دروآ . رازلگ  هب  نیشیپ  مسوم  دروآ . رازلگ  هب  نیشیپ  مسوم  دنبم ! ارهز  هوسا ي  زا  شوه  مشچ 

. ( ص 41 یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  يروهال . لابقا  دمحم  همالع  زا  رعش  ) 

تحاصف غیتس  حتاف  همطاف ،

ماگ يرونخـس  نادـیم  هب  یگدیـشوپ  ایح و  راگدـنوادخ  ات  دـش  ثعاب  تلالـض ، نایاوشیپ  يزاساوسر  تماما و  میرح  زا  عاـفد  ترورض 
دنز . مقر  ار  بدا  تاعطق  نیرتابیز  نیرفآروش ، یسامح و  ییاه  هبطخ  داریا  اب  دراذگ و 

داریا ییاه  هبطخ  نانچ  یلبق  یگدامآ  چـیه  نودـب  ینارحب و  یطیارـش  رد  دوب ، برع  مدرم  نیرت  حیـصف  تحاـصف  راد  ثاریم  هک  همطاـف 
اب تلاسر ، زا  تظافح  يارب  دوب و  لوسر  راد  ثاریم  وا  دیدرگ . لیدـبت  برع  تایبدا  خـیرات  رد  یبدا  تاعطق  نیرت  هنادواج  هب  هک  دومرف 
ار مالسلا  هیلع  یلع  شدننامه  وفک و  هناگی  رگا  يراب ، تباطخ . ناوراک  راد  هیالط  تشگ و  تغالب  يانب  یناب  لاثم  یب  ییاه  هبطخ  داریا 

تغالب تحاصف و  هرتسگ ي  رد  هک  ییوناب  گرزب  دیمان ؛ نارود  نآ  رد  تغالب » تحاصف و  نادیم  زات  هکی   » ار وا  ناوت  یم  مینک ، انثتـسا 
تسا ) : هدش  شرازگ  یخیرات  هبطخ ي  هس  تقلخ  يوناب  هناگی  نآ  زا  تشگ ( . دبا  ات  لزا  زا  ناهج  ناوناب  رورس  هناگی  زین 

هنیدم ؛ دجسم  رد  زیگنا  مایق  نیشتآ و  يا  هبطخ  . 1
لزنم ؛ رد  راصنا  رجاهم و  نانز  عمج  رد  زیمآرادشه  هنارگاشفا و  يا  هبطخ  . 2

لزنم . کیدزن  رد  هچوک  مدرم  نایم  رد  زیمآ  شهوکن  هنارگرادیب و  يا  هبطخ  . 3
زا تسا و  یگناگی  یگنهامه و  جوا  رد  تغالب ، تحاصف و  هاـگرظن  زا  ربماـیپ  دجـسم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یخیراـت  هبطخ ي 

یقیمع فرژ و  قیاـقح  ناـنچ  شهاـتوک ، ياـهزارف  رد  هک  يا  هبطخ  یگدرتسگ ؛ ییاـشگ و  هرگ  لاـمک  رد  تمکح  تفرعم و  هاگدـید 
اه هصرع  مامت  رد  ام  زورما  هدیچیپ ي  تالکـشم  زا  يرایـسب  ياشگ  هرگ  دناوت  یم  اهنآ  يریگراک  هب  فشک و  هک  تسا  هدش  هدـیناجنگ 
رد ام  يامنهر  دهن و  ام  رایتخا  رد  ار  تکرب  ریخ و  ياهرد  دـیلک  دـناوت  یم  شا ، هنوگ  زمر  ياه  يزومآ  تمکح  اب  هک  يا  هبطخ  ددرگ ؛

. ددرگ یعامتجا  يدرف و  ياه  هعسوت  ریسم 

تمدخ نیرت  میظع  یناب  همطاف ،

ناونع هب  شرـسمه  هب  مه  ادخ و  لوسر  ناونع  هب  شردپ ، هب  مه  وا  تسین . یفـصو  چیه  لباق  یتسه ، ملاع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  تمدخ 
شیاتمه هناگی  یتح  یـسک ، چـیه  هدـهع ي  زا  هک  یتمدـخ  درک ؛ تمدـخ  ادـخ ، لوسر  ناوریپ  ناونع  هب  مالـسا  تما  هب  مه  ادـخ و  یلو 

اب قح  هک  میدرک  یمن  رواب  زین  ام  زورما  دوب ، یمن  شا  هنارگ  تیاده  ياه  هبطخ  نآ  مالـسلااهیلع و  ارهز  رگا  دمآ . یمنرب  زین  نانمؤمریما 
هب تسد  اه  فیرحت  اه ، غیلبت  اه ، عیمطت  اه ، يزاب  تسایـس  اه ، يراگنا  هداس  اه ، ییارگایند  اه ، هنیک  اه ، قاـفن  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  یلع 
زا يدـحا  شوگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ییوج  قح  دایرف  داد  یمن  هزاـجا  یتح  هک  دوب  هدـناشک  اوزنا  هب  ناـنچ  ار  تماـما  هداد و  مه  تسد 

دسرب . ناگدنیآ 
دـیدرگ و رمث  هیام ي  ار  تلاسر  دیـشخب ، رگید  یتایح  ار  تماما  هک  دوب  همطاف  نیا  دوب و  تقلخ  فدـه  شخب  ققحت  تماما ، تلاسر و 

دینادرگ : کیدزن  فده  هب  ار  تقلخ 
ییوت . مدآ  ملاع و  هرهوج  ییوت  ملاع  ود  هب  ییاغ  تلع  شرع  يادنلب  ناشخر ز  وت  رهم  روراب  دش  وت  توبن ز  لخن 

ییوت . مدآ  ملاع و  هرهوج  ییوت . مدآ  ملاع و  هرهوج  شرف  شرع و  هرتسگ ي  وت  هرفس ي  رجش  رپ  دش  وت  تماما ز  غاب 
ص 22 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  يرجه . مهدزای  هدس ي  نارونخس  زا  یسدق  ناج  دمحم  یجاح  زا  رعش  ) 
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دمآ . یمرب  شدوخ  هدهع ي  زا  اهنت  هک  دوب  يا  هسامح  مالسلااهیلع ، همطاف  یگنهرف  مایق  يرآ ،
رد تماـیق ، ماـیق  اـت  نآ  شخب  حور  كاوژپ  هک  تسا  یلاـثم  یب  جوا  رد  ناـنچ  یمالـسا ، تما  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  یهلا  شخب  یهاـگآ 

نایامن ناملسم  نآ  تسناد  یم  تخانش و  یم  ار  شیوخ  هنامز ي  مدرم  مالـسلااهیلع ، همطاف  دنام . دهاوخ  زادنا  نینط  ناهج ، ناج  شوگ 
، اوسر ار  تلالـض  ناگدنیآ ، يارب  تساوخ  یم  اما  دنرادن ؛ ار  وا  هارمه  هب  مایق  تراسج  وا و  نانخـس  زا  يریذـپ  تربع  تقایل  تریغ ، یب 

دیامن : مامت  ار  تجح  المرب و  ار  تقیقح 
ربا هتفرگارف و  ار  ناتدوجو  ندرکن  يرای  راتفرگ . ینوبز  لاگنچ  رد  دیراوخ و  هک  مناد  یم  اما  متفگ . امـش  اب  تسا  غالب  طرـش  هچنآ  نم 

تجح مامتا  يارب  میوگ  یم  نوریب . تقاط  زا  تیاکـش  نابز  نتـشادزاب  تسا و  نوخ  لد  هک  منک  هچ  هدرتسگ . هیاس  ناتبولق  رب  ییافو  یب 
هدوسآ هک  دینادب  نیقی  ینادواج !! امـش  رب  یـشوپ  تقیقح  یـشک و  قح  گنن  ینازرا و  امـش  هب  ریگولگ  همقل ي  نیا  دیریگب  نامدرم . رب 

دنیب و یم  ادخ  دینک  یم  هچنآ  دزوسب . ار  ناج  لد و  دزورف و  مد  ره  هک  یـشتآ  درازایب ؛ ادخ  هتخورفا ي  شتآ  هب  ار  امـش  ات  دراذگن  نات 
راظتنا هب  مناسرت . یم  ادـخ  باذـع  زا  ار  امـش  مردـپ  نوچ  منارگن و  ار  ناـتراک  ماـجرف  دنیـشن . یم  اـجک  رد  هک  دـناد  يدوز  هب  راـکمتس 

هلذخلاب ینم  هفرعم  یلع  تلق  يذلا  تلق  دق  الأ و  دینیبب ( . دیدرک ، هک  ار  يراک  رفیک  دینیچب و  دیتشک ، هک  ار  یتخرد  هویم ي  ات  دینیـشنب 
هبقان رهظلا ، هربدم  اهوبقتحاف  اهومکنودـف  هجحلا . هرذـعم  ردـصلا و  هثب  هانقلاروخ و  ظیغلا و  هثفن  سفنلا و  هضیف  اهنکل  و  مکترماخ . یتلا 

ملعیـس و   » نولعفت ام  هللا  نیعبف  هدـئفألا . یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  رانب  هلوصوم  دـبالا  رانـش  رابجلا  بضغب  هموسوم  راعلا ، هیقاـب  فخلا ،
فشک نورظتنم . انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اومعاف  دیدش . باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  هنبا  انا  ( 227 ءارعش : « ) نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا 

ص 37 ) . همالا : لئالد  ص 102 . جاجتحالا : ص 491 . ج 1 ، همغلا :
همه هب  ات  تشادـنرب  تسد  شیوخ  شخب  تیادـه  ياه  يرگ  نشور  يرگاشفا و  زا  يا  هظحل  شا ، یگنهرف  هسامح ي  ُرپ  مایق  رد  همطاف 

تیالو و ِناریگ  فدـه  لباقم  رد  تلفغ  تسین ؛ ینتفریذـپ  یگنهرف  نامجاهم  لباقم  رد  توکـس  هک  دـنامهفب  خـیرات  لوط  ناناملـسم  ي 
لمحت يزادـنارب ، باتـشرپ  حرط  لباقم  رد  يراگنا  هداس  تسین ؛ یتلیـضف  یلخاد  ناقفانم  لباقم  رد  یـشوپ  هدرپ  تسین ؛ ییـالقع  يربهر 

درم هچ  نز و  هچ  يدحا ، يارب  يا  هناهب  هیقت و  چـیه  دـشاب ، هداتفا  رطخ  هطرو ي  هب  مالـسا  ساسا  لصا و  هک  ماگنه  نآ  تسین و  یندرک 
ياهراخ هریت  رب  نک  ناینب  یلیـس  نوچمه  درک و  ملع  دـق  تلالـض  ربارب  رد  یتسیاب  دروآرب ؛ دایرف  دـیاب  تساخاپ ؛ هب  دـیاب  تسین . یعرش 

دیشورخ : قافن 
تسام . مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم  میریگن  مارآ  هک  مینآ  زا  هدنز  ام 

تسام . مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم  تسام . مدع  ام  یگدوسآ  هک  میجوم 
اب هک  ارچ  درک ؛ يرگنشور  دومن و  يرگاشفا  دیشورخ ، دیـشوج و  تساخرب ، تسـشنن ، مارآ  مالـسا ، فیرحت  تعدب و  لباقم  رد  همطاف ،
یب شقن  تفای و  دـهاوخ  یقیال  ياه  لد  تبقاع  اه  يرگنـشور  نیا  تسناد  یم  تشاد و  ربخ  هدـنیآ  زا  لـییاربج  ثیدـحت  یهلا و  ماـهلا 

. دومن دهاوخ  افیا  تقلخ  فده  يزاس  ققحم  یناسررمث و  هب  رد  ار  يریظن 

اه هوسا  تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع 

هراشا

هوسا تیصخش  رگا  دیآ . یم  رامش  هب  مهم  رایسب  هدننک و  نییعت  يرما  اه  هوسا  تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع  يریذپ ، هوسا  هصرع ي  رد 
هوسا يارب  یهاگیاج  ًاساسا  مینادـب ، وا  یعامتجا  طیحم  يایفارغج و  طیحم  ینینج ، طـیحم  تثارو ، نوچ  یلماوع  عباـت  زیچ  ره  زا  شیب  ار 

، هزیرغ ربج  ءیحم  ربج  تثارو ، ربج  نوچ  يربج ، لماوع  رذگهر  زا  ار  هوسا  تیصخش  يریگ  لکـش  هک  ارچ  دنام ؛ دهاوخن  یقاب  يریذپ 
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لماـکت يزیر و  یپ  رد  لـماع  نیرترثؤم  نس و ... ءیحم  ثرا ، نوچ  یلماوع  ریثأـت  هب  داـقتعا  نیع  رد  رگا  اـما  میا . هتـسناد  نس و ... ربـج 
نامز اه و  ناکم  رد  هک  دنچره  يا ، هوسا  ره  دبای و  یم  يا  هژیو  زاتمم و  هاگیاج  يریذپ  هوسا  مینادـب ، دازآ  رایتخا  هدارا و  ار  تیـصخش 
ياه تیصخش  رب  راذگریثأت  لماوع  هعومجم  هب  ادتبا  لصف  نیا  رد  يور  نیا  زا  تشگ . دهاوخ  یسأت  ادتقا و  لباق  دشاب ، هتسیز  رود  ياه 

تیـصخش یهد  لکـش  لماوع  یـسررب  هب  لماوع  نیا  زا  کی  ره  يراذـگریثأت  نازیم  نییعت  زا  سپ  هاگ  نآ  مینک و  یم  یتاراشا  یناـسنا ،
میزادرپ . یم  ناشیا  زا  يریذپ  هوسا  ياه  هویش  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف  ترضح 

تیـصخش لوحت  يریگ و  لکـش  رد  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  یگلمج  ناوارف ، قیمع و  ياه  فـالتخا  دوجو  اـب  ناسانـش  ناور 
نادجو  » و نس » نامز  تشذـگ   » لماع ود  ًاضعب  ناشیا  دـنراد . ریثأت  تلاخد و  یلـصا  لماع  ناونع  هب  طیحم »  » و تثارو »  » لماع ود  یمدآ 

ص يدزی ، حابـصم  هللا  تیآ  خـیرات ، هعماج و  باتک  هب  دـییامرف  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  دـنیازفا ( . یم  زین  ار  یقـالخا »
.175  ( 199

تثارو

تثارو تیمها  ریثأت و 
یم اـیند  هب  دوخ  اـب  هتفرگ ، دوخ  دادـجا  رداـم و  ردـپ ، زا  یمدآ  زا  هک  یمزومورک  یکیتنژ و  ياهدادعتـسا  اـه و  تیفرظ  ماـمت  ياـنعم  هب 

رد رثؤم  لماوع  ناونع  هب  تثارو  لماع  دوش ( . عقاو  دیدرت  کش و  دروم  دناوت  یمن  ناسنا  تیـصخش  لیکـشت  يراذـگ و  هیاپ  رد  دروآ -
هیصوت ناوت  یم  مالسا  يوس  زا  لماع  نیا  شریذپ  رب  يدهاوش  ناونع  هب  دشاب . یم  لوبق  لباق  لماع ، اهنت  ناونع  هب  هن  و  ناسنا ، تیـصخش 

ار هفطن  داقعنا  زا  لبق  ناشیا  یحور  یمـسج و  تراهط  یکاپ و  نیدـلاو ، ياذـغ  تراهط  یکاپ و  رـسمه ، باختنا  هب  عجار  یمالـسا  ياه 
ص 183 ) . خیرات ، هعماج و  درمشرب .

یگنوگچ رب  زین  يرغال و  ای  یهبرف  تماق ، یهاتوک  ای  يدنلب  وم ، مشچ و  تسوپ و  گنر  دـننام  ینامـسج ، تایـصوصخ  رب  تثارو  لماع 
رثؤم هظفاح .... شوه ، نوچ  یتایـصوصخ  رب  زین  اه و  هدـغ  باصعا و  هلـسلس ي  هدـعم ، زغم ، بلق ، دـننام  ندـب ؛ ینورد  ياضعا  درکراک 

تمالـس تحـص و  رد  یمیظع  ریثأت  دریگ ، رارق  تثارو  لماع  ریثأت  تحت  دناوت  یم  هک  ندب  ياه  هدغ  حـشرت  نازیم  لاثم  ناونع  هب  تسا .
زا یکی  هزادنا ي  زا  شیب  حشرت  هک  نانچ  دنراد . ام  يونعم  يدام و  یگدـنز  رد  یناور و  ياه  تیلاعف  تاناجیه و  فطاوع و  رد  جازم و 

ددرگ و یم  صخـش  راتفر  یتابث  یب  هجیتن  رد  اه و  شنکاو  تاـکرح و  يراـیتخا  یب  یمـشخدوز و  ییوخدـنت و  ببـس  دـیئوریت )  ) ددـغ
. دراذگ یم  ياج  رب  یگتفراو  يدیق و  یب  یتسس ، بارطضا ، نوچ  یفلاخم  راثآ  هدغ  نیا  شوارت  یتساک 

طیحم

یجراخ . طیحم  یلخاد و  طیحم  ددرگ : یم  میسقت  مسق  ود  هب  اه  تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  یلماع  ماقم  رد  طیحم 
ار محر  نورد  نینج  رب  رثؤم  لماوع  همه ي  هک  تسا  يرادراب  تدـم  رد  رداـم  محر  نورد  یلخاد ، طـیحم  زا  دارم  یلخاد : طـیحم  فلا )
هک ییاهاذـغ  عون  وا ، یناور  یجازم و  عضو  رداـم ، نس  نوچ  یلماوع  تسا ، رداـم  نوـخ  زا  نینج  هیذـغت  هک  اـج  نآ  زا  دریگ . یم  رب  رد 

لیکـشت رد  مهم  يریثأـت  دـلوت ، زا  لـبق  طـیحم  هک  نآ  هصـالخ  دراد . ییازـس  هـب  ریثأـت  نـینج  دـشر  یگنوـگچ  رد  دـنک و ... یم  فرص 
داجیا اـهنآ  يارب  سکعرب  اـی  دـنک  یم  کـمک  یثرا  ياهدادعتـسا  زا  یـضعب  ییافوکـش  هب  اـی  هک  هنوگ  نیدـب  دراد ؛ كدوک  تیـصخش 

دنک . یم  تمحازم 
یم ماسقنا  مسق  ود  هب  دوخ  تسا ، دـلوت  زا  دـعب  رثؤم  ینوماریپ  لماوع  هعومجم  هدـنراد ي  رب  رد  هک  یجراخ  طیحم  یجراخ : طیحم  ب )

یعامتجا . یناسنا و  طیحم  ییایفارغج و  یعیبط و  طیحم  دبای :
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یگنوگچ يریـسدرس ،) ای  لدـتعم  يریـس ، مرگ   ) اوه بآ و  عون  ییاـیفارغج ، هقطنم ي  لـماش  لـماع  نیا  ییاـیفارغج : یعیبط و  طـیحم  - 
غولب نس  یـشوه ، ياهدادعتـسا  هفایق ، یندب ، نامتخاس  رد  یتح  ومن و  دشر و  یگنوگچ  رد  هک  تسا  دروخ و ... یم  ناسنا  هک  ییاهاذغ 
هنیمز رد  هک  ارچ  تسا ؛ شریذپ  لباق  هلمجلا  یف  زین  ییایفارغج  یعیبط و  طیحم  یلخاد و  طیحم  لماع  ود  شفن  دنراد ( ؛ ناوارف  ریثأت  و ...
ناسنا هیذـغت  عون  هرابرد ي  ًاصوصخم  میراد . یناوارف  ینید  یلقن و  دـهاوش  ییایفارغج ، یعیبط و  طیحم  یلخاد و  طیحم  تلاخد  ریثأـت و 

هرابرد ي یناوارف  ياه  هیـصوت  لاثم  ناونع  هب  تسا . هدـش  نید  ناـیاوشیپ  يوس  زا  یناوارف  ياهدـیکأت  تسا ، یعیبط  لـماوع  هلمج  زا  هک 
. ( دراد تلالد  لماع  نیا  تیمها  رب  دزاـس ، یم  روبـص  راـبدرب و  ار  هچب  هک  هدریـش  رداـم  يارب  اـمرخ  ندروخ  بابحتـسا  اـی  هیاد  باـختنا 

هلخنلا عذـجب  کیلا  يزه  و  دـیامرف : یم  دوب ، هدـش  غراف  لمح  عضو  زا  هزات  هک  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  هب  باـطخ  لاـعتم  دـنوادخ 
شتمکح هک  . 25 (: 19  ) میرم دزیر . یم  ورف  وت  رب  يا  هزات  بطر  هد ، ناکت  دوخ  فرط  هب  ار  لخن  هنت ي  نیا  و  اینج : ابطر  کیلع  طـقاست 

ص 183 . خیرات : هعماج و  دراذگ . یم  بولطم  يرثا  كدوک  تیصخش  رد  هدریش ، ردام  ندوخ  امرخ  هک  تسا  نیا  الامتحا 
هصرع رد  هداوناخ  زا  نوریب  ياهطیحم  هداوناخ و  طیحم  هلمج  زا  يرایـسب  ياهطیحم  لماش  دوخ  ءیحم  نیا  یعامتجا : یناسنا و  طیحم  - 
یـسب ناسنا ، تیـصخش  يریگ  لکـش  رب  هداوناخ  طیحم  ریثأت  اهطیحم ، نیا  نایم  زا  تسا . یگنهرف و ... یملع ، یـسایس ، یعاـمتجا ، ياـه 

، مهاـفت نسح  ياراد  نازیم  هچ  اـت  رداـم  ردـپ و  هک  نیا  ؛ دـشاب طاـشن  روـش و  زا  رپ  هداوناـخ  طـیحم  هـک  نـیا  تـسا . ریگ  مـشچ  رتـشیب و 
رد هچنآ  ره  هصالخ  و  دنـشاب و ،... یقالخا  ياه  تلیذر  ای  اه  تلیـضف  هچ  ياراد  نیدـلاو  هک  نیا  دنـشاب ؛ يراذـگ  تمرح  يراـگزاس و 

دزیر . یم  یپ  ار  يو  تیصخش  دراذگ و  یم  ياج  رب  كدوک  رد  ار  راثآ  نیرت  ماوداب  نیتسخن و  درذگ ، یم  هداوناخ  طیحم 
تیصخش هداوناخ ، لیکشت  جاودزا و  یگنوگچ  ات  ... راک طیحم  تیبرت ، میلعت و  طیحم  نوچ  رگید ، نوگانوگ  ياهطیحم  هداوناخ ، زا  دعب 

. دنوش عقاو  رثؤم  دنناوت  یم  تیصخش  رییغت  ای  لیکشت  رد  یگلمج  یسایس و ... ياهتکراشم  ینید ، یملع و  لفاحم  سلاجم و  رسمه ،

( نس  ) نامز تشذگ 

راتفگ و ناسنا ، ناور  نت و  رد  نامز  تشذگ  کش  یب  تسا . نس  دراد ، تلاخد  تیصخش  لوحت  رد  هک  يرگید  لقتـسم  لماوع  زا  یکی 
اهتیـصخش ینوگرگد  ثعاب  يدـح  ات  دراد و  ریثأت  وا  ياه  تیلاعف  اه و  شالت  یگنوگچ  رد  وا و  ياهوزرآ  اه و  هتـساوخ  عون  وا ، رادرک 

هیآ رد  تسه . يدـهاوش  بلطم  نیا  رب  میرک  نآرق  رد  تسام . لوبق  دروم  هلمجلا  یف  زین  نس )  ) نامز تشذـگ  لماع  ریثأت  ددرگ ( ( . یم 
نیا دارم  مینک . نوگژاو  هنوگرگد و ) ) ار شـشنیرفآ  میهد  زارد  رمع  ار  هک  ره  قلخلا ؛ یف  هسکنن  هرمعن  نم  و  تسا : هدمآ  سی  هروس   68

یتسیز و ياه  هنیمز  زا  يا  هراپ  رد  هک  نآ  زا  سپ  دوش ، یم  هدروخلاس  ریپ و  دـبای و  یم  زارد  رمع  هک  ار  یناسنا  لاعتم  يادـخ  هک  تسا 
یم شیپ  رد  یتساک  صقن و  هار  نانچ  یهاگ  ناگدروخ  لاس  دـنادرگ : یمزاـب  شقباـس  ياـه  صقن  ناـمه  هب  تسا ، هتفاـی  لاـمک  یناور 

يارب يدّیؤم  دناوت  یم  هیآ  نیا  دننک . یم  ادیپ  ناکدوک  لاح  هب  هیبش  یلاح  یحور  ياه  فعض  یندب و  ياه  یناوتان  ظاحل  زا  هک  دنریگ 
ياه تیلاعف  رد  صقن  بیع و  یجیردـت  روهظ  ار  یگدروخ  لاس  يریپ و  هلحرم ي  یلـصا  تفـص  هک  دـشاب  ناسانـش  ناور  هیرظن ي  نیا 

زین ناسانش  ناور  نخـس  نیا  دوش . یم  رادومن  هتفای  ماجنا  راک  تیفیک  يدب  لیلد  هب  دعب  ناوارف و  یگتـسخ  تلع  هب  ادتبا  هک  تسا  یناور 
ددجم روهظ  تشگزاب و  ینعی  ییارقهق ؛ ریس  ببس  ناگدروخ  لاس  رد  یتایح  يورین  لیلقت  یناسفن و  ياهدادعتـسا  اوق و  نتفر  لیلحت  هک 

نم مکنم  :و  میناوخ یم  لـحن  هروس ي  زا  هیآ ي 70  رد  تسا . روکذـم  هیآ ي  دـییأت  دروم  دوش ، یم  یکدوک  نارود  صوصخم  تاـفص 
یهاگآ ملع و  زا  دعب  ات  دنـسر  یم  رمع  يالاب  نینـس  نیرت  بولطمان  هب  امـش  زا  یـضعب  ائیـش ؛ ملع  دـعب  ملعی  یکل ال  رمعلا  لذرا  یلا  دری 

تسا . هدمآ  دعب ) ياج  هب  دعب » نم   » اب هلمج  نیمه  زین  جح  هروس ي  هیآ ي 5  رد  دننک .) شومارف  ار  زیچ  همه  و   ) دنادن يزیچ 
زین دوش و  یم  راوشد  رایـسب  ناگدروخ ، لاس  يارب  هزات ، هقیلـس ي  ای  دیدج  يأر  نتفریذـپ  هک  نیا  هب  دـشاب  يا  هراشا  دـناوت  یم  هیآ  نیا 
یم فعض  هب  ور  نانآ  رد  دوش ، یم  ضراع  ار  نهذ  هک  يروما  يرادهگن  طبض و  هوق ي  نینچ  مه  تقد و  ینعی  ساوح ؛ زکرمت  دادعتسا 
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زا یکاـح  زین  نیموصعم : تاـیاور  ینآرق ، تاـیآ  رب  هوـالع  دـنزومایب . دـیدج  یبـلطم  دـنناوتن  ناـنآ  هک  دوش  یم  بجوم  همه  نیا  دور و 
صرحلا ناتلصخ  هیف  بشت  مدآ و  نبا  بیـشی  دیامرف : یم  هک  يوبن  ثیدح  نیا  لثملا ، یف  تسا . یمدآ  تیـصخش  رد  نس  لماع  تلاخد 

هرهب لیم  يریپ  هک  دوب  دهاوخ  ناسانش  ناور  نخـس  نیا  دیؤم  وزرآ . زآ و  دوش : یم  ناوج  شتلـصخ  ود  دوش  ریپ  نوچ  دازیمدآ  لمألا ؛ و 
هب تاذ  بح  یـصخش و  تالیامت  تدش  رظن  زا  هک  هلحرم  نیا  يور  نیا  زا  دنک و  یم  دیدشت  تخـس  ار  یگدنز  زا  ندرب  تذل  يریگ و 

. ( ( ص 183 و 184 خیرات : هعماج و  تسین . یناوج  نارود  هب  تهابش  یب  دسر ، یم  یلعا  دح 

یقالخا نادجو 

هراشا

ناور تسا . رش  زا  زیرگ  ریخ و  يوس  هب  وا  یعیبط  شیارگ  رش و  ریخ و  صیخشت  رد  یمدآ  يرطف  ياهدادعتـسا  یقالخا » نادجو   » زا دارم 
رانک رد  ام ، هدیقع ي  هب  اما  دننک ؛ یم  يراشفاپ  هتفگ  شیپ  لماع  راهچ  رب  ًالومعم  ناسنا ، تیصخش  رب  رثؤم  لماوع  يرامشرب  رد  ناسانش 

دراد و ریثأت  اه  ناسنا  همه ي  تیـصخش  لوحت  يریگ و  لکـش  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  مهم  لماوع  قوف ، لماوع 
: دنلیخد دودعم  ییاه  ناسنا  تیصخش  رییغت  نیوکت و  رد  رگید  یضعب 

تایرطف

دریذپ . یم  فعض  تدش و  دنچ  ره  تسا ؛ كرتشم  نایمدآ  همه ي  نایم  رد  هک  تسا  يدادادخ  يروما  تایرطف ، زا  دارم 
درک : میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  ار  تایرطف 

تفج اذـغ ، هب  لـیم  دـننام  تسا ؛ كرتشم  تاـناویح  ریاـس  ناـسنا و  نیب  يور  نیا  زا  تسا و  یناویح  هبنج ي  هب  طوبرم  هک  زیارغ : فلا )
تاذ ؛ تنایص  ییوج و 

تقیقح یتسود ، لامج  یبلط ، تردـق  ریظن  تسا ؛ مدآ  ینب  هژیو ي  ناسنا و  یناسنا  هبنج ي  هب  قلعتم  هک  صخالا ، ینعملاب  تاـیرطف  ب )
. ییوج

یبیغ لماوع 

ياروام یبیغ و  لماوع  دریذپن ، ققحت  اه  ناسنا  تیرثکا  رد  تسا  نکمم  درادن و  تیمومع  هتبلا  هک  رگید  زاس  تیـصخش  لماوع  هلمج  زا 
تسا . ماهلا  یحو و  لیبق  زا  یعیبط 

هک یلماوع  تسا ؛ هدوب  ماهلا  ای  یحو  لماع  هتـشاد ، ازـسب  یمهـس  مالـسلا  مهیلع  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  تیـصخش  رییغت  نیوکت و  رد  هچنآ 
تسا . هدیدرگ  يرشب  خیرات  ياه  ناسنا  رگید  ناگرزب و  نآ  یناگدنز  رد  میظع  یلوحت  رگداجیا 

تلصف 110 و  (: 18  ) فهک یلا ( ؛ یحوی  مکلثم  رـشب  انأ  امنا  دـیامرفب : مدرم  هب  هک  دوب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
. دوش یم  یحو  نم  هب  هک  قرف ) نیا  اب   ) میامش نوچ  يرشب  نم  . ( 6 (: 41)

دازآ هدارا ي  رایتخا و 

لماع زا 6  کی  چـیه  ام  هدـیقع ي  هب  تسوا . دازآ  هدارا ي  رایتخا و  ناسنا ، ره  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  راذـگریثأت  لـماع  نیرت  مهم 
ریخا ءزج  دوب . دناوت  یمن  یمدآ  تیـصخش  رییغت  يریگ و  لکـش  همات  تلع  رگید ، لماع  عومجم 5  رانک  رد  هن  ییاـهنت و  هب  هتفگ ، شیپ 
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تسا . ناسنا  رایتخا  دشاب ، یم  زین  لماع  نیرترثؤم  هک  یمدآ  تیصخش  لوحت  يریگ و  لکش  همات ي  تلع 
میلـست ار  ناسنا  عقاو ، رد  مینک ، راکنا  ای  لفاغت  ای  تلفغ  ناسنا  تیـصخش  رد  رایتخا » دازآ و  هدارا ي   » لماع مهم  تلاـخد  ریثأـت و  زا  رگا 

يربج لماع  دنچ  ای  ود  دنیآرب  لولعم  ای  يربج  لماع  کی  لولعم  ار  وا  راتفر  هدارا و  تیصخش ، میا و  هتـسناد  ربج  دنچ  ای  زیچ  ود  ای  کی 
دهاوخ یفیلکت  هن  نیارباـنب  دوب و  دـهاوخ  تاـناویح  ریاـس  تاـتابن و  تاداـمج ، نوچمه  يدوجوم  ناـسنا  تروص ، نیا  رد  میا . هتـشاگنا 

زا معا  یشزرا ، ياه  ماظن  همه ي  هصالخ  يرفیک . هن  یشاداپ و  هن  یحیبقت ، شهوکن و  هن  ینیسحت ، هن  شیاتس  هن  یتیلوؤسم ، هن  تشاد و 
ربـج تشاد  دـهاوخ  هرطیـس  تیمکاـح و  یناـسنا  ياـه  هدـیدپ  ورملق  رب  هک  يزیچ  اـهنت  تخیر و  دـهاوخ  ورف  ینید  یقـالخا و  یقوقح ،

هعماـج و یعاـمتجا ( . و  یناور ، یتـسیز ، یکیزیف ، ياـهربج  زا  يا  هعومجم  ینعی  تسا ؛ هزیرغ و ... ربـج  نس ، ربـج  ءیحم  ربـج  تثارو ،
. ( ص 187 يدزی : حابصم  هللا  تیآ  خیرات ،

راذگریثأت لماع  نیرت  مهم  رایتخا ،

- رگید لماوع  هعومجم ي  ریثأـت  تسوا . دازآ  راـیتخا  هدارا و  يورین  ناـمه  ناـسنا ، تیـصخش  راـتفر و  رد  راذـگریثأت  لـماع  نیرت  عطاـق 
زگره ناسنا  تیصخش  راتفر و  رد  نامز - تشذگ  و  یعامتجا ، یناسنا و  طیحم  ییایفارغج ، یعیبط و  طیحم  ردام ، محر  تثارو ، نوچمه 

درک . دناوتن  يربارب  اه  شیارگ  اه و  تخانش  زا  هتساخ  رب  هدارا  ریثأت  اب 
هدارا لامعا  يارب  ار  هنیمز  طقف  اه  لماع  نیا  اهنآ . عومجم  زا  يدنیآرب  لولعم  هن  تسا ، لماوع  نیا  زا  کی  چـیه  لولعم  هن  دارفا ، هدارا ي 
راتفر هتـساوخدوخ  هنادازآ و  شیوخ ، یحور  يرطف و  ياه  تخانـش  اه و  شیارگ  هب  هجوت  اـب  يو  اـت  دـنزاس  یم  مهارف  ناـسنا  راـیتخا  و 

هدـننک ي نییعت  هک  تسا  هدارا  نیا  درادـن . ضحم  یلاعفنا  تلاح  نس  طیحم و  تثارو ، لماوع  زا  کـی  چـیه  ربارب  رد  درف  ره  سپ  دـنک .
تسا . ناسنا  تیصخش  راتفر و  عطاق 

، یتسیز یکیزیف ، لماوع  تسا . درف  تافالتخا  داجیا  ناسنا و  تیـصخش  نتخاس  یـساسا  لماع  یمدآ و  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  رایتخا 
نازیم کش ، نودـب  دـنیوا . رایتخا  شنیزگ و  زاس  هنیمز  طـقف  هکلب  دنتـسین ؛ رـشب  يراـیتخا  لاـعفا  هدـننک  نییعت  زگره  یعاـمتجا  یناور و 

، جیردت هب  ورین ، نیا  لامعا  مدع  اب  هک  دنتسه  یناسک  تسین . ناسکی  یهلا ، معن  ریاس  دننام  هدادادخ ، تمعن  نیا  زا  رشب  دارفا  هدافتـسا ي 
يوق و نانچ  نآ ، حیحـص  رمتـسم و  يریگراک  هب  اـب  هک  دنتـسه  زین  يرگید  ناـسک  و  دـنروآ ، یم  مهارف  ار  نآ  روتف  فعـض و  تاـبجوم 

هجیتن درف ، کی  صیاصخ  زا  یکی  رگا  نیاربانب ، دنتسیاب . رگید  تایـضتقم  لماوع و  همه ي  ربارب  رد  دنناوت  یم  هک  دنزاس  یم  شدنمورین 
ای یتماق  دنلب  دننام   ) یتسیز لماوع  ياضتقم  هاوخ  دشاب ، يو  هتـساوخان ي  يرایتخاریغ و  راتفر  هجیتن ي  هاوخ  دشابن ، وا  يرایتخا  راتفر  ي 

أشنم يرما  رگا  نینچ ، مه  دوب . دهاوخن  وا  تیصخش  تاموقم  زا  هصیصخ  نآ  مشچ و ،)... گنر  وم ، گنر  یقاچ ، ای  يرغال  يدق ، هاتوک 
راتفر هتخادرپ ي  هتخاس و  ناسنا  تیـصخش  هک  نآ  هصالخ  تشاد . دـهاوخن  تیـصخش  رد  یتلاـخد  ریثأـت و  دوشن  ییراـیتخا  لـمع  چـیه 

رد ار  لوا  هجرد ي  یساسا و  مهس  هدارا  تفگ  دیاب  تسا ، صخش  دازآ  هدارا ي  يرایتخا ، راتفر  رد  رشابم  لماع  نوچ  تسوا و  يرایتخا 
. ( ص 190 يدزی : حابصم  هللا  تیآ  خیرات ، هعماج و  دراد ( . تیصخش  لوحت  يریگ و  لکش 

همطاف تیصخش  يریگ  لکش  رد  رثؤم  لماوع 

لماع زا  ناشیا - تیـصخش  رب  راذـگریثأت  لماوع  همه ي  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف ي  نوچ  يا  هوسا  هناـگی  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد 
دوجو ناتـسلگ  رد  يریظن  یب  لگ  نانچ  هدنهد ي  شرورپ  دـنا و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  یبیغ - لماوع  طیحم و  لماع  ات  هتفرگ  تثارو 

دنا : هدیدرگ 
محر . هب  تیدبا  درادن  هنوگ  نیا  رهوگ  بایان  تیلزا  بلص  هب  هنوگ  نیا  رتخد  وت  ییاتکی  هب  هک  اتکی  رهوگ  نآ  وت  يا 
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محر . هب  تیدبا  درادن  هنوگ  نیا  رهوگ  محر . هب  تیدبا  درادن  هنوگ  نیا  رهوگ  مکش  هب  دراین  درواین و  رهد  ردام 
ناوضر ) .)  ) رطاش دومحم  ازریم  هب  فورعم  یموق  گرزباقآ  زا  رعش  ص 63 . امندزیا : هنیآ ي  ) 

بیجن نیرت و  كاپ  زا  دلیوخ ، تنب  هجیدخ  وا ، ردام  یهلا و  هدیرفآ ي  نیرت  فیرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  همطاف ، ردـپ 
خیرات تسا . هدـیدرگ  مالـسا  خـیرات  تاحفـص  شخب  تنیز  اربک ، هجیدـخ  ترـضح  تباجن  تفارـش و  تمظع ، راگزور ( (  ناـنز  نیرت 

هلقاع هأرما  هجیدـخ  تناک  دـنا : هدرک  دای  دـنمدرخ  شیدـنارود و  كریز ، يوناب  نوچ  ینیوانع  اب  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  زا  اهراب  ناراگن 
تفارشاب دنمدرخ و  ینز  هجیدخ ، الام ؛ مهرثکا  افرش و  مهمظعا  ابسن و  مهلضفا  ذئموی  یه  ریخلا و  همارکلا و  نم  اهب  هللا  دارا  ام  عم  هفیرش 

گرزب اه ، بسن  اه و  هشیر  نیرت  تلیـضفاب  زا  شیوخ  راگزور  رد  هجیدخ  دوب . هدومرف  هدارا  وا  يارب  ار  ریخ  تمارک و  دـنوادخ  هک  دوب 
ص 263 .) ج 1 ، سیمخ : خیرات  . ) دوب رادروخرب  اه  تورث  نیرتشیب  اه و  تفارش  نیرترب  نیرت و 

. تخادرپ یم  يزور  بسک  هب  يراجت  ییاه  ناوراک  نداد  بیترت  اب  تزع  تمـشح و  تسایر ، تدایـس ، زا  يرادروخرب  نیع  رد  هجیدـخ 
دوب . هدروآ  يور  يا  هبراضم  تراجت  هب  دوب ، هنامز  نآ  مسر  هک  يراوخابر  زا  رود  هب  قالخ و  یتیریدم  اب  وا 

شتمارک تواخـس و  ماقم  رد  تواخـس و .... تمارک ، تفع ، نوچ  یتافـص  دوب ؛ ابیز  یتافـص  الاو و  یقالخا  دجاو  مالـسلااهیلع  هجیدخ 
تمظع و ماقم  رد  داهن . مالـسا ، ماقم  الاو  ربمایپ  شرـسمه ، رایتخا  رد  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  ار  دوخ  تنکم  تورث و  مامت  هک  سب  نیمه 

هطساو هب  ار  راگدرورپ  مالس  دش ، یم  بای  فرش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رضحم  هب  هک  ماگنه  ره  لیئربج  هک  سب  نیمه  زین  شتفارش 
: هجیدخ تلاق  مالـسلا  کبر  نم  کئرقی  لیئربج  اذه  هجیدخ ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  دومن . یم  غالبا  هجیدـخ  هب  ربمایپ 

بناج زا  هک  تسا  لیئربج  نیا  هجیدخ ! يا  دومرف : یم  هجیدخ  هب  باطخ  ادخ  لوسر  سپ  مالسلا ؛ لیئربج  یلع  مالسلا  هنم  مالـسلا و  هللا 
ج راونالاراحب : داب . مالـس  لیئربج  رب  تسوا و  زا  مالـس  تسا و  مالـس  دنوادخ ، تفگ : یم  هجیدخ  دناسر . یم  مالـس  وت  رب  تراگدرورپ 

دنا : هدوب  نیمز  يور  ياه  ناسنا  نیرت  كاپ  نیرت و  حلاص  زا  یگلمج  وا  دادجا  و  تیاور 12 ) ) . ص 8 ، ، 16
مشح . زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام  مما  تاجاح  هلبق ي  همه  باب  رد  باب  لزا  رون  هقراب ي  همه  نطب  رد  نطب 
مشح . زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام  دوجو  ناراوس  هکی  همه  وت  ناردپ  تمشح  هاج و  بحاص  همه  مام  رد  مام 

. مشح زازعا و  بحاص  همه  وت  ناردام 
یمق ) . گرزباقآ  میکح  زا  رعش  ص 81 . ج 1 ، بدا : نارتخا  ) 

جوا هب  دـنوادخ  اب  هناصلاخ  طابترا  زور  هنابـش  لهچ  رذـگهر  زا  وا  نیدـلاو  هک  ددرگ  یم  دـقعنم  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  هفطن ي 
. ) دـنا هدیـشخب  نیوکت  یتشهب  ياه  هویم  نیرتهب  نیرت و  كاپ  زا  هیذـغت  اب  ار  هفطن  نآ  هیام ي  ریمخ  دـنا و  هتفاـی  تسد  یحور  تراـهط 

هدیمان ناسنا ، تروص  هب  یتریـس  هیروح  ینعی  هیـسنالا ؛ ءاروح  همطاف  يور  نیا  زا  ص 15 ) . ج 16 ، ملاوع : ص 78 . ج 16 ، راونالاراحب :
دییوج : یم  وا  دوجو  رد  هرامه  ار  تشهب  هحیار ي  متاخ  ربمایپ  دش و  یم 

تمارک . رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ ي  تمایق  داز  شمدق  دیلوت  هک ز  یلخن  تماقا  لصا  ببس  اروح  هیسنا ي 

تمارک . رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ ي  تمارک . رحب  رهگ  نافرع  هنیجنگ ي  تماما  لخن  ودب  دیلابب  هک  یلصا 
یناهفصا ) . يافص  میکح  زا  رعش  ص 77 . ج 1 ، بدا : نارتخا  ) 

نیرت قلخ  وکین  ردام ، تافو  زا  دـعب  هتفای و  شرورپ  افـص  یکاپ و  ءاشن  قشع ، روش ، رـسارس  يا  هداوناـخ  طـیحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف 
همه ي نوناک  هک  هتـشگ  راوتـسا  يردپ  يرانک  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  تیـصخش  تسا . هدیدرگ  وا  تیبرت  شرورپ و  راد  هدـهع  نایبرم ،
هک هدـینارذگ  يرـسمه  راـنک  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  یمین  مالـسلااهیلع ، همطاـف  تسا . هدوـب  شیوـخ  راـگزور  رد  تـالوحت  تاـهجوت و 

لوزن نوـچ  یبـیغ ، لـماوع  قوـف ، لـماوع  هعوـمجم ي  رب  يدـمحم و  يوـخ  قـلخ و  راد  ثاریم  تسا و  لوـسر  ناـماد  هتفاـی ي  شرورپ 
. دوزفا دیاب  زین  ار  یبیغ و ... ياه  ماهلا  ناگتشرف ،
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یمطاف هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  هویش ي 

زا هک  يا  همطاف  دزاس ؟ یمن  دراو  مالـسلااهیلع  همطاـف  يرگ  هوسا  هب  یللخ  لـماوع ، هعومجم ي  اـیآ  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاـح 
لماوع تباجن و  تفارش و  جوا  رد  يردام  تراهط ، تمصع و  تیاهن  رد  يردپ  یتشهب ، هیام ي  ریمخ  نوچ  يرایـسب ؛ یهلا  ياه  تبهوم 

ياه ناسنا  يارب  یبوخ  يوگلا  هوسا و  دـناوت  یم  ایآ  تسا ، هتفرگ  لکـش  اه  تبهوم  نیا  هیاس ي  رد  شتیـصخش  هدوب و  رادروخرب  یبیغ 
؟ دریگ رارق  اه  تبهوم  نیا  زا  هرهب  یب 

يریذپ هوسا  رد  رایتخا  لماع  هب  هجوت 

رد یبیغ و -... یتیبرت ، یتسیز ، یطیحم ، یثرا ، زا  معا  لماوع - نیا  هعومجم ي  يراذگریثأت  تفگ  دـیاب  اه  لاؤس  هنوگ  نیا  هب  خـساپ  رد 
هک ارچ  دزاس ؛ دراو  یللخ  هشدخ و  چیه  ناشیا  يرگ  هوسا  ماقم  هب  دناوت  یمن  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  نوچمه  ياه  هوسا  تیـصخش 

نداد تیمها  رسمه ، باختنا  رد  تقد  نوچ  یطیارـش  تسا ؛ يریگوگلا  لباق  دوخ  حطـس  رد  طیارـش  لماوع و  نیا  زا  يا  هراپ  داجیا  ًالوا ،
هدیاف و  لالح ، ياهاذغ  زا  نیدلاو  هیذغت ي  ترورـض  نآ ، زا  دعب  هفطن و  داقعنا  زا  لبق  نیدلاو  یحور  تراهط  بیذـهت و  هب  هداعلا  قوف 

یهدریش و ؛... يرادراب و  نارود  رد  زین  هفطن و  داقعنا  زا  لبق  شخب 
. دـنرادروخرب نآ  زا  ناگمه  هک  ییاهدادعتـسا  تسا ؛ يرطف  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هب  یـشخب  تعرـس  لماوع ، نیا  ریثأت  تیاـهن  اـیناث ،

دشاب هتشادن  يرطف  هیام ي  چیه  هک  دنزاس  رادروخرب  يدادعتـسا  ییاناوت و  زا  ار  درف  دناوت  یمن  زگره  راذگریثأت  لماوع  نیا  هعومجم ي 
دنشاب . مورحم  نآ  زا  یلک  روط  هب  نارگید  و 

ریثأت تیاهن  تسوا و  دازآ  هدارا ي  رایتخا و  ناسنا ، ره  تیصخش  راتفر و  نییعت  رد  لماع  نیرت  عطاق  نیرترثؤم و  میدش  روآدای  هک  نانچ 
رایتخا شنیزگ و  يارب  ار  هنیمز  هجیتن  رد  دننک و  فیعضت  ای  تیوقت  ار  يرطف  ياهشیارگ  اهتخانـش و  هک  تسا  نیا  رگید  لماوع  هعومجم 

دنروآ . مهارف  ناسنا  هنادازآ 
طیحم رداـم ،) محر   ) یلخاد طـیحم  تثارو ، نوچ  یلماوع  مالـسلااهیلع  همطاـف  نوچ  ییاـه  هوـسا  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  کـش  یب 

اما تسا ؛ هدـش  عقاو  رثؤم  یبیغ  ياه  ماهلا  و  جاودزا و )... یگنوگچ  یگداوناخ ، تیبرت   ) ینوماریپ ياهطیحم  رگید  ییایفارغج ، یعیبط و 
همطاف يرطف  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  هب  یـشخب  تعرـس  لـماوع ، نیا  ریثأـت  تیاـهن  تشاد . هجوت  لـماوع  نیا  ریثأـت  دودـح  هب  دـیاب  یم 

زگره یتعرـس  نینچ  ناـشیا ، زا  يریذـپ  هوسا  رد  دـشاب و  یم  ترـضح  نآ  هژیو ي  هک  ریظن  یب  ـالاو و  یتعرـس  تسا  هدوـب  مالـسلااهیلع 
تسین . دوصقم  بولطم و 

زگره یشرگن  نینچ  اما  میسرن ؛ زین  ناشیا  ياپ  درگ  هب  دیاش  دنچ  ره  هرهاط ، هقیدص ي  نوچمه  یناموصعم  زا  يریذپ  هوسا  هصرع ي  رد 
ددرگ . ناشیا  زا  يریذپ  هوسا  رد  یعنام  رگداجیا  يدیماان و  سأی و  ثعاب  دیابن 

هک ارچ  دشاب ؛ نیرفآ  طاشن  هدننکراودیما و  ناریذپ  هوسا  يارب  دـیاب  یم  هرامه  یناسنا  ماقم  نیرت  عیفر  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  جورع  جوا 
. تسا هدوب  وا  دازآ  رایتخا  هدارا و  همطاف ، تیصخش  يریگ  لکش  ماوق و  هیام ي  نیرت  یلصا 

یهلا ياه  تبهوم  زا  هن  یناسنا ؛ تاکرتشم  زا  يریذپ  هوسا 

تسا و هدش  یشان  یهلا  ياه  تبهوم  زا  اهنت  هک  دوخ  صاخ  ياه  یگژیو  زا  هتسد  نآ  رد  ناموصعم  هک  تسا  يرورض  زین  هتکن  هب  هجوت 
دنکرتشم ناگمه  اب  یناـسنا  هصرع ي  نارازه  رد  ناـشیا  اـما  دنـشاب ؛ یمن  وگلا  هوسا و  دـشاب  یم  ناـشیا  درف  هب  رـصحنم  تایـصوصخ  زا 

ییاه هصرع  دنـشاب ؛ یم  یناگدـنز  يوگلا  قشمرـس و  اه  هصرع  نیمه  رد  تسین و  راکنا  لباق  اـهنآ  تاـجرد  بتارم و  فـالتخا  دـنچره 
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.... یعامتجا و طباور  تدابع ، یگدنب و  لقع ، ترطف ، یناسفن ، ياهاوه  تاوهش ، زیارغ و  نوچ :

اه هریس  ياوتحم  بلاق و  نایم  کیکفت 

هک تسا  نآ  میقتسم  يریذپوگلا  میقتسمریغ . میقتسم و  دریذپ : تروص  دناوت  یم  تروص  ود  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا  يریذپ  هوسا 
يراتفر ای  صاخ  يراتفگ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  میهد . رارق  شیوخ  یناگدـنز  مسر  هار و  همانرب و  انیع  ار  ناراوگرزب  نآ  رادرک  راتفگ و 

همطاف ي ترـضح  هک  میونـش  یم  هنومن  يارب  دریگ . رارق  ام  يوگلا  هوسا و  دناوت  یم  يراتفر  بلاق  لکـش و  نامه  اب  ناشیا  زا  صخـشم 
يرکذ هللا ؛) ناحبس  هبترم   33 هللادمحلا ، هبترم   33 ربکا ، هللا  هبترم   34  ) دنتشاد یصوصخم  رکذ  بجاو  زامن  ره  یپ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز 

هک ینامز  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندوب (  هدرک  تفایرد  ناشراوگرزب  ردپ  زا  میظع  يا  هیده  ناونع  هب  ار  نآ  روتـسد  هک 
یم بلط  يراکتمدـخ  وا  زا  یتفر و  یم  تردـپ  دزن  شاک  يا  متفگ ، وا  هب  دوب ، هدـینادرگ  تقاط  یب  ار  ارهز  مسج  هناخ ، رد  ناوارف  راـک 

بلطم نایب  زا  یلو  دیـسر ؛ ربمایپ  تمدخ  همطاف  دـید . یمن  بیـسآ  همه  نیا  تمـسج  دـیناسر و  یم  کمک  هناخ  راک  رد  وت  هب  ات  يدرک 
نآ هب  نم  دوـب ؟ هچ  ردـپ  دزن  هب  تتجاـح  زورید  همطاـف ! يا  دوـمرف : دـمآ و  اـم  هناـخ  هـب  ربماـیپ  زور ، نآ  يادرف  تشگزاـب . درک و  مرش 

: دومرف ادخ  ربمایپ  دیایب . امش  دزن  هک  متساوخ  وا  زا  دهد . یم  جنر  ار  وا  هتشاذگ و  رثا  همطاف  مسج  رب  هناخ  رد  راک  یتخس  متفگ  ترضح 
ادخ و زا  دومرف : هبترم  هس  همطاف  هاگ  نآ  تخومآ . ناشیا  هب  ار  تاحیبست  سپس  تسا !؟ رتهب  رازگتمدخ  زا  هک  مزوماین  امش  هب  يزیچ  ایآ 

هیصوت زین  شیوخ  نایعیـش  هب  دندیزرو و  یم  تموادم  نآ  رب  هراومه  و  تیاور 5 ) . ص 82 ، ج 43 ، راونالاراحب : مدش . یضار  شلوسر 
تلیضفاب ناونع  هب  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  بیترت  نامه  اب  ار  رکذ  نامه  مییامن و  یم  ادتقا  ترـضح  نآ  هب  زین  ام  يور  نیا  زا  دنومرف ؛ یم 

دوب . دهاوخ  میقتسم  يریذپ  هوسا  راوگرزب ، نآ  هب  ییادتقا  نینچ  مییوگ . یم  زامن  تابیقعت  نیرت 
زا طابنتـسا  لیلحت و  اب  مییامن و  كرد  ار  یهلا  ياه  هوسا  نآ  رادرک  ای  راـتفگ  تقیقح  حور و  هک  تسا  نآ  میقنـسمریغ  يریذـپوگلا  اـما 

يداـصتقا یـسایس ، یگنهرف ، یعاـمتجا ، يدرف ،  ) یگدـنز داـعبا  همه ي  رد  ار  شیوخ  هفیظو ي  ناراوگرزب ، نآ  یلمع  یملع و  هریس ي 
میبایرد . و )...

زا يریذپ  هوسا  زا  روظنم  يور  نیا  زا  تسا ؛ هدوب  ناشدوخ  نامز  رـصع و  نامه  هژیو ي  اه  هوسا  يراتفر  ياهبلاق  اه و  لکـش  زا  يرایـسب 
حور و هک  تسا  نیا  دوصقم  بولطم و  هکلب  مینک ؛ دـیلقت  سابتقا و  ار  صاـخ  يراـتفر  لکـش  بلاـق و  ناـمه  هک  تسین  نیا  اـهراتفر  نآ 

شیوخ یناکم  ینامز و  طیارـش  ياضتقا  قبط  نیون ، ییاهدـبلاک  اه و  لکـش  رد  ار  نآ  مییاـمن و  كرد  ار  يراـتفر  هریـس ي  نآ  ياوتحم 
میمدب .

یم یگدـنز  نیلگ  کچوک و  يراوید  راهچ  کی  رد  مالـسلا  مهیلع  یـضترم  یلع  ارهز و  همطاف ي  هک  مینیب  یم  تایاور  رد  هنومن  يارب 
يرداچ مالسلااهیلع  ارهز  دننک . یم  هدافتسا  ناشزادناور  يارب  مه  ناشندنفسوگ و  ِروخ  فلع  يارب  مه  دنفـسوگ ، تسوپ  کی  زا  دننک ،

یمن یـسأت  لباق  رـضاح ، رـصع  رد  هجو  چیه  هب  اهراتفر  هنوگ  نیا  لکـش  بلاق و  دـنک و ... یم  هدافتـسا  نآ  زا  دـفاب و  یم  امرخ  فیل  زا 
نیا حور  هک  دـننانآ  یقیقح  ناریذـپ  هوسا  تساهراتفر . نیا  حور »  » و اوتحم » «، » تقیقح ، » تسا یـسأت  لباق  دنمـشزرا و  هچنآ  اما  دـشاب ؛

، نآ هدنبیرف ي  رهاظم  ندرامش  ریقح  ایند و  هب  ییانتعا  یب  حور  دننامدب : شیوخ  یناگدنز  دبلاک  رد  دنیامن و  سابتقا  كرد و  ار  اهراتفر 
ییارگ . لمجت  زا  دیدش  زیهرپ  یتسیز و  هداس  حور  ایند ، بح  زا  یگتسر  ییاسراپ و  حور 

یم هیهت  یتسد ) یگنـس  يایـسآ   ) ساتـسد اب  زور  ره  ار  هداوناخ  زاین  دروم  درآ  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  ترـضح  مینیب  یم  یتقو 
، يراد هناخ  شزرا  لمع ؛ نیا  ياوتحم  مایپ و  ددرگ ، یم  حورجم  هدرزآ و  ناشفیطل  تسد  یگنـس ، يایـسآ  اـب  راـک  تدـش  زا  دـنیامرف و 
( ساتـسد زا  هدافتـسا   ) راتفر نیا  لکـش  هک  یلاح  رد  دشاب ؛ یم  لزنم و ... روما  ریبدت  رـسمه ، هب  کمک  ییافکدوخ ، دیلوت و  يارب  شالت 

ياوتحم شزرا و  زا  يزیچ  دوش ، کمک  هداوناخ  داصتقا  ییافکدوخ و  دـیلوت ، هب  رگید  یبلاق  هویـش و  هب  رگا  درادـن و  یتیـصوصخ  چـیه 
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یهار مگ  نالماع  يزاساوسر  همکاحم و  نایرج  رد  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح  یگنهرف  یـسایس - ماـیق  رد  دـهاک . یمن  يریذـپ  هوسا 
ترورـض تسا : يراتفر  هریـس ي  نیا  مایپ  حور و  دـشاب ، یم  ادـتقا  لباق  رتشیب  هچنآ  زین  تغالب ، تحاصف و  جوا  رد  يا  هبطخ  اب  ار  مدرم 

تلالـض و نالماع  يزاـساوسر  یلخاد ، ناـقفانم  یـسایس  یگنهرف - ياـه  هئطوت  اـب  هلباـقم  تیـالو ، میرح  زا  عاـفد  تیمها  قح ، زا  عاـفد 
، اه هاگـشناد  نوچ  يرگید  ياهطیحم  رد  اـی  دجـسم  رد  دـناوت  یم  ازف  ناـج  جور  نیا  یهلا و ... فراـعم  قیاـقح و  ندناسانـش  یهارمگ ،

هدـیمد نیون  ییاه  لکـش  اه و  بلاق  رد  هعمج و ... زامن  ياه  هبطخ  اه ، هباطخ  یهورگ ، ياه  هناـسر  یمومع  تاـعامتجا  اـه ، ییاـمیپهار 
دوش .

تقیقح اوتحم ، مایپ ، تسا ؛ يریذپ  هوسا  لباق  دنمشزرا و  هچنآ  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ياهراتفگ  یتح  اهراتفر و  زا  يرایـسب  رد  يرآ ،
. تسین یسأت  دروم  ًاموزل  راتفگ  ای  راتفر  نآ  لکش  و  دبلاک ، بلاق ، دشاب و  یم  راتفگ  ای  راتفر  نآ  حور  و 

هنامز طیارش  هب  هتسباو  يریذپ ، هوسا  عون 

رد رگا  تسا . دحاو  زین  ناشیا  راتفگ  رادرک و  يرون  تقیقح  تسا و  دـحاو  يرون  زا  مالـسلا  مهیلع  كاپ  موصعم  هدراهچ  همه ي  دوجو 
. تسا ینامز  یطیحم و  طیارـش  رد  فـالتخا  لـیلد  هب  دوش  یم  هدـید  یتواـفت  مه  هب  تبـسن  ناـشیا  ياـهراتفر  يرهاـظ  تروص  لـکش و 

ناشیا هنامز ي  رصع و  يداصتقا  ای  یـسایس  یگنهرف ، یعامتجا ، طیارـش  هب  هتـسباو  ناموصعم  ياهراتفگ  ای  اهراتفر  زا  يرایـسب  ترورض 
اـهراتفر و یناـکم ، یناـمز و  طیارـش  ياـضتقم  هب  اـت  دـنا  هتـشاد  هفیظو  یلقع  یعرـش و  رظنم  زا  ناراوگرزب  نیا  زا  کـی  ره  تسا . هدوـب 

ناـموصعم همه ي  یلمع  یملع و  هریـس ي  تقیقح  نطاـب و  هک  یلاـح  رد  يور  نیا  زا  دـنهد . زورب  روهظ و  دوخ  زا  يا  هژیو  ياـهراتفگ 
دشاب . توافتم  ناشیا  ياهراتفگ  ای  اهراتفر  بلاق  لکش و  هک  دوش  یم  ثعاب  هنامز  تائاضتقا  رد  توافت  ، تسا دحاو  مالسلا  مهیلع 

زا هناقشاع  عافد  هب  دنک و  مایق  شیوخ  ینامز  هژیو ي  طیارـش  رد  هک  دناد  یم  شیوخ  هفیظو ي  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح 
اب شیوخ  هناـمز ي  رد  هک  دـنیب  یم  شیوخ  هفیظو ي  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  هک  یلاـح  رد  دزادرپـب ؛ موـلظم  بیرغ و  رما  یلو 

نیا رد  ار  شیوخ  نارای  هداوناخ و  یتسه ، مامت  دنیب و  یم  رطخ  رد  ار  نید  هشیر ي  لصا و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  دیامن . حلص  هیواعم 
نومأم يدهع  تیالو  راوگرزب  نآ  ات  دنک  یم  اضتقا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  نامز  یطیحم  ینامز و  طیارش  هک  یلاح  رد  دزاس ؛ یم  ادف  هار 

اه و بلاق  يوسارف  رد  هشیمه  میریگب و  قشمرـس  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يراتفر  هویـش ي  نیمه  زا  دـیاب  ام  نیارباـنب  دریذـپب . ار  نوعلم 
رـصع و مینادب  ات  میـشوکب  هرامه  زین  میـشاب و  اهراتفر  نآ  یعقاو  تقیقح  حور و  فشک  يوپاکت  رد  ناشیا ، راتفر  نوگانوگ  ياه  لکش 

دنک . یم  اضتقا  ار  ناموصعم  زا  کی  مادک  یعامتجا  هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  ام ، هنامز ي 
یم تیمهاُرپ ، هصرع ي  نیا  رد  دوش . یم  زاین  ساسحا  ناسانش ، مالـسا  یخیرات  ياه  لیلحت  هب  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  هک  تساج  نیا 
زاب ایبنا  ناراد  ثاریم  نیا  زا  ار  ناـموصعم  هریـس ي  زا  بولطم  يریذـپ  هوسا  عون  هویـش و  درک و  هعجارم  نیتسار  ناسانـش  مالـسا  هب  دـیاب 

هرود ي اب  هنامز  رـصع و  طیارـش  هسیاقم ي  مالـسا و  خیرات  رب  لماک  طلـست  یهاگآ و  اب  دنناوت  یم  نیتسار  ناسانـش  مالـسا  اهنت  تسج .
دننک . یفرعم  هعماج  هب  ار  ناموصعم  هریس ي  زا  يریذپ  هوسا  هویش ي  نیرتهب  همئا ، زا  کی  ره  یناگدنز 

هنازرف ي ربهر  همطاف ، هیرذ ي  ییاروشاع  ینارنخـس  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس ي  زا  يریذپ  هوسا  عون  نییعت  زا  زراب  يا  هنومن 
میدوب : دهاش  ناناوج  ناناوجون و  زا  نت  رازه  اه  هد  عمج  رد  بالقنا ،

اه و سرد  خیرات ، زا  ناوت  یم  تسا . سرد  خیرات ، دیوش . انشآ  خیرات  اب  هک  منک  یم  هیصوت  زیزع  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ًاعقاو  نم  »
زا هدافتـسا  لباق  هجو  چیه  هب  هک  ییانثتـسا  ثداوح  کی  ار  ام  راگزور  ثداوح  ات  دننک  یم  یعـس  يا  هدع  تخومآ . یناوارف  ياه  هبرجت 

ههبج رـشب و  یگدنز  یلـصا  ياه  هیاپ  اما  دوش ؛ یم  ضوع  یگدنز  ياه  شور  اه و  گنر  تسا . طلغ  نیا ، دـننک . دومناو  تسین ، خـیرات 
دنک . یمن  ادیپ  يرییغت  وا  یلصا  ياه  يدنب 
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. دش لیدبت  تنطلس  هب  تماما  زا  یمالسا  تموکح  هک  دوب  نیا  دش ، دراو  مالسا  رب  هک  يا  هبرض  نیرت  مهم  نیرتگرزب و  مالـسا ، ردص  رد 
رد مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هتبلا  دش . لیدـبت  ماش  تنطلـس  هب  مالـسلا ، مهیلع  نسح  ماما  تموکح  بلاط و  یبا  نب  یلع  تموکح 

ماما زا  ار  تموکح  دریذـپب . ناج  هب  ار  لیمحت  نیا  دـش  روبجم  دوب ، مالـسا  لصا  ظفح  هک  رتگرزب  تحلـصم  کی  لـیلد  هب  راـگزور  نآ 
، دش هتـشاذگ  نارادایند  نابلطایند و  رایتخا  رد  دش و  جراخ  شدوخ  ینید  زکرم  زا  تموکح  هنوگ  نیا  یتقو  دـنتفرگ . مالـسلا  هیلع  نسح 

دنزرف دـش ، جراخ  تسا ، تماما  هک  دوخ  یلـصا  روحم  زا  تموکح  هک  نآ  زا  سپ  لاس  تسیب  دوش . یم  ریذـپان  باـنتجا  ـالبرک  هثداـح 
دوش . یم  هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربمایپ ،

نآ زا  دـعب  دـنادرگ ؛ جراـخ  نید ، روـحم  تماـما و  روـحم  یلـصا ، روـحم  زا  ار  تموـکح  هک  تسا  نیا  نمـشد  هلمح ي  هشقن و  ساـسا 
درک . دهاوخ  راک  همه  هک  تسا  عمج  شرطاخ 

هب ناریا ، تلم  راـکفا  لـثم  يا  هتخیگنارب  راـکفا  تکرب  هب  ناریا ، تلم  لـثم  يرایـشوه  تلم  تکرب  هب  زورما  هک  منک  ضرع  امـش  هـب  نـم 
حلص لثم  يا  هثداح  ات  تسین  رداق  اکیرمآ - زا  رتگرزب  هن  اکیرمآ و  هن  ینمشد - چیه  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  لثم  یگرزب  بالقنا  تکرب 

زا یـشخب  داتفا ( ». دـهاوخ  قافتا  البرک  هثداح ي  دروایب ، راشف  یلیخ  نمـشد  رگا  اج  نیا  دـیامن ؛ لیمحت  مالـسا  ياـیند  رب  ار  نسح  ماـما 
. ( 1379 / 2 / 1 ناوج ، هتفه ي  زور  نیتسخن  رد  يا ، هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  تیالو ، يامظع  ماقم  یخیرات  ینارنخس 

یمطاف هریس ي  زا  ییاه  هولج  ابیز 

یگدنب  هداجس ي  رد  ارهز 
یگدیشوپ  هاگ  هلجح  رد  ارهز 
یگتسراو  هاگ  هولج  رد  ارهز 

یگشیپ  شالت  هصرع ي  رد  ارهز 
یگنهرف  داهج  ههبج ي  رد  ارهز 

یگداوناخ  فیاظو  هنهپ ي  رد  ارهز 
ارهز يرادرسمه 

یگدنب هداجس ي  رد  ارهز 

خیرات تاحفص  هب  هچنآ  اهتدابع ، یمامت  نایم  رد  تسا . هدوب  یهلا  يایلوا  زا  تفگـش  سب  ییاهتدابع  دهاش  لاح  هب  ات  خیرات ، هفیحص ي 
. تسا هدیدرگ  نادباع  تاهابم  رخف و  هیام ي  یناوج ، جوا  رد  هک  تسا  يراوگرزب  يوناب  ياهتدابع  هدیـشخب ، ریظن  یب  يا  هولج  تنیز و 

تسا : هدمآ  نینچ  شتدابع  فصو  رد  هک  تسومه  اتمه ، یب  هدباع ي  نیا 
لاق درک ( . یم  مرو  شیاهاپ  هک  داتـسیا  یم  اپرب  تدابع  يارب  يدـح  هب  وا  دوش ؛ یمن  تفای  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  رتدـباع  ایند ، ماـمت  رد 

، يراب تیاور 62 ) . ص 75 ، ج 43 ، راونالاراحب : اهامدق . مروتت  یتح  موقت  تناک  ۀـمطاف . نم  دـبعا  ایندـلا  یف  ناک  ام  يرـصبلا : نسحلا 
. تسا توافتم  رایـسب  میا ، هدینـش  ای  هدید  لاح  هب  ات  هچنآ  اب  تسا  هدـش  شرازگ  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  ترـضح  زا  هک  ییاهتدابع 

يا هنوگ  هب  دندمآ ؛ لیان  تیدوبع  یگدنب و  ياه  هلق  نیرت  عیفر  حتف  هب  ریظن  یب  ییاه  تدابع  اب  ناشرمع ، هاتوک  نارود  رد  ترـضح  نآ 
تسین : هسیاقم  لباق  تیفیک ، ظاحل  زا  هچ  تیمک و  ظاحل  زا  هچ  دنوادخ ، ناتسود  رگید  ایلوا و  ءایبنا ، ياهتدابع  اب  ناشیا  تادابع  هک 

مدآ . اب  ترد  كاخ  یگدنب  فرش  اوح  اب  تمرح  یشک  بوراج  رخف  ییحی  تدهز  هداجس ي  هحبس ي  زا  لجخ 
مدآ . اب  ترد  كاخ  یگدنب  فرش  مدآ . اب  ترد  كاخ  یگدنب  فرش  میرم  تزینک  یسیع و  وت  سدق  هدنب ي 
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ج 1 ص 82 ) . بدا : نارتخا  یمق . گرزباقآ  موحرم  زا  رعش  ) 
رب وا  صاخ  ناگدیزگرب  دنوادخ و  هدهع ي  زا  زج  هک  ناکما  يارو  تسا  يراک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تیفیک  تیمک و  فیـصوت 

دیآ . یمن 
و هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیاتمه ( ، وفک و  هناگی  وا و  تادابع  فصو  هب  نایملاع  دنوادخ  هک  سب  نیمه  وا  تدابع  تمظع  رد 

نآ تداـبع  جوا  يرآ ، دزادرپ . یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  تیاور 22 ) . ص 107 ، ج 43 ، راونالاراحب : یلع . ریغ  وفک  همطاـفل  ناـک  اـم  هللا 
یلع ًادوعق و  ًامایق و  هللا  نورکذـی  نیذـلا  تسا : هدومن  هولج  نامحر ، دـنوادخ  مالک  زا  نارمع ، لآ  هروس ي  تایآ  نیرخآ  رد  ترـضح ،

هتسشن هداتـسیا ، لاح )؛ همه  رد   ) ار يادخ  هک  نانآ  . ( 191-195 (: 3  ) نارمع لآ  ضرألا ( ؛... تاومـسلا و  قلخ  یف  نورکفتی  مهبونج و 
زا ص )  ) مرکا ربمایپ  هنوگ ي  رارف  ترجه  زا  سپ  دنشیدنا ( ( .... یم  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  دننک و  یم  دای  ناشاهولهپ  رب  هتفخ  و 

نانز زا  دنچ  ینت  مالسلااهیلع و  ارهز  همطاف ي  هارمه  هب  هلصافالب  دوب  هدرک  تفایرد  ربمایپ  بناج  زا  هک  یتیرومأم  یپ  رد  ع )  ) یلع هکم ،
هتخیگنارب ار  ناشمشخ  ربمایپ ، نداد  فک  زا  هک  هکم  ناکرشم  تفرگ . تعرس  هنیدم  يوس  هب  ناباتـش  داد و  بیترت  یناوراک  نافیعـض ، و 

، مالسلا هیلع  یلع  ترضح  یگنادرم  تعاجش و  اما  دنریگ ؛ ناشناگورگ  هب  دننادرگزاب و  هار  هنایم ي  زا  ار  نانآ  هک  دنتفرگ  میمـصت  دوب ،
ضحم هب  دش . دراو  ربمایپ  رب  تمالس  هب  اسرف ، تقاط  ياهزیرگ  گنج و  زا  سپ  ناوراک  نیا  تبقاع  داهن و  ناشیاهلد  رب  ار  وزرآ  نیا  غاد 

نم رب  لیئربج  امش  ياپ  شیپ  دومرف : درـشف و  شوغآ  رد  ار  یلع  تفاتـش . ناشلابقتـسا  هب  ریظن  مک  يرورـس  اب  ربمایپ  همطاف ، یلع و  دورو 
ياه تاجانم  زا  ناتیاه ، بش  دـجهت  زا  ناتهار ، نایم  ياه  تداـبع  زا  تخاـس ؛ ربخاـب  رفـس  نیا  رد  امـش  لاوحا  ماـمت  زا  ارم  دـش و  لزاـن 

هب نامحر ، دـنوادخ  بناج  زا  ار  شخبناج  تاـیآ  نیا  وا  اـج . نیدـب  اـت  ناـتیاهزیرگ  گـنج و  زا  زین  ناـتی و  هتـسویپ  رکفت  زا  ناتموادـم ،
و  ) دننک یم  هشیدنا  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  رد  ولهپ و  رب  هتسشن و  هداتسیا ، دننک ؛ یم  ادخ  دای  هک  نانآ  تسا : هدروآ  دورف  امش  لابقتسا 

راد .... هاگن  منهج  باذع  زا  ار  ام  یهزنم ؛ كاپ و  وت  يا ، هدیرفاین  ثبع  هب  ار  اهنیا  وت  ایادخ  دنیوگ ): یم 
هک ارچ  درتس ؛ همطاـف  یلع و  هتـسخ ي  نت  زا  ار  اـسرف  تقاـط  ياـهزیرگ  گـنج و  نآ  یگتـسخ  ماـمت  هراـبکی  هب  یحو ، يازف  حور  رطع 

ۀفرعم یف  ۀـمغلا  فشک  زا  ماهلا  اب  دوب . هداهن  یلوبق  رهم  نانآ ، مادـم  رکذ  رکفت و  تاجانم ، دـجهت ، زامن ، رب  تایآ  نیا  اب  لاعتم  دـنوادخ 
ص 539 ) ) . ۀمئالا :

، وا راتفر  دراد ؛ روهظ  روضح و  وا  یگدنز  هظحل ي  هظحل  رد  هک  تسا  هدرتسگ  دح  نادب  ات  تیمک ، ظاحل  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تدابع 
نا نامیلس ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دوب ( . تدابع  وا  زور  بش و  هظحل ي  ره  وا و  ندیـشک  سفن  وا ، شالت  وا ، هاگن  وا ، راتفگ 

رگید و زا  تغارف  اـه و  هچب  ندـیناباوخ  زا  دـعب  بش  ره  وا  هللا ) . ۀـعاطل  تـغرفت  اهـشاشم  یلا  اـنامیإ  اـهحراوج  اـهبلق و  هللا  ـألم  ۀـمطاف ،
دش . یم  مروتم  دوبک و  شکرابم  ياهاپ  هک  ییاج  ات  داتسیا ؛ یم  زامن  هب  تدابع  هداجس ي  رب  يراد ، هناخ  فیاظو 

تسا : هدش  هبساحم  نینچ  اتمه ، یب  هدباع ي  نآ  جاودزا  بش 
هب ربق  ملاع  رمع و  نایاپ  رد  ار  دوخ  لاح  دومرف : همطاف  دیـسرپ . ار  تلع  دید . نایرگ  نارگن و  ار  شرـسمه  بش  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 

تاـعاس نیا  رد  اـیب  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  تخادـنا . ربق  هب  ملاـقتنا  داـی  هب  ارم  مدوخ ، لزنم  هب  مردـپ  هناـخ ي  زا  لاـقتنا  هک  ارچ  مدروآ ؛ داـی 
يرمع و باهذ  دنع  یلاح  یف  ترکفت  مالسلااهیلع : ارهز  همطاف  میزادرپب ( . ادخ  تدابع  هب  ار  بشما  میزیخرب و  زامن  هب  یگدنز  نیزاغآ 

.... ۀلیللا هذه  یلاعت  هللا  دبعنف  ةولصلا  یلا  تمق  نا  هللا  كدشنأف  يربق  یلا و  یلوخدک  یلزنمب  یشارف  یف  یلوخد  تهبشف  يربق  یف  یلوزن 
ص 481 ) . ج 4 ، قحلا : قاقحا 

یگدنز ياه  هظحل  نیرتزیگنا  هرطاخ  نیرت و  نیریش  رد  ناهج ، ناوناب  هنادرُد ي  لماک و  هوسا ي  نیا  مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  يرآ ،
. دـننک هدافتـسا  دـنوادخ  هـب  برقت  يارب  زین  بـش  نآ  زا  هـک  دـهاوخ  یم  شرـسمه  زا  دوـش و  یمن  لـفاغ  شیوـخ  تـقلخ  فدـه  زا  زین 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یتقو  هک  دبای  یم  هولج  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  نانچ  لوا  بش  نامه  زا  مالسلااهیلع  راهطا  يارهز  تیـصخش 
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یف اـمهاتأ  مث  هللا ( ؛ ۀـعاط  یلع  نوعلا  معن  دـیوگ : یم  گـنرد  یب  یتفاـی !؟ هنوـگچ  ار  ترـسمه  دـسرپ : یم  یلع  زا  بش  نآ  يادرف  هلآ 
يارب روای  راـی و  نیرتهب  ص 117 ) . راونالاراحب ج 42 ، هللا .... ۀـعاط  یلع  نوعلا  معن  لاق : کلها ؟ تدـجو  فیک  ًایلع : لأسف  اـمهتحیبص 

دنوادخ . تیدوبع  تعاطا و 
بارحم رد  ار  مردام  يا ، هعمج  بش  رد  : » مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  شلد ، هویم ي  ناـبز  زا  ار  همطاـف  تداـبع  فصو  میونـشب  اـما 

هک مدینش  یم  دز . رـس  حبـص  يدیپس  هک  هاگ  نآ  ات  دوب  لوغـشم  دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و  هب  ار  بش  مامت  مدرک . یم  هراظن  تدابع 
تمدـخ سپ  درک . یمن  دوخ  يارب  ییاعد  چـیه  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  ناشیاعد  ناوارف  درب و  یم  ماـن  کـیاکی  ار  نمؤم  ناـنز  نادرم و 

، هیاسمه ادتبا  مدنزرف ! دومرف : دینک . یمن  اعد  ناتدوخ  يارب  دـینک ، یم  اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگ  نامه  ارچ  ردام ! مدرک : ضرع  ناشیا 
دومع حـضتا  یتح  ةدـجاس  ۀـعکار  لزت  ملف  اهتعمج ، هلیل  اهبارحم  یف  تماق  همطاف  یما  تیأر  مالـسلا : هیلع  نسحلا  مامالا  هناخ ( ». سپس 

نیعدت مل ال  هاما ! ای  اهل : تلقف  یـشب ء  اهـسفنل  وعدت  مهل و ال  ءاعدلا  رثکت  مهیمـست و  تانمؤملا و  نینمؤملا و  اوعدـت  اهتعمـس  حبـصلا و 
تیاور 19 ) . ص 313 ، ج 89 ، تیاور 3 ، ص 81 ، ج 43 ، راونالاراحب : رادلا . مث  راجلا  ینب ! ای  تلاقف : كریغل . نیعدت  امک  کسفنل 
نیرتابیز دوب و  ضحم  راثیا  دـید ؛ یمن  ار  شدوخ  هاگ  چـیه  همطاف  دوب . هنوگ  نیا  شیاین ، اعد و  ماگنه  هب  همطاف  لومعم  هویـش ي  يرآ ،

ششخب . قشمرس 
سب . دناد و  یم  ادخ  تدابع ، هماگنه ي  رد  ار  وا  یحور  لاح  دجنگ . یمن  ام  لایخ  لقع و  رد  زگره  همطاف  تدابع  تیفیک  اما  و 

نآ هصرع ، نیا  رد  اـم  عسو  ماـمت  تسین . روصت  كرد و  لـباق  زگره  همطاـف ، تاداـبع  هبترم ي  تمظع  شیدـنا ، هتوک  نایـشرف  اـم  يارب 
میوش . رگ  هراظن  ار  وا  تادابع  لاثم  یب  تمظع  زا  يا  هشوگ  دیاش  ات  میروآ  هانپ  یحو  نانیما  مالک  هب  هک  دوب  دهاوخ 

یم تاهابم  شیوخ  هکئالم ي  رب  نادب  دـنوادخ ، هک  تساتمه  یب  دـنلب و  نانچ  نآ  همطاف ، تدابع  میرگنب ، هک  تایاور  لالز  هنیآ ي  رد 
دنک :

یم ندیـشخرد  نامـسآ  هکئالم ي  يارب  شتدابع  رون  دتـسیا ، یم  زامن  هب  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تدابع ، بارحم  رد  همطاف  هک  هاـگ  نآ 
دیامرف : یم  شناگتشرف  هب  باطخ  تلالج ، تزع و  رپ  دنوادخ  نیمز و  لها  يارب  ناگراتس  رون  ناس  هب  دریگ ؛

شعترم و نم  فوخ  زا  شدوجو  دنبدنب  هک  یلاح  رد  هداتـسیا  نم  هاگرد  رب  دینک ؛ رظن  منازینک ، رورـس  همطاف ، ما  هدنب  رب  نم ! هکئالم ي 
... مدیشخب ینمیا  تاجن و  شتآ ، زا  ار  شنایعیش  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  تسا . هداهن  يور  نم  تدابع  هب  شبلق  مامت  اب  تسا و  نازرل 
امک ءامـسلا  ۀکئالمل  اهرون  ارهز  هلالج  لج  اهبر  يدی  نیب  اهبارحم  یف  تماق  یتم  ۀـمطاف ... یتنبا  اما  هلآ ... هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ) 

يدـی نیب  همئاق  یئاما ، ةدیـس  ۀـمطاف ، یتما  یلا  اورظنا  یتکئالم ! اـی  هتکئـالمل : لـج  زع و  هللا  لوقی  ضرـألا و  لـهأل  بکاوکلا  رون  رهزی 
ص 38، ج 28 ، راونالاراحب : راـنلا .... نم  اهتعیـش  تنمآ  دـق  ینا  مکدهـشا  یتداـبع . یلع  اـهبلقب  تلبقا  دـق  یتفیخ و  نم  اهـضئارف  دـعتری 

تیاور 1 ) .
داتفا و یم  هزرل  هب  شدوجو  مامت  هک  دـش  یم  رهاظ  شندـب  رد  یهلا  تیـشخ  فوخ و  نانچ  تدابع ، ماگنه  هب  يرهاظ  تیفیک  ظاـحل  زا 

تشگ . یم  نازرل  ناسرت و  شحراوج  اضعا و  مامت 
برقم هکئالم ي  تذـل  تریح و  ثعاب  نآ  رون  یگدنـشخرد  هک  تسا  دـننام  یب  نانچ  نآ  يونعم ، تیفیک  ظاحل  زا  همطاف ، تدابع  اـما 
ملسیف اهبارحم  یف  موقتل  اهنا  هلآ ... هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یهلا (  برقم  ناگتشرف  زا  هتـشرف  رازه  داتفه  هک  ییاج  ات  ددرگ ؛ یم  یهلا 

كرهط و كافطـصا و  هللا  نا  همطاف ! ای  نولوقیف : میرم  هکئالملا  هب  تدان  امب  اهنودانی  نیبرقملا و  هکئالملا  نم  کلم  فلا  نوعبـس  اهیلع 
مالــس و وا  رب  یگلمج  تیاور 20 ) . ص 24 ، زین ج 43 ، و  تیاور 52  ص 84 ، ج 37 ، راونالاراحب : نیملاعلا .... ءاـسن  یلع  كافطـصا 

اهرون رهز  هلالج  لج  اهبر  يدی  نیب  اهبارحم  یف  ۀـمطاف  یتنبا  اما  هللا ... لوسر  دـنزادرپ ( . یم  وا  قیوشت  دـییأت و  هب  دنتـسرف و  یم  تیحت 
: لوقتف نارمع  تنب  میرم  هب  تدان  امب  اهتدانف  ۀکئالملاب  هرکذ  یلاعت  هللا  اهسنؤی  ضرالا ... لهال  بکاوکلا  رون  رهزی  امک  ءامـسلا  ۀکئالمل 
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. نـیعکارلا عـم  یعکرا  يدجـساو و  کـبرل  یتـنقأ  ۀـمطاف ! اـی  نیملاـعلا . ءاـسن  یلع  كافطـصا  كرهط و  كافطــصا و  هللا  نا  ۀـمطاف ! اـی 
تیاور 3 ) . ص 172 ، زین ج 43 ، تیاور 1 و  ص 37 ، ج 28 ، راونالاراحب :

دوخ رمع  مامت  هک  یناگتشرف  نآ  دوش ؛ یم  یهلا  برقم  ناگتشرف  تجهب  تذل و  تهب ، بجوم  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تدابع  يرآ ،
هنـسرگ دننامه  دننکن ، سیدقت  حیبست و  ار  ادخ  يا  هظحل  رگا  تساهنآ و  حور  ياذغ  نوچ  تدابع  هک  ارچ  دـنا ؛ هدـنارذگ  تدابع  هب  ار 

ياه تدابع  يرشب  خیرات  لوط  رد  هکلب  تسا ، موادم  تدابع  ناشدوخ  راک  اهنت  هن  هک  یتاقولخم  درادن ؛ ییاذغ  چیه  هک  دوب  دنهاوخ  يا 
یم ندیشخرد  اه  نامسآ  رد  ارهز  تدابع  رون  یتقو  یمیظع ، ماقمالاو و  تادوجوم  نینچ  دنا . هدید  ادخ  ناتـسود  ایبنا و  زا  ار  يرامـشرپ 
امک ءامسلا  لهال  اهرون  رهز  اهبارحم  یف  تماق  اذا  تناک  اهنال  ارهز :»؟ ۀمطاف ، تیمس  مل   » باوج یف  مالسلا  هیلع  قداصلا  مامالا  دریگ ( ،

، نآ ییابیز  هدهاشم ي  زا  دنوش و  یم  تفگشرد  نآ  تمظع  زا  تیاور 6 ) . ص 12 ، ج 43 ، راونالاراحب : ضرالا . لهال  بکاوکلا  رهزی 
دندرگ . یم  تذل  ترسم و  قرغ 

هچ ات  همطاف  تداـبع  رون  ییاـبیز  لاـمج و  تسا ؟ تروص  هچ  هب  ناشتذـل  تریح و  دـنا و  هنوگچ  ناگتـشرف  تسا ؟ يرون  هچ  نیا  لاـح ،
ناـنچ يازف  تریح  هک  تسا  یتـمظع  هچ  تیفیک و  هچ  ار  وا  تداـبع  دوـش ؟ یم  یهلا  برقم  هکئـالم ي  شخب  تذـل  هـک  تـسا  هزادـنا 

تسا . نوریب  ام  ياه  لقع  هرتسگ ي  زا  نآ  خساپ  هک  تسا  ییاه  لاؤس  ددرگ ؟ یم  یمیظع  تادوجوم 
تسا . هدش  نایب  هنوگ  نیا  ام ، صقان  مهف  دح  رد  هک  تسا  رایسب  ییاه  تقیقح  اه و  تمکح  هدنرادرب ي  رد  اهبُرپ ، تایاور  هنوگ  نیا 
نازیم هک  ارچ  دشاب ؛ هتفهن  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  يدوجو  هبترم ي  جوا  رب  قیمع  فرژ و  سب  یتلالد  دیاش  فیرـش ، تیاور  نیا  رد 
رتالاب رتالاو و  يدوجوم  ِيدوجو  هبتر ي  لاـمک و  هچ  ره  تسا . نآ  بحاـص  يدوجو  هبترم ي  تدـش  ورگ  رد  یلمع  ره  يونعم  لاـمج 
يابرلد لامج  زا  يدوجوم  ییاُمن  هولج  هچره  دوب و  دـهاوخ  رتشیب  رت و  هدرتسگ  یهلا  لـالج  لاـمج و  زا  دوجو  نآ  ییاـمن  هولج  دـشاب ،

يارب یـسانشدوخ  زا  ماهلا  اب  دوب ( . دـهاوخ  رت  شخب  تذـل  رتازفا و  تریح  نآ ، تاقلعتم  دوجو و  نآ  هدـهاشم ي  دـشاب ، رتشیب  ییادـخ 
ص 31 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  يزاسدوخ ،

هب كولـس  ریـس و  رد  هک  دراذگ  یمن  یقاب  يدـیدرت  کش و  چـیه  ياج  رگید  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  يونعم  تاماقم  جوا  هراظن ي 
ریـس رد  دـنناسکی و  یهلا  هاگـشیپ  رد  یناسنا ، تقیقح  یتاذ و  شزرا  تهج  زا  درم ، نز و  درادـن . دوجو  یـسنج  تیدودـحم  قح ، يوس 

وه یثنا و  وأ  رکذ  نم  احلـص  لمع  نم  دـنرادن : رگیدـکی  رب  یناحجر  تیزم و  چـیه  يونعم  یلاع  تاـماقم  هب  ندیـسر  ناـکما  یگدـنب و 
، تسا نمؤم  هک  یلاح  رد  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد ، ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره  . ( 97 (: 16  ) لحن ۀبیط ( ؛... ةویح  هنییحنلف  نمؤم 

میراد .... یم  هدنز  هدیدنسپ  كاپ و  یتایح  هب  ار  وا 
هب برقت  رد  دـنرادروخرب و  تیناسنا  رهوج  زا  ناـسکی  روط  هب  نز ، درم و  هک  تسا  تقیقح  نیا  هاوگ  دوخ  میرک ، نآرق  زا  یتاـیآ  نینچ 

هدش هداهن  یهلا  تافص  یناسر  روهظ  هب  رد  يا  هژیو  دادعتسا  ییاناوت و  نز  درم و  زا  کی  ره  رد  اما  تسین ؛ ناشیا  نایم  یتوافت  چیه  قح 
ییاـناوت یگداـمآ و  لاـمج  تافـص  ندـناسر  روهظ  هب  رد  ناـنز  لـالج و  تافـص  یناـسر  روهظ  هب  رد  نادرم  یهلا ، شنیرفآ  قبط  تسا .

؛ تسا هدش  هداد  رارق  یهلا ، تافـص  زا  صاخ  هتـسد ي  کی  روهظ  یلجت و  يارب  يا  هژیو  دادعتـسا  نز  فیطل  حور  رد  دنا . هتفای  يرتشیب 
هب زاورپ  رد  یماـگنه  نز ، و ... تفاـطل ، تفارظ ، تیارد ، تمکح ، تمارک ، تشذـگ ، تفأر ، تفوـطع ، تـبحم ، تـمحر ، ریظن  یتاـفص 

دناسر . ییافوکش  هب  و  دسانشب ، شیوخ  دوجو  رد  ار  يدادادخ  دادعتسا  نیا  هک  دریگ  یم  جوا  قلطم  لامک  لامج و  يوس 
تیدوبع تفرعم و  ياه  هلق  حتف  هب  ریگ  مشچ  یتعرـس  اب  دادعتـسا ، نیا  زا  لماک  هدافتـسا ي  اب  هک  دنا  هدوب  ینانز  خیرات  لوط  رد  هراومه 

نیدلا ییحم  بانج  هنومن  يارب  دنا ؛ هدنارورپ  ار  یگرزب  نافراع  دنا ، هدیـسر  نافرع  جوا  هب  دوخ  اهنت  هک  دنا  هدوب  ینانز  دـنا . هدـمآ  لیان 
ار یبرع  نب  نیدلا  ییحم  فچابروگ  هب  دوخ  یخیرات  همان ي  رد  هللاۀمحر  ماما  ترـضح  ناشخرد (  هتـسجرب و  ياهرهچ  زا  هک  یبرع  نب 
« ارهزلا ما  . ) » تسا ییایناپسا  فراع  يوناب  ود  هدرورپ ي  تسد  تسا ، یمالـسا  نافرع  دناوخ ) . یم  یمالـسا » نافرع  ناشخرد  هرهچ ي  »
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هب هیلیبـشا  رد  یبرع  نبا  هـک  دـنا  هدوـب  تریـصباب  ناـفراع  زا  تـقیرط و  هدوـمزآ ي  ناـکلاس  زا  ینثملا » نـبا  تـنب  یبـطرق ، همطاـف ي   » و
هرمز ي رد  هتـسناذ و  ناـمحرلا » سفن  لزنم   » رد ناـققحم  زا  تسا و  هدوتـس  ار  ناـنآ  يونعم  ماـقم  شراـثآ  رد  هتفاـی و  قیفوت  ناشرادـید 

هتـشاد میطع  يریثأت  يو  رد  هدروخلاـس ، همطاـف ي  هژیو  هب  یفوص ، يوناـب  ود  نیا  تاـقالم  تسا . هدروآ  ناشرامـش  هب  ناـیفوص  خـیاشم 
نادیرم و هک  نیا  اب  همطاف  تسا . هتخاس  شیارب  ین  زا  يا  هناخ  دوخ ، تسد  هب  هدرک و  تمدخ  ار  يو  لاس  ود  تدـم  هب  یبرع  نبا  تسا .

ردام ار  دوخ  هداد و  یم  يرترب  شنادیرم  رگید  رب  ار  وا  هدیزرو و  یم  دـیدش  یتبحم  تیانع و  یبرع  نبا  هب  تسا ، هتـشاد  ناوارف  یناوریپ 
لامج ینطاب و  لامک  ناوارف  لالجا  مارتحا و  اب  یبرع  نبا  تسا . هدرک  یم  باطخ  رداـم  ار  وا  مه  یبرع  نبا  تسا . هدـناوخ  یم  يو  یهلا 

نب نیدـلا  ییحم  . » تسا هتـشون  هدـناوخ و  نایملاع  تمحر  تامارک و  بحاص  ار  وا  شلامک ، شیاتـس  ماقم  رد  هدوتـس و  ار  يو  يرهاـظ 
ص و ج 2 ، ص 247 ، ج 1 ، هیکم : تاحوتف  هب  دانتسا  اب  ص 32 . يریگناهج : نسحم  رتکد  یمالسا ،» نافرع  هتـسجرب ي  هرهچ ي  یبرع ،

. دیسر یمن  دوخ  جوا  هب  یمالسا  نافرع  دش و  یمن  هدرورپ  یبرع  نبا  دیاش  دندوب ، یمن  ییایناپسا  فراع  نز  ود  نآ  رگا  . ( 347

یگدیشوپ هاگ  هلجح  رد  ارهز 

هراشا

کجاوزأل و لق  یبنلا  اهیأ  ای  تسا : نامیااب  ناـنز  نارتخد و  همه ي  هب  ناـبرهم  دـنوادخ  هیـصوت ي  روتـسد و  لـماک ، فاـفع  باـجح و 
يا . ( 59 (، 33  ) بازحا امیحر ( ؛ اروفغ  هللا  ناک  نیذؤی و  الف  نفرعی  نأ  یندأ  کلذ  نهبیبلج  نم  نهیلع  نیندـی  نینمؤملا  ءاسن  کـتانب و 

هک نیا  يارب  راک  نیا  دننکفاورف . شیوخ  رب  ار  دوخ  دنلب ) ياه  يرسور   ) ياه بابلج  وگب : نانمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ !
هراومه دـنوادخ  و  دـننک ) هبوت  هدز  رـس  اـهنآ  زا  یهاـتوک  اـطخ و  نونکاـت  رگا  و  ( ؛ تسا رتهب  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخاـنش 

تسا . میحر  هدنزرمآ ي 
تمارک تفع ، ظفح  راک  هار  نیرت  مهم  هکلب  تسا ، هعماج  تفع  ظفح  يارب  یعامتجا  ترورض  کی  اهنت  هن  فافع  باجح و  هب  روتـسد 

دشاب . یم  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  نانز  یناسنا  تیصخش  و 
يا همطاف  تسا ؛ همطاف  زا  نخس  تسا . باجح  تفع و  ایح ، يوگلا  هوسا و  نیرت  لماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوجو  هراپ ي  و 

هنحـص نیا  همه ي  رد  نابرهم ، يردام  نوچ  ردپ ، رانک  رد  وا  دوب و  راگزور  نآ  یعامتجا  یـسایس - ثداوح  همه ي  نوناک  شردـپ  هک 
رد یکدوک  نارود  رد  هچ  تشاد ؛ روضح  یعامتجا  نوگانوگ  ياـه  هنحـص  رد  رمع  ماـمت  رد  همطاـف  يرآ  تشاد . رمتـسم  يروضح  اـه 

رامشُرپ ياه  گنج  شکاشک  هنیدم و  هب  ترجه  زا  دعب  نارود  رد  هچ  بلاط ؛ یبا  بعش  رد  يداصتقا  رصح  هکم و  ياسرف  تقاط  طیارش 
دوب . لوسر  صاخ  نارای  باحصا و  ناوارف  دش  دمآ و  لحم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ ي  رد  هچ  و  رامش ، یب  ثداوح  و 

یب یگناگی و  جوا  رد  وا  باجح  فافع و  لاوحا ، نیا  همه ي  اب  اما  تشاد ؛ روضح  اه  هنحص  نیا  همه ي  رد  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح 
دوب : یلاثم 

ملق . هب  شنانب  تسد و  وت  تمصع  زا  تمصع  سب  وت  ریهطت  هیآ ي  وت  یکاپ  زا  یکاپ  ادخ  رون  هقراب ي  زا ، تتفع  رداچ 
ملق . هب  شنانب  تسد و  وت  تمصع  زا  تمصع  ملق . هب  شنانب  تسد و  وت  تمصع  زا  تمصع  مدق  رهش  هشمقا ي  زا ، تتمصع  هدرپ ي 

ص 81 ) . ج 1 ، بدا : نارتخا  رطاش .) دومحم  ازریم  یمق (  گرزباقآ  موحرم  زا  رعش  ) 
هک تسا  هدـش  شرازگ  فافع  باجح و  هصرع ي  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  راـتفگ  راـتفر و  زا  یندـید  اـبیز و  رایـسب  ییاـه  هولج 

: دریگ رارق  یگدنز  رد  ام  نانز  نارتخد و  قشمرس  دیاب  یم  اهراتفگ  اهراتفر و  نیا  زا  کی  ره  تقیقح 

نامرحمان همه ي  زا  زیهرپ 
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هداد رارق  شیوخ  راتفر  هحولرس ي  ار  دنوادخ ، تیاضر  تساوخ و  دروم  تلیضف  نیا  فافع ، بجح و  نانچ  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
دناشوپ : یم  ار  دوخ  زین  انیبان  نادرم  زا  یتح  نامرحمان  همه ي  زا  هک  دوب 

هلصاف دنتـساخرب و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  دندید  ربمایپ  دش . مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لزنم  دراو  نتفرگ  هزاجا  زا  سپ  انیبان  يدرم 
دندناشوپ .  ار  دوخ  دنتفرگ و 

تسانیبان . درم  نیا  مرتخد ! دندومرف : ربمایپ 
یم مامشتسا  ار  وب  یلو  دنیب  یمن  وا  هچ  رگا  یهگناو  منیب ؛ یم  ار  وا  نم  دنیب ، یمن  ارم  وا  رگا  دندومرف : خساپ  رد  ارهز  همطاف ي  ترضح 

ص 38 ) . ص 91 و ج 101 ، ج 43 ، راونالاراحب : حیرلا . مشی  وه  هارأ و  یناف  یناری  نکی  مل  نا  مالسلااهیلع : همطاف  تلاق  دنک ( .
ص یلزاغم : نبا  بقانملا ، ینم ( . نت  هراپ ي  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  دندومرف : همطاف  نابی  قیدـصت  هناشن  هب  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد 

. ( ص 258 ج 10 ، قحلا : قاقحا  ص 289 . ج 14 ، لئاسولا : كردتسم  ثیدح 428 . ، 380

ناوناب يارب  هریس  نیرتهب 

يارب يا  هریس  شور و  هچ  ءاسنلل ؛ ریخ  یش ء  يا  هک  دندرک  لاؤس  دجسم  رد  رضاح  ناناملسم  عمج  زا  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تسا ؟ رتهب  ناوناب  یناگدنز 

نآ رد  هک  یـسراف  ناملـس  ماگنه  نیا  رد  تخاس . یمن  عناق  ار  ربمایپ  یباوج  چیه  اما  داد ؛ یم  یباوج  شیوخ  تفرعم  روخارف  هب  سک  ره 
لاؤس نیا  خـساپ  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  دوب ، رتالاب  تفرعم  نامیا و  ظاـحل  هب  عمج ، نآ  ناـیم  رد  تواـکذُرپ و  راـقواب و  يدرمریپ  راـگزور 
ارهز هناـخ ي  هب  ار  دوخ  نوگاـنوگ ، ياـهرظنراهظا  هحوـبحب ي  رد  يور ، نیا  زا  تسا . رتارف  نادرم  هشیدـنا ي  یموـمع  حطـس  زا  قـیقد 

رد مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دش . ایوج  شرتخد  هناگی  زا  ار  ربمایپ  لاؤس  خساپ  دیناسر و  دوب ، ربمایپ  دجـسم  هب  لصتم  هک  مالـسلااهیلع 
مراکم ص 172 . و  ص 43  ج 14 ، هعیـشلا : لئاسو  لاجرلا ( ؛ نهاری  ـال  لاـجرلا و  نیریـال  نأ  ءاـسنلل  ریخ  دـندومرف : ردـپ  لاؤس  خـساپ 

دننیبن . ار  ناشیا  زین  مرحمان  نادرم  دننیبن و  ار  مرحمان  نادرم  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب  ص 54 ) . ج 43 ، راونالاراحب : ص 233 . قالخالا :
يور نیا  زا  تسین ؛ ناملـس  دوخ  زا  خـساپ  نیا  هک  دنتـسناد  ربماـیپ  دومن . حرط  ار  خـساپ  تشگزاـب و  دجـسم  رد  رـضاح  عمج  هب  ناـملس 

یتخومآ ؟ هک  زا  ار  باوج  نیا  دندیسرپ :
مدینش . خساپ  نینچ  مدیسرپ و  ارهز  ناترتخد  زا  ار  امش  لاؤس  تشاد : هضرع  ناملس 

دوجو زا  يا  هراپ  همطاف  هک  یتسار  هب  داب ... شیادف  هب  شردپ  ینم ؛ هعـضب  همطاف  نا  اهوبأ ... اهادف  تلعج  دندومرف : ماگنه  نیا  رد  ربمایپ 
تسا . نم 

. ) تسا دوجوم  ینس  هعیش و  یخیرات  یقالخا و  یثیدح ، ياه  باتک  زا  يرامـشرپ  عبانم  رد  یفلتخم ، ياه  ترابع  اب  فورعم  تیاور  نیا 
ص 36 و ج 101 ، راونالاراحب : ص 267 . قالخالا : مراکم  میدق .) ط   ) ص 466 و ج 1 ، ص 23 ، ج 2 ، همغلا : فشک  تسا : هلمج  نآ  زا 
ص ص 315 و ج 16 ، ج 8 ، لامعلازنک : ص 341 . ج 3 ، بوشآ : رهش  نبا  بقانم  ص 84 . ص 69 و ج 43 ، ص 238 و ج 37 ، ج 100 ،
ج 3 ص 153 و 154. هسمخلا : لـئاضف  ص 202 . ص 255 و ج 9 ، ج 4 ، دـئاوزلا : عمجم  و 257 . ص 223  ج 10  قحلا : قاـقحا  . 601

ص 381 ) . یلزاغم : نبا  بقانم  ص 71 . رئابکلا : باتک  ص 43. ج 14 ، هعیشلا : لئاسو  ج 1 ص 149 . يردلا : بکوک 
ههبش زا  یخرب  هیام ي  تسد  دشاب ، یم  ترضح  نآ  یلمع  هریس ي  مالسلااهیلع و  همطاف  یقالخا  گنهرف  رگنایامن  هک  ربتعم ، تیاور  نیا 

نیرتهب هک : همطاف  راتفگ  نم  رظن  هب  شورـس : میرکلادبع  دـییامن . تقد  هنومن  نیا  رد  هنومن ، يارب  تسا ( . هدـش  ام  راگزور  رد  اه  ینکفا 
. دشاب ام  نانز  يراتفر  يوگلا  دـناوت  یمن  انیبان ، درف  لباقم  زا  ندـش  ناهنپ  رد  وا  راتفر  و  نهاری » ًادـحا و ال  نیری  ال   » هک دـنا  یناسک  نانز 
هک دننک  یم  جیورت  هعماج  حطـس  رد  ار  ساسا  یب  رادنپ  نیا  تایاور  هنوگ  نیا  هب  دانتـسا  اب  یخرب  هام 78 ) . يد  ش 59 ، نانز : هلجم ي 
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دشاب . یبسانم  يوگلا  هوسا و  دناوت  یمن  ام  راگزور  نانز  نارتخد و  يارب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هریس ي 
فرژ ثیدـح و  نتم . رد  لماک  تقد  نآ ، تقیقح  مهف  يارب  تسا ، زیگنارب  ثحب  زیگنا و  لاؤس  يدـح  ات  تیاور  نیا  رهاظ  هک  اج  نآ  زا 

: تسا يرورض  مالسلااهیلع  همطاف  یلمع  هریس ي  رد  يرگن 

ثیدح نتم  رد  تقد 

تیزم ناحجر و  کی  روکذـم  هریـس ي  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  دوخ  ریخ ،»  » هملک ي زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هدافتـسا ي 
ناحجر نآ  تیاعر  هک  يرما  دنشاب ؛ یم  یحیجرت  یلآ و  هدیا  رما  کی  نایب  ماقم  رد  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نخـس ، رگید  هب  تسا .

تسا . رتبولطم  رتهب و  نآ  هب  لمع  تسا ، هدماین  شیپ  یترورض  هک  یمادام  دراد و  يرترب  و 
نامرحمان اب  ناشیا  طابترا  عاـمتجا و  هصرع ي  رد  ناـنز  روضح  هک  یلآ  هدـیا  طیارـش  رد  هک  تسا  نیا  رادربماـن  تیاور  ود  حور  ماـیپ و 

تسا . نامرحمان  زا  لماک  زیهرپ  هداوناخ و  لیاسم  ریبدت  لزنم ، رد  روضح  ناوناب ، يارب  هریس  نیرت  بولطم  درادن ، یترورض 
طلتخم ياه  سالک  رد  تکرـش  ای  درم  داتـسا  هب  يزاین  ملعت  میلعت و  هصرع ي  رد  دـشاب و  هتـشادن  يداصتقا  تیلاعف  هب  یجایتحا  نز  رگا 

... دشاب و هتشادن  یترورض  چیه  درم  کشزپ  هب  عوجر  هتشاد و  دوجو  تیافک  ردق  هب  نز  کشزپ  نانز ، ياه  يرامیب  نامرد  يارب  دشابن ؛
نوؤـش هـب  دـنریگ و  رارق  شیوـخ  شمارآ  تنوکـس و  لـحم  لزنم و  رد  هـک  دوـب  دـهاوخ  نـیا  ناوناـب  يارب  یناگدـنز  هریـس ي  نیرتـهب 

هنیمز دنراد ، مه  يرنه  رگا  دنزادرپب و  هداوناخ و -... ییافکدوخ  هب  کمک  يرادرـسمه ، دنزرف ، تیبرت  لزنم ، ریبدـت  زا  معا  یگداوناخ -
زکارم رد  ینید و  نارهاوخ  رگید  اب  طابترا  رد  ار  نآ  دنراد ، ملعت  میلعت و  هب  يزاین  رگا  دـنروآ و  مهارف  لزنم  رد  ار  نآ  روهظ  ماجنا و  ي 

دنناسر . ناماس  هب  اه  مناخ  صوصخم 
هب زگره  نیا  دـشاب و  هتـشادن  سامت  یمرحمان  درم  چـیه  اب  نز  هک  تسا  نآ  رتهب  تسین ، نادرم  اب  نانز  طابترا  هب  يزاین  هک  یطیارـش  رد 

هـصرع هب  یقالخا  یمالـسا و  ياه  شزرا  تیاعر  اب  زاین ، تروص  رد  دنناوت  یم  نانز  یمالـسا  هاگدید  زا  . تسین ینوناق  تیعونمم  يانعم 
یحیجرت یقالخا  هیـصوت ي  کی  تیاور ، رد  هدش  نایب  مکح  رگید ، ترابع  هب  دشاب . یمن  نآ  زا  یعنم  چیه  دنوش و  دراو  یعامتجا  ياه 

. یفیلکت ینوناق  مکح  کی  هن  تسا ؛

یقالخا یقوقح و  لیاسم  نایم  زرم  هب  هجوت 

ماکحا ینوناق ؛ یقوقح و  ماـکحا  یهقف ؛ یعرـش و  ماـکحا  دـنوش : یم  هئارا  حرطم و  یفلتخم  ياـه  هصرع  رد  یمالـسا  لـیاسم  ماـکحا و 
نیا هب  هجوت  مدع  هک  ارچ  تسا ؛ يرورض  رایـسب  لیاسم ، نیا  زا  هتـسد  ره  نایم  دوجوم  ياهزرم  اه و  توافت  هب  هجوت  یقالخا . یـشزرا و 

ددرگ . ینید  فراعم  هرتسگ ي  رد  ییاه  ماهبا  اه و  لاکشا  رگداجیا  دناوت  یم  اهزرم 
؛ دشاب یم  ناسنا  یعامتجا  ياهطابترا  اهراتفر و  هب  رظان  هک  تسا  یی  یعرش  یهقف و  لیاسم  زا  هتسد  نآ  مالـسا ، ینوناق  یقوقح و  ماکحا 

دننک . تیاکش  ینوناق  عجارم  هب  فلختم ، زا  دنراد  قح  نارگید  دوش ، فلخت  نآ  زا  رگا  دنروآ و  مازلا  هک  یماکحا 
رد ناسنا  يراتفر  لامک  نسح و  تاـهج  هب  رظاـن  دـنراد ، ار  تابحتـسم  مکح  رتشیب  یهقف  هاـگرظن  زا  هک  یقـالخا  یـشزرا و  ماـکحا  اـما 

رثؤم رایـسب  یمدآ  حور  لماکت  رد  اهنآ  تیاعر  اما  دنتـسین ، روآ  فیلکت  دنچره  هک  یماکحا  دشاب ؛ یم  ادخ  قلخ  ادخ و  دوخ ، اب  طابترا 
قوقح ) .) اب  قالخا  توافت   ) ص 22 يدزی : حابصم  هللا  تیآ  تسایس ، قوقح و  هب  دییامرف  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا ( .

هویش ي نیرتهب  شور ، نیا  تسا و  هدش  نایب  گنهآ ، مه  مجسنم و  یتروص  هب  تایاور  نآرق و  رد  تاروتـسد  لیاسم و  نیا  هعومجم ي 
قوس یقالخا  ياه  تلیـضف  يوس  هب  ار  وا  مه  دنادرگ و  یم  هجوتم  دوخ  بجاو  ياه  هفیظو  هب  مه  ار  بطاخم  هک  ارچ  دـشاب ؛ یم  یتیبرت 

دوش . یم  وا  حور  رتشیب  لماکت  هجیتن  رد  وا و  ياهراتفر  لامک  بجوم  هک  دهد  یم 
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دنک : یم  رت  نشور  ار  هلأسم  یقالخا ، یقوقح و  لیاسم  زا  ییاه  هنومن  نایب 
هاـگداد هب  وا  زا  دـناوت  یم  نز  درم ، فـلخت  تروـص  رد  هک  تسا  یقوـقح  بـجاو  کـی  درم ، يوـس  زا  نز  يرورـض  جراـخم  تـخادرپ 

رد نز  نیکمت  تسا . یقالخا  یشزرا و  يا  هیصوت  نآ ، ياضعا  يارب  هیده  دیرخ  هداوناخ و  شاعم  تیعضو  رد  هعـسوت  اما  دنک ؛ تیاکش 
بـسانم شـشوپ  باجح و  تسا . یقالخا  تلیـضف  کی  رهوش ، يارب  نز  ییارآدوخ  تنیز و  اما  تسا ، یقوقح  بجاو  کی  درم ، لـباقم 

تدابع نیرت  گرزب  زا  یکی  تایاور ، رد  هک  نیا  تسا . یقالخا  شزرا  کی  رداچ ، اب  باجح  اما  تسا ؛ یعرـش  بجاو  کی  ناوناب  يارب 
یقوقح و یمکح  هب  هن  دراد ؛ رظن  یقـالخا  شزرا  تلیـضف و  هب  دوش ، یم  یفرعم  رهوش  لـباقم  رد  وا  لـماک  داـیقنا  تعاـطا و  نز ، ياـه 

تسا . هتسناد  زاجم  نادرم  يارب  هداوناخ  رد  ار  نز  قوقح  عییضت  ییوگروز و  مالسا  هک  دنرادنپب  یخرب  ادابم  ینوناق .
مدع تروص  رد  هک  تسا  یقالخا  یشزرا  تلیضف و  هدننک ي  نشور  نانز ، يارب  هریس  نایب  رد  زین  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هدومرف ي 
همه زا  وا  يرود  لزنم و  رد  نز  نتفرگ  رارق  هک  انعم  نیدـب  تسا ؛ ناوناب  يارب  هریـس  نیرت  بولطم  نیرتهب و  ترورـض ، ناحجر و  دوجو 

وا هناردام ي  هنانز و  فیاظو  ماجنا  يارب  مزال  شمارآ  ماود  داجیا و  ثعاب  دـشابن - راـک  رد  یحجرم  دـشاب و  نکمم  رگا  ناـمرحمان - ي 
دوب . دهاوخ  ادخ  هب  برق  ياتسار  رد  نز  يونعم  لامک  زاس  هنیمز  نیرتهب  هجیتن ، رد  هداوناخ و  هصرع ي  رد 

هناـخ ي رد  هک  تسا  یناـمز  نآ  شراـگدرورپ ، هب  نز  تلاـح  نیرت  کـیدزن  دومرف : هک  ترـضح  نآ  رگید  ناـیب  تمکح  تسا  نیمه  و 
، هظحل مادک  رد  دیسرپ : شیوخ  نارای  زا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يزور  دزادرپ ( .) یم  دنزرف  تیبرت  هداوناخ و  روما  هب  و   ) دنام یم  شیوخ 

هنوگ نیا  دینـش و  ار  ردپ  لاؤس  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  ات  دندیدنـسپن  ار  یخـساپ  چیه  ربمایپ ، تسا ؟ رت  کیدزن  ادـخ  هب  نز 
ص ج 9 ، دـئاوزلا : عمجم  ص 250 . ص 92 و ج 100 ، ج 43 ، راونالاراحب : اهتیب .» رعق  مزلت  نأ  اـهبر  نم  نوکت  اـم  یندأ  : » دومرف خـساپ 

. ( ص 381 یلزاغم : نبا  بقانم  . 202

همطاف یلمع  هریس ي  رد  يرگن  فرژ 

عامتجا هصرع ي  رد  ترـضح  نآ  لاعف  روضح  زا  ییاه  هنحـص  هدنهد ي  ناشن  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  ترـضح  يراتفر  هریس ي 
يادهش رگید  مالـسلا و  هیلع  هزمح  يارب  تفاتـش و  یم  دحا  يادهـش  رازم  يوس  هب  هبنـش  ياهزور  هتفه ، ره  ناشیا  هنومن  يارب  دشاب ؛ یم 

ص 9 ) . ج 43 ، راونالاراحب : دومن ( . یم  تاجرد  ولع  شزرمآ و  بلط  دحا 
يزاب ناج  يراکادف و  چیه  زا  هار  نیا  رد  تسناد و  شیوخ  هفیظو ي  ار  تماما  زا  تیامح  ردپ ، نارجه  زا  سپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف 

جوا رد  ییاه  هبطخ  دومرف ؛ داریا  ریظن  یب  ییاه  هبطخ  ناـمدرم ، عمج  رد  دـش و  رهاـظ  هعماـج  هصرع ي  رد  اـهراب  اـهراب و  درکن و  غیرد 
تسا . هتشاداو  یگتفیش  یتفگش و  هب  ار  برع  روآ  مان  ناغیلب  ناحیصف و  هک  تغالب  تحاصف و 

تسا : هدش  شرازگ  ربمایپ ، تلحر  زا  دعب  ینارنخس  هبطخ و   3 تغالب ، تحاصف و  ياه  هلق  حتاف  نآ  راوگرزب ، يوناب  نآ  زا  ) ) 
راصنا ؛ نارجاهم و  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  هنیدم و  دجسم  رد  همطاف  نازرل  شرع  ینارنخس  . 1

يرامیب ؛ تخس  ياهزور  رد  راصنا  رجاهم و  نانز  عمج  رد  همطاف  زیمآدیدهت  ینارنخس  . 2
رازاب ) ) . هچوک و  مدرم  زا  یعمج  نیب  رد  همطاف  زیمآداقتنا  ینارنخس  . 3

هعماج ي یلک  حلاصم  هک  هاگ  نآ  ار ، وا  يدرم  چیه  هن  دنیبب و  ار  يدرم  چیه  وا  هن  هک  تسا  رتهب  نز  يارب  دیامرف : یم  هک  ییارهز  نامه 
هب ار  تفـالخ  نابـصاغ  راـصنا ، رجاـهم و  نادرم  زا  يریثک  عمج  روضح  رد  دباتـش و  یم  دجـسم  يوس  هب  دـنیب ، یم  رطخ  رد  ار  یمالـسا 

ناشیا هتفگ ي  شیپ  هدومرف ي  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگدییأت  ترضح ، نآ  يراتفر  هریـس ي  زا  ییاه  هنحـص  نینچ  دناشک . یم  همکاحم 
. دبای یم  قادصم  حجرم ، دوجو  مدع  لآ و  هدیا  طیارش  رد  هک  تسا  یناحجر  رما  کی 
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ربمایپ دییأت  دروم  نانز  رگید  هریس ي  رد  تقد 

نانز یعامتجا  طباور  هرابرد ي  مالسا  هاگدید  تقیقح  هب  ار  ام  دناوت  یم  دنا ، هدوب  ربمایپ  دییأت  دروم  هک  يرگید  نانز  هریـس ي  رد  تقد 
هجیدـخ ترـضح  تسا . هجوت  بلاـج  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح  یناگدـنز  هریـس ي  یـسررب  دـیامن . رتـکیدزن 
ناوراک ردص  رد  هجیدخ و  هیامرـس ي  اب  ربمایپ  دندوب . ناشیا  هبراضم ي  رازگراک  مرکا ، ربمایپ  هک  دوب  يربتعم  رایـسب  رجات  مالـسلااهیلع 

لـصا دوس و  هدـنامیقاب ي  تشاد و  یمرب  ار  دوخ  لمع  قح  تراجت ، دوس  زا  هاـگ  نآ  تخادرپ و  یم  تراـجت  ترفاـسم و  هب  وا  يراـجت 
اقب و رد  یمیظع  شقن  هجیدخ ، هیامرـس ي  تبقاع  دوب و  ربمایپ  دـییأت  دروم  ًالماک  يا  هریـس  نینچ  دـنادرگ . یمزاب  هجیدـخ  هب  ار  هیامرس 
رد یلع . ریـشمش  هجیدخ و  تورث  دوب : زیچ  ود  هب  هتـسباو  مالـسا  تفرـشیپ  هک  تسا  هدش  فورعم  هک  ییاج  ات  درک  افیا  مالـسا  شرتسگ 

یمناخ نانز  نیا  زا  یکی  دوب . ربمایپ  دـییأت  دروم  ناشراک  دنتـشاد و  يداصتقا  ياه  تیلاـعف  هک  دـندوب  زین  يرگید  ناوناـب  نارود ، ناـمه 
راطع بنیز  هب  خـیرات  رد  هک  وا  دـندیرخ . یم  وا  زا  رطع  يدایز  ریداقم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب  بنیز  ماـن  هب  شورفرطع 

تسا . هدرک  شرازگ  تیاور و  ار  یبلاج  ثیداحا  ًاقافتا  هک  دشاب  یم  ثیدح  نایوار  زا  تسا ، فورعم 
دیرخ و يارب  و  دروآ ، یم  رطع  ربمایپ  صخـش  يارب  تفر . یم  نایرتشم  لزنم  هب  فلتخم  ياهرطع  زا  يا  هبعج  اب  هک  دوب  نیا  بنیز  لغش 

هریس دش و  یمن  یـضارتعا  چیه  وا  هب  ربمایپ  بناج  زا  درک و  یم  وگ  تفگ و  مرحمان  نادرم  اب  شیوخ ، یلغـش  ترورـض  هب  رطع ، شورف 
دوب . ربمایپ  دییأت  دروم  وا  ي 

حرط ار  شیوخ  تالاؤس  بلاطم و  نادرم ، روضح  رد  دندمآ و  یم  ربمایپ  دجـسم  هب  ینانز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوخ  نامز  رد 
دنداد . یم  باوج  شمارآ ، تناتم و  لامک  اب  زین  ترضح  دنتساوخ و  یم  داشرا  ییامنهار و  ربمایپ  زا  دندرک و  یم 

كاشوپ و اذـغ و  هیهت ي  ریظن  ییاه  تمدـخ  دوب ؛ ناوناب  هژیو ي  اـه  یناسردادـما  اـهراک و  زا  يرایـسب  مالـسا ، ردـص  ياـه  گـنج  رد 
ياـه گـنج  زا  یـضعب  رد  یتـح  يدـنب و .... هتـسکش  یحارج ، اـه ، مـخز  نتـسب  اـه ، یمخز  زا  يراتـسرپ  نارگداـهج ، هـب  نآ  ندـناسر 
ربمایپ مالسا و  زا  عافد  هب  دنتفاتش و  یم  مالسا  ههبج ي  يرای  هب  دنتشاد  ینزریشمش  تراهم  يرواگنج و  تردق  هک  ینانز  دودعم  ، یعافد

دنتخادرپ . یم 
، يداصتقا یعامتجا ، ياه  تیلاعف  ترورـض ، تروص  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  يایوگ  ربمایپ ، دـییأت  دروم  ناـنز  رگید  همطاـف و  هریس ي 

دیاب اما  تسا ؛ وگلا  هوسا و  ینامز  رصع و  ره  يارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  راتفگ  رادرک و  درادن . یعنم  چیه  نانز  یـسایس  یگنهرف و 
اب نانز ، يارب  یعاـمتجا  ياـه  تیلاـعف  لـصا  یمالـسا ، هاگدـید  زا  دراد . یناـحجر  يرما  هب  هراـشا  ترـضح ، نآ  مـالک  هک  تشاد  هجوت 

ياه عمجت  نوچ  ییاه  هصرع  رد  تسا ؛ بولطم  حودـمم و  اه  تیعقوم  یخرب  رد  هکلب  تسین ، مومذـم  اـهنت  هن  ، یقـالخا طیارـش  تیاـعر 
، ناوناب ملعت  میلعت و  ناوناب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اه و ،)... ییامیپهار  تاباختنا ، هعمج ، زامن  ربهر ، اب  تعیب   ) یعامتجا یسایس -

ارجا و .... يزیر و  همانرب  ناوناب ، روما  رد  هرواشم  نانز ، زاین  دروم  ياه  صصخت  بسک 
یتالابم یب  ییامندوخ و  هکلب  تسین ؛ عامتجا  رد  روضح  لصا  هدـش ، عونمم  ناوناب  یعامتجا  ياه  تیلاـعف  هصرع ي  رد  هچنآ  مالـسا  رد 

تسا . فافع  باجح و  ظفح  رد 
بازحا ضرم ( ؛ هبلق  یف  يذلا  عمطیف  لوقلاب  نعـضخت  الف  دـیامرف : یم  نانز  هب  باطخ  نادرم ، اب  یتبحـص  مه  هرابرد ي  لاعتم  دـنوادخ 

رد ای  نادرم  اب  دیامرف  یمن  هیآ  نیا  دننک .... عمط  امـش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگم  نخـس  زیگنا  سوه  يا  هنوگ  هب  سپ  32 و 33 ) . (: 33)
نخـس هداس  يداع و  نامرحمان ، اب  تبحـص  ماگنه  هک  دراد  هراشا  یقالخا  شزرا  نیا  هب  هکلب  دینکن ؛ تبحـص  زگره  ناشیا  روضح  لحم 

دنتفا . عمط  هب  ، دنراد لد  رد  یضرم  هک  نانآ  ادابم  ات  دییوگم  نخس  نانآ  اب  يرگ  هوشع  یمرن و  اب  دییوگب و 
رد 32 و 33 ) . (: 33  ) بازحا یلوألا ( ؛ هیلهجلا  جربت  نجربت  نکتویب و ال  یف  نرق  و  دـیامرف : یم  ربمایپ ، نانز  نداد  رارق  بطاخم  اب  زین  و 

دینکم .... ییارآدوخ  نیشیپ ، تیلهاج  هرود ي  دننام  و  دیورن ) نوریب  لزنم  زا  ترورض  تجاح و  یب  و   ) دیریگ مارآ  رارق و  ناتیاه  هناخ 
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روضح لحم  عامتجا و  رد  هاگ  چیه  دـیامرف  یمن  نآرق  تساه . تنیز  اه و  ییابیز  يزاسرهاظ  ییامندوخ و  ییارآدوخ ، يانعم  هب  جربت » »
فافع باجح و  تیاعر  اب  دیاب  دراد ، دوجو  ییالقع  هجو  عامتجا ، رد  امش  روضح  يارب  رگا  دیامرف : یم  هکلب  دینکن ؛ تکرش  نامرحمان 

دیوش . هعماج  دراو  ییامندوخ  ییارآدوخ و  زا  رود  هب  و 
هداهن نز  دوجو  رد  صاخ  ییاه  هبذاج  اه و  تفاطل  ناسنا ، لسن  ياقب  شنیرفآ و  ماظن  يراوتـسا  يارب  شیوخ  تمکح  يور  زا  دـنوادخ 

هب ار  ناشیا  تسا ، هداد  رارق  هژیو  ییاه  هبذاج  اـه و  ییاـبیز  ناـنز ، دوجو  رد  ملاـع ، ینیوکت  حـلاصم  قبط  هک  يدـنوادخ  ناـمه  تسا و 
یـصوصخ طباور  هداوناخ و  هصرع ي  اه ، ییابیز  اـه و  هبذاـج  نیا  روهظ  هاـگیاج  هک  ارچ  دـناوخ ؛ یمارف  یقـالخا  ياـه  شزرا  تیاـعر 

نامرحمان . اب  یمومع  طباور  عامتجا و  هدرتسگ ي  هن  تسا ؛ نارسمه 
دریگ و هرهب  شیوخ  يدادادخ  ياه  ییابیز  زا  ، ناشکرتشم یگدنز  رتشیب  هچره  ینیریـش  تیباذج و  يارب  دـیاب  یم  نز  درم و  زا  کی  ره 
هک تسا  حودـمم  یتلیـضف  هکلب  تسین ، مومذـم  اهنت  هن  اه ، تنیز  اه و  ییابیز  زا  يا  هدافتـسا  نینچ  دـیازفیب . شیوخ  ياه  تنیز  رب  یتح 

دنادرگ . یم  فعاضم  ار  اه  تدابع  باوث 
تسا : هتفهن  تمکح  ود  مرحمان  نادرم  يارب  نز  ییارآدوخ  تیعونمم  رد 

نوناک نیا  تمالـس  ورگ  رد  هعماج  درف و  تمالـس  تسا و  دنوادخ  دزن  اه  نوناک  نیرت  بوبحم  هک  اه  هداوناخ  يراوتـسا  يرادـیاپ و  . 1
تسا ؛

یعامتجا . ياه  تیلاعف  هصرع ي  رد  یناور  شمارآ  ظفح  يرارقرب و  . 2
شمارآ اب  تسناوت  دـهاوخ  هنوگچ  دوش ، یم  تبحـصمه  دـنک و  یم  دروخرب  باجح  یب  هدرک و  شیارآ  نز  اه  هد  اـب  هنازور  هک  يدرم 

شیوخ تیلوؤسم  ددنبب و  لد  شا  هداوناخ  رـسمه و  هب  دـناوت  یم  هنوگچ  دـناسر و  ماجنا  هب  ار  شیوخ  یعامتجا  ياه  تیلوؤسم  يرکف ،
دهد . ماجنا  رطاخ  بیط  اب  ناشیا  لابق  رد  ار 

یم مدرم  همه ي  دـید  ضرعم  رد  ار  شیوخ  يدادادـخ  ياه  هبذاج  مامت ، ییامندوخ  ییارآدوخ و  اب  نانز  هک  اکیرمآ  اپورا و  عماوج  رد 
ات دنام  یمن  یقاب  يا  هبذاج  رگید  هک  ارچ  دزیر ؛ یم  مهرد  تبقاع  ددرگ و  یم  فیعـض  تسـس و  جیردت  هب  هداوناخ  هزاریـش ي  دنراذگ ،
يا هزیگنا  هبذاج و  چیه  رگید  هک  تسا  هتخیسگ  ماجل  دازآ و  ردق  نآ  اه  هعماج  نیا  رد  یسنج  طباور  دنامب . راوتـسا  نآ  رب  هداوناخ  يانب 
هدز لد  نانز  ياه  ییابیز  اه و  هبذاج  زا  جیردت  هب  نادرم  هک  تساج  نیا  دنام . یمن  یقاب  كرتشم  ياه  یگدنز  همادا ي  ای  لیکشت  يارب 

دنروآ . یم  يور  تاناویح و ... ناکدوک و  هب  زواجت  يزاب ، سنج  مه  نوچ  ییاهداسف  هب  دنوش و  یم 
نادرم لهأتم ، نانز  یتح  دـنیامن . بذـج  دوخ  هب  ار  يرتشیب  نادرم  دـننک  یم  یعـس  ییاـمندوخ  ییارآدوخ و  هقباـسم ي  کـی  رد  ناـنز 
هعماج رد  دـنیامن . یم  تولخ  ناشیا  اب  تسا ، رواجم  قاتا  رد  ناشرهوش  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  توعد  یـصوصخ  تاقالم  هب  ار  مرحمان 

یپ هنوگ  چیه  قح  ینوناق  رظن  زا  شرسمه  دیایب ، هناخ  هب  هاگ  نآ  دشاب و  لوغـشم  داسف  یگزره و  هب  بش  همین  ات  نز  رگا  ییاکیرمآ ، ي 
درادن . یضارتعا  ییوج و 

ادا یتقو  نانز  قوقح  دنیوگ  یم  دنا ، هتفرگ  رارق  برغ  لذـتبم  گنهرف  ریثأت  تحت  هک  هشیپ  توهـش  نالفاغ  زا  یخرب  زین  ام  هعماج ي  رد 
یگراب توهـش  یگتخیـسگ و  ماجل  نانیا  دنـشاب . اهر  دازآ و  الماک  مرحمان  نادرم  يارب  ییامندوخ  ییارآدوخ و  رد  ناـشیا  هک  دوش  یم 

هتخاس روک  ار  ناشلقع  مشچ  توهش ، دنراگنا . یم  نز  يدازآ  فلاخم  ار  یمالـسا  فافع  باجح و  دنرادنپ و  یم  يدازآ  ار  یبرغ  نانز 
ملظ نیرتالاب  نانز  یتفع  یب  یباجح و  یب  هک  دـنرادن  ار  تقیقح  نیا  مهف  يارای  ناشیا  تسا . هتفرگ  نانآ  زا  ار  تقیقح  ندـید  ییاناوت  و 

ات نز  عماوج  نیا  رد  تسا . درم  توهـش  هچیزاب ي  نز  یبرغ ، هعماج ي  رد  تسا . نز  قح  رد  ملظ  نیرتالاب  تیاهن  رد  تیناسنا و  قح  رد 
ییاـبیز تفاـطل و  زا  یکدـنا  هکنیا  ضحم  هب  یلو  دوش ؛ یم  عقاو  ییوج  هرهب  هجوـت و  دروـم  تسا ، ییاـبیز  تفاـطل و  جوا  رد  هک  یتـقو 

نارود هب  هزات  نارتخد  لابند  هب  دننک و  یم  اهر  ار  وا  نادرم  دش . دـهاوخ  فرـصم  یب  شزرا و  یب  يدوجوم  دوش ، یم  هتـساک  وا  یناوج 
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تلذ و رد  اـهنت  هدزاو و  دـیاب  درذـگ ، یم  دوخ  یباداـش  جوا  یناوج و  هرود ي  زا  هک  يرتخد  عماوج ، نیا  رد  دـنوش . یم  ناور  هدیـسر ،
دزاسب . دزوسب و  تبکن 

. میدرک یم  كرد  رتهب  تیناسنا  هعماج ي  هب  ار  مالـسا  تمدخ  میتسناد ، یم  ار  یبرغ  عماوج  رد  هدـیراب  ورف  ياه  تبکن  اهدرد و  رگا  ام 
اه هداوناخ  نوناک  دهاوخ و  یم  تمارک  تفارش و  تزع ، جوا  رد  ار  نانز  نارتخد و  شزیمآ ، تمکح  ياهروتسد  اب  هک  تسا  مالـسا  نیا 

نانز يارب  يا  هنوگ  تشهب  تیعقوم  نانچ  مالسا ، یقالخا  ياهروتـسد  تیاعر  دزاس . یم  لدبم  تیمیمـص  تبحم و  جوا  رد  یتشهب  هب  ار 
ياه هعماج  ناوناب  زا  هتـسد  نآ  دـنوش . یم  عقاو  ییاپورا  ییاکیرمآ و  ملاس  نانز  هطبغ ي  ترـسح و  دروم  هک  دروآ  یم  مهارف  ناملـسم 

ناوناب تمارک  تزع و  یتقو  دنروآ ، نوریب  داسف  بالجنم  زا  ار  دوخ  ات  دنبای  یم  یلاجم  دنیآ و  یم  دوخ  هب  يرادـقم  هک  اپورا  اکیرمآ و 
دنروخ . یم  هطبغ  ناشیا  لاح  هب  دنوش و  یم  قایتشا  روش و  رد  قرغ  دنرگن ، یم  ار  یناریا 

رد یتقو  هنومن  يارب  ما . هدید  شیوخ  نامـشچ  اب  هدـنب  ار  نیتال  ییاکیرمآ  عماوج  ناوناب  قایتشا  روش و  زا  یندـشان  فصو  ییاه  هنومن  ) 
، مدرک تبحـص  یناریا  ياه  هداوناخ  رد  نانز  تیعقوم  مالـسا و  هاگدید  زا  نز  تلزنم  هرابرد ي  یقیاقد  نیتناژرآ  ياه  هاگـشناد  زا  یکی 

ندز فک  اب  هقیقد  هک 20  دش  اپرب  دندوب ، هاگشناد  نآ  نایوجشناد  ای  دیتاسا  زا  یگلمج  هک  رضاح  نانز  تیعمج  رد  یفعش  روش و  نانچ 
. دـندروآ موجه  هاگیاج  يوس  هب  رکـشت  زاربا  يارب  یندرکنرواب  یقایتشا  اب  ناـنآ  زا  يداـیز  عمج  هاـگ  نآ  دـنتخادرپ و  قیوشت  هب  موادـم 

ناتسد هراشا ي  اب  تسیرگ  یم  تدش  هب  هک  یلاح  رد  دوب ، هدناسر  ولج  هب  تیعمج  يال  هبال  زا  ار  دوخ  تمحز  هب  هک  ییوجـشناد  رتخد 
ياـه هاگـشناد  زا  یکی  یملع  تأـیه  ياـضعا  زا  یکی  تشاد  یم  زاربا  ار  شیوخ  ینادردـق  یلویناپـسا  ناـبز  هب  هدـیرب  هدـیرب  یتاـملک  و 

یگدنز هرابرد ي  دیایب و  ناریا  هب  دناوتب  رتدوز  هچ  ره  هک  درک  یم  وزرآ  تساوخ و  یم  یلویناپـسا  نابز  هب  ینآرق  ام  زا  نیتال  ياکیرمآ 
. ( دزادرپب قیقحت  هب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماما  ترضح 

یگتسراو هاگ  هولج  رد  ارهز 

دنناوخ یمارف  نادب  ار  نامدرم  هک  تسا  یمارم  کلـسم و  هب  یبلق  نامیا  یهلا ، ياه  هوسا  هریـس ي  ییابرلد  يراگدنام و  ياهزار  زا  یکی 
هویـش ي نیرتدمآراک  نیرتذوفنرپ و  لمع ، اب  توعد  ًالوصا  دنـشاب . یم  کلـسم  نآ  هب  لمع  هصرع ي  رد  قشمرـس  نیرتهب  دوخ  نانیا  و 
. تسا رارقرب  لماک  یگنهآ  مه  یگناگی و  یهلا ، ياه  هوسا  نیرترب  نیا  ناموصعم ، راتفر  راـتفگ و  نیب  يور  نیا  زا  تسا . غیلبت  توعد و 
ایند و زا  یگتـسراو  يوگلا  نیرتهب  دوخ  دـندناوخ ، یم  ارف  ایند  رهاظم  زا  یگتـساریپ  یناسفن و  ياـهاوه  زا  يرود  هب  ار  مدرم  رگا  ناـشیا 

دنا . هدوب  اه  سوه  اه و  یگدولآ  زا  یکاپ 
لد ایند و  زا  ییاهر   » يوس هب  هدـننک  توعد  هرامه  شیوخ  یناگدـنز  لوط  رد  یهلا ، لاثم  یب  هوسا ي  نیا  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف ي 

تیبرت تیادـه و  رد  شریثأت  شزرا و  هک  یتوعد  لـمع ؛ رد  دوجو و  ماـمت  اـب  یتوعد  هک  ناـبز ، اـب  یتوعد  هن  اـما  دوب ؛ ادـخ » هب  يراـپس 
ریغ اـب  هک : دوب  یتیبرت  یغیلبت و  هویـش ي  نیا  زراـب  يوگلا  همطاـف  هریـس ي  يرآ ، تسا . رترثؤم  رتـشیب و  یناـبز  ِتوعد  نارازه  زا  ناوریپ 
هیلع قداصلا  ماـمالا  دـننیبب ( . يراـگزیهرپ  یتسار و  شـالت ، اـهنت  امـش  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـینک ؛ توعد  یبوخ  هب  ار  مدرم  ناـتیاه  ناـبز 

ص 86 ) . ج 2 ، یفاک : لوصا  عرولا . قدصلا و  داهتجالا و  مکنم  اوریل  مکتنسلا  ریغب  ریخلاب  سانلا  ةاعد  اونوک  مالسلا :
همطاف دـناوخ . یمارف  ادـخ  ناوضر  هب  نتـسب  لد  ایند و  زا  نتـسر  هب  ار  ام  هراومه  هک  تسا  ینآرق  يالاو  فراـعم  ناـمه  همطاـف ، ناـمرآ 

: یقاب تسار و  يارـس  هکلب  یناف  تسپ و  يایند  هب  ناگدـنب ؛ يارب  ادـخ  دنـسپ  تسادـخ و  دنـسپ  تیاضر و  لابند  هب  هشیمه  مالـسلااهیلع 
یم ار  ترخآ  امش  يارب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیدنـسپ  یم  ار  ایند  عاتم  امـش   ( 67 (: 8  ) لافنا ةرخآلا ( ؛ دیری  هللا  ایندلا و  ضرع  نودـیرت 

ددنسپ .
راکبیرف ایند ، تسالاو . فده  نیدـب  ندیـسر  عنام  ییارگایند  هک  یلاح  رد  تسادـخ ؛ هب  رتشیب  یکیدزن  یپ  رد  هرامه  مالـسلااهیلع  همطاف 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1867 

http://www.ghaemiyeh.com


یم يراتفرگ  الب و  هناخ ي  ریگ  نیمز  ار  ناشیا  یتوکلم  حور  دـبیرف و  یم  ار  نایمدآ  شیوخ  ياـبرلد  رهاـظم  اـب  اـیند  رتسگ . ماد  تسا و 
. ( 230 ص 213 - يدزی : حابصم  هللا  تیآ  نآرق ، رد  قالخا  باتک  هب  دیامرف  هعجارم  نآرق  هاگدید  تخانش  يارب  دنک ( .

هب ییانتعا  یب  رب  ار  شیوخ  یناگدنز  هریـس ي  هدیزگرب و  ار  یقاب  يارـس  ترخآ ، ایند و  نیب  باختنا  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يور  نیا  زا 
، یگداس نیع  رد  تالمجت و  تافیرـشت و  زا  رود  هب  وا  یناگدـنز  دوب . هتخاس  انب  يرورـض  ياهزاین  لقادـح  هب  تعانق  ییایند و  فراخز 

یحور يانغ  تفرعم و  جوا  زا  هتساخرب  هک  يرادان  رقف و  يور  زا  هن  همطاف  یتسیز  هداس  دوب . يونعم  ياه  ییابیز  طاشن و  افـص ، زا  زیربل 
، كدـف دوب . ناشیا  رایتخا  رد  كدـف  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاـف  یناگدـنز  زا  نارود  نآ  اعدـم ، نیا  دـهاش  نیرتهب  دوب . ترـضح  نآ 
ار كدف  دنوادخ ، نامرف  هب  ربمایپ ، هک  نآ  زا  دعب  دنک . نیمأت  ار  هنیدم  زاین  دروم  مدنگ  مامت  تسناوت  یم  هک  دوب  يزیخ  لصاح  نیمزرس 
ج راونالاراحب : دنا . هدرک  تبث  الط  هکـس ي  ات 120000  نیب 70000  ار  كدف  هنایلاس ي  دمآرد  نآ (  دـمآرد  مامت  دیـشخب ، شرتخد  هب 

ارچ دزاس ؛ نوگرگد  ار  ناشیا  یگدنز  یگداس  افـص و  تسناوتن  دایز  ِدـمآرد  نیا  اما  تفرگ ؛ یم  رارق  همطاف  رایتخا  رد  ص 118 ) . ، 29
همطاف میدـقت  كدـف  دـمآرد  مامت  درک ( . یم  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  يادـف  ار  كدـف  لصاح  مامت  هدـیهر ، ایند  زا  همطاف ي  هک 

. دومرف یم  میسقت  نادنمزاین  نیب  ار  هیقب  تشاد و  یمرب  نآ  زا  دوخ  يرورـض  زاین  هزادنا ي  هب  اهنت  ترـضح  نآ  اما  دش ؛ یم  مالـسلااهیلع 

. دوب هنافراع  یباختنا  درواهر  هک  راگزور ، لیمحت  ربج و  دمایپ  هن  همطاف  یتسیز  هداس  يراب ، ثیدح 25 ) . ص 123 ، ج 29 ، راونالاراحب :

. دنتـسین ریقف  وت  رهوش  ردـپ و  مرتخد ! دومرف : یم  شرتخد  تیکزت  بیذـهت و  ماقم  رد  هک  دوب  هتخومآ  يردـپ  زا  ار  ایند  زا  یگتـسراو  وا 
رگا مرتخد ! مدیزگرب . دنام ، یم  یقاب  مراگدرورپ  دزن  ار  هچنآ  نم  یلو  درک ؛ هضرع  نم  هب  ار  نیمز  هرقن ي  الط و  ياه  هنیجنگ  دنوادخ ،

ام ۀـینب ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـتفا ( . یمورف  تمـشچ  زا  ایند  يوش ، هاـگآ  دـناد  یم  اـیند ) تقیقح  زا   ) تردـپ هک  هچنآ  زا 
ام نیملعت  ول  هینب ! ای  لجوزع . یبر  دنع  ام  ترتخاف  ۀضفلا  بهذلا و  نم  ضرالا  نئازخ  یلع  تضرع  دقل  ریقفب و  کلعب  ریقفب و ال  كوبا 

ص 133 ) . ج 43 ، راونالاراحب : کینیع .... یف  ایندلا  تجمسل  كوبا  ملع 
شرازگ دوب . هتفرگارف  هنسح  هوسا ي  نآ  زا  ار  ایند  رهاظم  زا  یگتـسراو  یتسیز و  هداس  سرد  دوب و  لوسر  هتفای ي  شرورپ  همطاف ، يرآ 

تساعدم : نیا  هاوگ  لیذ  یخیرات 
ردـپ و مودـُق  نُمی  هب  همطاف  اهرفـس ، نیا  زا  یکی  رد  درک . یم  متخ  عورـش و  همطاف  رادـید  اب  ار  شیاهرفـس  هک  دوب  نینچ  ربماـیپ  تداـع 

تداع قبط  ربمایپ  تخیوآ . هناخ  رب  نیگنر  يا  هدرپ  دروآ و  مهارف  دـنب  ندرگ  کی  هراوشوگ و  ود  ، هرقن زا  يدنبتـسد  دوخ  يارب  رـسمه ،
زا دوب  ادیوه  شا  هرهچ  رد  یتحاران  یگتفرگ و  راثآ  هک  یلاح  رد  یهاتوک  فقوت  زا  سپ  اما  دش ؛ دراو  همطاف  هناخ ي  هب  ادتبا  یگشیمه 

درک و زاب  ار  هدرپ  هلـصافالب  دوب ، هتفایرد  ار  ردپ  یتحاران  تلع  شیوخ ، تسایک  اب  هک  همطاف  دش . دجـسم  هناور ي  جراخ و  همطاف  لزنم 
فرـصم هب  دـنوادخ  هار  رد  ار  اـهنیا  دـیوگ : یم  دـناسر و  یم  مالـس  ترتخد ، هک : داد  ماـغیپ  داتـسرف و  ربماـیپ  دزن  تـالآ  رویز  هارمه  هب 

ایند اب  ار  دمحم  لآ  داب ! شیادف  هب  شردپ  داب ! شیادف  هب  شردـپ  داب ! شیادـف  هب  شردـپ  دومرف : تفرگ و  لیوحت  ار  اهنآ  ربمایپ ، ناسرب .
هزادنا هب  ایند  رگا  تسا . هدش  هدیرفآ  ناشیا  رطاخ  هب  ایند  مامت  دنچره  دنا ؛ هدـش  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  هک  ایند ، يارب  هن  ناشیا  راک !؟ هچ 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  دیناشون (  یمن  يرفاک  چیه  هب  ار  نآ  بآ  زا  يا  هعرج  تشاد ، یم  شزرا  دنوادخ  دزن  يا  هشپ  لاب  ي 
اهادف تلعج  : » رگید یتیاور  هب  و  مهل » ایندلا  تقلخخ  هرخالل و  اوقلخ  مهناف  ایندلل  دمحم و  لال  ام  تارم ) ثالث   ) اهئبا اهادف  تلعج  دـق  »

ارفاک اهیف  یقـسأ  ام  هضوعب  حانج  ریخلا  نم  هللادنع  لدعت  ایندلا  تناک  ول  دمحم و  لآ  نم  دمحم و ال  نم  ایندـلا  تسیل  تارم  ثالث  اهوبا 
تفاتش . همطاف  يوس  هب  تساخرب و  هاگ  نآ  و  زین ص 86 ) . تیاور 7 و  ص 20 ، ج 43 ، راونالاراحب : اهیلع .» لخدف  ماق  مث  ءام ، هبرش 

یگیاریپ یب  یگداس و  جوا  رد  یمالسا ، ناراگن  خیرات  مامت  یهاوگ  هب  مالـسلا ، هیلع  یـضترم  یلع  اب  ارهز  همطاف ي  هتـسجخ ي  جاودزا 
رد هیاریپ  یب  کچوک و  يا  هناخ  رد  اهدعب  يا و  هراجا  يا  هناخ  رد  یمومع ، یماعطا  ینامهیم و  اب  كدنا ، يا  هیزیهج  اب  دیدرگ ؛ رازگرب 

ربمایپ . دجسم  راوج 
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یتح دروآ - یم  تسد  هب  هچنآ  ره  يور  نیا  زا  دوب و  هدرک  وا  تیاـضر  دـنوادخ و  فقو  ار  شیوخ  یناگدـنز  یلع ، یهارمه  هب  همطاـف 
درک . یم  قافنا  ادخ  هار  رد  ار - شیوخ  هیزیهج ي 

هیرگ دنک و  یم  بجعت  تفر . یم  ردـپ  رادـید  هب  هک  دـنیب  یم  امرخ  فیل  زا  هلـصوُرپ  هداس و  يرداچ  اب  ار  همطاف  یـسراف  ناملـس  يزور 
نت هب  ریرح  تفبرز و  ياه  هچراپ  دننیـشن و  یم  الط  ياه  تخت  رب  مور  ناریا و  ناهاشداپ  نارتخد  داب ! ام  رب  هودنا  مغ و  دیوگ : یم  نانک 

دراد . رس  رب  هلصو  هدزاود  اب  هداس  يرداچ  هک  تسا  دمحم  رتخد  نیا  دننک و  یم 
. دنک یم  بجعت  نم  سابل  یگداس  زا  ناملـس  ادخ ! لوسر  يا  دنک : یم  حرطم  ار  ناملـس  یتفگـش  دـسر ، یم  ردـپ  تمدـخ  همطاف  یتقو 
رب نامرتش  اهزور  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوپ  ام  هناـخ ي  شرف  هک  تسا  لاـس  جـنپ  تدـم  دومرف ، ثوعبم  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

ناملـس هب  ادـخ  لوسر  هاگ  نآ  . امرخ فیل  زا  هدـش  رپ  تسا  یتسوپ  ام  شلاب  میباوخ و  یم  نآ  يور  اـه  بش  دروخ و  یم  فلع  نآ  يور 
نم بجعت  ناملـس  نا  هللا  لوسر  ای  مالـسلااهیلع : همطاف  تلاق  تسادخ ( ) . يوس  هب  ناگدـنریگ  تقبـس  هرمز ي  رد  مرتخد  انامه  دومرف :
نا هانـشرتفا و  لیللا  ناک  اذا  انریعب و  راهنلاب  اهیلع  فلعت  شبک  کسم  الا  نینـس  سمخ  ذـنم  یلعل  یلام و  قحلاب  کـثعب  يذـلاوف  یـسابل ،

ص 88. ج 43 ، راونالاراحب : قباوسلا . لیخلا  یفل  یتنبا  نا  ناملـس ! اـی  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـقف  فیل .» اـهوشح  مدأ  نمل  اـنتقفرم 
ص 148 ) . ج 1 ، هعیرشلا : نیحایر  ص 346 . ج 2 ، ناهربلا : ریسفت 

مدق . رهم  هم و  قرف  رب  رس و  ریز  تشخ  نیرب  دلخ  فرشلا  تیب  رتسب و  رد  تسوپ  طاسب  شرع  هرگنک ي  رس  شرف و  نیمز ، رد 
مدق . رهم  هم و  قرف  رب  رس و  ریز  تشخ  مدق . رهم  هم و  قرف  رب  رس و  ریز  تشخ  مرح  سودق ، مراط  رس  كاخ و  رد  هناخ 

ص 82 ) . بدا : نارتخا  رطاش ،)  ) یمق گرزباقآ  ازریم  موحرم  ازریم  زا  رعش  ) 
مهم و راتفر ، بلاق  لکش و  يارو  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هریـس ي  زا  يریذپ  هوسا  رد  هچنآ  میدش ، رکذتم  نیـشیپ  شخب  رد  هکنانچ  هتبلا 
ایند و زا  یگتـسراو  همطاف ، هریـس ي  حور  مایپ و  دـشاب . یم  ناشیا  هریـس ي  زا  يریذـپوگلا  اهراتفر و  حور  مایپ و  كرد  تسا ، يرورض 

سرد شیوخ  هریـس ي  اب  همطاف  دوش . هدـیمد  ناسنا  یناگدـنز  دـبلاک  رد  دـناوت  یم  ناکم  نامز و  ره  رد  هک  یحور  تسا ؛ یتسیز  هداس 
تسا یتلیضف  هکلب  يرادان ، رقف و  نامز  هژیو ي  هن  یتسیز  هداس  هک  دنامهف  یم  ناگمه  هب  دهد و  یم  ادخ  هب  ندرپس  لد  ایند و  زا  ییاهر 

هب برقت  یگدـنب و  رد  تیقفوـم  يرکف ، شمارآ  زاـس  هنیمز  يراداـن ، ماـگنه  هچ  ییاراد و  ناـمز  رد  هچ  یناگدـنز ، لوـط  ماـمت  رد  هـک 
رخاف و سابل  تافیرشت ، تالمجت ، هب  یمدآ  تلزنم  شزرا و  هک  دراد  یم  مالعا  نایناهج  هب  شیوخ  راتفر  اب  هنسح  هوسا ي  نیا  تسادخ .

ییابیز اهگنر و  نیرتهب  ادخ  گنر  هک  ارچ  تسا ؛ نتفرگ  ییادـخ  گنر  حور و  یلاعت  هب  ناسنا  شزرا  هکلب  تسین ؛ يرهاظ  ياه  شیارآ 
تسا ؟ رتهب  ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  یهلا ! يزیمآ  گنر  اشوخ  . ( 138 (: 2  ) هرقب هغبص ( ؛ هللا  نم  نسحأ  نم  هللا و  هغبص  تساه :

و رتالاو ، رتشیب و  نآ  رایع  شزرا و  رت ، صلاخ  رت و  فاص  ناسنا  دوجو  رهوگ  هچ  ره  تسا ؛ صالخا  نایمدآ  دوجو  کحم  ارهز  هاگن  زا 
نم رتشیب : وا ، ترخآ  ایند و  يارب  دنوادخ  يرگ  تلافک  ییوج و  تحلـصم  رت ، صلاخ  دنوادخ  یگدرپسرـس  یگدنب و  رد  یمدآ  هچ  ره 
ماما ریسفت  ص 623 . ج 11 ، ملاوع : ص 249 . ج 67 ، راونالاراحب : هحلصم ( ؛ لضفا  هیلا  لج  زع و  هللا  طبها  هتدابع ، صلاخ  هللا  یلا  دعصا 

دنوادخ دتـسرف ، ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  دوخ  هناصلاخ ي  یگدـنب  تدابع و  هک  ره  ثیدح 177 ) . ص 327 ، مالسلا : هیلع  يرگـسع  نسح 
. دتسرف یم  ورف  شیوس  هب  ار  وا  ( ترخآ ایند و   ) تحلصم نیرترب  تلالج ، تزعرپ و 

یگشیپ شالت  هصرع ي  رد  ارهز 

دراد . يا  هداعلا  قوف  تیمها  فلتخم ، ياهربج  یفن  ناسنا و  دازآ  هدارا ي  رایتخا و  ياه  ییآراک  هب  هجوت  یمالسا  تیبرت  ورملق  رد 
رکتبم لاعف ، يدوجوم  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم  دیدپ  ناسنا  رد  ار  تیلوؤسم  ساسحا  هدرک ، بلس  ار  اه  هناهب  یمدآ  يدنمرایتخا  هب  هجوت 

دنک . یم  لیدبت  یناگدنز  هصرع ي  رد  رگ  شالت  و 
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ییاه ناسنا  دنروآ ؛ یم  راب  هب  ریگ  هناهب  یـضار و  دوخ  زا  هاوخدوخ ، لوؤسمریغ ، انتعا ، یب  ییاه  ناسنا  ارگربج ، ياه  بتکم  لباقم ، رد 
دنزادنا . یم  یعامتجا  یخیرات و  لماوع  ای  نارگید  ندرگ  رب  ار  شیوخ  هانگ  يراک و  مک  هشیمه  هک 

یناگدنز لمعلاروتسد  امنهار و  اهنت  هک  ارچ  دنک ؛ یلاخ  هناش  اه  تیلوؤسم  راب  ریز  هک  دهد  یمن  هزاجا  هب  هاگ  چیه  یعقاو  ناملسم  کی 
شالت و ورگ  رد  وا  ییاهن  تشونرـس  هک  دـنک  یم  یفرعم  لوؤسم  راتخم و  يدوجوم  ار  ناـسنا  شتاـیآ  رـساترس  رد  نادـیواج ، نآرق  وا ،

هنع ناک  کئلوأ  لـک  داؤفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کـل  سیل  اـم  فقت  ـال  و  تسا : فلتخم  ياـه  هصرع  رد  وا  يریذـپ  تیلوؤسم 
دنا . تساوخزاب  دروم  یگمه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  ارچ  نکم ؛ يوریپ  يرادن ، یهاگآ  نآ  هب  هچنآ  زا  . ( 36 (: 17  ) ءارسا الوئسم ( ؛

هک . ( 38-41 (: 53  ) مجن یفوألا ( ؛ ءازجلا  هازجی  مث  يری  فوس  هیعـس  نأ  یعـس و  ام  ـالا  نسنـالل  سیل  نأ  يرخأ و  رز  هرزاو و  رزت  ـالأ 
یم هدید  يدوز  هب  وا  شالت  و  تسین ، وا  ششوک  یعـس و  زج  يا  هرهب  ناسنا  يارب  و  دریگ ، یمن  شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه 

دش . دهاوخ  هداد  یفاو  يازج  وا  هب  سپس  دوش ،
غالبا نامدرم  هب  ار  نآ  ات  دـنا  هتـشاد  تیرومأم  نایدا ، همه ي  رد  یهلا  ناربمایپ  همه ي  هک  تسا  یملـسم  لوصا  زا  یکی  هدرب  ماـن  لـصا 

رد لیاسم  نیرت  مهم  زا  یکی  لاح  ره  رد  دیامن . یفرعم  وا  هناهاگآ ي  هنادازآ و  شالت  هتخادرپ ي  هتخاس و  ار  یمدآ  تشونرـس  دـننک و 
رد قـالخا  هب : دـییامرف  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  تسا ( . يریذـپ  تیلوؤـسم  هیحور ي  شرورپ  داـجیا و  ناـسنا ، تیکزت  تیبرت و  هـصرع ي 

ات 39 ) . ص 35  لوا ، ج  نآرق :
هریس ي راتفر و  حور  هب  ادتقا  هصرع و  نیا  رد  هتسیاش  ياهوگلا  ییاسانـش  تیلؤسم ، ساسحا  هیحور ي  يزاسافوکـش  ياه  هار  نیرتهب  زا 

تسا . ناشیا 
نیرتاـبیز نیرتـالاو و  اـب  نآ ، هـظحل ي  نیماـجرف  اـت  نیزاـغآ  نارود  ناـمه  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  بیــشن  زارفرپ و  یناگدـنز 

تسا . هتشگ  نیجع  اه  يریذپ  تیلوؤسم 
، اه تیعقوم  نیرت  ساسح  رد  ربمایپ  تایح  هظحل ي  نیرخآ  ات  تیلوفط  هرود ي  نامه  زا  خـیرات  یهاوگ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
زا رت  نابرهم  تفاتـش و  یم  ردـپ  يرای  هب  ینارحب  طیارـش  نیرت  نیگمهـس  نیرت و  تخـس  رد  دوب . ربمایپ  یحور  هناوتـشپ ي  نیرت  گرزب 

تشاد . یمرب  وا  شود  زا  ار  اه  هصغ  نیگنس  راب  تخادرپ و  یم  ردپ  حور  رامیت  هب  ردام  رازه 
تیلوؤسم جوا  زا  ییاه  هشوگ  هک  یمـالک  میراپـس ؛ یم  لد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هیرذ ي  زا  عماـج  اـبیز و  یناـیب  هب  ماـقم  نیا  رد 

نآ ناگدرپس  لد  هنشت ي  ناج  هب  ار  رثوک  تقیقح  زا  يا  هعرج  دشک و  یم  ریوصت  هب  هنادنمرنه  ار  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  يریذپ 
دناشچ : یم  ترضح 

رازه و رد  شیوخ  يوگلا  زا  دینک ، یم  یگدنز  يدام  ندمتم  يایند  يژولونکت و  یتعنـص ، یملع ، تفرـشیپ  هرود ي  رد  هک  یناوج  امش 
نآ زا  ات  دشاب  هتـشاد  ار  امـش  ینونک  عضو  هباشم  شخب ، مادک  رد  امـش  يوگلا  هک  دیراد  عقوت  دیراد ؟ يراظتنا  هچ  شیپ ، لاسدصراهچ 

دیریگب ؟ هرهب 
هک اهنیا  تسا ؟ هدرک  یم  رکف  هنوگچ  یناهج  تسایـس  لیاسم  هصرع ي  رد  ای  تسا ؟ هتفر  یم  هاگـشناد  هب  هنوگچ  دینیبب  دیهاوخ  یم  ایآ 

تسین .
دییامن . وجتسج  اهنآ  رد  ار  وگلا  دینک و  صخشم  ار  اهنآ  دیاب  یم  هک  دراد  دوجو  یلصا  یتایصوصخ  ناسنا ، ره  تیصخش  رد 

عاونا مه  هنالوؤسم  انتعا . یب  يرگید  هنالوؤسم و  یکی  دیامن : دروخرب  شیوخ  نوماریپ  ثداوح  لیاسم و  اب  دـناوت  یم  هنوگ  ود  هب  ناسنا 
يوگلا دنک  یم  رکف  هک  یـصخش  نآ  رد  ار  یلـصا  طوطخ  نیا  دیاب  ناسنا  هدنیآ . هب  یـشرگن  عون  هچ  اب  يا ، هیحور  هچ  اب  دراد ؛ ماسقا  و 

دیامن . يوریپ  اهنآ  زا  دنک و  وجتسج  دشاب ، دناوت  یم  وا 
هیقب ي هریـس ي  رد  رکفت  يارب  يا  هتـشر  رـس  دـیاش  میوـگب ؛ يا  هـلمج  دـنچ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  سدـقم  دوـجو  صوـصخ  رد 
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دوش : ناگرزب  رگید  ناموصعم و 
رایسب نارود  بلاط  یبا  بعش  دمآ . شیپ  بلاط  یبا  بعش  هیضق ي  هک  دندوب  یگلاس  تفه  شش - نینس  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

ترـضح نآ  هب  ناگدرب - ناناوج و  صوصخ  هب  هکم - مدرم  دوب و  هدش  عورـش  ربمایپ  ینلع  توعد  تسا . مالـسا  ردص  خیرات  رد  یتخس 
هعومجم همه ي  ربمایپ و  هکنیا  زج  دنرادن  يا  هراچ  چـیه  هک  دـندید  نارگید ، لهجوبا و  بهلوبا ، لثم  توغاط ؛ ناگرزب  دـندیورگ . یم 

هارمه هب  دـندش  یم  راوناخ  اه  هد  هک  ار  ناناملـسم  زا  يدایز  دادـعت  دـندرک . مه  ار  راک  نیمه  دـننک . جارخا  هنیدـم  زا  ار  شرب  رود و  ي 
دنورب ؟ اجک  اما  دنتفر ؛ نوریب  هکم  زا  اهنیا  دندرک . نوریب  هکم  زا  بلاطوبا  ترضح  ربمایپ و  نادنواشیوخ  ربمایپ ،

، هوک فاکش  نیمه  ینعی  بعش » . » دوب بلاط » یبا  بعش   » شمسا هک  تشاد  یکلم  یهوک  فاکش  رد  هکم  یکیدزن  رد  بلاطوبا ، بانج 
مرگ رایسب  ياهزور  لمحت ، لباقریغ  یتیعضو  رد  بلاط  یبا  بعـش  رد  لاس  هس  ناناملـسم  میورب . اج  نآ  هب  دنتفگ  کچوک . هرد ي  کی 

دندنارذگ . ار  يدرس  تیاهن  یب  ياه  بش  و 
دناد . یم  ادخ  دندرب ، تنحم  ردق  هچ  دندیشک ، یتخس  ردق  هچ  دندیشک ، یگنسرگ  ردق  هچ 

کی هرادا ي  ياـنعم  هب  يربهر  تیلوؤسم  طـقف  شتیلوؤسم  نارود ، نیا  رد  مرکا  ربماـیپ  دوب . اـج  نآ  ربماـیپ ، تخـس  ياـه  هرود  زا  یکی 
دنک . عافد  دنا ، هدش  تنحم  راچد  هک  ییاهنیا  شیپ  شدوخ  راک  زا  تسناوت  یم  دیاب  هکلب  دوبن ؛ تیعمج 

ادخ دنیوگ : یم  دنا و  یـضار  عاضوا  زا  همه  دنا ، هدش  عمج  يربهر  کی  روحم  رود  هک  یناسک  تسا ، بوخ  عاضوا  هک  یتقو  دیناد  یم 
نیا هب  ار  ام  ناشیا  دنیوگ : یم  دنوش و  یم  دیدرت  راچد  همه  دوش ، یم  ادـیپ  یتخـس  یتقو  اما  درک . بوخ  ار  ام  عضو  دزرمایب ، ار  شردـپ 

میوش ! راچد  عضو  نیا  هب  میتساوخ  یمن  هک  ام  دنتخاس ، راچد  تیعضو 
رب یحور  راشف  تیاهن  هک  یتقو  انثا  نیمه  رد  دروآ . یم  راشف  ربمایپ  شود  هب  اه  یتخس  همه ي  هرخالاب  دنتسیا . یم  يوق  ياه  نامیا  هتبلا 

ربمایپ يارب  یحور  کمک  نیرت  گرزب  زا  مه  وا  هک  يربک  هجیدـخ ي  و  دوب ، وا  دـیما  ربمایپ و  نابیتشپ  هک  بلاـطوبا  باـنج  دوب ، ربماـیپ 
دش . اهنت  ياهنت  ربمایپ  ینعی  تسا ؛ یبیجع  یلیخ  هثداح ي  دنتفر ؛ ایند  زا  هتفه  کی  فرظ  رد  دوب ،

دینیبب . ار  ارهز  همطاف ي  شقن  ءيارش  نیا  رد  دوش . یم  هراچ  یب  اعقاو  ناسنا  یطیارش ، نینچ  رد 
دوب اج  نآ  تسا . هدوب  ربمایپ  يارب  راتـسرپ  کی  لثم  رواشم ، کی  لثم  ردام ، کی  لثم  نیگمهـس ، ریطخ و  طیارـش  نآ  رد  ارهز  همطاف ي 

. تسا هدوب  هلاس  تفه  شـش - رتخد  کی  همطاف  هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم  نیا  تسا . شردـپ  ردام  اهیبا ؛» ما   » همطاف دـندومرف : ربماـیپ  هک 
هزادنا ي هب  هلاس  تفه  شـش - رتخد  کی  دشر  الثم  دـننک ؛ یم  یحور  یمـسج و  دـشر  رتدوز  نارتخد  مرگ ، یبرع و  ياهطیحم  رد  هتبلا 

دـشاب وگلا  ناوج  کی  يارب  دناوت  یمن  نیا  ایآ  تسا . تیلوؤسم  ساسحا  نیا  تسا . هدوب  ام  يالاح  هلاس ي  هدزاود  هد - رتخد  کی  دشر 
دنک ؟ طاشن  ساسحا  دوز  دنک ، تیلوؤسم  ساسحا  شدوخ  نوماریپ  لیاسم  هب  تبسن  هک 

هاجنپ دودح  هک  يردپ  هرهچ ي  زا  ار  مغ  ترودک و  رابغ  هک  نیا  يارب  دنک  جرخ  تسه ، وا  دوجو  رد  هک  ار  طاشن  میظع  هیامرس ي  نآ 
هدومرف زا  هتفرگرب  تسا ( . مهم  یلیخ  نیا  دشاب ؟ وگلا  ناوج  کی  يارب  دناوت  یمن  نیا  ایآ  دنک . كاپ  تسا ، هتـشذگ  یم  شنـس  زا  لاس 

: ناملسم يوجشناد  تلاسر  یمالسا و  هاگـشناد  . 1377 / 2 / 7 ناوج ، هتفه ي  تبـسانم  هب  ناناوج  اب  رادـید  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  ياـه 
. ( ات 20 مراهچ ص 18  دلج 

یگنهرف داهج  ههبج ي  رد  ارهز 

لقع و يزاسافوکش  نامدرم و  تلاذر  لهج و  ینک  هشیر  يارب  شالت  یهلا ، ناحلصم  رگید  ناماما و  ناربمایپ ، ياهراک  نیرت  یـساسا  زا 
یگنهرف قالخا و  زا  نآ  دارفا  کیاکی  هکنآ  رگم  دیـسر ، دـهاوخن  ناماس  هب  حالـصا  ریـسم  رد  يا  هعماج  چـیه  تسا . هدوب  ناشیا  ترطف 

تسا . مدقم  تاحالصا  رگید  رب  یگنهرف  یقالخا و  تاحالصا  هعماج ، درف و  حالصا  ریسم  رد  يور  نیا  زا  دندرگ . دنم  هرهب  یلاعتم 
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درامش : یمرب  هنوگ  نیا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  فیاظو  نیرت  مهم  میرک  نآرق 
هتایاء ؛ مهیلع  اولتی  نآرق : تایآ  توالت 

مهیکزی ؛ و  قالخا : بیذهت  هیکزت و 
. ( 2 (: 62  ) هعمج همکحلا ( . بتکلا و  مهملعی  و  تمکح : نآرق و  میلعت 

لقع و يزاسروراب  هب  يرگید  نایمدآ و  قالخا  ترطف و  يزاسافوکـش  هب  یلوا  هک  تسا  ربمایپ  فیاظو  نیرت  مهم  زا  ریخا ، هفیظو ي  ود 
دراد . هراشا  ناشیا  گنهرف 

هب ناشیا  زا  دـعب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هژیو ي  تاـماقم  هلمج  زا  نآرق ، یملعم  قـالخا و  يرگ  یبرم  ماـقم ، ود  نیا 
ناماما زا  کی  ره  ص 5 و 6 ) . يدزی : حابصم  هللا  تیآ  (، 3-1  ) نآرق فراعم  زا  ماهلا  اب  دوش ( . یم  لقتنم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا ي 

نیمه رد  دـنا . هداد  زورب  دوخ  زا  ناـمدرم  تیکزت  میلعت و  هصرع ي  رد  ناـما  یب  یـشالت  شیوخ ، تکربرپ  رمع  لوـط  رد  مالـسلا  مهیلع 
یقالخا یگنهرف و  حالصا  يارب  شالت  زین  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  همطاف  يادیپان  فسوی  يرشب ، حلصم  نیرخآ  راک  نیرت  یـساسا  اتـسار ،

دوب . دهاوخ  هعماج  ِدرف  درف 
تـسد وا  هک  ارچ  دراد ؛ هژیو  یتلزنم  هاگیاج و  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  همئالا ، ما  یگنهرف  داهج  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  نایم  رد 

تسادخ . لوسر  هریس ي  نامه  زا  وا  هریس ي  ربمایپ و  ملع  زا  وا  ملع  تسا ؛ وا  دوجو  رارمتسا  ادخ و  لوسر  میقتسم  هدرورپ ي 
نآرق . نیبم  رسفم و  نیرتهب  وا ، یبرم  هناگی  تسا و  نآرق  وا  تمکح  ملع و  عبنم 

مهیکزی و هتایاء و  مهیلع  اولتی  هک  ومه  دومن ؛ اه  ناـسنا  تیکزت  میلعت و  فقو  ار  شیوخ  رمع  هک  تسادـخ  لوسر  شنم  ناـمه  وا ، شنم 
هیکزت و هب  دـنریگب ،) دای  ار  شظافلا  اـت   ) دومرف یم  توـالت  مدرم  يارب  ار  نآرق  تاـیآ  . ( 2 (، 62  ) هعمج همکحلا ( ؛ باـتکلا و  مـهملعی 

دنزومایب .) ار  نآرق  تقیقح  ات   ) داد یم  میلعت  مدرم  هب  ار  تمکح  نآرق و  تخادرپ و  یم  ناشیا  بیذهت 
نآرق ندناوخ  هک  ارچ  تسین ؛ ظافلا  شزومآ  ندناوخ و  فرص  نآرق ، میلعت  نآرق ( ؛ ملعم  دوب و  قالخا  یبرم  شردپ ، نوچمه  وا  يرآ ،

: دـنمهف یمن  مدرم  دوخ  هچنآ  میلعت  تسا و  نآ  یناـعم  ندـینامهف  نآرق ، میلعت  زا  روـظنم  تسا . توـالت  ناـمه  نارگید ، يریگداـی  يارب 
نیا ام  مهیلا ؛ لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذـلا  کـیلا  اـنلزنا  و  : » دـیامرف یم  يرگید  هیآ ي  رد  ( 151 (: 2  ) هرقب « ) نوملعت اونکت  مل  اـم  مکملعی 

نییبت هب  نآرق  تایآ  هک  دوش  یم  مولعم  تایآ  نیا  زا  .(: 44 (: 16  ) لحن  ) ییامن نییبت  مدرم  يارب  ار  شتایآ  ات  میدرک  لزان  وت  رب  ار  نآرق 
نیا هک  میدقتعم  نایعیش  ام  تسا . توالت  زا  ریغ  ًاملـسم  نییبت  نیا  هک  تساهنآ  نییبت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هفیظو ي  دراد و  جایتحا 

مهیلع راهطا  همئا ي  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ِنآ  زا  نآرق ، یملعم  ماقم  تسا و  تباث  مه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يارب  ماـقم 
كاپ تیب  لها  ربمایپ و  نآ  زا  اـهنت  هک  یماـقم  یقرواپ ص 6 ) . يدزی : حابـصم  هللا  تیآ  (، 3-1  ) نآرق فراعم  زا  ماهلا  اب  تسا . مالـسلا 

تسا . وا  داهن 
هک ارچ  تخادرپ ؛ نارواب  نید  تیبرت  نید و  فراـعم  غیلبت  میلعت و  هب  يزوسلد  یناـبرهم و  تیاـهن  رد  ناـما ، یب  یـشالت  اـب  ار  يرمع  وا ،
ام هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دـقل  دـیامرف : یم  نینچ  وا  فصو  رد  نامحر  دـنوادخ  هک  تسا  یحور  نامه  سنج  زا  وا  حور 
هک تسا  هدـمآ  امـش  يوس  هب  ناتدوخ  نایم  زا  يربماـیپ  هک  یتسار  هب  . ( 128 (: 9  ) هبوت میحر ( ؛ فوـئر  نینمؤملاـب  مکیلع  صیرح  متنع 

تسا . نابرهم  فوئر و  نانمؤم  رب  تسامش و  تیاده  هب  لیام  تخس  تسا ؛ نارگ  تخس  وا  رب  امش  ياه  جنر 
تسا . تفوطع  زا  زیربل  تینارون و  رسارس  ادخ ، لوسر  دوجو  نوچمه  وا ، دوجو  تسا . يوبن  تمکح  تفوطع و  راد  ثاریم  ارهز ،

يور زا  زگره  هک  تسا  يدوـجو  ناـمه  هراـپ ي  وا  هک  ارچ  تسا ؛ تفرعم  روـن و  همـشچرس ي  تیارد و  تمکح و  نیع  هـمه  وا  راـتفگ 
دیدش هملع  یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  تسین : يزیچ  یهلا  ماهلا  یحو و  زج  وا  مالک  دـیوگ و  یمن  نخـس  سفن  ياوه 

. تسین هدـش ، لزاـن  وا  رب  هـک  ییحو  زج  دـیوگ  یم  هـچنآ  دـیوگ . یمن  نخـس  سفن  ياوـه  يور  زا  زگره  . ( 3-5 (: 53  ) مجن يوـقلا ( ؛
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تسا . لیئربج )  ) اناوت رایسب  هتشرف ي  نامه  وا ، راگزومآ 
دنک . يوه » نع  قطنی  ال   » ربخ ز وا  قطنم  وا  يوخ  سنا ، هبذج ي  وا ؛ يوب  سدق ، هخفن ي 

دنک . يوه » نع  قطنی  ال   » ربخ ز وا  قطنم  دنک . يوه » نع  قطنی  ال   » ربخ ز وا  قطنم 
یناهفصا ) . يورغ  هللا  تیآ  زا  رعش  ) 

ریذپان یگتسخ  شالت  هنارک و  یب  تمحر  زا  يا  هولج  هدنیامن ي  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  نآ ، رگـشرازگ  هک  لیذ  تیاور 
دشاب : یم  تیبرت  میلعت و  ماقم  رد  مالسلااهیلع  همطاف 

دراد یناوارف  تالاؤس  زامن ، لیاسم  رد  هک  مراد  يریپ  ردام  تفگ : دیسر و  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  هنیدم  نانز  زا  یکی  يزور 
مسرپب . امش  زا  ار  یعرش  لیاسم  نآ  ات  تسا  هداتسرف  ارم  و 

سرپب ! دومرف : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 
دینش . خساپ  اهنآ ، زا  کی  ره  يارب  درک و  حرط  يدایز  لیاسم  نز ، نآ 

مسر یم  تمدخ  ناوارف  هکنیا  زا  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ : دیشک و  تلاجخ  اه  شسرپ  ترثک  زا  نز  نآ  دونـش ، تفگ و  همادا ي  رد 
مهاوخ ! یم  ترذعم  مزادنا ، یم  تمحز  هب  ار  امش  يدایز  تالاؤس  اب  و 

دومرف : مالسلااهیلع  همطاف 
دص لباقم ، رد  دربب و  ماب  يالاب  هب  ار  ینیگنس  راب  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  ایآ  سرپب ! دیآ ، یم  شیپ  تیارب  لاؤس  هچنآ  ره  ایب و  مه  زاب 

دوب ؟ دهاوخ  راوشد  وا  يارب  يراک  نینچ  دریگب ، دزم  الط  رانید  رازه 
ریخ . تفگ :

داد : همادا  ترضح 
تـسا راوازـس  سپ  مریگ ، یم  شاداپ  ؤلؤل  رهاوج و  شرع ، ات  نیمز  نیب  هلـصاف ي  زا  شیب  مهد ، یم  خساپ  هک  يا  هلأسم  ره  يازا  رد  نم 

لیقث و لمحب  حطـس  یلا  دعـصی  اموی  يرتکا  نم  تیارأ  کل ، ادب  امع  یلـسو  یتاه  مالـسلااهیلع : همطاف  تلاق  دیاین ( . نیگنـس  نم  رب  هک 
ج راونالاراحب : یلع . لقثی  نا  يرحاف  اؤلؤل  شرعلا  یلا  يرثلا  نیب  ام  لم  نم  رثکأب  هلأسم  لکب  انأ  تیرثکا  هیلع ؟ لقثب  رانید  فلا  ةأم  هارک 

ص 30 ) . ج 1 ، ءاضیبلا : ۀجحم  ص 340 . مالسلا : هیلع  يرکسع  ماما  ریسفت  ص 254 . ج 2 ، رابخالا : یلائل  ص 3 . ، 2
همه رب  نامدرم . گنهرف  نداد  دشر  تیبرت و  میلعت و  ماقم  رد  ابیز  ییاه  هولج  زا  تسا  ُرپ  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  یلمع  هریس ي  يراب 

يریذپ هوسا  اب  هک  تسا  مزال  روشک  یگنهرف  نالوؤسم  ناداتسا و  ناملعم ، ناغلبم ، نایناحور ، زا  معا  یگنهرف  تاحالصا  ناراد  هیعاد  ي 
، مدرم گنهرف  نامیا و  نارگتراغ  لباقم  رد  هنوگارهز  دنوش و  دراو  یگنهرف  رازراک  هصرع ي  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هریس ي  زا 

دنزاس . رپس  هنیس 
نیرت بجاو  یگنهرف ، یملع و  رازراک  هصرع ي  رد  تدـهاجم  هکلب  تسین ، ینتفریذـپ  یگنهرف  موجه  لباقم  رد  توکـس  اـهنت  هن  زورما 
حالس هک  یماظن  حالس  هن  مه ، زورما  دمآراک  حالـس  تسا . یگنهرف  یگنج  هک  یماظن  گنج  هن  زورما ، گنج  تسام . فیلکت  هفیظو و 

دنچ لاغـشا  فده ، گنج ، نآ  رد  میهجاوم . هلاس  گنج 8  زا  رت  كانرطخ  بتارم  هب  یگنج  اب  هک  مینک  رواـب  همه  دـیاب  تسا . یگنهرف 
یگنهرف گنج  نیا  كاخ ، هب  تبـسن  نامیا  تیمها  هزادنا ي  هب  تسام . نامیا  يدوبان  فدـه  گنج ، نیا  رد  اما  دوب ؛ ام  كاخ  زا  بجو 

تسا . یماظن  گنج  نآ  زا  رتریطخ  رت و  مهم 
ات دندرک  میدقت  ار  شیوخ  كاپ  نوخ  دنتشذگ و  شیوخ  ناج  زا  هتسراو ، ییادف  دیهش و   598000 یماظن ، عافد  رازراک و  هصرع ي  رد 

نامه هب  تسا ، رتراب  تراسخ  رت و  تخـس  یـسب  هک  یگنهرف  عافد  رازراـک و  هصرع ي  رد  اـیآ  دـنامب . ظوفحم  اـم  ییاـیفارغج  ياـهزرم 
ریخ ؟ ای  میراد  زاین  فک  رب  ناج  ییادف  تداهش و  قیال  هدامآ و  يورین  دادعت 
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رد هک  تسین  نآ  ياج  زگره  دباتـشب . ناطیـش  بزح  اب  هلباقم  هب  حیحـص  قطنم  تفرعم و  ملع ، حالـس  اب  ناوت  مامت  اـب  دـیاب  قح  ههبج ي 
. مینک شوخ  لد  یعطقم  یحطس و  ياه  تیلاعف  هب  ای  راو  هچروم  مارآ و  ییاه  تکرح  هب  داسف  تلالض و  جاوما  ناما  یب  موجه  اب  هزرابم 

ياه نهذ  هب  تاهبش  هوبنا  لیـسگ  اب  هجاوم  رد  نامدرم و  نامیا  نید و  جارات  لباقم  رد  هک  مینک  رکف  رگا  دوب  دهاوخ  راب  تراسخ  رایـسب 
. میناسر ماجنا  هب  ار  شیوخ  تلاسر  میـشاب و  قفوم  میناوت  یم  ای ... یماظن  حالـس  دربراک  تارهاظت ، اب  اهنت  نمـشد ، يوس  زا  هعماج  لاعف 
هب یگنهرف  حالـس  اب  نمـشد  رـضاح ، لاح  رد  دشاب . هدمآ  نادـیم  هب  رازبا  نیا  اب  زین  نمـشد  هک  دـنیآ  یم  راک  هب  یتقو  اهرازبا  هنوگ  نیا 

میزیخرب . نآ  هلباقم ي  هب  گنهرف  حالس  اب  دیاب  زین  ام  تسا و  هدمآ  رازراک  هصرع ي 
هک هنوگ  نامه  دنباتشب ؛ یگنهرف  داهج  مدقم  طخ  رد  یمسر  ياهورین  کمک  هب  دنوش و  جیـسب  دیاب  اهورین  اهدادعتـسا و  همه ي  زورما ،

میدیسر . يزوریپ  هب  میدرک و  نینچ  یماظن  دربن  هصرع ي  رد 
هنادرم گنهرف ، هصرع ي  رد  نمـشد  عیـسو  نوخبیـش  لباقم  رد  وا  نادـنزرف  ارهز و  ترـضح  هب  ادـتقا  اب  هک  تسا  مزال  ناگمه  رب  يرآ ،

يورملق رد  یلمع  یملع و  تادهاجم  زا  هاگ  چیه  دنـشاب و  ابیکـش  روبـص و  میظع ، داهج  نیا  تالکـشم  تامدص و  لباقم  رد  دنتـسیاب و 
یپ رد  دـننازومآ ، یم  هک  يا  هملک  ره  دـنراد و  یمرب  هصرع  نیا  رد  هک  يا  هناصلاخ  ماـگ  ره  هک  دـننادب  دـنوشن و  هتـسخ  یگنهرف  روما 

دنوادـخ هب  یکیدزن  مالـسلااهیلع و  هرهاط  هقیدـص ي  نایعیـش ، ناـبرهم  رداـم  هب  رتشیب  هچ  ره  برقت  هیاـم ي  گرزب و  يرجا  هدـنراد ي 
. دوش یم  رت  کیدزن  ناشیا  هب  انعم  ملاع  رد  دنبای و  یم  ناشیا  هب  يرتشیب  تهابش  تیخنس و  یگنهرف  داهج  نیا  رذگهر  زا  هک  ارچ  تسا ؛

رتشیب هچ  ره  هک  مینادب  مینک و  شالت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  رتشیب  هچ  ره  تیخنس  تهابش و  ياتـسار  رد  هک  تسا  نیا  مه  لصا  و  ... 
هیحان ي زا  يرت  صوصخم  تایانع  راوازـس  میا و  هتـشاد  يرتشیب  تفرـشیپ  لامک ، ریـسم  رد  میبای ، تهابـش  ناشیدـب  راـتفگ  رادرک و  رد 

میا . هتشگ  ناشیا  میرک  دوجو 
ارهز همطاف ي  یناشفارون  زا  رگید  يا  هولج  اب  ار  راتفگ  نیا  ددرگ . ام  يزور  تمـسق و  نادناخ ، نیا  زا  لماک  يوریپ  قیفوت  هک  دیما  نادب 

میرب : یم  نایاپ  هب  تیبرت  میلعت و  ورملق  رد  مالسلااهیلع 
تفگ : دش و  بایفرش  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تمدخ  هنیدم ، رهش  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  زا  یکی  رسمه » »

هن ؟ ای  دشاب  یم  امش  نایعیش  هرمز ي  رد  وا  ایآ  هک  دسرپ  یم  مرهوش 
ار امـش  هچنآ  هب  رگا  الف ؛ الا  انتعیـش و  نم  تنأف  هنع  كانرجز  امع  یهتنت  كانرمأ و  امب  لمعت  تنک  نا  دـندومرف : وا  باوج  رد  ترـضح 

زگره ! هنرگو  ییام  نایعیش  زا  ینک ، یم  يرود  میراد ، یم  رذحرب  ار  امش  هچنآ  زا  ینک و  یم  لمع  مینک ، یم  رما 
هک نم  رب  ياو  تفگ : یم  بترم  يراز  هیرگ و  اـب  دـش و  برطـضم  ناـساره و  رایـسب  دیـسر ، درم  نآ  هب  ارهز  ترـضح  باوج  هک  یتقو 

دوب . مهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه 
ناسل ماگنه ، نیا  رد  داد . شرازگ  ناشیا  هب  ار  شرسمه  راز  لاح  تشگزاب و  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تمدخ  هرابود  درم ، نآ  رـسمه 

تیب لها  نابحم  همه ي  يارب  تماـیق  اـت  هک  دـیدرگ  راـبرهگ  تمکح ، تفوطع و  زا  زیربل  یمـالک  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  كاـپ 
تسا : هتشگ  رورس  دیما و  راختفا ، هیام ي  مالسلا  مهیلع 

ام و ناتسود  همه ي  زین  دنتـشهب و  لها  ياه  نیرتهب  زا  ام  نایعیـش  تسا . هدرک  نامگ  وا  هک  تسین  نینچ  وگب : ترـسمه  هب  نم  بناج  زا 
دوب . دنهاوخ  تشهب  رد  یگلمج  ام  نانمشد  نانمشد  ام و  ناتسود  ناتسود 

زیهرپ تاکلهم ، رگید  ام و  یهاون  زا  دننک و  یچیپرس  ام  ياه  نامرف  زا  هچنانچ  دنشاب ، هدش  تیب  لها  ام  میلست  نابز  بلق و  اب  هک  یناسک 
كاپ و ناشناهانگ  زا  هک  نآ  زا  دعب  اما  دوب ؛ دـنهاوخ  نایتشهب  زا  تبقاع  یلو  دنتـسین ، ام  لماک )  یقیقح و  نایعیـش (  زا  دـنچره  دـنیامن ،
هقبط ي رد  باذـع  ندیـشچ  زا  سپ  ای  تمایق  زور  تالکـشم  اه و  یتخـس  عاونا  اب  ای  ییایند  ياه  يراـتفرگ  اـهالب و  اـب  اـی  دـنوش : رهطم 

منهج . یحطس 
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همطاف تلاـق  درک (  میهاوخ  لـقتنم  ناـمدوخ  هاگـشیپ  هب  ار  ناـشیا  میهد و  یم  ناـشتاجن  اـم ، اـب  ناـش  یتسود  تبحم  رطاـخ  هب  تبقاـع  و 
، انل هناسل  هبلقب و  ملسملا  و  انئادعأ . يداعم  انئایلوأ و  یلاوم  انیبحم و  لک  هنجلا و  لهأ  رایخ  نم  انتعیش  اذکه ، سیل  هل : یلوق  مالسلااهیلع :
ایالبلاب و مهبونذ  نم  نورهطی  ام  دـعب  نکل  و  هنجلا ، یف  کلذ  عم  مه  تاقبوملا و  رئاس  یف  انیهاون  اـنرماوأ و  اوفلاـخ  اذا  انتعیـش  نم  اوسیل 
. انترـضح یلا  مهلقنن  انبحب و  مهذقنتـسن  نا  یلا  اهباذـعب  منهج  نم  یلعـألا  قبطلا  یف  وأ  اهدـئادش  عاونأـب  هماـیقلا  تاـصرع  یف  وأ  اـیازرلا 
ص ج 4 ، ناهربلا : ریسفت  ص 308 . مالسلا : هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ریسفت  ص 156 . ج 5 ، رابخالا : یلائل  ص 155 . ج 65 ، راونالاراحب :

. ( 21

یگداوناخ فیاظو  هنهپ ي  رد  ارهز 

یم ناغمرا  هب  نز  درم و  يارب  یـشزرارپ  ياـهدرواهر  هداوناـخ ، لیکـشت  تسا . هعماـج  يزکرم  هتـسه ي  هداوناـخ ، یمالـسا ، هاـگرظن  زا 
چیه هب  اهنت  هن  ، یـسنج ياهزاین  تسرد  نیمأت  مالـسا  هاگدید  زا  تسا . نز  درم و  ياهزاین  حیحـص  ياضرا  جاودزا ، درواهر  نیلوا  دروآ .

يزیرغ و ياهزاین  زا  کی  ره  نیمأت  تسا و  رگن  عماج  ینید  مالسا ، دیآ . یم  رامش  هب  هدیدنـسپ  سدقم و  یلمع  هکلب  تسین  مومذم  هجو 
ماـجل يراـب و  دـنب و  یب  مالـسا  يور  نـیا  زا  درواـین . دراو  رگید  ياـهزاین  هـب  يررـض  هـک  درامـش  یم  زیاـج  ییاـج  اـت  ار  ناـسنا  يرطف 

دراد . یمن  اور  ار  یسنج  ياه  یگتخیسگ 
اهنت نز  درم و  كرتشم  یناگدـنز  ایآ  اما  دوش ؛ یم  لصاح  هداوناـخ  لیکـشت  زا  هک  تسا  يرثا  نیلوا  یـسنج ، هزیرغ ي  حیحـص  ياـضرا 

تسا !؟ هزیرغ  نیا  يارب 
لیکـشت نودب  ار  یـسنج  ياهزاین  هک  ارچ  تسین ؛ هداوناخ  لیکـشت  هب  يزاین  چیه  هک  تسا  نیا  هتفای ، جاور  برغ  رد  هزورما  هک  يرادـنپ 

، رادـنپ نیا  دـیاش  ، دوب یـسنج  ياهزاین  ندرک  فرطرب  هداوناخ ، لیکـشت  هدـیاف ي  اـهنت  رگا  یتسار  هب  درک . نیمأـت  ناوت  یم  زین  هداوناـخ 
دوش . یم  بترتم  یگداوناخ  یگدنز  رب  هک  تسا  يا  هدیاف  نیرتمک  نیلوا و  درواهر ، نیا  یمالسا ؛ زادنا  مشچ  زا  دوب ؛ یمن  لوقعمان 

مکـسفنا نم  مکل  قلخ  نأ  هتایاء  نم  و  تسا : نز  درم و  زا  کی  ره  دوجو  رد  یناور  یحور - شمارآ  شیادـیپ  هداوناخ ، درواـهر  نیمود 
اهنآ رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناـتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  نیا  وا  ياـه  هناـشن  زا  و  . ( 21 (: 30  ) مور اهیلا ( ؛... اونکـستل  اجاوزأ 
اهنآ رانک  رد  ات  میدیرفآ  ینارـسمه  امـش  يارب  تسا : هدـش  هراشا  جاودزا  یناور  یحور - رثا  هب  فیرـش  هیآ ي  نیا  رد  دـیبای .... شمارآ 

دیبای . شمارآ 
نیا یـسنج ، غولب  زا  سپ  صوصخ  هب  ناسنا ، رد  تسا . تبحم  قشع و  راس  هیاس  رد  یفطاـع  شمارآ  هداوناـخ ، لیکـشت  درواـهر  نیموس 

ره يور  نیا  زا  دوش . هتـشاد  تسود  درادب و  تسود  دوش ؛ هدـیزرو  قشع  وا  هب  دزروب و  قشع  دـهاوخ  یم  هک  دوش  یم  رادـیدپ  ساسحا 
یحور ییاه  تسکش  اب  وا  دزیر و  یم  مهرد  یتسود  نآ  هزاریش ي  یتدم  زا  سپ  اما  ددنب ؛ یم  لد  هب  دوش و  یم  ناور  یسک  یپ  رد  زور 

ياه يراـمیب  هب  هجیتن  رد  دـنهد و  یم  ردـه  هب  لـیاه  بادرگ  نیا  رد  ار  ناـشرمع  هک  یناـناوج  دنتـسین  مک  ددرگ . یم  هجاوم  یفطاـع  و 
دنوش . یم  التبم  بارطضا و ... باصعا ، فعض  یبلطاوزنا ، یناشیرپ ، یگدرسفا ، نوچ : ینت  ناور -

ناکما یگداوناخ  یگدـنز  هیاس ي  رد  زج  نآ  لماک  ياضرا  هک  تسا  ناـسنا  يرطف  ياـه  شیارگ  زا  يزرو » قشع  تیبوبحم و  هب  لـیم  »
قشع وا  بناج  زا  دزروب و  قشع  وا  هب  دیایب ؛ ار  شیوخ  بوبحم  دناوت  یم  هدش  باسح  هدیجنس و  جاودزا  کی  اب  یناوج  ره  تسین . ریذپ 
امـش نایم  رد  همحر ؛ هدوم و  مکنیب  لعج  و  تسا : هدش  دیکأت  دروم  هداوناخ ، لیکـشت  مهم  درواهر  نیا  رب  روکذم  هیآ  همادا ي  رد  دنیبب .

تخاس . رارقرب  قیمع  يرهم  یتسود و 
ات تسا  هدومرف  هئارا  یناوارف  یقالخا  یقوقح و  ياهروتـسد  نارـسمه ، نایم  رد  تمحر  تدوم و  نیا  یلاعت  يزاسراوتـسا و  يارب  مالـسا 

ییاه هداوناخ  رد  ندش  هتشاد  تسود  نتـشاد و  تسود  هب  زاین  دنادرگ . لیدبت  تبحم  تیمیمـص و  افـص ، زا  یتشهب  هب  ار  هداوناخ  نوناک 
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هک ییاـه  هداوناـخ  یبرغ و  عـماوج  رد  ددرگ . یم  نیمأـت  هجو  نیرتـهب  هب  دوـش ، یم  راوتـسا  مالـسا  یقـالخا  ياـه  شزرا  هیاـپ ي  رب  هـک 
، اه هداوناخ  نیا  رد  نانز  دوش . یمن  تفای  یماودرپ  یعقاو و  قشع  دوش ، یمن  تیاعر  اهنآ  رد  یقالخا  ياه  هیصوت  یمالسا و  ياهروتسد 
، يرادراـب نارود  رد  ار  اـه  هچب  ناور  حور و  رما ، نـیمه  هـک  دـنوش  یم  یفطاـع  دـیدش  ياـهألخ  یحور و  ياهبارطـضا  راـچد  ًـالومعم 

ناوناب رد  يردام  لیم  ياضرا  دنزرف و  دلوت  هداوناخ ، لیکـشت  درواهر  نیمراهچ  دنک . یم  یناور  تالالتخا  راچد  نآ  زا  سپ  یهدریش و 
یم رارق  نآ  شود  رب  ریطخ  یتیلوؤسم  دوش و  یم  يدیدج  هلحرم ي  دراو  هداوناخ  دـنزرف ، دـلوت  اب  تسا . نادرم  رد  يردـپ  لیم  نیمأت  و 

لامعا ورگ  رد  يا  هعماج  ره  هدـنیآ  هعماج . تمالـس  نیمأت  تیلوؤسم  هجیتن  رد  دـنزرف و  هبناج ي  همه  تیبرت  نیمأـت و  تیلوؤسم  دریگ ؛
یم شرورپ  تیبرت و  اه  هداوناخ  رد  هک  تسا  يدارفا  تمالس  ورگ  رد  يا  هعماج  ره  تمالـس  هک  ارچ  تساه ؛ هداوناخ  رد  تیلوؤسم  نیا 

ياضرا  ) لوا هدیاف ي  هس  دوش . یم  رادیدپ  درم ، نز و  قوقح  فیاظو و  نیب  اه  توافت  هک  تسا  مراهچ  هدیاف ي  نیمه  هب  هجوت  اب  دنبای .
رد اـما  دوش ؛ یم  لـصاح  ناـسکی  كرتـشم و  روط  هب  نز  درم و  زا  کـی  ره  يارب  یفطاـع ) شمارآ  یحور و  شمارآ  یـسنج ، هزیرغ ي 

دبای . یم  توافت  رگیدکی  اب  درم  نز و  زا  کی  ره  شقن  هفیظو و  يردپ ) لیم  نیمأت  يردام و  لیم  ياضرا   ) مراهچ دروم 
هدهع زا  اهنت  هک  یشقن  تسا ؛ دنزرف  شرورپ  ياسرف  تقاط  ياه  جنر  لمحت  یهدریش و  دیلوت ، یعیبط  روط  هب  هصرع ، نیا  رد  ردام  شقن 

تسین . درم  هب  لاقتنا  لباق  دیآ و  یمرب  ردام  ي 
مه یملع و  رظن  زا  مه  دنهد ( ؛ شرورپ  دنروآ و  ایند  هب  یملاس  نادنزرف  دنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  یناور  لماک - شمارآ  دیاب  یم  ناردام 

رثؤم دـنزرف  یحور  تمالـس  رد  یهدریـش  هرود ي  يرادراب و  ماـگنه  هب  رداـم  یناور  یحور - عضو  هک  تسا  هدـش  تباـث  ییاور  رظن  زا 
تمالس زا  زین  دنزرف  ناور  حور و  دنارذگب ، ار  نارود  نیا  یگتسخ  ناجیه و  ینارگن ، زا  رود  افصاب و  مارآ ، یطیحم  رد  ردام  رگا  تسا .

راچد نز  ات  دوش  هداهن  درم  هدـهع ي  رب  دـیاب  يداـصتقا  ياـهزاین  نیمأـت  هفیظو ي  يور  نیا  زا  دوش ) . یم  رادروخرب  یبولطم  شمارآ  و 
هب هرتسگ ي  رد  نز  درم و  ینیوکت  ياه  توافت  دیاب  نیاربانب  دـنوشن . دـمآرد  بسک  يارب  هنازور  تیلاعف  راک و  زا  یـشان  ياه  یگتـسخ 
رد نز  عفن  هب  یقوقح  دیاب  هصرع  نیا  رد  دراذـگب . ریثأت  ردام  ردـپ و  فیلاکت  قوقح و  رد  دـنزرف ) شرورپ  دـلوت و   ) هداوناخ یناسررمث 

يردام يرـسمه و  ماقم  رد  شیوخ  فیاظو  هب  دناوتب  ات  دوش  هتـشادرب  وا  شود  زا  یگدنز  يداصتقا  نیمأت  راب  لقادح ، دوش و  هتفرگ  رظن 
دنک . لمع  وحن  نیرتهب  هب 

هناخ لـخاد  دوش ، یم  ملظ  نز  هب  هک  ییاـج  نیلوا  دوشن ، هتفرگ  رظن  رد  نز  يارب  یتازاـیتما  نینچ  مالـسا  ياـه  يراذـگ  شزرا  قبط  رگا 
دوب . دهاوخ 

تیاعر هک  تساهنآ  ینیوکت  ياهفالتخا  زا  هتـساخرب  یگلمج  تسا ، هدـش  لیاق  درم  نز و  قوقح  فیاظو و  ناـیم  مالـسا  هک  ییاـهتوافت 
هک اجنآ  زا  مالسا ، رد  تسا ( . يرورض  مزال و  رایسب  هعماج  یتمالس  هجیتن  رد  هداوناخ و  هزاریش ي  يراوتسا  تمالس و  يارب  اهتوافت  نیا 

دنزرف ردام و  يداصتقا  نیمأت  هفیظو ي  تسا ، ردام  هدهع  رب  دـنزرف  شرورپ  یهدریـش و  لمح ، زین  يراد و  هناخ  ياسرف  تقاط  هفیظو ي 
نز ربارب  ود  ار  درم  ثرا  نز ، درم و  زا  کی  ره  فیاظو  هب  هناـنیب  عقاو  یهاـگن  اـب  مالـسا  رگید  يوس  زا  دریگ . یم  رارق  ردـپ  هدـهع ي  رب 

ياـه هنیزه  نیمأـت  يداـصتقا و  ياـه  تیلاـعف  هصرع ي  رد  دریگ و  رارق  نادرم  راـیتخا  رد  يرتشیب  تاـناکما  هیامرـس و  اـت  دـهد  یم  رارق 
هب فرژ  هاگن  اب  یلو  دنراگنیب ؛ نانز  قح  رد  یملظ  ار  نآ  دیاش  دـنرگن ، یم  ثرا  نوناق  هب  رودارود  هک  یناسک  دنـشاب . رت  قفوم  هداوناخ 

هصرع ي رد  یبولطم  لداـعت  تلادـع و  رذـگهر  نیا  زا  هکلب  هتفرگن ، تروـص  یملظ  اـهنت  هن  درم ، نز و  زا  کـی  ره  فیاـظو  هرتـسگ ي 
تسا ) . هدش  رارقرب  یگداوناخ  فیاظو 

. دیآ یم  شیپ  فیاظو  میسقت  یگنوگچ  ثحب  نز ، درم و  ینیوکت  ياهدادعتسا  توافت  ساسا  رب  هک  تساج  نیا 

هداوناخ رد  راک  میسقت 
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میسقت هب  زاین  ساسحا  زا  یناسنا  ندمت  تسا . راک » میسقت  ، » یناسنا نوناک  ره  يراوتسا  رد  لماع  نیرت  يرورض  ناسانـش ، هعماج  رواب  رد 
رد هک  يا  هنوگ  هب  دنـشاب ؛ هژیو  يا  هفیظو  راد  هدهع  نآ  دارفا  زا  کی  ره  هک  دـیمان  ندـمتم  ناوت  یم  ار  يا  هعماج  دوش . یم  عورـش  راک 

ددرگ . یم  عیزوت  فاصنا  تلادع و  هب  هعماج  نآ  دارفا  همه ي  نیب  اهراک  همه ي  هرمث ي  هدزاب و  تیاهن ،
هصرع رد  نز  درم و  نایم  فیاظو  میسقت  یگنوگچ  دریذپ . یم  تروص  هداوناخ  ینعی  یعامتجا ، دحاو  نیرتکچوک  رد  راک  میسقت  نیلوا 

راک میـسقت  یگنوگچ  زا  ثحب  يور  نیا  زا  ددرگ . یم  هعماج  عیـسو  هنهپ ي  رد  رگید  ياه  يدـنب  میـسقت  يانبریز  هداوناخ ، کچوک  ي 
دراد . يا  هژیو  تیمها  هاگیاج و  هداوناخ  هرتسگ ي  رد 

(: 51  ) تایراذ نیجوز ( ؛ اـنقلخ  یـش ء  لـک  نم  دوش : هدـیرفآ  تفج  تروص  هب  ملاـع  رد  يزیچ  ره  هک  هتفرگ  رارق  نآ  رب  یهلا  تمکح 
میدیرفآ . تفج  تروص  هب  ار  یئیش  ره  . ( 49

ات تسا ؛ شنیرفآ  ینیوکت  تایرورـض  تقلخ و  مزاول  زا  اهنآ ، نایم  ياهتوافت  ملاع و  نیا  تادوجوم  زا  يا  هنوگ  ره  ندش  هدیرفآ  تفج 
توافت رکذـم  ثنؤم و  سنج  ود  نایم  دوجوم  ینیوکت  ياه  یگناگود  دـشاب . یم  ییاه  توافت  نینچ  ورگ  رد  ملاع  نیا  ياقب  هک  ییاـج 
ینیوکت يرطف و  ياهدادعتـسا  اب  هک  نازیم  ره  هب  نز ، درم و  نایم  راک  میـسقت  دـنک . یم  باجیا  اه  شقن  اه و  هفیظو  میـسقت  رد  ار  ییاه 

. تشاد دهاوخ  یپ  رد  يرتشیب  ياه  هرهب  اه و  هرمث  دشاب ، بسانتم  گنهآ و  مه  ناشیا 

ارهز هناخ ي  رد  راک  میسقت 

هرهب نودب  يرظن  تقد  نینچ  تشاد و  رظن  نز  درم و  ینیوکت  ياهدادعتـسا  هب  دبای  یم  زیچ  ره  زا  شیب  راک ، میـسقت  یگنوگچ  نییعت  رد 
دهاوخن زگره  قلاخ ، زا  ماـهلا  نودـب  ییاـهنت و  هب  رـشب  شیدـنا  هتوک  لـقع  هک  ارچ  دوب ؛ دـهاوخن  ریذـپ  ناـکما  یحو  رترب  قفا  زا  يریگ 

هداوناخ هصرع ي  رد  راک  میسقت  يوگلا  نییعت  رد  يور  نیا  زا  دسانشزاب . ار  یمدآ  ریمـض  رد  هدش  هداهن  تفگـش  ياهدادعتـسا  تسناوت 
یم يور  یهلا  ياه  هوسا  نیرتهب  یناگدنز  هریس ي  هب  هتکن ، نیا  هب  رظن  اب  دنراد . ینایحو  ییاه  هناوتشپ  هک  دوب  ییاه  هنومن  لابند  هب  دیاب 

میشاب . یگداوناخ  ياهراک  میسقت  هرتسگ ي  رد  هویش  نیرت  لماک  رگوجتسج  ات  میروآ 
تروص مالـسلااهیلع  ارهز  هناخ ي  رد  هچنآ  تسا . یگداوناخ  لیاسم  رد  هوسا  نیرت  لماک  مالـسلا  مهیلع  همطاف  یلع و  كرتشم  یگدنز 

همـشچرس يوبن  تمکح  ملع و  زا  ینارون  هناخ ي  نیا  رد  راک  میـسقت  دوب . هتفرگ  ماهلا  یهلا  نارک  یب  تمکح  زا  یگلمج  تفریذپ ، یم 
مالسلا . هیلع  یلع  شود  رب  لزنم  نوریب  روما  ریبدت  مالسلااهیلع و  ارهز  هدهع ي  رب  لزنم  ياهراک  ریبدت  تفرگ : یم 

یلاحـشوخ و همطاف  دومرف ، داهنـشیپ  مالـسلااهیلع  ارهز  یلع و  هب  ار  يراک  میـسقت  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ 
دومن : زاربا  هنوگ  نیا  ار  شیوخ  تیاضر 

طوبرم هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ارم  ادخ  لوسر  هک  ارچ  ملاحشوخ ؛ رورسم و  هزادنا  هچ  ات  راک  میـسقت  نیا  زا  هک  دناد  یمن  یـسک  ادخ  زج 
. لاجرلا باقر  لمحت  هللا  لوسر  یئافکاب  هللا  الا  رورـسلا  نم  ینلخاد  ام  ملعی  الف  مالـسلااهیلع : همطاـف  تلاـق  تشادزاـب ( . تسا ، نادرم  هب 

ص 151 ) . ج 1 ، يردلا : بکوک  ص 282 . ج 1 ، ناهربلاریسفت : ص 123 . ج 14 ، هعیشلا : لئاسو  ص 81 و 31 . ج 43 ، راونالاراحب :
؛ تسا نز  درم و  زا  کـی  ره  ینیوکت  یعیبـط و  ياهدادعتـسا  هب  رظاـن  زیچ  ره  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يداهنـشیپ  حرط 

يراک میـسقت  هدـنرادرب ي  رد  هکلب  ار ؛ يرالاس  درم  هن  دـنک  یم  زیوجت  ار  يرالاس  نز  هن  یگداوناـخ ، فیاـظو  هصرع ي  رد  هک  یحرط 
تسا . تیمیمص  راثیا و  راس  هیاس  رد  هنالداع 

ریظن یب  یتفارش  تزع و  نز  هب  تسکـش و  مهرد  ار  ییارگدرم  تب  نیا  مالـسا ، دوب . هدش  انب  يرالاس » درم   » هیاپ ي رب  تیلهاج  هعماج ي 
وا بجاو  هفیظو ي  ار  هناخ  ياهراک  درگنب و  راکتمدـخ  کی  مشچ  هب  ار  شیوخ  رـسمه  درادـن  قح  درم  مالـسا ، هاگدـید  زا  دومرف . اطع 

، يراد هناـخ  نوـچ : ییاـسرف  تقاـط  ياـهراک  شریذـپ  هنیمز ي  هک  تسا  نز  تفوـطع  تـفأر و  تیمیمـص ، راـثیا ، افـص ، نـیا  دراـگنیب .
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دروآ . یم  دیدپ  ار  يرادرسمه  يراددنزرف و 
دنک . تبقارم  شیوخ  رسمه  زا  اهبرپ  یلگ  نوچمه  هک  دنک  یم  فظوم  ار  درم  مالسا  يور  نیا  زا 

هنوگ ره  ماجنا  هب  فظوم  هداوناخ ، هصرع ي  رد  نز  دـندرک  یم  نامگ  ینیباطخ  ياـه  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد 
ج راونالاراحب : هنام ( ؛ رهقب  تسیل  هناحیر  هأرملا  دـندومرف : دزـشوگ  ینارون  ناـیب  نیا  هب  ربماـیپ  ار  شرگن  نیا  ندوب  اـطخ  تسا . یتمدـخ 

یناـمرهق هن  تسوبـشوخ ، یلُگ  نز  ص 288 ) . نیدـلا : مالعا  ص 313 . ج 20 ، دـیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  ص 253 . ، 103
دنمورین .

شوخ یلگ  نوچ  هداوناخ  هصرع ي  رد  ار  نز  ، تسا هتشگ  راوتسا  نز  مسج  حور و  ینیوکت  ياه  تفاطل  ساسارب  هک  ربمایپ  شیامرف  نیا 
، یعامتجا ياه  نادیم  رد  هن  تسا ؛ هداوناخ  نوناک  رد  نز  ندوب  لگ  هتبلا  تسا . دنمزاین  تبقارم  تفطالم و  هب  هک  درامش  یم  وب  گنر و 
، مالسلااهیلع ارهز  همطاف ي  ترـضح  تداعـس  اب  تدالو  زورلاس  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هدومرف  زا  ماهلا  اب  یـسایس و ( .... يداصتقا ،

. ( 79 / 6 / 30

ینافرع زادنا  مشچ  زا  راک  میسقت 

رد ییاـمن  هولج  نیا  ناـکما  تسا . قح  ترـضح  تافـص  زا  يوترپ  ياـمن  هولج  شیوخ ، يدوجو  ياـه  تیفرظ  روخارف  هب  يدوـجوم  ره 
لالج لامج و  رون  زا  یعاعـش  رگ  نایامن  یناسنا  ره  دوجو  تسا . رتشیب  يرگید  دوجوم  ره  زا  یهلا ، هدیرفآ ي  نیرترب  نیا  ناسنا ، دوجو 

نآ زا  دوش . یم  رادـیدپ  نآ  رد  يرتشیب  يامن  هولج  یناشفاوترپ و  ناوت  رون ، نارک  یب  عبنم  هناـگی  نیا  هب  وا  برق  نازیم  هب  هک  تسا  یهلا 
دیاب یم  تسا ، یهلا  تافص  امسا و  لماک  روضح  یلجت و  هب  هتـسباو  یناسنا  عامتجا  هصرع ي  رد  یهلا  نسحا  ماظن  يریگ  لکـش  هک  اج 

دادعتـسا و نیا  دوش . هداهن  دنـشاب ، یم  یناسنا  عماوج  ياـنبریز  هک  یناـسنا  ياـه  هنوگ  زا  کـی  ره  رد  ییاـمن  هولج  نیا  دادعتـسا  ناوت و 
ود زا  کی  ره  یهلا  تیـشم  قبط  تسا . هدش  هداد  رارق  درم ) نز و   ) يرـشب ياه  هنوگ  دارفا  کیاکی  دوجو  رد  یهلا  تمکح  قبط  ، ییاناوت

لامج تافص  یلجت  دادعتسا  دنا ؛ هتشاد  تفایرد  شیوخ  ترطف  رد  ار  یهلا  تافص  امـسا و  مامت  ییامن  هولج  دادعتـسا  نز ، درم و  سنج 
زاس هنیمز  هک  ییرطف  ياه  هیام  نورد  نخس ، رگید  هب  دریذپ . یم  فعـض  تدش و  یناسنا  ياه  هنوگ  زا  کی  ره  دوجو  رد  یهلا  لالج  و 

تسا : توافتم  درم  نز و  سنج  ود  رد  تسا ، ناسنا  رد  یهلا  تافص  امسا و  تیرهظم 
یهلا ؛ لامج  تافص  تیرهظم  يارب  رتشیب  ییارای  تیفرظ و  ياراد  نز ،

یهلا . لالج  تیرهظم  يارب  رت  نوزف  ییاناوت  تقایل و  دجاو  درم ،
تفأر نوچ : یتافـص  تسا ؛ رتاناوت  یهلا  لامج  تافـص  يامن  هولج  رد  نز  دوجو  هک  دـنتقیقح  نیا  يایوگ  يرامـشرپ ، تایاور  تاـیآ و 

؛ دراد يرتشیب  ییاراـی  یهلا  لـالج  تافـص  زورب  رد  هک  درم  دوجو  فـالخرب  تفارظ و ؛... تفاـطل ، تبحم ، تشذـگ ، تمحر ، تفوطع ،
تردق و .... تیعطاق ، تبالص ، دننام : یتافص 

تیعطاق و تردق ، تبالص ، هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  زین  هبرجت  رامآ و  یـسانش و  ناور  ملع  ياهدرواهر  تایاور ، تایآ و  رب  نوزفا 
دوجو رد  فیرظ  قیقد و  ياهراک  هب  لیم  و  تیساسح ، تفارظ ، تفاطل ، لباقم ؛ رد  نادرم و  دوجو  رد  نیگنـس  تخـس و  ياهراک  هب  لیم 
دیاـب روخرد ، تـالامک  نیرتـالاب  هب  لـین  رمع و  هیامرـس ي  زا  اـه  يرو  هرهب  نیرتـهب  يارب  درم ، هچ  نز و  هچ  یمدآ ، تسا . رتـشیب  ناـنز 

هب رد  شا  هژیو  ياهدادعتسا  ییاسانش  اب  یمدآ ، رگا  دنک . شالت  اهنآ  دشر  ییافوکش و  يارب  دسانش و  زاب  ار  شیوخ  يرطف  ياهدادعتسا 
هب كولـس  هصرع ي  رد  ریگ  مشچ  یتفرـشیپ  دشر و  هب  دـیامن ، تکرح  اهدادعتـسا ، نیا  ییافوکـش  يارب  یهلا ، تافـص  ندـیناسر  روهظ 

طارفا و ای  نآ  حیحـصان  يریگراک  هب  نآ ، يزاسافوکـش  رد  یلهاک  اهدادعتـسا ، نیا  یگتخانـشان  اما  تفای ؛ دهاوخ  تسد  دنوادخ  يوس 
. دش دهاوخ  وا  یلماکت  ریسم  زا  یمدآ  طوقس  ای  فارحنا  دوکر ، بجوم  اهنآ  زا  کی  ره  يریگراک  هب  رد  طیرفت 
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ارهز يرادرسمه 

ایند و رد  شیوخ  لامک  تداعـس و  جوا  هب  دهاوخ  یم  هک  ره  تسا . ریذپ  ناکما  هفیظو  ماجنا  هیاس ي  رد  اهنت  یهلا  برق  ماقم  هب  لوصو 
تخاس : حرطم  یلک  هتسد ي  هس  رد  ناوت  یم  ار  ناسنا  یهلا  فیاظو  تسا . هتساوخ  هچ  وا  زا  دنوادخ  هک  درگنب  دیاب  دیآ ، لیان  ترخآ 

ییاهن لامک  هب  ار  شیوخ  ات  دـهد  ماجنا  لقتـسم  روط  هب  دـیاب  یم  نز  درم و  زا  کی  ره  هک  یفیاظو  درم ، نز و  نیب  كرتشم  فیاظو  . 1
هنسحلا و ؛... ضرق  هقدص ، قافنا ، يزومآ ، ملع  جح ، سمخ ، تاکز ، هزور ، زامن ، نوچ  یفیاظو  دننادرگ ؛ کیدزن 

یندـب و نامتخاس  تسا . هتفای  صاصتخا  ناشیا  هب  نانز  هژیو ي  ياهدادعتـسا  اه و  یگژیو  ببـس  هب  هک  یفیاظو  نز ؛ صتخم  فیاظو  . 2
ییاـهراک دوش ؛ لوحم  وا  هب  تشذـگ  تیارد و  تقد ، تفأر ، تفارظ ، تفاـطل ، دـنمزاین  ياـهراک  هک  دـنک  یم  اـضتقا  نز  فیطل  یحور 

دنزرف و ؛... شرورپ  یهدریش و  لمح ، يرادرسمه ، يراد ، هناخ  نوچ :
. تسا هتفای  صاـصتخا  ناـشیا  هب  نادرم  صوصخم  ینیوکت  ياـه  تیفرظ  اـه و  ییاـناوت  ساـسا  رب  هک  یفیاـظو  درم ؛ صتخم  فیاـظو  . 3

... تبالـص و تیعطاق ، تردق ، دـنمزاین  هک  نیگنـس  تخـس و  ياهراک  هک  دـنک  یم  اضتقا  درم  حور  مسج و  ینیوکت  یعیبط و  نامتخاس 
، یـسایس یعامتجا و  ياه  تیلاعف  هداوناخ ، يدام  ياهزاین  نیمأت  يارب  يداصتقا  تیلاـعف  نوچ : ییاـهراک  دریگ . رارق  شا  هدـهع  رب  تسا 

يرواگنج .... داهج و 
هتخاـس مورحم  نآ  زا  ار  ناـنز  هک  تسا  هدوشگ  شیوـخ  يوـس  هب  یهار  نادرم  يارب  دـنوادخ  ارچ  هک  دوـش  یم  حرطم  لاؤـس  نیا  لاـح 

مکح ارچ  دنمورحم . نآ  زا  نانز  هک  تسا  وا  هار  رد  تداهـش  داهج و  دـنوادخ ، هب  برقت  ياه  هار  نیرت  عیرـس  نیرتهب و  زا  یکی  تسا !؟
دنا !؟ هتشگ  فاعم  مکح  نیا  زا  نانز  تسا و  نادرم  هژیو ي  اهنت  تداهش  داهج و 

دنتـشاد وزرآ  هناصلاخ  هک  یناوناب  نامز  نآ  رد  دش و  یم  حرط  یفلتخم  ياه  هنوگ  هب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هلأسم  نیا 
نیا رد  دندمآ و  مه  درگ  دنبای ، هار  ناشراگدرورپ  هاگراب  هب  تداهـش ، ربنایم  زا  دنتـساوخ  یم  دنوش و  دـنم  هرهب  داهج  میظع  باوث  زا  ات 
دوخ نایم  زا  سپ  دنیوج . هراچ  ناشیا  زا  دنراذگ و  نایم  رد  ربمایپ  اب  ار  هلأسم  هک  دـش  نآ  هجیتن  تبقاع  دنتـسشن . وگتفگ  ثحب و  هب  هراب 

دنداتسرف . ربمایپ  تمدخ  شیوخ ، هدنیامن ي  ماقم  رد  ار  وا  دندرک و  باختنا  دوب ، زاتمم  يرونخس  هباطخ و  رد  هک  ار  تلیضفاب  ینز 
فیرظ و رایـسب  یتاملک  باذـج و  اویـش و  رایـسب  ینایب  اب  ار  ناوناب  لاؤس  بدا ، مالـس و  ضرع  زا  سپ  تفر و  ربمایپ  دجـسم  هب  وناب  نیا 
تسا و نادرم  هژیو ي  اه  تلیضف  همه ي  هللا ! لوسر  ای  هک  دوب  نیا  وا  نخس  نومضم  درک . حرط  دجسم  رد  رضاح  نادرم  عمج  رد  قیقد ،
، تسا هدـش  هتـسب  ام  يور  هب  تداهـش  داهج و  باب  هک  یلاح  رد  هللا ! لوسر  ای  میا . هتـشگ  مورحم  تداعـس  لماکت و  هار  نیا  زا  ناـنز  اـم 

سپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دراد !؟ دوجو  نانز  يارب  یناربج  هار  ایآ  میوش ؟ دـنم  هرهب  امظع  تلیـضف  نیا  باوث  زا  میناوت  یم  هنوگچ 
، نز داـهج  . ( 215 قالخالا : مراـکم  ص 60  لوقعلا : فـحت  لـعبتلا ( ؛ نسح  هأرملا  داـهج  دـندومرف : وناـب  نیا  نانخـس  قـیقد  ندینـش  زا 

لیان داـهج  باوث  هب  دـیناوت  یمن  اـه  ههبج  رد  گـنج  هار  زا  تسین و  بجاو  امـش  رب  داـهج  هک  تسا  تسرد  تسا . ییوکین  يرادرـسمه 
دیهد ماجنا  یلامعا  شیوخ  ياه  هناخ  رد  دیناوت  یم  امـش  دیـشاب . هدنام  مورحم  زین  داهج  باوث  تلیـضف و  زا  هک  تسین  نینچ  اما  دـیوش ؛

یم امش  تسا . وکین » بوخ و  يرادرـسمه  ، » لمع نآ  دنادرگ و  کیرـش  مالـسا  ياه  ههبج  نارواگنج  نادهاجم و  باوث  رد  ار  امـش  هک 
ص 350 ) . ج 4 ، نازیملا : ك . ر . دنا ( . هتخاس  مالسا  يادف  ار  شیوخ  یتسه  هک  دیوش  لیان  ینادهاجم  باوث  هب  هار  نیا  زا  دیناوت 

نانز يارب  وکین » يرادرسمه  ، » هدش بجاو  نادرم  رب  هک  داهج  لباقم  رد  ارچ  تسیچ ؟ يرادرسمه »  » هلأسم ي رب  دیکأت  همه  نیا  تلع  اما 
تسیچ !؟ درم » یگتشذگ  ناج  زا  داهج و   » اب نز » هتسیاش ي  يرادرسمه   » يزارت مه  تمکح  تسا !؟ هتشگ  مزال 

تسا . هدش  هتسباو  مه  هب  ینیوکت ، یعیبط و  روط  هب  نز  درم و  یگدنز  یهلا ، تشیم  قبط 
تداعـس لماکت و  جوا  هب  ار  درم  نز و  دـنک و  نیمأت  هجو  نیرتهب  هب  ار  یعیبط  ياضتقا  نیا  دـناوت  یم  هک  تسا  یکرتشم  دـحاو  هداوناخ ،
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یم یماگنه  نز ، تسا . یگداوناخ  طباور  تمالـس  ورگ  رد  دوخ ، یـصاصتخا  فیاظو  ماجنا  رد  نز  درم و  زا  کی  ره  تیقفوم  دـناسرب .
دشاب . رادروخرب  شرسمه  بناج  زا  يداصتقا و ... ، یحور ياه  هناوتشپ  زا  هک  دناسر  ناماس  هب  ار  شیوخ  هژیو ي  فیاظو  دناوت 

هک درامگ  تمه  ادـخ ، هار  رد  داهج  هلمج  زا  شیوخ ، صوصخم  ياه  تیلاعف  هب  هدوسآ  مارآ و  يرطاخ  اب  دـناوت  یم  یماـگنه  زین ، درم 
یب ییوخدـنت ، یهاوخدوخ ، یگداوناخ ؛ طـباور  رد  رگا  دـشاب . مرگ  لد  هداوناـخ  طـیحم  رد  هتـشذگ  دوخ  زا  هتـسیاش و  يراـی  دوجو  هب 

ار ود  ره  هک  تفای  دهاوخ  هرطیس  نز  درم و  دوجو  رب  یناور  یناشیرپ  یحور و  یگتفشآ  نانچ  نآ  دشاب ، مکاح  ... يرد و هدرپ  یمارتحا ،
ریس مه  دنکفا ، هیاس  نارسمه  طباور  رب  یگنهامهان  یناماسبان و  رگا  دنک . یم  مورحم  یناگدنز  يونعم  يدام و  ياه  يزور  اه و  هرهب  زا 

، يراد هناخ  هرتسگ ي  رد  شیوخ  یـصاصتخا  فیاظو  هب  تسناوت  دهاوخ  نز  هن  دش ؛ دـهاوخ  لتخم  یناگدـنز  يونعم  ریـس  مه  يدام و 
هب دناسر . ماجنا  هب  هعماج  هصرع ي  رد  ار  شیوخ  هژیو ي  فیاظو  دـناوت  یم  درم  هن  دـنک و  لمع  یبوخ  هب  يراد و ... هچب  يرادرـسمه ،

افـص و نیا  يرارقرب  رد  هک  دور  یم  رامـش  هب  نز  درم و  تیقفوم  يارب  هناوتـشپ  نیرتهب  یگداوناـخ  طـباور  رد  طاـشن  افـص و  یلک ، روط 
تسا . رتریگ  مشچ  رترثؤم و  یسب  نانز  شقن  تیمیمص ،

زین درم  یناور  یحور - شمارآ  رطاخ و  یگدوسآ  يور  نیا  زا  تسا و  نانز  تسد  رد  هداوناخ  تیمیمص  طابـضنا و  مظن ، شمارآ ، دیلک 
يدرف و فیاظو  همه ي  ورملق  رد  هدعاق  نیا  دوب . دـهاوخ  هناخ  رد  نز  شنم  راتفر و  عون  هب  هتـسباو  یعامتجا ، ياه  تیلاعف  هصرع ي  رد 

داهج ملع ، لیـصحت  تراجت ، دـننام  یعامتجا ؛ ياه  تیلاعف  هصرع ي  ات  هتفرگ  يدرف  تادابع  هرتسگ ي  زا  دراد ؛ نایرـس  درم ، یعاـمتجا 
و ....

اب دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  ناوناـب  نیا  دنـشاب . یم  ناشنارـسمه  رادـماو  يونعم ، يداـم و  ياـه  تیقفوـم  زا  یمین  لقادـح  رد  نادرم  يرآ ،
نیا زا  دزاس و  لدبم  افص  تیمیمـص و  ءاشن  روش ، زا  یتشهب  هب  ار  هداوناخ  نوناک  شیوخ ، هتـسیاش ي  راتفر  تشذگ و  تسایک ، تیارد ،

دنروآ . مهارف  یعامتجا  يدرف و  يونعم ، يدام ، ياه  هصرع  همه ي  رد  ار  ناشکرتشم  یگدنز  تفرشیپ  تیقفوم و  هنیمز ي  رذگهر 
نازیم نامه  هب  دننک ، شالت  هداوناخ  نوناک  رد  یمیمص  طاشنرپ و  افصاب ، مارآ ، یطیحم  يروآ  مهارف  رد  هک  نازیم  ره  هب  ناوناب  نیاربانب 
نادرم هدرمشرب ي  لیاضف  زا  اهنت  هن  ناوناب  يور  نیا  زا  دوب . دنهاوخ  کیرـش  ناشنارهوش  ياه  تیلاعف  اه و  تدابع  باوث  تلیـضف و  رد 
ناشیا رب  یتح  دنوش و  کیرـش  نانآ  لیاضف  همه ي  رد  هداوناخ  نوناک  رد  هناصلخم  یـشالت  رذگهر  زا  دنناوت  یم  هکلب  دنتـسین ، مورحم 
تسا . نآ  صالخا  هجرد ي  ورگ  رد  یلمع  ره  شزرا  هک  ارچ  دنشاب ؛ مورحم  نآ  زا  نادرم  هک  دنبای  تسد  یباوث  هب  دنریگ و  تقبس 

زا يراـتفر و  شوـخ  اـب  دـنوادخ  ياـضر  لیـصحت  يارب  كاـپ و  یتـین  اـب  شرـسمه  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  یـصلاخان  درم  تین  تسا  نـکمم 
تادابع و باوث  رد  مه  هناـصلخم ، شـالت  نیا  هیاـس ي  رد  دروآ و  مهارف  هداوناـخ  رد  ازفا  حور  شخب و  يژرنا  یطیحم  یگتـشذگدوخ ،

دبای . تسد  شصالخا  رذگهر  زا  میظع  یباوث  هب  مه  دوش ، کیرش  رسمه  ياه  تیلاعف 
يارب ناوناـب  تسا . تساـیک  تیارد و  تقد ، ، تفارظ جاـتحم  يرگید  رنه  نف و  ره  زا  شیب  هک  يرنه  تسا ؛ رنه  نف و  کـی  يرادرهوش » »

هب وا  یلمع  هریـس ي  هب  هبناج  همه  يادـتقا  اب  ات  دـنراد  زاـین  عماـج  يا  هوسا  نتفاـی  هب  يزیچ  ره  زا  شیب  ریطخ ، هصرع ي  نیا  رد  تیقفوم 
دوش . یمن  ادیپ  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  زا  رت  عماج  رت و  هناگی  يا  هوسا  رنه ، نیا  هصرع ي  رد  دننک . لمع  لکش  نیرتهب 

يدوز هب  تفایرد و  تسایک  اب  ار  شرسمه  هژیو ي  تیعقوم  تایحور و  داهن ، رهوش  هناخ ي  هب  مدق  هک  ماگنه  نآ  زا  مالـسلااهیلع  همطاف 
نانچ يرادرهوش  هصرع ي  رد  ناهج  يوناب  نیرترب  نیا  راتفر  دـنک . راگزاس  شرهوش  يونعم  يدام و  صاخ  طیارـش  اـب  ار  دوخ  تسناوت 

یگتفرگ اه و  یگتسخ  مامت  ات  دوب  یفاک  وا  زیگنارهم  هاگن  کی  اهنت  هک  تسا  يزوس  لد  يدرد و  مه  یهارمه ، ینابرهم ، افـص ، جوا  رد 
مومهلا و ینع  فشکنتف  اهیلا  رظنأ  تنک  دـقل  و  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  هدومرف ي  زا  ماهلا  اـب  دـیآرد ( . هب  شرـسمه  مسج  حور و  زا  اـه 

ص 492 ) . ج 1 ، ۀمغلا : فشک  دش . یم  فرطرب  مهودنا  مغ و  مامت  متسیرگن ، یم  شا  هرهچ  هب  هک  هاگره  نازحالا ؛
ات دـبای ؛ یم  ار  دوخ  قادـصم  نیرت  عماج  رـسمه » يدونـشخ  تیاضر و  بلج   » نوچ یفیرظ  رنه  هک  تسا  هناـگی  يوناـب  نیا  هریـس ي  رد 
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تحاران ارم  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  نامز  نآ  ات  ارهز  دـنگوس ...! دـنوادخ  هب  دـیامرف : یم  وا  نأـش  رد  شرـسمه  هک  ییاـج 
زع و هللا  اهضبق  یتح  یلع  اهتهرکأ  اهتبـضغأ و ال  ام  هللا  وف  مالـسلا : هیلع  یلع  مامالا  دنک ( . دونـشخان  ارم  هک  دادن  ماجنا  یلمع  تخاسن و 

ص 492 ) . ج 1 ، همغلا : فشک  ارما . یل  تبضغ  ینتبضغا و ال  لج و ال 
هولج دبلط ؛ یم  هناگادـج  عیـسو و  رایـسب  یلاجم  اهنآ  هب  نتخادرپ  هک  دراد  دوجو  ناوناب ، هنادرد ي  یناگدـنز  زا  ابیز  رایـسب  ییاه  هولج 

زا راـثیا و  لاـمک  رــسمه ، هژیو ي  ياــهتیلوؤسم  يوـنعم و  تاــیحور  هـب  لــماک  هجوـت  رهوـش ، اــب  یهارمه  بدا و  جوا  نوـچ : ییاــه 
يزاس هدوسآ  داهج ، يارب  رسمه  یناور  یحور - زیهجت  رهوش ، اب  يراتفگ  شوخ  يراتفر و  شوخ  جوا  رسمه ، لباقم  رد  یگتشذگدوخ 

لالقتـسا ییافکدوخ و  هب  کمک  يدام ، ياـهدوبمک  لـباقم  رد  ربص  لـمحت و  نادـنزرف ، شرورپ  بیذـهت و  هصرع ي  رد  رـسمه  رطاـخ 
هداوناخ و .... يداصتقا 

میراپس : یم  لد  هدید و  شداهن ، كاپ  دنزرف  مالک  هنیآ ي  رد  مالسلااهیلع  ارهز  يرادرهوش  زا  ابیز  یلیلحت  هب  ماقم ، نیا  رد 
ارهز و ترـضح  شلاـس  هن  دودـح  دـندوب ، هنیدـم  رد  ربماـیپ  هک  یلاـس  هد  لوط  رد  دوب . هنوگچ  ارهز  همطاـف ي  يرادرهوش  دـینیبب  اـمش 

دودـح  ) دـنا هدرک  رکذ  یگرزب  کچوک و  ياه  گـنج  لاـس ، هن  نیا  رد  دـندوب . رهوش  نز و  رگیدـمه  اـب  مالـسلا  مهیلع  یلع  ترـضح 
شرهوش هتسشن و  هناخ  رد  هک  تسا  یمناخ  وا  دینیبب ، امـش  الاح  تسا . هدوب  مه  نینمؤملاریما  اهنآ  بلغا  رد  هداتفا ،) قافتا  گنج  تصش 

هب ور  عضو  مه  یگدنز  ظاحل  زا  تسا - وا  هب  هتـسباو  ههبج  ردق  نیا  دنام - یم  گنل  ههبج  دـشابن ، ههبج  رد  رگا  تسا و  ههبج  رد  بترم 
اتقیقح ینعی  هللا ؛ هجول  مکمعطن  امنا  اریـسا  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  میا : هدینـش  هک  ياـهزیچ  ناـمه  دـنرادن ؛ یهار 

دنک . یم  مه  تیلوؤسم  ساسحا  عون  کی  تسا ، ربمایپ  رتخد  تسا ، ربهر  رتخد  هک  یلاح  رد  دنتشاد . ضحم  هناریقف  یگدنز 
يراتفرگ لایع و  لها و  هسوسو ي  زا  ار  وا  لد  دنک ، زیهجت  ار  رهوش  نیا  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  دـیاب  یی  يوق  هیحور ي  هچ  ناسنا  دـینیبب 

دندوب ماما  نیسح ، ماما  نسح و  ماما  دییوگب  امـش  الاح  دنک . تیبرت  یبوخ  نآ  هب  ار  اه  هچب  دهدب ؛ یمرگ  وا  هب  دنک ، یلاخ  یگدنز  ياه 
نیا دـندرک و  ییونابدـک  يرادرهوش و  يراد ، هناخ  هنوگ  نیا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  دوبن . ماما  هک  بنیز  دنتـشاد ؛ تماـما  تنیط  و 

هب فرـشم  ای  راد  هناخ  مناخ  کی  ناوج ، رتخد  کی  يارب  دناوت  یمن  اهنیا  ایآ  دنتفرگ . رارق  خیرات  رد  راگدنام  لیماف  یگدنز  روحم  روط 
/2 / 7 ناوج ، هتفه ي  تبسانم  هب  ناناوج  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . مهم  یلیخ  اهنیا  دشاب ؟ وگلا  يراد  هناخ 

. ( ص 20 و 21 يربهر : مظعم  ماقم  تانایب  رد  ناملسم  ییوجشناد  تلاسر  یمالسا و  هاگشناد  . 1377

نآ ياه  تربع  یمطاف و  هسامح ي 

تیالو  ییادف  مالسلااهیلع ، همطاف 
تحاصف  غیتس  حتاف  مالسلااهیلع ، همطاف 

تمدخ  نیرت  میظع  یناب  مالسلااهیلع ، همطاف 
تیانج  تعدب و  يانب  گنس  هفیقس ،

مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  قح  رد  اه  ملظ  نیرت  گرزب 
مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  قح  رد  اه  متس  نیرت  گرزب 

كدف  ماجرف  هنیشیپ و 
كدف  بصغ  لباقم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  گرزب  مایق  زار 

مالسلااهیلع  ارهز  رظنم  زا  كدف  بصغ  هفیقس و  هعجاف ي  ياه  هشیر 
هناگی  یماما  فارطا  زا  یگدنکارپ  . 1
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هتفخ  ياه  هنیک  اه و  قافن  يروآربرس  . 2
هنالفاغ  ياه  یتریغ  یب  اه و  يرگن  یحطس  . 3

هنافرحنم ینید  ياه  تئارق  اه و  لیوأت  . 4

تیانج تعدب و  يانب  گنس  هفیقس ،

هراشا

یگریت هب  ار  یمالسا  هعماج ي  ینکش  نامیپ  هایس  ربا  هک  دوب  هتشذگن  یفطصم  یـصو  اب  ناگمه  تعیب  عادولاۀجح و  زا  یهام  دنچ  زونه 
دیناشک . یهایس  و 

یصو هناگی  بلق  رب  دندیـشکرب و  قافن  هنیک و  ماین  زا  یـشک  قح  غیت  وا  تما  هک  دوب  هتـشذگن  ربمایپ  نیرخآ  جورع  زا  یتعاس  دنچ  زونه 
دروم ار  وا  رتخد  هناـگی  نت و  هراـپ ي  شناوریپ ، هک  دوب  هتـشذگن  تمحر  ربماـیپ  رهطم  ندـب  لـسغ  زا  يا  هظحل  دـنچ  زونه  دـندناشن . وا 

دنداد . رارق  اه  ملظ  اه و  يرهم  یب  نیرت  كاندرد 
ارورـس کلذـب  رمع  رهظا  و  یلع ... ( ! ای  کل  خـب  خـب  نایدانم  نیلوا  یـضترم و  یلع  اب  تعیب  ناماگـشیپ  هک  درک  رواـب  ناوت  یم  هنوگچ 

ص يرولا : مالعا  ص 237 . ج 1 ، همغلا : فشک  هنمؤم . نمؤم و  لک  الوم  يالوم و  تبحـصا  یلع ! ای  کل  خب  خـب  لاق : امیف  لاق  الماک و 
نارادمدرس یـشک و  قح  نایاوشیپ  هرمز ي  رد  هک  دنربب  دای  زا  ار  شیوخ  یخیرات  ینامیپ  دهع و  نانچ  ص 177 ) . ج 1 ، داشرالا : . 132

دنیآرد : یهارمگ  ینکش و  نامیپ 
تخوس . هنامیپ  مه  ّمخ و  مه  ات  تخورفا  یشتآ  ریدغ ! مخ  هنیک  زک  نکش  نامیپ  نآ  زا  هآ 

تخوس . هنامیپ  مه  ّمخ و  مه  ات  تخورفا  یشتآ  تخوس . هنامیپ  مه  ّمخ و  مه  ات  تخورفا  یشتآ 
ص 36 ) . ناوید : یناهفصا . يورغ  نیسح  دمحم  هللا  تیآ  زا  رعش  ) 

، وا هب  یناسررازآ  تسادخ و  مشخ  همطاف ، مشخ  هک  دـندوب  هدینـش  ربمایپ  زا  اهراب  هک  ینانامه  ربمایپ ؛ ناروای  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ 
یب نیرت  عیجف  دنراپـس و  یـشومارف  هب  ار  زیچ  همه  هک  دـنیآ  راـتفرگ  تلفغ  یهاوـخدوخ و  بادرگ  رد  ناـنچ  تسادـخ ، هب  یناـسررازآ 
نوخ رد  ار  شا  هنیس  دنناشک ، نیـشتآ  يرد  راوید و  خلـسم  هب  ار  وا  دنراد ؛ اور  ربمایپ ، هشوگرگج ي  قح  رد  ار  اه  تراسج  اه و  یتمرح 

دنناسر : تداهش  هب  ار  شنسحم  دننز و  یلیس  ار  شتروص  ، دننکش مهرد  ار  شیولهپ  دنناشن ،
يا نسحم  طقـس  ادـخ و  كاپ  تمـصع  داد ! تسا  دادـیب  هچ  نیا  شتآ ، لیربج و  طبهم  راگزور ! ياـفج  تسد  زا  هک  تعاـس  نآ  زا  هآ 

رَمَش . یب  ياطخ  نیز  باسح و  یب  يافج  نیز  غیرد !
یب ياطخ  نیز  باسح و  یب  يافج  نیز  ررش  دز  قحان  تسد  قحان  هب  ار  قح  هناخ ي  رد  برـض  زا  تسکـش  تیولهپ  درـسفا و  تارطاخ 

رَمَش . یب  ياطخ  نیز  باسح و  یب  يافج  نیز  رَمَش .
ص 138 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  رصاعم . نایارس  نخس  زا  ینادرم  یلعدمحم  زا  رعش  ) 

هک دش  یهار  هروک  هدنیاشگ ي  هفیقس ، دیدرگ . يوق  يا  هناوتـشپ  ار  مالـسا  رد  اه  يراذگ  تعدب  مامت  هک  دش  یتعدب  هاگ  هفطن  هفیقس ،
یملظ یـشک و  قح  نانچ  هاگ  هئطوت  هفیقـس ، دیدرگ . لدب  یمیاد  یهاگرذگ  هب  خـیرات  لوط  رد  اه  یهارمگ  اه و  فارحنا  همه ي  يارب 

مامت يارب  هک  دش  یتراسج  متس و  نانچ  راذگ  هیاپ  هفیقس  دیدرگ . ریظن  یب  يا  هیامتـسد  اه ، یـشک  قح  اه و  ملظ  هلمج ي  يارب  هک  دش 
داسف و تعدـب ، نامه  هفطن ي  هفیقـس ، رد  دـیدرگ . مکحتـسم  ییاـنبریز  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  اـه  تراـسج  اـه و  یتمرح  یب  اـه ، متس 

یم رذحرب  تدش  هب  نآ  كانلوه  موش و  راثآ  زا  ار  مالـسا  تما  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  یفطـصم ، نت  هراپ ي  هک  دش  هتـسب  یفارحنا 
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تشاد :
نیا زا  دروآرد !!! ياپ  زا  ار  یمالسا  هعماج ي  رکیپ  داسف ، ضرم  ات  دیشک  راظتنا  دیاب  دش . هتـسب  داسف  هفطن ي  دنگوس ! مدوخ  ناج  هب  اما 
نایز لطاب ، هار  ناگدنور  هک  تساجنیا  تسا ! هدـننک  كاله  تعرـس  هب  هک  يرهز  دیـشود و  یم  نوخ  ریـش  ياج  هب  رتش  ناتـسپ  زا  سپ 
هنتف اب  امش  ياه  بلق  سپ ، نیا  زا  تسا !؟ هدوب  هچ  مالسا  ردص  ناناملسم  لامعا  ماجنارس  تسناد ، دنهاوخ  هدنیآ  ناناملـسم  و  دنا . هدننک 

هتخیر مه  هب  و  ناراکمتس ! یپرد  یپ  ياه  مجاهت  هلمح و  هب  و  نارب ! هدیشک و  ياهریشمش  هب  ار  امش  داب  تراشب  تفرگ . دهاوخ  مارآ  اه 
و دننک . یم  تخادرپ  كدنا  ار  امـش  قوقح  میانغ و  هک  اهنآ  ناملاظ ؛ يوس  زا  يروتاتکید  دادبتـسا و  هب  و  ناگمه ! یعامتجا  روما  ندش 

دیماجنا ؟ دهاوخ  اجک  هب  ناتراک  امش ! رب  هودنا  ترسح و  سپ  دیامن . یم  رود  دوخ  ياهریشمش  اب  ار  امش  عمج 
يرمعل اما  مینک ( . مازلا  دیراد  تهارک  هک  يراک  هب  ار  امـش  میناوت  یمن  تسین و  یناوات  مه  ام  رب  دیرادن ، نیب  تقیقح  هدید ي  هک  اغیرد 
سـسا ام  بغ  نولاتلا  فرعی  نولطبملا و  رـسخی  کلانه  ادـیبم ، افاعذ  اطیبع و  امد  بعقلا  لم ء  اوبلتحا  مث  جـتنت  اـمثیر  هرظنف  تحقل  دـقل 

نم دادبتـسا  لماش و  جره  مشاغ و  دـتعم  هوطـس  مراص و  فیـسب  اورـشبا  و  اشاج ، هنتفلل  اوناـمطا  اـسفنا و  مکاـیند  نع  اوبیط  مث  نولوـألا ،
: دوه « ) نوهراک اهل  متنا  اهومکمزلنا و  مکیلع  تیمع  : » دق مکب و  ینا  مکل و  هرـسح  ایف  ادیـصح . مکعمج  ادـیهز و  مکئیف  عدـی  نیملاظلا 

ص 158 ) . راونالاراحب ج 43 ، ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ص 40 . ۀمامالا : لئالد  (. 28
دیدرگ : ربمایپ  هیرذ ي  قح  رد  اه  تراسج  اه و  ملظ  همه ي  روآ  مایپ  هفیقس ، يراب 

؛ مالـسلا هیلع  یـضترم  یلع  یناشن  نوخ  رد  تیمولظم و  يانبریز  مالـسلااهیلع ؛ ارهز  همطاف ي  یناسر  تداهـش  هب  ینکـشولهپ و  روآ  مایپ 
هیلع نیـسحلا  هللادبعابا  رـس  ندـش  ین  رب  البرک و  هعجاف ي  يانب  گنـس  مالـسلا ؛ هیلع  یبتجم  نسح  ماما  یگراپ  رگج  تبرغ و  زاس  هنیمز 

مالسلا :
یمن ردام  خر  رب  یلیـس  هچوک  رد  رگا  مصخ  دش  یمن  رد  تشپ  لوتقم  رگ  ههام  شـش  نسحم  دز  یمن  ذفنق  رگا  ارهز  يوزاب  رب  اه  هبرض 

دز  یمن  رطضم  دیاع  نآ  نت  رب  لغ  سک  چیه  هتسب  تسد  دجسم  هب  ار  الوم  دندرب  یمن  رگ  دز 
دز یمن  رهطا  بنیز  رب  یـسک  زگره  ین  بعک  دز  یمن  رغـصا  یلع  موـقلح  هب  يریت  هلمرح  دز  یمن  رجنخ  ینب ، طبـس  رجنح  رب  نود  رمش 

دز  یمن  رطضم  دیاع  نآ  نت  رب  لغ  سک  چیه  دز  یمن  رطضم  دیاع  نآ  نت  رب  لغ  سک  چیه 
ماما هک  ار  مالـسا  بلق  مالـسا ، مان  اـب  دندیـشک و  وا  يایـصوا  رب  غیت  دـمحم ، تما  هک  دوب  هتـشذگن  عادولاۀـجح  زا  ینرق  مین  زونه  يرآ ،

ار ییاه  تب  نامه  نطاب  رد  اما  دندوب ؛ هدش  تسرپ  هناگی  رهاظ  هب  دنداد . رارق  دوخ  قافن  هنیک و  ياهرجنخ  اه و  غیت  اهریت ، فدـه  تسا ،
تماما هک  هلبق  نطاب  اب  هک  یلاح  رد  دـندراذگ ؛ یم  زامن  هلبق  هب  ور  دوب . هتـسکش  مهرد  ار  اـهنآ  یلع  يراـی  هب  دـمحم  هک  دـندیتسرپ  یم 

هچ درواین  نامیا  تسا ، یمدآ  نورد  رد  هک  تسرپاوه  كرـشم  نآ  رگا  دراد و  نورد  رد  هشیر  تیلهاج  يراب ، دندرک . یم  راکیپ  تسا ،
دنارب !؟ هللا  الا  هلا  نابز ال  رب  هک  دوس 

تعدـب و نایاوشیپ  هگرج ي  رد  زور  رگید  تعیب و  ترجه و  ناماگـشیپ  فص  رد  يزور  دوش : یم  هنوراو  هچ  هک  نیبب  ار  ناـهج  اـبجع !
. تلالض

یضترم یلع  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب 

تیب لها  هب  تبـسن  ام  ياه  تفرعم  اه و  تبحم  حطـس  ناوارف ، ياه  غیلبت  اه و  هتفگ  اه ، هتـشون  یپ  رد  ناریا و  دنمفده  بالقنا  تکرب  هب 
هدرتسگ ار  اه  تفرعم  اه و  تبحم  نیا  هک  میشاب  نآ  يوپاکت  رد  یتسیاب  هرامه  دوجو ، نیا  اب  اما  تسا ؛ هداهن  ینوزف  هب  ور  مالـسلا  مهیلع 

نیرت مولظم  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  تبـسن  صوصخ  هب  ایلوا و  ایبنا ، هب  تبـسن  نامیاه  تخانـش  رد  یتسیاب  مییامن . رت  فرژ  رت و 
قح میناوت  یمن  رگا  ات  مییامن  رظندـیدجت  موادـم  روط  هب  تسا ، ملاع  ناوناب  نیرت  همولظم  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ملاـع و  نادرم 
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میشاب . هدرکن  ملظ  ناشقح  رد  لقاال  مییامن ، ادا  ار  ناراوگرزب  نیا  تفرعم 
روشک رد  زورما  هک  تسا  یملظ  هتفریذپ ، تروص  مالـسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم ، ریما  قح  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  ییاه  ملظ  نیرت  گرزب  زا 

يروهمج رد  زورما  دنا . هدماینرب  شا  هدهع  زا  زگره  مالـسلا  هیلع  یلع  ناگدـنیآ  نارـصاعم و  هک  یملظ  دوش ، یم  راوگرزب  نیا  هب  ناریا 
خیرات لوط  رد  هک  میا  هتـشگ  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  رد  یملظ  نانچ  دـهاش  ناگدـنیوگ  ناگدنـسیون و  زا  یخرب  يوس  زا  ناریا  یمالـسا 

تشادن . ار  نآ  ییاناوت  مجلم  نبا  هک  یملظ  تسا ؛ هتفریذپن  تروص  يدحا  قح  رد  یملظ  نینچ 
رتارف و مجلم  نبا  ناـهانگ  زا  راـب  نارازه  دـص  ناـشهانگ  رت و  عیجف  ناورهن ، جراوـخ  راـک  زا  ربارب  نارازه  ناناملـسم ، رهاـظ  هب  نیا  راـک 
؛ تفرگ ار  وا  يدام  يویند و  تایح  نیگآرهز  یتبرـض  اب  داد و  رارق  فده  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مسج  مجلم ، نبا  رگا  تسا . رت  نیگمهس 
. دنا هدمآرب  وا  يونعم  تایح  نتفرگ  ددصرد  نیگآرهز  ییاه  ههبش  اب  دنا و  هداد  رارق  فده  ار  مالسلا  هیلع  یلع  حور  ناتفـص ، نود  نیا 

دنشاب . یم  وا  تیصخش  رورت  یپ  رد  نانیا  دندوب ؛ مالسلا  هیلع  یلع  صخش  رورت  یپ  رد  ناورهن ، جراوخ  رگا 
ره تیعورـشم  تیناـقح و  دـنیوگب : دـنبای و  ندز  ملق  نادـیم  هنادازآ  یناـسک  ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  رد  هـک  دوـش  یم  ناـمرواب  اـیآ 
یم مدرم  تعیب  تساوخ و  هب  ار  شیوخ  تموـکح  تیعورـشم  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا . مدرم  تساوـخ  باـختنا و  ورگ  رد  یتـموکح 

تسناد .
نآ زا  تیمکاـح  قـح  مدرم ، تعیب  زا  شیپ  اـت  هنرگو  دـندروآ ؛ يور  وا  هب  مدرم  هک  تفاـی  تموـکح  قـح  ماـگنه  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع 
رگا تسا و  یمومع  تساوخ  عبات  يزیچ ، ره  تیعورـشم  تشادـن . تیمکاح  قح  هجو ، چـیه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب و  هناگ  هس  يافلخ 

دور . یم  نیب  زا  تقیقح  نآ  تیعرش  دنشاب ، فلاخم  زین  یعرش  یتقیقح  اب  مدرم 
دینک : تقد  ریز  ياه  هنومن  رد  لاثم  ناونع  هب  ) ) 

نیا رد  مه  یتایاور  رگا  تسین و  عراش  تسد  هب  مادک  چیه  وا ، تافـص  نییعت  هن  يربهر و  تیعورـشم  لصا  هن  يدبیم : لضاف  یقتدمحم 
/26 يرهـشمه ، تسناد . یم  مدرم  تعیب  هب  ار  دوخ  تموکح  تیعورـشم  مه  نینمؤملاریما  یتح  . تسا لقع  مکح  هب  داـشرا  تسه ، هنیمز 

. 77 / 07
يربهر مدرم و  نیب  دادرارق  یعون  تیالو  درادـن . ـالاب  ملاـع  هب  طاـبترا  تسا و  مدرم  يأر  هب  طـقف  يربهر  تیعورـشم  یقاـب : نیدـلادامع 

. 1377 / 05 / 31 هرامش ي 39 ، نابآ ، موصعم . ناماما  يوس  زا  هبرح  کی  هن  تسا ؛
، دشاب یمومع  راکفا  فالخ  هک  دهدب  یمکح  رگا  یضاق  یتح  تسا ؛ عورـشمان  دشاب ، نآ  فلاخم  یمومع  راکفا  هچنآ  ره  یجنگ : ربکا 

. 1378 / 09 / 7 زورما ، حبص  تسا . عورشمان 
رویرهش 1377 . ون ، هار  دراد . يا  هدیدع  تاضقانت  تالاکشا و  تسا و  مهف  لباقریغ  يرما  یباصتنا  تیالو  يرون : هللادبع 

رگا اذل  ماکحا . يارب  مدرم  هن  دنمدرم ، يارب  ماکحا  تسین . ریغتیال  دنوش و  یم  نامز  رورم  لومـشم  تعیرـش  هقف و  شورـس : میرکلادـبع 
نمهب 1377 ) ) . نایک ، دوش . ضوع  دیاب  مه  ماکحا  دنوش ، ضوع  مدرم 

هک هیقف  تیالو  هب  ار  شیوخ  هناـضرغم ي  ياـهراگنا  اهرادـنپ و  ماـمت ، یخاتـسگ  اـب  یخرب  هک  تسا  یـشوپ  مشچ  ضاـمغا و  لـباق  اـیآ 
تساوخ باختنا و  عبات  موصعم ، تموکح  نوچمه  زین  هیقف  تموکح  تیعورشم  دنیوگب : دنهد و  تیارس  تسا ، موصعم  تیالو  رارمتـسا 

هک دوب  دـهاوخ  یلیکو  اهنت  هکلب  تشاد ؛ دـهاوخن  یتیـالو  چـیه  وا  دـنهاوخب ، ار  هیقف  تیـالو  مه  مدرم  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ مدرم 
زا ار  وا  دنناوت  یم  مدرم  دتفا و  یمورف  تلاکو ، ماقم  زا  دـشابن ، نینچ  رگا  دـشاب و  مدرم  تساوخ  هدارا و  يرجم  ارچ ، نوچ و  یب  یتسیاب 

دنیامن . لزع  تموکح ،
دیرگنب : تقد  هب  اه ! هضافا  نیا  رد  هنومن  ناونع  هب  ) ) 

. میرادن ربهر  هب  جایتحا  ام  هقلطم . هب  دسر  هچ  دهاوخ  یمن  ار  تیالو  یتح  دـهاوخ ؛ یمن  ار  هقلطم  تیالو  یندـم ، هعماج ي  یجنگ : ربکا 
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 1376 / 06 / 27 امش ، زا  لقن  هب  دندرگ . یم  ردپ  لابند  هب  اه  تسیشاف  دنهاوخب . ردپ  هک  دنمیتی  مدرم  رگم 
حبـص مدرم . یلو  هن  تسا  مدرم  لیکو  مه ، باختنا  زا  سپ  دنک و  یم  ادـیپ  تموکح  تیعورـشم  مدرم ، باختنا  هب  هیقف  رویدـک : نسحم 

يد 77 ) ). زورما ،
رب هک  یتایآ  اب  یهلا ، باصتنا  هب  هن  دـیناد ؛ یم  مدرم  باختنا  عبات  ار  تماما  تیـالو و  تیعورـشم  هک  امـش  دوش  لاؤس  ناـشیا  زا  یتسیاـب 

هیلع یلع  یهلا  تیالو  غالبا  رگم  نایامـش  دـینک !؟ یم  هچ  دراد ، حیرـص  یتلـالد  دـنوادخ  بناـج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یباـصتنا  تیـالو 
دیرادن !؟ لوبق  ریدغ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يوس  زا  ار  مالسلا 

دیهد : رارق  هجوت  دروم  ار  هنومن  نیا  ) ) 
تیالو متاخ  توبن و  متاخ  وا  دبای ؛ یم  همتاخ  زین  تیالو  وا ، نتفر  اب  تسا و  مرکا  یبن  صخش  رد  رـصحنم  تیالو ، شورـس : میرکلادبع 

نمهب 77 ) ) . نایک ، همانهام  تسا . هدشن  لقتنم  یسک  هب  وا  زا  دعب  ربمایپ  تیالو  دوب .
دینار !؟ یم  نخس  نینچ  هک  دیا  هتشگ  هفیقس  راد  ثاریم  رگم 

دینز !؟ یم  ملق  نینچ  هک  دیا  هتشگ  اونمه  زارمه و  هفیقس ، نایاوشیپ  اب  رگم 
یناـسفن و ياـهاوه  هب  ندیـسر  رد  عناـم  نیرت  گرزب  ار  تیـالو  هک  ارچ  دـنا ؛ هتخادرپ  ییوج  هزیتس  هب  تماـما ، تیـالو و  حور  اـب  ناـنیا 

هاج فادها  هب  تسامرف ، مکح  ام  مدرم  بولق  رب  یلع  قشع  تبحم و  هک  یمادام  دنا  هتـسناد  ناشیا  دننیب . یم  شیوخ  یناطیـش  ياهوزرآ 
یلـص هللا  لوسر  لاق  ضحم (  قح  تیناقح  دنا . هتفرگ  شیپ  رد  ار  ییادز  یلع  تسایـس  ورنیا  زا  تفای ؛ دـنهاوخن  تسد  شیوخ  هنابلط ي 

ص ةراتخملا : لوصفلا  ص 247 . ج 1 ، میقتسملا : طارصلا  رادام .... ثیح  هعم  رودی  یلع  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا 
؛ دـنناد یم  مدرم  باختنا  تساوخ و  عبات  هک  یهلا  تیـشم  عبات  هن  ار  ص 62 ) . ج 3 ، بقانملا : ص 297 . ج 2 ، هغالبلا : جهن  97 و 135 .

یتیعورـشم تیناقح و  هنوگره  تشگ و  تباث  ناشتموکح  تیعورـشم  دندومن ، تعیب  تفالخ  نابـصاغ  اب  مدرم  هک  یماگنه  نآ  رد  ینعی 
، هناگ هس  يافلخ  زا  دعب  مدرم ، هک  تفای  تیعورشم  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  تیالو و  دیدرگ . بلـس  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 

دندیزگرب . ار  وا  شیوخ  تعیب  اب  و  دندش ، مالسلا  هیلع  یلع  هجوتم 
دنا . هفیقس  رد  یشک  قح  ناراد  ثاریم  نانیا  دنبتکم . نامه  نادرگاش  هفیقس و  هارمگ  ناور  هلابند  نانیا 

يا هفیقس  ادابم  ات  مییامن  ناشیاوسر  میسانشب و  ار  تماما  تیالو و  اب  وج  هزیتس  ناقفانم  میریگب . تربع  سرد  هفیقس ، هعجاف ي  زا  یتسیاب 
دروآ : موجه  ام  رب  وس  ره  زا  اهداسف  اه و  هنتف  دوش و  رارکت  خیرات  رد  رگید 

شقن نوبز ، مصخ  یلیـس  دوش ! راکنا  لمع  رد  یلع  قح  دنکن  دوش ! راع  ناگمه  رب  یلو  ظفح  دنکن  دوش ! رارکت  هدعاس  ینب  رکم  دـنکن 
دوش . رای  خر 

، نوبز مصخ  یلیـس  دوش . راـی  خر  شقن  نوبز ، مصخ  یلیـس  دوش  هاـچ  لد  لـخن و  یلع  زار  مرحم  دوش  راـتفرگ  هناـخ  سفق  رد  یلع  هک 
دوش . رای  خر  شقن 

هک دننک  دومناو  نینچ  دنا  هدرک  یعس  يونعم  ياه  فیرحت  یتاغیلبت و  ياهدرگش  عاونا  زا  هدافتسا  اب  تفص  نود  یناقفانم  رگید  يوس  زا 
هرهب ینارمکح  ياهدرگش  زا  وا  رگا  تشادن . یهاگآ  يراد  تموکح  هویش ي  تسایس و  زا  دوب و  ینشخ  ناسنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ًالوصا 

یم راتفر  ارادـم  يریگ و  لهـس  اب  دـندوب ، هدرک  تعیب  وا  اب  هک  یناسک  همه ي  اب  دـمآ و  یم  هاتوک  شیوخ  لوصا  زا  یکدـنا  تشاد ، يا 
دـمآ و یمن  شیپ  يزیر  نوخ  گـنج و  همه  نآ  تروص  نیا  رد  درک . یم  اـطع  ار  شتموکح  زا  یمهـس  ناـشیا ، زا  مادـک  ره  هب  دومن و 

تـسایس حـماست و  لهاست و  لها  هک  ارچ  تسا ؛ یلع  ندرگ  رب  اه  نوخ  مامت  هاـنگ  تفر . یمن  ردـه  هب  هاـنگ  یب  ناملـسم  همه  نآ  ناـج 
دوبن . يراک 

دنشاب !؟ یم  زین  مالسلا  مهیلع  یلع  لآ  یتسود  یعدم  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  يرادفرط  راد  هیعاد  نانیا  هک  تساج  نیا  بجع 
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لیوـحت ار  ریبز  هحلط و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ارچ  دـنیوگ  یم  وا !؟ يرادـفرط  هـیعاد ي  مالـسلا و  هـیلع  یلع  هـب  اـهارتفا  نیرتـگرزب  اـتفگش !
مالـسلا هیلع  یلع  زارط  مه  ار  ناشیا  مود  هفیلخ ي  هک  دـندوب  یناسک  زا  دـندوبن ؟ نامز  نآ  ناذوفنرپ  ناگرزب و  زا  ود  نیا  رگم  تفرگن ؟

دوب گرزب  یتیـصخش  ریبز ، دوب . هدرک  اعد  وا  قح  رد  ربمایپ  هک  دوب  ناوضر  باحـصا  زا  ریبز  دوب . هدرک  یفرعم  تفالخ  ياـهدزمان  ءزج 
زور دـنچ  روشک ، مهم  تیـصخش  ود  نیا  دوب ! رادروخرب  میظع  یتلزنم  ردـق و  زا  فیاوط  رگید  نایم  رد  مه  مشاه و  ینب  نایم  رد  مه  هک 

ناشدورو ضحم  هب  دندیسر . شتمدخ  هب  ترضح  هزاجا ي  اب  دنتفرگ و  یصوصخ  تاقالم  تقو  وا  زا  مالسلا ، هیلع  یلع  اب  تعیب  زا  سپ 
هاـگنآ دـندرک و  رگیدـکی  هب  زیمآ  بجعت  یهاـگن  ود  نـیا  دـندومن . نـشور  ار  یعمـش  شوماـخ و  ار  غارچ  مالـسلا  هـیلع  یلع  قاـتا ، هـب 
هلأسم نوچ  منک . یم  هدافتسا  نآ  زا  لاملا  تیب  یـسرباسح  يارب  هک  دوب  لاملا  تیب  لوپ  زا  غارچ  نآ  دومرف : تسیچ !؟ نایرج  دندیـسرپ :
لاملا تیب  غارچ  زا  مرادن  قح  نم  مدرک . نشور  دشاب ، یم  مدوخ  نآ  زا  هک  ار  عمش  نیا  شوماخ و  ار  غارچ  نآ  تسا ، یـصخش  امـش  ي 

میامن . هدافتسا  یصخش  ياهوگتفگ  يارب 
نیا اب  دوش  یم  رگم  میا ؟ هدمآ  هچ  يارب  ام  دنتفگ : دوخ  اب  دـندرک ، هدـهاشم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  یعطاق  راتفر  نینچ  هک  ریبز  هحلط و 

یحارط ار  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  گنج  هشقن ي  اج  نامه  زا  دـندمآ و  نوریب  یلع  هناخ ي  زا  درک !؟ هلماـعم  یمالـسا  تموکح  رـس  رب  درم 
دندرک .

یـسایس لاجر  نیرتذوفناـب  زا  نت  ود  اـب  وا  ارچ  هک  دـنیامن  یم  ضارتعا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هریـس ي  هب  یبهذـم ، یلم و  نارکفنـشور 
شیوخ اب  گـنج  هب  دـنار و  دوخ  زا  ار  ناـشیا  تیعطاـق ، تدـش و  اـب  ارچ  درکن !؟ راـتفر  ارادـم  لـهاست و  اـب  شیوخ  هناـمز ي  یعاـمتجا 
ناشنیب ار  هرـصب  هفوک و  تموکح  دـندوب ، هداد  يأر  وا  هب  هکنیا  هنارکـش ي  هب  تفرگ و  یم  لـیوحت  ار  ناـشیا  رگا  تخاـس !؟ ناـشراداو 
هنیدـم رد  يزیر ، نوخ  گـنج و  هنوـگره  زا  رود  هب  یگدوـسآ ، لاـمک  اـب  هاـگ  نآ  تشگ و  یم  تحار  ناشرـش  زا  دـندرک ، یم  میـسقت 

درک . یم  تموکح 
یـسایس ریبدـت  داد و  یمن  صیخـشت  ار  شیوـخ  هفیظو ي  تسناد . یمن  يراد  تموـکح  هویـش ي  دوـب و  بلط  تنوـشخ  ًاـعبط  یلع ، اـما 

یگتـسیاش یلع ، تنوشخ . تدش و  نید  هن  تسا ؛ تفوطع  تفأر و  نید  مالـسا ، میـسانش . یم  یلع  زا  رتهب  ار  مالـسا  زورما ، ام  تشادـن .
دوب . هدرکن  حالصا  ار  شیوخ  بلط  تنوشخ  عبط  تشادن ؛ ار  یمالسا  هعماج ي  يربهر 

رب یتسیاب  مییرگ ، یم  هفوک ، دجسم  بارحم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ندروخ  تبرض  تبیصم  رب  رگا  تسیرگ ! نوخ  تبیصم  نیا  رب  یتسیاب ،
هانگ ای  دنشک  یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیـصخش  تقیقح و  هک  تسا  رتشیب  نانیا  هانگ  مییرگب !! نوخ  یمالـسا ، ناریا  رد  يا  هعجاف  نینچ 
رارق فده  مالسلا  هیلع  یلع  حور  هک  نیا  تسا ؛ رت  نیگنس  تبیصم  نیمادک  دروآ !؟ دورف  ریشمش  مالسلا  هیلع  یلع  قرف  رب  هک  مجلم  نبا 

وا !!؟ مسج  هکنآ  ای  دریگ 
اب راکیپ  عورـش  زا  شیپ  ترـضح  ور  نیا  زا  تشاد ؛ دوجو  ییاه  ضارتعا  زین  ناـمز  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یهلا  تسایـس  هب  تبـسن 

دندومرف : نییبت  نینچ  ار  ناراکبان  نآ  اب  گنج  میمصت  تلع  دندرک و  ینارنخس  ناناملسم  زا  يریثک  عمج  رد  لمج ، نازورفا  گنج 
جهن ملـس ( ؛ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هب  ینءاج  امب  دوحجلا  وا  مهلاتق  الا  ینعـسی  ینتدـجو  امف  هرهظ  هنطب و  رمألا  اذـه  تبلق  دـق  و 
مریگ شیپ  ار  نانآ  اب  گنج  ای  هک  مرادن  یهار  نیا  زج  هک  متفایرد  متـسیرگن و  کین  ار  راک  نیا  يور  تشپ و  هبطخ ي 54 . ) . هغالبلا :
رفیک رب  ار  ناهج  نیا  جنر  مدـید و  رت  ناسآ  باقع ، لمحت  زا  ار  راکیپ  سپ  میامن ؛ راکنا  تسا ، هدروآ  نم  يارب  دـمحم  هک  ار  هچنآ  ای  و 

مدیزگرب . ناهج  نآ 
ًالماک ار  هلأـسم  دوبن . لـمأت  رکف و  نودـب  یعفد و  زگره  ناـجراخ ، نید  زا  ناـقفانم و  نیا  اـب  رازراـک  گـنج و  رب  نم  میمـصت  مدرم ! يا 

هللا یلـص  دمحم  نید  موش و  رفاک  یتسیاب  ای  مگنجب  نانیا  اب  دیاب  ای  درادن : یموس  هک  تسا  ریاد  زیچ  ود  نیب  رما  نیا  هک  مدید  مدیجنس و 
میامن . راکنا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1886 

http://www.ghaemiyeh.com


زا شیب  نیفـص  نوچ  یگنج  رد  هک  دـیآ  مزال  دـنچره  درک ؛ راتفر  تیعطاـق  تبالـص و  جوا  رد  دـیاب  يدراوم  رد  مالـسا  نییآ  قبط  يرآ 
یم راکنا  ار  مالسا  نید  یتسیاب  مدش ، یمن  گنج  دراو  لمج  نازورفا  هنتف  اب  رگا  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دنوش . هتشک  ناملـسم  رازهدص 

تفأر و تشاذگ و  یم  رانک  ار  تنوشخ  یتسیاب  دش . یم  گنج  دراو  تسیاب  یمن  یلع  دـنیوگ : یم  رـصاعم ! ناسانـش  مالـسا  اما  مدومن ؛
. دومن یم  میسقت  ناشیا  نیب  ار  شتموکح  دیشک و  یم  شزاون  تسد  همه  رس  رب  نابرهم ، يردپ  نوچمه  تفرگ . یم  شیپ  رد  ار  تفوطع 

دنا ! هدش  رت  سانش  مالسا  مه  مالسلا  هیلع  یلع  زا  نانیا  هک  اتفگش 
هب ار  نآ  برغ  يایند  هک  يا  هشیدنا  نامه  تسا ؛ حماست  لهاست و  هشیدنا ي  جیورت  درواهر  ام ، هعماج ي  رد  یشرگن  نینچ  شادیپ  هتبلا 

یمالسا تزع  هدنشاپورف ي  ینید و  تریغ  هدنهدداب ي  رب  هک  يا  هشیدنا  تسا ؛ هدومن  لیمحت  مالسا  ملاع  هب  شخبافش  يا  هخـسن  ناونع 
تسا .

، دـشاب هزاجا  نذا و  ياراد  وا  بناج  زا  هک  ره  تسادـخ و  نآ  زا  اهنت  تیمکاح ، تیالو و  يدـیحوت ، هاگدـید  قبط  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
لکـشم هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  مینک ، تقد  ناـشیا  ياـه  هتفگ  رد  رتفرژ  يردـق  رگا  تساراد !؟ ار  مدرم  رب  تیمکاـح  تیـالو و  قح 

دنشاب یمن  لیاق  یتیمکاح  تیالو و  قح  زین  دنوادخ  يارب  اتسار ، نیا  رد  ات  دنـشاب  دازآ  دازآ  دنهاوخ  یم  نانیا  تسادخ . اب  نانیا ، یلـصا 
درمشرب ) : ناوت  یم  ار  دراوم  نیا  لاثم ، ناونع  هب  ) 

نیا هب  الا هللا » مکحلا  نا   » هیآ ي دراد . یناوارف  تالاکـشا  ادخ ، يارب  نآ  یقوقح  يانعم  هب  تیمکاح  قح  تابثا  يرتسبـش : دهتجم  دمحم 
ش 121، نابآ ، همان  هتفه  تسا . هدرپس  یـسک  هچ  هب  ار  قح  نیا  هک  دوش  ثحب  اـت  دراد  مدرم  رب  تیمکاـح  قح  دـنوادخ  هک  تسین  اـنعم 

ص 4 .
.78 / 06 / 03 نیبم ، تسین . یتعاط  قح  یسک  يارب  ّالا  و  تسا ؛ عیطم  شریذپ  هب  طورشم  هدییاز و  ندش ، تعاطا  قح  شورس : میرکلادبع 

 77 / 02 / 06 ناهیک ، درک ... تارهاظت  ناوت  یم  مه  ادخ  هیلع  یتح  هدازرغصا : میهاربا 
/06 / 02 زورما ، باتفآ  ادخ ... هیلع  یتح  درادن  لاکـشا  دوش ، هداد  نوناق  ساسا  رب  هورگ  ره  هب  ییامیپهار  زوجم  رگا  هدازرغـصا : میهاربا 

. 78
. دناوخ رگ  هنتف  ار  وا  ناوت  یم  نآ  زا  رتارف  تسج ... ضارتعا  ناوت  یم  شخب ... یتسه  قلاخ و  يادخ  هب  یناهفصا : يدمحم  مظاک  دمحم 

مامت رد  یسرت ) چیه  نودب  دشاب و  دازآ   ) دهاوخ یم  ناسنا  هکلب  5 ؛ ) . (: 75  ) تمایق همامأ (  رجفیل  نسنالا  دیری  لب  .: 79 / 04 / 24 ناریا ،
دنک . هانگ  رمع 

هوای نینچ  لباقم  رد  تسا . مالـسلااهیلع  همطاـف  نارود  رد  یتریغ  یب  نارادمدرـس  هفیقـس و  نازورفا  هنتف  نخـس  نوچمه  ینانخـس ، نینچ 
دیبوک : ناشناهد  رب  یمکحم  تشم  نینهآ ، یلالدتسا  اب  تساخ و  اپ  هب  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  نانوچ  یتسیاب  ییاه ،

ياو نارازه  دننک . یم  لمع  شیوخ  یناسفن  ياه  هتساوخ  ارآ و  قبط  رب  اهنت  دنا و  هدیزگرب  ار  سفن  ياوه  توهش و  هار  هک  نانآ  رب  ياو 
ام قلخی  کبر  و  تسین : لوبقم  يا  هتـساوخ  يأر و  چیه  شلوسر ، ادـخ و  تساوخ  لباقم  رد  هک  دـنا  هدینـشن  ار  ادـخ  مالک  ایآ  نانیا ! رب 

. دنیزگ یمرب  دهاوخب  ار  هک  ره  دـنیرفآ و  یم  دـهاوخب  ار  هچ  ره  تراگدرورپ  . ( 68 (: 28  ) صـصق هریخلا ( ؛ مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و 
تسین . يرایتخا  قح و  چیه  دنوادخ ، ربارب  رد  ناشیا  يارب 

تسا رود  هچ  تسا . هدیدرگ  روک  ناشیاهبلق  نکیلو  تسانیب  ناشنامشچ  دیامرف : یم  ناحبس  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  اما  دنا ؛ هدینـش  ارچ 
راتخا و  مالـسلااهیلع ...: همطاف  تلاق  دـنا ( . هدرپس  یـشومارف  هب  ار  ناشگرم  هدـنارتسگ و  ایند  رد  ار  ناشیوزرآ  طاسب  ناـشیا ! يریذـپدنپ 

امک مهنکل  اوعمـس و  لب  هریخلا » مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  کبر  و   » لوقی هللا  اوعمـسی  ملوا  مهل ! ابت  مهئارآب . اولمع  مهتوهـشب و 
.... مهلاجآ اوسن  مهلاـمآ و  ایندـلا  یف  اوطـسب  تاـهیه  رودـصلا » یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راـصبالا  یمعت  ـال  اـهناف  : » هناحبـس هللا  لاـق 

ص 199 ) . رثألا : هیافک  تیاور 224 . ص 353 ، ج 36 ، راونالاراحب :
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و هک : دنک  یم  ناشیادن  نآرق  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هداهن  يور  شیوخ  تساوخ  يوس  هب  هدنادرگرب و  يور  شلوسر ، ادخ و  رایتخا  زا  نانیا 
ار ینامیااب  نز  درم و  چیه  . ( 36 (: 33 بازحا (  مهرما ( ؛ نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یـضق  اذا  هنمؤم  نمؤمل و ال  ناک  اـم 

ینارون ثیدح  زا  ماهلا  اب  دنراد ( . اور  شیوخ  زا  يرایتخا  ارچ و  نوچ و  دنراد ، ررقم  ار  يرما  شلوسر  ادـخ و  نوچ  هک  دـشابن  نآ  قح 
ناک ام  و  : » مهیدانی نآرقلا  مه و  رایتخا  یلا  هلوسر  رایتخا  هللا و  رایتخا  نع  اوبغر  و  تیالو ...: نارکنم  شنزرس  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

. ( ص 198 ج 2 ، مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  مهرمأ .» نم  هریخلا  مهل  نوکی  نا  ارما  هلوسر  هللا و  یضق  اذا  هنمومل  نمؤمل و 

یضترم یلع  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب 

ارهز همطاف ي  قح  رد  اه  ملظ  نیرتگرزب 

لد ناتـسود و  یتـح  هـک  تـسا  هدـنام  هتخانـشان  بـیرغ و  ناـنچ  ییاـیربک ، توـلخ  يوناـب  یهلا و  سوماـن  هـنارک ي  یب  تـلزنم  ردـق و 
مایق هسامح و  یهاگ  دـنا . هدـنام  ناوتان  زجاع و  یمالـسا  هعماـج ي  قح  رد  وا  ریظن  یب  ياـه  تمدـخ  ریـسفت  ریرقت و  زا  زین  شناـگدرپس 

هب ار  نآ  یتسیاب  يدـنمدرد  لامک  اب  هک  دوش  یم  هئارا  بویعم  صقان و  ییاهتـشادرب  اب  هارمه  اـسران و  هاـتوک و  ناـنچ  یمطاـف  نیگمهس 
اهنت كدف  ناتساد  هک  میراگنیب  رگا  میا  هدوب  رگن  یحطس  راگنا و  هداس  رایسب  تشاذگ . مالـسلااهیلع  ارهز  یگتخانـشان  تبرغ و  باسح 

همطاف دندروآرد . فرـصت  هب  ریوزت  روز و  اب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  یـصخش  کلم  يا  هدـع  دـش : ضارعا  نآ  رب  هک  دوب  یبصغ  هصق ي 
هب ورنیا  زا  دـنک ؛ لـمحت  ار  نآ  بصغ  تسناوتن  تساوخ ، یم  شنادـنزرف  رـسمه و  دوخ ، يارب  ار  کـلم  نیا  هک  اـج  نآ  زا  مالـسلااهیلع 

دیدرگ . لامیاپ  شقح  دیسرن و  ییاج  هب  شا  یهاوخداد  دایرف  تبقاع ، دوشگ . ضارتعا  هب  نابز  تساخاپ و 
كدنا نابحاص  ایآ  دهد !؟ یم  ییامن  خر  هزاجا ي  یلیلحت  نینچ  هب  ایند  زا  وا  یگدیرب  لد  ارهز و  یگتسراو  هب  یتفرعم  كدنا  دوجو  ایآ 

هب یگتـسبلد  يور  زا  هللا  يوس  زا  هتـسراو  يارهز  هک  دنباترب  ار  رادنپ  نیا  دنناوت  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ییاسراپ  هب  تبـسن  یتخانش 
نامدرم دناشک و  همکاحم  هب  ار  تفالخ  نابصاغ  ، دیامن تئارق  ار  نیـشتآ  هبطخ ي  نآ  راصنا ، نارجاهم و  عمج  رد  دیایب و  دجـسم  هب  ایند 

دبایزاب !؟ ار  شیوخ  هتفر ي  تسد  زا  قح  طقف  ات  دناوخارف  وپاکت  مایق و  هب  ار  هتفخ  تلفغ  رد 
نام یـشرف  ياه  هشیدـنا  هاتوک  اب  ار  شا  یـشرع  ماقم  جوا  هک  تسا  نآ  مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  قح  رد  اـه  ملظ  نیرتگرزب  ادـخ  هب 
فک زا  لمحت  بات  دـندومن ، لامدـگل  هناروسج  ار  شقح  دـندرک و  بصغ  هناملاظ  ار  وا  ثاریم  نوچ  دوش  نامگ  هک  میناشکورف  ناـنچ 

مغ ردپ و  نارجه  زوس  رد  درب و  هانپ  هناخ  هب  دینشن ، یکیبل  هک  هاگ  نآ  و  دیشورخ . كدف  نابصاغ  رب  ناناملسم  عمج  رد  تفشآرب . داد و 
تخیرگ . ایند  زا  درک و  قد  ات  تسیرگ  دروخ و  هصغ  ردق  نآ  كدف ، نتفر  تسد  زا 

، مالسلااهیلع همطاف  تشادن ؛ یگتسبلد  يا  هرذ  ایند  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هللا ! و  تشادن ؛ كدف  هب  یقـشع  چیه  مالـسلااهیلع  همطاف  هللاو !
لاثم : یب  لامج  نآ  دوهش  رد  قرغ  دوب و  هتشگ  لاصو  رحب  قرغتسم 

تساوس . ام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک  تسادخ  قشع  قرغتسم  وا  هک  نآ 
تساوس . ام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک  تساوس . ام  هلمج  هب  ار  وا  رظن  یک 

ص 193 ) . امندزیا : هنییآ ي  ینابر . اضر  دمحم  زا  رعش  ) 
ار ام  دناوت  یم  مالسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  هب  ربمایپ  بناج  زا  نآ  ششخب  تلع  رد  یشهوژپ  كدف و  هنیشیپ ي  رب  یـشرگن  ماقم ، نیا  رد 

. دزاس رت  کیدزن  كدف ، نابصاغ  لباقم  رد  مالسلااهیلع  ارهز  گرزب  مایق  یقیقح  للع  فشک  هب 

كدف ماجرف  هنیشیپ و 
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، راشرس يا  همشچ  مکحتسم ، گرزب و  يا  هعلق  هک  دوب  هنیدم  لامـش  رد  عقاو  ربیخ ، یبیـشارس  رد  دابآ  عیـسو و  رایـسب  ینیمزرـس  كدف ،
، هدوب طابترا  رد  ربیخ  لها  اب  هک  دندوب  ینایدوهی  نیمزرـس ، نیا  نانکاس  دـیدرگ . یم  لماش  ار  رامـشرپ  ییاه  غاب  رابرپ و  ياه  ناتـسلخن 

دندنارذگ . یم  راگزور  هقطنم  نآ  رد  نون » نب  عشوی   » مان هب  يدرم  تسایر  تحت 
: نادلبلا مجعم  تسا ( . هدوب  ماه » نب  كدف   » مسا هب  يدرم  نآ ، نکاس  نیلوا  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  كدف »  » هب نیمزرـس ، نیا  يراذگ  مان 

. تسا هدنام  ياج  رب  هنیدم  لامش  يرتمولیک  رد 100  يددعتم  ياه  غاب  زین  نونکا  مه  روانهپ ، دابآ و  نیمزرس  نآ  زا  ص 238 ) . ج 4 ،

كدف حتف  یگنوگچ 

زا سپ  زور  کی  دمآرد . ناناملسم  فرصت  هب  ربیخ  زیخ  لصاح  هقطنم ي  ربمایپ ، تلحر  زا  لبق  لاس  راهچ  دودح  ترجه ، متفه  لاس  رد 
یتسیاب كدف  هک  دوب  هدش  حیرـصت  نامرف ، نیا  رد  دروآ . ار  كدف  حتف  نامرف  دش و  لزان  ربمایپ  رب  دنوادخ  بناج  زا  لییاربج  ربیخ ، حتف 

دنیامن . تکرش  نآ  رد  یتسیابن  ناناملسم  ددرگ و  حتف  مالسلاامهیلع  یلع  ربمایپ و  تسد  هب  اهنت 
كدف نانکاس  دندیناسر . كدف  هعلق ي  هب  ار  دوخ  هدـش و  ادـج  رگـشل  زا  بش  یکیرات  رد  راوگرزب  ود  نآ  دیـسرارف ، بش  هک  یماگنه 

یم ار  بارطـضارپ  یبش  هتـسب ، ياهرد  تشپ  كدـف و  هعلق ي  رد  دـندوب ، هدرک  تفایرد  لبق  زور  رد  ار  ربیخ  میظع  هعلق ي  حـتف  ربخ  هک 
دندینارذگ .

زارف رب  هک  ماگنه  نآ  تفر و  الاب  هعلق  دـنلب  راوید  زا  یهلا  دادـما  ربمایپ و  کمک  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما ، قیقد ، يا  هشقن  یپ  رد 
ناناملـسم هرـصاحم ي  رد  ار  شیوخ  هک  كدف  هعلق ي  نانکاس  تخادرپ . ریبکت  ناذا و  نتفگ  هب  اسر ، ییادص  اب  تفرگ ، رارق  هعلق  راوید 

دندرگ . هدنکارپ  نآ  نوماریپ  ياه  نیمز  رد  ات  دنداهن  هعلق  رد  يوس  هب  ور  ناباتش  دنتشادنپ ،
ریگرد نانآ  اب  دنتـسب و  ار  نایرارف  هار  دوب ، رظتنم  هعلق  رد  رب  هک  ربمایپ  هارمه  هب  دـمآ و  نییاـپ  هعلق  راوید  زا  ناـنمؤم  ریما  ماـگنه ، نیا  رد 

دوخ اب  میانغ ، هارمه  هب  هدروآرد ، تراسا  هب  ار  كدف  لها  دندناسر ، تکاله  هب  ار  نانآ  نادرم  ریلد  زا  رفن  هدجیه  هکنآ  زا  سپ  دندش و 
. ( ص 159 یفوک : تارف  ریسفت  ص 424 . ج 1 ، ماکحالا : بیذهت  ص 110 و 114 و 348 . ج 29 ، راونالاراحب : دندروآ ( . هنیدم  هب 

كدف تیکلام 

لماک حـتف  هب  نارگید ، بناج  زا  یتلاخد  نیرتکچوک  نودـب  مالـسلاامهیلع و  ناـنمؤم  ریما  ربماـیپ و  تسد  هب  اـهنت  كدـف ، هک  اـج  نآ  زا 
ناگدنام هار  رد  نانیکسم و  نامیتی ، هب  زین  وا و  يابرقا  ادخ و  لوسر  دنوادخ ، هب  نیمزرـس  نیا  نآرق ، حیحـص  هدومرف ي  هب  دوب ، هدمآرد 

یلع هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلـسر  طلـسی  هللا  نکلو  باکر  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  اـمف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفأ  اـم  و  تفرگ : یم  قلعت 
هب يارب  امش  هک  تسا  يزیچ  هدیـشخب ، هدنادرگزاب و  شلوسر  هب  نایدوهی  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  و  6 و 7 ) . (: 59  ) رشح ریدق ( . ءیش  لک 
زیچ ره  رب  ادخ  دزاس و  یم  طلـسم  دهاوخب  سک  ره  رب  ار  شیوخ  نالوسر  دـنوادخ  یلو  يرتش ؛ هن  دـیتخات و  یبسا  هن  نآ  ندروآ  تسد 

تساناوت .
.... ) مکنم ءاینغألا  نیب  هلود  نوکیال  یک  لیبسلا  نبا  یمتیلا و  یبرقلا و  يذـل و  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لـها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفأ  اـم 

6 و 7 ) . ( 59  ) رشح
هار رد  نادنمتـسم و  نامیتی و  وا و  نادـنواشیوخ  لوسر و  ادـخ و  نآ  زا  دـنادرگزاب ، شلوسر  هب  اه  يدابآ  نیا  لـها  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ 

ددرگن .... تسد  هب  تسد  امش  نادنمتورث  نایم  رد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات تسا  ناگدنام 
، دوش ناملـسم  كدف ، لها  زا  سک  ره  هک  دش  رارق  دمآرد و  ادخ  لوسر  تیکلام  هب  هچراپکی ، روط  هب  كدف  نیمزرـس  یهلا ، یحو  قبط 
ات دندرک  اضاقت  ربمایپ  زا  كدف  نایدوهی  دیامن . تخادرپ  ربمایپ  هب  ار  شلاوما  مامت  دنامب ، یقاب  تیدوهی  رب  سک  ره  ار و  شلاوما  سمخ 
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تفایرد ار  نآ  ترجا  اهنت  هدومن ، میلـست  ترـضح  هب  ار  نآ  دمآرد  مامت  دننک و  راک  كدف  یعراز  ياه  نیمز  رد  ات  دـهد  هزاجا  نانآ  هب 
دمآرد ناونع  هب  الط  راـنید  هنایلاس 120000  دـش  رارق  تفرگ ، ماجنا  هک  يا  هبـساحم  زا  سپ  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  ربماـیپ  دـنیامن .

. ددرگ میلست  ربمایپ  هب  كدف 

همطاف هب  كدف  ششخب  تمکح 

یبرقلا اذ  تاء  و  دزادرپب : ناشیدب  ار  شیوخ  يابرقا  قح  ات  تفای  تیرومأم  دـنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  كدـف ، حـتف  زا  سپ  یتدـم  كدـنا 
ناـشیا قـح  دـشاب و  یم  یناـسک  هچ  یبرقلااذ »  » زا روـظنم  دیـسرپ : لـیئربج  زا  ربماـیپ  هیآ ، نـیا  لوزن  یپ  رد  . ( 25 (: 17  ) ءارـسا هقح ( .

تسیچ !؟
ۀمطاف طعا  لاق : وه !؟ ام  و  لاق : هقح .» یبرقلا  اذ  تآ  و  : » لزنف نک ( »! اطع  همطاف  هب  ار  كدـف  : » تشاد هضرع  دـنوادخ  بناج  زا  لیئربج 

ص ج 29 ، راونالاراحب : هیآلاب . اهربخا  هنم و  ذـخا  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اهیلا  لمحف  ۀـجیدخ ... اـهما  نم  اـهثاریم  نم  یه  اکدـف و 
حتف تردپ  يارب  ار  كدف  دنوادخ  دومرف : دـناوخارف و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هلـصافالب  ربمایپ  ص 142 ) . ج 1 ، بقاـنملا : . 118

تسا نم  نآ  زا  دنوادخ  نذا  هب  نآ  تیکلام  دنرب و  یمن  نآ  زا  یبیصن  مهس و  چیه  دنا ، هدرکن  حتف  ار  اج  نآ  مالـسا  رکـشل  نوچ  درک و 
هیرهم رگید ، يوس  زا  هدش و  لزان  وت  رب  كدف  ياطع  رب  دـنوادخ  روتـسد  نونکا  مه  منادرگ . ارجا  نآ  هرابرد ي  ار  دـنوادخ  تساوخ  ات 

. دنک یم  اطع  وت  هب  ار  كدف  تردام ، هیرهم ي  لابق  رد  دنوادخ و  روتسد  هب  تردپ  تسا . هدنام  تردپ  هدهع ي  رب  هجیدخ ، تردام ، ي 
ۀـصاخ هل  یهف  اهب ، هصتخاو  كدفب  کیبا  یلع  ءافا  دق  هللا  نا  ینب  ای  ص )  ) لاقف شاب ( ! نآ  کلام  رادرب و  تنادنزرف  دوخ و  يارب  ار  نآ 

كدـلول کل و  اهکتلحنا  کل و  اهلعج  دـق  كابأ  نا  رهم و  کیبا  یلع  ۀـجیدخ  کمال  ناک  دـق  هنا  ءاـشاام و  اـهب  لـعفا  نیملـسملا  نود 
ص 25 ) . جئارخلا : ص 116 . ج 29 ، راونالاراحب : كدعب .

یفرـصت نآ  رد  مهاوخ  یمن  دـیا ، هدـنز  امـش  ات  دـیرایتخا و  بحاص  نم  لام  ناج و  رب  امـش  تشاد : هضرع  ردـپ  هب  س )  ) ارهز همطاف ي 
نآ نم ، زا  دعب  دنهد و  رارق  يا  هناهب  متایح  نامز  رد  ار  وت  ندرکن  فرـصت  نالهاان ، هک  تسا  نآ  زا  نم  سرت  دومرف  ربمایپ  مشاب . هتـشاد 
یح تنا  اثدح و  اهیف  ثدحا  تسل  تلاقف : دییامن ( . لمع  دیناد ، یم  حالص  هک  هنوگ  نآ  سپ  تشاد : هضرع  همطاف  دنیامن . عنم  وت  زا  ار 

: راونالاراحب كرما . اهیف  ذفنا  تلاقف : يدعب  نم  اهایا  كوعنمیف  هبس  کیلا  اهولعجی  نا  هرکا  لاقف : کل . یلام  یـسفن و  نم  یب  یلوا  تنا 
ص 142 ) . ج 8 ، بقانملا : ثیدح 11 . ص 118 ، ج 29 ،

هب س ،)  ) ارهز ترضح  يارب  ار  كدف  تیکلام  دنس  ات  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تساوخ و  يا  هقرو  ربمایپ ،
تداهـش زا  سپ  تفرگ و  دـهاش  رما  نیا  رب  ار  نمیا  ما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ص ،)  ) ربمایپ هاگ  نآ  و  دـیامن . میظنت  ربماـیپ ، ییاـطعا  ناونع 
ۀمطافل بتکا  لاقف : بلاط  یبا  نبا  یلع  اعد  میداب و  اعدـف  تسا ( .» تشهب  لها  ناـنز  زا  ینز  نمیا  ما  : » دومرف وا  نأـش  رد  نمیا ، ما  یهد 

ما نا  هللا : لوسر  لاقف  نمیا . ما  هللا و  لوسرل  الوم  و  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  کلذ  یلع  دهـشف  هللا ، لوسر  نم  ۀـلحن  كدـفب  مالـسلااهیلع 
هب دناوخارف و  ارهز  ترضح  لزنم  هب  ار  مدرم  ربمایپ ، سپس  ص 25 ) . جئارخلا : ص 116 . ج 29 ، راونالاراحب : ۀنجلا . لها  نم  ةأرما  نمیا 

میـسقت مدرم  نیب  مالـسلااهیلع  همطاف  ییادها  ناونع  هب  ار  كدف  دمآرد  نیلوا  اج  نامه  رد  تسا و  همطاف  نآ  زا  كدـف  هک  داد  ربخ  نانآ 
لاملا اذه  نأ  مهربخا  اهلزنم و  یلا  سانلا  عمجف  دندیـشخب ( . تیمـسر  ار  كدف  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  تیکلام  تروص  نیدب  دندومرف و 

ص 142 ) . ج 1 ، بقانملا : ص 118 . ج 29 ، راونالاراحب : اهتوق .... هنم  ذخأت  کلذک و  ۀنس  لک  ناک  مهیف و  هقرفف  ۀمطافل .
وا نامرف  تحت  ار  ینادـنمراک  دومن و  نییعت  كدـف  يارب  شیوخ  بناـج  زا  يا  هدـنیامن  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  شـشخب  نیا  یپ  رد 

لوط رد  دنیامن . میدقت  ترـضح  نآ  تمدـخ  ار  نآ  صلاخ  دوس  نارگراک ، همحزلا ي  قح  تخادرپ  قیقد و  هبـساحم ي  زا  سپ  ات  درپس 
ءاج و  دش (  یم  الط  هکس ي  رب 120000  غلاب  هک  كدف  هنایلاس ي  دمآرد  مامت  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  راختفا  رپ  تیکلام  لاس  راهچ 
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ص ثیدح 10 و ج 17 ، ص 116 ، ج 29 ، راونالاراحب : هنـس . لک  یف  رانید  فلا  نیرـشع  هعبرا و  یلع  مهعطاقف  یبنلا ، یلا  كدـف  لـها 
هب یـشخب  ناماس  ریخ و  روما  رد  ترـضح  نآ  دنمتواخـس  تسد  هب  . ( ، ثیدح 515 ص 116 ، ج 2 ، تادـهلا : تابثا  ثیدح 46 . ، 378

. تشگ یم  فرصم  نادنمزاین  یگدنز 

كدف بصغ  تلع 

يرامیب رتسب  رد  هتـسکش  يولهپ  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هک  یلاـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  زور  هد 
كدـف زا  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هدـنیامن ي  وا  روتـسد  هب  رکبوبا  نارومأم  تفر . تسد  زا  كدـف  هک  دـندروآ  ربخ  دوب ، هدـیمرآ 

دندوب . هدروآرد  شیوخ  فرصت  هب  تفالخ  نوچ  مه  ار  نآ  هدرک و  جارخا 
!؟ دنا هتخادرپ  كدف  بصغ  هب  هنالوجع  یمادـقا  رد  تفالخ  نابـصاغ  ارچ  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  هک  یلاؤس  نیرت  گرزب 

تموکح ناینب  دوب  نکمم  هک  دومن  راداو  یمادـقا  هب  ار  نانآ  دوبر و  نابـصاغ  زا  ار  لـمحت  باـت  هک  دوب  هتفهن  يزار  هچ  كدـف  رد  رگم 
نیا اب  ارچ  اما  دیامن ؛ راکنا  ار  نآ  دناوتب  يدحا  هک  دوبن  یتعیقاو  كدف ، رب  مالسلااهیلع  همطاف  تیکلام  دزیرورف !؟ مهرد  ار  ناش  هنابصاغ 

دومن !؟ مادقا  نآ  رب  مالسلااهیلع  همطاف  تیکلام  راکنا  كدف و  بصغ  هب  مامت  باتش  اب  تفالخ  هاگتسد  ، دوجو
يراذگ ثاریم  کی  زا  رتارف  يرما  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  كدـف  يراذـگاو  دنتـسناد  یم  نابـصاغ  هک  دوب  نیا  رد  كدـف  بصغ  زار 

تماما و تسا ؛ تماما  هکس ي  رگید  يور  كدف  هک  دنتسناد  یم  دهن . یم  ياج  رب  شناگدنامزاب  يارب  ینادناخ  گرزب  هک  تسا  يداع 
دوب . ادخ  مکح  هناوتشپ ي  كدف ، دوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هژیو ي  ادخ  مکح  هب  تفالخ 

ياه هناوتـشپ  نیرت  يوق  تفالخ ، كدف و  ود ، نیا  كدف و  یـسایس  دعب  تفالخ ، تسا و  تفالخ  يداصتقا  دعب  كدف ، هک  دنتـسناد  یم 
نیـشن و هناخ  ار  قح  رب  ماما  ناوت  یمن  ناـمأوت ، ود  نیا  بصغ  نودـب  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  ناـنآ  تسا . توبن  شخبرارمتـسا  تماـما و 

تخاس . اپرب  ار  هناملاظ  یتموکح 
نیرت يوق  اـت  دوب  هتفریذـپ  تروص  یهلا  تمکح  يور  زا  هدـش و  باـسح  ًـالماک  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هب  كدـف  شـشخب  يرآ ،
تیب لها  مالسلا : هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  هدومرف ي  هب  هنرگو  دشاب . تفالخ  یلام  تاجایتحا  زاس  فرطرب  تماما و  يداصتقا  هناوتشپ ي 

اجک !؟ كدف  هب  تشادمشچ  اجک و 
ناـمه نیا  تفریذـپ و  تروص  تماـما  تیـالو و  هناوتـشپ ي  نیرت  مکحتـسم  بحاـصت  ینکـش و  مهرد  روـظنم  هب  كدـف  بصغ  يراـب ،

ياه یـشارت  لیلد  اب  ات  دنیامن  یم  شالت  دنا و  هتفرگ  شیپ  یمالـسا  ناریا  رد  یلخاد  ناتفـص  قفانم  زا  يا  هدـع  هزورما  هک  تسا  یتسایس 
ياهداهنـشیپ دـننادرگ ( . جراخ  يربهر  رایتخا  تحت  زا  تیاهن  رد  دـنیامن و  فیعـضت  ار  تیـالو  يداـصتقا  یلاـم و  ياـه  هناوتـشپ  یهاو 

نازابناج و داینب  هلمج  زا  يربهر ؛ رایتخا  تحت  یلام  عبانم  لاقتنا  حرط  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دوش  یم  هئارا  اتسار  نیا  رد  نوگانوگ 
. ( درک هراشا  تلود  هنازخ ي  هب  یمالسا  بالقنا  نافعضتسم 

كدف نابصاغ  لباقم  رد  ارهز  گرزب  مایق  زار 

نآ شیوخ  کلم  بصغ  لباقم  رد  ارچ  تسا ، هدیسر  ایند  زا  یگتسراو  جوا  هب  هک  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نوچ  يا  هناگی  تیـصخش 
دناوخ !؟ یمارف  مایق  هب  ار  ناناملسم  مامت  كدف  يریگ  سپزاب  يارب  ارچ  دهد !؟ یم  ناشن  تیساسح  همه 

رد تقد  تسا ؛ يرورـض  ناهج  هناگی ي  نآ  یلمع  یملع و  هریـس ي  رد  يرگن  فرژ  تقد و  ییاه  شـسرپ  نینچ  هب  ییوگ  خـساپ  يارب 
زمر و ياشگ  هرگ  دـناوت  یم  يوس  رگید  زا  ناشیا  ياه  هدومرف  هعومجم ي  رد  يرگن  فرژ  وس و  کی  زا  بانج  نآ  یناگدـنز  هویش ي 

دشاب . ترضح  نآ  گرزب  مایق  یقیقح  زار 
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هب یهلا  میلاعت  وترپ  رد  وا  تسا . هداد  يزیرگایند  ییارگادـخ و  سرد  وا  هب  هرامه  هک  تسا  يربماـیپ  هدرورپ ي  تسد  مالـسلااهیلع  ارهز 
يا هرذ  اب  شنامـشچ  شیپ  رد  دـش ، یم  لدـب  الط  هب  شیارب  مه  ناهج  ياه  هوک  مامت  رگا  هک  دوب  هتفای  تسد  یتریـصب  تفرعم و  ناـنچ 

درک : یمن  توافت  رتسکاخ 
وا  ياپ  ِكاخ  کَلَم ، راختفا  هب  دنز  هسوب  كدف  رد  هک  ناز  كدف ؛ دوب  كاخ  وا  شیپ 

وا  ياپ  ِكاخ  کَلَم ، راختفا  هب  دنز  هسوب  وا  ياپ  ِكاخ  کَلَم ، راختفا  هب  دنز  هسوب 
ص 103 ) . یسراف : رعش  رد  یمطاف  بقانم  ینامرک . هدازرظان ي  رتکد  زا  رعش  ) 

دمآرد هاگره  هک  ارچ  تسا ؛ تقیقح  نیا  هاوگ  نیرت  قداص  كدـف  هلاسراهچ ي  تیکلام  نارود  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلمع  هریس ي 
دمآرد درک ( . یم  میسقت  ناریقف  نیب  ار  نآ  یقاب  تشاد و  یمرب  شیوخ  ترورض  هزادنا ي  هب  اهنت  دش ، یم  میلست  وا  هب  كدف  هنایلاس ي 

هک ماگنه  نآ  اـت  هویـش  نیا  ص 23 ) . ج 21 ، راونالاراحب : دـنا . هدومن  تبث  ـالط  هکـس ي  ات 120000  نیب 70000  ار  كدـف  هناـیلاس ي 
هنیدم نادـنمزاین  زا  يرایـسب  يور  نیا  زا  ثیدح 25 ؛ ) . ص 123 ، ج 29 ، راونالاراحب : تشاد (  همادا  دوب  همطاـف  راـیتخا  تحت  كدـف 

. دنشخب یناماس  ار  شیوخ  یگدنز  راوگرزب ، نآ  قافنا  زا  ات  دندوب  همطاف  دنمتواخس  ناتسد  هب  كدف  دمآرد  ندیسر  هار  هب  مشچ  هرامه 
یخیرات هسامح ي  زار  زا  هدرپ  فورعم ، هبطخ ي  نیشتآ  نآ  هژیوب  زین ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  هباطخ  عومجم  رد  يرگن  فرژ 

دراد : یمرب  بانج  نآ 
وت نادقف  رد  ام  دمآ . یمن  گرزب  نامیارب  شتبیصم  يدوب ، شدهاش  وت  رگا  هک  داد  خر  ییاه  هنتف  اه و  هعجاف  وت  نارجه  یپ  رد  ردپ ! يا 

شاب نانیا  دهاش  سپ  دندومیپ ؛ هنتف  داسف و  ِهر  یگلمج  وت  موق  هک  یلاح  رد  ناراب . نادقف  رد  يا  هدیتفت  نیمز  نانوچ  میتسـشن ؛ گوس  هب 
شابم ! بیاغ  ناشنایم  زا  و 

دش . اهنت  داتف و  مه  هب  عمج ، نیو  تشگ  رب  یب  تفرگ و  نازخ  غاب ، نیا  دش  اپرب  اه  هنتف  وت  زا  سپ  یتفر و 
دش . اهنت  داتف و  مه  هب  عمج ، نیو  دش . اهنت  داتف و  مه  هب  عمج ، نیو  دش  اراکشآ  هتفهن  ياه  نیک 

تلاق ) : اهیبا و  ربق  یلا  تفتلا  مث  ) 
بغت  مهدهشاف و ال  کموق  لتخا  اهلبا و  ضرالا و  دقف  كاندقف  انا  هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دق 

بغت  مهدهشاف و ال  کموق  لتخا  بغت و  مهدهشاف و ال  کموق  لتخا  بطخلا و  رثکت  مل  اهدهاش  تنک  ول 
ص 35 . ۀمالا : لئالد  ص 46 . ج 6 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 18 . ص 195 و ج 53 ، ج 43 ، راونالاراحب :

نیغورد ناراد  هیعاد  هلیـسو ي  هب  دوب ، هتـشاذگ  ار  نآ  يانب  گنـس  شردـپ  هک  یمکحتـسم  ناینب  نآ  دـید  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  يرآ 
هن ناگناگیب و  فرط  زا  هن  ناکرـشم ، يوس  زا  هن  ناناملـسم  دنمتزع  عامتجا  هک  دید  یم  تسا . یناریو  مادهنا و  ضرعم  رد  يو  ینیـشناج 

هتفرگ رارق  نیگمهـس  يا  هقرفت  هنتف و  ضرعم  رد  دنراد ، ار  تما  ییاوشیپ  يربهر و  ياعدا  هک  ینانامه  بناج  زا  هکلب  اهزرم ، يوسارف  زا 
ساسا لصا و  ینوگرگد . فارحنا و  یبیشارس  رد  مالسا  تقیقح  دوب و  یگدیسوپ  هناتسآ ي  رد  مالـسا  تکربرپ  تخرد  هشیر ي  تسا .

یمن یقاب  مالـسا  تقیقح  زا  يزیچ  دـش ، یمن  یمایق  دـش و  یم  توکـس  رگا  هک  دوب  هتفرگ  رارق  بیهم  یهاگترپ  ناـنچ  هبل ي  رد  مالـسا 
يرادیب يارب  دوب  يا  هیامتسد  هکلب  دوبن ؛ تکلمم  تسایر  کلم و  هکت  نآ  هب  یگتسبلد  رطاخ  هب  زگره  مالسلااهیلع  ارهز  یهلا  مایق  دنام .

نامدرم .
تفالخ راد  هیعاد  نیا  نامدرم ! يا  هک  دیشک  یمرب  دایرف  دش و  یم  يرگاشفا  نادیم  دراو  كدف  هب  کسمت  نودب  مالسلااهیلع  همطاف  رگا 

ناروآ نامیا  نیلوا  هرمز ي  رد  وا  دنتفگ : یم  مدرم  ییاوشیپ ، يارب  مزال  ياوقت  ياراد  هن  تسا و  يربهر  يارب  یملع  تیحالـص  دجاو  هن 
وا تسا . هدوب  ربمایپ  يارب  ادز  تشحو  ینیشن  مه  رای و  روث ، راغ  رد  نئمطم و  يزارمه  هارمه و  هنیدم ، هب  هکم  زا  ربمایپ  رارف  رد  هک  تسا 

ياراد تقادص و  هب  روهشم  يدرمریپ  مالسا ، ربمایپ  نز  ردپ  هرابرد ي  تسا . هدروآرد  ربمایپ  دقع  هب  ار  هصفح ، شرتخد ، هک  تسا  نامه 
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لایخ سفن ، ياوه  يور  زا  اهنت  ییاوقت ، یملع و  تیحالـص  چیه  نودـب  هک  درک  رواب  ناوت  یم  هنوگچ  مالـسا ، رد  ناشخرد  ییاه  هقباس 
نس هب  رگا  دینیب !؟ یم  هرهب  یب  رود و  تفالخ ، دنسم  زا  ار  دوخ  هک  تسور  نآ  زا  امش  ضارتعا  نیا  دیاش  دنارورپب !؟ رـس  رد  ماقم  هاج و 

لمأت ربص و  يردق  ! تسا مدقم  ربمایپ ، ناوج  داماد  یلع ، رب  ربمایپ ، نز  ردـپ  دیفـس و  شیر  درمریپ  نیا  قیدـص ، رکبوبا  دـشاب ، مه  لاس  و 
دسرب ! مه  امش  هب  تبون  ات  دییامن 

هچ ناشیا ، يرگن  یحطس  نامدرم و  یعامتجا  یسایس و  كدنا  روعـش  لباقم  رد  درک ؟ دیاب  هچ  راب ، مغ  تلاهج  تقامح و  نیا  لباقم  رد 
دیشیدنا !؟ دیاب  يا  هراچ 

یگلمج شتکربرپ ، رمع  لوط  رد  مالـسا  ربمایپ  ياسرف  ناج  شالت  لصاح  خـیرات و  لوط  ناحلاص  ناربمایپ و  مامت  تدـهاجم  هراصع ي 
یجاوما يروآدـیدپ  اب  تساخ و  اـپب  نک  ناـینب  یناـفوط  نوچ  دـیاب  دیـشیدنا !؟ دـیاب  يریبدـت  هچ  کـنیا  تسا ، یـشاپورف  هناتـسآ ي  رد 

ترطف ینارون  رهوگ  دزیرورف و  مهرد  دنکشب و  اه  لد  هرخص ي  دیاش  ات  دمآ  دورف  هدش ، گنس  ياه  هنیس  رب  موادم  مارآان و  نیگمهس ،
دزاغایب . یناشفاوترپ  نایم  نآ  زا 

يراگنا ؛ هداس  يرگن و  یحطس  زا  نامدرم  تاجن  يارب  دوب  يا  هیامتسد  كدف ، يزاس  حرطم 
رد دوب  یحور  ندنامد  يارب  كدف  ندرک  زاس  دندوب . هتفخ  راب  مغ  یتوکس  رد  ناگدرم ، نوچ  امن ، ناسنا  نیطایش  ياوغا  هب  هک  ینامدرم 

مالـسلااهیلع همطاف  دنناسر . ناماس  هب  تلالـض  نایاوشیپ  دض  رب  ار  یمایق  دنزیخ و  اپ  هب  توهـش  تلفغ و  باوخ  زا  ات  نامدرمان  نآ  دبلاک 
، تفالخ ِنز  غورد  ناراد  هیعاد  نآ  هک  دنادرگ  تبث  خیرات  هنادواج ي  هفیحـص ي  رب  كدف ، نابـصاغ  ییامن  موکحم  اب  هک  تساوخ  یم 

دنرادن . یتیحالص  چیه  تما  ییاوشیپ  يارب  دنتسایر و  تسپ و  ترهش  یپ  رد  زیچ  ره  زا  شیب 
زگره دنک . یمرب  نب  هشیر و  زا  ار  مالسا  هک  تشگ  یم  لدب  نک  ناینب  یلیس  هب  هنرگو  دش ؛ یم  هتسب  همشچرس  زا  تسیاب  یم  بآ  يرآ ،

رب يراذگ  شزرا  يارب  دش  یم  یکحم  كدف ، کحم ؛ تیالو ، دوب و  تیالو  ناشن  كدـف ، دوبن . حرطم  کلم  هکت  کی  ناونع  هب  كدـف 
یناملسم : رایع 

کحم . هدرک  وت  رهب  را  كدف  نآ  كدف  رب  ییانتعا  درادن  وا  کلم  کشر  دروم  وا  تمصع 
کحم . هدرک  وت  رهب  را  كدف  نآ  کحم . هدرک  وت  رهب  را  كدف  نآ  کلف  رب  اوس و  ام  رب  هدز  اپ 

ص 193 ) . امندزیا : هنیآ ي  ینابر ، اضردمحم  ) 
ناناملسم : مامت  رب  دش  یتجح  مامتا  كدف ، تجح ؛ تماما ، دوب و  تماما  لبمس  كدف ، دوبن . حرطم  كدف ،

موریپ . هب  مهد  ناشن  قح  داهج  ُرپ  هار  هک  ما  هدرک  مایق  نآ  زا  كدف  بصاغ  هیلع  متلود  هاگشیپ  هب  دنک  ياولج  هچ  كدف 
موریپ . هب  مهد  ناشن  قح  داهج  ُرپ  هار  هک  موریپ . هب  مهد  ناشن  قح  داهج  ُرپ  هار  هک  مردیح  وچ  دوب  فک  هب  نانج  تیکلام  هک 

(. ( ناسح  ) نایچیاچ هللا  بیبح  ) 

ارهز رظنم  زا  كدف  بصغ  هفیقس و  هعجاف ي  ياه  هشیر 

ایآ اما  دیدرگ ؛ مالـسا  خیرات  لوط  رد  اه  يرگمتـس  اه و  ملظ  مامت  يانب  گنـس  كدـف  هناملاظ ي  بصغ  نآ ، یپ  رد  هفیقـس و  هعجاف ي 
دوب !؟ هفیقس  نایاوشیپ  يرالاساغوغ  يزاب و  تسایس  لوصحم  اهنت  لیاه ، نانچ  يا  هعجاف 

دوبن !؟ يربخ  تلالض  گنن و  زا  يا  هیاس  زج  تماهش  تعاجش و  هنحص ي  نادرمروالد  زا  ارچ 
دندوب !؟ هدیزخ  هنال  نیمادک  هب  مخ  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  اب  رامش  یب  ناگدننک  تعیب  نآ 

وا قح  نیرت  یعطق  دوش و  تراسج  وا  قح  رد  اـت  دـنداد  تیاـضر  هنوگچ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  ِلـیاضف  نارک  یب  زا  ناـهاگآ  نآ 
ددرگ !؟ بصغ 
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یتح ياون  دور و  جارات  هب  قوقح  نیرت  یعطق  نیرت و  نشور  راصنا  رجاهم و  نادـنمتریغ  ناروالد و  مشچ  شیپاشیپ  هک  دوش  یم  هنوگچ 
دزیخنرب !؟ نانآ  عمج  زا  ضارتعا  کی 

دنیامن و تراغ  ناناملسم  مامت  نامشچ  شیپ  تسا ، هدناسر  ناگمه  نالعا  هب  هدیـشخب و  شرتخد  هب  ربمایپ  هک  ار  یکلم  دوش  یم  هنوگچ 
دسرن !؟ شوگ  هب  نانآ  زا  رابگرم  یتوکس  ياون  زج 

دوب !؟ هچ  میظع  هعجاف ي  نیا  ياه  هشیر 
دناوت یم  یخیرات  هعجاف ي  نیا  ياه  هشیر  ییاسانـش  تسا ، راکنا  لباقریغ  ملـسم و  لوصا  زا  خیرات  رد  يریذـپرارکت  لصا  هک  اج  نآ  زا 

، تسا يوبن  تموکح  رارمتسا  هک  ار  شیوخ  یمالسا  تموکح  نآ ، ققحت  زا  يریگولج  لماوع و  نآ  زا  زیهرپ  اب  ات  ددرگ  ام  زومآ  تربع 
. هللاءاش نا  میناسر . تاجن  لحاس  هب  ار  نآ  میناهرب و  یعیاجف  نانچ  گنن  زا 

هناگی یماما  فارطا  زا  یگدنکارپ 

بلاطم مامت  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  دـنک  یم  ییاـمن  هولج  ینارون  يزارف  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  ترـضح  یخیراـت  هبطخ ي  رد 
: جاجتحالا هقرفلل ( . اناما  انتماما  هلملل و  اماظن  انتعاط  لعج  و  تسا : هدـش  نایب  نآ  نتخادـنااج  ندـنامهف و  يارب  زارف  نیا  نیـسپ  نیـشیپ و 

ص 33 ) . ۀمامالا : لئالد  ص 97 .
یخیرات لوحت  رد  تلاسر  شقن  ات  هتفرگ  یهلا  يانث  دمح و  زا  دـنیاشگ : یم  ار  يرایـسب  ياه  قفا  دوخ  یـسامح  ینارنخـس  رد  ترـضح 

ناوـت یم  هبطخ  نیا  ياـهزارف  رد  يرگن  فرژ  اـب  اـما  رگید ؛ زیمآ  تمکح  ياـه  هبوـجعا  ناوارف  یمالـسا و  ياهروتـسد  تـمکح  برع ،
هتفای ناماس  شنیچ و  یمالـسا » ماظن  رد  تماما  تیالو و  هاگیاج   » يزاـس نشور  ياتـسار  رد  هدـش  حرطم  ياـه  ثحب  ماـمت  هک  تفاـیرد 

تسا .
یـشخبرمث هار  اـهنت  هک  تسا  ناـمدرم  هب  تقیقح  نیا  ندـنامهف  دوـش  یم  لاـبند  ریظن  یب  هبطخ ي  نیا  رد  هک  یفدـه  نیرت  مـهم  يراـب ،

هلملل اماظن  انتعاط  لعج  و  دشاب : یم  نادب  یلمع  یگدرپسرـس  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  شریذپ  تدحو ، روحم  هناگی  تعیرش و 
ار ام  تماما  مالـسا و  نییآ  يارب  یناماس  ار  اـم  تعاـطا  دـنوادخ ، ص 33 ) . همامالا : لـئالد  ص 97 . جاجتحالا : هقرفلل ( ؛ اـناما  اـنتماما  و 

تسا . هداد  رارق  فالتخا  هقرفت و  زا  یناما 
ییادخ نییآ  نید و  يانعم  هب  ییاور  ینآرق و  گنهرف  رد  اما  دشاب ، یم  هعماج  مدرم و  يانعم  هب  یـسراف  نابز  رد  دنچره  تلم ،»  » هژاو ي

نید و تسا . فارحنا  یب  راوتـسا و  ینید  هک  دـینک  يوریپ  میهاربا  نییآ  زا  یگلمج  125 ؛ ) . (: 4  ) ءاسن ًافینح (  میهاربا  ۀـلم  عبتا  و  تسا :
رداق لباقم  رد  ضحم  میلـست  مالـسا و  زج  تسین  يزیچ  دحاو  حور  نیا  تسا و  دحاو  یتقیقح  حور و  ياراد  یهلا  هاگدـید  زا  هک  ینییآ 

نم نیملـسملا  مکمـس  وه  تسا . مالـسا  نییآ  ادـخ  دزن  هدیدنـسپ  نید  انامه  . ( 19 (: 3  ) نارمع لآ  ملـسالا ( ؛ هللا  دـنع  نیدـلا  نا  لاعتم :
تسا . هدیمان  ناملسم  نآرق ، نیا  رد  میهاربا و  فحص  رد  ار  تما  امش  شیپ  نیا  زا  دنوادخ  . ( 78 (: 22  ) جح لبق ( ؛...

دنیامرف یم  هیبشت  ددعتم  ياه  ناگرا  اهوضع و  زا  لکشتم  يا  هعومجم  هب  ار  مالسا  نییآ  ینارون  زارف  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هجیتن ینزاوت  لداـعت و  اـه  هعومجم  ریز  همه ي  ناـیم  هک  تسا  یهدـنامرف  ماـظن  کـی  دـنمزاین  تسخن  هجرد ي  رد  نآ ، یـشخبرمث  هک 

یهدنامرف ياه  هتساوخ  اب  اهنآ  لماک  یگنهآ  مه  رگیدکی و  اب  اه  هعومجمریز  ماجسنا  هب  هتـسباو  مود  هجرد ي  رد  دزاس و  رارقرب  شخب 
تسا .

اـه و هعومجمریز  نیب  بساـنم ، یهدـنامرف  دوجو  اـب  اـی  دـشاب و  هرهب  یب  ربدـم  قـالخ و  یهدـنامرف  ماـظن  کـی  زا  رگا  يا  هعوـمجم  ره 
، تقیقح نیا  زا  رت  فافش  يریوصت  هب  ندیـسر  يارب  دیـسر . دهاوخن  ناماس  فده و  هب  زگره  دشابن ، رارقرب  بولطم  يداحتا  یهدنامرف ،

مییامن : رظن  سوسحم  يا  هنومن  ناونع  هب  ناسنا ، ندب  مزیناگرا  هعومجم ي  رد  هک  تساجب 
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نینچ دیامن . رهاظ  شیوخ  زا  ار  راظتنا  دروم  راثآ  دناوت  یمن  رگید  هک  دوش  یم  لکـشم  صقن و  راچد  نانچ  یهاگ  ناسنا  یندـب  متـسیس 
نزاوت لداعت و  ندب  مزیناگرا  لک  دنملاس ، ندب  ياهوضع  اه و  مادنا  مامت  هک  نیا  اب  یهاگ  تسا : هنوگ  ود  ناسنا  ندب  رد  ییاه  فالتخا 

ياه نامرف  تسا و  هتـشگ  لالتخا  صقن و  یعون  راچد  ندـب ، یهدـنامرف  هاگتـسد  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  شیوخ 
مهرد ثعاب  يزغم ، زیفوپیه  هدغ ي  حشرت  رد  ای  باصعا  هلـسلس ي  رد  یلالتخا  كدنا  هکنیا  دننام  دیامن ؛ یمن  رداص  یتسرد  هب  ار  مزال 

رد باصعا ) هلـسلس ي  رغم و   ) ندب یهدنامرف  هاگتـسد  هکنآ  اب  یهاگ  اما  ددرگ ؛ یم  نآ  ياه  تیلاعف  ندـب و  لک  نزاوت  لداعت و  يزیر 
ندب ياضعا  زا  وضع  دنچ  ای  کی  هک  تسور  نآ  زا  نیا  دوش و  یمن  هدـهاشم  یبولطم  لداعت  یندـب  ياه  تیلاعف  رد  تسا ، تمالـس  جوا 

یـشزوس درد و  يرادیدپ  هک  نیا  دننام  دنیامن ؛ یمن  ارجا  یتسرد  هب  ار  یهدنامرف  ياهروتـسد  دـنا و  هتـشگ  لالتخا  صقن و  یعون  راچد 
ددرگ . یم  مزیناگرا  لک  مظن  يزیرورف  هجیتن  رد  اهوضع و  رگید  ندروخ  مه  هب  ثعاب  مشچ ، رد 

ناربنامرف و نیب  یگنهامهان  ماـجرف  اـی  یهدـنامرف و  ماـظن  رد  صقن  لـالتخا و  دروآ  هر  اـی  يا  هعماـج  ره  روما  یناـماسبان  ناـس  نیمه  هب 
ای ربنامرف  ياه  هعومجمریز  نیب  یفالتخا  هنوگ  ره  ای  یهدنامرف  هاگتسد  رد  یفعض  عون  ره  نیاربانب  ود . ره  هجیتن ي  ای  تسا و  یهدنامرف 

راجنهبان و يا  هعومجم  هب  ار  نآ  دهد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  هعماج  لک  دناوت  یم  يربنامرف  یهدنامرف و  هطبار ي  رد  یگنهامهان  مسق  ره 
دزاس . لیدبت  لداعتمان 

يارب ار  دـمآراک  قیال و  ماـظن  کـی  نآ  دارفا  هک  دـسر  یم  ناـماس  ماجـسنا و  هب  دـهر و  یم  یناـماسبان  یگنهاـمهان و  زا  هاـگنآ  هعماـج 
نیا زا  ات  دـنرامگ  تمه  نآ  ياه  هتـساوخ  اه و  نامرف  يارجا  هب  لـماک  یگنهآ  مه  داـحتا و  اـب  یگلمج  دـننیزگرب و  شیوخ  یهدـنامرف 

. دنیآ لیان  ترخآ  تداعس و  هب  هعماج  دارفا  مامت  رذگهر 

تما ياوشیپ  تیقفوم  زمر 

ییاـپرب زا  لاـس  تسیب  زا  شیب  هک  نآ  اـب  ارچ  دـنیوگ : یم  یگداـس  تـلفغ و  يور  زا  یخرب  هـک  میدـهاش  دوـخ  یمالـسا  هعماـج ي  رد 
هدـهاشم یـسایس و ... يداصتقا ، یگنهرف ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  يدایز  ياه  يراجنهبان  زونه  درذـگ ، یم  ناریا  رد  یمالـسا  تموکح 

ضرم ضرغ و  يور  زا  رگید  یخرب  و  تسا !؟ هتفاین  ققحت  تموکح  نیا  یلاعتم  ياه  فدـه  یمالـسا و  ياهراعـش  زونه  ارچ  دوش !؟ یم 
ناسنا یناسر  تداعس  هب  رد  ییالو  تموکح  يدمآراکان  رب  ینبم  شیوخ  ياعدم  رب  يدهاش  دنس و  ار  هعماج  رد  دوجوم  ياه  یناماسبان 

مییامن و یم  هراشا  اـه  ینکفا  ههبـش  هنوگ  نیا  زا  راـب  تلذ  هنومن ي  دـنچ  هب  اـهنت  ناگدـنناوخ  رتشیب  یهاـگآ  يارب  دـنراگنا ( ( . یم  اـه 
« نکفا ههبـش  تاعوبطم  همانراک  هب  یهاگن  هئطوت ، ای  يدازآ   » باتک هب  دنـشاب  یم  اه  ههبـش  نیا  رتشیب  يوجتـسج  رد  هک  ار  یناگدـنناوخ 

میهد : یم  عاجرا 
هامریت ملاس ، هعماج  هناهام  تسا . هدـیدرگ  نشور  ناگمه  رب  ینید  تموکح  ییاراـک  مدـع  لاـس  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  يروصح : یلع 

. 1377
یلع لدع  تموکح  دوبن  رارق  رگم  تسا . هتخیرورف  بالقنا  ياه  نامرآ  همه ي  لاس ، تسیب  تشذگ  زا  سپ  نونکا  يریشلگ : گنـشوه 
يارب هک  هدش  هدیـشک  ییاج  هب  نامراک  زورما  سکعرب  میربب ؛ نیب  زا  ار  لیئارـسا  مینک و  ریخـست  ار  ناهج  همه  دوبن  رارق  رگم  مینک ، اپرب 

دنفسا 1377 . ناوج ، ناریا  همانزور  مینک . سامتلا  میتشاد  ار  ناشیدوبان  دصق  هک  اه  نامه  هب  دیاب  تفن  ياهب  رد  تنس  کی  شیازفا 
یقالخا جیورت  رد  یتفرشیپ  چیه  یمالسا  بالقنا  ینالقع ... مالسا  هن  هدش  انب  يا  هروطسا  مالسا  ساسا  رب  ام  بالقنا  شورس : میرکلادبع 

دادرخ 1378 . ءاشن  همانزور  تسا . هتشادن  ینید  ياه  هزومآ  و 
تشهبیدرا 1378 . ءاشن  همانزور  تسا .... هدرک  لمع  دوخ  فادها  اه و  هدعو  فالخ  یمالسا ، بالقنا  يروکشا : یفسوی 

ياـضف رتزاـب و  هناـماوع  رکف  يارب  اـضف  زور  هـب  زور  هدوـبن و  رورپرکفتم  رورپ و  لــقاع  اــم  بــالقنا  یلک  روـط  هـب  یباحــس : هللا  تزع 
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مدآ هکلب  درک ؛ بذـج  هن  تیبرت و  يدنمـشناد  فوسلیف و  هن  بالقنا  نیا  لاس  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  دوش . یم  هتـسب  هنادنمـشیدنارکفت 
زارف نامه  رد  ار  اـه  ینکفا  ههبـش  نیا  ماـمت  باوج  هحفص 8 ) ) . ، 1378 / 12 / 02 حـتف ، همانزور  تسا . هداد  شرورپ  ار  یـساسحا  ییاه 

هک تسا  يا  هعومجم  مالـسا  نییآ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هاگدید  زا  تفای . ناوت  یم  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  زا  هاتوک 
دسر و یمن  یعطق  هجیتن ي  ییاهن و  فدـه  هب  يربهر ، زا  يربنامرف  رد  فلتخم  ياه  ناگرا  تمالـس  زین  يربهر و  تقایل  تروص  رد  زج 

نیا اـهنت  نوچ  دنـشاب ؛ یم  تراـهط  تمـصع و  تیب  لـها  تما ، یهدـنامرف  ییاوشیپ و  يارب  ناـمدرم  نیرت  قیـال  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
تراهط یکاپ و  هب  دنا و  هتـسر  لماک  روط  هب  اه  یهاوخدوخ  اه و  یبلط  ماقم  اه ، ییوج  تورث  اه ، توهـش  اه ، سوه  زا  هک  دنا  هداوناخ 
هتساوخ نینچ  دنوادخ  . ( 33 (: 33  ) بازحا اریهطت ( ؛ مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دنا : هتـشگ  نیزم  ییادخ 

دنادرگ . هزنم  كاپ و  یگدولآ  بیع و  ره  زا  ار  امش  دربب و  توبن  تیب  لها  امش  زا  ار  یکاپان  شیالآ و  هنوگ  ره  هک  تسا 
همه تعاطا  اهنت  هقرفلا و  نم  اناما  انتماما  دناهرب : یگدنگارپ  فالتخا و  زا  ار  هعماج  دناوت  یم  هک  تسا  تیب  لها  يربهر  ییاوشیپ و  اهنت 

: دـناسرب هعماج ، دارفا  همه ي  يورخا  يویند و  تداعـس  ینعی  دوخ ؛ ییاهن  فدـه  هب  ار  مالـسا  نییآ  دـناوت  یم  هک  تسا  ناشیا  زا  هبناـج 
ۀَّلملل . ًاماظن  انتعاطا 

اما دیطلغ . دهاوخ  ورف  اهالب  اه و  هنتف  بادرگ  رد  دش و  دـهاوخ  گرگ  بیـصن  تبقاع  هک  تسا  ناپوچ  یب  هلگ ي  نانوچ  ماما ، یب  تما 
، يربهر یهدـنامرف و  هاگتـسد  ندوب  یهلا  رب  هوالع  هک  تسا  مکاح  یمالـسا  ماظن  يا  هعماج  رد  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  یتروص  رد  اـهنت 

ماظن لماک  هرمث ي  شقن و  تسیاب  یماـگنه  نآ  دـنیامن . رارقرب  هنادنـسپادخ  ملاـس و  يا  هطبار  یهلا  يربهر  اـب  زین  هعماـج  ناـکرا  ماـمت 
ار یهلا  يربهر  ياهروتـسد  مامت  یحانج  یـصخش و  تافالتخا  يراذگرانک  اب  ماظن  ياه  مادنا  اه و  ناگرا  هک  تشاد  راظتنا  ار  یمالـسا 

تحت دنـشاب و  لالتخا  راچد  یهدنامرف  زکارم  نیا  اب  طابترا  رد  ییاه  ناگرا  یتقو  اما  دنروآرد . ارجا  هب  هناقـشاع  دوش و  اریذـپ  هناصلاخ 
ناطیـش یهارمه  یجراخ و  نانمـشد  اهیراذگ  هیامرـس  اه و  هشقن  نوچ  یلماوع  ای  دنوشن و  اریذپ  ار  یهلا  ياهنامرف  یناسفن  ياهاوه  ریثأت 

تشاد . يا  هنانیب  عقاو  ریغ  راظتنا  یتسیابن  دنزب ، مه  رب  ار  تما  يربهر و  نیب  مزال  ماجسنا  یگنهآ و  مه  یلخاد  ناتفص 
هناگی تماما  تیالو و  يراب ، تما . يریذـپ  تیالو  طرـش  هب  اما  تسا ؛ مالـسا  نییآ  یناسر  ناماس  هب  لماع  اـهنت  تماـما  تیـالو و  يرآ ،

ار نآ  دسانـشن و  ردق  ار  تماما  تما ، رگا  سوسفا ، دص  يا  تما . یلدمه  یهارمه و  طرـش  هب  اما  تسا ؛ تلادع  تینما و  تدحو ، روحم 
دراذگاو ! اهنت 

نیرت نیگنن  نیا  ناطیـش ، تارمج  هب  دراذـگاو و  ار  تزع ، روحم  نیرت  هناگی  نیا  تیالو ، هبعک ي  فاوط  تما ، رگا  سوسفا  دـص  ود  يا 
دروآ !! يور  تلذ ، روحم 

دروآ و دـهاوخ  موجه  وا  رب  وس  ره  زا  اه  هقرفت  اه و  هنتف  نافوط  دراد ، اور  تماما  قح  رد  ییاـفج  نینچ  تما  رگا  هک  سوسفا  نارازه  يا 
تسکش !!! دهاوخ  مهرد  ار  مالسا  هعماج ي  ناماس  ناینب و 

تلادـع هعـسوت و  هب  ندیـسر  هار  هناـگی  زوـمآ ، تمکح  هبطخ ي  ریظن  یب  نآ  رد  مالـسلااهیلع  هرهاـط  هقیدـص ي  هک  تـسور  نـیمه  زا 
دنیامرف : یم  یفرعم  تما  یهلا  ياوشیپ  اب  ناشیا  یلمع  یهارمه  تماما و  تیالو و  هب  نامدرم  يروآ  يور  ار  یعامتجا 

دوب هداهناو  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يراک  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداهن و  یم  نایم  رد  ياـپ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
دنیبن و ینایز  یـسک  هک  نانچ  درپس ؛ یم  ودب  ار  کی  ره  قح  درب و  یم  تسار  هار  هب  ار  ناشیا  ناسآ  ناسآ  دندرک ، یم  یهارمه  يرای و 

دنیچب . تسا ، هتشک  هچنآ  هویم ي  سک  ره 
تقیقح لالز  راشرـس  همـشچرس ي  زا  ار  تلادع  ناگنـشت  دوبن . روآ  جنر  یـسک  يارب  شتکرح  دناسر و  یم  دـصقم  هب  ملاس  ار  رتش  نیا 
باریـس هراومه  دریذپن و  ترودـک  گنر  زگره  هک  تسا  يراج  فرط  ره  زا  نانز  هراوف  نآ  لالز  بآ  هک  يا  همـشچ  درک ؛ یم  باریس 

دننیبن . یگنشت  جنر  هدوب ،

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1896 

http://www.ghaemiyeh.com


دنیامرف : یم  هراشا  تیالو  يروآ  تینما  يرتسگ و  تلادع  یشخب ، تدحو  زمر  هب  هلصافالب  هاگنآ  و 
يارب لاملا  تیب  لاوما  زا  دیـسر ، یم  تفالخ  هب  دوب ، نامدرم  هدـننک ي  تحیـصن  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  هراومه  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 

يرـصتخم ماعط  دناشنورف و  ار  شطع  هک  یکدنا  بآ  هزادنا ي  هب  تشاد ؛ یمرب  زاین  هزادـنا ي  هب  ایند  تورث  زا  دومن و  یمن  هریخذ  دوخ 
دیامن . یگنسرگ  عفر  هک 

قح دنتخاس و  یم  هشیپاوقت  هدروآ ، نامیا  مدرم  رگا  دش . یم  هدناسانش  زاب  وگغورد  زا  وگتسار  ایند و  هب  صیرح  زا  دهاز  ماگنه ، نآ  رد 
هب ادخ  يدوز  هب  دـنتفگ و  غورد  اما  تشگ ؛ یم  هدوشگ  نانآ  يور  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  تمحر  ياهرد  دـندرپس ، یم  یعقاو  ماما  هب  ار 

یلـص هللا  لوسر  هیلا  ةذبن  مامز  نع  اوؤفاکت  ۀحئاللا و  ۀجحملا  نع  اولام  ول  هللاات  و  دومرف ( . دهاوخ  باذع  ار  نانآ  دـنا ، هدرک  هچنآ  رفیک 
لکی هشاشخ و ال  ملکی  ال  ًاحجـس ، اریـس  مهبراسل  اهیلع و  مهلمح  اهیلا و  مهدرل  ۀحـضاولا  ۀـجحلا  لوبق  نع  ولاز  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

و ًانالعإ ، ًارس و  مهل  حصن  اناطب و  مهردصأل  و  هابناج ، قنرتیال  هاتفـض و  حفطت  ًایور ، ًایفاص  ًاریمن  الهنم  مهدروأل  و  هبکار ، لمیال  هرئاس و 
نم قداصلا  بغارلا و  نم  دـهازلا  مهل  نابل  و  لفاکلا ، ۀعبـش  لهانلا و  ير  ریغ  لئانب  ایندـلا  نم  یظحیال  لئاطب و  ینغلا  نم  یلحی  نکی  مل 

« نوبـسکی اوناـک  اـمب  مه  انذـخاف  اوبذـک  نکلو  ضرـألا  ءامـسلا و  نم  تاـکرب  مهیلع  اـنحتفل  اوقتاو  اونمآ  يرقلا  لـها  نا  ول  و   » بذاـکلا
فشک ص 354 . رابخالا : یناـعم  (. 51 رمز : « ) نیزجعمب مه  ام  اوبـسک و  ام  تائیـس  مهبیـصیس  ءـالؤه  نم  اوملظ  نیذـلاو  ( » 96 فارعا : )

. ( ص 108 جاجتحالا : ص 32 . ءاسنلا : تاغالب  ص 39 . ۀمامالا : لئالد  ص 492 . ج 1 ، ۀمغلا :

تماما رارمتسا  هیقف ، تیالو 

زا هعماج  ناکرا  هبناج ي  همه  گنهآ و  مه  تعاطا  هیاـس ي  رد  اـهنت  مالـسا  لـماک  ینیرفآ  شقن  مالـسلااهیلع  ارهز  ییادـخ  هاگدـید  زا 
اج نآ  زا  اما  تسوا ؛ یهلا  نیمارف  زا  لماک  يوریپ  موصعم و  میقتسم  تیمکاح  یتموکح ، هویش ي  نیرت  بولطم  دوش . یم  لصاح  تماما 

، یلاو هدـنیامن ، بیاـن ، ناونع  هب  شیوخ  زا  تباـین  هب  ار  یناـسک  موصعم  اـما  تسین ، روسیم  دـالب  همه ي  رد  موصعم  میقتـسم  روضح  هک 
نیرت کیدزن  نیرت و  هیبش  یلمع ، یملع و  هریس ي  ظاحل  زا  هک  ینابیان  دتـسرف ؛ یم  فلتخم  ياهرهـش  هب  رادنامرف و ... رادناتـسا ، لماع ،

دنشاب . یم  موصعم  هب  دارفا 
مالسلا مهیلع  ناموصعم  روضح  رصع  رد  هکلب  درادن ؛ تبیغ  رصع  هب  یصاصتخا  چیه  هیقف  تیالو  موهفم  هک  دوش  یم  نشور  نایب ، نیا  اب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  روضح  نامز  نامه  رد  هک  اربک  تبیغ  نارود  رد  اهنت  هن  هیقف ، تیالو  هنیشیپ ي  ورنیا  زا  تسا . هتشاد  جاور  زین 
تسا . هدهاشم  لباق  زین  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  و 

نامز رد  ترضح  نآ  درک . هدهاشم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تموکح  نامز  رد  ناوت  یم  ار  هیقف  تیالو  موهفم  قادصم  نیرتزراب 
. دـندرامگ یم  تموکح  هب  یمالـسا  ياهروشک  فلتخم  طاقن  رد  ار  رتشا و ... کلام  رکب ، یبا  نب  دـمحم  نوچ : ار  یناـسک  ناـشتیمکاح 

بجاو ترـضح  نآ  دوخ  زا  تعاطا  دننام  ناشیا  زا  تعاطا  دندمآ و  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  صاخ  بوصنم  دارفا ، نیا 
هب هیقف  تسا و  هطـساواب  بصن  تقیقح  رد  مه  هیقف  تیـالو  دـندوب . ادـخ  فرط  زا  هطـساواب  بوـصنم  عـقاو ، هب  دارفا ، نیا  هـک  ارچ  دوـب ؛

هیقف و تیالو  هنیـشیپ ي  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  دوش ( . راد  هدـهع  ار  تموکح  روما  ات  دراد  هزاـجا  دـنوادخ  فرط  زا  موصعم ، هطـساو ي 
: يدزی حابصم  هللاۀیآ  تسایـس ، قوقح و  زین  ج 1 و  يدزی : حابـصم  هللاۀیآ  خساپ ، شـسرپ و  هب  دـییامرف  هعجارم  نآ  یلقن  یلقع و  لیالد 

يزورون ) . داوجدمحم  مالسا ، یسایس  ماظن  زین  و  یمالسا ) تموکح   ) لصف 6
؛ درادن ار  یناسنا  رب  تموکح  قح  سک  چیه  تسادخ . نآ  زا  اهنت  یهلا و  تیبوبر  نوؤش  زا  تیمکاح ، هعیـش ، یتدیقع  هاگدید  ساسا  رب 

خیرات رد  يدودعم  دادـعت  زج  هب  تسا و  روهـشم  بصن » هیرظن   » هب هاگدـید  نیا  دـشاب (  هداد  يا  هزاجا  نینچ  وا  هب  دـنوادخ  هک  نآ  رگم 
رد مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  هژیو ي  لوا ، هجرد ي  رد  مدرم  رب  تیمکاح  قح  ینعی  تسا ؛ ) . هعیش  ياهقف  همه ي  قافتا  دروم  رـصاعم ،
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هعماج دارفا  رگا  دنـشاب . یم  ناشیا  دییأت  دروم  ناموصعم و  هیبش  تهج  ره  زا  هک  تسا  یتیحالـص  بحاص  ِصاخـشا  ِنآ  زا  دعب ، تیولوا 
هنیک اه ، یگدنکارپ  دننادب  ناشیا  زا  تعاطا  هب  مزلم  ار  دوخ  دنریذپب و  ار  موصعم  هب  قیالخ  نیرت  هیبش  ای  موصعم  ییاورنامرف  یمالـسا  ي 

، یگناگی داحتا ، هب  ار  دوخ  ياج  تسب و  دـهاوخرب  تخر  هعماج  زا  همه  اه و ... ییوج  ماقم  اه ، يزاب  حاـنج  اـه ، شکمـشک  اـه ، يزوت 
يدام و ياهتداعـس  مامت  هب  دارفا  کیاکی  ندناسر  هک  مالـسا  نییآ  ییاهن  فده  رذگهر ، نیا  زا  درپس و  دهاوخ  تفرـشیپ و ... تدـحو ،

ول هَّللاو  اما  درـشف (  یم  اپ  نآ  رب  ناوارف  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  تفریذپ و  دـهاوخ  ققحت  تسا ، يونعم 
انمئاق موقی  یتح  فلخ  نع  فلخ  فلـس و  نع  فلـس  اـهثرول  ناـنثا و  یلاـعت  هَّللا  یف  فلتخا  اـمل  هیبن  ةرتع  اوعبتاو  هلها  یلع  قحلا  اوکرت 

تیاور 224 : ) . ص 353 ، ج 36 ، راونالاراحب : هللا .... همدق  نم  اورخا  هرخا و  نم  اومدق  نکلو  نیسحلا  دلو  نم  عساتلا 
یمن دیدپ  یفالتخا  دنوادخ  دروم  رد  يرفن  ود  چیه  نیب  دش ، یم  يوریپ  ربمایپ  ترتع  زا  هداهناو و  شلها  هب  قح  رگا  دنگوس  دـنوادخ  هب 

اما دومن . یم  مایق  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  دـنزرف  نیمهن  ام ، مئاق  ات  دـش  یم  هداهن  ثاریم  هب  تشپ ، هب  تشپ  یگناـگی ، داـحتا و  نیا  دـمآ و 
هک ار  یـسک  نآ  دـنتخاس  شیوخ  رادولج  دوب ، هتخادـنا  بقع  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  هک  تفرگ  هشیر  اج  نآ  زا  یگدـنکارپ  هقرفت و 

.... دنز بقع  دوب ، هتشاد  مدقم  ار  وا  دنوادخ 

هتفخ ياه  هنیک  اه و  قافن  يروآربرس 

راب تلذ  خیرات  رب  يرذگ  ییادخ ، تاروتسد  زا  یخرب  تمکح  هب  هراشا  یهلا ، يانث  دمح و  زا  سپ  مالسلااهیلع  همطاف  یسامح  هبطخ ي 
هفیقـس هنتف ي  ياه  هشیر  لیلحت  اب  مالـسلا ، هیلع  یلع  ياهتداشر  يوبن و  تلاسر  رذـگهر  زا  برع  یبای  تزع  ریـس  هب  یهاگن  یلهاـج و 

دوش : یم  لابند 
رادـیرخ یب  هنهک و  نید  يالاک  راکـشآ و  اه  ییورود  دـیزگرب  شیوخ  لوسر  يارب  ار  ناربمایپ  یگیاسمه  یلاعت  يادـخ  هک  ماـگنه  نآ 

دیسر . يرالاس  هب  نامانمگ  نیرتمک  دیشک و  هنابز  ناهارمگ  هدروخورف ي  مشخ  تشگ .
درک و توعد  دوخ  هب  ار  امش  دروآرب و  رـس  شیوخ  هاگ  نیمک  زا  ناطیـش  دیدرگ . امـش  نادیم  زات  هکی  دادرد و  زاوآ  لطاب  لها  ياوشیپ 
ار امش  نوچ  تفایرد و  ار  امش  کیبل  دناوخارف ، یشک  قح  هب  ار  امـش  نوچ  دیدیزخ . شبیرف  ماد  رد  دیدومن و  شتباجا  دوز  هچ  هک  دید 

ۀکیـسح مکیف  رهظ  هئایفـصا  يوأم  هئایبنا و  راد  هیبنل  هللاراتخا  املف  تفاـی ( . كانبـضغ  ار  امـش  دروآرد ، بضغ  مشخ و  هب  قح  لـباقم  رد 
هسأر ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  نیلطبملا  قینف  رده  نیلقالا و  لماخ  غبن  نیواغلا و  مظاک  قطن  نیدلا و  بابلج  لمـس  قافنلا و 
حرش ًاباضغ . مکافلأف  مکـشمحاو  ًافافخ  مکدجوف  مکـضهنتسا  مث  نیظحالم ، هیف  ةَّرغلل  نیبجتـسم و  هتوعدل  مکافلاف  مکب  ًافتاه  هزرغم  نم 

ص 39 ) . ۀمامالا : لئالد  ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 
رهاـظ هب  نادـنمتواسق  دـنک . یم  یفرعم  هتفخ  ناـهن  رد  ياـه  قاـفن  ار  هنتف  يرو  هلعـش  لـماع  نیرت  يا  هشیر  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

یموق  ياه  هنیک  اه و  بصعت  شتآ  هدش ، تیاده  رهاظ  هب  ناهارمگ  هتفایدشر ، رهاظ  هب  ناگدنام  بقع  هدش ، ناملسم 
هدادن یقرت  ار  دوخ  ياه  تفرعم  حطـس  دنا ، هتخادرپن  شیوخ  سوفن  تیکزت  بیذهت و  هب  دنا ، هدناشنن  ورف  نتـشیوخ  داهن  رد  ار  يا  هلیبق 
تشپ زا  ات  دنا  هتشگ  یتصرف  دصرتم  هراومه  هداد ، رارق  ناش  ینورد  تواسق  تملظ و  يارب  یـششوپ  ار  نامیا  نید و  هیعاد ي  نکیلو  دنا 

دننزب . زجنخ  مالسا  رب 
هچ دننارورپب !؟ ییورود  ناشیاهلد  ناهن  رد  لام ، ناگدننک  قافنا  ناج و  نارگادوس  داهج ، گنج و  نازاتشیپ  هک  درک  یم  رواب  یسک  هچ 
هچ نامز  نآ  رد  دنشاب !؟ هتشاد  لد  هب  اه  ترفن  اه و  هنیک  وا  زا  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  اب  تعیب  نازاتشیپ  هک  درک  یم  رواب  یسک 

ناج و نازاسادف  هک  تشاد  ار  نآ  تماهـش  یـسک  هچ  دیامن !؟ باطخ  قفانم  ار  ادخ  هار  رد  يزابناج  ناراد  هیعاد  درک  یم  تأرج  یـسک 
نطاب دـنکفاورف و  ار  ناـمیا  نید و  نیغورد  ياـه  هدرپ  تسناوت  یم  یـسک  هچ  دـناوخب !؟ ناطیـش  ناـگدروخ  بیرف  ار  ادـخ  هار  رد  لاـم 
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دیامن !؟ المرب  ار  تلالض  تملظ و 
ناتیاهراعش اه و  هناهب  دنچ  ره  هک  دروآرب  دایرف  تسناوت  یم  مالسلااهیلع  ارهز  زج  یـسک  هچ  رهطا !؟ يارهز  زج  تسناوت  یم  یـسک  هچ 

یقیقح نازورفا  هنتف  اما  دیناوخ ؛ یم  هنتف  ناگدننک  شوماخ  ار  دوخ  دنچ  ره  تسابیزان !؟ تشز و  ناتراک  تقیقح  اما  ابیز ؛ بیرف و  مدرم 
دینازیرگ . ناطیش  نماد  هب  لمع ، رد  اما  دیناد ؛ یم  ارگ  نآرق  ار  دوخ  دنچ  ره  دییامش .

گنن : هنتف و  هدننازورفارب ي  ناتیاهراک  گنرین و  غورد و  یگلمج  ناتیاهراعش 
دوب هدیدرگن  نفد  زونه  ربمایپ  هتفرگن و  مایتلا  ام  لد  مخز  دوب ؛ هتشگن  شوماخ  ام  هنیـس ي  زوس  هتـشذگن و  يزیچ  يرارق  دهع و  زا  زونه 

هک دینادب  اما  میـسرت ؛ یم  هنتف  زا  هک  دیدروآ  هناهب  دیروآ . دیدپ  گرزب  یتعدب  دیدرب و  دوبن ، ناتنآ  زا  هچنآ  دیدرک و  تسیابن  هچنآ  هک 
دریگ . یمارف  وس  ره  زا  ار  نارفاک  خزود ، شتآ  هک  ارچ  دیدنکفا ؛ هنتف  شتآ  رعق  هب  ار  دوخ 

هناشن امـش ! نایم  رد  تسادـخ  باـتک  نیا  هنرگو  دـییوپ ! یم  قح  هار  زج  یهار  دـییوگ و  یم  غورد  اـجک !؟ ندـناباوخ  هنتف  اـجک و  اـمش 
دیهاوخ یم  ایآ  امش ! رب  ياو  دیا . هدومن  تشپ  یباتک  نینچ  هب  امش  تساراکشآ ! نشور و  نآ  یهن  رما و  ادیوه و  تساک  مک و  هب  شیاه 

يور دـیریذپ ، ینییآ  دـنوادخ ، لباقم  رد  ضحم  میلـست  زج  هک  یـسک  دـییامن !؟ مکح  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ریغ  هب  اـی  دـینادرگ  ور  نآ  زا 
بیجر مکلاو  بیرق  دهعلاو  اذه ! مکبرشم . ریغ  متدروأ  مکلبا و  ریغ  متمسوف  دنیـشن ( . ناراکنایز  اب  ترخآ  رد  دنیبن و  راگدرورپ  ياضر 

و مکنم ؟ تاهیهف  ( 49 هبوت : « ) نیرفاکلاب ۀطیحمل  منهج  نا  اوطقـس و  ۀنتفلا  یف  الا   » متمعز اراذتعا  ربقی  امل  لوسرلا  لمدنی و  امل  حرجلا  و 
، ۀحـضاو هرماوا  ۀحئال و  هرجاوز  ةرهاب و  همالعا  ةدـهاز و  هماکحا  ةرهاظ و  هروما  مکرهظا ، نیب  هللا  باتک  و  نوکفؤت ؟ ینا  و  مکب ؟ فیک 

وه هنم و  لبقی  نلف  ًانید  مالسإلا  ریغ  غتبی  نم  و   » ًالدب نیملاظلل  سئب  نومکحت ؟ هریغب  ما  نودیرت  هنع  ۀبغرا  مکروهظ ، ءارو  هومتفلخ  دق  و 
ص 39 )  ۀمامإلا : لئالد  ص 108 . جاجتحالا : (. 85 نارمع : لآ  .« ) نیرساخلا نم  ةرخالا  یف 

نینط اهناج  شوگ  رد  نینچ  نیا  مالـسلااهیلع  همطاف  شخب  یهاگآ  تاملک  هدش و  هدوشگ  ام  يور  شیپ  رد  نینچ  نیا  خیرات  هفیحص ي 
يارهز يولهپ  هنیـس و  ندش  هتـسکش  مهرد  اه ، يرگنـشور  نیا  ياهب  تسا . هدشن  ققحم  كدنا  ياهب  هب  هرمث ، نیا  و  تسا . هتـشگ  زادنا 

. تسا مالسلا  هیلع  ردیح  هدنـشک ي  توکـس  تیمولظم و  لاس  رهطم و 25  هرهچ ي  نآ  ندـش  یلین  ندروخ و  یلیـس  مالـسلااهیلع ، رهطا 
اوربتعاف تسا : نایعیش  ام  تربع  يارب  اهب  نارگ  ياه  نایب  نیا  يراب ، میرهطا . يارهز  هتسکش ي  يولهپ  هنیس و  نوخ  راد  ثاریم  ام  يرآ ،

هشیدنا ! نابحاص  يا  دیریگب  تربع  دنپ و  سپ  . ( 2 (: 59  ) رشح رصبألا ( ؛ یلوأ  ای 
مهیلع تیب  لها  زا  يا  هظحل  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  خـیرات  زا  میرامگن ، تمه  ناملامعا  تاین و  يزاس  صلاـخ  سوفن و  بیذـهت  هب  رگا 
نازات هکی  دنروآ و  نوریب  هنال  زا  رـس  زورید  هدیزخ ي  هنال  هب  ناقفانم  میتشاذـگ  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  خـیرات  زا  میدرگ ، ادـج  مالـسلا 

، ماما ترـضح  هدومرف ي  هب  هراشا  دنرتدب (  زین  ناقفانم  زا  ماما  هدومرف ي  هب  هک  نانآ  میداد  هزاجا  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  دـنوش ، نادـیم 
دایز تقو  هب  جاتحم  نآ  یـسررب  هک  تسا  یناوارف  لئاسم  يدازآ ، حالطـصا  هب  تضهن  عوضوم  رد  يدازآ : تضهن  کهورگ  هراـبرد ي 

یم تداهـش  بالقنا ، لوا  تقوم  تلود  رد  نآ  درکلمع  روط  نیمه  تضهن و  نیا  هدنورپ ي  هک  تسا  نآ  تفگ  ًالامجا  دیاب  هچنآ  تسا .
راذـگورف یـششوک  چـیه  زا  هراب  نیا  رد  تساکیرمآ و  هب  ناریا  روشک  یگتـسباو  يدـج  رادـفرط  يدازآ ، حالطـصا  هب  تضهن  هک  دـهد 

تموکح رد  یتدـم  دوب و  هدوـمرفن  تیاـنع  لاـعتم  يادـخ  رگا  ما ، هدرک  هدـهاشم  اـهنآ  تاـفارحنا  زا  نم  هچنآ  بسح  هب  تسا ... هدرکن 
مالـسا دنز و  یم  اپ  تسد و  وا  ناراشتـسم  اکیرمآ و  لاگنچ  ریز  رد  نونکا  ام  زیزع  تلم  هژیو  هب  مولظم  ياهتلم  دندوب ، هدنام  یقاب  تقوم 

، يدازآ حالطـصا  هب  تضهن  رگید ، رایـسب  روما  بسح  هب  و  درک . یمن  دنلب  رـس  اهنرق  هک  دروخ  یم  ناراکمتـس  نیا  زا  یلیـس  نانچ  زیزع 
نیا اب  دنتسه و  مالـسا  هب  رهاظتم  نآ  رابتعا  هب  اهنآ  ررـض  دنرادن و  ار  ییاضق  ای  يراذگنوناق  ای  یتلود  روما  زا  يرما  چیه  يارب  تیحالص 

نکمم هنالهاج  ياهلیوأت  هفیرـش و  ثیداحا  نآرق و  ریـسفت  رد  دروم  یب  تلاخد  اب  زین  درک و  دـنهاوخ  فرحنم  ار  ام  زیزع  ناـناوج  هبرح 
هفیحـص تسا . رتالاب  رتشیب و  ناگرزاب - زیزع  نادنزرف  نیا  نیقفانم - یتح  رگید  ياهکهورگ  ررـض  زا  دنوش ، میظع  يداسف  بجوم  تسا 
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زا یخرب  هدرپ ي  تشپ  ناراذگ  تسایس  هام 1366 ، ) . نمهب  روشک ، تقو  ریزو  همان ي  هب  ماما  ترضح  خساپ  ص 384 . ج 22 ، رون : ي 
دنسم رب  ار  ناشیا  ات  دش  ثعاب  داد و  نامبیرف  ناتفص ، قفانم  ياهراعش  اه و  ناونع  رگا  میا ! هتفرگن  تربع  دنوش  نام  یمالسا  روشک  روما 

نیغورد هیعاد ي  اب  رـصنع  تسـس  يدارفا  اـت  میداد  هزاـجا  میتسـشن و  تکاـس  رگا  میا . هتفرگن  تربع  میناـشنب ، یتموکح  یتلود و  ياـه 
، ناییادف ناریلد و  دهم  ناریا ، یمالـسا  روشک  رد  هک  تسا  هدش  هچ  میا ! هتفرگن  تربع  دـنیامن ، مالـسا  هب  ار  اه  نیهوت  نیرتدـب  یناملـسم 
ام تساه ؛ هعماج  اه و  هدوت  نویفا  نید ، هک  تسا  هتفگ  ار  تقیقح  زا  یـشخب  يزیتس ، نید  ردـپ  سکراـم ، دـیوگب : هدرک ، تأرج  یـسک 

بالقنا نامزاس  نادـهاجم  نامزاس  وضع  يرجاغآ ، مشاه  تساهتموکح ( . اهتلم و  نویفا  نید  مییوگ : یم  مینک و  یم  لـماک  ار  وا  نخس 
هک میوـگب  زین  ار  نآ  زا  يرگید  شخب  مهاوـخ  یم  نم  تساـهتلم ؛ نوـیفا  نید  هک  تسا  هتفگ  ار  تقیقح  زا  یـشخب  سکراـم ، یمالـسا :

دناوت یم  هنوگچ  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ناـمیا  ینزوس  رـس  يدرف  رگا  . ( 79 / 05 / 20 امـش ، هماـن  هتفه  تسه . مه  اـهتموکح  نویفا  نید ،
دنارب !؟ نابز  رب  ار  يزیمآ  تناها  نخس  نینچ  دهدب و  دوخ  هب  ار  یتراسج  یخاتسگ و  نینچ  هزاجا ي 

. تسا ناـقفانم  هناـیذوم ي  درکلمع  قاـفن و  هرهچ ي  ندناسانـش  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ ي  زا  تمـسق  نیا  تلاـسر  نیرتگرزب 
ینطاب ياـهتثابخ  اـهتواسق و  زا  هدرپ  دـنیآ و  یم  نادـیم  هب  دـننیبب  هداـمآ  ار  هنیمز  هک  نیا  ضحم  هب  دنتـصرف و  دـصرتم  هراومه  ناـقفانم ،
نامدرم تریغ  تماهش و  يرایشوه ، رگا  تسا . هتسباو  نامدرم  یهاگآ  يرایـشوه و  هب  ناقفانم  يراد  نادیم  نازیم  دننکفا . یمرب  شیوخ 

، يرایـشوه رگا  اما  دـنزخ ؛ یم  شیوخ  ياه  هنال  هب  دـننکفا و  یم  باقن  شیوخ  ياـه  هرهچ  رب  هراـبود  دـنک ، ملع  دـق  ناـشیا  لـباقم  رد 
دنهاوخ قوس  تکاله  تلالـض و  بادرگ  هب  ار  نامدرم  دش و  دنهاوخ  نادـیم  زات  هکی  ناقفانم  دـشاب ، هتفر  داب  رب  ینید  تریغ  تماهش و 

نوچ سنارفنک  نیا  رد  هدـننک  تکرـش  ناـقفانم  دومن . هدـهاشم  نیلرب  سنارفنک  ناـیرج  رد  ناوت  یم  ار  تقیقح  نیا  زراـب  قادـصم  داد .
تموکح تیالو و  نید ، ماـکحا  نید ، هب  ار  اـهتناها  نیرتدـب  و  دنتـشادرب ؛ شیوخ  هیرک  ياـه  هرهچ  زا  باـقن  دنتـشادنپ ، هداـمآ  ار  هنیمز 

ار ناشیاه  هوای  دندنکفا و  باقن  ناش  ینطاب  قافن  رب  هرابود  دنتفای ، رایـشوه  رادـیب و  رویغ ، ار  ناریا  نامدرم  نوچ  اما  دنتـشاد ؛ اور  ییالو 
تیالو و مالـسا ، زا  زورما  دـندز ، یم  تیـالو  تماـما و  مالـسا ، نید ، هشیر ي  رب  هشیت  زورید  اـت  هک  ناـنامه  تسا  نکمم  دـنتفرگ . سپ 
زا زورما  دندرک ، یم  دادملق  یساسا  نوناق  ار  مدرم  یساسا  لکـشم  مامت ، یخاتـسگ  اب  زورید  ات  هک  نانامه  دننزب ؛ مد  هیقف  یلو  تیمکاح 

دننارب . نخس  يرادم  نوناق 
دنراد و ینمـشد  مالـسا  اب  نانیا  هک  ارچ  تسین ؛ يزیتس  نوناق  زج  يزیچ  ناشرادرک  اما  دـشاب ، يرادـم  نوناق  ناشراعـش  دـنچ  ره  نانیمه 

هیقف تیالو  روحم  رب  ام  یـساسا  نوناق  دنرادن و  لوبق  ار  تماما  تیالو و  نانیا  تسا . هدش  انب  یمالـسا  لوصا  هیاپ ي  رب  ام  یـساسا  نوناق 
تسا . هتفرگ  لکش 

. ییادز مالسا  رگید ، زور  يرادم و  مالـسا  زور ، کی  يزیتس . تیالو  زور ، رگید  ییاتـس و  تیالو  زور ، کی  تسا : نیمه  قافن ، تقیقح 
ناشیاوسر میـسانشب و  ار  ناقفانم  یتسیاب  میروخن . بیرف  میـشاب و  شوه  هب  یتسیاب  يزیرگ . نوناق  زور ، رگید  ییارگ و  نوناق  زور ، کی 

شیوخ هابتشا  نآ  زا  سپ  دنتشگ و  بکترم  یهابتشا  دنتـشادن . یـضرغ  مییوگب : مینک و  تیامح  ناقفانم  زا  يرواب  شوخ  اب  ادابم  مییامن .
نینچ رگا  دینک ! ارادـم  رگیدـکی  اب  دـینکن ! اپرب  هقرفت  هنتف و  دـیزاسن ! راد  هشدـخ  ار  یلم  تدـحو  دـیوشن ! ناشـضرعتم  دـنا . هتفریذـپ  ار 

؟ یناـسک هچ  اـب  يروحم و  هچ  رب  یتدـحو ؟ هچ  اـما  تسا ؛ بولطم  تدـحو ، میا . هتفرگن  تربـع  خـیرات  زا  میا و  هدروخ  بیرف  مییوـگب ،
قفانم و هن  ارگ ؛ نوناق  دنشاب و  نموم  هک  تسا  بولطم  یناسک  اب  تدحو  یلع . نمشد  هن  دشاب ؛ یلع  شروحم  هک  تسا  بولطم  یتدحو 
رب هشیت  قافن ، نایاوشیپ  اب  تدحو  تسا ؟ بولطم  ییارادم  يریگ و  لهـس  ره  رگم  تسا ؟ بولطم  یتدحو  ره  رگم  اکیرمآ . هدرپسرس ي 

. تسا مالسا  ساسا  لصا و  هزادنارب ي  قافن ، نارس  اب  يارادم  . تسا نامیا  نید و  هشیر ي 

نارفاک زارط  مه  ناقفانم ،
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قیاقح ورگ  رد  ناسنا  تواقـش  تداعـس و  هک  اجنآ  زا  تسین و  يرهاـظ  ناـمیا  ینطاـب و  رفک  زج  يزیچ  قاـفن ، تفگ : ناوت  یم  عقاو  رد 
اریز دنرتدب ؛ رافک  زا  ظاحل  کی  هب  یتح  دنور و  یم  رامش  هب  نارفاک  هرمز ي  رد  دراد ، دوجو  رفک  ناشنطاب  رد  هک  ناقفانم  تسا ، ینطاب 

زا تسا . رتشیب  یمالسا  هعماج ي  رب  ناشررض  دنوش و  یمن  هتخانش  مدرم  يارب  هتفرگ ، رگنس  يرهاظ  مالسا  تشپ  رد  هدز ، هرهچ  رب  باقن 
كردلا یف  نیقفنملا  نا  ریظن : دنراد . ار  اهباذع  نیرتدب  هکلب  دنتـسه ؛ باذع  لها  ناقفانم  هک  نیا  رب  دـننک  یم  تلالد  يدایز  تایآ  ورنیا 

منهج یف  نیرفکلاو  نیقفنملا  عماج  هللا  نا  و  دنـشتآ . تاجرد  نیرت  تسپ  نیرت و  نییاپ  رد  ناـقفانم  . ( 145 (: 4  ) ءاسن رانلا ( ؛ نم  لفسألا 
دهد . یم  ياج  منهج  رد  ار  نارفاک  ناقفانم و  دنوادخ ، . ( 140 (: 4  ) ءاسن ًاعیمج ( ؛

تـسور نیا  زا  نامیا . ای  تسا  رفک  ای  تسه  هچنآ  تقیقح  رد  دیآ و  یمن  رامـش  هب  رفک  زا  يادـج  يزیچ  قافن  قوف ، هتکن ي  هب  هجوت  اب 
یم منهج  لها  زا  نارفاک  اب  زارط  مه  ار  نانآ  دـنادرگ و  یم  رومأم  ناقفانم  اب  تنوشخ  تدـش و  هب  ار  تمحر  ربمایپ  لاـعتم ، دـنوادخ  هک 

اب ربمایپ  يا  . ( 9 ( 66  ) میرحت . 73 (: 9  ) هبوت ریصملا ( ؛ سئب  منهج و  مهیوأم  مهیلع و  ظلغاو  نیقفنملا  رافکلا و  دهج  یبنلا  اهیا  ای  دناوخ :
تسا ! یتشونرسدب  هچ  تسا و  منهج  ناشهاگیاج  ریگب ! تخس  اهنآ  رب  نک و  داهج  ناقفانم  نارفاک و 

نارصنع تسـس  رب  درامـش ، یم  منهج  شتآ  ناگدش  كاله  زا  نارفاک  زارط  مه  ار  ناقفانم  زین  ربمایپ  دوجو  هراپ ي  هک  تسور  نیمه  زا 
باعل گنر و  خیرات ، هشیمه ي  ات  قافن ، هنهک ي  باقن  يارب  رگید  ات  دنکفا . یمورف  ناشتشز  ياه  هرهچ  زا  باقن  دشورخ و  یم  ناقفانم 

منهج شتآ  هک  ارچ  دـیا ؛ هدـنکفا  هنتف  شتآ  رعق  رد  ار  دوخ  هک  دـینادب  اـما  میـسرت ؛ یم  هنتف  زا  هک  دـیدروآ  هناـهب  دـنامن : یقاـب  یبیرف  و 
رگید ییاون  دبای . رارق  تسد  رد  شراسفا  مار و  شکرس ، بسا  نیا  هک  دیدرکن  گنرد  نادنچ  تسا .... هدرک  هطاحا  وس  ره  زا  ار  نارفاک 

رد دیتشامگ . تمه  نید ، راونا  يزاس  شوماخ  رد  دیدومن و  تباجا  ار  ناطیـش  ياوغا  دیتخاس . نازورف  ار  هنتف  ياه  هلعـش  دـیدرک و  زاس 
دـینک و یم  لمع  شیوخ  عفن  هب  نطاب  رد  دـییامن و  یم  نید  زا  يرادـفرط  رهاظ  هب  دـیتشاد . اور  یتسـس  لامها و  ربماـیپ ، تنـس  هماـقا ي 

منهج نا  اوطقـس و  ۀنتفلا  یف  الا  « ؛ ۀـنتفلا فوخ  متمعز  اراذـتعا  دـیراد ( . یم  اور  گنرین  هلیح و  شنادـنزرف  ربمایپ و  تیب  لها  هب  تبـسن 
اهترمج و نوجیهت  اهتدق و  نوروت و  متذخأ  مث  اهدایق  سلسی  اهترفن و  نکـست  نا  ثیر  الا  اوثبلت  مل  مث  ( 49 هبوت : «... ) نیرفاکلاب ۀطیحمل 
هلهال و نوشمت  ءاغترا و  یف  اوسح  نوبرـشت  یفـصلا ، یبنلا  ننـس  لامها  یلجلا و  نیدـلا  راونا  ءافطا  يوغلا و  ناطیـشلا  فاتهل  نوبیجتـست 

ص 32 ) . ءاسنلا : تاغالب  ص 29 . ۀمامالا : لئالد  ءارضلا . رمخلا و  یف  هدلو 
رارق شهوکن  دروم  هنوگ  نیا  ار  راگزور  ِيورود  نادرمان  دـندوب  هدـمآ  شتاقالم  هب  هک  راصنا  رجاهم و  نانز  نایم  رد  رگید  ییاـج  رد  و 

دهد : یم 
ار ناشنوریب  نورد و  مرازیب . كانمـشخ و  امـش  نادرم  زا  مراد و  یمن  تسود  ار  امـش  يایند  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  یلاـح  رد  مدرک  حـبص 
تحبـصأ و و  اهریـشمش ( . يدنک  تسا  تشز  هچ  مدونـشخان . دنا ، هدرک  هچنآ  زا  مدـنکفا . رود  هب  شیوخ  ناهد  زا  ار  ناشمان  مدومزآ و 

عرق دـجلا و  دـعب  بعللا  دـحلا و  لولفل  احبقف  مهتربس ، نا  دـعب  مهتئنـش  مهتمجع و  نا  دـعب  مهتظفل  نکلاجرل ، ۀـیلاق  نک  ایندـل  ۀـفئاع  هللا 
« نودـلاخ مه  باذـعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخـس  نا  مهـسفنا  مهل  تمدـق  ام  سئب  و  : » ءاوهألا للز  ءارآلا و  لـطخ  ةاـنقلا و  عدـص  ةافـصلا و 
ص جاجتحالا : نیملاظلا . موقلل  ًادـُعبو  ًارقع  ًاعدـجف و  اهتاراغ ، مهیلع  تننـش  اهتقوا و  مهتلمح  اهتقبر و  مهتدـلق  دـقل  مرجال  ( 80 هدئام : )

ص 492 ) . ج 1 ، ۀمغلا : فشک  ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  . 108
دنکفا : یم  ورف  ناتفص  نود  نیا  ياه  يزوت  هنیک  اه و  یشک  قح  زار  زا  هدرپ  هاگنآ  و 

لییربج هک  يا  هناخ  زا  ار  قح  ارچ  دنام ؟ راوتـسا  توبن  ياه  هیاپ  رب  تفالخ  دبای و  رارق  دوخ  زکرم  رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  نانآ ! رب  ياو 
دنتفرگ ؟ تسایند  روما  هب  ملاع  هک  یلع  تسد  زا  ار  قح  و  دندرب ؟ رگید  هناخ ي  هب  دمآ  یم  ورف  نآ  رد 

غیت شزوس  نوچ  دنریگ ؟ ماقتنا  دنیامن و  يزوت  هنیک  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دش  ثعاب  هچ  تسا ! يراکـشآ  گرزب و  نایز  نیا  هک  دـینادب 
یمن ادخ  نانمـشد  اب  دنزات و  یم  نانآ  رب  هنوگچ  هک  دندید  دوب . انتعا  یب  گرم  هب  تبـسن  هک  دندید  ار  وا  يرادـیاپ  دـنا و  هدیـشچ  ار  وا 
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ۀلاسرلا و یـساور  نع  اهوعزعز  ینا  مهحیو  دنک ( . یم  راتفر  تیعطاق  تدش و  اب  ادخ  ياضر  هار  رد  دـنک و  یم  تبوقع  ار  نانآ  دزاس و 
یبا نم  اومقن  يذـلا  ام  و  نیبملا ! نارـسخلا  وه  کلذ  ـالا  نیدـلا : ایندـلا و  رومأـب  نیبطلا  نیمـألا و  حورلا  طـبهم  ۀـلالدلا و  ةوبنلا و  دـعاوق 
حرش ص 354 . رابخالا : یناعم  هللا . تاذ  یف  هرمنت  هتعقو و  لاکن  هتأطو و  ةدـش  هفتحل و  هتالابم  ۀـلق  هفیـس و  ریکن  هللاو  هنم  اومقن  نسحلا ؟
ص 158 ) . ج 43 ، راونالاراحب : ص 108 . جاجتحالا : ص 171 . ج ، میقتسملا : طارصلا  ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن 

دنادرگ : یم  زادنا  نینط  خیرات ، ناج  شوگ  رد  هشیمه  يارب  ار  ناقفانم  لاح  تقیقح  راتفگ ، نیا  یپ  رد  و 
! دروآ یم  نوریب  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  هچیزاب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اه  یتفگـش  هچ  راـگزور  هک  اتفگـش  دیونـشب : دـییایب و  نونکا 

تسا . روآ  بجعت  نانآ  ياه  هتفگ  سپ  ییامن ، بجعت  رگا 
؟ دندومن باختنا  ار  راوتسا  نوتس  مادک  و  دنا ؟ هداد  هیکت  یهاگهانپ  هچ  هب  متسناد  یم  شاک  يا  دندرک ؟ نینچ  ارچ  امش  نادرم  یتسار  هب 

دندومن ؟ هبلغ  دنتفرگ و  یشیپ  ینادناخ  دنزرف و  مادک  رب  و  دندز ؟ گنچ  نامسیر  نیمادک  هب  و 
! دندیزگرب يدب  نیزگیاج  هک  ناراکمتس  ماجنارس  تسا  تشز  هچ  و  دندرک ! باختنا  ار  یلهاان  ناتسرپرس  نیغورد و  ناتسود  هچ  اتفگش 

دندیسرپن ! ملاع  زا  دنتفر و  یماع  یپ  دندیبسچ ؛ مد  هب  هتشاذگ  ار  رس 
دـساف ار  شیوخ  دنچ  ره  دندساف ، نانآ  هک  دـینادب  ! دـنرادنپ یم  يراکوکین  ار  دوخ  يراکداسف  دـنراکداسف و  هک  نادان  یمدرم  رب  نیرفن 

دننادن !
هنوگچ هراب  نیا  رد  دـناد ؟ یمن  ار  هار  دوخ  هک  نآ  اـی  تسا  يوریپ  راوازـس  دـناوخ ، یم  تسار  هار  هب  ار  مدرم  هک  نآ  اـیآ  ناـنآ ! رب  ياو 

دینک ؟ یم  يرواد 
يا یلع  و  اودنتسا ؟ دانس  يا  یلا  يرعـش  تیل  ( 13: دعر !« ) مهلوق بجعف  بجعت  نا  و   » ابجع رهدـلا  كارا  تشعام  عمتـساف و  مله  الا  ) ) 

: فهک « ) الدب نیملاظلل  سئب  ریـشعلا و  سئبلو  یلوملا  سئبل  « ؟ اوکنتحاو اومدقا  ۀـیرذ  ۀـیا  یلع  و  اوکـسمت ؟ ةورع  يابو  اودـمتعا ؟ ٍدامع 
نکلو نودسفملا  مه  مهنا  الا  ًاعنص  نونسحی  مهنا  نوبـسحی   » موق سطاعمل  امغرف  لهاکلاب ، زجعلا  مداوقلاب و  یبانذلا  هَّللاو  اولدبتـسا  ( 50
فیک مکل  اـمف  يدـهی  نا  ـالا  يدـهی  ـال  نـم  ما  عـبتی  نا  قـحا  قـحلا  یلا  يدـهی  نـمفا   » مـهحیو ( 104 فـهک : . 12 هرقب : « ) نورعـشی ـال 

(. 35 سنوی : ( »؟ نومکحت
. ( ( ص 158 ج 43 ، راونالاراحب : ص 233 . ج 16 ، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

هنالفاغ ياه  یتریغ  یب  اهیرگن و  یحطس 

دجسم عامتجا  همه  رد  نامدرم  يرواب  شوخ  یحول و  هداس  يرگن ، یحطـس  يریگ ، لهـس  زا  مالـسا  رد  اهطاطحنا  اه و  تبیـصم  همه ي 
دش . عورش  ربمایپ 

هک هاگ  نآ  دـنتفایرد !؟ ار  تاملک  نآ  راکـشآ  بیرف  نامدرم  زا  دادـعت  هچ  داد ، تبـسن  ربمایپ  هب  ار  نیغورد  یثیدـح  رکبوبا  هک  هاـگ  نآ 
يارب هقرج  ای  هقراب  هرارش ، دنچ  تخاس ، ادیوه  یبوخ  هب  ار  ثیدح  نآ  ندوب  غورد  یلعج و  نآرق ، تایآ  هب  دانتسا  اب  مالـسلااهیلع  همطاف 
مهرد مالـسلااهیلع  همطاف  هدـنزادگ ي  نانخـس  ترارح  زا  هدرم  لد  دـنچ  ربق  گنـس  دیـشک !؟ هنابز  اهلد  زا  هعدـخ  نیا  گنن  ندـنازوس 

چیه يا و  هدینـش  وت  اهنت  هک  تسا  یثیدح  هچ  نیا  رخآ  هک  دـشن  ایوج  ار  ثیدـح  دنـس  تساخنرب و  یـسک  ارچ  دـش !؟ بوذ  تسکش و 
وت شوگ  رد  اهنت  ار  ثیدح  نیا  ربمایپ  ایآ  دنا !؟ هدینشن  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نایباحص  ناهارمه و  رگید  زا  کی 

تسا !؟ هدرک  اوجن 
ورف مهرد  دـیزرلن و  مدرم  نآ  دـنمتواسق  ياـه  لد  هرخـص ي  تساـخرب ، يرگاـشفا  هلباـقم و  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  هـک  هاـگ  نآ  ارچ  و 

ار ناشیا  هایـس  یناملظ و  ياه  هنیـس  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  شخبرون  هک  ومه  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاف ي  یناـشفارون  ارچ  تخیرن !؟
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تخاسن !؟ ینارون  دیپس و 
هتفای يزاتکرت  هصرع ي  نالد ، ضیرم  نازرو و  ضرغ  تشادـن . دوجو  یفاـک  یهاـگآ  تخانـش و  هک  تفرگ  یم  تأـشن  نآ  زا  همه  نیا 

يراگنا و هداس  دوب و  هتخاس  روک  ار  ناشلقع  مشچ  ینیبرهاـظ  یحول و  هداـس  دنتـشادن ، یـضرم  ضرغ و  هک  مه  مدرم  هدوت ي  دـندوب و 
دوب . هدرب  ناشورف  تلفغ  یتریغ و  یب  شوخ  باوخ  هب  يرگن ، یحطس 

مکاح ناونع  هب  نامدرم  هک  ناشخرد  یقباوس  دیفـس و  نساحم  اب  يدرمریپ  ربمایپ ، نز  ردـپ  قیدـص ، رکبوبا  هک  درک  یم  رواب  یـسک  هچ 
دانتـسا نادـب  كدـف  بصغ  هیجوت  يارب  دـیامن و  لعج  ار  یثیدـح  دوخ  شیپ  زا  دـندوب ، هدرک  تعیب  وا  اـب  ناناملـسم  ياوشیپ  یمالـسا و 

دیامن !؟
هویم زا  دندوب و  هتسشن  رمث  هب  حماست  لهاست و  تخرد  دوب . هداد  داب  رب  ار  ینید  ياه  تریغ  اه ، يراگنا  هداس  اه و  يرگن  یحطس  يراب ،

تلفغ هب  ياهلد  تسناوت  یمن  مه  مالـسلااهیلع  همطاف  نازرل  شرع  هبطخ ي  هک  دوب  نیا  دوب و  هدـناروخ  نامدرم  همه ي  هب  یتریغ  یب  ي 
دراداو . یهابت  تعدب و  داسف ، لباقم  رد  مایق  هب  دزاس و  رادیب  ار  مدرم  هتفرگوخ ي  یتریغ  یب  و 

یمارف تلالض  قافن و  نایاوشیپ  هیلع  شزیخ  مایق و  هب  ار  ربمایپ  نارای  راصنا و  شیوخ ، نیشتآ  یـسامح و  هبطخ ي  اب  مالـسلااهیلع  همطاف 
روظنم هَلیق (  نارسپ  امش ! رب  ياو  دندوب : هتفخ  رابگرم  یتوکس  رد  يراگنا ، لهس  یتریغ و  یب  نما  هیاس ي  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  دناوخ ؛

، لبق لسن  نیدنچ  رد  هلیق »  » مان هب  ینز  هب  ناشکرتشم  بسن  دـندوب و  جرزخ  سوا و  هلیبق ي  ود  زا  هک  دنـشاب  یم  راصنا  هلیق ،» نارـسپ   » زا
ناشوهیب نوچمه  امش  دنرگنن و  ار  متمرح  دنربب و  هناملاظ  ار  مردپ  ثاریم  ناتنامـشچ  شیپ  هک  تسا  رود  هچ  امـش  زا  دش ! ) . یم  یهتنم 

دیراذگ !! هدینشن  ارم  یبلط  ترصن  دایرف 
دایرف اما  نادابآ ؛ ياه  هناخ  ثاثا و  دیراد و  ناوارف  گرب  زاس و  تسا ، مجسنم  ناتعامتجا  هک  یلاح  رد  دسر ، یم  امـش  هب  نم  یهاوخداد 

هب ناروهشم  امش  دیرب . یم  هلمح  رپس  هرز و  نودب  نمـشد ، رب  هک  دیتسه  یناریلد  امـش  دیباتـش . یمن  ما  يرای  هب  دیریگ و  یم  هدینـشن  ارم 
ناتسرپ تب  اب  هک  دییامش  . دیشاب یم  نیرهاط  تیب  لها  نایماح  نینمؤم و  ربمایپ و  ناروای  نید ، نانابیتشپ  ادخ ، ناگدیزگرب  حالص ، ریخ و 

ناناملسم دنلب و  ار  مالسا  مان  دیدوب ، رادیاپ  قح  هار  رد  رادربنامرف و  ام  زا  هک  نادنچ  دیداتـسیا . نارگ  ياهرگـشل  ربارب  دیداتفارد و  برع 
دیدومن . شوگ  رد  تلذ  هقلح ي  ار  نارفاک  شوماخ و  ار  گنج  شتآ  رارقرب ، ار  مظن  رام و  رات و  ار  ناکرشم  دنمجرا ، ار 

دنگوـس هک  یمدرم  ربارب  رد  مـه  نآ  دـیا ؛ هتـسشن  سپاو  يور  شیپ  زا  سپ  دـیا و  هتـسب  ورف  بـل  يروآ ، ناـبز  هـمه  نآ  زا  سپ  نوـنکا 
هب دـنبیاپ  ناـنآ  هک  دـیگنجب  رفک  ناـماما  اـب  دـنا . هدومن  دراو  هنعط  امـش  نید  رد  دـنا و  هتـسسگ  ار  دوخ  ناـمیپ  دـنا ، هتـسکش  ار  شیوخ 

هتفرگ هدیدان  ار  دوخ  ياهدنگوس  هک  یهورگ  اب  ایآ  دندرگزاب ! شیوخ  ياهراک  زا  دیاش  ات  دیگنجب  ناشیا  اب  دنشاب ! یمن  ناشیاهدنگوس 
نانیا زا  ایآ  دـندومن !؟ عورـش  ار  گنج  ادـتبا  ناشیا  هکنآ  لاح  دـییامن و  یمن  رازراـک  دـنراد ، ار  یهلا  لوسر  ندومن  نوریب  دـصق  دـنا و 

مکسبلت عمسم  ینم و  يأرمب  متنا  و  یبا ؟ ثارت  مضها  ۀلیق ! ینب  اهیا  دیتسرپ ( . قح  رگا  دیسرتب ، ادخ  زا  اهنت  دیرادم و  میب  دیراد !؟ ساره 
انل تریتخا  یتلا  ةریخلا  تبختنا و  یتلا  هللا  ۀبخن  یلوالا  متنا  و  ننجلا . رادـلا و  مکل  ددـعلا و  ةدـعلا و  مکیف  ةربخلا و  مکلمـشت  ةدوعدـلا و 

مالـسالا و یحرانب  مکل  تراد  یتح  نورمتأتف . مکرمان  نوحربت ، وا  حربنال  مهبلا . متحفاک  ممالا و  متـضهانو  برعلا ، متیدابف  تیبلا ، لـها 
ینأف نیدلا . ماظن  قسوتسا  جرهلا و  ةوعد  تاده  برحلا و  نارین  تبخ  کفالا و  ةروف  تنکس  و  كرشلا ، ةرعن  تعـضخ  مایالا و  بلح  رد 
ۀمئا اولتاقف  . » مکنید یف  اونعط  مهدهع و  دعب  نم  مهنامیا  اوثکن  موق  نع  مادقإلا  دعب  متـصکن  نالعالا و  دعب  متررـسأ  نایبلا و  دـعب  مترج 

ٍةَّرم لَّوا  مکوؤدب  مه  لوسرلا و  جارخاب  وُّمه  مهدهع و  دـعب  نم  مهنامیأ  اوثکن  اموق  نولتاقت  الا  «. » نوهتنی مهَّلعل  مهل  نامیأ  مهنا ال  رفکلا 
ج 16، دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 30 . ءاسنلا : تاغالب  12 و 13 .) هبوت : « ) نینمؤم متنک  نا  هوشخت  نأ  قحا  هَّللاـف  مهنوشختا 

ص 158 ) . ج 43 ، راونالاراحب : ص 206 . ج 2 ، بقانم : ص 236 .
گنس وا ، ِنخـس  نازرل  شرع  هلزلز ي  زا  تفریذپن و  ریثأت  یلد  چیه  تخـس  دالوف  همطاف ، مالک  هدنزادگ ي  مرُه  زا  هک  غیرد  نارازه  اما 
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دشن . هدنک  اج  زا  دیزرلن و  یلد  چیه  ربق 
رب يرادیب  بوچ  نیا  رگا  دوب . یم  رتشیب  هدیاف  دیما  دوب ، هتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  ماشحا  ماعنا و  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف  رگا  ادخ ، رب  هانپ 

هخفن ي هک  درـشف  یم  مه  هب  ار  عمج  نآ  نابیرگ  یگرم  هچ  رگم  تساخ . یمرب  یـضارتعا  كاخ  نآ  زا  دـیاش  دروخ ، یم  ناگدرم  نفک 
یم هک  دـنک  یم  هچ  ناسنا  اب  ییوج  شیاسآ  یتیلوؤسم و  یب  یتریغ ، یب  رگم  داد !؟ یمن  ناـشناکت  اـج  زا  مه  مالـسلااهیلع  همطاـف  روص 

دزیخنرب !؟ مایق  هب  دنیب و  راتفرگ  ناراتفک ، لاگنچ  رد  ار  ادخ  لوسر  نت  هراپ ي  دناوت 
نآ زا  اه  هنتف  اه و  فارحنا  اهداسف ، ماـمت  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هدومرف ي  هب  هک  يراـگنا ! لهـس  زا  ناـما  و  یبلط ! تحار  زا  ناـما 

تسا : هتفرگ  همشچرس 
زا تسا ، روـما  يربـهر  بصنم  راوازـس  هک  ار  نآ  دـیا . هدرکوـخ  یبـلط  تحار  ییاـسآ و  نت  هـب  هـک  مـنیب  یم  ار  امـش  دـنگوس  ادـخ  هـب 

رفاک زین  نیمز  لها  مامت  رگا  هک  دیـشاب  هاگآ  دیا . هتـشگ  هتـسخ  ادخ  هار  رد  داهج  زا  دیا و  هتـشگرب  نید  زا  دـیا . هدومن  رود  شهاگیاج 
تسا . زاین  یب  اهنآ  همه ي  زا  دنوادخ  دندرگ 

يذلا و متججم  نیدلا و  نع  متجعف  هعدلا  یلا  متنکرو  ضبقلا . طسباب و  قحا  وه  نم  متدعبأ  ضفخلا و  یلا  متدلخأ  دق  يرأ  دق  الأ و  ) ) 
(. 6 میهاربا ، « ) دیمح ینغل  هللا  ناف  اعیمج  ضرالا  یف  نم  متنأ و  اورفکت  ناف  . » متغوس يذلا  متعسد  متیع و 

ص 102. جاـجتحالا : ص 491 . ج 1 ، همغلا : فـشک  ص 206 . ج 2 ، بقاـنم : ص 213 . ج 16 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا : جـهن  حرش 
ص 37 ) ) . ۀمامالا : لئالد  ص 159 . ج 43 ، راونالاراحب :

نیرتاراکـشآ بصغ  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  هک  یتریغ  یب  زا  ناـما  تسا . يرگن  یحطـس  يرورپ و  نت  هجیتن ي  هک  یتـیلوؤسم  یب  زا  ناـما 
قح اـی  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  يارب  تماـما  قح  قح ، نیا  رگا  یتـح  دـناوخ ؛ یمارف  یبـلط  تیفاـع  توکـس و  گـنن  هب  زین  قوـقح 

دشاب : مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  يارب  كدف  تیکلام 
ار  ارهز  تشک  نمشد  یهارمه  قلخ و  توکس  ار  الوم  قح  ندرک  بصغ  دناوت  نت  کی  اجک 

ار ارهز  تشک  نمشد  یهارمه  قلخ و  توکس 

حماست لهاست و  راعش  يزیخرطخ 

تسا . یمالسا  عماوج  ناناملسم و  ینید  تریغ  ینکش  مهرد  يارب  اه  یبرغ  هدش ي  هدیچیپ  ياه  هخسن  زا  یکی  حماست » لهاست و   » راعش
تیفرظ و دیهدب ! يزاتکرت  نالوج و  هزاجا ي  دیاقع  ارآ و  همه ي  هب  دینزب ! دنخبل  ناگمه  يور  هب  يریگ  لهـس  ارادـم و  اب  دـنیوگ : یم 

یسوم دوخ  نید  هب  یسیع  دیباترب ! ار  اه  هریس  اه و  هدیقع  همه ي  دیریذپب ! ار  ییادص  دنچ  هعماج ي  دیشخب و  تعـسو  ار  شیوخ  لمحت 
! دنک ینارچ  سفن  ینارتوهـش و  تساوخ  هچره  تساوخ و  هکره  دیامن ! لمع  هنادازآ  یـسک  ره  دـیراذگب  ییور  هداشگ  اب  دوخ . نید  هب 
اب اون  مه  زین ، یلخاد  ناتریغ  یب  هاگ  نآ  و  دریگرب ! تساوخن  هک  ره  دریگ و  باجح  تساوخ  هک  ره  دیراذگب  دیشاب و  هتشاد  رظن  تعسو 

گنج و شرتسگ  زا  هک  ارچ  تسا ؛ يرورـض  بولطم و  ینامز  رـصع و  ره  رد  حماست  لهاست و  هک : دنهد  یم  رد  ادـن  یجراخ ، نانمـشد 
چیه رگید  داد ، یم  ناـشن  شوخ  ناکرـشم  يور  هب  دوب و  یم  ارادـم  يریگ و  لهـس  لـها  رگا  زین  ربماـیپ  دـیامن . یم  يریگولج  تنوشخ 

ناناملـسم دنتـسرپب و  ار  دوخ  ياه  تب  ناشیا  هک  دیـسر  یم  قفاوت  هب  ناکرـشم  اب  ربمایپ  رگا  دوب . یمن  راتـشک  گنج و  همه  نآ  هب  يزاین 
شدنزرف داد ، یمن  ناشن  تنوشخ  درک و  یم  ارادم  ناکرـشم  اب  ربمایپ  رگا  دش . یمن  هدوشگ  تنوشخ  گنج و  هار  رگید  ار ، دوخ  يادخ 

ياه گنج  رگید  نینح و  دحا ، ردب ، رد  شدج  ياه  یبلط  تنوشخ  ینابرق  تقیقح  رد  نیسح ، دیدرگ . یمن  الب  تشد  ینابرق  زین  نیسح 
دیدرگ . مالسا  ردص 

دیرگنب : تقد  هب  هنومن  نیا  رد  لاثم ، ناونع  هب  ) ) 
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لیلد و یبن ، راتفر  رادرک و  راتفگ و  عقاو  رد  دز و  ریـشمش  نادناعم  ناکرـشم و  رافک و  رب  قح  هب  نینح و ... ردب و  رد  ربمایپ  یجنگ : ربکا 
تنوشخ دنزرف  تنوشخ ، درادن ...؟ لابند  هب  هیعضو  راثآ  ای  هتساوخان  ياهدمایپ  لطاب  هیلع  قح  ههبج ي  ياه  گنج  ایآ  اما  تسا . تجح 

لطاب ار  نارگید  قح و  ار  دوخ  هکنیا  فرص  هب  درادن  قح  سک  چیه  دروآ . یمن  راب  هب  تنوشخ  زج  ییاه  هویم  تنوشخ  تخرد  تسا و 
. ( ( 1378 / 2 / 23 زورما ، حبص  دنزب . تنوشخ  هب  تسد  دناد ، یم 

ناـمز نآ  نارادذوـفن  وا و  دوـخ  نایانـشآ  زا  هک  ریبز  هحلط و  اـب  وا  رگا  تسناد . یمن  ار  يراد  تموـکح  هویـش ي  زین  مالـسلا  هـیلع  یلع 
دمآ . یمن  راب  هب  هعیاض  همه  نآ  تفرگ و  یمن  رد  یگنج  درک ، یمن  دروخرب  یکشخ  تیعطاق و  اب  دندوب ،

یهاو ! ياه  هتفگ  نیا  یمالسا و  ناریا  بجعللای !
یلع ! رب  تراسج  نایولع و  دهم  ام ! رب  ياو  نارازه 

ناییادف دنیاجک  ناییالو !؟ دنیاجک  نادنمتریغ !؟ دنیاجک  نادیهـش !؟ ناگدنامزاب  دنیاجک  نادرم !؟ رویغ  نآ  دنیاجک  نادیهـش !؟ دـنیاجک 
ارهز !؟ ترضح 

هاگآ مییامن . یگداتسیا  هنادنمتریغ  حماست ، لهاست و  یهاو  راعـش  لباقم  رد  مالـسا  ردص  عیاجف  زا  يریگ  تربع  اب  هک  تسام  همه ي  رب 
هویم ي هک  میشاب  شوه  هب  و  تسا . بالقنا  مالسا و  نانمشد  هنیرید ي  يوزرآ  ناریا  رد  حماست  لهاست و  راعش  یـشخب  هجیتن  هک  میـشاب 

تسا . ینید  یتریغ  یب  حماست ، لهاست و  تخرد 
یتنامض چیه  رگید  میدش ، حماست  لهاست و  لها  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نایباحـص  نوچمه  رگا  هک  میـشاب  نئمطم 

دنام . دهاوخن  یقاب  یمالسا  ماظن  رادتقا  تزع و  يارب  يا  همیب  چیه  مالسا و  ياقب  يارب 
رد هناـقداص  هک  ره  ص 241 ) . ، 7 ج ، راونالاراحب : هبارق ( . دـحا  نیب  هللا و  نیب  سیل  تسین ؛ یـشیوخ  موق و  هطبار ي  يدـحا  اـب  ار  ادـخ 
( ؛ مکمادقأ تبثی  مکرـصنی و  هللا  اورـصنت  نا  اونماء  نیذـلا  اهیا  ای  دوش : یم  يرای  ترـصن و  دـهد  ناشن  تماقتـسا  يدـنمتریغ و  شهار ،
یم راوتـسا  ار  ناتیاه  ماگ  دنک و  یم  يرای  ار  امـش  دینک ، يرای  ار  ادـخ  نید )  ) رگا دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . ( 7 (: 47  ) دمحم

دوش . یم  راوخ  درط و  دزرو ، یتریغ  یب  یتسس و  هناقفانم  هک  ره  و  دراد .
نیقی میبایرد و  ار  حـماست » لهاست و   » نوچ ییابیز  ياهراعـش  بیرف  میـشاب و  شوهب  ینامیا  روعـش  تریغ و  رب  هیکت  اب  یتسیاب  ام  همه ي 

یم نادیم  هب  دیدج  راعـش  کی  هشقن و  کی  اب  زور  ره  دننک و  یمن  نامیاهر  دـنریگن ، ار  نامنامیا  نید و  ات  ناقفانم  نارفاک و  هک  مینادـب 
دندرگ : نئمطم  نانآ  یتریغ  یب  ینید و  یب  زا  هک  نآ  رگم  دنراد ؛ گنجرس  نامیا ، لها  اب  یمیاد  روط  هب  نانیا  دنیآ .

دنناوتب رگا  ات  دـننک  یم  راکیپ  امـش  اب  نانچمه  نانیا  و  217 ؛ ) . (: 2  ) هرقب اوعطتـسا (  نا  مکنید  نع  مکودری  یتح  مکنولتقی  نولازی  ـال  و 
دننادرگزاب . ناتنییآ  زا  ار  امش 

هک تسور  نیمه  زا  دنا . هدنارورپ  لد  رد  ار  مالسا  هنیک ي  دنا و  هدروخ  یلیس  مالسا  زا  ماما  هدومرف ي  هب  دنیامش و  نید  نانمـشد  نانیا ،
. ددرگ فذح  یساسا  نوناق  زا  یمالسا ، ماکحا  اب  نیناوق  تقباطم  دیق  هک  دنزرو  یم  ناوارف  رارصا 

هنافرحنم ینید  ياه  تئارق  اه و  لیوأت 

تـسایس نیرت  كریز  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يراک  بیرف  يزاب و  تسایـس  ردق  نآ  ربمایپ ، رتخد  هناگی  اب  كدـف  نابـصاغ  هلداجم ي  رد 
هنارگنـشور ي هدـنزادگ و  هباطخ ي  اب  مالـسلااهیلع ، همطاف  هک  ماگنه  نآ  دـناوخ . یمارف  شیوخ  بتکم  رد  ندزوناز  هب  ار  ملاع  ناراـک 

ییوگ باوـج  هب  يراـک  لـغد  اـب  تقو  هفیلخ ي  داد ، رارق  بیهم  یهاـگترپ  هبل ي  رد  ار  تفـالخ  نابـصاغ  یعاـمتجا  تیعقوـم  شیوـخ 
دروآرد . ارجا  هب  ار  هدش  نییعت  شیپ  زا  يا  هشقن  تساخرب و 

ینحل اب  تخادرپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ ي  زا  دیجمت  فیرعت و  هب  ینابز  برچ  اب  ادـتبا  مدرم ، بیرف  يارب  وا 
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تفگ : هنابدؤم 
رد رگا  تبالـصرپ . دـیدش و  نارفاک  هب  تبـسن  دوب و  تفوطعرپ  میرک و  ناـنمؤم  هب  تبـسن  ردـپ  ییوگ . یم  تسار  وت  لوسر ! تخد  يا 

. میبای یم  یلع ، تیومع ، رـسپ  ردارب  طقف  ار  وا  شیافواب  ناتـسود  همه ي  نیب  رد  وت و  ردـپ  اهنت  ار  وا  نانز  مامت  نیب  رد  میرگنب ، وا  بسن 
دوب . وا  رگیرای  یگرزب  راک  ره  رد  هک  یسک  دیزگرب ؛ شا  یمیمص  ناتسود  مامت  رب  ار  یلع  ربمایپ ،

بختنم ناگدیزگرب  لوسر و  كاپ  ترتع  امـش  دـنراگنا . یمن  ار  امـش  نادنمتواقـش  زج  دـنراد و  یمن  تسود  ار  امـش  نادنمتداعـس  زج 
امیحر و افوؤر  نینمؤملاب  كوبأ  ناک  دقل  هللا  لوسر  تنب  ای  دیتشهب ( . يوس  هب  ام  ناگدنهد  قوس  ریخ و  راک  رب  ام  نایامنهر  امـش  دییوا .

یلع هدـعاس  میمح و  لک  یلع  هرثآ  ءالخالا . نود  کمع  نبا  اخأ  ءاسنلا و  نود  كابأ  هاندـجو  هاـنوزع  اذا  اـمیلا و  اباذـع  نیرفاـکلا  یلع 
یلا انتلدأ و  ریخلا  یلع  نوبجتنملا ، هتریخ  نوبیطلا و  هللا  لوسر  هرتع  متنا  و  دیعب !! یقش  الا  مکضغبی  دیعس و ال  الا  مکبحی  ال  میظعلا . رمالا 

ص 102 ) . جاجتحالا : . انکلاسم هنجلا 
تخاس : دنتسم  نادب  ار  كدف  بصغ  داد و  تبسن  ربمایپ  هب  ار  یلعج  نیغورد و  یثیدح  ءایتحا  لامک  تیاعر  اب  هاگ  نآ  و 

تقیقح زا  قباس . ناـگمه  رب  تلقع  يراشرـس  رد  یقداـص و  ییوگ  یم  هچنآ  رد  ناربماـیپ ! نیرتهب  رتخد  يا  و  ناـنز ! ماـمت  رورـس  يا  وت 
هزاجا نذا و  هب  زج  متـشاذگن و  رتارف  اپ  ربمایپ ، رظن  يأر و  زا  هک  ادخ  هب  مسق  يدرگ . یمن  بیذکت  تتقادـص  رد  يوش و  یمن  هتـشادزاب 
یهاوگ يارب  وا  و  مریگ - یم  هاوگ  شیوخ  رب  ار  دـنوادخ  دـیوگ . یمن  غورد  ناـنآ  هب  تما  ره  ياوشیپ  مدـناسرن . ماـجنا  هب  يراـک  وا  ي 

یمن ثرا  هب  هعرزم  هناخ و  نیمز ، هرقن ، الط ، هاـگ  چـیه  ناربماـیپ  هورگ  اـم  دومرف : یم  هک  مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  هک  تسا - یفاـک 
دوب دهاوخ  ام  زا  سپ  رما  یلو  نآ  زا  دنامب ، ياج  رب  ام  زا  ایند  لام  زا  هچنآ  تسا و  توبن  ملع و  تمکح ، باتک ، ام  ثاریم  اهنت  میراذگ .

ریغ کلقع ، روفو  یف  هقباس  کلوق  یف  هقداص  ءایبنالا  ریخ  هنبا  ءاسنلا و  هریخ  ای  تنأ  و  دیامن ( . مکح  نآ  رد  شیوخ  دید  حالص  هب  وا  ات 
ینا و  هلهأ . بذـکی  دـئارلا ال  و  هنذاب ! الا  تلمع  هللا و ال  لوسر  يأر  تودـع  ام  هللاو  و  کقدـص . نع  هدودـصم  کقح و ال  نع  هدودرم 

ثرون امنا  اراقعال و  ارادال و  هضف و  ابهذ و ال  ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  : » لوقی هللا  لوسر  تعمس  ینا  ادیهـش - هب  یفک  و  هللا - دهـشا 
ص 102 ) . جاجتحالا : همکحب !» هیف  مکحی  نأ  اندعب  رمالا  یلولف  همعط  نم  انل  ناک  ام  ةوبنلا و  ملعلا و  ۀمکحلا و  بتکلا و 

: وا هدـننک ي  بیذـکت  زیمآ و  تناها  نآ ، نطاب  اما  تسا ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  تقادـص  تیناقح و  رگدـییأت  هنامرتحم و  مالک ، نیا  رهاـظ 
تتقادص لباقم  رد  مریگب و  ار  تقح  هک  مرادن  دـصق  زگره  نم  تسا و  مولعم  ناگمه  رب  امـش  ریظن  یب  تیعقوم  تقادـص و  هک  دـنچره 

دنچ ره  درادن . يراگزاس  ربمایپ  زا  يَرب  ثرا  رب  ینبم  امـش  ياعدا  اب  هک  ما  هدینـش  امـش  راوگرزب  ردپ  زا  یثیدح  هک  منک  هچ  اما  متـسیاب ،
میامن . لمع  ربمایپ  ثیدح  فالخ  هک  مرادن  ار  هزاجا  نیا  یمالسا  مکاح  ناونع  هب  اما  میامن ، تباجا  ار  امش  ياضاقت  هک  ملیام 

یکینورتکلا > ) عبنم   ) رثوک لالز  زا  یماج  < 
اب مدرم  ییأر  مه  یهارمه و  رب  هلـصافالب  ددرگ ، نشور  مدرم  يارب  نخـس  نیا  رب  راکـشآ  بیرف  ضقانت و  ادابم  نآ  سرت  زا  هک  هاـگنآ  و 

تفگ : دومن و  دیکأت  شیوخ 
دننک و داهج  نارفاک  اب  دنزادرپب ، نانمشد  اب  هلباقم  هب  نآ  اب  ناناملسم  ات  میا  هداد  رارق  هحلسا  بسا و  هیهت  يارب  ینآ ، یپ  رد  وت  هک  هچنآ 

تیاضر هب  طقف  هن  لمع  نیا  ما . هدرکن  لمع  شیوخ  يأر  هب  اهنت  هنادبتـسم  نم  لمع ، نیا  ماجنا  رد  دننزب . ریـشمش  رجاف  ناشک  ندرگ  رب 
یمن غیرد  وت  زا  ار  نآ  ام  وت ، راـیتخا  رد  وت و  يارب  نم ، تورث  لاـم و  نیا  تسا  هتفریذـپ  تروص  ناناملـسم  عیمج  تیاـضر  اـب  هکلب  نم ؛

ار یلام  میهاوخ  یمن  ام  تنادـنزرف ! يارب  كاپ  یتخرد  یتسه و  تردـپ  تما  يوناب  نیرترب  وت  مییاـمن . یمن  هریخذ  يرگید  يارب  مینک و 
کلم رد  هک  هچنآ  رد  وت  نامرف  میرامـش . كدنا  ار  تنادنزرف  دادجا و  يالاو  ماقم  میریگ و  سپزاب  وت  زا  تسا ، هدـش  لیـضفت  وت  هب  هک 

یف هتلواح  ام  انلعج  دق  و  میامن ( !؟ تفلاخم  تردپ  روتـسد  اب  دروم  نیا  رد  هک  يدنـسپ  یم  وت  ایآ  اما  دـشاب ؛ یم  ذـفان  رثؤم و  تسا ، نم 
يدحو و هب  درفتا  مل  نیملسملا  نم  عامجاب  کلذ  راجفلا و  ةدرملا  نودلاجی  رافکلا و  نودهاجی  نوملسملا و  هب  لباقی  حالـسلا . عارکلا و 
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هما ةدیـس  تنا  کنا  و  کنود . رخدن  کنع و ال  يوزن  کیدـی ال  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذـه  و  يدـنع . يأرلا  ناک  امب  دبتـسا  مل 
نیرت لهف  يادی ، تکلم  امیف  ذفان  کمکح  کلـصأ . کعرف و  نم  عضوی  ال  کلـضف . نم  کلام  عفدن  کینبل ال  ۀـبیطلا  هرجـشلا  کیبا و 

ص 102 ) . جاجتحالا : كابأ !؟ کلذ  یف  فلاخأ  نا 
اب هاـگ  نآ  دیـشورخ و  راکـشآ  ییوگ  ضقاـنت  ناـتهب و  نیا  رب  تساـخاپ و  هب  راـب  رگد  مالـسلااهیلع  همطاـف  دیـسر ، اـج  نیا  هب  هک  نخس 

تخاس : بآ  رب  شقن  ار  مدرم  نامیا  نید و  نارگامغی  هدش ي  نییعت  شیپ  زا  هشقن ي  مکحتسم ، نآرق  هب  مکحم  يدانتسا 
نآرق وریپ  هشیمه  هکلب  دومن ؛ یمن  تفلاخم  نآ  ماکحا  اب  دوبن و  نادرگور  ادـخ  باتک  زا  زگره  ادـخ  لوسر  مردـپ ، تمهت ! نیا  زا  ابجع 

غورد و هراب ، نیا  رد  ار  ناترذع  دیا و  هدرک  عامتجا  ربمایپ  هیلع  هئطوت  ییافو و  یب  رب  امـش  ایآ  دومن . یم  تعباتم  نآ  هیآ ي  هیآ  زا  دوب و 
نامز رد  هک  تسا  ییاه  ماد  نامه  دـننام  وا  تافو  زا  سپ  امـش  راک  نیا  دـیا !؟ هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  شیوخ  هک  دـیا  هداد  رارق  یناتهب 

زا قح  هدـننکادج ي  لداع و  ایوگ و  يا  هدـننک  مکح  ماقم  رد  هک  تسادـخ  باتک  نیا  کنیا  دـیدنارتسگ . یم  شکاله  يارب  وا  تاـیح 
لآ نم و  زا  هک  امرف  اطع  نم  هب  يدنزرف  : » دـیامرف یم  ایرکز ، ادـخ ، ناربمایپ  زا  يربمایپ  نابز  زا  دـنک و  یم  يرواد  امـش  نم و  نیب  لطاب 

درب .» ثرا  دوواد  زا  نامیلس  : » دیامرف یم  زین  و  دربب » ثرا  بوقعی 
تسا و هدومرف  نایب  ار  نز  درم و  زا  کی  ره  مهس  هدومن ، نیعم  ار  ثاریم  بجاو  دودح  هتشاد ، ررقم  ثرا  رد  یتامیسقت  لجوزع  دنوادخ 

امش هک  تسین  نینچ  تسا : هتشاذگن  یقاب  یسک  يارب  يا  ههبـش  دیدرت و  هنوگ  چیه  ياج  هتخاس و  لطاب  ار  لطاب  لها  هناهب ي  هنوگ  نیا 
، دـییوگ یم  امـش  هچنآ  ربارب  رد  هک  دـیاب  وکین  يربص  سپ  تسا ؛ هتخاس  رگ  هولج  ناتیارب  ار  يراـک  ناـت  هراـما  سفن  هکلب  دـییوگ ؛ یم 

وفقی هرثأ و  عبتی  ناک  لب  ًافلاخم  هماکحال  ًافداص و ال  هللا  باتک  نع  هللا  لوسر  یبأ  ناک  اـم  هللا ! ناحبـس  تسا ( . هدـننک  کـمک  دـنوادخ 
ًالدـع و ًامکح  هللا  باتک  اذـه  هتایح . یف  لئاوغلا  نم  هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  دـعب  اذـه  و  روزلاب ؟ هیلع  ًالالتعا  ردـغلا  یلا  نوعمجتفأ  هروس .

نم عزو  امیف  لـجوزع  نیبف  (. 16 لمن : « ) دوواد نامیلـس  ثرو  و  : » لوقی و  ( 6 میرم : « ) بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  : » لوقی ًالـصف  ًاـقطان 
یف تاهبـشلاو  ینظتلا  لازأ  نیلطبملا و  ۀـلع  هـب  حازا  اـم  ثاـنالا  نارکذـلا و  ظـح  نـم  حاـبأ  ثاریملا و  ضئارفلا و  نـم  عرـش  طاـسقالا و 

ص 36. ۀـمامالا : لـئالد  (. 18 فسوی : « ) نوفـصت اـم  یلع  ناعتـسملا  هللا  لـیمج و  ربـصف  ًارما  مکـسفنأ  مکل  تلوـس  لـب  ـالک  . » نیرباـغلا
ص 106 ) . جاجتحالا :

شیوخ زیواتسد  ار  يدیدج  لیوأت  دوب ، هداتفاورف  یگدنامرد  زجع و  هطرو ي  رد  مالسلااهیلع  ارهز  هدنبوک ي  لالدتسا  لباقم  رد  رکبوبا 
قح دومرف ، یم  یفرعم  لطاب  زا  قح  صیخـشت  رایعم  رواد و  هناگی  ار  نآرق  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  هنامیکح ي  مالک  لـباقم  رد  داد و  رارق 

دومن : یفرعم  شیوخ  تیناقح  دنس  ار  ناشیا  تساوخ  لقتنم و  مدرم  هب  ار  يرواد 
وت نم و  نیب  ناناملـسم  نیا  یلو  مرادـن ؛ ار  وت  ییوگ  تسار  در  ییوگ و  باوج  ناوت  یتـمکح ! ناـبز  لـیلد و  نیع  وـت  ربماـیپ ! رتـخد  يا 

هنوگ ره  زا  رود  هب  ناشیا و  قفاوت  تیاضر و  اب  ما ، هتفرگ  وت  زا  هچنآ  دـنا و  هتخیوآ  مندرگ  هب  ناشیا  ار  تفالخ  هدالق ي  دـنیامن . يرواد 
ۀجحلا و نیع  تنا  هللا  لوسر  تنب  ای  دـنهاوگ ( . دـهاش و  بلطم  نیا  رب  دوخ  نامدرم ، نیا  ما و  هتفرگ  یهاوخدوخ  ییوگروز و  دادبتـسا ،

تذخأ مهنم  قافتاب  تدلقت و  ام  ینودلق  مه  کنیب ! ینیب و  نوملسملا  نکلو  کباوص  نع  کعفدأ  کباوجب و ال  یلدأ  همکحلا ال  قطنم 
ص 106 ) . جاجتحالا : دوهش . کلذب  مه  رثأتسم و  دبتسم و ال  رباکم و ال  ریغ  تذخأ ؛ ام 

رب ار  تناتـسدمه  شیوخ و  هانگ  ارچ  هک  دنتفـشآ  یم  رکبوبا  رب  هنارویغ  دنتـساخ و  یم  اپ  هب  یتسیاب  مدرم  هک  دوب  ییاج  ناـمه  اـج ، نیا 
ياـهاوه وریپ  ناـشرتشیب  هـک  ار  مدرم  ینکفا و  یم  رـس  تـشپ  هـب  تـسا ، نارواد  نـیرت  مـیکح  هـک  ار  نآرق  ارچ  يراذـگ ؟ یم  اـم  شود 

يارب ارچ  سپ  سب ؛ تسا و  نآرق  ربمایپ ، نخـس  یتح  ینخـس ، ره  تحـص  كـالم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  یبلط !؟ یم  يرواد  هب  دنـشیوخ 
نشور زور  رد  وت ! رب  ياو  يا  يزیوآ ؟ یم  تسد  ناگشیپ  تلفغ  ناماد  هب  ینک و  یم  رارف  نآرق  زا  شیوخ  نیغورد  مالک  یتسرد  تابثا 

ای تسا  تیناقح  رایعم  ادخ ، تیاضر  یهن !؟ یم  ارف  راکشآ  یتعدب  نید و  زا  دیدج  یلیوأت  تئارق و  ناناملـسم ، همه ي  مشچ  شیپ  رد  و 
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نامدرم !؟ تیاضر 
هکرب تلفغ ، توهـش و  هک  غیرد  نارازه  و  دوب ! هدوبر  ار  یگنادرم  فرـش و  لقع و  رهوگ  گنرین ، بیرف و  هعدخ و  هک  سوسفا  دص  اما 

دوب ! هدناشک  نفعت  هب  ار  تریغ  تماهش و  ي 
ضارتـعا و هب  داـیرف  یفارحنا ، ياـه  لـیوأت  تعدـب و  لـباقم  رد  دوـمن و  ناـمدرم  يوـس  هب  ور  راـب  نیرخآ  يارب  همطاـف  هک  دوـب  اـج  نیا 

دوشگ : هدنزادگ  يرادشه 
یکینورتکلا > ) عبنم   ) رثوک لالز  زا  یماج  < 

هشیدـنا و نآرق  رد  دـیرذگ ! یمرد  تحار  راب  نایز  تشز و  رادرک  رانک  زا  دـیروآ و  یم  يور  لـطاب  لوبق  هب  تعرـس  اـب  هک  یمدرم  يا 
شوگ و هایـس و  ار  ناتیاه  لد  تشز ، ياـهراک  لـب  تسا ؛ نینچ  هن  تسا !؟ هدـش  هداـهن  لـفق  ناـتیاه  لد  رب  هک  نآ  اـی  دـینک  یمن  ریبدـت 

دیتفرگ شلها  زا  ار  قح  هک   ) دیداد ییأر  هیرظن و  دب  هچ  و  دیدرک ! ( نییآ نید و  زا   ) يریسفت لیوأت و  دب  هچ  و  تسا . هتسب  ار  ناتنامـشچ 
دیداد . تسد  زا  ار  ترخآ  دیتفرگ و  ار  ایند  هک  دیدرک  يا  هلماعم  هضواعم و  دب  هچ  و  دیدرپس ) نالهاان  تسد  هب  و 

هتـشادرب امـش  راک  زا  هدرپ  هک  هاگ  نآ  تفای . دیهاوخ  باذع  ینامیـشپ و  ار  شتبقاع  نیگنـس و  ار  هانگ  نیا  راب  يدوزب  دـنگوس ! ادـخ  هب 
نآ دهن ، امش  يوس  هب  ور  دنوادخ ، بناج  زا  دسر ، یمن  ناتنامگ  هب  هک  یباذع  دیدرگ و  راکـشآ  تسا ، ناتراظتنا  رد  هک  يرفیک  دوش و 

حیبقلا لعفلا  یلع  هیـضغملا  لطابلا ، لیقلا  یلا  ۀعرـسملا  سانلا  رـشاعم  دنوش ( . راک  نایز  هدز و  تراسخ  لطاب ، لها  هک  هک  تسا  ماگنه 
سئبل مکراصبا و  مکعمسب و  ذخأف  مکلامعا  نم  متاسأ  نم  مکبولق  یلع  نار  لب  الک  اهلافقأ  بولق  یلع  مأ  نآرقلا  نوربدتی  الفأ  رساخلا .

ءارضلا و هءاروام  ناب  ءاطغلا و  مکل  فشک  اذا  الیبو  هبغ  الیقث و  هلمحم  هللا  ندجتل و  متبصتغا  هنم  ام  رش  مترـشأ و  هب  ام  ءاس  متلوأت و  ام  و 
. ( ص 106 جاجتحالا : ص 206 . ج 2 ، بقانملا : (. 78 رفاغ : « ) نولطبملا کلانه  رسخ  نوبستحت و  اونوکت  مل  ام  مکبر  نم  مکل  أدب  »

نید زا  دیدج  ياه  تئارق  ياول  رد  يزیتس  نید 

ییاه تربع  تسا ؛ هدینادرگ  زادنا  نینط  ناهج ، ناج  شوگ  رد  ار  میظع  ییاه  تربع  ياون  مالسلااهیلع  همطاف  یسامح  هباطخ ي  كاوژپ 
هنتف و نیگمهس  جاوما  ربارب  رد  ار  یمالسا  هعماج ي  دیامن ، مکحتسم  ار  یمالسا  تموکح  ياه  هیاپ  دناوت  یم  شا  يرادینـش  هک  نینطرپ 

دیازفیب . ناهج  حطس  رد  نآ  ذوفن  رادتقا و  رب  زور  هب  زور  دیامن و  همیب  داسف 
هب ار  نآ  دنارات و  یم  یمالسا  هعماج ي  نامسآ  زا  ار  تملظ  دشک و  یم  هنابز  نیـشتآ  هبطخ ي  نیا  زا  هک  ییاه  تربع  نیرت  هدنزادگ  زا 

ارهز ترـضح  هبطخ ي  زا  زارف  نـیا  ماـیپ  دـشاب . یم  نـید  زا  یفارحنا  ياـه  تـئارق  اـب  عطاـق  هزراـبم ي  ترورـض  دـناشک ، یم  تیناروـن 
. تفریذپ دـش ، هداد  تبـسن  نید  هب  هک  ار  يا  هوای  ره  دـیابن  تشادرب و  ماگ  هناطاتحم  یتسیاب  نید ، رما  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مالـسلااهیلع 

تقباطم ترتع ، نآرق و  میلاعت  اب  هک  یتروص  رد  تشاد و  هضرع  ترتع  نآرق و  هب  ار  نآ  دـیاب  دـش ، هداد  تبـسن  نید  هب  يا  هدـیقع  رگا 
دیبوک . بیذکت  راوید  هب  ار  هدیقع  نآ  تشادن ،

، يراک لـغد  نادـیم  هب  نید  نآرق و  زا  دـیدج  یلیوأـت  اـب  مدرم  ناـمیا  نید و  يرگاـمغی  يارب  كدـف ، جاراـت  زا  سپ  تفـالخ ، نابـصاغ 
ار نآ  هتخاـس و  دنتـسم  غورد  هب  ار  یثیدـح  شیوـخ ، هناـملاظ ي  يرگتراـغ  هیجوـت  يارب  ناـنیا  دـندمآ . دراو  گـنرین  يزاـب و  تساـیس 

نآرق تایآ  هب  هدـنبوک  يدانتـسا  یپ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  هاگ  نآ  و  دـنداد . رارق  ناروابدوز  ناراـگنا و  هداـس  بیرف  يارب  یکـسمتسم 
، نآرق زا  ام  : دـنتفگ دـیهن !؟ یمن  ندرگ  ار  نآ  مکح  دـیرگن و  یمن  نآ  رد  ارچ  دـنک . یم  يرواد  ام  ناـیم  رد  هک  تسا  نآرق  نیا  دومرف :

هچنآ دراذگ . یمن  ثرا  هب  شیوخ  نادنزرف  يارب  ار  يا  هعرزم  ای  هناخ و  لام ، يربمایپ  چـیه  ام ، تئارق  قبط  رب  میراد . ار  نامدوخ  تئارق 
يارب ار  امـش  تئارق  مییاـمن و  یم  لـمع  نآ  قـبط  رب  هک  میراد  يرگید  تـئارق  اـم  تسامـش . تـئارق  دـیمهف ، یم  نآرق  زا  یلع  وـت و  هـک 

نیا و  تسا . نامدرم  دزن  رد  نآ  دنـسپ  هک  دـنوادخ  دزن  نآ  تیلوبقم  هن  یتئارق ، ره  تیناقح  كالم  تحـص و  دنـس  میهن . یماو  ناـتدوخ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1908 

http://www.ghaemiyeh.com


هدع هک  مینآ  دهاش  یمالـسا ، ناریا  رد  هزورما  دسر . یم  شوگ  هب  نید » زا  دـیدج  ياه  تئارق   » ناونع اب  هزورما  هک  تسا  يراعـش  نامه 
ار نآ  دنهد و  یم  تبسن  نید  هب  ار  نیغورد  ییاه  هراگنا  شیوخ ، ياه  یگـشیپ  توهـش  اه و  ییوج  ماقم  اه ، یبلط  هاج  ياتـسار  رد  يا 

دنهن . یم  مان  نید  زا  دیدج  یتئارق 
دشاب : یم  هجوت  بلاج  لیذ ، ياه  هنومن  نوچ  يدراوم  نید ، زا  فلتخم  ياه  تئارق  ورملق  رد  ) ) 

دنوادـخ ياضر  دروم  نامه  دـننک ، مهافت  نآ  رد  مدرم  هک  یتموکح  هویـش ي  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هتفگ ي  هب  یناحبـس : هللا  تزع 
ص 5 . : 78 / 08 / 06 دادرخ ، همانزور ي  درادن . انعم  ینیدریغ ، ینید و  مهافت  تسا و 

. 78 / 10 / 12 ناریا ، تخانش . تیمسر  هب  دیاب  ار  همه  دنتسین و  یندودز  نید  زا  فلتخم  ياه  تئارق  شورس : میرکلادبع 
دنرادن و ینید  نورب  تاعالطا  ام  ياهقف  هنافسأتم  تسا ؛ مدقم  رشب  قوقح  رشب ، قوقح  ینید و  فیلاکت  ضراعت  رد  شورـس : میرکلادبع 

رویرهش 78 . زورما ، حبص  همانزور ي  دنتسین . تاکن  نیا  هجوتم 
نارفاک و یتح  ای  باتک  لها  زگره  دنک و  یم  دییأت  ار  دوخ » نید  هب  یسوم  دوخ ، هب  یسیع   » لصا ًاحیرص  نآرق ، تایآ  یقاب : نیدلادامع 

ص 6 . : 78 / 08 / 19 دادرخ ، همانزور  دنک . یمن  درط  ار  ناکرشم 
فلاخم مه  مسیلاربیل  اب  تسا ، فلاخم  يدازآ  اب  نوچ  هک  تسا  یتنـس  نید  نیا  تسا . راگزاس  مسیلاربیل  اب  یقیقح  نید  يدمحم : دـیجم 

ریت 78 . ملاس ، هعماج ي  همانهام ي  دشاب . راگزاس  مسیلاربیل  اب  هک  تسا  حیحص  نید  زا  یتئارق  اذل  تسا ؛
نید اب  یبرغ  یـسارکومد  اذـل  تسادـخ ؛ باختنا  نامه  مه ، مدرم  باـختنا  تسادـخ و  هدارا ي  ناـمه  مدرم ، هدارا ي  يروکـش : زرمارف 

رویرهش 77 ) ) . نابآ ، همانهام  تسا . راگزاس 
یکینورتکلا > ) عبنم   ) رثوک لالز  زا  یماج  < 

دنروآ یم  فیرشت  فیرشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز - ماما  یتقو  دنور . یم  نامز  ماما  گنج  هب  نآ  اب  هک  تسا  يا  هبرح  نامه  نیا ،
یمرب هلداجم  هب  نامز  ماما  اب  دنیامن و  یم  هئارا  نید  نآرق و  زا  يدیدج  تئارق  دننک . یم  لیوأت  ار  نآرق  هک  دنوش  یم  هجاوم  ینامدرم  اب 

اب تسا و  یمیدق  تئارق  کی  ییوگ ، یم  وت  هک  ییانعم  نآ  میمهف . یم  تسرد  ام  یمهف ، یمن  تسرد  ار  نآرق  وت  دـنیوگ : یم  دـنزیخ و 
دراد !! قرف  ام  تئارق 

هک یتـــیذا  رازآ و  ص 537 : ) . ج 2 ، ۀـمغلا : فشک  دوـمرف (  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  راـسی  نب  لیـضف 
ربمایپ هک  میناد  یم  تسا . رتشیب  دیشک  تیلهاج  لاهج  زا  مرکا  ربمایپ  هک  یتیذا  جنر و  زا  دنیب  یم  شیوخ  روهظ  زا  سپ  ماما  نیمهدزاود 

هیلع هللادبعابا  تعمـس  لاق : راسی  نب  لیـضف  نع  تیذوا (  ام  لثم  یبن  يذوا  ام  دومرف : هک  ییاج  ات  دید  رازآ  جنر و  ردـق  نآ  دوخ  موق  زا 
تلق و هیلهاجلا . لاهج  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هلبقتسا  امم  دشا  سانلا  لهج  نم  لبقتسا  ماق  اذا  انمئاق  نا  لوقی : مالـسلا 

هتوحنملا بشخلا  نادیعلا و  روخصلا و  هراجحلا و  نودبعی  مه  سانلا و  یتأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  : لاق كاذ !؟ فیک 
امک مهتویب  فوج  هلدـع  مهیلع  نلخدـیل  هللا  اما و  لاق : مث  هب ؛ هیلع  جـتحی  هللا  باـتک  هیلع  لوأـتی  مهلک  ساـنلا و  یتأ  ماـق  اذا  اـنمئاق  نا  و 

زا ربمایپ  هک  یتیذا  رازآ و  زا  دـنیب ، یم  نامدرم  ینادان  تلاهج و  زا  هک  يرازآ  دـیامن ، یم  مایق  ام  مئاـق  هک  یماـگنه  رقلا ؛ رحلا و  لخدـی 
تسا . رتدیدش  رتشیب و  دید ، تیلهاج  هرود ي  نالهاج 

ياـه گنـس  هتخت  گنـس ، هک  دـش  ثوعبم  یناـمدرم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه  دوـمرف : هنوـگچ ؟ مدرک : ضرع 
دوخ شیپ  زا   ) ار نآرق )  ) ادخ باتک  مدرم  دیامن ، یم  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  اما  دندیتسرپ ؛ یم  ار  یبوچ  ياه  همسجم  بوچ و  گرزب ،
هناخ رد  اهنآ و  رب  ار  دوخ  لدع  ترـضح ، تبقاع  یلو  دنزادرپ ؛ یم  لادج  ثحب و  هب  ترـضح  نآ  اب  دوخ  دانتـسا  اب  دـنیامن و  یم  لیوأت 

ج راربالاۀیلح : ص 544 . ج 3 ، هادهلا : تابثا  ص 96 .. هبیغلا : دوش . یم  لخاد  امرس  امرگ و  هک  هنوگ  نامه  درک ؛ دهاوخ  دراو  اهنآ  ياه 
اما دشن . تیذا  نم  هزادنا ي  هب  يربمایپ  چیه  یهلا  لوسر  نایم 124000  زا  ثیدح 131 و 133 ؛ ) . ص 362 ، ج 52 ، راونالاراحب : . 630
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جنر رازآ و  زا  دوش ، یم  ناشیا  هجوتم  نامز ، ماما  روهظ  زا  سپ  نامدرم ، بناج  زا  هک  یتیذا  رازآ و  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
جنر و رصع  ماما  هک  تسیچ  بلطم  نیا  رس  دسرپ : یم  ماما  زا  نانک  بجعت  راسی ، لیضف  ثیدح ، يوار  تسا . رت  نوزف  زین  ربمایپ  یگدید 
، گنـس هک  دوب  هجاوم  لهاج  ینامدرم  اـب  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  شرـس  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـنیب !؟ یم  ریظن  یب  یتیذا 

تسین . یلکشم  یلیخ  راک  ینامدرم  نینچ  لمع  هدیقع و  یتسردان  تابثا  دندیتسرپ . یم  ار  هدیشارت  ياه  بوچ  هرخص و 
لالدتـسا ثحب و  ماقم  رد  یلو  دیـشک ، یم  جنر  یلیخ  شیوخ  نامز  ناتـسرپ  تب  هناروکروک ي  ياه  بصعت  تلاهج و  زا  ربمایپ  دنچره 

نآرق هک  دنوش  یم  وربور  ینایامن  ملاع  اب  هک  لهاج  ناتسرپ  تب  اب  هن  دنروآ  یم  فیرـشت  نامز  ماما  هک  ماگنه  نآ  اما  تشادن . یلکـشم 
هدروخ یم  شیپ  لاس  درد 1400  هب  هک  تسا  یمیدـق  تئارق  کی  ینک ، یم  هضرع  نآرق  زا  وت  هچنآ  دـنیوگ : یم  دـیامن و  یم  لیوأت  ار 

نآرق رگم  هک  دـنیامرفب  ناـمز  ماـما  هچ  ره  . دوـش عـقاو  اـیند  مدرم  دـنیاشوخ  اـت  درک  هضرع  نید  زا  يدـیدج  تئارق  یتسیاـب  زورما  . تسا
هدوـمرف ي هب  هک  تسا  نآ  هن  رگم  و  . ( 59 (: 4  ) ءاسن مکنم (  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  ونما  نیذـلا  اـهیای  تسا : هدومرفن 

زیچ هیآ  زا  ام  تشادرب  تسا . هیآ  زا  امـش  تشادرب  نیا  دنیوگ : یم  تسا ، بجاو  امـش  رب  متعاطا  میامـش و  رمالا » یلوا   » نم متاخ ، ربمایپ 
یم لـباقم  رد  تسا ، نآرق  تقیقح  میوـگ  یم  نم  هچنآ  منآرق و  رـسفم  نم  مقطاـن ؛ ماـما  نم  هک  دـنیامرفب  ناـشیا  هچ  ره  تسا . يرگید 

ام دـیدج  تئارق  دـشاب و  تسرد  وت  یمیدـق  تئارق  هک  مولعم  اـجک  زا  تسا . يرگید  زیچ  اـم  تئارق  تسوـت و  نآ  زا  تئارق ، نیا  دـنیوگ 
میراد ینیون  ياه  تشادرب  اه و  تئارق  نآرق ، زا  ام  دوش . یمن  عقاو  دنـسپدروم  تسا و  هدـش  هنهک  اه  تئارق  هنوگ  نیا  رگید  تسرداـن !؟

یمن دنک . تابثا  ار  ادخ  دروایب و  لیلد  ناشیارب  ماما  ات  میرادـن  لوبق  ار  ادـخ  ام  دـنیوگ  یمن  دندنـسپ . یم  ار  نآ  ناهج  نامدرم  رتشیب  هک 
دنوادخ فرط  زا  هک  دوب  یقح  رب  ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  هک  دروایب  لیلد  ات  میرادن  لوبق  ار  ربمایپ  ام  دنیوگ 

مـالک نآرق  دـنیوگ  یم  هکلب  تسادـخ ؛ فرط  زا  نآرق  هک  درواـیب  لـیلد  اـت  تـسین  ادـخ  مـالک  نآرق ، دـنیوگ  یمن  دوـب . هدـش  ثوـعبم 
یم امـش  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  ادـخ  موهفم  اما  میراد ؛ لوبق  ار  ادـخ  سب . مییامن و  یم  لوبق  ار  شیوخ  تئارق  لیوأت و  اهنت  اـما  تسادـخ ،
الا هلا  ال  . » دشاب نآ  رد  اه  یبوخ  همه ي  هک  تسا  ینهذ  یتروص  هکلب  درادن ؛ یجراخ  دوجو  ادخ  یقالخا . لآ  هدیا  ینعی  ادـخ  دـییوگ ؛
اما میراد ؛ لوبق  مه  ار  مالـسا  ربمایپ  تساـه . یبوخ  همه  عماـج  هک  تسا  ینهذ  تروص  کـی  هللا »  » زا اـم  تئارق  یلو  میراد ؛ لوبق  ار  هللا »
رب ار  نآرق  دنوادخ ، بناج  زا  لیئاربج  مان  هب  يا  هتشرف  هک  تسا  نیا  امش  رادنپ  دییوگ . یم  امـش  هک  تسا  يزیچ  زا  ریغ  يربمایپ ، يانعم 
هک تسا  ینید  هبرجت ي  عون  کی  یناحور و  یبلق  تلاح  کی  توبن  تسین . هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ هدـینادرگ  لزان  ربمایپ  بلق 

. يا هرازگ  يرما  هن  تسا ؛ یبرجت  يرما  یحو ، يرتسبـش : دهتجم  دـمحم  تسا ( . ریذـپ  ناکما  ینامز  ره  رد  یـسک و  ره  يارب  نآ  ققحت 
هتـساوخ زین  دوخ  نابطاخم  زا  يدرک و  یقلت  ار  یحو  وت  دیوگ  یم  مه  نآرق  تفای . درک و  هبرجت  ار  یحو  مه  ربمایپ  تسا . ینتفای  یحو ،
یـصخش هبرجت ي  کی  يربماـیپ  ص 68 ) . ش 4 ، تشهبیدرا 79 ، نیدرورف و  ناریا ، زادـنا  مشچ  هماـنهام ي  دـننک . یقلت  ار  یحو  هـک 

رد مه  یـسک  چیه  دیاش  دنچره  دنز ؛ یم  فرح  وا  اب  یـسک  دـنک  یم  لایخ  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  صخـش  يارب  ینافرع  تلاح  کی  تسا .
تلاـح زا  ربماـیپ  هک  تسا  یتـشادرب  ریـسفت و  تقیقح ، رد  نآرق  دـنیوگ : یم  تسیچ ، نآرق  نیا  سپ  هـک  دوـش  لأوـس  رگا  دـشابن . راـک 

هتفریذـپ گنهرف  تالوبفم و  اب  دـهد ، حیـضوت  شیوخ  نامز  مدرم  يارب  ار  ینافرع  تلاح  نآ  هتـساوخ  یتقو  ربمایپ  تسا . هتـشاد  شیوخ 
یبرع نآ  تالمج  ناگژاو و  اهنت  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نآرق  یبرع  لوزن  هاوخ : تسارف  دوصقم  تسا ( ؛ هتفگ  نخـس  ناـمز  نآ  هدـش ي 

، نآرق بلاطم  زا  یلیخ  يور  نیا  زا  لوا ) . ءاشن ش  دراد .... مئالت  برع ، نامز  نآ  تادـقتعم  تایبدا و  تامولعم و  اـب  نآرق  هکلب  دـشاب ؛
هدومن نآ  هب  توعد  يرایـسب  تایآ  رد  زین  نآرق  دوخ  تسا و  یبرجت  یلقع و  دـقن  لباق  نآرق ، ناـمیپ : هللا  بیبح  دـشاب ( . یم  دـقن  لـباق 

یم لوبق  داد  خـساپ  هعماج  ياهزاین  هب  رگا  مینک ؛ هبرجت  ار  نآرق  تاروتـسد  یتسیاـب  ص 6 ) . ، 78 / 09 / 23 رجاه ، مایپ  هماـن  هتفه  تسا .
هک هداد  ناشن  ناریا  رد  یمالـسا  يروهمج  هلاس ي  تسیب  هبرجت ي  هک  اج  نآ  زا  دنیوگ  یم  مینک . یم  در  ار  نآ  دادن  هجیتن  رگا  مینک و 
ام راگزور  درد  هب  شماکحا  تسا و  هتـشذگ  نآرق  فرـصم  خـیرات  هک  تفگ  ناوت  یم  تسا ، ناوتان  یعامتجا  تالکـشم  لح  رد  نآرق 
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رد هاگنآ  دسرب و  بیوصت  هب  مدرم  يأر  اب  دوش و  عضو  يزودنا  هبرجت  يزرودرخ و  ساسا  رب  یماکحا  یتسیاب  يور  نیا  زا  دروخ ؛ یمن 
دیآرد . ارجا  هلحرم ي  هب  هعماج 

دنا ؛ هتشون  دنا و  هتفگ  ناریا  یمالسا  يروهمج  تختیاپ  رد  هک  فاق  هوک  تشپ  هن  ار  بلاطم  نیا 
میناد : یم  یفاک  تسا ؛ هدش  سکعنم  یمالسا  ناریا  تاعوبطم  رد  هک  ار  یفارحنا  ياه  تئارق  زا  رگید  هنومن ي  دنچ  رکذ  لاثم ، يارب  ) ) 

نیا هب  الا هللا » مکحلا  نا   » هیآ ي دراد . ناوارف  تالاکـشا  ادـخ  يارب  نآ  یقوقح  يانعم  هب  تیمکاح  قح  تابثا  يرتسبـش : دـهتجم  دـمحم 
هللا و اوعیطا   » هیآ ي زا  تسا .... هدرپـس  یـسک  هچ  هب  ار  قح  نیا  هک  دوش  ثحب  اـت  دراد  مدرم  رب  تیمکاـح  قح  دـنوادخ  هک  تسین  اـنعم 

ناـمه هب  دنتـسه  فظوم  ناناملـسم  مه  زورما  اـیآ  دوش .... یمن  هدـیمهف  هریغ  ربماـیپ و  يارب  یتیمکاـح  قـح  چـیه  لوـسرلا ،»..... اوـعیطا 
؛ دنک یم  موزل  هب  مکح  ییاوتف  باوج  دننک ؟ لمع  صاصق  هیآ ي  نومضم  هب  دیاب  مه  نونکا  ایآ  ًالثم  دننک ؟ لمع  نآرق  تایآ  نومـضم 

همان هتفه  دـشاب . هیلع  عمجم  ولو  درک ؛ رظن  فرـص  نآ  زا  ناوت  یم  یتحارب  دـشاب ، تلادـع  هعماج و  زور  ياهزاین  یفانم  ییاوتف  رگا  نکل 
یغلم دوشب  ناسنا  یحور  ای  یمسج  تقاط  قوف  هک  یمکح  ره  نآرق  رظن  قبط  شورـس : میرکلادبع  ص 4 . ش 121 ، : 79 / 01 / 26 نابآ ،
يارب لمحت  لباق  یمالـسا  ماکحا  زا  یمکح  نامز ، رورم  بسح  رب  رگا  اذـل  دـنک ، یم  رییغت  اه  ناـمز  بسح  هب  مه  عسو  تقاـط و  تسا .

ص 33 . ش 59 ، يد 78 : نانز ، همانهام  تسا . طقاس  مکح  نآ  یحور ، رظن  زا  ولو  دوبن  مدرم 
مه همئا  یتح  یـسایس ، تیالو  هطیح ي  رد  اـما  تسا ؛ رارقرب  يدارم  دـیرم و  هطبار ي  ینطاـب ، تیـالو  هطیح ي  رد  شورـس : میرکلادـبع 

تعاطا ار  شنامرف  ییاج  رد  دننک و  داقتنا  دنریگب ، هدرخ  مه  موصعم  ماما  رب  دنناوت  یم  مدرم  هیقف . هب  دـسر  هچ  دـنرادن ؛ تعاطا  بوجو 
نابآ 78 ) ) . نایک ، همانهام  دننکن .

دننک !! یم  راختفا  ناشدوجو  هب  دییأت و  ار  اهنآ  مه  روشک  نالوؤسم  زا  یضعب  دننک و  یم  سیردت  اه  هاگشناد  رد  ار  بلاطم  نیا  یتح 
تسا !؟ هدماین  ینج  یسنا و  نیطایش  زا  يدحا  نهذ  هب  رشب  خیرات  لوط  رد  ینانیرفآ  ههبش  هنیس ي  رب  راختفا  لادم  بجعللای !

و دـیرب : دـیاب  ار  دزد  تسد  هک  دروایب  لیلد  رازه  دـیامن !؟ دروخرب  هنوگچ  نایامن  ناملـسم  نیا  اـب  هجرف - یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز - ماـما 
چیه رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  دنیوگ  یم  دییامن ، عطق  ار  دزد  نز  درم و  تسد  . ( 38 (: 5  ) هدئام امهیدیا ( ؛ اوعطقاف  هقراسلا  قراسلا و 

يرتهب رازبا  اب  رگا  تسا و  رازبا  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیا  دـیرب . دـیاب  ار  دزد  تسد  هاگ  نآ  تشادـن ، دوجو  يدزد  زا  يریگولج  يارب  یهار 
نز درم و  هرابرد ي  نآرق  دـیوگب  رگا  دـش . لـسوتم  تسد  عطق  تنوشخ و  هب  دـیابن  تفرگ ، ار  يدزد  يولج  ناوتب  ندرک  ینادـنز  نوچ 
درم نز و  . ( 2 رون ،)(  هللا ( ؛ نید  یف  هفأر  امهب  مکذخأت  هدـلج و ال  هئام  اهنم  دـحاو  لک  اودـلجاف  ینازلا  هینازلا و  و  دـیامرف : یم  راکانز 

دییامن . يراددوخ  ادخ  نید  ماکحا  يارجا  زا  فطاوع  ریثأت  تحت  ادابم  دینزب ، هنایزات  دص  مدرم  مشچ  شیپ  رد  ار  راکانز 
!؟ دوش هدـناشک  نجل  هب  رهـش  مامت  هکنآ  ای  رتهب  دوش  هتخیر  ناوج  ود  يوربآ  دزیر ؛ یم  ناـشیوربآ  دـنناوج و  اـه  هراـچیب  دـییوگب  اداـبم 

تسا . نابلط  تنوشخ  هژیو ي  دهد و  یم  تنوشخ  يوب  تئارق ، نیا  تسامش . تئارق  نیا  تفگ : دنهاوخ  لباقم ، رد  ینید  نارکفنشور 
دینکفا : رظن  تقد  هب  تئارق ، نیا  رد  ) ) 

تنوشخ و تبالـص و  هنوگ  ره  زا  يراع  دـیاب  یموکح ، باطخ  هن  تسا ؛ قلطم  باطخ  یهلا ، تاـباطخ  نوچ  يرتسبـش : دـهتجم  دـمحم 
نیدرورف 78 ) ) . نایک ، همانهام  دهدب . زاون  ماشم  ییوب  دشاب و  لیمحت 

دوش لأوس  رگا  دوش . هتخیر  هابتـشا  کی  رطاخ  هب  ناوج  ود  يوربآ  هک  دهد  یمن  هزاجا  هاگ  چـیه  تسا و  ینابرهم  تفأر و  نید  مالـسا ،
تساوخ دنسپ و  میرگنب  یتسیاب  درک . لیمحت  مدرم  رب  ار  يزیچ  دیابن  دنیوگ : یم  درک ؟ دیاب  هچ  یمالـسا  ماکحا  نیا  يارجا  ياج  هب  هک 

میهن . ندرگ  نامه  هب  تسیچ ؛ مدرم 
یم يرگید  هنوگ ي  هب  اـم  تسامـش ؛ تئارق  مهف و  نیا  دـنیوگ : یم  يروـحم ، مدرم  هن  تسا ؛ يروحمادـخ  نآرق ، ماـیپ  دوـش : هتفگ  رگا 

میمهف .
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هک یـسک  ره  زا  تنوشخ  تفگ : دنهاوخ  هلـصافالب  دشکب  ریـشمش  دهاوخب  رگا  دروخب !؟ لد  نوخ  دیاب  ردقچ  نامز  ماما  نانیا ، دوجو  اب 
ینابز هچ  اب  ینامدرم  نینچ  اب  نامز  ماما  دیروایب ! يور  یقطنم  يوگو  تفگ  ثحب و  هب  دیراذگب و  رانک  ار  تابصعت  تسا . موکحم  دشاب 

ینامدرم اـب  هک  تسا  رتشیب  یماـما  نینچ  جـنر  راـمیب !؟ دـنزرو و  ضرغ  اـی  هابتـشا و  رد  دـنلهاج و  ناـنیا  هک  دوش  تباـث  اـت  دـیامن  ثحب 
یناتـسرپ تب  اب  هک  يربمایپ  نآ  جـنر  ای  دـنیامن  یم  لوبق  نید  ماـن  هب  ار  شیوخ  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ  اـهنت  هک  تسور  هبور  تسرپاوه 

!؟ دنتسرپ یم  ییادخ  هب  دنا  هتخاس  دوخ  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  هجاوم 

نایعیش بولق  زا  ینابزرم  ناملاع ، هفیظو ي  نیرتالاو 

، ناهج حطس  رد  فیرـشلا - هجرف  هللا  لجع  - رـصع ماما  قح  تموکح  شرتسگ  ققحت و  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا 
تسا . مزال  ناوارف  ياه  ندروخ  لد  نوخ  یتخس و  يراکادف ، صالخا ، ترضح  نآ  روهظ  زا  سپ  یتح 

يرگید ياه  ییاناوت  اه و  تراهم  یماظن ، یگنج و  ياه  تراـهم  رب  هوـالع  دوعوم ، یناـهج  تموکح  ققحت  يارب  هک  نآ  رگید  هتکن ي 
دروم هتـسراو  هنازرف و  یناملاع  تیارد  تمکح و  هدیزرو ، یگنج  نارادرـس  تماهـش  تعاجـش و  رب  هوالع  تسا . جایتحا  زایندروم و  زین 

دوب . دهاوخ  زاین 
یم هئارا  نید  زا  يدیدج  ياه  تئارق  هک  تسا  ینانکفا  ههبـش  اب  یگنهرف  یملع و  داهج  نامز ، ماما  لکـشم  نیرت  مهم  هک  میتفایرد  یتقو 

ار نامز  ماما  ات  میدنمزاین  اناوت  هتـسراو و  یناملاع  هب  یماظن  داهج  هصرع ي  رد  هدـیزرو  ینادرمریلد  رب  هوالع  هک  دوش  یم  مولعم  دـننک ،
دنناسر . يرای  امن  ناسنا  نیطایش  نیا  اب  یملع  داهج  رد 

نیرت هتفرـشیپ  زا  مینزب و  ریـشمش  وا  باکر  رد  میناوتب  شترـضح  روهظ  ضحم  هب  هک  میناسرب  یگدامآ  جوا  هب  ار  دوخ  نانچ  دیاب  ام  هتبلا 
زیچ ره  زا  شا  هصغ  جـنر و  هک  دراد  يرگید  مهم  تیلوؤسم  نامز  ماما  میدـیمهف  هک  لاح  اـما  مییاـمن ؛ هدافتـسا  زین  یماـظن  ياـه  حـالس 

رد ناوت  مامت  اب  هدومن و  زهجم  یهاگآ  ملع و  حالـس  هب  ار  شیوخ  ترـضح ، نآ  يراـی  يارب  یتسیاـب  تسا ، رت  هدنـشک  رتشیب و  يرگید 
هک مینادـب  میناهرب و  نکفا  ههبـش  نیطایـش  نیا  ماد  زا  ار  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناتـسود و  میناوتب  ات  مییامن  شالت  تاهبـش  هنوگ  نیا  عفر 

هتیرافع و سیلبا و  یلی  يذـلا  رغثلا  یف  نوطبارم  انتعیـش  ءاملع  تسا : ینابر  ياـملع  هدـهع ي  رب  ترـضح  نآ  نایعیـش  بولق  زا  یناـبزرم 
مورلا و دهاج  نمم  لضفا  ناک  انتعیش  نم  کلذل  بصتنا  نم  الا و  انتعیش . ءافعـض  یلع  طلـستلا  جورخلا و  نم  مهنوعنمی  بصاونلا ، هتعیش 
ص 17. جاجتحالا : ص 55 . ج 3 ، میقتـسملا : طارـصلا  مهنادبا ( ؛ نع  کلذ  انیبحم و  نایدا  نع  عفدی  هنال  ةرم  فلا  فلا  رزخلا  كرتلا و 
ظفاحم و ام ، نایعیش  ناملاع  ص 5 ) . ج 2 ، راونالاراحب : ص 18 . ج 1 ، یلائللا : یلاوع  ص 343 . مالسلا : هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت 
زا ار  ام  فیعض  نایعیش  نامیا ، هدیقع و  نانابزرم  نیا  تسوا . یـسنا  ینج و  ناوریپ  سیلبا و  هاگذوفن  هک  دنـشاب  یم  ییاهزرم  نآ  نابهگن 

دنراد . یم  رود  ناطیش ، هبلغ ي  ینامیا و  یب 
مالسا نانمـشد  مامت  اب  رازراک  گنج و  تلیـضف  زا  هبترم  رازه  رازه  شتلیـضف  دزیخ ، اپب  یمهم  رما  نینچ  يارب  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ 

. دزاس یم  رود  ام  نابحم  ندب  نید و  زا  ار  الب  رش و  هک  ارچ  تسا ؛ رتشیب 

رای لامج  راونا  تسویپ : 

تخاس . هنییآ  دوخ  فطل  لامک  زا  تخاب  قشع  ناوتن  هک  نوچ  شلامج  اب 
تخاس . هنییآ  دوخ  فطل  لامک  زا  تخاس . هنییآ  دوخ  فطل  لامک  زا 

يروباشین  راطع 
یمامت نایم  رد  اما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  اه  هتـشون  اه و  هتفگ  زا  يرایـسب  عوضوم  لاح ، هب  اـت  مالـسلااهیلع ، ارهز  ترـضح  تلزنم  تمظع و 
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ینیمخ ماما  مالسلااهیلع  ارهز  هیرذ ي  جرارپ  الاو و  نانخس  هیاپ ي  هب  هک  تسا  ینایب  رتمک  هصرع ، نیا  رد  يراتشون  يراتفگ و  ياه  نایب 
رتمک زین  هللا  همحر  ماـما  ترـضح  زیمآ  تمکح  ياـه  هدومرف  فرژ و  نانخـس  ماـمت  ناـیم  رد  هک  تفگ  ناوت  یم  یتح  دـسرب . هللا  همحر 

دشاب . هدش  کیدزن  مالسلااهیلع  هرهاط  هقیدص ي  هرابرد ي  ناشیا  نایب  يانفرژ  هب  هک  تسا  ینخس 
نآ تفرعم  نامـسآ  رد  ناـنچ  نآ  مالـسلااهیلع ، ارهز  همطاـف ي  يـالاو  ماـقم  زا  نتفگ  نخـس  هماـگنه  هـب  ناراـمج ، ناـبرهم  فراـع  نآ 

هراومه بانج ، نآ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا ، دسرب و  وا  ياپ  درگ  هب  یتح  هک  دوب  نآ  يارای  ار  یـسک  رتمک  هک  دـنتفرگ  یم  جوا  ترـضح ،
تسا : زجاع  رصاق و  ترضح ، نآ  يونعم  عیفر  ماقم  زا  يا  هشوگ  یتح  نایب  مهف و  زا  يرشب  نابز  هشیدنا و  هک  دندوب  فرتعم 

دنک . امن  قح  هنییآ ي  فصو  هنوگچ  مه ، لزی و  مل  نسح  ینعم  لزا ، دهاش  تروص 
دنک . امن  قح  هنییآ ي  فصو  هنوگچ  مه ، و  دنک . امن  قح  هنییآ ي  فصو  هنوگچ  مه ، و 

یناهفصا  يورغ 
ماما ترـضح  ناشداتـسا ، ینافرع  هاگدـید  رب  شیوخ  ياهدومرف  رد  يدزی ، حابـصم  هللا  تیآ  ترـضح  ام ، هنازرف ي  داتـسا  هک  اج  نآ  زا 
هتفگ لماک  هعومجم ي  هک  میدید  اجب  ازس و  رایسب  دنا ، هدیزرو  دیکأت  ناوارف  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  تیصخش  هرابرد ي  هللا ، همحر 

هبیبح ي نآ  نارادتسود  همه ي  هاگشیپ  هب  باتک ، نیا  تسویپ  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نوماریپ  ماما  ترـضح  ياه  هتـشون  اه و 
مییامن . میدقت  ادخ 

يازف حور  ابیز و  رایـسب  ریباعت  هدـنرادربرد ي  نآ ، یلامجا  شخب  هک  تسا  هتفای  ناماس  یلیـصفت ، یلامجا و  شخب  ود  رد  هعومجم ، نیا 
اه هتفگ  اه ، هتشون  یمامت  هتفای ي  ناماس  نآ ، يدعب  شخب  دشاب و  یم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يدوجو  تمظع  هرابرد  ماما  ترـضح 

. تسا هدیدرگ  باتک  نیا  شخب  تنیز  یعوضوم ، يا  هنوگ  هب  دیدج و  یبلاق  رد  هک  دشاب  یم  رادربمان  عوضوم  رد  ناشیا  ياه  مایپ  ای 

رثوک لاثم  یب  لالز  زا  يا  هعرج 

ملاع . ضیف  عبنم  مه  رثوک و  ییوت  نوچ  ضیف  همشچرس  هب  وت  يوکز  تسا  زاب  هار 
ملاع . ضیف  عبنم  مه  رثوک و  ییوت  نوچ  ملاع . ضیف  عبنم  مه  رثوک و  ییوت  نوچ 

یمق  گرزباقآ 
، دوش یم  میدـقت  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  ترـضح  ناتـسآ  نادـنمتدارا  ناـبحم و  همه ي  هاگـشیپ  هب  لـیذ  تسرهف  رد  هک  یتاراـبع 
ات هعومجم ، نیا  میظنت  رد  تسا . هدـش  ذـخا  هللا ، همحر  ماما  ترـضح  ياه  مایپ  اـه و  هتـشون  اـه ، هتفگ  هعومجم ي  زا  هک  تسا  يریباـعت 

روظنم ریباعت ، نیا  زا  یکدنا  رامـش  رد  تسا و  هدـش  هدافتـسا  يرییغت ، چـیه  نودـب  ماما ، ترـضح  ریباعت  نیع  زا  هتـشاد ، ناکما  هک  ییاج 
تسا . هدش  نایب  يردصم  یبلاق  رد  مالک 

هدرک رفـس  دارم  ریپ و  حور  هب  مالـسلااهیلع  هرهاط  هقیدـص ي  بناج  زا  هژیو  یتایانع  تیاهن و  یب  یباوث  رذـگهر ، نیا  زا  هک  تسا  دـیما 
. هللاءاش نا  دوش . ام  دنمزاین  هنشت و  حاورا  يزور  رثوک ، دننامه  یب  لالز  زا  زین  ازف  حور  يا  هعرج  ددرگ و  لصاو  دیاع و  نام ،

ارهز ترضح  تیصخش  هرابرد ي  ماما ، ترضح  يازف  حور  ابیز و  ریباعت  تسرهف 

 1358 / 1 / 22 مالسا . يارب  شیوخ  دوجو  هدننک ي  فقو 
 58 / 2 / 26 ناسنا . تقیقح  مامت  تیناسنا ، هخسن ي  مامت  ناسنا ، انعم  مامت  هب  یناسنا 

 58 / 2 نز 26 / تقیقح  مامت  یتوکلم ، ینز  یناحور ، ینز 
 58 / 2 / 26 نز . کی  تروص  هب  یتوربج  یهلا و  يدوجوم  ناسنا ، تروص  هب  یتوکلم  يدوجوم 
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 58 / 2 ناسنا 26 / يارب  روصتم  یلامک  ياه  تیوه  مامت  ياراد 
 58 / 2 / 26 ایبنا . تایصوصخ  مامت  دجاو 

 58 / 2 / 26 نز . تیصخش  مامت  تیثیح و  مامت  رگ  هولج 
 58 / 2 / 26 یتوسان . یتوکلم و  یتوربج ، یهلا ، یتوکلم ، ياه  هولج  تایونعم و  عمتجم 

 58 / 2 / 26 یهلا . تردق  یبیغ و  تسد  هتفای ي  تیبرت 
 58 / 2 هلآ 26 / هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هتفای ي  تیبرت 

 58 / 2 / 26 هاتوک . وا  هبتر ي  زا  ناگمه  تسد 
 58 / 2 دوجو 26 / ملاع  راختفا 

 58 / 3 / 8 ناگمه . يوگلا 
 59 / 2 یحو 15 / نادناخ  راختفا 

 59 / 2 زیزع 15 / مالسا  كرات  رب  هدنشخرد  يدیشروخ  نوچ 
 59 / 2 / 15 تراهط . تمصع و  نادناخ  مرکا و  ربمایپ  تیاهن  یب  لیاضف  زارط  مه  شلیاضف ،

 59 / 2 / 15 وا . تبترم  كرد  زا  ماهفا  یهاتوک 
 59 / 2 / 27 ناسنا . هنومن ي 

 59 / 2 / 27 یناسنا . تیوه  ياُمن  هولج 
 61 / 1 كانبات 25 / يرصنع 

 61 / 1 / 25 ناهج . رد  هللاۀفیلخ  يالاو  ياه  شزرا  یناسنا و  ياه  تلیضف  يانبریز 
 61 / 1 / 25 دوجو . ملاع  تاراختفا  خیرات و  تازجعم  زا 

 61 / 1 / 25 یلعا . توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  ملاع  زا  كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیسب  زا  شناگتفای  تیبرت  رون  ششخرد 
 61 / 1 / 25 مدآ . دالوا  ناگدبز  هاگشرورپ  یهلا و  تمظع  رون  هاگ  هولج  شرقحم ، هرجح ي 

 63 / 12 / 21 قالخا . بیذهت  هوسا ي 
 63 / 12 / 21 ناگمه . يوگلا  ادتقم و 

 64 / 12 / 11 مظعا . دولوم 
 64 / 12 / 11 نانز . راختفا  لامک 

 64 / 12 / 11 لییاربج . هزور ي  هاگ 75  جورع  هاگدورف و  شرضحم ،
 64 / 12 / 11 مالسلا . هیلع  یلع  نانمؤمریما  وا ، یحو  بتاک 

 64 / 12 / 11 مظعا . حور  اب  وا  یحور  لماک  بسانت 
 64 / 12 / 11 فافع . اوقت و  دهز ، تبطاخم ، تدهاجم ، يوگلا 

 67 / 11 / 9 مادعا . هب  موکحم  وا ، هب  هدننک ي  نیهوت 
 68 / 3 / 15 نایعیش . راختفا  وا ، هفیحص ي 

ص 43 . هیقف : تیالو  مالسلا . مهیلع  راهطا  همئا ي  يونعم  تاماقم  مامت  دجاو 
ص 329 و 330 . ةولصلا : بادآ  ردقلاۀلیل . نطاب  تقیقح و 

ص 337. ةولصلا : بادآ  زامن . تابیقعت  لضفا  وا ، تاحیبست 
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ارهز هیرذ ي  نایب  رد  ارهز  يامیس 

هنارک یب  لیاضف  تسا . ررکمان  يونـشب  هک  نابز  ره  زا  ار  ارهز  يازف  حور  تالامک  ارهز و  رامـش  زا  نوریب  لیاضف  ارهز ، يابیز  فاـصوا 
يا هنیآ  ره  زا  وا  يارآ  لد  لامج  ساکعنا  رت . یندینـش  وا ، كاپ  هلالـس ي  ینارون  ناـیب  زا  تسا و  یندینـش  یناـبز  ره  زا  هراومه و  وا  ي 

هک دوب  هدـش  بوذ  یمطاـف  يوخ  قـلخ و  رد  ناـنچ  هک  يدرمدار  رت ؛ یندـید  وا ، هیرذ ي  زا  يدرم  فاـص  هشیدـنا ي  زا  تسا و  یندـید 
، تسا هتفای  رارق  ترضح ، نآ  نارادتسود  امش  يور  شیپ  رد  هچنآ  دوب . هتشگ  وا  داهن  كاپ  نادنزرف  ارهز و  یهلا  لامج  راد  هنییآ  دوخ ،
، باتک نیا  لوا  لصف  فادـها  ياتـسار  رد  نیون ، یمظن  اب  هک  تسارهز  هیرذ ي  نآ  يازفا  تمکح  ازف و  ناـج  ياـه  هدومرف  هعومجم ي 

تسا . هتفای  ناماس 
ار شا  هناردام  شزاون  تسد  هتـشاد ، لابند  هب  ار  بانج  نآ  تیانع  تمحر و  هاگن  کـچوک ، تدارا  ضرع  نیا  هک  تسا  نآ  رب  نامدـیما 

. هللاءاش نا  دیامن . نام  هدیشکرپ  ناوضر  هب  دارم  ام و  يزور 

ارهز تبتر  تلزنم و  كرد  زا  ماهفا  یناوتان 

هک ارچ  تسا ؛ هدـماینرب  وا  شیاتـس  هدـهع ي  زا  یـسک  لاح  نیا  اب  دراد و  يراتفگ  وا  هراـبرد ي  یـشنیب ، ره  اـب  یـسک  ره  هک  ینز  .... 1
هتفگ هچره  نارگید  و  دناجنگ ، ناوتن  يا  هزوک  رد  ار  ایرد  تسا ، هدوب  ناعمتـسم  مهف  هزادنا ي  هب  هدیـسر ، یحو  نادناخ  زا  هک  یثیداحا 

، نز لیاضف  هب  میرذـگرد و  تفگـش ، يادو  نیا  زا  هک  نآ  رتهب  سپ  وا . تبترم  هزادـنا ي  هب  هن  تسا ؛ هدوب  ناشدوخ  مهف  رادـقم  هب  دـنا ،
ص 72 ) . ج 12 ، رون : هفیحص ي  . 1359 / 2 خیرات 15 / نز ، زور  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  هک ( .... میروآور 

يونعم لحارم  یمامت  عورـش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیبرت  اب  یبیغ و  تسد  اب  یهلا ، تردق  اب  ار  دوخ  يونعم  تکرح  وا  .... 2
خیرات 26/ نز ، زور  تبسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  تسا ( .... هتشگ  هاتوک  وا  زا  همه  تسد  هک  هدیـسر  يا  هبترم  هب  ات  تسا  هدرک  یط  ار 

ص 185 ) . ج 6 ، رون : هفیحص ي  . 1358 / 2
اب رادید  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  منکب ( .... يرکذ  هک  مناد  یم  رـصاق  ار  مدوخ  مالـسلااهیلع  هقیدـص  ترـضح  هب  عجار  نم ، .... 3

. ( ص 278 ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 64 / 12 / 11 نز ، زور  تبسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ 

ارهز هب  یملاع  راختفا 

هفیحص . 58 / 2 خـیرات 26 / نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دراد ( . راختفا  وا  هب  ملاع  هک  تسا  ینز  زور  تسا ؛ نز  زور  ادرف  . 1
ص 187 ) . ج 6 ، رون : ي 

.59 / 2 / 15 نز ، زور  تبسانم  هب  ماما  مایپ  زا  دشخرد ( . یم  زیزع  مالسا  كرات  رب  يدیشروخ  نوچ  یحو و  نادناخ  راختفا  هک  ینز  .... 2
. ( ص 72 ج 12 ، رون : هفیحص ي 

نز زور  شتدالو ، زور 

تسا . مالسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  تداعس  اب  تدالو  زور  زا  رتزیمآراختفا  رتالاو و  يزور  هچ  دشاب ، نز  زور  دیاب  يزور  رگا  . 1
ياه تلیضف  يانبریز  هک  یکانبات  رـصنع  دنمتفارـش  زور  نز ؛ كرابم  زور  راوگرزب ، نانز  هژیوب  ناریا  نأشلا  میظع  تلم  رب  داب  كرابم  . 2
زور تسا ؛ یناثلا  يدامج  متـسیب  زور  يالاو  رایـسب  باختنا  رتاهبرپ ، رت و  كرابم  تسا و  ناهج  رد  هللاۀفیلخ  يالاو  ياه  شزرا  یناسنا و 

.61 / 1 / 25 نز ، زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماـما  ماـیپ  زا  تسا ( . دوجو  ملاـع  تاراـختفا  خـیرات و  تازجعم  زا  هک  ینز  تدـالو  راـختفا  رپ 
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ص 125 ) . ج 16 ، رون : هفیحص ي 
راختفا امـش  و  تیلوؤسم ... تسا و  راختفا  دـنا ، هداد  رارق  نز  زور  ار  هقیدـص  ترـضح  دـلوت  زور  هک  تسا  راختفا  لامک  اـه  نز  يارب  . 3
يدامج متـسیب  زور  هک  دیتفریذپ  امـش  رگا  دـیریگب . هدـهع  هب  مه  ار  شتیلوؤسم  هک  دـیاب  دـنا و  هداد  رارق  نز  زور  ار  زور  نیا  هک  دـینک 

نالف هک  تفریذـپ  یتلم  کی  رگا  دروآ . یم  امـش  هدـهع ي  هب  ار  لیاسم  یلیخ  دـشاب ، نز  زور  تسارهز ، ترـضح  دـلوت  زور  هک  هیناـثلا 
داهج زور  زور ، نآ  هک  تسا  هتفریذپن  دشن ، هدهاجم  لوغشم  یـسک  رگا  دوشب . هدهاجم  لوغـشم  زور  نآ  رد  دیاب  تسا ، داهج  زور  زور ،

هدهع ي رب  تسا ، نز  زور  دراد ، ار  تیعضو  نآ  لامک و  نآ  هک  ارهز  ترضح  دلوت  زور  ینعی  زورما ، هک  دیتفریذپ  همه  امـش  رگا  تسا .
اب تسا . هتـشاد  هدهاجم  هاتوک ، فرظ  نیا  رد  شدوخ  هزادنا ي  هب  ترـضح  هک  ارچ  هدـهاجم ؛ لیبق  زا  دروآ ؛ یم  ار  یگرزب  لیاسم  امش 

دیـشاب هتفریذپ  ات  دینک  ادتقا  وا  هب  دیاب  امـش  تسا . هدرک  یم  همکاحم  ار  تقو  ياه  تموکح  تسا . هتـشاد  هبطاخم  تقو ، ياه  تموکح 
هتشاد وا  هک  ار  ییاهزیچ  همه ي  فافع و  اوقت و  دهز و  دیاب  دیدش ، اریذپ  رگا  امش  تسا . نز  زور  ترضح ) نآ  دلوت  زور   ) زور نیا  هک 

، تفارـش نیا  رد  نز و  زور  رد  تفریذپن  سک  ره  دیتسین . زور  نیا  رد  لخاد  امـش  هک  دینادب  دیدرکن ، تیعبت  رگا  و  دـینک ، تیعبت  تسا ،
ج رون : هفیحص ي  . 64 / 12 خـیرات 11 / نز . زور  تبـسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . هدـشن  دراو 

ص 278 ) . ، 19
نانز ًاصوصخ  ناریا ، فیرـش  تلم  هب  تسا ، نز  زور  باختنا  يارب  زور  نیرتالاو  هک  هرهاط  هقیدص ي  تداعـس  رـساترس  تدالو  زور  . 4

دوبن و حرطم  ناسنا ، کی  ناونع  هب  نز  هک  دش  عقاو  یطیحم  نامز و  رد  تداعس  اب  تدالو  نیا  منک . یم  ضرع  تینهت  کیربت و  مرتحم ،
ربمایپ ییاز ، تشحو  دساف و  طیحم  نینچ  رد  تفر . یم  رامش  هب  تیلهاج  فلتخم  ماوقا  دزن  رد  شنادناخ  یگدنکفارـس  بجوم  وا  دوجو 

دیشخب . تاجن  تیلهاج  تاداع  بالجنم  زا  تفرگ و  ار  نز  تسد  مالسا  گرزب 
يا هژیو  یگرزب  نز ، هک  دهد  ناشن  ات  تسا  فیرش  دولوم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دح  یب  تامارتحا  هاوگ  مالـسا ، خیرات 

رد وا  گرزب  شقن  راختفا و  يراذـگ  هیاپ  زور  نز و  تایح  زور  زور ، نیا  سپ  تسین . رتمک  دـشابن ، درم  زا  رترب  رگا  هک  دراد  هعماج  رد 
ص ج 14 ، رون : هفیحص ي  . 60 / 2 خـیرات 4 / ییاوه : يورین  نانابلخ  زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . هعماج 

. ( 200
ياـه تموکح  لـباقم  رد  شرتـخد  شدوـخ و )  ) هک تسا  ینز  زور  دراد ، راـختفا  وا  هب  ملاـع  هک  تسا  ینز  زور  تسا ؛ نز  زور  ادرف ، . 5

رد دنتـسه . اه  نامه  هب  هیبش  هللادمحب ، ام ، رـصع  ياه  نز  دیناد ... یم  همه  هک  دز  ار  اه  فرح  نآ  دـناوخ و  ار  هبطخ  نآ  داتـسیا و  رابج 
تبـسانم هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دـندرک ( . کمک  تضهن  هب  دنداتـسیا و  هتفرگ  شوغآ  رد  ياه  هچب  اب  هدرک و  هرگ  تشم  اب  رابج  لـباقم 

. ( ص 187 ج 6 ، رون : هفیحص ي  . 58 / 2 خیرات 26 / نز . زور 

نایناهج يوگلا  هنومن و  همطاف 

یناعم نیا  مامت  هک  میراد  یمالـسا  يروهمج  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  یتقو  اـم  تسا . مالـسا  ربمغیپ  وگلا ، تسارهز . ترـضح  وگلا ، . 1
ص 17 ) . ج 7 ، رون : هفیحص ي  . 58 / 3 خیرات 8 / نارادساپ . عمج  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  دنک ( . ادیپ  ققحت  تسا ، مالسا  رد  هک 

هب نز  کی  تسا . ناسنا  هنومن ي  هک  دـمآ  ایند  هب  نز  کی  تسا . نادرم  همه ي  لباقم  هک  دـمآ  اـیند  رد  نز  کـی  تسا . یگرزب  زور  . 2
هفیحص . 59 / 2 خیرات 27 / ناوناب . زا  یهورگ  اب  رادـید  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . رگ  هولج  وا  رد  یناسنا  تیوه  مامت  هک  دـمآ  ایند 

ص 72 ) . ج 12 ، رون : ي 
اهنآ . همه ي  زا  ام  همه ي  هکلب  ناشنادرم ؛ زا  ام  نادرم  ناشناوناب و  زا  ام  ناوناب  میریگب . قشمرس  نادناخ ، نیا  زا  دیاب  ام  . 3

يارب ار  دوخ  یگدـنز  مینک و  تیعبت  دـیاب  ام  . دـندرک فقو  یهلا ، تنـس  يایحا  نامولظم و  زا  يرادـفرط  يارب  ار  ناشدوخ  یگدـنز  اهنآ 
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نوچمه رتالاب ، هکلب  لماک ؛ ناسنا  کی  لثم  نادناخ - نیا  زا  کی  ره  هک  دناد  یم  دناد ، یم  ار  مالـسا  خـیرات  هک  یـسک  میهد . رارق  اهنآ 
عمج رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  دندرک ( . مایق  دنربب ، نیب  زا  ار  نافعضتسم  دنتـساوخ  یم  هک  یناسک  لباقم  رد  یناحور - یهلا و  ناسنا  کی 

شیاریو ) . یکدنا  اب  ص 283 . ج 5 ، رون : هفیحص ي  . 58 / 1 خیرات 22 / ییاوه ، يورین  لنسرپ 
کمک لاـح  نیع  رد  لاـس و  دـنچ  تسیب و  تدـم  رد  نینمؤملاریما  ربص  تموکح و  لـباقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف ي  هبطخ ي  . 4

هب  ) یبتجم ماما  گرزب  رایـسب  تمدخ  شزیزع : دنزرف  ود  يراکادف  زین )  ) مالـسا و هار  رد  يراکادف  مه  دعب  دوجوم و  تموکح  هب  يراک 
هک تسا  ییاهزیچ  ادهشلادیس ، ترضح  شدنمجرا ، ردارب  گرزب  تمدخ  دومرف و  اوسر  تمدخ ، نآ  اب  ار  يوما  رباج  تلود  هک  مالسا )

رصع ناراکمتس  همه ي  رب  نامیا ، حور  یهلا و  حور  نکل  دوب ، مک  اهنآ  گنج  رازبا  بابسا و  هدع و  هکنیا  اب  میناد . یم  دیناد و  یم  همه 
میسارهن و گنج  رازبا  یمک  هّدُع و  هّدِع و  یمک  زا  ام  هک  دندش  وگلا  زیزع ، ياهردارب  امش  ام و  يارب  دندرک و  هدنز  ار  مالـسا  ناشدوخ 
، دنداد ناشن  مالسلا  مهیلع  ام  يایلوا  هک  يروط  نامه  مینک . تمواقم  دنا ، هتـساخرب  گنج  هب  ام  اب  زورما  هک  ییاه  تردق  مامت  لباقم  رد 

تیعبت اهنآ و  يوگلا  مه  ام  دناشن . ناشدوخ  ياج  هب  ار  ناربکتسم  داتـسیا و  هحلـسا  اب  یهاگ  غیلبت و  اب  یهاگ  ناربکتـسم ، لباقم  رد  دیاب 
ص ج 16 ، رون : هفیحص ي  . 60 / 12 خیرات 18 / هاپـس ، شترا و  ناگدنمزر  عمج  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  میریذپ ( . یم  ار  اهنآ  زا 

. ( 67
. ( اتکی هناگی ، دیرف : دیرف ( ، نز  هک  يروط  نآ  ... دینک شـشوک  قالخا ، بیذهت  هب  ناتناتـسود  ندرک  راداو  دوخ و  قالخا  بیذهت  رد  . 5

نامه میریگب . وا  نادنزرف  وا و  هلیسو ي  هب  مالسا ، زا  ار  نامروتسد  دیاب  همه  مینک و  ادتقا  وا  هب  دیاب  همه  دوب . مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
. تسامش ام و  همه ي  هفیظو ي  اوقت ، ملع و  هب  ندیسر  يارب  ششوک  دینک ... شـشوک  اوقت  ملع و  رد  دیـشاب و  تسا ، هدوب  وا  هک  يروط 

ص 120 ) . ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 63 / 12 خیرات 21 / نز ، زور  تبسانم  هب  ناوناب  عمج  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  ) 
تموکح تسا . هتـشاد  هبطاخم  تقو ، ياه  تموکح  اب  تسا . هتـشاد  هدهاجم  هاتوک ، فرظ  نیا  رد  شدوخ ، هزادنا ي  هب  ترـضح ، .... 6

تیعبت تسا ، هتـشاد  وا  هک  ار  ییاـهزیچ  همه ي  فاـفع و  اوـقت ، دـهز ، دـینک . ادـتقا  وا  هب  دـیاب  تسا . هدرک  یم  همکاـحم  ار  تـقو  ياـه 
ص ج 19 ، رون : هفیحـص ي  . 64 / 12 / 11 نز . زور  تبـسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  راید  رد  ینیمخ  ماـما  ياـه  هدومرف  زا  دـینک ( ....

. ( 279

همطاف تیاهن  یب  ياه  تلیضف 

تیاهن یب  لیاضف  زارط  مه  وا  لیاضف  هک  ینز  دشخرد ؛ یم  زیزع  مالسا  كرات  رب  يدیشروخ  نوچ  یحو و  نادناخ  راختفا  هک  ینز  .... 1
ج 12، رون : هفیحص ي  . 59 / 2 خیرات 15 / نز . زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دوب ( .... تراهط  تمـصع و  نادـناخ  مرکا و  ربمغیپ 

ص 72 ) .
ماما مایپ  زا  دوب ( . هللا  لوسر  ياج  هب  دوب  درم  رگا  هک  ینز  دوب ، یبن  دوب ، درم  رگا  هک  ینز  تسوا ؛ رد  ایبنا  ياه  هصاـخ  ماـمت  هک  ینز  . 2

ص 185 ) . ج 6 ، رون ، هفیحص ي  . 58 / 2 خیرات 26 / نز ، زور  تبسانم  هب  ینیمخ 
هدوب يراونا  شرع ، لظ  رد  ملاع ، نیا  زا  لبق  میراد ، هک  یتایاور  قبط  مالـسلا ، مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ًـالوصا  . 3

، جارعم تیاور  رد  هک  ناـنچ  هللاءاـشام ؛ یلا  دـنراد  یتاـماقم  دـنا و  هتـشاد  زاـیتما  مدرم  هیقب ي  زا  تنیط  هفطن و  داـقعنا  رد  ناـشیا ) . ) دـنا
هللا عم  اـنل  نا  هک : شیاـمرف  نیا  اـب  مدوب . هتخوس  مدـش ، یم  رت  کـیدزن  یمک  رگا  تقرتـح ؛ ـال  هلمنا  توند  ول  دـنک : یم  ضرع  لـیئربج 

هن دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  دـناوت  یم  یبرقم  هتـشرف ي  چـیه  هن  هک  میراد  یتالاح  ادـخ  هب  ام  لسرم ؛ یبن  برقم و ال  کلم  هعـسی  تالاح ال 
یلسرم . ربمایپ  چیه 

ارهز ترـضح  يارب  يوـنعم  تاـماقم  نیا  تاـیاور ، بسح  هب  هک  ناـنچ  دـنراد ... یتاـماقم  نـینچ  هـمئا  هـک  تـسا  اـم  بهذـم  ءزج  نـیا ،
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تیالو تسا ( . تموکح  هفیظو ي  ياوس  تاماقم  نیا  هفیلخ . هن  یضاق و  هن  تسا و  مکاح  هن  ترضح  هک  نیا  اب  تسه ؛ مه  مالـسلااهیلع 
. ( ص 43 ینیمخ : ماما  هیقف ،

ارهز ترضح  تلیضف  نیرتالاو 

هدش لقن  ربتعم  دنس  اب  فیرش و  هک  تیاور  نیا  هب  طقف  مناد . یم  رصاق  يرکذ  ره  زا  ار  مدوخ  مالسلااهیلع ، هقیدص  ترـضح  هب  عجار  . 1
دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  منک . یم  افتکا  تسا ،

ناشیا هب  دـمآ و  یم  نیما  لیئربج  تشاد . هبلغ  ناشیا  رب  تدـش  نزح و  دـندوبن و  ایند  نیا  رد  زور   75 شردپ ، زا  دعب  مالسلااهیلع  همطاف 
تفر ینعی  تسا ؛ هدوب  يا  هدوارم  زور  نیا 75  رد  هک  تسا  نیا  تیاور ، رهاظ  دومرف . یم  لقن  هدنیآ  زا  یلیاسم  درک و  یم  ضرع  تیزعت 

تسا . هدوب  دایز  لیئربج  دمآ  و 
نینچ نیما  لیئربج  زور  فرظ 75  رد  هک  دشاب  هدش  دراو  روط  نیا  یـسک  هرابرد ي  ماظع  يایبنا  زا  لوا  هقبط ي  زا  زیغ  هک  مرادـن  نامگ 
هدرک یم  رکذ  تسا ، هدیسر  یم  مالـسلااهیلع  همطاف  هیرذ ي  هب  هک  ار  هچنآ  هیتآ و  رد  عقاو  لیاسم  لییاربج ، دشاب . هتـشاد  يدمآ  تفر و 

هب یحو  نآ  هتبلا  و  تسا - هدوب  ادـخ  لوسر  یحو  بتاک  هک  يروط  ناـمه  ریما ، ترـضح  تسا . هتـشون  یم  ار  اـهنآ  مه  ریما  ترـضح  و 
تسا . هدوب  زین  زور  نیا 75  رد  هقیدص  ترضح  یحو  بتاک  دش - مامت  ادخ ، لوسر  نتفر  اب  ماکحا ، ندروآ  يانعم 

لماک بسانت  کی  دیایب و  دراد  ناکما  یـسک  ره  يارب  لیئربج  هک  دوشن  لایخ  تسین ؛ هداس  هلأسم ي  کی  لیئربج ، ندمآ  دورف  هلأسم ي 
لیاـق رظن  لـها  نوچمه  اـم  هچ  تسا . مزـال  تسا ، مظعا  حور  هک  لـیئربج ، ماـقم  دوش و  یم  دراو  وا  رب  لـیئربج  هک  یـسک  نآ  حور  نیب 

هبترم ي ات  دـهد و  یم  لـیزنت  ار  لـیئربج  یلو ، حور  هک  تسا  ربمغیپ  اـی  یلو  دوخ  حور  هطـساو ي  هب  لـیئربج ، لزنت  هیـضق ي  هک  میوش 
نیب یبسانت  ات  وگب ، ار  لیاسم  نیا  ورب و  هک  دـنک  یم  رومأم  ار  وا  یلاعت  قح  مییوگب  رهاـظ ، لـها  ضعب  نوچمه  اـی  دـنک  یم  دراو  نییاـپ 
نیب اهنت  بسانت ، نیا  درادـن . ناکما  انعم  نیا  دـشابن  تسا ، مظعا  حور  هک  لـیئربج  نیب  دـیآ و  یم  وا  دزن  هب  لـیئربج  هک  یـسک  نیا  حور 
يارب بسانت  نیا  اهنیا . لاثما  میهاربا و  یـسیع ، یـسوم ، ادخ ، لوسر  لثم  تسا ؛ هدوب  لوا  هجرد ي  يایبنا  تسا و  مظعا  حور  هک  لیئربج 

دراو يرما  نینچ  هک  ما  هدیدن  نم  مه  همئا  هرابرد ي  یتح  تسا ، هدشن  عقاو  يرگید  سک  يارب  مه ، نیا  زا  دـعب  تسا و  هدوبن  سک  همه 
لوط 75 رد  ررکم  روط  هب  لیئربج  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يارب  طقف  ما  هدید  نم  هک  يزیچ  نآ  قبط  دشاب . هدش 

یکی دیاش  تسا ، هدرک  یم  تبث  مه  ریما  ترـضح  هتفگ و  یم  تسا ، هتـشذگ  یم  وا  هیرذ ي  رب  هک  ار  هیتآ  لیاسم  هدـش و  یم  دراو  زور 
دوش یم  عقاو  مالـسلا  هیلع  بحاص  ترـضح  وا  هیاپدـنلب ي  هیرذ ي  دـهع  رد  هک  تسا  هدوب  یلیاسم  هب  عجار  تسا ، هتفگ  هک  یلیاسم  زا 

لیاضف همه ي  زا  ار  تلیـضف  تفارـش و  نیا  نم  تروص  ره  رد  تسا . نکمم  میناد ، یمن  ام  دـشاب ؛ لیاسم  نآ  وزج  مه  ناریا  لـیاسم  هک 
هکلب ایبنا ، همه ي  هن  مه  نآ  مالـسلا ، مهیلع  ایبنا  ریغ  يارب  هک  یتلیـضف  مناد ؛ یم  رتـالاب  دـنا ، هدرک  رکذ  ارهز  ترـضح  يارب  هک  یمیظع 

اب و  تسا . هدـشن  لصاح  يرگید  سک  يارب  دنـشاب ، یم  اهنآ  هبتر ي  رد  هک  ییایلوا  زا  یـضعب  مالـسلا و  مهیلع  ایبنا  يالاب  هقبط ي  يارب 
زا تلیـضف ، نیا  تسا . هدـشن  عـقاو  نونکاـت  سک  چـیه  يارب  دـشاب ، هتـشاد  هدوارم  زور  دـنچ  داـتفه و  لوـط  رد  لـیئربج  هک  تیفیک  نیا 

خیزات نز ، زور  تبسانم  هب  نارهاوخ  زا  یهورگ  اب  رادید  رد  ینیمخ  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . مالسلااهیلع  هقیدص  ترضح  تاصتخم 
. ( شیاریو یکدنا  اب  ص 278 . ج 19 ، رون : هفیحص ي  . 62 / 12 / 11

یهلا لالج  لامج و  ياه  هولج  عمجم  همطاف ،

هدوبن یلومعم  نز  کی  تسا . هدرک  هولج  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  رد  تسا ، روصتم  ناسنا  کی  يارب  نز و  يارب  هک  يداعبا  ماـمت  . 1
تقیقح مامت  نز ، تقیقح  مامت  تیناسنا ، هخـسن ي  مامت  ناسنا ، انعم  مامت  هب  ناـسنا  کـی  یتوکلم ، نز  کـی  یناـحور ، نز  کـی  تسا ؛
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ناسنا .
رد هک  یتوربج  یهلا و  يدوجوم  هکلب  تسا ؛ هدش  رهاظ  ناسنا  تروص  هب  ملاع  رد  هک  تسا  یتوکلم  يدوجوم  وا  تسین . یلومعم  نز  وا 
نز نـیا  رد  ماـمت  تـسا ، روـصتم  نز  کـی  رد  ناـسنا و  رد  هـک  یلاـمک  ياــه  تیوـه  ماــمت  تـسا .... هدــش  رهاــظ  نز  کــی  تروـص 

عمتجم دوجوم  نیا  رد  همه  یتوسان  یکلم و  ياـه  هولج  یتوربج ، ياـه  هولج  یهلا ، ياـه  هولج  یتوکلم ، ياـه  هولج  تاـیونعم ، .... تسا
.58 / 2 خـیرات 26 / نز . زور  تبـسانم  هب  ینیمخ  ماما  ماـیپ  زا  نز ( . اـنعم  ماـمت  هب  تسا  ینز  ناـسنا و  اـنعم  ماـمت  هب  تسا  یناـسنا  تسا .

. ( ص 185 ج 6 ، رون : هفیحص ي 

ردقلاۀلیل نطاب  تقیقح و  همطاف ،

لقن فیرـش  یفاک  زا  ناـهرب  ریـسفت  رد  هک  ینـالوط  فیرـش  ثیدـح  میداد ، لاـمتحا  ردـقلاۀلیل  تقیقح  زا  هچنآ  رب  دـنک  یم  تلـالد  . 1
انا نیبملا ، باتکلا  و  مح ، تایآ : نیا  نطاب  ریسفت  هک  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  ینارـصن  يدرم  هک  تسا  هدومرف 

تسیچ ؟ میکح ، رما  لک  قرفی  اهیف  نیرذنم ، انک  انا  ۀکرابم ، ۀلیل  یف  هانلزنا 
همطاـف ۀـلیل »  » اـما تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  نیبـم ،» باـتک   » اـما تـسا و  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مـح ،»  » اـما دوـمرف :

. ( ص 329 ینیمخ : ماما  ةولصلا ، بادآ  تسا ( . مالسلااهیلع 

نیملاعلا ّبر  شرع  همطاف ، هناخ ي  فقس 

؛ مینک یم  رکذ  ًانّمیت  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  ص 478 ) . ج 4 ، ناهرب : ریـسفت  ناهرب (  ریـسفت  رد  هک  ار  یتایاور  . 1
تسا : هدومرف  فشک  یمهم  رارسا  زا  هدومرف و  هراشا  يدنچ  فراعم  هب  تسا و  یفیرش  تیاور  نوچ 

یف و  نیملاعلا . بر  شرع  مهتیب  فقس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر هللا  هرجح  همطاف  یلع و  تیب  لوقی : مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  ... 
نیع و هفرط  هعاـس و  لـک  ًاـئاسم و  ًاحابـص و  یحولاـب  مـهیلع  لزنت  هکئـالملا  و  یحوـلا ؛ جارعم  شرعلا  یلا  هطوـشکم  ۀـجرف  مهتوـیب  رعق 

مهیلع نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  رظاـن  ةوق  یف  داز  هللا  نا  و  دعـصی ..... جوف  لزنی و  جوف  مهجوف : عـطقنی  ـال  هکئـالملا 
اهیف حورلا  هکئالملا و  جراعم  و  نامحرلا . شرعب  ۀفقسم  مهتویبف  شرعلا ؛ ریغ  ًافقس  مهتویبل  نودجی  شرعلا و ال  نورـصبی  اوناک  مالـسلا و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هرجح ي  همطاف ، یلع و  هناخ ي  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مدینـش  رما ...؛ لک  نم  مهبر  نذءاب 
هتـشادرب یحو  جارعم  زا  هدرپ  شرع ، ات  نآ  زا  هک  تسا  یفاکـش  ناشاه  هناخ  ياـهتنا  رد  نیملاـعلا . بر  شرع  شا ، هناـخ  فقـس  تسا و 

هکئـالم جوـف  هتـشر ي  دـنوش و  یم  لزاـن  ناـنآ  رب  یهلا  یحو  اـب  يا  هـظحل  ره  یتعاـس و  ره  ماـش و  حبـص و  ره  هکئـالم  تـسا و  هدـش 
، همطاف یلع ، دمحم ، هدید ي  تّوق  رب  دنوادخ  انامه  و  دـنور .... یم  الاب  يا  هتـسد  دـنیآ و  یم  دورف  یهورگ  دوش : یمن  عطق  هدـنیآدورف 

ناشاه هناخ  دندید . یمن  ناشیاه  هناخ  يارب  یشوپرس  شرع ، زج  دندرک و  یم  هدهاشم  ار  شرع  ات  دوزفیب  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و 
. مالس رما  لک  نم  ناشراگدرورپ ؛ نذا  هب  تسا ، ناشیا  ياه  هناخ  رد  حور  هکئالم و  ياه  جارعم  تسا و  فقسم  نامحر  شرع  هب 

نایعیش راختفا  هیمطاف ، هفیحص ي 

ناماما و هینابعـش ي  تاجانم  تسا . ام  نیموصعم  همئا ي  زا  دنناوخ ، یم  دعاص  نآرق  ار  نآ  هک  شخب  تایح  هیعدا ي  هک  میرختفم  ام  . 1
زا هدش  ماهلا  باتک  هک  هیمطاف  هفیحـص ي  و  دمحم ، لآ  روبز  نیا  هیداجـس ، هفیحـص ي  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح  هفرع ي  ياعد 

ص 171. ج 21 ، رون : هفیحص ي  ینیمخ . ماما  یهلا  یسایس  همانتیـصو ي  زا  تسا ( . ام  زا  تسا ، هیـضرم  يارهز  هب  یلاعت  دنوادخ  بناج 
(
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زامن تابیقعت  لضفا  ارهز ، ترضح  تاحیبست 

میلعت همظعم  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ارهز  هقیدـص ي  تاحیبست  هفیرـش ، تابیقعت  هلمج ي  زا  و  . 1
هب ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوب ، یم  نآ  زا  لـضفا  يزیچ  رگا  هک  تسا  ثیدـح  رد  تسا . تاـبیقعت  لـضفا  نآ ، و  دوـمرف .

. ( ص 377 ینیمخ : ماما  ةولصلا ، بادآ  دومرف ( . یم  اطعا  مالسلااهیلع  همطاف 

همطاف يونعم  نادنزرف  نایعیش ،

، مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  رثوک ، يونعم  نادـنزرف  تاکرب  تاریخ و  اه ، تداشر  اه ، هساـمح  زا  هک ... تسا  زجاـع  نم  ناـیب  ملق و  . 1
هب ینیمخ  ماما  مایپ  زا  تسا ( . هتفرگ  همـشچرس  اروشاع  ماما  يوریپ  تاکرب  زا  تیب و  لها  مالـسا و  رنه  زا  اهنیا  همه ي  هک  دیوگب  نخس 

. ( ص 61 ج 20 ، رون : هفیحص ي  . 65 / 11 خیرات 16 / تداهش . یمالسا و  بالقنا  زور  تبسانم 

مدآ دالوا  ناگدبز  هاگشرورپ  همطاف ، هرجح ي 

زا كالفا و  يوس  نآ  ات  كاخ  طیـسب  زا  ناـشرون  هک  درک  تیبرت  ار  ییاـه  ناـسنا  رقحم ، يا  هناـخ  کـچوک و  يا  هرجح  رد  هک  ینز  . 1
دشخرد . یم  یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  ملاع 

ماما مایپ  زا  تسا ( . مدآ  دـالوا  ناگدـبز  هاگـشرورپ  یهلا و  تمظع  رون  هاـگ  هولج  هک  رقحم  هرجح ي  نیا  رب  دـنوادخ  مالـس  تاولص و 
ص 125 ) . ج 16 ، رون : هفیحص ي  . 26 / 1 خیرات 25 / نز . زور  تبسانم  هب  ینیمخ 

يرفن دنچ  خوک  نیا  تاکرب  تسا . مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف ي  خوک  نآ ، میا و  هتـشاد  مالـسا  ردص  رد  يرفن  جنپ  راهچ - خوک  کی  . 2
تسد هک  دندوب  الاب  ردق  نآ  يونعم  بتارم  رد  رّقحم ، خوک  نیا  ِنانیـشن  خوک  تسا . هدرک  رپ  تینارون  زا  ار  ملاع  هک  تسا  دایز  ردق  نآ 

ًاـصوصخ نیملـسم ، دالب  رد  تاکرب  همه ي  هک  تسا  هدوب  الاو  ردـق  نآ  خوک ، نیا  یتیبرت  ياه  هبنج  دـسر . یمن  اهنآ  هب  مه  اه  یتوکلم 
ص ج 17 ، رون : هفیحص ي  . 62 / 1 / 1 خیرات : روشک . نالوؤسم  عمج  رد  ماما  ياه  هدومرف  زا  تساهنآ ( . تاکرب  زا  همه  ام ، دالب  لثم  رد 

. ( 216
مامت عقاو ، بسح  هب  دـندوب و  رفن  جـنپ  راهچ - ددـع  بسح  رب  دـندش  تیبرت  مالـسلااهیلع  همطاف  کچوک  هناـخ ي  رد  هک  يدارفا  نیا  . 3
ياه هدومرف  زا  تسا ( . هدروآرد  باجعا  هب  ار  رـشب  همه ي  امـش و  ام و  هک  دنا  هدرک  ییاه  تمدـخ  دـنداد . یلجت  ار  یلاعت  قح  تردـق 

ص 67 ) . ج 16 ، رون ، هفیحص ي  . 60 / 12 خیرات 18 / هاپس . شترا و  ناگدنمزر  عمج  رد  ماما 
، یـضترم یلع  ایلوا ، دیـس  و  یفطـصم ، دمحم  ، لُسُر دیـس  نادـناخ  رد  هیذـغت و  یهلا  یحو  هراصع ي  زا  هک  میظع  یتیـصخش  ناهگان  . 4
هب یگرزب  هعقاو ي  دوخ ، یهلا  تضهن  ریظن و  یب  يراکادـف  اب  درک و  مایق  دوب ، هدـش  گرزب  هرهاـط  هقیدـص ي  نماد  رد  هتفاـی و  تیبرت 

دلوت زور  تبسانم  هب  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  مایپ  زا  دیـشخب ( . تاجن  ار  مالـسا  بتکم  تخیرورف و  ار  ناراکمتـس  خاک  هک  دروآ  دوجو 
. ( ص 181 ج 12 ، رون : هفیحص ي  ، 59 / 3 خیرات 26 / مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما 

ارهز همطاف ي  یتسیز  هداس 

يرادقم اقیرفآ و  رصم و  ات  زاجح  زا  دوب ؛ ناریا  ربارب  هد  دیاش  هک  یتکلمم  هفیلخ ي  دوب ؛ نیملسم  هفیلخ ي  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  . 1
ترـضح شدوخ و  بش  ماگنه  هب  هک  دنتـشاد  ینیتسوپ  ناش  هناخ  رد  لـقن ، بسح  هب  تسیز و  یم  هداـس  رایـسب  هفیلخ  نیا  اـپورا . زا  مه 

ار هویـش  نیمه  مه  ربمغیپ  تخیر . یم  تسوپ  نیمه  يور  ار  شرتش  هفولع ي  زور ، ماگنه  هب  دـندیباوخ و  یم  نآ  رب  مالـسلااهیلع  همطاـف 
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هفیحص ي ، 58 / 4 خیرات 13 / یتسیزهب . يرادهب و  هرادا  نانکراک  عمج  رد  هرـس  سدـق  ماما  ياه  هدومرف  زا  تسا ( . نیا  مالـسا ، تشاد .
. ( ص 18 ج 8 ، رون :

ارهز رظنم  زا  تماما 

، تماما : » دیامرف یم  دوخ  هبطخ ي  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  نانچ  تسا ؛ نیملـسم  تدحو  ماظن و  ظفح  يارب  تموکح  لیکـشت 
: دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  حرش  ۀقرفلل . اناما  انتماما  ۀلملل و  اماظن  انتعاط  تسا ( .» داحتا  هب  نیملسم  قارتفا  لیدبت  ماظن و  ظفح  يارب 

. ( ص 27 هرس : سدق  ینیمخ  ماما  هیقف ، تیالو  ص 211 -. ج 16 ،

همطاف هب  نیهوت  تازاجم  مادعا ،

مرـش نآ  ندرک  وگزاب  زا  ناسنا  هک  تسا  هدـش  شخپ  نز  يوگلا  دروم  رد  یبلطم  یمالـسا  يروهمج  يادـص  زا  رثأت  فسأت و  لامک  اـب 
ریزعت نآ  ناراکردــنا  تـسد  ددرگ و  یم  جارخا  ریزعت و  تـسا ، هدرک  شخپ  ار  بـلطم  نـیا  هــک  يدرف  . ( 1367 / 11 / 8 هبنـش ، دراد ( .

راب رگا  تسا . مادعا  هب  موکحم  هدننک  نیهوت  درف  کش  نودب  تسا ، هدوب  راک  رد  نیهوت  دصق  دوش ، تباث  هک  یتروص  رد  دش . دـنهاوخ 
رد هتبلا  دش و  دهاوخ  امیـس  ادص و  يالاب  نالوؤسم  يدج  دـیدش و  تازاجم  خـیبوت و  هیبنت ، بجوم  ددرگ ، رارکت  ایاضق  هنوگ  نیا  رگید 

. ( ص 76 ج 21 ، رون : هفیحص ي  ، 67 / 11 / 9 امیس ، ادص و  لماع  ریدم  هب  همان  دیامن ( . یم  مادقا  هییاضق  هوق ي  اه  هنیمز  یمامت 

ناوناب يوناب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

باتک تاصخشم 

لـضفلاوبا فیلات  مالـسلااهیلع /  ارهز  همطاف  ترـضح  ناوناب  يوناب  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  لـضفلاوبا  يدوراـمرگ  يوسوم  هسانـشرس : 
يدورامرگيوسوم 

ام 1380. لیلد  مق  رشن :  تاصخشم 
189 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

مالسلااهیلع 3. ارهز  ترضح  تسورف : 
20000 مراهچ ؛  پاچ   ) لایر  9000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  10000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر  7500 لایر 964-7528-11-6 ؛ :   6000 کباش : 

 : متفه 7-54-7990-964-978 پاچ  لایر 
.Abolfazl Mousavi Garmaroudi. The lady of ladies یسیلگنا هب  ص ع  تشاددای : 

ناتسبات 1383. مود  پاچ  تشاددای : 
ناتسبات 1385. مراهچ : پاچ  تشاددای : 

راهب 1386. مجنپ : پاچ  تشاددای : 

راهب 1388. متفه : پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

همانتشذگرس 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
BP27/2/م83ب2 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 
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297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م9289-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

زونه كدف  دولآ  كاخ  ياهلخن  نیرهاطلا .. .  نیبیطلا  هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاعلا و  بر  هَّلل  دمحلا  میحرلا و  نمحرلا  هَّللا  مسب 
سدـق و هاوگ  وت  دوجو  هکناـنچمه  تسا ، لـیباه  ناـمدود  همه  تیمولظم  هاوگ  وت  یگدـنز  دـنیرگ ؛ یم  دنتـشاد  اور  وت  رب  هک  یمتـس  زا 

رکیپ رب  مانـصا  يدوبان  ماقتنا  هب  تب  ناگدـنب  هک  دوب  يربت  دـنتفوکورف ، وت  نینزان  رکیپ  رب  هک  يا  هنایزات  دوب ... ناینیمز  رب  ادـخ  تمـصع 
تفگـش دوش  هراپ  مغ  رد  رگا  لد  اغیرد  دز ، یلیـس  وت  نوگادـخ  هنوگ  رب  هک  یتسد  داب  راسمرـش  هراـمه  دـندروآ ؛ دورف  میهاربا  دـیحوت 

ياپ زا  نید  دندناشن  كاخ  رب  متـس  هب  ارت  راوتـس  تماق  نوچ  و  دوب ، هبعک  راوید  نتـسکش  زا  رتمیظع  وت  يولهپ  نتـسکش  هک  ارچ  تسین ،
نوخ دش و  ردام  یب  تیناسنا  دنتشک  ارت  نوچ  و  نایمدآ ، رب  ادخ  تمحر  هعیدو  يدوب و  یهب  دامن  هک  مییرگ  یم  وت  رب  لد  مامت  اب  داتفا ...

درمژپ و تایح  و  نانمؤم ، یگدنز  نیبج  رب  دش  یمخز  غاد  تیمولظم  دیـشوج و  ون  زا  خـیرات  هدرتسگ  رد  ناسنا  ره  تایح  گر  زا  لیباه 
نیمادـک ناوناب ... يوناب  وت ! رب  مالـس  داتفا . هعجاف  بادرگ  رد  تیرـشب  و  دـنام ... اهنت  ع )  ) یلع و  دـنکارپ ، نافوط  لواـطت  هب  نآرق  قاروا 

ندـش مگ  بش و  تملظ  يافرژ  ناوت  یم  تاملک  رد  هنوگچ  دنـشاب ؟ وت  یگدیدمتـس  داعبا  رگنایب  ات  تفرگ  تمدـخ  هب  دـیاب  ار  اه  هژاو 
قرب خـیرات  ناگدیدمتـس  و  تفر ، كاخ  هب  دوب  هدـش  زاغآ  هزات  هک  ناـسنا  تاـجن  یتفر ، كاـخ  هب  وت  نوچ  درک !؟ فیـصوت  ار  باـتفآ 

يوسیگ رد  داب  ياوآ  کنیا  و  دـندنام ... میتی  راصعا  یمامت  رد  وت  نادـنزرف  و  دـش ، هریچ  تملظ  راب  رگد  و  دـنداهنورف ، مشچ  زا  يداـش 
یبلق هب  یبلق  زا  تسا  نرق  هدراهچ  مالـسا ، خـیرات  يازارد  رد  ار  درد  هک  تسوت  هدـنام  ردام  یب  نامیتی  هجـض  كدـف  ياهلخن  دولآراـبغ 

! ناوناب يوناب  وت ... رب  مالس  دنرب . یم  ثرا  هب  ییاپ ، هب  ییاپ  زا  ار  متس  ریجنز  دنهد و  یم  لیوحت 

یگدنز هصالخ 

يرمق ج 2 هیمالـسا 1281  پاچ  همغلا  فشک  تسا ( . اهیبا  ما  و  ۀمئالا ، ّما  نسحملا ، ّما  نیـسحلا ، ّما  نسحلا ، ّما  شا : هینک  همطاف . شمان :
پاچ یمق  ثّدـحم  نازحالا  تیب  ص 16 - دـیدج ج 43  پاچ  راونالاراحب  ص 132 - فجن ج 3  پاچ  بوشآ  رهـش  بقاـنم  ص 18 -
تسا ءاسنلا  ةدّیس  و  هرهاط ، ءارذع ، هکرابم ، يربک ، هقیدص  لوتب ، ارهز ، شباقلا : نیرتروهـشم  زا  یخرب  مق ص 12 ). ءادهشلادیس  هعبطم 
نأشلا میظع  ربمایپ  هَّللادبع  نب  دمحم  مرکا  لوسر  شردـپ : .( 12 ص 10 - نازحالا ، تیب  راحب ج 43 ص 16 - بقانم ج 3 ص 133 - ) 

رد هّکم  رد  شدلوت : دروآ . نامیا  وا  هب  هک  ینز  نیلّوا  و  ص )  ) ربمایپ رـسمه  نیلّوا  يربک . هجیدخ  شردام : هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا 
مهدزای لاس  رد  هنیدم  رد  شتداهش : نارهت ).) هیمالـسا - پاچ   ) یفاک ج 1 ص 458 لوصا  بقانم ج 3 ص 132 - تثعب ( . مجنپ  لاـس 

تهج هب  نارهت ).) هیمالسا - پاچ   ) یفاک ج 1 ص 458 لوصا  بقانم ج 3 ص 132 - ص ( )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  مین  هام و  ود  ترجه ،
شدوخ تیصو  هب  انب  یـسایس و  تاهج  هب  شنفدم : نینج . طقـس  ولهپ و  یگتـسکش  رثا  رد  نانآ و  تابرـض  وا و  لزنم  هب  نارومأم  موجه 

پاچ  ) ص 458 یفاـک ج 1  لوـصا  ص 137 - بقاـنم ج 3  دـش (  نفد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  طـسوت  هناـیفخم  ماـگنه و  بـش 
ماما ع ،)  ) یبتجم نسح  ماما  شنادـنزرف : تسا . هدـشن  مولعم  مالـسلااهیلع )  ) ارهز رّهطم  ربق  قیقد  لـحم  زورما  هب  اـت  و  نارهت ).) هیمالـسا -

.( بقانم ج 3 ص 133 دش ( . طقس  هک  نسحم  موثلک و  ما  يربک ، بنیز  ع ،)  ) ادهشلادیس نیسح 

تلاسر یحو و  دازون 

ص 132- بوشآ ج 3  رهـش  بقانم  همغلا ج 4 - فشک  ص ( )  ) ربمایپ تثعب  زا  سپ  لاـس  جـنپ  یناـثلا ، يداـمج  هاـم  متـسیب  هعمج  زور 
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رد هکم ، یگنس  ياههوک  هنماد  رد  زاجح ، نامسآ  نب  رد  نازحالا ص 4 ). تیب  نارهت ص 156 - ینیسح  یتاعوبطم  پاچ  لامآلا  یهتنم 
هک يا  هناخ  رد  دیـشاپ ، یم  رون  نآ  رب  نآرق  توالت  اب  ص )  ) ربمایپ يوجادخ  ناهد  هک  يا  هصرع  رد  یحو ، لزنم  رد  هبعک ، زادـنا  مشچ 

توالت یتوکلم  ياوآ  ماش و  حبص و  رد  ربمایپ  زامن  همزمز  هک  اجنآ  دنتـشاد ، دمآ  تفر و  نآ  رد  دنتخانـش و  یم  بوخ  ار  نآ  ناگتـشرف 
رد ناریسا ، هانپ  هناخ  رد  نادنمتسم ، زا  يریگتـسد  هناخ  رد  نامیتی ، دیما  هناخ  رد  دز ، یم  دنویپ  نامـسآ  هب  ار  شنیمز  بش ، لد  رد  ربمایپ 

، نز کی  رد  تیرـشب  تمـصع ، هرکیپ  تلاسر ، هوابون  ص ،)  ) ربمایپ رتخد  دوشگ ... ناهج  هب  مشچ  يرتخد  هجیدـخ ؛ و  ص )  ) ربمایپ هناخ 
همطاف دلوت  اب  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  دمآ . ایند  هب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ناهج ؛ ناوناب  يوناب  نیمز ، رد  ادخ  تفالخ  رـسمه  گنـسمه و 

هب تسد  نآ  اب  هکم  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  زیزع  ربمایپ  میظع  ياهجنر  ياغوغ  رد  دش ، تفوطع  رهم و  نوناک  شیپ  زا  شیب  مالـسلااهیلع ) )
جنر داد و  یم  شزاون  ماش  حبص و  ره  ار  دنمدرد  ردام  ردپ و  هتسخ  ياه  هنوگ  شخب  شمارآ  یمیسن  نوچ  کچوک  همطاف  دوب ، نابیرگ 
یّلص مرکا  لوسر  تانیاک  دیس  هک  دشاب  دنمجرا  نانچ  يرتخد  تسا  زیگناروش  هچ  دیشخب ... یم  نیکـست  ار  تلاسر  تقـشمرپ  ياهزور 

همغلا ج 2 ص فشک  منک ( » یم  مامـشتسا  وا  زا  ار  تشهب  يوب  تسا ، نم  حور  ... » دیامرفب وا  هرابرد  دبای و  نیکـست  ودب  هلآ  هیلع و  هللا 
همطاف هرابرد  نیا  و  ج 1 ص 116 ). ناهج ) تاراشتنا  نارهت - پاچ   ) اـضرلارابخا نویع  راونـالاراحب ج 43 ص 4 و 5 و 6 و 54 - - 24

یم شیوخ  ینامـسآ  باـتک  رد  ناـشیا  راوازـس  ناـهج  يادـخ  هک  تسا  یناراوـگرزب  هرمز  زا  وا  هک  ارچ  تسین . تفگـش  مالـسلااهیلع ) )
تـسا هدومرف  هدارا  لاعتم  يادخ  هیآ 33 ). بازحا  هروس  ًاریهْْطَت ( » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنِا  : » دـیامرف

يرایسب فجن ج 2 ص 162 و 172 و 212 و  پاچ  یـسوط  یلاما  دیـشاب ( . رانکرب  كاپ و  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  ربمایپ  تیب  لها  امـش  هک 
ره نایاش  مالسلااهیلع )  ) همطاف رون  رسارس  یگدنز  تسا . مالسا  میظع  ربمایپ  دوجو  هصالخ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف رگید ). بتک  عضاوم و 

، دنک یم  تابثا  ار  نز  يدنمجرا  شیوخ  تسادق  اب  هک  تسادخ  هاگشیپ  رد  ناوناب  نایم  زا  يا  هدیزگرب  وا  و  تسا ، ینامسآ  ریدقت  هنوگ 
لئان نآ  هب  ینامـسآ  نادرم  دار  هک  ییاهتیونعم  جوا  رد  دـناوت  یم  زین  نز  هک  تسنآ  هاوگ  نیرترب  ییاهنت  هب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دوجو 

. دنک زاورپ  ریس و  دنا  هدمآ 

ردپ هارمه 

.( هیآ 4 ملق  هروس  رد  میظع ( » قلخ   » بحاص ار  وا  ناهج  يادخ  هک  يردپ  تسا . فیـصوت  زا  زاین  یب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یمارگ  ردـپ 
دیاـمرفب هچنآ  دـیوگ و  یمن  نخـس  شیوخ  ياوه  زا  یحُْوی - ٌیْحَو  اَِّلا  َوُه  ْنِا  يوَْهْلا  ِنَع  ُقِْـطنَی  اـم  : » یهلا باـتک  صن  هب  هدرک و  یفرعم 

نینچ زاس  ناسنا  هیاس  رد  یحو و  عاعش  رد  ار  شیوخ  رونرپ  تایح  رسارس  مالسلااهیلع )  ) همطاف هیآ 4 .). مجن  هروس  تسا ( » یهلا  یحو 
« ) بلاطیبا بعـش   » رد لاس  هس  تفرگ و  رارق  شیرق  راـفک  يداـصتقا  هرـصاحم  رد  ردـپ  هارمه  هک  دوب  هلاـس  ود  ًاـبیرقت  دـنارذگ ؛ يردـپ 

- دنتـشاد تماقا  اجنآ  رد  يداصتقا  هرـصاحم  ياهلاس  رد  نیملـسم  وا و  ناگتـسب  ربمایپ و  هک  دوب  هکم  رانک  رد  يا  هّرد  بلاـطیبا » بعـش  »
رد تشاد . تکرش  یتخس  یگنسرگ و  طیارش  نیرت  تخـس  لمحت  رد  ناناملـسم  ریاس  ردام و  ردپ و  هارمه  .( 64 لامآلا ص 63 - یهتنم 

لاـس هد  ياـهجنر  هک  ار  شیوخ  یمارگ  رداـم  .( 80 ص 79 - همغلا ج 2  فـشک  بعـش ( »  » زا تاـجن  زا  سپ  یکدـنا  تثعب ، مهد  لاـس 
نیا دش و  ردام  یب  مالسلااهیلع )  ) همطاف داد ؛ تسد  زا  دوب  هتخاس  شروجنر  يداصتقا  هرـصاحم  ياهیتخـس  راشف  هژیوب  لمحت و  هزرابم و 

تـشه رد  داد ... رارق  ص )  ) ربمایپ تیبرت  ناماد  رد  ردـپ و  رانک  رد  ار  وا  شیپ  زا  شیب  اما  دوب  راـب  تبیـصم  روآ و  جـنر  تخـس  دـنچ  ره 
 ) دـمآ هنیدـم  هب  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  یهارمه  اب  و  ص )  ) ربمایپ نادـناخ  ناوناب  ریـس  هارمه  ربمایپ ، ترجه  زا  سپ  یکدـنا  یگلاـس ،

همطاـف هراومه  هنیدـم ، رد  ربماـیپ  یگدـنز  فـلتخم  تالکـشم  رد  تفرگ ، رارق  ردـپ  راـنک  رد  زاـب  و  ( 85 ص 84 - یـسوط ج 2  یلاما 
( مالسلااهیلع  ) همطاف دندش  هوک  رد  نتفرگ  هانپ  ینیـشن و  بقع  هب  روبجم  نیملـسم  هکنآ  زا  سپ  دحا  گنج  رد  دوب ؛ وا  اب  مالـسلااهیلع ) )

رهش بقانم  تخادرپ (  ص )  ) ربمایپ ياهمخز  ياوادم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هارمه  دمآ و  ربمایپ  هاگودرا  هب  هنیدم  زا  همیـسارس 
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گرزب مالسا  اب  مالسلااهیلع )  ) همطاف .( 79 ص 78 - نارهت - ینیـسح  یتاعوبطم  پاچ  یمق  ثدحم  لامآلا  یهتنم  بوشآ ج 2 ص 65 -
، دش یمن  ادج  ص )  ) ربمایپ یگدنز  زا  شیگدنز  دـیلاب ، یم  درک و  یم  سفنت  توبن  یحو و  ياوه  رد  دوب ، هارمه  نآرق  مالـسا و  اب  دـش .
تفر و همطاف  هناخ  هب  رگید  ياج  ره  زا  شیب  ص )  ) ربمایپ و  دوب ، ربمایپ  هناـخ  هب  لـصتم  شا  هناـخ  يراددـنزرف  جاودزا و  دوجو  اـب  یتح 

ربمایپ راکتمدخ  و  همغلا ج 2 ص 13 ). فشک   ) تفر یم  همطاف  رادـید  هب  دجـسم  هب  نتفر  زا  شیپ  ص )  ) ربمایپ دادـماب  ره  تشاد ؛ دـمآ 
تـشگ یم  زاب  نوچ  و  دوب ، همطاـف  درک  یم  عادو  هک  یـسک  نیرخآ  اـب  دورب  يرفـس  هب  تساوخ  یم  نوچ  یمارگ  نآ  دـیوگ : یم  (ص )
همطاف زین  ص )  ) ربمایپ یگدنز  تاعاس  نیرخآ  رد  ماجنارس  و  همغلا ج 2 ص 6 ..). فشک   ) تفر یم  همطاف  دزن  سک  ره  رادـید  زا  شیپ 

یـسوط ج 2 ص یلاما  . ) تسویپ دهاوخ  ردـپ  هب  نارگید  زا  شیپ  هک  داد  یم  يرادـلد  ار  وا  زیزع  ربمایپ  تسیرگ و  یم  دوب و  وا  نیلاب  رب 
.( 15 - 14

همطاف ردام 

نیلوا هک  يردام  تفای ؛ شرورپ  هجیدخ »  » نوچ يراکادف  یمارگ و  ردام  ناماد  رد  ار  یکدوک  نارود  زا  لاس  جـنپ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف
پاچ يزوج  نب  طبـس  صاوخلا  ةرکذـت  « ) تسا تما  نیا  نانز  نیرتهب  زا  یکی  هجیدـخ  : » دومرف یم  وا  هرابرد  ربمایپ  دوب و  مالـسا  يوناب 

تـشاد تایح  ات  هک  دوب  مرتحم  بوبحم و  ص )  ) ربمایپ دزن  نانچ  ع )  ) هجیدخ همغلا ج 2 ص 71 ). فشک  لاس 1383 ص 302 - فجن 
ات تشاذگ  یم  مارتحا  زین  هجیدخ  ناتسود  هب  یتح  و  دومن ، یم  دای  وا  زا  رایسب  زین  وا  تافو  زا  سپ  و  درکن . رایتخا  يرگید  رـسمه  ربمایپ 

راحبلا ۀنیفـس  « ) تسا هجیدخ  تسود  وا  نوچ  دیربب  نز  نالف  هناخ  هب  دومرف : یم  دندرک ، یم  میدقت  يا  هیده  ربمایپ  هب  یهاگ  : » هک اجنآ 
ضارتعا وا  هب  زور  کـی  هک  درک  یم  داـی  یکین  هب  هجیدـخ  زا  ردـقنآ  ربماـیپ  : » دـنک یم  فارتعا  رکبوبا  رتخد  هشیاـع » .( » ص 380 ج 1 

هب دومرف : دش و  نیگمـشخ  ص )  ) ربمایپ تسا .! هدرک  اطع  وت  هب  ار  وا  زا  رتهب  ادخ  دوبن و  شیب  ینز  هریپ  هجیدـخ  ادـخ ، لوسر  يا  مدرک :
درک قیدصت  ارم  و  دـندوب ، رفک  رد  نارگید  هک  یماگنه  دروآ  نامیا  هجیدـخ  تسا ؛ هدادـن  نم  هب  وا  زا  رتهب  لاعتم  يادـخ  دـنگوس  ادـخ 

يادخ و  دنتـشاد ، یم  ممورحم  نارگید  هک  یماگنه  تشاذـگ  مرایتخا  رد  ناگیار  ار  شلاوما  دـندرک ؛ یم  مبیذـکت  نارگید  هک  یماگنه 
لماک - 79 ص 78 - ج 2  همغلا - فشک  رد  تواـفت  كدـنا  اـب  و  صاوخلا ص 303 - ةرکذـت  ...« ) داد رارق  وا  هلیـسو  هب  ارم  لسن  لاـعتم 

تفرـشیپ رد  هجیدـخ  ياهیراکادـف  یتسار  هب  هک  ارچ  تسا ، مالـسا  خـیرات  رد  گرزب  یتقیقح  ياـیوگ  نیا  و  مود ص 73 ). ءزج  یئاـهب 
قافنا مالـسلا و  هیلع  یلع  داهج  اب  ص )  ) ربمایپ تلاسر  مالـسا و  نادنمـشناد : یخرب  هتفگ  هب  هتـشاد و  ازـسب  يریثات  ص )  ) ربماـیپ تلاـسر 

ع)  ) هجیدخ قافنا  و  ع )  ) یلع داهج  تخاس و  شیوخ  ربمایپ  دییأت  هلیـسو  ار  یمارگ  ود  نیا  لاعتم  يادخ  ینعی  تفای ؛ قنور  ع )  ) هجیدخ
نیا هب  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  زا  سپ  ار  نامیا  تمعن  راصعا ، یمامت  رد  ناناملـسم  همه  و  دوب ، مالـسا  يزوریپ  شرتسگ و  گرزب  لـماع  ود 

راحب ج  ) تثعب مهد  لاس  رد  ع )  ) هجیدـخ تافو  اب  تسا ؛ يردـپ  نانچ  دـنزرف  يردام و  نانچ  راگدای  همطاف  يراب ، دـننویدم . یمارگ  ود 
هک دوب  کچوک  همطاف  اهنت  سپ  نآ  زا  و  داد ، تسد  زا  ار  راکادـف  زیزع و  يردام  رهم  رپ  ناماد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف 16 ص 8 و 13 ).

... درک یم  رپ  هداوناخ  نوناک  رد  ار  ردام  یلاخ  ياج 

هنیدم هب  ترجه 

همغلا ج 2 فشک   ) داد تسد  زا  زین  ار  بلاطوبا ،» ، » دوخ گرزب  یماح  راکادـف و  يومع  ص )  ) ربمایپ ع ،)  ) هجیدـخ تافو  لاس  نامه  رد 
رد هجیدـخ  زا  شیپ  هامکی  بلاطوبا  تایاور  یخرب  ربانب   ) و توریب ص 35 ج 2 ). پاچ  یبوقعی  خیرات  لامآلا ص 65 - یهتنم  ص 77 -

هکم گرزب  شیرق و  سیئر  نوچ  و  دوب ، ص )  ) ربمایپ نارای  نیرت  یمیمـص  زا  ع )  ) بلاطوبا یسوط ج 2 ص 79 ).) یلاما   ) تسا هتشذگ 
ات هک  يروط  هب  دش  یم  بوسحم  نیملـسم  و  ص )  ) ربمایپ يارب  مهم  ینابیتشپ  شدوجو  تشاد  شیرق  نایکم و  نایم  رد  هک  يذوفن  اب  دوب 
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لامآلا ص 63 و 64 و 136 65 و یهتنم  یسوط ج 2 ص 79 - یلاما  . ) دننک ادیپ  تسد  ربمایپ  هب  دنتـسناوت  یمن  شیرق  رافک  دوب  هدنز  وا 
رد دناوتب  هکنآ  يارب  یتح  دیزرون و  یهاتوک  ربمایپ  هب  تبـسن  يرازگتمدـخ  تیامح و  هنوگچیه  زا  رمع  رـسارس  رد  ع )  ) بلاطوبا .( 197

پاچ قودـص  یلاما   ) درک یم  یگدـنز  هیقت  اب  تشاد و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  مالـسا  نامیا و  دـشاب  يدـس  ناـنآ  ياـه  هئطوت  شیرق و  ربارب 
تهج هب  طقف  هک  دومن  یم  رهاظت  نانچ  و  .( 232 دیفم ص 228 - خیش  هراتخملا  لوصف  لامآلا ص 136 ، یهتنم  ، 492 توریب ص 491 -

میب و زا  دننادب و  دوخ  زا  ار  وا  شیرق  رافک  هک  دش  یم  نآ  بجوم  بلاطوبا  ریبدت  نیا  و  دـنک . یم  تیامح  ص )  ) ربمایپ زا  يدـنواشیوخ 
رد یمالسا ، ياه  هقرف  رد  ناشیدنا  ماخ  یخرب  هیقت  يراکادف و  نیمه  تهج  هب  و  دنیآرب ، ص )  ) ربمایپ يدوبان  ددص  رد  دنناوتن  وا  مارتحا 

هداد رفک  كرش و  نوچ  یئاوران  ياهتبـسن  دوب  راثیا  نامیا و  اپارـس  هک  یمارگ  نآ  هب  دنا و  هدرک  دیدرت  بلاطوبا  ندوب  ناملـسم  نامیا و 
تهج هب  نانآ  تفای و  جاور  هیما  ینب  ریاس  هیواعم و  تموکح  نامز  رد  رتشیب  ع )  ) بلاطوبا هب  ییاهتبسن  نینچ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  . ) دنا

رت تخس  ص )  ) ربمایپ رب  راک  ع )  ) بلاطوبا تافو  اب  يراب ، دنتخاس ). یم  عیاش  ییاهغورد  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  ینمـشد 
هفیاط زا  يدارفا  دندمآرب و  ربمایپ  لتق  ددص  رد  هنارّوزم  يا  هشقن  حرط  اب  هک  اجنآ  ات  تفای  تدش  شیرق  هجنکـش  رازآ و  هزرابم و  دش و 

هب ربمایپ  لتق  بیترت  نیدـب  و  دـنناسرب ، لتق  هب  ار  یمارگ  نآ  هدروآ  موجه  ربماـیپ  هناـخ  هب  ناـهگان  هک  دـندرامگ  نآ  رب  ار  فلتخم  ياـه 
یلاما .... ) دنریذپب ار  اهبنوخ  راچان  دنیامن و  مادقا  یهاوخنوخ  هب  دنناوتن  ربمایپ  هریـشع  ماوقا و  مشاه و  ینب  دشاب و  یفلتخم  فیاوط  هدهع 

ربارب رد  فجن ص 46 ). پاچ  زا  تسفا  یکلام  غابـص  نبا  همهملا  لوصف  بوشآ ج 1 ص 158 ، رهش  بقانم  ، 80 یسوط ج 2 ص 79 -
زا یخرب  نآ  زا  لـــبق  و  ص 80 ). یـسوط ج 2  یلاـما   ) دـش ترجاـهم  هب  رومأـم  لاـعتم  يادـخ  بناـج  زا  ص )  ) ربماـیپ يا  هئطوت  نینچ 

لام و ناج و  اب  دیایب  برثی  هب  ربمایپ  رگا  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  هتفریذـپ و  ار  مالـسا  هدرک و  تاقالم  ربمایپ  اب  هنیدـم )  ) برثی ناسانـشرس 
یلمع ار  دوخ  هئطوت  دنتـساوخ  یم  شیرق  رافک  هک  یبش  نامه  رد  ص )  ) ربمایپ هقباس  نیا  اـب  دـننک . تیاـمح  مالـسا  وا و  زا  دوخ  تارفن 
وربور ع )  ) یلع اب  ربمایپ  هناخ  هب  موجه  زا  سپ  شیرق  رافک  دیباوخ و  ص )  ) ربمایپ رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و  جراخ  هکم  زا  دنزاس 

زور ربمایپ 12  .( 47 همهملا ص 45 - لوصف  ، 158 - 157 بوشآ ج 1 ص 156 - رهش  بقانم  ، 83 یسوط ج 2 ص 82 - یلاما  .... ) دندش
هیمالـسا پاچ   ) یفاک هضور   ) دوش قحلم  وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ات  دومرف  فقوت  اجنآ  رد  و  دیـسر ، هنیدـم  یلزنم  کـی  رد  اـبق »  » هب دـعب 

همطاـف ربماـیپ و  نادــناخ  ناوناـب  ربماـیپ ، روـما  هـب  یگدیــسر  هـکم و  رد  هاــتوک  یفقوـت  زا  سپ  مالــسلا  هـیلع  یلع  ص 339 ). نارهت )
یخرب هار  رد  غابـص ص 52 ). نبا  همهملا  لوصف  یسوط ج 2 ص 84 - یلاما   ) دش راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  هتـشادرب و  ار  مالـسلااهیلع ) )

درب ریشمش  هب  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  دنتشاد  ار  نانآ  رفس  زا  يریگولج  تمحازم و  دصق  نوچ  دندومن و  دروخرب  نانآ  اب  هکم  نیکرـشم 
هدـش قحلم  ربمایپ  هب  دـعب  زور  دـنچ  شناهارمه  و  ع )  ) یلع و  دـندش ، نازیرگ  یقاب  داتـسرف و  رگید  يارـس  هب  ار  نامجاهم  زا  نت  کـی  و 

.( بوشآ ج 1 ص 159 رهش  بقانم  یسوط ج 2 ص 84 و 85 - یلاما  . ) دنتفر هنیدم  هب  یمارگ  نآ  هارمه 

همطاف ینامسآ  تیصخش 

نیموصعم رامـش  رد  هک  ییوناب  تسام ؛ فصو  زا  رتدـنمجرا  ام و  كرد  زا  رترب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ناوناب  يوناـب  ینامـسآ  تیـصخش 
هبتکم تسفا  پاـچ  دـیفم  یلاـما   ) تسا ینید  ضیارف  زا  وا  نادـناخ  وا و  تیـالو  تبحم و  هـک  ییوناـب  قودـص ص 393 ). یلاما  ، ) تسا

مشخ و هـک  ییوناـب  لوا ). ءزج   53 يوفطـصم ص 51 - هبتکم  پاچ  يربط ) نیدـلادامع  فیلأت   ) یئاـهب لـماک  و 28 - ص 27  یتریصب 
دیفم ص 56- یلاما  راحب ج 43 ص 19 و 26 - همغلا ج 2 ص 14 و 24 - فشک   ) دوش یم  بوسحم  ادخ  یئاضران  مشخ و  وا  یئاضران 
.( ج 1 ص 143 ع )  ) اضرلا مامالا  دنـسم  - 26 ج 2 ص 25 - ع )  ) اـضرلارابخا ویع  یسوط ج 2 ص 41 - یلاما  قودص ص 314 - یلاما 

یبرغ هیام  یب  ياهزغم  هنافـسأتم  دوش !؟ رگ  هولج  دودـحم  نایکاخ  اـم  راـتفگ  رد  وا  يونعم  تیـصخش  بیرغ  داـعبا  تسا  نکمم  هنوگچ 
یم يروابان  هدید  هب  ار  يزاجعا  ره  یئاپورا ، تیلهاج  دیلقت  هب  دوش ، یمن  رتارف  نیـشام  ياسران  تماق  زا  ناش  هشیدنا  يادنلب  هک  شیدنا 
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دنا هدنام  رودب  هرهب و  یب  نیمز  رد  ادخ  تفالخ  ياهیتفگـش  نید و  يونعم  قیاقح  ادخ و  تردق  يافرژ  زا  نانچ  ناگیام  یب  نیا  دنرگن ؛
یمن زگره  ناهارمگ  نیا  دنرادنپ .... یم  نکممان  ار  نآ  دجنگن  یعیبط  لیاسو  بابسا و  يرهاظ و  ياه  هتـسناد  ریقح  بلاق  رد  هچ  ره  هک 

زاین و هن  هدیشک  ناهج  راک  رب  بابسا  هدرپ  هک  تسادخ  تمکح  نیا  و  تسا ، هتفخ  یهلا  لازیال  تردق  یعیبط  بابسا  يارو  هک  دنشیدنا 
دروآ یمرب  هبنپ  فـیرظ  ياـهرات  هریت  كاـخ  نیا  زا  بابـسا  هدرپ  سپ  رد  هـک  ییادـخ   ) دنـشیدنا یمن  زگره  وا ... زاـین  یب  تاذ  یناوتاـن 

.( ما هتفرگ  ماو  هب  هر )  ) یقارن دمحا  الم  ینابر  ملاع  سیدقاط  ناوید  زا  ار  ریبعت  نیا  ( ) دروآرب دـناوت  یم  زین  هتخود  سابل  دـهاوخب  هاگره 
نودـب دـناوت  یم  دزاس  یم  هدـنز  دوجوم  نوخ و  تسوپ و  تشوگ و  ناج  یب  كاخ  زا  يزاس  ببـس  اب  هک  ییادـخ  دنـشیدنا  یمن  زگره 

هب محر  رد  ار  هفطن  و  هفطن ، نوخ و  هب  ندـب  رد  ار  مدـنگ  و  مدـنگ ، هب  هایگ  رد  ار  بآ  كاخ و  هک  ییادـخ  دـنیرفایب ... مدآ »  » زین بابـسا 
بیرف نانچ  ناعبطروک  نیا  دروآ ... دـیدپ  یـسیع »  » نوچ یناسنا  زین  درم  هفطن  یب  دـناوت  یم  دـهاوخب  رگا  دزاس  یم  لدـبم  لماک  یناسنا 

رگا هدیرفآ  ار  اهببـس  هکنآ  دنبایرد  دنهاوخ  یمن  زگره  و  دننیب ، یمن  ار  ادـخ  زاس  ببـس  تسد  ییوگ  هک  دـنا  هدروخ  ار  يرهاظ  بابـسا 
زا هنوگرگد  ياهببـس  اب  اـی  ببـس  یب  دردرب و  ار  بابـسا  هدرپ  دزیرورف و  ار  بابـسا  راوید  یهاـگ  هک  دریگ  رارق  نآ  رب  شتمکح  هدارا و 
رد یلعف  اج  ره  هک  ارچ  تسا ، رتاـناوت  یتح  و  تساـناوت ، نآ  رب  دـهد  ماـجنا  يراـک  دـنا ، هدـش  هریخ  هتفرگ و  وخ  نآ  هب  ناـهارمگ  هچنآ 

دشاب هتشاد  دوخ  یعیبط  هژیو و  طیارش  ناکم و  نامز و  هب  زاین  لعف  هک  تسنآ  بجوم  ببس  تیدودحم  دریذپ  تروص  بابسا  بوچراچ 
ْنَا ًاْئیَـش  َدارَا  اذِا  ُهُْرمَا  امَّنِا  : » دـیامرف یم  دوخ  هک  تسین  روصتم  نآ  يارب  یتیدودـحم  چـیه  ددرگ  يراج  قح  رما  تطاسو ، یب  هک  اجنآ  و 
هیآ سی  هروس  « ) دـشاب یم  سپ  شاب  دـهد : یم  ناـمرف  نآ  هب  دـیامرفب  يزیچ  هدارا  نوچ  هک  تسا  نینچ  ادـخ  رما  ُنوُکَیَف - ْنُک  َُهل  َلوُقَی 

یگفخ دـح  رـس  ات  ار  نادرخبان  شنیب  يولگ  هراومه  هک  تسا  یهاوخ » ببـس   » و یـشیدنا » يّدام   » هدـننکروک یهارمگ  نیا  يرآ ، .( 82
رد اصع  ندش  اهدژا  زا  ای  دیآ ، یم  نایم  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ندش  قلخ  ردپ  نودب  زا  نخس  نایدا  رد  رگا  مینیب  یم  و  دراشف ، یم  لهج 

زاجعا تردـق و  شنیرفآ و  رثا و  لعف و  هدـیدپ و  نارازه  و  ص )  ) ربماـیپ جارعم  ندرک و  رفـس  نامـسآ  هب  اـی  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  فک 
ره هجوت  نآ ، زا  رترب  و  ام ، نخـس  يور  نیاربانب  دـنیاشگ ! یم  ریـسفت  لیوأت و  هب  تسد  ای  دـنروآ  یمرب  راکنا  هب  رـس  گنرد  یب  رگید ...
هک تسا  یهلا  دازآ  فرژ و  تردـق  هب  نامیا  زا  زیربل  ياهلد  يوس  هب  عقاو  رد  یهلا  ءایلوا  ناربمایپ و  یگدـنز  راتفگ و  راـتفر و  زا  هشوگ 

و راوتـسا ، نقتم و  تخـس  دوخ  ياج  هب  هک  ناهج - يرهاظ  بابـسا  ماظن  رد  هچنآ  و  تسین ، هتـسب  يراک  چیه  يارب  ادخ  تسد  دنناد  یم 
هدیدن هک  ادخ  یئاناوت  ياهیتفگـش  زا  هچنآ  و  لاعتم ، يادخ  تردق  زا  تسا  يزیچان  هنومن  دوش ، یم  هدید  تسا - یهلا  تردـق  هب  یکّتم 

قلطم نامیا  کی  نیتسار  يراسکاخ  عضاوت و  اب  نمؤم ، یفاص  ناج  و  میونـش ، یم  مینیب و  یم  هک  تساهنآ  همه  زا  رتمیظع  میا  هدینـشن  و 
هیآ 20 و 106 و هرقب  هروس  « ) تساناوت يراک  ره  رب  ناهج  راوگرزب  يادـخ  ٌریدَـق - ٍْییَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِا   » هک تسا  داـیرف  نیا  ياـیوگ 

هیآ رطاف  هروس  و  هیآ 20 - توبکنع  هروس  و  هیآ 45 - رون  هروس  و  هیآ 77 - لحن  هروس  و  هیآ 165 - نارمع  لآ  هروـس  و  148 و 259 -
: میشیدنیب ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یگدنز  ات  میدنمزاین  نینچ  ینامیا  هب  میرگنب ، ار  ناماما  ربمایپ و  یگدنز  ات  نامدیاب  نینچ  یمـشچ  .( 1

قودص یلاما  راحب ج 43 ص 3 - همغلا ج 2 ص 12 و 14 و 15 - فشک   ) تسا ینارون  یقولخم  همطاـف  هک  دور  یم  نآ  زا  نخـس  رگا 
یناعم ص 58 - ج 1  ناهج ) تاراـشتنا  نارهت - پاـچ   ) اـضرلارابخا نویع  ص 106 - بوشآ ج 3  رهـش  بقاـنم  سلجم 87 - ص 476 
بوشآ رهش  بقانم  همغلا ج 2 ص 16 - فشک  ، ) هدش هدیرفآ  یتشهب  يا  هویم  زا  همطاف  دـنا  هدومرف  هک  مینیب  یم  رگا  رابخالا ص 172 ).

هک میناوـخ  یم  رگا  ( 6 نازحـالا ص 4 - تیب  ص 116 - ج 1  ع )  ) اـضرلارابخا نویع  و 5 - ص 4  راـحب ج 43  و 135 - ص 114  ج 3 
مینیب یم  رگا  رابخالا ص 172 ). یناعم  قودص ص 100 - یلاما  همغلا ج 2 ص 21 - فشک  ، ) تسا نیمز  رد  یهلا  راونا  زا  يرون  همطاف 

قودـص یلاما   ، ) داد یم  مخـساپ  وا  متفگ و  یم  نخـس  شیوخ  نطب  رد  مدوب  هلماح  وا  هب  هک  یماگنه  همطاف  اب  دـیامرف  یم  هجیدـخ  هک 
( مالسلااهیلع  ) همطاف یلع و  نانمؤم  ریما  جاودزا  هک  میناوخ  یم  رگا  .( 8 نازحالا ص 7 - تیب  راحب ج 43 ص 2 - سلجم 87 - ص 475 
قودـص ص 499 و یلاما  و 98 - ص 97  راحب ج 43  ... ) دومرف يراج  ار  جاودزا  نیا  دـقع  نامـسآ  رد  لاعتم  يادـخ  تسا و  ینامـسآ 
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راحب ج 43 ص 36-  ) تسا خـیرات  ناوناب  همه  هدیـس  همطاـف  هک  میناوخ  یم  رگا  و  .( 224 ج 1 ص 223 - ع )  ) اـضرلارابخا نویع  - 245
رادـید زور و  ینـشور  هک  تسا  لوبقم  یعیبط و  نانچ  سانـشادخ  نمؤم  کی  لد  ناـج و  رد  همه  اـهنیا  و 100 ). قودـص ص 99  یلاما 

نایعّدـم یخرب  هک  تسا  روآ  تفگـش  ناـتخرد . اـهلگ و  شیور  ناراـشبآ و  بآ  شزیر  هک  تساـجب  هتـسیاب و  ناـنچ  و  زورمین ، باـتفآ 
یمن ام  دـنرگن و  یم  هغلابم  ای  دـیدرت  مشچ  هب  هاگ  دوش  یم  هدـید  وا  كاپ  نادـناخ  ربمایپ و  یگدـنز  رد  هک  ییاهتمارک  رد  زین  یناملـسم 
امَّلُک : » دـیامرف یم  نارمع  میرم  راوازـس  هک  نآرق  ایآ  دـنمهف ؟! یم  هنوگچ  ار  یهلا  نشور  تایآ  دـنناوخ و  یم  نآرق  هنوگچ  نانیا  میناد 
تفر یم  میرم  هاگتدابع  هب  ایرکز  هاگره  ِهَّللاِْدنِع - ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذه  َِکل  ّیْنا  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد 

لآ هروس  .« ) ادخ دزن  زا  داد  یم  خـساپ  میرم  دـیآ و  یم  وت  يارب  اجک  زا  اذـغ  نیا  میرم  يا  تفگ  یم  تفای و  یم  هدامآ  ياهاذـغ  وا  دزن 
تردق و ایآ  هیآ 42 و 45 ،). نارمع  لآ  هروس  « ) دنتفگ میرم  هب  ناگتـشرف  ُمَیْرَم ... ای  ُۀَِکئلَْملا  َِتلاق  ْذِا  : » دـیامرف یم  ای  و  هیآ 37 ). نارمع 
ناگرزب و یگدـنز  رد  مالـسا و  رد  رگید  هک  دـندقتعم  دـنرادنپ و  یم  هدـش  متخ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ردام  میرم  ناـمز  هب  ار  یهلا  فطل 

رواب زیمآ و  هغلابم  دـنیوگب  نخـس  میرم  اـب  ناگتـشرف  رگا  اـیآ  تسین ؟ هدوبن و  یئادـخ  یبیغ و  روما  تسد  نیا  زا  چـیه  مالـسا  ناـیاوشیپ 
- تسا ناربمایپ  فرشا  مالسا  تما  همه  داقتعا  ترورـض  هب  هک  ام - زیزع  ربمایپ  یمارگ  رتخد  هرابرد  تمارک  نیمه  رگا  تسین و  یندرکن 

رهوش و  ار ، همطاـف  ردـپ  ار و  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف يرآ  یناـمیا ! یب  یهز  یناداـن . یهز  تسا !؟ زیمآ  هغلاـبم  روآ و  بجعت  دوش  رارکت 
دیاب موصعم  نایاوشیپ  نابز  زا  و  تفریذپ ... دیاب  نمؤم  لد  اب  دید و  دیاب  نامیا  مشچ  اب  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف موصعم  نادنزرف  همطاف و 

هتـشرف هک  دنا  هدومرف  ربمایپ  : - میونـشب ع )  ) موصعم نایاوشیپ  مالک  رد  ار  مالـسا  یمارگ  يوناب  يدنمجرا  زا  ییاه  هشوگ  کنیا  و  دینش ،
یلاما « ) تسا یتشهب  ناوناب  يوناب  همطاف  دنتشهب و  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و  هک ...«  داد  تراشب  نم  هب  دش و  لزان  یهلا  نامرف  هب  يا 

رتخد هجیدخ  و  نارمع ، رتخد  میرم  دنرفن : راهچ  ناهج  نانز  نیرتهب  دندومرف : ص )  ) ربمایپ .( - یسوط ج 1 ص 83 یلاما  دیفم ص 13 -
ربمایپ .( - بوشآ ج 2 ص 104 رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 36 - (. ) نوعرف رسمه   ) محازم رتخد  هیـسآ  و  دّمحم ، رتخد  همطاف  و  دلیوخ ،

ایند و رد  ربمایپ  رسمه  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نوعرف ، رـسمه  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  تسا ، ناوناب  زا  نت  راهچ  قاتـشم  تشهب  دندومرف :
یم نیگمـشخ  همطاف  مشخ  هب  دنوادخ  دومرف : زین  و  .( - همغلا ج 2 ص 23 فشک  (. ) ص  ) دّـمحم رتخد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف و  ترخآ ،

یسوط یلاما  دیفم ص 56 - یلاما  راحب ج 43 ص 19 و 26 - همغلا ج 2 ص 24 - فشک  . ) ددرگ یم  دونـشخ  وا  يدونـشخ  هب  دوش و 
ج 2 ص 26 و ع )  ) اـضرلارابخا نویع  بوشآ ج 2 ص 106 و 107 - رهـش  بقانم  قودص ص 314 - یلاما  فجن ج 2 ص 41 - پاچ 

میرم دیزگرب ؛ ار  ناوناب  زا  نت  راهچ  لاعتم  يادخ  تسا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ دومرف  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  .( - ص 46 و 47
هک دـنک  یم  لقن  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .( - قودـص لاصخ  ص 19 - راحب ج 43  (. ) مالـسلااهیلع  ) همطاف هجیدخ و  هیـسآ و  و 

راحب ج . ) تسا نیمز  يور  نانز  نیرترب  ناشردام  دنتـسه و  نیمز  لها  نیرتهب  ناشردپ  نم و  زا  سپ  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح دـندومرف :
نیرتربتعم زا  ود  ره  هک  ملسم » حیحص و   » باتک و  يراخب » حیحـص   » باتک رد  .( - ج 2 ص 62 ع )  ) اضرلارابخا نویع  43 ص 19 و 20 -

هدیس همطاف  دنا : هدومرف  ص )  ) ربمایپ هک  هدش  لقن  دنشاب  یم  نّنست  لها  ءاملع  نیرتگرزب  نیرتروهشم و  زا  ناشنافلؤم  تنـس و  لها  بتک 
هکنیا ایآ  دش : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  .( - بوشآ ج 3 ص 105 رهـش  بقانم  راحب ج 43 ص 36 - . ) تسا تشهب  لها  ناوناـب 

میرم دروم  رد  نیا  دومرف : تسا ؟ هدوب  شدوخ  نامز  ناوناب  رورس  هک  تسانعم  نیا  هب  تسا  یتشهب  ناوناب  رورس  همطاف  دنا : هدومرف  ربمایپ 
هب بوشآ ج 3 ص 105 ...- ). رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 36  . ) دـشاب یم  نیرخآ  نیلّوا و  زا  تشهب  لها  ناوناب  رورـس  همطاف  و  تسا ،

، دشاب یم  نارمع  رتخد  میرم  دروم  رد  نیا  دـندومرف : تسا ؟ دوخ  نامز  ناوناب  رورـس  همطاف  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  دـش : هتفگ  ص )  ) ربمایپ
.( - قودـص ص 394 یلاما  ص 24 - راحب ج 43  ... ) تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  ناوناـب  همه  رورـس  مالـسلااهیلع  همطاـف  مرتخد  اـما 

همطاـف هراـبرد  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  دروم  رد  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ  یم  لـضّفم » »
هدیـس هک  تسا  میرم  يارب  نیا  دومرف : دوب ؟ دوخ  نامز  ناوناب  رورـس  طقف  ایآ  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  تسا » ناهج  ناوناب  رورـس   » دـندومرف
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بقانم ج 3 ص 105 راحب ج 43 ص 24 - . ) تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  ناوناب  رورـس  مالـسلااهیلع )  ) همطاف و  دوب ، دوخ  نامز  ناوناب 
تـسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  شیوخ  یمارگ  ناردپ  زا  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  (.( - يوار مان  رکذ  نودب  )

هک دیهن  مه  رب  ناگدید  ناگدـیرفآ ، هورگ  يا  دـهد  یم  ادـن  راگدرورپ  شرع  ریز  زا  یهلا  يدانم  تمایق  زور  دـندومرف : ص )  ) ربمایپ هک 
نارهت قودص  هبتکم  پاچ  ( ) ع  ) اضرلا مامالا  دنـسم  همغلا ج 2 ص 13 - فشک  . ) دنک روبع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم رتخد  همطاف 

يا دـنک : یم  ادـن  شرع  ریز  زا  يدانم  تمایق  زور  دـنک : یم  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  زین  يراصنا » بّویا  وبا  .( -» ج 1 ص 142 يرمق )  1392
هک یلاح  رد  دنک  یم  روبع  یمارگ  نآ  و  دیامرف ، روبع  طارص  زا  مالسلااهیلع )  ) همطاف ات  دیدنبب  اهمشچ  دینکفا و  ریز  هب  رـس  رـشحم  لها 
رهش بقانم  قودص ص 25 - یلاما  دیفم ص 76 - یلاما  همغلا ج 2 ص 13 - فشک  . ) دـنیوا هارمه  یتشهب  نایروح  زا  رفن  رازه  داـتفه 

زا دنکفا و  رظن  نیمز  رب  رگید  راب  لاعتم  دنوادخ  همطاف ، يا  دندومرف ...: مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  ص )  ) ربمایپ بوشآ ج 3 ص 107 ...- ).
تـمارک و يارب  ادــخ  هـک  یناد  یمن  اـیآ  مروآرد ، وا  جاودزا  يرــسمه  هـب  ارت  اــت  دوـمرف  یحو  نـم  رب  و  درک ، باــختنا  ارت  رهوـش  نآ 

هدومرف جیوزت  تسا  رتشیب  شملع  رتگرزب و  شیئابیکش  ملح و  هدروآ و  مالـسا  رتشیپ  ناناملـسم  همه  زا  هک  یـسک  هب  ارت  وت ، تشادگرزب 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  دـنوادخ  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .( - قودـص ص 412 لاصخ  و 98 - ص 97  راـحب ج 43  ... ) تسا

ص 42- یـسوط ج 1  یلاما  ص 97 - راـحب ج 43  . ) دوبن يرـسمه  نیمز  يور  رد  یمارگ  نآ  يارب  دـیرفآ  یمن  همطاـف  يارب  ار  مالـسلا 
هیلع قداص  ماما  دیوگ  یم  هنییع » نب  نایفـس  .( -» لامآلا ص 159 یهتنم  یفاک ج 1 ص 461 - لوصا  همغلا ج 2 ص 19 و 31 - فشک 

.( هیآ 19 و 22 نمحرلا  هروس  « ) دـنیامن تاقالم  دنـسرب و  مه  هب  هک  ار  ایرد  ود  درک  ناور  ِنایِقَْتلَی - ِْنیَرْْحَْبلا  َجَرَم   » هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا 
« دـیآ یم  نوریب  ناـجرم  ؤلؤل و  ود ، نآ  زا  ُناـجْرَْملا - َو  ُُؤلْؤُّللا  اـمُْهنِم  ُجُرْخَی   » و تسا ... مالـسلااهیلع )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع روظنم  دوـمرف :
بوشآ ج رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 32 - . ) دشاب یم  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  روظنم  دومرف : هیآ 19 و 22 ). نمحرلا  هروس  )

اریز دومرف : هدـش ؟ هدـیمان  هدنـشخرد - ینعی  ءارهز -» ( » مالـسلااهیلع  ) همطاف ارچ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .( - ص 101  3
یم نیمز  لها  يارب  ناگراتـس  رون  هک  نانچمه  دیـشخرد  یم  نامـسآ  لها  يارب  وا  رون  داتـسیا  یم  تداـبع  هب  شبارحم  رد  هک  یماـگنه 
.( - ص 173 مق ) یئابطابط  هبتکم  پاچ   ) عیارـشلا لـلع  ص 64 - نارهت ) پاچ 1329   ) رابخالا یناـعم  ص 12 - راحب ج 43  . ) دـشخرد

هک دندید  یم  درک و  یم  هیرگ  شناکدوک  زا  یکی  دوب و  یم  لوغـشم  شیوخ  تدابع  زامن و  هب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هاگ  هدـش : تیاور 
هیلع رقاب  ماـما  .( - ص 116 بوشآ ج 3  رهـش  بقانم  ص 45 - راـحب ج 43  . ) دـنابنج یم  ار  نآ  يا  هتـشرف  دـنک و  یم  تکرح  هراوـهگ 
لزنم برد  دیوگ  یم  ناملس  داتـسرف ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف هناخ  هب  يراک ) يارب   ) ار ناملـس  ص )  ) ادخ لوسر  دیامرف : یم  لقن  مالـسلا 

اه هناخ  رد  هک  یتسد  يایسآ   ) دناوخ و یم  نآرق  لزنم  لخاد  هک  مدینـش  یم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف يادص  و  مدرک ، مالـس  مداتـسیا و 
بوشآ ج 3 ص رهـش  بقانم  راـحب ج 43 ص 46 - ... ) تشگ یم  دوـخ  هب  دوـخ  وا  هاـگیاج  زا  نوریب  تفر ) یم  راـک  هب  درآ  هیهت  يارب 

.( 116

همطاف هب  تبسن  ربمایپ  تبحم  رهم و 

نیا تسوا . هب  تبـسن  نأشلا  میظع  ربمایپ  يداع  ریغ  هقالع  رهم و  دزاس ، یم  رتدـنمجرا  ار  س )  ) همطاـف ینارون  تاـیح  هک  ییاهیتفگـش  زا 
دوش تقد  هتکن  نیا  رد  رگا  و  تسناد ، ص )  ) ربمایپ یگدـنز  ياهیتفگـش  هلمج  زا  ار  نآ  دـیاب  هک  دوب  طرفم  دـیدش و  نانچ  هقالع  رهم و 
یم روما  همه  رد  لادتعا  لدع و  نازیم  قح و  رایعم  لاعتم و  يادـخ  دزن  ناگدـنب  نیرتبرقم  ناسنا و  نیرترب  ص )  ) مالـسا مرکم  ربمایپ  هک 

باتک گنسمه  تسا  مزال  تسا و  تعیرش  دنتسم  تناید و  دنـس  وا  تاریرقت  یتح  لامعا و  لاوقا و  هعومجم  ینعی  تنـس »  » هکنانچ دوب ،
مجن هروس  « ) یحُوی ٌیْحَو  اَِّلا  وُه  ْنِا  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام   » ادـخ باتک  ّصن  هب  و  دریگ ؛ رارق  تمایق  مایق  اـت  تما  همه  لاـمعا  قشمرـس  یهلا 

تایصوصخ نیا  هب  هجوت  اب  دریگ ؛ یم  همشچرس  یحو  زا  همه  تسین و  سفن  ياوه  يور  زا  وا  راتفگ  زا  يا  هملک  چیه  یتح  هیآ 3 و 4 ).
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همطاـف دـنا  هدومرف  موصعم  ناـیاوشیپ  هک  روطناـمه  میباـی  یمرد  میرب و  یم  یپ  رتـشیب  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف يونعم  ماـقم  يدـنمجرا  هب 
هداوناخ و هب  تبـسن  هکنآ  اب  تشاد و  زین  يرگید  نارتخد  ص )  ) ربمایپ تسا . ینامـسآ  دارفا  هرمز  زا  نیموصعم و  هلمج  زا  مالـسلااهیلع ) )

زیامتم صخـشم و  ًالماک  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  وا  هژیو  تبحم  لاح  نیع  رد  دوب ، راتفرـشوخ  نابرهم و  رایـسب  ناگناگیب  یتح  ناگتـسب 
رب تسا  يدنس  دوخ  نیا  و  دومن ، یم  دیکأت  نآ  رب  مدرم  دزن  مالعا و  احیرص  ار  تبحم  نیا  نوگانوگ  ياهتصرف  رد  هکنآ  رتبلاج  و  تسا ،

همطاف و  ص )  ) ربمایپ هطبار  تسا و  مأوت  هارمه و  مالسا  تشونرس  اب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هداوناخ  و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یگدنز  هکنآ 
یهلا رماوا  اب  و  تما ، کی  هدـنیآ  اب  عامتجا ، کی  یتایح  لئاسم  اـب  هکلب  تسین  دوخ  زیزع  رتخد  اـب  ردـپ  کـی  هطبار  اـهنت  مالـسلااهیلع ) )

همطاـف هـب  تبــسن  ص )  ) ربماـیپ تفوـطع  رهم و  ياـیرد  زا  یجاوـما  کـنیا  تـسا . طـبترم  ًــالماک  نیملــسم  تماــما  يربـهر و  نوـماریپ 
اب دورب  يرفـس  هب  تساوخ  یم  نوچ  هک  دوب  نینچ  ص )  ) ربمایپ شور  - » 1 میزومایب : سرد  اهنآ  زا  و  مینیشنب ، اشامت  هب  ار  مالـسلااهیلع ) )

همطاـف تفر  یم  هک  یـسک  نیلوا  رادـید  هب  تشگ  یمزاـب  رفـس  زا  نوـچ  و  دوـب ، مالـسلااهیلع )  ) همطاـف درک  یم  عادو  هک  يدرف  نیرخآ 
قداص ماما  رقاب و  ماما  - 2 بوشآ ج 3 ص 113 ). رهش  بقانم  همغلا ج 2 ص 6 - فشک  راحب ج 43 ص 39 و 40 - « ) دوب مالسلااهیلع ) )

هنیس يور  ار  دوخ  هرهچ  دیسوب و  یم  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف هنوگ  باوخ  زا  شیپ  هراومه  ص )  ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  لقن  مالـسلاامهیلع 
هدرک لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 3 بوشآ ج 3 ص 114 ). رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 42 - . ) درک یم  اعد  شیارب  تشاذگ و  یم  وا 
ربمایپ هیآ 63 ). رون  هروس  «- ) ًاضَْعب ْمُکِـضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال   » هیآ هک  یماگنه  دومرف : مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  دنا 

هب باطخ  رد  هک  متـشاد  میب  نم  دش  لزان  دینک »- باطخ  هَّللا  لوسر  ای  ار  وا  دیربن - مان  دینکن و  ادص  ناتدوخ  دـننام  باطخ  ماگنه  هب  ار 
ور نم  هب  رابکی  هاگنآ  تفگن ، يزیچ  ص )  ) ربماـیپ راـب  هس  ود  هَّللا .» لوسر  اـی  : » متفگ یم  نیارباـنب  ردـپ » يا  : » میوگب ص )  ) ادـخ لوسر 
هیآ نآ  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  هدشن ، لزان  زین  وت  لسن  هداوناخ و  دروم  رد  هدـشن و  لزان  وت  دروم  رد  هیآ  نآ  همطاف ، يا  دومرف : درک و 

هک ردپ » يا  : » وگب نم  هب  باطخ  رد  نانچمه  وت  تسا ، هدـش  لزان  دـنربکت  یـشکندرگ و  لها  هک  شیرق  نایوختـشرد  ناراکافج و  يارب 
نازحالا تیب  بوشآ ج 3 ص 102 - رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 32 و 33 - . ) دزاس یم  رتدونشخ  ار  ادخ  دراد و  یم  رت  هدنز  ار  لد  نیا 

ار وا  هک  یـسک  هتخاس و  لاحـشوخ  ارم  دزاس  لاحـشوخ  ار  وا  هک  یـسک  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  : » دـندومرف یم  ربماـیپ  - 4 ص 19 ).
بوشآ ج 3 ص رهـش  بقانم  ص 39 - راـحب ج 43  « ) تسا نم  دزن  مدرم  نیرت  یمارگ  همطاـف  تسا ، هدرک  تحاراـن  ارم  دـنک  تحاراـن 

درازایب ار  وا  هک  یـسک  تسا ، نم  ندب  رد  نم  حور  بلق و  نم و  نت  هراپ  وا  دـندومرف ....« : یم  زین  و  - 5 لامآلا ص 160 ). یهتنم  - 112
«، يروث نایفس  «، » يرصب نسح  «، » یبعش رماع  - » 6 همغلا ج 2 ص 24 ). فشک  « ) تسا هدرزآ  ار  ادخ  درازایب  ارم  هک  یـسک  هدرزآ و  ارم 

: دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  همه  مالـسلاامهیلع ، قداص  ماما  رقاب و  ماما  و  يراصنا » هَّللادبع  نب  رباج  «، » ریبج نبا  «، » دـهاجم »
نب روـسم   » زا ار  نیمه  زین  يراـخب »  » و تسا » هتخاـس  نیگمـشخ  ارم  دزاـس  نیگمـشخ  ار  وا  هک  یـسک  تسا  نم  نـت  هراـپ  همطاـف  اـنامه  »
دنک تیذا  ارم  هکنآ  هدرک و  تیذا  ارم  انامه  دـنک  تیذا  ار  وا  هکنآ  سپ  : » هدـش لقن  نینچ  رباج »  » تیاور رد  و  تسا . هدرک  لقن  همرخم »
لها نادنمشناد  زا  رگید  بتک  يرایـسب  و  میعنوبا » هیلح   » و ملـسم » حیحـص   » رد اهنومـضم  نیمه  ریظن  و  تسا .» هدرک  تیذا  ار  ادخ  انامه 

ص مق ) يوفطصم  هبتکم  پاچ   ) یکجارک دئاوفلازنک  بوشآ ج 3 ص 112 - رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 39 - . ) تسا هدش  رکذ  ننست 
رد دـمآ  نوریب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  - 7 دـیفم ص 57 ). خیـش  هراتخملا  لوصف  بجعت -) هلاسر  هب  موسوم  مجنپ  تمـسق  رد   ) 360

همطاف وا  دسانش  یمن  سک  ره  دسانش و  یم  دسانـش ، یم  ار  نیا  سک  ره  : » دومرف و  دوب ، هتفرگ  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسد  هک  یلاح 
ره هدرزآ و  ارم  درازاـیب  ار  وا  سک  ره  سپ  تسا ، نم  يولهپ  ود  ناـیم  رد  نم  حور  نم و  بلق  و  نم ، نت  هراـپ  وا  و  تسا . دّـمحم  رتـخد 
زا ناهج  نانز  هدیس  همطاف  مرتخد  دندومرف ...: ص )  ) ربمایپ - 8 همغلا ج 2 ص 24 ). فشک  « ) تسا هدرزآ  ار  ادخ  انامه  درازایب  ارم  سک 

دوجو هب  و   ) یناسنا يا  هیروح  وا  و  تسا ، نم  ندب  رد  نم  حور  نم و  لد  هویم  نم و  مشچ  رون  نم و  نت  هراپ  وا  و  تسا ، نیرخآ  نیلّوا و 
هکنانچمه دشخرد  یم  نامـسآ  ناگتـشرف  يارب  وا  رون  دتـسیا ، یم  شراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تدابع  هب  شبارحم  رد  تسا ، نم  زا  هدمآ )
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هدیـس همطاف ، نم  زینک  نم ، ناگتـشرف   » دـیامرف یم  شناگتـشرف  هب  لیلج  زیزع و  يادـخ  و  دـشخرد ، یم  نیمز  لـها  يارب  ناگراتـس  رون 
هدروآ يور  نم  تدابع  هب  دوخ  بلق  اب  و  تسا ، نازرل  نم  تیشخ  فوخ و  زا  شمادنا  هداتـسیا و  نم  هاگـشیپ  رد  هک  دیرگنب  ارم  نازینک 

.( نازحالا ص 31 تیب  - 100 قودص ص 99 - یلاما  ...« ) مدیشخب ناما  خزود  شتآ  زا  ار  وا  ناوریپ  نم  هک  دیشاب  هاوگ  تسا ،

ینامسآ جاودزا 

لامآلا یهتنم  همغلا ج 1 ص 493 - فشک  ، ) دومرف جیوزت  مالـسلاامهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  ار  همطاف  ص )  ) ربمایپ ترجه ، مّود  لاس  رد 
زج يدرم  موصعم ، نایاوشیپ  حیرـصت  هب  اریز  دوب  نانآ  هتـسیاش  یتسارب  هدـنخرف  تلـصو  نیا  و  يرجه ). مّود  لاس  عیاقو  رکذ  رد  ص 68 

بوشآ ج رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 92 و 93 و 97 و 107 - . ) دشاب مالسلااهیلع )  ) همطاف رسمه  وفک و  تسناوت  یمن  مالسلا  هیلع  یلع 
.( ج 1 ص 225 ع )  ) اضرلارابخا نویع  یفاک ج 1 ص 461 - لوصا  همغلا ج 2 ص 31 - فشک  یسوط ج 1 ص 42 - یلاما  2 ص 29 -

شیرق و فارشا  نارـس و  زا  يرایـسب  يراگتـساوخ  ص )  ) ربمایپ هکنآ  تسا  یمارگ  ود  نآ  ماقم  ّولع  رگنایب  هک  جاودزا  نیا  ياهیگژیو  زا 
بوشآ ج رهش  بقانم  همغلا ج 1 ص 477 و 495 - فشک  ، ) دراد یگتـسب  یهلا  نامرف  هب  همطاف  جاودزا  دومرف  یم  و  تفریذپن ، ار  برع 

داد ربخ  نم  هب  یهلا  هتشرف  وت  نآ  زا  شیپ  دومرف  تفریذپ و  وا  زا  دمآ  يراگتساوخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ماجنارـس  و  2 ص 30 و 31 ).
همغلا ج 1 فشک  راحب ج 43 ص 124 و 127 - . ) یئامن جیوزت  ع )  ) یلع اب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسا  هداد  نامرف  لاعتم  يادـخ  هک 
قودص ص 223 و 237 یلاما  رد  جاودزا  نیا  ندوب  ینامسآ  زین  و  بوشآ ج 3 ص 126 و 127 - رهش  بقانم  ص 480 و 481 و 483 -

جاودزا كرادت  يارب  دیـسرپ  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  هاگنآ  .( 143 ج 1 ص 140 - ع )  ) اضرلا مامالا  دنسم  رد  و  و 356 و 449 و 450 -
زیچ درک ، یم  یـشکبآ  نآ  اـب  هک  رتـش »  » کـی و  ریـشمش »  » کـی و  هرز »  » کـی زج  هک  دـناسر  ضرع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  يراد ؟ هـچ 

يارب يا  هداس  رایـسب  زیهج  ثاثا و  دوب  مهرد  دصناپ  دودح  هک  نآ  لوپ  اب  دشورفب و  ار  هرز  تساوخ  وا  زا  ص )  ) ربمایپ و  درادن . يرگید 
ربمایپ ياعد  اب  هارمه  رورـس و  يداش و  اب  دندومن و  ماعطا  ار  نیملـسم  دنتـشاد و  اپرب  یتفایـض  زین  و  دش ، يرادیرخ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف

ینارون و جاودزا  نیا  ناتساد  زا  هشوگ  ره  .( 489 همغلا ج 1 ص 480 - فشک  . ) دندرب ع )  ) یلع هناخ  هب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف (ص ،)
رد و  تسا ، تماما  تّوبن و  نادـناخ  هب  لاعتم  يادـخ  صاخ  هّجوت  یهلا و  تادـییأت  رگنایب  تیب ، لـها  ربماـیپ و  هار  ناوریپ  يارب  ینامـسآ 
یم رورم  ار  هعقاو  نیا  زا  یبلاج  ياهزارف  کنیا  و  دزاس ، یم  راکـشآ  جاودزا  دروم  رد  ار  مالـسا  تامیلعت  تینارون  یگداس و  لاـح  نیع 

دندرک و يراگتـساوخ  ار  همطاف  زین  يرگید  نادرم  وت  زا  شیپ  دندومرف : ص )  ) ربمایپ دـمآ ، يراگتـساوخ  هب  ع )  ) یلع هک  یماگنه  مینک :
هاگنآ مدرگزاب . نم  ات  نامب  اـج  نیمه  کـنیا  مدرک ، هدـهاشم  تهارک  یلیم و  یب  وا  هرهچ  رد  متفگ  نخـس  همطاـف  هب  کـی  ره  دروم  رد 

تساخرب و ربمایپ  دـنادرگنرب . يور  یلو  درک  توکـس  همطاف  و  داد ، ربخ  وا  هب  ار  ع )  ) یلع يراگتـساوخ  تفر و  همطاف  دزن  ص )  ) ربماـیپ
نیا ریخا  تمسق  و  یسوط ج 1 ص 38 - یلاما  راحب ج 43 ص 93 و 111 و 112 - . ) تسوا تیاضر  ناشن  وا  توکـس  ربکا ، هَّللا  دومرف :

.( تسا هدش  رکذ  مه  بوشآ ج 3 ص 127  رهش  بقانم  رد  تیاور 

همطاف زیهج  هیرهم و 

همطاف يارب  لیذ  حرـش  هب  يزیهج  نآ  تمیق  زا  یـشخب  اب  دـش و  هتخورف  هک  دوب  هرز »  » کـی مالـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و  جاودزا  هیرهم 
هتفاب امرخ  فیل  زا  هک  باوختخت  کی  يربیخ  هایس  هلوح  کی  گرزب  يرسور  کی  دیپس  نهاریپ  کی  دندومن : يرادیرخ  مالـسلااهیلع ) )

زا هک  شیم  تسوپ  زا  شلاب  ددع  راهچ  دوب . هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  يرگید  دنفـسوگ و  مشپ  زا  یکی  هک  یناتک  کشت  ددع  ود  دوب . هدش 
يارب یمرچ  کشم  کی  یـسم . هساک  کـی  یتسد . يایـسآ  ددـع  کـی  يرَجَه . ریـصح  هعطق  کـی  دوب . هدـش  رپ  رخذا »  » ماـن هب  یهاـیگ 
هزوک ود  یلگ  يوبس  کی  هباتفآ . کی  یمشپ . هدرپ  کی  يروخبآ . فرظ  کی  ریـش . يارب  هساک  کی  یئوشـسابل . تشط  کی  یـشکبآ .
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همغلا ج فشک  رد  و  یسوط ج 1 ص 39 - یلاما  بوشآ ج 3 ص 129 - رهـش  بقانم  . ) ابع کی  شرف . يارب  تسوپ  ددع  کی  نیلافس .
جاودزا تهج  زا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  .( - 34 نازحالا ص 33 - تیب  رد  زین  و  تسا ، هدـش  رکذ  ءایـشا  نیا  زا  یتمـسق   386 ص 385 -  1

هک دومن  بصن  هناخ  راوید  ود  ناـیم  یبوچ  درک . شرف  مرن  نش  يرادـقم  اـب  ار  هناـخ  درک : هّیهت  دوخ  هناـخ  يارب  حرـش  نیا  هب  یئاـهزیچ 
راحب ج 43 ص 114- . ) دومن هّیهت  لزنم  يارب  دوب  هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک  اکّتم  کی  دنفسوگ و  تسوپ  کی  دنزیوایب . نآ  رب  ار  اهـسابل 

يا ارت  داـب  تراـشب  دوـمرف : هب ا و  مالـسلا  هـیلع  یلع  يراگتـساوخ  شریذـپ  زا  سپ  ص )  ) ربماـیپ .( - ص 129 بوشآ ج 3  رهـش  بقاـنم 
راحب ج 43 ص . ) میامن جیوزت  وت  اب  ار  وا  نیمز  رد  نم  هکنآ  زا  شیپ  دروآرد  وت  دقع  هب  نامسآ  رد  ار  همطاف  لاعتم  يادخ  هک  نسحلاابا 

زین و  تراـشب ). نیا  هب  هیبش  قودـص ص 449  یلاما  رد  زین  و  بوشآ ج 2 ص 123 - رهـش  بقانم  ص 481 - همغلا ج 1  فـشک  - 127
و يروآرد ، یلع  يرـسمه  هب  ار  همطاف  هک  تسا  هداد  نامرف  لیلج  زیزع و  يادـخ  دّـمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  دومرف :
هب دـنگوس  نسحلاوبا ، يا  یهد . تراشب  دنتلیـضف  اب  ترخآ  ایند و  رد  هک  راکوکین  کین و  كاپ و  بیجن و  هزیکاپ و  رـسپ  ود  هب  ار  نانآ 

.( همغلا ج 1 ص 483 فشک  راحب ج 43 ص 128 - (. ) يدمآ يراگتساوخ  يارب  و   ) يدز رد  وت  هک  دوب  هتفرن  نم  دزن  زا  لیئربج  ادخ 

ناگتشرف هبطخ ي 

هبطخ ناگتـشرف  عمج  نایم  رد  نامـسآ  رد  یهلا  نامرف  هب  لیحار »  » مان هب  يا  هتـشرف  مالـسلاامهیلع ، همطاـف  یلع و  ینامـسآ  جاودزا  رد  -
َُهل َو  َنینِعذُم ، ِهتَِّیبُوبُِرب  َو  َنیِّیناحوُر ، ًۀَِکئالَم  انَلَعَج  ْذِإ  ُهُدَمَْحن  َنیَملاْعلا ، ِءانَف  َدَْعب  یقاْبلَا  َنیلَّوَْالا ، ِۀَِّیلَّوَا  َْلبَق  ِلَّوَْالا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا  : » تفگ دناوخ و 

َمَهَّنلا اَّنَع  َبَجَح  َو  ِتاقِدارُّسلا ، یِلا  اَنبَّرَق  َو  ِتاومَّسلا ، ِیف  انَنَکْـسَأ  ِبُویُْعلا ، َنِم  انَرَتَس  َو  ِبُونُّذـلا ، َنِم  انَبَجَح  َنیرِکاـش ، اـْنیَلَع  َمَْعنَأ  اـم  یلَع 
َو َنیکِرْـشُْملا  َنِم  ِضْرَالا  ِلْهَا  ِداْحِلا  ْنَع  َّلَج  ُهَتَمِْعن ، ِبِهاْولَا  ُهَتَمْحَر ، ِطِـساْبلَا  هِحیبْسَت  َو  هِسیدـْقَت  یف  انَتَوْهَـش  َو  اـنَتَمْهَن  َلَـعَج  َو  ِتاوَهَّْشِلل ،

ِْریَخ َْتِنب  ِءاسِّنلا  ِةَدِّیَـس  ِهتَمَِال  ِهتَمَظَع  َدـْبَع  َو  هِمَرَک  َةَْوفَـص  ُراَّبَْجلا  ُِکلَْملا  َراتِْخا  ٍمالَک - َدـَْعب  َلاـق  َُّمث  َنیدِْـحلُْملا - ِکـْفِإ  ْنَع  ِهتَمْظَِعب  یلاـعَت 
ِلوُصَْولا ٍِّیلَع  ِهتَِملَک ؛ یِلا  ِرِدابُْمْلا  ُهَتَوْعَد  ِقِّدَـصُْملا  ِهبِحاص ، َو  ِهلْهَا  ْنِم  ٍلُجَر  ِْلبَِحب  ُهَْلبَح  َلَصَوَف  َنیقَّتُْملا ، ِماـِما  َو  َنیلَـسْرُْملا  ِدِّیَـس  َو  َنیِّیبَنلا 

رادیاپ هدنامزاب و  و  اهنیتسخن ، همه  شزاغآ  زا  شیپ  تسوا  زاغآ  تسخن و  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  : » همجرت ِلوُسَّرلا .» ِۀَْـنبا  ِلُوتَْبلا  َۀَـمِطاِفب 
و میا ، ( هّدام مسج و  زا  دّرجم  و   ) حور خنس  زا  هک  داد  رارق  یناگتشرف  ار  ام  هک  مییاتس  یم  ار  وا  نایناهج ؛ همه  يدوبان  زا  سپ  دوب  دهاوخ 
، تشاد هدیشوپ  بوجحم و  ناهانگ  زا  ار  ام  میرازگ و  رکش  هدومرف  ماعنا  ام  هب  هچنآ  رب  وا  يارب  و  میراد ، فارتعا  وا  يراگدرورپ  ماقم  هب 
زآ صرح و  ام  زا  و  دومرف ، نامکیدزن  یهلا ) شرع   ) ياه هدرپارـس  هب  و  داد ، نامیاج  اهنامـسآ  رد  و  تخاس ، رانکرب  روتـسم و  اهبیع  زا  و 

دوخ و تمحر  هدنرتسگ  هک ) ییادخ  ، ) داد رارق  دوخ  حیبست  سیدـقت و  رد  ار  ام  شهاوخ  صرح و  و  دومن ، رانک  رب  ار  اهتوهـش  يوس  هب 
یئوگاوران ارتفا و  زا  رتالاب  هزنم و  دوخ  تمظع  هب  و  نیمز ، لها  ناکرشم  ینید  یب  رفک و  زا  رتارف  يّربم و  تسا ، شیوخ  تمعن  هدنـشخب 

یلع  ) دوخ تمظع  هدنب  مرک و  هدیزگرب  لاعتم ،) يادخ   ) ردـتقم ّربکتم و  رایـسب  هاشداپ  : » تفگ ینانخـس  زا  سپ  هاگنآ  تسا ». نانید  یب 
ياوـشیپ ناگداتـسرف و  رورــس  ناربماـیپ و  نیرتـهب  رتـخد  ناوناـب ، يوناـب  مالــسلااهیلع ))  ) همطاـف  ) شیوـخ زینک  يارب  ار  مالــسلا ) هـیلع 

شتوعد و هدـننک  قیدـصت  هک  وا  نارای  نادـناخ و  زا  يدرم  هتـشر  هب  ار  نأـشلا ) میظع  ربماـیپ   ) نآ هتـشر  هدومرف و  راـیتخا  ناراـکزیهرپ ،
: لوتب  ) لوتب همطاف  هب  ار  هدنشخب ). رایسب  دنویپ - رایـسب  لوص : و   ) لوصو یلع  ینعی )  ) تسا هتخاس  لصتم  دشاب  یم  شتعیرـش  رازگنامرف 

بوشآ رهش  بقانم  رد  و  دشاب -) هدنک  لد  یناسفن  ياه  هتساوخ  زا  ادخ  هار  رد  ای   ) دشاب هدیرب  تبغر  تجاح و  نادرم  زا  هک  يا  هزیشود 
تیب رد  زین  و  تسین ، وا  يارب  یئاـتمه  يریظن و  هکنآ  تهج  هب  هدـش  هدـیمان  لوـتب  مالـسلااهیلع ،)  ) همطاـف هـک  هدـش  رکذ  ص 110  ج 3 

(.« تسا هدومرف  جیوزت  ( ) ص  ) لوسر رتخد  تسا ).) هدش  رکذ  لوتب  يارب  زین  رگید  یناعم  و  ، ) نازحالا ص 12

لاعتم يادخ  هبطخ ي 
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ُۀَمَظَْعلا َو  یئادِر ، ُدْـمَْحلَا  : » دـیامرف یم  نینچ  مالـسلاامهیلع ) همطاف  یلع و  دـقع  هبطخ  تهج   ) لاعتم يادـخ  تفگ  لـیئربج  نآ  لاـبند  هب 
نم يادر  شیاتـس  دمح و  : » همجرت یتَِکئالَم » اوُدَهْـشإ  یتَْوفَـص ، ٍیِّلَع  ْنِم  یتَمَا  َۀَمِطاف  ُتْجَّوَز  یئاِما ، َو  يدـیبَع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلا  َو  یئایِْربِک ،

، یلع ما  هدـیزگرب  هب  ار  همطاـف  مزینک  مدومن  جـیوزت  دـننم ، نازینک  ناگدـنب و  ناگدـیرفآ  همه  و  نم ، ياـیربک  يرترب و  تمظع ، تسا و 
همطاـف لاـعتم ، يادـخ  هک  عوـضوم  نـیا  - ) ص 125 بوـشآ ج 3  رهــش  بقاـنم  ص 110 - راـحب 43  «. ) دیـشاب هاوـگ  نـم  ناگتـشرف 

زین جاودزا و  نیا  ینامسآ  یهلا و  تامارک  و  هداد ، رارق  جاودزا  نیا  هاوگ  ار  برقم  ناگتشرف  دومن و  جیوزت  ع )  ) یلع اب  ار  مالسلااهیلع ) )
یلاما رد  هلمج  زا  تسا . هدـش  رکذ  توافتم  تارابع  اب  زین  رگید  بتک  تایاور و  يرایـسب  رد  لـیحار »  » ماـن هب  يا  هتـشرف  ندـناوخ  هبطخ 

.( 224 و ج 2 ص 27 ج 1 ص 223 - ع )  ) اضرلارابخا نویع  ، 461 یفاک ج 1 ص 460 - لوصا  450 و  قودص ص 222 و 448 -

مرکا ربمایپ  هبطخ ي 

: دومرف دـناوخ و  يا  هبطخ  راصنا  رجاـهم و  روضح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  جاودزا  دـقع  رد  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  لوسر  -
َو هِضْرَا  یف  ُهُْرمَا  ِذـِفاَّْنلَا  ُهَدـْنِع ، اـمیف  ِْهَیِلا  ِبوُغْرَْملا  ُُهباذَـع ، ِبوُهْرَْملا  ِهناْطلُـس ، یف  ِعاـطُْملَا  ِهتَرْدـُِقب ، ِدُوبْعَْملَا  ِهتَمِْعِنب ، ِدوُمْحَْملا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلَا  »
َو ًاقِح  ًاَبَـسَن ال  َةَرَهاصُْملا  َلَعَج  َهَّللا  ّنِإ  َُّمث  ٍدَّمَُحم ، ِهیِّبَِنب  ْمُهَمَرْکَا  َو  ِِهنیدـِب ، ْمُهَّزَعَا  َو  ِهِماـکْحَِاب ، ْمُهَزَّیَم  َو  ِهتَرْدـُِقب ، َْقلَْخلا  َقَلَخ  يذَّلَا  ِِهئاـمَس ،
َو ًارْهَص  َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًاَرََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  َو  : » ُهُّدَج یلاعَت  َو  ُهُمْـسا  َكَرابَت  َلاقَف  َمانَْالا ، اَهَمَْزلَا  َو  َماحْرَْالا ، اَِهب  َجَّش  َو  ًاضَرَتْفُم ، ًاْرمَا 
َو ٌلَجَا ، ٍرَدَـق  ِّلُِکل  َو  ٌرَدَـق ، ٍءاضَق  ِّلُِکلَف  ِهِرَدَـق ، یِلا  يرْجَی  ُُهئاضَق  َو  ِِهئاضَق ، یِلا  يرْجَی  ِهَّللا  ُْرمَاَف  هیآ 56 ). ناقرف  هروس  « ) ًاریدَـق َکُّبَر  ُناک 

ٍِّیلَع ْنِم  َۀَمِطاف  ُتْجَّوَز  ْدَق  ّینَأ  ْمُکُدِهُْـشا  ّینِا  َُّمث  هیآ 36 ). دـعر  هروس  « ) ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَدـْنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  وُحْمَی   » ٌباتِک ٍلَجَا  ِّلُِکل 
بقانم رد  توافت  كدـنا  اب  و  همغلا ج 1 ص 472 - فـشک  راحب ج 43 ص 119 - .« ) ٌِّیلَع َِکلِذب  َیِـضَر  ْنإ  ًۀِّضف  ٍلاْقثِم  َۀـَئاِمَْعبْرَأ  یلَع 
تنطلس رد  شتسرپ ، دروم  دوخ  تردق  هب  شیاتـس ، دروم  شیوخ  تمعن  هب  هک  ار  يادخ  شیاتـس  : » همجرت بوشآ ج 3 ص 127 ). رهش 

هب هکنامه  تسا ، ذفان  نامـسآ  نیمز و  رد  شنامرف  و  تبغر ، دروم  تسوا  دزن  هچنآ  كانـساره ، شباذع  تسا ،  يرادربنامرف  دروم  دوخ 
هلیـسو هب  و  دیـشخب ، يدنلبرـس  تزع و  ار  نانآ  شنید  اب  و  تخاس ، زیامتم  ار  نانآ  شتاروتـسد  اب  و  دیرفایب ، ار  ناگدـیرفآ  دوخ  تردـق 

دوش یم  هتـسویپ  قحلم و  هک  یتبارق  یتبـسن و  ار  ندرک  یـشیوخ  تلـصو و  دنوادخ  انامه  تشاد ، یمارگ  ار  نانآ  ص )  ) دّمحم شربمایپ 
مازلا نآ  هب  ار  مدرم  تخیمآرد و  هداد و  دـنویپ  مهب  ار  اهتبارق  اهتیمحر و  نآ  هلیـسو  هب  هک  دومرف  بجاو  مزال و  يراـک  ار  نآ  داد و  رارق 

يداژن ار  وا  سپ  دیرفایب  يرـشب  بآ  زا  هک  تسا  یئادخ )  ) وا و  : » تسا هدومرف  تسا  یلاعتم  شیگرزب  كرابم و  شمان  هک  وا  سپ  دومن ،
يوس هب  ادخ  نامرف  سپ  تساناوت .» رایسب  وت  راگدرورپ  داد و  رارق  جاودزا ) هلیسو  هب  یببس  تبارق   ) یتلـصو یـشیوخ و  و  یبسن ) تبارق  )

يردـق ره  يارب  و  تسا ، يردـق  یئاضق  ره  يارب  سپ  دراد ، نایرج  وا  ردـق  ریبدـت و  يوس  هب  وا  ياضق  و  تسا ، يراـج  وا  مکح  ءاـضق و 
( دهاوخب ار  هچ  ره   ) دنک و یم  وحم  دـهاوخب  ار  هچ  ره  دـنوادخ  « ؛ یباتک هتـشون و  يا  هدـش  نییعت  تدـم  ره  يارب  و  تسا ، نیعم  یتدـم 
اب مدرک  جیوزت  یلع  اب  ار  همطاف  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  همّدـقم  نیا  زا  سپ  تسوا .» دزن  باتک  هشیر  لصا و  و  دزاس ، یم  رادـیاپ 

. دشاب یضار  بلطم  نیا  هب  ع )  ) یلع رگا  هرقن ، لاقثم  دص  راهچ  هیرهم 

یلع هبطخ ي 

مالـسلا هیلع  یلع  ناوخب ، هبطخ  دوخ  جاودزا  دـقع  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راـصنا  نیرجاـهم و  روضح  رد  ص )  ) ربماـیپ زین  -و 
یلَع ُهُدَمَْحن  ِهیـصْعَی ، ْنَم  ِراَّنلِاب  َرَْذنَا  َو  ِهیقَّتَی ، ْنِم  َۀَنَِّجلا  َدَعَو  َو  َهیِلئاس ، ْنِم  انَد  َو  هیدِماح ، ْنِم  َبُرَق  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلَا  : » تفگ و  تساخرب ) )

َو َهب  ُنِمُْؤن  َو  ِهیدْهَتْـسَن ، َو  ُُهنیعَتْـسَن  َو  ِهیواسَم ، ْنَع  ُُهِلئاسُم  َو  ِهییُْحم ، َو  ُُهتیمُم  َو  ِهیراـب ، َو  ُهُِقلاـخ  ُهَّنَا  ُمَْلعَی  ْنَم  َدْـمَح  ِهیداـیَا ، َو  ِهناـسِْحا  ِمیدَـق 
ًةالَص ِهلآ  َو  ُْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلص  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ِهیـضُْرت ، َو  ُهُُغْلبَت  ًةَداهَـش  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  َّنَأ ال  ٌدَهْـشَن  َو  ِهیفْکَتْـسَن ،
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ُهَّللا یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اذَه  َو  ِهیف ، َنِذَأ  َو  ُهَّللا  ُهَرَّدَق  اَّمِم  انُعاِمتْجا  َو  هیـضَتْرَی ، َو  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَّمِم  ُحاکِّنلا  َو  ِهیفَطْـصَت ، َو  ُهُعَفَْرت  َو  ِهیظُْحت ، َو  ُهُِفلُْزت 
رهش بقانم  و 129 - ص 112  راـحب ج 43  « ) اوُدَهْـشا َو  ُهُولَئْـساَف  ُتیـضَر  ْدَـق  َو  ٍمَهْرِد  َۀـَئاِم  َسْمَخ  یلَع  َۀَـمِطاف  ُهَتَْنبِإ  ینَجَّوَز  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

نارگـشیاتس و هب  هک  ار  ییادخ  شیاتـس  : » همجرت همغلا ج 1 ص 484 ). فـشک  رد  هبطخ  نـیا  زا  یتمـسق  زین  و  ص 127 - ج 3  بوشآ 
میب شتآ  هب  دیامن  شینامرفان  هک  ار  یسک  و  هداد ، تشهب  هدعو  دزاس  هشیپ  شیراکزیهرپ  هک  ار  یسک  و  تسا ، کیدزن  شنادنمـشهاوخ 

و شا ، هدـنروآدیدپ  راگدـیرفآ و  دـناد  یم  هک  یـسک  شیاتـس  نوچمه  مییاتـس ، یم  وا  نیرید  ياـهتمعن  یکین و  رب  ار  وا  تسا ، هدوـمرف 
میراد و ناـمیا  وا  هب  میهاوخ و  یم  تیادـه  میبلط و  یم  يراـی  وا  زا  و  تسوا ؛ شیاهـشزغل  زا  رگـشسرپ  و  شا ، هدـننک  هدـنز  هدـنناریم و 
ار وا  دسرب و  وا  هب  هک  یتداهش  یهاوگ و  درادن ، یکیرش  تساتکی و  تسین ، هَّللا  زج  ییادخ  هک  میهد  یم  یهاوگ  و  میئوج ، یم  تیافک 
و دزاس ، دنم  هرهب  کیدزن و  ار  وا  هک  يدورد  وا ، نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  تسوا ، هداتسرف  هدنب و  دمحم  هک  میهاوگ  و  دزاس ، دونـشخ 
هک تسا  يروما  زا  ام  ندمآ  درگ  و  ددنـسپ ، یم  هداد و  نامرف  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروما  زا  جاودزا  و  دشخب ؛ یگدیزگرب  تعفر و 

همطاـف دوـخ  رتـخد  هک  شنادـناخ ، وا و  رب  ادـخ  دورد  تسا  ادـخ  لوـسر  نیا  کـنیا  و  تسا ، هداد  هزاـجا  هدوـمرف و  ریدـقت  ار  نآ  ادـخ 
دـصراهچ و یخرب  رد  هرقن و  لاقثم  دـصراهچ  نامه  تایاور  یخرب  رد   ) مهرد دـصناپ  هیرهم  اـب  هدومرف  جـیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع ) )

شترضح زا  سپ  مراد ، تیاضر  نم  و  دشاب ). هرز  تمیق  نییعت  رد  توافت  دیاش  لاح  ره  هب  هدش  رکذ  هرز  کی  یخرب  رد  مهرد و  داتشه 
«. دیشاب هاوگ  دیسرپب و 

یسورع ياذغ 

ترـسمه اب ) یـسورع  مسارم   ) يارب دومرف : نم  هب  جاودزا  ناـیرج  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هدومرف  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما 
ادـخ لوسر  مدـیرخ و  نغور  امرخ و  نم  وت . هدـهع  هب  نغور  امرخ و  و  ام ، فرط  زا  نان  تشوگ و  دومرف : سپـس  نک  هیهت  وکین  یئاذـغ 

داتـسرف ام  دزن  ار  يراورپ  دنفـسوگ  و  درک ، تسرد  نغور  امرخ و  زا  یماعط  دوخ ) كرابم  تسد  هب   ) دز و الاب  ار  دوخ  ياـهنیتسآ  (ص )
دجسم مدمآ و  دجـسم  هب  نم  نک . توعد  یتسه  لیام  ار  یـسک  ره  دومرف : نم  هب  هاگنآ  دومرف ، هیهت  مه  یناوارف  نان  و  میدرک ، حبذ  هک 
توعد ار  ناگمه  و   ) مداتـسیا يدنلب  ناکم  رب  مراذـگاو ، ار  یخرب  منک و  توعد  ار  یخرب  هک  مدرک  مرـش  دوب ، نارای  هباحـص و  زا  ّولمم 

اذغ یمک  مدرم و  يرایـسب  زا  نم  دـندمآ و  مدرم  هوبنا  دـیئایب . مالـسلااهیلع )  ) همطاف یـسورع  نشج  ياذـغ  فرـص  يارب  متفگ  و  مدرک )
ربمایپ ياعد  هب  ، ) دـنک تیانع  تکرب  لاعتم  يادـخ  منک  یم  اعد  یلع ، يا  دومرف : تفایرد و  ارم  لاح  ص )  ) ربماـیپ متـشاد ، یم  تلاـجخ 

زا شیب  نانآ  و  دنتفر ، نوریب  دنتفگ و  اعد  کیربت و )  ) دـندیماشآ دـندروخ و  رفن  نیرخآ  ات  موق  همه  هک ) تفای  یتکرب  نانچ  اذـغ  (ص )
کی کی  هناخ  هب  درک و  رپ  اذغ  زا  ار  کی  ره  تساوخ و  ییاه  ینیس  ص )  ) ربمایپ هاگنآ  دشن . مک  چیه  اذغ  زا  و  دندوب ، درم  رازه  راهچ 

خیش یلاما  راحب ج 43 ص 95 و 96 - . ) شرهوش همطاف و  يارب  مه  نیا  دومرف : دیشک و  اذغ  زین  ینیس  کی  رد  سپس  و  داتسرف ، شناوناب 
.( نازحالا ص 35 تیب  بوشآ ج 3 ص 129 - رهش  بقانم  رد  تیاور  نیا  زا  یتمسق  زین  و  یسوط ج 1 ص 41 -

یناوخرعش ینامداش و 

همطاـف هارمه  هـک  داد  ناـمرف  راـصنا  رجاـهم و  ناـنز  بلطملادــبع و  نارتـخد  هـب  داـماد ، هناـخ  هـب  سورع  ندرب  مـسارم  رد  ص )  ) ربماـیپ
یضار لاعتم  يادخ  هک  يزیچ  یلو  دنیوگب  دیمحت  ریبکت و  دنناوخب و  تسا ) رعش  یعون  هک   ) زجر دننک و  يداش  دنورب و  مالـسلااهیلع ) )

رب ار  وا  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و   ) درک راوس  دوخ  رتش  رب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ص )  ) ربمایپ دیوگ : یم  رباج  دنیوگن ؛ دـشابن 
ربمایپ ناگتـسب  ... ) هزمح و و  ص )  ) ربمایپ و  تفرگ ... تسد  هب  ناملـس  ار  بکرم  راسفا  و  دومن ) راوس  تشاد  مان  ءابهـش  هک  شیوخ  رتسا 
همطاـف لاـبند  هـب  دنتــشاد  تـسد  رد  هـنهرب  برع ) مـسر  هـب   ) ار دوـخ  ياهریــشمش  هـک  یلاـح  رد  تـیب  لـها  ریاـس  و  ع )  ) یلع و  (ص )
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نینچ هملس » ما  ، » دندورس یم  ییاهزجر  دندومیپ و  یم  هار  همطاف  يولج  رد  ص )  ) ربمایپ نارـسمه  و  دندرک ، یم  تکرح  مالـسلااهیلع ) )
دورس :

یتاراج  ِهَّللا  ِنْوَِعب  َنْرِس   » یتاراج ِهَّللا  ِنْوَِعب  َنْرِس  »
ِتالاح  ِّلُک  یف  ُهَنْرُکْشا  َو  ِتالاح  ِّلُک  یف  ُهَنْرُکْشا  َو 

یلُْعلا  ُّبر  َمَْعنَأ  ام  َنْرُکْذا  َو  یلُْعلا  ُّبر  َمَْعنَأ  ام  َنْرُکْذا  َو 
ِتافآ  َو  ٍهوُرْکَم  ِفْشَک  ْنِم  ِتافآ  َو  ٍهوُرْکَم  ِفْشَک  ْنِم 

ْدَق  َو  ٍْرفُک  َدَْعب  انادَه  ْدَقَف  ْدَق  َو  ٍْرفُک  َدَْعب  انادَه  ْدَقَف 
ِتاومَّسلا  ُّبَر  انَشَْعنَأ  ِتاومَّسلا  ُّبَر  انَشَْعنَأ 

يرَْولا  ِءاسِّنلا  ِْریَخ  ْعَم  َنْرِس  َو  يرَْولا  ِءاسِّنلا  ِْریَخ  ْعَم  َنْرِس  َو 
ِتالاخ  َو  ٍتاَّمَِعب  يدُْفت  ِتالاخ  َو  ٍتاَّمَِعب  يدُْفت 

یلُعلاوُذ  ُهَلَّضَف  ْنَم  َْتِنب  ای  یلُعلاوُذ  ُهَلَّضَف  ْنَم  َْتِنب  ای 
تمعن دیـشاب و  رازگـساپس  لاوحا  همه  رد  ار  وا  و  دـیورب . ادـخ  يرای  هب  نم  ناوناب  « » ِتالاسِّرلا َو  ُْهنِم  ِیْحَْولاـِب  ِتـالاسِّرلا » َو  ُْهنِم  ِیْحَْولاـِب 

راگدرورپ و  دومرف . تیاده  ار  ام  رفک  زا  سپ  انامه  هک  دیرآ . دای  هب  دومرف  فرطرب  ار  اهیراتفرگ  اه و  يدنیاشوخان  هک  ار  لاعتم  يادـخ 
. داب وا  يادف  نادنواشیوخ )  ) اه هلاخ  اه و  همع  هک  ناهج ، نانز  نیرتهب  هارمه  هب  دیورب  و  درک . اطع  يزارفارس  يدنلبرس و  ار  ام  اهنامـسآ 
و دندورـس ، يراعـشا  زین  رگید  ناـنز  یخرب  و  دیـشخب .» یگرزب  تمارک و  يربماـیپ ، یحو و  هب  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  هک  یـسک  رتـخد  يا 

دورس : نینچ  يراصنا » ذاعم  نب  دعس   » ردام هذاعم » »
هیف  ام  ِهیف  ًالْوَق  ُلُوقَأ   » هیف ام  ِهیف  ًالْوَق  ُلُوقَأ  »

هیْدبُأ  َو  َْریَْخلا  ُرُکْذَأ  َو  هیْدبُأ  َو  َْریَْخلا  ُرُکْذَأ  َو 
َمَدآ  یَنب  ُْریَخ  ٌدَّمَُحم  َمَدآ  یَنب  ُْریَخ  ٌدَّمَُحم 

ِهیت  َو ال  ٍْربِک  ْنِم  ِهیف  ام  ِهیت  َو ال  ٍْربِک  ْنِم  ِهیف  ام 
انَدْشُر  انَفَّرَع  ِِهلْضَِفب  انَدْشُر  انَفَّرَع  ِِهلْضَِفب 
هیزاُجی  ْریَْخلِاب  ُهَّللاَف  هیزاُجی  ْریَْخلِاب  ُهَّللاَف 

يدُْهلا  ِِّیبَن  ِْتِنب  ْعَم  ُنَْحن  َو  يدُْهلا  ِِّیبَن  ِْتِنب  ْعَم  ُنَْحن  َو 
ِهیف  ْتَنَّکَم  ْدَق  ٍفَرَش  يذ  ِهیف  ْتَنَّکَم  ْدَق  ٍفَرَش  يذ 

اُهلْصَا  ٍۀَِخماش  ٍَةْورَذ  یف  اُهلْصَا  ٍۀَِخماش  ٍَةْورَذ  یف 
یم راکـشآ  منک و  یم  رکذ  ار  یکین  و  تسنآ . رد  هچنآ  تسنآ  رد  هک  میوگ  یم  ینخـس  « » ِهینادـُی ًاْئیَـش  َيرَأ  امَف  ِهینادـُی » ًاْئیَـش  َيرَأ  اـمَف 

انـشآ نامدـشر  هب  ار  اـم  دوخ  يراوـگرزب  هب  تسین . یهارمگ  یـشکرس و  چـیه  وا  رد  تسا ، مدآ  نادـنزرف  نیرتـهب  ص )  ) دّـمحم مزاـس .
. تسا هتفرگ  رارق  وا  رد  فرـش  تسا و  تفارـش  بحاص  هک  میتیاده  ربمایپ  رتخد  هارمه  ام  دهد . وکین  شاداپ  وا  هب  دـنوادخ  سپ  تخاس ،
«. ددرگ کـیدزن  وا  هب  تلزنم ) ماـقم و  رد   ) دـناوتب هک  منیب  یمن  ار  يزیچ  دراد و  رارق  تـسا  عـیفر  رایـسب  نآ  لـصا  هـک  يدـنلب  ماـقم  رد 

هیلع یلع   ) هناخ هب  بیترت ) نیدـب   ) دـنتفگ و یم  ریبکت  هاگنآ  دـندرک . یم  رارکت  ار  رعـش  لوا  تیب  ناوناـب  دـش  یم  هدـناوخ  هک  يراعـشا 
.( بوشآ ج 3 ص 130 و 131 رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 115 و 116 - . ) دندمآرد مالسلا )

داماد سورع و  يارب  ربمایپ  ياعد 
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كرابم ناـهد  رد  ار  بآ  زا  يا  هعرج  دـیبلط و  بآ  یفرظ  دـمآ و  ود  نآ  دزن  مالـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و  یـسورع  بش  ص )  ) ربماـیپ -
تشپ زین  وا و  هنیس  يور  يردق  دناشفا و  مالسلااهیلع )  ) همطاف رـس  رب  بآ  نآ  زا  يردق  هاگنآ  تخیر ، فرظ  نامه  رد  دنادرگ و  شیوخ 

دزن ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  مردارب و  نیا  تسا و  نم  دزن  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  نم و  رتخد  نیا  ایادـخ ، راب  دومرف : هاگنآ  تخیر ، وا  هناش 
یسوط خیش  یلاما  راجب ج 43 ص 96 - . ) نادرگ كرابم  وا  رب  ار  شرـسمه  هدـب و  رارق  دوخ  رهم  دروم  یلو و  ار  وا  ادـنوادخ  تسا ؛ نم 

هَّللا یلص  ادخ  لوسر  زین  و  نازحالا ص 36 ). تیب  بوشآ ج 3 ص 141 - رهـش  بقانم  رد  تیاور  نیا  زا  يا  هصالخ  زین  ج 1 ص 21 و 
، دیامرف كرابم  وت  رب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  دنوادخ  دومرف : تشاذگ و  ع )  ) یلع تسد  رد  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسد  دوخ  هلآ  هیلع و 
همغلا ج فشک  یسوط ج 1 ص 41 - خیش  یلاما  راحب ج 43 ص 96 - . ) تسا یبوخ  رهوش  یلع  همطاف ، يا  تسا ، یبوخ  رـسمه  همطاف 

هیلع یلع  رتسب  هک : دـنا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .( - نازحـالا ص 35 تیب  ص 129 - بوشآ ج 3  رهـش  بقانم  ص 489 -  1
يور دندنادرگ و  یمرب  ار  نآ  دنباوخب  دنتـساوخ  یم  نوچ  هک  دوب  دنفـسوگ  تسوپ  کی  مالـسلااهیلع )  ) همطاف اب  جاودزا  ماگنه  مالـسلا 

ص راحب ج 43 ، . ) دوب نینهآ  یهرز  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هیرهم  و  دوب ، امرخ  فیل  زا  هتـشابنا  یتسوپ  نآ  شلاـب  و  دـنتفخ ، یم  نآ  مشپ 
.( 104

وا یگدنز  زا  ییاه  هشوگ  همطاف و  شور  قالخا و 

ار مالسلااهیلع )  ) همطاف یلع و  هک  ارچ  درک ، هدهاشم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رانک  رد  دیاب  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یگدنز  ًالوصا 
کی يرصنع  دعب  ود  هک  دنتسین  نت  ود  نانآ  دنا ، هتـسویپ  مه  هب  شیوخ  نامیا  رد  ود  نآ  هک  تسا  هدادن  دنویپ  مهب  جاودزا  تلـصو  اهنت 
کی يور  ود  دـنا . هـبعک  کـی  يوـس  ود  دنتلیــضف ، کـی  دـنزرف  ود  دـنداهج ، هرکیپ  کـی  تـسد  ود  دـنیاقنع ، کـی  لاـب  ود  دــننامیا ،

رد ادخ  تفوطع  دشخرد و  یم  ع )  ) یلع راسخر  رد  قح  تبالـص  دنتدحو ؛ کی  رگنایب  دـیحوت »  » هملک شخب  ود  نوچمه  دندیـشروخ ،
تسا و یهلا  توطـس  ع )  ) یلع وا ، لامج  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسادخ و  لالج  ع )  ) یلع دنز ... یم  دنخبل  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هرهچ 
، یلع اب  ار  همطاف  دید و  دیاب  همطاف  اب  ار  یلع  نانآ ؛ نابرهم  ردام  همطاف  تسا و  نانمؤم  ردـپ  ع )  ) یلع نآ ؛ تمحر  مالـسلااهیلع )  ) همطاف
هک تسا  يا  هکیلم  تمـصع  تسوا ، رـسمه  تمـصع  هک  تسا  يراوسهـش  تماـما  تسا ، همطاـف  يادر  یلع  تسا و  یلع  نهاریپ  همطاـف 

همطاـف رد  وا  تـمحر  و  ع )  ) یلع رد  وا  تیعطاـق  تـسا : رگ  هوـلج  یــسدق  سیدـنت  ود  رد  ص )  ) مـیظع ربماـیپ  تـسوا ... رهوـش  تماـما 
ياهجوا رد  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  يزابهش  اب  لابمه  هک  تفرعم  نامسآ  باقع  تخانش ، دیاب  ع )  ) یلع اب  ار  همطاف  يرآ  مالـسلااهیلع ،) )

گرزب نآ  هک  ییاهجوا  رد  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  لابمه  یناسنا  هک  درک  روصت  ناوت  یم  نیا  زا  رترب  تلیضف  مادک  و  دنک ، یم  زاورپ  رون 
جهن ...« ) ُْریَّطلا ََّیِلا  یقْرَی  َو ال  ُْلیَّسلا  یِّنَع  ُرِدَْهنَی  : » تسا هدومرف  شیوخ  راوازـس  هک  فرـش  ملع و  نیتسار  ماما  دـیامن ، زاورپ  دراد  لاب  ریز 
ناوت نم  ياهجوا  يوس  هب  يا  هدنرپ  تسا و  ریزارـس  مناماد  زا  تفرعم  ملع و  لیـس  هک  مدـنلب  راسهوک  نآ  نم  هّیقـشقش ). هبطخ  هغالبلا -

یگدنز رـسارس  تسا . هدرک  زاورپ  وا  یگدنز  ياه  هّلق  هاگباقع  رد  ع )  ) یلع لابمه  هک  تسا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف اهنت  و  درادن ...» زاورپ 
هدـش يرپس  یهلا  فیاظو  ماجنا  تدابع و  تعاط و  يوقت و  دـهز و  هب  ع )  ) ناـنمؤم ریما  شرـسمه  نوچمه  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف رون  رپ 

، دزاس یم  رگ  هولج  نوگانوگ  لئاسم  اـب  دروخرب  رد  ار  اـیبنا  قـالخا  زیگنا  تفگـش  داـعبا  وناـب ، گرزب  نیا  یگدـنز  ياـه  هشوگ  تسا ،
رد شیوخ  ماما  تیالو  میرح  زا  عافد  نارگمتـس و  اب  دروخرب  ماگنه  هب  اّما  دراد  یم  روتـسم  ار  دوخ  یئانیبان  درم  زا  فافع  رد  هک  ییوناب 
یم رارق  تاداقتنا  نیرت  هدنبوک  نیرت و  تخس  ضرعم  رد  ار  نافلاخم  هدننک  توهبم  ینایب  اب  دّرغ و  یم  ریش  نوچ  راصنا  رجاهم و  هکرعم 
یم نان  دشک و  یم  شود  هب  بآ  کشم  دنادرگ و  یم  ایسآ  تسد ، ندش  حورجم  ّدح  رـس  ات  شیوخ  تسد  هب  هناخ  رد  هک  ییوناب  دهد !

رد گرم  ّدـح  رـس  ات  دزیخ و  یمرب  عافد  هب  دود  شتآ و  نایم  رد  هنت  کی  مالـسلا ، هیلع  یلع  هناـخ  هب  نارومأـم  موجه  ربارب  رد  یلو  دزپ ؛
هس دهد و  یم  ریقف  هب  ار  شیوخ  یـسورع  نهاریپ  دنمزاین ، هب  ناسحا  شـشخب و  ماگنه  هب  هک  ییوناب  دنک ... یم  يراشفاپ  شیوخ  هزرابم 
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كدف رد  شیوخ  تیکلام  قح  یئاراد و  زا  هناعاجـش  یئوگروز ، هئطوت و  اب  هلباقم  رد  یلو  دـشخب ، یم  نادنمتـسم  هب  ار  دوخ  راطفا  بش 
هب دادـماب  ات  ماگنه  بش  هک  تسا  نانچ  نانمؤم  رب  شتفوطع  تمحر و  هک  ییوناب  دراد . یمن  اور  تشذـگ  ینزوس  رـس  دـنک و  یم  عاـفد 
یم اعد  نانمؤم  ناگیاسمه و  يارب  بش  مامت  دـهاوخ و  یمن  يزیچ  دوخ  يارب  شیوخ  ياعد  رـسارس  رد  تسا و  لوغـشم  اعد  تداـبع و 

دنادرگ و یمرب  يور  شیوخ  تدایع  رد  مصخ  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  يراوتـسا  نانچ  تیالو  هار  رد  هزرابم  مشخ و  هماگنه  رد  اّما  دـنک ،
يردام هناخ  رد  هک  ییوناب  دهد ! یمن  مه  ار  دوخ  هزانج  عییـشت  رد  نانآ  تکرـش  هزاجا  یّتح  دنک و  یم  يراددوخ  نانآ  مالـس  خـساپ  زا 

شنادناخ و  دراد ، نت  رب  راد  هلص  عقرم و و  یسابل  تسا ، راسکاخ  عشاخ و  يرگتدابع  تسا ، عّقوت  یب  عضاوتم و  يرـسمه  تسا ، نابرهم 
ردـپ يارب  دـهد ، یم  ناریقف  هب  ار  دوـخ  كـالما  دـمآرد  دنـشخب ، یم  نادنمتـسم  ناـمیتی و  هب  راـطفا  دـنریگ و  یم  هزور  نیوـج  یناـن  هب 

ار نآرق  مالـسا و  تسا ، كاپ  ناماما  ردام  تسا ، تشهب  ناوناب  هکیلم  تسا ، يرورـس  ناهج  ناوناب  يارب  تسا ، يرداـم  شیوخ  راوگرزب 
همه اب  تسا ، خیرات  هرتسگ  رد  نابصاغ  تحیضف  دنس  وا  كاپ  نوخ  و  دوش ، یم  هدز  مقر  وا  هناخ  رد  مالـسا  تشونرـس  دراد ، شوغآ  رد 

یلیـس هرهچ  اب  دوخ ، کلم  لام و  اب  دوخ ، هلان  کـشا و  اـب  تسا ، ّقح  رگناـیب  دراد  ناوت  رد  هچ  ره  اـب  دـنک ، یم  تمدـخ  ادـخ  هب  دوجو 
اب یّتح  و  دوخ ، ماگنهبان  گرم  اب  دوخ ، هدش  طقـس  دنزرف  اب  دوخ ، هتـسکش  يولهپ  اب  دوخ ، هنایزات  زا  هدـش  هایـس  يوزاب  اب  دوخ ، هدروخ 
یم دایرف  خیرات  رـسارس  رد  ار  ع )  ) یلع ّتیمولظم  يادـن  دریگ و  یمرب  اه  هئطوت  زا  هدرپ  دوخ  ربق  نتـشاد  ناهنپ  دوخ و  هزانج  هنابـش  نفد 

زا ار  ص )  ) دّمحم مالسا  رگا  میهد ، یم  زیمت  رگمتس  زا  ار  قح  رب  ماما  رگا  و  میسانش ، یم  ار  قح  ام  رگا  زین  نونکا  مه  هک  ییوناب  دنک ...
کنیا و  وا ... هزرابم  داهج و  راثیا و  و  وا ، یگدنز  شور  نویدم  مییوا و  نویدـم  ار  همه  نیا  میهد ، یم  صیخـشت  یـسابع  يوما و  مالـسا 

مینیشنب : اشامت  هب  ار  وا  ياهتلیضف  اهتمارک و  وا و  رون  رپ  یگدنز  زا  ییاهزارف  خیرات ، تایاور و  نتم  رد 
رب نشخ  یسابل  هک  دید  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف ص )  ) ربمایپ هک : تسا  هدش  لقن  يراصنا » رباج   » زا زین  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  دهز 

ربمایپ نامـشچ  هب  کشا  دهد . یم  ریـش  ار  دوخ  دنزرف  لاح  نامه  رد  و  دنک ، یم  درآ  و  دنادرگ ) یم  ایـسآ   ) شیوخ تسد  هب  دراد و  نت 
رب ار  يادـخ  ادـخ ، لوـسر  يا  درک : ضرع  نک . لّـمحت  ترخآ  ینیریـش  همّدـقم  ناوـنع  هب  ار  اـیند  یخلت  مرتـخد ، دوـمرف : دـمآ و  (ص )
.( هیآ 5 یّحضلاو ، هروس   ) یضْرَتَف َکُّبَر  َکیطُْعی  َفْوََسل  َو  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  و  مرازگـساپس . رگـشیاتس و  شیاهتمعن 

یهتنم بوشآ ج 3 ص 120 - رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 85 و 86 - « ) يوش دونـشخ  یـضار و  ات  درک  دهاوخ  اطع  وت  هب  تراگدرورپ 
.( تیاور رخآ  تمسق  فذح  اب  نازحالا ص 24  تیب  لامآلا ص 161 -

لزنم رد  راک 

تخاس یم  ریمخ  درک و  یم  درآ  مالسلااهیلع )  ) همطاف دروآ و  یم  مزیه  بآ و  مالسلا  هیلع  یلع  دیامرف ...« : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب لگ  لـثم  یئاـبیز  زا  شّرهطم  ياـه  هنوگ  دوب و  مدرم  نیرتاـبیز  زا  یمارگ  يوناـب  نآ  و  دز ، یم  هلـصو  ار  اهـسابل  تخپ و  یم  ناـن  و 

ص 165 ). نارهت ) هیمالسا  پاچ   ) یفاک هضور  « ) داب شنادنزرف  رهوش و  ردپ و  رب  وا و  رب  ادخ  دورد 
هب و  تشاذـگ ، رثا  شا  هنیـس  رب  ات  درک  یـشکبآ  کشم  اب  يردـق  هب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  رد  راـک 
زپ تخپ و  يارب  و  دش ، دولآدرگ  شیاهسابل  هک  درک  یبور  هناخ  يردق  هب  و  دش ، حورجم  شیاهتسد  ات  درک  درآ  یتسد  يایسآ  اب  يردق 

راحب ج 43 ص ... ) دیـسر یم  وا  هب  رایـسب  جنر  تمحز و  روما  نیا  رد  و  دـیدرگ ، كرچ  شیاهـسابل  هک  داهن  گید  ریز  شتآ  يردـق  هب 
نازحالا ص 23 ). تیب  - 82

لوغشم مالـسلااهیلع )  ) همطاف هارمه  هک  دید  ار  وا  دش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  دنک  یم  کمک  همطاف  هب  ربمایپ 
هب ص )  ) ربمایپ ص .)  ) ادخ لوسر  يا  همطاف ، درک : ضرع  ع )  ) یلع دیرت ؟ هتـسخ  کیمادک  دـندومرف : ص )  ) ربمایپ دنتـسه ، ندرک  ایـسآ 
اه هناد  ندرک  درآ  رد  ع )  ) یلع اب  تسـشن و  وا  ياج  هب  ص )  ) ربمایپ تساخرب و  همطاف  و  زیخرب ، مرتخد  دـندومرف : مالـسلااهیلع )  ) همطاـف
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نازحالا ص 21 ). تیب  راحب ج 43 ص 50 و 51 - . ) دومرف يرای 
هک درک  دـهعت  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـهاوخ  یمن  رهوش  زا  يزیچ  هک  ییوناـب 

لزنم زا  نوریب  ياهراک  هک  دش  دهعت  وا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـهد و  ماجنا  ار  لزنم  نتفور  نتخپ و  نان  ندرک و  ریمخ  هناخ و  ياهراک 
ضرع همطاف  يراد ؟ ییاذغ  ایآ  دیسرپ : مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  مالـسلا  هیلع  یلع  زور  کی  دهد . ماجنا  ار  اذغ  هیهت  ندروآ و  مزیه  لثم 

؟ یتـفگن نم  هب  ارچ  دومرف : مرواـیب . تیارب  هک  میرادـن  يزیچ  نونکاـت  شیپ  زور  هس  زا  تسا  هدرک  میظع  ارت  قح  هکنآ  هب  دـنگوس  درک :
رگا هاوـخم ، يزیچ  تیوـمع  رـسپ  زا  وـت  تسا : هدوـمرف  هدرک و  یهن  مهاوـخب  وـت  زا  يزیچ  هـکنیا  زا  ارم  ص )  ) ادـخ لوـسر  درک : ضرع 
ج 1 ص 171 ). نارهت )  هیمالسا  هیملع  پاچ   ) یشایع ریسفت  راحب ج 43 ص 31 - ... ) هاوخم وا  زا  وت  هنرگو  ریگب  دروآ  يزیچ  شدوخ 

همطاـف اـب  كرتـشم  یگدـنز  رــسارس  رد   ) دـنگوس ادـخ  هـب  دــیامرف : یم  مالــسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  كرتـشم  یگدــنز  رد  مهاـفت 
هارکا و ار  وا  يراک  چـیه  رب  متخاسن و  نیگمـشخ  ار  وا  زگره  دومرف  حور  ضبق  ار  وا  لیلج  زیزع و  يادـخ  هک  هاـگنآ  اـت  مالـسلااهیلع ) )

یم فرطرب  میاههودنا  اهجنر و  مدرک  یم  هاگن  وا  هب  تقو  ره  درکن ، نم  ینامرفان  تخاسن و  نیگمـشخ  زگره  ارم  زین  وا  و  مدرکن ، رابجا 
نازحالا ص 37 ). تیب  همغلا ج 1 ص 492 - فشک  راحب ج 43 ص 134 - . ) دش

راحب ج 43 ص (( ) ص  ) مرکا لوسر   ) شردپ زج  مدیدن  مالسلااهیلع )  ) همطاف زا  رتوگتسار  زگره  تسا : هتفگ  هشیاع »  » وناب نیرتوگتـسار 
.( بوشآ ج 3 ص 119 رهش  بقانم  همغلا ج 2 ص 30  فشک  - 53

تدابع

مرو شیاهاپ  هک  داتـسیا  تدابع  زامن و  هب  ردـقنآ  تسا ، هدـماین  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  رتدابع  تما  نیا  رد  دـیوگ : یم  يرـصب » نسح  »
نازحالا ص 22 ). تیب  لامآلا ص 161 - یهتنم  بوشآ ج 3 ص 119 - رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 84 - . ) درک

بارحم رد  هعمج  بش  مدـید  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف مردام  هک : دـنا  هدومرف  لقن  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  نارگید  يارب  اـعد  تداـبع و 
تانمؤم نینمؤم و  يارب  هک  مدینش  یم  و  دوب ، یم  دوجس  عوکر و  تدابع و  رد  حبص  هدیپس  ندز  رس  ات  تسا و  هتـساخرب  تدابع  هب  دوخ 

يارب هک  روطنامه  ارچ  ردام ، متفگ : وا  هب  درک . یمن  اعد  چـیه  دوخ  يارب  درک و  یم  اعد  ناشیارب  درب و  یم  مان  ار  نانآ  دومرف و  یم  اـعد 
همغلا ج 2 ص 25 و 26- فشک  . ) دوخ هناخ  سپـس  هیاسمه  ادـتبا  مرـسپ ، دومرف : ینک ؟ یمن  اعد  تدوخ  يارب  ییامرف  یم  اعد  نارگید 

.( نازحالا ص 11 تیب  لامآلا ص 161 - یهتنم  راحب ج 43 ص 81 و 82 -

باجح

هک تساوخ  هزاجا  یئانیبان  درف  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  هدومرف  لقن  شناردپ  زا  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
ناهنپ وا  زا  ار  دوخ  ارچ  دومرف : وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  تشاد ، هدیشوپ  وا  زا  ار  دوخ  یمارگ  نآ  دوش ، دراو  مالسلااهیلع )  ) همطاف لزنم  هب 

دیوب و یم  ار  رطع  هحیار و  زین  و  منیب ، یم  ار  وا  نم  دنیب  یمن  ارم  وا  رگا  درک : ضرع  دـنیب ؟ یمن  ارت  تسانیبان و  هک  یلاح  رد  يزاس  یم 
فیلأت  ) هعیرشلا نیحایر  راحب ج 43 ص 91 - . ) ینم نت  هراـپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر  تسا . ملاـس  شا  هماـش 

لامآلا ص 161 و 162 ). یهتنم  ج 1 ص 216 - نارهت ) هیمالسا  پاچ  یتالحم - هللا  حیبذ  خیش 
نانز يارب  : » دـندومرف تسا »؟ رتهب  زیچ  هچ  ناـنز  يارب   » هک لاوس  نیا  خـساپ  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هناـگیب  نادرم  زا  يرود  فاـفع و 

بوشآ ج 3 ص رهـش  بقانم  و 24 - ص 23  همغلا ج 2  فـشک  «. ) دـننیبن ار  ناـنآ  زین  نادرم  دـننیبن و  ار  نادرم  هک  تسنآ  زیچ  نیرتـهب 
راـگدرورپ هب  تقو  هچ  نز  : » دـندوب هدیـسرپ  شیوـخ  ناراـی  زا  هک  ص )  ) ربماـیپ لاؤـس  خـساپ  رد  زین  و  لاــمآلا ص 161 ). یهتنم  - 119

لزنم رعق  رد  هک  تسا  رتبّرقم  رتکیدزن و  شیوخ  يادـخ  هب  هاـگنآ  نز  : » دـنتفگ مالـسلااهیلع )  ) همطاـف تسا ،»؟ رتکیدزن  رتبّرقم و  شیوخ 
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خـساپ نوچ  ( ) ص  ) ربمایپ دراد .) ظوفحم  ار  دوخ  هعماج  رد  ندـش  هدـید  نادرم و  اب  طالتخا  ندـمآ و  نوریب  زا  « ) دـنیزگ تماقا  شیوخ 
لامآلا ص 162 ). یهتنم  راحب ج 33 ص 92 - . ) تسا نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : دینش ) ار  همطاف 

هتسد درک و  یم  درآ  ار  وج  یتسد  يایسآ  اب  دوب و  هتسشن  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دیوگ : یم  یـسراف » ناملـس   » لزنم همداخ  اب  راک  میـسقت 
هشوگ رد  دوب  یلاسدرخ  كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  ع )  ) نیسح و  دوب ، نینوخ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسد  ندوب  حورجم  تهج  هب   ) ایـسآ

« هّضف  » هک یلاـح  رد  يا  هدرک  حورجم  ار  تتـسد  ص )  ) ادـخ لوـسر  رتـخد  يا  مدرک : ضرع  درک ، یم  هـیرگ  یگنـسرگ  زا  هناـخ  زا  يا 
هک روطنامه  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا . مالـسلااهیلع )  ) ارهز ترـضح  همداخ  راکزیهرپ و  رایـسب  ناوناـب  زا  هّضف » )»
(، راحب ج 43 ص 88  ) تسا هدرک  یگدنز  یتخس  یتسدگنت و  رد  ع )  ) یلع اب  یگدنز  لوا  لاس  دنچ  یط  رد  دیامرف  یم  یتیاور  رد  دوخ 
هب دوب  يزینک  هک  ار  هّضف » ( » ص  ) ربمایپ هک  هدش  لقن  زین  و  دش ، رتهب  عضو  دیـشخب  وا  هب  ار  كدـف  كالما  ص )  ) ربمایپ هک  یتقو  زا  یلو 

هدوب یتسدگنت  یتخـس و  رد  تیب  لها  هک  دوش  یم  هدید  تایاور  یخرب  رد  رگا  نیاربانب  بوشآ ج 3 ص 120 ،) رهش  بقانم   ) دیشخب وا 
ارهز یگدـنز  زا  یفلتخم  ياه  هرود  هب  طوبرم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا  هتفگ  نخـس  لزنم  رد  همداخ  دوجو  زا  رگید  یخرب  رد  دـنا و 

اب تمدـخ  زور  کـی  هک  تسا  هدرک  شرافـس  نم  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دومرف : دـهد ،) ماـجنا  ار  اـهراک  هک   ) تسه تسا ). مالـسلااهیلع 
نازحالا ص 20 ). تیب  راحب ج 43 ص 28 - ... ) دوب زورید  وا  تبون  و  دشاب ، نم  اب  زور  کی  و  هّضف » »

مدوب مالسلااهیلع )  ) همطاف وت ) هدج   ) دزن نم  هک  درک : لقن  میارب  سیمع » تنب  ءامسا   » دندومرف مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  اهتنیز  زا  تشذگ 
زا دوخ  مهـس  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هک  تشاد  ندرگ  هب  الط  زا  يدنبندرگ  وا  دش و  دراو  وا  رب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه 

همطاـف دـنک ! یم  نت  رب  ناراـبج  ساـبل  دـمحم  رتـخد  همطاـف  دـنیوگن  مدرم  همطاـف ، يا  دومرف : ص )  ) ربماـیپ دوب ، هدـیرخ  وا  يارب  مئاـنغ 
نامداش راک  نیا  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  و  تخاس ، دازآ  يرادـیرخ و  ار  يا  هدـنب  نآ  اب  تخورف و  درک و  هراپ  ار  دـنبندرگ  مالـسلااهیلع ) )

بوشآ ج 3 رهش  بقانم  رد  توافت  كدنا  اب  تیاور  نیا  زا  يا  هصالخ  زین  و  اضرلارابخا ج 2 ص 45 - نویع  راحب ج 43 ص 81 - . ) دش
ص 121 ).

زا سک  ره  اب  دورب  يرفـس  هب  تساوخ  یم  نوچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  اهتنیز  زا  تشذگ 
وا هناخ  زا  شرفس  عورش  دوب و  مالسلااهیلع  همطاف  درک  یم  یظفاحادخ  هک  يدرف  نیرخآ  اب  درک و  یم  یظفاحادخ  تساوخ  یم  شماوقا 

هیلع یلع  تفر و  رفس  هب  ص )  ) ربمایپ رابکی  دومرف . یم  عورش  وا  زا  ار  ماوقا  رادید  تفر و  یم  همطاف  دزن  ادتبا  تشگ  یمزاب  نوچ  و  دوب ،
هدرپ هرقن و  يوگنلا  ود  نانآ ، اب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف و  دوب ، هتفر  هداد و  همطاف  هب  هدروآ و  تسد  هب  يزیچ  یگنج  میاـنغ  زا  زین  مالـسلا 

هک روطنامه  سپس  دش و  لخاد  دجسم  هب  تشگزاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  تخیوآ ، رد  يولج  ار  هدرپ  دومرف و  هیهت  يا 
، تفاتـش ردپ  يوس  هب  قوش  روش و  اب  تساخرب و  نامداش  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـمآ ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف هناخ  يوس  هب  دوب  شلومعم 

یئاج رد  ودماین ) شیپ  ( ) ص  ) ادخ لوسر  درک . هدـهاشم  هناخ  رد  رب  ار  هدرپ  وا و  تسد  رد  ار  هرقن  يوگنلا  ود  دومرف و  رظن  ص )  ) ربمایپ
راتفر هنوگنیا  نم  اب  نیا  زا  شیپ  تفگ : دش و  نیگهودنا  تسیرگ و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دید ، یم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  تسـشن 
ردب تسد  زا  ار  اهوگنلا  دنک و  هناخ  برد  زا  ار  هدرپ  دناوخارف و  ار  مالـسلاامهیلع ) نیـسح  نسح و  ماما   ) دوخ رـسپ  ود  سپ  دومرف . یمن 

زا سپ  ام  دییوگب : دیناسرب و  مالـس  وا  هب  نم  زا  دیورب و  مردپ  دزن  دومرف : نانآ  هب  داد و  يرگید  هب  ار  هدرپ  یکی و  هب  ار  اهوگنلا  دروآ و 
ردام فرط  زا  ود  نآ  دیناسرب ، فرصم  هب  ار  اهنآ  دیتسه  لیام  روط  ره  کنیا  میا . هدرکن  يرگید  راک  اهنیا  هیهت  زا  ریغ  رفس  هب  امش  نتفر 

دوخ يوناز  کی  رب  ار  کی  ره  دیشک و  شوغآ  رد  دیسوب و  ار  ود  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  دندناسر ، ص )  ) ربمایپ ضرع  هب  ار  عوضوم  نیا 
هک دندوب  نیرجاهم  زا  یهورگ  نانآ  و  دناوخارف . ار  هّفـص »  » لها دندرک و  هعطق  هعطق  هتـسکش و  ار  وگنلا  ود  نآ  داد  نامرف  هاگنآ  دـناشن 

دوب ضرع  مک  یلو  ینالوط  يا  هچراپ  هک  ار  هدرپ  سپـس  دومرف و  میـسقت  اهنآ  نایم  ار  وگنلا  ياه  هکت  و  یلام ، هن  دنتـشاد و  يا  هناـخ  هن 
، دروآ تمحر  همطاف  رب  دنوادخ  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هاگنآ  درک ... میسقت  دنتشادن  یـششوپ  دندوب و  هنهرب  هک  نانآ  زا  يدارفا  نایم 
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اطع وا  هب  یتشهب  ياـهتنیز  زا  اـهوگنلا  نیا  تهج  هب  دـناشوپ و  دـهاوخ  وا  هب  یتشهب  ياهـسابل  زا  هدرپ  نیا  تهج  هب  لاـعتم  يادـخ  اـنامه 
لامآلا ص یهتنم  رد  تیاور  نیا  زا  يا  هصالخ  و  توریب ص 94 و 95 - پاچ  قالخالا  مراکم  راحب ج 43 ص 83 و 84  . ) درک دهاوخ 

بوشآ ج 3 ص 121 ). رهش  بقانم  رد  تیاور  نیا  زا  يا  هصالخ  زین  160 و  - 159
، دوب راد  هلـصو  تشاد  نت  رب  همطاف  هک  ینهاریپ  اریز  دندومرف  هّیهت  ینهاریپ  وا  یـسورع  بش  همطاف و  يارب  ص )  ) ربمایپ یـسورع  نهاریپ 

ریقف هب  ار  راد  هلـصو  نهاریپ  تساوخ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دیبلط ، يا  هنهک  سابل  درک و  هعجارم  نانآ  هناخ  هب  يدنمتـسم  ماگنه  نیا  رد 
هچنآ زا  هک  هاگنآ  ات  دیـسر  یمن  یکین  هب  َنوُّبُِحت - اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل   » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  هک  دروآ  داـی  هب  اـّما  دـهدب ،

هب هعیرـشلا ج 1 ص 106  نیحاـیر  ... ) داد ریقف  هب  ار  ون  نهاریپ  تهج  نیمه  هب  هیآ 92 ،). نارمع  لآ  هروس  « ) دینک قافنا  دـیراد  تسود 
«.( باذملاربت  » زا لقن 

ادخ زا  فوخ  دهز و 

هک تسا  ناشیا  یگمه  هاگداعیم  خزود  ٌموُسْقَم - ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَـس  اَهل  َنیعَمْجَأ  ْمُهُدِـعْوَِمل  َمَّنَهَج  َّنإ  َو   » هیآ هک  یماگنه 
دنلب يادص  هب  ادخ  لوسر  دـش  لزان  هیآ 43 و 44 ). رجح  هروس  « ) دوب دـهاوخ  ناـشیا  زا  ینیعم  مهـس  یبرد  ره  يارب  دراد و  برد  تفه 

کیچیه ربمایپ ) تبیه  زا   ) و تسا ، هدروآ  دورف  وا  رب  هچ  لیئربج  دنتسناد  یمن  اما  دنتسیرگ  راوگرزب  نآ  هیرگ  زا  وا  باحصا  و  تسیرگ ،
نیمه هب  دش ، یم  نامداش  دـید  یم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف نوچ  هک  دوب  نانچ  ص )  ) ربمایپ و  دنتـشادن ، دـنیوگب  نخـس  وا  اب  هکنآ  ناوت 

دنک و یم  ایسآ  ار  وج  يرادقم  هک  دید  ار  یمارگ  نآ  و  دزاس ، هاگآ  هیـضق  زا  ار  وا  ات  تفر  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هناخ  هب  ناملـس  تهج 
ییابع و  هیآ 36 ). يروش  هروس  هیآ 60 و  صصق  هروس  « ) تسا رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  یْقبَأ - َو  ٌْریَخ  ِهَّللاَْدنِع  ام  َو   » دیوگ یم 
دورف يزیچ  وا  رب  لیئربج  هکنیا  ار و  ص )  ) ربمایپ عضو  ناملـس  تسا ، هدـش  هلـصو  امرخ  فیل  اب  نآ  ياج  هدزاود  هک  دراد  نت  رب  نیمـشپ 
ناملس درک ،) تکرح  و   ) دیچیپ دوخ  رب  ار  راد  هلصو  يابع  نامه  تساخرب و  یمارگ  نآ  داد و  ربخ  مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  تسا  هدروآ 

ص)  ) دّمحم رتخد  دنـشوپ و  یم  ریرح  مشیربا و  رـصیق  يرـسک و  نارتخد  اغیرد ، تفگ : دش و ) دنمهودنا  رثأتم و  رایـسب  نآ  هدهاشم  زا  )
مالس دش و  دراو  ص )  ) ادخ لوسر  رب  مالسلااهیلع )  ) همطاف تسا ! هدش  هلصو  امرخ  فیل  اب  نآ  ياج  هدزاود  هک  دراد  نترب  نیمشپ  ییابع 

دومرف ثوعبم  قح  هب  ار  وت  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  بجعت  نم  سابل  زا  ناملـس  ناج ، ردـپ  درک : ضرع  درک و 
میهد یم  هفولع  نامرتش  هب  نآ  يور  اهزور  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  زج  میرادن  يزیچ  یگدنز  ثاثا  زا  ع )  ) یلع نم و  هک  تسا  لاس  جنپ 
هورگ زا  نم  رتخد  ناملـس ، يا  دومرف : ربمایپ  تسا ! هدـش  رپ  امرخ  فیل  زا  نآ  نورد  هک  تسا  یتسوپ  زا  ام  شلاب  تسا و  ام  رتسب  اهبـش  و 

نتـسیرگ بجوم  يزیچ  هچ  موش  وت  يادف  ردـپ  درک : ضرع  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسا . ادـخ ) يوس  هب   ) ناگتفرگ تقبـس  ناماگـشیپ و 
رب هک  تسیرگ  نانچ  دینـش  ار  هیآ  نوچ  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف داد ، ربخ  وا  هب  دروآ  دورف  لـیئربج  هک  يا  هیآ  زا  ص )  ) ربماـیپ دـش . اـمش 

نازحالا ص 28 و تیب  هعیرشلا ج 1 ص 148 - نیحایر  ... ) داتفا خزود  شتآ  رد  هک  یـسک  رب  ياو  ياو ، تفگ : یم  یپایپ  و  داتفا ، نیمز 
.( 29

ینامسآ ياذغ  یگنسرگ و 

یئاذغ وت  دزن  ایآ  تفگ  مالسلااهیلع )  ) همطاف هب  دوب ، هنسرگ  تخس  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زور  کی  دیوگ : یم  يردخ » دیعسوبا  »
تسین نم  دزن  زیچ  چیه  تشاد  یمارگ  تیاصو  هب  ارت  تّوبن و  هب  ار  مردپ  هک  یئادخ  هب  دنگوس  هن ، درک : ضرع  یهدب ؟ نم  هب  هک  تسه 

نیسح نسح و  مرسپ  ود  نیا  دوخ و  رب  ار  وت  ما و  هداد  وت  هب  ار  نآ  هک  يرـصتخم  ياذغ  زج  میا  هتـشادن  یماعط  چیه  هک  تسا  زور  ود  و 
مرش میادخ  زا  نم  نسحلاوبا  يا  درک : ضرع  منک ؟ هیهت  ناتیارب  يزیچ  ات  يدرکن  هاگآ  ارم  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ما . هتـشاد  مّدقم 
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ادخ هب  نظ  نسح  دامتعا و  اب  مالسلااهیلع )  ) همطاف دزن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  میامن . لیمحت  وت  رب  يرادن  ار  نآ  یئاناوت  هک  يزیچ  منک  یم 
اب دـنک  يرادـیرخ  يزیچ  دوخ  هداوناخ  يارب  تساوخ  یم  تشاد و  تسد  رد  ار  رانید  هک  یلاح  رد  درک . ضرق  رانید  کی  دـمآ و  نوریب 

دوب و غاد  اپ  ریز  رد  نیمز  دنازوس و  یم  ار  وا  رـس  يالاب  زا  باتفآ  هک  دوب  مرگ  رایـسب  يزور  رد  نیا  و  درک ، دروخرب  دوسالا » نب  دادقم  »
نینچ رد  یعوضوم  هچ  دادقم ، دومرف : تفای ، دـنیآ  شوخان  هدـننک و  نارگن  ار  وا  عضو  دـید  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  داد . یم  رازآ  ار  وا 

ریغ ردارب ، دومرف : نکم . شسرپ  معضو  زا  راذگاو و  ارم  نسحلاوبا ، يا  درک : ضرع  تسا ؟ هدروآ  نوریب  تا  هداوناخ  هناخ و  زا  ارت  یتقو 
، ردارب دومرف : وشم . ایوج  ملاح  زا  راذگاو و  ارم  ادخ  رطاخ  هب  ردارب ، درک : ضرع  يرذـگب . نم  زا  موشن  هاگآ  وت  عضو  زا  ات  تسا  نکمم 
هک یئادـخ  هب  میوگ : یم  يریذـپ  یمن  يراد و  رارـصا  هک  کنیا  نسحلاوبا ، يا  هدرک : ضرع  ینک . ناهنپ  نم  زا  ار  تلاح  تسین  نکمم 

نوریب هناـخ  زا  دـنک ) یگنـسرگ  عفر  هک   ) يزیچ نتفاـی  يارب  شـشوک  زج  ارم  تشاد  یمارگ  تیاـصو  هب  ارت  تّوبن و  هب  ار  ص )  ) دّـمحم
رب متسناوتن  مدید  ار  لایع  لها و  هیرگ  هک  یماگنه  دندیچیپ . یم  دوخ  هب  یگنـسرگ  زا  هک  یلاح  رد  مدمآ  ما  هداوناخ  دزن  زا  اریز  درواین ،
هب کشا  هکنانچ  دـش  نایرگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نامـشچ  تسا . نیا  نم  لاح  ناتـساد و  مدـمآ ، نوریب  اـهنت  نیگمغ و  مریگب و  رارق  نیمز 

نامه رگم  درواین  نوریب  هناخ  زا  زین  ارم  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  يدرک  دای  دـنگوس  هچنآ  هب  دومرف : وا  هب  و  دیـسر ، وا  كراـبم  نساـحم 
دجسم هب  دوخ  داد و  وا  هب  ار  رانید  و  مراد ؛ یم  مّدقم  شیوخ  رب  ارت  ما و  هدرک  ضرق  يرایند  کنیا  و  دروآ ، نوریب  هناخ  زا  ارت  هک  يزیچ 

یلع رانک  زا  درب  ياپب  ار  برغم  زامن  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  دـناوخ ، دجـسم  رد  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  زامن  تشگزاب و  ص )  ) ربمایپ
هار ص )  ) ادـخ لوسر  لابند  تساخرب و  ع )  ) یلع دومرف و  هراشا  وا  هب  اپ  اـب  تشاد و  رارق  لوا  فص  رد  وا  درک و  روبع  ع )  ) بلاـطیبا نب 
ایآ نسحلاوبا  يا  دومرف : داد و  ار  شمالس  خساپ  ادخ  لوسر  درک و  مالس  دیـسر و  ص )  ) ربمایپ هب  دجـسم  ياهرد  زا  یکی  يولج  داتفا و 
هک دوب  ریحتم  ص )  ) ربمایپ دزن  تلاجخ  زا  دنام و  تکاس  دنکفا و  ریز  هب  رس  ع )  ) یلع میایب ؟ وت  هارمه  هک  تسه  ماش  يارب  يزیچ  وت  دزن 

ربمایپ هب  لاعتم  يادـخ  تسناد و  یم  تسا  هداد  یـسک  هچ  هب  هدرک و  هیهت  اـجک  زا  هکنیا  ار و  راـنید  ناـیرج  ربماـیپ  و  دـهدب ، یباوج  هچ 
يا دوـمرف : درک  هدـهاشم  ار  ع )  ) یلع توکـس  نوـچ  ص )  ) ربماـیپ دـشاب ، مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  ار  بشنآ  هـک  دوـب  هدوـمرف  یحو  (ص )

ربماـیپ مارتحا  تهج  هب  زین  اـیح و  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  میاـیب ؟ وت  هارمه  اـت  يرآ »  » اـی مدرگزاـب ، اـت  هن »  » یئوگ یمن  ارچ  نسحلاوبا ،
دراو مالـسلااهیلع )  ) همطاف رب  اـت  دـندمآ  تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  ص )  ) ربماـیپ میتسه . امـش  تمدـخ  رد  دـیئامرفب  درک : ضرع  (ص )

زا راخب  هک  تشاد  رارق  یکید  وا  رـس  تشپ  و  دوب ، هدرک  مامت  ار  شزاـمن  تشاد و  فیرـشت  دوخ  زاـمن  بارحم  رد  یمارگ  نآ  و  دـندش ،
ص)  ) ربمایپ رب  دش و  جراخ  دوخ  بارحم  زا  دینـش  شیوخ  هناخ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ يادص  نوچ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دوب ، دـعاصتم  نآ 
دومرف و شزاون  دیـشک و  وا  رـس  رب  كرابم  تسد  دومرف و  ار  وا  مالـس  باوج  ربمایپ  دوب ، ص )  ) ربمایپ دزن  درف  نیرتزیزع  وا  درک و  مالس 
. تسا هدیزرمآ  انامه  دزرمایب و  ارت  دنوادخ  هدب  ماش  ام  هب  دروآ ، تمحر  وت  رب  لاعتم  يادخ  يدروآ ، بش  هب  زور  هنوگچ  مرتخد  تفگ :
ار نآ  ریذپلد  يوب  دنکفا و  رظن  اذغ  هب  نوچ  مالسلا  هیلع  یلع  داهن . ع )  ) یلع و  ص )  ) ربمایپ دزن  هتشادرب و  ار  کید  مالسلااهیلع )  ) همطاف

شنزرس یتفگش و  اب  ارچ  هَّللا ، ناحبـس  درک : ضرع  مالـسلااهیلع )  ) همطاف درک ، هاگن  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  یتفگـش  اب  دومن  مامـشتسا 
دنگوس تدش  هب  هتشذگ  زور  هکنیا  زا  رتالاب  هچ  دومرف : مشاب ؟ نآ  بجوتسم  هک  ما  هدش  بکترم  یفالخ  ایآ  ینک ، یم  هاگن  نم  هب  زیمآ 

هاگآ شنیمز  نامـسآ و  رد  نم  يادـخ  تفگ : درک و  هاگن  نامـسآ  هب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف يا !؟ هتفاین  یئاذـغ  تسا  زور  ود  يدرک  دای 
هب يا  هحیار  ما و  هدـیدن  نآ  گـنرمه  زگره  هک  تسا  هدیـسر  تیارب  اـجک  زا  اذـغ  نیا  همطاـف ، يا  دومرف : متفگن . قح  زج  نم  هک  تسا 

هراشا داهن و  ع )  ) یلع هناش  نایم  هب  ار  شیوخ  كرابم  تسد  ص )  ) ادخ لوسر  ما !؟ هدروخن  نآ  زا  رت  هزیکاپ  ما و  هدـیئوبن  نآ  يریذـپلد 
لاعتم يادـخ  ٍباسِح - ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنإ   » تسادـخ يوس  زا  وت  رانید  شاداپ  وت و  رانید  ضوع  نیا  یلع ، يا  دومرف : درک و  يا 

: دومرف تسیرگ و  رکـش ) قوش و  زا  ( ) ص  ) ربمایپ هاـگنآ  هیآ 37 ). نارمع  لآ  هروس  « ) دـشخب یم  باـسحیب  يزور  دـهاوخب  ار  سک  ره 
رتخد میرم  نوچمه  ار  همطاف  ایرکز و  دـننامه  یلع  يا  ارت  دیـشخب و  شاداپ  دـیورب  ایند  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  امـش  هک  ار  ییادـخ  شیاـتس 
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تدابع بارحم  هب  ایرکز  هاـگره  هیآ 37 ). نارمع  لآ  هروس   ) ًاقْزِر اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحَْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَـخَد  اـمَّلُک  : » هک داد  رارق  نارمع 
راحب ج 43 ص ، 230 یسوط ج 2 ص 228 - یلاما  ، 29 همغلا ج 2 ص 26 - فشک  «. ) تفای یم  ماعط  قزر و  وا  دزن  دـش  یم  دراو  میرم 

.( بوشآ ج 2 ص 117 رهش  بقانم  رد  تیاور  ریخا  تمسق  زین  و  راحب ج 43 ص 29 ، رد  تیاور  نیا  زا  يا  هصالخ  و  ، 61 - 59

تکربرپ دنب  ندرگ  دنمزاین و  هب  ششخب 

رد دش  غراف  زامن  زا  نوچ  دناوخ و  ام  اب  ار  رـصع  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زور  کی  دـیوگ : یم  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج 
رب سردنم  هنهک و  رایسب  یسابل  هک  برع  نارجاهم  زا  يدرمریپ  ماگنه  نیا  رد  دندوب ، عمج  وا  رود  مدرم  و  تسشن ، شیوخ  زامن  هاگ  هلبق 

ياـیوج درک و  ور  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  دراد ، هگن  ار  دوخ  تسناوت  یمن  یناوتاـن  يریپ و  زا  دـمآ و  ص )  ) ربماـیپ يوـس  هب  تشاد  نت 
نم هب  مدنمتسم  ریقف و  ناشوپب . سابل  ارم  تسا  هنهرب  مندب  هدب ، اذغ  نم  هب  تسا  هنـسرگ  منورد  ادخ ، ربمایپ  يا  درک : ضرع  دش ، شلاح 

ادـخ و هک  یـسک  هناخ  هب  ورب  تسنآ ، هدـنهد  ماجنا  دـننام  ریخ  هب  ياـمنهار  یلو  مهدـب  وت  هب  مرادـن  يزیچ  دومرف : نک . ماـعنا  ناـسحا و 
و مالـسلااهیلع .)  ) همطاف هرجح  هب  ورب  دنک ، یم  راثیا  ادخ  هار  رد  و  دنراد ، یم  تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شلوسر 
و دوب . هداد  رارق  دوخ  يارب  شیوخ  ناوناب  لزنم  زا  ادج  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ هک  دوب  ص )  ) ادـخ لوسر  هناخ  هب  هدـیبسچ  س )  ) همطاف هناخ 
اب داتـسیا و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف يارـس  رد  رب  دـمآ و  لالب  هارمه  یبارعا  درمریپ  ناسرب . همطاـف  لزنم  هب  ار  وا  زیخرب و  لـالب ، يا  دومرف :
زا یحو  ندمآ  دورف  يارب  نیما  لیئربج  هاگلوزن  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  لحم  توبن و  نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  تفگ : دـنلب  يادـص 

تقـشم یتخـس و  زا  هک  برع  زا  يدرمریپ  درک : ضرع  یتسیک ؟ وت  وت ، رب  مالـس  دومرف : مالـسلااهیلع )  ) همطاف نایناهج . راگدرورپ  يوس 
نم اب  ما ، هنسرگ  تخس  نت و  هنهرب  نم  ص )  ) دّمحم رتخد  يا  کنیا  مدروآ ، ور  نایمدآ  رورس  تردپ  يوس  هب  مدرک و  رایتخا  ترجاهم 

هدروخن یئاذـغ  دوب  زور  هس  ص )  ) ادـخ لوسر  یلع و  همطاف و  ماـگنه  نیا  رد  و  دروآ . تمحر  وت  رب  دـنوادخ  نک ، تاـساوم  ناـسحا و 
نیسح نسح و  هک  ار  يدنفسوگ  هدش  یغابد  تسوپ  درب و  تسد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف تسناد ، یم  ار  نانآ  عضو  ص )  ) ربمایپ و  دندوب ،
شیوخ تمحر  هب  دنوادخ  تسا  دیما  ریگب ، ار  نیا  يا  هداتـسیا  يارـس  رد  رب  هک  یـسک  يا  دومرف : تفرگ و  دـندیباوخ  یم  نآ  يور  (ع )

یم نم  هب  دنفسوگ  تسوپ  وت  مدرک و  هوکـش  یگنـسرگ  زا  وت  دزن  دّمحم ، رتخد  يا  درک : ضرع  یبارعا  دیامرف . اطع  وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب 
رد هک  ار  يدـنب  ندرگ  دربارف و  تسد  دینـش  وا  زا  ار  نخـس  نیا  نوچ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف منک ؟ هچ  ار  نآ  یگنـسرگ ، نیا  اب  نم  یهد 

، شورفب ریگب و  ار  نیا  دومرف : داد و  یبارعا  هب  دروآ و  نوریب  دوب ، هدرک  هیدـه  وا  هب  بلطملادـبع  نب  ةزمح  رتخد  همطاف  تشاد و  ندرگ 
ربمایپ دمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم  هب  تفرگ و  ار  دنب  ندرگ  یبارعا  دـهدب . وت  هب  نآ  زا  رتهب  يزیچ  نآ  ياج  هب  دـنوادخ  تسا  دـیما 

ار نآ  دومرف  درک و  اطع  نم  هب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ص )  ) هَّللا لوسر  ای  درک : ضرع  دوب ، هتـسشن  دوخ  نارای  نایم  رد 
ادـخ تسا  نکمم  هنوگچ  دومرف : تسیرگ و  ص )  ) ربماـیپ دزاـس .) هدروآرب  ار  تجئاوـح  نآ  اـب   ) دزاـسب تیارب  ادـخ  تسا  دـیما  شورفب 
هیلع هَّللاۀـمحر  رـسای » نب  رامع  . » تسا هدرک  اطع  وت  هب  ار  نآ  مدآ  نارتخد  همه  يوناـب  دّـمحم  رتخد  همطاـف  هک  یلاـح  رد  دزاـسن  تیارب 

، رخب ار  نآ  رامع  يا  دومرف : منک ؟ يرادیرخ  ار  دنبندرگ  نیا  یئامرف  یم  هزاجا  نم  هب  ایآ  ص )  ) ادـخ لوسر  يا  درک : ضرع  تساخرب و 
دنب ندرگ  یبارعا  يا  تفگ : رامع  دومرف . دهاوخن  رفیک  شتآ  هب  ار  نانآ  لاعتم  يادـخ  دـنیوج  تکرـش  سنا  نج و  همه  نآ  رد  رگا  هچ 

يارب نآ  رد  مناـشوپب و  نآ  اـب  ار  دوخ  هک  یناـمی  یئادر  و  موش ، ریـس  هک  تشوـگ  ناـن و  ردـقنآ  ربارب  رد  تفگ : یـشورف ؟ یم  دـنچب  ار 
ادـخ لوسر  هک  ار  ربیخ  تمینغ  زا  دوخ  مهـس  ماگنه  نیا  رد  رامع  و  دـناسرب . ما  هداوناخ  هب  ارم  هک  يرانید  و  مرازگب ، زاـمن  مراـگدرورپ 
مهرد تسیود  رانید و  تسیب  دنب  ندرگ  ربارب  رد  وت  هب  تفگ : دوب ، هدنامن  یقاب  شیارب  نآ  زا  يزیچ  هتخورف و  دوب  هدرک  اطع  وا  هب  (ص )

يا تفگ : یبارعا  منک . یم  تریس  مه  تشوگ  نان و  زا  دناسرب و  تا  هداوناخ  هب  ار  وت  هک  مهد  یم  ار  مرتش  ینامی و  هچراپ )  ) درب کی  و 
لوسر تشگزاب و  ص )  ) ربمایپ دزن  یبارعا  و  داد ، وا  هب  دوب  هدرک  دـهعت  ار  هچنآ  راـمع  تفر و  راـمع  هارمه  و  يدنمتواخـس ، رایـسب  درم 
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هب ار  همطاف  کنیا  دومرف : امش . يادف  مردام  ردپ و  مدش ، زاین  یب  يرآ و  درک : ضرع  يدش ؟ هدناشوپ  ریس و  ایآ  دومرف : وا  هب  ص )  ) ادخ
همه زا  وت  و  مینک ، یمن  شتـسرپ  ار  یئادـخ  وت  زج  يا و  هدوب  ام  يادـخ  هرامه  وت  ایادـخ  راـب  تفگ : یبارعا  نک . اـعد  شناـسحا  تهج 

نارای هب  و  تفگ ، نیمآ  وا  ياعد  رب  ص )  ) ربمایپ نک . اطع  هدینشن  یـشوگ  هدیدن و  یمـشچ  هچنآ  همطاف  هب  ایادخ  راب  یئام ، قزار  تهج 
زا سک  چیه  متـسه و  وا  ردـپ  نم  هک : ارچ  تسا  هدرک  اطع  همطاف  هب  ایند  رد  ار  اعد  نیا  نومـضم  دـنوادخ  انامه  دومرف : درک و  ور  دوخ 

همطاف هب  ادـخ  و  دوبن ، يرـسمه  دـبا  ات  همطاف  يارب  زگره  دوب  یمن  ع )  ) یلع رگا  تسوا و  رهوش  ع )  ) یلع و  تسین ، نم  دـننامه  نایناهج 
رد دنتشهب . ناناوج  دیـس  ود  ءایبنا و  ناگداون  رورـس  ود  هک  تسین  ود  نآ  دننامه  نایناهج  يارب  تسا و  هدرک  اطع  ار  نیـسح »  » و نسح » »

يرآ دندرک : ضرع  میازفیب ؟ همطاف ) لئاضف  حدم و  رد   ) ناتیارب ایآ  دومرف : نانآ  هب  دنتـشاد ، رارق  ناملـس  و  رامع ، دادقم و  ربمایپ ، لباقم 
یم وا  زا  شربق  رد  هدننک و  لاؤس  هتـشرف  ود  دوش  نفد  دورب و  ایند  زا  نوچ  همطاف  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف : ص .)  ) هَّللا لوسر  ای 

یلو و دنـسرپ : یم  مردپ . دیوگ : یم  تسیک ؟ وت  ربمایپ  دنـسرپ : یم  تسا . نم  راگدرورپ  هَّللا  دـیوگ : یم  تسیک ؟ تراگدرورپ  دنـسرپ :
زا ناتیارب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : ربمایپ  ع .)  ) بلاطیبا نب  یلع  تسا ، هداتـسیا  نم  ربق  رانک  رد  هک  نیمه  دـیوگ : یم  تسیک ؟ وت  ماما 

همطاـف هک  تسا  هدرک  رومأـم  ار  ناگتـشرف  زا  یگرزب  هورگ  دـنوادخ  اـنامه  مـنک : یم  ناـیب  رتـشیب  مـیازفا و  یم  مـه  زاـب  همطاـف  لـئاضف 
زین گرم  زا  سپ  ربق و  رد  دـنیوا و  اـب  یگدـنز  رد  ناـنآ  و  دـننک ، يرادـهگن  پچ  تسار و  رـس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  مالـسلااهیلع ) )

رد ارم  هک  تسنانچ  دنک  ترایز  متافو  زا  سپ  ارم  هکنآ  سپ  دنتـسرف ، یم  دورد  وا  نادنزرف  رهوش و  ردپ و  وا و  رب  رایـسب  دـنیوا و  هارمه 
نب یلع  سک  ره  و  دشاب . هدرک  ترایز  ارم  هک  تسنآ  لثم  دنک  ترایز  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف سک  ره  و  دشاب ، هدرک  رادـید  یگدـنز 

دیامن ترایز  ار  نیـسح »  » و نسح »  » سک ره  و  دشاب ، هدرک  ترایز  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هک  تسنآ  لثم  دنک  ترایز  ار  ع )  ) بلاطیبا
ار ود  نآ  هک  تسنآ  لـثم  دـنک  تراـیز  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  نادـنزرف  هّیرذ و  سک  ره  و  هدرک ، تراـیز  ار  ع )  ) یلع هک  تـسنآ  لـثم 

مان هب  تشاد  یمالغ  و  دـیچیپ ، ینامی  يا  هچراپ  رد  تخاس و  وبـشوخ  کشم  اب  تفرگ و  ار  دـنب  ندرگ  رامع  هاگنآ  دـشاب . هدرک  ترایز 
ادـخ لوسر  هب  ار  نیا  تفگ : داد و  مالغ  هب  ار  دـنبندرگ  دوب ، هدرک  يرادـیرخ  دوب  هدیـسر  وا  هب  ربیخ  رد  هک  یمئانغ  زا  ار  وا  هک  مهـس » »

، دیناسر ضرع  هب  ار  رامع  هتفگ  دش و  بایفرـش  ربمایپ  تمدخ  تفرگ و  ار  دـنبندرگ  مالغ  يراد . قلعت  ربمایپ  هب  مه  تدوخ  هدـب و  (ص )
همطاف تمدخ  هب  ار  دنبندرگ  مالغ  یتسه . وا  نآ  زا  زین  وت  هدب و  وا  هب  ار  دنبندرگ  ورب و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دزن  دـندومرف : ص )  ) ربمایپ

، دیدنخ مالغ  درک ، دازآ  ار  مالغ  تفرگ و  ار  دـنبندرگ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـیناسر ، وا  عالطا  هب  ار  ربمایپ  هدومرف  درب و  مالـسلااهیلع ) )
يا هنسرگ  هک  تسا  هتخاس  نادنخ  ارم  دنبندرگ  نیا  ناوارف  تکرب  درک : ضرع  مالغ ؟ يا  يدنخ  یم  هچ  زا  دیسرپ : مالـسلااهیلع )  ) همطاف

! تشگرب شبحاص  هب  مه  دنبندرگ  دوخ  و  درک ،  دازآ  ار  يا  هدنب  تخاس و  زاین  یب  ار  يریقف  دناشوپ و  سابل  ار  يا  هنهرب  درک و  ریـس  ار 
.( 58 راحب ج 43 ص 56 - )

ینارون رداچ 

نیمشپ يرداچ  مالـسلا  هیلع  یلع  دیبلط ، يزیچ  ماو  ورگ  رد  يدوهی  تفرگ ،  ماو  هب  يدوهی  کی  زا  وج  يرادقم  مالـسلا  هیلع  یلع  رابکی 
نآ هب  يراک  يارب  وا  نز  دـش  بش  نوچ  تشاذـگ و  یقاطا  رد  ار  نآ  يدوهی  داهن ، ورگ  هب  يدوهی  دزن  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  قلعتم 
رد هک  داد  ربخ  تشگزاب و  دوخ  يوش  دزن  تسا . نشور  نآ  زا  قاطا  همه  هک  دشخرد  یم  اجنآ  رد  يرون  درک  هدهاشم  دش و  دراو  قاطا 

رداچ قاطا  نآ  رد  هک  دوب  هدرک  شومارف  دـش و  هدز  تفگـش  شنز  راـتفگ  زا  يدوهی  تسا ، هدـید  ناـشخرد  گرزب و  يرون  قاـطا  نآ 
هکنانچ تسا  نکفا  عاعش  وس  ره  زا  روبزم  سابل  رون  درک  هدهاشم  دمآرد و  قاطا  نآ  هب  تساخرب و  باتش  اب  تسا ، مالسلااهیلع )  ) همطاف
همطاف رداچ  زا  رون  نآ  هک  تفایرد  دـش و  هریخ  سابل  لحم  رد  شیپ  زا  شیب  درک و  بجعت  دـبات ، یم  کـیدزن  زا  یناـشخرد  هاـم  ییوگ 

زا نت  داتـشه  دودـح  درک و  ربـخ  ار  دوـخ  ناگتـسباو  زین  شنز  تفاتـش و  شناگتـسباو  دزن  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  تـسا ، مالـسلااهیلع ) )
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تیاور نیا  زا  يا  هصالخ  راحب ج 43 ص 40 و  . ) دندمآرد مالسا  نید  هب  همه  دندرک و  هدهاشم  ار  عوضوم  نیا  دندمآ و  درگ  نایدوهی 
لامآلا ص 160 ). یهتنم  ، 118 بوشآ ج 3 ص 117 - رهش  بقانم  رد 

درادن  سابل  هک  يرّهطم  يوناب  يارب  یتشهب  سابل 
شهاوخ امش  زا  میراد ، یگیاسمه  قح  ام  دنتفگ : هدمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  تهج  نیمه  هب  دنتشاد  یسورع  نایدوهی  زا  یخرب  رابکی  زین  و 

ربمایپ دندرک . رارـصا  رایـسب  توعد  نیا  رد  و  دوش ، رت  هدنبیز  دوجو ا و  هب  ام  یـسورع  ات  یتسرفب  ام  هناخ  هب  ار  همطاف  ناترتخد  مینک  یم 
ربمایپ زا  نانآ  دـیریگب .) مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ار  وا  ندـمآ  هزاجا  دـیاب  ینعی   ) تسوا نامرف  هب  بلاـطیبا و  نب  یلع  رـسمه  وا  دومرف : (ص )

رویز تنیز و  هدرک و  مهارف  مزاول  هنوگ  همه  یسورع  نیا  رد  نادوهی  و  دوش ، هطساو  توعد  نیا  يارب  ع )  ) یلع دزن  هک  دندرک  شهاوخ 
یم و  دـنک ، یم  تکرـش  شا  هنهک  سردـنم و  ساـبل  اـب  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هک  دـندرب  یم  ناـمگ  و  دـندوب ، هدروآ  درگ  يریگمـشچ 

هدـیدن ار  شدـننامه  هک  يرویز  تنیز و  اـب  دروآ  یتشهب  یـسابل  لـیئربج »  » ماـگنه نیا  رد  دنـشاب ! هدرک  فیفخ  راوخ و  ار  وا  دنتـساوخ 
دش دراو  نادوهی  هناخ  هب  نوچ  و  دندش ، هدز  تفگش  نآ  شوخ  يوب  گنر و  زا  ناگدننیب  دیشوپ و  ار  نآ  مالسلااهیلع )  ) همطاف و  دندوب ،

ار مالـسا  زاـجعا ، نیمه  تهج  هب  ناـیدوهی  زا  يرایـسب  دـندز و  یم  هسوب  نیمز  رب  وا  يولج  دـنداتفا و  هدجـس  هب  شربارب  رد  دوهی  ناـنز 
راحب ج 43 ص 30 ).  ) دندش ناملسم  دنتفریذپ و 

هب مناوخارف ، ار  ع )  ) یلع هک  داتـسرف  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  رابکی  دیوگ : یم  هیلع  هَّللاۀمحر  رذوبا »  » دننک یم  کمک  همطاف  هب  ناگتـشرف 
، دوبن نآ  رانک  یسک  تشگ و  یم  دوخ  هب  دوخ  هناخ  لخاد  یتسد  يایسآ  و  دادن ، مباوج  یـسک  مدرک  ادص  ار  وا  مدمآ و  ع )  ) یلع هناخ 

نم هاگنآ  مدیمهفن ، هک  دومرف  يزیچ  وا  هب  تفگ و  نخـس  وا  اب  ص )  ) ادخ لوسر  دـمآ و  نوریب  مدرک  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابود 
: دندومرف ص )  ) ربمایپ دوبن ! نآ  رانک  یسک  تشگ و  یم  دوخ  هب  دوخ  هک  ما  هدز  تفگش  تسا  ع ) یلع (  هناخ  رد  هک  ییایـسآ  زا  متفگ :
رد ار  وا  تسا و  هاگآ  وا  یناوتان  فعـض و  زا  ادـخ  هتخاس و  رپ  نیقی  نامیا و  زا  ار  وا  ياضعا  بلق و  دـنوادخ  هک  تسنانچ  همطاف  مرتخد 

دندّـمحم نادـناخ  هب  کمک  رومأم  هک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  دـنک ، یم  تیاـفک  دـیامرف و  یم  کـمک  شیگدـنز 
بوشآ ج 3 ص 116 ). رهش  بقانم  رد  توافت  كدنا  اب  تیاور  نیمه  هب  هیبش  و  راحب ج 43 ص 29 . ( ؟) (ص

ماما نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  ناـنمؤم و  ریما  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ینـس  هعیـش و  ناـیوار  مومع  یتَا » ْلَـه   » هروس لوزن  تیب و  لـها  راـثیا 
یلع دز  رد  يریقف  راطفا  ماگنه  لّوا  بش  دنتفرگ ، هزور  زور  هس  دندوب  هدرک  هک  يرذن  قبط  هّضف »  » نانآ همداخ  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح 

یمیتی مود  بش  دندرک ، راطفا  بآ  اب  دـنداد و  ریقف  هب  ار  دوخ  راطفا  هدرک و  ادـتقا  وا  هب  زین  نیریاس  داد ، وا  هب  ار  دوخ  راطفا  مالـسلا  هیلع 
يادـخ يوس  زا  هاگنآ  دـنداد ، وا  هب  ار  دوخ  راطفا  زاب  دـیبلط  يزیچ  دـمآ و  يریـسا  زین  موس  بش  دـنداد . وا  هب  ار  دوخ  راطفا  زاب  دز و  رد 

َو  » هـیآ نآ  رد  و  .( 417 ص 413 - همغلا ج 1  فـشک  ، 216 قودـص ص 212 - یلاما   ) دـش لزان  ِناْسنِْالا » یَلَع  یتَا  ْلَـه   » هروس لاـعتم 
نیا رد  هک  دـنا  هدومرف  ءاملع  زا  یخرب  و  دراد ، ناراوگرزب  نآ  قافنا  راثیا و  هب  هراشا  ًاریـسَا » َو  ًامیتَی  َو  ًانیکْـسِم  هِّبُح  یلَع  َماـعَّطلا  َنوُمَعُْطی 

يوناب مارتحا  هب  نیا  هدـشن و  يرکذ  چـیه  یتشهب » نانز  اه و  يروح   » زا اّما  هدـش  هدـعو  رکذ و  یتشهب  ياهتمعن  هنوگ  همه  هکرابم  هروس 
مّود لاس  عیاـقو  رکذ  رد  لاـمآلا ص 68  یهتنم  و 148 - و 147  ص 106  بوشآ ج 3  رهـش  بقانم  . ) تسا مالـسلااهیلع )  ) همطاف ناوناب 
راج  » یّنس گرزب  رّسفم  ملاع و  فیلأت  فاّشک »  » فورعم ریسفت  رد  هلمج  زا  یّنس و  هعیـش و  ریـسافت  رد  ار  ناتـساد  نیا  لیـصفت  يرجه ).

. تفای ناوت  یم  يرشخمز » هَّللا 

تسا نیموصعم  زا  یکی  همطاف 

ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنَأ  «: » ریهطت  » هیآ یّنـس  نیرـسفم  ءاملع و  زا  يرایـسب  هعیـش و  نارـسفم  نایوار و  مومع و  فارتعا  حیرـصت و  هب 
لزان مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نانمؤم  ریما  دروم  رد  هیآ 33 ). بازحا  هروس  « ) ًاریهْطَت ْمُکَّرِهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 
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دیفم خیش  هراتخملا  لوصف  یفاک ج 1 ص 287 ، لوصا  ، 382 قودص ص 381 - یلاما  ، 270 یسوط ج 1 ص 254 و 269 - یلاما   ) هدش
روثنملاّرد یبنلا ، تیب  لها  لـئاضف  باـب  ملسم ج 7  حیحـص  ص 304 ، لـبنح ج 6  نب  دـمحا  دنـسم  رد : زین  و  . 30 ص 29 - مق ) پاـچ  )

ص)  ) ربمایپ موصعم  تیب  لها  زا  روظنم  و  يربط ص 24 ). نیدلا  ّبحم  یبقعلا  رئاخذ  يربط ج 22 ص 5 ، ریسفت  یطویس ج 5 ص 198 ،
رگید لالدتسا  تیاور و  اههد  زین  و  دراد . نانآ  ندوب  موصعم  رب  تلالد  هیآ  دنا  هتشون  گرزب  نارّسفم  هک  روطنامه  دنناراوگرزب و  نیمه 
افتکا تیاور  کی  لقن  هب  اج  نیا  رد  دنیامن ، هعجارم  لصفم  ياهباتک  هب  رتشیب  عالطا  يارب  دنناوت  یم  نادـنمقالع  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد 

زامن يارب  هک  یماگنه  زور  ره  هک  مدـید  یم  ار  ص )  ) ربمایپ مدوب و  رـضاح  هاـم  تشه  نم  دـیوگ : یم  ءارمحلا » یبا  نب  عفاـن  : » مینک یم 
، ُُهتاـکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَا  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا  : » دومرف یم  تفر و  یم  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف هناـخ  رد  هب  دـمآ  یم  نوریب  حـبص 

امش رب  ادخ  ياهتکرب  تمحر و  تیب و  لها  يا  امش  رب  مالس  ًاریهَْطَت » ْمُکَّرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  ةالَّصلا ،
كاپ دزاس  ناتکاپ  دزاس و  رود  ار  یکاپان  هنوگ  ره  تیب  لها  امـش  زا  هک  تسا  هدومرف  هدارا  لاعتم  يادـخ  اـنامه  تسا ، زاـمن  تقو  داـب ،

زاب یـسوط ج 1 ص 88 و  یلاما  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  لقن  هب  تیاور  نیمه  هیبش  زین  و  همغلا ج 2 ص 13 - فشک   . ) ینتخاـس
.( قودص ص 124 یلاما  و  دیفم ص 188 ، یلاما  و  یسوط ج 1 ص 257 و ج 2 ص 177 و 178 ، یلاما  رد 

هلهابم رد  ربمایپ  ناهارمه 

نارجن نایحیسم  اب  ص )  ) ربمایپ هلهابم  رد  هک  تسا  يرفن  جنپ  زا  یکی  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ریـسافت ، خیراوت و  نایوار و  مومع  حیرـصت  هب 
یم نشور  هک  دـشاب  یم  زین  یلیالد  نیرت  يوق  زا  دوش  یم  بوسحم  گرزب  یتلیـضف  دوخ  هکنآ  رب  هفاـضا  عوضوم  نیا  هتـشاد و  تکرش 
نیا رد  ربمایپ  جاوزا  ناگتـسباو و  رگید  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ص ،)  ) ربمایپ موصعم ،  تیب  لها  دزاس ،
دروم رد  دندمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  نارجن  نایحیـسم  زا  یهورگ  تسا : نینچ  هلهابم  ناتـساد  زا  يا  هصالخ  دنرادن . یتکرـش  تیـصوصخ 

ُهَْقلَخ َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللاَْدنِع  یـسیع  َلَثَم  َّنإ  : » دناوخورف نانآ  رب  ار  هیآ  نیا  ص )  ) ربمایپ دندرک ، وگتفگ  ترـضح  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
هک تسا  مدآ  تقلخ )  ) لثم نوچمه  ادخ  دزن  هدـش ) قلخ  ردـپ  نودـب  هک   ) یـسیع تقلخ )  ) لثم هیآ 53 ). نارمع  لآ  هروـس  « ) ٍباُرت ْنِم 

نامرف دنوادخ  دش و  لزان  ربمایپ  رب  هلهابم  هیآ  و  دندرک ، ضارتعا  دندشن و  عناق  نایحیسم  دیرفآ . كاخ  زا  ردام ) ردپ و  نودب   ) ار وا  ادخ 
ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَئاِسن  َو  ْمُکَئاْنبَأ  َو  انَئاْنبَأ  ُعْدـَن  اُْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاـح  ْنَمَف  : » داد
هّجاحم وت  اب  یسیع  دروم  رد  هدیـسر  وت  هب  شناد  زا  هچنآ  زا  سپ  سک  ره  هیآ 54 ). نارمع  لآ  هروس  « ) َنیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَـعْجَنَف 

تنعل مینک و  هلهابم  هاگنآ  ار  ناتاهناج  ارناـماهناج و  ار و  ناـتنانز  ار و  ناـمنانز  ار و  ناتنارـسپ  ار و  نامنارـسپ  میناوخارف  دـیئایب  وگب  درک 
دننک و نیرفن  مه  هیلع  دـنراد  مصاخت  فالتخا و  یعوضوم  رد  مه  اب  هک  یفرط  ود  هک  تسنآ  هلهابم  میهد . رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادـخ 

ادخ اب  یعقاو  طابترا  هک  نیتسار  ناربمایپ  زا  طقف  راک  نیا  و  دروآ ، دورف  تسا  لطاب  هک  یفرط  رب  ار  باذع  تنعل و  هک  دـنهاوخب  ادـخ  زا 
هب دوخ  نایم  رد  دنتفر  ربمایپ  دزن  زا  یتقو  اما  دوش ، هلهابم  زور  نآ  يادارف  دش  رارق  دنتفریذپ و  ادـتبا  نارجن  نایحیـسم  دـیآ . یمرب  دـنراد 

يزیچ دمآ  شباحـصا  اب  رگا  دنزیهرپب و  وا  اب  هلهابم  زا  دـمآ  شتیب  لها  نادـنزرف  اب  ادرف  رگا  تفگ : نانآ  هب  فقـساو  دـنتخادرپ ، وگتفگ 
مهیلع هَّللا  تاولـص  نیـسح  نسح و  ارهز و  همطاف  یلع و  نانمؤم  ریما  هارمه  ربمایپ  زور  نآ  يادرف  دوب .) دـهاوخن  یعقاو  ربماـیپ  و   ) تسین

زا نایحیسم  دیئوگب . نیمآ  امـش  مدرک  اعد  نم  هک  یماگنه  دومرف  تیب  لها  هب  تسـشن و  كاخ  رب  نایحیـسم  ربارب  رد  دمآ و  هلهابم  يارب 
هلهابم زا  هک  دنتـساوخ  وا  زا  تسا و  نیتسار  يایبنا  ریاس  دننامه  وا  شور  هک  دـندرک  فارتعا  دـندش و  كانمیب  رایـسب  وا  تأیه  هدـهاشم 

.144 بوشآ ج ص 142 - رهـش  بقانم  . ) دنتـشگزاب هحلاصم  ناونع  هب  یلاوما  تخادرپ  اـب  دـیامن و  هحلاـصم  ناـنآ  اـب  دوش و  فرـصنم 
زین و  ص 17 ، مق ) پاچ   ) دیفم خیـش  هراتخملا  لوصف  - 177 117 و 176 - لامآلا ص 114 - یهتنم  ، 426 همغلا ج 1 ص 425 - فشک 

ریـسفت رد  و  نینمؤملاریما ،» یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف   » مان هب  یناهفـصا  میعنوبا  فیلأت  رد  و  لـبنح ، نب  دـمحا  دنـسم  و  ملـسم ، حیحـص  رد 
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هلهابم عوضوم  نآرق  ریسافت  رثکا  رد  عّیشت و  ننست و  لها  ياملع  تافلؤم  زا  رگید  يرایسب  رد  و  یناهفصا ، جرفلاوبا  یناغا  و  يرـشخمز ،
.( تسا هدش  رکذ  تلیضف  نیا  و 

ردپ یگنسرگ  رب  هیرگ 

وج نان  يا  هراپ  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـش . دراو  مالـسلااهیلع )  ) همطاف رب  ص )  ) ادـخ لوسر  راـب  کـی  دـیوگ : یم  نسحلا » نب  هَّللادـبع  »
شیپ زور  هس  زا  تردـپ  هک  تسا  ینان  نیلوا  نیا  مرتخد  دومرف : هاگنآ  درک ، راـطفا  نآ  اـب  ص )  ) ربماـیپ دروآ و  ربماـیپ  تمدـخ  کـشخ 
دومرف یم  شزاون  ار  وا  هرهچ  شیوخ  كرابم  تسد  هب  ص )  ) ربمایپ درک و  نتسیرگ  هب  عورش  همطاف  مالک ، نیا  زا  تسا . هدروخ  نونکات 

.( بوشآ ج 3 ص 113 رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 40 - . ) درک یم  كاپ  ار  شکشا  و 

ربمایپ دزن  همطاف  مارتحا 

ار همطاف  رس  تساخ و  یمرب  دوخ  ياج  زا  وا  يارب  دش  یم  دراو  ادخ  لوسر  رب  هاگره  مالسلااهیلع )  ) همطاف هک : دنا  هدرک  لقن  هشئاع »  » زا
رگیدـکی اب  دـنک  تاقالم  ار  همطاف  ات  تفر  یم  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف دزن  ربماـیپ  هاـگره  و  دـناشن ، یم  دوخ  ياـج  رب  ار  وا  دیـسوب و  یم 

كدـنا اـب  تیاور  نیا  هب  هیبش  و  بوشآ ج 3 ص 113 - رهـش  بقانم  ص 40 - راحب ج 43  . ) دنتـسشن یم  مه  اب  دـندرک و  یم  یـسوبور 
.( یمق ص 15 ثدحم  نازحالا  تیب  رد  زین  و  یسوط ج 2 ص 14 ، یلاما  رد  توافت 

همطاف هناخ  ناکدوک 

رد هلمج  زا  روما و  عـیمج  رد  یمارگ  نآ  هک  تسا  یهیدـب  مالـسلااهیلع ، همطاـف  تمـصع  تسادـق و  ینامـسآ و  تیـصخش  هب  هجوـت  اـب 
یلع و نانمؤم  ریما  كرتشم  یگدنز  تدم  رد  لاعتم  يادخ  تسا ، مالـسا  ناوناب  يوگلا  هوسا و  نیرترب  يردام ، هفیظو  دـنزرف و  شرورپ 
(، ع  ) نیـسح ماما  ع ،)  ) نسح ماما  بیترت : هب  هک  رتخد  ود  رـسپ و  هس  دومرف ، اطع  نانآ  هب  دـنزرف  جـنپ  مالـسلاامهیلع ، همطاف  ناوناب  يوناب 

هیلع یلع  هناخ  هب  نارومأم  موجه  رد  نسحم »  » یلو دـندنام  یقاب  نادـنزرف  نیا  زا  نت  راهچ  دـنراد ، ماـن  نسحم  و  موثلک ، ما  يربک ، بنیز 
( مالسلااهیلع  ) همطاف نوچ  يردام  ناماد  رد  شرورپ  دیدرت  نودب  دش . طقس  راوید ، رد و  نایم  مالـسلااهیلع )  ) ارهز نتفرگ  رارق  مالـسلا و 

یلاـسدرخ نینـس  رد  شا  هنارداـم  ياهـشزاون  رد  یتـح  هک  يرداـم  تسا ، هدوب  رثوم  رایـسب  نادـنزرف  يـالاو  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد 
هک یماگنه  دـینک : هجوت  تیاور  نیا  هب  داد ؛ یم  شرورپ  ریطخ  ياهتیلوئـسم  يارب  ار  دـنزرف  تفگ و  یم  نخـس  الاو  یلئاـسم  زا  كدوک 

دومرف : یم  تخادنا و  یم  نیئاپ  الاب و  ار  وا  درک و  یم  يزاب  وا  اب  مالسلااهیلع )  ) همطاف دوب  لاسدرخ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
نَسَح  ای  َكابَأ  ِْهبْشَأ  نَسَح  ای  َكابَأ  ِْهبْشَأ 

نَسَّرلا  ِّقَْحلا  نَع  ْعَلْخا  َو  نَسَّرلا  ِّقَْحلا  نَع  ْعَلْخا  َو 
نَنِماذ  ًاهلِإ  ُْدبْعا  َو  نَنِماذ  ًاهلِإ  ُْدبْعا  َو 

ار هدننک  ناسحا  شخب  تمعن  يادخ  و  رادرب . قح  زا  دنب  و  شاب ، تردپ  نوچمه  نسح  يا  ینعی : نَحِْإلا  اَذ  ِلاُوت  َو ال  نَحِْإلا  اَذ  ِلاُوت  َو ال 
، هاـتوک زارف  نیمه  ص 159 ). بوشآ ج 3  رهـش  بقاـنم  ص 286 - راـحب ج 43  . ) نکم یتـسود  زوت  هنیک  نمـشد  اـب  و  نک ، شتـسرپ 
قح و زا  عافد  زین  هناکدوک  هنارت  رعـش و  رد  هک  ینابرهم  ردام  تسوا ، يردام  نشور  رادومن  و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یهلا  شنیب  رگنایامن 
. دشخب یم  تهج  نامیا ، رون و  يوس  هب  ار  لفط  ساسح  نهذ  و  دنک ، یم  همزمز  شیوخ  دنبلد  دنزرف  شوگ  رد  ار  لاعتم  يادخ  شتسرپ 
هک رسپ  ود  تسا ، نایمارگ  نآ  ینارون  تیصخش  هاوگ  نیرتهب  خیرات  و  فیـصوت ، زا  زاین  یب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز نادنزرف  تیبرت  ییالا  و 

ماما ود  همغلا ج 3 ص 89 و 96 ). فشک  «، ) دنتـشهب ناناوج  دیـس  ود  : » دومرف یم  نانآ  دروم  رد  ع )  ) ربمایپ دندوب و  ماما  اوشیپ و  ود  ره 
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زاـس بیرف  زاـسراک و  یحلـص  اـب  راوشد و  یلمحت  ربـص و  اـب  هاـگآان ، يا  هعماـج  یگدروخ  بیرف  یتسـس و  جوا  رد  یکی  هک  راوگرزب 
رب هعماج و  یهاگآ  يرادیب و  ثعاب  زین  دـیدرگ و  توبن  نادـناخ  هار  ناگدـنیوپ  ناگتفای و  هار  يدودـعم  ظفح  قح و  هار  موادـت  بجوم 

تخرد تشگ و  نومنهر  يا  هزات  ریسم  هب  ار  خیرات  نینوخ ، يا  هسامح  اب  يرگید  و  دش ، يوما  نارگمتـس  قافن  ریوزت و  هرهچ  ندش  الم 
تراسا و رفس  البرک و  ياه  هنحص  هک  رتخد  ود  و  دیشخب ... تاجن  ینانچنآ  ياه  تفالخ  رابرد  نازاس  هئطوت  تیلهاج  نازخ  زا  ار  مالسا 
هب زین  ص )  ) ربمایپ هجوت  تسا . ناشیا  نادـناخ  ناراوگرزب و  نآ  رهوگ  ییالاو  شنم و  گرزب  فرعم  ماش  هفوک و  رد  ناـنآ  ياـه  هباـطخ 

ياضعا درف  درف  اب  مالسا  تشونرس  طابترا  هاوگ  زین  و  تسا ، يرگید  تلیضف  دنس  دوخ  ریگمشچ و  رایـسب  مالـسلااهیلع )  ) همطاف نادنزرف 
ربمایپ تمدخ  ار  وا  دش و  دـلوتم  یفاک ج 1 ص 461 ). لوصا   ) ترجه مود  لاس  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـشاب : یم  رون  هداوناخ  نیا 

مه دنـشارتب و  ار  لفط  رـس  داد  نامرف  متفه  زور  رد  و  دومرف ، هماـقا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  دازون  تسار  شوگ  رد  راوگرزب  نآ  دـندرب و 
ایند هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب  لاس  درک ؛ میـسقت  نادنمتـسم  نیب  حبذ و  وا  يارب  ار  يدنفـسوگ  زین  داد و  هقدص  هرقن  نآ  يوم  نزو 

بوشآ ج رهش  بقانم  یسوط ص 377 ، یلاما  ، 239 راحب ج 43 ص 238 - . ) دومرف لمع  روط  نیمه  زین  وا  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ دمآ و 
ار نانآ  رایسب  درک و  یم  يزاب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  اب  ص )  ) مرکا لوسر  .( 26 ج 2 ص 25 - ع )  ) اضرلارابخا نویع  3 ص 189 ،

ياه هتفگ  زا  دومرف ، یم  دزشوگ  مدرم  هب  ار  ود  نآ  تماما  ینامسآ و  تیصخش  یلاع و  تاماقم  ًاررکم  درشف و  یم  هنیس  رب  دیسوب و  یم 
مایق هچ  دنماما  اوشیپ و  ود  نم  دنزرف  ود  نیا  ادَعَق - ْوأ  اماق  ِنامامِإ  َياْنبِإ  ِناذه  : » دومرف یم  ود  نآ  دروم  رد  هک  تسا  ص )  ) ربمایپ روهشم 

نیسح نسح و  ِۀَّنَْجلا - ِلْهَأ  ِبابَش  ادِّیَس  ُْنیَسُْحلاَو  ُنَسَْحلَا  : » دومرف یم  ای  و  بوشآ ج 3 ص 141 ). رهش  بقانم  «. ) دننکن مایق  هچ  دننک و 
ربمایپ هک : دـنک  یم  فارتعا  تسا  هیواعم  نارودزم  زا  هکنآ  اب  هریرهوبا » .( » همغلا ج 3 ص 89 و 96 فشک  «. ) دنتشهب ناناوج  رورـس  ود 
يدرم ار ، نیسح  یهاگ  دیـسوب و  یم  ار  نسح  یهاگ  هار  نیب  رد  دومرف ، یم  لمع  شیوخ  كرابم  هناش  رب  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  (ص )

یتـسود نم  اـب  درادـب  تسود  ار  نیـسح  نسح و  سک  ره  يرآ ، دوـمرف : يراد ؟ تسود  ار  كدوـک  ود  نیا  هَّللا ، لوـسر  اـی  درک : ضرع 
هب هیبش  و  بوشآ ج 3 ص 154 ، رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 281 ، . ) تسا هدرک  ینمـشد  نم  اب  دنک  ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  هدومن و 

نسح و هک  تساوخ  یم  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  ص )  ) ربمایپ یهاـگ  یـسوط ج 1 ص 256 ). یلاما  رد  توافت  كدـنا  اب  تیاور  نیمه 
راحب ج 43 ص . ) دییوب یم  لگ  دننام  دنابسچ و  یم  هنیس  هب  ار  ود  نآ  درب  یم  راوگرزب  نآ  تمدخ  ار  نانآ  یتقو  دربب ، وا  دزن  ار  نیـسح 

نآ تشپ  رب  ع )  ) نیسح نسح و  مدید  مدش ، دراو  ص )  ) ادخ لوسر  هناخ  هب  يزور  دیوگ : یم  رباج » .( » همغلا ج 2 ص 88 فشک  . 299
. دیناراوس نیرتهب  زین  امش  تسامش و  رتش  رتش  نیرتهب  دیامرف : یم  دور و  یم  هار  نانآ  يارب  اپ  تسد و  اب  ص )  ) ربمایپ دنراوس و  راوگرزب 
اب هک  دـید  ار  ع )  ) نیـسح ص ،)  ) ادـخ لوسر  يزور  دـیوگ : یم  يرماـع » یلعی  .( » ص 97 همغلا ج 2  فـشک  ص 285 - راـحب ج 43  )

ربمایپ دـید ، یم  يوس  نآ  يوس و  نیا  هب  وا  و  دریگب ، ار  نیـسح  ات  دروآ  شیپ  ار  دوخ  كراـبم  تسد  تسا ، لوغـشم  يزاـب  هب  ناـکدوک 
كرابم ناهد  داـهن و  وا  ندرگ  تشپ  رگید  تسد  هناـچ و  ریز  یتسد  هاـگنآ  تفرگ ، ار  وا  ماجنارـس  اـت  دـنادنخ  ار  نیـسح  ردـقنآ  (ص )
تـسود ار  ادـخ  درادـب  تسود  ار  وا  سک  ره  منیـسح ، زا  نم  نم و  زا  نیـسح  دومرف : یم  دیـسوب و  یم  تشاذـگ و  وا  ياـهبل  رب  شیوخ 

پاچ  ) یضترم دیـس  یلاما  ص 226 - بوشآ ج 3  رهـش  بقاـنم  ص 271 - راـحب ج 43  . ) تسا نم  رتخد  دـنزرف  نیـسح  تسا ، هتـشاد 
.( ج 1 ص 219 توریب )

ربمایپ زا  سپ 

هکنآ تسا  ماخ  دشکب . هدرپ  هفیقـس  رب  دسیونب و  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف یگدنز  هک  یـسک  تسوگغورد  مینک . زاغآ  دیاب  هفیقـس  زا  .. 
رب قافن  دش ، هدز  مقر  قافن  نامیا و  تقیقح  هفیقس  رد  دراذگ . هدیدان  ار  هفیقـس  دنک و  یـسررب  مالـسا  خیرات  رد  ار  نیملـسم  ياهیتخبدب 

تیلقا رد  نامیا  تفرگ و  رارق  تیرثکا  هفک  رد  قافن  درک ، زاغآ  هزرابم  ناـمیا  دـش و  هریچ  قاـفن  تفرگ ، رگنـس  ناـمیا  تسـشن و  دنـسم 
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رد دـش ... اه  هلمح  جامآ  نامیا  درک و  راکـشآ  شیوخ  ياه  هنیک  قاـفن  تخاـس ، هشیپ  يروبـص  ناـمیا  درک و  زاـغآ  موجه  قاـفن  دـنام ،
هـصرع هفیقـس  دندماین ، نوریب  دیفـسور  هنحـص  نیا  زا  ادخ  هار  دنمدرد  يدودعم  زج  دمآ و  هنحـص  هب  تحارـص  اب  یهلا  شیامزآ  هفیقس 

دنازوس و ار  ع )  ) یلع هناخ  برد  هفیقس  تخاس ، دسح  سوه و  هچیزاب  ار  یهلا  تفالخ  هفیقس  دش ، ربمایپ  زا  سپ  تّما  ياهگنن  نیرتتشز 
گنج هفیقس  دراد ، رارق  دیلو » نب  دلاخ   » زواجت دروم  ار  وا  نز  تخیر و  كاخ  رب  ار  هریون » نب  کلام   » نوخ و  تسکـش ، ار  ارهز  يولهپ 

... دـناشک ناورهن  هاـگلتق  هب  ار  جراوخ  ناـهلبا  و  داد ، رارق  ع )  ) یلع يوربور  نیفـص  رد  ار  ناتـسرپ  هیواـعم  تخاـس و  رو  هلعـش  ار  لـمج 
هیواعم هفیقس  دیشک ، رجنخ  ع )  ) یبتجم ماما  يور  رب  نئادم  طاباس  رد  و  دروآ ، دورف  نانمؤم  ریما  قرف  رب  ریشمش  هفوک  بارحم  رد  هفیقس 

، دناشک البرک  هب  ار  نادیهـش  رورـس  هفیقـس  تخاس ، دهعیلو  ار  دیزی  دومن و  لیدبت  تنطلـس  هب  ار  تفالخ  درک و  راوس  تلم  ندرگ  رب  ار 
راونالاراحب ج 43 همغلا و  فشک  رد  هک  هعیرق  یبا  نب  رکبوبا  یضاق  يانعم  رپ  رعش  هب  دوش  عوجر  ... ) دز هزین  رب  ار  ع )  ) نیسح رس  هفیقس 
ار نیسح  هک  مداد  یم  ناشن  امش  هب  و  هفیقسلا - موی  یف  بیصا  نیسحلا  ّنا  مکتیرا  و  : » دیوگ یم  هلمج  نآ  رد  هک  هدش  لقن  زین  ص 190 

رگید يا  هولج  بش  لد  رد  هام  دید ، دیاب  هفیقس  يوربور  ار  همطاف  یگدنز  و  درک ... زاغآ  دیاب  هفیقس  زا  يرآ  دنتـشک ).» هفیقـس  زور  رد 
تمـصع هاـم  درک  لوـفا  تلاـسر  دیـشروخ  هک  هاـگنآ  درک ، هدـهاشم  قاـفن  بش  نیرتهایـس  رد  دـیاب  زین  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف دراد ،

بش نیا  رد  ناگتشگمگ  يامنهار  ناگراتـس  وا  کشا  ؤلألت  تفاکـش و  ار  بش  نیا  یهایـس  نورق  يارو  زا  همطاف  دایرف  راونا  دیـشخرد ،
همطاف و  دوشن ، نآ  نیـشناج  تماما  تّوبن ، باتفآ  ندشورف  اب  ات  دندرک ، انب  موش  يّدـس  دـندش ، هایـس  يا  هدرپ  هفیقـس  رد  دـش ... یناملظ 

تفاکـش و ار  اهیکیرات  ربتـس  هدرپ  دـیروش و  نانآ  رب  نامز  هعماس  زا  رتارف  يدایرف  اب  و  درد ، زا  یمچرپ  اب  تشارفارب  تماق  مالـسلااهیلع ) )
نوخ اب  دایرف ، اب  هلان ، اب  کشا ، اـب  تشاد ، ناوت  رد  هچ  ره  اـب  و  دـننامب ، روک  قاـفن  بش  یگریت  هب  اهلـسن  هدرپ ، يوس  نیا  رد  تشاذـگن 

باقن سپ  زا  ار  تقیقح  هرهچ  درک و  غالبا  ناگدنیآ  هب  دنتشاد  توکـس  هئطوت  نآ  رب  هک  ار  یتقیقح  شیوخ ، ربق  نتـشاد  ناهنپ  اب  دوخ ،
مالسا ردام  مالسلااهیلع )  ) هجیدخ شردام  هکنانچمه  تسا ، نامیا  دنمدرد  ردام  مالسلااهیلع  همطاف  هک  تسا  نینچ  تخاس . الم  رب  ریوزت 

ربارب رد  نینمؤم  رگنس  هنیدم  رد  مالسلااهیلع )  ) همطاف نازحالا  تیب  دوب و  یلهاج  كرش  ربارب  رد  نیملـسم  ژد  هکم  رد  هجیدخ  هناخ  دوب .
همطاف نازحـالا  تیب  رد  دـنتفرگ ، یمارف  ار  نآرق  لـیزنت  دـنتفای و  یم  ناوت  شوت و  ناناملـسم  هجیدـخ  هناـخ  رد  تسا . قاـفن  رّوزم  هاـپس 

دیشروخ ات  دمآرب  دیلاب و  مالـسا  هجیدخ  هناخ  زا  دنزومآ . یم  ار  نآرق  لیوأت  دنـسانش و  یم  ار  قافن  نامیا و  زرم  نانمؤم  مالـسلااهیلع ) )
دنکش یم  قافن  رادناج  ياهتب  دلاب و  یم  نامیا  همطاف  نازحالا  تیب  زا  تشگ ... ریهطت  هبعک  تسکش و  یگنـس  ياهتب  دش و  برعلاةریزج 
نأشلا میظع  ربمایپ  تسا : هداتـسیا  هزرابم  هب  تماما  همطاف  نازحالا  تیب  رد  تفرگ ، رگنـس  تّوبن  هجیدـخ  هناخ  رد  دوش . یم  ریهطت  لد  و 

یلع نانمؤم  ریما  مخ  ریدغ  رد  هکنآ  زا  سپ  مین  هام و  ود  رفص ،) هام  متـشه  تسیب و  زور   ) يرجه مهدزای  لاس  مود  هام  رد  ص )  ) مالـسا
شوغآ رد  ار  وا  كرابم  رـس  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاـح  رد  درک  تلحر  دوخ  هناـخ  رد  دومرف ، بصن  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

دـیفم ص 138، یلاما  ، 293 لوا ص 292 - ءزج  یئاـهب  لـماک  . 652 ص 651 - هرامـش 193  هبطخ  مالـسلا  ضیف  هغالبلا  جهن  . ) تشاد
یفاک ج 1 ص 459. لوصا  بوشآ ج 2 ص 64 ، رهش  بقانم  قودص ص 509 ، یلاما  ، 214 186 و 213 - یسوط ج 2 ص 158 - یلاما 

.( 130 لامآلا ص 129 - یهتنم 

ترتع یفرعم 

مارتحا هقـالع و  تیب و  لـها  ماـقم  یتـصرف  ره  رد  هکنآ  رب  هفاـضا  و  تلاـسر ، تدـم  لوط  رد  ررکم  ياـه  یفرعم  رب  هفاـضا  ص )  ) ربماـیپ
درک یم  دزـشوگ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  نامیا و  تقبـس  یملع و  ماقم  زین  و  وا ، نادنزرف  و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  تبـسن  شیوخ 

یفرعم بصن و  نییعت و  رب  هفاـضا  و  تسا ،). هدـش  رکذ  ًارتاوتم  ینـس  هعیـش و  ناـگرزب  بتک  رد  نآ  نوگاـنوگ  رایـسب و  ياـه  هنومن  هک  )
ار تما  نوگانوگ  لئاسو  هب  زین  ریدغ  زا  سپ  هاتوک  مایا  نیمه  رد  دوخ ، زا  سپ  نیشناج  ماما و  ناونع  هب  مخ  ریدغ  رد  یمارگ  نآ  یمسر 
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دجـسم رد  مدرم  يارب  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  رد  زین  فلتخم و  دراوم  رد  هکناـنچ  دومرف ، یم  قـیوشت  شیوـخ  كاـپ  نادـناخ  زا  يوریپ  هب 
نم انامه  ًاَدبَا - اُّولِضَت  َْنل  امِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنإ  ام  یْتََیب ، َلْهَأ  یتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباتِک  ِْنیَلَقَّثلا : ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِإ   » تشاد مالعا  احیرـص  دومرف  نایب 

هارمگ زگره  دـیئوج  کسمت  ود  نیا  هب  رگا  هک  ار  مدوخ  هداوناخ  و  ادـخ ، باـتک  مراذـگ : یم  یقاـب  امـش  ناـیم  رد  اـهبنارگ  راـگدای  ود 
نب دمحا  دنسم  ، 31 ج 1 ص 57 و ج 2 ص 30 - ع )  ) اـضرلارابخا نویع  ، 9 ریدغلا ج 1 ص 55 - مارملاۀیاغ ص 212 ، « ) دش دیهاوخن 

.( سیق ص 121 نب  میلس  هفیقس  باتک  لّوا - ءزج  یسربط ص 90  جاجتحا  توریب -) پاچ   ) لبنج ج 3 ص 17

هماسُا هاپس 

هئطوت وا  هیلع  دنفلاخم و  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  تموکح و  اب  تسناد  یم  ص )  ) ربمایپ هک  یناقفانم  ینکشراک  زا  يریگولج  يارب  زین  و 
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تموکح  تماما و  اـب  نارگ  هئطوت  تفلاـخم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  زیزع  ربماـیپ  دـیدرت  نودـب   ) دـننک یم 

دومرف و یم  نایب  دوب  یم  تحلـصم  هک  يدراوم  رد  ار  عوضوم  نیا  نوگانوگ  تارابع  هب  یمارگ  نآ  هکنانچ  تسا  هتـشاد  یهاگآ  ًـالماک 
- َکَّقَح َکَنوُعَنْمَی  َو  َْکیَلَع  َنُوَئلاـمَتَی  ٍمْوَق  ِروُدُـص  یف  ُِنیاغَـض  َکـَل  ْتَرَهَظ  ُُّتم  اْذِا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  راـب  کـی  هلمج  نآ  زا 
زا ار  وت  دنوش و  یم  تشپمه  وت  هیلع  رب  دوش و  یم  ادیپ  وت  يارب  تسا  یهورگ  ياه  هنیس  رد  هک  ییاه  هنیک  مورب  ایند  زا  نم  هک  یماگنه 
ام  » هیآ دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  ریـصبوبا »  » زین و  ص 67 .) ج 2 ، ع ،)  ) اضرلارابخا نویع  « ) دـنراد یمزاـب  تقح 

اِمب ْمُُهئَبَُنی  َُّمث  اُوناک  امَْنیَا  ْمُهَعَم  َوُه  اَِّلا  َرَثْکَا  َو ال  َکـِلذ  ْنِم  ینْدَا  ـال  َو  ْمُهُـسِداس  َوُه  اَِّلا  ٍۀَـسْمَخ  ـال  َو  ْمُهُِعبار  َوُه  اَِّلا  ِۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی 
هن تسا و  ناشیا  نیمراهچ  ادخ  هکنآ  زج  دننک  یمن  ییوگزار  اوجن و  مه  اب  يرفن  هس  چیه  ٌمیلَع - ٍء  ْییِـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َنِا  ِۀَـمیِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع 
زور سپس  دنشاب ، اجک  ره  تسا  ناشیا  هارمه  ادخ  هکنآ  رگم  رتشیب  هن  نیا و  زا  رتمک  هن  تسا و  ناشیا  نیمـشش  ادخ  هکنآ  زج  يرفن  جنپ 

: دومرف مدرک ، لاؤس  هیآ 7 ) هلداجم ، هروس  « ) تسا اناد  زیچ  همه  هب  دـنوادخ  انامه  دـندرک  یم  هچ  هک  داد  دـهاوخ  ربخ  ناشیا  هب  تماـیق 
یماگنه دش  لزان  هبعش ، نب  ةریغم  و  هفیذح ، یبا  یلاوم  ملاس  و  فوع ، نب  نمحرلادبع  و  حارج ، هدیبعوبا  نالف ، نالف و  دروم  رد  هیآ  نیا 

مـشاه ینب  رد  توبن  تفالخ و  زگره  دنراذگن  تفر  ایند  زا  ص )  ) دّمحم رگا   » هک دندومن  قفاوت  دندرک و  دهع  دنتـشون و  يا  هتـشون  هک 
دنراذـگن دـشاب و  مشاه  ینب  تسد  رد  مه  تفـالخ  هک  دـنراذگن  وا  زا  سپ  تشاد  توبن  دوب و  مشاـه  ینب  زا  ربماـیپ  ینعی  «. ) دریگب رارق 

هب هک  دومرف  نییعت  دیز » نب  ۀماسا   » مان هب  یناوج  یهدنامرف  هب  یهاپـس  ص 179 ،). یفاک ، هضور  (. ) دسرب تموکح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 
و دـندوب ، نارگید  و  حارج » هدـیبعوبا   » و رمع »  » و رکبوبا »  » هلمج زا  و  راصنا ، نیرجاـهم و  هماـسا ، هاپـس  رد  دـنورب . ماـش  رد  هتوم »  » يوس

دیسرپ : هماسا  یتح  دومرف ، یم  دیکأت  رایسب  هاپس  نیا  تکرح  يارب  ص )  ) ربمایپ
اب زین  و  دینک ! تکرح  ادخ  مان  اب  دیوش و  جراخ  رهش  زا  دومرف : ربمایپ  دیامرف ؟ تیانع  افش  ار  امش  دنوادخ  ات  میـشاب  ام  دیئامرف  یم  هزاجا 
«، دنک كرت  ار  نآ  دوش و  ادج  هماسا  هاپـس  زا  هک  ار  سک  ره  دنک  تنعل  ادخ  َۀَـماُسا - ِْشیَج  ْنَع  َفَّلََخت  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  : » دومرف یم  دـیکأت 

لوا ءزج  یئاهب  لـماک  رد  و  ، 127 لامآلا ص 124 - یهتنم  رد  زین  و  يدـلج - پاچ 4  دیدحلا ج 2 ص 21  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  )
! دنتشگزاب هنیدم  هب  هدرک و  كرت  ار  هماسا  رکشل  رمع  رکبوبا و  لاح  نیع  رد  ص 291 ).

ردپ رانک  رد  همطاف  هدنخ ي  هیرگ و 

(، ص  ) ربمایپ هب  مالـسلاامهیلع  ارهز  يداع  ریغ  هقالع  هب  هجوت  اب  دـش ، یم  رتدـب  یمارگ  نآ  لاح  رت و  نیگنـس  تعاس  ره  ربماـیپ  يراـمیب 
تدـش دوب ، یم  نارگن  وا  نادـقف  بقاوـع  دروـم  رد  زین  و  ص )  ) ربماـیپ لاـح  دروـم  رد  همه  زا  شیب  یمارگ  يوناـب  نآ  هک  تسا  یعیبـط 

هب تافو ، رتسب  رد  ص )  ) ربمایپ دنا : هدرک  لقن  هک  درک  هدهاشم  دیاب  تیاور  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ هب  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز یبلق  یگتسباو 
وا هک  دومرف  وا  هب  يرگید  نخـس  هاگنآ  دش ، نایرگ  همطاف  دومرف و  يزیچ  نارگید  زا  ناهنپ  دوب  هتـسشن  وا  رانک  هک  مالـسلااهیلع )  ) ارهز

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1948 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف دندرک ، لاؤس  هدنخ  هیرگ و  نآ  دروم  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف زا  اهدعب  دـندوب  هرظنم  نیا  دـهاش  هک  یخرب  دـش ، نادـنخ  داش و 
نم هب  هک  یتسه  تیب  لها  زا  رفن  نیلوا  وت  دندومرف  نم  هب  سپس  متسیرگ ، نم  داد و  ربخ  نم  هب  دوخ  تافو  تلحر و  زا  ادتبا  ص )  ) ربمایپ

( موـش یم  قـحلم  ربماـیپ  هب  نارگید  زا  رتدوز  مناـم و  یمن  هدـنز  يزارد  تدـم  ربماـیپ  زا  سپ  هک   ) تهج نیا  زا  نم  و  يوـش ، یم  قـحلم 
.( لامآلا ص 130 یهتنم  بوشآ ج 3 ص 136 - رهش  بقانم  یسوط ج 2 ص 14 و 15 - یلاما  همغلا ج 2 ص 8 - فشک  . ) مدش نادنخ 

، درک رت  ار  وا  كرابم  نساحم  شکـشا  هکنانچ  تسیرگ  تدش  هب  تافو  رتسب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگ : یم  سابع » نب  هَّللادـبع   » زین و 
تبسن نم  زا  سپ  متما  ناریرـش  هچنآ  دوخ و  نادنزرف  هیرذ و  يارب  دومرف : ینک ؟ یم  هیرگ  هچ  يارب  ادخ  لوسر  يا  دندرک : ضرع  وا  هب 

« ناج ردپ  هآ   » دنز یم  دایرف  هدش و  عقاو  متـس  ملظ و  دروم  نم  زا  سپ  هک  منیب  یم  ار  همطاف  ایوگ  میرگ ! یم  دنوش  یم  بکترم  نانآ  هب 
. نکن هیرگ  مرتخد  دومرف : ص )  ) ربمایپ دمآرد ، هیرگ  هب  دینـش و  ار  عوضوم  نیا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دنک . یمن  يرای  ار  وا  سک  چیه  و 

يا ار  وت  داب  هدژم  دومرف : میرگ . یم  امـش  يرود  قارف و  يارب  هکلب  منک ، یمن  هیرگ  دـنروایب  مرـس  رب  وت  زا  سپ  هچنآ  يارب  درک : ضرع 
یلاما راحب ج 43 ص 156 - . ) دش یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  ینم  تیب  لها  زا  رفن  نیلوا  وت  و  تسویپ ، یهاوخ  نم  هب  دوز  هک  دمحم  رتخد 

.( لامآلا ص 164 و 165 یهتنم  یسوط ج 1 ص 191 -

ربمایپ تشذگرد 

یقاـب گرزب  یتبیـصم  هودـنا و  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  و  دیـشک ، رپ  توـکلم  غاـب  هب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  زیزع  ربماـیپ  حور  ماـجنارس 
ربمایپ زا  سپ  یمارگ  نآ  هک  هدش  رکذ  تایاور  رد  دوب ، نیگنس  راب و  هودنا  رایسب  مالسلااهیلع )  ) ارهز يارب  ص )  ) ربمایپ نادقف  تشاذگ .
یئاهب لماک  بوشآ ج 3 ص 137 - رهـش  بقانم   ) دش یم  شوهیب  هیرگ  تّدـش  زا  هاگ  و  دوب ، يرادازع  هودـنا و  هیرگ و  رد  زور  بش و 

اب هک  دـندرک  ضارتعا  وا  هب  دـندش و  هدرزآ  هنیدـم  مدرم  هک  تسیرگ  ربمایپ  رب  ردـقنآ   » و نازحـالا ص 137 ). تیب  لوا ص 305 - ءزج 
یم تساوـخ  یم  هچنآ  تفر و  یم  ءادهـش  روـبق  ناتـسروگ و  هب  نآ  زا  دـعب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز و  یهد ! یم  رازآ  ار  اـم  ترایـسب  هیرگ 

.( لامآلا ص 164 یهتنم  قودص ص 121 - یلاما  بوشآ ج 3 ص 104 - رهش  بقانم  راحب ج 43 ص 155 - « ) تشگ یم  زاب  تسیرگ و 
هک درک  یم  تساوخرد  نم  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف و  مداد ، لسغ  شنهاریپ  نامه  رد  ار  ص )  ) ربمایپ نم  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
زا ار  نهاریپ  نآ  مدید  نینچ  نوچ  نم  و  دش ، شوهیب  دـیئوب و  ار  نآ  مداد ) ناشن  وا  هب  ار  نهاریپ  نوچ   ) و مهد ، ناشن  وا  هب  ار  نهاریپ  نآ 

.( نازحالا ص 140 تیب  راحب ج 43 ص 157 - «. ) مدرک ناهنپ  وا 

! هعجاف

هک تشاد  لاغتـشا  ربمایپ  يرادازع  نفد و  زیهجت و  راـک  هب  ناگتـسب  زا  یخرب  یهارمه  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  تفـالخ  بصغ 
نییعت هب  دوخ  شیپ  زا  ص )  ) ربمایپ ادخ و  نامرف  فالخرب  دندمآ و  درگ  هدعاس » ینب  هفیقس   » مان هب  یلحم  رد  راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ 

هلیبق دنزاس و  هفیلخ  ار  رکبوبا  دنتـسناوت  یـسایس ، يزاب  عون  کی  اب  حاّرج ، هدـیبعوبا  رمع و  رکبوبا و  دـناب  ماجنارـس  و  دـنتخادرپ ، هفیلخ 
تعیب رکبوبا  اب  هدرک و  یتسدشیپ  دـسرب ، تسایر  هب  هدابع » نب  دعـس   » جرزخ سیئر  ادابم  هکنآ  يارب  و  جرزخ »  » هلیبق اب  تباقر  هب  سوا » »

دنتخاس و راوتـسا  ار  تفالخ  رد  فیرحت  بصغ و  ساسا  هک  دوب  نیمز  رب  ص )  ) ربمایپ زیزع  رّهطم و  هزانج  زونه  بیترت  نیدب  و  دـندرک ،
هفیقس رد  نانآ  راک  یلیضفت  یسررب  لاجم  لاقم ، نیا  رد   ) دندرب بصغ  جارات  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  صوصنم  ملـسم و  قح 

هب دانتسا  اب  نشور و  لالدتسا  اب  تفالخ  بصغ  تیعـضو  ینیما  هماّلع  ریدغلا »  » نوچ يربتعم  ياه  باتک  رد  و  تسین ، نآ  زا  دعب  لبق و  و 
هب دنناوت  یم  دنا  هراب  نیا  رد  یلیـصفت  تاعالطا  هب  لیام  هک  يدارفا  زین  نادنمقالع و  تسا ، هدـش  یـسررب  ننـست  لها  ياملع  ربتعم  بتک 

خیـش یلاما  « » قودص خیـش  یلاما  «، » یـسربط جاجتحا  «، » هیبلح هریـس  «، » يربط خیرات  «، » يربط همامالا  لئالد  «، » هبتق نبا  خیرات  : » ياهباتک
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متـشه دـلجم  راونالاراحب  «، » دـیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  «، » یئاهب لامک  «، » مارملا ۀـیاغ  «، » یلاله سیق  نب  میلـس  باتک  «، » دـیفم
راونالا تاقیع  «، » یکجارک دئاوفلازنک  «، » يرتشـش هَّللارون  یـضاق  قحلا  قاقحا  «، » دـیدج پاچ   28 دلج 33 - راونالاراحب  «، » میدـق پاچ 

«، ینیما همالع  ریدغلا  «، » یمق ثّدحم  نازحالا  تیب  «، » یمق ثّدحم  لامآلا  یهتنم  «، » نیدلا فرش  دیس  همهملا  لوصف  «، » نیـسح دماح  ریم 
هک یّنس  یعیش و  نادنمشناد  ناگدنسیون و  زا  رگید  دیدج  میدق و  بتک  يرایسب  و  يرکـسع » یـضترم  دیـس  همالع  نیتسردملا  ملاعم   » و

هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیوگ : یم  ص )  ) ربمایپ هباحـص  زا  یکی  بزاع » نب  ءارب  .( » دنیامرف هعجارم  تسا  هنیمز  نیا  رد 
متساخرب مدوب  كانهودنا  رایـسب  ص )  ) ربمایپ تافو  يارب  هکنآ  اب  متفای و  راو  هناوید  یتلاح  مدش و  نادرگرـس  ّریحتم و  دومرف  تلحر  هلآ 

و ریخ ؟ ای  تسه  یسک  اجنیا  رد  موق  نارـس  شیرق و  نیفورعم  زا  منیبب  هک  مدوب  هجوتم  و  مورب ، دندوب  ربمایپ  دزن  هک  مشاه  ینب  يوس  هب  ات 
رد هک  دیسر  ربخ  هاگنآ  دنتسین  تعامج  نیا  رد  رمع  رکبوبا و  متفایرد  تقو  کی  هک  مدوب  یم  موق  نارـس  يایوج  توهبم و  نانچمه  نم 

مدـید مدـمآ و  نوریب  مدرکن و  گنرد  رگید  نم  دـندرک ! تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  تفگ  یم  يرگید  و  دـنا ، هدـمآ  درگ  هدـعاس  ینب  هفیقس 
هار رد  دندوب و  هدیشوپ  یناعنص  ياهسابل  و  دندوب ، وا  هارمه  هفیقس  لها  زا  یهورگ  حارج و  هدیبعوبا  باطخ و  نب  رمع  دیآ و  یم  رکبوبا 

تعیب وا  زا  دندوس و  یم  رکبوبا  تسد  رب  ار  وا  تسد  یهاوخن  یهاوخ  دندیشک و  یم  شیپ  هداد  بیرف  ار  وا  دندرک  یم  روبع  سک  ره  رب 
رد دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  هیمالـسا ، بتکلاراد  تسفا  پاچ   75 یلاله ص 74 - سیق  نب  میلـس  هفیقـس  باتک  !! ) دنتفرگ یم 

زیزع ربماـیپ  كاـپ  رکیپ  زونه  يرآ ، یمق ص 58 ). ثّدـحم  نازحـالا  تیب  ، 286 ص 285 - راحب ج 28  هیقـشقش ، هبطخ  لوا  هرقف  لـیذ 
مالسلااهیلع ارهز  يارب  یهارمگ  فیرحت و  بصغ و  نیا  و  دنتخاس ، یلمع  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  هئطوت  هک ، دوب  هتفرن  كاخ  هب  (ص )

... دش یم  هفاضا  ص )  ) ربمایپ نادقف  تبیصم  رب  هک  دوب  يرگید  هعجاف  تیب  لها  ریاس  و 

یلع هناخ ي  هب  موجه 

نیا ربارب  رد  دادـقم و ... رذوـبا و  ناملـس و  ریظن  ناـنمؤم  زا  رامـش  تشگنا  يدودـعم  و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ناـنمؤم  ریما  هک  تسا  یهیدـب 
يارب و  رفک ، تیلهاج و  نامز  اب  مدرم  یکیدزن  مالـسا و  ندوب  اپون  تهج  هب  ع )  ) نانمؤم ریما  هکنآ  تیاهن  دندرک ، یم  تمواقم  یهارمگ 

زج تشادن  يا  هراچ  دوش ، رقتسم  دنک و  تفرشیپ  دشاب و  مکاح  نانچمه  مالسا  دوشن و  داجیا  يا  هدننکش  هقرفت  تما  فوفـص  رد  هکنآ 
- تدم زارد  رد  ولو  ار - یهارمگ  تملظ و  تقفارم  ارادـم و  اب  و  دـیامن ، يراددوخ  ناکما  دـح  رـس  ات  زیتس  گنج و  تنوشخ و  زا  هکنآ 
دیدحلا ج 6 یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  و  مود ص 23 ، ءزج  یئاهب  لـماک  و  ، 296 یفاک ص 295 - هضور  هب  دوش  عوجر   ) دزاـس یثنخ 

هدرگ رب  برع  نادرگ  ار  شریـشمش  شزوـس  هک  دربـن  ياهنادـیم  لدریـش  راوسهـش  نآ  مینیب  یم  هک  تسا  تـهج  نـیمه  هـب  و  ص 21 ).
هلباـقم و رد  تحلـصم  رگا  یلاـح  رد  دـنک ، یم  دروخرب  يراـبدرب  عضاوت و  تیاـهن  اـب  نابـصاغ  ربارب  رد  کـنیا  دـندوب  هتفاـیرد  شیوخ 

نآ هناخ  هب  نارومأم  موجه  زاغآ  رد  دوخ  ع )  ) نانمؤم ریما  اقافتا  درادرب و  نایم  زا  ار  نانآ  تسناوت  یم  یششوک  نیرتمک  هب  دوب  تنوشخ 
یخرب و  ساـبع » نب  هَّللادـبع   » و یـسراف » ناملـس  : » مینک هجوت  تاـیاور  نتم  هب  هنیمز  نیا  رد  تسا ، هدومرف  هراـشا  بلطم  نیرتهب  یمارگ ،

دنتـسکش و نامیپ  نامدرم  هک  دوب  هدشن  نوفدم  وا  رهطم  رکیپ  زونه  دومرف  تلحر  ص )  ) ربمایپ هک  يزور  دنا : هدرک  تیاور  رگید  نایوار 
لسغ و زا  ات  تشاد  لاغتـشا  ص )  ) ربمایپ نیفدـت  راک  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دـندمآ ، درگ  وا  ناـمرف  تفلاـخم  رب  دـنتفر و  فارحنا  هار  هب 

دروم رد  ( ) ص  ) ادـخ لوسر  تیـصو  ماجنا  يارب  دروآ و  يور  نآرق  يروآدرگ  هب  هاگنآ  دـش ، غراـف  ص )  ) ربماـیپ نفد  طونح و  نفک و 
دزن ار  یـسک  وا ، نادناخ  درم و  نیا  زج  دنا  هدرک  تعیب  وت  اب  مدرم  همه  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  دنام . لوغـشم  مدرم  زا  نآرق ) يروآ  عمج 
وگب وا  هب  ورب و  یلع  دزن  تفگ  وا  هب  داتـسرف و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  تشاد  ماـن  ذـفنق »  » هک ار  رمع  يومع  رـسپ  رکبوـبا  تسرفب ، وا 

تسجرب و نیگمـشخ  رمع  درک ، يراددوخ  ناشیا  دزن  ندمآ  زا  ع )  ) یلع دنداتـسرف و  ار  وا  ررکم  و  دناوخ ! یمارف  ارت  ادـخ  لوسر  هفیلخ 
، دنتفر امهیلع  هَّللا  تاولص  همطاف  یلع و  هناخ  هب  و  دنروایب ، شتآ  مزیه و  داد  نامرف  دندوب  وا  رود  هک  یهورگ  و  ذفنق »  » و دیلو » دلاخ   » هب
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ربمایپ تافو  تبیصم  زا  شمادنا  هتسب و  ار  شیوخ  رـس  ازع ) تهج   ) هک یلاح  رد  دوب  هتـسشن  برد  يوس  نآ  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف و 
خـساپ مالـسلااهیلع )  ) همطاف نک ! زاب  هار  رد  بلاطوبا  رـسپ  يا  تشادرب : دایرف  دز و  رد  دمآ و  شیپ  رمع  دوب . هدـش  رغال  فیحن و  (ص )

یم شتآ  امـش  يور  هب  ار  هناخ  هنرگو  نک  زاب  ار  رد  تفگ : رمع  يراذـگ ؟ یمناو  نامتبیـصم  اب  ار  ام  هک  يراد  اـمب  راـکچ  رمع  يا  داد :
لزنم هب  يوش و  یم  دراو  هزاجا ) نودب   ) نم هناخ  رب  هک  یسرت  یمن  لجوزع  يادخ  زا  ایآ  رمع  يا  داد : خساپ  مالسلااهیلع )  ) همطاف مینز !

تفرگ و ار  وا  يولج  مالسلااهیلع )  ) همطاف تسکش ، دنازوس و  ار  نآ  دنکفا و  شتآ  رد  رب  و  تساوخ ، شتآ  رمع  يروآ ؟ یم  موجه  نم 
هنایزات رمع  درک ، هلان  مالسلااهیلع )  ) همطاف تفوک ، وا  يولهپ  رب  درب و  الاب  نآ  فالغ  اب  ار  ریشمش  رمع  هَّللا . لوسر  ای  ناج  ردپ  دز : دایرف 

رب دیـشکورف و  ار  وا  تفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  تسجرب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد  ناج . ردـپ  دز : داـیرف  همطاـف  دز ، وا  يوزاـب  رب 
تیـصو تعاط  ربص و  هب  ار  وا  هک  ص )  ) ادخ لوسر  راتفگ  اما  دشکب  ار  وا  تساوخ  یم  و  درک ، هجنر  ار  وا  ندرگ  ینیب و  تفوک و  نیمز 

نب رمع  رداـم  ماـن  كاّهـص »  )» كاّهـص رـسپ  يا  تشاد  مرکم  يربماـیپ  هب  ار  دّـمحم  هک  یئادـخ  هب  : » دومرف و  دروآ ، داـی  هب  دوب  هدوـمرف 
و دیبلط ، کمک  رمع  يوش .» لخاد  نم  هناخ  هب  یناوت  یمن  هک  یتفای  یمرد  هنیآ  ره  دوبن  لبق  زا  یهلا  نامرف  ریدـقت و  رگا  تسا ). باطخ 

ناشک ناشک  ار  وا  دندنکفا و  وا  ندرگ  هب  ینامـسیر  دـنتفرگ و  ار  وا  هدرک  ماحدزا  ع )  ) یلع رب  دـندش و  دراو  هناخ  هب  دـندمآ و  یهورگ 
وا هب  ذفنق  دنربب . ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دیدرگ  نآ  عنام  دش و  لئاح  ع )  ) یلع نانآ و  نایم  لزنم  يولج  مالسلااهیلع )  ) همطاف دندرب ، یم 

( مالـسلااهیلع  ) ارهز يوزاب  رب  هنایزات  رثا  زونه  تافو  ماگنه  هک  تخاس  بورـضم  ار  مالـسلااهیلع )  ) همطاف نانچ  هناـیزات  اـب  درک و  هلمح 
تسکـش و وا  هدـند  کـی  هک  يروط  هب  درـشف  هداد  رارق  راوید  رد و  ناـیم  ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز زین  و  دوب ، راکـشآ  يدنبتـسد  نوـچمه 

سیق نب  میلس  فیلأت  هفیقس  باتک  . ) اهیلع هَّللا  یّلص  دیسر ، تداهش  هب  ات  دوب  يرتسب  رامیب و  هراومه  تهج  نیمه  هب  دش و  طقس  شنینج 
ناگرزب زا  و  ع )  ) نیموصعم همئا  قیدـص  نارای  زا  قثوم و  ناـیوار  زا  یفوک  یلـاله  سیق  نب  میلـس   ) 250 85 و 249 - ص 82 - یلاله ،

هفیقس باتک  هتشاد و  تبحاصم  ص )  ) ربمایپ هباحص  زا  يرگید  دارفا  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  و  ع )  ) نانمؤم ریما  اب  دوخ  تسا و  نیعبات 
قیقحت هب  دروم  نیا  رد  دنا ، هداد  تداهـش  وا  باتک  تایاور و  یتسرد  هب  ع )  ) نیرهاط همئا  و  دوش ، یم  بوسحم  هعیـش  بتک  لوصا  زا  وا 

هدش جرد  ناریا ، رد  هیمالـسا  تسفا  پاچ  فجن و  پاچ  باتک ، یبرع  نتم  همدقم  رد  هحفـص  رد 61  هک  يا  هناملاع  حیـضوت  ظیرقت و  و 
دنمجرا لضاف  طسوت  دـلج  رد 3  میلـس  باتک  هناـققحم  ددـجم و  یـسیونزاب  حیحـصت و  قیقحت و  هب  دوش  عوجر  زین  دوش و  عوجر  تسا 

لّوا ص 304- ءزج  یئاهب  لماک  ، 109 لّوا ص 108 - ءزج  یسربط  جاجتحا  ینیئوخ .) یناجنز  يراصنا  رقاب  دمحم  مالـسالاۀجح  بانج 
متشه دّلجم  میدق  پاچ  راحب  ، 299 271 و 298 - دـیدج ج 28 ص 268 - پاچ  راحب  ، 198 دـیدج ج 43 ص 197 - پاچ  راحب  ، 309

تیب لها  هب  هک  تسا  ییاهملظ  تفالخ و  بصغ  نوماریپ  تسا  هحفص  بیرق 700  هک  راونالاراحب  متشه  دّلجم  مامت  ًالوصا   ) 56 ص 50 -
، تسا هتخاس  نشور  ار  اه  هنتف  اه و  هئطوت  بناوج  عیمج  اقیقد  ینـس  یعیـش و  تاـیاور  همه  هب  دانتـسا  اـب  یـسلجم  هماـّلع  موحرم  هدـش و 

ارهز تروـص  هـب  یلیــس  ناـنچ  لزنم  هـب  موـجه  ناـیرج  رد  هـک ... هدـش  رکذ  تاـیاور  یخرب  رد  زین  و  ۀعــساو ).) ۀـمحر  هـیلع  هللاۀـمحر 
طقس شنینج  تسکـش و  ولهپ  هک  تفوک  وا  يولهپ  هب  نانچ  ار  برد  داتفاورف و  تخیـسگ و  یمارگ  نآ  هراوشوگ  هک  دز  مالـسلااهیلع ) )
لها بتک  زا  يرایـسب  رد  ندروآ ، دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  وا  روز  هب  ارهق و  مالـسلا و  هیلع  یلع  هناـخ  هب  نارومأـم  موجه  عوضوم  . ) دـش

توکسم ار  نایرج  هیقب  یلو  دنا  هدومن  حیرـصت  زین  لزنم  ندز  شتآ  هب  دیهت  ندرب و  مزیه  شتآ و  هب  یخرب  یتح  و  هدش ، رکذ  زین  ننـست 
« دیرفلا دقع   » مّود دلج  هب : دوش  عوجر  هدش  حیرصت  ای  هراشا  ایاضق  نیا  لصا  هب  ننست  لها  بتک  رد  هکنیا  زا  یهاگآ  يارب  دنا . هتـشاذگ 

نب هَّللادبع  دمحموبا  فیلأت  ۀسایـسلا » ۀمامالا و   » لّوا دلج  و  يرجه - يافوتم 328  یکلام  یناورم  یبطرقلا  مزح  نب  دـمحا  رمعوبا  فیلأت 
و يرجه - لاس 11  عیاقو  لیذ  يربط  خـیرات  و  يرذالب - فارـشالا » باـسنا   » لّوا دـلج  و  يرجه - يافوتم 322  يرونید  هبیتق  نب  ملـسم 

بتک يرایسب  و  یلزتعم ج 2 ص 56 و ج 6 ص 48 - دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا » جهن  حرش   » و توریب ج 2 ص 126 - پاچ  یبوقعی  خیرات 
.( ص 364 یکجارک ، دئاوفلازنک  ص 97 - نازحالا ، تیب  .( ) رگید
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نیرفن هب  میمصت 

هنایزات وا  رّهطم  ناوزاب  رب  نامجاهم  تهج  نیمه  هب  و  درک ، یم  عافد  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  شیوخ  ناوت  ماـمت  اـب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز يرآ 
ارهز زاب  دنتفرگ ، وا  زا  ار  ع )  ) یلع شنینج ، طقس  ولهپ و  نتـسکش  حرج و  برـض و  اب  هک  ماجنارـس  و  درادب ، ع )  ) یلع زا  تسد  ات  دندز 

: تشادرب دایرف  دـمآ و  دجـسم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ  اب  تسـشنن و  ياپ  زا  لاـح  نآ  اـب  مالـسلااهیلع ) )
ادخ هاگرد  هب  مهن و  یم  رـس  رب  ار  ص )  ) ربمایپ نهاریپ  هدرک  ناشیرپ  ار  مناوسیگ  دنگوس  ادـخ  هب  هنرگو  دـیرادرب  میومع  رـسپ  زا  تسد 

رد  ) و یفاـک ص 238 ). هضور  رد  تیاور  نیا  هب  هیبش  و  ، 114 لّوا ص 113 - ءزج  یسربط  جاجتحا  ، ) منک یم  نیرفن  امـش  رب  ملان و  یم 
ءزج یـسربط  جاجتحا  ! ) تسین نم  نادنزرف  زا  رت  یمارگ  ادخ  دزن  دیدرگ ) دومث  موق  باذـع  بجوم  هک   ) حـلاص هقان  هک ) تفای  دـیهاوخ 

! یناسرب لتق  هب  ارم  رهوش  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : هدرک  ور  رکبوبا  هب  و  نازحالا ص 87 ). تیب  راحب ج 43 ص 47 ، ، 114 لّوا ص 113 -
دبایرد ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز داد : نامرف  ناملس  هب  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نازحالا ص 86 و 87 ). تیب  ، 238 یفاک ص 237 - هضور  )

یم ناملس  نازحالا ص 86 ). تیب  لّوا ص 113 و 114 : ءزج  یسربط  جاجتحا  راحب ج 28 ص 227 و 228 ، . ) دزاس فرصنم  نیرفن  زا  و 
نیمز زا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  دجـسم  ياهراوید  ناینب  درک ) نیرفن  هب  دـیدهت  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هک  یماگنه   ) دـنگوس ادـخ  هب  دـیوگ :
يادخ نم ، رورـس  وناب و  مدرک : ضرع  متفر و  وا  کیدزن  نم  دوب ، نکمم  درذگب  اهنآ  ریز  زا  تساوخ  یم  يدرم  رگا  هکنانچ  دش  هدـنک 

جاجتحا ص راحب ج 43 ص 47 و ج 28 ص 206 - . ) دیشابم مدرم ) رب   ) تمقن باذع و  ببس  امـش  تخیگنارب  تمحر  هب  ارت  ردپ  لاعتم 
نارگدادـیب نیا  زا  ار  دوخ  داد  ات  راذـگب  ناملـس  يا  دومرف : نازحـالا ص 87 ). تیب  ص 118 - بوشآ ج 3  رهـش  بقانم  و 114 -  113

هداد ناـمرف  وا  هک  کـنیا  دومرف : دـیدرگزاب . هناـخ  هب  هک  تسا  هداد  ناـمرف  هداتـسرف و  امـش  تمدـخ  ارم  ع )  ) یلع مدرک : ضرع  مریگب .
ناملس نازحالا ص 87 ). تیب  یسربط ص 113 و 114 - جاجتحا  راحب ج 28 ص 227 و 228 - . ) مزرو یم  یئابیکش  منک و  یم  تعاطا 

راحب . ) دش دراو  ام  ياه  ینیب  هب  تساخرب و  اهنآ  ریز  زا  رابغ  هکنانچ  داتفا  دوخ  ياج  رب  راوید  یمارگ ) نآ  فارـصنا  زا  سپ  : ) دیوگ یم 
.( نازحالا ص 87 تیب  بوشآ ج 3 ص 118 - رهش  بقانم  یسربط ص 113 و 114 - جاجتحا  ج 43 ص 47 و ج 28 ص 206 -

یلع زا  تعیب  ذخا 

دایرف داتفا  وا  هب  رکبوبا  مشچ  نوچ  دندرب ، رکبوبا  دزن  ناشک  ناشک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بیترت  نیدب  دیوگ ...« : یم  سابع » نب  هَّللادـبع  »
ثاریم و مادـک  قح و  مادـک  هب  رکبوبا  يا  دـیدروآ ! موجه  ناتربمایپ  تیب  لها  رب  دوز  هچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  دـینک ، اـهر  ار  وا  دز 

نیا یلع ! يا  تفگ : رمع  يدرکن !؟ تعیب  نم  اب  ادـخ  لوسر  نامرف  هب  زورید  وت  ایآ  یناوخ ! یمارف  شیوخ  تعیب  هب  ار  مدرم  هقباس  مادـک 
راحب ج 28 ، 252 سیق ص 251 - نب  میلس  هفیقـس  باتک  !« ) میناسر یم  لتق  هب  ار  وت  ینکن  تعیب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  نک ، اهر  ار  اهفرح 
دندرک و تفالخ  بصغ  دروم  رد  رکبوبا  اب  ییاهوگتفگ  وا  كدنا  نارای  مالـسلا و  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  ماجنارـس  و  .( 301 ص 300 -

تـسد درک  یمن  زاـب  ار  دوخ  تسد  هک  یلاـح  رد  هتفرگ و  ار  وا  تسد  دـندومن ، دـیدهت  لـتق  هب  ار  یمارگ  نآ  راـب  نیدـنچ  هکنآ  زا  سپ 
سیق نب  میلـس  هفیقـس  باتک  . ) تشگزاب هناخ  هب  نانمؤم  ریما  دندش و  عناق  تعیب  ناونع  هب  رادقم  نیمه  هب  دـندز و  وا  تسد  هب  ار  رکبوبا 

تیصو روتسد و  قبط  تشادن  رامش  تشگنا  نت  دنچ  زج  يروای  نوچ  مالـسلا  هیلع  یلع  راحب ج 28 ص 300 و 301 ). ، 252 ص 251 -
راحب ج 28 ص 191 « ) نک ربص  لمحت و  یتفاین  يروای  رگا  نک و  داهج  نانآ  اب  يدرک  ادـیپ  یناروای  رگا  : » دومرف وا  هب  هک  ص )  ) ربماـیپ
زا شیپ  و  تخاس ، هشیپ  يروبـص  و 110 ). یـسربط ص 98  جاجتحا  و 87 ، و 73  سیق ص 72  نب  میلـس  هفیقـس  باتک  و 247 ، و 210 

هقباس و  دومرف ، یم  هعجارم  راصنا  نیرجاهم و  هناخ  هب  تشاد و  یمرب  هارمه  ار  مالسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ارهز و  بش  دنچ  مه  تعیب 
نیا عفر  يارب  نانآ  زا  درک و  یم  يروآدای  نانآ  هب  ار  لئاسم  ریاس  مخ و  ریدـغ  رد  ص )  ) ربماـیپ طـسوت  ار  شیوخ  نییعت  ناـیرج  دوخ و 
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دادـماب هک  تساوخ  یم  نانآ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنداد و  یم  کـمک  هدـعو  ناـنآ  زا  یخرب  و  دـیبلط ، یم  کـمک  یهارمگ  فارحنا و 
یمن یسک  دندوب  دادقم  رذوبا و  ناملس و  هلمج  نانآ  زا  هک  رفن  دنچ  زج  دادماب  اما  دنشاب ، داهج  هدامآ  دنروایب و  ار  دوخ  خالـس  دنیایب و 

بلطم نیا  زا  یتمـسق  زین  و  یسربط ص 107 ، جاجتحا  سیق ص 81 و 128 ، نب  میلس  هفیقـس  باتک  ، 268 راحب ج 28 ص 267 -  ) دمآ
تفرگ الاب  نابصاغ  راک  دنتشاذگ و  اهنت  ار  یمارگ  نآ  ناس  نیدب  و  تسا ،). هدش  رکذ  مه  دیدحلا ج 6 ص 13  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  رد 

ریما زا  مدرم  هنوگچ  : » مدیـسرپ مالـسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  زا  دـیوگ  یم  نایوار  زا  یکی  . ) دـش راوتـسا  رکبوبا  تموکح  و 
یلص ربمایپ  دزن  ار  وا  تلزنم  مالـسا و  رد  وا  هقباس  تلیـضف و  هک  یلاح  رد  دندروآ  يور  نارگید  هب  دنتفاترب و  يور  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

ناردـپ و زا  نانمؤم  ریما  هکنآ  يارب  دـندروآ ، يور  نارگید  هب  دنتـسناد  یم  ار  وا  تلیـضف  هکنآ  اـب  دومرف : دنتـسناد ؟ یم  هلآ ، هیلع و  هَّللا 
هنیک و  دوب ، هتشک  ار  يرایـسب  دادعت  دندوب  هدیزرو  تفلاخم  شلوسر  ادخ و  اب  هک  نانآ  ناگتـسب  اه و  یئاد  اهومع و  ناردارب و  دادجا و 
نینچ نارگید  دروم  رد  دوش و  اورنامرف  ناشیا  رب  وا  هک  دنتـشادن  شوخ  نیاربانب  دوب . تهج  نیا  زا  دنتـشاد  لد  رد  ناـنمؤم  ریما  زا  هک  يا 

وا زا  تهج  نیمه  هب  دنتـشادن  نانمؤم  ریما  دـننام  ربمایپ  باکر  رد  ناکرـشم ) لتق  و   ) داـهج هقباـس  نارگید  اریز  دنتـشادن  لد  رد  يا  هنیک 
(.( اضرلارابخا ج 2 ص 81 نویع  « ) دندروآ يور  وا  ریغ  هب  دنتفاترب و  يور 

كدف

زا ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  هنیدـم  فارطا  رد  يداـبآ  ياهناتـسلخن  هیرق و  كدـف  دوب . كدـف  بصغ  رگید  هئطوـت  تفـالخ ، بصغ  زا  سپ 
قازرلادبع فیلأت  ءارهزلا  ۀقیدصلا  ةافو  قودص ص 424 ، یلاما  ، 36 همغلا ج 2 ص 35 - فشک   ) دیـشخب ع )  ) ءارهز هب  شیوخ  هصلاخ 

دیـس یفاش  و  یطویـس ، روثنملا  ّرد  ریـسفت  و  دـیدحلا ، یبا  نبا  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  زین  و   ) هعیرـشلا ص 307 نیحایر  ص 71 ، مرقملا 
(.( تسا هدش  حیرصت  عوضوم  نیا  هب  رگید  بتک  يرایسب  یسلجم و  راونالاراحب  و  يدنوار ، جیارخ  و  یسوط ، خیـش  صیخلت  و  یـضترم ،
ةاف و   ) دننک یم  کمک  هنیدم  نادنمتـسم  هب  كدف  دـمآرد  زا  مالـسلاامهیلع  یلع  نانمؤم  ریما  همطاف و  هک  دنتـسناد  یم  نابـصاغ  نوچ  و 

هدنکارپ هعماج  مورحم  راشقا  نایم  رد  تیب  لها  تیبوبحم  فیعضت  يارب  هعیرشلا ص 307 ). نیحایر  . 73 ص 72 - ع )  ) ءارهزلا ۀقیدصلا 
تهج نیدب  دنـشاب . يداصتقا  يورین  دقاف  تیب  لها  ات  دـنریگب  مالـسلااهیلع  ارهز  زا  ار  كدـف  دـنتفرگ  میمـصت  نانآ  نارادتـسود  نتخاس 
پاچ متشه  دلجم  راحب  . ) دننک طبض  ار  كدف  هدرک و  جارخا  كدف  زا  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف لیکو  رازگراک و  ات  دنداتـسرف  ار  يدارفا 

.( 309 هعیرشلا ص 308 - نیحایر  ءارهزلا ص 74 ، هقیدصلا  تافو  ، 102 میدق ص 101 -
تاماکحتـسا دندروخ و  تسکـش  ربیخ  نایدوهی  هک  يرجه  متفه  لاس  رد  دوب ، نایدوهی  فّرـصت  رد  ًالبق  كدـف  كالما  یبرقلا  يذ  ّقح 

ص)  ) ربماـیپ دـندرک ، حلـص  داهنـشیپ  دنداتـسرف و  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ار  یـصخش  كدـف  نادوـهی  دـش  حـتف  نیملـسم  تسد  هب  ربـیخ 
لاوما ناتخرد و  یـضارا و  عومجم  فصن  حلـص  دادرارق  نیا  قبط  خیرات  تداهـش  هب  دش . اضما  حلـص  هدهاعم  تفریذـپ و  ار  ناشیاضاقت 

هک ینیمزرـس  ره  میرک  نآرق  صن  ربانب  و  دش ، حتف  گنج  نودب  كدف  اریز  دیدرگ  بانج  نآ  هصلاخ  راذگاو و  ربمایپ  هب  كدف  نایدوهی 
َءافَأ ام  َو  : » دیامرف یم  هیآ 6 و 7  رـشح  هروس  رد  لاعتم  يادخ  دوب . دهاوخ  ص )  ) ربمایپ هصلاخ  لاوما  زا  دوش  حتف  داهج  گنج و  نودـب 
ُهَّللا َءافَأ  ام  ٌریدَق . ٍء  ْییَش  ّلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر  َو ال  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِهلوِسَر  یلَع  ُهَّللا 

ُمُکیتآ ام  َو  ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیکاسَْملاَو  یماـتَْیلاَو  یبْرُْقلا  يذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ِهلوُسَر  یلَع 
هب گنج  نودب  دیتخاتن - نآ  رب  يرتش  بسا و  سپ  هدومن  شربمایپ  دیاع  دنوادخ  هک  هچنآ  و  ...« ) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکیْهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا 

هیرق لها  زا  دنوادخ  هچنآ  تساناوت . يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دشخب و  یم  طلـست  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناربمایپ  دنوادخ  یلو  دمآ - تسد 
تورث لاوما و  ات  تسا ، ناگدنام  هار  رد  نادنمتسم و  نامیتی و  تبارق و  نابحاص  لوسر و  ادخ و  صوصخم  سپ  هدرک  شربمایپ  دیاع  اه 

درک عنم  ار  امـش  هچ  ره  زا  دیریگب و  داد  امـش  هب  ادخ  لوسر  هچنآ  و  دننادرگب ، تسد  هب  تسد  هک  دشابن  نادـنمتورث  رایتخا  رد  ًاراصحنا 
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یمن میـسقت  مالـسا  نایوجگنج  نیب  یگنج  مئانغ  ریاس  دننام  هدش  حتف  داهج  گنج و  نودب  هچنآ  ینعی  دینک .)... يراددوخ  دیتسیا و  زاب 
رد دناسر و  یم  فرصم  هب  دنادب  حالص  روط  ره  هک  دشاب  یم  ص )  ) ربمایپ تسد  هب  لاوما  نیا  رایتخا  و  تسا ، لوسر  ادخ و  هژیو  دوش و 

و دشخب ، یم  دـنک و  یم  راذـگاو  دـنادب  مزال  ار  نآ  زا  رادـقم  ره  سک  ره  هب  درب و  یم  راک  هب  هدومرف  نییعت  ادـخ  هک  یفراصم  دراوم و 
رد و  دـشاب ، یم  ص )  ) ربماـیپ یتبارق  ناگتـسب  ینعی  یبرقلا » يذ   » هدـش رکذ  لاوما  هنوگ  نیا  يارب  هیآ  دوخ  رد  هک  مه  یفراـصم  زا  یکی 

یبرُْقلا َيذ  ِتآ  َو   » هیآ یتقو  هک  دـنا  هدرک  لقن  احیرـص  زین  نایوار  نارـسفم و  زا  يرایـسب  تسه و  زین  يرگید  تایآ  یبرقلا » يذ   » دروم
ص)  ) ربمایپ دـش  لزاـن  زادرپب - ار  تبارق  بحاـص  قح  هَّقَح ).» یبْرُْقلا  َيذ  ِتآَـف  : » هـیآ 38 مور  هروـس  رد  و  هیآ 26 ، ءارـسا  هروس  ( ) ُهَّقَح
قودص ص 424، یلاما  ، 36 همغلا ج 2 ص 35 - فشک  یشایع ج 2 ص 287 ، ریسفت   ) دیـشخب مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  كدف  كالما 

يدیدرت چیه  زین  یخیرات  رظن  زا  و  .( 104 متشه ص 103 - دلجم  میدق  پاچ  راحب  مّود ص 17 ، ءزج  لّوا ص 101 و  ءزج  یئاهب  لماک 
تسا . هتشاد  فرصت  كدف  رد  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  نامه  زا  مالسلااهیلع )  ) ارهز هک  تسین  عوضوم  نیا  رد 

دنک و هرداصم  ار  كدف  تفرگ  میمصت  تفای  رارقتـسا  تفالخ  هکیرا  رب  درک و  هضبق  ار  تموکح  رکبوبا  هک  یماگنه  كدف  هرداصم ي 
نیلقثلا رون  ریسفت  . ) درک بصن  نانآ  ياج  هب  دوخ  فرط  زا  یلامع  دندرک و  نوریب  كدف  زا  ار  مالسلااهیلع )  ) همطاف نانکراک  داد  روتسد 

نازحالا ص 108 ). تیب  متشه ص 101 - دّلجم  میدق  پاچ  راحب  ، 120 لّوا ص 119 - ءزج  یسربط  جاجتحا  ج 3 ص 154 -
رکبوبا هب  هعجارم  اب  درک و  زاغآ  ار  دوخ  تازرابم  زا  يرگید  دـعب  لمع ، نیا  ربارب  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاف دوخ  قح  زا  عاـفد  ضارتعا و 

ار مالسلااهیلع )  ) همطاف یثیدح  لقن  اب  رمع  یتسدمه  هب  رکبوبا  اما  دومن ، هبلاطم  ار  كدف  دوخ و  ثرا  هدرک  ضارتعا  وا  ملع  هب  تدش  هب 
ام زا  هچ  ره  میراذـگ  یمن  ثرا  دوخ  زا  ناربماـیپ  اـم  : » دومرف هک  ما  هدینـش  ربماـیپ  زا  مدوخ  نم  تفگ  و  دومن ، مورحم  یثرا  هنوـگ  ره  زا 

رتخد هشیاع  و  .( 104 متـشه ص 101 - دلجم  میدق  پاچ  راحب  همغلا ج 2 ص 33 و 37 - فشک  « ) تسا نیملـسم  هب  قلعتم  دـنامب  یقاب 
متشه دّلجم  راحب  همغلا ج 2 ص 38 - فشک  !! ) تسا هدومرف  ار  ثیدـح  نیا  ربمغیپ  هک  دـنداد  تداهـش  زین  رمع  رتخد  هصفح  رکبوبا و 
َِثرَو َو   » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  دومرف : مالـسلااهیلع )  ) همطاف دـندوب ).) ربمایپ  نارـسمه  زا  ود  ره  هصفح  هشیاع و  . ) ص 101

ًاِیلَو َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  : » تفگ هک  دـیامرف  یم  لقن  ار  ایرکز  مالک  و  هیآ 16 ). لمن  هروس  «، ) درب ثرا  دواد  زا  نامیلـس  َدُواد - ُناـْمیَلُس 
هروس «. ) دـشاب بوقعی  لآ  ثراو  وا و  ثراو  هک  دـنک  اـطع  يدـنزرف  وا  هب  دـنوادخ  هک  درک  اـعد  اـیرکز  َبوُقْعَی - ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی 

.(- هیآ 11 ءاسن  هروس   ) ِنیَیَْثنُْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  یف  ُهَّللا  ُمُکیـصُوی   » تسا هدومرف  نآرق  رد  دـنوادخ  دومرف : زین  و  هیآ 6 ). میرم ،
راحب ، 38 همغلا ج 2 ص 37 - فشک  « ) تسا رتخد  ربارب  ود  رسپ  مهس  هک  دنک  یم  شرافـس  امـش  هب  ناتنادنزرف  ثاریم  دروم  رد  دنوادخ 
ربمایپ هدومرف  اریز  دومرف ، تابثا  ار  رکبوبا  ثیدـح  ندوب  یلعج  لالدتـسا  نیا  اـب  مالـسلااهیلع  ارهز  ینعی  .( 104 متـشه ص 101 - دّلجم 

هک ار  ینیمزرس  یهاوخ  یم  ایآ  دومرف : مالسلااهیلع )  ) همطاف تفرن ، راب  ریز  هجو  چیه  هب  رکبوبا  اما  دشاب . نآرق  صن  فالخرب  دناوت  یمن 
! يروایب دهاش  دیاب  تدوخ  ياعدم  يارب  اما  ییوگ ، یم  تسار  وت  مناد  یم  داد : خساپ  رکبوبا  يریگب !؟ نم  زا  تسا  هدیشخب  نم  هب  مردپ 

نیناوق یهقف و  دـعاوق  رظن  زا  و  هدوب ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف فرـصت  رد  کـلم  هک  یلاـح  رد  متـشه ص 104 ). دّلجم  میدـق  پاچ  راحب  )
یعدم ار  يرگید  فرصت  دروم  کلم  یـسک  رگا  هکلب  دوش  یمن  هتـساوخ  دهاش  دراد  فرـصت  رد  ار  یکلم  هک  یـسک  زا  مالـسا  یئاضق 

ریما مالـسلااهیلع ،)  ) ارهز لاح  نیع  رد  دوش ، یم  مزال  ندروخ  دنگوس  تسوا  ياعدا  رکنم  رگا  فرـصتم  رب  دنک و  هماقا  دهاش  دیاب  دوش 
لّوا ص 121- ءزج  یـسربط  جاجتحا  همغلا ج 2 ص 38 - فشک  ، ) درک یفرعم  دوخ  دوهـش  ناوـنع  هب  ار  نمیا » ما   » و ع )  ) یلع ناـنمؤم 

نم هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  یناد  یم  ایآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  تفگ : رکبوبا  هب  تداهـش  يادا  زا  لـبق  نمیا  ّما  و  نازحالا ص 108 ). تیب 
اَذ ِتآ  َو   » هیآ هک  یماگنه  مهد  یم  تداهـش  نونکا  تفگ : نمیا  ما  هاـگنآ  يرآ . داد : خـساپ  رکبوبا  تسا ؟ تشهب  لـها  نمیا  ما  دومرف :

یسربط جاجتحا  ، ) داد تداهش  عوضوم  نیا  رب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  و  دومن . راذگاو  هطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  دش  لزان  ُهَّقَح » یبْرُْقلا 
عنام نانآ  تداهـش  شریذپ  زا  ار  رکبوبا  رمع  اما  نازحالا ص 108 ). تیب  - 104 متـشه ص 101 - دّلجم  راحب  لّوا ص 121-122 . ءزج 
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یم دوخ  رونت  يارب  شتآ  مه  یلع  و  ریذپن ، دیوگب  نخس  حیصف  دناوت  یمن  تسا و  برع  ریغ  ینز  نوچ  ار  نمیا  ّما  تداهش  تفگ  دش و 
زا نیگمشخ  مالـسلااهیلع  همطاف  دنک )!! یم  همطاف  زا  يرادفرط  دهد و  یم  تداهـش  دوخ  عفانم  يارب  تسا  همطاف  رهوش  نوچ  ینعی   ) درب

سیق ص 253 ). نب  میلس  باتک  دیدج ج 43 ص 198 ، پاچ  راحب  لّوا ص 121 ، ءزج  یسربط  جاجتحا  . ) دمآ نوریب  رکبوبا  دزن 
وا زا  تسا  هدیـشخب  همطاف  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  ار  كدـف  ارچ  دومرف : تفر و  رکبوبا  دزن  مالـسلا  هیلع  یلع  مه  رابکی  یلع  لالدتـسا 

یهاوخ یم  ایآ  رکبوبا  يا  دومرف  دشن . هتفریذپ  دوب  صقان  شدوهـش  نوچ  و  دروایب ، دهاش  شیوخ  ياعدا  يارب  دیاب  داد : خـساپ  یتفرگ ؟
نآ زا  لام  نیا  منک  اعدا  نم  دـشاب و  يرگید  تسد  رد  یلام  رگا  دومرف : هن . تفگ : ینک ؟ تواـضق  مالـسا  ماـکحا  فـالخرب  اـم  هراـبرد 

يرگید رایتخا  رد  لاـم  اریز  مهاوخ  یم  دـهاش  وت  زا  تفگ : یبلط ؟ یم  دـهاش  اـم  زا  کیمادـک  زا  میئاـیب  وت  دزن  تواـضق  يارب  تسنم و 
، تشادن يرگید  هراچ  توکـس  زج  رکبوبا  دوب ؟ وا  فرـصت  کلمت و  رد  كدف  هکنآ  اب  یتساوخ  دهاش  همطاف  زا  ارچ  سپ  دومرف : تسا .

هنرگو دیروایب  دیراد  يدهاش  رگا  میرادن ، ار  وت  ربارب  رد  جاجتحا  لالدتـسا و  تردـق  ام  نک  اهر  ار  اهفرح  نیا  یلع ، ای  تفگ : رمع  یلو 
رد رکبوبا  هک  تسا  روآ  تفگـش  نازحالا ص 109 ). تیب  لّوا ص 122 - ءزج  یـسربط  جاجتحا  !! ) دـیرادن كدـف  رد  یقح  همطاف  وت و 
زا یگدنز  نایاپ  رد  زین  رمع »  » و تسا ، هشیاع »  » مهـس روبزم  هرجح  هکنآ  ناونع  هب  دش  نفد  دوب  هدـش  نوفدـم  ربمایپ  هک  يا  هرجح  نامه 

تسا روآ  تفگـش  زین  و  دراذگ . یمن  ثرا  دوخ  زا  ربمایپ  دندوب  یعدم  هک  یلاح  رد  دوش !! نفد  هرجح  نآ  رد  هک  تساوخ  هزاجا  هشیاع 
ار نانآ  احیرـص  نامثع  دـندومن و  هبلاطم  ار  ربمایپ  لاوما  زا  دوخ  ثرا  دـندرک و  هعجارم  وا  هب  نامثع  تفالخ  رد  هصفح »  » و هشیاـع »  » هک

یئاهب لماک  سیق ص 146 ، نب  میلس  هفیقس  باتک  ( !؟ دراذگ یمن  یثرا  دوخ  زا  ربمایپ  هک  دیدادن  تداهش  امـش  رگم  تفگ : درک و  درط 
فلتخم داعبا  رد  هک  يدـنمدرخ  ره  رب  يرآ ، نازحـالا ص 128 ). تیب  رد  زین  و  هشیاـع ، دروم  رد  دیفم ص 73  یلاما  لّوا ص 19 ، ءزج 

مه دننک و  هضبق  ار  تفالخ  مه  ات  دندرب  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  نانآ  هک  تسا  راکشآ  دشیدنیب  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  يایاضق 
رد . ) دنهد رارق  اوزنا  تیمورحم و  رد  تهج  ره  زا  ار  وا  نادناخ  وا و  دـنیامن و  هاتوک  زیچ  همه  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تسد 
رد ینیما  میهاربا  بانج  دنمـشزرا  لصفم و  قیقحت  هب  ص ،)  ) ربمایپ هیثرا  زا  مالـسلااهیلع )  ) همطاف نتخاـس  مورحم  كدـف و  بصغ  دروم 

يرجه متفه  نرق  گرزب  ناملکتم  ءاملع و  زا  يربط  نیدـلادامع  فیلأـت  یئاـهب » لـماک   » باـتک مود  ءزج  هب  زین  و  هنومن » يوناـب   » باـتک
.( دوش هعجارم 

هفیلخ حاضیتسا  ارهز و  هبطخ 

ار وا  ص )  ) ربماـیپ دجـسم  رد  ناناملـسم و  روـضح  رد  تفرگ  میمـصت  كدـف ، بـصغ  رد  هـفیلخ  يراـشفاپ  ربارب  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز
دمآ و دجسم  هب  دوخ  نادناخ  ناوناب  زا  یهورگ  هارمه  روظنم  نیا  يارب  و  دیامن ، اشفا  ار  هئطوت  تابثا و  ار  شیوخ  قح  دیامن و  حاضیتسا 

هلصافالب هک  تسا  یتایعقاو  رگنشور  سلجم  نیا  رد  مالسلااهیلع )  ) ارهز هبطخ  دومرف ، نایب  ار  قیاقح  اویـش  حیـصف و  رایـسب  يا  هبطخ  رد 
ملع و ناوناب و  يوناب  تلیـضف  رگنایب  مه  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هجاـحم  هبطخ و  تسا . هداد  خر  یمالـسا  عمتجم  رد  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ 

نانمؤم ریما  ندرک  يوزنم  مورحم و  تفالخ و  بصغ  يارب  یسایس  ياهیزاب  هدنهد  ناشن  مه  تسا و  ص )  ) ربمایپ تیب  لها  یهلا  تمصع 
هبطخ ص .)  ) ربمایپ تاروتـسد  یهلا و  رما  وا  يارجا  رد  نانآ  یتسـس  یناـمرفان و  ربماـیپ و  زا  سپ  تما  راـتفر  رگـشرازگ  مه  و  ع ،)  ) یلع
ننست لها  نادنمشناد  ءاملع و  زا  يرایسب  دنراد و  قافتا  نآ  رب  نایعیش  هک  تسا  یتایاور  نیرتربتعم  نیرتدنتسم و  زا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  . ) دنا هدرمـش  ربتعم  ار  نآ  هدومن  هراشا  نآ  هب  دوخ  تافلؤم  رد  ای  و  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  زا  ییاهتمـسق  ای  همه  زین 
پاچ رد  و  تسا ، هدـش  پاچ  ررکم  هک  ءاسنلا » تاغالب   » باـتک رد  يرجه ، يافوتم 280  دلوتم 204 و  رهاط » یبا  نب  دـمحا  روفیط  نبا  »

( توریب پاچ   ) هغالبلا جهن  حرـش  رد  دیدحلا » یبا  نبا   » دنک و یم  لقن  قیرط  ود  زا  ار  هبطخ  نیا  یلا 20  رد ص 12  مق » یتریصب  هبتکم  »
و يرجه ص 117 . فجن 1383  پاچ  صاوخلا » ةرکذـت   » باـتک رد  يرجه  يافوتم 654  يزوج » نب  طبـس   » و . 213 ص 211 - ج 16 
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فلؤم و  يرمق ص 116 ص 119 ). رصم 1397  مّوس  پاچ  ءاسنلا » مالعا   » باتک رد  يرـصم  رـصاعم  ناگدنـسیون  زا  هلاحک » اضر  رمع  »
.( 314 نارهت ص 311 - هیمالسا  پاچ  هعیرشلا » نیحایر   » هب دوش  عوجر  . ) درب یم  مان  ار  نانآ  زا  رفن   17 هعیرشلا » نیحایر   » باتک

نآ همجرت ي  هبطخ و  نتم 

ناردپ زا  مالـسلا - هیلع  یبتجم  ماما  هداون  یّنثم - نسح  نب  هَّللادبع  مینک : یم  لقن  یـسربط » جاجتحا   » ربتعم باتک  زا  ار  هبطخ  اجنیا  رد  ام 
دنریگب و مالسلااهیلع )  ) همطاف زا  امتح  ار  كدف  هک  دندش  نآ  رب  رمع  رکبوبا و  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  مالـسلا  مهیلع  شیوخ  یمارگ 

ناوناب ناگتسب و  زا  یهورگ  نایم  رد  و  دیچیپورف ، دوخ  رب  ار  رداچ  تسب و  رس  رب  ار  دوخ  هعنقم  دیـسر ، مالـسلااهیلع )  ) همطاف هب  ربخ  نیا 
الماک شنتفر  هار  و  تفرگ ، یم  رارق  شیاپ  ریز  سابل  نماد  نتفر  هار  ماگنه  هک  دوب  دنلب  نانچ  شـشوپ  سابل و  درک ، تکرح  شنادـناخ 

راصنا و نیرجاـهم و  زا  یهورگ  ناـیم  رد  وا  دـش و  دراو  رکبوبا  رب  دجـسم ) رد   ) و دوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نتفر  هار  هیبش 
هک درک  يا  هلان  هنادنمدرد  هاگنآ  تسـشن ، یمارگ  نآ  دنتخیوآ و  يا  هدرپ  مالـسلااهیلع )  ) ارهز يارب  ناهارمه ) ، ) تشاد رارق  مدرم  ریاس 

دنتفرگ و مارآ  مدرم  ات  دنام  تکاس  یکدنا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دش ، بلقنم  شورخ و  رپ  سلجم  دنتخادرپ و  نتـسیرگ  هب  وا  هلان  زا  همه 
نوچ و  دـندمآرد ، هیرگ  هب  هرابود  مدرم  و  دومن ، زاغآ  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  يانث  دـمح و  هب  ار  نخـس  هاگنآ  درک ، شکورف  ناشناجیه 
ٍمَِعن ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَـق ، اِمب  ُءاـنَّثلاَو  َمَْهلَأ ، اـم  یلَع  ُرْکُـشلا  َُهل  َو  َمَْعنَأ ، اـم  یلَع  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلَا  : » دومرف و  داد ، همادا  شیوخ  نخـس  هب  دـندش  مارآ 

َو اهُدـَبَأ ، ِكارْدِْالا  ِنَع  َتَوافَت  َو  اهُدَـمَأ ، ِءازَْجلا  ِنَع  يَأن  َو  اهُدَدَـع  ِءاصْحِْالا  ِنَع  َّمَج  اهالْوَا ، ٍنَنِم  ِمامَت  َو  اهادْـسَأ ، ٍءالآ  ِغُوبُـس  َو  اهادَْـتبِا ،
ماعنا هچنآ  رب  تسادـخ  هژیو  شیاتـس  « » اِهلاْثمَا یِلا  ِبْدَّنلِاب  یّنث  َو  اِهلازْجِِاب . ِِقئالَْخلا  َیِلا  َدَمْحَتْـساَو  اِهلاصِّتِال ، ِرْکُْـشلِاب  اـِهتَداِزتْسِال  ْمَُهبَدـَن 
یلماش ماع و  ياهتمعن  عاونا  زا  دومرف ؛ اطع  لبق  زا  هچنآ  رب  تسار  وا  تیحت  اـنث و  و  دومن ، ماـهلا  هچنآ  رب  تسوا  يادـخ  سپـس  و  دومرف ،

و درک ، تمحرم  یکین  ناسحا و  هب  هک  یئاراوگ  يایاطع  و  درک ، زاغآ  ار  اـهنآ  دوخ  یـسک ) يوس  زا  یبلط  یقح و  و   ) هقباـس نودـب  هک 
یفالت شاداپ و  زا  نآ  ماجنارـس  تدم و  و  تسا ، نوریب  هرامـش  زا  نآ  رامـش  هک  ییاهتمعن  دیـشخب ، رارمتـسا  هک  ییاهتمعن  اهتنم و  لامک 

ماود و هک  تسا  هدـناوخارف  يرازگرکـش  هب  تـمعن  ندوزفا  يارب  ار  مدرم  و  درک ، كاردا  ناوـت  یمن  ار  نآ  تیاـهن  و  تـسا ، رود  ندرک 
نآ ریاظن  هب  ندـناوخارف  اب  و  تساوخ ، شیاتـس  اهتمعن  یگرزب  هب  ناگدـیرفآ  زا  و  دراد ، طاـبترا  دـنویپ و  يرازگرکـش  اـب  تمعن  شیازفا 

َو اهَلیوَْأت  ُصالْخِْالا  َلِعُج  ٌۀِِملَک  َُهل ، َکیرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَِّلا  َهِلا  ْنَأ ال  ُدَهْـشَا  َو  (،«. » دیـشخب هرابود  یتمعن  و   ) دومرف تمعن  دیدجت  اهتمعن 
َءایْـشَْالا َعَدَْـتبِا  ُُهتَّیِْفیَک ، ِماهْوَْالا  َنِم  َو  ُُهتَفِـص ، ِنُْسلَْالا  َنِم  َو  ُُهتَیْؤُر ، ِراْصبَْالا  َنِم  ُعَنَتْمُْملَأ  اُهلوُقْعَم ، ِرُّکَفَّتلا  ِیف  َرانَأ  َو  اَهلوُصُْوم ، ُبُولُْقلا  َنِمَض 

َُهل ٍةَِدئاف  َو ال  اِهنیوْکَت ، یِلا  ُْهنِم  ٍۀَجاح  ِْریَغ  ْنِم  ِهتَّیِـشَِمب  اهَأَرَذ  َو  ِهتَرْدـُِقب ، اهَنَّوَک  اهَلَثَْتِما ، ٍۀَِـلْثمَأ  ِءاِزتْحا  اَِلب  اهأَْشنأ  َو  اهَْلبَق ، َناک  ٍء  ْییَـش  ْنِم  ال 
َو ِهتَعاط ، یلَع  َباوَّثلا  َلَعَج  َُّمث  ِهتَوْعَدـِل ، ًازازْعِإ  َو  ِهتَّیِرَِبل  ًادُّبَعَت  ِهتَرْدـُِقل ، ًاراـهْظإ  َو  ِهتَعاـط ، یلَع  ًاـهیْبنَت  َو  ِهتَمْکِِحل ، ًاـتیْبثَت  اَِّلا  اـهِریوْصَت ، یف 
هک تساتکی  تسین ، هَّللا  زج  یئادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  «. » ِهتَّنَج یلِإ  ْمَُهل  ًۀَشایَح  َو  ِهتَمِْقن ، ْنِم  هِدابِِعل  ًةَدایِذ  ِهتَیِصْعَم ، یلَع  َباقِْعلا  َعَضَو 
رد نآ  موـهفم  و  دراد ، رب  رد  ار  نآ  ياـنعم  اـهلد  و  تسنآ ، تقیقح  صـالخا  هک  تسا  يدـیحوت  هـملک  یهاوـگ  نـیا  و  درادـن ، یکیرش 

دناوـت یمن  اـهروصت  و  دـنک ، فیـصوت  ار  وا  دـناوت  یمن  اـهنابز  و  دـنیبب ، ار  وا  دـناوت  یمن  اهمـشچ  هک  يدـنوادخ  دـشخرد ، یم  هشیدـنا 
رارق وگلا  ار  ییاه  هنومن  هکنآ  یب  درک  قلخ  ار  اهنآ  و  دشاب ، اهنآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  زا  هن  دروآ  دـیدپ  ار  ءایـشا  دـبایرد ، ار  وا  یگنوگچ 

و دشاب ، هتـشاد  يزاین  اهنآ  داجیا  هب  هکنآ  نودـب  دـیرفایب ، دوخ  تیـشم  تساوخ و  هب  و  دیـشخب ، یتسه  شیوخ  تردـق  هب  ار  اهنآ  دـهد ،
هب نداد  یهاگآ  رادشه و  شتمکح و  نتـشاد  راوتـسا  تهج  هب  زج  دشاب ، يا  هدـئاف  يدوس و  شیارب  اهنآ  ندروآ  دـیدپ  رد  هکنآ  نودـب 

، دـشخب یگریچ  تزع و  ار  شیوخ  توعد  دراداو و  دوخ  تدابع  یگدـنب و  هب  ار  شناگدـیرفآ  ات  شتردـق ، نتخاس  راکـشآ  شتعاـط و 
رود دوخ  باذـع  مشخ و  زا  ار  شناگدـنب  ات  تشاد  ررقم  دوخ  ینامرفان  رب  ار  رفیک  و  داد ، رارق  شیوخ  تعاطا  رب  ار  شاداـپ  هاـگنآ  سپ 

، ُهابَتْجا ِنَأ  َْلبَق  ُهاَّمَس  َو  ُهَلَسْرَأ ، ْنَأ  َْلبَق  ُهَراتِْخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  یبَأ  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  «. » دهد قوس  دوخ  تشهب  يوس  هب  ار  نانآ  و  دزاس ،
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، َرُومُْالا ِیلَی  اِمب  یلاعَت  ِهَّللا  َنِم  ًاْملِع  ًۀَنوُْرقَم ، ِمَدَْعلا  ِۀَیاهَِنب  َو  ًۀَنوُصَم ، ِلیواهَْالا  ِْرتَِسب  َو  َۀَنُونْکَم ، ِْبیَْغْلِاب  ُِقئالَخلا  اِذإ  ُهَثَعَْتبا ، ِنَا  َْلبَق  ُهافَطْصا  َو 
يَأَرَف هِْمتَح ، ِریداقَِمل  ًاذاْفنِإ  َو  هِمْکُح ، ِءاْضمإ  یلَع  ًۀَمیزَع  َو  هِْرمَِأل ، َاماْمتِإ  ُهَّللا  ُهَثَعَْتبِإ  ِروُدْقَْملا ، ِِعقاوَِمب  ًۀَفِْرعَم  َو  ِروُهُّدـلا ، ِثِداوَِحب  ًۀَـطاِحا  َو 

، اهَمَُهب ِبُولُقلا  ِنَع  َفَشَک  َو  اهَمَلُظ ، ٍدَّمُحم  یبَِأب  ُهَّللا  َرانَأَف  اِهنافْرِع ، َعَم  ِهَِّلل  ًةَرِْکنُم  اِهناثْوَِأل ، ًةَِدباع  اِهنارین ، یلَع  ًافَکُع  اِهنایْدَأ ، یف  ًاقَِرف  َمَمُْالا 
ْمُهاعَد َو  ِمیوَْقلا ، ِنیّدلا  َیِلا  ْمُهادَه  َو  ِۀَیامَْعلا ، َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاوَْغلا ، َنِم  ْمُهَذَْـقنَأَف  ِۀَـیادِْهلِاب ، ِساَّنلا  ِیف  َماق  َو  اهَمَمُغ ، ِراْصبَْالا  ِنَع  یلَج  َو 

ِۀَِکئالَْملِاب َّفُح  ْدَق  ٍۀَحار ، یف  ِراَّدلا  ِهِذـه  ِبَعَت  ْنِم  ٌدَّمَحُمَف  ٍراثیا ، َو  ٍۀَـبْغَر  َو  ٍرایتْخا ، َو  ٍۀَْـفأَر  َْضبَق  ِْهَیِلا  ُهَّللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِمیقَتْـسُْملا ، ِقیرَّطلا  َیِلا 
َو ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  هّیِفَـص ، َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِهتَرَیِخ  َو  ِهنیمَا ، َو  هِّیبَن  یبَا  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِرابَْجلا ، ِکـِلَْملا  ِةَرَواـُجم  َو  ِراـفَغلا ، ِّبَّرلا  ِناوْضِر  َو  ِراْربَاـْلا ،

تلاـسر هب  هکنآ  زا  شیپ  دـیزگرب  ار  وا  هک  تسوا ، لوـسر  هدـنب و  ص )  ) دّـمحم مردـپ  هـک  مـهد  یم  یهاوـگ  و  « » ُۀـُتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر 
رد دـیامرف ، ثوعبم  توبن  هب  هکنآ  زا  شیپ  دومن  باختنا  و  دـنیزگرب ، هکنآ  زا  شیپ  دـیمان ) دّـمحم  ار  وا  و   ) درک يراذـگمان  و  دتـسرفب ،

يادخ اریز  دـندوب ، هارمه  یتسین  تیاهن  اب  روتـسم و  هدیـشوپ و  اهلوه  اهـسرت و  هدرپ  رد  و  ناهنپ ، تبیغ  باجح  رد  ناگدـیرفآ  هک  یتقو 
ار وا  دـنوادخ  دوب . انـشآ  فراع و  تاردـقم  ماگنه  ياج و  هب  و  هاگآ ، طلـسم و  ناراگزور  دـمآ  شیپ  هب  و  اناد ، روما  دـمآ  یپ  هب  لاعتم 

اهتما ص )  ) ربمایپ سپ  دزاس ، یلمع  ار  شموتحم  تاریدقت  و  دراد ، اجرب  اپ  ار  شروتـسد  يارجا  و  درب ، نایاپ  هب  ار  شیامرف  ات  تخیگنارب 
رکنم و  دوخ ، ياـهتب  رگـشتسرپ  یخرب )  ) و دنـشیوخ ، شتآ  رب  فکتعم  یخرب )  ) و دـنا ، هقرف  هقرف  شیوخ  ناـیدا  رد  هک  درک  هدـهاشم  ار 

تالکشم و  تخاس ، نشور  ار  نانآ  ياهیکیرات  ص )  ) دمحم مردپ  هلیسو  هب  لاعتم  يادخ  سپ  دنـسانش ، یم  ار  وا  هکنآ  اب  دنلاعتم  يادخ 
و دومرف ، مایق  تیاده  هب  مدرم  نایم  رد  یمارگ  نآ  و  داد ، الج  تاهبش  اهتریح و  رابغ  زا  ار  اهمشچ  و  درک ، فرط  رب  ار  اهلد  تالوهجم  و 

میقتـسم طارـص  هب  و  درک ، یئاـمنهار  راوتـسا  نید  هب  ار  ناـنآ  و  دیـشخب ، تریـصب  هدـناهر  يروک  زا  و  داد ، تاـجن  یهارمگ  زا  ار  ناـنآ 
زا راثیا  قوش و  اب  و  ص )  ) ربمایپ دوخ  رایتخا  هب  یناـبرهم و  اـب  دومرف  حور  ضبق  درب و  شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  سپـس  دـناوخارف ،

ناوضر و نیرق  و  دنا ، هتفرگارف  راکوکین  ناگتـشرف  ار  وا  نوماریپ  و  تسا ، یگدوسآ  رد  ایند  نیا  جنر  زا  ص )  ) دمحم کنیا  و  وا ، بناج 
زا وا  بختنم  وا و  نیما  وا و  ربمایپ  هک  دتـسرف  دورد  مردـپ  رب  دـنوادخ  تسا ، ردـتقم  هاـشداپ  راوج  رد  هدـنزرمآ و  راـگدرورپ  يدونـشخ 

درک و ور  سلجم  لها  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  هاـگنآ  وا .» تاـکرب  دـنوادخ و  تمحر  داـب و  وا  رب  مالـس  و  تسوا ، هدـیزگرب  ناگدـیرفآ و 
ٌدْهَع َو  ْمُکیف ، َُهل  ٍّقَح  ُمیعَز  مَمُألا ، َیِلا  ُُهئاغَُلب  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  یلَع  ِهَّللا  ُءانَمُأ  َو  ِهیْحَو ، َو  ِهنید  ُۀَـلَمَح  َو  ِهیْهَن ، َو  هِْرمَا  ُبُُصن  ِهَّللا  َداـبِع  ُْمْتنَا  : » دومرف

ٌۀَفِـشَْکنُم ُهُِرئاـَصب ، ٌۀَـنَِّیب  ُعِمـّاللا ، ُءاـیِّضلا  َو  ُعِطاَّسلا ، ُروُّنلاَو  ُقِداَّصلا ، ُنآْرُْقلا  َو  ُقِـطاَّنلا ، ِهَّللا  ُباـتِک  ْمُْکیَلَع ،  اهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُْکَیِلا ، ُهَمَّدَـق 
ُهُِمئازَع َو  ُةَرَّوَنُْملا ، ِهَّللا  ُجَـجُح  ُلاـُنت  ِهب  ُهُعاِمتْـسا ، ِةاَِّجنلا  َیلِإ  ٍّدَُؤم  ُهَعاـْبتَأ ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ًادـِئاق  ُهُعایْـشَأ  ِهب  ٌۀَـطَبَتْغُم  ُهُرِهاوَـظ ، ٌۀَِـیلَْجنُم  ُهُِرئارَس ،

ُهَّللا َلَعَجَف  َُۀبُوتْکَْملا  ُهُِعئارـش  َو  َُۀبوُهْوَْملا ، ُهُصَخُر  َو  ُۀـَبوُْدنَْملا ، ُُهِلئاضَف  َو  ُۀَِـیفاْکلا ، ُُهنیهاَرب  َو  ُۀَِـیلاْجلا ، ُُهتانَِّیب  َو  ُةَرذَّحُْملا ، ُهُمِراحَم  َو  ُةرَّسَفُْملا ،
، ِصالْخِْاِلل ًاـتیْبثَت  َماـیِّصلاَو  ِقْزِّرلا . ِیف  ًءاـِمن  َو  ِسْفَّنِلل ، ًۀَـیِکَْزت  َةاـکَّزلاَو  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیْزنَت  َةـالَّصلاَو  ِكْرِّشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریهْطَت  َناـمیْالا 

یَلَع ًۀـَنوُعَم  َْربَّصلاَو  ِمالْـسِْاِلل ، ًاّزِع  َداهِْجلاَو  ِۀَـقْرُْفِلل ، ًانامَا  انَتَماِما  َو  ِۀَّلِْمِلل ، ًاـماِظن  اـنَتَعاط  َو  ِبُولُْقِلل ، ًاقیـْسنَت  َلْدَْـعلاَو  ِنیّدـِلل ، ًادییْـشَت  َّجَْـحلاَو 
، ِدَدَْـعِلل ًةاْمنَم  َو  ِرْمُْعلا  ِیف  ًةاْسنَم  ِماحْرَْالا  َۀَلِـصَو  ِطَخَّسلا ، َنِم  ًۀَـیاقَو  ِْنیَدـِلاْولا  َِّرب  َو  ِۀَّماـْعِلل ، ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملاـِب  َْرمَأـْلا  َو  ِرْجَأـْلا ، ِباـجیتْسا 

ِنَع ًاهیْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنَع  َیْهَّنلاَو  ِسْخَْبِلل ، ًارییْغَت  ِنیزاوَْملاَو  ِلیئاکَْملا  َۀَِیفَْْوت  َو  ِةَرَفْغَْمِلل ، ًاضیْرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَولاَو  ِءامِّدـِلل ، ًانْقَح  َصاصِْقلاَو 
ِهتاُقت َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِۀَِّیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ًاصالِْخا  َكْرِـشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  ِۀَّفِْعلِاب ، ًاباجیا  ِۀَقِرَّسلا  َكَْرت  َو  ِۀَنْعَلِّلا ، ِنَع  ًاباجِح  ِفْذَْقلا  َباِنتْجا  َو  ِسْجِّرلا ،

، ادخ ناگدنب  يا  امش  «. » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِا  ُهَّنِاَف  ُْهنَع ، ْمُکاهَن  َو  ِهب  ْمُکَرَمَا  امیف  َهَّللا  اوُعیطَا  َو  َنوُِملْـسُم ، ُْمْتنَا  َو  اَِّلا  َُّنتوُمَت  َو ال 
رد رگید ، ياهتما  هب  ادخ ) نید   ) ناگدنناسر و  نتـشیوخ ، رب  یهلا  نارادـتناما  و  وا ، یحو  نید و  نالماح  و  دـییوا ، یهن  رما و  ناگدـنیامن 

نیشناج هفیلخ و  امـش  رب  هک  يا  هدنامزاب  و  هتفرگ ، امـش  زا  البق  هک  ینامیپ  دهع و  و  ادخ ، فرط  زا  یقح  نابهگن  میعز و  تسامـش  نایم 
اهشور و  نشور ، حضاو و  وا  ياهـشنیب  هک  تسا  ناشخرد  ینـشور  و  نازورف ، رون  و  قداص ، نآرق  و  ادخ ، قطان  باتک  وا  و  تسا ، هتخاس 

دوخ ناگدننک  يوریپ  و  دننارگید ، هطبغ  کشر و  دروم  شناوریپ  وا  هطساو  هب  تسا ، كانبات  وا  رهاوظ  و  راکشآ ، ادیپ و  وا  ياهتلـصخ  و 
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تابجاو و  ادخ ، ینارون  ياهتجح  هب  ناوت  یم  وا  هلیسو  هب  و  تسا ، شخب  تاجن  شندونش  و  دنک ، یم  يربهر  ناوضر  تشهب  يوس  هب  ار 
هدیشخب ياهتصخر  و  تابحتـسم ،)  ) شبولطم ياهتلیـضف  و  شیفاک ، ياهناهرب  و  شنـشور ، لیالد  و  شعونمم ، تامرحم  و  وا ، هدش  نایب 

امش نتخاس  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  تفای . تسد  تسا ، مزال  هدش و  هتشون  ناگدنب  رب  هک  شینید  تاروتـسد  و  تاحابم ،)  ) شا
يارب ار  هزور  و  يزور ، رد  شیازفا  سفن و  یکاـپ  يارب  ار  تاـکز  و  ربـکت ، زا  امـش  نتـشاد  راـنکرب  يارب  ار  زاـمن  و  داد ، رارق  كرــش  زا 
يارب ار  تیب  لها  اـم  زا  تعاـطا  و  اـهلد ، ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  لدـع  و  نید ، ناـینب  تیوقت  يارب  ار  جـح  و  صـالخا ، نتـشاد  راوتـسا 

ربص و و  مالـسا ، يدنلبرـس  تزع و  يارب  ار  داـهج  و  هقرفت ، زا  ندـنام  ناـما  رد  اـم  يارب  ار  اـم  یئاوشیپ  تماـما و  و  تما ، ماـظن  يرارقرب 
ردـپ و هب  یکین  و  یمومع ، تحلـصم  تیاعر  يارب  ار  فورعم  هب  رما  و  یهلا ، باوث  شاداپ و  هب  ندیـسر  يارب  کمک  تهج  ار  یئابیکش 

ظفح يارب  ار  صاصق  و  تارفن ، شیازفا  رمع و  لوط  يارب  ار  نادنواشیوخ  هب  یگدیسر  هلص و  و  یهلا ، مشخ  زا  يریگولج  يارب  ار  ردام 
يارب ار  یـشورف ) مک  زا  بانتجا   ) اهنزو اه و  هنامیپ  نتخادرپ  لـماک  و  ترفغم ، شزرمآ و  هب  یباـیتسد  تهج  ار  رذـن  هب  ياـفو  و  اـهنوخ ،

ار دارفا  هب  اـنز  تمهت  زا  يراددوخ  و  يدـیلپ ، زا  نتـشاد  كاـپ  يارب  ار  يراوخبارـش  زا  یهن  و  تکرب ، ینوزفا و  هب  یمک  صقن و  لیدـبت 
تیبوبر و هب  تبـسن  ات  درک  مارح  ار  كرـش  دـنوادخ  و  ینمادـکاپ . تفع و  هب  یباـیتسد  يارب  ار  يدزد  كرت  و  تنعل ، زا  يراـنکرب  يارب 
هک دیشوکب  و  تسوا ، هاگشیپ  رد  يراکزیهرپ  هتسیاش  هک  روط  نآ  دیشاب  راکزیهرپ  ادخ  هاگشیپ  رد  سپ  دنزرو ، صالخا  وا  يراگدرورپ 
زا هداد و  ناتنامرف  نآ  هب  هچنآ  رد  ار  ادخ  و  دیریمب ،) ناملـسمان  گرم  ماگنه  هب  هک  دشابن  نانچ  ناتیگدنز   ) دیورب ایند  زا  مالـسا  اب  امتح 

یَّنِا اوُمَلْعا : ُساَّنلا  اَهُّیَا  : » دومرف هاگنآ  دنراد .» تیـشخ  فوخ و  وا  زا  ادخ  دنمـشناد  ناگدـنب  طقف  انامه  دـینک ، تعاطا  هدومرف  ناتیهن  نآ 
ام ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکَـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَئاج  ْدََقل  ، » ًاطَطَـش ُلَْعفَأ  ام  ُلَْعفَأ  َو ال  ًاطَلَغ ، ُلُوقَأ  ام  ُلُوقَأ  َو ال  ًاوَْدب  َو  ًادْوُع  ُلُوقَا  ٌدَّمَُحم ، یبَا  َو  ُۀَمِطاف 

َنُود یّمَع  ِْنبا  اخَأ  َو  ْمُِکئاِسن ، َنُود  یبَأ  ُهوُدَِجت  ُهُوفِْرعَت  َو  ُهوُْزعَت  ْنِاَف  هیآ 129 ). هبوت  هروس  « ) ٌمیحَر ٌفَُؤر  َنینِمْْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع 
ًاذِخآ ْمُهَجَبَث  ًابِراض  َنیکِرْشُْملا ، ِۀَجَرْدَم  ْنَع  ًِالئام  ِةَراذِّنلِاب ، ًاعِداص  ََۀلاسِّرلا  َغَّلَبَف  َمَّلَس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِْهَیِلا  ُّيْزعَْملا  ِمِْعَنل  َو  ْمُِکلاجِر ،
يَّرَفَت یَّتَح  َُربُّدلا ، ُّولَو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنا  یَّتَح  َماْهلا ، ُثُْکنَی  َو  َمانْـصَْالا ، ُّفُجَی  ِۀَنَـسَْحلا ، ِۀَـظِعْوُْملاَو  ِۀَـمْکِْحلِاب  هِّبَر  ِلیبَس  یِلا  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِأب ،
ِْرفُْکلا ُدَقُع  ْتَّلِْحنا  َو  ِقافِّنلا  ُظیش  َو  َحاط  َو  ِنیطایَّشلا ، ُقِشاقَش  ْتَسِرَخ  َو  ِنیّدلا ، ُمیعَز  َقَطَن  َو  هِضْحَم ، ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْـسَأ  َو  هِْحبُـص ، ْنَع  ُْلیلَّلا 
ُۀَْـسُبق َو  ِعِماَّطلا ، ُةَزُْهن  َو  ِبِراَّشلا ، ُۀَقْذُم  ِراَّنلا ، َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ِصامِْخلا ، ِضیْبلا  َنِم  ٍرَفَن  یف  ِصالْخِْالا  ِۀَِملَِکب  ُْمتُْهف  َو  ِقاقِـشلاَو ،

ُهَّللا ُمُکَذَْـقنَأَف  ْمُِکلوُح ، ْنِم  ُساَّنلا  ْمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت  َنیئِـساخ ، ًۀـَلِذَأ  َّدـِقلا ، َنُوتاـتْقَت  َو  َقَرَّطلا ، َنُوبَرْـشَت  ِمادـْقَْالا ، ُء  یِطُْوم  َو  ِنـالْجَْعلا 
ًاران اوُدَـق  َْوأ  امَّلُک  ِباتِْکلا ، ِلـْهَا  ِةَدَرَم  َو  ِبَرَْعلا ، ِناـبْؤُذ  َو  ِلاـجِّرلا  ِمَهََبب  َِینُم  ْنَأ  َدـَْعب  َو  یتَّلا  َو  اَّیَتَّللا  َدـَْعب  ص )  ) ٍدَّمَحُِمب یلاـعَت  َو  َكَراـبَت 

، هِصُمْخَِأب اهَحانَج  َأَطَی  یَّتَح  ُء  یِفَْکنَی  الَف  اِهتاوََهل  یف  ُهاخَأ  َفَذَق  َنیکِرْشُْملا  َنِم  ٌةَرِغاف  ْتَرَغَف  َْوأ  ِناْطیَّشلا ، ُنْرَق  َمََجن  َْوا  ُهَّللا ، اَهافْطَأ  ِبْرَْحِلل 
، ًاحِداک ًاّدُِجم  ًاحِصان ، ًاّرِمَتْسُم  ِهَّللا ، ءِاِیلْوَا  یف  ًادِّیَـس  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرَق  ِهَّللا ، ِْرمَأ  یف  ًادِهَتُْجم  ِهَّللا ، ِتاذ  یف  ًادْودَکَم  هِْفیَِـسب  اهَبََهل  َدِمُْخی  َو 

َنوُصُْکنَت َو  َرابْخَْالا  َنوُفَّکَوَتَت  َو  َِرئاوَّدلا  اَِنب  َنوبْـصَّبَرَتَت  َنُونِمآ ، َنوُهِکاف  َنوُعِداو  ِْشیَْعلا  َنِم  ٍۀَّیِهافِر  یف  ُْمْتنَأ  َو  ٍِمئال ، ُۀَـمَْول  ِهَّللا  یف  ُهُذُـخَْأت  ال 
َقَطَن َو  ِنیّدلا ، ُباْبلِج  َلَمَـس  َو  ِقافِّنلا ، ُۀَکْـسَح  ْمُکیف  َرَهَظ  ِهئایِفْـصَأ  يوْأَم  َو  ِۀئاِیْبنَأ  َراد  هِِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتْخا  اَّمَلَف  ِلاتِقلا ، َنِم  َنوُّرِفَت  َو  ِلازِّنلا  َْدنِع 

ْمُکاْفلَأَف ْمُِکب  ًاِفتاه  هِزِْرغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناْطیَـشلا  َعَلَطَأ  َو  ْمُِکتاصَرَع ، یف  َرَطَخَف  َنیلِْطبُْملا ، ُقینَف  َرَدَـه  َو  َنیّلَقَألا ، ُلـِماخ  َغَبَن  َو  َنیواـغلا ، ُمِظاـک 
ُْمتْدَرَو َو  ْمُِکِلبِإ ، َْریَغ  ُْمتْمَـس  َوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاْفلَأَف  ْمُکَـشَمْحَأ  َو  ًافافِخ ، ْمُکدَجَوَف  ْمُکَـضَْهنَتْسا  َُّمث  َنیطِخالُم ، ِهیف  ِةَّرِْغِلل  َو  َنیبیجَتْـسُم ، ِهتَوْعَدـِل 
ِۀَْنتِْفلا ِیف  ـالَأ  ! » ِۀَْـنتِْفلا َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًارادـِْتبِإ  ْرَبـُْقی ، اََّمل  ُلوُـسَّرلاَو  ْلِمَدـْنَی ، اََّمل  ُحْرُْجلاَو  ٌبیحَر  ُْملُْکلاَو  ٌبیرَق  ُدـْهَْعلا  َو  اذـه  ْمُِکبَرْـشَم ، َْریَغ 

 ، هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  مردـپ  ما و  همطاف  نم  هک  دـینادب  مدرم  يا  .( » هیآ 49 هبوت  هروس  «. ) َنیِرفاـْکلِاب ٌۀَـطیحُِمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَس 
، مهد یمن  ماـجنا  قح  فـالخ  رب  مهد  یم  ماـجنا  هچنآ  میوگ و  یمن  تسرداـن  میوگ  یم  هچنآ  و  متفگ ، زین  تسخن  میوگ و  یم  هراـبود 
زوسلد و نانمؤم  رب  و  تسا ، ناناملسم  امش  ترثک  ناهاوخ  و  راوگان ، وا  رب  امـش  جنر  هک  دمآ  امـش  يوس  هب  ناتدوخ  زا  يربمایپ  هنیآ  ره  »

رسپ ردارب  و  امش ، نانز  ردپ  هن  تسا  نم  ردپ  وا  هک  دیبای  یمرد  دیسانشب  ار  وا  دیئوجب و  ار  وا  تبسن  بسن و  رگا  سپ  دشاب ،» یم  نابرهم 
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ود هب  ود  ار  ناناملـسم  ص )  ) ربمایپ هنیدم ، هب  ترجه  زاغآ  رد  هک  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  و  ص )  ) ربمایپ توخا  هب  هراشا   ) تسا نم  يومع 
هیلع و هَّللا  یلص  تسوکین  هچ  وا  اب  یشیوخ  هب  تبسن  و  امش ، نادرم  هن  داد ). رارق  دوخ  ردارب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دومن و  ردارب  مه  اب 
و تفاـت ، یمرب  يور  ناکرـشم  شور  کلـسم و  زا  و  داد ، یم  میب  دوـمرف و  یم  راذـنا  اراکـشآ  هک  یلاـح  رد  درک  غـالبا  ار  تلاـسر  هلآ ،
تسکـش و یم  ار  اهتب  دومن ، یم  توعد  وکین  هظعوم  تمکح و  اب  شراگدرورپ  هار  هب  و  درـشف ، یم  ار  ناـشیولگ  و  دز ، یم  ار  ناـشنایم 

تقیقح و  دیدرگ ، نایامن  حبص  دش و  هتفاکـش  بش  هنیـس  ات  دندومن ، رارف  دندرک و  تشپ  دش و  مزهنم  نانآ  هورگ  ات  دنکفا ، یم  ار  اهرس 
رفک و هرگ  و  دـندش ، دوبان  قفانم  شابوا  و  دـیدرگ ، لال  نیطایـش  ناـهد  تفگ و  نخـس  نید  ياوشیپ  و  دـیدرگ ، ناـبات  نشور و  صلاـخ 

لها  ) راد هزور  نایوردیپس  زا  يدودعم  دارفا  هارمه  تیعبت و  هب  دیدروآ  ناهد  هب  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » دیحوت هملک  نایامش  و  دش ، زاب  یشکرس 
هدنماشآ و يارب  يا  هعرج  هک  دیدوب  ناوتان  راوخ و  نانچ  و  دیتشاد ، رارق  شتآ  لادوگ  هب  طوقس  هاگترپ  رب  امـش  و  مالـسلا .) مهیلع  تیب 
، درادن ییانتعا  نآ  هب  دریگرب و  يا  هلعش  ناباتـش  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  يریقح  شتآ  و  دیدش ، یم  بوسحم  هدننک  عمط  يارب  یتصرف 

نالیلذ دیدروخ ، یم  ار  نایاپ  راهچ  تسوپ  دـیدیماشآ و  یم  ار  نارتش  نیگرـس  لوب و  هب  هتخیمآ  ناراب  بآ  دـیدوب ، یم  اهمدـق  لامیاپ  و 
هب لاعتم  يادخ  هاگنآ  سپ  دنیاشگب ، زواجت  تسد  امـش  رب  دنیابرب و  ار  امـش  فارطا  زا  مدرم  دیتشاد  ساره  هراومه  هک  دـیدوب  يدورطم 

روالد و نایوجگنج  اب  هکنآ  زا  دعب  درک و  لمحت  رایسب  بئاصم  یتخس و  ربمایپ  هکنآ  زا  دعب  دیشخب ، تاجن  ار  امـش  ص )  ) دّمحم هلیـسو 
رس ناطیش  ای  تخاس ، یم  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنتخورفا  یمرب  یگنج  شتآ  هاگره  هک  دش  ریگرد  دوهی  ناشکرـس  برع و  ياهگرگ 
رپ لاب و  ات  وا  و  دـنکفا ، یم  ناشیا  ناهد  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) دوخ ردارب  دـندوشگ  یم  ناهد  ناکرـشم  زا  یهورگ  ای  تشاد ، یم  رب 

، تشگ یمنزاب  دربن ) زا   ) درک یمن  شوماخ  درس و  شیوخ  ریـشمش  اب  ار  نانآ  هزیتس  شتآ  تخاس و  یمن  شیوخ  مدق  لامیاپ  ار  نمـشد 
نایم رد  کیدزن ، برقم و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  اشوک ، ادخ  نامرف  يارجا  رد  داد ، یم  یتخـس  تقـشم و  هب  نت  ادـخ  هار  رد  هک  یلاح  رد 

رد دیشک ، یم  تمحز  دیشوک ، یم  درک ، یم  یهاوخریخ  نید ) ربمایپ و  يارب   ) دز یم  رمک  رب  تمه  نماد  دوب ، رورس  دیـس و  ادخ  ءایلوا 
و دیدوب ، تینما  رد  نامداش و  هدوسآ و  دیدرک و  یم  یگدنز  هافر  رد  نایامـش  و  تشادن ، انتعا  يا  هدننک  شنزرـس  شنزرـس  هب  ادـخ  هار 

دربن زا  و  دیتفات ، یمرب  رـس  نمـشد  اب  هزرابم  زا  و  دیدیـشک ، یم  راظتنا  ار  دب  ياهربخ  و  دیتشاد ، یم  مشچ  ام  رب  ار  راوگان  ياهدمآ  شیپ 
نایم رد  درک ) تلحر  ربمایپ   ) دومرف رایتخا  ار  شناگدیزگرب  هاگیاج  ناربمایپ و  يارـس  شربمایپ  يارب  دنوادخ  هک  هاگنآ  ات  دیتخیرگ ! یم 

رتش و  دروآرب ، رس  لذارا  نیرت  مانمگ  و  تشگ ، ایوگ  ناهارمگ  تکاس  و  دیدرگ ، هدوسرف  نید  يادر  و  دش ، راکشآ  قافن  هنیک  راخ  امش 
شتوعد دید  داد و  ادن  ار  امش  درک و  نورب  رس  شیوخ  خاروس  زا  ناطیش  و  تشارفارب ، مد  امش  نایم  رد  دمآرد و  ادص  هب  ناگـشیپ  لطاب 

ار امـش  و  دـیور ، یم  شیوـس  هـب  ناباتـش  تفاـیرد  درک و  کـیرحت  ار  امـش  هاـگنآ  سپ  دـیریذپ ، یم  ار  شبیرف  و  دـینک ، یم  تباـجا  ار 
هب و  دـیدرک ، بحاصت  دـیدز و  غاد  ار  نارگید  رتش  هاگنآ  سپ  دـیوش ، یم  نیگمـشخ  شنامرف  هب  یناـسآ  هب  درک  هدـهاشم  تخورفارب و 

ربمایپ نامز  زا  زونه  هک  یلاح  رد  دیدرک  نینچ  نیا  و  دیدرک ،) بصغ  دیتشادن  یقح  نآ  رد  هک  ار  تفالخ   ) دیدمآرد نارگید  روخـشبآ 
و دوب ، هدشن  هدرپس  كاخ  هب  زونه  ادخ  لوسر  و  دوب ، هتفاین  مایتلا  ام  مخز  هدوساین و  تبیصم  یگتسخ  زا  ام  زونه  و  دوب ، هتـشذگن  يزیچ 

دیتسه نآرق  هیآ  قادصم  هک  یلاح  رد  دیدومن  بصغ  ار  تفالخ  دـیدرک و  نینچ  نیا   ) میـسرت یم  هنتف  زا  هکنیا  هناهب  هب  يزاس و  هلیح  اب 
ّینَأ َو  ْمُِکب  َْفیَک  َو  ْمُْکنِم ، َتاْهیَهَف  «. » تسا نارفاک  هدنریگ  رب  رد  خزود  انامه  دندرک و  طوقس  هنتف  رد  هک  دیـشاب  هاگآ  دیامرف :) یم  هک 

ُهوُُمتْفَّلَخ ْْدَق  َو  ٌۀَحِـضاو ، ُهُِرماوَا  َو  ٌۀَِـحیال ، ُهُرِجاوَز  َو  ٌةَرِهاب ، ُهُمالْعَا  َو  ٌةَرِهاز ، ُهُماکْحَأ  َو  ٌةَرِهاظ ، ُهُرُومُأ  ْمُکِرُهْظَأ ، َْنَیب  ِهَّللا  ُباتِک  َو  َنوُکَفُْؤت ،
ْنَلَف ًانید  ِمالْـسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  .( » هیآ 50 فهک  هروس  « ) ًالَدـَب َنیِملاَّْظِلل  َْسِئب  « ؟ َنوُمُکَْحت هِْریَِغب  ْمَأ  َنوُدـیُرت ؟ ُْهنَع  ًۀَـبْغَرَأ  ْمُکِروُهُظ  َءارَو 

ُْمتْذَخَأ َُّمث  اهُداِیق ، َسَلْسَی  َو  اُهتَْرفَن ، َنُکْسَت  ْنَأ  َْثیَر  اَِّلا  اُوثَْبَلت  َْمل  َُّمث  هیآ 85 ). نارمع  لآ  هروس  « ) َنیرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی 
، ِّیِفَّصلا ِِّیبَّنلا  ِنَنُّسلا  ِلاـمْهِإ  َو  ِِّیلَْجلا ، ِنیّدـلا  ِراْونَا  ِءاـفْطإ  َو  ِّيِوَْغلا ، ِناـْطیَّشلا  ِفاـتِِهل  َنُوبیجَتْـسَت  َو  اـهَتَرْمَج ، َنوُجِّیَُهت  َو  اهَتَدـْقَو ، َنوُرُوت 
َو اشَْحلا ، ِیف  ِنانِّسلا  ِزْخَو  َو  يدُْـملا  ِّزَح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  ُرَبُْصی  َو  ِءارَّضلا ، َو  ِةَرْمَْخلا  ِیف  هِدـَلَو  َو  ِهلْهَاـِل  َنوُشْمَت  َو  ِءاـِغتْرا  ِیف  ًاوْسَح  َنُوبَرْـشَت 
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بیاـغ عمج  هغیـص  اـب  هیآ  نیا  میرک  نآرق  رد  هتبلا   ) هیآ 50 هدـئام  هروس  « ) َنوُْغبَت ِۀَِّیلِهاـْجلا  َمْکُحَفَأ  ، » اـَنل َْثرِا  ـال  ْنَأ  َنوُمَعَْزت  َنآـْلا  ُْمْتنَأ 
ٍمْوَِقل ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  (.( » تسا هدرب  راک  هب  بطاخم  هغیـص  هب  ار  نآ  باطخ  ماقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  هدـش و  رکذ  نوغبی » »
َْنباَی یثْرِإ !! یلَع  ُبَلْغُأَأ  َنوُِملْـسُْملا  اَهُّیَأ  ُُهتَْنبا . ّینَأ  ِۀَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یّلََجت  ْدَـق  یَلب  َنوُمَْلعَت ؟ الَفَأ  هیآ 50 ). هدئام  هروس  « ) َنُوِنقُوی

هغیـصب ِْتئِج ... مـیرک : نآرق  رد   ) هیآ 28 میرم  هروس  « ) ًاـّیِرَف ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  « ؟ یبَأ ُِثرَأ  ـال  َو  َكاـبَأ  ُثَِرت  ِهَّللا  ِباـتِک  یفَأ  َۀَـفاُحق ! یبَأ 
امیف َلاق  َو  هیآ 16 ،). لـمن  هروس  « ) َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » ُلوُقَی ْذإ  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  ِهَّللا  َباـتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْـمَع  یلَعَفَأ  ثنؤم ،).)
اُولُوا َو  : » َلاق َو  هیآ 6 ،). میرم  هروس  « ) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاـیِّلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  یل  ْبَهَف  : » َلاـق ْذإ  اَّیِرَکَز  ِْنْب  ِییْحَی  ِرَبَـخ  ْنِم  َّصَْتقا 
هروس « ) ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِْلل  ْمُکِدالْوَأ  یف  ُهَّللا  ُمُکیـصُوی  : » َلاق َو  هیآ 75 ). لافنا  هروس  « ) ِهَّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْالا 

ْنَأ ال ُْمتْمَعَز  َو  هیآ 180 ،). هرقب  هروس  « ) َنیقَتُْملا َیلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  : » َلاق َو  هیآ 11 ،). ءاسن 
اَنَأ ُتَْسلَوَأ  ِناثَراوَتَی ،؟ ِْنیَتَِّلم ال  َلْهَا  َّنَأ  َنُولوُقَت : ْلَه  ْمَأ  اْهنِم ؟ یبَأ  َجَرْخَأ  ٍۀَیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَأ  انَْنَیب ، َمِحَر  َو ال  یبَأ ، ْنِم  ُِثرَأ  َو ال  یل  َةَوْظُح 

َمْوَـی َكاـْقَلت  ًۀـَلوُحْرَم  ًۀَـموُطْخَم  اهَکَنوُدَـف  یّمَع ؟ ِْنباَو  یبَأ  ْنِم  هِموُـمُع  َو  ِنآْرُْقلا  ِصوُـصُِخب  ُمَلْعَأ  ْمـُْتنَأ  ْمَأ  ٍةَدِـحاو ؟ ٍۀَِّلم  ِلـْهَأ  ْنـِم  یبَأ  َو 
ٍأَبَن ِّلُِـکل   » َو َنُومَدـْنَت ، ْذِإ  ْمُکُعَْفنَی  ـال  َو  َنوـُلِْطبُْملا ، ُرَـسْخَی  ِۀَـعاَّسلا  َدـْنِع  َو  ُۀَـمایِْقلا ، ُدِـعْوَْملا  َو  ٌدَّمَُحم ، ُمیعَّزلاَو  ُهَّللا ، ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح ،
هیآ رمز  هروس  هیآ 39 ، دوه  هروس  « ) ٌمیقُم ٌباذَـع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیزُْخی  ٌباذَـع  ِهیتْأَـی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس   » َو هیآ 67 ،). ماعنا  هروس  « ) ٌرَقَتْسُم

شروما و  تسامش ، نایم  رد  ادخ  باتک  هک  یلاح  رد  دیروآ ؟ یم  ور  اجک  هب  و  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  امـش ، زا  اتفگـش  سپ  .( » 41 - 40
، دیا هدنکفا  ناتتشپ  سپ  ار  نآ  امش  و  تسا ، نشور  شیاهنامرف  راکشآ و  شیاه  یهن  و  نابات ، شیاهناشن  و  ناشخرد ، شتاروتسد  ادیپ و 

يرگید زیچ  نآرق  ياج  هب  هک  ناراکمتس - يارب  تسا  يدب  ضوع  « ؟ دینک مکح  نآ  ریغ  هب  ای  و  دیریذپن ؟ ار  ادخ  باتک  دیهاوخ  یم  ایآ 
سپس تسا .» ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دنیزگرب  ینید  مالـسا  زج  سک  ره  و  -«، » دنهد رارق  شیوخ  نوناق  ار 

یماگنه  ) دوش و ناسآ  شندرک  راهم  دنک و  شکورف  دیا ) هدرک  بصغ  هک  تفالخ   ) بکرم نیا  یـشکرس  هک  يردق  هب  دیدرکن  گنرد 
شوماخ رد  ار  هارمگ  ناطیـش  توعد  و  دینز ، یم  نماد  ار  نآ  بیهل  و  دیدرک ، هنتف  شتآ  نتخورفارب  هب  عورـش  دـیدش ) طلـسم  نآ  رب  هک 

هنوراو كدـف ) تفالخ و  بصغ  رد   ) ار دوخ  راک  و  دـینک ، یم  تباجا  هدـیزگرب  ربمایپ  ياهتنـس  نتـشاذگاو  كاـنبات و  نید  راونا  ندرک 
زا يروما  رب  و  دـینک ، یم  راتفر  گنرین  هعدـخ و  هب  ربمایپ  دـنزرف  تیب و  لها  اـب  و  دـیرادن ، یئوس  دـصق  هک  دـینک  یم  رهاـظت  هداد  هولج 

يارب یثرا  هک  دیرادنپ  یم  امش  کنیا  و  تسا ، كاندرد  هدنشک و  هزین  تحارج  دراک و  مخز  نوچمه  هک  دوش  یم  یئابیکش  امش  لامعا 
ادخ و هب   ) هک یناسک  يارب  تسا  رتوکین  ادخ  زا  يرواد  مکح و  رد  یسک  هچ  و  دیهاوخ ؟ یم  ار  تیلهاج  يرواد  نوناق و  ایآ  ، » تسین ام 

ایآ ناناملـسم : يا  مربماـیپ . رتـخد  نم  هک  تسا  نشور  زورمین  باـتفآ  نوـچمه  امـش  يارب  يرآ  دـیناد ؟ یمن  اـیآ  دـنراد .» نیقی  وا ) نید 
تردپ زا  وت  هک  تسا  هدمآ  نینچ  ادـخ  باتک  رد  ایآ  رکبوبا ،)  ) هفاحق یبا  رـسپ  يا  دـنریگب .؟ نم  زا  روز  هب  ارم  هیثرا  هک ) تسا  تسرد  )
تـشپ سپ  ار  نآ  هدرک و  كرت  ار  ادـخ  باتک  ادـمع  اـیآ  يا ،» هدروآ  یتشز  يرایـسب  زیچ  اـنامه  مربن !؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا 

زا ایادخ  تفگ  ایرکز  : » دیامرف یم  ایرکز  نب  ییحی  ناتـساد  رد  و  درب ،» ثرا  دواد  شردپ  زا  نامیلـس  : » دیامرف یم  هک  اجنآ  دیا ؟ هدـنکفا 
( ثاریم رد   ) ناشیوخ زا  یخرب  ادـخ  باتک  رد  : » دـیامرف یم  و  دربب .» ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  هک  نک  تیانع  یثرا  نم و  هب  تدوخ  دزن 
ات دنتـسه و  رتراوازـس  هلاخ و ... یئاد و  همع و  ومع و  زا  وا  ثاریم  هب  تیم  ره  دـنزرف  رداـم و  ردـپ و  ـالثم  « ) دـنرگید یخرب  زا  رتراوازس 
یم شرافـس  ناتنادنزرف  ثاریم )  ) دروم رد  ار  امـش  دنوادخ  : » دیامرف یم  و  دسر ). یمن  ثرا  رترود  ماوقا  هب  دنتـسه  ردام  ردپ و  دـنزرف و 
ردپ يارب  یکین  هب  یتیصو  تسا ) مزال   ) تسا هتشاذگ  یقاب  یلام  رضتحم )  ) رگا : » دیامرف یم  و  تسا .» رتخد  ربارب  ود  رـسپ  مهـس  هک  دنک 
مردپ زا  یثرا  تسین و  یتلزنم  ارم  دیرادنپ  یم  امـش  و  ناراکزیهرپ .» يارب  تسا  راوازـس  قح و  رب  یفیلکت  نیا  ودـیامنب  ناکیدزن  وردام  و 

هیآ نآ  مکح  زا  ار  مردـپ  هک  هدیـشخب  یگژیو  يا  هیآ  هب  ار  امـش  ادـخ  اـیآ  درادـن ! دوجو  مردـپ  نم و  ناـیم  یتبارق  و  دـسر ، یمن  نم  هب 
نید کی  لها  مردـپ  نم و  ایآ  دـنرب ؟ یمن  ثرا  مه  زا  دنتـسه و  نید  ود  لها  دـیئوگ : یم  مردـپ  نم و  دروم  رد  ای  تسا ؟ هتخاس  جراـخ 
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( رکبوبا يا   ) کنیا دیتسه !؟ رتاناد  مالـسلا ) هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   ) میومع رـسپ  مردـپ و  زا  نآرق  ماع  صاخ و  ماکحا  هب  امـش  ای  میتسین ؟
ماگنه نآ  رد  سپ  درک ، دهاوخ  تاقالم  ار  وت  تمایق  رشح و  زور  رد  هک  ریگب  ار  نآ  داب و  وت  ینازرا  ایهم  هدش و  راهم  كدف ، تفالخ و 

زیختـسر ماگنه  هب  و  تسا ، تمایق  وت  لامعا  هب  یگدیـسر  هاگ  هدعو  و  یتسرپرـس ، رادمامز و  وکین  دّمحم  تسا و  يرواد  وکین  دـنوادخ 
يربـخ ره  يارب   » و تشاد ، دـهاوخن  يدوس  ناـتیارب  ینامیـشپ  دـیوش و  نامیـشپ  هک  تسا  هاـگنآ  و  درک ، دـنهاوخ  ناـیز  ناگـشیپ  لـطاب 

«. دوش یم  عقاو  وا  رب  رادیاپ  یباذع  دزاس و  شراوخ  هک  دیآ  یم  دورف  یباذع  یـسک  هچ  رب  هک  دیبای  یمرد  هدنیآ  رد   » و تسا » یهاگیاج 
َو یّقَح  یف  ُةَْزیَمُْغلا  ِهِذه  ام  ِمالْـسِْالا ، َۀَنَـضَح  َو  ِۀَّلِملا  َداضْعَا  َو  ِۀَـبیقَّنلا  َرَـشْعَم  ای  : » دومرف درک و  ور  راصنا  يوس  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  هاگنآ 
اذ َنالْجَع  َو  ُْمْتثَدْـحَأ ، ام  َناعْرَـس  هِدـَلَو ؟» یف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملَأ  : » ُلوُقَی یبَأ  ِهلآ ،» َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص   » ِهَّللا ُلوُسَر  َناک  امَأ  یتَمالُظ !؟ ْنَع  ُۀَـنِّسلا 
َو ُُهنْهَو  َعَسْوَتْسا  ٌلیلَج  ٌبْطَخَف  ِهلآ ؟» َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص   » ٌدَّمَُحم َتام  َنُولوُقَتَأ  ُلِوازُا ، َو  ُُبلْطَأ  ام  یلَع  ٌةَّوَق  َو  ُلِواحُأ ، اِمب  ٌۀَقاط  ْمَُکل  َو  ًَۀلاهِإ ،

ِتَعَـشَخ َو  ُلاـمْآلا ، ِتَّدُِـکا  َو  ِهتَبیـصُِمل ، ُموُجُّنلا  ِتَرَثَْتنا  َو  ُرَمَْقلاَو  ُسْمَّشلا  ِتَفِـسُک  َو  ِهتَْبیَِغل ، ُضْرَاـْلا  ِتَمَلْظَأ  َو  ُهُْقتَر ، َقَتَْفنا  َو  ُهُْقتَف  َرَْهنَتْـسا 
َنَلْعَأ ٌۀَلِجاع ، ٌۀَِقئاب  َو ال  ٌَۀلِزان  اهَْلثِمال  یمْظُعلا  ُۀَبیصُملاَو  يْربُکلا ، َُۀلِزاَّنلا  ِهَّللاَو  َْکِلتَف  ِهتامَم ، َْدنِع  ُۀَمْرُْحلا  ِتَلیزُأ  َو  ُمیرَْحلا ، َعیـضُأ  َو  ُلابِْجلا ،

َّلَح ام  ُهَْلبََقل  َو  ًاناْحلَأ ، َو  ًةَوالَت  َو  ًاخارُـص  َو  ًافاتِه  ْمُِکتَِیْنفَأ  یف  ُفَتُْهی  ْمُکِحَبْـصُم ، َو  ْمُکاـسْمُم  یف  َو  ْمُِکتیْنفَأ  یف  ُهؤاـنَث  َّلَـج  ِهَّللا  ُباـتِک  اـِهب 
َو ْمَُکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَِّلا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : » ٌْمتَح ٌءاضَق  َو  ٌلْـصَف  ٌمْکُح  ِهلُـسُر ، َو  ِهَّللا  ِءاـِیْبنَِأب 
َو یبَأ ؟ َثاُرت  ُمَضْهُأَء  َۀَْـلیَق ، یَنب  ًاْهیَا  هیآ 144 ). نارمع  لآ  هروس  «. ) َنیرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَـس  َو  ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبـِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم 

ْمُکَْدنِع َو  ِةَّوُْقلا ، َو  ِةادَْالا  َو  ِةَّدُْعلاَو ، ِدَدَْعلا  ُوَوذ  ُْمْتنَأ  َو  ُةَْربِْخلا ، ْمُُکلُمْـشَت  َو  ُةَوْعَّدـلا  ُمُکُِـسْبَلت  ٍعَمْجَم ، َو  يدَْـتنُم  َو  ٍعَمْـسَم ، َو  یّنِم  یئْرَِمب  ُْمْتنَأ 
َو ِحالَّصلاَو ، ِْریَْخلِاب  َنُوفوُْرعَم  ِحافَْکلِاب ، َنُوفوُصُوم  ُْمْتنَأ  َو  َنُوثیُغت ، الَف  ُۀَـخْرَّصلا  ُمُکیتَْأت  َو  َنُوبیُجت ، ـالَف  ُةَوْعَّدـلا  ُمُکیفاُوت  ُۀَّنُْجلا ، َو  ُحـالِّسلا 
ال َمَهَْبلا ، ُُمتْحَفاک  َو  َمَمُْالا  ُُمتْحَطان  َو  َبَعَّتلا ، َو  َّدَْـکلا  ُُمْتلَّمََحت  َو  َبَرَْعلا  ُُمْتَلتاـق  ِْتیَْبلا ، ِلـْهَا  اـَنل  ْتَریتْخا  ِیتَّلا  ُةَرَیِْخلا  َو  ْتَبُِخْتنا ، ِیتَّلا  ُۀَـبُْخنلا 
، ِْکفِْألا ُةَرْوَف  ْتَنَکَس  َو  ِكْرِّشلا ، ُةَْرُغث  ْتَعَضَخ  َو  ِماَّیَألا ، ُبَلَح  َّرَد  َو  ِمالْـسِْالا ، یَحَراِنب  ْتَراد  اذِا  یَّتَح  َنوُرِمَتْأَتَف ، ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت  َْوأ  ُحَْربَن 

َدَْعب ُْمتْـصَکَن  َو  ِنالْعِْالا ؟ َدـَْعب  ُْمتْرَرْـسَأ  َو  ِنایَْبلا  َدـَْعب  ُْمتْرِح  ّینَأَف  ِنیّدـلا ، ُماِظن  َقَسْوَتْـسا  َو  ِجْرَْهلا ، ُةَوْعَد  ْتَأَدَـه  َو  ِْرفُْکلا ، ُنارین  ْتَدَـمَخ  َو 
ْمُهَنْوَشَْختَأ ٍةَّرَم ، َلَّوَأ  ْمُکوُءََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِِاب  اوُّمَه  َو  ْمِهِدْهَع  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن   » ٍمْوَِقل ًاسُْؤب  ِنامیالا ؟ َدـَْعب  ُْمتْکَرْـشَأ  َو  ِمادـْقِْالا 

ُّقَحَأ َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  َو  ِضْفَخلا  َیِلا  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَق  ْنَأ  يرَأ  ْدَق  َو  الَأ  هبوت ). هروس  هیآ 13  زا  یتمسق  « ) َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف 
ِیف ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َف« ُْمتْغَّوَسَت ، يذَّلا  ُْمتْعَـسَد  َو  ُْمْتیَعَو  ام  ُْمتْجَجَمَف  ِۀَعَّسلِاب ، ِْقیَّضلا  َنِم  ُْمتْوََجن  َو  ِۀَـعَّدلِاب  ُْمتْوَلَخ  َو  ِْضبَْقلاَو ، ِطْسَبلِاب 

ِةَرْدَْغلاَو ْمُْکتَرَماخ ، یتَّلا  َِۀلْذُْخلِاب  یّنِم  ٍۀَفِْرعَم  یلَع  اذـه  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَـق  َو  الَأ  هیآ 8 ). میهاربا  هروس  « ) ٌدـیمَح ٌِینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَألا 
ِرْهَّظلا َةَِربَد  اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوُدَف  ِۀَّجُْحلا ، ُۀَمِدْقَت  َو  ِرْدِّصلا  ُهََّثب  َو  ِةانَْقلا  ُرَوَخ  َو  ِْظیَغلا ، ُۀَثْفَن  َو  ِسْفَّنلا  ُۀَْضیَف  اهَّنِکلَو  ْمُُکبُوُلق ، اْهتَرَعْشَتْسا  یتَّلا 

هیآ 6 و 7 زا  ینیمضت  « ) ِةَِدْئفَْالا یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ِةَدَقوُْملا ، ِهَّللا  ِران   » ِب ًَۀلوُصْوَم  َِدبَْالا ، ِراَّنَش  َو  ِراَّبَْجلا  ِبَضَِغب  ًۀَموُسْوَم  ِراْعلا ، َۀَِیقاب  ِّفُخلا  َۀَبِقَن 
ْيَدَی َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذـَن   » ُۀَْـنبا اَنَأ  َو  هیآ 227 ). ارعـش  هروس  « ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  َنوـُلَعْفَت ، اـم  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  هزمه ). هروـس 

ناگرزب و هورگ  يا  .( » هیآ 122 دوه  هروس  « ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتناَو   » َنُوِلماع اَّنِإ  اُولَمْعاَف  أبـس ،). هروس  هیآ 46  زا  ینیمضت  « ) ٍدیدَش ٍباذَع 
لوسر مردـپ  ایآ  تسیچ ؟ نم  یهاوخداد  دوم  رد  امـش  یگدزباوخ  نیا  نم و  قح  رد  امـش  یتسـس  نیا  مالـسا : نانابهاگن  و  نید ، ناروای 

دیدرگ و هنوگرگد  اهراک  دوز  هچ  درک »؟ تاعارم  دیاب  زین  شدنزرف  رد  ار  درف  ره  مارتحا  قح و  : » دومرف یمن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ 
یم هچنآ  رب  دیراد و  ار  نم ) قح  نتفرگ  ملظ و  عفر   ) مراذگ یم  نات  هدهع  هب  هک  يراک  یئاناوت  هک  یلاح  رد  يدش ، ضوع  باتش  اب  هچ 

هک تسا  گرزب  رایـسب  یتبیـصم  نیا  يرآ  درم !؟ ص )  ) دّمحم دـییوگ  یم  ایآ  دـیدنمورین ، نابـصاغ ) اب  هزرابم   ) ما هدرک  دـصق  مهاوخ و 
تبیغ زا  نیمز  و  تسا ، هتفر  تسد  زا  هتسسگ و  نآ  ناربج  حالصا و  و  راد ، هنماد  نآ  یگتخیسگ  مه  زا  و  ریگارف ، نآ  یتسـس  تسکش و 

و دـیدرگ ، هابت  روای  یماح و  و  دـش ، هداتفاورف  اههوک  و  لامیاپ ، اهوزرآ  هدـنکارپ و  ناگراتـس  غورف و  یب  هام  باتفآ و  و  کیرات ، ربمایپ 
يا هعجاف  یئالب و  هک  دوب  میظع  یتبیـصم  گرزب و  یئالب  نآ  دنگوس  ادخ  هب  و  تفر ، تسد  زا  وا  تشذـگرد  ماگنه  هب  مارتحا  تمرح و 
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ربخ نآ  زا  دوش  یم  هدناوخ  نوگانوگ  ناحلا  دـنلب و  يادـص  اب  ناتیاه  هناخ  رد  ماش  حبـص و  هک  لاعتم  يادـخ  باتک  تسین ، نآ  دـننامه 
تـسا یمتح  نامرف  یعطق و  مکح  نیا ) رب  هاوگ  و   ) دراد رارق  هدـش  عقاو  یهلا  نـالوسر  ناربماـیپ و  رب  هچنآ  زین  نآ  زا  شیپ  و  تسا ، هداد 
تـشپ مالـسا  هب  - ) دیدرگ یمرب  بقع  هب  دوش  هتـشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  دـنا ، هدوب  ینالوسر  وا  زا  شیپ  هک  تسین  یلوسر  زج  دّـمحم   » هک
يدوز هب  دـنوادخ  دـناسر و  یمن  یناـیز  چـیه  ادـخ  هب  ددرگرب  بقع  هـب  سک  ره  و  دـیدرگ -)؟ یمزاـب  دوـخ  یلبق  تیلهاـج  هـب  هدرک و 

(- دنراد یم  ساپ  ار  نآ  دـننک و  یم  رکـش  المع  نآ  رب  تماقتـسا  اب  دـنناد و  یم  ار  مالـسا  تیادـه و  تمعن  ردـق  هک  - ) ار نارازگـساپس 
دوش و هتفرگ  نم  زا  متس  هب  مردپ  ثاریم  ایآ  تسا ،). راصنا  لیابق  ناردام  زا  یکی  مان  هَْلیَق »  )» هَْلیَق نادنزرف  يا  اتفگش  داد .» دهاوخ  شاداپ 

همه نم  یگدیدمتـس  ناـیرج  زا  دـسر و  یم  امـش  همه  هب  نـم  یهاوـخداد  و  دـیعمج ؟ دـیراد و  روـضح  دیونـش و  یم  دـینیب و  یم  اـمش 
دسر و یم  امش  هب  متوعد  تسامش ، دزن  رپس  هحلسا و  و  تسه ، ناترایتخا  رد  ورین  لیاسو و  و  دیراد ، یگدامآ  تارفن و  امـش  و  دیهاگآ ،
و دیفورعم ، حالص  ریخ و  هب  فوصوم و  يریلد  هب  امـش  هک  یلاح  رد  دیـسر ، یمن  مدایرف  هب  دیونـش و  یم  ار  مدایرف  و  دینک ، یمن  تباجا 
ار تقشم  یتخس و  دیدیگنج و  برع  اب  دیا . هدش  هدیزگرب  تیب  لها  ام  يارب  هک  یناگدیزگرب  و  دیا ، هتشگ  باختنا  هک  دیتسه  یناگبخن 

يایـسآ ات  دـیدرک ، یم  تعاطا  امـش  مداد و  یم  نامرف  ام  هراومه  و  دـیدرک ، عفد  ار  ناریلد  دـیدومن و  دربن  اههورگ  اب  و  دـیدرک ، لمحت 
درک و شکورف  غورد  هلعش  و  دروآ ، دورف  میلست  رس  تکرش  و  دش ، تکرب  قنور و  رپ  راگزور  و  دمآرد ، شدرگ  هب  ام  هلیـسو  هب  مالـسا 
( ارجاـم  ) ندـش نشور  زا  سپ  هنوگچ  سپ  دـیدرگ . رارقرب  نید  ماـظن  و  تفرگ ، شمارآ  بوـشآ  هنتف و  توـعد  و  دـش ، درـس  رفک  شتآ 

شریذپ زا  سپ  و  دینز ، یم  زابرس  راک  هب  دورو  زا  سپ  و  دیراد ، یم  هدیـشوپ  ار  نآ  قح )  ) ندش راکـشآ  زا  سپ  و  دیا ، هدنام  نادرگرس 
و دندیشوک ، ربمایپ  جارخا  يارب  و  دنتسکش ، ار  ناشاهدنگوس  نتـسب  نامیپ  زا  سپ   » هک یهورگ  لاح  هب  ادب  دیزرو !؟ یم  كرـش  نامیا  و 

رگا دیـسرتب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  سپ  دیـسرت ؟ یم  نانآ  زا  ایآ  دـندرک ، زاغآ  ار  امـش  هب  تبـسن  زواجت  يّدـعت و  ادـتبا  نانآ 
یلع نانمؤم  ریما   ) تسا رتراوازس  روما  قتف  قتر و  هب  هک  ار  یـسک  و  دیا ، هدروآ  يور  شیاسآ  هافر و  هب  هک  منیب  یم  انامه  دیراد .» نامیا 
هچنآ تهج  نیمه  هب  دیا ، هدیسر  شیاشگ  تمعن و  هب  یتخس  زا  و  دیا ، هدیزگرب  ار  یتحار  و  دیا ، هدرک  رود  تموکح  زا  ار ) مالسلا  هیلع 

رفاک نیمز  نانکاس  همه  امـش و  رگا  ( » هک دینادب   ) سپ دیا ، هدرک  یق  دیدوب  هدیـشون  یناسآ  هب  ار  هچنآ  دیا و  هدنکفا  دـیتشاد  یم  هگن  ار 
زاب تسد  یتسس و  مناد  یم  هکنآ  اب  متفگ  نم  هک  دیشاب  هاگآ  تسا .» هدوتـس  يزاین  یب  دنوادخ  و  درادن - ینایز  لاعتم  يادخ  هب  دیوش -

سفن و هودنا  زا  یششوج  نم  راتفگ  نکلو  تسا ، هتشگ  هریچ  امش  ياهلد  رب  یئافو  یب  رکم و  هتخیمآ و  امش  دوجو  اب  ام  يرای  زا  نتـشاد 
زا یتجح  مامتا  زین  و  ینورد ، ياه  هصغ  ندوشگ  يارب  و  يروای ) یب  یناوتان و   ) هحلـسا يدـنک  تهج  هب  و  مشخ ، ناـجیه  رب  ینیکـست  و 

شتشپ هک  یلاح  رد  دیوش  راوس  نآ  رب  امش ، ینازرا  تفالخ  رتش  کنیا  میدوب ،) لفاغ  میتسناد و  یمن  دیئوگن  ًادعب  هک   ) تسامش رب  شیپ 
مـشخ زا  دـنام و  یم  یقاب  ناتیارب  نآ  یماندـب  و  دوب ) دـهاوخن  ناـتیارب  یملاـس  راوهار و  بکرم   ) تسا هدوسرف  هدـیئاس و  شیاـپ  مخز و 

«، دشک یم  هلعش  اهلد  رب  هک  یشتآ  ، » تسا هتسویپ  لصتم و  دنوادخ » هتخورفارب  شتآ   » هب و  دراد ، ناشن  غاد و  يدبا  یگنن  راّبج و  يادخ 
هدنهد میب  ربمایپ   » رتخد نم  و  دننک ،» یم  تشگزاب  اجک  هب  هک  دنبای  یمرد  نارگمتـس  يدوز  هب  و  ، » دنیب یم  ادخ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  و 
راظتنا زین  ام  هک  دیشاب  رظتنم  و  ، » مینک یم  لمع  زین  ام  هک  دینک  لمع  سپ  مراد ،» رارق  دیدش  یباذع  ربارب  رد  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  میامش 

«. میرب یم 

یلعج ثیدح  رب  دیکأت 

مالک هکنآ  يارب  یلو  دهدب ، سپ  ار  كدف  هک  دشن  رضاح  وا  تشادن و  يریثأت  رکبوبا  درس  لد  رد  مالسلااهیلع  ارهز  نیشتآ  نانخس  هتبلا 
كدف بصغ  نایرج  هک  دیامن  دومناو  نانچ  دیشوک  میالم  ینحل  اب  دوخ  لومعم  شور  قبط  دناروشن ، وا  رب  ار  مدرم  مالسلااهیلع )  ) همطاف

مه تیب  لها  دنمتدارا  هاوخریخ و  هکلب  درادن  راک  نیا  رد  یتین  ءوس  اهنت  هن  وا  تسا و  ربمایپ  تاروتسد  اب  قباطم  نیملـسم و  عفن  هب  یلمع 
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ام تسا : هدومرف  ربمایپ   » هک ار  یلعج  ربخ  ناـمه  زاـب  و  دراد ! مزـال  نیملـسم  هاپـس  زیهجت  يارب  ار  كدـف  عفاـنم  هک  درک  دـیکأت  و  تسه !
!! دومن رارکت  میراذگ » یمن  ياج  رب  دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ 

یلعج ثیدح  هب  ارهز  خساپ 

هِماکْحَِال َو ال  ًافِداص ، ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َهَّللا  یَّلَص  ُهَّللا  ُلوُسَر  یبَأ  َناک  ام  ِهَّللا ! َناْحبُس  : » دومرف رکبوبا  باوج  رد  مالسلااهیلع  ارهز 
یف ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  َیُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِهتافَو  َدـَْعب  اذـه  َو  ِروُّزلِاب ، ِْهیَلَع  ًـالالِتِْعا  ِرْدَْـغلا  َیلِإ  َنوُعَمْجَْتفَأ  ُهَرَوُس ، وُفْقَی  َو  ُهََرثَأ ، ُِعبَّتَی  َناـک  ْلـَب  ًاـِفلاُخم !

ُناْمیَلُس َِثرَو  َو  : » ُلوُقَی َو  هیآ 6 ). میرم  هروس  « ) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  : » ُلوُقَی ًالْـصَف . ًاقِطان  َو  ًالْدَع  ًامَکَح  ِهَّللا  ُباتِک  اذـه  ِهتایَح ،
ِثانِْالا َو  ِنارْکُّذلا  ِّظَح  ْنِم  َحابَأ  َو  ِثاریْملا ، َو  ِِضئارَْفلا  َنِم  َعَرَش  َو  ِطاْسقَْألا ، َنِم  َعَّزَو  امیف  َّلَج  َو  َّزَع  َنََّیب  َو  هیآ 116 ،). لمن  هروس  « ) َدُواد

ام یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللاَو  ٌلیمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب   » اَّلَک َنیِرباْغلا ، ِیف  ِتاهَبُّشلا  َو  یّنَظَتلا  َلازَأ  َو  َنیلِْطبُْملا ، َۀَّلِع  ِهب  َحازَأ  اـم 
نآ ماکحا  اب  نادرگور و  ادخ  باتک  زا  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  هَّللا ! ناحبـس  .( » هیآ 18 فسوی  هروس  « ) َنوُفِـصَت
نیا و  دـیدنبب ؟ غورد  وا  رب  يرگ  هلیح  اب  هک  دـیا  هدـش  عمج  ایآ  دوب ، نآ  ياه  هروس  وریپ  نآرق و  شور  عبات  هراومه  هکلب  دوبن ، فلاـخم 

يرواد هک  تسادـخ  باتک  نیا  تفرگ ! ماجنا  شتایح  نامز  رد  وا  يدوبان  يارب  هک  تسا  ییاه  هئطوت  دـننامه  وا  تاـفو  زا  سپ  ناـتراک 
و درب .» ثرا  بوقعی  لآ  وا و  زا  هک - دوش  تیانع  وا  هب  يدنزرف  هک  درک  اعد  ایرکز  دیامرف -« : یم  تسا و  یعطق  مکح  رگنایب  و  رگداد ،
هدرک و نایب  ار  بلطم  ثاریم ، تابجاو و  عیرشت  ماهس و  میـسقت  رد  لیلج  زیزع و  يادخ  زین )  ) و درب ،» ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دیامرف یم 
ار ناگدنامزاب  تاهبش  تالایخ و  و  هتـشادرب ، نایم  زا  ار  ناگـشیپ  لطاب  هناهب  هک  يا  هنوگ  هب  هتخاس  نشور  ثرا  زا  ار  نانز  نادرم و  هرهب 
و  ) هداد هولج  امش  يارب  ار  یلمع  ناتیاهسفن  هکلب  (، » دینک یم  نتسنادن  هب  رهاظت  امـش  هک   ) تسین روطنیا  زگره  هن  تسا ، هتخاس  فرط  رب 

یم شیپ  وکین  يربص  امـش ) متـس  يرگ و  هلیح  نیا  ربارب  رد   ) نم و  دیدنب ) یم  غورد  لوسر  ادخ و  هب  دـینک و  یم  يوریپ  سفن  ياوه  زا 
«. میوج یم  يرای  دیئوگ  یم  هچنآ  ربارب  رد  دنوادخ  زا  و  مریگ ،

هفیلخ خساپ 

و دهدب ، غورد  تبسن  وا  هب  دناوت  یمن  تسناد  یم  دنک و  راکنا  تسناوت  یمن  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز یهلا  تیـصخش  یئوس  زا  هک  رکبوبا 
تبسن مارتحا  تدارا و  هب  رهاظت  اب  دیـشوک  ًاددجم  دید ، یم  گنت  دوخ  رب  ار  لالدتـسا  لاجم  نآرق  نشور  ماکحا  ربارب  رد  رگید  يوس  زا 

دهد و ناشن  فرط  یب  كدف  بصغ  هیـضق  رد  ار  دوخ  زین  و  دزاس ، یثنخ  ار  وا  مالک  تارثا  دـنک و  یئوجلد  وا  زا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هب 
تشادرب و رس  مالسلااهیلع )  ) ارهز خساپ  رد  نیاربانب  دنا ! هدرک  باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  هک  دراذگب  مدرم  هدهع  هب  ار  نآ  تیلوئـسم 

نوتس تمحر و  تیاده و  لحم  تمکح و  ندعم  هک  دیوگ  یم  تسار  زین  ادخ  لوسر  رتخد  و  دنا ، هتفگ  تسار  وا  لوسر  ادخ و  : » تفگ
هدهع هب  ار  تفالخ  هک  دننک  تواضق  وت  نم و  نایم  ناناملسم  نیا  منک ، یمن  راکنا  ار  وت  راتفگ  ار و  وت  یتسرد  تسا ، ناهرب  نیع  نید و 

!!«. دنبلطم نیا  دهاش  نانآ  یهاوخدوخ و  دادبتسا و  یئوگروز و  نودب  ما  هتفرگ  متفرگ ، ار  هچنآ  اهنآ  يأر  هب  نم  دنا و  هتشاذگ  نم 

هودنا راهظا  ارهز و  خساپ 

ِحیبَْقلا ِلْعِْفلا  یَلَع  ِۀَیِضْغُْملا  ِلِطاْبلا ، لیق  یلِإ  ِۀَعِرْسُْملا  َنیِملْـسُْملا  َرِـشاعَم  : » دومرف درک و  ور  مدرم  هب  شور  نیا  ربارب  رد  مالـسلااهیلع  ارهز 
هیآ 14 زا  ینیمضت  « ) ْمُِکبُوُلق یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک  .( » دّمحم هروس  هیآ 26  زا  ینیمضت  « ) اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَت  الَفَأ  ، » ِرِساْخلا
، ُْمْتبَـصَتْغا ُْهنِم  ام  َّرَـش  َو  ُْمتْرَـشَأ ، ِهب  ام  َءاس  َو  ُْمْتلَّوََأت ، ام  َْسِئَبل  َو  ْمُکِراـْصبَأ ، َو  ْمُکِعْمَِـسب  َذِـخُأَف  ْمُِکلاـمْعَأ ، ْنِم  ُْمئْأَـسَأ  اـم  نیقّفطم ). هروس 
« َنُوبِـسَتَْحت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمَُکلادـَب  َو  ، » ُءارِّضلا ُهَئارَواـم  َناـب  َو  ُءاـطِْغلا ، ُمَُکل  َفِشُک  اذِإ  ًـالیبَو ، ُهَّبِغ  َو  ًـالیقَث ، ُهَلِمْحَم  ِهَّللاَو  َّنُدِـجََتل 
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ور لطاب  راتفگ  هب  هدزباتش  هک  ناناملـسم  هورگ  يا  .( » هیآ 78 رفاغ  هروس  « ) َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِـسَخ  َو  .(، » رمز هروس  هیآ 48  زا  ینیمضت  )
تـسیاشان لامعا  هکلب  هن  «، » تسا هدش  لفق  اهلد  ای  دیـشیدنا  یمن  نآرق  رد  ایآ   » دینک یم  یـشوپ  مشچ  رابنایز  تشز  راک  زا  دـیا و  هدرک 

نومنهر یتشز  راک  هب  دیا و  هدروآ  يور  يدب  رایـسب  عجرم  هب  و  دیا ، هداد  تسد  زا  ار  ناتمـشچ  شوگ و  و  هتخاس ،» هریت  ار  ناتاهلد  امش 
دنـسپان روآ و  لابو  ار  نآ  تبقاع  نیگنـس و  ار  نآ  راب  دنگوس  ادـخ  هب  دـیا ، هتفرگ  بصغ  متـس و  هب  هچنآ  تساوران  ودـب  و  دـیا ، هتـشگ 

یمن نامگ  هک  ییاهباذـع  ناـتراگدرورپ  يوس  زا  و  ، » دوش راکـشآ  تسا  هدیـشوپ  هچنآ  دور و  راـنک  هدرپ  هک  یماـگنه  تفاـی ، دـیهاوخ 
هنادنمدرد درک و  ور  ص )  ) ربمغیپ دقرم  هب  مالسلااهیلع  ارهز  هاگنآ  دنراکنایز . ناگشیپ  لطاب  ماگنه  نآ  رد  «، » دروآ يور  امش  هب  دیدرک 

تسج : لثمت  راعشا  نیدب 
ٌۀَثَْبنَه  َو  ٌءاْبنَأ  َكَدَْعب  َناک  ْدَق   » ٌۀَثَْبنَه َو  ٌءاْبنَأ  َكَدَْعب  َناک  ْدَق  »

ُبْطَْخلا » ُِرثْکَت  َْمل  اهَدِهاش  َْتنُک  َْول  ُبْطَْخلا » ُِرثْکَت  َْمل  اهَدِهاش  َْتنُک  َْول 
اهَِلباو  ِضْرَْألا  َدْقَف  َكانْدَقَف  ّانِإ   » اهَِلباو ِضْرَْألا  َدْقَف  َكانْدَقَف  ّانِإ  »

بَغَت » َو ال  ْمُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخَاَو  بَغَت » َو ال  ْمُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخَاَو 
ٌَۀلَْزنَم  َو  یبُْرق  َُهل  ٍلْهَأ  ُّلُک  َو   » ٌَۀلَْزنَم َو  یبُْرق  َُهل  ٍلْهَأ  ُّلُک  َو  »

ٌبَرَتْقُم » َنیندَْألا  یَلَع  ِهلِْالا  َْدنِع  ٌبَرَتْقُم » َنیندَْألا  یَلَع  ِهلِْالا  َْدنِع 
ُمِهِروُدُص  يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَأ   » ُمِهِروُدُص يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَأ  »

ُبَرُّتلا » َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اََّمل  ُبَرُّتلا » َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اََّمل 
اِنب  َّفُُختْساَو  ٌلاجِر  اْنتَمَّهََجت   » اِنب َّفُُختْساَو  ٌلاجِر  اْنتَمَّهََجت  »

ٌبَصَتْغُم » ِضْرَْألا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  اََّمل  ٌبَصَتْغُم » ِضْرَْألا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  اََّمل 
ِهب  ُءاضَتُْسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو   » ِهب ُءاضَتُْسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو  »

ُُبتُْکلا » ِةَّزِْعلا  ِيذ  ْنِم  ُلَْزُنی  َْکیَلَع  ُُبتُْکلا » ِةَّزِْعلا  ِيذ  ْنِم  ُلَْزُنی  َْکیَلَع 
انُِسنُوی  ِتایآلِاب  ُلیْربِج  َناک  َو   » انُِسنُوی ِتایآلِاب  ُلیْربِج  َناک  َو  »

ٌبَجَتُْحم » ِْریَْخلا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  ْدَقَف  ٌبَجَتُْحم » ِْریَْخلا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  ْدَقَف 
انَفَداص  ُتْوَْملا  َناک  َکَْلبَق  َْتیَلَف   » انَفَداص ُتْوَْملا  َناک  َکَْلبَق  َْتیَلَف  »

یم روضح  رگا  هک  داد  يور  ییاه  یتخس  اهربخ و  وت  زا  سپ  « » ُُبثُْکلا َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اََّمل  ُُبثُْکلا » َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَـضَم  اََّمل 
هنـشت و وت  ناشیوخ  و  دهدب ، تسد  زا  ار  شناراب  هک  ینیمز  نوچمه  میداد  تسد  زا  ار  وت  ام  «. » دش یمن  دایز  يراتفرگ  وگتفگ و  یتشاد 
رتکیدزن و دوخ  دنواشیوخ  هب  هک  يا  هتسباو  دنواشیوخ و  ره  و  «. » وشم ناهنپ  ناشیا  زا  شاب و  ناشیا  دزن  ایب ) کنیا   ) سپ دندنام ، دنمزاین 

نوچ دنتفرگ و - هدیدان  ار  وت  هب  ام  یکیدزن  نانمشد  اّما  تسا -« .» هتفریذپ  وا  يارب  برقت  تلزنم و  نیا  زین  لاعتم  يادخ  دزن  تسا  رتبرقم 
تـسد زا  وت  هک  یماگنه  «. » دنتخاس راکـشآ  ام  رب  ار  شیوخ  ینورد  ياه  هنیک  نادرم  زا  یخرب  دـش  لئاح  ام  وت و  نایم  كاخ  یتفر و  وت 

- دنا هتفرگ  ام  زا  ار  زیچ  همه  تسا - هدش  بصغ  اهنیمزرس  همه  کنیا  و  دش ، تناها  ام  هب  دندش و  وربور  ام  اب  یئورـشرت  اب  ینادرم  یتفر 
یم لزان  رب ت و  ینامـسآ  ياهباتک  زیزع  يادخ  يوس  زا  و  دنتـسج ، یم  ینـشور  نآ  زا  هک  يدوب  ناشخرد  يرون  نابات و  یهام  وت  و  «. »

هدـنام هدیـشوپ  ام  زا  اهریخ  همه  يا و  هتفر  تسد  ار  وت  کنیا  و  تشاد ، تسناؤم  ام  اب  یهلا  تایآ  هارمه  یهلا ) هتـشرف   ) لیئربج و  «. » دـش
تفای .» یمرد  ار  ام  گرم  دزادنیب  هلصاف  ام  وت و  نایم  كاخ  يورب و  هکنآ  زا  شیپ  وت و  زا  شیپ  شاک  يا  «. » تسا

، دوب وا  ندمآ  رظتنم  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  و  تشگزاب ، هناخ  هب  دـنمهودنا  نیگمـشخ و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هاگنآ  لزنم  هب  تشگزاب 
َتْدَعَق َو  ِنینَْجلا ، َۀَلْمَش  َْتلَمَتْـشِإ  ٍِبلاطیبَأ ، َْنباَی  : » درک ضرع  ع )  ) نانمؤم ریما  هب  يدنمدرد  هودنا و  تدش  زا  دیـسر  هناخ  هب  هک  یماگنه 
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َو یماصِخ ، یف  َدَهْجَأ  ْدََقل  َّیَْنبا ، َۀَْغُلب  َو  یبَأ  َۀَلِْحن  ینُّزَْتبَی  َۀَفاُحق  یبَأ  ُْنبا  اَذه  ِلَزْعَْألا ، ُشیر  َکَتاخَف  ِلَدْـجَألا  َۀَـمِداق  َتْضَقَن  ِنینَّظلا ، َةَرْجُح 
َو ًۀَمِظاک  ُتْجَرَخ  َِعنام ، َو ال  َِعفاد  الَف  اهَفْرَط ، ینوُد  ُۀَعامَْجلا  ِتَّضَغ  َو  اهَلْصَو ، ُةَرِجاهُْملاَو  اهَرْصَن  ُۀَْلیَق  یْنتَسَبَح  یَّتَح  یمالَک ، یف  ََّدلَأ  ُُهْتیَْفلَأ 

َْکتَسَرَْتفاَو َبائِّذلا  َتْسَرَْتفَأ  خسنلا : ضعب  یف  و   ) َبارَّتلا َتْشَرَْتفا  َو  َبائِّذلا  َتْسَرَْتفِأ  َكَّدَح ، َْتعَضَأ  َمْوَی  َكَّدَخ  َتْعَرْـضَأ  ًۀَمِغار ، ُتْدُع 
، ًایِماح َْکنِم  َو  ًایِداع  ُْهنِم  ُهَّللا  َيِریذَـع  یتَّلِذ ، َنُود  َو  یتَنیه  َلـْبَق  ُِّتم  ینَْتَیل  یل ، َراـیِخ  ـال  َو  ًـِالئاط ، َْتیَنْغَأ  ـال  َو  ًـِالئاق  َْتفَفَک  اـم  ُبابُّذـلا )

ْمُْهنِم ُّدَشَأ  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ  ّیبَر ، یلِإ  َياوْدَـع  َو  یبَأ  یِلا  َياوْکَـش  ُدُـضَْعلا ، َنَهَو  َو  ُدَـمَْعلا  َتام  ٍبِراغ ، ِّلُک  یف  َيْالیَو  ٍقِراش ، ِّلُک  یف  َيْالیَو 
هدیچیپ شیوخ  رب  هماج  هدش  هدیچیپ  تکرح  یب  محر  هدرپ  رد  هک  نینج  نوچمه  بلاطوبا : رـسپ  يا  «. » ًالیْکنَت َو  ًاسَْأب  ُّدَـشَأ  َو  ًالْوَح  َو  ًةَُّوق 

رپ لاب و  یب  ناگدنرپ  بولغم  کنیا  يدنکرب و  ار  اهباقع  رپهش  رتشیپ ) ( !؟ يا هتـسشن  هناخ  رد  مهّتم  دارفا  دننام  و  يا ، هدنام  تکرح  یب  و 
روز هب  ار  منادـنزرف  يزور  مردـپ و  ياطع  هک  تسا  رکبوبا )  ) هفاحقوبا رـسپ  نیا  دـنا !؟) هدرک  هبلغ  وت  رب  ناوتان  لذارا  یهورگ   ) يا هدـش 

نیرجاهم دوخ و  يرای  راصنا  هک  اجنآ  ات  دـیزرو  ینمـشد  یتخـسرس و  نم  اب  راتفگ  رد  و  درک ، يراـشفاپ  نم  اـب  همـصاخم  رد  و  تفرگ ،
يا هدنرادزاب  یعفادم و  هکنانچ  دندرک ، یـشوپ  مشچ  هدش  نم  رب  هک  یمتـس  زا  مدرم  و  دنتـشاد ، غیرد  نم  زا  ار  دوخ  کمک  یـشیوخ و 

اب و   ) يداهناو ار  دوخ  تدش  يدنت و  هک  زور  نآ  زا  متشگزاب ! هدروخ  تسکـش  مدمآ و  نوریب  نیگمـشخ  همـصاخم  سلجم  زا  و  متفاین ،
رد ، ) يا هتـسشن  كاخرب  يرابدرب ) اب  کنیا   ) يدرک و راکـش  ار  اهگرگ  رتشیپ ) ، ) یتخاس راوخ  ار  دوخ  هرهچ  يدرک ) هشیپ  ارادـم  ناـنیا 
.(، متشه ص 122 دّلجم  میدق  پاچ  راحب  ( ) دنا هدرک  راکش  ار  وت  اهسگم  کنیا - يدرک و - راکش  ار  اهگرگ  هدش : رکذ  اه  هخسن  یخرب 
يا تسین ، هتخاس  يراک  زین  نم  زا  و  یهد ، یمن  ماجنا  يدنمدوس  راک  نمشد ) عفد  رد   ) و ینک ، یمن  عنم  ار  يا  هدنیوگ  بیترت ) نیدب  (و 

- وا هک  یلاـح  رد  تسا  نم  هاوخرذـع  دـنوادخ  مدوب ، هدرم  مدرگ  راوخ  موـش و  ارادـم  میلـست و  ربـص و  هب  روـبجم  هکنآ  زا  شیپ  شاـک 
وا و متس  ینعی  ( ) يرادن ار  نم  زا  عافد  یئاناوت  و   ) ینک یم  تیامح  نم  زا  نینچ )  ) وت هک  یلاح  رد  تسا و  رگزواجت  راکمتس و  رکبوبا -
ره رد  نم  رب  ياو  دادـماب ، ره  رد  نم  رب  ياو  مروذـعم ،) نم  هتـشاداو و  راـتفگ  هنوـگ  نیا  هب  ارم  نم ، زا  عاـفد  تیاـمح و  رد  وـت  یناوتاـن 

، راگدرورپ هب  میهاوخداد  و  دوب ، دهاوخ  مردپ  هب  دنا ) هدرک  ام  هب  هک  یملظ  زا   ) نم تیاکـش  دش ، تسـس  ناوزاب  درم و  نابیتشپ  هاگماش ،
«. تسا رتخس  وت  رفیک  باذع و  يرتدنمورین و  نانآ  زا  وت  ایادخ  راب 

یلع نداد  يرادلد  يدردمه و 

ِكِدْـجَو ْنَع  یِهنْهَن  َُّمث  ِِکِئناِشل ، ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  ٌْلیَو  ـال  : » دومرف تخادرپ و  یمارگ  نآ  يرادـلد  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما 
ام َو  ٌنُومْأَم  ُِکلیفَک  َو  ٌنوُمْـضَم  ُِکقْزِرَف  َۀَْغُلْبلا  َنیدیِرت  ِْتنُک  ْنِاَف  يروُدْقَم ، ُتْأَطْخَأ  َو ال  ینید  ْنَع  ُْتیَن  َو  امَف  ِةَُّوُبنلا ، َۀَّیَِقب  َو  ِةَْوفَّصلا  َۀَْـنباَی 

سپ يداد ) ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  وت  ، ) تسوت نمـشد  رب  ياو  هکلب  تسین  وـت  رب  ياو  «. » َهَّللا ِیبَسَتْحاَـف  ِکـْنَع ، َعُِـطق  اَّمِم  ُلَْـضفَأ  َِکلَّدُِـعا 
دوب نم  یئاناوت  رد  هچنآ  ما و  هدرکن  یتسـس  منید  رد  زین )  ) نم توبن ، راگدای  هدـیزگرب و  ربمایپ  رتخد  يا  ناشنورف  شیوخ  مشخ  کـنیا 

دامتعا دروم  لاعتم ) يادخ   ) وت تسرپرس  هدش و  نیمـضت  ادخ ) بناج  زا   ) وت يزور  تسا  تشیعم  نیمأت  تروظنم  رگا  مدومنن ، یهاتوک 
وت زا  و   ) هدش هدیرب  وت  زا  هک  تسا  يزیچ  زا  رتهب  هدـش  هدامآ  وت  يارب  ادـخ ) يوس  زا   ) هچنآ و  دزرو ) یمن  یهاتوک  وت  روما  رد  و   ) تسا

ضرع مالسلااهیلع )  ) ارهز راد .» بوسحم  دوخ  يارب  ادخ  دزن  ار  نآ  شاداپ  و  نک و ) يروبص  نانآ  متـس  روما و  نیا  رب   ) سپ دنا ) هتفرگ 
فجن پاچ  یـسربط  جاجتحا  . ) مزاس یم  هشیپ  یئابیکـش  مراد و  یمزاب  تسد  تسا و  یفاک  ارم  دـنوادخ  ُتْکَْـسمَأ » َو  ُهَّللا  َِیبْسَح  : » درک

،123 یمق ص 115 - ثّدـحم  نازحـالا  تـیب  -، 123 متـشه ص 105 - دـّلجم  میدـق  پاچ  راونالاراحب  ، 146 ص 131 - يرمق ،  1368
یلاما رد  و  ص 148 ، دـیدج ج 43  پاچ  راحب  رد  مالـسلاامهیلع  نانمؤم  ریما  اـب  ارهز  هملاـکم  زین : و  . 341 هعیرـشلا ص 314 - نیحایر 

خیش یلاما  رد  كدف  بصغ  دروم  رد  يا  هراشا  اب  دناوخ  ربمایپ  دقرم  رب  مالسلااهیلع )  ) ارهز هک  يراعـشا  و  ، 296 یسوط ج 2 ص 295 -
: زین تاحفص 49 و 50 و 51 و  بوشآ ج 2  رهش  بقانم  رد  راعشا  نانمؤم و  ریما  اب  هملاکم  هبطخ و  زا  یتمـسق  زین : و  . 25 دیفم ص 24 -
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.( یفاک ص 376 هضور  رد  راعشا  زا  یتمسق 

يرامیب هودنا و 

یم لمحت  لباق  ریغ  خلت و  وا  يارب  ار  یگدنز  درشف و  یم  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز بلق  ینوگانوگ  ياهتبیصم  ص ،)  ) ربمایپ تلحر  زا  سپ 
تـشادن ار  وا  يرود  قارف و  لمحت  زگره  دـیزرو و  یم  قشع  شیوخ  یمارگ  ردـپ  هب  هک  وا  يارب  ص )  ) ربمایپ نادـقف  وسکی  زا  تخاـس ،

زین و  ع )  ) تیب لـها  کـلمیام  لاوما و  بصغ  و  ناـنمؤم ، ریما  تفـالخ  بصغ  تشذـگ  هکناـنچ  رگید  يوس  زا  و  دوـب ، كاـندرد  رایـسب 
دوجو تخـس  دـندرکن - يراددوخ  وا  نینج  ندرک  طقاس  ولهپ و  نتـسکش  هناخ و  ندز  شتآ  زا  یتح  هک  ناـنآ - یتمرح  یب  تراـسج و 
میناوخ یم  خـیرات  رد  هک  تسا  نآ  بجوم  اهجنر  اهتبیـصم و  نیمه  تخاس . ... یم  هدرزآ  اـحور  امـسج و  ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز رهطم 

تیب  ) تسیرگ یم  رایـسب  تفر و  یم  ردپ  ربق  ترایز  هب  هاگ  و  دوب ، نیگهودنا  نایرگ و  هراومه  ص )  ) ربمایپ زا  سپ  مالـسلااهیلع )  ) ارهز
یم يراز  تفر و  یم  ادهـش  رباقم  هب  هاگ  و  یکجارک ص 360 ،). دئاوفلازنک  لامآلا ص 163 - یهتنم  یمق ص 137 -  ثدحم  نازحالا 

هیرگ و زج  زین  هناخ  رد  و  همغلا ج 2 ص 60 ). فشک  قودص ص 121 - یلاما  لامآلا ص 164 - یهتنم  نازحالا ص 141 - تیب   ) درک
رد وا  يارب  ع )  ) ناـنمؤم ریما  تـفرگ  یم  رارق  هنیدــم  مدرم  ضارتـعا  دروـم  یمارگ  نآ  يراز  نوـچ  و  تشادــن ، يرگید  راــک  يرادازع 

اجنآ هب  تشاد و  یمرب  ار  ع )  ) نینـسح دادماب  ره  مالـسلااهیلع )  ) ارهز و  دش ، هدـیمان  نازحالا » تیب   » هک درک  انب  يا  هبلک  عیقب  ناتـسروگ 
ات دروآ ، یم  هناخ  هب  ار  وا  تفر و  یم  ع )  ) ناـنمؤم ریما  دیـسر  یمارف  بش  نوچ  و  تسیرگ ، یم  هاگنابـش  اـت  اـهربق  ناـیم  رد  تفر و  یم 

.( نازحالا ص 138 تیب  ، 178 راونالاراحب ج 43 ص 177 - . ) داتفا رتسب  هب  دش و  رامیب  هک  هاگنآ 

لالب ناذا 

یم ناـیرگ  ار  وا  تشاد  ربماـیپ  زا  یناـشن  زیچ  ره  هک  دوـب  ناـنچ  وا  یگدرزآ  و  ص )  ) ربماـیپ قارف  رد  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هودـنا  تّدـش 
زور کی  دـیوگن ، ناذا  نارگید  يارب  راوگرزب  نآ  زا  سپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  ص )  ) ربماـیپ نذؤم  لـالب » : » درک یم  تقاـط  یب  تخاـس و 
ناذا هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز مارتحا  هب  دیـسر و  لالب  هب  ربخ  نیا  مونـشب ، ار  مردـپ  نذؤم  يادـص  مراد  تسود  دومرف  مالـسلااهیلع )  ) ارهز

هب لـالب  نوچ  و  دریگب ، ار  دوخ  هیرگ  يولج  تسناوتن  مالـسلااهیلع )  ) ارهز تساـخرب  ربکا » هَّللا  ربکا ، هَّللا   » هب گـناب  یتقو  داتـسیا ، نتفگ 
رتخد هک  رادهگن  تسد  دـنتفگ : لالب  هب  مدرم  دـش . شوهیب  دیـشک و  يدایرف  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دیـسر  هَّللا » ُلوسر  ًادّـمحم  ّنأ  دهـشأ  »
یتقو تشاذـگ ، ماـمتان  ار  نآ  درک و  عطق  ار  ناذا  لـالب » . » تسا هدرک  توف  یمارگ  نآ  هک  دـندرک  ناـمگ  و  تفر ، اـیند  زا  ص )  ) ربماـیپ

گناب هکنیا  زا  نم  ناوناب ، هدیـس  يا  درک : ضرع  تفریذپن و  وا  یلو  دنک  مامت  ار  ناذا  تساوخ  لالب  زا  دـمآ  شوهب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز
.( 141 نازحالا ص 140 - تیب  راونالاراحب ج 43 ص 157 - . ) مکانمیب امش  ناج  رب  يونشب  ارم  ناذا 

يرامیب رتسب  رد  داشرا 

ياپ زا  ار  وا  دوب  هدـمآ  دراو  یمارگ  نآ  رب  نارومأم  موجه  نایرج  رد  هک  یتامدـص  و  مالـسلااهیلع )  ) ارهز ياسرف  تقاط  هودـنا  ماـجنارس 
یم يراتـسرپ  وا  زا  سیمع » تنب  ءامـسا   » مالـسلا و هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  يراـمیب  ماـیا  رد  تخاـس ، يرتسب  راـمیب و  روجنر و  دروآرد و 

ناوناـب و زا  یخرب  یهاــگ  زین  و  نازحـالا ص 147 ). تیب  و 157 - ص 156  راـحب ج 43  ص 49 - بوشآ ج 2  رهـش  بقانم   ) دـندرک
هئطوت تنایخ  ياشفا  تما و  داشرا  قح و  نایب  زا  زین  يرامیب  رتسب  رد  یتح  مالسلااهیلع  ارهز  دندمآ . یم  راوگرزب  نآ  تدایع  هب  نایانـشآ 

ار تبش  ص )  ) ادخ لوسر  رتخد  يا  دیسرپ : دمآ و  وا  تدایع  هب  ص -)  ) ربمایپ همرتحم  نارـسمه  زا  هملـس -» ّما   » یتقو داتـسیان ، زاب  نارگ 
یلَع ٌۀَضَبْقُم  ُُهتَمامِإ  ْتَحَبْصَأ  ْنَم  ُُهباجِح  ِهَّللاَو  َِکتُه  ُّیِصَْولا ، َِملُظ  َو  ُِّیبَّنلا  َدُِقف  ٍبْرَک ، َو  ٍدْمَک  َْنَیب  ُتْحَبْصَأ  : » دومرف يدرک ؟ حبص  هنوگچ 
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اْهیَلَع َْتناک  ٌۀَّیِدُـحُأ  ٌتاِرت  َو  ٌۀـّیرَْدب ، ٌداقْحَأ  اهَّنِکل  َو  ِلیوأَّتلا ، ِیف  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا  اَهَّنَـس  َو  ِلیْزنَّتلا ، ِیف  ُهَّللا  َعَرَـش  ام  ِْریَغ 
ِیِِّسق ْنِم  ِنامیالا  َُرتَو  ُعَطْقَیَف  ِقاقِّشلا  ِۀَـلیخَم  ْنِم  ِراثآلا  ُتیبآَش  اـْنیَلَع  ْتَلِـسْرُأ  ُْرمَاـْلا  َفَدْهَتْـسا  اَّملَف  ِةاـشُْولا ، ِناـْکمِِال  ٌۀَـنِمَتْکُم  ِقاـفِّنلا  ُبُوُلق 
َکَتَف ْنَّمِم  ٍراِصْتنا )  ) ٍراْصِنتْسا َدَْعب  اْینَّدلا  َروُرُغ  ْمُهَتَِدئاع  اوُزَرْحَأ  َنینِمْؤُْملا - َِۀلافِک  َو  َِۀلاسِّرلا  ِْظفِح  ْنِم  ُهَّللاَدَعَو  ام  یلَع  َْسِئَبل - َو  اهِروُدُص ،

نازحـالا ص تیب  و 157 - ص 156  راـحب ج 43  ص 49 - بوشآ ج 2  رهـش  بقانم  « ) ِتاداـهَّشلا ِلِزاـنَم  َو  ِبْرَْکلا  ِنِطاوَم  یف  ْمِِهئاـبِآب 
ادخ هب  تفرگ ، رارق  متس  دروم  مالسلا ) هیلع  نانمؤم  ریما   ) وا یـصو  و  تفر ، تسد  زا  ربمایپ  هودنا ، يروجنر و  نایم  مدرک  حبـص  .( » 147

ربمایپ شور  تنس و  فالخ  رب  هدومرف و  عیرشت  لاعتم  يادخ  هچنآ  فالخ  رب  ار  یئاوشیپ  تماما و  هک  دندیرد  ار  وا  تمرح  هدرپ  دنگوس 
ات تشاد  یم  ناهنپ  ار  نآ  ناقفانم  ياهلد  هک  تسا  دحاو  ردـب  ياهگنج  ياه  هنیک  تهج ) هب   ) راک نیا  نکل  دـنتفرگ ، وا  تسد  زا  (ص ،)

( دش راکشآ  اه  هنیک  نآ  دندش ، لئان  تفالخ  بصغ  دروم  رد  دوخ  روظنم  هب  و   ) تفرگ الاب  راک  نوچ  و  دوشن ، هتفگ  ینخـس  ناشیا  هیلع 
، دنداد تسد  زا  ار  دوخ  نامیا  و   ) تسسگ اه  هنیس  نامک  زا  نامیا  هتشر  هز و  سپ  دیرابورف ، ام  رب  ینمـشد  هنیک و  ربا  زا  ریـشمش  ناراب  و 

يا هنوگ  هب  ایند  بیرف  رثا  رد  نارگ ) هئطوت   ) نانآ اما  تسا ، ملـسم  نانمؤم  زا  يریگتـسد  تلاسر و  ظفح  دروم  رد  یهلا  هدعو  دـنچ  ره  و 
تعیب تسا  هتخیر  اهگنج  رد  ار  ناشناردـپ  نوخ  هک  یـسک  زا  هکنآ  زا  سپ  دـنا ، هتفای  تسد  شیوخ  يویند  ياـه  هرهب  هب  اوراـن  تشز و 

«. دنا هدومن  یئوجماقتنا ) ای   ) یهاوخ

قح نایب  ناوناب و  تدایع 

نآ دـندش ، ایوج  وا  لاح  زا  بایفرـش و  وا  تمدـخ  تدایع  يارب  مالـسلااهیلع  ارهز  يرامیب  رد  راصنا  نیرجاـهم و  ناـنز  زا  یهورگ  زین  و 
َدَْعب ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاجِِرل ، ًۀَِیلاق  َّنُک ، اْینِِّدل  ًۀَِفئاع  ِهَّللاَو  ُتْحَبْصَأ  : » دومرف داتسرف و  دورد  ص )  ) ربمایپ رب  دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  دمح  یمارگ 

، ِءاوْهَْالا َِللَز  َو  ِءارْآلا  ِْلتَخ  َو  ِةانَقلا ، ِعْدَص  َو  ِةافَّصلا  ِعْرَق  َو  ِّدِْجلا ، َدَْعب  ِْبعَّللا  َو  ِّدَْحلا  ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس ، ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتِْمئَـس  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْنَأ 
َو اُهتَْقبَر  ْمُْهتَدَّلَق  ْدََـقل  َمَرَج  ال  هیآ 80 ). هدـئام  هروس  « ) َنوُدـِلاخ ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َْسِئب   » َو

ِةَُّوبُّنلا ِدِعاوَق  َو  َِۀلاسِّرلا ، یِساوَر  ْنَع  اهوُعَزْعَز  ّینَأ  ْمُهَْحیَو  َنیِملاَّظلا . ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َو  ًاْرقَع  َو  ًاعْدَجَف  اُهتاراغ ، ْمِْهیَلَع  ْتَنَنَـش  َو  اُهتَقْوَأ ، ْمُْهتَلَّمَح 
هیلع  ) ِنَسَْحلا ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  يذَّلا  اَم  َو  َنیبُْملا ، ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  ِنیّدـلاَو !؟ اْینُّدـلا  ِرُومُأـِب  ِنیبَّطلاَو  َنیمَاـْلا ، ِحوُّرلا  ِطـِبْهَم  َو  ِۀـَلالِّدلا  َو 

ِۀَّجَحُْملا ِنَع  اُولام  َْول  ِهَّللاَت  َو  ِهَّللا  ِتاذ  یف  َهُرُّمَنَت  َو  ِهتَْعقَو ، ِلاِکن  َو  ِهتَأْطَو ، َةَّدِش  َو  هِْفتَِحل ، ِهتالابُم  َۀَِّلق  َو  هِْفیَس  َریکَن  ُْهنِم  ِهَّللاَو  اوُمَقَن  مالـسلا ،؟)
ُّلِمَی َو ال  ُهُِرئاس  ُّلِکَی  َو ال  ُهُشاشِخ  ُِملْکَی  ًاحُجُس ال  ًاْریَس  ْمِِهبَراَسل  َو  اْهیَلَع ، ْمُهَّلَمَح  َو  اْهَیِلا  ْمُهَّدََرل  ِۀَحِضاولا ، ِۀَّجُْحلا  ِلُوبَق  ْنَع  اُولاز  َو  ِۀَِحئاَّللا 

یلّحَتَی ْنُکَی  َْمل  َو  ًانالْعَأ ، َو  ًاّرِـس  ْمَُهل  َحَصَن  َو  ًاناِطب  ْمُهَرَدْصََأل  َو  ُهاِبناج ، ُقَّنَرَتَی  َو ال  ُهاتَّفَـض  ُحَفْطَت  ًاّیِوَر  ًایفاص  ًاریمَن  ًالِْهنَم  ْمُهَدَرْوََأل  َو  ُُهبِکار ،
َّنَأ َْول  َو  ، » ِبِذاْکلا َنِم  ُقِداَّصلا  َو  ِبِغاَّرلا  َنِم  ُدِـهازلا  ْمَُهل  َناَبل  َو  ِِلفاْکلا ، ِۀَْعبَـش  َو  ِلِهاَّنلا  ِّيَر  َْریَغ  ٍِلئاِنب ، اْهنِم  یظْحَی  َو ال  ٍِلئاِطب  اْینُّدـلا  َنِم 

.( هیآ 96 فارعا  هروس  « ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکلَو  ِضْرَْالا ، َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يرُقلا  َلْهَأ 
ُرْهَّدلا َكارَأ  َتْشِع  ام  َو  ْعَمْـساَف  َُّملَه  الَأ  هیآ 51 ). رمز  هروس  « ) َنیزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَـس  ْمُُهبیـُصیَس  ِءالْؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َو  »

ٍةَوْرُع ِۀَّیَأـِب  َو  اوُدَـمَتْعا ؟ ٍداـمِع  ِّيَأ  یِلا  َو  اوُدَنَتْـسا ؟ ٍدانِـس  ِّيَأ  یِلا  يْرعِـش  َْتَیل  هیآ 5 !). دـعر  هروـس  « ) ْمُُهلْوـُق ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ! » ًاـبَجَع
فهک هروس  « ) َألََدب َنیِملاْظِلل  َْسِئب   » و هیآ 13 ). جح  هروس  «، ) ُریشَعلا َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  ، » اوُکَنَتْحا َو  اُومَْدقَأ  ٍۀَیِّرُذ  ِۀَّیَأ  یلَع  َو  اوُکَّسَمَت ؟

هیآ فهک  هروس  « ) ًاْعنُـص َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی   » ٍمْوَق ِسِطاعَِمل  ًامْغَرَف  ِلِـهاْکلِاب ، َزُجَْعلاَو  ِمِداوَْقلاـِب ، َِّیبانُّذـلا  ِهَّللاَو  اُولوُْدبَتْـسِإ  هیآ 50 ).
اَِّلا يّدِهَی  ْنَم ال  ْمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُقَحَأ  ِّقَْحلا  یلا  يدْهَی  ْنَمَفَأ   » ْمُهَْحیَو هیآ 12 ). هرقب  هروس  « ) َنوُرُعْشَی ْنِکلَو ال  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْْمُهِّنِإ  الَأ  .( » 104

َو ًاطیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َْأِلم  اُوِبلَتْحا  َُّمث  ُِجْتُنت  امَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل ، ْدََـقل  يرْمََعل  امَأ  هیآ 35 ). سنوی  هروس  « ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ 
اوُرِْشبا َو  ًاشْأَج  ِۀَْنتِْفِلل  اوُّنَأَمْطا  َو  ًاسُْفنَأ ، ْمُکاْینُد  ْنَع  اُوبیط  َُّمث  َنُولَّوَألا ، َسَّسَأ  ام  َّبِغ  َنُولاَّتلا  ُفِْرعَی  َو  َنُولِْطبُملا ، ُرَسْخَی  َکلِانُه  ًادیبُم ، ًافاعُذ 

یَّنَأ َو  ْمَُکل ! ًاتَرْسَح  ایَف  ًادیصَح ، ْمُکَعْمَج  َو  ًادیهَز ، ْمُکَئیَف  ُعَدَی  َنیِملاَّظلا ، َنِم  ٍداْدِبتْسا  َو  ٍلِماش ، ٍجْرَِهب  َو  ٍمِشاغ ، ٍدَتْعُم  ٍةَوْطَس  َو  ٍمِراص  ٍْفیَِسب 
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و هورکم ، ار  امـش  ياـیند  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  یلاـح  رد  ما  هدرک  حبـص  « .»!؟ َنوُهِراـک اـَهل  ُْمْتنَأ  َو  اـهوُمُکُمُِزْلنَأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِمَع  ْدَـق  َو  ْمُِکب 
زا سپ  و  ما ، هدـنکفا  رود  مدوب  هدروآ  ناـهد  هب  هکنآ  زا  سپ  راوگاـن ) خـلت و  يا  همقل  نوچمه   ) ار ناـنآ  مراد ، یم  نمـشد  ار  ناـتنادرم 

رصنع یتسس  و  تیدج ، ششوک و  زا  دعب  یگدوهیب  يزاب و  و  يزیت ، زا  سپ  ریشمش )  ) يدنکداب تشز  ما ، هتفای  دنـسپان  ما  هدومزآ  هکنآ 
نآ و  تساوران ، دب و  رایسب  داتـسرف  شیپ  نانآ  يارب  ناشیاهـسفن  هچنآ  و  ، » اهلد شزغل  فارحنا و  و  ءارآ ، یتسردان  و  هزین ، یگتـسکش  و 
راب تفرگ و  رارق  ناشیا  ندرگ  رب  لابو  رزو و  نیا  هدالق  راـچان  و  دـنام ،» دـنهاوخ  نادواـج  یهلا  باذـع  رد  تسا و  ناـنآ  رب  ادـخ  مشخ 

. داب ار  ناراکمتـس  هورگ  يرود  كاله و  يدوبان و  سپ  دمآ ، دورف  ناشیا  رب  وس  ره  زا  ار  نآ  نارـسخ  دـیدرگ و  لمح  ناشیا  رب  شنارگ 
هاگآ ياناد  زا  و  نیما ، لربج  لوزن  لحم  تیادـه و  توبن و  ياه  هیاپ  تلاسر و  راوتـسا  ياهناینب  زا  ار  یئاوشیپ  تفالخ و  هنوگچ  اـتفگش 

؟ دنراد يداقتنا  هچ  مالسلا ) هیلع  یلع   ) نسحلاوبا زا  و  تسا ! ملسم  راکشآ و  ینارسخ  نایز و  نیا  انامه  دنتخاس ، رود  نید  ایند و  روما  هب 
ینیگمشخ و  دربن ، رد  وا  یگدنزیتس  نمشد و  یبوکرس  رد  وا  یتخسرس  و  نتشک ، رد  وا  یکاب  یب  و  وا ، ریـشمش  يدنت  زا  دنگوس  ادخ  هب 

شریذپ زا  دندش و  یم  فرحنم  نشور  هار  زا  هاگره  دنتفریذپ ) یم  ار  وا  یئاوشیپ  رگا   ) دنگوس ادخ  هب  و  دیآ ، یم  ناشدب  ادخ  هار  رد  وا 
هب  ) یناسآ هب  ار  ناشیا  و  تشاد ، یماو  تجح  نآ  شریذپ  هب  دـنادرگ و  یمرب  هار  هب  ار  نانآ  هنیآ  ره  دـندیزغل  یم  حـضاو  لیلد  تجح و 

نانآ و  دوشن ، هدوسرف  هدرزآ و  راوس  ددرگن و  هدنام  هتسخ و  هدنور  دوشن و  هجنر  یمخز و  بکرم  هکنانچ  داد  یم  ریـس  تداعـس ) يوس 
نآ رد  یفاصان  ترودـک و  وس  چـیه  زا  و  دوب ، یم  بلابل  اراوگ  یبآ  زا  هک  دروآ  یم  دورف  بآ  رپ  لالز و  ناشوج و  يا  همـشچرس  هب  ار 

يزودـنا و تورث  ایند  لام  زا  دوخ  درک و  یم  یهاوخریخ  راکـشآ  ناـهنپ و  رد  ناـشیا  رب  تخاـس و  یم  باریـس  ار  ناـنآ  و  تشادـن ، هار 
ناهاوخ زا  دهاز  نانآ  رب  هاگنآ )  ) و تشاد ، یمن  هنسرگ  دنمزاین  ندرک  ریس  هنشت و  ندرک  باریس  زج  یفده  نآ  زا  و  درک ، یمن  یبایماک 

یم يوقت  دندروآ و  یم  نامیا  اهیدابآ  یلاها  رگا  :( » هک تفای  یم  ققحت  یهلا  هدعو  نیا   ) و دش ، یم  راکشآ  وگغورد  زا  وگتـسار  ایند و 
و «، » میتـفرگورف ار  ناـنآ  ناـشلامعا  تـهج  هـب  دـندرک و  بیذــکت  اـما  میدوـشگ ، یم  ناـنآ  رب  نـیمز  نامــسآ و  زا  یتاـکرب  دــندیزرو 

ینامب هدـنز  رگا  ونـشب و  يآ و  شیپ  الا ، دـنزاس .» زجاع  ار  ادـخ  دـنناوت  یمن  دـنبای و  یمرد  ار  شیوخ  تشز  لامعا  هجیتن  ناشنارگمتس 
زا و   ) متفای یمرد  شاک  يا  تسه !» مه  روآ  بجعت  ناشراتفگ  سپ  ینک  یم  بجعت  رگا  و  ، » داد دهاوخ  ناشن  وت  هب  اه  یتفگش  راگزور 
رب و  دنا ! هدنکفا  گنچ  يا  هتشر  هچ  هب  و  دنا ! هدز  هیکت  یهاگ  هیکت  هچ  هب  و  دنا ! هدرک  دانتـسا  هچ  هب  هک  مدمآ ) یم  نوریب  یتفگـش  نیا 

يارب تسا  یتـشز  ضوع  هچ   » و دـنا !» هدرک  راـیتخا  يرـشاعم  تسود و  يرواـی و  دـب  هچ  « !؟ دـنا هتـسج  ـالیتسا  مدـقت و  يا  هیرذ  مادـک 
ینیب داب  هدـیلام  كاخ  هب  دـنا ! هدـیزگرب  ار  نیرـس  تشپ و  هناـش ، فتک و  ياـج  هب  ار و  مد  رـس ، ياـج  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  ناراـکمتس !»

قح هب  هک  یـسک  ایآ   » اتفگـش دـنبای .» یمنرد  یلو  دـندسفم  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  «، » دـنا هدرک  وکین  راک  دـننک  یم  ناـمگ   » هک یهورگ 
هنوگچ تسیچ ، ار  امـش  دوش ؟ یئامنهار  هکنآ  رگم  درادن  يا  هرهب  تیاده  زا  هکنآ  ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازـس  دـنک  یم  تیادـه 

هب  ) هاگنآ دوش ، راکـشآ  هجیتن  ات  دیهدب  تلهم  یکدنا  سپ  تسا - یثداوح  نتـسبآ  هنامز  هک  دـنگوس  مناج  هب  يرآ  دـینک .»!؟ یم  مکح 
ار هچنآ  تبقاع  ناگدنیآ  دننک و  یم  نایز  ناگشیپ  لطاب  ماگنه  نآ  رد  و  دیشودب ، هدنشک  رهز  هزات و  نوخ  زا  بلابل  یحدق  ریـش ) ياج 
و دشاب ، نئمطم  هنتف  لوزن  هب  ناتاهلد  دیـشاب و  دونـشخ  شیوخ  يایند  نداد  تسد  زا  هب  کنیا  سپ  دنبای . یمرد  دـنداهن  ساسا  ناینیـشیپ 

فرـصت ار  امـش  لاملا  تیب  هک  ناراکمتـس  دادبتـسا  و  ریگارف ، بوشآ  و  رگمتـس ، زواجتم  هطلـس  و  هدنرب ، ریـشمش  هب  ار  امـش  داب  تراشب 
هارمگ هدش و  هبتشم  امـش  رب  هکنآ  لاح  دیبایرد  دیناوت  یم  هنوگچ  و  امـش ، رب  اغیرد  سپ  دومن ، دنهاوخ  رود  ار  ناتیگمه  درک و  دنهاوخ 
ندرم هب  ار  یمارگ  نآ  راتفگ  هنیدم  ياهنز  دـیراد .»؟ شوخان  ار  نآ  هک  یلاح  رد  مینک  رابجا  مازلا و  تیادـه  رب  ار  امـش  ایآ  دـیا ، هدـنام 

، ناوناب هدّیـس  يا  دندرک : ضرع  دندیـسر و  راوگرزب  نآ  تمدخ  یهاوخرذع  هب  راصنا  نیرجاهم و  زا  یهورگ  و  دـندرک ، وگزاب  شیوخ 
درک یم  نایب  دریگ  تروص  نانآ  اب  ام  تعیب  دوش و  راوتـسا  نارگید  راک  هکنآ  زا  شیپ  ار  بلاطم  نیا  مالـسلا ) هیلع  یلع   ) نسحلاوبا رگا 
سپ دیوش ، تکاس  «. » ْمُکِریصْقَت َدَْعب  َْرمَأ  َو ال  ْمُکَریذْعَت  َدَْعب  َرْذُع  الَف  یّنَع  ْمُْکَیِلا  : » دومرف س )  ) ارهز میدروآ ! یمن  ور  يرگید  هب  وا  زا  ام 
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لّوا ءزج  جاجتحا  «. ) تسین راک  رد  ینامرف  دیدرک  یهاتوک  هکنآ  زا  سپ  تسین و  هتفریذپ  يرذع  دیا  هدروآ  يور  یقاب  رذـع  هب  هکنآ  زا 
نازحالا ص تیب  ، 53 همغلا ج 2 ص 52 - فـشک  ، 385 یـسوط ج 1 ص 384 - یلاما  ، 170 ص 158 - راحب ج 43  ، 149 ص 147 -

.( 147 - 145

ارهز ندنادرگور  هفیلخ و  تدایع 

تشاد یم  نآ  رب  ار  شنارایتسد  هفیلخ و  وا ، هدننکرادیب  تانایب  و  مالسلااهیلع )  ) ارهز ریگمشچ  تیصخش  تسا  ربمایپ  تیذا  همطاف  تیذا 
هب دوش ، عقاو  رطخ  رد  ناشدوخ  تیعقوم  ادابم  ات  دنیامن  رهاظت  وا  زا  یئوجلد  و  مالسلااهیلع )  ) ارهز اب  یتشآ  حلص و  هب  تسه  روط  ره  هک 

تفریذپن و ار  نانآ  مالسلااهیلع )  ) ارهز یلو  دندمآ  وا  تدایع  هب  تسا  يرتسب  مالسلااهیلع  ارهز  دندینش  رمع  رکبوبا و  یتقو  تهج  نیمه 
وا زا  دـنیایب و  یمارگ  نآ  تدایع  هب  اـت  دریگب  هزاـجا  رکبوبا  يارب  درک  اـضاقت  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنموم  ریما  زا  رمع  دادـن . دورو  هزاـجا 

، دناسر مالـسلااهیلع )  ) ارهز عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  تفریذپ و  دومرف  یم  ارادم  مالـسا  حلاصم  تهج  هب  هک  نانموم  ریما  دننک ، یئوجلد 
هیلع یلع  مرب . وا  دزن  ار  ناشیا  رادرک  تیاکـش  منک و  تاقالم  ار  مردـپ  ات  میوگ  یمن  نخـس  وا  اـب  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : وا  و 

متسه وت  رسمه  نم  تسوت و  هناخ  هناخ  درک : ضرع  مالـسلااهیلع )  ) ارهز مریگب . هزاجا  وت  زا  ناشیارب  هک  ما  هداد  لوق  نم  دومرف : مالـسلا 
و درک ، راوید  بناج  هب  شیوخ  يور  دیـشک و  رـس  رب  رداچ  هاـگنآ  نک . لـمع  یتسه  لـیام  روط  ره  دـننادرم ، عباـت  یگدـنز  رد  ناـنز  و 

وت زا  ادخ  شاب  یـضار  ام  زا  دـنتفگ : نانآ  هاگنآ  دادـن ، ار  ناشخـساپ  مالـسلااهیلع )  ) ارهز و  دـندرک ، مالـس  دـندش و  دراو  رمع  رکبوبا و 
مینک و یم  فارتعا  شیوخ  يراتفردب  هب  دنتفگ  دییوج ؟ یم  تیاضر  هک  هدـش  ثعاب  زیچ  هچ  دومرف : مالـسلااهیلع )  ) ارهز دـشاب ! یـضار 

دیئوگتـسار دوخ  یهاوخرذع  رد  رگا  دومرف : ییامن ! نوریب  يراد  لد  رد  ام  زا  هک  یگدرزآ  مشخ و  ینک و  وفع  ار  ام  هک  میراد  یم  دیما 
یم هچ  ره  دـنتفگ : دـیهاگآ . نآ  زا  مناد  یم  هکنآ  زج  مسرپ  یمن  امـش  زا  ار  يزیچ  نم  و  دـیهد ، خـساپ  امـش  مسرپ و  یم  ار  یعوـضوم 

تیذا ار  وا  سک  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف   » دومرف یم  هک  دیا  هدینش  ادخ  لوسر  زا  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : سرپب ! یهاوخ 
تیذا ارم  ود  نیا  ایادخ  راب  : » تفگ درک و  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  اهتسد  مالسلااهیلع )  ) ارهز يرآ ! دنتفگ : تسا ؟» هدرک  تیذا  ارم  دنک 

ار ادخ  لوسر  مردـپ  ات  موش  یمن  یـضار  امـش  زا  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  منک . یم  تیاکـش  وت  ربمایپ  وت و  هب  ود  نیا  زا  نم  دـندرک و 
لوا ص ءزج  یئاهب  لـماک  سیق ص 254 - نب  میلـس  هفیقـس  باتک  «. ) دـنک يرواد  وا  دـیدرک و  هچ  امـش  مهد  ربخ  وا  هب  منک و  تاقالم 
( مالسلااهیلع  ) ارهز یئاضران  مشخ و  .( ) عیارشلا ج 1 ص 178 و 179 للع  یمق ص 143 و 144 - ثدـحم  نازحالا  تیب  310 و 311 -
ار وا  هنایفخم  نفد  وا  رب  زاـمن  نفد و  هزاـنج و  عیـشت  رد  رمع  رکبوبا و  روضح  مدـع  دروم  رد  وا  تیـصو  زین  ار و  رمع  رکبوبا و  هب  تبـسن 

بقانم همغلا ج 2 ص 53 و 66 و 68 و 69 - فشک  هب : دوش  عوجر  دنا ، هدرک  رکذ  ننست  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هعیـش و  نایوار  مومع 
یکجارک ص 360 و دـئاوفلازنک  و 460 - و 459  ص 458  یفاـک ج 1  لوصا  ص 137 - 53 و ج 3  - 51 ص 50 - بوـشآ ج 2  رهش 
يربط ج 4 ص خیرات  دیدحلا ج 6 ص 50 - یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  لامالا ص 165 - یهتنم  راحب ج 43 ص 170 و 171 - - 361

.( ج 2 ص 115 و 126 توریب ) پاچ   ) یبوقعی خیرات  يرجه - لاس 11  عیاقو  رد   1825

تیصو

یم ار  شیوخ  یگدنز  ياهزور  نیرخآ  يرامیب  رتسب  رد  مالسلااهیلع  ارهز  نفد  زامن و  رد  نافلاخم  روضح  مدع  هنابش و  نفد  هب  تیـصو 
رـسپ : » درک ضرع  دناوخارف و  ار  نانمؤم  ریما  دید  کیدزن  ار  شیوخ  تلحر  نوچ  دـش و  یم  رتدـیدش  شیرامیب  تعاس  ره  و  دـینارذگ ،
دروم رد  مهاوخ  یم  ما و  هتفرگ  رظن  رد  ار  يروما  دش ، مهاوخ  قحلم  مردـپ  هب  يدوز  هب  و  منک ، یم  ساسحا  ار  شیوخ  گرم  نم  ومع ،

ارهز رـس  يـالاب  هاـگنآ  ادـخ .» لوسر  رتـخد  يا  نک  تیـصو  یهاوخ  یم  هچ  ره  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  منک .» تیـصو  وت  هب  اـهنآ 
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راـکتنایخ وگغورد و  زگره  ارم  ومع ! رـسپ  : » درک ضرع  مالـسلااهیلع )  ) ارهز درک ، نوریب  قاـطا  زا  ار  نیریاـس  تسـشن و  مالـسلااهیلع ) )
یهلا روما  رد  وت  هَّللاذاـعم ، : » دومرف ما .» هدرکن  تفلاـخم  وت  اـب  زیچ  چـیه  رد  زگره  يا  هدرک  یگدـنز  نم  اـب  هک  ماـگنه  نآ  زا  و  یتفاـین ،

تخـس و نم  رب  وت  نادقف  تقرافم و  يریگ ، رارق  هذخاؤم  دروم  هک  ینآ  زا  رت  سرتادخ  رت و  یمارگ  رتراکزیهرپ و  رتراکوکین و  رتاناد و 
میظع رایـسب  وت  نادـقف  تلحر و  يدرک و  هزاـت  نم  رب  ار  ص )  ) ربماـیپ تبیـصم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسین ، يا  هراـچ  نآ  زا  تسا و  نیگنس 

نیا دـنگوس  ادـخ  هب  و  دـشاب ، یم  زیگنا  مغ  خـلت و  كاـندرد و  عـیجف و  رایـسب  میارب  هک  تبیـصم  نیا  زا  َنوـُعِجار  ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَِّلل  اَّنِا  تسا ،
درک و دنلب  ار  مالسلااهیلع )  ) ارهز رهطم  رس  مالسلا  هیلع  یلع  و  دنتسیرگ ، ود  ره  یتعاس  هاگنآ  تسا .» نایاپ  یب  ریذپان و  تیلست  یتبیصم 

شهاوخ رب  ار  وت  هتـساوخ  منک و  یم  لـمع  یهدـب  ناـمرف  روط  ره  نم  هک  نک  تیـصو  یهاوخ  یم  هچ  رهب  : » دوـمرف دنابـسچ و  هنیـس  رب 
یم تیـصو  وت  هب  دنک ، اطع  ار  شاداپ  نیرتوکین  وت  هب  دنوادخ  ص )  ) ادـخ لوسر  يومع  رـسپ  يا  : » درک ضرع  مراد .» یم  مّدـقم  مدوخ 

رـسمه دـیاب  راـچان  مه  درم  و  تسا ، نم  دوخ  نوچمه  منادـنزرف  يارب  وا  اریز  ینک  جاودزا  هماـما »  » ما هدازرهاوخ  اـب  نم  زا  دـعب  هک  منک 
ار ناگتـشرف  اریز  یهد  بیترت  دوشن ) هدید  ندب  مجح  هک   ) يا هدیـشوپ  توبات  نم  يارب  هک  منک  یم  تیـصو  ومع ، رـسپ  «. » دـشاب هتـشاد 

ًادعب داد و  حیـضوت  شیارب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز و  دوب ، هنوگچ  هک  هدب  حیـضوت  میارب  دومرف : دنداد .» ناشن  نم  هب  ار  نآ  لکـش  هک  مدید 
قح دندرک و  متس  نم  رب  هک  یناسک  زا  کی  چیه  هک  منک  یم  تیـصو  : » درک ضرع  و  داد . بیترت  روطنامه  شیارب  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
رب ناشناوریپ  نانآ و  زا  کی  چیه  راذگم  و  ص ،)  ) دنیادخ لوسر  نمـشد  نم و  نمـشد  نانآ  هک  دـنباین  روضح  نم  هزانج  رب  دـنتفرگ  ارم 

تیب لاـمالا ص 165 - یهتنم  راحب ج 43 ص 193 - « ) نک نفد  تسا  باوخ  رد  اهمـشچ  هک  یماـگنه  هنابـش  ار  و م  دـنناوخب ، زاـمن  نم 
زین و  بوشآ ج 3 ص 137 ). رهـش  بقانم  رد  تیاور  نیا  زا  يا  هصـالخ  و  لوا ص 311 - ءزج  یئاهب  لـماک  نازحالا ص 148 و 149 -
یم هیرگ  ارچ  نم  يوناب  دومرف : ع )  ) نانمؤم ریما  تسیرگ ، یم  تافو  رتسب  رد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

رب ادـخ  هار  رد  هچ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  نکن ، هیرگ  دومرف : منک . یم  هیرگ  دـیآ  یم  وت  رـس  رب  نم  زا  دـعب  هچنآ  يارب  درک : ضرع  ینک ؟
تکرـش وا  نفد  زامن و  رد  هک  دـهدن  هزاجا  رمع  رکبوبا و  هب  درک  تیـصو  وا  هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هاگنآ  تسین . مهم  میارب  دـیایب  مرس 

.( نازحالا ص 12 و 149 تیب  راحب ج 43 ص 218 - . ) تفریذپ ع )  ) نانمؤم ریما  و  دنیامن ،

تداهش

وـشتسش تساوخ و  بآ  دومن  یم  رتهب  شلاح  هک  یلاح  رد  یگدنز  تعاس  نیرخآ  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  هنابـش  نفد  ارهز و  تشذـگرد 
همغلا ج 2 ص فشک  راحب ج 43 ص 172 و 187 - . ) دـنرتسگب هلبق  هب  ور  ار  وا  رتسب  دومرف  و  دیـشوپ ، ار  شیوخ  يون  ياهـسابل  درک و 
ار دوخ  دروایب و  ار  وا  رطع  تساوخ  ءامـسا »  » زا زین  و  بوشآ ج 3 ص 138 ). رهش  بقانم  یسوط ج 2 ص 15 - خیـش  یلاما  64 و 65 -

يروفاک ص )  ) ربمایپ تلحر  ماگنه  هب  لیئربج  : » دومرف ءامـسا »  » هب دیباوخ و  شیوخ  رتسب  رد  دیـشوپ و  ار  دوخ  زامن  سابل  دومرف و  رطعم 
و ع )  ) یلع يارب  تمـسق  کی  شدوخ و  يارب  تمـسق  کـی  دومرف ، میـسقت  تمـسق  هس  هب  ار  نآ  یمارگ  نآ  هک  دروآ  وا  يارب  تشهب  زا 

نامب رظتنم  یکدنا  : » دومرف دیشک و  رس  رب  هفالم  هاگنآ  دراذگب ، وا  رس  يالاب  دروایب و  ار  نآ  تساوخ  ءامسا  زا  و  نم .» يارب  تمسق  کی 
درک و ادص  ار  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هاگنآ  درک ، ربص  یکدـنا  ءامـسا » «. » ما هتـشذگرد  هک  نادـب  مدادـن  خـساپ  رگا  نک ، ادـص  ارم  دـعب  و 

نآ دـید  دز و  رانک  ار  هفالم  دینـشن  یباوج  نوچ  و  اهناسنا ... نیرت  یمارگ  رتخد  يا  یفطـصم ! دّـمحم  رتخد  يا  دز : دایرف  دینـشن ، یباوج 
لوسر تردپ  یتقو  تفگ : یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  نایرگ  دنکفا و  وا  رهطم  مادنا  يور  رب  ار  دوخ  تسا . هتـسویپ  هَّللاءاقل  هب  گرزب  يوناب 
تـشه تفه و  نس  رد  یناکدوک  ماگنه  نآ  رد  هک   ) مالـسلاامهیلع نیـسح  نسح و  ناسرب . وا  هب  ار  ءامـسا  مالـس  يدرک  تاقالم  ار  ادخ 

دیـسوب و یم  ار  وا  دنکفا و  ردام  يور  ار  دوخ  ع )  ) نسح تسا  هتفر  ایند  زا  یمارگ  نآ  دـنتفایرد  نوچ  دـندش و  دراو  زین  دـندوب ) یگلاس 
نم ردام ، : » تفگ یم  دیـسوب و  یم  ار  ردام  ياپ  ع )  ) نیـسح نزب .» فرح  نم  اب  دوش  ادج  مندب  زا  حور  هکنآ  زا  شیپ  ردام ، : » تفگ یم 
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تـشذگرد دـنتفر و  دجـسم  هب  نایرگ  ود  نآ  هاگنآ  وگب .» نخـس  نم  اـب  مریمب  دوش و  هراـپ  ملد  هکنآ  زا  شیپ  متـسه ، نیـسح  تدـنزرف 
دندز شتروص  رب  بآ  نارضاح  دش ، شوهیب  راوگان  ربخ  نیا  ندینش  زا  ترضح  نآ  دنداد ، ربخ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  ار  ناشردام 

زا دعب  کنیا  مداد ، یم  تیلست  وت  دوجو  هب  ار  دوخ  ص ،)  ) دّمحم رتخد  يا  : » دیلان یم  دنمهودنا  نایرگ و  وا  و  دندروآ ، شوه  هب  ار  وا  و 
دوب و هتـسشن  ارهز  نینزان  رکیپ  رانک  نانچمه  ءامـسا  و  دمآ ، هناخ  هب  هتـشادرب و  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  هاگنآ  میوجب .» تیلـست  هک  زا  وت 

تیب - 166 لاـمآلا ص 165 - یهتنم  - 64 : 63 ص 62 ، همغلا ج 2  فـشک  - 214 ، 187 ، 186 ص 185 ، راـحب ج 43  . ) تـسیرگ یم 
و دش ، رشتنم  ناوناب  يوناب  تشذگرد  ربخ  لّوا ص 293 ). ءزج  یئاهب  لماک  بوشآ ج 2 ص 64 - رهش  بقانم  - 152 نازحالا ص 151 ،

رهش هک  دندرک  یم  يراز  نانچ  دندش و  عمج  مالسلااهیلع )  ) ارهز هناخ  رد  مشاه  ینب  ناوناب  تساخرب ، هنیدم  ياه  هناخ  زا  نویش  يادص 
یم دندش و  عمج  همه  مدرم  ادـخ ... لوسر  رتخد  يا  ناوناب ، هدیـس  يا  دـنتفگ : یم  دـندرک و  یم  هلان  دنتـسیرگ و  یم  نانآ  دـش ، بلقنم 

: تفگ مدرم  هب  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  رذوبا  اما  دـننک ، تکرـش  زاـمن  رد  دـنروایب و  نوریب  نفد  يارب  ار  هزاـنج  دـندوب  رظتنم  دنتـسیرگ و 
هیلع یلع  دنتفر  باوخ  هب  مدرم  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  نوچ  دندش . هدـنکارپ  مدرم  و  داتفا ، ریخأت  هب  بشما  ربمایپ  رتخد  عییـشت  دـیورب ،
ارهز نینزاـن  رکیپ  نـفد  هـب  صاوـخ  مشاـه و  ینب  زا  یخرب  راـمع و  دادـقم و  رذوـبا و  ناملــس و  و  ع )  ) نیــسح نـسح و  هارمه  مالــسلا 

داد و بیترت  زین  رگید  ربق  يدادعت  و  دوشن ، هتخانش  ات  دومن  حطسم  الماک  ار  ربق  لحم  درک و  نفد  ار  وا  هنابش  و  تخادرپ ، مالـسلااهیلع ) )
بوشآ ج 3 ص رهـش  بقانم  - 193 ، 192 ص 183 ، راحب ج 43  . ) ددرگن مولعم  مالـسلااهیلع  ارهز  یعقاو  نفدـم  ات  دیـشاپ  بآ  اـهنآ  رب 

.( 154 ، 153 نازحالا ص 152 ، تیب  لامآلا ص 168 - یهتنم  137 و 138 -

نفد لحم  تافو و  خیرات 

تسا و يرجه  مهدزای  لاس  یلوالا  يدامج  رد 13  و  ص ،)  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  زور  جنپ  داتفه و  روهشم  ربانب  مالـسلااهیلع  ارهز  تاف  و 
عیقب رد  دنا  هتفگ  یخرب  وا  نفد  لحم  دروم  رد  و  هدش ، رکذ  زین  یناثلا  يدامج  موس  رد  ربمایپ و  زا  سپ  زور  جنپ  دون و  تایاور  یخرب  رد 

هک روطنامه  و  تسا ، هدـشن  مولعم  یمارگ  نآ  ربق  یعقاو  لحم  نونکات  و  دـیدرگ ، نوفدـم  دوخ  هناـخ  رد  دـنیوگ  یم  یخرب  و  دـش ، نفد 
و دوشن ، هتخانـش  وا  ربق  ات  داد  بیترت  زین  يرگید  ياهربق  درک و  نفد  هنایفخم  ار  وا  مالـسلااهیلع )  ) ارهز تیـصو  قبط  ناـنمؤم  ریما  میتفگ 

دعب ناوناب  يوناب  لمع  نیا  و  تسا ، نابـصاغ  هیلع  ینـشور  دنـس  وا  هنابـش  نفد  نفدم و  يافتخا  يارب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز تیـصو  الوصا 
هدرپ دـندش  بکترم  ص )  ) ربماـیپ تلحر  زا  سپ  هک  یتاـیانج  رب  دـنناوتن  نارگ  هئطوـت  دـش  یم  بجوـم  هک  دوـب  وا  تازراـبم  زا  يرگید 

تـشادن انعم  دندش  یم  بوسحم  ربمایپ  نیتسار  هفیلخ  دـندوب و  یم  یئوجقح  راکزیهرپ و  دارفا  نانآ  رگا  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دنـشکب ،
هدیس نفدم  ءافتخا  و  دزاس ، مورحم  دوخ  نفد  زامن و  عییـشت و  رد  تکرـش  زا  ار  نانآ  دشاب و  نیگمـشخ  نانآ  رب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز هک 

نادنمشیدنا يارب  هک  تسا  نابصاغ  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریاس  وا و  مشخ  ضارتعا و  راتتـسا  لباق  ریغ  رادیاپ و  مچرپ  ناوناب 
هک بش  نآ  يادرف  میناوخ : یم  خـیرات  رد  هک  تسین  تهج  یب  دزاس . یم  ـالمرب  ار  ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  تاـنایرج  قیاـقح  نورق  رـسارس 

ضارتعا دندرک و  هعجارم  وا  هب  دـندوب  نیگمـشخ  مالـسلا  هیلع  یلع  راک  نیا  زا  هک  رمع  رکبوبا و  دـش  نفد  هنایفخم  مالـسلااهیلع )  ) ارهز
تکرـش وا  رب  زامن  عییـشت و  رد  امـش  مراذگن  درک  تیـصو  نم  هب  مالـسلااهیلع )  ) ارهز دنگوس  ادخ  هب  دومرف ...« : نانمؤم  ریما  و  دندومن ،

مهاوخ ار  اهربق  نم  نک ، اهر  ار  هدوهیب  ياهفرح  نیا  : » تفگ رمع  منک .» لمع  وا  تیصو  نامرف و  فالخرب  هک  متسین  یـسک  نم  و  دینک ،
روظنم هب  هکنآ  زا  شیپ  ییامن  راک  نیا  هب  مادقا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  مناوخب » زامن  وا  رب  مبایب و  ار  وا  ات  تفاکش 

تیب - 206 راحب ج 43 ص 205 - « ) درک مهاوخن  هلماعم  ریشمش  هب  زج  وت  اب  دروم  نیا  رد  نم  و  مراد ، یمرب  تنت  زا  رـس  يوش  لئان  دوخ 
دوخ میدق  دسح  زگره  مشاه  ینب  امـش  تفگ ...« : رمع  دیوگ  یم  سابع » نبا   » و .( 180 عیارشلا ج 1 ص 179 ، للع  نازحالا ص 158 -
یلع و  مناوخب .» زامن  وا  رب  منک و  ربق  شبن  ما  هتفرگ  میمـصت  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، یقاب  امـش  ینورد  ياه  هنیک  دینک و  یمن  اهر  ار  ام  هب 
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رگا هک  نادب  درک ، مهاوخ  هاتوک  ار  تتـسد  ینزب  يراک  نینچ  هب  تسد  رگا  كاهـص ، رـسپ  يا  دنگوس  ادخ  هب  : » داد خـساپ  مالـسلا  هیلع 
یلع هک  تسناد  یم  اریز  دـنام ، تکاس  دـش و  هتـسکش  رمع  منادرگ .» یمنرب  فالغ  هب  ار  نآ  مزیرن  ار  تنوخ  اـت  منک  هنهرب  ار  مریـشمش 

یلاله ص سیق  نب  میلس  هفیقس  باتک  - 200 راحب ج 43 ص 199 ، . ) درک دهاوخ  لمع  دوخ  مسق  قبط  دنک  دای  مسق  یتقو  مالـسلا  هیلع 
.( لّوا ص 314 ءزج  یئاهب  لماک  رد  172 و  راحب ج 43 ص 171 ، رد  نوضم  نیمه  هب  هیبش  و  - 256 ، 255

ارهز كاخ  رب  عادو  هودنا 

... دراد ناهنپ  ار  وا  روما  درک  شرافس  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دش  رامیب  مالسلااهیلع )  ) ارهز هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تافو ماگنه  هب  و  درک ، یم  کمک  وا  هب  یناهنپ  اهیلع  هَّللاۀمحر  سیمع  تنب  ءامسا  و  دومرف ، یم  يراتسرپ  وا  زا  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  و 

نانمؤم ریما  و  دزاس ، ناهنپ  ار  شربق  دنک و  نفد  ار  وا  ماگنه  بش  دهد و  ماجنا  ار  وا  نفد  نفک و  شدوخ  هک  درک  تیصو  نانمؤم  ریما  هب 
دناـشفا تسد  زا  كاـخ  درب و  ناـیاپ  هب  ار  نفد  راـک  هک  یماـگنه  تشاد . ناـهنپ  درک و  وحم  ار  ربق  لـحم  داد و  ماـجنا  ار  وا  نفد  نفک و 

وت رب  مالس  : » تفگ درک و  ص )  ) ربمایپ ربق  بناج  هب  ور  نایرگ  دیود و  شا  هرهچ  رب  کشا  دش و  یلوتسم  یمارگ  نآ  رب  هاکناج  یهودنا 
رد نم  یئابیکـش  ادخ  لوسر  يا  تسا ، هدـش  قحلم  وت  هب  ناباتـش  هدـمآ و  دورف  وت  راوج  رد  کنیا  هک  ترتخد  نم و  زا  ادـخ ، لوسر  يا 

تقرافم و میظع و  تبیصم  زا  سپ  ارم  هکنآ  زج  تفر ، تسد  زا  نادقف ا و  رد  نم  یئاناوت  تقاط و  و  دش ، مک  وت  هدیزگرب  رتخد  تبیصم 
رارق عاعشلا  تحت  ار  يرگید  تبیـصم  ره  هک  تسا  گرزب  يردق  هب  وت  تبیـصم   ) تسه تیلـست  ياج  يرگید  تبیـصم  ره  رد  وت  نادقف 

تناما کنیا  َنوُعِجار . ِْهَیِلا  اَّنِا  َو  ِهَِّلل  اَّنِا  يداد ، ناج  نم  شوغآ  رد  متخاس و  نوفدـم  تهاـگمارآ  رد  دوخ  تسد  هب  ارت  هک  ارچ  دـهد ) یم 
ات تشذگ  دهاوخ  يرادیب  هب  مبـش  تسا و  ینادواج  نم  هودنا  سپ  نیا  زا  و  دش ، تفایرد  ناگورگ  و  تشگزاب ، مالـسلااهیلع )  ) ارهز  ) وت
رب متـس  يارب  تتما  هنوگچ  هک  دهد  یم  ربخ  وت  هب  ترتخد  يدوز  هب  و  دربب . يراد  تماقا  نآ  رد  وت  هک  یئارـس  هب  ارم  دنوادخ  هک  هاگنآ 

يزیچ وـت  تلحر  زا  هک  یلاـح  رد  دـندرک  نینچ  نیا  و  وـش ، اـیوج  وا  زا  ار  اـم  لاـح  سرپـب و  وا  زا  ار  زیچ  هـمه  سپ  دـندش ، هورگمه  وا 
، رطاخ هدیجنر ، هن  تسا و  نیگمشخ  امش  زا  هن  هک  يا  هدننک  عادو  مالس  امش ، يود  ره  رب  مالس  و  تسا . هتفرن  نایم  زا  وت  دای  هتـشذگن و 

یمن تسا  هداد  هدـعو  نایابیکـش  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  ینامگدـب  تهج  هب  منامب  رگا  و  تسین ، یگقـالع  یب  تلـالم و  يور  زا  مورب  رگا 
یسوط ج 1 خیش  یلاما  ، 165 دیفم ص 164 - سلاجم  ، 70 - 69 همغلا ج 2 ص 68 - فشک  ، 652 ضیف ص 651 - هغالبلا  جهن  « ) دشاب
لامآلا ص 167- یهتنم  ، 156 نازحالا ص 155 - تیب  ، 212 راحب ج 43 ص 211 - ، 458 یفاک ج 1 ص 459 - لوصا  ، 108 ص 107 -

يوناب وت  رب  مالـس  مینک : مالـس  ع )  ) رهطا يارهز  رب  نانمؤم  ریما  هودـنا  اب  اونمه  نخـس  ناـیاپ  رد  عادو و  هنحـص  رد  زین  اـم  کـنیا  .( 169
لیباه نامدود  همه  تیمولظم  هاوگ  وت  یگدـنز  دـنیرگ ، یم  دنتـشاد  اور  وت  رب  هک  یمتـس  زا  زونه  كدـف  دولآ  كاخ  ياـهلخن  ناوناـب ...

هک دوب  يربت  دـنتفوکورف ، وت  نینزان  رکیپ  رب  هک  يا  هنایز  اـت  دوب ... ناـینیمز  رب  ادـخ  تمـصع  سدـق و  هاوگ  وت  دوجو  هکناـنچمه  تسا ،
، دز یلیس  وت  نوگادخ  هنوگ  رب  هک  یتسد  داب  راسمرـش  هرامه  دندروآ ، دورف  میهاربا  دیحوت  رکیپ  رب  مانـصا  يدوبان  ماقتنا  هب  تب  ناگدنب 

راوتس تماق  نوچ  و  دوب ، هبعک  راوید  نتسکش  زا  رتمیظع  وت  يولهپ  نتـسکش  هک  ارچ  تسین ، تفگـش  دوش  هراپ  وت  مغ  رد  رگا  لد  اغیرد 
و نایمدآ ، رب  ادـخ  تمحر  هعیدو  يدوب و  یهب  دامن  هک  مییرگ  یم  وت  رب  لد  مامت  اب  داـتفا ... ياـپ  زا  نید  دـندناشن  كاـخ  رب  متـس  هب  ارت 

یمخز غاد  تیمولظم  و  دیشوج ، ون  زا  خیرات  هرتسگ  رد  ناسنا  ره  تایح  گر  زا  لیباه  نوخ  دش و  ردام  یب  تیناسنا  دنتـشک  ار  وت  نوچ 
بادرگ رد  تیرـشب  و  دـنام ... اهنت  ع )  ) یلع و  دـنکارپ ، نافوط  لواـطت  هب  نآرق  قاروا  درمژپ و  تاـیح  و  ناـنمؤم ، یگدـنز  نیبج  رب  دـش 

... ناوناب يوناب  وت ! رب  مالس  داتفا . هعجاف 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  بتکم  رد 
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باتک تاصخشم 

 - یلع 1316 یمئاق  هسانشرس : 
یمئاق  یلع  زا  يرثا  اهینارنخس / تالاقم و  زا  ياهعومجم  مالسلااهیلع  همطاف  بتکم  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

يریما 1371. نارهت  رشن :  تاصخشم 
368 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

-978 متفه ) پاچ   ) لاـیر  30000 964-6097-00-6 ؛  مجنپ ) پاچ  لاـیر   7500 مراهچ ؛ ) پاچ  : ) لاـیر  5000 لایر ؛  1800 کباش : 
1-609700-964

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
لوا 1371 پاچ  تشاددای : 

مراهچ 1374 پاچ  تشاددای : 
مجنپ 1375 پاچ  تشاددای : 

( اپیف )1386 متفه : پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

11ق. ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 
BP27/2/ق2د4 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م170-72 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

لخدم شخب 1 : 

لخدم

لصف : ود  رد  اهنت  مه  نآ  منکیم ، هضرع  حرط و  راصتخا  تیاعر  اب  ار  شخب  نیا 
تاـیح ندوب  یبـتکم  هاـگنآ  هتخادرپ و  بتکم  هملک  فـیرعت  هب  ياهمدـقم  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  هک  تسا  رثا  نیا  یفرعم  رد  نآ  زا  یلـصف 

دانتسا و دروم  دیاب  دناوتیم و  تسا و  مالـسا  بتکم  يوگلا  همطاف  هک  تشاد  میهاوخ  هضرع  زین  میهدیم و  رارق  یـسررب  دروم  ار  همطاف 
. دشاب ام  هعماج  نانز  قشمرس 

ثحب هب  دوجوم  لئاسم  ثحابم و  همه  نیا  نایم  زا  ارچ  هک  میئوگب  میهاوخیم  تسا و  همطاف  زا  ثحب  ترورض  دروم  رد  نآ  رگید  لصف 
اهيراتساوخ دشر ، رد  نانز  هتساوخ  زا  ام  رصع  رد  نز  یبتکم  تایح  زا  نآ  ترورـض  هیجوت  رد  میاهتخادرپ - ؟ همطاف  هرابرد  یـسررب  و 

زا یئادز ، ملظ  يارب  نز  يرایشه  ترورض  زا  مالـسا ، نز و  هیلع  یغیلبت  یفنم  راثآ  ندودز  رد  اهلیم  زا  دوجوم ، تاضراعت  عفر  لح و  رد 
نیع رد  تسا و  راوشد  يرما  همطاف  یفرعم  راک  هک  رادـشه  نیا  هب  هیکت  اب  هتبلا  درک و  میهاوخ  ثحب  اهیگدروخرـس  زا  وا  یئاهر  هب  زاین 

 . تسا يرورض  يرما  وا  یئوگلا  ياههبنج  تایح و  ياهسرد  زا  يریگهرهب  لاح 

باتک یفرعم  رد  لصف 1 :

همدقم 
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، یملع یمومع و  عماجم  رد  هتشذگ  تاونس  یط  رد  هک  اهینارنخس  اهثحب و  زا  تسا  ياهعومجم  لماش  دیراد  ور  شیپ  رد  هک  ار  یثحابم 
تروص هب  ای  هدش و  داریا  دندوب  هدش  رازگرب  نز  زور  مسا  هب  ای  و  س )  ) همطاف دای  تشادگرزب  بسانم  هب  هک  یئاههرگنک  اهرانیمس و  رد 

. دناهدیدرگ هضرع  یئاههتشون 
هدید و هیهت  دشیم  لیکشت  هیمطاف  مایا  رد  یلاوتم  لاس  ود  یط  نارهت  رد  هک  یـسلجم  رد  هضرع  يارب  ار  ثحابم  نیا  زا  یمهم  ياهـشخب 
هک ماهتشاد  نایب  ینارنخـس  تروصب  دناهدوب  یئالاب  ًاتبـسن  حطـس  رد  ینادنخـس  لضف و  رظن  زا  كدنا و  هدع  رظن  زا  هک  ینازیزع  عمج  رد 
زین نآ  رگید  ياهتمسق  دناهتفرگ . ياج  هعومجم  نیا  رد  هدمآرد و  نودم  تروص  هب  لیمکت  حالـصا و  ددجم و  یـسررب  زا  سپ  اهدعب 

. دناهدیدرگ هضرع  اهرانیمس  رد  ای  و  و ... مق ، زاریش ، ياهرهش  رد 
تالاح و نوؤش و  مالسا و  ربمایپ  رتخد  س )  ) همطاف یگدنز  یفرعم  رد  دناهدیدرگ  هضرع  لقتسم  ياهلاقم  تروصب  مادک  ره  هک  ثحابم 
هک دنتسه  یتروصب  اهنآ  یگتـسویپ  مهب  ماجـسنا و  دنـشابیم و  وا ... ياهیبلطقح  تازرابم و  عضاوم و  اهیـشم و  تامدخ و  تاماقم و 

يراذـگمان س )  ) همطاف بتکم  رد  مان  هب  ار  نآ  ام  رظن  نیمه  هب  دـنهد و  صاصتخا  دوخب  ار  زومآسرد  عماج و  ًاتبـسن  یناونع  دـنناوتیم 
بتکم ارچ  اما  میاهدرک . 

هک : رطاخ  نادب  تسا  هدوب  بسانم  اجب و  یهاگآ و  يور  زا  يراذگمان  نیا 
یفسلف يداصتقا ، یعامتجا ، یسایس ، تایح  فلتخم  ياههبنج  رد  اهشور  یـشم و  اهرواب ، تارظن ، زا  ياهعومجم  زا  تسترابع  بتکم  - 

... يرنه و و 
 . دناهتسناد یعمج  ای  يدرف  تادقتعم  زا  ياهعومجم  ای  یگدنز و  قطنم  یگدنز ، شور  هار و  زا  ترابع  ار  بتکم  یخرب  - 

بتکم ره  یعامتجا . ای  يدرف  تایح  هصرع  رد  لـمع  ارجا و  لـباق  فارطـالا و  عماـج  يرکف  زرط  زا  دناهتـسناد  تراـبع  ار  نآ  یهورگ  - 
هدام و لئاسم  هب  تبسن  ار  اهشرگن  اهدید و  دشاب ، نیرفآ  نامرآ  دشاب ، قطنم  هب  زهجم  دیاب  دهدیم  ناشن  ار  یگدنز  هفسلف  هکنیا  نمض 
هب لوصو  يارب  توافتم  ریغتم و  ياههویش  دهد ، ناشن  ار  اهدرکلمع  یـشم و  طخ  دهد ، ناشن  ار  طباوض  نآ  تاررقم  دزاس ، نشور  ینعم 

. دنک حالصا  ار  اهنآ  ای  عافد و  نآ  زا  دریگ و  رظن  تحت  ار  ضارغا 
. دهدیم ناشن  ار  نآ  ینیب  ناهج  دـید و  تسا و  یئانبریز  هبنج  ياراد  هک  تسا  هشیدـنا  یکی  تسا : یـساسا  ءزج  ود  ياراد  بتکم  ره  - 

دهدیم ناشن  عقاو  رد  هک  تسا  لمع  يرگید  و  تسا . راوتـسا  نآ  رب  بتکم  کی  ياهشنیب  اهشرگن ، تالوبقم ، اهضرف ، شیپ  ًالومعم 
ناشن بتکم  هشیدنا  اب  ار  دوخ  دنویپ  لمع  عقاو  رد  تسا . ندش  هدایپ  لباق  یتروص  هچ  هب  درادیم  نایب  يروئت  رظن  زا  بتکم  هک  ار  هچنآ 

س)  ) همطاف تایح  ندوب  بتکم  رد  دهدیم .
دوجو رواب  نیا  تسا  س )  ) همطاف یلمع  راتفر  ًالک  اهدرکلمع و  عضاوم ، تالاح و  یگدنز ، هرابرد  هک  اهثحب  هعومجم  یـسررب و  نیا  رد 

نآ یلمع  تیاده  یحو و  ار  نآ  هک  یبتکم  تسا . بتکم  کی  تروصب  مالسا و  یلمع  هویش  هدننک  یفرعم  س )  ) همطاف تایح  هک  هتشاد 
 . تسا بتکم  نآ  يارجا  نامرهق  دوخ  س )  ) همطاف دناهتشاد و  تراظن  تحت  رد  هدهع و  رب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ربمایپ و  صخش  ار 

ءاقلا ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  رب  یحو  تروص  هب  هک  تسا  نیملاعلا  بر  بناج  زا  تسا  هدرک  ارجا  هدروآ و  س )  ) همطاف هک  ار  هچنآ 
تسا ، هموصعم  دوخ  س )  ) همطاف تسا . هدرک  میلعت  شرتخد  هب  یهابتشا  تلفغ و  نیرتمک  نودب  ار  اهنآ  مه  وا  هدش و 

ناهج هصرع  لیوحت  دوخ  زا  ماما  موصعم و  ینادنزرف  هتـسب و  یئوشانز  دنویپ  موصعم  يرـسمه  اب  هدش و  تیبرت  موصعم  يردـپ  رانک  رد 
 . تسا هداد 

زور ات  ار  رـشب  هنادنمتداعـس  تایح  لمعلاروتـسد  تسا . دـنوادخ  ربمایپ  نآرق و  هدـنروآ  تسا . متاخ  ربمایپ  و  ص )  ) ادـخ لوسر  شردـپ 
دروم ار  اهنآ  ًالمع  هدرک و  یفرعم  اهناسنا  هب  ار  دـشر  تایح و  ياـهرایعم  ياـهنازیم و  هدروآ ، باـتک  ماـنب  تاـیح  همانـساسا  رد  نیـسپاو 
مالسا نیئآ  لاس  تسا و 23  هدومن  هارمه  تانیب  اب  ار  اهنآ  هضرع  اهناسنا  هب  تجح  مامتا  يارب  تسا و  هدراذگ  شیامن  ارجا و  شیامزآ و 
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 . تسا هتخومآ  مدرم  هب  ار  نآ  یلمع  مسر  هار و  هدرک و  غیلبت  هضرع و  شیوخ  یئوگلا  هبنج  اب  ار 
نارود رد  دشاب . یتجح  زین  نآ  رب  ار  يادخ  ات  دوب  رورض  مامت  مات و  یئوگلا  ار  مالـسا  نیئآ  تسا  نانز  تایح  هب  طوبرم  هک  هچنآ  رد  اما 

رادهدـهع وا  رتخد  س )  ) همطاف هنیدـم  رد  ًاصوصخم  وا و  تلحر  زا  سپ  درک و  افیا  هجیدـخ  ار  میظع  تلاسر  نآ  هکم  رد  ربماـیپ  توعد 
. دش نآ  يافیا 

هک دنامن  یقاب  ياهژیو  یـساسا  یئانبم و  هلأسم  تفریذپ و  ماجنا  بسانم  يوگلا  هئارا  هضرع  اب  لامک و  نیع  رد  ربمایپ  تلاسر  ناس  نیدـب 
ترخآ ایند و  تداعـس  هیام  هک  ار  هچنآ  همه  امـش  يارب  نم  دومرف  ص )  ) ربمایپ دوخ  دشاب و  یمگردرـس  راچد  نآ  رطاخب  یمالـسا  تما 

بتکم  يوگلا  س )  ) همطاف ماهدروآ . تسا  امش 
هدـید و ار  ربمایپ  تلاسر  توعد و  فلتخم  لحارم  شهاتوک  تایح  نارود  رد  هک  تسا  یئوناب  تسا . مالـسا  بتکم  يوگلا  س )  ) همطاف

راگزور دـیآیم  دـیدپ  ناـنز  تاـیح  يارب  هک  یفلتخم  ياـهشقن  رد  وا  تسا . هتفرگ  سنا  یحو  عاعـش  اـب  هدرک و  دـشر  یحو  هناـخ  رد 
. دشاب دیاب  هنوگچ  نز  هک  تسا  هداد  ناشن  ياهصرع  ره  رد  هدنراذگ و 
. نیتسار یئوگلا  هبنج  نیا  رد  شیوخ و  ردام  ردپ و  يارب  دوب  يرتخد  - 

. تسا نادهاش  ياوشیپ  دوخ  هک  یلع  شرهوش  يارب  دوب  يرسمه  - 
. دیهش یلسن  راکشرورپ  نادنزرف و  يارب  هنومن  دوب  يردام  - 

. شالت ششوک و  ياهتنم  رد  نآ  نتشاد  مرگ  رد  یگداوناخ و  نوناک  يارب  دوب  يریدم  - 
 . تشاد هدهع  رب  ار  اهنآ  تیاده  رما  نانز و  هعماج  يارب  دوب  يربهر  - 

. تقفش تمحر و  نیع  رد  ردپ  تما  مدرم و  يارب  دوب  يراد  رامیت  - 
ياراد رابدرب ، لمحتم و  بلط ، قح  يوگ و  قح  زرابم ، دـهاجم و  نیتسار ، نموم  هلماک ، هلقاع ، دوب  ینز  یمالـسا  هعماج  رد  هرخـالاب  و  - 
ینکش تب  تیبرت ، تیریدم و  داصتقا ، تسایس و  رد  صاخ  یشم  ياراد  مالسا ، یلمع  یگدنز  نایرج  رد  لقعت ، اب  مأوت  یـساسحا  تایح 

... تیادهو و
لماـک يرجم  ، ناـنز رخف  هیاـم  دوبءاـسنلاریخ و  دوب ، نیملاـعلا  ءاـسن  ةدیـس  دوب ، ص )  ) ربماـیپ تیاـنع  دروم  نمـشد ، تسود و  دـییأت  هبوا 

رد تیاعر و  تیعبت و  روخ  رد  یئوگلا و  هبنج  ياراد  اشگهار و  زومآسرد ، شتانکـس  تاکرح و  همه  ادخ ، عبات  دوب و  یهلا  تاروتـسد 
میاهداد  ماجنا  ام  هک  يراک  میرادب .  هضرع  یبتکم  تروصب  ار  وا  تایح  درکلمع و  هویش  زا  ياهعومجم  هک  هتسیاش  لک 

ياههناد دننامه  عمج  رد  یلو  دناهدش  هئارا  هضرع و  لقتـسم  یناونع  تحت  مادـک  ره  هک  تسا  یثحابم  يرـس  دـنرادرب  رد  رـضاح  باتک 
عقاوم رد  بلاطم  ماظتنا  مظن و  دـنرادیم . هضرع  س )  ) همطاف تایح  زا  ار  یتیلک  هک  دـنراد  رارق  ياهتـشر  رد  مه و  لاـبند  رد  ياهحـیبست 

 . میاهدروآرد اهشخب  لوصف و  نیا  بلاق  رد  ار  اهنآ  ثحابم ، ندرک  اجباج  اب  نیودت  نیح  رد  ام  دناهدوبن ، هنوگنیا  رب  هضرع  ینارنخس و 
روخ رد  هدـمآرد و  شراـگنب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  تارـضح  یفرعم  رد  هک  ماهداد  رارق  يراـثآ  يرـس  فـیدر  رد  ار  باـتک  نیا  نم 

هب ندوب ، دنتـسم  تیعماج و  نیع  رد  باتک  هک  تسا  هدش  یعـس  رظن  نیدـب  تسا . ناناوج  ناناوجون و  هورگ  ًاصوصخم  دارفا  هماع  هعلاطم 
دیاـب نآ  هراـبرد  ناگدـنناوخ  هک  تسا  يرما  ماهدوب  قـفوم  نازیم  هچ  اـت  هار  نیا  رد  هکنیا  اـما  ددرگ  هئارا  هضرع و  رتهداـس  ًاتبـسن  یناـبز 

. دننک تواضق 
تیانع قیفوت  اب  هارمه  يرمع  فافک  مراد  تلأسم  هدومرف و  اطع  نم  هب  ار  زیچان  تمدخ  نیا  قیفوت  هک  مراذگ  ساپس  ار  لاعتم  يادخ  نم 

يرـس نیا  هعلاطم  تسا  دـیما  مه  مناسر و  نایاپ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  رگید  هرابرد  ار  تامدـخ  زا  يرـس  نیا  اـت  دـیامرف 
دیامن . هراومه  ناشيارب  ار  مالسا  بتکم  نادیواج  ياههوسا  زا  تیعبت  يریگوگلا و  دشر و  هار  دتفا و  دیفم  ار  ناگدنناوخ  راثآزا 

هللا .  ءاشنا 
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ناضمر 1412 كرابم  هام  مهدزناپ  یمئاق -  یلع 
ع - )  ) یبتجم ماما  تدالو  زورلاس  اب  نامزمه 

زورون 1371 زاغآ  و 

ثحب ترورض  رد  ینخس  لصف 2 :

همدقم 
رورـض ریغ  مزال و  ریغ  يرما  ربمایپ ، رتخد  س )  ) همطاف هرابرد  یـسررب  ثحب و  و  هنوگنیا ، زا  یتامادقا  يداع ، مدرم  زا  ياهدع  يارب  دیاش 

ناراتـساوخو دنراد  نخـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  زا  ًامئاد  ربانم  ظعو و  سلاجم  هک  دشاب  نیا  ناش  تینهذ  دیآ و  باسح  هب 
هعماج رد  هک  رگید  یلئاسم  هب  دـیاب  ای  تسین و  ثحاـبم  هنوگنیا  رکذ  هب  يزاـین  رگید  دـنروآیم  تسدـب  اـهنآ  زا  ار  باوص  هار  تیادـه ،

. دوش هتخادرپ  دنریگیم  رارق  ناگدنیوگ  ناگدنسیون و  تیانع  دروم  رتمکو  دننیرفآ  لکشم 
رد مدرم  هک  یئاههویش  اب  یعامتجا ، تایح  ریـس  اریز  دوب . دهاوخن  باوص  هب  رگید  یئاهدید  زا  دشاب  تسرد  يدید  زا  رگا  رکف  زرط  نیا 

تروص و هب  هجوت  هدنریگ  هدنتـسرف و  رد  لاکـشا  بیع و  دوجو  دراد . اهشالت  نآ  يرثا  مک  ای  وفاکت و  مدع  زا  تیاکح  دناهتفرگ  شیپ 
دنهاوخن یـساسا ، مهم و  ياههبنج  هب  ءاکتا  نودـب  دـنتاررکم ، رارکت  عون  زا  هک  یثحابم  رب  هیکت  اـهقمع ، هب  نتخادرپ  نودـب  روما  رهاـظ 

دیدـپ هدـنزاس  يرییغت  لوحت و  هعماج  رد  ای  دـنیامن و  داجیا  باوصان  طـلغ و  تاـغیلبت  نک  ناـینب  لیـس  ربارب  رد  یمواـقم  راوید  تسناوت 
 . دنروآ

ياههمانرب دـنراد و  اسآ  قرب  يذوفن  تعرـس  دـناهتفای  رارقتـسا  اهلد  رد  اهنآ  همانرب  اههناخ و  رد  هک  یعمج  طاـبترا  عونتم  ياههاگتـسد 
نیتسوپ یتح  راکفا و  ندرک  هنوگژاو  دـح  رد  يرثا  توافت  نیا  لـصاح  و  اـسآ . ربا  يذوفن  تعرـس  رباـنم  سلاـجم و  زا  یتنـس  یتاـغیلبت 

تایح يوگلا  لهاج  لفاغ و  نز  نآ  يرکف و  فعـضتسم  نآ  هک  دوشیم  نانچ  نآ  لوصحم  دهدیم و  زورب  دوخ  زا  ار  ندناشوپ  هنوراو 
روـضح یبـنیز  ياهمطاـف و  راـگزور  راـید و  نیا  رد  یئوـگ  هک  ناـنچنآ  دـنیبیم ، هصـالخ  ناملـسم  هن  مه  نآ  رگیراـب  ینز  رد  ار  هناـنز 

 . تسا هدروخن  ششوگب  ءامسا و ... هضف و  دیهش ، هیمس  زا  یمان  ای  دناهتشادن و 
اههاگتسد نآ  رترب  ای  لداعم و  يراذگ  ریثأت  ماقم  رد  دنناوتیم  یک  دنشاب  ررکم  یتح  رایسب و  هک  نازیم  ره  هب  هنوگنیا  یشالت  ناس  نیدب 
اههشیدنا دننک و  رپ  ار  اهمشچ  اهشوگ و  دنوش و  رایسب  دیاب  اههنیمز  نیا  رد  شالت  راک و  دنهاکب . اهنآ  یهد  گنر  ذوفن و  زا  دنـشاب و 

مادقا  نیا  ترورض  رد  دنریگ . ذوفن  تحت  ار 
رد یلو  ررکم  ولو  نخـس  مه  زاب  س )  ) همطاف هرابرد  راثآ  اههتـشون و  همه  نآ  دوجو  اب  طیارـش ، نیا  تحت  نامز و  زا  ههرب  نیا  رد  هکنیا 

نز : یبتکم  تایح  - 1 دناهلمج : نآ  زا  هک  تسا  يددعتم  لیالد  هب  مینکیم  حرطم  رگید  ياهرهچ 
لیلد : هب  رتمزال  رترورض و  ریز  لیالد  هب  ام  رصع  رد  دوب و  يرورض  نانز  همه  يارب  راصعا و  همه  رد  یتدیقع  یبتکم و  یگدنز 

تایح دـیدجت  زا  هتفرگ  تأشن  ياهيرادـیب  سپ  رد  هک  ام  هعماج  رد  ًاصوصخم  یناهج و  هعماج  رد  هنمادرپ  میظع و  یـسایس  تالوحت  - 
. دناهدمآ دیدپ  یبتکم 

. تساهيرادیب لوحت و  نانچ  همزال  هک  داضتم  ياهشیارگ  يرکف و  دیدج  ياهداضت  شیادیپ  دوجو و  - 
. دنبلطیم ار  دنوادخ  ياضر  راصعا  رگید  دننامب  مه  رصع  نیا  رد  هک  اهنآ  يارب  نارحب  نیا  ردهفیظو  ماجنا  يراتساوخ  - 

نـسحا باختنا  یئاناوت  دسرب و  دوخ  ردقم  لامک  هلحرم  هب  درم  دننامه  زین  نز  دهاوخیم  يادخ  هک  رواب  نیا  دیدج  شیادـیپ  دوجو و  - 
دوخ ریس  ياهتنم  هب  وا  دنزاس و  رسیم  وا  يارب  ار  هتساوخ  نیا  ققحت  هک  دنتسه  ینازیمب  واو  يرهاظ  ینطاب و  ياههیامرس  دشاب و  هتـشاد  ار 

. دسرب تسا  تیدوبع  هب  لوصو  هک 
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تایح  هیاس  رد  زج  تداعس  هب  لوصو  هک  هلأسم  نیا  تفایرد  هرخالاب  و  - 
 . تسین رسیم  یبتکم 

دیامن و راومه  ار  دصقم  نیا  هب  لوصو  هار  دناوتیم  تسا  هدوب  نیرفآ  تداعـس  ًالمع  هک  تایح  نآ  زا  یمـسر  هار و  هضرع  ناس  نیدب  - 
دشر : رد  نانز  هتساوخ  - 2 دشاب . يدومنهر  نانز  هعماج  يارب 

یئوگ هک  دننانچ  دناهدش ، دوخ  دشر  راتساوخ  هک  هدمآ  دیدپ  نانز  يارب  يرایشه  يرادیب و  یعون  نیـشیپ  راصعا  فالخ  رب  ام  رـصع  رد 
نآ زا  ار  دوخ  دـنهاوخ  یمو  هدـش  هدروخرـس  روآ  تفخ  رهاوـظ  هب  اهیگتـسباو  همه  نآ  زا  و  راـب ، تراـسا  ياهيدـنب  ياـپ  همه  نآ  زا 

. دنیاسب کلف  رب  رس  جوا  لامک  رد  دنریگ ، جوا  دنناهرب و 
هب دوجوم  طیارـش  وج و  هیلع  دناهتخادنا و  هار  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  یئاهتضهن  اهتکرح و  دـصاقم ، لامآ و  نیا  ققحت  قیرط  رد 

ریگنماد یتح  رما  نیا  دندروآ و  رد  رـس  فارحنا  ههاریب و  زا  هتفر و  یـضوع  هار  هقبط  نیا  رد  هک  نانآ  زا  رایـسب  هچ  دـناهتخادرپ . نایـصع 
 . تسا هدش  زین  بهذم  نارادفرط  زا  یخرب 

تسا تیلوؤسم  یب  هک  دناهدش  یشور  هار و  راچد  دندنادرگ ، يور  بهذم  زا  بهذم  مسا  هب  هک  میـسانشیم  ار  یناسک  ریـسم  نیا  رد  ام 
سفن ياوه  زا  هتفرگ  تأشن  یصخش ، هقیلس  قوذ و  رب  ینتبم  شتایآ  ریسفت  هک  یمالسا  هکلب  ینآرق ، یمالسا  هن  یلو  دنمالسا  هب  دنب  ياپ 

 . تسا برغ  یتاغیلبت  ياههاگتسد  هیجوت  ساسارب  و 
یتخل یتیفارشا  راتفرگ  یلو  دنـسانشیم  دهعتم  ار  دوخ  دنباییم . بسانمان  راتفر  يازج  تبوقع و  هنوگره  زا  غراف  ار  دوخ  یلو  دنناملـسم 

دوخ يارب  ار  یئارقهق  ریـس  دنراد  هک  یعنـصت  اب  هدـنام و  رود  تساهتلیـضف  همـشچرس  طارقـس  هتفگ  هب  هک  ملع  یهاگآ و  زا  دـننیرفآ .
. دناهدیزگرب

دوخ دـنهد  ناـشن  اـهنآ  هب  نیرفآ  تداعـس  يدـصقم  يوس  هبار  یهار  دـنیاشگب و  اـهنآ  لکـشم  زا  یهرگ  دـنناوتب  اهیـسررب  اـهثحب و  رگا 
تسا و ياهتساوخ  نینچ  ققحت  اهیسررب  نیا  دصاقم  زا  یمسق  دیآیم . باسح  هب  زین  یعرش  یترورض  هکنآ  نیع  رد  دوب ، دهاوخ  یتمدخ 

تاضراعت : عفر  لح و  - 3 تسا .  دنوادخ  زا  نانز  یگدنهاوخ  طرشب  یشخب  رثا  لاح  همه  رد  هتبلا 
، یقالخا یفطاـع ، يرکف ، ياـههنیمز  رد  تاـضراعت  اـهداضت و  راـچد  يرگید  رـصع  ره  زا  شیب  زورما  تیرـشب  هک  تسا  نیا  اـم  ناـمگ 

يوس هب  ار  یهار  هدیـشخب و  یئاـهر  بساـنمان  طیارـش  نیا  زا  ار  شیوخ  تسا  نآ  راتـساوخ  تسا و  یبهذـم  یتح  یـسایس و  يداـصتقا ،
. دنیزگرب دوخ  تداعس 

رد ضراعت  داضت و  نیا  دـنهدیم  تهج  هدـناشک و  یئوس  هب  ار  وا  مادـک  ره  هک  تسوربور  ینیابتم  لماوع  اـب  یهاوخ  دـشر  ریـسم  رد  وا 
 . تسا رتدایز  وا  يارب  يرکف  یمهرد  یتدیقع و  یگتخیرورف  هجیتن  رد  رتشیب و  روضح  ياراد  رتسوسحم و  نز  یگدنز 

تراسا هب  ار  وا  ًاددـجم  هدـیزگرب  دوخ  يارب  هک  ار  دـیدج  هار  هنافـسأتم  هدوب و  دوخ  تراـسا  زا  تاـجنیپ  رد  اـهنرق  هک  تسا  یناـسنا  وا 
راچد يرگید  يریگناـبیرگ  هب  ًاددـجم  یلو  دراد  رود  راـب  تراـسا  لـماوع  لاـگنچ  زا  ار  دوخ  ناـبیرگ  هک  دوب  نآ  یپ  رد  وا  دـناشکیم .

 . تسا هدیدرگ 
ناشایع نافرسم ، تیندم  هار  تیلهاج ، راتفرگ  لمع  رد  یلو  تسا  تیندم  راتساوخ  زیچ ؟ هچ  زا  دنادیمن  یلو  دشاب  دازآ  دهاوخیم  وا  - 

. تسین راگزاس  وا  ترطف  تعیرش و  اب  دنکیم  ساسحا  هکنیا  نیع  رد  دنکیم ، بیقعت  ار  نایتوغاط  و 
ياههدرپ ریز  رد  ماهوا و  ياههلیپ  ریگرد  تسا . يرگید  یئایر  يدازآ  ریـسا  تیاـهن  رد  یلو  تسا  تراـسا  زا  یئاـهر  یپ  رد  زورما  نز  - 
یتیوهیب نیا  زا  هنوگچ  دـشخب و  تاجن  ار  دوخ  اههدرپ  و  اهبیرف ، اهلهج ، نیا  زا  هنوگچ  دـنادیمن  هدـنام و  بوجحم  نآ  گـنراگنر 

درادرب هار  رـس  زا  ار  دشر  عناوم  اهيراوشد و  نآ  دشاب و  اشگهار  هنیمز  نیا  رد  دناوتیم  س )  ) همطاف تایح  یـسررب  ثحب و  دیآ . نوریب 
 : یتاغیلبت یفنم  راثآ  ندودز  - 4 دروآ . دوخب  هدرک و  رادیب  ار  نز  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1977 

http://www.ghaemiyeh.com


دنراد یعس  هتخاس ، رشب  ياهدنب  اهدیق و  زا  نانز  ندرک  دازآ  نتخاس و  ندمتم  ندرک ، هاگآ  بلاق  رد  ناهج  زورما  یتاغیلبت  ياههاگتسد 
هار نیا  رد  و  دـنراد . هگن  دوخ  رامعتـسا  تحت  رگید  ياهنوگب  یلو  هتـشذگ  نوچ  ار  وا  دـنهد و  هطوغ  يدـیدج  تلفغ  لهج و  رد  ار  نز 

هلمج : نآ  زا  دندنبیم  راک  هب  ار  یئاهدنفرت 
دنیامنیم  هضرع  شودخم  ار  هدننک  رایشه  عبانم  لماوع و  - 

. دنیامنیم یفرعم  زورما  يایند  يارب  هدافتسا  لباق  ریغ  یمیدق و  ینیئآ  ناونعب  ار  مالسا  - 
. دنربیم لاؤس  ریز  هب  ار  هدنهد  دشر  فیرش و  ياهشزرا  - 

. دنهد ياج  ناهذا  رد  ار  یباوصان  ياهوگلا  دنشوکیم  فطاوع  کیرحت  بلاق  رد  - 
. دنهدیم رارق  فالخ  ریسم  رد  ار  هدشن  هدیزرو  یحطس  ياههشیدنا  تیاهن  رد  و  - 

زا تاجن  يراتـساوخ  دشاب و  رادـیب  دـنمورین و  دـیاب  نادـجو  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  ناهاگآ  تیلوؤسم  ساسحا  لاوحا : طیارـش و  نینچ  رد 
تاغیلبت نآ  لباقم  رد  ار  اهناسنا  هک  دـنور  ياهویـش  هار و  لابند  هب  هک  دـنکیم  باجیا  طاـطحنا  طیارـش  زا  يرود  وروآ  تراـسا  لـماوع 

. دزاس مواقم 
نز يدازآ  يارب  یتضهن  هکنیا  تسین و  ياهلأسم  ام  يارب  دـننک  حرطم  ار  نز  يدازآ  تضهن و  هلأسم  ناهج  یتاـغیلبت  ياههاگتـسد  هکنیا 
دیق نیا  اب  مه  و  دشاب ، فافع  راقو و  يارجم  رد  تکرح  نیا  هک  طرـش  نادب  یلو  دوب . دهاوخن  تعیرـش  لقع و  فالخ  يرما  دیآ  دـیدپ 

دویق و نانچ  تیاعر  اب  ناـهج  دوجوم  ياـهتضهن  ناگدـننادرگ  هک  تسا  دـیعب  دـنزاسن و  نیرز  يدـنبرمک  اـب  دـیدج  یتفلک  ار  نز  هک 
. دنکیم دییأت  ار  داعبتسا  نامگ و  اهنآ  لمع  دنور و  شیپ  هب  طیارش 

زوس غیلبت  نیرفآ و  يرادـیب  ام  رظن  هب  یگدـنز  لـماوع  طیارـش و  اـب  هطبار  رد  وا  عضاوم  عون  و  س )  ) همطاـف شور  هار و  یفرعم  هضرع و 
-5 تسا .  یناـسنا  ره  هفیظو  نآ  يریگـشیپ  اـشگهار و  دـیفم و  رظن  نیدـب  دزادـنا و  رب  ار  دـساف  ياـهذوفن  رثا  شقن و  دـناوتیم  تسا و 

 : یئادز ملظ  يارب  يرایشه 
یهاگ نیرتتخس و  هب  ار  وا  دناهدنار و  رایسب  متـس  وا  رب  اهنرق  لوط  رد  تسا . خیرات  همولظم  نز  تفگ  ناوتیم  قیمع  یلک و  یهاگن  رد 
يرکف هزرابم  هب  هک  یملع  ناوت  هن  دزادرپب و  عافد  هب  دوخ  زا  هک  دوب  یمـسج  یناوت  نت و  تردـق  ار  وا  هن  دناهتـشاداو ، اهراک  نیرتتسپ 

. دوب فاعضتسا  اب  مأوت  یتایح  ناش  تایح  ناس  نیدب  و  دیامن . مادقا  دوخ  تیناقح  بسک  تابثا و  رد 
زا یهورگ  دندش ، رامعتسا  تسد  هچیزاب  نز  قوقح  ندمت و  مسا  هب  يدازآ  هب  یبایتسد  يوزرآ  هب  نانآ  زا  يرایـسب  زین  ام  ناراگزور  رد 

نارگید يارب  دمآرد  بسک  يرادهیامرـس و  تاغیلبت  تمدـخ  رد  هاگآدوخان  نانآ  زا  یعمج  دنتـشگ ، هدرب  ریـسا و  لالقتـسا  مسا  هب  اهنآ 
شیع طاسب  اهگنیـسناد  اههراباک و  رد  یفرـصم  يالاک  فیدر  رد  عیـسو  ناـهج  نیا  راـنک  هشوگ و  رد  مه  اـهنآ  زا  یخرب  دـندمآرد و 

. دندیشخب قنور  ار  نابرطم 
نازواـجتم و تسا و  لاؤس  ریز  وا  تیونعم  یناـسنا و  تفارـش  ناـنز  زا  یـضعب  تلفغ  لـهج و  تلعب  ناـهج  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  هزورما 

هتخاس دوخ  هک  یلدم  ساسارب  اهنآ  ندرک  گنرمه  يارب  غیلبت  رد  دنتـسه  وا  تفارـش  ندرب  امغی  هب  یپ  رد  نز  يدازآ  بلاق  رد  ناگدولآ 
نآ يرآ  دش . رتكانرطخ  رتشیب و  دوب  نانز  يارب  هتشذگ  رد  هک  یمتس  ناس  نیدب  دنربیم . راک  هب  ار  دوخ  شالت  همه  دناهتسبلد  نادب  و 

رتنیگنـس رتـنارگ و  متـس  نیا  راـثآ  هک  تسا  یعیبـط  و  يونعم ، يرکف و  تروص  هب  زورما  دـندوب و  یمـسج  تروصب  بلغا  اهمتـس  زور 
. دشاب

یئوگلا هچ  هار  نیا  رد  دبلطیم و  يزیتس  ملظ  يارب  یئوگلا  میظع  متس  نیا  هب  هزرابم  رد  اههصمخم ، نیا  زا  دوخ  تاجن  یپ  رد  زورما  نز 
دوجوم دساف  تاماظن  هیلع  دـناوتیم  س )  ) همطاف ياههزرابم  اهیبلطقح و  مسر  هار و  زا  يریگهرهب  اب  هزورما  نز  س ،)  ) همطاف زا  يرترب 

، دهد رارق  ادـخ  ياضر  ریـسم  رد  تیاهن  رد  ار  دوخ  یگدـنز  دتـسیاب و  دـناهتفرگ  هچیزاب  هب  ار  وا  تایح  هکنانآ  ربارب  رد  دـنک و  نایـصع 
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تأرج زومآسرد و  وا  یگدنز  هویش  زا  یهاگآ  تسا ، للخ  زا  رودب  هناموصعم و  دشر  ریسم  رد  س )  ) همطاف ياهيریگعـضوم  هک  هژیوب 
اهیگدروخرس : زا  یئاهر  - 6 تسا .  یگنادواج  دشر و  دجوم  نآ  يریگراکب  رد  یعس  تسا و  نیرفآ 

همغن اـهيزاس و  بتکم  همه  نیا  زا  اـهيرگهزاوآ ، تاـغیلبت و  همه  نیا  زا  یئوگ  هک  تسا  ناـنچ  زورما  ياـیند  رد  نز  عـضو  هرخـالاب  و 
مه هک  یهار  تسا ، رتهغدـغد  یب  یمـسر  هار  راتـساوخ  هدـش و  هدوسرف  هتـسخ و  اهيرمثیب  نیع  رد  اهشالت  همه  نیا  زا  و  اـهینکارپ ،

. دزاس عناق  ار  شنادجو  ترطف و  مه  دراد و  رود  وا  زا  ار  دسافم  رورش و 
ياهوسا دنکیم ، وجتسج  ار  هنادنمتداعس  یگدنز  رد  قفوم  هنومن  دهاوخیم ، وگلا  ناهج  ياج  همه  رد  هکلب  ناریا ،  رد  اهنت  هن  زورما  نز 

رد هک  میـالم  ياهمیـسن  و  وج ، طیارـش  هتبلا  دـبایرد و  ار  ندـنام  هنوگچ  ندـش و  هنوـگچ  نآ  هیاـس  رد  اـت  دـبلطیم ، ار  تیعبت  روـخ  رد 
درگ رد  نز  لـالج  تمظع و  و  دـنهدیم . دـیون  ار  یـضارغا  نینچ  هب  لوصو  ناـکما  دـناندیزو ، لاـح  رد  یللملانیب  یّلم و  ياـههصرع 

 . تسا میالم  مسین  نیا  شزو  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  تصرف و  نیا  زا  يریگهرهب 
و س )  ) همطاف یفرعم  بوشآ ، یمهرد و  نیا  زا  یهوبنا  نایم  رد  ضراعت ، داضت و  یگتفشآ و  زا  رپ  رصع  نیا  رد  یناهج و  نارحب  نیا  رد 

یفرعم شزرا  دـشخب . ققحت  دوب  نآ  يوجتـسج  رد  اهنرق  نز  هک  ار  يدـصاقم  اهوزرآ و  دـنک و  عانقا  ار  قح  ناگدـنیوپ  دـناوتیم  وا  هار 
اهتیصخش :

زا ریغ  هب  یبـتکم  تاـیح  ياههویـش  بتکم و  کـی  هب  یباـیهار  رد  ًـالوصا  هک  مینک  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  قوف  دراوم  هب  هجوـت  رب  هوـالع 
نیا میزادرپب . زین  بتکم  نآ  ياهتیـصخش  تاـیح  داـعبا  بناوج و  هعلاـطم  هب  تسا  يرورـض  بتکم  میلاـعت  لوصف  باوبا و  رد  هعلاـطم 

. دناهدننک تیاده  زومآسرد و  نانآ  یلمع  مسر  هار و  دنشیوخ و  بتکم  یلمع  ياههنومن  نانآ  هک  تسا  تباب  نآ  زا  مادقا 
تارـضح ًاصوصخم  ناگرزب ، نارـس و  یگدنز  هعلاطم  هب  تسا  يرورـض  یهقف  باوبا  بتک و  رد  هعلاطم  زا  ریغ  هب  مالـسا  هب  یئانـشآ  رد 

تیبرت هنوگچ  نانآ  مینک ، فشک  میـشوکب  میزادرپب و  نیعبات  هباحـص و  زا  اـهنآ  نیتسار  ناوریپ  نادرگاـش و  مالـسلا و  مهیلع  ناـموصعم 
رکف و زا  ناشیگدنز  تدم  لوط  رد  مه  و  دندرک ؟ نانچ  ارچ  و  دـندرک ؟ هچ  دوخ  یبتکم  تایح  هصرع  رد  و  دنتـسیز ؟ هنوگچ  دـندش ؟

... و دندراذگ ؟ ياج  رب  دوخ  زا  ار  يراثآ  هچ  اههلباقم  اهيریگعضوم و  رد  لمع ، شنیب و 
اب زین  تخومآ و  اهنآ  زا  ار  نتـسیز  هنوگچ  سرد  هدروآ ، تسدـب  ار  یگدـنز  هیلوا  ياههیام  ناوتیم  هک  تسا  اهیـسررب  نینچ  هیاـس  رد 

نیرتهب نیرتمهم و  زا  دیاش  هویش  نیا  درک و  دس  ار  اهطاطحنا  اهطوقس و  زا  يرایسب  يولج  اهنآ  شور  هار و  تاروتسد و  هب  لمع  رب  هیکت 
. تسه زین  مالسا  شرافس  دروم  ًادج  هکنیا  نمض  دشاب  تیبرت  دشر و  ياههویش 

ياهویش نینچ  هب  ياکتا  اب  ام  رظن  هب  تسا  هدیدرگ  کیدزن  مه  رگید  یهورگ  هب  هتفرگ و  ار  ياهدع  نماد  يرکف  طوقس  رطخ  هک  هزورما 
دوخ رما  نیا  دروآ و  دـیدپ  رکف  هدـیقع و  زا  هناـناج  یعاـفد  دوخ و  زا  تنایـص  ظـفح و  يارب  مکحم  يرگنـس  تسج و  رطخ  زا  ناوتیم 

س)  ) همطاف یفرعم  راک  رد  دزاسیم . رتشیب  ار  ناهاگآ  تیلووسم  تلاسر و 
، ءارهزلا همطاف  باتک  فلؤم  دـناهداد . نخـس  داد  وا  تیعقوم  نأش و  رد  هتفگ و  ار  اهینتفگ  نارگید  هک  میئوگب  هچ  س )  ) همطاـف هراـبرد 
بتک و نیا  هعلاطم  تسا . هدرک  رکذ  دناهدش  هتـشون  وا  یفرعم  رد  هک  ار  یطخ  باتک  دـلج  دودح 50  یپاچ و  باتک  دـلج  زا 250  شیب 

دیدپ یئافص  یئانشور و  ناسنا  نورد  رد  دهدیم و  تهج  رترب  َملاع  يوس  هب  ار  سوفن  راکفا و  دنارورپیم ، ار  لوقع  هنوگنیا ، زا  يراثآ 
. دروآیم

تذل ار  يزیچ  يزیرغ  يدام و  تذل  زج  تیرشب  هک  ياهرود  رد  و  دنریگب ، ار  تققح  رون  ولج  ات  دنوریم  تیدام  ياهربا  هک  يرصع  رد 
ون و تایح  تسا  دـیعبت  رد  دوخ  بیرغ و  شقادـصم  هک  ار  تیناـسنا  نشور و  ار  اـم  هار  دـناوتیم  س )  ) همطاـف غورف  رون و  دسانـشیمن ،

. میئاشگب س )  ) همطاف تخانش  يوس  هب  ار  ياهچیرد  دوخ  نهذ  نورد  رد  هک  تسا  یطرشب  نیا  دشخبب و  يروضح 
تاذـل ار  دوجوم  تاذـل  رگید  هک  دـش  میهاوخ  نانچ  میباـی  تسد  دروآ  تسدـب  یبتکم  تاـیح  هیاـس  رد  س )  ) همطاـف هک  یتذـل  هب  رگا 
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نیا ياهیناشفارون  واه  یگدنـشخرد  هب  رگید  میزاس  نشور  اهلد  اهناج و  رد  ار  س )  ) همطاف ناـشخرد  وترپ  رون و  رگا  دـناوخ و  میهاوخن 
تراسا تحت  هک  اهنآ  ناکاپ و  نادهاز و  ار  نآ  كاردا  هک  تسا  یتذل  ناهج  نیا  تاذـل  كرترد  تخاس . میهاوخن  شوخ  ار  لد  ناهج 

مهارف یمدآ  رد  ار  یکاردا  نانچ  هنیمز  وا  تریـس  هویـش و  و  س )  ) همطاف تایح  رد  قمعت  دننکیم . كاردا  دـناهتفرگن  رارق  ایند  کلمت  و 
س)  ) همطاف زا  اهسرد  تخاس . دهاوخ 

سرد تسا ، سرد  وا  یگدنز  رـسارس  هک  دامتعا  رواب و  نیا  اب  مینارذـگیم ، رظن  زا  ار  وا  تایح  خـیرات  مینکیم و  یفرعم  ار  س )  ) همطاف
ندیود ناج  ياپ  ات  هدنزرا  فده  لابندب  يرادهدیا و  يرادفده و  سرد  ندرک ، هزرابم  هنوگچ  ندوب ، نز  هنوگچ  تسا ، نتـسیز  هنوگچ 

سرد یـسانشهفیظو ، سرد  دـهعت ، تیلوؤسم و  سرد  نتـشادنرب ، تسد  عافد  زا  ندرک و  لمحت  ار  ریـشمش  فالغ  زیگنادرد  تابرـض  و 
، تیاده تیریدم و  سرد  هناخ ، يزاس  رگنس  سرد  يرورپ ، دنزرف  يردام و  سرد  يرادرسمه ، يرسمه و  سرد  ادخ ، یگدنب  شیاین و 

سرد ندـش ، تروریـص و  سرد  ندـشن ، یناف  كاخ  رد  ندروآ و  رب  رـس  كاخ  زا  تفرـشیپ ، يریگجوا و  سرد  ءـالتعا ، دـشر و  سرد 
رـسیم يدـبا  رای  هدرپیب  رادـید  نآ  رد  هک  یبرق  ماقم  هب  دورو  نداهن و  تایدام  همه  قرف  رب  اپ  ،و  برق ماقم  هب  لوصو  يارب  يدـج  دـهج 

. ندش لخاد  ندوب  هیضرم  هیضار و  نیع  رد  وا  تنج  ناوضر و  ناوخ  رد  نتشگ و 
هک ون ، تیلهاج  رـصع  رد  هرخالاب  يرکف و  تاـضراعت  تاـمداصت و  نارود  نیا  رد  يرکف ، تریح  یگدزتهب و  یجیگ و  نارود  نیا  رد 
ام ناوناب  یسرد  باتک  زومآسرد و  یملعم  دناوتیم  س )  ) همطاف تسا  يدنوادخ  میلعت  سالک و  سرد و  رد  تکرـش  هب  زاین  ار  ناگمه 

س )  ) همطاف ياهسرد  زا  اهيریگهرهب  دشاب . تداعس  دشر و  لماع  هار  نیا  رد  ناش  يدج  میمصت  و  س )  ) همطاف یگدنز  خیرات 
لئاسم قباطت  تیلباق  و  س )  ) همطاف ندوب  نز  لیلدـب  نیا  و  ناهج ، نانز  يارب  ًاصوصخم  تساـهناسنا ، همه  يارب  س )  ) همطاـف ياـهسرد 

يداصتقا یـسایس ، یعامتجا ، یگداوناخ ، نوگانوگ ، ياههصرع  رد  وا  روضح  و  شتایح ، ندوب  يدعب  دنچ  لیلد  هب  مه  تسوا و  اب  نانز 
 . تسا یگنهرف  و 

میـشاب نآ  یعدـم  اـم  اـهنت  هک  تسین  ياهلأـسم  نـیا  دـناهضرع و  لـباق  یبـتکم  تروـصب  تیاـهن  رد  هبناـج و  هـمه  عماـج و  سورد  نـیا 
يزمر دوخ  دنوادخ  یتسود  هب  ماجنارـس  دوخ و  یتسود  هب  یتسود  نآ  باستنا  و  س )  ) همطاف یتسود  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  ياههیـصوت 

. تسوا زا  يریگوگلا  يارب 
يربـهار و شقن  دـناوتیم  مه  زورما  شبتکم  ندوب  متاـخ  تلعب  یلو  هتـسیزیم  لـبق  نرق  هدراـهچ  رد  هک  تسا  ینز  س )  ) همطاـف يرآ ،

نانچ وا  لماکت  مسر  هار و  یگدنز و  هویش  یلو  تسا  هتسیزیم  تعنـص  ياهنم  یئایند  رد  وا  دشاب . هتـشاد  ار  نانز  هژیوب  اهناسنا ، تیاده 
. دنراد زاین  وا  زا  يزومآ  سرد  هب  نارگید  زا  شیب  تعنص  يایند  رد  يزورما  نانز  یئوگ  هک  تسا 

همطاف تایح  ياههنحـص  ریوصت  يدام ، تاذـل  تیداـم و  رد  اـهیگتفرورف  همه  اـب  برغ ، ياـیند  رگا  هک  تسین  یکـش  هنیمز  نیا  رد  ارم 
ام دروآیم و  يور  وا  مسر  هار و  يوس  هب  و  دوشیم ، داجیا  ینوگرگد  شنوردـنا  رد  ددرگیم ، لوحتم  دـنیبب ، دوب  هک  ناـنچنآ  ار  (س )
ار ناسنا  هک  تسا  رطاخ  نادـب  قیفوت  نیا  میاهدـید  ار  شتارثا  میاهدراذـگ و  شیامزآ  هب  نامز  لوط  رد  ار  براجت  نیا  زا  رایـسب  يدراوم 

یئوگلا هبنج  دوشیم . نآ  ياههبذاج  میلـست  دنک  ادیپ  یئانـشآ  دروخرب و  صلاخ  هرـس و  قیاقح  اب  رگا  تسانـشآ و  ادـخ  یهلا و  یترطف 
س)  ) همطاف

فرش و اوقت و  يوگلا  رمتسم ، یهاگآ  دوخ  يوگلا  شتسرپ ، قشع و  يوگلا  تیناسنا ، یلاع  يوگلا  راک ، يوگلا  تسوگلا ، س )  ) همطاف
دهاش و ياهوسا  اهنآ  همه  رد  ناملسم و  نانز  يوگلا  تسایک ، لقع و  يوگلا  تمارک ، تمصع و  يوگلا  نادجو ، يرادیب  يوگلا  تفع ،

(. ص  ) دمحم تیبرت  زا  ناشخرد  یلاع و  ياهنومن 
رـش و زا  هک  دـش  هدـیمان  س )  ) همطاف رطاخ  نادـب  وا  دوخ  هک  اریز  تسا  شتآ  زا  ماطف  رـش و  زا  ماطف  بجوم  س )  ) همطاـف زا  يریگوگلا 

("1 .«) رانلا نع  تمطف  اهنال  س )  ) همطاف تیمس  امنا  و  رشلا ، نع  تمطف  اهنال  س )  ) همطاف تیمس  امنا  و  . ) دش هتشاد  زاب  شتآ 
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تسا گنن  هیام  هانگ و  زا  هروصحم  تسا و  هموصعم  هک  دنراد  س )  ) همطاف نوچ  یئوگلا  هک  تسا  نانز  یمالـسا  هعماج  راختفا  هیام  نیا 
س )  ) همطاف نانز و  دناهتخانشن . ار  شردق  ای  هتفات و  رب  رس  وا  زا  دنرگید و  یئوگلا  لابندب  س )  ) همطاف دوجو  اب  هک  اهنآ  يارب 

وا تساهنز . هرابرد  هتـشذگ  تسردان  ياـهرواب  اههویـش  ندز  مهرب  يارب  یببـس  رایـسب و  ریخ  أـشنم  وا  دوجو  هک  تسا  ینز  س )  ) همطاـف
ناوتیم هشیمه  يارب  نانز و  همه  يارب  هک  تخادرپ  یئاههویـش  هب  تسا . نادب  لماع  دوخ  نانز و  تایح  رد  دـیدج  یـشور  هار و  دـجوم 

. دشاب زومآسرد 
رد شدوجو  ددرگ . مکاح  اـهناور  اـهناج و  رب  دـناوتیم  وا  ریـس  هار و  تسا ، داـمتعا  لـباق  یئوگلا  شندوب  هموصعم  لیلدـب  س )  ) همطاـف
هک یلمع  تسا ، لمع  ارجا و  لباق  عماوج  همهر  راصعا و د  همه  رد  یلکشم  چیه  یب  شمـسر  هار و  هتخیماین و  يدب  چیه  اب  رمع  رـسارس 

. دنارب شیپ  هب  طوقس  دح  رس  ات  ار  وا  هک  دوریم  هدش و  داجیا  وا  يارب  هک  يراوگان  طیارش  رد  نز  تاجن  هیام 
یلـسن یعمج و  نیب  رد  رگا  و  دراد ، دوجو  يراب  دنبیب و  هدیـسرون  لسن  نیب  رد  رگا  و  تساهیمگرد ، رـس  زورما  يرـشب  هعماج  رد  رگا 
مـشچب قیمع  ياهیئاسران  اهنآ  رد  هک  دناهدش  هتـسباو  یبتاکم  هب  يزورما  نانز  هک  تسا  رطاخ  نادب  دروخیم  مشچب  یفارحنا  شزغل و 

ریز هب  ار  اهنآ  تلاصا  تیوه و  هک  دـناهدروآ  دـیدپ  دوخ  زا  ییاههرهچ  و  دنتـسین ، اـنتعا  روخ  رد  هک  دناهتـسبلد  یئاـهوگلا  هب  دروخیم ،
. دربیم لاؤس 

دـشر رگا  ،و  دوبن تایدام  زا  هتفرگ  تأشن  ذـیاذل  هب  رـصحنم  ذـیاذل  رگا  دـندوبن ، یعنـصت  يرهاظ و  ياـهوگلا  عون  زا  اـهوگلا  رگا  يرآ ،
رتدودـحم میلـست  تراسا و  ای  دوب و  رتمک  تیروجهم  نانز  هعماج  يارب  دـیاش  دوبن  هیجوت  دروم  يدام  دـشر  بوچ  راهچ  رد  اـهنت  یمدآ 

دوخ زا  دندش  ادج  دوخ  یلـصا  هنت  زا  هک  تسا  نیا  رد  نامیمالـسا  هعماج  رد  هلمج  زا  ناهج و  ياج  همه  رد  نانز  یـساسا  لکـشم  دوب .
لاح  همه  رد  تساهیئادج .  نآ  زا  زیمآهوکش  یساکعنا  دایرف و  اهیناماسبان  نیا  و  دنتسویپ ، ریغ  هب  دنتسسگ و 

وا مالـسا  تما  نایم  رد  هدنـشخرد ، ناشخرد و  ینعی  دراد ، ارهز  بقل  هک  ياهمطاف  تسا ، س )  ) همطاف هراـبرد  نخـس  هک  مینکن  شومارف 
دمآ دـهاوخ  لـمعب  یعـس  اـم  يدـعب  ثحاـبم  يرـس  رد  نکفا  وترپ  يرـسفا  نوـچ  ناـهج  ناـنز  كراـت  رب  تسا و  ناـبات  يرهوـگ  نوـچ 

ریـسم نیا  رد  زین  ام  مادقا  میـشاب . هدرک  یمادقا  ناکما  دودـح  رد  تیبوجحم  نیا  عفر  رد  مینز و  الاب  ار  وا  تایح  ياههدرپ  زا  یئاههشوگ 
. دناهدمآ درگ  بلاطم  نخس  سنا و  ضحم  وج  تصرف و  بسانت  هب  اریز  هک  دوب  دهاوخن  لماک 

مکیلع مهیلع و  مالسلا  هنجلا و  لها  بابش  دیس  نیسحلا  نسحلا و  نیطبسلا ، ما  کیلو و  ۀجوز  کیبن و  تنب  س )  ) همطاف یلع  یلص  مهللا 
 . ---------------------------------------------------------------------------- هتاکرب هللا و  ۀمحر  و 
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س)  ) همطاف یفرعم  رد  شخب 2 : 

س)  ) همطاف یفرعم  رد 

 . مه لمکم  هتسویپ و  مهب  نآ  عمج  یلو  لماک  لقتسم و  یثحب  دوخ  دح  رد  مادک  ره  تسا و  ثحب  هس  هدنریگربرد  شخب  نیا 
مینک یفرعم  بسن  بسح و  رظن  زا  ار  س )  ) همطاف میتشاد  یعس  ثحب  نیا  رد  تسا . س )  ) همطاف تیبرت  هداوناخ و  دروم  رد  نآ  زا  یلصف 

ثحب تسا  كدـنا  راـثآ  بتک و  نوچ  هجیدـخ  شرداـم  هراـبرد  اـما  میاهتفگ  مک  نخـس  ص )  ) تبترم یمتخ  ترـضح  شردـپ  هراـبرد 
خیرات رد  هاتوک  یـسررب  زا  سپ  هتفگ و  نخـس  شتدـالو  و  س )  ) همطاـف نینج  نوکت  زا  ربماـیپ  اـب  هجیدـخ  جاودزا  زا  میاهتـشاد  يرتشیب 

 . میاهدرک حرطم  یلاسدرخ  نارود  رد  ار  وا  تیبرت  هتخادرپ و  وا  باقلا  یماسا و  هیجوت  هب  وا  تدالو 
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زا ار  وا  يرترب  میزادرپب و  تسا  صقان  هچ  رگا  وا  فصو  هب  میاهدرک  یعـس  نآ  رد  تسا  س )  ) همطاف تبتر  ماقم و  هرابرد  نآ  مود  لصف 
همطاف هک  میهد  ناشن  تایاور  دانـسا و  ساسارب  میاهدیـشوک  هاـگنآ  میراد -  ناـیب  نارگید  رب  بسن  بسح و  رد  ار  وا  لـضف  ناگتـشرف و 

تفارـش و زا  میراد . نایب  دناهدرک  رکذ  وا  هرابرد  هک  یتاریبعت  نارگید و  نخـس  زین  تسا و  میرک  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  قادـصم  (س )
زور رد  شتعافـش  ماقم  زا  میاهدرک و  ثحب  ادـخ  دزن  وا  يوربآ  زا  شیاوقت ، ملع و  ماـقم  زا  مه  میاهتفگ و  نخـس  س )  ) همطاـف تمـصع 

 . میاهدروآ نایاپ  هب  ار  لصف  نیا  ص )  ) همطاف رب  دورد  اب  تیاهن و  رد  رشح و 
يروحم شقن  ربمایپ  نادـناخ  رد  س )  ) همطاف میهد  ناشن  میاهدرک  یعـس  نآ  رد  تسا . س )  ) همطاف تیروحم  هرابرد  ام  ثحب  موس  لصف 

تقلخ و روحم  یتح  ربماـیپ و  نیتسار  تفـالخ  تماـما و  روحم  تیبلها ، روحم  تلاـسر ، تمـصع و  روحم  وا  تسا . هدرک  اـفیا  ار  یمهم 
ام يزورما  نانز  تایح  روحم  شدرکلمع  راتفر و  وا و  یگدنز  هویـش  دشاب و  يروحم  دناوتیم  مه  تیرـشب  زورما  يارب  وا  تسا  شنیرفآ 

. دنشاب هنادواج  یتداعس  بلاط  نانآ  هک  طرش  نادب  هتبلا  ددرگ .

وا تیبرت  هداوناخ و  لصف 3 :

همدقم 
یحطس یتخانـش  ات  یلامجا  ياهنوگب  وا  يراذگمان  تدالو و  بسن ، بسح و  هدودحم  رد  هتبلا  و  وا ، یفرعم  تسا و  س)  ) همطاف زا  نخس 

میهجاوم : لیذ  حرشب  یئاهيراوشد  اب  ام  زین  یتامدقم  شالت  نیمه  رد  اما  دیآ . لصاح  وا  رابت  هشیر و  زا 
. دنرادن دوجو  نودم  یتروصب  تانایرج  عیاقو و  زا  مزال  تاعالطا  زا  يرایسب  هک  یخیرات  تبث  تیدودحم  رد  يراوشد  - 1

. ار یلقع  داتنـسا  یهورگ  دـناهداد  رارق  دوـخ  ثحب  كـالم  ار  یخیراـت  دانتـسا  اـهنآ  زا  یخرب  هـک  ناـخروم  رظن  يأر و  رد  فـالتخا  - 2
 . تسا هداعلاقوف  هنیمز  نیا  رد  دانسا  یمهرد  یگتفشآ و 

هدیدان یلکب  ار  نآ  یخروم  دش  بجوم  هک  یلقع  يرکف و  ياهداعبتـسا  زا  ياهراپ  اب  وا ، یگدنز  تیعقاو  ياهیتفگـش  ندوب  هتخیمآ  - 3
. ددرگن اهثحب  نآ  دراو  ًالوصا  دراگنا و 

زا یخرب  ضرغ  لامعا  ًانایحا  دانسا و  رد  فیرحت  تسد  ذوفن  رایسب و  ینامز  هلـصاف  تلعب  یخیرات  ياهنایرج  لصا  زا  ام  ندنام  رود  - 4
. عیاقو اب  یکلسم  یطخ و  دروخرب  ناخروم و 

تبتر و نأش و  زا  اهنتـساک  اهفیفخت و  مه  يدراوم  رد  و  اـهیئوگ ، قارغا  ياـهبصعت ، اـب  ثداوح  لـئاسم و  زا  يرایـسب  نتخیمآ  - 5
گنر اب  ار  نآ  خروم  هدوب و  رگید  ياهنوگ  هب  هلأسم  لـصا  اـی  دوب و  هدـشن  عقاو  زگره  دـیاش  هک  ار  يرما  نداد  هولج  یعقاو  وا ، تیعقوم 

 . تسا هداد  قفو  شیوخ  قاذم 
ناسحتسا اب  يدراوم  رد  هکنیا  وگ  دشاب . دناوتیمن  اهنادب  زج  ام  هاگهیکت  هک  دنتسد  رد  يدانسا  خیرات . مه  نآ  میئام و  نیا  لاح  همه  رد 

هاگ همه  وا ، طیارش  ندوب  یئانثتسا  و  س )  ) همطاف رد  یقلخ  یقلخ و  میظع  ياهیتفگش  تلعب  یلو  میبای  تسد  یقیاقحب  میناوتیم  یلقع 
همطاف تیـصخش  زا  یعقاو  ياههرهچ  میـسرت  هب  میتساوخ  اهتیدودـحم  واهيراوشد  نانچ  نیع  رد  اـم  و  درک . هیکت  ناوتیمن  مه  نآ  هب 

شردپ  دشاب . كدنا  هار  نیا  رد  ام  قیفوت  هک  تسا  یعیبط  میزادرپب و  (س )
لبمـس تسا و  تقلخ  زمر  تسا . لبـس  يداـه  لـک و  لـقع  یهلا ، يارفـس  زا  نت  نیرخآ  ءاـیبنا و  متاـخ  ص )  ) یفطـصم دـمحم  شردـپ 

. رشب تداعس  دشر و  یمالسا و  تایح  ماظن  وا  تثعب  هیاس  رد  و  مجنا ، تسا و  كالفا  تقلخ  وا  تکرب  هب  شنیرفآ 
هنماد رپ  یثحب  دوخ  دندمآ  دیدپ  تیرشب  يارب  یئاهتفرـشیپ  اهدشر و  هچ  شتمدخ  ورگ  رد  دوب و  یناسنا  هنوگچ  ص )  ) ادخ لوسر  هکنیا 
ثحب نآ  دراو  ام  رطاخ  نیدب  دنتـسین . كدنا  هنیمز  نیا  رد  بوتکم  راثآ  هللادمحب  هب  دـبلطیم و  ار  هناگادـج  يرتفد  نآ  هضرع  هک  تسا 

هک : مینکیم  هدنسب  بلطم  نیا  هب  اهنت  میوشیمن و 
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ینخـس ثحب و  هنوگره  ناس  نیدب  تسا . تثعب  نارود  رد  مه  نآ  وا ، ناماد  رد  هدـش و  تیبرت  و  ص )  ) ربمایپ يدوجو  هرمث  س )  ) همطاف
لدم و ياهتفای  تیبرت  ار  س )  ) همطاف هک  تسا  قح  هدش و  هدایپ  وا  هرابرد  ربمایپ  طسوت  تسا  یگدنزاس  تیبرت و  هب  عجار  مالـسا  رد  هک 

تسا نیا  نآ  حیرص  خساپ  دسرب  دهاوخیم  اجک  هب  نارتخد  تیبرت  رد  مالـسا  هک  دنـسرپب  ام  زا  رگا  میـسانشب و  مالـسا  يایند  يارب  هوسا 
شردام  دنارورپب . س )  ) همطاف نوچ  دهاوخیم  هک 

تاماقم بحاص  دـندوب و  رکفتم  شیاضعا  بلغا  هک  ینادـناخ  زا  اهنآ ، نیرتصخـشتم  زا  برع و  سانـشرس  نز  تسا ، هجیدـخ  شردام 
شدج دوش ، هدوبر  هدنک و  هبعک  هناخ  زا  نمی  هاشداپ  طسوت  دوسالا  رجح  تشاذگن  هک  تخـسرس  یمواقم  هبعک و  عفادم  شردپ  یملع .

راک ار  یتسرپ  تب  تیلهاج  نارس  يرس  هسلج  رد  هک  يدرف  لفون  نب  هقرو  شیومع  رسپ  نافعـضتسم ، عفادم  لوضفلا و  فلح  هورگ  ءزج 
... داد و يرای  هدع  وا  هب  تفگ و  کیربت  وا  هب  ار  بتارم  دیسوب و  ار  ربمایپ  رـس  توبن  یحو و  نایرج  ندینـش  اب  دوب و  هدرک  هدوهیب  وغل و 

(1)
دـسیونیم دوخ  باتک  رد  یعفاش  ددـعتم . يونعم  لامج  نیع  رد  رایـسب ، تورث  لام و  بحاص  شیرق ، زا  هک  تسا  ینز  دوخ  هجیدـخ  اما 

(2 . ) ةرهاط هیلهاجلا ، یف  یعدت  تناک  الام و  مهرثکا  افرش و  مهمظعا  ًابسن و  شیرق  ءاسن  طسوا  هجیدخ  تناک 
ار وا  دوب و  یئالاب  ًاتبسن  حطس  رد  تورث  لام و  رطن  زا  اهنآ و  نیرتگرزب  تفارش  رظن  زا  طسوتم و  ینز  شیرق  هعماج  رد  بسن  ظاحل  زا  وا 

. دندناوخیم هرهاط  تیلهاج  رد 
. دندناوخیم شماتیالا  ما  دوب و  هانپیب  نارتخد  نانز و  هانپ  دندیمانیم . زین  شاهیکز  هک  هزیکاپ  یلاع و  تافصاب  دوب ، ینز 

رد يرایسب  شـشوک  شالت و  تیونعم ، هب  هقالع  هیاس  رد  هک  هکم ، رد  قالطالا  یلع  هلیلج و  دوب  ياهکلم  رگراثیا ، تشذگ و  اب  دوب  ینز 
. درکیم فرـص  نامورحم  هب  تمدخ  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  هدروآ و  تسدب  يدمآرد  راک ، تراجت و  ریـسم  رد  تشاد و  مدرم  هب  تمدخ 

 : ربمایپاب جاودزا 
وا يارب  رایـسب  یناراگتـساوخ  تراهط  ینمادکاپ و  تلعب  مه  و  ترهـش ، تورث و  تلعب  مود ) رـسمه  دـیاش  و   ) لوا رـسمه  گرم  زا  سپ 

راثآ هتفاـی و  وگتـسار  نیما و  دیـسر  يربماـیپ  هب  اهدـعب  هک  ار  ص )  ) دـمحم وا  اـما  دادیم . یفنم  خـساپ  اـهنآ  همه  هب  وا  یلو  دـندمآیم .
. درک ار  وا  اب  يرسمه  ياضاقت  داد و  جاودزا  داهنشیپ  وا  هب  یناسر  مایپ  هلیسو  هب  دوخ  تشاد . غارس  وا  رد  تزع  تباجن و  زا  یمیظع 

کقلخ و نسح  مهدنع و  کتناما  کموق و  نم  کفرـش  و  ینم ، کتبارقل  کیف  تبغر  ینا  مع  نبای  تلاق  یبنلا و  یلع  اهـسفن  تضرع  و 
و مراد ، تبغر  وت  هب  دوخ  اب  وت  یکیدزن  يدـنواشیوخ و  رطاخب  مع ، رـسپ  يا  تفگ  درک و  هضرع  ربماـیپ  رب  ار  دوخ  ( 3  ) کثیدح قدص 

. ماهدش وت  جاودزا  راتساوخ  وت  نخس  قدص  وت و  شوخ  قالخا  نانآ و  دزن  رد  وت  تناما  وت و  تفارش  يرترب  تبسانمب  مه 
كالم و لابند  هب  جاودزا  رد  هدـیمهف  لاـمک و  اـب  ناـنز  دنرـسمه . راـیتخا  جاودزا و  یپ  رد  هک  ناـنآ  همه  يارب  تسا  سرد  کـی  نیا  و 

نآ هک  دنتـسین  تورث  لام و  و  ابیز ، هرهچ  دیـشر ، تماق  دـق و  یپ  رد  اهنت  دـشاب . نیرفآ  تداعـس  زاـس و  یگدـنز  هک  دـنوریم  يراـیعم 
، تسا یکاپ  يرادتناما و  تسا ، نامیا  تفارش و  هیاس  رد  نیجوز  هنادنمتداعـس  یگدنز  دنرادن . تلاصا  دنتـسین  دب  هکنیا  نیع  رد  اههبنج 

جاودزا  يرازگرب  دنریگ . رارق  نآ  عاعشلاتحت  دیاب  روما  رگید  تسا و  ثیدح  قدص  قلخ و  نسح 
زا لاس  تسا و 25  درجم  یناوج  ربماـیپ  هک  تسا  یماـگنه  هب  تسرد  نیا  ناـنآ و  روـخ  رد  یتزع  هوکـش و  اـب  تفرگ ، تروـص  جاودزا 
هک اجنآ  رد  هتبلا  تسا و  هویب  ینز  دراد و  لاس  روهشم 40  تیاور  هب  وا و  (4  ) لاس سابع 28  نبا  تیاور  هب  هجیدخ  درذگیم و  شرمع 

. تفرگ دهاوخ  رارق  عاعشلاتحت  یگویب  نس و  توافت  هلأسم  دشاب  حرطم  يداقتعا  تیوفک  هلأسم 
دـشاب نیرفآ  هرطاخ  هک  ار  یتلـصو  نانچ  دننامه  خیرات  دندوب و  داشلد  یـضار و  مه  لصو  زا  ود  نی  او  دوب  قفوم  یجاودزا  ناش  جاودزا 

دندش و رضاح  وا  ناوخ  رـس  رب  یمیظع  عمج  دید و  كرادت  ار  يرایـسب  هنیزه  ص )  ) دمحم مارتحا  هب  دوخ ، لام  زا  هجیدخ  درادن . غارس 
. دیچیپ رهش  رد  تلصو  نآ  هزاوآ  دندرب و  هرهب  ماعطا  نشج و  نآ  زا 
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رب دندیزگ . يرود  وا  زا  یتحو  هدرک  شنزرس  جاودزا  نیا  رطاخب  ار  وا  هجیدخ  نأشمه  نانز  زا  يرایـسب  هک  تسا  رکذ  لباق  زین  هتکن  نیا 
ار میتی  درف  تیلهاـج  رد  اریز  دـنک  نارگن  ار  هجیدـخ  تفریم  هک  دوب  دـح  نادـب  رما  نیا  دـندرکیمن و  مالـس  وا  رب  دـندشیمن و  دراو  وا 

ریگنماد میتی  یتخبدـب  هک  دوب  نآ  زا  تشحو  دندرمـشیم و  نومیمان  ار  وا  اب  يرـسمه  جاودزا و  دـندرکیم و  هاگن  هراـچیب  يدرف  مشچب 
. درکیم ربمایپ  ناج  نارگن  ار  هجیدخ  ص )  ) دـمحم توبن  نارود  رد  یتح  هک  تفای  همادا  نادـنچ  رهق  يرود و  نیا  همادا  دوشب . مه  اهنآ 

تسوت رایتخا  رد  تسا و  نم  یئاراد  نیا  هک  داهن  ربمایپ  لباقمرد  دوب  وا  دانـسا  تورث و  لوپ و  نآ  رد  هک  ار  یقودنـص  جاودزا  زا  سپ  وا 
هجیدخ  نامیا  ( 5 . ) متسه يزینک  وت  ربارب  رد  نم  و 

همه ربمایپ  توعد  مالسا و  لوبق  زا  سپ  و  تسا . نَمآ » ْنَم  ُلّوا   » شردام هک  دراد  دوخ  هعماج  نانز  نارگید  رب  ار  تیزم  نیا  س )  ) همطاف
و درک . فرـص  وا  نیئآ  شرتسگ  هار  رد  ار  شیافو  قدـص و  همه  دراذـگ و  هیاـم  وا  نید  هار  رد  ار  شیتسه  ساـسحا و  هفطاـع و  ناوت و 

 . تخادنا راکب  یناسنا  یهلا و  فادها  دربشیپ  يارب  دندوبن  كدنا  هک  ار  شتورث  دمآرد و 
، هجیدـخ لـثم  نیا  و  دومرف : دوب  هدرک  داـقتنا  وا  هراـبرد  ص )  ) لوسر تبحم  زا  هک  يدرف  ربارب  رد  وا ، تاـفو  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوـسر 

ارم وا  دندوب  هتخادرپ  مبیذـکت  هب  دارفا  همه  هک  یماگنه  هب  دـشاب ؟ هجیدـخ  نوچ  دـناوتیم  یـسک  هچ  ( 6  ) سانلا ینبذک  نیح  ینتقدـص 
... درک و قیدصت 

همه درک و  جرخ  هرقن  الط و  هکـس  نویلیم  لهچ  ناناملـسم  هب  کمک  مالـسا و  جیورت  هار  رد  هجیدـخ  دـسیونیم  دوخ  خـیرات  رد  يرهز 
ینفک یتح  هک  دوب  یلاخ  نانچ  ایند  لام  زا  شتـسد  تشاد  هکیتورث  همه  نآ  اـب  ( 7  ) رگید یگرزب  هتفگب  داد و  ادـخ  هار  رد  ار  شیتسه 

رـس رب  یحو  لوزن  نیح  رد  هک  ار  یئابع  داتـسرف  ماغیپ  ربمایپ  هب  س )  ) همطاـف شرتخد  طـسوت  گرم  نیح  رد  دراذـگن و  یقاـب  دوخ  يارب 
 . درک نینچ  مه  ربمایپ  دنک و  وا  نفک  تخادنایم 

ناوتیم دوب  دهاوخن  مه  نفک  يرادهگن  ظفح و  ياج  رگید  دنامن ، یقاب  ياههبش  کش و  ياج  دوش و  هتخانش  قح  هار  هک  ماگنه  نآ  رد 
میئوگب رتهب  رتگرزب و  هعیاض  یلو  تسا ، ياهعیاض  ندوب  نفک  یب  مه  ام  رظن  زا  يرآ ، درک . رظنفرـص  فدـه  عفنب  مه  دوخ  نفک  لوپ  زا 
ياهماج ار  یناسنا  هعماج  ات  دریذپیم  ار  دوخ  ینفکیب  هجیدخ  دشابن . یمدآ  يارب  بهذم  نیئآ و  رتس  هک  تسا  نیا  رد  رترابنارگ  هعجاف 

ربمایپ : دزن  هجیدخ  مارتحا  دنشابن . گرب  زاسیب و  نیتسار  نارادنیئآ  ات  درذگیم  دوخ  نفد  زاهج  زا  دشاب ، ینان  و 
مه و  وا ، لمع  صولخ  راتفگ و  قدـص  قالخا و  یکاـپ  رطاـخ  هب  مه  ص )  ) ادـخ لوسر  دوب . هداـعلاقوف  یمارتحا  ربماـیپ  دزن  ار  هجیدـخ 
اهبح تقزر  دومرفیم  درکیم و  یقلت  یهلا  تیانع  یعون  ار  وا  تبحم  تشادیم . مرتحم  ار  وا  هجیدخ  يالاو  رکفت  دنلب و  هشیدـنا  رطاخب 

هک دناهدروآ  زین  وا  رظن  يأر و  تحـص  هبنج  رد  و  دیآیم . باسحب  هجیدخ  يارب  يراختفا  دنـس  دوخ  نیا  و  دـش ) نم  يزور  وا  یتسود  )
یمدآ رـسمه  رگا  میئوگب  میهاوخیم  تسوا و  يارب  رگید  يراـختفا  دوـخ  نیا  و  ( 8 . ) دومرفیم تروشم  وا  اب  ربماـیپ  رایـسب  يدراوم  رد 

 . یعامتجا يدرف و  تایح  رد  تنواعم  تروشم و  روخ  رد  مه  تسا و  تبحم  روخ  رد  مه  دشاب  هشیدنا  لها  دنمدرخ و 
هجیدخ ات  تشاد و  تبغر  وا  اب  یگدنز  هب  نانچ  مه  ادخ  لوسر  هک  تفر  ایند  زا  یلاح  رد  درک و  یگدـنز  ربمایپ  اب  لاس  جـنپ  تسیب و  وا 
هجیدـخ گرم  زا  سپ  دومرفن . تلالم  یگتـسخ و  ساسحا  وا  اب  یگدـنز  زا  هاگچیه  زین  و  ( 9  ) درکن رایتخا  يرگید  رـسمه  وا  دوب  هدنز 

نآ ضوع  يادخ  متفگ  دمآ و  مکشر  هعقاو  نیا  زا  دیوگ  هشیاع  درک . هیرگ  هجیدخ  دایب  دینش و  ار  وا ، رهاوخ  هلاه ، يادص  ربمایپ  يزور 
، يوگم نانخـس  نیا  زا  رگید  دـنگوس  ادـخ  هب  ارت  هشیاـع  هک  تفـشآ  رب  ربماـیپ  و  شدوـخ ) ینعی   ) داد وـت  هب  اـبیز  یناوـج و  ینز  نزریپ ،

(10 ...) دندیزرویم و رفک  همه  هک  درک  قیدصت  ارم  یتقو  وا  دومرفن  مبیصن  ار  وا  زا  رتهب  زگره  دنوادخ 
، مدنسرخ وت  زا  يرآ ، دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  دراد ؟ تیاضر  وا  زا  ایآ  هک  دیسرپ  ربمایپزا  یبلطتیلالح  ناونعب  گرم  ماگنه  هب  هجیدخ 

تـسا یـسرد  نیا  دنک و  تیاضر  زاربا  وا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  رتالاب  نیا  زا  یتداعـس  هچ  و  دشاب ... یـضار  وت  زا  يادـخ  مراودـیما  و 
دنـشخب رگیدکی  رب  ار  دوخ  یگدنز  رد  اههحماسم  اهتلفغو و  رادلد ، دنـشاب و  رادتناما  رگیدکی  يارب  نانز  نادرم و  هک  اهناسنا  ام  يارب 
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رتخد س )  ) همطاف هکنآ  ضرغ  دروآ . مهارف  رگیدکی  زا  ار  ناش  ياضر  تابجوم  هک  دـشاب  ياهنوگب  ناشراتفر  دـننک و  هحلاصم  مه  رب  و 
یفرعم ملاع  نانز  هدیـس  ار  وا  ربمایپ  دراد  دوخ  لامعا  رتفد  رد  شلوق  لعف و  تحـص  رب  ار  ربماـیپ  ياـضما  هجیدـخ  تسا و  يرداـم  نینچ 

دراو ربمایپ  رب  لیئربج  هاگره  دمآ ، تایاور  رد  هک  تسا  دح  نادب  اتادخ  دزن  رد  هجیدخ  ماقم  تسا  یلاعت  يادـخ  بوبحم  وا  مه  هدرک و 
س)  ) همطاف نینج  نوکت  ( 11 . ) دیامن مالعا  هجیدخ  هب  ار  دنوادخ  مالس  تفگیم  دشیم 

تیاور نیا  هلمج  زا  دنرادیم . هضرع  ار  نخـس  کی  یلک  ياوتحم  اهنآ  همه  هکنیا  نمـض  دـناهنماد  رپ  نوگانوگ و  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
ار متسد  لیئربج  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یماگنه  هب  ۀنجلا » ینلخدا  لیئربج و  يدیب  ذخا  ءامـسلا  یلا  یب  جرع  امل  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا 
« یبلص یف  ۀفطن  کلذ  لوحتف  .» مدروخ ار  نآ  نم  دروآ و  میارب  تشهب  يامرخ  زا  « ، هتلکاف اهبطر  نم  یلوانف  . » درک متشهب  دراو  تفرگ و 
اب مدمآ  دورف  نیمز  هب  هک  یماگنه  هب  هجیدخ » تعقاو  ضرالا  یلا  تطبه  املف  . » دمآ رد  ياهفطن  تروصب  نم  بلـص  رد  اذـغ  نآ  هیام  و 

: هک تسا  هدمآ  رگید  ینخس  رد  ( 12 . ) دش هلماح  س )  ) همطاف دوجو  هب  وا  ۀمطافب » تلمحف   » مدش رتسبمه  هجیدخ 
امرخ و اب  ملهچ  بش  رد  دشاب . هزور  رد  اهزور  تدابع و  هب  اهبش  تدم  نیا  رد  نیزگ  يرود  هجیدخ  زا  زور  لهچ  هک  دمآ  دورف  لیئربج 
زا تلصو  روتسد  (، 13  ) دـش لقتنم  هجیدـخ  محر  هب  س )  ) همطاف رون  تفر و  هجیدـخ  دزنب  درک و  راطفا  یتشهب  بیـس  اب  یلقن  هب  روگنا ،

(14 . ) دشاب ياهبیط  هیرذ  وا  لسن  زا  تساوخیم  هک  دوب  ادخ  بناج 
طباور دـشاب ، دـیاب  یلبق  یحارط  يزاس و  هنیمز  لسن  داجیا  هفطن و  داقعنا  رد  هک  تسا  نانز  نادرم و  يارب  يدـیدج  سرد  نخـس  نیا  رد 

لاس رد  رگا  ار  یگلماح  نیا  دشاب . یتلصو  شلابند  هب  ياهفطن و  بیط  كاپ و  ياذغ  اب  دریگ و  تروص  دیاب  یهلا  هشیدنا  بوچ  راچ  رد 
جاودزا وا  یگلاـس  رد 28  رگا  و  هدوـب ) یگلاـس  رد 40  وا  جاودزا  رگا   ) دــشاب نینـس 60 رد  دـیاب  هجیدـخ  میریگ ، رظن  رد  تثعب  مـجنپ 

. تسا هتشاد  لاس  یگلماح 48  رد  (، 15  ) دشاب هتفرگ  تروص 
تثعب زاغآ  یضعب  تثعب  زا  لبق  نینس  رد  یخرب  ار  هجیدخ  لمح  خیرات  اریز  میراد ، ربخ  رتمک  ثداوح  عیاقو و  زا  وا  یگلماح  نارود  رد 
نارود رد  هک  هچنآ  اما  تشاد . میهاوخ  هطبار  نآ  رد  يدـیدج  ثحب  مینک  رایتخا  هک  ار  مادـک  ره  دـناهدرک و  لـقن  تثعب  مجنپ  یعمج  و 

لقن نوگانوگ  عبانم  زا  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تایاور  نانخـس و  هک  تسا  ردام  مکـش  رد  س )  ) همطاف نتفگ  نخـس  داتفا  قافتا  وا  لمح 
 : تسا تیاور  نیا  هلمج  زا  ( 16 . ) دناهدش

. دش هلماح  داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  س )  ) همطاف دوجوب  هجیدخ  هک  یماگنه  هب  اهیلع -  هللا  مالس  ۀمطافب  هجیدخ )  ) تلمح املف  - 
 . دادیم شلمحت  سرد  دزیم و  فرح  وا  اب  ردام  مکش  زا  س )  ) همطاف اهربصت  اهنطب و  نم  اهثدحت  مالسلا  اهیلع  همطاف  تناک  - 

. دوب هتفگن  ینخس  ربمایپ  هب  نآ  زا  هتشاد و  موتکم  ار  نآ  هجیدخ  ص )  ) هللا لوسر  نم  کلذ  متکت  تناک  و  - 
. دینش ار  وگتفگ  نیا  دش و  دراو  ربمایپ  يزور  کلذ  عمسف  اموی  هللا  لوسر  لخدف  - 

؟ یئوگیم نخس  یسک  هچ  اب  هجیدخ  دومرف  نیثدحت ؟ نمل  ۀجیدخ  ای  لاقف  - 
نم اب  دـیوگیم و  نخـس  نم  اب  تسا  نم  مکـش  رد  هک  ینینج  درک  ضرع  هجیدـخ  ینـسنوت  ینثدـحت و  ینطب  یف  يذـللا  نینجلا  تلاق  - 

(17 . ) تسا سونأم 
تـسا رتخد  تست  مکـش  رد  هک  يدنزرف  داد  هدژم  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  هجیدخ ، دومرف  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رگید  تایاور  رد  - 

رد ار  یئافلخ  نیتسار و  همئا  وا  هیرذ  زا  هداد و  رارق  وا  زا  ارم  لسن  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا و  كرابم  نومیم و  كاپ و  یلـسن  وا  و 
. دنشاب نیمز  رد  دنوادخ  نیشناج  نانچ  مه  تمایق  زور  ات  یحو  ياضقنا  زا  ات  هدومرف  ررقم  نیمز 

كاپ و ياذغ  زا  دنیآیم ، دـیدپ  يدارفا  هنوگچ  وا  هیرذ  زا  تسا و  ياهرمث  هنوگچ  وا  هک  تسا  مولعم  ینینج  نارود  نامه  زا  ناس  نیدـب 
رکیپ رب  ياهزین  مادک  ره  هک  ياهیرذ  كاپان  هفطن  زا  دنیآیم و  دیدپ  هدننک  تیاده  هدـنزاس و  یهلا و  ننـس  عفادـم  كاپ ، یلـسن  یتشهب ،

همطاف  تدالو  دنمالسا .

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 1985 

http://www.ghaemiyeh.com


مه دـیاش  تلـصو و  نیا  زا  یئاضران  هقباس  رطاخب  تساوخ  کـمک  لـمح  عضو  رما  رد  شیرق  ناـنززا  هجیدـخ  دیـسر ، ارف  لـمح  ناـمز 
رد ناهگان  دناهتـشون  هک  هچنآ  رب  انب  تفای و  ینوزف  هجیدخ  هودنا  نزح و  دنتفریذپن . ار  وا  هب  کمک  وا  بهذم  هدیقعرییغت و  زا  یئاضران 

. دندش دراو  وا  رب  نانز  زا  یعمج  دش و  زاب 
. شابم نوزحم  هجیدخ  يا  تفگ  درک و  وا  هب  ور  ینز  نانآ  نیب  زا  هجیدخ -  ای  ینزحت  نهیدحا ال  تلاقف  - 

. میاوت نارای  نارهاوخ و  ام  داتسرف و  وت  يوس  هب  ار  ام  وت  يادخ  کتاوخا -  نحن  کیلا و  کبر  انلسراف  - 
((. ع  ) میهاربا رسمه   ) ماهراس نم  هراس -  انا  - 

 . تسا تشهب  رد  وت  مدمه  و  نوعرف ) رسمه   ) هیسآ نیا  و   . ۀنجلا یف  کتقیفر  یهو  محازم  تنب  هیسآ  هذه  و  - 
(. تسا یسیع  ردام   ) نارمع تنب  میرم  نیا  نارمع و  تنب  میرم  هذه  و  - 

 . تسا نارمع  نب  یسوم  رهاوخ  مثلک  نبا  نارمع و  نب  یسوم  تخا  مثلک  هذه  و  - 
دیآیم دـیدپ  نانز  يارب  هک  يروما  رد  ات  تشاد  لیـسگ  وت  يوس  هب  ار  ام  دـنوادخ  ءاسنلا  نم  ءاسنلا  یلب  ام  کنع  یُّلِنل  کیلا  هللا  اـنثعب  - 

(18 . ) میشاب راک  کمک  روای و  ارت 
تدالو  نیح  رد  دروآ . ایند  هب  ار  همطاف  ات  دنتخادرپ  هجیدخ  کمک  هب  نلاس  نیدب 

يدیشروخ هکم  میرح  رد  یناسارخ  مالسالا  ۀجح  موحرم  هدرورس  هب  انب  دمآ و  ایند  هب  نانز  هدیس  نآ  شنیرفآ و  هزجعم  نآ  س )  ) همطاف
دنتفای : یئانشور  وا  رون  زا  افص  هورم و  هک  دیشخرد 

. تشاد بل  رب  تداهش  رکذ  هر  یمق  ثدحم  هتشون  هب  انب  هکیلاح  رد  دمآ  ایندب  اهافص  اهورمب و  ترانتساف  سمش  ۀکم  میرح  یف  تقرشا 
هنوگنیدب : ( 19)

 . تسین هللا  زج  یئادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  - 
 . تسا ربمایپ  دیس  ادخ و  لوسر  مردپ  هک  مهدیم  یهاوگ  ءایبنالا و  دیس  هللا  لوسر  یبا  نا  و  - 

تساءایصوا  دیس  یلع  مرسمه  ءایصوالا و  دیس  یلعب  نا  و  - 
طابسالا  ةداس  يدلو  و  - 
دنربمایپ طابسا  دیس  منادنزرف  و 

نآرق نیا  تسین . ناـکما  لـباق  ریغ  يرما  نینچ  عوقو  ینید  شنیب  رد  یلو  دـشاب  لوبق  لـباق  رتمک  ناـهذا  يارب  ياهعقاو  نینچ  زورب  دـیاش 
بابسا هطساو و  نودب  هک  تسا  میرم  زا  نخس  نآرق  رد  تسین  یبیر  کش و  نآ  تیناقح  رد  تسام و  تسد  رد  هک  تسا  دنوادخ  باتک 

دروآ و دیدپ  كاخ  زا  ار  رشبلاوبا  مدآ  ای  تفگ و  نخس  هراوهگ  رد  هک  یئاسیع  دمآ . دیدپ  یسیع  نوچ  يدنزرف  وا  زا  دلو ، داز و  يداع 
اوه لاح و  نیدب  ربمایپ  بلص  زا  يرتخد  دهاوخب  هک  تسین  دیعب  یئادخ  نانچ  زا  دیـشخب . شتایح  دیمد و  وا  رد  دوخ  هب  بوسنم  حور  زا 

زا رما  نیا  هک  تسا  یعیبط  دوشیم و  هدهاشم  ناوارف  سدقم  بتک  همه  رد  زیگناتفگش  ياهراک  نینچ  ناتساد  دروآ . دیدپ  صیاصخ  و 
شتدالو  خیرات  رد  دشاب .  دنوادخ  تایآ 

نیا قح  تسا و  یخیرات  ثحب  کی  دوخ  نیا  تسین و  رظن  تدحو  ناخروم  نیب  رد  دـمآ  ایندـب  یخیرات  هچ  رد  یک و  س )  ) همطاف هکنیا 
اجنیا رد  ام  تسا . یلقع  ناسحتـسا  یعون  ياـکتاب  دوشیم  يرواد  نآ  هراـبرد  هک  هچنآ  میرادـن و  یتسرد  عـالطا  باـب  نیا  رد  هک  تسا 

 . مینک ثحب  شتدالو  لاس  دروم  رد  تسخن  مینکیم و  رکذ  دناهدرک  يروآعمج  هتشون و  دوخ  بتک  رد  نارگید  هک  ار  یتارظن 
هدرک رکذ  هبعک  هناخ  يزاسون  لاس  نراقم  تثعب ، زا  لبق  لاس  جـنپ  ار  شتدـالو  لاـس  نیبلاـطلا  لـتاقم  باـتک  رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  - 1
نیمه مه  ریثا  نبا  تسا . هدرک  رکذ  هراب  نیا  رد  ار  یتیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  هدیدنسپ و  ار  رظن  يأر و  نیا  مه  همغلا  فشک  بحاص  تسا .

(20 . ) تسا هدیزگرب  ار  يأر 
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تـسه مه  هباصالا  باتک  رد  دـییأت  دروم  هک  ییأر  هدرک ، رکذ  تثعب  مود  لاـس  رد  ار  وا  تدـالو  ربلادـبع ) نبا   ) باـعیتسالا بحاـص  - 2
دیفم خیش  كردتسم ، رد  مکاح  رکف  زرط  تسا  هنوگ  نیمه  هب  ( 22) دناهدیزگرب ار  يأر  نیا  مه  یسلجم  و  یمعفک ، یسوط ، خیش  (، 21)

. بقانم رد  بوشآ  رهش  نبا  داشرا و  رد 
ینیلک موحرم  یسربط ، موحرم  لثم  ربمایپ  یگلاس  رد 45  ینعی  دناهتـشون ، تثعب  مجنپ  لاس  رد  ار  وا  تدالو  هیماما  ياملع  زا  یهورگ  - 3

. دناهدرکن يدییات  تنس  لها  ناخروم  هشیدنا  نیا  رد  و  ( 23)
تثعب زا  لبق  مجنپ  ياهلاس  يأر  دسریم  رظن  هب  لک  رد  یلو  دناهتشون  تثعب  لوا  لاس  رد  ار  وا  تدالو  هک  دنتـسه  مه  یکدنا  هورگ  هتبلا 

دشاب . رتکیدزن  باوص  هب  نآ  مود  ای  و 
. وا تدالو  زور  هرابرد  اما 

. دناهتشون رخالا  يدامج  مهد  هعمج  زور  ار  نآ  ياهدع  - 
. رخالا يدامج  متسیب  هعمج  زور  نآ  مه  یخرب  - 

فالتخا مه  وا  تافو  جاودزا و  لاس  نس و  دروم  رد  تسا  فالتخا  ثحب و  دروم  هک  س )  ) همطاف تدالو  خیرات  زور و  بسانت  هب  هتبلا  و 
وا  يراذگمان  تسا .  رایسب  نخس  ياج  هتفای  تافو  ینس  هچ  رد  هدرک و  جاودزا  ینس  هچ  رد  وا  هکنیا  دوب و  دهاوخ  يأر 

تسا و رثؤم  رایـسب  درف  هدنیآ  لاح و  تیـصخش  رد  مسا  عون  یملع  رظن  زا  تسا . يراذگهناشن  یعون  يراذـگ  مسا  هناشن و  ینعم  هب  مسا 
نآ هب  عـجار  مالـسا  رد  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  طاـطحنا  اـی  دـشر  دوـکر ، اـی  تکرح  دـب ، اـی  کـین  ساـسحا  عوـن  بجوـم  ناور  رظن  زا 

 . تسا هدش  يرایسب  ياههیصوت 
ناشن ياهشیدنا  یبتکم و  هب  ار  وا  یگتـسباو  دشاب ، هدنهد  دشر  هدنزاس و  هک  دننیزگرب  ار  یمان  نادنزرف  يارب  تسا  هتـساوخ  مالـسا  ًالثم 

طخ يدراوم  رد  یتح  دراد ، او  یتبثم  هژیو و  يریگعـضوم  هب  ار  وا  دشاب ، هدـنیآ  لاح و  رد  وا  يزارفارـس  رورغ و  ساسحا  بجوم  دـهد ،
. دهد ناشن  هشیدنا  کی  يایحا  تظافح و  رد  ار  یمدآ  یسایس  يرکف و 

، نیرفآ رورغ  دنیابیز و  اهنآ  همه  هک  دیمانیم  يددعتم  باقلا  یماسا و  هب  ار  وا  س )  ) همطاف یتیصخش  ددعتم  داعبا  بسانت  هب  ادخ  لوسر 
س)  ) همطاف تافص  تالاح و  زا  یعون  ای  دناهتفریم و  راک  هب  یئاج  رد  یتبـسانم و  هب  مادک  ره  دنراد و  یمالـسا  هشیدنا  بتکم و  گنر 

یماسا  عون  دندادیم . ناشن  ار 
و هقیدـصلاو ، همطاف ، تسا : مسا  هن  ادـخ  دزن  رد  س )  ) همطاف يارب  لـج . وزع  هللا  دـنع  ءامـسا  ۀعـست  ۀـمطافل  نا  دـمرف : ع )  ) قداـص ماـما 

(24 . ) هرهاطلا ءارهزلا و  و  هثدحملا ، و  هیضرملاو ، هیضارلا ، و  هیکزلا ، و  هکرابملا ،
وا  دناهتفگ  ءامسا  نیا  حیضوت  حرش و  رد 

 . تسا هدیرب  خزود  زا  رش و  زا  هک  اریز  تسا  همطاف  - 
. دنسپان تافص  صیاقن و  زا  هزیکاپ  كاپ و  ینعی  تسا  هرهاط  - 

. تاریخ تالامک و  هبنج  رد  هدنبای  دشر  هتفای و  دشر  ینعی  تسا  هیکز  - 
 . لسن تالامک و  لضف و  ملع و  رد  تکرب  ریخ و  بحاص  ینعی  تسا  هکرابم  - 

. تسرد وگتسار و  رایسب  ینعی  تسا  هقیدص  - 
. وا هار  رد  میلست  قح و  ياضر  هب  دونشخ  ینعی  تسا  هیضار  - 

. وا يایلوا  ادخ و  دنسپ  دروم  ینعی  تسا  هیضرم  - 
. دیوگیم نخس  وا  اب  یهلا  هتشرف  هک  ینز  ینعی  تسا  هثدحم  - 

 . تسا رود  يدیلپ  یگدولآ و  ره  زا  ینعی  تسا  هرهطم  - 
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زادنترابع : اهنآ  مها  هک  دناهدرک  رکذ  وا  يارب  تایاور ، ساسارب  مه  يرگید  ياهمان  - 
نِم ّقتشا  اهرُُون  تسا و  یتسرپادخ  نشور  هنومن  تفرعم ، نابات  غورف  دوشیم ، یلجتم  یگدنـشخرد  رون و  وا  زا  هک  یـسک  ینعی  ءارهز  - 

. هلا ۀمظع  رون 
. هانگ زا  هروصحم  ینعی  هموصعم  - 

(. 25  ) طق ةرمحرت  مل  یتلا  دوشن . ضیح  هک  یسک  ینعی  لوتب  - 
مه دوب و  زاتمم  عطقنم و  بسن  اوقت و  تلیـضف و  بسحب  دوخ  رـصع  نانز  زا  هک  دندناوخ  شلوتب  تلع  نادب  دـیوگ  هیاهنلا  رد  ریثا  نبا  - 

. يدمرس عبنمب  شلاصتا  ایند و  زا  شتعاطقنا  لیلد  هب 
(. شدنزرف لتاق  صاصق  هب   ) دوشیم يرای  هک  یسک  ینعیهروصنم  - 

. نمادکاپ تسا و  فیفع  هک  یسک  ینعی  ناصح  - 
 . تسا نآ  بئاوش  لمر و  كاخ و  هب  یگتسباو  زا  دازآ  هک  یسک  ینعی  هرح  - 

. هرکاب رکب و  ینعیارذع  - 
. رهوش قح  رد  نابرهم  ینعی  هیناه  - 
. تعافش ماقم  هدنراد  ینعی  هعیفش  - 

رد ار  ام  دوش . هدیزگرب  اهمان  هنوگنیا  زا  نادنزرف  يارب  یعیـش  ياههداوناخ  رد  هک  دزرایم  هدنهد و  تهج  دـنزومآ و  سرد  دوخ  اهنیا  و 
س)  ) همطاف مان  هرابرد  تسا .  دراو  يداقتنا  دشابن  یضارتعا  رگا  مینیزگیم  رب  نادنزرف  يارب  هک  يرگید  یماسا 

نیرتشیب مان  نیا  رکذ  یمالسا  بتک  رد  رتانـشآ و  اهشوگ  هب  رتفورعم و  همه  زا  س )  ) همطاف مان  تسوا  يارب  هک  يددعتم  یماسا  نایم  رد 
(26 : ) تسا س )  ) همطاف وا  دناهتفگ : شاهیمست  هجو  ینعم و  دروم  رد  تسا .

. هدش هتشادزاب  ضیح  رازآ  زا  هک  رطاخ  نادب  تمطلا ، نع  تمطف  اهن  ال  - 
. تسادج هدیرب و  رش  زا  وا  هک  اریز  رشلا  نع  تمطف  اهن  ال  - 

. هدش هدیرب  مدرم  زا  وا  هک  اریزقلخلا  نع  تمطف  اهنال  - 
. دنرانکرب رود و  خزود  شتآ  زا  شنارادتسود  هک  اریز  رانلا  نع  اهیبحم  تمطف  اهن  ال  - 

. دنرانکرب رود و  شتآ  زا  شنایعیش  وا و  هک  اریز  رانلا  نع  اهتعیش  تمطف و  اهنال  - 
. دناهدش هتشادزاب  شتفرعم  هنک  زا  مدرم  هک  اریز  اهتفرعم  هنک  نع  اومطف  قلخلا  نال  - 

. تسا هدیرب  ادخ  ریغ  زا  وا  هک  اریزهلا  يوسام  نع  تمطف  اهنال  - 
(27  ) ثمطلاب کتمطف  ملعلاب و  کتمطف  ینا  لاق  مث  ۀمطاف -  اهامسف  قاثیملا -  یف  ثمطلا  نع  ملعلاب و  اهمطف  دقل  ع :)  ) قداص ماما  و  - 

یباستکا شناد  بسک  زا  ار  وت  دومرف  دیمان و  س )  ) همطاف ار  وا  تشادزاب  نامیپ  رد  لوکـش  زا  تخیمآرد و  شناد  ملع و  اب  اروا  دنوادخ 
ریباعت اههینک و  مدومن . رود  اهيدیلپ  زا  متشادزاب و 

اههینک نیا  دناهدرکیم  افیا  دارفا  يارب  ار  زورما  یگداوناخ  مان  شقن  ًابیرقت  هتشذگ  يایند  رد  اههینک  تسا و  یئاههینک  س )  ) همطاف يارب 
. دناهتفریم راکب  س )  ) همطاف زا  ینأش  نایب  رد  یتبسانم و  هب  مادک  ره  دنددعتم و 

. راهزالا ما  نیطبسلا ، ما  همئالا ، ما  نسحملا ، ما  نیسحلا ، ما  نسحلا ، ما  لثم  تسوا  نادنزرف  هب  وا  باستنا  اب  هطبار  رد  اهنآ  زا  یخرب  - 
. همالا ما  ءاسنلا ، ما  ماتیالا ، ما  نینموملا ، ما  لثم  دنعامتجا  هعماج و  گنر  ياراد  رگید  یخرب  - 

. لئاضفلا ما  هریخلا ، ما  مولعلا ، ما  لثم  تسوا  لئاضفاب  هطبار  رد  یضعب  - 
(. 28 ( ) شردپ ردام   ) اهیبا ما  لثم  شردپ  هب  وا  باستنا  رد  مه  یضعب  و  - 
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هلمج : زا  تسوا  نأش  روخ  رد  ابیز و  یگمه  تسا  تسد  رد  وا  زا  هک  مه  يریباعت 
يوب دـجاو  س )  ) همطاف تسا ، تلیـضف  تیناسنا و  هنومن  لماک و  ینز  رهظم  س )  ) همطاف تسا ، توهال  ملاـع  زا  ياهفیطل  س )  ) همطاـف - 

 . تسا تشهب 
وا  تیبرت  مونشیم . ار  تشهب  يوب  س )  ) همطاف زا  نم  دومرفیم  ص )  ) ادخ لوسر  تسوبشوخ و  یلگ  ای  هناحیر  س )  ) همطاف - 

هناخ دناهدش . لزان  اج  نآ  رد  نآرق  ياههیآ  هک  درک  امن  وشن و  یلحم  رد  تفای . دشر  ناگتـشرف  طبهم  رد  دمآ و  ایندـب  یحو  هناخ  رد  وا 
لاب ود  نوچ  ار  وا  ءاسنلا  ةدیـس  شردام  ءایبنا و  متاخ  شردـپ  دوب ، ناهج  ياـهناسنا  نیرتهدـبز  هناـخ  یلو  دوبن  شیب  یلگ  تشخ و  زا  وا 

. دنتشامگ تمه  وا  شرورپ  دشر و  هب  دنتفرگ و  نایم  رد  یتوکلم 
يارب هک  تسا  ناناملسم  يارب  یمهم  سرد  نیا  و  رایـسب . وا  هرابرد  يراذگهیامرـس  ًاعبط  تسا و  توبن  یحو و  هرمث  نیتسخن  يدید  زا  وا 

نوچ مه  ار  دنزرف  دـیاب  هک  دـنلاب  ود  نوچ  ردام  ردـپ و  تسا . يرورـض  دـهعتم  لماع و  نیدـلاو  روضح  رمث  رپ  هدـنزرا و  یلـسن  نتـشاد 
یکدوک دنروآ و  دیدپ  وا  رد  ار  بهذـم  هب  هقالع  نامیا و  ترارح  نانآ  رد  هفطاع ، یمرگو  ندـب  ترارح  زا  هدـنریگ و  رپ  ریز  ياهجوج 

. دش دهاوخن  گرزب  دشاب  رود  ترارح  نیا  زا  هک 
وا زا  شیپ  شگرزب  رهاوخ  ود  تشادن . رسپ  هک  ياهداوناخ  مهنآ  دیآیم ، باسحب  هداوناخ  كدوک  اهنت  هک  دوب  یطیارش  رد  س )  ) همطاف

. شردام وا  زارمه  دنیوا و  ردام  ردپ و  اهنت  ناس  نیدب  وا  يزابمه  دندوب . هدرک  دوخ  هداوناخ  كرت  درک و  جاودزا 
، هن ای  هدنارذگ  بعش  رد  ار  یگراوخ  ریـش  مایا  هک  مینزب  سدح  میناوتیم  مینک  باسح  یخیرات  هچ  رد  ار  وا  تدالو  لاس  هکنیا  هب  هتـسب 
. دشاب هدیدن  ار  بعش  طیحم  زج  يراتـسرپ  یلاسدرخ و  نارود  نآ  رد  دشاب و  هدمآ  نابز  هب  ای  هداتفا و  هار  هب  اجنامه  رد  وا  تسا  لمتحم 

رهم تشادیم و  لوذبم  وا  هب  ار  شقیمع  هجوت  ( 29  ) تسا میظع  قلخ  یلعل  کناو  قادصم  هک  شردپ  وا  یلاسدرخ  نارود  مامت  رد  یلو 
همئـالا ما  ار  وا  شرداـم  ردـپ و  تـمه  يرآ  دروآیم . راـب  هـب  وـکین  ار  وا  راوـشد  ياهدـنیآ  يارب  هدرک و  لاـمعا  وا  هراـبرد  ار  شتبحم  و 

تـسناوت هک  دیـسر  ياهجرد  هب  ردام  هب  يزارمه  رد  دنبای . تیارـس  وا  قیرطزا  ترتع  نآرق و  ثاریم  هک  دـنارورپ  س )  ) همطاف و  تخاس ،
ادخ تیانع  دروم  نیا  همه  رد  تفرگ و  اهیبا  ما  بقل  هک  دیـسر  ياهجرد  هب  ردپ  اب  یهارمه  رد  و  دشاب . نآ  لمحتم  ردام و  رارـسا  ثراو 

ردام  گرم  دوب . نیرق  وا  اب 
ردام شوغآ  لجا  تسد  هک  درکیم  ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  ردام  هب  زاین  دوب و  لاسدرخ  كدوک و  زونه  وا  تایاور  زا  ياهراپ  ساسارب 

رد ردـپ و  هب  ردام  مایپ  لماح  گرم  مد  رد  ردام و  رارـسا  لماح  وا  تخاس . شناور  رداـم  هزاـنج  لاـبند  هب  یکدوک  رد  تفرگ و  وا  زا  ار 
 . دوب وا  یلست  شمارآ و  هیام  هجیدخ ، ندرپس  ناج  تاظحل 

ياهناـکولم میظع و  تکوش  يزور  هک  ینز  تسا . نفک  دـقاف  هک  دـید  داـتفا و  شیوـخ  نفک  زیهجت و  رکف  هب  گرم  ماـگنه  رد  هجیدـخ 
یلاخ نانچ  ایند  لام  زا  شتـسد  هناراتخم  شـشخب  لذـب و  اب  دوب ، هدـنراذگ  تمعن  رد  قرغ  ربماـیپ  اـب  جاودزا  زا  شیپ  ار  يرمع  تشاد و 

. دنک شنفک  ار  دوخ  يابع  تساوخ  ص )  ) ربمایپ زا  س )  ) همطاف قیرط  زا  دوب . هدرکن  هریخذ  دوخ  يارب  ینفک  یتح  هک  دوب  هدش 
دنک كاپ  ردپ  يور  ورس  زا  كاشاخ  سخ و  دروخب ، هطوغ  الب  بادرگرد  دیاب  هک  يرتخد  سپاولد  دوب ، سپاولد  گرم  مد  رد  هجیدخ 
یتح و  دزاسب ، اهینادان  اـهلهجاب و  دزوسب و  تخـس  يرقف  رد  دوش ، مالـسا  هقدـص  ناـبرق و  دـیاب  هک  يرتخد  دـشاب . اـهیبا  ما  وا  يارب  و 

. دنک لمحت  ولهپ  رب  ار  رد  همطل  وزاب و  رب  ار  مصخ  ياههبرض 
همطاف شاب ... مکچوک  رتخد  بقارم  مراپسیم ، وت  تسد  هب  ادخ و  هب  ار  س )  ) همطاف درک  شرافس  ادخ  لوسر  هب  گرم  نیح  رد  هجیدخ 
درپسب ناج  مارآ  ات  دهدیم  تیلـست  يرادلد و  ردام  هب  دنکیم ، اشامت  ار  وا  نداد  ناج  دنیـشنیم و  ردام  گرم  رتسب  رانک  کچوک  (س )

 . درک دهاوخ  لمع  شیایاصو  هب  هک  دهدیم  نانیمطا  لوق و  وا  هب 
. مالـسلا دوـعی  هللا  و  مالـسلا ، هنم  و  مالـسلا ، وـه  هللا  نا  دونـشیم : وا  زا  ار  تاـملک  نیا  نآ  هارمه  هب  هک  تسا  رداـم  مد  نیرخآ  دـهاش  وا 
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ردپ  اب  یماگمه  درک . رکذ  ناوتیم  لاس  ات 15  ًالمتحم  لاس و  ات 10  نیب 5  ًایوق  ار  س )  ) همطاف رمع  هکیلاح  رد  دوریم  ایند  زا  هجیدخ 
 . دوب ماگمه  هارمه  وا  اب  ناکرشم  اب  ردپ  ياهشکمشک  رد  هک  یکدوک  نارود  نامه  زا  س )  ) همطاف

. داد رادشه  هعقاو  نیا  زا  هنابرطضم  ار  ردپ  هتفرگ و  رارق  ربمایپ  رورت  هشقن  نایرج  رد  وا  - 
. دنکیم كاپ  ردپ  يور  رس و  زا  ار  اهنآ  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب  وا  دزیریم و  ردپ  رس  رب  دنفسوگ  ای  رتش  هبمکش  نمشد  - 

. دنکیم شزاون  ار  ردپ  دیرگیم و  رثات  تدش  زا  وا  دننزیم و  کتک  ار  شردپ  - 
. دراذگیم مهرم  تاحارج  نآ  رب  نابرهم  يراتسرپ  نوچ  مه  وا  دننکیم  دراو  تاحارج  شردپ  ندب  رب  - 

. هدنزرا تامدخ  زا  يراثآ  هچ  دوب و  اهيدرمان  اهجنر و  رد  یلمحت  هچ  ار  رتخد  نیا  هک  قحلاو  - 
. اهثرا ۀعونمملا  اهقح و  ۀبوصغملا  ۀموصعملا ، ۀقیدصلا  ةرهاطلا ؛  لوتبلا  یلع  مالسلا  - 

. هتاکرب هلا و  ۀمحر  هبلق و  میمص  همحل و  ۀعضب  یلع  مالسلا  - 

همطاف تبتر  ماقم و  لصف 4 :

همدقم 
نآ ناوت  ار  رـشب  يداع  دارفا  و  دـجنگیمن . ظاـفلا  میهاـفم و  بلاـق  رد  وا  یگرزب  تلـالج و  هک  یتیـصخش  تسا ، س )  ) همطاـف زا  نخس 

رـسمه و  ص )  ) ادـخ لوـسر  و  دسانـشیم ، ادـخ  ار  وا  تـالامک  نأـش  و  وا ، دـشر  هجرد  دـنیوگ . نخـس  وا  تمظع  نأـش و  رد  هک  تسین 
. دنروآ ردرس  شتفرعم  هنک  زا  دسرن  ار  نارگید  سب ، و  ع )  ) نانمؤم ریما  شیمارگ 

وا هرابرد  ام  زا  شیپ  نارگید  میئوگیم و  اـم  هک  ار  هچنآ  میئوگ ؟ نخـس  وا  نأـش  رد  هک  تسا  یناـکما  ناوت و  هچ  ار  اـم  تروص  نیا  رد 
تـسا تسد  رد  وا  زا  هک  یـصقان  فیرعت  اـب  منیبیم و  هک  هنوگناـمه  هب  هزاـت  و  یعقاو ، فیرعت  هن  تسا  یتدارا  ضرع  دـح  رد  دـناهتفگ 

وا سیدـقت  هب  دـیاب  نارگید  هک  دـناهدرک  ریوصت  ياهتـشرف  ار  وا  دـنز . وناز  شربارب  رد  دـیاب  تیرـشب  هک  دـناهتخاس  یتـب  ار  س )  ) همطاـف
. دنزادرپب

زادشاب هک  تسا  دـیما  نادـب  مه  نآ  تسام و  دودـحم  كاردا  مهف و  دـح  رد  وا  لئاضف  تمظع و  و  س )  ) همطاف لالج  نأش و  زا  ام  نایب 
ربارب رد  ار  ام  وا  زا  يزومآ  سرد  ددرگ و  نشور  شدوجو  رون  هب  ناـم  لد  دـیآ ، دـیدپ  ناور  هشیدـنا و  رد  ياهنزور  وا  تیـالو  نامـسآ 

هک : میفقاو  هتکن  نیا  هب  رعاش  یلضاف  هتفگب  هنرگ  و  دزاس . مواقم  راگزور  ثداوح 
س )  ) همطاف لئاضف  یصحت  نادیرتا 
( 30  ) دفنی مل  اهلضف  باسحلا و  دفن 

يروآ  رد  هرامشب  ار  همطاف  لئاضف  یهاوخیم  وت  ایآ 
دباییمن . نایاپ  وا  لضف  یلودسریم  نایاپب  باسح  شرامش و 

لماک  ناسنا  زا  يرهظم 
ار نآ  هرهچ  تایاور  نآرق و  هک  تسا  یلماک  ناسنا  نامه  وا  تفگ  میهاوخ  مینک ، یفرعم  هاتوک  یترابع  رد  ار  س )  ) همطاف میهاوخب  رگا 
هک تسا  ینانز  دودعم  زا  یهلا . يامـسا  تافـص و  رهظم  تسا و  يرـشب  سْفن  يالعا  لَثم  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  ینز  دناهدرک . ریوصت 

دسیونیم : دوخ  ریسفت  رد  يواضیب  یضاق  دبای . تسد  یناسنا  لامک  هلحرم  هب  تسا  هتسناوت 
هجیدخ نارمع ، تنب  میرم  محازم ، تنب  هیـسآ  عبرا : الا  ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ریثک و  لاجرلا  نم  لمک  مالـسلا : ةولـصلا و  هیلع  یبنلا  نع  - 
یناسنا لماکت  دشر و  لحارم  رد  دومرف  داب  وا  رب  ادخ  تمحر  دورد و  هک  ادـخ  لوسر  ( 31 ( ) ص  ) دمحم تنب  س )  ) همطاف دلیوخ ، تنب 

، میرم هیـسآ ، راهچ  نآ  دـناهتفاین و  تسد  ماقم  نآ  هب  نت  راهچ  زج  ناـنز  زا  یلو  دناهدیـسر  دوخ  ردـقم  لاـمک  هلحرم  هب  يرایـسب  نادرم 
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(. س  ) همطاف هجیدخ و 
. یلعا توکلم  زا  تسا  ياهشرف  تسا و  ربمایپ  لسن  هتشر  هموظنم و  رد  كانبات  يرهوگ  تسا . ملاع  نانز  هدیس  مالـسا و  يوناب  نیرترب  وا 

تیبرت هنومن  تسا و  یناسنا  تالامک  دـجاو  هدیهـش ، نز  دوخ  تسا و  دیهـش  لسن  هدـننک  تیبرت  نادیهـش ، ماما  تسا و  دیهـش  رـسمه  وا 
(. ص  ) دمحم

هب هتفای و  شرورپ  دـشر و  یمالـسا  ياهـشزرا  مالـسا و  یلاعتم  لوصا  ساـسارب  لّکـشت ، تاـیح و  زاـغآ  ناـمه  زا  هک  تسا  ینز  اـهنت  وا 
ربمایپ یتیبرت  ياهيراذگهیامرس  تسا . هدوبن  ع )  ) یلع زج  یفک  نادرم  ملاع  رد  یئاتمه و  نانز  ملاع  رد  ار  وا  هک  تسا  هدیـسر  ياهجرد 

وا  فصو  رد  تسا .  هدمآیم  باسحب  وا  دشر  رد  مهم  یلماع  زین  وا  دوخ  ياهششوک  داد و  رمث  وا  هرابرد  (ص )
ءامـسا و باقلا و  بلاق  رد  هتبلا  میاهدرک و  رکذ  نیـشیپ  ثحب  رد  ار  نآ  زا  یـشخب  ام  هک  دناهدوتـس  یباقلا  فاـصوا و  هب  ار  س )  ) همطاـف

وا : هک  میوش  رکذتم  میئازفیب و  نآ  رب  ریز  حرشب  ار  یبتارم  میناوتیم  یلو  ریباعت ،
ادخ يایلوا  ردام  و  ع )  ) نانمؤمریما ادخ  رگید  ّیلو  رـسمه  تسا و  ربمایپ  ادخ  ّیلو  رتخد  تسا ، نیملاعلا  ٌبر  رارـسا  لحم  تسادخ ، ّیلو 

 . تسا ناموصعم  همئا و  تارضح  زا 
دمحم تیبرت  هزجعم  تسا ، يربـک  هجیدـخ  هنادرُد  تسا ، لوـسر  مشچ  روـن  تـسا . دـنوادخ  تـجح  رادهریخذ  یهلا و  گرزب  هریخذ  وا 

رهظم س )  ) همطاف دیدپ ، ع )  ) همطاف زا  ضرالا  یف  هللا  ۀیقب  تما و  هریخذ  ع )  ) يدـهم یهلا ، ياهتجح  ناماما و  هدـنرورپ  تسا و  (ص )
، تمـصع رهظم  تعاجـش ، رهظم  تمدـخ ، رهظم  بدا ، رهظم  تناـتم ، ملح و  رهظم  اوقت ، رهظم  سفن ، تراـهط  رهظم  تفع ، رهظم  تسا ،
، هلان هآ و  کشا و  رهظم  تمحر و  رهظم  ادـخ ، هب  قشع  رهظم  تدابع ، رهظم  تسایـس ، هزرابم و  رهظم  یبلطقح ، رهظم  تیمولظم ، رهظم 

هتشذگ  ءایبنا  ناگتشرف و  زا  وا  يرترب  ادخ . نانمشد  هیلع  رهق  رهظم  زواجت و  ملظ و  هیلع  نایصع  رهظم 
ادخ لوسر  ناسنا . تروص  رد  تسا  ياهتـشرف  ریبعت  وا  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هلمج  زا  نارگید ، تاریبعت  یلو  تسا  ناسنا  س )  ) همطاف

رد ناگتـشرف  یتح  تسا و  هتـشرف  قوف  وا  تایاور  رگید  زا  ياهراپ  ساـسارب  و  ( 32) ۀیـسنا ةروص  یف  هیروح  تقلخ  ۀـمطاف  دومرف : (ص )
. دنتفرگیم هرهب  شاهیسدق  سافنا  زا  و  دندوب ، وا  تمدخ 

هب وا  هاگـشیپ  رد  صالخا  نامیا و  ملع و  همه  نآ  اب  و  دشاب ؟ هدیتسرپ  دوجو  مامت  اب  س )  ) همطاف نوچ  ار  يادـخ  هک  تسا  هتـشرف  مادـک 
دنهدیم ناشن  ام  دانسا  تایاور و  دبلطب ؟ هزاجا  وا  زا  شناتسآ  هب  دورو  رد  یهلا  کیپ  هک  تسا  هتشرف  مادک  و  دتسیاب ؟ عوشخ  عوضخ و 

دورو هزاـجا  وا  زا  دـیاب  ص )  ) ادـخ لوسر  تلحر  ناـمز  رد  گرم  هتـشرف  یتح  تسا و  رترب  مه  يادـخ  بّرقم  ناگتـشرف  زا  یتـح  زا  هک 
. دبلطب

لئاق یئانثتسا  هنیمز  نیا  رد  ام  تایاور  یتح  و  دوب ، لضفا  هتشذگ  يایبنا  زا  يرایسب  زا  س )  ) همطاف تایاور  ثیداحا و  زا  يرایـسب  صن  هب 
س)  ) همطاف يارب  دوبن  یلع  رگا  دندوبن و  جاودزا  رد  س )  ) همطاف ياتمه  نأشمه و  یتح  ناربمایپ  هک  دنیوگ  تایاور  زا  ياهراپ  دناهدشن .

. دوبن يوفک 
یمدآ رد  دـیآ  رد  زاورپ  هب  دریگ . ناوت  تردـق  دـناوتیم  اهشالت  نآ  هیاس  رد  ناسنا  تساهج و  وا  زاسهنیمز  اهناسنا  شـالت  شـشوک و 
شیپ هب  نییلع  یلعا  ات  دـهن  ماگ  نآ  رد  یمدآ  رگا  تسا  دـشر  ياج  هک  اجنآ  تیاهنیب . هفاضاب  ات  تیاهنیب  ياهنم  زا  تسا  يریـس  تردـق 
مهاوخ مراذـگ  رتارف  مدـق  ياهچروم  ماگ  نازیم  هب  رگا  تقرتح  ـال  ۀـلمنا  توندول  دـیوگ  یحو  هتـشرف  هک  دـسریم  یئاـج  هب  و  دوریم ،

(. دسرب ( 33  ) ینداوا نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  ّمث  دنلب  هاگیاج  هب   ) تخوس
ریسم ود  شنیزگ  رد  و  نیلفاس ) لفـسا  هانددر  مث   ) درک دنهاوخ  طوقـس  نیلفاس  لفـسا  ات  دنتفا  نآ  رد  رگا  تسا  طوقـس  ياج  هک  اجنآ  و 

هب ای  دنریـسم  ود  نیب  رد  مه  اهناسنا  رگید  ار و  مود  قیرط  حون  رـسمه  دیزگرب و  ار  لوا  هار  س )  ) همطاف تسا . ناسنا  دوخ  اب  باختنا  قح 
بسن  بسح و  رد  نآ .  هب  ای  دنرتکیدزن و  نیا 
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هدولاین ار  نآ  تیلهاج  ياهیگدولآ  زگره  هک  هدـمآ  دـیدپ  ياهرهطم  ۀـخماش و  بالـصا  زا  تسا ، ناکین  ناـکاپ و  راـبت  زا  س )  ) همطاـف
هبـش ياذغ  هسوسو  زگره  هک  تفای  شرورپ  یمحر  رد  دادیم و  لیکـشت  یتشهب  ياذغ  ار  نآ  هیلوا  هیام  هک  دمآ  دیدپ  ياهفطن  زا  تسا ،

دشن . دراو  وا  نوخ  نایرج  رد  كان 
بسن  یف  ءارهزلا  همطاف  لثم  نم  - 

لـضف و لـسن و  بسح و  هبنج  رد  برعلا  مجعلا و  ریخ  ۀـنبا  تناـک  ذا  اهفرـش  قـح و  اهلـضف  هللاو  بسح -  یف  لـضف و  یف  راـخف و  یف  و 
لـضفا فرـشا و  ار  وا  هک  تسا  دنوادخ  تسا و  مجع  برع و  دارفا  نیرتهب  رتخد  وا  دشاب . س )  ) همطاف نوچ  دـناوتیم  یـسک  هچ  راختفا 

 . تسا برع  مجع و  دارفا  نیرتهب  رتخد  تسا و  نارگید  رب  یتفارش  يرترب و  نینچ  ًاقح  ار  وا  تسا و  هداد  رارق 
دیس ءایبنا  متاخ  لسن  زا  صالخا و  افص و  هار  ینابرق  نآ  حیبذ  لیعمسا  لسن  زا  نکـش و  تب  ربمایپ  نآ  میهاربا ، هلالـس  زا  ءایبنا ، ثراو  وا 
عضو تسا و  كالفالا  تقلخ  امل  كالول  نأش  قادصم و  یهلا و  يایبنا  هلـسلس  رـس  ردپ  تسایـصوا ، دیـس  رـسمه  سنا و  مه  نالوسر و 

 . تسا مالسا  يوناب  نیلوا  مه  دوخ  و  دوب . نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  هک  میاهدید  مه  ار  ردام 
: دومرف ربمایپ  شنادناخ  نأش  رد 

 . تست ردپ  نآ  تسام و  زا  ناربمایپ  نیرتهب  س )  ) همطاف يا  كوبا  وه  ءایبنالا و  ریخ  انم  ۀمطاف  ای  - 
 . تست رهوش  نآ  تسام و  زا  ءایصوا  نیرتهب  کلعب  وه  ءایصوالا و  ریخ  انم  و  - 

 . تست ردپ  يومع  ءادهشلادیس  هزمح  نآ  هک  تسام  زا  نادیهش  نیرتهب  کیبا  مع  ةزمح  وه  ءادهشلا و  ریخ  انم  و  - 
تسا لاب  ود  تشهب  رد  ار  وا  هک  تسا  يدیهـش  ام  زا  و  کیبا . مع  نبا  رفعج  وه  ءاش و  ثیح  ۀنجلا  یف  امهب  ریطی  ناحانج  هل  نم  اهنم  و  - 

. تست ربمایپ  يومع  رسپ  رفعج  نآ  دنکیم و  زاورپ  دهاوخب  هک  ياجک  رهب  تشهب  رد  نآ  هلیسو  هب  هک 
دنتشهب لها  ناناوج  دیس  هک  دنتما  نیا  ربمایپ  طبس  ود  ام  زا  كانبا  امه  نیسحلا و  نسحلا و  ۀنجلا  لها  بابش  دیس  ۀمالا و  هذه  اطبس  انم  و 

. دناوت رسپ  ود  نیسح  نسح و  نآ  و 
زا وا  تسام و  زا  تما  نیا  يدهم  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سکنآ  هب  مسق  كدلو و  نم  وه  همالا و  هذه  يدهم  انم  هدیب  یسفن  يذللا  و 

ربمایپ : دزن  شهاگیاج  ( 34 . ) تست دنزرف 
رب ار  نارگید  تریح  هک  دوـب  ياهنوـگب  نیا  شرتـخد و  هب  يردـپ  مارتـحا  زا  رتارف  یـسب  دوـب  مـیظع  یمارتـحا  ربماـیپ  دزن  ار  س )  ) همطاـف

دـشیم دراو  ربمایپ  رب  س )  ) همطاف هک  هاـگره  هشیاـع  هتفگ  هب  دیـسوبیم و  ار  شرتخد  تسد  تمظع  نأـش و  همه  نآ  اـب  وا  تخیگنایم 
رد ای  درکیم و  لابقتـسا  ًادـج  وا  زا  دورو  نیح  رد  ای  و  ( 35 . ) دیـسوبیم ار  وا  یناشیپ  تساخیم و  رب  ياج  زا  شمارتحا  هب  ادـخ  لوسر 

. دومرفیم شتعیاشم  شرضحم  زا  جورخ  نیح 
هخاش کی  س )  ) همطاف دومرفیم  یهاگ  دربیم . راکب  بیجع  الاو و  تاملک  ربمایپ  شدوخب  وا  باستنا  رد  و  س )  ) همطاف فصو  نأش  رد 

دزن هب  مدرم  نیرتزیزع  س )  ) همطاف دومرفیم  یهاگ  و  یّنِم ،) ۀعضب   ) تسا نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف دومرفیم  ینامز  هناحیر ؛)  ) تسا لگ 
(36 . ) تسا نم 

هک هفاضا  نیا  اب  تسا ، هدرزآ  ارم  درازایب  ار  س )  ) همطاف هک  ره  و  تسا ، هدرک  ناداش  ارم  دـنک  ناداشار  س )  ) همطاف هک  ره  دومرفیم  اـی 
هک ربمایپ  زا  یلع  و  س )  ) همطاف لاؤس  هب  خـساپ  رد  یتح  تسا ، دـنوادخ  رازآ  تبحم و  دـننامه   ، مرازآ تبحم و  ای  نم ، بضغ  يداـش و 
وت تسا و  رتبوبحم  نم  دزن  وت  زا  س )  ) همطاف ( 37  ) اهنم ّیلع  ّزعا  ُّیلع  ای  تنا  کنم و  َّیلا  ُّبحا  ۀمطاف  دومرف  دنرتزیزع  رتبوبحم و  مادـک 

 . يرتزیزع نم  دزن  س )  ) همطاف زا  یلع  يا 
اب هطبار  رد  ناردام  ناردپ و  يارب  تسا  یتیبرت  سرد  رگید  یئوس  زا  دهدیم و  ناشن  ار  س )  ) همطاف نأش  وس  کی  زا  نانخس  هنوگ  نیا  و 

نمـض دنریگ و ... هدیدان  نارتخد  هرابرد  ار  اوران  ياهبـصعت  دننادن ، رـسپ  زا  رتمک  ار  وا  ردق  نزو و  دنروآ و  باسحب  ار  وا  هک  ناشرتخد 
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رسمه دزن  ار  وا  نأش  ای  دننکن و  یتراسج  وا  هب  ات  دشاب  س )  ) همطاف رب  مصخ  تأرج  زا  يریگشیپ  یعون  دناوتیم  ناسنا  نخـس  نیا  هکنیا 
تایآ  قادصم  س )  ) همطاف دنرب و ... الاب 

تسین نآ  ناوت  ار  ام  هک  تسا  نآرق  ددعتم  تایآ  قادصم  س )  ) همطاف تسا  نیقیرف  قافتا  لوبق و  دروم  تسد و  رد  هک  يدانسا  ساسارب 
فیرظ ياهتکن  هک  میئازفایم  مه  ار  هلمج  نیا  مینکیم و  هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  ًالیذ  میزادرپب . شحرـش  هب  هدرک و  ءاصحا  ار  اهنآ  همه 

س)  ) همطاف نآرق و  نیب  یتوکلم  يدنویپ  نیا  اهنآ و  يریـسفت  قادصم  شاهیرذ  لسن و  تسا و  نآرق  تایآ  قادصم  س )  ) همطاف تسا .
ردق : هیآ  قادصم  - 1 تایآ .  نآ  اما  تسوا . هیرذ  و 

رد هک  دنادیم  یـسک  قادـصم  هتـسناد و  نآ  ینعم  ار  س )  ) همطاف ( 38 ، ) ردـقلا ۀـلیل  یف  انلزنا  انا  هیآ  ینعم  ریـسفت و  رد  ع )  ) قداص ماما 
ریثک : ریخ  قادصم  - 2 هدش .  لزان  ردق  بش 

انا هیآ  قادصم  وا  دوب . ربمایپ  رـس  زا  ناکرـشم  نخـس  رـش  ندرک  هاتوک  نآ  لوزن  ساسا  ودـیمان  ریثک  ریخ  ای  رثوک  ار  وا  نآرق  رد  يادـخ 
تسا و تکرب  هناوتـسا  ریخ ، همـسجم  تسا و  ریثک  ریخ  همطاف  دنرتبا ، قادـصم  ربمایپ  ناگدـننک  تتامـش  تسا و  ( 39  ) رثوکلا كانیطعا 

انئاسن : هیآ  قادصم  - 3 یگدنلاب .  هروطسا 
شیوخ نادـنزرف  نانز و  اب  دوخ  اعدا ، نیفرط  دـش  رارق  ماجنارـس  دـمآ ، دـیدپ  نارجن  نایحیـسم  و  ص )  ) ربمایپ نیب  هک  هلهابم  ناتـساد  رد 
مالـسا يایند  رد  يردـقنارگ  نانز  راگزور  نآ  رد  دریگ . رارق  ادـخ  نعل  مشخ و  ضرعم  رد  قحان  ات  دـندرگ  رـضاح  لـباقتم  نیرفن  يارب 

. دنتفرگن رارق  انئاسن  قادصم  مادکچیه  یلو  نارگید ، یناه و  ما  رکبوبا ، رسمه  ءامسا  ربمایپ ، همع  هیفص  لثم  دنتشاد  روضح 
بلاق رد  نآرق  رد  ار  وا  مان  ساسا  نیا  رب  مالـسا و  نانز  یلک  هدـنیامن  قادـصم و  نز و  يوگلا  ناونعب  ار  س )  ) همطاـف ص )  ) ادـخ لوسر 

ریهطت : هیآ  قادصم  - 4 دوب .  دوهعم  رکف  زرط  فالخ  رب  هک  درک  نیعم  نز  يارب  یبرق  هاگیاج  ناینب  نیا  رب  مه  و  داد . تبث  ( 40  ) انئاسن
، هقرحملا قـعاوص  باـتک  رد  تسا . نآرق  رد  ( 41  ) ًاریهطت مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  هیآ  قادـصم  وا 

هدش لزان  س ) ( ) 42  ) همطاف نیـسح و  نسح و  و  ع )  ) یلع نم و  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دش  لقن  ادـخ  لوسر  زا  رگید  بتک  و  يربط ، ریـسفت 
تیبلها : قادصم  - 5 دنکیم . رکذ  هراب  نیا  رد  فلتخم  ياهدنس  هب  تیاور  دوخ 15  ریسفت  رد  يربط  و  ( 43  ) تسا

نیرتلماک و  شزغل ، زا  نوصم  اوقت  تمـصع و  لها  هتفای و  شرورپ  یحو  ناـماد  رد  هک  ( 44 . ) تسادخ لوسر  تیبلها  لماک  قادصم  وا 
ماعطا : راثیا و  هیآ  قادصم  - 6 تسا .  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  رد  اهنآ  نیرتزیزع  تیبلها و  دارفا 

هبح یلع  ماعطلا  نومعطی  هیآ و  قادـصم  و  ( 45  ) ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهـسفنا و  یلع  نورثؤی  و  هک : تسا  نآرق  هفیرـش  هیآ  قادصم  وا 
راطفا ار  هزور  بآ  اب  داد و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  يراـطفا  هضف  دوخ و  نادـنزرف  یلع و  هارمه  هب  هک  تسوا  (. 46  ) ًاریسا ًامیتی و  ًانیکسم و 

شتآ : زا  دوخ  يرادهگن  قادصم  - 7 تفای .  همادا  یپ  رد  یپ  زور  هس  ات  لمع  نیا  درک و 
رد نآرق  هیآ  اما  رانلا ). نع  تملـصف  : ) دـش یفرعم  رانک  رب  رود و  خزود  شتآ  زا  دـش  رکذ  هک  ینـس  قبط  شمان و  ساسارب  س )  ) همطاف
زا يرود  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  و  تسا . ( 47  ) مویلا کلذ  رـش  هللا  مهیقوف  هیآ  قادصم  وا  نیقیرف  قافتا  هب  اریز  تسا  رتحیرـص  دروم  نیا 

راکمه نز  هک  دوب  جـیار  هشیدـنا  فالخرب  نیا  و  درادـن . ندوب  درم  ای  نز  هب  یطبر  دـهاوخیم و  تدابع  تیناسنا و  تقایل ، ادـخ  باذـع 
یبرقلا : يذ  قادصم  - 8 تسا .  خزود  لها  تسا و  ناطیش 

وا تدوـم  نآرق  رد  هک  تسا  یئاـبرقلا  يذ  ناـمه  قادـصم  سپ  تـسوا . دـنواشیوخ  نیرتـکیدزن  ربماـیپ و  رتـخد  يدـنواشیوخ  رظن  زا  وا 
دوخ ياهگر  رد  ار  ربمایپ  نوخ  هک  تسا  یسک  هچ  س )  ) همطاف زج  ( 48  ) یبرقلا یف  ةدوملا  الا  ًارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  هدش  تساوخرد 

رگید  تایآ  - 9 تسیک ؟ رتدنواشیوخ  وا  زا  دشاب ؟ وا  نت  هراپ  لوسر و  هعضب  دشاب و  هتشاد 
تسا : ریز  تایآ  قادصم  رگید  ددعتم  تایاور  ساسارب  نانچ  مه  وا 

اهجازم ناک  سأک  نم  نوبرـشی  راربالا  نا  هیآ  (50  ) شجاودزا رما  رد  رمقلا  سمـشلا و  عـمج  هیآ و  ( 49  ) اهیلت اذا  رمقلاو  هفیرـش  هیآ  - 
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تایاور  هب  يرظن  و ... ( 52  ) نایقتلی نیرحبلا  جرم  هیآ  قادصم  ( 51  ) ًاروفاک
ار یتادلجم  دوخ  اهنآ  ءاصحا  هک  دنرایسب  نانچ  دناهدیـسر  رتاوت  دح  هب  ترثک  رظن  زا  هدمآ و  س )  ) همطاف ماقم  نأش و  رد  هک  ام  تایاور 

نخـس داد  هنیمز  نیا  رد  زین  تنـس  لها  هک  دنتـسین  نایعیـش  يوس  زا  اهنت  ای  هدشن و  رکذ  يوار  عبنم و  کی  زا  اهنت  تایاور  نیا  دبلطیم و 
 . تایاور هنوگنیا  زا  تسا  رپ  اهنآ  بتک  دناهداد و 

س)  ) همطاف نأش  رد  ربمایپ  يوس  زا  هک  یتایاور  هلمج  نآ  زا  درک  میـسقت  یئاههتـسدب  ار  اهنآ  ناوتیم  دـشاب  یـسررب  راـهظا و  ياـنب  رگا 
زا هک  یتایاور  و  هورگ ، کی  رد  مادـک  ره  دـناهدش  رکذ  ناماما  رگید  اـی  ع )  ) یلع يوس  زا  هک  یتاـیاور  و  هورگ ، کـی  رد  دـناهدش  رکذ 

 . تسین اهنآ  رکذ  ناوت  ار  ام  ثحب  نیا  رد  و  رگید . یهورگ  ياهتسد و  رد  کی  ره  دناهدش  رکذ  فلاخم  قفاوم و  هباحص و  يوس 
كرهط و كافطـصا و  هللا  نا  همطاف ، اـی  دومرف : وا  هب  مه  و  ( 53 . ) تسا تشهب  لها  نانز  نیرتهب  س )  ) همطاـف دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر 
شنیزگ و هداد و  يرترب  ناهج  نانز  رب  ارت  دینادرگ و  ترهطم  دیزگرب و  ارت  يادـخ  س )  ) همطاف يا  ( 54  ) نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا 

. تسا هدرک  باختنا 
نیلوالا و نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـس  اهناف  همطاف  یتنبنا  اّمأف  تسا . ناگدـنیآ  ناگتـشذگزا و  نانز  هدیـس  س ،)  ) همطاـف مرتخد  دومرف : مه  و 

نیا تسا و  هنجلا  لـها  ءاـسن  هدیـس  وا  هک  دومرف  اـی  و  ( 55 . ) تسا رترب  ناـهج  ناـنز  همه  زا  وا  دومرف  يرگید  نخـس  رد  اـی  و   . نیرخـالا
وگلا یگدـنز  يارب  یناسک  هچ  زا  دـنوش و  لـسوتم  یناـسک  هچ  هب  دـنبایرد  نارگید  هک  مدرم  هب  دنتـسه  يزومآ  سرد  یعون  اـهفیرعت 

س)  ) همطاف هرابرد  نارگید  نخس  دنریگ .
زا هلمج  زا  میئوگب و  نارگید  زا  دنراد  دوخ  ياج  اهنآ  هک  مینکن  ثحب  س )  ) همطاف هرابرد  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تارـضح  نابز  زا  ام 
رـس هشیاع  دیوگ  نقلم  نبا  ( 56 . ) شردپ زج  دـشاب  رتوگتـسار  س )  ) همطاف زا  مدـیدن  ار  یـسک  تفگیم  هک  ص )  ) ربمایپ رـسمه  هشیاع 

(57 . ) مدوب وت  رس  رب  یئوم  نم  شاک  يا  تفگ  دیسوب و  ار  س )  ) همطاف
يدهلا و نطوم  ۀمکحلا و  ندعم  تنا  تفگ : خساپ  ماقم  رد  وا ، زا  س )  ) همطاف قح  قاقحا  نانخس و  ربارب  رد  ربمایپ  تافو  زا  سپ  رکبوبا 

... یئادخ تبحم  نیع  نید و  ساسا  نکر و  یتمحر ، تیاده و  زکرم  یتمکح ، ندعم  وت  ( 58  ) ۀجحلا نیع  نیدلا و  نکر  و  ۀمحرلا ،
عـضوم وا  ياهتـساوخ  رد  نانخـس  اب  هطبار  رد  ارچ  سپ  دوب  نینچ  یتسارب  س )  ) همطاـف رگا  هک  میوشیمن  ثحب  نیا  دراو  ًـالعف  اـم  هتبلا  )

يرآ دندرواین  رب  مد  دندرک و  توکس  شرازآ  همدص و  ربارب  رد  لقاال  ای  هداد و  روتـسد  ار  وا  ندز  کتک  ارچ  دنتفرگ ؟ شیپ  رد  فالخ 
نارگید دروخیم و  یلیـس  متاخ  لوسر  راگدای  اهنت  یتح  دـننازوسیم و  ار  فرـش  تخرد  دـشاب ، نایم  رد  عفانم  عماطم و  ياـپ  هک  اـجنآ 

س)  ) همطاف زا  اهریبعت  دننامیم )... شوماخ 
ددـعتم تاـیاور  ساـسارب  . دـنراد وا  يـالاو  تمظع  ماـقم و  زا  تیاـکح  هک  تسا  ياهنوـگب  تسا  تسد  رد  س )  ) همطاـف زا  هک  یتاریبـعت 

تسا : هلمج  نآ  زا  رایسب و  وا  نأش  رد  یتاملک  تارابع و 
تسا هدیهش  تسا ، هدیشر  هانگ ، زا  هروصحم  تسا و  هموصعم  دیوگیم ) نخس  هتشرف  ینعی   ) تسا هثدحم  تسا ، همیلع  تسا ، هلـضاف  وا 
توبن هرجـش  همادا  ، تسا ناماما  ردام  بلط ، قح  تسا و  قح  عفادـم  تسا ، تشهب  يوب  دـجاو   ، تسادـخ زینک  شماع ، صاخ و  ياـنعمب 

... و تسا ، نانز  هدیس  تسا ، لوسر  ۀعضب  ای  ربمایپ ، نت  هراپ  تسا ، هیقن  هیقت و  تسا 
میرم دنزرف  یسیع  هک  موصعم ، ماما  ردام 11  س )  ) همطاف تسا و  یـسیع  کی  ردام  میرم  هک  اریز  دناهتـسناد  میرم  زا  رتربار  س )  ) همطاف

مدروآ دیدپ  یناماما  س )  ) همطاف رون  زا  دومرف  دنوادخ  دومرف  ع )  ) قداص ماما  دراذگب . زامن  وا  يدهم  رـس  تشپ  رد  دـیاب  توبن  نیع  رد 
( 59 . ) دنیامن تیاده  مقحب  ار  دارفا  دننک و  مایق  نم  رما  هب  هک 

يریگهرهب اب  ام  نانز  بتکم و  تافص  رگید  یخرب  دنتسه و  یتبهوم  تافـص  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنرایـسب ، وا  هرابرد  تاریبعت  هنوگنیا  زا  و 
وا دنراذگب . وا  مدق  ياج  رد  مدق  لقاال  ای  دنروآ و  تسدب  ار  س )  ) همطاف باستنا  دروم  تافـص  زا  يرایـسب  دنناوتیم  وا  یئوگلا  هبنج  زا 
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ربارب رد  دـنک ، یط  ار  س )  ) همطاف هار  هک  یطرـشب  دـشاب  هرهاـط  دـناوتیم  نز  و  تسا . رود  هب  یکاـپان  یگدولآ و  ره  زا  تسا و  هرهاـط 
( : س  ) همطاف راختفا  فرش و  دریگ . عضوم  س )  ) همطاف نوچ  مرحمان  اب  دروخرب  رد  اهتکرح و  اهیشم و  رد  تانایرج و  عیاقو و 

دننام یب  تسا  ياهدباع  وا ، میلست  تسا و  قح  هدنب  تسا ، هتسویپ  ادخ  هب  هتسسگ و  همه  زا  هک  تسا  نیا  رد  س )  ) همطاف راختفا  فرش و 
نآ یپ  رد  اهنت  اهنت و  تسا  لاسغلا  يدی  نیب  تیملاک  یهلا  نامرف  مکح و  هاگشیپ  رد  تسا . هتخادرپ  يادخ  شتسرپ  هب  دوجو  مامت  اب  هک 

لمع و مادک  رد  شطخـس  تسیچ ؟ رد  شتیاضر  تسا ، ضوغبم  وا  رظن  هب  يرما  هچ  تسا ، دنـسرخ  زیچ  هچ  زا  دنوادخ  هک  دبایرد  تسا 
. دهد رارق  تیانع  دروم  ار  نامه  وا  و  راتفر ؟

هیاس رد  و  ( 61  ) باسحب ضرالا  لها  ءاسن  لضفا  رطاـخ  نیمه  هب  و  دـش ، ( 60  ) ۀنجلا لها  ءاسن  ریخ  ادـخ  یگدـنب  هیاس  رد  س )  ) همطاف
يدنمهرهب هیاس  رد  تیلضفا  تسوا و  هار  همادا  هیاس  رد  اهیبایهر  62)و  . ) دوشیم قتشم  ادخ  تمظع  رون  زا  وا  رون  هک  تسا  يرما  نینچ 

. وا یئوگلا  هبنج  شریذپ  هیاس  رد  ندوب  نز  نیرتهب  و  وا ، تیاده  زا 
یلع زارمه  اتمه و  دیآ ، باسح  هب  ربمایپ  لد  هویم  دشاب و  ادخ  زیزع  دناوتیم  هک  هدیـسر  ياهجرد  هب  ادـخ  یگدـنب  هیاس  رد  س )  ) همطاف
کی س )  ) همطاف ددرگ . نارگید  يارب  نامیا  رفک و  و  لطاب ، قح و  شجنـس  رایعم  نازیم و  ماجنارـس ، ایـصوا و  دیـس  اـب  زاورپمه  دـشاب و 
دیاب وا  رد  ار  تمظع  زمر  دـنریگ . رظن  رد  دـیاب  وا  ساسارب  ار  دوخ  طاـطحنا  ءـالتعا و  كـالم  ناـنز  تسا و  تلیـضف  تیناـسنا و  کـحم 

. دننادب شهار  همادا  هورگ  رد  ار  يدنمتداعس  دنیوجب و 
زا تزع  هک  تسا  هتسناد  هدروآ و  دیدپ  ادخ  هب  دوخ  میلست  تعاطا و  هیاس  رد  ار  وربآ  نیا  و  تسا ، دنوادخ  هاگرد  دنموربآ  س )  ) همطاف

و ( 64  ) ءاشت نم  زعت  دزاـسیم  ردـقم  اـم  يارب  ار  تزع  اـم ، يزاـس  هنیمز  طرـشب  هک  تسوا  مه  63)و   ) اـعیمج ةزعلا هللا  نا  تسادـخ . نآ 
. ددرگ زیزع  دهد و  رارق  یئادخ  تزع  ریسم  رد  ار  دوخ  دیشوک  س )  ) همطاف

بیرف و هیاس  رد  هن  یئارآ و  دوخ  هیاس  رد  هن  دوشیم ، لصاح  وا  اب  دنویپ  ادخ و  اب  شزاس  هیاس  رد  اهلد  رب  تموکح  هک  تسا  هتفایرد  وا 
یناشفا يوم  یکقلد و  هیاس  رد  هن  دیآیم  تسدب  ادخ  یگدنب  هیاس  رد  دشر  نطاب و  يافـص  مدرم ، هن  دنادرگیم  يادخ  ار  اهلد  گنرین .
شدزن رد  دزاسب و  ادخ  اب  س )  ) همطاف نوچ  ینز  رگا  و  تسا . خیرات  لوط  رد  نانز  همه  يارب  مهم  یـسرد  تفایرد  نیا  يراک و  گنر  و 

ماقم دنک . مامـشتسا  تشهب  يوب  وا  زا  و  دـنک . بایـسآ  ار  وا  مدـنگ  دنیـشنب و  وا  ياجب  ربمایپ  هک  دـش  دـهاوخ  نانچ  دـنک ، ادـیپ  ییوربآ 
وا  تمصع 

شزغل و زا  ظوفحم  عونمم و  ینعی  هانگ ، زا  هروصحم  ینعی  تسا ، هموصعم  هک  ینعم  نیدـب  ( 65  ) تسا تمصع  ماقم  ياراد  س )  ) همطاف
روعـش و عاونا  زا  دوشیمن و  بولغم  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  يروعـش  ببـس  کـی  تمـصع  دـشاب . وگلا  دـناوتیم  دـید  نیا  زا  فارحنا و 

(66 . ) دشاب ملعت  باستکا و  لباق  هک  تسین  یضراعتم  تاکاردا  مولع و  خنس  زا  میئانشآ و  نآ  اب  ام  هک  تسین  یکاردا 
نا فورعم  ثیدح  دنکیم و  یفرعم  رود  اطخ  سجر و  زا  ار  وا  مه  ریهطت  هیآ  تسین . یـشزغل  هابتـشا و  س )  ) همطاف شور  هار و  رد  سپ 

يارب يرگید  لماع  دوخ  نآ  ياوسام  ناـهج و  زا  شکاردا  شتریـصب و  ماـقم  هتبلا  دـیامنیم . دـییأت  ار  نآ  زین  ... كرهط كافطـصا و  هللا 
 . تسا شزغل  زا  وا  يرود 

دیدپ عنام  تسا و  تواخـس  تفع و  تعاجـش ، نوچ  قالخا  زا  يراثآ  دنروآ . دیدپ  هک  تسا  يرادهشیر  یملع  تروص  دجوم  تمـصع 
رود هب  قلطم و  لماک و  تروص  هب  تسا  یقالخا  لیاضف  ياراد  س )  ) همطاف ساسا  نیارب  ربدت و  ریذبت ، لخب ، هرش ، دومخ و  نبج ، ندمآ 

زگره دـنزیمن . رـس  وا  زا  یئالوا  كرت  یتح  هکلب  دـهدیمن ، هانگ  هب  نت  اهنت  هن  وا  نآ ، یلک  تروص  رد  مه  نآ  تسا  یقالخا  لیاذر  زا 
هبنج نتـشاد  رد  سک  ره  زا  رتروخ  رد  وا  ناـس  نیدـب  دـشاب . هاـنگ  اـی  یلوا و  كرت  هبئاـش  نآ  رد  هک  دوـشیمن  بکترم  ار  یلعف  لوـق و 

وا  ملع  ماقم  تسا .  یئوگلا 
هکنیا نیع  رد  هدرک  تیاـنع  وا  هب  یتـبهوم  ملع  تسادـخ و  وا  مـلعم  (، 67  ) تسا هملعم  الب  هک  ياهملاـع  تسا ، هملاـع  ینز  س)  ) همطاـف
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تالاؤس و دنرایـسب  هچ  تسا . هدرک  راومه  وا  يارب  ار  یهاگآ  دـشر و  هار  هدوب و  وا  رـس  يـالاب  يردـپ  تیلوؤسم  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
 . تسا هتفای  یلمع  بسانم و  خساپ  اهنآ  يارب  هدیسرپ و  ردپ  زا  شتایح  تدم  لوط  رد  س )  ) همطاف هک  یئاهشسرپ 

، تفای ناوتیم  شنیرفآ  ياههدیدپ  ناهج و  يادخ  هب  تبسن  و  نارگید ، دوخ و  هب  تبسن  وا  دروخرب  هوحن  رد  ار  س )  ) همطاف یملع  ماقم 
ار وا  هک  تسا  یفاک  یئاوه ، لاـح و  ناـنچ  رد  مه  نآ  دجـسم ، رد  وا  هبطخ  اـهنت  نخـس  بدا و  هصرع  رد  تاـیهلا و  هصرع  رد  نینچ  مه 

 . دهد ناشن  نارگید  هب  تبسن  ار  وا  يرکف  ولع  يرترب و  دنک و  دادملق  هدبز  هنومن و  يدرف 
ماقم دننامه  ماقم  نیا  رد  وا  ملعلاب و  یلاعت  كرابت و  هلا  اهمطف  دومرف  شاهرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دیـسر  یئاجب  شناد  ماقم  رد  وا  - 

هب دناوتیم  ادخ  یگدـنب  هیاس  رد  یمدآ  اریز  دروآ  دـیدپ  ار  يداعبتـسا  دـیابن  يرما  نینچ  تسا . هتفر  رتشیپ  نیـشیپ  يایبنا  زا  شتمـصع 
شوگ مشچ و  دجاو  یناسنا  يارب  هبرصبی و  يذللا  هرصب  هب و  عمسی  يذللا  هعمـس  تنک  ددرگ . یهلا  رـصب  عمـس و  دجاو  هک  دسر  یئاج 

س)  ) همطاف ياوقت  ماقم  تسا .  یعیبط  يداع و  يرما  رارسا  قیاقح و  زا  ندروآ  رد  رس  یئادخ 
. دنکن تکرح  لیاضف  ریـسم  رد  زج  دـیاین و  دـیدپ  یتیـصعم  هک  تسا  رایـشه  هاگ  همه  رطاخ  نیدـب  تساوقت و  هکلم  ياراد  س )  ) همطاف

يدرف نوچ  مه  تسین . لیلعت  لباق  هعماج  يداع  دارفا  يارب  هک  دسریم  یئاج  هب  هار  نیا  رد  دهدیم و  حـیجرت  لد  ياوه  رب  ار  قح  ياوه 
ادـخ شیاتـس  ریبکت و  يارب  ياهژیو  حـیبست  وا  هب  ادـخ  ربمایپ  تساوخرد  نآ  فالخ  رب  و  دـنکیم ، يراکتمدـخ  ياضاقت  ردـپ  زا  يداـع 

دراذگیم . ساپس  ربمایپ  ياطع  نیا  رب  ار  ادخ  س )  ) همطاف و  دزومآیم ،
صرح ریـسا  زگره  و  تسین ، يوقت  فالخ  يرما  بکترم  زگره  رطاخ  نیدـب  تسین و  اوقت  ياضتقم  فالخ  رب  س )  ) همطاف راتفر  لمع و 
. دوشیمن یمگردرس  یهارمگ و  راچد  دوخ  ریسم  رد  دنکیمن . هدافتسا  ءوس  رسمه  و  ردپ ، دوخ ، تیعقوم  نأش و  زا  تسین ، عمط  و 

هداد هدعو  نآرق  رد  هک  ار  لکشم  زا  تاجن  ُور و  رد  هار  وا  يارب  يادخ  هک  ددرگیم  ینأش  روخ  رد  دریگیم و  شیپ  رد  ار  اوقت  هار  وا  - 
شودمه و دناوتب  اوقت  رد  هک  دیراد  غارـس  ار  نز  مادک  یناسنا  ملاع  رد  امـش  ( 68  ) اجرخم هل  لعجی  هللا  قتی  نم  دزاـسیم و  مهارف  تسا 

. ددرگیم ققحم  وا  هرابرد  یهلا  هدعو  سپ  دشاب ؟ س )  ) همطاف ماگمه 
لماوع دنوادخ  هجیتن  رد  ددرگ . عقاو  ادخ  یئامنهار  ضرعم  رد  تیاده و  لها  دشوکیم  دنکیم و  یبایهر  یبلطتیاده و  هب  یعـس  وا  - 

رگید هدعو  مه  نیا  69)و  . ) متیدتها ذا  لض  نم  مکرضی  مکسفنا ال  مکیلع  درادیم . رود  وا  تحاس  زا  ار  ناهارمگ  یشخب  ررـض  نایز و 
. دهدیم رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  س )  ) همطاف هک  تسا  دنوادخ 

هیآ نیا  قادـصم  هدـمآ و  دـیدپ  وا  يارب  تزع  دـنویپ  هجیتن  رد  دـنکیم و  ماگمه  يزارفارـس  تزع و  أشنم  رـس  اب  ار  دوخ  وا  هرخالاب  و  - 
قح سپ  تسا ؟ س )  ) همطاف نوچ  نانز  ملاـع  رد  یـسک  هچ  تشاد  رواـب  ناـمیا و  هبنج  رد  نینمؤملل  هلوسرل و  ةزعلا و  هللاو  دوشیم  نآرق 

. دشاب وا  نآ  زا  يدنموربآ  تزع و  هک  تسا 
مامت ماـت و  ییوگلا  زین  هبنج  نیا  رد  دوخ  یهلا و  هغلاـب  تمکح  ساـسارب  شعـضاوم  تاـکرح و  همه  شیملع  ماـقم  شتمـصع و  رطاـخب 

لامک و دـشر و  نآ  لـصاح  هک  دـنریگ  رارق  يریـسم  رد  دـنفظوم  دوخ  مه  دـنراد و  ار  وا  مسر  هار و  زا  تیعبت  هفیظو  مه  نارگید  تسا .
ادخ  دزن  شیوربآ  دشاب . دوخ  هار  نتفای  يارب  یتریصب  هب  یبایتسد 

دنسرخ و س )  ) همطاف ياضر  هب  يادخ  هک  يدح  ات  دنکیم . ادیپ  هنمادرپ  میظع و  یئوربآ  ادخ  دزن  رد  هک  تسا  ياهدنب  نآ  ص )  ) همطاف
تایاور رگید  راثآ  رد  نخس  نیمه  هنومن  و  ( 70  ) اهبضغل بضغی  ۀمطاف و  ءاضرل  یضری  هللا  نا  دوشیم ، كانبضغ  س )  ) همطاف بضغ  هب 

(71 . ) دروخیم مشچب  دایز  تنس  هعیش و  لها  زا 
ماما دیآ ؟ مشخب  س )  ) همطاف مشخ  زا  يادخ  هک  تسا  لوبق  لباق  ایآ  دنرادن -  رواب  ار  ثیدـح  نیا  یخرب  هک  دـنتفگ  ع )  ) قداص ماما  هب 

تسا و نامیا  اب  ینز  زین  س )  ) همطاف دیآیم ؟ مشخب  نمؤم  هدـنب  مشخ  زا  يادـخ  هک  دـیرادن  رواب  امـش  ایآ  دـیرادیمن ؟ رواب  ارچ  دومرف 
(72 .) دیآیم مشخب  شمشخ  زا  يادخ  تسا  یعیبط 
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ینامـسآ ياهدئام  وا  يارب  هک  سب  نیا  شیدـنموربآ  لاثم  رد  هدرک و  ادـیپ  وربآ  برق و  تدابع  هیاس  رد  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  س )  ) همطاف
ود ره  هکیلاح  رد  دندش  دراو  وا  رب  یـضترم  یلع  هارمهب  ص )  ) ادخ لوسر  ررکم . یتروصب  هکلب  رابود ، رابکی و  هن  مه ، نآ  دشیم  لزان 
داد خساپ  دمآ ؟ دیدپ  اجک  زا  اذغ  نیا  اذه ؟ ِکل  ّینأ  دندیسرپ  دنتفای . وا  رانک  رد  اراوگ  یئاذغ  فرظ  دندوب . هنسرگ  س )  ) همطاف دننامب 

(73 . ) ادخ بناج  زا  هللادنع -  نم 
مدید دش . كانبـضغ  درک و  ندرک  نیرفن  دـصق  دجـسم  رد  س )  ) ۀـمطاف هک  یماگنه  هب  تفگ  هک  تسا  ناملـس  زا  نخـس  نیا  نینچ  مه 
نیمز درکیم  زاب  نیرفن  هب  بل  دوشگیم و  وسیگ  س )  ) همطاف رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف  ع )  ) رقاـب ماـما  و  دزرلیم . دجـسم  ياـهراوید 

هلا نا  همطاف  ای  دومرف : س )  ) همطاف هب  ص )  ) ربماـیپ هک  تسا  یتقیقح  نیا  دـشیم و  لزاـن  مدرم  رب  باذـع  اـی  دربیم و  ورف  ار  دوخ  لـها 
تعافش  ماقم  (. 74  ) كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  لجوزع 

: دوب هدومرف  شاهرابرد  ربمایپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  تسا ، تعافـش  ماقم  ياراد  س )  ) همطاف دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شیدـنموربآ  رظاـخب 
. داد رارق  شردپ  تما  ناراکهنگ  تعافش  ار  س )  ) ارهز همطاف  رهم  دنوادخ  (75  ) اهیبا ما  نم  نیبنذملا  ۀعافش  ءارهزلا  ۀمطاف  رهم  هللا  لعج 

(. دندرگ تعافش  روخ  رد  قیال و  هک  طرش  نادب  هتبلا  )
ناتـسود تاجن  تعافـش و  روظنم  هب  هک  تسا  دنلب  یهاگیاج  ع )  ) همطاف ام  ردام  يارب  خزود ، شتآ  رانک  تمایق  رد  دومرف : ع )  ) رقاب ماما 

وا تسا و  نیمه  ریثک  ریخ  ینعم  دومرف  نخـس  نیا  دـییأت  رد  مه  ع )  ) قداص ماما  و  دـنربیم -  هانپ  ربمایپ  رتخد  هب  ناراکهنگ  دتـسیایم و 
. دزاسیم تما  هجوتم  ادخ  هاگشیپ  رد  شیدنموربآ  رطاخب  ار  يرایسب  عفن 

هکنیا نودـب  دـشخبیم ، تعافـش  تزع و  ماقم  ياهدـنب  هب  هک  دـنکیم  نینچ  نیا  دـنوادخ  تسین . يداعبتـسا  بجعت و  ياج  اعدا  نیا  رد 
يوعد نیا  دـننادیم  لاـحم  ار  نآ  هک  یهورگ  روصت  فـالخ  رب  دـنک . دـی  علخ  هبنج  نیا  رد  ار  دوخ  اـی  لقتـسم و  رما  نآ  رد  ار  ياهدـنب 

هک : هنوگنیدب  دراد  ینآرق  يانبم 
زا ار  قح  نآ  هکنیا  نودب  دهدیم  رارق  گرم  هتـشرف  رایتخا  رد  ار  نآ  یلو  ( 76 ( ) اهتوم نیح  سفنالا  یفوتی  هللا   ) تسادخ تسدـب  اهناج 

(. 78 ( ) اعیمج ۀعافشلا  لق هللا   ) تعافش رما  رد  ( - 77  ) مکب لک  يذللا و  توملا  کلم  مکیفوتی  لق   ) دنک بلس  دوخ 
تاماقم  رگید  ( 80 . ) یضترا نمل  الا  نوعفشی  الو  ( - 79  ) هنذاب الا  هدنع  عفشی  يذللاذ  نم  دینک : هجوت  تایآ  نیا  هب  لاح  نیع  رد 

هب یلاـبزیت  هدـنرپ  چـیه  هک  تسا  يدـحب  وا  ماـقم  تبتر و  جوا  مینک . رکف  هودـحم  نیا  رد  ار  وا  تـالامک  همه  هک  تسین  نآ  ناوت  ار  اـم 
رگید زا  میهد  رارق  تیاـنع  دروم  ار  نآ  هبنج  کـی  رگا  هک  دوشیم  ببـس  شتاـیح  ندوب  يدـعب  دـنچ  دـباییمن و  تسد  شماـقم  كرد 

میوشیم : رکذتم  ارذگ  تروص  هب  ار  اهنآ  زا  يدراوم  هب  ياهراشا  تروص  هب  ریزگان  مینامیم . زاب  اههبنج 
و تسا . یتـشهب  هویم  زا  وا  هفطن  تسا و  هیـسنا  ءراوـح  ( 81 ، ) هتمظع رون  نم  اهقلخ  یلاـعت  هللا  ـال ن  هدـش  قلخ  ادـخ  تمظع  رون  زا  وا  - 

تسا تیبلها  روحم  و  (، 83  ) تسا ردق  بش  لیوأت  س )  ) همطاف هام و  رازه  ردـق  بش  ( 82  ) دینشیم س )  ) همطاف زا  ار  تشهب  يوب  ربمایپ 
(. 85 () ضرالا لها  ءاسن  ةدیس   ) تسا ناهج  هدیزگرب  نانز  زا  و  ( 84)

و تشاد ، هدوارم  لیئربج  اب  (، 88  ) تسا تعافش  ماقم  ياراد  و  ( 87 . ) هدش قلخ  س )  ) همطاف يارب  تشهب  و  ( 86  ) تسا نیرباص  زا  ارهز 
یهلا يافلخ  رادتناما  تسادخ ، دزن  دنموربآ  تفای ، شقفوم  درک و  شناحتما  شیویند  تقلخ  زا  شیپ  ادـخ  دـشیم ، لزان  هدـئام  وا  يارب 

... تسا و يدهم  ردام  تسا ،
. تسا نآ  تیاعر  فیلکت و  يراد  تناما  اوقت و  دهز و  تسا . میلـست  تعاطا و  تدابع ، وا  تالامک  أشنم  هشیر و  دـش  رکذ  هک  هنوگنامه 

تـسا ینز  وا  تسین  زمل  زمه و  لها  دراد و  نابز  تسین ، كاب  یب  دراد و  بضغ  تسا . تماقتـسا  راـقو و  ياراد  تسا ، لوؤسم  دـهعتم و 
ياضر بلج  زج  یفده  دوریم و  شیپ  هب  نآ  هب  لوصو  هار  رد  هنادنم  تلیـضف  هناهاگآ و  هتفای و  فیلکت  هصرع  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هک 

س )  ) همطاف رب  دورد  درادن .  یهلا 
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هک یئاهدورد  لثم  تفایرد  ناوتیم  ع )  ) ناموصعم تارـضح  ًاصوصخم  دـناهتفگ ، وا  هرابرد  نیا  رگید  هک  ینانخـس  زا  ار  وا  ماقم  نأش و 
و ایلعلا ، هللا  سفن  یلع  مالـسلا  ننـسلاب  ۀـمئاقلا  هللا  سفن  یلع  مالـسلا  ( 89  ) تسا هتفگ  وا  هراـبرد  ع )  ) موصعم ناـبز  زا  یـسلجم  موـحرم 

... یلعالا و لثملا  یهتنملا و  ةردس  و  یبوط ، ةرجش 
ره يارب  بقانم  باتک  رد  یبرع  نیدلا  ییحم  مینک . لقن  همطاف  هرابرد  ار  دورد  موصعم  ریغ  يدرف  نابز  زا  میهاوخیم  تمـسق  نیا  رد  اما 

نینچ اهیلع  هللا  مالـس  همطاـف  هراـبرد  دـنکیم . لـقن  ناـموصعم  نآ  زا  ار  ینوؤش  نآ  رد  هک  دراد  ياهبطخ  ع )  ) موصعم هدراـهچ  زا  کـی 
دیارسیم :

ۀیولعلا راونالا  علطم  ۀیوبنلا  ۀقیقحلا  ۀعضب  ۀیلقعلا -  ملاعلا  داوج  ۀیلکلا -  سفنلا  ةروص  ِۀّیـسنالا -  نّیعت  یف  ۀیـسدقلا  ةرهوجلا  یلع  ّلص  و 
ۀلوهجملا ردقلاب ، ۀفورعملا  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیـس  نیقیلا ، ةرجـش  ةرمث  رانلا ، نع  اهیبحمل  ۀیجنملا  ۀیجانلا  ۀیمطافلا -  رارـسالا  نویع  نیع  - 

 . مالسلا تاولصلا و  اهیلع  لوتبلا ، ءارهزلا  لوسرلا ، نیع  ةرق  ربقلاب ،

س)  ) همطاف تیروحم  لصف 5 :

همدقم 
تخد وا  تسا  ناگدننک  فیـصوت  فصو  زا  رتشیب  یـسب  وا  تمظع  تبتر و  دـناهتفگ و  مک  دـنیوگب  هچ  ره  س )  ) همطاف ماقم  نأش و  رد 

تسا و توبن  ماقم  ياراد  هک  تسا  يردپ  تیبرت  هنومن  هدیهش ، ياهموصعم  دوخ  تسا و  نیطبس  ردام  نانمؤم ، ریما  رـسمه  تسا و  ربمایپ 
 . تسا ملاع  نانز  هدیس  هک  يردام 

نآ باستکا  ناوت  ار  رشب  يداع  دارفا  هک  یتافـص  دجاو  هار  نیا  رد  تسا و  دبع  ماقم  ياراد  تسا و  تلادع  تفع و  اوقت ، هکلم  ياراد  وا 
ًایهلا و ًاّرـس  اهیلع  هللا  مالـس  ۀمطافل  نا  تسا . حرطم  توهال  هفیطل  یهلا و  يزار  وا  يارب  دناهتفگ  هک  تسا  نیا  قح  تسین . دـح  نانچ  رد 

س)  ) همطاف ندوب  روحم  ( 90 ...) ایتوهال ینعم 
رودب اهنآ  شخرچ  اههدیدپ و  زا  يرایسب  شدرگ  هک  دیآ  باسح  هب  يروحم  دناوتیم  مالسا  يایند  رد  شنیرفآ و  ناهج  رد  س )  ) همطاف

دناهدناوخ و شنیرفآ  رما  رد  دنوادخ  تیانع  دروم  ار  وا  هک  تسا  تسد  رد  تنس  لها  هعیش و  ناخروم  زا  لقنب  يرایسب  تایاور  دشاب . وا 
. دوبن ناهج  شنیرفآ  دوبن  س )  ) همطاف رگا  هک  دناهدش  رکذتم  یتح 

موادت ظفح و  رد  قح  فاطلا  هدعو  . تسا صوصنم  تفالخ  تماما و  روحم  تسا ، تلاسر  روحم  تسا ، مالسا  روحم  وا  مالـسا  يایند  رد 
 . تسا هدمآ  ردب  تیروجهم  زا  وا  هبیط  هیرذ  روضح  تکرب  هب  نآرق  مالسا و  هدش و  ققحم  وا  هلیسو  هب  ص )  ) يدمحم نیئآ 

تسان و ءاسن  قادصم  وا  هلهابم  نایرج  رد  تاداس . روحم  تسا و  ربمایپ  لسن  شخب  موادت  اسک ، باحصا  روحم  تسا و  تیبلها  روحم  وا 
دنک و هلهابم  مه  زورما  دناوتیم  نانآ  هلیـسوب  مالـساو  دنـشخردیم  تیرـشب  خـیرات  كرات  رب  تمایق  مایق  ات  هک  ینانز  کین  همه  يوگلا 

. دناسرب تابثا  هب  ار  نیئآ  نیا  تیناقح 
رد مالسا  هطلـس  تحت  شدنزرف  ار  هتفـشآ  ناهج  تسوا و  دنزرف  تسا و  س )  ) همطاف لسن  زا  تسوا  رظتنم  یناهج  مشچ  هک  تما  يدهم 
مه مالـسالا  ما  هدوـب و  اـهیبا  ما  نآرق ، رداـم  تسا و  مالـسا  رداـم  س )  ) همطاـف سپ  دزارفایم . ناـهج  رب  وا  ار  دـیحوت  مـچرپ  دروآیم و 

رگید  ياهقادصم  دیآ . باسح  هب  دناوتیم 
ره هک  ياهنوگب  تسا  یمالـسا  تاـیح  داـعبا  زا  یفلتخم  ياـههبنج  شخب  یلجت  نآرق و  فلتخم  تاـیآ  قادـصم  س )  ) همطاـف هک  میتفگ 

. دنهدیم ناشن  ار  وا  تیروحم  یعون  اهنآ  زا  مادک 
 . تسا ریهطت  هیآ  نأش  دجاو  ربمایپ و  تیب  لها  قادصم  وا  - 

( 91 . ) تسا هدرک  شرافس  مدرم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  تسا  یلقث  ود  زا  یکی  ترتع و  قادصم  - 
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( 92 . ) تسا هیصوت  دروم  اهنآ  تدوم  هک  تسا  نآرق  يابرقلا  يوذ  قادصم  - 
 . تسا هلهابم  هیآ  رد  ربمایپ  سفن  قادصم  - 

 . تسا هتشاد  شرافس  وا  هرابرد  ربمایپ  هک  تسا  نینموملا  ما  همئالا و  ما  قادصم  - 
دیدپ یئاهتیـصخش  شمحر  زا  وا و  دوجو  زا  هدرک و  رپ  ار  دوج  ملاع و  رـسارس  شتکرب  عاعـش  هک  ریثک  ریخ  ینعم  هب  رثوک  قادـصم  - 

نایامنهار نایداه و  همه  نیا  مالـسا ، نابات  ياههراتـس  زا  یگدنـشخرد  تاضویف و  همه  نیا  دنمالـسا . راختفا  هیام  مادک  ره  هک  دناهدمآ 
تبیغ ات  اروشاع  زا  مالسا  خیرات  رگراثیا  نادهاش  همه  نیا  و  دناهمطاف . زا  همه  دنمالسا  نامسآ  كرات  رب  نازورف  یئاهرتخا  نوچ  مه  هک 

 . دناهمطاف یگدنیاز  زا  همه 
شحب هنومن  يرسمه  زا  هک  اج  ره  تسا و  نآ  سأر  رد  س )  ) همطاف تسافو  یگداوناخ و  يافص  زا  نخس  اج  ره  مالسا  ناهج  رد  يرآ ،

اج ره  دوشیم و  دای  لفحم  نآ  رد  س )  ) همطاف مان  دور  نخس  زرابمو  بلط  قح  ینز  زا  هک  اج  ره  تساهنآ و  دمآ  رـس  س )  ) همطاف دوش 
و دوب . دهاوخ  س )  ) همطاف نیوانع  اهثحب و  نیا  همه  روحم  و  تساهنآ . ناگدبز  زا  س )  ) همطاف تسا  دای  نادیهـش  ردام  دیهـش و  هناخ  زا 

تقلخ  روحم  س )  ) همطاف تیروحم .  همه  نآ  تمظع و  همه  نیا  رقحم و  ياهناخرد  هتفای  دشر  نز ، کی  زا  تفگش 
تباب نآ  زا  تسناد  شنیرفآ  روحم  ار  همطاف  دیاب  دوش ، اکتا  تسا  مالـسا  ربمایپ  نأش  رد  هک  كالف  الا  تقلخ  امل  كالول  ثیدح  هب  رگا 
رثایب رهاظلا  یلع  تسا  س )  ) همطاف لسن  طسوت  هک  تماـیق  ماـیق  اـت  مالـسا  یـشخب  موادـتو  دوب  عطقنم  ربماـیپ  لـسن  وا  دوجو  نودـب  هک 

. دنامیم
ار ادـخ  لوسر  رگا  دـیآیم و  باسحب  هیلاع  راونا  راثآ  عبنم  ضیف و  أشنم  س )  ) همطاف دوجو  یلامکریـس  رد  یلوزن ، يدوعـص و  سوق  رد 
س)  ) همطاف دـشر  اهریـس و  نیا  همه  روحم  هک  تسا  یعیبط  مینادـب  تقلخ  یئاغ  تلع  ار  وا  رگا  میروآ و  باسحب  شنیرفآ  لیـصا  لـصا 

 . دوب دهاوخ 
همطاف لسن  زا  همه  تلاسر و  نآرق و  نیبم  همئا  تسا و  تلاسر  نییبت  هیاس  رد  تقلخ  لماکت  تسا و  تماما  توبن و  هطـساو  س )  ) همطاف
نیتسار هفیلخ  ناونعب  كاپ  هیرذ  هک 11  تسا  نیا  زج  ایآ  ص )  ) دمحم توعد  شخب  موادت  تسا و  همئا  ردـصم  س )  ) همطاف سپ  (س .)

ءایبنا لماکت  هقلح  دناهمطاف ؟ لسن  زا  ربمایپ 
دتمم ياههتـشر  لوط  رد  ار  ص )  ) ادخ لوسر  رون  دیاب  هک  دوب  یجوم  دننام  س )  ) همطاف يرـصم ، دنمـشناد  ینیـسح  لضاف  داتـسا  هتفگب 

یلع ریبعت  هب  هوبنلا  هیقب  یهلا و  ءایبنا  لماکت  هقلح  وا  (93  ) دنک ینارون  نشور و  ضایف  رون  نآ  زا  ار  تیرـشب  دهد و  روبع  نورق  راصعا و 
 . تسا ناربمایپ  تایح  دادتما  وا  یگدنز  ( 94  ) تسا

هدیسر يادخ  قلخ  هب  ناماما  زا  و  قحرب ، ناماما  هب  س )  ) همطاف قیرط  زا  دندوب ، هدورس  هتفگ و  خیرات  لوط  رد  ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  همه 
ءایبنا و زا  شیوخ  ناکاین  ياهشزرا  همه  ناس  نیدـب  تسا و  هتـشذگ  يایبنا  رخاـفم  همه  هد  تیارـس  زین  ثراو و  ردـپ  قیرط  زا  وا  تسا .

 . تسا هتخاس  يراج  يراس و  دوخ  لسن  رد  یلع  اب  جاودزا  قیرط  زا  ار  اهنآ  تساراد و  دوخ  رد  ار  لسر 
وا ار  دوعوم  يدهم  تسا و  ءایبنا  يدوجو  غاب  هرمث  تساهتلاسر ، دیما  يدید  زا  اهتلاسر و  هدـنهد  همادا  دـید  نیا  زا  س )  ) همطاف سپ 

موادت تسا .  هدیشخب  دنویپ  تماما  تیمتاخ و  اب  ار  هتـشذگ  ياهتلاسر  س )  ) همطاف دید  نیا  زا  تسا و  هداد  لیوحت  یمالـسا  هعماج  هب 
ربمایپ  لسن  شخب 

وا محر  زا  ادخ  یلو  ربمایپ و  نیتسار  هفیلخ  هدزای  تسا . هتفای  موادت  وا  هلیـسوب  ص )  ) ادخ لوسر  كاپ  هلالـس  هک  تسا  ینز  س )  ) همطاف
. دوب فصتم  تافص  نادب  ص )  ) ادخ لوسر  قیرط  زا  س )  ) همطاف هک  دناهدش  یلئاضف  ثراو  دناهدمآ و  دیدپ 

مه نآ  دنـشخب  موادـت  ار  ردـپ  لسن  دـنناوتیم  مه  نارتخد  دوهعم  مسر  فالخ  رب  هک  داد  ناـشن  س )  ) همطاـف هلیـسوب  ص )  ) ادـخ لوسر 
تیزم نیا  و  دبای ، رارمتسا  هدرک و  تیارـس  دعب  لسن  هب  دناوتیم  تداهـش  تیبرت ، بتکم ، رتخد  قیرط  زا  زین  و  تسایبنا . متاخ  هک  يردپ 
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 . تسین نادرم  صوصخم 
زورب و كاپ  محر  نآ  زا  نیمز  رد  ادخ  ءافلخ  دندمآ و  دیدپ  تمکح  رون و  نداعم  نآ  زا  هک  دوب  یـضیف  عبنم  دـننامه  س )  ) همطاف محر 

تفگ : وا  هب  یباوج  لاؤس و  زا  سپ  دیوگیم ، نخس  دوخ  نینج  اب  دید  دش و  دراو  هجیدخ  رب  ص )  ) ادخ لوسر  دندرک . روهظ 
 . تسا رتخد  يراد  محر  رد  هک  یلفط  دهدیم  هدژم  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  یثنااهنا . ینرشبیف  لیئربج ، اذه  ' 

 . تسا یکرابم  نومیم و  كاپ و  لسن  وا  ۀنومیملا و  ةرهاطلا  ۀلسنلااهنا  و  - 
 . تسا هدرک  نیعم  وا  زا  ارم  لسن  موادت  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  داد  ماهدژم  اهنم و  یلسن  لعجیس  یلاعت  كرابت و  هلا  نا  و  - 

. دهد رارق  نیمز  نایاوشیپ  ار  وا  لسن  يدوزب  و  ۀمئا . اهلسن  لعجیس  و  - 
تلاسر  روحم  دهد . رارق  نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  ار  اهنآ  یحو  ياضقنا  زا  سپ  و  هیح 95 ) ءاضقنا و  دعب  هضرا  یف  افلخ  مهلعجی  و  - 
شرتخد هب  يردپ  يداع  تبحم  دح  زا  شیب  شرتخد  هب  وا  تبحم  تشادیم و  یمارگ  ًاّدج  ار  وا  ربمایپ  تسا . تلاسر  روحم  س )  ) همطاف

رد مه  ربمایپ ، تایح  نارود  رد  مه  دـمآیم . باسحب  مالـسا  تفرـشیپ  مهم  نکر  وا  نآ  ساـسارب  هک  دوب  س )  ) همطاـف رد  یطیارـش  دوب .
. درک افیا  یگدنز  رد  ار  یساسا  مهم و  ياهشقن  شتافو  زا  سپ  رصع 

زاس هنیمز  وا  مه  و  دوب . مالـسا  عفنب  هنابلط  قح  هزرابم  رد  یلع  ياتمه  تشاد . هگن  هدـنز  ار  تلاسر  ص ،)  ) ادـخ لوسر  تاـفو  زا  سپ  وا 
نالماح دوب و  همطاف  شود  هب  عقاو  رد  البرک  تلاسر  راب  دیدرگ  رجنم  نیسح  تداهش  هب  ًاتیاهن  نسح و  حلـص  هب  ًاتمدقم  هک  دش  یطیارش 

. دناهمطاف نارتخد  تداهش  مایپ 
لسن و  ار ، اهنآ  رادب  تسود  سپ  دننم . دزن  وت  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  ود  نیا  اراگدرورپ  دوب : هدومرف  س )  ) همطاف یسورع  بش  رد  ربمایپ 

ياهنزو س )  ) همطاف ناس  نیدـب  امنب ... يرادـهگن  ار  اهنآ  دوخ  بناج  زا  ار و  ناشرابت  لسن و  رادـب  موادـت  رد  نادرگ و  كراـبم  ار  ناـش 
تمصع  روحم  تسا .  مالسا  هیلاع  فده  رارمتسا  روحم  مالسا و  يارب  ردقنارگ 

نسح و تسوا  رـسمه  هک  تسا  یلع  تسوا ، ردـپ  هک  تـسا  ربماـیپ  وا  رـصع  رد  مالـسا  ناـموصعم  تـسا . تمـصع  روـحم  س )  ) همطاـف
تیارـس دـعب  لـسن  هب  وا  قیرط  زا  دـندرگیم و  وا  رود  هب  اهتمـصع  هک  تسا  یبـطق  نوـچ  مه  وا  دنتـسه و  وا  دـنزرف  ود  هک  دنانیـسح 

. دننکیم
تیبرت تسا و  لصو  (س ) همطاـف یـشخب  ورین  هب  تیـالو  تماـما و  خرچ  شدرگ  تسا . تمـصع  موادـت  روحم  س )  ) همطاـف ناـس  نیدـب 
هچیرد زا  یهلا  میلع  باوبا  دننزیم . رود  وا  روحم  رد  مه  يدعب  ياهيزومآ  تیاده  و  يزاس ، یگدـنز  يزومآ و  تداهـش  ناموصعم و 
دنکیم : لقن  نینچ  ربمایپ  لوق  زا  يراصنا  هللادبع  رباج  تسوا . تکرب  زا  دنوادخ  هار  هب  مدرم  يادتقاو  دوشیم  هدوشگ  س )  ) همطاف

. داد رارق  شقلخ  رب  ادخ  ياهتجح  ار  وا  نادنزرف  وا و  رسمه  یلع و  دنوادخ  هقلخ  یلع  هللا  ججح  هءانبا  هتجوز و  ایلع  لعج  هلا  نا  - 
. دننم تما  رد  ملع  ياههزاورد  نانآ  یتما -  یف  ملعلا  باوبا  مه  و  - 

تیبلها  روحم  ( 96 .) ددرگ تیاده  میقتسم  طارص  هب  دبای  هر  اهنآ  هلیسوب  هک  سک  نآ  میقتسم  طارص  یلا  يده  مهب  يدتها  نم  - 
همطاف یلع و  دوب  نم  لزنم  رد  ص )  ) ربمایپ يزور  دیوگ  هملس  ما  تسا . هلا  لوسر  تیب  هب  درف  نیرتکیدزن  تیب و  لها  روحم  س )  ) همطاف

اهنآ ربمایپو  دندش  دراو  مدرک ، ادص  ار  س )  ) همطاف یلع و  نم  و  نزب . ادـص  ارم  تیبلها  دومرف  ص )  ) ربمایپ دـندوب . هناخ  رد  مد  مه  (س )
 . دراد تیبلها  قادصم  یفرعم  زا  تیاکح  دوخ  نیا  و  ( 97 . ) تفرگ رانک  رد  ار 

ربماـیپ دزن  رد  یـسک  ندوب  تبحم  درومزا  نخـس  تقو  ره  ص )  ) ادـخ لوسر  هقـالع  روحم  تسا و  تیب  لـها  نیگنـس  هنزو  س )  ) همطاـف
زا س )  ) همطاف دناهتفرگ  رارق  ربمایپ  ياعدا  درومو  هدمآ  درگ  یئابع  ریز  رد  هک  یناسک  زا  دوب . مدـقم  اهنآ  همه  رب  س )  ) همطاف دوب  (ص )

نانیا ادـنوادخ  ًاریهطت . مهرهط  سجرلا و  مهنع  بهذاـف  یتیب  لـها  ءـالوه  مهللا  دومرف  نینچ  اـهنآ  هراـبرد  ربماـیپ  تسا  نآ  مهم  ياـضعا 
اسک لها  روحم  رادب . هزیکاپ  كاپ و  ًالماک  ار  نانآ  راد و  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنانم ، تیبلها 
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. دروآ درگ  دوب  نآ  رد  مه  دوخ  هک  یئابع  ریز  رد  ار  ع )  ) نینسح همطاف ، یلع ، ص )  ) ادخ لوسر  يزور  هک  تسا  هنوگنیدب  اسک  ناتساد 
ادـنوادخ دومرفو  درک  اعد  ًاریهطت و  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  هک  دـناوخ  نانآ  نأش  رد  ار  ریهطت  هیآ  و 

، ربمایپ نادـناخ  نأش  هک  ثیدـح  نیا  یماقم . الا  هدوتـس و  وت  هک  هداد  رارق  نانیا  رب  ار  دوخ  تاکرب  دورد و  دـندمحم  لآ  تیبلها و  ناـنیا 
همطاف باتک  بحاص  هچنآ  ربانب  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  هعیش و  زا  یفلتخم  قرط  زا  دهدیم  ناشن  ار  نینسح  یلع و  س ،)  ) ارهز همطاف 

نآ رد  هک  مولعلا ، ملاوعلا  باتک  رد  ینارحب  هلادبع  خیـش  زا  دنترابع  دوخ  طخب  اسک  ثیدح  ناگدنـسیون  ( 98  ) تساهدرک رکذ  ارهزلا ء 
قوـثو دروـم  دارفا  رگید  بوـشآ و  رهـش  نبا  نـیققحملا ، رخف  یلح ، همـالع  یناـث ، دیهـش  لـثم  گرزب  ياـملع  زا  نـت  زا 20  شیب  طــخ 

 . تسا هدش  يروآدرگ 
مهلاثما دیفم و  خیش  یسوط ، خیش  یسربط ، یلح ، همالع  نوچ  يدارفا  دسریم و  راصنا  هلادبع  نبرباج  هب  دنـس  هلـسلس  اب 29  ثیدح  نیا 

 . دوب دناوتن  يریزگ  نآ  رب  دامتعا  زج  تسین و  ياهسوسو  ثحب و  ياج  ناش  نخس  ناقتا  قدص و  هک  دناهدراذگ  هحص  نآ  رب 
. دناهدرک ثحب  ثیدح  نیا  هرابرد  قیرط  زا 20  روثنملارد  ریسفت  رد  یطویس  قیرط ، زا 25  نایبلا  عماجلا  ریسفت  رد  يربط  - 

ياهلاسر رد  هدروآ و  تسدب  ارنآ  وا  هک  تسا  يدنس  ياراد  اسک  ثیدح  هدرک  قیقحت  يزیربت  نیدلا  باهـش  دیـس  همالع  هچنآ  ربانب  و  - 
س)  ) همطاف تیروحم  ثیدح و  تیمها  ( 99 . ) تسا هتشاگن  ار  نآ  یسراف  نابز  هب  کچوک 

لـضفا و  دـنک ، یفرعم  تاـقولخم  فرـشا  ار  ناـنآ  دزاـس و  راکـشآ  ثیدـح  رد  ار  تیبـلها  یتوکلم  ینارون و  تقیقح  تساوخ  دـنوادخ 
یلع سیل   ) دندوب هدمآ  درگ  یناهج  دودحم  کچوک و  يابع  نآ  ریز  رد  وا ، ناج  دـندش و  یفرعم  ص )  ) ربمایپ تیبلها  نانیا  تادوجوم ،

 . دوب هدرک  هدافتسا  ظیلغ  ياهدنگوس  زا  نانآ  شزرا  تیروحم و  رد  ادخ  لوسر  و و  دحاو ) یف  ملاعلا  عمجی  نا  رکنتسمب -  هّللا 
اهنآ یفرعم  رد  لیئربج  دهدیم  ناشن  ار  هتکن  نیمه  مه  اسک  لها  زا  لیئربج  یفرعم  دوب -  اهنآ  رخآ  لوا و  روحم و  س )  ) همطاف اسک  رد 

. اهونب اهلعب و  و  اهوبا ، ۀمطاف و  مه  تشاد : حرش  نیدب  یترابع  ناگتشرف  نامسآ و  لها  هب 
تسا : نینچ  قوف  ترابع  همجرت  دوش و  رکذ  ًاررکم  س )  ) همطاف مان  تشاد  تسود  مه  يادخ  یئوگ  هک  تسا  نانچ  یفرعم  نیا  رد 

(. س  ) همطاف ردپ  تسا و  س )  ) همطاف - 
(. س  ) همطاف رهوش  تسا و  س )  ) همطاف - 

هراشا دروم  رابکی  نادـنزرف  یلع و  ربمایپ و  مان  دـنزیم -  رود  وا  يور  فیرعت  تیروحم  و  س .)  ) همطاف نادـنزرف  تسا و  س )  ) همطاف - 
هلهابم  روحم  راب . دنچ  س )  ) همطاف مان  هتفرگ و  رارق 

دننک عناق  ار  دوخای  دنریذپب و  ار  مالسا  تیناقح  دنتسناوتن  دنتخادرپ و  لادج  ثحب و  هب  ربمایپ  اب  مالـسا  تیناقح  هرابرد  نارجن  نایحیـسم 
نینچ ربمایپ  توعد  دنزادرپب . تسا  قحان  هک  یهورگ  نیرفن  هب  دنروآ و  درگ  یـسلجم  رد  ار  دوخ  نازیزع  نادناخ و  هک  دش  ررقم  نیا  رب 

دوب :
يارب ربمایپ  ( 100  ) نیبذاکلا یلع  هللا  ۀنعل  لعجنف  لتهبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  و  مکئاسن -  انئاسن و  و  مکئانبا -  انئانبا و  عدـن  اولاعت ، لق  و 

(: س  ) همطاف هیآ  نیا  رد  دیزگرب و  دوخ  هارمهب  ار  ع )  ) نینسح وهمطاف  یلع و  سلجم  نآ  رد  روضح 
. انئانبا تسا  ربمایپ  دنزرف  قادصم  یتهج  زا  - 

. هدش رضاح  هلهابم  نایرج  رد  هک  تسا  ینز  اهنت  تسا و  انئاسن  قادصم  يدید  زا  - 
 . تسا ربمایپ  ناج  سفن و  انسفنا و  قادصم  موس  دید  زا  و  - 

(: ص  ) ادخ لوسر  زا  میراد  هنوگنیدب  یثیدح  ار  هدع  نیا  ربمایپ  شنیزگ  دروم  رد  - 
یلع هلهابملاب  ینرما  نکلو  مهب  لهابا  نا  ینرمال  نیـسحلا  نسحلا و  همطاـف و  یلع و  نم  مرکا  ًاداـبع  ضرـالا  یف  نا  یلاـعت  هللا  ملع  ول  - 

ع)  ) نیـسح نسح و  همطاـف و  یلع و  زا  رتیمارگ  یناگدـنب  نیمز  يور  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رگا  (101  ) قلخلا لضفا  مه  ءـالؤه و 
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نیرترب نانیا  هورگ و  نیا  یهارمهب  داد  ناـمرف  هلهاـبم  هب  ارم  وا  یلو  مزادرپب  هلهاـبم  هب  اـهنآ  اـب  هک  دادیم  روتـسد  نم  هب  تشادیم  غارس 
تماما  روحم  دنیادخ . ناگدیرفآ 

دوخ نارود  رگتیادـه  همه  هک  دـیآ  دـیدپ  ماما  كاپ و  هیرذ  شلـسن 11  زا  هک  داد  هدژم  وا  هب  دـنوادخ  تسا . تماما  روحم  س )  ) همطاـف
وا زا  ناماما  رون  هک  اریز  دراد  مان  همئالا  راونا  ما  مه  و  مالسا ) ياهلگ  ياههفوکـش و  ردام   ) راهزالا ما  تسا و  همئالا  ما  ( 102 . ) دنشابیم

 . تسا قتشم 
میناوخیم : نینچ  تسوا  مسا  هب  هک  یتجاح  ياعد  رد  تسا . هللا  ۀیقب  رما و  یلو  ادخ ، عدوتسم  ّرس  لماح  وا 

ام یب  لعفت  نا  و  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  اهیف -  دوتسملا ع  رّـسلا  و  اهینب ، اهلعب و  اهیبا و  ۀمطاف و  قحب  کلاسا  ینا  مهللا 
هعیدو ّرـس  و  شنادنزرف ، رهوش و  و  شردپ ، و  س )  ) همطاف قحب  هک  مراد  تلأسم  وت  زا  ادنوادخ  ( 103  ) یجئاوح یضقت  نا  و  هلها -  تنا 

. يزاس هدروآرب  ار  مجئاوح  یهد و  ماجنا  میارب  ینآ  راوازس  لها و  دوخ  هچنآ  و  یتسرف ، دورد  شلآ  و  ص )  ) دمحم رب  هک  وا ، رد  هداهن 
میناوخیم : شترایز  رد  تفای . موادت  هدمآ و  دیدپ  وا  زا  ناماما  رون  هک  تسا  ینز  نآ  س )  ) همطاف

اهنود تجزا  ۀـمئالا و  راونا  اهنم  تللـس  و  ۀـنجلا -  ءاسنب  اهدـلوم  فرـش  یتللا  دـلخلاو  سودرفلا -  ۀـحافن  و  دـهزلا -  عرولا و  ۀـفیلح  - 
هنیمز نیا  رد  تایاور  دهدیم . دنویپ  یهلا  هتشذگ  يایبنا  هب  تیرشب و  خیرات  هب  ار  مالـسا  تماما  وا  ناس  نیدب  و  ( 104 ...) ةوبنلا و باجح 

مینکیم : رکذ  حرش  نیا  هب  ار  يرگید  دروم  دنرایسب و 
نیب هنیب و  دودمملا  هلبح  یبر و  ءانما  اهدلو  نم  ۀمئالا  و  يرصب -  رون  اهلعب  يداوف و  ةرمث  اهانبا  یبلق و  ۀجهب  ۀمطاف  ص )  ) هللا لوسر  لاق 

تسا و نم  مشچ  رون  وا  رهوش  دنتـسه و  نم  لد  هویم  شنادـنزرف  تسا و  نم  لد  یئانـشور  هیام  س )  ) همطاف دومرف  ربماـیپ  ( 105 ...) هقلخ
تاداس  روحم  دنیادخ ... قلخ  وا و  نیب  ادخ  دودمم  هتشر  و  دنانم ، راگدرورپ  يانما  وا  نادنزرفزا  ناماما 

دنویپ س )  ) همطاف هب  ناش  بسن  بسح و  هرجـش  هک  دـننکیم  یگدـنز  تیرـشب  ناهج  رد  رفن  اهنویلم  تسا . تاداـس  روحم  س )  ) همطاـف
نانآ اب  طابترا  رد  هک  اهتیدودحم  همه  نآ  اب  ربمایپ و  نادناخ  دـشر  هار  رـس  رد  مصخ  یـشارتلکشم  يراوشد و  همه  نآ  اب  دـنروخیم .

س)  ) همطاف ناماد  زا  اهنآ  همه  هدادلیکـشت و  ار  يرفن  نویلم  دنچ  لیماف  کی  هک  تسا  يدودح  نازیمب و  وا  لسن  مه  زاب  دندروآ  دـیدپ 
. دناهدوب اوقت  ملع و  رد  تما  نیا  ناشخرد  ناگراتس  هک  نانآ  زا  رایسب  هچ  و  دندمآ . دوجوب 

، یلیعمـسا يوضر ، يرفعج ، يدـیز ، یبـنیز ، ینیـسح ، ینـسح ، یمطاـف ، يولع ، تاداـس  زا  میروآ  رظن  رد  ار  زورما  ناـهج  تاداـس  عون 
ینعم ( 106  ) رثوک هوس  ریـسفت  رد  یملاع  ریبعت  هب  تسا و  یهلا  ضیف  ناشوج و  همـشچ  وا  سپ  دـناهمطاف . لـسن  زا  همه  همه و  يوسوم ،

نید زا  تیامح  يارب  هک  اهنآ  زا  رایسب  هچ  و  دناهمطاف . زا  یتافص  ثراو  مادک  ره  هک  تسا  تدایس  هداوناخ  رازه  اهدص  دوجو  ریثک  ریخ 
یئاوشیپ  تیاده و  روحم  تسا .  تکرب  ریخ و  تلیضف و  نماد  س )  ) ارهز نماد  سپ  دناهتفر . شیپ  هب  ناج  ياپ  ات  هتساخرب و 

يوگلا شیوخ  دصاقم  فادها و  دوخ و  نیئآ  تفرـشیپ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تما . یئاوشیپ  هبنج  رد  تسا و  تیاده  روحم  س )  ) همطاف
تاـهیبشت دوب . سأر  رد  س )  ) همطاـف كدـنا  عمج  نآ  رد  دـندوب و  كدـنا  رایـسب  وا  هدـع  نز  یئوگلا  هبنج  رد  اـما  تشاد  رایـسب  هنادرم 

دوش . هجوت  ثیدح  نیا  هب  هدننک . رظن  بلج  تسا و  ناشخرد  ینامسآ  بکاوک  نیب  رد  هک  تسا  ياهرهز  هیبشت  س )  ) همطاف هرابرد 
دومرف : ص )  ) ادخ لوسر 

هلیـسوب ... نیدـقرفلاب اودـتهاف  ةرهزلا  تباغ  اذاف  ةرهزلاب  اودـتهاف  رمقلا  باغ  اذاف  رمقلاب ، اودـتهاف  سمـشلا  باـغ  اذاـف  سمـشلاب ، اودـتها 
تاحالطصا تاغل و  نیا  هرابرد  وا  زا  دیئوج . کسمت  يرگید  هب  یکی  تبیغ  تروص  رد  دیبای  تیاده  نادقرف ، هرهز و  هام و  دیـشروخ و 

و ( 107 (...) ع  ) نیسح نسح و  نادقرف  و  هرهز ، نوچ  س )  ) همطاف و  تسا ، رمق  نوچ  ع )  ) یلع و  منم ، دیشروخ  دومرف  دنتساوخ . حیـضوت 
 . دوب س )  ) همطاف نت  جنپ  نیا  روحم  هک  میدید 

هرابرد ار  یئاوشیپ  ماـقم  ص )  ) ادـخ لوسر  ( 108  ) ًاماما نیقتملل  انلعجا  نیعا و  ةرق  اـنتایرذ  اـنجاوزا و  نم  اـنل  به  اـنبر  هیآ  ریـسفت  رد  - 
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همطاف جاوزا ، قادـصم  ار  هجیدـخ  لیئربج ، درک . شـسرپ  نیعا  ةرق  هیرذ و  جاوزا و  تاملک  هرابرد  هک  هنوگناـمه  دیـسرپ  دوخ  هداوناـخ 
هچ وا  هیرذ  زا  هک  مینادیم  و  ( 109 . ) درک رکذ  ماما  قادصم  ار  یلع  نیعا و  ةرق  قادصم  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  هیرذ ، قادـصم  ار  (س )

لماع ار  ع )  ) یلع و  نآ ، لماح  ار  س )  ) همطاف و  تخرد ، کی  هب  ار  دوخ  ادخ  لوسر  رگید  ینخس  رد  دمآ . دیدپ  ياهزیکاپ  كاپ و  لسن 
روحم (. 110  ) اهرامث نیسحلا  نسحلا و  و  اهحاقل ، یلع  و  اهلمح ، ۀمطاف  ةرجـش ، انا  درک : یفرعم  نآ  هویم  ار  ع )  ) نیـسح نسح و  حاقل و 

تناید 
 - نکفا وت  رپ  هعیـش  غورف  شتیبرت  هیاس  رد  تسا و  نشور  مالـسا  غارچ  وا  تکربب  تسا . رـشب  زورما  زورید و  تناـید  روحم  س )  ) همطاـف

شتاریخ تسا و  س )  ) همطاف زا  همه  تاغیلبت  تامیلعت و  زا  ینید  ياهشزومآ  همه  نیا  و  اهینارنخـس ، اهظعو و  زا  تیبرت  راثآ  همه  نیا 
. ددرگیم رب  س )  ) همطاف هب  مه 

وا زا  دـشر  ینیرفآ و  تکرح  هبنج  رد  مالـسا  ناهج  تالوحت  یتح  و  خـیرات ، لوط  رد  عیـشت  ناهج  تالوحت  هک  تسا  ینز  س )  ) همطاـف
دجاسم و زا  تناید  راثآ  همه  نیا  دناهدمآ . دیدپ  س )  ) همطاف تایح  هیاس  رد  هک  یناسنا  یتامدـخ و  راثآ  دنرایـسب  هچ  دـنریگیم . ءاشنم 

 . تسا س )  ) همطاف راثآ  زا  همه  ینید  یملع و  سرادم  همه  نیا  یغیلبت ، زکارم  اههینیسح و  زا  اههاگراب ،
نارتـخد هراـبرد  ناردـپ  شـالت  روحم  تسا ، غیلبت  روحم  تساوقت ، تفع و  روحم  تسا ، تلیـضف  روحم  تسا ، تمـصع  ملاـع  روـحم  وا 

اـنل و نیبحملا  لاـمعا  اـهیف  نزوی  تسا ، ناـضغبم  ناـبحم و  لـمع  نازیم  روحم و  یتح  وا  و  تسا . بهذـم  نید و  شرتـسگ  روحم  تسا ،
(. 111  ) انل نیضغبملا 

شتآ زا  ار  شاهیرذ  وا و  ادخ  هک  رطاخ  نادب  دناهدیمان  س )  ) همطاف ار  وا  تسا ، خزود  زا  ناراکهنگ  تاجن  روحم  س )  ) همطاف نینچ  مه 
تیمـس . ) دنک تاقالم  ماهدروآ  ربمایپ  نم  هچنآ  هب  دـیحوت و  هب  داقتعا  هیاس  رد  ار  يادـخ  هک  طرـش  نادـب  هتبلا  تسا ، هتـشاد  رود  خزود 

وا  زورما  تیروحم  ((. 112  ) هب تئج  امب  نامیالا  دیحوتلاب و  هللا  یقل  نم  رانلا -  نم  اهتیرذ  اهمطف و  هللا  نال  همطاف - 
رد اـجک  زا  دوبن  وا  رگا  تسا . نارادـفرط  ناـفلاخم و  تخانـش  روـحم  تسا ، روـحم  مه  زورما  رد  هکلب  هتـشذگ  رد  اـهنت  هن  س )  ) همطاـف
رد ار  ربمایپ  نخـس  یـسک  هچ  میدـیمهفیم  اجک  زا  تسا ؟ مادـک  نکمم  ریغ  تسیچ  نکمم  تسیک ؟ قفانم  تسیک و  قفاوم  هک  میتفاییم 

... و دروآیم ؟ بضغ  هب  ار  يادخ  دریگیم ؟ هدیدان  ار  قح  دنکیم ؟ اهر  تیالو 
. دمآ دهاوخ  نابز  رب  س )  ) همطافمان میربب  مان  ردپ  بوبحم  يرتخد  زا  میهاوخب  رگا  مه  زورما  - 

 . مینک یفرعم  ار  س )  ) همطاف دیاب  مینک  دای  یگدنز  رد  دیوم  ینز  زا  میهاوخب  رگا  - 
؟) س  ) همطاف زا  حالصا  یسک  هچ  میئوگب  نخس  رادلد  يرسمه  زا  میهاوخب  رگا  - 

؟) س  ) همطاف زا  رترب  یسک  هچ  مینک  دای  نید  ماظن  رد  رادمتسایس  زرابم و  ینز  زا  میهاوخب  رگا  - 
؟ دوب دناوت  یسک  هچ  س )  ) همطاف زا  نیرتهدبز  مینک  دای  قفوم  يردام  زا  میهاوخب  رگا  و  - 

نانز همه  یگداوناخ و  نوناک  ناریدـم  ناردام و  نارـسمه ، نارتخد ، همه  يارب  يزومآ  هفیظو  فیلکت و  بسک  يارب  اهشرگن  روحم  وا 
. ----------------------------------------- تخومآ هفیظو  سرد  وا  زا  ناوتیم  نیقی  دامتعا و  اب  تسا . هتناق  هحلاص و 

 . ماشه نبا  هریس  ج 1  - 1 --------------------------------------- 
ص 132. هیبلح ج 1 ، هریس  - 2

. هیوبنلا ةرتعلا  ملاعم  ص 131  - 3
همغلا ج 2. فشک  ص 139  - 4

ۀنیفس ج 1. ص 279  - 5
. كردم نامه  - 6
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. ءارهزلا ص 55  - 7
راحب ج 16. ص 10 - 8

. صاوخلاةرکذت ص 302  - 9
دمحا ص 117. دنسم  - 10

. صاوخلا ةرکذت  ص 302  - 11
فراعملا ج 6 ص 10. مولعلا و  ملاوع  - 12

. هیهبلا راونا  ص 17  - 13
. لامالا یهتنم  ص 129  - 14

همغلا ج 2 ص 139. فشک  - 15
 . رگید عبانم  قحلا ج 10 ص 12 و  قاقحا  - 16

. هر قودص  یلاما  - 17
س)  ) ءارهز ترضح  یناگدنز  - 18

. لامالا یهتنم  ص 31  - 19
ص 341. خیراوتلا ج 2 ، لماک  - 20

ءارهزلا ص 101 -  - 21
راونالاراحب ج 43 ص 809. - 22

نیظعاولا ج 1 ۀضور  ص 143  - 23
ج 2. قودص ، لاصخ  ص 414  - 24

راونالاراحب ج 23. ص 15  - 25

راونالاراحب ج 43 ص 10. - 26
. ءارهزلا ص 191  - 27

. ناوسنلا ةدیس  لیصفت  یف  نایبلا  ۀبخن  بوشآرهش ص 357 و ص 86  نبا  بقانم  ج 3  - 28
. ملق هروس  هیآ 4 -  - 29
. یعیبر میظعلادبع  - 30

. میرحت هروس  رخآ  تایآ  لیزنتلاراونا -  - 31
راحب ج 43 ص 91. - 32

. مجن هروس  هیآ 8  - 33
 . هدوملا عیبانی  ص 436  - 34
. یبقعلا رئاخذ  ص 41  - 35

. لامالا یهتنم  ص 132  - 36
ۀباغلا ج 5. دسا  ص 522  - 37

. ردق هروس  هیآ 1  - 38
. رثوک هروس  هیآ 1  - 39
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. نارمع لآ  هروس  هیآ 54  - 40
. ریهطت هیآ 33 -  - 41

دیؤملا ص 7. فرش  - 42
. ةدوملا عیبانی  ص 124  روثنملا ج 5 -  رد  ص 198  - 43

. ریهطت هیآ  نامه  - 44
. رشح هیآ 9  - 45

هیآ 8. رهد  هروس  - 46
 . ناسنا هروس  هیآ 11  - 47
. اروش هروس  هیآ 23  - 48
. سمش هروس  هیآ 2  - 49

. تمایق هیآ 9  - 50
. ناسنا هیآ 5  - 51

. نامحر هروس  هیآ 19  - 52
همغلا ج 2. فشک  ص 76  - 53

راحب ج 43 ص 24. - 54
لامعلازنک ج 6. ص 219  - 55

بقانم ص 462. ج 1  - 56
. صیاصخ ص 229  - 57

یناپمک ص111. راحب ج 8  - 58
. ءارهزلا ص 92  - 59

. همغلا فشک  ص 135  - 60

. همغلا فشک  ص 137  - 61
. رصتخملا ص 133  - 62

. ءاسن هروس  هیآ 139  - 63
. نارمع لآ  هروس  هیآ 26  - 64

راحب ج 25. ص 16  - 65
. نازیملا ص 126 ج 9 -  - 66

راحب ج 43. ص 13  - 67
. قالط هروس  هیآ 2  - 68

. هدئام هروس  هیآ 105  - 69
یمزراوخ ج 1 ص 52. بقانم  - 70

. ءارهزلا مکاح ج 3 ص 153 و ص 113  كردتسم  - 71
راحب ج 43. ص 22  - 72
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راحب ج 43. ص 22  - 73
هباغلادسا ج 5 ص 522. - 74

. ءارهز ترضح  یناگدنز  - 75
. رمز هروس  هیآ 42  - 76

 . هدجس هروس  هیآ 11  - 77
. رمز هروس  هیآ 44  - 78

. هرقب هروس   255 هیآ - 79

. ءایبنا هروس  هیآ 28  - 80
. ءارهزلا ص 92  - 81

هعیرشلا ج 1. نیحایر  ص 20  - 82
راحب ج 25. ص 97  - 83

 . اسک ثیدح  هب  هجوت  اب  - 84
راحب 43 ص 36. - 85

هعیرشلا ج 1. نیحایر  ص 65  - 86
راحب ج 36. ص 213  - 87

نیحایر ج 1. ص 203  - 88
. رئازلا ۀفحت  - 89

(. س  ) ارهز ترضح  یناگدنز  - 90
... نیلقّثلا مکیف  كرات  ینا  - 91

... ارجا هیلع  مکلئسا  امل  لق  - 92
یقداص ص 61. همجرت  ءارهزلا  ۀمطاف  - 93

(. س  ) همطاف هبطخ  ماگنه  هب  دجسم  رد  یلع  نانخس  - 94
. نیظعاولا هضور  95-ص 143 ج 1 - 

. یناکسح ظفاح  لیزنتلادهاوش -  ص 58 ج 1  - 96
لبنح ص 323. نب  دمحا  دنسم  - 97

. ینامحرلا ص 292 -  - 98
هعیرذلا ج 6 ص 378. - 99

 . نارمع لآ  هروس  هیآ 61  - 100
. هدوملا عیبانی  ص 131  - 101

ریرج ص 18. نبا  همامالا  لیالد  - 102
لامالا ج 1. یهتنم  ص 134  - 103

. یسلجم رئازلا -  ۀفحت  - 104
(. ع  ) نیسح ماما  زا  لقن  هب  نیطمسلا ج 2  دئارف  ص 66  - 105
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 . يزار رخف  - 106
. رباج زا  لیزنتلا -  دهاوش  ص 59  - 107

. ناقرف هروس  هیآ 74  - 108
لیزنتلا ج 1ص 416. دهاوش  - 109
قحلا ج 9 ص 157. قاقحا  - 110

 . یمزراوخ نیسحلا -  لتقم  ص 107  - 111
راحب ج 43. ص 18  - 112

س)  ) همطاف یگداوناخ  تایح  شخب 3 : 

س)  ) همطاف یگداوناخ  تایح 

 . مینکیم هصالخ  لصف  راهچ  رد  ار  شخب  نیا 
افیا شردپ  اب  هطبار  رد  هناخ و  رد  س )  ) همطاف هک  ار  یـشقن  نآ  رد  تسا و  ردپ  يارب  يرتخد  ناونعب  س )  ) همطاف دروم  رد  نآ  زا  یلـصف 

يداع طیارـش  رد  هچ  گنج و  رد  هچ  یمالـسا  بالقنا  ياههیاپ  میکحت  رد  ار  وا  شالت  ردپ و  اب  ار  وا  ياهیماگمه  هدرک و  ریوصت  درک 
هراشا تشادیم  لومعم  وا  هرابرد  ردپ  هک  یتبحم  هقالع و  هب  هاگنآ  دوب . وکین  یبدا  هچ  ردپ  اب  ار  وا  هک  میهدیم  ناشن  مینکیم و  ریوصت 

 . میهدیم حرش  ار  هفطاع  تبحم و  نیا  زار  زمر و  هدرک و 
زا نآ ، نینـس  جاودزا و  هب  عجار  هنوگ  همدـقم  یثـحب  زا  سپ  نآ  رد  تسا و  س )  ) همطاـف يرـسمه  شقن  ناـیب  هب  طوـبرم  نآ  مود  لـصف 

نـشج و وا و  رهم  دـقع و  هـیزیهج و  جاودزا و  مـسارم  زا  هـتفگ و  نخـس  ود  نآ  تلـصو  يراگتـساوخ و  یلع و  اـب  س )  ) همطاـف جاودزا 
یهارمه و نیجوز و  يدنمتداعس  ود و  نیا  یگدنز  زا  سپس  و  درک . میهاوخ  ثحب  دشاب  نارگید  يارب  یـسرد  هک  رطاخ  نادب  شاهمیلو 

 . میناریم نخس  نانآ  یمزرمه  يرادتسود و  ناشيراگزاس و 
هداوناخ و دروم  رد  س )  ) همطاف هاگدـید  زا  تمـسق  نیا  رد  تسوا و  يردام  ریـسم  و  س )  ) همطاـف يراد  دـنزرف  دروم  رد  نآ  موس  لـصف 

یلوصحم درک و  ءاقلا  نادنزرف  هب  يزاس  یگدنز  تدابع و  قالخا و  هنیمز  رد  هک  یسرد  تیبرت و  طباوض  طیارـش و  زا  تیبرت و  دنزرف و 
 . میئوگیم نخس  دمآ  تسدب  نآ  رد  هک 

شالت تیلوؤسم و  زا  س ،)  ) همطاف دـید  زا  يرادهناخ  تیمها  زا  نآ  رد  هک  تسا  س )  ) همطاف يراد  نوناک  دروم  رد  نآ  مراهچ  لـصف  و 
یلع ياهيراک  کمک  زا  ادـخ و  يارب  هار  نیا  رد  وا  ياهیتخـس  لمحت  زا  هناخ ، رد  شمارآ  نوکـس و  وج  داـجیا  يارب  وا  شـشوک  زا  وا 

رد بتک  یتیبرت و  هبنج  ياراد  ثحب  هک  اریز  دناهدش  حرطم  راصتخا  تیاعر  اب  شخب  نیا  ینایاپ  لصف  ود  هتبلا   ) مینکیم ثحب  وا  هرابرد 
(. تسا رایسب  دروم  نیا 

ردپ همطاف و  لصف 6 :

همدقم 
داعبا یگدنز و  ًالوصا  میروآ . نایمب  نخس  نآ  يزومآ  سرد  ياههبنج  ردپ و  اب  س )  ) همطاف هطبار  عون  زا  میراد  تسود  تمـسق  نیا  رد 

نآ تما ، کی  دح  رد  ار  وا  هک  تسا  هنماد  رپ  عیسو و  يدحب  يرگنشور  يزومآ و  سرد  هاگدید  زا  تیاده و  رظن  زا  س )  ) همطاف تایح 
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. دهدیم رارق  شبناوج  اهیگدیچیپ و  همه  اب  مه 
نیا یلو  (( 1  ) کب قاـحللا  ۀعیرـسلا   ) دـش قحلم  ردـپ  هب  دوز  هچ  ع )  ) نینمؤملاریما ماـما  ریبعت  هب  تشاد و  هاـتوک  سب  دودـحم و  يرمع 

تعرـس هب  زین  وا  یناوـج  زوـمآسرد . هتکنرپ و  رایـسب  یلو  دوـب  رذـگدوز  وا  یکدوـک  دوـب . نیرفآ  ریخ  تـکرب و  رپ  رایـسب  رمع  رادـقم 
. دوب نیرفآ  هنومن  زاس و  لدم  یلو  تشذگ 

دـنزرف و تیبرت  هب  عجار  مالـسا  رد  هک  هچنآ  همه  هدـمآ و  ایندـب  تثعب  رـصع  رد  رداـم . ردـپ و  بوبحم  دوب و  هداوناـخ  رتـخد  نیرخآ  وا 
نارتخد همه  نوچ  رگید  يدید  رد  دوب و  ردپ  اب  هطبار  رد  نارتخد  رگید  نوچ  يدید  زا  وا  دش . هدایپ  وا  هرابرد  هدـمآ  نارتخد  ًاصوصخم 

تایح : هیلوا  نارود  دوب .  هدننک  بلج  هداعلاقوف  زیگناتفگش و  يزومآ  سرد  هقلع و  رد  ردپ  اب  شاهطبار  دوبن . يداع 
زا هدرک و  جاودزا  وا  زا  شیپ  شنارهاوخ  هک  اریز  دوب  هداوناخ  دـنزرف  اـهنت  راوشد ، تخـس و  يرـصع  رد  مه  نآ  دـمآ ، ایندـب  هکم  رد  وا 

نیدلاو و هقالع  دروم  ادـج  يدـنزرف  نینچ  هک  تسا  یعیبط  دـندوب و  هدرم  هتفر و  ایند  زا  وا  زا  لبق  همه  زین  شناردارب  دـندوب و  هتفر  هناخ 
. دشاب نانآ  هجوت  دروم 

شزومآ وا  هب  ًالمع  ار  تایح  ياههمانرب  همه  زین  هجیدـخ  شردام  داد و  ماجنا  وکین  وا  هرابرد  ار  یملعم  يردـپ و  قح  ص )  ) ادـخ لوسر 
رد مه  وا  هدـعاسم  هنیمز  رد  هک  هژیوب  شنیرفآ  ناهج  نایبرم  نیرتگرزب  يوس  زا  تسا و  یحو  ناـماد  رد  وا  تیبرت  ناـس  نیدـب  دوب . هداد 

تیانع يرظن  شرورپ  دشر و  نیا  رب  مه  ار  يادخ  هکنیا  نمض  هتشاد و  یـساسا  شقن  وا  دشر  رد  ود  نیا  دوب و  هداعلاقوف  يریذپ  تیبرت 
 . دوب زیمآ  -

هنومن لدم و  ادـخ  لوسر  زا  يریگهوسا  لصا  ساسارب  هک  تسا  ینز  اهنت  دادـن و  ردـه  هب  ار  ردـپ  یتیبرت  شالت  هک  تسا  يرتخد  اهنت  وا 
مکیلع لوـسرلا  نوـکی  ساـنلا و  یلع  ءادهـش  اوـنوکتل  اطـسو  ۀـما  مکاـنلعج  کلذـک  و  هک : تفرگ  رارق  نآرق  هیک  نیا  قادـصم  وا  دـش .

(. 2) ادیهش
رد اریز  رتارف . رتشیب و  هکلب  و  نارـسپ ، يارب  راگزور  هصرع و  نآ  رد  نارگید  هک  دـش  لئاق  ار  یـشزرا  ناـمه  وا  يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 
هک س )  ) همطاف نوچ  يرتخد  مه  نآ  تسا ، نارسپ  زا  رتنیگنس  یمک  نارتخد  يوس  هب  تبحم  تیانع و  وزارت و  هفک  مالـسا  یتیبرت  ماظن 

. دشاب ملاع  نانز  هوسا  ناماما و  ردام  دیاب 
وا هرابرد  ینآرق  تیبرت  دوب و  یحو  ياوه  لاح و  رد  وا  دـشر  سپ  دوب . لوزن  لاح  رد  ًامئاد  نآرق  تایآ  هک  تفای  شرورپ  ياهناخ  رد  وا 

دوب و ناـهذا  رد  نارتـخد  ندرک  روگ  هب  هدـنز  زیمآرفک  هشیدـنا  زونه  هک  تسا  يرـصع  رد  تسرد  نیا  و  ارجا . ندـش و  هداـیپ  لاـح  رد 
. دندشیم روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  یخرب 

یهلا يایبنا  تافص  لقان  لماح و  تسا و  هموصعم  هک  يرتخد  دراد ، رارق  توبن  هلیلج  هلـسلس  رد  هک  تسا  يرتخد  اهنت  وا  رگید  يوس  زا 
س)  ) همطاـف ندیـسر  رمث  هب  رد  هعوـمجم  نیا  و  دوـب . یتیاـنع  رظن  رتـخد  نیا  نادـناخ و  نیا  رب  مـه  ار  يادـخ  ص - )  ) متاـخ اـت  مدآ  زا 

هداوناخ  رد  وا  شقن  داتفا . رثؤم  هداعلاقوف 

هللا لوسر  دوخ  ریبعت  هب  نوناک و  یمرگ  هیام  رـضاح ، دنزرف  اهنت  ناونعب  س )  ) همطاف هک  تسا  یعیبط  هللا  لوسر  هجیدـخ و  تایح  مایا  رد 
هنارتخد و ياـهینابز  نیریـش  وا ، شـالت  شوج و  بنج و  وا ، راـتفر  تکرح و  ( 3 ( ) یبلق ۀجهب  ۀمطاف   ) دـشاب شلد  رورـس  ینـشور و  هیام 

هتخانـش هجیدخ  و  ص )  ) ادخ لوسر  يارب  شیپ  زا  وا  لسن  راگزور و  هدنیآ  هک  هژیوب  تخاسیم  ناداش  ار  ردام  ردـپ و  لد  وا  هناموصعم 
 . دوب هدش 

نآ رکذ  زا  عنام  نیجوز  روضح  مرـش  هک  دـیآیم  دـیدپ  ینایرج  ای  هعقاو  یهاگ  تسا  رهوش  نز و  نیب  هک  یتفلا  سنا و  همه  اـب  مینادیم 
نانچ رگافیا  هجیدـخ  ربمایپ و  رانک  رد  س )  ) همطاف دـنتلاسر و  يادا  يارب  یبوخ  ياههطـساو  لاسدرخ  ناکدوک  تروص  ناـنچ  رد  تسا 
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ریز . دروم  هلمج  زا  تسا و  رایسب  س )  ) همطاف يوس  زا  اهشقن  نیا  يافیا  هنومن  دوب و  یشقن 
ربمایپ هب  مالسالا  دیدج  مدرم  یلام  ياهزاین  نیملسم و  يداصتقا  ياهيراوشد  تلعب  مالـسا  روهظ  زا  سپ  یلو  دوب  دنمتورث  ینز  هجیدخ 
همطاف وا  هک  میتفگ  شیگدنز  حرـش  رد  تشادـن و  دوخ  يارب  ینفک  یتح  هک  دـش  یلاخ  نانچ  ایند  لام  زا  هجیدـخ  تسد  وا ، نادـناخ  و 

. درک نانچ  ربمایپ  دنک و  وا  نفک  ار  شیحو  يابع  ربمایپ  زا  هک  داد  رارق  هطساو  ار  (س )
نآ لد  درکیم و  لمع  وکین  تفرگیم و  وکین  ار  وا  ياهمایپ  رداـم -  راد  زار  دوب و  هجیدـخ  تولخ  سنا و  مرحم  یلاـسدرخ  نیع  رد  وا 
نیا تفرگیم و  رارق  یناور  لمحت  يرکف و  يانگنت  رد  هجیدـخ  هک  يدراوم  دنرایـسب  هچ  دوب . مرگ  رایـسب  لاـسدرخ  رتخد  نیا  هب  رداـم 

زا سپ  دادیم . نیکـست  ار  وا  بئاصم  مالآ  رد  یتح  دومنیم و  ءاقلا  وا  هب  لمحت  ربص و  اب  درکیم و  یئاشگ  هرگ  وا  يارب  لاسدرخ  رتخد 
س)  ) هجیدخ گرم 

دوـخ تشاد  يراـثآ  هچ  رهوـش  نآ  رتـخد و  نیا  يارب  یئادـج  گرم و  نیا  هکنیا  دوـب . تثعب  مهد  لاـس  رد  نیا  تفر و  اـیند  زا  هجیدـخ 
، همطاف رادـید  دای و  اما  دوب . رتدایز  تبیـصم  نیا  رد  ربماـیپ  لـمحت  رایـسب و  گرم  نیا  زا  س )  ) همطاـف رثأـت  تسا  يرگید  ثحب  عوضوم 

. دمآیم باسحب  شخب  ماهلا  هاگ  همه  ربمایپ  يارب  هجیدخ  راگدای  نیرتزیزع  ینعی 
زج و  دنک ؟ رپ  ار  هجیدخ  ياج  دناوتیم  یـسک  هچ  دیـسرپیم  دوخ  زا  داتفایم و  هجیدخ  دای  هب  س )  ) همطاف رادید  اب  ادـخ  لوسر  یهاگ 
زا تشگزاب  نیح  رد  ربماـیپ  یمرگلد  دوب و  س )  ) همطاـف هب  هناـخ  رد  شهجوت  همه  دـشاب ؟ وا  روآداـی  دـناوتیم  یـسک  هچ  س )  ) همطاـف

. دوب س )  ) همطاف رادید  هناخ  هب  دورو  نوریب و 
رد ار  وا  ردپ . نخـس  مه  دش و  وا  زارمه  دوب و  هدش  هداوناخ  هراک  همه  هدرک و  ردپ  فقو  ار  دوخ  ردام  گرم  زا  سپ  زین  س )  ) همطاف اما 
رد یگدـنز  نارود  رد  ًاـصوصخم  هجیدـخ و  گرم  زا  سپ  ص )  ) ادـخ لوسر  جاودزا ، زا  سپ  یتـح  يدـیدیم ، ربماـیپ  دزن  لاوـحا  همه 

 . درکیمن يزاین  یب  ساسحا  وا  اب  سنا  طابترا و  زا  دوبنزاین و  یب  س )  ) همطاف کمک  زا  هاگچیه  یلو  تشاد  ددعتم  ياهجاودزا  هنیدم 
رد وا ، يدـنب  مخز  يراتـسرپ و  يارب  ردـپ  ندوب  حورجم  اهيرامیب و  رد  لکـشم ، لح  يارب  اهیبایهر  رد  عناوم ، عفر  يارب  اهانگنت  رد  وا 

یهارمه و نیا  و  دوب . ربمایپ  رانک  رد  هاگ  همه  تمدخ  هضرع  يارب  اهيدنمزاین  رد  یگدنز و  نداد  ناماس  رس و  يارب  یصوصخ  یگدنز 
ردپ  هب  تبحم  تفای .  همادا  ص )  ) ادخ لوسر  گرم  هظحل  ات  شالت 

وا تسا  شیوخ  ردـپ  اب  يرتخد  هطبار  دـح  زا  رتارف  سب  يدـح  رد  تبحم  نیا  دوب و  دز  ناـبز  شردـپ  هب  س )  ) همطاـف تبتحم  یتسود و 
دوب رتيوق  وا  زا  هبنج  نیا  ًالقع  اوشیپ و  کی  دارم و  کی  مشچ  هب  رتقیمع  سب  يدید  زا  تسیرگنیم و  يردپ  مشچب  يدـید  زا  ار  ربمایپ 

. دسانشیم نارگید  زا  شیب  ار  وا  یهلا  تلاسر  يدنموربآ و  ردپ و  تبتر  ماقم و  ردق  وا  اریز 
رگید یئوس  زا  تسا و  نارسپ  زا  رتشیب  یتیانع  ردپ  هب  ار  نارتخد  هک  مینادیم  ام  تسا و  هنارتخد  یئوس  زا  ردپ  هب  تبسن  وا  یفطاع  هرهچ 

. درکیم شزاون  ار  ردپ  نابرهم  يردام  نوچ  شکچوک  ياهتسد  اب  هک  يدح  ات  تشاد  هناردام  گنر  وا  تبحم 
هب نامیا  دراد ، یئوجلد  وا  زا  تسوا ، یماح  وا ، راوخ  مغ  رای و  وا ، راک  کمک  یلو  تسوا  اب  ردپ  تغارف  تاقوا  تسا و  هناخ  مه  ردـپ  اب 

ردـپ دـیرم  شیپ  زا  شیب  ار  وا  دریگیم و  یهلا  يوب  گنر و  هفطاع  تبحم و  نیا  هک  دوشیم  ببـس  وا  تلاسر  هب  داـقتعا  و  ردـپ ، بتکم 
. دزاس

دندرکیم یگدنز  ياهناخ  رد  س )  ) همطاف یلع و  دوب . نارگ  وا  رب  یئادـج  لمحت  داتفا ، ردـپ  وا و  نیب  ياهلـصاف  ًاعبط  هک  جاودزا  زا  سپ 
مراد دصق  دومرف  وا  هب  يزور  ص )  ) ربمایپ دوب . راوشد  ص )  ) ادخ لوسر  و  س )  ) همطاف يارب  يرود  نیا  دوب  رود  ربمایپ  هناخ  زا  یمک  هک 

لقتنم دوب  ربمایپ  هناخ  کیدزن  هک  وا  هناخ  هب  ار  س )  ) همطاف درک و  هرکاذـم  نامعن  نب  ۀـثراح  اب  سپـس  مزاس . لـقتنم  مدوخ  کـیدزن  ارت 
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ردپ  ردام  ( 4 . ) تخاس

روتسدب مارحلا  دجسم  رد  هک  دیدیم  وا  اهیبا ) ما  . ) دندناوخیم ردپ  ردام  ار  وا  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  ردپ  اب  شیفطاع  هطبار  سنا و  رد 
(5 . ) درک كاپ  ار  نآ  دوخ  کچوک  ياهتسد  اب  دناسر و  ردپ  هب  ار  دوخ  دیود و  دنتخیریم . وا  شود  رب  ار  تالوضف  لهجوبا 

همدص و يولج  دوخ  ندینادرگ  لئاح  اب  یتح  يدراوم ، رد  دیشوکیم ، وا  دنارپیم . گنـس  شردپ  يوس  هب  نمـشد  هک  دیدیم  یهاگ  وا 
زا يریگولج  دـنامیم و  یلاخ  ردـپ  هب  کمک  زا  شتـسد  هک  هاگنآ  رد  داتفایم و  قاـفتا  اـهراب  هک  تسا  ياهتکن  نیا  دریگب و  ار  بیـسآ 

. دهدیم ناشن  ردپ  هب  ار  وا  هقالع  تیاهن  نیا  تسیرگیم و  هناموصعم  تسناوتیمن ، ار  رازآ 
، نینچنیا يرتخد  هک  تسا  یعیبطو  درکیم  كاپ  شیور  رـس و  زا  رابغ  درگ و  یهاگ  دوب . هناردام  هنارگـشزاون و  يراتفر  ردپ  اب  شراتفر 

. تشادیم رتتسود  اروا  شیافص  نینچ  رطاخب  تشادیم و  تسود  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  دشاب . ردپ  بوبحم  شیپ  زا  شیب 
نینموم رداماهنآ  رگا  دومرف  س )  ) همطاف هب  ربمایپ  دـنتفای  نینموملا  ما  بقل  ربمایپ  ناـنز  دـمآ و  مکتاـهما  مکجاوزا  هیآ و  هک  یماـگنه  هب 

ياهناسحتـسا هکنیا  وگ  ( 6  ) دوـب هطبار  نیا  رد  س )  ) همطاـف يارب  اـهیبا  ما  بقل  هک  دـنیوگ  اـم  تاـیاور  زا  یخرب  ینم . رداـم  وـت  دـندش 
ردپ  اب  یماگمه  دراد . دوجو  هطبار  نیا  رد  مه  يرگید 

یهارمه ار  ردپ  دوخ  کچوک  ياپ  اب  مارحلا ، دجـسم  رد  اهنابایخ ، اههچوک ، رد  دوب . ماگمه  ردپ  اب  یگدنز  تدم  مامت  رد  س )  ) همطاف
عافد وا  زا  ناوت  دح  ات  دیدیم ، ار  اهتیذا  رازآ و  دینشیم و  ار  اهنابز  مخز  درکیم و  اشامت  ردپ  هب  تبسن  ار  مدرم  ءازهتـسا  وا  درکیم .

 . تشادن ياهراچ  يزیرکشا  زج  دوبن  یعافد  ناوت  هک  اج  نآ  درکیم و 
یهجوب ار  تلاسر  هفیظو  وا  ات  دـنک  مهارف  وا  شمارآ  تحار و  ارب  ار  هنیمز  دیـشوکیم  تشاد ، یمهـس  ردـپ  تلاسر  راـب  ندیـشک  رد  وا 

 . تشاد ششوک  راک و  ردپ ، شالت  راک و  قیرط  رد  رگنس ، هب  رگنس  وا  دوب ، يریگلکش  لاح  رد  مالسا  هک  زور  نآ  دهد . ماجنا  وکین 
یئاهيراوشد دندوب  رایـسب  هچ  دوب و  هارمه  ردپ  اب  اهیتخـس  اهجنر و  لمحت  اهيرادان ، رقف و  اهیگنـشت ، اهیگنـسرگ ، رد  نینچ  مه  وا 

هک يردـپ  يراتـسرپ  اهنت  دـشیم . دراو  مه  کچوک  س )  ) همطاف رب  دوخ  هب  دوخ  نآ  جـنر  تدـش و  یلو  دـمآیم  دـیدپ  ربمایپ  يارب  هک 
. دشاب لمحتم  دناوتیم  دح  هچ  ات  کچوک  رتخد  کی  رگم  دوبن . ناسآ  کچوک و  يراک  درکیم  هدوسرف  یمخز و  ار  وا  ناکرـشم  رازآ 

یمالسا بالقنا  میکحت  رد 

رد هچ  ترجه و  زا  لبق  نارود  رد  هچ  تشاد ، ياهدـنزرا  مهم و  شقن  نآ  شرتسگ  دـشر و  یمالـسا و  بـالقنا  میکحت  رد  س )  ) همطاـف
تافو زا  سپ  شاهدنهد  رادشه  یتمواقم و  ياهشالت  یلع ، اب  وا  یمزرمه  یماگمه و  ربمایپ ، زا  وا  یتیامح  تامادـقا  نآ . زا  سپ  نارود 

. دنکیم یفرعم  یمالسا  تایح  رد  مهم  نکر  ود  زا  یکی  ار  وا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هک  دوب  يدحب  ربمایپ 
تایح لوا  نکر  ربمایپ  مداد ، تسد  زا  زورما  هک  یمود  نکر  نامه  تسوا ، دومرف  س )  ) همطاـف تاـفو  زا  سپ  دوخ  نانخـس  رد  ع )  ) یلع

دهدیم ناشن  نشور  یتروص  هب  ار  نآ  س )  ) همطاف تایح  خیرات و  رد  هعلاطم  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  و  ( 7 ، ) مود نکر  س )  ) همطاف دوب و 
.

قاقحا رد  س )  ) همطاف تکرح  هک  میـشاب  هاگآ  رتمک  دـیاش  اما  میونـشیم . ار  وا  ندروخ  کتک  و  س )  ) همطاف تمواقم  زا  يرکذ  اهنت  ام 
يارب يریگولگ  ناوختـسا  هچ  و  دروآ . دیدپ  وا  هدنیآ  لاح و  يافلخ  يارب  ار  ینادجو  باذع  هچ  دشاب و  هارمه  یئاهيراوشد  هچ  اب  قح 

. دش وا 
سپ ار  كدف  دیایب و  هک  دبلطیم  ار  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  نوراه ، دعب  لاس  هک 150  تسا  مهم  يدحب  هلأسم  كدف  ناتساد  رد  اهنت 
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يارب يدنـس  هدوشگ و  س )  ) همطاف هدـش  حرط  هدـنورپ  مه  زورما  مینادیم  و  تسا . س )  ) همطاف مجنپ  لسن  ماما  دـینادیم  امـش  و  دریگب .
یمالسا  ياهگنج  رد  تسا .  مالسا  رد  يربهر  تفالخ و  رد  ناشیقحان  هجیتن  رد  ناش  تیموکحم 

یگنج رازبا  حالـصا  ناحورجم و  يدـنبمخز  هب  تشاد و  روضح  ردـپ  هارمهب  یمالـسا  ياهگنج  زا  یخرب  رد  اـما  تسا  نز  س )  ) همطاـف
دوخ نانز  زا  ياهدع  یهارمه  هب  س )  ) همطاف تفای  رشن  مه  هنیدم  رد  دیچیپ و  دحا  رد  ربمایپ  تداهش  هعیاش  هک  یماگنه  هب  تخادرپیم .
(8 . ) تسب ار  وا  مخز  تسش و  ار  شمخز  نوخ  تخادنا ، وا  ندرگ  رد  تسد  دش و  نایرگ  تفای ، نیمخز  ار  ردپ  دناسر . هنحص  هب  ار 

ءادهشلادیس هزمح  شعن  رس  رب  یعمج  تروص  هب  سپـس  دنداهن و  مهرم  دنتـسب و  ار  اهنآ  مخز  دنتفر ، رگید  ناحورجم  رـس  يالاب  هاگنآ 
. رهوش هرابرد  مه  ردپ و  هرابرد  مه  تفای ، همادا  زین  اهدعب  س )  ) همطاف راک  نیا  ( 9 . ) دنتخادرپ يرادازع  هب  دنتفر و 

نآ داهنیم و  مهرم  تسشیم ، ار  یلع  ياهمخز  هک  دوب  س )  ) همطاف نیا  دشیم  حورجم  یلع  هک  یمالسا  ياهگنج  رد  دسیونیم  خیرات 
ودرکیم هدامآ  رگید  ياهزرابم  گنج و  يارب  ار  نآ  و  تسشیم ، ار  یلع  دولآ  نوخ  ریـشمش  هک  دوب  س )  ) همطاف نیا  ای  و  تسبیم -  ار 

ادخ هار  رد  ششالت  راک و  همه  تسا و  بلاغ  شـساسحا  رب  شلقع  هک  س )  ) همطاف يارب  هن  هتبلا  تسا . بیجع  نز  کی  زا  یمادقا  نینچ 
ردپ  هب  باطخ  رد  تسا .  ریسم  نیا  رد  وا  ضغب  بح و  تسادخ و  يارب  و 

هکنیا ات  دوب  نامه  مه  قح  هتبلا  دیمانیم و  لیبق  نیا  زا  یتارابع  اب  ای  اباب و  ردپ ، ار  دوخ  ردـپ  دراد  دوجو  هعماج  ره  رد  هک  یلاور  قبط  وا 
ربمایپ هک  دهدیم  رادشه  اهنآ  هب  تسا و  مدرم  هب  باطخ  هیآ  نیا  دش  لزان  ( 10) اضعب مکضعب  ءاعدک  لوسرلا  اعد  اولعجت  هفیرش ال  هیآ 
ناونع دنزیم ، ادـص  مسر  مسا و  هب  ار  رگید  يدرف  يدرف  یئوگ  هک  دـشابن  نانچنآ  دـنمانن ، تسا  فورعم  مدرم  نیب  هک  یمان  نامه  هب  ار 

 . دنمانب هللا  لوسر  ار  وا  ربمایپ  هب  باطخ  رد  دننیزگرب و  ار  هللا  لوسر 
ود منک و  باطخ  هللا  لوسر  ار  وا  متفرگ  میمـصت  منک . ادص  ردپ  ار  مردپ  سپ  نیا  زا  هک  مدیـسرت  ادخ  روتـسد  زا  نم  دیوگ  س )  ) همطاف

تنا دـیآیم . رتشوخ  ارم  هک  نک  ادـص  ردـپ  ارم  وت  مأوت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  ناج ، همطاف  دومرف ، ربمایپ  مداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  راـب  هس 
وا  هب  ردپ  هقالع  (. 11  ) برلل یضرا  بلقلل و  ییحااهناف  هبا ، ای  یلوق 

راکب وا  هرابرد  هک  یتارابع  تاملکو و  تشادیم  تسود  ًادیدش  ار  وا  مه  ادخ  لوسر  دوب . فرط  ود  ردـپ  و  س )  ) همطاف هقالع  تبحم و 
دوشیم : رکذ  ًالیذ  هک  تاملک  هوگ  نیا  زا  تسا  رپ  نیقیرف  خیرات  دراد . هقالع  نیا  زا  تیاکح  دربیم 

 . تسا نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف (12  ) ینم ۀعضب  ۀمطاف  - 
 . تسا نم  مشچ  رون  س )  ) همطاف (13  ) ینیع رون  یه  - 

 . تسا نم  لد  هویم  س)  ) همطاف (14  ) يدأوف هرمث  ۀمطاف  - 
 . تسا نم  ناج  حور و  س)  ) همطاف (15  ) یبنج نیب  یتللا  یحور  ۀمطاف  - 

 . تسا نم  بلق  لد و  س )  ) همطاف (16  ) یبلق یه  و  - 
بـضغب ارم  دـنک  كانبـضغ  ار  وا  هک  ره  دومرفیم  ًالثم  درمـشیم  تشز  ار  س )  ) همطاف اب  فـالخ  راـتفر  وا  هب  تبحم  هبنج  رد  یهاـگ  - 

همطاف هدننک  رازآ  (( 18  ) یناذآ دـقف  اهاذآ  نمف   ) هدرک تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  هک  ره  (( - 17  ) ینبضغا اهبضغا  نمف  . ) تسا هدروآ 
نارگن ار  س )  ) همطاف هک  ره  هدرک  داش  ارم  دـنک  داـش  ار  س )  ) همطاـف هک  ره  ( - 19  ) تسادـخ تنعل  دروم  ربمایپ و  هب  ناسر  رازآ  (س )

تبحم  نیا  یلمع  هنومن  دنناوارف . تایاور  نیا  هنومن  ... اهبار و ام  ینبیری  اهطسبی و  ام  ینطسبی  و  هدرک -  نارگن  ارم  دنک 
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تـسحن هکنیا  زج  تفریمن  باوخ  هب  یبش  چیه  ادخ  لوسر  ( 20 ( ) س  ) همطاف لبقی  یتح  ۀـلیل  مانی  یبّنلا ال  ناک  دـیامرف  ع )  ) قداص ماما 
یـسک نیرخآ  س )  ) همطاف تفریم ، رفـس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  یتقو  هک  مینادیم  همه  ار  فورعم  نخـس  نیاای  و  دسوبب . ار  س )  ) همطاف

. دومنیم رادید  وا  اب  ربمایپ  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  س )  ) همطاف تشگیم  رب  رفـس  زا  هک  یتقو  درکیم و  یظفاحادـخ  وا  اب  ربمایپ  هک  دوب 
(21)

دنتـسه تعامج  تنـس و  لها  زا  بلغا  اهنآ  ناگدنـسیون  هک  دـناهدش  رکذ  یفلتخم  بتک  رد  س )  ) همطاف هب  ربمایپ  هقالع  زاربا  ياههنومن 
... و ج 2 ص 339 )  ) دوخ حیحص  رد  ملسم  ج 2 ص 60 )  ) دوخ حیحص  رد  يراخب  ص 35 )  ) دوخ صیاصخ  رد  یئاسن  لثم 

یعقاو هجرد  هک  دوب  یتارابع  تاملک و  نتفای  یپ  رد  ادخ  لوسر  هک  دهدیم  ناشن  س )  ) همطاف اب  ربمایپ  دروخرب  زرط  شور و  رد  هعلاطم 
لوق هب  دـشخب و  میکحت  ار  س )  ) همطاـف تیعقوـم  دـشاب و  مصخ  يارب  روآتجح  هک  یتاـملک  دـهد ، ناـشن  س )  ) همطاـف هب  ار  وا  تبحم 

س )  ) همطاف هب  مارتحا  دشاب .  وا  تیناقح  تابثا  يارب  ياهلیسو  هدنیآ  رد  ات  دهد  تیدنس  س )  ) همطاف لعفو 

س)  ) همطاف زا  دومرفیم  دیـسوبیم و  ار  س )  ) همطاف تسد  هک  دیدینـش  دندوب . لئاق  رایـسب  یتمرح  س )  ) همطاف يارب  ص )  ) ادـخ لوسر 
نأش رد  هک  درکیم  لمع  نانچ  س )  ) همطاـف هتبلا  دـهدیم و  ناـشن  س )  ) همطاـف هب  ار  ربماـیپ  مارتحا  تیاـهن  نیا  مونـشیم و  تشهب  يوب 

رب ياـج  زا  شدورو  مارتـحا  هب  ادـخ  لوـسر  مه  دـشاب و  یعیبـط  يرما  دـناوتیم  يدـید  زا  نیا  تفرگیم و  رارق  يراذـگ  تمرح  نـینچ 
هقردب ار  وا  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  هب  درکیم و  لابقتـسا  وا  زا  هناخ  رد  ندش  لخاد  ماگنه  هب  دـناشنیم ، دوخ  رانک  رد  ار  وا  تساخیم و 

(22 . ) دوبن رتمرتحم  رتزیزع و  ربمایپ  دزن  س )  ) همطاف هزادنا  هب  ینز  چیه  دوب : هتفگ  هک  تسا  هشیاع  نخس  نیا  دومنیم و 
اعد وا  هرابرد  ( 23  ) تفگیم ابحرم  دـماشوخ و  وا  هب  درکیم و  مالـس  وارب  شدورو  ماگنه  هب  ای  س)و   ) همطاـف اـب  اـهدروخرب  رد  ربماـیپ 

 - دـشیم ماـجنا  ررکم  روطب  دوـب  يرما  هک  دوـبن  ربماـیپ  ياهراـبکی  راـتفر  نیا  تشاد و  یئاـهاعد  زین  وا  رـسمه  هیرذ و  هراـبرد  درکیم و 
. دشاب هتشاد  نآ  فالخ  ییشم  هک  یتفاییمن  ار  ادخ  لوسر  هاگچیه  هک  ياهنوگب 

، تفر س )  ) همطاف ندید  هب  درک . تسناوتن  لمحت  ار  وا  یئادج  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تشذـگیم  س )  ) همطاف یـسورع  زا  زور  هس  هزات 
درمـشرب و ناشيارب  ار  اهنآ  تلیـضف  درک ، اعدار  رهوش  نز و  دز ، فرح  اهنآ  اب  دیـسرپ  ار  ناـش  لاوحا  تسـشن . ع )  ) یلع وا و  راـنک  رد 

 . تشگرب هناخب  تساخرب و 
دراد رهوش  هدش و  گرزب  س )  ) همطاف هکنیا  اب  دیسرپ  يزور  دوب و  هشیاع  بجعت  بجوم  راک  نیا  دیـسوبیم و  ار  شرتخد  وا  هک  میتفگ 
تقو ره  نم  يرآ  دـشیم . رتدایز  وا  هب  تبـسن  وت  بجعت  مراد  تسود  ار  س )  ) همطاف ارچ  یتسنادیم  رگا  دومرف  ربمایپ  یـسوبیم ؟ ار  وا 

تبحم  زار  زمر و  مونشیم . ار  تشهب  يوب  س)  ) همطاف زا  نم  مسوبیم  ار  س )  ) همطاف موشیم  تشهب  قاتشم 

یهلا يونعم و  لماع  هک  تسین  رتخد  اب  ردپ  هطبار  گنر  ای  اهنت و  یفطاع  گنر  يارا  دو  تسا  یگتفیش  دح  رس  ات  تبحم  نیا  هک  میتفگ 
لماح ءایبنا و  ثراو  س )  ) همطاف دراد . دوجو  نآ  رد  مه  ربمایپ  ندوب  تلاسر  لماح  ندوب و  ثراو  گنر  دروخیم . مشچب  ًـالماک  نآ  رد 

هب ص )  ) ربمایپ نینچ  مه  وا ، هبیط  هیرذ  زین  دزاـسیم و  رمث  رمثم  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  تاـمحز  تامدـخ و  تسا ، یهلا  تلاـسر  راـثآ 
کی يوگلا  تسوا و  بتکم  یلاع  هنومن  تسا و  هدهاز  هدـباع و  تسا ، دـنوادخ  لماک  هدـنب  وا  هک  تباب  نآ  زا  دراد  تبحم  س )  ) همطاف

یهاـگ هک  س )  ) همطاـف يارب  اـهنت  هن  تسا  يونعم  يدـنویپ  بجوم  دوخ  نیا  تسوا و  نیئآ  رد  نیتـسار  ياهنمؤم  یمالـسا ، لـماک و  نز 
(. تیبلا لها  انم  ناملسلا  . ) دوشیم تیبلا  لها  مه  ناملس 

هک تسا  نمؤم  مادک  و  دشاب ؟ دناوتیم  س )  ) همطاف نوچ  مالسا  هب  نمؤم  مادک  دشاب . هتشاد  رایسب  هقالع  وا  هب  هک  دراد  قح  ص )  ) ربمایپ
یلیـس دـنک ؟ لمحت  وزاب  رب  ار  هنایزات  هبرـض  دروخب ؟ کـتک  دـشاب  رـضاح  شاهفیلخ  ربماـیپ و  تیناـقح  تاـبثا  مالـسا و  زا  عاـفد  هار  رد 
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؟ دورب اههمدص  نیا  لابقتسا  هب  تریصب  اب  هناهاگآ و  و  دنک ؟ طقس  دنزرف  دروخب ؟
هک يراد  قح  وت  دومرف  یتشادن  تفأر  تبحم و  س )  ) همطاف نوچ  دوخ  نارتخد  زا  کی  چیه  اب  وت  دوب  هتفگ  ربمایپ  هب  هک  یسک  خساپ  رد 
هک دومرف  رگید  ياج  رد  دهدیمن ... ماجنا  ادخ  ياضر  فالخ  يراک  س )  ) همطاف یـسانشیمن -  ار  س )  ) همطاف نوچ  ینادـن  ار  نآ  زار 

، تسا نم  نید  ياقب  لـماع  وا  دزاـسیم ، رجنم  هجیتن  هب  ار  نم  ياـهرجز  لـمحت  دـناسریم ، رمث  هب  ارم  ياهيراذگهیامرـس  س )  ) همطاـف
ردپ : گرم  و  س )  ) همطاف تسا و ... نم  ّتنس  ماظن و  ظفح  ببس 

زا نآرق  ناهگان  یلو  تسا  ندناوخ  مرگ  رـس  دراد و  تسد  رد  نآرق  هک  دـید  باوخ  رد  ار  ربمایپ  عادولا  ۀـجح  زا  سپ  یبش  س )  ) همطاف
هب هک  منآرق  نآ  نم  مرتخد  دومرف  ربمایپ  درک . لقن  ردپ  يارب  ار  نآ  تسج و  باوخ  زا  هدزتشحو  دوب  هدش  دوقفم  هداتفا و  ورف  شتـسد 

(24 . ) تسیرگ س )  ) همطاف دش و  مهاوخ  دیدپان  اهرظن  زا  يدوز  نیمه 
. تسیرگ مه  ربمایپ  درک و  هیرگ  س )  ) همطاف داد -  حرش  شیارب  تفر  دهاوخ  س )  ) همطاف رب  وا  گرم  زا  سپ  هک  یمتـس  زا  ص )  ) ربمایپ
، میرگیمن دش  دهاوخ  دراو  نم  رب  هک  هچنآ  زا  نم  تفگ  س )  ) همطاف نکن . هیرگ  مرتخد  هک  داد  يرادلد  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  هاگنآ 

. دش مارآ  س )  ) همطاف و  ( 25  ) نم هب  وت  قاحلا  تعرس  رد  مهدیم  تراشب  ارت  دومرف  ربمایپ  میرگیم ، وت  قارف  زا  هکلب 
دیوگیم : وا  تسا . هدش  لقن  هشیاع  زا  زین  يرگید  تروصب  نخس  نیا  هنومن 

دناوخ کیدزن  هب  ار  س )  ) همطاف شرتخد  ص )  ) ادخ لوسر  تکحـضف -  اهراس  مث  تکبف  راسف  ۀمطاف -  هتنبا  اعد  ص )  ) هللا لوسر  نا  - 
س)  ) همطاف تفگ و  ینخس  داهن و  وا  شوگ  رد  رـس  رگید  راب  سپـس  تسیرگ -  س )  ) همطاف تفگ و  ینخـسو  داهن  شـشوگ  رد  رـس  - 

. دیدنخ
شوگ رد  رس  هک  ربمایپ  مدیـسرپ  س )  ) همطاف زا  دیوگ  هشیاع  تکحـضف ؟ راس  مث  تیکبف  هللا  لوسر  هب  كراس  يذلا  اذه  ام  ۀمطافل  تلق 

؟  دوب هچ  تلع  يدیدنخ  داهن و  وت  شوگ  رد  رس  سپس  یتسیرگ و  داهن و  وت 
ربخ ربمایپ  لوا  راب  رد  دومرف  س )  ) همطاف تکحضف -  هعبتی  نم  لوا  ینا  ینربخاف  ینراس  مث  تیکبف -  هتومب  ینربخا  مالـسلا  اهیلع  تلاقف 

مهاوخ اقب  ملاع  هب  دش و  مهاوخ  ناور  شلابندـب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  داد  ربخ  سپـس  و  متـسیرگ -  نم  داد و  نم  هب  ار  شگرم 
(. دوشیم دنسرخ  تسا  ردپ  ياقل  شگرم  ربخ  رد  نوچ   ) مدش نادنخ  نم  تفاتش و 

لـصوربخ نآ  رد  نوچ  یلو  تسا  گرم  زا  نخـس  شردپ . هب  يرتخد  هقالع  خـساپ  مه  نیا  دـندوب و  شرتخد  هب  ردـپ  هقالع  هنومن  اهنآ 
نیا هنرگ  دراد و  وا  ناج  رد  هشیر  ردپ  و  ص )  ) همطاف يونعم  دـنویپ  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  نیا  ددـنخیم و  دوشیم و  لاحـشوخ  تسا 

ردپ  گرم  زا  یشان  راثآ  دشاب . لدشوخ  شیوخ  گرم  ربخ  رد  یسک  هک  تسا  تعیبط  تداع و  فالخ 

ادـخ لوسر  متام  متام -  دـنچ  هکلب  متام  کی  هن  دـش -  هجاوم  اـهمتام  اـب  س )  ) همطاـف تفر و  اـیند  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تروص  ره  هب 
تلفغ لهج و  متام  دـمآیم ، رامـشب  مالـسا  رد  ياهعجاـف  هک  ع )  ) یلع قح  نتفر  ناـیم  زا  متاـم  دوب ، بیاـصملا  مظعا  وا  يارب  هک  (ص )
تبرغ متام  راکبان ، درف  نآ  یئوگروز  رطاخب  وا  ندب  رب  همدص  ندـمآ  دراو  متام  ناشیناسنا ، هعماج  دوخ و  قوقح  ندـش  عیاض  زا  مدرم 

... دوب و دیدش  يرازآ  بجوم  س )  ) همطاف حور  يارب  هک  مالسا 
. دشاب وا  هب  قاحلا  رد  ربمایپ  هدعو  لوصح  رظتنمو  دروآ  ماود  هام  هس  زا  شیب  دناوتن  ردپ  تلحر  زا  سپ  وا  هک  دندش  ببـس  هعومجم  نیا 

هژیوب دشاب . رتنیگنس  جنر  مغ و  رتيوق  شنیب  تلعب  ار  س )  ) همطاف تسا  یعیبط  دندش و  ینلع  ربمایپ  گرم  زا  سپ  هدرپ  تشپ  تانایرج 
. دنهد داب  رب  ار  ص )  ) ربمایپ تمحز  دننک و  يراکبیرف  نید  مسا  هب  ياهدع  دنیبب  هک 

نیع رد  دتفا و  رود  دوخ  قوشعم  زا  هک  دش  یسک  عضو  دننامه  وا  عضو  تشگ . هلان  هآ و  کشا و  راچد  روما  نیا  همدص  رد  س )  ) همطاف
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همطاف يزیر  کشا  رد  ربمایپ  ینیب  شیپ  دـناهدرک  فیـصوت  هک  هنوگنادـب  دـننازرلب و  ار  وا  لد  مالـسا  رب  هدراو  تامطل  تامدـص و  لاـح 
. دش اهکشا  مدمه  نیرق و  وا  دش و  ققحم  نازحالاتیب  رد  (س )

ام یتیرذل و  یکبا  دومرف : دندیـسرپ  ار  هیرگ  تلع  وا  زا  دش ، رتکشا  زا  شنـساحم  هک  تسیرگ  نانچ  رگم  لاح  رد  يزور  ربمایپ  دنیوگ 
لسن و يارب  ( 26  ) یتما نم  دحا  اهینعی  الف  هاتبا  ای  يدانت  یه  يدعب و  تملظ  دـق  یتنب و  ۀـمطافب  ّینأک  يدـعب  نم  یتما  رارـش  مهب  عنـصت 
ای دایرف  هدـش و  عقاو  مولظم  هک  منیبیم  ار  س )  ) همطاف یئوگ  درک ، دـنهاوخ  اههچ  اهنآ  اب  نم  زا  دـعب  متما  نارورـش  هک  میرگیم  ماهیرذ 

لالب  ناذا  دنکیمن ... يرای  ار  وا  متما  زا  يدحا  تسا و  دنلب  وا  هاتبا 

لالب مینادیم  لالب -  نتفگ  ناذا  ماگنه  هب  مه  نآ  مینیبیم  ربمایپ  گرم  زا  سپ  هعقاو  رد  ردـپ  ابار  وا  زیمآتبحم  هطبار  زا  رگید  ياهولج 
يزور دش . جراخ  هنیدم  زا  تفگ و  ناذا  كرت  ضارتعا  ناونعب  تفرگ و  رارق  هفیقـس  نافلاخم  فص  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ 

ار تلع  تشگ و  بجعتم  ًادـیدش  ارجام  نیا  زا  تفای و  رتسب  رد  ار  س )  ) همطاف هدز و  شتآ  ار  ع )  ) یلع هناـخ  برد  تشگرب و  هنیدـم  هب 
. دزاس رترثأتم  ار  وا  دنازرلب و  ار  وا  لد  هعقاو  نیا  ندینش  هک  تسا  یعیبط  دنداد و  ربخ  وا  هب  ار  ارجام  و  دیسرپ .

ار دوخ  هدرک و  دـیدجت  ار  ص )  ) ربماـیپ هرطاـخ  هلیـسونیدب  دونـشب ، ار  وا  ناذا  يادـص  دراد  تسود  هک  داد  شماـیپ  س )  ) همطاـف ًارهاـظ 
زا ام  ردام  نک ، سب  لالب  هک  دـندیود  ع )  ) نینـسح دیـسر  ص )  ) ربمایپ مان  هب  یتقو  تفگ . ناذا  تفر و  دجـسم  هب  لـالب  دـشخب  شمارآ 

و س )  ) همطاف لد  رازآ  زا  يریگولج  رطاخب  راب  نیا  یلو  تفگ  ناذا  كرت  ًاددجم  لالب  تسا و  هدیدرگ  شوهدم  ص )  ) ربمایپ مان  ندینش 
ردپ  رازم  رس  رب  تشاد .  تیناسنا  تیمح و  نازیم  نیا  هب  س )  ) همطاف مصخ  شاک  يا  و  وا ، درد  مغ و  يایحا 

دومرف : نینچ  درک و  شمامشتسا  تشادرب و  كاخ  زا  یتشم  تفر و  ردپ  رازم  رس  رب  يزور  وا  دیوگ  هضف 
نم رب  یبئاصم  ددرگ . زاینیب  دوع  رطع و  يوب  زا  ناـمز  لوط  رد  هک  تسا  قح  دـنک  مامـشتسا  ار  ادـخ  لوسر  رازم  كاـخ  هک  سکنآ  رب 

نامزلا يدم  ّمشی  نا ال  دمحا  ۀـبرت  ّمش  نم  یلع  قیقح   ) دـنتخاسیم لدـب  بش  هب  ارنآ  دـندشیم  دراو  ناراگزور  رب  رگا  هک  دـندش  دراو 
(. ًایلایل نرص  مایالا  یلع  تبصاهنا  ول  بئاصم  یلع  تبص  ایلاوغ 

هتسکش ولگ  رد  شدایرف  تسا ، ناریح  اهنت و  هک  دش  نآ  رکذتم  تفگ و  نخس  قارف  زا  درک و  نان  ود  زا  هوکـش  ص )  ) ربمایپ رازم  رـس  رب 
وا هودنا  مغ و  هک  دوب  یطیارش  رد  وا  ( 27 . ) نایاپیب ص )  ) ربمایپ رادید  هب  شقوش  تسا ، رایسب  وا  نزح  دمآ ، نایاپ  هب  شناوت  تردق و  و 

، يرآ دنتخاس  مهارف  وا  سردوز  گرم  يارب  ار  هنیمز  ینامسج  تامدص  اهترارم و  هارمهه  هب  تارثأت  ترثک  دندروخیم و  نورد  زا  ار 
 . دوب ناوج  هکیلاح  رد  تفر  ایند  زا  س )  ) همطاف

رسمه همطاف و  لصف 7 :

همدقم 

همه رب  نآ  تاکرب  روآتفگش . هدننک و  تیاده  دنزومآ و  هتکن  دنریگیم  رارق  هعلاطم  دروم  هک  س )  ) همطاف تایح  زا  ياهبنج  دُعب و  ره 
زا سپ  مه  مینیبیم و  شتایح  نارود  رد  مه  ار  تاـکرب  نیا  راـثآ  اـم  رتلزاـن . تسا  یباـیهر  راتـساوخ  هک  یتما  يارب  تسا و  لزاـن  دارفا 

دنناوتیم اهنآ  زا  هدافتسا  اب  ناناملسم  دنراد و  دوجو  س )  ) همطاف یگدنزفلتخم  ياههنیمز  هک  یئاهيزومآ  سرد  دنرایـسب  هچ  شتافو .
. دنزاس راومه  دوخ  يارب  ار  تایح  هار 

فادـها و رب  ینتبم  نآ  ساسا  هک  ياهژیو  یگدـنز  يانب  تسوا . يرادرـسمه  جاودزا و  هلأسم  س )  ) همطاـف تاـیح  زومآسرد  لـئاسم  زا 
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ساسارب نآ  شنیزگ  لسن و  دیلوت  نیفرط ، دـشر  نآ  هرمث  تدـحو و  صولخ و  لماکت ، لیمکت و  افـص ، سنا و  یهلا ، یناسنا و  دـصاقم 
مالسا رد  جاودزا  تساههناسفا .  فیدر  رد  يرگید  رب  یکی  يرترب  یقالخا و  ینامیا و  تیوفک 

زا ندنام  رود  یعون  ندنام  درفنم  تسا  تیجوز  ساسارب  شنیرفآ  ماظن  تسا . شنیرفآ  تنـس  هب  نداد  نت  یعون  بوبحم و  يرما  جاودزا 
هک مادام  لوحت ، دشر و  ریسم  رد  ًامئاد  دشاب و  نامز  همالع  رگا  یمدآ  تسین  رـسیم  ردقم  لامک  هب  لوصو  جاودزا  نودب  تسا . ماظن  نیا 

 . تسین لماک  تسا  هدرکن  جاودزا 
لوقعم ياهيریگمیمصت  يارب  هک  نوکس  شمارآ و  لثم  دنوشیم  رسیم  جاودزاهیاس  رد  اهنت  هک  ياهیلاع  دصاقم  فادها و  دنرایـسب  هچ 

دشر اهتدابع  نآ  رثا  رب  و  ددرگیم . راب  رپ  ادخ  نیمز  طیارش  ظفح  اب  نآ  هیاس  رد  هک  لسن  دیلوت  ای  دننکیم و  افیا  یساسا  یشقن  یمدآ 
تعکر زا 70  لهاتم  زامن  تعکر  ود  هک  دـهدیم  رارق  نابرقم  نیـسیدق و  فیدر  رد  ار  وا  تداـبع ، رد  یمدآ  لـمع  دـنباییم و  لاـمک  و 

(28 . ) رتالاب تسا و  رترب  درجم  دارفا  زامن 
لماکت دـشر و  تابجوم  قحلا  دـشاب و  تیناسنا  يوب  گنر و  نآ  رد  هک  تسا  یکرتشم  تایح  هب  لوصو  تسا  مهم  جاودزا  رد  هک  هچنآ 

همطاف هب  طوبرم  ثحب  رد  رگا  دـنزرایمن . شتمحز  هب  ددرگ  رطاخ  هغدـغد  بجوم  هک  یجاودزا  هنرگ  و  دزاس . رـسیم  وا  يارب  ار  یمدآ 
زمر و تیفیک و  زا  یهاگآ  دروخیم و  مشچب  سنا  یلدمه و  لامک ، دـشر و  نآ  رد  هک  تسا  یعون  نآ  زا  تسا  جاودزا  زا  نخـس  (س )

س )  ) همطاف جاودزا  دشاب . زومآسرد  دناوتیم  شزار 

، نامیا یقالخا و  یناسنا و  تافص  هب  ياکتا  رب  تسا  راوتـسا  شیانب  هک  هدیـشیدنا  هدش و  شنیزگ  رادفده ، هناهاگآ و  دراد  یجاودزا  وا 
یئاتمه تیوفک و  هب  نآ  زا  مالـسا  رد  هک  يزیچ  هبتر ، مه  نأشمه و  ینعی  دنرـسمه ، يراج  يداع و  نابز  هب  اـی  مه و  ياـتمه  نز  درم و 

 . تسا هدش  دای 
دـیبلط و ار  یجاودزا  ندرک ، تفا  طاـطحنا و  طوقـس و  هن  دـشاب  لاـمک  دـشر و  نآ  لـصاح  هک  دـهدیم  یجاودزا  هـب  نـت  س )  ) همطاـف

ياضرا نآ  رد  دزاس . رتراوتـسا  ار  ناشهدـیقع  نامیا و  ربتـس  ياههیاپ  و  دـناسر ، کمک  وا  یناسنا  فادـها  هب  لـین  رد  ار  وا  هک  تفریذـپ 
. دوبن حرطم  رهاظ  توربج  لالج و  هب  یبایتسد  ای  دوبن و  تیدام  قرب  قرز و  سوه 

هب وا  تسا . لومعم  دـح  زا  رتورف  یتح  لزان و  یحطـس  رد  تیدام  رظن  زا  هچ  رگا  دـشاب ، اوقت  راـب  ياراد  هک  درک  یجاودزا  س )  ) همطاـف
تفارـش و رـسمه  باـختنا  رد  نیرفآ . مسر  مسا و  هن  دـنزاس ، یگدـنز  هک  دـنورب  یئاـهرایعم  لاـبند  هب  جاودزا  رد  هک  داد  سرد  نارتخد 
هدـمآ و تهج  ره  زا  شیارب  تساوخیم  ار  نآ  س )  ) همطاـف رگا  هک  ار ، تنکم  تورث  یئاراد و  هن  دـنهد ، رارق  رظن  دـم  ار  اوقت  ناـمیا و 

وا  جاودزا  نس  تشاد .  میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  ثحب  نیمه  رد  ام  و  دوب ، رسیم 

عیاش مدرم  هماع  نیب  رد  فرع و  رد  هک  هچنآ  تسا . زیگناثحب  ياهلأسم  هک  میـشاب  هتـشاد  ياهراـشا  مه  دروم  نیا  رد  تسخن  تسین  دـب 
ناکما دوب . هدرب  نایاپ  هب  ار  رمع  لوا  لاس  جاودزا 10  نیح  رد  وا  هک  تسا  نیا  دنراد  هراشا  نادب  هعیش  ناخروم  زا  یهورگ  یتح  تسا و 

غولب هلحرم  هب  ندیـسر  وس  کـی  زا  جاودزا  طرـش  مالـسا  رظن  زا  اریز  تسین . مه  یلقع  داعبتـسا  ياراد  یتـح  لاـحم و  يرما  نینچ  عوـقو 
. دناهتشاد روضح  دوجو و  س )  ) همطاف رد  ود  ره  نیا  تسا و  دشر  هلحرم  هب  لوصو  رگید  يوس  زا  و  يرمق ) لاس  نایاپ 9   ) یعرش

دوخ باتک  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  هلمج  زا  دناهدرک . رکذ  س )  ) همطاف جاودزا  نس  خیرات و  يارب  مه  ار  يرگید  نینس  رگید  ناخروم  اما 
تـسا هدومن  حرطم  س )  ) همطاف يارب  ار  نس  نیمه  هباصالا  باتک  رد  مه  رجح  نبا  هدرک و  رکذ  لاس  جاودزا 18  رد  ار  س )  ) همطاف نس 

.
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الوـم نـس  زا  ناــمز  نآ  رد  هـک  هدرک  رکذ  مـین  لاــس و  دودــح 15  جاودزا  نـیح  رد  ار  س )  ) همطاـف نـس  باـعیتسالا  باـتک  بحاـص 
مه نارگید  هدومن و  رکذ  لاس  هدراهچ  ار  س )  ) همطاف نس  نیما  نسحم  هللا  ۀـیآ  موحرم  دوب . هتـشذگ  هام  لاس و 5   21 ع )  ) نینمؤملاریما

نانخـس هب  هجوت  اب  هک  دسریم  رظن  هب  یلو  ص 561 )  ) هتشون لاس  دجهتملا 13  حابـصم  رد  یـسوط  دناهتفگ . ار  رتمک  لاس و  دودح 17 
هب دشر  رظن  زا  مه  تسا و  رتکیدزن  دنس  هب  مه  هک  میریذپب  ار  لاس   16 دنس 14 -  میناوتب  نارگید  دیفم و  خیش  موحرم  لثم  عیشت  ناگرزب 

ًاصوصخم ار  ینهذ  ياهداعبتسا  زا  ياهراپ  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  ضرغ  تسا و  رتاناد  ادخ  لاح  همه  رد  هک  باوص ، هشیدنا و  لقع و 
س)  ) همطاف ناراگتساوخ  مینک .  درط  دلو  داز و  لمح و  هلأسم  رد 

جوا رد  نآ و  مکاـح  ص )  ) ربماـیپ مالـسا و  تموکح  تختیاـپ  راـگزور  نآ  رد  هنیدـم  تفرگ ، تروـص  هنیدـم  رد  س )  ) همطاـف جاودزا 
اب دنویپ  نتشاد  هب  ار  مدرم  هقلع  یتروص  نانچ  رد  هک  تسا  یعیبط  مدرم و  داقتعا  دروم  هدش و  تخانش  دوب  ياهرهچ  دوب  ناکما  تردق و 

رتخد ود  هک  هژیوب  ددعتم ، س )  ) همطاف اب  جاودزا  ناراگتـساوخ  دـشاب و  رایـسب  وربآ  تردـق و  هب  یبایتسد  يارب  لقاال  ص )  ) ادـخ لوسر 
ناشیئاهر یئادج و  زا  سپ  رتخد  ود  دندوب و  ص )  ) ربمایپ داماد  بهلوبا  رسپ  ود  دندوب . سانـشرس  ینادرم  رـسمه  مه  ص )  ) ربمایپ یلبق 

. دندوب هدرک  جاودزا  شیرق  دنمتورث  رادلام و  درم  نامثع  اب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانآ  زا 
زا مه  نامثع  ( 29 . ) دـنداهن نایم  رد  ص )  ) ربمایپ اب  ار  دوخ  تساوخ  دـندش و  س )  ) همطاـف ناـهاوخ  هناگادـج  مادـک  ره  رمع ، رکبوبا و 
زا ار  اـهنآ  ناـس  نیدـب  تسا و  دـنوادخ  مکح  رظتنم  هار  نیا  رد  دومرف  ص )  ) ادـخ لوـسر  دوـب و  هدرک  ار  تساوـخرد  نیا  رگید  یئوـس 

جیوزت نم  هب  ار  س )  ) همطاف رگا  هک  دـش  یعدـم  دوب  مان  هب  نادـنمتورث  زا  هک  فوع  نمحرلادـبع  تخاس  سویأم  س )  ) همطاف اب  جاودزا 
یتشم يزور  ص )  ) ربماـیپ درک و  دـهاوخ  وا  هیرهم  راـنید  رازه  ياهبب 10  ياهناخ  اب  دـشاب ، يرـصم  ناتک  ناشراب  هک  رتش  دـصکی  دـننک 

دیراورم ار  هزیرگنـس  دـناوتب  هک  یـسک  متورث ؟ هدرب  نم  دـینکیم  رکف  امـش  هک  درک  باترپ  ناـنآ  يوس  هب  تشادرب و  نیمز  زا  هزیرگنس 
(. 30  ) رهملا ةرثک  همهیال  اذه  یلع  ردقی  نم  دنتسین  مهم  وا  يارب  اهتورث  نیا  دنک 

(32 ، ) متسه یحو  رظتنم  نم  (، 31  ) متسه یهلا  ياضق  رظتنم  نم  تسا ، کچوک  زونه  س )  ) همطاف دومرفیم : نانآ  زا  يرایـسب  خساپ  رد 
جاودزا  هنیمز  دیامرف . هزاجا  دیاب  يادخ  هک  ینعی  ( 33  ) داد طابترا  یبوبر  ماقم  هب  ار  س )  ) همطاف جاودزا  هلأسم  و 

نامرف رظتنم  هدرک و  يراددوخ  تبثم  خـساپ  زا  هنانچ  مه  ص )  ) ادـخ لوسر  دـندش و  ررکم  س )  ) همطاـف يارب  جاودزا  ياـهتساوخ  رد 
هدیزگرب وت  يرسمه  يارب  اهنت  ار  س )  ) همطاف ص )  ) ربمایپ منیبیم  دنگوس  ادخ  هب  دوب : هتفگ  ع )  ) یلع هب  ذاعم  نب  دعـس  يزور  دوب . ادخ 

. درک عیجشت  س )  ) همطاف يراگتساوخ  هب  ار  وا  ناس  نادبو  دوب  هتفای  هعاشا  مه  ص )  ) ربمایپ هباحص  نیب  رد  هک  تسا  يرکف  نیا  و  تسا .
لاور یلو  تسا . س )  ) همطاف وفک  اهنت  ع )  ) یلع تسین و  وا  رگنـس  مه  نأشمه و  یـسک  تسنادیم  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  نیا  قح 

وا تسا و  دنوادخ  مکح  رظتنم  راک  نیا  رد  هک  دومرفیم  هنامرتحم  تفریذپیم و  قباسلا  یفامک  ار  ناراگتـساوخ  دادن و  تسد  زا  ار  راک 
. ددرگ ققحم  هار  نیا  رد  یهلا  ياضق  هک  ینامز  ات  دهد  روتسد  دیاب 

دـشر اجنآ  رد  هدـش و  گرزب  ص )  ) ربمایپ هناخ  رد  هک  دوب  یـسک  ع )  ) یلع دـندوبن و  هناگیب  ص )  ) ربمایپ اـب  مه  ع )  ) یلع هداوناـخ  هتبلا 
هدـهع هب  وا  یتسرپرـس  رما  و  درکیم . یگدـنز  بلاـطوبا  هناـخ  رد  ص )  ) ربماـیپ دوخ  هک  دوب  هتـشذگ  رد  مه  يراـگزور  هتبلا  دوـب  هتفاـی 
هداوناخ ود  نیب  مه  سنا  هطبار  ومع ) رتخد  ومع و  رـسپ  ( ) ع  ) یلع و  س )  ) همطاف کیدزن  يدنواشیوخ  رب  هوالع  ناسنیدب  دوب . شیومع 

یلع ًاصوصخم  دندوب و  ص )  ) ربمایپ هدرورپ  تسد  هکدنتشاد  ار  یگژیو  نیا  س )  ) همطاف مه  و  ع )  ) یلع مه  هتشذگ ، نآ  زا  دوب و  رارقرب 
یلع ردام  همطاف   ) ار اههمطاف  ترجهزا  سپ  هدـیباوخ و  وا  ياـجب  ترجه  بش  رد  هک  تسا  یـسک  ع )  ) یلع دوب . ص )  ) ربماـیپ نیما  (ع )

هک دوب  بقارم  ع )  ) یلع مه  زاب  یئانـشآ  هقباس  نآ  اب  هکنیا  ضرغ  دوب . هداد  لاقتنا  هنیدـم  هب  ار  ص )...،)  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاـف (ع ،)
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يراگتساوخ  درکن . یمادقا  ادخ  نذایب  مه  ص )  ) ربمایپ دراذگن و  شیپ  مدق  باسح  یب 

هک يرما   ) دناوخ زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  يراگتساوخ  نیا  يارب  و  دش . س )  ) همطاف زا  يراگتساوخ  هب  ممـصم  ع )  ) یلع ماجنارس 
دوب هملس  ما  هناخ  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دز . رد  تفر و  ص )  ) ربمایپ هناخ  هب  دیشوپ و  شفک  درک و  نت  رب  سابل  تسا ) بحتسم  مالسا  رد 

. دندرک زاب  ار  رد  دنرادیم . تسود  ار  وا  ص )  ) ربمایپ ادخ و  هک  تسا  یسک  دینک ، زاب  ار  رد  دومرف 
ص)  ) ربمایپ دنام . تکاس  تخود و  نیمز  هب  ار  اهمشچ  تخادنا و  ریز  هب  رس  تسـشن  وناز  ود  ص )  ) ربمایپ يوربور  دش و  دراو  ع )  ) یلع

تمارک هک  درک  ضرع  مراد و  مرـش  نآ  نایب  زا  مدـمآ و  یتجاـح  رطاـخ  هب  تفگ  ع )  ) یلع يراد ؟ يراـک  هچ  درک  ع )  ) یلع هب  باـطخ 
 . میوگب ار  دوخ  فرح  هک  دهدیم  هزاجا  نم  هب  ص )  ) ادخ لوسر 

... تست و هناخ  رد  هک  متسه  يرتخد  يراگتساوخ  نم  ياهدوب ، رتوکین  ردام  ردپ و  زا  میارب  وت  ياهدرک ، مگرزب  وت  ص )  ) ادخ لوسر  يا 
(. 34) دنار نابز  رب  دیحوت  رکذ  دش و  ناداش  نخس  نیا  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

. داب هدژم  ارت  یلع  يا  یلع -  ای  رشباف  دومرف  ع )  ) یلع خساپ  رد 
 . تشادن رختفم  نادب  ار  يدحا  هک  داد  یتمارک  وت  هب  لج  زع و  يادخ  ًانئمطم  ادحا  اهلثمب  مرکی  مل  ۀمارک  کمرکا  لجوزع  هللا  نا  - 

دوخ یلو  هک  یماگنه  هب  یلاعت  كرابت و  يادخ  و  ( 35  ) تعمس نذا  تأر و ال  نیع  الامب  همرکا  هبحا ، هّیل و  مرکا و  اذا  یلاعت  هللا  نا  و  - 
... تسا و هدینش  ار  نآ  یشوگ  هن  هدید و  ار  نآ  یمشچ  هن  هک  درادیم  گرزب  هنوگ  هب  ار  وا  درادب ، تسود  دنک و  مارتحا  ار 

یقیفوت نم  هب  ادـنوادخ  ّیلع -  تمعنا  یتـللا  کـتمعن  رکـشا  نا  ینعزوا  بر  دومرف : نینچو  دینـش  قفاوم  خـساپ  ساـسا  نیا  رب  ع )  ) یلع
... مروآ و ياجب  يدرک  تیانع  نم  هب  هک  ار  یتمعن  ساپس  ات  نک  تیانع 

زا دمآ و  دورف  نم  رب  لیئربج  دومرف : دوخ  ینارنخس  نیتسخن  رد  درب  فیرشت  دجـسم  هب  هک  دعب  دوب -  هداد  قفاوم  لوق  ص )  ) ربمایپ يرآ 
همطاف و  ع )  ) یلع يرـسمه  دـنویپ  دومرف  مه  مروآرد و  ع )  ) یلع دـقع  هب  ار  س )  ) همطاـف رتخد  هک  داد  ناـمرف  شرع  یئاورناـمرف  بناـج 

اهنآ  تیوفک  رد  درک . هاتوک  اهشنزرس  اهتبیغ و  زا  ار  نارگید  نابز  ساسا  نیا  رب  و  ( 36 ، ) هدش هتسب  اهنامسآ  رد  (س )

رایـسب يرظن  شرافـس و  نآ  رب  ار  مالـسا  هک  يرما  تسا ، تیوفک  هلأسم  رـسمه  رایتخا  جاودزا و  رد  مهم  هداـعلاقوف  لـئاسم  زا  مینادیم 
دنمهفب و ار  مه  قطنم  نابز و  دنشاب  رگیدکی  ياتمه  نأشمه و  رـسمه ، دنناوتب  هک  دنـشاب  ینأش  رد  درم  نز و  هک  تسا  نیا  ضرغ  تسا .

. دنشاب ناوت  مه  تردق و  مه  لاب  ود  نوچ  ودنشاب  مه  لثم  يداقتعا  دُعب  رد 
نودـب يرتـخد  هک  تسنادیم  دوـخ  س )  ) همطاـف دـندوب . رگیدـکی  ياـتمه  وـفک و  هک  تـفگ  دـیاب  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف جاودزا  رد 

ار وا  هک  تسنادیم  دوب . ردتقم  يدرف  هب  هتسباو  رگید  نارتخد  اب  هسیاقم  رد  وا  تشاد  نیگن  ریز  ار  مالـسا  يایند  شردپ  دوبن  راگتـساوخ 
ياـتمه ار  ع )  ) یلع نوچ  ( 37  ) دـیزگرب رهوش  ناوـنعب  ار  وا  لاـح  نیع  رد  یلو  دـننکیم  شنزرـس  ع )  ) یلع رقف  تلع  هب  جاودزا  نیا  رد 

. دسانشیم دوخ  نمؤم 
حور اب  هک  دراد  ار  نآ  یئاناوت  وا  تسنادیم  دـشاب . وا  اـب  ماـگمه  دـناوتیم  تسوا و  زاورپ  مه  س )  ) همطاـف هک  تسنادیم  مه  ع )  ) یلع
نیمه هب  دراد و  ربخ  وا  ترواشم  يزارمه و  ناوت  زا  وا ، ینخس  مه  یلدمه و  زا  وا ، يرـسمه  ینأشمه و  زا  ددرگ . هارمه  ع )  ) یلع میظع 

. دنیزگیم رب  رسمه  ار  وا  تسا و  شوخلد  س )  ) همطاف اب  جاودزا  هب  تلع 
رقف و رد  ع )  ) یلع تشادـن ، وا  زا  یمک  تسد  مه  س )  ) همطاـف دوب و  راـثیاو  تمواـقم  هوـک  ع )  ) یلع هک  دـنهدیم  ناـشن  مه  اهیـسررب 
یناسنا و لـیاضف  رد  لـضفت ، ناـسحا و  رد  ساـبل ، شـشوپ و  رد  دوب . نینچ  نیا  زین  س )  ) همطاـف نآ و  لـمحتم  دوب و  يراـیتخا  يراداـن 

همطاف يارب  نیمز  يور  رد  یئاتمه  تمایق  زور  ات  دوبن  یلع  رگا  ًادـج  ص )  ) ربمایپ هدومرفب  دـندوب و  هارمه  هشیدـنا و  مه  ود  نیا  قـالخا 
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ربمایپ زا  نخس  نیا  هنومن  38)و  ( ) هنود نمف  ضرا  یلع  ۀـمایقلا  موی  یل  اوفک  اهل  ناک  امل  اهجورت ، ع )  ) نینمؤملاریما نا  الول  . ) دوبن (س )
مدآ نم  وفک  ضرالا  هجو  یلع  اهل  ناک  ام  یلعل  ۀمطاف  قلخ  هللا  نا  ول ال  هنوگنیدـب  دراد  دوجو  یتوافت  كدـنا  اب  يرگید  تروصب  (ص )

همطاف اب  دنتـسناوتیمن  دندوب  هدنز  رگا  دناهمطاف و  دـج  ناربمایپ  زا  یخرب  تسا  هدـمآ  ناگرزب  زا  یخرب  ناسحتـسا  رد  ( 39  ) هنود نم  و 
وا وفک  یلو  دنتـشاد  جاودزا  قح  دوب  جاودزا  يانب  رگا  ًالثم  دندوبن و  س )  ) همطاف دج  ع )  ) یـسیع و  ع )  ) یـسوم یلو  دننک  جاودزا  (س )

( 40 . ) تسا رترب  مه  مزعلاولوا  يایبنا  زا  س )  ) همطاف نأش  هک  دهدیم  ناشن  نیا  دندوبن و 
هللا نا  دمحم  ای  لاقف  ندش  لزان  نم  رب  لیئربج  لیئربج -  َّیلع  طبه  دومرف : هک  تسا  دوجوم  هنیمز  نیمه  رد  ص )  ) ربمایپ زا  رگید  ینخس 
رگا  ، هتیرذ نم  مدآ و  دلو  نم  وفک  همطافل  ناک  ام  ًاّیلع  قلخا  مل  ول  دیامرفیم : هلالج  لج  دنوادخ  دـمحم ، يا  تفگ  لوقی و  هلالج  ّلج 

جاودزا : هنیزه  ( 41 .) دوبن ییاتمه  وا  هیرذ  مدآ و  لسن  زا  مدرکیمن  قلخ  ار  ع )  ) یلع

ریشمش دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  شکبآ ، يرتش  و  یهرز ، يریشمش ، تفگ  دراد ؟ هچ  جاودزا  يارب  دیسرپ  ع )  ) یلع زا  ص )  ) ادخ لوسر 
راک هچ  هب  هرز  دسارهن  گرم  زا  هک  سکنآ  يارب  یلو  دشاب -  دـیاب  تشیعم  نارذـگ  يارب  زین  رتش  تسا ، مزال  تردـق  داهج و  درم  يارب 

(. 42) دراد هگن  ار  یقاب  دشورفب و  ار  هرز  دومرف  دیآ ؟
نیب رد  ع )  ) یلع یگدنز  هتبلا  تفرگ . رایتخا  رد  جاودزا  يارب  ار  نآ  و  ( 44  ) تخورف مهرد  ای 500  ( 43  ) مهرد هب 480  ار  هرز  ع )  ) یلع

. دروآ باسحب  ریقف  فیعض و  هقبط  ءزج  ار  وا  ناوتیم  عقاو  رد  دوب و  طسوتم  دح  زا  رتنیئاپ  یمک  هنیدم  مدرم 
رخب و دراد  زاین  مرتخد  ار  هچنآ  نآ  اب  هک  داد  رکبوبا  هب  ار  یـشخب  درخب ، شوخ  يوب  هک  داد  لالب  هب  ار  نآ  زا  یـشخب  ص )  ) ادخ لوسر 
. دننیبب زاهج  هیهت  مه  دـیدباوص  اب  هک  درک  هارمه  رکبوبا  اب  ار  رگید  نت  دـنچ  رـسای و  رامع  دنتـشادهگن و  اههنیزه  رگید  يارب  مه  یقابلا 

هیزیهج تروص 

نیرتعماج میدرک  یعـس  ثحب  نیا  رد  ام  تسا . فلتخم  تایاور  دوب  ردـقچ  اهنآ  ياهبو  دـش  هیهت  یئاهزیچ  هچ  س )  ) همطاف يارب  هکنیا 
زا : دندوب  ترابع  اهنآ  مینک و  هضرع  تسا  هدش  هیهت  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یتسیل 

اب کشت  ددـع  ود  دوب -  امرخ  تسوپ  زا  شبانط  هک  چـیپ  بانط  تخت  کی  يربیخ -  هایـس  رداچ  کی  يرـسور -  کی  نهاریپ -  کی  - 
زا هدـش  رپ  فئاط و  مرچ  شکور  اب  شلاب ، راهچ  دنفـسوگ . مشپ  يرگید  رد  دوب و  امرخ  فیل  یکی  لخاد  رد  هک  يرـصم  ناتک  شکور 

یمرچ بآ  کشم  یسم ، تشط  یتسد ، بایـسآ  يرحب ) ياتـسور  زا   ) رجه تفاب  ریـصح  یمـشپ ، كزان  هدرپ  وبـشوخ -  ياهفلع  لاشوپ 
، یناوطف يابع  یمرچ ، ياهرفـس  نیلافـس ، هزوک  دنچ  گنر ، زبس  مخ  دودنا ، ریق  ياهباتفآ  یندیماشآ ، بآ  فرظ  ریـش ، يارب  یبوچ  حدـق 

(... 45  ) بآ هظفحم 
رکذ لـباق  نادـنچ  هک  دروـخب  مشچ  هب  تسا  نکمم  یتواـفت  رـصتخم  دانـسا  زا  یخرب  رد  دـندوباهنیمه ، هیزیهج  ناوـنعب  رازبا  لـیاسو و 

(46 . ) دنتشون مهرد  دودح 63  ات  یخرب  ار  نآ  ياهب  دنتسین و 
رگید ینخس  رد  ( 47  ) دنادرگ كرابم  تیبلها  هب  ار  نآ  دنوادخ  دومرف  درک  ور  ریز و  ار  اهنآ  دوخ  تسداب  دید و  ار  هیزیهج  ص )  ) ربمایپ

دوخ نیا  تشاد و  هیزیهج  يردـق  یب  يزیچان و  زا  تیاکح  نیا  و  ( 48 ...) فزخلا و مهتینآ  لج  موقل  كراب  مهللا  دومرف  هک  تسا  هدـمآ 
عناق هیزیهج  لقادح  هب  دنریگ و  قشمرس  س )  ) همطاف زا  هک  نارگن ، دوخ  رقف  زا  دنجاودزا و  هناتسآرد  هک  یناسک  همه  يارب  تسا  یسرد 

رهم  دقع و  دنشاب . 

س)  ) همطاف هک  درک  رما  ارم  يادخ  هک  مدرم  هب  باطخ  دناوخ . دجسم  رد  ار  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع دقع  تفر و  دجـسم  هب  ص )  ) ربمایپ
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مهرد ات 500  یخرب   ) مهرد هیرهم 400  اب  مدروآرد  ع )  ) یلع دقع  هب  ار  س )  ) همطاف قح  رما  هب  نونکا  مه  مهد . رارق  ع )  ) یلع رـسمه  ار 
 . مراد تیاضر  ًالماک  منکیم و  تعاطا  ادخ  لوسرزا  درک  ضرع  ع )  ) یلع يراد ؟ تیاضر  ایآ  ناج  یلع  (49 (. ) دناهتشون

داد دروم  نیا  رد  ناگدنـسیون  هدش و  هتـشون  ياهنمادرپ  بلاطم  دوب  دـنوادخ  هیرما  دروم  هدـش و  هتـسب  اهنامـسآ  رد  هکوا  دـقع  دروم  رد 
(50 . ) دناهدرک ثحب  دیآیم  دیدپ  اهنآ  زا  هک  یکاپ  لسن  زا  اهنامسآ ، لها  ینامداش  زا  تشهب ، نییزت  زا  یتحو  دناهداد  نخس 

یهلا يرما  کی  ناونعب  ار  نآ  دوتـس و  ار  جاودزا  هلأـسم  ادـخ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  نآ  رد  دـناوخ و  ياهبطخ  دروم  نیا  رد  ادـخ  لوسر 
لوسر سپس  و  ( 51  ) دیدنـسپ ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  درک و  نانچ  ع )  ) یلع دناوخب و  ياهبطخ  تساوخ  مه  ع )  ) یلع زا  و  درک . یفرعم 

یلع نم  هیداهلا  یترتع  لعجاف  مهللا   ) هد رارق  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع لسن  زا  ار  هیداه  ترتع  ادـنوادخ  هک  ناس  نیدـب  درک  یئاعد  ادـخ 
(. 52 (( ) س  ) همطاف و  (ع )

و امکیلع ، هللا  كراب  امک و  دج  دعـسا  امکلمـش و  هللا  عمج  درک : اعد  نینچ  دقع  ندناوخ  زا  سپ  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد 
امـش رب  ار  جاودزا  نیا  دـنک و  هنادنمتداعـس  شوخ و  ار  ناتیگدـنز  دـهد و  یتـفلا  سنا و  دـنوادخ  (53  ) ًابیط ًاریثک  ًالـسن  اـمکنم  جرخا 

همیلو  نشج و  دروآ . دیدپ  هزیکاپ  بیط و  رایسب و  یلسن  امش  زا  دنادرگ و  كرابم 

مارتحا هب  ار  مدرم  ام و  زا  نغور  امرخ و  امش ، زا  نان  تشوگ و  نک ، هیهت  یئاذغ  ورب  تفگ  ع )  ) یلع هب  داد و  همیلو  روتـسد  ص )  ) ربمایپ
زا یمیظع  عمج  همیلو  نیا  رد  دـیریذپب و  ار  س )  ) همطاـف همیلو  مدز  داـیرف  متفر و  دجـسم  هب  دـیوگ  ع )  ) یلع نک : توـعد  س )  ) همطاـف

 . دنتفای روضح  ینغ  ریقف و  نمشد ، تسود و 
دنورب ع )  ) یلع هناخ  هب  س )  ) همطاف هارمه  داد  روتسد  راصنا  ورجاهم  نانز  بلطملادبع و  نارتخد  هب  ص )  ) ربمایپ دیـسر  ارف  جاودزا  نامز 
همطاف دوشن و  عقاو  یهانگ  دیـشاب  بظاوم  س )  ) همطاف یـسورع  بش  رد  دومرف  مهو  دـنناوخب  داش  ياهرعـش  دـننک و  یناـمداش  هار  رد  و 

(54 . ) دیربب داماد  هناخ  هب  ربکا  هللا  اب  ار  (س )
تروص هب  ناـنز  هدوب  دـنلب  ریبکت  هلهله و  يادـص  اـهنآ . لاـبند  هب  ناـنز  نآ و  لاـبند  هب  لـیماف  نادرم  دوب ، ناملـس  تسدـب  بکرم  ماـمز 

نم رـشبلا و  ءاسن  ریخ  ۀمطاف  رعـش : نیا  لثم  دوب  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاف حدم  نآ  موهفم  هک  دندناوخیم  يراعـشا  ادصمه  یعمجتـسد و 
تـسیک تسا . یمدآ  لسن  رد  نانز  نیرتهب  س )  ) همطاف رـضحلا ... یف  نم  ریخ  ًایلع  ینغا  ًالـضاف  یتف  هللا  کجوز  رمقلا -  هجول  هجو  اـهل 

ناوج نیرتهب  هک  دروآرد  ع )  ) یلع نوچ  یلـضاف  ناوج  جاودزا  هب  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  نابات  هام  هرهچ  نوچ  ياهرهچ  وا  نوچ  هک 
نداد  تسد  هب  تسد  مسارم  تسا ... نیمز  يور 

س)  ) همطاـف هرهچ  زا  باـقن  درک . تولخ  ار  سلجم  دـناشن . دوخ  راـنک  رد  ار  س )  ) همطاـف ص )  ) ربماـیپ دـنتفر -  ع )  ) یلع هناـخ  هب  همه 
همطاف تیجوز  دـنوادخ  ع )  ) یلع ای  تفگ  داد و  ع )  ) یلع تسد  هب  ار  س )  ) همطاف تسد  نک . اـشامت  ار  ترـسمه  ع )  ) یلع هک  تشادرب 

معن ع )  ) یلع ای  لوسرلا  ۀـنبا  یف  کل  هللا  كراـب  تسا . يرـسمه  بوخ  س )  ) همطاـف دـنادرگ . كراـبم  وت  رب  ار  ص )  ) ربماـیپ رتخد  (س )
(. س  ) همطاف ۀجوزلا 

ندوب هعیدو  دروم  رد  ( . ع  ) یلع لعبلا  معن  تسا . یبوخ  رهوش  یلع  ناج ، همطاف  دومرف  داد و  س )  ) همطاـف تسد  رد  ار  ع )  ) یلع تسد  و 
دومرف : ع )  ) یلع هب  درک . يرایسب  ياهشرافس  اهنآ  هب  55)و   ) تفگ نخس  مه  تسد  رد  ود  نیا 

هدـیرفاین دـنوادخ  یلع  ناسب  ینأشمه  ياتمه و  زین  وت  يارب  همطاـف  يا  وت  و  دوشیمن . ادـیپ  وت  يارب  يدـننامه  همطاـف  لـثم  هب  ناـج  یلع 
دـشاب یگتـسکشرس  هیام  نارگید  يارب  رقف  رگا  هک  شابم  نارگن  ترـسمه  رقف  زا  هدـم و  ارف  شوگ  مدرم  نانخـس  هب  مرتخد  ( 56 . ) تسا

 . تسا رخف  ص )  ) ربمایپ نادناخ  يارب 
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زا س )  ) همطاف يا  وت  تسا  نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف امن . راتفر  فطل و  یمرن و  هب  ترـسمه  اب  شاـب . مرتخد  شریذـپ  هدـمآ  ع )  ) یلع يا 
رایسب ار  اهشرافس  نیا  هنومن  و  ( 57 . ) تسا یضار  وا  ياضر  هب  نیگمشخ و  وا  مشخ  هب  زین  يادخ  هک  زیهرپب  ع )  ) یلع ندرک  نیگمشخ 

ص )  ) ربمایپ ياعد  دومرف . 

درک : اعد  تاجانم و  نینچ  تشادرب و  اعد  هب  تسد  هاگنآ  ص )  ) ربمایپ
ناشلسن امهتیرذ  كراب  رادب و  تسود  ار  نانآ  دننم  دزن  وت  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  ود  نیا  ادـنوادخ  امهبحاف  ّیلا  قلخلا  بحا  امهنا  مهللا 

کب امه  ذیعا  ینا  رامگب و  ینابهگن  ظفاح و  اهنآ  رب  دوخ  بناج  زا  ادنوادخ  اظفاح -  کنم  امهیلع  لعجا  و  نادرگ -  كرابم  هدایز و  ار 
... مهدیم رارق  وت  هانپ  رد  هدش  هدنار  ناطیش  رش  زا  ار  ناش  لسن  ار و  ود  نیا  نم  و  ( 58  ) میجرلا ناطیشلا  نم  امهتیرذ  و 

رارکت دش و  رکذ  یلبق  ثحابم  رد  هک  تسا  ینامه  اهنآ  ياوتحم  هک  تسا  لوقنم  وا  هرابرد  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  رگید  يرایـسب  ياهاعد 
نیا نآ  دـنناوخیم و  ار  نآ  زا  یـشخب  دـقع  هبطخ  زا  سپ  ًالومعم  هک  تسا  یفورعم  ياـعد  نآ  هلمج  زا  دـشاب  هتـشادن  دروم  دـیاش  اـهنآ 

تسا :
یف لعجا  و  ۀکرابم ، ۀبیط  ةرهاط ، ۀیرذ  امهقزرا  و  میعنلا -  ۀنج  ۀثرو -  نم  امهتیرذ  امهلعجا و  امهبولق و  نیب  فلا  امهلمـش و  لعجا  مهللا 

مکملاس نمل  ملس  انا  امکلسن -  رهط  هللا و  امکرهط  کیـضری  امب  نورمأی  و  کتعاط ، یلا  كرماب  نودهی  ۀمئا  مهلعجا  و  ۀکربلا ، امهتیرذ 
جاودزا : يادرف  ( 59 ...) مکبراح نمل  برح  و 

، شونب تفگ  داد و  س )  ) همطاف تسد  هب  ار  نآ  زا  یماج  دروآ . ریـش  ناش  يارب  دـش و  دراو  ناـنآ  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  دـعب  زور  حـبص 
نبا كادف  برـشا ،  ) دوش وت  يادف  ومع  رـسپ  شونب  دومرف  داد و  ع )  ) یلع هب  ار  رگید  یماج  و  كوبا ) كادف  یبرـشا   ) وت يادـف  تردـپ 

(60 ( ) کمع
ناتقتلی نیرحبب  ابحرم  . ) دناهتشگ مه  نیرق  هک  ياهراتـس  ود  هب  دنتفای و  لاصتا  دندروخرب و  مهب  هک  یئایرد  ود  هب  نیرفآ  دومرف  ود  نآ  هب 

نم بیصن  ار  نادرم  نیرتهب  دنوادخ  ردپ ، تفگ  یتفای ؟ هنوگچ  ار  ترهوش  مرتخد  درک : س )  ) همطاف هب  يور  سپس  نانرتقی .) نیمجنب  و 
 . تسا هدرک 

ار نآ  زا  یـشخب  دنداد و  ادخ  هار  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  دندوب . هدروآ  داماد  سورع و  يارب  یئایاده  مدرم  يوس  زا  راگزور  نآ  مسر  قبط 
هتـشاد دیاب  دوخ  یگدنز  رد  نانز  نادرم و  هک  تسا  یـسرد  وکین و  ياهبرجت  مه  نیا  دندرک و  دازآ  ادخ  هار  رد  دندیرخ و  مالغ  زینک و 

. دنهد هرهب  ار  نارگید  دوخ  ياهیداش  اهتمعن و  زا  هک  دنشاب 
سوواط نب  دیس  دیفم و  خیش  ترجه ، موس  لاس  هجح  يذ  لوا  ار  نآ  یسوط  خیش  اهنآ ، جاودزا  خیرات  دروم  رد  میوش  رکذتم  تسین  دب 

هبنش 6 هس  رد  ار  یسورع  رفص و  هام  رد  ار  دقع  یناهفصا  جرفلاوبا  لاوش ، هام  لیاوا  یلاما  رد  قودص  مرحم ، هام  هبنشجنپ 21  بش  ار  نآ 
یگدنز  زاغآ  ( 61 . ) دناهدرک لقن  هجحلا  يذ 

هب راوید  فرط  کی  زا  ار  یبوچ  درک . شرف  مرن  ینش  اب  ار  فافز  قاطا  فک  یگدنز  عورـش  يارب  ع )  ) یلع دش و  زاغآ  كرتشم  یگدنز 
نآ رانک  رد  امرخ  فیل  زا  یئاکتم  درتسگب و  ار  يدنفـسوگ  تسوپ  دـنزادنیب -  نآ  يور  ار  دوخ  ياـهسابل  هک  درک  لـصو  رگید  فرط 

. دوب ناشیسورع  قاطا  نیا  و  ( 62  ) داهن
دیوگیم : ناش  لوا  ياهزور  كرتشم  تایح  فصو  رد  ع )  ) یلع

(63  ) انریغ مداخ  اهل  یلام و  و  راهنلاب -  حضانلا  اهیلع  فلعی  لیللاب و  هیلع  مانن  شبک -  دلج  ریغ  شارف  اهل  یلام و  ۀمطاف  تجوزت  دـقل  - 
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اذغ ار  امرتش  نآ  رب  اهزور  میدـیباوخیم و  نآ  يور  رب  اهبـش  هک  دوبن  يدنفـسوگ  تسوپ  زج  وا  نم و  يارب  مدرک  جاودزا  س )  ) همطاف اب 
 . میتشادن یمداخ  دوخ  زج  و  میدادیم - 

دوجو اب  تخبـشوخ  جوز  نیا  دوب و  هدـش  هصالخ  هناخ  نیا  رد  یناـهج  یلو  دوب . ياهگنل  کـی  نآ  برد  دوب و  نیلگ  رقحم و  ناـشهناخ 
اههقیلس دحاو ، اههدیقع  دندرکن . مهارف  ار  مه  بضغ  مشخ و  تابجوم  هاگچیه  دندرک و  یگدنز  تباجن  تمـصع و  تفع ، نیع  رد  رقف 

. دندوب مه  دشر  قیرط  رد  بذهم و  ود  ره  دحاو و 
ار دوخ  هدشمگ  همین  سک  ره  جاودزا  رد  هک  دندش  طارقس  نخـس  نیا  قادصم  دنداهن و  لماکت  لیمکت و  رب  ار  هداوناخ  داینب  ًالمع  نانیا 
ع)  ) یلع ام  رظنب  تسین . شیب  ياهناسفا  سکعلاب  ای  نز و  رب  درم  يرترب  یگداوناخ  رادفده  یگدنز  رد  هک  دـناهداد  ناشن  و  دـباییم . زاب 

یلع امهدـحا  یغبی  ـال  ناـقیمع  نارحب  ( ) ع  ) یلع هب  ندـش  همطاـف  يارب  مه  س )  ) همطاـف دوب و  جاـتحم  س )  ) همطاـف هب  ندـش  یلع  يارب 
جاودزا  نیا  يزیمآراختفا  (. 65  ) دندوب نایقتلی  نیرحبلا  جرم  قادصم  و  ( 64  ) هبحاص

هار هک  دوب  رون  ود  یگدنز  ناشیگدنز  دوب . زومآسرد  ناشراتفر  طباور و  تانکـس ، تاکرح ، اههبنج ، همه  و  دوب . مهم  ود  نیا  جاودزا 
 . دندوب هدرک  نشور  ار  مالسا  تایح  نادیم  مادک  ره  هک  یئاهلگ  دندمآ  دیدپ  نآ  لصاح  و  درکیم . نشور  ناشدوخ  نارگید و  يارب  ار 

يراج هوک  نیا  زا  هک  يدور  همشچرس  س )  ) همطاف دوب و  دنلبرس  یهوک  نوچ  ع )  ) یلع دیوگیم : ود  نیا  فصو  رد  ئطاشلا  تنب  رتکد 
هک تسین  تسایک  هبرجت و  یب  نز  نآ  س )  ) همطاف يرآ  دـنهدیم ... تنیز  ار  مالـسا  گنهرف  هک  یئاهلگ  زا  راشرـس  دور  رتسبو  دوشیم 

یگدنز رد  هتخومآ و  شردام  زا  ار  يرادرـسمه  سرد  وا  فدـه ، دراد و  یگدـنز  هویـش  دـنراذگب  تهج  رهب  يراب  يانبم  رب  ار  یگدـنز 
 . تسا هدرک  هدایپ  ع )  ) یلع

هار رد  یگدـنز  يانب  دـشوکیم  دراد و  یهاگآ  یگداوناخ  تاـیح  تاـیفیک  تـالاح و  هب  تسا ، لوؤسم  دـهعتم و  يدرف  مه  ع )  ) یلع و 
یلع تساشوک . شاهفیظو  ماجنا  رد  عضاخ و  ادخ  نامرف  ربارب  رد  درذگب . هدـیقع  نامیا و  رتمهم  همه  زا  یقالخا و  قفاوت  هملک ، تدـحو 
ناـن دـنکیم و  ریمخ  ار  درآ  دـنکیم  بایـسآ  س )  ) همطاـف دـنکیم و  نشور  ار  قاـجا  دروآیم و  مزیه  بوچ و  دـنکیم ، یـشکبآ  (ع )

( . 66 ( ) زبخت نجعت و  نحطت و  مالسلا  اهیلع  همطاف  تناک  سنکی و  یقتسی و  بطتحی و  ع )  ) نینمؤملاریما ناک  . ) دزپیم
هللا لوسرب  يرخف  مث  اهیبا  همطافب و  رخفلا  یلو  دومرفیم  درکیم و  رخف  س )  ) همطاف دوجو  هب  ع )  ) یلع هک  دوب  ياهنوگ  هب  ناشیگدـنز 

هک میدـید  و  تسا . هدروآرد  نم  جـیوزتب  ار  همطاف  هک  ص )  ) هللا لوسر  شردـپ  هب  منکیم و  راختفا  س )  ) همطاـف هب  نم  ( 67  ) اهنیجوزذا
دربیم و لاؤس  ریز  ار  رکبوبا  یتح  جاودزا  نیا  اـب  هطبار  رد  نینمؤملاریما  دوب . هدرک  یفرعم  ردـپ  هب  نادرم  نیرتـهب  ار  وا  مه  س )  ) همطاـف
رد نم  تیجوز  هب  ار  شرتخد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  متـسین  یـسکنآ  نم  ایآ  متـسین ؟ ادـخ  لوسر  هدـیزگرب  راـتخم و  نم  اـیآ  دـیوگیم 

يراگزاس  یهارمه و  (... 68 ( ؟ دروآ

لاس  9 س )  ) همطاف تسا . سردام  يارب  ناش  سنا  تدحو و  يراگزاس و  نیا  و  دنتشاد . يراگزاس  مه  اب  دندوب ، مه  هارمه  رای و  ود  نیا 
ع)  ) یلع شود  رب  يراب  هک  هتشاذگ  نیا  رب  ار  لصا  درادن . یئانمت  یتساوخرد و  وا  زا  تدم  نیا  رد  دنکیم و  یگدنز  ع )  ) یلع هناخ  رد 

ردقت ام ال  کسفن  فلکا  نا  یهلا  نم  ییحتـس  ینا ال  دـیامرفیم  ياهتفگن  ارچ  سپ  هک  دـسرپیم  وا  زا  ع )  ) یلع تسا و  هنـسرگ  دـشابن .
. دشابن نآ  ماجنا  یئاناوت  ارت  هک  منک  فیلکت  وت  رب  ار  يزیچ  میادخ  زا  منکیم  ایح  نم  ( 69  ) هیلع

شوخلد نیا  هب  یلو  مرن  نش  زا  رگید  یفـصن  تسا و  ریـصح  نآ  فصن  هک  دنکیم  یگدنز  یقاطا  رد  یلو  تسا  سورع  ون  س )  ) همطاف
 . تسا یضار  وا  ياضر  هب  يادخ  دراد و  ع )  ) یلع نوچ  یئاقآ  رهوش  هک  تسا 

رب یلمع  رگا  هک  دوب  يدحبرما  نیاو  تسا  ع )  ) یلع هاگهانپ  تسا ، زارمه  رواشم و  تسوا ، هد  يالـست  تسا ، ع )  ) یلع رادـلد  لدـمه و 
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یگدـنز تدـم  ماـمت  رد  مادـقا  نیا  مریگ و  مارآ  میوگب و  نخـس  س )  ) همطاـف اـب  یمک  مور و  هناـخ  هب  دومرفیم  دـشیم  دراو  ع )  ) یلع
هب تفگیم و  نخـس  س )  ) همطاف ربق  رانک  رد  ع )  ) یلع س )  ) همطاف تافو  زا  سپ  یتح  دشیم  تیاعر  س )  ) همطاف اب  ع )  ) یلع كرتشم 

. تسشنیم لد  درد 
یقلت مه  زا  ناشیقلت  ع ،)  ) یلع رادـلد  یگدـنز  تالکـشم  رد  وا و  زار  مرحم  ع ،)  ) یلع رواـشم  لاـح  نیع  رد  دوب و  هناـخ  يونابدـک  وا 
لماع دنرواین و  دیدپ  مه  ترودک  يارب  یبجوم  دنتشاد  نیا  رب  یعـس  رظن  نیدب  رادتناما . نیما  ود  راتفر  مه  اب  ناشراتفر  دوب و  يرادتناما 
قداص ماما  هدومرفب  دنک و  جاودزا  رگید  ینز  اب  س )  ) همطاف تایح  رد  هک  دوبن  ع )  ) یلع نهذ  رد  هشیدنا  نیا  زگره  و  دنـشابن . مه  رازآ 

يرادتسود و ( 70 ( ) ضیحی ةرهاط ال  اهنال  ۀیح  ۀـمطاف  تمادام  ٍّیلع  یلع  ءاسنلا  هللا  مرح   ) دوب هدرک  مارح  ع )  ) یلع رب  ار  نآ  يادـخ  (ع )
یمزرمه :

. دزاسیم هزرابم  مه  مزرمه و  ار  ود  نآ  هک  تسا  گـنر  نیا  رد  دراد و  یبتکم  گـنر  هک  تسا  یتروص  هب  رگیدـکی  زا  ناشيرادتـسود 
ع)  ) یلع ياپمه  مزرمه و  وا  دزادرپیم . س )  ) همطاـف ياههشیدـنا  زا  عاـفد  هب  ع )  ) یلع و  ع )  ) یلع ياههشیدـنا  زا  عاـفد  هب  س )  ) همطاـف

. دوریم شیپ  هب  وا  ياپهباپ  دنتشادن و  مارآ  وا  توطس  زا  برع  نادنمتردق  هک  تسا  یسک  مزرمه  تسا 
درکیم هاگهانپ  مرگ و  ار  هداوناخ  نوناک  س )  ) همطاف تسشیم . ار  وا  نینوخ  ریشمش  س )  ) همطاف درکیم و  داهج  دیمزریم و  ع )  ) یلع

یکمک مادـقا  نیا  اب  و  تسا . نوناک  هب  تسین  دامتعا  هب  طوبرم  يدایز  دودـح  اـت  فلتخم  ياـههصرع  رد  ع )  ) یلع يزوریپ  تسنادیم  و 
 . تسا رثؤم  دح  هچ  ات  درم  یمزر  تیقفوم  رد  نز  شقن  قحلا  ددرگ و  ریگمشچ  ع )  ) یلع مزر  ات  دادیم 

، تسبیم ار  شیاـهمخز  دوـمنیم ، شتیوـقت  درکیم ، مرگلد  ار  وا  هـشیمه  زا  رتناـبرهم  س )  ) همطاـف تـشگیم و  رب  هـهبج  زا  ع )  ) یلع
نت زا  دـشیم  ایوج  س )  ) همطاـف لاـح  زا  دـمآیم  هناـخ  هب  یتقو  دوب -  سانـشردق  يدرم  زین  ع )  ) یلع هتبلا  دودزیم و  ار  ندـب  یگتفوک 

. دندوب مه  رادلد  ود  نیا  دادیم و  يرادلد  ار  وا  درکیم و  لاؤس  شاهتسخ 
هنت کی  مه  س )  ) همطاف دندناشکیم و  ار  ع )  ) یلع نانمشد ، زا  نت  دنچ  دندربیم  دجـسم  هب  ار  ع )  ) یلع یتقو  تسا . ع )  ) یلع یماح  وا 

و دـش . ناود  شلابند  هب  س )  ) همطاف دـندناشک  دجـسم  هب  ًاربج  ار  وا  هک  مه  یتقو  دـنربب و  شدجـسم  هب  تشاذـگیمن  دیـشکیم و  ار  وا 
نابیرگ منک ، ناشیرپ  ار  مرس  يوم  يرادنرب  تسد  وا  زا  رگا  مسق  ادخ  هب  ینک ؟ ادج  مرـسمه  زا  ارم  یهاوخیم  ایآ  هک  رکبوبا  هب  باطخ 

یگدنز  زا  ع )  ) یلع هرطاخ  ( 71 ...) درک مناوتن  ربص  ع )  ) یلع هرابرد  نم  ... منز هلان  ادخ  هاگشیپ  رد  و  مور ، ردپ  ربق  رانک  میاشگب ،

ياهنوگب ع )  ) یلع لابق  رد  س )  ) ارهز عضوم  درکن .. ادج  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  مه  گرم  یتح  هک  دوب  هتـسویپ  مهب  نانچ  ود  نیا  یگدـنز 
دومرفیم : ع )  ) یلع هک  دوب 

(72 . ) دشیم فرط  رب  مهودنا  مغ و  مامت  مدرکیم  هاگن  ارهز  هب  مدمآیم و  هناخ  هب  یتقو  - 
(73 . ) میآ مشخب  نم  هک  درکن  يراک  زین  وا  مدرواین و  مشخب  ار  وا  دوب  هدنز  س )  ) همطاف ات  - 

(74 . ) مدیدن یهاتوک  س )  ) همطاف زا  هاگچیه  نم  - 
(75  ) میوج تیلست  هک  هب  وت  زا  دعب  يدوب ، نم  شخب  تیلست  وت  س :)  ) همطاف هب  باطخ  شگرم  زا  سپ  - 

(76 . ) تسامش زا  بطحلا  ۀلامح  ام و  زا  ناهج  نانز  نیرتهب  هک : دنکیم  شنزرس  ار  وا  دسیونیم  همان  هیواعم  هب  - 
 . میضار وت  ربمایپ  رتخد  زا  نم  ادنوادخ  (77  ) کیبن ۀنبا  نع  ضار  ینا  مهللا  دومرف  نفد  نیح  رد  شاهزانج  رس  رد  - 

... بیبح هلدعی  سیل  بیبح  دوبن . وا  لداعم  یتسود  رد  یسک  هک  دوب  یتسود  س )  ) همطاف - 
دوب : نیا  شتافو  زا  سپ  ع )  ) یلع همزمز  و  - 
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. دیهجیم نوریب  ندب  زا  میاهسفن  هارمه  هب  دنمدرد  ناج  نیا  شاک  يا  تسا  ینادنز  مشکیم  هک  یئاهسفن  رد  نت و  سفق  رد  مناج  - 
دوش ... ینالوط  میگدنز  هک  تسا  نیا  مسرت  تسین  تایح  رد  يریخ  وت  زا  دعب  ناج  همطاف  - 

ۀسوبحم  اهتارفز  یلع  یسفن  - 
تارفزلا  عم  تجرخل  اهتیلایف 

امنا  ةویحلا و  یف  كدعب  ریخ  ال  - 
یتایح  لوطت  نا  ۀفاخم  یکبا 

مدومنیم يراج  کشا  يوج  تبیـصم  نیا  يارب  مدرکیم و  لزنم  تربق  رانک  رد  هشیمه  يارب  دوبن  ناراکمتـس  یگریچ  میب  رگا  دومرف  و 
(78 . ) هیرزلا لیلج  یلع  یلکثلا  لاوعا  تلوع  الو  افوکعم  هدنع  ثبلتلا  ًامازل و  كربق  دنع  ماقملا  تلعجل  انیلع  نیلوؤسملا  ۀبلع  الول  )

يراددنزرف و  س )  ) همطاف لصف 8 :

همدقم 

رب ار  یمدآ  تریح  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هعلاـطم  هک  دـندمآ  دـیدپ  یناـشخرد  راـثآ  نآ  زا  تـسا . زیمآزاـجعا  یبـتکم  س )  ) همطاـف بـتکم 
نآ زا  و  تـسا . (79  ) ناـیقتلی نیرحبلا  جرم  هیآ  قادـصم  هک  تسوا  جاودزا  س )  ) همطاـف یگدـنز  زیمآزاـجعا  ياـههبنج  زا  دـنازیگنایم .

دیوگ : هیآ  نیا  ریسفت  رد  سابع  نبا  (80 . ) تسا ناجرملا  ؤلؤللا و  اهنم  جرخی  هیآ  قادصم  زا  رتمهم 
. دناهمطاف یلع و  نایقتلی  نیرحبلا  جرم  زا  دوصقم  - 

(81 . ) دنانیسح نسح و  ناجرملا  ؤلؤللا و  امهنم  جرخی  زا  دوصقم  و  - 
وا زا  یمالسا  هعماج  رد  یتح  عیـشت و  ناهج  تالوحت  دنارورپیم و  ار  مالـسا  هدنیآ  ناربهر  هک  يردام  تسا ، ردام  س )  ) همطاف يرآ ، - 

نیا تمظع  اب  حور  رگنایامن  نادـنزرف  هرابرد  س )  ) همطاف تیبرت  دـنوشیم . زاـغآ  اـجنآ  زا  یمالـسا  عیاـقو  زا  يرایـسب  دریگیم و  أـشنم 
یسانشهمطاف  تسا .  گرزب  يوناب 

ار س )  ) همطاف تسا  لسن  تیبرت  هژیوب  س )  ) همطاف یتیبرت  راثآ  رد  هعلاطم  نآ  مهم  ياههار  زا  یکی  دشاب  نکمم  رگا  یـسانشهمطاف  راک 
هژیوب تسا  نیدلاو  يامن  مامت  هنیئآ  دـنزرف  اریز  نینـسح ، تیبرت  رد  ًاصوصخم  تخانـش ، هدرک  تیبرت  وا  هک  ینادـنزرف  قیرط  زا  ناوتیم 

. ردام
درک تیبرت  ینادـنزرف  دوب  رورپ  دیهـش  يردام  تخدارپ و  يردام  شقن  يافیا  هب  یعامتجا  يدرف و  نوگانوگ  فیاظو  نتـشاد  نیع  رد  وا 

هک تخادرپ  یلـسن  تیبرت  هب  یلو  هعماج ، رگید  نانز  نوچ  رهاظب  تسا  ینز  وا  رگاشفا ،  ، رگنـشور هدـنمزر ، زاس ، خـیرات  ربهر ، همه  هک 
. دندیرفآ وربآ  تیرشب  يارب 

دوخ س )  ) همطاف هک  ار  هچنآ  دنتفرگ ، هدـهع  رب  ار  وا  يادرف  هعماج  يربهر  رما  هک  دـندوب  یناسک  درک  تیبرت  س )  ) همطاف هک  ینادـنزرف 
ار همه  دوب  هدش  لزان  وا  هناخ  رد  شردپ و  رب  نآرق  زا  هک  هچنآ  و  دوب ، هدرب  ثاریمب  ردپ  لاناک  زا  هتـشذگ  ءایبنا  زا  هک  ار  هچنآ  تشاد و 
هک کنیا  و  درادن . دننامه  رـشب  خـیرات  رد  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  درک و  لمع  ناشهرابرد  ار  میلاعت  همه  داد و  ثاریمب  دوخ  نادـنزرف  هب 
مه نآ  نیگنس ، ياههفیظو  نیا  هدهع  زا  هنوگچ  وا  هک  تسا  یـسررب  لباق  تمحز  هب  درذگیم ، س )  ) همطاف يراد  دنزرف  خیرات  زا  اهنرق 

يردام  ریسم  رد  دمآ . رب  طیارش  نآ  رد 
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یگداوناخ تایح  اب  هطبار  رد  یئاهيریگعـضوم  اهروضح و  وا  يارب  دوب ، نامز  یـسایس  یبهذـم و  لاجر  نیرتگرزب  رتخد  س )  ) همطاف
یلو دریگ  شیپ  رد  ار  معنت  زان و  اب  مأوت  یهار  نیطالـس  فارـشا و  هداوناخ  زا  رادمان  نانز  رگید  نوچ  تسناوتیم  دوب و  رـسیم  نکمم و 

. درکن نینچ  نیا  وا 
وا لمحتم و  دوب و  هدـیرفآ  روش  هفطاع و  اب  فیطل و  ساـسحااب  يدوجوم  ار  وا  دـنوادخ  هک  داد  رارق  تاـیح  ینیوکت  ماـظن  رد  ار  دوخوا 

بنیز و نیـسح و  نسح و  هار  نیا  رد  نم  ياعدا  دنـس  و  درب . راکب  نادـنزرف  نداد  دـشرو  ندروآ  لـمعب  نتخاـس ، هار  رد  ار  هیامرـس  نیا 
. ناش ناشخرد  همانرب  نآ  اب  دناموثلک ،

ردام مادک  دنـشاب . هللا  لیبسیف  دـهاجم  ریلد و  هدـنمزر ، همه  هک  دزادرپب  ینادـنزرف  تیبرت  هب  تسا  هتـسناوت  هک  اریز  دوب  قفوم  يردام  وا 
رتخد هک  میراد  غارـس  ار  یعاجـش  نز  مادـک  و  دـنارورپب ؟ نیـسح  نسح و  نوچ  ینادـنزرف  تسا  هتـسناوت  دوخ  تایح  لوط  رد  هک  تسا 

؟ دنارورپب بنیز  نوچ  ینامرهق  عاجش و 
رگا دندوب و  اوقت  یکاپ و  تلیضف و  همسجم  مادک  ره  یناسنا و  یقالخا و  تافص  همه  رد  ردپ  ردام و  لماک  يوگلا  مادک  ره  شنادنزرف 

نآ رد  هک  تسا  یئاعدا  نیا  مینک و  یفرعم  ار  س )  ) همطاف نادنزرف  دیاب  ریزگان  دنهاوخب  ار  مالـسا  ياسآ  هزجعم  بتکم  ياههنومن  ام  زا 
همطاف ياههاگدید  تساههوسا .  نیا  دجوم  س )  ) همطاف نوچ  يردام  و  دنراد -  فارتعا  نادب  نمشد  تسود و  تسین ، یفارحنا  هفازگ و 

(س)

یمالسا گرزب  يوناب  نیا  هک  تسا  یهاگدید  نوهرم  دشاب  ناهج  نانز  يارب  یقـشمرس  دیاب  هک  يدام  ریـسم  رد  ار  س )  ) همطاف تیقفوم 
اب طقف  تسین  هاگدـید  نیا  هبناج  همه  یـسررب  ناوت  ار  اـم  تسا و  هدرک  ذاـختا  هدروآدـیدپ و  دوخ  يارب  یمالـسا  هشیدـنا  زا  هدافتـسا  اـب 

هداوناخ : دروم  رد  - 1 مینکیم : هراشا  نآ  هنومن  دنچ  هب  راصتخا  تیاعر 

تاقوا رمع و  تدـم  مامت  دراد  تسود  وا  هک  تسا  يدـحب  نآ  تسادـق  نازیم  تسا و  سدـقم  ینوناک  س )  ) همطاف هاگدـید  زا  هداوناـخ 
. دزاسب یناهج  رازراک  ههبج  رد  مکحم  يرگنس  ار  نآ  دنراذگب و  نآ  ردار  دوخ 

اجنآ زا  هعماج  تداعـس  تزع و  دروخیم و  مقر  هداوناخ  رد  تلم  کی  یتخبدـب  ای  تداعـس  یتح  ددرگیم ، زاـغآ  هداوناـخ  زا  زیچ  همه 
تساجنآ رد  و  دباییم . نوکت  هداوناخ  وج  طیحم و  رد  اهحلـص  اهگنج و  دوش  هتـسیرگن  رتعیـسو  يدید  اب  رگا  نینچ  مه  دریگیم . أشنم 

هداوناخ زا  دـیاب  نآ  زاغآ  تسا  ياهعماج  رد  يدـشر  يانب  رگا  ناس  نیدـب  دـنزومآیم  اـهسرد  رـشب  يادرف  ناردـپ  ینعی  ناـکدوک ، هک 
. دشاب

هک دوشیم  مولعم  دنکیم و  حرطم  وا  اب  شردپ  ار  راک  میسقت  هلأسم  یتقو  هک  نانچنآ  تسا ، هتـسب  لد  یگداوناخ  نوناک  هب  س )  ) همطاف
هداوناخ نداد  ناماس  رـس و  یمرگ و  هب  و  دراذگیم . ساپـس  ار  يادـخ  دزادرپب ، نآ  یلخاد  روما  هب  هداوناخ  نوناک  رد  دـیاب  س )  ) همطاف

دنزرف : دروم  رد  - 2 دهدیم . رارق  يربهر  تیبرت  يارب  یهاگراک  نوچ  ار  نآ  دزادرپیم و 

نیا دشر  ظفح و  ربارب  رد  نیدلاو  دنردام و  ردپ و  تسد  رد  دنوادخ  ياهتناما  هک  دراد  ار  هشیدنا  روصت و  نیا  دنزرف  هرابرد  س )  ) همطاف
یئاهدوجو ار  اـهنآ  هکلب  دراپـسب  اـههیاد  اـههللا و  تسد  هب  ار  وا  هک  دسانـشیمن  شزرایب  یئـالاک  ناونعب  ار  دـنزرف  وا  دـنلوؤسم . تناـما 

. دریگ هدهعب  ار  اهنآ  یگدیسر  رما  ردام  صخش  دیاب  هک  دسانشیم  یتاذ  تمارک  مارتحا و  روخ  رد  هدنزرا و 
لابندـب يرادهچب  زا  تراقح  ساسحا  اب  اـی  و  دراذـگاو . نارگید  هب  ار  اـهنآ  هرادا  رما  هک  تسنادیمن  یکچوک  نأـش  ار  يراد  دـنزرف  وا 
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انتعا هنوگره  روخ  رد  هک  دوجو  غاب  هرمث  ار  نادـنزرف  دسانـشیم و  يزاس  ناسنا  زکرم  ار  هناـخ  وا  دور . نوریب  يادـص  رـس و  رپ  لـغاشم 
. دنتسه

نم بلـص  رد  ار  ناربمایپ  هیرذ  دـنوادخ  تسا  هدینـش  ربمایپ  نابز  زا  هک  تباب  نآزا  دراد  رتشیب  دوخ  نادـنزرف  هراـبرد  ار  ساـسحا  نیا  وا 
هرابرد ار  يراذگهیامرـس  ًاعبط  س )  ) همطاف سپ  (، 82  ) ماهمطاف دالوا  ردـپ  نم  سپ  ع - )  ) یلع بلـص  رد  ارم  لسن  یلو  هداد  رارق  ربماـیپ 

تیبرت : دروم  رد  - 3 دسانشیم . رتمزال  نانیا 

تفرـشیپ و زمر  هک  دـنادیم  وا  دسانـشیم . ضراوع  تارطخ و  زا  رـشب  هد  تاجن  هدـنزاس ، زیگنالوحت ، يرما  ار  تیبرت  رما  س )  ) همطاـف
طحنم یموق  دـشاب و  هتفرـشیپ  نآ  تیبرت  هک  تسا  هتفرـشیپ  ياهعماج  تسا . ندـش  هصالخ  لـباق  تیبرت  هیاـس  رد  هعماـج  درف و  طاـطحنا 
مهارف نادـنزرف  ندـش  یتـشهب  يارب  ار  هنیمز  هک  دـناناردام  نیا  هک  تسا  دـقتعم  وا  مه  دـشاب  طـحنم  اـهنآ  تیبرت  هک  دـنیآیم  باـسحب 

ًاـصوصخم تیبرت و  هیاس  رد  مه  هعماج  درف و  طاطحنا  فارحنا و  ندش ، یمنهج  زمر  ًاعبط  و  ( 83  ) تاهمالا مادقا  تحت  ۀنجلا   ) دنزاسیم
خیرات مینادـب و  زیمآفارحنا  ای  باوص و  ياهتیبرت  هیاس  رد  ار  فارحنا  دـشر و  ياههیاپ  ام  هک  تسا  یتقیقح  نیا  تسا  نارداـم  تیبرت 

 . تسا هتشاد  هضرع  ام  هب  نآ  زا  ار  يدنتسم  ياههنومن 
لباق ریغ  یتامدـص  تسا و  هعماج  درف و  يارب  میظع  ياهمدـص  بجوم  نآ  زا  تلفغ  هک  دراد  تیبرت  هرابرد  ار  هاگدـید  نیا  س )  ) همطاـف

یگدنز فقو  ار  دوخ  وا  رظن  نیدـب  تسا  فاطعنا  لباق  يرتهخاش  دـننامه  كدوک  هک  یلاسدرخ  نارود  رد  هژیوب  دراد . یپ  رد  ار  ناربج 
دیرامـشب و گرزب  ار  دوخ  نادنزرف  دوب . هدومرف  هک  دراد  دایب  ار  ردپ  نخـس  وا  نینچ  مه  دـنکیم . اهنآ  تیبرت  یگدـنزاس و  نادـنزرف و 

اوـبدا تسا . روآ  تیلوؤـسم  اـهنآ  تیبرت  بدا و  عوـن  دـنادیم  و  ( 84 ( ) مهبادآ اونـسحا  مکدـالوا و  اومرکا   ) دـینک تیبرت  وـکین  ار  اـهنآ 
تیبرت  قیرط  رد  (. 85  ) نولوؤسم مکناف  مکدالوا 

ام دننکیم و  افیا  ار  یـساسا  شقن  اهذوفن  ناونعب  هک  دراد  یطباوض  لوصا و  لماوع ، طیارـش و  هب  هجوت  س )  ) همطاف تیبرت  قیرط  رد  اما 
طیارش : طیحم و  - 1 مینکیم .  رکذ  ار  یتاکن  زومآسرد  لماوع  ناونعب  مه  هنیمز  نیا  رد 

هک تسا  ینازیم  هب  تیبرت  رد  طیحم  شقن  تسا . دـشر  هار  رـس  رد  مهم  لماع  ناونعب  هک  تسا  یطیارـش  طـیحم و  تیبرت  مهم  لـماوع  زا 
يوخ قلخ و  هدـنزاس  تیـصخش و  هد  گنر  طـیحم  دـننادیم  تیبرت  لـماوع  همه  نیب  زا  لـماع  نیرتمهم  ار  نآ  نارظنبحاـص  زا  يرایـسب 
مهم هک  هناخ  طیحم  لماش  عیسو و  طیحم  هنماد  وا . طیحم  تسا و  ناسنا  دناهتفگ  هک  دناهتسناد  مهم  دح  نادب  ات  ار  نآ  رثا  تسا و  یمدآ 

هسردم ار  هناخ  طیحم  هک  تسا  ینز  و  نوریب و ... وج  طیارـش و  یعامتجا ، طیحم  تسا ، رتمهم  نآ  زا  هک  ردپ  ردام و  نماد  طیحم  تسا ،
يرورپ و ناسنا  وا  فده  دننادنزرف و و  تیبرت  عوضوم  شاهناخ  سالک  رد  دنکیم  هدایپ  ار  یمالسا  تیبرت  ياههمانرب  نآ  رد  دزاسیم و 

جرا تسا و  تبحم  رهم و  نآ  هویـش  س ،)  ) همطاف و  ع )  ) یلع تسا و  هللا  لوسر  شناملعم  تنـس ، تسا و  نآرق  شاهمانرب  يرورپ ، دـیهش 
 . نادنزرف دوجو  هب  يراذگ 

، تکرح نآ ، ياههیاپ  نامیا ، رـسارس  نآ  وج  صـالخا  روش و  زا  رپ  تسا  یـسالک  تسا ، تیبرت  یلاـع  سـالک  س )  ) همطاـف هناـخ  يرآ 
نآ و هقیرط  س )  ) همطاف تزع  رپ  فیفع و  نماد  و  ص )  ) ربمایپ میقتـسم  يربهر  تراـظن و  تحت  ینیرفآ ، تماهـش  نآ  دـصقم  تلیـضف ،
شیالآ و یب  بذـهم ، دـنیآ  دـیدپ  يدارفا  نآ  رد  هک  تسا  یعیبط  و  ناربمایپ ، ثاریم  لاقتنا  يارب  نآ  رد  شالت  و  حیحـص ، ياهشزومآ 
لوصا و - 2 ادخ . ياضر  بلج  راک  رد  ادخ و  هار  رد  و  دهعتم ، تسود و  ناسنا  لوؤسم ، دـهعتم و  هللاراث ، متاخ ، ات  مدآ  ناثراو  موصعم ،

طباوض :
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هدرک رکذ  ار  اهنآ  قدصم  قداص و  ص )  ) ربمایپ دنیادخ و  بناج  زا  اهنآ  همه  هک  دنمکاح  یطباوض  لوصا و  هسردـم  سالک و  نیا  رد 
لمع ارجا و  هلحرم  هب  هداد و  رارق  هدافتـسا  تیاـنع و  دروـم  ار  اـهنآ  تـما  نـیا  نـک  رود  مـهم و  درگاـش  ود  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف و 

 . دنراذگیم
، تسا مکاح  هناخ  نیا  رد  يزاس  تماهـش  اب  یهد و  تأرج  لصا  نیتسار ، يرواب  نامیا و  هطباـض  تسا و  دـیحوت  لـصا  ساـسارب  تیبرت 

... هدام رب  ینعم  حیجرت  هناخ ، رب  هیاسمه  حیجرت  سفن ، ياوه  رب  قح  هبلغ  لصا  ینمادکاپ ، اوقت و  لصا  طابضنا ، قالخا و  لصا 
ياهقرب قرز و  دنـشاب ، ایند  کلام  دوخ  هکلب  ددرگن ، ناشدوجو  کـلام  دـبیرفن و  ار  اـهنآ  اـیند  هک  ياهنوگب  تسا  دـهز  هناـخ  وا  هناـخ 

ساسا و نیا  رب  دناهناخ  نیا  رد  هک  يدارفا  همه  تسا و  دنوادخ  ياضر  دزرایم ، تسا و  مهم  هچنآ  دشاب . هتـشادن  شزرا  نآ  رد  يرهاظ 
. دننکیم یگدنز  فده  نیا  ریسم  رد 

لـصا نامیا ، هطلـس  لصا  روما ، رد  لادتعا  لصا  دراد ، دوجو  نادنزرف  تیبرت  رد  رهوش  نز و  نیب  یگنهامه  لصا  هناخ  نیا  رد  نینچ  مه 
يدنوادخ هدارا  لامعا  رد  یعس  تسا و  هجوت  دروم  نیتسار  مالسا  ینابم  دنکیم و  تموکح  یناویح  ياههتساوخ  رب  یناسنا  قالخا  هبلغ 

شور : ياههویش و  - 3 دنوادخ . تیشم  اب  دوخ  تیشم  یناسمه  و 

ار ود  ره  نیا  س )  ) همطاف ینابرهم و  رـصنع  و  شزاون ، رـصنع  تسا  رـصنع  ود  زا  بکرم  یئوس  زا  يردام  تسا و  ردام  کی  س )  ) همطاف
مغ تفوطع و  و  س )  ) همطاف هناردام  حور  دزاـسیم . مهارف  نادـنزرف  بوخ  تیبرت  يارب  ار  هنیمز  دوخ  نیا  تسا و  دـجاو  لاـمک  دـح  هب 

هک : تسا  ربمایپ  نخس  نیا  قادصم  تباب  نیا  زا  س )  ) همطاف تسا و  نادنزرف  يوریپ  ببس  دوخ  وا  هناراوخ 
رتنابرهم و رتفیطل و  ناشرسمه  هب  هک  دنتسه  یناسک  امـش  نانز  نیرتهب  ( - 86  ) نهدالواب نهمحرا  نهجاوزاب و  نهفطلا  مکئاـسن  ریخ  - 
، یلاو تسرپرـس و  ایاز ، هدـنیاز و  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نانز  نیرتهب  هک  رگید  ثیدـح  قادـصم  ای  دنـشاب . رتمیحر  دوخ  نادـنرزف  هب 

دنشاب : دوخ  رسمه  هب  دنمقالع  و  نانآ ، هب  زوسلد  نادنزرف ، هب  هدریش 
مه مدـمه و  دوخ  نادـنزرف  اب  س )  ) همطاف ( 87  ) نهجاوزا یلا  تالیام  نهدالواب ، تامحر  تاعـضرم ، تادـلاو ، تالماح ، مکئاـسن  ریخ 

ع)  ) نینـسح دـنکیم . يرواد  ناشراک  دروم  رد  ای  دـهدیم و  رکذـت  نانآ  هب  مزال  دراوم  رد  دراد و  رظن  ریز  ار  ناش  ياهراک  تسا . سنا 
دتسرفیم و ربمایپ  دزنب  ار  اهنآ  دنکشن  ار  اهلد  هکنیا  يارب  ردام  تسا . رتهب  ناشمادک  طخ  دیوگب  هک  دنروآیم  ردام  دزن  دنـسیونیم  طخ 

عمج رتشیب  مادک  ره  هک  دیزیریم  نیمز  هب  ار  دـنب  ندرگ  هتـشر  س )  ) همطاف دـنادرگیم . رب  س )  ) همطاف دزن  ار  اهنآ  ًاددـجم  ادـخ  لوسر 
اهسرد  ( 88 . ) تسا رتهب  وا  طخ  دندرک 

، ینیرفآ تکرح  سرد  اهناسنا ، اب  طباور  سرد  یگدـنز ، سرد  قالخا ، سرد  تسا  نوگانوگ  ياهسرد  س )  ) همطاـف یتیبرت  بتکم  رد 
هـس زا  هنومن  يارب  ام  و  یهاوخ و ... نید  يرادـنید و  سرد  ملاظ ، اـب  هزراـبم  سرد  مولظم ، زا  تیاـمح  سرد  ماـیق ، يزاـس و  جوم  سرد 

قالخا : سرد  - 1 میربیم : مان  وا  سرد  هنوگ 

تردـق نیع  رد  وفع  تعاجـش ، تأرج و  نآ  رد  هک  یقالخا  دزومایب . نادـنزرف  هب  ًالمع  ار  یمالـسا  قـالخا  هک  دراد  یعـس  س )  ) همطاـف
مه داد و  عورـشم  فدـه  هب  يرادافو  سرد  داد ، يراک  وکین  سرد  داد ، تبحم  سرد  نادـنزرف  هب  س )  ) همطاف دـشاب . راـثیا  تشذـگ و  ،

 . تسا رختفم  اهنآ  هب  تیناسنا  هک  یئاهسرد  همه  اوقت و  افص ، ناسحا ، تیرح ، نواعت ، صولخ ، تداشر ، سرد  نینچ 
رد اروشاع  زور  رد  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  درک  میکحت  نانچ  نادـنزرف  رد  ار  تأرج  تداشر و  یناسنا و  قالخا  ياـههیاپ  س )  ) همطاـف
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لوسر نماد   ) مدش هدرورپ  نآ  رد  هک  یئاهنماد  دنرادن . تیاضر  تعیب  نیا  تلذ  هب  وا  لوسر  دنوادخ و  دیامرفیم ، تلذ  لوبق  مدع  زمر 
. دهدیمن نم  هب  ار  گنن  نیا  لوبق  هزاجا  س ))  ) ارهز همطاف  ع ،)  ) یضترم یلع  ص )  ) ادخ

هوکـش لالج و  يدـنمتزع و  قالخا  دوب ، ادـخ  یگدـنب  رطاخب  رورغ  ساسحا  يزارفارـس و  قالخا  دوب ، یهلا  قالخا  س )  ) همطاف قالخا 
س)  ) همطاف نادناخ  تراسا  نارود  رد  دنتسب . راکب  دوخ  هدنیآ  لاح و  یگدنز  ریـسم  رد  دنتفرگ و  ار  اهنامه  شنادنزرف  دوب ، يدنوادخ 

دادـن هزاجا  یتح  دـندروخن و  ار  نانود  ِنان  همقل  دنتـشاد و  يزارفارـس  ساسحا  تراـسا  نیع  رد  هنوگچ  هک  میدـید  ـالبرک  هعقاو  زا  دـعب 
یگدنب : سرد  - 2 دننک . هدافتسا  تاقدص  نآ  زا  یگنسرگ  نیع  رد  زین  ناشناکدوک  نادنزرف و 

هارزا راک  نیا  و  دنـشاب . وا  رماوا  میلـست  عیطم و  هنوگچ  دننک و  یگدـنبار  يادـخ  هنوگچ  هک  داد  دای  ًالمع  دوخ  نادـنزرف  هب  س )  ) همطاف
هک یـسک  دوب . نکمم  تروص  دح و  نیرتالاب  رد  یگدنب  ماقم  رد  دـننامیب و  ياهدـباع  دوخ  س )  ) همطاف اریز  دوب . تدابع  یلمع  نیرمت 

. دندوب وا  تالاح  دهاش  بش  ياههمین  رد  هک  اسب  هچ  شنادنزرف ، هدرک و  شتسرپ  شدوجو  تارذ  مامت  اب  ار  يادخ 
اهنآ تدابع . هطباض  هدـعاق و  ساـسارب  زج  دنتـشادیمن  رب  یماـگ  چـیه  هک  دوب  هدـناود  هشیر  شنادـنزرف  دوجو  رد  ناـنچ  تداـبع  حور 
یلو دندوب ، نآ  نداد  همتاخ  فرـش  رد  فاکتعا و  لاح  رد  دنتفریم . هحجرم  تدابع  لابندب  هک  دندوب  هدیـسر  يدابع  دشر  زا  ياهجردب 

(89 . ) دنتفگ فاکتعا  كرت  هتسناد و  رتمهم  نآ  زا  ار  مدرم  لکشم  هب  یگدیسر 
زا البرک  هعقاو  رد  ار  دوخ  نادنزرف  یتح  و  نازیزع ، ناردارب و  هکیلاح  رد  مهنآ  مرحم ، هام  مهدزای  بش  رد  بنیز  بش  زامن  ناتـساد  ای  و 
هب هیبش  يزیچ  دوخ  ارجام  تسا و  دـهاش  ار  بحاـص  یلو  هدز  شتآ  ياـههمیخ  بئاـصم ، همه  نآ  ربارب  رد  تساـهنت  هکی و  هداد ، تسد 

-3 داد . ماجنا  ار  نآ  هتـسشن  تروص  هب  یلو  هتـشادن  یمـسج  ناوت  وا  دـنرادیمن  زاب  بش  زامن  زا  ار  وا  تاقافتا  بئاـصم و  تسا . هناـسفا 
يزاس : یگدنز  سرد 

نآ يدنمتزع  یگدـنز و  یهاگ  هک  داد  دای  اهنآ  هب  و  تخومآ . ار  یگدـنز  زار  زمر و  تایح و  موهفم  نادـنزرف  هب  س )  ) همطاف هرخالاب  و 
دیاب ارچ  درک و  راک  دـیاب  ارچ  دـمهفب  هک  تسا  یگدـنز  رد  لوقعم  فدـه  نتـشادرب  لـصا  نآ . نارود  رد  یناـمز  تسا و  گرم  زا  سپ 

؟  تسیچ رد  نتسیز  هدیشیدنا  كالم  زمر و  ًالوصا  و  حلص ؟ ارچ  دیگنج و 
هب ص .)  ) مرکا یبن  سدـقم  ياـهنامرآ  هب  ندیـشخب  ققحت  مالـسا و  میلاـعت  ندرک  لـمع  يارب  دزاـس  ینادـیم  ار  هناـخ  طـیحم  دیـشوک  وا 

، روفو نیع  رد  تعانق ، سرد  داهج ، نیع  رد  تناتم  سرد  دزاس . یتدـیقع  ار  ناش  تایح  دیـشوک  داد و  یلقعت  رکف و  یگداـمآ  نادـنزرف 
یتسود قح  سرد  يراتفرگ ، يراوشد و  نیع  رد  مظن  سرد  یصخش ، يدنمزاین  نیع  رد  راثیا  سرد  يورشیپ ، ناوت  نیع  رد  لمحت  سرد 
. تخومآ دوخ  نادنزرف  هب  ار  اهنآ  س )  ) همطاف هک  دنتسه  یلئاسم  زا  همه  اهنیا  نآ ... زا  هیشان  ياهترارم  لمحت  نیع  رد  یبلطقح  و 
همطاف ددرگیم . لامعا  هدایپ و  اهنآ  هرابرد  یلصا  تاماظن  هک  تسا  رطاخ  نادب  دنیآیم  دیدپ  یلصا  ياهتیـصخش  اههداوناخ  رد  هکنیا 
مالـسا یخیرات  هدنیآ و  یگدنز  رد  هک  دندش  یئایند  نوچ  مادک  ره  هجیتن  رد  درک و  هدایپ  نادنزرف  هرابرد  ار  تیبرت  یمالـسا  ماظن  (س )

راک  نیع  رد  تیبرت  دندرک .  هدایپ  ار  يرمث  رمثم  دیفم و  ياهشقن 

تامدخ نیا  وا  دوب . هداعلاقوف  یـشیاسآ  یغارف و  ار  وا  هک  دوبن  نآ  رطاخب  نادنزرف  هرابرد  س)  ) همطاف يراذـگ  تقد  شـشوک  همه  نیا 
، راگزور نآ  رد  تایح  عضو  زا  يریوصت  نتـشاد  داد . ماجنا  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  مهنآ  یعامتجا ، یـصخش و  لـغاشم  رگید  راـنک  رد  ار 

. دهدیم ناشن  رتشیب  ار  وا  راک  تمظع  دوخ  دنک  تموکح  مه  يرادان  رقف و  هک  ینارود  رد  ًاصوصخم 
زا دروایب و  هناخ  هب  دیاب  نوریب  زا  ار  بآ  تسا ، رقحم  هک  دنکیم  یگدنز  ياهناخ  رد  لاسدرخ ، كدوک  دـنچ  ردام  ناوج ، تسا  ینز  وا 
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دوخ و سابل  دـیاب  دوخ  دزپب ، نان  و  دـنک ، ریمخ  ارنآ  دـیاب  دوخ  دـنک ، درآ  ساتـسد  اب  ًاصخـش  دـیاب  ار  وج  ای  مدـنگ  رود ، ًاتبـسن  یتفاسم 
نینوخ ریـشمش  دنک ، وراج  ار  هناخ  دوخ  ددرگ ، روهلعـش  شتآ  ات  دمدب  نآ  رد  ناهد  اب  و  دنک ، تسرد  شتآ  مزیه  اب  دیوشب ، ار  نادنزرف 
يدنب مخز  هب  مه  یهاگ  دزومایب ، ینید  هلأسم  سرد و  هنیدم  نانز  هب  دزاس . تکاس  ع )  ) یلع شمارآ  يارب  ار  طیحم  دیوشب ، ار  ع )  ) یلع

هب دورب ، یبلطقح  هب  دشاب ، كرتشم  یگدنز  يارب  یکمک  ات  دهد  ماجنا  ار  یـسیر  مشپ  نوچ  یتسد  ياهراک  دزادرپب ، یگنج  ناحورجم 
... دزادرپب و هزرابم 

درک تیبرت  هتسیاش  ینادنزرف  ناوتیم  هلغـشم  ترثک  نیع  رد  تسین ، ضقانتم  روما  نآ  اب  يردام  فیاظو  ماجنا  هک  داد  ناشن  س )  ) همطاف
نیمیـس نیرز و  رهوگ  يوگ و  نارازه  دوخ  اب  دـشوجب و  یهوک  هنیـس  زا  هک  دـش  ياهمـشچ  نوچ  ناوتیم  ءیطاـشلا  تنب  رتکد  هتفگب  و 

تیبرت  لصاح  سکعلاب .  تسین و  یسایس  یعامتجا و  تامدخ  زا  عنام  یگداوناخ  تامدخ  شریذپ  دزیرب ، نوریب 

هفیفع و تسا  ینانز   ، نوریب طیحم  رد  ددعتم و  رایـسب و  ياهتلیـضف  بحاص  تسا  نادنزرف  هناخ ، طیحم  رد  س )  ) همطاف تیبرت  لصاح 
لصا دوشیم  طوبرم  نادنزرف  هب  هک  هچنآ  رد  اما  دندوب . مالسا  يایند  رد  نانز  رگید  يارب  یتیاده  لعـشم  غارچ و  مادک  ره  هک  ریظن  مک 

تیصخش : هبنج  رد  - 1 مینکیم .  یسررب  دید  هس  زا  لقاال  ار  س )  ) همطاف تیبرت 

دنتـسه يراتفر  كولـس و  ياراد  و  هیحور ، اب  لقتـسم ، دازآ ، یئاهناسنا  یتیـصخش  هبنج  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  درک  تیبرت  ینادنزرف  وا 
اب عاجش ، نانز  ریش  نادرم و  ریش  س )  ) همطاف ینارون  تسد  هب  دزادنایم . نآرق  ياههیآ  هیآ  دای  هبار  یمدآ  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  هجوت  هک 

 . دندوب اهتلذ  هب  نداد  نت  یگیامورف و  زا  رود  هب  سفنب و  دامتعا  سفن ، تزع  ياراد  هک  دندمآ ، دیدپ  نامرهق  هضرع و 
عقاوم رد  هک  دنتشاد  ار  هدارا  كرد و  نیا  دندوب . نآرق  مالسا و  یئادف  يوق ، یحور  رظن  زا  هدارا ، اب  عاجش ، یگمه  س )  ) همطاف نادنزرف 

متـس یقحان و  ربارب  رد  یلو  دنداد  ار  نوخ  هرطق  نیرخآ  هک  دـندوب  یناسک  دنباتـشب . رتمولظم  مالـسا  مولظم و  ياهناسنا  يرای  هب  ساسح 
ینیرفآ : تکرح  هبنج  رد  - 2 دندرواین .  دورفرس 

تایح هار  ارف  غارچو  دنتیاده  لعـشم  مادـک  ره  هک  یلـسن  زاس ، یگدـنز  نیرفآ و  تکرح  دوب  یلـسن  شرورپ  س )  ) همطاف تیبرت  لصاح 
هک ار  مالسا  یتشک  دندیرفآ و  اهجوم  مدرم  یمالـسا  تایح  خیرات  رد  س )  ) همطاف نادنزرف  دنتـسه . نیتسار  نارادمتـسایس  واهناسنا  همه 

. دنداد تاجن  رطخ  زا  دوب  ندش  قرغ  لاح  رد  مطالت و  رد  ًادیدش ، یهاگ 
يدوبان یلو  دیرخ  دوخب  ار  حلص  تمحز  دوخ  یخیرات  هنانامرهق و  شمرن  اب  هنوگچ  یطیارش و  هچ  رد  هک  دینیبب  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  - 

. دش مالسا  عفن  هب  حلص  دیهش  دوخ  دوب و  يدعب  ياهمایق  زاس  هنیمز  هک  درک  یخیرات  یحلص  دشن . اریذپ  ار  نیملسم  ناوت  يانف  مالسا و 
دیدج ینوخ  دماج  دومخ و  ناناملـسم  ياهگر  رد  ات  تشذگ  دوخ  لد  نوخ  زا  شیوخ  هناناج  مایق  هک  دیرگنب  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  - 
مالسا يارب  رفاو  یبیصن  هچ  مایق  نیا  اب  هک  قحلاو  دنک  ناریو  ار  متس  هناخ  دراداو و  هزرابم  هب  ناشایع  نارگمتس و  هیلع  اهنآ  دزاس و  دراو 

. دروآ مهارف 
دوخ نانخـس  اب  تشاد -  یئاّرب  ع )  ) یلع ریـشمش  نوچ  مه  دوب و  دیزی  دایز و  نبا  يارب  يدالج  نوچ  شنابز  هک  دـینیبب  ار  س )  ) بنیز - 
دوب هنوگ  نیمه  هب  و  تشاد . او  ناشدوخ  ماظن  هیلع  نایصع  تکرحب و  ار  نمشد  يایند  تخادنا و  مصخ  ناکرا  رد  هلزلز  ماش  هفوک و  رد 

 : مالسا هب  تمدخرد  - 3 س .)  ) همطاف تیبرت  لصاح  لک  رد  موثلک و 

ّيوبن مالـسالا  فورعم  هلمج  دـندرک و  نیمـضت  ار  مالـسا  ياـقب  هک  درک . تیبرت  مالـسا  يارب  نیتـسار  هدـنزرا و  یناـمداخ  س )  ) همطاـف
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لامعا دنتفریذپیمن و  ار  مالـسا  ینمـشد  هک  دندوب  هتفای  شرورپ  ياهنوگ  هب  نانیا  تسا . نآ  زا  ياهنومن  دوخ  ءاقبلا  ینیـسح  ثودـحلا و 
. دنامب هدنز  مالسا  ات  دنراذگیم  هیام  ناج  رس و  زا  دندرکیم  یهن  درط و  ار  مالسا  فالخ 

یمراهچ نآ  دش ، تداهش  مایپ  لماح  یموس  نآ  دیزی ، شرسپ  اب  يرگید  نآ  درکیم ، زیتس  هیواعم  اب  هنوگچ  هک  دیدید  مالـسا  خیرات  رد 
مدرم دنزاس و  لزلزتم  ار  یگدولآ  وداسف  ناکرا  دندیشوک  هک  ص )  ) ربمایپ یمالـسا  بالقنا  هناوتـشپ  اهنآ  همه  هیما و  ینب  دسافم  رگاشفا 

. تسین مالسا  دنرادیم  هضرع  افلخ  هچنآ  دنهد  ناشن  دنیامن و  انشآ  تموکح  هدرپ  تشپ  قیاقح  هب  ار 
زا مزال  ساسح و  عقاوم  رد  هک  نیا  یئادف  بلط و  تداهـش  ینادنزرف  دنک و  تیبرت  ماما  لسن  تسناوت  هک  دوب  یگرزب  يوناب  س )  ) همطاف

هاررد نانآ  همه  اریز  تسا . دیهـش  لسن  س )  ) همطاف لسن  دـنریگب . ار  مصخ  موش  دـصاقم  ولج  دـنراذگب و  هیاـم  مالـسا  يارب  دوخ  ناـج 
. بارحم دجسم و  دیهش  زین  شرهوش  تسا و  مالسا  هدیهش  دوخ  س )  ) همطاف مینکن  شومارفو  دندرک  ادف  ار  دوخ  مالسا 

يراد نوناک  و  س )  ) همطاف لصف 9 :

همدقم 

هک ياهویش  اب  درک . مامت  ملاع  ياهنز  همه  رب  ار  تجح  قحلا  هک  دروآ  دیدپ  یگدنز  رد  ار  یمـسر  هار و  تسا ، ربمایپ  رتخد  س )  ) همطاف
ام دوبن  س )  ) همطاف رگا  تسب . نانآ  يور  رب  تسا  هتـشاد  ررقم  نانز  يارب  دنوادخ  هک  ياهفیظو  ماجنا  رد  ار  رذع  هار  تفرگ  شیپ  رد  وا 
هب ریـس  رد  مه  نز  هک  میبایرد  میتسناوتیم  هنوگچ  تسا ؟ عمج  لباق  هنوگچ  نز  کی  يارب  ددـعتم  فیاظو  میباـیرد  میتسناوتیم  هنوگچ 

.؟ دتفا ولج  مه  نادرم  زا  یتح  هک  دهن  شیپ  هب  یماگ  نانچ  دنناوتیم  لامک  يوس 
تیاده یعامتجا و  تمدـخ  سرد  يراد ، نوناک  سرد  يرـسمه ، سرد  يردام ، سرد  هداد ، سرد  نایناهج  هب  دوخ  لمع  اب  س )  ) همطاف

نودب دشاب و  دـننامیب  ياهدـباع  دـناوتیم  يراد  دـنزرف  نیع  رد  نز  هک  دوبن  نکمم  هلأسم  نیا  كرد  س )  ) همطاف نودـب  يرگنـشور ، و 
. ددرگ هرهش  دنک و  هفیظو  ءافیا  لماک  ناسنا  کی  شقن  رد  دناوتیم  ماقم  تبسن و  باختنا 

یمکاـح میظع و  يربماـیپ  رتـخد  هکنیا  اـب  وا  تسا . نوناـک  تیریدـم  يرادهناـخ و  سرد  س )  ) همطاـف زیگناتریح  مهم و  ياـهسرد  زا 
هب ياهبدـبد  هبکوک و  دزاس ، مهارف  یلالج  هاج و  دوخ  يارب  دـنتیعقوم  عضو و  نینچ  رد  هک  نانز  رگید  نوچ  دـناوتیم  تسا و  دـنمتردق 

نیع رد  دوشیم و  نوناک  نتـشاد  مرگ  هناخر و  شالت د  راک و  مرگ  رـس  يرگید  يداع  نز  ره  دـننامه  دـنکیمن . نینچ  یلو  دزادـنا  هار 
. دیامنیمن شومارف  زین  ار  دوخ  یعامتجا  تیلوؤسم  لاح 

نیا رد  وا  ششوک  شالت و  زا  مینکیم و  هراشا  س )  ) همطاف ناشخرد  تایح  نیا  زا  یئاههشوگ  هب  دوش  نشور  هیـضق  تیمها  هکنیا  يارب 
س)  ) همطاف هناخ  دشاب . هموصعم  ینززا  يریگوگلااب  مه  نآ  ام ، يارب  یلمع  يامنهار  هک  دشاب  مینزیم ، فرح  هبنج 

شرورپ نآ  رد  ار  دوخ  ناتسوب  ياهلگ  دناهدرک و  رـس  یگدنز  نآ  رد  ع )  ) یلع وا و  هک  یئاج  مینزب ، فرح  س )  ) همطاف هناخ  زا  تسخن 
اب ص )  ) ادـخ لوسر  اهدـعب  دوب . ص )  ) ربمایپ هناخ  زا  رود  هک  دـندرک  رـس  ار  یگدـنز  ياهراجا  قاطا  رد  اهنآ  دایز  ياهتدـم  ات  دـناهداد .

ياهناخ و بحاص  دوخ  اهنآ  ات  تشذـگ  اهلاس  و  دروآ ، دوخ  هب  رتکیدزن  یلحم  هب  ار  اهنآ  ياهراجا  هناخ  تفگ و  نخـس  هباحـص  زا  یکی 
. دندش کچوک  ياهرجح 

شرف نیلگ ، رقحم ، کچوک و  دوب  ياهناخ  تشادـن ، هلـصاف  نآ  اب  رتم  ود  یکی  زا  شیب  و  دوب ، ص )  ) ربمایپ هناخ  راـنک  رد  هک  هناـخ  نیا 
رقف فّرعم  ياهگنل و  کی  نآ  برد  دوب . شورفم  مرن  نش  اب  رگید  مین  دـناشوپیم و  ار  قاـطا  زا  یمین  اـهنت  هک  دوب  يریـصح  لـماش  نآ 

. هناخ لها 
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زا تسا ، نکـسم  یگدـنز و  يارب  یلحم  يدـید  زا  دوب . لولـس  مه  دـنب و  مه  میئوگب  رتهب  زارمه و  ع )  ) یلع اب  س )  ) همطاف هناخ  نیا  رد 
ارقف و هب  تمدـخ  يارب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ای  شاعم و  کمک  يارب  هک  س )  ) همطاف یتسد  ياهراک  يارب  تسا  یهاگراک  رگید  یئوس 

 . دوب هاوخ  تیاده  راد و  هلأسم  نانز  ( ، س  ) همطاف ناتسود  ع ،)  ) یلع نارای  دش  دمآ و  زکرم  یتهجزا  تفرگیم و  ماجنا  نیکاسم 
دوخ یبهذم  تالاؤس  هک  ناملسم  نانز  يارب  هکلب  دوخ ، نادنزرف  يارباهنت  هن  دوب ، هتخاس  یهاگـشناد  هسردم و  ار  هناخ  نیا  س )  ) همطاف
اجنآ رد  ار  دوـخ  نوکـس  هاـنپ و  هتـسناد و  يرگنـس  ار  نآ  هناـخ ، ياـضعا  هک  دوـب  هتخاـس  یـسدقم  نوناـک  ار  نآ  دندیـسرپیم . وا  زا  ار 

يرادهناخ  تیمها  دوب .  ع )  ) یلع هانپ  شمارآ و  لحم  نیرتنئمطم  نوناک  نیا  هک  دید  میهاوخ  و  دنتسجیم .

لحم و ار  نآ  ای  دـیوگ و  كرت  یبصنم  هرادا و  قوش  هب  ار  هناخ  ای  درمـش و  کچوک  يراک  ار  يرادهناخ  هک  دوبن  یناسکزا  س )  ) همطاف
تسین و روشک  کی  هرادا  زا  رتمک  نآ  هرادا  یگداوناخ و  نوناک  هک  دوب  هاگآ  هتکن  نیا  هب  وا  دهد . رارق  دوخ  يزاورپ  دنلب  يارب  يزکرم 
رجا و ياراد  يرادهناخ  هناـخ و  رد  تمدـخ  هک  دوب  هدینـش  ربماـیپ  ناـبززا  تسنادیم و  مه  و  دـیآیم . باـسحب  يراد  روشک  هیاـپ  یتح 

. دنکیمن يربارب  نآ  اب  نز  زا  يراک  چیه  هک  ياهنسح  تسا ، هنسح 
: دنتـسنادن ار  نآ  تسرد  خساپ  باحـصا  و  تسا ؟ رتکیدزن  ادـخ  هب  یلاح  هچ  رد  نز  دیـسرپ  دوخ  باحـصا  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  يزور 

(90 . ) دوشن نوریب  نآ  زا  دشاب و  هناخ  مزالم  هک  تسا  رتکیدزن  ادخ  هب  یلاح  رد  نز  داتسرف  مایپ  دینش و  ار  نخس  نیا  س )  ) همطاف
رظن زا  نز  يارب  يراک  تسا و  ردـقنارگ  یعامتجا  داهن  کی  دـننامه  تسا ، ءاضعا  یعامتجا  هاگیاپ  تسا ، رگنـس  هناخ  هک  تسنادیم  وا 

هب نآ  رد  ار  دـنزرف  تیبرت  زین  نآ و  تیریدـم  هرادا و  داهن و  يرادهناخ  هب  ار  دوخ  ّمه  ناس  نیدـب  تسین . يرادهناخ  لداـعم  يدنمـشزرا 
 . درکیمن یلاخ  هناش  نآ  فیاظو  راب  ریز  زا  تشادن و  یگنن  تلجخ و  ساسحا  هار  نیا  رد  وا  دش . اریذپ  وکین  یهجو 

همطاف یمادـقا ، نینچ  لصاح  و  دوب ، هناخ  لها  هب  يزرورهم  ع )  ) یلع اب  یمدـمه  هرواـشم و  دـنزرف ، تیبرت  ریـسم  رد  شاهناـخ  تیزکرم 
نوریب راک  وا و  نآ  زا  هناخ  نورد  راک  هک  دوب  ص )  ) ربماـیپ راـک  میـسقت  نیا  هب  یـضار  وا  درک و  بوبحم  شیپ  زا  شیب  ار  نیتسار  (س )

هناخ  رد  وا  تیلوؤسم  دوب .  رکاش  رازگساپس و  رما  نیا  رب  ار  يادخ  دشاب و  ع )  ) یلع نآ  زا  هناخ 

تیریدم ياههرود  مامت  یئوگ  هک  برجم  تسا  یئونابدک  ( 91  ) اهلها ةدیس  ةارملا  تسا و  هناخ  سیئر  مالسا ، یمارگ  لوسر  هدومرفب  وا 
تسا  نیگنس  شتیلوئسم  تسانشآ . وکین  دوخ  فیاظو  هب  هدنراذگ و  ار  هداوناخ 

دسرب : ریز  روما  هب  دیاب  وا  ربمایپ  نادناخ  رقف  هرود  رد  مه  نآ  راوشد ، راگزور  نآ  رد  - 
. دننآ رد  لاسدرخ  كدوک  دنچ  تسا و  تفر  دمآ و  زکرم  هک  ياهناخ  مه  نآ  هناخ ، روما  نداد  ناماس  رس و  رما  - 

 . تسین ناسآ  كدنا و  يراک  مه  نآ  هک  نادنزرف  یتسرپرس  تفاظن و  هرادا و  تیبرت و  رما  - 
. شاعم کمک  يارب  یسیر  مشپ  ای  نادنزرف و  يارب  نهاریپ  نتفاب  نوچ  يرگتعنص  يروهشیپ و  رما  - 

. دوب هدش  یمخز  هار  نیا  رد  س )  ) همطاف تسد  هدومرف  ص )  ) ادخ لوسر  هک  ساتسد  اب  وج  ای  مدنگ  ندرک  بایسآ  رما  - 
. دنتشادن بآ  اههناخ  دوب و  س )  ) همطاف يارب  یلکشم  مه  نیا  راگزور  نآ  رد  هک  نوریب  زا  بآ  ندروآ  رما  - 

 . نارگید ایو  دنوشیم  يدتهم  س )  ) همطاف تکرب  زا  هک  مالسالا  دیدج  نانز  یتسرپرس  تیاده و  رما  - 
ناشراک مه  زاب  یلو  دنودیم  هناخ  رد  ماش  ات  ماب  زا  ناشدوخ  حالطـصا  هب  تسا و  فقاو  نادب  ینز  ره  هک  يرگید  ياهراک  هرخالاب  و  - 
ینیگنـس كرد  دریگیمن . رارق  اهنآ  عبط  عوبطم  مه  زاب  یلو  دـنراذگیم  تقو  همه  نآ  یئاذـغ  رـصتخم  هیهت  يارب  دـنامیم . هراـک  همین 

هناخ  نوکس  دریگ . رارق  نآ  طیارش  رد  دوخ  یمدآ  هک  هاگنآ  رگم  تسین ، رسیم  وا  تیلوؤسم 
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هّللا نذا  تویب  یف  دشاب . سیدقت  حیبست و  دروم  ددرگ و  دنلب  اجنآ  رد  وا  مان  تسا  هتساوخ  يادخ  هک  یئاههناخ  نآ  زا  س )  ) همطاف هناخ 
جرم جره و  یگتفشآ و  زکرم  دناوتیمن  ياهناخ  نینچ  هک  تسا  یعیبط  و  ( 92  ) لاصالا ودغلاب و  اهیف  هل  حبسی  همسا  هیف  رکذی  عفرت و  نا 

. دنک نینچ  دراد  یعس  س )  ) همطاف تسا و  شمارآ  نوکس و  دشاب  هتشاد  روضح  دیاب  نآ  رد  هک  يزیچ  نیتسخن  دشاب 
تسا هناخ  طیحم  رد  وا  نکاس  مارآ و  یگدنز  نوهرم  يدایز  دودح  ات  وا  هدنزرا  شالت  ششوک و  رهوش ، تمظع  یقرت و  هک  دنادیم  وا 

تـسرد و  دـنک ، یحارط  تسرد  دـشکب و  هشقن  تسرد  دنیـشنب ، دـناوتب  رهوش  ات  دـشاب  اوق  دـیدجت  لحم  شمارآ و  رگنـس  دـیاب  هناـخ  و 
نوریب تاقشم  هدرک و  یتحار  ساسحا  هناخ  نآ  رد  دناوتب  رهوش  ات  دشاب  شمارآ  نوکـس و  رد  دیاب  هناخ  دریگب . لمع  ارجا و  هب  میمـصت 

. دیامن رد  هب  نت  زا  ار 
زا هک  هاگنآ  ره  یتح  درکیم و  شمارآ  ساسحا  س )  ) ارهز رانک  رد  ع )  ) یلع تشاد . ار  یعـضو  نینچ  ع )  ) یلع يارب  س )  ) همطاف هناخ 
اوق دیدجت  تفگیم و  نخـس  س )  ) همطاف اب  یمک  اجنآ  رد  دربیم و  هانپ  هناخ  رگنـس  هب  دمآیم  هوتـس  هب  یگدـنز  تالکـشم  ثداوح و 

همطاف تافو  زا  سپ  یتح  تشاد ، دوجو  ع )  ) یلع یگدـنز  رـسارس  رد  رما  نیا  دـشیم و  هزرابم  شالت و  راک و  مرگرـس  ون  زا  درکیم و 
نوناک  یئانشور  یمرگ و  شرازم .  رس  رد  و  (س )

نیا قادـصم  وا  درکیم . نشور  ار  ع )  ) یلع لد  هناخ و  نوناک  شدوجو  رون  هک  دوب  ناشخرد  یهام  نوچ  هناـخ  طـیحم  رد  س )  ) همطاـف
. دودزیم اهلد  زا  ار  اههصغ  اهجنر و  شرادـید  دوب ، هناخ  شخب  ینـشور  وا  ( 93 . ) ًاروثنم ًاؤلؤل  مهتبـسح  مهتیار  اذا  و  هک : دوـب  نآرق  هیآ 

( 94 . ) دشیم هدودز  ماهصغ  مغ و  مامت  مدرکیم  هاگن  ارهز  هب  دمآیم و  هناخ  هب  یتقو  دومرف  دوخ  ع )  ) یلع
. دـنانوناک نآ  رد  دـناهمطاف و  رانکر  هک د  دوب  شوخ  نیا  هب  لد  ار  نادـنزرف  و  ع )  ) یلع تشادیم ، مرگ  ار  هداوناخ  نوناک  س )  ) همطاف
. دوب افـص  سنا و  نوناـک  شاهناـخ  دادیم  رون  یمرگ و  اـهنآ  هب  هدرک ، عمج  دوخ  رودـب  ار  اـههناورپ  هک  دوب  یعمـش  نوچ  وا  يدـید ، زا 
وا باتک  لوسر و  ادـخ و  هب  ناـمیا  هیاـس  رد  تقادـص ، یگنرمه و  لاـمک  رد  و  دنتـشاد ، یتنواـعم  یتشآ و  سنا و  مه  اـب  هناـخ  ياـضعا 

دارفا رگید  درکیم  ذاختا  یمیمـصت  س )  ) همطاف رگا  دندوب و  وا  هارمه  ناگمه  تفرگیم ، یمیمـصت  ع )  ) یلع رگا  دـندرکیم . یگدـنز 
میتی ناریقف و  هب  ار  دوخ  يراطفا  هداوناخ  ياضعا  مامت  زور  هس  نآ  رد  هک  تسا  يدروم  نآ  نشور  هنومن  دـندشیم و  ماگمه  وا  اب  هناـخ 

(95 . ) دندرک راطفا  بآ  اب  دوخ  دنداد و  نیکسم  و 
دوب ص )  ) ربمایپ ثیدح  قادصم  دـنزرف  هب  يزوسلد  تمحر و  رـسمه ، هب  تیانع  فطل و  نوناک ، نتـشاد  مرگ  رد  س )  ) همطاف هرخالاب  و 
رهوش ندوب ، هفیفع  نوچ  ادـخ  لوـسر  رگید  ثیداـحا  قادـصم  و  ( 96 ...) نهدـالواب و نهمحرا  و  نهجاوزاـب ، نهفطلا  مکئاـسن  ریخ  هـک 

یگدنز  تقشم  تسا .  یهلا  تاماهلا  هب  مهلم  دوخ  وا  هکنیا  نمض  ندوب و  تسود  دنزرفو  تسود 

س)  ) همطاف رب  يزور  ص )  ) ربمایپ دوبن . ناسآ  وا  رب  یگدـنز  هک  تسا  یعیبط  شالت  راـک و  همه  نآ  اـب  تشذـگ و  هک  یفـصو  نینچ  اـب 
ادخ لوسر  تسا . نداد  ریـش  مرگرـس  شلاسدرخ  كدوک  هب  لاح  نیع  رد  دنادرگیم و  ار  بایـسآ  دوخ  ياهتـسد  اب  هک  دید  دش و  دراو 

ترخآ ياهتوالح  هب  لوصو  يارب  شچب  ار  ایند  یگدنز  ياهیخلت  مرتخد : دومرف  دـینادرگ و  هدـید  رد  بآ  عضو  نینچ  ندـید  زا  (ص )
(97 . ) مراد رکشت  ضرع  وا  ياهتمارک  رب  مرازگساپس و  اهتمعن  نیا  رب  ار  يادخ  تفگ  س )  ) همطاف

تدـش زا  شناتـسد  ع )  ) یلع هدومرف  هب  دـشیم و  هجنر  شندـب  تفرگیم ، وا  زا  ار  ناوت  یهاگ  هک  دوب  يدـحب  هناخ  رد  شراک  تدـش ،
هک دوبن  راک  اهنت  س )  ) همطاف يارب  نیا  مه  دوبن و  زور  ود  زور و  کی  راک  نیا  لاح  نیع  رد  ( 98 . ) تسب هنیپ  هدز و  لوات  ندرک  بایسآ 

رابغ درکیم و  دولآ  درگار  س )  ) همطاف يور  رـس و  یهاگ  هک  دوب  هلأسم  مه  هناخ  تفاظن  هلأسم  دـشاب . هتـشاد  یتغارف  رگید  ياهراک  زا 
. تسشنیم وا  رب 
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یتخس و  نآ ، ياهتقشم  یگدنز و  تالاح  زا  ًارهاظ  س )  ) همطاف ياهنوگچ ؟ هک  دیسرپب  لاوحا  س )  ) همطاف زا  ص )  ) ادخ لوسر  يزور 
هب ایآ  مرتخد  دومرف  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ . نخس  هقوذآزا  شاهناخ  ندوب  یلاخ  زا  نادنزرف و  دوخ و  یگنـسرگ  زا  مه  دیاش  تشیعم و 

هدیـس وا  دومرف : ربمایپ  تسین ؟ نانز  هدیـس  نارمع  رتخد  میرم  رگم  دیـسرپ  س )  ) همطاف یـشاب ؟ ناهج  نانز  هدیـس  هک  یتسین  یـضار  نیا 
رپ نانز  ص )  ) ربمایپ رظن  رد  تشگ و  هنوراو  یئوناب  یمناخ و  كـالم  ساـسا  نیا  رب  و  (. 99  ) ینانز همه  هدیس  وت  دوب و  دوخ  رـصع  نانز 

يارب یکالم  رگا  دـنیآیمن . باسحب  مناخو  وناب  دـننکیم  یگدـنز  يدام  توربج  لالج و  رد  هک  یئاـهنآ  لـمجتم و  هقوذآ و  رپ  روخ و 
هار رد  ندوب و  هدهاز  ندوب و  هدباع  رد  تسا . يرادان  رقف و  لمحت  نیع  رد  رادفده ، دهج  شالت و  رد  دشاب  حرطم  ندوب  هدیـس  یئوناب و 

اهيراک  کمک  دوب .  نینچ  نیا  س )  ) همطاف تسا و  ندیرخ  دوخب  ار  اهجنر  ادخ 

همه نیا  هک  دـشاب  هتـشاد  روپ  نت  هاوخ و  دوخ  يرهوش  هک  دوبن  ناـنچ  یلو  دوب  گیدـنز  يراوـشد  یگتـسخ و  اـگنت و  رد  س )  ) همطاـف
زا رتمک  شاهنادرم  شالت  راک و  رد  وا  دوبن . يدرم  نینچ  یلع  هن -  دـشابن . شراک  کمک  دـنادب و  نز  صاخ  هفیظو  ار  اـهشالت  اـهراک 
رد یتح  درکیم و  بایـسآ  مدـنگ  تسـشنیم و  س )  ) همطاـفاب یتـح  دادیم  ماـجنا  وا  ار  هناـخ  ياـهراکزا  رایـسب  هچ  دوبن . س )  ) همطاـف
بآ عورـشم ، یلاغتـشا  راک و  مه  نآ  ددعتم ، نادنزرف  اب  ياهداوناخ  نانچ  يارب  نان  هیهت  نوریب ، روما  هب  یگدیـسر  تخپیم  نان  يدراوم 

هقوذآ نان و  ندرب  نایاونیب ، زا  يریگتسد  مزر ، هنحص  ههبج و  رد  روضح  ناتخرد ، يرایبآ  يارب  يدزمراک  ناتخرد ، هعرزم و  يارب  یشک 
 . دوب هنماد  رپ  عیسو و  سب  يراک  دوخ  یسایس  ياههصرع  رد  روضح  یمسر و  تدابع  نادنمدرد ، يارب 

هاچ زا  هک  یبآ  لطـس  ره  يارب  دوب  هتـسب  رارق  درکیم و  راـک  ياهعرزم  رد  دادیم . يدزم  راـک  هب  نت  نادـنزرف  ندرک  ریـس  يارب  یتح  وا 
رب ار  نارگید  رایـسب  يدراوم  رد  هک  اکتا  نیا  اب  درکیم ، هیهت  اذغ  هناخ  لها  يارب  ساسا  نیا  رب  دناتـسب و  امرخ  هناد  کی  دشکیم  نوریب 

. دادیم ناریقف  هب  دمآیم  تسد  هب  ترارم  اب  هک  یئاذغ  نیمه  زا  تشادیم و  مدقم  دوخ 
یهاگ تفاتـشیم . س )  ) همطاف کمک  هب  هتـسخ  ندب  نامه  اب  دـمآیم  هناخب  دـشیم و  غراف  هرم  زور  راک  زا  هک  هاگنآ  ره  لاح  نیع  رد 
شالت هناخ  طیحم  رد  وا  درکیم . کمک  وا  هب  هناخ  تفاظن  رد  یهاگ  دنادرگیم ، ار  بایسآ  س )  ) همطاف اب  ینامز  درکیم ، زیمت  ار  هناخ 

. دمآیم درد  هب  شلد  درکیم و  تقر  وا  راک  تدش  زا  س )  ) همطاف لاح  هب  هک  رطاخ  نادب  تشاد ، رایسب 
مادـک هک  ناـنآ  هب  باـطخ  دـنمدنگ . اـیوج  ندرک  بایـسآ  مرگ  رـس  س )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع دـیددش  دراو  اـهنآ  رب  ص )  ) ربماـیپ يزور 
هاگنآ زیخرب  مرتخد  دومرف  ربمایپ  تسا . رتهتـسخ  س )  ) همطاف درک  ضرع  ع )  ) یلع منک -  بایـسآ  امـش  ياجب  نم  دـیزیخرب  دیرتهتـسخ .

يراد  نوناک  لصاح  ( 100 . ) دش ندرک  بایسآ  مرگرس  ع )  ) یلع اب  تسشن و  شیاجب  دوخ 

: اریز تسا  رایسب  شزرا  ياراد  تدابع و  شراک  هرمث  هناخ و  طیحم  رد  س )  ) همطاف شالت  راک و  لصاح 
. تسا يرایسب  تیانع  رظن  وا  رب  ار  يادخ  تسا و  داهج  مزر و  درم  تسادخ و  زیزع  هک  يدرم  هب  تمدخ  - 

هچ تسوا و  ینکـسم  مه  و  ع )  ) یلع اب  سنا  هیاس  رد  س )  ) همطاف ندـش  همطافو  س )  ) همطاف اب  یلدـمه  هیاس  رد  ع )  ) یلع ندـش  یلع  - 
. دارفا نینچ  يارب  راک  تسابیز 

. دنمالسا تیبرت  یلاع  هنومن  و  یبتکم ، دهعتم ، تسود ، ناسنا  هک  تسا  یلسن  تیبرت  نادنزرف و  هب  تمدخ  - 
مدرم دش و  بوکرس  نیا  اب  اهتیدض  دمآ و  مهارف  نیملـسم  مالـسا و  هب  تمدخ  تابجوم  نآ  هیاس  رد  هک  اریز  دوب  مالـسا  هب  تمدخ  - 

. دنبایب ار  دوخ  هار  دنتسناوت 
لماع نآ  زا  يریگهرهب  هک  دروآ  مهارف  یبراجت  داد ، نانز  هب  تداعـس  اب  مأوت  یگدنز  سرد  دوخ  تیریدـم  اب  س )  ) همطاف ماجنارـس  و  - 

. ------ دشاب یعامتجا  هرمث  شزرا و  ياراد  نازیم  نیدب  هک  تسا  تدابع  مادک  تسا و  ناهج  نانز  ًاصوصخم  ناسنا و  تیناسنا  دـشر 
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س)  ) همطاف تایحور  تالاح و  شخب 4 : 

س)  ) همطاف تایحور  تالاح و 

هعومجم میاهداد و  صاـصتخا  س )  ) همطاـف یعاـمتجا  عضاوم  یـصخش و  تاـیح  تاـیحور و  تـالاح و  یفرعم  هب  ار  ثحب  زا  شخب  نیا 
رد و  تسا . س )  ) همطاف یلقعت  یساسحا و  تایح  یفرعم  هنیمزرد  نآ  زا  یلصف  میرادیم . هضرع  تمـسق  راهچ  رد  ار  هدش  میظنت  یثحابم 

رارق یـسررب  دروم  لماع  ود  نیا  اب  هطبار  رد  ار  س )  ) همطاف تاـیح  هدرک و  داـی  اـهناسنا  تاـیح  رد  هفطاـع  لـقع و  لـماع  شقن و  زا  نآ 
وا شور  هار و  درکیم و  ذاختا  لقع  ساسارب  یلوصا  تامیمـصت  هچ  ساـسح  عقاوم  رد  س )  ) همطاـف هک  مینکیم  ثحب  نآ  رد  میهدیم .

 . دوب هنوگچ 
باسحب ع )  ) یلع اب  وا  كارتشا  هطقن  نیرتمهم  ار  نآ  ناوتیم  هک  ياهلأسم  ینعی ، تسا  س )  ) همطاـف تداـبع  اـب  هطبار  رد  نآ  مود  لـصف 

نیا رد  تدابع  لاح  رد  وا  ياهکشا  تاحیبست و  زا  وا و  قوش  لاح و  زا  تدابع ، رد  عوشخ  عوضخ و  وا ، قشع  نامیا و  تاجرد  زا  دروآ .
 . درک میهاوخ  ثحب  لصف 

هیحور  نیا  هدنهد  لیکشت  ءازجا  رد  میراد  یعس  نآ  رد  تسا و  هیمطاف  هیحور  اب  هطبار  رد  نآ  موس  لصف 
يراگزاس هیحور  زا  وا ، تدابع  تعاطا و  هیحور  زا  وا ، تمواقم  یسانشهفیظو و  حور  زا  میروآ ، نایمب  ثحب  نآ  یتشرـس  ياههبنج  زا  و 

 . میئوگ نخس  وا  راثیا  حور  زا  هدرک و  ثحب  وا  تیریدم  و 
ياهيراتفردـب اـهتیمورحم و  لـمحت  زا  میراد  یعـس  نآ  رد  تـسا و  س )  ) همطاـف لـمحت  ربـص و  دروـم  رد  نآ  رخآ  لـصف  هرخـالاب  و 

تسکش دوخ و  قح  بصغ  لمحت  زا  و  ع )  ) یلع اب  كرتشم  نارود  رد  یگدنز  تالکـشم  رقف و  لمحت  زا  یکدوک ، نارود  رد  ناکرـشم 
رد ار  نآ  شقن  لمحت و  ربص و  نیا  زار  زمر و  هتفگ ، نخـس  ربمایپ  تافو  زا  سپ  نارود  رد  مصخ  ياهیناسر  رازآ  اهقافن و  و  ع )  ) یلع

 . میهد رارق  تیانع  دروم  یمالسا  تایح 

س)  ) همطاف لقعت  یساسحا و  تایح  لصف 10 :

همدقم 

هار یئانـشور  هیام  هک  تسا  لقع  یکی  تسا : یگدـنز  رد  وا  تکرح  يورـشیپ و  ببـس  هک  دراد  دوجو  رـصنع  ود  یلدـتعم  ناسنا  ره  رد 
وا ياربو  هداد  تخانـش  روعـش و  ناـسنا  هب  یلوا  تسا . ندـنار  سپ  شیپ و  هب  لـماع  هک  هفطاـع  ساـسحا و  هار  يرگید  تسا و  یگدـنز 

 . تساهندش دنک  دنت و  اهناجیه  اهقشع ، شیادیپ  لماع  شبنج و  روش و  زاس  هنیمز  یمود  دنیرفآیم ، زیمت  یهاگآ و 
زا سپ  دـنوادخ  تسا . نآ  ساسارب  اهرفیک  اـهشاداپ و  هک  يدـحات  تاـیح ، ياـمنهار  دـناهدرک و  یفرعم  ناـسنا  ینورد  ربماـیپ  ار  لـقع 
رب هوالع  یمدآ  رد  هک  نیشام  خرچ  يال  ياهسیرگ  دننام  مه  ار  ساسحا  هفطاع و  و  ( 1  ) بیثا کب  بقاعا و  کب  دومرف : لقع  شنیرفآ 

. دنکیم افیا  ار  مداصت  كاکطصا و  ندرک  مک  شقن  ینیرفآ  روش 
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. دوش هدناشک  تیناویح  لایخ و  باوخ و  هب  یمدآ  دوشیم  ببس  تسا و  گنل  لقعت  نودب  یناسنا  تایح 
ًامأوـت ود  نیا  دوـجو  رظن  نیمه  هب  تساهيرـستخس ، اهیکـشخ و  اـهیتوارطیب ، زاـس  هـنیمز  مـه  ساـسحا  هفطاـع و  نودـب  تاـیح  و 

ساسحا  نز و  دناتایح . ترورض 

زا ناسنا  يارب  دراد و  روضح  غولب  يادتبازا  تاناویح  رد  هک  تسا  ياهلأسم  نیا  دـناهدرک و  یفرعم  ساسحا  هفطاع و  يایند  ار  نز  يایند 
ولو یتاحـشرت  نآ  ببـس  هب  هک  تسا  تیـسنج  تسیز و  لماع  یکی  دنراد : ذوفن  یـساسا  لماع  ود  هلأسم  نیا  رب  یگلماح . نارود  يادتبا 

تیبرت لماع  يرگید  و  منز . نم  هک  دنروآیم  رب  دایرف  نز  يدوجو  لولـس  ره  یملاع  هتفگب  هک  دیآیم  دیدپ  يزیرغ  نومروه  زا  فیفخ 
ساسحا هفطاع و  هدننک  یعادت  هاگ  همه  يردام  دـنروآ و  راب  ردام  زاغآ  نامه  زا  ار  نارتخد  تسا  نیا  رب  یعـس  ناهج  ياج  همه  رد  هک 

 . تسا
کمک هب  دیاب  تیبرت  هاگتـسد  هک  تساجنیا  رد  دنوشیم و  یمدآ  تلذ  تراسا و  لماع  ناسنا  فطاوع  تاساسحا و  یهاگ  هک  تسا  نیا 

. دنک تیاده  لیدعت و  لسن  رد  ار  هبنج  نآ  دسر و 
رد ات  مینکیم  لمأت  یکدنا  هلأسم  نیا  رد  ام  دشاب . یمدآ  لرتنک  هب  رداق  ات  تسا  رترورـض  لقعت  لماع  یلو  تسا  تایح  يرورـض  هفطاع 

تایح  رد  هفطاع  شقن  دشاب . رتنشور  ًاتبسن  هلأسم  س )  ) همطاف تایح  اب  نآ  قباطت  حرش و 

تایح هب  دنهدیم و  گنر  ار  یگدنز  فطاوع  میباییم  هک  هنوگنیدـب  نآ . تارثا  زا  مینکیم و  دای  یگدـنز  رد  فطاوع  شقن  زا  تسخن 
یتمعن ینیرفآ  ینارگن  نیع  رد  هک  اهرثات  اهمغ و  رایسب  هچ  دنروآیم . نوریب  یتخاون  کی  تلاح  زا  ار  یگدنز  دنـشخبیم و  عونت  ناسنا 

. دنیامنیم دس  یمدآ  يور  رب  ار  گرم  هار  هک  اهرورس  و  اهيداش ، دنرایسب  هچ  دنیآیم و  باسحب 
هچ ترفن و  سرت و  لـثم  یفنم  فطاوع  هچ  تبحم ، شزاوـن ، قـشع ، لـثم  تبثم  فـطاوع  هچ  دـننیرفآ ، جوـم  شعاوـنا  همه  هب  فـطاوع 

دنوشیم ثعاب  دـنناسنا و  یگدـنز  رد  تاـناسون  بیـشن و  زارف و  زاـس  هنیمز  فطاوع  تنوشخ ، هنیک و  مشخ ، لـثم  نیرفآ  رطخ  فطاوع 
. دسوپن دنزن و  اج  رد  یناسکی  یتخاون و  کی  رد  یمدآ 

هک هداشگ  ياههرگ  دنرایسب  هچ  تسا . ندیسارهن  اهيراوشد  زا  رطخ و  هب  نداد  نت  تسا ، يورشیپ  تسا ، تبغر  روش و  فطاوع  لصاح 
یگدنز دنوشیم  ببس  دندرگیم و  داجیا  ای  دیدجت و  هک  اهدنویپ  اهسنا و  دنرایـسب  هچ  سکع . رب  دنوشیم و  هتـسب  ون  زا  نآ  هیاس  رد 

. دشاب هتشاد  يدنخبل  ناسنا  يور  هب 
يروآ دای  فطاوع و  دوجو  یلو  تسا  نتـسسگ  مه  زا  هب  کیدزنو  دوشیم  لصو  یخن  رـس  هب  نت  ود  طباور  یهاـگ  كرتشم  تاـیح  رد 

نیدـلاو و رهوش ، نز و  یگدـنز  دـنزاسن و  یناـسنا  ریغ  هریت و  ار  ناـش  طـباور  دنلـسگن و  مه  زا  نیباـمیف  راـت  نیا  هک  دوشیم  ببـس  نآ 
تایح  رد  لقع  شقن  دنرایسب . اههنومن  نیا  زا  نادنزرف 

رد هک  میباییم  رد  میـسانشیم . زاب  حـبق  زا  ار  نسح  میقـس و  زا  ار  حیحـص  نآ  هلیـسوب  تسا ، لطاب  زا  قح  رـش و  زا  ریخ  زیمت  لقع  راـک 
لقع مینیزگرب . ار  مادـک  تسام  يور  شیپ  هک  یهار  دـنچای  ود  نیب  زا  تارطاخم  رد  اهانگنت و  رد  ای  مینک و  لمع  هنوگچ  هژیو  یطیارش 

ره رب  ار  يادـخ  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  ینخـس  ساسارب  دـناهدرک . یفرعم  قلخ  رب  ادـخ  تجح  ودزا  یکیو  ناسنا  ینورد  ربمایپ  ار 
 - نیتجح سانلا  یلع  نا هللا  . ) اهلقع نطاب  تجح  دـناهمئا و  ءایبنا و  رهاظ  تجح  نطاب ، تجح  و  رهاـظ ، تجح  تسا ، تجح  ود  ناـسنا 

(. 2 ( ) لوقعلاف ۀنطابلا  اماف  ۀمئالا  لسرلا و  ءایبنالا و  ةرهاظلا و  اما  و  ۀنطاب -  ۀجح  ةرهاظ و  ۀجح 
رورـش زا  میتسین و  دـسافم  لابند  هب  اـم  هکنیا  تسا و  لـقع  دـییأت  ساـسارب  میراد  ناـمیا  داـعمو  توبن  هب  میراد ، داـقتعا  ادـخ  هب  هک ، نیا 
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دقاف تسا و  گرزب  یتمعن  لقع  ناس  نیدب  تسا . لقع  لیلدب  مه  زاب  مینکیم  هیـصوت  ار  اهیبوخ  یهن و  ار  اهیدـب  میزیهرپیم ، یهارمگو 
ناسنا  تایح  يانب  تسا .  زیچ  همه  دقاف  نآ 

رد هک  تسا  تلع  نادب  نخـس  نیا  دشاب . لقع  تسدب  ساسحا  راهم  یلو  ساسحا  لقع و  نکر  ود  رب  دیاب  ناسنا  تایح  يانب  ناس  نیدـب 
ثحب و ياج  دزیهرپب  ههاریب  زا  دبایب و  ار  هار  دیاب  یمدآ  هکنیا  دنراپسب و  ههاریب  هار و  تسا  ناهج  نآ  تایح  همدقم  هک  ناهج  نیا  تایح 

لقع دوخ  لیلدـب  ام  دـید  زا  تسا و  ياهدـع  يارب  ثحب  ياج  ساسحا  اب  دـهد  صیخـشت  دـیاب  لقع  ار  ود  نیا  هکنیا  یلو  تسین ، ینخس 
 . دشاب لقع  دیاب  ام  يامنهار 

تاجن طوقـس  زا  ار  ام  اهیبیـشارس  رد  هک  دنک  افیا  ار  يزمرت  شقن  دیاب  تسا و  یمدآ  ندرک  دنب  رد  لاقع و  يارب  تایح  يرورـض  لقع 
یهاگ هک  مینآ  جاـتحم  یتح  میراد و  زاـین  نینـس  همه  رد  یفطاـع  ياـهشمرن  هب  اـم  تسا . هفطاـع  دوجو  ترورـض  نیع  رد  نیا  دـهد و 

. میشاب هتشاد  تبحم  شزاون و  تساوخ  رد  هناکدوک 
باجم ساسحا  اب  هلباقم  رد  تیبرت  فعـض  تلع  هب  یمدآ  لقع  يدروم  رد  هک  تسا  نیا  اهناسنا  زا  يرایـسب  هار  رـس  رد  یـساسا  لکـشم 

یمدآ لکـشم و  هفیظو  تخانـش  تروص  نآ  رد  ددرگیم و  هرطاخم  راچد  فطاوع  نیگمهـس  جاوما  نایم  رد  یهاگ  یمدآ  ای  دوشیم و 
 . دوشیم اهسوه  رد  قرغ 

هک تسا  مهم  نیا  رطاخ  نیمه  هب  تسا . لقع  رب  ساسحا  هبلغ  رطاخب  بلغا  اهیتسرپ ، دوخ  اهیهاوخدوخ و  اـهيراکهنگ ، اـهیگدولآ ،
دور و شیپ  هب  لقع  نامرف  هب  ساسحا ، هفطاع و  هن  دـهد و  مکح  هفطاع  زا  رود  هب  وا  لقع  هن  هک  ناـنچنآ  درب ، رـس  هب  یلادـتعا  رد  یمدآ 

یهلا ياهتیـصخش  تسا . لماک  تروص  هب  هدرورپ  هدش و  هتخاس  دارفا  رد  كدـنا و  يداع  دارفا  رد  نآ  روضح  هک  تسه  ياهلأسم  نیا 
لح دوخ  يارب  ار  هبنج  نیا  دنتـشاد  ياهبقارم  هبـساحم و  یئاهتـضایر و  اـهنیرمت و  یلو  دـناهدوبن  بهذـم  هب  دـنب  ياـپ  هک  اـهنآ  یتـح  و 

س)  ) همطاف یگدنز  هب  یهاگن  دناهدرک . 

تایح هک  دید  میهاوخ  میهد . رارق  یـسررب  دروم  هنیمز  نیا  اب  ار  وا  تایح  میور و  س )  ) همطاف غارـس  هب  ینالوط  ۀبـسن  همدقم  نیا  اب  لاح 
یلو مینیبیم  ًامأوت  ار  لقعت  هفطاع و  مه  وا  تاـیح  رد  تسا . دادـضا  زا  ياهعومجم  لـماش  دـیاش  دـید  نیا  زا  زیگناتفگـش و  یتاـیح  وا 

 . تسا تریح  یتفگش و  هیام  نز  کی  یگدنز  يارب  نیا  لقع و  يربهار  تحت  شساسحا  هفطاع و 
یتفگش تسا . فیعض  لقعت  رد  دشاب  دنمورین  ساسحا  رد  رگا  دوب و  دهاوخ  فیعض  ساسحا  رد  دشاب  يوق  لقعت  رد  رگا  یمدآ  ًالومعم 

ياج هک  اجنآ  دـنجوا و  ياهتنم  رد  تسا  هفطاع  ياج  هک  اجنآ  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  رد  ع )  ) یلع شرـسمه  یتح  و  س )  ) همطاـف تاـیح 
. جوا ياهتنم  رد  مه  زاب  تسا  لقعت 

حبـص هب  ات  بش  دـندوبر  ار  یلاـخلخ  میتی  يرتخد  ياـپ  زا  هک  دـنروآیم  يربخ  وا  يارب  دـینیبب ، ار  ع )  ) یلع نینموملاریما  یگدـنز  اـمش 
ادخ هار  رد  هزرابم  داهج و  هلأسم  هک  اجنآ  ماهدادن و  یـسک  هب  ار  یمکح  نینچ  ع )  ) یلع نم  ایادخ  هک  دزرلیم  دیرگیم و  دـباوخیمن ،

 . نکم يدرمان  ع )  ) یلع اب  هک  درغیم  شجک  ریشمش  هب  دمزریم و  دوریم و  نادیم  هب  دوشیم  حرطم 
دزیریم و کـشا  ناـنچ  ساـسحا  هفطاـع و  ياـج  رد  تسا . ع )  ) یلع یناـث  هخـسن  یتراـبع  هب  و  ع )  ) یلع ياـتمه  تـفج و  س )  ) همطاـف
تحاصف و رد  ار  هللا  لوسر  هرطاخ  هک  دـیوگیم  نخـس  لوقعم  نانچ  ساسحا  لقعت و  ياج  رد  دـنکیم و  داـجیا  یناـفوط  هک  دـیرگیم 

س)  ) همطاف يایند  دزاسیم . هدنز  تغالب 

هفطاع و لماک  هنومن  رگید  يدـید  زا  تسا و  هشیدـنا  لماک  هنومن  يدـید  زا  تسا ، ساسحا  لقعت و  اب  هتخیمآ  یئایند  س )  ) همطاف يایند 
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رب هدیزگرب و  دوخ  يارب  یتریـصب  اب  مأوت  یگدنز  وا  ددرگ . رود  ینالقع  يدـصقم  زا  هک  دوشیمن  ببـس  وا  رب  ساسحا  هبلغ  و  ساسحا ،
تفاـسم دـعب  ببـس  نآ  رد  ریـسم  تعرـس  هک  تسا  نتفر  ههاریب  یعون  تریـصب  نودـب  تاـیح  دـنادیم  اریز  دوریم . شیپ  هب  ساـسا  نآ 

(. 3 ( ) ًادعب الا  ریسلا  ۀعرس  هدیزی  قیرطلا ال  ریغ  یلع  رئاسلاک  ةریصب ، ریغ  یلع  لقاعلا   ) ددرگیم فده  زا  رتشیب  يرودو 
، درادن یـسوه  یگدنز  یلو  دـنکیم  كارادا  ار  نآ  دوجو  ای  دـمهفیم و  ار  ترفن  تذـل و  دراد ، هفطاع  ساسحا و  نارگید  نوچ  مه  وا 

هتخیمآ یبلق  رواب  نامیا و  اب  هک  دراد  تفرعم  اب  ماوت  تایح  تسا . رود  هب  یبسن  یگتخپاـن  یماـخ و  زا  تسا و  هدیـشیدنا  مه  وا  ساـسحا 
 . تسا

زا دراد  تیاکح  دوخ  نیا  تقیقح و  هب  يراذـگ  تمرح  قشع و  هب  تسا  هدـیچیپ  هدـیقع و  تسا و  نامیا  هفافل  رد  س )  ) همطاـف ساـسحا 
صالخا و يارب  دزاسیم  يدنس  رگیدکی  اب  ود  نیا  نتخیمآ  رد  اب  س )  ) همطاف ساسحا ، رب  لقع  هبلغ  ساسحا و  لقع و  یگتخیمآ  مهرد 

لوؤسم ار  نتشیوخ  یلقع ؛ تایح  هیاس  رد  وا  ادخ . هار  رد  نآ  زا  يریگراک  هب  و  ملع ، زا  يرادفرط  تقیقح ، يرادتسود  قح ، هب  يرادافو 
هار رد  ریس  تعرس  يارب  نانآ  رد  ینیرفآ  روشو  مدرم  يزادنا  هار  هب  لوؤسم  ار  دوخ  یـساسحا ، تایح  هیاس  رد  دنادیم و  نداد  ناشن  هار 

یگدنز  نانچ  لصاح  فده . 

ار راعش  نآ  دشوکیم  هکلب  دباوخیمن  ورف  نآ  لابندب  یلو  دهدیم  راعـش  وا  تسا . لمع  نامیاو و  لوق  یگتخیمآ  یگدنز  نانچ  لصاح 
سپ لمع ، ناسنا  مه  تسا و  نخـسو  لوق  درف  مه  تسا . هارمه  ناج  اب  هک  تسین  ناـهد  زا  هدـمآ  رب  اـهنت  وا  راعـش  مه  دـنادرگ و  ققحم 

( . 4  ) نولعفت ام ال  نولوقت  مل  هک  تسین  ینآرق  شنزرس  نیا  قادصم 
یهاگآ روعـش و  يریگراک  نودـب  لقعت  نودـب  لمع  دراد و  لابندـب  ار  قافن  هعجاف  لمع  نودـب  نانخـس  هک  دـنادیم  کین  س )  ) همطاـف

. دسانشیم شزرایب  چوپ و  ار  ود  ره  نیا  رظن  نیدب  ار و  طوقس  طاطحنا و  یناریو و  هعجاف 
رادتهج و مـه  نآ  یلو  دراد  مـشخ  ینمـشد و  دریگ . راـک  هـب  یهار  هـچ  رد  ار  نآ  دـنادیم  رادتـهج ، یلو  دراد  تـبحم  س )  ) همطاـف
هللا و یف  طخـسی  هللا و  یف  ضغبی  هللا و  یف  بحی  هک : تسا  موـصعم  نخـس  نیا  قادـصم  وا  دـنک . فرـصم  یهار  هچ  رد  ار  نآ  دـنادیم 

(. 5  ) هللا یف  یضری 
له  ) تسا راوتسا  نآ  رب  نید  ساسا  هک  اریز  دراد  دوجووا  رد  تبحم  نیرفآ . تمحز  هشیدنا  نودب  هفطاع  تسا و  صقن  هفطاع  یب  لقعت 

(. 7  ) ابح هللا دشا  اونمآ  نیذلا  و  تسادخ . يرادتسود  تهج  رد  وا  تبحم  اما  ( 6 ( ) بحلا الا  نیدلا 
يارب دـشاب  یـسرد  ات  میروآیم  هنومن  الیذ  ار  اهنآ  زا  يدراوم  مینیبیم  ًاماوت  ار  ساسحا  لقعت و  س )  ) همطاف تایح  ياههبنج  همه  رد  ام 

ردپ  هب  شاهفطاع  دننکیم . وجتسج  ار  نآ  تیفیک  دنبلطیم و  ار  هنوگ  همطاف  تایح  هک  ناوناب  يارب  هژیوب  اهناسنا  همه 

ره لیئربج  مرتخد ، دیوگیم  ددرگیم و  رب  جح  رفس  نیرخآ  زا  ربمایپ  مینیبیم . هنومن  نیا  رد  ردپ  اب  هطبار  رد  ار  وا  ساسحا  لقعت و  دُعب 
ربمایپ دراد ؟ ینعم  هچ  نخـس  نیا  دیـسرپ  س )  ) همطاف . دـناوخ نم  رب  رابود  ار  نآ  لاـسما  و   ، دـناوخیم نم  رب  ار  نآرق  ماـمت  راـبکی  لاـس 
نیمه ساسحا .) دـعب  ( ) 8  ) دـنزیم هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  دروخیم و  یناکت  س )  ) همطاـف تسا . نم  رمع  رخآ  لاـس  مرادـنپ  دومرف 

دعب . ) دزادرپیم يراذگ  مهرم  هب  رهام  يدنب  مخز  حارج و  نوچ  مه  دنیبیم ، حورجم  گنج  رد  ار  ردـپ  یفطاع  یطیارـش  نینچ  اب  رتخد 
(. لقعت

هک هنوگنامه  دراد ، تسد  رب  ياهرقن  دنبتـسد  هتخیوآ و  رد  رب  ياهدرپ  هک  دباییم  ار  س )  ) همطاف دـنکیم و  تعجارم  يرفـس  زا  ربمایپ  - 
رد ار  نآ  لقعت  دـعب  رد  س )  ) همطاف دوشیم و  ادـج  وا  زا  درـس  یظفاحادـخ  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسا . مرگرـس  ساسحا  نادـب  ینز  ره 
هب رتخد  لقع  كرد و  نیا  زا  ربمایپ  نک و  شاهنیزه  ادـخ  هار  رد  هک  دتـسرفیم  ردـپ  يارب  دنبتـسد  هارمهب  زاب و  رد  زا  ار  هدرپ  دـباییم - 
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. اهوبا اهادف  دیامرف  هدمآ و  دجو 
ياجب ناسنیدـب  ( 9 () ناـنجلا هب  بستکا  نمحرلا و  هـب  دـبع  اـم  لـقعلا   ) تـسوا ندرک  یتـشهب  زاـس  هـنیمز  هـک  تـسا  دـجاو  ار  یلقع  وا 

ار وا  هک  تسا  ندیـشیدنا  هنوگنیا  ناس  نیدب  دوشیم و  رکاش  ار  يادـخ  دزومآیم و  ار  تاحیبست  دوب ، هدرک  تساوخرد  هک  یمدختـسم 
رسمه  اب  شاهفطاع  رد  دزاسیم . ع )  ) یلع رواشم 

تسا تسود  رسمه  ًادیدش  ربمایپ  نخـس  قادصمب  وا  تسا . یفطاع  یطابترا  نارـسمه  همه  دننامب  يدید  زا  رـسمه  اب  س )  ) همطاف طابترا 
هب همدص  تناها و  نم  دیرادرب ، تسد  ع )  ) یلع زا  دـیوگیم  رکبوبا  هب  باطخ  رد  دجـسم  رد  یتح  و  ( 10 ( ) ۀملغلا ۀفیفعلا  مکئاسن  ریخ  )

 . منک لمحت  مناوتیمن  ار  ع )  ) یلع
یتح تسا و  ع )  ) یلع راک  کـمک  هارمه ، تسا و  مزرمه  تسا . یعقاو  تیوفک  ياراد  و  ع )  ) یلع اـب  لـقعت  هطبار  ياراد  رگید  يوس  زا 

 . دیوشیم ار  شدولآ  نوخ  ریشمش  سابل و  س )  ) همطاف دمزریم و  ع )  ) یلع وا . رواشم 
اب تاجاجتحا  اـهثحب و  همه  اـب  و  ع )  ) یلع تیـالو  زا  اـهعافد  همه  اـب  دراد  ع )  ) یلع اـب  یمالـسا  هبنج  رد  هک  یئاـهرظن  مـالعا  همه  اـب  وا 

دیوگب و ع )  ) یلع هب  ار  دوخ  یئاذغ  يدام و  زاین  دشکیم  تلاجخ  یتح  هک  تسا  یمرـش  نانچ  راچد  یفطاع  دعب  رد  ع )  ) یلع نانمـشد 
شیوزاب مرو  زا  دـیاب  نفد  يارب  س )  ) همطاف يوشتـسش  نیح  رد  ع )  ) یلع دـیوگب و  نخـس  ع )  ) یلع اب  ولهپ  رب  هدراو  همدـص  درد و  زا  ای 

دنزرف اب  شاهفطاع  ددرگ . رادربخ 

هدـیدان ار  يرداـم  هفطاـع  تسا  قـطنم  لـقعت و  ثحب  هک  اـجنآ  رد  یلو  تسا . يرداـم  ساـسحا  هفطاـع و  ياراد  ًاـعبط  تـسا و  رداـم  وا 
يدنفسوگ يوس  هب  ربمایپ  دندرک . بآ  ياضاقت  نیـسح  نسح و  مدوب . رتسب  رد  نم  دش و  دراو  ام  رب  ربمایپ  دیامرفیم  ع )  ) یلع دریگیم .

ار وا  ادخ  لوسر  دشونب . ریش  وا  لوا  هک  دمآ  نیسح  داد . نسح  هب  تسخن  یفرظ  رد  ار  نآ  ریش  دیـشود و  ار  نآ  دوب  ام  هناخ  رد  هک  تفر 
رتبوبحم وا  زا  شردارب  اـیآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  تخوس . نیـسح )  ) رتـکچوک لـفط  لاـح  رب  شلد  دوب و  رداـم  س )  ) همطاـف درک . رود 

؟ تسا
(11 . ) درک بآ  تساوخرد  وا  زا  شیپ  نسح  نکیلو   - هن دومرف  ص )  ) ادخ لوسر 

تأرج وا  هب  نزب و  نیمز  ار  نیـسح  هک  درکیم  عیجـشت  ار  نسح  ربمایپ  دندرکیم . یئامزآ  روز  مه  اب  دنتفرگیم و  یتشک  مه  اب  نینـسح 
نیمز هب  ار  لاسدرخ  كدوک  هک  ینکیم  عیجـشت  ار  رتگرزب  وت  ایآ  هللا  لوسر  ای  هک  دـشیم  تحاران  عوضوم  نیا  زا  س )  ) همطاف دادیم .
مارآ س )  ) همطاف دنکیم و  عیجـشت  ار  نیـسح  دراد  هک  تسا  لیئربج  نیا  شابن  نارگن  مرتخددومرف  ادخ  لوسر  يردام ) هفطاع  ( ؟ دزادنا

س)  ) همطاف ینیب  عقاو  لقعت .) ( ) 12) دریگیم

نآ زا  یبایزرا  مرگ  رـس  ًامئاد  تسین ، نآ  میلـست  یلو  دنیبیم  ًامئاد  ار  دوجوم  طیارـش  عضو و  ارگفدـه ، یلو  تسا  نیب  عقاو  س )  ) همطاف
ار دوخ  ینورد  تاساسحا  هک  دمآیم  دیدپ  وا  يارب  هشیدنا  نیا  یگدنز  داح  طیارـش  رد  یهاگ  درگنب ، ار  روما  ماجرف  دشوکیم  تسا و 

مادقا نیا  زا  ار  وا  هللا ، تموکح  تیعبات  لقع و  نامرف  یلو  دنک  عفر  تشاد  نآ  يریگولگ  زا  سرت  هک  ار  لد  هدقع  دزیرب و  نوریب  هرابکی 
 . دوب عنام 

. دوبن سوه  يوه و  يور  زا  دادیم  ماـجنا  هک  يراـک  درکیم ، بیقعت  ار  شیوخ  فدـه  دوخ  یگدـنز  رد  یلو  دـیدیم  ار  اـهتیعقاو  وا 
شهاوخ و لـحارم  رد  دـشاب و  هتـشادن  تسود  ار  نآ  ادـخ  هک  دـنکیمن  يراـک  رتـخد  نیا  دوب : هدوـمرف  شاهراـبرد  ص )  ) ادـخ لوـسر 

(. 13 ( ) نیملاعلا بر  هللا  ءاشی  نا  الا  نوؤاشی  ام  قادصم و   ) دهاوخیم تسا  هتساوخ  ادخ  هک  ار  هچنآ  وا  هک  هدیسر  یئاجب  شیانمت 
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دهدیم رارق  كالم  ار  مالسا  عبانم  حلاصم و  وا  رگید ، يزیچ  هن  درخ ، تسا و  لقع  نارگید  اب  يادخ و  اب  دوخ ، اب  شاهطبار  میظنت  لماع 
ای دراد  تیاضر  نادب  مه  يادخ  ایآ  دسرپیم  دوخ  زا  تسخن  دهد  ماجنا  دـهاوخیم  هک  یمادـقا  ره  رد  ار . تایح  یـصخش  ياههبنج  هن 

یضاران ًابلق  دوش و  هتشک  دور  ههبج  هب  شرسمه  رگا  هک  دیآ  دیدپ  نانز  يارب  ساسحا  نیا  لد  رد  دیاش  دراد و  تقفـش  ع )  ) یلع هب  هن .؟
. تسین ینخس  ياج  دهاوخب  يادخ  هک  ار  یئاج  دوشیمن و  هتشک  یـسک  دهاوخن  يادخ  ات  دنادیم  س )  ) همطاف اما  دنـشاب . وا  تکرح  زا 

وا  قح  عضاوم  دوبن . نارگن  وا  دشاب و  نارگن  ههبج  رد  ع )  ) یلع روضح  زا  دیابن  سپ 

ًامئاد هک  تسا  یطیارـش  رد  یکدوک  نارود  نامه  زا  هک  دوشیم  نشور  ریوصت  نیا  هیاس  رد  دوخ  رب  وا  طلـست  لـقع و  يریگراـکب  يارب 
، هتفر ایند  زا  شردام  دناهتخیر ، شرـس  رب  ناویح  هبمکـش  دـندز ، کتک  ار  وا  ردـپ  دـنیبیم  ای  دونـشیم و  وا  دـنروآ . راوگان  ربخ  وا  يارب 

... دندرک و یمخز  ار  ع )  ) یلع دندرک ، دیهش  ار  شیومع  دنتسکش ، ار  ردپ  نادناد 
يراتفر زگره  یلو  دـشیم  نایرگ  تحاران و  رابخا  نیا  ندینـش  زا  س )  ) همطافو دـنازرلیم  ار  نز  کی  لد  هک  تسا  یلئاسمزا  همه  اهنیا 

 . درکیمن يراج  نابز  رب  ادخ  ياضر  فالخ  ینخس  دشیمن و  ساسحا  ریسا  دادیمن و  زورب  دوخ  زا  ینالقع  ریغ  لداعتم و  ریغ 
دوب راد  هگن  دوخ  س )  ) همطاف اما  دننزب . یشتآ  بآ و  ره  هب  ار  دوخ  تسا  نکمم  دنیآیم و  مشخب  دوز  دوخ  قح  عییضت  رد  نانز  ًالومعم 

هب یقطنم  يادـص  هب  ار  مـصخ  و  درک ، جاـجتحا  قـحب  دز  فرح  یقطنم  تـفرگ . شیپ  رد  ياهنـالوقعم  هار  دوـخ ، قوـقح  زا  عاـفد  رد  و 
. دناشک همکاحم 

هب ار  وا  یهاگ  نمـشد  هناراکهبت  لامعا  هدـهاشم  هک  ینامز  رد  و  داـتفا ، رتسب  هب  دروخ و  کـتک  س )  ) همطاـف نآ  رثا  رب  هک  ینازراـبم  رد 
یلع شنانخس  اب  هک  دش  نارگن  نادنچ  دوخ  قح  عییضت  زا  يزور  دوب و  تریح  دروم  وا ، يرگن  هدنیآ  شربدت ، رکفت و  دناشکیم ، دایرف 
ظفح يارب  دومرف  ع )  ) یلع دینـش و  نآ  رد  ار  ردپ  مان  دجـسم و  ناذا  رد  ار  ریبکت  يادـص  ناهگان  یلو  دومن . عافد  مایق و  هب  راداو  ار  (ع )

ار وا  ساسحا  رب  لقعت  هبلغ  نیا  دروخ و  ورف  ار  دوخ  مشخ  دـش و  میلـست  تکاس و  س )  ) همطاف مدرکن و  مایق  نآ  ندـنام  هدـنز  مان و  نیا 
ع )  ) یلع زا  عافد  رد  دهدیم .  ناشن 

وا زا  اـت  دـندرب  دجـسم  هب  ًاربج  ار  ع )  ) یلع مینیبیم . ع )  ) یلع زا  عاـفد  رد  ار  س )  ) همطاـف ساـسحا  لـقعت و  یگتخیمآ  زا  رگید  ياهولج 
مرهوش ناج  زا  رکبابا  يا  تفگ  دنلب  يادص  اب  دمآ و  دجـسم  هب  ندروخ  هبرـض  زا  یـشان  جنر  درد و  نامه  اب  س )  ) همطاف دنریگب . تعیب 
(. ساسحا هولج  ( ) 14  ) میامن نیرفن  نویش و  منک و  ناشیرپ  وسیگ  مور ، ردپ  ربق  رس  رب  هنرگ  دینک و  اهر  ارم  مع  رسپ  دیهاوخیم  هچ 

ۀمحر یبن  رتخد  تفگ ؟  ودـب  لاح  ناـمه  رد  ع )  ) یلع مدـید . دجـسم  رد  ار  ادـخ  بضغ  راـثآ  دـیوگ  ناملـس  داـتفا -  دجـسم  رد  هلولو 
ّیلو مرهوش ، نوچ  دومرف  دـش و  مارآ  دینـش و  ار  ع )  ) یلع قح  مالک  س )  ) همطاف تسین  ندرک  نیرفن  ياـج  کـنیا  و  یتسه -  نیملاـعلل 

رد هک  تفایرد  یلو  ًادـیدش . تشاد  دوجو  ساسحا  مربمایپ . نیتسار  هفیلخ  ناـنمؤمریما و  میلـست  منکیم و  تعاـطا  تسا  هدرک  رما  ، ادـخ
قیاقح دـنور ، الاب  مصخ  بیرف  ياههدرپ  دـنتفیب ، لاور  يور  روما  هک  دـنک  لمع  ياهنوگ  هب  دـیاب  دـشاب و  حرطم  دـیاب  لقعت  هلأسم  اجنیا 

ارف راگزور  نآ  يزور  تسین  يریگمیمصت  تواضق و  ناوت  زورما  رگا  ددرگ و  تبث  خیرات  رد  تسا  یندش  تبث  هچنآ  و  دندرگ . راکشآ 
دجسم  رد  شنانخس  تسشن .  دنهاوخ  يرواد  هب  مدرم  دسریم و 

ردـه لاح  رد  شردـپ  تامحز   ، دـندومن بصغ  ار  ع )  ) یلع قح  دـندرک ، عیاض  ار  وا  قح  دـنکیم  ساسحا  هکیلاح  رد  تفر ، دجـسم  هب 
. دننک هدافتسا  گنج  نادیم  رد  نآ  رد  ات  مدرپس  تما  تسدب  ار  كدف  نم  دوب  هتفگ  رکبوبا  دز . فرح  دوخ  قح  زا  دجسم  رد  تسا و 

اب امـش  راک  دـینک . یفرعم  وگ  لـطاب  ار  ادـخ  كاـپ  هدـنب  نیاو  دـینک  يزاـب  گـنرین  دـیهاوخیم  دومرف ، ساـسحا  زا  رود  هب  هدیـشیدنا و 
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 . تخاس عانقا  ار  یعمج  نادجو  درک و  شوماخ  ار  نمشد  لدتسم  یقطنم  ابو  درادن و ... یتوافت  چیه  نامز  نارگهلیح  رمثیب  ياهشالت 
امـش تسا . نات  يور  شیپ  ادخ  باتک  نیا  دیئوگیم ! غورد  ارچ  دوشیم ؟ هچ  ار  امـش  مدرم  يا  ناه  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم 

اهر ار  ادخ  باتک  ارچ  دیاهتـسب ؟ ورف  مد  ارچ  ناناملـسم  يا  دنکیم ؟ بلط  ار  تیلهاج  مکح  ایآ  مربیمن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  دـیرادنپیم 
(15 ... ) دیاهتخادنا رس  تشپ  هدرک و 

فرح هک  دزیم  فرح  نیتم  مکحم و  نانچ  دوشیمن . هدید  یلزلزت  راثآ  چـیه  وا  نانخـس  رد  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  زا  وا  یلقعت  تایح 
همطاف راتفر  ندوب  یلقعت  دوخ  نیا  دنزیم و  فرح  هدش و  هدنز  ون  زا  ص )  ) دـمحم شوماخ  نابز  یئوگ  دروآیم و  دای  هب  ار  ربمایپ  ندز 

نانز  يارب  ياهبطخ  دهدیم .  ناشن  ار  (س )

دنیآیم وا  تدایع  يارب  راصنا  رجاهم و  نانز  تسا ، يرامیب  رتسب  رد  تسا . ع )  ) یلع ياوآ  مه  و  ص )  ) ربمایپ یناـث  نخـس  ناـیب و  رد  وا 
 . میباییم حوضو  هب  ار  ساسحا  لقعت و  یگتخیمآ  نآ  رد  هک  درادیم  نایب  ار  نانخس 

تخـس امـش  نادرم  هب  بسن  نکلاجرل و  ۀیلاق  ماهدش -  ریـس  ناتيایند  رد  یگدنز  زا  دنگوس  ادـخب  ّنُک -  ایندـل  ۀـقئاع  هللا  تحبـصا و  - 
 . دومرف هاگنآ  و  ( 16 ...) مهتربس نا  دعب  مهتانش  مدروآ و  ناش  نخس  هب  یلال  یگنگ و  زا  سپ  مهتمجع  نا  دعب  مهتظقل  مکانبضغ .

رد قح  دندراذگن  ارچ  نانآ  رب  ياو  تساسران . ناشراتفگ  تسپ و  ناش  هشیدنا  دننامیم . ياهدروخ  راگنز  غیت  هتسکش و  ریـشمش  هب  نانیا 
دنرادنپیم راک  وکین  ار  نتشیوخ  هک  یمدرم  رب  نیرفن  دنتخاس ؟ رود  یحو  هناخ  زا  ار  يوبن  تفالخ  هاگیاپ  ارچ  دبای ؟ رارقتسا  دوخ  زکرم 

(17 ...) ءارالا لطخ  ةانقلا و  عدص  بعللا و  دعب  دجلا  و  دجلا ، لوقلل  ًاحبقف  دندساف . راکهبت و  هکیلاح  رد 
رگا دـهد و  رارق  دوخ  ياج  رـس  رب  ار  قح  ات  دوشیم  دراو  دـشاب  لوقعم  هک  یهار  ره  رد  دنیـشنیمن ، تکاس  س )  ) همطاـف ساـسا  نیا  رب 
يراک دوشیم  عقاو  دریگیم و  تروص  هک  هچنآ  دنبایرد  نانآ  هک  دزاس  انـشآ  اهشوگ  رد  ار  دوخ  دایرف  لقاال  دـشابن  يراک  نانچ  ناوت 

س)  ) همطاف ياههیرگ  تسا .  فالخ 

هدـید ناوارف  س )  ) همطاف لاوحا  حرـش  تایاور و  رد  هک  تسا  ینخـس  نیا  دـناهدرک و  یفرعم  زیر  کشا  ياهیرگ و  ینز  ار  س )  ) همطاـف
ربارب رد  ار  ناـهج  دوب ، هتخوس  شبلق  ناـیرگ و  شناگدـید  ربماـیپ  توف  زا  سپ  دـسیونیم : دوخ  باـتک  رد  بوـشآ  رهـش  نبا  دوـشیم .

نآ دش  هچ  دش ؟ هچ  امش  نابرهم  ردپ  هک  تفگیم  نخـس  دوخ  نادنزرف  اب  ص )  ) ربمایپ دای  هب  یهاگ  یتح  تفاییم . کیرات  شنامـشچ 
 . تسیرگیم هاگنآ  و  ( 18 ...) درکیم راوس  دوخ  شود  رب  ار  امش  هاگ  همه  هک  سک 

نیا زا  یئاـههنومن  مـه  نارگید  (. 19  ) درواـین بل  رب  هدـنخ  زگره  ردـپ  گرم  زا  سپ  س )  ) همطاـف دـسیونیم  مه  یعفاـش  یتفم  نـالحد 
... دناهدرک و یفرعم  ایند  زیر  کشا  راهچ  زا  یکی  فیدر  رد  ار  س )  ) همطاف ناخروم  زا  یخرب  یتح  دنراد . نانخس 

؟  تسا ردپ  گرم  يارب  یفطاع  هیرگ  کی  اهنت  شاهیرگ  ایآ  تسیرگیم . س )  ) همطاف ارچ  دید  دیاب 
يدرف هکنیا  دراد . دوجو  يرتمهم  هلأسم  رهاـظ  نآ  يارو  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  س )  ) همطاـف رکفت  زرط  تاـیحور و  تـالاح و  رد  قمعت 
خـساپ ام  رظن  هب  دوب ؟ ردـپ  توف  سفن  يارب  اهيزیر  کشا  اههیرگ و  همه  ایآ  یلو  تسین  راکنا  ياـج  دـیرگب  ردـپ  گرم  يارب  وا  نوچ 

هلمج : زا  دنراد  دوجو  يرگید  ياهلمحم  وا  ياههیرگ  يارب  تسا . یفنم 
هتفرگ و ناج  تیلهاج  یمخز  ياهرام  دـنیبیم  هک  تباب  نآ  زا  دزیریم  کشا  دـنیبیم ، رطخ  ریـسم  رد  ار  مالـسا  اریز  تسا  نایرگ  وا  - 
، مالسا ریشمش  سرت  زا  هک  ناکرشم  مالـسا و  هب  نانئاخ  دنیبیم  اریز  تسا  نایرگ  وا  دنتفا . مدرم  ناج  هب  هرابود  دنهاوخیم  دناهدش  هدنز 

دیزی ياهیئوگ  هوای  رد  اهدعب  ام  هک  هنوگنامه  دنریگب ، ار  دوخ  ناگتسب  نوخ  ماقتنا  دنهاوخیم  دنوشیم و  مالسا  نایلوتم  دنادروآ  نامیا 
رفک خلسم  رد  ار  مالـساو  دباییم  هتفر  داب  رب  ار  تیناسنا  یتح  اریز  دیرگیم  وا  هرخالاب  میاهدید و  ءادهـشلادیس  هدیرب  رـس  ندید  زا  سپ 
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 . ندش حبذ  لاح  رد 
هک دیاشگب  مصخ  هیلع  ياهدنورپ  دنک ، رادیب  ار  تیرـشب  دهاوخیم  دایرف  نیا  اب  وا  ضارتعا ، کی  تسا و  دایرف  کی  وا  هیرگ  ناس  نیدب 

عبنم و ظاحل  زا  دوشیم  یفرعم  نانآ  هب  هک  هچنآ  تسا و  هتـشذگ  هچ  مالـسا  رب  هک  دـنبایرد  ناگدـنیآ  لقاال  دـشاب و  هدوشگ  تماـیق  اـت 
. روآ دـهعت  تسا و  هنادـهعتم  تساهنابز و  نیرتفیطل  نیرتصلاـخ و  راد و  ناـبز  ياهیرگ  هیرگ  نیا  دـنهد و  رارق  یباـیزرا  دروم  ءاـشنم 

س)  ) همطاف رب  دورد 

دوجو هک  وت  رب  مالس  دمآ ، مشخب  ربص  وت  ربص  زا  هک  يرورس  يا  هلقاع و  هلضاف و  يوناب  يا  و  ملح ، تمکح و  راهم  يا  س )  ) همطاف يا 
هک وت  هساـمح  رب  مالـس  دـنکیم و  نشور  ار  لد  هناـخ  هک  وت  یهلا  قشع  رب  وت و  رب  مالـس  ناـنآ ، هد  ماـهلا  تسا و  ناـنز  شخب  تزع  وت 

 . تسا تمواقم  هسامح 

س)  ) همطاف تدابع  لصف 11 :

همدقم 

دنزاسیم سأی  فعـض و  ساسحا  راـچد  ار  یمدآ  يدراوم  رد  دـنراد و  طلـست  ناـسنا  رب  يددـعتم  رهاـق  ياوق  هک  رواـنهپ  ناـهج  نیا  رد 
، یتلاـصا یب  یچوـپ و  ساـسحا  زورب  ببـس  دوـخ  هبوـنب  يرما  نینچ  دـنوشیم و  داـیز  تکرح  دـشر و  ریـسم  رد  ینیرفآ  لزلزت  بجوـم 

 . تساهیگدولآ نماد  هب  ندرب  هانپ  یتحو  باسحیب  ياهیگتسباو  دایتعا ، نوچ  ینیرفآ  درد  لماوع  هب  نداد  نت  اهیشکدوخ ،
و تسا . لصا  کی  دوخ  نیرفآ ، اوق  ای  اوق و  نآ  زا  رتیوق  يورین  اب  طابترا  ضراوع  نیا  رب  یگرپچ  طیارـش و  نیا  زا  ندـنام  رود  قیرط  رد 

حور لـک  رد  اـهیتلاصا و  یب  اـهیچوپ و  درط  شمارآ و  زاـس  هنیمز  هدرک و  ادـیپ  ینعم  هـک  تـسا  یطیارـش  عـضو و  نـینچ  رد  تداـبع 
 . دوشیم یگدنز 

ساسحا طابترا  نیا  هیاس  رد  دزاسیم و  طوبرم  یتیاهنیب  رهاق و  نیرفآ  هدـیدپ  اب  ار  دوخ  فیعـض  کچوک و  رایـسب  يدوجوم  تدابع  رد 
همطاف تسا .  تدابع  زار  زمر و  نیرتمهم  زا  نیا  دـشخبیم و  تاجن  هدـننک  راتفرگ  ضراوع  يال و  لگ و  زا  ار  شدوجو  هدرک و  تردـق 

تدابع و  (س )

دوب ینز  وا  درک . وجتـسج  تدابع  رد  دیاب  ار  شتمظع  تردـق و  يزارفارـس ، تزع و  زار  زمر و  ص ،)  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف دروم  رد 
 . تسار مخ و  رد  امئاد  وا  تدابع  هار  رد  شتماق  دنلب و  ادخ  يوس  هب  شتسد  فراع ، يریپ  نوچ  تدابع  رد  یلو  ناوج ، لاس و  مک 
تدابع رهظم  دـناوتیم  هک  تسا  یئوناب  اهنت  هدرک و  شتـسرپ  شدوجو  تارذ  ماـمت  اـب  ار  يادـخ  هک  تسا  ینز  اـهنت  دوجو  ملاـع  رد  وا 

نوک و رد  رثؤم  شرما  ندش و  ادـخ  شوگ  مشچ و  شلـصاح  هک  هدـناسر  یبرق  ماقم  هب  ار  دوخ  تدابع  هیاس  رد  وا  دـشاب . یعقاو  يانعم 
 . دوب ندش  یتسه 

رگید یبنج  ياهراک  رد  یتح  و  نانآ ، هرادا  لوؤسم  و  نادنزرف ، رـسمه و  هداوناخ و  ياراد  تسا ، نانز  رگید  نوچ  يدید  زا  س )  ) همطاف
تدابع لاح  گنر و  اهنآ  همه  هک  تسا  نامورحم  هب  یناسر  تمدخ  ناوناب و  نانز و  تیاوه  و  يداصتقا ، یتسد  ياهراک  هب  لاغتـشا  لثم 

راک نآ  صاخ  ياـنعمب  تداـبع  زج  ار  وا  دـناهدرک  ناـمگ  یخرب  یتح  هکناـنچنآ  دـننام ، یب  تسا  هدـباع  رگید  يدـید  زا  یلو  دـنراد  ار 
 . دوبن يرگید 

رد قرغ  تدابع و  بارحم  دراو  نادنزرف  مدرم و  ناگدید  نتفر  باوخب  زا  سپ  اهبـش  یگدنز و  يراج  ياهراک  زا  تغارف  زا  سپ  اهزور 
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یندبعاف یسوم ، ای  دوب  هدومرف  وا  هب  يادخ  هک  دوشیم  یـسوم  اب  ادخ  باطخ  قادصم  هار  نیا  رد  وا  دشیم . ادخ  اب  زاین  زارو و  تاجانم 
هنم صقنا  وا  هفصن  ًالیلق  الا  لیللا  مق  هک  ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  باطخ  رد  نآرق  تایآ  قادصم  ای  20)و   ) ریقحلا دبعلا  ماقم  يدی  نیب  مق  و 

نورد  يدابآ  تدابع و  (. 22  ) ًامایق ًادجس و  مهبرل  نوتیبی  نیذلاو  هک  دوب  نآرق  هیآ  نیا  قادصم  عقاوب  وا  (. 21  ) هیلع دزوا  الیلق 

دهد و رارق  یبلطتیاهنیب  ریـسم  رد  یلامک و  ریـس  رد  ار  دوخ  تکرح  دراد  یعـس  هک  تسا  دنوادخ  صلاخ  كاپ و  هدنب  نآ  س )  ) همطاف
هدامآ دسریم و  ( 23  ) یعجرلا کبر  یلا  ّنا  ماقم  هب  اهيدـنب  ياپ  اهلقث و  زا  یئاهر  صیلخت و  هیاس  رد  هک  تسا  ياهدـیمهف  ناسنا  نآ 

 . دوش یم  (24  ) هیضرم هیضار و  ادخ  هب  عوجر  يارب  هنئمطملا و  سفنلا  اهتیا  ای  باطخ  شریذپ 
اهدـنب و زا  یئاهر  نآ  لصاح  تسادـخ و  هب  نامیا  نورد ، ینادابآ  ساـسا  دـباییم  رد  هک  دـسریم  كاردا  زا  هجرد  نآ  هب  س )  ) همطاـف

هللا دبعا  باطخ  دروم  تسا و  كاردا  خنـس  زا  وا  نامیا  هک  تسا  نیا  مهم  تسا و  يدمرـس  یلزا و  یح  يادخ  هب  یگتـسباو  اهتراسا و 
(. 25  ) کیاری هناف  هارت  تنک ال  نا  هارت و  کناک 

رد یمدآ  یئابطابط ،  همـالع  هتفگب  دزاـسیم . یهلا  ردـق  اـضق و  هب  یـضار  ار  وا  دروآیم و  دـیدپ  تینما  وا  يارب  هک  تسا  یناـمیا  نینچ 
(26 . ) دباییم شمارآ  نیکست و  نآ  هب  شبلق  دنیبیم و  تینما  رد  لوبقم  رما  لوبق  رد  ار  دوخ  تقیقح 

بارطضا مدع  زومر  زا  یکی  نیا  دنک و  لمع  تسرد  دریگب و  میمـصت  وکین  دشیدنیب ، وکین  دناوتیم  دشاب  تینماو  شمارآ  رد  هک  ناسنا 
س)  ) همطاف یهلا  تیبرت  تسا .  یگدنز  شکاشک  ربارب  رد  س )  ) همطاف

نآ رد  هک  دمآ  ایندـب  ياهناخ  رد  تسا . ص )  ) ربمایپ تیبرت  نوهرم  ار  دوجو  مامت  اب  شیاین  تدابع و  دـنوادخ و  اب  ار  دوخ  سنا  هطبار  وا 
ردام و تاجانم  ياههمزمز  دینشیم ، ار  ریبکت  ینامسآ  ياون  گناب و  یلاسدرخ  زا  دوب . شیامن  هنحص  رد  ًامئاد  راگدرورپ  شتسرپ  هویش 

. درکیم عامتسا  ار  ردپ 
رخآ ثلث  هک  يردـپ  نامه  تشامگ ، تمه  وا  تیبرت  دـشر و  هب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  ناس  ردام  يردـپ  داد ، تسد  زا  ار  ردام  هک  هاـگنآ 

دـشیم و تدابع  رد  ردـپ  ياپمه  ینامز  تدابع و  رد  ردـپ  رگ  اشامت  یهاگ  لاسدرخ  س )  ) همطاف دوب و  تداـبع  ءاـیحا و  لاـح  رد  بش 
 . تفای یئانشآ  سنا و  رحس  حور  بش و  تولخ  اب  یماگمه  يرادیب و  نیا  رد  تسا  یعیبط 

مکترخآ ال اولعجا  و  ۀـفاخملا ، عاـنق  اـهوسبلا  ۀـعاطلا و  مکـسفنا  اولح  دومرفیم . هک  تشاد  داـی  هب  ار  ردـپ  ياههیـصوت  وا  رگید  يوس  زا 
ار دوخ  ترخآ  و  دـیناشوپب ، دوخ  رب  ار  ادـخ  زا  فوخ  هماج  دـیهد ، لولح  دوخ  رب  ار  يادـخ  تعاـط  (27  ) مکرقتسمل مکیعس  مکـسفن و 

. دشاب ناترقتسم  دیواج و  لحم  يارب  ناتششوک  دیزاس و  هدامآ  ناتدوجو  يارب 
دنوادخ تسدب  سفن  يراذگاو  رد  وا  شنیب  دیآیم و  دیدپ  وا  يارب  هللا  يوس  زا  عاطقنا  یعون  هک  دوریم  شیپ  هب  یئاج  ات  تدابع  رد  وا 

بیبط رایتخا  رد  ًالماک  ار  دوخ  هک  مادقا  نیا  رد  ار  شیوخ  حالـص  دـنادیم و  رامیب  ار  دوخ  بیبط و  ار  يادـخ  هک  دوشیم  یـسک  شنیب 
ملعی امیف  یـضرملا  حالـصف  بیبطلاک  نیملاـعلا  بر  یـضرملاک و  متنا  هللا ، داـبع  اـی   ) دراد سوه  لـیم و  دوخ  هک  هچنآ  رد  هن  دـهد  رارق 

ع )  ) یلع اب  كارتشا  هطقن  (. 28 ( ) نیزئافلا نم  اونوکت  هرما ، اوملسف هللا  الأ  هحرفی  ضیرملا و  هیهتشی  امیف  ال  هب ، هریبدت  بیبطلا و 

رد تیوفک  هکنآ  زا  شیب  ع )  ) یلع اـب  وا  كارتـشا  هطقن  درک . زاـغآ  وا  اـب  ار  ياهنوـمن  مرگ و  یگدـنز  تفر و  رهوـش  هناـخ  هب  اهدـعب  وا 
دومرفیم هک  دوب  هدیـسر  ياهجردب  هللایف  يانف  رد  اتمهیب  درم  نآ  ع )  ) یلع دوب . تدابع  رد  تیوفک  دشاب  یئوشانز  یگداوناخ و  جاودزا 

. دوبن رتورف  ع )  ) یلع زا  يریگجوا  نیا  رد  س )  ) همطاف منکیمن و  تدابع  منیبن  هک  ار  یئادخ 
مرف سابل و  گنر  اذغ و  هزم  و  هناخ ، روکد  قرب ، قرز و  رظن  زا  ار  یگدنز  ياههقیلس  دنـشوکب  هکنیا  زا  شیب  كرتشم  تایح  رد  ود  نیا 
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 . تدابع لامک و  هب  لوصو  هار  رد  رگیدکی  راک  کمک  نیرتهب  دنشاب و  ادخ  هدنب  ًافرص  دندیشوک  دننک ، گنهامه  شیاسآ  شیارآ و 
يارب نم  راک  کـمک  نیرتهب  دوب  هتفگ  دوب ؟ هنوگچ  س )  ) همطاـف ترـسمه  دندیـسرپ  ع )  ) یلع زا  تسا  تسد  رد  هک  يدانـسا  ساـسارب 

(29 ( ) هار نیمه  رد   ) رهوش نیرتهب  دومرف  تسا ؟ هنوگچ  ترهوش  دندیسرپ  س )  ) همطاف زا  و  ادخ . تعاطا 
راوتـسا دنوادخ  یگدنب  بوچراچ  رد  اهتیوفک  هک  یماگنه  هب  و  دـشاب ، ینامیا  يرکف و  تدـحو  رهوش  نز و  نیب  هک  یماگنه  هب  يرآ 

نآ رد  یمدآ  دـیآیم و  مهارف  تینما  ساسحا  ناور و  شمارآ  يارب  هنیمز  دوشیم و  نکـسم  یمدآ  هناخ  هک  تسا  تروص  نآ  رد  ددرگ 
لاجر ال دـندش : هیآ  نیا  قادـصم  هک  دندیـسر  ياهجردـب  يداقتعا  تیوفک  یماگمه و  هیاـس  رد  نز  درم و  نیا  دـسریم  لاـمک  جوا  هب 

اوبنتجا هلا و  ودبعا  نا  هیآ و  31)و   ) نودبعیل الا  سنالاو  نجلا  تقلخ و  ام  هیآ و  قادصم  مه  و  ( 30  ) هلا رکذ  نع  عیب  ةراجت و ال  مهیهلت 
ای هک  نتشگ  عقاو  ادخ  باطخ  دروم  ندش و  ادخ  صلاخ  دبع  هیآ  قادصم  ماجنارس  و  ( 33  ) ًالیصا ةرکب و  هوحبس  هیآ و  32)و   ) توغاطلا

س)  ) همطاف نامیا  هجرد  ( 34 . ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  ۀیضرم -  ۀیضار  کبر  یلا  یعجرا  ۀنئمطملا -  سفنلا  اهتیا 

لؤوسم دهعتم و  وا  ربارب  رد  ناسنا  تسا ، لامعا  دهاش  تسه و  ادـخ  تسا : هدـش  شرواب  هک  دـسریم  نامیا  زا  هجرد  نآ  هب  س )  ) همطاف
شاهمانتیصو رد  تسا و ... تسار  خزود  تشهب و  تسا ، قح  نازیم  طارص و  تسا ، قح  ربق  تسا ، قح  تمایق  هک  دوب  هدش  شرواب  تسا 

(35 : ) میناوخیم
 . تسا هتشون  ار  نآ  ص )  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف هک  تسا  یتیصو  نیا  هللا : لوسر  تنب  ۀمطاف  هب  تصوا  ام  اذه  - 

 . تسین هللا  زج  یئادخ  هک  دهدیم  یهاوگ  وا  هللا  الا  هلا  نا ال  دهشت  یه  و  - 
 . تسا دنوادخ  هداتسرف  دمحم  هک  دهدیم  یهاوگ  هللا و  لوسر  ًادمحم  نا  و  - 

. تسا قح  زین  خزود  تسا و  قح  تشهب  دهدیم  یهاوگ  قح و  رانلا  قح و  ۀنجلا  نا  و  - 
. درادن دوجو  یکش  نآ  رد  تسا و  یندمآ  تمایق  هک  دهدیم  یهاوگ  اهیف و  بیر  ۀیتآ ال  ۀعاسلا  نا  و  - 

. دنکیم ثوعبم  رادیب و  ار  ناگدرم  همه  يادخ  هک  دهدیم  یهاوگ  وروبقلا  یف  نم  ثعبی  هللا  نا  و  - 
... هرخالا ایندلا و  یف  کل  نوکال  کنم  هللا  ینجّوز  دمحم ، تنب  ۀمطاف  انا  یلع  ای  - 

لد دنوادخ  دومرف : شنامیا  نأش  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دوب . هدش  رهاظ  وا  ءاضعا  حراوج و  رد  نآ  راثآ  هدرک و  رپ  ار  وا  ناور  اهرواب  نیا 
نامیا و وا  ( 36  ) ًانیقی ًانامیا و  اهحراوج  اهبلق و  هللا  ءالم  ۀـمطاف  یتنبا  نا  دومرف : راشرـس  نیقی  نامیا و  زا  ار  س )  ) همطاف مرتخد  ياضعا  و 

باذـع هـمه  اـب  ار  خزود  شیاـهتمعن و  هـمه  اـب  ار  تـشهب  دـنیبیم ، ار  بـیغ  ناـهج  یئوـگ  هـک  تـسا  يدـحب  داـعم  ادــخ و  هـب  شنیقی 
. دنکیم دوهش  شیاههجنکشو 

شلد وا  اب  نتفگ  نخـس  ادخ و  اب  تاجانم  نیح  رد  تسا ، نارگن  ناسرت و  دوخ  يادخ  اب  تاجانم  طابترا و  رد  دوخ ، تدابع  اعد و  رد  وا 
نیح ینحان  و  الجو ، ًاقفـشم ، ًافئاخ  ینتوعد  اذا  نک  یـسوم ، ای  دومرف : يادخ  هک  تسا  ع )  ) یـسوم اب  ادـخ  باطخ  دروم  یئوگ  دزرلیم 

ادخ  هب  وا  قشع  (. 37  ) لجو بلق  نم  ۀنسحب  ینتیجان 

مامت اب  ار  يادـخ  رظن  نیمه  هب  دـنیبیم . هصالخ  وا  هب  قشع  رد  ار  دوخ  فادـها  یگدـنز و  همه  تساتمهیب ، دوبعم  قشاـع  س )  ) همطاـف
قـشاع هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرترب  دومرف  ع )  ) قداص ماما  دوشیم . سانلا  لضفا  قادـصم  ساـسا ، نیا  رب  دتـسرپیم و  شدوجو  تارذ 

يارب ار  تاقوا  همه  و  دنک ، سمل  ار  نآ  شندب  اب  درادب ، تسود  شناج  لد و  زا  ار  نآ  و  دشاب ، شوغآ  رد  تسد  نآ  اب  دـشاب و  تدابع 
اهتبحا و  اهقناعف ، ةدابعلا  قشع  نم  سانلا  لضفا  یناسآ : ای  تسا  یتخـس  اـب  اـیند  روما  دـنادن  هک  دور  ورف  نآ  رد  ناـنچو  دـننک  یلاـخ  نآ 

دیامرف : شتاجانم  رد  دوخ  ( 38  ) رسی یلع  ما  رسع  یلع  ایندلا  حبصا  نم  یلع  یلابی  وه ال  و  اهل -  عرضت  و  هدسجب ، اهرشاب  و  هبلقب ،
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مارآ وت  هب  ملد  رورسم و  وت  هب  مناج  تسا ، نشور  وت  هب  اهنت  ممشچ  دنیشنیمن ، دورف  وت  ریغب  ماهنیـس  شتآ  هک  ینادیم  دوخ  وت  ادنوادخ 
... تسا

هب قشع  تسا . كاپ  یئاورانو  یگدولآ  ره  زا  شلمع  رظن  نیمه  هب  دـنکیم و  راـک  وا  قشع  هب  و  دـهدیم ، ماـجنا  ادـخ  يارب  ار  لـمع  وا 
نکیلف هلمعت هللا ، لمع  لک  وا  دشابن . یمرـش  بجوم  وا  يارب  لاصو  نیح  رد  ات  دشاب . هناصلاخ  وا  يارب  لمع  هک  دـنکیم  باجیا  بوبحم 

(. 39 ( ) سندلا نم  ایقن 
نآرق و هیآ  نیا  قادـصم  هجیتـن  رد  دراد  تماقتـسا  نآ  رد  دـیوگیم و  هللا  اـنبر  تسا . قلخ  يرگـشیاتس  زار  رود  هب  هناـصلاخ و  وا  لـمع 

الا هکئالملا -  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  دوشیم : نزح  فوخ و  زا  يرود  هدـعو  ادـخ و  ناگتـشرف  لوزن  لومـشم 
(. 40 ...) اونزحت اوفاخت و ال 

رایشه نانچ  دنکیمن و  مگ  ههاریبزا  ار  هار  زگره  هک  تسا  ریصب  نانچ  دهاز و  راکزیهرپ و  نافرع  نیا  رد  تسا و  فراع  قشع  نیا  رد  وا 
یـصخش یگدنز  سابل و  اذغ و  هب  یتح  هدرک ، اهر  ار  دوخ  نآ  رثا  رب  هدرپس و  ادـخ  هب  لد  وا  دـنکیمن . اطخ  اپزا  تسد  زگره  هک  تسا 

زا تاجن  زمر  تسا  نیا  هتشاد و  رود  ار  دوخ  تسا  تیریغ  ریغ و  هچ  ره  زا  هک  نانچ  نآ  هتسب ، لد  وا  هب  و  تسانتعا . یب  ادخ  هار  رد  دوخ 
تدابع  دیحوت و  اهیناماسبان . یچوپ و  ساسحا 

هار نیا  رد  وا  دـنراد  یئادـخ  گـنر  شلاـمعا  راـکفا و  همه  درگنیم ، هطباـض  اـبارزیچ  همه  تسا . دـیحوت  شراـکفا  لاـعفا و  همه  روحم 
ربو درادیم  هگن  دوخ  دـح  لاـمعا  راـکفا و  رد  (. 41  ) یتاـمم هللا ياـیحم و  یکـسن و  یتولـص و  نا  لـق  هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  قادـصم 

(. 42  ) هلوسر هلا و  يدی  نیب  اومدقت  اونمآ ال  نیذلا  اهیا  ای  تسا : هداد  روتسد  رما  نیا  هب  ار  وا  نآرق  هک  اریز  دریگیمن . یشیپ  يادخ 
دنکیمن و هلماعم  قولخم  ياضر  هب  ار  يادخ  طخس  زگره  هک  تسا  هتسسگ  ریغ  زا  وا  هار  رد  نانچ  دنیبیم و  رـضاح  هاگ  همه  ار  يادخ 

(. 43 . ) هللا نم  دعابتب  سانلا  یلا  اوبرقتت  هقلخ و ال  نم  دحا  یضرب  اوطخست  ال  دربب . يادخ  زا  قلخ  اب  برقت  يارب  تسین  رضاح  هاگچیه 
زا ار . شنادـنزرف  یتح  و  ار ، شیاـپ  توق  ار ، شتمه  تزع و  ار ، شلاـم  ار ، شناـج  هدرک ، ادـف  ار  زیچ  همه  وا  تداـبع  ادـخ و  هار  رد  وا 

يراطفا دوخ  نازیزع  يارب  ات  دـیامنیم  لدـبم  نان  ریمخ و  درآ و  هب  ساتـسد  اب  ار  نآ  دوخ  دـنکیم ، هیهت  وج  مدـنگ و  يدزمراـک  لـحم 
. دهدیم وا  هب  ار  اذغ  دسریم و  رس  يریقف  دشاب ، هتشاد 

دوخ تلذ  یگدنب و  مالعا  هب  بش  همین  ياههیرگ  اب  دوشگیم و  ادخ  يوس  هب  زاین  تسد  و  داتسیایم ، اپ  هب  زامن  يارب  دشیم  بش  نوچ 
درد نامرد  يارب  نآ  ياوتحم  زا  درکیم و  توالت  ار  نآ  نآرق  رد  ربدـت  اب  تفاییم . تزع  نآ  هیاـس  رد  تخادرپیم و  ادـخ  هاگـشیپ  رد 

تذل  میلست و  تفاییم .  افش  هخسن  رشب 

: دیوگیم دوخ  ياعد  رد  دربب . دناشکب و  دهاوخ  هک  ياجک  ره  هب  ار  وا  یعقاو  دوبعم  ات  تسا ، میلـست  تذل  تدابع  رد  س )  ) همطاف تذل 
دبای رد  هک  درکیم  تذـل  ساسحا  یتدابع  نآ  زا  و  ربب ... يدنـسپیم  هک  اجک  ره  يوس و  رهب  و  ریگ ، تسدـب  ارم  رایتخا  مامز  ادـنوادخ :

 . تسادخ تسدب  شروما  مامز  ریسم  هار و  همه  رد 
رد ع )  ) رقاب ماما  درک . شومارف  ار  دوخ  تمالس  ندب و  یتح  هک  تفر  شیپ  هب  نانچ  تدابع  رد  لابقتسا  رد  تعاطا و  میلـست و  نیا  رد  وا 

نیا اب  و  دوب . هدرک  مرو  شیاهاپ  هک  درک  یگداتـسیا  مایق و  ناـنچ  تداـبع  رد  (44  ) اهامدـق مروت  یتح  موقت  تناک  دومرف  شتدابع  نأـش 
 . دهدیمن ماجنا  دوخ  يدام  دشر  يارب  ار  تدابع  نیا  لاح 

ضرع س )  ) همطاف تسا  هداد  تباجا  هدعو  يادـخ  بناج  زا  لیئربج  هک  هاوخب  يزیچ  يادـخ  زا  مرتخد  دومرف : وا  هب  ادـخ  لوسر  يزور 
شتاجانم رد  دوخ  منک و  هراظن  شمیرک  هجو  هب  مشاب و  وا  لامج  رظان  تسا  نیا  میوزرآ  مرادن  ادخ  یگدـنب  رد  قیفوت  زج  یتجاح  درک 
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( . 45  ) کهجو یلا  رظنلا  ةذل  کلاسا  دومرفیم :
نم دـهزا )  ) دـبعا ۀـمالا  هذـه  یف  ناک  ام  . ) دوبن تما  نیا  رد  رتدـباع  وا  زا  دوب و  تما  دارفا  نیرتدـباع  س )  ) همطاف دـیوگ  يرـصب  نسح 

تـسا فئاخ  ازج  زور  دایب  راگدرورپ  هب  تادارا  تادابع و  همه  اب  یلو  تسج . دوس  وکین  هچ  شهاتوک  رمع  نیا  زا  قحلا  و  س )  ) همطاـف
وا  عوشخو  عوضخ  ( 46 . ) ًاریرطمق اسوبع  اموی  انبر  نم  فاخن  انا  ناسرت  و 

. صوصخم یکبـس  بادآ و  صوصخم و  ياهداجـس  صوصخم ، یـسابل  تشاد ، یـصوصخم  هاگیاج  ادخ  اب  زاین  زار و  تدابع و  يارب  وا 
نانچ نآ  رد  تشاد و  عوضخ  دنداتـسیایم . هراظن  هب  ادخ  ناگتـشرف  هک  تخادرپیم  تدابع  هب  نانچ  نآ  رد  و  تخاس ، دبعم  ار  شاهناخ 

اـهگر و رد  ادـخ  زا  سرت  یئوگ  هک  ياهنوگب  تشاد  عوشخ  و  دوب . هدرک  ذوفن  وا  ناوختـسا  زغم و  رد  ناـمیا  یئوگ  هک  یمـسج  عـضاوت 
. دناشکیم لاح  نانچ  هب  ار  وا  هدش و  يراج  وا  نوخ 

به نارمع : نب  ای  دومرف : هک  ع )  ) یـسوم اب  طابترا  رد  ادخ  باطخ  قادـصم  عوضخ و  عوشخ و  نینچ  راتـساوخ  دوخ  هک  تسا  نیا  مهم 
(47 . ) ًابیجم ًابیرق  یندجت  کناف  ینعداو  لیللا ، ملظ  یف  عومدلا  کینیع  نم  عوضخلا و  کندب  نم  عوشخلا و  کبلق  نم  یل 

هک يروطب  هتفرگ  رارق  رهاق  یناطلس  ربارب  رد  هک  دهدیم  تسد  روهقم  دارفا  هب  هک  تسا  یصاخ  رثا  عوشخ  دیامرف : هر )  ) یئابطابط همالع 
 . دوب نینچ  نیا  س )  ) همطاف و  ( 48 . ) دوشیم عطق  رگید  ياج  ره  زا  هتشگ و  وا  فوطعم  شاهمهاو  همه  يو و  هجوت  همه 

ریبعت هب  دـمآیمن . دـیدپ  وا  نورد  رد  دوبعم  شتـسرپ  قشع و  زج  یلایخ  هرطاخ و  چـیه  دیـشیدنایم و  ادـخ  هب  اهنت  تدابع  هب  ماـیق  رد  وا 
درک دـیاب  هچ  تـسا و  هنوـگچ  یگدـنز  هـکنیا  اـما  شیادـخ . دوـب و  وا  طـقف  اـهل ) غرفت  و   ) دوـب تداـبع  يارب  یلاـخ  شلد  ص )  ) ربماـیپ

شبارحم  زامن و  دوب . غراف  نآ  زا  شاهشیدنا 

هک تفاییم  یلاح  نانچ  داتسیایم و  شتسرپ  رب  ادخ  هناتسآ  رب  درپسیم  بوبحم  هب  لد  اهنت  نآ  رد  تشاد و  هناقشاع  يزامن  س )  ) همطاف
وا زا  یـصاخ  ینـشور  یگتفگـش و  لاـح  نآ  رد  تـخیگنایم . رب  تداـبع  رد  ار  ناگتــشرف  ترــسح  تســسگیم و  وا  زج  زیچ  هـمه  زا 

(. 49 ( ) ءادلب ۀلیل  یف  ءارهز  ةرهز  یه   ) تفرگیم ندیشخرد 
ناگتـشرف يارب  وا  رون  دتـسیایم  تداـبع  بارحم  رد  س )  ) همطاـف مرتخد  هک  یماـگنه  هب  دومرف : شبارحم  فصو  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

اهرون رهز  اـّهبر  يدـی  نیب  اـهبارحم  یف  تماـق  یتم  ۀـمطاف  یتـنبا  اـما   ) نیمز لـها  يارب  ناگراتـس  رون  یئوگ  هک  دـنکیناشفا  وترپ  ناـنچ 
(51 . ) تسا هدمآ  مه  یمالسا  رگید  دانسا  رد  نآ  هنومن  و  ( 50 ( ) ضرالا له  بکاوکلا ال  رون  رهرت  امک  ءامسلا  یف  ۀکئالملل 

عطاـس یلجتم و  وا  هناـخ  زا  يروـن  شاهناـخ  رد  زا  بش  هـمین  روـبع  نـیح  رد  مدرم  یهاـگ  هـک  دـنهدیم  ناـشن  تاـیاور  زا  یخرب  یتـح 
هب دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  مه  و  ( 52  ) دنتفاییم تدابع  بارحم  رد  ار  س )  ) همطاف دندیـسرپیم و  ار  تلع  ص )  ) ربمایپ زا  دـندیدیم و 

باــطخ ملاــع  ناــنز  هدیــس  ار  وا  دنتــسرفیم و  درود  وا  رب  هتــشرف  نارازه  تـسا  تداــبع  بارحم  رد  ار  س )  ) همطاــف هــک  یماــگنه 
وا  قوش  لاح و  درکیم . تدابع  شدوجو  مامت  اب  ار  يادخ  دوب و  ینالوط  عوکر  مایق و  ینالوط و  ياههدجس  لها  وا  ( 53 ...) دننکیم

هداعلاقوف شعوشخ  رایـسب و  شعوضخ  درکیم  دادمتـسا  هداتـسیا و  ادخ  هاگراب  ربارب  رد  یئادگ  ریپ  نوچ  تدابع  رد  یلو  دوب  ناوج  وا 
وا دتفا و  یلاهن  ناج  رب  ینافوط  یئوگ  هکنانچ  دزرلیم ، يادخ  فوخ  زا  شنت  دروخیم  رب  باذـع  دروم  رد  ياهیآ  هب  هک  هاگنآ  ره  دوب .
ای دونشیم و  ار  نایخزود  دایرف  نویـش و  یئوگ  هک  دشیم  نانچ  دروخیم  رب  ادخ  دیع  هدعو و  زا  ياهیآ  هب  هک  یماگنه  هب  و  دنازرلب . ار 

. دباییم یتشهب  تاذل  زا  يریگهرهب  نیح  رد  ار  نایتشهب 
يداسک لزانم و  هب  دـیتسه  دوخ  هریـشع  ناتـسود و  یگدـنز و  لاـم و  رکف  هب  رگا  هک  دروآیم  رطاـخب  ار  یئادـخ  راـطخا  نیا  یهاـگ  وا 
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ار ناقـساف  يادخ  هک  دیـشاب  ادخ  یمتح  ياضق  ذفان و  رما  رظتنم  دتـسیایم  زاب  ادخ  هار  رد  شالت  زا  رطاخ  نادب  دیکانمیب و  دوخ  براجت 
. درکیم رادیب  باوخ  زا  ار  نینسح  شاهیرگ  قه  قه  يادص  هک  دشیم  لاح  ناشیرپ  برطضم و  نانچ  ( 54 . ) درک دهاوخن  تیاده 

هبطخ قادـصم  باقع  فوخ  باوث و  قوش  رد  اهنآ  هک  دـهدیم  ناشن  ع )  ) یلع شرـسمه  یتح  و  س )  ) همطاـف تـالاح  رد  هعلاـطم  ًـالک 
دوب : هدومرف  هک  دندوب  ع )  ) یلع مامه 

 ، دوبیمن تسا  هدرک  نیعم  سک  ره  يارب  يادخ  هک  يردقم  گرم  زا  نخس  رگا  هیلع -  هللا  بتک  يذلا  لجالا  الول  - 
. دنامیمن يرادیاپ  یندز  مهب  مشچ  نازیمب  ناش  مسج  رد  ناج  حور و  زگره  نیع  ۀفرط  مهداسجا  یف  مهحاورا  رقتست  مل  - 

 . تسوا باقع  رفیک و  زا  سرت  یهلا و  شاداپ  هب  قایتشا  رظاخب  نیا  باقعلا و  نم  افوخ  باوثلا و  یلا  اقوش  - 
. دنمعنتم نآ  رد  دننیبیم و  ار  اهنآ  یئوگ  هک  دننانچ  تشهب  اب  هطبار  رد  نومعنم -  اهیف  مه  اهاردق و  نمل  ۀنجلا  مهف و  - ... 

. دنناما رد  ناشرازآ  رورش و  زا  نارگید  هنومأم  مه  رورش  و   ، تسا نیگهودنا  ناشاهلد  هنوزحم  مهبولق  - 
. زیچان تسا و  کچوک  ناشتاجاح  اهيدنمزاین و  ۀفیفخ  مهتاجاح  فیحن و  تسا و  رغال  ناش  ياهندب  هفیحن  مهداسجا  و  - 

شتدابع  فصو  رد  (... 55  ) تسا يرادهگن  دوخ  تفع و  ياراد  ناشتیصخش  ناج و  هفیفع  مهسفنا  و 

مینک : ضرع  ار  ياهنومن  هنیمز  نیا  رد  ع )  ) یبتجم ماما  شدشرا  رسپ  نابز  زا  تسا  یفاک  تسا و  رایسب  نخس  هنیمز  نیا  رد 
 ، مدید داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  ار  همطاف  مردام  مالسلا -  اهیلع  ۀمطاف  یما  تیار  - 

 . دوب هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  ياهعمج  بش  هک  ۀعمج -  ۀلیل  اهبارحم  یف  تماق  - 
 . دوب دوجس  عوکر و  لاح  رد  هاگ  همه  و  ةدجاس -  ۀعکار  لزت  ملف  - 

. دمآ دیدپ  حبص  یئانشور  هک  هاگنآ  ات  حبصلا -  دومع  رجفنا  یتح  - 
. درکیم اعد  نمؤم  نانز  نادرم و  يارب  هک  مدینش  و  تانمؤملا -  نینمؤملل و  اوعدت  اهتعمس  و  - 

. درکیم ناش  ياعد  کی  یکی  دربیم و  مان  ار  اهنآ  ءاعدلا  رثکت  مهیمست و  و  - 
، ردام متفگ  وا  هب  هاما  ای  اهل  تلقف  - 

. ینکیمن اعد  دوخ  يارب  ینکیم  اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگنامه  هب  ارچ  كریغلنیعدت  امک  کسفنل  نیعدت  مل ال  و  - 
س)  ) همطاف ياعد  حیبست و  هناخ . سپس  هیاسمه  لوا  مدنزرف  دومرف  (56  ) رادلا مث  راجلا  ّینب  ای  تلاقف  - 

قرف همه  دزن  رد  زورما  تخومآ و  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یحیبست  ناـمه  موادـم ، تروصب  مه  نآ  تسا  حـیبست  لـها  س )  ) همطاـف
ردپ زا  ردـقنارگ  ياهیدـه  ناونعب  ار  نآ  س )  ) همطاف و  هللا . ناحبـس  هللادمحلا و 33   33 ریبکت ، زامن 34  ره  زا  سپ  تسا ، جـیار  نیملـسم 

(57 . ) دوب هدرک  لوبق 
ای هتشادرب : نایم  زا  ار  باجح  دباییم و  هدوشگ  دوخ  يور  هب  ار  اعد  برد  دادمتسا . یهاوخ ، زاین  درو ، رکذ ، ریسم  رد  تساعد و  لها  وا 

(58 . ) هیجارل حوتفم  هباجح  هیعادل و  حوتفم  هباب  نم 
هاگداد ربارب  رد  تمایق  رد  ارم  حورجم ، ياهلد  راذـگ  مهرم  يا  اـهیتشز ، اـهیژک و  هدـنناشوپ  يا  دـیامرف : دـخ  اـب  شتاـجانم  اـعد و  رد  - 

. نادرگم رب  نم  زا  دوخ  تمارک  فطل و  رظن  زاسم ، اوسر  دوهش  تلادع و 
رذع درادهگن و  ار  نآ  هک  ناباتب  ملد  رب  يرون  نادرگ ، نشور  نم  يور  شیپ  شیوخ  تمحرم  فطل و  زا  یغارچ  نامحر ، يادـخ  يا  - 

. دشخب ماصتعا  وت  تمحر  ینتسسگان  نامسیر  هب  ارم  دزاس و  دیفس  ار  ماهرهچ  هک  يرون  دزاس . راکشآ  تباث و  ارم 
نم لد  زا  دشاب و  وت  تمحر  ربا  اریز  هک  ناشنب  یئاج  رد  ارم  ایادخ  زاین ، یب  نم  تبوقع  زا  وت  مدـنمزاینوت و  تمحر  هب  نم  اراگدرورپ  - 
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(59 ...) روآ نوریب  ار  لزلزت  یتسس  فعض و  کش و  لخب و  دسح و  ایر و  ربک و  هشیر 
ابیکش اهيراوشد  بئاصم و  ربارب  رد  ار  وا  مواقم و  ار  وا  هیحور  دزاسیم و  ینتـسسگان  مکحم و  يادخ  اب  ار  وا  دنویپ  هک  تساهاعد  نیا 
ماگمه گنهامه و  نآ  ياهيزاس  هنیمز  اعد و  طیارـش  اب  هک  طرـش  نادـب  هتبلا  تساعد ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  يدـنموربآ  زمر  دزاسیم .

ادخ  هاگشیپ  رد  وا  ماقم  میشاب . 

رارق ادـخ  تبحم  رپس  ار  دوخ  ناج  دـنکیم . هللا  یف  یناف  شومارف و  ار  دوخ  یتح  هک  دـسریم  ياهجردـب  تدابع  ریـسم  رد  س )  ) همطاـف
نود مکـسفنا  اولعجاف  دیهد  رارق  نید  رپس  ار  دوخ  ناج  هک  دوشیم  نخـس  نیا  قادصم  دراذگیم و  هیام  نید  هار  رد  ار  نآ  یتح  هداد و 

( 60 . ) مکنید
دزاسیم یهلا  تیشم  اب  ماگمه  ار  دوخ  تیشم  درادن و  یتساوخ  ادخ  تساوخ  زج  هک  دسریم  ياهجردب  تفرعم  رد  كولس و  ریس و  رد 

(. 61 . ) نیملاعلا بر  هللا  ءاشی  نا  الا  نؤواشت  ام  و  - 
هک يدـح  ات  دـشاب  رظن  ياهدـنب  نینچ  رب  ار  يادـخ  هک  تسا  یعیبط  تسا و  هتـسویپ  ادـخب  هتـسسگ و  زیچ  همه  زا  هک  تسا  یناسک  زا  وا 

. دنادرگ لزان  ینامسآ  هدئام  وا  رب  نوک  ناهج  رد  شرما  نداد  ذوفن  رب  هوالع 
غلبم دباییم  رتناشیرپ  دوخ  زا  ار  دادقم  هار  نیب  رد  دنیبب -  هیهت  هناخ  لها  يارب  یئاذغ  دنک و  یضرق  هک  دوریم  نوریب  هناخ  زا  ع )  ) یلع

مه اب  دور و  ع )  ) یلع هناخ  هب  دنکیم  ادیپ  ياهقالع  ص )  ) ادخ لوسر  دجـسم ، رد  دوریم . دجـسم  هب  دهدیم و  دادقم  هب  ار  هدش  ضرق 
زا هللادنع -  نم  وه  دومرف  تساجک ؟ زا  دنـسرپیم  وا  زا  دـننیبیم و  مهم  هداعلاقوف  یئاذـغ  س )  ) همطاف روضح  رد  دـنوشیم  لزنم  یهار 

. دهدیم ناشن  دنوادخ  هاگراب  رد  ار  وا  يوربآ  و  س )  ) همطاف ماقم  نیا  و  ادخ . بناج 
يارب نآ  يددعتم  ياهقادصم  هک  تسا  ياهتکن  نیا  دش و  دهاوخ  لزان  نامسآ  هدئام  مه  وت  رب  شاب ، ادخ  هدنب  س )  ) همطاف نوچ  زین  وت 

. درک دهاوخ  هدرک و  ادیپ  روضح  زین  زورما  يایند 

س)  ) همطاف هّیحور  لصف 12 :

همدقم 

نسح و رگا  دومرف : وا  هرابرد  ربمایپ  تسا . زومآهتکن  مهم و  سب  ینخـس  هک  تسا  هدمآ  س )  ) همطاف هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ینخس 
نم رتخد  ًانئمطم  دوب . رتگرزب  مه  نآ  زا  هکلب  دوب و  س )  ) همطاف صخـش  نآ  دـمآیم  رد  هرهچ  کـی  صخـش و  کـی  بلاـق  رد  یئوکین 
نا مظعا ، یه  لب  ۀمطاف ، ناکل  ًاصخش  نْسُحلا  ناک  ول  و   ) تسا تمارک  تفارش و  تیصخش ، رظن  زا  نیمز  يور  دارفا  نیرتهب  س )  ) همطاف

(. 62 ( ) ًامرک ًافرش و  ًارصنع و  ضرالا  لها  ریخ  یننبا و  ۀمطاف 
یگرزب و تسا . یمالسا  يوناب  کی  یلاع  هنومن  هتفای و  شرورپ  دشر و  یمالسا  ياهشزرا  لوصا و  ساسارب  هک  تسا  ینز  س )  ) همطاف
دـنراد و عضاوت  راهظا  بدا و  ضرع  وا  ماقم  نأش و  ربارب  رد  یمالـسا  بهاذـم  همه  ناوریپ  هک  تسا  يدـح  رد  س )  ) همطاف ماقم  ردـق و 

نآ رب  دناهتـساوخیم  یـسایس  لیالد  هب  هک  اهنآ  یتح  تسا و  رتاوت  دح  رد  وا  ياهیئوکین  لئاضف و  دناهتـشون  وا  هرابرد  یتالاقم  بتک و 
وا  دشر  یگدنز و  دناهدش .  وا  تمظع  یفرعم  هب  ریزگان  مه  زاب  دنراذگب  شوپرس 

وا تسا . تفارـش  تلیـضف و  هاگیاج  هک  یهاگیاج  رد  دوب و  اوقت  تمـصع و  نوناک  هک  ینوناک  رد  دمآ ، ایند  یحو  هناخ  رد  س )  ) همطاف
، تسا ینَم  هکم و  رتخد  وا  تسا . هتفر  باوخب  وا  ياههمزمز  نآرق و  توالت  هیاـس  رد  هدیـشون و  ریـش  راـثیا  قـالخا و  ناـمیا و  ناتـسپ  زا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2049 

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا راکشآ  تازجعم  بحاص  دنزرف  وا  تسا ، تانیب  تایآ  حضاو و  لیالد  رتخد  تسافص . مزمز و  هدیئاز 
رد هدراذگ و  هحص  نآ  رب  مالـسا  هک  تسا  يدیدج  تیفارـشا  ثراو  یحو ، رد  ار  تایح  طیحم  و  دراد ، یهلا  ءایبنا  زا  تثارو  ناس  نیدب 

عوشخ عوضخ و  تسا ، دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  عضاوت  یگدـنب و  تسا ، شالت  راـک و  دوب  تیلهاـج  رد  هک  هچنآ  فـالخ  رب  تیفارـشا  نیا 
 . تسا

روخ و معنت و  تورث و  رد  هن  تسا  يرایتخا  رقف  تیمورحم و  رد  وا  یگدـنز  و  خاک ، رد  هن  تسا  خوک  رد  هداز  فارـشا  نیا  دـشر  زکرم 
نارذـگ هناتـسمرس و  فازگ و  نانخـس  هن  تسا  نآرق  تایآ  یحو و  تاملک  زا  هناخ  نیا  رد  هدافتـسا  دروم  تادابع  تاـملک و  و  باوخ ،

نینچ رد  ناس  نیدـب  يدام . هدولآ  هناقـشاع و  ياهیتسمرـس  يربخیب و  روش  رد  هن  تسا  نیئآ  قالخا و  تیناسنا و  هب  تمدـخرد  شتاقوا 
 . دـشاب تیناسنا  ناهج  دوجوم  ياهلگ  هنومنو  لدـم  وا  دوخ  دـنک و  رطعم  ار  یناهج  شدوجو  رطع  هک  دـیوریم  یلگ  یناکما  طـیارش و 

س )  ) همطاف تافص 

هب تسا  یفاـک  هنیمز  نیا  رد  تسا . مزـال  هناگادـج  يرتـفد  ار  اـهنآ  حیرـشت  رکذ و  هک  تسین  وا  تافـص  همه  ندرک  هرامـش  ناوـت  ار  اـم 
لوبق هب  ار  اوح  تسا : هدوتس  تفـص  هد  هب  ار  نز  هد  دنوادخ  دومرف : ص )  ) ربمایپ مینک . هدنـسب  دروم  نیا  رد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح 

، تمکح شناد و  هب  ار  اخیلز  تمرح ، تمـشح و  هب  ار  هیـسآ  يرطف ، باجح  هب  ار  بویا  نز  همحر  یئابیز ، لامج و  هب  ار  هراس  شاهبوت ،
همطاف صولخ و  هب  ار  هجیدـخ  توفـص ، هب  ار  میرم  يرابدرب ، ربص و  هب  ار  ع )  ) یـسوم رداـم  دـیحوی  يأر ، تلاـصا  لـقع و  هب  ار  سیقلب 

(63 .) دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  هچنآ  هب  ملع  هب  ار  (س )
هبنج رد  وا  میباـییمن . وا  دـننام  ار  ینز  تیرـشب  ناـهج  رد  هک  تسوا  یحور  تمظع  س )  ) همطاـف هدـنزاس  هداـعلاقوف  مهم و  تافـص  زا 
ربارب رد  هک  تسا  دـنمتردق  يوق و  نانچ  دریگیم و  جوا  دـنکیم و  تکرح  ع )  ) یلع دـننامه  هک  تسا  هتخادرپ  هتخاـس و  ناـنچ  یحور 

همه نیا  ربارب  رد  هک  تـسیک  و  دـشاب ؟ لـمحتم  روبـص و  س )  ) همطاـف نوـچ  هـک  تـسیک  دوریم . شیپ  هناروبـص  تالکـشم  زا  یهوـک 
همطاف یحور  ءازجا  درک . ) میهاوخ  ثحب  وا  لمحت  ربص و  زا  يدعب  نخـس  رد  ام  . ) دنکن مخ  رمکو  دتـسیاب  دناوتب  بئاصم  اهيراوشد و 

(س)

تاـیح رد  هدـنزاس  ینکر  نآ  مادـک  ره  هک  یئازجا  زا  هـک  تـفگ  دـیاب  تـسا  هتفاـی  لیکـشت  یئازجا  هـچ  زا  س )  ) همطاـف هـیحور  هـکنیا 
اهنآ : سأر  رد  دنناسنا و  هنادنمتداعس 

 . تساهيریگمیمصت رد  س )  ) همطاف تریصب  زاس  هنیمز  هک  تسا  ياهنماد  رپ  عیسو و  یهاگآ  - 
 . تسا هدش  شخپ  وا  ياضعا  رد  يراج و  وا  ياهگر  نوخ و  رد  هک  تسا  ینیتسار  نامیا  - 

 . شالت قدص و  تسا و  صالخا  اب  مأوت  هتفرگ و  تأشن  وا  نامیا  یهاگآ و  زا  هک  تسا  یلمع  - 
ار ادـخ  ياضر  دـنکیم و  تدابع  ار  يادـخ  نآ  هلیـسوب  هک  تسا  یلقع  تسا ، س )  ) همطاـف هیحور  هدـنهد  لیکـشت  هک  یئازجا  رگید  زا 
زا هتفرگ  تأـشن  هک  تسا  بلق  تقر  دزاـسیمن ، باریـس  قـح  تمحر  ياـقل  هب  زج  ار  شلد  شطع  هک  دوـبعم  هب  تسا  قـشع  دـیوجیم ،

لوسر زا  مالـسا ، بتکم  زا  هتخومآ  نآ  زا  یـشخب  ندوـب ، یتشرـس  رب  هوـالع  هک  تسا  تساـیک  ریبدـت و  تیریدـم و  تسا ، یهلا  هفطاـع 
 . تسا هیضرم  هجیدخ  زا  یمارگ و 

، تسا تیرح  یـشنم و  دازآ  تسا ، عورـشم  یهاوخ  يدازآ  تسا ، تماقتـسا  تسا ، ربص  س )  ) همطاف هیحور  هدنهد  لیکـشت  ءازجا  رگید 
، تسا صولخ  تسا ، ینهذ  توفص  تسا ، لمع  تعرس  تسا ، سفن  هب  دامتعا  تسا ، تعاجـش  تأرج و  تسا ، رظن  يأر و  رد  لالقتـسا 

نیا یتشرـس  هبنج  دزاسیم . شنادرم  زا  رترب  هدرک و  زاتمم  ار  س )  ) همطاف هک  تساـههبنج  نیا  و  تسا و ... تفع  تسا ، عرو  تسا ، اوقت 
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هیحور 

. دوب يددعتم  نادنزرف  و  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  زا  ار  هجیدخ  یمالسا . ترطف  يانبم  رب  تسا  یصلاخ  هرس و  هیحور  س )  ) همطاف هیحور 
هجیدخ نم  ص )  ) هللا لوسرل  دلوی  مل  و  دمآ . ایندب  هرس  صلاخ و  مالسا  ترطف  رب  هک  دوب  س )  ) همطاف اهنت  ع )  ) داجـس ماما  هدومرف  هب  اما 

(64 . ) مالسلا اهیلع  همطاف  الا  مالسالا ، ةرطف  یلع  مالسلا  اهیلع 
رب س )  ) همطاف تسا . یئوخ  مرن  تسا ، تشذـگ  هیحور  تسا ، قشع  تسا ، ساسحا  هیحور  دـشاب  هدرک  قازترا  عبنم  نیا  زا  هک  ياهیحور 
وا رد  میظع . يرگن  ناهج  عیسو ، یشنیب  دید و  تسا . ردص  هعس  ياراد  یصخش  یگدنهاوخ  هناصلاخ و  شالت  هیاس  رد  مه  انبم و  نآ  رثا 
اب ار  لئاسم  دناوتب  هک  دوشیم  نآ  ببـس  دوخ  نیا  دنیبب و  دش  دهاوخ  عقاو  هک  نانچنآ  ار  روما  بقاوع  هدـنیآ و  دـناوتیم  راد د و  دوجو 

. دننیبب ردص  هعس 
زا دروآیم . رد  رـس  رارـسا  قیاقح و  زا  زیچان  ياهفیطل  هیاس  رد  کـچوک و  ياهراـشا  اـب  هک  يروط  تسا ، فیطل  یحور  ار  س )  ) همطاـف

روطخ زیچ  هچ  وا  نهذ  رد  هک  دـباییم  رد  ع )  ) یلع هاگن  کی  اـب  تسین و  وا  تقفاوم  دروم  شلمع  نـالف  هک  دـمهفیم  ردـپ  درـس  هاـگن 
وا  صالخا  تدابع و  حور  دریگب . عضوم  دیاب  هنوگچ  تسا و  هدرک 

نخـس ًالقتـسم  وا  تداـبع  زا  یثـحب  رد  اـم  تسا . صـالخا  اـب  مأوت  هک  تسوا  تداـبع  هولج  س )  ) همطاـف یحور  ياـههولج  نیرتاـبیز  زا 
یهلا فوخ  تسا  ( 65  ) ًاریرطمق اسوبع  اموی  اـنبر  نم  فاـخن  اـنا  هیآ  قادـصم  مینک . رکذ  یلجت  نآ  زا  ار  ياهلمج  مه  زاـب  یلو  میاهتفگ 

هناسمتلم دنکیم  زاین  زار و  وا  اب  دننام . یب  تسا  یقـشاع  تدابع  رد  دزادرپیم . وا  تدابع  هب  ۀبغر  ۀبهر و  هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رـسارس 
 . دوشیم لسوتم  وا  هب  دنزیم ، فرح 

(66 .() ًاروکــش ـال  ءازج و  مـکنم  دـیرن  ـال  هـلا  هجوـل  مـکمعطن  اـمنا  . ) دـیوجیمن ار  وا  ياـضر  زج  نآ  رد  یلو  دراد ، ماعطاادـخ  هرا  رد 
دتسیایم ياپ  رس  دنکیم ؛ رادیب  باوخ  زا  ار  نینسح  یهاگ  شبـش  همین  هیرگ  يادص  دراد ، هلان  هآ و  کشا و  دراد ، ینالوط  ياههدجس 

... دراد و عوشخ  دراد ، عوضخ  دنکیم ، مرو  شیاهاپ  هک  يدح  ات 
گرزب مناـج  رد  ار  تدوخ  نأـش  درواـین ، رد  رـس  يزاورپ  دـنلب  زا  هک  نادرگ  راوخ  مرظن  رد  ار  مدوجو  ادـنوادخ  دـیوگیم  شیاـعد  رد 

ارم تست  طخـس  بجوم  هک  هچنآ  همه  زا  و  دزاس ، یـضار  ار  وت  هک  هد  یلمع  هب  مقیفوت  زومایب ، نم  هب  ار  دوخ  تعاط  مسر  هار و  نادرگ 
(. 67 ( ) نیمحارلا محرا  ای  کطخسی  امل  بنجتلا  و  کیضری ، امب  لمعلا  و  کتعاط ، ینمهلا  و  یسفن ، ّلذ  ّمهللا  . ) دراد رود 

زا سپ  تاحیبست  رکذ  ص )  ) ادخ لوسر  دوریم ، ردپ  دزنب  راکتمدخ  تساوخرد  يارب  هک  تسا  يوق  يدحب  وا  رد  ادخ  يرادتسود  حور 
راذگـساپس تمعن  نیا  رب  ار  يادخ  ددرگیم و  رب  رپ  یتسد  اب  تباب  نیا  زا  س )  ) همطاف و  ارهز ) ترـضح  حیبست   ) دزومآیم وا  هب  ار  زامن 

یسانشهفیظو : حور  ( 68 . ) دش ام  بیصن  ترخآ  باوث  یلو  میتفر  ص )  ) ربمایپ دزن  ایند  بلط  يارب  ع )  ) یلع هدومرف  هب  تسا 

دودـحم و ناکما  طیارـش و  همه  اب  شباـت ، بت و  همه  اـب  یگدـنز  هک  دـنادیم  تسا . دـنمورین  رایـسب  یـسانشهفیظو  حور  ار  س )  ) همطاـف
رد دهد . رارق  لمع  تیاعر و  دروم  ار  نآ  دسانـشب و  وکین  ار  یگدنز  هفیظو  هک  تسا  یـسک  دنمتداعـس  تسا و  هفیظو  کی  شدودحمان 

تروص ام  ياّربت  ّالوت و  یتح  ام ، درومب  حلـص  گنج و  اـم ، جاودزا  اـم ، باوخ  كاروخ و  روخ و  اـم ، تداـبع  اـم ، راـک  یمالـسا  شنیب 
 . دنراد هفیظو 

هفیظو هب  لمع  نآ  شلابند  هب  و  تخانـش ، نیا  درک ؟ دیاب  هچ  تسیچ و  هفیظو  هکنیا  مینیبب  یگدـنز  زا  ياهظحل  ره  رد  هک  تسا  نیا  مهم 
یمدآ هک  دـندرگن  نآ  ببـس  تلفغ  یتسمرـس و  يدراوم  رد  ات  دراد  تبظاوم  تبقارم و  تسا . تریـصب  یهاـگآ و  يرایـشه ، هب  دـنمزاین 
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. دهد صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  هاچ و  زا  ار  هار  دناوتن 
نآ هار  رد  ار  دوخ  شـالت  شـشوک و  همه  رظن  نیدـب  دوب . هتفاـیرد  هدـیمهف و  وـکین  یناـهج  هصرع  نیا  رد  ار  دوـخ  تلاـسر  هفیظو و  وا 
نأش هک  تسنادیم  بوخ  اما  دـشاب . دوخ  تدابع  مرگرـس  دینـشنب و  ياهشوگ  رد  ياهبهار  نوچ  مه  تسناوتیم  وا  تشادیم . فورـصم 
اراد مه  ار  نارگید  اب  یهارمه  تدـضاعم و  هفیظو  دوخ  تاجن  رب  هوـالع  یمدآ  تسا و  دـح  نیا  زا  رتارف  لوئـسم  فلکم و  ناـسنا  کـی 

هفیظو دـشاب  لفاغ  تانایرج  روما و  رگید  زا  دزادرپب و  دوخ  سفن  تیاضر  تابجوم  ندرک  مهارف  هب  اـهنت  یمدآ  هک  تساـطخ  نیا  تسا .
مه نامورحم  نافعضتسم و  دهاوخب . شیوخ  شمارآ  یصخش و  عفانم  ظفح  يارب  اهنت  ار  زیچ  همه  هک  تسا  نآ  زا  رتنیگنس  یـسب  ناسنا 

تمواقم  هیحور  دنتسه .  يریگتسد  هب  دنمزاین  مه  ناگداتفا  دنراد ، ریغ  تنواعم  هار  هب  مشچ 

هک یبولطمان  تخـس و  طیارـش  زا  دز . رلیمن  دزابیمن و  ار  دوخ  ثداوح  ياهداب  تدـش  ربارب  رد  تسا . مواقم  ياهیحور  ار  س )  ) همطاـف
ناکت ار  وا  یبولطمان  هثداح  ای  دـنازرلب و  ار  یمدآ  لد  ییاههعقاو  تسا  نکمم  تسین . بارطـضا  رد  تحاران و  دـیآیم  دـیدپ  هعماـج  رد 

 . دوش هدنک  ياج  زا  طیارش  نانچ  ربارب  رد  یمدآ  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  دهد .
یتلع هچ  هب  ارچ و  دروآیم و  دـیدپ  يریگرد  هچ  يارب  دـنکیم ، هزرابم  هچ  يارب  دـنادیم  رتنـشور . یفدـه  دراد و  ینـشور  يرکف  طـخ 
نیدب دراد و  ربخ  مه  نآ  دمآ  یپ  زا  دنکیم  مادـقا  يرما  هب  هک  یتعاس  زور و  نآ  ناسنیدـب  دـبلطیم . همـصاخم  جاجتحا و  هب  ار  مصخ 

 . دنکیمن یلاخ  ار  نادیم  دتسیایم و  هار  نآ  رد  دوجو  مامت  اب  رطاخ 
لوبق اب  دراد . دوجو  نآ  رد  مه  نداتفا  رتسب  هب  دراد ، مه  ندـش  مورحم  دراد ، مه  ندروخ  کتک  ندرک  هزراـبم  هک  دـنادیم  س )  ) همطاـف

درواین رب  مد  دریذپب و  ار  اههمدص  تروص  نآ  رد  هک  تسا  یعیبط  دزادرپیم و  یمادقا  نانچ  هب  اهرجز  همه  ندیرخ  ناجب  اب  اهنآ و  همه 
.

رد شدنزرف  طقـس  زا  شاهدند ، ولهپ و  نتـسکش  زا  دـیراد ، عالطا  شیوزاب  ندرک  مرو  زا  دیاهدینـش ، ار  س )  ) همطاف ندروخ  کتک  امش 
یتح وا  اما  درک . داریا  یئارغ  نانخس  تفر و  دجسم  هب  هعقاو  نآ  زا  سپ  س )  ) همطاف هک  دیاهدینـش  مه  و  دیراد . ربخ  كاندرد  هعجاف  نآ 

همطاف ع )  ) قداص ماما  هدومرفب  هکیلاح  رد  دزن  فرح  دوخ  یمـسج  تامدص  هرابرد  ياهظحل  تفگن ، نخـس  شیولهپ  درد  زا  هملک  کی 
تعاطا  هیحور  ( 69 . ) تفر ایند  زا  هدراو  تاحارج  تابرض و  نآ  رثا  رب  (س )

تسوا عفنب  تعاطا  نآ  ایآ  هک  درادن  نیا  هب  يراک  هار  نیا  رد  تسا و  یهلا  مکح  ياریذپ  تسا ، قح  میلست  تسادخ ، عیطم  س )  ) همطاف
ریزگان دسانـشیم  مزال  دوخ  رب  تسا  رما  یلو  هک  ار  وا  زا  تعاطا  دسانـشیم . ربماـیپ  قح  رب  هفیلخ  ماـما و  ار  ع )  ) یلع وا  وا ، ناـیز  هب  اـی 

. دشاب هتفرگ  میمصت  نآ  فالخ  هب  هچ  رگا  تسوا  میلست 
رازآ ار  ربمایپ  رتخد  هک  ماـهتا  نیا  عفد  دوخ و  ههجو  ظـفح  يارب  لاـح  دـناهدناشک ، رتسب  هب  ار  وا  دـناهدروآ ، دراو  ـالب  وا  رـس  رب  نیخیش 
یلع زا  ریزگان  دشخبیمن ، يدوس  دنوشیم ، لسوتم  نآ  نیا و  هب  دهدیمن . تدایع  هزاجا  س )  ) همطاف دننکیم . وا  تدایع  دصق  دـناهداد 

تـساوخرد س )  ) همطاف زا  ع )  ) یلع دناهدرب ، دجـسم  هب  تعیب  يارب  ًاربج  ار  وا  و  تسا ، مولظم  هک  ع )  ) یلع نامه  دنبلطیم ، کمک  (ع )
... تست هناخ  هناخ  َُکتَیب ،  ُ تیبلَا هک  دریذپیم  س )  ) همطاف دنکیم ،

نمؤملا . ) دـنازرلیمن ار  وا  ثداوح  ياـهداب  دـنت  هک  تسا  راوتـسا  یهوک  نوچ  نمؤم  هک  تسا  نخـس  نیا  قادـصم  تمواـقم  نیا  رد  وا 
هناخ رد  هب  دننکیم ، رابتعا  یب  ار  وا  نانخسدجسم  رد  دتـسیایم ، دعاسمان  طیارـش  ربارب  رد  ( 70 .() فصاوعلا هکرحت  ال  خسارلا ، لبجلاک 

يراگزاس  هیحور  دهنیم و ... نایم  رد  ار  هلأسمراصنا  رجاهم و  نانز  عمج  اب  دوشیم ، دیمون  مه  اهاجنآ  زا  دوریم ، هباحص 
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گرزب نادنمتورث  هک  هژیوب  دنک ، یگدنز  طیارش  نیرتهب  رد  دناوتیم  دهاوخب  رگا  تسا . ناهج  تیـصخش  نیرتگرزب  رتخد  س )  ) همطاف
عبات و وا  یلو  دناهداد  دش  دهاوخ  هتخاس  وا  مسا  هب  هک  داینب  ون  يرصق  رد  ار  وا  یگدنز  لوق  هدرک و  يراگتساوخ  وا  زا  میظع  نارادلام  و 

. دشاب ریقف  ع )  ) یلع هچ  رگا  دهدیم  تبثم  خساپ  ع )  ) یلع يراگتساوخ  هب  تسا  قح  عیطم 
تـسوپ دوشیم . عناق  تسا  دنفـسوگ  تسوپ  زا  هک  يزادـناریز  اهنت  هب  دـنکیم ، لمحت  ار  وا  يرادان  رقف و  تسا . راگزاس  ع )  ) یلع اـب  وا 

و ع )  ) یلع رتسب  شرف  ندرک  زیمت  زا  سپ  اهبش  دنک و  هدافتسا  نآ  زا  ناویح  هک  دنتخیریم  نآ  يور  ار  رتش  هفولع  اهزور  هک  يدنفسوگ 
. دادیم لیکشت  ار  س )  ) همطاف

ناشهناخ رد  يزور  دـنچ  داتفایم  قافتا  یهاـگ  و  تسین . ياهدرپ  نآ  هناـخ  رد  رب  یتح  هک  ياهداـس  رایـسب  یگدـنز  اـب  تسا  راـگزاس  وا 
همطاف دندوب و  هنسرگ  زین  شلاسدرخ  نادنزرف  رتكاندرد  رتمهم و  نآ  زا  دنامیم و  هتـسرگ  دوخ  تساخیمن . رب  اذغ  نتخپ  يارب  يدود 

. دنک مارآ  يوحنب  مه  ار  اهنآ  دیاب  (س )
کمن اب  یهاگ  بآ و  اب  تشادن و  شروخ  هک  ینان  دوب ، مدنگ  یهاگو  نیوج  نان  عون  زا  دشیم  مهارف  امش  يارب  یئاذغ  هک  يزور  هزات 

. دشیم راطفا 
حیجرت یلو  دروآ  مهارف  یئاراوگ  ناـن  كاروـخ و  يارب  كدـف  لـحم  زا  دـناوتیم  تسا . مدـمه  يراداـن  اـب  هتفرگ و  سنا  تعاـنق  اـب  وا 

نآ زا  رونت  ندرک  نشور  اب  دنک و  درآ  ساتسد  اب  ار  نآ  هدرک ، هیهت  وج  يرادقم  ع )  ) یلع دزمراک  یهاگ  یـسیر و  مشپ  لحمزا  دهدیم 
يراکمه حور  و  قح ، هار  رد  يراشفاپ  سفن ، هب  دامتعا  دجاو  يرادان ، یگدنز و  نان و  بآ و  نینچ  اب  و  دـنک . هیهت  شنازیزع  يارب  ینان 

راثیا هیحور  تسا . 

يرذن رثا  رب  س )  ) همطاف نادـنزرف  تسا . راثیا  لها  رتمهم  نآ  زا  تسا و  تاساوم  لها  تسا ، تواخـس  لها  تسا ، دوج  لها  س )  ) همطاف
دـنتفرگ و هزور  رـسمه و  وا  نادـنزرف  و  س )  ) همطاف دوب و  مزـال  رذـن  هب  ياـفیا  دـنتفای . یئاـهر  يراـمیب  زا  دوب  هزور  زور  هس  لـماش  هک 

(71 . ) دوب ادخ  بح  هار  رد  نیا  دنداد و  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  راطفا  زور  هس  هک  دیدینش 
زورما رد  هک  هچنآ  تسا . كدنا  رایـسب  ناشهدـع  هچرگ  دـنهد و  رد  نت  یمادـقا  نینچ  هب  هک  دنـشاب  یناسک  دـیاش  تسا و  لام  راثیا  نیا 
نارگید هب  مه  دـناهدروخیم و  دوخ  مه  اطع . تسا و  هدوب  شـشخب  راثیا ، هن  هدوب  ناسحا  هدوب  حرطم  مه  هتـشذگ  رد  تسا  حرطم  ناـهج 

 . درک نینچ  نیا  س )  ) همطاف تسا و  ندناروخ  نارگید  هب  ندروخن و  دوخ  راثیا  رد  اما  دندادیم 
کتک اب  ار  س )  ) همطاف دوبن  مالـسا  هلأسم  رگا  دوب ، دوخ  تمالـس  راثیا  ناـج و  راـثیا  نآ  هک  درک  مادـقا  لاـم  دـح  زا  رتارف  يراـثیا  هب  وا 

ناج مالسا  يارب  وا  راکچ ؟ ندیشک  درد  نداتفا و  رتسب  رد  ار  وا  دوبن  مالـسا  هقح  تفالخ  تیالو و  ماقم  زا  عافد  رگا  و  راک ؟ هچ  ندروخ 
. داد تسد  زا  ار  شدنبلد  دنزرف  داد  تسد  زا  ار  دوخ 

رگم دادیم . شرورپ  مالـسا  هار  رد  راثیا  يارب  ار  شنادنزرف  س )  ) همطاف یتح  تفگ  ناوتیم  دراد  هدنیآزا  س )  ) همطاف هک  یئامن  رود  اب 
دنارورپیم وکین  ار  اهنآ  وا  سپ  تسا ؟ علطم  نیبنیز  تراـسا  زا  نسح و  تیمومـسم  زا  دراد ؟ ربخ  نیـسح  تداهـش  زا  وا  هک  تسا  نیا  هن 

دوخ  رب  تیریدم  هیحور  تسا .  رتمهم  رگید  ياهراثیا  همه  زا  راثیا  نیا  دنشاب و  مالسا  يارب  بوخ  ینارگ  راثیاات 

یعیبـط و ياههتـساوخ  دزاـسیمن ، دوخیب  دوخ  زا  ار  وا  ناـمز  وج  تسا ، طلـسم  دوخ  رب  تسا ، نتـشیوخ  يارب  یبوخ  ریدـم  س )  ) همطاـف
دنناوتب هک  دننآ  زا  رتورف  یـسب  ثداوح  لئاه  ياهجوم  یگدـنز و  شکاشک  دـنزاسیمن . دوخ  ریـسا  دـنروآیمن و  رد  وناز  هب  ار  وا  يدام 

مینک : هراشا  هتکن  نیا  هب  مینیبب  وا  هرابرد  ار  دوخ  رب  طلست  نیا  زا  ياهنومن  هکنآ  يارب  دنریگ . دوخ  ماک  رد  ار  س )  ) همطاف
ربمایپ تافو  زا  سپ  یعفاش ، بهذـم  یتفم  نالحد  هتفگب  هک  يدـح  اـت  دوب . ص )  ) ربماـیپ هب  تبـسن  تفگـش  ياهقـالع  ار  وا  هک  دـیدینش 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2053 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یبئاصم  دـمآ و  دراو  وا  رب  اههمدـص  اهيراوشد و  همه  نآ  ردـپ  توف  زا  سپ  ( 72 . ) تفر ایند  زا  ات  درواـین  بل  رب  هدـنخ  زگره  (ص )
نآ : لیلد  دندنازرلن و  ار  س )  ) همطاف بئاصم  نیا  اما  دندنازرلیم . ار  نآ  دندمآیم  دراو  هوک  رب  رگا  هک  دش  لمحتم 

زا باسح  یب  ياهملک  هک  تسا  طلسم  دوخرب  نانچ  دوریم ، شیپ  هب  هنانیب  قح  يدید  اب  نآ  رد  هک  تسا . دجسم  رد  وا  هیعافد  ینارنخس 
دعب یلو  دز  فرح  ساسحا  روش و  اب  دجـسم  رد  س )  ) همطاف دوشیمن . هدـید  یفارحنا  شزغل و  وا  نانخـس  و  دوشیمن . جراـخ  وا  ناـهد 

. دهدیم ناشن  ار  س )  ) همطاف حور  تمظع  نیاو  تسا  لدتسم  یقطنم و  شرظن  راهظا  تسا . میظع  روآ و  تفگش  نانخس  نآ  لقعت 
هللا ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  و  دنک . نشور  ار  ام  لد  نوناک  س )  ) همطاف حور  زا  ياهقرج  هک  دیما  نادب 

س)  ) همطاف لمحت  ربص و  لصف 13 :

همدقم 

دـید و عون  بساـنت  هب  یناـسنا  ره  يارب  ققحت ، لـباق  تردـن  هب  لآهدـیا و  تسا  ياهتـساوخ  دـشاب  دارم  قفو  رب  هاـگ  همه  یگدـنز  هکنیا 
هک دـنراد  دوـجو  یئاـهيراوشد  بئاـصم و  دـنکیم  یگدـنز  یطیارـش  وـج و  هچ  رد  هکنیا  مه  دراد و  عیاـقو  لـئاسم و  زا  هک  یتـشادرب 

 . تسا توافتم  اهنآ  لابق  رد  يریگعضوم 
تمواقم اب  مأوت  لمحت  عضوم  اهنآ  ربارب  رد  مه  ياهدع  و  هبالو ، زجع  هآ و  دایرف و  نآ  لابق  رد  ای  تسا و  میلست  عضوم  ناشعضوم  یخرب 

ربمایپ رتخد  س )  ) همطاـف دروم  رد  دـنکیم . باـجیا  ار  مادـقاو  هلأـسم  نیمه  روما  ینـالقع  مسر  هار و  دـنراد و  اـهنآ  ندودز  عفر و  يارب 
يارب هک  تسا  يدـح  زا  رتارف  دوب  هدـمآ  دراو  س )  ) همطاف رب  هک  یحور  ياهراشف  تامیالمان و  حرـش  دوب ، نآ  مود  عون  زا  هیـضق  (ص )

دوخ هکنیا  نودب  دنک  مضه  لح و  ار  تالکـشم  لئاسم و  دیـشوک  دوبن  يداع  ناسنا  مه  س )  ) همطاف اما  دـیآیم ، دـیدپ  يداع  ياهناسنا 
یشیامزآ  ياههرود  تیرشب .  ناهج  رد  ياهروطسا  قشع  تماقتسا و  لمحت و  ربص و  رد  یلو  تسا  نز  کی  وا  دوش . مضه  اهنآ  رد 

یـشیامزآ ياهرود  وا  يارب  ام  رظن  هب  هک  دنارذگ  ار  يراب  ترارم  راوشد و  ياههرود  دوش  یعامتجا  تایح  هصرع  دراو  هکنیا  زا  شیپ  وا 
ربمایپ یتسرپرـس  تیاده و  هیاس  رد  هک  دش  هجاوم  تالکـشم  بئاصم و  اب  یلاسدرخ  نارودو  یگدنز  زاغآ  نامه  زا  دندمآیم . باسحب 

. دوب رتراوشد  نآ  ياهشیامزآ  لبق و  لحارم  زا  رتتخس  بتارمب  ياهلحرم  ره  هچ  رگا  دنارذگ  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اهنآ 
، نازیزع گرم  یتح  هدنارذگ و  ار  یگدنز  یتخس  نمشد ، تنوشخ  یگنسرگ ، تیمورحم ، دیدهت ، یشیامزآ  هیلوا  ياههرود  نامه  زا  وا 

راگزور دوب  اهنت  یناسنا  ياهحبش  زا  یعمج  نایم  رد  هک  يردپ  اب  هدید و  دوب  هناخ  رد  وا  نخـس  مه  زارمه و  اهنت  هک  ردام  زا  تیمورحم 
 . تسا هدینارذگ 

شیپ زا  یگدـنز  فلتخم  ياههروک  رد  هک  تخاس  خـیرات  رد  س )  ) همطاف زا  یئامیـس  شالت  يراد و  هماـنرب  هیاـس  رد  دوخ  س )  ) ربماـیپ
هدرورپ ار  وا  ربمایپ  يرکف  ياهیگدنزاس  اهشزومآ و  دادیم . رارق  هراظن  هجوت و  دروم  ار  یگدـنز  یپ  رد  یپ  ياهنیرمت  هدـش و  بوذ 

 . داد خیرات  لیوحت  ار  یمیظع  یناسفن  تردق  تخاس و  بان  و 
یـسررب دروم  یگدـنز  هرود  هس  رد  ار  نآ  راصتخا  تیاعر  اب  ام  ددرگ  نشور  یگدـنز  رد  وا  لـمحت  تیفیک  نازیم و  عضو و  هکنیا  يارب 

یکدوک  نارود  فلا : دیآ .  دیدپ  یتیادهو  یبایهر  ام  يارب  هاتوک  ياهلیلحت  اهیسررب و  هیاس  رد  هک  دشاب   . میهدیم رارق 

ربارب رد  هک  دندمآ  دیدپ  وا  يارب  یگدـنز  زاغآ  زا  يزیگنا  مغ  ثداوح  دوب . اهتیمورحم  ثادوح و  شوغآ  مه  یکدوک  زا  س )  ) همطاف
یمدآ ندروآ  رد  وناز  هب  يارب  یئاهنتب  کی  ره  هک  دـندش  داجیا  تایح  رد  یئاهيراوشد  و  دـنوشیم . بوذ  نالاسگرزب  زا  يرایـسب  اهنآ 
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اهتیمورحم : لمحت  - 1 مینکیم : هجوت  ریز  دراوم  هب  هنومن  ناونعب  دندرکیم . تیافک 

يارب دیاش  دش . تیبرت  يداصتقا  تیمورحم  رقف و  اب  مأوت  ینارحب  یطیحم  رد  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ياهنامورحم  تخس و  طیحم  رد  وا 
يراوشد هدنهد و  جنر  اهنآ  يارب  دوخ  نانمؤم  ياهيدارمانرادید  اما  دننارذگب  یبسن  یهافر  ابار  یگدنز  هک  دوب  ناسآ  ًاتبـسن  وا  هداوناخ 

س)  ) همطاف تشگ و  هجاوم  نآ  اب  دـشیمن  ریظنیب  لمحت  ربص و  یحور و  تعاجـش  اب  زج  هک  دوب  يدـحب  تیمورحم  نازیم  دوب . نیرفآ 
ردام : قارف  لمحت  - 2 دنارذگ . یگدنز  نینچ  نیا  ردپ  یتسرپرس  هیاس  رد 

رداـم یتسرپرـس  شزاون و  زا  دوز  یلیخ  س )  ) همطاـف دادـن و  تلهم  لـجا  تسد  اـما  دـنمزاین . رداـم  هب  دوب و  لاـسدرخ  یکدوک  زونه  وا 
تبیصم دوخ  س )  ) همطاف يارب  ردام  نیا  لمحت  ياههنحـص  يروآدای  دوب و  هدیـشک  تمحز  هدید و  رجز  هک  يردام  مه  نآ  دش  مورحم 

هجاوم رتشیب  ياهيراوشد  اب  سپ  نآ  زا  دـنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  راوخ  مغ  اهنت  شردـپ  وا و  تسـشن  شرـس  رب  یمیتی  درگ  دوب . نیرفآ 
ردپ  رازآ  لمحت  - 3 دوب . زاس  هراچ  هنیمز  نیا  رد  س )  ) همطاف لمحت  ربص و  اهنت  هک  دندش 

اهنآ ياهنابز  مخز  درکیم  اشامت  ار  ناکرـشم  رازآ  همدص و  تفاییم و  روضح  هبعک  هناخ  رد  دوب . ردپ  هارمه  هب  یلاسدرخ  نامه  زا  وا 
ریزگان ودندزیم  کتک  مارحلا  دجسم  رد  ار  شردپ  هک  درکیم  اشامت  وا  دیدیم . ردپ  رب  ار  نانآ  ندز  گنس  نداد و  رجز  دینشیم و  ار 

يارب دنک و  لمحت  دوخ  يور  رـس و  رب  ار  نمـشد  گنـسو  دهد  رارق  ردـپ  رپس  ار  دوخ  دیـشوکیم  مه  یهاگ  دـشیم و  لمحت  ربص و  هب 
دوخ  نیا  دریذپب و  ار  اهنآ  مالسا 

ترجه : جنر  لمحت  رد 

هنیدم هب  هکم  زا  س )  ) همطاف نودب  و  اهنت ، ص )  ) ادخ لوسر  هک  دش  ببس  مصخ  راشف  یلو  تخانـشیم  ردپ  ار  دوخ  يرهاظ  هانپ  اهنت  وا 
ع)  ) یلع هارمه  هب  دوعوم  زور  يارب  ماجارـس  دتـسیاب و  هنانامرهق  دیـشوکیم  یلو  دوب  راوشد  س )  ) همطاف يارب  نآ  لمحت  دـنک . ترجه 

نخـس نآ  زا  دـیاب  س )  ) همطاف دوخ  هک  تسا  ياهلأـسم  تشذـگ  وا  رب  هنوگچ  تدـم  نیا  هکنیا  دـنک و  ترجه  هنیدـم  هب  مطاوف  رگیداـب 
. دیوگ

دهاشو هدرک  لمحت  ًاصخـش  ار  ایند  ياهترارم  اهیخلت و  هدیـشک و  ار  ناـهج  نیا  جـنر  یلاـسدرخ  رد  یگدـنز و  زاـغآ  زا  وا  لـک ، رد 
نادنچ اهرجز  ردو  دناهدناوخ  هرباص  ار  وا  هک  دوب  لمحتم  نادنچ  اهيراوشد  رد  تسا . هدوب  دوخ  هماج  رد  یکانرطخ  ینارحب و  ثداوح 
نارود ب : دیدرگ . اهیبا  ما  قادصم  هک  درک  شالت  نادنچ  ردپ  هب  يزرو  رهم  رد  دندرمـش و  ردپ  کیرـش  ار  وا  هک  درک  یماگمه  ردپ  اب 

ع)  ) یلع اب  یگدنز 

وا و یباختنا  یگدـنز  رد  جاودزا و  رثا  رب  هک  یتالکـشم  لئاسم و  تسب  جاودزا  نامیپ  ع )  ) یلع اب  نیئاپ  كدـنا و  نینـس  رد  س )  ) همطاف
دراوم زا  يرایسب  رد  س )  ) همطاف دوب و  تماقتسا  هوک  دوخ  هک  دش  هناخ  مه  ع )  ) یلع اب  وا  دنتـسین . كدنا  مه  زاب  دندمآ  دیدپ  ع )  ) یلع

ار اهنآ  زا  يرادـقم  هنومن  يارب  ام  هک  تسین  كدـنا  زین  هبنج  نیا  رد  وا  لمحت  ربص و  تسج  هانپ  ع )  ) یلع هب  تماقتـسا  ربص و  هبنج  رد 
وا : رقف  لمحت  - 1 مینکیم .  هراشا  تمسق  نیا  رد 

یتخس يرادان  رقف و  رد  یلو  ریظن  مک  قالخا  تیناسنا و  تعاجـش و  اوقت و  رد  هک  دیزگرب  ار  ع )  ) یلع ناراگتـساوخ  نیب  زا  س )  ) همطاف

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2055 

http://www.ghaemiyeh.com


لمحت نیا  یلو  درکیم  لـمحت  ار  نآ  س )  ) همطاـف دوب و  هقوذآزا  یلاـخ  دراوم  بلغا  رد  هناـخ  هک  دوب  يدـحب  ع )  ) یلع رقف  نازیم  دوب ،
ار نآ  ادـخ  ياضر  يارب  لاح  نیع  رد  تسا . شیوخ  لاسدرخ  ناـکدوک  عضو  نارگن  يرداـم  ره  هک  تباـب  نآ  زا  ًاـصوصخم  دوب  راوشد 

اهشنزرس : لمحت  - 2 دنکیم . راثیا  ناریقف  هب  ادخ  هار  رد  مه  ار  هداوناخ  دوخ و  ياذغ  رصتخم  دریذپیم و 

شنزرـس دروم  ًامئاد  دـندوب  ربخ  یب  ع )  ) یلع وا و  ماقم  نأش و  تداعـس و  زار  زمر و  تایح و  هفـسلف  زا  هک  یناسک  يوس  زا  س )  ) همطاف
، نابلطاود همه  نآ  نایم  زا  ارچ  و  دهرب ؟ یگدنز  تالکـشم  زا  هک  هدرکن  جاودزا  رتدنمتورث  يدرف  اب  ارچ  هک  تباب  نیا  زا  شنزرـس  دوب .
زا هناخ  نورد  تسا ، نیلگ  رقحم و  شاهناخ  درادـن . ابیز  یـسابل  وا  هک  تباـب  نیا  زا  شنزرـس  تسا ؟ هتفریذـپ  ار  ع )  ) یلع وا ، اـب  جاودزا 

شعناـق هدرک و  لالدتـسا  هدـننک  شنزرـس  درف  ره  يارب  ناوتیم  رگم  تسین . یلمجت  تنیز و  مه  ار  وا  دوخ  تسا  یلاـخ  یگدـنز  رازاـب 
یگدنز : تالکشم  لمحت  - 3 دروآیمن . رب  مد  دوشیم و  لمحتم  راهنآ ا  ریزگان  دومن ؟

بایسآ اب  دیاب  ( . 73  ) دراذگ رثا  ياهنیس  يور  کشم  دنب  هک  درک  شالت  نادنچ  هار  نیا  رد  دنک و  مهارف  بآ  هناخ  يارب  نوریب  زا  دیابوا 
ار هناخ  وج  دیاب  لاح  نیع  رد  دسرب ، دوخ  نادـنزرف  هب  دـیاب  دـنک ، تفاظن  بوراج و  ار  هناخ  دـیاب  دـیامن ، درآ  مدـنگو  دـنک  راک  یتسد 
رد ربص  لمحت و  - 4 دنک . مادقا  یگدـنز  میمرت  يارب  يداصتقا  يراک  هب  دـبایب  یتصرف  رگا  هزات  دزاسب و  ع )  ) یلع زاورپ  حور و  دـعاسم 

تدابع :

یتدابع مه  نآ  دناهداد ، مان  تدابع  همـسجم  ار  وا  دهد . رده  هب  ار  دوخ  رمع  زا  یقیاقد  درادن  تسود  یتح  تسا  هدباع  ینز  س )  ) همطاف
بـش اهيرادـیب ، دوب . هنازور  راـک  زا  یـشان  یگتـسخ  یگنـسرگ و  نیع  رد  اـهتیمورحم و  اـهيرادان و  اـهرقف و  همه  نآ  دوـجو  اـب  هک 
سنا هب  س )  ) همطاف قوش  یلو  دـنهاکناج  هک  دنتـسه  يروما  زا  همه  همه و  لد  رد  یهلا  تیـشخ  نتـشاد  اهيزیر ، کشا  اهيرادهدـنز ،

 . دنرادیم رب  نایم  زا  ار  اهيدارمان  نیا  همه  ادخاب 
شالت نانز  تیاده  يارب  درادیم ، رب  ماگ  ادخ  هار  رد  تسا . یعامتجا  دئادش  رگید و  تالکـشم  لمحت  ریـسم  رد  نینچ  مه  س )  ) همطاف

دوش اریذپ  دیاب  ار  جوز  نیا  هناتخبشوخ  یگدنز  هرابرد  نارگید  ياهیهاوخدب  اهتداسح و  دریذپب ، دیاب  ار  اهناقفخ  اهراشف و  دنکیم ،
(: ص  ) ربمایپ تافو  زا  سپ  ج : ادخ .  هار  رد  جنر  رادیرخ  دوب و  الب  ماج  شون  هعرج  لک  رد  وا  و  درواین ... رب  مد  و 

تدم نیمه  یلو  دـندرک . رکذ  هام   3 دودـح 2 -  ار  ص )  ) ربمایپ اب  وا  تافو  هلـصاف  درکن ، ینادـنچ  رمع  ردـپ  گرم  زا  سپ  س )  ) همطاف
دوب هدیـشون  الب  ماج  زا  هتـشذگ  رد  س )  ) همطاف هچنآ  دوب . تایح  هتـشذگ  ياههرود  ياهتنحم  اهجنر و  مامت  اب  لداعم  یئاهنت  هب  هاتوک 

. دنتفای روضح  وا  ربارب  رد  رتشیب  هکلب  تدش و  نامه  اب  ًاددجم  هدش و  هرطاخ  دیدجت  کنیا 
یگدـنز رد  هک  ار  یعیاقو  تسا ، یفاک  ددرگ  نشور  س )  ) همطاف لمحت  هجرد  نآ  لباقم  رد  و  تایح ، ياهيراوشد  نازیم  هک  نیا  يارب 

ندرب ینیرفآ ، هفیلخ  يارب  هفیقـس  لیکـشت  زا  زادنترابع  اهنآ  زا  یـشخب  مینک ؛ هرامـش  دـناهدمآ  دـیدپ  وا  يارب  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  سپ 
یشان يرادان  رقف و  شردپ ، تما  هقرفت  وا ، كدف  بصغ  وا ، نینج  طقس  وا ، هناخرد  هب  ندز  شتآ  تعیب ، يارب  ًاربج  دجسم ، هب  ع )  ) یلع

رد س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع مضه  يارب  مصخ  شالت  اهيزاورپمه ، مدع  قحان ، رارقتسا  لاملا ، تیب  زا  ع )  ) یلع ناتسود  ندرک  مورحم  زا 
وا ًالک  دـمآیم و ... باسحب  مالـسا  تخرد  هنت  هک  ع )  ) یلع یتح  مالـسا و  ياههخاش  ندـیرب  يارب  یتسدـمه  تفالخ  هاگتـسد  نوردـنا 

ناگدـنامزاب اب  دروخرب  رد  مصخ  قافن  ردـپ ، گرم  دوب ، هدرک  ریگ  نیگنـس  هعجاف  هثداح و  ود  ناـیم  رد  هک  دوب  حورجم  ياهدـنرپ  نوچ 
لمحت - 1 مینکیم : هراـشا  نآ  دروم  هنومن و  دـنچ  هب  ددرگ  نشور  ثداوح  اـب  دروـخرب  رد  وا  لـمحت  ربـص و  هجرد  هکنیا  يارب  لوـسر .
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ع :)  ) یلع تسکش 

ع)  ) یلع يدارمان  لمحت  اما  تسا ، ناسآ  س )  ) همطاف يارب  زیچ  همه  لمحت  تسا ، س )  ) همطاف يالاو  رسمه  ربمایپ و  ناج  زیزع  ع )  ) یلع
و دناهدرک . ع )  ) یلع مضه  رب  عامجا  تما ، دنیبب  هک  هژیوب  تسا  تخس  رایـسب  س )  ) همطاف يارب  تسایـس  هنحـص  رد  وا  نداد  تسکـش  و 

لمحت ار  نآ  ادخ  يارب  س )  ) همطاف و  درـشفیم . ًادیدش  ار  ارهز  بلق  دوخ  نیا  دناهتفرگ و  هدیدان  دوب  مدرم  قح  ادخ و  قح  هکار  وا  قح 
قح : بصغ  لمحت  - 2 درک . 

زا وا ، هرابرد  ص )  ) ربمایپ شرافـس  همه  نآ  اب  دـنک و  عمط  شرهوش  وا و  قح  رد  تعرـس  نیا  اب  نمـشد  هک  درکیمن  نامگ  س )  ) همطاف
وا زا  دوب  س )  ) همطاف هب  هتـشاذگاو  و  ص )  ) ربمایپ هصلاخ  هک  ار  كدف  دش . بصغ  شقح  دوب و  ردـپ  ثرا  وا و  دـنراد . شمورحم  ثرا 
زا ار  نآ  درکیم  فرص  ادخ  هار  رد  ار  كدف  دمآ  رد  وا  دیـسرن  یئاج  هب  دوب  مدرم  قح  زا  عافد  عقاو  رد  هک  س )  ) همطاف دایرف  دنتفرگ و 

لمحت - 3 داد . رد  نت  يداصتقا  جـلف  هب  درک و  لمحت  ار  نآ  ریزگاـن  س )  ) همطاـف دـنوش و  هدـنکارپ  شرود  زا  مدرم  اـت  دنتـشاد  غیرد  وا 
اهقافن :

مالـسا یبآم  سدقت  هیاس  رد  بهذم و  مسا  هب  دننکیم و  عطق  ار  نید  هشیر  نید ، مسا  هب  دشاب  دهاش  هک  دروخب  نوخ  دیاب  ردـقچ  یمدآ 
ار وا  ثرا  دننک . تیعقاو  بلق  دنهاوخیم  یعنـصت  اب  دنراگنیب و  هدش  خسن  ار  نآرق  دـنهاوخیم  یلعج  یثیدـح  اب  دـننکیم . بوکرـس  ار 

لمحت ار  نآ  مالـسا ، یـشابورف  سرت  زا  س )  ) همطاف دـنراد و  تنایخ  دـصق  اـهنآ  دـنکیم و  تاـبثا  ار  نآ  نآرق  تاـیآ  هکنیا  اـب  دـندوبر 
اهیبلطتسایر : لمحت  - 4 دنکیم .

لاح نیع  رد  دـندوبن -  لیم  یب  نآ  لوبق  رد  دـنراد  رب  نید  زا  تسد  تسایر  يارب  دـشیم  هتفگاهنآ  هب  رگا  هک  دـندوب  یطیارـش  رد  افلخ 
یتح دنرادن  ابا  لمع  حبق  زا  یبلطتسایر  يارب  دنریذپب . ار  نآ  دنهاوخیمن  دناهداد و  تفالخ  هب  نت  مالـسا  ظفح  يارب  هک  دندوب  یعدم 

رد دوهی  اب  نانآ  وا  ياعدا  قبط  دنتفریذپ و  عمط  رطاخب  ار  مالـسا  زاغآ  زا  اهنآ  دـیدحلا ، یبا  نبا  هتفگب  ص .)  ) ربمایپ رتخد  ندز  کتک  زا 
س)  ) همطاف و  ( 74  ) دندزیم اپ  تسد و  نآ  هب  یبایتسد  يارب  دندوب و  هتفای  ربخ  دوب  هدمآ  تاروت  رد  محالم  ناونعب  هچنآ  دـندوب و  هطبار 

مالسا : هب  همدص  لمحت  - 5 درواین .  رب  مد  مالسا  يارب  دنک و  لمحت  ار  اهیبلطتسایر  نیا  دیاب 

زیچ همه  هک  تشاد  رارق  یمدرمان  راشف  تحت  دروآیمن . رب  مد  دیدیم و  هتفر  داب  رب  ار  شرهوش  ردپ و  ياههتشک  هک  دوب  یطیارش  رد  وا 
یلع و  ص )  ) ربمایپ هک  اهجنر  اهرجز و  دـندوب  رایـسب  هچ  دـنبای . تسد  دوخ  دارم  هب  ات  دـنتفریذپیم  مالـسا  نداد  تسد  زا  ياهبب  یتح  ار 

ریگرد اهنآ  اب  ياهزرابم  يدـج و  تروصب  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاف رگا  دـنامب و  هدـنز  مالـسا  اـت  دـندرک  لـمحت  راوگرزب  هباحـص  و  (ع )
یمسج : رازآ  لمحت  - 6 دوب .  هدرک  ربص  رطاخ  نیمه  هب  س )  ) همطاف دشیم و  هدناوخ  مالسا  هحتاف  دندشیم 

رب دندز ، هبرض  شیوزاب  رب  دندرشف ، راوید  رد و  نیب  ار  وا  دش . دیهش  محر  رد  شدنزرف  هک  دح  نادب  تخـس ، ياهبرـض  دروخ ، هبرـض  وا 
هب شفیطل  حور  تفرگ . رارق  گرم  طیارش  رد  هدش و  هدناشک  رتسب  هب  س )  ) همطاف هک  دمآ  دیدپ  یطیارـش  لک  رد  دندز و  دگل  شیولهپ 
مه ار  اـهرازآ  نآ  یلو  دوب . يداـیز  وا  يارب  ناکرـشم  رازآ  رگید  درکیم  تیاـفک  ار  نآ  ردـپ  گرم  اـهنت  تفگ  دـیاب  هک  دوـب  ياهنوـگ 

ص :)  ) ربمایپ قارف  لمحت  - 7 دش . لمحتم  هناروبص 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2057 

http://www.ghaemiyeh.com


نیتسخن دوب  هداد  شاهدعو  هک  ص )  ) ربمایپ زا  دوخ  گرم  ربخ  ندینش  زا  هک  تسا  یسک  وا  دوب . نیگنس  رایسب  رایسب  وا  يارب  رما  نیا  هک 
تسا ياهلأسم  درک  لمحت  ار  ردپ  قارف  هنوگچ  هیحور  نیا  اب  لاح  دیدنخ . هدش  دنـسرخ  دوشیم  قحلم  وا  هب  هک  تسوا  نادناخ  زا  سک 

. دبلطیم ار  ياهناگادج  رتفد  نآ  یسررب ، هک 
يالاب تیفرظ  دوبن  رگا  و  وا ، یگداتسیا  تمواقم و  دوبن  رگا  هک  دش  التبم  یتخس  ياهيراوشد  هب  ردپ  گرم  زا  سپ  س )  ) همطاف لک  رد 

تیرومأم 23 رد  ربمایپ  هک  تسا  یفاک  وا  يارب  رجز  نیمه  اهنت  دمآیم . دـیدپ  وا  يارب  یتخـس  ياهراوگان  ( ، س  ) همطاف لمحت  یحور و 
ار وا  دندرک  یـسانشقح  ص )  ) ادخ لوسر  هدـنامزاب  اهنت  اب  مدرم  یلو  یبرقلا  يوذ  تدوم  زج  تساوخن  يدزم  رجا و  مدرم  زا  دوخ  هلاس 

 . دندرزآ
هدیدان ار  ع )  ) یلع صوصخم  تفالخ  دید ، هبرض  دش و  هجنکش  اهنآ و  قافن  ریـسا  داتفا ، نیخیـش  نارودزم  تسد  هب  ردپ  رگم  زا  سپ  وا 

س )  ) همطاف ربص  زار  زمر و  تفرگ . شیپ  رد  ار  لمحت  هار  س )  ) همطاف دندرک و  دیهش  ار  شنسحم  دنتفرگ ،

تـسانشآ درد  یهلا و  یبیبط  وا  دـهدیم . لیکـشت  مالـسا  ياقب  يراتـساوخ  ار  نآ  ساسا  هک  تسا  يزومر  س )  ) همطاف لمحت  ربص و  رد 
هباحـصو ص ،)  ) ربمایپ تامحز  و  دریگن ، اپ  مالـسا  دـض  ياهنتف  هک  دـنک  لمع  یتروص  هب  دـهاوخیم  تسا و  صیخـشت  تریـصب و  لها 

. دورن دابرب  نید  هار  نادیهش  وا و  نیتسار 
رد تسا ؟ دنوادخ  زا  لمحت  ناوت  راتساوخ  دشاب و  لمحتم  ایالب  رد  دراد  یعس  رظن  نیدب  دسانـشیم و  ار  يربص  یب  زا  یـشان  تارطخ  وا 

ار تیایالب  رد  یئابیکش  هک  مهاوخیم  گرزب  يادخ  يا  وت  زا  (75 ...) کتیلب یلع  ًاربص  کلئسا  ّینا  مهللا  میناوخیم : س )  ) همطاف ياعد 
اب دـیاب  ًاـصوصخمو  تسا ، دـنوادخ  یگدـنب  هار  رد  ماـگ  نیتسخن  نآ  هک  تسا  نیا  لـمحت  ربص و  زا  ار  وا  یقلت  و   . یئاـمرف تیاـنع  نمب 

. دوب هتخومآ  ردپ  زا  ار  سرد  نیا  وا  دشاب و  هارمه  صالخا 
یلع و  س )  ) همطاف يارب  ار  هدنیآ  عضو  دوخ  ربمایپ  دوب . زاس  راک  رثؤم و  رایـسب  وا  رد  شیپ  زا  هک  هنیمز  نیا  رد  مه  ص )  ) ربمایپ شرافس 
نات ناردامو  فلس  ناربمایپ  زا  وت  ناردپ  هک  هنوگنامهب  نک ، ربص  نک ، لکوت  ادخ  رب  هک  دومرف  شرافـس  وا  هب  و  دوب . هدرک  حیرـشت  (ع )

(76 . ) مهجاوزا مهتاهما و  ءایبنالا و  نم  كوابآ  ربص  امک  يربصا  و  هللا ، یلع  یلّکوت  دندرک : ربص  اهنآ  نارسمه  و 
هرابرد را  نخـس  ثیداحا و  همه  نیا  دهدیم و  رارق  شیاتـس  دروم  اروا  عمج  روضح  رد  دسوبیم و  همه  نیا  ار  س )  ) همطاف ربمایپ  هکنیا 

و س )  ) همطاف هب  اهيراوشد  بئاصم و  رد  تماقتـسا  سرد  نداد  رگید  يوس  زا  تسوا و  تیعقوم  میکحت  يارب  وس  کی  زا  دیامرفیم  وا 
وا  لمحت  هجرد  ناگدنونش .  هب  تجح  مامتا  موس  تهج  زا 

یلع مکیف  ربصن  دومرف : نیخیـش  يدـهعتیب  ربارب  رد  وا  دوشیم . لصاو  اضر  ماقم  هب  هک  دـسریم  ياهجرد  هب  لـمحت  ربص و  ماـقم  رد  وا 
رب ياهدنشک  ياهزین  و  دراد ، هتفر  ورف  لد  رد  ياهدنرب  دراک  هک  یسک  ربص  دننامب  منکیم  ربص  أشحلا  یف  نانـسلا  زجو  يدملا و  زح  لثم 

 . ناج نورد  رد  ولگ و 
ربص مدرک  ربص  (، 77  ) یجـش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و  دومرف : هک  وا  رـسمه  ع )  ) یلع نخـس  اب  نانخـس  نیا  تسا  هیبش  هچ  )

.( دشاب فیرش  حور  ود  نیا  نیب  یتهباشم  دیاب  هک  اریز  دوب  نیمه  مه  قح  و  دراد . ولگ  رد  یناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یسک 
يارب هک  یتخس  یتخبدب و  يراوشد و  ره  رد  ار  يادخ  ساپس  ءارض ، ءارس و  لک  یلع  دمحلا هللا  دیسر : رکش  ماقم  هب  لمحت  ربص و  رد  وا 

تبیصم يدونشخ و  لاح  رد  لاح ، ره  رد  ار  دنوادخ  ساپس  لاح  ّلک  یلع  رقف  ینغ و  رسع و  ءالب و  و  ۀبیصم ، ءاضر و  و  دیآ ، دیدپ  رشب 
رد اهنامز و  همه  رد  ار  دنوادخ  ساپس  (. 78  ) ماقم بلقنم و  يوثم و  لک  نامز و  ناوا و  لک  یف  رقف و  یناسآ و  ،و  یتخـس يراتفرگ و  و 
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یف ًاریحتم  ینلعجی  مل  يذلا  دمحلا هللا   ، هباتک نم  ًادـحاج  ینلعجی  مل  يذـلا  دـمحلا هللا  یماقم ... یطیارـش و  ره  رد  ینامز و  تیعقوم و  ره 
هچ نیا  و  . ) درکن نادرگرـس  ریحتم و  يرما  چـیه  رد  ارم  دادـن و  رارق  شباـتک  رکنم  ارم  هک  تـسه  ار  يدـنوادخ  ساپـس  هرما ، نـم  ءیش 

مالسا  رد  نآ  شقن  دور .) شیپ  هب  تریصب  اب  دسانشب و  ار  هار  یگدنز  ریسم  رد  یمدآ  هک  تسا  یگرزب  تداعس 

هچنآ یلو  تسا  يرتارف  قیمع و  یسررب  هب  دنمزاین  هک  تسا  يرما  دوب ، مالـسا  رب  يرثا  شقن  هچ  ياراد  س )  ) همطاف لمحت  ربص و  هکنیا 
يارب ياهلیسو  و  دوب . مالـسا  يرادهشیر  ماود و  يارب  یلماع  س )  ) همطاف لمحت  ربص و  هک  تسا  نیا  تسا  رکذ  لباق  رـصتخم  نیا  رد  هک 

 . دوب اسرف  ناج  یلمحت  خلت و  يربص  هچ  رگا  مالسا  مسر  هار و  یگدیشاپ  مه  زا  يریگولج 
دشیم و هدیشک  يریشمش  تافو  زا  سپ  رگا  دوب و  نتفرگ  ناج  لاح  رد  دشر و  زا  ياهلحرم  رد  ص )  ) ربمایپ تافو  نامز  رد  اپون  مالـسا 

ناقفانم دنتشادیمن و  رب  تسد  دوخ  تیعقوم  زا  نانمشد  کشیب  دمآیم ، دیدپ  تاجتسد  اههورگ و  نیب  رد  يدج  ًالماک  يرادروخرب  ای 
لاح رد  هعجاف  نیا  يولج  ع )  ) یلع يرادنتشیوخ  و  س )  ) همطاف لمحت  دندناشاپیم و  مه  زا  ار  مالـسا  طاسب  هدش و  نانع  مه  اهنآ  اب  زین 

 . درک دس  نمشد  رب  ار  هار  تفرگ و  ار  نیوکت 
رورـض عقاوم  رد  و  دندوب . ردام  ردـپ و  زا  یتایونعم  تافـص و  ثراو  مادـک  ره  هک  درک  تیبرت  ینادـنزرف  شلمحت  ربص و  اب  وا  نینچ  مه 

هک دوب  نیـسح  نینوخ  مایق  یطیارـش  حـض  نانچ و  لصاح  و  دـنتفرگ . شیپ  رد  ار  مالـسا  زا  يرادـبناج  شقن  هدراذـگ و  رگج  رب  نادـند 
رگید ياهمایق  نآ  یپ  رد  تخاس و  ینلع  ار  ص )  ) ربمایپ نادناخ  تیناقح  دیچ و  رب  ار  نمشد  طاسب  يرورض  ساسح و  عقوم  رد  تسرد 

 : ربص هار  رد  تداهش  نآ .  زا  هتفرگ  تأشن 

، هنامولظم یلو  دید  اهمتس  شهاتوک  تایح  ریسم  رد  وا  دنامب . هدنز  مالسا  ات  دش  الب  ماج  شون  هعرج  وا  تسا . مالسا  هدیهش  س )  ) همطاف
ناج رب  یلو  دوبن  یمهم  هلأسم  وا  يارب  یلام  رظن  زا  هتبلا  هک  دندرک  مورحم  ردپ  ثرا  زا  ار  وا  درک  لمحت  ار  اهنآ  هنادنمتریغ  هنارادغاد و 

. دشیم يدعب  ياهيراکمتس  يارب  ياهیاپ  نیا  دندوب و  هداد  رارق  قح  ياجب  ار  یتعدب  هک  تباب  نآ  زا  دمآیم  دراو  راشف  شلد  و 
تفرگ و رارق  راوید  رد و  نیب  راـشف  تحت  دـش و  نمـشد  روهقم  مه  وا  هک  دـنامن  شیب  يرتخد  ماـقم  تمظع و  همه  نآ  اـب  ناـمربمایپ  زا 
دیـسر و تداهـش  هب  داتفا و  رتسب  هب  همدص  ارجام و  نیا  رثا  رب  دوب و  نمـشد  ریـشمش  فالغ  اب  هک  دمآ  دراو  شیوزاب  رب  تخـس  ياهبرض 
دش و دراو  وا  رب  هملـس  ما  تارتاوتملا ) نم  ۀمطاف  ةداهـش  نا  . ) تسا خـیرات  تارتاوتم  زا  وا  تداهـش  یـسلجم  یـسربط و  قودـص ، هتفگب 

یملظ زا  و  ص )  ) ربمایپ نادقف  زا  هکیلاح  رد  مدیناسر  حبص  هب  ار  بش  دومرف  تحبصا ؟ فیک  يدناسر ؟ حبص  هب  هنوگچ  ار  بش  دیـسرپ 
اهنآ مالـسا  عفانم  ظفح  ادخ و  رطاخب  دش و  اریذپ  ناج  رب  ار  اهجنر  اهدرد و  نیا  و  ( 79 ...) مدوب روجن  رودنمدرد  تفر  وا  نیشناج  رب  هک 

 . ------------------------------------------------ همولظم هموصعم و  س )  ) همطاف يا  وت  رب  دورد  درک . لـمحت  ار 
--------------------------------

. لقعلا باتک  یفاک  - 1

. لقعلا باتک  یفاک  - 2
یفاک 1 ص 43. ع - )  ) قداص ماما  - 3

. فص هروس  هیآ 2  - 4
(. ع  ) قداص ماما  تاملکزا  - 5

. يوبن ثیدح  - 6
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. هرقب هروس  هیآ 160  - 7
تاقبط ج 8 ص 17. - 8
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بوشآ ج 2. رهش  نبا  بقانم  - 18
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(. ع  ) یسوم تاجانم  لوقعلا -  فحت  - 20
. لمزم هروس   4 هیآ 2 -  - 21

. ناقرف هروس  هیآ 64  - 22
. قلع هروس  هیآ 8  - 23

. رجف هروس  هیآ 30  - 24
(. ع  ) یلع - 25

نازیملا ج 11. - 26
. مکحلا فئارط  ص 246  - 27

. مارو عومجم  ص 117  - 28
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. رون هروس  هیآ 37  - 30
. تایراذ هروس  هیآ 56  - 31

. لحن هروس  هیآ 36  - 32
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. رجف هروس  اهیآ 30  - 34
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. هیمطاف صیاصخ  - 36
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2060 

http://www.ghaemiyeh.com


. تلصف هروس  هیآ 30  - 40
. ماعنا هروس  هیآ 162  - 41
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. ناسنا هروس  هیآ 10  - 65
. ناسنا هروس  هیآ 9  - 66

(. س  ) ارهز ترضح  یگدنز  - 67
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دمحا ج 3 ص 329. دنسم  - 73
دیدحلا ص 298. نبا  ج 20  - 74

. رئازلا ۀفحت  - 75
. تارف ریسفت  ص 179  - 76

. هغالبلا جهن  - 77
. هداز دامع  - 78

. ءارهزلا ص 120  - 79

س)  ) همطاف شور  یشم و  شخب 5 : 

س)  ) همطاف شور  یشم و 

رد وا  هک  ار  یـشور  هار و  تسا و  س )  ) همطاـف یگدـنز  ناـیب  رد  نآ  زا  یلـصف  میروآیم . ناـیم  هب  نخـس  ثحبم  هس  زا  تمـسق  نـیا  رد 
وا يراد  همانرب  زا  و  ع )  ) یلع اب  كرتشم  تاـیح  رد  ردـپ ، هناـخ  رد  شیگدـنز  عضو  زا  ياهمدـقم  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  دـیزگرب . یگدـنز 

میروآیم . نایم  هب  ثحب 
لمجت ًاـنایحا  افــص و  سنا و  نـیع  رد  وا  تعاـنق  دـهز  رقف و  اـب  مأوـت  هداـس  یگدـنز  زا  تاـیح و  رد  وا  تیاـعر  دروـم  لوـصا  زا  سپس 

 . تخاس میهاوخ  حرطم  هنادواج  تایح  هب  ار  وا  هجوت  هتفگ و  نخس  شرادفده 
نخـس نآ  لابق  رد  وا  عضوم  اـیند و  زا  س )  ) همطاـف یقلت  زا  تسخن  نآ  رد  تسا . س )  ) همطاـف يداـصتقا  یـشم  دروم  رد  نآ  مود  لـصف 

زا ًاصوصخم  تشاد  میهاوخ  یعـس  هدروآ و  نایم  هب  نخـس  كدـف  زیگناثحب  هلأسم  زا  هاگنآ  درمـش . میهاوخ  رب  ار  وا  ياـهراک  و  هتفگ .
 . میشاب هتشاد  یهاتوک  یسررب  نآ  هب  عجار  تنس  لها  ناردارب  دید 

حجرا س )  ) همطاف رظن  رد  یئاـهزیچ  هچ  میرادـب  هضرع  میهاوخیم  نآ  رد  تسا و  س )  ) همطاـف تاـحیجرت  اـب  هطبار  رد  نآ  موس  لـصف 
تاـیح هبنج  رد  یبلطتحار ، هبنج  رد  بهذـم ، هب  طوبرم  ياـههبنج  رد  ار  وا  تاـحیجرت  زا  یـشخب  میاهدرک  یعـس  و  دـنیآیم . باـسحب 

 . میبایب ار  تاحیجرت  نیا  ساسا  هشیر و  هتشاد و  هضرع  يداصتقا  تایح  قالخا و  رد  یگداوناخ ،

یگدنز و  س )  ) همطاف لصف 14 :

همدقم 

يارب سک  ره  هک  تسا  ياهلأسم  میروآیم  رد  ار  نآ  يادا  ای  مینکیم و  یگدـنز  هکنیا  اـما  میاهدـنز . میراد و  روضح  ناـهج  نیا  رد  اـم 
یفیرعت تسخن  یگدنز  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  ار  هچنآ  اما  دور . لوبق  دروم  بتکم  ای  لقع و  ملع و  رایعم  لابند  هب  دیاب  نآ  خساپ  نتفای 

زور و ره  رد  یشجنس  یبایزرا و  یئامنهار ، یبرم و  یشور ، ياهویش و  ياهمانرب ، و  اوتحم ، ياهفـسلف ، فده و  نآ  لابند  هب  دبلطیم و  ار 
. میسرب اجک  هب  میهاوخیم  ماجنارس  میاهطقن  مادک  رد  کنیا  میاهدرک و  زاغآ  اجک  زا  ددرگ  مولعم  ات  لاس  هام و 

تلاوح رـشب  كرد  لقع و  هب  ار  نآ  یهورگ  تسا . يددـعتم  ياهخـساپ  نآ  يارب  تفرگ  دـیاب  اجک  زا  ار  یـضارغا  هفـسلف و  نینچ  هکنیا 
، اهتساوخ هب  مه  یهورگ  ماجنارـس  و  شناد ، ملع و  زا  ار  نآ  ياهدع  دنیوجیم ، اههفـسلف  بتاکم و  نابحاص  زا  ار  نآ  یعمج  دـناهداد .
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. دناهتخود مشچ  یعامتجا  ياهتشادمشچ  و  تاعقوت ،
بناوج همه  هک  دراد  ار  تیافک  نآ  رشب  لقع  هن  دنرادن . ار  مزال  تیافک  یناسنا  هنادنمتداعـس و  یتایح  يارب  اهنآ  زا  مادکچیه  ام  رظن  زا 

هک تسا  نیا  ام  رواب  ناس  نیدب  دنک  ادیپ  تسد  یتفرعم  نینچ  هنک  هب  دناوتیم  یفوسلیف  چـیه  هشیدـنا  درخ و  هن  دـننیبب ، ار  تایح  داعبا  و 
اب ینعی  دنراد  طابترا  نیرفآ  ملع  یتح  نوک و  رب  طیحم  ملاع  اب  و  شنیرفآ ، دصقم  هفسلف و  اب  هک  تفر  یناسک  غارسب  دیاب  دصقم  نیا  رد 

 . تسین دوسح  یلو  تسا  كریز  نیاتشنیا ، هتفگب  هک  يدنوادخ 
دانتـسا هدافتـسا و  دروم  دیاب  یهلا  تیاده  ددرگیم و  ققحم  ینید  میلاعت  بهذـم و  شریذـپ  هفـسلف  هک  تسا  رواب  ضرف و  نیا  ساسارب 
دناوتیم هک  تسوا  میلاعت  زا  تیعبت  تسا و  ناهج  نیا  راگدیرفآ  تسدـب  تایح  زار  زمر و  هک  تسا  نیا  نویبهذـم  رواب  دریگ . رارق  رـشب 

یگدنز  هار  یهلا و  يایلوا  دشاب . رشب  يدنمتداعس  لماع 

زا دنروایب ، نوناق  رـشب  يارب  هک  دنوشیم  مازعا  دـنوادخ  بناج  زا  دنتمـصع  لها و  ریثک و  شناد  ملع و  ماقم  رد  ناشیگمه  هک  ناربمایپ 
اجک زا  تسیچ ؟ تسیک و  وا  هک  دننک  میهفت  وا  هب  دنزومایب و  اهناسنا  هب  ار  دشر  لامک و  مسر  هار و  دـنزاس ، ناشهاگآ  یناگدـنز  هفـسلف 

ارچ و  جاودزا ؟ ارچ  دـنکیم ؟ راک  ارچ  تسا ؟ هدـنز  ارچ  تسیچ ؟ تکرح  ریـس و  نیا  زا  وا  دوصقم  دـصقم و  دوریم و  اجک  هب  هدـمآ و 
... ؟و حلص ارچ  گنج ؟ ارچ  دریمیم ؟

ار ام  1)و  ( ) ًاثبع مکانقلخ  امنا  متبـسحفا   ) میاهدشن هدیرفآ  هدوهیب  میتسین و  چوپ  چـیه و  یتادوجوم  ام  دـنیوگب  اهناسنا  ام  هب  دـنادمآ  اهنآ 
 . تسا هدوب  یتیاغ  یضرغ و  ام  شنیرفآ  رد  ار  دنوادخ  (. 2 ( ) نیبع امهنیب ال  ام  ضرالا و  ءامسلا و  انقلخ  ام  و   ) دناهدیرفاین هچیزاب 

يداعم و تمالـس ، لام و  ناج و  يرابتعا  هیامرـس  ربارب  رد  میلوؤسم و  میدـهعتم ، میفلکم ، اهناسنا  ام  دـنیوگب  رـشب  هب  هک  دـناهدمآ  اـهنآ 
لجا ادخ  نأش  دشابن . يراک  یـسک  اب  ار  یـسک  دنک و  یگدنز  دـناوتب  تساوخ  هک  ياهنوگره  هب  سک  ره  تسین  نانچنآ  میراد . یباسح 

. دراذگاو دوخب  ار  دوخ  قولخم  هک  تسا  نآ  زا 
عناوم تافآ و  میوش  هاگآ  نانآ  طسوت  دوخ  تایح  تاکلهم  تایجنم و  زا  میورب ، نانآ  لابندب  ام  تسا  يرورـض  لقع  مکحب  ناس  نیدـب 

هب یهاگن  درم ؟ دـیاب  هنوگچ  ماجنارـس  درک و  شـالت  شـشوک و  هنوگچ  تسیز و  دـیاب  هنوگچ  هک  میباـیرد  میرادرب و  ناـیم  زا  ار  دـشر 
س)  ) همطاف تایح 

رد تسا . زومآسرد  دـناهداد  رارق  دوخ  بتکم  ار  مالـسا  هک  اهنآ  هژیوب  اـهناسنا ، همه  يارب  س )  ) همطاـف یگدـنز  زا  یهاـگآ  یـسررب و 
اب تساهندـش  اـهر  دوخ  زا  و  اهتـشذگ ، تاقـشم ، لـمحت  هیاـس  رد  ماـقم  تمظع و  هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  شتاـیح  خـیرات  هعلاـطم 

نادرم نانز و  همه  نآ  نایم  رد  رـشب  تایح  خیرات  لوط  رد  ام  دسریمن . تمظع  يرورـس و  هب  یـسک  اهندیمل  یـشنمزان و  یگراپمکش ،
تیصخش هتفای و  تسد  یتبتر  ماقم و  هب  تمعن  زان و  و  يرورپ ، نت  تیفارشا ، هیاس  رد  هک  میـسانشیمن  ار  یـسک  دندرمو  دندرک  یگدنز 

 . دشاب هدرک  بسک  يرکذ  لباق 
زا یشان  هک  اهندیزخ  دوخ  رد  اههصغ ، واهمغ  اهیمگردرس ، دنرایسب  هچ  تسا و  مهم  یگدنز  زمر  زار و  هب  یبایهر  يارب  وگلا  باختنا 

لابند هب  مالـسا  ناشخرد  میظع و  ناوناـب  همه  نآ  دوجو  اـب  هک  تسا  تلفغ  نیا  رثا  رب  تساـهوگلا  یـضوع  شنیزگ  هار و  نیا  رد  تلفغ 
نپاژ هـسنارف و  اـکیرما و  ًاـصوصخم  قرـش ، برغ و  مـسر  هار و  زا  يوریپ  رد  ار  دوـخ  دوـصقم  دـصقم و  دـنوریم و  یتادراو  ياـهوگلا 

س)  ) همطاف یئوگلا  دعب  دننکیم . وجتسج 

رب رـس  تبتر  ماـقم و  هب  یباـیتسد  رد  تکرح  دـشر و  هبنج  رد  دنـشاب و  ناـسنا  دـنهاوخیم  هک  یئ  اـهنآ  هه  يارب  تسوـگلا  س )  ) همطاـف
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دناوتیم یمدآ  هک  تسا  یتاماقم  تالامک و  همه  هدـنرادرب  رد  عماج و  ینز  س )  ) همطاف هک  تسا  تباـب  نآ  زا  رما  نیا  دـنیاسب . نامـسآ 
 . دنک ادیپ  تسد  نادب 

يوگلا تسا  شـالت  حدـک و  يوـگلا  تسا ، راـک  يوـگلا  تسا . ناـنز  اـب  هطبار  رد  مالـسا  بتکم  هنوـمن  یمالـسا و  نز  کـی  يوـگلاوا 
نوّکت تسا  زیگناتفگـش  شدوج  زیچ و  همه  تسا . دوبعم  شتـسرپ  قشع و  يوـگلا  تسا ، تماقتـسا  ربـص و  يوـگلا  تسا ، يرادـفده 

قح شاهزراـبم ، شمـشخ ، شتبحم ، تسا : زوـمآسرد  س )  ) همطاـف زیچ  هـمه  و  شـشوک و ... شـالت و  شدـشر ، شتدـالو ، وا ، نـینج 
... شیاوقت دهز و  شتدابع ، شنادنزرف ، تیبرت  شیراد ، رسمه  شیهاوخ ،

تـسا هتفرگن  تروص  يدایز  شالت  نآ  هرابرد  هک  تسا  یئاهراک  زا  س )  ) همطاف يرادفده  یگدنز و  هوحن  رد  یهاگآ  ندروآ  تسدـب 
زا میـشاب  هتـشاد  يریوصت  هک  تسا  یترورـض  تسوا . رقف  یگنـسرگ و  تحارتسا و  باوخ و  روخ و  عضو  نایب  دـح  رد  دـشاب  مه  رگا  و 

قادـصم هک  س )  ) همطاف يرگـشالت  زا  هلیـسو و  ناونعب  ایند  هب  وا  هجوت  زا  شرایتخا ، رقف و  زا  وا ، سفن  تزع  عانقا و  زا  وا ، یتسیز  هداس 
(3 . ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  نآرق : هیآ  نیا  لماک 

ناونعب دوخ  يرادـفده و  شالت و  راـک و  نادـیم  ار  نآ  نادـیم  هسردـم ، ار  ناـهج  نیا  یگدـنز  هنحـص  رد  هک  رطاـخ  نادـب  تسوگلا  وا 
سالک رد  ار  نآ  قیاقد  تاعاس و  همه  تخاس و  لیمکتلاراد  هسردم و  شتعسو  همه  اب  ار  ایند  وا  تسا . هتفرگ  رارق  نادیم  نیا  رد  نامرهق 

ردپ  هناخ  رد  یگدنز  دنارذگ . هنارایشه  نآ 

اب ص )  ) ربمایپ تفر  ایند  زا  هجیدـخ  هک  هاگ  نآ  هجیدـخ . نوچ  يرداـم  زا  تخومآ و  ربماـیپ  نوچ  يردـپ  زا  ًـالمع  ار  یگدـنز  سرد  وا 
یماقم هب  ار  وا  تیبرت ، رد  تشاد و  هدـهع  رب  دوخ  ار  س )  ) همطاف دـشر  یگدـنزاس و  رما  یلو  هملـس -  ما  اب  سپـس  درک و  جاودزا  هدوس 

(4 . ) ماهدیدن س )  ) همطاف زا  رتاناد  رتبدا و  اب  يرتخد  نم  مسق  ادخ  هب  دیوگ  هملس  ماهک  دناسر 
وکین رظن  نیدب  تسا . هتفای  شنیب  نآ  هب  تبـسن  هدیـشچ و  ار  اهنآ  هدزم  هدید و  شردام  ردپ و  زا  ار  تایح  تیفیک  طیارـش و  س )  ) همطاف

هک هژیوب  دریگب . عضوم  هنوگچ  انغ  رقف و  رد  شمارآ ، راشف و  رد  حلـص ، گنج و  رد  یعامتجا ، يدرف و  تایح  ياههبنج  رد  هک  دنادیم 
دوـخ بتکم  زا  یـصقن  یب  يوـگلا  ار  وا  دراد  یعـس  دـهدیم و  رکذـت  وا  هب  مـه  ار  وا  يـالوا  كرت  تـسا و  بـقارم  ص (  ) ادـخ لوـسر 

. دنارورپب
نیدـب دزومآیم و  اههتکن  اهـسرد و  ص )  ) ربمایپ زا  دراد  هک  یـصاخ  ّمش  اب  س )  ) همطاف دـهدیم و  دای  س )  ) همطاف هب  ار  روما  ّمل  ربماـیپ 
طیارـش ربارب  رد  هدروخلاـس  یناـمرهق  نوـچ  مه  نس  یمک  نیع  رد  هک  دـید  میهاوـخ  اهدـعب  دوـشیم و  هدوـمزآ  راـک  هتخپ و  يدرف  رظن 

ع )  ) یلع اب  كرتشم  یگدنز  رد  دنک . هزرابم  هنوگچ  دنادیم  کین  دتسیایم و  هعماج  نوزومان 

یگدنز داد . همادا  ار  یگدنز  ردپ ، زا  هتخومآ  هفسلف  نامه  ساسا  رب  مه  زاب  درک  زاغآ  ع )  ) یلع اب  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  هک  زور  نآ 
یگدنز و تنیز  دح  زا  رتارف  ناش  هشیدـنا  تشاد . تمیق  نیمز  يور  ياهافـص  همه  یئابیز  هب  هک  دـندرک  زاغآ  ار  ياهغدـغد  یب  هداس و 
زا یتسیل  اهنآ  جاودزا  هب  طوبرم  لصف  رد  ًالبق  ام  هک  دودحم  هداس و  رایـسب  دندوب  هدرک  هیهت  يرازبا  لیاسو و  دوب . نآ  گرب  زاس و  هیهت 

 . میاهدرک هئارا  ار  اهنآ 
. دنراد یشوخلد  یمرگرس و  نادب  مدرم  هماع  هک  ار  هچنآ  هن  دنتسنادیم  تاکلم  بسک  لیاضف و  هب  لوصو  كرتشم  یگدنز  رد  ار  لصا 
. دنریگیم ناسآ  هداس و  نینچ  هک  یناسک  همهبار  یگدـنز  دـنوادخ  دوب : هدومرف  هک  ناشهیرهم  تیؤر  نیح  رد  ار  ربمایپ  ياعد  دـنوادخ 

يرکف شیاسآ  نما و  رد  ار  يرمع  دـندرکیم و  تداعـس  یتخبـشوخ و  ساسحا  مه  راـنک  رد  اریز  دوب . هدرک  تباـجا  دـنادرگ ، كراـبم 
 . دندنارذگ مه  هب  تبسن 
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رد یناسنا و  ناتـسوب  دبـس  رـس  ياهلگ  اهنآ ، نادنزرف  دـشاب ، سدـق  هناخ  ناشهناخ  هک  رتارف  نیا  زا  یکرابم  تنمیم و  هچ  هتـشذگ  نآ  زا 
راک  میسقت  تسا .  هتسراو  ياهناسنا  فاطم  ناشرازم  رشب ، تیاده  قیرط 

تروص س )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع یـسورع  بش  رد  ص )  ) ربماـیپ طـسوت  میـسقت  نیا  تسا و  راـک  میـسقت  رب  ینتبم  ود  نیا  یگدـنز  ياـنب 
نانچنآ  ، نیا ندینـش  زا  س )  ) همطاـف و  ( 5 ( ) ع  ) یلع نآ  زا  جراـخ  ياـهراک  و  س )  ) همطاـف هب  طوبرم  هناـخ  یلخاد  ياـهراک  هک  تفرگ 

اذهل رورـسلا  نم  ینلخدا  ام  ملعی  ال  دش . لصاح  نم  يارب  یباداش  رورـس و  هچ  رما  نیا  يارب  هک  دنادیمن  یـسک  دومرف  دش و  لاحـشوخ 
. دش رکاش  ار  يادخ  و  ( 6  ) هللا الا  رمالا 

يراک لسن  تیبرت  يدام و  ای  دشاب و  نازیرگ  نآ  زا  س )  ) همطاف هک  تسین  یکچوک  راک  نآ  تیلؤوسم  هناخ و  هرادا  س )  ) همطاف دید  زا 
يادخ ناونع  ترهـش و  بسک  يارب  هک  تسا  یـسک  نآ  يارب  تراقح  دشاب . هتـشاد  تراقح  ساسحا  نآزا  س )  ) همطاف هک  تسین  زیچان 

. دزاسیم عیاض  ار  دوخ  لسن  هجیتن  رد  دریگیم و  ار  تزع  غارس  مدرمزا  دنکیم و  شومارف  ار 
يارب دشاب  یـسرد  دـیاب  دوخ  نیا  و  درادـن . ربخ  نآ  زا  یـسک  ادـخ  زج  دـیوگیم  هک  تسا  یـضار  نانچ  راک  میـسقت  نیازا  س )  ) همطاف

، نآ زا  رتهب  یلو  تسین  يدب  يزیچ  نز  نوریب  راک  دوشیم . لصاح  نز  يارب  یـشالت  راک و  هنوگچ  هیاس  رد  تاذـل  دـنبای  رد  ات  نارگید 
یگدنز  رد  يراد  همانرب  دشاب .  هعماج  يارب  یترورض  هک  هاگنآ  رگم  تسا ، هداوناخ  رگنس  هب  یگدیسر 

هک یـشالت  راک و  ره  يارب  تسا  يرورـض  ناسنا  يارب  دـشاب . فدـه  یب  دـنناوتیمن  اهشالت  اهتکرح و  تسا و  رادـفده  يرما  یگدـنز 
هب ناسنا  یتیـصخش  شزرا  هک  دزرایم  رادقم  نادب  تین  دـصق و  و  ( 7  ) ۀّین رما  لک  یف  مکل  نکتلو  دشاب . یتین  يدـصق و  دـهدیم  ماجنا 

(. 8  ) يونام يرما  لکل  تسا  هتسباو  نآ 
تاعاس همه  دوب . هدرک  هارمه  يرادهمانرب  اب  ار  شیگدنز  هک  دوب  ینانز  زا  س )  ) همطاف و  تسا . مزال  یئاوتحم  ياهمانرب و  یگدـنز  يارب 

 . تشذگیم تروص  نیا  هب  شزور  هنابش  تاقوا  دوب . باسح  يور  زا  شقیاقد  و 
. دوبن ناسآ  يراک  راگزور  نآ  رد  مه  نآ  اهنآ  روما  هب  یگدیسر  دوب و  دنزرف  دنچ  اب  ینز  وا  هک  هناخ  ياهراک  ماجنا  - 

. دادیم لیکشت  ار  وا  یگدنز  تاقوا  زا  مهم  یشخب  هک  تدابع  همانرب  - 
 . ترواشم راکیپ و  گنج و  رما  رد  یتح  شرسمه  ع )  ) یلع ياهراک  هب  کمک  - 

 . اهنآ یگدنز  سابل و  رازبا و  اذغ و  هیهت  رد  نایاونیب  هب  کمک  - 
. دندوب هدش  مالسا  دراو  هزات  هک  ناوناب  نانز و  تیاده  رما  يرادهسلج و  - 

 . دوب هتخیمآ  رد  وا  ناج  نوخ و  اب  هک  نآرق  توالت  همانرب  - 
(. ص  ) هللا لوسر  تافو  مایا  زا  سپ  ًاصوصخم  اههدشانم  اههزرابم و  اهقح و  قاقحا  - 

رازاب و رد  شورف  يارب  مه  نادنزرف و  سابل  هیهت  يارب  مه  تخادرپیم ، یسیر  مشپ  یگدنفاب و  هب  تفاییم  تغارف  یقیاقد  رگا  هزات  و  - 
 . هداوناخ يرورض  ياهراک  زا  یشخب  هنیزه  نیمأت 

همطاف یگدنز  رد  یلوصا  تشاد . ددعتم  ینارـسمه  ص )  ) ادـخ لوسر  هچ  رگا  دوب  وا  هدـهع  رب  ربمایپ  یـصخش  ياهراک  لاح  نیع  رد  - 
(س )

راوشد یـسب  ام  يارب  تسا . ص )  ) يدـمحم مالـسا  زا  هتفرگ  تأشن  اهنآ  همه  هک  تسا  راوتـسا  یلوصا  یناـبم و  رب  س )  ) همطاـف یگدـنز 
دنرکذ لباق  ياههنومن  ناونعب  تمـسق  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  یلو  میرادـب  هضرع  تمـسق  نیا  رد  ار  رظن  دروم  ینابم  لوصا و  همه  هک  تسا 
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: زادنترابع
 . یگدنز رد  مادقا  همانرب و  راک و  ره  رد  يرادفده  لصا  - 

. هدش رداص  یگدنز  لمعلاروتسد  ناونعب  ادخ  بناج  زا  هک  هچنآ  هب  تشاد  رواب  نامیا و  لصا  - 
 . مالسا تاروتسد  میلاعت و  اب  س )  ) همطاف لمع  قباطت  لصا  - 

 . اهتیلاعف روما و  همه  رد  عرو  دهز و  اوقت ، لصا  - 
. دشاب رانک  ربورود  طیرفت  طارفا و  زرم  ود  زا  هک  ياهنوگب  روما  رد  لادتعا  لصا  - 

. دنک دییأت  ار  نآ  تیحالص  بهذم  هک  يراک  ماجنا  لمع و  ندوب  حلاص  لصا  - 
. دشاب رود  یجرف  للخ و  هنوگره  زا  هک  ياهنوگبروما  رد  يراک  مکحم  ناقتا و  لصا 

 . نیملسم هماع  حلاصم  عفانم و  تیاعر  لمع و  ندوب  ریخ  لصا  - 
 . دشاب شاداپ  رفیک و  باسح و  روخ  رد  ههدیم و  ماجنا  هک  يراک  ات  دوخ  يوس  زا  هدارا  لامعا  لصا  - 

 . تینابهر یئوجاوزنا و  زا  يرود  یعامتجا و  تکراشم  لصا  - 
. فده هب  لوصو  دح  رس  ات  يأر  رد  تابث  يرادیاپ و  تمواقم و  لصا  - 

 . فادها يوس  هب  تکرح  زا  یشان  ياهيراوشد  بئاصم و  رد  لمحت  ربص و  لصا  - 
 . اهراک رد  وا  رکذ  دای و  ادخ و  هب  نانیمطاو  دامتعا  لصا  - 

. ادخ هب  یگتسباو  نامیا و  زا  هتفرگ  تأشن  تعاجش  تأرج و  لصا  - 
 . تسا هداد  رارق  شرایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتاناکما  رطاخبروما  رد  يرازگ  رکش  لصا  - 

 . مالسا یمارگ  لوسر  اهنآ  سأر  رد  ناکین و  ناکاپ و  ناحلاص و  هب  ادتقا  لصا  - 
. روما همه  رد  قولخم  رب  قلاخ  ياضر  حیجرت  لصا  - 

 . تسا رادروخرب  مارتحا  زا  ًاتاذ  ناسنا  هک  تیناسنا  تکوش  لالج و  تمارک و  ظفح  لصا  - 
. دنکیمن اهر  دوخب  اهانگنت  رد  ار  شاهدنب  هک  ادخ  هب  دامتعا  نانیمطا و  لصا  - 

-... 
یگدنز  یگداس  تسا .  نانز  قشمرس  وگلا و  باب  نیا  زا  دهدیم و  رارق  لمع  تیاعر و  دروم  ار  لوصا  نیا  هعومجم  س )  ) همطاف و 

دیق زا  ناسنا  يرود  یگدنز و  یگداس  تسوکین ، يریگمیمصت  ناوت  ندیـشیدنا و  بوخ  ببـس  رثؤم و  ناسنا  تداعـس  رد  هک  یلماوع  زا 
رکف و تیاهن  رد  یلو  دـنیآیم  باسحب  یگدـنز  قنور  لماع  رهاظ  هب  هک  يرازبا  لـیاسو و  دنرایـسب  هچ  تسا . نیرفآ  تراـسا  ياهدـنبو 

دوخ يراکتمدـخ  ینابـساپ و  هب  ار  ام  دـنناج و  يـالب  يدراوم  رد  اـهقرب  قرز و  دـنرادیم . لوغـشم  شظفح  هیهت و  يارب  ار  اـم  هشیدـنا 
. دنناوخیم

تمدخ رد  ام  هن  دشاب و  ام  تحار  هیام  دیاب  نیـشام  رازبا . تمدخ  رد  ام  هن  دشاب  ام  تمدخ  رد  رایتخا و  رد  یگدـنز  رازبا  تسا  نیا  لصا 
هدرب هدنب و  یگدنز  رازبا  يارب  دندرکن و  ریسا  يدام  دویق  دنب  رد  ار  دوخ  اهنآ  دوب . نینچ  نیا  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاف یگدنز  و  نیـشام .

. دندشن
فیل زا  یـشرف  دروخیم . مشچب  هداس  هلیـسو  دنچ  نآ  رد  تسا و  یمورحم  هناخ  رازبا ، لیاسو و  دید  زا  رهاظ و  رظن  زا  س )  ) همطاف هناخ 
 . دناهدش هیهت  یساسا  ياهترورض  عفر  دح  رد  هک  تسا  رانک  هشوگ و  رد  یسم  ًانایحا  نیلگ و  هساک  دنچ  دناهدرتسگ و  نآ  رد  امرخ 

نیا رد  يدام ، تیفارـشا  هن  دـنداد  رارق  یهلا  نامرآ  ار  ناشهاگهیکت  یلو  دـننک  هیهت  یفارـشا  لیاسو  هناخ و  دوخ  يارب  دنتـسناوتیم  اهنآ 
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مه يداع  طیارـش  زا  هناخ  تسا . رادهلـصو  ناشسابل  یتح  دننکیم و  یگدـنز  دوخ  دـشر  جوا  ياهتنم  هب  لوصو  يارب  رهوش  نز و  هناخ 
دبلطب يزیچ  رـسمه  زا  تسا  نآ  عنام  ایح  دودـحم و  رهوش  زا  نز  عقوت  تسا . لامک  رد  اههشیدـنا  دـنلب و  اـهتمه  یلو  تسا  رتدودـحم 

يرایتخا  رقف  دنک . تیاعر  وکین  ار  س )  ) همطاف نأش  هکنآ  بقارم  دنمتریغ و  شنم و  گرزب  مه  رهوش 

یخرب هتبلا   ) دوب رانید  رازه  زا 80  شیب  كدف  زا  ناشهنالاس  دـمآ  رد  اهنت  يرارطـضا  هن  تسا  يرایتخا  ناشرقف  یلو  دـنریقف  رهوش  نز و 
دوخ یگدنز  ناشدوخ -  یـصخش  یگدنز  هن  دـندرکیم  فرـص  مدرم  هار  رد  ار  نآ  یلو  دنتـشون ) رتشیب  ار  نآ  رادـقم  یهورگ  رتمک و 

 . دوب هناریقف  اهنآ 
تعانق رقف و  نامه  رد  ار  نانآ  تشاد  یعس  هکلب  درکن  رود  نانآ  زا  ار  رقف  نیا  مه  ص )  ) ادخ لوسر  يوسنارف : قرـشتسم  سنامال  هتفگب 

نالک ياهشـشخب  یهاـگ  تعاـنق  نیع  رد  يراداـنو و  رقف  نیع  رد  اـهنآ  نآ . ياریذـپ  مه  اـهنآ  دوب و  راـثیا  هب  ربماـیپ  قیوشت  دراد . هگن 
 . دندرکیم لذب  رانید  رانید  یهاگ  دنتشاد و 

تسد و نانچ  نآ  لذب  هار  رد  یلو  دوبن . بیـصن  یب  نآ  زا  زین  ع )  ) یلع ًاعبط  هک  دروآ  دـیدپ  نادـهاجم  يارب  رایـسب  یمئانغ  ربیخ  گنج 
ع)  ) یلع زا  یمک  تسد  دوـخ  دوـب و  یـضار  نادـب  مه  س )  ) همطاـف هتبلا  دـنامن و  یقاـب  شاهداوناـخ  يارب  یمهـس  یتـح  هک  دوـشگ  لد 

ياهفالم اب  ریزگان  و  تسا . هدیشخب  يرگید  هب  مه  ار  شرداچ  اهنت  س )  ) همطاف دید  دش و  س )  ) همطاف هناخ  دراو  يدرف  اب  ربمایپ  تشادن .
 . تفرگ رارق  ربمایپ  ربارب  رد  هدناشوپ و  ار  دوخرس 

نیع رد  دـندوب و  رکاش  ار  يادـخ  سکع  رب  هکلب  دـندرکن . هوکـش  ناشدـب  تخب  زا  دـندیلانن و  دوخ  رقف  زا  زگره  یلو  دـندوب  ریقف  نانیا 
رطاخ نادب  اهنت  شتـسرپ  هک  دندیتسرپن  نان  يارب  ار  يادخ  رگید  ترابعب  دنتخادرپیم . هناصلاخ  شیاین  تدابع و  هب  یگنـسرگ  يرادان و 

هناخ  ياهراک  تسا .  نآ  روخ  رد  يادخ  هک  تسا 

ات هناخ ، هب  ندروآ  هاچ و  زا  بآ  ندیـشک  زا  دـنادیم . شنداد  ماجنا  هب  فظوم  ار  دوخ  هک  دراد  يددـعتم  ياهراک  هناخ  رد  س )  ) همطاف
يارب نهاریپ  هیهت  هچراپ و  نتفاـب  اـت  ساـبل  ندز  هلـصو  زا  نآ ، نتخپ  اذـغ و  هیهت  اـت  وج  مدـنگ و  ندرک  درآ  زا  تفاـظن ، بور و  تفر و 

(9 . ) نادنزرف
نانز زا  يرایـسب  دـننامب  دوخ  هاتوک  رمع  تدـم  مامت  رد  یلو  ءایـصوالا ، متاخ  رـسمه  اـیبنالا و  متاـخ  رتخد  مالـسا ، يوناـب  نیرتگرزب  وا 
زور کی  هضف و  نآ  زا  زور  کی  درک ، تمسق  وا  اب  ار  هناخ  ياهراک  دروآ  هناخ  هب  يراکتمدخ  هک  زور  نآ  یتح  درکن . یمناخ  فارـشا 

(. س  ) ارهز نآ  زا 
و س )  ) همطاف هرابرد  هک  دعـس  ینب  زا  یـصخش  هب  يزور  وا  میونـشب . ار  ینخـس  ع )  ) یلع نابز  زا  تسین  دـب  شراک  نازیمو  دـح  هراـبرد 

دومرف : دوب  هدرک  لاوئس  شیگدنز 
 ، میوگب نخس  وت  يارب  س )  ) همطاف دوخ و  زا  يرادن  تسود  ایآ  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  نع  ینع و  ُکتدحا  الا  - 

، دنراذگ نم  رانک  رد  ار  يراگزور  وا  يدنع  تناکاهنا  - 
. تشاذگ رثا  شاهنیس  يور  هک  دروآ  بآ  هناخب  کشم  اب  درک و  یئاقس  ردقنآ  اهردص  یف  رثا  یتح  ۀبرقلاب  تقتساف  - 

 . تسب هنیپ  شیاهتسد  هک  درک  بایسآ  مدنگ  ردقنآ  اهدی  تلجم  یتح  یحرلاب  تنحط  و  - 
. تسشن درگ  كاخ و  شاهماج  رب  ات  درک  بور  تفر و  ار  هناخ  ردقنآ  اهبایث  تربغا  یتح  تیبلا  تحسک  و  - 

. دش دولآ  كاخ  شنهاریپ  هک  دیمد  شتآ  رد  قاجا  ریز  ردقنآ  اهبایث  تنک  یتح ر  ردقلا  تحت  تدقوا  و 
 . دمآ دراو  یتخس  همدص  وا  رب  تباب  نیا  زا  و  ( 10  ) دیدش رض  کلذ  نم  اهباصاف 
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شوغآ رد  ار  دوخ  دـنزرف  رگید  یتسد  اب  تخادـنایم و  شدرگ  هب  ار  بایـسآ  تسدـکی  اب  هک  دوب  راتفرگ  نادـنچ  هناـخ  ياـهراک  رد  وا 
وا  تعانق  دهز و  یشاب . ماک  نیریش  ترخآ  رد  ات  شچب  ار  ایند  ياهیخلت  رتخد  هک  دادیم  شیرادلد  ربمایپ  دادیم و  ریش  تفرگ و 

. دزاس دوخ  هدرب  ریـسا و  ار  وا  دـنک و  یفرـصت  وا  رد  تسناوتن  ایند  هک  ینعم  نادـب  هکلب  ایند ، كرات  ینعمب  هن  تسا  هدـهاز  س )  ) همطاـف
. دوشن نآ  قشاع  یلو  درادب  تسود  ياهلیسو  دح  رد  ار  ایند  دیشوکیم  (. 11 ( ) هکلمت تنا  ایندلا و  ککلمت  نادهزلا ال  )

رد هکلب  فرـصت  بسک و  رد  هن  دوب ، عناق  یگدـنز  رد  وا  میـسانشیمن . وا  لثم  هب  ار  ینز  ترخآ  هب  هجوت  يدام و  ناهج  زا  فارـصنا  رد 
ياهيراک کمک  يارب  يزاس  هریخذ  رد  تعاـنق و  دـهز و  رد  وا  درکیم . فرـص  ادـخ  هار  رد  دروآیم  تسدـب  هک  ار  هچنآ  فرـصم و 

 . تسا یهلا  ینز  ًادج  گرزب 
نز مادک  و  دنک . ناریقف  فرـص  ادخ  هار  رد  ات  دهاکب  دشاب  رـضاح  اهنآ  ياضر  قفاوت و  اب  یتح  نادـنزرف ، توق  زا  هک  تسا  ردام  مادـک 
یلع و  س )  ) همطاف نوچ  يدارفا  هناخ  رد  دـیاب  ار  عاضوا  طیارـش و  نینچ  دـبایرد ؟ ار  نارگید  دـنک و  لمحت  ار  یگنـسرگ  درد  هک  تسا 

همطاف دومرف : دید و  ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  درک . هیهت  س )  ) همطاف يارب  يدـنبندرگ  یگنج  مئانغ  لحم  زا  ع )  ) یلع درک  وجتـسج  (ع )
س)  ) همطاف دـنکیم ؟ تنیز  دـشوپیم و  سابل  هربابج  ناهاشداپ و  رتخد  نوچ  ربمایپ  رتخد  دـنیوگب  مدرم  هک  يوشیم  یـضار  ایآ  ناـج !

. درک دازآ  ار  ياهدنب  نآ  لحم  زا  تخورف و  ار  نآ  تفایرد ، ار  بلطم 
زا ار  نهاریپ  نانز ، زا  يراوید  نایم  رد  اج  نامه  دروخرب ، یئادـگ  هب  هار  نیب  رد  تفریم ، رهوش  هناخ  هب  دوب و  سورع  هک  دیدینـش  زین  و 

دهدیم ریقف  هب  ار  رتهب  هماج  دنک . نینچ  هک  تسا  نز  مادک  تفر و  یـسورع  هلجح  هب  هنهک  هماج  اب  دوخ  داد و  ریقف  هب  دروآ و  رد  هب  نت 
وا  رتسب  سابل و  عضو  ( 12 . ) نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  ولانت  نل  دریگ . رارق  نآرق  هیآ  نیا  قادصم  ات 

دـهدیم و شرازگ  ردـپ  هب  ار  ناملـس  بجعت  س )  ) همطاف دـنکیم . بجعت  دـنیبیم و  ار  شرادهلـصو  رداچ  دوشیم ، دراو  وا  رب  ناـملس 
فلعت شبک  کسم  الا  ۀنس  سمخ  ذنم  یلعل  یلام و  قحلاب -  کثعب  يذلاوف  یسابل -  نم  بجعت  ناملس  نا  ص )  ) هللا لوسر  ای  دیوگیم 

(. 13  ) هانشرتفا لیللا  ناک  اذا  و  انریعب -  راهنلاب  اهیلع 
جاودزا لاس  جنپ  هک  ع )  ) یلعو نم  يارب  درک  ثوعبم  قح  رب  ارت  هک  یـسک  هب  مسق  درک -  بجعت  مسابل  زا  ناملـس  ص)  ) ادـخ لوسر  يا 

 . میرادن يزیچ  مینک  دوخ  رتسب  شرف  ار  نآ  اهبش  دروخیم و  اذغ  نآ  رب  ام  رتش  اهزور  هک  يدنفسوگ  تسوپ  زج  میاهدرک 
ار نآ  یتقو  هک  میتشاد  یشکور  ام  و  دش ، دراو  ام  رب  ربمایپ  دیامرف : ع )  ) یلع دنتـشادن . تحارتسا  باوخ و  يارب  یبوخ  هلیـسو  یتح  اهنآ 

یبنلا یتاف  دنامیم -  نوریب  ام  ياهرس  اهاپ و  میدیـشکیم  دوخ  رب  ضرع  زا  یتقو  دنامیم و  نوریب  ناميولهپ  میدیـشکیم  رـس  رب  ازارد 
(. 14  ) انسوؤر انمادقا و  اهنم  تجرخ  ًاضرع  اهانسبل  اذا  و  انبونج -  اهنم  تجرخ  الوط  اهانسبلا  اذا  ۀفیطق ، انیلع  و  (ص )

همطاف دـنوش . راذـگاو  دوخب  هک  دوبن  نانچ  مدرم  عضو  اما  دوب  هدروآ  دـیدپ  اهراک  رد  یـشیاشگ  رـصتخم  ع )  ) یلع یگنج  ياـهتمینغ 
هک دوب  نانآ  زا  مدرم  ینادردق  زاربا  يارب  هن  راک  نیا  دنتـشاذگیم و  دوخ  نان  زا  دشاب  ینان  مدرم  هرفـس  رد  هکنیا  يارب  ع )  ) یلع و  (س )

افص  سنا و  دندادیم . ماجنا  وا  هب  تبحم  يارب  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  اهنآ 

یگنهامه يرادفده و  اب  يزارمه ، یلدمه و  اب  نانآ  درکیم . مرگ  نیجوز  يافص  سنا و  ار  تیمورحم  رقف و  زا  یشان  درس  یگدنز  نیا 
هجوتم هک  يرـسمه  دراد  انـشآ  درد  افـص و  اب  هدیمهف ، يرـسمه  هک  دوب  لاحـشوخ  ع )  ) یلع دندیـشخبیم . یئافـص  قنور و  ار  یگدـنز 

هار رد  ار  شرمع  هک  يدرم  دراد  یهلا  يدرم  هک  تسا  دنـسرخ  مه  س )  ) همطاف دـنکیم . كرد  وکین  ار  ع )  ) یلع تسا و  ینامز  طیارش 
. دزاس یضار  دوخ  زا  ار  يادخ  ات  دراذگیم  مک  دوخ  تحار  باوخ و  زا  هدرک و  فرص  ادخ 
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هک هچنآ  ًالوصا  دندیـشوکیم  مه  یلاعت  دشر و  قیرط  رد  دندمآیم و  باسحب  یتمعن  مه  دـید  رد  رگیدـکی و  يارب  نیجوز  ناس  نیدـب 
رد یگنهامه  تدـحو و  شقن  هک  تسین  كاروخ  روخ و  یتح  تاناکما و  رازبا و  لـیاسو و  قرب و  قرز و  دزاـسیم  نیریـش  ار  یگدـنز 

و دنیآ . نوریب  رسمه  عفن  هب  دوخ  كال  زا  دننک و  كرد  ار  رگیدکی  نابز  نیجوز  هک  تسا  نیا  رب  لصا  تسا . رتشیب  زیچ  همه  زا  هار  نیا 
 . تسا يدنوادخ  فطل  تیانع و  طبهم  نمؤم  لد  هک  دننکشن  ار  رگیدکی  لد  هک  دننک  تبقارم  زین 

دنـشیوخ و كال  رد  دنتوافتم  ادج و  مه  زا  ًالماک  يایند  ود  نز  درم و  هک  تسا  نیا  اههداوناخ  زا  یخرب  رد  یگدنز  يراب  تبکن  للع  زا 
گنر و یگدنز  هک  تسا  تروص  نیا  رد  رـسمه و  هن  دنبلطیم  دوخ  يارب  اهنت  ار  نآ  دـشاب  یتاذـل  عفانم و  رگا  دـنمهفیمن . ار  مه  نابز 

رادفده  یلمجت  دنکیم . ادیپ  بولطمان  یئاوه 

دیآ رد  یگنرب  زور  ره  ای  دزاس و  روهطوغ  زور  نآ  شیارآ  لیاسو  رد  ار  دوخ  هک  دوبن  تیلهاج  رد  فارـشا  نانز  نوچ  مه  س )  ) همطاـف
توافتیب لئاسم  هنوگنیا  هب  تبسن  هک  دوبن  مه  نانچنآ  اما  دوب . رتالاب  یـسب  نیا  زا  س )  ) همطاف نأش  دیامن -  هضرع  ار  دوخ  عامتجا  رد  و 

. دشاب
ربارب رد  نانز  يارب  یسرد  هکنیا  يارب  مه  و  یلع ، لد  يارب  نیا  تشاد و  حطس  نامه  رد  مه  یشیارآ  طسوتم و  دح  زا  رتنیئاپ  یلمجت  وا 

رب دوش . قحلم  ص )  ) ادـخ لوسر  هب  هکم  رد  ات  تشگرب  نمی  زا  ع )  ) یلع يرجه  مهد  لاس  رد  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  دـشاب . رـسمه 
(15 . ) دوب هدرک  وبشوخ  ار  دوخ  ع )  ) یلع يارب  هدیشوپ و  یگنر  یسابل  س )  ) همطاف تفای . هدرک  شیارآ  ار  وا  دش و  دراو  س )  ) همطاف

ار زیچ  همه  باسح  دیاب  یلو  تسا  حودمم  هکلب  تسین  تشز  اهنت  هن  رـسمه  يارب  مالـسا ، رد  مادـقا  هنوگنیا  هکدـهدیم  ناشن  رما  نیا  و 
ار دوخ  درم  نز و  هک  تسا  یگدنز  دعب  نیا  مه  یکی  يرادفده  قیرط  رد  درک . دیابن  طولخم  يرگید  اب  ار  زیچ  چیه  تشاد و  هناگادـج 

هنادواج  تایح  هب  هجوت  دنناسرب .  تسا  هنانز  ای  هنادرم  تایح  هب  هچنآ  رد  ار  مه  لد  مشچ  دنیارایب و  رگیدکی  يارب  ادخ  نامرف  قبط 

وا نورد  رد  نوزومان  ياهـسوه  تفیرفن و  ار  وا  نآ  ياهیابیز  دشن و  ایند  قرب  قرز و  ریـسا  زگره  هک  تسا  ینانز  دودـعم  زا  س )  ) همطاف
هلمج نیا  وا  ياعد  رد  ترخآ . تداعـس  يارب  تسا  ياهعرزم  هلیـسو و  هکلب  تسین ، یهتنم  دصقم و  نیرتگرزب  وا  يارب  ایند  درواین . دیدپ 

... هدم رارق  مدصقم  مه و  نیرتگرزب  ار  ایند  ادنوادخ  ینعی  ( - 16  ) یملع غلبم  یّمه و ال  ربکا  ایندلا  لعجت  مهللا ال  دومرف : هک  مینبیم  ار 
امرف ردقم  ینامز  ارم  گرم  دشاب و  روآ  ریخ  دیفم و  نم  يارب  یگدنز  هک  رادب  هدنز  هاگنآ  ات  ارم  ادنوادخ  دـیامرف  رگید  یئاعدرد  مه  و 

(. 17  ) یل ًاریخ  هافولا  تناک  اذا  ینفوت  ًاریخ و  ةویحلا  تلمع  ام  ینیحا  مهللا  دشاب . رتهب  نم  يارب  ندرم  نامز  نآ  رد  هک 
یل حلـصا  مهللا  دـیامرف : دوخ  ياعد  زا  رگید  ياهلمج  رد  مه  زاب  دراد و  داـعم  اـیند و  نید و  هب  هجوت  شنانخـس  شیاـهتاجانم و  همه  رد 

. ریخ لک  یف  یل  ةدایز  ةویحلا  لعجا  يداعم و  اهیف  یتللا  یترخآ  یل  حلـصا  یـشاعم و  اهیف  يذـّللا  ياـیند  يرما و  ۀمـصع  وه  يذـّلا  ینید 
(18)

هک یمئاد  يادخ  نآ  وت  هدامآ ، وا  دزن  رد  يزور  قزر و  ره  تسا و  دـیدج  وا  دزن  زور  ره  هک  یـسک  يا  دـیامرف : دوخ  ياهتـساوخرد  رد 
زرمایب و ارم  رادـب -  ایند ) نید و   ) تیفاع رد  ارم  ماهدـنز  هک  مادام  ناشوپب و  هدرپ  نم  راک  رب  ایادـخ  دزاسن ... تاهدوسرف  هنهک و  راگزور 

ینفاع ینرتسا و  مهللا و  ... نامزالا کیلبت  يذللا ال  مئادلا  تنا  دـیتع  هدـنع  قزر  لک  دـیدج و  هدـنع  موی  لک  نم  ای  . ) روآ تمحر  نم  رب 
س)  ) همطاف رب  مالس  ینمحرا ... یلرفغا و  ینتیقبا و  ام  ًادبا 

هک يدرم  نآ  ع )  ) یلع دروآ . هلاـن  هآ و  کـشا و  تیرـشب  يارب  مـه  و  ع )  ) یلع يارب  شنادـقف  هـک  دوـب  نـینچ  نـیا  س )  ) همطاـف يرآ ،
رانک رد  دیزرل و  شگرم  ربخ  ندینش  زا  دوب ، هدیزرلن  زگره  نمشد  زا  یئایرد  ربارب  رد  دربن  نادیم  رد  دوب و  هدیدن  ار  شاهیرگ  دیـشروخ 
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 . تسیرگ شربق  شدسج و 
ياهرهوگ رب  مالس  تدولآ  کشا  هداجس  رب  مالس  تدولآ ، كاخ  هرهچ  رب  مالس  یناکین ، ناکاپ و  ثراو  هک  س )  ) همطاف يا  وت  رب  مالس 

كاـخ هب  یناـشیپ  رب  مالـس  تاهتـسب  هنیپ  نیمخز و  ياهتـسد  رب  مالـس  تخیریم ، ورف  یهلا  تیـشخ  فوخ و  زا  هک  وـت  نامـشچ  ناـطلغ 
. تیئابیکش يروبص و  رب  مالس  وتهتشغآ ، تدابع 

س)  ) همطاف يداصتقا  یشم  لصف 15 :

همدقم 

رتشیب دـیلوت  رد  یعـس  ایند و  تورث  لام و  هب  دـیدش  یگتـسبلد  ام  هرود  رـصع و  رد  هژیوب  ناهج ، هصرع  رد  ناسنا  تاـیح  مهم  لـئاسم  زا 
زا نارگید  رب  دوخ  نداد  يرترب  لام و  بسک  هب  تسا  يروآتفگـش  علو  صرح و  مدرم  بلغا  نایم  رد  تسا . رتشیب  فرـصم  يارب  ًافرص 

تابثا نآ  رد  هک  دنیامن  هضرع  نارگید  هب  ار  یطیارش  نآ  زرم  تیاعر  مدع  فرـصم و  رد  فارـسا  اب  هک  تسا  نیااهنآ  شـشوک  هار . نیا 
 . تساهنآ يرترب 

دیارایب ار  دوخ  نوریب  زا  دراد  یعس  دشاب  یلاخ  نورد  زا  یمدآ  هک  یماگنه  هب  دراد ، روضح  عماوج  زا  يرایسب  رد  هک  تسا  یتیعقاو  نیا 
دوخ دراد و  دوجو  نانز  نادرم و  نیب  رد  هلأسم  نیا  دیآ  قئاف  ینورد  ياهءالخ  رب  نادـب  دوخ  نتـسارآ  اهقرب و  قرز و  هب  یگتـسبلد  ابو 

تسا و شیارآ  تعیبـط  نز  تعیبـط  ًـالوصا  تـسا . رتـشیب  ناـنز  رد  نداد  ناـشن  يرترب  نارگید  رب  یـشورف و  رخف  یئارآ ، دوـخ  یئاـمن و 
ایند  زا  یقلت  رتدایز .  تیقفوم  ساسحا و  يدنسرخ  رتشیب  قرب  قرز و  ردق  ره  هار  نیا  رد  و  هضرع ،

وکین لمع  رد  ناگمه  و  دوشیم . رگید  يارـس  یهار  ریزگان  یمدآ  دیآیم و  رـسب  يزور  يرـشب ، هزور  دنچ  تایح  هک  دننادیم  ناگمه 
دنچ یکلم  میتـسین . شیب  ینارادـتناما   ، هعرزم غاـب و  هناـخ و  زا  دـنلوقنم ، ریغ  هک  اـهنآ  هژیوب  تورث ، لاـم و  اـب  هطبار  رد  هک  دـناهتفای  رد 
اهنآ اب  هک  سک  نآ  تسا و  یگدنز  غاب و  هناخ و  دـنامیم  دوخ  ياج  رد  هک  هچنآ  نارگید و  رایتخا  رد  ادرف  تسام و  رایتخا  رد  یحابص 

 . تسا ناسنا  دیوگیم  عادو 
همه دریگ و  رایتخا  رد  ار  يرتشیب  تورث  دراد  یعس  نآ  رطاخب  هک  دراد  دوجو  یمدآ  رد  یگنادواج  دولخ و  ساسحا  یعون  لاح  نیع  رد 

. نآ ندوب  کلام  نتفرگ و  رایتخا  رد  رطاخب  اهنت  هکلب  فرصم ، رطاخب  هن  هاگ 
 . تسام ياهتراسا  زاس  هنیمز  هک  تسا  ياهلیذر  نامه  نیا  و 

رد هدروآ و  مهارف  شیوخ  يارب  ياهتخودنا  دندنراذگ و  شالت  راک و  رد  ار  زور  بش و  دندوساین و  یمد  زگره  هک  یناسک  دنرایسب  هچ 
اهدیق زا  وا  یئاهر  وا و  یحور  لالقتسا  ناسنا و  يدازآ  ریخ و  قرط  رد  هک  یطرشب  تسبوخ  تورث  لام و  دناهتشاد . سوبحم  ار  دوخ  نآ 

ایند  و  س )  ) همطاف دنکیم .  عافد  نآ  زا  مالسا  هک  تسا  يزت  نیا  دوش و  فرصم  راب  تراسا  ياهدنبو 

یئانف ریـس  اههدیدپ  هک  دنادیم  بوخ  دسانـشیم . وکین  ملاوع  نآ  رد  ار  ناسنا  تیعقوم  دوجوم و  ملاوع  تسا ، هدیـشر  ینز  س )  ) همطاف
، تسین تشگرب  لباق  هدنزاس و  دیفم و  سکچیه  تسدـب  تناما  ندرپس  تسا . ینادواج  یقاب و  هک  تسادـخ  اهنت  دـنراد و  یلالحمـضاو 

 . ربارب دنچ  ینازیمب  تسا ، تشگرب  لباق  دوش  راذگاو  ودب  هچنآ  تسا و  یبوخ  نیما  هک  تسادخ  اهنت  دنریذپ . لاوز  مه  اهنآ  هک  اریز 
دیاب شیاتس  لصف  يارب  هک  يزرواشک  نوچ  نآ  رد  ار  یمدآ  دسانشیم و  هعرزم  ار  ایند  اقب ، راد  ار  تبقاع  دسانشیم و  انف  راد  ار  ایند  وا 

درک و رذگ  نآ  زا  دیاب  هک  دسانشیم  لپ  نوچ  ار  ایند  وا  زین  و  تسا . معنتم  اهتمعن  هب  مه  زورما  نیمه  هکنآ  نمـض  دنک ، هریخذ  راک و 
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. دودحم يدح  رد  مه  نآ  هزات  تسین و  اور  ترورض  هب  زج  لپ  يور  رد  ندوشگ  رتسب 
راک هک  بعل  وهل و  ار  عاـتم  نیا  هب  یمرگرـس  هدرک و  یفرعم  زیچاـن  ار  نآ  يادـخ  هک  یعاـتم  تسا ، عاـتم  وا  دـید  زا  اـیند  لاـح  همه  رد 

یهابت یتخبدب و  بجوم  هکنآ  هن  دنزاس  مهارف  ناسنا  يارب  ار  یتداعـس  ریخ و  تابجوم  دـیاب  اهیمرگرـس  تسا  نیا  مهم  تسا . ناکدوک 
ایند  رد  وا  عضوم  دنوش .  وا 

چیه هار  نیا  رد  تسا و  هدرک  میـسقت  تحلـصم  تلادـع و  هب  اـهنآ  نیب  نیمـضت و  دوخ  قوـلخم  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  دـنادیم  وا 
قیادـحلا نیب  قازرـالا  تمـسق  و  . ) دـنراد یفاـک  هرهب  نآ  زا  ناگدـنرد  ناگدـنرپ و  تسا . هدرکن  شومارف  ار  يزیر  کـچوک و  دوـجوم 

(. 19 ( ) روفصعلا ةرذلا و  نیب  تیوسف 
و ( 20 ( ) ینتقزر اـمب  ینعنق  مهللا  . ) دزاـس عناـق  تسا  هتخاـس  ررقم  هدرک و  وا  يزور  هچنآ  هب  ار  وا  هک  دـهاوخیم  يادـخ  زا  ناـس  نیدـب 
رد وا  تورث  هک  تشاد  نیا  رد  یعس  دزاس . هتشابنا  ار  يرتشیب  تورث  هک  دوبن  وا  رد  يدنمـشوه  نیا  تشادن و  دح  زا  شیب  صرح  زگره 

. نوریب هن  دشاب  نورد  يانغ 
دـنکیم و راک  هکنیا  نمـض  تسین  نآ  ياهیتسمرـس  ایند و  فراـخز  نوتفم  تسا ، فوطعم  رگید  یناـهج  هب  س )  ) همطاـف هشیدـنا  رکف و 

زور کی  مشاب و  هنـسرگ  زور  کی  مراد  تسود  اراگدرورپ  هک  دراد  تساوخرد  دشیدنایم و  ربمایپ  لثم  وا  دراد . رتشیب  دـیلوت  هب  شالت 
همطاف راک  ( 21 . ) مشاب وت  تمعن  رازگرکـش  مریـس  هک  زور  نآ  منک و  زاـین  ضرع  حرـضتو و  مناوخب  ارت  ماهنـسرگ  هک  زور  نآ  اـت  ریس .

(س)

يرتشیب دـیلوت  هبدراد  یعـس  يداصتقا  يدام و  هبنج  رد  هکلب  نآ  يانعمب  تدابع  ریـسم  رد  اهنت  هن  تسا  شـالت  راـک و  لـها  س )  ) همطاـف
تالآ تنیز  تالمجت و  دـیرخ  یگدـنز و  نداد  قنور  يارب  نآ  زا  هک  رطاخ  نادـب  هن  دـنک ، لیـصحت  ار  يرتداـیز  دـمآ  رد  دـبای ، تسد 

 . مدرم هب  تمدخ  تهج  رتشیب  ناوت  هب  یبایتسد  يارب  هکلب  دنک ، هدافتسا 
لاح و همه  اب  و  دوشیم ، لمحتم  نادنزرف  هرادا  یتسرپرس و  اب  هطبار  رد  هک  ار  یتامحز  همه  اب  دراد و  هک  یتالاغتشا  یمرگرس و  همه  اب 

راک نیا  دزادرپب . دمآ  رد  ّدلوم  يراک  هب  نآ  رد  ات  دنک  یلاخ  ار  دوخ  تاقوا  زا  یقیاقد  دـشوکیم  دراد ، راگدرورپ  تدابع  هب  هک  یقوش 
مه یهاگ  تفابیم و  هچراپ  تشریم ، خـن  وا  هک  دیدینـش  دوب . بهذـم  دـیئات  طرـش  اب  شاهقالع ، قوذ و  و  س )  ) همطاف ناوت  بساـنت  هب 

ياـههمانرب اـهراک و  همه  هب  دـناوتب  وا  نآ  رد  هک  ياهماـنرب  میظنت  هک  تسا  یعیبط  درکیم . درآ  مدـنگ  نارگید  يارب  دزم  راـک  تروصب 
وا  يدام  يزاین  یب  دوبن . ناسآ  يراک  دسرب  یگدنز 

رگا و  درکیم ، روصت  نیطالـس  ناهاش و  نارتخد  دننامه  يرتخد  ار  دوخ  مه  وا  رگا  و  دیـشیدنایم ، نارگید  لثم  هب  مه  س )  ) همطاف رگا 
نیمخز وا  ياهتـسد  هن  تروص  نآ  رد  و  دشاب ، هتـشاد  یتحار  یگدنز  تسناوتیم  درکیم  راوتـسا  نید  دیق  نودب  ار  یگدنز  يانب  مه  وا 

. تسشنیم بور  تفر و  زا  یشان  درگ  رابغ و  وا  هرهچ  رب  هن  و  دندشیم ،
درگ دوخ  رب  رود و  رد  رایـسب  ياهمدخ  دزاسب و  للجم  یخاک  دوخ  يارب  نآ  اب  تسناوتیم  وا  دوبن  یکدنا  يزیچ  وا  يارب  كدف  دـمآرد 

نتخادـنا هار  هب  هعرزم ، داجیا   ، نیمز ندرک  دابآ  اب  مه  وا  هدوبن  هداتفا  ناوتان و  هراـکیب و  يدرم  مه  ع )  ) یلع دـنک . یمناـخ  دوخ  دروآ و 
. دریگ هرهب  اهنآ  زا  تسناوتیم  س )  ) همطاف هک  دروآیم  تسدب  ینالک  ياهدمآرد  رهن  همشچ و 

یگدنز دوخ  يارب  نآ  زا  قازترا  اب  دنتسناوتیم  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع دادیم و  لیکشت  اهنآ  دمآرد  رد  ار  یبوخ  مقر  مه  یگنج  مئانغ 
ادخ ياضر  نآ  هیاس  رد  ات  دراذگ  شالت  حدک و  ربار  لصا  تشادن ، شوخ  ار  یگدنز  هنوگنیا  س )  ) همطاف یلو  دننک . مهارف  ار  یبسانم 
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كدف هلأسم  درادب . هضرع  ار  هتسب  هنیپ  ياهتسد  زا  یتجح  باسح ، نیسپاو و  زور  يارب  دنک و  بلج  ار 

ار ياهدـع  هتخیگنارب و  ار  يرایـسب  فلاـخم  قفاوم و  ياـهثحب  هک  ياهلأـسم  دوب ، كدـف  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف بوـخ  يدـیاع  رمم  زا 
لاس 7 رد  هک  دوب  ياهعرزم  كدف  دوش . هداد  یحیضوت  هراب  نیا  رد  هک  تسین  دروم  یب  تسا -  هتـشاداو  قیدصت  ای  بیذکت  هب  هنالهاج 
هک يدوهی  کی  طسوت  کلم  نیا  هک  دنلئاق  یخرب  تفرگ . رارق  مالـسا  ربمایپ  رایتخا  رد  نایدوهی  طسوت  يزیرنوخ  گنج و  نودب  يرجه 
هیآ حیرـصب  دمآ  تسدب  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  نوچ  دـشاب  نآ  فالخ  مه  رگا  هزات  ( 22 . ) دیدرگ هیده  ربمایپ  هب  دوب  هدش  ناملـسم 
ادـص ار  س )  ) همطاف ربمایپ  دـش  لزان  هقح  یبرقلاذ  تآ  هفیرـش و  هیآ  هک  یماگنه  تسوا . هصلاخ  كالما  زا  ربماـیپ و  نآ  زا  ( 23  ) نآرق

تامدخ هنارکـشب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دناهتـشون  مه  یخرب  ( 24 . ) دیـشخب س )  ) همطاف هب  ار  كدـفو  مهدـب  وت  هب  ارت  قح  اـیب  هک  درک 
(25 . ) دیشخب وا  هدنامزاب  س )  ) همطاف هب  ار  نآ  هجیدخ 

هک ار  كدـف  هداد  نامرف  نم  هب  یلاعت  يادـخ  دومرف  تساوخ و  ار  س )  ) همطاف ربماـیپ ، هک  تسا  هدـمآ  یعیـش  تاـیاور  زا  یخرب  رد  هتبلا 
مه يرگید  دانسا  هتبلا  و  ( 26  ) متفریذپ ار  نآ  یلاعت  يادـخ  زا  امـش و  زا  درک  ضرع  س )  ) همطاف مهد و  وت  هب  تسا  نم  یـصخش  کلم 

(27 . ) دراد دوجو  هطبار  نیا  رد 
. دـنداد تداهـش  نآ  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  مداخ  و  نمیا ، ما  ع ،)  ) یلع ص ،)  ) ادـخ لوسر  تشون ، ع )  ) یلع طخ  اب  ار  نآ  تیکلام  ربمایپ 

مدرم لصا  نیا  يراک  مکحم  يارب  و  ( 29 . ) دیآیم باسحب  هجیدخ  تردام  يارب  یشاداپ  تست و  باقعا  وت و  نآ  زا  دومرف  ربمایپ  ( 28)
كدف : دمآرد  ( 30 . ) دناسر اهنآ  عالطا  هب  ار  كدف  يراذگاو  نآرق و  مکح  درک و  عمج  ار 

ار نآ  سوواط  نب  دیس  (31  ) تشون لاس  رد  راـنید  رازه  رب 24  غلاب  ار  نآ  يدنوار  دراد . دوجو  یفلتخم  ياهلقن  كدـف  دـمآرد  دروم  رد 
باسحب یتشرد  مقر  دوشیم  هظحالم  هک  هنوگنامه  دناهتـشون و  نآ  زا  رتمک  یهاگ  رتشیب و  مه  یخرب  و  لاس ، رد  رانید  رازه  رب 70  غلاب 

. دیآیم دوجوب  نآ  هیاس  رد  ياهناهاش  یگدنز  دشاب ، هداوناخ  کی  يارب  فرصم  يانب  رگا  هک  دمآیم 
رانک هشوگ و  رد  دنتسنادیم  اریز  دندیباوخن  ریس  نآ  دمآرد  زا  زگره  دنتشادن و  یصخش  هدافتسا  عبنم  نیا  زا  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع اما 

كدف دمآرد  مامت  ناس  نیدب  دنتسین . كدنا  دنراذگب  رتسب  رب  رس  هنسرگ  مکـش  اب  هک  یماتیا  دنرایـسب و  ناگنـسرگ  نآ  یمالـسا  هعماج 
شکاروخ درکیم ، یگدنز  رادهلـصو  ياهماج  يرداچ و  اب  دینادیم  هک  هنوگنامه  دوخ  س )  ) همطاف دـشیم و  نادنمتـسم  ارقف و  فرص 

كدف  فرصت  دندربیم . رسب  یگنسرگ  رد  بلغا  وا  نادنزرف  هک  دیدینش  مه  دوب و  دنفسوگ  تسوپ  شرتسب  کشخ و  نان 

رمع هسوسو  هب  راک  نیا  دـندرک و  نوریب  هعرزم  زا  ار  شنارازگ  راک  دـنتفرگ و  س )  ) همطاـف زا  ار  كدـف  ص )  ) هللا لوسر  تاـفو  زا  سپ 
رـشابم رکبوبا  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  دـنیآ و  وا  درگ  اـیند  عمط  هب  دـننک و  اـهر  ار  هفیلخ  شنایعیـش  دـنکن  هک  سرت  نادـب  تفرگ  تروص 

(32 . ) درک جارخا  كدف  زا  ار  س )  ) همطاف
هکار نمیا  ما  هملس و  ما  ءامسا  نینیـسح ، یلع ، وا  تساوخ ، دهاش  رکبوبا  تسا . نم  نآ  زا  كدف  هک  تخادرپ  اوعد  حرط  هب  س )  ) همطاف
رسمه یلع  تفگ : درک و  در  ار  اهنآ  تداهـش  رمع  دریذپب . ار  نآ  دوب  ریزگان  رکبوبا  دروآ و  دهاش  دندوب  ص )  ) هللا لوسر  قیدصت  دروم 
همطاف مه  هملس  ما  ( 34 ! ) دهدیم يأر  مشاه  ینب  دوس  هب  مه  ءامـسا  و  ( 33 !!) دنداد یهاوگ  دوخ  عفن  هب  وا و  نارسپ  مه  نینـسح  تسوا ،

(36 !! ) دنزب فرح  تسرد  دناوتیمن  دریگیم و  شنابز  مه  نمیا  ما  ( 35 . ) تسوا رادفرط  درادیم و  تسود  ار  (س )
ینعی وا  لصفنم  لقع  ًالوا  هک  دوب  رطاخ  نادـب  درادـن  لیوحت  ار  كدـف  هکنیا  یلو  دوب  هدـش  باجم  س )  ) همطاف نانخـس  ربارب  رد  رکبوبا 

ًاثلاث ار ، یلع  تفالخ  قح  هلمج  زا  دنک ، بلط  ار  يرگید  قوقح  ادرف  س )  ) همطاف هک  تشاد  نیا  زا  سرت  رکبوبا  ًایناث  تشاذگیمن ، رمع 
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رد ار  س )  ) همطاف تیکلام  وا  لـک  رد  دیدنـسپیمن . دوخ  يارب  ار  نآ  رکبوبا  هک  دوب  هابتـشا  هب  فارتعا  یعون  ندـش  س )  ) همطاـف میلـست 
س )  ) همطاف تمواقم  عضوم  ( 37 . ) دادن مه  س )  ) همطاف لیوحت  ار  نآ  یلو  درکن  بیذکت  كدف 

هکلب دوب ، كدـف  هب  تبـسن  یلاـم  تبغر  رطاـخب  هن  دومنیم  هجاـحم  رکبوـبا  اـب  درکیم و  یگداتـسیا  كدـف  هراـبرد  س )  ) همطاـف هکنیا 
. دهدن يأر  نآرق  مالسا و  فالخ  نیملسم  هفیلخ  و  دریگن ، اپ  یمالسا  هعماج  رد  یتعدب  دسر ، رادقح  هب  قح  تساوخیم 

هب یگتـسبلد  وا  دوب . انتعا  یب  نآ  هب  تبـسن  نانچ  مه  وا  دندرکیم  رهاوج  س )  ) همطاف يارب  ار  یئایند  رگا  دوبن و  نشیب  ياهعرزم  كدـف 
رـسمه و وا و  رگم  داد ؟ نادنمزاین  هب  یلاوتم  بش  هس  ار  دوخ  راطفا  اذغ و  هک  دوبن  وا  رگم  دنز ، یئاپ  تسد و  كدف  يارب  ات  تشادن  لام 

؟ تسا ینخس  ثحب و  هچ  ياج  رگید  سپ  دندوب ؟ هتخادرپ  راثیا  هب  ررکم  رد  ررکم  هک  دندوبن  شنادنزرف 
يارب یثحب  هچ  ياج  تروص  نآ  رد  دنک -  جرخ  ناملـسم  يارقف  يارب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دمآ  رد  دـهاوخیم  هک  دوب  یعدـم  مه  رکبوبا 
ياهلگ س )  ) همطاف دـندرپسیم  رادقح  هب  ار  قح  ًاعقاو  دـندرکیم و  نینچ  هللا  یلا  ًۀـبرق  اهنآ  رگا  هک  تسا  نیا  خـساپ  دوب ؟ س )  ) همطاـف

هناخ ار  وا  دننک و  جلف  ار  یلع  هبرح  نآ  زا  هدافتـسا  اب  دنتـساوخیم  اهنآ  دوب و  یـسایس  هبرح  کی  ناونعب  كدـف  ناتـساد  یلو  درکیمن ،
س )  ) همطاف تعانق  حور  دزیم . دایرف  هک  دوب  هلأسم  نیا  يارب  س )  ) همطاف دنزاس و  نیشن 

تـسا و رگباـسح  یـصخش  فرـصم  رد  تساـشوک و  دـیلوت  رد  هـک  دراد  شیپ  رد  ار  هویـش  نـیا  دوـخ  يداـصتقا  یـشم  رد  س )  ) همطاـف
زا رتنیئاپ  دراوم  بلغا  رد  شیگدنز  هتبلاو  دراذگن  رتارف  یمدق  هعماج  طسوتم  دح  زا  زگره  دـنکن و  يور  هدایز  دراد . یعـس  دنمـشیدنا ،

. دوب طسوتم  دح 
ایند ياهرویز  تارهاوج و  زا  ای  درکن و  هیهت  سابل  تسد  کی  دوخ  يارب  نآ  زا  یتح  دـشیم  وا  بیـصن  كدـفزا  هک  يدـمآرد  همه  نآ 

فرـص كدنا  یتصرف  رد  اهنآ  همه  دنامیمن و  دـنب  هناخ  رد  دروآیم  هناخ  هب  یلع  هک  ار  یمئانغ  همه  نآ  دـیدن . هیهت  دوخ  يارب  يزیچ 
 . دشیم نادنمتسم 

مهنآ دیرخ  یمار  یتنیز  هلیسو  وا  يارب  یلع  ای  درکیم و  هیهت  دوخ  يارب  يزیچ  یـصخش  دمآرد  راک و  لحم  زا  یهاگ  یتح  س )  ) همطاف
وا و رد  ياهراوشوگ  دنبتـسد و  تفر و  س )  ) همطاف دزن  هب  تشگرب و  رفـس  زا  ربماـیپ  هک  دیدینـش  و  دـشیم . فرـص  ادـخ  هار  رد  ًاـعیرس 

ناریقف فرص  هک  داتـسرف  دجـسم  رد  ردپ  يارب  ارنآ  تفایرد ، ار  هلأسم  س )  ) همطاف تشگرب و  هاتوک  یفقوت  زا  سپ  دید و  رد  رب  ياهدرپ 
 . درک دنکب  دیاب  هک  ار  هچنآ  وا  داب -  وا  يادف  شردپ  دومرف -  ص )  ) ادخ لوسر  دنک .

ریقف هب  ار  رون  هماج  دوخ  ریسم  رد  رهوش  هناخب  نتفر  هار  رد  دوب و  سورع  ون  هک  دیدید  ای  و  ( 38  ) تسین دمحم  لآ  دمحم و  يارب  ایند  - 
وا  ششخب  تفر .  یلع  هناخب  هنهک  هماج  اب  دوخ  داد و 

شریذپ و لخب ، زا  يرود  یشم  وا  یشم  دراد . هداشگ  یتسد  ادخ  هار  رد  تسا  ریگتخس  دوخ  رب  یصخش  یگدنز  رد  همه  نیا  هک  یـسک 
یگدنز ات  دـنکیم  تعانق  زادنارـس  نهاریپ و  کی  اب  یـصخش  یگدـنز  رد  وا  ( 39 . ) دنـشاب دـنمزاین  نادـب  دوخ  هچ  رگا  تسا  راثیا  لوبق 

. دشاب ینان  نامیتی  هرفس  رس  رد  ات  دباوخیم  هنسرگ  مکش  اب  دهد ، ناماس  رس و  ار  ناریقف 
هب ءادهشلادیس  هزمح  رتخد  هیده  هک  یسورع  رد  ار  دوخ  دنبندرگ  هلمج  زا  دادیم . لیکـشت  ار  یتشرد  ياهمقر  یهاگ  وا  شـشخب  نازیم 

مازعا س )  ) همطاـف يوس  هب  ار  وا  ص )  ) ادـخ لوسر  هدرک و  ربماـیپ  زا  رفـس  جرخ  ساـبل و  اذـغ و  تساوخرد  هک  دیـشخب  يریپ  هب  دوب  وا 
هیدـه ار  دوخ  دنبتـسد  یهاـگ  تسـشنیم . هناـخ  رد  دوـخ  هداد و  يدنمتـسم  هب  ار  دوـخ  يزادنارـس  اـهنت  يدراوـم  رد  اـی  و  دوـب . هتـشاد 

روآ تریح  یخرب  ار  وا  ششخب  يدقن  ياهمقر  دندروآیم و  وا  يارب  هک  ار  یتمیقنارگ  ياههیده  یهاگ  ار ، شاهراوشگ  ینامز  ، درکیم
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هب اهنت  ار  یمقر  نینچ  س )  ) همطاف دـیامنیم  دـیعب  هعماـج  رد  یمومع  رقف  هب  هجوت  اـب  هتبلا  هک  ( ) 40  ) رانید رازه  لهچ  ات  دـناهدرک . رکذ 
(. دهد صاصتخا  درف  کی 

س)  ) همطاف تاحیجرت  لصف 16 :

همدقم 

ینعم حور و  ار  یگدـنز  ناوتیم  اهنآ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دزومآیم  یمدآ  هب  ار  یئاـههتکن  شنادـناخ  و  س )  ) همطاـف تاـیح  رد  هعلاـطم 
وا دنتـشاد . تیانع  نادب  رتمک  ای  دندیـشیدنایمن و  ای  نارگید  دیـشیدنایم  س )  ) همطاف هک  ار  هچنآ  تسا  رطاخ  نادب  هلأسم  نیا  دیـشخب .

 . دیآیم دیدپ  یشالت  راک و  هچ  هیاس  رد  ناهج  ود  يرالاس  يرورس و  هک  تسنادیم  کین 
رطاخ نیدب  تفریم و  شیپ  هب  نآ  ساسارب  تفرگیم و  رظن  رد  ار  یتاحیجرت  دنتشاد  رارق  وا  هار  رس  رد  هک  ینوگانوگ  لئاسم  نیب  رد  وا 

دایز نز  دادعتـسا  ناوت و  یبلطلامک ، رد  ًالوصاو  دـندوب  هدـناماو  نآ  باستکا  رد  نارگید  هک  دروآ  تسدـب  ار  یلاـمک  دـشر و  تسناوت 
رد تسا . يدام  دـیدش  ياهیگتـسبلد  و  اهتداسح ، ًانایحا  رایـسب ، ياهیگتـسباو  تلعب  نیا  تسا و  رتمک  نآ  رد  تیقفوم  ناوت  یلو  تسا 

تسا : هدمآ  یتیاور 
ۀمطاف دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  نوعرف و  ةرما  محازم و  تنب  ۀیـسآ  و  نارمع ، ۀـنبا  میرم  الا  ءاسنلا  نم  لمکی  مل  ًاریثک و  لاـجرلا  نم  لـمک 

( 41 (:) ص  ) ادمحم تنب 
رتخد میرم  زا  دـنترابع  اهنآ  دـنتفاین و  تسد  یعقاو  لاـمک  هلحرم  هب  نت  راـهچ  زج  ناـنز  زا  یلو  دندیـسر  لاـمک  هجرد  هب  يداـیز  نادرم 

لامک  زار  زمر و  ص . )  ) دمحم رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  و  نوعرف ، رسمه  محازم  رتخد  هیسآ  نارمع ،

همطاف تسا . روما  دارفا و  رگید  رب  ادـخ  نداد  حـیجرت  اـهنآ  همه  ساـسا  هک  درک  رکذ  ناوتیم  ار  يرایـسب  دراوم  وا  لاـمک  زار  زمر و  رد 
ياضر زا  رتزیزع  س )  ) همطاف دزن  رد  زیچ  چـیه  دـهدیمن . ماجنا  وا  ياضر  نودـب  ار  یـشالت  راک و  چـیه  تسادـخ و  صلاخ  هدـنب  (س )

 . تسین دنوادخ 
مه ار  يادخ  ایآ  دبایرد  تسا  نآ  یپ  رد  هتساوخ  قوذ و  نیا  لامعا  رد  یلو  دراد  یتالیامت  اهقوذ و  تیناسنا  هقئاس  هب  تسا و  ناسنا  وا 

هیآ و قادصم  دهد و  قباطت  يدنوادخ  تساوخ  اب  ار  دوخ  تیـشم  تساوخ و  هک  دهدیم  رارق  نیا  رب  ار  لصا  هن ؟ ای  تسا  تیاضر  نادـب 
. دشاب ( 42  ) هللا ءاشی  نا  الا  نؤاشت  ام 

ورف ار  سوه  نآ  یلو  تشاد  ار  نآ  سوه  عقاو  هب  لد  دندمآیم و  دیدپ  س )  ) همطاف یگدنز  رد  هک  یتاناکما  طیارش و  دندوب  رایـسب  هچ 
زا وا  ای  دمآیم و  خـلت  س )  ) همطاف ماک  هب  نیریـش  برچ و  ياذـغ  مینک  رکف  هک  تساطخ  نیا  تفر . يرگید  ریـسم  لابند  هب  هدـناباوخ و 

هیاس رد  وا  یلو  دراد . یناسنا  قاذـم  تعیبط و  تسا و  ناـسنا  وا  هک  اریز  تسا -  هدوبن  نینچ  هلأـسم  هن ، تسا . هتـشاد  ترفن  بوخ  ساـبل 
وا  تاحیجرت  هنماد  دراذگب . رتالاب  قالخا  هب  لوصو  يارب  اهنآ  زا  تسناوتیم  هک  دیسر  ياهجرد  هب  دوخ  تیریدم  يزاسدوخ و 

رارق راصتخا  تیاعر  ربار  لصا  هعومجم  نیا  رد  ام  هک  هژیوب  تسا  جراخ  اـم  هدـهع  زا  دـنرکذ  لـباق  هلاـقم  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  همه  رکذ 
زا : دندوب  ترابع  یگدنز  رد  وا  تاحیجرت  هک  میرادیم  هضرع  ثحابم  تسرهف  ناونع  هب  اهنت  میاهداد 

نارگید  دوخ و  ياضر  رب  دنوادخ  ياضر  حیجرت  - 
نآ  بهاوم  ایند و  هب  هجوت  نمض  ایند  رب  ترخآ  حیجرت  - 
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هدام  هب  هجوت  نمض  تیدام  رب  تیونعم  حیجرت  - 
تجاح  رد  ندوب  زاب  يارب  يریس  رب  یگنسرگ  حیجرت  - 
نآ  دودحم  شریذپ  نمض  لمجت  رب  یگداس  حیجرت  - 
، یئاسآ نت  يراکیب و  رب  رمتسم  شالت  راکحیجرت و  - 

توکس  ربارب  رد  قح  هب  یئوگنخس  حیجرت  - 
اهيرگادیب ربارب  رد  توکس  رب  هزرابم  حیجرت  - 

یگداوناخ  تایح  رد  دوخ  رب  نادنزرف  رسمه و  ردپ و  حیجرت  - 
 . دوخ رب  نارگید  و  درف ، رب  هعماج  حیجرت  - 

تلفغ  باوخ و  رب  يرادهدنز  بش  حیجرت  - 
. ترخآ تیاعر  يارب  ایند  رد  دوخ  رب  يریگتخس  حیجرت  - 

دوخ نتشیوخ  یتح  یئوگ  هک  تشاد  مادقا  راک و  نانچ  هنیمز  نیا  رد  وا  دندوب . رایـسب  س )  ) همطاف یگدنز  رد  تاحیجرت  نیا  هنومن  و  - 
. دزاسیم هنومن  هوسا و  ینز  ار  س )  ) همطاف هک  تسا  یتاـحیجرت  نینچ  لـصاح  و  تسا . هدـش  هللا  یف  ياـنف  قادـصم  هدرک و  شومارف  ار 

بهذم  اب  هطبار  رد  تاحیجرت 

هب نمؤم  وا  دهدیم . ناشنار  دوخ  دشر  لامک  نآ  رد  هک  میباییم  ار  س )  ) همطاف دوشیم  طوبرم  یبهذم  ًافرـص  ياههبنج  هب  هک  هچنآ  رد 
، ار شیوربآ  تزع و  ار ، شلاـم  ار ، شناـج  تسا  هدرک  ادـف  ار  زیچ  همه  هار  نـیا  رد  تـسا و  شیوـخ  راـگدرورپ  قشاـع  تـسا ، بهذـم 
یکـسن و یتولـص و  نا  لـق  دـش : نآرق  هیآ  نیا  قادـصم  ار و ... نادـنزرف  ار ، شیاـپ  توق  ار ، شیوزاـب  ار ، شیوـلهپ  رکیپ و  ار ، شتمه 

(43 . ) یتامم هللا يایحم و 
جنر زا  دننکیم . بوذ  ار  یمدآ  هک  دندوب  يدح  رد  مادک  ره  هک  دندمآ  دیدپ  یگدـنز  ریـسم  رد  رایـسب  ياهيراوشد  اهجـنر و  وا  يارب 

لمحت لباق  اهنآ  همه  اما  اهنتفرگ و ... هدیدان  اهلهج و  اهشنزرـس و  بابان و  دارفا  اب  يریگرد  و  نادـنزرف ، یگنـسرگ  رقف و  و  يرادان ،
 . نید تبیصم  زج  دندوب ،

ینید یف  یتبیـصم  لعجت  مهللا ال  هک  میباییم  ار  مهم  هلمج  نیا  وا  ياهاعد  رد  رظن  نیمه  هب  دهدیم ، حـیجرت  روما  همه  رب  ار  بهذـم  وا 
یلکـشم دش  يراوشد  راچد  نآ  ریـسم  رد  دوخ  رگا  دنامب و  ملاس  یمدآ  تسا  نیا  رب  لصا  هدم  رارق  منید  رد  ارم  تبیـصم  ادنوادخ  ( 44)

مداخ  رب  حیبست  حیجرت  دوب .  دهاوخن  هار  رس  رد 

يزور دشیم . لمحتم  ار  يرایسب  تاقشم  نوناک ، هرادا  نادنزرف و  یتسرپرـس  یگدنز و  فیاظو  ماجنا  رد  دوب و  ناوج  ینز  س )  ) همطاف
يوس زا  تسا و  درآ  هیهت  ندرک و  بایسآ  مرگرـس  وس  کی  زا  هدش ، تمحز  جنر و  راچد  یلیخ  س )  ) همطاف دید  دش و  دراو  وا  رب  یلع 

... اهنآ زا  یکی  ندادریش  دیاش  نادنزرف و  هب  یگدیسر  مرگ  رس  رگید 
وا زا  ارچ  درک . تردـپ  بیـصن  ار  يرایـسب  ناراکتمدـخ  دـنوادخ  يدروآ . دردـب  ار  ملد  و  یتخادـنا ، تمحز  هب  ار  دوخ  همطاـف !  تفگ :
ادخ لوسر  درک . مداخ  تساوخرد  و  تفگ ، نخـس  س )  ) همطاف تامحز  زا  ع )  ) یلع دنتفر . ربمایپ  دزنب  ع )  ) یلع اب  ینکن ؟ بلط  یمداخ 
ادـخ لوسر  يرآ ، تفگ  س )  ) همطاف دـشاب ؟ رتهب  مداخ  زا  هک  منک  تلالد  يزیچ  هب  ارت  یهاوخیم  دومرف  س )  ) همطاـف هب  باـطخ  (ص )

(45 . ) تخومآ وا  هب  زامن  زا  سپ  تاحیبست  (ص )
ۀمطاف حیبست  نم  لضفا  ییـشب  هللا  دبع  ام  تسا : ع )  ) رقاب ماما  زا  تیاور  نیا  نآ  هلمج  زا  هک  هدمآ  يرایـسب  تایاور  تاحیبست  تیمها  رد 
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هک س )  ) همطاف تاحیبست  دننامب  يزیچ  چیه  ( 46 () س  ) همطاف ص )  ) هللا لوسر  هلحنل  هنم  لضفا  ییش  ناک  ولو  ةولـص -  لک  ربد  موی  لک 
هب ار  نآ  ص )  ) ادخ لوسر  تشادیم  دوجو  رترب  نآ  زا  يزیچ  رگا  تسا و  هدشن  تدابع  يادخ  دشیم  ماجنا  زامن  ره  زا  سپ  زور  ره  رد 

. درکیم ءادها  س )  ) همطاف
يادخ مایپ  نیا  تفایرد  زا  (س ) همطاف تسا . هللا ) ناحبس   ) حیبست و 33  هللا ) دمحلا   ) دیمحت  33 ربکا ) هللا   ) ریبکت لماش 34  تاحیبست  نآ 

یگداوناخ  هبنج  رد  مدش .  یضار  يادخ  لوسر  زا  يادخ و  زا  (47 ...) هلوسر نع  هللا و  نع  تیضر  دومرف : تفگ و  ساپس  ار 

(48  ) ردپ و  س )  ) همطاف ثحب  رد  هلمج  زا  هتشذگ ، ياهثحب  رد  ام  دادیم . حیجرت  دوخ  رب  ار  ردپ  هاگ  همه  دوخ  یگدنز  رد  س )  ) همطاف
وا هک  دنراد  تیاکح  ام  دانسا  دادیم . رارق  ردپ  يالب  يرپس  ار  دوخ  هنوگچ  وا  هک  میدش  رکذتم  میتشاد و  هنیمز  نیا  رد  يرایـسب  تاراشا 

. دوشن دراو  ردپ  رب  یلو  دوش  دراو  وا  ندب  رب  گنس  هک  دوب  رضاح  تفرگیم ، رارق  نمشد  گنس  دوخ و  نیب  لیاح  یهاگ 
شنادـنزرف دوـخ و  تسا و  یلاـخ  هقوذآ  زا  هناـخ  درک  ضرع  س )  ) همطاـف تساوـخ . یئاذـغ  وا  زا  دـش و  دراو  وا  رب  ص )  ) ادـخ لوـسر 

دوخ و یگنـسرگ  نیع  رد  س )  ) همطاـف دروآ . هیدـه  ناونعب  تشوگ  یمک  ناـن و  ود  ینز  دـعب  یتاـظحل  و  تشگ ، رب  ربماـیپ  دناهنـسرگ .
. داتسرف ردپ  يارب  ار  نآ  لک  نادنزرف 

ياذـغ اهيرادان ، اهانگنت و  رد  یهاگ  وا  هک  دـنهدیم  ناشن  دانـسا  زا  يرایـسب  تشادیم . مدـقم  نادـنزرف  دوخرب و  ار  یلع  نینچ  مه  وا 
يارب نیا  درادن و  یئاذغ  تشاد  راهظا  س )  ) همطاف درک . یگنسرگ  راهظا  دش و  دراو  وا  رب  یلع  ( 49 . ) درکیم هریخذ  یلع  يارب  ار  دوخ 

نیا زا  ارچ  هک  دـمآ  درد  هب  یلع  لد  ( 50 . ) دوب هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  هک  دوب  نامه  اذغ  رـصتخم  زور  ود  نیا  رد  و  تسا . زور  ود  تدـم 
 . تسا هدوب  ربخیب  رما 

و درکیم ، درد  ساسحا  اههبرـض  نآ  رثا  رد  هک  تسین  کش  دـندز  کتک  ار  س )  ) همطاف دـمآ و  دـیدپ  هفیقـس  يارجاـم  هک  زور  نآ  رد 
تحاران دوخ  يارب  اههبرـض  نیا  زا  هکنیا  زا  شیب  وا  هک  تسا  نیا  نم  رواب  یلو  درک . طقـس  ار  دوخ  دـنزرف  داتفا و  هوشغ  هب  هک  دـیدینش 

رد تسا .  هاگآ  ًالماک  یلع  حور  تیـساسح  هب  اریز  تسا -  تحاران  ردقچ  هنحـص  نیا  ياشامت  زا  وا  هک  تسا  تحاران  یلع  يارب  دـشاب 
یقالخا  هبنج 

ار نآ  یطیارـش  چـیه  رد  وا  دـناهمطاف و  هکلم  وزج  هک  یتایحور  تـالاح و  دـنناوارف  هچ  دنرایـسب . هبنج  نیا  رد  س )  ) همطاـف تاـحیجرت 
ار یـسک  ربمایپ  زا  سپ  دیوگیم : وا  هرابرد  ربمایپ  رـسمه  هشیاع  هک  دسریم  یئاج  هب  وا  راک  یتسار  قدص و  رد  ًالثم  دـهدیمن . تسدزا 

 . دنادیم حجرم  بذک  رب  ار  تقادص  وا  و  ( 51  ) مدیدن رتوگتسار  س )  ) همطاف زا 
زور نآ  دادـن  هار  دوخب  یتشحو  نیرفآ  تمحز  دـنچ  ره  ياهعقاو  زا  دادـن  هار  دوخ  رد  ار  ینبج  زگره  دوب و  تداشر  تأرج و  لـها  وا  - 

دیدهت باعرا و  همه  نآ  تموکح  هاگتسد  دجـسم  رد  هک  زور  نآ  تشادن ، رب  فده  زا  تسد  وا  دروآ ، موجه  شاهناخ  رد  رب  مصخ  هک 
 . درک ادا  ار  نخس  قح  دیشکن و  ورف  مد  زگره  س )  ) همطاف تشاد  اور  ار 

درد و نهو ، کش و  فعـض ، دسح و  زواجت ، دـیک و  ایر ، بجُع و  ادـنوادخ  هک  دراد  ار  تاجانم  نیا  هک  مینیبیم  س )  ) همطاف ياعد  رد 
مامز نک  رب  میاضعا  عیمج  شوگ و  مشچ و  زا  ار  اـهنآ  و  زاـس ، رود  نم  زا  ار  داـسف  يراـتفرگ و  هعدـخ ، رکم و  تلذ ، يراوخ و  ضرم ،

(52 . ) ربب تست  ياضر  تبحم و  دروم  هک  یئوس  رهب  ریگ و  تسدب  ار  روما 
هچنآ زج  تساوخیمن ، يزیچ  هک  دیـسر  یئاج  هب  شراک  یحور  تراهط  رد  دادیم و  حـیجرت  ایند  هب  یگتـسبلد  رب  ار  دـهز  نینچ  مه  وا 

رد دوب . مالسا  تاروتسد  نآرق و  زا  ثعبنم  یمالسا و  شقالخا  درادب . تسود  يادخ  هک  ار  هچنآ  زج  تشادیمن  تسود  دهاوخب و  ادخ 
يداصتقا  تایح 
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همطاف مشچ  شیپ  رد  تورث  یئاراد و  لانم ، لام و  ًالوصا  دنروخیم . مشچب  ياهداعلاقوف  تاحیجرت  مه  س )  ) همطاف يداصتقا  تایح  رد 
دنشاب تایونعم  هب  لوصو  هلیسو  دنناوتن  تایدام  هک  اجنآ  دشوپن . مشچ  تراهطو  تیونعم  زا  اهنآ  رطاخ  هب  وا  ات  دنتسین  زیزع  ردقنآ  (س )

. دنیاهبیب س )  ) همطاف ناگدید  ربارب  رد 
دوخ دهدیم و  دنمتسم  يریقف  هب  ار  ون  نهاریپ  یسورع  بش  رد  دشوپیم و  نت  رب  دوخ  ار  هنهک  هماج  س )  ) همطاف هک  تسا  رظن  نیمه  هب 

وا دـنداد  ناشن  يداصتقا  تایح  دروم  رد  یخیرات  ياهیـسررب  دریگیم . رظن  رد  نارگید  يارب  ار  ریرح  هماج  دـشوپیم و  رادهلـصو  هماـج 
هنوگچ داد و  حـیجرت  يرادـلام  رب  ار  رقف  هنوگچ  داد و  حـیجرت  یگراپمکـش  يریـس و  رب  ار  دـنوادخ  ياـضر  هار  رد  یگنـسرگ  هنوـگچ 

یـسورع بش  رد  هک  تسا  سورع  مادک  (. 53  ) ون رب  ار  هنهک  سابل  و  يراب ، دـنب و  یب  یباسحیب و  رب  ار  یلام  ياوقت  يداـصتقا و  تفارش 
ربلا سیل  هیآ  قادـصم  شقافنا  هک  تساوخیم  نیا  زج  اطع  نیا  رد  ایآ  دـمآیم - ؟ شدـب  ون  هماج  زا  س )  ) همطاف ًاعقاو  ایآ  دـنک ؟ نینچ 

هک نآ  تساوخرد  و  ( 55  ) هدمآ تایاور  رد  هک  ربمغیپ  يارب  هدرپ  دنب و  ندرگ  دنبتسد و  ياطع  ایآ  دشاب ؟ ( 54  ) نوبحت امم  اوقفنت  یتح 
؟ درکیم ینیگنس  وا  تسد  رب  دبنتسد  هک  دوب  نیا  يارب  دنک  فرص  ناریقف  يارب 

یتذـل و دوخ  يارب  تسناوتیم  ناوج -  مه  وا  رـسمه  دوب و  ناوـجون  هک  هژیوـب  دـشیمن ، لاـح  دـب  روـیز  نتـشاد  زا  مه  وا  هک  دـینادیم 
دوخ يارب  تسناوتیم  دـشاب - . نیملاعلا  ءاـسن  دیـس  هک  داد  حـیجرت  وا  اـما  دـشاب . فارـشا  ناـنز  کبـس  رد  دروآ و  مهارف  رتارف  یلاـمج 

. داد حیجرت  نآ  رب  ار  ینامسآ  بصنم  اما  دروآ  مهارف  هعماج  رد  یبصنم 
، ندیـسر دوخب  رب  ار  راثیا  داد ، حیجرت  فرـصم  رد  فارـسا  رب  ار  تعانق  داد ، ناحجر  یتسرپ  ایند  رب  ار  دهز  دوب . یلع  شرـسمه  نوچ  وا 
هب تشارفا و  رب  تماق  ایند  فراخز  ربارب  رد  لـک  رد  تسناد و  حـجرم  دوخ  يریـس  رب  ار  نادنمتـسم  يریـس  ینیب ، دوخ -  رب  ار  ینیب  ادـخ 

هعماج  اب  هطبار  رد  وا  تاحیجرت  دش . تلیضف  اب  دیاب  هنوگچ  داد  سرد  نارگید 

یگدـنز دراد  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  هب  هک  ياهقالع  قشع و  همه  نآ  اـب  تسا . زومآرد  تباـب  نیا  زا  زین  س )  ) همطاـف یعاـمتجا  تاـیح 
. دزرو مامتها  نیملسم  روما  هب  دروآ ، رد  رس  هعماج  دارفا  درد  زا  دشاب ، هعماج  رد  دهاوخیم  دهدیم . حیجرت  تینابهر  رب  ار  یعامتجا 

ربنم رد  ربمایپ  تسا . داضت  کی  دوخ  نیا  هک  دنادیم  دنیبن و  ار  وا  مه  يدرم  دنیبنار و  يدرم  وا  دراد  یعـس  یعامتجا  روضح  نیع  رد  اما 
همطاف دنتسنادن و  مدرم  و  ءاسنلل ) ریخ  یش  ّيا  ینوربخا   ) تسا رتهب  زیچ  همه  زا  نانز  يارب  يزیچ  هچ  دیئوگب  هک  درک  حرط  ار  هلأسم  نیا 
لاجرلا نیری  نا ال  ءاـسنلل  ریخ   ) دـننیبن ار  وا  مه  مدرم  دـنیبن و  ار  مدرم  هک  تسا  رتهب  نیا  ناـنز  يارب  هفرعا ) ینکلو   ) منادیم دومرف  (س )

(. 56 ( ) لاجرلا نهاری  الو 
تأشن قالخا  دهدیم ، حیجرت  طرـش  دـیق و  یب  يدازآ  يراب و  دـنبیب و  رب  یناسنا  طباور  يارب  ار  طباوض  دوجو  وا  یعامتجا ، تایح  رد 

ادخ هار  رد  تواضق  يرواد و  دهدیم ، حیجرت  یمغیب  رب  ار  نیملـسم  روما  هب  مامتها  دنادیم ، حجرم  یعیبط  يوخ  رب  ار  بهذـم  زا  هتفرگ 
رد هزرابم  هقرفت ، رب  ار  تدـحو  ندزاج ، رد  رب  ار  كرحت  نتفرگ ، هدـیدان  رب  ار  یبلطقح  دـهدیم ، حـیجرت  یلداـعت  یب  يریگلهـس و  رب 

تاحیجرت  نیا  هشیر  دنادیم .  حجرم  یشوماخ  توکس و  رب  ار  لطاب  ربارب 

زا هک  ینیب  ناهج  نیا  تسا . س )  ) همطاف ینیب  ناهج  تاحیجرت  نیا  ساسا  هشیر و  دـیهاگآ  س )  ) همطاف تاـیح  خـیرات  زا  هک  هنوگناـمه 
هک دروآیم  س )  ) همطاف يارب  صاخ  یئاهیقلت  تسا  یحو  زکرم  ربمایپ و  يوس  زا  هدـش  ءاقلا  دریگیم و  تأشن  یمالـسا  میلاعت  نآرق و 

 . وا ياهیقلت  عون  دوشیم . یتاحیجرت  نانچ  نآ  لصاح 
، شیامزآ طیحم  هزرابم ، هنحـص  تشک ، نادـیم  لمع ، هصرع  شالت ، حدـک و  هنحـص  تناما ، تیراع و  يارـس  ناونعب  اـیند :  زا  یقلت  - 1

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2077 

http://www.ghaemiyeh.com


. یقاب ناهج  هب  دورو  يارب  يربعم  هلیسو و  لک  رد  و  لیمکتلاراد ، ای  هسردم 
هب کمک  يورخا ، يوربآ  بسک  يارب  ياهلیـسو  یگدـنز ، نارذـگ  يارب  يرازبا  شیاـمزآ ، هلیـسو  هنتف و  کـی  ناونعب  لاـم : زا  یقلت  - 2

 . دشر بسک  تیناسنا و  هب  تمدخ  يارب  يرازباو  تاجاح  تالکشم و  عفر  ياهيدنمدرد  عفر  مدرم ،
لماوع زا  يرود  دوبعم ، ياضر  بلج  فذح  هیاس  رد  مارآ ، نادـجو  رطاخ ، ياضر  نورد ، عانقا  يارب  ياهلیـسو  یتخبـشوخ : زا  یقلت  - 3

... جاوما نایم  رد  يانش  يارب  دوخ  یگدنزاس  لمجت ، سکول و  نوچ  روآ  تراسا 
یگدـنز كرادا و  تریـصب و  لقع و  ياراد  فلکم ، لؤوسم ، دـهعتم ، يدوجوم   ، اـیند رد  هدـش  توعد  کـی  ناونعب  ناـسنا : زا  یقلت  - 4

یگدنب  هار  هضرع  شیوخ ، لماکت  دشر و  دوخ ، تیهام  نداد  ناشن  يارب 
، رگباسح سرباسح و  نوکرب ، طیحم  رظان ، دـهاش و  ردـتقم ، کلام  هد ، تلذ  شخب و  تزع  رمآ ، قلاخ و  ناونعب  راگدـیرفآ : زا  یقلت  - 5

... ماقتنلاوذ زیزع  تردق ، نیع  رد  هدننک  وفع  نیما ، يرادقودنص  هد ، شاداپ  رفیک و 
. قفانم یتحران  و  نمؤم ، رورس  لماع  ، ریزگان رما  کی  لاقتنا ، هلیسو  کی  لپ ، کی  ناونعب  گرم : زا  یقلت  - 6

دب کین و  زا  يویند  ياههتـشک  همه  نآ  رد  هک  ینادواج  يارـس  شاداـپ ، رفیک و  راد  باـسح ، راد  رارق ، راد  ناونعب  ترخآ : زا  یقلت  - 7
. ------------------------------------ یخزود ای  دنایتشهب و  یسرباسح  زا  سپ  ادخ  لدع  هاگشیپ  رد  دنوش و  ورد  دیاب 

--------------------------------------------

. نونمؤم هیآ 155  - 1
. ءایبنا هروس  هیآ 16  - 2

. قاقشنا هروس  هیآ 6  - 3
همامالا ص 11. لئالد  - 4
لیاسو 14 ص 123. - 5

. ءارهزلا ص 68  - 6
 . يوبن ثیدح  - 7

. نامه - 8
هعیشلا ج 17. لیاسو  ص 642  - 9

. ءارهزلا ص 83  - 10
 . هغالبلا جهن  - 11

. نارمع لآ  هروس  هیآ 92  - 12
(. س  ) ءارهزلا همطاف  - 13

. یبقعلا رئاخذ  ص 49  - 14
بیذهت ج 5. ص 454  - 15

. اعد شخب  س )  ) ارهزلا همطاف  - 16
. عبنم نامه  - 17
. عبنم نامه  - 18

(. س  ) همطاف ياهاعد  - 19
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 . وا ياهتاجانم  - 20
هیوبنلا  ةریسلا  - 21

. مالسا ياوشیپ  - 22
. ءارسا هروس  هیآ 26  - 23

یشایع ج 3 ص 287. ریسفت  - 24
روثنملاردریسفت ج 4 ص 177. - 25

. نایبلا عمجم  ریسفت  - 26
لیزنتلا ج 1 ص 443. دهاوش  - 27

يدنوار ص 9. جئارخ  - 28
روثنملارد ج 4 ص 177. - 29

بوشآ ج1. رهش  بقانم  ص 97  - 30
جئارخ ص 9. - 31

. یسربط جاجتحا  ص 58 -  - 32
. سیق نب  میلس  - 33

 . یلماع لوکشک  - 34
ءاضیبلا ص 38. ۀعمللا  - 35

 . سیق نب  میلس  - 36
دیدحلا ج 16 ص 216. یبا  نبا  - 37

راحب ج 43. ص 20  - 38
. رشح هروس  هیآ 9  - 39

میعنوبا ج 1 ص 68. ءایلوالا  هیلح  - 40
. راصبالارون ص 51  - 41

. ریوکت هروس  رخآ  هیآ  - 42
. ماعنا هروس  هیآ 162  - 43

. اعد شخب  ءارهزلا  همطاف  - 44
عیارشلا ص 128. للع  - 45

. ءارهزلا ص 302  - 46
دمحا ج 3 ص 39. دنسم  - 47

. مشش لصف  - 48
. یبقعلا رئاخذ  ص 45  - 49

. همغلا فشک  ص 141  - 50
. ریدغلا ص 316  - 51

. اهاعد شخب  ءارهزلا -  ۀمطاف  - 52
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قیفوت ص 134. وبا  داتسا  - 53
. نارمع لآ  هیآ 86 -  - 54

(. س  ) یبنلا فرش  ص 436  - 55
. ضیف نسحم  الم  یفاو ، - 56

س)  ) همطاف یعامتجا  تایح  شخب 6 : 

س)  ) همطاف یعامتجا  تایح 

ثحب وا  یعامتجا  ياهشالت  روضح و  طیارـش  هعماج و  رد  شروضح  زا  و  س )  ) همطاف یعاـمتجا  تاـیح  زا  میهاوخیم  تمـسق  نیا  رد 
یمالـسا تایح  ماظن  رد  هک  میرادـب  مالعا  تسخن  ات  س )  ) همطاف فافع  شـشوپ و  هلأـسم  هب  میاهداد  صاـصتخا  ار  نآ  لوا  لـصف  مینک .

تمدخ عنام  ار  باجح  ای  دراد و  هطبار  نیا  رد  برغ  هک  ياهویـش  تسا و  لصا  کی  یعامتجا  هصرع  رد  روضح  يارب  فافع  شـشوپ و 
ار نآ  زرم  هنماد و  دروم و  نیا  رد  س )  ) همطاف هشیدنا  باجح و  زار  زمر و  زا  نآ  رد  تسا . يدروم  یب  يوعد  دـنکیم  یفرعم  یعامتجا 
ره يارب  هن  شرسمه  يارب  اهنت  یلو  تسا  مزال  نز  يارب  لمجت  تنیز و  هک  میوشیم  رکذتم  لاح  نیع  رد  میهدیم و  رارق  یـسررب  دروم 

 . هار رد  يرباع 
لابق رد  س )  ) همطاف تیلوؤسم  دهعت و  ساسحا  زا  نآ  رد  تسا . هعماج  اب  طابترا  و  س )  ) همطاف یعامتجا  روضح  دروم  رد  نآ  مود  لصف 

ياهيریگتسد اهشـشخب و  اهفاعـضتسا ، اهتیمورحم و  زا  مدرم  تاجن  اهیدنمزاین ، اهیدنمدرد و  عفر  نیملـسم ، روما  هب  مامتها  هعماج ،
 . تفگ میهاوخ  نخس  مدرم  يارب  وا  ياعد  يرادتسود و  مدرم و  زا  وا 

زا يرایـسب  س )  ) همطاـف دوـجو  تکرب  هب  هک  تشاد  میهاوـخ  نخـس  نیا  زا  نآ  رد  تسا و  اهینکـش  بـصعت  دروـم  رد  نآ  موـس  لـصف 
رما رد  اهبصعت  اـهنآ  هنومن  س ،)  ) همطاـف دوخ  طـسوت  هاوخ  و  وا ، هلیـسوب  ربماـیپ  طـسوت  هاوخ  دـناهدش  هتـسکش  تیلهاـج  ياـهبصعت 

... هنامز ياهبصعت  نتسکش  رد  هبطخ  داریا  هزرابم و  تکرح و  رد  قح ، قالخا  رد  عامتجا ، روضح  رد  ندوب ، نز  ماقم  رد  جاودزا ،
دوب يزکرم  س )  ) همطاف هناخ  هک  میرادیم  رب  هدرپ  هتکن  نیا  زا  نآر  تسا و د  نانز  يربهر  تیاده و  دروم  رد  نآ  رخآ  لصف  هرخالاب  و 

ياهتیلؤوسم دـمآیم و  باسحب  نانز  ملعم  نیتسخن  ناونعب  س)  ) همطاف هک  تایح  فلتخم  ياههبنج  رد  ناـنز  تیادـه  شزومآ و  يارب 
سرد اب  مادک  ره  هک  دناهدوب  هضف  ءامسا و  اهنآ  نیرتمهم  هک  تشاد  رایسب  ياههدرورپ  تسد  دیشکیم  شود  رب  تباب  نیا  زا  ار  ینیگنس 

. دندیشخرد مالسا  يایند  رد  س )  ) همطاف زا  يزومآ 

س)  ) همطاف فافع  ششوپ و  لصف 17 :

همدقم 

تساوقت تفع و  هروطسا  هک  س )  ) همطاف فافع  ششوپ و  هرابرد  ثحب  هک  رطاخ  نادب  مینکیم  راذگرب  راصتخا  تیاعر  اب  ار  ثحب  نیا 
؟ دشاب مزال  یشالت  نآ  تابثا  نایب و  يارب  هک  دشاب  یلهج  تلفغ و  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  نکمم  رگم  دسریم . رظن  هب  درومیب  رایسب 

 - دـیآ دـیدپ  یتلفغ  دروم  نیا  رد  تسا  نکمم  رگم  هدرک -  شباجح  هب  رما  هدـش و  لزان  س )  ) همطاف ردـپ  هناخ  رد  نآرق  ددـعتم  تایآ 
نادب دیآیم  نایم  هب  ینخس  نآ  هب  عجار  لاح  نیع  رد  هکنیا  تسا ؟ یمالسا  يوناب  کی  مسجم  يوگلاو  مالسا  هکلم  هک  ینز  يارب  مهنآ 
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هک : تسا  رطاخ 
ات نآ  قیرطزا  نز  درم و  دازآ  طباور  دـح  فافع و  شـشوپ و  زرم  ًایناث  دـشاب و  لماک  س )  ) همطاف بتکم  هب  طوبرم  ثحاـبم  يرـس  ًـالوا 

نیا درکیم و  لمع  هنوگچ  درکیم و  یگدـنز  هنوگچ  تسا  س )  ) همطاف هک  وا  يوناب  دـنادب  ناملـسم  نز  ًاثلاث  ددرگ و  نشور  يدودـح 
ششوپ باجح و  زمر  اهنآ .  يارب  دشاب  یسرد 

یشم ياهنوگب  نز  تسا  نیا  رب  لصا  تسا  تنس  رد  هک  هچنآ  ساسارب  تسا و  نز  شـشوپ  رتسزا و  نخـس  تایاورو  نآرق  تایآ  قبط  رب 
ندب مجح  هک  دشاب  رادروخرب  یششوپ  زا  دشاب و  هتشادن  ریگمشچ  زونه  ترورـض  هب  زج  یعامتجا  هصرع  رد  هک  دشاب  هتـشاد  تکرح  و 

 . تسا حرطم  باجح  ناونع ، تحت  هعماج  رد  هک  تسا  ياهلأسم  نامه  نیا  دوشن و  ادیپ  وا  یئابیز  و 
هب وا  يدوجو  شزرا  تیصخش و  لیدبت  زا  يریگشیپ  اوران و  ياههاگن  زا  نز  تینوصم  لماع  ياهدع  روصت  فالخ  رب  نانز  يارب  باجح 

تسا يرتیلاع  حلاصم  ظفح  يارب  تیدودحم  نیا  یلو  دنروآ  باسحب  تیدودحم  يدید  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  تسا ، هلدابم  لباق  يالاک 
. دنامیم ظوفحم  نز  تیصخش  تفارش و  نآ  هیاس  رد  هک 

نیا هک  تسا  ياهنوگب  فاطعنا  فرـصت و  رد  ای  و  در ، شریذـپ و  هبنج  رد  و  میلـست ، بلط و  دـعب  رد  هژیوب  نز  درم و  يدوجو  نامتخاس 
تایح تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . هتـشاد  هارمهب  ار  درم  توعد  بلط و  قوش  ددرگ و  لاـمعا  ناـنز  طـسوت  دـیاب  ًۀحلـصم  شـشوپ  رتس و 
دلجم رد  دـیاب  هک  تسا  ياهلأـسم  نیا  تسا و  رطخ  ضرعم  رد  نز  یتیـصخش  يداـصتقا و  تاـیح  نآ  لاـبند  هـب  و  یعاـمتجا ، یفطاـع و 

راگدرورپ يوس  زا  باجح  مکح  رودص  هک  تشاد  رظن  رد  دیاب  ار  هدننک  تیافک  هتکن  نیا  هلمجلا  یف  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  يرگید 
تهج یب  ای  دروآ و  دیدپ  درم  يارب  ار  يراب  دنب و  یب  يدازآ و  نز و  يارب  ار  یتیدودـحم  دـشاب  هتـساوخ  يادـخ  هک  تسین  رطاخ  نادـب 

یفارحنا ياههشیدنا  راکفا و  زا  يرایسب  هشیر  ادخ  هنامیکح  یهن  رما و  هب  دامتعا  دوش . نارگید  يارب  يدرف  زا  یتیلیـضف  یتیزم و  بجوم 
س)  ) همطاف فافع  يوگلا  دیادزیم . هنیمز  نیا  رد  ار 

عـضوم درک و  لمع  وا  هک  هچنآ  دـشاب ؟ س )  ) همطاف زا  رترب  یئوگلا  رظن  زا  هک  تسیک  مالـسا  رد  نز  درم و  طـباور  شـشوپ و  هلأـسمرد 
ولج وا  زا  يدراوم  رد  مه  دننامن و  بقع  س )  ) همطاف زا  دشاب  نیا  رب  یعـس  دیاب  یمالـسا ، هعماج  رد  نانز  همه  يارب  تسا  یتجح  تفرگ 

 . تسا شجنس  هلیسو  رایعم و  کی  تسا ، کحم  نازیم و  کی  س )  ) همطاف دننزن .
نانز و یمالسا  هعماج  زا  ینابایخ  هچوک و  رد  یئاهاج  رد  هتـساوخن  يادخ  رگا  دروخیم و  مشچب  یفارحنا  هعماج  رانک  هشوگ و  رد  رگا 

هدروخن ناششـشوگ  هب  تسرد  ینید  تاعالطا  ای  دـنمهفیمن و  ار  نید  ای  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  دـنراد  روضح  يراـب  دـنبیب و  نارتخد 
 . تسین كدنا  دنربخیب  س )  ) همطاف یئوگلا  تایح  زا  ًادج  دنا و  نینچ  نیا  هک  یناسک  عمج  هتبلا  تسا و 

هنوگچ وا  هک  دـنروآ  تسدـب  ربخ  دـیاب  ینئمطم  عبانم  زا  دارفا  دـناسر ، اـهشوگ  هب  ار  س )  ) همطاـف ماـیپ  دـیاب  هک  تسا  یمهم  هتکن  نیا 
نارگید اب  یتروص  هچ  هب  دوب و  هنوگچ  شیعامتجا  روضح  ای  تسا . هدرکیم  ذاختا  مدرم  اب  طاـبترا  رد  ار  یـشور  هار و  هچ  هتـسیزیم و 

س)  ) همطاف رکف  زرط  تسا .  هتشاد  نخس  دش و  دمآ و 

نب سنا  هلمج  زا  ددـعتم و  نآ  نایوار  هک  دوش  هجوت  ریز  نخـس  هب  ددرگ  نشور  نادرم  اب  شاهطبار  رد  س )  ) همطاف رکف  زرط  هکنیا  يارب 
رد وا  میدوب و  ربمایپ  دزن  دومرف  ع )  ) یلع مینکیم . ررکم  مه  کنیاو  میتفگ  نخـس  نآ  زا  ًالبق  هک  تسا  نارگید  نینمؤملاریما و  زا  کلام 

دیسرپ : دوب . ربنم 
هب تفگ و  ینخـس  سک  ره  تسا ؟ رتـهب  زیچ  همه  زا  نز  يارب  زیچ  هچ  دـیئوگب  دـیهد و  ربـخ  نـم  هـب  ءاـسنلل ؟ ریخ  ئـش  يا  ینوربـخا  - 
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دومرف : س )  ) همطاف مدرک . رارکت  ار  ربمایپ  لاؤسو  مدمآ  س )  ) همطاف دزن  هب  نم  دندش . قرفتم  هدنامرد و  مدرم  دشن . رجنم  ياهجیتن 
(1 . ) دنیبن ار  اهنآ  مه  يدرم  دـننیبن و  ار  يدرم  اهنآ  هک  تسا  نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  لاجرلا -  نهاری  الو  لاجرلا  نیری  نا ال  ءاسنللریخ 

(. 2  ) ضعب نم  اهضعب  ۀیرذ  دومرف  تفرگ و  رانک  رد  ار  س )  ) همطاف درک و  دیکأت  نیسحت و  میدرب  ربمایپ  هب  ار  ربخ 
هناـخ نیا  رد  یلعو  نم  هفیظو  فـیلکت و  دیـسرپ  شردـپ  زا  تفر  رهوـش  هناـخ  هب  وا  هک  یماـگنه  هب  س )  ) همطاـف جاودزا  بـش  رد  اـی  و 

زج تفگ  راک  میسقت  زا  سپ  س )  ) همطاف ع .)  ) یلع هب  ار  نوریب  ياهراکو  درپس  س )  ) همطاف هب  ار  هناخ  لخاد  ياهراک  ربمایپ  و  تسیچ ؟
مدرم  رادید  رد  ( 3 . ) دومن فاعم  نادرم  اب  ههجاوم  زا  ارم  ص )  ) ادخ لوسر  هک  مدش  لاحشوخ  ردقچ  هک  دنادیمن  یسک  ادخ 

لیذ ناتسادو  ( 4  ) دشاب هتشاد  يریگهرانک  مراحم  ریغ  زا  تشاد  یعـسو  درکیم  تیاعر  ًالماک  مرحمان  اب  هطبار  رد  ار  شـشوپ  طباوض  وا 
هللا لوسر  ای  ارچ  تفگ  نارمع  یئآیمن ! س )  ) همطاف ندیدب  نم  اب  دومرف  نیصح  نب  نارمع  هب  ربمایپ  يزور  دهدیم . ناشن  ار  نخـس  نیا 

 . میتفر س )  ) همطاف غارس  هب  مه  اب  متسه و  وا  رادید  هب  لیام  (ص ،)
اب ایآ  تسا  نم  هارمه  یـسک  دومرف  س )  ) ادـخ لوسر  داد . دورو  هزاجا  س )  ) همطاف تساوخ و  تصخر  س )  ) همطاف زا  ربمایپ  میدز و  رد 

 . مرادن دوخ  رتس  ششوپ و  يارب  ياهلیسو  نیمشپ  ياهچراپ  زج  تفگ  س )  ) همطاف موش ؟ لخاد  وا 
دناشوپب ار  مرس  هک  يزیچ  درک  ضرع  س )  ) همطاف میوش  دراو  ات  ناشوپب  ار  دوخ  نانچ  نینچ و  هک  داد  ششوپ  روتسد  ص )  ) ادخ لوسر 

(5 . ) دندش دراو  نانآو  دناشوپ  ار  دوخ  س )  ) همطاف و  ناشوپب ، ار  ترـس  هچراپ  نیا  اب  هک  تشاد  هارمه  هب  هنهک  ياهچراپ  ربمایپ  مرادـن - 
فافع  رتس و  هنماد 

همطاف دـش . دراو  س )  ) همطاف رب  ربمایپ  هارمهب  موتکم  نبا  دـنکیم ، باجح  اـنیبانو  روک  يدرف  زا  یتح  هک  تسا  ینازیمب  وا  فاـفع  هنماد 
درک : ضرع  يدرک ؟ باجح  ارچ  دنیبیمن  ارت  تسا و  روک  وا  مرتخد  دمآ . نانآ  رانکو  درک  روتسم  ار  دوخ  (س )

دومرف ربمایپ  تسین ) اور  مه  نآ  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دـنکیم مامـشتسا  ارم  يوب  وا  مشاـبن  هدرپ  رد  رگا  منیبیم  اروا  نم  یلو  دـنیبیمن  ارم  وا 
تسا جوا  لامک  رد  فافع  تهج  زا  س )  ) همطاف دینیببیم  هک  هنوگنامه  (. 6  ) ینِم ۀعضب  ّکنا  دهشا  ینم  نت  هراپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

 . نارگید هن  دنک  تیعبت  وا  زا  دیاب  دراد  س )  ) همطاف نوچ  یئوناب  رگا  ناملسم  نز  و 
رطاخ هب  یسک  دشابن و  نایم  رد  یجَرح  رسُع و  هک  تسا  رطاخ  نادب  دنداد ، هزاجا  اهقف  دیلقت و  عجارم  ار  نآ  زا  رتمک  يدح  هکنیا   ، يرآ

س)  ) همطاف ماگمه  دـهاوخیم  تسا و  تفع  ظفح  راتـساوخ  هک  سکنآ  يارب  هنرگو  دـنیبن  راتفرگ  ار  نتـشیوخ  ندوب ، دـنب  رد  ساـسحا 
س )  ) همطاف هزانج  تروص  رد  دنک . لمع  دشیدنیب و  نینچنیا  هکنآ  زج  درادن  هراچ  دشاب 

رب مرادـن  شوخ  دومرف : دوب  شزار  مرحم  هک  ءامـسا  هب  دوب . هشیدـنا  رد  دوخ  گرم  زا  سپ  يارب  یتح  فافع  رتس و  رما  رد  س )  ) همطاـف
هـشبح رد  تفگ  ءامـسا  یـشیدنایم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  دشاب  نایامن  هماج  يارو  ار  ندب  مجح  دـننکفا و  ياهماج  گرم  زا  سپ  نز  دـسج 

. مهدیم ناشن  وت  رب  ار  نآ  تروص  کنیا  هک  مدید  توبات  دروم  رد  يزیچ 
دـنهدیم و رارق  نآ  نرود  رد  ار  هدرم  دـسج  هک  دـش  رکذـتم  دروآرد و  يرامع  تروص  هب  درک و  مخ  ار  اـهنآ  تفرگ و  رتهخاـش  دـنچ 
و تسین . زیامتم  مه  زا  نآ  رد  درم  نز و  شقن  تسا  یبوخ  زیچ  دومرف  دیدنـسپ و  دید و  ار  نآ  س )  ) همطاف دوشیمن . نایامن  ندـب  مجح 

یخرب رد  نآ  هلابند  رد  و  ( 7  ) هدراذگ توبات  زا  هنوگ  نیا  رد  ارم  دیایب و  ماهزانج  رانک  رب  یـسک  راذگنو  يوشب  ارم  وت  متفای  تافو  نوچ 
لمحم توبات  دـنیوگیم  و   ) دـناشوپب ار  وت  دـنوادخ  ياهدـناشوپ  ارم  هللا ، كرتس  ینترتس  دومرف  س )  ) همطاف هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا 

اهتنیز  رد  دمآ .) دیدپ  نامز  نآ  زا  هنوگ 
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نآ مالسا  و  رسمه ، يارب  هداوناخ و  رد  یلو  دشاب  لمجتم  رهوش ، يارب  یلو  دنک  تنیز  ار  دوخ  نز  هک  تسا  نیا  یمالسا  روتسدو  هیصوت 
رارـصا مالـسا  تسا  نوریب  هب  طوبرم  هک  هچنآ  رد  لالح . عورـشم و  یتاّذل  ار  نآ  زا  هدمآ  دیدپ  تاّذل  دنادیم و  نز  يارب  هفیظو  کی  ار 

یئادص وا  ياپ  شفک و  زا  دورن ، هار  نابایخ  طسو  رد  دشوپن ، ترهـش  سابل  دـیاراین  شوخ  یئوب  هب  ار  دوخ  دـشابن ، لمجتم  نز  هک  دراد 
. درکیم لمع  نانچ  رمع  تدم  مامت  رد  دوب و  ننیچ  نیا  س )  ) همطاف و  دزیخنرب و ...

یلع هک  مالـسا  ردـص  ياهگنج  زا  یکی  رد  یتحو  تسارآ  شیوخ  رـسمه  يارب  ار  دوخ  س )  ) همطاف هک  دـنراد  نیا  زا  نخـس  ام  تایاور 
نآ رب  مالـسا  هک  تسا  یلالح  تذـل  نیا  و  تفر ، یلع  لابقتـسا  هب  درک و  شیارآ  ار  دوخ  س )  ) همطاف تشگیم  زاب  گـنج  زا  تمالـسب 

 . میاهتفگ نخس  دروم  نیا  رد  ًالبق  ام  تسا و  لماع  نادب  مالسا  يوناب  هدراذگ و  هحص 
دوب : هدومرف  هک  تسا  حرطم  هناخ  طیحم  نوریب  يارب  مه  ص )  ) ربمایپ نخس  نیا  لاح  نیع  رد 

، دیارایب ار  دوخ  هک  تسین  ینز  س )  ) همطاف يا  هنسح  تنیزت  ةارما  نمام  همطاف  ای  - 
، دوش جراخ  ششوپ  نیرتابیز  اب  دوخ  هناخزا  سوبلم  نسحاب  اهتیب  نم  تجرخ  و  - 

، دریگ رارق  مدرم  رظنم  دید و  رد  نآ  یپ  رد  سانلا و  اهیلا  رظنی  یتح  - 
. دنتسرف تنعل  وا  رب  اهنیمز  هناگ و  تفه  نامسآ  ناگتشرف  هکنآ  زج  نیضرالا  عّبسلا و  تاومسلا  ۀکئالم  اهنعل  الا  - 

، دریمب ات  تسادخ  بضغو  مشخ  رد  نانچ  مه  وا  تومت : یتح  هّللا  بضغ  یف  تناک  و 
لاح  نیع  رد  دنزادنا . خزود  رد  ار  وا  دهدیم  نامرف  رانلا و  یلا  اهب  رومی  و 

و هداوناخ ، دوخ و  قح  زا  دشاب ، هتشاد  یعامتجا  روضح  شدوخ  هعماج و  زاین  ترورض  هب  دناوتیم  نز  یفافع ، شـشوپ و  نانچ  نیع  رد 
رد س )  ) همطاف تسین ، شالت  راک و  عنام  یتح  و  یبلطقح ، یئوگ و  قح  عنام  رتس  شـشوپ و  دنک . عافد  مالـسا  هعماج و  تفارـش  قح  زا 

 : يراد يدنزرف  يرادهناخ و  نیع  رد  رتس و  ششوپ و  نانچ  نیع 
بیقعت ار  ینشور  یسایس  طخ  تسا ، ناوناب  نانز و  تیاده  ریسم  رد  تسا ، عقوم  هب  یعامتجا  روضح  ياراد  تسا ، رسمه  راکمه  نیعم و 

همکاـحم هب  ار  ناـمز  هفیلخ  یتح  دتـسیایم و  دوجو  ماـمت  اـب  اـهيدارمان  اـهیئاوران و  ربارب  رد  تسا و  زراـبم  تسا ، بلط  قح  دـنکیم ،
. دناشکیم

دنبو دیق  تیدودحم و  لماع  ار  باجح  هک  اهنآ  هب  تسا  یخـساپ  وسکی  زا  نیا  تامادـقا و  اهشالت و  هنوگنیا  زا  تسا  رپ  نیقیرف  خـیرات 
قح يداو  میقتسم و  طارص  رد  دنهاوخیم  هک  اهنآ  همه  يارب  تسا  یـسرد  رگید  يوس  زا  دنکیم و  یفرعم  یعامتجا  شالت  راک و  يارب 

. دنشاب یعس  ریس و  رد 

مدرم یعامتجا و  روضح  لصف 18 :

همدقم 

صاخ یـشور  هار و  اب  دراد  یعـس  تسا . مدرم  اب  هتـساخرب و  مدرم  نایم  زا  وا  دنکیم . یگدنز  هعماجر  هک د  تسا  ینانز  زا  س )  ) همطاف
يارب تسا  هدش  رـضاح  هک  تسا  يردان  دارفا  زا  وا  زین  و  دـنک . یگدـنز  نآ  زا  هتفرگ  تأشن  ياهشیدـنا  اب  تسا و  مالـسا  دـییأت  دروم  هک 

 . درخب ناج  رب  ار  نآ  ياهيراوشد  ددرگ و  لمحتم  ار  یجنر  درد و  مدرم 
ار دوخ  يدـبعم  رد  مه  نآ  یبارحم ، هشوگ  رد  دـنیوگ و  یگدـنز  اـیند و  كرت  هک  ناـبهار  نوـچ  هن  یلو  تسا  هسدـقم  هدـباع و  ینز  وا 
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رد مدرم  یئاهر  فاعـضتسا و  عفر  رد  یعـس  دزادرپیم و  یعامتجا  روما  رد  ماـمتها  هب  دوشیم ، هعماـج  دراو  هکلب  دـننک . فقوتمو  فقو 
 . درادرب نانز  هعماج و  شود  زا  يراب  دزادرپب و  نانز  تیاده  هب  دنک ، لح  ار  مدرم  لکشم  دشوکیم  دراد . ضراوع 

هورگ رد  ناشیتخبشوخو  تداعس  زمر  هک  دننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دناهدش  فرحنم  مالسا  زا  دوخ  تایح  ریسم  رد  هک  ناتسرپ  يوه 
. دبلطیمن ار  يزیچ  رشب  ریخ  زج  هک  يدنوادخ  تاروتسد  زا  يوریپ  تسا و  مالسا  مسر  هار و  زا  تیعبت 

یعامتجا یگدنز  رد  ار  دوخ  یـشم  دنور و  س )  ) همطاف لابند  هب  دیاب  ریزگان  دـنوشن  ضراوع  راچد  اهیبایهر  رد  نانز  هکنیا  يارب  مه  و 
س )  ) همطاف یعامتجا  تایح  رد  لصا  دنسرپ . س )  ) همطاف زا 

ياهراک همه  اریز  دهد . رارق  تیانع  دروم  ار  هداوناخ  رگنـس  دسرب و  یگدنز  هناخ و  هب  تسخن  هک  تسا  نیا  س )  ) همطاف یگدـنز  لصا 
زا تسا  ریزگان  دوخ  یعامتجا  روما  نداد  ناماس  رس و  يارب  تیرـشب  دندرگیم و  زاغآ  هناخ  زا  اهیتخبدب  اهتداعـس و  همه  دب ، کین و 

( 8  ) لونعت امب  ءادتبا  دومرف : هک  تسا  ص )  ) ربمایپ هیصوت  نیا  دنک و  عورش  هداوناخ 
ار نآ  حرش  هک  تشامگ  تمه  یلسن  تیبرت  هب  نآ  رد  دروآرد و  رگنس  کی  هاگشناد و  کی  هسردم ، کی  تروصب  ار  هناخ  س )  ) همطاف
. دناهدوب لامک  دـشر و  هلحرم  هب  یبایتسد  مرگ  رـس  يرکف  تینما  اب  رـسمه  نادـنز و  رف  هناخ  نیا  رد  میاهدرک و  حرطم  نیـشیپ  لوصف  رد 
رد رادافو  بوخ و  يرـسمه  س )  ) همطاف هک  دوب  رطاـخ  نادـب  دوب ، قفوم  یگدـنز  طـیحم  رد  مه  گـنج و  ياهنادـیم  رد  ع )  ) یلع هکنیا 

 . درکیم مهارف  وا  قوش  روش و  یمرگلد و  يارب  ار  هنیمز  هناخ ،
ههبج گـنج و  زا  تشگرب  رد  و  درکیم ، عفر  لـح و  ار  دوخ  هنازور  راـکزا  یـشان  یگتـسخ  نآ  رد  یلع  هک  دوـب  یلحم  ع )  ) یلع هناـخ 

هک دوب  شوخلد  نیدـب  ار  ع )  ) یلع دوب و  يریگمیمـصت  هرواـشم و  ثحب و  زکرم  مه  دوب و  س )  ) همطاـف رتـشیب  شزاون  یمرگلد و  دروم 
دهعت ساسحا  تسا .  هجاوم  نابرهم  همطاف  اب  هناخ  رد  ددرگیم  رب  نوریب  زا  یتقو 

یمدرم یعامتجا و  روما  یگدیـسر  هب  نآ  زا  هک  دوب  یهاگیاپ  هناخ  هکلب  تسنادیمن ، هصالخ  هناخ  رد  ار  یگدـنز  همه  لاـح  نیع  رد  وا 
زا وا  مه  و  دوشیم . یقلت  یعامتجا  هفیظو  کی  مدرم  هب  تمدـخ  هار  رد  یگدـنز  راـک  اریز  تشاد  روضح  هعماـج  رد  وا  تخادرپیم  مه 

 . درکیم تیلوؤسم  ساسحا  نآ  طیارش  هعماج و  ربارب  رد  هک  دوب  یناسک 
اب تولخ  رد  یهاگ  هک  رطاخ  نادـب  هکلب  دـنامب ، غراف  تما  نانز  ًاصوصخم  هعماج ، درد  زا  هک  رطاخ  نادـب  هن  دراد ، تسود  ار  یئاهنت  وا 
وا زا  مدرم  دوخ و  ياهدرد  يارب  دراد و  مالعا  وا  هب  ار  دوخ  یگدـنامرد  زجع و  و  دـیوجب ، دادمتـسا  وا  زا  دـنک ، زاـین  زار و  دوخ  يادـخ 

. دبلطب ءافش 
دنچ نامه  رد  اهنت  تدابع  رگم  نانآ . تاجن  تداعـس و  يارب  ندیـشیدنا  قیرط  رد  تما و  مدرم  دای  هب  زین  یئاهنت  نامه  رد  لاح ، نیع  رد 

، نامیتی لد  ندرک  داش  نادنمتـسم ، زا  يریگتـسد  داشرا ، تیاده و  فورعمبرما ، رگم  تسا ؟ جـح  هضیرف  ای  هزور و  لمع  زامن و  تعکر 
. دراد رایسب  تادابع  هنوگنیا  زا  س )  ) همطاف تسین ؟ تدابع  نافعضتسم  ناگدنامرد و  زا  تیامح 

نارگید اـب  ماـگمه  ددرگ و  هعماـج  طیارـش  وـج و  میلـست  راوهلگ  یمدآ  نآ  رد  هک  یناوـیح  قباـطت  هن  تـسا ، هعماـج  اـب  قباـطت  لـها  وا 
دهد و قباطت  هعماج  اب  ار  دوخ  يدروم  هچ  رد  یماگنه و  هچ  رد  دنادیم  رادـفده ، تسا و  رکف  لها  س )  ) همطاف دور . شیپ  هب  هدیـشیدنین 

. دراد زاربا  تفلاخم  تروص  هب  ار  دوخ  قباطت  اجک  رد 
تیفیک رتمهم  نآ  زا  و  شروضح ، دـشاب و  هعماج  نایم  رد  وا  هک  درکیم  باجیا  نآرق  ادـخ و  اـب  هطبار  رد  س )  ) همطاـف دـهعت  ساـسحا 

زا هک  یناـسک  همه  يارب  دـشاب  رگنـشور  اـمنهار و  دـناوتیم  هک  تسا  یتـیلوؤسم  ماـجنا  اـهناسنا و  هـمه  يارب  تـسا  یـسرد  شروـضح 
وا  یعامتجا  یگدنز  سرد  دننزیم . مد  تیلوؤسم 
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؟ دنک رس  ار  یگدنز  هنوگچ  دریگیم ؟ عضوم  ثداوح  روما و  ربارب  رد  هنوگچ  دشاب ؟ هتشاد  روضح  هعماج  رد  هنوگچ  س )  ) همطاف هکنیا 
میلاعت و زا  هتخومآ و  رداـم  زا  ار  نآ  یلمع  سرد  س )  ) همطاـف هک  تسا  یثحاـبم  يرـس  لـماش  دوخ  دـشاب ؟ هنوگچ  مدرم  اـب  شدروخرب 
نیوـن و شور  هار و  دـجوم  یعاـمتجا  هـصرع  رد  روـضح  رد  وا  هویــش  ًـالوصا  تـسا . هتــسج  دوـس  نآ  رد  ردـپ  ياـهداشرا  تارکذـت و 

 . تسا نانز  هژیوب  یناسنا و  هعماج  يارب  زومآسرد 
نآ زا  تاساوم و  تاواسم و  سرد  یعامتجا ، راتفر  سرد  قالخا ، سرد  لثم  تخومآ  يرایـسب  سورد  ردـپ  زا  یعامتجا  ياههبنج  رد  وا 

يرادمیتی و سرد  نانیکـسم ، هب  ماتیا  هب  ءارـسا ، هب  کمک  سرد  ناـمورحم ، ناـگداتفا و  ربارب  رد  يدـنمهفیظو  سرد  راـثیا ، سرد  رتمهم 
نتـشیوخ يارب  جـنر  لوبق  ياهب  هب  یتح  مدرم ، هب  تمدـخ  سرد  ناتـسدریز ، ناگدرب و  اب  يراتفرـشوخ  سرد  نانآ ، تلافک  یتسرپرس و 

... و
. تسیچ راکتمدـخ  مناخ  هفیظو  هک  ینادیم  اـیآ  مرتخد  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  دـش . راـک  لوغـشم  وا  هناـخ  رد  ياهمداـخ  ناونعب  هضف 

گنس بوچ و  زا  دوجو  دمهفیم  تذل  ریغ  تذل و  دراد ، كاردا  دوشیم ، هتسخ  دربیم ، جنر  تسا ، نارگید  لثم  یناسنا  مه  راکتمدخ 
هدشن و ... هتخاس 

وا و نایم  رد  ار  هناخ  ياهراک  هک  تسا  نیا  فیلکت  دومرف  ربمایپ  تسیچ ؟ وا  ربارب  رد  نم  فیلکت  تروصنآ  رد  سپ  دیـسرپ  س )  ) همطاف
 . درک نینچ  نیا  رمع  نایاپ  ات  س )  ) همطاف و  ینک ... تمسق  هنالداع  دوخ 

تیریدـم هنالؤسم  ار  دـهعتم  مرگ و  نانچنآ  ینوناـک  تخادرپیم و  نادـنزرف  تیبرت  هب  هکنیا  اـب  و  دوب ، هناـخ  روما  رادهدـهع  هکنیا  اـب  وا 
. دنک تکرـش  نآر  وا د  هک  درک  نیعم  یفیلکت  همانرب و  وا  يارب  ص )  ) ادخ لوسر  تشادن و  رود  ار  دوخ  یعامتجا  تکراشم  زا  درکیم 
اب هلهابم  همانرب  رد  روضح  یتح  ربمایپ ، اب  نانز  تعیب  مسارم  رد  تکرش  اهنآ ، تالکشم  لئاسم و  عفر  لح و  و  نانز ، تیاده  رما  هلمج  زا 

نیملسم  روما  هب  مامتها  رد  ( 9 . ) دراد هراشا  نآ  هب  نآرق  هک  نارجن  ياراصن 

دیاب دروآیم  رب  رس  باوخ  زا  ناهاگحبص  سک  ره  هک  دنادیم  دراد  نیملـسم  روما  ماجنا  هب  رفاو  یمامتها  هک  تسا  یناملـسم  س)  ) همطاف
لصا وا  (. 10 ( ) ملسمب سیل  نیملسملا و  روماب  مَّتهتَی  الو  حبصا  نم  . » تسین ناملسم  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  نیملسم  روما  هب  مامتها  رد 

. دریگ ماجنا  یتمدخ  مدرم  يارب  هک  تسا  هداد  رارق  نیا  هب  یگدنز  رد  ار 
ریخ متنک   ) دـناهدش هدـیرفآ  مدرم  يارب  هک  تباب  نآ  زا  دنتـسه  نیرتهب  یمالـسا  تما  هک  دراد  دوجو  وا  يارب  ینآرق  شنیب  نیا  نینچ  مه 

س)  ) همطاف و  دهاوخب ، دوخ  یگدنز  يارب  ار  نارگید  دراد  یعس  سک  ره  هک  رعاش  نخـس  نیا  قادصم  مه  و  ( 11 ( ) سانلل تجرخا  ۀما 
(. هلاجرل هتایح  دیری  نم  ای  هتایحل -  هلاجر  دیری  لک   ) دبلطیم نارگید  يارب  ار  شیگدنز  هک  تسا  یسک  قادصم 

رد اهنت  هار  نیا  رد  دنک و  لح  ار  یلکـشم  ای  دریگب و  ار  یئوزاب  ریز  ،و  دهد ماجنا  یتمدخ  مدرم  يارب  هک  دـهدیم  رارق  نیا  رب  ار  لصا  وا 
هناخ زا  راچان  تسا  فاعـضتسا  عفر  یپ  رد  س )  ) همطاف هک  دوش . لصاح  هناخ  رد  مه  ضرغ  نآ  هک  هاگنآ  رگم  تسین  اور  ندـنام  هناـخ 

. دزادرپیم درد  هراچ  هب  دمآیم و  نوریب 
رب راوس  نینسح  و  ع )  ) یلع هارمهب  اهبش  هنوگچ  هک  دینیبیم  ربمایپ  تافو  زا  سپ  نارود  رد  نیملـسم  روما  هب  ار  وا  مامتها  زا  ياهولج  امش 

نامگو دنتـسه  يرکف  فاعـضتسا  راتفرگ  نآ ، مدرم  هک  دـباییم  ياهعماـج  رد  ار  دوخ  وا  دوریم . نآ  نیا و  هناـخ  رد  هب  هدـش و  یبکرم 
اهيدنمدرد  عفر  رد  دنک . رادیب  ار  نانآ  دهاوخیم  س )  ) همطاف دنشاب و  نیخیش  يأر  میلست  دیاب  هتشذگ و  راک  زا  راک  دنراد 

زا ياهنهرب  دـهدیم . وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دـلانیم  یگنـسرگ  درد و  رد  یئادـگ  درادیم . مدـقم  دوخ  رب  ار  مدرم  هک  تسا  یناـسک  زا  وا 
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، ردپ نتشادن  تلعب  هک  دنروآیم  وا  دزن  هب  ار  میتی  یکدوک  دناباوخیم . ورف  ار  وا  هوکش  شیاطع  اب  س )  ) همطاف راد د و  هوکش  یگماجیب 
مه یماگمه و  و  دـناهدز ، تفآ  يدارفا  نامیتی  هک  دوب  عیاش  طـلغ  روصت  نیا  راـگزور  نآ  رد  نوچ   ) دـنریگیمن يزاـب  هب  ار  وا  ناـکوک 
ون سابل  دلامیم ، نغور  زور  نآ  مسر  هب  شیوم  رس و  رب  دیوشیم و  ار  وا  س )  ) همطاف دش ) دهاوخ  یتخبدب  تیارس  ببـس  اهنآ  اب  یمدق 

دناوتیم ناـکدوک  رگید  ناـیم  رد  كدوک  نیا  هک  تسا  شوـخ  نیا  هب  شلد  ( 12 . ) دـنادرگیم رب  ربمایپ  هب  ار  وا  دـناشوپیم و  وا  نت  رب 
. دهد ناشن  نامداش  ار  دوخ  دزارفا و  ندرگ  رس و  دناوتیم  ربمایپ  هب  باستنا  اب  ون و  سابل  اب  و  دوش ، دراو 

درد یتح  دـهدیمن و  رارق  نارگید  درد  ندرک  هزات  يارب  ياهلیـسو  ار  نآ  هداـتفا  قاـفتا  وا  يارب  هک  تسا  یعیاـقو  راد  زار  تما و  نیماوا 
دزادنین رطخ  هب  ار  یـسک  يوربآ  دنک و  ظفح  ار  نآ  دراد  یعـس  دونـشب  نارگید  زا  يزار  رگا  مه  و  درادیم . یفخم  ع )  ) یلع زا  ار  دوخ 

لطاب لاطبا  قح و  قاقحا  رد  دسانشیمن و  نوکس  شمارآ و  ياج  ار  ایند  یتح  هک  تسا  نانچ  لکشم  عفر  رد  مدرم ، روما  حالـصا  رد  وا 
مدرم  تاجن  هشیدنا  دشاب . نایم  رد  بهذم  بتکم و  ياپ  هکنآ  رگم  دریذپیمن  ار  یفاطعنا  شمرن و 

ناشتاجن اهتیذا ، اهرازآ و  زا  ناش  تاجن  ندید و  همدص  ندیشک و  درد  زا  ناشتاجن  تسا ، مدرم  تاجن  هشیدنا  رد  ًامئاد  س)  ) همطاف
هب تفر و  گنج  نادـیم  هب  رتشیب ) اـی  روهـشم و  تاـیاور  هب  اـنب   ) یگلاـس هد  دودـح  زا  اهفاعـضتسا ، زا  ناـشتاجن  تلفغ و  لـهج و  زا 
اب رمع ، نایاپ  ات  ار  راک  نیا  وا  مینیبیم . دـحا  نادـیم  رد  ار  نآ  هنومن  ام  درک و  مادـقا  ناش  تاحارج  رب  نداهن  مهرمو  نانیمخز  يراتـسرپ 

. دادیم ماجنا  تیعقوم  طیارش و  بسانت  هب  و  ّمهَالاف ، ّمهَالا و  تیاعر 
راتفرگ ار  اهنآ  زور  يداصتقا  یتاغیلبت و  ماـظن  دنتـسه ، ینیب  هتوک  تیدودـحم و  رد  هشیدـنا  ظاـحل  زا  هک  تسا  یمدرم  تاـجن  یپ  رد  وا 
تنحم تمحز و  نیرق  مدرم  هک  دروآ  مهارف  یطیارش  دهاوخیم  دراد ، تما  باذع  ماجنارس  دعب و  ياهيراتفرگ  زا  ینارگن  تسا . هدرک 

 . دهدیم رادشه  نانئاخ  ثعدب  راک و  بقاوع  زا  ار  مدرم  ناس  نیدب  دنیاین . راتفرگ  نیشیپ  مما  ياهباذع  هب  دنوشن و 
هب مهدیم . میب  ادخ  باذع  زا  ار  امش  مردپ  نوچ  مه  منارگن و  ار  راک  نایاپ  نم  هک : دراد  هراشا  هتکن  نیمه  هب  دجسم  رد  شاهبطخ  رد  وا 

(13 ...) دینیبب دیاهداد  ماجنا  دوخ  هک  ار  يراکرفیک  دینیچب و  دیاهتشک  دوخ  هک  ار  یتخرد  هویم  ات  دینیشنب  راظتنا 
یگدرزآ و لد  مهم  لـماوع  زا  دوخ  دـننک  میوقت  ار  مصخ  موش  هشقن  دنتـسناوتیمن  دنتـشادن و  يرگنهدـنیآ  هک  یمدرم  تاـجن  يوزرآ 

همطاف تسرپ  تقیقح  تیـصخش  دوب . رطاخ  نیمه  هب  زور  همکاحم  یعاجترا و  هاگتـسد  اـب  وا  يریگرد  دوب . س )  ) همطاـف جـنر  ساـسحا 
اهيریگتسد  اهششخب و  دشاب .  توافتیب  تانایرجو  عیاقو  نیا  ربارب  رد  هک  دادیمن  هزاجا  (س )

رادهلـصو يرداـچ  ياهماـج و  نوگاـنوگ ، ياهدـمآرد  زا  یـشان  تاـناکما  نیع  رد  س )  ) همطاـف هک  دـینک  هجوـت  هـتکن  نـیا  هـب  تـسخن 
هزادنا دح و  زا  شیب  وا  راثیاو  تشذـگ  یلو  ( 14 . ) دوب لمحت  لباق  ریغ  ناملـس  نوچ  يدارفا  يارب  رما  نیا  رادید  هکنانچ  نآ  دیـشوپیم ،

زا یـشان  یقمر  یب  دـش و  دراو  شنادـنزرف  وا و  رب  یتـقو  ربماـیپ  هک  دوـب  هـتفرگ  گـنت  دوـخ  رب  ناـنچ  دوـب . نـکمتم  دارفا  نادـنمتورث و 
... دنگرم لاح  رد  یگنسرگ  زا  دمحم  تیب  لها  عوجلا ، نم  نوتومی  دمحم  تیب  لها  هاثوغاو ، دز  دایرف  تفایرد  ار  ناش  یگنسرگ 

نانآ رب  یتّنم  هکنیا  نودب  درکیم ، میسقت  نیرجاهم  مشاه و  ینب  ناتسدیهت  نیب  ار  یـسیر  مشپ  زا  یـشان  دمآرد  كدف ، زا  یـشان  يدیاع 
رگا ( 15  ) ۀصاصخ مهب  ناک  ولو  مهـسفنا  یلع  نورثوی  دمآ و  ناشهرابرد  راثیا  هیآ  هک  تفر  شیپ  هب  يدح  ات  راک  نیا  رد  دشاب و  هتـشاد 

ادگ و هب  هدروآرد و  دوخ  يولگزا  ار  اذغ  هک  دش  هدیمان  فصو  نیدب  نآرق  رد  وا  دـنزادرپیم . راثیا  هب  مه  زاب  دنـشاب  دـنمزاین  دوخ  هچ 
(16 . ) دنهدیم ریسا  میتی و 

. داتـسرف س)  ) همطاـف دزن  لـالب  اـب  ار  وا  ادـخ  لوسر  تساوخ . یگنـسرگ  عفر  يارب  زیچ  وا  زا  دوشیم و  ربماـیپ  رب  دراو  دجـسم  رد  یبرع 
 - منک هچار  تسوـپ  تفگ  برع  زاـسب . ار  تراـک  ربـب و  هک  داد  وا  هـب  دـندوب  هتـسشن  نآ  رب  نینـسح  هـک  ار  یتـخت  تسوـپ  س )  ) همطاـف
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 . ماهنسرگ
دجـسم هب  ارنآ  دیـشخب  ریقف  هب  ار  نآ  دوب -  هداد  وا  هب  هزمح ) رتخد   ) شیومع رتـخد  هک  تشاد  دوخ  طاـسب  رد  يدـنبندرگ  س )  ) همطاـف

همطاف دومرف  ربمایپ  رفس . ياههنیزه  ینامی و  يدُرب  مهرد و  تسیود  رانید و  ياهبو 20  تخورف  رامع  هب  ار  نآ  ربمایپ  روضح  رد  دروآ و 
ربمایپو دشاب . هدینـشن  ار  نآ  یـشوگ  چیه  هدیدن و  ار  نآ  یمـشچ  چیه  هک  نک  یتیانع  س )  ) همطاف هب  ادـنوادخ  تفگ  نک . اعد  ار  (س )

مدرم  هب  ياعد  دیشخب . س )  ) همطاف هب  ار  نآ  ربمایپ  ربمایپ و  هب  ار  نآ  رامع  هتبلا  و  ( 17 . ) تفگ نیمآ 

. دوب اعد  لها  رگـشیاتس و  ینز  س )  ) همطاف دوب . مدرم  هب  ياعد  نآ  دادیم و  ماجنا  مدرم  هرابرد  س )  ) همطاف هک  دوب  یـشالت  لقادح  نیا 

. تسا تکرب  تداعس و  تدابع و  مایق و  ةوکز و  زامن و  ربص و  رکش و  رکذ و  دمح و  ره  رد  ار  دنوادخ  ساپس  تسا  نیا  وا  ياهاعد  زا  و 
((. 18 ..) ۀکرب ةداعس و  ةدابع و  مایق و  ةوکز و  ةولص و  ربص و  رکش و  رکذ و  دمح و  لک  یلع  هللا  دمحلا  )

، اـهيراتفرگزا درکیم و  اـعد  مسا  هـب  ار  دارفا  هـک  دـیوگیم  نخـس  مدرم  هـب  وا  ياـعد  زا  رداـم ، بـش  زاـمن  ناـیب  رد  ع )  ) یبـتجم ماـما 
رد دـشاب و  مارآ  ناش  لد  تساوخیم  تشاد و  تسود  ار  مدرموا  ( 19 . ) تساوخیم لکـشم  عفر  ادخ  زا  ناشيراکهدب  اهیگدنامرد و 

. دنشاب هتشادن  یلکشم  دوخ  یگدنز 
یتشهب يارب  س )  ) همطاف ياهشالت  زا  مهم  یـشخب  دنوش . یتشهب  اهنآ  تساوخیم  دیـشیدنایم و  مه  اهناسنا  رگید  يارـس  يارب  یتح  وا 

دهد رارق  تتما  ناراکهنگ  تعافش  ارم  هیرهم  هک  یهاوخب  یلاعت  كرابت و  يادخزا  مراد  ار  وزرآ  نیا  دوب  هتفگ  ردپ  هب  دوب . مدرم  ندرک 
( . 20  ) کتما ةاصع  یف  ۀعافشلا  يرهم  لعجی  نا  هللا  اوعدت  و  نادرگرب ... وا  هب  یتفرگ  ماهیرهم  تباب  ع )  ) یلع زا  هک  ار  یمهارد  و 

مدرم يارب  ناش  لد  دندرکیم و  لمحت  شیوخ  يارب  ادخ  هار  رد  ار  نآ  دـمآیم  شیپ  ناشيارب  یلکـشم  رگا  هک  دـندوب  یناسکزا  نانیا 
دوش يراج  مدرم  دنمدرد  نامیتی  رادید  زا  س )  ) همطاف کشا  هک  تشادن  یلیلد  هنرگ  و  دنتسنادیمن -  اور  ار  مدرم  جنر  درد و  دیپطیم .

س )  ) همطاف شاداپ  دننک . هبه  ار  دوخ  يدوجوم  اهنت  يریقف ، يارب  و 

ناوت ار  ام  هک  تسا  ياهلأسم  دیامرفیم  تیانع  یـشاداپ  هچ  وا  نادناخ  و  س )  ) همطاف هب  يربص  تامدخ و  نانچ  يازا  رد  دـنوادخ  هکنیا 
یثیدـح هلمج  زا  میهاگآ  اهشاداپ  نآزا  یـشخب  هب  نآرق  ینـشور  تایآ  يانبم  رب  مه  و  تایاور ، زا  ياهراپ  ساسا  رب  تسین . نآ  كاردا 

: دنکیم لقن  ربمایپزا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  دوعسم  نبا  هللادبع  هک  تسا 
نیـسحلا نسحلا و  و  ۀمطاف ، و  بلاط ، یبا  نب  یلع  ربصب  مویلا  ۀنجلاب  مهتیزج  ینعی  ( 21  ) نوزئافلا مه  مهنا  اوربص  اـمب  مویلا  مهتیزج  ینا 
نوجانملا نوزئافلا و  مه  مهنا  ایندلا  یف  ءالبلا هللا  یلعا  وربص  یصاعملا و  یلع  اوربص  امب  رقفلا و  عوجلا و  یلع  تاعاطلا و  یلع  ایندلا  یف 

دیوگ تایآ  نآ  ریـسفت  دنناراگتـسار . اهنآ  داد و  مهاوخ  شاداپ  ناشتمواقمو  ربص  رطاـخب  ار  اـهنآ  دـیوگیم  هیآ  ( - 22  ) باسحلا نم 
هب و  رقف ، یگنـسرگ و  رب  ربص  هب  و  تاعاط ، قیرط  رد  ایند  رد  ع )  ) نیـسح نسح و  و  س )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع ربص  هب  ار  اـهنآزورما  ینعی 

نانآ داد  مهاوخ  تشهب  شاداپ  دـناهدش  لمحتم  ایند  رد  ادـخ  يارب  هک  یئاهتبیـصم  ءـالب و  رد  ربص  هب  یـصاعم و  زا  يراددوخرد  ربص 
. دنباسح زا  ناگتفای  تاجن  ناراگتسر و 

: تسا نز  راهچ  رادـید  قاتـشم  تشهب  ءاسنلا  نم  عبرا  یلا  ۀـنجلا  تقاتـشا  دومرف  ص )  ) ربمایپ تسا  ینز  نینچ  ياقل  قاتـشم  تشهب  يرآ 
(23 ( ) ص  ) دمحم رتخد  س )  ) همطاف و   ، تسا تشهب  رد  ربمایپ  رسمه  هک  دلیُوخ  رتخد  هجیدخ  نوعرف ، رسمه  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم 

تشاد ياج  نانمؤم  لد  رد  شتافوزا  سپ  تایح و  نارود  رد  مه  دوب و  ربمایپ  ادخ و  بوبحم  مالـسا  رد  شتامدخ  تبـسانمب  س)  ) همطاف
 . دنهدیم ياج  دوخ  بلق  رد  اروا  تبحم  و 

اهینکش بصعت  لصف 19 :
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همدقم 

رد س )  ) همطاف يریگعـضوم  هک  دندمآ  دـیدپ  وا  یگدـنز  ریـسم  رد  یتانایرج  عیاقو و  اریز  دوب ، یتکرب  اب  یگدـنز  س )  ) همطاف یگدـنز 
نآرق تایآ  هک  تسین  کش  دشاب . نشور  تنـس  زا  هدافتـسا  اب  مدرم  فیلکت  هک  دناهدش  ببـس  هعقاو  نآ  در  درط و  ای  دییأت و  مه  اهنآ و 

. درادیم رب  ماهبا  يور  زا  هدرپ  دهدیم و  ناشن  ار  تایآ  یئارجا  یلمع و  دُعب  تنس  یلو  دنراذگیم  رایتخا  رد  ار  ینید  قیاقح 
عضاوم هیاس  رد  دنتشاد  جاور  نیملسم  هعماج  رد  هک  تیلهاج  ياهبصعت  زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  یکی  س )  ) همطاف يدوجو  تاکرب  زا 
نیملسم هک  دوب  ياهنوگب  س )  ) همطاف هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  درکلمع  دناهدش . هتـشادرب  نایم  زا  وا  هرابرد  ردپ  عضاوم  مه  یهاگ  وا و 

هعماج يارب  دش  یتجح  دنـس و  نیعم  یطیارـش  رد  س )  ) همطاف لمع  ای  و  دـنریگب -  عضوم  هنوگچ  هلأسم  نالف  اب  هطبار  رد  دـنتفاییم  رد 
هداعلاقوف يددعتم  تاهج  زا  مالسا  خیرات  رد  س )  ) همطاف ریثأت  ناس  نیدب  دننک . لمع  دیاب  هنوگچ  صاخ  دروم  ره  رد  دننادب  هک  زورما 

رثوک  ناونعب  س )  ) همطاف دش . یمالسا  میلاعت  زا  يرایسب  ندنام  هدنز  ببس  شاهمانرب  راک و  دیآیم و  باسح  هب 

يرصع رد  تکرب . هیام  مه  دوب و  زومآسرد  مه  وا  تدالو  ( 24 . ) رثوکلا كانیطعا  انا  هفیرش  هیآ  قادصم  تسا و  ریثک  ریخ  س )  ) همطاف
ساره هب  ار  اهلد  نارتخد  دلوت  دای  زور  نآ  یتنـس  گنهرف  رد  دنتـسنادیم . گنن  ار  ندـمآ  ایندـب  رتخد  ندوب و  نز  مدرم ، هک  دـمآ  ایندـب 

. دمآ ایندب  یطیارش  نینچ  رد  وا  دنسانشب و  انف  هب  موکحم  ار  نآ  هک  دوب  یفاک  هداوناخ  رد  يرسپ  تدالو  مدع  دنکفایم و 
يریگعـضوم دوش . هتـشادرب  نایم  زا  یناسنا  دض  نفعتم  ياهبصعت  دنکـشب و  مهرد  طلغ  تداع  اهتنـس و  راب  هک  دش  یببـس  وا  تدالو 

یئانـشور ریخ و  هیام  شدوجو  ردـقنارگ و  یناسنا و  يدوجوم  مه  رتخد  دـننادب  هک  اـهناسنا  همه  يارب  تسا  یـسرد  شتدـالو  رد  ربماـیپ 
 . تسا هداوناخ  لفحم 

لماع هناخ  طیحم  رد  رسپ  دننامب  دناوتیم  مه  رتخد  هک  داد  ناشن  مدرم  هب  ًالمع  س )  ) همطاف اب  هطبار  رد  وکین  عضوم  ذاختا  اب  ربمایپ  زین  و 
تیالو و دناوتیم  رتخد  یتح  و  ریثک ، ریخ  دجاو  مه  نآ  دشاب  نیرفآ  ریخ  دـشاب ، نیدـلاو  لامک  ساسحا  بجوم  دـشاب ، یباداش  طاشن و 

ینکش بصعت  تسا .  توبن  تلاسر و  مهم  رما  ود  نیب  یطبار  هکلب  ناربمایپ و  همه  ثراو  س )  ) همطاف منادیم  و  دشخب . موادت  ار  تماما 
س)  ) همطاف

هک درک  هیبـشت  یلگ  هب  ار  وا  تفرگ و  کـین  لاـف  هب  ار  وا  تدـالو  نکـشرمک  بئاـصم  نآ  لـمحت  نیع  رد  ینارحب و  وـج  نآ  رد  ربماـیپ 
س)  ) همطاف هرابرد  ص )  ) ادـخ لوسر  طسوت  هک  یئاههمانرب  دنرایـسب  هچ  اهمـشا .) هناحیر   ) دزاـسیم رطعم  ار  ناـج  دوجو  نآ  مامـشتسا 

دمآ دیدپ  نامز  زا  یـصاخ  طیارـش  رد  تسا  نامزلا  ما  يدید  زا  س )  ) همطاف تسا . حرطم  نانز  يارب  یتجح  ناونعب  زورما  دـندش و  هدایپ 
 . دوب بسانم  رایسب  ینکش  بصعت  يارب  هک 

دوخ دسوبیم  ار  شکچوک  رتخد  تسد  ص )  ) ربمایپ هکنیا  دراد . وا  ینکـش  بصعت  زا  تیاکح  تسا و  سرد  س )  ) همطاف اب  ربمایپ  راتفر 
باـسحب مدآ  لـخاد  ار  رتـخد  نز و  هـک  راـگزور  نآ  مدرم  هدیـسوپ  راـکفا  رکیپ  رب  تـسا  ياهبرـض  تـسا و  ینکـش  بـصعت  عوـن  کـی 

 . تسا ربق  یمدآ  يارب  داماد  نیرتهب  هک  دراد  دوجو  رعش  تروصب  لثملابرض  نیا  یتح  دندروآیمن و 
دنشاب و هتـشاد  یقلت  هنوگچ  نارتخد  هب  عجار  هک  تخومآ  اهناسنا  هب  شیوخ  رتخد  هرابرد  دوخ  صاخ  يریگعـضوم  اب  ص )  ) ادخ لوسر 

دیمهفب دـیئآ و  نوریب  دوخ  هدافاو  ربک  زا  هک  تسا  نادرم  هب  یباـطخ  وا  عضاوم  ینعم  دیـشیدنیب . هنوگچ  وا  يدوجو  شزرا  نز و  هراـبرد 
یباب شاـبم . نارگید  هبعلم  يآردـب و  دوخ  تراـقح  زا  هک  تسا  نز  هب  یباـطخ  مه  مه  و  تسا . یـسوب  تسد  ماـقم  روخ  رد  مه  نز  هک 
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یگدنز  رد  دیدج 

دوب و هدیسوپ  یمیدق و  ياهبلاق  نتسکش  هب  رجنم  هک  درک  زاغآ  ار  دیدج  یباب  دوخ  یگدنز  شور  یشم و  رد  دوخ  زین  س )  ) همطاف اما 
هکلب تسا  ناـسنا  اـهنت  هن  نز  دـبای . تسد  برق  جرادـم  نیرتـالاب  هب  دور و  شیپ  هب  نادرم  اـب  ماـگمه  دـناوتیم  مه  نز  داد  ناـشن  ًـالمع 

. دشخب مسجت  تیصحش و  یتیگ  هنهپ  نیا  رد  ار  ياسنا  داحآ  و  دشاب ، شنیرفآ  هزجعم  نیرتگرزب  هدنهد  دشر  نیرفآ و  ناسنا  دناوتیم 
جاودزا : رما  رد  - 1 میهدیم : رارق  یسررب  دروم  راصتخا  تیاعر  اب  ار  س )  ) همطاف ياهینکش  بصعت  زا  يدراوم  هاتوک  ثحب  نیا  رد  ام 

دناهدش ناملسم  راگزور  نآ  مدرم  هک  تسا  تسرد  تسا . تیلهاج  نارود  زا  یمک  رایسب  هلـصاف  اب  دیریگ ، رظن  رد  ار  س )  ) همطاف رـصع 
رد رطاخ  نیدب  تسا . مزال  نامز  لسن ، دنچ  ات  یهاگ  هعماج  کی  قباس  گنهرف  ندودز  يارب  هک  دـینکن  شومارف  ار  یملع  هتکن  نیا  یلو 

. دراد دوجو  تیلهاج  رخافت  زونه  وا  رصع 
نب نمحرلادـبع  و  نامثع ، نوچ  يدارفا  هک  میاهتفگ  شیپ  زا  میباـیب و  میناوتیم  س )  ) همطاـف ناراگتـساوخ  رد  ار  رخاـفت  نیا  زا  ياهنومن 

رایتخا رد  ار  س )  ) همطاف دنتساوخیم . عیمطت  هار  زا  یتح  دندمآ و  س )  ) همطاف يراگتـساوخ  هب  هنیدم  يایند  زور  نآ  نادنمتورث  فوع ،
( 25 .) دنریگ

لام هب  رخافت  هک  داد  ناشن  مدرم  هب  تسکش و  جاودزا  رد  ار  تیلهاج  بصعت  رسمه ، ناونعب  ع )  ) یلع رایتخا  باختنا و  اب  س )  ) همطاف اما 
جاودزا هب  وا  تسا . داقتعا  نامیا و  دعب  تیوفک ، دُعب  نیرتمهم  تسا و  تیوفک  رسمه  باختنا  رد  لصا  تسا ، باسح  یب  رخافت  تورث  و 

در خـساپ  نازودـنارز  نارادـلام و  نآ  تساوخرد  هب  دـهدیم و  رد  نت  فرـش  نامیا و  رظن  زا  دـنمتورث  و  يدام ، رظن  زا  ریقف  ع )  ) یلع اـب 
. دهدیم

یگدنز زا  و  ندش ، عناق  ریـصح  شرف  هب  و  نتفر ، رهوش  هناخ  هب  هنهک  هماج  اب  و  وا ، فافز  یـسورع و  قاطا  و  س )  ) همطاف هیزیهج  تسیل 
س)  ) همطاف ینکش  بصعت  زا  تیاکح  همه  همه و  دیرگنب ، نتفرگ و ... شیپ  رد  ار  مدرم  هماع  تایح  هار و  ندرک  رظنفرص  دوخ  ياهکلم 

ندوب : نز  ماقم  رد  - 2 دراد .

ریوصت ار  هنحـص  نآ  دـنناوتیمن  اـم  هعماـج  مدرم  میاهتفگ ، مک  میئوگب  نز  هب  عجار  راـگزور  نآ  مدرم  زیمآریقحت  شنیب  هراـبرد  هچ  ره 
واگ هب  ار  وا  ای  و  دشیم ؟ هلماعم  یناویح  نوچ  نز  اب  هک  درک  نایب  ناوتیم  هنوگچ  دننکیم . یگدنز  نز  یئالط  رـصع  رد  هک  اریز  دـننک 

(26 ... ) نیمز و مخش  يارب  دنتسبیم  نهآ 
نادرم زا  يزیچ  دوب  هدمآ  شرواب  مه  نز  هک  دـش  یتروصب  جـیردت  رارکت و  رثا  رب  نامز  تدـم  لوط  رد  اهندرمـش  کچوک  اهریقحت و 

، وا هن  دراد  تیکلام  قح  تسا و  کلام  درم  نز ، هن  تسا  تلیضف  بحاص  درم  هک  دوب  هدمآ  شرواب  تساهنآ . زا  رتتسپ  ای  دراد و  رتمک 
 . نز هن  تسا  درم  تیصخش  دوخ  رد  یقالخا  ياهشزرا  همه 

راک دندروآیم و  باسحب  ناطیـش )  ) رگراک هلمع و  ار  وا  دنتخانـشیم و  داسف  يارب  یلماع  ار  نز  بهاذم ، بتاکم و  زا  یخرب  نینچ  مه 
. دندرکیم ریقحت  ار  رگیدمه  فیعضت و  مه  ربارب  رد  ار  دوخ  تیصخش  هدرک و  تیامح  رکف  نیا  زا  زین  نانز  زا  يرایسب  هک  دیسر  یئاجب 
رد یهلا  تناـما  لـمح  يراد و  دـنزرف  میظع  تیلوؤسم  هکدرک  یفرعم  یتقاـیل  ياراد  ار  نز  هک  دوب  نیا  وا  تاـیح  رد  س )  ) همطاـف شقن 
ره (، 27  ) درم هچ  دشاب و  نز  هچ  دربیمن ، نایم  زا  نزو  درم  زا  ار  یلماع  چیه  لمع  دنوادخ  هک  دهدیم  ناشن  ًالمع  مه  و  تسوا . رایتخا 

( 28 . ) تسا هبیط  تایح  روخ  رد  دهد ، ماجنا  تروص  هب  تسرد و  یلمع  سک 
یلع رگا  دوب  هدومرف  شاهرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دش  ینز  دـش ، یفرعم  ءاسن  هدیـس  هوسا و  ناونعب  دوب و  ص )  ) ادـخ لوسر  رتخد  وا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2089 

http://www.ghaemiyeh.com


درادرب و نایم  زا  نانز  هرابرد  ار  زیگناترفن  دـید  نآ  دیـشوک  ص )  ) ادـخ لوسر  مه  و  دوبن . یئاـتمه  وفک و  س )  ) همطاـف يارب  دوبن  (ع )
یعامتجا : روضح  رد  - 3 ((. 29) ءاسنلا بح  ءایبنالا  قالخا  نم   ) دیامرف یفرعم  ءایبنا  قالخا  زا  ار  نز  یتسود 

تایح هصرع  دراو  هکلب  دـناشک . يزارفارـس  ساسحا  هب  ار  راک  اهتراقح  ساسحا  زا  اهنت  هن  هک  تسا  مهم  تباب  نآ  زا  س )  ) همطاف راک 
قح ار  نانز  راگزور  نآ  ات  تخادرپ و  عضاوم  طیارـش و  نایب  لاح و  ضرع  هب  لقتـسم  يدوجو  ناونعب  يرـشب  هعماـج  رد  دـش و  یـسایس 

 . دوبن رظن  راهظا  هعماج و  رد  روضح 
ناوتیم یبهذم  طباوض  طیارش و  ظفح  اب  دنک ، داجیا  یعامتجا  ترورض  هک  يداروم  رد  داد  ناشن  تسکـش و  ار  تنـس  نآ  س )  ) همطاف

. تخادرپ ناحورجم  يراتسرپ  يدنب و  مخز  هب  و  دش ، رازراک  هصرع  دراو  یتح  و  دمآ ، نوریب  هناخ  زا 
انشآ فیاظو  هب  ار  مدرم  عافد و  قح  زا  دراد  هفیظو  وا  دنتفرگ  رارق  فارحنا  ریـسم  رد  مدرم  دش و  شومارف  قح  رگا  یـسایس  هصرع  رد  ای 

ودرادن نز  درم و  راک  نیا  رد  دزادرپب و  تیالو  ماقم  زا  عافد  هب  دراد  هفیظو  وا  دنتـشاد  رود  وا  قح  زا  ار  نیملـسم  رما  یلو  رگا  ای  دـنک و 
هتفر شیپ  هب  گرم  دحرـس  اتو  هدرک  عافد  تماما  تلاسر و  ماقم  زا  هک  تسا  ینز  نیتسخن  داـهن و  ناـینب  ار  مسر  هار و  نیا  س )  ) همطاـف

قح : قاقحا  رد  - 4 تسا . 

هب نت  یمدآ  هک  دزرایم  نآ  قاـقحا  يارب  تسا و  زیزع  قـح  تسا . قـح  قاـقحا  هنیمز  رد  وا  مادـقا  س )  ) همطاـف ياهینکـش  بـصعت  زا 
 . تشاد رایسب  شالت  نآ  هار  رد  س )  ) همطاف هک  تسا  ياهلأسم  نیا  و  دنتسیاب . ناج  دح  رس  ات  نآ  ياپ  رد  دهدب و  یئاهيراوشد 

نادرم ینآرق  شنیب  رد  اریز  درادن . نز  درم و  هلأسم  نیا  تسا و  نآ  ربارب  رد  یگداتسیا  هفیظو  دنامب  بوصغم  یـسک  قح  هک  یماگنه  هب 
رب یلام  قح  یتح  قح ، زا  عافد  دنراد و  ياهرهب  قح و  دوخ  تابستکم  زا  زین  نانز  دنراد و  ياهرهب  بیـصن و  دنتـسه . کلام  هک  هچنآ  رد 

هتـشک شلام  زا  عافد  يارب  هک  سکنآ  دومرف  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  ینازیمب  قح  قاقحا  يارب  عافد  نیا  شزرا  تسا و  بجاو  دارفا 
(30 . ) دیهش وهف  هلام  نود  لتق  نم  تسا : دیهش  دوش 

نز هن  اریز  درکیمن  ادیپ  یجراخ  قادصم  يرما  نینچ  نانز  هرابرد  اما  تشاد  دوجو  ص )  ) ادخ لوسر  رصع  رد  نادرم  هرابرد  هلأسم  نیا 
باسحب ثراو  لام  باسحب  دوخ  نز  یتح  هک  دیدینـش  دنتخانـشیم و  یلام  کلم و  بحاص  ار  وا  هن  دـندرکیم و  باسح  مدآ  لخاد  ار 

. تفرگیم رارق  وا  ثراو  رایتخا  رد  يدرف  گرم  زا  سپ  هک  دمآیم 
ار تقو  هفیلخ  دـنکیم و  اوعد  حرط  دتـسیایم ، كدـفرما  رد  شقح  قاقحا  يارب  دوهعم  مسر  هار و  فالخرب  هک  تسا  ینز  س )  ) همطاف

ماـیق دوخ  قـح  قاـقحا  يارب  س )  ) همطاـف رگا  دنکـشیم . مهرد  ار  تیلهاـج  نیرید  ياهتنـس  ساـسا  نیا  رب  دـناشکیم و  حاـضیتسا  هب 
و دـنامیم . یقاب  هعماج  رد  هشیمه  يارب  تفرگیم و  توق  تشاد  دوجو  راگزور  نآرد  هک  نز  نخـس  ندوبن  عومـسم  هشیدـنا  درکیمن ،
هبطخ : داریا  - 5 دننک .  بصغ  ار  وا  قح  ایو  دنربب  ار  وا  لام  هچ  رگا  دنکب  یتکرح  دیابن  زگره  نز  هک  دشیم  نیا  نامگ  تروص  نآ  رد 

فرح دشاب  هتشاد  قح  هک  دنهد  شاهزاجا  دنشاب و  لئاق  ینأش  یقح و  وا  يارب  هک  دادیم  هزاجا  یک  راگزور  نآ  رد  نز  نأش  راگزور و 
مالسا رد  ار  نآ  س )  ) همطاف هک  تسا  ياهلأسم  نیا  دشاب و  هتـشاد  یعافد  تموکح  تیالو و  ماقم  ای  دوخ و  تیـصخش  زا  دنزب و  ار  دوخ 

. تفرگ ماجنا  مه  نارگید  طسوت  نآ  تیاعر  نآ  زا  سپ  درک و  حرط 
دنمدرد دوـب ، هداد  صیخـشت  نیملـسم  فارحنا  زا  يریگوـلج  مالـسا و  ظـفح  يارب  هـک  یترورـض  هـب  ربماـیپ  تاـفو  زا  سپ  س )  ) همطاـف

دناهتخیوآ و ياهدرپ  دش ، دجسم  دراو  دوب  هدش  هطاحا  مشاه  ینب  نانز  زا  یهورگ  طسوت  روتسم و  هدیشوپ و  ًالماک  هکیلاح  رد  تحارانو 
. تخادرپ قح  قاقحا  هباطخ و  داریا  هب  مرحمان  مشچ  زا  رود  وا 
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مدرم دهعدب ي  زا  ردپ  تلاسر  فیاظو  زار و  زمر و  رکذ  و  ادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  درک و  داریا  تغالب  تحاصف و  لامک  رد  ياهبطخ 
يأر و فـالخ  ناـش  توکـس  هک  داد  رادـشه  مدرم  هب  درمـش و  رب  ار  اـهنامرد  هار  درد و  تفگ و  نخـس  دوخ  تیبوصغم  تیمولظم و  و 

ناهرب لالدتسا و  جاجتحا و  زا  و   ، تفگ ار  قح  تسا . نآرق  نتم  فالخ  ثرا  عضو  كدف  بصغ  رد  هفیلخ  درکلمع  و  مالسا ، تحلـصم 
. دریگن رارق  مالسا  زا  ربخیب  ای  ضرغم و  دارفا  درکلمع  عاعشلاتحت  یمالسا  نتم  دوشن و  تنس  یشک  قح  ات  درکن ، راذگ  ورف  يزیچ 
یفرعم دمآرـس  ینز  ار  وا  هک  تشادار  تیافک  نیا  یئاهنت  هب  مه  زاب  هبطخ ، کی  نیمه  زج  دوب  هدـنامن  یقاب  يزیچ  س )  ) همطاف زا  رگا  و 

زا تفر و  شیپ  هب  هناعاجـش  هار  نیا  رد  وا  دـهد . رارق  دـنمجرا  یلاع و  حطـس  رد  یلع  ربمایپ و  نوچ  ار  وا  تغالب  تحاصف و  رد  دـنک و 
اجب مهم و  ینکـش  بصعت  کی  نیا  داد و  رد  نت  نادب  نآ  تبقاع  زا  یهاگآ  اب  یتح  دـش و  اریذـپ  دوخرب  ار  اههمدـص  دیـسارهن و  يزیچ 

هزرابم : تکرح و  رد  - 6 ساسایب .) ياهناهب  ره  هب  هن  دش  ماجنا  یمالسا  طیارش  ظفح  اب  هتبلا  و   ) دوب

باسحب نادرم  راـصحنا  رد  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  یهار  دنتـشاگنایم  چـیه  هب  ار  ناـنز  هک  بساـنمان  طیارـش  وج و  نآ  رد  س )  ) همطاـف
باسحب ناوتیم  شوک  رپ  دهاجم و  ینز  دـید  نیا  زا  س )  ) همطاف دوب و  مالـسا  نآرق و  مصخ  هیلع  يریگرد  هزرابم و  هار  نآ  دـمآیم و 

. دروآ
رد یهارمه و  ردـپ  اب  یفخم  تازرابم  رد  دوب و  نیتسار  يدـهاجم  وا  نوخو ، شتآ  مایا  نآ  رد  رفک و  اب  يریگرد  هیلوا  ياـهزور  نآ  رد 
رد گنج  شتآ  ندش  روهلعـش  رـصع  رد  مه  اهدعبو  مینیبیم  ار  وا  لماک  روضح  مالـسا  ردـص  تایح  هصرع  رد  تشاد . مهم  یـشقن  نآ 

تسد و زگره  دوب  کیدزن  ًادـج  وا  اب  گرم  رطخ  هکنیا  اب  ههبج  رد  ع )  ) یلع داهج  مزر و  رـصع  رد  هکم ، حـتف  ات  ترجه  لوا  ياـهلاس 
، تسـشیم وا  ار  یلع  نینوخ  ریـشمش  دراد ، مالـسا  عفادم  دهاجم و  يرهوش  هک  دوب  زارفارـس  لاحـشوخ و  هکلب  دوبن ، وا  يارب  ياهریگاپ 
اب هرخـالاب  درکیم و  ریهطت  وا  ار  یلع  نینوـخ  ساـبل  تسـشیم ، وا  ار  یلع  نینوـخ  ساـبل  داـهنیم ، مـهرم  س )  ) همطاـف ار  وا  ياـهمخز 

. تخاسیم رتيوق  مصخ  اب  هزرابم  رد  یلع  دوخ ، ياهیمرگلد 
ان اهیناماسبان ، هیلع  تسا  خیرات  رگدایرف  زاتشیپ ، تسا و  رادرگنس  تسا ، ناشگندرگ  نافرسم و   ، ناربکتسم اب  هزرابم  رد  رهوش  دننامب  وا 
هب ناج  ياپ  ات  دتـسیایم و  شیوخ  دصقم  قیرط  رد  مواقم و  فدـه  اب  رابدرب ، تسا و  نیب  نشور  یمزرمه  نیا  رد  و  اهیقحان ، اهینما و 
قح قشع  يداو  رد  دـنهاوخیم  هک  اـهنآ  همه  يارب  تسا  میظع  یـسرد  س )  ) همطاـف يوس  زا  بتکم  رطاـخب  هزراـبم  نیا  دوریم و  شیپ 

هنانز : بصعت  نتسکش  رد  - 7 دنرادرب . ماگ 

. دـشاب هتـشاد  تیـساسح  دـیاب  رـسمه  اب  هطبار  رد  نانز  رگید  دـننامب  تسا و  نز  وا  تسا . روآتفگـش  مه  س )  ) همطاف مادـقا  راک و  نیا 
رد یتح  اهنآ و  نآ  زا  ًافرـص  ناشرهوش  هک  دـنهاوخیم  اهنآ  تسا  یبلطراصحنا  دوخ  رـسمه  اـب  هطبار  رد  ناـنز  ياـهیگژیو  زا  مینادیم 

اهنآ زا  يرایـسب  يارب  نآ  ندینـش  ددرگ  حرطم  مه  اهنآ  گرم  زا  سپ  ناشرـسمه  يارب  يددجم  جاودزا  ناتـساد  رگا  دشاب  نانآ  تیکلم 
 . تسین لمحت  لباق 

يارب دنوادخ  هک  دنادیم  تسا  زرم  دح و  نیا  زا  رتارفیـسب  وا  لقعت  هلأسم  ماما  دنک ، رکف  نینچنیا  دیاب  ندوب  نز  رطاخب  مه  س )  ) همطاف
هزیرغ هدــمع ، تفــص  تـسا . ناـکما  لــباق  ریغ  یمدآ  يارب  نآ  زا  فـلخت  هـک  هدرک  نـیعم  یطباوـض  طیارــش و  يادــیدپ  یقلخ و  ره 

. دسانشیمن تیسنج  تسین و  نز  ای  درم  صاخ  نیا  و  تشاد ، فاعم  رود و  بلط  نیا  زا  ناوتیمن  ار  یـسک  و  تسا . بلط  یگدنهاوخ و 
 . تسین ناسآ  يراک  دنشیدنیب  هنوگنیا  هک  دارفا  همه  نتشاداو  اما 

دقتعم ص )  ) ادـخ لوسر  هدومرفب  وا  اریز  هناروکروک  هنادوسح و  هن  یلو  دراد  بصعت  تسا ، كارادا  لـقع و  لـها  یئوناـب  س )  ) همطاـف
راک درم  یلع  هک  دـنادیم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  (31 . ) دریگ راکب  قـالخا  مراـکم  رد  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  حرطم  یبصعت  تساـنب  رگا  تسا 
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ار نادنزرف  مه  دهد و  ناماس  ورس  ار  هناخ  مه  هک  دراد  يرـسمه  هب  زاین  وا  توف  زا  سپ  تسا . نوریب  درم  تسا ، داهج  مزر و  درم  تسا ،
. دنک هرادا 

ار نادرم  اریز  دروآرد  دوخ  دقعب  ار  وا ) هداز  رهاوخ   ) هماما نم ، گرم  زا  سپ  تسا  هلأسم  نیا  یکی  س )  ) همطاف يایاصو  زا  رطاخ  نیدب 
همطاف رد  اهنت  هک  یقالخا  تسا  یتأرج  نیا  و  ( 32  ) تسا نم  لثم  نم  نادنرزف  يارب  وا  تسین و  ياهراچ  نوناک  هرادا  يارب  نتفرگ  نز  زا 

 . هموصعم ینز  اما  نز ، کی  طسوت  تسا  هنانز  بصعت  نتسکش  یعون  دوشیم و  هظحالم  (س )

نانز تیاده  لصف 20 :

همدقم 

يدرف تاـیح  ياـههبنج  زا  ياهبنج  ره  رد  تسا و  میظع  میرگنب  هک  يرظن  دـعب و  ره  زا  ار  وا  تـفگ ؟ ناوـتیم  هـچ  س )  ) همطاـف هراـبرد 
همه دـجاو  يربهرو  گرزب  یملعم  قیال ، یئوگلا  نانز  هعماج  يارب  هکلب  تسا ، هلقاع  هلماـک و  ینز  دوخ  يارب  اـهنت  هن  وا  تسا . دـمآرس 

 . تسا يربهر  فاصوا 
اب بسانتم  وا و  نأـش  روخ  رد  هک  يراـک  تسا ، ناـنز  یملعم  يربهر و  تیلوؤسم  دـیزگرب  دوخ  يارب  وا  هک  یئاـهتیلوؤسم  اـهراک و  زا 

تفرـشیپ دـشر و  بجوم  نانز  عمجم  رد  شلاعف  روضح  تمحر و  ربا  نوچ  مه  ناـنز  يارب  شدوجو  تسا . نز  هرمزور  یگدـنز  طـیارش 
. دوب هدننک  هارمگ  لماوع  زا  يرود  اهنآ و 

یمادـقا راـک و  هب  نت  هار  نیا  رد  دریگ و  هدـهع  رب  ار  ناـنز  تیادـه  تیلوؤسم  هک  درکیم  ساـسحا  دوخ  رد  ار  تقاـیل  نیا  س )  ) همطاـف
دوجو هب  مالساب  دوخ  طیارش  قیبطت  رد  نانز  هعماج  اریز  دوب  يرورض  رایسب  وا  دوجو  راگزور  نآ  رد  یمالسا  تما  يارب  دهد . هنالوؤسم 

س)  ) همطاف هناخ  دندوب . جاتحم  تخس  وا  نوچ  يدرف 

نآ زا  دـشاب و  یهلا  راونا  زکرم  هناخ  نیا  هک  تساوخ  يادـخ  یلو  دوب ، رقحم  نیلگ و  ياهناخ  هک  میتفگ  شاهناـخ  فیـصوت  حرـش و  رد 
. دنزاس نشور  ار  کیرات  ناهج  س )  ) همطاف زا  هبستکم  راونا  اب  دنیآ و  دیدپ  ناشخرد  نشور و  ياهرون 

نآ رد  هک  دوب  میظع  ياهسردم  هکلب  دوبن ، نادنزرف  دـشر  تیبرت و  يارب  يزکرم  اهنت  و  دوبن ، یلع  تنوکـس  لحم  اهنت  س )  ) همطاف هناخ 
باب نیا  زا  وا  تیبرت  ياههنومن  دندیـشخرد  مالـسا  ناهج  رد  هوکـشاب  يوحن  هب  مادـک  ره  اهدـعب  هک  دـنتفای  شرورپ  گرزب  ینادرگاـش 

. دنتسین كدنا 
مالـسا و ناهج  يارب  ناشخرد  يدوجو  ًادـج  س )  ) همطاف و  هدنـشخرد ، ناـشخرد و  ینعی  تسا ، ارهز  بقل  یکی  س )  ) همطاـف باـقلا  زا 

تکرب هب  مه  زورما  نیمه  اـی  دـندش و  دـنمهرهب  وا  يدوجو  تاـضافا  زا  هتـشذگ  رد  هک  یناـسک  هدـع  تسا  رایـسب  هچ  دوب . ناـنز  ياـیند 
طاقن هتشذگ و  مالسا  يایند  زرم  زا  هک  تسا  عیـسو  نادنچ  س )  ) همطاف هشیدنا  رد  رکفت  عاعـش  دنباییم . ار  دوخ  یگدنز  هار  شتاضویف 

نز  ملعم  نیتسخن  دنتسین . كدنا  دنتفای  هار  وا  ياهدومنهر  تکرب  هب  هک  یناسک   . تسا هدرک  نشور  ار  ناهج  زا  يرگید 

اب وا  هناخ  تسا  نانآ  يوگلا  هوسا و  و  اهنآ ، يداهو  ربهر  نانز ، گرزب  ملعم  وا  میئوگب  هکنآ  زج  تفگ  ناوتیم  هچ  س )  ) همطاف هراـبرد 
شروضح هب  لئاسم  مهف  كرد و  روظنم  هب  رگید  طاقن  نانز  مه  یهاگ  هنیدم و  نانز  تسا . سرد  زکرم  هسردم و  شندوب  کچوک  همه 

. دندرکیم ضیف  بسک  شرضحم  زا  ودندیسریم 
مه زورماات  نآ  راثآ  هتـشاد و  دوجو  زور  نآ  ناهج  رد  وا  یملعم  راک  دزاسب . ار  اهنآ  هتخادرپ و  نانز  تیاده  هب  هک  دوب  نیا  رد  وا  شالت 
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ناوت دوب و  هداعلاقوف  مالسا  میلاعت  اب  قیبطت  دعب  رد  ناشهنانز  صاخ  لئاسم  لح  رد  مه  نانز و  لماکت  بیذهت و  رد  وا  شقن  دراد . همادا 
. درکیم عفر  هقبط  نیا  اب  دوخ  تلاسر  يافیا  رما  ردار  ربمایپ  ياهيراوشد  زا  يرایسب  نانآ  اب  ندوب  سنج  مه  رطاخب  نانز  اب  وا  طابترا 
یلو دوب . یقافتا  طیارش  بسانت  هب  هدنکارپ و  تمسق  نیا  رد  س )  ) همطاف شالت  دوب ، نتفرگ  لکش  لاح  رد  مالسا  زونه  هک  راک  زاغآ  رد 

تروص هب  اهيزومآیـسرد  شتایح ، رخآ  لاس  هس  رد  ًاصوصخم  دـش ، هدوزفا  نیملـسم  هّدـع  رب  تفای و  یقنور  مالـسا  رازاـب  هک  اهدـعب 
وا زا  هدرک و  هعجارم  شتمدخ  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  درکیم  رپ  ار  وا  يزور  هنابـش  یگدنز  تاقوا  زا  یـشخب  دمآرد و  مظنم  یمـسر و 

وا  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  دنتخومآیم .  نید  یگدنز و  سرد 

ان هکنآ  هلمج  زا  تخانـشیم  ار  یفیاـظو  شیوـخ  يارب  درکیم و  تیلوؤـسم  ساـسحا  شیمالـسا  شنیب  ساـسارب  دوـخ  رد  س )  ) همطاـف
نانچ دوب و  رما  زاغآ  اریز  دزومایب  نانز  هب  ار  نآ  ندرک  هدایپ  شور  هار و  دراد و  رب  یمالسا  میلاعتهرهچ  زا  باقن  دناهاگایب و  ار  ناهاگآ 

 . الاب یحطس  رد  يزاین 
نیا هیاـس  رد  دـهد و  داـی  اـهنآ  هب  ار  ندـنام  تفارـش  اـب  هدـنز و  هار  هک  درکیم  ساـسحا  دوـخ  هراـبرد  ار  هفیظو  نـیا  وا  رگید  يوـس  زا 

. دراد رود  ناشرس  زا  ار  ناهاوخدب  رش  دیامن و  هاتوک  نز  نماد  زا  ار  ناگدولآ  نازواجتم و  تسد  اهشزومآ 
تمدـخ رد  يرازبا  ناونعبو  دنـشاب  ناگدولآ  تسد  هبعلم  هک  تسا  نآ  زا  رتالابیـسب  ناشتبتر  نأش و  هک  تخومآ  نانز  هب  س )  ) همطاـف

دوخ هک  تسا  یندوشخبان  هانگ ، کی  نیا  تسا و  تشهب  ناشدوجو  ياهب  هک  درک  میهفت  اهنآ  هب  دـنریگرارق . تاوهـش  رازاـب  نداد  قنور 
 . دنریگ رارق  اهیئاوسر  دسافم و  تمدخ  رد  ای  دنشورفب و  نازرا  ار 

هجوتم ار  ناشهشیدـنا  دـهد ، قنور  نانز  هعماـج  رد  ار  یلقع  ماـظن  هک  تشاد  ار  دـهعت  تیلوؤسم و  ساـسحا  نیا  دوخ  يارب  س )  ) همطاـف
شالت راک و  ورگ  رد  اهطوقس  اهدوعص و  هک  دزاس  هدنز  نانآ  رد  ار  هیحور  نیا  دیامن و  یگداوناخ  نوناک  میکحت  لسن و  تسرد  تیبرت 

 . اهنآ زورما  يراذگهیامرس  هیاس  رد  هعماج  دب  کین و  هدنیآ  تساهنآ و 
وا شور  هار و  رد  وا و  راک  رد  شزغل  اهاطخ و  تسا و  هموصعم  هک  يربهر  امنهار ، کـی  تسا و  ربهر  کـی  س )  ) همطاـف ناـس  نیدـب  و 
هک تباب  نآ  زا  تسا  س )  ) همطاف وا  صاوخلا  ةرکذت  باتک  رد  يزوج  نبا  هتفگب  تسا و  هعماج  زورما  زورید و  نانز  ربهر  درادن . دوجو 

نانز  شزومآ  تسا .  رتارف  یحطس  رد  هدیرب و  تما  نانز  رگیدزا  دشر  بسح و  لضف و  رظن  زا 

يارب نآ  خساپ  تخومآیم  نانز  هب  یئاهزیچ  هچ  وا  هکنیا  اما  دوب و  نانز  شزومآ  رد  وا  تمدخ  س )  ) همطاف ياهشـشوک  تامدخ و  زا 
سیمع تنب  ءامـسا  نوچ  يدارفا  هب  دندوب  رتنیئاپ  حوطـس  رد  یهورگو  رتالاب  حوطـس  رد  اهنآ  زا  یخرب  تسا . توافتم  وا  نادرگاش  عون 

رگید یـضعب  يارب  تخومآیم و  ار  یمالـسا  فراعم  زا  مهم  یئاههتکن  نآرق و  ریـسفت  زا  یتح  تشاد و  شزومآ  ـالاب  ًاتبـسن  یحطـس  رد 
. هرم زور  ینید  یعرش و  لئاسم 

ار یئاهترورـض  هچ  یعامتجا  روضح  رد  ای  دننک و  تاعارم  ار  ییاههبنج  هچ  نادنزرف  تیبرت  رما  رد  هک  تخومآیم  نانز  هب  نینچ  مه  وا 
. دننک لمع  هنوگچ  نامهم  نیدلاو و  فلتخم ، نانز  نادرم و  هیاسمه و  رهوش و  اب  دروخرب  رد  دنریگ ، رظن  رد 

اهيدنمـسوه اهیهاوخدوخ و  تذـل  زا  دنـشاب  رداق  هک  ياهنوگب  دادیم  تعاجـش  تارج و  سرد  نانز  هب  س )  ) همطاف یهاگ  نینچ  مه 
تـسا طاطحنا  یتسپ و  هک  هچ  ره  زا  دننیزگرب و  دوخ  هرمزور  یگدنز  رد  ار  يرتیلاع  فادـها  دنـشاب ، يوج  قح  يوگ و  قح  دـنرذگب ،
باوص هار  هب  ار  نانآ  نآرق  زا  هتفرگ  تأشن  ياهدیعو  هدعو و  اهرادـشه و  اب  دـیمدیم و  نانآ  رد  ار  اوقت  عرو و  حور  وا  دـنیوج ، يرود 

هجاحم  لالدتسا و  تشادیماو . 
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تسا و هلأسم  کی  دنشاب  ناملسم  دیاب  دارفا  هکنیا  تسا . نامیا  هدیقع و  رد  عافد  مسر  هار و  شزومآ  س )  ) ارهز ترضح  مهم  ياهراکزا 
اب دننک و  عافد  دوخ  هدیقع  زا  دـنناوتب  دارفا  هک  تسا  یمهم  هتکن  مه  نیا  اما  دـنهدیم . رارق  تیاعر  دروم  هتفریذـپ و  ار  نآ  یمیظع  عمج 

. دنزاس عناق  ار  فلاخم  فرط  لالدتسا  هجاحم و 
يرگید دوـب و  نمؤـم  یکی  نز  ود  نیا  زا  دیـشک . يریگرد  هب  ثحب  زا  ناـشراک  دنتـشاد . هثحاـبم  مه  اـب  يریگرد و  ینید  رما  رد  نز  ود 
تیادـه دـنک و  عانقا  ار  لباقم  فرط  دوش و  زوریپ  ثحب  رد  دـناوتب  ات  داد  رارق  نمؤم  نز  رایتخا  رد  ار  تسرد  لیالد  س )  ) همطاف دـناعم .

. دش لاحشوخ  هداعلاقوف  زوریپ و  دوخ  ثحب  رد  وا  دراذگ و  ار  دوخ  رثا  س )  ) همطاف
نزح تسا و  وت  یلاحشوخ  رورس و  زا  رتشیب  وت  يزوریپ  هب  ناگتشرف  رورـس  دومرف  وا  هب  تفای  ربخ  يزوریپ  نیا  زا  هک  س )  ) همطاف هاگنآ 

شزوـمآ دوـب .) قـح  يزوریپ  لـطاب و  قـح و  ثـحب  اریز  () 33 .) تـسا نز  نآ  هودــنا  نزح و  زا  شیب  وا  تسکــش  رد  ناطیــش  هودــنا  و 
يرادرسمه 

. دوب هداوناخ  قوقح  تیاعر  نوناک و  تیریدم  سرد  شزومآ  نانز  هب  س )  ) همطاف ياهشزومآ  رگید  زا 
لابق رد  مالسا  يریگعضوم  دندروآیم  باسح  دوخ  هدرب  لثم  ار  نز  یتح  دنتـشاد و  لماک  يالیتسا  نانز  رب  نادرم  هک  راگزور  نآ  رد  و 

ار مزال  تیعبت  دننز و  زابرـس  رـسمه  عورـشم  تعاطا  زا  هک  دروآیم  دیدپ  نالقاع  زا  یخرب  يارب  مه  ار  رطخ  نیا  اهنآ  زا  تیامح  نانز و 
 . تشاد يرگیپ  هشیدنا و  حالصا  هب  زاین  دوخ  نیا  دنشاب و  هتشادن 

نانآ رد  ار  یطیرفت  ای  یطارفا  ياههشیدنا  زا  ياهراپ  نادنزرف  رسمه و  دوخ و  قوقح  هب  نانز  ندرک  انشآ  نمض  تشاد  یعس  س )  ) همطاف
قوقح هک  نامرفان  یـصاع و  نانچنآ  هن  و  هانگ ، رد  یتح  دـننک  تعاطا  روما  همه  رد  دنـشاب و  میلـست  ناـنز  هک  ناـنچنآ  هن  دـنک . لیدـعت 

هدـناشک طـیرفت  طارفا و  هـب  دوز  یلیخ  دارفا  دـیآ  دـیدپ  ياهعماـج  رد  هـک  يرکف  بـالقنا  ره  رد  ًـالوصا  اریز  دـنریگ . هدـیدان  ار  رهوـش 
. دنوشیم

قحب نامرف  زا  تعاطا  مدـع  دـشاب . ياهلأسم  هب  عجار  یتیناقح  رـسمه  رد  هک  هژیوب  تسناد ، يرورـض  ار  رهوش  قح  زا  عاـفد  ناـنچ  مه  وا 
ساسارب تسم ) رهوش  اب  یسنج  طباور  لثم  ، ) هانگ رد  ار  رهوش  هب  نز  میلـست  دومرف . یفرعم  ناگتـشرف  ادخ و  تنعل  لوبق  یعون  ار  رهوش 

دنک میهفت  اهنآ  هب  نیعم و  نانز  يارب  ار  اهزرم  دـناوتب  هک  یـسک  دوجو  و  نامـسآ . ناگراتـس  دادـعت  هب  اهتنعل  يرادـیرخ  ربماـیپ  نخس 
نانز  اب  دروخرب  زرط  دوب . رورض  رایسب 

زا دادیم ، ناشن  دوخ  زا  ار  يرایـسب  هلـصوح  ربص و  دـندمآیم  وا  دزن  عالطا  شناد و  بسک  يارب  هک  یناـنز  اـب  دروخربرد  س )  ) همطاـف
دروخرب نیا  زا  ریز  هنومن  هب  دزاسن  هدنمرش  ار  یسک  دیشوکیم  دروآیمن و  دوخ  يور  هب  ار  نآ  یلو  دشیم  هتسخ  خساپ  لاؤس و  ترثک 

 . مینک هجوت  س )  ) همطاف
حیحص خساپ  ات  داتسرف  وت  دزن  هب  ارم  ، هدمآ شیپ  یهابتشا  لاؤس و  وا  يارب  زامن  رما  رد  مراد ، يریپ  ردام  هک  دمآ  س )  ) همطاف دزن  هب  ینز 

س)  ) همطاف دنک و  حرطم  ار  یمود  لاؤس  هک  تساوخ  هزاجا  داد . ار  نآ  خـساپ  س )  ) همطاف درک و  حرطار  لاؤس  هاگنآ  مزومایب . وت  زا  ار 
نآ دادیم و  باوج  اهنآ  هب  نانچ  مه  س )  ) همطاف دش و  لاؤس  هد  ات  يدعبو ، يدعب  لاؤس  هزاجا  تفای . خساپ  درک و  حرط  وا  داد و  هزاجا 

تفگ : تشگ و  هدنمرش  لاؤس  ترثک  زا  دوخ  نز 
هدـیجنر لاؤس  هب  خـساپ  زا  نم  سرپـب  يراد  لاؤس  هچ  ره  دوـمرف  س )  ) همطاـف موـشیمن . محازم  رگید  ماهدرک ، هتـسخ  ار  امـش  دیـشخبب 

دوخ شود  رب  ار  نآ  دربب و  دوخ  اب  ار  رانید  رازه  دص  هک  تسا  یسک  ناتساد  دننامه  امش  تالاؤس  هب  نم  یئوگخـساپ  ناتـساد  موشیمن .
نم دومرف  مه  تسا و  رجا  رازه  نارازه  وـت  لاؤـس  هب  نم  خـساپ  ره  يارب  دـمآ - ؟ دـهاوخ  شوخاـن  وا  رب  یلمع  نینچ  اـیآ  دـنک -  لـمح 
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دناهتشاد ادخ  ناگدنب  یئامنهار  تهج  رد  هک  یشالت  نازیمو  ناششناد  هزادنا  هب  تمایق  زور  رد  نم  تما  نادنمشناد  هک  مدینـش  مردپزا 
تـشاد نیا  رب  یعـس  دوب ، راد  زار  نیما و  نانز  اب  طابترا  رما  رد  س )  ) همطاف هک  مینک  هفاضا  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  دـنباییم ... برق  جرا و 

تیبرت  شالت و  هرمث  ( 34 .) دریگب ار  اهيزیروربآ  يولج  دنک و  ظفح  ار  اهنآ  رارسا  هک 

یفرعم حرـش و  هک  دنتـسه  وا  نادـنزرف  وسکی  زا  وا  تیبرت  هرمث  تشاد و  نانز  تیادـه  تیبرت و  يارب  هداـعلاقوف  یـششوک  س )  ) همطاـف
نوچ مه  دوخ  تایح  نارود  رد  مادک  ره  هک  نز  اههد  رگید  يوس  زا  دبلطیم و  هناگادـج  يرتفد  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تامدـص  تالاح و 

. دندوب نارگید  يامنهار  يداه و  دوخ  رصع  رد  دندیشخرد و  مالسا  نامسآ  رد  یباتفآ 
نأش و زا  دراد  تیاکح  دوخ  نانآ  تایلجت  تسا ، س )  ) همطاف ناگدرورپ  تسد  تخانش  س )  ) همطاف تخانـش  ياههار  زا  یکی  ام  رظن  هب 
وا ياهدومنهر  رثا  رب  یتح  دناهدوب و  س )  ) همطاف نوهرمار  دوخ  یعامتجا  یمالـسا و  دـشر  هک  ینانز  دنرایـسب  هچ  س ،)  ) همطاف تمظع 

. دناهداد رییغت  ار  رسمه  هداوناخ و  طیارش 
-1 دناهداد . ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  یگدنشخرد  دنرتفورعم و  ًاتبسن  هک  میربیم  مان  ار  س )  ) همطاف نادرگاش  زا  نت  ود  هنومن  رکذ  يارب  ام 

سیمع : تنب  ءامسا 

ءامسا تشذگیم . تفالخ  هاگتـسد  رد  هک  دوب  یعیاقو  روما و  نایرج  رد  ًاعبط  سپ  دوب ، رکبوبا  رـسمه  تسا ، س )  ) همطاف هدرورپ  تسد 
یلع هبو  تشاد  روضح  شتیـصو  هب  انب  گرم  زا  سپ  س )  ) همطاـف يوشتـسش  رد  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  دوب ، س )  ) همطاـف زار  مرحم 

بسک س )  ) همطاف رضحم  زا  وا  هک  یئاههتکن  دنرایـسب  هچ  تشاد و  رایـسب  یتقو  يراذگهیامرـس  وا  هرابرد  س )  ) همطاف درکیم . کمک 
 . تفرگ هرهب  نآ  زا  یگدنز  رد  اهدعب  درک و 

نب دـلاخ  هک  دوب  نیا  رب  رارق  دوب ، هتفای  ار  نآ  ربخ  ءامـسا  دوب  هتفرگ  تروص  رکبوبا  هناـخ  رد  هک  یلع  رورت  هشقن  بیوصت و  ناتـساد  رد 
كانمیب ًادیدش  نایرج  نیا  زا  ءامسا  دشکب . ار  یلع  رکبوبا  زامن  نتفای  همتاخ  ضحمب  دنیشنب و  یلع  رانک  رد  دجسم  رد  نامیلسابا )  ) دیلو

. دناسرب یلع  هب  ًامیقتسم  ار  نآربخ  هک  درکن  تأرج  دش و 
نیا هیآ  نآ  روایب  خـساپ  سرپب و  یلع  زا  نم  بناج  زا  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  حیحـص و  تئارق  ورب و  یلع  دزن  هب  هک  داد  روتـسد  ار  دوخ  زینک 

(35  ) نیحـصانلا نم  کل  ینا  جرخاف  كولتقیل ، کب  نورمتأـی  ءـالملا  نا  یـسوم  اـی  لاـق  یعـسی ، ۀـنیدملا  یـصقا  نم  لـجر  ءاـج  و  دوب :
ور نوریب  دوز  دنـشکب ، ارت  هک  دـناهدارا  میمـصت و  نیا  رد  مدرم  یـسوم  يا  تفگ  دـمآ و  ناود  ناود  تسد  رود  هطقن  زا  يدرم  همجرت : )

(. ماوت ناهاوخریخ  ناگدننک و  تحیصن  زا  نم 
ار اهنآ  نم و  نیب  دنوادخ  ًانئمطم  ( ) 36  ) هلبق ءرملا و  نیب  لوحی  ّهنا  داد  مایپ  تفایرد و  ار  هیـضق  هنک  یلع  و  دیناسر -  یلع  هب  ار  هیآ  زینک 

لتق میمصتزا  زامن  مالس  نیح  رد  رکبوبا  دوب . هنوگ  نیمه  هب  مه  ناتساد  درک . هدوسآ  ار  ءامـسا  رطاخ  ساسا  نیا  رب  و  دش ) دهاوخ  لئاح 
وت هب  هچنآ  نامیلـسابا  يا  .) کتلتق تلعف  نا  و  کترما ، ام  لعفت  نامیلـس ال  اـبا  اـی  تفگ : مالـس  زا  لـبق  دـش و  فرـصنم  دجـسم  رد  یلع 

دیسرپ ه دلاخ  زا  یلع  و  داد . همتاخ  هللا  ۀمحر  مکیلع و  مالسلا  اب  ار  زامن  و  تشک ) مهاوخ  ار  وت  ینک  نانچ  رگا  نکم ، ارجا  مداد  روتـسد 
یهورگ تسا و  تأرج  دـح  نیدـب  ار  وت  ایآ  هک  دـیبوک  شنیمز  رب  دـش و  ریگرد  وا  اب  یلع  و  تفگ . زاـب  ار  لاـح  تقیقح  مه  وا  دوب  هچ 

يرتسب و رامیب و  س )  ) همطاف ماـیا  نآ  رد  دـنیوگ  و   ) دـنک شیاـهر  رادرب و  تسد  وا  زا  هک  دـنداد  مسق  س )  ) همطاـف ربماـیپ و  هب  ار  یلع 
هضف : - 2 دوب .) رادبت 

همطاف هب  ار  وا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یگنج  يارـسا  زا  ًارهاظ  وا  تسوا . همداخ  وا  هناخ  رد  هتفای  شرورپ  و  س )  ) همطاف نادرگاش  زا 
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هناخ دراو  یتقو  تشاد و  یعالطا  ریـسکا  اـی  اـیمیک  ملع  هلمج  زا  هبیرغ  مولع  هب  دوب و  دـنه  هاـشداپ  رتخد  وا  دـنیوگ  . ) دوب هدیـشخب  (س)
میهفت وا  هب  ع )  ) یلع درک و  لیدـبت  الط  هب  ار  هناخ  عایـشا  زا  یخرب  ملع  نآ  زا  هدافتـسا  اب  تفای  رویز  زا  یلاخ  ار  نآ  دـش و  س )  ) همطاـف

دوب و یلع  هناخ  رد  اهلاس  تسناوتن .) وا  دـنادرگرب و  شاهیلوا  عضو  هب  ار  اـهنآ  تساوخ  وا  زا  تسین و  روما  نیا  هب  يزاـین  ار  وا  هک  درک 
 . دوبن لمحتم  ار  اهنآ  زا  یئادج  بات  زگره  دوب و  وا  نادناخ  و  س )  ) همطاف قشاع 

ار نآرق  قحلا  تخادرپ و  نآرق  ریـسفت  شزومآ  هب  درک  ظفح  ار  نآرق  دـش ، انـشآ  ینف  یملع و  زومر  زا  يرایـسب  هب  س )  ) همطاف هناخ  رد 
رد داهنیم ، س )  ) همطاف مدق  ياج  رد  مدق  هک  دیـسر  یئاجب  شراک  مک  مک  دـیدرگ ، دـننامیب  يدـباع  داد . نایرج  دوخ  گر  نوخ و  رد 

تکراشم مه  هضف  ریـساو  میتی  نیکـسم و  هب  یلاوتم  بش  هس  رد  دوخ  هیراطفا  ماعطا  ناتـساد  رد  دنک  یـسأت  وا  هب  تشاد  یعـس  اهتدابع 
 . تشاد

هعقاو زا  سپ  تفای و  روضح  شنادناخ  نیـسح و  هارمهب  البرک  هعقاو  رد  دش . ینادـنزرف  بحاص  و   . درک جاودزا  اهدـعب  هک  تسا  ینز  وا 
تفگن و ینخس  چیه  تدم  نآ  مامت  رد  دوب و  هدنز  هعقاو  نآ  زا  سپ  لاس  دنیوگ 20  و  دوب . ناریسا  ناگدزتبیصم و  رگید  دننامب  البرک 

دندیسرپ : دندید و  ار  وا  نابایب  رد  دیئامرف  هجوت  هنومن  نیا  هب  نآرق . تایآ  اب  زج  درکن  یملکت 
(. دیمهف یهاوخ  يدوز  هب  دعب  نک  مالس  لوا   ) نوملعت فوسف  مالس  لق  و  داد : باوج  یتسه ؟ یک  وت  - 

( رود یئاجزا   ) دیعب ناکم  نم  داد : باوج  یئآیم ؟ اجک  زا  - 
( دش بجاو  تیب  فاوط  ادخ  بناج  زا   ) تیبلا جح  سانلا  یلع  هللاو  داد : باوج  يوریم ؟ اجک  هب  - 

(. میدرک قلخ  زور  رد 6  ار  اهنامسآ  ام   ) مایا ۀّتس  یف  ضرالا  تاومسلا و  انقلخدقلو  داد : باوج  یهار ؟ رد  تسا  زور  دنچ  - 
ار وا  لاح  حرـش  تسام و  ردام  وا  هک  دندیـسررس  شنادـنزرف  ماگنه  نیا  رد  و  نآرق -  هیآ  هب  وا  باوجو  دوب  تالاؤس  بیترت  نیمه  هب  - 

هنوگنیدـب ار  نانز  هک  تسیک  دوب و  هدروآ  تسدـب  س )  ) همطاف تیبرت  هیاـس  رد  ار  یمـالک  تراـهم  یگدـنز و  همه  نیا  وا  دـنتفگ . زاـب 
. -------------------------------------------------------------------------------- دشاب هدرورپ 

لامالا ص 133 ج 1. یهتنم  همغلا -  فشک  - 1
. نارمع لآ  هروس  هیآ 34 -  - 2

هعیشلا ج 14. لیاسو  ص 122  - 3
ج 1 ص 216. هعیرشلا -  نیحایر  - 4

ءایلوالا ج 2. هیلح  ص 42  - 5
لامالا ج 1. یهتنم  ص 134  - 6

. باعیتسالا ص 751  - 7
. رهگ جرد و  - 8

. نارمع لآ  هروس  هیآ 61  - 9
. يوبن ثیدح  - 10

. نارمع لآ  هیآ 110 -  - 11
. هیوبنلا ةریسلا  - 12

بوشآ ج 2. رهش  نبا  بقانم  ص 208  - 13
 . تشذگ نآ  حرش  - 14
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. رشح هروس  هیآ 9  - 15
. رهد هروس  هیآ 7 و 8  - 16

راحب ج 43. ص 56  - 17
. اعد شخب  ءارهزلا -  همطاف  - 18

. همغلا فشک  ص 142  - 19
قحلا ج 10. قاقحا  - 20

. نونمؤم هروس  هیآ 111  - 21
. ردصملا ص 408  - 22

. ضیف نسحم  الم  ءارهزلا -  ص 94  - 23
. رثوک هروس  - 24

. دوش هعجارم  لصف 7  هب  - 25
. برغ مالسا و  رد  نز  باتک  هب  دوش  هعجارم  - 26

. نارمع لآ  هروس  هیآ 195  - 27
. لحن هروس  هیآ 97  - 28

. قالخالا مراکم  ثیدح -  - 29
. يوبن ثیدح  - 30

. قالخالا مراکم  ربمایپ -  - 31
لامالا ج 1 ص 137. یهتنم  - 32

راحب ج 2 ص 8. - 33

راحب ج 2. ص 3  - 34
. صصق هروس  هیآ 20  - 35

. لافنا هروس  هیآ 24  - 36

س)  ) همطاف یسایس  تایح  شخب 7 : 

س)  ) همطاف یسایس  تایح 

هک یشور  هار و  زا  میراد  یعـس  نآ  رد  و  تسا . س )  ) همطاف یـسایس  یـشمدروم  رد  نآزا  یلـصف  تسا . لصف  هس  لماش  دوخ  شخب  نیا 
قح مالعا  هتفگ و  نخـس  وا  یـسایس  یـشم  ياههولج  سپـس  مینک و  ثحب  وا  يرگنهدنیآ  زا  تفرگیم و  راک  هب  یگدنز  رد  س )  ) همطاف

هصرع رد  ار  وا  یشم  لصاح  درک و  میهاوخ  ثحب  وا  ندرک  تام  تسایـس  زا  شیئانتعایب ، شخیبوت ، جاجتحا و  شاهجهل ، تحارـص  وا ،
 . تشاد میهاوخ  هضرع  تسایس 

هک یشالت  شـشوک و  هار و  نیا  رد  نافلاخم  شالت  هفیقـس و  نایرج  زا  نآ  رد  تسا و  س )  ) همطاف ياهیبلطقحدروم  رد  نآ  مود  لصف 
رارق یـسررب  دروم  هزرابم  باب  ندوشگ  رد  ار  وا  هشیدنا  هدـنیآ و  يامن  رود  هدرک و  ثحب  دـناهدرب  راکب  ع )  ) یلع ندرک  بوکرـس  يارب 
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 . درک میهاوخ  ثحب  وا  ياهراصنتسا  زا  تفگ و  میهاوخ  نخس  ع )  ) یلع دوخ و  قح  قاقحا  رد  س )  ) همطاف شالت  زا  هداد و 
زمر هزراـبم و  لـحارم  فدــه و  زا  ياهمدــقم  رکذ  زا  سپ  نآ  رد  تـسا و  س )  ) همطاـف تازراـبم  دروـم  رد  نآ  رخآ  لـصف  هرخــالاب  و 

. تفگ میهاوخ  نخـس  هزرابم  نآ  موادتو  وا  یفنم  لاعف و  تازرابم  هنوگ  ود  زا  هدرک و  ثحب  هدش  وا  هب  هک  یئاهتنایخ  وا و  ياهتجامس 
 . درک میهاوخ  ثحب  نآ  زا  یشان  تامدص  هزرابم و  لصاح  زا  ماجنارس  و 

یسایس یشم  لصف 21 :

همدقم 

اب هطبار  رد  دـهاوخیم  ام  زا  دـنکیم و  توعد  نآ  ياهتیعقاو  ناـهج و  اـب  هطبار  رد  تبثم  يریگعضوم  هب  ار  اـم  هک  تسا  ینید  مالـسا 
تیرشب ام و  تشذگرس  رد  يوحنب  مادک  ره  دنیآیم  دیدپ  رشب  تایح  رد  هک  یعیاقو  اهتکرح و  میشابن . توافتیب  تانایرج  ثداوح و 

هچ هک  هلأسم  نیا  تخانـش  ناسنا و  تیـصخش  یبایزرا  قرط  زا  ًالوصا  و  دـشاب . هنالوؤسم  دـیاب  عیاقو  نآ  اب  دروخرب  زرط  ًاعبط  دـنرثؤم و 
 . مینیشنب یبایزرا  هب  اههدیدپ  اب  هطبار  رد  وا  عضاوم  هرابرد  هک  تسا  هقیرط  نیا  یکی  دنشزرا  تردق و  بحاص  یناسک 

يارب هک  يدارفا  نیرتمهم  نیتسخن و  زا  تسناد و  یمالـسا  تکرح  ناورـشیپ  زا  ار  شرـسمه  و  س )  ) همطاـف ناوتیم  راـیعم  نیا  ساـسارب 
رد اهنآ  دـنتفر . شیپ  هب  ناج  نداد  تسد  زا  دحرـس  اـت  دوخ  داـهج  هزراـبم و  هار  رد  و  دنتـشارفارب . دـق  یمالـسا  تکرح  موادـت  ظـفح و 
هب عجار  ناس  نیدـب  دوب . یمالـسا  رکـشل  شاب  هدامآ  نارود  تیـساسح و  نارود  نارحب ، هرود  هک  دنتـسیزیم  یمالـسا  تایح  زا  ینارود 
اب شالت ، راک و  لاح  رد  یندب  تسد و  نابرهم ، یبلق  نتـشاد  نیع  رد  س )  ) همطاف هکنیا  و  دوب . مزال  يرتشیب  تیـساسح  ثداوح  عیاقو و 

رطاخ هب  دنکیم  دوجو  ضرع  دوشیم و  رهاظ  هنحص  رد  نامرهق  يرادمتـسایس  نوچ  تعاطا  هب  لوغـشم  یمـسج  هشیدنا و  هتـسخ و  ینت 
س)  ) همطاف یسایس  تایح  تسا .  ینارحب  صاخ و  طیارش  نآ  دوجو 

رادمتـسایس يدارفا  دـیاب  اهناسنا  همه  میروآ  باسحب  رادـمامز  تئیه  مدرم و  نیب  لباقتم  طباور  دروخرب و  عون  ینعم  هب  ار  تیـسایس  رگا 
هنحـص رد  روضح  یـسایس و  تکراشم  يارب  دارفا  نیرتراوازـس  ربماـیپ  رتخد  س )  ) همطاـف تسین . حرطم  تیـسنج  هطبار  نیا  رد  دنـشاب و 

 . تسا تسایس 
تالاغتـشا هکنیا  اب  و  دراد ، لاسدرخ  كدوک  دنچ  یتسرپرـس  هناخ و  روما  هب  یگدیـسر  هنازور و  راک  زا  یـشان  هتـسخ  یندـب  هکنیا  اب  وا 

یگدنز هنحص  رد  نامرهق  يرادمتسایس  نوچ  مه  درادیمن و  رود  تسایس  زا  ار  دوخ  دنرادیم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  يددعتم  یعامتجا 
. دیامن زاب  ار  يروک  هرگ  دراد  یعس  دوشیم و  رضاح  هزرابم  یتح  و 

هارمهب هاگ  همه  وا  اریز  درک . زاغآ  یگلاـس   6 - 5 نینـس -  زا  یلاسدرخ و  نارود  نامه  زا  ار  نآ  يابفلا  اب  یئانـشآ  یـسایس و  یگدنز  وا 
نآ بئاصم  اهيراوشد و  همه  اب  ار  ترجه  زا  لبق  تخـس  نارود  دوب و  راکبان  مدرم  اب  ردـپ  ياـهيریگرد  رد  کیرـش  رـضاح و  ردـپ و 

. دنارذگ
تفریم شیپ  هب  ع )  ) یلع اب  ماگمه  یعامتجا  یگدنز  نایرج  رد  مهزاب  دومن  زاغآ  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز  درک و  جاودزا  هک  زور  نآ 
ياههیاپ میکحت  يارب  نآ  رد  هک  درک  زاغآ  ار  یگدنز  زا  دیدج  یلـصف  ربمایپ  تافو  زا  سپ  و  درکیم . یهارمه  وا  اب  رگنـس  هب  رگنـس  و 

نآ یلع ، ياهئطوت  ساسارب  نآ  رد  هک  تفاـی  روضح  یمیظع  یـسایس  ناـیرج  رد  دوشگ و  هزراـبم  قح و  قاـقحا  هب  تسد  یتح  بـالقنا 
. دندوب هدنار  نوریب  تسایس  هنحص  زا  ار  تیرشب  ناهج  درمدار 

ای تسا و  شیوخ  ياهتیلوؤسم  فیاظو و  نیرتمهم  ماـجنا  مرگرـس  ص )  ) ادـخ لوسر  شردـپ  هک  تشادـن  نیا  هب  يراـک  س )  ) همطاـف

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2098 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب و انـشآ  شیوخ  فیاظو  هب  دیاب  هک  تسنادیم  ناملـسم  ینز  ار  دوخ  تسوجگنج  دهاجم و  يدرم  تما و  نیتسار  ياوشیپ  شرهوش 
یئاهزور رد  و  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  هجنکـش  نوخ و  شتآ و  ياهزور  رد  رطاخ  نیدب  دـنک . لمع  ًاصخـش  ار  شیعرـش  هفیظو  فیلکت و 

دوخ یـسایس  ینید و  فیلکت  ات  درک  ملع  دق  دوب ، تردق  لامعا  روز و  يور  زا  یهاوخ  تعیب  هناخ و  رد  هب  ندز  شتآ  زور  تسایـس  هک 
وا  یسایس  یشم  رد  دناسر . ماجنا  هب  وکین  ار 

هفیلخ ربهر و  ندناشک  حاضیتسا  همکاحم و  هب  یشم  يربهر ، هاگتسد  دییأت  مدع  یئانتعا ، یب  ضارتعا ، یـشم  س )  ) همطاف یـسایس  یـشم 
رادیب يارب  هکلب  ندرک  یلاخ  لد  هدقع  يارب  هن  مه  نآ  تسا ، نتسیرگ  دسرن  یئاج  هب  دایرف  هک  ماجنارس  تیمولظم و  یشم  تما ، دوجوم 

. دناهدرک نفد  هدنز  ار  یقح  اجنآ  رد  هک  یئوس  هب  ناهذا  نتخاس  رایشه  ندرک و 
نامیارب و ینتبم  هدش و  شنیزگ  یباختنا و  هدش ، باسح  هدیشیدنا و  تریصب ، شنیب و  اب  مأوت  هناهاگآ ، ییشم  س )  ) همطاف یسایس  یـشم 

هعماج رد  لوقعم  ياهشزرا  يدابم  ندروآ  مهارف  نیمـضت و  و  اهتلذ ، اهیگدرب و  زا  تاجن  اهناسنا و  تداعـس  نآ  فده  تسا ، هدیقع 
. اوتحم یب  يأر و  یب  میلست و  هرب  دنچ  هن  دننک  یگدنز  اهناسنا  نآ  رد  هک  دزاسب  ياهعماج  دهاوخیم  وا  تسا .

مدنگ مدرم ، رامحتسا  رد  قیمحت  لد ، رد  یلاخ  وت  ياههدعو  يراکبیرف ، يرگهلیح ، تسا  رودب  وا  تسایس  نأش و  زا  هار  نیا  رد  هچنآ  و 
هلیح مالسا  رد  دریگیم و  هیام  مالسا  زا  س )  ) همطاف تسایس  هک  تسا  رطاخ  نادب  ندوب  صلاخ  هرس و  نیا  تسا . ندوب  شورف  وج  يامن 

هچ تفر  شیپ  هب  میقتسم  تسار و  دیاب  درادن ، دوجو  ندرک  يزاب  هقُح  ادخ  قلخ  اب  تسین ، ندراذگ  هالک  مدرم  رـس  رب  تسین ، گنرین  و 
 . تسا رهطم  كاپ و  نآزا  مالسا  نأش  تسا و  یمدرمان  تسایس  ندروخ  زور  خرن  هب  ار  نان  تسایس  دنریذپن . هچ  دنریذپب و  مدرم 

ندنکفا جنر  هب  ار  دوخ  ندـب  ندروخ ، کتک  زا  یکاب  نآ  رد  دوریم و  شیپ  هب  تماقتـسا  اب  تسار و  تسا  یهلا  هک  تسایـس  نیا  رد  وا 
هدومن تیوقت  ار  نآ  وا  اـب  یماـگمه  هیاـس  رد  و  ع )  ) یلع هناـخ  بتکم و  رد  هتفرگ و  دوخ  ردـپ  زا  ار  تماهـشو  تأرج  سرد  وا  درادـن .

رد هک  میرادن  غارـس  ار  ینز  تیرـشب  یتح  مالـسا و  خیرات  رد  ام  داتـسیا . دیاب  فده  زا  عافد  رد  تسا و  مهم  یهلا  فده  وا  يارب  تسا .
لزان ربمایپ  هرابرد  هک  ترم  امک  مقتـساف  هیآ  قادصم  دشاب و  هتفر  شیپ  هب  نازیم  نیدب  ات  دوخ  رگنهدـنیآو  هدیـشیدنا  یهلا و  فدـه  هار 

وا  يرگنهدنیآ  ( 1 . ) دشاب تسا ، هدش 

تسا و رضاح  وا  يور  شیپ  رد  کنیا  یئوگ  هک  دنیبیم  نانچ  ار  هدنیآ  دوریم ، شیپ  هب  زاب  مشچ  اب  هتفرگ ، شیپ  رد  هک  یتسایـس  رد  وا 
یشم تسا  هتشاد  روضح  هتشذگ  ثداوح  روهظ  زورب و  لوط  رد  مدق  هب  مدق  یئوگ  هک  دراد  ور  شیپ  رد  نانچ  ار  هتـشذگ  زا  يدنب  عمج 
همطاف مادقا  يارب  ون  یـشور  هدنزاس  دوخ  نیا  تسا و  نامز  حور  زا  مالـسا و  زا  قیقد  تخانـش  یهاگآ و  رب  ینتبم  تسایـس  رد  وا  صاخ 

مینک : رکذ  دیدحلا  یبا  نبا  نابز  زا  ار  وا  يرگنهدنیآو  ینیب  شیپ  زا  هنومن  کی  تسا . (س )
رظتنم دـشاب و  راوگان  ثداوح  هدامآ  نونکا  دومرف : نینچ  داد و  رارق  شنزرـس  دروم  ار  اهنآ  ع )  ) یلع تفـالخ  زا  مدرم  كرت  دروم  رد  وا 

بیج هب  ار  امـش  عفانم  درک و  دنهاوخ  تراغ  ار  امـش  لاملاتیب  دنـشاب ، ناراکمتـس  يروتاتکید  مئاد و  جرم  جره و  هدنرب و  ياهریـشمش 
هک ار  هچنآ  هنوگچ  تسوـیپ و  عوـقو  هب  اـهینیب  شیپ  نیا  هنوـگچ  هک  دراد  هجوـت  بوـخ  یمارگ  هدـنناوخ  2)و  ...) تخیر دـنهاوخ  دوخ 
 - زا 20 رتمک  كدنا و  ياهلـصاف  رد  هکلب  دـعب  نورق  رد  هن  مه  نآ  دـمآ -  شیپ  مدرم  يارب  دوب  هتـشاد  هضرع  هنیمز  نیا  رد  س )  ) همطاف

 . لاس  15
هدـنیآ تساـهنآ و  نادرم  راـظتنا  رد  ياهدـنیآ  هچ  هک  دومرف  ناـنز  هب  درک و  ینیب  شیپ  ار  هدـنیآ  عـضو  يراـمیب  رتـسب  رد  یتـح  وا  يرآ 

نسح و تبوـن  ادرف  دـندرک و  نیـشن  هناـخ  ار  ع )  ) یلع و  دـندرب ، ار  وا  قـح  زورما  تسنادیم  وا  مه  و  تسیرگنیم . ار  نیملـسم  کـیرات 
وا  یشم  ياهولج  تسا .  مالسلا  مالسالا  یلع  دعب و  زور  و  نیسح ،
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ار اهنآ  س )  ) همطاف هشیدـنا  یلک  طوطخ  رب  هیکت  اب  هک  درک  هظحالم  يددـعتم  نوگانوگ و  ياههرهچ  رد  ناوتیم  ار  س )  ) همطاف یـشم 
قح : مالعا  یشم  - 1 میهدیم .  رارق  تیانع  دروم 

رد هک  هچنآ  دـناسرب  نارگید  هب  دـهاوخیم  دراد و  ار  قح  مالعا  دـصق  یلوسر  نوچ  هک  تسا  نیا  س )  ) همطاف تسایـس  یلک  طوطخ  زا 
هجوت نآ  يداصتقا  یلاـم و  هبنج  هب  هکنآ  زا  شیب  كدـف  هلأـسم  رد  وا  باوصاـن ؟ اـی  تسا  باوص  هب  اـیآ  تسا ؟ هنوگچ  دـناهتفرگ  شیپ 

 . دنکیم تیانع  هلأسم  تیناقح  هبنج  هب  دشاب  هتشاد 
نیملسم لاوما  تمرح  دنک و  هزرابم  قح  بصغ  اب  دهاوخیم  وا  ددرگ . تیاعر  دیاب  قح  نیا  تسا و  نم  قح  كدف  دیوگب  دهاوخیم  وا 

نآ رظن  دید و  نیمه  هب  نمـشد  تسا و  هقلطم  تیالو  بصغ  ینعم  کی  هب  كدف  هلأسم  هک  تسا  هاگآ  هتکن  نیا  هب  وا  هتبلا  دـنامب . ظفح 
رد نارب  یغیت  تروص  نآ  رد  دـنیآ و  رد  وناز  هب  يداصتقا  رظن  زا  س )  ) همطاف و  ع )  ) یلع دنتـساوخیم  دوب . هتـشاد  زاب  س )  ) همطاف زا  ار 

. دنشاب هتشادن  تسد 
ثرا هب  طوبرم  تایآ  رکذ  دوخ و  يرگنـشور  اب  درادیم . رذـح  رب  لامعا  ءوس  زا  ار  همکاح  هاگتـسد  دـنکیم و  قح  مـالعا  س )  ) همطاـف

-2 تسین ... ندش  یمالـسا  مکاح  روخ  رد  دـشاب  نینچ  نیا  هک  یـسک  دـناهدرک و  لمع  نآرق  فالخ  هک  دـنک  میهفت  نانآ  هب  دراد  یعس 
 : هجهل تحارص  یشم 

میهفت مدرم  هب  دراد  یعـس  دراذگیم و  نایم  رد  مدرم  اب  هدرپ  نودـب  ار  دوخ  بلطم  تسا ، هجهللا  حیرـص  یـسایس  یـشم  رد  س )  ) همطاف
رب ار  تجح  باب  نیا  زا  تفگیم و  تحارـص  هب  ار  نآ  دنک  نایب  افلخ  زا  ار  يداریا  بیع و  دوبانب  رگا  ای  و  دنتـسه . یطیارـش  هچ  رد  دنک 

. درکیم مامت  نانآ  رب  مدرم و 
يرهاظ و تیصخش  وا  يارب  دناشکب . حاضیتسا  هب  ار  نیملسم  هفیلخ  هک  تسین  نارگن  رما  نیا  زا  درادن و  كاب  یسک  زا  لئاسم  نایب  رد  وا 

تـسا مهم  هچنآ  تسا . رتنیگنـس  وا  تیلوؤـسم  هک  تواـفت  نیا  اـب  تسا ، ناناملـسم  زا  يدـحا  نوـچ  مـه  مکاـح  تـسین ، حرطم  ناوـنع 
. ناونع مان و  هن  تسا  تقایل  یگتسیاش و 

نایب رد  و  ( 3 . ) منکیم نیرفن  وت  هب  مناوخیم  هک  يزاـمن  ره  رد  نم  مسق  ادـخ  هب  دوب  هتفگ  رکبوبا  هب  هکد  راد  هجهل  تحارـص  ناـنچ  وا 
ياهنوگ هب  وا  راتفگ  اب  درادـن و  دوجو  یماهبا  وا  نانخـس  رد  و  س )  ) همطاف تاـیح  رد  رظن  نیدـب  دـهدیمن . هار  دوخ  هب  یمیب  هلـسم  نیا 

جاجتحا : یشم  - 3 دشاب . موهفمان  ولهپ و  ود  هک  تسین 
یهاوخ رظن  ص )  ) ادـخ لوسر  راـصنا  باحـصا و  زا  دـنکیم و  هدافتـسا  جاـجتحا  هویـش  زا  یهاـگ  دوخ  شور  یـشم و  رد  س )  ) همطاـف

تایآ هب  دناوخیم و  ياهبطخ  دتـسیایم و  دجـسم  رد  س )  ) همطاف هک  نیمه  دوشیم . دراو  رظن  مالعا  رگنـشور و  رد  زا  اهنآ  اب  دـنکیم ،
 . تسا جاجتحا  دوخ  دنکیم  هدافتسا  دوخ  تیناقح  هرابرد  نآرق 

نآرق رگم  دینکیم  هک  تسا  یمکح  هچ  نیا  مربن ؟ ثرا  دوخ  ردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  تسا  تسرد  ایآ  دیوگیم  رکبوبا  هب 
هب ع )  ) یلع تفـالخ  تموـکح و  بصغ  ناتـساد  رد  اـی  مشاـب ؟ مورحم  ثرا  زا  نم  ارچ  تـسا ؟ هدرب  ثرا  دواد  زا  نامیلـس  تـسا  هـتفگن 

مارآ تکاس و  ارچ  کنیا  درک ؟ هچ  تفگ و  هچ  مخ  ریدـغ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـیاهدوبن  رـضاح  امـش  رگم  هک  دنیـشنیم  جاجتحا 
؟ دیاهتسشن

درکیم و مالعا  دوخ  تیناقح  دهاش  ناونعب  ار  رامع  دادـقم و  رذاباو و  ناملـس  تساوخیم ، رظن  دوهـش  زا  يدراوم  رد  وا  تاجاجتحا  رد 
همطاف تاجاجتحا  اما  درک  حرط  دوخ  تسایر  يارب  یـسایس  ياهشقن  نمـشد  يرآ ، دنهد . بذـک  تبـسن  هدـع  نیا  هب  دنتـسناوتیمن  اهنآ 

خیبوت : یشم  - 4 دنازرلیم . ار  اهنآ  يدوجو  ياههیاپ  تسایس ، رد  وا  شور  یشم و  و  (س )
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دروم ار  نانآ  دیشکیم ، همکاحم  هب  دناهتسب  ورف  مد  کنیا  هدوب و  ایاضق  زا  علطم  هک  ار  يدارفا  دوخ  یسایس  شور  رد  س)  ) همطاف یهاگ 
. دیاهتسب ورف  مد  ارچ  کنیا  دیتسین ؟ علطم  هتشادن و  روضح  هیضق  نالف  رد  اهامش  رگم  دیسرپیم  دادیم . رارق  دوخ  خیبوت  تمالم و 

شیپ ناشيارب  ار  هدـنیآ  شنزرـس و  ار  اهنآ  ع )  ) یلع قح  بصغ  هرابرد  راصنا  رجاهم و  ناـنز  زا  یعمج  ربارب  رد  دوخ  يراـمیب  رتسب  رد 
دیاهتشک ار  يرذب  مسق  ادخب  دوشیم ، هچ  ار  امش  و  تسا : نیا  وا  تانایب  نومـضم  دنیوگزاب  دوخ  نارـسمه  يارب  ار  نآ  ربخ  ات  درک  ینیب 

رد دـننیبب و  نایز  ناراک  هدوهیب  نآ  رد  هک  دـسر  يزور  دـیراب و  دـهاوخ  نوخ  نآ  زا  هک  دیاهتـشاک  ار  ياهخاش  تسا ، خـلت  نآ  هویم  هک 
... دیهد تراشب  یگرزب  هداعلاقوف  تبیصم  هدنرب و  ریشمش  هب  ار  دوخ  بصغ  ملظ و  نیا  لباقم 

موش راثآ  تفالخ و  بصغ  زا  دراد ، قح  بصغ  یهاوخ و  قح  زا  نخـس  اهرظن  راهظا  اهثحب و  مامت  رد  دوشیم  هظحالم  هک  هنوگناـمه 
یحور تمظع  زا  یکاح  دوخ  نیا  دروآیمن و  نایمب  نخـس  تفرگیم  ار  شناج  هک  دوخ  تبیـصم  درد و  زا  هاگچیه  دـنکیم  ثحب  نآ 

: یئانتعا یب  یشم  - 5 ( 4 . ) راب دنچ  يارب  هکلب  راب  کی  هن  تسا  یندناوخ  یندید و  باب  نیا  زا  وا  هبطخ  تسا ، س )  ) همطاف
هراـبرد تسا ، ربماـیپ  رتـخد  وا  دریگیم . شیپ  رد  ار  ندرواـین  باـسحب  یئاـنتعایب و  شور  یهاـگ  دوـخ  یـسایس  یـشم  رد  س )  ) همطاـف

ار یسک  س )  ) همطاف رگا  هکنیا  دناهدینش و  اهنخس  وا  هرابرد  ص )  ) ادخ لوسر  زا  اهراب  اهراب و  مدرم  تساهنخـس و  وا  ماقم  تیـصخش و 
 . تفر دهاوخ  لاؤس  ریز  هب  درف  نآ  تیصخش  دهدن  رارق  انتعا  دروم 

ررکم ار  دوخ  ياضاقت  دناهدشیم و  س )  ) همطاف تدایع  راتـساوخ  دوشن  کیرحت  ناش  هیلع  یمومع  راکفا  هکنیا  يارب  نیخیـش  رظن  نیدب 
دنتساوخ تطاسو  ع )  ) یلع زا  راچان  هب  دوخ  هتـساوخ  ققحت  يارب  اهنآ  تفریذپیمن و  ار  نآ  س )  ) همطاف یلو  دناهتـشاد  هضرع  ررکم  رد 

زا ًالمع  س )  ) همطاف دـندمآ  تدایع  هب  هکنآ  زا  سپ  هزاـت  و  تفریذـپ . س )  ) همطاـف درک و  تساوخرد  س )  ) همطاـف زا  ار  نآ  ع )  ) یلع و 
. دزن فرح  اهنآ  اب  و  دنادرگرب . يور  اهنآ 

رازاب هتخادنا و  هار  هب  هفیلخ  باختنا  هنیمزرد  هک  ار  یئاهادص  ورـس  اههمهمه و  دـمآ ، دـیدپ  هللا  لوسر  تافو  زا  سپ  مایا  رد  هک  یعیاقو 
اهادص رـس و  دش و  رتنیبدب  رتنامگدب و  اهنآ  هب  تبـسن  هکلب  دراذگن ، رثا  س )  ) همطاف رد  چیه  دندوب  هدرک  غاد  مرگ و  ار  دوخ  یتاغیلبت 

ندرک : تام  تسایس  - 6 دیآیم . نیگنس  یسب  نانآ  هدید  رد  نیا  تشاگنایم و  چوپ  چیه و  هب  ار 
اب ناـنآ  اـی  دروـخب و  یـسایس  هبرــض  رــس  دوـخ  نارادـمامز  تـسد  زا  هـک  دوـب  نآ  زا  رتقـیمع  یــسب  یــسایس  هـصرع  رد  س )  ) همطاـف

كریز نمؤم  هک  تسا  ثیدـح  نیا  قادـصم  س )  ) همطاـف ددـنبب . یلمحم  دوخ  يارب  دـنهدب و  بیرف  ار  وا  دـنناوتب  دوخ  ياهیـشکهشقن 
(. 5 ( ) نطف نموملا  سیک ، نموملا   ) تسا

همطاف یلو  دندمآ . س )  ) همطاف تدایع  هب  ع )  ) یلع تطاسو  اب  هرخالاب  دندوب  هدنار  س )  ) همطاف رب  هک  یمتس  زا  دوخ  هئربت  يارب  نیخیش 
دوخ تیاضر  س )  ) همطاف هک  دـندومن  تساوخرد  هدرک و  شـشخب  ياضاقت  دوخ  هتـشذگ  زا  اهنآ  درک . بآ  رب  شقن  ار  اهنآ  هشقن  (س )

همطاف لاؤس  باوج  هب  رـضاح  اهنآ  دز . مهاوخن  فرح  امـش  اب  دـیئوگن  باوج  هک  مادام  مراد ، یلاؤس  دومرف  س )  ) همطاف دراد . مـالعا  ار 
هک دیاهدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ار  نخـس  نیا  ایآ  دـیئوگب ، هک  مهدیم  دـنگوس  يادـخ  هب  ار  امـش  دومرف  س )  ) همطاـف دـندش . (س )

دومرف :
هدرک تیذا  ار  يادخ  دنک  تیذا  ارم  هک  سکنآ  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  س )  ) همطاف هک  سکنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  س )  ) همطاف

رکبوبا و تسا و ؟... هدومن  تیذا  متایح  نامز  رد  یئوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـنک  تیذا  مگرم  زا  سپ  ار  س )  ) همطاـف هک  سکنآ  و  تسا - 
 . میدینش ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا  يرآ ، دنتفگ  س )  ) همطاف يدعب  نخس  زا  ربخ  یب  رمع 

نخـس نت  ود  امـش  اب  رگید  مسق  ادخب  دومرف  سپـس  دندناسر -  رازآ  هدرک و  تیذا  ارم  اهنآ  هک  شاب ، دـهاش  ایادـخ  دومرف : س )  ) همطاف
یشم - 7 ( 6 . ) تخادنا هیرگ  هب  ار  رکبوبا  درک و  تام  هنحص  رد  ار  ود  نآ  ساسا  نیا  رب  و  منک ... تاقالم  ار  مراگدرورپ  هکنیا  ات  میوگن 

 : نتخیگنارب
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هاگتـسد بوعرم  ناـنچ  راـگزور  نآ  مدرم  تسا . دارفا  رد  تکرح  داـجیاو  نتخیگنارب  ندرک ، رایـشه  یـشم  تسایـس  رد  وا  رگید  یـشم 
رـس رب  گرم  كاخ  یئوگ  هک  دندش  شوماخ  تکاس و  نانچ  و  دـنداد ، تسد  زا  ار  ینابم  لوصا و  زا  يرایـسب  هک  دـندوب  هدـش  تفالخ 

 . دناهتخیر اهنآ 
ار یقح  تضهن  تکرح و  دنزیخ و  ياپ  رب  هک  دروآ  مهارف  یطیارش  ناکما  تروص  رد  دنک و  رادیب  ار  اهنآ  تفرگ  میمصت  س )  ) همطاف

يا دومرف  درک و  رکذ  ار  لیابق  زا  یخرب  مسا  و  دیدنام ، شوماخ  دیتکاس و  ارچ  هک  مدرم  هب  باطخ  دجـسم  رد  رظن  نیدب  دـنروآ . دوجوب 
ارچ دنربب ؟ نیب  زا  ار  قح  ددرگ و  كورتم  نآرق  ماکحا  هک  دـیهدیم  هزاجا  ارچ  دـینکیمن ؟ یتکرح  هک  دـش  هچ  ار  امـش  اههلیبق  ناناوج 

-8 دـنازیگنارب . نابـصاغ  هیلع  ضارتعا  هب  ار  نانآ  لقاال  تشاد  رارـصا  ساسا  نیا  رب  و  دریگ ؟ ياپ  نید  رد  اهتعدـب  هک  دـیهدیم  هزاجا 
هنامولظم : یشم 

وا اریز  دوب . مولظم  ًادـج  وا  هک  رطاخ  نادـب  هکلب  دروآرد . ار  تیمولظم  يادا  هک  رطاخ  نادـب  هن  تفرگ  شیپ  رد  ار  ياهنامولظم  یـشم  وا 
 . دشن رجنم  ياهجیتن  هب  یلو  درکاهیهاوخ  قح  دوب و  مک  اونش  شوگ  یلو  دزیم  دایرف  دیسرن ، یئاج  هب  وا  شالت  یلو  درک  شالت 

رد هک  دیاش  دنسرپب ، نآ  زار  زمر و  زا  دنوش و  هیرگ  بحاص  هجوتم  رادیب  ياهنادجو  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  هیرگ  تسایـس  ماجنارـس  وا  و 
، تساهزار هدننک  اشفا  تسایس  تسا ، يزیگنا  لاؤس  تسایس  هیرگ  تسایس  هک  مینادیم  دمآ . دیدپ  ياهژیو  يرایشه  يرادیب و  ریسم  نیا 

 . یئاضران مالعا  تسایس  و  تسا ، ضارتعا  تسایس 
نمـشد هک  يدـح  ات  تشاداو . لاؤس  هب  ار  مدرم  دروآرد ، وناز  هب  ار  نمـشد  درک ، اوسر  ار  مصخ  دوخ  موادـم  ياههیرگ  اـب  س )  ) همطاـف

همطاف ات  درب  نیب  زا  تشاد  هنیدم  هزاورد  لحم  رد  اجنآ ، رد  هک  ار  ینابیاس  یتایاور  هب  انب  دریگ و  رظن  ریز  ار  وا  هیرگ  لحم  دیـشوک  یتح 
زا سپ  هک  دیـسر  یئاجب  راک  دـندنام و  یماو  شاهیرگ  ربارب  رد  راشقا  رگید  و  نارباع ، نارفاسم ، نایناوراک ، دریگن . هانپ  نآ  ریز  رد  (س )

گرم : زا  سپ  تسایس  - 9 دوب .  نیگمشخ  اهنآ  هب  تبسن  یضاران و  وا  دنتسنادیم  همه  س )  ) همطاف گرم 
همطاف گرم  زا  یتح  تفالخ  هاگتـسد  تخاس . یـسایس  يرازبا  دوخ  گرم  هزانج و  زا  یتح  هک  تسا  يرادمتـسایس  نز  نآ  س )  ) همطاف

شیپ دیازفیب و  اهنآ  یئاوسر  رب  هک  دنک  ذاختا  یعضوم  س )  ) همطاف دیـسرتیم  دوبن . مه  دروم  یب  وا  تشحو  نیا  تشاد و  تشحو  (س )
. دمآ تسرد  اهنآ  ینیب 

، هدب لسغ  بش  ارم  (، 7  ) ًادـحا نلعت  لیلا و ال  یف  ینفد  َّیلع و  َّلصو  لیلا  یف  ینّفک  لیلا و  یف  ینلّـسغ  درک  تیـصو  س )  ) همطاـف هکنیا 
هاگتـسد هب  ار  وا  میظع  ترفن  تسا و  میظع  یتسایـس  دوـخ  نکم ، ربـخ  ار  يدـحا  راذـگب و  زاـمن  ماهاـنج  رب  بش  نک ، نفد  نفک و  بش 

 . دنازرلیم ار  توغاط  هک  تسا  نیا  دهدیم و  ناشن  تقو  همکاح 
ادخ نمشد  اهنآ  هک  دنراذگ  زامن  نم  رب  دنتفرگ  ارم  قح  دندنار و  متس  نم  رب  هک  اهنآ  راذگم  دوب ، هدرک  شرافـس  س )  ) همطاف هک  هژیوب 

یقاب هعماج  رد  وا  يدـبا  تیمولظم  زا  ياهناشن  هک  تسا  هتـساوخ  نیا  ناـیب  دوخ  دـنامب  یفخم  شربق  هک  وا  رارـصا  مه  و  ( 8 . ) دنلوسر و 
س)  ) همطاف هک  دـنبایرد  دـنوش و  هدودز  مهف  رید  ناـهذا  یـضعب  زا  اـهماهبا  دـندرگ ، یفرعم  اـمن  تسود  نانمـشد  تساوخیم  وا  دـشاب .

وا  یشم  لصاح  دیشیدنایم . هنوگچ 
بلغا ص )  ) ادـخ لوسر  تافوزا  سپ  مالـسا  ناهج  تـالوحت  تفگ  ناوتیم  هک  ناـنچنآ  دروآ  راـب  هب  میظع  یلـصاح  وا  یـسایس  یـشم 
قوقح نتفرگ  هدیدان  تبقاع  مدرم  دش و  راکشآ  نآ  راثآ  ینرق  عبر  زا  رتمک  رد  دوب  هتفگ  س )  ) همطاف هک  ار  هچنآ  تسوا . دوجو  نوهرم 

. دنتفای ار  مالسا  دوخ و  تشونرس  هب  یئانتعایب  و 
دنبای رد  مدرم  دیآ و  دیدپ  يرطاخ  لزلزت  هک  دندش  ببـس  وا  ياهيأر  مالعا  اهرظن و  راهظا  نوریب ، دجـسم و  رد  س )  ) همطاف تاعفادـم 
لئاسم تانایرج و  مدرم  هک  دوب  گرزب  یتمعن  دوخ  نیا  تسین و  مالسا  زا  دیآیم  ناشرس  رب  هچنآ  هدمآ و  دیدپ  یئاهیقحان  اهنآ  رب  هک 

. دنرگنن مالسا  مشچب  ار 
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ناسنا تسا  نکمم  یهاگ  هک  دننادب  دیاب  هتبلا  دنشاب و  تزعاب  تماق و  تسار  دنهاوخیم  هک  اهنآ  همه  يارب  تسا  یسرد  وا  یشم  راک و 
شیپ هب  تامدص  شریذپ  هشیدنا  اب  هنارایـشه و  دـیاب  سپ  دراد . یپ  رد  مه  ار  ندروخ  کتک  ندرک ، هزرابم  اریز  دوش . تماقتـسا  ینابرق 

 . تفر

س)  ) همطاف ياهیبلطقح  لصف 22 :

همدقم 
راک مدرم  يارب  تدـهاجم  تماقتـسا و  اب  دـنارذگ و  توبن  رد  ار  شردـقنارگ  رمع  نارود  زا  لاس  هس  تسیب و  لـقاال  ص )  ) ادـخ لوسر 

هک دروآ  نآرق  مدرم  يارب  وا  درکن . راذگ  ورف  یتبثم  مادقا  چیه  زا  دوخ  فیاظو  يافیا  رد  دـیناسر و  ماجنا  هب  وکین  ار  یهلا  تلاسر  درک .
لئاسم همه  هدـنریگرب  رد  یهلا و  تاروتـسد  میلاعت و  همه  عماج  هک  نقتم  مکحم و  باتک  تسا ، هنادنمتداعـس  تایح  کی  لمعلاروتـسد 

 . تسا تمایق  مایق  ات  اهناسنا  همه  يارب  تایح 
هک ار  هچنآ  همه  ًالک  تداـبع و  تیلوؤسم و  تاـعاقیاو ، تـالماعم  ماـکحا ، دوقع و  مارح ، لـالح و  لـطاب ، قح و  هلأـسم  باـتک  نیا  رد 
هب ار  دوخ  میلاعت  ص )  ) ادـخ لوسر  زین  9)و   ) ئـش لکل  انایبت  هیف  تفگ  دیاب  ًاقح  هدـمآ و  درگ  دراد  زاین  نادـب  شتایح  نارود  رد  یمدآ 

 . دنشاب هتشادن  یلکشم  نآ  رد  ات  تخومآ  درک و  هضرع  مدرم  هب  یلمع  تروص 
نیسحت ار  وا  همه  مدرک ؟ مالعا  مدناسر و  امش  هب  ار  قح  ایآ  مدوب ؟ امـش  يارب  يربمایپ  هنوگچ  نم  دیـسرپ  مدرمزا  رمع  رخآ  ياهزور  رد 

رد مدرم و  دوخ  عفن  هب  مه  نآ  هک  دـش  رکذـتم  ار  یبرقلا  يوذ  یتسود  ادـخ  روتـسد  هب  تساوخن ، تلاسر  دزم  مدرم  زا  دـندرک . دـییأت  و 
لوسر  هدنامزاب  اهنت  دوب .  ناشینید  فیاظو  تیاده  لیمکت و  قیرط 

زا سپ  وا  نارتخد  همه  دندوب و  هتفر  ایند  زا  یلاسدرخ  رد  وا  نارـسپ  همه  هک  رتخد ، رـسپ و  زا  تشاد  ددعتم  نادـنزرف  ص )  ) ادـخ لوسر 
هموصعم و توبن ، هلالـس  شخب  موادت  هک  س ،)  ) همطاف مان  هب  دـنام  یقاب  رتخد  کی  اهنت  وا  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  تافو  زا  لبق  جاودزا و 

 . دوب لوسر  مارتحا  دروم  و  هانگ ، زا  هروصحم 
، تسا دارفا  زا  یخرب  یـساپسان  یلو  دز . فرح  وا  هب  دوـخ  هقـالع  زا  زین  دجـسم و  رد  تفگ و  نخـس  اـهراب  وا  تبقنم  حدـم و  رد  ربماـیپ 

هتفرگ تروص  ماقم  بصنم و  هب  یبایتسد  دصقمب  هک  زیمآتنایخ  هنازابلغد و  ياهتسایس  ندرک  هشیپ  اهنآ و  يدرمناوجان  یـسانشقح و 
دنراذگن دننک و  نفد  نفک و  هنابش  ار  شاهزانج  هک  دنک  تیـصو  یتح  ددرگ و  رطاخ  هدرزآ  ربمایپ  راگدای  اهنت  نیا  هک  دندش  ببـس  دوب 

مایق ات  هک  درک  زاب  ناش  هیلع  ار  يرتفد  دوشگ و  ناشيور  هب  ار  ياهزراـبم  ساـسا  نیا  رب  دـنناوخب و  زاـمن  وا  هزاـنج  رب  شناگدـننک  رازآ 
هفیقس  نایرج  لوسر و  تافو  تسا .  هدوشگ  تمایق 

دـندش و راک  هب  تسد  نازاب  تسایـس  هک  دوب  نیمز  رب  شاهزاـنج  زونه  تفگ ، عادو  ار  یناـف  راد  یگلاـس  نس 63  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 
بصغ یئامهدرگ  نآ  یپ  رد  دمآ و  دیدپ  هفیقس  هعقاو  دوب . راوگان  خلت و  سب  نآ  راثآ  هک  دندروآ  دیدپ  مالـسا  يایند  يارب  ار  یثداوح 

ناینب عطق  هلزنمب  نآ  فرصت  دوب و  س )  ) ارهز ترضح  هصلاخ  هک  یکالما  فرصت  بصغ و  نآ  هارمهب  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ 
هب هک  س )  ) همطاف نتخادنا  كاخ  هب  ندز و  کتک  روز و  مجاهت و  تسایس  نآ  یپ  رد  و  دمآیم ،، رامـشب  س )  ) همطاف نادناخ  يداصتقا 

 . دیماجنا يادخ  لوسر  رتخد  اهنت  تداهش 
فلتخم ییاهتبحـص  هب  مه  اـب  دـندنارذگیم و  نآ  رد  ار  دوـخ  تغارف  تاـقوا  مدرم  هک  ربماـیپ  دجـسم  تشپ  رد  دوـب  یناـبیاس  هـفیقس 

يارب مالسا  زا  دنتـساوخیم  هک  اهنآ  زور . عیاقو  رابخا و  رـشن  يارب  دش  يزکرم  هفیقـس  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  نایرج  رد  دنتخادرپیم .
دیدهت باعرا و  اب  مه  يدراوم  رد  مدرم و  تلفغ  لهج و  زا  هدافتـسا  اب  دندمآ ، درگ  هفیقـس  ریز  رد  يوه  ياهاب و  دـنزودب  یهالک  دوخ 

(10 .) دنتخادرپ یشارت  هفیلخ  هب 
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رارق رابغ  هدرپ  ربا و  تشپ  رد  قح  دنتسکش ، مهرد  یمالسا  ياهشزرا  ننـس و  تفای ، فارحنا  یمالـسا  شور  هار و  ياهعقاو  نانچ  رثا  رب 
یتمرحیب متـس و  دروم  اهدعب  هک  اهنآ  نارای  زا  يدودعم  و  س )  ) همطاف دنام و  ع )  ) یلع هجیتن  رد  دنتـشگ ، رواییب  ربمایپ  نادناخ  تفرگ ،

نافلاخم  شالت  دنتفرگ . رارق  ناوارف 
هک دوب  نیا  هار  نیرتهب  مدرم  ندیـشک  ماک  رد  يارب  دنریگب و  تعیب  رکبوبا  عفنب  مدرم  زا  دندش  نآ  یپ  رد  شنادناخ  و  ع )  ) یلع نافلاخم 
هب هتبلا  و  . ) درکیم یگداتـسیا  نآ  ربارب  رد  اوق  مامت  اب  وا  دوب و  ع )  ) یلع تفلاـخم  دروم  ًادـج  هک  يرما  دـننک ، تعیب  میلـست  ار  ع )  ) یلع

( . دوب صخاش  اهنآ  نایم  رد  ع)  ) یلع یلو  دندرکن  تبحص  هک  دندوب  مه  نارس  زا  یهورگ  وا  ریغ 
نافلاخم ياهیئوج  دوس  دندوب  هدش  عمج  اجنآ  رد  هک  اهنآ  و  ( 11  ) اهندرک رادیب  اهيریگمیمصت ، يارب  دش  يزکرم  س )  ) همطاف هناخ 

نامیپ مه  نآ ، ریش  میسقت  يارب  دندیشودیم و  ار  دوخ  واگ  اهنآ  هفیلخ ، نییعت  مالـسا و  مسا  هب  هنوگچ  هک  دندیدیم  هدرک و  یبایزرا  ار 
. دندوب هدش 

، درک قرفتم  ار  نآ  لها  و  دیبوک . مهرد  ار  هناخ  نیا  دیاب  هک  دـناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  اهنآ  درک و  بلج  دوخ  هب  ار  نمـشد  هجوت  هناخ  نیا 
زا یناونع  چـیه  تحت  دـندوبن  رـضاح  دوب و  لکـشتم  مصخ  هورگ  یلو  دوب  راوشد  یـسب  راـک  نیا  هتبلا  هناـخ . ندز  شتآ  ياـهب  هب  یتـح 
وا هناخ  رد  دـننز و  همدـص  ربمایپ  رتخد  اهنت  هب  دـننک ، قح  بصغ  دـندوب  رـضاح  فدـه  هب  لوصو  هار  رد  اهنآ  دـنرادرب . تسد  تموکح 

. دننک يزورفا  شتآ 
همطاف مولظم و  مالـسا  مان  هب  همه  نیا  داتفا و  هار  هب  هنیدـم  ياههچوک  رد  مصخ  ياـهیبلطهزرابم  اهیـشک ، هدـبرع  اـهدایرف ، هک  اـتفگش 

ار یتعیب  يانب  دندیسر و  دوخ  دصقم  هب  نانمـشد  هرخالاب  و  دوخ . راک  مرگ  رـس  دندوب و  یـسایس  ياهیزاب  نیا  رگاشامت  ع )  ) یلع و  (س )
مصخ  شالت  ششوک و  دنتفرگ .  تعیب  ياهدع  زا  دیدهت  عیمطت و  قیوشت و  هب  دنداهن و  اپ  رب 

رکبوبا اب  هک  دنتـساوخ  وا  زا  هکلب  دـندرک ، عنم  وا  زا  ار  تفالخ  لصااهنت  هن  دـش  رود  دوخ  قح  زا  رهاظ  هب  یلع  ياهلئاـغ ، يزادـنا  هار  اـب 
رتخد اهنت  هرابرد  ار  یمادـقا  نینچ  هک  یماگنه  هب  مدرم  دـنکفا و  اـهلد  رد  یبعر  س )  ) همطاـف هناـخ  رد  ندز  شتآ  اـب  مصخ  دـنک . تعیب 

تشونرس شریشمش  هبرـض  اب  يزور  هک  ع )  ) یلع تشونرـس  هجیتن  رد  دندش . روز  بعر و  میلـست  دندرک و  یلاخ  ار  نادیم  دندید  ربمایپ 
 . دوب تسایس  زا  ع )  ) یلع نتشاد  رود  نآ  دش و  مولعم  دوب  هدرک  نشور  ار  رفک  مالسا و 

يارب تسا  نکمم  دشیم  نامورحم  نادنمتسم و  فرص  ًالک  هک  كدف  نالک  دمآ  رد  هک  دش  هجوتم  دوز  درکن ، هدنسب  نیا  هب  نمشد  اما 
هداوناخ و  س )  ) همطاف یلام  هناوتشپ  هک  ار  كدف  دنتفرگ  میمصت  دنروآ . تسدب  ار  تفالخ  نآ  هیاس  رد  ًالثم  دنک و  عمج  يأر  ع )  ) یلع

. دنروآ نوریب  وا  تسد  زا  دوب  ع )  ) یلع
همطاف و  ع )  ) یلع زا  دـنبلطیمن  ار  يزیچ  نآ  زج  دـنیایند و  هدـنب  مدرم  دوب  هتفگ  رکبوبا  هب  تسا ، رمع  يداصتقا  هرـصاحم  هشیدـنا  حارط 
دنتسناد یفاک  ع )  ) یلع طوقس  يارب  ار  نآ  اریز  دش  بیوصت  حرط  نیا  دش و  دنهاوخ  هدنکارپ  وا  رب  رود و  زا  مدرم  ریگب ، ار  كدف  (س )

 . دوب میظع  لکشم  نیا  و  دننک ؟ هدایپ  هنوگچ  ار  نآ  اما 
نآ درادن و  شیپ  يوار  کی  ثیدح  نآ  ینـس  هعیـش و  هدیقع  هب  تسا و  نآرق  تایآ  فلاخم  نآ  نتم  هک  دندروآ  دـیدپ  یلعج  یثیدـح 

امهرد ثرون  ءایبنالا ال  رشاعم  نحن   ) میراذگیمن ثرا  هب  ار  يرانید  مهرد و  ناربمایپ  هورگ  ام  هک  درک  ربمایپ  زا  لقن  وا  تسا  رکبوبا  مه 
ربمایپ طسوت  (13  ) هقح یبرقلاذ  تآ  هیآ و  لوزن  زا  دـعب  دوب و  ربمایپ  هصلاخ  ءزج  ( 12  ) نآرق هیآ  قبط  هک  ار  كدـف  هجیتن  رد  ًارانید ) الو 

زا ار  وا  تسد  دـندوبر و  س )  ) همطاف تسد  زا  ( 14  ) دوب هدرک  فرـصت  هتفریذپ و  ار  نآ  مه  س )  ) همطاف هدش و  هدیـشخب  س )  ) همطاف هب 
 . تخادـنا شالت  هب  دوخ  لمع  تحـص  تابثا  هب  ار  مصخ  درک و  هدز  تهب  ار  ناگمه  هک  دوب  ياهلأسم  نیا  دـندرک و  هاتوک  نآ  فرـصت 

س)  ) همطاف نهذ  رد  تالاؤس 
. دندروآ رد  زور  نیا  هب  ار  نآ  هتـشذگن  یهام  زونه  ریدغ  ناتـساد  زا  اتفگـش : هک  دوب  حرطم  نهذ  رد  لاؤس  نیا  ربماپپ  هدنامزاب  اهنت  يارب 
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شتآ وا  هناخرد  هب  یخاتـسگ  تأرج و  اب  دنـسانشیم  مالـسا  یلوتم  ار  دوخ  کنیا  هماسا ، شیج  اب  یهارمه  رد  ربمایپ  مکح  رد  ناـفلختم 
ارچ نانیا  دندرک ... بصغ  تشاد  ینآرق  هناوتشپ  هک  ار  وا  قح  دندرب ، دجسم  هب  تعیب  ذخا  يارب  متـش  برـض و  اب  ار  ع )  ) یلع دنتخورفا ،

؟ دننکیم نینچ 
دوب هدشن  لزان  كدف  نایرج  رد  هّللا ، ءافا  ام  هیآ  هک  مینک  ضرف  دناهدربن  یئوب  تیناسنا  یسانشقح و  زا  رگم  دنتسین ؟ ناملسم  نانیا  رگم 

تامحز ایآ  دنیامن ؟ راذـگاو  شاهدـنامزاب  اهنت  هب  كدـف  وا  مارتحا  هب  هک  تشادـن  رابتعا  تمرح و  نازیم  نیا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  ایآ  - 
مـشچ رون  دوخ  نت  هراپ  ار  وا  ص )  ) ربمایپ هک  دنرادن  دایب  مدرم  رگم  دـنزاس ؟ داش  ار  شرتخد  لد  هک  تشادـن  ار  شزرا  نآ  ص )  ) ربمایپ

رارـصا تهج  یب  ایند  لام  يارب  هموصعم  س )  ) همطاف رگم  دیوگیم : غورد  ملاع  نانز  هدیـس  رگم  دـناوخیم ؟ ملاع  نانز  هدیـس  دـناوخ ،
دیزرویم ؟

هک دندرک  نانچ  اهنآ  دوب  هدمآ  دیدپ  هشیدنا  نیا  س )  ) همطاف يارب  تشادیم و  لوغشم  دوخب  ار  وا  نهذ  رگید  ياههنومن  تالاؤس و  نیا 
هدنیآ  يامن  رود  درادن .  یتسرد  ینابم  هیاپ و  ناشداقتعا  ای  تسا و  کش  ناشتیمالسا  هشیدنا  رد 

راوتسا ار  یکانرطخ  ياههیاپ  یئوگ  هک  تفاییم  نانچ  ار  نارادمدرـس  دیدیم ، فوخم  یتح  کیرات و  ار  هدنیآ  يامن  رود  وا  ناس  نیدب 
قح زورما  دراد . زارد  رس  هتـشر  نیا  دیدیم  س )  ) همطاف هک  هژیوب  تشامگ . دنهاوخ  تمه  نید  مادهنا  هب  دنبایب  یتصرف  رگا  دنزاسیم و 

تسا . نارگید  تبون  ادرف  دنربیم و  نیب  زا  ار  س )  ) همطاف
رگا تسا و  نشور  نارگید  فـیلکت  ادرف  دـنربیم و  تعیب  يارب  روز  هـب  ار  یلع  زورما  دنتـسین  رترب  ع )  ) یلع و  س )  ) همطاـف زا  هـک  اـهنآ 

(15 . ) درم دهاوخ  نایایب  رد  هنجا  ریت  هب  دنکن  تعیب 
نآ ساسارب  دهدیم و  تبسن  ربمایپ  هب  يدنس  کت  ثیدح  ناونعب  ار  يدحاو  يربخ  رکبوبا  زورما  هک  درکیم  هبـساحم  وکین  س )  ) همطاف
زا ادرف  زورما و  هراچیب  تلم  و  دـنوش . ادـیپ  ثیدـح  یناپمک  ناونعب  یئاه  هریرهوبا  ادرف  هک  تسا  یعیبط  دزاـسیم و  خوسنم  ار  نآرق  هیآ 

 . دهد رارق  لمع  دروم  دریذپب و  ار  اهنآ  رگید  يوس  زا  دزادرپب و  ار  اهنآ  لعج  هنیزه  تایلام و  دیاب  وسکی 
قح ندـش  عیاض  ربارب  رد  وا  توکـس  تسا و  نارگید  قوقح  عییـضت  يارب  ياهمدـقم  وا  قح  عییـضت  هک  تفاییم  س)  ) همطاف ناس  نیدـب 
هنت نتـسکش  مهرد  ندنک و  ناینب  زا  دریگباپ  یقحان  ثیبخ  لاهن  دـنک و  توکـس  وا  زورما  رگا  تسا . يونعم  قوقح  یهابت  بجوم  يدام 

وا  میمصت  هشیدنا و  دوب .  دهاوخ  لاحم  هب  بیرق  يراکادرف  نآ 
یمالـسا تما  هب  لقاال  ای  دناکـشخب و  ار  داسف  ياههشیر  دتـسیاب . اـهیناماسبان  نیا  لـباقم  رد  ناوت  دـح  رد  تفرگ  میمـصت  س )  ) همطاـف

. تشاد دهاوخ  هدننک  مومسم  یئاههویم  كاپان و  ياهشیر  لاهن  نیا  هک  دنک  میهفت 
وا ياهگر  رد  نآرق  ياون  هتفای و  ومن  دـشر و  مالـسا  رد  شنوخ  تشوگ و  تسا . متاـخ  ربماـیپ  رتخد  تفاـی و  شرورپ  یحو  هناـخ  رد  وا 

مالـسا يارب  هک  تسا  هاگآ  س )  ) همطاف اریز  دـنک . تیلوؤسم  ساسحانآ  ربارب  رد  دراد و  تسود  دسانـشیم و  ار  مالـسا  دـنراد . نایرج 
هار ود  لمع  ربارب  رد  وا  تسا . هدش  هدراذگ  اههیام  نآ  يارب  نازیزع  نوخ  زا  هدـش ، یمخز  شردـقنارگ  رهوش  هتـسکش ، شردـپ  نادـند 

 . هزرابم عافد و  هار  توکس ، هار  تشادن : شیب 
دـسج رب  دراذگنو  دزادرپب  قح  قاقحا  هب  دنک ، عافد  دوخ  قح  زا  دزیخاپب ، دوخ  يارب  اهنت  هن  تیناسنا و  يارب  هک  تسا  هشیدـنا  نیا  رد  وا 

. دندرگ روهلمح  اهسکرک  تسا  هدنام  بحاص  یب  ًالعف  هک  مالسا  ناج  همین 
و دزاـسیم . رتاورپ  یب  دوخ  هماـنرب  رد  ار  مصخ  هک  تباـب  نآ  زا  هژیوـب  تسا  گرزب  یملظ  قـح ، بصغ  ربارب  رد  توکـس  هک  دـنادیموا 

نیا رد  ار  وا  هک  هژیوب  درادـن  ار  شالت  همه  نیا  شزرا  نآ  يداـم  هبنج  كدـف و  سفن  هنرگ  دـیامنیم و  رتداـیز  ار  وا  يدـنمزآ  رـصح و 
هزرابم  باب  ندوشگ  تسه . یصخش  یعفن  هنیمز 

هبو دـیاشگب  مصخ  يور  هبار  میظع  ياهزرابم  باب  تفرگ  میمـصت  دـباین  جاور  هعماـج  رد  يراـک  متـس  دریگن ، اـپ  قحاـن  هکنیا  يراـب  وا 
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نایب اورپ  یب  ار  دوخ  فرح  هک  دهدیم  تأرج  وا  هب  وا  یتسرپادخ  اوقت و  هیحور  دیامن . مادقا  قح  ربارب  رد  ندش  میلست  تهج  وا  توعد 
 . دنک بلط  اراکشآ  ار  دوخ  قح  دنک و 

تاجاجتحا اهثحب و  زا  سپ  داتفارد و  دوب  تیناسنا  قوقح  عقاو  رد  هک  شرـسمه  دوخ و  قوقح  نابـصاغ  اب  هشیدـنا  نیا  اب  س )  ) همطاـف
ۀـنیب و نع  کله  نم  کلهیل  ات : دـنک  ییم  یبلطقح  وا  دومن . زاغآ  ار  تردـق  مامت  اب  ياهزرابم  دـناشک و  حاضیتسا  همکاحم و  هب  ار  راک 

( . 16  ) هنیب نع  یح  نم  ییحی 
هدش و هیهت  ياهدرتسگ  یعافد  هدنورپ  نآ  هیاس  رد  هک  تسا  یتکرح  ورـشیپ  تسا ، نامز  تضهن  نیتسار  ياوشیپ  دید  نیا  زا  س )  ) همطاف
هک اجنآ  رد  تیرـشب ، يارب  تسا  یـسرد  دوخ  نیا  دوریم و  شیپ  هب  ناج  يراذـگ  هیام  دـح  ات  هار  نیا  رد  و  تسا . هداشگ  مه  زورما  اـت 
نز درم و  هار  نیار  دـنراد و د  عافد  هفیظو  ناگمه  دـشاب  حرطم  مدرم  مالـسا و  ادـخ  قح  هک  هژیوب  تسا ، حرطم  قح  ندـش  عیاض  هلأسم 

. مدرم هفیظو  مه  تسا و  مدرم  قح  مه  یمالـسا  ناـیک  ظـفح  و  تفـالخ ، تیـالو و  ماـقم  ،و  دوخ یمالـسا  قوقح  زا  عاـفد  تسین . حرطم 
درفنم شالت 

رد دـندرکن . کمک  وا  هب  هچ  رگا  دـیبلط  کمک  نارگید  زا  ریـسم  نیا  رد  هتبلا  تفر و  نادـیم  هب  هنت  کی  قح  قاـقحا  يارب  س )  ) همطاـف
نا هک و  تسا  نآرق  هیآ  نیا  قادـصم  وا  تباـب  نیازا  دومن و  توـعد  دـییأت  هب  ار  اهنادـجو  تخادرپ  یهاوـخداد  هب  مدرم  هماـع  روـضح 

(. 17  ) يادرف ینثم و  اوموقت هللا 
درک و تیعمج  هب  يور  دنکیم . عافد  يرادلام  تورث و  زا  دـنزیم و  دایرف  یـصخش  عفانم  بسک  تایدام و  يارب  هک  دـندرک  مهتم  ار  وا 

مسق ادخب  يرآ ، دنتفگ  همه  تسا ؟ ملاع  نانز  هدیس  تسا ؟ تشهب  نانز  يوناب  س )  ) همطاف مرتخد  دومرف  ربمایپ  هک  دیاهدینش  ایآ  دومرف :
 . میاهدینش ص )  ) ادخ لوسرزا  ار  نآ  ام 

رگم دنکیم ؟ دوخ  نآزا  باسح  یب  تسین  وا  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  ینز  نینچ  ایآ  دنکیم ؟ لطاب  ياعدا  ۀـنجلا  لها  ءاسن  ةدیـس  ایآ  دومرف 
هدوتـس تراهط  هب  ار  وا  نآرق  هک  ینز  رگم  دنبلطیم ؟ دـهاش  درک  یئاعدا  رگا  یـسک  نینچ  يارب  ایآ  دـشن ؟ لزان  نم  نأش  رد  ریهطت  هیآ 

دنکیم ؟ بلط  تسین  وا  لام  هک  ار  يزیچ 
اب لّدتـسم و  دح  نیدب  ات  س )  ) همطاف نوچ  ینز  هک  درادن  ناشن  خـیرات  درک . باجم  ار  مصخ  تفگ و  نخـس  تیعطاق  اب  ساسا  نیا  رب  و 

تابثا يارب  ینز  هک  درادـن  غارـس  خـیرات  مه  و  دور ! شیپ  هب  مصخ  ندرک  باجم  يارب  ماگ  هب  ماـگو  دـنک  عاـفد  دوخ  قح  زا  تماقتـسا 
ع )  ) یلع قح  قاقحا  دنک .  يراکادف  هزادنا  نیاات  یمتس  ندش  راد  هشیر  زا  يریگولج  دوخ و  تیناقح 

هن درک  عافد  ع )  ) یلع زا  هار  نیا  رد  س )  ) همطاف تسا . ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  تیالو  ماـقم  زا  عاـفد  س )  ) همطاـف ياـهشالت  نیرتمهم  زا 
ماقم نیا  قادصم  مه  ع )  ) یلع زا  ریغ  سک  ره  و  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  سپ  نیملسم  رما  تیالو  ماقم  ناونعب  هکلب  شرهوش ، ناونعب 

. تفرگیم رارق  س )  ) همطاف عافد  دروم  دشیم  راچد  يزور  نانچ  هب  دوب و 
ص)  ) ادخ لوسر  تیاضر  دروم  دوب و  (18  ) کبر نم  کیلا  لرنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هیآ  لوزن  قادـصم  س )  ) همطاـف رظن  زا  ع )  ) یلع
هک شاهرابرد  لوسر  ثیدح  نیع  تیالو  ماقم  يارب  وا  یگتسیاشو  تیناقح  رد  و  ( 19  ) هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هک  مخ  ریدغ  رد 

. دناهتخیر نانآ  رس  رب  گرم  كاخ  یئوگ  هک  تسا  نانچ  مدرم  توکس  دناهدرب و  نیب  زا  ار  وا  قح  اما  (. 20  ) راد ثیح  هعم  قحلاراد 
لوسر نانخـس  دـندیبوک و  مهرد  هنوگچ  ار  توبن  ناکرا  دـناهدرک و  فرحنم  هنوگچ  ار  تلاسر  هاگیاپ  اـهنآ ، رب  ياو  دروآیمرب : داـیرف 

زحز ّینأ  مهحیو   ) تسا نیمه  زج  رگم  راکـشآ  ناـیز  دـنتفرگ و  هدـیدان  هنوگچ  دوب  هدـمآ  لـیئربج  نیما  یحو  يوـس  زا  هک  ص )  ) ادـخ
(21 ...«) ۀلاسرلا یسور  نع  اهوح 

يربیخ بحرم  ربارب  رد  دندوب ؟ اجک  نانآ  دشیم  نشور  مالسا  رفک و  تشونرـس  هک  قدنخ  هعقاو  رد  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  وا  يارب 
ربمایپ باطخ  دروم  هک  دوبن  ع )  ) یلع رگم  دز ؟ مقر  ع )  ) یلع زج  یسک  هچ  ار  دودبع  نبورمع  تشونرس  دوب ؟ هدرکن  ملع  دق  یـسک  ارچ 
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مدرم هب  مصخ  رب  هبلغ  اـب  ع )  ) یلع دوب و  سبح  اههنیـس  رد  اـهسفن  نمـشد  سرت  زا  هک  زور  نآ  ؟  مکملعا ٌّیلع  مکاـضقا ، ٌّیلع  هک  دوـب 
نیا هب  ناس  نیدب  و  دش ...؟ ناوج  ع )  ) یلع دـندش و  مالـسا  یلوتم  نارگید  هک  دـش  هچ  کنیا  دـندوب ؟ اجک  نانآ  دوب  هدیـشخب  هزات  ناج 

دوخ قح  قاقحا  دنک . هدنز  ار  ع )  ) یلع قح  ات  دوریم  يوس  نآ  يوس و 
قح زا  دوریم و  رکبوبا  هناخ  هب  دشاب . تکاس  دـناوتیمن  كدـف  هلأسم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  ثاریم  زا  دوخ  قح  اب  هطبار  رد  س )  ) همطاف

ار وت  ناـبیرگ  تماـیق  رد  نم  هک  رکبوبا  هب  باـطخو  دوریم  دجـسم  هب  دوشیمن  وکین  نخـس  هجیتـن  هک  هاـگنآ  رد  دـنزیم . فرح  دوـخ 
. مناتسیم زاب  وت  زا  ار  مدوخ  قح  مریگیم و 

یتعدب هچ  نیا  يربب ؟ مردپ  زا  ارم  ثاریم  يرب و  ثاریم  تردپ  زا  وت  تسا  هتفگادخ  ایآ  هفاحقوبا  رـسپ  يا  دیوگیم  هفیلخ  هب  دجـسم  رد 
هیرگ هـب  ار  رکبوــبا  دــنازرلیم و  ار  مدرم  لد  وا  نانخــس  و  ( 22 (؟ دـیرادن ربـخ  زیخاتـسر  زور  زا  رگم  دـیراذگیم ؟ نید  رد  هـک  تـسا 

. دوشیم ینارحب  طیارش  دزادنایم و 
هکلب دنک  دابآ  ار  دوخ  یگدنز  هکنیا  يارب  هن  درک ، بلط  ار  دوخ  كدف  داتسیا و  قحان  ربارب  رد  تشاد ، سفنب  دامتعا  دوخ  نانخس  رد  وا 
مسا هب  هک  ار  يزیچودش  دهاوخ  نارگید  لویت  كالما  لاوما و  نیا  اهدعب  هک  تسنادیم  وا  دناسرب . یئاون  هب  ار  نامورحم  هک  رطاخ  نادب 

نخس  ناقتا  داتفا . دهاوخ  یمالسا  ریغ  ریسم  رد  دناهدناتس  وا  زا  مالسا 
رد یـشیوشت  بارطـضا و  هنوگچیه  دوب و  رادروخرب  ینافتا  زا  تناتم  تحارـص و  رظن  زا  مه  ینآرق و  دنتـسم  رظن  زا  س )  ) همطاف نانخس 

ضراعم تقو  هفیلخ  نانخـس  دهدیم  ناشن  هدرک و  رکذ  ار  نآرق  تایآ  مصخ ، یلعج  يدنـس و  کت  ثیدح  ربارب  رد  دشیمن ، هدید  نآ 
 . تسا داوسیب  ینآرق  داوس  رظن  زا  وا  نآرق و 

نیا س )  ) همطافو ( 23 ( ) ًارانید امهرد و  ثرونال  ءایبنالا  رشاعم  نحن   ) میراذگیمن ثرا  هب  ار  يرانید  مهرد و  ءایبنا  هورگ  ام  دوب  هتفگ  وا 
. درادن ربمایپ  ریغ  ربمایپ و  هب  یطبر  تسا و  یلک  رما  کی  ثاریم  هک  داد  ناشن  دناوخ و  ار  نآرق  تایآ 

. درب ثرا  ربمایپ  دواد  زا  ربمایپ  نامیلس  (24  ) دواد نامیلس  ثرو  و  - 1
وا زا  هک  دنک  اطع  وا  هب  ییلو  يدنزرف و  دبلطیم  يادخ  زا  ربمایپ  يایرکز  (25  ) بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  به  - 2

. درب ثاریم  بوقعی  لآ  زا  زین  و 
هاگنآو دیهدب  رتخد  ربارب  ود  ار  رسپ  مهس  هک  دنکیم  شرافس  امش  هب  يادخ  (26  ) نییثنالا ظح  لثم  رکذلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی  - 3
تیلهاج مکح  ایآ  مربیمن ؟ ثرا  نم  دربیم و  ثرا  شردپزا  نامیلس  دش  هچ  متـسین  ص )  ) ادخلوسر دالوا  زا  نم  رگم  رکبوبا  يا  دومرف 

؟ دیاهتسب ورف  مد  ارچ  ناناملسم  يا  دینکیم ؟ بلط  ار 
؟ دیاهدرک اهر  ار  ادخ  باتک  ارچ 

هک تفگ  نخـس  نانچ  دنـسپ  همکحمو  ریذـپانهشدخ  یقطنم  اب  هدرب  راک  هب  ار  تغالب  تحاصف و  ياـهتنم  جاـجتحا  نیا  رد  س )  ) همطاـف
ناشن و  درک . عانقا  دنازرل و  ار  نارضاح  ناگدنونش و  و  درک . تابثا  ار  دوخ  تیدنـس  دنازرل و  ار  مصخ  تسا . دمحم  يایوگ  نابز  یئوگ 

اهراصنتسا  دنرادن .  ینآرق  داوس  ای  دننزیم و  فرح  باسح  یب  اهنآ  هک  داد 
رد گرزب  هفیاط  ود  هب  باطخ  دیامنیم . راصنتـسا  مه  نارگید  زا  هکلب  دـنکیم  شالت  ًاصخـش  دوخ ، اهنت  هن  فدـه  هب  لوصو  هار  رد  وا 

دومرف : هبطخ  يادا  نیح  رد  هنیدم 
هآ منکیم .... توعد  نآرق  ماکحا  يارجا  يرای  هب  ار  امـش  نم  دیراد  هحلـسا  تردق  ورین و  دیتسه ، تاودا  بابـسا و  هدع و  بحاص  امش 
رد دیونشیمن  ارم  دایرف  ناشوهیب  نوچ  مه  امش  دنرگنن و  ار  متمرح  دنربب و  ار  مردپ  ثاریم  امـش  مشچ  شیپ  هلیق ) نارـسپ   ) مدرم يا  امش 

(27 . ) دابآ اههناخو  ثاثا  رایسب و  نازابرس  دیراد و  گرب  زاس و  هکیلاح 
دومنیم شنزرـس  ار  مدرم  درکیم . یبلطقح  زوسناج  ياههیرگاب  مه  یهاگو  اههلاجمو  اهثحب  نارجاهم ، راـصنا و  هناـخ  هب  نتفر  اـب  وا 
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اب وت  فیلکت  هک  دندیـسرپیم  س )  ) همطاف زا  نانز  یهاگ  دندرک ؟ شومارف  ار  ینید  رثآم  ارچ  دـندومن ؟ وحم  ار  ربمایپ  ياهتنـس  ارچ  هک 
. متسین یضار  اهنآ  زا  نم  دنداد و  رازآ  ارم  اهنآ  دومرفیم  خساپ  رد  دش ؟ هچ  رکبوبا 

تباث ار  تاباختنا  نالطب  تساوخیم  تفریم و  مدرم  هناخرد  هب  ع )  ) یلع نینـسح و  هاره  هب  اهنت  دوخ  فیحن  راـمیب و  ندـب  ناـمه  اـب  وا 
ع)  ) یلع هرابرد  ار  ربمایپ  نخـس  ایآ  هک  تساوخیم  یهاوگ  مدرم  زا  تسا . نیوکت  فرـش  رد  ياهعجاف  هک  دیامن  میهفت  مدرم  هب  دـنک و 

تعیب دـیتفگیم  ًالبق  رگا  تشذـگ  راک  زا  راـک  میاهدرک و  تعیب  رکبوبا  اـب  یلو ، تسناوت  اـب  قح  دـنتفگیم  ناداـن  مدرم  هن ؟ اـی  دـندینش 
!! میدرکیمن

هب دنتسج ؟ کسمت  ینامسیر  هچ  هب  دندرک ؟ نینچ  ارچ  تسا  زیگناتفگش  یسب  مدرم  نیا  راک  دومرفیم : ع )  ) یلع تفالخ  بصغ  رد  وا 
رارصا ( 28 ...) دندرک یبوخ  راک  دنراد  نامگ  هداد و  رارق  یقیال  ياجب  ار  یقیالان  مسق  ادخب  دندرک ؟ باختنا  ار  یلدب  هچ  ع )  ) یلع ياج 

شالت  رد 
یطلغ ياههیاپ  ساسارب  تسا ، قیمع  وا  شنیب  يرگنهدـنیآ و  هک  تسا  رطاخ  نادـب  دراد  شالت  قح  قاقحا  رد  س )  ) همطاـف هکنیا  میتفگ 

ناگرزب و هک  دـیدیم  ایوگ  وا  دـیدیم . ار  نیـسح  تداهـش  نسح و  حلـص  ع ،)  ) یلع تداهـش  يامن  رود  وا  دـشیم  هداهن  هعماج  رد  هک 
یهارمگ رد  مدرم  هدـش و  هتـشاذگ  جـک  يانب  تمایق  مایق  ات  دـننکیم و  نیـشنهناخ  ار  نادـنموربآ  دـنناسریم ، تداهـش  هب  ار  موق  يابجن 

(29) ًادبا اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  هک  ودنیا  هرابرد  ربمایپ  شرافس  دوب و  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  لصا  اریز  دوب . دنهاوخ 
خـساپ رد  دیـسرن ؟ س )  ) همطاف داد  هب  درکن و  تکراشم  هار  نیا  رد  یلع  ارچ  هک  میـشاب  هتـشاد  هراشا  مه  هتکن  نیا  هب  تسین  دب  اجنیا  رد 

هب ًایناث  دیـسرن . هجیتن  هب  تفر و  شیپ  هب  ینیعم  لاور  ساسارب  وا  راک  لئاوا  رد  ًاصوصخم  دوبن  مارآ  تکاس و  ع )  ) یلع ًـالوا  میئوگب  دـیاب 
هبـساحم دوخ  يارب  هک  یطباوض  بوچ  راـهچ  رد  ًاـثلاث  تسا ، لـمحت  ربـص و  وا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  روتـسد  هک  دوب  هتفگ  س )  ) همطاـف

دوب و میظع  رایسب  ياهلأسم  س )  ) همطاف هب  ندز  همدص  رد  هدش  داجیا  وج  نوچ  ًاعبار  دیدیم و  يدج  مالـسا  يدوبان  رد  ار  مصخ  تشاد 
رگید هعقاو  نیا  ،و  درک طقـس  هچب  دروخ ، کتک  دوب ، همولظم  ینز  س )  ) همطاف لک  رد  دـهدیم . رارق  عاعـشلاتحت  ار  ع )  ) یلع ناتـساد 
تنب ای  دوب -  هدومرف  دزیخیمن  رب  ارچ  هک  س )  ) همطاـف خـساپ  رد  دوخ  ع )  ) یلع دـهدیم . رارق  عاعـشلا  تحت  ار  نادرم  هب  طوبرم  عیاـقو 

(. (ص ربمایپ راگدایو  هدنام  یقاب  ياو  ادخ  هدیزگرب  رتخد  يا  ةوبنلا  ۀیقب  ةوفصلا و 
همطاف 30)و   ) مدیچیپنرس دوب  رودقم  میارب  هک  یقیرط  زا  مدادن و  ناشن  یتسـس  منید  رد  يرودقم -  نع  تاطخا  الو  ینید  نع  تنبو  ام  - 

نآ  زا  یشان  تامدص  دش . مارآ  تفایرد و  ار  هلأسم  (س )
زا ياهراپ  ساسارب  و  دـندرزآ -  ریـشمش  فالغ  ای  هنایزات و  اب  ار  وا  دـش . س )  ) همطاف يارب  یتامدـص  بجوم  قح  قاـقحا  يارب  اـهشالت 

تسا : هدمآ  هیواعم  هب  رمع  همان  رد  دش . هدناشک  رتسب  هب  وا  طقس و  وا  لمح  دنتسکش و  ار  شاهدند  تایاور 
رد رب  مکحم  يدـگل  موشن ، دراوم  دوشن و  زاب  رد  ات  دوب  هدنابـسچ  رد  هب  ار  شندـب  ربمایپ  رتخد  مدـش  دراو  س )  ) همطاف هناخ  رد  هب  یتقو 

، بایرد ارم  هضف  هک  رگید  ياهلان  و  دننکیم ، نینچوت  رتخد  اب  ادخ ، لوسر  يا  مردپ  تساخرب ، وا  زا  يدایرف  مدرشف ، مکحم  ار  نآ  مدز ،
هب هک  مدز  یلیـس  وا  هب  نانچ  طقـس  درد و  لاح  نآ  رد  و  مشخ ، تدشزا  مدش و  هناخ  دراو  لاح  نیا  اب  دـش -  هتـشک  مدـنزرف  مسق  ادـخب 

... و ( 31) داتفارد نیمز 

س)  ) همطاف تازرابم  لصف 23 :

همدقم 
ضارتعا و بتکم  رازگناینب  ار  وا  تسا . مالـسا  نیتسار  دایرف  قح و  قاقحا  هار  رد  مهم  يرگـشالت  ربماـیپ ، بـالقنا  هناوتـشپ  س )  ) همطاـف
یلاعتم و لوصا  ساسارب  هک  تسا  یـسک  وا  دناهدرک . یفرعم  تماقتـسا  تمواقم و  هروطـسا  و   ، نانز هعماج  يارب  نیون  ياهشزرا  دجوم 
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 . تسا هدرک  ادف  مالسا  هار  رد  ار  شناج  یتسه و  همه  هتفای و  شرورپ  دشر و  یمالسا  ياهشزرا 
ندید اب  وا  دوب . هدـش  گرزب  هزرابم  هراوهگ  رد  یئوگ  هک  تفر  شیپ  هب  نانچ  وا  هار  نیا  رد  و  تسا ، داهج  هزرابم و  وا  یگدـنز  رـسارس 

دش . ناراکمتسرس  رب  خیرات  زا  يدایرف  نوچ  مه  دمآ و  رد  هناخ  زا  يراددنزرف  يرادرسمه و  نیع  رد  اهشزغل ، تافارحنا و 
دوـب و نیب  نشور  درکن . یلاـخ  ار  دوـخ  ياـج  رمع  ناـیاپ  اـتو  هداتـسیا  تموـکح  هاگتـسد  هـیلع  هـک  تـسا  یناـسک  زا  هزراـبم  ریـسم  رد 

 . تفر شیپ  هب  ناج  ياپ  ات  دوخ  یمالسا  سدقم  فده  هار  رد  هک  رابدرب  دوب و  هدنمزر  شکتمحز ،
جاجتحا داشرا و  تیادـه و  هب  و  درک ، زاـغآ  دـندوب  وا  ریـسم  ندرک  فرحنم  یپ  رد  هک  یناـسک  هیلع  ار  میظع  یتازراـبم  ردـپ  زا  سپ  وا 

رد هک  ياهزراـبم  دوـمن ، یفنم  تبثم و  تروـص  ود  هب  میظع  ياهزراـبم  هداـمآ  ار  دوـخ  تسبن  یفرط  هار  نآ  زا  هک  ماجنارـس  تـخادرپ و 
هزرابم  لحارم  فده و  دوب .  هدشن  هدید  یحارط  نینچ  نیا  ار  نادرم  ملاع  رد  دوب و  هقباسیب  نانز  تایح  خیرات 

هک تسین  یکـش  ار  ام  میراد  دنمتـسم  مورحم و  مدرم  اب  هطبار  رد  وا  یـشم  یگدنز و  زا  هک  هچنآ  ساسارب  تشاد و  رادفده  ياهزرابم  وا 
نامیا مالسا و  نآ  رس  ود  هک  دوب  هتسب  ینامک  هب  ار  هزرابم  هار  وا  ناگرزب  زا  یکی  ریبعت  هب  دوبن ؛ ماقمو  تورث  لام و  هار  نیا  رد  وا  فده 

. دنک تنایص  ار  مدرم  قح  مالسا و  قح  تشاد  میمصت  نآ  ياتسار  رد  دوب و 
هب همکاح  هاگتـسد  یئانـشآان  نازیم  ، دـنوش یفرعم  امنتسود  نانمـشد  هک  درکیم  بیقعت  ار  فدـه  نیا  دوخ  تازراـبم  رد  س )  ) همطاـف
رس ار  نارازگ  تعدب  تساوخیم  وا  دنربن ، ار  نید  يوربآ  دنـسانش و  یمالـساار  نانآ  ياهشالت  تاکرح و  مدرمو  ددرگ  نشور  مالـسا 
زا ار  تایآ  نیناوق و  دـنک ، راکـشآ  ار  تقیقح  هرهچ  تساوخیم  دزاس . شاف  ار  ناشرارـسا  اوسر و  ار  اهنآ  لقاال  ای  دـناشنب و  دوخ  ياـج 
هب ار  ناراکهبت  اب  راکیپ  هزیتس و  مسر  هار و  دـهد و  ناگدـنیآ  هب  یـسرد  دوخ  شالت  راـک و  اـب  مه  و  دراد . رود  فیرحت  دربتـسد و  رطخ 

. دزومایب نارگید 
، ندیـشک همکاحم  هب  حاضیتسا و  هلحرم  جاجتحا ، لالدتـسا و  هلحرم  زا  دندوب  ترابع  هک  دومیپ  ار  یلحارم  فده  هب  لوصو  قیرط  رد  وا 

همطاف يرآ  ندش ) عقاو  ملظنم  هن   ) تیمولظم شریذپ  هلحرم  ماجنارس  ندیبلط و  کمک  هب  هلحرم  اهدناوخ ، هبطخ  هار  زا  يرگاشفا  هلحرم 
هجیتـن هب  یلو  دـنکیم  شـالت  هدـهاجم و  دـسریم ، تسب  نب  هب  یلو  دـهدیم  ماـجنا  ار  دوخ  شـالت  هک  ینعم  نیدـب  تسا  موـلظم  (س )

اهتجامس  زمر  دسریمن .
رطاخ نادـب  رما  نیا  دادیم  جرخب  تجامـس  رارـصا و  نآ  رد  مه  درکیم و  لمع  عیرـس  دـنت و  مه  هزرابم  راـک  رد  س )  ) همطاـف مینادیم 
ایاضق ندروآ  مهرس  يریگمیمصت و  رد  ار  هفیقس  لصا  تسنادیم ، مالسا  قح  ندرک  لامیاپ  اب  يواسم  ار  شمارآ  توکس و  وا  هک  تسا 

 . تفاییم دنراد  هدنشک  خلت و  یئاههویم  هک  یمنهج  ناتخرد  دشر  ار  نآ  يراک  لاهن  لصاح  دیدیم و  باتش  اب  لوجع و 
كاب یب  ار  مصخ  وا  دروآیم . دـیدپ  هعماج  يارب  ار  يدـب  تبقاع  تسا و  یلهاج  تریـس  هب  تشگزاـب  اـهنآ  دوجوم  ریـس  هک  دـیدیم  وا 
يراک هکنیا  مهم  و  دننکیمن . راذـگ  ورف  یلمع  چـیه  زا  دوخ  دـصقم  هب  لوصو  يارب  یئوگ  هک  درک  یبایزرا  نانچ  ار  نانآ  تسنادیم و 

 . تشاد دهاوخ  زارد  رس  هتشر  نیا  دوشیم و  يدعب  يافلخ  هوسا  دنهدیم  ماجنا  زورما  اهنآ  هک  ار 
مالـسا یعقاو  ماکحا  يارجا  يارب  تفرگ  میمـصت  تفر . شیپ  هب  نینهآ  یماگ  اب  تسج و  ياج  زا  ياهتفرگ  شتآ  لثم  هب  وا  ناـس  نیدـب 

تخادرپ و یناتسداد  یهاوخداد و  هب  وا  دهد . تاجن  یتخبدب  طوقـس و  زا  ار  نیملـسم  مالـسا و  دوب و  میظع  هک  دیاشگب  ار  يداهج  باب 
( هنانج ةوق  نع  ئبنی  لجرلا  نایب   » درکیم تیاکح  وا  نورد  عضو  زا  وا  نانخـس  ًالوصا  داد . ماجنا  لماک  هجو  هب  ار  ناملـسم  نز  کی  قح 

(. 32)
تما هقرفت  اهورین و  یگدـنکارپ  یلخاد و  تافالتخا  زورب  زا  تشحو  رطاخب  درکن  ناـنچ  هکنیا  دـنک و  رتشیب  ار  راـشف  تسناوتیم  وا  هتبلا 

س)  ) همطاف هب  اهتنایخ  فعض . ریسم  رد  نیملسم  مالسا و  نتفرگ  رارق  دوب و 
س)  ) همطاف نآ  زا  كدف  رگا  یتح  هک  تشاد  یلاکشا  هچ  تفرگ .، شتسد  زا  ار  وا  قح  باسح  یب  درک ، تنایخ  س )  ) همطاف هب  نمـشد 
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گنج رد  بنیز  رهوش  دـینادیم  امـش  دوب ؟ بنیز  شرهاوخ  مارتحا  زا  رتمک  س )  ) همطاف مارتحا  رگم  دـندادیم ؟ س)  ) همطاـف هب  دوبن  مه 
دزن وا  يدازآ  ياهب  يارب  تشاد  ربمایپ  رـسمه  هجیدخ  زا  هک  ار  يدنبندرگ  شرـسمه  دوب . هیدف  هب  دنمزاین  تاجن  يارب  هدش و  ریـسا  ردـب 
نم دینادرگرب و  ار  وا  هیدف  دینک و  اهر  ار  بنیز  ریـسا  دینادیم  حالـص  رگا  دومرف  مدرم  هب  دش . رثأتم  هجیدخ  دای  هب  ربمایپ  داتـسرف ، ردـپ 
نیا هب  تشاد  هتسکش  ردپ  گرم  زا  یلد  هک  ربمایپ ، رتخد  اهنت  س ،)  ) همطاف ردقم  نأش  ایآ  دندرک . نینچ  مدرم  موشیم و  رکـشتم  امـشزا 

؟ دشیم یفنم  يأر  دنتـساوخیم  یهار  هراب  نآ  رد  ارقف  اب  نادهاجم و  زا  یتح  نیملـسم و  زارگا  دنـشخبب ؟ وا  هب  ار  كدف  هک  دوبن  نازیم 
زا ار  مدرم  دنناشکب و  يداصتقا  یگتـسکشرو  هب  ار  وا  دنتـساوخیم  و  دوب . نآ  یـسایس  تیمها  رطاخب  دـنتفرگ  وا  زا  ار  كدـف  هکنیا  هتبلا 

(س) همطاف دنتـشاد  نیا  زا  سرت  هک  دوبرطاخ  نادب  دندنادرگنرب  س)  ) همطاف هب  ار  نآ  دـخا  زا  سپ  هکنیا  و  دـنزاس . هدـنکارپ  وا  رب  رود و 
مه يرگید  ددـعتم  یـصاصتخا  لاوما  ادـخ  لوسر  هک  میوش  رکذـتم  مه  ار  هتکن  نیا  هتبلا  و  ( 33 . ) دنک اعدا  ار  رهوش  تفالخ  دـعب ، زور 
هک یبرقلا  يوذ  مهـس  ربیخ  سمخ  هدـنامیقاب  ینوکـسم و  قاطا  هناخ ، هدریـش ، تاناویح  رتسا ، بسا و  هرز ، ریـشمش ، اهفرظ ، لـثم  تشاد 

تازرابم  هنوگ  ود  ( 34 . ) تشاد بلط  مه  ار  اهنآ  س )  ) همطاف
رخآ هام  هس  رد  ار  تازرابم  نیا  یلاع  ياههولج  ام  دـنتفر و  راـکب  یئاـج  رد  مادـک  ره  هک  دوب  ددـعتم  رَوُص  هب  یتازراـبم  ار  س )  ) همطاـف

لاعف : هزرابم  - 1 دشابیم . یسررب  لباق  ریز  هدمع  تروص  ود  هب  هک  مینیبیم  ربمایپ  تایح 
، يرگاشفا یناوخ ، هبطخ  نانکش ، تنس  خیبوت  شنزرس و  يدونشخان ، مالعا  اهضارتعا ، تاجاجتحا ، اهثحب ، تروصب  تازرابم  نیا  هک 
هک مدرم  هب  راطخااب  مأوت  تارکذـت  مدرم و  توکـس  نومیماـن  تبقاـع  میـسرت  مدرم و  هب  نداد  رادـشه   ، حاـضیتسا همکاـحم و  هب  توعد 

هجاحم تروصب  ای  و  دیشونیم ... هزات  نوخ  ناتسپ  نیا  زا  بیرقنع  دیشاب و  نآ  موش  دولوم  رظتنم  تسا و  یگرزب  تیانج  تفالخ  بصغ 
 . مینکیم رکذ  ار  نآ  زا  ياهنومن  هک 

تفگ درب  دـهاوخ  ارت  ثاریم  یـسک  هچ  يریمب  وـت  رگا  یلهاو -  يدـلو  لاـق  تماذا ؟ کـثری  نم  تفگ : رکبوـبا  هـب  س )  ) همطاـف يزور 
رارکتار شنآرق  تفالخ  نخس  نامه  رکبوبا  يدرک ؟ بلس  نم  زا  ار  ردپ  ثرا  هک  دوشیم  هچ  ارت  سپ  دومرف  هاگنآ  ماهداوناخو . مدنزرف 

دروم دوـخ  مدوـخ  تاـیح  نارود  ار  نآ  هک  مدینـش  وا  زا  و  كدـف ، ربـیخ و  هیمهـس  زج  دراذـگن  ثرا  هب  ياهرقن  ـالط و  تردـپ  هک  درک 
 . دوشن عناق  دنس  یب  نخس  نیا  هب  هک  دوب  یعیبط  س )  ) همطاف يارب  و  ( 35  ) تسا نیملسم  نآ  زا  متفر  ایند  زا  یتقو  مهدیم و  رارق  هدافتسا 

تهج شندرب  يارب  ع )  ) یلع هناـخ  هب  هلمح  رد  ًـالثم   . دـشیم هدیـشک  نت  هب  نت  يریگرد  هب  رما  یهاـگ  س )  ) همطاـف لاـعف  تازراـبم  رد 
هبرـض اب  دندش  راچان  هک  دوبزیمآ  تمواقم  نادنچ  راک  نیا  و  س )  ) همطاف رگید  يوس  زا  دیـشکیم و  مصخ  ار  ع )  ) یلع وسکی  زا  تعیب ،

 : یفنم هزرابم  - 2 دننک . هاتوک  ع )  ) یلع نماد  زا  ار  وا  تسد  ریشمش  فالغ 
هبرح زا  هدافتـسا  اهنآ ، دـییأت  مدـع  تموکح ، هاگتـسد  هب  یئاـنتعا  یب  تروص  هب  هلمج  زا  تشاد . يددـعتم  ياـهتروص  دوخ  مه  نآ  و 

تسین مزال  و  نانآاب و ... یئوگنخس  مدع  دوخ ، هناخب  رمع  رکبوبا و  ندادن  هار  رکبوبا ، هب  نیرفن  شنفد ، ربق و  هرابرد  تیـصو   ، تیمولظم
. دش رکذ  هک  دشاب  اهتروص  نیمه  هب  تسا  نکمم  مه  ینامز  دشاب  نشخ  هاگ  همه  تازرابم 

اهیلـصا ةولـص  لک  یف  کیلع  هللا  نوعد  هللاو ال  تفگ : رکبوبا  هب  تفاین  قیفوت  هزرابم  نوگانوگ  عاونا  رد  س )  ) همطاـف هک  ماـگنه  نآ  رد 
مک رگم  نک  نفک  لـسغ و  بش  ارم  هک  س )  ) همطاـف تیـصو  اـی  و  منکیم . نیرفن  ارت  مناوخیم  هک  يزاـمن  ره  زا  سپ  مسق  ادـخب  ( 36)

، تسا هزرابم  کیدوخ  دـناوخب  زامن  وا  رب  هک  نیملـسم  هفیلخ  هب  هزاجا  مدـع  تسا ، هزرابم  یعون  دوخ  ربق ، نتـشاد  یفخم  دوب . ياهلأـسم 
ناهذا زا  هک  اهماهبا  دنرایسب  هچ  تسا  تسد  رد  س )  ) همطاف زا  هک  یئاهتیصو  اب  رگید  ياهرزابموا  هزانج  زا  نیخیش  عییـشت  هزاجا  مدع 

زامن ماهزانج  رب  اهنآ  راذـگم  هک  وا  شرافـس  تفرگتروص و  یمیظع  يرگاشفا  هچ  هدـب  لسغ  بش  ارم  هک  وا  شرافـس  اـب  دـنتفر و  نوریب 
هزرابم  ماودت  تشاد .  هضرع  بلاق  نیا  رد  هک  ار  یئاهیئاضران  هچ  دنناوخب 

يارب یتح  و  داد . همادا  دوب  هدـنز  هک  يزور  ات  ار  نآ  وا  دوبن . تعاـس  ود  تعاـسکی و  زور ، ود  زور و  کـی  يارب  س )  ) همطاـف تازراـبم 
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لک درک و  اـهر  مصخ  يوس  هب  مه  ار  نآ  هک  دوـب  شاهزاـنج  نفد  وا  شکرت  ریت  نیرخآ  تشاد و  هدوـشگ  ار  نآ  باـب  مه  گرمزا  سپ 
. درب لاؤس  ریز  هب  ار  ناشدرکلمع 

حرطم هک  ار  یلاؤس  نیتسخن  دمآ و  شوهب  دـعب  یتعاس  تشگ  شوهیب  داتفا و  شاهناخ  رد  دروخ و  هبرـض  نمـشد  زا  هک  يزور  نامه  رد 
تسا تعیب  يارب  راشف  تحت  دجسم  رد  هک  دندروآ  ربخ  اهنآ  داتسرف و  ردپ  لابند  هب  ار  نینسح  دندرک ؟ هچ  ار  ع )  ) یلع هک  دوب  نیا  درک 

.
لمحت مناوتیمن  ار  وا  هب  متـس  نم  دیراد  رب  ع )  ) یلع مرهوش  زا  تسد  دیـشک  دایرف  تفر و  دجـسم  هب  دنمدرد  رازن و  راز و  لاح  نامه  اب 

وا تدایع  هب  هک  مه  زور  نآ  و  میامن . نیرفنار  نات  همه  منک و  ناـشیرپ  وسیگ  مور ، ربماـیپ  رازم  هب  دـینکن  شیاـهر  رگا  مسق  ادـخب  منک .
هزرابم  لصاح  ( 37 . ) درکیدونشخان مالعا  تحارصب  دناهدمآ 

میراذگیم و راصتخا  تیاعر  رب  ار  لصا  اجنیا  رد  میتفگ و  س )  ) همطاف قح  قاقحا  هلأسم  رد  ار  اهینتفگ  زا  يرایسب  نیـشیپ  لصف  رد  ام 
قیرط رد  هک  تشاداو  ار  مدرم  دوب و  تما  رد  تمواقم  حور  میکحت  يراذـگهیاپ و  هزرابم  لصاح  هک  میوشیم  رکذـتم  ارذـگتروص  هب 
لصاح هک  تفگ  میهاوخ  مینک  هیهت  یتسیل  س )  ) همطاف شالت  راک و  يارب  میهاوخب  رگا  دنـشاب  هتـشاد  شیپ  هب  ور  یتکرح  یهاوختلادع 

هلمجزا : دوب  هنمادرپ  میظع و  رایسب  نآ 
، دندروآرد رس  نآزا  دیفس  هایـس و  زا  ناگمه  هک  ياهنوگب  نآ  ندرک  ینلع  قح و  نتخاس  زوریپ  هعماج ، رد  حیحـص  رکفت  يراذگهیاپ  - 

رذب ندیـشاپ  دندوبربمایپ ، ینیـشناجو  تفالخ  یعدم  هک  اهنآ  تقایل  مدـع  تابثا  ربمایپ ، نادـناخ  تیمولظم  نالعا  نابـصاغ ، ندرک  اوسر 
ص)  ) لوسر ناگدنامزاب  یسانشان  ردق  ناشن  تسا و  حوتفم  نانچ  مه  تمایق  زورات  هک  يرتفد  ندوشگ  دش و  روراب  اهدعب  هک  ار  یتضهن 

 . تسا
علب و ناوت  نانآ  دـش و  اهنآ  يارب  يریگولگ  ناوختـسا  تفالخ  یلو  دندیـسر  دوخ  فدـه  هب  ًارهاظ  دـنتفای و  تسد  فالخ  هب  اـهنآ  يرآ 
: دوصقملادبع حاتفلادبع  هتفگب  ای  و  دندشیم . كاله  دوبن ... ع )  ) یلع رگا  هک  دش  هدینش  نانآزا  اهراب  نخس  نیا  دنتـشادن . ار  نآ  مضه 

دننامو هدش  هدیشک  نت  ود  وا  ياپ  ریز  زا  نیمز  یئوگ  دوب ، رتتخس  ریشمش  هبرض  زا  رکبوبا  هب  گرم  رتسب  رد  س )  ) همطاف نانخس  هبرض 
تتام و  يراـخب ، هتفگ  هب  اـی  و  ( 38 . ) دـنتفگ كرت  ار  س )  ) همطاف هناخ  هتفرگ و  هجیگرـس  نآ  هبرـض  زا  دـمآرد و  شدرگب  ایـسآ  گنس 

نیا و  دوـب ... نیگمـشخ  رمع ) رکبوـبا و   ) اـهنآ يود  ره  زا  هکیلاـح  رد  تفر  اـیند  زا  س )  ) همطاـف (، 39  ) اهیلع ۀـطخاس  تناک  همطاـف و 
هدراو تامدص  تسا .  هعجارم  روخ  رد  هشیمه  يارب  هدش و  تبث  خیرات  رد  هک  تسا  ياهلأسم 

ار ملأت  نیا  ناگدـنامزاب  باحـصا و  یـساپسان  دوب و  ملأتم  ردـپ  گرم  تلعب  یناور  رظن  زا  دروخ ، همدـص  هزراـبم  نیا  رثا  رب  س)  ) همطاـف
دوب محر  رد  هک  ار  دوخ  دـنزرف  تخادـنا . رطخ  هب  ار  دوخ  ناـج  یتح  هک  تفر  شیپ  هب  اـجنآ  اـت  شدـصاقم  تاـبثا  رد  وا  درک  رتدـیدش 

 . دوب هارمه  درد  اب  وا  ندیشک  سفن  هک  دیسر  یئاجب  راک  یتح  وداتفا  یگدنز  يراوشد  هب  داد ، تسدزا 
نادیهش رتشیب  ( 40  ) شارفلا یف  یتّما  ءادهش  رثکا  هک  ثیدح  نیا  هب  هجوت  اب  هژیوب  تسا  هدیهـش  دید  نیا  زا  تخاب و  ناج  ادخ  هار  رد  وا 

ادـف ار  دوخ  یتسه  مالـسا  يارب  دوب و  مالـسا  هداز  وا  دوشیم ؟ رـسیم  هنوگچ  رتشیب  نیا  زا  يراکادـف  رگید  دـنریمیم و  رتسب  رد  نم  تما 
 . درک

مایق وتو  دزاس  ناهنپ  ارت  تقیقح  رطع  دنکـش و  مهرد  ارت  ندز  هبرـض  اـب  تساوخیم  نمـشد  ربماـیپ ، هدـید  رون  يا  س ،)  ) همطاـف يا  ـالا 
ار ینوعرف  رورغ  ات  يداد  نت  اههمدص  هب  وت  ینک ، ظفحار  ع )  ) یلع يوربآ  ات  يدروخ  هنایزات  وت  ینک -  تیبثت  ار  تماما  تزع  ات  يدرک 

 . --------------------------------- تاهدش طقس  نسحم  رب  مالس  تاهدید و  بیسآ  رکیپ  رب  وت و  رب  مالس  ینکش . مهرد 
. دوه هروس  هیآ 112  - 1 ----------------------------------------------- 

هغالبلا ص 233. جهن  حرش  ج 16  - 2
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بیرخت ات  بصغ  زا  كدف ،

باتک تاصخشم 

1344 نیسحمالغ ، ییاپوک ، یسلجم  هسانشرس :

. یئاپوکیسلجم نیسحمالغ  بیرخت /  ات  بصغ  زا  كدف  روآدیدپ : مان  ناونع و 

ام 1389. لیلد  مق : رشن : تاصخشم 

(. یگنر  ) روصم 290 ص :. يرهاظ : تاصخشم 
7-481-397-964-978 لایر :  40000 کباش :

. تسا كدف )  ) يدوعس ناتسبرع  هب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هارمه  هب  یناریا  یهورگ  رفس  زا  یشرازگ  هارمه  هب  تشاددای :

.(. 307 ص  ) ام 1388 لیلد  مق : یلبق : پاچ  تشاددای :

. مود پاچ  تشاددای :

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

اههبطخ 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم :

كدف هبطخ  عوضوم :

كدف عوضوم :
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BP27/25/م26ف4 1389 هرگنک : يدنب  هدر 

297/973 ییوید : يدنب  هدر 

2090629 یلم : یسانشباتک  هرامش 

میدقت

هاگشیپ هب  میدقت 
مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  ءایبنألا ، متاخ 

مالسلاهیلع بلاطیبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  و 
اهیلع هَّللا  مالس  ارهز  همطاف  يربک ، هقیّدص  و 

مالّسلا مهیلع  هعیش  مولظم  موصعم و  ناماما  و 
كَدَف نیبصاغ  زا  هدنریگ  ماقتنا  ملاع ، یجنم  صخألاب 

يرکسعلا نسحلا  نب  ۀّجح  مظعألا ، هَّللا  ۀّیقب  ترضح 
ءادفلا همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورأ  انحاورأ و 

هلمج دنچ  رد  كَدَف   ) راتفگشیپ

هنیمز رد  یلامجا  یهاگآ  کی  ات  مینک  نایب  امـش  تمدخ  هصالخ  یلک و  تروص  هب  ار  كَدَف »  » يارجام میراد  رظن  رد  تمـسق  نیا  رد  ام 
. دیئامرف هعجارم  باتک  نتم  هب  نآ  ذخآم  عبانم و  اب  هارمه  نآ  نوماریپ  ياهثحب  بلاطم و  لیمکت  يارب  اما  میشاب ، هداد  امش  هب  كَدَف » »
دنتفرگ میمـصت  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  قدـنخ ، گـنج  رد  راـفک  اـب  دوهی  ندـش  تسدـمه  تلع  هب  ترجه  متفه  لاـس  رد 

هب مالسا و  رکشل  طسوت  رَْبیَخ ، مکحتـسم  ياهژد  حتف  رَْبیَخ و  گنج  اب  مهم  نیا  هک  دندروآ . رد  مالـسا  ياول  ریز  ار  رَْبیَخ  هقطنم  نایدوهی 
رکشل تردق  ربخ  نوچ  كَدَف »  » لها رَْبیَخ ، حتف  اب  نامزمه  تفرگ  ماجنا  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ياهتداشر  اهتعاجـش و  هلیـسو 

. دنداتسرف مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  دزن  هرکاذم  يارب  ار  یهورگ  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دندینش  ار  رَْبیَخ  حتف  رد  مالسا ،
هقطنم نایدوهی  دشاب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ِنآ  زا  نآ ، دمآرد  فصن  و  كَدَف »  » نیمزرـس هک  دش  نینچ  هرکاذم  نیا  هجیتن 

. دنیامن هدافتسا  كَدَف »  » دمآ رد  رگید  فصن  زا  دننک و  راک  نآ  رد  رگراک  ناونع  هب 
(1 « ) ءْیَف  » هیآ قبط  دسرب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تسد  هب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  هک  ییاهنیمزرـس  هک : تسا  رکذ  هب  مزال 

(. 2  ) دنرادن یّقح  چیه  نآ  رد  ناناملسم  ددرگیم و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم 
: هفیرش هیآ  دنوادخ و  روتسد  قبط  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ایاضق  نیا  زا  دعب 

ترـضح وا ، هب  یبتک  دنـس  نداد  زا  دعب  دندیـشخب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ناشرتخد  هب  ار  كَدَـف » « » هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »
(. 3  ) دنتفرگ دهاش  هلأسم  نیا  رب  ار  نَْمیَا  مُا  مالسلاهیلع و  یلع 

همطاف ترـضح  رایتخا  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  لاس  هس  تدم  هب  يرجه  مهد  ات  متفه  لاس  زا  كَدَف 
کمک و اب  دوخ  تفالخ  ماکحتـسا  يارب  و  درک ، بصغ  ار  تفالخ  رکبوبا  و  دومرف ، تلحر  هَّللا  لوسر  هکنیا  ات  دوب ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز 

. دندرک جارخا  كَدَف »  » زا ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لیکو  انبم  نیا  رب  و  دنتفرگ ، كَدَف »  » بصغ هب  میمصت  رمع  شقیفر  تروشم 
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باطخ ار  رکبوبا  دندمآ و  دجـسم  هب  دوخ  قح  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  ناشیا  دیـسر ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  ربخ  هک  ینامز 
تسا و هدوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  کلم  كَدَف » : » تفگ رکبوبا  يدرک ؟ جارخا  كَدَف  زا  ارم  لیکو  ارچ  دندومرف : هداد  رارق 

. دشاب نم  رایتخا  رد  دیاب  كَدَف »  » سپ متسه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نیشناج  نآلا  نم 
دنداد هئارا  لیلد  كردم و  ناونع  هب  دندوب  هداد  ناشیا  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  ار  یبتک  دنس  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

(. 4  ) درک هراپ  ار  نآ  سپس  تخادنا و  نآ  رد  ناهد  بآ  تفرگ  ار  نآ  رمع  یلو 
هب مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نآ  لابند  هب  دـنتفر . لزنم  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رمع ، هنامرـشیب  تراسج  نیا  زا  دـعب 
وا زا  ار  همطاف  قح  ارچ  دندومرف : دندوب ) هتسشن  وا  فارطا  دجـسم  رد  راصنا  نیرجاهم و  هک  یلاح  رد   ) رکبوبا هب  باطخ  هدمآ و  دجـسم 

؟ دوب كَدَف »  » کلام هَّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  وا  هک  یلاح  رد  یتفرگ 
. درادن یّقح  نآ  رد  ّالا  تسوا و  نآ  زا  كَدَف  دروایب  ندوب  کلام  رب  يدوهش  همطاف  رگا  تسا ، ناناملسم  قح  كَدَف » : » تفگ رکبوبا 

. هن تفگ : ینکیم ؟ مکح  ام  يارب  ادخ  مکح  فالخ  رب  وت  ایآ  رکبابا  يا  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
ياعدا نم  دشاب و  يزیچ  ناناملسم  تسد  رد  رگا  رکبابا  يا  دندومرف : دندرک و  هراشا  دیلاوذ  نوناق  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  اجنیا  رد 

ارچ سپ  دندومرف : ترضح  يراد  تیکلام  ياعدا  هک  امش  زا  تفگ  یهاوخیم ؟ دهاش  یسک  هچ  زا  وت  مشاب  هتشاد  ار  ءییش  نآ  تیکلام 
یهقف حالطـصا  هب  و   ) هتـشاد فرـصت  نآ  رد  هَّللا  لوسر  تایح  نامز  رد  تسا و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسد  رد  كَدَـف »  » هک نآلا 

(. 5  ) دیروایب دهاش  دیاب  امش  دیراد و  ار  كَدَف »  » تیکلم ياعدا  امش  هک  یلاح  رد  یهاوخیم ، دهاش  همطاف  زا  دشابیم ) دیلاوذ 
. نک اهر  ار  اهفرح  نیا  یلع  ای  تفگ : دمآ و  رد  نخس  هب  رمع  دش و  تکاس  دوب  هدش  دوخ  هابتشا  هجوتم  هک  رکبوبا  سپ 

یقح نآ  رد  همطاف  وت و  تسا و  ناناملـسم  نآ  زا  كَدَف »  » ّالا تسامـش و  نآ  زا  كَدَف »  » دنداد تداهـش  بلطم  نیا  رب  یلداع  دوهـش  رگا 
. دیرادن

. دننک دوخ  هابتشا  هجوتم  ار  اهنآ  زاب  هکنیا  يارب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
َبِهُْذِیل هَّللا  ُدـْیُِری  امَّنِإ  : » ریهطت هیآ  دـییوگب  نم  هب  سپ  دـندومرف  ترـضح  هلب ، دـنتفگ : دـیاهدناوخ ؟ ار  نآرق  ادـخ ، باتک  ایآ  دـندومرف :

؟ تسا هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد  ( 6 « ) اریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع 
؟ نارگید هرابرد  ای  تیب  لها  ام  هرابرد  ایآ 

. امش هرابرد  دنتفگ :
یهابتشا همطاف  ترضح  هَّللاب ) ذوعن   ) هک دنهدب  تداهش  امـش  لباقم  رد  يدوهـش  رگا  لاح  دندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تقو  نآ 

. دینکیم هچ  امش  تسا  هداد  ماجنا 
. ناملسم نانز  ریاس  رب  دودح  ندرک  يراج  لثم  منکیم  يراج  ّدح  وا  رب  تفگ : رکبوبا 

. يدش رفاک  وت  نآلا  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
: دندومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ّتلع ؟ هچ  هب  تفگ : رکبوبا 

(7 . ) اهیَلَع ِساّنلا  َةَداهَش  َْتِلبَق  َو  ِةَراهَّطلِاب  اَهل  هَّللا  َةَداهَش  َْتدَدَر  َکَّنَِأل 
. ياهتفریذپ وا  هیلع  رب  ار  مدرم  تداهش  ياهدرک و  در  ار  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  ندوب  كاپ  هب  دنوادخ  تداهش  وت  نوچ 

هک یبارعا  کی  تداهـش  ياهدومن و  در  دناهداد  رارق  همطاف  ترـضح  کلم  ار  كَدَف »  » هک ادخ  لوسر  ادـخ و  مکح  نونکا  هک  روطنامه 
. ياهتفریذپ ار  دنکیم  لوب  دوخ  ياپ  تشپ  رب 

بلاطیبا نب  یلع  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : دندرک و  هاگن  رگیدـمه  هب  دـندوب  هتـسشن  رمع  رکبوبا و  فارطا  هک  راصنا  نیرجاهم و  لاح  نیا  رد 
. دیوگیم تسار 
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يرما همطاف  زا  نتساوخ  دهاش  تسا و  ادخ  لوسر  ادخ و  لوق  ِّدر  همطاف  لوق  ِّدر  هک  درک  تباث  اهنآ  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  اجنیا  ات 
. دشابیم هابتشا 

دجـسم رد  تداهـش  يادا  يارب  ار  نَْمیَا  مُا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  دوخ  قح  تابثا  يارب  مالـسلا ، اـهیلع  همطاـف  ترـضح  رگید  زور 
همطاف دومرف : هک  دیاهدینـش  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : دش و  رـضاح  تداهـش  يارب  نَْمیَا  مُا  دندومن ، رـضاح 

. میاهدینش هلب  دنتفگ : رکبابا  رمع و  تسا ، تشهب  لها  نانز  رورس 
. میاهدینش هلب  دنتفگ : تسا ، یتشهب  نز  کی  نَْمیَا  مُا  دومرف : هک  دیاهدینش  ادخ  لوسر  زا  امش  ایآ 

. مییوگب غورد  متسه  یتشهب  نز  کی  هک  نم  تسا و  تشهب  نانز  رورس  هک  همطاف  تسا  نکمم  ایآ  سپ  تفگ : نَْمیَا  مُا 
!؟ یهدیم تداهش  يزیچ  هچ  رب  منادب  وگب  نک  اهر  ار  اهفرح  نیا  نَْمیَا  مُا  تفگ : رمع 

زا لیئربج  هک  مدوب  هتـسشن  هَّللا  لوسر  روضح  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  يهناـخ  رد  نم  تفگ : تداهـش  ماـقم  رد  نَْمیَا  مُا  هاـگنآ 
: دروآ مایپ  دنوادخ  فرط 

« ُهَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »
. نک اطع  ار  نادنواشیوخ  قح 

بلطم نیا  رب  ار  نم  یلع و  ترـضح  دندرک و  اطع  همطاف  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  ترـضح  نآ  لابندب  و 
. دنتفرگ دهاش 

. دنداد تداهش  تروص  نیمه  هب  مه  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نَْمیَا ، مُا  تداهش  زا  دعب 
یفاک نز  کی  تداهـش  تسا و  نز  کی  نَْمیَا  مُا  تفگ : رمع  رطاخ  نیمه  هب  دنتـشادن  تمهت  زج  ياهراچ  تداهـش  نیا  ِّدر  يارب  اهنآ  اما 

(8 . ) دشکیم شدوخ  يوس  هب  سپ  دربیم  عفن  تداهش  نیا  رد  یلع  اما  هسْفَن و  یلإ  ُّرُجَیَف  ّیلَع  اّمأ  َو  تسین 
(. ادخ ّیلو  هب  غورد  ياهتمهت  تشز و  ياهفرح  نیا  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  )

تروص هب  دوخ  قح  قاقحا  يارب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تفالخ ، نیبصاغ  طسوت  نآ  ّدر  هحـضاو و  تاـجاجتحا  نیا  زا  دـعب 
نم هک  دیراد  لوبق  هدوب و  هَّللا  لوسر  کلم  كَدَف »  » هک دـینکیم  رارقا  امـش  دـندومرف : رمع  رکبوبا و  هب  باطخ  هدومن و  لالدتـسا  رگید 
نم هب  ثرا  ناونع  هب  هَّللا  لوسر  مردـپ  زا  دـعب  كَدَـف »  » تیکلام سپ  مشابیم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ثراو  دـنزرف و  اـهنت 

کی هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  باوج  رد  دوب  هدرک  هداـمآ  یلالدتـسا  نینچ  يارب  ار  دوخ  لـبق  زا  ًارهاـظ  هک  رکبوبا  یلو  دـسریم .
: دندومرف ترضح  هک  مدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : تسج و  کسمت  یگتخاس  ثیدح 

(9 ( ؛ ُثِّرَُون ءاِیْبنَْالا ال  َرِشاعَم  ُنَْحن 
. میراذگیمن ثرا  ءایبنا  هورگ  ام 

ادخ باتک  رد  ایآ  هفاحقیبا  رـسپ  يا  دندومرف : هدومن و  لالدتـسا  نآرق  هب  یگتخاس  ثیدـح  نیا  باوج  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. مربن ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدمآ  نینچ 

: دیامرفیمن نآرق  رگم 
(10 « ) َدُوواد ُنامیَلُس  َِثرَو  َو  »

. دُرب ثرا  نامیلس  ترضح  زا  دواد  ترضح 
: هک هدومرف  لقن  مالسلا  امهیلع  ایرکز  نب  ییحی  تشذگرس  رد  و 

(11 « ) بوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  ًاّیلو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  »
. دربب ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  يدنزرف  دوخ  بناج  زا  ایادخ 
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: دندومرف ( 12  ) میرک نآرق  زا  هیآ  جنپ  هب  لالدتسا  زا  دعب  و 
ِصوُصُِخب ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  ٍةَدِـحاو  ٍۀَِّلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  َو  اَنَأ  ُتَْسل  ََوأ  ِناثِراوَتَی  ِنیَتَِّلم ال  َلْهَأ  َّنإ  َنُولوُقَت  ْمَأ  اـْهنِم  ِیبَأ  َجَرَخَأ  ٍۀَـیِآب  هَّللا  ُمُکَّصَخَفَأ 

. یِّمَع ِْنب  َو  ِیبَأ  ْنِم  ِنآْرُْقلا 
رگیدکی زا  تلم  ود  لها  دییوگیم  هکنیا  ای  و  دشاب !؟ هدرک  ءانثتـسا  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هداتـسرف  ياهیآ  امـش  يارب  ًاصاصتخا  دنوادخ  ایآ 

رتاناد مالسلاهیلع  یلع  میومع  رـسپ  مردپ و  زا  نآرق  ماع  صاخ و  هب  امـش  ای  میتسین !؟ نیئآ  تلم و  کی  لها  مردپ  نم و  دنربیمن و  ثرا 
.!؟ دیتسه

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نخـس  ثیدح ، نیا  هک  دـندومن  تباث  ناگمه  يارب  نآرق  هب  لالدتـسا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
بصغ ار  كَدَف »  » ات دهدیم  تبسن  هَّللا  لوسر  هب  غورد  هب  ار  نآ  هک  تسا  رکبابا  دوخ  نخس  نیا  هکلب  دراد . ضقانت  نآرق  اب  نوچ  تسین 

. دیامن
تاروتـسد نآرق و  تایآ  هب  ندرک  لمع  دـصق  اهنآ  دـناهدز و  رهم  نانآ  ياهبلق  رب  هدـیدرگ و  رک  بصاغ  ءافلخ  ياهـشوگ  هکنیا  لثم  اّما 

دنتشگزاب و لزنم  هب  ناشیرپ  یتلاح  مغ و  زا  رپ  یلد  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  و  دنرادن . ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر 
. دنتخادرپ تروشم  هب  هنیمز  نیا  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  زاب 

: دندومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هداد و  هئارا  ار  يدیدج  هار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
نیـشناج ياهتـسشن و  مردپ  ياج  هک  ینکیم  اعدا  وت  وگب : وا  هب  ورب و  وا  شیپ  دـشابن ) وا  رانک  رد  رمع   ) دـشاب اهنت  رکبوبا  هک  ینامز  رد 

نم هب  ار  نآ  هک  دوب  مزال  وت  رب  یـشخبب  نم  هب  ار  كَدَف »  » هک مدرکیم  اضاقت  وت  زا  نم  دوب و  وت  نآ  زا  كَدَـف »  » رگا لاح  یتسه ، مردـپ 
. ینادرگرب

میلست رکبوبا  هک  دنتفگ  نخس  رکبوبا  اب  یتروص  هب  هدمآ و  دجسم  هب  نینمؤملاریما  داهنشیپ  يارجا  يارب  ادرف  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. ددرگرب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  كَدَف  دیاب  هک  تشون  دیدرگ و 

دیسر هار  زا  رمع  اما  دوب  ناشناتسد  رد  همان  هک  دندش  جراخ  دجسم  زا  یلاح  رد  هتفرگ و  ار  كَدَف »  » ّدر همان  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
نم يارب  كَدَف  ّدر  رد  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  دنداد  باوج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسیچ ؟ تباتک  نیا  دّـمحم  رتخد  يا  تفگ : و 

. دندرک ابا  همان  نداد  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دومن و  بلط  ار  همان  رمع  تسا ، هتشون 
َُّمث ْتَقَُفن  َنیِح  اِهنُُذا  ِیف  ٍطُْرق  یلإ  ُرُْظنَا  یِّنَأَکَف  اهَمََطل  َُّمث  اِهنَْطب  ْنِم  َنِسْحُْملا  ْتَطَقْـسأَف  ُنِسْحُْملا  ُهُمِْـسا  ٍْنبِإب  ٌۀَِـلماح  َْتناک  َو  ِِهلْجِِرب  اهَـسَفَرَف 

(13 . ) هَقِرَخَف َباتِْکلا  َذَخَأ 
. درک طقـس  ار  نسحم  دوب و  هلماح  نسحم  شدنزرف  هب  وا  هک  یلاح  رد  درک  تراسج  اهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هب  دگل  اب  رمع  سپ 

هتسکش یلیـس  نآ  رثا  رد  مردام  شوگ  رد  هراوشوگ  هک  منیبیم  قداص ) ماما   ) نم ایوگ  دز و  همطاف  ترـضح  تروص  هب  یلیـس  اب  سپس 
. درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  سپ  تسا ، هدش 

: دندومرف دندرک و  نیرفن  وا  هب  لاح  نآ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هاگنآ 
. ِیتَفیِحَص َتْرََقب  امَک  َکَنَْطب  هَّللا  َرََقب 

. يدرک هراپ  ارم  همان  هک  روطنامه  دنک  هراپ  ار  تمکش  دنوادخ 
ترضح هب  تفالخ  تشگزاب  همدقم  هک  كَدَف  ندنادرگرب  يارب  اههار  مامت  دندرک  ساسحا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  ینامز  اما  و 

ندرک رادیب  مدرم و  رب  تجح  مامتا  يارب  دنراد ، كَدَـف »  » تفالخ و بصغ  رب  میمـصت  رکبابا  رمع و  و  تسا ، هتـسب  دوب  مالـسلاهیلع  یلع 
تحاصف و اب  ياهبطخ  تفالخ  نیبصاغ  راصنا و  رجاهم و  روضح  رد  دندروآ و  فیرشت  دجـسم  هب  راصعا  مامت  رد  ناهج  ناناملـسم  مامت 

. دندومن داریا  لماک  تغالب 
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. دیئامرف هعلاطم  باتک  مجنپ  لصف  رد  ار  هبطخ  همجرت  یبرع و  نتم  دیناوتیم  امش 

ترجه متفه  لاس  ثداوح  زا   ) رَبْیَخ گنج  ّلوا  لصف 

[ رَبْیَخ گنج  عوقو  للع  ]

تثعب زا  شیپ  دـنمانیم و  رَبـْیَخ » يداو   » دراد رارق  نآ  ( 14  ) یگنسرف ود  یس  هلصاف  هب  هنیدم  لامـش  رد  هک  ار  يزیخلـصاح  عیـسو  هگلج 
زا دندوب  هتخاس  یمکحم  هناگتفه  ياهژد  هطقن ، نآ  رد  شیوخ  تظافح  تنوکس و  يارب  دوهی  تلم  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 

حالـس و هیهت  تورث و  عمج  تعارز و  روما  رد  اجنآ  نانکاس  تشاد ، یلماک  یگدامآ  يزرواشک  يارب  هقطنم  نیا  كاخ  بآ و  هک  اجنآ 
ناوارف ریلد  رواگنج و  نادرم  اهنآ  نایم  و  دوب ، رفن  رازه  تسیب  رب  غلاب  اهنآ  تیعمج  رامآ  دـندوب و  هدرک  ادـیپ  یلماک  تراهم  عاـفد ، زرط 

(. 15  ) دروخیم مشچ  هب 
اب كرـش  هاپـس  دندرک و  قیوشت  مالـسا  تموکح  ندیبوک  يارب  ار  برع  لئابق  مامت  هک  دوب  نیا  دنتـشاد ، رَْبیَخ  نایدوهی  هک  یگرزب  مرج 

گنج هجیتن ، رد  دـندیناسر . هنیدـم  تشپ  هب  ار  دوخ  هدرک  تکرح  ناتـسبرع  فلتخم  طاقن  زا  زور  کی  رد  رَْبیَخ ، نایدوهی  یلام  کـمک 
رد فقوت  هام  کی  زا  سپ  وا  نارای  یناشفناج  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ریبادـت  اـب  مجاـهم  هاپـس  داد و  خر  قدـنخ )  ) بازحا
ان تفای . زاب  ار  دوخ  شمارآ  مالـسا  زکرم  دنتـشگ و  زاب  رَْبیَخ  هب  رَْبیَخ  ناـیدوهی  هلمج  نآ  زا  دوخ  نطو  هب  دـندش و  قرفتم  قدـنخ ، تشپ 

حالس علخ  ار  اهنآ  همه  و  دنیچرب ، ار  رطخ  نوناک  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رَْبیَخ ، نایدوهی  يدرمناوج 
. دنک

ناناملـسم دـض  رب  ار  برع  ناتـسرپتب  نیگنـس ، ياـههنیزه  فرـص  اـب  رگید  راـب  وجارجاـم ، جوجل و  تلم  نیا  هک  تفریم  نآ  میب  اریز 
تب هب  شیرق  مدرم  هقالع  زا  شیب  دوخ ، نیئآ  هب  تبـسن  دوهی  بصعت  صوصخب  دوش . رارکت  رگید  راب  بازحا  دربن  هنحـص  و  دـنزیگنارب ،

. درادرب دوخ  شیک  زا  تسد  دوبن  رضاح  يدوهی  کی  یلو  دروآیم ، مالسا  كرشم  رازه  هک  دوب  روک  بصعت  نیمه  يارب  و  دوب ، یتسرپ 
دنوش و هدامآ  ناتسبرع  نیمزرس  رد  دوهی  زکارم  نیرخآ  ریخست  يارب  ناناملسم  هک  داد  نامرف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هصالخ 

زابرس دص  شش  رازه و  اب  مالـسا  گرزب  ربهر  دومن و  رداص  ار  تکرح  نامرف  داد و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسد  هب  يدیفـس  مچرپ 
(. 16  ) درک يورشیپ  رَْبیَخ  يوس  هب  دوب  اهنآ  نایم  رد  ماظن  هراوس  تسیود  هک 

ساّسح طاقن  هنابش  لاغشا 

. ِملاَلَس حیِطَو ، ّقِش ، ةاطسن ، ۀبِیتَک ، صوُمَق ، مِعاَن ، دوب : ریز  رارق  هب  اهنآ  ياهمان  دنتشاد و  یـصوصخم  مان  مادک  ره  رَْبیَخ ، هناگتفه  ياهژد 
رابخا لرتنک  تظافح و  يارب  نینچمه  بَحْرَم ، ژد  دنتفگیم : الثم  دشیم  بوسنم  ژد  نآ  نارادرـس  زا  یکی  هب  یهاگ  اهژد  نیا  زا  یخرب 

نامتخاس زرط  و  دنهد ، شرازگ  لخاد  هب  ار  هعلق  جراخ  نایرج  اهجرب ، نانابهگن  ات  دوب ، هدـش  هتخاس  تبقارم  جرب  يژد ، ره  رانک  رد  ژد ،
(. 17  ) دننک نارابگنس  ار  نمشد  دنتسناوتیم  هریغ  قینجنم و  اب  دندوب و  طلسم  الماک  هعلق  نوریب  رب  اهنآ  نانکاس  هک  دوب  يروط  ژد  جرب و 

الماک ییاذـغ  رئاخذ  بآ و  رظن  زا  اهنآ  رکف  هک  دروخیم  مشچ  هب  روالد  یگنج و  درم  رازه  ود  يرفن ، رازه  تسیب  تیعمج  نیا  نایم  رد 
. دنتشاد يدایز  ریاخذ  اهرابنا ، رد  و  دوب ، هدوسآ 

هب مالـسا  نازابرـس  هلیـسو  هب  اههار  ساسح و  طاقن  مامت  هک  دوب  نیا  تفرگ  تروص  مکحم  ياهژد  نیا  ریخـست  يارب  هک  يراک  نیتسخن 
مزاول اب  رَْبیَخ »  » نازرواشک هک  ناهاگحبـص  دنتفاین و  یهاگآ  راک  نیا  زا  زین  اهجرب  نانابهگن  هک  دیدرگ  لاغـشا  هنابـش  هنایفخم و  تروص 

اپ تشحو  سرت و  اب  هرظنم  نیا  ندید  اب  اهنآ  داتفا و  مالـسا  دهاجم  ریلد و  نازابرـس  هب  اهنآ  ياهمـشچ  دندمآ  نوریب  اههعلق  زا  يزرواشک 
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رد ار  ناکدوک  نانز و  هک  دوب  نیا  اروش  هجیتن  و  دیدرگ . لیکشت  یگنج  ياروش  اهژد  لخاد  رد  دندرب و  هانپ  اهژد  هب  دندراذگ و  رارف  هب 
. دنهد ياج  رگید  ژد  رد  ار  ییاذغ  رئاخذ  و  اهژد ، زا  یکی 

اب ژد  نوریب  رد  دـنیآ و  نوریب  ژد  زا  یـصاخ  عقوم  رد  ژد  ره  نانامرهق  دـننک و  عافد  ـالاب  زا  ریت  گنـس و  اـب  هعلق  ره  نارواـگنج  ناریلد و 
. دنگنجب مالسا  ناریلد 

کی ریخست  يارب  یهاگ  هک  يروط  هب  دننک  تمواقم  مالسا  دنمورین  شترا  ربارب  رد  هام  کی  تدم  دنتسناوت  هشقن  نیا  اب  يدوهی  ناروالد 
. دمآیمن تسد  هب  ياهجیتن  تفرگیم و  ماجنا  شالت  زور  هد  ژد 

صوُمَق مِعاَن و  ياهژد  حتف 

هک دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ناـسیون  هریـس  خـیرات و  ياـهباتک  عومجم  زا  یلو  درک ، زاربا  عطاـق  رظن  ناوتیمن  رَْبیَخ  دربـن  تاـیئزج  هراـبرد 
عطق رگید  ياهژد  زا  ار  هدـش  هرـصاحم  ژد  طابترا  هک  دـندومنیم  شـشوک  دـندرکیم و  هرـصاحم  کی  کـی  ار  اـهژد  مالـسا  نازاـبرس 

ناگدنمزر ای  دنتـشاد و  ینیمز  ریز  طابترا  رگیدکی  اب  هک  ییاهژد  دنتخادرپیم . رگید  ژد  هرـصاحم  هب  ژد ، نآ  ندوشگ  زا  سپ  و  دنیامن ،
. تفرگیم تروص  رتتخس  اهنآ  ندوشگ  دنتساوخیم  رب  هناتخسرس  عافد  هب  اهنآ  ناروالد  و 

دوـب مِعاـَن »  » ژد داـتفا  مالـسا  شترا  تسد  هب  ناوارف  ياـهجنر  زا  سپ  رَبـْیَخ  زا  هک  يژد  نیتـسخن  ناـسیون ، خـیرات  زا  یهورگ  هدـیقع  هـب 
هاجنپ نتشگ  یمخز  و  ( 18 « ) يراصنا هملسم  نب  دومحم   » مان هب  مالـسا  گرزب  نارادرـس  زا  یکی  ندش  هتـشک  تمیق  هب  ژد  نیا  ندوشگ 

. دش مامت  مالسا  نازابرس  زا  نت 
« قیِقَْحلا ِیبَأ   » نادـنزرف اب  ژد  نیا  تسایر  دـنوش . صوُمَق »  » هعلق هجوتم  نازابرـس  مِعاَن ، ژد  حـتف  زا  سپ  هک  دومن  بیوصت  یماظن  ياروش 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  نانز  فیدر  رد  اهدعب  هک  بَطْخَأ » نب  ّیَیُح   » رتخد هیفـص »  » دش و هدوشگ  مالـسا  نازابرـس  يراکادـف  اب  زین  ژد  نیا  دوب .
بوـلق رب  تشحو  بعر و  درک و  تیوـقت  ار  مالـسا  نازابرـس  هیحور  گرزب  يزوریپ  نیا  دـیدرگ . ریـسا  تفرگ ، رارق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهـْیَلَع 
تـشوگ زا  یگنـسرگ ، عفر  يارب  هک  يروط  هب  دـندوب  یبیجع  هقیـضم  رد  ییاذـغ  داوم  رظن  زا  ناناملـسم  یلو  تشگ . یلوتـسم  ناـیدوهی 

هب زونه  دوب  اـجنآ  رد  یناوارف  ییاذـغ  داوم  هک  يژد  و  دـندومنیم . هدافتـسا  تسا  هورکم  اـهنآ  تشوگ  ندروـخ  هک  تاـناویح  زا  یخرب 
. دوب هداتفین  ناناملسم  تسد 

راّرَف ُرْیَغ  ٌراّرَک 

گنج و زور  هد  یط  رد  ناناملـسم  یلو  دندرب . شروی  ِملاَلَـس »  » و حیِطَو »  » ياهژد فرط  هب  مالـسا  نایهاپـس  روبزم ، ياههعلق  حتف  زا  سپ 
. دنریگب ياهجیتن  دنتسناوتن  نیگنس  تافلت  نداد 

دنتـشگزاب و هجیتن  نودب  ناناملـسم  یتدـم  زا  سپ  یلو  دـمآ  ژد  بل  ات  دیفـس  مچرپ  اب  دـیدرگ و  حـتف  رومأم  رکبوبا »  » اهزور زا  یکی  رد 
. دندومنیم مهتم  رارف  هب  ار  رگیدمه  دنتخادنا و  رگیدکی  ندرگرب  ار  هانگ  مادک  ره  هاپس  هدنامرف و 

(. 19  ) درک رارکت  ار  دوخ  تسود  ناتساد  زین  وا  دش . راذگاو  رمع »  » هدهع هب  رکشل  یهدنامرف  رگید  زور 
نارای بَحْرَم ، ژد  هدـنامرف  هداعلاقوف  تعاجـش  يروالد و  فیـصوت  اب  دربن ، هنحـص  زا  تشگزاب  زا  سپ  رمع ، ( 20 ، ) يربط لقن  رب  اـنب  و 

تحاران تخـس  ار  وا  نارای  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  عضو ، نیا  تخاـسیم . بوعرم  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ 
رد هک  ار  ریز  هدـنزرا  هلمج  دروآ و  درگ  ار  شترا  ناروـالد  نارـسفا و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تاـظحل  نـیا  رد  دوـب . هدرک 

: دندومرف تسا  طبض  خیرات  تاحفص 
(21 . ) ٍراَّرَِفب َسَیل  هیَدی  یلَع  هَّللا  ُحَتْفی  ُُهلُوُسَر  َو  هَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َهلوُسَر  َو  هَّللا  ُّبُِحی  ًالُجَر  ًاَدَغ  هیاّرلا  َّنیِِطْعََال 
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َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ادرف  ار  مچرپ  نیا 
زا هدرکن و  نمـشد  هب  تشپ  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دـیاشگیم  وا  تسد  هب  ار  ژد  نیا  دـنوادخ  دـنراد و  تسود  ار  وا  مـه  مَّلَـس  َو  ِهـِلآ 

. دنکیمن رارف  دربن  هنحص 
هدرک و هلمح  نمـشد  يوس  هب  ینعی  راّرَف ،» ُْریَغ  ٌراّرَک  : » دـندومرف نینچ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  یبلح ، یـسربط و  لقن  رب  انب  و 

. دنکیمن رارف  زگره 
زا يویرغ  دریگب ، تروص  وا  تسد  هب  يزوریپ  حتف و  دوب  رارق  هک  تسا  يرادرس  نآ  تماهش  يرترب و  تلیضف و  زا  یکاح  هک  هلمج  نیا 

بیصن یماظن  گرزب  لادم  نیا  هک  درکیم  وزرآ  يدرف  ره  تخیگنارب . هاپس  نارادرس  شترا و  نایم  رد  هرهلد  بارطضا و  اب  مأوت  يداش 
. دتفا وا  مان  هب  هعرق  نیا  ددرگ و  يو 

!؟ تساجک یلع 

. دـندوب نمـشد  عاضوا  بقارم  عفترم  عضاوم  رد  نانابهگن  دـنتفر ، دوخ  هاگباوخ  هب  مالـسا  نازابرـس  تفرگ ، ارف  ار  اـج  همه  بش  یهاـیس 
یَّلَص ربمایپ  درگ  نارادرـس  تخاس . نشور  ار  نمد  تشد و  دوخ  ییالط  هعـشا  اب  دیـشروخ  تفاکـش و  ار  قفا  هنیـس  دوخ ، عولط  اب  باتفآ 
هدش مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  روتسد  هجوتم  ( 22  ) هدیشک ياهندرگ  اب  هدروخ  تسکش  رادرس  ود  هدمآ و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. دش دهاوخ  هداد  یسک  هچ  تسد  هب  راختفا  رپ  مچرپ  نیا  هک  دنمهفب  رتدوز  هچ  ره  دنتساوخیم 
هتفگ وا  خـساپ  رد  تسکـش . مه  رد  تساجک »؟ یلع  : » دـندومرف هک  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هلمج  اب  مدرم ، راظتنا  رپ  توکس 
يربط دیروایب ، ار  وا  دندومرف : مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تسا . تحارتسا  لاح  رد  ياهشوگ  رد  هدیدرگ و  درد  مشچ  راچد  دش :

هـضراع تسا  یکاح  هلمج  نیا  دندروآ . دورف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  همیخ  ربارب  رد  هدومن و  راوس  رتش  رب  ار  یلع  دیوگیم :
. دوب هدروآرد  ياپ  زا  ار  رادرس  هک  هدوب  تخس  يردق  هب  مشچ 

نانچ نآ  ییاحیسم  مد  دننام  اعد ، نآ  لمع و  نیا  دومن . اعد  وا  قح  رد  دیشک و  وا  ناگدید  رب  یتسد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
. دیدرگن التبم  درد  مشچ  هب  رمع  نایاپ  ات  مالسا  یمان  رادرس  هک  دراذگ  وا  ناگدید  رد  کین  رثا 

گنج زا  لـبق  هک  دـندش  روآ  داـی  نـینچ  و  دـنداد . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تـسد  هـب  ار  مـچرپ  مَّلَـس  َو  ِهـِلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ 
شیوخ فیاظو  هب  ار  اهنآ  دـنتفریذپن  ار  نآ  رگا  دـیامن . توعد  مالـسا  نیئآ  هب  ار  اهنآ  درادـب و  مازعا  ژد  نارـس  يوس  هب  ار  یناگدـنیامن 

دننک و یگدنز  دندازآ  یمالسا  تموکح  هیاس  رد  هیزج  تخادرپ  اب  دنوش و  حالس  علخ  دیاب  هک  دیامن  انشآ  مالسا  تموکح  ياول  تحت 
: دوب نینچ  نیا  دنتخاس  یلع  هار  هقردب  یهدنامرف  ماقم  هک  ياهلمج  نیرخآ  دگنجب . نانآ  اب  دنداهنن  ندرگ  مادک  چیه  هب  رگا 

(23 . ) ِمَعِّنلا ُرْمُح  ََکل  َنوُکی  ْنَا  ْنِم  ٌریَخ  ًادِحاو  ًالُجَر  َِکب  هَّللا  يِدْهی  ِْنَئل 
. یشاب يوم  خرس  نارتش )  ) نایاپراهچ کلام  هک  تسا  نیا  زا  رتهب  دنک  تیاده  وت  هلیسو  هب  ار  درف  کی  دنوادخ  هاگره 

مامت هک  دناسریم  نیمه  دوب و  مدرم  ییامنهار  رکف  رد  زاب  گنج ، هحوبحب  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالـسا  ردق  یلاع  ربمایپ  يرآ 
. تسا هدوب  مدرم  تیاده  يارب  اهدربن  نیا 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  تسد  هب  بَحْرَم  لتق 

دیاشگب ار  ِملاَلَـس »  » و حـیِطَو »  » ياهژد هک  دـش  رومأم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هیحاـن  زا  مالـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  هکیماـگنه 
هدز مالـسا  شترا  تیثیح  رب  يریذـپان  ناربج  هبرـض  دوخ  رارف  اـب  دـندوب و  هدـشن  اـهنآ  ندوشگ  هب  قفوم  یلبق  هدـنامرف  ود  هک  ییاـهژد  )

هتـسیاش هک  یـصاخ  تماهـش  اب  ناـنک و  هلوره  هدومن  لـیامح  ار  راـقفلاوذ  دوخ ، صوصخم  ریـشمش  درک و  نت  رب  یمکحم  هرز  دـندوب )
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وا تسد  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  ار  مالـسا  مچرپ  درک و  تکرح  ژد  يوس  هب  تسا ، یگنج  ياهنادـیم  هژیو  ناـنامرهق 
. دومن بصن  نیمز  رب  رَْبیَخ  یکیدزن  رد  دوب ، هداد 

وا هرعن  تبیه  دـمآ ، ولج  ثراح »  » مان هب  بَحْرَم  ردارب  تسخن  دـنتخیر . نوریب  نآ  زا  دوهی  ناروالد  دـیدرگ و  زاـب  رَْبیَخ  رد  هظحل  نیا  رد 
اپ هوک ، دننام  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یلو  دنتفر  بقع  رایتخایب  دندوب  نینمؤملاریما  رـس  تشپ  هک  ینازابرـس  هک  دوب  بیهم  نانچ  نآ 

. درپس ناج  داتفا و  كاخ  يور  هب  ثراح »  » حورجم دسج  هک  تشذگن  ياهظحل  دنام ، اجرب 
حالس قرغ  هک  یلاح  رد  و  تخیگنارب ، ردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  ار  وا  و  تخاس ، رثأتم  نیگمغ و  تخس  ار  بَحْرَم » ، » ثراح گرم 

هداد رارق  نآ  يور  ار  دوخ » هالک   » هتـشاذگ و رـس  رب  دوب  هدش  هدیـشارت  صوصخم  گنـس  زا  هک  یهالک  تشاد و  نت  رب  ینامی  هرز  دوب ،
. دناوخ يزجر  برع  نانامرهق  مسر  هب  و  دمآ ، ولج  دوب 

: دومرف نینچ  دورس و  وا  ربارب  رد  يزجر  زین  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
ةَرَدیِح یُّما  ِیْنتَّمَس  يِذَّلا  اَنَا 
ةَرَوْسَق ٍثَیل  َو  ٍماجآ  ُماغْرَض 

. متسه اههشیب  ریش  روالد و  درم  هدناوخ ، ریش )  ) ردیح ارم  مردام  هک  متسه  یسک  نامه  نم 
ةَرِصَْقلا ُظِیلَغ  ِنیَعارِّزلا  ُْلبَع 
ةَرِْظنَْملا َریِرَک  ٍتاباغ  ِثیَلَک 

. متسه بیهم  يرظنم  بحاص  اههشیب ، ریش  دننام  دربن  نادیم  رد  مراد ، دنمورین  ندرگ  يوق و  ناوزاب 
دیدـپ نارظان  لد  رد  یبیجع  تشحو  دوهی ، مالـسا و  نامرهق  ود  ياههزین  ریـشمش و  تابرـض  يادـص  تفای . نایاپ  ناـمرهق  ود  ياـهزجر 

مین ود  نادند  ات  ار  رـس  گنـس و  دوخ و  هالک  رپس و  دمآ و  دورف  بَحْرَم  قرف  رب  مالـسا ، نامرهق  هدـنبوک  هدـنرب و  ریـشمش  ناهگان  دروآ 
ژد هب  هدراذگ ، رارف  هب  اپ  دندوب ، هداتـسیا  بَحْرَم  رـس  تشپ  هک  دوهی  ناروالد  زا  یخرب  هک  دوب  نیگمهـس  نانچ  نآ  تبرـض  نیا  تخاس ،

. دندش هتشک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تسد  هب  نت  هب  نت  گنج  رد  هک  دندنام ، ياهدع  و  دندش ، هدنهانپ 
ترضح رپس  رب  ریشمش  اب  دوهی  نایوجگنج  زا  رفن  کی  شکمشک  نیا  رد  دومن . بیقعت  راصح  رد  ات  ار  يرارف  نایدوهی  مالـسلاهیلع  یلع 

اب ار  نآ  دیدرگ و  هعلق  رد  هجوتم  ًاروف  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  نانمؤمریما  داتفا . ناشیا  تسد  زا  رپس  دز و  مالـسلاهیلع  یلع 
تدم رد  دـندوب  هدـش  لطعم  نآ  تشپ  زور  هد  ناناملـسم  هک  ياهعلق  هجیتن  رد  دومن . هدافتـسا  رپس  ياج  هب  دـنک و  ياج  زا  یهلا  تردـق 

. دش هدوشگ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ياناوت  تسد  هب  یهاتوک 
. دینک هجوت  رَْبیَخ  هعلق  رد  هرابرد  ناسیون  خیرات  زا  نت  دنچ  رظن  هب  دیربب  یپ  راک  تمظع  هب  هکنیا  يارب  لاح 

رَبْیَخ هعلق  َِرد  تاّیصوصخ 

مالسا نازابرس  نیرتدنمورین  زا  رفن  تشه  دنکفا ، نیمز  يور  ار  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هکنآ  زا  سپ  دنسیونیم : ماشه  نبا  يربط و 
زا راصح  ِرد  دسیونیم : دوخ  خیرات  رد  یبوقعی  ( 24  ) دنتسناوتن یلو  دننک  ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  نآ  دندرک  یعـس  عفاروبا ، هلمج  نآ  زا 

(. 25  ) دوب عرز  ود  نآ  يانهپ  عرز و  راهچ  نآ  لوط  گنس و 
ياج هب  هدنک  ار  رَْبیَخ  رد  نم  دنکیم : لقن  نینچ  ار  رَْبیَخ  رد  ندنک  تشذگرس  نانمؤمریما ، زا  یصاخ  دنـس  هب  ( 26  ) داشرا رد  دیفم  خیش 

قدـنخ نایم  ار  نآ  سپـس  مداد . رارق  دـندوب  هدـنک  نایدوهی  هک  یقدـنخ  يور  هب  یلپ  دـننام  ار  نآ  دربن  نایاپ  زا  سپ  مدرب و  راـک  هب  رپس 
. مدرکیم ساـسحا  دوـخ  رپـس  زا  هـک  ینیگنـس  هزادـنا  هـب  مـتفگ  يدوـمن ؟ ساـسحا  ار  نآ  ینیگنـس  اـیآ  دیــسرپ : يدرم  مدرک ، باـترپ 

. دناهتشون مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ياهتداشر  رد  نآ ، تایصوصخ  رَْبیَخ و  رد  ندنک  هرابرد  يزیگنا  تفگش  بلاطم  هریس ، ناگدنسیون 
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نیب زا  ار  دـیدرت  کش و  هداد و  حیـضوت  هراب  نیا  رد  دوخ  نانمؤم  ریمأ  دـهدیمن . قفو  يرـشب  یلومعم  ياهتردـق  اب  زگره  ثداوح  نیا 
: دناهدومرف نینچ  یصخش  خساپ  رد  ترضح  نآ  دناهدرب .

(. 27  ) ٍۀیِضار ٍۀَِّنئَمْطُم  اهِّبَر  ِءاِقِلب  ٍسْفَن  َو  ٍۀَّیِهلِإ  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ْنِکلَو  ۀیِرََشب  ٍةَّوُِقب  اُهتْعَلَق  ام 
دونـشخ نئمطم و  شیادـخ  اب  تاقالم  هب  هک  یـسفن  اب  یهلا و  ییورین  وترپ  رد  هکلب  مدـنکن ، اـج  زا  يرـشب  يورین  اـب  ار  رد  نآ  زگره  نم 

(28 . ) مداد ماجنا  ار  راک  نیا  تسا ،

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لئاضف  هب  نمشد  فارتعا 

!؟ یئوگیمن ازسان  مالسلاهیلع  یلع  هب  ارچ  هک  درک  ضارتعا  صاقو  دعس  هب  هیواعم  يزور 
نیا زا  یکی  نم  شاک  يا  منکیم  وزرآ  متفایم ، مالسلاهیلع  یلع  لئاضف  زا  تلیضف  هس  دای  هب  عقوم  ره  نم  تفگ : نینچ  يو  خساپ  رد  وا 

: متشاد ار  تلیضف  هس 
نینچ یلع  هب  تفر و  كوبت  گـنج  هب  دوخ  داد و  رارق  دوـخ  نیـشناج  هنیدـم  رد  ار  وا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هک  يزور  . 1

. دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هکنیا  زج  تشاد ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  يراد  ار  بصنم  نامه  نم  هب  تبسن  وت  تفگ :
نارـسفا و دنراد . تسود  ار  وا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ادـخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : رَْبیَخ  زور  . 2
ار مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زور  نآ  يادرف  دندوب ، یماقم  نینچ  يوزرآ  رد  مالسا  ردقیلاع  ناهدنامرف 

. درک ام  بیصن  ار  یگرزب  يزوریپ  وا  يزابناج  وترپ  رد  ادخ  و  داد ، وا  هب  ار  مچرپ  تساوخ و 
یلع تسد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دزادرپب ، هلهابم  هب  نارجن  نارس  اب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دش  رارق  هک  يزور  . 3

: تفگ تفرگ و  ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  و 
(29  ) ِیلْهَأ ِءالُؤه  َّمُهَّللا 

كَدَف حلص  همدقم  رَبْیَخ  حتف 

مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  ياهتداشر  اهتعاجـش و  اب  رَْبیَخ  ياههعلق  حتف  رَْبیَخ و  گنج  رد  مالـسا  رکـشل  يزوریپ  زا  سپ  يرآ 
. دندش دراو  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  هحلاصم  حلص و  باب  زا  دوخ  ناج  ظفح  يارب  كَدَف »  » يدوهی یلاها 

: دنسیونیم نینچ  هنیمز  نیا  رد  ننست  لها  روهشم  بتک  زا  نادلبلا ، مجعم 
 … ًاَْحلُص ْعبَس  ِۀَنَس  ِیف  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  َۀَثالَث ، َلِیق  َو  ِنامْوی  ِۀَنیِدَْملا  َنَیب  َو  اهَنَیب  ِزاجِْحلِاب  ٌۀیْرَق  كَدَف 

حلص تروص  هب  يرجه  متفه  لاس  رد  ارنآ  لاعتم  دنوادخ  تسا و  زور  هس  ای  ود  هنیدم  ات  شاهلصاف  هک  زاجح  رد  تسا  ياهدکهد  كَدَف 
 … دیشخب شربمایپ  هب 

هقلح هدناماج و  نآ  رد  زور  هس  نآ ، مکحم  ياهژد  اههعلق و  حتف  رَْبیَخ و  هب  دورو  زا  سپ  ادـخ ، لوسر  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد   …و 
نآ زا  ات  دـهد  هزاجا  نانآ  هب  هک  دـندرک  تساوخ  رد  هداتـسرف ، ترـضح  دزن  یناگدـنیامن  نانآ  تفرگ . تخـس  ناـیدوهی  رب  ار  هرـصاحم 
رد هداتـسرف  ترـضح  دزن  ياهدـنیامن  دیـسر  كَدَـف »  » لـها هب  ربخ  نیا  داد  ناـنآ  هب  ار  ياهزاـجا  نینچ  ادـخ  لوسر  دـننک . چوک  نیمزرس 

نیاربانب دومرف  تقفاوم  نانآ  ياـضاقت  اـب  ترـضح  دـنک ، هحلاـصم  ناـشلاوما  اـههویم و  فصن  رب  ناـنآ  اـب  ترـضح  هک  دـندرک  تساوخ 
نآ کلم  صلاخ  تروص  هب  ور  نیا  زا  تسا و  هدشن  حتف  زات  تخات و  گنج و  تروص  هب  هک  تسا  یکالما  اهيدابآ و  هلمج  زا  كَدَف » »

دش ترضح 
اَهل َو  ًادوُهُش  َِکلِذل  ُدیُِرا  ُرِکبُوبَا  َلاقَف  اهِینَلََحن  هَّللا  َلوُسَر  َّنإ  اْهنَع  هَّللا  یِـضَر  ۀَمِطاف  َْتلاق  ِیتَّلا  یِه  َو   ) ٌةَرِیثَک ٌلیَِخن  َو  ٌةَراّوَف  ٌنیَع  اهِیف  َو  … 
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… ؛) ٌۀَِّصق
(. 30 …  ) دوب ناوارف  يامرخ  ناتخرد  ناشوج و  ياهمشچ  ياراد  نیمزرس  نیا  و 

یلاها هَّللا  لوسر  دـسیونیم … : كولملا  ممالا و  خـیرات  رد  يافوتم 310 ه ق )  ) يربط ریرج  نب  دّمحم  ّتنـس  لها  روهـشم  سیون  خیرات 
ترضح زا  هدرک ، دوخ  يدوبان  تکاله و  هب  نیقی  هک  ییاج  ات  درک ، روصحم  ِملاَلَـس » حیِطَو و   » ياهمان هب  ناشدوخ  ياههعلق  رد  ار  رَْبیَخ 

. درک تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اب  ترـضح  دننک . ظفح  ار  دوخ  نوخ  هلیـسو  نیدب  ات  دهد  چوک  اجنآ  زا  ار  نانآ  هک  دـندرک  تساوخ  رد 
ریغ ار  اههعلق  اهژد و  یمامت  و  ۀبِیتَک » ةاَطَن و  قش و   » یحاون هتشاذگ و  تسد  نانآ  لاوما  مامت  رب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  سپس 

. درک فرصت  ِملاَلَس » حیِطَو و   » هعلق زا 
هتشاد زین  نانآ  اب  ار  راتفر  نیمه  هک  دندرک  تساوخرد  دنداتسرف و  ترضح  دزن  ياهدنیامن  دندش  رادربخ  ارجام  نیا  زا  هک  كَدَف »  » یلاها
يدرف درک . تقفاوم  نانآ  داهنشیپ  اب  ترـضح  دنتـشادرب . شیوخ  لاوما  زا  تسد  و  هدرک ، ظفح  ار  ناشناج  نوخ و  هلیـسو  نیدب  و  دشاب ،
ماجنا هب  رَْبیَخ  یلاها  راک  هکیماگنه  دوب  هثراح  ینب  هلیبق  نامیپ  مه  دوعسم » نب  ۀَصِّیَُحم   » درکیم تطاسو  لوسر  ترضح  نانآ و  نیب  هک 

رتهب میرتانـشآ و  امـش  زا  نیمزرـس  نیا  هب  تبـسن  ام  دنتفگ : دـنک و  هحلاصم  ناشلاوما  فصن  رب  نانآ  اب  هک  دنتـساوخ  ترـضح  زا  دیـسر 
. مینک زبسرس  دابآ و  ار  اجنآ  میناوتیم 

نیمزرس نیا  زا  ار  نانآ  تساوخ  هاگره  هک  دشاب  هتـشاد  ار  رایتخا  نیا  هک  تشاذگ  رارق  هدرک ، هحلاصم  نانآ  اب  فصن  يانبم  رب  ترـضح 
هب قلعتم  و  ءْیَف »  » رَْبیَخ دندرک . هحلاصم  ترـضح  نآ  اب  هنوگ  نیمه  هب  زین  كَدَف »  » یلاها دـشاب . هتـشاد  ار  اهنآ  جارخا  قح  دـنک و  نوریب 

(. 31  ) دنتشادن اجنآ  هب  تبسن  يزات  تخات و  نانآ  اریز  دوب  ادخ  لوسر  نآ  زا  كَدَف »  » یلو دوب ، ناناملسم 

رَبْیَخ زورما 

رَْبیَخ هعلق  ندید  تسا : نینچ  رَْبیَخ  هب  رفس  زا  دنتفر ) كَدَف  هب  لاسما  هک  یتئیه  ءاضعا  زا   ) يدّمحم اقآ  یلع  رفظم و  نیسح  نایاقآ  تیاور 
گرزب ياهوزرآ  زا  دزاسیم ، روصم  مالسلاهیلع  یلع  هتفیش  نایعیـش  ناهذا  رد  ار  گرزب  یحوتفلا  حتف  یـسامح و  یتارطاخ  نآ  حتف  هک 
تکرح رَبـْیَخ  يوس  هب  هبنـشکی 19/3/1387 )  ) هنیدم رد  رارقتـسا  مّوس  زور  حبـص  تسا . قاتـشم  نارئاز  همه  يوزرآ  هک  نیا  امک  دوب  ام 

میدش هکورتم  ییاتسور  دراو  ادتبا  میدیسر . رَْبیَخ  هقطنم  هب  تعاس  ود  زا  دعب  میتفر و  شیپ  هنیدم  لامـش  فرط  هب  رتمولیک  میدرک و 180 
درگ و هب  هتـشغآ  ياهگرب  اب  قمریب  یمیدـق و  یناتـسلخن  زا  دنتـشاد . یمیدـق  وت و  رد  وت  ياهقاتا  یلِگ و  ياهراوید  اب  ییاـههناخ  هک 

هعلق دوب . هدش  روصحم  ییاهمیس  اب  هک  میدیسر  گرزب  ياهپت  هب  ناتسغاب  ياهتنا  رد  میدرک و  روبع  دندوب ، درز  اهنآ  زا  یـضعب  هک  رابغ ،
يداـع عضو  رد  هعلق  يـالاب  هب  نتفر  روصت  نشخ ، تخـس و  رایـسب  ياهگنـس  اـب  ياهعلق  تشاد ؛ رارق  هپت  نیمه  يـالاب  رد  رَْبیَخ  فورعم 

دوب دوهشم  ًالماک  دندوب  هدش  زجاع  نآ  ریخست  زا  مالـسا  ردص  مظاعا  هک  ریذپان  ذوفن  ژد  نیا  تبیه  دوب . نکممان  دیاش  لکـشم و  رایـسب 
، هعلق فارطا  رب  اهنآ  طلـست  حلـسم و  نادـند  ات  هدامآ و  نازابرـس  تازیهجت و  همه  مغر  یلع  نکـش ، رَْبیَخ  يالوم  طـسوت  نآ  ریخـست  اـما 

َنَهوَأ َّنِإ  َو   » زراب قیداصم  زا  زین  رَْبیَخ  هعلق  یتح  ناـیقتم  يـالوم  ناـمیا  ربارب  رد  هک  داد  ناـشن  دوب و  هزجعم  هیبش  يزیچ  زیگنا و  باـجعا 
هلـصاف 180 هب  هجوت  اـب  میدومیپ و  هک  يریـسم  هب  هجوت  اـب  كَدَـف ، رَبـْیَخ و  یناـکم  تیعقوم  هراـبرد  تسا …  تُوبَکنَعلا » ُتیَبـَل  ِتوُیبـلا 

رَْبیَخ حتف  زا  دعب  كَدَف »  » یلاها ندـش  میلـست  هرابرد  خـیرات  رد  هچنآ  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  دراد  هنیدـم  ات  رَْبیَخ  هک  يرتمولیک 
میدومیپ كَدَف »  » هب نتفر  يارب  ام  هک  ياهریاد  مین  ریـسم  اریز  تسا . تسرد  دشابیم  رَْبیَخ  اب  كَدَف  یناکم  یکیدزن  هدنهد  ناشن  هدـمآ و 

. دشاب رَْبیَخ  قرـش  يرتمولیک  دودـح 80  دـیاب  رب ، نایم  یعیبط و  روط  هب  هک  ییاج  دـنکیم . میـسرت  رَْبیَخ  قرـش  رد  ار  نآ  یناکم  تیعقوم 
(32)
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رَبْیَخ ياه  سکع 

دراد سکع  هحفص  نیا  ص 41 
دراد سکع  هحفص  نیا  ص 42 
دراد سکع  هحفص  نیا  ص 43 
دراد سکع  هحفص  نیا  ص 44 

( هلحن تالاؤس   ) هلحن ّمود  لصف 

هراشا

« كَدَـف  » هلأسم هرابرد  یتقیقح  بلاط  ره  نهذ  رد  تسا  نکمم  هک  یتالاؤس  میهدیم . همادا  لاؤس  حرط  اب  دـعب  هب  اـج  نیا  زا  ار  ثحب  اـم 
رب هدـننک  عناق  ددـعتم و  ياهباوج  اـب  ییوگ  خـساپ  ددـص  رد  ّتنـس  لـها  هعیـش و  بتک  زا  هدافتـسا  اـب  لاؤس ، حرط  زا  دـعب  دـیایب و  شیپ 

. میاهدمآ

؟ دوب یسک  هچ  کلم  كَدَف » : » لّوا لاؤس 

؟ مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  ای  دوب  نیملسم  لاملا  تیب  ءزج  كَدَف »  » ایآ

[ دوب مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یصخش  لاوما  ءزج  كَدَف » ]»
ناوتیم دوب و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  یـصخش  لاوما  ءزج  كَدَف »  » هک تسا  هدش  تباث  نیقیرف  بتُک  خیرات و  رد  هلأسم  نیا 

. دنراد عامجا  هلأسم  نیا  رب  یّنس  هعیش و  ءاملع  تفگ 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  تیکلام  لئالد 

نآرق . 1

: دیامرفیم میرک  نآرق 
« ریِدَـق ٍءیَـش  ِلُک  یلَع  ُهَّللاَو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُِطلَّسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر  َو ال  ٍلیَخ  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْفَجْوَا  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  اـم  َو  »

ِءاِینْغَالا َنَیب  ًۀـَلْوُد  َنوُکی  یَک ال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یمتْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  »
(33 «. ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  هَّللا  َّنِإ  هَّللا  اوُقَّتاَو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکیهَن  ام  َو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکیتا  ام  َو  ْمُْکنِم 

بسا و چیه  نانآ  لاوما  رب  امش  و  دوب . امـش  گنج  نودب  دینادرگ ، رب  دوخ  لوسر  هب  ریِـضَّنلا ) ِیَنب  نایدوهی   ) نانآ زا  یتمینغ  ره  دنوادخ 
. دشابیم يزیچ  ره  رب  رداق  وا  دنادرگیم و  ّطلسم  دهاوخب  هک  سک  ره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دنوادخ  نکل  دیتخاتن ، يرتش 

نیکاـسم و ناریقف و  لوـسر و  ناـشیوخ  ِنآ  زا  وا و  لوـسر  ادـخ و  ِنآ  زا  دــینادرگرب  دوـخ  لوـسر  هـب  يرق  لـها  لاوـما  زا  ادــخ  هـچنآ 
یهانگ ره  زا  دیریگب و  داد  امـش  هب  لوسر  هک  يروتـسد  ره  دخرچن و  تسد  هب  تسد  نارگ  ناوت  نیب  لاوما  ات  تسا  هار  رد  ناگدـنامرد 

. دراد تخس  یباقع  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  دینک و  كرت  ار  نآ  درک  ناتیهن 
. دوش نایب  ءْیَف »  » يانعم دیاب  لّوأ  هیآ ، همجرت  ندش  نشور  يارب 
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لاوما مامت  یقیقح  کلام  مالـسلا  امهیلع  ماما  ربمایپ و  نوچ  دشابیم و  تشگزاب » عوجر و   » يانعم هب  تغل  رد  ءیفی و  ءاف ، ردصم  ءْیَف » »
ددرگیم و رب  ناراوگرزب  نآ  هب  هرابود  لاوما  نیا  دنوش  میلست  يزیرنوخ  گنج و  نودب  كالما  یضارا و  نابحاص  هک  ینامز  دنـشابیم 

. دنیوگیم ءْیَف »  » نآ هب  حالطصا  رد  هک  دوشیم  اهنآ  صاخ  کلم 
گنج و نودـب  ٍباکِر » َو ال  ٍْلیَخ  الب   » هک تسا  ینیمزرـس  ءْیَف  هک  دراد  بلطم  نیا  رب  قیدـصت  ِِهلوُسَر » یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  َو   » هفیرـش هیآ  و 

. دنشابیم ناشیا  نآ ، کلام  هدیسر و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تسد  هب  يزیرنوخ 
: دیامرفیم نینچ  نیا  مّود ، هیآ  لیذ  نازیملا » ریسفت   » رد ییابطابط  همّالع 

رد ءْیَف  فرـصم  دراوم  دـهاوخیم  هک  دـیآیم  رب  هیآ  نیا  رهاظ  زا  هدـش ، رکذ  لّوأ  هیآ  رد  هک  تسا  ءْیَف  فرـصم  نایب  ماقم  رد  هیآ  نیا 
ءْیَف مکح  دـیامرفب : دـهد و  تیمومع  رگید  ياـهءْیَف  همه  هب  دوب  ریـضنلا  ینب  صوصخ  هک  ار  هیآ  نآ  رد  ءْیَف  دـنک و  ناـیب  ار  یلبق  هیآ 

. دراد ار  مکح  نیمه  اهءْیَف  همه  هکلب  تسین ، ریضنلا  ینب  ءْیَف  صوصخم 
میتفگ هکنیا  زا  روظنم  تسادخ . لوسر  صوصخم  نآ  زا  یتمسق  ادخ و  صوصخم  ءْیَف  زا  یتمـسق  ینعی  ِلوُسَّرِلل » َو  ِهِّللَف  : » هدومرف سپس 
مهـس هچنآ  دوش و  فرـص  ادخ  ياضر  هار  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  رظن  ریز  دـیاب  هک  تسا  نیا  تسادـخ  صوصخم 

. دوش فرصم  بانج  نآ  یصخش  فراصم  رد  تسا  ادخ  لوسر 
. تسا بانج  نآ  نامدود  ادخ و  لوسر  ِناشیوخ  یبرقلا  يذ  زا  روظنم  ِلِیبَّسلا » ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یمتْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  : » هدومرف سپس 

لیبسلا نبا  نیکاسم و  نامیتی و  مه ، لیبس  نبا  نیکاسم و  یماتی و  زا  دارم  مینک و  لمح  نینمؤم  مومع  تبارق  هب  ار  نآ  اـم  هک  درادـن  اـنعم 
(. 34  ) تسا هدیسر  تیاور  هنیمز  نیا  رد  زین  تیب  لها  زا  دنشابیم و  تیب  لها 

(35 . ) اِنلِیبَس ُءاْنبَا  َو  اُننیِکاسَم  َو  اُنئابَُرق  ْمُه  مالسلا : هیلع  ِنیَسُْحلا  ِْنب  یلَع  َلاق 
. دشابیم ام  لیبسلا  نبا  ام و  نانیکسم  ام و  يابَُرق  هیآ  نیا  روظنم  دندومرف : مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  مراهچ  ماما 

. تسا هدش  لقن  زین  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  نومضم  نیمه  هب  یتیاور  و 

تایاور . 2

: هفیرش هیآ  هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 
ۀَْظیَُرق ینب  ِریِظَّنلا و  ِیَنب  زا  دـندوب  ترابع  يرَق  لها  دـش و  لزان  يُرق » لها   » رافک لاوما  هرابرد  يرُْقلا » ِلـْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءاـفَأ  اـم  »
رایتخا یلاعت  يادخ  هک  ُعْبنَی ، ۀَْنیَرُع و  تاهد  رَْبیَخ و  لها  و  هنیدم ) یلیم  هس  رد  تسا  ینیمزرس  هک  « ) كَدَف  » لها و  دندوب ) هنیدم  رد  هک  )

نیا یمامت  هک  داد  ربخ  دنک و  مکح  نآ  رد  تساوخ  هک  يوحن  ره  رب  ات  درپس ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هب  ار  نانیا  لاوما 
میـسقت ار  لاوما  نیا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  ارچ  هک  دندرک  ضارتعا  ياهدـع  یتقو  اذـل  تسوا و  یـصخش  کلم  لاوما 

(36 . ) دش لزان  روکذم  هیآ  ناشخساپ  رد  دنکیمن ؟
نب دّمحم  زا  هدـئاز  یبا  نبا  زا  مدآ  نب  ییحی  زا  رْـشب  نب  ناَّیح  زا  ۀَّبَـش  نب  رَمُع  دـیز  وبا  تفگ : رکبوبا  هک  هدرک  تیاور  دـیدحلا  یبا  نبا 

هک دـندرک  تساوخرد  ادـخ  لوسر  زا  هدـنام و  یقاب  دوخ  راصح  رد  رَْبیَخ  یلاـها  زا  يدادـعت  دـیوگ : هک  هدرک  تیاور  يِرْهُز  زا  قاحـسا 
نیا زا  كَدَف »  » یلاها دومرف . تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اب  ترـضح  دننک . چوک  نیمزرـس  نآ  زا  ات  دهد  هزاجا  نانآ  هب  دزیرن و  ار  ناشنوخ 

. دومرف تقفاوم  ناشیا  ياضاقت  اب  ترضح  دوش و  راتفر  هنوگ  نیدب  زین  نانآ  اب  هک  دندرک  تساوخرد  دندش و  ربخ  اب  داد  رارق 
(37  ) ٍباکِر َو ال  ٍلیَِخب  اهیَلَع  ْفَجُوی  َْمل  ُهَّنَِأل  هَّصاخ  یِّبَنِلل  َْتناک  َو 

ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  صاخ  کلم  نآ  یمامت  دوب  هدشن  حتف  مالـسا  رکـشل  زات  تخات و  هبلغ و  رهق و  اب  كَدَف »  » هک اجنآ  زا  و 
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. دشابیم مَّلَس  َو 
رد اریز  دـنکیم  قرف  ءْیَف »  » اب تمینغ  هک ، دومن  نایب  داتـسرف و  باحـصا  باوج  رد  ار  تاـیآ  نیا  دـنوادخ  تسا : هتفگ  زین  يزار  رخف  و 

« ءْیَف  » فالخ رب  دیاهدش ، طلسم  نآ  رب  یشک  رکشل  گنج و  اب  دیاهدرک و  لمحت  تقشم  یتخس و  نیملـسم  امـش  تمینغ  لیـصحت  دروم 
جرخ ار  نآ  دنادب  تحلـصم  يو  هک  یفرـصم  ره  رد  هدیدرگ و  راذگاو  ادـخ  لوسر  هب  نآ  رما  سپ  تسا ، هدـش  میلـست  دوخ  نمـشد  هک 

(. 38  ) دنکیم

رکبابا رارقا  . 3

رد رکباـبا  دوخ  رارقا  نیملـسم ) لاـملا  تیب  ءزج  هن   ) تسا هدوب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  کـلم  كَدَـف »  » هکنیا رب  رگید  لـیلد 
دندومن هعجارم  رکبابا  هب  كَدَـف »  » نتفرگ يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  هک  ینامز  دـشابیم . مالـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  باوج 

بلطم نیا  هب  رارقا  هلمج  نیا  يانعم  دنراذگیمن و  ثرا  ناربمایپ  تفگ : هکلب  تسین  وت  قح  هدوب و  لاملا  تیب  ءزج  كَدَـف  تفگن  رکبابا 
کلم نیا  دراذگیمن  ثرا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نوچ  یلو  هدوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  کلم  كَدَف »  » هک تسا 

. دسریمن امش  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا 

رمع رارقا  . 4

يزیرنوخ و گنج و  نودب  دنوادخ  هک  تسا  یلاوما  ریـضن  ینب  لاوما  تفگ : رمع  هک  دنکیم  تیاور  دوادیبا  حیحـص  زا  لوصالا  عماج 
. دینادرگ زاب  ادخ  لوسر  هب  یشکرکشل 

(39 …  ) ْمِِهتَنَس َۀَقَفَن  اْهنِم  ِِهلْهَا  یلَع  ُقِْفنی  اذَک  َو  اذَک  َو  كَدَف  َو  ٍۀَْنیَرُع  يُرق  ًۀَّصاخ  هَّللا  ِلوُسَِرل  َْتناکَف 
زا ار  دوخ  لها  هنایلاس  هقفن  ناشیا  دوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخلوسر  صاخ  کلم  اذک  اذک و  كَدَف و  ۀَْنیَرُع و  ياههیرق  سپ 
هیآ سپس  درکیم و  فرص  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هاپس  نتخاس  هدامآ  يارب  اپ  راهچ  هحلسا و  هیهت  رد  ار  نآ  یقب  ام  و  دادیم . لاوما  نیا 

. دومنیم توالت  ار  ِلوُسَّرِلل » َو  ِهِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  »
اب رمع  نآ  يادتبا  رد  تسا ، هدش  رکذ  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  هعزانم  نآ  رد  هدمآ و  ملسم  حیحص  رد  هک  یتیاور  رد  نینچمه 

(40 . ) دیامنیم رارقا  هلأسم  نیا  رب  هَّللا » َءافَأ  ام   » هیآ ندناوخ 

تّنس لها  ياملع  رارقا  . 5

: دسیونیم نادلبلا  مجعم  رد  يومح  توقای  نیدلا  باهش  خیش 
صلاخ تروص  هب  ور  نیا  زا  هدـشن و  حـتف  زات  تخات و  گنج و  تروص  هب  هک  تسا  یکالما  اـهيدابآ و  هلمج  زا  كَدَـف »  » نیارباـنب … 

(41 …  ) دش ترضح  نآ  کلم 
: دیوگیم لاس 310  يافوتم  يربط  ریرج  نب  دّمحم  روهشم  سیون  خیرات 

(42 . ) دنتشادن اجنآ  هب  تبسن  يزات  تخات و  نانآ  اریز  دوب ، ادخ  لوسر  نآ  زا  كَدَف »  » یلو ناناملسم ، ءْیَف »  » رَْبیَخ … 
همـشچ و اجنآ  رد  دـشابیم . زاجح  هیحان  رد  هک  هدـش  هتفگ  تسا و  رَْبیَخ  رد  ياهدـکهد  كَدَـف » : …  » دـیوگ برعلا  ناسل  رد  روظنمنبا 
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(43 …  ) دیشخب شربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسایناتسلخن ،
لوسر صوصخم  كَدَف »  » دوب و ناناملسم  يارب  ءْیَف »  » رَْبیَخ دیوگیم : ریثا  نبا  هب  فورعم  نسحلاوبا  نیدلاّزع  ّتنـس ، لها  گرزب  خروم 

(44 . ) دیسر ادخ  لوسر  تسد  هب  يزیرنوخ  گنج و  نودب  هک  دوب  ینیمزرس  نوچ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 
هعیش هدوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  یـصاصتخا  کلم  كَدَف » ، » هک دیدرگ  نشور  هنوگنیا  هدش ، رکذ  لیالد  هب  هجوت  اب 

. دنراد رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  یّنس  و 

؟ دوب یسک  هچ  تسد  رد  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  نامز  رد  مّود : لاؤس 

[ دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رایتخا  تیکلم و  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  یلص  هللا  لوسر  نامز  رد  كَدَف » ]»

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  شرتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  رب  يرایسب  هلّدا 
. دوب مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رایتخا  تیکلم و  رد  كَدَف »  » لاس هس  تّدم  هب  مرکا  لوسر  تلحر  نامز  ات  دیشخب و 

: مینکیم هراشا  لیلد  هدزای  هب  اجنیا  رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیکلام  لئالد 

نآرق تایآ  . 1

هیآ 26 لیئارسا ، ینب  هکرابم  هروس  فلا )
« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »

هیآ 38 مور ، هکرابم  هروس  ب )
« هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  »

نک اطع  ار  دوخ  ماحرا  نادنواشیوخ و  قح 
. دشابیم مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  نآ  ياطعا  و  كَدَف »  » نایرج هب  طوبرم  هیآ  ود  نیا  یّنس ، هعیش و  نیرسفم  رثکا  ریسفت  قبط 

. مییامنیم افتکا  هیآ  نیا  لیذ  رد  یتیاور  و  يریسفت ، عبانم  زا  یضعب  رکذ  هب  اجنیا  رد 
تاحفص 281 و 287. دلج 2 ، یِشاَّیَع ، ریسفت  . 1

تاحفص 239 و 322. تارف ، ریسفت  . 2
هحفص 435. تایآلا ، لیوأت  . 3

هحفص 411. دلج 6 ، و ، هحفص 306 ، دلج 8 ، نایبلا ، عمجم  . 4
هحفص 380. یمق ، ریسفت  . 5

هحفص 349. دلج 3 ، يزار ، حتفلاوبا  خیش  ریسفت  . 6
هحفص 263. دلج 3 ، و  تیاور ) رکذ 12  اب   ) هحفص 415 دلج 2 ، ناهربلا ، ریسفت  . 7

؟ دنکیم تیاور  تلص  نب  نایر  زا  دنس  رکذ  اب  اضرلا  رابخا  نویع 
؟» هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » دنوادخ لوق  اما  دندومرف : مالسلاهیلع  اضّرلا  یسوم  نب  یلع 

تما رب  ار  اـهنآ  هدوـمن و  صتخم  تیـصوصخ  نیا  هب  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هک  تسا  تـیب  لـها  رد  یتیـصوصخ  هـکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد 
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. تسا هدیزگرب 
همطاف ترـضح  نوچ  دـیناوخب و  نم  شیپ  هب  ار  همطاـف  دـندومرف : دـش ، لزاـن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  رب  هیآ  نیا  هک  یناـمز 

: دندومرف مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دندیسر ، ردپ  تمدخ 
ْدَق َو  َنیِِملْـسُْملا  َنُود  ًۀَّصاخ  ِیل  یِه  َو  ٍباکِر  َو ال  ِلیَِخب  اْهیَلَع  ْفَجُوی  َْمل  اَّمِم  یِه  كَدَف  ِهِذه  َلاقَف : هَّللا  َلوُسَر  ای  َکیََبل  َْتلاقَف : ُۀَـمِطاف  ای 

(45 . ) ِكِْدلُِول َو  َِکل  اهیذُخَف  ِِهب  یلاعَت  هَّللا  ِینَرَمَأ  اِمل  َِکل  اُهْتلَعَج 
رد ناناملـسم  تسا و  نم  صاخ  کلم  تسا و  هدیـسر  تسد ن  هب  یـشک  رکـشل  گنج و  نودب  هک  تسا  یلاوما  زا  كَدَف  نیا  همطاف  يا 

. دشاب وت  نادنزرف  وت و  ِنآ  زا  ات  ریگب  ار  كَدَف  سپ  مداد  رارق  وت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  رما  اب  دنرادن و  یقح  نآ 
: دینک هجوت  ّتنس  لها  بتک  رد  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ ریسفت  هب  نونکا 

هیودرم نبا  متاحیبا و  نبا  یلعیوبا و  زازب و  دـیوگیم : هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرـش هیآ  لیذ  (، 46  ) یطویس نیدلا  لالج  نمحّرلادبع 
: دننکیم تیاور  يِرْدُخ  دیعسوبا  زا 

. دیشخب وا  هب  ار  كَدَف »  » دیبلط و ار  همطاف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  دش  لزان  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هکیماگنه 
مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوـسر  دـش  لزاـن  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ هکیماـگنه  هدوـمن : تیاور  ساـبع  نبا  زا  هیودرم  نـبا 

. دیشخب همطاف  هب  ار  كَدَف » »
: دنکیم لقن  يِرْدُخ  دیعسوبا  زا  ( 47  ) دوخ باتک  رد  یمثیه 

ًاکَدَف اهاطْعَا  َو  هَمطاف  هَّللا  ُلوُسَر  اعَد  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » َْتلََزن اََّمل 
.« دومن اطع  وا  هب  ار  كَدَف »  » دز و ادص  ار  همطاف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دش  لزان  هفیرش  هیآ  نوچ  »

. تسا هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  یناربط  هک  دیوگیم  یمثیه 
. تسا هتسناد  حیحص  یتیاور  ار  نآ  هدرک و  رکذ  ار  تیاور  نیا  (، 48  ) یبهذ

: هدرک تیاور  نینچ  دیعسوبا  زا  ( 49  ) یقّتم
. دـشابیم وت  نآ  زا  كَدَـف »  » همطاف يا  دـندومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـش  لزان  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرـش هیآ  نوچ 

(50)

: تایاور . 2

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  قح  ياطعا  هب  ادخ  روتسد 
اَذ ِتآ  َو   » هفیرش هیآ  لوزن  زا  دعب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  كَدَف »  » ياطعا رب  تلالد  هک  یتایاور  زا  یـضعب  لقن  هب  تمـسق  نیا  رد 

: میزادرپیم دنراد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  طسوت  هَّقَح » یبْرُْقلا 
یمارگ ربمایپ  نوچ  دندومرف … : مالـسلاهیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  هک  درک  ثیدـح  نینچ  نم  يارب  هرارز  دـیوگیم  نابا  يرولا : مالعا  فلا )

دنتفر كَدَف  يوس  هب  ناشیا  ریگب ، ار  نآ  ورب و  كَدَف »  » يوس هب  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  دندش ، غراف  رَْبیَخ  گنج  زا  مالـسا 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  صلاخ  صاخ و  لاوما  زا  كَدَف »  » سپ ددرگ  ظفح  ناشنوخ  هکنیا  ات  دندومن  هحلاصم  وا  اب  كَدَـف »  » لها و 

. دشابیم مَّلَس  َو  ِِهلآ 
اهِطْعاَف هَمِطاف  َلاق : اهّقَح ؟ ام  َو  ییاـبَُرق  ْنَم  َو  ُلـیئِْربِج : اـی  َلاـقَف  هَّقَح  یبْرُْقلا  يَوذ  ِیتُْؤت  ْنَأ  َكُُرمْأـی  َلَّجَوَّزَع  هَّللا  َّنإ  َلاـقَف : ُلـیئِْربِج  َلَزَنَف 

. اهیف ِهلوُسِرل  َو  هَّلل  ام  َو  كَدَف  ُِطئاوَح 
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مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  یئامرف ، اطع  ار  یبْرُْقلا  ِيذ  ِّقَح  هک  دـنکیم  رما  ار  وت  ّلج  وّزع  دـنوادخ  تفگ : دـش و  لزان  لـیئربج 
سپ دشابیم ، مالسلا  اهیلع  همطاف  یبرقلا ، يوذ  زا  روظنم  تفگ  تسیچ ؟ اهنآ  قح  دنتـسه و  یناسک  هچ  نم  ناشیوخ  لیئربج  يا  دومرف :

. نک اطع  وا  هب  دشابیم  نآ  رد  ادخ  لوسر  ادخ و  يارب  هچنآ  كَدَف و 
(51 . ) یْنبِِإل َو  یل  هَّللا  ِلوُسَر  ُباتِک  اذه  َْتلاق : َو  رَکب  یبا  یلا  اهیبَا  ِتْوَم  َدَعب  ِهب  ْتَءاج  ًاباتِک  اَهل  َبَتَک  َو  َۀَمِطاف  هَّللا  ُلوُسَر  اعدَف 

لباقم رد  هلابق  نیا  اب  ناشیا  ادعب  هتبلا  هک  دنتشون  يو  مان  هب  ار  كَدَف  دنس  دندز و  ادص  ار  همطاف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هاگنآ 
. تسا نم  نادنزرف  نم و  يارب  ادخ  لوسر  هتشون  نیا  دندومرف  هدرک و  جاجتحا  رکبابا 

اَذ ِتآ  َو   » هفیرـش هیآ  نوچ  دـندومرف : قداص  ماـما  هک  هدرک  تیاور  نینچ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  نمحرلادـبع  یِـشاَّیَع : ریـسفت  ب )
يوذ زا  روظنم  وگب  یلو  متخانش  ار  نیکسم  لیئربج  يا  دندومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دش  لزان  َنیِکْـسِْملا » َو  هَّقَح  یبْرُْقلا 

دندز و ادص  ار  همطاف  نیسح و  نسح و  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دنـشابیم . وت  ناشیوخ  اهنآ  تفگ : لیئربج  تسیک ؟ یبرقلا 
هب ار  كَدَـف »  » نم تسا و  هدـنادرگرب  نم  هب  دـنوادخ  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  امـش  هب  منک  اطع  هک  هدومرف  رما  نم  هب  مراـگدرورپ  دـندومرف :

(52 . ) مدرک اطع  امش 
اطع همطاف  هب  ار  كَدَف »  » ادخ لوسر  ایآ  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  تمدخ  دیوگیم : ِبْلغَت  نب  نَابَا  یِشاَّیَع : ریـسفت  ج )

؟ دندرک
(53 . ) هَّللا َنِم  اَهل  َناک  لاق :

. داد رارق  كَدَف  کلام  ار  همطاف  دنوادخ 
یلا 622 هحفص 612  دـلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوـع  رد  نینچمه  هحفـص 195 و  رد  یلا 129 و  هحفـص 105  زا  دـلج 29 ، راونألاراحب ، رد 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  كَدَف »  » ياطعا و  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هفیرش هیآ  حیضوت  ریسفت و  رد  يددعتم  تایاور 

دنکیم لقن  نینچ  شریسفت  باتک  رد  ناورم  نب  یلع  نب  سابع  نب  دّمحم  لوق  زا  ( 54  ) سوواط نب  دّیس  دیامرفیم : یسلجم  همّالع  انمض 
: هک

(. 55  ) تسا هدش  تیاور  قیرط  تسیب  زا  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » دنوادخ لوق  ریسفت  رد  كَدَف »  » ثیدح

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  یبتک  دنس  . 3

[ مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  نِم  ًۀَلْحِن  كَدَفِب  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطافِل  ْبُتْکُا  ]

اهیلع َۀَمِطاِفل  ُْبتُْکا  َلاقف : مالـسلاهیلع  ِْبلاطِیبَا  َْنب  َّیلَع  اعَد  َو  ٍمیِدَِأب  اعَدَف  مالـسلا … : هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  يور  حئارجلا  جئارخلا و  یفف 
(56 . ) نَْمیَا مُا  َو  هَّللا  ِلوُسَر  َیلْوَم  َو  ِبلاطِیبَا  َْنب  َِیلَع  کلَذ  یلَع  َدِهَشَف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  نِم  ًۀَلِْحن  كَدَِفب  مالسلا 

: دومرف مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  درک و  بلط  یتسوپ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دـندومرف … : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
دهاش هلأـسم  نیا  رب  ار  نَْمیَا  مُا  و  حاـَبَر )  ) دوخ مـالغ  یلع و  ترـضح  دـعب  و  تسا . همطاـف  يارب  ادـخ  لوسر  زا  ياهیدـه  كَدَـف  سیونب 

. تفرگ
ِیل هَّللا  ِلوُسَر  ُباتِک  اذه  َْتلاق : َو  رَکب  ِیبا  یِلا  اهْیبَا  ِةافَو  َدَْعب  ِِهب  ْتَءاج  ًَاباتِک  اَهل  َبَتَک  َو  َۀَمِطاف  هَّللا  ُلوُسَر  اعَدَف  یـِسلجَْملا : ُۀَّمالْعلا  َلاَق  َو 

(57 . ) ِیْنبِِال َو 
تشون و ار  كَدَـف )  ) وا يارب  تساوخ و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـیوگیم : یـسلجم  هّمالع 

. تسا نم  نادنزرف  نم و  يارب  ادخ  لوسر  هتشون  نیا  تفگ : دروآ و  رکبابا  شیپ  ار  تباتک  نآ  هَّللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  ناشیا 
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(. 58  ) دناهدومن رکذ  ار  هلأسم  نیا  راحبلا  ۀنیفس  رد  زین  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم 

رمع طسوت  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  هتشون  ندرک  هراپ 

: دندومرف دندادیم  ربخ  دوخ  رب  ناملاظ  ملظ  زا  هک  ینامز  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
(59 . ) يِدوُهُش اُوبَّذَک  َو  ِیلاوَْعلا  َو  كَدَف  ِکلِِمب  ِیبَا  ِیل  اهَبَتَک  ِیتَّلَا  ِیتَفیِحَص  اُوقَّرَخ  َو  ِیثِْرا ، اوُذَخَا  َو  ِینوُمَلَظ  َو  … 

نم نادهاش  دندرک و  هراپ  دوب ، هتـشون  نم  يارب  یلاوع  كَدَف و  تیکلم  رد  مردپ  هک  ياهفیحـص  دنتفرگ و  ارم  ثرا  دندرک و  ملظ  نم  رب 
. دندومن بیذکت  ار 

نخـس هَّللا  لوسر  دزن  اـهنآ  تایاکـش  اـیند و  هب  همئا  تشگزاـب  تعجر و  اـب  هطبار  رد  لَّضَفُم  يارب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  یثیدـح  رد 
: دنیامرفیم دنیوگیم و 

َو ُثَرُوت » َءاِیْبنَْألا ال  َّنِا   » ِِهلْوَق ْنِم  اهیَلَع  َّدَر  ام  َو  كَدَف ، ِذْخَا  َو  ٍرَکب  ِیبَا  ْنِم  َو  ُْهنِم  اَهلان  ام  َو  رَمُع  ْنِم  اوُکْـشَتَف  مالـسلا  اهیلع  ُۀَـمِطاف  ُأَدـْبَت  َُّمث 
: ِِهبِحاص ِلْوَق  َو  َنامیَلُس  َو  َدُواد  ِۀَِّصق  َو  مالسلا  امهیلع  ایِرَکَز  ییحی و  ِلوِقب  اهِجاِجتِْحإ 

ِِرئاس َو  ٍشیَُرق  ْنِم  ِداهْشَْالا  ُِسُؤر  یلَع  اهِرْشَن  َو  اهنِم  اهِذْخَا  َو  َۀَفیِحَّصلا ، اَهِجارْخِإ  َو  َِکل  اهَبَتَک  ْدَق  ِكابَا  َّنِا  ِتْرَکَذ  ِیتَّلا  ِکَتَفیِحَـص  ِیتاه 
(60 …  ) اهاِیا ِهِقیِزْمَت  َو  اهِیف  هلِفَت  َو  ِبَرَعلا ، ِِرئاس  َو  ِراْصنالا  َو  َنیرِجاهُْملا 

و كَدَف ، نتفرگ  زا  رکبابا و  زا  هدیسر و  وا  بناج  زا  هک  ییاهمتس  نآ  زا  رمع و  زا  دننکیم : تیاکـش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
روایب و هداد  وت  هب  كَدَف  هرابرد  تردپ  یتفگ  هک  ياهتشون  تفگ : هک  رمع  شقیفر  لوق  زا  میراذگیمن … و  ثرا  ءایبنا  ام  ثیدح  لعج 

نآ و…  ندرک  هراپ  همان و  نآ  هب  نتخادنا  ناهد  بآ  زا  راصنا و  نیرجاهم و  زا  مدرم  مامت  رب  نآ  نداد  ناشن  همان و  نآ  نتفرگ  زا 

كَدَف لاوما  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياهششخب  . 4

نیا مهم  عبانم  زا  یکی  کشیب  هک  دناهتـشاد  یناوارف  ياهـششخب  دوخ ، تاـیح  لوط  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  تسا  ملـسم  هچنآ 
. تسا هدوب  كَدَف »  » ياهدمآرد زا  ناشیا ، رمع  رخآ  لاس  هس  یط  اهششخب ،

رکبابا طسوت  كَدَف »  » زا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يالکو  جارخا  . 5

َۀَمِطاَف َلیکَو  َجَرْخأ  ْنَم  كَدَـف  یلإ  َثََعب  ِراَْصنألا ، َو  َنیرِجاَهُْملا  ِعیمَج  یلَع  ُْرمألا  َُهل  َماَقَتْـسا  َو  رَْکبُوبأ  َِعیُوب  اََّمل  مالـسلا : هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
(61 …  ) اَْهنِم مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  مالسلا  اهیلع 

یسک دیدرگ ، مکحم  راصنا  نیرجاهم و  رب  يو  تموکح  ياههیاپ  دندرک و  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  نوچ  دندومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما 
 … دنک نوریب  كَدَف  زا  ار  مالسلا  امهیلع  هَّللا ، لوسر  رتخد  همطاف ، لیکو  ات  داتسرف  كَدَف  يوس  هب  ار 

(62 . ) كَدَف ْنِم  ُهَجَرْخأَف  مالسلا  اهیلع  َۀَمِطاَف  ِلیکَو  َیلإ  ثََعب  ُهَِسلْجَم  رَْکبُوبأ  َسَلَج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  مالسلا : هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
كَدَف رد  همطاف  لیکو  يوس  هب  ار  یـسک  و  تسـشن ، ناشیا  ياج  هب  رکبوبا  دنتفر ، ایند  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  نوچ 

 … درک نوریب  كَدَف  زا  ار  وا  سپ  داتسرف ،

كَدَف تّیکلم  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياعدا  . 6
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نیا دزاسیم و  یفتنم  یلک  روط  هب  ناشیا  رد  ار  نیغورد  ياعدا  لاـمتحا  هاـنگ ، ره  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  ندوب  موصعم 
اب جاجتحا  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دشابیم و  یّنـس  هعیـش و  ءاملع  لوبق  دروم  هدش و  تباث  ریهطت  هیآ  طسوت  تمـصع 

. دندومن لالدتسا  هیآ  نیمه  هب  مه  رکبابا 

نَمْیَا مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  تداهش  . 7

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  مالغ   ) حابر مالسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نَْمیَا ، مُا  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  هتبلا 
دوخ رتخد  هب  تایح  نامز  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ار  كَدَـف »  » هک دـنداد  تداهـش  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  و  مَّلَـس ) َو  ِِهلآ 

(63 . ) دندیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

رکبابا دوخ  طسوت  كَدَف »  » در همان  نتشون  . 8

[ مالسلا هیلع  قداص  ماما  تیاور  ]

اذـه ام  دَّمَُحم  َتِنب  ای  لاقَف : َرَمُع  اهیِقَلَف  اهعَم  ُباتِْکلا  َو  ْتَجَرَخَف  لاقَف : كَدَـف  ِّدَرب  اَهل  ُهَبَتَکَف  ٍباـتِکب  اعَدَـف  مالـسلا : هیلع  هَّللاِدـْبَع  یبَأ  نَع 
(64 …  ) كَدَف ِّدَِرب  رِکبُوبَا  ِیل  َبَتَک  ٌباتِک  َْتلاقَف : کَعَم ؟ يّذلا  باتْکلا 

يارب ار  كَدَـف  در  دـیبلط و  ار  نتـشون ) لئاسو   ) ار ياهقرو  رکبوبا  سپ  دـیامرفیم … : ینالوط  تیاور  کی  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
، دندرک دروخرب  رمع  اب  هار  نیب  رد  دندش  جراخ  رکبابا  دزن  زا  هتفرگ و  ار  همان  ترـضح  هکیماگنه  تشون ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
ّدر ناونع  هب  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  نیا  دنداد : باوج  ترضح  تسیچ ؟ يراد  تسد  رد  هک  ياهتشون  نیا  دّمحم ، رتخد  يا  تفگ : رمع 

 … تسا هتشون  نم  يارب  كَدَف 
: مییامنیم افتکا  تایاور  نیا  عبانم  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  تسا و  هدش  رکذ  یّنس  هعیش و  فلتخم  بتک  تایاور و  رد  نومضم  نیا  هتبلا 

هعیش بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]

 - 651 و 752 ، 650 تاحفص 647 ، رد  دـلج 11/2  مولعلا ، ملاوع  189 و 342 -  ، 157 ، 128 تاحفـص 123 ، رد  دلج 29  راونألاراحب ،
ات 282. هحفص 277  یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 92 - دلج 1 ، جاجتحا ، هحفص 195 - دلج 7 ، ریدغلا ، هحفص 309 - دلج 1 ، یئاهب ، لماک 

تّنس لها  بتک  رد  تیاور ] نومضم  ]

دلج 3، هّیبلح ، هریـس  هحفص 87 -  ءزج 16 ، رد  تـیاور  ود  هحفص 274 و  هحفص 101 و  ءزج 16 ، دـیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرش 
هحفص 362.

فینح نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  همان  . 9

. هَّللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  نیِرَخآ  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اهیَلَع  ْتَخَـس  َو  ٍمْوَق  ُسوُُفن  اهنَع  ْتَّحَـشَف  ُءامَـسلا  ُْهتَّلَظأ  ام  ِّلُک  ْنِم  كَدَـف  انیِدـیَا  ِیف  َْتناک  یَلب  … 
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(65)
بـصغ ام  زا  ار  نآ  . ) دـندیزرو لخب  نآ  رب  یهورگ  هک  دوب  اـم  تسد  رد  كَدَـف  تسا  هدـنکفا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  ماـمت  زا  يرآ 

. دشابیم دنوادخ  مکاح  نیرتهب  دنتشذگ و  نآ  زا  هدومن و  ششخب  نارگید  و  دندرک )

ءافلخ طسوت  كَدَف  ندنادرگرب  . 10

نمض رد  نومأم ، هلمج  زا  ( 66 ، ) دندنادرگرب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كَدَف »  » سابع ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  زا  یـضعب 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  تیکلام  هب  هنیدـم  رد  دوخ  رادـنامرف  رفعج ، نب  مَُثق  هب  ياهمان 

: دنکیم رارقا  نینچ  نیا  مَّلَس 
هب تبسن  هک  یتبارق  ادخ و  لوسر  ینیشناج  ادخ و  نید  هب  تبـسن  هکیماقم  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  نومأم )  ) نینمؤملاریمأ انامه  دعب ، اما  و 
نآ هک  سک  ره  هب  ددـنبب . راـک  هب  ار  وا  تاروتـسد  هدرک ، لـمع  ادـخ  لوـسر  ّتنـس  هب  هک  تـسا  درف  نـیرت  هتـسیاش  دراد ، ترـضح  نآ 

قـیفوت و دـهد . رارق  هقدـص  اـطع و  نآ  دروـم  هداد ، رارق  دوـخ  هقدـص  قّدـصت و  دروـم  ار  سک  ره  دـشخبب و  هدرک ، یـششخب  ترـضح 
. دراد لیامت  تبغر و  تسوا ) هب  برقت  بجوم  هچنآ  هب  ندرک  لمع  رد   ) وا هب  تسادخ و  اب  نینمؤملاریما  يرادهگن 

ًاَفوُْرعَم ًارِهاظ  ًاْرمَأ  َِکلذ  َناک  َو  اهیَلَع  اِهب  َقَّدَصَت  َو  ًاکَدَف  هَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  هَمِطاف  یطْعَأ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ُلوُسَر  َناک  ْدَق  َو 
(67 . ) مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  َلآ  نَیب  ِهِیف  َفالتْخِإال 

رد هک  دوب  یفورعم  راکـشآ و  رهاظ و  لمع  کی  نیا  داد ، هیده  وا  هب  ار  نآ  هدیـشخب و  همطاف  شرتخد  هب  ار  كَدَـف  ادـخ  لوسر  انامه  و 
یعدم دنتشاد  تیولوا  نآ  هب  تبسن  هک  یناسک  هتسویپ  و  تشادن ، دوجو  نآ  رد  یفالتخا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نادناخ  نیب 

 … دنادرگرب لوسر  ترضح  هثرو  هب  ار  نآ  هک  دید  حالص  نینچ  نومأم )  ) نینمؤملاریما تهج  نیا  زا  دندوب ، نآ  ناهاوخ  و 

: تّنس لها  ياملع  رارقا  . 11

لزان لِیبَّسلا » َْنبا  َو  َنیِکْسِْملا  َو  هَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو   » هیآ یتقو  هک  دنراد ، رظن  قافتا  ننست  لها  ناثدحم  زا  یهورگ  هعیش و  نادنمـشناد 
. دندیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دیدرگ ،

نیا یگرزب  ياهتیـصخش  ننـست  لها  ناثدحم  زا  ددرگیم و  یهتنم  سابع  نبا  يِرْدُخ و  دیعـسوبأ  گرزب  یباحـص  ود  هب  ثیدح  دـنس 
: هلمج زا  دناهدرک  لقن  ار  ثیدح 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  دیدرگ ، لزان  هدش  دای  هیآ  یتقو  دـسیونیم : دوخ  ریـسفت  رد  يرمق ، يرجه  لاس 909  يافوتم  یطویـس ، نیدلا  لالج  . 1
: دنکیم هفاضا  سپس  دومرف ، اطع  وا  هب  ار  كَدَف »  » تساوخ و ار  همطاف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

زین و  دناهدرک . لقن  يِرْدُخ  دیعـس  وبا  فورعم  یباحـص  زا  هیودرَم  نبا  متاح و  یبا  نبا  یلعیوبا و  زازب و  دننام : یناثدـحم  ار  ثیدـح  نیا 
هب ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دـیدرگ  لزان  هدـش  دای  هیآ  یتقو  تسا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  هیودرم » نبا   » دـیوگیم

(68 . ) درک کیلمت  همطاف 
لقن ار  هدـش  دای  ثیدـح  زین  يرمق ، يرجه  لاس 976  يافوتم  هّکم و  نکاـس  يدـنه ، یقتم  هب  فورعم  ماـسح ، نب  یلع  نیدـلا ، ءـالع  . 2

. تسا هدرک 
(69 . ) دناهدرک لقن  يِرْدُخ  دیعسوبا  زا  ار  ثیدح  دوخ  خیرات  رد  مکاح  راّجنلا و  نبا  دننام  یناثدحم  دنکیم : هفاضا  نینچمه  و 
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(70  ) دوـخ ریـسفت  رد  يرمق ، يرجه  ای 437  ياـفوتم 427  یبلعث ) هب  فورعم  ، ) يروباـشین میهاربا  نب  دّـمحم  نب  دـمحا  قاحـساوبا ، . 3
. دنکیم لقن  ار  نایرج 

ربمایپ تسا : هدرک  لقن  نینچ  نیا  هتشون ، هنیدم  یلاو  هب  هک  ار  نومأم  همان  نتم  يرمق ، يرجه  لاس 279  يافوتم  يِرُذالَب  ریهش ، خّروم  . 4
هدش هتخانش  فورعم و  رهاظ و  یلمع  نیا  داد . هیده  وا  هب  ار  نآ  دیشخب و  همطاف  هب  ار  كَدَف »  » نیمزرس مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ 

(71 . ) تشادن دوجو  نآ  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  ادخ  لوسر  نادناخ  دارفا  نیب  رد  هک  دوب 
: دسیونیم هفیقّسلا »  » باتک فلؤم  يرهوج ، زیزعلا  دبع  نب  دمحا  . 5

هب ار  كَدَـف »  » هک دوب  نیا  داد  سپ  شنابحاص  هب  هک  ار  ياهملظم  نیتسخن  تفرگ  تسد  هب  ار  روما  ماـمز  زیزعلادـبع  نب  رمع  هکیماـگنه 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  کلم  كَدَف »  » هک دوشیم  هدافتسا  هلمج  نیا  زا  ( 72 . ) دینادرگ زاب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح 

. تسا هدوب  مَّلَس  َو 
رد عوضوم  نیا  قیقحت  يارب  هک  یلصف  رد  و  تسا . هدرک  لقن  يِرْدُخ  دیعس  یبا  زا  كَدَف »  » هرابرد ار  هیآ  لوزن  نأش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 6
هک تسا  دقتعم  يو  هک : دوشیم  هدافتـسا  هتـشاد ، دادغب  یبرغ  هسردم  داتـسا  اب  هک  ياهرکاذم  زا  تسا  هداد  صاصتخا  هغالبلا  جهن  حرش 

(73 . ) تسا هدیشخب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  یمارگ  رتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  ربمایپ 
هفیلخ دیوگیم : هدروآ و  ار  وا  دوهش  ياهمان  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  ياعدا  حرط  تشذگرس  دوخ  هریـس  رد  یبلح  . 7

(74 . ) درک هراپ  تفرگ و  ار  نآ  رمع  یلو  دومن ، رداص  ارهز  ترضح  مان  هب  ار  كَدَف »  » هلابق تقو 
وا زا  دومن ، هرکاذم  كَدَف  نوماریپ  رکب  یبا  اب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  دیوگیم : بهذلا » جورم   » باتک رد  يدوعـسم  . 8

(. 75  ) دروآ دهاش  ناونع  هب  ار  نَْمیَا  مُا  نینسح و  یلع و  دنادرگ و  زاب  وا  يارب  ار  كَدَف »  » هک تساوخ 
نم هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تفگ  تفر و  رکبوبا  شیپ  همطاف  دسیونیم : نادـلبلا » مجعم   » رد يومح  توقای  . 9
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نامدود  هب  كَدَف » ، » رمع تفالخ  نارود  رد  دسیونیم ) ماجنارـس   …  ) تساوخ و دهاش  هفیلخ  تسا  هدیـشخب 

(. 76  ) دوب شخب  تیاضر  رایسب  ناناملسم  دمآ  رد  عضو  اریز  دش  هدینادرگ  زاب  مَّلَس  َو 
یهاوگ همطاف  عفن  هب  نَْمیَا  مُا  یلع و  دیازفایم : سپـس  دنکیم و  لقن  رکبوبا  اب  ار  همطاف  هرکاذـم  ءافولا » ءافو   » باتک رد  يدوهمـس ، . 10

نینچ مه  و  تسا ، هدیـشخب  همطاـف  هب  ناـشدوخ  تاـیح  ناـمز  رد  ار  كَدَـف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  دـنتفگ : ود  ره  دـنداد و 
: دیوگیم

(77 . ) دش هدینادرگ  زاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نادناخ  هب  زیزعلا  دبع  نب  رَمُع  تفالخ  نارود  رد  كَدَف 
 … دیشخب شربمایپ  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک ، تسا  یناتسلخن  همشچ و  كَدَف »  » رد دسیونیم : برعلا » ناسل   » رد روظنم  نبا  . 11

. دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  نآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  دیوگیم : مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
: دیوگیم دوصقملادبع  حاتفلادبع ، داتسا  . 12

رد يدـیدرت  کش و  لدـج و  ثحب و  دوشیمن  هک  دوب  همطاف  صلاخ  قح  ثرا ، ناونع  هب  ای  شـشخب و  تروص  هب  هچ  كَدَـف »  » نیمزرس
(78 . ) تشاد زاربا  نآ 

؟ دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ربمایپ  ارچ  مّوس : لاؤس 

هراشا

رتخد هب  ار  كَدَـف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ارچ  سپ  دنتـشادن  ایند  هب  یگتـسبلد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مینادیم  ام  هکنیا  اب 
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: مینک هراشا  بلطم  جنپ  هب  میناوتیم  نئارق  زا  هدافتسا  اب  لاؤس  نیا  باوج  رد  دیشخب ؟ دوخ 

میکح میلع و  دنوادخ  رما  . 1

: همیرک هیآ  لوزن  زا  دعب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دنیامرفیم : مالسلاهیلع  رقاب  ماما 
روظنم دروآ : مایپ  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  تسا ؟ مادک  وا  قح  و  تسیک ؟ یبرقلا  يوذ  دومرف : لاؤس  لیئربج  زا  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »

ار كَدَف » ، » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هاگنآ  دشابیم ، كَدَف »  » وا قح  تسا و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یبرقلا  يوذ  زا 
(79 . ) دندیشخب دوخ  رتخد  هب 

تموکح يرادمامز  . 2

نوچ و  دنتفرگیم ، تسد  هب  ار  هعماج  تیالو  تموکح و  دیاب  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ 
ققحت يارب  هیامرـس  نیرتهب  تسناوتیم  كَدَف ، دمآرد  دشابیم ، يدام  هیامرـس  هب  دنمزاین  دوخ ، فادـها  ندومن  هدایپ  يارب  یتموکح  ره 
هدیسر هجیتن  نیا  هب  زین  رکبوبا  تموکح  هاگتسد  ایوگ  و  ددرگ ، بوسحم  یمالسا  هعماج  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هتفرـشیپ  فادها 
ندومن مکحم  نمـض  ات  دومن ، جراخ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نادناخ  تسد  زا  ار  كَدَف  تسخن  ياهزور  نامه  رد  اذـل  دوب ،

. دنک هاتوک  يدام  هیامرس  نیا  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ناتسد  دوخ ، هنابصاغ  تموکح  نازرل  ياههیاپ 

بولق فیلأت  . 3

اهنآ ناشیوخ  زا  يرایسب  اریز  دنراد  لد  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هنیک  یهورگ  هک  تسنادیم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
زا ییوجلد  یلام و  ياهکمک  اهنآ  بولق  فیلات  اههنیک و  ندرب  نیب  زا  ياههار  زا  یکی  دناهدش و  هتشک  يو  ریـشمش  هب  دربن  ياهنادیم  رد 
زا ریغ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رطاخ  نیمه  هب  و  دوش ، هتـشادرب  نایم  زا  دوب  تفالخ  رـس  رب  هک  ییاهراخ  قیرط  نیا  زا  ات  دشابیم  اهنآ 

. دننک هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  صاخ  عقاوم  رد  دشاب و  ناشدوخ  تسد  هب  نآ  رایتخا  هک  دنشاب  هتشاد  تسد  رد  ار  یلام  دیاب  لاملا  تیب 

ءارقف نایاونیب و  هب  کمک  . 4

دمآ رد  و  هدوب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یگدـنز  قالخا  ءزج  هشیمه  نافیعـض ، ءارقف و  صخألاب  هعماج ، دارفا  هب  تبـسن  مرک  ناـسحا و 
. دشاب مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ترضح  رهمرپ  ناتسد  اب  نایاونیب ، ناجاتحم و  زاین  عفر  يارب  یبوخ  هیامرس  تسناوتیم  كَدَف » »

دنموربآ یگدنز  . 5

ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هک  تسا  نیا  دشاب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  كَدَف »  » شـشخب لیلد  دناوتیم  هک  ياهزیگنا  نیرخآ 
زا یتمـسق  و  دنـشاب ، هتـشاد  يدنموربآ  یناگدنز  دیاب  دتفیب ، قافتا  تسا  نکمم  هک  یثداوح  هب  هجوت  اب  هدـنیآ  رد  وا  نادـنزرف  مَّلَـس و  َو 

. دنک نیمات  ار  اهنآ  یعامتجا  يدام و  یگدنز  دناوتیم  كَدَف »  » دمآرد

؟ دنداتفا كَدَف »  » بصغ رکف  هب  شنایفارطا  هفیلخ و  ارچ  مراهچ : لاؤس 
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لیالد

تموکح نافلاخم  هب  هوشر  . 1

هفیقس رد  صاخ  ياهدع  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هدش  رکذ  خیرات  رد  دینادیم و  هک  هنوگنامه 
میمصت نیا  دنچ  ره  دننک و  راذگاو  رکبوبا  هب  ار  تفالخ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تاشرافـس  فالخ  رب  دنتفرگ  میمـصت 
نافلاخم میمـصت  نیا  نوچ  دوبن ، یفاک  تفالخ  همادا  يارب  یبسن  يزوریپ  نیا  یلو  تفرگ ، رارق  هعماج  رد  ياهدـع  دـییأت  دروم  هنادرخبان 
(80 . ) دنتخانشیمن تیمسر  هب  ار  هفیلخ  تفالخ  و  دوب ، هتفرگ  رارق  نایفسوبا  اهنآ  سأر  رد  هک  هّیما ، ینب  هلمج  زا  تشاد ، يدایز 

تموکح رایمه  هارمه و  ار  نافلاخم  رگید ، ياهدـع  هب  یلام  هوشر  فلاخم و  نارـس  هب  اهتـسپ  زا  یـضعب  نداد  اب  دـیاب  یطئارـش  نینچ  رد 
ماش تموکح  يارب  ار  هیواعم  يو  دنزرف  نایفسوبا  ندرک  تکاس  يارب  هفیلخ  ًالثم  درک . هدافتسا  تموکح  عفن  هب  اهنآ  توکـس  زا  ای  دومن 

(81 . ) تسا هدرک  محر  هلص  رکبوبا  تفگ : ربخ  نیا  ندینش  اب  نایفسوبا  هک  درک ، باختنا 
زا مشخ  زا  رپ  یلد  اب  دندرکن و  تعیب  وا  اب  تسخن  زور  زا  هک  نایجرزخ ، هژیو  هب  راصنا  رجاهم و  ندرک  تکاس  يارب  دیاب  هفیلخ  نینچمه 

(82 . ) دنک میسقت  اهنآ  نیب  ار  یلاوما  دندمآ ، نوریب  هفیقس 

هجدوب دوبمک  . 2

نارومأم هب  تاکز  نداد  زا  فارطا  لیابق  مه  دوب و  یلاخ  لاـملا  تیب  مه  نوچ  دوب . هدـش  يدـیدش  هجدوب  دوبمک  راـچد  بصاـغ ، هفیلخ 
. دندرکیم يراددوخ  یتموکح 

دمآرد زا  تساوـخیم  هفیلخ  یلئاـسم  نینچ  تروـص  رد  دـشیم و  هداد  یجراـخ  یلخاد و  ياـهگنج  لاـمتحا  هک  دوـب  یلاـح  رد  نـیا 
. تسا هدرک  فارتعا  بلطم  نیا  هب  ياهنوگ  هب  رمع  هکنانچ  دنک ، هدافتسا  هار  نیا  رد  كَدَف » »

یقاب مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رتخد  تسد  رد  كَدَـف »  » هک دوب  لیام  رکبوبا  دـسیونیم : دوخ  هریـس  رد  یبلح »  » فورعم خروم 
: تفگ درک و  رکبوبا  هب  ور  دـیدرگ و  عنام  همطاف  هب  هقرو  نداد  زا  رمع  اـما  درک . قیدـصت  ياهقرو  رد  ار  همطاـف  تیکلاـم  یتح  و  دـنامب ،

یگنج هنیزه  اجک  زا  دننک ، مایق  ناناملـسم  دض  رب  برع  ناکرـشم  رگا  اریز  درک  یهاوخ  ادـیپ  يدـیدش  زاین  كَدَـف »  » دـمآ رد  هب  وت  ادرف 
(. 83 ( !؟ دومن یهاوخ  نیمأت  ار  اهنآ 

مالسلاهیلع یلع  نینمؤملاریما  يداصتقا  تردق  زا  سرت  . 3

يوقت شناد ، ملع و  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  لوسر  ینیشناج  هعماج و  يربهر  طئارش  مامت  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
اههیصوت صوصخلاب  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ناشخرد ، قباوس  تواخـس ، تعاجـش ، يراکزیهرپ ، و 

یلام و تردـق  هنیمز ، طیارـش و  نیا  اب  يدرف  هاـگره  و  تشاد . ار  وا  ینیـشناج  هراـبرد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تاشرافـس  و 
نینچ ددرگیم و  وربور  یگرزب  رطخ  اب  تفـالخ  هاگتـسد  دـنک ، تباـقر  هفیلخ  نازرل  تفـالخ  اـب  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  مه  يداـصتقا 
. تسا هداد  لیکشت  تموکح  نآ  رانک  رد  یتموکح  یتیعقوم  نینچ  اب  دوخ  دزادرپن ، مه  ور  رد  ور  هزرابم  هب  تموکح  اب  رگا  یصخش 
بلـس رکف  هب  تسین ، بصغ  لباق  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ینورد  لیاضف  هکنیا  هب  ملع  اب  تاکن و  نیا  هب  هجوت  اب  شناـیفارطا  رکبوبا و 
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نیا دنوشن . عمج  ناشیا  رود  مدرم  زا  یهورگ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ناتـسد  ندوب  یلاخ  اب  ات  دنداتفا ، ترـضح  نآ  يداصتقا  تردـق 
: تفگ رکبابا  هب  هک  دوشیم . هدافتسا  ینشور  هب  هفیلخ  اب  رمع  يوگتفگ  زا  تقیقح 

َو ًاِیلَع  اوُکََرت  ِکلِذب  اوُِملَع  اذِإ  ُهَتَعیِـش  َّنِإَف  ًاکَدَف  َو  َءیَْفلا  َو  َسْمُْخلا  ِِهتَیب  ِلْهَأ  َو  یلَع  ْنَع  ْعَْنماَف  اهَریَغ  َنوُدیِری  اْینُّدلا ال  ِهِذه  ُدِیبَع  َساّنلا  َّنا 
(84 . ) اْینُّدلا ِیف  ًۀَبْغَر  کیلِإ  اُوِلْبقَأ 

ار وا  ناتـسد  وا  ناوریپ  مدرم و  یتقو  ریگب . یلع  زا  ار  كَدَف  ءْیَف و  سمخ و  وت  دـنرادن ، یفدـه  نآ  زج  دنتـسه و  ایند  نیا  ناگدـنب  مدرم 
. دندرگیم لیامتم  وت  هب  ایند  هب  مدرم  تبغر  رطاخ  هب  دننکیم و  اهر  ار  وا  دندید  یلاخ 

مجنپ کی  زا  ار  نانآ  هکلب  درک ، مورحم  كَدَف »  » زا ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نادناخ  اهنت  هن  تموکح  هاگتسد  لیلد  نیمه  هب 
زا سپ  تخاس و  مورحم  زین  تسا ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نادـنواشیوخ  هب  طوبرم  ( 85  ) نآرق حیرـصت  هب  هک  یگنج  میانغ 

(86 . ) دشن تخادرپ  نانآ  هب  هار  نیا  زا  يرانید  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تشذگرد 

؟ تفالخ بصغ  ای  كَدَف  بصغ  يدنب ]: عمج  ]

: ینعی دوخ ، نیـشناج  تفالخ  ندرک  مکحم  رطاخ  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دوشیم  نشور  حوضو  هب  قوف  بلاـطم  زا 
یلع ترضح  فیعضت  رطاخ  هب  مه  تفالخ  نابصاغ  دندیـشخب و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ناشرتخد  هب  ار  كَدَف »  » مالـسلاهیلع یلع  ترـضح 

ثحب دوشیم  مولعم  هجیتـن  رد  دـندومن و  هدولآ  كَدَـف »  » بصغ هب  تسد  دوخ ، تموـکح  نازرل  ياـههیاپ  ندوـمن  مکحم  مالـسلاهیلع و 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ینیشناج  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  تیناقح  هلأسم ، هکلب  هدوبن  يویند  يدام و  ثحب  کی  كَدَف » »

ریز تیاور  هب  لاح  دندومن . رارصا  ردقنیا  كَدَف »  » يریگ سپ  زاب  رب  مالسلا  امهیلع  یلع  ارهز و  ترـضح  تلع  نیمه  هب  تسا ، هدوب  مَّلَس 
. ددرگ رتنشور  بلطم  ات  دینک ، هجوت 

هب ار  هدش  بصغ  قوقح  دنکیم و  ملاظم  در  یسابع  يدهم  دندید  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هک  ینامز  دیوگیم : طابسا  نب  یلع 
؟ ینادرگیمن رب  ار  ام  هدش  بصغ  قح  ارچ  دندومرف : یسابع  يدهم  هب  دنادرگیمرب . قح  نابحاص 

(. 87 « ) كَدَف : » دندومرف ترضح  تسیچ ؟ امش  قح  تفگ  یسابع  يدهم 
: دندومرف مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  منادرگ . رب  امـش  هب  ار  نآ  ات  دینک ، نیعم  نم  يارب  ار  نآ  ّدح  تفگ : یـسابع  يدهم  سپ 

بجعت اب  یـسابع  يدهم  ِلَْدنَْجلا ، ۀَموُد  شرخآ  دح  رحبلا و  فیـس  نآ  مّوس  دح  رـصم ، شیدع  شرگید  ّدـح  دـحا و  هوک  نآ  لّوأ  ّدـح 
. هلب دندومرف  ترضح  اهنیا ؟ مامت  دیسرپ 

رگا هَّللا و  لوسر  تفالخ  بصغ  اب  دوب  ربارب  كَدَف  بصغ  هک  دندنامهف : یـسابع  يدهم  هب  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ینعی :
(88 . ) دنادرگرب ار  یمالسا  ياهنیمزرس  مامت  رب  تفالخ  دیاب  دنادرگرب ، ار  كَدَف »  » دهاوخب یسک 

: دیئامرف هجوت  ننست  لها  درگاش  داتسا و  رارقا  نیا  هب  بلطم  دییات  يارب  زاب 
« كَدَف  » دروم رد  دوخ  ياعدا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ایآ  متفگ : رافلا  نب  یلع  دادغب  سردم  گرزب و  داتـسا  هب  دیوگیم : دـیدحلایبانبا 
رد ار  وا  ملـسم  قـح  هفیلخ  ارچ  سپ  متفگ  یلب . تفگ : تسا ؟ وگتـسار  ینز  وا  هک  تسنادیم  هفیلخ  مـتفگ  یلب . تـفگ : هدوـب ؟ وگتـسار 

؟ تشاذگن شرایتخا 
وگتسار نز  کی  وا  هک  تهج  نیا  يور  تفریذپیم و  ار  وا  نخس  زور  نآ  هاگره  تفگ : راقو  لامک  اب  دز و  يدنخبل  داتسا  عقوم  نیا  رد 

درکیم و هدافتـسا  مالـسلاهیلع  یلع  عـفن  هب  تیعقوـم  نیا  زا  وا  ادرف  دـینادرگیم ، زاـب  يو  هب  ار  كَدَـف  دـهاش ، تساوـخرد  نودـب  تـسا 
يارب وا  یلو  دـنک . راذـگاو  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار  تفالخ  دوب ، راچان  عقوم  نیا  رد  وا  تسا و  یلع  مرهوش  هب  طوبرم  تفـالخ  تفگیم :

. تخاس مورحم  دوخ  ملسم  قح  زا  ار  ارهز  ترضح  دوش ، هتسب  تارظانم  اضاقت و  باب  هکنیا 
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؟ دنک مکحم  ار  تموکح  ياههیاپ  هک  دوب  ياهزادنا  هب  كَدَف »  » دمآرد ایآ  مجنپ : لاؤس 

: نآ رایسب  دمآرد  و  كَدَف »  » تعسو لئالد 

يرانید رازه  داتفه  هراجا   - 1

زا یخرب  رد  دندوب و  هداد  هراجا  رانید  غلبم 24000  هب  ار  كَدَف »  » نیمزرس مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دسیونیم : سوواط  نب  دّیس 
(89 . ) تسا هدوب  كَدَف »  » هنایلاس دمآرد  توافت  بسح  هب  فالتخا  نیا  ًارهاظ  هک  تسا ، هدش  لقن  زین  رانید  ثیداحا 70000 

رفن هس  نیب  كَدَف  میسقت   - 2

: درک میسقت  رفن  هس  نایم  ار  كَدَف »  » دیسر تفالخ  هب  هیواعم  هکیماگنه 
(. 90  ) شدوخ دنزرف  دیزی  نامثع و  نب  رمع  مکح ، نب  ناورم 

ره هک  اهتـشا ) اب   ) رفن هس  نایم  ار  نآ  تسناوت  هیواعم  هک  دوب  ياهظحالم  لباق  نیمزرـس  کی  كَدَف »  » هک دوشیم  هدافتـسا  میـسقت  نیا  زا 
. دنک میسقت  دندوب  یگرزب  لیماف  هدنیامن  مادک 

مالسا هاپس  زیهجت   - 3

وا شیپ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  ار  دوخ  ناهاوگ  دومن و  وگتفگ  كَدَـف »  » هرابرد رکبابا  اـب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  هکیماـگنه 
، دوبن مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  یـصخش  کلم  كَدَف » : » تفگ مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رتخد  خساپ  رد  رکبوبا  دروآ ،

قاـفنا زین  ادـخ  هار  رد  داتـسرفیم و  نانمـشد  اـب  دربـن  يارب  درکیم و  زهجم  ار  یهاپـس  نآ  دـمآرد  زا  هک  دوـب  ناناملـسم  لاوـما  زا  هکلب 
(91 . ) تسیگرزب هناشن  نیا  و  دوب ، یفاک  هاپس  زیهجت  يارب  كَدَف »  » دمآرد ینعی  درکیم .

كَدَف رهش   - 4

اههناخ و دینک  هاگن  كَدَف »  » ياهـسکع هب  رگا  زین  نونکا  و  تسا ، هدش  ریبعت  كَدَف »  » رهـش ای  هیرق  ناونع  هب  كَدَف »  » زا یخیرات  بتک  رد 
هقطنم تعـسو  دـیوگیم : یناریا  تئیه  يارب  شتاحیـضوت  رد  رباج  نمحرلادـبع  دـهدیم و  ناـشن  ار  كَدَـف »  » ندوب رهـش   … اـهجرب و ،

(92 . ) دشابیم رتمولیک  رد 50  رتمولیک   50 كَدَف » »

: مشش لاؤس  همدقم 

همطاف ترـضح  هب  شتایح  نامز  رد  ار  نآ  هدوب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  صاخ  کلم  كَدَـف »  » هک دـش ، تباث  نونکاـت 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياج  هب  هنابـصاغ  رکبابا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  اما  تسا . هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع 

. درک بصغ  زین  ار  كَدَف »  » قیرط نیدب  دوش و  جراخ  كَدَف »  » زا مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لیکو  داد : روتسد  تسشن و  مَّلَس  َو  ِِهلآ 
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بـصغ هب  هدمآ و  بصاغ  هفیلخ  شیپ  دوخ  قح  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  مالـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  یلع و  ترـضح  كَدَف »  » بصغ لابندب 
متسه و هَّللا  لوسر  نیشناج  نم  نآلا  هدوب و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  کلم  كَدَف  تفگ : رکبابا  دندومن . ضارتعا  كَدَف » »

. دیروایب دهاش  بلطم  نیا  رب  دیاب  دیتسه  كَدَف »  » کلام امش  رگا  و  دشاب . نم  تسد  رد  دیاب  كَدَف » »
يرما مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  نتـساوخ  دهاش  مالـسا  سدقم  عرـش  نیناوق  قبط  ایآ  هک : تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس 

؟ هن ای  دوب  حیحص 
کلم نتفرگ  سپ  زاب  يارب  وا  دننک ، بصغ  وا  زا  تسا  هدوب  وا  تسد  رد  هک  ار  یسک  کلم  یمالسا  هعماج  کی  رد  رگا  بلطم : حیضوت 

. دیامن رداص  ار  یمکح  وا  ررض  ای  عفن  هب  یمالسا  نیناوق  قبط  هاگداد  نآ  دنک و  تیاکش  یهاگداد  هب  دیاب  دوخ 
و دناهدوب ، راک  لوغشم  نآ  رد  ناشیا  نارازگراک  هدوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  فرصت  رد  كَدَف »  » هک دش  تباث  هلأسم  نیا  رد  نآلا 

. تسا هدش  بصغ  كَدَف »  » لاح نیا  رد 
دنادیم هَّللا  لوسر  هفیلخ  ار  دوخ  هک  رکباـبا  ینعی  ناـمز  یمالـسا  عجرم  اـهنت  هب  دوـخ  تیاکـش  حرط  يارب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 

يوعد فرط  دوخ  رکبوبا -  هاگداد -  یـضاق  هک  لاکـشا  نیا  زا  تشذـگ  اب  دوش ، رداص  یمکح  وا  يارب  عرـش  نیناوق  اب  اـت  درک . عوجر 
. تسا

؟ دهاوخب دهاش  دیاب  یسک  هچ  زا  یعرش  نیناوق  قبط  یضاق  نیا  ایآ  هک : تسا  نیا  تسا  حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس 

؟ دوب حیحص  يرما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  رکبابا  نتساوخ  دهاش  ایآ  مشش : لاؤس 

: خساپ

[ دشابیم مالسا  عرش  نیناوق  اب  فلاخم  راک  نیا  ]

: دییامرف هجوت  ریز  لئالد  هب  بلطم  نیا  تابثا  يارب  دشابیم ، مالسا  عرش  نیناوق  اب  فلاخم  هدوبن و  حیحص  رکبابا  راک  نیا  نیقی  هب 

[ لیالد ]

: دیلاوذ نوناق  . 1

رد جرم  جره و  نآ  همزال  دشاب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  دوشیم ، هتخانش  نآ  کلام  دیلاوذ )  ) دشاب یصخش  ناتسد  رد  یکلم  رگا  مالسا  رظن  زا 
. تسا هعماج  ماظن 

ماقم رد  سدقم  عراش  و  دروایب ، لیلد  دوخ  ياعدا  نیا  رب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تیکلم  ياعدا  تسین ، دـیلاوذ  هک  يرگید  صخـش  رگا  لاح 
: هدومرف هلأسم  نیا  رد  تواضق 

یِعَّدُْملا یَلَع  ُۀَنیَْبلا 
. دروایب دهاش ) ود   ) هنّیب دیاب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  یعدم 

اهنآ هک  دنراد  اعدا  رکبابا  ای  ناناملـسم  رگا  لاح  دوب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رایتخا  رد  كَدَف »  » هک دش  تباث  كَدَـف ، هلأسم  رد  اما 
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  زا  مالـسا ، مکح  فالخ  رب  رکبابا  اجنیا  یلو  دـنروایب . دـهاش  ود  اعدا  نیا  رب  دـیاب  دنـشابیم  كَدَـف »  » کـلام
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. تسا هدومن  دهاش  بلط  دنشابیم  کلام  دیلاوذ و  هک  مالسلا 
. دومن هاگآ  دوخ  هابتشا  رب  ار  رکبابا  هنوگچ  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  مینکیم  هراشا  یتیاور  هب  نونکا 

زا ار  ترـضح  لیکو  تفرگ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  ار  كَدَف »  » رکبابا نوچ  دـندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  عیارـشلا : للع 
وا فارطا  رد  راصنا  نیرجاهم و  دوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  رکبابا  دندمآ و  دجـسم  هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  درک . جراخ  كَدَـف » »

: دندومرف هدرک و  رکبابا  هب  ور  ترضح  دندوب ، هتفرگ  رارق 
؟ َنِینَس َْذنُم  ِهِیف  اِهلیِکَو  َو  اَهل  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ُلوُسَر  ُهَلَعَج  ام  مالسلا  اهیلع  هَمِطاف  َْتعَنَم  َِمل  رَکبابَا  ای 

وا لیکو  دوب و  هداد  رارق  وا  يارب  ار  كَدَف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  يدومن  عنم  كَدَف  زا  ار  همطاف  ارچ  رکبابا  يا 
. دوب كَدَف  رد  لاس  نیدنچ 

تسوا و نآ  زا  كَدَـف »  » سپ دروایب ، دوخ  تیکلم  تابثا  رب  یلداع  دـهاش  همطاف  رگا  تسا ، نیملـسم  کلم  كَدَـف » : » داد باوج  رکباـبا 
. درادن كَدَف »  » رد یقح  چیه  هنرگ 

: دندومرف ترضح  هن ، رکبابا : ینکیم ؟ مکح  ناناملسم  رب  ادخ  مکح  فالخب  ام  يارب  ایآ  رکبابا  يا  دندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
. ینکیم دهاش ) ود   ) هنّیب ياضاقت  یسک  هچ  زا  تسا  نم  نآ  زا  زیچ  نآ  منک  اعدا  نم  دشاب و  يزیچ  ناناملـسم  تسد  رد  رگا  وگب  نم  هب 

ياضاقت نم  زا  زاب  دننک ، تیکلم  ياعدا  نآ  رد  ناناملـسم  دشاب و  يزیچ  نم  تسد  رد  رگا  و  دندومرف : ترـضح  هرابود  امـش ، زا  رکبابا :
(93 . ) دش شوماخ  رکبابا  سپ  ینکیم ؟ هنّیب 

: هدمآ نینچ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  جاجتحا  تیاور  رد  و 
. هَدَْعب َو  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَر  ِةایَح  ِیف  ُْهتَکَلَم  ْدَق  َو  اهیَدی ؟ ِیف  ام  یلَع  َۀَنیَْبلا  اَهَْتلَأَس  َۀَمِطاف  َلاب  امَف  مالسلا : هیلع  یلع  لاق 
!؟ ینکیم هنیب  ياضاقت  تسوا  ياهتسد  رد  هک  یکَدَف  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  زا  ارچ  سپ  دندومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

. تسا هدوب  کلام  نآ  زا  دعب  ادخ و  لوسر  تایح  نامز  رد  ار  كَدَف  نیا  هک  نآ  لاح  و 
. ینکیمن هنّیب  بلط  ناشیاعدا  نیا  رطاخ  هب  ناناملسم  زا  وت  ارچ  رکبابا  يا 

يدروآ یلداع  دوهش  رگا  میرادن ، امش  لیلد  رب  تردق  ام  نک ، اهر  ار  اهتبحص  نیا  یلع  ای  تفگ : رمع  سپـس  دش و  شوماخ  رکبابا  سپ 
(94 …  ) تسین یقح  نآ  رد  همطاف  وت و  يارب  تسا و  ناناملسم  نآ  زا  كَدَف »  » هنرگ تسامش و  اب  قح 

(. درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ثحب  همادا  رد  هک  دندومن  لالدتسا  يرگید  هار  زا  ترضح  تیاور  همادا  رد  )

: مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تمصع  . 2

ندوب موصعم  هک  دـشابیم ، ترـضح  تمـصع »  » دـهاوخب دـهاش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  تسیابیمن  رکبابا  هکنیا  رب  رگید  لـیلد 
هیآ طسوت  تمـصع  نیا  دزاسیم و  یفتنم  یلک  روط  هب  ناشیا  رد  ار ، نیغورد  ياعدا  ِلاـمتحا  هاـنگ ، ره  زا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 

. دشابیم یّنس  هعیش و  ياملع  مامت  لوبق  دروم  و  هدش ، تباث  ریهطت 
: دنیامرفیم هک  تسا  رکبابا  اب  جاجتحا  رد  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  مالک  اجنیا  رد  نخس  نیرتهب 

ْمُکَرِّهَُطی َو  ِتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  : » َّلَـجوَّزَع هَّللا  ِلوَق  نَع  ِینِْربْخَأ  َلاـق  معَن  َلاـق : ِهَّللا ؟ َباـتِک  ُاَْرقَت  رَکباـبَا  اـی 
 … ْمُکِیف َْلب  َلاق : انِریَغ ؟ ِیف  ْمَا  انِیف  َْتلََزن  ْنَمِیف  اریِهْطَت »

: دیامرفیم هک  لجوّزع  دنوادخ  لوق  زا  هدب  ربخ  نم  هب  سپ  هلب ، تفگ : یناوخیم ؟ نآرق  ایآ  رکبابا  يا 
، تسا هدش  لزان  یناسک  هچ  هرابرد  دنادرگ . كاپ  ار  امـش  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  سجر و  ات  هدرک  هدارا  دـنوادخ  انامه 

 … امش هرابرد  تفگ : رکبابا  ام ؟ ریغ  ای  ام  هرابرد 
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َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دنهدب  تداهـش  يدوهـش  رگا  درک  یهاوخ  راک  هچ  وگب  رکبابا  يا  لاح 
. تسا هداد  ماجنا  یفالخ  راک  مَّلَس 

. منکیم نینچ  ناملسم  نانز  رب  هک  هنوگنامه  منکیم ، يراج  وا  رب  دح  تفگ : رکبابا 
َو ُساّنلا  َمَْدمَدَف  اهیَلَع …  ِساّنلا  َةَداهَش  َْتِلبَق  َو  ةَراهَّْطلِاب ، اَهل  هَّللا  َةَداهَش  َْتدَدَر  َکَّنَِأل  َلاق : َِمل ؟ َلاق  نیِرفاْکلا ، َنِم  هَّللاَدنِع  َْتنُک  ْنَذِإ  َلاق :

 … مالسلاهیلع ِْبلاط  ِیبَأ  ُْنب  یلَع  هَّللا  َو  َقَدَص  اُولاق : َو  ٍضَْعب ، یلإ  ْمُهُضَْعب  َرَظَن  َو  اوُرَْکنا ،
وت نوچ  دندومرف : ترـضح  تلع ؟ هچ  هب  تفگ : رکبابا  يوریم . رامـش  هب  رفاک  ادـخ  دزن  رد  وت  تروص  نیا  رد  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
وا هیلع  رب  ار  مدرم  تداهـش  يا و  هدرک  در  ار  یهانگ  ره  زا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  ندوب  كاـپ  تراـهط و  هب  دـنوادخ  تداـهش 

 … ياهتفریذپ
یلع مسق  ادخ  هب  دـنتفگیم : دـندرکیم  هاگن  ار  رگیدـمه  هک  یلاح  رد  و  هدرک ، راکنا  ار  رکبابا  بضغ ، زا  هتخیمآ  یتاملک  اب  مدرم  سپ 

(. 95 … « ) دیوگیم تسار  بلاطیبا  نب 

: یضاق ملع  . 3

يدراوم رد  دناوتیم  مکاح  نوچ  درکیم ، لمع  دوخ  ملع  هب  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  دـنک ، هبلاطم  دـهاش  دـیابن  رکبابا  هکنیا  رب  رگید  لیلد 
رب لـیلد  و  تسا . رتيوق  نادـهاش  یهاوگ  زا  وا  ملع  اریز  دـنک ، مکح  دـهدب  تداهـش  یـسک  هکنیا  نودـب  دراد ، يزیچ  عوقو  هب  ملع  هک 

: دشابیم ریز  تیاور  ام  راتفگ  یتسرد 
. ما هداد  وت  هب  ار  شلوپ  نم  تسا و  نم  لام  هقان  نیا  دومرف : وا  هب  ترـضح  تساخرب . عازن  هب  ادـخ  لوسر  اب  ياهقاـن  دروم  رد  یبارعا  درم 

ربمایپ مهدیم . تداهـش  بلطم  نیا  رب  نم  تفگ : تباث » نب  ۀَْمیَزُخ  « ؟ دهدیم تداهـش  وت  عفن  هب  بلطم  نیا  رب  یـسک  هچ  تفگ : یبارعا 
، هن تفگ : يدوب ؟ رضاح  مدیرخ  ار  رتش  نیا  نم  هک  اجنآ  رد  ایآ  يدرک ؟ ادیپ  ملع  اجک  زا  وت  دندیسرپ : وا  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

منادیم ارجا  لباق  ذفان و  ار  وت  تداهش  نم  دومرف : ترضح  مراد . نیقی  زین  بلطم  نیا  هب  مراد  امـش  تلاسر  هب  نیقی  هک  اجنآ  زا  نم  نکل 
(96 . ) دندیمان نیتداهشلاوذ  ار  وا  تهج  نیدب  مهدیم . رارق  تداهش  ود  هلزنم  هب  ار  نآ  و 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  دوب  هدیدن  ۀَْمیَزُخ »  » هک تهج  نآ  زا  تسا ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ناتساد  هب  هیبش  روهشم و  یناتـساد  نیا 
نخـس یتـسار  قح و  هب  زج  دـشابیم و  هاـنگ  ره  زا  موصعم  تسادـخ و  لوسر  وا  تسنادیم  نوچ  یلو  دـناهداد  ار  رتـش  لوپ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

. داد تداهش  وا  عفن  هب  درک و  ادیپ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياعدا  ِقدص  هب  ملع  دیوگیمن ،
رارق قیوشت  دروم  زین  ار  وا  هکلب  دندومن ، لوبق  ار  وا  تداهش  هدرک و  ءاضما  ار  وا  راک  اهنت  هن  مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 
كاپ هانگ  ره  زا  و  ( 97  ) هدوب موصعم  ریهطت  هیآ  قبط  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسنادیم  رکبابا  نوچ  مه ، كَدَف »  » هلأسم رد  دنداد ،

هب مکح  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  عفن  هب  درکیم و  هدافتـسا  دوخ  ملع  نیا  زا  دیاب  سپ  تسا ، قداص  دنکیم  اعدا  هچنآ  رد  و  دشابیم ،
. دوبن هنّیب  بلط  هب  جایتحا  رگید  و  دادیم ، كَدَف »  » در

: هباحص زا  نت  ود  اب  هفیلخ  یلبق  دروخرب  . 4

تسا هدمآ  تیاور  رد  نوچ  تسا . هَّللادبع  نب  ریرج  هَّللا و  دبع  نب  رباج  اب  وا  دروخرب  درکیم ، هنّیب  بلط  دیابن  رکبابا  هکنیا  رب  رگید  لیلد 
: هک

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ياهدعو  ای  یبلط  سک  ره  هک  درک  یمومع  مالعا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  رکبابا 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  يزیچ  هک  دندرک  اعدا  دندش و  رـضاح  هَّللا  دبع  نب  رباج  هَّللادبع و  نب  ریرج  سپ  دوش ، رـضاح  دراد  مَّلَس 
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. دومن تخادرپ  ار  نانآ  بلط  هنّیب  تساوخرد  نودب  رکبابا  دنراکبلط ، مَّلَس 
دوخ ياعدا  تابثا  يارب  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : رمع  نوچ  دومرف و  دزشوگ  اهنآ  هب  ار  هناگ  ود  دروخرب  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

: داد باوج  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  روایب  هنیب 
(98 «. ) هَنیَْبلا اَمُه  اُولَأْسَت  َْمل  َو  هَّللادبَع  ِْنب  ِریرَج  َو  هَّللاِْدبَع  ِْنب  ِرباج  ُْمْتقَدَص  ْدَق  »

. دیدرکن بلط  هنّیب  وا  زا  و  دیدومن ، لوبق  ار  هَّللادبع  نب  ریرج  هَّللادبع و  نب  رباج  ياعدا  امش 
مک زیچ  ریرج  رباـج و  هک  دوب  نیا  رمع  هناکحـضم  باوج  دـینکیم ، هنّیب  بلط  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  رتخد  زا  هنوگچ  سپ 

. ینکیم اعّدا  ار  یگرزب  رما  وت  یلو  دندرکیم ، بلط  ار  یشزرا 
نومأـم هلاـسر  ناـیوار  یتـح  درک و  هضراـعم  فلاـخم  ياـملع  اـب  تیاور  نیا  هب  کـسمت  اـب  كَدَـف ، ّدر  ماـگنه  رد  زین  نومأـم  قاـفتا  زا 

: دنیوگیم
(99 . ) هَّللاِْدبَع ِْنب  ِِرباج  َو  هَّللاِْدبَع  ِْنب  ِریِرَج  يرْجَم  َنْوَرُْجت  اهُدوُهُش  َو  ُۀَمِطاف  َْتناک  امأ  َلاق : َو  کلذ  ْنِم  نومأْملا  َبَّجَعَتَف 

شزرا هَّللادبع  نب  رباج  هَّللادبع و  نب  ریرج  هزادـنا  هب  وا  نادـهاش  همطاف و  ایآ  تفگ : درک و  بجعت  رکبابا  هناگود  دروخرب  نیا  زا  نومأم 
. دنتشادن

: متفه لاؤس  همدقم 

، دوخ قح  تابثا  يارب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  یلو  دنهاوخب ، دهاش  دیابن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  زا  هاگداد  نیا  رد  دش  تباث 
هب ار  كَدَف »  » دنوادخ رما  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  بلطم  نیا  رب   ) دهاش ناونع  هب  ار  نَْمیَا  مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح 

و تسین ، یفاک  نز  کی  تداهـش  تسا و  نز  کی  نَْمیَا  مُا  هک : دوب  نیا  رمع  رکبابا و  هناحیقو  باوج  دومن ، رـضاح  دوب ) هدیـشخب  ناشیا 
. دندرک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تروص  نیدب  و  دهدیم . تداهش  دوخ  عفن  هب  مه  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

؟ دنک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تشاد  قح  رکبابا  ایآ  هک : تسا  نیا  دوشیم  حرطم  اجنیا  هک  یلاؤس  لاح 

؟ دنک در  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دوهش  تشاد  قح  رکبابا  ایآ  متفه : لاؤس 

: لّوا هتکن 

[ وا تداهش  ندرک  در  نَمْیَا و  مُا  لوا  دهاش  ]

مالسلاهیلع یلع  ترضح  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترضح  دوهـش  تایاور ، رثکا  قبط  هک : تسا  نیا  مینک  هراشا  نآ  هب  دیاب  هک  ياهتکن  نیلوا 
رد مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ایآ  هک  دریگیم  رارقا  كَدَف »  » نابـصاغ زا  لّوأ  نَْمیَا  مُا  هک  مینکیم  هدهاشم  و  دناهدوب ، نَْمیَا  مُا  و 

. دریگب رارقا  دوخ  ندوب  وگتسار  يارب  اهنآ  زا  هلمجلا  یف  ات  ( 100 « ) تسا یتشهب  نز  کی  نَْمیَا  مُا  : » دومرفن نم  دروم 
: هدومرف ناشحدم  رد  نآرق  دنراد و  تمصع  ماقم  هک  يربمایپ  هک : تسا  مولعم  و 

(. 101  ) یحُوی ٌیحَو  الِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  »
ار وگغورد  نز  کی  دوشیم .» یحو  ناشیا  هب  هک  تسا  دنوادخ  مالک  دیوگیم  ار  هچنآ  هکلب  دنکیمن ، تبحص  سوه  يوه و  يور  زا  »

. دناوخیمن تشهب  لها  زا 
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ار يراک  نینچ  قح  رکبابا  هک  دشابیم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  مالک  ندرک  در  نَْمیَا  مُا  تداهـش  ندرک  در  هجیتن ، رد 
. تشادن

[ وا تداهش  ندرک  در  مالسلاهیلع و  یلع  مود  دهاش  ]

[ دوب مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تداهش  ّدر  نیرتگرزب  زا  ]

هجوت ریز  لـئالد  هب  بلطم  ندـش  نشور  يارب  تسا ، هدوب  رکباـبا  تاهابتـشا  نیرتـگرزب  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  ّدر  اـّما  و 
: دییامرف

[ رکبابا هابتشا  نیا  لئالد  ]

: هلهابم همیرک  هیآ  . 1

: هیآ نیا  قبط 
« ْمُکَسُْفنَا انَسُْفنَا و  َو  ْمُکَئاِسن  َو  انَئاِسن  َو  ْمُکَئاْنبَا  انَئانبَا و  ُعْدَن  اَولاعَت  ُلق  »

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  و  تسا ، هداد  رارق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  سفن  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنوادخ 
ترضح تداهش  ّدر  سپ  دنادیم . دوخ  نوخ  ار  وا  نوخ  و  دوخ ، تشوگ  ار  وا  تشوگ  و  دوخ ، ردارب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  مَّلَس ،

. دشابیم مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  تداهش  ّدر  اب  ربارب  مالسلاهیلع  یلع 

: ریهطت همیرک  هیآ  . 2

هب یلع  هک : اهنآ  هنامرـشیب  نخـس  نیا  و  هتـسناد ، كاپ  یهانگ  سجر و  هنوگره  زا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ریهطت  هیآ  رد  دنوادخ 
. تسا نآرق  تایآ  هب  نیهوت  ادخ و  مالک  در  دشکیم ، شدوخ  يوس 

ربکا قیّدص  . 3

دناوتیم رکبوبا  هنوگچ  سپ  دناهدومن ، یفرعم  ( 102  ) ربکا قیّدص  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 
. دنادب وگغورد  اجنیا  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

تسوا اب  هشیمه  قح  . 4

: دناهدومرف مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
(. 103  ) ضوَْحلا یَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتْفَی  نل  ِیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َو  ّقَْحلا  َعَم  ٌِیلَع 

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن ، ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  و  تسا ، یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع 
. دنزب تمهت  وا  هب  هکنیا  هن  تسا  یلع  اب  قح  تفگیم  دیاب  رکبابا  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  شیامرف  قبط  مه  اجنیا 

تمایق ات  نآرق  اب  هارمه  . 5
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: دندومرف مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ 
(. 104  ) ضْوَْحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتح  ناقِرَتْفَی  یلَع ال  َعم  ُنآرُقلا  نآرُقلا و  َعم  ٌِیلَع 

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  یلع  اب  نآرق  تسا و  نآرق  اب  یلع  هشیمه 
. تسا دنوادخ  مالک  ّدر  نآرق  ّدر  و  تسا ، نآرق  ّدر  یلع ، ِّدر  سپ 

یضاق نیرتالاب  . 6

: دندومرف مرکا  ربمایپ 
. ِّیلَع یتَُّما  یْضقأ 

. تسا نم  تما  درف  نیرتالاب  تواضق  رد  بلاطیبا  نب  یلع 
. تسا یلع  ترضح  تواضق ، هب  ام  نیرتملاع  (. 105  ) ِّیلَع اَناَْضقَا  هتفگ : هدرک و  رارقا  هلأسم  نیا  هب  زین  رمع  و 

: تفگ درک و  عوجر  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  لکشم  لح  يارب  و  دمآ ، شیپ  لکشم  رمع  يارب  اهراب  تواضق  هلأسم  رد  و 
(106 . ) رَمُع َکَلََهل  ٌِیلَع  الَْول 

. دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا 
(. 107 !! ) دهد تداهش  دوخ  عفن  هب  تسا  نکمم  تسا ، مدرم  نیرتهیقف  تواضق ، هلأسم  رد  هک  یتیصخش  نینچ  ایآ  دیهدب  فاصنا 

اهیلع همطاف  ترـضح  نادـنزرف  هب  ار  كَدَـف  تفرگ  میمـصت  فلاخم  قفاوم و  ياهفرح  ندینـش  املع و  يرفن  رازه  هسلج  زا  دـعب  نومأم 
دهز و نآ  اب  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دش  دقتعم  ای  تفگ و  ناوتیم  ایآ  تفگ : نینچ  دوخ  راک  زا  عافد  رد  دنادرگرب و  مالـسلا 

لئاضف نیا  نتـشاد  هب  ار  وا  شلوسر  دـنوادخ و  هک  نیا  اب  دـهد  یهاوگ  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  عفن  هب  غورد  هب  تهجیب و  يراـک ، زیهرپ 
هتفر و همکحم  هب  لـهج  يور  زا  و  هتـسنادیمن ، مکح  تشاد ، هک  یلـضف  مـلع و  هـمه  نآ  اـب  وا  هـک  تـفگ : ناوـتیم  اـیآ  و  دـناهدوتس ؟
وا هکنیا  اب  تشاد و  هک  یتمـصع  تراهط و  نآ  اب  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دوش  هتفگ  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  و  تسا ؟ هداد  تداـهش 

نیا رد  هتـشادن و  قلعت  وا  هب  هک  دهاوخب  ار  يزیچ  دـیدرک ) تیاور  هک  هنوگ  نادـب   ) تسا تشهب  لها  نانز  يوناب  نایناهج و  نانز  يوناب 
ءامـسا نَْمیَا و  مُا  مییوگب : هک  تسا  زیاج  ای  و  دنک ، دای  دـنگوس  اتکی  دـنوادخ  هب  بلطم  نیا  رب  و  دراد ؟ اور  متـس  ناناملـسم  همه  هب  اعدا 

؟ دنشابیم تشهب  لها  زا  ود  نآ  هک  نیا  اب  دناهداد ، تداهش  غورد  هب  سیمع  تنب 
كاپ دنوادخ  تسوا . نید  رد  یشیدناژک  داحلا و  ادخ و  باتک  رب  داریا  نعط و  وا  ناهاوگ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  رب  داریا  نعط و 

. تسا هدش  رکذ  هک  دشاب  نینچ  ناتساد  هیضق و  هک  تسا  هزنم  و 

: مّود هتکن 

هدوب نیا  مالسلا  اهیلع  نَْمیَا  مُا  تداهش  ّدر  تلع  دناهتفگ : رکبابا ، لمع  هیجوت  رد  هتساخرب و  عافد  هب  ّتنس  لها  ءاملع  زا  یضعب  اجنیا  رد 
ار اهنآ  تداهش  هدوب  رتمک  باصن  دح  زا  تداهش  نیا  نوچ  و  دراذگن ، قرف  ناناملـسم  نیب  تسا  هتـساوخیم  تواضق  ماقم  رد  رکبابا  هک 

. تسا هدرکن  لوبق 
: تفگ دیاب  نخس  نیا  باوج  رد 

. تسا حضاو  رایسب  ناناملسم  رگید  اب  نَْمیَا  مُا  مالسلاهیلع و  یلع  ترضح  نیب  توافت  قوف ، بلاطم  رکذ  اب  ًالوا :
هب توعد  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دیاب  دراذگن  نارگید  اب  یقرف  دنک و  تواضق  حیحـص  تساوخیم  رکبابا  رگا  یهقف  رظن  زا  ًایناث :

. ددرگرب ناشیا  هب  قح  ندروخ  مسق  دهاش و  کی  اب  ات  دومنیم ، ندروخ  مسق 
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سابع نبا  زا  ءاضق  باتک  زاـغآ  رد  ملـسم  حیحـص  رد  هک  روطناـمه  تسا . هدـش  حیرـصت  نآ  هب  زین  ّتنـس  لـها  تاـیاور  رد  مکح  نیا  و 
(108 .« ) دومن مکح  دهاش  کی  تداهش  یعدم و  ندروخ  مسق  اب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  : » تسا هدش  تیاور 

یعدم رگا  تسا . هداد  مکح  دهاش  ود  اب  قح  هرابرد  ادخ  : » تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  رمع  رسپ  زا  ینطق  راد  زا  زین  زنکلا »  » باتک رد  و 
(109 .« ) دریگب ار  شقح  ات  دروخب  مسق  نآ  رب  هوالع  دیاب  دروآ  دهاش  کی  رگا  دریگیم و  ار  شقح  دروآ  دهاش  ود 

: مّوس هتکن 

هنالداع تواضق  دصق  رمع  رکبابا و  یلو  دندوب ، رتالاب  هکلب  باصن و  دح  رد  دادعت  رظن  زا  دوهـش  تایاور ، زا  یـضعب  رب  انب  هک  تسا  نیا 
ظفح ار  دوخ  هنابـصاغ  تموکح  ياههیاپ  دنناوتب  نآ  دمآ  رد  اب  ات  دوب ، كَدَـف »  » فرـصت اهنآ  فدـه  مامت  هکلب  دنتـشادن ، ار  یمالـسا  و 

. دش دیهاوخ  هاگآ  رما  نیا  رب  الماک  دینک  تقد  ریز  تیاور  هب  امش  رگا  و  دنیامن ،
: دنکیم تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لضفم  زا  تسا  ناشیا  هب  بوصنم  هک  یلوکشک  رد  یلح ، همّالع 

مُا َو  مالـسلا  مهیلع  ِنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا   َ یلَع و یلإ  ْتَثَعَبَف  َنِیلوُقَت . اِمب  َِکل  ُدَهْـشَی  ْنَم  انیِرُـضْحا  َو  ِکلیِطابَا  ْنِم  اـنیِعَد  رمُع : اـَهل  َلاـقف  … 
. ُْهتَعَّدا َو  َْتلاق  ام  ِعیِمَِجب  اَهل  اوُدِهَش  َو  ِرَکب  ِیبَأ  یلإ  اُولَْبقَأَف  هَفاُحق  ِیبأ  ِْنب  ِرَکب  ِیبَأ  َتَْحت  َْتناک  َو  ِسیَمُع  َْتِنب  ِءامْسَأ  َو  نَْمیَا 

وت ياعدا  رب  اـت  نک  رـضاح  ار  یـسک  و  هَّللاـب ) ذوعن   ) نک اـهر  ار  لـطابياه  فرح  نیا  تفگ : مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هب  رمع  سپ 
(110  ) سیمع تنب  ءامسا  نَْمیَا و  مُا  و  مالسلا ، مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  ترـضح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  سپ  دهدب . تداهش 

ياعدا تحص  رب  دندرک و  قیدصت  ار  همطاف  ترضح  نانخس  ناراوگرزب  نیا  همه  دومن و  رضاح  ار  دوب ) رکبوبا  رـسمه  نامز  نآ  رد  هک  )
. دنداد تداهش  ترضح  نآ 

همطاف نادنزرف  نیسح  نسح و  اما  تسا و  همطاف  رهوش  وا  سپ  یلع  اما  تفگ : درک و  در  فلتخم  ياههناهب  هب  ار  دوهـش  مامت  رکبابا  یلو 
تداهـش مشاهینب  عفن  هب  زین  يو  سپ  هدوب  بلاـط  یبا  نب  رفعج  تحت  سیمع  تنب  ءامـسا  اـما  و  تسا . ناـشیا  زینک  نَْمیَا  مُا  دنـشابیم و 

. دنکیم تمدخ  زین  همطاف  هناخ  رد  وا  دهدیم و 
. ْمِهِسُْفنَأ یلإ  َنوُّرُجَی  ِءالُؤه  ُّلُک  َو 

. دنهدیم تداهش  ناشدوخ  عفن  هب  دوهش  نیا  مامت  و 
ْدَقَف اَهبَّذَک  ْنَم  َو  هَّللا  َلوُسَر  يذآ  َدَقَف  اهاذآ  ْنَم  َو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ٌۀَعِْـضبَف  ُۀَمِطاف  اَّمَأ  مالـسلا : هیلع  یلَع  َلاقَف 

 … هَّللا َلوُسَر  َبَّذَک 
نت هراپ  وا  سپ  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  اما  دندومرف : نینچ  دوهـش ) ِّدر   ) رکبابا لمع  نیا  لباقم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  سپ 

ار وا  نانخس  هک  یسک  تسا و  هدرک  تیذا  ار  ادخ  لوسر  سپ  دنک  تیذا  ار  وا  هک  یسک  تسا و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 
. تسا هدرک  بیذکت  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  سپ  دنک  بیذکت 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  شیامرف  قبط  و  دنشابیم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زین  نانآ  نیـسح ، نسح و  اما  و 
بیذکت ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  دنک  بیذکت  ار  ود  نیا  هک  یـسک  دنـشابیم و  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

. دننایوگتسار تشهب  لها  نوچ  هدرک ،
ُّداّرلا َوُه  َکیَلَع  ُّداّرلاَو  َةرِخآلا ، َو  اینُّدـلا  ِیف  یخَأ  َْتنَأ  َو  کنِم  اَنَأ  یِّنِم و  َْتنَأ  مَّلَـس : َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدَـقَف  اَنَأ  اّمَأ  َو 

. ِیناصَع ْدَقَف  َكاصَع  ْنَم  َو  ِینَعاطَأ ، ْدَقَف  َکَعاطَأ  ْنَم  َّیَلَع ،
یسک یشابیم و  ترخآ  ایند و  رد  نم  ردارب  وت  متسه . وت  زا  نم  نم و  زا  وت  دومرف : ماهرابرد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نم ، اما 

ان دـنک  یناـمرفان  ار  وت  هک  یـسک  تسا و  هدرک  تعاـطا  نم  زا  دـنک  تعاـطا  وت  زا  هک  یـسک  و  تسا . هدرک  در  ار  نم  دـنک  در  ار  وت  هک 
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. تسا هدرک  ار  نم  ینامرف 
. دنداد تداهش  وا  ندوب  یتشهب  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  تسا  ینز  وا  نَْمیَا ، مُا  اما  و 

. دندومن ریخ  ياعد  وا  هیرذ  وا و  قح  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  تسا  ینز  سیمع ، تنب  ءامسا  اما  و 
. ُلَبُْقتال ِهِسْفَن  یلِإ  ِراْجلا  ُةَداهَش  ْنِکلَو  ْمُکَسُْفنَأ  ِِهب  ُمتْفَصَو  امَک  ُْمْتنَأ  رمُع : َلاقف 

: تفگ نینچ  دوهش ، زا  مالسلاهیلع  یلع  عافد  نیا  لباقم  رد  رمع 
شدوخ يارب  عفن  يذ  تداهش  نکل  و  دیدومن ، فصو  ناتدوخ  هک  دیتسه  روطنامه  امش  تسا و  قداص  امـش  دروم  رد  تافـص  نیا  مامت 

. دوشیمن لوبق 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تداهـش  لاح  نیمه  رد  ینکیمن و  راکنا  يراد و  رارقا  ام  لئاضف  نیا  هب  وت  رگا  دندومرف : مالـسلاهیلع  یلع 

دوهـش هنّیب و  ام  زا  وت  میـشاب و  هتـشاد  نامدوخ  يارب  ییاعدا  ام  رگا  نوُعِجار  ِْهَیلإ  ّانإ  َو  ِهَّلل  ّانإ  تفگ : دیاب  سپ  يرادن  لوبق  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  تموکح  ادخ و  تموکح  رب  امـش  هکنآ  لاح  و  دیامن ، يرای  ار  ام  هک  تسین  ياهدنک  يرای  سپ  ینک ، هبلاطم 

. دیاهدرب ریغ  هناخ  هب  وا  هناخ  زا  یلیلد  هنّیب و  نودب  ار  نآ  و  دیاهدرک ، هبلغ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو 
(111 « ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيأ  اوُمَلَظ  َنیِّذلا  ُمَْلعَیَس  َو  »

دنهاوخ تشگزاب  هاگ  رفیک  نیمادـک  هب  هک  دـش  دـهاوخ  مولعم  ناشیا  رب  يدوزب  دـناهدرک  متـس  ملظ و  هک  یناسک  هک  دیـشاب  هاـگآ  سپ 
. درک

مکح نیرتهب  وا  هک  دـنک  مکح  ام  نیب  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـیدرگرب  دـندومرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  سپس 
(112 . ) تسا ناگدننک 

تاکن نیرخآ 

: هک یلاح  رد  دندرک  در  تداهش  رد  ندرب  عفن  ماّهتا  هب  ار  همطاف  ترضح  دوهش  باطخ  نب  رمع  رکبابا و 
. دیسریم اهنآ  هب  یعفن  دیاش  دنوشیم  ثراو  ًادعب  هک  تهج  نیا  زا  اهنآ  هکلب  دندربیمن ، یعفن  تداهش  نیح  رد  نیدهاش  . 1

تداهش شدبع ، يارب  یلوم  تداهش  و  کیرش ، يارب  کیرش  تداهش  لثم  دوش ، کلام  ار  لام  زا  یتمسق  دوخ  تداهـش  اب  دهاش  رگا  هلب 
. تسین لوبق  لباق  وا 

اهیلع ارهز  ترـضح  يارب  دـیاب  یـسک  هچ  میتسنادیم  شاک  يا  هدوب و  یفتنم  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  دوهـش  رد  هلأـسم  نیا  یلو 
تداهش دناهمطاف و  نادنزرف  نوچ  نیسح  نسح و  تداهش  تسا و  همطاف  رهوش  نوچ  یلع  تداهش  هک  یلاح  رد  دهدب  تداهـش  مالـسلا 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  عفن  هب  نانمـشد  ایآ  ددرگیمن ، لوبق  دروم  دناهمطاف  ناتـسود  نوچ  رگید  سک  ره  ءامـسا و  نَْمیَا و  مُا 

.!!؟ دنهدیم تداهش 
. دنزیمن يررض  شتداهش  هب  وا ، ندوب  عفان  دشاب  لداع  دهاش  رگا  تسا و  یلصا  طرش  تلادع  هلأسم  تداهـش  رد  هکنیا ، رگید  هلأسم  . 2

(113 . ) دناهدرک حیرصت  ّتنس  لها  ياملع  زا  یعمج  بلطم  نیا  هب  و 
دنداد تداهش  ُثِّرَُون » ال   » یگتخاس ثیدح  رب  رمع  هصفح و  هشیاع و  هنوگچ  سپ  دشاب ، ّرِـضُم  تداهـش  رد  تعفنم  بلج  ياعدا  رگا  . 3

. دش عقاو  لوبق  دروم  اهنآ  تداهش  و 
: هک یلاح  رد 

. تسا رمع  رتخد  ۀَصْفَح  رکبابا و  رتخد  هشیاع  . 1
کیرش نآ  رد  مه  رفن  هس  نیا  و  ددرگ ، نیملـسم  تاقدص  ءزج  كَدَف »  » هک دش  ثعاب  دهاش  ناونع  هب  رمع  هصفح و  هشیاع و  روضح  . 2
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هشیاع و یهاوگ  یلو  دوشیم ، در  تعفنم  بلج  تمهت  اـب  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ترـضح  تداهـش  هنوگچ  سپ  دـنوش ،
.!؟ دوشیمن در  تعفنم  ققحت  اب  رمع  هصفح و 

[ كَدَف ثرا  هلأسم  هب  مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  لالدتسا  تلع  ]

اهیلع ارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  دعب  هلأسم  اما  دوب و  نآ  نوماریپ  لئاسم  و  شـشخب )  ) ْهَلِْحن ثحب  دش ، حرطم  تالاؤس  رد  نونکات  هچنآ 
ياعدا نآ  دندومن و  ثحب  جاجتحا و  رکبابا  اب  يرگید  قیرط  زا  دنریگب  سپ  زاب  ار  دوخ  قح  دنتسناوتن  هلحن  ياعدا  قیرط  زا  یتقو  مالسلا 

: دندومرف ترضح  ینعی  دوب . ثرا 
لوبق دیاب  لقاال  هدیـشخب  نم  هب  تایح  نامز  رد  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دیرادن  لوبق  امـش  رگا 

. دسریم شدنزرف  اهنت  هب  ثرا  ناونع  هب  ترضح ، نآ  تشذگرد  زا  دعب  كَدَف » ، » دینک
دنک مورحم  دوخ  قح  زا  ار  ترضح  دناوتیمن  یلیلد  چیه  اب  دید  و  دش ، ور  هب  ور  مالسلا  اهیلع  همطاف  دیدج  جاجتحا  نیا  اب  یتقو  رکبابا ،

: تفگ تسج و  کسمت  تیاور  کی  هب 
(114 . ) ًۀَقَدَص ُهاَنْکََرت  اَم  ُثِّرَُون  ءاِیْبنَْألا ال  َرِشاعَم  ُنَحن )  ) ّانِإ ُلوُقی : هَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  یِّنِإ 

. تسا هقدص  دنامیم ، یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن و  ثرا  ءایبنا ، هورگ  ام  دندومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم 
کی اب  ار  ثحب  مینکیم و  بلج  ثحابم  نیا  هب  ار  امـش  هجوت  هک  دـیآیم  شیپ  یفلتخم  تالاؤس  ثحابم و  ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  نونکا 

. مینکیم عورش  لاؤس 

ثرا ياعّدا  مّوس  لصف 

؟ درک مورحم  ثرا  زا  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوشیم  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح هب  کسمت  اب  ایآ  لّوأ : لاؤس 

باوج

ترـضح هک  دندزیم  سدح  نوچ  رمع  رکبابا و  تسین و  هَّللا  لوسر  مالک  تسا و  رکبابا  دوخ  هتخاس  ثیدح  نیا  تفگ : دیاب  باوج  رد 
نیمه هب  دنداد  تبـسن  هَّللا  لوسر  هب  دنتخاس و  ار  ثیدح  نیا  اهنآ  دـنکیم  هبلاطم  ار  دوخ  قح  لالدتـسا  نیا  اب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

ياهثحب هب  همادا  رد  مینکیم و  رکذ  ار  تالاکـشا  نیا  لصف  رـس  ًءادتبا  ام  هک  تسا  دراو  ثیدـح  نیا  رب  يدایز  رایـسب  تالاکـشا  تلع 
: میزادرپیم نآ  نوماریپ 

« ُثِّرَوُن ال   » ثیدح رب  لاکشا  هدراهچ 

. دراد ضراعت  نآرق  اب  ربخ  نیا  . 1
. دز صیصخت  ار  نآرق  ناوتیمن  ربخ ، نیا  اب  . 2

. تسا دحاو  ربخ  ثیدح ، . 3
. تسا قساف  ربخ ، يوار  . 4

. دننادیم بذاک  ار  نآ  يوار  لطاب و  ار  ربخ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  . 5
. دنداد نآ  ندوب  غورد  هب  مکح  و  دندرک ، راکنا  ار  تیاور  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  . 6
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« نیبَْرقَْألا َکَتَریشَع  ْرِْذنَا  َو  : » هیآ قبط  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دیاب  دوب ، هقدص  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لاوما  رگا  . 7
. دندرکیم غالبا  دوخ  داماد  رتخد و  هب  ار  مکح  نیا 

. تسا هتشادن  هقباس  هتشذگ  ءایبنا  زا  کی  چیه  رد  مکح  نیا  . 8
. دزادنایم کش  هب  ار  ناسنا  نآ  هب  کسمت  ثیدح و  تحص  رد  یمالسا  ماکحا  هب  رمع  رکبابا و  لهج  . 9

. دزادنایم تیجح  زا  ار  نآ  ثیدح  نیا  لقن  رد  رکب  یبا  تایاور  بارطضا  . 10
. دراد ضقانت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  زا  ثیدح  لقن  عنم  رد  وا  شور  اب  ثیدح  نیا  هب  رکبابا  کسمت  لقن و  . 11

ثیدـح نیا  اب  ترـضح  نآ  ياههرجح  زا  رمع  رکبابا و  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  درکلمع  یـصخش و  ياههدافتـسا  . 12
. دراد ضقانت 

. هصفح هشیاع و  نامثع ، رمع ، رکبابا ، طسوت  ثیدح  ضقن  . 13
. دراد ضقانت  ثیدح  نیا  اب  سابع  ینب  هیما و  ینب  ءافلخ  درکلمع  . 14

: میزادرپیم لاکشا  هدراهچ  نیا  حرش  هب  یلیصفت  تروص  هب  نونکا 

دراد ضراعت  نآرق  اب  ربخ  نیا  هک ] تسا  نیا  تیاور  لاکشا  نیرتمهم  ]

دراد و ضراعت  میرک  نآرق  رد  ثرا  تایآ  اب  هک  تسا  نیا  تیاور  لاکـشا  نیرتمهم  نیرتگرزب و  تفگ  دیاب  تیاور  نیا  تلالد  ثحب  رد 
رب ار  رکبوبا  ثرا ، تایآ  هب  لالدتـسا  اـب  هّیکَدَـف  هبطخ  رد  رکبوبا و  اـب  دوخ  ( 115  ) تاجاجتحا رد  مالسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح 

: دندومرف هک  اجنآ  دندومن . موکحم  ار  وا  هتخاس و  هاگآ  دوخ  هابتشا 
! ایِّرَف ًاَئیَش  َْتئِج  ْدََقل  ِیبَأ ؟ َِثرَأ  َو ال  َكابَأ  َثَِرت  ْنَأ  هَّللا  ِباتِک  ِیفَأ  هَفاُحق ! ِیبَأ  َْنب  ای 

!!. ياهتخاس یبیجع  غورد  هچ  مربن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  ادخ  باتک  رد  ایآ  هفاحقوبا ، دنزرف  يا 
اب نوچ  تسین  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  مالک  ینکیم ، لقن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  وت  هک  یثیدح  نیا  ینعی 

: دندومرف هدرک و  هراشا  صوصخلاب  ثرا  تایآ  زا  یضعب  هب  یّلک ، لالدتسا  نیا  زا  دعب  درادن و  تقباطم  نآرق 
: ُلوُقی ْذِإ  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَبَن  َو  هَّللا  َباتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْمَع  یلَعَفَا 

ِلآ ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ًاِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  : » َلاـق ْذِإ  اـیِرَکَز  ِْنب  ییْحی  ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اَـم  ِیف  َلاـق  َو  ( 116 .« ) َدُوواد ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو  »
(. 117 « ) بوُقْعَی

َو ( 119 .« ) ِنییَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  هَّللا  ُمُکیِصُوی  : » َلاق َو  ( 118 « ) هَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولُواَو  : » َلاق َو 
(120 « ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنَیبَْرقَْألا  َو  ِنیَِدلاْوِلل  ُۀیِصَْولا  ًاَریَخ  َكََرت  ْنِإ  : » َلاق

ییحی تشذگ  رـس  رد  درب و  ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  دیوگیم : هک  دیتخادنا  رـس  تشپ  رد  دیتفگ و  كرت  ار  ادخ  باتک  دمع  يور  زا  ایآ 
ادـخ باتک  رد  دومرف : دربب و  ثرا  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  يدـنزرف  دوخ  بناـج  زا  ایادـخ  هک : هدومرف  لـقن  اـیرکز  نب 

. دنتسه یلوا  رگیدکی  زا  ثرا  رد  نادنواشیوخ 
. تسا نارتخد  ربارب  ود  نارسپ  مهس  هک  دنکیم  هیصوت  نادنزرف  هرابرد  امش  هب  دنوادخ  دومرف : و 

رب نیا  دنک  تیصو  هتـسیاش  روط  هب  کیدزن  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  تشاذگ  یقاب  دوخ  زا  سپ  ار  یلام  یـصخش  رگا  دومرف : و 
. تسا قح  ناراکزیهرپ  همه 

. دراد تلالد  ثرا  ماکحا  زا  اهنآ  ندوبن  ینثتسم  ءایبنا و  نادنزرف  ندرب  ثرا  نینچمه  ناشیوخ و  نادنزرف و  ندرب  ثرا  رب  تایآ  نیا  هک 
ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  نم  دـینادیم  امـش  هکنیا  هب  هجوت  اب  نآرق و  تایآ  نیا  هب  هجوت  اب  دـندومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هاگنآ 
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بناوج ندرک  مکحم  يارب  سپس  و  مربیمن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  هک  دینکیم  نامگ  امـش  ارچ  سپ  مشابیم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
: دنیامرفیم هدمآ و  رب  اهنآ  خساپ  تالاکشا و  نایب  رد  دوب ، یتالاؤس  لماش  هک  ینعم  رپ  ابیز و  رایسب  یتالمج  اب  لالدتسا 

؟ اْهنِم ِیبَأ  َجَرْخَأ  ٍۀیِآب  هَّللا  ُمُکَّصَخَفأ 
؟ دشاب هدرک  ءانثتسا  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هداتسرف  ياهیآ  امش  يارب  ًاصاصتخا  دنوادخ  ایآ 

.؟ ةَدِحاو ٍۀَِلم  ِلْهَأ  ْنِم  ِیبَأ  َو  اَنَأ  ُتَْسلَوَأ  ِناثَراوَتَی . ِنیَتَِّلم ال  َلْهَأ  َّنإ  َنُولوُقَت : لَه  ْمَأ 
!؟ میتسین نییآ  تلم و  کی  لها  مردپ  نم و  و  دنربیمن ، ثرا  رگیدکی  زا  تلم  ود  لها  دییوگیم  هک  نیا  ای  و 

!؟ یِّمَع ِْنبا  َو  ِیبَأ  ْنِم  ِنآْرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ 
!!؟ دیرتاناد مالسلاهیلع  یلع  میومع  رسپ  مردپ و  زا  نآرق  ماع  صاخ و  هب  امش  ای 

: دندومرف دنرادن ، ار  ناشیا  هب  كَدَف »  » در میرک و  نآرق  هب  ندرک  لمع  دصق  اهنیا  هک  دش  تباث  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  نوچ  و 
َو ال َنُولِْطبُْملا  ُرَِـسْخی  ِۀَعاّسلا  َْدنِع  َو  ُۀَمایِْقلا  ُدِعوَْملا  َو  ٌدَّمَُحم  ُمیِعَّزلاَو  هَّللا ، ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكَرَـشَح  َموی  َكاْقَلت  ًۀـَلوُحْرَم  ًۀَـموُطُخَم  اهَکَنوُدَـف 

(121 .« ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ِهیَلَع  ُّلِحی  َو  ِهیِزْخی  ٌباذَع  ِهِیتای  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفوَس  َو  ٌّرَقَتْسُم  ٍءاَبَن  ِّلُِکل  َو   » َنُومِْدنَت ْذإ  ْمُکُعَْفنی 
. دش دهاوخ  ور  هبور  وت  اب  رـشح  زور  رد  نادـب  اما  تسا . يرادرب  هرهب  هدامآ  هدـش ، راهم  هدامآ و  بکرم  نوچمه  هک  ارم  ثرا  ریگب  سپ 

نآ رد  دش و  دهاوخ  اپ  رب  تمایق  ماگنه  هب  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  یتسرپرـس  هب  ادخ و  نآ  رواد  هک  هتـسیاش  یهاگداد  رد 
تسا و یهاگ  رارق  يربخ  ره  يارب  و  درادـن . يدوس  امـش  يارب  ینامیـشپ  تقو  نآ  دوب و  دـنهاوخ  نایز  رد  ناـیارگ  لـطاب  هک  تسا  زور 

(122 . ) دش دهاوخ  نادیواج  یباذع  هدننک و  راوخ  باذع  راچد  یسک  هچ  هک  دینادیم  يدوزب 

؟ دنکیم تلالد  ءایبنا  ندراذگ  ثرا  رب  هدش ، رکذ  تایآ  ایآ  مّود : لاؤس 

هدوب یهلا  یحو  لوزن  لحم  ناشیا  هناخ  هک  مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم  يارهز  ترـضح  طسوت  تایآ  نیا  هب  ندومن  لالدتـسا  تفگ  دیاب  ًالوا :
. دشابیم قوف  بلطم  رب  تایآ  نیا  تلالد  رب  لیلد  نیرتالاب 

ماقم رد  زین  رمع  رکبابا و  یتح  و  دومنن ، دراو  تایآ  نیا  تلالد  رب  لاکـشا  یـسک  دجـسم ، رد  نارـضاح  زا  هک  میوش  رکذـتم  دـیاب  ًاـیناث :
نیا اب  تایآ  نیا  دـنیوگب : یگتخاس  ثیدـح  کی  اب  دنتـساوخ  هکلب  دـنکیمن ، ءایبنا  ندراذـگ  ثرا  رب  تلالد  تایآ  نیا  دـنتفگن : باوج 

. تسا هدروخ  صیصخت  تیاور 
ملع توبن و  ار ، ( 123 « ) َدُوواد ُنامیَلُـس  َِثرَو  َو   » هیآ رد  ثرا  زا  روظنم  و  هدومن ، حرطم  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  هک  یلاکـشا  ًاثلاث :

: دیامرفیم هک  رگید  هیآ  و  ملع ، توبن و  هن  تسا ، لاوما  رد  ثرا  ثرا ، ظفل  زا  رِدابتم  اریز  تسین ، حیحص  دناهتسناد 
(124 « ) ًاَْملِع َو  ًاَمْکُح  ُهانیَتآ  الُک  َو  »

. میداد ملع  توبن و  مکح  دواد ) نامیلس و   ) ود نآ  زا  کی  ره  هب  ام 
. دشابیم یهلا  یتبهوم  هکلب  هدوبن ، ثرا  ملع  توبن و  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  هنیرق 

: دـیامرفب دـنوادخ  هک  تسین  یجاـیتحا  رگید  دوب و  هدـش  تبهوم  وا  هب  شردـپ  تاـیح  لاـح  رد  نامیلـس  ِتوبن  هک  دوشیم  مولعم  نوـچ 
یلاـم ثاریم  ناـمه  هفیرـش  هیآ  رد  ثرا ، زا  دارم  یعطق  هنیرق  نیا  اـب  هجیتن  رد  درب  ثرا  وا  زا  ار  توبن  دواد  تشذـگ  رد  زا  دـعب  ناـمیلس 

. دندومن لالدتسا  نادب  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیّدص  هچنانچ  تسا ،
یضعب هکنیا  درب و  ثرا  دواد  زا  ار  کلم  لام و  نامیلس  ینعی  دسیونیم : َدُوواد » ُنامیَلُس  َِثرَو  َو   » ریـسفت رد  هللا  همحر  ییابطابط  همّالع  و 
لاـقتنا لـباق  نوچ  تسین  یثرا  توبن  هکنیا  يارب  دـشابیمن ، حیحـص  تسا  ملع  توـبن و  ندرب  ثرا  ثرا ، نیا  زا  دارم  دـناهتفگ  نیرـسفم 

. تسین

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2148 

http://www.ghaemiyeh.com


ملع داتـسا ، هکنیا  يارب  تسین ، یقیقح  لاقتنا  نیا  اما  تسا ، لاقتنا  لباق  هک  تفگ  ناوتیم  زاجم  هحماسم و  یعون  اب  دـنچ  ره  ملع ، اـما  و 
یلوصح يرکف و  ملع  رد  مه ، يزاجم  لاقتنا  نیا  نکیل  دشاب ، هتشادن  ملع  شدوخ  رگید  دیاب  هنرگ  و  دهدیمن ، لاقتنا  درگاش  هب  ار  دوخ 
تـسین ندناوخ  سرد  هلوقم  زا  دـناهدش  هداد  نآ  هب  صاصتخا  ءایبنا  هک  یملع  یلو  دـیآیم  تسدـب  ندـناوخ  سرد  اب  هک  تسا ، روصتم 

نالف مییوگب : زاجم  تیانع و  نامه  اب  تسا  نکمم  هلب  دـسریمن . نادـب  تسرامم  رکف و  تسد  هک  ناـشیا  هب  ادـخ  زا  تسا  یتمارک  هکلب 
ربمغیپ زا  ار  دوخ  ملع  ربمغیپ  نـالف  تفگ : دوشیمن  یلو  هداد ، میلعت  ار  يو  ربـمغیپ  نآ  ینعی  هدرب ، ثرا  يربـمغیپ  زا  ار  ملع  يداـع ، درم 

(125 . ) تسا هدرب  ثرا  ربمغیپ  ریغ  زا  ای  رگید 
: دراد ایرکز  زا  ییحی  ندرب  ثرا  رب  حیرصت  دعب  هیآ  اما  و 

(126 .« ) ًایِضَر َِبر  ُْهلَعْجاَو  َبوُقْعی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ًاِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاَع  ِیتَأَْرما  َِتناک  َو  ییاَرَو  ْنِم  ِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو  »
نک اطع  نم  هب  يدـنزرف )  ) ییلو دوخ  بناج  زا  سپ  تسا  ازان  نم  نز  مسرتیم و  دـنربیم  ثرا  نم  زا  هک  یبراقا  نادـنواشیوخ و  زا  نم 

. هد رارق  دوخ  دنسپ  دروم  ار  وا  اراگدرورپ  دربب و  ثرا  مرسمه ) نادناخ   ) بوقعی نادناخ  زا  نم و  زا  وا  هک 
طقف دوش ، رکذ  دـیق  نودـب  قلطم و  تروص  هب  یتقو  تغل و  فرع و  تعیرـش ، رد  ثاریم  ظفل  هک : تسا  نیا  دارم  رب  هیآ  تلالد  هجو  اما 

لودـع نآ  تقیقح  ظفل و  رهاظ  زا  تسین  زیاج  ًازاجم و  رگم  ددرگیمن ، هدافتـسا  نآ  ریغ  رد  دوشیم و  هدـیمهف  نآ  زا  یلام  ثرا  يانعم 
ثرا ینعی  ظفل  نیا  یقیقح  يانعم  رب  هنیرق  هیآ  نیا  رد  ام  هکنآ  لاح  میـشاب و  هتـشاد  ياهنیرق  نآ  يزاـجم  ياـنعم  يارب  هکنیا  رگم  مینک ،
سرت ینارگن و  ياج  دنـشاب  بصنم  نیا  قیال  اهنآ  رگا  نوچ  درادـن ، ییانعم  ناـشیوخ  هب  توبن  لاـقتنا  زا  اـیرکز  سرت  اریز  میراد ، یلاـم 
توبن ماقم  هتـسیاش  ناشیوخ  نآ  رگا  و  َهََتلاسِر » ُلَعْجَی  ُثیَح  ُمَْلعَی  ُهَّللا   » دـهد رارق  اجک  رد  ار  تلاـسر  دـنادیم  میکح  دـنوادخ  و  تسین ،
يِدـْهَع ُلانَی  ال   » منکیمن راذـگاو  نیملاظ  هب  ار  تلاـسر  نم  هدومرف  دـنوادخ  نوچ  دـنامیمن  یقاـب  اـیرکز  يارب  سرت  ياـج  زاـب  دنـشابن 

وا نوچ  هدوب  یلام  روما  زا  ایرکز ، سرت  دوشیم  تباث  یعطق ، هنیرق  نیا  اـب  تسین و  حیحـص  توبن  لاـقتنا  زا  سرت  هجیتن  رد  و  َنیِِملاّـظلا »
. دننک هدافتسا  تیصعم  رد  شدساف  ناشیوخ  ار  وا  هکرت  ثرا و  دسرتیم 

دوخ يدونـشخ  هیام  ار  وا  اهلاراب   ) وا ياعد  زا  هچنانچ  دومن  شلام  زا  ندرب  ثرا  يارب  هتـسیاش  يدنزرف  تساوخ  رد  لاعتم  يادـخ  زا  اذـل 
هک تسا  نآ  دـننام  اریز  درادـن ، تبـسانم  توبن  ندرب  ثرا  اـب  دـیق  نیا  تساوخ  رد  هکنیا  يارب  دوشیم . هدافتـسا  ینعم  نیمه  هدـب ) رارق 
زا روظنم  هک  تسا  يرگید  هنیرق  زین  هتکن  نیا  و  دـشاب . وت  تیاضر  دروم  هک  نادرگ  ثوعبم  ام  يارب  يربمایپ  ادـنوادخ  دـیوگب : یـصخش 

(127 . ) دناهدومن يا  هدافتسا  نینچ  هیآ  نیا  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  روطنامه  تسا  لام  ثرا  هفیرش  هیآ  رد  ِیُنثِرَی » »
ریـسفت ریبکلا ، ریـسفت  ِبتُک ، رد  هلمج  زا  دـنراذگیم . یلام  ثرا  ءایبنا  هک ، دـنراد  رارقا  هلأسم  نیا  رب  زین  ّتنـس  لـها  ياـملع  رثکا  ًاـنمض 

ثرا تایآ  لیذ  رد  ّتنـس  لها  ياملع  فاّشک ، روثنملاردلا و  يرابلا ، حتف  ریـسملا ، داز  ریدقلا ، حـتف  نایبلا ، یناعم  نایبلا ، عماج  یبطرقلا ،
(128 . ) دناهدراذگ ثرا  هب  لام  دوخ  نادنزرف  يارب  ءایبنا  هک ، دناهدرک  ناعذا  هلأسم  نیا  رب 

دیاـب سپ  تسا  توـبن  ثرا  روـظنم  دـشابن و  یلاـم  ثرا  تاـیآ ، رد  ثرا  رگا  هک  تسا  نیا  مینک  هراـشا  نآ  هـب  دـیاب  هـک  رگید  هلأـسم  و 
. تسین نینچ  نیا  ًانیقی  هک  یلاح  رد  دنشاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ءایبنا  مامت  نادنزرف 

؟ دز صیصخت  ار  نآرق  دوشیم  ربخ  نیا  اب  ایآ  مّوس : لاؤس 

. دنزیم صیصخت  ار  ثرا  تایآ  تامومع  تیاور  نیا  هک  دناهتفگ : ینغم ، بحاص  ةاضقلا  یـضاق  هلمج  زا  ّتنـس ، لها  ياملع  زا  یـضعب 

. دنراذگیمن ثرا  ءایبنا  دیوگیم : هدومن و  ادج  ار  ءایبنا  تیاور  نیا  یلو  دنراذگیم  ثرا  نیفلکم  همه  دیوگیم : نآرق  هک  ینعم  نیا  هب 
هب تیاور  ینعی : دـشابیم ، ثرا  تایآ  اـب  ضراـعم  هکلب  تسین ، تاـیآ  صـصخم  تحـص ) ضرف   ) رب تیاور  نیا  تفگ : دـیاب  باوج  رد 
ود ینعی  دربیم ، ثرا  ایرکز  زا  ییحی  و  درب ، ثرا  دواد  زا  نامیلس  دیوگیم : نآرق  یلو  دنراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  دیوگیم : یلک  تروص 
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. تسا هدرب  مان  حیرصت  هب  ار  دناهدراذگ  ثرا  هک  ءایبنا  زا  رفن 
: دیامرفیم هدع  نیا  باوج  رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع 

ءایبنا هریـس  اب  نآ  تفلاخم  رطاخ  هب  ار  نآ  مومع  ناوتیمن  هک  يدـحاو  ربخ  اب  هن  تسا ، زیاج  یعطق  ِتباث  ِلـیلد  اـب  اـهنت  نآرق  صیـصخت 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ملع  ثراو  هک  نآ ، قیّدص  مالسلا و  اهیلع  تما  نیا  هقیّدص  هک  يدحاو  ربخ  اب  هن  و  تفریذپ . هتـشذگ 
هک يدحاو  ربخ  اب  هن  تفریذپن . ار  نآ  تسا  هدرمش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ناج  ار  وا  نآرق  رد  ناحبـس  دنوادخ  تسا و  مَّلَس 

نایم رد  يدعب  ياهنرق  رد  ار  ینمشد  ضغب و  شتآ  دوشگ و  ًالماک  ار  ینمشد  باب  و  درک ، لیمحت  تما  رب  ار  اههنیک  اهتنحم و  نیا  همه 
. تخاس دوبان  ار  اهنآ  هملک  تدحو  تمیالم و  یتمالـس و  تسـسگ و  مه  زا  تسخن  زور  زا  ار  نیملـسم  عامتجا  تخاس و  رو  هلعـش  اهنآ 

(129)
: دوش هتفگ  رگا  لاح 

. دینزب صیصخت  نآرق  تایآ  اب  ار  ربخ  تیمومع  ینعی  دینک  لمع  الاب  نخس  سکع  رب  امش 
اهنآ زا  رفن  ود  ءانثتـسا  هب  دیامرفیم : نآرق  دنراذگیمن و  ثرا  ءایبنا  همه  هک ، دیوگیم  یلک  تروص  هب  ُثِّرَُون » ال   » ربخ هکنیا : حیـضوت  )
ربـخ صـصخم  هیآ  هکلب  هدـماین ، شیپ  یـضراعت  تاـیآ  ربـخ و  نیب  رگید  تروـص ، نـیا  رد  دـناهدراذگ . ثرا  ییحی ) دواد و  ترـضح  )

.( تسا هدیدرگ 
یمامت نوچ  تسا ، تّما  عامجا  فلاخم  ءایبنا ، مکح  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ود  نیا  ندرک  ءانثتـسا  مییوگیم : باوج  رد 

رب نّنـست  لها  ياملع  زا  یـصاخ  هّدع  عامجا  و  دنراذگیم ، ثرا  ءایبنا  هک  دـنراد  عامجا  بلطم  نیا  رب  یّنـس  ياملع  رثکا  هعیـش و  ياملع 
، دنراذگیمن ثرا  ءایبنا  زا  مادکچیه  ، ) مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ود  نیا  ندومن  ءانثتسا  و  دنراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  هک  تسا  نیا 

(130 . ) تسا هدشن  نآ  هب  لئاق  سک  چیه  و  دشابیم ، عامجا  ود  ره  فلاخم  هک  تسا  يدیدج  لوق  ییحی ) دواد و  ترضح  رگم 

دوب هدمآ  تسد  هب  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تیاور  ندینـش  اب  هک  دوخ  ملع  اب  تسناوتیم  تواضق  دنـسم  رد  رکبابا  ایآ  مراهچ : لاؤس 
؟ دنک مکح 

تمهت ناـظم  رد  هشیمه  وا  نوچ  دـهدب ، مکح  دـناوتیمن  دوخ  ملع  اـب  یـضاق  هک : تسا  نیا  رب  ءاـملع  زا  یـضعب  يار  تفگ  دـیاب  ًـالوا :
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  هدـنامیقاب  لاوما  ندـش  هقدـص  اب  نوچ  دراد . دوجو  تمهت  نیا  رب  ینئارق  هک  اجنیا  رد  هژیوب  و  دـشابیم ،

لماک رایتخا  رد  ار  كَدَف »  » نیملـسم هفیلخ  ناونع : هب  دهاوخیم  وا  هکنیا  رتمهم  رتالاب و  و  ددرگیم ، میهـس  نآ  رد  مه  رکبابا  دوخ  مَّلَس ،
. دنادرگ مکحم  ار  دوخ  هنابصاغ  تموکح  ياههیاپ  یلام  گرزب  عبنم  کی  ناونع  هب  ات  دهد ، رارق  دوخ 

شردـپ ثاریم  بلط  يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  نوچ  هک  دـنکیم : لقن  رکبوبا  زا  لـیفطلاوبا  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـیؤم 
: تفگ وا  هب  رکبابا  دمآ ، رکبابا  دزن  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر 

نیشناج لام ، نآ  کلام  سپ  داد  رارق  يربمایپ  رایتخا  رد  ار  یلام  دنوادخ  هک  ینامز  انامه  دندومرف : ناشیا  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  »
(131 .« ) دشابیم مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نآ 

: دیوگیم رفظم  همّالع  موحرم  و 
(132 . ) ِءافَلُْخلا ِخیِرات  ِیف  یِطویُّسلا  ِنَع  امَک  رَمُع  َو  ِرَکب  ِیبَأ  ِتاصَتُْخم  ْنِم  ْتَراص  كَدَف  َّنِإ  ُرِهاّظلاَو 

. تسا هدرک  رکذ  ءافلخلا  خیرات  باتک  رد  یطویس  هک  روطنامه  دیدرگ  رمع  رکبوبا و  یصخش  لاوما  زا  كَدَف  هک  تسا  نیا  رهاظ  و 
باب رد  دنک ، لمع  دوخ  ملع  هب  دیاب  و  هدرک ، ادـیپ  ملع  نآرق ، ضراعم  ربخ  کی  اب  یـضاق  دـنراد  هدـیقع  اجنیا  رد  هک  ییاملع  ارچ  ًایناث :
اهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  هرهاط ، هقیّدص  راتفگ  قدص  زا  هک  یملع  هب  دیاب  یـضاق  دنتفگیمن  و  دنتـشادن ، ییأر  نینچ  شـشخب )  ) هَلِحن
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. دنادرگرب وا  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ششخب  ناونع  هب  ار  كَدَف »  » و دنک ، تواضق  وا  عفن  هب  دیاب  هدروآ ، تسد  هب  مالسلا 

وا ياعدم  تحص  رب  لیلد  دناوتیم  نامز  نآ  مدرم  هباحـص و  فرط  زا  كَدَف ) بصغ  نایرج  رد   ) رکبابا رب  لاکـشا  داریا و  مدع  ایآ  مجنپ : لاؤس 
؟ دشاب

خساپ

: دیئامرف هجوت  ریز  تاکن  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسا  هدوبن  اهنآ  تیاضر  رب  لیلد  مدرم  توکس  نیا  ًانیقی 

[ تسا هدوبن  اهنآ  تیاضر  لیلد  مدرم  توکس  هکنیا  لیالد  ]

نامز نآ  مدرم  یتوافتیب  . 1

یلاکـشا داریا و  رکباـبا  رب  سک  چـیه  هک  هنوگناـمه  هک : تسا  نیا  تفگ : ناوتیم  لاؤـس  نیا  باوـج  رد  هک  یـضقن  بلطم  نیتـسخن  . 1
ياـعدا مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  یتـقو  ینعی  تسا . هتفرگن  یلاکـشا  داریا و  زین  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رب  سک  چـیه  تفرگن ،
تفلاخم ناشیا  اب  یسک  و  تفرگن ، يداریا  ترضح  ياعدا  نیا  رب  یسک  دمآ ، شیپ  يدعب  لئاسم  نآ  لابندب  و  دندومن ، كَدَف »  » تیکلام

. دیروآیم نیئاپ  ار  دوخ  تلزنم  ردق و  اعدا  نیا  اب  امش  تفگن : ناشیا  هب  یسک  لقاال  و  درکن ،
رد دندوب ، توافتیب  یـسایس  تانایرج  هب  تبـسن  و  دنتـشادن ، راک  يریگرد  فرط  ود  زا  کی  چـیه  هب  نامز  نآ  مدرم  میئوگب : دـیاب  سپ 

. میریگب رکبابا  ياعدم  تحص  رب  لیلد  هجیتن ، رد  اهنآ و  تیاضر  رب  لیلد  رکبابا  لباقم  رد  ار  نانآ  توکس  میناوتیمن  ام  هجیتن 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللالوسر  ياهتنس  رییغت  رب  مدرم  نتفرگن  لاکشا  . 2

لالح ًانلع  اهنآ  هک  یلاـح  رد  تسناد ، رکباـبا  تیناـقح  رب  نشور  لـیلد  عطاـق و  تجح  ار  مدرم  توکـس  نتفرگن و  داریا  ناوتیم  هنوگچ 
لاکشا اهنآ  رب  یـسک  و  دندادیم ، رییغت  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ياهتنـس  و  دندرکیم ، لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ 

: دزن دایرف  ربنم  يور  رب  اورپیب  رمع  ایآ  تفرگیمن .
(133 ( ؟» منکیم رفیک  اهنآ  ماجنا  رب  هدرک ، عنم  ار  اهنآ  نم  دوب و  لالح  ادخ  لوسر  نامز  رد  نانز ، هعتم  جح و  هعتم  هعتم ، ود  »

؟ ینکیم مارح  ار  ادخ  لالح  هک  يراد  یقح  هچ  وت  هک  درک  ضارتعا  وا  هب  یسک  ایآ  تفرگ ؟ داریا  وا  هنامرـشیب  هتفگ  نیا  رب  یـسک  ایآ 
.؟ تساوخ هطبار  نیا  رد  یحیضوت  وا  زا  یسک  لقاال  ای  و 

تموکح زا  تشحو  سرت و  . 3

[ حیضوت ]

نتفگ نخس  زا  یتشحو  سرت و  هنوگ  چیه  هک  دشاب ، مکاح  لامعا  تحص  رب  لیلد  هعماج ، توکـس  نتفرگن و  داریا  دناوتیم  یتروص  رد 
، ندرک نادنز  ندز و  یهن ، رما و  ماقم ، هاج و  ياراد  هک  یناسک  لباقم  رد  داریا  مدـع  توکـس و  یلو  دـشاب . هتـشادن  دوجو  وا  لباقم  رد 
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. دوب دهاوخن  نشور  یلیلد  شخب و  افش  یتجح  دنشابیم ، نتشک  نتسب و 
نیرتگرزب مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  داماد  هک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ندرگ  رب  نامسیر  دنکیم  تأرج  هفیلخ  هک  ینامز  رد 

ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  رابرهگ  بل  ود  زا  ار  نینمؤملاریما  لئاضف  هک  یمدرم  لباقم  رد  ار  وا  و  دزادنیب ، هدوب  فلتخم  ياههنحص  رد  مالسا  عفادم 
، دریگب تعیب  رابجا  روز و  اب  دهدیم  رارق  وا  رس  يالاب  هک  يریشمش  اب  و  دربب ، دجسم  يوس  هب  ناشک  ناشک  دناهدینش ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

.!؟ دنریگب لاکشا  داریا و  ياهفیلخ  نینچ  ياهراک  رب  دنناوتیم  مدرم  ایآ 
دراو هدوب  ادـخ  لوسر  بلق  يداش  هیام  هک  يرتخد  هناگی  ادـخ و  لوسر  نت  هراپ  رب  هنایزات  تابرـض  هفیلخ  روتـسد  هب  هک  یناـمز  رد  اـیآ 
.؟ تسناد هفیلخ  ياعدم  تحص  رب  لیلد  ار ، اهنآ  داریا  مدع  ناوتیم  درادن ، یضارتعا  هناحیقو  لامعا  نیا  رب  رفن  کی  یتح  و  ددرگیم ،

ار يرما  چیه  رب  ضارتعا  قح  هک  دندرکیم ، یگدنز  يدیدش  رایـسب  هّیقت  تشحو و  سرت ، رد  نامز  نآ  رد  مدرم  هک  دوشیم  مولعم  سپ 
. دنتشادن

اهنآ دوخ  تاجاجتحا  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هکنآ  زا  دعب  كَدَف »  » هلأسم رد  هک  تفر ، شیپ  ییاج  ات  اهنآ  یمرشیب  ملظ و  ترارش ،
. دندیشک ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  لتق  هشقن  دندومن ، اوسر  ار 

. دیئامرف هجوت  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  لتق  هشقن 

طـسوت نآ  بصغ  و  كَدَف »  » هلأسم هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ادتبا  هک ، هدش  رکذ  یتیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  جاجتحا ، باتک  رد 
« یِعَّدُْملا یَلَع  ُۀَنیَْبلا   » نوناق هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  جاجتحا  همادا ، رد  دنراد و  هراشا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یهاوخداد  رکبابا و 
دندش و كانبـضغ  مدرم  سپ  دنیامرفیم : دننکیم و  نایب  ار  مدرم  لباقم  دجـسم ، رد  رمع  رکبابا و  ندش  اوسر  هجیتن  رد  و  ریهطت » هیآ   » و

. تسا بلاطیبا  نب  یلع  اب  قح  مسق  ادخ  هب  دنتفگ :
ادـخ هب  درک ؟ هچ  اـم  اـب  زورما  یلع  يدرک  هدـهاشم  تفگ : وا  هب  تساوخ و  ار  رمع  رکبوبا ، دـندرک . عوجر  دوخ  لزنم  هب  رمع  رکبوـبا و 

نتـشک نم  رظن  تفگ : رمع  تسیچ ؟ وـت  رظن  دـنکیم ، لکـشم  اـم  رب  ار  راـک  یلع  دـیایب ، شیپ  هسلج  نیا  لـثم  يرگید  هـسلج  رگا  مـسق 
رب ار  وت  میهاوخیم  دنتفگ  وا  هب  دندیبلط و  ار  دلاخ  هاگنآ  دیلو . نب  دلاخ  داد : باوج  رمع  دشکب ؟ ار  وا  یـسک  هچ  تفگ : رکبوبا  تسوا !

رکبابا و دینک ، تساوخرد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نتـشک  رگا  یتح  مهدیم ، ماجنا  دـشاب  هچ  ره  تفگ : میهدـب ، تیرومأم  میظع  رما  کی 
تسیاب و وا  رانک  رد  زامن  ماگنه  دجسم  رد  داد : باوج  رکبابا  مشکب . ار  وا  ینامز  هچ  تفگ : دلاخ  تسا ، نیمه  ام  هتـساوخ  دنتفگ : رمع 

. درک لوبق  دلاخ  نزب ، ار  وا  ندرگ  يداد  ار  زامن  مالس  هک  ینامز 
امهیلع همطاـف  یلع و  لزنم  هب  تفگ : دوخ  زینک  هب  و  دـیدرگ ، عّلطم  ناـیرج  زا  دوب ، رکبوـبا  رـسمه  ناـمز  نآ  رد  هک  سیمع  تنب  ءامـسا 

: ناوخب ار  هیآ  نیا  ورب و  مالسلا 
(134 «. ) َنیِحِصاّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأی  َأَلَْملا  َّنِإ  »

. دوشیم لئاح  دنراد  هک  ياهدارا  اهنآ و  نیب  دنوادخ  وگب  ءامسا  هب  دندومرف : باوج  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
رب تسشن ، رخآ  دهشت  رد  رکبوبا  هک  ینامز  تسشن . مالسلاهیلع  یلع  ترضح  رانک  هشقن  قبط  دلاخ  و  دندش ، رضاح  دجسم  رد  ترـضح 
وا دندرب  نامگ  مدرم  هک  دادیمن  مالس  دوب و  رکف  رد  و  دیـسرت ، هعقاو  زا  سپ  ِبوشآ  هنتف و  زا  و  دش ، نامیـشپ  دوب  هتفرگ  میمـصت  هچنآ 

: تفگ سپس  تسا ، هدرک  وهس 
«. ُُهتاکَرب َو  هَّللا  ُۀَمْحَر  َو  مُکِیلَع  ُمالَّسلا  َو  َُکتْرَمَا  ام  َّنَلَعْفَت  ُِدلاخ ال  ای  »

. داد ار  زامن  مالس  سپس  و  هدن ، ماجنا  مدوب  هدرک  رما  وت  هب  هچنآ  دلاخ  يا 
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وت ایآ  دـندومرف : ترـضح  امـش ، لتق  هب  تفگ : دوب ؟ هدرک  رما  يزیچ  هچ  هب  ار  وت  رکبوبا  دـلاخ ، دـندومرف : دـلاخ  هب  نینمؤملاریما  هاـگنآ 
رب رمع  دندش و  عمج  مدرم  دندیبوک ، نیمز  رب  هتفرگ و  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  سپـس  يرآ ، مسق  ادخ  هب  تفگ : يدادیم ؟ ماجنا 

هاگنآ دندرک ، اهر  ار  وا  ات  دنداد  مسق  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مدرم  و  دیـسرت ، دلاخ  لتق 
هک يدیمهفیم  هنیآ  ره  دوبن  هَّللا  لوسر  اب  دهع  رگا  مسق  ادخ  هب  كاّهَص  رسپ  يا  دندومرف : هتفرگ و  ار  رمع  هقی  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 

(135 . ) میشابیم رتدادعت  مک  رتفیعض و  ام  نیمادک 
: هک تسا  هدروآ  یسربط  جاجتحا  زا  لقن  هب  خیراوتلا  بختنم  باتک  رد 

رب ار  ریشمش  مسق ، ادخ  هب  هلب  تفگ  یتشکیم ، ارم  وت  دوب ، هدرکن  تیهن  رگا  دومرف : دش و  دیلو  نب  دلاخ  هجوتم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ٍتِْـسا ِۀَْقلِخ  َقیْـضَأ  ُهلَعْفی  ْنَم  ََکل ، َُّما  َْتبَذَک ال  : » دومرف ترـضح  ترـضح ) رـس  روظنم   ) دراد وم  همه  زا  رتشیب  هک  متـشاذگیم  ییاجنآ 

«. ًاّمَذ َو  ًالُذ  اذِهب  یفَک  َو  (، » ُربُد يانعم  هب  تِْسا  « ) َْکنِم
ار شاهماج  دـلاخ  هک  داد  راشف  نانچ  ار  دـلاخ  یطـسو  هباّبـس  تشگنا  اـب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک : تسا  يراـفغ  رذوبا  تیاور  رد  و 
زا ار  دلاخ  دیامنب و  تعافش  هک  بلطملادبع  نب  سابع  دزن  داتسرف  ار  رمع  رکبوبا  سپ  دزیم ، نیمز  هب  اپ  دیـشک و  هحیـص  و  درک ، سجن 

و هَّللا ،) لوسر  ینعی  «، ) ِهِیف ْنَم  َو  ِْربَْقلا  : » قح هب  داد  مسق  نینمؤملاریما و  تمدخ  دمآ  سابع  دهد ، تاجن  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسد 
ار دلاخ  ترضح  دیسوب و  ار  راوگرزب  نآ  یناشیپ  دراد و  رب  دلاخ  زا  تسد  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  قح  هب  شاهدید و  رون  ود  قح  هب 

(136 . ) تشگرب هناخ  هب  و  درک . اهر 

[ رگید هتکن   2]

تسا هدرک  لقن  ار  نآ  رکبابا  طقف  تسا و  دحاو  ربخ  تیاور  نیا 

نیا هلمج  زا  دراد ، یطیارـش  دحاو  ربخ  هب  لمع  دنیوگ و  دحاو  ربخ  دشاب ، هدیـسرن  رتاوت  دح  هب  ای  هدوب  رفن  کی  نآ  يوار  هک  ار  یتیاور 
طبضا ظفحا و  روهشم ، ربخ  ِنایوار  رگا  ًاصوصخم  دشاب ، هتشادن  تفلاخم  روهشم  اب  وا  ربخ  دشاب و  هدیقعلا  حیحص  لداع و  نآ  يوار  هک 
حیحـص ار  نآ  هب  لمع  ءاملع ، زا  کی  چیه  هک  دیآیم  باسح  هب  دودرم ، ِّذاش  دحاو ، ربخ  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دنـشاب  لدعا  و  ( 137)

(138 . ) دننادیمن
زا ار  نآ  رکبوبا  طقف  طقف و  هک  دـننادیم  يربخ  ار  نآ  هعیـش  ءاملع  مامت  ینعی  تسا  مسق  نیمه  زا  ُثِّرَُون » ءاـیبنالا ال  رـشاعم  اـنا   » تیاور

دودرم ار  نآ  هب  لمع  دـننادیم  روهـشم  ثیداحا  نآرق و  فلاخم  ار  نآ  دنـشابیم و  يوار  قسف  هب  دـقتعم  نوچ  هدرک و  لـقن  هَّللا  لوسر 
. دناهدرک ضارعا  نآ  زا  هتسناد و 

صیـصخت ار  نآرق  نآ  اـب  یتـح  دـناهتفریذپ و  ار  نآ  یلو  ( 139  ) دـننادیم دـحاو  ربخ  ار  تیاور  نیا  زین  ّتنـس  لـها  ياـملع  دوخ  هتبلا  و 
(140 . ) مینکیم حرطم  باتک  همادا  رد  ار  نآ  ياهثحب  هک  دناهدز ،

. تسا تیاور  نیا  لقان  اهنت  شردپ  هک  دراد  رارقا  عوضوم  نیا  هب  زین  هشیاع  و 
زا رکاـسع  نبا  يوجن و  مساـقلاوبا  زا  رکباـبا  لـئاضف  شخب  رد  لاـمعلا » زنک  باـتک   » رد يدـنه  یقتم  و  هقرحملا ،» قعاوص   » رد رجح  نبا 

: هتفگ هشیاع  هک  دناهدرک  تیاور  هشیاع 
ءایْبنَْألا ال َرِـشاعَم  ّانِإ  ُلوُقی : هَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ُرِکبُوبَا : َلاقَف  ًاْملِع  کلذ  ْنِم  ٍدَحَأ  َدنِع  اوُدَـجَو  امَف  هَّللا  َلوُسَر  ِثاریِم  ِیف  اوُفَلَتِْخا  َساّنلا  َّنِإ 

(141 . ) ٌۀَقَدَص ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون 
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زا تفگ : رکبوبا  ماگنه  نیا  رد  تسنادیمن ، یبلطم  عوضوم  نیا  رد  سک  چیه  سپ  دـندرک ، فالتخا  ادـخ  لوسر  ثاریم  رد  مدرم  انامه 
. تسا هقدص  دنامب  یقاب  ام  زا  هچ  ره  میراذگیمن و  ثرا  ناربمایپ  هفیاط  ام  دومرف : هک  مدینش  ادخ  لوسر 

دحاو ربخ  زا  دنوشیم و  رفن  ود  ربخ  يوار  سپ  تسا  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  زین  ناثدحلا  نب  سوا  نب  کلام  هک  دوش  هتفگ  رگا  نونکا 
: دینک هجوت  تیاور  هب  امش  لّوأ  میئوگیم  خساپ  رد  دوشیم  جراخ 

ْنِم ُهَعِمَس  ُهَّنِا  ِناثَدَْحلا : ِْنب  ِسَوا  ِْنب  ُِکلام  يوَرَف  ًاَئیَش ! اذه  ِیف  هَّللاِلوُسَر  ْنِم  َعِمَـس  ًءْرمِإ  هَّللاُدُْشنُا  َلاق  ُۀَمِطاف  َّجاح  َموی  َرَکبابَا  َّنإ  ِيُور  ْدَق 
(142 . ) هَّللا ِلوُسَر 

نیا رد  سک  ره  مهدیم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ  درک : جاجتحا  همطاف  ترـضح  اب  هک  يزور  رد  رکبابا  هک  ِيُور )  ) تسا هدش  تیاور 
. تسا هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  بلطم  نیا  هک  درک  تیاور  ناَثَدَْحلا  نب  ْسَوأ  نب  کلام  سپ  دنک  وگزاب  تسا  هدینش  یبلطم  عوضوم 

ربخ يوار  حالطصا  رد  دشابیم و  یسک  هچ  هک  تسین  صخشم  ربخ  يوار  هک  دوشیم  صخـشم  تیاور  هب  لّوأ  هاگن  اب  تفگ  دیاب  لاح 
« تسا هدش  هتفگ  ( » لیق  ) ریبعت اب  زین  ّتنس  لها  ياملع  دوخ  تهج  نیمه  زا  دشابیم و  فعض  تیاهن  رد  تیاور  عون  نیا  تسا و  لوهجم 

. دشابیم رکبابا  طقف  نآ  يوار  هک  دننادیم  يدحاو  ربخ  ار  تیاور  نیا  هجیتن  رد  دننکیم و  دای  نآ  زا 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  زا  ار  یثیدـح  سوا  نب  کـلام  تسا  نکمم  هنوگچ  هک : تسا  نیا  میهد  رکذـت  دـیاب  هک  رگید  هتکن  و 

لقن مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  یتیاور  چیه  هدرواین و  رامش  هب  هباحص  ِءزج  ار  وا  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دشاب  هدرک  لقن  مَّلَس 
(143 . ) تسا هدشن  رکذ  وا  مان  هَّللا  لوسر  باحصا  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رانک  رد  یحلص  ای  گنج  چیه  رد  هدرکن و 

. دناهدرک ریبعت  دنکیم  لوب  شیاپ  تشپ  رب  هک  یبارعا  کی  ناونع  هب  وا  زا  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  و 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ربخ  نیا  هک  دناهدومن  قیدصت  زین  صاقو  یبا  نب  دعـس  ریبز و  نمحرلادبع ، نامثع ، رمع ، دوش  هتفگ  رگا  زاب 

ءاملع هک  ار  یتیاور  لّوأ  دیاب  هدع  نیا  باوج  رد  دوشیم . تباث  قیرط  دنچ  زا  تسین و  دحاو  ربخ  نیا  هجیتن  رد  سپ  تسا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو 
ثحابم هب  ار  يدعب  ثحب  ام  تلع  نیمه  هب  میزادرپب  ههبـش  نیا  خساپ  هب  دعب  مینک و  رکذ  دـناهدرب  ار  ياهدافتـسا  نینچ  نآ  زا  ّتنـس  لها 

تالاکـشا رکذ  زا  دعب  میا و  هداد  صاصتخا  دـشابیم  سابع  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هعزانم  هرابرد  نآ  نتم  هک  تیاور  نیا  نوماریپ 
. مینکیم رکذ  ار  ههبش  نیا  هب  هعیش  ءاملع  خساپ  نآ ، رب  هدراو 

رمع نامز  رد  بلطملادبع  نب  سابع  یلع و  ترضح  هعزانم 

ّتنس و لها  حاحص  رد  رمع  نامز  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يومع  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هعزانم  هرابرد  یتیاور 
رکذ ار  تیاور  نتم  لّوأ  ام  دناهدومن : ثحب  تیاور  نیا  يور  فلتخم  تاهج  زا  ءاملع  هک  تسا  هدـش  رکذ  ( 144  ) اهنآ ربتعم  بتک  رگید 

. میزادرپیم نآ  ثحابم  هب  سپس  مینکیم و 
رد نیا  دـندمآ و  رمع  شیپ  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ثرا  ياعدا  يارب  سابع  یلع و  ترـضح  دـیوگیم : سوا  نبا  کلام 

(145 . ) دندوب رضاح  هسلج  رد  دعس  ریبز و  فوع و  نب  نمحرلادبع  نامثع و  هک  دوب  یلاح 
نینِمؤُملاَریمَا ای  لَجَا  موَقلا : َلاقَف  ِنئاخلا . ِرِداغلا  ِمثآلا  ِبِذاکلا  ًاِیلَع -  ینعی  اذـه -  َنَیب  َو  ینَیب  ِْضقإ  نینمؤملاریمأ  ای  ُساّبَع : َلاـقف  الَخَدَـف 

ام ُثِّرَُون  ال  َلاق : هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَْلعَتَأ  َضْرَْألا ، َو  َءامَّسلا  ُموُقَت  ِهنْذِِاب  يِذَّلا  ِهَّللِاب  ْمُکُدُْـشنَا  ( 146  ) ادـِئَّتا ُرَمُع  َلاقف  ْمُهْحِرَا . مُهَْنَیب و  ِضقاَف 
؟ ٌۀَقَدَص انْکََرت 

. ْمَعَن اُولاق :
: َلاقَف ٍّیلَع  َو  ِسابَْعلا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث 
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؟ ٌۀَقَدَص ُهانْکَرت  ام  ُثِّرَُون  َلاق ال  هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  ِنامَْلعَتَأ  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  ُموُقَت  ِهنْذِِاب  يِذَّلا  ِهَّللِاب  امُکُدُْشنَا 
اذـه ُُبلْطی  َو  َکیِخَأ  ِْنبا  ِنِم  َکَثاریِم  ُُبلْطَت  اُمْتئِجَف  هَّللا  ِلوُسَر  ُّیلَو  انَأ  ُرَکبابَأ  َلاق  هَّللا  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  اّمَلَف  رَمُع :)  ) َلاق ْنَأ  یلِإ  ْمَعَن …  الاق :

: هَّللا ُلوُسَر  َلاق  ُرِکبُوبَأ  َلاقَف  اهِیبَأ  ْنِم  ِِهتَأَْرمِإ  ُثاریِم 
ٌۀَقَدَص انْکَرت  ام  ُثِرَُّون  ام 

ِیناُمتیأَرَف ٍرَکبوبَأ  ُّیلَو  َو  هَّللا  ِلوُسَر  ُّیلَو  اَنَأ  َو  ُرِکبوبَأ  یِّفُُوت  َُّمث  ِّقَْحِلل  ٌِعبات  ٌدِشار  ُّراب  ٌقِداََصل  ُهَّنِإ  ُمَْلعی  هَّللاَو  ًاِنئاخ  ًاَرِداغ  ًاِمثآ  ًابِذاک  ُهاُمتیَأَرَف 
 … ِّقَْحِلل ٌِعبات  ٌّدِشار  ٌّراب  ٌقِداَصل  یِّنإ  ُمَْلعَی  هَّللاَو  ًاِنئاخ  ًاَرِداغ  ًاِمثآ  ًابذاک 

اذک و و   » راکهنگ وگغورد و  صخش  نیا  نم و  نیب  نینمؤملاریمأ  ای  تفگ : رمع  هب  سابع  دندش ، دراو  سابع  یلع و  ترـضح  هک  ینامز 
نیا زا  ار  اهنآ  نک و  تواضق  اهنآ  نیب  رمع  يا  دنتفگ : نیرـضاح  سپ  اوران ) ياهتمهت  نیا  زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  . ) نک تواضق  اذـک »
امش تفگ : درک و  دعس  ریبز و  فوع ، نمحرلادبع  نامثع ، هب  ور  رمع  هاگ  نآ  دیهد . تلهم  دینک و  ربص  تفگ : رمع  امن . تحار  هرجاشم 

ءایبنا ام  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دینادیم  امـش  ایآ  هک  مهدیم  مسق  تسا  هدش  هتـشاد  اپ  رب  نامـسآ  نیمز و  وا  نذا  هب  هک  ییادخ  نآ  هب  ار 
سپـس هلب ، دنتفگ : دعـس ) ریبز و  فوع ، نب  نمحرلادبع  نامثع ،  ) رفن دنچ  نیا  تسا ؟ هقدص  دنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا 
لوسر هک  دینادیم  ایآ  تسا  هدش  هتشاد  اپ  رب  نیمز  نامسآ و  وا  نذا  هب  هک  ییادخ  نآ  هب  ار  امـش  تفگ : درک و  سابع  یلع و  هب  ور  رمع 

نوچ تفگ  رمع  هکنیا  ات  هلب …  دـندومرف : رفن  ود  نیا  تسا ؟ هقدـص  دـنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن  ثرا  ءاـیبنا  اـم  دومرف : ادـخ 
، دیدومن بلط  ار  دوخ  ثاریم  دیدمآ و  سابع ) یلع و   ) امـش سپ  متـسه  ادـخ  لوسر  نیـشناج  نم  تفگ  رکبوبا  درک  تافو  ادـخ  لوسر 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تفگ : امـش  باوج  رد  رکبوبا  سپ  شردـپ ، زا  دوخ  رـسمه  ثرا  یلع  و  دوخ ، ردارب  رـسپ  زا  ار  دوخ  ثرا  سابع 
راکبیرف و راکهنگ ، وگغورد ، ار  رکبوبا  امـش  یلو  تسا . هقدص  میراذگیم  یقاب  ام  هچنآ  میراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

ادخ لوسر  نیشناج  نم  درک و  تافو  رکبوبا  سپس  دوب . قح  عبات  رگتیاده و  راکوکین ، وگتـسار ، وا  هک  دنادیم  ادخ  دیتسنادیم و  نئاخ 
، راکوکین وگتسار و  نم  هک  دنادیم  دنوادخ  و  دینادیم . نئاخ  راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، ار  نم  امش  نآلا  متسه و  رکبوبا  نیشناج  و 

(147 …  ) متسه قح  عبات  رگتیاده و 
: دییامرف هجوت  دناهتسناد  دراو  تیاور  نیا  رب  ءاملع  هک  یتالاکشا  هب  نونکا 

ربمایپ زا  ار  ُثِّرَُون » ال   » ثیدـح رکبوبا  هک  داد  تداهـش  هک  تسایـسک  ناـمه  وا  دـشابیم و  ناَثَدَْـحلا  ُْنب  ُْسَوأ  نب  کـلام  ربخ  يوار  . 1
و دنـسانشیمن ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  هباحـص  زج  ار  وا  ثیدح  ملع  ءاملع  تسا و  هدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

(148 . ) دنکیم لوب  شیاپ  تشپ  هب  هک  یبرع  دنکیم : فصو  نینچ  نیا  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
ربخ بذـک  رب  لیلد  نیرت  حـضاو  نیا  و  دـنداد . شحف  رگیدـمه  هب  رمع  دزن  رد  ساـبع  یلع و  ترـضح  هک  هدـش  رکذ  تیاور  نیا  رد  . 2

نکمم هنوگچ  دنکیم  عنم  نداد  شحف  زا  ار  شناوریپ  دهدیمن و  شحف  مه  نانمـشد  هب  یتح  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نوچ  تسا 
نکمم هنوگچ  دیوگب و  ازسان  هَّللا  لوسر  هباحـص  نیرتگرزب  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يومع  بلطملادبع  نب  ساّبع  هب  تسا 

سپ تسا . هدش  لزان  وا  نأش  رد  ریهطت  هیآ  دنادیم  هکنآ  لاح  دهدب و  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تنایخ  بذک و  تبـسن  سابع  تسا 
دننک حالصا  ار  رمع  رکبوبا و  فالخ  راک  دنیوگب و  ازسان  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دنهاوخیم  هک  تسا  نیقفانم  لوق  ربخ ، نیا  دوشیم  مولعم 

(. 149)
ایآ هک  دـهدیم  مسق  ار  اهنآ  رمع  هک  اجنآ  تساهدـش  هراشا  رکباـبا  ربخ  هب  ساـبع  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  رارقا  هب  تیاور  نیارد  . 3
رد و  تسا ؟ هقدـص  دـنامیم  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذـگیمن  ثرا  ءایبنا  اـم  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هک  دـینادیم  اـمش 

. هلب دنیوگیم : اهنآ  باوج 
زا رظن  عطق  اب  دـناهدمآ . رمع  دزن  ثرا  ياعدا  يارب  اهنیا  ارچ  سپ  دنتـشاد  لوبق  ار  تیاور  نیا  راوگرزب  ود  نیا  رگا  تفگ  دـیاب  اـجنیا  رد 
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نآ هک  تسا  هنوگچ  نیاربانب  تسین ، هدیـشوپ  یفـصنم  چـیه  رب  راوگرزب  نآ  ياوقت  دـهز و  ماـقم  ناـیقتم ، يـالوم  ملع  تمـصع و  ماـقم 
دوخ رسمه  ثرا  نتفرگ  يارب  زاب  دراذگیمن ، ثرا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دنادیم  هک  نیا  اب  تالامک و  همه  نیا  اب  ترـضح 

. دشاب هتشاد  ییاعدا 
َِکلذ ِیف  و  دیوگیم : نینچ  تسا و  هدش  تیاور  نیا  رد  بیجع  ضقانت  نیا  رکذـتم  ّتنـس ) لها  ياملع  زا   ) ینالقـسع رجح  نبا  اقافتا  و 
ربمایپ هک  دنتسنادیم  یلع  سابع و  هک  تسا  نیا  ناتساد  لصا  اریز  دشابیم ، يدیدش  لاکشا  تیاور  نیا  نومضم  رد  ٌدیِدَش …  ٌلاکْـشِإ 

ار نآ  ارچ  دندوب  هدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  ثیدح  نیا  رگا  سپ   … ُثِّرَُون » ال  : » هدومرف مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  زا  تیاور  نیا  هک  هدش  لصاح  نانیمطا  ناشیا  رب  هک  يروط  هب  دندوب  هدینش  رکبوبا  زا  رگا  و  دندرکیم ؟ هبلاطم  رکبابا  زا 

(150 ( ؟ دندرکیم هبلاطم  رمع  زا  ار  نآ  ارچ  هنوگچ و  تسا ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
دننک و یفرعم  نئاخ  وگغورد و  ار  رمع  رکبابا و  دناهتساوخیم  ثرا  ياعدا  اب  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هک  دوشیم  مولعم  سپ 

: دیوگیم سابع  یلع و  ترضح  هب  هک  اجنآ  هدش  بلطم  نیا  هجوتم  مه  رمع  دوخ  اضق  زا 
 … ًاِنئاَخ ًاَرِداَغ  ًاَِمثآ  ًَابِذاَک  ِیناُمْتیأَرَف  ًاِنئاخ …  ًاَرِداَغ  ًاَِمثآ  ًَابِذاَک  ُهاُمْتیأَرَف 

. دینادیم نئاخ  راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، زین  ارم  امش  دینادیم ، نئاخ  راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، ار  رکبابا  امش  سپ 
رد دـنچ  ره  دـشابیم . لّوأ  هقبط  رد  رتـخد  ثرا و  مّوس  هقبط  رد  ومع  نوچ  دربیمن ، ثرا  رتـخد  ندوـب  اـب  وـمع  هعیـش  ياـهقف  رظن  هب  . 4

. دننادیم ثراو  رتخد  دوجو  اب  ار  ومع  اهنآ  هدرک و  رییغت  مکح  نیا  ّتنس  لها  ماکحا 
ار رکبابا  امـش  تفگ : ساـبع  یلع و  ترـضح  هب  رمع  نوچ  تسا  رمع  رکب و  یبا  تفـالخ  رب  نعط  نآ  رد  دـشاب  حیحـص  ربخ  نیا  رگا  . 5

نیا رب  رمع  دوخ  رارقا  نیا  و  دـینادیم . نئاخ  راکبیرف و  راکهنگ ، وگغورد ، زین  ار  نم  و  دـینادیم ، نئاخ  راـکبیرف و  راـکهنگ ، وگغورد ،
و دنتسین . كَدَف »  » هرابرد اهنآ  مکح  رمع و  رکب و  یبا  تفالخ  هب  یضار  دنتـسه  مشاه  ینب  ناگرزب  هک  سابع  یلع و  ترـضح  هک  تسا 
، دـناهدرک رکذ  ّتنـس  لها  گرزب  ءاملع  رگید  ناّنح و  نبا  حیحـص  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  هک  تیاور  نیا  زا  رتيوق  یتجح 

. تسین
. دناهتشاذگ اذک » اذک و   » هملک ًاِنئاَخ » ًارِداَغ  ًاِمثآ  ًابِذاَک   » ياج هب  دناهدرک و  فیرحت  ثیدح  لقن  رد  يراخب  لبنح و  نب  دمحا  دنچ  ره 
عازن کـی  ساـبع  یلع و  ترـضح  نیب  عازن  هک  مییوـگب  دـیاب  مینک  لوـبق  تسا  دراو  نآ  رب  هـک  یتالاکـشا  ماـمت  اـب  ار  ربـخ  نـیا  رگا  . 6
هاـگآ مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ثاریم  و  كَدَـف »  » بصغ رد  وا  ياـطخ  رب  ار  شناوریپ  رمع و  هکنیا  اـت  تـسا  هدوـب  یگتخاـس 

نآ تیاور  هک  دـندومن  لمع  يرهاظ ) هعزانم   ) تروص نیمه  هب  زین  رکبوبا  تفالخ  ناـمز  رد  راوگرزب  ود  نیا  هکنیا  اـمک  ( 151 . ) دنزاس
ترـضح روضح  رد  کلم  ود  يرهاظ  عزانت  رد  نآرق  ار  هیـضق  نیا  هباشم  و  ( 152 ، ) تسا هدرک  رکذ  جاجتحا  باتک  رد  یسربط  خیـش  ار 

: دییامرف هجوت  ریز  تیاور  هب  تاهبش  زا  یضعب  عفر  بلطم و  ندش  نشور  يارب  دنکیم . نایب  مالسلاهیلع  دواد 
: درک لاؤس  مکح  نب  ماشه  زا  دیشرلا  نوراه  روضح  رد  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی 

نید مکح  رد  هک  رفن  ود  زا  هدـب  ربـخ  نم  هب  تفگ : یکمرب  ییحی  هن . تفگ : ماـشه  سپ  دـشاب : فلتخم  تهج  ود  رد  دـناوتیم  قح  اـیآ 
:؟ دنشاب نوریب  تلاح  هس  نیا  زا  تسا  نکمم  ایآ  دندرک : فالتخا  عزانت و 

. دشاب لطاب  يرگید  قح و  یکی  دنشاب 3 -  لطاب  ود  ره  دنشاب 2 -  قح  بحاص  ود  ره   - 1
. دنشاب قح  بحاص  ود  ره  هک  تسین  زیاج  هکلب  تسین و  جراخ  تلاح  هس  نیا  زا  هلب  تفگ : ماشه 

؟ دندوب لطاب  مادک  قح و  مادک  دندرک ، هعزانم  ثاریم  رد  ود ، نآ  هک  ینامز  سابع  یلع و  زا  هدب  ربخ  نم  هب  تفگ : ییحی 
. ُتْرَفَک َو  ِینیِد  ْنَع  ُتْجَرَخ  ُّقِحُْملا  َوُه  ُسابَْعلا  ُْتُلق  ْنِا  ِو  یُقنُع  َبَرَض  ُّقِحُْملا  َوُه  ٌّیلَع  ُْتُلق  اَنَا  اذِا  ُتْرَظَنَف  ماشِه : َلاقف 

سابع میوگب  رگا  و  دوب ) سابع  نادنزرف  زا  دیـشرلا  نوراه  نوچ  ، ) دننزیم ار  مندرگ  تسا  قح  یلع  میوگب  رگا  مدـید  نم  تفگ : ماشه 
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. ماهدش رفاک  هدش  جراخ  منید  زا  تسا  قح 
: دندومرف ترضح  هک  مداتفا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  لوق  دای  هب  هاگنآ 

. دنکیم کمک  دییأت و  ار  وت  سدقلا  حور  ینکیم  يرای  ار  ام  تنابز  اب  هک  ینامز  ات  ماشه  يا 
دواد ترــضح  هـصق  رد  نآرق  رد  عزاـنت  نـیا  ریظن  دـندوب و  قـح  بحاـص  ود  ره  دـناهدرکن و  اـطخ  ود  نـیا  زا  مادـک  چـیه  مـتفگ : سپ 

: یلاعت كرابت و  هَّللا  لاق  تسا  هدمآ  مالسلاهیلع 
 …« َبارْحِْملا اوُرَّوَسَت  ْذإ  ِمْصَْخلا  ُؤَبَن  َكاتأ  ْلَه  «و 

ناساره تخس  دواد  دندش و  دراو  دواد  ترضح  رب  بارحم  يالاب  زا  هک  هدیسر  وت  هب  کلم ) ود   ) مصخ ود  نآ  تیاکح  ایآ  لوسر  يا  و 
تیادـه تسار  هار  هب  ار  ام  نک و  مکح  قحب  ام  نایم  میاهدرک ، ملظ  مه  رب  هک  میتسه  رگیدـکی  مصخ  ود  اـم ، سرتن  دـنتفگ : ود  نآ  دـش 

. امرف
نودـب  ) دواد نک . راذـگاو  نم  هب  مه  ار  شیم  کی  نیا  دـیوگیم : هبلغ  رهق و  اـب  وا  شیم . کـی  نم  دراد و  شیم  هن  دون و  نم  ردارب  نیا 

تواـضق نیا  زا  سپ   …  ) دـنک هفاـضا  دوخ  شیم  هن  دون و  هب  ار  وت  شیم  دـهاوخیم  هک  تسا  هدرک  ملظ  وـت  هب  تفگ : گـنرد ) لـمات و 
(153 …  ) میاهدرک ناحتما  تخس  ار  وا  ام  هک  تسناد  دواد  قح ) هب  دنچ  ره  عیرس  لمأتیب و 

قح رب  ود  ره  تفگ : ییحی  دنـشابیم ؟ قح  رب  مادـک  راک و  اطخ  کـلم  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  لاـح  تفگ : تاـیآ  تئارق  زا  سپ  ماـشه 
ار وا  ات  دندرب  مالـسلاهیلع  دواد  شیپ  ار  یگتخاس  عازن  نیا  کلم ، ود  نیا  هکلب  دنتـشادن و  مه  اب  یعازن  تقیقح  رد  ود  نیا  نوچ  دـندوب ،

. دنزاس هاگآ  ندرک ) مکح  گنرد  لمات و  نودب   ) شیاطخ رب 
ار رکبابا  ات  دندومن  رهاظ  ار  عازن  فالتخا و  نیا  هکلب  دنتـشادن ، یفالتخا  مه  اب  تقیقح  رد  سابع  یلع و  ترـضح  نینچمه  تفگ : ماشه 

(154 . ) دنزاس هاگآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ثاریم  رد  شیاطخ  طلغ و  رب 

؟ نآ رب  نادهاش  ای  ُثِّرَوُن » ال   » ربخ نایوار  دعس  ریبز و  فوع ، نب  نمحرلادبع  نامثع ، مشش : لاؤس 

[ خساپ ]

يوار ار  دعـس  ربیز و  فوع ، نب  نمحرلادـبع  نامثع ، و  دـننک ، هدافتـسا  تیاور  نیا  همدـقم  زا  دـندوب  هتـساوخ  هک  یناسک  خـساپ  رد  اـّما 
: مییوگب دیاب  دننادب  ُثِّرَُون » ال   » تیاور

: دنتفگ باوج  رد  نانآ  و  دـینادیم ؟ مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ار  تیاور  نیا  ایآ  هک  داد  دـنگوس  ار  رفن  دـنچ  نیا  رمع  ًالوا :
دامتعا هب  زین  نانآ  دیاهدینش )؟ مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  تیاور  نیا  ایآ  تفگن : رمع   ) ندینـش زا  هن  تسا  ملع  زا  لاؤس  هلب ،

ادـخ لوسر  زا  رکبوبا  تیاور  رب  دـهاش  اـهنیا  سپ  مینادیم . مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  زا  ار  تیاور  اـم  دـنتفگ : رکبوبا  تیاور 
. تیاور يوار  هن  دنتسه ،

ار ثیدـح  نیا  هک  درکیم  اعّدا  دـنک و  رداـص  مکح  ُثِّرَُون » ـال   » تیاور نیا  قبط  تساوخیم  رمع  نوچ  اـجنیا  رد  هکنیا : رتشیب  حیـضوت 
هب دروایب  دهاش  هلأسم  نیا  رب  یعّدملا » یلع  هنّیبلا  : » هدعاق قبط  دیاب  سپ  تسا ، هدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  رکبابا 

. درک هدافتسا  تیاور  رب  دهاش  ناونع  هب  رفن  دنچ  نیا  زا  ّتلع  نیمه 
: دیوگیم نینچ  اجنیا  رد  بجعت  تلاح  اب  دیدحلا  یبا  نبا  رکبوبا و  نامز  رد  هن  هداتفا  قافتا  رمع  تفالخ  نامز  رد  تداهش  نیا  ًایناث :

(155 !! ) ًائیَش اذه  ْنِم  يَور  رَکب  ِیبَأ  َو  هَمِطاف  َۀَموُصُخ  َموی  ِءالُؤه  ْنِم  ًاَدَحَأ  َّنَأ  َلَقَن  ام  َرِکبوبَأ ! َمایَأ  ُتایاوِرلا  ِهِذه  َْتناک  َنیَأَف 
اب همطاف  تموصخ  نامز  رد  رفن  دنچ  نیا  زا  یکی  یتح  هک  تسا  هدشن  لقن  يدـحا  زا  ارچ  دـندوب ؟ اجک  رکبابا  نامز  رد  نایوار  نیا  سپ 
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!! دنشاب هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  یتیاور  رکبوبا 
. تسین دامتعا  لباق  يدارفا  نینچ  تداهش  دناهتشاد و  ینطاب  ینمشد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  هک  دنتسه  مهتم  رفن  دنچ  نیا  ًاثلاث : و 

، دش هقدص  كَدَف »  » یتقو اریز  دـننکیم : بلج  دوخ  يارب  ار  یعفن  دوخ  تداهـش  نیا  اب  هک  دنتـسه  مهتم  مه  تهج  نیا  رد  اهنیا  ًاعبار : و 
. درک دنهاوخ  هدافتسا  هقدص  نآ  زا  زین  اهنآ 

یلو دـیا  هتفرگ  تیاور  رب  دـهاش  ار  رفن  راهچ  نآ  ارچ  امـش  هک  مینکیم  لاؤس  تاضقلا  یـضاق  هلمج : زا  ّتنـس و  لها  ياملع  زا  ًاسماخ :
!؟ دیاهتسنادن تیاور  رب  دهاش  ار  سابع  یلع و 

ثرا ناربماـیپ  هـک  تـسنادیم  ناـمثع  رگا  دـیوگیم : هـک  اـجنآ  تـسا  هـتفرگ  لاکـشا  ناـمثع  تداهــش  رب  دـیدحلا  یبا  نـبا  ًاـسداس : و 
(156 . ) دیامن بلط  رکبابا  زا  ار  اهنآ  ثرا  ات  دش  رومأم  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياهنز  فرط  زا  وا  ارچ  سپ  دنراذگیمن 

ابیز هتکن  ود 

[ حیضوت ]

تمهت ضرعم  رد  ار  وا  هلأسم  نیا  دشابیم و  زین  یعدـم  دوخ  ربخ ، يوار  اجنیا  هک : تسا  نیا   … ُثِّرَُون » ال   » تیاور دروم  رد  رگید  هتکن 
لاوما ءزج  كَدَف  هکلب  تسین  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ِنآ  زا  كَدَف »  » هک دراد  اعدا  رکبابا  هکنیا : حیضوت  دهدیم . رارق  ثیدح  لعج 

دناوتیمن یعدـم  نیا  سپ  دوشیم  قح  يذ  كَدَـف »  » رد مه  رکبابا  دوخ  تروص  نیا  رد  دوش و  میـسقت  اـهنآ  نیب  دـیاب  تسا و  نیملـسم 
. تسا هدینش  وا  دوخ  طقف  طقف و  هک  دنک  لقن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  یتیاور  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب 

خیرات هاگداد  نیرتیئانثتسا 

، ار شدوخ  ندوب  قح  يذ  هدروآ ، دوخ  هک  یلیلد  نیا  اب  دهاوخیم  و  دشابیم ، زین  یضاق  ندوب ، یعدم  رب  هوالع  ربخ  يوار  هکنیا  رتبلاج 
تروص یتواضق  نینچ  هدـشن و  لیکـشت  یهاگداد  نینچ  ینامز  چـیه  رد  نیمز و  هرک  ياجک  چـیه  رد  تفگ  دـیاب  دـنک و  مکح  وا  دوخ 

اصوصخم دشابیم ، صخشم  شیپ  زا  یهاگداد  نینچ  يأر  ًانیقی  دشاب و  یضاق  دهاش و  یعدم و  دحاو  ِنآ  رد  یـصخش  هک  تسا  هتفرگن 
. دشاب رمع  وا  راکمه  رکبوبا و  هاگداد  نیا  یضاق  رگا 

تسا قساف  ربخ ، يوار 

هک بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  تسا . هدوب  رکبابا  طقف  طـقف و  نآ  يوار  هک  تسا  دـحاو  ربخ  ُثِّرَُون » ـال   » تیاور هک  دـش  مولعم  نونکاـت 
مینک لوبق  ار  وا  ربخ  ات  تسا  لداع  دامتعا و  دروم  یصخش  رکبابا ، ینعی  ربخ  يوار  ایآ  هک  دید  دیاب  تسا ، نآ  يوار  رابتعا  هب  ربخ  رابتعا 
افتکا تیاور  دنچ  رکذ  هب  تایاور  نایم  رد  رکبوبا  قسف  ندرک  تباث  يارب  ام  و  دوشیم . هدرمش  دودرم  تایاور  ءزج  دامتعا و  لباق  ریغ  ای 

. میراپسیم امش  هب  ار  تواضق  مینکیم و 
ار رَمُع  دوِدبَع ، ِْنب  وِرْمَع  قدنخ  گنج  نایرج  رد  دومرف … : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  نیفص  هعقاو  زا  لبق  هک  دنکیم : لقن  میَلُس  زا  نابَا 
ار رمع  تشحو  یتقو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  دش و  هدنهانپ  دوخ  ناتـسود  هب  درک و  وا  هب  تشپ  رمع  دز و  ادـص  مسا  هب 
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: دندومرف دندرک و  یمسبت  دندید 
؟ ِیلَع ِیبِیبَح  َنیَأ 

. ایب ولج  یلع ، ای  متسود  يا  تساجک ؟ یلع  متسود 
اهنآ هب  ار  دّـمحم  اـم  دروآ ، موجه  اـم  رب  فرط  ره  زا  نمـشد  یتـقو  تفگ : دوخ  ناتـسود  هب  قدـنخ  زور  رد  رمع  هک  دوـب  یلاـح  رد  نیا 

. میوش جراخ  ملاس  هعقاو  نیا  زا  ات  داد  میهاوخ  لیوحت 
ًاَرْخُذ اَنل  ُمَنَّصلا  اَذه  ُنوُکی  ْنِکلَو  انَکالَه  ُنوُکیَف  هَْشبَک  ِیبَأ  ِْنبإ  َرِفْظی  َنَأ  ُنَمََأن  ّانَِأل ال  هُُدبْعَن ! ًاَمیِظَع  ًاَمَنَص  ُذِخَّتَن  ْنِکلَو  ال ، ُُهبِحاص : َُهل  َلاقَف :

اَذه ِةَدابِع  یلَع  َنیِمیِقُم  اّنُک  هَْشبَک  ِیبأ  ِْنبِإ  ُۀـَلْوَد  ْتَعَجَر  ْنِإ  َو  اَنَنیِد  ْقِراُفن  َْنل  ّانِإ  ْمُهانْمَلْعَا  َو  ِمَنَّصلا  اَذـه  َةَدابِع  انْرَهْظَأ  ٌشیَُرق  ْتَرَفَظ  ْنِإَف 
(157 …  ) ًاَّرِس ِمَنَّصلا 

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يزوریپ  زا  نمیا  ام  نوچ  میریگیم  رب  ندیتسرپ  يارب  ار  یگرزب  تب  ام  نکل  هن ، تفگ : رمع  هب  رکبابا 
نید زا  ام  هک  مینامهفب  اهنآ  هب  مینک و  رهاظ  ار  دوخ  یتسرپ  تب  دش ، زوریپ  ام  رب  شیرق  رگا  ات  تسام  يارب  یبوخ  هریخذ  تب  نیا  میتسین .
نینچ تیاور  همادا  هصالخ  دنام … و  میهاوخ  یقاب  دوخ  یتسرپ  تب  رب  هنایفخم  ام  دش  زوریپ  دّمحم  تلود  رگا  میتشادن و  رب  تسد  دوخ 

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دناسر و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هب  دودبع  نب  رمع  لتق  زا  دعب  ار  ربخ  نیا  لیئربج  هک : تسا 
مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  دنک . هکت  هکت  ار  نآ  هدرک و  جراخ  شهاگیفخم  زا  ار  تب  نآ  ات  دـندرک  رومأم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

. مدیدیم اهنآ  هرهچ  رد  رمع  رخآ  ات  ار  اهنآ  تب  ندش  هتسکش  یتحاران  مسق  ادخ  هب  دنیامرفیم :
ّتنس لها  بتک  زا  ار  یبلاطم  رکبوبا  يراسگیم  يزاب و  رامق  اب  هطبار  رد  دعب ) هب  هحفص 95  زا ، دلج 7   ) ریدغلا رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع 

( هرفن هدزای   ) هورگ نآ  یقاس  هحلط  ابا  هناخ  رد  نم  تفگ : کلام  نب  سنا  دـیوگیم  زازب  هک : ار  تیاور  نیا  هلمج  زا  و  تسا ، هدرک  لـقن 
بارش نآ  زا  نوچ  هک  دوب  رکبوبا  مان  هب  يدرم  اهنآ  نایم  رد  مدرکیم و  میسقت  اهنآ  نیب  رد  ار  هتخیمآ  مه  هب  ریجنا ، روگنا و  هداب  مدوب و 

: دناوخ رعش  نینچ  نیا  دیشون ،
. تفای دهاوخ  زاب  یگدنز  هدش ، نک  هشیر  هک  سک  نآ  هنوگچ  دش . میهاوخ  هدنز  هرابود  هک  دیوگیم : ام  هب  ادخ  هتخیگنا  رب  و 

مارح روتسد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دینکیم ؟ هچ  تفگ : دش و  دراو  ناناملسم  زا  يدرم  هک  دندوب  یتسم  ندیشون و  تلاح  نیمه  رد  و 
(158 ( ) ثیدح نایاپ  ات   ) تسا هداتسرف  ورف  ار  بارش  ندوب 

؟ درکن نایب  شرتخد  يارب  ار  نآ  ارچ  دوب ، هقدص  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  رگا  متفه : لاؤس 

خساپ

زا رکبابا  هک  هتشادن  یموزل  چیه  هدوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  زاین  دروم  بلطم  نیا  ًالوا : هک  یلاح  رد 
نیا رگا  سپ  تسا . هتـشادن  رارق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ثاّرو  زا  هقبط  چـیه  رد  وا  نوـچ  دـشاب . هتـشاد  عـالّطا  ثیدـح  نیا 
نابز رب  يوغل  نخـس  هداد و  ماجنا  ییاجیب  لمع  دشاب  هدومرف  غالبا  رکبابا  صخـش  هب  طقف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ار  ثیدح 

: دیامرفیم ناشیا  دروم  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا  هتخاس  يراج 
(159  ) یحُوی یْحَو  ّالإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنی  ام  َو  »

. دشابیم یهلا  یحو  وا  تاملک  هکلب  دروآیمن  نابز  رب  ینخس  سوه  يوه و  يور  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
هب لـئاق  اـم  نوچ   ) درکیمن بلط  ار  دوخ  ثرا  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  رگید  درکیم ، ناـیب  شرتـخد  يارب  ار  بلطم  نیا  رگا  ًاـیناث :

هبطخ دـیروشیمن و  تقو  هفیلخ  هیلع  رب  دـیدرگیمن و  جراـخ  هناـخ  زا  دوـخ  قـح  نـتفرگ  سپ  زاـب  يارب  و  میـشابیم ) ناـشیا  تمـصع 
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. تسا هدوب  بصاغ  هفیلخ  هک  دننک  ادیپ  داقتعا  یهورگ  هک  ییاج  ات  دمآیمن  شیپ  یمالسا  تما  نیب  اهفالتخا  نیا  رگید  دناوخیمن و 
شیوخ بلق  ینامداش  ثعاب  نت و  هراپ  ار  وا  هک  يرتخد  نامه  دوریمن ، رامـشب  ناشیمارگ  رتخد  هب  ییانتعا  مدع  نایب ، مدع  نیا  ایآ  ًاثلاث :

. دناهدناوخ
ار دوخ  کیدزن  ناشیوخ  ( 160 « ) َنیبَْرقَْالا َکتَریشَع  ْرِْذنَا  َو   » هفیرش هیآ  قبط  دیاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ًاعبار :

. نک راذنا 
نب یلع  شداماد  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد  زا  رتکیدزن  قلخ ، زا  یـسک  هکنآ  لاح  دننک و  انـشآ  ننـس  ماکحا و  هب  ار  ناکیدزن  ادـتبا 
یلع زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ناکیدزن  دشاب و  هدینـش  ار  مکح  نیا  ییاهنت  هب  رکبوبا  تسا ، نکمم  هنوگچ  سپ  دوبن  بلاطیبا 
. دنشاب هدینشن  ار  مکح  نیا  هباحص  زا  يدحا  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  و  مشاه ، ینب  سابع و  مالسلا ، امهیلع  همطاف  و 

: دومرف درک و  دانتسا  هیآ  نیا  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  زا  دعب  هَّللا  لوسر  دجسم  رد  اهیلع  هَّللا  ناوضر  هملس  ما 
. َنِیبَْرقَْالا َکتَریـشَع  ْرِْذنَا  َو  یلاعَت  هَّللا  َلاق  ْدَـق  َو  اهِْمْلُعی ، َْمل  َو  اهَثاریِم  اهیَلَع  َمَّرَح  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنوُمَعَْزتَا  … 

.!؟ ِلابشَأ ِةَداس  ُُّما  َو  ِناوسِّنلا  ُةَریِخ  یِه  َو  ِلَُطتُم !؟ ۀَبّ ْتََفلاخ  َو  اهرَْذناَفَا 
: دیامرفیم نآرق  هکنآ  لاح  هدرکن و  مالعا  وا  هب  ار  مکح  نیا  تسا و  هدرک  مارح  همطاف  رب  ار  دوخ  ثاریم  هَّللا  لوسر  دینکیم  نامگ  ایآ 

هَّللا لوسر  مکح  فالخ  رب  وا  یلو  هتفگ  همطاف  شرتخد  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هکنیا  ای  و  نک . راذنا  ار  کیدزن  ناشیوخ 
. تسادخ لوسر  ياههچب  ریش  ردام  تسا و  ملاع  نانز  نیرتهب  وا  هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دنکیم ؟ ثرا  هبلاطم 

: دیوش لئاق  ار  فالخ  ود  نیا  زا  یکی  دیاب  ُثِّرَُون » ال   » ثیدح لعج  اب  امش  ینعی 
. تسا هدومرفن  همطاف  هب  ار  مکح  ادخ ، روتسد  فالخ  رب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دییوگب  دیاب  ای  . 1

ما دیوگیم : يوار  دنکیم . ثرا  هبلاطم  ردپ  مکح  فالخ  رب  همطاف  یلو  هدومرف ، ار  مکح  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هکنیا  ای  . 2
(. 161  ) دندرک مورحم  لاملا  تیب  قوقح  زا  لاس  نآ  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  زا  عافد  رطاخ  هب  ار  هملس 

. دزادنایم کش  هب  ار  ناسنا  نآ ، هب  کّسمت  و  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح تّحص  رد  یمالسا ، ماکحا  هب  رمع  رکبابا و  لهج 

ءاملع و هک  یلاح  رد  دـنکیم  در  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیکلام  هتـسشن و  تواضق  یـسرک  رب  رکباـبا  هک  تسا  نیا  بیاـجع  زا 
هدج مکح  ثرا  باب  رد  لاثم  روط  هب  دوب  لهاج  یمالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  هب  وا  هک  دنراد  قافتا  هلأسم  نیا  رب  یّنـس  هعیـش و  نیثدـحم 

(162 ( ؟ هن ای  دربیم  ثرا  تیم  زا  وا  ایآ  هک  تسنادیمن  ار  گرزب ) ردام  )
درک رارقا  وا  دوخ  تسنادیمن و  ار  ( 163 « ) َهلالَک ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناک  ْنِا  َو  : » هیآ رد  ثرا ، باب  رد  هلـالک  ياـنعم  رمع  وا  قیفر  نینچمه  و 

: هک
. توُیْبلا ِیف  ِتارَّدَخُْملا  یَّتَح  َرَمُع  ْنِم  ُهَْقفَا  ِساّنلا  ُلُک 

(164  ) اههناخ رد  ياهنز  یتح  دنتسه ، رتهیقف  رمع  زا  مدرم  همه 
ِزئاجَْعلا یَّتَح  رَمُع  ْنِم  ُهَْقفَا  ٌلُک  َو 

(165 . ) دنرتاناد رمع  زا  نانزریپ  یتح  مدرم  همه 
نیا و  دناهدرک ، لقن  ار  ثیدح  نیا  هنوگچ  دنتسه  تعیرـش  ماکحا  ادخ و  باتک  هب  ملع  زا  زجع  لهج و  زا  هبترم  نیا  رد  هک  یناسک  لاح 
دوخ هلمج  زا   ) همه هک  مالـسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  ترـضح  لباقم  رد  مه  نآ  دـندومن ، طابنتـسا  نآ  زا  نآرق  فالخ  رب  ار  بیجع  مکح 

(166 . ) دنراد نآرق  تایآ  هب  ملع  رد  صوصخب  مولع  همه  رد  اهنآ  ّتیملعا  هب  رارقا  رکبابا ) رمع و 
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ُثِّرَوُن ثیدح ال  رد  رکب  یبا  تایاور  بارطضا 

رکذ فلتخم  ياهتروص  هب  ثیدـح  نیا  رد  رکبوبا  تاملک  هک  تسا  نیا  مینکیم  هراشا  نآ  هب  طقف  هک  ثحب  نیا  رد  مهم  ياـههتکن  زا 
. دوشیم مه  ینعم  رد  فالتخا  ثعاب  ثیدح  ظفل  رد  فالتخا  رب  هوالع  هک  هدش 

: دینک هجوت  تافالتخا  نیا  هب  لاح 
. ًۀَقَدَص ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون  ءایبنَألا ال  َرِشاعَم  ُنَْحن  . 1

. ُثِرَُّوی ِیبَّنلا ال  َّنِا  . 2
. هِدَْعب ْنِم  ُموُقَی  يذَِّلل  یِهَف  ًۀَمْعُط  ًایبَن  َمَعْطَا  اذِا  هَّللا  َّنِا  . 3

. َنیِِملْسُْملا َنَیب  یِهَف  ُِّتم  اذِإَف  ِیتایَح ، ِیف  هَّللا  ُۀَمْعُط  یِه  امَّنِإ  . 4
. ْتَِعفُر هیِلا  هَّللا  ُهَضَبَق  اذِإَف  ًایَح ، َناک  ام  َۀَمْعُطلا  ِیبَّنلا  ُمِعُْطی  یلاعَت  هَّللا  َّنِا  . 5

ٍۀَمْعُط ْنِم  اََنل  َناک  ام  َو  َةَُوبُّنلا  َو  َْملِْعلا  َو  َُبتُْکلاَو  َۀَمْکِْحلا  ُثِّرَُون  امَّنِا  َو  ًاَراقِع ، َو ال  ًاراد  َو ال  ًۀَِّضف  َو ال  ًاَبَهَذ  ُثِّرَُون  ِءاِیْبنَْالا ال  َرِـشاعَم  ُنَْحن  . 6
. هِمْکُِحب هِیف  َمُکْحی  ْنَأ  انَدَْعب  ِْرمََألا  ِّیلَِولَف 

زا ثیدح  طوقـس  هب  رجنم  دشاب  رفن  کی  طقف  نآ  يوار  هکيربخ  رد  مه  نآ  دح ، نیا  ات  ثیدح  کی  رد  بارطـضا  هک  تسین  یکـش  و 
(167 . ) دوشیم رابتعا  تیجُح و 

ثیدح لقن  زا  وا  یهن  ُثِّرَوُن و  ثیدح ال  هب  رکبابا  لمع  ندوب  داضتم 

: تسا هدرک  تیاور  ننست  لها  ملاع  یبهَذ 
اُوثِّدَُحت الَف  ًافالِتِْخا  ُّدَشَا  ْمُکَدـَْعب  ُساَّنلاَو  اهِیف ، َنوُِفلَتَْخت  َثیِداحَا  هَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  َنُوثِّدَُـحت  ْمُکَّنِا  َلاقَف : ْمِهِِّیبَن ، ِةافَو  َدـَْعب  َساَّنلا  ٌرَکبوبَا  َعَمَج 

. هَمارَح اُومِّرَح  َو  َهلالَح  اوُّلَحَتْساَف  هَّللا ، ُباتِک  ْمُکَنَیب  َو  انَنَیب  اُولوُقَف : مَُکلَأَس  ْنَمَف  ًاَئیَش ، هَّللا  ِلوُسَر  ْنَع 
مدرم دیراد و  فالتخا  نآ  رد  هک  دینکیم  لقن  یثیداحا  هَّللا  لوسر  زا  امش  تفگ : درک و  عمج  ار  مدرم  هَّللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  رکبوبا 

درک یلاؤس  امـش  زا  یـسک  رگا  دـینکن و  لقن  ینخـس  هَّللا  لوسر  زا  دـعب ، هب  نیا  زا  دـنوشیم ، راچد  يرتدـیدش  فالتخا  هب  امـش  زا  دـعب 
. دینادب مارح  ار  نآرق  مارح  لالح و  ار  نآرق  لالح  سپ  دنکیم . مکح  ادخ  باتک  امش  ام و  نیب  دییوگب 

ثیدح هب 500  نآ  دادـعت  دوب و  یباـتک  رد  هک  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ثیداـحا  عـیمج  رکباـبا  دـیوگیم : یبـهذ  هاـگنآ 
(168 . ) دینازوس شتآ  رد  دیسریم 

: دیآیم شیپ  لاکشا  دنچ  رکبابا  شور  نیا  اب  لاح 
هدرک و لمع  نآ  قبط  رب  دنکیم و  لقن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لوق  زا  یثیدح  تسا ، ثیدـح  لقن  زا  عنام  هک  یـسک  ارچ  . 1

. دیامنیم مورحم  كَدَف »  » زا ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
لمع دهدیم  ربخ  ءایبنا  نتـشاذگ  ثرا  زا  هک  نآرق  تایآ  فالخ  رب  ارچ  سپ  دنکیم ، رما  نآرق  هب  ندرک  لمع  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  . 2

. دنکیم
ثعاب هک  درک  لقن  یثیدح  شدوخ  هنوگچ  سپ  دوشیم . یمالسا  تما  نیب  فالتخا  ثعاب  نوچ  دینکن  لقن  ثیدح  دیوگیم : رکبوبا  . 3

. تسا هدیدرگ  نونکات  نامز  نآ  زا  ناناملسم  نیب  تافالتخا  نیرتدیدش 
مامت هب  ياهمانشخب  یط  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ثیداحا  نتـشون  زا  يریگولج  يارب  زین  مود  هفیلخ  هک : تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا 

نیا رودـص  هب  اهنت  يو  دربب . نیب  زا  ار  نآ  دـیاب  هتـشون ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  یثیدـح  سک  ره  تشون : یمالـسا  قطانم 
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تباتک لقن و  زا  هک  داد  رادشه  ادـیکا  ثیدـح  ناظفاح  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نارای  مامت  هب  هکلب  درکن ، افتکا  همان  شخب 
« ءادردوبا  » و دوعسم » نبا   » هکنانچ درکیم ، تازاجم  تدش  هب  دومنیم ، ثیدح  لقن  هب  مادقا  هک  ار  سک  ره  وا  دننک . يراددوخ  ثیدح 

(169 !. ) دندربیم رسب  نادنز  رد  رمع  گرم  ماگنه  ات  نت  هس  نیا  درک و  ینادنز  ثیدح  لقن  مرج  هب  ار  يرافغ » رذوبا   » و

رد لیلد  هئارا  نودب  وا  زا  دعب  ربمایپ  نارـسمه  ارچ  دسریمن ، ثرا  تسا و  هقدص  مَّلَـس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لاوما  رگا  متـشه : لاؤس 
؟ دنتشاد تنوکس  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياههرجح 

: تسین جراخ  تروص  ود  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  هب  اههرجح  لاقتنا 
. دشاب هدیسر  اهنآ  هب  ثرا  . 1

. دنشاب هدیشخب  شنارسمه  هب  ار  اههرجح  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  . 2
شـشخب يارب  كردم  لیلد و  اهنآ  زا  رکبابا  ارچ  دشاب ، شـشخب  هجو  رب  رگا  تسا و  ُثِّرَُون » ال   » ثیدح فلاخم  دشاب ، ثرا  هجو  رب  رگا 

وا هب  ار  كَدَـف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  تساوخ  دـهاش  لیل و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هک  روطناـمه  درکن ، بلط 
. تسا هدیشخب 

: دسیونیم بلطم  نیا  رکذ  زا  دعب  هر )  ) یسلجم همّالع 
َو هَّللا  یَلَع  ًءاِرْتفا  ِّالا  َلاق  ام  ْلُقَی  َْمل  َو  َۀلاسِّرلا  ِتَیب  ِلْهَِأل  ًةَوادَع  ِّالا  َلَعَف  ام  ْلَعْفی  َْمل  ُهَّنِا  یَلَع  ةَریَِـصبینْدَا  َُهل  ْنَِمل  ْدِـهاوَّشلا  ِمَظْعَا  ْنِم  اذـه  َو 

. ِِهلوُسَر
، مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تیب  لها  اب  ینمشد  رطاخ  هب  رگم  درکن ، بصغ  ار  كَدَف  رکبابا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  نیرتگرزب  نیا 

(170 . ) دز مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ادخ و  رب  غورد  ءارتفا و  هکنیا  رگم  تفگن ، ار  ُثِّرَُون ) ال   ) ثیدح نخس و  نآ  و 

؟ دندش نفد  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هرجح  رد  یقح  هچ  اب  رمع  رکبوبا و  مهن : لاؤس 

[ خساپ ]

ثرا مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تـفگ : رکباـبا  دوـخ  هـک : تـسا  نـیا  باوـج  ثرا ، زا  هـصفح  هشیاـع و  قـح  هـب  دـییوگب  رگا 
(. دشابیم بجو  کی  زا  رتمک  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هرجح  زا  هصفح  هشیاع و  قح  دراذگب  مه  ثرا  رگا  و  . ) دراذگیمن
تروص نیا  رد  تسا  ناناملسم  مامت  قح  تسا و  هقدص  رکبابا ) تیاور  نیا  قبط   ) مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  دییوگب  رگا  و 

. دنتفرگن ناناملسم  زا  ياهزاجا  دروم  نیا  رد  اهنآ  هک  دندرکیم ، لصاح  ار  ناناملسم  مامت  تیاضر  دیاب 
: دیئامرف هجوت  هفینحوبا  یفوک و  نسحلا  نب  لاّضف  نیب  تسا  ياهرظانم  هک  ییابیز  رایسب  تیاکح  هب  بلطم  نیا  ندش  حضاو  يارب 

اب نم  دیوگیم : هیماما  زا  یکی  دسیونیم : مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  صئاصخلا  باتک  رد  هللا  همحر  يرقنـس  يرئاح  یلع  دّمحم  خیـش  همّالع 
ار وا  مسق  ادـخ  هب  تفگ : لاّضف  سپ  دوب ، هتـسشن  شباحـصا  يوربور  هفینحوبا  نآ  رد  هک  یتعامج  هب  میدرک  رورم  مدوب و  یفوک  لاضف 

. تسا رتيوق  ثحب  رد  وت  زا  وا  یتسین ، راک  نیا  رب  رداق  وت  متفگ  منادرگ ، تکاس  ار  وا  لیلد  تجح و  اب  هکنیا  ات  منکیمن  اهر 
داتـسیا و هفینح  وبا  لـباقم  تفر و  ولج  سپـس  دـنکیمن ، هبلغ  نمؤـم  درم  تجح  رب  هارمگ  درم  تجح  مسق  ادـخ  هب  وـش ! تکاـس  تفگ :

: تفگ
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  زا  دعب  قلخ  لضفا  دیوگیم : تسا و  رتشیب  شنس  نم  زا  هک  مراد  هعیش )  ) یـضفار ردارب  کی  نم  یـضاق ، يا 

میلعت نم  هب  یلیلد  تجح و  اـت  ماهدـمآ  وت  شیپ  تسا . لـضفا  رکبوبا  میوگیم  نم  یلو  تسا ، مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
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. میوگب وا  هب  ات  یهد 
اهگنج رئاـس  ردـب و  گـنج  رد  ود  نیا  هک ، دـنکیم  تیاـفک  نیمه  رمع  رکبوبا و  تیلـضف  رد  وـگب ، تیـضفار  ردارب  هب  تفگ : هفینحوـبا 
. دوب گنج  لاح  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  رود  یلع  یلو  دندوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نیشنمه  سیلج و 

: هک هداد  ار  نم  باوج  نآرق  هیآ  نیا  اب  وا  یلو  ماهتفگ ، میضفار  ردارب  هب  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : لاضف 
(171 « ) امیظع ًارجَا  َنیدِعاْقلا  یَلَع  َنیدِهاجُْملا  هَّللا  َلَّضَف  »

زا لضفا  یلع  سپ  دندوب  هتسشن  ود  نآ  درکیم و  تدهاجم  یلع  تسا و  هداد  میظع  يرجا  ناگتسشن )  ) نیدعاق رب  ار  نیدهاجم  دنوادخ 
. تسا نانآ 

رد یلع  هکنآ  لاح  دندش و  نفد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  رانک  رد  رمع  رکبابا و  وگب ) تیـضفار  ردارب  هب  : ) تفگ هفینحوبا 
اب وا  نکیل  و  ماهتفگ ، میـضفار  ردارب  هب  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : لاّضف  نیا ،!؟ زا  رتالاب  یتلیـضف  هچ  تسا ، هدـش  نفد  رود  رایـسب  یتفاسم 

: دیامرفیم دنوادخ  هک  داد ، ارم  باوج  نآرق  زا  هیآ  نیا 
(172 « ) ْمَُکل َنَذُؤی  ْنَا  ِّالا  ِّیبَّنلا  َتوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِّذلا  اَهُّیَا  ای  »

رد مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دیوشن و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. دشاب هداد  دوخ  هناخ  رد  رمع  رکبابا و  هب  نفد  هزاجا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک ، تسا  هدشن  تباث  دوب و  هدش  نفد  دوخ  هناخ 

!! دناهدش نفد  وا  نذا  نودب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هناخ  رد  نوچ  دناهدرک ، تفلاخم  نآرق  هیآ  اب  رفن  ود  نیا  سپ 
ناشناردپ نفد  دندوب  هتفرگن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  جاودزا  نامز  رد  ار  دوخ  هیرهم  نوچ  هصفح  هشیاع و  تفگ : هفینحوبا 

. دنداد رارق  هیرهم  زا  لدب  ار  ناکم  نیا  رد 
: دیامرفیم هک  ياهدینشن  ار  نآرق  هیآ  رگم  تفگ : نم  هب  وا  یلو  ماهتفگ ، میضفار  ردارب  هب  مه  ار  بلطم  نیا  نم  تفگ : لاّضف 

(173 « ) َّنُهَروُُجا َتیتآ  یتاّللا  َکَجاوْزَا  ََکل  اْنلَلْحَا  ّانِا  یبَّنلا  اَهیَأ  ای  »
. میدرک لالح  وت  رب  يدرک  اطع  ار  ناشرهم  هک  ینانز  ام  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يا 

یَّلَـص هَّللا  لوسر  هّمذ  رد  دناهتفرگ و  ار  دوخ  هیرهم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ياهنز  هک ، دراد  هلأسم  نیا  هب  حیرـصت  هیآ  نیا  و 
. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

، دوب هدیسر  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  هک  یثرا  زا  هصفح  هشیاع و  مهـس  رد  ود  نیا  وگب : تیـضفار  ردارب  هب  تفگ : هفینحوبا 
. دناهدش نفد 

: هک داد  باوج  نم  هب  وا  یلو  ماهتفگ ، وا  هب  نم  تفگ : لاضف  سپ 
اهیلع همطاف  ترـضح  رکبوبا  لیلد  نیمه  هب  و  دراذـگیمن ، ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  دـیراد  اـعّدا  ّتنـس ) لـها   ) اـمش

. دنراذگیمن ثرا  ناربمایپ  هک : ماهدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  نم  تفگ : ناشیا  هب  و  دومن ، مورحم  كَدَف »  » زا ار  مالسلا 
ُهَّللا یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلو  دنیوا ، رـسمه  هک  یلاح  رد  دنربیم ، ثرا  ادخ  لوسر  زا  هصفح  هشیاع و  هنوگچ  سپ 

.!!؟ دربیمن ثرا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  تسوا  هب  قلخ  نیرت  کیدزن  و  تسا ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هک  میئوگب ) دیاب   ) دنربیم ثرا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  زا  هصفح  هشیاع و  هک  میوش  میلـست  رگا  و 

رایسب اهنآ  زا  مادک  ره  قح  مینک ، رفن  رب 9  میسقت  ار  متشه  کی  رگا  و  تسا ، متشه  کی  اهنآ  همه  مهس  و  تشاد ، رـسمه  ُهن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
مه بجو  کی  رادقم  هب  مینک  باسح  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هرجح  زا  ار  هصفح  هشیاع و  قح  میهاوخب  رگا  و  دوشیم ، زیچان 

!!؟ دندرک فرصت  هرجح  نیا  رد  ربق  ود  هزادنا  هب  رکبابا  رمع و  هنوگچ  سپ  دشابیم ، غرم  مخت  کی  هزادنا  هب  هکلب  دسریمن ،
(174 ( !؟ درادن يردارب  و  تسا ، ثیبخ  یضفار  کی  شدوخ  وا  دینک  جراخ  ار  وا  دز : دایرف  سپس  هدش ، تکاس  هفینحوبا  سپ 
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رگید ياهتکن 

: دیوگیم ثیدح  نیا  رخآ  هلمج 
ۀَقَدَص ُهاَنْکََرت  اَم 

. تسا هقدص  وا  زا  دعب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لاوما  عیمج 
هک تسا ، هدشن  رکذ  هلأسم  نیا  رب  يدهاش  بلطم و  چیه  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  باحـصا  زا  خـیرات و  رد  هک  یلاح  رد 

هلأسم و  دیدرگ ، لاملا  تیب  ءزج  ای  دش ، میـسقت  ناناملـسم  نیب  هقدص  ناونع  هب  وا  زا  دـعب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لاوما  مامت 
تـسا نکمم  هنوگچ  سپ  دنک ، تیـصو  شلام  ثلث  زا  شیب  رد  درادن  قح  عرـش ، قبط  هدـننک ) تیـصو   ) یـصوم صخـش  هک : نیا  رگید 

. دشاب هقدص  ناشلاوما  مامت  دنتسه ، تعیرش  بحاص  هک  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
هثرو رگا  دندومرفیم : دـننک و  تیـصو ، ثلث ، زا  شیب  هب  هک ، دـندرکیم  عنم  ار  دوخ  باحـصا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ 

(175 . ) دینک اهر  مدرم  هب  جاتحم  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنشاب  ینغ  امش 
ار دوخ  نیثراو  دنهد و  رارق  نیملسم  يارب  ار  دوخ  لاوما  مامت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا  نکمم  هنوگچ  لاح 

. دنیامن مورحم  ثرا  زا 

؟ دیدرگ ضقن  سابع  ینب  هیماینب و  ءافلخ  هصفح ، هشیاع ، نامثع ، رمع ، رکبابا ، طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ارچ  مهد : لاؤس 

رکبابا . 1

. تسا هدرک  ضقن  المع  ار  ثیدح  نیا  دروم  دنچ  رد  رکبابا  دوخ 
دیدـحلا یبا  نبا  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  همامع  رتش و  ریـشمش ، ندـنادرگرب  اـب  فلا )

. دناهدرک رکذ  ار  لاکشا  نیا  ( 177  ) یلح همّالع  و  ( 176)
طـسوت همان ، ندرک  هراپ  نایرج  رد  هدش و  هراشا  نآ  هب  هللا  همحر  ینیما  همّالع  ( 178  ) ریدغلا باتک  رد  هک  كَدَف ، در  همان  نتـشون  اب  ب )

. درک میهاوخ  هراشا  لماک  تروص  هب  نآ  ذخأم  عبانم و  هب  رمع 
. دنربیم ثرا  ناشیا  زا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لها  هکنیا  هب  رارقا  اب  ج )

: هک دنکیم  لقن  لیفطلا  یبا  زا  دنس  رکذ  اب  ار  یتیاور  دیدحلا  یبا  نبا 
 … هَلْهَأ َْلب  َلاق  هَلْهَأ ، ْمَأ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  َلوُسَر  َِثرَو  َْتنَا  َء  رَکب  َیبَأ  یلِإ  ُۀَمِطاف  ْتَلَسْرَأ 

لها ای  يربیم  ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  وت  ایآ  هک  رکبوبا ، يوس  هب  دنداتـسرف  ماغیپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. وا لها  تفگ : باوج  رد  رکبوبا  و  وا ؟

: دیوگیم تیاور  رکذ  زا  دعب  دیدحلا ، یبا  نبا  سپس 
(179 . ) ُثِّرَُون ِِهلوَق ال  ُفالِخ  َوُه  َو  ُهلْهَأ  ُهثِرَی  ٌثوُروَم  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ُهَّنَِأب  ٌحیِرْصَت  اذه  َو 

وا رارقا  نیا  دنتـسه و  وا  ثراو  شلها  دراذـگیم و  ثرا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هکنیا  رب  دراد  تحارـص  رکبوبا  مالک  نیا  و 
. دشابیم ُثِّرَُون » ال   » تیاور فلاخم 

رمع . 2
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رکذ ( 180  ) ملسم حیحص  يراخب و  حیحـص  رد  نآ  تیاور  هک  رمع ، نامز  رد  سابع  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هب  كَدَف »  » ندنادرگرب
. تسا هدش  بلطم  نیا  هب  هراشا  دوشیم ، هدروآ  دعب  هحفص  دنچ  هک  ریدغلا  نتم  رد  نینچمه  و  هدش ،

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نانز  نامثع و  . 3

یلع ترـضح  هک : دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  یتـیاور  قیدـصلا » ۀـفالخ  باـب  رد   » لاـمعلازنک باـتک  رد  يدـنه ، یقت  ّـالم  خیـش  فلا )
دزن هب  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  رمع  رکبابا و  زا  دعب  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  یهاوخ  ثرا  هرجاشم  سابع  مالـسلاهیلع و 

نخـس نامثع  هکنیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  و  تخادـنا ، نیئاپ  ار  دوخ  رـس  و  دـش ، تکاس  اهنآ  تاراهظا  ربارب  رد  نامثع  و  دـندرب ، وا 
میسقت سابع و  مالسلاهیلع و  یلع  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  ثاریم  میلـست  دروم  رد  ًابیرقت  و  دنکیمن ، دییأت  ار  رمع  رکبوبا و 

اریز تسا ، هداد  تبـسن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  رکبوبا  هک  تسا  یثیدح  نآ  فالخ  رب  بلطم  نیا  دنکیم و  رکف  اهنآ  نیب 
نخـس نامه  تیعطاق ، لامک  اب  گنرد  نودب  دوب  راوازـس  هکلب  دزادنایب ، ریز  هب  رـس  دیابن  دوب ، هتفریذپ  ار  ُثِّرَُون ) ال   ) ثیدـح نامثع  رگا 

. دیامن وگزاب  ار  رمع  رکبابا و 
ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  َّنُهَثاریِم  َّنَُهل  ُلَأْسی  ِرَکب  ِیبَأ  یلإ  ناّفَع  ِْنب  َناْمثُع  ِیبَّنلا  ُجاوْزَأ  َلَسْرَأ  ُلوُقَت : هَشیاع  ُْتعِمَـس  اـَنَأ  ْسَوأ : ِْنب  کـلام  َلاـق  ب )

ُهانْکََرت ام  ُثِّرَُون  ـال  ُلوُقی : ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  َنْمَْلعَت  َْملَأ  َهَّللا  َنیِقَّتَت  ـالَأ  ُْتلُقَف  کـلذ  ْنَع  َّنُهُّدُرَأ  ُْتنُک  یّتَح  ِهیَلَع  هَّللا  َءاـفَأ  اّـمِم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَص 
(181 . ) ًۀَقَدَص

رکبوبا دزن  هب  ار  نافع  نب  نامثع  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ياهنز  تفگیم : هک  مدینـش  هشیاع  زا  نم  دیوگیم : سوا  نب  کلام 
مدرک و عنم  بلط  نیا  زا  ار  اهنآ  هشیاـع )  ) نم و  دـندرک ، هبلاـطم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  لاوما  زا  ار  دوخ  ثرا  دنداتـسرف و 

. تسا هقدص  ام  هکورتم  میراذگیمن و  ثرا  ام  دومرف : مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دینادیمن  ایآ  دیسرتیمن ! ادخ  زا  ایآ  متفگ :
نیا رب  لیلد  نیا  دـندومن و  ثرا  هبلاطم  رکبابا  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ناـنز  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تیاور  نیا  زا 

نم هک  درک  مالعا  یلمع  روط  هب  اهنآ  فرط  زا  تلاکو  لوبق  اب  زین  نامثع  نینچمه  و  دنتـشادن ، لوبق  ار  ُثِّرَُون ) ال   ) تیاور اـهنآ  هک  تسا 
: تفگیم نینچ  رمع  رکبوبا و  لثم  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نانز  باوج  رد  دیاب  وا  الا  مرادن و  لوبق  ار  ُثِّرَُون ) ال   ) ثیدح زین 

عفادـم لیکو  رکبوبا ، زا  ثرا  هبلاطم  رد  شدوخ  هکنیا  هن  دـنراذگیمن  ثرا  ناربماـیپ  تسا : هدومرف  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ 
. ددرگ مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نارسمه 

هشیاع . 4

مردپ و هک  ار  ياهیمهس  نآ  تفگ : دمآ و  نامثع  دزن  هشیاع  دومرف : ترضح  هک  دنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  عشاجم  نب  ةورف 
دـشاب ررقم  وت  يارب  هک  يزیچ  نینچ  يارب  ییاج  ّتنـس  باتک و  رد  نم  تفگ : ناـمثع  نک ، در  نم  هب  دـندادیم ، نم  هب  باـطخ  نب  رمع 
. منکیمن ار  راک  نیا  نم  و  دندرکیم ، ششخب  وت  هب  دوخ  هاوخلد  رطاخ و  تیاضر  يور  زا  باطخ  نب  رمع  تردپ و  انامه  و  متفاین ،

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَأ  اُمتْدِهَـشَف  يِرْـصَّنلا  ِْسوأ  ُْنب  ُِکلام  َو  َْتنَأ  ِینِیئیَِجت  َْمل  ََوأ  اَهل  َلاقَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ِیثاریِم  ِینِطْعَأَف  َهل : َْتلاق 
ْتَفَرَْصنأ َو  ُْهتَکَرَتَف  ِهیَلَع !؟ هَّللا  یَّلَص  ِیبَّنلا  َنِم  ًاثاریِم  َموْیلا  َنِیُبلْطَت  َفیَکَف  اهَّقَح  اُمْتلَْطبَأ  َو  اهَثاریِم  هَمِطاف  اُمتْعَنَم  یّتَح  ُثِّرَوی  مَّلَس ال  َو  ِِهلآ  َو 

(182…  )
یهاوگ دیدماین و  نم  دزن  يرصن  سوا  نب  کلام  وت و  رگم  تفگ : نامثع  هدب ، ادخ  لوسر  زا  ارم  ثرا  مهس  سپ  تفگ : نامثع  هب  هشیاع 
زورما هنوگچ  لاح  دیدومن ؟ لامیاپ  ار  وا  قح  و  دیدرک ، عنم  دوخ  ثرا  زا  ار  همطاف  هک  ییاج  ات  دراذگیمن ، ثرا  ادخ  لوسر  هک  دـیداد 
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يارب نامثع  هاگره  دعب  هب  زور  نآ  زا  تشگرب ، درک و  اهر  ار  وا  هشیاع  ینکیم ؟ بلط  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  بناج  زا  ثرا 
نهاریپ نیا  بحاص  اب  نامثع  انامه  تفگیم : و  درکیم ، دنلب  یبوچ  رس  رب  و  تفرگیم ، ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  هشیاع  دشیم  نوریب  زامن 

. تسا هتخاس  اهر  ار  وا  ّتنس  و  دیزرو ، تفلاخم 
نآ هب   ) ار ناـمثع  هشیاـع ، نوچ  دـندمآ و  ناـمثع  دزن  ثرا  هبلاـطم  يارب  ود  ره  هصفح  هشیاـع و  هک  تسا  هدـش  تیاور  همغلا : فشک  رد 

: تفگ نینچ  تفر و  ربنم  رب  زین  نامثع  درک  تیذا  دش ) رکذ  لبق  تیاور  رد  هک  تروص 
هَّللا ُةوَدَع  ِءارْعَّزلا  ِهِذه  َّنإ 

: هدروآ نینچ  نآرق  رد  ار  هصفح  شقیفر  وا و  لَثَم  دنوادخ  تسادخ ، نمشد  وم  مک  نز  نیا 
َو ًاَئیَـش  ِهَّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینْغی  ْمَلَف  اُمُهاَتَناَخَف  ِْنیَِحلاَص  اَنِداَبِع  ْنِم  ِنیَدـْبَع  َتَْحت  اَتَناک  ٍطُول  َةَأَْرما  َو  ٍحُون  َةأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِـلل  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  »

(183 «. ) َنِیلِخاَّدلا َعَم  َراَّنلا  الُخْدا  َلِیق 
حلاص ناگدنب  زا  هدنب  ود  یتسرپ  رـس  تحت  اهنآ  هک  تسا  هدز  لاثم  طول  رـسمه  حون و  رـسمه  هب  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  دنوادخ 

اهنآ هب  تشادـن و  یهلا ) باذـع  ربارب  رد   ) ناشلاح هب  يدوس  ربمایپ )  ) ود نیا  اب  اهنآ  طابترا  دـندرک و  تناـیخ  ود  نآ  هب  یلو  دـندوب ، اـم 
. دنوشیم دراو  هک  یناسک  هارمه  دیوش  شتآ  دراو  دش : هتفگ 

مـسا ینمی  يدوهی  لـثعن  مسا  هب  ار  وت  ادـخ  لوسر  اـنامه  ادـخ ! نمـشد  يا  تفرخ ) درم  ریپ   ) لـثعن يا  تفگ : ناـمثع  باوـج  رد  هشیاـع 
دنکیمن یگدنز  تسا  رـضاح  نامثع  هک  يرهـش  رد  هک  دروخ  مسق  هشیاع  دندومن و  نعل  ار  رگیدمه  نامثع  هشیاع و  دعب  درک . يراذگ 

(184 . ) دش جراخ  هکم  يوس  هب  و 
هتخانـش ُثِّرَُون » ـال   » تیاور نیـضقان  ءزج  زین  وا  هدرک و  ثرا  هبلاـطم  زین  هصفح  هشیاـع ، رب  هوـالع  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 

(185 . ) دیامنیم دییات  تسا  هدرک  لقن  حاضیالا  باتک  رد  هَّللادبع  نب  کیرش  هک  یتیاور  ار  بلطم  نیا  دوشیم و 
تفرخ درمریپ  نیا  تفگ  هشیاـع  هک  تسا  هدرک  لـقن  حُوتُْفلَا »  » باـتک بحاـص  مثعا  نبا  دـیوگیم : مولعلا  ملاوـع  تاکردتـسم  بحاـص 

لسغ بآ  هکنآ  لاح  تسا و  هداد  رییغت  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ّتنـس  وا  نوچ  دشکب  ار  وا  دنوادخ  دیـشکب  ار  لثعن ) )
. دش جراخ  هکم  يوس  هب  هشیاع  لاح  نیا  رد  تسا و  هدشن  کشخ  ادخ  لوسر  نهاریپ 

هـشیاع سپ  درک  تاقالم  وا  اب  یـصخش  تشگرب و  هنیدم  هب  هشیاع  دش  هتـشک  نامثع  نوچ  و  دناهدرک : تیاور  نینچ  مثعا ) نبا   ) وا ریغ  و 
ماقتنا نم  مسق  ادـخ  هب  تفگ : دـناهدش  مالـسلاهیلع  یلع  تفالخ  هب  یـضار  مدرم  هک  دینـش  باوج  رد  نوچ  درک و  لاؤس  نامز  راـبخا  زا 

: تفگ هشیاع  يریگب . ار  وا  نوخ  ماقتنا  یهاوخیم  هنوگچ  لاح  يدوب  نامثع  لتق  رب  صیرح  وت  دش : هتفگ  وا  هب  مریگیم  ار  نامثع  نوخ 
(186 . ) دش كاپ  ناهانگ  زا  درک و  هبوت  هکنیا  ات  دندرک  اهر  ار  وا  دنتشکن و  ار  وا  مداد  ار  نامثع  لتق  روتسد  نم  هک  ینامز  نآ 

خیرات لوط  رد  افلخ  طسوت  ُثِّرَوُن » ال   » ثیدح ضقن  -[ 5]

عنام رمع  یلو  درک …  راذگاو  ترضح  نآ  هب  ار  كَدَف »  » اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  جاجتحا  را  سپ  رکبوبا )  ) يوار دوخ  طسوت  ثیدح  ضقن  ]
[ دش

ریدـغلا دنمـشزرا  باتک  نتم  زا  خـیرات ، لوط  رد  ُثِّرَُون  ـال  ثیدـح  فـالخ  رب  ءاـفلخ  رگید  رمع و  رکبوبا و  درکلمع  يارب  اـجنیا  رد  اـم 
. مینکیم رکذ  امش  يارب  لماک  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  هدافتسا 

رکبوبا رگا  هکنآ  رگید  بلطم  دسیونیم … : نینچ  كَدَف »  » اب هطبار  رد  یبلاطم  رکذ  زا  دعب  ریدغلا  متفه  دـلج  رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع 
اب دوخ  ارچ  سپ  دوب ، هدینـش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  یتـسار  هب  هدوب و  قداـص  ثیدـح  نیا  لـقن  رد 
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ترـضح نآ  هب  ار  كَدَـف »  » درک و ضقن  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  شیامرف  داد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  تسد  هب  هک  ياهتـشون 
راذگاو وا  هب  شردپ  زا  ار  همطاف  ثاریم  همان  نیا  رد  تفگ : وا  تسیچ ؟ هتـشون  نیا  تفگ : وا  هب  دیـسر و  هار  زا  رمع  هتبلا  درک و  راذـگاو 

مزال هنیزه  نانآ  اب  گـنج  هتـساخرب و  وت  گـنج  هب  برع  هکنیا  اـب  درک  یهاوخ  شـشخب  ناناملـسم  هب  یهار  هچ  زا  تفگ : رمع  ماهدرک ،
. درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  دعب  دراد ،

. تسا هدرک  لقن  تسا  هدمآ  هحفص 391  دلج 3 ، هیبلحلا ، ةریسلا  رد  هک  يروط  هب  يزوج  نب  طبس  ار  بلطم  نیا 
فالتخا نیا  سپ  دوب  قداص  تیاور  نیا  لقن  رد  هفیلخ  دوب و  تسرد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  نتـشاذگن  ثرا  تیاور  رگا  و 

. دوب هچ  هفیلخ  زا  سپ  اهرظن 

تافالتخا نیا  زا  ياهنومن  کنیا  و 

نب ساـبع  مالـسلاهیلع و  بلاـطیبا  نـب  یلع  درک و  راذـگاو  ادـخ  لوـسر  هـثرو  هـب  ار  كَدَـف »  » دیــسر تفـالخ  هـب  رمع  هـکنآ  زا  سپ  . 1
اهیلع همطاف  ترـضح  هب  ار  نآ  دوخ  تایح  ناـمز  رد  ادـخ  لوسر  هک  تفگیم : مالـسلاهیلع  یلع  دـندرک . فـالتخا  نآ  رد  بلطملادـبع 
عازن مشابیم . ترـضح  نآ  ثراو  نم  دوب و  ادـخ  لوسر  کلم  نیا  تفگیم : هدرکن  لوبق  ار  بلطم  نیا  سابع  تسا و  هدیـشخب  مالـسلا 

رتهاـگآ دوخ  تیعقوـم  نأـش و  هب  امـش  تفگ : هدرک و  يراد  دوـخ  دـنک  مکح  ود  نآ  نیب  هکنیا  زا  يو  دـندرک  حرطم  رمع  دزن  ار  دوـخ 
. مدرک راذگاو  امش  هب  ار  نآ  نم  دیتسه 

داهجلا و باتک  ملسم  حیحـص  یلا 10 ، هحفص 3  دـلج 5 ، سمخلا ، ضرف  باب  ریـسلا  داهجلا و  باتک  يراخب  حیحـص  هب  دـینک  هعجارم 
،6 دلج یقهیب ، ننس  تسا ، هدروآ  مامتان  تروص  هب  ار  يراخب  ثیدح  يو  هحفص 11 ، دیبع ، وبا  فیلات  لاومالا  ءیَفلا و  ِمکُح  باب  ریسلا 

جات هحفص 288 و  دلج 5 ، ریثک ، نبا  خـیرات  هحفص 335 ، دلج 4 ، ریثک  نبا  ریـسفت  هحفص 343 ، دلج 6 ، نادـلبلا ، عمجم  هحفص 299 ،
هحفص 166. دلج 7 ، سورعلا ،

رد هک  یترابع  ای  مالـسلا و  امهیلع  یلع  سابع و  نیب  یلایخ  عازن  لصا  ِلثم  باب ، نیا  ثیداحا  هب  هدـش  دراو  ياهداریا  تالاکـشا و  هب  اـم 
يراک نک !! تواضق  نئاخ ، ِراکبیرف  راکهنگ و  يوگغورد  نیا  نم و  نیب  نینمؤملاریما ! يا  تفگ : رمع  هب  سابع  هک  هدمآ  ملسم  حیحص 

اب دـنک ؟ راتفر  هنوگ  نیدـب  رهطم  كاپ و  نادـناخ  گرزب  اقآ و  نآ  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  سابع  هک  تفریذـپ  دوشیم  ًاعقاو  اـیآ  میرادـن .
ار همه  دوـب و  هدـش  لزاـن  راوـگرزب  نآ  نأـش  رد  دـیجم  نآرق  رد  هک  ار  یتاـیآ  رگید  تشاد و  ار  ریهطت  هـیآ  دوـخ  يور  شیپ  رد  هـکنیا 

مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  شیامرف  نتفرگ  رظن  رد  اب  دنامیم و  یقاب  یـشزرا  ردق و  هچ  سابع  يارب  تروص  نیا  رد  تسنادیم !؟
بس ارم  دهد ) مانـشد   ) دنک بس  ار  یلع  سک  ره  دومرف : هک  درک  رداص  سابع  يارب  ناوتیم  یمکح  هچ  رگید  مالـسلاهیلع  یلع  هرابرد 
منهج شتآ  هـب  تروـص  هـب  ار  وا  دـنک ، بـس  ار  دــنوادخ  سک  ره  و  هدرک ، بـس  ار  دــنوادخ  دــنک ، بـس  ارم  سک  ره  تـسا و  هدرک 

. دنکفایم
یلع دنتـساوخیم  ناـنآ  هک  مینادیم  نینچ  مینادیم و  اّربـم  هّزنم و  اوراـن  ياهتبـسن  هنوگ  نیا  زا  ار  ساـبع  باـنج  اـم  دـنگوس  ادـخ  هب  هن 

نینمؤـملاریما هـب  ییوگازـسان  يارب  يرذـگهر  ار  نآ  هدرک  لـعج  ساـبع  لوـق  زا  ار  نـیغورد  ثیداـحا  نـیا  دـننک  بـس  ار  مالــسلاهیلع 
یبوخ هب  دـندرکیم  راکـشآ  ار  هچنآ  دـناهدرک و  ناهنپ  ناشیاههنیـس  رد  هک  ار  ییاـهتداسح  اـههنیک و  دـنوادخ  دـنداد . رارق  مالـسلاهیلع 

. درب دنوادخ  هاگشیپ  هب  دیاب  ار  تیاکش  هوکش و  دنادیم و 
ننس رد  هکنانچ  دروآ ، رد  فرصت  هب  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  كَدَف » ، » نامثع روتسد  هب  مکح  نب  ناورم  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  . 2

. تسا هدمآ  هحفص 301  دلج 6 ، یقهیب ،
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هب ار  مّوـس  ثلث  ناـفع و  نب  ناـمثع  نب  رَمُع  هب  ار  رگید  ثلث  مکح و  نب  ناورم  هب  ار  كَدَـف »  » ثـلث دوـخ ، تفـالخ  ناـمز  رد  هیواـعم  . 3
هب مکح  نب  ناورم  تفالخ  نامز  ات  کلم  نیا  دوب . مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  تداهش  زا  سپ  میـسقت  نیا  داد و  دیزی  شرـسپ 

زیزعلا دبع  نب  رمع  شرـسپ  هب  وا  دیـشخب و  زیزعلادـبع  شرـسپ  هب  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  ناورم  دوب و  نانآ  تسد  رد  هنوگ  نیمه 
. درک راذگاو 

هب دـنوادخ  هک  دوب  یلاوما  هلمج  زا  كَدَـف »  » اـنامه تفگ : هدرک و  داریا  ياهبطخ  دیـسر ، تفـالخ  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هکیماـگنه  . 4
نآ زا  ار  نآ  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنتشادن . یششوک  هدرکن و  یگنج  نآ  رب  یبایتسد  هار  رد  ناناملسم  داد و  صاصتخا  دیـشخب و  شلوسر 
دمآ رد  ترضح  دعب  و  منک . راذگاو  وت  هب  مناوتیمن  زین  نم  یهاوخب و  نم  زا  تسیابیمن  وت  دومرف : ترضح  درک . تساوخرد  ترـضح 

هب مالـسلاهیلع  یلع  ناـمثع و  رمع ، رکبوـبا ، هک  دـعب  دیـشخبیم  دـندشیم  بوـسحم  لـیبسلا ) نبا   ) هدـنام هار  رد  هـک  یناـسک  هـب  ار  نآ 
ناورم هب  ار  نآ  دیـسر  تموکح  هب  هک  هیواعم  دنداد . صاصتخا  دوب  هداد  رارق  ادخ  لوسر  هک  يدروم  نامه  هب  ار  نآ  دندیـسر  تموکح 

ار شمهس  متساوخ  وا  زا  دیسر ، تموکح  هب  هک  دیلو  دیسر ، نامیلس  دیلو و  نم و  هب  دعب  داد و  کلملادبع  هب  مردپ و  هب  ناورم  دیشخب و 
. دشخبب نم  هب  كَدَف »  » زا

دندرک و راذگاو  نم  هب  ار  دوخ  مهس  هدرک ، تقفاوم  نم  تساوخرد  اب  ود  نآ  دهدب . نم  هب  ار  شمهس  هک  متـساوخ  نامیلـس  زا  نینچمه 
(187 . ) مدرک راذگاو  دوب  لصا  رد  هک  يدروم  نیمه  هب  ار  نآ  نیاربانب  مرادیم ، تسود  لام  نیا  زا  شیب  مراد  هک  ار  یلاوما  رگید  نم 

هب کلملا  دبع  نب  دیزی  هک  دعب  دوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نادنزرف  تسد  رد  كَدَف » ، » زیزعلا دبع  نب  رمع  تموکح  نارود  رد  . 5
. تشگیم تسد  هب  تسد  ناورم  ینب  نیب  هیما  ینب  تفالخ  نایاپ  ات  تفرگ و  نانآ  زا  دیسر ، تموکح 

. دینادرگرب نینمؤملاریما  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هَّللادبع  هب  ار  نآ  دیسر  تموکح  هب  حافس  سابعلا  وبا  هکیماگنه  . 6
. تفرگ سپ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  دالوا  زا  ار  نآ  دیسر  تفالخ  هب  یقیناود  روصنم  رفعج  وبا  هک  دعب  . 7

. دینادرگرب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نادنزرف  هب  یسابع  روصنم  رسپ  يدهم  . 8
. دوب سابع  ینب  تسد  رد  نومأم  تفالخ  نامز  ات  دنتفرگ و  ارهز  ترضح  نادنزرف  زا  ار  نآ  شردارب  يدهم و  نب  یسوم  . 9

: تشون نینچ  هنیدم  رد  دوخ  یلاو  رفعج  نب  مَُثق  هب  هدنادرگرب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نادنزرف  هب  ار  نآ  لاس 210  رد  نومأم  . 10
ییدنواشیوخ ادخ و  لوسر  ینیشناج  ادخ و  نید  هب  تبسن  هکیماقم  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  نومأم  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  انامه  دعب ، اما 

سک ره  هب  ددنبب . راک  هب  ار  وا  تاروتسد  هدرک ، لمع  ادخ  لوسر  ّتنـس  هب  هک  تسا  درف  نیرت  هتـسیاش  دراد ، ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک 
. دهد رارق  هقدص  اطع و  نآ  دروم  هداد ، رارق  دوخ  هقدص  قدصت و  دروم  هک  ار  سک  ره  دشخبب و  وا  هب  هدرک ، یششخب  ترـضح  نآ  هک 

ادـخ لوسر  دراد . لیامت  تبغر و  تسوا  هب  برقت  بجوم  هک  هچنآ  رد  وا  هب  تسادـخ و  اب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يرادـهگن  قیفوت و 
، دوب ياهدش  هتخانش  راکـشآ و  رهاظ و  راک  کی  نیا  هدیـشخب و  ار  كَدَف »  » مالـسلا اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

دنتشاد تیولوا  نآ  هب  تبسن  هک  یناسک  هتسویپ  و  تشادن ، دوجو  نآ  رد  یفالتخا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  نادناخ  نیب  رد  هک 
ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترـضح  هثرو  هب  ار  نآ  هک  دید  حالـص  نینچ  نومأم  نینمؤملاریما  تهج  نیا  زا  دندوب  نآ  ناهاوخ  یعدم و 

ربمایپ روتسد  رما و  ذیفنت  اب  دنک و  راذگاو  نانآ  هب  یهلا ، تلادع  يارجا  و  قح ، هماقا  قیرط  زا  ادخ  هب  برقت  رطاخ  هب  و  دنادرگرب ، مَّلَس  َو 
. دنادرگ کیدزن  ناشیا  هب  ار  دوخ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

زا سپ  ینید   ) مسارم مامت  رد  رگا  هک  دوش ، طبض  تبث و  بلطم  نیا  شناگدنیامن  ياههدنورپ  نیواود و  رد  هک  داد  روتسد  تهج  نیا  زا 
نآ زا  ياهدـعو  هبه و  ای  هتفرگیم و  ياهقدـص  ادـخ  لوسر  زا  سک  ره  هک  دـندزیم  داـیرف  مَّلَـس ) َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  تلحر 

اهیلع همطاف  نانآ  همه  نیب  رد  دریذپیم ، ماجنا  هدش  هداد  وا  هب  هک  ياهدعو  هدش ، هتفریذپ  شلوق  دنک ، يروآ  دای  دیایب و  هتشاد  ترـضح 
درف نیرتهتسیاش  نیرتراوازس و  دوب ، هداد  رارق  وا  يارب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هچنآ  رد  شراتفگ  شریذپ  يارب  مالـسلا 
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. تفریم رامشب 
اب مالـسلا  امهیلع  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ناثراو  هب  ار  كَدَف » : » هک تسا  هتـشون  يربط  كرابم  شیوخ  هدنیامن  هب  نومأم )  ) نینمؤملاریما
نب ییحی  نب  دّـمحم  هب  ار  نآ  و  دـنادرگ ، زاب  رگید  ياـهزیچ  تّـالَغ و  ناـگدرب و  زا  نآ  هب  طوبرم  قوقح  همه  اـهزرم و  دودـح و  ماـمت 

هک بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللادبع  نب  دّـمحم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسح 
. دنک میلست  تسا ، هداد  رارق  لاوما  نیا  تسرپرس  یلوتم و  ار  رفن  ود  نآ  نینمؤملاریما 

هب هتسناد و  شلوسر  وا و  هب  برقت  رد  يدنوادخ  قیفوت  شتعاط و  رد  يدنوادخ  ماهلا  نومأم و  نینمؤملاریما  رظن  يأر و  زا  ار  بلطم  نیا 
هب ینکیم  رومأم  ار  يربط  كرابم  هک  يرما  نامه  هب  ار  هَّللادبع  نب  دّمحم  ییحی و  نب  دّـمحم  نک و  مالعا  دنتـسه  وت  دزن  رد  هک  یناسک 

. مالسلا هَّللا و  ءاش  نا  نک . کمک  اهنآ  هب  اجنآ  تالغ  یناوارف  ینادابآ و  ریمعت و  دروم  رد  رامگب و  راک 
. هدش هتشون  يرجه  لاس 210  هدعقلايذ  رخآ  هب  هدنام  زور  ود  هبنشراهچ  زور  رد  همان  نیا 

هعجارم ریز  ياهباتک  هب  ددرگ . رب  نومأم  زا  شیپ  تلاح  نامه  هب  كَدَف  داد  روتسد  دیسر ، تفالخ  هب  هَّللا  یلع  لکوتم  هک  یماگنه  . 11
: دینک

هحفص 41 و 39 يِرُذالَب  فیلات  نادلبلا  حوتف 
هحفص 48 دلج 3 ، یبوقعی ، خیرات 
هحفص 323 دلج 2 ، دیرفلا ، دقع 

هحفص 344 دلج 6 ، نادلبلا ، مجعم 
.( تسین هقباسیب  وا  زا  تافیرحت  هنوگ  نیا  مه  نادنچ  هک  دراد  یفیرحت  اجنیا  رد  يو  هک   ) هحفص 200 دلج 9 ، ریثک ، نبا  خیرات 

هحفص 103 دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش 
هحفص 154 یطویس ، ءافلخلا ، خیرات 

هحفص 510 دلج 3 ، برعلا ، لئاسر  ةرهمج 
هحفص 1211. دلج 3 ، ءاسنلا ، مالعا  و 

داضت رد  درک  لقن  هفیلخ  هک  ّتنـس  باتک و  اـب  بساـنتمان  ثیدـح  نآ  اـب  هتفرگ  ماـجنا  تفـالخ  نارود  رد  هک  اهتـشگرب  در و  نیا  ماـمت 
. دشابیم

(188 . ) دش مامت  ریدغلا  فیرش  باتک  رد  هللا  همحر  ینیما  همّالع  مالک  اجنیا  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  لکوتم  زا  دعب  كَدَف »  » نایرج یلاوعلا  كَدَف و  باتک  رد 

تـسد رد  لکوتم  دنزرف  رـصتنم »  » نامز رد  كَدَف  هک  دناهدشن ، رکذتم  دناهدرکن و  رکذ  ار  لکوتم  زا  دعب  كَدَـف »  » يارجام خـیراوت  رثکا 
: هک دناهدرک  حیرصت  هلأسم  نیا  هب  ( 190  ) یبهذ و  ( 189  ) يدوعسم طقف  دوب ، یسک  هچ 

. دنادرگرب همطاف  نادنزرف  هب  ار  كَدَف  رصتنم ،» »
همطاف نادنزرف  هب  ار  نآ  هرابود  ردتقم »  » هدش هتفگ  تفرگ و  سپ  ار  نآ  یفَتکُم »  » درک و در  ار  نآ  دضتعم » : » دـسیونیم یـسلجم  همّالع 
همطاف نادنزرف  هب  ار  نآ  یـضارلا »  » هفیلخ نآ  زا  دعب  و  دیوگیم … : كَدَف »  » خیرات زا  دـعب  رفظم  ماما  و  ( 191 . ) دنادرگرب مالسلا  اهیلع 

« یضارلا  » هفیلخ نامز  هک  يرجه  لاس 322  ات  رکبوبا  ناـمز  ینعی  يرجه  لاس 11  زا  كَدَف »  » هک دهدیم  ناشن  خـیرات  ( 192  ) دنادرگرب
دُعب نآ  هک  هتـشاد ، یـسایس  دـُعب  کـی  كَدَـف »  » هک دـهدیم  ناـشن  تسا و  هتفرگ  رارق  عازن  دروم  هشیمه  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  هدوب ،

. تسا هدوب  نآ  يداصتقا  لئاسم  زا  رتمهم 
رب همطاـف  نادـنزرف  هـب  ار  نآ  دنتـسنادیم  حالـص  تـقو  ره  و  دـنتفرگیم ، راـیتخا  رد  ار  نآ  ءاـفلخ  هدرکیم ، مـکح  تسایــس  تـقو  ره 
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(193 . ) دندنادرگیم

نومأم نامز  رد  كَدَف »  » رما رد  ءاملع  يرفن  رازه  هسلج  لیکشت 

، یـسابع هفیلخ  نومأم  نامز  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دالوا  زا  ياهدـع  دـیامرفیم : سوواط  نب  دّیـس  اسراپ ، دنمـشناد 
تسد زا  ار  نآ  رکبوبا  هدوب و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناشردام  زا  یلاوع  كَدَف و  هک  دنتفگ : وا  هب  هدرب ، يو  دزن  ار  كَدَف »  » ناتـساد

. دنادرگ زاب  ار  ناشیا  قح  هدرک  عفد  نانآ  زا  ار  متس  نیا  هک  دنتساوخ  وا  زا  تسا و  هتفرگ  قحان  هب  ترضح  نآ 
، قـح دروـم ، نیا  رد  هک  درک ، دـیکا  شرافـس  ناـنآ  هب  هدرک و  راـضحا  ار  طاـقن  رگید  زاـجح و  قارع و  ياـملع  زا  رفن  تـسیود  نومأـم 

وگزاب دـندوب  هتفگ  وا  هب  همطاف  ناثراو  هک  ار  یبلاطم  و  دـننادرگ ، رب  شبحاص  هب  ار  تناما  هتفرگ ، رظن  رد  ار  یتسار  تقادـص و  تقیقح ،
. دننک نایب  دنراد  دروم  نیا  رد  هک  ار  یحیحص  ثیداحا  تساوخ  اهنآ  زا  هدرک 

ادخ لوسر  هب  هباحـص ، قیرط  زا  شدنـس  هک  یثیداحا  نمـض  رد  باَّتَع  نب  رِْـشب  يدقاو و  دیلو و  نب  ریـشب  هلمج : زا  نانآ  زا  يدایز  هدـع 
دوخ هب  ار  دوهی  ياهاتـسور  زا  اتـسور  نیدـنچ  رَْبیَخ ، حـتف  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  لـقن  دیـسریم ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

زا ترضح  ( 194 « ) هَّقَح یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هک  دروآ  ار  هیآ  نیا  هدـش ، لزان  ترـضح  نآ  رب  لیئربج  داد . صاصتخا 
؟ تسیچ شقح  و  تسا ؟ یسک  هچ  یبرقلا » اذ  : » دیسرپ لیئربج 

(195  ) یلاوع يدنچ  زا  سپ  درک و  اطع  وا  هب  ار  كَدَف  ترـضح  نک . راذـگاو  وا  هب  ار  كَدَـف » ، » تسا همطاف  یبرقلا » اذ  : » تفگ لیئربج 
. دیشخب وا  هب  زین  ار 

ندمآ راک  يور  زا  سپ  رکبوبا  دیسر . همطاف  هب  نآ  عفانم  دیاوع و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  ماگنه  ات  نامز  نآ  زا 
نیا رد  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  تفرگ . وا  زا  ار  اـهنآ  هدرک ، يریگولج  یلاوع  كَدَـف و  رد  فرـصت  زا  ار  ترـضح  نآ  وا ، اـب  مدرم  تعیب  و 

. تسا هدیشخب  نم  هب  مردپ  هتشاد و  قلعت  نم  هب  اهنیا  تفگ : هدرک  تبحص  وا  اب  دروم 
هب هتشون  يدنـس  دروم  نیا  رد  تفرگ  میمـصت  نیاربانب  منکیمن . عنم  ار  وت  هدیـشخب ، وت  هب  ادخ  لوسر  هک  هچنآ  زا  نم  داد : خساپ  رکبوبا 

اعدا هک  هچنآ  هب  تبـسن  وا  زا  تسا ، نز  کـی  وا  تفگ : دـهدن و  ماـجنا  هتخاـس و  فقوتم  ار  راـک  نیا  هک  تساوـخ  وا  زا  رمع  دـهدب . وا 
ار سیمع  تنب  ءامسا  نَْمیَا و  مُا  مه  ناشیا  دروایب . دهاش  دوخ  ياعدا  يارب  تساوخ  ترـضح  زا  رکبوبا  نک . هنّیب  دهاش و  ياضاقت  هدرک ،

. دنداد تداهش  بلطم  نیا  رب  یگمه  نانآ  و  دندرک ، یفرعم  دوهش  ناونع  هب  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هارمه  هب 
، تفگ وا  هب  ار  ناتـساد  رکبوبا  دیـسرپ ، وا  زا  ار  راک  نیا  تلع  هدمآ ، رکبوبا  دزن  دیـسر ، رمع  هب  ربخ  نیا  تشون ، ار  كَدَف »  » دنـس رکبوبا 

رظن دوخ  عـفن  هب  وا  دـشابیم ، شرهوـش  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسا و  نز  کـی  همطاـف  تفگ : تخاـس و  دوباـن  هتفرگ و  وا  زا  ار  هماـن  يو 
. داد رثا  بیترت  دشاب  نیب  رد  يدرم  هکنیا  نودب  نز  ود  تداهش  هب  ناوتیمن  دهدیم و 

: تفگ ار  رمع  هیرظن  هداد ، ماغیپ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  رکبوبا 
اما یشاب ، وگتسار  وت  دیاش  تفگ : رکبوبا  دناهدادن . تداهش  یتسار  یتسرد و  هب  زج  نانیا  هک  درک ، دای  دنگوس  اتکی  دنوادخ  هب  ترضح 

. دهد تداهش  دوخ  عفن  هب  دهاوخن  هک  روایب  ار  يدهاش 
نآ دنشابیم ؟ تشهب  لها  نَْمیَا  مُا  سیمع و  رتخد  ءامسا  دومرفیم : هک  دیاهدینشن  ادخ  لوسر  مردپ  زا  رفن  ود  امـش  ایآ  دومرف : ترـضح 

؟ دنهد یهاوگ  غورد  لطاب و  هب  دنتشهب ، لها  هک  ینز  ود  دوشیم  ایآ  دومرف : ترضح  يرآ . دنتفگ : ود 
نم هک  داد  ربخ  نم  هب  مردـپ  تفگیم : و  دزیم ، ادـص  ار  شردـپ  هک  یلاح  رد  هدـمآ  نوریب  نانآ  دزن  زا  هلاـن  هیرگ و  لاـح  اـب  ترـضح 

دش و رامیب  ترضح  يدنچ  زا  سپ  درک . مهاوخ  تیاکش  وا  هب  رفن  ود  نیا  زا  دنگوس  ادخ  هب  مدنویپیم . وا  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن 
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یلع و ترـضح  و  تفگن ، ینخـس  نانآ  اب  هتفرگ ، هرانک  ود  نآ  زا  تاـفو  ماـگنه  اـت  و  دـنرازگن ، زاـمن  وا  رب  رفن  ود  نآ  هک  درک  تیـصو 
. دندرک نفد  هنابش  ار  وا  سابع 

تفگ و نانآ  هب  ار  لاح  حرش  راضحا و  ار  ناهیقف  نادنمـشناد و  زا  رفن  رازه  رگید  زور  هدرک ، صخرم  دوخ  سلجم  زا  ار  هدع  نآ  نومأم 
ياهدع دندش . میـسقت  هورگ  ود  هب  سپـس  هتخادرپ و  لادـج  ثحب و  هب  رگیدـکی  اب  نانآ  هدرک ، شرافـس  ار  نانآ  ادـخ  زا  سرت  اوقت و  هب 

هب درک ، دای  همطاف  هک  يدنگوس  اما  درادن . يرثا  وا  تداهـش  نیا ، رب  انب  دـهدیم و  تداهـش  دوخ  عفن  هب  هشیمه  رهوش  ام  رظن  هب  دـنتفگ :
. دنکیم تباث  ار  وا  ياعدا  رگید ، ِنز  ود  نآ  تداهش  هارمه 

دقتعم ام  تسا و  تجح  ام  دزن  رد  جوز  تداهـش  اما  دنکیمن ، تباث  ار  یمکح  دنگوس  هارمه  هب  تداهـش  ام ، رظن  هب  دنتفگ : رگید  هورگ 
. دشابیم مکح  ِتبثُم  نز  ود  تداهـش  اب  هارمه  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  نیاربانب ، تسا ، هداد  تداهـش  دوخ  عفن  هب  هک  میتسین 

مالـسلا اهیلع  همطاف  کلم  یلاوع  و  كَدَـف »  » هک دوب  نآ  تشاد ، فـالتخا  رگیدـکی  اـب  شتامدـقم  رد  هکنیا  اـب  هورگ  ود  ره  هیرظن  هجیتن 
. دشابیم

. دننک وگزاب  ار  مالسلاهیلع  یلع  لئاضف  زا  ياهمش  هک  تساوخ  نانآ  زا  نومأم  یهاوخ ، رظن  نیا  نایاپ  زا  سپ 
ترـضح لئاضف  رد  هک  تساوخ  نانآ  زا  سپـس  تسا . هدمآ  نومأم  هلاسر  رد  هک  دندرک  وگزاب  ار  ترـضح  نآ  زا  يددعتم  لیاضف  نانآ 

. دندناوخ هنیمز  نیا  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  شردپ ، زا  ار  یتایاور  زین  نانآ  دنروایب و  یتایاور  مالسلا  اهیلع  همطاف 
هک دندرک ، تیاور  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  یثیداحا  زین  هنیمز  نیا  رد  دیـسرپ ، نانآ  زا  سیمع  تنب  ءامـسا  نَْمیَا و  مُا  هرابرد 

. دنشابیم تشهب  لها  زا  ود  نآ 
هب غورد  هب  تهجیب و  يراک ، زیهرپ  دـهز و  نآ  اب  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـش  دـقتعم  ای  تفگ و  ناوتیم  ایآ  تفگ : نومأـم 
اب وا  هک  تفگ : ناوتیم  ایآ  و  دناهدوتس ؟ لئاضف  نیا  نتـشاد  هب  ار  وا  شلوسر  دنوادخ و  هک  نیا  اب  دهد  یهاوگ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  عفن 

هتفگ هک  تسا  زیاج  ایآ  و  تسا ؟ هداد  تداهـش  هتفر و  همکحم  هب  لهج  يور  زا  و  هتـسنادیمن ، مکح  تشاد ، هک  یلـضف  ملع و  همه  نآ 
تسا تشهب  لها  نانز  يوناب  نایناهج و  نانز  يوناب  وا  هکنیا  اب  تشاد و  هک  یتمصع  تراهط و  نآ  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دوش 
بلطم نیا  رب  و  دراد ؟ اور  متس  ناناملسم  همه  هب  اعدا  نیا  رد  هتـشادن و  قلعت  وا  هب  هک  دهاوخب  ار  يزیچ  دیدرک ) تیاور  هک  هنوگ  نادب  )

ود نآ  هک  نیا  اب  دناهداد ، تداهش  غورد  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  نَْمیَا و  مُا  مییوگب : هک  تسا  زیاج  ای  و  دنک ، دای  دنگوس  اتکی  دنوادخ  هب 
؟ دنشابیم تشهب  لها  زا 

كاپ دنوادخ  تسوا . نید  رد  یشیدناژک  داحلا و  ادخ و  باتک  رب  داریا  نعط و  وا  ناهاوگ  مالسلا و  اهیلع  همطاف  ترضح  رب  داریا  نعط و 
. تسا هدش  رکذ  هک  دشاب  نینچ  ناتساد  هیضق و  هک  تسا  هزنم  و 

زا سپ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دـندوب ، هدرک  تیاور  ناشدوخ  هک  درک  جاجتحا  ثحب و  یثیدـح  ناـمه  هب  ناـنآ  اـب  نومأـم  سپس 
: دومرف نینچ  دز و  دایرف  مدرم  نیب  رد  دنلب  يادص  هب  لوسر  ترضح  تلحر 

. دندش عمج  ترضح  دزن  ياهدع  دریگب ، نم  زا  دیایب و  دراد ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ياهدع  ای و  بلط  هک  یـسک  ره 
نب ریرج  داد . رد  ادـن  هنوگ  نادـب  زین  رکبوبا  داد . نانآ  هب  دـنتفگ  هک  هچ  نآ  ره  دـهاوخب ، يدـهاش  هنّیب و  اـهنآ  زا  هکنیا  نودـب  ترـضح 

زا هکنیا  نودب  زین  رکبوبا  تسا . راک  بلط  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  ار  ییاهزیچ  هک  دیدرگ  یعدم  هدش  رـضاح  هَّللادبع 
هب مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  تفگ : هدمآ و  رکبوبا  دزن  زین  هَّللادبع  نب  رباج  داد . وا  هب  ار  اهنآ  دهاوخب  يدهاش  هنیب و  وا 

هکنیا نودب  هتشادرب  ار  اهنآ  زا  تشم  هس  رکبوبا  دیـسر ، نیرحب  لام  هک  یماگنه  دهدب . وا  هب  تشم  هس  نیرحب  لاوما  زا  هک  هداد  هدعو  وا 
. دیشخب وا  هب  دنک  تساوخرد  يدهاش  هنّیب و  هَّللادبع ، نب  رباج  زا 

رکذ هدروآ و  رباج  دنـسم  زا  ملـسم ، دارفإ  زا  مهن  ثیدح  رد  نیحیحـصلا » نیب  عمجلا   » رد ار  ثیدـح  نیا  يدـیمح  دـیوگ : دومحملادـبع 
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. ریگب ار  نآ  ربارب  ود  تفگ : رکبوبا  تسات . دصناپ  مدید  مدرمش ، نم  تفگ : رباج  هک ، هدرک 
رباج هَّللادبع و  نب  ریرج  هزادنا  هب  شناهاوگ  دوهـش و  همطاف و  ایآ  تفگ : هدرک و  بجعت  رما  نیا  زا  نومأم  دـنیوگ : نومأم  هلاسر  نایوار 

!؟ دنتشادن شزرا  نانیا  دزن  هَّللادبع  نب 
دّمحم هب  ار  یلاوع  و  كَدَف »  » و دوش ، هدناوخ  مدرم  همه  يور  شیپ  جح  مسوم  رد  هک  داد  روتسد  هداتسرف ، ار  هلاسر  نیا  ياههتشون  سپ 

ترـضح هثرو  نیب  ار  نآ  دـمآ  رد  عفانم و  هدرک  دابآ  ار  نآ  اـت  هدرپس ، بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  ییحی  نب 
(196 . ) دنک میسقت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف 

؟ دنادرگنرب ار  كَدَف »  » دوخ تموکح  نامز  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ  مهدزای : لاؤس 

: تموکح يرادمامز و  نامز  رد  یتح  ناشیا ، هّیقت  . 1

: ترضح نآ  تاشیامرف  رد  كَدَف »  » ندنادرگنرب تلع 
: دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  زا  ياهبطخ  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیش 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اهِیف  اوَُفلاخ  ًالامْعَا  یْلبَق  ُةالُولا  ْتَلِمَع  ْدَق  لاقَف : ِهتَعیِـش  َو  ِهتَّصاخ  َو  ِهْتَیب  ْنِم  ٌسان  َُهلوَح  َو  هِهْجَِوب  َلَْبقَا  َُّمث 
ْتَرِّیُغ ِیتَّلا  َلامْعَْألَا  ِینعَی  اهِعِـضاوَم  ِیلإ  اُهْتلَّوَح  َو  اهِکَْرت  یلَع  َساّنلا  ُْتلَمَح  َْول  َو  ِهتَّنُِـسل . َنیرِّیَغُم  هِدـْهَِعل ، َنیـِضقان  ِهفالِِخل ، َنیدِّمَُعتُم  مَّلَس 

یّتَح يِْدنُج ، یِّنَع  َقَّرَفََتل  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  ِدـْهَع  ِیف  َْتناک  ام  ِیلإ  َو  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  َدـَْعب 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ِلوُسَر  ِۀَنُـس  َو  َّلَجَوَّزَع  هَّللا  ِباتِک  ْنِم  ِیتَمامَأ  َضْرَف  َو  ِیلْـضَف  اُوفَرَع  َنیذَّلا  ِیتَعیِـش  ْنِم  ٌلـِیلَق  وأ  يِدْـحَو  یْقبأ 

ُهَّللا یَّلَـص  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  ُلوُسَر  ِهِیف  َعَضَو  يِذَّلا  ِعِضْوَْملا  یلِإ  ُُهتْدَدَرَف  مالَّسلا ، ِهیَلَع  َمیِهاْربِإ  ِماقَِمب  ُتْرَمَأ  َْول  ُْمتیَأَرَأ  مَّلَس ،
. یِّنَع اُوقَّرَفََتل  ِهَّللاَو  ًاذِا  مالسلا …  اهیلع  هَمِطاف  ِِۀثَرَو  یلِإ  ًاکَدَف  ُْتدَدَر  َو  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

ِلْهَأ ُضَْعب  يداَنَتَف  ٌۀَـعِْدب ، َِلفاوَّنلا  ِیف  ْمُهَعاِمتْجإ  َّنأ  ْمُُهتْمَلْعَأ  َو  ٍۀَـضیِرَف ، ِیف  ّالِإ  َناضِمَر  ِرْهَـش  ِیف  اوُعِمَتْجی  ْنأ ال  َساّنلا  ُتْرَمَأ  دََـقل  هَّللا  و َ 
ِۀیِحان ِیف  اوُرُوثی  ْنَأ  ُْتفِخ  ْدََقل  َو  ًاَعُّوَطَت  َناضِمَر  ِرْهَش  ِیف  ِةالَّصلا  ِنَع  اناْهنی  َرَمُع ، ُۀَّنُـس  ْتَرَّیَغ  ِمالْـسِإلا  َلْهَأ  ای  یِعَم : ُِلتاُقی  ْنَّمِم  يِرَکْـسَع 

(197 …  ) يِرَکْسَع ِِبناج 
نم زا  شیپ  نارادمامز  دومرف : دندوب  وا  نایعیـش  ناصوصخم و  نادناخ و  زا  یعمج  وا  درگ  هک  یلاح  رد  درک و  نارـضاح  هب  يور  سپس 

شور دنتسکش و  ار  وا  نامیپ  دندیزرو و  تفلاخم  دّمعت  هار  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  اب  اهنآ  رد  هک  دندرک  ییاهراک 
اهنآ و  ار ) ادخ  لوسر  زا  سپ  هتفای  رییغت  ياهتنـس  ینعی   ) دننک كرت  ار  اهنآ  هک  مدرکیم  راداو  ار  مدرم  رگا  هک  دنتخاس ، نوگرگد  ار  وا 

مفارطا زا  منایرکـشل  منادرگرب ، دوـب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوـسر  ناـمز  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  هب  دوـخ و  یلبق  تیعـضو  هب  ار 
يادخ باتک  زا  ارم  تماما  بوجو  تلزنم و  ردق و  هک  منایعیـش  زا  یکدنا  دادعت  اهنت  ای  مدنامیم و  سکیب  اهنت و  دـندشیم و  هدـنکارپ 

. دندنامیم یقاب  مرانک  رد  دندوب  هتخانش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ّتنس  لاعتم و 
كَدَف دنهد و  رارق  دوب ، هداهن  اجنآ  رد  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هک  ییاج  نامه  هب  ار  میهاربا  ماقم  مدادیم  روتـسد  رگا  هک  دـینکیمن  رکف  ایآ 
هاـگنآ دندرمــش و  ار  یلبق  ياـفلخ  ياهتعدـب  زا  دروـم  ترـضح 27  اـجنیا  رد   …  ) دـننادرگرب مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هـثرو  هـب  ار 

(. دندومرف
زامن يارب  زج  ناضمر  هام  رد  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  دنگوس  ادخ  هب  دندشیم ، قرفتم  هدنکارپ و  نم  نوماریپ  زا  مدرم  دنگوس  ادـخ  هب 

باکر رد  هک  منایرکـشل  زا  یخرب  تسا ، تعدب  ندناوخ  تعامج  هب  ار  هلفان  زامن  هک  مدرک  مالعا  و  دـنوشن ، رـضاح  تعامج  رد  بجاو 
هک مدیـسرت  و  دننکیم . یهن  ناضمر  هام  رد  یبحتـسم  زامن  زا  ار  ام  تفای ، رییغت  رمع  ّتنـس  ناناملـسم  يا  دـندز ، دایرف  دـندیگنجیم  نم 
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 … دنرادرب بوشآ  هب  رس  منایرکشل  زا  حانج  کی 
: دندومرف قاحسا  نب  دّمحم  باوج  رد  مالسلاهیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح 

(198 . ) ٍرَمُع َو  ٍرَکب  ِیبَأ  ُۀََفلاُخم  ِهیَلَع  یعَُّدی  ْنأ  ُهَرْکَی  َناک  … 
رایسب هیقت  هناشن  نیا  دنکیم و  لمع  رمع  رکبوبا و  فلاخم  وا  هک  دوشب  اعدا  ناشیا  هیلع  رب  هک  دنتشاد  تهارک  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح 

. تسا هدوب  ترضح  دیدش 
هب هک  یناـمز  دوـب ، مزـال  مالـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  رب  هک  دـنکن  لاکـشا  یـسک  دـسیونیم : هنیمز  نـیا  رد  زین  هللا  هـمحر  یـسوط  خیـش  و 
هب مادقا  یلو  دنک ، راذگاو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هثرو  شنابحاص ، هب  ار  كَدَف » ، » تفرگ تسد  رد  ار  روما  مامز  دیـسر و  تموکح 

دوجو بلطم  هیقب  رد  نانآ  ياوراـن  ماـکحا  ذـیفنت  هب  تبـسن  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  بلطم  نیا  هب  مادـقا  مدـع  تلع  اریز  دومنن . راـک  نیا 
نآ تسد  رد  روما  مامز  هکنیا  اب  هک  میدرک ، تبحص  هراب  نیا  رد  لیصفت  روط  هب  يدراوم  رد  رصتخم و  روط  هب  هتشذگ ، رد  ام  هک  تشاد 
نیا رد  ترـضح  تسد  مه  نادنچ  دربیم و  رـس  هب  تخـس  هیقت  طیارـش  رد  اما  دمآیم ، رامـش  هب  ناناملـسم  هفیلخ  ارهاظ  دوب و  ترـضح 

(. 199  ) دوبن زاب  اهراک  هنوگ 
هیقت ار ، اهتعدب  رییغت  زا  ترضح  ندرک  يراد  دوخ  مالسلاهیلع و  یلع  نینمؤملاریما  طسوت  كَدَف »  » دادرتسا مدع  رب  لیلد  زین  یضترم  دّیس 

(200  ) دننادیم هیوق 
همئالا نینمؤملاریمأ و  ۀـماما  یف  حـصفملا   » باتک رد  هللا  همحر  یـسوط  خیـش  ءافلخ ، ناـمز  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هیقت  هراـبرد  و 

: دسیونیم مالسلا » مهیلع 
هب نانآ  اب  ترـضح  نآ  ندناوخ  زامن  مییوگیم : خـساپ  رد  دیـسرپ  نانآ  اب  ترـضح  نآ  ندرازگ  زامن  دروم  رد  هدـننک  شـسرپ  هچنآ  اما 

ریبکت هارمه  هب  تفریم و  عوکر  هب  نانآ  عوکر  اب  طقف  و  دـناوخیم ، ار  شدوخ  زامن  ترـضح  هکلب  دوبن ، اـهنآ  هب  ندرک  ءادـتقا  تروص 
(201 . ) دوشیمن بوسحم  ادتقا  ءاهقف  زا  کی  چیه  ياوتف  هب  یهارمه  یگنهامه و  هنوگ  نیا  و  تفگیم ، ریبکت  اهنآ 

. میریگیمن سپ  هدش ، بصغ  ام  زا  ملظ  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیب ، لها  ام  . 2

تیکلم هب  ار  كَدَف »  » دیسر تموکح  هب  هکنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ارچ  درک  لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یخرک  میهاربا 
؟ دنادرگن رب  دوخ 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  هب  دوب ، هتخورف  ار  ترـضح  هناخ  لیقع  نوچ  هکم  حتف  زا  سپ  هک  هَّللا ، لوسر  هب  ءادتقا  رطاخ  هب  دنداد : خـساپ  ترـضح 
.؟ تسا هتشاذگ  یقاب  ام  يارب  ار  ياهناخ  لیقع  رگم  دومرف : دیریگیمن ؟ سپ  ار  دوخ  هناخ  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  دش : هتفگ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

(202 . ) یَّلَو اََّمل  ًاکَدَف  ْعِجْرَتْسی  َْمل  َِکلِذلَف  ًاَْملُظ  اّنِم  ُذَخُؤی  ًائیَش  ُعِجْرَتْسَن  َال  ٍتَیب  ُلْهَأ  ّانإ 
هکنآ زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  مه  تهج  نیدب  و  میریگیمن ، سپ  دوش ، هتفرگ  متـس  هب  ام  زا  يزیچ  رگا  هک  میتسه ، ینادناخ  ام 

. تفرگن سپ  ار  كَدَف  دیسر  تموکح  هب 
(203 . ) دندومرف ار  بلطم  نیمه  لاّضف  نب  یلع  باوج  رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رگید  تیاور  رد  و 

. دنریگب سپ  زاب  هداد ، رفیک  ار  شبصاغ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنتشاد  تهارک  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  . 3

« كَدَف ، » تفرگ تسد  هب  ار  تفالخ  مامز  هکنآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ  دنکیم : لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
. دـندوب هتفر  ایند  زا  ود  ره  مولظم  مه  ملاظ و  مه  هکنآ  رطاـخ  هب  دـندومرف : خـساپ  رد  ترـضح  تفرگن ؟ سپ  اـهنآ  زا  و  دـینادرگن ؟ رب  ار 
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. دوب هدرک  تیانع  رجا  شاداپ و  هدیدمتس  هب  رفیک و  ار  رگمتس  دنوادخ 
(204 . ) َبوُصْغَْملا ِهِیلَع  َباثَأ  َو  ُهَبِصاَغ  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَقاع  ْدَق  ًاَْئیَش  َعِجْرَتْسَی  ْنَأ  َهِرَکَف 

سپ هدـنادرگرب و  دوب ، هداد  شاداـپ  ار  بوـصغم  رفیک و  ار  شبـصاغ  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  دنتـشادن  شوـخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
. دنریگب

مالسلا مهیلع  تیب  لها  يارب  كَدَف  يّدام  دعُب  ندوب  شزرایب  . 4

ترضح يارب  مه  نآ  هک  دوب ، هدنام  یقاب  كَدَف  يّدام  دُعب  طقف  هتشذگ و  اوعد  نآ  حرط  نامز  نآلا  دوب و  تفالخ  هبلاطم  هلیسو  كَدَف » »
. تشادن یشزرا  مالسلاهیلع  یلع 

هب دشاب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  تبـسن  رمع  رکبابا و  ملظ  رب  قداص ، يدهاش  حضاو و  یلیلد  ات  دنامیم ، یقاب  لاح  نامه  هب  دیاب  كَدَف  سپ 
یـشالت كَدَـف  تشگزاب  رد  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  ناشراوگرزب ، ّدـج  هب  یـسأت  اـب  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رطاـخ  نیمه 

. دندومنن

رمع هنامرشیب  ياهتراسج  رکبابا و  زا  كَدَف »  » در همان  نتفرگ 

( هتشذگ تاجاجتحا  زا  دعب   ) مالسلاهیلع یلع  ترضح  هک …  تسا  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  نانـس  نب  هَّللادبع  صاصتخا :
: دندومرف مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب 

نیـشناج ياهتـسشن و  مردپ  ياج  هک  ینکیم  اعدا  وت  وگب : وا  هب  ورب و  وا  شیپ  دـشابن ) وا  رانک  رد  رمع   ) دـشاب اهنت  رکبوبا  هک  ینامز  رد 
نم هب  ار  نآ  هک  دوب  مزال  وت  رب  یـشخبب  نم  هب  ار  كَدَف »  » هک مدرکیم  اضاقت  وت  زا  نم  دوب و  وت  نآ  زا  كَدَـف »  » رگا لاح  یتسه ، مردـپ 

. ینادرگرب
هب كَدَف »  » دیاب هک  تشون  و  دومن ، قیدـصت  رکبوبا  و  دـندومن ، لمع  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  روتـسد  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 

. دوب ناشتسد  رد  هتشون  نآ  هک  دندش  جراخ  دجسم  زا  یلاح  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ددرگرب . مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 
هک تسا  ياهمان  دنداد : باوج  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسیچ ؟ تباتک  نیا  دّمحم  رتخد  يا  تفگ : دـید و  ار  ترـضح  هار  رد  رمع 

. دندومن عانتما  همان  نداد  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  درک ، بلط  ار  همان  رمع  تسا ، هتشون  نم  يارب  كَدَف »  » در رد  رکبوبا 
َُّمث ْتَقُِفن  َنیِح  اِهنُُذا  ِیف  ٍطُْرق  یلإ  ُرُْظنَا  یِّنَأَکَف  اهَمََطل  َُّمث  اِهنَْطب  ْنِم  َنِسْحُْملا  ْتَطَقْـسأَف  ْنِسْحُْملا  ُهُمِْـسا  ٍْنبِاب  ٌۀَِـلماح  َْتناک  َو  ِِهلْجِِرب  اهَـسَفَرَف 

 … هَقِرَخَف َباتِْکلا  َذَخَأ 
اب هاگنآ  درک ، طقس  ار  نسحم  دوب و  رادراب  نسحم  شدنزرف  هب  وا  هک  یلاح  رد  درک  تراسج  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  دگل  اب  رمع 

مرداـم شوگ  رد  هراوشوگ  یلیـس ، نآ  رثا  رد  هک  منیبیم  قداـص ) ماـما   ) نم اـیوگ  دز  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  تروـص  هب  یلیس 
. درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  سپ  تسا ، هتسکش 

: هک دومن  تیصو  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  راضتحا  ماگنه  رد  و  دیسر . تداهش  هب  تبرض  نآ  رثا  رب  يرامیب ، زور  جنپ  داتفه و  زا  سپ 
ندب رب  دنوشن و  رضاح  نم  هزانج  عییـشت  رد  رمع  رکبوبا و  هک  مهدیم  مسق  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  قح  هب  ار  وت  یلع  ای 

. دنناوخن زامن  نم 
ضارتعا دندیمهف ، رمع  رکبوبا و  هک  یماگنه  حبص ، دومن و  نفد  هنابش  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ندب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تلع  نیا  هب 

. دوب مالسلا  اهیلع  همطاف  دوخ  شرافس  نیا  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  یلو  دندرک ،
راقفلاوذ ماهدنز و  نم  ات  مسق  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مناوخب  زامن  نآ  رب  ات  منکیم  ربق  شبن  مسق  ادـخ  هب  تفگ : رمع 
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!. یهاگآ بلطم  نیا  رب  وت  یهدب و  ماجنا  یناوتیمن  ار  يراک  نینچ  وت  دشابیم  مناتسد  رد 
(205 . ) دنتشگرب زین  مدرم  تسام و  زا  رتراوازس  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  وا  میدرگرب  تفگ : رکبوبا  هاگنآ 

: مینکیم افتکا  عبانم  زا  یضعب  رکذ  هب  ام  و  تسا . هدش  رکذ  ینس  هعیش و  بتک  رد  فلتخم و  تایاور  رد  نومضم  نیا  هتبلا 
192 ، 157 ، 134 تاحفص 128 ، رد  دلج 29  هحفص 192 ، دلج 26 ، راونألاراحب ،

651 و 752، ، 650 تاحفص 647 ، رد  دلج 2  ءارهزلا ، همطاف  مولعلا  ملاوع 
هحفص 195 دلج 7 ، ریدغلا ،
هحفص 92 دلج 1 ، جاجتحا ،

هحفص 309 دلج 1 ، یئاهب ، لماک 
هحفص 185 صاصتخا ،

ات 282.  279 یلاوعلا ، كَدَف و 
 …: تسا هدروآ  نینچ  ( 206  ) هّیبلح هریس  باتک  رد  يزوجلا  نب  طبس  ّتنس : لها  بتک  اما 

. ُهَّقَشَف َباتِْکلا  ُرَمُع  َذَخَا  َُّمث 
. درک هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع 

. تسا هدش  رکذ  نینچ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  و 
. ِیتَفیِحَـص َتْرََقب  امَک  َکَنَْطب  هَّللا  َرََقب  َْتلاقَف : ِهیَلَع  ْتَعَد  اهِّنِإ  َو  اهاحَمَف  اهِیف  َلِفَت  ْنَأ  َدَْعب  اهَقَرَخَف  َۀَفیِحَّصلا  َذَخَأ  َو  اهَرْدَص  ِهِدـِیب  َعَفَدَـف  … 

(207)
ار نآ  درک ، وحم  ار  نآ  هتشون  نهد  بآ  اب  هکنآ  زا  دعب  تفرگ و  ار  همان  دیبوک و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هنیـس  هب  دوخ  تسد  اب  رمع 

همان هک  روطنامه  دنک  هراپ  ار  تمکش  دنوادخ  دندومرف : هدرک و  نیرفن  وا  قح  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دومن ، هراپ 
. يدرک هراپ  ارم 

تفر ایند  زا  دوب ، كانبضغ  كَدَف »  » نیبصاغ رب  هک  یلاح  رد  ارهز  ترضح 
تـساوخرد يو  زا  و  داتـسرف ، رکبیبا  دزن  ار  یـسک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  هشیاع  زا  دنـس  رکذ  اب  ملـسم  حیحص 

يزیچ هنوگره  تخادرپ  زا  رکبوبا  سپ  دومن …  دوب ، هداد  صاصتخا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  دوخ  ثرا 
. درک يراددوخ  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب 

ًالَیل ٌیلَع  اهُجْوَز  اهَنَفَد  ْتیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِـس  ِیبَّنلا  َدَْعب  ْتَشاع  َو  ْتَیِّفُُوت  یّتَح  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  ُْهتَرَجَهَف  ِکلذ  ِیف  ٍرَْکب  ِیبَأ  یلَع  ُۀَمِطاف  ْتَدَجَوَف 
(209 . ) ساّنلا َهوُجُو  ٌِیلَع  َرَْکنَتْسإ  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  َۀَمِطاف  َةایَح  ( 208  ) ٌهْجَو ِساَّنلا  َنِم  ٍّیلَِعل  َناک  َو  اهیَلَع  یَّلَص  َو  ٍرَکبابَأ  اِهب  ْنِذْؤی  َْمل  َو 

تفر و ایند  زا  ات  درکن  تبحص  زگره  يو  اب  دومن و  كرت  ار  وا  درک و  بضغ  وا  رب  هدش  تحاران  رکبابا  زا  تخس  همطاف  تهج  نیمه  هب 
زامن وا  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تفر ، ایند  زا  هک  ینامز  دوب و  هدنز  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  دعب  هام  شـش  هکنآ ، لاح 

. دناوخب زامن  وا  رب  و  دوش ، رضاح  وا  مسارم  رد  رکبوبا  دادن  هزاجا  و  دومن ، نفد  هنابش  ار  وا  دناوخ ،
مالسلا اهیلع  همطاف  نوچ  تشاد و  مدرم  نیب  رد  یصاخ  مارتحا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مالسلا ، اهیلع  همطاف  ترـضح  تایح  نامز  رد  و 

. درکیم يراددوخ  مدرم  اب  تاقالم  زا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دیسر ، تداهش  هب 
( دش كانبـضغ  « ) ْتَبَـضَغ  » ینعم هب  ْتَدَجَو ،»  » ملـسم حیحـص  يراخب و  حیحـص  باتک  رد  تیاور  نیا  هیـشاح  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 

. تسا هدش  همجرت 
ادـخ لوسر  زا  دوخ  ثرا  تساوخ  رد  وا  زا  هدـمآ و  رکبابا  دزن  سابع  همطاف و  هک : دـنکیم  لقن  هشیاع  زا  دنـس  رکذ  اب  يراـخب ، حـیحص 
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ربمایپ زا  نم  تفگ : رکبابا  دـندرک . بلط  ار  رَْبیَخ  زا  دوخ  مهـس  كَدَـف و  نیمزرـس  رفن  ود  نیا  دـندومن و  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. تسا هقدص  دنامب ، یقاب  ام  لاوما  زا  هچنآ  میراذگیمن و  ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : هک  مدینش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

(210 . ) َْتتام یّتَح  ِلَُکت  ُهْمّ ْمَلَف  ُۀَمِطاف  ُْهتَرَجَهَف  … 
. تفگن نخس  وا  اب  دوب  هدنز  ات  درک و  يریگ  هرانک  رکب  یبا  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  تلع  نیمه  هب  سپ 

ثیدح نیا  زین  لبنح  دمحا  دیوگیم : نینچ  نآ  همادا  رد  و  هدرک ، لقن  يراخب  حیحص  زا  ار  تیاور  نیمه  هیاهنلا » هیادبلا و   » رد ریثک  نبا 
. تسا هدرک  لقن  روط  نیمه  ار 

، تفر ایند  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هکنآ  زا  دـعب  هک : دـنکیم  لقن  هشیاع  زا  هورع  زا  دنـس  رکذ  اـب  ار  یتیاور  دـمحا  سپس 
وا هب  دنوادخ  هتشاذگ و  یقاب  دوخ  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هچنآ  زا  ار  شثاریم  هک  تساوخ  رکبوبا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

یقاب دوخ  زا  یثرا  ام  تسا : هدومرف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تفگ : باوج  رد  رکبوبا  نکل  دنادرگرب ، وا  هب  دوب  هداد  صاصتخا 
. تسا هقدص  دنامب ، یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگیمن و 

(211 . ) ْتیِّفُوت یّتَح  ُهتَرَجاهُم  ْلََزت  ْمَلَف  رَکبابأ  ْتَرِجَه  َو  ُۀَمِطاف  ْتَبِضَغَف 
. دیزگ تلحر  ایند  زا  ات  دیزگ ، يرود  وا  زا  هشیمه  يارب  درک و  كرت  ار  رکبوبا  دش و  كانبضغ  همطاف  ترضح  سپ 

: دسیونیم نینچ  ءاسنلا  مالعا  باتک  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  هلاحک  اضر  رمع 
. اهاْنبَضْغَأ ْدَق  ّانِإَف  َۀَمِطاف  یلإ  اِنب  ِْقلَْطنِا  رَکب  ِیبِأل  رَمُع  َلاق  َُّمث  … 

. میدرک كانبضغ  ار  وا  ام  هک  ارچ  میورب ، مالسلا  اهیلع  همطاف  غارس  هب  مه  اب  ایب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  سپس 
دورو هزاجا  ود  نآ  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  یلو  دنتساوخ ، دورو  هزاجا  يو  زا  و  دنتفر ، مالسلا  اهیلع  همطاف  هناخ  هب  رگیدکی  قافتا  هب  سپ 

. دندرب مالسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ار  ود  نآ  ترضح  و  دندرک ، تبحص  يو  اب  هدومن و  هعجارم  مالسلاهیلع  یلع  هب  هاگنآ  دادن ،
 … مالسلا امهیلع  ْدَِرت  ْمَلَف  اهیَلَع  امَّلَسَف  ِِطئاْحلا  یلإ  اهَهْجَو  َْتلَّوَح  اهَْدنِع  ادَعَق  اَّمَلَف 

ناشیا هب  رکبوبا  رمع و  سپس  دنادرگ ، رب  راوید  فرط  هب  نانآ  زا  ار  شیوخ  يور  ترضح  دنتسشن ، مالسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ود  نآ  یتقو 
. دندادن ار  ود  نآ  مالس  باوج  ترضح  یلو  دندرک ، مالس 

ام زا  هچنآ  و  میراذگیمن ، ثرا  ءایبنا  ام  دومرف : هک  مدینـش  تردپ  زا  نم  هک : دـناسر  اجنآ  هب  ار  نخـس  و  درک ، زاغآ  ار  تبحـص  رکبوبا 
نآ مناوخب  امش  يارب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رگا  ایآ  تفگ : مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا ، هقدص  دنامیم  یقاب 

. يرآ دنتفگ : رمع  رکبوبا و  دینکیم ؟ لمع  نآ  هب  دیسانشیم و  ار 
ْدَقَف ِیتَْنبا  َۀَـمِطاف  َّبَحَأ  ْنَمَف  یِطَخَـس ، ْنِم  َۀَـمِطاف  ُطَخَـس  َو  ياضِر  ْنِم  َۀَـمِطاف  اضِر  ُلوُقی : هَّللا  َلوُسَر  اعَمْـسَت  َْملَأ  َهَّللا ، امُُکتْدَـشَن  َْتلاـقَف :

. ِینَطَخْسَأ ْدَقَف  َۀَمِطاف  َطَخْسَأ  ْنَم  َو  ِیناَضْرأ ، ْدَقَف  َۀَمِطاف  یضْرَأ  ْنَم  َو  ِینَّبَحَأ 
. ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  ُهانْعِمَس  ْمَعَن  الاق :

. ِهَیلِإ امُکَّنَوُکْشََأل  ِیبَّنلا  ُتیَِقل  ِْنَئل  َو  ِیناُمتیَضْرَأ  ام  َو  ِیناُمتْطَخْسَأ  امُکَّنِإ  ُهَتَِکئالَم  َو  هَّللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإَف  َْتلاق :
. َقَهَْزت ْنَا  ُهُسْفَن  ْتَداک  یّتَح  یْکبَی ، ٍرَکبُوبَأ  َبَحَْتنا  َُّمث  ُۀَمِطاف ، ای  ِکِطَخَس  َو  ِهِطَخَس  ْنِم  یلاعَت  هَّللاب  ٌِذئاع  اَنَأ  رکبوبا : َلاقَف 

(212 . ) ِلَصُأ اهیّ ٍةالَص  ِّلُک  ِیف  َکیَلَع  َهَّللا  َّنَوُعْدَأ  َِال  هَّللاَو  ُلوُقَت : یِه  َو 
: دومرفیم هک  دیاهدینـشن  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  ایآ  مسق ، ادـخب  ار  امـش  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 

همطاف مرتخد  هک  ره  تسا . نم  بضغ  طخس و  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  بضغ  طخـس و  تسا و  نم  تیاضر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تیاضر 
هک ره  تسا و  هدومن  دونشخ  یضار و  ارم  دنک  دونشخ  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب  تسود  ار  مالـسلا  اهیلع 

مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  زا  ام  هلب  دنتفگ : ود  نآ  تسا ؟ هدروآ  مشخ  هب  ارم  انامه  دروآ ، مشخ  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
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. میاهدینش ار  نخس  نیا 
دیدروآ و رد  بضغ  هب  ارم  رفن  ود  امش  هک  مریگیم  دهاش  ار  وا  هکئالم  ادخ و  انامه  دندومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  عقوم  نیا  رد 

تیاکش وا  دزن  رفنود  امـش  زا  منک ، تاقالم  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  هک  ینامز  و  دیدرواین ، ياج  هب  ارم  رطاخ  ياضر 
. دومن مهاوخ 

هک ياهنوگ  هب  دومن  هیرگ  هب  عورش  سپس  همطاف ، يا  وت  بضغ  طخس و  ادخ و  بضغ  طخـس و  زا  ادخ  هب  مربیم  هانپ  نم  تفگ : رکبوبا 
. دوش جراخ  شندب  زا  ناج  دوب  کیدزن 

. منکیم نیرفن  ار  وت  مناوخیم  هک  يزامن  ره  رد  مسق  ادخ  هب  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لاح  نیا  رد  و 
: دسیونیم ۀسایسلا » ۀمامإلا و   » باتک رد  يرونید  هبیتق  نبا 

هب سپ  میاهدروآ . رد  بضغ  هب  ار  وا  ام  هک  ارچ  میورب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  اـت  اـیب  تفگ : رکباـبا  هب  رمع  تشذـگ  هک  يدـنچ  زا  سپ 
یلع دزن  راـچان  دـندادن ، هزاـجا  اـهنآ  هب  ترـضح  نـکل  دنتـساوخ ، دورو  هزاـجا  وا  زا  هـتفر و  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  دزن  رگیدـکی  قاـفتا 
دزن ود  نآ  هک  نیمه  سپ  دندرب . مالسلا  اهیلع  همطاف  تمدخ  هب  ار  اهنآ  مالسلاهیلع  یلع  هک  نآ  ات  دنتفگ . نخس  وا  اب  هدمآ و  مالسلاهیلع 
ارهز ترـضح  یلو  دندرک  مالـس  ناشیا  هب  ود  نآ  ماگنه  نیا  رد  دنادرگرب . راوید  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  ترـضح  دنتـسشن ، ترـضح 

. دندادن ار  ناشمالس  باوج  مالسلا  اهیلع 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ثرا  دروم  رد  ام  ایآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  هییبح  يا  تفگ : درک و  نخـس  هب  عورـش  رکبوبا  هاگنآ 

لـها و هک  دوشیم  هچ  ار  وـت  دوـمرف : مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  میاهدروآ ؟ رد  بضغ  هب  ار  وـت  ترهوـش  دروـم  رد  نینچمه  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو 
دای هب  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  یثیدح  رگا  ایآ  دومرف : سپـس  میربن ؟ ثرا  دّمحم  زا  ام  یلو  دنربب ، ثرا  وت  زا  تاهداوناخ 

. يرآ دنتفگ : رکبابا  رمع و  دینکیم ؟ ادیپ  داقتعا  نآ  هب  دیریذپیم و  مروایب  امش 
تیاضر دومرفیم : هک  دیدینشن  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  زا  ایآ  مسق  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هاگنآ 

سک ره  هتـشاد و  تسود  ارم  انامه  درادـب  تسود  ار  همطاف  مرتخد  سک  ره  سپ  تسا ، نم  بضغ  همطاف ، بضغ  نم و  تیاضر  همطاف ،
؟ تسا هدروآ  رد  بضغ  هب  ارم  انامه  دروآ  مشخ  بضغ و  هب  ار  يو 

. میاهدینش مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  يرآ . دنتفگ : رکبابا  رمع و 
دیدروآ و رد  بضغ  طخـس و  هب  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگیم  دهاش  ار  هکئالم  دـنوادخ و  نم ، انامه  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپس 

!!. دومن مهاوخ  تیاکش  وا  هب  رفن  ود  امش  زا  منک  تاقالم  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هاگره  و  دیدرکن ، یضار  ارم 
نیرفن مناوخب  هک  يزامن  ره  رد  ار  وت  مسق  ادـخب  دومرفیم : مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یلاح  رد  درک  هیرگ  هب  عورـش  رکبوبا  ماگنه  نیا  رد 

(. 213  ) دومن مهاوخ 
ترـضح یلو  دندرک ، مالـس  دندید  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دندش و  دراو  ود  نیا  هک  ینامز  تسا : هدمآ  نینچ  هّینامعنلا » راونا   » باتک رد 

هبترم دنچ  ات  دنتسشن  ترضح  تروص  يولج  ود  نآ  دنادرگرب ، اهنآ  زا  ار  دوخ  تروص  و  دادن ، ار  اهنآ  مالـس  باوج  مالـسلا  اهیلع  ارهز 
: دندومرف مالسلاهیلع  یلع  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  و  دش ، رارکت  راک  نیا 

(214 . ) اهَیِلا امُهَهوُجُو  الّوَح  اَهَهْجَو  َْنلَّوَح  اَّملَف  یِهْجَو  َْنلِّوَح  اَهلْوَح : ٍةَوِْسِنل  َْتلاق  َو  َّیَلَع  َبْوَّثلا  ِفاَج  ُِّیلَع  ای 
، يراـمیب تدـش  رثا  رب  دـیاش   ) دـینادرگرب ود  نیا  زا  ارم  تروص  دومرف : شرتـسب  فارطا  ياـهنز  هب  زادـنیب و  میور  رب  ار  هچراـپ  یلع ! اـی 
( یمرـشیب لامک  اب   ) رکبابا رمع و  دـندرک ، نینچ  اهنز  نوچ  دـنتفرگیم ) کمک  نایفارطا  زا  و  دـندوبن ، يراـک  ماـجنا  رب  رداـق  ترـضح 

. دنتسشن ترضح  يوربور  هرابود 
ارهز همطاف  ترضح  هکنیا : رد  دینکن  کش  زگره  دیامرفیم : هنیمز ، نیا  رد  یّنـس  هعیـش و  تایاور  لقن  زا  دعب  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2177 

http://www.ghaemiyeh.com


ناوضر تمارک و  هب  ات  دوب  یقاب  لاح  نیا  رب  و  درکن ، تعاطا  اهنآ  زا  تشادـن ، لوبق  ار  اهنآ  تماما  دوب ، كانبـضغ  اهنیا  رب  مالـسلا  اهیلع 
(215 . ) دیسر ادخ 

اهیلع همطاف  ترـضح  تیاضر  بضغ و  هراب  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  لوسر  مالک  نیا  رد  هتـشذگ  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح 
: دندومرف ترضح  هک  دییامرف  تقد  مالسلا 

(216  ) اهاضِِرل یضْرَی  َو  َۀَمِطاف  ِبَضَِغل  ُبِضْغَی  َهَّللا  َّنِا 
. ددرگیم دونشخ  یضار و  ترضح  نآ  يدونشخ  تیاضر و  اب  كانبضغ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  بضغ  اب  دنوادخ  هک  یتسردب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  كَدَف »  » نیبصاغ يازج 

 … ٍۀَنیِدَم یلإ  ُِمئاْقلا )  ) ُریِسی َُّمث  مالسلاهیلع  ُِرقاْبلا  َلاق 
ُهاعَمَج يِذَّلا  ِبَطَْحلِاب  امُُهقِرُْحی  َُّمث  َنُولِْطبُْملا …  َِکلذ  َدـْنِع  ُباتْریَف  ُهَنابیُِجیَف  امُهَمِّلَُکی  ِْنیَّیِرَط  ِْنیَّضَغ  هَّللا  امُهَنََعل  َقیِرَز  َو  َقَرْزَْألا  ُجِرُْخی  َُّمث 

 … ُُهثَراوَتَن انَْدنِع  ُبَطَْحلا  َِکلذ  َو  َنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  هَمِطاف  َو  ًاِیلَع  ِِهب  اقِرْحِیل 
قرزا و اجنآ  رد  دنکیم … و  ریس  هنیدم  يوس  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  دّمحم  لآ  مئاق  سپـس  دندومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما 

. دنهدب باوج  اهنآ  هدرک و  تبحص  اهنآ  ات  دنکیم ، جراخ  ربق  زا  هزات  رتیندب و  اب  داب  اهنآ  رب  دنوادخ  تنعل  هک  ار  قیرز 
نآ هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  هاگنآ  دننکیم . کش  نامز  ماما  هب  رفن  ود  نآ  هزات  رت و  ندب  ندید  اب  دنراد ، لطاب  هدـیقع  هک  يدارفا  سپ 

ار مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نآ  اب  ات  دندوب  هدرک  عمج  اهنآ  هک  ییاهمزیه  نامه  اب  هتبلا  دنشکیم ، شتآ  هب  ار  رفن  ود 
. دسرب نامز  ماما  تسد  هب  ات  تسا  تیب  لها  ام  تسد  رد  نونکا  اهمزیه  نآ  دننزب و  شتآ 

: مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  راونألاراحب 
. ِحـیِّرلا ِیف  امُهیرذـُی  َُّمث  امُُهقِرُْحی  َو  امُُهلِْزُنی  َُّمث  امُُهِبلُْـصی  َو  امُْهنِم  ُءَّرَبَتَی  َو  امُُهنَْعلیَف  ِنیَبْطَر  ِْنیَّضَغ  امُهُجِرُْخی  َُّمث  َۀَـنیِدَْملا …  ُِمئاْقلا  َمِدَـق  اذِا 

(217)
ربق زا  ار  رفن  ود  نآ  دراذگ  هنیدـم  هب  مدـق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  دّـمحم  لآ  مئاق  هک  ینامز  دـندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
راد هب  ار  اهنآ  سپـس  و  دیوجیم ، يرازیب  اهنآ  زا  هدرک و  تنعل  اهنآ  رب  سپ  دـشابیم . هزات  رت و  اهنآ  ندـب  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، جراخ 

. دزیریم ایرد  هب  ار  نآ  رتسکاخ  هدیشک و  شتآ  هب  ار  اهنآ  ندب  و  دنزیم ،

( یلاوع  ) هناگتفه ياهغاب  مراهچ  لصف 

( هعبّسلا طئاوحلا  وأ  یلاوع   ) هناگتفه ياهغاب  رب  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تّیکلام 

یَّلَص نامزلارخآ  ربمایپ  روهظ  هب  تاروت  رد  و  تسنادیم . تاروت  ملع  وا  تشاد و  ناکـسا  هنیدم  رد  هک  دوب  دوهی  ءاملع  زا  یکی  قیریَُخم 
مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ترجه  لّوأ  لاس  نامه  رد  دوب . هدش  انشآ  وا  تامالع  تافـص و  مسا و  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

زا هک  ییاـج  اـت  دـیدرگ  رـضح  رفـس و  رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  مزـالم  وا  دروآ . ناـمیا  يدوـهی  ملاـع  نیا  هنیدـم ، هب 
مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دینش  هک  ینامز  ترجه  مّوس  لاس  رد  و  دش . هدرمش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  باحـصا 
يا تفگ : اهنآ  هب  تفر و  دوخ  موق  يوس  هب  ءادـتبا  تفرگ و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  يرای  رب  میمـصت  دـشابیم ، دـحا  مزاـع 

وا يرای  تسا و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  وا  هک  دینادیم  امش  مسق  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  دینکیمن ، يرای  ار  دّمحم  ارچ  نایدوهی 
. تسا هبنش  زورما  دنتفگ : باوج  رد  نایدوهی  یلو  دشابیم ، بجاو  امش  رب 
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: درک تیصو  نینچ  دوخ  جورخ  زا  لبق  دورب و  دُحا  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  اب  ات  تشادرب  ار  دوخ  هحلسا  سپ 
(218 . ) ُءاَشَی ُثیَح  اهُعَضَی  ٍدّمَُحم ، یِلا  یلاْومَاَف  ُْتبُِصا  ْنِا 

. دنک فرصم  تساوخ  اجک  ره  ات  دشاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نآ  زا  ملاوما  سپ  مدش  هتشک  نم  رگا 
. دش دیهش  داتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  دش و  دراو  شندب  رب  يدایز  تاحارج  هکنیا  ات  درک ، یتخس  گنج  دحا  گنج  رد  وا 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  ِلوُسَِرل  َِطئاوَح  َْعبَس  َو  َُهل  ام  َلَعَج  َو  ُءاشَی …  ُثیَح  اهُعَـضَی  ٍدّمَُحم  یِلا  ِیلاْومَا  َلاق : ُةافَْولا  ُْهتَرَـضَح  اّمَلَف  يِدوُهْمَّسلا : َلاق 
. مَّلَس َو  ِِهلآ  َو 

دهاوخیم هنوگره  هب  دشاب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  نآ  زا  نم  لاوما  تفگ : دیسر  وا  تداهش  هظحل  نوچ  دیوگیم : يدوهمس 
. داد رارق  هَّللا  لوسر  يارب  دوب  غاب  تفه  هک  دوخ  لام  دنک … و  فّرصت  نآ  رد 

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  رانک  رد  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  ریظن  ینب  ءاملع  زا  یکی  قیریخم  دـسیونیم : زین  هللا  همحر  یـسلجم  همّالع  و 
(219 . ) درک تیصو  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  يارب  دوب ، غاب  تفه  هک  ار  شلاوما  دیگنج و  مَّلَس  َو  ِِهلآ 

دجـسم ات  هک  دوشیم  مولعم  خـیرات  زا  داد و  رارق  قرفتم  تروص  هب  ریظنلا  ینب  هّلحم  رد  یلاوع  هقطنم  رد  هرونم  هنیدـم  رد  غاـب  تفه  نیا 
. دیآیم رامش  هب  هنیدم  زکارم  قطانم و  نیرت  مهم  نیرتروهشم و  زا  یلاوع  هقطنم  هزورما  تسا . هتشادن  يدایز  هلصاف  یبنلا 

: یخیرات بتک  رد  غاب  تفه  نیا  یماسا 

. میِهاْربِا ُِّما  َُۀبَرْشَم  هیفاصلا 7 . . 6 ینسُحلا )  ) ینْسَحلا . 5 بِیثُملا ) تیبملا ،  ) ْبَثیِملا هقُربلا 4 . . 3 الَکلا )  ) لالّدلا . 2 فاَوَعَالا )  ) فاَوَعلا . 1
رطاخ هب  هشیاع  نوچ  داد و  هیده  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  هیردنکـسا  هاشداپ  هک  تسا  هیطبق » هیرام   » نامه میهاربا  ّما 

رد ات  دندروآ ، غاب  نیا  هب  ار  وا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  درکیم ، تیاکش  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دزن  وا  زا  تداسح 
زا مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  دنزرف  میهاربا ، هکنیا  ات  دنتـشاد  دـمآ  تفر و  غاب  نیا  هب  ترـضح  دوخ  دـنک و  یگدـنز  اجنآ 

. دنتشازگ میهاربا » ّما  هبَرشم   » ار غاب  نیا  مسا  تلع  نیمه  هب  دمآ . ایندب  غاب  نیا  رد  هیرام 
نکـسم و اجنیا  یلماـع ، ّرح  خیـش  ینیلک و  خیـش  هتفگ  هب  هک  دراد  دوجو  میهاربا » ّما  هبرـشم  دجـسم   » ماـن هب  يدجـسم  غاـب  نیا  رد  نـآلا 

(220 . ) تسا هدوب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  يالصم 
نب یسوم  ردام  هدیمح ، ربق  ینعی : مالسا  راوگرزب  يوناب  ود  ربق  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  دوجوم  یلاوع  لها  زا  يروبق  میهاربا ، ّما  هبرشم  رد 

(221 . ) دراد رارق  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  اضرلا و  یسوم  نب  یلع  ترضح  ردام  نوتاخ ، همجن  ربق  مالسلاهیلع و  رفعج 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبلاطم  یلاوع و  بصغ 

رد ار  یلاوع » كَدَف و   » مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  هک ، دنکیم  تلالد  هلأسم  نیا  هب  یّنس  هعیـش و  بتک  رد  حیحـص  يرابخا 
(222 . ) دندیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  ناشرتخد  هب  نامز  کی 

قبط رکبابا  هدوب و  ثحب  دروم  زین  یلاوع  كَدَـف ،»  » رب هوالع  رکبوبا ، یتموکح  هاگتـسد  مالـسلا و  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نیب  هعزاـنم  رد 
رارق دوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  هتـسنادیم و  هقدص  ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  لاوما  ۀَقَدَص » ُهاَنْکََرت  اَم  ُثِّرَُون  ال   » یگتخاس ثیدح 

. داد
: هک تسا  هدش  تیاور  نینچ  نیا  هشیاع  لوق  زا  ّتنس  لها  بتُک  زا  رگید  یضعب  يراخب و  حیحص  ملسم و  حیحص  رد 

َیَِقب ام  َو  كَدَـف ، َو  ِۀَـنیِدَْملِاب ، ِیتَّلا  ِیبَّنلا  َۀَـقَدَص  ُُبلْطَت  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَا  ام  ِیف  ِیبَّنلا  َنِم  اهَثاریِم  َُهلَأْسَت  ٍرَکب  ِیبا  یِلا  ْتَلَـسْرَا  َۀَـمِطاف  َّنِا 
. رَْبیَخ ِسْمُخ  ْنِم 
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ِۀَقَدَـص ْنِم  ًاَئیَـش  ُرِّیَغُأ  ِهَّللا ال  ّیِنِا و  َو  ِلاْملا ، اذَـه  ْنِم  ٍدّـمَُحم  ُلآ  ُلُکَأَی  امَّنِا  ٌۀَـقَدَص . ُهانْکََرت  اـم  ُثِّرَُون  ـال  َلاَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِا  رَکبُوبَا : َلاَـقَف 
ِهَّللا ُلوُسَر  ِهب  َلِمَع  اِمب  اهِیف  َّنَلَمْعََال  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدْهَع  ِیف  اْهیَلَع  ََتناک  ِیتَّلا  اِهلاح  ْنَع  هَّللا  ِلوُسَر 

. ًائیِش َۀَمِطاف  یِلا  َعَفْدَی  ْنَا  رَکبُوبَا  یبَاَف 
ًالَیل ٌِیلَع  اهُجْوَز  اهَنَفَد  ْتَِیفُُوت  اّمَلَف  ٍرُهْشَا  َۀَتِس  ِیبَّنلا  َدَْعب  ْتَشاع  َو  ْتیِّفُُوت  یّتَح  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  ُْهتَرَجَهَف  کلَذ ، ِیف  ٍرَکب  ِیبَا  یلَع  ُۀَمِطاف  ْتَدَجَوَف 

(223 . ) ٌِّیلَع اْهیَلَع  یّلَص  َو  رَکبابَا  اِهب  ْنَذْؤی  َْمل  َو 
( ءْیَف هیآ  قبط   ) دنوادخ هک  یلاوما  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  زا  ار  وا  ثاریم  ات  داتسرف  رکبابا  شیپ  ار  یـسک  همطاف  ترـضح 

نیمه روظنم  هک   ) هنیدـم رد  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تاقدـص  لماش  لاوما  نآ  هک  دـنک . هبلاطم  دوب ، هدـنادرگرب  شلوسر  رب 
. دوب رَْبیَخ  سمخ  زا  هدنامیقاب  كَدَف و  دشابیم ،) یلاوع 

لآ طقف  تسا و  هقدـص  ام  لاوما  میراذـگیمن و  ثرا  ءایبنا  ام  هدومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  تفگ : باوج  رد  رکباـبا 
نامز رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  ّتنـس  نم  مسق  ادخ  هب  و  دننک ، هدافتـسا  دنناوتیم  ندروخ  هزادنا  هب  لاوما  نیا  زا  دّمحم 

. مهدیمن رییغت  لاوما  نیا  هب  تبسن  ار  شتایح 
رب مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دادن و  رارق  مالسلا  اهیلع  همطاف  رایتخا  رد  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  هَّللا  لوسر  لاوما  زا  يزیچ  رکبابا 

یَّلَـص ربمایپ  زا  دعب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یلاح  رد  دندرکن ، تبحـص  وا  اب  گرم  ات  و  دندیزگ ، يرود  وا  زا  دندش و  كانبـضغ  رکبابا 
هنابش دناوخ و  زامن  وا  رب  هنابش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دومن ، تلحر  ایند  زا  هک  ینامز  و  درک ، یگدنز  هام  شش  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

. دومنن ربخ  ار  رکبابا  و  درک ، نفد  ار  وا 
مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تیـصو  زا  یهاوخیم  دندومرف : ترـضح  هک  دنکیم : تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  ریـصبابا 

. هلب متفگ : میوگب ؟ تیارب 
میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هأرَقَف : ًاباتِک  ُْهنِم  َجرخاف  ( 224 ، ) ًاطْفَس وا  ًاّقُح  َجَرَخَاَف 

( بِیثُْملَا  ) ِتِیبَْملا َو  ِۀَقُرْبلا  َو  ِلالّدلا  َو  فاَوَْعلِاب  ِۀَْعبَّسلا : اَهَِطئاوَِحب  ْتَصْوَا  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاف  ِِهب  ْتَصْوَا  ام  اذَه 
ِیلإَف ُنَسَْحلا  یَضَم  ْنِإَف  ِنَسَْحلا ، ََیلإَف  ِّیلَع  یضَم  ْنِإَف  مالسلا ، هیلع  ٍِبلاطِیبَا  ِْنب  ِیلَع  یِلا  َمیِهاربِا  ُِّما  ِلام  َو  ِۀِیفاَّصلا  َو  ینسَْحلا )  ) ینْـسُْحلا َو 

. يِْدلُو ْنِم  ِرَبْکالا  یلِإَف  ُنیَسُْحلا  یَضم  ْنِإف  ِنیَسُْحلا ،
(225 . ) مالسلا هیلع  ِْبلاطِیبَا  ِْنب  ِّیلَع  َبَتَک  َو  ِماّوَعلا  ْنب  َْرَیبُّزلا  و  دَوْسَْالا ، ْنب  َدادْقِْملا  َو  ِکلَذ  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْشت 

: دندومن تئارق  نینچ  هدرک و  جراخ  ياهچقودنص  کی  زا  ار  ياهتشون  مالسلاهیلع  رقاب  دّمحم  ماما 
هب درک  تیـصو  هک  تسا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  رتخد  همطاف  ترـضح  همان  تیـصو  نیا  نابرهم ، هدنـشخب ، دـنوادخ  مان  هب 

يارب میهاربا ،) ما  هبرشم  « ) میهاربا ما   » لام ۀَِیفاَص و  یَنـسَح )  ) ینـسُح بَثیِم )  ) تِیبَم هَقُْرب ، لَالَد ، فاَوَع ، هناگتفه :) ياهغاب   ) هعبـس طئاوح 
. منادنزرف نیرتگرزب  يارب  وا  زا  دعب  نیسح و  يارب  وا  زا  دعب  نسح و  يارب  وا  زا  دعب  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع 

. تشون ار  تیصو  نیا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دنتفرگ و  دهاش  ار  ریبز  دادقم و  دنوادخ و  تیصو  نیا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  و 
هدرک تیاور  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  نومـضم  نیمه  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  ياهمان  تیـصو  زین  یلع  نب  دـیز 

(226 . ) تسا

هّیکَدَف هبطخ  مجنپ  لصف 

ءاملع بتک  رد  هّیکَدَف  هبطخ 
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هراشا

حرش نیدب  نانآ  زا  یخرب  مان  هک  دناهتسارآ ، نآ  لقن  هب  ار  شیوخ  ياهباتک  و  هدرک ، تیاور  یّنس  هعیش و  گرزب  نایوار  ار  كَدَف  هبطخ 
: تسا

تّنس لها  ءاملع  زا 

هحفص 12. ءاسنلا ، تاغالب  باتک  رد  يرمق ، يرجه  لاس 204  دلوتم  نومأم ، رصع  دنمشناد  روُْفیَط » نبا  . » 1
. فینح نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  همان  لیذ  هحفص 252 ، دلج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد  یلزتعم » دیدحلا  یبا  نبا  . » 2

(. َُّمل  ) هدام لیذ  برعلا ، ناسل  باتک  رد  روهشم ، سانش  تغل  بیدا و  روظنم » نبا  . » 3
. نانز زا  یهورگ  هَُّمل : هّدام  لیذ  هیاهّنلا ، رد  بدا ، ملع و  ياوشیپ  فورعم و  سانش  تغل  ریثا » نبا  . » 4

هحفص 311. دلج 2 ، بهذلا ، جورم  باتک  رد  نیما ، سیون  خیرات  خروم و  يدوعسم » نیسح  نب  یلع  . » 5
هحفص 157. تیب ، لها  باتک  رد  ملع » وبا  قیفوت  داتسا  . » 6

هحفص 116. دلج 4 ، ءاسنلا ، مالعا  رد  هلاحک » اضر  رمع  ، » قّقحم همّالع  . 7

هعیش ءاملع  زا 

هحفص 479. دلج 1 ، هَّمُغلا ، فْشَک  رد  ِیِلبِْرا » همالع  . » 1
هحفص 131. دلج 1 ، یسربط  جاجتحا  باتک  رد  یسربط » دمحا  . » 2

. عیارشلا للع  رد  قودص » خیش  . » 3
. فئارطلا رد  سواط » نب  دیس  . » 4

نیا دـیوگیم : هبطخ  لقن  نمـض  رد  هحفص 215 ، دـلج 29  یناپمک ) پاچ  هحفص 108 ، دـلج 8 ،  ) راونالاراحب رد  یـسلجم » همالع  . » 5
ار نآ  دانسا  مامت  تهج  نآ  زا  نم  و  دناهدرک ، لقن  ار  نآ  ددعتم  ياهدنس  اب  یّنس  هعیـش و  هک  تسا  يروهـشم  ياههبطخ  هلمج  زا  هبطخ ،

. دشاب نآ  نایوار  دانسا و  ددعت  رب  یلیلد  هک  مدروآ  اجنیا 
تیاکش و دراوم  فئارطلا ، باتک  رد  سوواط  نب  دّیس  و  عیارشلا ، للع  رد  ار  هبطخ  زا  یـشخب  قودص  خیـش  دیامرفیم : ثحب  همادا  رد  و 

. تسا هدرک  لقن  ار  هبطخ  نیا  جاجتحا 
فلتخم و قرط  زا  هنوگ  نیدب  هبطخ  نیا  دیوگیم : هبطخ  لقن  زا  دعب  هحفص 140 ، دلج 3 ، یفاشلا ، صیخلت  باتک  رد  یضترم » دیس  . » 6

. تسا هدش  تیاور  ناوارف  هوجو 
ار هبطخ  نیا  كرادم  دیناوتیم  امـش  دسیونیم … : 106 و 107  ياههحفص : داهتجإلا ، صّنلا و  باتک  رد  نیّدلا » فرش  دّیـس  همالع  . » 7

نب دّمحم  رکبوبا  دننام : يدارفا  زین  ّتنس  لها  ناگرزب  ناگدنسیون و  زا  و  دینیبب ، یسلجم  همّالع  راونالاراحب  یسربط و  جاجتحا  باتک  رد 
یلع و ترـضح  رتخد   ) بنیز ترـضح  هب  یخرب  هک  تسا ، هدرک  لـقن  ار  نآ  دانـسا  اـب  كَدَـف » هفیقـس و   » باـتک رد  يرهوج  زیزعلادـبع 

مهیلع یبتجم  نسح  ماما  هون   ) نسح نب  نسح  نب  هَّللادبع  هب  رگید  یخرب  و  رقاب ) دّمحم  ماما  ترـضح   ) رفعجوبا ماما  هب  یـضعب  و  همطاف )
. دنناسریم مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ًاعوفرم  ار  دوخ  دانسا  یگمه  هک  دسریم  مالسلا 

. مّود دلج  ءارهزلا  ۀمطاف  مولعلا  ملاوع  باتک  رد  ینارحب » همالع  . » 8
( یلاعت هَّللا  هملس   ) یحطبا رقاب  دّمحم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هَّللا  ۀیآ  ترـضح  مولعلا  ملاوع  تاکردتـسم  بحاص  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا 
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. دناهتخادرپ نآ  بلاطم  زا  یضعب  حیضوت  حرش و  هب  هبطخ  نیا  لیذ  رد 

هّیکَدَف هبطخ  كرادم 

. دییامرف هجوت  عیشت  گرزب  ءاملع  زا  یضترم  دیس  یلزتعم و  دیدحلا  یبا  نبا  ینعی  هصاخ  هماع و  گرزب  ملاع  ود  زا  دنس  رکذ  هب  لاح 
قیرط راهچ  هب  دـنادیم ) قوثو  دروم  راکزیهرپ و  تایبدا ، رد  رهام  ثدـحم  ملاـع ، ار  وا  هک  ( ) 227  ) يرهوج رکبوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 

(228 . ) تسا هدرک  تیاور  ار  هبطخ  نیا 
زا مشاه  ینب  تیب  لها  زا  نت  ود  زا  قح  نب  حلاص  نب  نسح  زا  شردـپ  زا  هرامع  نبا  دّـمحم  نب  رفعج  زا  ایرکز  نب  دّـمحم  زا  يرهوج  . 1

. مالسلا مهیلع  هرهاط  هقیدص  زا  نینمؤملاریما  رتخد  بنیز 
(. مالسلا هیلع  قداص  ماما   ) مالسلا مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رامع . نب  دّمحم  نب  رفعج  زا  يرهوج  . 2

هیلع رقاب ) ماـما   ) یلع نب  دّـمحم  رفعج  یبا  زا  یفعج  رباـج  زا  رمـش  نب  رمع  زا  عیجن  نب  لـئان  زا  یعیجف  نارمع  نب  ناـمثع  زا  يرهوج  . 3
. مالسلا

. ینثملا نسحلا  نبا  نیسحلا و  تنب  همطاف  نبا  ضحم  هَّللادبعب  فورعملا  نسح  نب  هَّللادبع  زا  دیزی  نب  دّمحم  نب  دمحا  زا  يرهوج  . 4
: تسا هدومرف  لقن  قیرط  ود  هب  ار  هبطخ  نیا  ( 229  ) یفاش سیفن  باتک  رد  یضترم  دیس  اما 

زا يوحن  هَّللادیبع  نب  دمحا  زا  بتاک  دحا  نب  دّمحم  زا  دوب ). دیفم  خیش  خیاشم  زا  هک  هدش  لقن   ) ینابزرم نارمع  نب  دّمحم  هَّللادبعوبا  . 1
. هشیاع زا  ریبز  نب  ةورع  زا  ناسیک  نب  حلاص  زا  قاحسا  نب  دّمحم  زا  یماطق  نب  یقرش  زا  يدانز 

دّمحم نب  هَّللادیبع  نمحرلادبعوبا   ) هشیاع نبا  زا  ینامی  مساق  نب  دّـمحم  زا  یکم  دّـمحم  نب  دـمحا  زا  ینابزرم  ( 230  ) دنس لیوحت  هب  . 2
(. یمیت نیسح  نب 

(231 ( ) كَدَف بصغ  زا  سپ  مدرم  لباقم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  جاجتحا   ) هّیکَدَف هبطخ  نتم 

[ هبطخ داریا  يارب  دجسم  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تکرح  ]

ار كَدَف  تفرگ  میمصت  ًاعطق  رکبوبا  هک  یماگنه  تسا : هدرک  تیاور  مالسلا  مهیلع  شناردپ  زا  شدانِسا  هب  مالسلاهیلع  نسح  نب  هَّللادبع 
رس رب  ار  شاهعنقم  دیسر ، ترضح  نآ  هب  ربخ  نیا  دوش ، نیمزرس  نآ  رد  ناشیا  فّرصت  عنام  و  دناتس ، زاب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا 

هدیـشک نیمزرب  شـسابل  ياههلابند  هک  یلاح  رد  دوخ ، دنواشیوخ  نانز  نازینک و  زا  یهورگ  هارمه  هب  دیچیپ و  رداچ  رد  ار  دوخ  هتخادنا 
نوریب هناخ  زا  دوب ، ترـضح  نآ  هیبش  ًالماک  دروآیمن و  مک  ادـخ  لوسر  تاکرح  نتفر و  هار  زا  يزیچ  شتاـکرح  نتفر و  هار  دـشیم و 

دـنتخیوآ و ترـضح  يارب  ياهدرپ  دـندوب . هتفرگ  راـصنا  رجاـهم و  زا  ياهّدـع  ار  رکبوـبا  فارطا  دـش . دراو  دجـسم ) هب   ) هکنیا اـت  هدـمآ 
بارطـضا و دـندش و  نایرگ  نآ  ندینـش  زا  مدرم  هک  دروآ  نورب  لد  زا  يزادـگناج  يهلاـن  نآ  زا  سپ  تسـشن . هدرپ  تشپ  رد  ترـضح 

تّدش دش و  شوماخ  اهادص  ورس  تسشنورف و  ّتیعمج  ناجیه  همهمه و  ات  هدرک  ثکم  ياهظحل  سپـس  دمآ . دیدپ  ّتیعمج  رد  شورخ 
توکـس و زا  سپ  دـش . عورـش  رگید  راب  مدرم  هیرگ  درک . زاغآ  ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  ساپـس  دـمح و  اـب  ار  نخـس  تفاـی ، شهاـک  نآ 

: دومرف نینچ  هداد  همادا  دوخ  نانخس  هب  نانآ ، شمارآ 

دنوادخ رکش  دمح و  . 1
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َّمَج اهالاو ، ٍنَنِم  ِمامَت  َو  اهادْـسَا  ٍءالآ  ِغُوبُـس  َو  اهَأَدَـتبا ، ٍمَِعن  ِموُمُع  نِم  َمَّدَـق ، اِمب  ُءانَّثلاو  َمَْهلَا ، ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  َمَعنَا ، ام  یلَع  هَِّلل  ُدـمَحلَا 
َیِلا َدَمْحَتْـسا  َو  اِهلاّصتِال  ِرْکُّشلاـِب  اـِهتَداِزتْسِال  ْمَُهبَدـَن  َو  اهُدـَبَا ، ِكارْدِْـالا  ِنَع  َتَواـفَت  َو  اهُدَـمَا  ءاَزَجلا  ِنَع  ياـَن  َو  اهُدَدَـع ، ِءاـصْحِْالا  ِنَع 

. اِهلاْثمَا یِلا  ِبْدَّنلاب  یّنَث  َو  اِهلازْجِِاب  ِِقئالَخلا 
شیپ زا  هک  هچنآ  هب  شیاتـس  و  هدنکفا ، لد  رد  ییانیب ) ینـشور و  تهج  هب   ) هک هچنآ  رب  رکـش  و  هداد ، تمعن  هچنآ  رب  ار  دنوادخ  ساپس 

یناوارف هب  هک  ییاهتمعن  شزیر  هدرک و  زاغآ  هدـنب ) قاقحتـسا  تساوخرد و  زا  لبق   ) شیپاشیپ هک  یناـگمه  ياـهتمعن  زا  تسا ، هداتـسرف 
نوریب یـسرتسد  زا  شتیاهن  و  رود ، هب  دزم  شاداپ و  زا  و  نوزف ، رامـش  زا  اهنآ  دادعت  تسا ، هتـشاد  ینازرا  هک  یتمعن  هنوگره  هداتـسرف و 

. تسا
دمح شیاتـس و  هـب  هـک  تساوـخ  ناـشیا  زا  دـناوخارف و  يرازگرکـش  هـب  نآ  موادـت  لاـّصتا و  تـمعن و  ندیــشخب  ینوزف  يارب  ار  مدرم 

. دناوخ ارف  اهنآ  دننامه  هب  ار  ناشیا  هرابود  دیامرف و  رّدقم  شیپ  زا  شیب  ناشیا  رب  ار  اهتمعن  ات  دنزادرپب  شترضح 

دنوادخ تّینادحو  هب  تداهش  . 2

ُِعنَتْمُْملَا اَهلوُقْعَم ، ِرْکِْفلا  ِیف  َرانَا  َو  اَهلوُصْوَم ، َبُولُْقلا  َنَّمَض  َو  اهَلیوَْأت ، َصالْخِْالا  َلَعَج  ٌۀَِملَک  َُهل ، َکیرش  ُهَدحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهِلا  نَا ال  ُدَهشَا  َو 
اهنَّوَک اهَلَثَْتما ، ٍۀَِلثمَا  ِءاِذتْحا  َِالب  اهَأَْشنَا  َو  اهَْلبَق  َناک  ٍءْیَش  نِم  َءایْشَْالا ال  َعَدَْتبِا  ُُهتَّیِْفیَک ، ِماهوَْالا  َنِم  َو  ُُهتَفِص  ِنُسلَْالا  َنِم  َو  ُُهتَیْؤُر ، ِراْصبَْالا  َنِم 

ِِهتَردُِقل ًاراَهِْظا  َو  ِِهتَعاط  یلَع  ًاهِیْبنَت  َو  ِِهتَمْکِحل  ًاتِیْبثَت  ّالا  اهِریوْصَت  یف  َُهل  ٍةَِدئاف  َو ال  اهِنیِوْکَت  یلإ  ُْهنِم  ٍۀَجاَح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیـشَِمب  اَهأَرَذ  و  ِِهتَرْدُِقب ،
یِلا ُهنِم  ًۀَـشایِح  َو  ِِهتَمِْقن  ْنَع  ِهِدابِعل  ًةَداـیِذ  ِِهتَیِـصْعَم ، یلَع  َباـقِْعلا  َعَضَو  َو  ِِهتَعاـط ، یلَع  َباوَّثلا  َلَـعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَدـِل ، ًازازِعا  َو  ِِهتَّیرَِبل ، ًادُّبَعَت  َو 

. ِِهتَّنَج
شلیوأت هک  تسا  ياهملک  هَّللا  الا  هلا  ال  درادن ، دوجو  وا  يارب  یکیرـش  هک  تسا  ییاتکی  تسین و  ییادـخ  هَّللا  زج  هک  مهدیم  یهاوگ  و 
شرادید هک  يدنوادخ  تسا ، هدرک  داجیا  ییانـشور  نآ  لّقعت  يارب  رکف  رد  هداهن و  اهلد  رد  ار  شدـنویپ  ( 232  ) هداد و رارق  صالخا  ار 

، دشاب نآ  زا  لبق  هک  يزیچ  زا  هن  ار  ءایـشا  تسا . یندـشان  اهمْهَو  يارب  شا  یگنوگچ  كرد  و  اهنابز ، يارب  شفیـصوت  و  ناگدـید ، يارب 
دیدپ دوخ  تساوخ  هب  و  درک ، قلخ  شیوخ  تردـق  هب  دـیرفآ و  ار  ءایـشا  وگلا  لاثم و  زا  هدافتـسا  نودـب  تخاس و  رادـیدپ  یتسین ) زا  (و 
رادیاپ ار  شتمکح  هکنیا  زج  دشاب ، شیارب  ياهدیاف  اهنآ  هب  ندیشخب  لکش  رد  ای  دشاب و  هتشاد  يزاین  اهنآ  شنیرفآ  هب  هکنیا  نودب  دروآ 

. دشاب يزارفارس  بجوم  شتوعد  يارب  یگدنب و  دّبعت و  بجوم  شناگدیرفآ  يارب  هاگآ و  ار  نارگید  شتردق  تعاط و  رب  و 
دوخ مشخ  زا  ار  شناگدـنب  ات  هداهن  ار  رفیک  باقع و  ناش  یناـمرفان  رب  ّبترتم و  ار  باوث  ناـنآ  نداد  ارف  شوگ  تعاـط و  رب  نآ ، زا  سپ 

. دناوخارف تشهب  يوس  هب  دراد و  زاب 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  تلاسر  هب  تداهش  . 3

َْلبَق ُهافَطْصا  َو  ُهَلبَتْجا ، ِنَا  َْلبَق  ُهاَّمَس  َو  ُهَلَسْرَا ، ْنَا  َْلبَق  ُهَبَجَْتنا  َو  ُهَراتِخا  ُُهلوُسَر ، َو  ُهُدبَع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  یبَا  َّنَا  ُدَهـشَا  َو 
ِثِداوَِحب ًۀَطاِحا  َو  ِرُومُْالا ، ِِلئآَِمب  یلاعَت  ِهّللا  َنِم  ًاْملِع  ٌۀَنوُْرقَم ، ِمَدَْعلا  ِۀَیاهَِنب  َو  ٌۀَنوُصَم  ِلیواهَْالا  ِْرتِِسب  َو  ٌۀَنُونْکَم  ِْبیَْغلِاب  ُِقئالَْخلا  ِذِا  ُهَثَعَْتبا ، ِنَا 

. ِروُدْقَْملا ِعقاوَِمب  ًۀَفِرعَم  َو  ِروُهُّدلا ،
ار يو  دـهد ، تیرومأـم  وا  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسوا ، لوـسر  هدـنب و  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  مردـپ  هـک  مـهدیم  یهاوـگ  و 
نآ رد  تسا ؛ هدیزگرب  ار  وا  دنک ، ثوعبم  ار  وا  هکنآ  زا  لبق  داهن و  مان  ار  وا  شندروآ  دیدپ  زا  لبق  دیشخب و  تفارـش  يرترب و  دیزگرب و 

نوچ دندربیم . رس  هب  یتسین  زرم  رانک  رد  هدش و  يراد  هگن  كانـسرت  ياههدرپ  تشپ  رد  موتکم و  بیغ  هدرپ  سپ  رد  قئالخ  هک  ماگنه 
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انـشآ یندش  ياهراک  تارّدقم و  عوقو  نامز  هب  تشاد و  هطاحا  ناراگزور  ياهدادیور  هب  تسنادیم و  ار  اهراک  دـمایپ  هجیتن و  دـنوادخ 
. دوب

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  تلع  . 4

ًةَدـِباع اِهنارین ، یلَع  ًافَّکُع  اِهنایْدَا ، یف  ًاقَِرف  َمَمُْالا  يَاَرَف  ِهِْمتَح ، ِریِداقَِمل  ًاذاْفنِا  َو  ِهِمْکُح  ِءاْضِما  یلَع  ًۀَـمیزَع  َو  ِهِرمَِال ، ًاـمامِتا  یلاـعَت  ُهّللا  ُهَثَعْتبِا 
ِراصبَْالا ِنَع  یَّلج  َو  اهَمَُهب ، ِبُولُقلا  ِنَع  َفَشَک  َو  اـهَمَلُظ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  ُهّللا  َراـَناَف  اـِهنافْرِع ، َعَم  ِهِّلل  ًةَرِکنُم  اـِهناثْوَِال ،

. ِمیقَتْسُْملا ِقیِرَّطلا  َیِلا  ْمُهاعَد  َو  ِمیوَْقلا  ِنیّدلا  َیِلا  مُهادَه  َو  ِۀَیامِعلا ، َنِم  ْمُهَرََّصب  َو  ِۀَیاوِغلا  َنِم  ْمُهَذَْقنَا  َو  ِۀَیادِْهلِاب  ِساَّنلا  ِیف  َماق  َو  اهَمَمُغ ،
یمتح نیناوق  تارّدـقم و  ندوب  ارجالا  مزال  شتاروتـسد و  ماکحا و  يارجا  رب  یمتح  هدارا  شنامرف و  لامکا  مامتا و  يارب  ار  وا  دـنوادخ 

فارطا هک  یلاح  رد  دومرف ، هدهاشم  هقرف  هقرف  هدنکارپ و  تلاح  هب  دندوب ، ینایدا  ياراد  هکنیا  اب  ار  اهتّما  ترضح  نآ  درک ، ثوعبم  دوخ 
یهارمگ دنوادخ  دندوب . وا  رکنم  دنتخانشیم ، ار  دنوادخ  ًاترطف )  ) هکنیا اب  دندیتسرپیم و  ار  ناشیاهتب  هتفرگ  ار  دوخ  هتخورفارب  ياهشتآ 

تالکـشم اهیگریت و  تاماهبا و  اـهلد  زا  نشور و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  دوجو  هب  ار  ناـشیا  ینورد ) یکیراـت  (و 
يارب مدرم  نیب  رد  دیـشخب و  ینـشور  ناشیا  نامـشچ  هب  نانآ ، مشچ  ولج  زا  اهباجح  اههدرپ و  نتـشادرب  اب  دودز . ار  اهیمهفجک  ینهذ و 

هب دیـشخب ، ییانیب  شنیب و  دـیناهر و  ییانیبان  يروک و  زا  هداد و  تاجن  یهابت  یهارمگ و  زا  ار  نانآ  تساخ و  اپ  هب  ییاـمنهار  تیادـه و 
. دومرف ناشتیاده  تسار  هار  هب  هتخاس  ناش  ییامنهار  راوتسا  نید 

مَّلَس َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  . 5

ِناوْضِر َو  ِراربَْالا  ِۀَِکئالَْملِاب  َّفُح  ْدَق  ٍۀَحار ، یف  ِراَّدلا  ِهِذـه  ِبَعَت  نَع  ( 233  ) ٍدَّمَحُمَف ٍراثیا ، َو  ٍۀَبْغَر  َو  ٍراِیتْخا  َو  ٍۀَـفأَر  َْضبَق  ِهَیِلا  ُهَّللا  َهَضَبَق  َُّمث 
َو ِْهیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِهِّیِـضَر  َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهِّیَفَـص  َو  ِیْحَْولا  یَلَع  ِِهنیِمَا  َو  هِِّیبَن  ِیبَا  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِراَّبَْجلا ، ِِکلَْملا  ِةَرَواُجم  َو  ِراّـفَْغلا  ِّبَّرلا 

. ُُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر 
ُهَّللا یَّلَص  دّمحم  درک و  حور  ضبق  شیوخ  راثیا  تبغر  و  دوب ، وا  تحلـصم  هک  هچنآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  ینابرهم و  اب  ار  وا  دنوادخ  هاگنآ 
لماش هدنیاشخب  راگدرورپ  يدونـشخ  هتفرگ ، ار  شفارطا  راکوکین  ناگتـشرف  تشگ  هدوسآ  ایند  نیا  تمحز  جنر و  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

هدیزگرب و یحو و  رب  وا  نیما  ادخ و  ربمایپ  مردپ ، رب  دنوادخ  دورد  دربیم . رس  هب  ردتقم  ياورنامرف  دنوادخ  یگیاسمه  رد  دش و  شلاح 
. داب وا  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  وا ، يدونشخ  دنسپ و  دروم  ِدرف  شناگدیرفآ و  نیب  زا  وا  بختنم 

نآرق زا  تیعبت  هب  مدرم  رما  . 6

: دومرف هدرک  سلجم  لها  هب  يور  شترضح  هاگنآ 
ٌدْهَع ْمُکیف  ِهِّلل  ْمَُکل ، ٌّقَـح  ُْمتْمَعز  َو  ِمَمُْـالا  َیِلا  ُهُؤاـغَُلب  ْمُکِـسُْفنَا و  یلَع  ِهَّللا  ُءاـنَُما  َو  ِِهیْحَو  َو  ِِهنید  ُۀَـلَمَح  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِرمَا  ُبُْصن  ِهَّللا  َداـبِع  ُْمْتنَا 

، ُهُِرئارَـس ٌۀَفِـشَکنُم  ُهُِرئاَصب ، ٌۀَـنَِّیب  ُعِماّللا ، ُءاـیِّضلاو  ُعِطاَّسلا  ُروُّنلاو  ُقِداَّصلا  ُنآْرُْقلاَو  ُقِطاَّنلا  ِهَّللا  ُباـتِک  ْمُْکیَلَع : اهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُْکَیِلا  ُهَمَّدَـق 
ُةَرَّسَفُْملا ُهُِمئازَع  َو  ُةَرَّوَنُْملا  ِهَّللا  ُجَجُح  ُلاُنت  ِِهب  (، 234  ) ُهُعامْسإ ِةاجَّنلا  َیِلا  ٍّدَُؤم  ُهُعابِّتا ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ٌِدئاق  ُهُعایْشَا ، ِِهب  ٌۀَِطبَتْغُم  ُهُرِهاوَظ ، ٌۀَیِّلَجَتَم 

َُۀبُوتْکَْملا ُهُِعیارَش  َو  َُۀبوُهْوَملا  ُهُصَخُر  َو  َُۀبوُْدنَْملا  ُُهِلئاضَف  َو  ُۀَِیفاْکلا . ُُهنیِهاَرب  َو  ُۀَِیلاْجلا  ُُهتانَِّیب  َو  ُةَرَّذَحُْملا  ُهُمِراحَم  َو 
ناگدنناسر نتـشیوخ  رب  دنوادخ  ياهنیما  وا  یحو  نید و  نالماح  یهلا و  یهن  رما و  میقتـسم  نالوؤسم  نابطاخم و  ادخ ! ناگدنب  يا  امش 

امـش دزن  رد  هک  تسا  يرارق  دـهع و  امـش  نیب  رد  ار  دـنوادخ  تسامـش ، ندرگ  رب  دـنوادخ  زا  یقح  دـیتسه . اـهتما  رگید  هـب  ادـخ  نـید 
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ناشخرد رون  نیتسار ، نآرق  یهلا و  قطان  باتک  نآ  تسا و  هدیزگ  رب  دوخ  تباین  تفالخ و  هب  امـش  رب  هک  تسا  ياهدنامزاب  و  هدراذـگ ،
دروم شناوریپ  تسا . ناشخرد  شرهاوظ  و  نآ ) لها  دزن  رد   ) راکـشآ شرارـسا  نشور ، ّلَدَتـسُم و  شیاههاگدید  تسا ، كانبات  غارچ  و 
یهلا نشور  ياـهتجح  هب  نآ  هلیـسو  هب  تسا . ییاـهر  بجوـم  نآ  توـالت  و  نیرب ، تـشهب  يوـس  هـب  ربـهار  شا  يوریپ  نارگید و  هـطبغ 
روما یبحتسم ، ياهتلیـضف  یفاک ، نیهارب  نشور ، لیالد  دیاهدش ، رذح  رب  نآ  زا  هک  ییاهمارح  حضاو ، تاروتـسد  تفای و  تسد  ناوتیم 

. دوشیم لصاح  نآرق  نآ  قیرط  زا  يدنوادخ  بوتکم  نیناوق  زین  و  امش ،) رب  دنوادخ  يوس  زا   ) تسا یتبهوم  هک  زیاج 

یهلا ماکحا  هفسلف  . 7

ًاتِیْبثَت َمایِّصلا  َو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ًءاـمَن  َو  ِسفَّنِلل  ًۀَـیِکَْزت  َةاـکَّزلا  و  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیِزنَت  َةـالَّصلا  َو  ِكرِّشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریهطَت  َناـمیْالا  ُهَّللا  َلَـعَجَف 
َْربَّصلا َو  ِمالْـسِِْالل . ًاّزِع  َداهِْجلا  َو  ِۀَقْرُْفلا  َنِم  ًانامَا  انَتَماِما  َو  ِۀَّلِْمِلل  ًاماِظن  انَتَعاط  َو  ِبُولُْقِلل  ًاقیِْـسنَت  َلْدَْعلا  َو  ِنیِّدِلل ، ًادییْـشَت  َّجَْحلا  َو  ِصالْخِِْالل ،

َصاصِْقلا َو  ِدَدَْـعِلل  ًةاْمنَم  ِماحرَْالا  َۀَلِـص  َو  ِطَخَّسلا  َنِم  ًۀَـیاقِو  ِنیَدـِلاْولا  َِّرب  َو  ِۀَّماْعِلل  ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْالا  َو  ِرْجَْالا  ِباجِیتْسا  یَلَع  ًۀـَنوُعَم 
، ِسْجِّرلا ِنَع  ًاهیِْزنَت  رْمَْخلا  ِبْرُش  ْنَع  َیْهَّنلا  َو  ِسْخَْبِلل ، ًارییْغَت  ِنیِزاوَْملا  َو  ِلییاکَْملا  َۀَِیفَْوت  َو  ِةَرِفْغَْمِلل ، ًاضیِرعَت  ِرْذَّنلِاب  َءافَولا  َو  ِءامِّدِلل ، ًانْصِح 
َو ال ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا   » َف ِۀَِّیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ًاصالِخا  َكْرِّشلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  ِۀَّفِْعِلل . ًاباجیا  ِۀَـقْرِّسلا  َكَْرت  َو  ِۀَـنْعَّللا ، ِنَع  ًاباجِح  ِفْذَْـقلا  َباـِنتْجا  َو 

(236 «. ) ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  نِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِا   » ُهَّنِاَف ُْهنَع ، ْمُکاهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَا  امیف  َهَّللا  اوُعیطَا  َو  ( 235 « ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَا  َو  ّاِلا  َُّنتوُمَت 
حور و تراهط  هیکزت و  ثعاب  ار  تاکز  ّربکت ، زا  امش  یکاپ  هیزنت و  بجوم  ار  زامن  كرش ، زا  امـش  یکاپ  بجوم  ار  نامیا  دنوادخ  سپ 
، نید يراوتـسا  ثعاب  ار  جح  صالخا ، يرادـیاپ  بجوم  ار  هزور  يزور ، رد  ینوزف  دـشر و  و  لُخب ) هلمج  زا  ناهانگ  یگدولآ  زا   ) ناور

ناما بجوم  ار  ام  ییاوشیپ  يربهر و  ّتلم ، شیاسآ  مظن و  ثعاب  ار  ام  زا  يوریپ  تعاطا و  و  اهلد ، تیوقت  ماجـسنا و  بجوم  ار  يرگداد 
هب ار  فورعم  هب  رما  شاداپ ، یگتـسیاش  قاقحتـسا و  رب  یکمک  ار  يرادـیاپ  ربص و  مالـسا ، هوکـش  تّزع و  ار  داـهج  هقرفت ، ییادـج و  زا 

ترثک بجوم  ار  نادـنواشیوخ  ماحرا و  اب  یگتـسویپ  دـنویپ و  راگدرورپ ، مشخ  زا  يرپس  ار  ردام  ردـپ و  هب  یکین  مدرم ، هّماع  تحلـصم 
ار یـشورف  مک  زا  زیهرپ  شزرمآ ، ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  بجوم  ار  رذن  هب  يافو  اهيزیرنوخ ، زا  يریگولج  بجوم  ار  صاصق  ّتیعمج ،

ياوران تمهت   ) فذق زا  نتـسج  يرود  يدـیلپ ، زا  ندوب  كاپ  رطاخ  هب  ار  بارـش  ندـیماشآ  زا  یهن  یگتـسکشرو ، نایز و  مدـع  بجوم 
كرـش دـنوادخ  داد و  رارق  ینمادـکاپ  تفع و  ظـفح  بجوـم  ار  يدزد  زا  زیهرپ  نیرفن ، نعل و  زا  يریگوـلج  يارب  ياهزیگنا  ار  یـسنج )

زا  » سپ ، دـننک هشیپ  صـالخا  وا  ّتیبوبر  هب  تبـسن  دوـخ  یگدـنب  رد  ناگدـنب  هک  دوـمرف  مارح  تهج  نآ  زا  ار  دوـخ  هب  تبـسن  ندـیزرو 
هک هچنآ  رد  ار  ادخ  و  دیورن »! ایند  زا  یناملسم  لاح  رد  زج  دینک و  هشیپ  اوقت  دیشاب و  هتشاد  زیهرپ  تسا ، هتسیاش  هک  هنوگ  نادب  دنوادخ 

«. دنراد سرت  فوخ و  دنوادخ  زا  اناد  انیب و  ناگدنب  طقف   » اریز دینک ! يرادربنامرف  دنکیم ، یهن  هک  هچنآ  دنکیم و  رما  نادب  ار  امش 

متسه مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  رتخد  همطاف  نم  دینادب  مدرم  يا  . 8

ُلَْعفَا ام  ُلَْعفَا  َو ال  ًاطَلَغ  ُلُوقَا  َو ال  ًاءْدـَب  َو  ًادوَع  ُلُوقَا  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  یبَا  َو  ُۀَـمِطاف  یِّنَا  اوُمَلِْعا  ُساَّنلا ! اـهُّیَا  َتلاـق : َُّمث 
ُهوُدَِجت ُهُوفِرعَت  َو  ُهوُزعَت  ْنِاَف  (، 237 « ) ٌمیِحَر ٌفوَؤر  َنینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  مُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ٌلوُسَر  مُکَءاج  ْدََـقل  : » ًاطَطَش

ْنَع ًِالئام  ِةَراذِّنلِاب ، ًاعِداص  َۀـَلاسِّرلا  َغَّلَبَف  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِْهَیِلا  ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  َو  ْمُِکلاجِر  َنُود  یِّمَع  ِْنبا  اخَا  َو  ْمُِکئاِسن  َنُود  یبَا 
یَّتَح َماْهلا  ُتُْکنَی  َو  َمانصْالا  ُرِـسْکَی  ِۀَنَـسَحلا ، ِۀَظِعوَملا  َو  ِۀَمکِحلِاب  هِّبَر  ِلیبَس  یلإ  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِاب  ًاذِخآ  ْمُهَجَبَث ، ًابِراض  َنیِکِرْـشُْملا  ِۀَجَرْدَم 

َو َحاط  َو  ِنیِطایَّشلا  ُقِشاقَش  ْتَسرَخ  َو  ِنیِّدلا  ُمیِعَز  َقَطَن  َو  ِهِضْحَم  ْنَع  ُّقَحلا  َرَفْسَا  َو  ِهِْحبُص  ْنَع  ُْلیَّللا  يَّرَفَت  یّتَح  َُربُّدلا ، اوُّلَو  َو  ُعْمَْجلا  َمَزَْهنا 
. ِقاقِّشلا َو  ِْرفُْکلا  ُدَقُع  ْتَّلَْحنا  ِقافِّنلا و  ُظیِش 
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هدش و باسح  ینانخس  دشابیم . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  دّمحم  ترضح  مردپ  متسه و  همطاف  نم  هک  دینادب  مدرم ! يا  دومرف : هاگنآ 
دوخ زا  يربمایپ  : » تسین اوران  تسا و  تسرد  مهدیم ، ماجنا  هک  يراک  میوگیمن و  نخس  هوای  هدوهیب و  میوگیم ، ماجنا  زاغآ و  ياراد 

هب تشاد و  دـیدش  لیامت  امـش  حالـص ) ریخ و   ) هب تبـسن  دوب ، راوشد  وا  رب  تخادـنایم ، تمحز  هب  ار  امـش  هک  هچنآ  دـمآ ، ناتیارب  امش 
نانز زا  کی  چـیه  ردـپ  هن  دـیباییم ، نم  ردـپ  ار  وا  دیـسانشب  دـینادب و  ار  وا  بسن  بسح و  رگا  دوب » زوسلد  نابرهم و  ناگدـنروآ  نامیا 

. دشاب وا  هب  بوسنم  ناسنا  هک  تسا  يراختفا  بوخ  هچ  و  امـش ، نادرم  زا  کی  چـیه  يومعرـسپ  ِردارب  هن  نم و  يومعرـسپ  ِردارب  و  امش ،
شور کلـسم و  زا  راهظا و  ار  دوخ  زردـنا  راذـنا و  میب و  غالبا و  ار  شیوخ  تلاسر  ترـضح  نآ  داب ! شنادـناخ  وا و  رب  دـنوادخ  دورد 
توعد شراگدرورپ  هار  هب  ار  ناـشیا  وکین  دـنپ  تمکح و  اـب  درـشف و  ار  ناـشیا  موقلح  تسکـش و  ار  ناـنآ  رمک  دوب ، راـنکرب  ناکرـشم 

ار شهایس  هدرپ  بش  دنتشاذگ ، رارف  هب  اپ  هدروخ  تسکش  ناشیا  عمج  هکنیا  ات  درک  بوکرـس  ار  نازارفندرگ  تسکـش و  ار  اهتب  دومرف ،
ورف نیطایـش  سوه  يوه و  دوشگ و  نخـس  هب  بل  نید  ربهر  دش ، راکـشآ  نیتسار  تقیقح  قح و  دز و  وس  کی  هب  ناهاگحبـص  هرهچ  زا 

. تشگ لحنم  دش و  هدوشگ  فالتخا  رفک و  ياههدقع  اههرگ و  دندش و  دوبان  قفانم  ناگیامورف  تسشن ،

دیدش زیزع  مردپ  طسوت  هک  دیدوب  لیلذ  فیعض و  یمدرم  امش  . 9

َو ِنالْجَْعلا  ِۀَْـسُبق  َو  ِعِماَّطلا  َةَزُْهن  َو  ِبِراّشلا  َۀَـقْذُم  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ِصاـمِْخلا  ِضِیْبلا  َنِم  ٍرَفَن  ِیف  ِصـالْخِْالا  ِۀَِـملَِکب  ُْمتُْهف  َو 
(. 238 « ) ْمُِکلْوَح ْنِم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَا  َنُوفاَخت  ، » َنِیئِساخ ًۀَّلِذَا  َقَرَْولا ، َنُوتاتْقَت  َو  َقْرَّطلا ، َنُوبَرْشَت  ِماْدقَْالا ، َءیِطْوَم 

مّنهج لادوگ  هاگترپ  بل  رب  هکنآ  لاح  دیدش و  صالخا  هملک  يایوگ  ( 239 ( ) نایسراپ  ) داهن كاپ  نایوردیپس  زا  یهورگ  هارمه  هب  امش 
ياهمعط هنشت و  ره  يارب  ياهعرج  دنک ، دوبان  ار  امش  تسناوتیم  دیـسریم ، هار  زا  هک  سک  ره  امـش ، یناوتان  فعـض و  رطاخ  هب  دیدوب .

دیدیماشآیم و رتش  لوب  هب  هتخیمآ  هدیدنگ  ياهبآ  دیدوب ، هدـش  هل  نارگید  ياپ  ریز  دـیدوب ، ياهلعـش  ره  هریگ  شتآ  هنـسرگ و  ره  يارب 
زا نارگید  هک  دـیتشاد  تشحو  نآ  زا   » و دـیدوب ، روخ  يرـسوت  لیلذ و  دـیدروخیم ، ار  ناتخرد  گرب  تاناویح و  هدـشن  یغاـبد  تسوپ 

«. دنروآ موجه  امش  هب  فارطا 

؟ دیدوب ام  رب  اهالب  لوزن  رظتنم  دیدرکیم و  رارف  امش  دوب و  نآ  هدننک  شوماخ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اهگنج  ماگنه  رد  . 10

ِةَدَرَم َو  ِبَرَْعلا  ِنابْؤُذ  َو  ِلاجِّرلا  َمَُهِبب  َِینُم  ْنَا  َدَْعب  َو  ِیتَّلاَو ، اَّیَتّللا  َدـَعب  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمب  یلاعَت  َكَرابَت و  ُهَّللا  ُمُکَذَـقنَاَف 
، اِهتاوََهل یف  ُهاخَا  َفَذَـق  َنیِکِرْـشُْملا ، َنِم  ٌةَرِغاف  ْتَرَغَف  َو  ِناْطیَّشِلل  ٌنْرَق  َمََجن  َْوا  ( 240 « ) ُهَّللا اَهَأَفْطَا  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَا  امَّلُک  ، » ِباتِْکلا ِلْهَا 

ِءاِیلْوَا ِدِّیَس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ًابیرَق  ِهَّللا ، ِْرمَا  یف  ًادِهَتُْجم  ِهَّللا ، ِتاذ  یف  ًادوُدْکَم  ِهِْفیَِسب ، اهَبََهل  َدِمُْخی  َو  ِهِصَمْخَِاب  اهَخامِص  َاَطَی  یّتَح  ُءیِفَْکنَی  الَف 
َو َراـبخَْالا  َنوُفَّکَوَتَت  َو  َِرئاوَّدـلا  اَِـنب  َنوُصَّبَرَتـَت  َنُونِمآ  َنوُهِکاـف  َنوُعِداو  ِْشیَْعلا  َنِم  ٍۀَـیِهافِر  یف  ُْمْتنَا  َو  ًاـحِداک ، ًاّدُِـجم  ًاحِـصان ، ًارِّمَـشُم  ِهَّللا ،

. ِلاتِْقلا َنِم  َنوُّرِفَت  َو  ِلازِّنلا  َدنِع  َنوُصُْکنَت 
زا دـعب  یتاجن  اما  ، داد تاجن  اهیراتفرگ  نآ  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّـمحم  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  امـش  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

یـشتآ هک  هاگره   » باتک لها  نایـشروش  برع و  ناگرگ  ریلد و  نادرم  اب  ندرک  مرن  هجنپ  تسد و  زا  دـعب  کچوک و  گرزب و  ثداوح 
ناشن يدوخ  نیکرشم  زا  ییوگروز  ای  دنک و  یـشکرس  تساوخ  ناطیـش  رگا  ای  و  درک » شوماخ  ار  نآ  دنوادخ  دنتخورفارب ، گنج  يارب 

هداد یلامـشوگ  ار  ناـنآ  هـکنیا  رگم  تـشادیمن  رب  گـنج  يریگرد و  زا  تـسد  یلع  داتــسرفیم ، اـهنآ  ماـک  هـب  ار  یلع  شردارب  دـهد 
ادـخ لوسر  هب  اشوک و  شتاروتـسد  ماـجنا  رد  هدـید و  جـنر  ادـخ  هار  رد  وا  درکیم ، شوماـخ  دوخ  ریـشمش  اـب  ار  شتآ  نآ  ياـههرارش 
امـش دوب و  یعاس  رگـشالت و  راک  يریگیپ  رد  اشوک و  هاوخ ، ریخ  هدز ، الاب  ار  تّمه  نیتسآ  دوب . رورـس  ادخ  يایلوا  هب  تبـسن  کیدزن و 
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هتـسشن ام  نیمک  رد  لایخیب  هدوسآ و  دنمهرهب ، اهتمعن  زا  دیدوب و  دوخ  رکف  هب  دـیدربیم ، رـس  هب  هافر  شیاسآ و  رد  طیارـش ) نامه  رد  )
نیمز رب  نارگید  زا  رتدوز  دوب ، شیاسآ  رارق  هک  اجنآ  رد  گنز ، هب  شوگ  و  دـش ) دـهاوخ  ام  هیلع  یک  و   ) دـخرچیم هنوگچ  عاضوا  هک 

. دیتشاذگیم رارف  هب  اپ  دشیم ، راتشک  گنج و  هک  ماگنه  نآ  هتسشن و 

دیدش تسپ  هیامورف  ناطیش  کی  وریپ  ربمایپ  زا  دعب  ارچ  . 11

َنیِّلَقَْالا ُلِماخ  َغَبَن  َو  نیِواْغلا  ُمِظاک  َقَطَن  ِنیّدلا و  ُباْبلِج  َلَمَس  َو  ِقافِّنلا  ُۀَکیِسَح  ْمُکیف  َرَهَظ  ِِهئایِفْصَا ، يوْأَم  ِِهئاِیْبنَا و  َراد  هِّیبَِنل  ُهَّللا  َراتْخا  اَّمَلَف 
، َنیِظِحالُم ِهِیف  ِةَّرِْغِلل  َو  َنِیبیِجَتْسُم ، ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاْفلَاَف  ْمُِکب ، ًاِفتاه  ِهِزِْرغَم  ْنِم  ُهَْسار  ُناْطیَّشلا  َعَلْطَا  َو  ْمُِکتاصَرَع  یف  َرَطَخَف  َنِیلِْطبُْملا  ُقینَف  َرَدَه  َو 

ٌبیِحَر ُْملَْکلا  ٌبیرَق و  ُدْهَْعلا  َو  اذه  ْمُِکبْرِش ، َْریَغ  ُْمتْدَرْوَا  َو  مُِکِلبِا  َْریَغ  ُْمتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکاْفلَاَف  ْمُکَشَمْحَا  َو  ًافافِخ  ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَْهنَتْسا  َُّمث 
(241 «. ) َنیِرفاْکلِاب ٌۀَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِا  َو  اوُطَقَس  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  الَا  ، » ِۀَْنتِْفلا َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًارادْتبا  رَبُْقی ، اَّمل  ُلوُسَّرلاَو  ْلِمَْدنَی ، اََّمل  ُحْرُْجلاَو 

امش نایم  رد  قافن  راخ  دومرف ) تلحر  ربمایپ   ) درک رایتخا  شربمایپ  يارب  ار  شناگدیزگرب  هاگمارآ  ناربمایپ و  هناخ  دنوادخ  هک  یماگنه 
رد دروآرب و  گناب  لطاب  لها  رتش  دش و  هغبان  تسپ  هورگ  زا  یمانمگ  دـمآ و  نخـس  هب  ناهارمگ  تکاس  دـش و  هنهک  نید  هماج  رهاظ و 
هب هدننک  لمع  ار  امش  دروآ و  نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  ار  شرس  دادیم  ناتیادن  هک  یلاح  رد  ناطیـش  دمآ و  رد  نالوج  هب  امـش  ياهنادیم 

( شتاروتـسد هب  هک   ) تساوخ امـش  زا  هتخادرپ  امـش  شیامزآ  هب  سپ  درک . هظحالم  دوخ  رانک  رد  ندروخ  بیرف  يارب  تفاـی و  شتوعد 
هب دـیدز و  غاد  دوخ  رتش  ریغ  رب  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـیدمآ . مشخ  هب  دوز  درک ، ناتکیرحت  دـید . زیچان  نزویب و  ار  امـش  سپ  دـینک . مایق 
هب فیرحت  رییغت و  نیا  دـیدرک ) بصغ  دوب ، يرگید  ّقح  هک  ار  یتیـالو  تفـالخ و  ماـقم   ) دـیدش دراو  دوب ، يرگید  ّقح  هک  يروخـشبآ 

هتفاین و دوبهب  تحارج  و  هدرک ، ادیپ  شرتسگ  هدیـسر  ناوختـسا  هب  مخز  و  هتـشذگن ، ادخ  لوسر  نارود  زا  يزیچ  هک  دش  ماجنا  یماگنه 
طوقـس هنتف  رد  دوخ  هک  دیـشاب  هاگآ  . » دوریم بوشآ  هنتف و  ِفوخ  هک  دـیدرک  دومناو  هدرک  باتـش  امـش  دوب . هدـشن  نفد  ربماـیپ  زونه 

«. تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  خزود ، دیاهدرک و 

مینکیم ربص  دراد  مکش  رد  ياهزین  هک  یسک  دننام  امش  ياهتراسج  لباقم  . 12

، ٌۀَِحئال ُهُرِجاوَز  َو  ٌةَرِهاب ، ُهُمالْعَا  َو  ٌةَرِهاز ، ُهُماکْحَا  َو  ٌةَرِهاظ ، ُهُرُوُما  ْمُکِرُهظَا . َْنَیب  ِهَّللا  ُباتِک  َو  َنوُکَفُْؤت ؟ ّینَا  َو  ْمُِکب  َْفیَک  َو  ْمُْکنِم  َتاْهیَهَف 
َْریَغ ِغَْـتبَی  ْنَم  َو  ( » 242 « ) ًالَدـَب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  « ؟ َنوُمُکَْحت ِهِْریَِغب  ْمَا  َنوُدـیُِرت ؟ ُْهنَع  ًۀَـبْغَرَا  ْمُکِروُـهُظ ، َءارَو  ُهوُُـمتْفَّلَخ  ْدَـق  ٌۀَحِـضاو ، ُهُِرماوَا  َو 

ُْمتْذَـخَا َُّمث  اهُداِیق ، َسَلْـسَی  َو  اُهتَرفَن  َنُکْـسَت  ْنَا  َْثیَر  ّاِلا  اُوثَبَلت  َْمل  َُّمث  (. 243 « ) َنیِرِـساْخلا َنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُقی  ْنَلَف  ًاـنیِد  ِمالْـسِْالا 
َنوُّرُِست ِّیِفَّصلا ، ِِّیبَّنلا  ِنَنُـس  ِدامِْها  َو  ِِّیلَْجلا  َنیِّدلا  ِراْونَا  ِءافِْطا  َو  ِّيوَْغلا ، ِناْطیَّشلا  ِفاتِِهل  َنُوبیِجَتْـسَت  َو  اهَتَرْمَج ، َنوُجِّیَُهت  َو  اهَتَْدقَو ، نوُرُوت 
َنوُمُعَْزت ُْمْتنَا  َو  اشَْحلا  ِیف  ِنانِّسلا  ِزْخَو  َو  يدُْملا  ِّزَح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  َو  ِءاَّرَّضلاَو ، ِرَمَْخلا  ِیف  ِهَِدلَو  َو  ِِهلْهَِال  َنوُشْمَت  َو  ٍءاِغتْرا ، یف  ًاوْسَح 

ِسمَّشلاَـک ْمَُکل  یّلََجت  یَلب  َنوُـمَْلعَت ؟ ـالَفَا  ( 244 « ) َنوـُِنقُوی ٍمْوَِـقل  ًاـمْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَا  ْنَم  َو  َنوـُْغبَت  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َمْـکُحَفَا  ، » اـَنل َْثرإ  ـال  ْنَا 
. ُُهتَْنبا یِّنَا  ِۀَیِحاَّضلا 

يور شیپ  دـنوادخ  باـتک  هک  یلاـح  رد  دـیوریم !؟ ههاریب  هچ  دـیوریم و  اـجک  هب  و  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  امـش  امـش ، زا  تسا  رود  سپ 
، تسا حضاو  شنیمارف  راکشآ و  شا  یهاون  تامّرُحم و  رّونم ، نشور و  نآ  ياههناشن  ناشخرد ، شتاروتـسد  نشور ، شلئاسم  تسامش ،
؟ دییامن مکح  نآ  فالخ  رب  دیهاوخیم  ای  و  دینک ؟ یشوپ  مشچ  هتشادرب  تسد  نآ  زا  دیراد  میمصت  ایآ  دیتخادنا ، رـس  تشپ  ار  نآ  امش 
زا ترخآ  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دورب ، مالـسا  زا  ریغ  ینید  لابند  سک  ره  و  « » تسا يدب  نیزگیاج  نارگمتـس  يارب  ( » نیا هک  )

عورش ددرگ و  ناسآ  هدیمر  روتس  نیا  راهم  نتفرگ  دنیشنب و  ورف  هنتف  نیا  یـشکرس  هک  دیدرکن  ربص  نادنچ  امـش  سپ  تسا ». ناراکنایز 
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شوماخ یپ  رد  هداد  تبثم  خـساپ  ار  هدـننک  هارمگ  ناطیـش  ياوآ  تفرگ و  ارف  ار  نآ  داب  سپـس  هدرک  شیاههّقرج  اههلعـش و  نتخورفا  هب 
رد دیریگیم ، ار  ریـش  يور  فک  هک  دیدرک  دومناو  دیدمآرب ، هدیزگرب  ربمایپ  ياهتّنـس  ندرک  دوبان  ینارون و  نید  ناشخرد  راونا  ندرک 

جرخ هب  قافن  ییورود و  ربمایپ  نادـناخ  هب  تبـسن  و  دـیدرک ) لمع  نآ  ریغ  دـیداد و  ناشن  ار  يزیچ   ) دیدیـشون ار  ریـش  یمامت  هک  یلاح 
هتشاذگ دراک  هبل  رب  شتسد  هک  یسک  نوچمه  امش  لباقم  رد  ام  دیدوب . نانآ ) ّقح  بصغ  و   ) ناشیا نیمک  رد  هک  یلاح  نامه  رد  دیداد ،

نارود تاروتـسد  زا  اـیآ  ، تسین یثرا  ار  اـم  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  مینکیم . يرادـیاپ  ربـص و  هتفرورف ، شیاـشحا  ءاـعما و  رد  ياهزین  اـی  و 
ایآ دـنکیم ؟ يرواد  دـهدیم و  روتـسد  رتـهب  دـنوادخ  زا  یـسک  هچ  دـننامیا ، نیقی و  لـها  هک  یمدرم  يارب  دـینکیم ؟ يوریپ  تیلهاـج 

. مربمایپ رتخد  نم  هک  تسا  نشور  ناشخرد  دیشروخ  ناسب  نانیا  رب  هکلب  يرآ  دینادیمن ؟

مالسا یمارگ  لوسر  شردپ  زا  ندرب  ثرا  يارب  نآرق  تایآ  هب  لالدتسا  . 13

یَلَعفَا ( 245 « ) ًاّیِرَف ًاْئیَـش  َْتئِج  ْدََـقل  « !؟ یبَا َِثرَا  َو ال  َكابَا  َثَِرت  ْنَا  ِهَّللا  ِباتِک  یفأ  َۀَـفاُحق ! یبَا  َْنبا  اَـی  ِیثِْرا  یلَع  ُبَلُْغا  َا  َنوُِملْـسُْملا  اَـهُّیَا 
اّیِرَکَز َْنب  یَیْحَی  ِرَبَـخ  نِم  َّصَْتقا  اـمَیف  َلاـقَو  ( 246 « ) َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  : » ُلوـُقَی ذِا  ْمُکِروـهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  ِهَّللا  َباـتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْـمَع 

یف ٍضْعَِبب  یلْوَا  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْالا  اُولُوا  َو  : » َلاقَو ( 247 « ) َبوُقعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  یُنثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ِّبَر  : » َلاق ْذِا  مالسلا  امهیلع 
َنِیبَْرقَْالاَو ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  كََرت  ْنِا  : » َلاقَو ( 249 « ) ِْنیَیَْثنُْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَا  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  : » َلاق َو  ( 248 « ) ِهَّللا ِباتِک 

(. 251  ) انَْنَیب َمِحَر  َو ال  یبَا  ْنِم  َْثرِا  َو ال  ِیل  َةَوْظِح  ّالَا  ُْمتْمَعَزَو  ( 250 « ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب 
زا وت  هک  تسا  هدـمآ  دـنوادخ  باتک  رد  ایآ  هفاـحق ! یبا  رـسپ  يا  ؟ موش بولغم  دـیاب  دوخ  ثرا  نتفرگ  هب  تبـسن  نم  اـیآ  ناناملـسم ! يا 

تـشپ هتـشاذگ و  رانک  ادـخ  باتک  ًادـمع  ایآ  ياهتفگ . یبساـنمان  نخـس  اوراـن و  بلطم  وت  !؟ مربن ثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ 
دنکیم و وگزاب  ار  ایرکز  نب  ییحی  ناتـساد  هک  اجنآ  رد  و  درب .» ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دیوگیم نآرق  هک  یلاح  رد  دـیاهتخادنا  ناترس 

نادنواشیوخ : » هدومرف زین  و  دربب » ثرا  بوقعی  نادـناخ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  تدوخ  يوس  زا  اراگدرورپ ! : » دـیوگیم
شرافـس امـش  هب  ناتنادـنزرف  هرابرد  دـنوادخ  : » هدومرف زین  و  دنـشابیم ». مّدـقم  یلوا و  دـنوادخ  باتک  رد  رگید  یخرب  هب  تبـسن  یخرب 

هب نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  يارب  تشاذـگ  ياج  رب  دوخ  زا  ار  یلاـم  رگا  : » هدومرف زین  و  دربب ». مهـس  رتخد  ربارب  ود  رـسپ  هک  دـنکیم 
ياهرهب نم  هک  دیاهتشادنپ  امش  تسا ». هتسیاش  تسرد و  يراک  ناراکزیهرپ  يارب  نیا  دنک و  ّتیصو  فورعم  هدش و  هتخانش  ریخ و  هنوگ 

. تسین ام  نیب  يدنویپ  هطبار و  چیه  مربیمن و  ثرا  مردپ  زا  هتشادن ،

هدننک رادیب  لاؤس  هس  . 14

ِصوُصُِخب ُمَلْعَا  ُْمْتنَا  ْمَا  ٍةَدِـحاو !؟ ٍۀَِّلم  ِلْهَا  ْنِم  ِیبَا  َو  اَنَا  ُتَْسل  َو  ِناثَراوَتَی  ِْنیَتَِّلم ال  ُلْهَا  َنُولوُقَت  ْلَه  ْمَا  ِیبَا ؟ اـهنِم  َجَرخَا  ٍۀَـیِآب  ُهَّللا  ُمُکَّصَخَفَا 
ُدِعْوَـملاَو ٌدَّمَحَم  ُمیِعَّزلاَو  ُهَّللا ، ُمَکَحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح ، َمْوَـی  َكاـْقَلت  ًۀـَلوُحْرَم ، ًۀَـموُطْخَم  اهَکَنوُدَـف  یِّمَع ، ِْنبا  َو  ِیبَا  ْنـِم  هِموُـمُع  َو  ِنآْرُْقلا 

ِْهیَلَع ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتأَی  ْنَم  َنوُمَلعَت  َفْوَس  َو  ٌرَقَتـسُم  ٍءاَبَن  ِّلُِکل  َو  ، » َنُومَدـْنَت ْذِا  ْمُکُعَفنَی  ـال  َو  َنوُرِـسَْخت  اـم  ِۀَـعاَّسلا  َدـْنِع  َو  ُۀَـمایِْقلا 
(252 «. ) ٌمیِقُم ٌباذَع 

رگیدکی زا  ّتلم  ود  لها  دییوگیم  هکنیا  ای  و  دشاب ؟ هدرک  ءانثتـسا  نآ  زا  ار  مردپ  هک  هداتـسرف  ياهیآ  امـش  يارب  ًاصاصتخا  دـنوادخ  ایآ 
یلع میومع  رـسپ  ردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  تبـسن  ار  دوخ  امـش  ای  و  میتسین !!؟ نییآ  ّتلم و  کی  لها  مردپ  نم و  دـنربیمن و  ثرا 

نیـسپاو و زور  دشاب و  امـش  رایتخا  رد  هدرک  راب  هدیـشک و  راهم  رتش  نوچمه  هک  كَدَف  نیا  امـش و  نیا  سپ  ؟ دینادیم رتاناد  مالـسلاهیلع 
تمایق و  ربهر ، نیرتهب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دّمحم  رواد ، نیرتهب  دنوادخ  دش . دـیهاوخ  وربور  مه  اب  كَدَـف )  ) نآ وت و  زیخاتـسر 
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. درادن يدوس  ینامیشپ  ماگنه  نآ  رد  و  درک ، دیهاوخ  هدهاشم  دیاهدومن  هک  ینایز  زور  نآ  رد  تسا ، رارق  هدعو و  هماگنه 
دراو رادیاپ  ياهجنکـش  هدمآ و  دورف  هدـننک  راوخ  باذـع  یـسک  هچ  رب  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  تسا و  یهاگیاج  ار  يدادـیور  ره  »

دیـسریم و تکاله  هب  دیوشیم و  قرغ  مه  مالـسلاهیلع  حون  ناراکهنگ  هصق  نوچمه  هک : دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا  « ) دـش دـهاوخ 
(. تسا ناتراظتنا  رد  هنادواج  یباذع  مه 

!؟ دینکیم یتسس  نم  ّقح  رد  ارچ  دندومرف : هدنکفا و  رظن  راصنا  يوس  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هاگنآ  . 15

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  امأ  ِیتَمالُظ ، ْنَع  ُۀَنِّسلا  َو  یِّقَح  ِیف  ُةَزیِمَْغلا  ِهِذه  ام  ! ِمالسِْالا َراْصنَا  َو  ِۀَّلِْملا  َداضْعَا  َو  ِۀَْیتِْفلا  َرِـشاعَم  ای 
! ُلِوازُا َو  ُُبلْطَا  ام  یلَع  ٌةَُّوق  َو  ُلِواُحا ، اـِمب  ٌۀَـقاط  ْمَُکل  َو  ٍۀـَلاِها  اذ  َنـالْجَع  َو  ُْمْتثَدْـحَا  اـم  َناعْرَـس  ِهِدـْلُو ؟ یف  ُظَـفُْحی  ُءْرَْملَا  : » ُلوُقَی ِیبَا  مَّلَس 
َو ِِهتَْبیَِغل  ُضْرَْـالا  ِتَمَلْظَا  َو  ُهُْقتَر  َقَـتَْفناَو  ُهُْقتَف  َرَْهنَتْـساَو  ُُهیْهَو  َعَسْوَتْـسا  ٌلـیلَج  ٌبْطَخَف  مَّلَـس ، َو  ِِهلآ  َو  ِهـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َتاـم  َنوـُلوُقَتَا 
َو يْربُکلا ، َُۀلِزاَّنلا  ِهَّللاَو  َْکِلتَف  ِِهتامَم . َْدنِع  ُۀَـمرُْحلا  ِتَلیُِزا  َو  ُمیِرَْحلا  َعیُِـضا  َو  ُلابِْجلا  ِتَعَـشَخ  َو  ُلامْآلا  ِتَدْـکَا  َو  ِِهتَبیِـصُِمل  ُموُجُّنلا  ِتَفِـسُک 

ًةَوِالت َو  ًاخارُص  َو  ًافاتِه  ْمُکِحَبْصُم  َو  ْمُکاسْمَم  ِیف  ْمُِکتَِیْنفَا  ِیف  ُهُؤانَث  َّلَج  ِهَّللا  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَا  ٌۀَلِجاع  ٌۀَقئاب  َو ال  ٌَۀلِزان  اُهْلثِمال  یمْظُْعلا  ُۀَبیِصُْملا 
َِلُتق َْوا  َتام  ْنِاَفأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسر  ّاِلا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  : » ٌْمتَح ٌءاضَق  ٌلْـصَف و  ٌمْکُح  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  ِءاـِیْبنَِاب  َّلَـح  اـم  ِِهلبَِقل  َو  ًاـناْحِلا  َو 

(253 «. ) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَا  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا 
، یگدولآ باوخ  يراـگنا و  لهـس  نیا  و  نم ، قح  رد  یتسـس  فعـض و  نیا  مالـسا ، نارواـی  تلم و  ناوزاـب  يا  نادارمناوـج و  هورگ  يا 
هچ دوش . ظفح  شدنزرف  رد  دیاب  سک  ره  تمرح  دومرفیمن : مردپ  ادخ  لوسر  ایآ  تسیچ ؟ يارب  هدش ، اور  نم  رب  هک  یمتـس  هب  تبـسن 
هب یبایتسد  تهج  رد  یفاک  يورین  ییاناوت و  امـش  هکنآ  لاح  و  دـیتفر ! ههاریب  باتـش  اب  هچ  دـیدروآ و  دـیدپ  ار  ياهثداح  هلجع  اب  دوز و 

راکـشآ شفاکـش  تفرگ و  ار  اج  همه  نآ  رثا  هک  دوب  گرزب  یتبیـصم  وا  گرم  يرآ  دُرم !!؟ دّمحم  دـنیوگیم  ایآ  دـیراد  ار  نم  فدـه 
رخآ هب  اهوزرآ  دـندش و  هتفرگ  شتبیـصم  رد  ناگراتـس  و  تشگ . هریت  شتبیغ  اب  نیمز  يور  و  دـش ، ریگ  همه  نآ  یگدـیچیپ  و  دـیدرگ ،

گرزب و يالب  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تخیر  مهرد  شگرم  ماگنه  هب  اهتمرح  تسکـش و  مهرد  اهمیرح  و  درک . ینتورف  اـههوک  و  دیـسر .
ياههناخ رد  لجوزع  يادـخ  باـتک  نیا  تسا  هتـشگن  لزاـن  نآ  دـننام  یتبیـصم  هدـماین و  نآ  دـننامه  ییـالب  هک  تسا  یمیظع  تبیـصم 

هثداح مه  ربمایپ  زا  لبق  دـیوگیم : هک  دـیناوخیم  عوبطم  نحل  اب  ای  يداـع و  تروص  هب  هتـسهآ و  دـنلب و  ماـش  حبـص و  رد  هک  تساـمش 
( دناهتفر و   ) دـناهدمآ یناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسا و  ربمایپ  هکنیا  زج  دّـمحم  تسین  و  : » تسا هدـش  يراج  هتـشذگ  ناربمایپ  رب  گرم  یعطق 

شاهتـشذگ هب  سک  ره  ًانیقی  و  دـیوشیم ) دـترم  و  ( ؟ دـیدرگیمرب تیلهاـج )  ) دوخ هتـشذگ  هب  امـش  دوش  هتـشک  اـی  دریمب و  وا  رگا  سپ 
«. داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگساپس  دنوادخ  يدوز  هب  دناسریمن و  ینایز  ادخ  هب  زگره  ددرگرب 
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َو ِدَدَْعلا  ُوَوذ  ُْمْتنَا  َو  ُةَْربَْخلا ، ُمُُکلُمْـشَت  َو  ُةَوْعَّدلا  ُمُکُـسَْبَلت  ٍعَمْجَم !؟ َو  ٍأدَْتبُم  َو  ٍعَمْـسَم  َو  یِّنِم  يأْرَِمب  ُْمْتنَا  َو  هَِیبَا  َثاُرت  ُمَضُْها  أ  َۀـلیق ، ِیَنب  ًاْهیَا 
، ِحافِْکلِاب َنُوفوُصوَم  ُْمْتنَا  َو  َنُوثیُِغت  الَف  ُۀَـخْرَّصلا  ُمُکِیتَْأت  َو  َنُوبیُِجت  الَف  ُةَوْعَّدـلا  ُمُکیفاُوت  ِۀَّنُْجلا ، َو  ُحالِّسلا  ُمُکَدـْنِع  َو  ِةَّوُقلا  َو  ِةادَْالا  َو  ِةَّدـُْعلا 
َو ْمَمُْـالا  ُُمتْحَطاـن  َو  َبَعَّتلا  َو  َّدَْـکلا  ُُمْتلَّمََحت  َو  َبَرَْعلا  ُُمْتَلتاـق  ْتَِرُیتْـخا ، ِیتَّلا  ُةَرَیِْخلا  َو  ْتَبُِجْتنا ، ِیتَّلا  ُۀَـبْجُّنلا  َو  ِحـالَّصلاَو ، ِْریَْخلاـِب  َنوـُفوُْرعَم 

ْتَنَکَس َو  ِكْرِّشلا  ُةَرَُعن  ْتَعَـضَخ  َو  ِماَّیَْالا ، ُبَلَح  َّرَد  َو  ِمالْـسِْالا  یَحَر  اِنب  ْتَراد  یتَح  َنوُرِمَتأَتَف  ْمُکُُرمَأن  َنوُحَْربَت  َْوا  ُحَْربَن  الَف  َمَُهْبلا  ُُمتْحَفاک 
ُْمتْصَکَن َو  ِنالْعِْالا  َدَْعب  ُْمتْرَرْسَا  َو  ِنایَْبلا  َدَْعب  ُْمتْرُج  یَّنَاَف  ِنیّدلا ، ُماِظن  َقَسْوَتْسا  َو  ِجْرَْهلا  ُةَوْعَد  ْتَأَدَه  َو  ِْرفُْکلا  ُناْرِین  ْتَدَمَخ  َو  ِْکفِْالا  ُةَرْوَف 

ُّقَحَا ُهَّللاَف  ْمُهَنوَشَْختأ  ٍةَّرَم  َلَّوَا  ْمُکوُءََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِإب  اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیَا  اُوثَکَن  ًاَموَق  َنُوِلتاُقت  الأ  « ؟ ِنامیِْالا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَا  َو  ِماْدقِْالا  َدَْعب 
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(254 «. ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ُهْوَشََخت  ْنَا 
ارم يادص  دینیبیم و  ارم  امـش  هک  یلاح  رد  دوش  هدـیعلب  مردـپ  ثاریم  ایآ  لهاک !) رتخد  هلیق  نادـنزرف   ) جرزخ سوا و  موق  يا  ياو ، يا 

تهج ره  زا  هدرک و  هطاحا  ار  امش  هدیدمتس ، ياوآ  تسامش !؟ تسد  رد  روما  مامز  ددرگیمرب و  امش  هب  راک  ماجرف  زاغآ و  دیونشیم و 
داـیرف تسا ، ناـترایتخا  رد  تازیهجت  هحلـسا و  امـش و  تـسد  رد  لـیاسو  رازبا و  دـیراد ، ورین  ناوـت و  تارفن و  امـش  دـیهاگآ ، هّیـضق  زا 

يروآ و مزر  هب  روهشم  هکنیا  اب  دیسریمن ، شدایرف  هب  دسریم و  ناتشوگ  هب  شاهلان  هآ و  دییوگیمن و  خساپ  دیونـشیم و  ار  هدیدمتس 
اب دیاهدش ، لّمحتم  يرایـسب  تمحز  جنر و  هدیگنج و  بارعا  اب  امـش  دیموق ، فارـشا  هعماج و  ناگدیزگرب  دیحالـص ، ریخ و  هب  فورعم 

، میداد امش  هب  هک  يروتسد  ره  یتلاح  ره  رد  هشیمه و  امـش ، هن  میدوب  رادرب  تسد  ام  هن  دیدز ، نیمز  رب  ار  نازارفندرگ  هدش  ریگرد  اهتّما 
اوران تمهت و  ِنایغط  داتسیا ، شورخ  زا  كرـش  دیـسر ، رمث  هب  ناراگزور  هدمآ  شدرگ  هب  مالـسا  يایـسآ  گنـس  هکنیا  ات  دیدرک  يوریپ 
مادک هب  هار  ِحوضو  ینشور و  زا  سپ  دیدرگ ، مجسنم  تناید  ماظن  مارآ و  هنتف  بوشآ و  دییارگ ، یـشوماخ  هب  رفک  شتآ  و  تسـشنورف ،

هب دیزغلیم و  ارچ  دیاهتـشادرب  مدق  هکنآ  زا  سپ  !؟ دینک ناهنپ  دیهاوخیم  ار  يزیچ  هچ  قح  ندش  راکـشآ  زا  دعب  هدـش و  فرحنم  تمس 
ربمایپ ندرک  نوریب  يارب  هتـسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یمدرم  اب  ایآ  « !؟ دـیوشیم كرـشم  ارچ  ناـمیا  زا  سپ  و  دـیدرگیم ؟ رب  بقع 

زا هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هکنیا  اب  دیـسرتیم ، نانآ  زا  ایآ  دناهدرک ؟ زاغآ  ار  گنج  هکنآ  اب  دیگنجب  دیهاوخیمن  دناهتفرگ ، میمـصت 
».؟ دیاهدرک رواب  ار  نید  هدروآ و  نامیا  رگا  دیسرتب  وا 
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ام ُْمتْجَجَمَف  ِۀَعِّسلِاب  ِقیَّضلا  َنِم  ُْمتْوََجن  َو  ِۀَعَّدلِاب  ُمتْوَلَخ  َو  ِْضبَْقلاَو  ِطْسَْبلِاب  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  َو  ِضْفَْخلا ، َیِلا  ُْمتْدَـلْخَا  ْدَـق  ْنَا  يرَا  دَـق  الَا 
(. 255 « ) ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِاَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْالا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمتنَا  اوُرُفکَت  ْنِا   » َف ُْمتْغَّوَسَت  يذَّلا  ُُمتْعَسَد  َو  ُْمْتیَعَو 

ُرَوَخ َو  ِْظیَْغلا  ُۀَثْفَن  َو  ِسْفَّنلا ، ُۀَْضیَف  اهَّنِکلَو  ْمُکبُوُلق ، اْهتَرَعْشَتْسا  ِیتَّلا  ِةَرْدَْغلاَو  ْمُْکتَرَماخ  ِیتَّلا  َِۀلْذَْخلِاب  یِّنِم  ٍۀَفِْرعَم  یلَع  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَق  َو  الَا 
َِدبَْـالا ِرانَـش  َو  ِهَّللا  ِبَضَِغب  ًۀَـموُسْوَم  ِراـْعلا ، ِۀَِـیقاب  ِّفُْخلا ، َۀَـبِقَن  ِرْهَّظلا ، َةَِربَد  اـهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوُدَـف  ِۀَّجُْحلا . ُۀَـمِدْقَت  َو  ِروُدُّصلا  ُۀََّثب  َو  اـنَْقلا ،

(. 256 « ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  « ؛ َنُولَعْفَت ام  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِةَِدئفَْالا ، یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ِةَدَقوُْملا  ِهَّللا  ِراِنب  ٌَۀلوُصوَم 
(. 257 « ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِا  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماع  اَّنِا  اوُمَلْعاَف   » ٍدیدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذَن  ُُهتَْنبا  اَنَا  َو 

هک ار  یـسک  دـیاهدروآ و  يور  يورپنت  ینارذـگ و  شوـخ  هب  هک  منیبیم  ار  امـش  نـم  (، 258  ) امـش رب  رادشه  دیـشاب ! رایـشوه  هاگآ و 
اهیتخس اهراشف و  زا  و  دیاهداد . نت  مارآ  ياهشوگ  رد  یبلطتحار  يرورپنت و  هب  دیاهدز و  رانک  تساهراک  رد  فرـصت  لخد و  هتـسیاش 

. دیاهدروآ يور  ساسحایب  زاب  ياضف  هب  تیلوؤسم ) (ي 
دینادب دیدرک و  ِیق  دـیدوب  هدرب  ورف  یناسآ  هب  هک  ار  ییاراوگ  تبرـش  نآ  دـیتخادنا و  نوریب  ناهد  زا  دـیدوب  هتفرگ  ارف  نامیا  زا  ار  هچنآ 

.« تسا هدوتس  زاینیب و  دنوادخ  دنوش  رفاک  نیمز  يور  دارفا  مامت  امش و  رگا   » هک
دوب امش  ياهيزاب  هّقح  گنرین و  امش و  ندرکن  يرای  هزیگنا  هب  تبسن  لماک  یهاگآ  اب  متفگ ، هک  ار  هچنآ  امش ) رب  رادشه   ) دیشاب هاگآ 
مشخ زا  هک  دوب  یهآ  دمآرب و  ناج  زا  هک  دوب  یـشورخ  نانخـس ، نیا  تسا . هتخیمآ  مهرد  ناتحور  بلق و  اب  هتفرگ و  ارف  ار  ناتیاهلد  هک 

نیا سپ  مدومن ، تّجح  مامتا  هلیـسو  نیدـب  هدرک  یگنتلد  زا  هوکِـش  درکیم ، تیاکح  نم  ییاسرفناوت  یباتیب و  زا  هتـساخرب  نم  ظیغ  و 
مـشخ ناشن  و  نادواج ، شراع  گنن و  ناگنل ، شیاپ  یمخز ، شتـشپ  هک  دـینادب  اّما  دـیزاتب ؛ هدـش  راوس  نآ  رب  تفالخ ، رتش  نیا  اـمش و 

نآ بیهل  دراذـگیم و  رثا  اـهلد  رب  هک  تسا  لـصّتم  یهلا  نازوس  زادـگناج و  شتآ  هب  و  یگـشیمه ، شاییاوـسر  هدروـخ و  نآ  رب  یهلا 
يور شیپ  دیهد ، ماجنا  هک  ار  هچنآ  درادـن ،) يراک  حور  بلق و  هب  دـنازوسیم و  ار  رهاظ  طقف  هک  ایند  شتآ  دـننام  هن  و   ) تسا زوسناج 

.« دننکیم تشگزاب  یهاگیاج  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  نارگمتس  يدوز  هب  و   » تسانیب رظان و  وا  هدوب و  راگدرورپ 
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. دادیم میب  ار  امش  ناتیور  شیپ  تخسرس  باذع  زا  هک  میامش  هدنهد  رادشه  ربمایپ  رتخد  نم 
.« میرظتنم مه  ام  هک  دیشاب  رظتنم  امش  داد و  میهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  راک  مه  ام  هک  دیهد  ماجنا  دیهاوخیم  هک  يراکره  سپ  »

: داد خساپ  نینچ  رکبوبا  دیسر ، اجنیدب  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانخس 
نارفاک هب  تبـسن  دوب ، ّتبحم  اـب  زوسلد و  درکیم ، راـتفر  يراوگرزب  اـب  دوب و  ناـبرهم  ناـنمؤم  هب  تبـسن  تردـپ  ادـخ ! لوسر  رتخد  يا 

وا رتـخد  ار  ناـنز  زا  کـی  چـیه  وت  زج  میهد  تبـسن  وا  هب  ار  یـسک  میهاوخب  رگا  اـم  دوب . گرزب  يرفیک  كاـندرد و  یباذـع  نوچمه ) )
رد هداد و  حیجرت  دوخ  نادنواشیوخ  رگید  رب  ار  وا  درکن . بسک  ار  يو  يردارب  راختفا )  ) يرگید سک  دوب و  وت  رهوش  ِردارب  مینادیمن و 

. درکیم يرای  یّمهم  راک  ره 
لوسر ترضح  كاپ  نادناخ  امش  دنکیمن  ینمشد  امش  اب  یسک  تخبدب  یقش و  دارفا  زج  دنرادیم و  تسود  نادنمتداعـس  طقف  ار  امش 

رتخد نانز و  نیرتهب  يا  وت  و  دـیتسه . تشهب  يوس  هب  ام  ربهر  ریخ و  يوس  هب  اـم  ياـمنهار  امـش  دیـشابیم  ادـخ  بختنم  ناگدـیزگرب  و 
یـسک ار  تراتفگ  هدـشن و  هتفرگ  وت  زا  وت  ّقح  یـشابیم ، راد  هقباس  يدـنمدرخ  یـشوهزیت و  رد  قداص و  تراتفگ  رد  ناربمایپ ، نیرتهب 

زا دومرف : ترضح  نآ  ماهدرکن . زواجت  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  يأر  هّیرظن و  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  هدرکن و  بیذکت 
شناد تمکح ، باتک ، هکلب  میراذگیمن . ثرا  هب  دوخ  زا  یکالما  کلم و  هناخ و  هرقن و  الط و  دربیمن و  ثرا  یسک  ناربمایپ  هورگ  ام 

، دید حالـص  هنوگره  هک  دوشیم  طوبرم  ام  زا  دعب  رما  ّیلو  هب  دنام ، زاب  ام  زا  هک  ياهقوذآ  ره  میراذـگیم . ثرا  راگدای و  هب  ار  تّوبن  و 
اب ناناملـسم  اهنآ  هلیـسو  هب  ات  میاهدرک  جرخ  یگنج  گرب  زاس و  هحلـسا و  دیرخ  هار  رد  دـیراد  رظن  رد  امـش  هک  ار  هچنآ  ام  دـنک . مکح 

مومع يریگمیمـصت  نیا  رد  دـننک  هزرابم  ناراـکهبت  ناـیغای و  ناشکرـس و  اـب  هتـساخرب  ناـنآ  هیلع  داـهج  هب  دنـشاب و  دروآ  مه  نارفاـک 
. ماهتشادن يأر  دادبتسا  هیرظن ، نیا  هب  تبسن  مشاب و  هتفرگ  میمصت  هک  ماهدوبن  نم  اهنت  نیا  دناهدرک و  عامجا  هتـشاد ، تکرـش  ناناملـسم 

يوناب وت  میهدن . وت  هب  مینک و  هتخودـنا  میهاوخیمن  هتـشادن ، غیرد  وت  زا  يزیچ  تسوت . رایتخا  رد  نم  لاوما  نیا  و  تسا ، نم  عضوم  نیا 
تا هیامرس  عرف  لصا و  زا  تسا و  هدشن  يریگولج  تلاوما  رد  فّرصت  زا  یشابیم . تنادنزرف  هب  تبـسن  هبیط  هرجـش  تردپ و  تّما  نانز 

. دوشیم ارجا  دییامرفب  هک  يروتسد  ره  دیآیم ، رامش  هب  نم  لاوما  زا  تسا و  نم  صخش  رایتخا  رد  هک  هچنآ  رد  دوشیمن  هتساک  يزیچ 
!؟ منک لمع  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  لوسر  ترضح  تردپ  روتسد  فالخ  دروم  نیا  رد  نم  هک  دینادیم  حالص  امش  ایآ 

: دومرف نینچ  رکبوبا  خساپ  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  . 18

، ُهَرَوُس وُفْقَی  َو  ُهََرثَا ، ُِعبَّتَی  َناک  َْلب  ًاِفلاُخم  ِهِماکْحَِال  َو ال  ًافِداص  ِهَّللا  ِباتِک  ْنَع  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  ام  ِهَّللا ! َناْحبُس 
ًاقِطان َو  ًالْدَـع  ًامَکَح  ِهَّللا  ُباتِک  اذـه  ِِهتایَح . ِیف  ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  َیُِغب  اِمب  ٌهِیبَش  ِِهتاـفَو  َدـَْعب  اذـه  َو  ِروُّزلاـِب  ِْهیَلَع  ًـالالِتْعا  ِرْدَْـغلا  َیِلا  َنوُعَمْجَتَفَا 

َنِم َعَّرَـشَو  ِطاسقَْالا  َنِم  ِْهیَلَع  َعَّزَو  امِیف  َّلَجَوَّزَع  َنَّیَبَف  ( 260 « ) َدُواد ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  ( » 259 « ) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی   » ُلوُقَی ًالْـصَف ،
ْمَُکل َْتلَّوَس  َْلب   » اّلَک َنیِِرباْغلا ، ِیف  ِتاُهبُّشلا  َو  یِّنظَتلا  َلازَا  َو  َنِیلِطبُْملا  َۀَّلِع  َحازَا  ام  ِثانُْالا  َو  ِنارْکُّذـلا  ِّظَح  ْنِم  َحاـبَا  َو  ِثاریِْملاَو ، ِِضئارَْفلا 

(261 «. ) َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَا  ْمُکُسُْفنَا 
وریپ هکلب  دوبن ، فلاخم  وا  ماکحا  هب  تبـسن  نادرگ و  يور  ادخ  باتک  زا  ادخ  لوسر  هاگ  چـیه  دـنوادخ ! تسا  هّزنم  كاپ و  هَّللا  ناحبس 

نآ تلحر  زا  سپ  امـش  راک  نیا  دیاهتـسب ؟ وا  رب  نیغورد  ياههناهب  هدرک  عامجا  بیرف  گنرین و  رب  امـش  ایآ  دوب . نآ  ياههروس  نآرق و 
هک ادخ  باتک  نیا  دشیم . ماجنا  شتکاله  يارب  ترـضح  نآ  ندوب  هدـنز  نامز  رد  هک  تسا  ییاههلئاغ  اههنتف و  نامه  دـننام  ترـضح ،

يدنزرف وا  هب  هک  دوب  نآ  دنوادخ  زا  ایرکز  تساوخرد  دیامرفیم : هک  ار ) ام  يوعد   ) دنکیم لصف  ّلح و  نآ  نایب  تسا و  رگداد  يرواد 
، نیارباـنب درب ». ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  اـی  و  دـشاب ». بوـقعی  لآ  نـم و  ثراو  ( » دـنزرف نآ  : ) تـفگ دـهدب و 
، تسا هتخاس  صخشم  ار  ثاریم  زا  یمتح  بجاو و  رادقم  نییعت و  ار  یسک  ره  مهـس  هدرک ، میـسقت  عیزوت و  هک  هچنآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
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دارفا ههبـش  ینامگدب و  زا  هتخاس و  لطاب  ار  نایارـسهوای  ِییوج  هناهب  هتـشاد ، نایب  نشور  حـضاو و  ياهنوگ  هب  ار  نارتخد  نارـسپ و  مهس 
اب ناتیارب  ار  حیبق )  ) يراک امش  سوفن  دینزیم و  لوگ  ار  ناتدوخ  امـش  هکلب  ، » تسین نینچ  هن ، تسا . هدومن  يریگولج  هدنیآ  رد  هدناماو 

دنوادـخ زا  دـینکیم ، فیـصوت  امـش  هک  هچنآ  رب  درک و  مهاوخ  لیمج  وکین و  يربص  يرابدرب و  نم  و  تسا . هداد  شیامن  ابیز  ياهولج 
!.« میوجیم کمک 

تمکح و ندعم  وت  دیوگیم . تسرد  زین  ربمایپ  رتخد  دناهتفگ و  تسار  شلوسر  دنوادخ و  تفگ : نینچ  شیامرف ، نیا  ندینش  اب  رکبوبا 
. منادیمن اوران  ار  تنانخس  مرمشیمن و  دیعب  ار  وت  ییوگ  قح  یشابیم . لیلد  ناهرب و  همشچرس  نید و  نکر  تمحر ، تیاده و  هاگیاج 
هن ماهتفگ و  روز  هن  ماهتـشگ . راد  هدـهع  ماهتفرگ  هدـهع  رب  هک  ار  هچنآ  دـننک . يرواد  وت  نم و  نیب  دـنناوتیم  هک  دنناناملـسم  نیا  کـنیا 

. دندهاش هاوگ و  راک  نیا  رب  نانیا  ماهتفرگ . میمصت  دوخ  اهنت  هن  هتشاد و  دادبتسا 

: دومرف هدرک  مدرم  هب  يور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  . 19

َنار َْلب  اّلَک  ( 262 « ) اُهلاْفقَا ٍبُوُلق  یلَع  ْمَا  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَفَا   » ِرِساْخلا ِحِیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِۀَیِضْغُْملا  ِلِطاْبلا ، ِلِیق  یِلا  ِۀَعِرْسُْملا  ِساَّنلا  َرِشاعَم 
. َنَّدِـجََتل ُْمتْـضَتْعا ، ُْهنِم  ام  َّرَـش  َو  ُْمتْرَـشَا  ِِهب  ام  َءاس  َو  ُْمْتلَّوََأت ، ام  َسَِبل  َو  ْمُکِراْصبَا ، َو  ْمُکِعْمَِـسب  َذَـخَاَف  ْمُِکلامْعَا ، ْنِم  ُْمتْأَـسَا  اـم  ْمُِکبُوُلق  یلَع 
َو ( 263 « ) َنُوبِـسَتَْحت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمَُکل  أَدـَب  َو   » ُءارَّضلا ُهَءارَوام  َناب  َو  ُءاـطِْغلا  ُمَُکل  َفِشُک  اذِا  ًـالِیب  َو  ُهَّبِغ  َو  ًـالیِقَث ، ُهَلِمْحَم  ِهَّللاَو .

(264 «. ) َنُولِطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  »
نآرق رد  ایآ  ! » دـیاهتفریذپ ار  نآ  هتـسیرگن و  ضامغا  هدـید  اب  ار  رابنایز  تشز  راـک  هدروآ  يور  لـطاب  راـتفگ  هب  ناباتـش  هک  یمدرم  يا 

، هتسب شقن  ناتیاهلد  رب  ناتتـشز  ياهراک  هکلب  تسین ، نینچ  هن  تسا »؟ ناتی )  ) ناشیاهلد رد  رب  لفق  هکنیا  ای  دینکیمن )  ) دننکیمن هشیدنا 
دیتشگرب و ییاج  دب  هچ  تسا و  هتفرگ  امش  زا  ار  ناتیاهمشچ  اهشوگ و  تسا ) هتـشاذگن  یقاب  حیحـص  رّکفت  یـشیدناریخ و  يارب  ییاج  )
هب اههدرپ  هک  یماگنه  دنگوس ، ادخ  هب  دیاهداد . اضر  يدب  بسانمان و  هضواعم  هب  دیاهدرک و  هراشا  يزیچ  دـب  هب  دـیتفرگ ، عضوم  دـب  هچ 

ناتراگدرورپ زا  تشاد و  دـهاوخ  لابند  هب  ررـض  نایز و  تفای و  دـیهاوخ  كانرطخ  ار  شدـمایپ  نیگنـس و  ار  شَراب  دوش ، هدز  وس  کی 
نایز دنتـسه ، لطاب  رب  هک  اهنآ  ماـگنه  نآ  رد  و   » دـش دـهاوخ  راکـشآ  ناـتیارب  دـمآیمن ، ناـتنهذ  هب  دـیدرکیمن و  باـسح  هک  ار  هچنآ 

.« دید دنهاوخ 

: دومرف دومن و  مَّلَس  َو  ِهِلآ  َو  ِهْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  هَّللا  لوسر  ربق  هب  يور  سپس  . 20

ٌۀَثَْبنَه ٌءاْبنَا و  َكَدَْعب  َناک  ْدَق  . 1
ُبْطَْخلا ُِربْکَت  َمل  اهَدِهاش  َْتنُک  َْول 

اهَِلباو ِضْرَْالا  َدْقَف  َكانْدَقَف  ّانِا  . 2
اُوبِکَن ْدَق  َو  مُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو 

ٌَۀلِْزنَم َو  یبُْرق  َُهل  ٍلْهَا  ُّلُک  َو  . 3
ٌبِرَتْقُم ِْنیَنْدَْالا  یَلَع  ِهلِْالا  َدنِع 

ْمِهِروُدُص يوَْجن  اَنل  ٌلاجِر  ْتَْدبَا  . 4
ُبَرُّتلا َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اََّمل 
اِنب َّفُِختْساَو  ٌلاجِر  اْنتَمَّهََجت  . 5
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ٌبَصَتْغُم ِضْرَْالا  ُّلُک  َو  َتْدُِقف  اَّمل 
ِِهب ُءاضَتُْسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو  . 6

ُُبتُْکلا ِةَّزِْعلا  ِيذ  ْنِم  ُلَْزُنت  َْکیَلَع 
انُِسنُوی ِتایْآلِاب  ُلیِْربِج  َناک  َو  . 7

ٌبِجَتُْحم ِْریَْخلا  ُّلُکَف  َتْدُِقف  ْدَقَف 
انَفَداص ُتْوَْملا  َناک  َکَْلبَق  َْتیَلَف  . 8

ُُبتُْکلا َکَنوُد  َْتلاح  َو  َْتیَضَم  اَّمل 
ٍنَجَشوُذ ْءَزُْری  َمل  اِمب  اْنئِزُر  اَّنِا  . 9

(265  ) ُبَرَع َو ال  ٌمَجَع  ِۀَّیِرَْبلا ال  َنِم 
. دشیمن نینچ  يدوب  نآ  دهاش  وت  رگا  هک  دش  اپرب  اههنتف  ثداوح و  وت  زا  دعب  مراوگرزب  ردپ  يا  . 1

هچ هب  هک  شاب  اهنآ  دـهاش  وت  دـناهدش  فرحنم  لتخم و  وت  موق  مردـپ ، دـنیبن . ناراب  هک  میدـش  ینیمز  لثم  اـم  یتفر  اـم  ناـیم  زا  نوچ  . 2
. دناهداتفا یتبکن 

هگن ار  ام  مارتحا  هک  ام  زا  ریغب  دوب  مرتحم  مدرم  نیب  رد  تشاد  تلزنم  برق و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هک  یـصخش  ره  تیب  لها  نادناخ و  . 3
. دنتشادن

ار اههنیک  نآ  دش  لئاح  كاخ  ام ، امـش و  نیب  دیتفر و  امـش  نوچ  دنتـشاد  ناهنپ  ار  وت  هنیک  دوخ  ياههنیـس  رد  هک  نانآ  زیزع : ردپ  يا  . 4
. دنتخاس راکشآ 

دندرک بصغ  ام  زا  دوب  ام  تسد  رد  نیمز  زا  هچنآ  دـندرک و  راـتفر  اـم  اـب  یمحریب  يدـنت و  اـب  مدرم  یتفر ، اـیند  زا  وت  هک  یماـگنه  . 5
(. دندرک گنت  ام  رب  ار  هصرع  )

. دمآیم دورف  باتک  یحو و  اب  لیئربج  نامسآ  زا  وت  مان  هب  يدوب . ام  یناگدنز  غارچ  ام و  هدراهچ  بش  هام  امش  . 6
. تفر تسد  زا  تکرب  ریخ و  مامت  امش  توف  اب  دوب و  ام  سنوم  میرک  نآرق  تایآ  هلیسو  هب  لیئربج  . 7

. دش يرگید  ینعم  دنوادخ  باتک  یتفر  امش  نوچ  مدوب و  هدرم  نم  امش  زا  شیپ  شاک  يا  . 8
هدیـسرن برع  مجع و  نامدرم  زا  یکانهودنا  چیه  هب  هک  دیـسر  ام  هب  یهودـنا  تبیـصم و  نانچ  نآ  امـش  گرم  رد  راوگرزب ، ردـپ  يا  . 9

. دوب

لامج ات  دوب  وا  راظتنا  رد  هناخ  رد  رب  مالسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تشگرب و  هناخ  هب  دش و  تکاس  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  سپـس  . 21
: دومرف الوم  هب  تفرگ  رارق  دیسر و  هناخ  هب  ترضح  یتقو  دنک . عولط  وا  رب  مالسلا  اهیلع  ارهز 

، َۀَـفاُحق ِیبَا  ُْنبا  اَذـه  ِلَزْعَْالا ، ُشیِر  َکَناخَف  ِلَدْـجَْالا ، َۀَـمِداق  َتْضَقَن  ِنِینَّظلا ! َةَرْجُح  َتْدَـعَق  َو  ِنینَْجلا ، َۀَلْمِـش  َْتلَمَتِْـشا  ِبلاط ! یبَا  َْنبا  اـی 
ِتَّضَغ َو  اهَلْـصَو  ُةَرِجاهُْملاَو  اهَرْـصَن  ُۀَْـلیَق  ِیْنتَـسَبَح  یَّتَح  یِمالَک ، ِیف  َّدـَلَا  ُُهْتیَْفلَأ  َو  یِماصِخ  ِیف  َرَهْجَا  ْدََـقل  ِیْنبا ، َۀَْـغُلب  َو  ِیبَا  َۀَْـلیَُحن  ِینُّزَْتبَی 

َتْشَرَتفاَو َبائِّذلا  َتْسَرَْتفا  َكَّدَح  َْتعَضأ  َمْوَی  َكَّدَخ  َتْعَرْـضَا  ًۀَمِغار ، ُتْدُع  َو  ًۀَمِظاک  ُتْجَرَخ  َِعنام ، َو ال  َِعفاد  الَف  اهَفْرَط  ِینوُد  ُۀَعامَْجلا 
ًایِماح َْکنِم  َو  ًایِداع  َکـْنِم  ُهَّللا  َيِریِذَـع  ِیتَّلَز ، َنُود  َو  ِیتَِّینَه  َلـبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ِیل ، َراـیِخ  ـال  َو  ـالِطاب ، َْتیَنْغَا  ـال  َو  ًـِالئاق  َْتفَفَک  اـم  َبارُّتلا ،

. ًالیِْکنَت َو  ًاسْأب  ُّدَحَا  َو  ًالْوَح  َو  ًةَُّوق  ُّدَشَا  َْتنَا  َّمُهَّللا  یِّبَر ، یِلا  َياوْدَع  َو  ِیبَا  یِلا  َياوْکَش  ُدُضَْعلا ، ِتَهَو  َو  ُدَمَْعلا  َتام  ٍقِراش ، ِّلُک  ِیف  َيْالیَو 
َو ال ینید  ْنَع  ُْتیَنَو  امَف  ِةَُّوبُّنلا  َۀَّیَِقب  َو  ِةَْوفَّصلا  َۀَْـنبا  اَی  ِكِدْـجَو  ْنَع  یِهنْهَن  ِِکِئناَِشل  ُْلیَْولا  َْکیَلَع ، َلیَو  ال  مالـسلا : هیلع  َنینِمْؤُْملاُریِمَا  َلاقَف 
، َهَّللا ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  اَّمِم  ُلَْضفَا  َِکل  َّدَـعَا  ام  َو  ٌنُومْأَم  ِکـُلیفَک  َو  ٌنوُمْـضَم  ِکـُقْزِرَف  َۀَْـغُلْبلا  َنیِدـیُِرت  ِْتنُک  ْنِاَـف  يرودـْقَم ، ُتْأَـطْخَا 
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. ْتَکَْسمَأ َو  ُهَّللا ، َِیبْسَح  َْتلاقَف :
زا تفص  ریت  هک  يدوب  وت  ياهتـشگ !؟ نیـشن  هناخ  كدوک  نوچ  ياهدش و  نیـشن  هدرپ  ردام  مکـش  رد  لفط  دننام  ارچ  بلاطوبا ! رـسپ  يا 

ياطع هیدـه و  متـس  ملظ و  هب  هفاحق  یبا  رـسپ  نیا  کنیا  یتسکـشیم  مهرد  ار  زاورپ  دـنلب  ياهزاب  ياهرپ  هاـش  يدیـشکیم و  رپ  ناـمک 
ات دنکیم  هلداجم  نم  اب  یتشرد  اب  نتفگ  نخـس  رد  تسا و  هتـساخرب  ینمـشد  هب  نم  اب  دیابریم و  ار  منادنزرف  تشیعم  توق و  و  مردـپ ،

دناهدرک یشوپ  مشچ  ام  قح  رد  رگید  نامدرم  دناهدیرب و  ام  یتسود  تبحم و  نامسیر  نیرجاهم  دننکیمن و  يرای  ار  ام  راصنا  هک  ییاج 
نامه یتخادنین  راکب  ار  دوخ  ریشمش  هبل  هک  زور  نآ  متشگرب . هدرـسفا  یلاح  اب  متفر و  نوریب  مشخ  زا  رپ  یلد  اب  یماح . هن  مراد  یعفاد  هن 

ار برع  ناگرگ  هک  يدوب  سک  نآ  وت  یتخادنا  نیئاپ  ار  ترـس  دندرک  عیاض  ار  وت  قح  هک  يزور  يدرک ، نیـشن  هناخ  ار  نتـشیوخ  زور 
. ياهدش نیشنهناخ  هک  تسا  هدش  هچ  نونکا  يدرکیم  راکش 

نیا زا  لبق  شاک  يا  مرادـن  دوخ  زا  عافد  َرب  يرایتخا  تردـق و  هک  نم  يدـنادرگنرب  نم  زا  ار  یلطاب  يدرکن و  رود  ار  ياهدـنیوگ  نم  زا 
اب ار  دوخ  لد  ياههدقع  هنوگچ  همولظم  همطاف  هک  دینک  هراظن  امش   ) مدوب هدرم  موش  التبم  يراوخ  نینچ  هب  هکنآ  زا  لبق  یتسـس و  افج و 

دزن رد  میوگیم  نخـس  هنوگ  نیا  وت  اـب  هکنیا  زا  درادـن ) یلع  ترـضح  زا  ریغ  یهاـگهانپ  دـنیبیم  نوچ  دـنکیم  ناـیب  ملاـع  مولظم  لّوأ 
تـسس نم  يوزاب  يورین  توق و  مداد و  تسد  زا  ار  دوخ  هاگ  هیکت  ردپ و  هک  رـصع  حبـص و  ره  رد  نم  رب  ياو  مهاوخیم  رذع  دنوادخ 

. میامنیم یهاوخداد  دنوادخ  زا  مربیم و  میمارگ  ردپ  شیپ  هب  تیاکش  نم  دش 
. رتدیدش همه  زا  وت  لاکن  باذع و  تسا و  رتشیب  همه  زا  وت  تردق  تّوق و  ادنوادخ ، اهلاراب ،

: دومرف درواین و  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياوکش  ندینش  تقاط  رگید  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  هظحل  نیا  رد 
ربماـیپ هدـنامیقاب  يا  و  ناـیناهج ، هدـیزگرب  رتـخد  يا  دـشابیم . وـت  نانمـشد  رب  هـکلب  تـسین  وـت  رب  باذـع  لـیو و  نـم ! زیزع  همطاـف  يا 

ینادیم هک  تسا  يزور  توـق و  وـت  دـصقم  رگا  مدرکن  یهاـتوک  وـت  قـح  بلط  رد  مدـیزرون و  یتسـس  شیوـخ  رما  رد  نم  ناـمزلارخآ 
دشابیم نآ  زا  لضفا  هدرک  هدامآ  امش  يارب  دنوادخ  هچنآ  تسا و  ظوفحم  نومأم و  امش  يزور  لیفک  دشابیم و  يزور  نماض  دنوادخ 

. نادب یفاک  ار  دنوادخ  دندرک  عطق  امش  زا  هک 
(266 . ) دندش شوماخ  و  هَّللا » یبسح   » دندومرف اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح  سپ 

هبطخ نیا  تمظع  هرابرد  ناگرزب  ءاملع و  راتفگ 

زّربم و نابیطخ  رکف  هدش و  رداص  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نانز ، يوناب  هیحان  زا  هک  ار  اویـش  هبطخ  نیا  هرـس : سدق  یـسلجم  همّالع  . 1
(267 . ) میهدیم حیضوت  تسا ، هدش  ناشیا  تریح  تهب و  بجوم  هتشاد ، لوغشم  دوخ  هب  ار  رونخس 

زا راتفگ ، نیا  تسا …  هدرک  ناوتان  ار  احصف  نادرگرس و  ار  غیلب  نارونخـس  ترـضح ، نآ  ینارنخـس  هّرـس : سّدق  ِیِلبِْرا  ققحم  همالع  . 2
(268 . ) دوشیم هدید  نآ  رد  تلاسر  ناتسلگ  زا  ياهفوکش  هتفرگرب و  رد  ار  نآ  تّوبن  رون  زا  يوترپ  هک  تسا  عیدب  ابیز و  ياههبطخ 

لقع و  زجاع ، نآ  زا  رتمک  ياهبطخ و  نانچ  ندورس  زا  نارونخـس  نابیدا و  نابز  هّرـس … : سّدق  یمق  يوضر  یقت  دّمحم  دیـس  همالع  . 3
ةاکشم زا  هدزرس ، هّیهلا  تمـصع  ماقم  نابز  زا  هک  یلاح  رد  دشابن ؟ نینچ  هنوگچ  تسا . ناوتان  نآ  هنُک  ِكاردا  زا  نادنمدرخ  نامیکح و 

زا هتشگ و  افوکش  هیکز  يارهز  ناتـسلگ  زا  هدرک ، يرگهولج  هیوضترم  رارـسا  هنیجنگ  زا  هدیـشخرد ، هیوفطـصم  تّوبن  لعـشم  هاگیاج  و 
(269 . ) تسا هدیشوج  هینّابر  تمکح  راس  همشچ 

دنچ ره  يدیدیم . هتخیر  ورف  عشاخ و  ار  اهنآ  دـشیم  داریا  هتـشارفارب  ياههوک  رب  هبطخ  نیا  رگا  يراصنا : يزیربت  یلع  دّـمحم  یلوم  . 4
زا و  رتورف ، راگدـیرفآ  مالک  زا  هک  تسا  يراتفگ  نآ  درکن و  يریثات  دوب ، نآ  زا  رتتخـس  ای  گنـس و  ناس  هب  هک  یتخـس  ياهلد  نآ  رد 

 … رتارف ناگدیرفآ  مالک 
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اب ار  رثا  تسا … و  نیمز  يور  هایـس  ياهگنـس  لباقم  رد  نامـسآ  ینارون  ناگراتـس  ناـس  هب  رگید ، حیـصف  تاـملک  هب  هبطخ  نیا  تبـسن 
هیـسنا يربک و  هقیدص  تّوتف ، هراصع  توبن و  هدـیکچ  نینمؤملاریما و  رـسمه  ربمایپ ، نت  هراپ  زا  تاملک  نیا  دـشابیم ، ّتیخنـس  شرثؤم 

. تسا هدش  رداص  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  نانز ، يوناب  راوگرزب ، نارورـس  هدیزگرب و  ناماما  ردام  رون ، عبنم  همـشچ و  ءاروح ،
(270)

هّیکَدَف راعشأ  مشش  لصف 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ 

ادخ میحر  نامحر و  مان  هب 
ادتبا زا  منک  او  نخس  هب  بل 

منک اربک  رشحم  زا  تیاکح 
منک ارهز  يهبطُخ  همجرت 

کمن ِّقح  خساپ  یبن  دعب 
كَدَف بصغ  دش و  تفالخ  بصغ 
لوسر تخُد  همطاف  قح ، تمصع 

لوتب اهیبا  ما  یلع ، ِوفُک 
ردپ يور  يرود  كَدَف ، بصغ 

رسپ لتق  رهوش و  یسک  یب 
تفرگ رس  وا  لد  زا  دش و  هلعُش 
تفرگرب دوخ  بل  زا  توکس  رهُم 

شََرت مشچ  هب  کشا  ، لد هب  هلان 
شربمغیپ دجسم  يوس  هب  ور 

وا لابند  هب  یمشاه  نانز 
وا لالجا  تام  لامک و  وحم 

داتسیا باجح  هدرپ  سپ  رد 
داهن زا  دیشک  هآ  دز و  هلان 

همطاف هلان  يادص  ياپ 
همه دجسم  ماظن  مه  هب  تخیر 

دوب هداد  فک  دوخ ز  مامز  هیرگ 
دوب هداتفا  مطالت  رد  هنیدم 

شومخ مک  مک  وچ  دش  هیرگ  يادص 
شوگ دنداد  همطاف  هبطخ  هب 

درک زاب  نخس  هب  بل  قح  تمصع 
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درک زاغآ  نخس  ترابع  نیدب 
اهماعنا هب  تسار  ادخ  دمح 
اهماهلا همه  ناز  وا  رب  رکش 

مرک فطل و  هک ز  ار  وا  شیاتس 
معن ياطع  هب  دش  مدق  شیپ 

یسب ناولا  تمعن  هدرتسگ 
یسک ره  رس  هب  شدوج  ّتنم 

شیپ شیپ  وا  یپ  رد  یپ  تمعن 
شیب ماهوا  تعاط و  ددع و  زا 

هتسارآ هرفس  نینچ  ياپ 
هتساوخ ام  دمح ز  ام ، رکش ز 

لاوز دریگ  هک  درک  بلط  رکش 
لامک دشخب  هک  تساوخ  ام  دمح ز 
انث دمح و  رکش و  يازج  هب  سپ 
ام هب  ار  شمرک  نادنچ  ود  درک 

دهد یهاوگ  دیحوت  هب  مبل 
دهد یهلا  صالخا  قدص و  هک 

لّصتم ادخب  دزاس  ار  لد 
لعتشم دنک  ار  لقع  غارچ 

لامک لامج و  هب  رتارف  تسوا 
لایخ زا  نخس و  زا  هگن و  زا 

هتخاس مدع  یتسه ز  ملاع 
هتخادرپ هتسب و  هتخاس و 

تشاگن ملاع  هب  هک  تروص  همه  نیا 
تشادن وگلا  هزادنا و  هشقن ز 

رادیاپ ناهج  شتردق  هب  تشگ 
رامشیب ار  همه  ینوزف  داد 

تشادن تجاح  تقلخ  نیدب  هک  وا 
تشادن تروص  همه  نیا  وا  رب  دوس 

شتردق تمکح و  توبث  هب  زج 
شتعاط يربنامرف و  یپ  و ز 

دهد تدابع  نامرف  هک  تساوخ 
دهد تّزع  دیامرف و  توعد 
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باسح رد  دوخ  هدنب  زا  درخیم 
باقع باوث و  هب  نایصع  تعاط و 

دودو يادخ  شیاتس  دعب 
دورد دّمحم  صخش  مردپ  رب 

باختنا ارو  درک  ادخ  هکنآ 
بانج نآ  تلاسر  زا  رتشیپ 

شتکوش نیدب  دیدنسپ  دناوخ و 
شتثعب تدالو و  زا  رتشیپ 

دوجو ناهج  هک  اهنامز  نآ  رد 
دوب بیغ  یگریت و  مدع و  رد 

راک ماجنا  رما و  لامک  رهب 
راگدنوادخ تاذ  فرط  زا 

دیسر دّیؤم  دبع  نآ  تثعب 
دیسر دّمحم  هب  تلاسر  مکح 

فالتخا رد  همه  ربمیپ  دید 
فالخ یقیرط  تسا  هتفرگ  هک  ره 
ران دبع  نیا  ُدجاس  شُتب  هب  نآ 

راگدرورپ رکنم  رگد  موق 
دودو میرک  دنوادخ  هک  ات 

دودز دّمحم  هب  ار  ناشتملظ 
تفرگرب ناشلد  مشچ  هدرپ ز 

تفرگ رگید  هر  تلالض  ربا 
اپب تیاده  رهب  یبن  تساخ 
اهر تلالض  ار ز  رشب  درک 

دش زاب  رشب  روک  لد  مشچ و 
دش زاغآ  يرگنشور  هرود 

میوق نید  هب  درک  يربهار 
میقتسم هر  هب  ار  امش  دناوخ 

دودو يادخ  نامرفب  هک  ات 
دوعص دّمحم  حور  نت  درک ز 
رایتخا زا  تفأر و  زا  يو  حور 

راگزور بعت  زا  اهر  تشگ 
ادتقم نآ  کلم  لیخ  هرمه 
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ادخ راوج  هب  ناوضر  هب  تفر 
نیبم ّیح  دورد  مردپ  رب 

نیما دوب و  هدیزگرب  لوسر و 
مانألاریخ ترضح  قح  یضرم 

مالس تاکرب و  دورد و  وا  رب 
تافص ییادخ  دبع  نآ  ضرغلا 

تافتلا نایدجسم  يوس  درک 
یهن رما و  رد  هَّللا  دابع  تفگ 

یحو مالسا و  ناگدننک  لمح 
مه نیب  قح  نیما  دمتعم و 

مَُما يوس  هب  وا  نیغّلبم 
تسامش میعز  شهّللا  ۀیقب 

تسامش میدق  دهع  دنس  نیا 
تسا قطان  قح  هب  هک  یباتک  تسوا 

تسا قداص  نخس  هب  نآرق ، مانب 
یگدنشخرد جوا  رد  شرون 

یگدنبات همه  ار  نآ  عاعش 
راکشآ ناگمه  رب  شناهُرب 

راب رون  شرهاظ  وچ  نآ  نطاب 
دنرب ّتنج  يوس  ار  نآ  عبات 

دنرب ترسح  همه  شناوریپ  هب 
دیرب نآرق  يوس  لسوت  تسد 

دیرگنب ارو  هَّللا  ججُح  ات 
مامت شیاههیآ  هب  هدش  رکذ 

مارح حابُم و  بحتسم ، بجاو و 
رس هب  رس  شناهرب  ّهلدا و 
رشب يارب  زا  یفاک  نشور و 
باطخ رد  ادخ  نیناوق  تسوا 
باتک ار  امش  عمج  هدمآ  هک 

ادخ هداد  رارق  ار  نامیا 
اهر ار  رشب  كرش ، زا  دنک  ات 

زان ربک و  ره  ز  هیزنت ، يارب 
زاینیب زا  دمآ  زامن  مکح 
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تساوخ سفن  هیکزت  رب  تاکز 
تسامش صولخ  تیبثت  هب  هزور 

نید میکحت  يارب  زا  دوب  ّجح 
نیملسم تدحو  يارب  لدع 

ماظن ظفح  يارب  ام  تعاط 
ماع صاخ و  همه  رب  دش  بجاو 

نید يارجا  رد  تسام  تماما 
نیملسم هقرفت  زا  عنام 

تسا یگتسراو  تّزع و  رب  داهج 
تسا یگتسیاش  رجا  يارب  ربص 

اطخ زا  رشب  حالصا  يارب 
اطع دش  وا  هب  فورعم  هب  رما 

ردپ ردام و  هب  دنزرف  یکین 
رپس دش  ادخ  تبوقع  شیپ 

داد مکح  ادخ  مِحَر  هلص  رب 
دایز فیاوط  عمج  دوش  هک  ات 
صاصق نوخ ، تمرح  ظفح  يارب 

صاصتخا قح  بناج  زا  هتفای 
وا نامرف  هب  تسا  رذن  هب  افو 
وا نارفغ  شزرمآ و  بجوم 

هتساک یسک  قح  دوشن  ات 
هتساوخ ارش  عیب و  ره  هب  لیک 
بارش زا  وا  هدنب  هدش  یهن 

باذع دیلپ و  تسا و  سجر  همه  نآک 
یسب تمهت  هانگ  هدش  عنم 

یسک تنعل  بجوم  دوشن  ات 
ماع صاخ و  ات  هدش  يدزُد  تمرح 

مارح زا  دُوب  كاپ  ناشنماد 
كاپ كاپ  ات  هدمآ  مارح  كرش 
كاخ هب  رس  دهن  هدنب  ادخ  شیپ 

هانپ ار  امش  تساوقت  لامک 
هانگ زا  دینک  زیهرپ  همه  سپ 

دیورگب ادخ  هب  يوقت  هر  زا 
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دیوش رفاک  گرم  زور  دابم 
دینک ارجا  همه  ار  ادخ  رما 

دینک اورپ  هرسکی  وا  یهن  ز 
رش ریخ و  زا  دوب  هگآ  دوخ  هکنآ 

رذح یهلا  مشخ  زا  دنکیم 
همه مدرم  هب  داد  ادن  زاب 

همطاف منم  دینادب  تفگ 
تسا یبن  مباب  يرآ  ماهمطاف 

تسا یکی  ممالک  زاغآ  رخآ و 
هلا یحو  هب  تسه  میگتسب 
هابتشا منخس  لعف و  هب  تسین 

امش يادخ  يوس  زا  یلوسر 
امش يارب  امش  زا  هدمآ 

میظع ششود  هب  امش  مغ  راب 
میحر دوب و  فوئر  نینمؤم  هب 
تساوگ دوخ  ناتشنیب  تفرعم و 

تسامش نانز  هن  نم  ردپ  وک 
دوب ردارب  وا  رب  نم  ّمع  نب 

دُوب رگید  درم  فرش ز  نیا  هن 
شتبسن ارم  تسوکین  هچ  هک  هب 
شترتع رب  يو و  رب  قح  دورد 

دومن تلاسر  غالبا  دوخ  هک  وا 
دوشگ تحیصن  زردنا و  هب  نابز 
دُرب دوبعم  يوس  ور  نیکرشم  ز 
درشف ناشولگ  داد و  ناشتسکش 
ادج وکین  قطنم  تمکح و  هب 

ادُخ قیرط  هب  ار  رشب  دناوخ 
دنکف ار  نارگتب  تسکش و  ناُتب 
دندش وس  ره  هب  هدنکارپ  هک  ات 

دودُز یهایس  حبص  بش و  تفر 
دوشگ مّلکت  هب  بل  نید  ربهر 

شومخ دش  اج  همه  نیطایش  گناب 
شورخ زا  نیقفانم  بل  دنام 
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قافن ياههلسلس  دش  هتسسگ 
قاقش رفک و  يادن  دش  هدیرب 

بل دیدوشگ  صالخا  هب  امش 
برع ياهدیفس  ور  هرمه 

هابت ریقح و  دیدوب  هک  امش 
هاگترپ بل  هب  یناگنسرگ 

نانمشد اذغ  بآ و  ندروخ  وچ 
ناهد تسد و  هدوشگ  ناتیوس  هب 

سب دوب و  ياهّقرج  امش  ِرمُع 
سخ راخ و  نوچ  همه  اهدگل  ریز 

دوب هدیدنگ  بآ  ناتبارش ز 
دوب هدید  نازخ  گرب  ناتیاذغ 

ناتناویح تسوپ  زا  هیذغت 
ناتناج رب  مصخ ، میب  هزرل ز 

دودو ّیح  هک ز  دّمحم  هب  ات 
دورد تاولص و  شلآ  يو و  رب 
بش زور و  امش  داشرا  سپ  زا 
بعت جنر و  تنحم و  یسب  دید 
باذع رد  برع  ناگرگ  هاگ ز 

باتک لها  ناشکرس  هاگ ز 
دنکف شتآ  هک  هنحص  ره  هب  گنج 

دنلب ناطیش  خاش  وچ  متس  هب  دش 
درک زاب  نهد  وچ  هنتف  یعفا 

درک زاربا  لد  درد  یلع  هب  وا 
دُرب شیوخ  ردارب  يوس  هب  ور 
درپس شگنج  ياهدژا  ماک  هب 
لاتق زا  دشن  هتسخ  یمد  یلع 

لامشوگ ناشکرس  لیخ  هب  داد 
شوک تخس  دهاجم  نآ  غیت  هب 

شومخ دشیم  هنتف  ياههرارش 
دوب دنباپ  هشیمه  قح  هب  یلع 

دوب دنوادخ  نامرف  عیطم 
دوب هارمه  مدمه و  یفطصم  هب 
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دوب هّللا  يایلوا  دیس 
شوک تخس  مدق و  تباث  حصان و 

شون شیع و  بلط  رد  همه  امش 
ناما رد  معن  قرغ  نیمز  يور 
نادناخ ام  هب  خرچ  دنک  هچ  ات 

لالم رد  ام  یتخس  رظتنم 
لاتق زا  رارف  لاح  رد  مئاد 

ایربک ار  شیوخ  لوسر  هک  ات 
ایبنا فرشلاراد  هب  دُرب 

تفرگ اج  ایفصا  راید  هب  وا 
تفرگ الاب  قافن  امش  نیب 

هتساک دش و  هنهک  نید  هماج 
هتساوخ اپب  ناهرمگ  هرمگ 

زاتشیپ امش  هب  دش  نیرتتسپ 
زاب درک  نهد  هنتف  بلط  رد 

نود ناطیش  هریچ و  امش  هب  وا 
نورب رس  دوخ  هگ  یفخم  درک ز 

متس زا  امش  ار و  امش  دناوخ 
مَعَن خساپ  هب  دیتفگ  هرس  کی 

دیدش نآ  امش  تساوخ  وا  هک  هچنآ 
دیدش ناطیش  یماح  ام ، نمشد 

دیدش رگید  رتشا  نز  غاد 
دیدش رگید  روخشبآ  یهار 

دوب هزات  یبن  نامیپ  زونه 
دوب هزاوآ  یحو  ناتشوگ ز  هب 
لد هب  شقارف  ِمخز  تحارج 
لگ ریز  وا  كاپ  مسج  هتفرن 

دیتخاس اههنتف  هنتف ، میب  ز 
دیتخادنا هنتف  هاچ  هب  شیوخ 

میظع سب  يررش  اب  ازج  زور 
میهج دراد  هطاحا  نارفاک  هب 

دیوش رفاک  هک  امش  زا  تاهیه 
؟ دیوریم اجک  هب  دینکیم و  هچ 
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تسادخ باتک  امش  يور  شیپ 
تساسر شمکُح  رهاظ و  نآ  روما 

راوتسا وا  ینارون  مچرپ 
راکشآ شیهاون  رماوا و 

دیتخاس ادج  ادخ  زا  دوخ  هار 
دیتخادنا رس  تشپ  ار  نآرق 

ادج یباتک  میلست  هدش  ای 
ادخ باذع  زا  ملاظ  هب  ياو 

نید مالسا  زج  هب  درآ  سک  ره 
نیقی روط  هب  دنریذپن  وز 

رمثیب یگمه  ششالت  یعس و 
ررض نایز و  ریغ  وا  رب  تسین 

اههنحص نآ  رد  دیدرکن  ربص 
اههنتف نیا  بکرم  دوش  مار 

دیدش نازوس  شتآ  نز  داب 
دیدش نامرف  هدنب  ار  ناطیش 

نید فیعضت  یشوماخ و  یپ  رد 
نید فیفخت  هب  دیدرشف  ياپ 

تفر دای  زا  یبن  اب  امش  دهع 
تفر داب  رب  هرس  کی  نات  یتسه 

قافن ار  ناتلد  قح ، نابز  هب  يا 
قافتا دوخ  هگ  یفخم  هب  هدرک 

ریس دیداد  همه  ار  یبن  لآ 
ریغ نامرف  هب  اههزین  رس  زا 

تسد هب  شغیت  هتفر  هک  یسک  وچ  ام 
تسا هتفر  ورف  هزین  شیولگ  رب 

مینک لّکوت  دوبعم  تاذ  هب 
مینک لّمحت  میئامن و  ربص 

دیاهدرک نامگ  ثرا  ارم  تسین 
دیاهدروآ تیلهاج  هب  يور 

نیبُم يادخ  رتهب ز  هک  تسیک 
نیقی لها  يارب  دنک  مکح 

تسامش رب  نایع  هدنبات  رهِم  وچ 
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تسادخ لوسر  تخُد  همطاف  هک 
نیملسم يا  دیتکاس  ایآ 

؟ نینچ نیا  دوش  بصغ  نم  قح  هک 
دوش بلاغ  هفاحق  وبا  روپ 

دوش بحاص  روز  هب  ارم  ثرا 
اوران نیا  هفاحق  یبا  نب  ای 

؟ ادخ باتک  هب  دشاب  هدمآ 
نم ثرا و  تردپ  زا  يربب  وت 

نتشیوخ ردپ  ثرا  عنم ز 
دیتخاس يدب  نوناق  هچ  هک  هو 

دیتخادنارس تشپ  ار  نآرق 
تسادخ باتک  صن  یبن  ثرا 
تساوگ نامیلس  دواد و  هّصق 

اعد تقو  هک  تسایرکز  نیا 
ارم هد  يرسپ  ایادخ  تفگ 
مَشِح هاج و  ثرا ز  دربب  ات 
مه بوقعی  هیّرُذ  نم و  زا 

زاب هتفگ  ادخ  ماحرالا  ولوا  و ز 
زایتما ناشرگیدکی  هب  تسه 

نیبم باتک  هب  ار  امش  زاب 
نینچ نیا  ادخ  هدومرف  هیصوت 

دسر رتخد  هب  ثاریم  هک  هچ  ره 
دسر ربارب  ود  نآ  زا  رسپ  رب 

ناهج كرت  هب  هک  دیوگ  نآرق 
ناگتسب ردام و  ردپ و  رب 

دینک ّتیصو  ریخ  یکین و  هب 
دینک تیاعر  نیقتم  قح  هک 

افطصم مردپ  زا  نم  ایآ 
؟ امش نامگ  هب  مرادن  هرهب 
امش صاخ  تسا  ياهیآ  ایآ 

؟ ادُج ار  یبن  هدرک  ادخ  نازک 
ردپ ناز  مرتخد  هن  نم  ایآ 

؟ رگد کی  ام  میتّلم  ود  ای ز 
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میتُما نیا  زا  ادج  ام  ایآ 
میتّلم کی  هن ز  دّمحم  نم و 

دیرس نآرق  صوصخ  رد  ایآ 
دیرترب نم  رهوش  ردپ و  زا 

مامز شنیا  تفالخ ، رتش  نیا 
مامت هچ  ره  تعرس  اب  زاتب 
يروآ رشح  هب  يور  ات  زاتب 
يرگنب ار  شیوخ  راک  رفیک 

تسا نم  لیکو  ادخ  ازج  زور 
تسا نم  لیفک  ایبنا  متاخ 

تیناشیرپ زور  نایز  زور 
تینامیشپ دوس ، دهدنیم 

داد يور  ازج  زور  امش  هب  نوچ 
دادیور ره  هب  تسه  یهگیاج 
میحج رعق  هب  دینیب  همه  دوخ 

؟ میلا باذع  هب  بّذعم  تسیک 
دیتّلم يوزاب  هک  ناوج  لسن 

دیتُماو بتکم  ياههریخذ 
دیاهتسشنب توکس  رد  هک  دش  هچ 

دیاهتسب ورف  نم  عافد  بل ز 
یهگآ مردپ  هدادن  رگم 
ِهِدلُو یف  ُظَفُْحی  ُءرَْملَا 

وخ كاپ  ره  مارتحا  ینعی 
وا دنزرف  مارتحا  هب  هتسب 

دش شومارف  وا  لوق  دوز  هچ 
دش شوغآ  مه  امش  اب  تلفغ 

ارجام نیا  رد  دیناوت  امش 
ارم قوقح  دیناتسزاب 

لیلد ار  امش  تسا  نیا  ایآ 
لیلج ٌبطخف  ٌدَّمُحم  تام 

تخیسگ مغ  نیا  زا  لاّصتا  هتشر 
تخیر قلخ  رس  هب  تبیصم  كاخ 

تفاکش مغ  نیا  رد  دیُّما  هنیس 
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تفای زاب  ناوتن  ار  نآ  هراچ 
دش هریچ  نیمز  لها  رب  تملظ 
دش هریت  ناگراتس  همه  يور 

اههوک وا  مغ  رد  ورف  تخیر 
اهب ار  اهمیرح  دش  هتسکش 

لاحترا هعجاف  نیا  رد  تشگ 
لامیاپ وا  تیب  لها  تمرُح 

گرزب يادخ  تّزع  هب  مسق 
گرزب يالب  تسوا  تبیصم 

ناهج رد  نآ  لثم  هک  یتبیصم 
نامسآ زا  دورف  هدماین 

راگدرورپ هک  هدوب  يربخ  نیا 
راکشآ دیجم  نآرق  هب  هتفگ 

تسامش نایم  هک  یباتک  نامه 
تسامش نابز  درو  شتایآ 

ماش حبص و  ره  هب  مارآ  دنلب و 
مارتحا اب  دینک  شتوالت 

لزا زور  هدوب ز  لسر  گرم 
لجوّزع يادخ  ّتیشم 

؟ رگم دّمحم  تسین  ادخ  تفگ 
رشب رب  قح  بناج  زا  لوسر 

دناهدُرم وا  زا  شیپ  ناربمیپ 
دناهدُرب اقب  راد  يوس  هب  ور 

لیلج لوسر  نآ  دریمب  رگا 
لیتق نمشد  تسد  هب  دوش  ای  و 

؟ دیوشیم نارگن  نید  زا  ایآ 
دیوشیم ناردپ  هار  وریپ 

تشگزاب ادخ  نید  زا  هکنآ  ره 
تشگزاب ناردپ  نید  هب  هدرک 

دسریم ادخ  هب  زگره  هن  نایز 
دسریم ازج  دوز  نیرکاش  هب 

نمجنا ود  ( 271  ) مام نارسپ  يا 
نم قح  دوش  هدیعلب  ایآ 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2206 

http://www.ghaemiyeh.com


دیرظان نم  هلان  رب  هک  امش 
دیرضاح همه  هداد  ارف  شوگ 

مایق ناوت  تسار  ناتعمجم 
مامت تّجح  همه  يارب  هتشگ 

لاح دیهاوگ  ههبشیب  هرسکی 
لامیاپ هدش  همطاف  قح  هک 

تسد هب  ار  امش  دیتسشن  هچ  زا 
تسه راکیپ  تردق  هحلسا و 

دیشُهیب منکیم و  ناتتوعد 
دیشُماخ هدینش و  نم  هلان 

يرواگنج هب  فوصوم  همه  يا 
يرورپ نید  هب  فورعم  هدش  يو 

بختنم افو  یکین و  ریخ و  هب 
برع اب  مجع و  اب  هدیگنج 

اهراب الب  لّمحت  هدرک 
اهراکیپ موجه  رد  هداتس 

هار دیدوب  همه  ام  تعاط  هب 
ماوق بتکم  هتفرگ  ام  هک ز  ات 

دش ریش  زا  رپ  مایا  هنیس 
دش ریگ  نیمز  دنام و  ورف  رفک 

دش شومارف  ءارتفا  تمهت و 
دش شوماخ  رفک  ياههرارش 
تفر داب  رب  جرم  جره و  هشیر 

تفر دادیب  دمآ و  داد  ماظن 
یهگآ همه  نآ  زا  دعب  هک  دش  هچ 

یهرمگ يداو  هب  مُگ  دیدش 
دیاهتشگرس شیوخ  راک  هب  ارچ 

دیاهتشگرب شیوخ  نیدز  ارچ 
ناتشود رب  دوب  هک  نید  ياول 

ناتشومارف دیدرگ  داتف و 
افخ رد  افو  نالعا  سپ  زا 

افج روج و  هب  دیدوشگ  تسد 
دیتخات بقع  هب  دیوُر و  شیپ 
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دیتخاب نید  هدش  كرشم  هرسکی 
نیبم ّیح  يادخ  دهد  ادن 

؟ نیثکان اب  دیگنجیمن  الا 
دیدش دترم  هتسکش ، دوخ  دهع  هک 

دیدش دّمحم  جارخا  یپ  رد 
دینمشد زا  ساره  رد  ایآ 

دینمؤم رگا  دیسرتب  قح  ز 
هاگن ره  رد  منیبیم  هک  الا ،

هافر قیرط  دیتفرگ  امش 
دوب راوازس  مکح  رد  هک  یلع 

دوب راک  ره  هب  رارسا  فقاو 
راگدرورپ دیزیرگب ز  ات 

رانک ار  قح  تجح  نآ  دیدز 
یلبنت یتحار و  بلط  رد 

یلع زا  یبن و  زا  دیدش  ادج 
دیتخاب فک  دیتفرگ ز  هچنآ 

دیتخادنا رود  هب  دوخ  رهوگ 
نیمز لها  هلمج  امش و  رگا 

نیبم ّیح  هب  دیزروب  رفک 
زاینیب ناگمه  زا  دُوب  ادخ 

زاب دنیاشگب  شدمح  هب  نابز 
امش مناد  متفگ و  نم  هک  الا 
ام زردنا  ناتراک ز  هتشذگ 

هافر توکس و  یتسپ و  یتسُس و 
هایس ار  امش  بلق  رگد  هدرک 

نورد زوس  همه  ممالک  دوب 
نورب دمآ  ماهلان  ررش  اب 

متخورفا لد  ران  ررش  رد 
متخوس مدز  دایرف  متفگ و 

تساهر لد  زا  هلان  نم  هبطخ 
تسامش اب  نم  تّجح  مامتا 

امش نیا  تفالخ و  رتش  نیا 
ارو راهم  دیریگب  تخس 
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هدز لطاب  ناشن  نیبج  هب  وا 
هدز لوات  شاپ  تشپ  هب  مخز 

شیناشیپ هب  دَُوب  ، بصغ رهُم 
شینازرا هنادواج  یتشز 

میهج يوس  هتخات  نآ  راوس 
میظع باذع  هدرک  شاهطاحا 

راکشآ دوب  دیدرک  هک  هچنآ 
راگدورپ ترضح  رضحم  هب 

ناشن ملاظ  هب  دهد  ازج  دوز 
نایز دناسریم  هک  رب  ملظ  هک 
دیجم لوسر  تخد  نامه  منم 
دیدش ران  هداد ز  نات  میب  هک 

يرسدوخ متس و  ملظ و  امش و 
يرگنشور ربص و  شالت و  ام و 

شیوخ راک  ورگ  رد  ام  امش و 
شیوخ راتفر  لصاح  رظتنم 

همطاف نورب  تخیر  نورد  زوس 
همه توکس  دوب  وا  خساپ 

راگزور رس  هب  دمآ  هک  هچ  ره 
رابگرم یشُماخ  نآ  زا  دوب 

باوجیب هبطخ  لوسر و  تخد 
باسح زور  ناشُماخ ز  هب  ياو 

دنک او  بل  هرهَز  هچ  ار  مثیم » »
دنک ارهز  هبطُخ  يهمجرت 

لوتب عافد  هب  متفگ  هک  هچنآ 
(272  ) لوبق نک  مرک  ایادخ ز  راب 

« ینادرم یلع  دّمحم   - » هّیکَدَف هبطخ 

ار هدنشخب  رداق  دزس  دمح 
ار هدنشخرد  راونا  قلاخ 

تسوا زا  ملاع  تقلخ  همه  هکنآ 
تسوا زا  مدآ  یتسه  هرهوج 

امس ضرا و  یسرک و  ملق  حول 
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يوسام کلف و  رهپس و  رهم و 
دامج تابن و  دنقح ، دجاس 

داب كاخ و  رجش و  بآ و  شتآ و 
زاینیب دمص  يانث  دعب 

زارفرس یبن  لسرم  دمحا 
مالس دورد  راوازس  تسه 

مامت شلآ  ترتع و  همه  اب 
ادخ لوسر  هب  تیحت  دعب 
ازگناج ياهعقاو  مهد  حرش 

تسهللادبع هعقاو  نیا  يوار 
تسهللا لوسر  طبس  زا  نخس  نیا 

دنک تیاور  لقن  ردپ  وا ز 
دنک تیاکح  هنوگ  نیا  یلع  زا 

دش هتفگ  كَدَف  بصغ  زا  نخس  نوچ 
دش هتفهنب  هنتف  یکی  شاف 

يادخ كاپ  تمصع  نآ  همطاف 
يامن قح  هنیآ  نآ  همطاف 

فرش رحب  رهوگ  نآ  همطاف 
فدص ار  نید  هیامنارگ  رد 

لالج لامج و  ناویا  هسمش 
لالجلاوذ هلماک  هرین 

لوسر جات  هرد  نآ  همطاف 
لوتب ینعی  هلضاف  هلقاع 

ناور دجسم  يوس  دش  ردپ  وچمه 
نامسآ شمدق  ردنا  رس  هتشه 

هار هب  شدوب  هلسلس  رد  هلسلس 
هام درگ  تفص  هرهز  نانز  لیخ 

لسر متخ  هدش  رهاظ  ییوگ 
لک لقع  نآ  هدش  دجسم  بناج 

مرحلا تیب  يوناب  مرح  هب  دش 
مرتحم هرهاط  همطاف 

رابت الاو  ربمغیپ  رتخد 
راگدرک یلو  ردیح  رسمه 
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وا زا  مینست  رثوک و  دوب  هک  نآ 
وا زا  میلعت  هتفای  ملق  هک  نآ 
راقو توربج و  زع و  همه  اب 

رادهدرپ ناهن  هدرپ  سپ  هب  دش 
ناکم ربنم  هب  رکبابا  تشاد 

نالک درخ و  باحصا ز  همه  اب 
شورخ دز  رگج  دمحا ز  رهظم 

شوج هب  دمآ  یبن  رهق  مزلق 
راکشآ ناهجب  تمایق  تشگ 

رارق رجاهم  راصنا و  تفر ز 
نز درم و  نانز  هحیص  نانک  هلان 

نزحلا تیب  هدش  ییوگ  دجسم 
دش مارآ  وچ  مالسا  يوناب 

دش مار  وا  فک  رد  نخس  دیص 
دورد تاولص و  انث و  دمح و 
دوتس ار  ردپ  ار و  ادخ  دناوخ 

اپب دش  اون  گناب  رگد  راب 
ادخ لوسر  تخد  نخس  زا 
درک زاب  نهد  دیحوت  هچنغ 

درک زاغآ  نخس  رثوک  ینعم 
جاجتحا نیا  زا  مالسا  يوناب 

جات مالسا  رس  رب  دهن  تساوخ 
شاب رایشه  هک  گناب  ودع  هب  دز 

شاب رادیب  هلفاق  هر  تفر ز 
رادبآ رد  هب ز  نخس  تفگ 

راگدنوادخ بوبحم  روخ  رد 
وا بابحا  ربمغیپ و  دجسم 
وا باحصا  هگشناد  زکرم 
لیلخ ماقم  لیربج و  طبهم 
لیدبیب لدبیب و  ياهمکحم 

دیدپ دصقم  نشور و  وا  بلطم 
دیجم باتک  صن  وا  كردم 

هاگداد یعدم  یبن  مصخ 
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هاوخداد ادخ  ياربک  تمصع 
دوجس دمرس  قلاخ  يوس  دوب 

دورد شلآ  ربمغیپ و  هب  دناوخ 
باتع هار  راضح ز  يوس  سپ 

باطخ ارهز  همکحم  نآ  رد  درک 
بجعلا ناربخیب  ادخ  ياک ز 
بجعلا نارس  هریخ  نالد  روک 

ادخ رما  هب  مالسا  هناخ 
انب ربمیپ  تسد  رب  وچ  تشگ 

دوشگ توبن  باب  مردپ  نوچ 
دوب هک  شمیدن  رای و  یلع  ریغ 

نیبم ماما  نازورف  رون 
نیقی لها  مدرم  رظن  رد 

كانبات کلف  دیشروخ  وچ  تسه 
كاب ربا  رذگ  زا  وا  رب  تسین 

تسادخ لوسر  هک  لسرم  دمحا 
تسامنهر ناهج  قلخ  همه  رب 

وا راکفا  همه  رب  نایع  تسه 
وا راکفا  يزابناج و  ششوک و 

يربمغیپ هویش  تفص و  اب 
يربهر نید  يوس  ار  امش  درک 

ناتهار ارف  هب  یغارچ  تشاد 
ناتهارمگ لد  نشور  هدش  ات 

دیدش ناملسم  دیتسکشب و  تب 
دیدش نآرق  عبات  نخس  لها 

نید داد و  اب  مدرم  ایا  یلاح 
نیما سفن  بحاص  ناگمه  يا 

ادخ باتک  صن  نیا  نم و  نیا 
اوشیپ نیا  عمجم و  نیا  نم و  نیا 

مربمغیپ رتخد  رگم  هن  نم 
مرهطا همطاف  رگم  هن  نم 

یضترم رگم  تسین  نم  رسمه 
ادخ ریش  دمحا و  مع  نبا 
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دنکف رب  مرح  ار ز  ناتب  هک  نآ 
دنکف رس  ودع  لاطبا  همه  زا 

لادج هاگ  هب  هک  نآ  یبن  رهِص 
لامه شدوبن  مالسا  فص  رد 

ناج هب  يدوتسب  ار  یبن  هک  نآ 
ناما رد  شنمرها  زا  یتشاد 

ردب نینوخ  يهماگنه  هب  هک  نآ 
ردغ دیک و  ره  هشیدنا  زا  غراف 

ناربمغیپ متاخ  رس  درگ 
نانز رپ  یمه  هناورپ  وچ  دوب 

برط طاشن و  قرغ  امش  کیل 
برع يارما  اب  افص  مرگ 

نابیاس هدز  هیاس  ناترس  رب 
نامسآ زا  دسر  ییالب  هک  ات 

دوش نمشد  لد  ماک  هب  رهد 
دوش نم  رس  هب  یمیتی  كاخ 
یلع دز  رمک  هب  تمه  نماد 
یلع دز  ررش  مصخ  رگج  رب 

رازراک زا  ُدبن  ار  امش  کیل 
رارف بیرف و  رکم و  ردغ و  زج 

نامز رخآ  ربمغیپ  هک  لاح 
ناهج زا  تسبب  هدید  ادخ  رما  ز 

سخ راخ و  زا  دش  هراپ  نید  هماج 
سسع سابل  هدرک  نت  هب  دزد 

يرگنوسفا هب  هارمگ  لهاج 
يربمغیپ يوعد  رب  هتساخ 

مُد هداد  ناکت  تسم  رتش  نوچ 
مگ هتشگ  قح  قح و  لطاب  هدش  ات 

دیدز دوخ  رتش  ریغ  هب  غاد 
دیدز دب  یهر  هدرک  اهر  لقع 

دیتخورفیب هنیک  زا  یشتآ 
دیتخوس ثبع  هب  ار  نید  نمرخ 

؟ اجک ناطیش  هویش  نایعّدم 
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؟ اجک ناکاپ  ربمغیپ  ّتنس 
ریش دیدروخب  ریش  فک  ياج 

ریگ ریش  هدش  راکم  هبور 
لاب هتسکشب  ریاط  نم  وچ  هک  ات 

لاله مغ  زا  هدش  مورس  تماق 
هار هدرک  مگ  لهاج  یکی  هک  ات 

هابتشا دسح و  ضغب و  رس  زا 
ار هتسخ  نم  قح  دنک  بصغ 

ار هتسب  رپ  ریاط  دنک  دیص 
تفگ شاخرپ  هب  رکبابا  هب  سپ 
تفج سیلبا  هویش  اب  هدش  ياک 
ینزیم اطخ  هنوگنیا  هک  تسیچ 

ینزیم ادخ  هب  اجیب  تمهت 
نتفلاوب يا  وت  راوازس  تسین 

نتخادنا رس  تشپ  ادخ  رما 
؟ دَُوب نآرق  هیآ  رگم  هن  نیا 

؟ دَُوب نامیلس  دواد  ثراو 
ادخ باتک  هب  ییحی  هصق 

ایبنا رب  هدمآ  ثرا  دهاش 
ار ماحرالاولوا  ینادب  وت  رگ 

ار ماخ  عمط  نیا  ینکف  رس 
ياهدناوخ رگا  مکیصوی »  » هیآ

؟ ياهدنار اطخ  گنخ  نینچ  هچ  زا 
؟ تسیچ رهب  زا  ًاریخ » كرت  نا  »

؟ تسیچ وت  باوج  تسباتک  ّصن 
يرگتراغ وت ز  نامگ  تسیچ 

؟ يربیم ارچ  شوخ  يوربآ 
ماع صاخ و  همه  دینادب  هلمج 
مامت نآرق  بحاص  یلع  تسه 

یلج یفخ و  رارسا  فشاک 
یلع زا  ریغ  هب  تسین  یبن  دعب 
واِراب نیا  رتُشا و  نیا  وت و  نیا 
وا راسفا  هتشر  نیا  وت و  نیا 
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ربب ریگب و  راب و  نزب  زیخ و 
رگداد ِرب  رشح  فص  هب  ات 

هلا دشاب  همکحم  نآ  مکاح 
هاوخداد لسر  متخ  وا  رد  تسه 

دوش ارحص  هب  هولج  رد  وچ  هام 
دوش اوسر  هندرگ  رس  دزد 

درپس لطاب  ِهر  وک  نآ  رب  ياو 
دربن تلاطب  تمادن ز  ریغ 

دحا يادخ  نارین  شتآ 
دبا ات  دنز  همیخ  وا  رس  رب 
منکیم رطخ  مالعا  وت  هب  نم 

منکیم رش  همه  نیا  زا  تهگآ 
سرتسد قح  هب  تسین  ار  وت  هکنوچ 

سوهلاوب يا  نزم  رتشن  هب  تسد 
درک رادشه  هب  وچ  ار  نخس  متخ 

درک راصنا  بناج  دوخ  يور  سپ 
هاگن عّقوت  هب  اهنادب  درک 

هاوخدازآ مدرم  يا  هک  تفگ 
تسا نم  ماقم  مالسا  هناخ 

تسا نم  مارِگ  باب  زا  مرح  نیا 
تسام مارکا  هب  ریهطت  هیآ 

تسام مان  ادخ  تایآ  تنیز 
ماهناخ نیا  يوناب  نیهم  هک  نم 

ماهناناج بصنم  نیا  ثراو 
دینک مباذع  هنوگنیا  هک  تسیچ 

دینک مبارخ  هناخ  ردپ  دعب 
راوتسا یبن  نید  امش  دش ز 

راختفا دنس  نیا  زا  هب  تسین 
دیتشارفارپ وچ  تناضح  رهب 
دیتشاد هگن  مالسا  هضیب 

تسب تخر  ناهج  نونکا ز  نم  باب 
تسکش یمظع  مغ  نیز  کلف  تشپ 
داش زارفارس و  هلیق »  » امش يا ز 
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داژن الاو  ِردام  اب  ِمدرم 
نم دایرف  همه  نیا  دیونشیم 

نم داد  قح  هر  رد  کلف  هب  دش 
دیروآ دنک  هدنمزر و  همه  نوچ 

دیرف رفنضغ  دینایژ و  ریش 
دیُدب ربمیپ  نامرف  عبات 

دیُدب رگید  مدرم  ورشیپ 
دیا هتشگ  ادخ  لفاغ ز  هک  تسیچ 

دیا هتشگ  ادج  شیوخ  فده  زا 
ارچ تلفغ  هچ ؟ توخر ز  یتسم و 

ارچ تمه  یتسس  نید  هر  رد 
دیتخیر ارچ  شیوخ  يوربآ 
دیتخیسگب هچ  تدحو ز  هتشر 

منزیم رطخ  گناب  امش  هب  نم 
منزیم رس  هب  مالسا  مغ  زا 

قافن دانع و  رفک و  تبقاع 
قاقش جنر و  تلذ و  زج  هب  تسین 

يرگتراغ مسوم  نوچ  هدمآ 
يرب ّتیمح  ار ز  امش  هدرک 

وا راب  نیا  رتُشا و  نیا  کنیا 
وا راتفرگ  دیتسه  وچ  هلمج 

دیهن شراب  رس  رب  رگد  راب 
دیهن شرانک  هب  نیرز  یگنت 

گنن غاد  نیا  هک  دینادب  کیل 
گنر هتسب  دبا  هب  ات  ناتخُر  رب 

تسادخ مشچ  رب  رد  امش  راک 
تسادخ مشخ  شتآ  نآ  رفیک 

ریذن ریشب و  يالاو  رتخد 
ریرس بحاص  دّیس  یلع  وفُک 

نمجنا نآ  رد  داد  نخس  ِداد 
نمرها هر  باب  ره  تسب ز 

متس يانب  تسا  دنلب  هچرگ 
مک تسین  وا  زا  هدیدمتس  هآ 
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دیما اب  يوبن  غاب  لبلب 
دیما دیق  هب  درک  نخس  متخ 

باسح زا  رود  مدرم  نآ  رگم  ات 
باوج شدنهد  هچ  تّجح  همه  ناز 

نید كاپ  يا  هک  رکبابا  تفگ 
نیما یندم  لوسر  تخد 

ناهج لها  هب  وت  مارِگ  باب 
نابرهم ُدب و  راوخمغ  قفشم و 
دوب مولظم  هدیدمتس و  رای 

دوب مورحم  مدرم  ربهار 
تسادخ بیبح  هک  لسرم  دمحا 

تسا یضترم  مع  نبا  وت و  باب 
نیبم ماما  هب  ربارب  تسه 
نیقی لها  ربهر  ادخ  ریش 
يرترب یلع  هب  يوقت  داد ز 

يرورس رس و  هب  شدناسر  هک  ات 
بیصن تداعس  ناسنا  هک  تفگ 

بیبح دشاب  همطاف  یلع و  اب 
دوب دّمحم  مصخ  یلع  مصخ 
دوب دمرس  نمشد  وا  یمصخ 

تسا نمشد  وت  هب  هک  ار  وا  دب  تخب 
تسا نمیرها  وریپ  وت  نمشد 

دنملاع رس  جات  یبن  لآ 
دنمدآ ینب  دالوا  فرشا 

تسا یلع  تسد  هب  دیحوت  لعشم 
تسا یلع  تسش  رس  زا  تایح  بآ 

یئوت نابوخ  هسمش  یبن  تخد 
یئوت ناوسن  رورس  هدّیس و 

وگتسار سک  وت  وچ  ملاع  هب  تسین 
وخکین لد و  كاپ  ییوت  وچمه 

مسق اتکی  رداق  دحا  رب 
مسق یلاعت  دنوادخ  قح 

تشاذگ اپ  یبن  هک  ناس  نآ  موریم 
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تشاذگ مهاوخن  شیپ  یمدق  ناز 
ابرقا اب  هلفاق  ورشیپ 

اطخ دیامنن  دیوگن  بذک 
تسا نم  هاوگ  راّهق  رداق 

تسا نم  هار  هن  تسا  لوسر  هار 
ناربمغیپ تنکم  زا  هک  تفگ 

ناهج رد  یمَرِد  دنامن  ثرا 
ياهناد ین  هرقن و  هن  رز و  هن 

ياهناشاک هناخ و  مَشَح و  هن 
اج هب  دنامب  هچنآ  باتک  ریغ 

ام رمالاولوا  رهب  زا  دوب  قح 
تسوا رمالا  اولوا  ربمیپ ز  ثرا 
تسوا رما  بسح  رب  دنک  هچنآ 

يدش ناهاوخ  ییوجیم و  وت  هچنآ 
يدش نآ  بلط  رد  يدمآ و 
هاپس حالس و  زیهجت  یپ  ام 

هاگدنچ وا  زا  میئوجب  هرهب 
مینک رتيوق  مالسا  هینب 

مینک رتینغ  مالسا  رکشل 
نینچ مدادن  مکح  نیا  دوخ  نم ز 

نیملسم رظن  اب  دوب  هکلب 
نم لام  نم و  لاح  نیا  کنیا 
نم لاوما  وت  نامرف  هب  تسه 

لام ناج و  ارم  وت  زا  غیرد  تسین 
لاح چیه  مدوب  ناهنپ  هن  وت  زا 
تسین وت  زج  ناهج  ناوسن  دّیس 
تسین وت  زج  نانج  يابوط  هلخن 

یئوت لئاضف  رحب  فرش  رد 
یئوت لماک  تّجح  يده  رون 

تسادخ مالک  وچ  ذفان  وت  مکح 
تسادخ مالس  وت  نأش  قیال 

ارجام نیا  زک  دنسپم  وت  کیل 
اپ ریز  یبن  لوق  مهنب  نم 
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دینش يو  زا  نخس  نیا  نوچ  همطاف 
دیشکرب لد  زوس ز  رگج  هآ 

؟ تسیچ فرح  نیا  بجْعَللای  هک  تفگ 
تسین رکم  ردغ و  زج  نانخس  نیا 

تسا يراکهبت  هچ  نیا  افَسَا  او 
تسا يراّدغ  يراکنوسف و  هچ  نیا 

ینکیم كَدَف  بصغ  وا  زا  هکنآ 
ینکیم کمن  ّقح  زا  شتحدم 

فده شلوسر  لوق  دوب  هکنآ 
فلت شلوتب  ّقح  دنک  هچ  زا 

تسا یکی  نآرق  هَّللا و  لوسر  لوق 
تسا یکی  نادزی  هتفگ و  یبن  هچنآ 

تسادخ رما  وریپ  لُسُر  متخ 
تساطخ ربمیپ  لوق  زا  نخس  نیا 

تایح نامز  هب  شکاله  رهب 
تال ناّبحم  دندنکف  ماد 

دیق ماد و  نیا  دوب  شتافو  دعب 
دیک رکم و  ردغ و  بذک و  تمهت و 

افو زا  رود  مدرم  ایَا  کنیا 
ادخ مالک  تسه  ام  مکاح 

تسا لطاب  قح و  نیب  ِمَکَح  وا 
تسا لداع  مکح  یعطق  قطان 
دناوخ ثرا  زا  یتیآ  رگد  راب 

دناشف رد  یسب  داد و  نخس  داد 
دای درک  یبن  يایرکز  زا 
داهن لطاب  یناشیپ  هب  غاد 

تفگ بوقعی  تقرف  زا  نخس  سب 
تفگ بوخ  دب و  دیابب ز  هچنآ 

تسین هراچ  ارم  ربص  زج  هک  تفگ 
؟ تسیک هراچیب  یماح  ادخ  ریغ 

ار شیک  متس  موق  نآ  وچ  دید 
ار شیوخ  رگم  دننیبن  چیه 

ناشراک متس  ملظ و  زج  هب  تسین 
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ناشرازآ درزآ ز  شرطاخ 
بدا زا  رود  مدرم  يا  هک  تفگ 

برع لوسر  تخد  ماهمطاف 
ناتیاهمتس مزاس ز  مزوس و 

ناتیاپ دسر  رشح  فص  هب  ات 
لیمج ربص  هب  درک  نخس  متخ 

لیلج یح  تساوخ ز  نوکس  ربص و 
دیدب ناسنیا  وچ  هفاحق  هداز 

دیرپ شمشچ  دز و  تیاضر  قرب 
لوُسَّرلا قَدَص  هَّللا و  قَدَص  اب 

لوتب حیدم  تفگ و  یبن  فصو 
دوشگرب انث  هب  بل  رگد  راب 

دودو ّبر  تمصع  يا  هک  تفگ 
یتمکح مرک و  فطل و  ندعم 
یتمحر فرش و  رون و  لعشم 

تسوت تمکح ز  رهوگ  نید  هیاپ 
تسا وت  تّجح ز  همشچ  اخس  رحب 

بان ّرد  نانچ  وت  مالک  تسه 
باوج میوگن  یهن  زا  وت  هب  نم 

نیملسم نمجنا  نیا  نم و  نیا 
نینمؤم هبطاق  نیا  وت و  نیا 

مندرگ رد  هلسلس  نینچ  هک  نم 
منکفا ور  هچ  شتآ ز  هب  شیوخ 

ماهدرک دب  بوخ و ز  زا  نم  هچنآ 
ماهدرک دوخ  هن ز  ار  كَدَف  بصغ 

دننم هانپ  هک  مدرم  هماع 
دننم هاوگ  لاوحا  همه  رد 

منکیم نایز  دوس و  زا  نم  هچنآ 
منکیم ناگمه  يارب  راک 

ارجام نیا  رد  هراچ  ار  وت  تسین 
اضق رب  اضر  شاب  نک و  ربص 

نخس نیا  تفگ  وچ  هفاحق  هداز 
نحتمم همطاف  رگد  راب 
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درک زاب  نخس  هب  بل  یبن  وچمه 
درک زاغآ  نخس  مدرم  رب  رد 
دیوریم اطخ  هار  نیا  رد  هچ  زک 
دیوریم اجک  هب  اجیب  طخ  نیز 

دنسپان دب و  راک  جک و  هار 
دنمدوس ادخ  هب  ار  امش  تسین 

تسامش لیلد  هار  نیا  رد  هکنآ 
تسامش لیلذ  هداتفا  لحو  رد 

تسا لگ  رد  دَرِخ  ياپ  وا  هر  رد 
تسا لکشم  نارگ  راب  نینچ  لمح 

ناتلال رک و  روک و  اضق  هدرک 
ناتلام نتخودنا  یپ  زا 

دنهن وسکی  وچ  هدرپ  ازج  زور 
دنهن وزارت  هب  ار  ام  لصاح 

رازتشک نیا  رد  هک  سک  نآ  رب  ياو 
راک هب  دیاین  هک  يرذب  هتشاک 

تشک دومنب  هعرزم  نیا  رد  هک  ره 
تشز هچ  ابیز  هچ  هتشک  دوردیم 
دیزگ تلالض  لهج و  هر  هک  نآ 

دیدش باذع  راتفرگ  تشگ 
مانَا تاُور  یثیدح ز  تسه 

ماشه نبا  هریس  رد  هدمآ 
تفرگ نایاپ  وچ  رکبابا  رود 

تفرگ نابیرگ  گرم و  شدز  کناب 
دش هتسب  شخر  هب  وس  ره  هار ز 

دش هتسخ  مدن  راب  زا  شاهناش 
دیرب شرمع  هتشر  لجا  ساد 

دیرد وا  نت  ار ز  ناج  هماج 
راک تشذگب  هک  تاهیه  هک  تفگ 

راضتحا مد  تسا و  گرم  مد  نوچ 
نهریپ ات  ود  هظحل  نآ  رد  تساوخ 

نفک ياج  هب  دیشوپب  ود  ره 
ردپ ناج  هک  تفگ  شاهشیاع 
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رهگ الط و  جنگ و  ار  وت  تسه 
ادخ نوزفا  تلود  ار  وت  هداد 
اهب رپ  ینفک  یهاوخن  هچ  زا 
درد هودنا و  هب  رکبوبا  تفگ 

درز يور  اب  ترسح و  رپ  لد  اب 
لام جنگ و  زا  دش  عمج  ارم  هچنآ 

لابو رزو و  هیام  زج  هب  تسین 
نوردنا كاخ  هب  وچ  نم  ندب  دش 

نوخ تسکرچ و  همه  رگید  تعاس 
تسین لهم  زج  هب  هک  ایند  لصاح 

تسین زارفارس  هک  سک  نآ  کنخ  يا 
رابت الاو  ربمغیپ  یمصخ 

راسمرش ناهج  ود  رد  نیقی  تسه 
قح رارسا  مرحم  نآ  ضرغلا 

قح راونا  رهظم  نآ  همطاف 
درک باب  هگمارآ  يوس  ور 

درک باتناهج  رهِم  نآ  رب  هوکش 
ماهدید زا  دور  نوخ  ردپ  تفگ 
ماهدید متس  وت  مصخ  هکسب ز 
زاجح کلم  دّیس  يا  وت  دعب 

زاب هدرپ  دش  هنتف و  اپب  تشگ 
دوب زاب  نید  مچرپ  يدب  وت  ات 

دوب زارفارس  مالسا  تلم 
دندش ناشیرپ  وت  لها  یتفر و 

دندش ناطیش  وریپ  وت  تما 
راکشآ رگد  گنر  دش  وت  دعب 

رات ماش  نوچ  هدش  ممشچ  هب  زور 
ام ناتسبش  عمش  دب  وت  يور 

ام ناویا  هدنزورف  رهم 
رورس طاشن و  هب  وت  زا  یملاع 

رون بسک  یمه  وت  زا  ناهج  درک 
دوب دنویپ  وت  هب  ار  ادخ  هکنوچ 

دوب دنوادخ  کیپ  ام  سنوم 
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ناج میدرپس  وت  زا  شیپ  هک  شاک 
ناگدیدمتس راب  يا  ردپ  يا 

دنزیم ام  هب  هک  ره  متس  تسد 
دنزیم ادخ  تسد  وا  رس  رب 

وت نابرق  هب  شیوخ  منک  هک  ات 
وت نارجه  یپ  مناشف  کشا 

رادم ار  نید  روحم  يا  تمغ  زا 
رادغاد يرشب  ناهج  تسه 

قح بوبحم  يدوب و  ادخ  ّرس 
قح بولطم  يدوب و  ادخ  رون 

تفهن خر  ام  تاریخ ز  یتفر و 
تفج هودنا  هب  وت  لیلس  تشگ 
ریس رمع  زا  ردپ  يا  ماوت  دعب 

ریپ خرچ  ام  هب  تسا  هتفرگ  گنت 
راکف لد  منسح  نیسح و  رهب 

رارق ناوت و  بات و  ملد  دش ز 
همطاف ناهج  نابوخ  يوناب 

همطاف نانز  عمج  هدیس 
دناشف ترسح  شتآ  دوخ  لد  زا 

دناشف تدش  هب  هدید  زا  مغ  کشا 
درمش اباب  ِرب  دوخ  لد  درد 

درسف شغاد  هلال ز  لگ  وچمه 
دش هناخمرح  يوس  مرح  غرم 

دش هناشاک  يوس  تمصع  يوناب 
راگدرورپ رهظم  ادخ  ریش 

راظتنا وا  هر  ردنا  دشکیم 
ایربک مرح  نیشن  هدرپ 

ادخ رس  ندعم  يا  هک  تفگ 
يا هتشگ  نیشن  هناخ  نینچ  هچ  زا 

ياهتسشنب هتسش و  ناج  لد ز 
مکش رد  نینج  وچ  ینیشن  هدرپ 

مهتم نانچ  هدرک  ناهن  يور 
نایشآ دنلب  ناغرم  رپهش 
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ناما يداد  یتسکشب و  یتسب و 
نایکام طب و  غاز و  نونک  کیل 
ناهن نوخ  رپ  ریز  ار  وت  هدرک 

ردپ ثرا  دوب ز  ارم  هچنآ 
رسپ نان  ردام و  هیرهم 

نلع روز و  هب  مالسا  نمشد 
نم نالفط  نم و  زا  دومن  بصغ 

راکبان نآ  هک  هنوگنیا  متفای 
راکشآ دوب  هزیتسا  شنم  اب 

ماع صاخ و  زا  همه  مدرم  هماع 
مامت رجاهم  راصنا و  هلمج 

دنتخانشن هدزمغ  نم  ردق 
دنتخادرپب هناگیب  بناج 

دش هتسب  اج  همه  زا  عافد  هار 
دش هتسسگب  همه  تفلا  هتشر 

شیوخ قح  یپ  دیما  دص  ود  اب 
شیر هنیس  متس  متشگ ز  متفر و 

یتخادنیب غیت  فک  وت ز  ات 
یتخاس ملا  هودنا و  مغ و  اب 

زیت غیت  نیمز  هب  يداهنب  ات 
زیتس ياول  تشارفارب  مصخ 

ریش وچ  يدیردب  ار  لغد  گرگ 
ریگ ریش  يا  دنزیم  تسگم  کن 

ینتفگ زا  ماهتفگ  دوخ  همه  نم 
ینتفس رد  هچ  کیل  رد  متفس 

دوس هچ  قح  نخس  ار  نالد  هریت 
دوبن مغ  زج  هب  هتفگ  زا  ملصاح 

راقو جرب  هم  يا  منک  هچ  وگ 
رارق لد  زا  هراچ و  مفک  دش ز 

نیا زا  شیپ  ملجا  تسد  هک  شاک 
نینچ مدیشکن  یملظ  يدرب و 

تسا نم  هانگ  هن  دوخ  نیا  یلع  ای 
تسا نم  هاوگ  وت  رب  نم  قلاخ 
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رحس ماش و  شدرگ  زا  هک  هآ 
رب هب  دیآ  یمغ  ون  زا  ممد  ره 

هدزمتام نم  رب  ردپ  دعب 
هدکمتام هدش  ناریو  هناخ 

تسکش یمظع  متام  نیا  زا  متشپ 
تسد راک  زا  دش  دنام و  هر  ياپ ز 

رابک لوسر  دزن  مرب  هوکِش 
راگدرک زج  هب  تسین  مسرداد 

سرداد ییوت  وچ  ایادخراب 
سر دایرف  هب  دایرف  وت  يا ز 

باسحلا موی  عفاش  یلع  دید 
باهتلا بعت و  رد  ار  همطاف 

قح رون  نآ  شمارآ  یپ  زا 
قبس نابوخ  هدرب ز  يا  هک  تفگ 

نکم دحیب  هیرگ  نک و  ربص 
نکم دب  لد  وت  مایا  مغ  زا 

تسوت هاوخ  دب  هودنا ز  ترسح و 
تسوت هاوخددم  وت  كاپ  قلاخ 

ادخ بیبح  تخد  ایا  ونشب 
اخس ِرحب  ِرُد  ناماما ، مام 

راگدنوادخ دعب  یسک  تسین 
رای مایا  مغ  رد  نم  وچ  وت  رب 

راد ریگ و  ره  هب  مالسا  هر  رد 
راوتسا ادخ  هب  متسه  مدوب و 

تسا نم  راعش  لدع  شرتسگ 
تسا نم  راک  هن  لامها  یتسس و 

رشبلا ریخ  رتخد  ایا  مناد 
رظن يزور  یپ  رد  ار  وت  تسین 

تسام راکیپ  أشنم  قح  يوعد 
تسام راک  یبلطقح  ناهج  ود  رد 
ما وت  لیفک  راد  نیا  رد  هک  نم 

ماوت لیلد  هچرگ  ما  وت  دبع 
تسوت نامرف  دی  رد  نونک  هچنآ 
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تسوت نان  هدش  عطق  نآ  زا  رتهب 
لسر متخ  رتخد  يا  وگب  سپ 

لک ءزج و  نیا  زا  سب  میادخ  تسه 
دینش قح  نخس  نیا  نوچ  همطاف 

دیمرآ یمد  هب  ناشورخ  رحب 
دوُج رحب  نآ  دش  مارآ  تکاس و 

دوجس اتکی  قلاخ  ِرب  درب 
راقو ِناک  هنادکی  رهوگ 

رارش شهآ  ِفَت  زا  ناهج  هب  دز 
وا راتفگ  کیل ز  شمخ  تشگ 

وربآ نارگ  دادیب  تفر ز 
جاجتحا نیا  زا  کیل  شمخ  تشگ 

جات رخف  زا  دز  مالسا  رس  رب 
تسوا داشرا  داش ز  ناهج  قلخ 

تسوا دالوا  رس  رب  فرش  جات 
ایح جرب  هسمش  نآ  هبطخ 

امس رهم  وچ  هدنشخرد  تسه 
همطاف ایح  کلم  ِهم  تسه 

همطاف ازج  زور  هعفاش 
دهنیم مدق  رشح  فص  هب  نوچ 

دهنیم ملع  خرچ  ربز  رب 
دنک نارین  هب  ياج  وا  یمصخ 

دنک نادزی  َِرب  ادعا  هوکش ز 
وا نابحم  ناج  نانج  تسه 

وا ناوخ  روخ  هزیر  دوب  هک  ره 
تارب شتسد  هب  فطل  زا  دهدیم 

تاجن خزود  شتآز  شدهد  ات 
لاح هدرسفا  ینادرم »  » هیده

لالج ّزع و  رهظم  نآ  ِرب  رد 
وا راعشا  رتفد  زج  هب  تسین 
وا راثآ  دوب  شرمع  لصاح 
لوسر لآ  ِتحدم  همه  تسه 

لوبق یمظُع  يوناب  نآ  دنک  ات 
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نیسح ياثر  حدم و  همه  تسه 
نیسح يادف  هب  یناهج  ناج 

درب نامیلس  هب  يروم  وچ  هیده 
درب نامع  ِرب  یکشا  هرطق 

دهنیم وا  رتفد  رب  وچ  رهُم 
(273  ) دهنیم وا  رس  رب  فرش  جات 

« راگزاس اضرمالغ  جاح   - » هفیقس ریدغ ، كَدَف ،

افص ییابیز و  همه  اب  هنیدم  رهش 
افج نتسبآ  هدش  متس  هگنالوج 

تسود سابل  رد  نیمک  تخس  هتفرگ  نمشد 
افَخ رد  تسا  هدیشک  هنتف  رازه  حرط 

توکس رد  راوید  هب  هک  اهشقن  نوچ  مدرم 
اپ ریز  هب  نآرق  هدنام و  بیرغ  ترتع 

بیج هب  رس  هدُرب  ادخ  ّیلو  یبن  سفن 
اج هتفرگ  ربنم  هب  هفاحقوبا  رُوپ 

اتبیصماو لگ  نمرخ  هایس و  غاز 
ادّمحماو یبن  نیشناج  هناگیب 

زیت تخس  هدرک  كَدَف  بصغ  يارب  نادند 
ادخ ربمغیپ  هب  هتسب  غورد  لوق 

همطاف لاّمُع  هدش  كَدَف  زا  جارخا 
اضترم نذایب  همطاف  عالطا  یب 

دوب هانگ  هفیلخ ، تفرگیم  نذا  رگ 
اضران راداد  ترضح  دوب  هکنآ  ای 

هنّیب تساوخ  سپس  تفرگ  كَدَف  لّوا 
اضق رد  تسا  هدینش  هک  یتلادعیب  نیا 

دوخ هک  یسک  زا  اور  هدوبن  كَدَف  بصغ 
اطع دنک  لئاس  هب  فافز  نهاریپ 

یسک زا  دهاش  نتساوخ  رفک  تسا  رفک 
اتَا لَه  ریهطت و  هب  هدوتس  ادخ  ار  وک 

دنک بلط  دهاش  هک  دوبن  اور  زگره 
افطصم يولهپ  ود  نیب  حور  مه ز  نآ 

بضغ دنکیم  شبضغ  زا  ربمیپ  وک  نآ 
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ایربک داش  وا  يداش  هب  دوش  وک  ناو 
دنسپان دوب  وا  ترضح  هب  متس  ملظ و 

اوران دوب  وا  هّقح  قوقح  بصغ 
ضحم بذک  هب  ار و  همطاف  قح  دندرب 

ایبنا دنراذگنیم  ثرا  دنتفگ 
قح باتک  فالخ  ضحم و  غورد  لوق 

افطصم هب  ار  نآ  تبسن  شاف  دنداد 
لوتب زا  درک  كَدَف  بصغ  هک  یسک  لّوا 

ارتفا تسب  یبن  هب  وا  هک  یسک  لّوأ 
هتشاذگ نامیلس  رهب  ثرا  دواد 

ام هاوگ  ایرکز ، هّصق  تسا  هدوب 
لوسر دهد  تداهش  تفگ ، غورد  نمشد 
ادخ دهد  یهاوگ  تفگ ، تسرد  ارهز 
؟ دنتّلم ود  زا  شاهمطاف  لوسر و  ایآ 

؟ ادُج نآ  زا  دوب  یبن  هک  ياهیآ  دوب  ای 
ّقح مکح  هب  نانآ  شناد  دوب  هکنآ  ای 

اضترم رتارف ز  لوسر و  زا  رتالاب 
لوسر زا  دوبیم  ُثِّرَُون » ال   » لوق رگ 
ارچ همطاف  یلع و  اب  تفگن  ار  نآ 

غورد هقیدص و  ترضح  هک  منک  رواب 
؟ اطخ هتفگ  قح  تمصع  منک ز  رواب 

؟ تسا تقادص  حور  هک  تفگ  غورد  ارهز 
؟ ادتبا ار ز  كَدَف  بصغ  درک  هکنآ  ای 

ردپ زا  ثرا  درب  هفاحقوبا  روپ 
اپ ریز  هب  ربمیپ  تخد  هناگی  ّقح 

همطاف کلم  كَدَف  دوب  هتشذگ ، نی  ازا 
اطع ودب  ربمیپ  صخش  دوب  هدومرف 

لوتب زا  دنناتسب  ات  دوبن  یثرا 
اور اوران ، نخس  نیا  دوب  هک  مریگ 

متس زا  ربمغیپ  هب  بذک  تسب  هک  سکنآ 
افج هر  زا  كَدَف  بصغ  درک  هک  وک  ناو 

ثرا ياعدا  اب  هچ  شرتخد ز  تشاذگن 
اتبجم نفد  دوش  لوسر  هناخ  رد 
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درک ثرا  راکنا  دش و  كَدَف  بصاغ  وا 
اعدا ثرا  نسح  نفد  زور  درک  نیا 

مارم ود  نید و  کی  هک  هتفگن  سک  لاح  ات 
اوه ود  ماب و  کی  هک  هدیدن  یسک  زگره 

دیسریم ثرا  شاهمطاف  هب  یبن  تیب 
ارس نآ  تسا  نینسح  زا  تفر  وچ  ارهز 

همطاف دالوا  هزاجایب  دیدرگ 
؟ ارچ نت  ود  نآ  نت  نفد  یحو  تیب  رد 

تسا مدرم  یمامت  قح  تسین  ثرا  رو 
ار ود  نآ  هناخ  نآ  زا  دومن  نورب  دیاب 

قح باتک  فالخ  هفیلخ  رب  هک  مریگ 
اضتقا درکیم  همطاف  كَدَف ز  بصغ 

دوب لالح  نآرق  هیآ  مادک  قبط 
ایربک سومان  هناخ  هب  یتمرح  یب 

دنا هتفگ  نیقیرف  هکلب  هن  نم  لوق  نیا 
اضران دوب  رفن  ود  نیز  هرامه  ارهز 

تسا یکی  یفطصم  همطاف و  ادخ و  مشخ 
اهراب هتفگ  ادخ  لوسر  ار  هتکن  نیا 

دینک نیقی  دسانشن  دوخ  ماما  وک  نآ 
افطصم دومرف  ّتیلهاج ، هب  دریم 

دناوخ ماما  ارهز  هک  تسوا  ماما 
اضترم صخش  ادخ  یلو  زج  تسیک  وا 

دنز نیتملا  لبح  هب  گنچ  هکنآ  تخبشوخ 
اهر دنک  ار  یلع  هک  یسک  نآ  هراچیب 

دروخ هنایزات  یلع  یتسود  هب  ارهز 
ادتقا هدرک  وا  هب  قیرط  نیا  رد  هعیش 
وا قیرط  ّیلع و  یتسود  ام و  نیا 
ازسان مانشد و  هنایزات و  مصخ  نیا 

میوشیمن میدشن و  ادج  یلع  زا  ام 
ادج ندب  زا  نامرس  دوش  رگا  راب  دص 

لسر دیس  ّلک  تقیقح  یبن  اتفگ 
اوس یلع  زا  همه  دنوش  اوس  ام  رگ 

دنلطاب قلخ  دوب و  یلع  بناج  قح 
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ام رهب  لوق  نیا  زا  هتشگ  مامت  تجح 
تسا یبن  زا  هک  توبن  وچمه  تسا  یلع  زا  نید 

ادخ اب  تسین  ادج  هکناز  تسا  یلع  اب  قح 
مسق شربمغیپ  هب  تسادخ  اب  هناگیب 

انشآ تسین  یلعو  ریدغ  اب  هک  سک  ره 
ياهفیقس یهورگ  دنیریدغ و  یموق 

؟ اجک يوریم  يوریم و  هک  اب  رادشه 
مهدیمن هفیقس  هب  ار  ریدغ  زگره 

الب خزود  نیا  دوب  الو  ّتنج  ناک 
دش هداهن  تیالو  هب  نید  يانب  اجنآ 

اپب دش  مالسا  رد  هنتف  ياول  اجنیا 
نینمؤم ِریم  یلع  تشگ  ریدغ  زور 

اضترم تشگ  نیشن  هناخ  هفیقس  زور 
دش هفیقس  نآ  دگل  زا  هتسکش  هَّللاب 

ایبنا رالاس  هلفاق  تخد  يولهپ 
نآ زا  دمآ و  نورب  هفیقس  زا  يریشمش 

اتود دش  بارحم  نماد  هب  یلع  قرف 
ملظ هب  دش  هتسب  یلع  تسد  هفیقس  زور 

ادف رد  تشپ  دش  همطاف  هفیقس  زور 
دش دیهش  ارهز  نسحم  هفیقس  زور 
اج تفرگ  رغصا  رجنح  هب  متس  ریت 

تخورف رب  نیّفص  شتآ  هفیقس  زور 
ادتبا تشگ  لمج  گنج  هفیقس  زور 

دنلب رس  هیواعم  درک  هفیقس  زور 
ابتجم بلق  هدش  هراپ  هفیقس  زور 

دش دیهش  رتشا  کلام  هفیقس  زور 
اتود دش  راّمع  متام  یلع ز  تشپ 

تشک ملظ  ریشمش  هب  مصخ  هفیقس  زور 
ار دیَشُر  رْجُح و  مثیم و  دیعس و  ورْمَع و 

دش تبث  هنتف  ملق  اب  هفیقس  زور 
البرک نادیهش  تشونرس  خیرات 
لوسر ترتع  مرح  زا  هفیقس  زور 

امس زا  تشذگب  هک  تشگ  دنلب  يدود 
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رس نیسح  زا  کشخ  بل  اب  هفیقس  زور 
افق زا  تشگ  ادج  بآ ، رهن  ود  نیب 

روتس ِمُس  ریز  هک  دوب  هفیقس  زور 
ایتوت دیدرگ  همطاف  زیزع  مسج 

دش ریسا  يربک  بنیز  هفیقس  زور 
اونین يارحص  هب  دید  غاد  داتفه 

دش هفیقس  نآ  هلسلس  نیب  هدیچیپ 
ادف شملاع  همه  ناج  مسج و  هک  یمسج 

تخیر كاخ  ناماد  هب  هفیقس  نآ  تسد  اب 
اهبنوخ دوب  ادخ  شاهب  رد  هک  ینوخ 

درک دوبک  ار  یبل  هفیقس  نامه  بوچ 
افطصم دیسوب  همطاف  روضح  ار  ناک 

دیرب نت  ار ز  يرس  هفیقس  نامه  غیت 
ایض ار  دیشروخ  هدید  هدیسر  وا  زک 

دش هتسکش  ینیبج  هفیقس  نآ  گنس  اب 
ایربک نسح  هنیئآ  دوب ، هنیئاک 

یتیانج ره  مسق  هبعک  بر  هب  يرآ 
ازج فص  ات  دوب  هفیقس  شأشنمرس 

تسشنیمن ربمیپ  ياج  هب  رگ  هناگیب 
ادج نت  دشیمن ز  نیسح  رس  زگره 
دوب دیزی  انامه  هفیقس  نآ  لوصحم 

البرک تایانج  دیزی ، نآ  لوصحم 
ورم جک  تسین  یلع  هار  هفیقس  مثیم » »

(274  ) ادتقا نک  ارهز  هب  ریگ و  ریدغ  هار 

« دّیؤم اضر  دّیس  جاح   - » كَدَف دودح 

مالس تیئابیز  هب  نسُح  باتفآ  يا 
مالس تیئاناد  هب  لضف  نامسآ  يو 

مالس تیئابیکش  هب  یصخاش  ربص  رد 
مالس تیئاهنت  هب  هک  یمظاک  يوت  اهنت 

تسد تفاین  تفوئر  بلق  هب  بضغ  زگره 
تسشنورف تمشخ  شتآ  وفع  بآ  زا 

تسادخ تردق  تفک  هب  حلاص و  دبع  وت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2231 

http://www.ghaemiyeh.com


تسازس ار  وت  تزع  تردق و  ار  اعدا  ره 
تساطخ يوعد  نیا  بحاص  هنوگچ  نوراه 
تسام کلم  يرابب ز  هک  اجک  ره  ربا  یک 
راو لیپ  ربا  رب  هک  تسوت  نآ  زا  تردق 

راوس ینک  ار  دوخ  هعیش  یهد و  نامرف 
نسحلا ابا  یک  ار  وت  دناوخ  هفیلخ  يزور 

نمز كَدَف  در  همان  ریگب  نونکا 
نخس نیا  راک و  نیا  زا  عانتما  وت  يدرک 

نمجنا ردنا  امش  نیب  تفر  رایسب 
دونع نآ  هب  یتفگ  هریذپ و  يدش  رخآک 

دودح نیا  هب  نکیلو  لوبق  منکیم  نم 
اهتنا دبای  نَدَع  کلم  هب  نآ  ّدح  کی 

یهتنم دنقرمس  هب  دوش  رگد  يّدح 
اقرفا هب  ات  دسر  دودح  نآ  زا  رگید 

الِه كَدَف  زا  رگد  ّدح  تسا  رحبلا  فیس 
یهد ام  هب  ار  كَدَف  کلم  هک  رگا  یهاوخ 

یهد اضر  تکُلم  يراذگاو  هب  دیاب 
تخانش كدف  دودح  وچ  كَدَف  بصاغ  نآ 
تخاس هطاحا  ار  وا  روشک  زرم  ّدح و  نیک 

تخاب گنر  دُرب و  دوخ  هتفگ  یگدنمرش ز 
تخادگرب مشخ  زا  هتشگ و  بآ  مرش  زا 

ام ياعّدم  رب  وت  باوج  اب  هک  اتفگ 
ام يارب  زا  رگد  زیچ  دنامن  یقاب 

کلم تاهدنب  دوب  هک  كَدَف  ثراو  يا 
كَدَف زا  هدنام  اج  وت  يارب  لد  غاد  دص 

کل تیدف  یغاد  همطاف  تارطاخ  زا 
کتک هچوک و  كَدَف و  همان  ّدر  ناز 

باجح رد  ار و  كَدَف  ّدر  وت  یتساوخیم 
باوج ار  وت  تداهش  هب  زج  دادن  نمشد 

« دیؤم اضر  دّیس  جاح   - » كَدَف

وت داهن  رد  یلع  ضغب  دوب  هک  مریگ 
ارچ رگد  ارهز  تروص  هب  ندز  یلیس 
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داب هتسکش  تتسد  همطاف  هب  يدز  یلیس 
؟ ارچ رسپ  مشچ  لباقم  ندز  ردام 

* * *
درک هراپ  ار و  مکَدَف  همان  تفرگب 

تفرگ رطخ  رد  ارم  ناج  هک  یتّدش  اب 
تسا هتسکش  ولهپ  شزاون  رگم  یلیس 
تفرگ رگد  یملظ  هدشان ، مامت  یملظ 

* * *
تفرگ ارم  هار  رس  یمّود  هک  يزور 
درکن ابا  تیانج  هنوگچیه  نم ز  اب 

رهق هب  یلو  دش  نم  تروص  باجح  شتسد 
درکن ادخ  زا  فوخ  دز و  نم  يور  هب  یلیس 

* * *
ممولظم ردقنیا  نم ، لتاق ز  دنکیم  تدایع 
ار میور  دینادرگب  وا  يوس  دییایب و ز 
مناوخیم هتسشنب  ار  شیوخ  زامن  نم  اهنت  هن 

ار میوضو  مرآ  ياج  هب  هضف  يرایمه  اب  هک 
* * *

ممولظم ماما  ّقح  نتفرگ  یپ 
درک مباوج  متساوخ  کمک  هک  یسک  ره  ز 

كَدَف بصغ  ياج  هدنام  منت  وضع  وضع  هب 
درک مباطخ  ردپ  یّنِم  ُۀَعَْضب   » هک ارم 

نم نید  تسارهز  تبحم  هیامرس 
مهدیمن ایند  ود  هب  ار  شیوخ  نید  نم 

اضق دهن  متسد  ود  هب  ار  هام  رهم و  رگ 
مهدیمن ارهز  تبحم  زا  هرذ  کی 

* * *
ياهرهب زین  دربب  كَدَف  بحاص  ات 

دندز كَدَف  بحاص  تروص  هب  كَدَف  شقن 
وگب ناتسود  ام  هب  ایب و  نسحلا  نبای 

(275  ) دندز کتک  ار  وا  هک  دوب  هدرک  هچ  ارهز 

« يروباشین هدیلوژ  نسح   - » كَدَف یلیس ، هچوک ،
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تفرگ هار  رس  لگ  هب  نازخ  هچوک  رد 
تفرگ هآ  ِهر  ولگ  رد  دمآ و  ضغب 
تفگیم تیالو  دیشروخ  هب  لیربج 
تفرگ هام  ياهتسشن  ارچ  شوماخ 

* * *
تشاکیم لبلب  هلان  رذب  هک  زور  نآ 

تشاکیم لبنس  هنیس  هب  هلان  اب 
یلیس برض  هب  یمشاه  هچوک  رد 
تشاکیم لگ  ودع  همطاف  تروص  رب 

* * *
داتفا رای  تروص  هب  یلع  مشچ  ات 

داتفا راک  زا  هنیس  هب  ادخ  هب  شبلق 
دومرف یفطصم و  ربق  هب  درک  ور 
داتفا راکیپ  رگد ز  یلع  يوزاب 

* * *
مشوپهیس تمغ  غاد  هک ز  یلع  منم 

مشوغآ مه  وت  دای  اب  وت  ربق  رانک 
یعس مدرک  هچنآ  ره  ارهز ، وت  ناج  هب  مسق 

مشومارف دشن  یلیس  هچوک و  ثیدح 
* * *

تخادنا بات  چیپ و  هب  ار  ملد  هچوک  ثیدح 
تخادنا بانط  یلع  تسد  هب  مصخ  هکنانچ 

ارهز نآ  زا  دعب  هک  سب  نیمه  هچوک  فصو  ز 
تخادنا باقن  ُخر  هب  رهوش  هدید  شیپ  هب 

* * *
دادن بات  وت  مغ  زج  نم  رکیپ  هب  یسک 

دادن باوخ  لاجم  ممشچ  هب  کشا  موجه 
نم اب  دوخ  وت  وگب  یلیس  هچوک و  ثیدح 

دادن باوج  سکچیه  ارم  ِلاؤس  نیا  هک 
* * *

ناسرب ار  ام  يهرهچیرپ  رای  نآ  بر  ای 
ناسرب ار  ادخ  نوخ  رشب ، لک  حلصم 

ار همطاف  لد  ِداد  ناهج  هب  دریگب  ات 
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(276  ) ناسرب ار  ام  يدهم  یلع  ارهز و  ناج 

« نایچیاچ هَّللا  بیبح   - » كَدَف

متقلخ ّما  وچ  نم  لصا و  وچ  یلع  دّمحم و 
مردام ماقم  نیا  رد  ار  شیوخ  باب  هک  منم 

متلود هاگشیپ  هب  دنک  ياهولج  هچ  كَدَف 
مردیح وچ  دوب  فک  هب  نانج  تیکلام  هک 

ماهدرک مایق  نآ  زا  كَدَف  بصاغ  هیلع 
موریپ هب  مهد  ناشن  قح ، داهج  رب  هار  هک 

یفطصم لآ  لوسر و  تّدوم  دوب  ناسح 
(277  ) مرشحم زور  هانپ  نم و  ِخزرب  دیما 

« لدشوخ  - » مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  جاجتحا 

میرک يالاو  ربمغیپ  هک  تسا  يزور  دنچ 
میعن تانج  بناج  ناهج  هتسب ز  تخر 

میتی مالسا  تما  وا  تلحر  اب  هدش 
مین ود  هصغ  زا  يو  بلق  يرگنیم  ار  هک  ره 

دشاب اغوغ  هلان و  يرگنیم  اجک  ره 
دشاب احطب  برثی و  خر  هب  تنحم  درگ 

* * *
تسا رگد  جنر  مغ و  ییوگ  هک  زورما  هصاخ 

تسا رش  بوشآ و  زکرم  لسر  متخ  دجسم 
تسا رمع  شدزن  هب  رکبوب و  ربنم  رس  رب 

تسا رد  هب  شمشچ  ینیب  نایدجسم  زا  هک  ره 
دناهمطاف ندمآ  رظتنم  ایئوگ 

دنا همه  هنارظتنم  نارگن  رد  يوس  هک 
* * *

رشب ریخ  لد  رون  دسر  هار  زا  يرآ 
رسمه ار  یلع  مالسا ، يوناب  نیرتهب 

رهگ وچمه  نانز  هقلح  يو  هدید  رد  کشا 
رسپ هدنخرف  ود  تسد  فک  هب  تسا  هتفرگب 

تسوا رب  رد  اقل  هام  یکرتخد  نینچمه 
تسوا رتخد  دوب و  يربک  بنیز  نیا  يرآ 
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* * *
دای نتفگ  نخس  زرط  شدهدیم  ایئوگ 
داد دیاب  نخس  ِداد  مکرتخد  شدیوگ 

داّدش دص  زا  رتب  دیزی  مزب  رد  هژیو 
دادیب ریز  هب  چیه  ورم  ریگ و  دوخ  داد 
دیلپ تسا  دیلپ  قرف ، دوبن  یمان  ریغ 

دیزی تسادرف  هب  رکبوبا و  زورما  تسه 
مارح مالسا  رد  تسا  داهج  هچرگ  نانز  رب 

ماگمه نادرم  هب  دنعافد  ماگنه  کیل 
مادقا ندرک  دیاب  وخ د  قح  عافد  رد 
مالسا ردنا  تلزع  تینابهر و  تسین 

فرش نیئآ و  هر  رد  نالک  درخ و  نز ، درم و 
فک ردنا  ناج  دیاب  ار  همه  وت  نم و  نوچ 

* * *
دیدرگ ربنم  هب  کیدزن  همطاف  ضرغلا 

دیدرگ مخ  بدا  میظعت و  هب  رکبوب  رس 
دیدرگ ربمیپ  تخد  نآ  بناج  شرظن 

دیدرگ رونخس  هقیدص  رب  ردنا  دهاوخ 
لوسر تخد  شدهد  دهاوخن  چیه  ناما  هک 

لوهج مصخ  ياک  دیامرف  دیآ و  نخس  هب 
* * *

مردپ دیآ  هک  شیپ  نآ  زا  هک  ینآ  هن  وت 
مرد رانید و  یپ  يدوب  يدیتسرپ و  تب 

مرف هدنخرف  رسمه  کمک  اب  مردپ 
مرح تیب و  همه  هدرک  ناتب  ثول  زا  كاپ 

نینچ مالسا  تمعن  زا  وت  زورما  هک  ات 
نیشن ردص  يدش  تسین  وت  روخ  ردنا  هچ  رگ 

* * *
تشادن مالسا  تمعن  دوخ  هک  زور  نآ  برع 

تشادن مان  ًادبا  ّتیندم  ناهج  رد 
تشادن ماگ  نامز  چیه  بدا  ملع و  هر  رد 
تشادن مارآ  ياهظحل  متس  لهج و  رس  و 

دراد دمرس  تلود  نینچ  زورما  رگا 
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دراد دّمحم  میلعت  وترپ  زا  همه 
* * *

مردپ یمارگ  تسه  رگم  هن  دّمحم  نیا 
مرس هب  دش  ملا  كاخ  نم و  تسد  زا  دش  هک 
مرگج دش  نوخ  هک  کشخيدشن  شلسغ  بآ 

مرد برض  اب  ولهپ  نیک  دیتسکشب ز 
نم هناخ  رد  دنازوس  وت  رما  زا  رمع 

نم هناش  نم و  تشپ  هیس  درک  شذُفُنق 
* * *

مکتک نیک  زا  همه  نآ  يدز  هک  ینآ  زا  دعب 
مکَدَف يریگب  هک  ینآ  رس  رب  ایلاح 

مکمک يزاس  نم و  ممیتی  هکنآ  ضوع 
مکت راییب و  همولظم  هک  رادنپم  وت 

ار بل  نیرفن  یپ  زا  ادخ  هب  میاشگیم 
ار بلطم  دوخ و  درد  منک  هضرع  ادخ  اب 

* * *
دنام یتیگ  هب  همولظم  نم  جاجتحا 

دناوخ ار  نآ  هصق  نیا  زا  سپ  دیآ  هک  ره 
دناد ارهز  هب  وت  ملظ  يراکمتس و  نوچ 

دناشفایم وت  يور  رس و  هب  نیرفن  نعل و 
تسا نم  لافطا  هس  ود  نیا  نم و  نان  كَدَف  نیا 

تسا نم  لام  كَدَف  کلم  مسق  دنوادخ  هب 
* * *

ناهج هب  دنامن  ثرا  لسر  ییوگب ز  رگ 
ناونع ییامن  لعج ، دوب  هک  ُثِّرَُون » «ال 

ناوخ نارق  ادخ  مکح  زا  ربخیب  يا  ورب 
نایع هب  نامیلس  ثرا  درب  دوواد  هک ز 

تسد ردنا  مکَدَف  ُدب  ردپ  دهع  زا  هچ  رگ 
تسا هبوهوم  كَدَف  کلم  ارم  تسا  ثرا  هن  هک 

* * *
تسا نادرم  هشداپ  نیا  یهاوخ  را  دهاش 

تسا ناتسد  نیا  زا  هگآ  نسح  وچ  منیسح  مه 
تسا ناوسن  زا  نت  ود  کی  نم  دهاش  نینچمه 
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تسا نآرق  نم  دهاش  نیا  زا  رتالاب  هچ  رگ 
تساوگ ریهطت  هیآ  ارم  قدص  یکاپ و 

تسادخ هتسخلد  نم  هاوگ  هک  ییوگ  هچ  وت 
* * *

لوسر تخد  نآ  دروآ  لیلد  ردقنآ  تفگ و 
لوهج موش  يودع  شباوج  هب  زجاع  دش  هک 

لوبق رکم  لیح و  هار  دومنن ز  کیل 
لوتب وا ز  لوبق  دومنن  هچ  یناد ز  چیه 

تسا کلف  رب  یلع  مان  كَدَف  کلمیب  دید 
تسا كَدَف  شتسد  هب  هک  ات  دوشن  شقح  بصغ 

* * *
تسا ناراکمتس  مسر  هدعاق و  نیا  يرآ 
تسد تمه  اب  مدرم  زا  دنهاوخ  یهت  هک 
تسکش دنهدب  هفیاط  نیا  رب  هار  نیمه  زو 

تسپ ِّیند  یلب  تسا  تسپ  تمه و  نود  رای 
روز رز ، اب  نیرق  هدیدرگ  هک  تسین  ببس  یب 

روسج موق  نیا  رز  يورین  هب  دنیوگ  روز 
* * *

زوریپ رخآ  دوشیم  قح  همه  نیا  اب  کیل 
زور هس  ود  زج  دوبن  يرآ  لطاب  تردق 

زورفا ملاع  ددرگ  قح  نشور  هرهچ 
زوس ملاظ  دوب  ملوظم  هلان  الدشوخ » »

درک بش  دوخ  يودع  زور  همطاف  نیمه  هن 
درک بنیز  وا  ِفص  دیزی و  هب  بش  ار  زور 

* * *
درم نز و  زا  امش  زورما  ناناملسم  يا 

درک ارهز  یلع و  زا  ناتدیاب  يوریپ 
دربن تشاد  متس  ملظ و  اب  هک  دوب  نآ  یلع 

درورپ يربک  بنیز  دوخ  وچ  زین  همطاف 
دننکش نامصخ  فص  شنیسح  نوع  اب  هک  ات 

دننکش نادنس  هداد و  مه  هب  تسد  اهتشم 
* * *

رورض هتکن  نینچ  راهظا  همتاخ  رد  تسه 
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روفغ نارفغ  رهظم  یندم  لوسر  هک 
روتسد یناهج  هب  ار  نز  يدازآ  داد 

روگ هب  هدنز  يدشب  رتخد  هک  رصع  نآ  ردنا 
ینابر يُدب  مالسا  يدازآ  کیل 

(278  ) ینارتوهش ینیدیب و  يدازآ  هک  هن 
* * *

« ینادمه يدزیا  ریما   - » كَدَف تشذگرس 

هاج یلاع  لوسر  ترجه  متفه  لاس  هب 
هاگآ رفک  دوهی و  موق  تدحو  يدش ز 

رشب ریخ  بانج  عاطم  رما  هب  اذل 
رَْبیَخ مزاع  مالسا  رکشل  دندش 

مامت هعلق ، تفه  دوب  ار  رَْبیَخ  راید 
ماکحتسا دنتشاد  کلف  هب  رس  هوک  وچ 

روآ گنج  ناولهپ  یکی  عالق  نآ  رد 
رفن رازه  اب  مزرمه  بَحْرَم و  مان  هب 

ربمغیپ هاپس  ریما  ود  وا  فوخ  ز 
رمع دعب  زور  رکبابا و  زور  تسخن 

دنتشگرب گنج  نادیم  هدرک ز  رارف 
دنتشگرب گنن  هب  نمشد  هب  تشپ  هدومن 

راتخم دمحا  زور  رگد  درپس  مَلَع 
رارک ردیح  تسوا  هک  يراّرف  ریغ  هب 
بَحْرَم دش  مین  ود  ردیح  تبرض  مین  هب 

برع ریما  ار  هعلق  رد  دنک  ياج  ز 
یلطب لی و  نینچ  لتق  هک  هبعک  هب  مسق 
یلع ریغ  هباحص  رد  یسک  راک  دوبن 

دندینشب وچ  ربخ  نیا  كَدَف  نایدوهی 
دندید شرکشل  مالسا و  تردق  هوکش و 

دنداتفا حلص  رکف  یگمه  ناج  سرت  ز 
دنداتسرف یبن  يارب  حلص  مایپ 

لوبق دافم  نیا  دیدرگ  هرکاذم  زا  سپ 
لوسر صاخ  کلم  تشگ  كَدَف  ءیف »  » مکح هب 

كالما دمآرد  فصن  یپ  نایدوهی 
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كَالَول هجاوخ  نارازگراک  دندش 
« یبْرُْقلا اَذ  ِتآ  َو   » مکح هب  زین  لوسر 

ارهز شرتخد  هب  ار  كَدَف  کلم  دادب 
ار نمشد  نابز  ددنب  هک  تشون  دنس 

ار نَْمیَا  مُا  ردیح و  دهاش ، تفرگ 
لوسر تشگ  دیهش  ّمس  زا  هک  دعب  لاس  هس 
لوتب تسد  ودع ز  ار  كَدَف  کلم  تفرگ 

جارعم هجاوخ  تخد  نیهب  نذا  نودب 
جارخا كَدَف  زا  دیدرگ  همطاف  لیکو 

ار ایاضق  نیا  هک  یتقو  همطاف  دینش 
اتفگ نینچ  ار  رکبوب  دمآ و  دجسم  هب 
يدرک نوخ  لوسر ، بلق  هراپ  ِبلق  وت 

يدرک نورب  كَدَف  زا  ارم  لیکو  ارچ 
ربمغیپ کلم  هدوب  كَدَف  داد : باوج 

رورس نآ  نیشناج  منم  قلخ ، يأر  هب 
دشاب نم  راک  قلخ  يربهر  هک  نونک 

دشاب نم  رایتخا  رد  هک  تساج  هب  كَدَف 
دروآ دنس  یفطصم  زا  هرهاط  لوتب 

دروآ دنتسم  دوب  یسب  هک  دنس  یکی 
باطخ هداز  هاگان  هب  هنایم  نآ  رد 

بآ يدنکف  ناهد  زا  نآ  رب  همان ، تفرگ 
دومن هرابود  متس  ْرُجْهََیل »  » تفگ هک  یسک 
دومن هراپ  هنیک  ار ز  دنس  شیوخ  تسد  هب 

رواد هبیبح  لزنم  يوس  دش  هناور 
رَْبیَخ حتاف  هاگنآ  يدمآ  دجسم  هب 

راصنا رجاهم و  لیخ  هدید  شیپ  هب 
رارک ردیح  رکبوب ، هب  درک  باطخ 

ارهز فک  رد  هدوب  یبن  دهع  كَدَف ز 
؟ ار نآ  شبحاص  تسد  زا  ياهتفرگ  ارچ 

دشاب نیملسم  قح  كَدَف  داد : باوج 
دشاب نیا  زج  اعّدم  ار  همطاف  هک  رگا 

درآ دوهش  نتشیوخ  نخس  رب  هک  وگب 
درادرب شیاعّدا  نیا  زا  تسد  هنرگ  و 
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ار دمرس  رما  دروآ  يو  دای  هب  یلع 
ار دیلاوذ  هقف ، ماکحا  زا  دومن  نایب 

لوتب هن  يروآ ، وت  دیاب  هنّیب  تفگب :
لوسر زیزع  ِدی  رد  كَدَف  هدوب  هک  ارچ 

بلاطوبا رختفم  يو  تشگ ز  هک  یهش 
بلاغ دش  هفیلخ  رب  نخس  راقفلاوذ  هب 

دوس هچ  لاقم  نیز  تفگ : نابز  دوشگ  رمع 
دوهش طرش  تسا  مزال  كَدَف  ّدر  يارب 

ریصب راگدرک  هک  یصخش  تساوخ ز  هاوگ 
ریهطت تیآ  هب  دش  وا  یکاپ  هاوگ 

هَّللا لوسر  رتخد  رگد  زور  هرابود 
هارمه نادهاش  دروآ  دمآ و  دجسم  هب 
دوب نَْمیَا  مُا  دهاش  رگد  ّیلع و  یکی 

دوب نز  نآ  یتشهب  ربمیپ ، لوق  قبط  هک 
نز نآ  دومن  نایب  تفالخ  نابصاغ  هب 
نم مدوب  هتسشن  يزور  همطاف  تیب  هب 
لزنم نآ  رد  ادخ  لوسر  تشاد  روضح 

لزان يدش  وا  رب  یهلا  یحو  نیما 
ربکا قلاخ  نامرف  دومن ز  نایب 

ربمغیپ هب  هقح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  »
كَدَف راگدرک  نامرف  زین ز  لوسر 

كَدَف رایتخا  کلم و  ار  همطاف  دادب 
میاهمطاف هاوگ  ربمیپ ، یلع ز  نم و 

میاهمصاخم نیا  رد  دهاش  همطاف  عفن  هب 
داد تداهش  یلع  هرابود  هیضق  نیا  رب 
داد تداعس  ادخ  ار  وا  هعیش  هک  یلع 

ندروآ رذع  رهب  نابز  دوشگ  رمع 
ندرک مهّتم  مرگ  دش  هراچ و  تشادن 

ردیح دربیم  عفن  كَدَف  ّدر  نوچ ز  هک 
رضحم نیا  رد  ربتعم  دوبن  شتداهش 

تسین یفالخ  رگا  شفرح  نَْمیَا و  مُا  رد 
تسین یفاک  لیلد  نز  کی  تداهش  یلو 

يزیوآ تسد  تفای  ودع  مالک  نیا  زا 
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يزیچ كَدَف  زا  هقیّدص  دیاع  تشگن 
ارهز ترضح  دروآ  يرگید  دوهش 

ءامسا اب  مالغ ، ِحابر  نیسح  نسح 
لوبقم يدماین  ناشیا  تداهش  یلو 

لوسر ياج  بصغ  دندرک  هک  ود  نآ  دزن  هب 
درکیم دوخ  ّقح  قاقحا  همطاف  زونه 

دروآ نابصاغ  رهب  زا  رگید  لیلد 
رارقا دَُوب  نیا  رب  ار  امش  درک  باطخ 

راتخم دمحا  کلم  كَدَف  تسا  هدوب  هک 
یط یصخش  رمع  هک  نوچ  دوش  عرش  مکح  هب 

يو ثراو  هب  دسریم  وا  زا  هدنام  هچنآ  ره 
متسه یفطصم  ثاریم  ثراو  هک  منم 

متسه ایبنا  رالاس  رتخد  هتسجخ 
ثیبخ مارم و  دب  رکبابا  هقیقد  نامه 
ثیدح لعج  دومن  ارسا  دّیس  لوق  ز 

نآرق بحاص  مدنیش ز  تفگ : بذک  هب 
ناهج هب  ایبنا  دنراذگنیم  ثرا  هک 

شنهد زا  ُثِّرَُون » ال   » يدش هک  نوچ  هدینش 
شنخس دهاش  هصفح  هشیاع و  دندش 

تفشآ لوتب  دش  هتسب  یبن  هب  ارتفا  وچ 
تفگ خساپ  هفاحق  وب  رسپ  فلخان  هب 

مرگداد ّیح  هدومرف  نآرق  ياجک 
مربن نم  ّيرب و  دوخ  ِردپ  زا  ثرا  وت 

شناقرف هب  قح  هدرک  نایب  هدرپ  نودب 
شنامیلس رب  دواد  ثرا ز  تساور 

بوبحم هگرد  ییحی ز  هتساوخن  رگم 
بوقعی ینب  زا  ثرا  دربب  شاهداز  هک 

نآرق زا  دومن  تلالد  هیآ  جنپ  هب 
نادان هفیلخ  مالک  بذک  هدوب  هک 

صوصن هب  قح  باتک  ایآ  هک  درک  لاؤس 
صوصخم امش  رب  ثرا  هلأسم  هدومن 

نآ زا  جراخ  هدومن  ار  مردپ  نم و  یلو 
نالعا دینک  ار  رارسا  دوب ، نینچ  رگا 
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مردپ نم و  بهذم  مه  تسادج ز  ای  و 
مربب ردپ  زا  ثرا  دزسن  تهج  نیدب 

ینآرق زومر  مهف  هب  دیدش  ای  و 
ینارمع ّیلع  لوسر و  رتریصب ز 

تابثا وا  دومن  اویش  هباطخ  نیا  زا 
تابث لیلد و  نابصاغ  نخس  رب  تسین  هک 

یپ رد  یپ  هیآ  دروآ  همطاف  هچ  رگا 
يو هب  دادن  ودع  ار  كَدَف  زاب  کیلو 

يرْوش ْمُهُْرمَا  َو   » قبط دمآ و  هناخ  هب 
ادخ ّیلو  اب  هرابنیا  رد  روش  دومن 

ربمغیپ راگدای  الا  تفگب : یلع 
رمع بایغ  رد  رکبابا  دزن  هب  ورب 

نارود رد  هک  اعّدا  نینچ  تسار  وت  وگب 
ناهج هب  وا  نیشناج  ییوت  لوسر  زا  سپ 

دومحم ربنم  هتشگ  تهگهیکت  نونک 
دوب وت  ِنآ  زا  كَدَف  مامت  هکنیا  ضرف  هب 

یئاضاقت نینچ  شدوب  همطاف  هک  رگا 
یئاشخبب وا  هب  ار  كَدَف  نیمز  رس  هک 

ینآ زا  رتمک  هن  نآ ، کی  هب  تشاد  موزل 
ینادرگزاب فطل  زا  كَدَف  همطاف  هب 

مدوب یفطصم  رازلگ  ِلگ  نم  هک  ارچ 
مدوب ادخ  ربمغیپ  هنیس  ِرورُس 

لوتب دومن  لمع  ار  یلع  راکهار  وچ 
لوبقم شاهتفگ  رکبابا  دزن  داتف 

ددرگ رصتخم  هصق  نیا  هک  همان  تشون 
ددرگرب هرابود  وا  كَدَف  همطاف ، هب 

داشلد دش  ّطخ و  تسد  نیا  همطاف  تفرگ 
داتفا هار  هناخ  يوس  يوبن  دجسم  ز 

یلع هب  دهد  ار  هدژم  نیا  هک  تشاد  دیما 
یلو ِزیزع  نآ  تشاد  لد  هب  قوش  رازه 
ار اهاط  تخد  دید  رمع  هچوک  نایم 

ار ارهز  ِهار  دادیب  هر  زا  تفرگ 
تتسد رد  تسیچ  همان  نیا  هک  درک  لاؤس 
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تتسمرس نامداش و  نینچ  تسا  هدرک  هک 
باوج رهب  درک  زاب  بل  هرهاط  لوتب 
باطخ هداز  كاپان  هب  درک  باطخ 
متفرگب هلال  لثم  لد  هب  غاد  هچ  رگا 

متفرگب هلابق  نیا  كَدَف  ّدر  يارب 
لوسر زیزع  زا  درک  بلط  هلابق  رمع 

لوبق درکن  شتساوخ  رد  همطاف  کیلو 
درک تیانج  مه  زاب  ودع  هنایم  نآ  رد 

درک تیالو  لگ  رب  يرگد  تراسج 
تشاد لد  رد  مادُم  ار  یلع  ضغب  هک  یسک 
تشاد لطاب  رکف  دوب و  قح  رکنم  هک  یسک 

دوب نیسای  لآ  نآرق و  نمشد  هک  یسک 
دوب نید  ندرک  دوبان  یپ  رد  هشیمه 

گنج عقوم  رارف  بَحْرَم  درک ز  هک  نامه 
گنت هچوک  هب  رو  هلمح  دش  همطاف  يوس  هب 

دز همه  لد  رب  هلعش  یبن  دزم  ياج  هب 
دز همطاف  هب  دگل  تّدوم  رما  فالخ 
دوب نسحم  رادراب  وا  هک  تسا  تیاور 
دوب نسحم  راظتنا  مشچ  تشاد و  دیما 
هلاس هدجیه  يوناب  هب  مصخ  درک  هچ 

هلال هچنغ و  لاماپ ، نیچلگ ، دومن 
مکحم دگل  رمع  دز  ار  همطاف  هک  یمد 
مک یثلث  تشگ  تاداس ، هداوناخ  ز 
هاکناج دز  هلان  زوس و  رگج  هآ  دیشک 

هانگ نودب  دش  هام  شش  ِنسحم  دیهش 
دش یلین  تفرگ و  مد  نامه  هنیدم  ِهم 

دش یلیس  ناشن  ربمیپ  زیزع  خر 
ششود رب  دوب  هصغ  مغ و  هوک  رازه 

ششوگ رد  تسکش  ارهز  هراوشوگ  وچ 
وا هرامشیب  ِدرد  مغ و  هب  دش  هدوزف 
وا هراوشوگ  داتفیب  هچوک  كاخ  هب 

وا هلان  هآ و  مصخ ز  لد  مرن  تشگن 
وا هلابق  همطاف  زا  تبقاع  تفرگ 
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هراکدب يودع  ارهز  هدید  شیپ  هب 
هراپ دص  دومن  ار  شکَدَف  هلابق 

نوخ لد  اب  دومن  نیرفن  هرهاط  ِلوتب 
نوعلم هداز  باّطخ  هب  درک  باطخ 

هراسخر دوبک  دش  ارم  وت  زا  هک  الا 
هراپ ماهمان  وچ  ار  تمکش  دنک  ادخ 

زور نآ  باجتسم  دیدرگ  همطاف  ياعد 
زوریف رجنخ  هب  شمصخ  لد  دش  هراپ  هک 

يدنوادخ تمحر  ترفغم و  ُدورد و 
يدنواهن ؤلؤلوبا  حور  راثن 

دش افوکش  لگ  لثم  نادمه  رد  هک  نامه 
دش ارهز  ياعد  شغیت  مد  زا  تباجا 
ناشاک رکیپ  بلق  شهگراب  تسا  هدش 

ناشاک رس  رب  جات  وا  دبنگ  دنلب 
هتسیاش تسین  راک  نینچ  هاوگ  ادخ 
هتسب وا  هاگراب  ِرَد  تسا  هتشگ  هک 

زور ره  يدزیا »  » تسانیا شتساوخ  تسود  ز 
(279  ) زوریپ دوش  ناس  زوریف  همطاف  مصخ  هب 

كَدَف ِزورما  متفه  لصف 

[ یمالسا يروهمج  يامیس  رد  كَدَف »  » نیمزرس هب  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  رفس  شرازگ  ]

دوشیم شخپ  تعاس 14 ، رد  هک  یمالسا  يروهمج  يامیس  يرسارس  رابخا  ندینـش  لاح  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دالیم  زور  رد 
: تفگ رابخا  هدنیوگ  ربخ ، زا  یتمسق  رد  هک  مدوب 

زیگنا نزح  شرازگ  نیا  رگا  یلو  مینک ، شخپ  دـشابیم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  طوبرم  هک  صاـخ  یـشرازگ  میهاوخیم  زورما  »
هب ام  شرازگ  مینکیم ، یهاوخرذع  درادن  یتبـسانم  تسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دالیم  زور  هک  زورما  اب  تهج  نیا  زا  دوب و 

شخپ امش  يارب  نآلا  هک  دشابیم  كَدَف »  » زا ریواصت  نیلوا  نیا  دراد و  صاصتخا  كَدَف »  » نیمزرس هب  یناجنسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  رفس 
.« مینکیم

نینچمه هدش و  عطق  ًاضعب  هدیکشخ و  همین  ياهناتسلخن  هب  ممشچ  یتقو  دیدرگ و  شرازگ  نیا  هجوتم  مدوجو  رـسارس  تاحیـضوت  نیا  اب 
بل ریز  و  تشگ ، يراج  منامـشچ  زا  کشا  و  دیزرل ، مندـب  مامت  داتفا  دوب  هدـش  ییاههبارخ  هب  لیدـبت  یهجوتیب  اب  هک  یلگ  ياهراصح 

تموصخ هنیک و  ردق  نیا  ارچ  دننکیمن ، محر  تسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هب  طوبرم  هک  ییاهلخن  هب  یتح  اهنیا  ایادخ  متفگ :
؟…  مَّلَس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هب  تبسن 

رفس و  كَدَف »  » هلأسم هب  ار  نارهت  هعمج  زامن  مّود  هبطخ  نامز  نیرتشیب  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  خیرات 8/4/1387 ) رد   ) دعب زور  هس 
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. داد صاصتخا  نیمزرس  هب  دوخ 
ریواصت هک  مدـش  نآ  رب  درک و  داجیا  ياهزات  هزیگنا  میارب  ریواصت  نیا  مدوب  كَدَـف »  » باـتک فیلأـت  لوغـشم  ناـمز  نآ  رد  هک  بناـجنیا 

. مروآ تسدب  ار  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  ینارنخس  و  كَدَف »  » زا هدش  شخپ 
هدش شخپ  ياههمانرب  مامت  لاسرا  : » دنتفگ باوج  رد  اهنآ  متفرگ و  سامت  نارهت  يامیس  شورس  اب  ناهفصا  يامیس  شورس  ییامنهار  اب 
ياقآ ياه  هبطخ  ندروآ  تسدـب  يارب  طـقف  بناـجنیا  شـالت  تلع  نیا  هب  و  تاـغیلبت ». راـبخا و  زا  ریغ  هب  دراد  ناـکما  اـم  يارب  امیـس  زا 

ترضح یمارگ ، داتسا  ییامنهار  اب  مداد و  همادا  كَدَف  ریواصت  ندروآ  تسدب  يارب  ار  دوخ  يریگیپ  یلو  داد  هجیتن  یناجنـسفر  یمـشاه 
ناهفـصا يامیـس  ادص و  زکرم  هب  دناهدوب  هدنب  يامنهار  قوشم و  هیمطاف  ياهتیلاعف  رد  هشیمه  هک  یحطبا  تجح  دیـس  جاح  هَّللا ، تیآ 

. مدومن تاقالم  ناهفصا  يامیس  ادص و  سیئر  اب  متفر و 
زا یتدم  دنلب  ملیف  هدنیآ  رد  تسا  رارق  یلو  تسین  نکمم  ًالعف  ریواصت  نآ  هب  یـسرتسد  دندومرف  ناشیا  مرگ ، یمیمـص و  تاقالم  نیا  رد 

یمالـسا يروهمج  همانزور  هب  كَدَف »  » زا ییاهسکع  ندروآ  تسدب  يارب  دـیناوتیم  امـش  یلو  دوش ، شخپ  امیـس  ادـص و  زا  رفـس  نیا 
. دینک هعجارم  دادرخ 1387 ) خروم 25  ، ) ناریا

. متفای تسد  ناریا ، یمالسا  يروهمج  همانزور  هب  هک  دش  نیا  اهیریگیپ  نیا  هجیتن  دومن و  لاحشوخ  رایسب  ارم  تراشب  نیا 

یمالسا يروهمج  همانزور  رد  كَدَف  يهلأسم  حرط 

مـشچ هب  كَدَـف »  » ءاـیحا يارب  ياهمدـقم  هلمج : نآ  راـنک  رد  هدـش و  پاـچ  كَدَـف »  » زا یگرزب  رایـسب  سکع  هماـنزور  لّوأ  هحفـص  رد 
هک يریوصت  دهدیم ، ناشن  نآ  ياهناتسلخن  اب  ار  كَدَف »  » يزکرم هقطنم  زا  ياهنحـص  سکع  نیا  هدش : هتـشون  سکع  ریز  رد  دروخیم .

. تسا هدش  هتشادرب  هام 87  دادرخ  خیرات 20  رد  كَدَف »  » هب یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  رفس  نایرج  رد 
. دیئامن هظحالم  زورما  همانزور  هحفص 14  رد  ار  كَدَف »  » يریوصت شرازگ 

نآ ریز  هک  ( 280  ) مُِکب ُبِّحَُرت  ُِطئاحلَا  هلمج : اهـسکع  يالاب  رد  هک  دـییامرفیم  هظحـالم  كَدَـف »  » زا سکع   9 همانزور ، هحفص 14  رد 
امش هجوت  هک  دهدیم  رفـس  نیا  زا  یـشرازگ  كَدَف » ءایحا  رب  ياهمدقم   » ناونع تحت  ياهلاقم   » نآ رانک  رد  هدش و  هتـشون  كَدَف »  » هملک

. مینکیم بلج  ( 281  ) اهسکع هلاقم و  نآ  هب  ار 

كَدَف ءایحا  يارب  ياهمدقم 

ياهشوگ دیآیم  شیپ  یمالسا  هکربتم  هسدقم و  نکاما  هب  يرفس  هک  راب  ره  یناجنـسفر ، یمـشاه  هَّللا  تیآ  رگوجتـسج  واکجنک و  حور 
. دزاسیم راومه  نآ  یسانشزاب  يارب  ار  هار  دنکیم و  جراخ  تبرغ  زا  ار  مالسا  هتفرگ  رابغ  خیرات  زا 

« كَدَف  » زا دـیدزاب  هب  رفـس  نیا  زا  زور  کی  هام 1387 ) دادرخ  ات 22   13  ) ناتـسبرع هب  يربهر  ناـگربخ  سلجم  سیئر  هزور   10 رفس رد 
دوب و مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  یصخش  کلم  هک  تسا  هنیدم  قرش  لامش  رد  ياهقطنم  كَدَف » ، » تفای صاصتخا 
دش و بصغ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دندوب . هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هب  ار  نآ  ناشیا 

. درک هبه  زیزعلادبع  کلملادبع و  دوخ  دنزرف  ود  هب  ار  كَدَف »  » وا داد و  مکح  نب  ناورم  هب  ار  نآ  نامثع 
، دنادرگرب ارهز  ترـضح  نادنزرف  هب  ار  كَدَف »  » دیـسر تموکح  هب  یتقو  دوب ، یناورم  هخاش  زا  هیما  ینب  يافلخ  زا  هک  زیزعلادبع  نبرمع 

حافس هکنیا  ات  دوب  ناورم  ینب  تسد  رد  حافـس  تفالخ  نارود  ات  تفرگ و  سپ  ار  نآ  دیـسر  تموکح  هب  یتقو  کلملادبع  نب  دیزی  یلو 
ار نآ  یقیناود  روصنم  یلو  دنک  میسقت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دالوا  نایم  ات  دنادرگرب  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  نب  نسح  هب  ار  نآ 

. تفرگ اهنآ  زا 
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تفرگ و سپ  اهنآ  زا  ار  نآ  يداهلا  یـسوم  اما  دنادرگرب ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دالوا  هب  ار  كَدَف » ، » روصنم دنزرف  يدهم ، رگید  راب 
یـسابع لکوتم  ماجنارـس  دـنادرگرب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  دالوا  هب  ارنآ  رگید  راب  نومأم  هکنیا  ات  دوب  سابع  ینب  تسد  رد  نانچمه 

 … تفرگ سپ  اهنآ  زا  ار  كَدَف 
مهم هقطنم  نیا  دش ، هدرب  ورف  ماهبا  زا  ياهلاه  رد  كَدَف  تشونرس  هتـشذگ  لاس  رازه  رد  هکنآ  زا  سپ  بیـشن و  زارفرپ و  هچخیرات  نیا  اب 

لوط 6 هب  هک  یمکحتـسم  ياهراوید  لـیلد  هب  ریخا  نرق  رد  هکنیا  اـت  تشاذـگ  رـس  تشپ  ار  يداـیز  تـالوحت  و  دـش ، اـهر  دوخ  لاـح  هب 
يانعم هب  هک  دـش ، فورعم  طـئاح »  » هب تشاد  دوجو  رارـشا  نادزد و  زا  یلاـها  تظاـفح  يارب  نآ  فرطراـهچ  رد  رتمولیک  رد 6  رتمولیک 

رهـش يدورو  يولبات  رب  نونکا  مه  یتح  هک  يروط  هب  دنام ، یقاب  اهنابز  رب  كرادـم و  دانـسا و  رد  نانچمه  كَدَـف »  » مان یلو  تسا  راوید 
. دروخیم مشچ  هب  زین  كَدَف »  » هملک طئاح ، مان  ریز 

هک كَدَـف ، یلاها  زا  يدرمریپ  تفرگ ، تروص  دادرخ 87  خیرات 20  رد  هک  كَدَف »  » زا یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  دـیدزاب  نایرج  رد 
لوغـشم هقطنم  نـالوؤسم  توـعد  هب  شدوـخ  هتفگ  قـبط  زین  نوـنکا  مه  و  دوـب ، هـقطنم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هریاد  سیئر  ًـالبق 

نویع  » هب اههمشچ  همطاف ،» ناتسب   » هب نآ  ياهناتسلخن  دراد ، مان  همطاف » دجسم   » لحم نیا  دجـسم  هک  داد  حیـضوت  تساهنآ ، اب  يراکمه 
. تسا فورعم  همطاف » يداو   » هب هقطنم  دوخ  و  همطاف »

دندز نوریب  اههناخ  زا  هک  يروط  هب  دروآ  دیدپ  هقطنم  مدرم  رد  یقوش  روش و  كَدَف »  » هب ناهارمه  یناجنسفر و  یمـشاه  هَّللا  تیآ  دورو 
یمشاه ياقآ  هک  یناتـسبرع  نالوؤسم  يارب  كَدَف »  » هب رفـس  دندش . دیدزاب  ياههنحـص  ياشامت  لوغـشم  فارطا  ياهيدنلب  اهماب و  رب  و 

اب هک  ناشیا  زا  رکشت  نمض  هنیدم  هب  تشگزاب  رد  هک  يروط  هب  تشاد  یگزات  دوب و  بلاج  رایـسب  زین  دندرکیم  یهارمه  ار  یناجنـسفر 
رد هچنآ  میدوبن و  علطم  یلئاسم  نینچ  زا  نونکات  ام  دنتفگ  دـنراذگب ، كَدَـف »  » هب مدـق  راب  نیلوا  يارب  زین  اهنآ  دـندش  بجوم  مادـقا  نیا 

. تشاد یگزات  زین  ام  دوخ  يارب  میدینش  میدید و  كَدَف » »
نیارد اـما  دوش ، ناـیب  لیـصفت  هب  دوخ  ياـج  رد  دـیاب  هک  دراد  دوجو  يداـیز  ياـهینتفگ  كَدَـف ، ياهناتـسلخن  اههمـشچ و  اـههاچ و  زا 

، هدش هتـشادرب  كَدَف »  » هب هزور  کی  رفـس  نیا  نایرج  رد  هک  ییاه  سکع  زا  يدادـعت  هظحالم  هب  امـش  توعد  نمـض  يریوصت  شرازگ 
: هک میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  مزال 

(. هلاقم نایاپ   ) دشاب كَدَف »  » ءایحا يارب  ياهمدقم  دیاب  ادخ  تساوخ  هب  دناوتیم و  كَدَف »  » زا یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  دیدزاب 
ياقآ ياهيرفسمه  ناتسود و  زا  یکی  يدورهاش  يرون  اضر  دّمحم  مالسالا  تجح  زا  ( 25/3/1387  ) همانزور نیمه  مّوس  هحفص  رد  اما 

: ناونع تحت  تسا  هدش  پاچ  ابیز  ياهلاقم  رفس  نیا  رد  یناجنسفر  یمشاه 

. میاهدیسر كَدَف »  » هب ام  زیزع ، يارهز 

تیامح اب  یناریا  ناوناب  نوچ  دوبن ، يربخ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تداهـش  مایا  رد  عیقب  ناتـسربق  یگـشیمه  تبرغ  زا  لاسما 
تخد هناگی  يراوگوس  ییارـس و  هیثرم  هب  قاتـشم  نارئاز  رگید  رانک  رد  و  دـندش ، ینارون  رازم  نآ  دراو  يربهر  ناـگربخ  سلجم  سیئر 

. دنتخادرپ مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالسا  ربمایپ 
زا ياههرب  چـیه  رد  تسا . هتفای  نیوکت  وا  شنیرفآ  هب  یتسه  ساـبل  هک  تسا  یـسک  يارب  یهاـتوک  رایـسب  نارود  یگدـنز ، لاـس  هدـجه 

شتآ هب  ار  هدنیآ  تیرـشب  دوخ و  تاجن  یتشک  و  دننک ، شومارف  ار  ناشربمایپ  ياهـشرافس  تعرـس  نیا  اب  تما  هک  مرادـن  غارـس  خـیرات 
يارب هک  دـتفا ، زور  نیا  هب  دومنیم ، نادـنخ  ار  شاهرهچ  داـش و  ار  ادـخ  لوسر  لد  وا  هاـگن  هک  موـصعم  ياهتـشرف  هک  دـش  هچ  دنـشکب .

رجاهم و هناخ  رد  هب  هنیدـم ، بیرغ  کیرات و  ياهبـش  رد  هنوگنیا  شمولظم ، نیـشناج  قح  قاـقحا  ردـپ و  تلاـسر  فارحنا  زا  يریگولج 
.!؟ دیامن دزشوگ  زوت  هنیک  موق  نآ  کی  کی  هب  ار  هنادواج  ریدغ  تانئاک و  فرشا  يایاصو  دور و  راصنا 
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شسدقم دقرم  ياههناشن  هک  تشگ  ببس  تیناسنا ، خیرات  درم  گرزب  قوقح  قاقحا  رد  اهیبا » ما   » راثیا و  تمواقم ، رب  رارـصا  يروبص و 
یهآ نایرگ و  یمشچ  اب  وا  دور ، نوریب  راقفلاوذ  بحاص  دبلاک  زا  ناج  دوب  کیدزن  هک  یتقو  رد  هک  تسین  تهجیب  دنامب . لوهجم  مه 

هیلع یلع  ترـضح  یـسکیب  تبرغ و  ییاهنت و  هب  دسر  هچ  دنکـشیم ، ار  خیرات  رمک  تبیـصم ، راب  ینیگنـس  هک  دـنکیم  همزمز  نازوس 
. مالسلا

دنوادـخ هک  یتاجرد  بتارم و  زا  ار  تیب  لها  هک  دـش  زاغآ  یتعاس  زا  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  قحب  ناـثراو  یخیراـت  تنحم 
نانز همه  یگدـنز  يوگلا  یتسه و  تانئاک  رثوک  هریـس  بقاـنم و  لـئاضف و  دنتـشاذگن  دندیـشک و  نیئاـپ  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  ناـنآ  يارب 

. دسرب روهظ  هصنم  هب  یتیگ 
سیدنت نآ  تسا . هتفرگ  انعم  موهفم و  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تخد  ياهتونق  اههدجس و  زا  یتسه  قلاخ  شتـسرپ  تدابع و 

هرجـش وا  تسا . هتـشاگن  نیوکت  هئـشن  رد  ار  عیـشت  خـیرات  تیمولظم ، تیونعم و  زا  راشرـس  ییاه  کـشا  يراـبدرب و  ربص و  اـب  هک  اـضر 
دوخ ناوریپ  هب  ار  نتـسیز  هنوگچ  هزومآ  تماهـش ، تعاجـش و  نآ  اب  تیالو  زا  تیامح  فافع و  نافرع و  قـالخا و  اـب  هک  تسا  ياهبیط 

شواک و هب  زاین  هک  تسا  نیزو  عصرم و  یباتک  شایگدـنز ، زا  لـصف  ره  دیـشخب . يرگید  شورخ  شوج و  ار  خـیرات  و  تشاد ، ینازرا 
 … دراد قیقد  تئارق  قیقحت و 

اب دنک و  هدنز  ار  تسا  تاداس  همه  یعطق  ثاریم  هک  كَدَف »  » ییایفارغج تیعقوم  تفرگ  میمصت  هنیدم  رد  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ 
هب دیدرون و  رد  ار  لئاح »  » ناتـسا يوس  هب  هرونم  هنیدـم  رهـش  زا  رتمولیک  زا 260  شیب  دوصقم  هب  ندیـسر  يارب  لیبموتا  اب  خـسار  یمزع 

. دیسر تسا ، كَدَف »  » نامه هنیدم  نایعیش  ربهر  يرمع  یلع  دّمحم  خیش  هَّللا  تیآ  هتفگ  هب  هک  هطیوح »  » و طئاح »  » رهش
: تفگ رهش  رادنامرف  فیان  ياقآ  دندوب . هدمآ  دوخ  هژیو  نامهم  لابقتسا  هب  رهش  نیا  نیلوؤسم  رادنامرف و  طئاح  رهش  رد 

هب هقطنم  لک  تیعمج  یلو  دراد ، تیعمج  رفن  رازه  دودح 35  رهش  دنیوگیم . كَدَف »  » نآ هب  زونه  اهیمیدق  نآلا  تسا و  كَدَف »  » اجنیا
. دسریم رفن  رازهدص  هب  نیشن  چوک  ریاشع  نانیشناتسور و  هفاضا 

. دهدب ار  مزال  تاحیضوت  ات  تشاد ، مان  رباج » نمحرلادبع  دّمحم   » هک درک  یفرعم  ار  يدرم  رادنامرف 
؟ دنیوگیم كَدَف »  » هقطنم نیا  هب  ارچ  دیسرپ : وا  زا  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ 

. دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  نآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  نوچ  رباج : نمحرلادبع 
؟ دیشخب مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  نآ  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمایپ  ارچ  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ 

هیدـه مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هب  ارنآ  يریگرد  نودـب  هقطنم  نیا  یلاـها  نوچ  هک  تسا  نیا  اـم  رظن  رباـج : نمحرلادـبع 
. دندرک

؟ دراد دوجو  مالسلا  اهیلع  همطاف  مان  هب  ییاهزیچ  هچ  هقطنم  نیارد  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ 
. همطاف ياهناتسغاب )  ) نیتاسب همطاف و  يداو  همطاف ، دجسم  همطاف ، هناگ  تفه  ياههمشچ  رباج : نمحرلادبع 

؟ دیئوگیم راوید  ینعی  طئاح  دیدرک و  ضوع  ار  كَدَف »  » مسا ارچ  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ 
دراد مان  همطاف  ناتـسب )  ) غاب اهراوید  نورد  تسا . هدرک  هطاـحا  ار  هقطنم  هقلح ، تروص  هب  هک  تسا  دـنلب  راوید  هس  هقطنم  نیا  رد  رباـج :

َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مالـسا  ربمایپ  نامز  هب  طوبرم  هدش ، میمرت  نآلا  هک  يدجـسم  تسا . هدش  رکذ  مه  يومِح  توقای  نادلبلا » مجعم   » رد هک 
تلود زا  شیپ  میراد و  هقطنم  رد  هلاس  دـص  دـنچ  یتمدـق  هک  میتسه  رباج  لآ  اـم  تسا . فورعم  همطاـف  دجـسم  هب  هک  هدوب ، مَّلَـس  َو  ِِهلآ 

. میاهدوب اجنیا  نارمکح  يدوعس 
؟ تسا ردقچ  كَدَف »  » لک تحاسم  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ 

. تسا رتمولیک  رد 50   50 كَدَف »  » هقطنم تحاسم  رباج :
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؟ تسا هنوگچ  هقطنم  بآ  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ 
نآ بآ  يزرواشک ، هب  یهجوتیب  لامها و  لیلد  هب  هک  تسا ، فورعم  همطاف » نویع   » هب هک  هدوب ، بآ  همشچ  تفه  ياراد  كَدَف » : » رباج

. دشاب هقطنم  رد  نیزترآ )  ) قیمع ياههاچ  رفح  بآ  یمک  تلع  دیاش  هدش و  مک 
. مروخب همطاف » همشچ   » بآ زا  مهاوخیم  یناجنسفر : یمشاه  ياقآ 

. تسا هنوگچ  بآ  عضو  مینادیمن  نوچ  دینکن  ار  راک  نیا  یمشاه  ياقآ  ناهارمه : رگید  رباج و 
ناسنا هک  تسین  فیح  یتداعسیب و  ایآ  : » تفگ دوب  هدش  طولخم  همطاف  همشچ  اب  شنامشچ ، ِکشا  تارطق  هک  یلاح  رد  یمـشاه  ياقآ 

. دزیرب همشچ  رد  زین  ناهارمه  نامشچ  کشا  تارطق  هک  دش  ثعاب  هلمج  نیا  دوشن »؟ باریس  همطاف  همشچ  زا  دیایب و  اجنیا  ات 
تاعوبطم نویزیولت و  ویدار و  ًاساسا  دراد ، هاگن  هدنز  ناریا  زیزع  تلم  ناهذا  رد  هدومن و  شخپ  اهراب  ار  كَدَف »  » ملیف دیاب  امیـس  ادص و 

یقالخا لئاضف  تمواقم و  اهشزرا و  لماک  هوسا  نآ  ياهتدهاجم  یگدنز و  حرش  دیاب  مالـسا  گرزب  يوناب  نآ  تداهـش  مایا  رد  لقادح 
وگزاب دوخ  ِرادـمتیالو  نابطاخم  يارب  باذـج  یتروص  هب  ار  تسا  مالـسا  ياناوت  اناد و  تیب  لـها  ینامـسآ و  میلاـعت  دـنمفده  روحم  هک 

نایم رد  يونعم  يدام و  تبارق  نیرتشیب  هک  یهلا  هنومن  يوناب  نیا  راختفا  رـسارس  یگدـنز  زا  ياهدـیکچ  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  دـننک .
ییوناب هاگیاج  دهد و  رارق  یـسرد  ياهباتک  رد  موب  زرم و  نیا  نالاهنون  يرادرب  وگلا  يریگدای و  يارب  دراد  ار  لسر  متاخ  اب  ناهج  نانز 

کمک ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یفطـصم  ترـضح  يافو  اب  رـسمه  هجیدخ  هیـسآ ، میرم و  شدلوت  رد  دوب و  ملاع  نانز  هدیـس  هک 
نیارب و  دـنتفرگیم ، تقبـس  رگیدـکی  رب  يو  هب  تمدـخ  يارب  و  دـنتخیریم ، یتـشهب  بآ  وا  رب  یتـشهب  ناـنز  ناگتـشرف و  دـندرکیم و 

. دیامن نییبت  ار  دندیزرویم  رخف  نایشرف  نایشرع و  رب  تمدخ 
نوچ ییاههزومآ  رادرک ، راتفگ و  اب  وا  جیورت  غیلبت و  هک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  مام  ادخ ، لوسر  ناج  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  ًاعقاو 

هریخذ نادـنمدرخ و  يایند  نامیا و  نید و  يدابآ  يارب  نامز ، هرتسگ  رد  نازورف  یعمـش  ناـشورخ و  جاوم و  ییاـیرد  ناـشوج و  همـشچ 
. تسا ناسنا  ره  ترخآ 

تضهن و دـیاب  راختفا  اب  موب  زرم و  نیا  دـقتعم  نمؤم و  نانز  ًاصوصخ  ناگتخیهرف ، ناموصعم و  نایوپهر  ناـملاع و  هکنآ  رگید  داهنـشیپ 
رگا هک  دـنهد  رارق  تقیقح  تلیـضف و  ریـسم  نارگوجتـسج  يارب  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  یـشهوژپ » همطاـف   » و یـسانش » همطاـف   » شبنج

. میلوؤسم ناگمه  دوشن ، نشور  بات  ملاع  دیشروخ  نیا  یناگدنز  یتفگش 

هلاقم نیا  ياههتکن 

. دناسریم ار  هقطنم  نیا  تعسو  هک  نآ  يرتمولیک   50 رد تعسو 50  و  كَدَف »  » هقطنم يرفن  رازه  دص  تیعمج  . 1
اهیلع همطاف  هب  ار  نآ  دروآ و  تسد  هب  يریگرد  نودب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  ار  كَدَف »  » هکنیا هب  رباج  نمحرلادبع  رارقا  . 2

. دیشخب مالسلا 
. هدش رکذ  كَدَف »  » خیرات رد  هک  هناگ  تفه  ياههمشچ  ندوب  یقاب  . 3

. دشابیم مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  تیکلام  زا  یکاح  هک  تسا  همطاف  مان  هب  دجسم  اهغاب و  اههمشچ و  . 4
هک تسا  ياهلأسم  تیباهو ، طسوت  راوید  دـنچ  هناهب  هب  طئاح »  » مان هب  هدوب ، مان  نیا  هب  نونکات  مالـسا  زا  لبق  هک  كَدَـف »  » مان ضیوعت  . 5

. تشذگ نآ  رانک  زا  دیابن 
. دنبای تسد  دوخ  موش  فادها  هب  دنهاوخیم  سدقم  ياهناکم  بیرخت  و  ( 282  ) اهمان رییغت  اب  هک  ییاهنآ 

بارخ نامز  رورم  هب  كَدَف »  » ياهراصح اههناخ و  دوش و  عطق  اهلخن  دکـشخب و  اههمـشچ  هک  يّدح  هب  كَدَـف »  » هقطنم هب  یهجوتیب  . 6
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  راثآ  هب  تبـسن  تیباهو ، هدش  یحارط  ياههئطوت  زا  رگید  یکی  دنامن ، یقاب  كَدَف  زا  يراثآ  هدـنیآ  رد  ات  ددرگ ،
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ياههناهب هب  ار  يربک  هجیدـخ  بلاطوبا و  ترـضح  مرح  ارّماس و  مرح  عیقب و  ناتـسربق  مشاه و  ینب  ياههچوک  هک  ییاـهنامه  دـشابیم ،
. دنربب نیب  زا  نامز  رورم  هب  ار  عیشت  مالسا و  راثآ  دوخ ، لایخ  هب  ات  دنداد  رییغت  مخریدغ  هکرب  زا  ار  جاجح  ریسم  و  دندومن ، بارخ  یهاو 

ارهز همطاف  ترـضح  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  ّتیناقح  دنـس  هک  ار  كَدَـف »  » مان هک  میراد  هفیظو  اهتیانج  نیا  لباقم  رد  نایعیـش  اـم  . 7
. میراد هگن  هدنز  تسا  مالسلا  اهیلع 

لباقم تمایق  زور  تروص  نیا  ریغ  رد  هک  دننک ، هدافتسا  عیـشت  عفانم  عفن  هب  دوخ  یـسایس  ذوفن  تردق و  زا  دنناوتیم  روشک  نیلوؤسم  . 8
. دنلوؤسم مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

. دربب نیب  زا  هنیمز  نیا  رد  ار  نمشد  ياههسیسد  دناوتیم  كَدَف »  » هب هرّونم  هنیدم  مارحلا و  هَّللا  تیب  جاجح  هزور  کی  رفس  . 9

نارهت هعمج  زامن  ياههبطخ  رد  كَدَف  هلأسم  حرط 

[ كَدَف رب  ياهچخیرات  همدقم و  ]

يرجه یناثلا 1429  يدامج  هعمج 23  زور  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دالیم  زا  دـعب  زور  هس  مدرک  هراشا  هک  روط  نیمه  اما 
هب دوخ  رفس  هداد و  صاصتخا  كَدَف »  » هلأسم هب  ار  نارهت  هعمج  زامن  مّود  هبطخ  زا  یتمسق  یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  ترـضح  يرمق ،
هب هحفص 11 و 12  رد  ( 4/8/1387  ) یمالـسا يروهمج  همانزور  رد  هک  هبطخ  نیا  نتم  هب  ار  امـش  هجوت  هک  دندومن  حیرـشت  ار  كَدَـف » »

: میامنیم بلج  تسا ، هدیسر  پاچ 
ناردارب هعفد  نیا  دوب ، یقاب  نم  بلط  نیا  مورب ، مه  كَدَف »  » متـساوخیم مدوب  هدید  ار  رَْبیَخ  هک  لبق  رفـس  رد  نم  كَدَـف ،»  » دروم رد  … 

رکـشت هنامیمـص  میدید و  یبیجع  ياهزیچ  دندرب . كَدَف »  » هب بوخ  یلیخ  ار  ام  تأیه  دندرک ، لمع  دندوب  هداد  هک  ياهدـعو  هب  يدوعس 
مان میدـید  میدرک و  هدـهاشم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  تبـسن  كَدَـف »  » رد هک  ياهقالع  زا  میدـید ، اجنآ  هک  ياهیحور  زا  منکیم 

مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  تقیقح  نآ  دوب ، هدیـسرن  اجنآ  هب  اهام  اهیناریا و  ياپ  هک  اجنآ  رد  تسا ، هدـنز  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
. دراد هولج  اجنآ  زونه 

رَْبیَخ حـتف  هظحل  زا  تسا . مهم  خـیرات  رد  ردـقنیا  هعرزم  کی  هلأسم  ارچ  ممهفب ، یلیخ  متـسناوتیمن  كَدَـف ، هب  عجار  مدوب  هدـناوخ  دایز 
هدوب مالـسا  يایند  هجوت  دروم  ياهرجاشم و  هدـنز و  هلأسم  کی  هلأسم  نیا  دـعب  لاـس  ات 400  اـت 300  ربمغیپ  ترجه  متفه  لاـس  زا  ینعی 

. مدیمهفیمن ار  نیا  تسا ، مهم  نیا  ردقنیا  ارچ  تسا ،
هدوهیب هک  دنیبب ، رتگرزب  دیاب  مدآ  اهزیچ  نیا  زا  ار  هیضق  حور  یلو  دنیبیم  ار  اهنیا  مدآ  تسا ، خیرات  رد  یلومعم  تاجاجتحا  بوخ  هتبلا 

تادـهاشم زا  یمک  دـعب  میوگیم ، خـیرات  نیا  زا  یمک  نم  دراد . شرـس  تشپ  رد  یعقاو  يارجام  کـی  نیا  دوشن ، يزارد  نیا  هب  نخس 
. منکیم ضرع  ار  دوخ 

دناهدرک و هئطوت  دناهتخاس و  نیکرشم  اب  دوب  ناشتـسد  رد  برعلا  ةریزج  داصتقا  ًابیرقت  هک  اهیدوهی  دش  مولعم  هنیدم  رد  قدنخ  گنج  رد 
. دش عورش  دوهی  اب  يریگرد  دناهتسکش و  ار  ناشدهع 

، دوب ناشیلـصا  هاگیاپ  اـجنآ  هک  دیـسر  رَْبیَخ  گـنج  هب  هلأـسم  دوب و  یکچوک  ياـهگنج  اههیرـس و  دـعب  دـندروخ  تسکـش  قدـنخ  رد 
هک دمهفیم  دـنیبب  ار  زاجح  عقوم  نآ  خـیرات  ناسنا  رگا  هک  تسا  اجنآ  فارطا  رمثرپ  عیـسو و  رایـسب  عرازم  مکحتـسم و  ناوارف  ياههعلق 

هژیوب هدوب و  زبسرـس  هنیدم  لامـش  ات  هک  تسا  نشور  یلیخ  و  تسا ، هدوب  دابآ  ردقچ  هدوب و  زیخرز  دنتـشاد و  لوصحم  عقوم  نآ  ردقچ 
. رَْبیَخ و  كَدَف »  » هقطنم

« كَدَف  » هلأسم اجنیا  زا  دنتفر ، رَْبیَخ  هب  دوب ، هدمآ  شیپ  دوهی  نیکرشم و  هیحان  زا  هک  یلکشم  لح  يارب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
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ًابیرقت كَدَف » ، » كَدَف هب  دنداتـسرف  ۀَصِّیَُحم »  » مان هب  یـصخش  يربهر  هب  ار  یهورگ  کی  ناشیا  رَْبیَخ ، هب  نتفر  اب  نامزمه  دوشیم ، عورش 
هک تشاد  تیمها  نم  يارب  نیا  دوخ  دـننک . لح  هارمه  ار  اجنآ  هلأـسم  هک  تسا ، هقطنم  ناـمه  رد  یلو  دراد  هلـصاف  رَْبیَخ  اـب  رتمولیک   90

اجنآ ار  نیا  تسا . هدوب  هجوـت  دروـم  ربـمغیپ  یـشک  رکـشل  نیا  رد  رَبـْیَخ  نزو  مه  هک  تسا  هتـشاد  تیمها  ردـقچ  كَدَـف »  » رگم روـطچ ،
. منکیم ضرع  ار  اهنآ  الاح  هک  دراد  ییالاب  رایسب  تیمها  هدوب و  اهروج  نیمه  هک  مدیمهف 

هک دوب  هدرک  توعد  ار  اهنآ  ربمغیپ  دوب ، هدشن  حتف  زونه  دوب و  ربمغیپ  هرصاحم  تحت  رَْبیَخ  ياههعلق  زا  یـضعب  تفر  ۀَصِّیَُحم »  » هک ینامز 
اهنآ دشاب . ظوفحم  ناتلام  ناج و  دشاب و  رارقرب  تینما  دـشاب و  ظوفحم  امـش  قوقح  مینک و  حلـص  مینک و  هرکاذـم  دـییایب  گنج  نودـب 

دنکشب رَْبیَخ  رد  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دندوب  رظتنم  هکم  ناکرشم  درکیمن ، رواب  سک  چیه  دنکشب  رَْبیَخ  هک  دندرکیمن  رواب 
« ۀَصِّیَُحم  » هک یتاحیـضوت  اب  یلو  دنتفریم  هرفط  لّوأ  زا  اهنآ  رَْبیَخ ، يارب  دندوب  لئاق  تیمها  ردـق  نیا  دـنروآرد ، ياپ  زا  ار  مالـسا  دـعب  و 

نیمه رد  دوشیم . هچ  دـننیبب  دنداتـسرف  ربمغیپ  شیپ  ار  تأیه  ربمغیپ . شیپ  میتسرفیم  تأیه  ام  دـنتفگ  دـندمآ و  لاح  هب  یمک  اـهنآ  داد 
ياهدیاف اهنآ  تمواقم  دنتسنادیم  رگید  مه  اهنآ  داتفا . قافتا  عطقم ، نآ  رد  دوبن  یندرک  رواب  هک  يزیچ  دش و  حتف  رَْبیَخ  ياههعلق  هلـصاف 

. مینک هحلاصم  ات  دیتسرفب  ار  یسک  دنتفگ  دندمآ و  درادن ،
یتقو اهنآ  دنریگب ، لیوحت  گنج  نودب  ار  كَدَـف  هک  دـنورب ، كَدَـف  هب  یعمج  کی  اب  دـندش  رومأم  ربمغیپ  فرط  زا  بلاط  یبا  نبا  یلع 

يردق کی  میارب  زونه  مدید ، تیاور  رد  زیچ  کی  نم  و  دندش . دنوش و  میلـست  هک  دنتفرگ  میمـصت  رگید  دندینـش  ار  یلع  ترـضح  مسا 
و رَْبیَخ ، نیا  زا  لبق  دـندوب ، هتفر  كَدَـف »  » هب ضرالا  یط  ترفاسم  کی  رد  بلاط  یبا  نبا  یلع  ربمغیپ و  راب  کی  هک  دراد ، هعلاـطم  ياـج 

تاهیجوت يرـس  کی  الاح  نیا  دـندوب . هدرک  یـسررب  ار  كَدَـف »  » عرازم و  كَدَـف »  » تاماکحتـسا اهوراب و  جرب و  اهروس و  نآ  اـجنآ  رد 
. تسا هدوب  مهم  هک  دناسریم  ار  كَدَف »  » تیمها یلو  دراد ، مزال  رگید 

مه ناشدادرارق  رد  دنتـسب  یبوخ  دادرارق  دندش ، عمج  ناشناگرزب  مه  اهنآ  دـندرب و  فیرـشت  كَدَـف »  » هب بلاط  یبا  نبا  یلع  لاح  ره  هب 
، دنتـشاد هگن  ناشدوخ  يارب  ار  رگید  فصن  دـنداد و  ربمغیپ  لـیوحت  ار  كَدَـف »  » فصن دـنیوگیم  رظن  کـی  رد  دراد ، فـالتخا  خـیرات 

ناشدوخ مه  شنانکراک  نوچ  امـش ، زا  فصن  ام و  زا  فصن  شتالوصحم  دنتفگ  اما  دنداد  ار  كَدَف »  » همه هن ، دـنیوگیم  مه  اهیـضعب 
. دش مامت  گنج  نودـب  كَدَـف »  » هلأسم لاح  ره  هب  دـشاب  حیحـص  دـناوتیم  رتهب  یمود  رظن  نیا  دوب . ربمغیپ  اب  شتیریدـم  طقف  و  دـندوب ،

. منکیمن ضرع  یعیش  خیرات  هیواز  زا  طقف  دنراد ، هعیش  مه  دنراد و  ّتنس  لها  مه  ار  شمامت  منکیم  ضرع  هک  ییاهنیا 
مانب ياملع  زا  هک  روثنملا » ّرُد  ریـسفت   » باتک زا  میوگب  مهاوخیم  هک  نیمه  ًالثم  دینیبیم . ّتنـس  لها  ربتعم  بتک  رد  ار  شدروم  هب  دروم 

دهاوخیم امش  زا  دنوادخ  تفگ  دش و  لزان  ربمغیپ  هب  لیئربج  دش  روط  نیا  شاهلاسم  كَدَف »  » هک یتقو  منکیم . ضرع  تسا  ّتنس  لها 
رد روثنملا  ّرُد  دندرک . راذـگاو  ربمغیپ  و  دـینک . راذـگاو  ارهز  هب  ( 283 « ) ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   » هیآ نآرق و  قادـصم  هـب  ار  كَدَـف »  » هـک

لها تیاور  ناگرزب  زا  هک  يِرْدُخ » دیعسوبا   » زا یکی  دنکیم  لقن  تیاور  ود  تسا ، ارسا »  » هکرابم هروس  رد  ایوگ  هک  هطوبرم  هیآ  ریسفت 
نـشور مه  شایهقف  ياـنبم  یهلا  ناـمرف  هب  مه  نآ  هدرک  راذـگاو  ارهز  ترـضح  هب  ار  كَدَـف »  » ربمغیپ هک  ساـبع » نبا   » زا یکی  ّتنس و 

مامت نیب  میانغ  دـنتفرگ  ار  يزیچ  گنج  اـب  رگا  اـهگنج  رد  دـیوگیم ، ار  نیمه  مه  نآرق  هیآ  دوب ، يروج  نیا  ربمغیپ  لـمع  نوچ  تسا ،
. تسا ربمغیپ  رایتخا  رد  هصلاخ  نیا  دنتفرگ  گنج  نودب  رگا  یلو  دوشیم ، هداد  لاملا  تیب  هب  مه  نآ  سمخ  دوشیم . میسقت  ناگدنمزر 

. دیناوخب دیناوتیم  ( 284 « ) رشح  » هکرابم هروس  رد  تسا  نآرق  هیآ  نیا 
ترـضح هب  هک  دوب  نیا  منکیم  ضرع  هک  تایاور  نیا  قبط  مه  دـنوادخ  روتـسد  دوب و  ربمغیپ  رایتخا  رد  گنج  نودـب  یـضارا  نیا  سپ 

. دنهدب مالسلا  اهیلع  ارهز 
نیا رانک  رد  دیاب  هک  دـناهداد  ارهز  ترـضح  هب  مه  يرگید  ياهزیچ  تسین  مه  نیا  هب  رـصحنم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ارچ  الاح 
اهیلع ارهز  ترـضح  هب  مه  اهنآ  تسا ، هعرزم  تفه  تسا ، هقیدـح  تفه  هک  یلاوع »  » مان هب  مه  يرگید  زیچ  کـی  میتسناوتن . اـم  مینیبب و 
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. تسا هدمآ  اهنیا  مسا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  همانتیصو  رد  هک  تسا ، هدش  راذگاو  مالسلا 
، دنداد لیکـشت  نایدوهی  ياهسلج  دندرک ، هلمح  هنیدـم  هب  نیکرـشم  هک  یتقو  دـحا  گنج  رد  (. 285  ) دراد یبیجع  ناتـساد  یلاوع »  » نیا

دینادیم امش  تسا ، ربمغیپ  نیا  دینادیم  هک  امش  تفگ  نایدوهی  عمج  رد  قیْریَُخم »  » مانب يدوهی  ملاع  کی  دندوب ، ربمغیپ  نامیپ  مه  زونه 
دیدـهت نـالا  دـینکیمن . تیاـمح  ارچ  میـشاب  شباـکر  رد  دـنکیم  روهظ  ربمغیپ  یتقو  هک  میدـمآ  رود  ياـههار  زا  اـم  میدوب  رظتنم  اـم  و 

مه لباقم  رد  رکـشل  ود  دمآ  هکیتقو  دحا ، نادـیم  رد  دـمآ  دـش  بسا  راوس  شدوخ  درکن . شوگ  شفرح  هب  یـسک  ربمغیپ ، هار  دوشیم 
ربمغیپ هب  متشاد  هچ  ره  نم  هک  دیهدب  تداهش  تفگ : اهناملسم  هب  دز  دایرف  داتسیا و  دشیم ، عورش  تشاد  گنج  دندوب و  هدیـشک  فص 

کی هکنیا  نودب  دـش  تشهب  دراو  قیْریَُخم »  » هک دـنتفگ  وا  هب  ربمغیپ  دـش ، دیهـش  هک  یتقو  دـش ، دیهـش  رکـشل و  هب  دز  مدرک و  راذـگاو 
. درک ادیپ  ار  شدوخ  هار  دشاب و  هدناوخ  زامن  تعکر 

مییوگیم الاح  دندرک ، راذگاو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ار  اهنآ  ربمغیپ  دوبن ، گنج  میانغ  وزج  دوب  هدمآ  تسدب  هک  ییاهنآ  نوچ 
ناشا همانتیصو  زا  یلو  مینادیمن  قیقد  ام  دنراد  اهنیا  زا  ارهز  ترـضح  هک  یفراصم  دوشیم . راذگاو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  ارچ 

. دنتشاد ناشیا  یفرصم  هچ  هک  دیمهف  ییاهزیچ  کی  دوشیم 
طوبرم ام  ثحب  هب  ًالعف  هک  تسا  یمهم  لئاسم  اهنآ  زا  یلیخ  بوخ  مدـید ، دروم  دودح 15  نم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  همانتیصو  رد 
نارسمه مشاه و  ینب  نانز  يارب  نم  هک  يررقم  نآ  هک  دیامرفیم  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تسا . طوبرم  اجنیا  هب  شدروم  ود  تسین 
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  هیقوا  ای 14  دراد 12  یتیاور  کـی  رد  و  زادرپب . امـش  مه  نم  زا  دـعب  متخادرپیم  ربمغیپ 

. تخادرپیم
نیا دیوگیم  يرگید  دنب  رد  و  دنزادرپب . ناشیا  هب  تسا  رذوبا  رتخد  لام  نآ  هک  تسا  يزبس  هبعج  کی  دیوگیم  يرگید  دنب  کی  رد  و 

زا زاب  و  يروج . نیا  فراصم  دیزادرپب ، دراد  هک  یتالکشم  رطاخب  دش ، یلع  ترضح  رـسمه  ًادعب  هک  مرهاوخ ، رتخد  هماما »  » هب ار  رادقم 
ترضح هک  يداهن  نیا  دنتـشاد  دندمآیم ، هک  ءارقف  مشاه و  ینب  هک  یلام  تاعجارم  ربمغیپ  دوخ  نامز  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  اهنیمه 

. درکیم هرادا  یگدیسر و  اهنیا  هب  دندوب ، هدرک  سیسأت  مالسلا  اهیلع  ارهز 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  دنداتسرفیم و  دنتفرگیم و  ار  ناشدوخ  مهس  لاوما  هک  دنتـشاد  كَدَف »  » رد ییالکو  دنتـشاد . ییالکو  ناشیا 

هک هدوب  نیا  یهلا  هماـنرب  ربـمغیپ و  هک  تسا  نیمه  مه  شایخیراـت  لـیلحت  درک ، هدافتـسا  دوشیم  تاـیاور  یـضعب  زا  دـندرکیم . هرادا 
یلام و تالکشم  دنوشیم ، تالکـشم  راچد  دیآیم  شیپ  هک  يداضتم  ياهتـسایس  رد  ناشیا ، تلحر  زا  دعب  ربمغیپ  نادناخ  دنتـسنادیم 

اهیلع ارهز  ترضح  رایتخا  رد  ار  كَدَف »  » نیا دنداد . اهیلیخ  هک  ییاهتداهش  اب  حیرص و  تایاور  نیا  اب  نآرق  هیآ  اب  دیآیم . اهزیچ  یلیخ 
. دنتشاذگ ناشنادناخ  مالسلا و 

ره هک  تسا  ییاهثحب  اهنیا  دوب ، صاخ  فقو  ای  دوب ، مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  نآ  یلوتم  دوب و  فقو  اـهنیا  هک  دراد  تاـیاور  یـضعب 
تیمها دننک . ادیپ  دنناوتیم  دـنهاوخیم و  هک  یناسک  منک و  یـسررب  مهاوخیمن  اجنیا  نم  دراد و  یـسررب  کی  هب  جایتحا  اهنآ  زا  یکی 

. منک ضرع  مهاوخیم  هک  رخآ  شخب  نآ  هب  مسرب  ات  دینک  هجوت  دیهاوخیم  رگا  ار  كَدَف » »

دندنادرگ زاب  دنتفرگ و  ار  كَدَف  راب  راهچ  تسیب و  افلخ 

دعب زور  نامه  زا  (، 286  ) دنداد سپ  ای  دنتفرگ  ار  كَدَف »  » راب راهچ  تسیب و  افلخ  تسا ، هدمآ  هچ  هعرزم  نیا  هب  دینیبب ، خـیرات  لوط  رد 
نتفرگ عقوم  نآ  ات  هدوب ، هفیلخ  هنس 329  ات  هدش و  هفیلخ  هنس 323  رد  هک  یسابع  هفیلخ  یضارلا »  » نامز ات  دش و  عورش  ربمغیپ  تلحر  زا 

یگرزب يافلخ  ردقنیا  هک  دراد  یلئاسم  هچ  تسا و  نآ  رد  يزمر  هچ  کلم  هعطق  کی  رگم  ارچ ؟ تسا . هتشاد  همادا  كَدَف »  » نداد سپ  و 
زاب دوب ، یـسک  روط  نیا  يرابب ، دیاب  نم  نیمز  رد  مه  شرخآ  ورب ، يرب ، یهاوخیم  اج  ره  ربا  هب  تفگیم  هک  دیـشرلا  نوراه  لثم  یتح 
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. دوب هلاسم  كَدَف »  » مه
مولظم هک  ییاهورین  تسا . تمواقم  هلأسم  ناـمه  تسا ، تیـالو  هلأـسم  ناـمه  تسا ، تماـما  هلأـسم  ناـمه  تسا ، یـسایس  هلأـسم  كَدَـف 

هچ ًادـعب  ار  خـیرات  مدرکن  بیقعت  نم  مه  ًادـعب  رگید  تسا  مچرپ  کـی  مه  زونه  دوب . مچرپ  کـی  نیا  دـننکیم و  تمواـقم  دـنوشیم و 
هفیلخ راب  لّوأ  دروم ، متفگ 24  مناوخب ، ناتیارب  ار  دـنداد  سپ  دـنتفرگ و  هک  ییاهنیا  نم  الاح  مدـید ، مراهچ  نرق  ات  تسا . هداتفا  یقاـفتا 

ره هب  دنتـسناوتیم  هدوب و  ربمغیپ  دوخ  ینعی  رما  یلو  تسد  ربمغیپ  ناـمز  رد  لاوما  نیا  هک  دوب  نیا  وا  لالدتـسا  هتبلا  تفرگ ، رکباـبا  لّوأ 
. دش هتفریذپ  لالدتـسا  دندرک و  لالدتـسا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  میریگیم . میمـصت  ام  میتسه و  ام  نالا  دـنریگب ، ای  دـنهدب  یـسک 

هرابود دعب  دننک ، جارخا  كَدَف »  » زا ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهلیکو  دوب  هداد  روتـسد  لّوأ  داد . سپ  ار  كَدَـف »  » تشون و رکبابا 
تـشاذگن درک و  هراپ  تفرگ و  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  همان  دوب و  فلاخم  رمع  مّود  هفیلخ  یهتنم  دـندرگرب . تفگ : تشون  هماـن 

رمع نامز  هک  هدمآ  تایاور  خـیراوت و  زا  یـضعب  رد  دـنتفرگ . هرابود  دـنداد و  سپ  دـنتفرگ و  راب  کی  دوب . هثداح  نیلوا  نیا  دوش . ارجا 
اهیلع ارهز  ترضح  هب  ار  كَدَف  شدوخ  نامز  رد  هدوب و  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  اب  قح  هک  دش  عناق  دید  هک  ییاهزیچ  اب  مّود  هفیلخ 
یکی یکی  هیواعم  نامز  ات  دوب  و  دندنادرگرب . مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نادناخ  هب  دندوبن  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دنادرگرب . مالسلا 
اهیلع ارهز  ترـضح  هب  رکبوبا  نداد  سپ  مّوس  رکبوـبا ، نتفرگ  سپ  مّود  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  ياـطع  لّوأ  میوریم . شیپ 

دنداد و ناشن  ار  ربمغیپ  زا  یمکح  ياهمان و  دنتشاد  رکبوبا  اب  هک  ییاهلالدتسا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هتبلا  هتـشون . نآ  اب  مالـسلا 
. ناشیارب دش  یمهم  دنس  نیا  هدرک و  راذگاو  نم  هب  هک  تسا  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هتشون  دنتفگ 

نوچ دوب ، تروص  نیمه  هب  دـنتفرگ و  سپ  هرابود  هیواعم  نامز  و  داد . سپ  رمع  دـعب  تفرگ ، سپ  لّوأ  هفیلخ  نامز  رد  رمع  میتفگ  دـعب 
هب اهنآ  دش ، يدج  تافالتخا  هیواعم  زا  دعب  دوبن . دیدش  تافالتخا  نیا  نآ  زا  لبق  دنتشادن . یـشزاس  هیواعم  اب  تیب  لها  هیواعم ، نامز  رد 

کی هکنیا  رطاخ  هب  مه  زیزعلادبع  نبا  رمع  زیزعلادبع و  نبا  رمع  نامز  ات  دوب  اهنآ  تسد  دـنتفرگ و  سپ  تیب  لها  یلام  نیمأت  عبنم  ناونع 
مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  لآ  هب  ار  كَدَـف » ، » درک هک  يراـک  نیلوا  دوب ، هدرک  تیادـه  ار  وا  شلیـصحت  عقوم  رد  یعیـش  ملعم 

دنتساوخ ار  كَدَف »  » زیزعلادبع و نبا  رمع  اب  دندرک  یتاقالم  ترـضح  مالـسلا ، هیلع  رقاب  ماما  تساوخرد  اب  دراد  خیرات  رد  یلو  دنادرگرب 
. دوب دروم  نیمشش  نیا  تشاذگ ، رایتخا  رد  ناشیا  و 

یـسابع هفیلخ  نیلوا  حافـس  دوب . هیماینب  تسد  هیما  ینب  رمع  رخآ  اـت  تفرگ و  سپ  هراـبود  هک  دوب  کلملادـبع  نب  دـیزی  دروـم  نیمتفه 
. داد سپ  هرابود  دننکشب ، ار  هیما  ینب  دندوب  هتسناوت  هک  اهیولع  نایعیش و  یمزر  مه  اب  تشاد و  مه  یعیش  تاهجوت  هک  تسا 

نیمهن نیا  تفرگ . سپ  یقیناود  روصنم  دـندرک  عورـش  ار  ناشتازرابم  دـندید و  سابع  ینب  تلود  رد  ار  داـسف  نسحلا  ینب  هکنیا  زا  دـعب 
يداه هرابود  داد . سپ  ار  كَدَف » ، » دوب يدعب  هفیلخ  هک  یـسابع  روصنم  دنزرف  يدهم  دـش ، رتمارآ  اضف  هک  يرادـقم  کی  تسا و  دروم 

. تسا دروم  نیمهدزای  مه  نیا  تفرگ . سپ  نسحلا  ینب  صوصخب  تیب  لها  نادناخ  ياهکرحت  ندید  رطاخ  هب  یسابع 
رفعج نب  یـسوم  ترـضح  هب  نوراه  دـینادرگرب ، هک  دـندرک  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  رفعج  نبا  یـسوم  ترـضح  دیـشرلا ، نوراه  ناـمز  رد 

: دندومرف دیشرلا  نوراه  هب  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  منادرگرب . نم  ات  دینک  نییعت  ار  كَدَف »  » دودح امـش  تفگ : مالـسلاهیلع 
يروج نیا  تفگ : دیـشرلا  نوراـه  و  دـناهدرک . یفرعم  كَدَـف  يارب  یـسایس  دودـح  ترـضح  هک  تسا  تیاور  رد  یلو  دـیهدیمن . اـمش 

. دادن دوشیمن و 
دروم نیمهدازود  شلابند . تفر  دیاب  هک  تسا  كَدَف  هتـسجرب  طاقن  زا  نم  رظن  هب  رگید  نیا  درک . یبیرغ  بیجع و  راک  کی  نومأم  یلو 

فص مه  دعب  دنتـشاد  هرجاشم  تشاد . فالتخا  شردارب  اب  نومأم  دوب . دایز  تفلاخم  اما  دهدب . سپ  تساوخیم  هک  نومأم  هب  میـسریم 
، دـندش عمج  ءاملع  زا  يرفن  هسلج 200  کی  تشاذـگ ، هسلج  ود  نومأم  دوب . راوشد  يریگ  میمـصت  راـک  اـهورین ، نیب  دوب  هدـش  یـشک 
هداد و مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  و  هدوب ، مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  قلعتم  كَدَف »  » هک دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دندرک و  ثحب 
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ياـههرگنک لـثم  درک . توـعد  اـیند  رـسارس  زا  ار  رفن  نومأـم 1000  دـش . ادـیپ  ییاـهتفلاخم  دـش و  رـشتنم  هسلج  نیا  ربخ  ددرگرب . دـیاب 
تیب لها  نادناخ  عفن  هب  زاب  هجیتن  دندرک و  يدایز  ياهثحب  اهنیا  فلتخم  ياهاج  زا  دروآ . رسارس  زا  ( 287 . ) میریگیم اهام  هک  يرسارس 

نیا یتقو  هتفگیم . هچ  قفاوم  هتفگیم  هچ  فلاخم  تسا . بوخ  یلیخ  درک . ادـیپ  ار  اـهثحب  نیا  خـیرات  رد  دوشب  رگا  دـش  مالـسلا  مهیلع 
. دوبن هنیدـم  شدوخ  نومأم  هنیدـم ، مکاح  هب  تشون  نومأم  هک  مناوخیم  نم  ار  هلمج  کی  دـش و  هیهت  هسلج  رد  ینتم  دـش ، ماـمت  هسلج 

. ًاکَدَف َۀَمِطاَف  ُهَتَْنبإ  یَطْعأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  دَق  ُهَّنا  هک : داد  روتسد 
. دنداد سپ  مه  اهنآ  داد  روتـسد  تساهنآ . لام  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هداد  ار  نیا  ربمغیپ  هک  میدیمهف  اهثحب  نیا  زا  ام  تفگ 

: تسا یعازخ  لبعد  ياهرعش  رد  شیاههقرج  زا  یکی  هک  درک  ادص  بمب  لثم  هعفد  کی 
اکِحَض دَق  ِنامَّزلا  هْجَو  َحَبْصأ 

ًاکَدَف ًامِشاَه  َنُومأَم  ِّدَِرب 
اهرعش و هب  دنادرگرب . مشاه  ینب  هب  ار  كَدَف »  » ياهمدقم نینچ  نیا  اب  نومأم  هک  دش  ربخ  یتقو  دز ، دنخبل  خیرات  هنامز و  هرهچ  دیوگیم 

. دیسر مه  تایبدا 
شتموصخ لکوتم  تفرگ . لکوتم  دروم  نیمهدزناپ  داد . سپ  یـسابع  قثاو  دروم  نیمهدراهچ  تفرگ . یـسابع  مصتعم  دروم  نیمهدزیس 

هب مه  ار  شدوخ  ردپ  هک  تسا  یسک  نامه  رـصتنم  داد . سپ  رـصتنم  شدنزرف  نیمهدزناش  و  دینادیم . همه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ار 
سپ رـصتنم  زا  دـعب  مکاح  دروم  نیمهدـفه  دوشیم و  نشور  بوخ  یلیخ  هیـضق  یـسایس  هرهچ  تشک . تیب  لها  اب  شیاهتوادـع  رطاـخ 

، نیمکی تسیب و  داد و  سپ  دروم  نیمتـسیب  دـمتعم  تفرگ و  سپ  زتـعم  دروم  نیمهدزوـن  داد . سپ  نیعتـسم  دروـم  نیمهدـجه  تفرگ و 
لاس 324، رد  مراهچ  تسیب و  تفرگ و  يدعب  مکاح  مّوس  تسیب و  داد ، سپ  دمتعم  شمود  تسیب و  تفرگ و  سپ  دمتعم  زا  دـعب  هفیلخ 
، هعرزم کی  نیمز ، هعطق  کی  دینیبب  ماهدید . نم  الاح  هک  تسا  يراب  نیرخآ  نیا  و  داد . سپ  دوب  يدنمـشناد  ملاع و  هفیلخ  هک  یـضارلا 

. تسا دنمشزرا  یلیخ  شخیرات  شتارخؤم و  شتامدقم و  نآ  اب 

كَدَف هب  رفس  شرازگ 

دوخ رد  الّوا : تسا . روج  نیا  ارچ  مینیبب ، ار  هقطنم  ممهفب ، يردق  نم  ات  دندرب  ار  ام  هک  منکیم  رکشت  يدوعس  ناتـسبرع  نالوؤسم  زا  نم 
تیصخش تسا و  هنیدم  گرزب  ياملع  زا  هک  يرمعلا »  » ياقآ بش  میورب  میتساوخیم  یتقو  ام  تخانـشیمن  ار  كَدَف »  » یـسک ناتـسبرع 

« كَدَـف  » ماـن هب  يزیچ  ًالـصا  دـینیبیمن . يزیچ  هار ، همه  نیا  دـیوریم  ارچ  امـش  تفگ : نم  هب  مدوـب  شناـمهم  نـم  تـسا ، یماـقم  ـالاو 
هنوگچ میدـق  هقطنم  منادـب ، مهاوخیم  نم  منیبب . مهاوخیم  ار  هقطنم  نم  هوالعب  میوریم  ـالاح  متفگ  نم  تسا . هقطنم  کـی  دـینیبیمن ،

. تسا هدوب 
دورب و هنیدم  زا  میقتسم  دهاوخب  یسک  رگا  اما  میتفر . رتمولیک   260 دش . ینالوط  میتفر ، ام  هک  یهار  میتفر . هار  مه  یلیخ  میتفر . هرخألاب 

لیاسو اب  زور  هس  ات  ود  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  نامز  رد  دنیوگیم  تسا . رتمولیک  زا 130  رتمک  دشاب  هتشاد  دوجو  تسرد  هار 
يزیچ میتفر  هک  یتقو  دنتـسه . برغ  قرـش و  رد  مه  يزاوم  ًابیرقت  اهنیا  تسا و  هنیدم  زا  رتمولیک  مه 160  رَبـْیَخ  تسا . هدوب  هار  زور  نآ 

میتساوخیم هک  رهـش  شخب  نآ  دراو  دـهدب و  حیـضوت  اـم و  شیپ  دـیایب  دوش و  ادـیپ  هک  میدرک  ییاسانـش  ار  یـسک  کـی  میتسنادیمن .
ام مشچ  كَدَـف ،» : » دناهتـشون تشرد  هملک  اب  مه  شریز  و  مُِکب » ُبِّحَُرت  ُِطئاحلَا  : » دـناهدز رهـش  لّوأ  یگرزب  يولبات  کی  میدـید  میوشب ،

. دش نشور 
کی میدش ، رهـش  دراو  میدید . مینیبب و  نابایب  نآ  رد  كَدَف »  » مان هب  ياهملک  هک  میتشادن  يراظتنا  ًالـصا  ام  میدرک ، ادـیپ  یـصاخ  تلاح 

. دوب رهـش  هب  لصتم  رهـش و  رانک  اجنآ  میتفر  یمیدق ، كَدَـف »  » هب دـندرب  ار  ام  و  میدز ، یتشگ  هوک و  هنماد  تاعافترا ، هنماد  رد  ابیز  رهش 
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ناتـسرهش نالوؤسم  میدـید  میتفر و  میدز . یتشگ  هوک و  هنماد  تاعافترا ، هنماد  رد  اـبیز  رهـش  کـی  میدـش ، رهـش  دراو  میدـید  میتفر و 
یمیدق ياهراوید  وراب و  جرب و  دوب . ياهبارخ  کی  میدش . هدایپ  مه  ام  دندوب  هداتـسیا  ياهطقن  کی  دندوب ، هدمآ  مه  نارگید  رادنامرف و 

يدایز تیعمج  هتـشاد ، ناشف  شتآ  هقطنم  دـهدیم  ناشن  هک  تسه  مه  ییاهگنـس  تسا . یلگ  ًاتدـمع  اـهنامتخاس  لکـش  دوب . صخـشم 
نم اجنآ  هک  دوب  بلاج  میارب  مه  نیا  دوب . يریمـض  نشور  درمریپ  دندوب ، ءاملع و …  رهـش ، ياروش  سیئر  رادـشخب ، رادـنامرف ، دـندوب .

ار یباّهو و …  یّنـس و  هعیـش و  تاـفالتخا  میاهدـمآ . ناریا  زا  میتسه و  هعیـش  اـم  هک  دنتخانـشیم  ار  اـم  اـهنآ  مدـیدن . بصعت  هّرذ  کـی 
نم تفگ و  هملک  راهچ  هس ، داد  حیضوت  ام  يارب  دمآ  ناشیا  دوب . رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوؤسم  شدوخ  مه  اقآ  نیا  دنتسنادیم .

. مدیزرل
: تفگ امنهار  دوب  هدشن  بارخ  دوبن . مه  يدـب  نامتخاس  میدوب . هداتـسیا  ینامتخاس  کی  رانک  دنتـشاد . ار  لاح  نیمه  نم  ناهارمه  ًامتح 
اب ینارنخـس  دعب  هب  اجنیا  زا  . ) دننکن هجوت  اهنآ  میدرک  یعـس  اما  تخیر  نامیاهکـشا  دروخ  ناکت  هراب  کی  ام  بلق  همطاف » دجـسم  اذـه  »

(. دوب هارمه  ناگدنونش  هیرگ 
تسا كورتم  نالا  دناهتخاس . اهینامثع  ار  دجسم  نیا  مه  راب  نیرخآ  هلب ، تفگ  دناهتخاس ، همطاف  ترضح  ینعی  ار  دجـسم  نیا  مدیـسرپ 
امنهار دشیم ، کشخ  تشاد  مه  شیاهلخن  هک  ییاهناتـسلخن  دوب ، ناتـسلخن  مه  نامیور  هب  ور  دوب . هناخدور  میدوب  هک  ییاج  نامه  رد 

بآ روبع  هطقن  ناتـسب و  هطقن  اج  نیمه  هلب ، تفگ  تسا . لاحب  ات  نامز  نآ  زا  ناتـسلخن  نیا  ینعی  متفگ : نم  همطاف » ناتـسب  اذه  : » تفگ
ناشیولج دنک  روبع  اههرد  زا  هکنیا  زا  دعب  اههناخدور  هک  دنیوگیم  ییاهاج  نآ  هب  ًالومعم  يداو  همطاف » يداو  اذه  : » تفگ سپس  دوب و 

. دراد مه  يرگید  یناعم  دوشیم . زاب 
هکنیا رطاـخ  هب  دوشیم  کـشخ  دراد  اههمـشچ  هتبلا  تسا . همطاـف » ترـضح  ياههمـشچ  نیا  : » تفگ داد و  ناـشن  ار  يزیچ  رود  زا  دـعب 
میدید ار  كَدَف »  » مهم ياهناکم  یکی  یکی  دوب . هداد  ام  هب  رفـس  نیا  رد  ام  هب  ادخ  میدوب  هتـساوخ  ادخ  زا  هچ  ره  دـناهدز . قیمع  ياهاچ 

ام دعب  دنداد  ام  هب  یتاحیضوت  دش . مه  طبـض  تفگ و  ام  هب  تسنادیم  هچ  ره  یبصعت  چیه  نودب  مه  امنهار  نآ  میدرک . يدایز  تالاؤس 
. هفراعم مسارم  يارب  يرادرهش  هب  میدمآ 

ياقآ نیا  دـننادیم  بوخ  دـنربیم . ار  ناشیا  مسا  مارتحا  اب  یلیخ  دنتـسه  همطاف  ترـضح  هب  دـنم  هقـالع  اـجنآ  مدرم  مدرک  ساـسحا  نم 
يریگتخس ام  یلو  دنتسه  ریگتخس  اهنیا  مینکیم  رکف  ام  دوب ، هنیدم  رد  يدوعـس  تموکح  فورعم  هب  رما  نیرومأم  زا  شدوخ  امنهار 

دندرک و رکـشت  ام  زا  دندوب . هدمآ  رتنییاپ  حوطـس  ات  ریزو  زا  دندوب . مه  دایز  دـندوب و  هدـمآ  ام  اب  هک  ناتـسبرع  نارومأم  یتح  میدـیدن .
ره هب  دندرک ، یناردق  مه  اهنآ  مینکیم . رکـشت  امـش  زا  و  میتخانـش ، ار  نامروشک  هدشن  هتخانـش  ياج  کی  ام  دیدش  ثعاب  امـش  دنتفگ :

. دوب كَدَف »  » نیا لاح 
دناوتیم كَدَـف » . » دـشاب زیمآهقرفت  هکنآ  نودـب  دـبلطیم  يرتشیب  ثحب  شثداوح  نیا  اب  كَدَـف »  » هثداـح نیا  منک  ضرع  مهاوخیم  نم 

یکی دننیبب . مه  ار  كَدَف »  » اجنآ و زا  دنورب  دنارذگب و  روت  کی  دنوریم ، جح  هب  هک  یمدرم  دیایب  يزور  دنک  ادخ  دـشاب . داحتا  هلیـسو 
دنیایب نایعیـش  میرظتنم  ام  هک  تفگ  شرادناتـسا  دـننیببیم . تاکرادـت  دـنراد  نالا  اجنیا . دـنیایب  اهیناریا  هک  دوب  نیا  اهنآ  ياههتـساوخ  زا 

، هتفر نمی  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  یتقو  دننیبب  دنیایب  اهیناریا  میتسه  رظتنم  ام  تفگ  شرادناتسا  ءاعما  رهـش  میتفر  هک  مه  ریمع  دننیبب .
. دینیبب دیناوتیم  يدایز  ياهزیچ  هدرک و  روبع  اجنیا  زا 

مالـسا همه  راختفا  هک  ار  یمالـسا  خـیرات  دنمـشزرا  راثآ  نیا  ناتـسبرع  تلود  هک  تسا  نیا  بوخ  ياهراک  زا  یکی  هک  دـسریم  رظن  هب 
نیا هب  ار  اهنآ  دراد  هَّللادـبع  کلم  ياقآ  هک  یعیـسو  رظن  دـیاش  و  دـنک ، یفرعم  مک  مک  دراد  تیمها  رایـسب  ناتـسبرع  دوخ  يارب  تسا و 

. دناسرب هطقن 
اهیلع ارهز  ترضح  تمظع  هرابرد  ام  تخانش ، دوشیم  فلتخم  یحاون  زا  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  منک  ضرع  مهاوخیم  نم 
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تعیب بلاطیبا  نبا  یلع  زا  دندروآ  راشف  هک  نامز  نامه  رد  دینیبب . نامز  نامه  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  تیـصخش  میاهتفگ . مک  مالـسلا 
تسد دومرف  درک . شحوتم  ار  همه  تفگ و  هلمج  کی  دنک ، لمحت  تسناوتن  دید  هک  ار  هنحـص  نآ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دنریگب 

. دیآیم ناترس  رب  هچ  منادیم  منکیم و  ناتنیرفن  منکیم و  زاب  ار  مناوسیگ  دیهد  همادا  رگا  دیرادرب . نم  يومع  رسپ  زا 
(288 …  ) ریصَْبلا ِعیمَّسلا  َیلإ  اوکْشَأل  ْوأ  ًاِّیلَع  یّمَع  َْنب  اوُّلَخ 

. منکیم تیاکش  انیب  ياونش  يادخ  هب  هنرگ  دینک و  اهر  ار  مالسلاهیلع  یلع  میومع  رسپ 
ام تسا و  یگرزب  تیصخش  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دندیمهف  اهیلیخ  درک . مارآ  ار  هنحص  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هلمج  کی 

. مینک هدافتسا  هَّللا  ءاش  نا  ات  میراد  ییادتقم  نینچ 

ینارنخس نیا  هتسجرب  ياههتکن 

. تسا مچرپ  کی  مه  زونه  دوب و  تمواقم  مچرپ  کی  كَدَف »  » تسا و تماما  هلأسم  تسا ، یسایس  هلأسم  کی  كَدَف »  » هلأسم . 1
. داد سپ  هرابود  تفرگ و  رمع  داد و  سپ  و  تفرگ ، ار  كَدَف »  » رکبابا هلمج  زا  دنداد ، سپ  دنتفرگ و  ار  كَدَف »  » راب ءافلخ 24  . 2

هجیتن دوش و  ثحب  كَدَف »  » هرابرد ات  داد  لیکشت  ار  ایند  رسارس  ءاملع  زا  يرفن  هسلج 1000  کی  دعب  يرفن و  هسلج 200  کی  نومأم  . 3
هب ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  هک  میدیمهف  اهثحب  نیا  زا  ام  تشون : هنیدـم  یلاو  هب  نومأم  هک  دوب  نیا  هسلج  نیا 

. ددرگرب مشاه  ینب  هب  كَدَف »  » دیاب نآلا  و  تسا ، هدرک  اطع  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح 
لاس 324 رد  یـضارلا »  » داد سپ  ار  كَدَف »  » هک هفیلخ  نیرخآ  تسا . هدوب  ياهرجاشم  هدنز و  هشیمه  هلأسم  کی  لاس  ات 300  كَدَف » . » 4

. دوب يرمق  يرجه 
. دشابیم رتمولیک  يزورما 260  ياههداج  اب  یلو  رتمولیک  میقتسم 130  تروص  هب  كَدَف »  » ات هنیدم  هلصاف  . 5

. دنتسه هقطنم  کی  رد  مه و  ضرع  رد  ود  ره  یلو  دشابیم  رتمولیک   90 كَدَف »  » ات رَْبیَخ  هلصاف  . 6
. تسا هلأسم  نیا  هناشن  مُِکب » ُبِّحَُرت  ُِطئاحلَا   » ولبات هک  هدش  یعرف  مان  كَدَف »  » هدرک و رییغت  طئاحلا »  » هب هقطنم  یلصا  مان  . 7

. تسا طئاحلا »  » رهش هب  لصتم  یمیدق  كَدَف »  » هوک و هنماد  رد  ابیز  رهش  کی  كَدَف » . » 8
. دوب یلگ  نآ  ياهنامتخاس  لکش  ًاتدمع  دوب و  صخشم  یمیدق  ياهراوید  وراب و  جرب و  اب  كَدَف » . » 9

. یناریا هعیش و  ملاع  کی  زا  رهش  نیا  نیلوؤسم  مدرم و  لابقتسا  . 10
. دندربیم مارتحا  اب  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مسا  اهنآ  هکنیا  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  كَدَف »  » مدرم يدنمهقالع  . 11

: ناشیا بلاج  دنمشزرأ و  تاداهنشیپ  . 12
. میتسه نایعیش  رظتنم  ام  تفگ : كَدَف »  » رادناتسا دننیبب . ار  نآ  کیدزن  زا  و  دنورب ، كَدَف »  » هب لوسرلا  ۀنیدم  ادخ و  هناخ  نیرئاز   - 1

دوخ يارب  تسا و  مالسا  همه  راختفا  هک  ار  یمالسا  خیرات  دنمشزرا  راثآ  نیا  ناتـسبرع  تلود  هک  تسا  نیا  بوخ  ياهراک  زا  یکی   - 2
. دنک یفرعم  دراد  تیمها  رایسب  ناتسبرع 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  لّوا  هکبش  اب  وگتفگ 

شخپ یناجنسفر  یمشاه  هَّللا  تیآ  زا  ياهبحاصم  ناریا  یمالـسا  يروهمج  يامیـس  لّوأ  هکبـش  زا  لاس 1429 ه ق ، ثعبم  دـیع  بش  رد 
رفس زا  یتارطاخ  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یفطصم  دّمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  لوسر  هرابرد  یبلاطم  نایب  نمـض  ناشیا  هک  دش 

. دندرک دیکأت  ناتسبرع  رد  یمالسا  راثآ  يایحا  ترورض  رب  ناتسبرع  روشک  هب  دوخ 
(289 . ) مینکیم بلج  دوب  ناتسبرع  رد  یمالسا  راثآ  كَدَف و  هب  طوبرم  هک  هبحاصم  نیا  زا  یتمسق  هب  ار  امش  هجوت 
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ام يارب  ریوصت  اب  كَدَف »  » مان هک  دوب  راب  نیلوا  دوب . نیریش  مه  ام  يارب  هتشاد و  توالح  یگزات و  امـش  دوخ  يارب  رفـس  نیا  يرجم : … 
يارب كَدَف »  » زا میدیدیم . ار  شریواصت  دوب و  هدرک  ادیپ  ّتینیع  رگید  الاح  میتشاد  كَدَف »  » صوصخ رد  هک  یتینهذ  دـیاش  دروخ . هرگ 

. دییوگب ام 
، مسانشیم اهناسنا  یگدنزاس  رد  مالسا  ردص  یمالسا و  گنهرف  ثاریم  زا  هک  يریثأت  رطاخ  هب  تساهلاس  نم  یناجنـسفر : یمـشاه  ياقآ 

نوریب سرتسد  زا  هنافسأتم  هک  ییاهاج  هب  میوریم  همه  ًالومعم  هک  هنیدم  هکم و  زا  ناتسبرع  هب  مینزب  یبقن  دیاب  هک  مدوب  رکف  رد  هشیمه 
. تسه اهزیچ  یلیخ  هتفر ،

، یمیدق راثآ  روبق و  هتشذگ و  هب  هجوت  دننکیم  رکف  دننادیم ، يدیحوت  ار  ناشدوخ  اهنآ  هک  اهیفلـس  اهیباهو و  رکفت  دب  راثآ  زا  یکی 
دینیبب و ار  ناگتـشذگ  راثآ  نیمز  رد  دیدرگب  هتـساوخ  ررکم  ام  زا  نآرق  دوخ  نوچ  دننکیم ؛ هابتـشا  دنکیم . رود  ادـخ  زا  ار  ناسنا  اهنیا 

. دربیم مسا  ار  یخیرات  راثآ  یتح  تسا و  نآرق  شزومآ  نادیم  نیا  دیریگب . تربع 
. هدنام ناشراثآ  دناهتفر و  دناهدوب و  هتشذگ  ماوقا  هک  یقطانم  زا  یضعب  ًالثم 

. دوب یلیصا  رکفت  کی  نم  يارب  رکفت  نیا  بوخ  ار . اهنیا  دینیبیم  دیراد  امش  دیامرفیم : نآرق 
رب صوصخ  هب  دناهدرک  داجیا  اجنآ  اهیباهو  هک  یعنام  نیا  مک  مک  هک  دوب  مفادها  وزج  نم  میدش ، انشآ  ناتسبرع  نالوؤسم  اب  هک  یتقو 

میسانشب مکمک  ار  اهنیا  هدنام ، مالسا  ردص  رد  هباحص  ناگرزب  مالسلا  مهیلع  همئا  مَّلَس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  زا  هک  يراثآ  رس 
. مینک یفرعم  و 

ینآرق ياـهثحب  دـندوب . شهارمه  مـه  ینید  ياـملع  دوـب ، ياهـسلج  دوـب . نارهت  رد  دوـب  ریما  عـقوم  نآ  هـک  هَّللادــبع  کـلم  راـب  کـی 
ناشیارب ار  دـنزیم  لاثم  نآرق  تسه و  هنیدـم  هکم و  فارطا  ناتـسبرع  دوخ  كاخ  رد  دـنکیم  هراـشا  نآرق  هک  ییاـههنومن  دـندرکیم .

زا مدرک ، زاب  ار  رد  نیا  مکمک  دـینکیمن ؟ یفرعم  ارچ  دـینیبیمن ، ارچ  ناتدوخ  مینیبب و  مییایب  ام  ار  اهنیا  دـیراذگیمن  ارچ  متفگ : متفگ .
ياهاج کی  دـیراذگب  هک  مدرک  شهاوخ  اهنآ  زا  اجنآ ، متفر  هک  يرفـس  ره  نم  دـش ، لکـشم  مک  طباور  نامطباور ، رگید  هک  یتقو  نآ 
سکع اهنآ  نوچ  دنسرتیم . یباهو  يور  دنت  ياملع  زا  یلو  دندرکیم  تقفاوم  تیّلک  اب  اهنیا  مینک ، ادیپ  میورب  ار  يزورما  هدشن  فشک 

هب دنوش . ریگرد  لئاسم  نیا  رـس  رب  ناشدوخ  ياملع  اب  هک  ناتـسبرع  نارـس  يارب  تسه  مه  تخـس  دننادیم . مارح  دنهدیم . ناشن  لمعلا 
. دندرکیمن در  ار  نم  ياههتساوخ  یهاگ  يزاون  نامهیم  یتسود و  يور  مه  اهنآ  دندرک . ناشعناق  لاح  ره 

. دنتخانشیم ار  رَْبیَخ  دنتخانشیمن . ار  كَدَف »  » ًالصا اهنآ  ار . كَدَف »  » دعب مینیبب و  ار  رَْبیَخ  میورب  متفگ  متـساوخ ، اهنآ  زا  هک  يزیچ  نیلوا 
درک حتف  دیگنج و  بَحْرَم  اب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  یگرزب  هعلق  تسا . یندید  دندرب . رَْبیَخ  ار  ام  تسا . فورعم  رَْبیَخ  گنج  نوچ 

مالسلاهیلع یلع  همـشچ  مان  هب  دوب و  هدنام  ياهمـشچ  تسکـش . دندوب  هدش  ربمغیپ  اب  گنج  دراو  ًابیرقت  هک  ار  دوهی  تردق  رمک  نامه  و 
رد همشچ  تسا . هدنام  زونه  رَْبیَخ  تعیبط  هتبلا  دوب . همشچ  رد  یکچوک  ياهیهام  مالسلاهیلع  یلع  همـشچرس  دندرب  ار  ام  تسا . فورعم 

يارب اجنآ  رادرهـش  ار  رَْبیَخ  حتف  ناتـساد  دندمآ  ام  نانابزیم  رَْبیَخ  يرادرهـش  رد  داتفا ، قافتا  نم  يارب  هک  یبلاج  زیچ  اجنآ  دوب . هّرد  قمع 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هظحل ، نیرخآ  رد  هنوگچ  میتفرگ . رارق  اهنآ  ریثأت  تحت  میتسه  اهزیچ  نیا  ملعم  نامدوخ  هک  ام  دـناوخ . اـم 

. دوب نیریش  ام  يارب  رَْبیَخ  رادرهش  ياهتبحص  یلیخ  داد . بلاطیبا  نبا  یلع  تسد  هب  ار  مَلَع  مَّلَس 
پیج اب  میورب . میناوتیمن  ام  تسام ، هارمه  هک  ییاهنیـشام  نیا  اـب  تسین . ور  نیـشام  شهار  كَدَـف . میورب  میهاوخیم  میتفگ  اـم  اـجنآ 

ار یمیدق  دهع  مه  ام  دمآ . شیپ  رفس  نیا  ات  میدرکن  تصرف  میدش . فرصنم  ار  رفس  نآ  تسا . ینالوط  یلیخ  مه  نآ  میورب و  میناوتیم 
. كَدَف میورب  میهاوخیم  ام  میتفگ  میدروآ و  دای  هب 

یتح متسه . هچ  لابند  نم  ًالصا  تساجک . تسیچ و  كَدَف »  » دنتـسنادیمن همه  یلو  كَدَف . هب  دندرب  ار  ام  دنتفریذپ . زاب  هرهچ  اب  مه  اهنآ 
يزیچ دیورب  امـش  رگا  تفگیم : دراد ، رمع  لاس  کیدزن 100  نالا  هدـش و  گرزب  اج  نامه  هعیـش و  گرزب  ياملع  زا  هک  يرمع  ياقآ 
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. میتفر میتشاذگ و  رارق  میوریم  ام  هرخألاب  متفگ  نم  دنورب . لاح  هب  ات  دندوب  هتسناوتن  مه  اهنآ  دینیبیمن .
ُبِّحَُرت طئاحلا  : » دوب هتـشون  میدـید  ییولبات  میدـید . ینامـسآ  هیدـه  لثم  يزیچ  کی  میدـش ، دراو  كَدَـف »  » هقطنم هب  هک  ياهظحل  نیلوا 

نم ثحب  رگید  هظحل  نآ  زا  میسانشیمن . ار  كَدَف  دنیوگیم  روطچ  هک  میدید  ام  دوب . هتشون  تشرد  ار  كَدَف »  » هملک مه  شریز  مُِکب ،»
ار طئاح  رهـش  میدز . فرح  یلیخ  كَدَـف »  » هرابرد دـش و  ضوع  كَدَـف »  » هرابرد دـندوب ، نیـشام  رد  اـم  اـب  هک  یناـسک  هارمه و  ریزو  اـب 

هنوگچ هک  دینیبیم  اهریوصت  رد  تسا . هدـنام  كَدَـف  تسا  كَدَـف »  » نآ هک  تسا  یمیدـق  رهـش  طئاح ، رهـش  رانک  میدز  تشگ  میدـید .
هلپ هلپ  يروج  نیمه  فارطا  دوشیم و  عورـش  دوریم ، عافترا  هب  شفرط  ود  هک  هناـخدور  کـی  لـخاد  زا  هک  تسا  يرهـش  هدوب . يرهش 

هک هناـخدور  يزکرم  هطقن  هب  دـناهدش . هتخاـس  اـهراوید  تسا . یناشفـشتآ  يرذآ و  ياهگنـس  زا  ًاـعون  اـهنامتخاس  هک  تسا  ناـمتخاس 
باوج هدامآ  اهنآ  میدـید  هک  مینک  عورـش  لاؤس  میتساوخ  ام  دـندرک و  لابقتـسا  دنتـسه . اـم  رظتنم  اـجنآ  رهـش  نـالوؤسم  میدـید  میتفر ،

. دنتسه
مکاح يرباج ، هفیاط  شیپ ، لاس  زا 150  ًالبق ، ام  تفگیم : دوب . رباج  لآ  هفیاط  زا  رباج ، نامحرلادبع  ياقآ  مان  هب  یقالخا  شوخ  درمریپ 

هک اج  نامه  داد . حیـضوت  درمریپ  میتسه . اـجنیا  یلو  میتسین  مکاـح  لاـح  دـنتفرگ و  اـم  زا  دـندمآ  هک  اهيدوعـس  یلو  میدوب  هقطنم  نیا 
هک دوب  یناتـسلخن  کی  دـعب  میدینـش . اهنیا  نابز  زا  ار  همطاف  مان  راـب  نیلوا  مدرک ! زاورپ  نم  همطاـف ،» يداو  اذـه  : » تفگیم دوب  هداتـسیا 

. دـشیم کشخ  تشاد  تفریم و  نیب  زا  شیاـهلخن  تشاد  مه  یتمـسق  کـی  دوب و  هناـخدور  راوج  رد  زبسرـس و  یلیخ  نآ  زا  یتمـسق 
داد ناشن  ار  ییاههمشچ  رود  زا  و  همطاف » دجسم  اذه  : » تفگ دوب ، یبلاج  ًاتبسن  نامتخاس  کی  نامرانک  دعب  و  همطاف » ناتسب  اذه  : » تفگ
نیا مدرک . درمریپ  نیا  زا  يدایز  تالاؤس  مدرک  عورـش  میدوب . هدروآ  تسد  هب  میتساوخیم  هچ  ره  ًاـعقاو  همطاـف .» نویع  هذـه  : » تفگ و 
ارهز همطاف  ترضح  رگم  متفگ : تسا  هدوب  اجنیا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نامز  رد  دجسم  نیا  تفگ : دوب ؟ هدش  هتخاس  یک  دجـسم 
مدرم رَْبیَخ ، گنج  زا  دـعب  هن ، تفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  اهنآ  منیبب  متـساوخیم  اما  متـسنادیم ، ار  خـیرات  نم  الاح  هدوب  اجنیا  مالـسلا  اهیلع 

. دوب مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ  رایتخا  رد  دـشن ، حـتف  گنج  اب  كَدَـف »  » نوچ دـندرک و  حلـص  ربمغیپ  اب  اـجنآ ، دـنتفر  كَدَـف » »
. دنهدب ناگدنمزر  هب  هک  دوبن  تمینغ 

اهیلع همطاف  ترضح  تشاذگ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  رایتخا  رد  ار  نیا  دنوادخ  روتسد  هب  مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمغیپ 
هب هنیدم و  يارقف  هنیزه  شتالوصحم  زا  دندرکیم و  هرادا  ار  اجنآ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  رمع  رخآ  ات  متفه  لاس  زا  مالـسلا 

. دنتخادرپیم ار  مشاهینب  صوصخ 
متفر دنکیم . تکرح  اجنآ  دراد  بآ  میدید  دوب . هتفرگ  ار  شیور  اههزخ  زا  يردـق  کی  تشاد  بآ  كَدَـف »  » رد هک  ياهمـشچ  نیرخآ 

. دوب شخب  تذل  میارب  تفرگ . ارم  شتوارط  مدروخ . بآ  زا  یتشم  کی  دنتشاذگیمن . مروخب . بآ  يردق 
: متفگ مدیـسرپ و  وا  زا  ماش  زیم  رـس  دوب ، ریما  عقوم  نآ  هنیدم  رد  هک  هَّللادبع  کلم  کچوک  ردارب  مرقم ، ریما  ياقآ  اب  یلبق ، رفـس  رد  نم 

مینک ایحا  ار  یمالسا  یگنهرف  یخیرات و  راثآ  میاهتفرگ  میمصت  ًاریخا  ام  تفگ : دیراذگیمن . مومع  دید  ضرعم  رد  ار  یخیرات  راثآ  ارچ 
. دننیبب دنیایب  اهناملسم  و 

یمالسا یخیرات  رثا  رازه  ناتسبرع 5  تکلمم  ّلک  رد  هنیدم ، فارطا  هنیدم و  دوخ  رد  تسا ، هدش  ییاسانش  دنمـشزرا  رثا  رازه  هنیدم  رد 
. دناهدش راد  همانسانش 

هنیدـم هاـگدورف  هار  رد  نیمه  ماهتفر  هک  ییاـهاج  نیا  زا  یکی  ماهدـید ، ماهدرک  رفـس  هنیدـم  هکم و  هب  هـک  تدـم  نـیا  رد  اـج  دـنچ  نـم 
ام هدوب ، وا  ماـن  هب  يدجـسم  تسه و  اـجنآ  یـضیرع » میهاربا  نبا  یلع   » نوچ اـجنآ  تسا . هداـج  نوریب  ضیَرُع ،»  » ماـن هب  تسا  ییاتـسور 

دنتساوخیم یتقو  ار  مالسلاهیلع  اضر  ماما  دندرکیم . یگدنز  اتـسور  نآ  رد  ام  همئا  زا  رفن  دنچ  مدوب . هدناوخ  مه  خیرات  رد  اجنآ . میتفر 
اهناتـسلخن نیا  دنتفگ  اهناتـسلخن ، نایم  میتفر  تشاد . مه  ییابیز  یلیخ  ياهناتـسلخن  دـنداد . تکرح  هناخ  نیا  زا  دـنروایب ، ناسارخ  هب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2258 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نایعیش  لام  نالا  همه 
. تشاد ییامرخ  غاب  دوب و  هعیش  یملعم  اجنآ  رد  تسا ، هدنام  نونکا  مه  هدوب و  ناتسلخن  هعرزم و  اجنآ  دناهدوب ، همئا  هک  ینامز  نامه  زا 

نئادـم ، » تسا یندـید  هک  ییاهاج  زا  یکی  دوب . اج  کی  نیا  داد . حرـش  اـم  يارب  ار  هقطنم  نایعیـش  عضو  هعیـش  ملعم  نیا  غاـب ، میتفر  اـم 
یَّلَـص ربمغیپ  عقوم  نآ  دندوب ، هدیـشارت  هک  ییاههناخ  اههوک و  رد  هک  يراثآ  ار و  حلاص  نئادم  مدوب . هدناوخ  ار  اهنیا  نم  تسا . حـلاص »

. هدمآ الب  دعب  دناهدیشارت و  هوک  رد  هک  ییاههناخ  دینیبیم  دیراد  امش  تسه و  نآرق  رد  هک  تفگیم  اهناملسم  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا 
اب اجنآ . دـنربب  ار  ام  هک  ناتـسبرع  تاماقم  زا  مدرک  شهاوخ  نم  تسا . یلعلا  يالاب  حـلاص  نئادـم  هک  یلُعلا »  » ماـن هب  تسا  یناتـسا  کـی 

رازه نیدنچ  هب  قلعتم  دنلب  ياههوک  تسا . یندـید  ًاعقاو  اجنآ  میتفر  اجنآ . دـندرب  ار  ام  دنیـشنیم  مه  یکاخ  نیمز  رد  هک  يامیپاوه 330 
متفگ تسا . اههناخ  عافترا  رتم  هک 40  مدـیدیم  نم  یهاگ  دراد . قاتا  دراد ، نلاس  دراد ، ورهار  هناخ  دناهدیـشارت . هناخ  مدرم  شیپ . لاس 

یندید ًاعقاو  میدید . ار  اههناخ  نآ  میتفر  دنتسه . اهنیا  همه  نآرق  رد  هک  حلاص  دومث و  داع و  موق  دناهدیـشارت . ار  اهالاب  نیا  يرازبا  هچ  اب 
. تسا زومآ  تربع  و 

اجنآ دوب . ُعْبنَی »  » میورب ام  دـندرک  تقفاوم  اهنآ  نم  شهاوخ  هب  زاب  هک  ییاهاج  زا  یکی  یتسیروت . هطقن  کـی  دـش  هطقن  نآ  نم ، زا  دـعب 
ناگدنمزر نیب  هدش  میـسقت  هدش ، حتف  هدوب . اهيدوهی  تسد  ربمغیپ  نامز  هدوب . یعارز  هقطنم  کی  كَدَف ، رَْبیَخ و  نیمه  هیبش  يزیچ  مه 

هاچ دوب . مالـسلا  مهیلع  یلع  ترـضح  نیـسح ، ماما  نسح ، ماما  مان  هب  ییاهاج  مدـید  متفر  نم  هک  لاـس  زا 1400  دـعب  نـالا و  عقوم . نآ 
افَرُش مان  هب  ياهلحم  دندوب . نامز  نآ  يافرـش  وزج  شیرق  هفیاط  نوچ  دوب . افرـش » هقطنم   » مان هب  ياهقطنم  دوب . مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

، دنربیمن ار  راوز  ًالومعم  میدید ، ار  ردب » . » میدید میدـناوخیم ، خـیرات  رد  هچنآ  ام  تسه . ناتـسبرع  رد  یندـید  راثآ  یلیخ  ًاتقیقح  دوب .
لزان هک  ياهکئالم  هداتفا . قاـفتا  اـجنآ  هک  یتازجعم  تسا . یندـید  یلیخ  میدـید . ار  ردـب  يادهـش  هربقم  میدـید ، ار  ردـب  یگنج  هقطنم 

. دوب یندید  ًاعقاو  ياهاج  زا  یکی  هدوب . بآ  يارب  هک  یهاچ  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمغیپ  یهدنامرف  زکرم  نآ  دناهدش و 
میتسه یناریا  هک  تخانش  ار  ام  یتقو  دادیم  حیـضوت  ام  هب  دمآ و  هک  یمداخ  نآ  هتبلا  میدید . هنیدم  نوریب  رد  ار  مالـسلاهیلع  یلع » رابآ  »

. هدوب يرگید  یلع  کی  هب  قلعتم  و  هدوبن ، مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  قلعتم  دیوگب  تساوخیم 
دنچ هلمج  زا  مالـسا ، ردص  گرزب  ياهتیـصخش  زا  ولمم  عیقب  تسا . عیقب » ، » تسا اهامـش  همه  ام و  هقالع  دروم  هک  یطاقن  نیرتمهم  زا 
اهنز دننادیم . مارح  اهیباهو  دورب . عیقب  لخاد  یسک  دنتشاذگیمن  دنتسه . اجنآ  دیاش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ًالامتحا  هعیـش و  ماما 

. منکشب ار  دس  نیا  هک  دوب  نیا  میاهراک  زا  یکی  نم  دنورب . عیقب  دندادیمن  هزاجا  ار 
هزاجا همه  هب  ماهتفر  راب  ره  مربیم . هارمه  مه  ار  اهنز  صوصخ  هب  راّوز  همه  موریم و  ناتـسبرع  تاـماقم  هزاـجا  اـب  موریم  مدوخ  یتقو 

: متفگ مدرک و  لالدتسا  ماهدرک . ناتسبرع  تاماقم  اب  یتارکاذم  دنیایب . ترایز  هک  دناهداد 
ار ناتروشک  دنتـسین  لئاق  یمالـسا  یگنهرف  ثاریم  يارب  یـشزرا  چیه  هک  کشخ  سدـقم  هدـع  کی  کشخ  راکفا  عبات  دـیناوتیمن  امش 

همه دیراد . دنمشزرا  ثاریم  ایند  همه  زا  رتشیب  ناتسبرع  رد  امش  تسا . لئاق  شزرا  ناتسبرع  هقطنم  یمالسا  راثآ  يارب  ایند  دینک . فیعض 
ثاریم اب  کیدزن  زا  دنیایب و  اههعیـش  ًاصوصخم  ایند  مدرم  دیراذگب  دینک . ایحا  ار  اهنیا  دننیبب . ار  ثاریم  نیا  دـنیایب  هک  دنتـسه  قشاع  ایند 

. دنوش انشآ  یمالسا 
تیب لها  نارادتسود  هعیش و  نویلیم  اهدص  دیهد ، ناشن  ار  راثآ  نیا  دینک و  دازآ  اهنآ  يارب  ار  عیقب  دینکب و  ار  راک  نیا  دییایب و  رگا  امش 

ینابـصع ناـتدوخ  تسد  زا  ار  اـیند  مدرم  ارچ  دـینکیمن ؟ هدافتـسا  ار  هیامرـس  نیا  ارچ  امـش  دـینکیم . ناـتدوخ  بحم  ار  مالـسلا  مـهیلع 
. تسین نیا  ياراد  تکلمم  تسا !؟ یتسایس  هچ  نیا  دینکیم .

يزور کی  دهدب  ار  قیفوت  نیا  دنوادخ  رگا  هَّللا  ءاشنا  ام  يوگتفگ  باب  منکیم  رکف  تفگ ، ار  شتالکـشم  تفریذپ ، ار  نم  قطنم  ناشیا 
، دـینکب ام  يارب  اعد  کی  اـقآ ، جاـح  نونمم  یلیخ  دریگب . رارق  ناـهج  رـسارس  ناناملـسم  راـیتخا  رد  هکورتم  راـثآ  همه  هک  نیا  هب  میـسرب 
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رگا دـیامرفیم : دـنوادخ  میداد ، ماـجنا  ار  هکم  لاـمعا  هک  یتـقو  مینک  اـعد  روـط  نیا  هتـساوخ  دـنوادخ  مینکب و  دـیاب  هـمه  هـک  ییاـعد 
: دییوگب دینک  اعد  دیهاوخیم 

«. راَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًهنَسَح  ِةَرِخآلا  یف  َو  ًهنَسَح  اینُّدلا  یف  اِنتآ  انَّبَر  »
. رادب نوصم  منهج  شتآ  زا  ار  ام  مه  نک و  بوخ  ار  نامترخآ  مه  نک و  بوخ  ار  نامیایند  مه 

ّجح تاقیم  همانلصف  رد  كَدَف  هلأسم  حرط 

، لاسما ناتسبات  رد  همانلصف  نیا  دنکیم . رشتنم  جح  لئاسم  اب  هطبار  رد  ار  ياهمانلـصف  ترایز ، جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح 
رهـش هب  ناشیا  رفـس  تیمها  رطاخ  هب  تسا و  هداد  صاصتخا  ناتـسبرع  هب  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  هزور  هد  رفـس  هب  ار  ياهمان  هژیو 
هتفای صاصتخا  كَدَف  لئاسم  ثحابم و  هب  هدیسر ، پاچ  هب  هحفص  رد 264  هک  همان  هژیو  نیا  تاحفص  نیرتشیب  ترفاسم ، نیا  رد  كَدَف 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  كَدَف  زا  یگنر  ریوصت  شرازگ و 9  ینارنخس و  دنچ  هلاقم ، همانلصف 6  نیا  رد  تسا 
زا ییاهتمـسق  كَدَـف »  » اب هطبار  رد  هعومجم  نیا  پاچ  رطاخ  هب  دیـشابن  هتـسخ  ضرع  همانلـصف و  نیا  مرتحم  نیلوؤسم  زا  رکـشت  نمض 

. مینکیم رکذ  اجنیا  رد  ار  همان » هژیو   » نیا بلاطم 

یناجنسفر یمشاه  هَّللا ، ۀیآ  ترضح  طسوت  مق  هیملع  هزوح  نیسردم  مرتحم  هعماج  هیسالجا  رد  كَدَف »  » هب رفس  شرازگ 

دنوادـخ فطل  ًاعقاو  دوب ، هیدـه  کی  رفـس  نیا  رد  نم  يارب  ًاتقیقح  كَدَـف » ، » دوب كَدَـف »  » میتشاد هک  یبوخ  یلیخ  ياهزیچ  زا  یکی  … 
ارچ تسا ؟ يروط  نیا  ارچ  مدیمهفیمن  مدوب  هدناوخ  ییاهزیچ  نم  یهتنم  دیـشاب  هدـناوخ  ار  كَدَـف »  » خـیرات ناترثکا  دـیاش  اهامـش  دوب ،

تماما هب  طوبرم  ار  نآ  همئا  دوخ  ردق  نیا  ارچ  هدش ؟ یـسایس  ردق  نیا  ارچ  تسا ،؟ هدش  مهم  خیرات  رد  ردـق  نیا  يزرواشک  هقطنم  کی 
بیجع میارب  هیـضق  لصا  مدوب و  هدناوخ  ار  شخیرات  دننزیم ، یمهم  یلیخ  ياهفرح  دننکیم ، نییعت  ار  كَدَف »  » دودح ًالـصا  دـننکیم ؟

اهنآ اهيدوهی  تنایخ  قدنخ و  گنج  زا  دعب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هدمآ ، خیرات  رد  هک  يزیچ  نآ  نوچ  دوب ،
. دنتفرگ ار  رَْبیَخ  دندرک و  هیبنت  ار 

دیگنجن و امـش  هک  وگب  اجنآ  مدرم  هب  كَدَـف و  ورب  دـنتفگ : دـنداد ؛ تیلوؤسم  ۀَـصِّیَُحم  مان  هب  یـصخش  هب  ًارهاظ  رَْبیَخ ، حـتف  اب  گنهامه 
هک تفر ، كَدَف  گرزب  ياهتیصخش  دزن  ۀَصِّیَُحم  مینکیم . ظفح  ار  امـش  قوقح  مه  ام  دیهدب ، تاجن  ار  ناتناج  دیوشب و  میلـست  دییایب 

مایپ دوهی  ياملع  هب  دـنتفر و  یهورگ  کی  اب  تسا -  هدوب  هار  ًابیرقت  رتشیب  زور  کـی  ناـمز  نآ  دراد -  هلـصاف  رَْبیَخ  اـب  ًـالعف  رتمولیک   90
، تسود ناسنا  رفن  دنچ  مییآیم . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  تمدخ  ام  دنتفگ : اهنآ  دنداد . ار  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  دندمآ . مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تمدخ  دندرک و  باختنا  ار  دوهی  ربتعم  ياهتیـصخش  ملاع و 

لابند مدوب  هدناوخ  ار  اجنیا  نم  تسا ، لکشم  اب  راک  هن  دنتفگ : دوشیم ، تخس  امـش  يارب  دیریذپن ، ار  ام  داهنـشیپ  امـش  رگا  دومرف : مَّلَس 
. دننزیم ار  فرح  نیا  اهنیا  هک  هدوب  يروطچ  هک  مدوب  نیا 

یجرب شفارطا  مه  يروس  ره  و  روس ، هس  ود  روس  کی  ینعی  دراد ؛ مه  رـس  تشپ  وراب  جرب و  ات  هس  هک  تسا  ییاج  كَدَف » : » دنتفگ اهنآ 
، میرادیم هاگن  یقودنص  کی  رد  مینکیم  عمج  ار  اهدیلک  نیا  ام  دراد ، یصاخ  ياهدیلک  صوصخم و  ياهرد  اهروس  نیا  مامت  تسه و 

. تسین ناسآ  دنک و  روبع  اجنآ  زا  دناوتیمن  یناسآ  نیا  هب  دنکب  هلمح  ام  هب  یسک  یتقو 
، دندروخ ناکت  هعفد  کی  اهنیا  تسا . نم  تسد  رد  نالا  دییوگیم  امـش  هک  ییاهدیلک  نامه  دومرف : مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
هک ییاهنیا  زا  یعمج  اج  نامه  رد  دوب ، هدش  موم  رهم و  قاتا  کی  رد  هک  اهنیا  تسا . مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ  تسد  رد  دندید 
رفن کی  هب  تسا ؟ هداد  امـش  هب  یـسک  هچ  دیدروآ و  اجک  زا  ار  اهدیلک  نیا  دنتفگ : دندیمهفیم . اهنآ  نوچ  دندش ، ناملـسم  دندوب  هدمآ 
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. دندوب هدش  نونظم 
لیئارسا ینب  يارب  ار  توبات  هک  یسک  نامه  دروآ ، یسوم  ترضح  يارب  ار  حاولا  هک  یـسک  نامه  دیوشن ، نونظم  هن ، دندومرف : ترـضح 

(290 . ) دنتفر مه  ياهدع  دنداتسیا ، دندش و  ناملسم  اهنیا  اذل  دروآ . ار  اهنیا  مه  نم  يارب  دروآ ،
ناملسم یسک  ره  میریگیم و  ار  شلاوما  زا  سمخ  دش ، ناملسم  سک  ره  دنتفگ : دندرک و  مکح  مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 

. دش میلست  گنج  نودب  يروط  نیمه  كَدَف » ، » دنکیم ادیپ  تاجن  شدوخ  ناج  میریگیم و  ار  شلاوما  همه  دشن 
ربمایپ هب  هدـمآ و  لیئربج  هک  دراد  ام  تیاور  رد  ِباکِر » َو ال  ٍلیَخ  نِم  ِهیلَع  ُمتفَجوَأ  اـمَف  : » دـینادیم نم  زا  رتهب  همه  هک  ياهیآ  ساـسا  رب 

ُهَّللا یَّلَـص  ربمایپ  دوش . هداد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  دیاب  نیا  هَّقَح » یبرُقلا  اَذ  ِتآ  َو   » ساسا رب  تفگ  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
. دندرکیم هرادا  ار  اجنیا  ارهز  لاس  هس  دنداد و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ار  كَدَف » ( » 291  ) دنتشون مه  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

امش همه  مدرک و  راک  عبانم  رد  نم  هک  يروط  نآ  هنیدم ، دندروآیم  دنتفرگیم و  ار  ناشدوخ  مهس  دندوب و  اجنآ  ارهز  ترضح  نالماع 
. تسامش ياهصصخت  زا  دیدرک و  راک  مه 

. دندرکیمن فرصم  ناشدوخ  دنتشاذگیم ، همه  ماوقا و  ءارقف و  رایتخا  رد  ار  كَدَف »  » لوصحم ترضح 
مَّلَس و َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  ياهنز  يارب  هک  تسا  نیا  همان  تیصو  دراوم  زا  یکی  دنـسریم ، ناشتلحر  نامز  هب  یتقو  ناشیا  یتح 

عمج اجنآ  هک  یلاوما  و  كَدَف »  » نیا زا  هک  دندش  جیـسب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنداد و  رارق  هیمهـس  تیب  لها  رگید  ياهشخب  همه 
؟ تسیچ اجنآ  منیبب  متفر  نم  تسا ، خیرات  همه  اهنیا  دنهدب ، اهنیا  هب  دوب ، هدش 

نالا تسا ، یخیرات  مسا  کی  كَدَف » ، » تسین یچیه  اجنآ  يوریم ، دوخیب  امش  دنتفگیم  میدرکیم  تبحـص  هک  یـسک  ره  اب  هنیدم  رد 
یمیدـق ملاـع  دسانـشب  بوخ  اـجنآ  ار  زیچ  همه  دـیاب  هرخـألاب  میدوب و  ناـشیا  ناـمهیم  اـم  هک  يرمع  ياـقآ  یتـح  درادـن ، دوجو  یچیه 

. تسین يزیچ  اجنآ  مییوگب  امش  هب  میناوتیم  ام  دیهاوخیم  هچ  ره  دیورب  تسین  مزال  امش  تفگ  نم  هب  بش  تساجنآ 
منیبب مهاوخیم  ار  هقطنم  لاح  ره  هب  میورن ، تسین  تسرد  هدرک و  میظنت  هدرک و  تبحم  ام  نابزیم  میتشاذگ و  رارق  لاح  ره  هب  متفگ  نم 

دراو یلصا  هداج  زا  یتقو  میدش ، كَدَف »  » دراو ات  میتفر  هار  رتمولیک  اجنآ 260  نابوتا  زا  ام  دوب ، رود  هار  میتفر ، تسیچ ، هقطنم  ًالصا  هک 
هتـشون تشرد  مه  شریز  مُِکب » ُبِّحَُرت  طئاحلا  ، » دوب هتـشون  ولبات  دنداد ، نم  هب  ار  ایند  هکنیا  لثم  مدید  ییولبات  میوشب ، میتساوخیم  رهش 

میتشگ و ار  رهـش  دوب ، يزیمت  رهـش  میدش ، دراو  تسا ، كَدَف »  » نامه اجنیا  تسین ، كَدَـف »  » مسا اجنیا  رگید  هک  میدـید  ام  كَدَـف »  » دوب
هدوب یلصا  كَدَف »  » هک تسا  ییاج  نامه  میوگیم  تابساحم  رد  نم  تسا و  یمیدق  نیمه  هک  رهش  یمیدق  تمـسق  نآ  دندرب  ار  ام  دعب 

. دندرک لابقتسا  اج  نآ  ام  زا  دندوب ، هدش  عمج  اجنآ  مه  رهش  نالوؤسم  تسا ، رهش  هب  لصو  تسا ، رهش  رانک  نیا  تسا ،
لاـح رد  اـی  دوـب  هدـش  هتـسشنزاب  دوـب و  رهـش  نآ  فورعم  هب  رما  لوؤـسم  شدوـخ  هـک  یناـبز  شوـخ  درم  ریپ  کـی  میدـش  هداـیپ  یتـقو 

اذه : » تفگ تسیچ ؟ اجنیا  هیضق  دییوگب  الاح  بخ  متفگ  میدوب ، باتفآ  ریز  میداتسیا ، ام  ات  دادیم . حیضوت  ام  يارب  وا  دوب . یگتسشنزاب 
ياهناـخدور هک  هّرد  ود  نیب  زا  دوـشیم ، عیـسو  هک  ياهناـخدور  تسا ، هناـخدور  يداو  تسا . همطاـف  ترـضح  يداو  نیا  همطاـف » يداو 

. دنیوگیم يداو  اهبرع  ار  اجنیا  دوشیم ، زاب  هک  اجنآ  دوریم 
دوب و یبوخ  ًاتبـسن  نامتخاس  هک  دوب  ام  يولهپ  ینامتخاس  کی  دـعب  تسا . نیا  شقادـصم  کـی  دراد ؛ فیرعت  یلیخ  تغل  رد  يداو  هتبلا 

یتقو هلب ، تفگ  دناهتخاس ؟ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ار  دجسم  نیا  ینعی  متفگ  نم  همطاف » دجسم  اذه  : » تفگ دوب . هبورخم  رتشیب  هیقب 
لوط رد  دجسم  نیا  دنتخاس و  ار  دجسم  نیا  اجنیا ، ناشیا  دنداد ، لیوحت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ 
رطاخ هب  تسین ، دجـسم  رد  یـسک  مه  نالا  دـنتخاس و  شیپ  لاس  ار 250  دجـسم  نیا  اهینامثع  راب  نیرخآ  هدـش و  بارخ  اهراب  خـیرات 
يولج یناتسلخن  کی  نییاپ ، میدمآ  دعب  تسه ، اههمانزور  رد  مدید  مه  ار  شسکع  دجـسم ، ماب  تشپ  میتفر  ام  تسا ، رهـش  نوریب  هکنیا 

. هدوب ناشیا  ناتسب  مه  نیا  همطاف .» ناتسب  اذه  : » تفگ لّوأ ، نامه  دوب  ام 
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ارچ مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  دش ، طبـض  مه  اهنیا  درک و  یفرعم  ناشیا  ار  ناونع  راهچ  همطاف » نویع  هذه  : » تفگ درک و  هراشا  ییاههمـشچ 
اما داد ، باوج  داد و  حیضوت  تسنادیم  هک  وا  مدیسرپ ، هک  هچره  داد ؟ ارهز  ترـضح  هب  ار  كَدَف »  » مَّلَـس َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربمایپ 
هب هقبط  دوب و  هوک  هنماد  رد  یناکلپ  تروص  هب  نامفارطا  دوب ، هناخدور  میدوب  هداتـسیا  هک  اجنآ  ام  میوگب ، مهاوخیم  نالا  نم  هک  ار  نآ 

، دـندوب هبورخم  همین  یلو  دوب  ادـیپ  اـهجرب  دوب ، يروط  نیا  دـنک ، بارخ  هلزلز  هک  نیا  لـثم  اـههناخ  دوب ، هناـخ  دوب ، هدـش  هتخاـس  هقبط 
هتفگ مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ  هب  كَدَـف »  » يدوهی ناـبحاص  هک  یفرح  نآ  مرظن  هب  نم  تسا ، صخـشم  ًـالماک  زونه  اـهراوید 

هتساوخ دنوادخ  هک  نیا  هفسلف  الاح  هک  نیا  هدش و  تظافح  هدش ، هرصاحم  ياج  کی  ینعی  هدوب ؛ اج  نیمه  مرظن  هب  هدوب ، تسرد  دندوب 
. دیآیم رب  امش  هدهع  زا  هک  تسا  يرگید  ياهثحب  دوشب  هداد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  هیده  نیا 

ام تشاد . بآ  زونه  هک  دوب  نییاپ  ياهمـشچ  کی  هدـش و  کشخ  الاب  ياههمـشچ  دـندز ، يدایز  ياههاچ  هک  ًاریخا  تسا . بآ  رپ  اـجنآ 
دنتفگ دوب . هدیسر  بآ  هب  يرتم  دندوب 20  هدز  هک  ییاههاچ  یلو  تشاد . مک  بآ  میدروخ . بآ  مه  همشچ  نآ  زا  همشچ ، نآ  رس  میتفر 

. میرادرب میناوتیم  اههاچ  نیا  زا  دیهاوخب  بآ  هچره 
رد 50 رتمولیک  تفگ 50  ناشیا  تسا ؟ شتعـسو  ردقچ  كَدَـف »  » هقطنم متفگ  نم  منادیمن ، زونه  نم  درک و  یگرزب  ياعدا  کی  وا  هتبلا 

ملیف ام  تسات ، رازه  زا 100  شیب  كَدَف »  » هقطنم لک  تیعمج  نوچ  دز ، ناشیا  هک  دوب  یفرح  نیا  میدـیدن  ار  نیا  رگید  ام  الاح  رتمولیک ،
(292 . ) دننیبب ار  ریوصت  دنناوتیم  دنشاب  لیام  نایاقآ  رگا  دشاب ، ام  هارمه  ملیف  نیا  هدوب  انب  منادیمن  نم  میراد ،

كَدَف ات  افص  زا 

یناجنسفر یمـشاه  ياقآ  دننیبب ، ار  رَْبیَخ  یخیرات  فورعم و  هعلق  ات  دنتفر  رَْبیَخ  هقطنم  هب  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  هبنـشکی  رهظ  زا  شیپ  … 
، رّفظم نیـسح  ناـیاقآ  یلو  دنتـشاد ، هماـنرب  رد  ار  كَدَـف »  » زا رادـید  راـب  نیا  دـندوب و  هدرک  رادـید  رَْبیَخ  زا  لاس 76 )  ) ناـشلوا رفـس  رد 
ار راک  نیمه  و  دنورب ، مه  رَْبیَخ  هب  دندوب  دنمقالع  هاوخیداعم  مالسإلا  ۀجح  يرفعج و  شناد  دواد  يدّمحم ، اقآ  یلع  میلس ، ریم  یفطصم 

. دندرک مه 
: تسا نینچ  رَْبیَخ  هب  رفس  زا  دوب  تأیه  ياضعا  زا  مه  ناشیا  هک  يدّمحم ، اقآ  رفظم و  نایاقآ  تیاور 

زا دزاسیم ، روصم  مالـسلاهیلع  یلع  هتفیـش  نایعیـش  ناهذا  رد  ار  گرزب  یحوتفلا  حتف  یـسامح و  یتارطاخ  نآ  حتف  هک  رَْبیَخ  هعلق  ندید 
يوس هب  هبنـش 1387 ) کی   ) هنیدم رد  رارقتـسا  مّوس  زور  حبـص  تسا ، قاتـشم  نارئاز  همه  يوزرآ  هک  نیا  امک  دوب  ام  گرزب  ياهوزرآ 

ییاتسور دراو  ادتبا  میدیـسر ، رَْبیَخ  هقطنم  هب  تعاس  ود  زا  دعب  میتفر و  شیپ  هنیدم  لامـش  فرط  هب  رتمولیک  میدرک و 180  تکرح  رَْبیَخ 
ياهگرب اب  قمریب  یمیدـق و  یناتـسلخن  زا  دنتـشاد ، یمیدـق  وت و  رد  وت  ياـهقاتا  یلِگ و  ياـهراوید  اـب  ییاـههناخ  هک  میدـش  هکورتم 

ییاهمیـس اب  هک  میدیـسر  گرزب  ياهپت  هب  ناتـسغاب  ياـهتنا  رد  میدرک و  روبع  دـندوب ، درز  اـهنآ  زا  یـضعب  هک  راـبغ ، درگ و  هب  هتـشغآ 
يالاب هب  نتفر  روصت  نشخ ، تخس و  رایـسب  ياهگنـس  اب  ياهعلق  تشاد ؛ رارق  هپت  نیمه  يالاب  رد  رَْبیَخ  فورعم  هعلق  دوب ، هدش  روصحم 

. دوب نکممان  دیاش  لکشم و  رایسب  يداع  عضو  رد  هعلق 
رَْبیَخ يالوم  طسوت  نآ  ریخست  اما  دوب ، دوهشم  الماک  دندوب ، هدش  زجاع  نآ  ریخـست  زا  مالـسا  ردص  مظاعا  هک  ریذپان  ذوفن  ژد  نیا  تبیه 
دوب هزجعم  هیبش  يزیچ  زیگنا و  باجعا  هعلق ، فارطا  رب  اهنآ  طلست  حلسم و  نادند  ات  هدامآ و  نازابرـس  تازیهجت و  همه  مغر  یلع  نکش 

. تسا تُوبَکنَعلا » ُتیََبل  ِتوُیبلا  َنَهوَأ  َّنِإ  َو   » زراب قیداصم  زا  زین  رَْبیَخ  هعلق  یتح  نایقتم  يالوم  نامیا  ربارب  رد  هک  داد  ناشن  و 
یلام عضو  هنیدم  نایعیـش  هک  دوب  فورعم  میدـق  زا  میتفر . یلاوعلا »  » هقطنم رد  اهنآ  هینیـسح  هب  هنیدـم  نایعیـش  رادـید  يارب  هبنـشود  بش 

تـسد هنیدم  ریما  راهان  زا  دنداد و  ام  هب  اهنآ  هک  یماش  هّینیـسح و  يانب  دـیدجت  زا  ار  تیعقاو  نیا  تسین ، روطنیا  الاح  اما  دـنرادن ، یبوخ 
ریخا ياهلاس  رد  هدش ، اهنآ  هب  هک  ییاهتدعاسم  بسانم و  لغاشم  هب  هنیدـم  نایعیـش  لاغتـشا  دـیمهف ، دـشیم  یبوخ  هب  تشادـن  یمک 
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. تسا هدرک  لوحتم  ار  اهنآ  عضو 
نیا زا  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  یمـشاه  ياقآ  تسا ، هداتفا  راک  زا  ًابیرقت  دراد و  نس  لاس  يالاب 90  هک  هنیدم  نایعیش  ربهر  يرمع ، ياقآ 
ظفح ار  هنیدم  نایعیش  تیوه  تسناوت  ددعتم  ياهنادنز  دئادش و  لمحت  تمواقم و  ربص و  اب  هک  وا  درک ، يدایز  يدنـسرخ  راهظا  رادید 

رد هک  ینانخس  یط  مه  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  تسا و  یـضار  هدش  مهارف  ناتـسبرع  رد  نایعیـش  يارب  هک  يزاب  ياضف  زا  نونکا  دنک ،
. دنتسناد بسانم  تیعضو  هب  ندیسر  يارب  یمهم  لماع  ار  يرمع  ياقآ  تمواقم  تناتم و  ربص و  تشاد  رادید  نیمه  رد  نایعیش  عمج 
هقطنم دنچ  ای  کی  زا  اهوگتفگ  اهرادید و  ترایز و  رب  هوالع  ًالومعم  دنتشاد ، ناتسبرع  هب  هک  ییاهرفس  رد  یناجنسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ 

هک یماوقا  خیرات  اب  ای  ناتسبرع و  روشک  یمالسا  تیوه  اب  یطابترا  ای  دنتـشاد  مالـسا  ردص  ثداوح  يریگ  لکـش  رد  یـشقن  هک  یخیرات 
. دناهدروآ لمع  هب  رادید  دنراد  هدمآ ، نآرق  رد  اهنآ  تشذگرس 

هک ناتـسبرع  قرـش  هب  و  تفرگ ، رارق  ناشیا  رادـید  دروم  تسا ، دومث  موق  هب  بوسنم  هک  ياهقطنم  فئاط و  رَْبیَخ ، ( 1376  ) لّوأ رفس  رد 
. دندرک رادید  نایعیش  اب  دنتفر و  زین  دشابیم  روشک  نیا  نایعیش  رثکا  یگدنز  لحم 

. دوب همانرب  رد  كَدَف » ، » دوب مّوس  رفس  هک  رفس  نیا  رد  و  دنتفر ، ردب  ُعْبنَی و  یلع ، رابآ  هب  ( 1384  ) مّود رفس  رد 
یناجنـسفر و یمـشاه  ياقآ  تسا  رارق  هک  دش  هجوتم  يرمع  ياقآ  یتقو  میدوب ، هنیدـم  نایعیـش  يرمع و  ياقآ  نامهیم  هک  هبنـشود  بش 
هک يروط  هب  دش ؛ دیدرت  بجوم  يردق  نخـس  نیا  دینیبب . امـش  هک  درادـن  دوجو  يزیچ  اجنآ  رد  تفگ  دـنورب  كَدَـف »  » هب ادرف  ناهارمه 

ناهارمه اب  ار  عوضوم  میدوب  لوسر  ترضح  مرح  ترایز  مزاع  بش  همین  رد  هکیماگنه  ینامهیم و  نیا  زا  دعب  یناجنسفر  یمشاه  ياقآ 
دوب و تبثم  اـمومع  اـهرظن  هن ، اـی  دوش  ماـجنا  دـشاب  ادرف  تسا  رارق  هک  كَدَـف »  » هب رفـس  هک : دـندرک  یهاوـخ  رظن  دنتـشاذگ و  ناـیم  رد 

. دوش ماجنا  رفس  نیا  هک  دش  نیا  میمصت  ماجنارس 
دـصکی دودح  دنکیم ، لصو  ضایر  هب  ار  هنیدـم  هک  میـصق »  » هار دازآ  زا  میدـش . كَدَـف »  » مزاع دادرخ  هبنشود 20  حبـص   7 تعاس 5 :

رد مه  رادقم  نیمه  ابیرقت  دوریم . لئاح »  » ناتسا هب  لامش  تهج  رد  هک  میدش  دراو  يا  هداج  هب  اجنآ  زا  میتفر و  قرش  فرط  هب  رتمولیک 
زا دعب  عومجم  رد  تفریم . هنیدم  فرط  هب  ینعی  برغ ؛ فرط  هب  هک  میدـش  ياهداج  دراو  دـعب  میتفر و  لامـش  فرط  هب  لئاح »  » يهداج

ُبِّحُرت طئاحلا  : » دوب هتـشون  نآ  يدورو  يهزاورد  یناشیپ  رب  هک  میدیـسر  يرهـش  هب   10 تعاـس 5 : رد  رتمولیک  دودح 260  یتفاسم  یط 
مان طئاح  نونکا  هک  رهـش  نیا  ینعی  دوب ؛ هتـسب  شقن  كَدَف »  » هملک مه ، هلمج  نیا  ریز  دیوگیم ؛ دمآ  شوخ  امـش  هب  طئاح  رهـش  مُِکب ؛»

تخاس دیدج  هک  یقرش ؛ تمسق  دراد ؛ تمسق  ود  رهش  نیا  هنیدم . ناتسا  لئاح و  ناتسا  نیب  ياهقطنم  تسا ؛ كَدَف »  » نآ یلصا  مان  دراد ،
یخیرات راثآ  اههمشچ و  یمیدق ، ياههناخ  اهناتـسلخن ، هک  یبرغ  تمـسق  دشابیم و  زاسون  ینوکـسم  ياههناخ  تارادا و  لماش  تسا و 

. تسا یمیدق  تمسق  نیمه  كَدَف » . » دروخیم مشچ  هب  نآ  رد 
لاس ود  ات  تفگیم  هک  درمریپ  کی  دورو ، هظحل  رد  دـندرب . یبرغ  تمـسق  نیمه  هب  ًامیقتـسم  ار  هارمه  تأیه  یمـشاه و  ياقآ  اـهامنهار 

يراکمه اهنآ  اب  رهـش  نالوؤسم  توعد  هب  مه  زاـب  یلو  هدـش  تسـشنزاب  هک  هدوب  رهـش  نیمه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  سیئر  لـبق 
. دش نداد  حیضوت  لوغشم  ییوگ  دمآ  شوخ  نمض  دمآ و  ولج  دنکیم ،

دجـسم  » شماـن هک  تسه  يدجـسم  اـجنیا  همطاـف » نیتاـسب   » مییوـگیم اهناتـسلخن  نیا  هب  دراد  ماـن  همطاـف » يداو   » هقطنم نیا  تفگ : وا 
«. همطاف نویع   » دنیوگیم اهنآ  هب  یلاها  هک  دنراد  دوجو  اهناتسلخن  نیا  رد  ییاههمشچ  تسا و  همطاف »

بلاطم نیا  ندینش  هنحص و  نیا  ندید  اب  هک  دادیم  ناشن  ًالماک  یناجنسفر  یمـشاه  ياقآ  هرهچ  دروآ و  دجو  هب  ار  ام  همه  تالمج  نیا 
یمـشاه ياقآ  میدرگرب  هنیدـم  هب  میناـمب و  كَدَـف »  » رد یتعاـس  مین  طـقف  دوب  رارق  هک  نیا  اـب  تسا . هدـش  هدز  تفگـش  هدروخ و  ناـکت 
دنتـساوخ امنهار  درمریپ  زا  مینامیم و  اجنیا  رد  رهظ  ات  ام  دننک  هیهت  راهان  دییوگب  دنتفگ  دوب  نیلبقتـسم  ءزج  هک  رادـنامرف  هب  یناجنـسفر 

. دنک ییامنهار  اهناتسلخن  زا  ییاهتمسق  اههمشچ و  دجسم و  ندید  يارب  ار  تأیه 
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قیمع همین  ياههاچ  رفح  نینچمه  یلاس و  کشخ  لیلد  هب  اههمشچ  رثکا  دوب  هکورتم  ابیرقت  تشاد  رارق  یمیدق  تمـسق  رد  نوچ  دجـسم 
لیلد هب  یلو  دوب  بوطرم  يرگید  دوب و  يراج  یهجوت  لباق  بآ  اب  اهنآ  زا  یکی  هک  همـشچ ، ود  زا  ریغ  دندوب  هدش  کشخ  یلاها  طسوت 

یمـشاه ياقآ  دـندوب ، هدـش  کشخ  مه  يدادـعت  دـندوب و  اپرـس  ناشرتشیب  مه  اهلخن  دوبن . يراـج  ندـشن  یبوریـال  یگدیـسر و  مدـع 
يامنهار هیصوت  هب  دندیشون و  نآ  زا  هعرج  کی  تسد  فک  اب  یفصولا  دیاز  قایتشا  اب  دندیسر ، يراج  همشچ  رانک  هب  یتقو  یناجنـسفر 

لاـمک نیا  دـنتفگ  دـندرکن و  ییاـنتعا  دـیروخن ، نآ  زا  تسین  یتشادـهب  بآ  نـیا  نوـچ  دـنتفگیم  هـک  ناـهارمه  یـضعب  لـحم و  لـها 
. میروخن كَدَف »  » همشچ بآ  زا  مییایب و  اجنیا  ات  هک  تسا  یتداعسیب 

یکچوک هپت  يور  همشچ ، نیمه  رانک  رد  هک  دوب  نیا  دنداد  ماجنا  كَدَف »  » رد یناجنسفر  یمشاه  ياقآ  هک  یبلاج  يراکتبا و  رایـسب  راک 
هرابرد تشاد  مان  رباج » لآ  نامحرلادبع   » هک امنهار  درمریپ  زا  دـندوب ، يرادرب  ملیف  لوغـشم  ینویزیولت  نیبرود  هک  یلاح  رد  دنداتـسیا و 

؛ داد باوج  اهلاؤس  همه  هب  مه  نامحرلادـبع  دندیـسرپ و  تایـصوصخ  ریاـس  دجـسم و  ماـن  اههمـشچ ، ماـن  اهناتـسلخن ، ماـن  هقطنم ، ماـن 
کلم كَدَـف » : » تفگ مه  دوب  یـسک  هچ  لاـم  اـجنیا  هک  لاؤـس  نیا  باوـج  رد  دزیم و  جوـم  كَدَـف »  » ماـن اـهنآ  همه  رد  هک  ییاـهباوج 

. دیشخب همطاف  دوخ  رتخد  هب  ار  نآ  هک  دوب  ربمغیپ  یصخش 
نادناخ نیمه  زا  مه  نم  هک  دوب ، رباج  لآ  نادـناخ  تموکح  تحت  لبق  لاس  دـصکی  ات  اجنیا  هک  تفگ  مه  ار  نیا  شیاه  تبحـص  رد  وا 

تخادنا هنحص  رد  رضاح  نالوؤسم  نارومأم و  هب  یهاگن  دیسر ، هلمج  نیا  هب  یتقو  وا  هداتفا ، دوعس  لآ  تسد  هب  نامز  نآ  زا  یلو  متسه ،
 … دنراد ام  اب  یبوخ  راتفر  هَّللادمحب  دوعس  لآ  هتبلا  هک : درک  هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  و 

زا متفگ  همانزور  ساکع  یناکرو » ورـسخ  جاح   » هب اجنامه  تشاد ، كَدَف »  » ياهناتـسلخن هب  یبوخ  زادنا  مشچ  همطاف ، دجـسم  ماب  تشپ 
، تفرگ سکع  تسناوت  ات  دوب  هدـش  هدز  ناجیه  كَدَـف »  » ندـید زا  هک  مه  وا  دریگب و  تسدرود  ياههنحـص  زا  ییاهسکع  يدـنلب  نیا 
وا زا  درک ، یگدامآ  مالعا  اهلاؤس  هب  نداد  باوج  يارب  دوخ  یفرعم  نمض  دمآ و  رهش  یگنهرف  نالوؤسم  زا  یکی  میدوب ، هک  الاب  نامه 
هب هقطنم  نیا  فارطا  رارـشا  نادزد و  ربارب  رد  تظفاحم  يارب  لبق  لاس  دـصکی  دودـح  ات  تفگ : تسا ، طئاح  رهـش  نیا  مان  ارچ  مدیـسرپ 

. تسا دوجوم  اهراوید  زا  یتمسق  زونه  هک  دوب  هدش  هدیشک  راوید  رتمولیک  رد 6  رتمولیک  تعسو 6 
هب ار  اجنیا  هقطنم  نیا  مدرم  تفگ : یلـصا  مان  هرابرد  وا  تسا ، هدـنام  رهـش  نیا  يور  تسا  راوید  يانعم  هب  هک  طئاح »  » مان لـیلد  نیمه  هب 

. تساهنابز رس  رب  نانچمه  مان  نیا  دنسانشیم و  كَدَف »  » مان
هنیدم مزاع  رهظ  زا  دعب  کی  تعاس  دیدج ، رهش  تمسق  رد  هیدلب ، رد  رصع  رهظ و  زامن  ندناوخ  دوب و  يرضاح  هک  راهان  فرـص  زا  دعب 

« كَدَف  » هک ردق  نیمه  تسا . هدمآ  تسد  هب  كَدَف »  » رگید رابکی  يدامتم ، ياهنرق  زا  دعب  میدرکیم  ساسحا  همه  هک  یلاح  رد  میدش ،
. كَدَف يایحا  يارب  تسا  ياهمدقم  هعقاو  نیا  میاهدروآ و  تسد  هب  ار  نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  میاهدرک  ادیپ  تدم  همه  نیا  زا  دعب  ار 

نیا هب  ناوتیم  دراد  هنیدم  ات  رَْبیَخ  هک  يرتمولیک  هلصاف 180  هب  هجوت  اب  میدومیپ و  هک  يریسم  هب  هجوت  اب  كَدَف ، یناکم  تیعقوم  هرابرد 
اب كَدَف »  » یناکم یکیدزن  يهدنهد  ناشن  هدمآ و  رَْبیَخ  حتف  زا  دعب  كَدَف »  » یلاها ندـش  میلـست  هرابرد  خـیرات  رد  هچنآ  هک  دیـسر  هجیتن 

میـسرت رَْبیَخ  قرـش  رد  ار  نآ  یناکم  تیعقوم  میدومیپ  كَدَف »  » هب نتفر  يارب  ام  هک  ياهریاد  مین  ریـسم  اریز  تسا ؛ تسرد  دـشابیم  رَْبیَخ 
. دشاب رَْبیَخ  قرش  يرتمولیک  دودح 80  دیاب  رب ، نایم  یعیبط و  روط  هب  هک  ییاج  دنکیم ؛

يهرابرد دنچ  ره  دراد ، دوجو  كَدَـف »  » مان هب  ییاج  دـننادیم  هقطنم  ینونک  لسن  یتح  ناتـسبرع ، یلاها  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن 
یناجنسفر و یمشاه  ياقآ  هارمه  ریزو  هک  دش  رتبلاج  ام  يارب  یماگنه  هتکن  نیا  دنرادن . ینادنچ  عالطا  نآ  خیرات  و  كَدَف »  » همانسانش
و كَدَـف »  » هب طوبرم  لئاسم  اب  اهنآ  ییانـشآ  ببـس  هک  نیا  رطاخ  هب  ناشیا  زا  هنیدـم  هب  تشگزاب  زا  دـعب  ناشیا ، يدوعـس  ناهارمه  ریاس 

(293 . ) دندرک رکشت  دندش ، مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  رتخد  هب  نآ  قلعت 

هبنشود 20/3/1387 كَدَف ، زا  یشرازگ 
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ناشیارب دندادیم ، ناهارمه  هب  هک  ياهقوذآ  بآ و  دندرک ، تکرح  كَدَـف »  » يوس هب  مین  تفه و  تعاس  یناجنـسفر ، یمـشاه  هَّللا  تیآ 
هب دندش و  جراخ  هنیدم  زا  دنداتفا . هار  هب  اهوردوخ  هنیدم ! یکیدزن  رد  تسا  یغاب  كَدَف » ، » دـندرکیم رکف  همه  اریز  دوب ؛ زیگنا  بجعت 
هب ملد  دـندشیم ، هدـید  هداج  يوس  ود  رد  رتش  ياـههلگ  یهاـگ  زا  ره  دوبن ، زبس  یهاـیگ  چـیه  هداـج  رد  دـندرک ، تکرح  بونج  يوس 

دنداد و ریسم  رییغت  پچ  تمس  هب  اهوردوخ  هک  دوب  هدنام  لیاح  رهش  ات  رتمولیک  دودح 200  زونه  دندییاخیم . ژاژ  هک  تخوس  ناشلاح 
. تشادیم یمارگ  طئاح  رهش  هب  ار  نارفاسم  مدقم  ياهتشون ، نآ  يالاب  هک  دندیسر  ینادیم  هب  دوز  یلیخ 

هک هایـس  ياهگنـس  زا  هدیـشوپ  دوب  ینیمز  دوبن ، یکاخ  ًالـصا  دوبن و  یهایگ  نوچ  مسیونب ؛ ناهایگ  تفاب  هراـبرد  هک  دریگیم  ماهدـنخ 
، دوب گنس  زا  هدیشوپ  نانچمه  نیمز  میتشذگ ، نآ  زیمت  ياهراولب  زا  میدیـسر و  طئاح  رهـش  هب  دناهدرک . نهپ  نآ  رد  ار  اهگنـس  ییوگ 

زبسرـس ياهقطنم  یعرف ، ياههداج  هب  دورو  ياهجرد و  شخرچ 45  يدنلب و  زا  نتـشذگ  زا  سپ  تشادـن و  يزیچ  دورف  زارف و  زج  هداج 
. دش نایامن 

ار ياهدننیب  ره  هک  دوب  زبسرـس  ردق  نآ  هقطنم  اما  تخادنایم ، گنج  نامز  نادابآ  دای  هب  ار  یناریا  ره  شاهتخوس  هدـیرب و  رـس  ياهلخن 
. تشادیم او  بجعت  هب 

رد دندادیم و  حیضوت  دوب ، هدرک  یفرعم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لوؤسم  ار  دوخ  نانآ  زا  یکی  هک  كَدَف »  » رهش یلاها  زا  نت  دنچ 
. دندرکیم اشامت  اهراوید  يالاب  اهماب و  تشپ  زا  نز  درم و  هورگ  هورگ  اهتسد  رود 

زا یکی  ماب  تشپ  هب  دندیـشک ، رانک  نالوؤسم  رادـشه  اـب  هک  درب  دوخ  يوس  هب  ار  همه  دوب ، نآ  يور  هک  يولد  اـب  گرزب  یهاـچ  دوجو 
. دندوب هتفرگ  لگ  ار  نآ  ياههرجنپ  هک  میدیسر  ياهداس  نامتخاس  هب  دوش ، هدید  اهتسد  رود  ات  میتفر  عفترم  ًابیرقت  یمیدق  ياههناخ 
اجنیا تفگ : درکیم ، یفرعم  هلیبـق  سیئر  هداز  ردارب  ار  دوخ  هک  زمرق  شیر  يدرم  دیـسرپ و  ناـکم  نیا  زا  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ 

. دناهتخاس زاب  هدش و  بارخ  اهراب  تسا . همطاف  ترضح  دجسم 
سک ره  میتفر و  بآ  مک  ياههمـشچ  يوس  هب  دوب . نایناریا  یمیدـق  ياههعلق  روآ  دای  لگ ، گنـس و  زا  هدـش  هتخاـس  یمیدـق  ياـههناخ 

ات هنیدم  زا  هک  یفلع  بآیب و  نابایب  نآ  رد  اما  دوب ، روش  یمک  دیشونیم ، نآ  زا  شیوخ  هتخانـشان  ياهدرد  يافـش  دیاش  كّربت و  يارب 
مـسارم میدـمآ ، طـئاح  يرادرهـش  هب  تشگرب ، رد  دیـشک و  لوط  هقیقد  رادـید 45  دوب ، راـهنألا » اـِهتَحت  نِم  يرَجت  ، » میدوب هدـید  اـجنآ 

میدرک و فرـص  میدوب ، هدرب  هارمه  هک  يراهان  دوب ! رداچ  زا  نآ  فقـس  هک  میتفر  یقیچالآ  هب  راهان  يارب  دش و  ماجنا  یمـسر  لابقتـسا 
. دش اپرب  يرادرهش  کچوک  هناخ  زامن  رد  تعامج  زامن 

ناهارمه هب  ار  اهخـساپ  ناشیا  هک  دندیـسرپ ، ناشیا  زا  دـنتفر و  یناجنـسفر  یمـشاه  هَّللا  تیآ  يوس  هب  ناراگنربخ  كَدَـف »  » غاب لحم  رد 
. درک لّوحم  شیوخ  یکَدَف 

(294 . ) دندیسر تماقا  لحم  هب  دندرک و  تکرح  هنیدم  يوس  هب  تشگرب  يرتمولیک  ًابیرقت 300  ریسم  رد  اهوردوخ  رهظ  زا  دعب  تعاس 2 

كَدَف رد  یناریا  هورگ  نیتسخن  روضح  زا  انریا »  » ناریا یمالسا  يروهمج  يرازگربخ  شرازگ 

ماـن هب  نیّزم  هک  كَدَـف »  » هقطنم دراو  یناریا  هورگ  نیتـسخن  ناوـنع  هـب  هبنـشود  دادـماب  هارمه ، تأـیه  يربـهر و  ناـگربخ  سلجم  سیئر 
هَّللا تیآ  ناهارمه  زا  کی  چیه  انریا ، شرازگ  هب  دندرک ، رادید  نآ  زا  دندش و  تسا ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  رهطا ، هقیدـص 

، دـنمانیم طئاح »  » ار نآ  اهزور  نیا  هک  كَدَـف  هقطنم  مدرم  دوش ، ناشبیـصن  يراختفا  نینچ  هک  دـندرکیمن ، روصت  یناجنـسفر  یمـشاه 
سای يوب  كَدَـف  زا  ناوتیم  مه  زونه  تساجرباپ و  مه  زونه  كَدَـف »  » رد همطاف  دجـسم  دنـسانشیم ، همطاف  مان  هب  ار  رهـش  نیا  مه  زونه 

. درک مامشتسا  ار  دیفس 
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. دنتـسنادیم هیـضرم  يارهز  هیثرا  ار  نآ  زونه  همطاف ،» يداو  : » دـنداد خـساپ  تسیچ ؟ اجنیا  مان  دیـسرپ : هقطنم  یلاها  زا  اـنریا »  » راـگنربخ
نیا هب  دـنکفایم . همطاف  يداو  رب  ار  دوخ  هیاس  دیـشر  ییاـهلخن  مه  زونه  اـما  تسا ، هدیکـشخ  كَدَـف  ياهناتـسلخن  مظعا  شخب  هچرگ 

. دنیوگیم همطاف » ناتسوب   » اهناتسلخن
صخـش رایتخا  رد  مالـسا ، ردص  رد  كَدَـف » ، » دوب هدیـشخب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مظعا  ربمایپ  ار  كَدَـف » »
نانیـشن چوک  اب  زورما  كَدَـف » ، » تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  رـشح  هکرابم  هروس  رد  یتایآ  رد  دوب و  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ربماـیپ 

رد هک  یفطاع  تلاح  : » تفگ ناراگنربخ  هب  هقطنم ، نیا  زا  رادـید  زا  سپ  یناجنـسفر  یمـشاه  دراد ، تیعمج  رفن  رازه   150 نآ ، فارطا 
« كَدَف  » ياهشخب همه  رد  زونه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مان  راثآ و  : » درک حیرـصت  يو  تسین ». ثحب  لباق  هدش ، داجیا  رـضاح  عمج 

.« تسا رهطا  يارهز  مودق  هب  نیّزم  نیمزرس  نیا  ياج  ياج  دراد و  دوجو 

«: سراف يرازگربخ   » روشک ناتسا  رد 7  كَدَف » غاب   » سکع ياههاگشیامن  ییاپرب 

اپرب رویرهش  ات 12  ناـمرک  نیوزق و  جرک ، رهـشوب ، ناردـنزام ، یبونج ، ناـسارخ  دزی ، ياهناتـسا  رد  هروس »  » و كَدَـف » غاـب   » هاگـشیامن
. دیدرگ

زا هک  سکع  هعطق  اب 24  ار  كَدَف » غاب   » هاگـشیامن ناریا ، ناساکع  هناخ  يرنه ، هزوح  ربخ  دحاو  زا  لقن  هب  سراف  يرازگربخ  شرازگ  هب 
. دوشیم هداد  رارق  مومع  دید  ضرعم  رد  هدش  یساکع  كَدَف »  » غاب

طئاح رهـش  زا  يو  رادید  زین  يدوعـس و  ناتـسبرع  هب  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  سیئر  یناجنـسفر  یمـشاه  ریخا  رفـس  رد  راثآ  نیا 
. تسا هدش  یساکع  كَدَف ) غاب  لحم  )

يرنه هزوح  يرلاگ  رد  دادرم  ات 20  زا 10  دزی ، ناتـسا  يرنه  هزوح  يرلاگ  هب  دادرم  ات 8  زا 2  ینامز  بیترت  هب  كَدَـف » غاب   » ياهسکع
رد رویرهش  ات 21  زا 16  نیوزق ، يرنه  هزوح  يرلاـگ  رد  رویرهـش  ات 9  زا 3  دـنجریب ، يرنه  هزوح  يرلاـگ  رد  دادرم  ات 31  زا 24  جرک ،

. دوشیم هتشاذگ  شیامن  هب  رهشوب  يرنه  هزوح  يرلاگ  رد  رهم  ات 19  زا 13  ناردنزام و  ناتسا  يرنه  هزوح  يرلاگ 
ریت 1387 هبنشهس 4  رهم » يرازگربخ   » كَدَف غاب  سکع  هاگشیامن  زا  نالوؤسم ، زا  يدادعت  رادید 

هَّللا تیآ  ریخا  رفـس  تکرب  هب  هناتخبـشوخ  تفگ : ناساکع  هناخ  سیئر  هدازایلوا  لوسر  مسارم  نیا  يادـتبا  رد  رهم ، راگنربخ  شرازگ  هب 
نامیارب نآ  زا  يریوصت  نونکات  هک  میتسه  یهاگشیامن  يرازگرب  دهاش  ام  كَدَف »  » هقطنم رد  روضح  ناتـسبرع و  هب  یناجنـسفر  یمـشاه 

. میدوب انشآ  هقطنم  نیا  اب  دوخ  نهذ  رد  طقف  ام  تشادن و  دوجو 
راـب نیلوا  يارب  اریز  تساـم ؛ راـختفا  هیاـم  هدرک  تبث  كَدَـف »  » هقطنم زا  دوـخ  نـیبرود  اـب  روـپ  مظاـک  دّـمحم  هـک  يزیچ  نآ  دوزفا : يو 
هدمآ یخیرات  فلتخم  ياهتیاور  رد  هک  روطنامه  هقطنم  نیا  تسا . هدش  وگزاب  ام  يارب  نینچ  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تیمولظم 

. تسا هعیش  تیمولظم  تابثا  يارب  ربتعم  يدنس  نم  داقتعا  هب  نیا  هدش و  هتفرگ  نایعیش  تسد  زا  اهراب 
دیاب تفگ : دشیم  رازگرب  رتشیب  هوکش  اب  دیاب  هاگشیامن  هک  نیا  هاگـشیامن و  نیا  يرازگرب  زا  ریدقت  اب  يرنه  هزوح  سیئر  نایناینب  نسح 

نم هدـشن و  ءادا  یتـسرد  هب  دـنکیم  اـیحا  ار  وا  تیموـلظم  هعیـش و  هلاـس  ضغب 1400  هک  ییاـهسکع  قـح  تشاد  ناـعذا  هتکن  نیا  هـب 
. دوش ییامن  ور  ناساکع  هناخ  رد  هوکشاب  مسارم  کی  يرازگرب  اب  ریواصت  نیا  هک  دوش  هدیشیدنا  یتادیهمت  هدنیآ  رد  مراودیما 

یمـشاه هَّللا  تیآ  ریبدت  یگتخپ و  رفـس  نیا  درک : حیرـصت  ناتـسبرع  روشک  هب  يربهر  ناگربخ  سلجم  سیئر  ریخا  رفـس  هب  هراشا  اب  يو 
فالتخا دروم  ثحابم  ات  درک  رفس  ناتـسبرع  هب  تخیر و  شتآ  يور  ار  یبآ  نارحب ، شنت و  رپ  هرود  نیا  رد  هک  داد  ناشن  ار  یناجنـسفر 

. دنک لح  ار  یّنس  هعیش و 
هعیـش ضغب  ياـیحا  هک  مینک  يراـک  دـیاب  اـم  دراد و  یمزاول  طیارـش  نیا  رد  هعیـش  يارب  تیلوؤسم  ساـسحا  تفگ : يرنه  هزوـح  سیئر 
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نیب یگقیلـس  دب  هک  مینک  دروخرب  يروط  نّنـست  لها  اب  دـیاب  ام  رتقیقد  يانعم  هب  دـشابن . هدافتـسا  ءوس  بجوم  هک  دوش  سکعنم  يروط 
. دیاین دوجو  هب  یّنس  هعیش و 

غاـب سکع  هاگـشیامن  ناگدـننک  رازگرب  زا  ریدـقت  اـب  ییاهتبحـص  رد  يربهر  ناـگربخ  سلجم  سیئر  رتفد  سیئر  مسارم  نیا  همادا  رد 
اب میناوتب  رتهب  نآ  هلیـسو  هب  ات  دـشاب  اـم  یـسانش  ارهز  یـسانش و  كَدَـف »  » يارب یبوخ  عورـش  هاگـشیامن  نیا  میراودـیما  تفگ : كَدَـف » »

. میوش انشآ  نآرق  تیبلها و 
طئاح رهـش  رد  كَدَـف »  » غاـب زا  یناریا  نارئاز  ماـظن و  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  سیئر  رادـید  زا  روپ  مظاـک  سکع  هعطق  هاگشیامن 20 

. دش اپرب  ناریا  ناساکع  هناخ  يرلاگ  رد  هام  ریت  مهد  ات  ناتسبرع ،

 … ام تیلوئسم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ياهتیمولظم  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  ّتیناّقح  روآدای  هک  ار  كَدَف »  » مان دهاوخیم  تیباهو  هک  نونکا 
لومشم ات  دنهد  ماجنا  یتّیلاعف  شالت و  كَدَف  مان  يایحا  يارب  دنناوتیم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  ناتـسود و  دیامن . وحم  دشابیم 

: دندومرف هک  دندرگ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياعد 
اَنَْرمأ یَیْحأ  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَر 

. دنک ایحا  ار  تیب  لها  ام  رما  هک ، ار  یسک  دنک  تمحر  دنوادخ 

تاداهنشیپ

، هنـسحلا ضرق  ياهقودنـص  یبهذـم ، تائیه  ینید ، ياههسّـسؤم  یهاگـشناد ، زکارم  هیملع ، ياـههزوح  یملع ، گرزب  زکارم  ناوتیم  . 1
« كَدَـف  » مان هب  ار  رهـش  گرزب  ياهنابایخ  اهنادـیم و  اهرهـش ، یگنهرف ، ياهنوناک  ینامرد ، زکارم  سرادـم ، يداصتقا ، یعامتجا و  زکارم 

تیب لها  راثآ  وحم  هب  تبسن  ّتیباهو  هئطوت  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ّتیمولظم  دنـس  نیا  ندومن  راگدنام  نمـض  ات  دومن  يراذگمان 
. مینک هلباقم  مالسلا  مهیلع 

نآ و نیبصاغ  دـصاقم  حیرـشت  كَدَـف و  ثحابم  نایب  هب  عّونتم  سلاجم  فلتخم و  حوطـس  رد  دنمـشناد  ءابطخ  یبهذـم و  ناگدـنیوگ  . 2
هب تبـسن  مدرم  تفرعم  حطـس  نداد  ءاقترا  مزال و  ياـهیهاگآ  داـجیا  اـب  اـت  دـنزادرپب . مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هّیکَدَـف  هبطخ  حرش 

. دنزاس مهارف  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هب  یتسود  ّتبحم و  ياههلعش  ندش  هتخورفارب  يارب  ار  هنیمز  كَدَف »  » عوضوم
هار كَدَف »  » هرابرد باذج  ابیز و  يراعـشا  ندورـس  اب  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدـص  ترـضح  ناگتخوسلد  نامیا و  اب  قوذ و  اب  ءارعـش  . 3

. دنیامن عافد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  سدقم  میرح  زا  و  هداد ، همادا  ار  اهيریمح  دّیس  اهلبعد و  اهتیمک ،
مایا رد  صخالاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  سلاجم  رد  هیکَدَف  راعـشا  ندناوخ  اب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  نایارـس  هیثرم  ناحاّدم و  . 4

هلأسم نیا  هب  تبسن  یمومع  شوجدوخ و  تکرح  کی  ثعاب  ات  دنوآ  رد  ناجیه  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ناتـسود  بلق  هّیمطاف 
. میشاب ییالو 

يژاریت رد  اهنآ  بصن  پاچ و  اب  ات  دـنهد ، هئارا  كَدَـف  هرابرد  مچرپ  دراـکالپ و  رتسوپ ، بلاـق  رد  اـبیز  ییاـهحرط  دـنمرنه ، ناـحارط  . 5
« كَدَف  » هلأسم هب  مدرم  مومع  هجوت  ثعاب  یمومع ، لفاحم  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  ناتسود  یبهذم و  تائیه  طسوت  عیـسو ،

. ددرگ
ار مدرم  مومع  ناهذا  كَدَف  زا  یناریا  تئیه  دیدزاب  ریواصت  رّرکم  شخپ  یندید و  باّذج و  عّونتم ، ياههمانرب  نتخاس  اب  امیـس  ادص و  . 6

. دنادرگ انشآ  رتشیب  كَدَف  هلأسم  اب 
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مالّسلا و 
هب دیما  و  هادف ، انحاورا  نامز  ماما  ناکما  ملاع  روحم  سدقم  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  لاعتم و  دنوادخ  هاگرد  هب  دـحیب  ساپـس  دورد و  اب 

يرای یمطاف  رثا  نیا  قلخ  رد  ارم  هک  یناسک  هّیلک  زا  ینادردق  رکشت و  اب  و  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ازج ، زور  هعیفـش  تعافش 
. دندومن

ناهفصا هیملع  هزوح 
یئاپوک یسلجم  ربکایلع  جاح  موحرم  دنزرف  نیسحمالغ 

دنفسا 1387 لوالا 1430 -  عیبر  مهن 

كَدَف هقطنم  ریواصت 

تشون یپ 

«. ریِدَق ٍءیَش  ِلُک  یلَع  هَّللاَو  ُءاشی  ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُِطلَّسی  هَّللا  َّنِْکلَو  ٍباکِر  َو ال  ٍلیَخ  ْنِم  ِهیَلَع  ُْمتْفَجْوَا  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  هَّللا  َءافَأ  ام  َو  ( 1
تایآ 6 و 7. رشح ، هکرابم  هروس 

(. لّوا لاؤس   ) هلحن تالاؤس  هب  دوش  هعجارم  ( 2
(. مّود لاؤس   ) هلحن تالاؤس  هب  دوش  هعجارم  ( 3

هحفص 17 دلج 53 ، و  هحفص 348 ؛ دلج 30 ، راونألاراحب ، ( 4
هحفص 46 يربکلا ، ۀیاده 

هحفص 161 تاجردلا ، رئاصب  رصتخم 
هحفص 278. یلاوعلا ، كَدَف و 

دلج 1 ص 92 جاجتحا  ( 5
29 ص 127 دلج راونالاراحب 

. مشش لاؤس  هب  دوش  هعجارم  و  یعّدملا ) یلع  ۀنّیبلا   ) 11/2 ص 752 دلج مولعلا  ملاوع 
هیآ 33. بازحا ، هکرابم  هروس  ( 6

هحفص 92 دلج 1  جاجتحا ، ( 7
هحفص 127 و 124 دلج 29  راونالاراحب ،

هحفص 752 و 763  11/2 دلج مولعلا ، ملاوع 
هحفص 190. دلج 1  عیارشلا ، للع 

ُهَّللا یَّلَـص  هَّللالوسر  مالغ  حابر  سیمع و  تنب  ءامـسا  ًادعب ، هک  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  هلحن ، تالاؤس  رد  متفه  لاؤس  هب  دوش  هعجارم  ( 8
یهاو لئالد  هب  اهتداهش  نیا  مامت  یلو  دنداد  تداهش  هلأسم  نیا  رب  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  مَّلَـس و  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع 

. دش در 
هحفص 194 دلج 29 ، راونالاراحب ،

هحفص 635 دلج 11/2 ، مولعلا ، وع 
هحفص 278. یلاوعلا ، كَدَف و 
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(. تسا هدش  رکذ  ثیدح  نیا  رب  لاکشا  هدراهچ  . ) مّوس لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 9
هیآ 16. لمن ، هکرابم  هروس  ( 10

هیآ 6 میرم ، هکرابم  هروس  ( 11
ات 637. هحفص 630  دلج 11/2  مولعلا ، ملاوع  هب  دوش  هعجارم 

«. دراد ضراعت  نآرق  اب  ربخ  نیا   » مّوس لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 12
هحفص 178 صاصتخا ، ( 13

هحفص 189 دلج 29 ، راونألاراحب ،
هحفص 650 دلج 2 ، مولعلا ، ملاوع 
هحفص 362. دلج 3 ، هیبلح ، هریس 

هدش رکذ  یّنس  هعیـش و  بتک  زا  يرتشیب  عبانم  هک   … رکبابا و » زا  كَدَف  ّدر  همان  نتفرگ   » مّوس لصف  هب  دوش  هعجارم  رتشیب  حیـضوت  يارب 
. تسا

. تسا رتمولیک  یلعف 180  ریسم  زا  دراد  رارق  لئاح  ناتسا  رد  هک  رَْبیَخ  ات  هنیدم  هلصاف  ( 14
هحفص 36 دلج 3 ، یبلح ، هریس  ( 15
هحفص 46. دلج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

هب رکشل  هک  ینامز  ات  دوشن  هاگآ  يو  دصقم  زا  یسک  دوب  دنم  هقالع  یماظن  لئاسم  رطاخ  هب  مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  هتبلا  ( 16
. داد رارق  رَْبیَخ  يوس  هب  ار  رکشل  تکرح  دیسر ، عیجر »  » نابایب

هحفص 38. ، 3 دلج یبلح ، هریس  ( 17
. دیدرگ دیهش  دوب  هدش  باترپ  ژد  يالاب  زا  هک  یگرزب  گنس  طسوت  وا  ( 18

: دیوگیم نینچ  دوخ  فورعم  هدیصق  رد  هتشگ و  رثأتم  تخس  رفن ، ود  نیا  رارف  تشذگرس  زا  دیدحلا  یبا  نبا  ( 19
امدقت نیذللا  سنا  سنا ال  ام  و 

. املع دق  رفلا ، امهرف و  و 
هکنیا اـب  هتفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  ناـنآ  اریز  درک ، مهاوـخن  شوـمارف  ار  رفن  ود  نیا  تشذگرـس  زگره  منک ، شوـمارف  ار  زیچ  هـمه  رگا 

. دندومن رارف  هدرک  نمشد  هب  تشپ  تسا ، مارح  نمشد  زا  رارف  دنتسنادیم 
هحفص 300. ، 2 دلج يربط ، خیرات  ( 20
هحفص 120 دلج 9 ، نایبلا ، عمجم  ( 21

هحفص 43 دلج 2 ، یبلح ، هریس 
هحفص 349. دلج 3 ، ماشه ، نبا  خیرات 

. رمع رکبوبا و  لواطتف  دسیونیم : نینچ  يربط  خیرات  ( 22
هحفص 195 دلج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 23

هحفص 23 و22. دلج 5 ، يراخب ، حیحص 
هحفص 94 دلج 2 ، يربط  خیرات  ( 24

هحفص 349. دلج 3 ، ماشه ، نبا  هریس 
هحفص 46. دلج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 25
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هحفص 59. دیفم ، خیش  داشرا ، ( 26
هحفص 21. دلج 21 ، راونألاراحب ، ( 27

هحفص 270. ات  هحفص 240  زا  دلج 2 ، تیدبا ، غورف  باتک  هب  دوش  هعجارم  ( 28
هحفص 120. دلج 7 ، ملسم ، حیحص  ( 29
هحفص 238. دلج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ( 30

هحفص 256. دلج 3 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ( 31
هحفص 174. هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف  ( 32

هیآ 6 و 7. رشح ، هکرابم  هروس  ( 33
هحفص 353 رشح ، هکرابم  هروس  متشه ، تسیب و  ءزج  دلج 19 ، نازیملا ، ریسفت  ( 34

هحفص 15. یماما  هیقف  نسح  دّیس  جاح  هَّللا  هیآ  ترضح  سمخ ، باتک  هب  دوش  هعجارم  و 
هحفص 362 دلج 19 ، نازیملا ، ریسفت  ( 35

هحفص 261. دلج 9 ، نایبلا ، عمجم 
هحفص 361. دلج 19 ، نازیملا  ریسفت  هحفص 260 ، دلج 9 ، نایبلا  عمجم  ( 36

همان 45. لیذ  هحفص 210 ، دلج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  ( 37
هحفص 70. ینیوزق ، نسح  دمحم  دیس  هَّللا  تیآ  كَدَف »  » باتک یقرواپ  ( 38

ثیدح 2965 و 2966 هحفص 141 ، دلج 3 ، دوادیبا ، ننس  ( 39
هحفص 348 دلج 29 ، راونألاراحب ،

هحفص 709. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
هحفص 151. دلج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 40

. تسا هدمآ  ثحب  لّوا  رد  لماک  تروص  هب  تمسق  نیا  هحفص 38 ، دلج 4 ، نادلبلا ، مجعم  ( 41
. تسا هدمآ  ثحب  لّوأ  رد  لماک  تروص  هب  تمسق  نیا  هحفص 256 ، دلج 3 ، كولملا ، ممالا و  خیرات  ( 42

هحفص 391. یفطصملا ، بلق  ۀجهب  همطاف  ( 43
هحفص 211. دلج 3 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 44
هحفص 211 دلج 12 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ( 45

هحفص 223 دلج 25 ، راونألاراحب ،
هحفص 141. یلاوعلا ، كَدَف و 

هحفص 273. دلج 5 ، روثنملا ، رّدلا  ( 46
هحفص 490. دلج 7 ، یمثیه ، عمجم ، ( 47
هحفص 228. دلج 2 ، لادتعإلا ، نازیم  ( 48

هحفص 158. دلج 2 ، لامعألا ، زنک  ( 49
هحفص 136 دلج 3 ، هسمخلا ، لئاضف  زا  لقن  هب  ( 50

هحفص 100 يرولا ، مالعا  ( 51
هحفص 22 دلج 21 ، راونألاراحب ،
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هحفص 615. ، 2 دلج 11 /  مولعلا ، ملاوع 
هحفص 119 و120 دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 52

هحفص 287 دلج 2 ، یِشاَّیَع ، ریسفت 
هحفص 415 دلج 2 ، ناهرب ،

(. 18 و 17  ) ثیدح هحفص 617  دلج 11/2 ؛ مولعلا ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفص 323  مارملا ، ۀیاغ 
هحفص 119 و120 دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 53

هحفص 287 دلج 2 ، یِشاَّیَع ، ریسفت 
هحفص 415 دلج 2 ، ناهرب ،

(. 18 و 17  ) ثیدح هحفص 617  دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفص 323  مارملا ، ۀیاغ 
هحفص 101. دوعسلا ، دعس  ( 54

هحفص 123. دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 55
هحفص 114. دلج 29 ، راحبلا ، هنع  هحفص 112  دلج 1 ، حئارجلا ، جئارخلا و  ( 56

هحفص 278. یلاوعلا ، كَدَف و  ( 57
هحفص 350. دلج 2 ، راحبلا ، ۀنیفس  ( 58
هحفص 348. دلج 30 ، راونألاراحب ، ( 59

371 هحفص 382 ، دلج 3 ، ءارهزلا ، صئاصخ  ( 60
هحفص 279. یلاوعلا ، كَدَف و 

هحفص 119 دلج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ( 61
هحفص 127 دلج 29 ، راونالاراحب ، هنع 
هحفص 751 دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 

هحفص 257. یلاوعلا ، كَدَف و 
هحفص 192 دلج 29 ، راونالا ، راحب  هنع  هحفص 185 ، دیفم ، صاصتخا  ( 62

هحفص 423 دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
هحفص 260. یلاوعلا ، كَدَف و 

هحفص 194 دلج 29  راونالاراحب ، ( 63
هحفص 635  2 دلج 11 /  مولعلا ، ملاوع 

. دش دهاوخ  هداد  يرتشیب  حیضوت  يدعب  ياهثحب  رد  متفه  مشش و  لیلد  هحفص 278 ، یلاوعلا ، كَدَف و 
هحفص 178 صاصتخا ، ( 64

هحفص 194 دلج 29 ، راونألاراحب ،
هحفص 650. دلج 11/2 ، ملاوع ،

حرش همان 45 ،)  ) شنارادنامرف زا  یکی  فینح  نب  نامثع  هب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  همان  هحفص 967 ، مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ( 65
هحفص 77. دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

. تسا هدش  نایب  لصفم  افلخ » طسوت  ُثِّرَُون  ثیدح ال  ضقن   » ثحب رد  بلطم  نیا  ( 66
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هحفص 196 دلج 7 ، ریدغلا ، ( 67
هحفص 780 ، 11/2 دلج ، مولعلا ، ملاوع 

. نادلبلا عمجم 
هحفص 117. دلج 4 ، روثنملا ، ردلا  ( 68

هحفص 157. دلج 2 ، محر ، هلص  باب  لامعلا ، زنک  ( 69
. نایبلا فشکلا و  ( 70

هحفص 46 نادلبلا ، حوتف  ( 71
هحفص 240. دلج 4 ، نادلبلا ، مجعم 

هحفص 216. دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 72
هحفص 268. هحفص 284 و  دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 73

هحفص 400. دلج 13 ، یبلح ، هریس  ( 74
هحفص 200. دلج 2 ، بهذلا ، جورم  ( 75
هحفص 378. دلج 3 ، نادلبلا ، مجعم  ( 76

، یناحبس رفعج  داتسا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یگدنز  نوماریپ  یـشهوژپ  باتک  زا  هدافتـسا  اب   ) هحفص 160 دـلج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 77
.( هحفص 296 یلا  هحفص 292 

. ینیوزق نسح  دمحم  دیس  هَّللا  تیآ  زا  كَدَف »  » باتک همدقم  ( 78
هحفص 22 دلج 21 ، راونالاراحب ، ( 79

. لبق لاؤس  هب  دوش  هعجارم  هحفص 615 و  دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
هب هکم  زا  یلمع  مادقا  ناونع  هب  و  راکچ !؟ لیضف  یبا  اب  ار  ام  تفگ : ضارتعا  ناونع  هب  دینـش  ار  رکبوبا  تفالخ  ربخ  یتقو  نایفـسوبا  ( 80

هنیدم نم  تفگ : درک و  توعد  رکبوبا  هیلع  هناحلسم  مایق  يارب  ار  ود  ره  تفر و  سابع  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هناخ  هب  دمآ و  هنیدم 
. دیریگ تسدب  ار  روما  مامز  دیزیخرب و  منکیم  رپ  هدایپ  هراوس و  اب  ار 

هحفص 202. دلج 3 ، يربط ، خیرات  ( 81
دیز : » تسا هدمآ  خیرات  رد  دندزیم . زابرـس  نآ  نتفرگ  زا  دنتـسنادیم و  هوشر  ار  لوپ  نیا  هدوب و  هتکن  نیا  هجوتم  یناسک  دـنچ  ره  ( 82

تـسا ياهیمهـس  تفگ : دیز  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : یمارگ  يوناب  نآ  دروآ ، وا  هناخ  رد  هب  ار  يدع » ینب   » نانز زا  یکی  هیمهـس  تباث » نب 
وا زا  يزیچ  ادخ  هب  دنگوس  دـیهدیم ، هوشر  منید  دـیرخ  يارب  تفگ : باوج  رد  وناب  نآ  تسا . هدرک  میـسقت  راصنا  نانز  نایم  هفیلخ  هک 

. مریذپیمن
هحفص 400. دلج 3 ، یبلح ، هریس  ( 83

هحفص 122 مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  دلج  خیراوتلا ، خسان  ( 84
هحفص 194. دلج 29 ، راونالاراحب ،

. یبْرُْقلا يِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  هَّلل  َّنِإَف  ٍءیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  اّمنِإ  اوُمَلْعا  َو  هیآ 41 : لافنا ، هکرابم  هروس  ( 85
یلا 275. هحفص 265  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  یگدنز  نوماریپ  یشهوژپ  باتک  زا  هدافتسا  اب  ( 86

. دشابیم ام  هدش  بصغ  قوقح  زا  كَدَف  دندومرف : ترضح  كَدَف ، بصغ  كَدَف و  دروم  رد  یتاحیضوت  زا  دعب  هتبلا  ( 87
هحفص 543 دلج 1 ، یفاک ، ( 88
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هحفص 156 دلج 48 ، راونألاراحب ،
دیـشرلا نوراـه  باوج  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رگید  یتـیاور  رد  هحفص 773 و  دـلج 2 ، ارهزلا ، ۀـمطاف  مولعلا  ملاوع 

. دنداد ار  باوج  نیا  هباشم  یباوج 
هحفص 124. سوواط ، نب  دّیس  هجحملا ، فشک  ( 89

هحفص 216. دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 90
هحفص 265. مالسلا ، هیلع  یلع  یگدنز  رد  قیمع  یشهوژپ  ( 91

. متفه لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 92
هحفص 190 دلج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 93

هحفص 91) دلج 8 ، رجح ، عبط  ، ) هحفص 124 دلج 29 ، راونألاراحب ،
هحفص 762. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 

هحفص 752. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  رجح ) هحفص 94  دلج 8 ،  ) هحفص 127 دلج 29 ، راونألاراحب ، هحفص 94 ، دلج 1 ، جاجتحا  ( 94
هحفص 92 جاجتحا ، ( 95

27 ثیدح هحفص 127  دلج 29 ، راونألاراحب ،
هحفص 752. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 

هحفص 101. ءزج 16 ، دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 96
. دش لقن  هک  جاجتحا  تیاور  رد  رکبابا  رارقا  قبط  ( 97

هحفص 635. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 98
هحفص 248. فئارطلا ، زا : لقن  هب  هحفص 777 و 778 ، دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 99

هحفص 92 جاجتحا ، ( 100
هحفص 127 دلج 29 ، راونألاراحب ،

هحفص 751. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
هیآ 3. ءزج 27 ، مجن ، هکرابم  هروس  ( 101
هحفص 102 دلج 9 ، یمثیهلا ، عمجم  ( 102

هحفص 616. دلج 11 ، لاّمُعلا ، زنک 
هحفص 298 دلج 2 ، يذمرت ، حیحص  ( 103

هحفص 124 و 119 دلج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم 
هحفص 321 دلج 14 ، دادغب ، خیرات 
هحفص 235. دلج 7 ، یمثیه ، عمجم 

هحفص 134 دلج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  ( 104
هحفص 603 دلج 11 ، لامعلازنک ،

هحفص 83. یبقعلا ، رئاخذ 
هحفص 113. دلج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 105

هحفص 81 یمزراوخ ، بقانم  ( 106
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هحفص 82. یبقعلا ، رئاخذ 
یلا 307. هحفص 300  یلاوعلا ، كَدَف و  باتک  هب  دوش  هعجارم  ( 107

. دهاشلا عم  نیمیلا  یف  ءاج  ام  باب 13 ، هحفص 627  دلج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 108
هحفص 70. دلج 3 ، رّفظم ، همّالع  قدصلا  لئالد  ( 109

مالسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  ياعدا  تحـص  رب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربمایپ  زا  یمالغ  حابر ، ناراوگرزب ، نیا  رب  هوالع  ( 110
. حئارجلا جئارخلا و  زا : لقن  هب  هحفص 278 ، یلاوعلا ، كَدَف و  داد . تداهش 

هیآ 227. ءارعش ، هکرابم  هروس  ( 111
( رجح هحفص 102 ط  دلج 8 ،  ) هحفص 194 دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 112

هحفص 635. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
هحفص 411. دلج 5 ، شریسفت ، رد  یبطرق  ( 113

هحفص 42 دلج 4 ، و  هحفص 82 ، دلج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 114
هحفص 153 دلج 5 ، ملسم ، حیحص 
هحفص 40. دلج 3 ، قدصلا ، لئالد 

ات 637. تاحفص 630   2 دلج 11 /  مولعلا ، ملاوع  ( 115
هیآ 16. لمن ، هکرابم  هروس  ( 116

هیآ 5 و 6. میرم ، هکرابم  هروس  ( 117
هحفص 190. دلج 9 ، نازیملا ، ریسفت  هب  دوش  هعجارم  و  هیآ 75 ، لافنا ، هکرابم  هروس  ( 118

هیآ 11. ءاسن ، هکرابم  هروس  ( 119
هیآ 180. هرقب ، هکرابم  هروس  ( 120

. دشابیم هیآ 39  دوه ، هکرابم  هروس  زا  سابتقا  ریخا  تمسق  هیآ 67 و  ماعنا ، هکرابم  هروس  زا  سابتقا  لّوا  تمسق  ( 121
. تسا هدش  هدروآ  لماک  تروص  هب  باتک  مجنپ  لصف  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  ( 122

هیآ 16. لمن ، هکرابم  هروس  ( 123
هیآ 79. ءایبنا ، هکرابم  هروس  ( 124

دلج 15 نازیملا ، ریسفت  ( 125
هیآ 16. لمن ، هکرابم  هروس 

هیآ 5 و 6. میرم ، هکرابم  هروس  ( 126
یلا 714 هحفص 712  دلج 11/2  مولعلا  ملاوع  هب  دوش  هعجارم  ( 127

یلا 18. هحفص 10  دلج 14 ، نازیملا ، ریسفت 
هحفص 444. یلا  هحفص 438  زا  یلاوعلا  كَدَف و  باتک  هب  دوش  هعجارم  ( 128

هحفص 193 دلج 7 ، ریدغلا ، ( 129
هحفص 652. ریدغلا ، زا  عماج  ياهدیزگرب 

هحفص 718. ، 11/2 مولعلا ، ملاوع  ( 130
ثیدح 2973 هحفص 144 ، دلج 3 ، دواد ، یبا  ننس  ( 131
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ثیدح 10960. هحفص 371 ، دلج 4 ، لامعلا ، زنک 
هحفص 54. دلج 3 ، قدصلا ، لئالد  ( 132

هحفص 240. ات  هحفص 198  زا  دلج 6 ، ریدغلا ، هب  دوش  هعجارم  ( 133
، دنناسرب لتق  هب  ار  وت  هک  دننکیم  تروشم  وت  راک  رد  نوعرف  رابرد  ِلاجر  یسوم ، يا   » یسوم هصق  هیآ 20 ، صصق ، هکرابم  هروس  ( 134

.« متسه هاوخ  ریخ  وت  هرابرد  نم  وش و  جراخ  رهش  زا  يدوز  هب 
هحفص 119 دلج 1 ، جاجتحا ، ( 135

هحفص 94 میدق ، پاچ  دلج 8 ، راونألاراحب ،
هحفص 763. عیارشلا ، للع  زا  لقن  هب  هحفص 753 و 754 ، ، 11/2 مولعلا ، ملاوع 

هحفص 72. مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  شخب  خیراوتلا ، بختنم  ( 136
لمع قیقد  رایسب  تایاور  طبض  تبث و  رد  هک  دنیوگ  ار  يوار  نآ  طبـضا ، دنیوگیم ، دراد  يوق  رایـسب  هظفاح  هک  ار  یـسک  ظفحا  ( 137

. دنکیم
هحفص 103 و 88. هحفص 115 و  یناث ، دیهش  هیارّدلا ، ملع  یف  هیاعّرلا  باتک  هب  دوش  هعجارم  ( 138

الا ثرالا  ءافتنا  ُثیدح  وری  مل  ّهنا  روهـشملا  و  دسیونیم : هحفص 82  رد  هحفص 85 و  دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ( 139
. هدحو رکبوبا 

؟ دز صیصخت  ار  نآرق  دوشیم  ربخ  نیا  اب  ایآ  لاؤس : هب  دوش  هعجارم  ( 140
لّوأ باب  مجنپ ، لصف  مراهچ ، ههبش  رد  قعاوص  رد  رجح  نبا  هحفص 488 و  دلج 12 ، لامعلا ، زنک  ( 141

هحفص 426. یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ۀمطاف  زا  لقن  هب 
هحفص 85. ءزج 16 ، دلج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 142

هحفص 56 دلج 5 ، تاقبط ، ( 143
هحفص 142. دلج 6 ، يرابلا ، حتف 

هحفص 152 دلج 5  ملسم ، حیحص  ( 144
هحفص 147 دلج 8  هحفص 191 ،  6 دلج هحفص 23 ، دلج 5  هحفص 43 ، دلج 4  يراخب ، حیحص 

هحفص 222 دلج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 
هحفص 576. دلج 14 ، نانح ، نبا  حیحص 

. دعس نمحرلادبع و  ریبز ، هحلط ، دناهدش : هدرب  مان  نینچ  رفن  راهچ  نیا  تایاور  زا  یضعب  رد  ( 145
. تسا هدمآ  اُولَجعَت » َيا ال  اوُِدئَِّتا   » يراخب حیحص  رد  ( 146

هحفص 152 دلج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 147
. توافت یکدنا  اب  تیاور  نیا  هباشم  هحفص 147 ، دلج 8 ، يراخب ، حیحص 

هحفص دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  همالسا ، رّخأت  و  نیعست ، يدحا و  وأ  نیتنثا  ۀنس  یّفوت  یندملا ، دیعس  وه  يرصنلا ، سوا  نب  کلام  ( 148
.768

هحفص 194. دلج 7  ریدغلا  هب  دوش  هعجارم  ( 149
هحفص 293. هبطخ ، حرش  هحفص 255 ؛ دلج 6 ، يراخبلا ، حرش  یف  يرابلا  حتف  ( 150

هحفص 69. دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 151
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ناعفادتی سابعلا  ّیلع و  علط  ذا  رکب  یبا  َدنِع  ّینا  َلاق : عفار ، ِیبا  نع  هللا ، همحر  یسربطلا  خیشلا  يور  هحفص 88 ، دلج 1 ، جاجتحا ، ( 152
، سابعلا لیوطلاب  ًایلع و  ِریصقلاب  ینعی  لیوطلا -  ُریصقلا  مکیفکی  رکبوبا : َلاقف  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبّنلا  ِثاریم  یف  نامـصتخی  و 
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  یبّنلا  َعَمَج  نیح  سابع  ای  َتنک  نیأف  رکبوبا : َلاقف  هتکََرت  َنیب  ینیب و  ٌّیلع  َلاح  دـق  ُُهثراو و  یّبنلا و  ٌّمَع  اَنَا  ساـبعلا  َلاـقف 
« ِینیَد یـضقَی  ِیتادِـع و  ُزجُنی  ِیلهأ  ِیف  ِیتَـفیلَخ  یّیِـصَو و  ُنوـکَی  ِینرِزاؤـی و  مکیا  : » َلاـقف مهدـحا  تنا  بلطملادـبع و  ینب  مَّلَـس  َو  ِِهلآ 
: رکبوبا لاقف  هیَلَع ؟ َتْرَّمََأت  َو  ُهَْتمَّدَقَت  اذه !؟ کسلجم  ِیف  كدـعقا  امف  سابعلا : لاقف  کلذـک » تنا  : » یّبنلا لاقف  یلع !؟ الا  اهنع  متمجحاف 

. بلطملادبع ینب  ای  ینورذعا 
.( هحفص 506 ءایبنا ، هکرابم  هروس  دلج 13 ، هحفص 267 و  دلج 19 ، هنومن ، ریسفت   ) یلا 24 تایآ 21  هکرابم ص ، هروس  ( 153

هحفص 293 دلج 10 ، راونألاراحب ، ( 154
هحفص 178. یلاوعلا  كَدَف و 

هحفص 85. ءزج 16 ، دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 155

هحفص 83. ءزج 16 ، دلج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 156
ثیدح 15. هحفص 361  دیدج  پاچ  رد  هحفص 117 و  یسراف ، همجرت  رد  هحفص 150 و  سیق ، نب  میلس  دّمحم ، لآ  رارسا  ( 157

رمخ هیآ  لیذ  هدئام ، هکرابم  هروس  ریسفت ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 158
هحفص 321 دلج 2 ، روثنملاّرُد ، رد  یطویس  و  رمخ ، میرحت  باب  هبرشا ، باتک  ملسم ، حیحص 

هحفص 181 و 228 دلج 3 ، شدنسم ، رد  دمحا 
هحفص 24 دلج 7 ، شریسفت ، رد  يربط ،

هحفص 290 و 286 دلج 8 ، يربک ، ننس  رد  یقهیب 
هحفص 99. دلج 7 ، ریدغلا ، زا  لقن  هب  هحفص 94 و 93 ، دلج 2 ، شریسفت ، رد  ریثک  نبا 

هیآ 3. مجن ، هکرابم  هروس  ( 159
هیآ 214. ءارعش ، هکرابم  هروس  ( 160

هحفص 39. همامالا ،، لئالد  ( 161
، یلاوعلا كَدَف و  هحفص 283 ، دلج 3 ، يذمرت ، ننـس  هحفص 909 ، دلج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  هحفص 225 ، دلج 4 ، دمحا ، دنـسم  ( 162

هحفص 421.
ناردارب و ینعی  مود  هقبط  زا  دـشاب و  هتـشادن  یثراو  دـنزرف ، رداـم و  ردـپ و  ینعی  لوا  هقبط  زا  هک  دوـشیم  هتفگ  یتـّیم  هـب  هلـالک  ( 163

هیآ 12. ءاسن ، هکرابم  هروس  هحفص 376 . دلج 3  هنومن  ریسفت  هب  دوش  هعجارم  دنربب . ثرا  وا  زا  وا ، نارهاوخ 
هحفص 233 دلج 7 ، يربک ، ننس  ( 164

هحفص 15. دلج 12 ، هغالبلا ، جهن  حرش 
هحفص 408. دلج 2 ، هیمالسالا ، تاحوتف  ( 165

: باتک یعوضوم  تسرهف   ) یعیفـش نسح  دّـمحم  همجرت ، صیخلت و  ینیما ، همّـالع  ریدـغلا ، زا  عماـج  ياهدـیزگرب  هب  دوش  هعجارم  ( 166
زا ار  یمالـسا  ماکحا  هب  رمع  رکبوبا و  لـهج  زا  دروم  ینیما 22  همّـالع  هک  هحفـص 1298  رمع ، نعاطم  هحفـص 1287 و  رکبوبا ، نعاطم 

(. تسا هدرک  لقن  ّتنس  لها  بتک 
یلا 494. هحفص 491  یلاوعلا ، كَدَف و  ( 167
یلا 5 هحفص 2  دلج 1 ، ظاّفحلا ، ةرکذت  ( 168
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هحفص 420. یلاوعلا ، كَدَف و 
هحفص 110 دلج 1 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسم  ( 169

ات 324. هحفص 322  مالسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هریس  نایاوشیپ ، هریس  هب  دوش  هعجارم  هحفص 7 . دلج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت 
هحفص 392. دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 170

هیآ 95. ءاسن ، هکرابم  هروس  ( 171
هیآ 53. بازحا ، هکرابم  هروس  ( 172
هیآ 50. بازحا ، هکرابم  هروس  ( 173

رد تیاور  نیا  هباشم  هحفص 423 و  دـلج 3 ، ءارهزلا ، صئاصخ  یف  نیعبرا  یطخ ، باتک  زا  لقن  هب  هحفص 478 ، یلاوعلا ، كَدَف و  ( 174
هحفص 400 دلج 47 ، راونألاراحب ،

هحفص 17. جاجتحا ،
هحفص 82 دلج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 175

هحفص 71. دلج 5 ، ملسم ، حیحص 
هحفص 83 و 84. ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 176

هحفص 644. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 177
هحفص 194. دلج 7 ، ریدغلا ، ( 178

هحفص 81 و 82. ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 179
هحفص 147 دلج 8 ، يراخب ، حیحص  ( 180

هحفص 152 دلج 5 ، ملسم ، حیحص 
« رمع نامز  رد  سابع  یلع و  ترضح  هعزانم  : » ثحب هب  دوش  هعجارم 
هحفص 83 و 84. ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 181

ثیدح 3 هحفص 125 ، مهدزناپ ، سلجم  دیفم ، خیش  یلاما  ( 182
( رجح عبط  هحفص 373  دلج 8 ،  ) هحفص 483 دلج 31 ، راونألاراحب ،

هحفص 768. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
ءزج 28. هیآ 10 ، میرحت ، هکرابم  هروس  ( 183

هحفص 769. مولعلا 11/2 ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفص 478 ، دلج 1 ، همغلا ، فشک  ( 184
هحفص 770. ، 11/2 مولعلا ، ملاوع  زا  لقن  هب  هحفص 256  حاضیالا ، ( 185

هحفص 769. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 186
: هدمآ نینچ  هحفص 9  دلج 2 ، ییاهب ، لماک  باتک  رد  ( 187

یلع نب  دّمحم  ۀمالظ  زیزعلادبع  نب  رمع  ّدر  ام  اذه  میحرلا ، نمحرلا  هَّللا  مِسب  درک : ادـتبا  تساوخ و  ذـغاک  تاود و  زیزعلادـبع ، نب  رمع 
. كَدَف رقابلا 

فرتعم درک و  میلست  دندوب و  هتفرگ  ملظ  هب  هک  ار  كَدَف » ، » رقابلا یلع  نب  دّمحم  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  داد  زاب  درک و  در  هچنآ  تسا  نیا 
. دندرک ملظ  همطاف  رب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هک  دش 

یلا 197. هحفص 194  دلج 7 ، هللا ، همحر  ینیما  همّالع  ریدغلا ، ( 188
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هحفص 147. دلج 4 ، بهذلا ، جورم  ( 189
هحفص 43. دلج 12 ، ءالبّنلا ، مالعا  دّیس  ( 190

هحفص 210. دلج 29 ، راونألاراحب ، ( 191
هحفص 579. دلج 3 ، قدصلا ، لئالد  ( 192

هحفص 227 و 228. یلاوعلا ، كَدَف و  ( 193
هیآ 26. ءارسا ، هکرابم  هروس  ( 194

« یلاوع هناگتفه ، ياهغاب   » مشش لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 195
ات 248. هحفص 251  فئارطلا ، ( 196

هحفص ینیلک ، موحرم  یفاک  هضور  زا  لقن  هب  هحفص 734  ینادمه ، ینامحر  هَّللا  تیآ  فیلأت  مالسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  ( 197
هحفص 552. مَّلَس ، َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  لد  ینامداش  هحفص 415 و  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ۀمطاف  ات 63 و   59

هحفص 765. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 198
هحفص 130. دلج 3 ، یفاشلا ، صیخلت  زا  لقن  هب  هحفص 413  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ۀمطاف  ( 199

(. هحفص 278 دلج 16 ،  ) هحفص 103 ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 200
هحفص 157. دلج 1 ، یفاشلا ، صیخلت  زا  لقن  هب  هحفص 416  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ۀمطاف  ( 201

هحفص 251 فئارطلا ، زا  هحفص 155  عیارشلا ، للع  زا  هحفص 766  دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 202
هحفص 396. دلج 29 ، راونألاراحب ،

هحفص 766. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 203
هحفص 251 فئارطلا ، زا  هحفص 154  عیارشلا ، للع  زا  هحفص 766  دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع  ( 204

هحفص 395 دلج 29 ، راونألاراحب ،
هحفص 494. همغلا ، فشک 

هحفص 178 صاصتخا ، ( 205
هحفص 189 دلج 29 ، راونألاراحب ،

هحفص 650. دلج 11/2 ، مولعلا ، ملاوع 
هحفص 362. دلج 3 ، هّیبلح ، هریس  ( 206

101 و 274. تاحفص 87 ، ءزج 16 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 207
. تسا هدمآ  ههجو )  ) ملسم حیحص  باتک  رد  ( 208

(. ُثِّرَُون ال  یبّنلا : لوق  باب   ) هحفص 154 دلج 5 ، ملسم ، حیحص  ( 209
. ضئارفلا باتک  هحفص 3 ، دلج 8  هحفص 82 و  دلج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 210

. ُثِّرَُون ال  لاق : ّهنا  باب  هحفص 306  دلج 5 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ( 211
. دّمحم تنب  ۀمطاف  ءافلا ، باب  هحفص 123 و 124 ، دلج 4 ، ءاسّنلا ، مالعا  ( 212

لاس رـصم  مّوس  پاچ  هحفص 13  دـلج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀـمامإلا و  مان  هب  دوخ  باتک  رد  يرجه ، لاـس 276  یفوتم  يرونید ، هبیتـق  نبا  ( 213
حاتفلادـبع تسا و  هدـش  فذـح  تمـسق  نیا  یبرع  ياـهروشک  ریخا  ياـهپاچ  زا  یـضعب  رد  هک  تـسا  رکذ  هـب  مزـال  هـتبلا  پاچ 1382 ،

. تسا هدرک  رکذ  ار  تاقالم  نیا  هحفص 192  دلج 1 ، بلاط ، یبا  نب  یلع  مامإلا  باتک  رد  دوصقملادبع 
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هحفص 599. یلاوعلا ، كَدَف و  هحفص 74 ، دلج 1 ، ۀینامعّنلا ، راونا  ( 214
هحفص 332 دلج 21 ، راونألاراحب ، ( 215

هحفص 613. یلاوعلا ، كَدَف و 
لقن ار  تیاور  نیا  تنـس  لها  ءاملع  باتک  زا 32  هحفـص 205 و 206  همـصاعلا » ۀنج   » باتک رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یناهجریم  همالع  ( 216

. تسا هدرک 
هحفص 386 دلج 52 ، راونألاراحب ، ( 217

هحفص 11 دلج 53 ، و 
هجرف هَّللا  لّجع  نامز  ماما  مادـقا  نیلوا  ار  لـمع  نیا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  رگید ، تیاور  رد  و  هحفص 245 ، دلج 2 ، زجاعملا ، ۀـنیدم 

. دنرامشیم
هحفص 241 دلج 5 ، نادلبلا ، مجعم  ( 218

هحفص 209. دلج 2 ، يربط ، خیرات 

هحفص 62. یلاوعلا ، كَدَف و  ( 219
هحفص 560 دلج 4 ، یفاک ، ( 220

هحفص 352. دلج 14 ، هعیشلا ، لئاسو 
هحفص 162 هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ( 221

هحص 55. یلاوعلا ، كَدَف و 
هحفص 441 دلج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 222

هحفص 297 دلج 22 ، هحفص 109 و  دلج 16 ، راونألاراحب ،
هحفص 578 دلج 3 ، رّفظم ، ماما  قدصلا ، لئالد 
هحفص 247. دلج 1 ، سواط ، نب  دّیس  فئارطلا ،

هحفص 82 دلج 5 ، يراخب ، حیحص  ( 223
هحفص 54 دلج 5 ، ملسم ، حیحص 
هحفص 29. دلج 4 ، يربک ، ننس 

. یهت نایم  يودک  طفس : کچوک ، هزوک  قُح : ( 224
هحفص 47. دلج 7 ، یفاک ، لوصا  ( 225

ۀعبـسلا طئاوحلا  وا  یلاوعلا  كَدَـف و  باـتک  زا  صیخلت  همجرت و  لـصف  نیا  هحفص 185 . دلج 100 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ( 226
. دشابیم ات 74  تاحفص 37  یلالج ، ینیسح  رقاب  دمحم  دیس  فیلأت 

. كَدَف هفیقس و  باتک  زا  ( 227
هحفص 210. دلج 16  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  ( 228

هحفص 140. دلج 3  یفاشلا  صیخلت  ( 229
دشاب هدرک  تیاور  ار  ربخ  قیرط  دنچ  ای  ود  زا  رفن  کی  ینعی  تسا  یلاجر  حالطصا  کی  دنس ، لیوحت  ( 230

ات 23. هحفص 17  دلج 1 ، یناجنز ، ینیسح  نیّدلا  ّزع  دّیس  هَّللا  ۀیآ  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش  باتک  هب  دوش  هعجارم 
زا هک  ار  اویش  هبطخ  نیا  دسیونیم : یناپمک ) پاچ  ج 8 ص 114  ، ) دیدج پاچ  دلج 29 ص 215  راونألاراحب  رد  یسلجم  موحرم  ( 231
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تهب و بجوم  هتشاد  لوغشم  دوخ  هب  ار  رونخـس  زّربم و  نابیطخ  رکف  تسا و  هدش  رداص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نانز ، يوناب  هیحان 
موزل تروص  رد  میهدیم و  رارق  جاجتحا »  » تیاور يانبم  رب  ار  دوخ  حرش  مینکیم و  حرش  میهدیم و  حیـضوت  تسا ، هدش  ناشیا  تریح 

. تشاد میهاوخ  هراشا  زین  رگید  تایاور  هب 
ایر و هدومن و  صلاـخ  دـنوادخ  يارب  ار  لاـمعا  همه  هک  تسا  نآ  صـالخا  زا  دوصقم  دـیوگ : هملک  نیا  لـیذ  رد  یـسلجم  همـالع  ( 232

نیمه دیحوت  هملک  لیوأت  و  دیوجن -  لّسوت  لاعتم  دـنوادخ  ریغ  هب  شیاهراک  زا  کی  چـیه  رد  دـنکن و  طولخم  نآ  اب  ار  دـساف  ياهفدـه 
راوازس مزال و  وا  رب  تسین ، کیرـش  یـسک  اب  شاییادخ  رد  تسا و  دنوادخ  ربّدم  قلاخ و  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یـسک  اریز  تسا - 

. دوشن هّجوتم  وا  ریغ  هب  يراک  چیه  رد  دهدن و  رارق  کیرش  ار  یسک  وا  شتسرپ  رد  هک  تسا 
. تسا هدمآ  ٌدَّمَُحم »  » هدمآ یخرب  رد  و  ٌدَّمَحُمَف »  » خسن زا  یضعب  رد  ( 233

. تسا نآرق  هب  نداد  شوگ  روظنم  هک  تسا  هدمآ  ُهُعاِمتِْسا »  » تایاور ریاس  و  جاجتحا »  » خسن زا  یضعب  رد  ( 234
.102 هیآ : نارمع  لآ  هکرابم  هروس  ( 235

.35 رطاف : هکرابم  هروس  ( 236
128 هیآ : هبوت  هکرابم  هروس  ( 237
هیآ 26. لافنا ، هکرابم  هروس  ( 238

. هریغ هنع و  هللا  یضر  ناملسک  مجعلا  نم  نمآ  نم  صامخلا ) ضیبلا   ) مهب دارملا  وا  هحفص 266 ، دلج 29 ، راونالاراحب ، ( 239
.64 هیآ : هدئام  هکرابم  هروس  ( 240
هیآ 49. هبوت : هکرابم  هروس  ( 241

.50 هیآ : فهک  هکرابم  هروس  ( 242
.85 هیآ : نارمع  لآ  هکرابم  هروس  ( 243

. تسا هدمآ  هیآ  رد  َنوُْغبَی »  » هک  50 هیآ : هدئام  هکرابم  هروس  ( 244
هیآ 27. میرم  هروس  زا  سابتقا  ( 245

هیآ 16. لمن : هکرابم  هروس  ( 246
هیآ 6. میرم  هکرابم  هروس  ( 247

.75 هیآ : لافنا  هکرابم  هروس  ( 248
.11 هیآ : ءاسن  هکرابم  هروس  ( 249

.180 هیآ : هرقب  هکرابم  هروس  ( 250
ار ُثِّرَُون ) ـال  ءاـیبنالا  رـشاعم  نحن   ) رکبوبا یلعج  ثیدـح  باوج  میرک  نآرق  زا  هیآ  جـنپ  ندروآ  اـب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ( 251

« دراد ضراعت  نآرق  اب  ثیدح  نیا  : » موّس لصف  هب  دوش  هعجارم  دنیامرفیم .
. دشابیم هیآ 39  دوه  هکرابم  هروس  زا  سابتقا  ریخا  تمسق  هیآ 67 و  ماعنا  هکرابم  هروس  زا  سابتقا  لّوأ  تمسق  ( 252

.144 هیآ : نارمع  لآ  هکرابم  هروس  ( 253
.13 هیآ : هبوت  هکرابم  هروس  ( 254

هیآ 8. میهاربا : هکرابم  هروس  ( 255
هیآ 227. ءارعش : هکرابم  هروس  ( 256

. دوه هروس  تایآ 121 و 122  زا  سابتقا  ( 257
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. تسا یمتح  دیدش و  رادشه  هناشن  یضام  لعف  رس  رب  قیقحت ، فرح  دق  هیبنت ، فرح  الَا  يرا ) دق  الأ  ( 258
.7 هیآ : میرم  هکرابم  هروس  ( 259

.16 هیآ : لمن  هکرابم  هروس  ( 260
هیآ 18. فسوی : هکرابم  هروس  ( 261

هیآ 24. ص )  ) دّمحم هکرابم  هروس  ( 262
.47 رمز : هروس  زا  سابتقا  ( 263

هیآ 78. رفاغ : هکرابم  هروس  ( 264
. تسا هدش  هفاضا  رعش  تیب  دنچ  نیا  بتک  زا  یضعب  رد  ( 265

انتَماح ملظ  یلوتملا  ُمَلعیس   - 1
ُِبلَقنَی فوس  یَّنا  ۀمایقلا  موی 

ُتیقب ام  انشِع و  ام  َکیْکبَن  َفْوَس  و   - 2
ُبکَس اهل  ٍلامِْهِتب  نویعلا  هل 

ُُهتَقیلخ ًاضحم  هب  انئِزُر  ْدَق  و   - 3
ُبَسَّنلاو ِقارعالا  بئارَّضلا و  ِیفاص 

ْمِهِّلُک هّللا  ِدابع  ُریخ  َتناف   - 4
ُبِذَکلا ِقدِّصلا و  َنیح  ِساّنلا  ُقَدْصَاو 

انرئاز سدقلا  حور  ُلیْربِج  ناک  و   - 5
ُبِجَتُْحم ِریَْخلا  ُّلُکَف  اَّنع  َباغف 

ْتَبُحَر ام  َدَْعب  ٌدِالب  َّیَلَع  ْتَقاض   - 6
ُبَصَن ِیل  ِهِیف  ًافْسَخ  َكاطبِس  َمیِس  َو 

. دنسریم شیوخ  لامعا  رفیک  هب  تقو  نآ  دننیبیم و  ارم  نایماح  تمایق  رد  يدوز  هب  دندرک  متس  ملظ و  نم  رب  زورما  هک  نانآ   - 1
نآ بآ  دتـسیایمن و  زاب  کشا  ندناشف  زا  نم  نامـشچ  منایرگ ، وت  رب  هشیمه  تسه  یگدنز  ات  میرگیم و  وت  رب  ماهدنز  ات  ردپ ، يا   - 2

. دوشیمن کشخ 
ملاع دمآ  رـس  بسَن ، بسح و  قلُخ و  قلَخ و  رد  ام  ردپ ، يا  میدوب -  ادـخ  هدـیزگرب  هک  یلاح  رد  میدـش ، هدز  تبیـصم  نادـناخ  ام   - 3

. میدوب
. رتوگتسار همه  زا  وت  بذک ، قدص و  تقو  رد  يرتالاب و  رترب و  ادخ  ناگدنب  همه  زا  وت   - 4

. درب ام  نایم  زا  ار  تکرب  ریخ و  دش و  بئاغ  ام  زا  رگید  دمآیم  ام  ترایز  هب  هک  سدقلا  حور  لیئربج و  كاپ ، هتشرف  نآ  و   - 5
دنتسه امش  هون  ود  هک  شرسپ  ود  و  تسا ، هدش  کیرات  گنت و  همطاف  ناگدید  رب  شتعسو  همه  اب  ایند  وت  زا  دعب  مراوگرزب ، ردپ  يا   - 6

. دناهدش هدرسفا  وت  تبیصم  هب 
دعب و هب  تاحفـص 476  ربمایپ » لد  ینامداش  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  : » تسا هدـش  هدافتـسا  باـتک  ود  زا  رتشیب  هبطخ  همجرت  رد  ( 266

. یناجنز ینیسح  نیّدلاّزع  دّیس  هَّللا  ۀیآ  فیلأت  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 
هحفص 215. دلج 29  راونالاراحب  ( 267

هحفص 473 و 479. دلج 1  ۀمغلا  فشک  ( 268
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هحفص 1. ءاضیبلا ، هرّدلا  ( 269
هحفص 387 و ینادمه ، ینامحر  هَّللا  ۀیآ  یفطصملا ، بلق  ۀجهب  ۀمطاف  ردقنارگ  باتک  هب  دوش  هعجارم  و  هحفص 2 ، ءاضیبلا  ۀعمللا  ( 270

.388
. جرزخ سوا و  هلیبق  ( 271

هحفص 107. لوا ، دلج  مثیم ، لخن  ( 272
. ینادرم یلع  دّمحم  ناوید  تمحر ، يایرد  ود  ( 273

هحفص 400. دلج 1 ، مثیم ، لخن  ( 274
. تسا هدش  باختنا  دیؤم  اضر  دیس  جاح  تلاسر ، ياههولج  باتک  فلتخم  راعشا  زا  قوف  تایبا  ( 275

هحفص 327. دیریگب ، اهمشچ  يا  ( 276
هحفص 523. تمصع ، هنیئآ  ( 277

. لدشوخ ناوید  ( 278
. ینادمه يدزیا  ریما  ياقآ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  رعاش  زا  رکشت  اب  ( 279

هک تسا  يدیدج  مسا  راوید ) ینعم  هب   ) طئاح تسا و  كَدَف »  » رهش يدورو  يولبات  نیا  دیوگیم . دمآ  شوخ  امـش  هب  طئاح  رهـش  ( 280
. تسا هداد  رارق  رهش  نیا  رب  كَدَف »  » مان فذح  يارب  تیباهو 

. دیئامرف هظحالم  باتک  نایاپ  رد  ار  اهسکع  ( 281
. دناهدرازگ هبتکم »  » ار نآ  مان  هدرک و  هناخباتک  ار  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ربمایپ  دلوت  لحم  ًالثم : ( 282

. باتک مود  لصف  هب  دوش  هعجارم  هیآ 26 . لیئارسا ، ینب  هکرابم  هروس  ( 283
. باتک مود  لصف  هب  دوش  هعجارم  هیآ 6 و 7 ، رشح ، هکرابم  هروس  ( 284

. مراهچ لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 285
« خیرات لوط  رد  افلخ  طسوت  ُثِّرَُون  ثیدح ال  ضقن  : » ثحب موس ، لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 286

« نومأم نامز  رد  كَدَف  رما  رد  املع  يرفن  رازه  هسلج  لیکشت  : » ثحب موس ، لصف  هب  دوش  هعجارم  هحفص 248 . فئارطلا ، ( 287
هحفص 26. دلج 2 ، یضترم ، رفج  دّیس  مالسلا ، اهیلع  ءارهّزلا  ةاسأم  ( 288

هبحاصم نیح  رد  و  دوب ، كَدَف  هب  طوبرم  نآ  هقیقد   27 دیدرگ ، شخپ  هبنش 9/5/1387  هس  هاگماش  رد  هک  ياهقیقد  همانرب 65  نیا  ( 289
نیا يد  یـس  نارهت  يامیـس  شورـس  هب  هعجارم  اب  دیناوتیم  امـش  دـیدرگ ، شخپ  كَدَـف  هب  یناریا  تأیه  رفـس  هب  طوبرم  ملیف  زا  یقیاقد 

. دینک تفایرد  ار  همانرب 
. بوشآرهش بقانم  زا  لقن  هب  هحفص 130 ، یلاوعلا ، كَدَف و  ( 290

. مود لصف  هب  دوش  هعجارم  ( 291
هحفص 128. هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف  ( 292

. يرجاهم حیسم  ياقآ  بانج  هلاقم  زا  یتمسق  هحفص 174  هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف  ( 293
هحفص 21. هرامش 64 ، جح ، تاقیم  همانلصف  ( 294

س)  ) ارهز ترضح  یناگدنز 

باتک تاصخشم 
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اضر يزاریش  هسانشرس : 
. يزاریش اضر  هدنسیون  س /)  ) ارهزهمطاف یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

تیبرت 1387. يدانم  یگنهرف  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
79 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ  لایر (  15000 لایر 978-964-348-528-3 ؛ :  12000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1389 مود : پاچ  تشاددای : 
«. مالسلااهیلع ارهزهمطاف  ترضح  یناگدنز  مرتخد «  وت  يارب  رگید : ناونع  تشاددای : 

.79 ص . همانباتک : تشاددای : 
«. مالسلااهیلع ارهز  همطاف  ترضح  یناگدنز  مرتخد « وت  يارب  رگید :  ناونع 

11ق  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
تیبرت يدانم  یگنهرف  هسسوم  شرورپ . شزومآ و  ترازو  ناریا . هدوزفا :  هسانش 

BP27/2/ش9ب4 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1087384 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

باتک عوضوم  باب  رد  یشرازگ 

نیرتگرزب . تسا ربمغیپ  رتخد  یناگدـنز  زا  یـشرازگ  باـتک  نیا  عوضوم  ( 1  ) قحلاـب مهاـبن  کـیلع  صقن  نحن   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
یـصخش یگدـنز  تشذگرـس  اهنت  هدـمآ  مهارف  هعومجم  نیا  رد  هچنآ  ، دـید دـهاوخ  هدـنناوخ  یلو  . ارهز همطاف  ای  همطاـف  مالـسا  يوناـب 
هدنزومآ یسرد  دوخ  خیرات  هتسجرب  گرزب و  ياهتیصخش  یگدنز  شرازگ  دنچ  ره  - زیمآ تربع  هدنزومآ و  تسا  یئاهدادیور  ، تسین
نانامرهق رگا  اما  ، تسا هداد  خر  ام  نامز  زا  شیپ  اهنرق  هک  تسا  تفگـش  هثداح  دنچ  زا  یلیلحت  دـیناوخیم  تاحفـص  نیا  رد  هچنآ  . تسا

هداد خر  ناهج  زا  ياهشوگ  رد  ، زین ام  نامز  رد  یتح  خـیرات  لوط  رد  اـههثداح  نآ  دـید  میهاوخ  ، مینک ادـج  اـههثداح  زا  ار  اـههثداح  نیا 
هن هدنام  ياجب  اهنآ  زا  هک  يراثآ  ، دراد رایـسب  هلـصاف  ام  اب  ، میئوگیم نخـس  نآ  هرابرد  هک  ییاهدادیور  ناکم  نامز و  رگا  . دهدیم تسا و 

میوگیم هچنآ  دـید  دـیهاوخ  باتک  نیا  ندـناوخ  زا  سپ  امـش  .و  تسا هتـشاد  هاگن  نانچمه  ار  دوخ  یگزات  هکلب  ، هتفرگن یگنیرید  اـهنت 
نید رـشن  رارقتـسا و  زکرم  - هنیدـم رد  مالـسا  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هک  داـضتم  شبنج  ود  تسیچ ؟ اـههثداح  نآ  تسین . قارغا  اـی  فازگ 
رگید ریبـعت  هـب  ،و  دـنک لاـبند  یمالـسا  هزوـح  هرادا  رد  ار  ص )  ) مالـسا ربـمغیپ  شور  دیـشوکیم  هـک  یـشبنج  -1 دیدرگ : دیدپ  - مالـسا

رظن دیدجت  ، نامز تفرشیپ  بسانت  هب  ، شیوخ داهتجاب  ای  نامگ و  هب  هک  يرگید  تکرح  -2 دشاب . ادخ  لوسر  تنس  نابهاگن  تساوخیم 
كرد دـیاب  هکنانچ  ار  تیعقاو  نایارگ  تنـس  دوب  دـقتعم  ،و  تسنادیم يرورـض  ار  نید  یقوقح  ماظن  یـضعب  اـنایحا  یـسایس و  ماـظن  رد 
مالـسا تدحو  ظفح  يزکرم و  تردق  تیوقت  بجوم  ناناملـسم و  دوس  هب  ،و  رـصع ياههتـساوخ  اب  بسانتم  ینوگرگد  نیا  ،و  دـننکیمن

رد تموـکح  ریـسم  تساوـخیم  هک  دوـب  یتـکرح  تفگ : دـیاب  میزیرب  رتنشور  یتراـبع  بلاـق  رد  ار  ینعم  نیمه  میهاوـخب  رگا  .و  تسا
يرورـض - دیامنن تقباطم  جئار  تنـس  اب  دنچ  ره  - ار هزات  یـسایس  ماظن  رارقتـسا  هک  یتکرح  دـشاب و  ربمغیپ  رـصع  هدـش  میـسرت  ياههار 

یبرغ ای  یقرش  ، ناملسم زج  ناملسم و  زا  ینارادفرط  شبنج  ود  ره  ، درذگیم هثداح  نآ  زا  نرق  هدراهچ  کیدزن  هک  مه  زورما  . تسنادیم
نارجاهم و رتشیب   ) یهورگ دـندوب و  نیتسخن  تکرح  ناورـشیپ  ، نانآ نارای  زا  دـنچ  ینت  ربمغیپ و  نادـناخ  شرهوش و  و  ع )  ) همطاف دراد .
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راچان ار  مالـسا  ربمغیپ  رتخد  یپ  رد  یپ  ياهدادـیور  ، دـید میهاوخ  شرازگ  نیا  نمـض  رد  هکناـنچ  رگید . تکرح  ناربهر  راـصنا ) رتمک 
نابلط ددجت  ای  نانکشتنس و  ، شنزرس ندومن و  يدونشخان  ، ضارتعا ، زردنا ، ینارنخس اب  وا  . ددرگ نایارگ  تنـس  ورـشیپ  دوخ  هک  تخاس 

مه تایاور  ضعب  رهاظ  ،و  دناهتـشون ناگدنـسیون  ضعب  هچنآ  فالخ  رب  . تخاس هاـگآ  دـنتفرگ  شیپ  هک  یـشور  بولطماـن  تبقاـع  زا  ار 
هدوبن و نآ  رـس  رب  نخـس  اهنت  نامز  نیا  هن  زورنآ و  هن  . درادن یـصخش  هبنج  دندرک  دـنتفگ و  اهزور  نآ  رد  هچنآ  ، دـنک دـییات  ارنآ  دـیاش 

ارچ ار  هعرزم  نالف  ای  . دشاب هدیسر  تفالخب  مهدزای  لاس  دیاب  دش  ناناملـسم  رادمامز  يرجه  مجنپ  یـس و  لاس  هک  یتیـصخش  : هک تسین 
نان دـناوتیم  هار  هچ  زا  وا  ای  .؟ تسیچ نآ  تمارغ  ، دناهتـشاد زاـب  نآ  بحاـص  زا  ارنآ  دـمآرد  رگا  اـی  ؟ هتـشاد دـمآرد  غلبم  هچ  ؟و  دـنتفرگ

رد هک  یـشور  هعلاـطم  و  ع )  ) شنادـنزرف همطاـف و  یلع و  نانخـس  ،و  لوا تسد  دانـسا  رد  تقد  ؟ دـنک هداـمآ  ار  دوـخ  نادـنزرف  شروـخ 
زا شکمـشک  وگتفگ و  تسا . هدوب  يرادلام  ای  يرتهم  دناهدیـشیدنایمن  هچنادب  نادناخ  نیا  هک  دزاسیم  نشور  ، دنتفرگ شیپ  یناگدنز 
هک دنکیم  نیمضت  یـسک  هچ  ، تفای رییغت  صاخ  ياهتـسد  دوس  هب  هدشتیبثت و  یلـصا  هنالداع و  یماظن  زورما  رگا  هک  ، دش دیدپ  اج  نیا 

هرابکی یلـصا  ماظن  هک  اجنآ  ات  ؟ ددرگن دیدپ  یلکـشم  سپ  زا  یلکـشم  نآ  لابندـب  ؟و  دوشن نوگرگد  يرگید  ياهلصا  ادرف  سپ  ادرف و 
نیا زور  نآ  لـسن  هک  تفریمن  ضارتـعا  داـیرف  رب  نرق  عبر  زا  شیب  زوـنه  دـهدبتسد . زا  ار  شیوختلاـصا  نآ  تاررقم  دزیرب و  مهرد 

هک تشذگن  نرق  مین  زا  شیب  .و  دوب هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  اما  ، دید دوخ  مشچب  ار  ینکـشتنس  نومیمان  تبقاع  تفایرد و  ار  تقیقح 
هدش يزیر  یپ  ناوارف  نداد  ینابرق  تدهاجم و  ششوک و  شالت و  نانچ  اب  هک  یقوقح  یندم و  نیناوق  مه  یـسایس و  ماظن  مه  هراب  کیب 

رب زین  مالـسا  زا  شیپ  هک  دیدرگ  ینادـناخ  صاخ  يرادـمامز  .و  دـیدرگ زاب  یلهاج  هرود  تریـس  هب  یهلا  تموکح  شور  . دروخ مهب  دوب 
ود نارس  راتفر  هرابرد  ،و  دنک لیلحت  ار  تکرح  ود  نیا  درادن  هفیظو  رضاح  باتک  دنتـشاد . یـسایس  يرورـس  انایحا  یلام و  يرتهم  برع 
نآ زا  تساهنرق  نونکا  . دیامن تواضق  دنتسیزیم  بوشآرپ  هرود  نانچ  رد  هک  ناناملـسم  زا  هتـسد  نآ  هرابرد  ای  ، دزیخرب يروادبتضهن 
اقلا هتـشون و  يرگید  ندوب  لطاب  نایرج و  ود  زا  یکی  ندوب  قح  رـس  رب  ینارنخـس  اهرازه  هلاقم و  اههد  باتک و  اهدـص  درذـگیم . هثداح 

هتـشاد هاـگن  ار  دوخ  یگزاـت  ناـنچمه  لادـج  ثحب و  ، دوـش يرگید  قـطنم  میلـست  دـهاوخیمن  هتـسد  ود  زا  یکی  نوـچ  اـما  ، تسا هدـش 
. دبای نایاپ  تسخن  ياهزور  نامه  رد  دیاب  ، دشیم هتفریذـپ  فاصنا  يور  زا  نآ  هجیتن  رگا  ای  ،و  دیـسریم هجیتن  هب  اهثحب  نینچ  رگا  . تسا

ینافرع ینیبنشور  ای  حماست و  نآ  هن  نم  هنافـساتم  تسا . یثحب  دوخ  ؟ دسربتیاهن هب  دیابن  نآ  دـننامه  ياهيریگرد  يریگرد و  نآ  ارچ 
دب یضتقم  هکنوچ  تسا : هتساوخ  ارنآ  ناهج  ياقب  رطاخب  یهلا  يراج  تنس  تسا و  يروص  یحطـس و  اهداضت  نینچ  : میوگب هک  مراد  ار 

تلم ود  داتفه و  نیا  هک  ات  مصخ  لابقا  زا  بوجحم  دوب  ات  مصخ  لاکشا  زا  مزلم  ددرگن  ات  شرورپ  لیالد  زا  ناشدهدیم  شور  نآ  ماود 
تنس ،و  دیـسر دهاوخ  هطقن  کیب  اهتکرح  تفر و  دهاوخ  نوریب  قینجنم  زا  اههرگنک  ماجنارـس  و  ( 2  ) مایقلا موی  یلا  دنام  ناهج  رد  مادـم 

هن منیبیم و  دوـخ  رد  ار  یتیحالـص  نـینچ  هـن  ، تـسیز دـنهاوخ  یلاـعت  قـح  شزرمآ  راوـج  رد  مـه و  راـنک  رد  ود  ره  نکـشتنس  ارگ و 
عبتت دانسا و  هعلاطم  زج  ، دنوشیم رادهدهع  ار  خیرات  شهوژپ  هک  یناسک  . داد دهاوخ  نمب  ار  تصخر  نیا  ماهتفرگ  ندرگ  رب  هک  ياهفیظو 
اجنآ ات  ،و  دسیونب هداد  خر  ار  هچنآ  دیاب  راچان  رگشرازگ  . دنرادن ياهراچ  اهتیاور  لیدعت  حرج و  هلباقم و  نوگانوگ و  ياهشرازگ  رد 

هک تسا  تروصنیا  رد  . دنایامنب - دشاب دوجوم  رگا  - ار فارحنا  ياههطقن  ،و  دنک يرواد  اهدادـیور  هراب  رد  نئارق  دانتـساب و  دـناوتیم  هک 
. راوشد تسیراک  دوخ  میجنسب ،؟ ینازیم  هچ  اب  مینک و  يدنبهقبط  ناسچ  ؟و  میریذپب هنوگچ  ار  اهدنس  نآ  اما  . دش دهاوخ  راکشآ  تقیقح 

دنزگ زا  دـناهدرک و  طبــض  تـبث و  دوـخ  ياـهباتک  رد  ارنآ  ناـخرؤم  ناثدـحم و  هـک  هاـگنآ  اـت  ، تـسا هداد  خر  هثداـح  نـیا  هـکیزور  زا 
ياهتسایـس نرق  ود  نآ  رد  . تسا هتـشذگ  رتمک  یکدـنا  ای  لاستسیود  ، هدـنام نوصم  ضراوع  رگید  ،و  تراـبع رد  فرـصت  ، یـشومارف

ار دوخ  ياج  یکی  ای  هداتـسیا و  مه  ربارب  - هتـشاد دوخ  لابندـب  ای  شـشوپ و  ریز  ار  يدـنچ  ياههورگ  اههتـسد و  کی  ره  هک  - يدـنمورین
وحم ، نآ رد  سیلدت  طیلخت و  ، تیاور لعج  دننادیم  ، دنراد یئانـشآ  موس  هدس  نایاپ  ات  مالـسا  ردص  خیرات  اب  هکنانآ  . تسا هداد  يرگیدب 

تـسایس هب  هتـسباو  ياههورگ  تسا . هدوبجئار  يراک  فیرح  يوعد  نتخاس  لطاب  دوخ و  دوس  هبثیدح  لیوات  ای  ریـسفت و  ای  ثیدـح و 
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هتخاس و ناج  ظفح  هلیـسو  ار  ص )  ) دمحم يربمغیپ  ادخ و  هب  یهاوگ  هک  یناناملـسم  ون  ، نانآ لباقم  ياههورگ  یـسابع و  ، جراوخ ، يوما
لطاب ار  لباقم  فرط  نخس  دناهتساوخیم  اهنت  ، سرد ياههقلح  رد  هک  يرکف  ياهبتکم  ناداتسا  ، دندزیم نید  نیا  هشیرب  هشیت  ناهن  رد 

ياهناتـساد اما  . تسا نینچ  یـسایس  ياهدنـس  لاح  ، دـنادیم ادـخ  ؟ دـناهدرک اهدنـس  نیا  رد  زارد  تدـم  نیا  رد  اهیراکتـسد  هچ  ، دـنزاس
نایوار دامتعا  نوچ  مه  اهشرازگ  هنوگ  نیا  رد  ، تساهتیـصخش زا  یکی  گرم  لاس  ای  زورداز و  هدنراد  نایب  هک  یئاهتیاور  یخیرات و 

تاحفـص نیا  هدنـسیون  ؟ درک دـیاب  هچ  طیارـش  نینچ  رد  . دـشاب هدـشتیاور  ناـسکی  اـههثداح  دوشیم  هدـید  رتمک  ، تسا هدوب  هظفاـح  رب 
اهدنـس نیا  رد  هچ  ، دـنک میظنت  لوا  تسد  هب  کیدزن  ای  لوا و  تسد  ياهدنـس  ساسا  رب  ار  دوخ  شرازگ  نکمم  دـح  اـت  تسا  هدیـشوک 

نایم زا  هرخالاب  هدرک و  قیبطت  یجراخ  ياههنیرق  اب  ار  اهشرازگ  تسا  هتسناوت  هک  اجنآ  ات  زین  و  ( . 3  ) تسا رتمک  یگدروختسد  لامتحا 
همهنیا اب  دـننکیم . دـییات  ارنآ  ياهنوگب  ای  دناناتـساد و  مه  نآ  لوبق  رد  تیرثکا  اـی  همه و  هک  تسا  هتفریذـپ  ارنآ  نوگاـنوگ  ياـههتفگ 

دنادیمن . يرگید  یلاعت  يادخ  زج  ار  تقیقح  نآ  هچ  ، تسا هداد  خر  جراخ  رد  هک  تسا  یتقیقح  ماهتشون  هچنآ  میوگیمن 
هن نخـس  نیا  ینعم  اما  .3 مجنپ ص 20 . رتـفد  . نسلکین . يونثم .2 ( 13: فهکلا  ) میناوخیم وت  رب  یـستردب  ارنانآ  ناتـساد  ام  .1 اهتشونیپ :

باتک رداصم  تسرهف  رد  هکنانچ  ، تسا هدنام  رود  هدنـسیون  رظن  زا  ( ، ص  ) ربمغیپ رتخد  یناگدنز  هرابرد  نارگید  ياههتـشون  هک  تسنیا 
. ماهتشاد هجوت  ، هدش هتشون  هراب  نیا  رد  هچنآ  رتشیب  هب  ، دید دیهاوخ 

ناتسبرع يارحص 

ایآ ، یتسه شرازگ  نیا  ندناوخ  مرگرـس  نونکا  مه  هک  زیزع  هدنناوخ  ( 1  ) نیتاهک ۀنجلا  وه  انا و  تلخد  اکردـت  یتح  نیتیراج  لاع  نم  »
خرــس ياـیرد  هـنارک  ياـهینادابآ  هنیدـم و  هـکم و  رهــش  اـهنت  ناتــسبرع  زا  مدوـصقم  .؟ ياهدـناوخ ار  ناتــسبرع  ياـیفارغج  اـی  خــیرات 

رضح يداو  نایم  وس  کی  زا  هک  تسا  ياهدرتسگ  نیمزرـس  زا  تمـسق  نآ  مدوصقم  . میوگیمن زین  ار  نمی )  ) تخبـشوخ ناتـسبرع  . تسین
نویلیم و ود  رادـقم  نیرتشیب  هک  یئاهنیمزرـس  . تسا رـساود  يداو  ءانهد و  ياهنابایب  هب  دودـحم  رگید  يوس  زا  دوفن و  يارحـص  توم و 

اجنآ تسا . هدـنام  هدروخن  تسد  نانچمه  اـبیرقت  اـهنرق  تشذـگ  زا  سپ  دـهدیم و  لیکـشت  ار  هریزج  هبـش  نیا  رتمولیک  رازه  دصـشش 
ياههوک هتشر  وسکی و  زا  كانتشهد  ، هنکس زا  یلاخ  ، ینادابآ ناهج  زا  هدیرب  کشخ  ياهنابایب  . نیرفآ یتفگـش  تفگـشتسا و  ینیمزرس 

ار بلاج  لاح  نیع  رد  بیجع و  یبیکرت  ، رگید يوس  زا  ، نیرید ناراگزور  ياهناشف  شتآ  ياهراگدای  باـتفآ و  موادـم  شباـت  زا  هتخوس 
رگا ،و  درب رـسب  هتخادگ  خزود  نیا  رد  زارد  یتدم  يارب  دناوتیمن  يداع  يرادـناج  ای  ناسنا و  چـیه  ناتـسبات  لصف  رد  . تسا هدروآ  دـیدپ 

هک دسرب  ياهطقن  هب  هار  اهگنـسرف  ندـیرب  زا  سپ  دراذـگب و  نیمزرـس  نآ  رد  مدـق  راهب  زاغآ  ای  ناتـسمز  لصف  رد  وجارجام  يدرگناهج 
ود کی  اب  ار  ياهداوناخ  لادوگ  نآ  رانک  رد  تسا  نکمم  ، هتـشگ مهارف  یلادوگ  رد  نآ  هدنام  هدیراب و  نآ  رد  یناراب  شودـنرپ  ای  شود 

هدیکـشخ و ارحـص  نیا  ناسنا  یبآیب . اـصوصخم  يراوشد و  ربارب  نارادـناج  نیرتتخـس  . دـنانابایب نیا  ناـسنا  هنومن  ناـنآ  . دـنیب هب  رتش 
رتش هک  ناسنا  زا  رتتخسرس  شکراب  ، نآ ناویح  دناهداد و  بقل  ودب  لوادت  رد  يودب و  ار  وا  هک  تسا  ناوترپ  نشخ و  ، هدرچ هایـس  ، رغال

يدننام هچتخرد  ياهراخ  مه  نآ  ینتسر  . دندرگ زوریپ  ارحص  راکیپ  شالت و  رپ  هنحـص  رد  دنناوتیم  هک  دنرادناج  ود  نیا  اهنت  دراد . مان 
لوغ و هاگنمیشن  ار  تخرد  ریز  نانیشن  نابایب  . دروآیم دیدپ  روآ  سرت  یگناب  دچیپیم و  نآ  ياههخاشرـس  رد  داب  ماگنه  بش  هک  تسا 
رد  ) نآ تخرد  تسا . هدش  نالیغم  فیفخت  هب  هک  دناهدیمان  نالیغ ) ما   ) ار راخ  نآ  تهجنیدـب  دناهتـشادنپ  نالوغ  هچب  زاوآ  ار  گناب  نآ 

نانچ رد  شوک  تخـس  ياهناسنا  يرادـیاپ  . تسا یبآیب  رباربتمواـقم  رهظم  اهینتـسر  نیب  رد  هک  تساـمرخ  اـهبآ  هراـنک  و  اـههحاو )
زیچ نآ  ندروآ  تسدب  زا  راچان  ،و  ندنام هدنز  يارب  ندیشوک  : دشابیم یعیبط  ياهعنام  ربارب  نانآ  ریگیپ  شـشوک  هناشن  ، راوشد طیارش 

اب طولخم  هیپ  هلولگ  دنچ  زج  هک  ار  دوخ  رصتخم  راب  هلوک  دیاب  زور  دنچ  ره  ای  زور  ره  ودب  بآ .  تسا  ناویح  ناسنا و  یگدنز  هیام  هک 
يالاب رب  ار  شلاسدرخ  دنزرف  انایحا  نز و  ، دراذگب رابدرب  روناج  نآ  شیر  تشپ  رب  ، تسین نآ  رد  کشخ  يامرخ  هناد  دنچ  ای  ،و  رتش مشپ 
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رد یبآ  هک  دسرب  یلادوگ  هب  ،و  درذـگب هدروخ  باتفآ  ياههرخـص  اهتشد و  زا  ، دـبوکب مه  رد  ار  غاد  نش  ياههدوت  ، دـناشن هب  راب  هلوک 
زا هتـسخ  رفاسم  دناهدناسر . اجنادب  ار  دوخ  يو  زا  رتدوز  هک  ناگدـنزخ  رگید  مرک و  زا  رپ  ، دوب دـب  ، هریت ؟ یبآ هچ  تسا . هدـش  هریخذ  نآ 

نیا رد  هچ  ، دـباییمن یماود  وا  ینامداش  هک  سوسفا  اما  ، درادیمرب رتشتشپ  زا  ار  رابهلوک  ، دوشیم داـش  یناگدـنز  هیاـم  اـهنت  نیا  ندـید 
یناشیپ هدروخ و  كرت  ياههنـشاپ  هک  زور  هریت  یناـسنا  ، وا نوچ  یتخب  هیـس  دوجوم  ، ددرگیم رادومن  یمحازم  هلک  رـس و  هک  تسا  تقو 

نادـب ار  دوـخ  اـم  نیــشیپ  رفاـسم  هـک  تـسا  يزیچ  ناـمه  ندروآ  تسدـب  يوپاـکت  رد  مـه  وا  دـهدیم  ناـشن  شاهتخوـس  هدــیکورچ و 
هدـنز اـت  شکب  تـسا : هدادـن  رتـشیب  سرد  کـی  دوـخ  نادـنزرف  هـب  اـهنرق  لوـط  رد  ، مـحریب راـگزومآ  اـهنت  نـیا  ، ارحـص بآ . ، هدـناسر

هتـساوخیم هزیرغ  مکحب  هک  یناسنا  ، ددرگیم نیگنر  تخب  دب  یناسنا  نوخ  زا  نیمز  هک  درذگیمن  يرید  ، دوشیم زاغآ  يریگرد  ! ینامب
دوجوم ود  ای  کی  يو و  هتـسخ  شکراـب  وا و  هنـشت  ماـک  زونه  . تسا هتـشگ  زوریپ  يو  رب  وا  زا  رتدـنمورین  فیرح  اـما  ، دـنامب هدـنز  تسا 

هچنآ نتفرگ  رس  رب  ،و  دیامنیم ار  دوخ  نادند  هنامحر  یب  يرتدنمورین  نمـشد  هک  هدشن  رت  عیام  نیا  زا  ، دناهتـسب ودب  ار  دوخ  هک  رتاونیب 
تـسا یفیرح  زا  رتدنمورین  رایـسب  فیرح  نیا  هک  سوسفا  . دزیخیمرب زیتسب  يو  اب  ، تسا هتـسب  نادب  شنادنزرف  نز و  رتش و  وا و  یگدـنز 
رتنیئاپ نیئاپ و  بآ  غاد  دـنیبیم  دوخ  مشچب  . دـش زوریپ  وا  رب  ناوتیمن  زگره  هک  یفیرح  . تسا هتـشگ  غراـف  وا  نتـشک  زا  نونکا  مه  هک 

یقاـب لادوـگ  هـت  رد  ناـج  هـمین  مرک  دـنچ  نـجل و  یکدـنا  زج  رگید  هـکنآ  اـت  دوـشیم  دـنلب  اوـهب  مکارتـم  راـخب  ، بآ ياـجب  دوریم و 
رـسارس رد  ودب  هک  تسا  يدورـس  ! دیتفیب هارب  ! دـیتسیاب میورب ... رگید  ياج  هب  اجنیا  زا  دـیاب  . تسا هدرک  ار  دوخ  راک  باتفآ  ! هلب . دـنامیمن
یفیفخ زاوآ  ناهگان  ، ینکفا راب  يدنبراب و  رادوریگ و  نیا  رد  یهار . رد  بش  ره  یئاجب و  دادماب  ره  . دراد نابز  رب  دوختقشم  رپ  یگدنز 

نداز جنر  زا  وا  نز  تسا . هدرک  زابتمالم  رپ  یناگدنز  نادب  هدید  نونکا  مه  هک  یکدوک  هلان  ؟ تسا يزاوآ  هچ  نیا  . دـسریم وا  شوگب 
يدازوـن دوـب ! نارگن  دـمآ  شیپ  نـیا  زا  هـشیمه  ! یگرزب یتخبدــب  هـچ  . تـسا هدوزفا  اوـنیب  عـمج  نیدــب  هنیداـم  یناـسنا  هدــش و  غراـف 

یتمعن دوب  رـسپ  رگا  ؟ دـیئازن هنیرن  يدـنزرف  منز  ارچ  دروخیم .؟ مراـک  هچب  دـنزرف  نیا  ! یگتـسکشرس یتخبدـب و  هیاـم  نیا  ! رتخد ! هنیداـم
زا رتدـبتسا  ریگ  اپ  تسد و  يدوجوم  رتخد  اما  ! دـیگنجیم نانمـشد  اب  مرانک  رد  یگرزب  رد  درکیم و  یناـبهاگن  ار  رتش  یکدوک  رد  ! دوب

يریـساب ار  ناـنآ  رتخد  . تشاد يریگرد  هتـسد  نـالف  اـب  شیپ  يدـنچ  هک  تسا  هدرکن  شومارف  نوچ  ؟ ارچ ! گـنن يراسمرـش و  هیاـم  نآ ،
رید ات  ! هن دیاین ؟ مدوخ  رس  رب  یئالب  نینچ  يزور  هک  اجک  زا  . دنابـسچ وا  هلیبق  ردام و  ردپ و  یناشیپ  رب  ار  گنن  غاد  هشیمه  يارب  تفرگ و 

رد ار  وا  دیاب  ، ددرگ يراسمرش  بجوم  ادابم  . دنامب هدنز  دیابن  رتخد  نیا  . درک عوقو  زا  شیپ  ار  هعقاو  جالع  ،و  دیـشیدنا ياهراچ  دیاب  هدشن 
او تشز  نینچ  يراک  هب  ار  وا  هک  دوبن  ناشیوخ  شنزرـس  گنن و  میب  ای  یگدـنامرد و  يدنمتـسم و  زا  سرت  اـهنت  ( 2 . ) تفهن كاخ  لد 

تـسوپ هایـس  ای  ، مشچ دوبک  يرتخد  رگا  هکنانچ  ، دـشیم یـشک  رتخد  بجوم  لیلدیب  تاداقتعا  یفارخ و  ياهرواب  مه  یهاگ  ، تشادیم
هب ار  تشز  راک  نیا  دنهاوخیم  رـضاح  نرق  رد  برع  ناسیون  خیرات  نابیدا و  زا  یهورگ  . تفرگیم دب  لافب  ارنآ  ، دـیدرگیم يو  بیـصن 
ات درپسیم  كاخ  هب  ار  نارتخد  ، تشاد نادنزرف  زا  هتـسد  نیدب  دیدش  یتبحم  ردپ  نوچ  دنیوگیم  نانیا  . دنراذگب هقالع  هفطاع و  باسح 

دوـجوم نیا  ارچ  هک  دـنکیم  شنزرـس  ار  مدرم  نیا  نآرق  مینیبیم  اـم  . تسا ساـسا  یب  یهیجوـت  نـیا  ( 3  ) دـسرن ياهمطل  ناـنآ  تمارکب 
شـسرپ هتفهن  كاخ  رد  كدوک  نآ  هرابرد  هک  زورنآ  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  و  ( . 4  ) دیـشکیم یتسدگنت  زا  سرت  رطاخب  ار  هانگیب 
ینیمزرس رد  مدرم  نآ  . دهاکیمن راک  یتشز  زا  تسا  هدوب  هچ  ره  تشز  راک  نیا  بجوم  يراب  ( 5 ( ؟ تسا هدش  هتشک  یمرج  هچ  هب  ، دوش

مالـسا روهظ  زا  شیپ  نیـشن  نابایب  لاح  نیا  نیا . نآ و  زا  رتراجنهان  رتتشز و  يراتفر  رگیدـکی  اب  دنتـشاد و  نینچ  نیا  یمـسر  نانچنآ ،
يرگید عون  زا  نانآ  يریگرد  هکنیا  تیاهن  ، دناهتشادن ناینابایب  زا  یمک  تسد  يراتفرگ  رد  مه  هریزج  هبـش  ياهنیـشنرهش  اما  ، تسا هدوب 

مقر . دـننارذگب یناسآ  نت  یـشوخ و  هب  ار  راـگزور  ناـنآ  جـنرتسد  زا  دـنچ  ینت  اـت  دنـشوکب  اونیب  مدرم  زا  گرزب  ییاههتـسد  . تسا هدوب 
تیعقوـم نینچ  اـب  ینیمزرـس  هـک  تسادـیپ  . ددرگ رتهدـیمخ  نیگنـس  ياـهراب  راـشف  ریز  ناـنیا  رمک  ،و  دـبای شیازفا  زور  ره  ناـنآ  یئاراد 

هدس زاغآ  رد  رگا  ! تشاد دهاوخ  یشزرا  هچ  عامتجالا  ملع  نادنمشناد  ناسانش و  داژن  هدید  رد  ، مدرم سنج  نیا  زا  ینانکاس  یئایفارغج و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2286 

http://www.ghaemiyeh.com


رتمک زورما  نامگیب  ، دیدرگیمن هتفاکش  رون  زا  ياهمـشچ  ناهگان  ، کیرات نابایب  نآ  رد  ،و  تشگیمن دیدپ  خیرات  هزجعم  يدالیم  متفه 
ایسآ و یبرغ  بونج  هیلا  یهتنم  رد  ارحص  نیا  دنادب  هکنادب  دسر  هچ  ات  ، دراد دوجو  ناتسبرع  مانب  یئارحـص  هک  دیـشیدنایم  نادب  یـسک 

ریزارـس انیـس  هریزج  هبـش  ياههوک  هتـشر  زا  دنناوتب  هک  وج  هثداح  ینادرگناهج  رگم  . تسنانچ نینچ و  نآ  یئایفارغج  یخیرات و  تیعقوم 
ياهثداح رثا  رب  دنناسرب و  یلاخلا  - عبرلا ای  ذوفن و  روانهپ  نابایب  هب  ار  دوخ  دنیامیپ و  هب  ار  هماهت  ياههرد  دجن و  ياهراز  کشخ  دـنوش و 

اما . دهد ربخ  هدید  هچنآ  زا  ار  نارگید  درب و  ردب  ملاس  ناج  یکی  نت  اههد  زا  ای  ،و  دنور ورف  يدبا  باوخب  نش  ياههدوت  ریز  هشیمه  يارب 
رد ياهحاو  سپـس  خرـس و  يایرد  راـنک  رد  یکرهـش  زا  تسخن  ، دزیخرب ینینط  دـیاب  نیمزرـس  نیا  زا  . تساوخیم يرگید  زیچ  تشونرس 

هراق هرخالاب  رصم و  ناریا ، هب  ،و  دنک رپ  ار  ناتسبرع  هریزج  هبش  رـسارس  نینط  نیا  هاگنآ  ، ایرد نیا  قرـش  رد  رهـش و  نیا  يرتمولیک  دصناپ 
زومآ دـب  يراگزومآ  ارحـص  ! تسین تسرد  ياهتخومآ  ارحـص  زا  هچنآ  ! زور هریت  درگ  نابایب  : دـسرب ناهج  همه  ماجنارـس  اقیرفا و  ایـسآ و 

ادخ یئادـخ و  هفیلخ  وت  . دـناهدیرفاین نتـشک  يارب  ار  وت  ! ياهتفرگ وخ  نادـب  هک  تسین  نآ  وت  راعـش  يریگب ! سرد  ادـخ  زا  دـیاب  وت  ، تسا
هب هنیس  هک  مه  ار  رگید  سرد  نآ  دیئادخ ! يارب  رگیدکی  اب  همه  ياهدنز و  يرگید  يارب  وت  ... تسا تمحر  فیطل و  ، یگدنز ، تبحم ، رون

دیابن يدـیلقت  ار  سرد  هک  ینادـب  دـیاب  ! دـندوبن یبوخ  ناـملعم  زین  ناـنآ  نک ! شومارف  ياهتخومآ  تناردـپ  راـتفر  زا  دـیلقت  هب  اـی  ،و  هنیس
یکی دیابن  تفگ و  ساپـس  دیاب  ار  ادخ  ياهتمعن  همه  ! دنیادختمعن ود  ره  ! دنیآیم وت  راک  هب  ود  ره  ! تسا رـسپ  دـننام  زین  رتخد  ! تخومآ

هچ ار  امـش  ؟ دیرگنیم اهنادب  شزرا  یب  يالاک  هدیدب  ارچ  ؟ دـینکیم يراتفر  نینچ  ناتنارتخد  اب  ارچ  امـش  ! مدرم داد ! يرترب  يرگید  رب  ار 
ياهناخ رد  يرتخد  نوچ  هک  دینادب  ،؟ دیاهتفاین شرورپ  دـناهدش  ردام  هک  نارتخد  نیمه  ناماد  رد  امـش  رگم  ؟ تسا هدرورپ  هداز و  یـسک 

دنناشوپیم دوخ  ياهرپ  اب  ار  رتخد  نآ  سپس  ! امش رب  مالس  هناخ  لها  يا  :» دنیوگب ات  دتـسرفیم  نانآ  دزن  ار  هکئالم  دنوادخ  دیآیم  ایندب 
(6 « ) دش دهاوخ  يرای  زیخاتـسر  زور  ات  دریگ  هدـهع  رب  ار  وا  ینابهاگن  هک  یـسک  دـنیوگیم  ،و  دنـشکیم وا  رـس  رب  ار  شیوخ  ياهتـسد  و 

اما ( . 7 « ) درب دهاوختشهب  هب  ار  وا  ادخ  ، دهدن حیجرت  وا  رب  ار  رسپ  ، دزاسن راوخ  ، دنکن روگب  هدنز  ار  وا  ،و  دشاب هتشاد  يرتخد  هک  یسک  »
اب دـیاب  ، دـشیم هدـناوخ  مهف  رید  مدرم  نانچ  نارگ  ياهـشوگ  ربثیدـح  نابزب  هاگ  نآرق و  ياهتیآ  اـب  هاـگ  هک  ینامـسآ  تاـمیلعت  نیا 

رامـش هک  تسا  تفگـش  نیا  تسا . ربمغیپ  رتخد  ، یلمع تیبرت  نیا  يالعا  هنومن  ،و  ددرگ رتشیب  نآ  رثا  اـت  دـشاب  هارمه  زین  یلمع  شزومآ 
یکدوــک رد  دــنیاپیمن و  وا  نارــسپ  هـکنآ  رتتفگــش  تــسا و  نارــسپ  زا  شیب  ، هجیدــخ وا  نز  نیتــسخن  زا  ادــخ  لوــسر  نارتــخد 

ار وا  ياج  يرـسپ  هکنآ  ،و  دنکیم نشور  ار  ردـپ  هناخ  غارچ  هک  تسا  رـسپ  ياهلیبق  يودـب و  یناگدـنز  رظن  زا  میتفگ  هکنانچ  . دـنریمیم
زا سپ  .« تسا رتبا  وا  :» دوب ص )  ) دمحم هب  هکم  نانیب  هاتوک  شنزرس  نیا  دنتفگیم و  رتبا  ار  سک  نینچ  . دش دهاوخ  شومارف  وا  مان  دریگن 

مغرب ،و  یهلا تیشم  قفو  رب  اما  دوب . شیرق  زا  ینالدروک  هدیقع  نیا  ! دوش وا  نیشناج  هک  درادن  يرـسپ  نوچ  ؟ دنامیمن يو  زا  یمان  گرم 
رد هچ  یـصوصخ و  یناگدـنز  رد  هچ  ، دوخ راتفر  راتفگ و  اـب  رتخد  نیا  دـنام و  يرتخد  مالـسا  ربمغیپ  زا  ، لد کـیرات  ناشیدـنا  جـک  نیا 
وت مان  دمحم  يا  رتبالا ». وه  کئناش  نا  هک  دنایامن  ناهاوخ  دوخ  نادب  ار  نآرق  ياهتراشا  زمر  ردپ و  نخس  رـس  - یعامتجا ياهدروخرب 
نآ زا  يرگید  زمر  زین  وا  ناگدازدنزرف  هکنانچنآ  : دریمیم مانمگ  ،و  دیزیم مانمگ  دنکیم  شنزرـس  ار  وت  هکنآ  . دـنام دـهاوخ  نادـیواج 
رب رز و  رب  وت  مان  منک  نوزفا  زور  زور  ار  تقنور  قبـس ... نیا  دریمن  وت  يریمب  رگ  قح  فاطلا  داد  هدعو  ار  یفطـصم  هک : دنتـشگ  تراشب 

ار يردپ  تبحم  همه  مالـسا  ربمغیپ  هک  دوب  نانچ  یئادخ  ریدقت  ( 9  ) وت رهق  دـش  نم  رهق  تبحم  رد  وت  رهب  مزاس  بارحم  ربنم و  منز  هرقن 
ام رگم  داهن . شزرا  نارـسپ  نوچ  زین  ار  نارتخد  دیاب  هک  دـننادب  هاوخ  دوخ  ياهدوجوم  نآ  ، یلمع تیبرت  نیا  اب  ات  ، درب راکب  ارهز  قح  رد 
ار دوخ  رتخد  دوش و  رتخد  بحاص  دیاب  وا  ؟ تسا ربمغیپ  راتفر  تسا  بجاو  ناناملسم  رب  نآ  يوریپ  هک  تنس  مسق  هس  زا  یکی  میئوگیمن 

ینعم نادـب  نیا  اـما  . دنرمـشن راوـخ  ار  داژن  ءاـقب  هیاـم  نیا  دـنریگ و  سرد  يو  راـتفر  زا  وا  ناوریپ  اـت  ، دـهن تمرح  ،و  دـنارورپ هب  ناـنچنآ 
زا نخـس  هک  اـجنآ  . تسا نینچ  هن  ، دوب نارگید  شزومآ  رطاـخب  اـهنت  داـهنیم  دوخ  رتخد  هب  ربمغیپ  هک  یتـمرح  همه  میئوگیم  هک  ، تسین

هدوب یتمرح  نینچ  راوازـس  وا  هک  دـید  دـیهاوخ  امـش  تخادرپ و  میهاوخ  لیـصفت  هب  هراب  نیا  رد  ، دـیآ نایم  هب  همطاف  یقالخا  تیـصخش 
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دنک . تیبرت  زین  المع  ار  دوخ  ناوریپ  دوب  فظوم  نآرق  تامیلعت  رانک  رد  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  میوگب  مهاوخیم  هچنآ  . تسا
باب . حاکن باتک  . لامعلا زنک  . ) میوشیم رد  تشهب  هب  مه  اب  وا  نم و  ، دنـسر دشر  دحب  ات  دنارورپ  هب  ار  رتخد  ود  هک  یـسک  .1 اهتشونیپ :

ما نوه  یلع  هکـسمیا  هب  رـشب  ام  ءوس  نم  موقلا  نم  يراوتی  . میظک وه  ادوسم و  ههجو  لظ  ، یثنالاب مهدحا  رـشب  اذا  2.و  نارتخد . ) قوقح 
مهقزرن و نحن  قالما  ۀیـشخ  مکدالوا  اولتقت  4.و ال  برالا ج 3 ص 53-42 . غولب  .3 ( . 59: لحنلا  ) نومکحی ام  ءاس  الا  بارتلا  یف  هسدـی 

طساوا زا  حاکن  باتک  . لامعلا زنک  .6 ( . 9-8: ریوکت  ) تلتق بنذ  ياب  . تلئس ةدؤوملا  اذا  5.و  ( 31: ءارـسا . ) اریبک اطخ  ناک  مهلتق  نا  مکایا 
نسلکین ص 68. . موس رتفد  يونثم  .9 . 3: رثوکلا .8 دواد . وبا  دنسم  زا  . حاکن باتک  . لامعلا زنک  .7 یناربط .

وا بسن  هجیدخ : 

لوـسر ( ، ص  ) دـمحم رتـخد  ع )  ) همطاـف مـینادیم  هکناـنچ  فیرــشثیدح ) ( ) 1  ) ساـنلا ینبذـک  نـیح  ینتقدـص  . ۀـجیدخ لـثم  نـیا  «و 
زج ، دـیآ رد  ص )  ) ربـمغیپ جاودزاـب  هـکنآ  زا  شیپ  هجیدـخ  یناگدـنز  زا  . تـسا دـلیوخ  رتـخد  هجیدـخ  وا  رداـم  ،و  مالــسا ربـمغیپ  ، ادـخ

اههثداح ياهراپ  اب  نانآ  طابترا  تبسانمب  وا  هدازومع  ردپ و  وا و  مان  هاگب  هاگ  لوا  تسد  رداصم  رد  . میرادن تسد  رد  هاتوک  یئاهتراشا 
تیلهاج هرود  رد  دلیوخ  . تسا شیرق  نامرتحم  زا  فورعم و  ياهریت  زا  ، بالک نب  یـصق  - نب يزعلا  دبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  . دوشیم هدـید 

هناـنک اـب  گـنج  هداـمآ  شیرق  زور  نآ  رد  ،و  تـسا فورعم  هطمـش  ماـنب  هـک  يزور  رد  ، مود ( 2  ) راـجف گـنج  رد  . دوب دوخ  هفئاـط  رتهم 
تـساخرب عازن  هب  وا  اب  دـلیوخ  ، دربب نمی  هب  ار  دوسالا  رجحتساوخیم  عبت  هک  یماگنه  دناهتـشون  ( 3 . ) تشاد ار  دسا  هفئاط  تسایر  ، دـش

تسا و هدوب  برع  نانهاک  زا  لفون  نب  ۀقرو  هجیدـخ  يومع  رـسپ  . تسا رـصع  نآ  رد  وا  زاتمم  تیعقوم  هدـنهد  ناشن  یگداتـسیا  نیا  ( 4)
برطــضم یحو  ياههتــسد  نیتـسخن  لوزن  ماـگنهب  مرکا  لوـسر  نوـچ  . تـشاد عـالطا  نیــشیپ  ناـیدا  ياــهباتک  زا  دناهتــشون  هکناــنچ 

(5  ) دوب دهاوختما  نیا  ربمغیپ  وا  هک  داد  هدژم  هجیدخ  هب  درک  یئاهشـسرپ  وا  زا  هکنآ  زا  سپ  هقرو  . درب ، هقرو دزن  ار  وا  هجیدخ  ، دیدرگ
شیپ . دندناوخیم شیرق  نانز  هدیس  هرهاط و  ار  وا  هک  اجنآ  ات  تسا  هتفریم  رامشب  شیرق  هتسج  رب  نانز  زا  مالسا  روهظ  زا  شیپ  هجیدخ 

موزخم ینب  زا  ذـئاع  نب  قیتـع  نز  نآ  زا  سپ  و  ( 6  ) هرارز نب  شابن  نب  دـنه  هلاـه  وبا  نز  تسخن  دـیآ  رد  مرکا  لوسر  دـقع  هب  هکنآ  زا 
نیا زا  سپ  دـنا . ع )  ) همطاف يردام  رهاوخ  ردارب و  نانیا  . دـیدرگ يرتخد  بحاص  قیتع  زا  رـسپ و  ود  بحاص  هلاه  وبا  زا  يو  ( 7  ) دیدرگ

هاگنآ ات  . تخادرپ یناگرزاب  هبتشاد  هک  یلام  اب  تفریذـپن و  يوش  ، تشاد ناوارف  ناهاوخ  دوب و  رادـلام  ابیز و  ینز  هکنآ  اـب  ، جاودزا ود 
دور و ماش  تراـجت  هب  وا  يوس  زا  ،و  ددرگ هجیدـخ  لـماع  شنادـنواشیوخ  رگید  دـننام  مه  وا  تساوخ  دوخ  هدازردارب  زا  بلاـط  وبا  هک 

هکنانچ . تفریذپ يرهوش  هب  ار  وا  مینادیم  هکنانچ  ،و  دیدرگ لیام  ص )  ) دمحم اب  یئوشانز  هب  هک  دوب  یتراجت  رفـس  نیا  زا  سپ  . دش نینچ 
دادعت هب  هجوت  اب  یلو  . تشاد لاس  لهچ  ص )  ) دمحم اب  جاودزا  ماگنهب  هجیدخ  ، دنکیم دـییات  ارنآ  زین  تنـس  هتفای و  ترهـش  ناخروم  نیب 

باـختنا تسا  یلماـک  ددـع  هک  تهجنآ  زا  ار  لـهچ  مقر  ناـسیون  خـیرات  ، تفگ ناوتیم  ، تشگ وا  بیـصن  جاودزا  نیا  زا  هک  ینادـنزرف 
تسیب ص )  ) دمحم اب  جاودزا  ماگنه  هجیدخ  نس  هک  دنکیم  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  دانساب  دعـس  نبا  ، ترهـش نیا  لباقم  رد  . دناهدرک

ما . هیقر بنیز . : ربـمغیپ نادـنزرف  رگید  ، دـش دـلوتم  هیطبق  هیراـم  ماـنب  هدـش  دازآ  یکزینک  زا  هک  میهاربا  زج  ( 8 . ) تسا هدوـب  لاـستشه  و 
ترجه زا  شیپ  هکم  رد  هللا  دـبع  تثعب و  زا  شیپ  یگلاس  ود  نس  رد  مساـق  . دـناهجیدخ زا  یگمه  ( 9  ) هللا دـبع  مساق و  ع )  ) همطاف . موثلک

هب هک  تسا  ینز  نیتسخن  هجیدـخ  . دـنتفگ دوردـب  ار  یناگدـنز  ع )  ) همطاـف زا  شیپ  یگمه  دـندرک و  ترجه  هنیدـم  هب  نارتخد  اـما  . درم
دوخ وا و  ناوریپ  رازآب  ،و  دنداتـسیا وا  يورردور  هکم  نادـنمتورث  درک و  راکـشآ  ار  دوخ  توعد  ربمغیپ  هک  یماگنه  . دروآ ناـمیا  ربمغیپ 

هک دوب  ینابیتشپ  وا  يارب  زین  هجیدـخ  اما  ، درکیم ظفحتخـسرس  نانمـشد  نیا  دـنزگ  زا  ار  دوخ  هداز  ردارب  بلاط  وبا  ، دنتـساخرب زین  يو 
ار وا  داـی  هتـسویپ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یناملـسم  تلـصخ  یناـسنا و  يوـخ  نیمه  يارب  . دیـشخبیم یمرگلد  وشمارآ  ودـب  هناـخ  نورد 

هکلب زور و  خـیرات ،؟ هچ  رد  یک و  . دـش هدـیئاز  يردام  نینچ  ردـپ و  نانچ  زا  ، مالـسا گرزب  يوناب  رهطا  همطاف  ( 10 . ) تشادیم یمارگ 
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ياهتیـصخش گرم  لاس  اـی  زور و  داز  ندرک  نشور  . دنتـسین ناتـسادمه  نآ  رد  ناـسیون  خـیرات  ینعی  . تسین نشور  یتسردـب  نآ  لاـس 
رظن زا  اما  ، تخادرپ میهاوخ  وجتـسج  هب  هراب  نیا  رد  زین  ام  ،و  تسا ثحب  لـباق  شزرا و  اـب  یخیراـت  رظن  زا  دـنچ  ره  درم ) اـی  نز   ) گرزب

هکتـسنیا ، دراد تیمها  دعب  ياهلسن  يارب  یئانثتـسا  هتـسجرب و  نامدرم  یناگدنز  زا  هچنآ  . دسریمن رظنب  مهم  نادنچ  اهتیـصخش  لیلحت 
دوخ زا  سپ  ،و  دوخ طـیحم  رد  يرثا  هچ  ؟ دـندرک ارچ  ؟ دـناهدرک هچ  ؟. دناهتـسیز هنوـگچ  ؟ دـندشتیبرت هنوـگچ  ؟ دـندوب هک  ناـنآ  دـننادب 

رد يزور  رد  ،و  دناهدمآ ایندب  يزور  تسمولعم  ؟ درک وجتسج  دیاب  هنیمز  نیا  رد  ارچ  دنسرپیم  نانیا  ؟ دندرم یک  ؟و  دنداز یک  اما  . دنداهن
لاس نییعت  سیون  خیرات  اما  . دناهدنز خیرات  اب  هشیمه  دنریمیمن و  زگره  اهتیـصخش  نینچ  . دشاب نانیا  فرطب  قح  مه  دـیاش  . دناهتـشذگ

ار دوخ  ، لاح حرش  هریس و  ناگدنسیون  ای  ناخروم و  هک  یتنـس  زا  يوریپ  رطاخب  مه  . دنادیم دوخ  هشیپ  ءزج  ار  ناسک  نینچ  نادرم  نداز و 
یعونب هدـش  دـیدپ  خـیرات  نامرهق  یناگدـنز  رد  هک  یثداوح  همه  اـب  اهخـیرات  نیا  هک  تهج  نادـب  مه  .و  دـننیبیم نآ  يوریپ  هب  فظوم 

لاس هرابرد  هنافساتم  تسا  هتفر  راکب  هک  یـششوک  همه  اب  میوگب  دیاب  ، دشاب راک  رد  یترورـض  نینچ  رگا  ، باتک نیا  رد  دوشیم . طوبرم 
ناتـسادمه نآ  رد  ناـسیون  خـیرات  هک  تسین  ربمغیپرتخد  زور  داز  اـهنت  . داد ناوتیمن  یقیقد  تسرد و  عـالطا  ص )  ) ربـمغیپ رتـخد  دـلوت 

همهنیا . تسین ناـخروم  قاـفتا  دروم  کـیچیه  ، مرکا لوـسر  گرم  دـلوت و  خـیرات  زین  نیموـصعم و  همئا  نید و  ناـیاوشیپ  خـیرات  ، دنتـسین
لومعم نآ  نتـشون  عیاـقو و  طبـض  اـههرود  نآ  رد  دـش . هداد  هاـتوک  یخـساپ  ، نیتـسخن لـصف  رد  ؟ تسا هدـمآ  دـیدپ  هچ  يارب  فـالتخا 

ای مهم و  ياهدادـیور  یهاگ  . دـنتفریذپیم دـنتفگیم  موق  ناگدروخلاس  هچنآ  مدرم  ،و  دـندرپسیم رطاخب  دندینـشیم  هچنآ  ناـیوار  . دوبن
هکنانچ . دـنتفرگیم باسح  هب  گرزب  ياهتیـصخش  گرم  لاس  ای  زور  داز  ارنآ  دـشیم و  یخیرات  ادـبم  تشاد  یگزات  هک  یئاـههثداح 

مولعم ... نینچمه یئابو و  لاس  . ینارگ لاس  . رهش نالف  یبارخ  لاس  . دمآ لیـس  نالف  هک  یلاس  : میاهدینـش نارتگرزب  زا  دوخ  یناگدنز  رد  ، ام
دناهداهنیم نآ  هیاپ  رب  ار  دوخ  باسح  هتشاد و  رطاخب  ار  خیرات  نیا  ، نآ زا  سپ  دنچ  ینایلاس  ات  زین  هثداح و  نیا  اب  رصاعم  مدرم  هک  تسا 

دلوتم لیفلا  ماع  رد  ص )  ) ربمغیپ دناهتشون  ناخروم  دریگیم . رارق  تالوهجم  رامش  رد  زین  هثداح  نآ  دوخ  ، زارد یتدم  تشذگ  زا  سپ  اما 
اما ، تسا هدوب  مولعم  هکم  مدرم  يارب  ینایلاس  ات  لیفلا  ماع  . دـمآ هکم  هب  هبعک  هناخ  ندرک  ناریو  يارب  دوخ  نالیپ  اب  ههربا  هک  یلاـس  ، دـش

دوشیم خـیرات  ادـبم  هک  ار  اهدـمآ  شیپ  رگا  هزات  . تسا ياهلاسم  دوخ  هداد  خر  یلاس  هچ  رد  هثداح  نیا  مینادـب  میهاوخیم  هک  اـم  يارب 
ره نایوار  هظفاح  رگم  : دیآیم شیپ  شـسرپ  نیا  ، میریگب هدیدان  ینیع  نادهاش  يارب  ار  اهنآ  قیقد  خیرات  ندـش  شومارف  مینادـبتسرد و 

ابیرقت لاس  دصکی  لوط  رد  ، دننکن هابتشا  نایوار  تسخن  هتسد  هک  ضرف  رب  ؟ دنامیم نوصم  هابتـشا  زا  هشیمه  يارب  دشاب  دنمورین  مه  دنچ 
لاـمک هجرد  هب  هظفاـح  توق  زا  اههلـسلس  نیا  ناـیوار  همه  هک  دـنکیم  تنامـض  یـسک  هچ  ، دـهدیم يرگیدـب  ار  دوخ  ياـج  لـسن  هس 

هبنج زا  ای  تیارد و  ای  تیاور و  ملع  رظن  زا  دیاش  ، دنیاتـسب ظفح  توق  هب  ار  یـسک  ، دامتعا دروم  هاوگ  دنچ  اپ  ود  هکنیا  ؟ دنـشاب رادروخرب 
میتشون هک  ببـس  ود  نیا  . تسین یفاک  اههطباض  نینچ  ، درادـن یلمع  رثا  هک  اهدادـیور  رد  یلو  ، دـیآ باسحب  یلیلد  یلوصا  ای  هیقفراـک و 

هکنانچ اقافتا  .و  دوش هدوزفا  نادب  زین  رگید  ياهببـس  هک  دـسر  هچ  ، تسا یفاک  یخیرات  ياههثداح  طبـض  رد  فالتخا  ندـش  ادـیپ  يارب 
دلوت ، تعامج تنس و  لها  ناخروم  هریس و  ناگدنسیون  مومع  هک  یلاح  رد  تسا . نینچ  ام  ثحب  دروم  تیـصخش  دروم  رد  دید  میهاوخ 

نبا تسا . هدش  دلوتم  تثعب  مجنپ  لاس  يو  دندقتعم  هعیش  گرزب  ياملع  ناسیون و  هرکذت  ، دناهتـشون تثعب  زا  شیپ  لاسجن  ار  ع )  ) همطاف
رد یناهفصا  جرفلا  وبا  و  ( 14  ) لماک رد  ریثا  نبا  و  ( 13  ) فارشالا باسنا  رد  يرذالب  و  ( 12  ) خیرات رد  يربط  و  ( 11  ) تاقبط رد  دعس 

امومع دناهتفریذپ و  ار  تسخن  خـیرات  رگید  یعمج  و  ( 17  ) باعیتسا رد  ربلا  دـبع  نبا  و  ( 16  ) قاحـسا نب  دمحم  و  ( 15  ) نیبلاطلا لتاقم 
یلع دزن  بلطملا  دـبع  نـب  ساـبع  يزور  دـنک : تـیاور  نـینچ  يرذـالب  . دـنتخاسیم ار  هـبعک  هناـخ  شیرق  هـک  دوـب  یلاـس  نآ  : دناهتـشون

زا شیپ  دـنچ  یناـیلاس  ! یلع وت  تفگ  ساـبع  . تسا رتـگرزب  لاـسب  يرگید  زا  کـی  مادـک  هک  دـندوب  وگتفگ  رد  همطاـف  و  ع )  ) یلع ، تفر
حیرـصت نارگید  يربط و  زین  و  ( 18  ) دنتخاسیم ار  هبعک  هناخ  شیرق  هک  دـمآ  ایندـب  یلاس  ارهز )  ) مرتخد اما  . يدـش دـلوتم  هبعک  نتخاس 

درفتم دوخ  ياـهتیاور  رتـشیب  رد  هک  یبوـقعی  نکیل  ( 19  ) هدوـب لاـس  هن  تسیب و  دودـح  رد  تاـفو  ماـگنهب  ع )  ) ارهز نس  هک  دـناهدرک 
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. تسا هدوب  ربمغیپ  تثعب  لاس  ع )  ) همطاف دلوت  يو  هتشون  رب  انب  و  ( 20  ) تسا هتشون  لاس  هس  تسیب و  گرم  ماگنهب  ار  ع )  ) ارهز نستسا 
یلبرا یسیع  نب  یلع  و  ( 22  ) بقانم رد  بوشآ  رهش  نبا  و  ( 21  ) یفاک رد  ینیلک  نوچ  هعیش  ناثدحم  نادنمشناد و  ترهش  نیا  لباقم  رد 
دمحم هکنآ  زا  سپ  لاـسجنپ  ع )  ) ارهز هک  دناهتـشون  ( ، 24  ) رگید بتک  همامالا و  لـئالد  زا  راـحب  رد  یـسلجم  و  ( 23  ) همغلا فـشک  رد 

وا هچ  . تسا فلاخم  ترهش  نیا  اب  ( 25  ) دجهتملا حابصم  رد  یسوط  خیش  هتشون  اهنت  . تسا هدش  دلوتم  دیدرگ  ثوعبم  يربمغیپ  هب  (ص )
يو دلوت  مینادـب  ترجه  زا  سپ  هام  جـنپ  ار  وا  جاودزا  رگا  .و  تسا هتـشون  لاس  هدزیـس  نینمؤملا  ریما  اب  جاودزا  ماگنه  ار  ع )  ) همطاف نس 
اهر يدنـس و  نتفریذـپ  ، تایاور لقن  رد  فالتخا  نینچ  اب  . دراد تقباـطم  هتـشون  یبوقعی  هچنآ  اـب  يار  نیا  .و  دوب دـهاوختثعب  لوا  لاـس 
رود رظن  زا  زین  ار  یجراـخ  ياـههنیرق  دـیاب  ، دـش تراـشا  همدـقم  رد  هکناـنچ  هک  تساـج  نیا  . دـیامنیم راوشد  رایـسب  ، رگید دنـس  ندرک 

ياهنیرق تسناد . حـجرم  ارنآ  هجیتن  رد  درک و  رتنیگنـس  ار  هتـسد  ود  زا  یکی  رایتخا  هفک  اههنیرق  نآ  زا  هدافتـسا  اب  ناوتب  دـیاش  ، تشادـن
زا سپ  ربـمغیپ  رتـخد  تدـالو  هک  تسنیا  هدـنهد  ناـشن  دراد و  دوجو  هعیـش  ناثدـحم  اـملع و  ياـهتیاور  مومع  رد  يوق  هجوـت و  لـباق 
رد تسا  هدومرف  ادـخ  لوسر  ، جارعم ياـهتیاور  نمـض  . تسا مرکا  لوسر  جارعم  اـب  ( ، ع  ) ارهز نداز  طاـبترا  هنیرق  نیا  . تسا هدوـبتثعب 

نیعم قیقد  روطب  ار  جارعم  خیرات  ، ناخروم رگا  ( 26 . ) تفای نیوکت  هویم  نآ  زا  ارهز  مرتخد  هفطن  دنداد و  نمب  یتشهب  بیـس  جارعم  بش 
یلاس هچ  رد  مرکا  لوسر  جارعم  هک  دیآیم  شیپ  شـسرپ  نیا  زاب  اما  ، میتشادن یلکـشم  ، تسا هدوبتثعب  مدنچ  لاس  الثم  هک  دندوب  هدرک 

لاسکی یتیاورب  ،و  هنیدم هب  ترجه  زا  شیپ  هام  هدـجه  ارنآ  یتیاورب  دعـس  نبا  . تسین نشور  یتسردـب  زین  شـسرپ  نیا  خـساپ  ؟ تسا هدوب 
زا ار  جارعم  هعیـش  ياملع  هکیلاح  رد  ( 28 . ) تسا هتـسناد  ترجه  زا  شیپ  لاس  کی  یتیاورب  لاـس و  هس  ریثا  نبا  و  ( 27  ) ترجه زا  شیپ 

نیا رطاخب  فالتخا  نیا  دناهتفگ  ، دناهدش هجاوم  تایاور  فالتخا  اب  نوچ  دناهتـشون و  ترجه  زا  شیپ  هام  شـش  ات  تثعب  زا  دعب  لاس  ود 
تـسا نیا  دنکیم  دییات  ار  تعامج  تنـس و  ناثدحم  ناخروم و  هتفگ  هک  ياهنیرق  اما  ( 29  ) تسا هتفر  نامـسآب  راب  دنچ  ربمغیپ  هک  تسا 

اهخـیرات همه  رد  هبعک  هناخ  يانب  دـیدجت  ناتـساد  دـنتخاسیم . ار  هبعک  هناخ  شیرق  هک  دـش  دـلوتم  یلاس  ع )  ) همطاف دناهتـشون  نانآ  هک 
داینب ،و  دیدرگ ناریو  لیس  رثا  رب  هبعک  هناخ  یلاس  هکنآ  هصالخ  ، دننادیم ارنآ  ص )  ) ربمغیپ یناگدنز  خیراتب  نایانـشآ  همه  .و  تسا هدمآ 

اب ، نآ ياج  رد  گنس  نتشاذگ  رس  رب  شیرق  ناگرزب  ، دننک بصن  ار  دوسالا  رجح  دیاب  هک  دیسر  یئاجب  انب  راک  هکنیمه  . دنداهن ون  زا  ارنآ 
ماجنارـس . دـسرب يریگرد  هب  راـک  دـش  کـیدزن  ددرگ و  وا  بیـصن  راـختفا  نیا  تساوخیم  هتـسد  ره  رتهم  . دنتـساخربتباقر هب  رگیدـکی 

ام تسا و  نیما  وا  دنتفگ  همه  . دوب ص )  ) دمحم دـمآ  رد  هک  یـسک  نیتسخن  ،و  دـشاب نانآ  رواد  دوش  لخاد  رد  زا  سک  ره  هک  دـنتفریذپ 
نآ نایم  ار  دوسالا  رجح  سپـس  ، دننارتسگب ياهچراپ  ای  یئادر  : دومرف ص )  ) دمحم دنتفگ  ودب  ار  ارج  ام  نوچ  . میریذپیم يروادـب  ار  يو 
دوخ دـندرک  نینچ  ناـنآ  نوچ  .و  درادرب نیمز  زا  دریگب و  ار  ادر  زا  ياهشوگ  کـی  ره  اـت  تفگ  ار  هلیبق  رتـهم  راـهچ  تشاذـگ و  هچراـپ 

يرواد ناتـساد  . درک يریگولج  يرادهنماد  گرزب و  يزیرنوخ  زا  راکتبا  نینچ  اب  .و  تشاذگ نآ  ياج  رب  تشادرب و  ادر  نایم  زا  ار  گنس 
اب شیرق  ، تثعب مجنپ  لاس  اریز  ، تسا هدوبتثعب  زا  شیپ  املـسم  دـشاب  تامدـقم  نینچ  اب  رگا  ، دوسـالا رجح  بصن  و  ص )  ) دـمحم ندرک 

يزور :1 تسا : نینچ  هصالخ  روطب  زین  رگید  یجراخ  ياـههنیرق  دـندادیمن . ودـب  ار  يرواد  نینچ  دنتـشاد و  هنامـصختلا  ص )  ) ربمغیپ
هماج زا  ار  تالوضف  نآ  تفر و  دجـسم  هب  دش  هاگآ  ع )  ) همطاف نوچ  . دـنتخیر ص )  ) ربمغیپ شود  رب  ار  رتش  تالوضف  لهج  وبا  روتـسدب 

زین فئاط و  هب  ادخ  لوسر  ترجه  زا  شیپ  تثعب و  مهد  لاس  زا  شیپ  ارهاظ  ربمغیپ  هبتبس  اهیمارتحایب  هنوگ  نیا  ( 30  ) درک كاپ  ردپ 
لاسجنپ ات  هس  زا  تقو  نیا  رد  يو  نس  ، مینادبتثع مجنپ  لاس  ار  ع )  ) همطاف دلوت  رگا  .و  تسا هدوب  بلاط  وبا  بعش  رد  هرـصاحم  زا  شیپ 

هرهچ دینـش  ع )  ) همطاف نوچ  دحا  زور  رد  :2 دنک . دـهعت  ار  ياهفیظو  نینچ  دور و  دجـسم  هب  لاسدرخ  يرتخد  تسا  دـیعب  هدوبن و  نوزفا 
ار نوخ  نآ  سپـس  ، تسیرگ تخادنا و  وا  ندرگ  رد  تسد  دید  ار  ردپ  نوچ  تفر و  وا  دزن  نانز  زا  یهورگ  ابتسا  هدید  بیـسآ  شردپ 

هدجه تیاور  رگا  یلو  ، دوشیمن هدید  دهعت  نیا  ماجنا  رد  يداعبتسا  هنوگچیه  مینادبتثعب  مجنپ  لاس  زا  شیپ  ار  جارعم  رگا  ( 31  ) تسش
رد ، تسا هتشاد  لاسجنپ  زا  رتمک  ای  لاسجنپ و  دحا  گنج  ماگنهب  همطاف  هک  تفریذپ  دیاب  ، دشابتسرد ترجه  زا  شیپ  هام  شش  ای  هام و 
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رد :3 تسا . هتـشاد  رتشیب  ای  لاـس و  هن  ینعی  . تسا دـحا  گـنج  زا  شیپ  مود و  لاـس  هجحلا  وذ  رد  ارهز  یـسورع  دـید  میهاوخ  هکیتروص 
هناخ شیرق  هک  دوب  یلاس  نآ  دـش و  دـلوتم  تثعب  زا  سپ  لاسجنپ  ع )  ) همطاف هک  تسا  هدـمآ  ، تشون میهاوخ  هکنانچ  یعیـش  ياهتیاور 
سپ وا  شیپ  یئاهلاس  تثعب و  مجنپ  لاس  اریز  تسا  هدوبتثعب  زا  شیپ  املـسم  شیرق  نارتهم  راک  رد  ربمغیپ  يرواد  . تخاـسیم ار  هبعک 

یگرزب راک  نانچ  رد  مهنآ  ، وا يرواد  هب  دنادب و  نیما  ار  وا  هکنادـب  دـسر  هچ  ، دـندادیمن ناشن  شوخ  يور  ادـخ  لوسر  هب  شیرق  نآ  زا 
تثعب مجنپ  لاس  رد  ع )  ) همطاف میئوگب  رگا  ، دناهتـشون لاـس  لـهچ  ربمغیپ  اـب  جاودزا  ماـگنه  ار  هجیدـخ  نس  هک  مینادیم  :4 دهن . ندرگ 

زا . دسریم رظنب  دیعب  اما  دیامنیمن  لاحم  دنچ  ره  عوضوم  نیا  تسا و  هدوب  هلاستصـش  خیرات  نیا  رد  هجیدختفگ  دـشاب  هدـش  دـلوتم 
يرود يو  زا  هکم  نانز  ، درک رهوش  ادخ  لوسر  هب  هجیدخ  نوچ  : » تسا هدروآ  نومـضم  نیدـب  یتیاور  قودـص  یلاما  زا  یـسلجم  یفرط 

کیدزن ع )  ) همطاف تدالو  نوچ  . دـنک ندـید  وا  زا  ینز  دنتـشاذگیم  هن  دـندرکیم و  مالـس  يو  رب  هن  دـنتفریم و  وا  ندـیدب  هن  . دـندرک
بلاط وبا  میتی  هب  يدینـشن و  ار  ام  تحیـصن  وت  دـنتفگ  دـنتفریذپن و  نانآ  نکیل  . تساوخ يرای  مشاه  ینب  شیرق و  ناـنز  زا  هجیدـخ  ، دـش

جاودزا هلـصاف  مینادـبتثعب  مجنپ  لاس  ار  ربمغیپ  رتخد  دـلوت  ،و  میریذـپبتسه هکیتروص  نیمهب  ار  تیاور  نیا  رگا  ( « 32  ) يدرک رهوش 
ناوج نانز  هدرم و  وگ  تمالم  نانز  نآ  زا  یهورگ  لاستسیب  نیا  رد  . دوب دهاوخ  لاستسیب  ع )  ) ارهز تدالو  و  ص )  ) ربمغیپ اب  هجیدخ 
بلاط وبا  میتی  رگید  خـیرات  نیا  رد  ص )  ) دـمحم . تسا هتفرگ  دوخب  يرگید  گنر  ناتـساد  دناهدیـسر و  یناوج  هب  ناکرتخد  هدـش و  ریپ 

دنک زارد  نانآ  يوس  هب  تدعاسم  تسد  يو  دننکیم  وزرآ  شیرق  نادرم  . دنتسه وا  وریپ  لد  ناج و  زا  یهورگ  هک  تسا  يربمغیپ  . تسین
نانآ نارهوش  هک  شیرق  نانز  هاگنآ  دنروآ . باسح  هب  شزاس  يارب  ياهمدقم  ارنآ  دوخ  نامگب  ات  ، دنرامشیم منتغم  ار  دادمتـسا  نینچ  و 
تب رفاک و  نانز  يرای  هب  يزاین  هچ  هجیدخ  الوصا  ؟و  ارچ مشاه  ینب  نانز  اما  دنریذپن ، ار  هجیدخ  شهاوختسا  نکمم  ، دناربمغیپ نمشد 

تیاور لقن  هبتفگ  دـیاب  هک  تساجنیا  . دـنهد يرای  ار  وا  کچوک  راک  نیا  رد  دنتـسناوتیمن  ناملـسم  ناـنز  رگم  .؟ تشاد شیرق  تسرپ 
سپ لاسجـنپ  همطاف  : تسا هدروآ  يرگید  تیاور  همغلا  فشک  رد  درک . هیکت  ناوتیمن  دـناهدرک  دامتعا  دوخ  هظفاح  رب  اهنت  هک  یناـیوار 

زا یکی  اـی  نیتسخن  يوار  دـسریم  رظنب  ( 33 ... ) دـنتخاسیم ار  هبعک  هناخ  شیرق  هک  دوب  یلاـس  نآ  ،و  دـش دـلوتم  ص )  ) ربمغیپ تثعب  زا 
نامتخاس دیدجت  میتفگ  هکنانچ  اریز  تسا  هدرپس  رطاخبتثعب  زا  دعب  ار  تثعب  زا  شیپ  هملک  هداد و  تسد  یهابتشا  ار  ثیدح  نیا  نایوار 

ضعب هکنانچ   ) هدش دیدجت  راب  دـنچ  زین  خـیرات  نآ  زا  سپ  هبعک  هناخ  يانب  میئوگب  هک  ضرف  رب  .و  دوبتثعب زا  شیپ  لاسجـنپ  هبعک  هناخ 
هدـشیم دـیدجت  مه  ناتـساد  نیا  رگا  ،و  هدـمآیمن شیپ  اههلیبق  يریگرد  ناتـساد  هرابود  هک  تسا  ملـسم  دـناهداد ) لامتحا  نارخاـتم  زا 

هدوبن هارمه  انب  دـیدجت  اب  تاقافتا  نیا  زا  کیچیه  رگا  .و  دـناهدناوخیمن يروادـب  ار  ص )  ) دـمحم خـیرات  نیا  رد  رگید  میتشون  هکناـنچ 
هناخ يزاسون  اب  ع )  ) ارهز تدالو  ینامزمه  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  لاح  رهب  . ددرگ خـیرات  ادـبم  هک  هتفاییمن  یتیمها  اـنب  دـیدجت  رگید 

ندـش نشور  رظن  زا  زج  تاـیاور  نیا  رد  ثحب  هدـش  هتـشون  هکناـنچ  دوـشیم . هدـید  ینـس  هعیـش و  ياـهتیاور  زا  تیاور  دـنچ  رد  هـبعک 
هدـجه اـی  دـشاب  هدرک  رهوش  لاـس  هن  ، دـشاب هدـش  دـلوتم  تثعب  زا  شیپ  اـی  ، تثعب زا  سپ  لاـسجنپ  ربـمغیپ  رتـخد  . درادـن ياهدـیاف  ، خـیرات

زا رادروخرب  هدشتیبرت و  نز  لماک  هنومن  مالـسا و  ربمغیپ  رتخد  وا  ، هلاستشه تسیب و  ای  دشاب  هتفر  راگدرورپ  راوجب  هلاس  هدـجه  ، هلاس
يراــگزیهرپ ، وا یئاــسراپ  ، دزوماــیب ربــمغیپ  رتــخد  یناگدــنز  زا  دــیاب  ناملــسم  درم  نز و  ره  هـچنآ  . تـسا یمالــسا  یلاــع  قــالخا 

شیوخ ياج  رد  تشاد و  دوخ  رد  هک  تسا  یناسنا  یلاع  ياهتلـصخ  رگید  راگدرورپ و  زا  سرت  ادخ و  هب  نامیا  تلیـضف ، ، يرابدرب ، وا
دشاب . هدشتیاعر  ناثدحم  ناسیون و  خیرات  تنس  ات  میتشون  يرتشیب  لیصفت  اب  ور  نآ  زا  ار  ثحب  نیا  تشون . میهاوخ 

راحبلا ج 1 ص ۀنیفس  . ) دناوخ وگتسار  ارم  وا  ، دندناوخ وگغورد  ارم  مدرم  همه  هک  يزور  ؟ دوشیم تفای  هجیدخ  لثم  اجک  .1 اهتشونیپ :
ضعب هک  دـش  هدـناوخ  مان  نیدـبتهجنآ  زا  دـناهتفگ  .و  هداد خر  مارح  ياـههام  رد  هک  دـنیوگ  راـجف  ور  نآ  زا  ار  گـنج  نیا  .2 ( . 1/3

مایا لصف  ، ینادـیم لاـثمالا  عمجم  هب  عوجر  ج 1.و  ماشه ص 201  نبا  هریـس  هب  دوش  عوجر  . دندرمـش لـالح  گـنج  نآ  رد  ار  تاـمرحم 
فراعملا راد  پاچ  يرذالب ص 102  فارـشالا  باسنا  هب  عوجر  ریثا ج 1 ص 593.و  نبا  .3 دوش . دراوملا  برقا  هب  عوـجر  زین  برعلا و 
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ندناشون اب  ار  دوخ  ردپ  هجیدخ  دناهتـشون  هکنیا  : » دسیون نینچ  هجیدـخ  اب  ص )  ) ربمغیپ یئوشانز  زور  ناتـساد  رد  دعـس  نبا  نکیل  دوش .
باسح هبتسرد  يدنـس  تسا و  هدیـسر  امب  ملع  لها  زا  هچنآ  طلغ . هبتسا  يدانـسا  تسین و  تسرد  ، دروآ رد  یعیبط  تلاح  زا  هباـشون 

نیب گنج  زور  ار  هطمـش  موی  ینادیم  اما  کی ) شخب  تاقبط ص 85 ج 1  . ) تسا هدرم  راجف  گنج  زا  شیپ  دلیوخ  هک  تسنیا  ، دـیآیم
دوب هنانک  رگید  يوس  شیرق و  وسکی  راجف  گنج  رد  هک  نیدب  هجوت  اب  لاثمالا ) عمجم   ) تسا هدرک  ینعم  سمـش  دـبع  ینب  مشاه و  ینب 

ذخآم ضعب  رد  هک  یئوشانز  نیدب  يو  ندش  یضار  هجیدخ و  دقع  زور  رد  دلیوخ  ندوبتس  ناتـساد  . تسا یلاختقد  زا  ینادیم  ریـسفت 
اب يراگتـساوخ  نیا  ، مینیبیم یعیـش  ذـخآم  رد  تعامج و  تنـس و  لها  تایاور  رتشیب  رد  هکناـنچ  تسین و  یـساسا  رب  زین  دوشیم  هدـید 

ارهزلا ص ۀمطاف  : داقع .4 تسا . هدوبن  هدنز  خیرات  نیا  رد  دـلیوخ  ارهاظ  تسا و  لفون  نب  ۀـقرو  هجیدـخ و  يومع  دـسا  نب  ورمع  روضح 
هدوب ناسح  ، رغصالا عبت  ، صخش نیا  دشابتسرد  ناتساد  نیا  رگا  تسا . نمی  ناهاشداپ  ماع  بقل  عبت  . تسا هتشونن  ار  دوخ  دنـس  داقع  .10

خیراوتلا و لمجم  ریـسلا . بیبح  . یبوقعی خیرات  هب  عوجر   ) دناهتخیمآ رد  رگیدـکی  اب  ار  عبت  دـنچ  نارود  ياههثداح  ناخروم ، نکیل  . تسا
،و داهن تمرح  ار  هبعک  هناخ  دوب  هدید  هک  یباوخ  رثا  رب  عبت  نیا  ، درک وجتـسج  هدـنراگن  هک  اجنآ  ات  اما  ( . دوش هدـیزگ  خـیرات  صـصقلا و 

دمحم زا  لقن  هب  ماشه  نبا  هریس  رد  هک  ناتساد  نیا  ایوگ  . دیناشوپ هدرپ  ار  هبعک  هناخ  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دنیوگ  . دناشوپ هدرپ  ارنآ 
هتشادن ياهیاپ  راحبلا ج 2 ص 643 ) ۀنیفـس  ر.ك  . ) تسا هدروآ  هبعک  هملک  لیذ  ار  نآ  زا  یـشخب  زین  توقای  ،و  تسا هدـمآ  قاحـسا  نب 

ضعب تاقبط ج 8 ص 8. . دعس نبا  .7 باتک ص 390 . نیمه  .6 رگید . رداصم  فارشالا ص 106 و  باسنا  يرذالب  .5 ملاعلا . هللا  دشاب و 
نبا ترهش  نیا  لباقم  رد  همغلا ج 1 ص 511 . ) فشک  نیبلاطلا ص 48. لتاقم  . ) دناهتشون هلاه  وبا  زا  شیپ  قیتع  اب  ار  وا  جاودزا  رداصم 

رهوش هلاه  وبا  هب  هکنآ  .و  تسا هدوب  رتخد  ربمغیپ  اب  یئوشانز  ماگنهب  هجیدـخ  :» دـنیوگ یفاش  رد  یـضترم  دیـس  بقانم و  رد  بوشآ  رهش 
نبا بقانم ج 1 ص 159 )  ) تسا هدرک  یفرعم  يرذالب  دـمحا  باتک  ار  دوخ  ذـخام  دـنچ  زا  یکی  بوشآ  رهـش  نبا  . تسوا رهاوخ  هدرک 
یئاد زا  : » دسیون ع )  ) نسح ماما  هتفگ  زا  يو  تسا  نینچ  رگا  ، دشاب فارـشالا  باسنا  فلؤم  ییحی  نب  دمحا  دـیاب  ةدـعاق  يرذالب  دـمحا 

فارشالا 390) باسنا   ) دوب يدسا  هلاه  وبا  نز  تسخن  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نوچ  : دیوگ نآ  ریسفت  رد  و   ) مدیسرپ هلاه  یبا  نب  دنه  دوخ 
تاقبط ج 8 ص . ) 8 هدوب . شابن  نب  دنه  هلاه  وبا  نز  دوش  ربمغیپ  نز  هکنآ  زا  شیپ  هجیدخ  تسا : هدـمآ  نینچ  باتک  رد ص 406  زاب  و 
زا ار  ادخ  لوسر  هنیرن  نادنزرف  ماشه  نبا  هلمج  زا  ،و  هریس ناگدنسیون  ضعب  .9 همغلا ج 1 ص 513 . ) فشک   ) هب دوش  عوـجر  زین  و  ( 10

بعـصم نکیل  تسا  هدمآ  ص 5 ) ج 5   ) بیط مساـق و  دـیرفلا  دـقع  رد  و  ص 206 ) هریـس ج 1   ) دناهتـشون بیط  رهاط و  مساق ، : هجیدخ
فارشالا باسنا   ) رد يرذالب  و  تاقبط ص 9 ج 8 )  ) رد دعس  نبا  . دندوب هللا  دبع  مساق و  وا  نارسپ  دیوگ  شیرق ص 21  بسن  رد  يریبز 

هک تساجنآ  زا  طیلخت  نیا  ایوگ  . دش هدناوخ  بقل  نیدب  دمآ  ایندـب  مالـسا  رد  نوچ  . تسا هللا  دـبع  بقل  رهاط  بیط و  : دـسیون ص 405 )
12.ج 13 ص تاقبط ج 8 ص 11 . .11 ءاسنلا ج 1 ص 330 . مالعا  هب  دوش  عوجر  يراخب ج 5 ص 47-48 و  .10 دناهتفرگ . مسا  ، ار بقل 
17.ص راحب ص 214 . رد  یـسلجم  لقنب  .16 15.ص 48 . ص 341 . 14.ج 2  13.ص 402 . دوش . ص 1869  هـب ج 4  هاـگن  زین  2434 و 
23.ج 1 22.ج 3 ص 357 . یفاک ص 458 ج 1 . لوصا  .21 20.ص 95 ج 2 . 19.ج 4 ص 1869 . فارشالا ص 403 . باسنا  .18 . 750
لماکلا ص 51 ج .28 تاقبط ج 1 ص 143 . .27 عیارشلا . للع  زا  راحب ج 43 ص 5  .26 25.ص 561 . دعب . هب  24.ج 43 ص 7  ص 449 .
32.ج يزاغم ص 249 . فارشالا ص 324. باسنا  .31 رگید . ذخآم  فارشالا ص 125 و  باسنا  .30 لامآلا ص 37 ج 2 . یهتنم  .29 . 2

راحب ج 43 ص 7. 33.ج 1 ص 449. 43 ص 3-2 .

ربمغیپ رتخد  ياهبقل  مان و 

یئاهبقل ربمغیپ  رتخد  يارب  یمالـسا  ناثدـحم  هریـس و  ناگدنـسیون  ع ) )  ) قداص ماما  زا  يروباشین  لاتف  ( « ) 1  ) رـشلا نم  ۀمطاف  تمطف  »
رادروخرب يرتشیب  ترهش  زا  ارهز  بقل  هلمج  نیا  زا  . رگید ياهبقل  لوتب و  ، هکرابم ، هیـضرم ، هیـضار ، هرهاط ، هقیدص ، ارهز دناهتـشون : دنچ 
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راکب وا  مان  ياجب  رتشیب  لوادت  رد  هک  ارهز  ( . ارهزلا ۀمطاف   ) یبرع بیکرت  تروصب  ای  و  ارهز ) همطاف   ) دیآیم هارمه  وا  مان  اب  هاگ  ،و  تسا
هرهچ وا  . تسوناـب نیا  هدـنزاربتهج  ره  زا  بقل  نیا  .و  دـهدیم ینعم  ، هنوـگ نیا  زا  یئاـهفدارم  نشور و  هدنـشخرد ، ، تـغل رد  دوریم 

صوصخم و یتعاـس  هب  یگدنـشخرد  نیا  تسا . یتسرپادـخ  يراـگزیهرپ و  نشور  هنوـمن  تفرعم و  ناـبات  غورف  ، ناملـسم نز  ناـشخرد 
یمالـسا تیبرت  كرات  رب  يرهوگ  نوچ  هشیمه  يارب  زورما و  ات  درک  دـهعت  ار  دوخ  هفیظو  هک  زور  نآ  زا  . درادـن صاصتخا  نیعم  يزور 

دهاوخ راتفگ  يزارد  بجوم  اههتفگ  نآ  نتـشون  زاب  . دناهتـشون یئاـهتیاور  نآ  ببـس  اـهبقل و  نیا  ضعب  لـیذ  ناثدـحم  دـشخردیم .
وا دنمجرا  ماقم  رهوش و  ردپ و  هدید  رد  ربمغیپ  رتخد  هتـسجربتیصخ  ردق و  یگرزب  ، دوشیم هتـسناد  اهتیاور  نیا  عومجمزا  هچنآ  . دـش

مومع رد  هک  تسا  نیمه  يارب  . دنراد فارتعا  نادب  یمالسا  بهاذم  همه  ناوریپ  هک  تسا  یتقیقح  نیا  . تسا ناناملـسم  نایم  مالـسا و  رد 
ار یلـصف  ای  دوشیم و  هدـید  ربمغیپ  رتخد  تلیـضف  رد  هناگادـج  یباتک  تعامج  تنـس و  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  هاگ  هعیـش و  ياهباتک 

ینعمب برع  تغل  رد  مطف  .و  مطف ردـصم  زا  تسا  یفـصو  همطاـف  . تسا همطاـف  وا  ماـن  دـناهدوشگ . تسوا  هراـبرد  هک  یئاـهتیاور  يارب 
زا همطاف  . تسا هدش  ادج  هدیرب و  ینعم  هب  ، دهدیم یلوعفم  ینعم  لعاف  نزو  رب  هک  هغیـص  نیا  . تسا هدمآ  ندش  ادج  ندرک و  عطق  ، ندیرب
زا وا  نایعیـش  دوخ و  نوچ  ، دندیمان همطاف  ار  وا  دومرف  ربمغیپ  هک  مینیبیم  یتیاور  ینـس  هعیـش و  ياهباتک  رد  ؟ تسا هدـش  ادـج  زیچ  هچ 
زا نانآ  و  ع )  ) یلع نب  دـمحم  اضرلا و  یـسوم  نب  یلع  زا  شیوخ  دانـساب  وا  اضرلا و  راـبخا  نویع  زا  یـسلجم  ( 2  ) دناهدیرب خزود  شتآ 

ار همطاف  ارچ  ینادیم  دیـسرپ  هیواـعم  زا  يو  : هک دـننک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  شیوخ  دنـس  هب  وا  يدـهم و  زا  وا  نوراـه و  زا  وا  نوماـم و 
قداص ماما  زا  یثیدـح  نمـض  يروباشین  لاتف  ( 3  ) دـنوریمن خزود  هب  وا  نایعیـش  وا و  نوچ  تفگ  ساـبع  نبا  ! هن تفگ  ؟ دـندیمان همطاـف 
يارب هکنانچنآ  تسا  هدمآ  مه  رگید  ياهتیاور  نومـضم  نیدـب  ( 4  ) دناهدیمان همطاف  ار  وا  دـش  هدـیرب  اهيدـب  زا  نوچ  هک  تسا  هدروآ 

دناهدوب موسوم  مان  نیدب  نانز  زا  نت  هس  ود  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  ( 5 . ) دناهدرک طبض  میتشون  هچنآ  زج  رگید  ياهانعم  زین  یفـصو  هغیص 
ذئاع نب  ورمع  رتخد  همطاـف  زین  و  ( 6  ) هعیبر نب  ۀبتع  رتخد  همطاف  مشاه و  نب  دسا  رتخد  همطاف  دـننام  ، دناروهـشم مطاوف  هب  مالـسا  رد  هک 

یحو و لوزن  زکرم  ،و  ناگتـشرف هاگن  دـمآ  دورف  هک  اجنآ  ، دوب توبن  هناـخ  رد  ادـخ و  لوسر  شردـپ  راـنک  رد  ارهز  شرورپ  يراـب  ( . 7)
هکناـنآ . دـندنام راوتـسا  شیوخ  ناـمیا  رب  ،و  دـندروآ ناـمیا  ادـخ  یئاـتکی  هب  ناناملـسم  زا  هورگ  نیتسخن  هک  اـجنآ  . تسا نآرق  ياـههیآ 

يربمغیپ تفرگ ، ارف  ص )  ) دمحم نوچ  يراگزومآ  زا  مه  ار  ینید  تیبرت  . دومرف حدـم  میرک  نآرق  رد  و  دومزآ ، ار  ناشیاهلد  راگدرورپ 
دیدیم ار  ناناملـسم  ون  نیا  لاسدرخ  كدوک  نازورف . وا  مانب  شناد  نید و  لعـشم  تسا  یقاب  ناهج  ات  .و  تسا ناهج  ياـهناسنا  ملعم  هک 

دوب هناخ  نیا  رد  . دنیآیم شردـپ  دزن  راگدرورپ  شتـسرپ  شور  نتخومآ  نآرق و  ياهتیآ  نتفرگ  ارف  يارب  ناجیه  روش و  اب  زور  ره  هک 
رد اهلاس  نآ  . دـش زاغآ  ندومن  دای  یگرزب  هب  ار  اتکی  راگدرورپ  صاخ  یتاقوا  رد  زورنابـش  ره  ،و  نداتـسیا ادـخ  هب  يور  ، نتفگ ریبکت  هک 

دوب هکم  لاسدرخ  رتخد  اهنت  ارهز  »و  ربکا هللا  .» تساوخیم رب  نآ  زا  یگناب  نینچ  هک  دوب  ياهناخ  اهنت  نیا  ناهج  همه  ناتـسبرع و  رـسارس 
يرثا هچ  لاـسدرخ  لـفط  نیا  حور  رد  ، دـننامیب مسارم  نیا  ینامـسآ  گـناب  نیا  . دـیدیم دوـخ  راـنک  رد  ار  یـشوج  بـنج و  نـینچ  هـک 

ینایلاس موثلک  ما  هیقر و  وا  رهاوخ  ود  . دـنارذگیم یئاهنت  هب  ار  یلاسدرخ  نارود  دوب و  اهنت  هناخ  رد  وا  دـیدرگ . راکـشآ  دـعب  اهلاس  ، داهن
یکدوک نارود  زا  دیاب  هک  تسا  هدوب  یئاههزیگنا  زا  یکی  مه  یئاهنت  نیا  دیاش  . تشادن يزابمه  هناخ  نیا  رد  وا  . دندوب رتگرزب  وا  زا  دنچ 
كدـنا كدـنا  . هللا لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  ، ربـکا هللا  . ددرگ فوطعم  یناـحور  ياهـشزومآ  ینامـسج و  ياـهتضایر  هب  يو  هجوـت  همه 

مدرم . یناسنا يوخ  لیـصحت  يارب  یئاهشرافـس  ینآرق و  قالخا  زا  یئاهـسرد  . دوشیم هداد  رتعیـسو  ياهـسرد  دسریم و  رگید  ياههیآ 
اب دیفظوم  امش  . دنتسه يواسم  یلاعت  قح  هاگشیپ  رد  بابرا  هدرب و  درادن ! يرترب  يرگید  رب  یـسک  ! دیناسکی یهلا  مکح  ادخ و  ربارب  همه 

!و دینکن یتشرد  نانآ  اب  دیهن و  تمرح  نارسپ  نوچ  نارتخد  هب  . دیشاب راتفرشوخ  نانآ  اب  دینک و  ینابرهم  ، نادنمتـسم اب  ، ناریـسا اب  ، ناگدرب
نایرهشمه ینمشد  ، دندادیم ناشن  اهسرد  نیا  نتفرگ  ارف  رد  نانآ  هک  يروش  ،و  ناناملسمب نآ  نتخومآ  تامیلعت و  نیا  ندیـسر  رانک  رد 

تشادن هقباس  زورنآ  ات  هک  اههتفگ  نیا  اب  مدرم  دنتساوخیمن  . دنتشادن شوخ  ار  ینانخـس  نینچ  نانآ  . دیدیم شردپ  اب  ار  نادنواشیوخ  و 
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نامگ هب  دـنزاس و  ناـهنپ  ار  دوخ  میب  هکنیا  يارب  اـما  . دـشیم ناـنآ  یناگدـنز  نتخیر  مهرد  بجوم  تاـمیلعت  نیا  شرتسگ  . دـنوش انـشآ 
نیا ارچ  ؟ اجک يربمغیپ  اجک و  بلاط  وبا  میتی  ، تسا هناوید  ، تسا رگوداج  : دـندزیم تمهت  ودـب  ، دـنزادنیب ریثات  زا  ار  وا  ياههتفگ  شیوخ 

وبا اب  میـشکب  ار  وا  رگا  اما  درک . هراچ  ار  راک  نیا  دیاب  هدـشن  رید  ات  ( 8 . ) هدـماین دورف  برثی  هکم و  زا  يدـنمتلود  گرزب و  درم  هب  یحو 
ار وا  دـنتفرگن و  دـنپ  شوخ  نابزب  رگا  .و  میزاس هدـنکارپ  شدرگ  زا  ار  وا  ناوریپ  تسا  رتهب  . تشاد میهاوخ  يریگرد  مشاه  ینب  بلاـط و 

تعرسب اهربخ  کچوک  رهش  رد  . راتشک دوش  نکمم  رگا  ،و  رازآ ، مانـشد ؟ تسیچ قطنم  یب  مدرم  حالـس  میوش . لسوتم  روزب  ، دندرکن اهر 
زورما ! دیسر بیسآ  رامع  هب  زورما  ! دندرک هجنکش  ار  لالب  زورما  . دوب هکم  زورنآ  ياهنایرج  ساکعنا  زکرم  شردپ  هناخ  دوشیم و  شخپ 

دینـش هکیزور  ات  . لیبق نیا  زا  يدـنیاشوخان  ياهـشرازگ  ،و  نانچ لهج  وبا  تفگ و  نینچ  بهل  وبا  شردـپ  يومع  ! دنتـشک ار  راـمع  رداـم 
ناناملـسم ون  رازآ  دهاش  نیا  زا  شیبتسا  هتـسناوتیمن  نوچ  ، دنورب هشبح  هب  دنیوگ و  كرت  ار  هکم  تسا  هدومرف  ار  دوخ  ناوریپ  شردپ 
دننادیمن هک  دنورب  یئاج  هب  ؟ دـنزاس راومه  دوخ  رب  ار  رفـس  رطخ  دـنرادربتسد و  دوخ  یگدـنز  هناخ و  زا  دـیاب  نامدرم  نیا  ارچ  . دـشاب

دوـخ ناگدـنهانپ  اـب  یـشاجن  تسا  هتفگ  ناـنآب  شردـپ  . تسیچ وا  شور  ؟و  تـسیک دـننادیمن  هـک  دـنهاوخب  هاـنپ  یـسک  زا  ،و  تساـجک
گنـس نیا  یتسار  ؟ دننک لمحت  ار  تبرغ  جنر  دیاب  ارچ  ؟ دنورب وا  دزن  دـیاب  هک  دـناهدرک  یهانگ  هچ  نانیا  رگم  اما  ، دـنکیم يراتفرـشوخ 
تـسد نیا  هک  دـننادیمن  شیرق  ناگرزب  ایآ  ؟ دراد تمرح  هزادـنا  نیا  ، دـناهداهن هبعک  هناخ  نورد  ادـخ  مانب  هک  اـهبوچ  هعطق  اـههراپ و 
ریگنماد ص )  ) دمحم توعد  نیا  شخپ  اب  هک  یئاهنایز  زا  . دنسرتیم يرگید  زیچ  زا  نانآ  ! هن ؟ ینایز هن  دراد  يدوس  هن  نارگراک  تخادرپ 

هتفرگ رد  راــکیپ  يرآ  هزمه ) هروـس  ( .« ) 9  ) ۀـمطحلا یف  نذـبنیل  الک  . هدـلخا هلام  نا  بسحی  . هددـع ـالام و  عمج  يذـلا  : » دوشیم ناـنآ 
همه هک  تسا  نیمه  يارب  .و  دنوش دازآ  دننکـشب و  ار  یگدنب  قوط  ، دـنزیرگب قلاختعاطاب  قولخم  تعاط  زا  دـنهاوخیم  ياهتـسد  . تسا

شیازفا رازبا  نانچمه  نانیا  ، دـنهاوخیم هک  ياهتـسد  ،و  دـندرگیمن زاب  ناطیـشتعاطاب  ادـخ  شتـسرپ  زا  دـنرخیم و  ناجب  ار  اهالب  نیا 
ودـب دـمآ  شیپ  ره  داهنیم و  يرثا  وا  گرزب  ینعمب  کـچوک و  رهاـظب  بلق  رد  یعون  هب  اـههثداح  نیا  زا  کـی  ره  . دنـشاب ناـنآ  تنکم 

(10 . ) دنیآیم دورف  نانآ  رب  ناگتـشرف  ، دنتـسیاب دوخ  هتفگ  رـس  رب  ،و  دنهن ندرگ  هللا  تموکح  هب  هک  نانآ  ، يرادیاپ سرد  . دادیم یـسرد 
دیک زا  دزرو و  تماقتـسا  اهدـمآ  شیپ  ربارب  هک  تسا  یـسک  راـظتنا  رد  ناـهج  نآ  نادواـج  تشهب  ناـهجنیا و  یحور  شیاـسآ  تینما و 

هناگادـج دوـب  طوـبرم  تاروتـسد  هدـنریگ  اـب  میقتـسم  هک  وا  ،و  دـشیم هداد  ناناملـسم  هـب  هـک  دوـب  یئاـهسرد  اـهنیا  . دـسارهن ناـطیش 
هدوزفا شتمواـقم  دـنهدیم  شبآ  یپ  رد  یپ  هک  يدـالوف  نوـچ  اـت  دـنیبب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهشیامزآ  نـیا  دـیاب  وا  . تخوـمآیم

ره ،و  درذگیم يرگید  زا  سپ  یکی  شیامزآ  ياههرود  یتضایر . بش  ره  یشیامزآ و  زور  ره  ، تسین ینتفای  نایاپ  اهشیامزآ  اما  . ددرگ
یتخـس یگنـسرگ و  ، رازآ ، تنوشخ ، دیدهت . دوشیم رتكاندرد  رتراوشد و  هتـسویپ  اهشیامزآ  تسا . نیـشیپ  شیامزآ  زا  رتخلت  شیامزآ 

ردپ هب  ار  دوخ  ناود  ناود  دناهتخاس . هدولآ  ار  وا  تخر  هدنکفا و  شردپ  رـس  رب  ار  يرتش  هجنکـش  نانمـشد  دونـشیم  يزور  یناگدـنز .
زا کیچیه  . دناهدرزآ گنـس  باترپ  اب  ار  شردپ  ياپ  هک  دنهدیم  ربخ  رگید  زور  . دزاسیم كاپ  یگدولآ  نآ  زا  ار  وا  هماج  دناسریم و 

ناناملـسم ون  هن  دشکیم و  تسد  توعد  زا  ص )  ) دمحم هن  . دهدیمن دنهاوخیم  نانمـشد  هکنانچ  ياهجیتن  زیمآ  تنوشخ  ياهراتفر  نیا 
ینب هطبار  دیاب  . دنریگیم يرتتخـس  میمـصت  نیگمـشخ ، هدروختسکـش و  شیرق  هک  درذـگیمن  يرید  . دـنوشیم هدـنکارپ  وا  درگ  زا 
یبوخ سرد  ناشیا  يارب  مدرم  زا  یئادج  یگنـسرگ و  ، دنریگ رارق  یعامتجا  يداصتقا و  هرـصاحم  رد  دـیاب  نانآ  . دوش عطق  مدرم  اب  مشاه 

ص)  ) دمحم تیامح  زا  تسا  هدش  هک  مه  دوخ  شیاسآ  يارب  ،و  دـنیآیم هوتـسب  . دـنوشیم هتـسخ  دـننامب  لاح  نیدـب  هک  يدـنچ  تسا .
تـسدب ای  ، نداتـسیا زابتسا  هتفرگ  شیپ  هک  يراک  زا  : تشاد دهاوخ  دوخ  يور  شیپ  ار  هار  ود  زا  یکی  دـمحم  هاگنآ  . دـنرادیم ربتسد 

دید و كاشوپ ، ، كاروخ . دوشیم هتفرگ  رظن  رد  ناگدش  دیعبت  يارب  هکم  رهـش  زا  یمک  هلـصاف  رد  بلاط  وبا  بعـش  . ندـش هتـشک  شیرق 
هتـشون لاس  هس  ای  ود  ار  تدم  ماشه  نبا  . تسین مولعم  اقیقد  ؟ دناهدرب رـسب  فوخم  هرد  نیا  رد  تدـم  هچ  . تسا عونمم  نانآ  يارب  دـیدزاب 

رتكاندرد رتراوشد و  اما  . تسوا شودب  یگدنز  نینچ  راب  ینیگنس  رتشیب  . دنادیم ادختس  هتشذگ  هچ  ارهز  رب  تدم  نیا  رد  ( 11  ) تسا
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هجیدـخ - راکادـف نز  نیا  گرم  هک  دوـب  ناـنچ  یهلا  ياـضق  بلاـط : وـبا  گرم  شرداـم و  گرم  تسنازیزع . گرم  اهجـنر  نیا  همه  زا 
سرد میرک  نآرق  زا  هکنانچ  ع )  ) همطاف ( 12  ) هاتوک ياهلصاف  رد  مهنآ  دتفا  قافتا  لاسکی  رد  بلاط  وبا  گرم  اب  - ناملسم يوناب  نیتسخن 
ناشن يرابدرب  يراوشد  نیا  ربارب  دـیاب  . تسا يرگد  شیامزآ  وا  يارب  نادـنواشیوخ  گرم  دـنیب  هب  مه  ار  شیاـمزآ  نیا  دـیابتسا  هتفرگ 

شردام . تسا یناسفن  تردق  شیامزآ  ، ناحتما نیا  دوب و  ینامـسج  شیامزآ  اهـشیامزآ  نآ  ( 13  ) دشاب راگدرورپ  تراشب  رظتنم  دـهد و 
دنتـسناوتیمن هکم  ناکرـشم  بلاط  وبا  ندوب  اب  . درکیم تیامح  ینوریب  نانمـشد  ربارب  ار  وا  بلاط  وبا  دوب و  هناـخ  رد  ردـپ  راوخمغ  اـهنت 

ینب ، هرهز ینب  دح  رد  نانآ  لام  تنکم و  رگا  دـندوب  گرزب  ياهریت  - مشاه ینب  هریت  - وا نادـنواشیوخ  اریز  . دـننکب ار  شردـپ  ناج  دـصق 
دنتـسنادیم رهـش  نادـنمتورث  هکم و  نارتهم  . درکیمن يربارب  نانآ  اب  يراوگرزب  تفارـش و  رد  ياهلیبق  چـیه  ، دوبن برح  ینب  ای  موزخم و 

راچان . دـنزیخرب نانآ  تیامح  هب  زین  رگید  ياههریت  هک  اسب  ،و  دننیـشنیمن شوماخ  مشاـه  ینب  ، دـنزیخرب ص )  ) دـمحم ناـج  دـصق  هب  رگا 
نآ زا  ناـناوتان  هک  یئاـههبرح  : تمهت ، یجک نـهد  ، ینارپ گنـس  دنخـشیر ، ، مانـشد . دـندرکیم مارآ  وا  رازآ  اـب  ار  دوـخ  مطـالت  رپ  نورد 
زین ار  شارخلد  هنحص  ود  نآ  اهجنر  نیا  لمحت  زا  سپ  ،و  دشاب اههرظنم  نیا  همه  دهاش  ع )  ) همطاف هک  دوب  نینچ  ریدقت  . دننکیم هدافتسا 
هینک هچ  اـهیبا ) ما  . ) تسا هجیدـخ  بلاـط و  وـبا  ، بلطملا دـبع  ، هللا دـبع  نیـشناج  وا  . تسین هداوناـخ  رتـخد  رگید  همطاـف  نوـنکا  دـنیب . هـب 

لاسجنپ ع )  ) ارهز مینک  لوبق  رگا  دشاب . ردام  مه  رتخد و  مه  شردپ  يارب  دیاب  . دوش رادهدهع  ار  شردام  هفیظو  دیاب  وا  . ردـپ مام  ! یبسانم
وا . دورب رهوش  هناـخبتساوخن  اـی  تسناوـتن و  یگلاـس  هدـفه  اـت  هک  تسا  یگناـخ  رداـم  نیمه  رطاـخب  ، تسا هدـش  دـلوتم  تثعب  زا  شیپ 

شردـپ هک  نونکا  . دـهد شمارآ  ار  ردـپ  هناخ  لخاد  رد  دـیاب  دـناوتیم  هک  اجنآ  اـت  تسنادیم  وا  . دراذـگب اـهنت  ار  شردـپ  تساوخیمن 
نوچ زین  ردپ  . دراد زاین  یئوجلد  هب  وا  ،و  دناهدش رتخاتـسگ  وا  رب  نانمـشد  ، درادن ار  هجیدـخ  نوچ  يراوخمغ  بلاط و  وبا  نوچ  یتسرپرس 

هـشیاع زا  راـگزور  نـیا  زا  سپ  اـهلاس  . درکیم مـالعا  يو  زا  ار  شیوـخ  يدونــشخ  تـبحم ، ندوـمن  اـب  دـیدیم  وا  زا  ار  يراکادـف  نـیا 
زج نانز  زا  یلع و  زج  نادرم  زا  یـسک  دـنگوس  ادـخب  دـیئوگم  زاب  ار  ناتـساد  نیا  :» دـیوگیم ؟ یتساخرب لمج  گـنج  هب  ارچ  ، دنـسرپیم
رد هک  یناسک  تسا  نکمم  ( 15  ) شردپ زج  مدیدن  همطاف  زا  رتوگتسار  ار  یـسک  دیوگیم  زین  و  ( 14  ) دوبن رتبوبحم  ربمغیپ  دزن  همطاف 
هک دنرادنپ  هب  نینچ  دناهدرکن  سمل  دیاب  هکنانچ  ار  ص )  ) دمحم تعیرـش  مالـسا و  حور  ای  ، دنرادن قیقد  یعبتت  وا  نادناخ  ربمغیپ و  هریس 

میئوگیمن ام  . دـشابتسرد تهج  کی  زا  دـیاش  رادـنپ  نیا  . تسا یناـسنا  هزیرغ  زا  یـشان  يدـنزرف  هب  ردـپ  ره  یتسود  دـننام  تبحم  نیا 
تیاور و نیا  اما  . دـنزرف همطاف  دوب و  ردـپ  ص )  ) دـمحم هچ  ، تشادـن ار  رتخدبتبـس  ردـپ  هفطاع  زا  یگنر  همطاـف  هب  ادـخ  لوسر  تبحم 
ربمغیپ و هدـید  رد  همطاف  یگرزب  تسا - رگید  یتقیقح  هدـنهد  ناشن  هدیـسر  ربمغیپ  زا  ظافلا  رد  یفالتخا  كدـنا  اـب  هک  رگید  ياـهتیاور 
ار وا  هچنآ  ، تسا ربمغیپ  رتخد  هک  تفایتهجنآ  زا  اـهنت  هن  ار  ماـقم  نیا  همطاـف  - يو زا  سپ  ياـهنامز  لوسر و  رـصع  رد  مالـسا  ناـگرزب 
.و تسا هدوب  لامک  دـح  هب  وا  رد  هک  تسا  یناسنا  تاکلم  رگید  شناد و  ، دـهز ، یئاسراپ ، یگتـشذگ دوخ  زا  تخاـستمرح  نیا  هتـسیاش 

ناناوج ضعب  : دندیـسرپ ع )  ) قداص ماما  زا  دناهتـشون . شیوخ  ربتعم  ياهباتک  رد  يو  يارب  ار  تازاـیتما  نیا  ینـس  هعیـش و  ناـخروم  همه 
نیا امش  رگم  - دومرف قداص  ماما  ( « 16  ) دیآیم مشخب  همطاف  مشخ  زا  ادخ  » دنیوگیم تسین . یندرک  رواب  هک  دنیوگیم  زاب  امش  زا  یثیدح 

اب ینز  همطاف  هک  دـیرادیمن  رواب  ارچ  سپ   - ارچ - ؟ دـیآیم مشخب  نمؤم  هدـنب  مشخ  زا  ادـخ  هک  دـیرادن  دوخ  ياـهباتک  رد  ار  تیاور 
اهنت و ار  دوخ  رگید  وا  . تخاس هدرزآ  تخـس  زین  ار  ربمغیپ  ، بلاط وبا  هجیدـخ و  گرم  ( . 17  ) دیآ مشخب  وا  مشخ  زا  ادخ  دـشاب و  نامیا 

نآ رد  دیاش  درک  فئاط  هب  يرفـس  . وا راعـش  یتسرپادخ  هب  توعد  .و  دوب وا  راک  ددم  ادخ  لاح  همه  رد  اما  ، دیدیم نابیتشپ  راوخمغ و  یب 
ناشن ودـب  شوخ  يور  اهنت  هن  اجنآ  نارتهم  یلو  . دروآ رد  ادـخ  نیدـب  ار  یناـسک  دـندوب  دـنمتردق  ياهریت  هک  فیقث  مدرم  ناـیم  زا  رهش 

شـشوک نیا  زا  اما  ، درب راکب  یئادخ  غورف  نیا  نتخاس  شوماخ  يارب  ار  دوخ  ياهـششوک  همه  هکم  دندرکن . غیرد  زین  شرازآ  زا  ، دندادن
اب - شیرق هزرابم  نیرخآ  - يداصتقا هرـصاحم  حرط  . دیـسر هزاـت  یهورگ  شوگب  دـش و  رتاـسر  مالـسا  توعد  گـناب  زور  ره  . دربن يدوس 
رد دمحم  رگید  هک  لاح  . دنتفرگ يرگید  میمـصت  اما  . دندز مهب  ار  موش  هدـهاعم  نآ  دوخ  ، موق نارـس  هک  اجنآ  ات  ، دـیدرگ وربور  تسکش 
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صاصق هب  ار  یسک  دنناوتن  مشاه  ینب  ات  ، دنشاب کیرش  وا  نتشک  رد  اههریت  همه  دیاب  . دنرادرب نایم  زا  ار  وا  دوخ  دیاب  درادن  ینابیتشپ  هکم 
دـصناپ رد  يرهـش  هک  برثی  هب  هکم  زا  توعد  زکرم  شیپ  يدـنچ  زا  . دـیاپیمن یناـبر  تاریدـقت  ربارب  یناطیـش  ياـهرکم  اـما  . دنـشکب وا 

هتـسد ای  کت  کت  شردپ  نارای  . دـیدرگ سیـسات  مالـسا  توعد  يارب  هزات  يزکرم  میئوگب  رتهب  ای  ، دوب هدـش  لقتنم  تسا  هکم  يرتمولیک 
زا دنتفای  ار  « راصنا بقل  مالسا  خیرات  رد  سپ  نآ  زا  هک  رهـش  نیا  مدرم  . دنوریم برثی  هب  دننکیم و  اهر  ار  دوخ  یناگدنز  هناخ و  هتـسد 

ص)  ) ربمغیپ ،و  ددرگ یلمع  شیرق  هئطوت  دوب  انب  هک  یبش  . دنتـشاد مدقم  دوخ  رب  ار  نانآ  هک  اجنآ  ات  . دندرک یئاریذپ  رتوکین  هچ  ره  نانآ 
نیا . تفرگ شیپ  ار  برثی  هار  رکب  وبا  اب  دـناباوخ و  دوخ  ياجب  ار  ع )  ) یلع ، دوش هتـشک  شیرق  ياـههریت  همه  زا  بکرم  یهورگ  تسدـب 
نوچ تسا . لوادـتم  يرجه  خـیرات  مانب  مه  زورما  ات  دـیدرگ و  ناناملـسم  خـیرات  ادـبم  ، دـعب لاس  دـنچ  هک  تسا  یگرزب  داد  يور  نامه 

ترجه روتـسد  شردپ  ، دنتفرگ ياج  هزات  ياههناخ  رد  نارجاهم  ،و  دیدرگ هدامآ  يدجـسم  ،و  تفای یناماس  رـس و  اهراک  كدـنا  كدـنا 
سابع تسا  هتشون  ماشه  نبا  اما  ( 18  ) دندوب موثلک  ما  و  ع )  ) همطاف یهارمه  رومام  عفار  وبا  هثراح و  نب  دـیز  : دـسیون يرذالب  . داد ار  يو 

ثریوحتسا تکرح  هدامآ  ناوراک  دـندش  راوس  دوختسرپرـس  اب  موثلک  ما  ارهز و  لاح  رهب  ( 19  ) دوب وا  ندرب  رومام  بلطملا  دـبع  نب 
ما همطاف و  دمریم و  رتش  . دنزیم یبیـسآ  ار  نانآ  رتش  دیآیم و  نانآ  دزن  دوب  وا  يوگ  دب  هتـسویپ  هک  ص )  ) دمحم نانمـشد  زا  ، ذـیقن نب 
هک تسادیپ  نکل  ، دناهدربن یمان  تسا  هدـید  همدـص  نیا  زا  ع )  ) همطاف هک  یبیـسآ  زا  ناخروم  رگید  ماشه و  نبا  . دـنتفایم نیمز  رب  موثلک 

دومرف ص )  ) ربمغیپ هکم  حـتف  زور  رد  هک  تسا  یناسک  رامـش  رد  ترطف  تسپ  درم  نیا  . تسا هدـنامن  جـنریب  هثداح  نیا  زا  ربمغیپ  رتخد 
اهدنس نیا  لباقم  رد  ( 20  ) دش هتـشک  همطاف  يوش  یلع  تسدب  ثریوح  دوش  هتخیر  ناشنوخ  دیاب  دنـشاب  هدیبسچ  هبعک  ياههدرپ  هب  رگا 
هتشون یعیش  ياهتیاور  و  ( 21  ) دروآ هنیدـمب  ار  وا  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  دـسیون  تسا  لوا  هقبط  ناـسیون  خـیرات  زا  زین  وا  هک  یبوقعی 

لصف مالسا  خیرات  رد  . دندیدرگ هدوسآ  نانمشد  ناکرشم و  دنزگ  زا  ناناملسم  تفای . ققحت  ادخ  هدعو  ماجنارس  . دننکیم دییات  ار  یبوقعی 
نید نتفریذـپ  هب  مـه  ار  نارگید  دـیاب  ، دـنرادن یمیب  ینید  مـسارم  ندروآ  ياـجب  زا  اـهنت  هـن  رگید  خـیرات  نـیا  زا  دـش . هدوـشگ  ياهزاـت 

دننک . راکیپ  نانآ  اب  دنتفریذپن  رگا  ،و  دنناوخب
یعمج یقـشمد و  مساقلا  وبا  ظفاح  ، یئاسن . یـسوط خیـش  یلاما  زا  ج 43  ص 18  راحب  .2 ص 148 . نیظعاولا ج 1  ۀـضور  .1 اهتشونیپ :

راحب ص 12. نیظعاولا ص 5148. ۀضور  .4 راحب ص 12 ج 43 . .3 هقرحملا ص 160 . ) قعاوصلا   ) دناهدرک طبـض  ار  ثیدح  نیا  رگید 

. میظع نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نآرقلا  اذـه  لزن  ول ال  اولاـق  8.و  یبوقعی ج 2 ص 8 . .7 مطف . لیذ  . برعلا ناـسل  دعـس ج 1 ص 32  نبا  .6
دهاوخ وا  ناج  شتآ  لام  نیا  ، تسا نینچ  هن  تخاس  دهاوخ  نادیواج  ار  وا  لام  نیا  درادنپیم  درامـشیم و  دـهنیم و  مه  رب  ار  اهلام  .9

بلاط وبا  ، ینیلک خیش  لقن  هب  اما  .12 11.ج 1 ص 375 . ( . 30- تلصف  ) ۀکئلملا مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  .10 دش .
انا انا هللا و  اولاق  ۀبیصم  مهتباصا  اذا  نیذلا  . نیرباصلا رـشب  13.و  یفاک ج 1 ص 44 . ) لوصا   ) تشذـگ رد  هجیدـخ  گرم  زا  سپ  لاسکی 

یمزراوخ ج 1 ص 60. .16 بقانم ج 1 ص 462 . .15 یسوط . خیـش  یلاما  زا  راحب ج 43 ص 23  .14 ( . 156-155: هرقبلا  ) نوعجار هیلا 
21.ج 2 ص 31. ماشه ج 4 ص 30 . نبا  .20 ماشه ج 4 ص 29 . نبا  .19 .ص 414 و 269 . فارشالا باسنا  .18 راحب ص 22 ج 43 . .17

ع)  ) همطاف ناراگتساوخ 

ینوگرگد لاس  ود  نیا  رد  . تشذگ هنیدم  رد  نارجاهم  تماقا  زا  رتشیب  یکدـنا  ای  ، لاس ود  ( 1  ) ۀنـسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  »
ناـنآ يزوریپ  هجیتن  .و  دنتـشگرب يزوریپ  اـب  ( 2  ) اههیرـس ضعب  زین  . دـیدرگ دـیدپ  ناناملـسم  یعاـمتجا  یـسایس و  عضو  رد  يریگمـشچ 

يریگرد زا  سپ  هک  دـنچ  ییاههلیبق  زین  . دوب فلاـخم  ياـههلیبق  هدـید  رد  ناـشیا  تیعقوم  تیبثت  ،و  ناناملـسم راـک  رد  كدـنا  یـشیاشگ 
زا رتمهم  دنتسویپ . ناناملسم  هب  ای  دندنام و  فرط  یب  شیب  مک و  ، دندربیم رسب  یلد  ود  تلاح  رد  هنیدم  ناقفانم  ،و  نایدوهی اب  ناناملـسم 

هکنانآ .و  درب ناـیم  زا  ار  شیرق  نارـس  هدـننک  هریختمـش  ،و  تخیر مه  رد  ار  هکم  ياهناـسفا  تردـق  هک  دوب  ردـب  هوزغ  رد  يزوریپ  همه 
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لوسر یلخاد  یناگدنز  رد  دنریذپ . تسکـش  مه  نانآ  ناناگرزاب  شیرق و  هک  دنتـسناد  دنناجنرب  دوخ  زا  ار  هکم  دنتـساوخیمن  مه  زونه 
شیپ هام  دنچ  هدوس  یسورع  دندربیم . رـسب  وا  هناخ  رد  ، رکب وبا  رتخد  هشیاع  سیق و  نب  ۀعمز  رتخد  هدوس  . داد خر  يرییغت  زین  ص )  ) ادخ

وا و رظن  رد  هچ  - نز ود  نیا  زا  کی  چیه  دـنچ  ره  ( . 4  ) تفرگ تروص  ترجه  نیتسخن  لاس  لاوش  رد  هشیاع  یـسورع  و  ( 3  ) ترجه زا 
رظن نیا  زا  ع )  ) همطاف دندوب و  ربمغیپ  لاح  بقارم  یتهج  زا  کی  ره  لاح  رهب  اما  دندرکیمن  رپ  ار  هجیدخ  یلاخ  ياج  ، شردپ رظن  رد  هچ 
مود هتسد  نارجاهم  اب  نارکس  . دوب سمـش  دبع  نب  ورمع  نب  نارکـس  هویب  هدوس  هلاس و  هن  يرتخد  هشیاع  . تشادن ینارگن  ردپ  يارب  رگید 

يراگتساوخ ار  هویب  نآ  ربمغیپ  تشذگ و  رد  هکم  هبتشگزاب  زا  سپ  يو  ( 5  ) درب دوخ  هارمه  زین  ار  هدوس  رفس  نیا  رد  تفر و  هشبح  هب 
ع)  ) همطاف هک  تسا  ملـسم  دنـشاب . وا  لاح  نابهاگن  هک  دنتـسه  یناسک  شردـپ  هناـخ  رد  ، دورب يوش  هناـخ  هب  ع )  ) همطاـف رگا  لاـح  . درک

یماقم نایرهشمه  هدید  رد  دسر  يربمغیپ  هب  هکنآ  زا  شیپ  شردپ  . میرادن تایاور  رکذب  يزاین  هراب  نیا  رد  . تسا هتشاد  يرایسب  ناهاوخ 
وبا  ) بلطملا دبع  نب  يزعلا  دـبع  ، مشاه نادـناخ  سانـشرس  درم  رـسپ  ود  نز  مالـسا  روهظ  زا  شیپ  ع )  ) همطاف رهاوخ  ود  . تشاد دـنمجرا 

اب وا  نز  ای  جوجل و  درم  نآ  رگا  ،و  دشیمن لزان  نانآ  يوش  ردپ  شهوکن  رد  تبت  هروس  رگا  . دندوب یمارگ  نارهوش  دزن  ،و  دـندش بهل )
بهل وبا  رارـصاب  نکیل  . دندوب نامداش  دونـشخ و  دنویپ  نیا  زا  نانآ  ، دننک اهر  ار  دوخ  نانز  دنتـساوخیمن  ناشنادـنزرف  زا  مامت  یتخـسرس 
نامثع هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ، دندروآ مالـسا  دندش و  ادـج  دوخ  نارـسمه  زا  هکنآ  زا  سپ  نانز  نیا  تفرگ . تروص  یئادـج  نانآ  نیب 
دمحم نوچ  ( 6  ) دوب عیبر  نب  صاعلا  وبا  دوخ  هلاخ  رـسپ  نز  وا  رگید  رهاوخ  بنیز  . دندرک رهوش  شیرق  دـنمجرا  رادـلام و  درم  نافع  نب 

وا زا  يو  هفئاـط  ناـگرزب  . دـنام یقاـب  شیرق  نید  رب  صاـعلا  وبا  ، دـندیورگ ودـب  شنارتـخد  هجیدـخ و  ،و  دـش ثوعبم  يربـمغیپ  هب  (ص )
نیرتهب وا  تفگ  تفریذـپن و  صاعلا  وبا  . دـنهد ودـب  ینزب  درادـیم  تسود  هک  ار  يرتخد  ره  ناـنآ  دـیوگ و  قـالط  ار  دوخ  نز  دنتـساوخ 

نت دنچ  نیا  . دتسرفب هنیدمب  ار  بنیز  هک  طرـش  نادب  ، داد ار  وا  يدازآ  روتـسد  ربمغیپ  ،و  دش ریـسا  ردب  گنج  رد  صاعلا  وبا  . تسا رـسمه 
تعاطا رد  برثی  هدیـسر و  يربمغیپ  هب  ص )  ) دـمحم هک  نونکا  . دنتـشاد تمرح  نارگید  دوخ و  ناسک  دزن  ،و  دـندوب مانب  ینادرم  یگمه 

.و دنـشاب ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  هدامآ  رتهبتیعقوم  اب  یناسک  هک  تسا  یعیبط  ، دربیم رـسب  طایتحا  میبتلاـح و  رد  وا  زا  هکم  تسوا و 
نآرق لوزن  زکرم  یحو و  هناـخ  رد  میتـشون  هکناـنچ  ع )  ) ارهز تـیبرت  دــنتفر ، يوـش  هـب  مالــسا  زا  شیپ  هـیقر  موـثلک و  ما  بـنیز و  رگا 
همطاف ناهاوخ  کی  ره  رکب  وبا  رمع و  ، تسا مالسا  خیرات  لوا  تسد  ذخام  نآ  دنـس  دید و  دیهاوخ  باتک  نیا  تاحفـص  رد  هکنانچ  . دوب

لها گرزب  ناثدـحم  زا  هک  یئاسن  ( 7  ) متـسه یهلا  ءاضق  رظتنم  تفگ  يودـنداهن  نایم  رد  ربمغیپ  اـب  ار  دوختساوخ  نوچ  نکیل  ، دـندوب
يراگتـساوخ يو  زا  ار  وا  ع )  ) یلع نوـچ  ،و  تسا لاـسدرخ  همطاـف  :» تـفگ ناـنآ  خـساپ  رد  ص )  ) ربـمغیپ : دـیوگ ننـس  رد  تـسا  تـنس 

مان ناراگتساوخ  نایم  زا  يراب  . تسا هدروآ  هتشون  « درم نز و  نس  يربارب  ناونعب  هک  یباب  لیذ  ار  ثیدح  نیا  یئاسن  اما  ( 8  ) تفریذپ ، درک
درم ود  نیا  اهنت  ربمغیپ  رتخد  ناراگتساوخ  هکنآ  هن  ، دنانارگید زا  رتسانـشرستیصخش  ظاحل  زا  هک  دناهتـشون  تهجنآ  زا  ار  نت  ود  نیا 

همطاف يراگتساوخ  هرابرد  هچنآ  ( 9  ) دندرک يراگتساوخ  شردپ  زا  ار  همطاف  نارجاهم  زا  یهورگ  تسا  هتشون  یبوقعی  . دندوب هدروخلاس 
تسا و دوجوم  زین  رگید  ياـهتیاور  . تسا هدـمآ  ینـس  هعیـش و  ياـهباتک  رد  ، تشون میهاوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  وا  یئوشاـنز  و  (ع )

اهتیاور نیا  . دوش هدید  اهتیاور  ظفل  رد  یفالتخا  كدنا  تسا  نکمم  اهنت  . دید دیهاوخ  اهتیاور  نیا  رد  هک  تسا  نیمه  اهنآ  نومضم 
دنـس اهنت  ، دناهتـشون یـسوط  خیـش  دـیفم و  ینیلک و  نوچ  یناملاع  يربط و  ، ماـشه نبا  ، قاحـسا نبا  ، يرذـالب نوچ  یناـخروم  هچنآ  زین  و 

یقیقحت ای  دسیونب  یباتک  مود  لوا و  نرق  ثداوح  هرابرد  دهاوخب  سک  ره  ، یبرغ ای  یقرـش  ، ینـس ای  هعیـش  . تساهنآ زا  سپ  ناگدنـسیون 
ناسانـش قرـش  ياهباتک  رد  یبلطم  رگا  . تسا هدرک  باتک  نیا  هدنـسیون  هک  تسا  يراک  نیا  ،و  دنک هعجارم  اهباتک  نیمه  هب  دـیاب  ، دـنک

اهنآ میئوگب  هکنآ  هن  ، درک دیدرت  نآ  یتسرد  رد  لقا  ای ال  ،و  تفریذـپن ارنآ  دـیاب  دـشاب  هدـماین  اهدنـس  نیا  زا  کیچیه  رد  هک  دوش  هدـید 
نوچ ، مالـسا رودص  خیرات  نتـشون  .؟ دناهدروآ اجک  زا  ار  اهكرادم  نیا  اهنآ  ؟ كردم مادـک  . تسین ام  رایتخا  رد  هک  دناهتـشاد  یکرادـم 

مهدزون و نرق  یملع  تاقیقحت  هرابرد  شهوژپ  ای  یـشنماخه و  رـصع  ياههتـشبن  گنـس  ندناوخ  ای  ریمح و  ایـس و  ندمت  هرابرد  قیقحت 
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هناروکروک میلست  هبناج و  کی  ياهقیدصت  هنوگنیا  . میرادن ام  هک  دنراد  رایتخا  رد  یئاههلیـسو  نایبرغ  میئوگب  هک  تسین  يدالیم  متـسیب 
منکیمن راکنا  هتبلا  تسا . نوگانوگ  كرادم  هب  هعجارم  عبتت و  تصرف  نتشادن  ای  تیرومام و  نتفرگ  هدهعب  ای  تراقح و  هدقع  زا  یـشان 

لـصا هک  اجنآ  اما  . تسا نیمز  قرـشم  هتـشذگ  ناخروم  ضعب  شور  زا  رتقیقد  ، یخیرات لئاسم  لـیلحت  رد  ناـیبرغ  شور  يدراوم  رد  هک 
هزاجا دوخب  هک  ناسانش  قرش  یضعب  زا  ام  تشاد . دهاوخن  ینعم  صن  ربارب  داهتجا  ، دشاب دوجوم  ینـشورب  لوا  تسد  ياهدنـس  رد  هثداح 

نانآ زا  . میرادن ياهلگ  دشاب  قبطنم  - اسرت ای  يدوهی  - ناشدوخ هدیقع  اب  هک  دننک  ریسفت  نانچ  ارنآ  ای  ، دننک نوگرگد  ار  تقیقح  دنهدیم 
ار هچنآ  ،و  دنوشیم ناشیا  هتفگ  میلست  تسبرد  هنوگچ  هک  میراد  بجعت  دوخ  ناد  خیرات  ناتـسود  زا  . دنروذعم نوچ  درک  دیابن  یتیاکش 
ام رب  نانآ  هکنیا  رذع  هب  دوشیم  هداد  ناشن  ناگدـنهوژپ  نیا  ياهاطخ  نوچ  ،و  دـننادیم حرج  لباق  ریغ  ملـسم و  تقیقح  دنـسیونیم  نانآ 

خیرات ياهیسرک  رتشیب  زورما  هک  تسا  یهاگآان  ای  يراگنا  لهـس  ای  یتمهیب  نیا  هجیتن  . دنریگیم هدیدان  ار  اهاطخ  ، دنراد يداتـسا  قح 
هیام دوشیم و  همجرت  یـسراف  یبرع و  ياهنابز  هب  دنـسیونیم و  دنهاوخیم  هچنآ  دنراد و  فرـصت  رد  يدوهی  ناسانـش  قرـش  ار  مالـسا 

یب ار  اهباتک  نیمه  ، دنراد دوخ  برع  ناردارب  هب  هک  ینظ  نسح  رطاخب  ام  یناریا  ناردارب  هاگ  ددرگیم . ناملـسم  ناسیون  خیرات  قیقحت 
خیرات زا  دیاب  هکنانچ  هک  ددرگیم  یهورگ  تامولعم  هیاپ  هک  تساههتـشون  نیا  دننادرگیم و  رب  یـسرافب  یبرع  زا  رظن  راهظا  هنوگچیه 

وا يراگتـساوخ  يارب  یـسک  دنام و  ردـپ  هناخ  رد  - رتشیب ای  - یگلاس هدـفه  نس  ات  دوبتشز  نوچ  همطاف  : » دـنرادن یهاگآ  مالـسا  ردـص 
تقیقح ، ادـخ رب  هاـنپ  تـسا  نـکمم  يزیچ  نـینچ  رگم  هـک  دروـخ  هـکی  ، دـهاوخیم ار  وـت  یلع  تـفگ  واـب  شردـپ  هـک  يزور  . دـمآیمن

وترپ رد  ار  یخیرات  ياههثداح  دنهاوخیم  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  اهنیا  دناشکیم .؟ اجکب  ار  راک  يرهوگ  دـب  ای  یئوج و  هزیتس  ، یـشوپ
تثعب مجنپ  لاس  ربمغیپ  رتخد  رگا  تسین ! مولعم  ؟ دناهتخودنا عبنم  مادک  زا  هنوگچ و  ار  شناد  نیا  اما  ، دننک لیلحت  هیزجت و  دیدج  شناد 
هدجه رد  هدـش و  دـلوتم  تثعب  زا  شیپ  لاسجـنپ  رگا  .و  تسین نخـس  ياج  تسا و  هدوب  هلاسهد  ای  هن  جاودزا  ماگنهب  دـشاب  هدـش  دـلوتم 

هب ترجاـهم  اـهراک ، یناـماسبان  ، هجنکـش رازآ و  مـیب  ، ناناملـسم یعاـمتجا  عـضو  : میتـشون ارنآ  لـیلد  ، دـشاب هـتفرن  رهوـش  هناـخب  یگلاـس 
يومع هجیدـخ و  شرداـم  ندرم  نوچ  تشاذـگیم  رثا  وا  یـصوصخ  یگدـنز  رد  هک  یئاـههثداح  ، وسکی زا  مشاـه  ینب  هرـصاحم  ، هشبح

يراوخمغ هناخ  رد  شردـپ  ، ردام گرم  زا  سپ  تساوخیمن  وا  دادیمن . ودـب  ار  یتلـصو  نینچ  لاـجم  ، رگید يوس  زا  بلاـط  وبا  شردـپ 
تسرد نب  زا  ناتساد  دشاب  نینچ  رگا  ،و  دندوب هتشون  تثعب  مجنپ  لاسب  ار  وا  دلوت  زین  يربتعم  ياهتیاور  میدید  هکیلاح  رد  . دشاب هتشادن 

دید زا  ،و  هزات قیقحت  یئانـشور  ربارب  ار  اـههثداح  میهاوخب  ، میریگب شیپ  ار  ! دنمـشناد فلؤم  هویـش  میرذـگب و  شور  نیا  زا  رگا  .و  تسین
ناگدنـسیون ناـسیون و  خـیرات  موـمع  نوـچ : ؟ ارچ . تسا هتفاـیرد  دنمـشناد  سانـش  قرـش  هک  تسین  نآ  هجیتـن  مه  زاـب  ، میرگنب یعاـمتجا 

هک تسا  یعیبط  - تسا هدوب  ابیز  ینز  مینادیم  هک  اجنآ  ات  زین  ار  هجیدخ  . دناهدوتـس مادنا  بسانت  هرهچ و  یئابیز  هب  ار  ص )  ) دمحم ، هریس
رادـلام و ، ناوج ینارهوش  هناـخب  موثلک  ما  هیقر و  ، بنیز ( ، ع  ) همطاـف رهاوخ  هس  . دنـشاب تروـص  وـکین  هرهچ  اـبیز  رداـم  ردـپ و  نادـنزرف 
ای ماقم و  رطاخب  ار  وا  هرهچ  تشز  نارتخد  شیرق  ناناوج  میئوگب  هک  تشادـن  یلام  ای  یتسایر  نانآ  ردـپ  راگزورنآ  رد  . دـنتفر سانـشرس 
اما تسین  لاـحم  دـنچ  ره  رما  نیا  . تشز یکی  نیا  دـندوب و  اـبیز  هس  ره  نارهاوـخ  نآ  هک  دـش  هچ  دـندرک . يراگتـساوخ  ناشردـپ  لاـم 

یئابیزب موس  مود و  لسن  ات  ار  یمشاه  نارتخد  امومع  هریـس  ناگدنـسیون  تسیچ ؟ ققحم  سانـش  قرـش  لیلد  . دهاوخیم یخیرات  كردم 
وا رتخد  ود  زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  ادهـشلا ) دیـس  ( ) ع  ) نیـسح دوخ  يومع  دزن  نسح  نب  نسح  هک  یماگنه  دناهدرک . فصو  هرهچ 

خـساپ دـنام و  شوماـخ  نیگمرـش  نـسح  ! نـک يراگتـساوخ  یهاوـخیم  ار  رتـخد  ود  زا  کـی  ره  مرـسپ  تـفگ  ودـب  ع )  ) نیـسح تـفر ،
یئابیز زا  همطاف  نیا  مینادیم  هک  اجنآ  اـت  ( 10  ) تسا رتهیبش  مردام  هب  هک  منکیم  باختنا  وت  يارب  ار  همطاف  نم  تفگ  ع )  ) نیـسح . دادـن

نیا یملع  فشک  لاح  ( . 12  ) دندرکیم دننامه  يروح  هب  ار  وا  هک  دوب  نانچ  یئابیز  رد  : دسیون دـیفم  ( 11  ) تسا هدوب  رادروخرب  صاخ 
ای ؟ صن لباقم  تسا  يداهتجا  ؟ تسا يذخام  هچ  ساسا  رب  دنک  یسررب  ملع  یئانشور  اب  ار  یناتساد  ره  دهاوخیم  هک  راوگرزب  سانشقرش 
زا یئاپ  در  ، باتک هدنسیون  ، تسا هظفاح  مک  وگغورد  هک  اجنآ  زا  اما  . منادیمن ؟ تیبرع ناصقن  يور  زا  ای  دمع  هب  ؟ خیرات نتم  رد  یطیلخت 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2298 

http://www.ghaemiyeh.com


فارشالا باسنا  وا  فورعم  باتک  ةدعاق  هک  دناسانشیم  يرذالب  هتـشون  ار  دوخ  كردم  وا  . دراذگیم اجب  دوخ  هابتـشا  ای  ارتفا و  لعج و 
یهاوـخ نم  هب  نم  هداوناـخ  دارفا  همه  زا  رتدوز  وـت  تفگ  ع )  ) ارهز هـب  ربـمغیپ  مراد : مـشچ  شیپ  نوـنکا  مـه  نـم  ار  باـتک  نـیا  . تـسا

رد دهعتم  سانشقرش  منادیمن  . درک مسبت  ع )  ) ارهز ؟ یـشابتشهب نانز  هدیـس  یهاوخیمن  دومرف  ربمغیپ  ( 13  ) هدروخ هکی  همطاف  . تسویپ
دننام ای  ، هدـیدرگ یهابتـشا  نینچ  باکترا  بجوم  وا  تیبرع  ناصقن  متـشون  هکنانچ  اـی  ؟ هتخیر مهب  ار  تیاور  ود  نیا  ، یملع قیقحت  هجیتن 

رد اـهتناما  تیاـعر  هنوـمن  نیا  زا  اـم  تسا و  یکی  هجیتـن  لاـح  رهب  .؟ تسا هتـشاد  هدـهعب  صاـخ  یتلاـسر  نـیما ، ناسانـش  قرـش  رتـشیب 
ص)  ) ربـمغیپ نادـناختبحم  اـب  ردـپ  رد  ردـپ  هک  یناگدـنناوخ  مینیبیم . ناوارف  ناـیبرغ  زا  رتسانـشقرش  نایقرـش  اـی  ناـنآ و  ياـهباتک 

نیا هک  دنریگ  هدرخ  هدنسیون  ربتسا  نکمم  ، دنرادن یهجوت  ، یملع ياهثحب  رد  ناشیدنا  جک  ای  نانآ و  نانمشد  نانخـس  هب  دناهتـسیز و 
نوردـنا ریـش  اب  ار  ربمغیپ  لآ  تبحم  ناـنیا  تسا . تسرد  ؟ دراد یموزل  هچ  صوصخب  عوضوم  نیا  رد  دانـساب  هعجارم  یئوجیپ و  هزادـنا 

ارناـنآ ياههتـشون  هاـگچیه  دـیاش  دـنرادن و  یناـققحم  نینچ  نانخـس  هب  عامتـسا  شوـگ  .و  دنراپـسیم گرزب  يادـخ  هب  ناـج  اـب  هدرب و 
يارب دوـشیم  هتـشون  ربـمغیپ  نادـناخ  تریـس  رد  هک  هنوـمن  نیا  زا  رگید  ياـهباتک  باـتک و  نـیا  هـک  درک  شوـمارف  دـیابن  اـما  ، دـنناوخن

هدش و کیدزن  نیمز  برغم  گنهرف  اب  ام  گنهرف  هک  تسا  رتشیب  ای  لاس  دص  ، منادیمن ، هناتخبـشوخ ای  ، تفگ دیاب  هنافـساتم  تسناگمه .
زا ياهتـشر  رد  عبتت  قیقحت و  راک  ، برغ ناسانـشقرش  زا  هتـسد  ره  ای  کی  ره  ، تساهلاس مینادیم  هکناـنچ  . تسا هتخیمآ  مهب  يدراوم  رد 

نوماریپ باتک  دنچ  یلاس  اکیرما  اپورا و  یسانش  مالسا  یسرک  ناداتسا  . دناهتـشون اهباتک  هراب  نیا  رد  هتفرگ و  هدهعب  ار  یمالـسا  گنهرف 
ربمغیپ رتـخد  زین  ناـماما و  زا  ضعب  مرکا و  لوسر  یناگدـنز  هراـب  رد  . دنـسیونیم یمالـسا  گرزب  ياهتیـصخش  نآ و  ندـمت  مالـسا و 

ياههتـشون همجرت  دـناهدرک . سابتقا  ارنآ  بلاطم  دـنچ  ینت  اـی  دـناهدنادرگرب و  یـسرافب  ار  اـهباتک  نیا  ضعب  هدـش و  رـشتنم  اـهباتک 
رد ار  رگید  سانــش  قرــش  اــههد  ،و  بـپگ ، نـسنیدر یکــسفوشورتپ ، ، سیولدراــنرب ، نوینیــسام یئوـل  ، ماــگنمرود ، رهیزدــلگ ، سنمــال
رد ار  دوخ  رمع  اهلاس  هک  رشالب  نوچ  يدنمشناد  . دنرادن یملع  تناما  نانیا  رتشیب  دیرخ . ناوتیم  اهناتـسرهش  نارهت و  ياهیـشورفباتک 
هیآ ود  رظن  راهظا  چـیه  یب  نآرق  زا  دوخ  همجرت  رد  ، تسا هدرک  فرـص  تاـیآ  لوزن  بیترت  هراـبرد  قیقحت  هسنارفب و  نآرق  ندـنادرگرب 
دش مالسا  نانمشد  زیواتـسد  دنتخاس و  رب  ترجه  نیتسخن  نرق  نایاپ  نازادرپ  ناتـساد  هک  ياهیآ  ود  نامه  - دیازفایم موس  هاجنپ و  هروسب 

فداـصت بسح  رب  ، دروم نیا  رد  رـشالب  زا  ار  تین  ءوس  نیا  . تشوـن نآ  هراـبرد  یلـصف  قـینارغ  هناـسفا  ماـنب  شیپ  لاـس  یـس  هدـنراگن  و 
زا ار  مالـسا  دـنهاوخیم  دوخ  نامگب  هک  مینیبیم  ار  یناسک  ، ناـمهیم مه  زا  دـنادیم . ادـخ  ؟ هدرک يراـک  نینچ  رگید  ياـج  دـنچ  ، متفاـی
نآ هجیتن  . دنهدیم رارق  دوخ  قیقحت  دنس  ار  ناسانـش  ناریا  ای  ناسانـش و  قرـش  نیا  ياههتـشون  نانیا  ، دنناسانـشب یفـسلف  یملع و  هاگدید 
مزح نبا  لاح  . ددرگیم یفرعم  شیوخ  رـصع  گرزب  رادهیامرـس  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ، مزح نبا  لـصف  طـلغ  همجرت  ءاـکتاب  هک  دوشیم 
هیاـپ فلؤم  نیا  هتـشون  تسا  نکمم  دـعب  يدـنچ  اـما  . دـهدیمن یتـیمها  نادـب  باـتک  هدنـسیون  ، هدـش قفوم  یملع  فشک  نیدـب  هنوگچ 

رب رد  ار  مرتحم  نامجرتم  شـشوک  هک  لاـح  نیع  رد  نم  تیبرع . زا  هن  دـنراد و  یتسرد  عـالطا  مالـسا  زا  هن  هک  دوش  یناـسک  تاـقیقحت 
دوخ رب  زین  ار  يرگید  جنر  مراد  اعدتـسا  - دـنرادن اهبتکم  ضعب  هبتبـسن  يدـهعت  رگا  - نانآ زا  ، منکیم ریدـقت  اهباتک  نیا  ندـنادرگ 

هتـساوخن يادخ  ادابم  . دنیامرف هسیاقم  يرجه ) مجنپ  نرق  رخآ  ات   ) لوا تسد  ياهباتک  بلاطم  اب  ار  اهباتک  نیا  تاجردـنم  . دـننک راومه 
هب نایناریا  نوچ  هدش و  همجرت  یبرع  هب  ناسانـش  قرـش  نیا  راثآ  ضعب  دـنتفا . رودـبتقیقح  زا  یناسک  ای  یـسک  ، دـنوش بجوم  هتـسنادان 

نیا فعـض  طاـقن  زا  شیب  مک و  نم  . دـناهدنادرگرب یـسرافب  هتفریذـپ و  تسب  رد  ار  اـههمجرت  نآ  دـنراد  ینظ  نسح  برع  ناگدنـسیون 
یبرع و نابز  نتسنادن  تسرد  رطاخبتسا  نکمم  دنامالسا . نمشد  ای  شیدنا و  دب  نافلؤم  نیا  همه  میوگیمن  نم  . متـسه هاگآ  اههمجرت 

هراب نیا  رد  ناشیا  اب  ای  متسه و  انشآ  کیدزن  زا  نانآ  ضعب  اب  اما  . دنشاب هدرک  یتواضق  بصعت  زا  یلاخ  ياهدنس  هب  نتشادن  یـسرتسد  ای 
. دیسرپ ناشیا  زا  دیاب  ار  شببس  ارچ  . درک دنهاوخن  شومارف  ارنآ  هاگچیه  هک  دنراد  لد  رد  ناناملسم  زا  ياهنیک  منادیم  ماهدرک و  وگتفگ 

ناوارف هرهبتیبرع  زا  یئاپورا  نابز  دنچ  زا  هتشذگ  . تسا ریظن  مک  ای  اتمهیب و  دوخ  راک  رد  هک  مسانـشیم  ار  يدنمـشناد  سانـش  مالـسا 
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تـسدکی زا  همه  برع  ناحتاف  هک  دـنادیم  بوخ  وا  . دـشاب علطم  تسه  هکنانچ  نید  نیا  تاررقم  مالـسا و  حور  زا  دـیاب  نیا  رباـنب  . دراد
هکناـنچ تسا  هتخانـش  بوـخ  ار  هتـسد  ود  نیا  دوـخ  مالـسا  راذـگ  ناـینب  اـیند . مغ  یکدـنا  دنتـشاد و  نید  مغ  ناـنآ  زا  يرایـسب  . دـندوبن

(14 «. ) درادن یبیـصن  نآ  زج  هتخود  ایند  لامب  هدید  هک  سکنآ  تسادخ و  اب  وا  رجا  دوریم  داهج  نادیمب  ادخ  يارب  هک  سکنآ  :» دـیوگ
زاغآ هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  باتک  تسا  دـهعتم  نوچ  وا  اـما  . تسا هدروخربثیدـح  نیدـب  نم  زا  رتدوز  مرتحم  سانـش  قرـش  نیا  ـالمتحم 
ورمع میوگیمن  نم  «. دزاس ریس  ار  هنـسرگ  ياهبرع  مکـشتسناوتیم  هک  دوب ، رابوراوخ  رابنا  نیرتهب  رـصم  زیخ  هلغ  نیمزرـس  :» دنکیم
اقیرفا حتف  رد  عفان  نب  ۀبقع  هک  ار  یـصالخا  املـسم  وا  . تشاذگ رـصم  نیمزرـس  رد  مدـق  مالـسا  تفرـشیپ  ادـخ و  ياضر  يارب  صاعلا  نب 

هتسد نآ  اما  منادبتسرد . ) تهج  ره  زا  ، درک اقیرفا  لامش  رد  هبقع  هک  ار  يراک  مهاوخیمن  مه  اجنیا  رد  دنچ  ره  . ) تسا هتشادن  تشاد 
زا شیب  ؟ دندوب دوخ  هنسرگ  مکش  ندرک  ریس  یپ  رد  مه  اهنآ  ؟ ناسچ دنداهن  مدق  لین  يداو  هب  ورمع  باکر  رد  هک  ربمغیپ  نمؤم  نارای  زا 

میتـشون و هکناـنچ  مراد . تلاـسم  ار  یئاـمنهار  ناـنیا  يارب  قـیفوت و  دوـخ  يارب  دـنوادخ  زا  .و  منکیمن زارد  هراـب  نیا  رد  ار  راـتفگ  نـیا 
ياههنیرق هکنانچنآ  ،و  دناهتـشون مامت  تحارـص  هب  ینـس  هعیـش و  یلـصا  ياهدنـس  لوا و  هقبط  ناخرؤم  ناثدـحم و  ياهباتک  هکنانچنآ 

نب یلع  دوخ  ياهومع  رـسپ  همه  نایم  زا  شردپ  نکیل  ، تشاد یناراگتـساوخ  ربمغیپ  رتخد  ، دنکیم دییات  ار  ناخروم  نیا  هتـشون  یجراخ 
رتمدق شیپ  یناملسم  رد  رتيوخ و  وکین  همه  زا  هک  مهدیم  ینزب  یـسک  هب  ارت  تفگ  شرتخدب  .و  دیزگرب وا  يرهوش  يارب  ار  بلاط  یبا 

وا مه  !و  ورب وا  يراگتـساوخب  وـت  دـنتفگ  ار  یلع  دندینـشن  قـفاوم  خـساپ  ربـمغیپ  زا  رمع  رکب و  وـبا  نوـچ  : دـسیون دعـس  نبا  ( 15 . ) تسا
وبا رـسپ  : - دیـسرپ ربمغیپ  ، تسـشن وا  دزن  تفر و  ربمغیپ  هناخب  يو  نک ! يراگتـساوخ  ار  همطاف  : دنتفگ ار  یلع  راصنا  زا  دـنچ  ینت  : دـسیون
دمآ نت  دـنچ  نآ  دزن  یلع  نوچ  دومرفن . يزیچ  هلمج  نیا  زج  !و  الها ابحرم و  همطاف ! يراگتـساوخ  يارب  - ؟ تسا هدـمآ  هچ  يارب  بلاـط 

صاصتخا نیا  ایوگ  ( 16  ) دیـشخب بحر  لها و  وت  هب  . تسا سب  هلمج  نیمه  . - الها ابحرم و  ، تفگ نم  خساپ  رد  - ؟ دـش هچ  : - دندیـسرپ
رابخا نویع  زا  لقنب  یـسلجم  تسا . هداتفا  نارگ  دنچ  ینت  ربتفای  همطاف  يراگتـساوخ  رد  هک  لوبق  زایتما  دـیدرگ و  ع )  ) یلع بیـصن  هک 
خساپ رد  نم  مدادن . نانآب  ار  مرتخد  ارچ  هک  دندیجنر  نم  زا  شیرق  زا  ینادرم  تفگ  ار  ع )  ) یلع ص )  ) ربمغیپ تسا : هتـشون  نینچ  اضرلا 

يراگتساوخ رد  اهتیاور  ضعب  ( 17  ) تشادن ار  همطاف  يرسمه  یگتسیاش  یلع  زج  یـسک  . تسا هدوب  ادخ  هدارا  هب  راک  نیا  : متفگ نانآ 
یناتـساد نمـض  یمزراوخ  بقاـنم  زا  لـقنب  همغلا  فشک  رد  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  . دـناهداد تلاـخد  زین  ار  هملـس  ما  ( ، ص  ) ربمغیپ رتـخد 

يراگتـساوخب ارچ  : - دنتفگ دنتفر و  یلع  دزن  ، دندینـشن قفاوم  خساپ  ع )  ) همطاف يراگتـساوخ  رد  نوچ  رمع  رکب و  وبا  : دـیوگیم ینالوط 
ادخ و دزن  تسنآ  رد  هچنآ  ایند و  نسحلا  وبا  ای  : - تفگ رکب  وبا  . تسا ربمغیپ  زا  یتساوخرد  نینچ  عنام  یتسدگنت  . - يوریمن ع )  ) همطاف
رد ربمغیپ  تقو  نیا  رد  تفر . ربمغیپ  دزن  دیـشوپ و  نیلعن  درب و  هناـخب  ار  دوخ  شکبآ  رتش  یلع  وگتفگ  نیا  زا  سپ  درادـن . شزرا  لوسر 

وگب نک و  زاب  ار  رد  زیخ و  رب  هملـس  ما  تفگ  ربمغیپ  ؟ تسیک تفگ  هملـس  ما  . تفوک رد  یلع  . دوب یموزخم  هیما  یبا  رتخد  هملـس  ما  هناـخ 
کیدزن هک  متـساخرب  نانچ  تفگ  هملـس  ما  . دنرادیم تسود  ار  وا  زین  نانآ  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  تسا  يدرم  نیا  . دـیآ رد 

تروص نیدب  انئمطم  هکلب  يوق و  لامتحاب  ، تسین لصتم  نآ  دنس  ینعی  ، عوفرم تسا  یثیدح  هک  تیاور  نیا  ( 18 ... ) متفا رد  يور  رب  دوب 
هکنآ زا  شیپ  ، تسا موزخم  ینب  هریت  زا  رمع  نب  هللا  دبع  نب  ةریغم  نب  ۀـفیذح  هیما  وبا  رتخد  دـنه و  وا  مان  هک  هملـس  ما  اریز  . تسین تسرد 

(19 ( ؟ دناهشبح نارجاهم  زا  شنز  هملـس و  وبا  دوب . موزخم  نب  ورمع  نب  هللا  دبع  نب  لاله  نب  دسالا  دبع  ۀملـس  وبا  نز  دـیآ  ربمغیپ  هناخب 
وبا دـحا  گنج  رد  و  ( 21  ) دوب رـضاح  ردب  گنج  رد  ، درک ترجه  هنیدـمب  هملـس  وبا  ( 20  ) دنتـشگزاب ، هکم رد  ربمغیپ  تماقا  ماـگنه  هک 
ینب مئانغ  زا  هب و  ياهیرـس  یهدـنامرفب  ترجه  زا  سپ  هام  یـس  درب و  ردـب  ناج  گنج  نیا  زا  يو  ( 22  ) دنکفا ودب  يریت  یمـشج  هماسا 

رد هملـس  ما  هدع  نتـشذگ  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ تشذـگ و  رد  يرجه  مراهچ  لاس  رخآلا  يدامج  رد  ماجنارـس  ( 24  ) درب هرهب  مه  ریـضن 
هتـشاد دـمآ  تفر و  ربمغیپ  هناخب  ، شرهوش یناگدـنز  رد  هملـس  ما  : تفگ تسا  نکمم  هتبلا  ( . 25  ) درک یـسورع  وا  اب  مراهچ  لاـس  لاوش 
تسرد هتفگ  نیا  تسا و  هدوب  ص )  ) ربمغیپ نز  ، همطاف يراگتساوخ  يارب  ع )  ) یلع ندمآ  ماگنه  يو  هک  تسنانچ  تیاور  رهاظ  اما  تسا 
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زا ار  همطاف  ارچ  دنتفگ  دندمآ و  نم  دزن  رمع  رکب و  وبا  ، تفگ ع )  ) یلع دسیون : نینچ  یسوط  خیش  یلاما  زا  لقن  هب  یـسلجم  يراب  . تسین
،و وا اب  ار  مدنویپ  نم  ياهدمآ ؟ هچ  يارب  ، نسحلا وبا  دیـسرپ  . دش نادنخ  دید  ارم  نوچ  . متفر ربمغیپ  دزن  نم  ؟ ینکیمن يراگتـساوخ  ربمغیپ 

يارب متفگ  ! يرامـشیم رب  هک  ینآ  زا  رتلـضاف  وـت  ! یئوـگیم تسار  دوـمرف  . مدرمـش رب  نـید  هار  رد  ار  مداـهج  ،و  مالـسا رد  ار  دوـختقبس 
هچ يو  منیبب  راذـگب  . تفریذـپن مرتخد  اـما  دـندوب  هدـمآ  وا  يراگتـساوخب  یناـسک  وت  زا  شیپ  یلع ! تفگ  . ماهدـمآ همطاـف  يراگتـساوخ 

مالـسا رد  ار  وا  یـشیپ  ام و  اب  ار  وا  دنویپ  وت  . تسا هدرک  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  وت  یلع  تفگ  شرتخدب  تفر و  هناخ  هب  سپـس  . دیوگیم
تفگ دید  نآ  رد  يدونشخ  راثآ  نوچ  ربمغیپ  . دنام شوماخ  دنادرگرب  ار  دوخ  هرهچ  هکنآ  یب  ع )  ) ارهز . یهاگآ وا  تلیضف  زا  ینادیم و 

تیاضر همطاف  یلع و  یئوشانز  هب  ربمغیپ  نوچ  : هک تسا  هدروآ  یلاما  رد  یسوط  خیش  ( 26  ) تسوا ياضر  تمالع  وا  یشوماخ  . ربکا هللا 
همغلا فشک  فلؤم  زین  و  ( 27 . ) مدادیم ودب  ارت  دوب  یـسک  وا  زا  رتهب  نم  تیب  لها  رد  رگا  ادخبتفگ  ربمغیپ  دـش  نایرگ  ع )  ) همطاف ، داد
بلاط وبا  مردپ  زا  یکدوک  رد  ارم  هک  ینادیم  وت  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  : - تفگ ربمغیپ  هب  ع )  ) یلع : تسا هتشون  یسلجم  وا  زا  لقنب  و 

ینادرگرـس زا  و  يدوب ، رتنابرهم  نم  رب  ردام  ردپ و  زا  شرورپ  نیا  رد  ،و  يدرورپ دوختیبرت  هیاس  رد  ،و  یتفرگ دسا  تنب  همطاف  مردام  و 
دنمورین وت  هب  ارم  ادخ  هک  نونکا  یتسه  نم  هتخودـنا  هیام و  اهنت  ترخآ  ایند و  رد  وت  . يدـیناهر دـندوب  نآ  راچد  نم  ناردـپ  هک  کش  و 

یهاوخ نم  هب  ار  ترتخد  ایآ  . ماهدمآ همطاف  يراگتـساوخ  يارب  نم  . مریگب ینز  مهد و  بیترت  یناماس  دوخ  يارب  مهاوخیم  ، تسا هتخاس 
دـشاب مرتخد  هیرهم  هک  يراد  يزیچ  ایآ  تفگ  دیدنخ و  یلع  يور  رد  تخورفا و  رب  ینامداش  زا  ادخ  لوسر  هرهچ  دیوگ  هملـس  ما  داد ؟

بآ يارب  ار  رتش  ،و  داهج يارب  ار  ریشمش  : تفگ ربمغیپ  . مرادن يزیچ  شکبآ  يرتش  ریـشمش و  زج  . تسین ناهنپ  وت  رب  نم  لاح  : تفگ یلع 
نیا رد  هملـس  ما  رگا  میتشون  هکناـنچ  یلو  ( . 28  ) مهدیم رارق  رهم  ار  هرز  ناـمه  یهاوخیم  رفـس  رد  یـشکراب  دوخ و  ناـنب  اـمرخ  نداد 

تایقفوملا وا  باتک  هک  راکب  ریبز  تسا . هدوبن  ص )  ) ربمغیپ نز  ماگنه  نیا  رد  وا  هچ  تسا  قافتا  بسح  رب  شروضح  هدوب  رـضاح  ارجام 
هک ارچ  . متسشن شوماخ  وا  يور  شیپ  رد  متفر و  ادخ  لوسر  دزن  : - تسا هدروآ  نینچ  ع )  ) یلع هتفگ  زا  دوریم  رامـشب  یمیدق  رداصم  زا 
ات مدنام  شوماخ  نانچمه  نم  ؟ یهاوخیم هچ  ( 29 ! ) نسحلا وبا  : - دیسرپ دید  ارم  یشوماخ  نوچ  . تشادن یسک  ار  وا  تمرح  تمـشح و 
! - مراد - ؟ دش هچ  مداد  وتب  هک  هرز  نآ  ! - يرآ - ؟ یهاوخیم ار  همطاف  ایوگ  : - تفگ سپس  دومرف  ررکم  ار  دوخ  شـسرپ  راب  هس  ربمغیپ 

و تسا . هتشون  هدوسرف  ینامی  نهاریپ  دنفسوگ و  تسوپ  هرز  ياجب  ، دعس نبا  تایاور  ضعب  رد  ( 30  ) هدب رارق  همطاف  نیباک  ار  هرز  نامه 
يریمح ؟ تسا هدوب  هچ  نیباک  نیا  مقر  ای  هرز  نیا  ياـهب  . داد رارق  نیباـک  ارنآ  ياـهب  تخورف و  ار  دوخ  رتش  ع )  ) یلع هک  دـنیوگ  یـضعب 
تایاور زا  یکی  رد  دعـس  نبا  دناهتـشون . مهرد  داتـشه  دص و  راهچ  ات  نارگید  و  ( 31  ) تسا هتشون  مهرد  یـس  ارنآ  دانـسالا  برق  فلؤم 

هدرک طبـض  عبرا  ار  ةامعبرا  مقر  ینعی  . تسا دـص  راهچ  زا  یفیحـصت  مراد  نامگ  هک  ، تسا هتـشون  ( 32  ) مهرد راـهچ  ار  هرز  ياـهب  دوخ 
ای مهرد  دص  راهچ  ربمغیپ  رتخد  نیباک  يراب  ( . 33  ) دسیونیم مهرد  داتشه  دص و  راهچ  یتیاورب  دصیس و  ار  هرز  ياهب  هبیتق  نبا  .و  تسا

مغ و کیرـش  نت  ود  دیاب  هک  تسا  سدقم  يدنویپ  . دیدرگ رارقرب  دنویپ  زین  یگداس  نیدب  ،و  نیمه نیمه و  دوب  رتمک  ای  رتشیب و  یکدـنا 
تسوپ ، هرز . دننک وگتفگ  رگیدکی  اب  نآ  ياهب  رـس  رب  هدنـشورف  رادیرخ و  ات  تفریمن  شورفب  یئالاک  دنـشاب . رگیدکی  یناگدنز  يداش 

زا یکدنا  ، درامشب ارنآ  هکنآ  یب  ادخ  لوسر  . دندروآ ربمغیپ  دزن  ارنآ  ياهب  دیـسر و  شورفب  ، تسا هدوب  هچ  ره  ینامی  نهاریپ  ای  دنفـسوگ 
مرتخد ار  هچنآ  لوپ  نیا  اـبتفگ  داد و  رکب  وبا  هب  ار  هدـنام  سپـس  ! رخب شوخ  يوب  مرتخد  يارب  لوپ  نیا  اـبتفگ  داد و  لـالب  هب  ار  لوپ 

هدامآ ار  ارهز  زاهج  وا  دـیدباوص  اب  اـت  درک  هارمه  رکب  وبا  اـب  ار  دوخ  ناراـی  زا  نت  دـنچ  رـسای و  راـمع  . زاـس هداـمآ  تسا  دـنمزاین  نادـب 
هفیطق . مهرد راـهچ  ياـهب  هب  يدـقراچ  . مهرد تفه  ياـهب  هب  ینهاریپ  تسا : نینچ  هتـشون  زاـهج  يارب  یـسوط  خیـش  هک  یتـسرهف  . دـنزاس

اـمرخ و فیل  زا  ار  یکی  دوب  ربتـس  ناـتک  نآ  ياـهیور  هک  کـشت )  ) یندرتـسگ ود  . اـمرخ گرب  زا  هتفاـب  یباوختخ  ربیختفاـب ، یکـشم 
يایروب هتخت  کی  . مشپ زا  ياهدرپ  . دوب هدش  رپ  ( 34  ) رخذا زا  هک  فئاط  مرچ  زا  شلاب  راهچ  . دندوب هدرک  رپ  دنفـسوگ  مشپ  زا  ار  يرگید 

يارب یکـشم  ، نآ رد  ریـش  ندیـشود  يارب  دوگ  ياهساـک  ، نیبوچ یحدـق  ، مرچ زا  یکـشم  ، سم زا  ینگل  . یتسد يایـسآ  ( 35  ) رجه تفاـب 
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ادخ : تفگ درک و  یسررب  ارنآ  دندروآ  ربمغیپ  دزن  ار  زاهج  نوچ  ( 37 . ) یلگ هزوک  دنچ  ، زبس یئوبس  ، تفز هب  هدودنا  ( 36  ) ياهرهطم ، بآ
اـملع و زا  یعمج  راـحب و  رد  یـسلجم  بقاـنم و  رد  بوشآ  رهـش  نبا  . دیـسر یئوشاـنز  هبطخ  ندـناوخ  ماـگنه  دـهد . تکربتیب  لـها  هب 

ارنآ ناثدحم  رتشیب  هک  تروص  نیا  اهنآ  نایم  زا  دناهتـشون . نوگانوگ  ياهتروصب  فلتخم و  ياهترابع  اب  ار  هبطخ  نیا  هعیـش  ناثدحم 
شیاتس شتمعن  هب  ار  وا  هک  یئادخ  ساپس  دنک : عوجر  راونالا  راحب  هب  دیاب  دهاوخب  يرتشیب  لیصفت  هکیـسک  . دش باختنا  ، دناهدرک طبض 

نیمز رد  وا  نامرف  ،و  ناهاوختسوا دزن  هک  ار  یئاطع  ،و  ناسرت شتبوقع  زا  ،و  دنانامرف هب  شوگ  ار  شتموکح  ، شتسرپ شتردقب  ،و  دننک
دوخ نید  رب  دـیدیم و  وا  دوـخ  رد  هک  دوـمرف  یفیلکت  ار  کـی  ره  ،و  دـیرفایب دوـخ  تردـقب  ار  ناگدـیرفآ  هک  یئادـخ  ناور . نامـسآ  و 

نیدب . دومرف بجاو  ارنآ  درک و  رگید  يدنویپ  ار  یئوشانز  یلاعت  يادخ  . تخاونب دومرف و  یمارگ  دـمحم  شربمغیپ  هب  ،و  تخاس دـنمجرا 
سپ ، ار يرـشب  بآ  زا  دـیرفآ  هک  تسوا  ،» دـیامرفیم هچ  . تسب نامدرم  ندرگ  رد  ار  تنـس  نیا  ،و  تسویپ مه  رد  ار  يدـنواشیوخ  ، دـنویپ

نم مهدب و  یلع  هب  ینزب  ار  همطاف  هک  تسا  هدومرف  ارم  یلاعت  يادخ  انامه  ( 38  . ) تساناوت وت  راگدرورپ  يدنویپ و  یبسن و  شدینادرگ 
(39  ) بقانم رد  بوشآ  رهش  نبا  میتشون  هکنانچ  هللا . لوسر  ای  يرآ  . - یتسه یضار  ! یلع . - مداد ینزب  ودب  هرقن  لاقثم  دص  راهچ  هب  ار  وا 

رگید رطـس  کی  نآ  زا  سپ  و  ( 40  ) تسا هدرک  لـقن  همغلا  فشک  زا  تروص  نیمهب  ارنآ  زین  یـسلجم  هدروآ و  تراـبع  نیدـب  ار  هبطخ 
یئوشاـنز نیا  نتفریذـپ  رد  ع )  ) یلع هک  ار  ياهبطخ  زین  هبطخ و  نآ  . تسا هدروآ  رگید  تراـبع  اـب  ار  هبطخ  هیودرم  نبا  اـما  دراد . هفاـضا 

تروص نادب  زین  یسورع  زاهج  . دیدرگ یلع  نآ  زا  ع )  ) ارهز دش و  هدناوخ  یئوشانز  هبطخ  دید . ناوتیم  بقانم  راحب و  رد  تسا  هدناوخ 
هامکی ار  تدم  نیا  دوختیاور  رد  یسلجم  . تفر رهوش  هناخب  ردپ  هناخ  زا  ربمغیپ  رتخد  ات  دیشک  لوط  یتدم  اما  . تشگ هدامآ  میتشون  هک 

رظنب مـهم  نادـنچ  تاـیئزج  نـیا  رد  قـیقحت  وجتـسج و  يراـب  دناهتـشون . مـه  رتـشیب  لاـسکی و  اـت  ارنآ  یـضعب  هکیلاـح  رد  تـسا  هتـشون 
ع)  ) یلع هناخب  ار  همطاف  تساوخ  وا  زا  تفر و  ربمغیپ  هناخب  لـیقع  يزور  ماجنارـس  ، تشذـگ تدـم  ره  اـی  لاـسکی  اـی  هاـمکی  . دـسریمن

یعیش نارعاش  . دندرب ع )  ) یلع هناخب  نانز  زا  یعمج  اب  ار  سورع  یبش  ماجنارس  دنتشگ و  ناتسادمه  يو  اب  زین  ربمغیپ  نانز  ضعب  . دتسرفب
باب رد  ، تسا هتـشذگ  رد  يرجه  موس  نرق  زاـغآ  رد  هک  نجلا  کـید  زین  يریمح و  لیعامـسا  دیـس  ، تیمک نوچ  يرجه  مود  لوا و  نرق 

هک دناهدورس  یئارغ  ياههدیصق  ربمغیپ  رتخد  هیرهم  رادقم  یـسورع و  مالـسلا و  هیلع  یلع  اب  وا  ییوشانز  ربمغیپ و  رتخد  زا  يراگتـساوخ 
ینامهم یب  یـسورع  ! یلع دومرف : ربمغیپ  دـنرب  يوش  هناخب  ار  سورع  دنتـساوخیم  هک  یبش  تسا . دوجوم  همجرت  هرکذـت و  ياهباتک  رد 

رکب یبا  نب  هللا  دبع  قیرط  زا  راکب  ریبز  دندروآ . مهارف  ترذ  عاص  دنچ  مه  راصنا  زا  ياهتسد  . مراد يدنفسوگ  نم  : تفگ دعـس  دوشیمن .
هبتفگ داد و  نیرز  ( 42  ) يدنوآ نم  هب  ص )  ) ربمغیپ منک  یـسورع  ع )  ) همطاف اب  متـساوخ  نوچ  ( : 41  ) تسا هدروآ  نـینچ  ع )  ) یلع زا 

هب يدنوآ  نآ  ياهب  هب  متـساوخ  وا  زا  متفر و  راصنا  زا  ملـسم  نب  دمحم  دزن  نم  . رخب یماعط  دوخ  یـسورع  ینامهم  يارب  دـنوآ  نیا  ياهب 
هچ يارب  ار  ماعط  نیا  ! - يرآ - ؟ ربمغیپ يومع  رسپ  . - بلاط یبا  نب  یلع  - ؟ یتسیک . - دیسرپ نم  زا  سپستفریذپ  مه  وا  . دهد یماعط  نم 

نز و هرابرد  ربمغیپ  وت ! نآ  زا  نیرز  دـنوآ  نیا  ماعط و  نیا  ار ! ربمغیپ  رتخد  ياهتفرگ ؟ ینزب  ار  هک  یـسورع ! ینامهم  يارب  - ؟ یهاوخیم
یتیاور رد  دعس  نبا  ( 43 ! ) امرف نانآ  بیصن  یبوخ  نادنزرف  ایادخ  ! نادرگ كرابم  رهوش  نز و  نیا  رب  ار  دنویپ  نیا  ایادخ  . درک اعد  رهوش 

.و تفرگ وج  یکدنا  وا  زا  تشاذگ و  ورگ  هب  ییدوهی  دزن  ار  دوخ  هرز  یلع  دسیون : دوشیم  یهتنم  سیمع  تنب  ءامساب  نآ  دنـس  هک  رگید 
نانز بلطملا و  دبع  نارتخد  ربمغیپ  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  هیوباب  نبا  زا  بوشآ  رهش  نبا  ( . 44  ) دوب راگزور  نآ  ینامهم  نیرتهب  نیا 

يداـش نـیا  هدــنیامن  هـک  یئاهرعــش  . دــنیامن یناـمداش  هار  رد  دــنور و  ع )  ) یلع هناـخب  همطاـف  هارمه  اــت  هدوـمرف  ار  راــصنا  رجاــهم و 
ناملـس . دندناشن يرتش ) رب  ای   ) تشاد مان  ءابهـش  هک  يرتسا  رب  ار  همطاف  نانآ  . دیاین شوخ  ار  ادخ  هک  دشابن  ینانخـس  نکیل  ، دـنناوخبتسا

نینچ دـندوب و  سورع  شیپاشیپ  ربمغیپ  نانز  . دـنتفریم نآ  سپ  رد  مشاه  ینب  رگید  !و  رفعج لیقع و  هزمح و  . دوب رتسا  راد  ماـمز  یـسراف 
يادـخ هک  دـیرآ  دایب  لاح و  ره  رد  ار  ادـخ  دـیئوگ  ساپـس  لاعتم و  يادـخ  يرایب  نم  ( 45  ) ياهووه يا  دیورب  هملـس : ما  دـندناوخیم .

هارمه دـیورب ! دومرف و  ناماناوت  میدوب  هدوسرفـشدومن  نامیئامنهار  میدوب  رفاک  داد  تاجن  اـهتفآ  اـهالب و  زا  داـهن و  تنم  اـم  رب  گرزب 
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زا یحو  يربمغیپ و  هب  نارگید ! رب  ار  وا  داد  يرترب  ناهج  يادـخ  هکنآ  رتخد  يا  ناسک  ناـشیوخ و  همه  داـب  وا  يادـف  هک  ناـنز . نیرتهب 
ناهج راگدرورپ  مان  دیرآ  نابزب  دیرایم ! نابز  رب  وکین  نانخـس  زج  و  دیرادب ! هدیـشوپ  ار  دوخ  ! نانز يا  تفگیم : هشیاع  و  ( 46 ! ) نامسآ

هک ار  رتخد  نیا  دـیربب  ار  هدـنناوت  گرزب و  راـگدرورپ  ار  هدنـشخب  يادـخ  ساپـس  ناگدـنب  همه  ار و  اـم  تشاد  یمارگ  ، دوخ نید  هب  هک 
هام نوچ  يراد  يراسخر  هک  نانز . نیرتهب  يا  ! همطاف وت  دورسیم : هصفح  و  ( 47  ) بوخ هزیکاپ و  يوش  نتشادب  بوبحم ! هدرک  شیادخ 
هک یلع  ناوج  ار  يدرم  دار  تخاس  وت  يوش  نآرق  ياهتیآب  ار  وا  تخاس  صوصخم  هک  يردـپ  اب  نایناهج  رب  داد  يرتربتیادـخ  ناـبات 

ینخس تفگیم : ذاعم  نب  دعـس  ردام  ةذاعم  ( 48  ) ناگرزب نادـناخ  زا  تسا و  راوگرزب  هک  ار  وا  . دـیربب نم  ياهووه  ناـگمه  زا  تسا  رتهب 
هار ار  ام  تخومآ  تسناما  رد  يدنسپدوخ  فال و  زا  و  تسنامدرم ! نیرتهب  دمحم  میوپیمن ! یئوکن  هار  زجب  و  میوگیمن ! دیاب  هکنآ  زج 

دراد اتمه  هن  هک  لالج  یگرزب و  دنوادخ  رسفا  دراد  فرش  زک  ربمغیپ  ربمغیپ ! تخد  اب  دیتفا  هارب  يراب  فطل  زا  شداب  شاداپ  يراگتـسر 
- رهـش نبا  بقانم  زا  تروص  نیدـب  ار  تیاور  نیا  دـش  هتـشون  هکنانچ  . دـندرکیم رارکت  ار  زجر  ره  نیتسخن  تیب  ناـنز  و  ( 49  ) لامه هن 

نتفریذـپ اما  دـنکیم . یفرعم  تسا  هیماما  ياملع  ناگرزب  زا  هک  هیوباب  نبا  تیاور  همطاف و  دـلوم  باتک  ار  دوخ  دنـس  وا  مدروآ و  بوشآ 
همطاف رتسا  شیپاشیپ  ربمغیپ  نانز  : دیوگیم هک  تسنیا  دزاسیم  دیدرت  راچد  ار  ام  هک  يزیچ  تسخن  تسا . راوشد  تروص  نیدـب  ناتـساد 

هملس ما  متشون  هکنانچ  هکیلاح  رد  ( 50  ) تسا هتشون  ترجه  مود  لاس  هجحلا  وذ  رد  ار  ع )  ) ارهز یـسورع  دوخ  فلؤم  نیا  . دنتفریم هار 
هشیاع هدوس و  اهنت  میتشون  مه  البق  هکنانچ  ارهز  یسورع  لاس  رد  و  ( . 51  ) دندمآ ربمغیپ  هناخب  ردب  گنج  زا  سپ  هصفح  مراهچ و  لاس 
روتـسد دیـشوپب . اهدنب  رـس  هب  ار  دوخ  دیوگیم  دوخ  ياهووه  هب  هک  مینیبیم  هشیاع  زجر  رد  هکنآ  رگید  دـندربیم  رـسب  ربمغیپ  هناخ  رد 

. تسا هدش  لزان  ترجه  مجنپ  لاس  مینادیم  هکنانچ  هروس  نیا  و  ( 52  ) تسا بازحا  هروس  نمض  ( ، ص  ) ربمغیپ نانز  هب  بابلج  ندیشوپ 
هدـنیآ تاحفـص  رد  هراـب  نیا  رد  . تسا هدوـب  هشبح  رد  خـیرات  نیا  رد  رفعج  دـسیونیم و  ار  رفعج  ناگدـننک  تعیاـشم  ءزج  هکنآ  رگید 

دش . دهاوخ  هداد  يرتشیب  حیضوت 
فارشالا ص 407. باسنا  . يرذالب .3 تشادن . تکرش  هتسد  نآ  رد  اصخش  ربمغیپ  هک  گنجب  یمازعا  هتـسد  .2 . 21: بازحا .1 اهتشونیپ :

دعس نبا  .7 فارشالا ص 397 . باسنا  .6 هباـصالا ج 2 ص 10 . هب  دوش  عوجر  فارشالا ص 219 و  باسنا  .5 باتک ص 409 . نامه  .4
:ج 1 یناغ نیبلاطلا ص 180 و ر.ك 1  لتاقم  .10 9.ج 2 ص 31 . ءارهزلا ص 25 ج 2 . ۀمطاف  ننس ج 6 ص 62. .8 تاقبط ج 8 ص 11 .

فارشالا باسنا  .13 داشرا ص 22 ج 2 . .12 شیرق ص 51 . بسن  11.ر ك  شیرق ص 51 . بسن  دیفم ج 2 ص 22 و  داشرا  ص 142 و 
ياهدیزگ لصف  هب  دینک  عوجر  ریدغلا ج 3 ص 20 و  ةرضنلا ج 2 ص 182. ضایرلا  .15 -ج 1 ص 22 . يراخب .14 تمجوف . )  ) ص 405

فارـشالا ص 402 باسنا  هب  عوجر  هقرحملا ص 162 و  قعاوصلا  هب  دـینک  هاگن  يربکلا ج 8 ص 12،و  تاقبطلا  .16 یبرع .  يارعش  زا 
راحب ص هب  دـینک  هاگن  ۀمغلا ج 1 ص 354 و  فشک  .18 یبرع .  يارعـش  زا  ياهدـیزگ  لصف  هب  دـینک  عوجر  ص 92 و  راحب  .17 دوش .

يزاغم .21 ماشه ج 2 ص 390 . نبا  .20 فارشالا ص 429 . باسنا  .19 دعب . هب  خـیراوتلا ص 38  خـسان  هب  دوش  عوجر  زین  125-126 و 
تاقبط ج 8 فارشالا ص 429 و  باسنا  .25 يدقاو ص 380 . .24 يدقاو ص 340 . .23 فارشالا ص 429 . باسنا  .22 يدقاو ص 155 .
رد نسحلا ) وبا   ) ریبعت نیا  .29 راحب ج 43 ص 126 . ۀمغلا ج 1 ص 355. فشک  .28 ج 1 ص 39 . یلاما  .27 ص 93 . راحب  .26 ص 6 .

تـسا نکمم  و  تسین ) یـساسا  طرـش  دنچ  ره   ) دوشیم هتفرگ  دنزرف  نیتسخن  مان  زا  هینک  الومعم  دوشیم  هدـید  زین  رگید  تایاور  ضعب 
تایقفوملا ص 375 و راـبخالا  .30 دـناهدرک . يریبعت  نینچ  نایوار  ای  دـشاب و  هدروآ  ار  هینک  شیوخ  ماـن  ياـجبتیاور  ماـگنه  ع )  ) یلع
ص 12. تاقبط ج 8  دعـس  نبا  .32 ص 105 . ج 43  راحب  .31 ص 119 . راــحب ج 43  ص 348 و  ۀـمغلا ج 1  فشک  هب  دـینک  عوـجر 

ایوگ .35 دراد . زین  یئوراد  تیـصاخ  نآ  گرب  هک  زیر  گرب  ابتسا  یهایگ  . اـیروب هاـیگ  . یکم هاـک  .34 ص 70 . راـبخالا ج 4  نویع  .33
یلاما .37 دننک . تراهط  نادب  هچنآ  . ناتسدبآ . قیربا .36 هنیدـم . کیدزن  تسا  هدوب  یهد  ، رجه زین  . تسا نیرحب  زکرم  ، رجه نیا  زا  دوصقم 

هرما ذفانلا  . هدنع امیف  هیلا  بوغرملا  هباذع  نم  بوهرملا  ، هناطلـس یف  عاطملا  . هتردقب دوبعملا  . هتمعنب دومحملا  دـمحلا هللا  .38 ج 1 ص 39 .
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ابـسن ال ةرهاصملا  لعج  هللا  نا  مث  . دمحم هیبنب  مهمرکا  .و  هنیدـب مهزعا  هماکحاب و  مهزیم  .و  هتردـقب قلخلا  قلخ  يذـلا  . هئامـس هضرا و  یف 
ابـسن و هلعجف  ارـشب  ءاملا  نم  قلخ  يذـلا  وه  هدـج و  یلاعت  همـسا و  كرابت  لاقف  . مانالا اهمزلا  ماحرالا و  اهب  حبـش  .و  اـضرتفم ارما  اـقح و 

همجرت دنوآ  ارنآ  هک  ياهملک  .42 تایقفوملا ص 376 . رابخالا  .41 راحب ج 43 ص 119 . .40 39.ج 3 ص 350 . ( . 56: ناقرفلا . ) ارهص
هچنآ . تسا هتـشادن  نادـنچ  یئاهب  هدوب  هچ  ره  لاح  رهب  . دـهدیم ینعم  ود  ره  هدرپ  دـنوآ و  رـصم  . تسا رـصم )  ) ریبز تراـبع  رد  ماهدرک 

کچوک رهـش  رد  هک  تفریذـپ  ناوـتیم  هنوـگچ  اـما  تسا  لوا  تسد  ياهدنـس  زا  وا  باـتک  هک  دوـب  راـکب  ریبز  تراـبع  همجرت  متـشون 
ره . یتسیک دیـسرپب  وا  زا  يراصنا  يراکبـساک  هک  دـشاب  اسانـشان  نانچ  ع )  ) یلع ردـب  گنج  زا  سپ  ترجه و  مود  لاس  رد  مهنآ  ، هنیدـم

تنب ءامـسا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ص 14. ج 8  تاقبط  .44 ص 351 . بقاـنم ج 3  كر  .43 دـسریم ! رظنب  دـیعب  اما  . تسین لاحم  دـنچ 
و ووه )  ) ینس ینعمب و  هراج  .45 تسا . هدوب  هشبح  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  دوخ  رهوش  اب  ماـگنه  نیا  رد  تشون  میهاوخ  هکناـنچ  سیمع 
ام نرک  ذا  تالاح و  لک  یف  هنرکـشا  یتاراج و  ای  هللا  نوعب  نرـس  .46 ماهتفرگ . لوا  ینعمب  ارنآ  یماقم  هنیرقبتسا  هدـمآ  ود  ره  هیاـسمه 

تامعب و يدفت  يرولا  ءاسن  ریخ  عم  نرـس  تاوامـسلا و  بر  انـشعنا  دق  رفک و  دعب  اناده  دـقف  تافآ  هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا 
نرکذا رضاحملا و  یف  نسحی  ام  نرکذا  رجاعملاب و  نرتسا  ةوسن  ای  هشیاع : تالاسرلا 47. هنم و  یحولاب  یلعلا  وذ  هلضف  نم  تنب  ای  تالاخ 

هنم اهصخ  اهرکذ و  یطعا  هللااف  اهب  نرـس  رداقلا  زیزعلا  رکـشلا هللا  هلاضفا و  یلع  هللا  دمحلاف  رکاش  دبع  لک  عم  هنیدب  انـصخ  ذا  سانلا  بر 
هللا کجوز  رمزلا  يآب  صخ  نم  لضفب  يرولا  لک  یلع  هللا  کلـضف  رمقلا  هجوک  هجو  اهل  نم  رـشبلا و  ءاـسن  ریخ  ۀـمطاف  رهاط 48 . رهطب 

يوش هقاذح  نب  سینخ  .51 رطخلا 50.ج 3 ص 357 . میظع  تنب  ۀمیرک  اهنا  اهب  یتاراج  نرسف  ریضحلا  یف  نم  ریخ  ایلع  ینعا  الـضاف  یتف 
. بازحا هروس  هیآ 59  .52 درم . ردب  گنج  زا  سپ  ، هصفح

رهوش هناخ  رد  ع )  ) ارهز یناگدنز 

رـسارس نوچ  ، تسا هنومن  رهوش  هناخ  رد  ع )  ) ارهز یناگدـنز  یناهفـصا ) میعن  وبا  « ) دـیرب اـیند  زا  ار  دوخ  يدـید و  ار  ناـهج  نیا  یتشز  »
تلیـضفب و هتـسارآ  ییاهناملـسم  هنومن  . دناهنومن وا  نادنزرف  وا و  ردپ  ، وا يوش  نوچ  ، تسا هنومن  وا  دوخ  نوچ  ، تسا هنومن  وا  یناگدنز 

اما ، دنـشوپیم ، دنروخیم ، دنوریم هار  مدرم  رگید  نوچ  ، دننکیم یگدنز  مدرم  اب  ، دنزیخیمرب ، مدرم نایم  زا  هک  یئاهناسنا  . یناسنا يوخ 
دننادیم ار  مدرم  درد  ای  ، دنراد ار  نارگید  درد  هک  یئاهناسنا  . ادخب هتسویپ  یتشرس  ، هتشرف زا  رترب  ، دنراد یتشرس  اههزیرغ  نیا  يوس  نآ  زا 

هاگ .و  دنوش کیرـش  ناشیا  اب  يراوشد  جنر و  لمحت  رد  دـنناوتن  رگا  دنـشاب و  نانآ  شخب  نامرد  دوخ  رادرک  راتفر و  اب  ات  دنـشوکیم  و 
هلاجر دیری  لک  هک : تیب  نیا  لماک  قادصم  قحب  دـنقح و  نادرگاش  یهلا و  نابیبط  ناسک  نینچ  . دـنبای نامرد  نارگید  ات  دنـشکیم  درد 

نت هب  رگا  ،و  تسا دنمزاین  نادـب  نت  هچنآ  نت و  ندرورپ  رد  هن  دـننادیم  حور  یگرزب  رد  ار  يرترب  ( 1  ) هلاجرل هتایح  دیری  نم  ای  × هتایحل
نیا . یتسین وت  رگید  ینکیم  یگدنز  مدرم  اب  هک  یماگنه  دنیوگیم  اهنآب  دنزومایب . نارگیدب  ار  تسرد  یگدنز  هک  تسنآ  يارب  دناهدنز 
رود رد  مباوخب و  ریـس  هنوگچ  دنیوگیم  هک  دـنوریم  شیپ  اجنآ  ات  یتسود  ناسنا  رد  . ینامب هدـنز  نانآ  تمدـخ  يارب  دـیاب  هک  دـنمدرم 

یکی ياهب  وا  زاـهج  هک  یـسورع  ون  . تسا ياهسردـم  نینچ  هدرورپ  ع )  ) ارهز ( 2 . ) دـهن نیمز  رب  ولهپ  هنـسرگ  یناسنا  اههطقن  نیرتتسد 
. درب دهاوخ  رـسب  هنوگچ  يوش  هناخ  رد  هک  تسادیپ  ، دشاب نیلافـس  هزوک  هساک و  دنچ  يو  تیبلا  ثاثا  مهرد و  دص  راهچ  تمیق  هب  هرز 
ار سرد  نیا  ریظن  یئاهـسرد  ، نیا زا  شیپ  وا  . دـهدیم ودـب  ار  سرد  نیرخآ  شردـپ  . تسا رهوـش  هناـخب  نتفر  هداـمآ  ع )  ) همطاـف نوـنکا 
هب يزاین  وا  دـنچ  ره  دـیآ  رد  یناسفن  هکلم  تروصب  یلمع  نیرمت  اب  ات  دوش  رارکت  یپ  رد  یپ  دـیاب  یقالخا  ياهسرد  اـما  . تسا هتخومآ 

نارگن ادابم  ! هدم شوگ  مدرم  نانخـس  هب  مرتخد  : - طابترا رد  هیاسمه  دـنواشیوخ و  نانز  اب  ،و  تسا ناسنا  دـشاب  هچ  ره  اما  ، درادـن نیرمت 
رگا تردـپ  مرتـخد  . - تـسا رخف  هیاـم  وا  نادـناخ  ربـمغیپ و  يارب  ! دراد یگتـسکشرس  نارگید  يارب  رقف  ! تـسا ریقف  ترهوـش  هـک  یـشاب 

دنادیم تردـپ  ار  هـچنآ  رگا  مرتـخد  درک ! راـیتخا  ار  ادـخ  يدونـشخ  وا  اـما  . دوـش کـلام  ار  نـیمز  ياهجـنگ  تسناوـتیم  تساوـخیم 
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ترهوش ! ماهداد رهوش  دوخ  نادـناخ  درف  نیرتـهب  هب  ارت  ! مدرکن یهاـتوک  وت  هراـب  رد  نم  ( 3 . ) دومنیم تشز  تاهدـید  رد  اـیند  یتسنادیم 
دوخ هناخ  هب  ! ادـخ هانپ  رد  ! رادـب رانکرب  یکاپان  ره  زا  ار  وا  ایادـخ  ! میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  همطاف  ایادـخ  ( . 4  ) تسترخآ ایند و  گرزب 
دزن دـیاب  نم  - ؟ یتفرن ارچ  ؟ یتسیک وت  . - دـنامیم سیمع  رتخد  ءامـسا  . دـنتفایم هارب  اـهنز  تسا : هدـمآ  نینچ  اـهتیاور  ضعب  رد  . دـیورب

فلؤم ار  ناتساد  نیا  ریخا  تمسق  دتفا . يزاین  ودب  دیاش  . دشاب هتشاد  دوخ  سرتسد  رد  ار  ینز  دیاب  ناوج  رتخد  یبش  نینچ  . منامب ترتخد 
هکنانچ تسا  هتـشون  ارنآ  سیمع  تنب  ءامـسا  لاح  حرـش  نتـشون  ماگنه  زین  یناهفـصا  میعن  وبا  . تسا هدروآ  تروص  نیمهب  همغلا  فشک 

متفه لاـس  رد  شرهوش  هارمه  يو  ( 6  ) دـناهشبح نارجاهم  هتـسد  نیتسخن  ءزج  سیمع  تنب  ءامـسا  وا  نز  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  میتشون 
حتف مشاب  نامداش  ود  نیا  زا  کی  مادکب  دومرف  ص )  ) ربمغیپ هشبح  زا  رفعج  تشگزاب  ماگنه  . تشگزاب هنیدم  هب  ربیخ  حتف  ماگنه  ترجه 

لـصا رد  تیاور  رگا  . تسا هدوب  هنیدم  رد  ع )  ) همطاف یـسورع  بش  ءامـسا  میئوگبتسین  نکمم  نیا  ربانب  ( . 7 « ) رفعج تشگزاب  ای  ربیخ 
نز رکب و  وبا  رتخد  نیقاطنلا  تاذ  ءامـسا  نز  نیا  المتحم  ، دنـشاب هدشن  هابتـشا  راچد  مان  نتـشون  رد  ناگدننک  تیاور  رگا  دـشابتسرد و 

اب ار  يو  هرجاشم  وا و  تشگزاب  هشبح و  هب  ار  ءامـسا  ترجه  ناتـساد  تسخن  دوخ  میعن  وبا  هک  تسنیا  تفگـش  . تسا هدوب  ماوع  نب  ریبز 
بـش رد  ربمغیپ  اب  ار  وا  يوگتفگ  ناتـساد  هلـصافالب  هدروآ و  ، دـنراد هنیدـم  نارجاهم  زا  شیب  يزایتما  هشبح  نارجاـهم  هکنیا  رـس  رب  رمع 
شیپ لاس  هس  وا  باتک  هتشون و  ( 9 « ) روگ ات  هراوهگ  زا  همطاف  مانب  یباتک  هک  رصاعم  نالـضاف  زا  یکی  ( . 8  ) تسا هتشون  همطاف  یسورع 

رب ینبم  ار  نیـشیپ  ياـملع  ياـههتفگ  هکنآ  زا  سپ  هدـیدرگ و  وربور  تالکـشم  نینچ  اـب  هـکنآ  زا  سپ  ، تـسا هدیـسر  پاـچب  توریب  رد 
ءامـسا نامه  ءامـسا  میئوگب  هک  تسنیا  لوقعم  لح  هار  : » دـیوگ . تسا هدروآ  یـسورع  نیا  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  روضح  ندوب  نکممان 

يایرد ضرع  اهنت  دـیاب  هطقن  ود  نیا  نیب  نارفاسم  نوچ  .و  تسا هدـمآ  هکم  هب  راب  دـنچ  هشبح  هب  نتفر  زا  سپ  وا  نکل  ، تسا سیمع  تنب 
عیاـقو هکنیا  نآ  ،و  تسا هدرک  شومارف  ار  مهم  هتکن  کـی  راوگرزب  فلؤم  نیا  ( 10 . ) تسین لکـشم  نادنچ  راک  نیا  دـنیامیپ  هب  ار  خرس 

عمج ای  یفرع و  عمج  هب  دـشاب  نکمم  هک  اجنآ  اـت  راـبخا  ضراـعت  ماـگنه  هیقف  اـی  یلوصا و  رگا  . تسین اـم  روصت  ضرف و  عباـت  یخیراـت 
ات تسا و  یفیلکت  هناگجنپ  ماکحا  زا  یکی  هدـننک  نایب  ینعی  ، دراد یلمع  رثا  تیاور  لولدـم  هک  تسا  نیا  رطاخب  ، دوشیم لسوتم  یتهاقف 
هک ضرف  رب  .و  تفریذپ ناوتیمن  یخیرات  ياهناتـساد  رد  ار  یعمج  نینچ  اما  درادرب . تاراما  زا  تسد  دـیابن  هیقف  دـشاب  نکمم  هک  اجنآ 

مینادیم ام  . دشاب هتشاد  هشبح  هب  هکم  نارجاهم  ررکم  دمآ  تفر و  هب  لامج  اب  ول  یتاراشا و  هک  میشاب  هتـشاد  يدنـس  دیاب  لقا  میریذپب ال 
زا هکم  مدرم  ، دندرک روصت  دوخ  شیپ  ای  دندینش و  هک  دوب  یماگنه  نآ  ،و  دنتشگزاب هکم  هب  ، ترجه زا  شیپ  هشبح  نارجاهم  زا  ياهتـسد 

نیرتکچوک يدنـس  چـیه  رد  . تسا هتـشون  ار  نانآ  هریت  نارجاهم و  نیا  کی  کی  مان  ماشه  نبا  دناهتـشادربتسد . ربمغیپ  اب  دوختفلاخم 
هار زا  هشبح  هب  زاـجح  زا  ترفاـسم  زورما  رگا  هاـگنآ  تسین . سیمع  تنب  ءامـسا  وا  نز  اـی  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  تشگزاـب  هـب  یتراـشا 
میب زا  هک  یناسک  . تسا هدوب  ناسآ  نینچ  مه  شیپ  لاس  دـص  راهچ  رازه و  هک  دوشیمن  لیلد  ، دـشاب ناسآ  خرـس  ياـیرد  ضرع  ندومیپ 

رگید هطقن  هب  ياهطقن  زا  هتـسویپ  هک  دـندوبن  ياهشیپ  تحایـس  ای  ناگرزاب  دـننام  دـندرب  هانپ  هناگیب  يروشک  هب  ینامـسج  رازآ  ای  ناـج و 
هتـشون مامت  لیـصفتب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  ترجه  ناتـساد  هک  میراد  تسد  رد  يرجه  مود  نرق  زا  يدنـس  ام  هتـشذگ  اـهنیا  زا  دوریم .

یتاـغیلبت هبنج  بعـصم  باـتک  . تسا يریبز  بعـصم  نب  هللا  دـبع  نـب  بعـصم  هللا  دـبع  وـبا  هتـشون  شیرق  بـسن  باـتک  دنـس  نـیا  . تـسا
هب بلاط  یبا  نب  رفعج  نوچ  : » دسیون نینچ  ءامـسا  هرابرد  يو  هدش  هتـشون  لوا  تسد  ياهتیاور  يور  زا  هک  تسا  قیقد  یـشرازگ  . درادـن
زا سپ  زور  دـنچ  . داز وا  يارب  ار  نوع  دـمحم و  ، هللا دـبع  ، هشبح رد  ءامـسا  درب  شیوخ  هارمه  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  دوخ  نز  تفر  هشبح 

ار دوخ  دنزرف  یشاجن  هللا ! دبع  - ؟ دناهدیمان هچ  ار  ترسپ  : - هک داتسرف  رفعج  دزن  سک  ، دش هداز  يدنزرف  زین  یـشاجن  يارب  هللا  دبع  نداز 
مزاع یتشک  ود  نارفاسم  اب  رفعج  نوچ  ، تفای یتلزنم  یـشاجن  دزن  تهج  نیدـب  تفرگ و  هدـهعب  ار  وا  نداد  ریـش  ءامـسا  ،و  دـیمان هللا  دـبع 
هکنآ ات  دندوب  هنیدم  رد  دندمآ و  هنیدم  هب  تشادرب و  دوخ  اب  ، دندوب هداز  هشبح  رد  هک  ار  شنادنزرف  سیمع و  رتخد  ءامسا  ، دشتشگزاب

تسا و سیمع  تنب  ءامسا  هرابرد  ذخام  نیرتنشور  لاح  نیع  رد  نیرتهنیرید و  دنس  نیا  ( 11 . ) دش دیهش  اجنآ  رد  تفر و  هتوم  هب  رفعج 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2305 

http://www.ghaemiyeh.com


نبا هریـس  رد  ، نارجاهم هتـسد  نیمود  ءزج  رفعج  ترجه  ناتـساد  زین  دمآ . هنیدمب  ربیخ  حـتف  زا  سپ  ترجه  متفه  لاسب  رفعج  مینادیم  ام 
رد دوب و  هتـسد  نیمود  ءزج  سیمع  تنب  ءامـسا  دوخ  نز  اب  رفعج  دـسیون : يرذالب  . تسا هدـمآ  يرذالب  فارـشالا  باـسنا  و  ( 12  ) ماشه

(13 . ) تشگزاب هنیدمب  ربیخ  حتف  زا  سپ  ناناملـسم  زا  یهورگ  اب  سپـس  . داتـسرفیم ار  وا  هنیزه  دوخ  یناگدنز  رد  بلاط  وبا  ، دـنام هشبح 
ع)  ) همطاـف یــسورع  بـشب  هنیدـم  رد  ار  وا  ندوـب  اـی  هجیدـخ و  گرم  ماـگنهب  هـکم  رد  ار  ءامــسا  ندوـب  رــضاح  هـک  ار  یتاـیاور  سپ 
اه شرازگ  نانچ  رد  تاهابتشا  نینچ  . تسناد يرگید  اب  یـصخش  مان  نتـسناد  هیبش  رگیدکی و  اب  اههثداح  طیلخت  رب  ینتبم  دیاب  ، دنارکذتم

ع)  ) یلع ياهتلیـضف  راب  رگید  . دنکیم اعد  رهوش  نز و  هرابرد  . دوریم شرتخد  ندیدب  یـسورع  زا  سپ  زور  هس  دوشیم . هدید  ناوارف 
تساهلاس . دنک لمحت  دناوتیمن  هاتوک  تفاسم  نیا  رد  یتح  ار ، رتخد  يرود  هک  دیامنیم  نانچ  اما  . ددرگیم رب  هناخب  درامـشیم و  رب  ار 

ياج یـسک  هچ  .» تشادـیم هاگن  هدـنز  وا  يارب  ار  هجیدـخ  دای  ، دوب شرتخد  هکنآ  رب  هوالع  وا  . تسا هدوب  شراـنک  رد  زور  بش و  همطاـف 
نامیا و اب  ار  ادخ  نید  دندرک  اهر  ارم  همه  هک  یماگنه  .و  تسناد وگتسار  ارم  دندناوخ  وگغورد  ارم  مدرم  هکیزور  !؟ دریگیم ار  هجیدخ 
وا هناخ  رد  دـیاب  تسا و  یلع  رـسمه  نونکا  وا  اـما  ، دـشاب شراـنک  رد  هتـسویپ  هجیدـخ  راـگدایتساوخیم  ( 14 « ) درک يراـی  دوخ  لاـم 
رد هنیدـم  ناناملـسم  تسا  نکمم  اـما  ، دوـب دـهاوخ  هدوـسآ  شرطاـخ  دـنک  هداـمآ  ناـنآ  يارب  دوـخ  هناـخ  کـیدزن  ياهرجح  رگا  . دـنامب
ود وا  هناخ  رد  نونکا  مه  هچ  تسا  راوشد  يراک  نیا  یلو  . دهد ياج  دوخ  هرجح  رد  ار  داماد  سورع و  تساوخ  ماجنارـس  ، دـنتفیبتمحز
ره دوختسا و  کیدزن  وتب  همه  نم  ياههناخ  : - دیآیم ربمغیپ  دزن  دوشیم و  هاگآ  نامعن  نب  ۀـثراح  . دـنربیم رـسب  هشیاع ) هدوس و   ) نز
زور نیا  زا  دهدب . شاداپ  ار  وت  ادخ  . - يراذگب یقاب  نم  تسد  رد  ارنآ  ات  يریگب  ار  ملام  هک  مراد  رتتسود  ادخب  . تسوت نآ  زا  مراد  هچ 

ربـــمغیپ و يارب  نآ  زا  سپ  لاـــس  دـــنا  ترجه و  مود  ياـــهلاس  ( 15 . ) دــنوشیم لـقتنم  هثراــح  ياــههناخ  زا  یکی  هـب  یلع  همطاــف و 
دش هتسب  هنیدم  نامیپ  هک  يزور  . يداصتقا یعامتجا و  طئارشتهج  زا  هچ  یـسایس و  عاضوا  تهج  زا  هچ  دوب  یتخـس  ياهلاس  ، ناناملـسم
دوخ ینمشد  ( 17 ، ) درادن ارنآ  لیصفت  بات  باتک  نیا  هک  یللعب  ، دندوب رادروخرب  یعامتجا  یـسایس و  قوقح  زا  هکنآ  اب  نایدوهی  ( ، 16)

دجـسم زا  هلبق  رییغت  . دندیرب نانآ  اب  ار  دوخ  هطبار  هرابکی  هب  ناناملـسم  نآرق  مکح  هب  هک  دنتفر  شیپ  اجنآ  ات  دـندرک و  زاغآ  ربمغیپ  اب  ار 
ناناملسم نایزب  یناملسم  ششوپ  ریز  هک  دندربیم  رـسب  برثی  رد  زین  يرگید  هتـسد  . درک رتشیب  ربمغیپ  اب  ارنانآ  هنیک  هبعک  هناخ  هب  یـصقا 

رد ار  رهشتموکح  يادوس  هنیدم  هب  ربمغیپ  ندیسر  زا  شیپ  هللا  دبع  نیا  . دوب لولس  یبا  نب  یبا  نب  هللا  دبع  نانآ  هدرکرـس  دندرکیم . راک 
دبع تخاس . مورحم  یگرزب  نیا  زا  ار  وا  اجنادب  هکم  زا  ربمغیپ  ترجه  نکیل  دـندوب  هدرک  هدامآ  زین  ار  وا  تسایر  تامدـقم  تشاد و  رس 

یتصرف هاگ  ره  هک  هللا  دبع  صخـش  صوصخب  دوبن . وا  اب  نانآ  لد  نکیل  ، دنتفرگ ار  ربمغیپ  بناج  دندش و  ناملـسم  رهاظب  وا  ناسک  هللا و 
هثداح . تشگ ناناملـسم  تسکـش  لماع  دحا  گنج  رد  ینیـشن  بقع  اب  هکنانچ  ، دزیم ناناملـسم  مالـساب و  يراک  یتبرـض  دادیم  تسد 

.و تخاـس زارد  ار  نانمـشد  ناـبز  ، دندیـسر تداهـش  هب  ناناملـسم  هدـبز  زا  نت  لـهچ  زا  شیب  نآ  رد  هـک  زین  ار  ( 18  ) هنوـعم رئب  عـیجر و 
زا دنتسناوتیم  هک  اجنآ  ات  راصنا  هنیدم و  ناناملسم  ، دوب راوشد  زین  يداصتقا  طیارش  دنتـسب . مالـسا  نانمـشدب  ار  دوخ  بلط  ایند  ياههلیبق 

بساک زرواشک و  یتشم  یلام  ناوت  رگم  اما  . دنتـشادیم مدقم  دوخ  رب  ارنانآ  یتسدگنت  همه  اب  هکلب  ، دندرکیمن غیرد  نارجاهم  اب  یهارمه 
تـسایر تیاده و  هک  ص )  ) دمحم دنک و  فرط  رب  ار  ناناملـسم  ون  زاین  هک  دوبن  یمقر  مه  یگنج  ياهتمینغ  ؟ تسا هزادنا  هچ  اپ  هدرخ 

قح دـشیم  ادـیپ  راـک  رد  یـشیاشگ  رگا  . تشادیم مدـقم  دوـخ  ناگتـسب  نادـنواشیوخ و  دوـخ و  رب  ارناـنآ  تشاد ، هدـهعب  ار  مدرم  نیا 
يولگ زا  ار  همقل  دیاب  دـنرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  . تسا هتخومآ  شنادـناخ  ودـب و  نآرق  ار  سرد  نیا  . دوب راصنا  رجاهم و  نادنمتـسم 

هک یقح  . تسا نادنمتـسم  نآ  قح  همقل  نیا  هک  دننادب  .و  دنهن یتنم  نانآ  رب  هکنآ  یب  دنناروخب  ناریـسا  نامیتی و  ، نایادگ هب  دنربب و  دوخ 
ناهج رد  ار  کین  راک  نیا  شاداپ  . دنـشاب هتـشاد  ساپـس  ای  شاداپ و  مشچ  دیابن  قح  نیا  تخادرپ  لباقم  رد  هدومرف  نیعم  نانآ  يارب  ادخ 

(19 . ) دوب دـهاوخ  نادـنخ  ناشیا  ياـهبل  باداـش و  ناـنآ  هرهچ  تسا ، هتفر  مه  رد  شرت و  اـههرهچ  همه  هکیزور  . تفرگ دـنهاوخ  رگید 
نانآ و هناخ  رد  اههیآ  نیا  . دندوب نارگید  زا  رتراوازس  نامرف  نیا  نداد  ماجنا  رد  وا  رتخد  همطاف  ربمغیپ و  يومع  رسپ  یلع  هک  تسا  ملسم 
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تخـس دوـخ  رب  یلوـمعم  ناـسنا  ناوـت  زا  شیب  رهوـش  نز و  نیا  هـک  دوـب  یقـالخا  روتـسد  نـیمه  يارجا  رد  . تـسا هدـش  لزاـن  ناـنآ  رب 
هکنآ اب  ، تفر راگدرورپ  تمحر  راوجب  تسب و  ورف  جـنر  رپ  ناهج  نیا  زا  هدـید  یلع  هک  یماگنه  خـیرات  نیا  زا  سپ  لاس  لهچ  . دـنتفرگ
نینچ ار  وا  دوـخ  هـبطخ  نیتـسخن  رد  ع )  ) نـسح شدــنزرف  ، دوـب هدرب  رــسب  مالــسا  ناـهج  ربتموـکح  رد  ار  یناگدــنز  رخآ  لاــسجنپ 
نوچ . دیسر دهاوخن  وا  ياپب  یـسک  ناینیـسپ  زا  تفرگن و  تقبـس  وا  رب  یـسک  ناینیـشیپ  زا  هک  تفر  ادخ  راوجب  يدرم  شود  ! مدرم :» دوتس

وا زا  هچنآ  . ددرگرب زوریپ  ات  دـندوب  نابهگن  ار  وا  پچ  يوس  زا  لـیئاکیم  تسار و  يوس  زا  لـیئربج  داتـسرفیم  یتیروماـم  هب  ار  وا  ربمغیپ 
همه دانتـسا  دروم  یخیرات و  دانـسا  نیرتمیدـق  زا  يربکلا و  تاقبطلا  باتک  رد  دعـس  نبا  هتـشون  دنـس  نیا  تسا  مرد  دـصتفه  هدـنام  اجب 

ار وا  زا  هدـنام  هدـش ، هتـشون  موس  هدـس  نایاپ  رد  وا  باتک  هدرم و  مراهچ  هدـس  زاغآ  رد  هک  یـسلدنا  هبر  دـبع  نبا  تسا . ناسیون  خـیرات 
دسیونب و یباتک  ، هاگآان نامدرم  نتخاس  هارمگ  يارب  ای  دوخ و  نامگب  یسک  هک  تسا  یفاصنا  یب  رایسب  ( . 21  ) تسا هتشون  مهرد  دصیس 

دبع نبا  دعـس و  نبا  زا  سپ  نرق  دـنچ  رخاتم و  يذـخام  زا  طلغ  ياهمجرت  ءاکتاب  هاگنآ  دناسانـشب  هفـسلف  هاگدـید  زا  ار  مالـسا  دـهاوخب 
ياهلیوات اب  ار  ياهثداح  ره  دنهاوخیم  نیب  هاتوک  هشیدنا  یئامنهارب  هک  نافاصنا  یب  نیا  دنک . یفرعم  دوخ  نامز  رادهیامرس  ار  یلع  ، هبر

هک دننکیمن  راومه  دوخ  رب  مه  ار  رـصتخم  جـنر  نیا  ، دـنزاس قبطنم  شیوخ  طلغ  ياهتفایرد  رب  ، یملع قطنم  نهذ و  زا  رود  تسردان و 
زا ار  تسرد  دنتسه  انشآ  نادب  ناسیون  خیرات  همه  هک  یشور  اب  سپس  دننک و  يدنبهقبط  ارنآ  هاگنآ  دنیامن  یسررب  ار  دانسا  همه  تسخن 

( . 22 « ) داه نم  هلامف  هللا  للضی  نم  و   » دنادیم ادخ  دنهاوخیمن  ای  دنناوتیمن  . دنزاس ادج  تسردان 
ناوید ص 190 ج . یبنتم . ) یهاوخیم ناسک  رگید  يارب  ار  دوخ  هک  وت  زج  دـنهاوخیم  دوخ  يارب  ار  ناسک  رگید  ناـگمه  .1 اهتشونیپ :
ۀمغلا ج 1 ص 363. فشک  .3 هغالبلا ص 50 ج 4 . ) جهن   ) فینح نب  نامثع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  همان  هب  دینک  هاگن  .2 ( . 3
ماشه ج 3 ص 414. نبا  .7 دعس ج 8 ص 205 . نبا  ماشه ج 1 ص 345 و  نبا  . كر .6 ءایلوالا ج 2 ص 75 . ۀیلح  .5 باتک 351 . نامه  .4
12.ج 1 ص 345. شیرق ص 81 . بسن  .11 10.ج 2 ص 204 . دحللا . یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  ۀمطاف  .9 ءایلوالا ج 2 ص 75-74 . ۀیلح  .8
ۀباصالا ج 8 ص هب  دوش  عوجر  تاقبط ج 8 ص 14 و  ، دعس نبا  .15 باتک . نیا  كر ص 21  راحب ج 43 ص 131 و  .14 13.ص 198 .
هب دوش  عوجر  .17 .ص 53-39 . هدنسیون زا  ، مالـسا خیرات  زا  یلیلحت  هب  دینک  عوجر  .16 تایقفوملا ص 376 . رابخالا  کـی و  شخب   158
وا زا  ،و  دـندمآ ربمغیپ  دزن  هنانک  هفئاـط  زا  یناگدـنیامن  هکنیا  عیجر  هثداـح  هصـالخ  .18 فلؤم ص 55 . هتـشون  مالـسا  خـیرات  زا  یلیلحت 

یلو ، درک نانآ  هارمه  ار  ناناملـسم  زا  نت  شـش  ربمغیپ  دنزومایب  ناشیدـب  ار  مالـسا  ماکحا  ات  دتـسرفب  نانآ  هلیبق  هب  ار  یناسک  دنتـساوخ ،
ود نآ  دندرک و  میلست  هکم  ناکرشم  هب  ار  رگید  نت  ود  دنتـشک و  ار  نت  راهچ  ، دندرب هلمح  نت  شـش  نیا  رب  عیجر  مانب  یعـضوم  رد  نانآ 

. دندیـسر تداهـش  هب  ربمغیپ  ناگدنیامن  نت  تشه  یـس و  هنوعم  رئب  هثداح  رد  دـندش  هتـشک  ردـب  رد  شیرق  ناگتـشک  نیکب  اجنآ  رد  نت 
.33: دعرلا .22 دیرفلا ج 5 ص 103 . دقعلا  .21 تاقبطلا ج 3 ص 26 . .20 تایآ 11-8 . رهد  هدروس  .19

(ع) نسحماماتدالو

نیریش هرطاخ  ع )  ) نسح شدنزرف  تدالو  دسریم ، ترجه  موس  لاس  ناضمر  ( میرک نآرق   ) هلثم حرق  موقلا  سم  دقف  حرق  مکسسمی  نا  »
هودنا درگ  ، هدنخرف تدالو  نیا  زا  سپ  دنچ  یئاهزور  اما  . دزاسیم رتنیریـش  داد  خر  شیپ  لاس  ناضمر  رد  هک  ار  ردـب  گنج  ياهیزوریپ 

ردـب دربن  رد  ار  دوختسکـش  دناهتـسناوتیمن  هک  نایفـس  وبا  شیرق و  . دناهداتـسیا مه  لباقم  رگید  راـب  هنیدـم  هکم و  . دـناشوپیم ار  رهش 
رد نوچ  ؟ ارچ ، دنزیم برثی  هب  يراک  ياهبرض  هکم  هتشذگ  لاس  فالخ  رب  راب  نیا  . دنتفرگ ارف  ار  هنیدم  درگادرگ  یهاپـس  اب  ، دننک لمحت 

هتفگ . دندروآ ور  ایندب  دندرک و  شومارف  ار  ادخ  ، نایهاپـس زا  ياهتـسد  دحا  گنج  رد  نکیل  ، دوب ادـخب  ناناملـسم  هجوت  مامت  ردـب  گنج 
شیپ ، دندوب یبا  نب  هللا  دبع  اب  هک  مه  ياهتسد  ، درب هلمح  ناناملسم  هب  هاگنیمک  رد  نمشد  دنتفر و  تمینغ  یپ  رد  ،و  دنتـسبن راک  ار  ربمغیپ 

نوچ ارچ ؟ . تشادن شوخ  لد  وا  زا  هنیدم  هب  ربمغیپ  ندمآ  زور  زا  هللا  دبع  . دنتـشگزاب دوخ  ياههناخب  هدرک  اهر  ار  رازراک  نادـیم  ، دربن زا 
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رد . درکیم راـتفر  یئور  ود  هب  ربـمغیپ  اـب  هتـسویپ  ، دیـسرن دوخ  يوزرآـب  هکنآ  زا  سپ  . دـننیزگربتسایر هب  ار  وا  دنتـساوخیم  رهـش  مدرم 
نامناخیب و گنج  نیا  رد  ياهتـسد  لاح  رهب  دشن  هتفریذـپ  دوب  رهـش  لخاد  رد  یعافد  تلاح  نتفرگ  هک  وا  رظن  زین  دـحا  یگنج  ياروش 

داتفه ناناملسم و  ریلد  رادرس  ص )  ) ربمغیپ يومع  هزمح  . دندرگیم ردپیب  نادنزرف  ، رهوشیب نانز  . دنوشیم تسرپرـس  یب  ییاهنامناخ 
يارب ناملـسم و  وـن  هنیدـم  يارب  اـما  . تسین ریگمـشچ  تشرد و  نادـنچ  مقر  نـیا  . دنـسریم تداهـش  هـب  رگید  ناملـسم  وـن  نـت  راـهچ  و 

گرزب يادخ  هک  شارخلد  نادنچ  ، تسا هدروآ  راب  هب  ياهعیاض  دننکیم  یگدنز  ناقفانم  دوهی و  لکـشتم  هورگ  ود  نایم  هک  یناناملـسم 
نونمت متنک  دقل  و  ... سانلا نیب  اهلوادن  مایالا  کلت  هلثم و  حرق  موقلا  سم  دـقف  حرق  مکـسمی  نا  . » دـهدیم تیلـست  ار  نانآ  یتایآ  نمض 

هدید بیسآ  گنج  رد  شردپ  دنهدیم  ربخ  ارهز  هب  نارمع 143-140 ) لآ  ( .« ) 1  ) نورظنت متنا  هومتیار و  دقف  هوقلت  نا  لبق  نم  توملا 
رب دوـختشپ  رب  یندروـخ  بآ و  . دزیخیمرب ناـنز  زا  ياهتـسد  اـب  . تسا هتخاـس  نینوـخ  ار  شاهرهچ  هدیـسر و  وا  هرهچ  هب  یگنـس  . تـسا
وـش تسـش و  ار  ردـپ  تحارج  همطاف  دـندنبیم و  ار  اهنآ  ياهمخز  دـنهدیم و  بآ  ار  ناحورجم  ، نانز . دـنوریم هاـگمزر  هب  دـنرادیم ،
نیا تداهش  ( 3 . ) دوش عطق  نوخ  نایرج  ات  . دهنیم مخز  رب  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوسیم و  ار  یئایروب  هراپ  . دیآیمن دنب  نوخ  ( 2 . ) دنهدیم

تسا هتشون  يدقاو  . داتفا نارگ  تخـس  ناناملـسم  همه  رب  وا و  رتخد  رب  وا و  ناسک  رب  ربمغیپ و  رب  هزمح  تداهـش  زین  نامیا و  اب  ناناملـسم 
لهـشالا دـبع  ینب  هفئاـط  هب  تشگرب و  هاـگمزر  زا  ص )  ) ربـمغیپ نوـچ  ( . 4  ) تسیرگ مه  ارهز  دـش و  ناـیرگ  هزمحتبیـصم  رد  ربـمغیپ 

نویـش هلاـن و  ياـج  هـک  دوـب  نـیا  نخـس  نـیا  ینعم  ( 5  ) دـیرگیمن یـسک  هزمح  رب  اـما  : تفگ دینـش و  ار  ناـنآ  نویـش  گـناب  ، تشذـگ
هکنیا زا  ربمغیپ  هک  دنتسناد  نینچ  هنیدم  مدرم  . مشاب نایرگ  هزمح  میومع  رب  دیاب  مه  نم  هنرگ  تسا و  نمشد  يداش  بجوم  هیرگ  ، تسین

زا : تفگ دننکیم  نینچ  نانآ  هک  دینش  ربمغیپ  نوچ  و  ( 6  ) دنتساخرب هزمح  يراد  متام  هب  ور  نیا  زا  . تسا هدرزآ  درادن  رگهحون  شیومع 
ناناملسم همه  لدکاپ  زابرس  نت  داتفه  زا  شیب  تداهش  ( . 7  ) دومرف عنم  يرگهحون  زا  تخس  ار  نانآ  متشادن و  يدصق  نینچ  نخـس  نآ 

شنزرس ار  ناناملـسم  .و  دندرک زاغآ  ار  يزارد  نابز  نایدوهی  . دوب رتروآدرد  ناقفانم ) ، نایدوهی  ) نانمـشد شنزرـس  اما  ، تخاس هدرزآ  ار 
ادـج ربمغیپ  زا  ار  اههلیبق  ات  دندیـشوکیم  مه  ناقفانم  . دوش دراو  وا  رب  نینچ  یتسکـش  دـیابن  دوب  ربمغیپ  رگا  امـش  ياوشیپ  هک  دـندومنیم 

ار ینکفا  قاـفن  نـیا  رثا  ، رگید يوـس  زا  نادیهــش  ناگدـنامزاب  زا  ییوـجلد  اـب  وـسکی و  زا  ینآرق  تاـیآ  تـئارق  اـب  ادــخ  لوـسر  . دــننک
راتفر ردـپ  ياپباپ  یئوجلد  نیا  رد  زین  شرتخد  . تساوخیم شزرمآ  ادـخ  زا  نانآ  يارب  تفریم و  نادیهـش  هاگباوخ  هب  هاگهاگ  . دودزیم

( . 8  ) درکیم اعد  ارنانآ  تسیرگیم و  نادیهش  رازم  رب  دناسریم و  دحا  هب  ار  دوخ  زور  هس  ای  ود  ره  ع )  ) همطاف : دسیون يدقاو  درکیم .
نیا زا  شیپ  . میهدیم نآ  تسدب  نیا  تسد  زا  ارنآ  تسا  نینچ  راگزور  . دیسر نآ  دننام  مه  نانآب  دیسر  امـشب  یتحارج  رگا  .1 اهتشونیپ :

فارشالا باسنا  هب  دینک  عوجر  يزاغم ص 249.و  .2 دیدید . دیدوب  شراظتنا  رد  هک  ار  تداهش  لاح  . دیدوب تداهـش  يوزرآ  رد  گنج 
7.ص 6.ص 317 . 5.ص 315 . باتک ص 290 . نامه  .4 ص 250 . يزاغم  .3 تسا . هتـشون  نت  هدراهچ  ار  نانز  رامـش  يدقاو  ص 324.

8.ص 313. . 317

(ع) نیسح ماما  تدالو 

ون زا  هتخیر  مهرد  ياههناخ  . دوشیم شومارف  دحا  گنج  خلت  هرطاخ  كدنا  كدنا  ( 1  ) ۀصاصخ مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثؤی  «و 
یمازعا ياههتـسد  . ددرگیم زاغآ  نایوج  تصرف  رب  یـضرعت  ياههلمح  . دـنوریم يوش  هناخبتسرپرـسیب  نانز  دریگیم و  ناماس  رس و 

دنزرف ود  نیا  زا  سپ  دهدیم و  یلع  هناخب  ياهزات  یمرگ  ع )  ) نیسح تدالو  ، مراهچ لاس  نابعش  رد  دنـسریم . يزوریپ  هب  ، هنیدم جراخب 
نسحم نیسح و  سپس  ، تسا نسح  وا  مان  دومرف  ربمغیپ  اما  ، دندیمان برح  ار  نسحتسخن  تسا  هتشون  يرذالب  نسحم . موثلک و  ما  ، بنیز

هک تسا  هدـمآ  تیب  لها  تایاور  رد  اما  ( . 2  ) دنـشاب نوراه  نادنزرف  مانب  مهاوخیم  دومرف  ربمغیپ  نکیل  ، دـندراذگ مان  برح  کی  ره  ار 
جیردتب ( 3 . ) دیمان نسحم  نیـسح و  نسح و  : اهمان نیدب  ارنانآ  وا  دنتـشاذگ و  او  ترـضحنادب  ار  دوخ  نادنزرف  يراذـگمان  همطاف  یلع و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2308 

http://www.ghaemiyeh.com


تمواقم نوچ  ، دندوب هدش  ادج  ربمغیپ  زا  دحا  تسکـش  زا  سپ  هک  یئاههلیبق  . تفرگ یتروص  رـس و  مه  تسدـگنت  ناناملـسم  یلام  عضو 
یفرط یبتلاح  هکم  هبتبـسن  لقا  ای ال  دندروآ و  هنیدـم  هب  ور  دـندیرب و  هکم  زا  هراب  ود  ، دـندید ارنانآ  يدـعب  ياهيزوریپ  ناناملـسم و 

ارهز یلع و  دوب  هیاریپیب  یهت و  نانچمه  ربمغیپ  رتخد  هناخ  اـما  . دروآ دـیدپ  اـهراک  رد  یـشیاشگ  رـصتخم  یگنج  ياـهتمینغ  دـنتفرگ .
يزیچ یندروختفگ  ار  همطاف  یلع  يزور  : دسیونیم بوشآ  رهـش  نبا  دندوب . هدرک  دوخ  راعـش  ار  یگنـسرگ  یتح  راثیا و  ، تعانق ، دـهز

زا يزیچ  مدرک  مرش  ادخ  زا  - ؟ یتفگن نمب  ارچ  ! - میاهنسرگ نیسح  نسح و  منادنزرف  دوخ و  هک  تسا  زور  ود  دنگوس  ادخب  هن  - ؟ يراد
نازوس باتفآ  . تسا مرگ  يزور  . دریگیم ماو  يرانید  . دوریم نوریب  هناخ  زا  یلع  یشاب . هتشادن  ارنآ  ندرک  هدامآ  یئاناوت  هک  مهاوخب  وت 
نوریب مرگ  ياوه  نیا  رد  ارچ  ؟ تسا هدش  هچ  دادقم  . - دنیبیم هتفـشآ  یتلاح  اب  ار  دوسا  رـسپ  دادـقم  مرگ  ياوه  نآ  رد  هتفرگ  ار  اج  همه 

زا ارم  یگنـسرگ  هک  نادب  ، تسا نینچ  هک  لاح  ! - یهد ربخ  ارم  دـیاب  دوشیمن  ! - رادـب روذـعم  نداد  خـساپ  زا  ارم  - ؟ ياهداتـسیا هناخ  زا 
ار رانید  نیا  . مدمآ نوریب  هناخ  زا  نیمه  يارب  زین  نم  ادخب  . - منک لمحت  ار  منادنزرف  هیرگ  متـسناوتیمن  رگید  . تسا هدـناشک  نوریب  هناخ 
هاگ هکلب  . دوب میهـس  مه  ربمغیپ  رتخد  تاواسم  نیا  رد  ( . 4  ) دهدیم دادقم  هب  ار  لوپ  نآ  . مرامـشیم مدقم  دوخ  رب  ار  وت  اما  . ماهتفرگ ماو 

هاـگآ ار  رهوش  همطاـف  . دـندربیم رـسب  هنـسرگ  وا  نادـنزرف  دوخ و  زور  هس  اـی  زور و  ود  زور و  کـی  . تفرگیم هدـهعب  ار  يرتـشیب  مهس 
هکنآ رگم  هاوخم  یلع  زا  يزیچ  ، تسا هدومرف  مردپ  - ؟ دنتسه هنسرگ  اههچب  یتفگن  نمب  ارچ  دیسرپیم  دشیم  علطم  یلع  نوچ  ، درکیمن
مهارف رب  هک  مهاوخب  وـت  زا  يزیچ  منکیم  اـیح  ادـخ  زا  تفگ : هک  تسا  بوـشآ  رهـش  نبا  تیاور  رد  ( 5 . ) دـنک هداـمآ  وت  يارب  دوخ  وا 
هتشذگ رد  يرجه  یس  دص و  راهچ  رد  تسا و  تعامج  تنس و  ياملع  زا  هک  یناهفـصا  میعن  وبا  ( . 6  ) یشاب هتشادن  یئاناوت  نآ  ندروآ 

هداد صاصتخا  ع )  ) همطاف هب  ار  یلـصف  هتـشون  دلجم  دنچ  رد  ءایفـصالا  تاقبط  ءایلوالا و  ۀـیلح  مانب  ادـخ  ناگدـیزگ  فصو  رد  یباتک  و 
؟ یئآیمن همطاف  ندیدب  نم  اب  : - تفگ نم  هب  ربمغیپ  يزور  . دسیونیم نینچ  نیصح  نب  نارمع  زا  دوخ  دانـساب  لصف  نیا  نمـض  رد  . تسا

ادخب ردپ  - ؟ موش لخاد  تسا  نم  هارمه  هک  یـسک  اب  . - داد تزاجا  شرتخد  تساوختصخر و  ربمغیپ  . میتفر همطاف  هناخب  مه  اب  .و  ارچ -
رب هک  ار  ياهنهک  رداچ  ربمغیپ  ! مرادن دنبرس  ( . - داد ندیشوپ  روتسد   ) شوپب نانچ  نینچ و  ابع  نآ  اب  ار  تدوخ  مرتخد  . - مرادن یئابع  زج 

مـشکیم درد  - ؟ يروطچ مرتخد  . - میتفر هرجح  نوردـب  مه  اـب  . - شوپب ار  ترـس  رداـچ  نیا  اـب  : - تفگ دـنکفا و  وا  شیپ  تشاد  شود 
هدیس وا  - ؟ تسین نانز  هدیس  وا  رگم  ؟ نارمع رتخد  میرم  ردپ  - ؟ یـشاب ناهج  نانز  هدیـس  هک  یتسین  یـضار  . - متـسه مه  هنـسرگ  هوالعب 

ع)  ) ارهز هناـخ  اـت  ار  ربـمغیپ  هک  نارمع  نیا  ( 7 . ) تسا گرزب  ترخآ  اـیند و  رد  ترهوش  یناـنز و  همه  هدیـس  وت  ، دوب دوخ  رـصع  ناـنز 
هتکن يو  تیاور  زا  ( 8  ) دـش ناملـسم  ربیخ  گنج  زا  سپ  هک  تسا  یناـسک  زا  هعازخ و  هریت  زا  ، هدوب ارجاـم  نیا  دـهاش  هدرک و  یهارمه 

يداـصتقا عضو  ،و  تسنآ زا  شیپ  یکدـنا  اـی  هکم و  حـتف  زا  سپ  ـالامتحا  هک  تاـقالم  نیا  رد  هکنیا  نآ  ،و  دوشیم هتـسناد  یمهم  رایـسب 
زج دوخ  ندیـشوپ  يارب  وا  رتخد  هک  اجنآ  ات  ، دـناهدربیم رـسب  یتخـس  رد  ربمغیپ  هداوناخ  زاب  ، دوب هدـش  شیپ  زا  رتهب  يدـح  اـت  ناناملـسم 

ص)  ) ربمغیپ رتخد  همجرت  يارب  هک  یلـصف  زاغآ  رد  میعن  وبا  دناشوپیم . ار  دوخ  رـس  دهدیم  ودب  شردپ  هک  ياهچراپ  اب  درادن و  یئابع 
يزور ( 9 « ) دـیربتسنآ رد  هچنآ  ایند و  زا  ار  دوخ  دـید و  ارناهج  نیا  ياـهتفآ  یتشز و  : » دناسانـشیم نینچ  ار  ع )  ) ارهز ، تسا هدوشگ 

درگنیم رداچ  نآ  رد  بجعتب  ناملس  . تسا هدروخ  هنیپ  اج  دنچ  زا  هک  دراد  رـس  رب  يرداچ  ع )  ) همطاف . دوریم ربمغیپ  رتخد  هناخب  ناملس 
دزن ، دراد قح  ناملـس  ؟ تسین ناناملـسم  ربهر  يومع  رـسپ  نز  برع و  ياوشیپ  رتخد  وا  رگم  دشاب ؟ نینچ  دیاب  ارچ  . دوشیم نیگهودـنا  و 
ردپ ندیدب  ع )  ) همطاف نوچ  تسا . هدـید  ار  نانآ  ریگمـشچ  لالج  هوکـش و  ناریا و  ياههداز  فارـشا  یناگدـنز  وا  . دـشیدنیب نینچ  دوخ 

تـسوپ اهنت  مربیم  رـسب  یلع  هناخ  رد  نم  تسا  لاسجنپ  ادخب  . درک بجعت  نم  هدروخ  هلـصو  رداچ  زا  ناملـس  ! ردـپ : - دـیوگیم دوریم 
هب كاروخ  كاشوپ و  رد  اهنت  هن  وا  ( . 10  ) میباوخیم نآ  يور  بش  میناروخیم و  فلع  نآ  رب  ار  نامرتش  اهزور  هک  میراد  يدنفـسوگ 

نتفور اـت  بآ  ندیــشک  زا  . تشاذـگیمن يرگید  هدـهعب  زین  ار  هناـخ  ياـهراک  تـفرگیم  تخــس  دوـخ  رب  درکیم و  تعاـنق  لـقا  دـح 
تـسد اب  درکیم و  ساتـسد  تسدـکی  اب  هاگ  . تفرگیم هدـهعب  دوخ  ار  همه  ، كدوک يرادـهاگن  ، مدـنگ اـی  ترذ  ندرک  ساتـسد  ، هناـخ
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يدنفسوگ تسوپ  ام  شرف  متفرگ  ینزب  ار  ارهز  هک  يزور  : دنک تیاور  ع )  ) یلع زا  دوخ  دنس  هب  دعس  نبا  دناباوخیم . ار  شلفط  يرگید 
اب ( . 11  ) میتشادـن يرازگتمدـخ  رتش  نیا  زج  میدـناروخیم و  فلع  نآ  رب  ار  دوخ  شکبآ  رتش  زور  میدـیباوخیم و  نآ  رب  بش  هک  دوب 
وا ندرگ  رد  دوـب  هدـیرخ  ءیف )  ) دوـخ مهـس  زا  یلع  هک  ار  يدـنبندرگ  دوریم  وا  هناـخب  ربـمغیپ  يزور  دـهز  يرادنتـشیوخ و  همه  نیا 
اب تخورف و  ار  دنب  ندرگ  همطاف  . یـشوپب نارابج  سابل  !و  یتسه دمحم  رتخد  دنیوگیم  مدرم  هک  يدش  هتفیرف  مرتخد  : دـیوگیم دـنیبیم 

همطاف میوگب : وت  يارب  ار  همطاف  دوخ و  زا  یناتساد  یهاوخیم  : دیوگیم دعس  ینب  زا  يدرم  هب  یلع  ( . 12  ) درک دازآ  ار  ياهدنب  نآ  ياهب 
.و تشاذـگ ياج  يو  هنیـس  رد  کشم  دـنب  هک  ، دیـشک بآ  کشم  اب  نادـنچ  نم  هناـخ  رد  وا  . دوب دوخ  ردـپ  هدـید  رد  سک  نیرتبوبحم 

ودب يزور  نادنچ ... و  ( 13  ) تفرگ كاخ  گنر  شاهماج  هک  تفور  ار  هناخ  نادنچ  .و  تسب هنیپ  وا  تسد  فک  هک  درک  ساتسد  نادنچ 
اما تفر  ردپ  دزن  ارهز  ؟ دـهد يرای  ار  وت  یگدـنز  نیگنـس  راب  نتـشاد  رب  رد  یکدـنا  ات  یهاوخب  یمداخ  تردـپ  زا  هک  دوشیم  هچ  متفگ 

ام درک و  مالس  . دمآ ام  هناخب  رگید  دادماب  . تسا هدمآ  وا  دزن  يراک  يارب  شرتخد  تسناد  ص )  ) ربمغیپ . دهاوخب يزیچ  وا  زا  دمآ  شمرش 
میتفگ و خساپ  ار  وا  مالس  ام  . تشگیمربتفاییمن دورو  تصخر  رگا  تفگیم و  مالـس  راب  هس  هک  دوب  نینچ  وا  تداع  میدنام  شوماخ 

يو دیاش  مدیسرت  نم  ؟ یتساوخیم هچ  تردپ  زا  زورید  ! همطاف : - تفگ تسـشن و  ام  دزن  دمآ و  هناخب  ، دیآ رد  هناخ  هب  ات  میتساوخ  يو  زا 
هتـشاذگ رثا  وا  مسج  ربجنر  نیا  ،و  دربیم جنر  هناخ  راک  یتخـس  زا  وا  ،و  تسا نیا  همطاف  ناتـساد  متفگ  دیوگن . ماهتـساوخ  وا  زا  ار  هچنآ 

نوچ تسا ؟ رتهب  رازگتمدـخ  زا  هک  مزوماین  امـشب  يزیچ  اـیآ  تفگ  . دـهاوخب دوخ  يارب  يراکتمدـخ  دـیآ و  وت  دزن  متـساوخ  وا  زا  . تسا
باوخ هماج  زا  رس  همطاف  ( . 14  ) دییوگب ریبکت  راب  هس  یـس و  دمح و  راب  هس  یـس و  ،و  حیبست ار  ادخ  راب  هس  یـس و  دیتفر  باوخ  هماجب 

ردـپ زا  همطاـف  هکنآ  زا  سپ  تسا  هتـشون  دوخ  باـتک  رد  دعـس  نبا  ( . 15  ) متـشگ یـضار  لوسر  ادـخ و  زا  تفگ  راـب  هس  درک و  نوریب 
امشب يراکتمدخ  نم  دنربیم  رـسب  یگنـسرگ  رد  ( 16  ) هفـص باحـصا  هکیلاح  رد  مسق  ادخبتفگ  خساپ  رد  ، درک راکتمدـختساوخرد 

وا دزن  زارد  یتدم  تفریم و  همطاف  رادـیدبتسخ  تشگیم  زاب  يرفـس  زا  نوچ  ربمغیپ  هک  : دـسیون یلاما  رد  قودـص  ( 17  ) داد مهاوخن 
هناخ ردب  ياهدرپ  هدروآ و  مهارف  دوخ  يارب  ياهراوشوگ  دنب و  ندرگ  هرقن و  زا  يدنبتـسد  ارهز  ، ربمغیپ ياهرفـس  زا  یکی  رد  . تسـشنیم

یلوط . داهن دجـسم  هب  يور  دـمآ و  نوریب  هنادنـسرخان  هاتوک  یفقوت  زا  سپ  تفر و  يو  هناـخب  یگـشیمه  تداـع  هب  شردـپ  . دوب هتخیوآ 
هار رد  شورفب و  ار  اهرویز  نیا  دـیوگیم  ترتخد  : تفگ دـمآ و  ربمغیپ  دزن  هدرپ  اههراوشوگ و  دنبتـسد و  اب  همطاف  هداتـسرف  هک  دیـشکن 

نینچ نوچ  شردپ  ( . 18  ) تسین دمحم  لآ  دمحم و  يارب  ایند  . درک دنکب  دیاب  هچنآ  داب  وا  يادف  شردپ  : تفگ ربمغیپ  . نک فرـص  ادـخ 
دوتسیم ار  وا  . دشیم لاحـشوخ  درکیم  هدهاشم  وا  راتفگ  راتفر و  رادرک و  رد  ار  یمالـسا  تیبرت  دیدیم و  وا  رد  ار  یناسنا  یلاع  تافص 

هک یسک  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  :» تفگیم دهد  ناشن  ناناملسم  هب  ار  وا  تبتر  تلزنم و  هکنیا  يارب  تفگیم و  ریخ  ياعد  وا  هرابرد  و 
نوچ ( . 20  ) دادیم ناشن  ندز  وا  تسد  رس و  رب  هسوب  نتساخرب و  اب  ، ودب ار  دوختبحم  تدش  هاگ  و  ( 19  ) تسا هدرزآ  ارم  درازآیب  ار  وا 

اما ( 21  ) درکیم ندید  دوخ  نانز  زا  سپستفریم  همطاف  ندیدب  ،و  دناوخیم دجـسم  رد  زامن  تعکر  ود  تسخن  تشگیمرب  يرفـس  زا 
ماقم الاو  ینز  زا  هک  یتافص  ندوب  اراد  رطاخب  ار  همطاف  وا  ،و  تسین يردپ  تفوطع  اهنت  تبحم  نیا  همـشچرس  دننادب  نارگید  هکنآ  يارب 

هب ار  وا  شاداپ  تخاـسیم و  هجوتم  دراد  هدـهع  رب  هک  ینیگنـس  هفیظو  هب  ار  يو  ، دـیاب هک  اـجنآ  ، درادیم تسود  دوریم  راـظتنا  وا  نوچ 
ساتـسد تسدکی  اب  دید  ار  شرتخد  نوچ  دمآ  وا  ندـیدب  يزور  دومرفیم . تلاوح  ناهج  نآ  ياهتمعن  هب  ندیـسر  راگدرورپ و  فطل 

خـساپ رد  ارهز  . یـشاب ماک  نیریـش  ترخآ  رد  ات  شچب  ار  ایند  یخلت  مرتخد  تفگ  دـهدیم  ریـش  ار  شدـنزرف  رگید  تسد  اـب  دـنکیم و 
هک دـشخب  اطع  نادـنچ  ارم  هک  تسا  هداد  هدـعو  نم  هب  ادـخ  دـیوگیم  شردـپ  .و  میوگیم ساپـس  وا  ياهتمعن  رب  ار  ادـخ  : - تفگیم

شرهوش . هدهعب  ار  هناخ  زا  نوریب  ياهراک  تشاذگ و  وا  هدهعب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  ماجنا  شردپ  ( 22 : ) موش دونشخ 
ارهزلا ص 4. ۀـمطاف  فارشالا ص 404 و  باسنا  .2 ( . 9: رـشحلا  ) دننیزگیمرب دوخ  رب  ار  نارگید ) ، ) یتسدـگنت نیع  رد  1.و  اهتشونیپ :

ریسفت زا  راحب ج 43 ص 31  .5 ثیدـح . ) نایاپ  ات   ) ۀمغلا ج 1 ص 469 فشک  .4 دـیفم ج 2 ص 3 و ص 24 . داشرا  هب  دوش  عوجر  .3
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بوشآ ج 3 ص 323 و رهش  نبا  بقانم  راحب ج 43 ص 37 و  هب  عوجر  ءایلوالا ج 2 ص 42 و  ۀیلح  .7 بقانم ج 1 ص 469 . .6 یشایع .
ءایفصالا ج 2 تاقبط  ءایلوالا و  ۀیلح  .9 یلکرز ج 5 ص 232 . مالعالا  هباصالا ج 5 ص 26.و  هب  دوش  عوجر  .8 دوش . باعیتسالا ص 75 

رامش تاحیبست و  هرابرد  .14 دمحا ج 2 ص 329 . دنسم  .13 راحب ج 43 ص 27 . .12 تاقبط ج 8 ص 14 . .11 راحب ج 88 . .10 ص 39 .
ص 16. ج 8  تاقبط  .16 دوش . و 105  ص 39  دـمحا ج 2  دنـسم  هب  عوـجر  ص 82 و  راحب  .15 تـسا . هدـشثحب  رگید  ياـج  رد  نآ 

رامع ، رذ وبا  ، ناملـس : نوچ . دـندوب ربمغیپ  هدـیزگ  نارای  مالـسا و  رد  قباس  ناناملـسم  زا  یهورگ  ، ۀفـصلا باحـصا  اـی  ، هفـص باحـصا  .17
بقانم ج 2 هب  دینک  هاگن  راحب ج 43 ص 20 و  .18 دندربیم . رسب  ترسع  تیاهن  رد  دنتفخیم و  دجسم  زا  یشوپهیاس  رد  هک  لالب  ، رسای

یبنلا باحصا  لئاضف  باب  يراخب  حیحص  يرذالب ص 403 و  راحب ص 81 و  .19 ثیدح 4727 . دمحا  دنسم  هب  دینک  عوجر  ص 471 و 
نایبلا ج 5 ص 505. عمجم  ریسفت  .22 باعیتسالا ص 750 . .21 رگید . ذخآم  بقانم ج 3 ص 333 و  .20 رگید . ذخآم  ج 5 ص 26 و 

هداد يور  یترودک  رهوش  نز و  نیب  ایآ 

هک دهدیم  ناشن  اهثیدـح  نیا  . میروخیمربثیدـح دـنچ  هب  ینـس  یعیـش و  ياهتیاور  رد  ( 1 « ) اـضرم هللا  مهدازف  ضرم  مهبوـلق  یف  »
تـسا هتـشون  دعـس  نبا  دـناهتفریم . ربمغیپ  دزن  يرواد  يارب  هک  اجنآ  ات  ، تسا هتـشگیم  دـیدپ  یترودـک  شرهوش  همطاف و  نایم  یهاـگ 

وا لابندب  زین  ع )  ) یلع داتفا و  هارب  سپس  . درک مهاوخ  ربمغیپ  هب  ار  وت  تیاکـش  ادخبتفگ  ارهز  ( 2  ) درک يدنت  همطاف  هب  ع )  ) یلع يزور 
ربمغیپ درک . تیاکش  ردپ  هب  ، دوخ رب  یلع  يریگتخس  تنوشخ و  زا  ارهز  . دینشیم ار  ع )  ) ارهز زاوآ  هک  داتسیا  یئاج  تفر و  ربمغیپ  هناخب 
شوماخ رهوش  ، وا ینامرفان  اب  ،و  دهدن ماجنا  دهاوخیم  شرهوش  هک  ار  يراک  ، دشاب هتـشاد  راظتنا  دیابن  نز  ! مکرتخد : » تفگ وا  خساپ  رد 

نایم تسا : هتـشون  رجح  نبا  ( . 3  ) درک مهاوخن  دـیآ  شوخان  ارت  هک  يزیچ  نیا  زا  سپ  ادـخب  متفگ  ارهز  هب  نم  : دـیوگ ع )  ) یلع دـنامب .»
یتفر نانآ  هناخب  هتفرگ  ياهرهچ  اب  دنتفگ  ودب  دمآ  نورب  تفر و  ناشیا  هناخب  حالـصا  يارب  ربمغیپ  . دـش یئوگتفگ  ع )  ) همطاف و  ع )  ) یلع
هتـسد نیا  لباقم  رد  ( . 4  ) مداد یتشآ  دـندوب  نم  دزن  نامدرم  نیرتسود  هک  ار  سک  ود  نایم  دومرف  ؟ يدـمآ نوریب  نامداش  ياهرهچ  اـب  و 
ارادم فطل و  هب  ترسمه  ابتفگ  نمب  ارهز  یسورع  بش  ربمغیپ  دسیون : نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  هتفگ  زا  یلبرا  یسیع  نب  یلع  ، اهتیاور

هدنز همطاف  ات  دنگوس  ادخب  . مراپسیم ادخب  ار  امش  دومرف  سپس  . تسا هدرزآ  ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا . نم  نت  هراپ  وا  هک  ! نک راتفر 
دنچ ره  ( . 5  ) دشیم فرط  رب  نم  هودنا  مغ و  متـسیرگنیم  واب  هاگ  ره  . درآ مشخ  هب  ارم  هک  درکن  يراک  زین  وا  . مدرواین مشخب  ار  وا  دوب 

ع)  ) همطاف مالسلا و  هیلع  یلع  یعیش  تاداقتعا  رظن  زا  اما  ، دیآ شیپ  یترودک  هاگهاگ  ناتسود  نیرتیمیمـص  نیب  هک  تسا  یعیبط  رایـسب 
دهاوخن راگزاس  ماقم  نانچ  اب  دـشکب  ربمغیپ  يروادـب  راک  هک  هجرد  نادـب  ات  مهنآ  ، نانآ نیب  فالتخا  تبـسن  ،و  دناتمـصع ماقم  ياراد 

هدوبن نانچ  رگیدـکی  اب  ناـنآ  شور  هچ  ، تسین تسرد  نم  دزن  ربخ  نیا  هک  دـسیون : قودـص  هتفگ  زا  یـسلجم  هک  تسا  نیمه  يارب  دوب .
یلع زا  ار  ع )  ) همطاـف دناهتــشون  هـک  یئاـهداد  يور  هـلمج  زا  و  ( . 6  ) دـتفا یجنایم  هب  زاین  اـت  دـهد  خر  یـشجنر  ناـشیا  ناـیم  هک  تسا 
رتخد زا  ع )  ) یلع هدمآ : نینچ  همرخم  نب  روسم  هتفگ  زا  دادیور  نیا  . تسا لهج  وبا  رتخد  هیریوج  زا  یلع  يراگتـساوخ  ناتـساد  ، دـناجنر

تیاعر ار  دوخ  نارتخد  بناج  وت  دـنرادنپیم  وت  ناسک  تفگ  تفر و  ص )  ) ربمغیپ دزن  دینـش و  ع )  ) همطاف . درک يراگتـساوخ  لـهج  وبا 
مدینـش ، دش غراف  دهـشت  زا  نوچ  دمآ و  دجـسم  هب  ،و  تساخرب هللا  لوسر  تسا ! هدرک  يراگتـساوخ  لهج  وبا  رتخد  زا  یلع  ( 7  ) ینکیمن

دیآ شوخاـن  ار  وا  هچنآ  تسا  نم  نت  هراـپ  همطاـف  . درک راـتفر  یتـسارب  نم  اـب  مداد و  عیبر  نب  صاـعلا  وبا  هب  ار  دوخ  رتـخد  : تفگیم هک 
درک يراگتـساوخ  كرت  یلع  دش و  دهاوخن  عمج  سک  کیدزن  ادخ  نمـشد  رتخد  اب  ادخ  لوسر  رتخد  دـنگوس  ادـخب  . مرادیمن تسود 

فعـض زا  هتـشذگ  هچ  . تسا غورد  نامگیب  دـناهدروآ  دوخ  باتک  رد  ارنآ  رگید  نت  ود  کـی  يراـخب  ملـسم و  زج  هک  تیاور  نیا  ( . 8)
موهفم . تفگ تسار  نمب  عیبر  نب  صاعلا  وبا  تفگ  ربمغیپ  دـیوگیم  هکنآ  تسخن  دـنکیم . بیذـکت  ارنآ  نومـضم  ثیدـح  ظافلا  دـنس 

رد ع )  ) یلع هدـماین و  نایمب  یلع  اب  یئوگتفگ  هنوگچیه  البق  هکیتروص  رد  ، هتفگ غورد  نمب  هللااب ) ذایعلا   ) یلع هک  تسنیا  هلمج  فلاـخم 
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وا نمـشد  رتخد  اب  ادخ  لوسر  رتخد  : دیوگیم هکنیا  مود  دوش . دیدپ  نآ  فالخ  ات  دوب  هدرپسن  ربمغیپ  هب  يدـهعت  ع )  ) همطاف دـقع  نمض 
رد لهج  وبا  هکیتروص  رد  . تسا هدوب  هدـنز  لهج  وبا  ، ادـخ لوسر  هلگ  ماگنه  هک  تسنیا  ترابع  رهاظ  . دـش دـهاوخن  عمج  سک  کی  دزن 

میئوگب رگا  و  تسا . مود  لاس  هجحلا  وذ  رد  تشون  میهاوخ  هکنانچ  روسم  دـلوت  دـش و  هتـشک  ردـب  گنج  رد  يرجه  مود  لاس  ناـضمر 
دزن ادخ  نمـشد  رتخد  ادخ و  لوسر  رتخد  ترابع  ، تسا هدوب  ردب  گنج  زا  سپ  ياهلاس  رد  لهج و  وبا  ندش  هتـشک  زا  سپ  هثداح  نیا 

رد يریثات  مالسا  هقف  رظن  زا  هدیسر  دوخ  رفیک  هب  شیپ  اهلاس  هک  لهج  وبا  كرـش  هچ  . تشاد دهاوخن  ینعم  « دش دهاوخن  عمج  سک  کی 
زا دیاب  درادیم  نایب  دوخ  باحـصا  عمج  رد  دجـسم و  رد  ار  نآ  زا  هوکـش  ربمغیپ  هک  مهم  نینچ  ياهثداح  موس  . درادن وا  رتخد  تشونرس 

همرخم نب  روسم  مراهچ  دشاب . همرخم  نب  روسم  اهنت  نآ  يوار  هکنآ  هن  ، دسر عویش  لقا  ای ال  رتاوت و  دح  هب  دوش و  لقن  ددعتم  ياهقیرط 
لوسر تلحر  ماگنه  دمآ و  هنیدم  هب  دوخ  ردپ  اب  متشه  لاس  هجحلا  وذ  زا  سپ  . دش دلوتم  هکم  رد  ، هنیدمب ربمغیپ  ترجه  زا  سپ  لاس  ود 
قینجنم زا  هک  یگنس  رثا  رب  ، ریمن نب  نیصح  بناج  زا  هکم  هرصاحم  رد  يرجه  مراهچ  تصـش و  لاس  لوالا  عیبر  رد  . دوب هلاستشه  مرکا 

رد سپس  . دنقفتم نخـس  نیا  رب  هلمج  دیوگ  تسا و  هتـشون  ترجه  زا  سپ  لاس  ود  ار  وا  تدالو  زین  رجح  نبا  ( 9  ) تشذگ رد  دیسر  ودب 
ینعیتسا ءاح  رـسکب  ملح  هدام  زا  هغیـص  نیا  یـضعب  هدیقعب  هک  دسیون  مدوب  ملتحم  هکیلاح  مدینـش  ربمغیپ  زا  » دیوگ هک  وا  ثیدـح  هراب 

نداتفا گنس و  نتشادرب  هراب  رد  هک  ار  یناتساد  زین  و  درادن . وا  ندوب  كدوک  اب  یتافانم  و  ( . 10  ) مدرکیم طبض  ار  ثیدح  مدوب و  لقاع 
لقن نیا  ربانب  . تسا هتشادن  ار  گنس  نتشادربتقاط  هدوب و  یکدوک  ربمغیپ  یناگدنز  رد  يو  هک  دهدیم  ناشن  ، دناهدروآ وا  زا  يو  راولش 

ياملع هک  تسا  نیا  دوزفا  دـیاب  هلمج  نیا  رب  هچنآ  تسا . رابتعا  زا  یلاـخ  لـهج  وبا  رتخد  زا  ع )  ) یلع يراگتـساوختیاور  دروم  رد  يو 
زا دـناهتخادرپ  ثیدـح  دـقن  هب  رگا  .و  دـناهتخادرپ تیارد  رظن  زا  نآ  دـقن  هب  رتمک  تیاور و  لـقن  هب  رتشیب  راـبخا  یـسررب  ماـگنه  نیـشیپ 

ار هچنآ  دنشاب  هتخانش  وگتسار  رگا  . هن ای  دناهدوتس  يرادرک  تسرد  یئوگتسارب و  ار  نایوار  نیا  ، ناگتـشذگ دننادب  هک  تسا  هدوبتهجن 
نایم دنزاسیم و  رب  یئاهثیدح  هک  یناسک  ای  یـسک  هکنیا  نآ  تشاذگ و  هتـسنادان  دـیابن  ار  هتکن  کی  اما  . دـناهتفریذپ دـناهدرک  تیاور 

ملع هـب  هجوـت  زا  زج  هـک  تساـجنیا  . تفریذـپ ناوـتب  هـک  دـشاب  ناـنچ  اـت  . دـننکیم تیاـعر  ار  اـهبناج  هـمه  دــننکیم . عیاـش  ناـمدرم 
کیدزن ات  ،و  دش زاغآ  يرجه  لوا  نرق  مود  عبر  زا  يزاسثیدح  ناتـساد  نیا  . تشادن رود  رظن  زا  زین  ار  یجراخ  ياههنیرق  ، دـیابثیدحلا

طبض تبث و  هرود  ات  ینعی   ) یسابع تموکح  زا  لاس  دص  زا  شیب  هلـصاف  رد  يوما و  تموکح  لاس  داتفه  لوط  رد  تشاد . همادا  نرق  ود 
ات دننک  لعج  مه  یئاهثیدح  هک  تسا  یعیبط  . دنتخاسثیدح وا ، شهوکن  رد  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  ع )  ) یلع نانمـشد  اهباتک ) رد  دانـسا 
رب دنچ  ره  تشادن . تیاضر  وا  زا  مه  هناخ  نورد  يو  ناسک  نیرتکیدزن  ، دندوب دونـشخان  یلع  زا  هناخ  نوریب  رد  اهنت  هن  مدرم  دـهد  ناشن 

نیا دربیم . رـسب  فـلتخم  ياـهتلاح  رد  ناـسنا  ره  دـناناسنا و  مـه  اـهنآ  . مـینیبیمن نآ  رد  ، یتـصقنم اهثیدـح  نـیا  ندوـبتسرد  ضرف 
هک دوشیم  لقتنم  یناسک  ياهباتک  هب  اهباتک  نآ  زا  دوشیم و  هتـشون  لدهداس  ناثدـحم  باتک  رد  میتشون  هکنانچ  یگتخاس  ياهثیدـح 

یلع : میناوخب ماگنمرود  لیما  باتک  رد  هک  تسا  یعیبط  نیا  ربانب  دنـسیونب  یملع  هاگدید  زا  ار  مالـسا  خـیرات  دـنهاوخیم  دوخ  نامگ  هب 
اب تفگیم و  زردـنا  ار  وا  . تفریم وا  تقو  رـس  هب  شیومع  رـسپ  . دـیباوخیم اجنآ  رد  دربیم و  دجـسم  هب  هانپ  همطاف  اـب  هرجاـشم  زا  سپ 

راوتسا ياهیاپ  میتشون  هکنانچ  تسا و  هدش  ناسیون  خیرات  هنوگنیا  زیواتسد  هک  تسا  یئاهدنـس  اهنیا  لاح  رهب  ( . 11  ) دادیم یتشآ  شنز 
مراکم نماد  رب  يدرگ  تسا و  یمدآ  یعیبط  رهوش  نز و  رذگ  دوز  راقن  مه  زاب  اهتیاور  نیا  ضعب  ندوبتسرد  ضرف  رب  دنچ  ره  . درادن

دناشفایمن . ناراوگرزب  نآ  قالخا 
راـحب ص هب  دوش  عوجر  ص 160.و  ج 8  هباصالا  .4 ص 16 . ج 3  تاقبط  .3 ةدـش . ۀـمطاف  یلع  یلع  یف  ناک  .2 . 10: هرقب .1 اهتشونیپ :

همجرت  ) ییآیمن بضغ  هبتنارتـخد  يارب  .7 ص 147-146 . راحب  .6 ج 43 . ص 134-133  راحب  ص 363. همغلا ج 1  فـشک  .5 . 146
ءزج هباصالا ص 43  شیرق ص 312 و  بسن  هب  دـینک  هاگن  زین  یبنلا ص 28 و  راهصا  رکذ  باب  يراخب ج 5  حیحص  .8 یظفللا . ) تحت 

ریدغلا ص 199. یبرع ) همجرت  . ) دمحم تایح  .11 مشش . ءزج  هباصالا ص 99  .10 باعیتسالا ص 261 ج 1 . .9 ءزج 5 . متشه و ص 73 
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ج 3 ص 17.

ربمغیپ رتخد  تدابع 

ره . دوب هنومن  زین  راگدرورپ  تعاطا  رد  ، دوب هنومن  یئوشانز  یگدنز  رد  هکنانچمه  ربمغیپ  رتخد  ( 1 « ) امایق ادجس و  مهبرل  نوتیبی  نیذلا  «و 
ندرب و زامن  ، راگدرورپ تعاط  زا  مدوصقم  تسادختعاط . دوخ  دشاب  شزاس  يراگزیهرپ و  ساسا  رب  نوچ  یئوشانز  یناگدنز  هک  دنچ 

هاگردـب اـعد  ،و  عرـضت ، زاـمن هب  ، تخادرپیم تداـبع  هبتفاـییم  تغارف  هناـخ  ياـهراک  زا  هک  یماـگنه  . تسندروآ ادـخ  هاگردـب  يور 
رد دادماب  ات  ار  هعمج  ياهبـش  مردام  دنک : تیاور  یلع  نب  نسح  زا  شیوخ  ناردـپ  زا  قداص  ماما  دوخ . يارب  هن  نارگید  يارب  اعد  ، ادـخ

يزور . تفگیمن يزیچ  دوخ  هرابرد  اما  ، درکیم اعد  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  تشادیمرب  اعدبتسد  نوچ  داتـسیایم و  تدابع  بارحم 
مانب هک  یئاهحیبست  ( . 2  ) تسا مدقم  هیاسمه  مدنزرف  : - تفگ ؟ ینکیمن ریخ  ياعد  نارگید  دـننام  زین  دوخ  يارب  ارچ  ! ردام : - متفگ ودـب 

هکناـنآ .و  تسا فورعم  همه  دزن  ( 3  ) هدشتیاور دانـسا  رگید  ینـس و  هعیـش و  ربتعم  ياهباتک  رد  هتفای و  ترهـش  ع )  ) همطاف تاحیبست 
یس و هللا و  ناحبس  راب  هس  یـس و  ربکا ، هللا  راب  راهچ  یـس و  :» دنناوخیم زامن  ره  زا  سپ  ار  اهحیبست  نیا  ، دننادیم تنـس  هب  مزلم  ار  دوخ 

زامن اشع و  ، برغم رصع ، ، رهظ ياهزامن  زا  سپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  وا  زا  یئاهاعد  لابقا  رد  سواط  نب  دیس  زین  ( . 4  ) دمحلا هللا راب  هس 
هدـناوخ اـهيراتفرگ  ياهراـپ  دروـم  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  وا  زا  زین  يرگید  ياـهاعد  نینچمه  . تـسا هدـناوخیم  بـترم  روـطب  دادـماب 

دنراد . یئانشآ  اهاعد  نیدب  ، دننادیم تابحتسم  يادا  هیعدا و  ندناوخ  هب  فظوم  ار  دوخ  هک  یناسک  . دوشیم
ص 468. ۀـمغلا 1  فشک  .2 ( . 64: ناقرفلا . ) دـننکیم يرادهدـنز  بش  ، اپ رب  هدجـس و  رد  ، ناـشراگدرورپ يارب  هکناـنآ  1.و  اهتشونیپ :

هچنآ . هدمآ رگید  تروصب  تاحیبست  نیا  رامـش  ، تایاور ضعب  رد  .4 دوش . دمحا ج 2 ص 39 و 105  دنـسم  هب  عوجر  راحب ص 82 و  .3
. تسا روهشم  ياوتف  دش  هتشون 

ربمغیپرایتخاردكدف

ششوک اب  نایفس  وبا  . دوب مالـسا  تموکح  ادخ و  نید  ربارب  هنیدم و  ربارب  هکم  شالت  نیرخآ  بازحا  گنج  ( « 1  ) هقح یبرقلا  اذ  تآ  «و 
ناناملـسم رامـش  . تفرگ ارف  ار  هنیدم  درگ  یهاپـس  نت  رازه  هد  . دزاس هارمه  دوخ  اب  ار  نایدوهی  یتح  هدـنکارپ و  ياههلیبق  تسناوت  ناوارف 

كدنا هکنآ  نودب  نامجاهم  . تخیرگ دهاوخ  ناطیـش  رکـشل  ، دور راکب  نامیا  تردق  هک  اجنآ  اما  ، تسا هدوب  كدنا  نمـشد  يورین  ربارب 
کی نایفس و  وبا  اما  ، تسین یندش  دوبان  مالـسا  يورین  هک  دش  ملـسم  شیرق  يارب  ابیرقت  دندرک . ینیـشنبقع  هکم  يوس  هب  دنبای  یقیفوت 
ناربج رگید  لاـس  ار  تسکـش  نیا  هک  دـندادیم  هدـعو  دوخب  دـندیدیم  یگتـسکشرو  هناتـسآ  رد  ار  شیوخ  هک  رگید  ناـگرزاب  نت  ود 
نامیپ رفیک  مه  ناـنآ  - هظیرق ینب  ناـیدوهی  - تفر نانکـشدهع  تقو  رـس  هب  ربمغیپ  دـندرک  اـهر  ار  هنیدـم  ناـمجاهم  هکنآ  زا  سپ  دـننک .
شیرق . تشگ هکم  مزاع  ناناملسم  زا  نت  دصناپ  رازه و  اب  ص )  ) ربمغیپ دعب  لاس  ( . 2  ) دندید ار  شیرق  اب  يراکمه  ناناملسم و  اب  ینکش 

نیب ياهدهاعم  ماجنارس  تفرگ و  رد  وگتفگ  . دنتشاد زاب  هکم  هب  نتفر  زا  ار  وا  دنتفرگ و  يو  رب  ار  هار  رس  مرح  هب  کیدزن  ياهنیمزرـس  رد 
ات دـنهد  رارق  وا  ناوریپ  وا و  رایتخا  رد  زور  هس  ار  هکم  رهـش  رگید  لاس  نکیل  ، دورن هکمب  لاس  نیا  ص )  ) ربمغیپ هک  . دـش هتـسب  فرط  ود 
هک هماندهع  نیا  تیمها  نوچ  ، دنتفـشآ رب  دندش و  هدرزآ  ، دندیدیم ار  راک  رهاظ  اهنت  هک  ربمغیپ  نارای  زا  دـنچ  ینت  . دـنک ترایز  ار  هناخ 

هنیدم سپ  نیا  زا  هک  دنتسناد  شیرق  نارادمتـسایس  اما  . دوب هدیـشوپ  نانآ  رظن  زا  اهزورنآ  رد  تسا  هدناوخ  اراکـشآ  حتف  ارنآ  میرک  نآرق 
دیلو نب  دلاخ  صاع و  نب  ورمع  تهج  نیدـب  ، دـناسر دـنناوتن  ینایز  نآ  ربمیپ  مالـساب و  شیرق  .و  تفرگ دـهاوختسدب  ار  برع  تدایس 

ربمغیپ رب  ار  هار  رس  ، تشاد مان  هیبیدح  هک  یعضوم  رد  هکم  ناکرشم  نوچ  . دندش ناملـسم  دندناسر و  هنیدم  هب  ار  دوخ  هکم  حتف  زا  شیپ 
یهورگ اب  ربمغیپ  ، هیبیدح حلص  نامیپ  زا  سپ  لاسکی  تسفورعم . هیبیدح  حلص  مانب  یتشآ  نیا  ، دش هتـسب  اجنآ  رد  یتشآ  نامیپ  دنتفرگ و 
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کیدزن زا  ناناملـسم  هدـید  رد  ار  وا  تمرح  ربمغیپ و  تمـشح  ، رهـش نیا  مدرم  رفـس  نیا  رد  دـنتفر  هبعک  هناخ  ترایز  يارب  ناناملـسم  زا 
نیرخآ دندینش  هک  صوصخب  . تسین ياهناسفا  تردق  نانچ  ياراد  رگید  شیرق  دنتـسناد  اههلیبق  نارـس  هک  دوب  نامیپ  نیا  زا  سپ  دندید .

نایوج گنج  نایم  مالـسا  نوناق  قبط  نانآ  ياهنیمز  دـناهدش و  میلـست  هزور  دـنچ  هرـصاحم  زا  سپ  مه  ربیخ )  ) نایدوهیتمواقم هاگیاپ 
هک نانآ  هدیدب  ربیخ  دربن  رد  ناناملـسم  يزوریپ  رثا  . تسا زاستشونرـس  یلاس  مالـسا  یماظن  خیرات  رد  متفه  لاس  . تسا هدـیدرگ  میـسقت 

هکنیمه هدکهد  نیا  مدرم  . تشاد مان  كدف  هک  دوب  نادابآ  ياهدکهد  ربیخ  یکیدزن  رد  دومنیم . رتمهم  يزوریپ  دوخ  زا  دندوبن  ناملـسم 
یقاب دوخ  ياههعرزم  رد  نانآ  ،و  دـشاب وا  نآ  زا  هدـکهد  نیا  زا  یمین  هک  دـندرک  یتشآ  ربمغیپ  اـب  ، دـندید ار  ربیخ  ياـههعلق  راـک  ناـیاپ 
كدف ( 4  ) نآرق مکحب  دنتشادن  تکرش  هدکهد  نیا  حتف  رد  ناملـسم  نازابرـس  نوچ  و  ( 3  ) تفرگ ماجنا  تروص  نیدب  هحلاصم  . دـننامب

ع)  ) همطاـف دوخ  رتـخد  هب  ارنآ  سپـس  دادیم  مشاـه  ینب  نادنمتـسم  هب  ار  نیمز  نیا  دـمآ  رد  ص )  ) ادـخ لوسر  . دـیدرگ ربـمغیپ  هصلاـخ 
همطاف هب  ار  كدف  ربمغیپ  هدش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  دناهتشون  ( 5  « ) هقح یبرقلا  اذ  تآ  و   » هیآ لیذ  نارسفم  ناثدحم و  زا  یهورگ  دیشخب .

اب ای  دنـشاب  هنیدـم  اب  دـندوب  دازآ  اههلیبق  زا  کی  ره  ، دـش هتـشون  هیبیدـح  رد  شیرق  ربمغیپ و  نایم  هک  یتشآ  ناـمیپ  بجومب  ( 6  ) دیشخب
هب ار  دوخ  هعازخ  شیرق و  هب  ار  دوخ  رکب  هلیبق  . دـننک تیامح  دوخ  ياـهنامیپ  مه  زا  دـندوب  دـهعتم  دادرارق و  فرط  ود  ره  اـعبط  .و  هکم
زا ياهریت  هک  دیـسر  ربخ  ماگنه  نیا  رد  . دـنام هنیدـم  رد  ار  بجر  یلوالا و  يدامج  هام  ربمغیپ  هتوم  گـنج  زا  سپ  . تخاـس قحلم  ربمغیپ 

ضقن ار  هیبیدــح  داد  رارق  ـالمع  دــمآ  شیپ  نـیا  . دــناهدرک يراـی  ار  دوـخ  ناـنامیپ  مـه  شیرق  ،و  تـسا هدرب  هـلمح  هـعازخ  رب  رکب  ینب 
دناوتب دیاش  ، دـناسر هنیدـم  هب  ار  دوخ  ور  نیدـب  ، تسا هدـش  بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  رکب  ونب  يرای  اب  شیرق  تسناد  نایفـس  وبا  . درکیم

يور ربتساوخ  نوچ  تفر و  ربمغیپ  نز  هبیبح  ما  دوخ  رتخد  هناخ  هبتسخن  دمآ  هنیدم  هب  نوچ  . دنک دیدجت  رتزارد  یتدم  يارب  ار  نامیپ 
ربمغیپ شرف  يور  دـیابن  یکاپان و  رفاک  وت  - ؟ يدرک يراک  نینچ  هچ  يارب  : - تفگ نایفـس  وبا  . دـیچ رب  ار  شرف  هبیبح  ما  دنیـشنب  وا  شرف 

در خساپ  زین  ناشیا  زا  نکیل  ، دنوش يو  یجنایم  نانآ  ات  تفر  ، رمع رکب و  وبا  دزن  سپـس  ياهدـش ! وخ  دـب  نم  ندوبن  رد  مرتخد  - ؟ ینیـشنب
زا تسخن  . دـیمارخیم وا  شیپ  هک  دوب  یکدوک  ع )  ) نسح تشاد و  روضح  هناخ  رد  ع )  ) همطاـف . تفر ع )  ) یلع هناـخ  هب  ماجنارـس  دـینش .
اب وا  هدارا  فالخب  مناوتیمن  نم  تسا و  هتفرگ  ار  یمیمصت  ربمغیپ  تفگ  یلع  . دیوگ نخـس  وا  هرابرد  دور و  ربمغیپ  دزن  ات  تساوخ  یلع 
ات دوش و  یجنایم  مدرم  نایم  هک  یئوگب  ترـسپ  نیاب  یناوتیم  ! دـمحم رتخد  : - تفگ درک و  همطاف  هب  ور  نایفـس  وبا  میوگب . ینخـس  يو 

ياضر فالخ  رب  مهنآ  ، اهراک نینچ  رد  هک  تسا  هدیـسرن  دح  نادب  نم  رـسپ  ادخب  : - داد خساپ  ارهز  - ؟. ددرگ برع  دیـس  راگزور  نایاپ 
شیوخ هدارا  سفن و  شهاوخب  هن  ، تسادخ مکح  دیوگیم  دنکیم و  هچنآ  مردپ  هک  دوب  نیا  نخس  نیا  ینعم  ( . 7  ) دنک هلخادم  ربمغیپ 

تشگزاب . هکمب  سویام  نایفس  وبا  دشاب . هتشاد  یتلاخد  دیابن  يدنزرف  ردپ و  هفطاع  ، دیآ نایم  رد  ادخ  مکح  هک  اجنآ  و 
. دوـش دـعب  هـب  کــی ص 73  شخب  مالــسا  خــیرات  زا  یلیلحت  هـب  عوــجر  .2 ( . 38: مورلا . ) هد ودــب  ار  دــنواشیوخ  قـح  .1 اهتـشونیپ :
نایبت ج 8 ص 228 ریسفت  روشنملا ج 4 ص 177، رد  .6 هیآ 38 . مور  هروس  .5 هیآ 59 . رشح  هروس  .4 كدف . لیذ  . نادلبلا مجعم  . توقای .3

يربط ج 3 ص 1623-24 هب  دوش  عوجر  ماشه ج 4 ص 13.و  نبا  .7 دوش . بقانم ج 1 ص 476  هب  عوجر  و 

هکمحتف

شیرق . دننیب هب  ار  مالـسا  تمـشح  هکم  شیرق و  هک  دیـسر  نآ  تقو  . تشذـگ ربیخ  حـتف  زا  لاسکی  ( 1  ) لطابلا قهز  قحلا و  ءاـج  لـق  «و 
یتدـع هیام و  مالـسا  هدـنیآ  يارب  دـنتفریذپیم  ار  یناملـسم  دـندشیم و  میلـست  تمواقمیب  رگا  . دـندوب تریـصب  اب  هدـید و  راک  ینادرم 

هکنآ يارب  اـما  ، دـیدرگ هکم  هناور  دناهتـشون  نت  رازه  هد  ارنآ  رامـش  هک  یهاپـس  اـب  ترجه  متـشه  لاـس  ناـضمر  هاـم  رد  ربـمغیپ  . دـندوب
هکم تقو  رس  هب  هاپس  نیا  هک  تسناد  ربمغیپ  يومع  سابع  ، نارهظلا رم  رد  . تشاد هدیشوپ  ار  دوخ  دصقم  ، دنهدن ربخ  شیرق  هب  ناسوساج 

هب هوبنا  هاپـس  نینچ  ندـمآ  رد  اـب  تسا و  ماـقتنا  یپ  رد  نونکا  دـید ، رازآ  شیرق  زا  همهنآ  هک  ص )  ) ربـمغیپ تشادـنپ  دوخ  شیپ  . دوریم
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وبا . دنسرپب وا  زا  ار  رهـش  مدرم  لاح  هک  دمآ  رب  یـسک  يوجتـسج  رد  دوخ  همیخ  نورب  ماگنه  بش  دش . دهاوخ  ربز  ریز و  رهـش  نیا  ، هکم
ربـمغیپ دزن  دریگیم و  دوـخ  هاـنپ  رد  ار  وا  . دـیوگیم ودـب  ار  لاـحتقیقح  دــنیبیم و  دوـب  هدــمآ  نوریب  یئوجربـخ  يارب  هـک  ار  ناـیفس 

زا سپ  تخـس  رـس  هکم  . دوشیم مالعا  اج  هانپ  نایفـس  وبا  هناخ  مارحلا و  دجـسم  . دوشیم هکم  دراو  مالـسا  رکـشل  زور  نآ  يادرف  . دربیم
ار ناناملـسم  راتـشک  رازآ و  همهنآ  رفیک  هک  دـننازرل  دوخ  رب  میب  زا  موق  نارـس  ددرگیم . میلـست  يزوت  هنیک  يزورفا و  گنج  لاستسیب 
نآ زور  نآ  زا  مدرک . دازآ  ار  ناتهمه  ! دـیورب تشاد ؟ ناوتیم  يراـظتنا  هچ  تمحرم  زج  تمحر  ربمغیپ  زا  نکیل  دـید ، دـنهاوخ  هنوگچ 

ار اههلیبق  هدید  اهلاس  هک  هکم  یماظن  يورین  یلام و  تردـق  ، دـش راوخ  شیرق  . دـنتفرگ بقل  ناگدـش ) دازآ   ) ءاقلط نیبدوخ  ناهاوخدوخ 
هلیبق ره  رتهم  هک  دوب  حـتف  نیا  زا  سپ  دـنامن . ياـج  رب  ینوسفا  هناـسفا و  زج  هوکـش  تبیه و  همه  نآ  زا  . تسکـش مه  رد  دوب  هدرک  هریخ 

ۀنـس » ار يرجه  مهن  لاس  مالـسا  خیرات  رد  دراد . مالعا  ص )  ) دمحم هب  ار  شیوخ  يرادربنامرف  دناسر و  هنیدـم  هب  ار  دوخ  رتدوز  دیـشوک 
ماـکحا رادـقم  نآ  تدـم  نیا  رد  . دـندمآ ربـمغیپ  دزن  مالـسا  نتفریذـپ  يارب  اـههلیبق  ناگدـنیامن  هـک  یلاـس  ینعی  ، دـناهدیمان ( 2 « ) دوفولا

يورین تردـق  شیرق  رگید  رابکی  دـیاب  لاح  . دوب هدـش  حیرـشت  ، دـندوب دـنمزاین  نادـب  مدرم  هک  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس و  ، یئازج
نایم زا  تسا  هداد  دوخب  مالـسا  زا  شیپ  شیرق  هک  یئاهزایتما  نیرخآ  .و  دوش هتخومآ  مدرم  هبجـح  هضیرف  دـیاب  زین  ، دـنیب هب  ار  ناناملـسم 

ددرگ . نشور  مالسا  هدنیآ  فیلکت  هکنآ  رتمهم  دورب و 
. ناگدنیامن ندمآ  لاس  .2 ( . 8 : ) ءارسالا .1 اهتشونیپ :

عادولاۀجح

دصکی ات  دون  نیب  ار  نانآ  رامش  هک  ناناملـسم  زا  یهوبنا  اب  ص )  ) ربمغیپ . دسریم ارف  ترجه  مهد  لاس  ( 1  ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  »
رگید ینابرق و  فاوط و  زا  ناتـسرپ  تب  ار  هچنآ  . تخومآ مدرم  هب  ار  جـح  بادآ  ترایز  نیا  رد  . دـش هکم  هناور  دناهتـشون  رازه  تسیب  و 

رد داد  میلعت  ناناملـسم  هب  . تشادرب دوب  هتخاس  دوخ  صاخ  تدابع  نیا  رد  شیرق  هک  ار  یئاهزایتما  . دومرف خـسن  دـندادیم  ماـجنا  اـهراک 
هب دوخ  فورعم  هبطخ  نمـض  . درادن يرترب  يرگید  رب  یـسک  دنناسکی و  ادخ  ربارب  مدرم  همه  دننک و  تدابع  ار  ادخ  دیاب  اهنت  ادـخ  هناخ 

شیرق درادن  یتیزم  يرگید  رب  کیچیه  سپ  . تسا كاخ  زا  مدآ  دیمدآ و  نادنزرف  یگمه  ! دـیتسرپم ار  ادـخ  زج  ! مدرم : تفگ نینچ  مدرم 
رد تشگزاب  ماگنه  دـینک . تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  هک  يزور  ات  تسمارح  رگیدـکی  رب  هشیمه  يارب  امـش  لام  نوخ و  ! مدرم ، شیرق زج  و 

امــش ناـیم  ار  زیچ  ود  نـم  ! مدرم : - داد ماـجنا  ار  دوختیروماـم  نـیرخآ  ، دوـشیم ادــج  مـه  زا  اــهناوراک  هـک  اــجنآ  ( 2  ) هــفجح لزنم 
ره رب  نم  ! مدرم . تسا نم  تیب  لها  ادـخ و  باـتک  زیچ  ود  نیا  . دـش دـیهاوخن  هارمگ  هاـگچیه  ، دـیهدن تسد  زا  ار  ود  نیا  رگا  . مراذـگیم

ياملع ناثدـحم و  نیعبات و  زا  رگید  اهدـص  ربمغیپ و  هباحـص  زا  نت  دـص  زا  شیب  ار  ناتـساد  نیا  . تسوا يـالوم  یلع  مراد  تیـالو  سک 
زا تسخن  ءزج  ریدغلا و  لوا  دلجم  رد  لیصفت  هب  نآ  دانسا  دناهدروآ . دوخ  ياهباتک  رد  تایاور و  رد  یمالسا  فلتخم  بهاذم  گرزب 

نخـس نآ  زا  ، دوخ ياج  رد  اهباتک  نیا  هلـسلس  رد  زین  . تسا دوجوم  اهباتک  رگید  ،و  نیـسح دـماح  ریم  هتـشون  ، راونالا تاقبع  مود  جـهنم 
ار نآرق  رابکی  لاس  ره  لیئربج  ! مرتخد : - دهدیم شرتخدب  راوگان  يربخ  هک  درذگیمن  يرید  . ددرگیم زاب  رفس  زا  ربمغیپ  تفر . دهاوخ 

ارهز تسا . نم  یناگدـنز  لاس  نیرخآ  لاسما  مرادـنپ  - ؟ تسیچ نیا  ینعم  ! ردـپ . - دـناوخ نم  رب  راـب  ود  ارنآ  لاـسما  دـناوخیم و  نم  رب 
وت و  : - دنکیم مامت  هلمج  نیا  اب  ار  دوخ  راتفگ  شردـپ  ددـنبیم و  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  ، دوشیم هدرـسفا  ، دروخیم تخـس  یناکت 

کشا نآ  ببس  نارضاح  . ددنبیم شقن  ارهز  نابل  رب  يدنخبل  .و  تسویپ یهاوخ  تردپ  هب  هک  یتسه  نم  نادناخ  زا  سک  نیتسخن  ! مرتخد
دوب راوشد  وا  رب  هزادنا  هچ  ردـپ  گرم  زا  سپ  یناگدـنز  ( 3 . ) دهدیم ارنآ  خساپ  زورنآ  زا  سپ  يدنچ  ارهز  یلو  دنـسرپیم  ار  دـنخبل  و 

نیمه رد  اـیوگ  درادـن . ار  ردـپ  یئادـج  تقاـط  ارهز  ! يرآ دز ؟ دـنخبل  هـک  تـشگ  ناـمداش  ناـنچ  نآ  دوـخ  گرم  ربـخ  ندینــش  زا  هـک 
هک تسناربمیپ  رگید  دننام  زین  دمحم  مدرم  ( » 4 « ) دنریمیم مه  نامدرم  رگید  يریمیم  وت  :» تسا هدیـسر  ودب  یئادخ  مایپ  هک  تساهزور 
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زا هک  تـسا  یئاـههناشن  اـهنیا  هـمه  . دـهاوخیم شزرمآ  ادـخ  زا  ناـگدرم  يارب  دوریم  عـیقب  ناتـسروگ  هـب  .« دـنتفر دـندمآ و  وا  زا  شیپ 
رس درد  زا  . دوریم هشیاع  هناخب  ربمغیپ  . دوشیم عقاو  كاندرد  هعجاف  ،و  دسریم ارف  موش  زور  نآ  ماجنارـس  . دهدیم ربخ  راوگان  ياهثداح 

شبنج زا  هنوـگچ  تـسا  هتـشادن  مارآ  لاـس  هـس  تـسیب و  هـک  یمطـالت  رپ  ياـیرد  . ددرگ يراـمیب  میلــست  هـک  تـسین  يدرم  وا  ! دـلانیم
یبا - نب یلع  ندرگب  یتسد  سابع و  نب  لضف  ندرگب  یتسد  هکیلاح  رد  . دناهتخوماین ارنآ  مدرم  هک  تسا  هدـنام  یئاهسرد  زونه  ؟ دتـسیاب
یکی ادخ  دیوگیم : نینچ  سپس  دهاوخیم . شزرمآ  ادخ  زا  دحا  نادیهش  يارب  . دناسریم دجسم  هب  ار  دوخ  ناشک  ياپ  ، دراد ع )  ) بلاط

دراد هک  یتیروماـم  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  هماـسا  رکـشل  دـیزگ . رب  ار  ترخآ  وا  درک و  ریخم  ترخآ  اـیند و  ناـیم  ار  شیوخ  ناگدـنب  زا 
هنایزات ارم  تشپ  دزیخرب و  ماهدز  امـش  زا  یکیتشپ  رب  ياهنایزات  رگا  . دریگب دراد  نم  رب  یقح  سک  ره  هک  تسا  یتقو  نونکا  ! مدرم ! دورب

ارم ای  دریگب  ارنآ  دراد  نم  رب  یقح  رگا  هک  تسا  یـسک  نم  دزن  امـش  نیرتتسود  دینادب  . ماهتفرگن وخ  يزوتهنیک  ینمـشد و  اب  نم  دنزب .
تـساوخرد راب  دـنچ  دـیاب  . تسین یفاک  ندرک  تساوخرد  رابکی  منیبیم  دـشاب . هدوسآ  مرطاخ  منک  رادـید  ار  ادـخ  نوچ  ات  ، دـنک لـالح 

يا : دزیخیمرب يدرم  . دـنکیم ررکم  ار  اـضاقت  ناـمه  . دوریم ربنم  هب  هراـبود  درازگیم  مدرم  اـب  ار  رهظ  زاـمن  دـیآیم  دورف  ربـنم  زا  . منک
نیا دیوگن  . دهدب ارنآ  تسا  یسک  شیپ  یـسک  قح  رگا  مدرم  . - هدب درم  نیاب  مهرد  هس  ! لضف . - مراکبلط وت  زا  مهرد  هس  نم  ادخ  ربمغیپ 

مهرد هس  نم  ادـخ  ربمغیپ  يا  : - تفگ تساخرب و  يدرم  . تسا ناهج  نآ  یئاوسر  زا  رتناسآ  ناهج  نیا  یئاوسر  . تسا یئاوسر  نم  يارب 
دراد نامگ  سک  ره  ! مدرم ! ریگب وا  زا  مهرد  هس  زیخرب و  ! لضف . - مدوب دـنمزاین  نآـب  . - يدرک نینچ  ارچ  . - ماهدرک تناـیخ  ادـخ  لاـم  رد 

. - متـسه باوـخ  رایـسب  ، ناـبز دـب  ، وـگغورد نم  . ادـخ ربـمغیپ  يا  : - تفگ تساـخرب و  يدرم  . - دـیوگب دزیخربتسوا و  ندرگ  رب  یقح 
يدرم نم  ادـخ  ربـمغیپ  يا  : - دزیخیمرب رگید  يدرم  راذـگب ! وا  راـیتخاب  ار  وا  باوـخ  نک و  وا  بیـصن  ناـمیا  یئوگتـسار و  . اراـگدرورپ

رـسپ : - دـیوگیم رمع  هب  ربمغیپ  ،و  يدرک اوسر  ار  دوخ  دـیوگیم : ودـب  رمع  ماهدرکن . هک  هدـنامن  یتـشز  راـک  . متـسه قفاـنم  وگغورد و 
نکمم يزیچ  نینچ  هنوگچ  . دـتفایم رتسب  رد  ددرگیم  زاب  هناخب  دجـسم  زا  ( . 5  ) تسا ترخآ  یئاوسر  زا  رتناسآ  ایند  یئاوسر  باـطخ 

ادخ ار  زاین  زار و  يرادیب و  بش  نیا  . تسا هدید  اپ  رب  راگدرورپ  روضح  رد  اهبش  ار  شردپ  همطاف  .؟ باوخ رتسب  و  ص )  ) دـمحم ؟ تسا
يارب هن  ، تسا شیاـسآ  هیاـم  یلومعم  مدرم  يارب  بش  . دتـسیاب رتـشیب  دـباوخب و  رتـمک  دـیاب  ( 6  . ) ـالیلق ـالا  لـیللا  مق  دوـب . هتـساوخ  وا  زا 

اولع نودیری  نیذلل ال  اهلعجن  ةرخالا  رادلا  کلت  : » تسین ناهج  نیا  اهنآ  شیاسآ  هناخ  . دنتسیاب اپ  رب  هشیمه  دیاب  زاستشونرـس  نادرم  . وا
ار تضایر  نیا  دشابتکرح . رد  جوم  نوچمه  دیاب  زور  بش و  ص )  ) دـمحم نوچ  يدرم  ( 7 .« ) نیقتملل ۀـبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف 

قـشمرس هک  درم  نیا  ارچ  ( 8  . ) یقـشتل نآرقلا  کیلع  انلزنا  ام  تفاتـش . شیرادـلد  هب  ادـخ  مالک  راب  رگید  هک  درک  راب  دوخ  رب  اـجنآ  اـت 
هب هشیمه  دننام  نانآ  بوبحم  ربمغیپ  دـنهاوخیم  همه  . دـننارگن همه  دـتفیب ؟ رتسب  رد  نینچ  دـیابتسا  شبنج  كرحت و  هنومن  شـشوک و 
هک دوب  وا  . دناهتفرگ وخ  ربمغیپ  نیا  ابتسا  لاسهد  نآ  مدرم  هنیدم و  . دزومایب دنپ  دهد و  میلعت  ار  اهنآ  درازگ و  زامن  نانآ  اب  . دـیآ دجـسم 

برع و هدید  رد  ارنانآ  هک  دوب  وا  . تخاس ردارب  رگیدکی  اب  ارنانآ  هک  دوب  وا  . دنک رب  رهـش  نیا  زا  ار  يزوتهنیک  ینمـشد و  ، يزیرنوخ هشیر 
ناوج و ریپ و  رـس  رب  ار  دوخ  ینابرهم  تسد  ناـنچمه  دزیخرب و  دـیاب  وا  . تخاـس دـنمجرا  هکم  ناـنکاس  شیرق و  مشچ  رد  همه  زا  رتمهم 

دشکب . رهش  نیا  كدوک 
تاقیم هنیدـم و  یلزنم  راهچ  ربتسا  هدوب  یهد  .2 ( . 67: هدئاملا  ) ناسرب مدرمب  دـش  هداتـسرف  ورف  وتب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  .1 اهتشونیپ :

يربط ج تاقبط ج 8 ص 17. .3 تفریم . یئوسب  کی  ره  دشیم و  ادج  رگیدکی  زا  اهناوراک  اجنیا  رد  . تسا هدوب  ماش  رـصم و  مدرم  هاگ 
( . 2: هط . ) 8 صصقلا 83 . ) . ) 7 ( 2: لمزملا . ) 6 يربط ج 4 ص 1803-1801 . .5 . 30: رمزلا .4 همغلا ص 51 . فشک  زا  راحب  3 ص 114.

ربمغیپ گرم 

نیا ! تفر ادخ  رادیدب  ادـخ  ربمغیپ  . دزیخیمرب ینویـش  هشیاع  هناخ  نورد  زا  ناهگان  ( 1  ) لسرلا هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  ام  «و 
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سوسفا هآ و  هیرگ و  جوم  ناـیم  رد  بارطـضا و  رپ  ياـههظحل  نآ  رد  . تسا هدرم  ربـمغیپ  . دـیآیم دورف  مدرم  رـس  رب  هقعاـص  نوـچ  ربـخ 
ینخـس نینچ  هکنآ  ! دریمیمن وا  ! تسا هدرمن  دمحم  ! دـنیوگیم غورد  ! تسا غورد  ! زگره ! هن : - دـسریم شوگب  نیگمهـس  يدایرف  ناهگان 

لهچ هک  تسا  نارمع  نب  یسوم  نوچ  وا  ! درک جورع  نامسآب  هک  تسا  حیسم  یـسیع  نوچ  وا  ! تفر ادخ  رادیدب  وا  ! تسا قفانم  دیوگیم 
؟ تسیچ اهفرح  نیا  ؟ یئوگیم هچ  رمع  ( . - 2  ) مربیم ار  وا  ياپ  تسد و  ، هدرم دمحم  دیوگب  یـسک  ره  ادخب  ! درب رـسب  روط  هوک  رد  بش 

وت .» دیامرفیم ودب  باطخ  هک  ياهدرک  شومارف  ار  راگدرورپ  مالک  رگم  ! هدرم وا  يرآ  - ؟ هدرم دمحم  یئوگب  یهاوخیم  مه  وت  ! رکب وبا  -
يدـع و نب  نعم  - ؟ درک دـیاب  هچ  الاح  . مونـشیم ار  هیآ  نیا  تسراب  نیتسخن  يارب  هکنیا  لـثم  ( . - 3 « ) دـنریمیم مه  نارگید  يریمیم و 

تعیب دعس  اب  راصنا  تسا  نکمم  . دننیزگب ار  ربمغیپ  نیشناج  ات  دناهتفر  هفیقس  هب  دوخ  ناسک  اب  هدابع  نب  دعس  دنیوگیم  هدعاس  نب  میوع 
. میورب هفیقـس  هب  دیاب  هدشن  رید  ات  ( 4  ) دناباوخب نم  هلیـسوب  ارنآ  ادخ  دیاش  هدش و  زاغآ  ياهنتف  دیوگیم  نعم  . دـنتفیب شیپ  ام  زا  دـننک و 
تسا و هدنز  وا  دنادب  دتـسرپیم  ار  دمحم  يادخ  سک  ره  ! دش دهاوخن  هدـنز  رگید  درم و  وا  دـنادب  دتـسرپیم  ار  دـمحم  سک  ره  ! مدرم
زا ع )  ) یلع یناگدنز  باتک  رد  هک  تسا  یناتساد  ،؟ تشذگ هچ  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  هدعاس : ینب  هفیقـس  فرطب  درم ! دهاوخن  هاگچیه 

مهارف فقس  نآ  ریز  رد  هک  یمدرم  ! زیگنا تفگش  یناتـساد  . دیاهدینـش ای  دیاهدناوخ و  ناوارف  هک  تسا  یناتـساد  . تفر دهاوخ  نخـس  نآ 
رد نآ  راثآ  زونه  نرق  هدراهچ  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  ياهثداح  دننادیم . مالسا  خیراتب  نایانشآ  همه  ، دندینـش هچ  دنتفگ و  هچ  دندمآ 
هک دوب  نیا  ناتساد  نامرهق  نخس  . تفریم ناناملسم  هقرفت  میب  : دیاهدینش ای  دیاهدناوخ و  اهراب  ؟ دندرک نینچ  ارچ  . تسا یقاب  مالسا  ناهج 

هناخ رد  هک  مه  ارنانآ  دندیئاپیم و  دـنچ  یتعاس  ای  يزور  رگا  اما  . دـناباوخب ار  هنتف  نیا  وا  تسدـب  ادـختسا  نکمم  هدـش و  زاغآ  ياهنتف 
ادخ درک ؟ ربص  مه  زور  کیتسیابیمن  هک  دوب  هدش  کیدزن  دح  نآ  ات  هنتف  ایآ  ؟ دشیم هچ  دندناوخیم  عمج  نادب  ، دنتسیرگیم هشیاع 

دنادب . مه  خیرات  تسا  نکمم  . دنادیم
دینک عوجر  يربط ج 4 ص 1815-1816 و  .2(144: نارمع لآ   ) دندوب ناربمیپ  وا  زا  شیپ  هک  تسین  يربمغیپ  زج  دـمحم  1.و  اهتشونیپ :

دیرفلا ج 5 ص 10. دقع  .4 . 30: رمزلا .3 ریثک ج 5 ص 342 . نبا  هب 

ربمغیپ هناخب  موجه 

نادنزرف ، ریبز ، سابع ، همطاف ( ، ع  ) یلع . تسا هدک  متام  هشیاع  هناخ  ( مالـسلا هیلع  یلع   ) یحرلا نم  بطقلا  لحم  اهنم  یلحم  نا  ملعیل  هنا  «و 
ربمغیپ يوش  تسـش و  لوغـشم  سیمع  تنب  ءامـسا  يراـکمهب  یلع  . دـنزیریم کـشا  موثلک  ما  بنیز و  وا  نارتخد  نیـسح  ، نسح همطاـف 

ای هدـش  ماـمت  ربـمغیپ  ندـب  يوشتـسش  راـک  . دـنادیم ادـخ  ؟ تسا هتـشذگ  هچ  کـچوک  عـمج  نآ  رب  كاـندرد  ياـههظحل  نآ  رد  . تـسا
(1  ) دش دوشب  دـیابن  هچنآ  هک  تسنیا  نآ  ینعم  - ؟ تسیچ ریبکت  نیا  ینعم  . ومع : - سابع هب  یلع  ربکا . هللا  : دـسریم شوگب  یگناب  ، هدـشن
!و دیئایب نوریب  ! دیئایب نوریب  : - دوشیم رتاسر  هظحل  ره  دایرف  . دسریم شوگب  يدایرف  همهمه و  هشیاع  هرجح  نوریب  هک  درذگیمن  يرید  .
هچ ! رمع . - دراد تسد  رد  یـشتآ  هک  دوشیم  وربور  رمع  اـب  اـجنآ  رد  دوریم . هرجح  ردـب  ربمغیپ  رتـخد  ! مینزیم شتآ  ار  ناـتهمه  هنرگ 
مه ناناملـسم  ماما  ؟ هفیلخ مادـک  ! - دـننک تعیب  ربمغیپ  هفیلخ  اب  دـنیایب و  دجـسم  هب  دـیاب  مشاه  ینب  سابع و  ، یلع - ؟ تسا ربخ  هچ  ؟ هدـش
وا اب  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  مدرم  . تسا رکب  وبا  ناناملـسم  ماما  هظحل  نیا  زا  . - تسا هتـسشن  ربمغیپ  دـسج  يالاب  هشیاع  هناخ  نورد  نونکا 
مه امـش  هکنآ  رگم  دز  مهاوخ  شتآ  تسه  وا  رد  هک  ره  اب  ار  هناخ  دنیاین .؟ رگا  و  . - دـننک تعیب  وا  اب  دـیاب  مه  مشاه  ینب  . دـندرک تعیب 

رتـخد نیب  تروص  نیمهب  وـگتفگ  نیا  ( . - 2  ) يرآ - ؟ ینزب شتآ  ار  ام  هناـخ  یهاوخیم  . رمع . - دـیریذپ هب  دـناهتفریذپ  ناناملـسم  هچنآ 
ناتـساد نیا  نتـشون  لوغـشم  هک  نونکا  دـنادیم . ادـخ  هن  ای  ؟ تسا هتفرگ  تروص  مالـسا  رد  قباس  رجاـهم و  گرزب و  یباحـص  ربمغیپ و 

ود نآ  زا  دش  هتشون  هکنانچ  ار  ناتساد  مراد  مشچ  شیپ  ار  يرذالب  فارـشالا  باسنا  و  دیرفلا ) دقع   ) یـسلدنا هبر  دبع  نبا  باتک  ، متـسه
قفاوم یـسایس  ياههتـسد  ای  هعیـش  ناهاوخاوه  تروص  نیدب  ار  یناتـساد  نینچ  دیامنیم  نکممان  هکلب  دیعب و  رایـسب  . منکیم لقن  باتک 
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نیا مینیبیم  هکنانچ  . دناهدربیم رـسبتیلقا  رد  هتـشادن و  یئورین  مالـسا  نیتسخن  ياههدـس  رد  هعیـش  نارادتـسود  هچ  ، دنـشاب هتخاس  نانآ 
زا یبلاطم  زین  رگید  ياهباتک  رد  . دوریمن نآ  رد  لعج  لامتحا  بیترت  نیدب  ، تسا هدش  سکعنم  مه  یمالسا  برغم  ياهدنس  رد  شرازگ 

یلع هناخ  هب  باطخ  نب  رمع  . مینکیمن تعیب  یلع  اب  زج  ام  دـنتفگ  راصنا  : دـسیون يربط  . دوشیم هدـید  ، رتتخـس ای  رتمیالم  ، تسد نیمه 
شتآ ار  امـش  دـییاین  نوریب  رکب  وـبا  اـبتعیب  يارب  رگا  مسق  ادـخبتفگ  . دـندوب اـجنآ  رد  نارجاـهم  زا  یهورگ  ریبز و  هحلط و  ، تـفر (ع )

زور نآ  رد  یتسار  ( 3 . ) دنتفرگ ار  وا  دنتخیر و  وا  رس  رب  مدرم  داتفا  رد  ورب  دیزغل و  شیاپ  دمآ  نوریب  هدیـشک  ریـشمش  اب  ریبز  . دز مهاوخ 
دوخ ناج  اهراب  . دندمآ ادـخ  نید  يرایبتخـس  ياهزور  رد  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  ؟ تفرگ رد  ربمغیپ  نارای  نیب  یئاهوگتفگ  نینچ  ارچ 
دیاب هک  دندوب  هدرک  یهانگ  هچ  ربمغیپ  هداوناخ  یلع و  دنداتفا .؟ مه  ناجب  نینچ  يدوزب  هک  دش  هچ  . دنتفر نمـشد  ماکب  هداهن  فک  رب  ار 

رب هک  ضرف  رب  ، تسا هدرامگن  ینیـشناجب  ار  یـسک  ربمغیپ  میئوگب  هک  ضرف  رب  ، دشابن تسرد  ریدغ  ناتـساد  هک  ضرف  رب  . دز شتآ  ارنانآ 
یهقف مکح  . تسین هریبک  هانگ  هفیلخ  اب  ندرکن  تعیب  - تشاد هقباس  مالسا  رد  تعیب  زا  یچیپ  رس  ، دنریگن يداریا  هفیقـس  باختنا  تامدقم 

نیهتنیل . دندوب هداد  رارق  دوخ  داهتجا  كردم  تسا  هدیسر  هماسا  زا  هک  ار  ثیدح  نیا  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  مکح  نیا  دنس  . دهاوخیم دنس 
لباـق عمج  نآ  ربثیدـح  نیا  اـیآ  ، دنـس نتم و  تهج  زا  تیاور  ندوبتسرد  ضرف  رب  ( 4  ) مهتویب نفرح  الوا  ۀـعامجلا  كرت  نع  لاـجر 
باتش همهنآ  هتشذگ  اهنیا  زا  . تسا تعامج  زامن  زا  فلخت  دوصقم  سپ  دناهدروآ . ةولـص  باب  رد  ناثدحم  ار  ثیدح  نیا  تسا ؟ قابطنا 
هفحج هعقاو  راصنا  ایآ  ارچ ؟ تفرگ  رد  راصنا  رجاهم و  نایم  هک  زیتس  وگتفگ و  نآ  ، رتتفگش نآ  زا  ؟و  دوب هچ  يارب  هفیلخ  ندیزگرب  رد 

دندینـش ار  ریدغ  ثیدح  دندمآ و  درگ  هفحج  رد  هک  رتشیب  ای  مدرم  نت  رازه  دص  زا  تفگ  ناوتیم  ایآ  ؟ دـنتفریذپیمن ای  دنتـسنادیمن  ار 
دوخ هک  جرزخ  هریت  سیئر  . تشذگیمن هام  هس  هفحج  عامتجا  زا  دیسرن .؟ جرزخ  سوا و  هریت  هب  ربخ  نیا  ،و  دوبن هنیدم  مدرم  زا  کیچیه 

رد نت  شیرق  اب  هحلاصم  هب  ارچ  ؟و  دـندشتسایر ناهاوخ  زور  نآ  رد  ارچ  ، دـندرک يرای  ار  مالـسا  ربمغیپ  مالـسا و  هنامیمـص  وا  ناسک  و 
تما و راوخمغ  ناناملسم  نیا  ارچ  دنتسنادیم .؟ هلیبق  تسایر  نوچ  ار  ناناملسم  تراما  رگم  ؟ يریما امش  زا  يریما و  ام  زا  دنتفگ  دنداد و 

یلو . دوب نیمک  رد  نایفـس  وبا  . دزیخرب هنتف  دندیـسرتیم  میتفگ  هکنانچ  دـیاش  دـنتخادرپن ؟ ربمغیپ  ندرپس  كاخ  وشتـسش و  هبتسخن  ، نید
مه تعاس  دنچ  هک  دوب  كانرطخ  هزادـنا  نآ  مالـسا  يارب  وا  هئطوت  نایفـس و  وبا  ایآ  ؟ دـندناوخن عمج  نآ  رد  ار  یـسک  مشاه  ینب  زا  ارچ 

یمشاه و ياههریت  نارجاهم و  جرزخ  ، سوا رگا  ؟ نارجن کچوک  هدکهد  مکاح  ؟ دوب هک  زور  نآ  رد  نایفـس  وبا  ؟ درک تلفغ  نآ  زا  دیابن 
دنتـسناوتیم هچ  ؟و  دندربیم شیپ  زا  يراکچ  هیما  هریت  نایفـس و  وبا  ، دندشیم تسدکی  مه  اب  رگید  ياههتـسد  يدـع و  ینب  میمت و  ینب 

نرق هدراهچ  لوط  رد  ؟ داد دهاوخ  خر  يراوگان  دمآ  شیپ  دوشن  باختنا  يدوزب  ناناملـسم  ریما  رگا  هک  تفریم  نآ  میب  ایآ  ! چیه ؟ دـننکب
هیاپ رب  رتشیب  اهخساپ  نیا  ماهتـشون  رگید  ياج  رد  هکنانچ  دناهداد  اهخساپ  نادب  هدش و  حرطم  اهشـسرپ  نیا  راب  اهدـص  رتمک  یکدـنا  ای 

هـشیدنا نیا  رد  رتشیب  یناـسک  زورنآ  رد  دـسریم  رظنب  . تقیقح نتخاـس  نشور  يارب  هن  ، تسا هرظاـنم  نادـیم  رد  فیرح  نتخاـس  بولغم 
ریبعت هب  و  ( 5  ) دوش هرادا  دیاب  هنوگچ  تموکح  هک  دندیـشیدنایم  نیدب  رتمک  دننیزگرب و  ار  مکاح  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هنوگچ  هک  دندوب 
نینچ دوخ  شیپ  نانآ  اـیوگ  . دنتـشاد هیکت  تموکح  هیاـپ  هب  رتشیب  تموکح ) نید و   ) تسا راوتـسا  نآ  رب  مالـسا  هک  ياهیاـپ  ود  زا  رگید 

دهاوـختسرد زین  اـهراک  رگید  تـفرگ  تسدـب  ار  تردـق  مکاـح  دـش و  نـیعم  يزکرم  تموـکح  فـیلکت  نوـچ  : دـندرکیم لالدتـسا 
.و دناشن دوخ  ياج  رس  ارنانآ  .و  داتـسیا نادترم  لباقم  رد  ، دنک نیمات  ار  دوخ  تدحو  تسناوت  هنیدم  نوچ  مینیبیم  ام  تسا و  تسرد  . دش

ادـج نید  زا  ناوتیم  ار  رادـمامز  باختنا  تموکح و  لـصا  اـیآ  یلو  . دـیدرگ یئاـشگ  روشک  هداـمآ  یلخاد  بوشآ  ندـناشن  ورف  زا  سپ 
نانآ . درذگیم هثداح  نیا  رب  نرق  هدراهچ  هب  کیدزن  لاح  رهب  ؟ دـشاب هدرک  تیبثت  ار  لصا  نیا  دوخ  مالـسا  عراش  هک  صوصخب  ؟ تخاس

ار ود  ره  مغ  دیاش  منادیمن . ار  تموکح  نتخیر  ورف  میب  ای  دنتـشاد  نید  مغ  ، دـنداهن ناناملـسم  ياپ  شیپ  ار  یهار  نانچ  زور  نآ  رد  هک 
هک دبای  نکمت  هزادنا  نآ  ، ربمغیپ نادناخ  زا  ،و  راگزیهرپ ملاع  هتسجرب ، یتیصخش  رگا  هک  دندیشیدنایم  نینچ  دوخ  شیپ  دیاش  دنتشاد و 

هدنیوگ زاب  هدمآ  يربط  خیرات  رد  هک  هاتوک  تراشا  نیا  . دیآ دیدپ  یلزلزت  مکاح  تردـق  رد  ، تسا نکمم  درادـهاگن  یـضار  ار  یهورگ 
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يرآ ( 6 « ) درک تعیب  رکب  وـبا  اـب  ، دـندنادرگ يور  وا  زا  مدرم  دـید  ع )  ) یلع نوـچ  ربـمغیپ  رتـخد  تلحر  زا  سپ  : » تسا یتـقیقح  نـینچ 
رگید ياـج  رد  هکناـنچ  دوـب ». دـنهاوخ  كدـنا  نارادـنید  ، دـنوش شیاـمزآ  نوـچ  ... دـنیایند هدـنب  مدرم  تسا  هتفگ  یلع  دـنزرف  هکناـنچ 

ناناملسم زا  ياهتسد  هک  منک  لخاد  يراک  رد  ار  دوخ  مهاوخیمن  دوش ، رادهحیرج  ناناملسم  زا  یهورگ  هفطاع  مهاوخیمن  نم  ، ماهتشون
دناهتشاد نید  مغ  رگا  . تسوا اب  ناشباسح  ،و  دناهتفر شیوخ  راگدرورپ  دزن  نانآ  ( 7 . ) دندروآ رد  نآ  رد  ار  دوخ  ایند  ای  نید  رطاخ  يارب 

رد  » هک تسا  ینعم  رپ  رایسب  ینخس  یناتسرهش  نخـس  اما  . تسرواد نیرتهب  راگدرورپ  ، دناهتـساوخیم ار  ادخ  اهراتفر  اهرادرک و  نآ  زا  و 
رگید ياج  رد  زاب  ( 8 .« ) دیدرگن هتخیهآ  نید  داینب  رب  دش  هدیشک  تماما  رطاخب  هک  يریشمش  نوچ  يریـشمش  چیه  نامز  چیه  رد  مالـسا 
هنوگب ناناملـسم  خـیرات  زورما  دـندوب  راصنا  نارجاهم و  هیاپمه  يراکادـف  صـالخا و  رد  ، رگید ياـهلسن  دـعب و  لـسن  رگا  هک  ماهتـشون 

دشیم . هتشون  يرگید 
زنک . ) 4 ص 1818 . يربـط ج 4  .3 فارـشالا ص 586 . باـسنا  ص 12  دیرفلا ج 5  دـقع  .2 فارـشالا ص 582 . باسنا  .1 اهتشونیپ :

لاس ص 30 هاـجنپ  زا  سپ  .7 ص 1825 . ج 4  يربط  .6 کی ص 91 . شخب  . مالـسا خـیرات  زا  یلیلحت  .5 ثیدح 2672 . ) ةولص  . لامعلا
( . لحنلا ص 16 ج 1 للملا و   ) نامز لک  یف  ۀمامالا  یلع  لس  ام  لثم  ۀینید  ةدعاق  یلع  مالسالا  یف  فیس  لس  ام  .» 8 مود . پاچ 

تموکحبناجزاكدففرصت

هدـکهد .: داد خر  يرگید  هثداح  هک  دوب  هتـشذگن  ارجام  نیا  زا  دـنچ  يزور  ( 1 « ) ءامـسلا هتلظا  ام  لک  نم  كدـف  انیدـیا  یف  تناک  یلب  »
هچنآ : دـهدیم رظن  دوخ  داهتجا  يار و  ياضتقمب  ناناملـسم  مکاـح  ! دـنامب ربمغیپ  رتخد  تسد  رد  دـیابن  تسین و  یـصخش  کـلم  كدـف 

ع)  ) همطاف نالماع  تهج  نیدب  . دشاب هفیلختسد  رد  دیاب  نونکا  تسا و  ناناملسم  لاملا  تیب  ءزج  ، دوب ربمغیپ  فرـصت  رد  ءیف )  ) ناونعب
هصلاخ دندرک ، یتشآ  ربمغیپ  اب  نآ  مدرم  ،و  دشن هتفرگ  یماظن  يورین  اب  نوچ  ، میتشون هکنانچ  كدف  دناهدنار . نوریب  كدف  هدکهد  زا  ار 

،و نانآ نارـسپ  ندرک  داماد  ، نارتخد نداد  يوش  مشاه ، ینب  نادنمتـسم  فرـصمب  ار  لغتـسم  نیا  دمآ  رد  تسخن  يو  . دمآیم باسحب  وا 
سیئر ناوـنعب  ربـمغیپ  هک  تسا  هداد  صیخـشت  نینچ  هفیلخ  نوـنکا  ( 2  ) داد همطاف  شرتخدب  ارنآ  سپـس  . دـیناسریم رگید  ياهفرـصم 
همطاف . ربمغیپ رتخد  اب  هن  ، تسا مکاح  اب  نآ  رد  فرصت  قح  مه  الاح  سپ  . کلام ناونعب  هن  ، تسا هدرکیم  فرـصت  لام  نآ  رد  ناناملـسم 

ناـنز و - ؟ دـسریم یـسک  هچ  هب  وت  ثرا  يریمب  وت  یتقو  ! رکب وبا  : - داد خر  ناـنآ  ناـیم  نینچ  یئوگتفگ  تفر و  رکب  وبا  دزن  راـچان  (ع )
ام مهس  اما  ! - هتشاذگن اجب  میس  رز و  يرانید  مهرد و  تردپ  ! ربمغیپ رتخد  - ؟ ام هن  يربمغیپ  ثراو  وت  الاح  هک  تسا  هدش  هچ  ! - منادنزرف

لام مدرم  نوچ  درک و  مهاوخ  فرصت  نیمز  نیا  رد  متـسه  هدنز  ات  نم  هک  مدینـش  تردپ  زا  - ؟ دوشیم هچ  كدف  زا  ام  هقدص  ربیخ و  زا 
مرهوش . يرآ - ؟ يراد یهاوگ  ! - تسا هدیـشخب  نم  هب  ار  هعرزم  نیا  دوـخ  یناگدـنز  رد  ربـمغیپ  یلو  ( . - 3 « ) دوب دهاوخ  ناناملـسم  همه 

مه رگید  ینز  دـیاب  . تسین لـماک  وا  یهاوگ  تسا و  نز  نمیا  ما  هک  ینادیم  ربـمغیپ  رتـخد  . - دـنهدیم یهاوگ  نمیا  ما  و  ( 4 ( ) ع  ) یلع
ایآ ؟ هتفای نایاپ  تروص  نیمهب  وگتفگ  ایآ  دـمآ . رد  تموکح  فرـصتب  كدـف  بیترت  نیدـب  و  يرواـیب . هاوگ  ار  يدرم  اـی  دـهد . یهاوگ 
خاش ار  ناتساد  ، دناهتسناوت هک  اجنآ  ات  رگید  ياههورگ  نایسابع و  هیما و  ینب  رصع  نایوار  ایآ  ؟ تسا هدیـشخبن  شرتخدب  ار  كدف  ربمغیپ 

نوگرگد ای  يزاستیاور و  ماهتـشون  اهراب  هکنانچ  ؟ دناهدرکن مک  نوزف و  ار  ثیدـح  ياهترابع  هتخاسن و  اهثیدـح  . دـناهدادن گرب  و 
رازه دـص  راهچ  زا  نوزفا  ار  هدـش  هتخاس  ياهتیاور  رامـشثیدح  ناداقن  تسا . هدوبجـیار  يراک  اههرود  نآ  رد  اهتیاور  نتم  نتخاس 
نیا زا  سپ  لاستسیود  لوط  رد  مینادیم  ام  تفرگ . کمک  یجراخ  ياههنیرق  زا  دـیابتقیقحتفایرد  يارب  هک  تساجنیا  ( 5  ) دناهتشون

(7  ) تخاس ناورم  لویت  ارنآ  هیواعم  یلوقب  و  ( 6  ) درک مکح  نب  ناورم  لویت  ارنآ  نامثع  تسا . هتـشگ  تسدبتسد  راب  دنچ  كدف  ، هعقاو
نآ زا  كدـف  : تفگ دیـسر  تفالخ  هب  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  نوچ  دوبیم . نانآ  تسد  رد  هعرزم  نیا  نایوما  تموکح  نایاپ  اـت  ناـنچمه  و 
زا سپ  درکیم . نانآ  یـسورع  هنیزه  ای  ،و  دیـشخبیم مشاه  ینب  نادنمتـسم  هب  ار  هدنام  تشادیمرب و  نآ  زا  زاین  ردـق  هب  دوخ  . دوب ربمغیپ 
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كدف دمآ  رد  نم  . دیشاب هاوگ  . درک راتفر  رکب  وبا  نوچ  زین  رمع  . تفریذپن يو  دهد  ودب  ار  كدف  تساوخ  رکب  وبا  زا  همطاف  ربمغیپ  گرم 
هک ینامرف  . دنادرگرب ع )  ) همطاف نادنزرف  هب  ار  كدف  نومام  يرجه  هد  تسیود و  لاس  رد  ( . 8  ) مناسریم تسا  هتشاد  هک  یفرصم  هب  ار 

رطاـخب ،و  تفـالخ بصنم  مکحب  ،و  تناـید يور  زا  نینمؤـملا  ریما  تسا : نینچ  هدـش  هتـشون  هنیدـم  لـماع  رفعج  نب  مثق  هـب  وا  بناـج  زا 
تاقدص ،و  ایاطع تخادرپ  ،و  وا رما  يارجا  ،و  ربمغیپ تنس  يوریپ  هب  ناناملسم  رگید  زا  ، ملـس هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  يدنواشیوخ 
بجوم هک  يراکب  ار  وا  .و  دراد زاـب  شزغل  زا  دـهد و  قیفوت  ار  نینمؤملا  ریما  ادـخ  . تسرتراوازـس نآ  ناگدـنریگ  ناقحتـسم و  هب  يراـج 
هتخانـش راکـشآ و  يرما  ربمغیپ  نامز  رد  يراذگاو  نیا  . داد هقدص  دوخ  رتخد  همطاف  هب  ار  كدف  ص )  ) ادخ لوسر  دراد . تسوا و  تبرق 

هثرو هب  ار  كدف  دید  مزال  نینمؤملا  ریما  . درکیم هبلاطم  ار  دوخ  قح  دوب  هدـنز  ات  همطاف  . دنتـشادن یفالتخا  نآ  رد  ربمغیپ  نادـناخ  ،و  دوب
برقت ربمغیپ  هب  وا  هقدـص  يارجا  ادـخ و  لوسر  رما  ذـیفنت  اب  ،و  تلادـع قحتماقا و  اب  ،و  دـیامن میلـست  ناـشیاب  ارنآ  ،و  دـنادرگرب همطاـف 
لوسر هکنآ  زا  سپ  هاگ  ره  . دنـسیونب اهرهـش  رد  يو  نالماع  هب  دـننک و  تبث  اهناوید  رد  ار  نامرف  نیا  داد  روتـسد  نینمؤملا  ریما  . دـیوج

ای ياهنیب  ای  ياهقدص  سک  ره  دناهدرکیم : مالعا  ناناملـسم  عمج  رد  جح ) مایا   ) مسوم رد  هک  تسا  هدوب  نینچ  مسر  ، تفر ناهج  زا  ادخ 
هداد رارق  وا  يارب  ربمغیپ  هچنآ  هرابرد  وا  هتفگ  هک  تسا  رتراوازـس  اهنع  هللا  یـضر  همطاف  ، دیریذپ هب  دیونـشب و  ار  وا  نخـس  دراد  ياهدـع 

بوسنم نادـب  هک  یقوقح  همه  اب  تسه و  هچ  ره  ار  كدـف  ، دـسیونیم يربط  كراـبم  دوخ  يـالوم  هب  نینمؤملا  ریما  . دوش قیدـصت  تسا 
رتخد همطاف  هثرو  هب  نآ  تاقلعتم  رگید  زین  و  دـشابیم ، نآ  دـمآرد  هک  هلغ  رادـقم  ره  ،و  دـنکیم راـک  نآ  رد  هک  هدرب  دـنچ  ره  ،و  تسا
دمحم بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیسح  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیسح  نب  ییحی  نب  دمحم  هب  ار  كدف  تیلوت  نینمؤملا  ریما  دنادرگرب . ربمغیپ 

زا ! رفعج نب  مثقوـت  . دـنناسرب نآ  ناقحتـسم  هب  ارنآ  دـمآ  رد  اـت  ، دـهدیم بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  نسح  نب  هللا  دـبع  نب 
شاب و هاگآ  ، دومرف وا  بیصن  دوخ  ربمغیپ  دوخ و  برقت  رد  هک  یقیفوت  ،و  تخاس مزلم  نادب  اریو  ادخ  هک  یتعاط  نینمؤملا و  ریما  روتـسد 

ندرک نوزفا  راک  رد  ارنانآ  .و  رامگب يربط  كرابم  ياجب  ار  هللا  دـبع  نب  دـمحم  ییحی و  نب  دـمحم  .و  زاس هاگآ  نآ  زا  زین  ار  دوخ  ناسک 
رعاش یعازخ  لبعد  ( 9 . ) هد تسیود و  لاس  هدعقلا  وذ  مود  هبنـش  راهچ  زور  . هللا ءاش  نا  نک  يرای  نآ  ندومن  ینادابآ  كدـف و  لوصحم 

رد ( 10  ) اکدـف مشاه  نومام  درب  × اکحـض دـق  نامزلا  هجو  حبـصا  تسا : هتفگ  هراـب  نیا  رد  موس  نرق  لوا  همین  مود و  نرق  روهـشم  یعیش 
هدوب هتخانـش  راکـشآ و  يرما  ربمغیپ  نامز  رد  ع )  ) همطاف هب  كدـف  يراذـگاو  : » دراد ناوارف  یتیمها  هک  مینیبیم  ياهلمج  نومام  ناـمرف 

دـصکی و يربط و  گرم  زا  شیپ  لاس  دـصکی  يرجه  موس  نرق  زاغآ  رد  نامرف  نیا  دناهتـشادن » یفالتخا  نآ  رد  ربمغیپ  نادـناخ  .و  تسا
نومضم زا  . تسا یتلود  يدنـس  یمـسر و  ینامرف  ینعی  ، دوخ رومام  هبتسا  ياهفیلخ  نامرف  . هدش هتـشون  يرذالب  گرم  زا  شیپ  لاس  یس 

خر ادــخ  لوــسر  گرم  زا  سپ  نیتــسخن  ياــهزور  رد  هـچنآ  هـک  دوــشیم  هدــیمهف  نـینچ  ، تـسا هدــمآ  ناــمرف  رد  هــک  هــلمج  نآ 
یلع نادناخ  زا  یئوجلد  اهنت  نومام  ضرغ  رگا  . تسا هداد  رییغت  ار  يراج  تنس  ینیبتحلصم  نیا  .و  هدوب یـسایس  ياهینیبتحلـصم  ، داد

هب ار  كدـف  دـمآرد  اـهنت  .و  دـهد ماـجنا  درک  زیزعلا  دـبع  نب  رمع  هچنآ  ریظن  يراـک  تسیاـبیم  ، دوب ناـنآ  نایعیـش  فطاوع  بلج  و  (ع )
هک هدوب  ياهقدص  كدف  رگا  هتـشذگ  نیا  زا  دشکب . ناگتـشذگ  رادرک  رب  نالطب  طخ  هک  دوبیمن  يزاین  ،و  دراذگاو ع )  ) همطاف نادنزرف 

لویت ارنآ  ياهفیلخ  يو  گرم  زا  سپ  نرق  عبر  هلـصافب  هنوگچ  ، تسا هدرکیم  تلاخد  نآ  رد  ناناملـسم  تراما  نوئـش  بجوم  هب  ربمغیپ 
ربمغیپ رتخد  تیکلم  دشابتسر ) تسا  هتـشون  يرذالب  هچنآ  رگا   ) زیزعلا دبع  نب  رمع  صیخـشت  هب  هک  ضرف  رب  . دنکیم دوخ  دـنواشیوخ 

نیا رد  هک  ینامرف  رد  مه  يو  دوخ  هکنانچ  دسرب  وا  نادنزرف  هب  وا  زا  سپ  واب و  دیاب  هک  تسا  هدوب  ياهقدص  ، دشابن ملـسم  هعرزم  نیا  رب 
زا یلصف  ،و  هتفرگ رد  هلاسم  نیا  رـس  رب  خیرات  لوط  رد  هک  یئوگتفگ  میتشون  باتک  زاغآ  رد  هکنانچ  يراب  تشون . نانچ  درک  رداص  هراب 

دشاب وا  نادنزرف  ربمغیپ و  رتخد  تسد  رد  دیاب  هدکهد  نیا  هک  تسین  نیا  رطاخب  ، هتفای صاصتخا  نادب  هریـس  خیرات و  ، یمالک ياهباتک 
يارب شروخنان  هک  دوبتهجنآ  زا  هن  ، درک هبلاطم  ار  دوخ  قح  وا  زا  تفر و  تقو  هفیلخ  دزن  ع )  ) همطاف رگا  .و  تقو تموکحتسد  رد  اـی 
شیپ رگید  يداهتجا  ادرف  . تسین داهتجا  نیرخآ  نیتسخن و  صن  لباقم  داهتجا  نیا  هک  دوب  نیا  وا  لکـشم  . تساوخیم شنادـنزرف  دوخ و 
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؟ درواین دیدپ  نید  رد  یـساسا  ياهینوگرگد  دوخ  داهتجا  اب  يرگید  هفیلخ  هک  درک  دهاوختنام  یـسک  هچ  هاگنآ  ... نینچمه دـیآیم و 
ودـب دـنکیم  هبلاـطم  هک  ار  ياهعرزم  زورما  هاوـگ  ندـنارذگ  اـعدا و  بجوـمب  رگا  هـک  ، دـنداد صیخـشت  نـینچ  زین  وا  نایعدـم  هکناـنچ 

یتارییغت هثداح  نیا  زا  سپ  لاس  لهچ  . دـمآرد تسرد  ع )  ) همطاف ینیب  شیپ  درک . دـهاوخ  ار  دوخ  قوقح  رگید  هبلاـطم  ادرف  ، دـننادرگرب
زا يریگهجیتن  هرابرد  دوب . نیدـشار  رـصع  يراج  تریـس  فالخ  رب  مه  ربمغیپ و  تنـس  فلاخم  مه  هک  دـمآ  دـیدپ  تموکح  رد  يداینب 

سردم یقراف  نب  یلع  زا  دسیونیم : نینچ  دوخ  زیمآزنط  تفارظ  اب  ار  ياهتکن  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  ( ، ص  ) ربمغیپ رتخد  نایعدـم  راتفر 
يدـنخبل اب  يو  ؟ دـندنادرگنرب ودـب  ار  كدـف  ارچ  تفگیم  تسار  رگا  يرآ ! - ؟ تفگیم تسار  همطاـف  مدیـسرپ : دادـغب  یبرغ  هسردـم 

لوبق هچ  . دریذپن ار  يو  نخـستسناوتیم  مه  وا  درکیم و  اعدا  ار  دوخ  رهوشتفالخ  ادرف  دادیم  ودب  ار  كدـف  زورنآ  رگا  : - داد خـساپ 
،و درذگیمن دوخ  داهتجا  يار و  زا  هفیلخ  هک  تسناد  ربمغیپ  رتخد  نوچ  يراب  تسا . تسار  دـیوگیم  هچ  ره  ربمغیپ  رتخد  هک  دوب  هدرک 

دنک . حرطم  ناناملسم  یمومع  عمجم  رد  ار  دوختیاکش  هک  دش  ممصم  ، درادیم مدقم  يراج  تنس  رب  ارنآ 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  همان  زا   ) دوب اـم  تسد  رد  كدـف  ، اـهنت تخادـنا  هیاـس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  همه  زا  يرآ  .1 اهتشونیپ :

نادلبلا ج 1 حوتف  .3 باتک . نیمه  كر ص 97  ریثک ج 3 ص 36 و  نبا  ریسفت  روشنملا ج 4 ص 177. رد  ریسفت  .2 فینح . ) نب  نامثع 
ادفلا ج وبا  خیرات  فراعملا ص 84. .6 ریدغلا ص 290 ج 5 . .5 هللا . لوسر  يالوم  حابر  یتیاور  رد  .4 فارشالا ص 519 . باسنا  ص 36.
ریدغلا ج 8 ص 238-236. زا  لقنب  هغالبلا ج 1 ص 198  جهن  حرش  دیرفلا ج 5 ص 33. دقعلا  یقهیب ج 6 ص 301  ننس  1 ص 168.

ینب هب  ار  كدف  نومام  هکنیا  زا  .10 نادلبلا ج 1 ص 38-37 . حوتف  يرذالب  .9 نادلبلا ج 1 ص 36 . حوتف  .8 نادلبلا ج 1 ص 37 . حوتف  .7
( . لبعد ص 247 ناوید  . ) دیدنخ راگزور  يور  ، دنادرگرب مشاه 

ناهاوخداد زکرم 

ردـص و  ص )  ) ربـمغیپ رـصع  رد  ربـمغیپ ) رتـخد  هبطخ  زا  ( 1  ) نیبیجتـسم هئاعدـل  مکدـجوف  مکلاخ  راـص  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  »
زا سک  ره  ، دوب هداد  تسد  زا  ار  یقح  سک  ره  ، تشاد یتیاکـش  یتردـق  بحاـص  زا  سک  ره  . دوب یهاوخداد  زکرم  اـهنت  دجـسم  ، مالـسا
هک اجنآ  ات  دـندوب  فلکم  نانآ  ،و  درکیم هضرع  ناناملـسم  رب  ار  دوخ  هوکـش  ، دـیدیم ربمغیپ  تنـس  زا  رود  يراتفر  ، رادماـمز اـی  مکاـح 

دیدیم وا  . دـندوب هتـسکش  ار  یتنـس  قح  نیا  نتفرگ  اب  هتفرگ و  ار  یقح  ربمغیپ  رتخد  زا  . دنناتـسب ار  وا  قح  دـننک و  يراـی  ار  وا  دـنناوتیم 
هریت زا  هک  نارجاـهم  تفرگ ) تروص  دـعب  لاـس  یـس  هک  يراـک  . ) دریگب دوخب  ار  هلیبق  داژن و  گـنر  ، مالـسا رد  تموکحتسا  کـیدزن 

رد شیرق  . دنتشگ يرادمامز  ناهاوخ  يو  زا  سپ  ، دندوب ربمغیپ  ناروای  دوخ  هک  راصنا  . دندنار نوریبتسایس  هنحص  زا  ار  راصنا  دناشیرق 
ناـیم زا  اـهزایتما  نآ  مالـسا  ندـمآ  اـب  . دروآ دـیدپ  شیوـخ  يارب  یتازاـیتما  تسنادیم و  زاـتمم  يرـصنع  ار  دوـخ  مالـسا  زا  شیپ  هرود 

نوچ يونعم  تازایتما  ساـسا  رب  هن  مهنآ  ، دـننادیم دوخ  قح  ار  ناناملـسم  تساـیر  دناهتـشارفا و  ندرگ  رگید  راـب  مدرم  نیا  نونکا  . تفر
میئوـگب رتـهب  اـی  اـهداهتجا  نـیا  رباربتسناوـتیم  ع )  ) ربـمغیپ رتـخد  . دــناشیرق زا  هـک  تـهج  نیدــب  اــهنت  هکلبتلادــع  يوـقت و  ، مـلع

روذعم ادخ  دزن  هن  رگا  رتهب و  هچ  دنتفریذپ  رگا  ، دراد رذحرب  اهینکشتنس  نیا  زا  ارناناملـسم  دیاب  . دنیـشنب شوماخ  ای  مارآ و  ، اهيروآون
يو درگ  شدنواشیوخ  نانز  زا  یعمج  هکیلاح  رد  . تخاس هدامآ  یمومع  عمجم  رد  تیاکـش  حرط  يارب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  دوب . دهاوخ 

زا یهورگ  اب  رکب  وبا  . دنامیم ربمغیپ  شردـپ  نتفر  هارب  وا  نتفر  هار  تفریم  دجـسمب  نوچ  : دناهتـشون . دـش دجـسم  هناور  ، دـندوب هتفرگ  ار 
ار سلجم  هک  درک  ياهلان  تسخن  ربمغیپ  رتخد  . دـنتخیوآ يرداچ  نارـضاح  و  ع )  ) همطاف نایم  . دوب هتـسشن  دجـسم  رد  راـصنا  نارجاـهم و 

درک زاغآ  ار  دوخ  نانخس  هاگنآ  دیباوخ  اهشورخ  دنتفرگ و  مارآ  مدرم  ات  دنام  شوماخ  یتخل  سپس  ، دنداتفا هیرگ  هب  نارـضاح  دنازرل و 
نیا ،و  دراد تسد  رد  باتک  نیا  هدنـسیون  هک  دنـس  نیرتمیدق  . تسا نیـشتآ  هدنناسرت و  ، زیمآهلگ ، غیلب ، اویـش ، یخیرات ، ینارنخـس نیا  ( . 2)

يرجه يافوتم 280  دـلوتم 204 و  يزورم  رهاط  یبا  نب  دـمحا  لضفلا  وبا  هدروآ  درگ  ءاسنلا  تاـغالب  باـتک  هدـش  طبـض  نآ  رد  هبطخ 
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اب باتک  . تسا یمالـسا  دهع  رد  برع  نانز  ياهرعـش  اههتفگ و  ، اههبطخ زا  ياهعومجم  تسادیپ  شمان  زا  هکنانچ  وا  باتک  تسا . يرمق 
نیا رهاـط  یبا  نب  دـمحا  تسا . ع )  ) ارهز راـتفگ  نآ  زا  هبطخ  نیمود  ،و  دوشیم زاـغآ  رکب  یبا  رتـخد  هشیاـع  زا  زیمآ  شهوـکن  ياهبطخ 

کیب هبطخ  تسا و  هتخیمآ  مه  رد  هرقف  ود  ره  وا  زا  رخاـتم  ياهدنـس  رد  اـما  ، تسا هدرک  طبـض  تـیاور  ود  اـب  تروـص و  ودـب  ار  هـبطخ 
، نتم بیترت  تیاعر  رد  رهاط و  یبا  نب  دمحا  هتشون  وا  تاملک  تیاعر  رد  هدنسیون  دوشیم . هدید  تسا  تمسق  ود  ره  لماش  هک  تروص 

زاـب رید  زا  هبطخ  نیا  نـتم  دنـس و  هراـبرد  تـسا . هدرک  يوریپ  يرمق  يرجه  ياـفوتم 693  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  هتـشون  همغلا  فشک  زا 
نب یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نسحلا  وبا  هب  دیوگ : رهاط  یبا  نب  دـمحا  . تسا هتفر  اهوگتفگ  رهاط ) یبا  نب  دـمحا  زا  شیپ  اهلاس  )
نم تفگ : خساپ  رد  يو  تسا . ءانیعلا  وبا  هتخاس  رب  تسین و  همطاف  نآ  زا  تغالب  نینچ  اب  هبطخ  نیا  دـنراد  نامگ  مدرم  : متفگ بلاط  یبا 

زا نم  ردـپ  دـندادیم . میلعت  شیوخ  نادـنزرف  هب  ،و  دـندرکیم تیاور  دوخ  ناردـپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  مدـید  ار  بلاط  وبا  لآ  نادرم  ریپ 
دـندرکیم و تیاور  ارنآ  ، دوش دـلوتم  ءانیعلا  وبا  دـج  هکنآ  زا  شیپ  هعیـش  ناگرزب  . تسا هدرک  تیاور  ربمغیپ  رتخد  زا  ار  هبطخ  نیا  مدـج 
. دنریذپیم شردپ  گرم  ماگنهب  ار  هشیاع  هبطخ  دننکیم و  راکنا  ار  همطاف  هبطخ  نانآ  هنوگچ  تفگ : سپـس  . دـندادیم سرد  رگیدـکیب 

یبا نب  دمحا  رـسپ  هللا  دیبع  زا  دوخ  دانـساب  وا  ینابزرم و  زا  وا  یـضترم و  دیـس  زا  تروص  نیمهب  ار  وگتفگ  نیا  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  ( 3)
وگتفگ نیا  تسا ) هدنـسیون  تسد  رد  هک  باتک  هخـسن  هس  ره  رد   ) ءاسنلا تاغالب  فلؤم  لقن  هب  میدید  هکنانچ  ( . 4  ) تسا هدروآ  رهاط 
راوشد ، دنـس نیا  اـبتیاور  نیا  نتفریذـپ  نکیل  ( 5 . ) هداد خر  بلاـط  یبا  نـب  یلع  نـب  نیـسحلا  نـب  یلع  نـب  دـیز  نـسحلا  وـبا  وا و  نـیب 
هکنانچ رهاط  یبا  نب  دـمحا  هدـش و  دیهـش  ود  تسیب و  دـصکی و  لاس  هب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  . تسا لوبق  لباق  ریغ  هکلب  ، دـیامنیم
املسم تسا . هدرک  ع )  ) نیسح نب  یلع  نب  دیز  زا  ار  یشسرپ  نینچ  وا  تفگ  ناوتیمن  سپ  هدمآ  ایندب  يرمق  يرجه  لاس 204  هب  متشون 

یقت دمحم  خیش  ياقآ  رصاعم  یلاجر  ملاع  اهنت  ماهدرک  عبتت  هک  اجنآ  ات  . تسا هداد  تسد  يوهس  دنـس  طبـض  رد  ار  ثیدح  ناگدنـسیون 
دیؤم و  ( 6  ) تسا دیز  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  رهاط و  یبا  نب  دمحا  نیب  وگتفگ  نیا  تسا  هتـشون  هتفایرد و  ار  هابتـشا  نیا  يرتشوش 

نیا هدروآ و  يولعلا  دیز  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  زا  یثیدـح  دوخ  باتک  رگید  ياج  رد  ءاسنلا  تاغالب  فلؤم  هک  تسا  نیا  رظن  نیا 
جهن حرـش  رد  هکنیا  رتتفگـش  هدنام و  یقاب  ءاسنلا  تاغالب  پاچ  ود  رد  هابتـشا  نینچ  هک  تسا  تفگـش  و  ( . 7  ) تسا یکی  دـیز  ود  ره 

تنـس و هعیـش و  ياملع  ربتعم  ياهباتک  رد  یمیدق  دنـس  نیا  زا  هتـشذگ  هبطخ  نیا  لاح  رهب  تسا . هتفای  هار  زین  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا 
سفن ياوه  شوختـسد  هتـساوخن  يادخ  رگا   ) تعامج تنـس و  ناثدحم  تریـس و  ناگدنـسیون  ضعب  مراد  نامگ  تسا . طبـض  تعامج 

عجــستعنص اـصوصخم  يوـنعم و  یظفل و  ياـهشیارآ  زا  ناوارف  هـک  ، دناهتــسناد هتخاـس  رب  ار  ياهـبطخ  نـینچ  تـهجنآ  زا  دـناهدشن )
هدنیوگ هک  صوصخب  . دوب دهاوخ  لسرم  رثن  وا  راتفگ  ، دـناوخب هبطخ  مدرم  عمج  رد  ینارنخـس  هاگ  ره  دـنرادنپیم  نانیا  . تسا رادروخرب 

دیاـب ، تـسا نـیک  دـسح و  هار  زا  هـن  ناـنیا  يریگهدرخ  تـسا و  نـیمه  مهوـت  بجوـم  رگا  دـشاب . یهاوـخداد  تیاکـش و  حرط  ماـقم  رد 
رد ار  يونعم  یظفل و  ياهتعنـص  نینچ  ریظن  . تسا هتفر  راکب  هیانک  هراعتـسا و  ، هیبشت ربمغیپ  رتخد  هبطخ  رد  . تسا نینچ  هن  تقیقحتفگ 

ياهتعنـــص زا  . ربــمغیپ هداوناــخ  هــب  دــسر  هــچ  ، مــینیبیم ناوارف  ، مالـــسا ردـــص  رد  زاــجح  مدرم  هباحـــص و  هاــتوک  ياــهراتفگ 
هدوب یعیبط  يرما  ربمغیپ  نادناخ  رد  یئوگ  عجس  رنه  تسا . دوجوم  ینارنخـس  نیا  رد  عجـس  همه  زا  رتشیب  داضت و  ، عیـصرت ، هنزاوم ، یظفل

نیا زا  ناوارف  میرک  نآرق  یکم  تاـیآ  زا  هتـسد  نیتـسخن  . تشاد جاور  هکم  رد  نتفگ  عجـس  هب  نخـس  مالـسا  زا  شیپ  مینادیم  اـم  . تـسا
عجـس هب  نآرق  ياههیآ  ریثاـت  تحت  زین  ،و  تثارو مکحب  وا  نادـنزرف  بلاـط و  یبا  نب  یلع  وا  يوش  ربمغیپ و  رتخد  تسا . رادوخربتعنص 

یماگنه . دناهدوب نینچ  زین  وا  نادنزرف  . دشابن عجسم  هک  مینیبیم  ار  یترابع  رتمک  مالسلا  هیلع  یلع  ياههبطخ  رد  دندوب . هتفرگ  وخ  یئوگ 
ار ام  لاـهن  ! یتشهن یـسک  مناـشیوخ  زا  ! یتشک ار  اـم  رتهم  : -» تفگ دادیم  خـساپ  وا  یئوگتشز  هب  داـیز  رـسپ  سلجم  رد  ع )  ) بنیز هک 

زین شردپ  دیوگیم  عجس  هب  نخستفگ  دایز  نبا  ( 8  !. ) تسا نینچ  يرآ  تسا  نیا  وت  نامرد  رگا  یتسـسگ ! مه  زا  ار  ام  هشیر  ! یتسکش
هک يزور  . دـندوب رادروخرب  رنه  نیا  زا  زین  فانم  دـبع  هریت  ناـنز  نادرم و  رتشیب  مشاـه  نادـناخ  زا  هتـشذگ  تفگیم  عجـسم  ياـهنخس 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2322 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هن  میوگیم  شاـف  : - داد خـساپ  ؟ یئوگیم هچ  دیـسرپ  ریبز  رـسپ  هللا  دـبع  زا  دـنک  تفـالخ  دزماـن  ار  دـیزی  شدـنزرف  تساوخیم  هیواـعم 
مدـق زا  شیپ  هچ  ! شیپ ارف  هن  مدـق  هاگنآ  رگنب  کین  !و  شیدـنیب يوش  نامیـشپ  هکنآ  زا  شیپ  . نادـب تردارب  دـیوگ  تسار  هک  ارنآ  . ناـهن

ياهتخومآ نتفگ  عجـس  يریپ  رد  يراکم  هابور  تفگ  دیدنخ و  هیواعم  . دیاش ندیـشیدنا  ندش  نامیـشپ  زا  شیپ  ،و  دـیاب نتـسیرگن  نداهن 
یظفل ياهرنه  دناوتیم  هک  اجنآ  ات  یسراف  رثن  هب  هبطخ  نیا  نادرگرب  رد  تسا  هدیشوک  هدنـسیون  يراب  ( 9  ) تسین زارد  عجس  نیدب  يزاین 

هدش فرصنم  ظفل  هب  ظفل  همجرت  زا  یئاههرقف  رد  رگا  تسا و  هدرک  تیاعر  نکمم  دح  ات  ار  عجس  رنه  اصوصخم  . درادهاگن ار  يونعم  و 
لد رد  هـک  وـکین  هشیدــنا  رب  ار  وا  ساپــس  .و  تـشاد ینازرا  هـچنآ  رب  ار  يادــخ  شیاتــس  تـسا : هدوـب  اـهتفارظ  نـیا  تیاـعر  رطاــخب 

یپاــیپ هـک  ناــسحا  راــثن  .و  دیــشخب هـک  ناوارف  ياــهاطع  .و  دیــشوج شفطل  همــشچ  زا  هـک  ریگارف  ياــهتمعن  رب  ساپــس  . تشاــگن
هیام ار  ساپـس  نوزومان . هشیدـنا  دـح  رد  هن  شتیاـهن  كرد  .و  نوریب ناوت  زا  نآ  شاداـپ  .و  تسا نوزفا  رامـش  زا  هک  ییاـهتمعن  . دیـشاپ

يادـخ هک  مهدیم  یهاوگ  . دوزفیب دوخ  ياـطع  رب  یپاـیپ  تساوخردـب  .و  دومرف شاداـپ  یناوارف  ببـس  ار  شیاتـس  .و  دوـمن تمعن  ینوزف 
يامنهار .و  شنیب اب  ياهلد  ، داقتعا نیا  نادنیاپ  .و  تسا شیالآیب  یتسود  یهاوگ  نیا  نامجرت  تسین . یئادـخ  وا  زج  .و  تسا یکی  ناهج 

چیه زا  ار  زیچ  همه  ( 10 . ) دننادن ار  وا  یگنوگچ  ینوچ و  اهنامگ  ،و  دنناوتن ندید  ار  وا  ناگدید  هک  ییادـخ  . شناد غارچ  ، نادـب ندیـسر 
ار شتردـق  تساوخ  هکنآ  زج  . تشادرب يدوستقلخ  نآ  زا  هن  .و  تشاد يزاـین  اـهنآ  شنیرفآـب  هن  . درک اـشنا  ياهنوـمن  یب  .و  دروآ دـیدپ 
هب ار  نانامرفان  .و  داهن يرادربنامرف  ورگ  رد  ار  شاداپ  . دزادنا ناهج  رد  ار  شتوعد  گناب  .و  دزاونب راوهدنب  ار  ناگدـیرفآ  .و  دزاس راکـشآ 
زا شیپ  . تسوا هداتـسرف  وا و  هدـنب  دـمحم  مردـپ  هک  مهدیم  یهاوگ  دـناشک . تشهب  هب  ،و  دـناهربتبوقع زا  ار  ناگدـنب  ات  . داد میب  رفیک 

ناگدیرفآ هک  دوب  یماگنه  نیا  و  دیزسیم . هک  دیمان  شیمان  هب  دیشخب و  باختنا  فیرشت  يربمیپ  زا  شیپ  .و  دیزگرب دنیرفایب  ار  وا  هکنآ 
رب .و  دوب اناد  ار  اهراک  همه  ناـیاپ  گرزب  راـگدرورپ  . نادرگرـس مدـع  ناـبایب  هنهپ  رد  .و  نارگن میب  هدرپ  سپ  رد  .و  دـندوب ناـهن  هدـید  زا 

ردـقم ار  هچنآ  مامتا و  هب  ار  دوخ  راک  ات  تخیگنا  رب  ار  ص )  ) دـمحم . انـشآ زیچ  ره  تشونرـس  هب  .و  انیب طـیحم  راـگزور  ياـهینوگرگد 
ياهتسد ره  .و  هدیزخ ياهلعـش  یئانـشور  رد  هورگ  ره  .و  هدیزگ ینید  ياهقرف  ره  : دید داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  ربمغیپ  . دناسر ماجناب  هتخاس 

نشور دمحم  رون  هب  ار  اهیکیرات  گرزب  يادخ  سپ  ( . 11  ) دناهدرتس رطاخ  زا  دنسانشیم  هک  ار  یئادخ  دای  ناگمه  .و  هدرب زامن  یتب  هب 
ینابرهم شنیزگ و  يور  زا  سپـس  . تخادـنا وسکیب  دوب  هداـتفا  اههدـید  رب  هک  یئاـههدرپ  .و  تخادرپب رفک  یگریت  زا  ار  اـهلد  .و  تخاـس

برقم ناگتـشرف  ناـهج  رد  ار  وا  .و  تشادرب وا  لد  زا  ، تـشادیمن شوـخ  هـک  ناـهج  نـیا  جـنر  .و  تـشاد ینازرا  ودـب  ار  شیوـخ  راوـج 
دمحم رب  وا  تاکرب  ادـخ و  دورد  تشاگن . وا  مانب  ار  ناوضر  ترفغم و  يارغط  .و  تشارفا دوخ  یگیاسمه  رد  ار  شتلود  رتچ  .و  تشاـمگ

ناگدنب امـش  دومرف : نینچ  تسیرگن و  نایـسلجم  هب  سپـس  . دابتما ناگدـیرفآ و  زا  هدـیزگ  تلاسر و  یحو و  نیما  ، تمحر ربمیپ  (ص )
.و دیراد هدـهع  ادـخ  زا  ار  یقح  دـیقلخ . هب  نآ  ناگدـنناسر  قح و  نارادتناما  ،و  ماکحا نید و  نالماح  ،و  مارح لالح و  نانابهاگن  ! ادـخ

نآ ياهتجح  . تشاذگ ام  هدهعب  ار  هللا  باتک  لیوات  .و  تشامگ تفالخب  امش  نایم  رد  ار  نادناخ  ام  . راتفرذپ دیاهتـسب  وا  اب  هک  ار  يدهع 
.و رارق مارآ و  هیام  شوگ  رد  نآ  ياوآ  .و  رانکب ناـمگ  یکیراـت  زا  .و  نشور نآ  ناـهرب  .و  رادـیدپ تساـم  هراـبرد  هچنآ  ،و  تسا راکـشآ 

نآ ياهتیآ  وترپ  رد  ار  یهلا  نشور  ياهلیلد  ( 12 . ) راگتسر ناهج  ود  رد  نآ  هدنونـش  .و  راگدرورپ تمحر  هضور  ياشگهار  شیوریپ 
.و هدنهد تصخر  ار  وا  ياهلالح  .و  تسا هدنراد  نایب  ار  ادخ  ياهمارح  . دینش دیاب  نآ  نومضم  زا  ار  وا  بجاو  ماکحا  ریـسفت  .و  دید ناوت 
ار نامیا  سپـس  . هدنناسر نایب  نیرتنشور  اب  .و  هدـنیوگ ریبعت  نیرتاسر  اب  ار  همه  نیا  .و  هدـنیاشگهار ار  تعیرـش  .و  هدـنیامن ار  تابحتـسم 

یب یتسود  هدنهد  ناشن  ار  هزور  . دومن رود  امش  زا  ار  یتسرپدوخ  زامن  اب  و  ( . 13  ) دودز ناتاهلد  زا  ار  كرش  گنز  نادب  .و  دومرف بجاو 
ار ام  يوریپ  .و  نیقی هبترم  رادومن  ار  تلادـع  .و  نید تجرد  هدـنیامزآ  ار  جـح  .و  غیرد یب  يزور  شیازفا  هیام  ار  تاـکز  .و  تخاـس غیمآ 
ار ( 16  ) صاصق ،و  تاـجن بجوم  ار  ( 15  ) سفن نتشادزاب  .و  یناملـسم تزع  ار  ام  ( 14  ) یتسود .و  قارتفا عنام  ار  ام  تماما  .و  قافو هیاـم 

شزرمآ بجوم  ار  رذـن  هب  ءافو  عنام  ار  نزو  هنامیپ و  نتخادرپ  ماـمت  و  درک . شزرمآ  بجوم  ار  رذـن  هب  ءاـفو  ( 17 . ) یناگدنز ءاقب  ببس 
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دـنزاس و كاپ  يدـیلپ  زا  ناج  نت و  ات  دـننکن  یگراوخیم  دومرف  . شهاک یـشورف و  مک  زا  عنام  ار  نزو  هناـمیپ و  نتخادرپ  ماـمت  .و  درک
ات دومرف  مارح  ار  كرـش  .و  دـنیوپ تفع  هار  ات  درک  عنم  ار  يدزد  . دـنزاسن ( 18  ) تنعل راوازـس  ار  نتـشیوخ  ات  ، دننزن تمهت  ار  اسراپ  نانز 

دیرآ و اجبتسا  هدومرف  هچنآ  !« دیریمم ناملـسم  زج  دیریگ و  هشیپ  ار  ادخ  زا  سرت  دیاب ، هکنانچ  سپ  » دنیوج یتسرپاتکی  قیرط  صالخاب 
نم : متفگ نخـس  زاغآ  رد  هکنانچ  . مدرم تفگ : سپـس  ( . 19 « ) دنـسرتیم ادـخ  زا  نایاناد  اـهنت  هک  دـیرادزاب  هدرک  یهن  هچنآ  زا  ار  دوخ 

رب راودیما و  ناتندیورگب  ،و  دوب راوشد  وا  رب  امشجنر  هک  دمآ  امش  يوسب  امـش  نایم  زا  يربمیپ  انامه  تسا  ص )  ) دمحم مردپ  ماهمطاف و 
وا . امش نادرم  هن  تسا  نم  يومع  رسپ  ردارب  .و  امش نانز  ردپ  هن  ، تسا نم  ردپ  وا  دینیبیم  دیـسانشب  ار  وا  رگا  راوخمغ .» نابرهم و  نانمؤم 

تبتکوش و .و  تسخ دـیحوت  هناـیزاتب  ار  ناکرـشم  تشپ  قرف و  . دـناسرت یهلا  باذـع  زا  ارناـنآ  .و  دـناسر مدرم  شوـگب  ار  دوختلاـسر 
ياوشیپ نابز  . دیشک ورف  تقیقح  هرهچ  زا  باقن  .و  دیمد نامیا  حبص  . تخیسگ مه  زا  نارفاک  عمج  ات  ( . 20  ) تسکش مهرد  ار  ناتسرپتب 

همقل . رادقمیب ناگمه  هدید  رد  .و  راوخ دیدوب  شتآ  زا  یکاغم  رانک  رب  مدرم  امش  ماگنه  نآ  رد  . لال رونخـس  نیطایـش  .و  دش ماقم  رد  نید 
تسپ و . رادرم روناج و  تسوپ  ناتیندروخ  . راوگان هدـیدنگ و  بآ  ناتیندیـشون  . هدـنور ره  بوک  دـگل  .و  هدـنرد ره  راکـش  .و  هدـنروخ ره 

تعفر جواب  ار  ناترس  .و  تشادربتلذ كاخ  زا  ار  امش  ، دوخ ربمغیپ  نداتـسرف  اب  ادخ  هکنآ  ات  . راوجمه هیاسمه و  موجه  زا  ناسرت  زیچان و 
،و شورف ایندب  نید  نادوهج  .و  وخ هدنرد  ناشکرـس  ،و  وجارجام ناروآ  مزر  . دیـشک هک  یتخـس  دـید و  هک  اهجنر  همهنآ  زا  سپ  تشارفا .
.و تخاس شوماخ  ارنآ  ، دنتخورفا هنیک  شتآ  هاگ  ره  ( . 21  ) دنتخابتفلاخم درن  وا  اب  .و  دنتخات يو  رب  وس  ره  زا  ، شوینان تقیقح  نایاسرت 
رس و رب  ات  داتسیان  زاب  ع )  ) یلع . تخادنا نانآ  ماک  رد  ار  یلع  شردارب  ، تشابنا ژاژ  هب  ناهد  یکرشم  ای  ، تشادرب رـس  یهارمگ  هک  یهاگ 

ياضر راگدرورپ و  يدونـشخ  نآ  رد  .و  دیـشکیم ادـخ  يارب  ار  جـنر  نیا  وا  تخاسب . ریـشمش  مد  اب  ناـنآ  راـک  .و  تخاون ناـفلاخم  زغم 
هدونغ شیاسآ  نما و  رتسب  رد  هدوسآ و  تحار  یناگدنز  رد  امـش  ، اهزور نآ  رد  اما  . دـیرخیم ار  قح  يایلوا  يرتهم  .و  دـیدیم ار  ربمغیپ 

ره . رادیرخ یب  نید  يالاک  ،و  دـش راکـشآ  یئور  ود  ، دـیزگ شیوخ  لوسر  يارب  ار  ناربمیپ  یگیاسمه  یلاعت  يادـخ  نوچ  ( . 22  ) دیدوب
دروآ و رب  رـس  دوخ  هاگنیمک  زا  ناطیـش  . رازاب یمرگ  یپ  رد  نزرب  يوک و  رد  یئوگ  هوای  ره  .و  رـالاس یماـنمگ  ره  رادـیوعد و  یهارمگ 
. دیدیصقر وا  زاوآب  .و  دیدیزخ شبیرف  ماد  رد  دیدیود و  وا  یپ  رد  کبس  دیدینـش و  ار  شنخـس  دوز  هچ  دید  .و  درک توعد  دوخب  ار  امش 

یتعدب .و  دیدرب دوبن  ناتنآ  زا  هچنآ  .و  دیدرگ تسیابن ، هچنآ  ، هتشگن شوماخ  ام  هنیس  زوس  هتشذگن و  ناتربمغیپ  گرم  زا  يزور  ود  زونه 
هک . دیداد دابب  دیتشک  هچنآ  .و  دیداتف هنتف  شتآ  رد  اما  ، دزیرن ینوخ  ،و  دزیخن رب  هنتف  دیتساوخ  دوخ  نامگ  هب  ( . 23  ) دیدروآ دیدپ  گرزب 

نیا هنرگ  !و  دییوپیم قح  هار  زج  یهار  !و  دیئوگیم غورد  ؟ اجک ندناباوخ  هنتف  ؟و  اجک امـش  . ناراکدـب هاگلزنم  .و  تسنارفاک ياج  خزود 
ای ؟ دـیریگیم نآرق  زج  يرواد  ایآ  . اراکـشآ نشور و  نآ  یهن  رما و  .و  ادـیوه تساک  مک و  یب  شیاههناشن  ! امـش ناـیم  تسادـخ  باـتک 

« دنیشن ناراکنایز  اب  ناهج  نآ  رد  .و  دنیبن راگدرورپ  ياضر  يور  ، دریذپ ینید  مالسا  زج  هکیسک  «؟ دیریذپیم ار  ناطیش  هتفگ  هناراکمتس 
دیراد لد  رد  هچنآ  زج  ینخـس  زاس و  رگید  یئاون  . ددرگ مامت  نیتسخن  راک  مار و  شکرـس  روتـس  نیا  هک  دـیدرکن  گنرد  نادـنچ  ( 24)

تیلهاج شور  هب  رگم  میرادیاپ . تحارج  نیا  یتخـس  رب  .و  میرابدرب زین  متـس  نیا  لمحت  رد  . میرادن یثاریم  ام  دـیرادنپیم  ! دـیدرگ زاغآ 
هک تسادـخ  مکح  نیا  ! نارجاـهم يا  ناـهج ؟  يادـخ  زا  رتـهب  يرواد  هچ  ناـمیا  اـب  مدرم  يارب  «؟ دـییامیپیم یهارمگ  هار  ؟و  دـییارگیم
رد تسا  یتعدب  هچ  نیا  ؟. يربب نم  زا  ارم  ثاریم  يرب و  ثرا  ردپ  زا  وت  هتفگ  ادـخ  ! هفاحق وبا  رـسپ  ؟ دـنیاپن ار  متمرح  دـنیابرب و  ارم  ثاریم 
ارت ( 26  ) هداهن رب  نیز  هدامآ و  روتـس  نیا  ناـهج  نآ  رادـید  اـت  نونکا  ( . 25  ) دیرادن ربخ  زیخاتـسر  زور  رواد  زا  رگم  دـیراذگیم ! نید 

رارقرب هدیدمتـس  قح  راـکنایز و  اوـسر و  راکمتـس  زورنآ  ! زیزع يادـخ  رواد  و  ص )  ) دـمحم ناـهاوخ  زیخاتـسر ! زور  ، هاگهدـعو ینازرا !
یتفر و تفگ : تسیرگن و  ردپ  هضور  هب  سپ  . یهانپ ار  یمولظم  ره  تسا و  یهاگیاج  ار  يربخ  ره  هک  دید  دیهاوخ  يدوزب  ! دـش دـهاوخ 

هورگ يا  ( 27  ) دـش اهنت  داتف و  مهب  عمج  نیو  تشگرب  یب  تفرگ و  نازخ  غاب  نیا  دـش  راکـشآ  هتفهن  ياهنیک  دـش  اپ  رب  هنتف  وت  زا  سپ 
هن رگم  ؟ دیریذپیم دوریم  نمب  هک  ار  یمتس  هداهن و  مهب  هدید  ارچ  ؟ دیریگیمن ارم  قح  ارچ  ! مالـسا نانابیتشپ  يا  ! نید ناروای  يا  ! نینمؤم
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ص)  ) دمحم دیئوگیم  دوخ  شیپ  . دیتفختلفغ رد  گنرد  یب  .و  دـیتفریذپ گنر  دوز  هچ  ؟ تسا ردـپ  تمرح  دـنزرف  مارتحا  دومرف  مردـپ 
نادقف . دیاین مهب  زگره  .و  دیاشگ مد  ره  هک  تسا  یفاکش  . گرتستسا یهودنا  گرزبتسا و  یتبیـصم  ! درپس ادخب  ناج  درم و  يرآ  ، درم
اهمیرح هابت و  اهتمرح  . دش ربز  ریز و  اههوک  ربیب و  دـیما  خاش  . دـناشن كوس  هب  ار  ادـخ  ناگدـیزگ  ودـناشوپ  تملظ  سابل  ار  نیمز  وا 

ارچ و . دیناوخیم زور  بشتسام و  سرتسد  رد  نآرق  . دینام ربخیب  نآ  زا  دینادن و  ار  یهلا  ریدقت  نیا  امـش  هک  تسنانچن  اما  . دـنام هانپیب 
وا زا  شیپ  یناربمغیپ  . دوبن يربمغیپ  زج  دمحم  ( . 28  ) دندرپس ادخب  ناج  دندرم و  زین  وا  زا  شیپ  ناربمیپ  هک  ؟ دینادیمن ارنآ  ینعم  هنوگچ 

ادـخ .و  دـناسریمن ینایز  ار  ادـخ  دـنک  نینچ  هکیـسک  ؟ دـیدرگیم زاب  دوخ  هتـشذگب  امـش  دریمب  اـی  دوش  هتـشک  وا  رگا  . دـنتفر دـندمآ و 
نوـچمه امـش  !و  دـنرگنن ار  متمرح  !و  دـنربب مردـپ  ثاریم  امـش  مـشچ  شیپ  ( 29  ) هلیق نارـسپ  ! هوآ داد . دـهاوخ  شاداـپ  ار  نارازگـساپس 
ناگدیزگ امـش  زورما  ( . 30  ) نادابآ ياههناخ  ثاثا و  ناوارف و  گرب  زاس و  اـب  دـیراد  نازابرـس  هکیلاـح  ؟ ناـشوینان ارم  داـیرف  ناـشوهیب 

ياهرکـشل ربارب  !و  دیداتفا رد  برع  ناتـسرپتب  اب  هک  دیئامـش  ! دینیرهاط تیب  لها  نایماح  ،و  نینمؤم ربمغیپ و  ناروای  ،و  نید نابیتشپ  ، ادخ
،و رام رات و  ار  ناکرشم  ،و  دنمجرا ار  ناناملـسم  ،و  دنلب ار  مالـسا  مان  ، دیدوب رادیاپ  قح  هار  رد  ،و  رادربنامرف ام  زا  هک  دنچ  ! دیداتـسیا نارگ 
،و دیتسب ورف  مد  يروآ  نابز  همهنآ  زا  سپ  نونکا  دیدرک . شوگ  رد  یگدـنب  هقلح  ار  نارفاک  ،و  شوماخ ار  گنج  شتآ  ،و  رارقرب ار  مظن 
ات ، دیرادم میب  نانیا  زا  .» دنتسبن راک  ار  ادخ  مکح  .و  دنتسسگ ار  دوخ  نامیپ  هک  یمدرم  ربارب  مهنآ  ( 31  ) دیتسشن سپاو  يور  شیپ  زا  سپ 

نید زا  . دیاهدربتخر یـشوخ  نما و  هیاس  هب  .و  دیاهدرک وخ  یناسآ  نت  هب  هک  تسین  نیا  زج  اما  !« دیتسرپ قح  رگا  دیـسرتب  ادخ  زا  دیتسه .
شایربک نماد  رب  دندرگ  رفاک  تانیاک  هلمج  رگ  هک : دینادب  ( 32  ) هتسبن راک  هدینش  ار  هچنآ  دیاهتسشن و  ادخ  هار  رد  داهج  زا  دیاهتسخ و 

؟و تسنوخ ملد  هک  منکچ  . راتفرگ ینوبز  لاگنچ  رد  دـیراوخ و  منادیم  اما  . متفگ امـش  اـبتسا  غـالب  طرـش  هچنآ  نم  ( 33  ) درگ دنیشنن 
،و ینازرا امـش  هب  ریگولگ  همقل  نیا  ! دـیریگب ! نود مدرم  امـش  ربتجح  مامتا  يارب  میوگیم  زین  !و  نوربتقاط زا  ، تیاکـش نابز  نتـشادزاب 
مد ره  هک  یـشتآ  ! درازایب ادـخ  هتخورفا  شتآب  ات  دراذـگن  هدوسآ  ار  امـش  اما  . داب ینادواج  امـش  رب  یـشوپ  تقیقح  ینکـش و  قح  گنن و 

نوچ منارگن و  ار  راک  نایاپ  نم  . دنیـشن اجک  رد  هک  دـناد  يدوزب  راکمتـس  .و  دـنیبیم ادـخ  دـینکیم  هچنآ  . دزوسب ار  ناج  لد و  دزورف و 
( . 34  ) دینیب هب  دیدرک  هک  ار  يراک  رفیک  دینیچب و  دیتشک  هک  ار  یتخرد  هویم  ات  دینیشن  هب  راظتناب  . مناسرتیم ادخ  باذع  زا  ار  امش  مردپ 
یپ رد  کبس  دیدینش و  ار  شنخس  دوز  هچ  هک  دید  درک و  توعد  دوخب  ار  امش  دروآ و  رب  شیوخ  هاگنیمک  زا  رس  ناطیـش  .1 اهتشونیپ :

توریب پاچ  .5 هغالبلا ج 16 ص 252 . جهن  حرش  .4 ءاسنلا ص 23 . تاغالب  .3 توریب ص 24-23 . پاچ  ءاسنلا  تاـغالب  .2 دیدیود . وا 
پاچ 7.ص 175  لاجرلا ج 4 ص 259 . سوماق  .6 تسا . ) فجن  پاچ  تسفا  نامه  هک   ) مق ص 12 پاچ  فجن ص 12. پاچ  ص 23 

ینا .9 ص 372 . ) يربط ج 7   ) تیفتـشا دـقف  اذـه  کفـشی  ناـف  . یلـصا تثثتجا  یعرف و  تعطق  .و  یلها تربا  .و  یلهک تلتق  دـقل  .8 مق .
دقع . ) مدنتلا لبق  رکفتلا  مدقتلا و  لبق  رظنلا  ناف  . مدـنت نا  لبق  رکفت  .و  مدـقتت نا  لبق  رظناف  . کقدـص نم  كاخا  نا  . کیجانا کیدانا و ال 
ءالآ غوبـس  .و  اهادتبا ۀمعن  مومع  نم  مدـق  امب  ءانثلا  .و  مهلا ام  یلع  رکـشلا  هل  .و  معنا ام  یلع  دـمحلا هللا  .10 ج 5 ص 111-110 . ) دیرفلا 

رکـشلا ننتـسا  و  . - اهدـبا كاردالا  نع  توافت  .و  اهدـما تازاجملا  نع  يان  .و  اهددـع ءاـصحالا  نع  مج  . اـهالا ننم و  ناـسحا  .و  اهادـسا
نمـض .و  اهلیوات صالخالا  لعج  ۀـملک  . هللا الا  هلا  نا ال  دهـشا  .و  اهلاثما یلا  بدـنلاب  ینث  .و  اهلازج ءاب  قئـالخلا  یلا  دمحتـسا  .و  اـهلئاضفب

.و اهلبق ءیش  نم  ءایـشالا ال  عدتبا  .11 هب . ۀـطاحالا  ماهوالا  نم  .و  هتیؤر راصبالا  نم  عنتمملا  اهلوقعم . ةرکفلا  یف  راـنا  .و  اـهلوصوم بولقلا 
یلع باـقعلا  .و  هتعاـط یلع  باوـثلا  لـعج  مث  . هتوعدـل ازازعا  .و  هتیربـل ادـبعت  .و  هتردـقل اراـهظا  ـالا  هـتداز  ةدـئاف  ریغل  . لاـثم ـالب  اهاذـتحا 

نا لبق  هافطـصا  .و  هلبتجی نا  لبق  هراتخا  . هلوسر هدـبع و  ادـمحم  یبا  نا  دهـشا  .و  هتنج یلا  مهل  اـشایح  .و  هتمقن نع  ةداـبعل  ةداـیز  . هتیـصعم
لیامب لج  زع و  هللا  نم  املع  . ۀنورقم مدعلا  ۀیاهنب  .و  ۀنوصم لیواهالا  رتسب  .و  ۀنونکم بویغلاب  قئالخلا  ذا  . - هبجنتـسا نا  لبق  هامـس  .و  هثعبا

يارف . همکح ءاضما  یلع  ۀـمیزع  .و  هرمال امامتا  لج  زع و  یلاـعت  هللا  هثعتبا  . رودـقملا عضاومب  ۀـفرعم  .و  روهدـلا ثداوحب  ۀـطاحا  .و  رومـالا
.و اهملظ هیلع  هللا  یلص  دمحمب  لج  زع و  هللا  راناف  .12 اهنافرع . عم  ةرکنم هللا  اهناثوال  ةدباع  اهنارین . یلع  افکع  . اهنایدا یف  اقرف  ممالا  (ص )
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هذه نع  هیلع  هللا  یلـص  یباب  ۀبغر  . رایتخا ۀفار و  ضبق  هیلع  هللا  یلـص  هیبن  هللا  ضبق  مث  . اهممغ راصبالا  نع  یلج  .و  اهمهب بولقلا  نع  جرف 
یبن دـمحم  یلع  هللا  یلـص  . رافغلا برلا  ناوضر  رابجلا و  کلملا  ةرواجم  راربالا و  ۀـکئالملاب  فتحم  رازوالا  بعلا و  هنع  اـعوضوم  . رادـلا

( سلجملا لها  دیرت   ) هللا دابع  متنا  مث  . هتاکرب هللا و  ۀمحر  ملس و  هیلع و  هللا  یلص  هیضر  .و  قئالخلا نم  هیفـص  هیحو و  یلع  هنیما  .و  ۀمحرلا
.و مکیلا همدـق  دـهع ، مکیف  مکل هللا  اقح  متمعز  .- ممالا یلا  هؤاغلب  مکـسفنا و  یلع  هللا  ءاـنما  .و  هیحو هنید و  ۀـلمح  و  هیهن . هللا و  رما  بصن 

یلا دئاق  . هعامسا ۀیربلا  میدم  . هرهاوظ هیلجنم  ناهرب  .و  هرئارـس ۀفـشکنم  انیف  يآ  .و  هرئاصب ۀنیب  ، هللا باتک  انعم  .و  مکیلع انفلختـسا  ۀیقب  نحن 
هلمج .و  ۀـیلاجلا هنایبت  ةرذـحملا و  همراحم  ةرـسفملا و  همئازع  .و  ةرونملا هللا  جـجح  نایب  هیف  .13 هعامتـسا . ةاجنلا  یلا  دؤم  هعاـبتا  ناوضرلا 
رخاتم رداصم  ضعب  رد  .14 كرشلا . نم  مکل  اریهطت  نامیالا  هللا  ضرفف  . ۀبوتکملا هعئارش  .و  ۀبوهوملا هصخر  ۀبودنملا و  هلئاضف  .و  ۀیفاکلا
سفن نتشاد  زاب   ) نآ رگید  ینعمبتسا  یئابیکـش  ینعمبتغل  رد  هک  ار  ربص  .15 دیامنیم . رتبسانم  هدـمآ و  « داهج ( » یتسود بح  ياجب 

هیآ 179 هبتسا  تراشا  .16 دوش . ) ةالصلا  ربصلاب و  اونیعتـسا  لیذ و  نایبتلا ج 1 ص 201. ریـسفت  هب  عوجر  . ) ماهتفرگ سوه ) يوه و  زا 
اکـسنت لدـعلا  .و  نیدـلل ۀیلـست  جـحلا  .و  قزرلا یف  ادـییزت  ةاکزلا  .و  صالخالل اتیبثت  مایـصلا  .و  ربکلا نع  اهیزنت  ةالـصلا  17.و  هرقب . هروـس 

هیآ 23 هبتسا  تراشا  .18 ءامدـلل . انقح  صاصقلا  .و  ةاجنم ربصلا  .و  مالـسالل ازع  انبح  .و  ۀـقرفلا نم  انما  انتماما  .و  اماظن اـنتعاط  .و  بولقلل
اـضرعت رذنلاب  ءافولا  19.و  میظع .  باذـع  مهل  ةرخـآلا و  ایندـلا و  یف  اونعل  تاـنمؤملا  تـالفاغلا  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  نا  » رون هروس 

.و ۀـنعلل ابانتجا  تانـصحملا  فذـق  .و  سجرلا نع  اـهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلا  .و  ۀـسخبلل ارییغت  نیزاوملا  لـییاکملا و  ۀـیفوت  .و  ةرفغملل
هیآ زا  - ) نوملسم متنا  الا و  نتومت  هتاقت و ال  قح  هللا  اوقتاف  .» ۀیبوبرلاب هل  اصالخا  كرـشلا  لج  زع و  هللا  مرح  .و  ۀفعلل اباجیا  قرـسلا  كرت 
اهیا : تلاق مث  .20 هیآ 28 . ) : رطاف هروس  «- ءاملعلا هداـبع  نم  هللا  یـشخی  اـمنا  هناـف  هنع  مکاـهن  هب و  مکرما  اـمیف  هوعیطا  و  نارمع ) لآ   101
فؤر نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکءاج  دقل  .» ءدـب یلع  ادوع  اهلوقا  . دـمحم یبا  ۀـمطاف و  انا  . سانلا

ۀجردـم نع  الئام  . ۀـلاسرلاب اعداص  . ةراذـنلا غلبف  . مکلاـجر نود  یمع  نباـخا  .و  مکتاـبآ نود  یبا  هودـجت  هوفرعت  ناـف  -129: هبوت  .- میحر
رفسا .و  هحبص نع  لیللا  يرفت  .و  ربدلا ولو  عمجلا و  مزه  یتح  .21 ماهلا . ثکنی  مانصالا و  مشهی  . مهمظکب اذخآ  ، مهجبثل ابراض  . نیکرشملا
ۀـسبق عماطلا و  ةرهن  .و  براشلا ۀـقذم  . رانلا نم  ةرفح  افـش  یلع  متنک  .و  نیطایـشلا قشاقـشتسرخ  .و  نیدـلا میعز  قطن  .و  هضحم نع  قحلا 

هلوسرب هللا  مکذـقناف  . مکلوح نم  سانلا  مکفطختی  نا  نوفاخت  نیئـساخ . ۀـلذا  . قرولا نوتاتقت  .و  قرطلا نوبرـشت  . مادـقالا اطوم  .و  نـالجعلا
نرق مجن  وا  . اهافطا برحلل  اران  اوشح  اـملک  .22 باتکلا . لها  ةدرم  ،و  برعلا نابؤذ  ،و  لاجرلا مهبب  ینم  ام  دـعب  .و  یتلا اـیتللا و  دـعب  (ص )

یف ادودکم  . هدحب اهبهل  دمخی  .و  هصمخاب اهخامـص  اطی  یتح  یفکنی  الف  . اهتاوهل یف  هیخاب  فذـق  نیکرـشملا  نم  ةرغاف  ترغف  لالـضلا و 
ۀلخ ترهظ  ، هئاـیبنا راد  هیبنل  هللا  راـتخا  ذا  یتـح  .23 نوـنمآ . نوـعداو  ۀـینهلب  یف  متنا  .و  هللا ءاـیلوا  یف  ادیـس  . هللا لوـسر  نم  اـبیرق  . هللا تاذ 

هـسار ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  یف  رطخف  . نیلطبملا قینف  رده  .و  نیلفآلا لماح  غبن  .و  نیواغلا مظاک  قطن  .و  نیدلا بابلج  لمـس  .و  قافنلا
مکاـقلاف مکــشمجا  .و  اـفافخ مکدــجوف  مکــضهنتساف  . نیظحـالم هـیف  ةرغلل  .و  نیبیجتــسم هئاعدــل  مکدــجوف  . مـکب اـخراص  ، هزرغم نـم 

الا ۀنتفلا  فوخ  متمعز  .24 لمدنی . امل  حرجلا  .و  بیحر ملکلا  .و  بیرق دهعلا  اذه و  . مکبرـش ریغ  اهومتدروا  مکلبا و  ریغ  متمـسوف  . اباضغ
نیب هللا  باــتک  اذــه  .و  نوــکفؤت ینا  ،و  مـکب ینا  ،و  مـکنم تاــهیهف  -49 هبوـت :  - نیرفاــکلاب ۀــطیحمل  مـنهج  نا  اوطقــس و  ۀــنتفلا  یف 

مالسالا ریغ  غتبی  نم  و  .» الدب نیملاظلل  سئب  ؟ نومکحت هریغب  ما  . نودیرت هنع  ۀبغرا  . ۀحضاو هرماوا  .و  ۀحئال هدهاوش  .و  ۀنیب هرجاوز  . مکرهظا
یف نورست  ،و  اوسح نوبرشت  . اهترغن نکست  نا  ثیرالا  اوثیرت  مل  مث  .25 . 85: نارمع لآ   . نیرـساخلا نم  ةرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید 

موقل امکح  هللا  نم  نسحا  نم  و  ،» نوغبت ۀـیلهاجلا  مکحفا  . انل ثرا  نا ال  نومعزت  نالا  متنا  .و  يدـهملا زح  لـثم  یلع  مکنم  ربصن  .و  ءاـغترا
ائیـشتئج دقل  ؟ یبا ثرا  كابا و ال  ثرت  نا  باتکلا  یفا  ۀـفاحق ! یبا  نب  ای  ؟ یبا ثرا  زتبا  .ا  نیرجاهملا رـشعم  اهیو  ( 50: ةدئاملا - ) نونقوی

دنع .و  ۀمایقلا دعوملا  .و  دمحم میعزلا  .و  هللا . مکحلا معنف  . كرـشح موی  كاقلت  . ۀلوحرم ۀموطخم  اهکنودـف  .27 كدف . تفالخ و  .26 ایرف .
ءابنا و كدعب  ناک  دق  لوقت : یه  و  ص )  ) یبنلا ربق  یلا  تفرحنا  مث  ( 67: ماعنا  ) نوملعت فوس  رقتسم و  ابن  لکل  .و« نولطبملا رسخی  ۀعاسلا 
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داضعا .و  ۀیقبلا رشعم  بغت 28. مهدهـشاف و ال  کموق  لتخاو  اهلبا  ضرـالا و  دـقف  كاندـقف  اـنا  بطخلا  رثکت  مل  اهدـهاشتنک  ول  ۀـثبنه 
متبدجا ام  ناعرس  ؟ هدلو یف  ظفحی  ءرملا  ص )  ) هللا لوسر  لاق  اما  . یتمالظ نع  ۀنـسلا  ؟و  یقح یف  ةزیمغلا  هذه  ام  . مالـسالا نوصح  .و  ۀلملا
ضرالا تملظا  .و  هقتار دـقف  .و  هقتف زهنتـسا  .و  هیهو عسوتـسا  . لـیلج بطخف  ( . ص  ) هللا لوسر  تاـم  نولوقت  . ۀـلاها اذ  نـالجع  .و  متیدـکاف

اهب . انیلع ۀلزان  کلت  .و  هتامم دنع  ۀـمرحلا  تلیذا  .و  میرحلا عیـضا  .و  لامالا تدـکا  .و  لابجلا تعـشخ  .و  هتبیـصمل هللا  ةریختباتکا  .و  هتبیغل
ياهگنهرف ضعب  رد  .29 هلسر . لج و  زع و  هللا  ءایبنابتلح  هلبق  .و  مکعامسا یف  اهب  فتهی  مکحبصم  مکاسمم و  یف  مکتینفا  یف  هللا  باتک 

سوا بسن  هک  اجنآ  یناهفصا  جرفلا  وبا  . دنتـسه وا  داژن  زا  راصنا  هک  تسا  ینز  مان  هلیق  دناهتـشون  اههمان  گنهرف  زج  یئاهباتک  یبرع و 
هدوب دعس  نب  هرذع  نب  لهاک  رتخد  هلیق  وا  دنیوگ  هعاضق  .و  تسا ورمع  نب  ۀبتع  نب  ۀنفج  رتخد  هلیق  نانآ  ردام  : دسیون هدروآ  ار  جرزخ  و 

ناتـسبرع مدرم  ناـبز  رد  تسا  هدوـب  ياهژاو  ینعی  یبوـنج  تسا  ياهژاو  هلیق  : هک تشاد  هجوـت  دـیاب  نـکیل  ص 40 ) یناـغا ج 3  . ) تسا
( برثی  ) رهـش نیا  رد  رگید  ببـس  هب  اـی  براـم و  دـس  یناریو  زا  سپ  هک  دنتـسه  ینارجاـهم  زا  هنیدـم )  ) برثـی مدرم  ( . نمی  ) تخبـشوخ

باختنا فارـشا  نایم  زا  هک  دنتـشاد  یـسایس  نارواـشم  هقطنم  نیا  ناـهاشداپ  ، بونج رب  نایئابـستموکح  مود  هرود  رد  . دـندرک تنوکس 
هلبق نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و  .» 30 تسا . اهنیا  دننام  ،و  نایعا ، ناگرزب فدارم  هلیق  نیا  ربا  نب  دـنتفگیم  لیق  » ارنانآ دـندشیم و 
اهیا ( 144: نارمع لآ  . ) نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیـش و  هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا 
مکل .و  ةدعلا ددعلا و  مکیف  ةریحلا و  مکلثمت  ةوعدلا و  مکسبلت  عمسم  يارمب و  متنا  و  تسا ) تکس  يارب  ءاه  . ) هیبا ثارت  مضها  ۀلیق . ینب 
لها اـنل  تریتـخا  یتـلا  ةریخلا  .و  مالـسالا لـها  هلوـسر و  راـصنا  .و  هنیدـل تبختنا  یتـلا  هللا  ۀـبخن  نـالا  متنا  31.و  ننجلا . مکدـنع  .و  رادـلا

.و مانالا بلح  رد  .و  مالـسالا یحرانب  مکل  تراد  یتح  . نورمات مکرمان و  حربن  .ال  مهبلا متحفاـک  .و  ممـالا متـضهان  .و  برعلا متیداـبف  . تیبلا
دعب متـصکت  .و  نایبلا دـعب  مترح  یناـف  . نیدـلا ماـظن  قسوتـسا  .و  جرهلا ةوعد  تادـه  .و  برحلا نارین  تخاـب  ـال  .و  كرـشلا ةرعن  تعـضخ 

متدلخا نا  يرا  دق  الا  ( 13: هبوت  ) نینمؤم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  . مهنوشختا مهنامیا  اوثکن  موقل  .32 نالعالا . دعب  متررسا  .و  مادقالا
اعیمج ضرالا  یف  نمومتنا  اورفکتنا  .» متغوس يذلا  متعـسد  متیع و  يذلا و  متججم  .و  نیدـلا نع  متجعف  . ۀـعدلا یلا  متنکر  .و  ضفخلا یلا 

.و مکرودص رماخ  يذلا  نالذخلاب  ینم  ۀفرعم  یلع  هتلق  يذلا  تلق  دـق  الا و  .34 يدعس . .33 میهاربا . ) هروس  هیآ 8  «. ) دیمح ینغل  هللا  ناف 
ۀبکاـن . رهظلا ةربدـم  اـهوبقتحاف  اهومکنودـف . . ۀـجحلا ةرذـعم  .و  ردـصلا ۀـثب  .و  ظـیغلا ۀـثفن  .و  سفنلا ۀـضیف  هتلق  نکل  .و  مکبولق هترعـشتسا 

يا اوملظ  نیذلا  ملعیـس  نولعفت و  ام  هللا  نیعبف  . ةدـئفالا یلع  علطت  یتلا  ةدـقوملا . هللا  رانب  ۀـلوصوم  . دـبالا رانـشب  ۀـموسوم  . راعلا ۀـیقاب  . قحلا
. نورظتنم انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اولمعاف  . هللا باذع  يدی  نیب  مکل  ریذن  ۀنبا  انا  و  ( 227: ءارعشلا  ) نوبلقنی بلقنم 

ربمغیپ رتخد  هب  رکبوبا  خساپ 

زا هک  نیـشتآ  نانخـس  نیا  ، دـندوب بوغرم  یمین  بوذـجم و  یمین  هک  عامتجا  نآ  رد  ( . 1 « ) ائیـش هللا  رـضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  «و 
هدرکن تـبث  يزیچ  مـهبم  ياـهتراشا  زج  لوا  تـسد  ياهدنـس  خـیرات و  . دـنادیم ادـخ  ؟ تـسا هداـهن  يرثا  هـچ  هتـساخ  رب  رادـغاد  یلد 

رد وا  يومع  رسپ  رسمه  ،و  ربمغیپ رتخد  ياههتفگ  املسم  تسا . هدیسرن  امب  ناوارف  ياهيراکتـسد  رثا  رد  ، هتـشاد طبـض  رد  مه  رگا  . تسا
هک يردـپ  ، دوب وا  رداـم  وا  ردـپ  تکرب  زا  دنتـشاد  زورنآ  رد  مدرم  نآ  هچ  ره  هک  يرتخد  . تسا هدوبن  لـمعلا  سکع  نودـب  عمجم  ناـنچ 

شوماـخ هک  دـناهدید  نآ  رد  ار  شیوختحلـص  نارجاـهم  عـمج  ناـنچ  رد  رگا  . دـناهتفرگ يو  زا  ار  شدـنزرف  قـح  زورما  هدرم و  زورید 
هچ نانآ  اما  تسا . هدوب  یبوخ  كرحم  يریگهدرخ  نیا  ،و  دنداد ناشن  هفیقـس  رد  ار  دوخ  يدنـسرخان  نانآ  . دـناهدوبن نانچ  راصنا  ، دنـشاب

دیاش . دنادیم ادخ  ، دناهدرک هدنسب  غیرد  سوسفا و  هب  اهنت  ایآ  . مینادیمن ؟ دناهتساخرب ضارتعاب  ؟ دناهدش نابزمه  ، دناهدینـش هچ  ،و  دناهتفگ
لدـکی رگا  هک  تسا  نیا  رد  ناناملـسم  تحلـصم  ،و  درک تیوقت  ار  وا  دـیاب  تسراـک و  يور  یتـموکح  هتـشذگ . تسا  يراـک  دـناهتفگ 

عمج نآ  رد  رکب  وبا  ( 2  ) دناهتشون هکنانچ  اما  دسریم . غامد  هب  یشکرس  يوب  اج  همه  زا  هنیدم  رهش  زج  هچ  ، دنشاب نابزکی  يراب  دنتـسین 
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رب نادزی  رهق  رهظم  نارفاک و  نمـشد  ،و  نابرهم ناـنآ  رب  ناـنمؤم و  راوخمغ  تردـپ  ! ربمغیپ رتخد  ( : - 3  ) داد نینچ  ار  ربمغیپ  رتخد  خـساپ 
همه زا  وا  هدـید  رد  . نادرم رگید  هن  تسا  وت  يومع  رـسپ  ردارب  . ناـنز رگید  ردـپ  هن  تسا  وت  ردـپ  وا  ، میئوـجب ار  وا  بسن  رگا  . دوـب ناـشیا 

لد رد  ارناتینمـشد  مخت  داژن  تسپ  زج  درادـن و  تسود  ار  امـش  دنمتداعـس  زج  . دوـب رواـی  ار  وا  گرزب  ياـهراک  رد  ،و  رترب نادـنواشیوخ 
كدـف و اما  ! مراد زابتفالخ  زا  ار  تمع  رـسپ  هک  مراد  قح  هچ  نم  . دـییاشگهر تشهب  يوس  هب  اوشیپ و  ار  ام  ناهج  نآ  رد  امـش  دراـکن .

ثاریم ناربـمیپ  اـم  :» تسا هتفگ  تردـپ  ینادـیم  ، ثاریم اـما  مراکمتـس . ماهتفرگ  وـت  زا  نم  تسا و  وـت  قـح  رگا  هداد  وـت  هب  تردـپ  هچنآ 
زین و  ( 4 « ) دربیم ثاریم  بوقعی  لآ  زا  نم و  زا  :» دیوگ ناربمیپ  زا  نت  ود  هرابرد  ادخ  اما   . - تسا هقدص  دـنامب  ام  زا  هچنآ  . میراذـگیمن

لاـم و هن  تسا  يربـمیپ  دـسریمن  ثراـب  هچنآ  . دـندرب ثرا  دـنداهن و  ثرا  دـنربمیپ و  ود  نـیا  ( 5 « ) درب ثرا  دواد  زا  نامیلــس  : » دـیوگ
ياهیآ نینچ  رگا  ؟ تسا هدش  نوریب  مکح  نیا  زا  ص )  ) دـمحم رتخد  همطاف  ادـخ  باتک  رد  ایآ  . دـنریگیم نم  زا  ار  مردـپ  ثرا  ارچ  . لانم

ینم نوچ  ؟و  دریذپن ار  وت  نخـس  هک  دسر  هچ  ار  یـسک  . توبن نابز  وت  قطنم  تسا و  تنیب  وت  راتفگ  ربمغیپ  رتخد  . - مریذپ هب  ات  وگبتسا 
یتروص هب  ار  هبطخ  لمعلا  سکع  دیدحلا  یبا  نبا  اما  ( . 6  ) درک دهاوخ  يرواد  وت  نم و  نایم  ترهوش  ؟ دریگ هدرخ  وت  رب  دـناوت  هنوگچ 

زا رتشیب  ار  ادـخ  ناگدـیرفآ  زا  کـیچیه  ادـخب  ! ربمغیپ رتـخد  تفگ : ع )  ) ارهز نانخـس  خـساپ  رد  رکب  وبا  دـسیون  يو  . تسا هتـشون  رگید 
وت دوـش و  اوـنیب  هشیاـع  مراد  تسود  ادـخب  . دـیآ دورف  نیمز  رب  نامـسآ  متـشاد  تسود  درم  تردـپ  هک  يزور  ! مرادیمن تـسود  تردـپ 
همه لام  دوبن  ربمغیپ  نآ  زا  لام  نیا  ! يربمغیپ رتخد  وت  . منک متـس  وت  هرابرد  مهدب و  ار  همه  قح  نم  تسا  نکمم  هنوگچ  . یـشابن دنمتـسم 

مهاوخ راتفر  وا  دـننام  زین  نم  وا  گرم  زا  سپ  . تخاسیم فرطرب  نآب  ار  ناـمدرم  زاـین  !و  دادیم ادـخ  هار  رد  ارنآ  تردـپ  . دوب ناناملـسم 
. منکیم نیرفن  ارت  دنگوس  ادخب  . - تشاد مهاوخن  ربتسد  وت  زا  دنگوس  ادخب  . - تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  هاگچیه  دنگوس  ادخب  . - درک

ربمغیپ رتخد  هبطخ  رکب  وبا  نوچ  هک  دنک  ثیدح  ایرکز  نب  دمحم  زا  دیدحلا  یبا  نبا  زین  و  ( . 7  ) منکیمن اعد  وت  قح  رد  دنگوس  ادخب  -
یئاهتساوخ نینچ  ربمغیپ  راگزور  رد  ارچ  !؟ دیهدیم شوگ  ینخـس  رهب  ارچ  مدرم  تفگ : تفر و  ربنم  هب  سپ  . دـمآ نارگ  وا  رب  دینـش  ار 

هنتف دـهاوخیم  تسوا  مد  وا  هاوگ  هک  دـنام  ار  یهاـبور  . دـهد یهاوگ  هدـید  سک  ره  . دـیوگب هدینـش  يزیچ  هلوقم  نیا  زا  سک  ره  !؟ دوبن
رتشیب زیچ  همه  زا  ار  يراکدـب  هک  دـننام  ار  ( 8  ) لاحط ما  . دنریگیم کمک  نانز  زا  . دنهاوخیم يرای  ناگدنامرد  زا  . دـنک رادـیب  ار  هتفخ 

هورگ امـش  دوب . مهاوخ  شوماخ  دنراذگاو  ارم  هکنادنچ  نکیل  ! میوگیم راکـشآ  میوگب  رگا  میوگیم و  مهاوخب  رگا  نم  . تشاد تسود 
دیداد و هانپ  ار  وا  هک  دیدوب  امـش  هچ  ! دینکب ار  ربمغیپ  هدومرف  تیاعر  دـیاب  نارگید  زا  رتشیب  امـش  ! مدینـش ار  امـش  نادرخبان  نخـس  ! راصنا

ربمغیپ رتخد  هک  دوب  نانخـس  نیا  زا  سپ  تشاد . مهاوخ  هاتوک  دـشابن  تازاجم  راوازـس  هک  یـسک  زا  ار  منابز  تسد و  نم  . دـیدرک يرای 
یـسک هچ  هب  رکب  وبا  : - متفگ مدـناوخ و  يرـصب  دـیز  وبا  نب  ، ییحی وبا  بیقن  رب  ار  نانخـس  نیا  دـیوگ : دـیدحلا  یبا  نبا  . تشگزاب هناخب 

یلع شدوصقم  : - تفگ دیدنخ و  . مدیـسرپیمن وت  زا  دوب  حیرـص  وا  نخـس  رگا  . - دـیوگیم تحارـصب  دـنزیمن  هیانک  - ؟ دـنزیم هیانک 
وا اما  . دـندرک يرادـفرط  یلع  زا  - ؟ دـنتفگ هچ  راـصنا  ! - تسا تموکح  ! مکرـسپ ! هلب - ؟ تسا یلع  هب  دـنت  نانخـس  نیا  همه  يور  . - تسا

رـضاح دجـسم  رد  ع )  ) همطاف اـیآ  ؟ تسا هتفگ  ینانخـس  نینچ  تقو  هفیلخ  زورنآ  رد  یتسارب  ( 9 . ) درک یهن  ارناـنآ  دزیخرب و  هنتف  دیـسرت 
ینادراـک و ، تیارد اـیآ  ؟ دناهتـشاد اور  یتـمرح  یب  نینچ  ، ناملـسم نیتـسخن  ربـمغیپ و  يومع  رـسپ  ، يو رهوش  هب  هک  تسا  هدینـش  هدوـب و 

سکع هدـش  هتفگ  نانخـس  نیا  رگا  ؟و  دـیوگب ینانخـس  ناـنچ  ناناملـسم  عمجم  رد  هفیلخ  هک  تسا  هدادیم  تصخر  یـشیدنا  تحلـصم 
هتخاس رب  تاملک  نیا  تفگ  ناوتیم  ایآ  ؟ دناهتـسشن شوماخ  ؟ دناهتـساخرب ضارتعاب  ؟ دـناهتفریذپ ؟ تسا هدوب  هچ  نارـضاح  رد  نآ  لـمعلا 

نایلزتعم تفگ  ناوتیمن  ایآ  . هدشن طبـض  هعیـش  قیرط  زا  اهنت  اهوگتفگ  نیا  زا  سپ  ، دـندوبن هعیـش  يرـصب  بیقن  دـیدحلا و  یبا  نبا  . تسا
رد ضارتعاب  ینانخـس  زورنآ  رگا  اما  ؟ دناهتـشاد يدوس  هچ  راک  نیا  رد  نانآ  . هن هتبلا  ؟ دناهداد تبـسن  هفیلخ  هب  هتخاس و  ار  یناتـساد  نینچ 

تردق هک  تسا  هدوب  بجوم  يدعب  ياهتفلاخم  ندش  ادیپ  زا  تعنامم  تفگ  دیاب  ، دشاب هدـش  هتفگ  هک  تسین  دـیعب  چـیه  ،و  هدـمآ نایم 
نـشور هتکن  کیتفای  یعطق  یخـساپ  اهشـسرپ  نیا  زا  کی  ره  يارب  ناوتن  رگا  دهد ؟ ناشن  لمع  تدش  دـشاب  سک  ره  لباقم  يزکرم 
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رگا : هک تخاس  هجوتم  شیامزآ  نیدب  ار  ناناملـسم  ، شیپ زا  نآرق  . دوب گرزب  یـشیامزآ  ناناملـسم  يارب  ربمغیپ  گرم  هکنیا  نآ  تسا و 
اهزورنآ رد  هچنآ  يارب  نانآ  نارکفمه  تسایـس و  ناراکردتسد  دیدرگرب . دوخ  نیرید  هتـشذگب  امـش  ادابم  دوش  هتـشک  ای  دریمب  دمحم 

ظفح دـیاب  هملک  تدـحو  : دـنزاس گنهامه  ناناملـسم  تحلـصم  اـب  ار  اـهنآ  دـنهاوخیم  . دنـسیونیم هتـشون و  اـهلیلد  دـناهدرک  هتفگ و 
ارنانآ دیابتسا  نکمم  هک  تروص  رهب  درک . دنهاوخ  ناوتان  ار  يزکرم  تردق  ، دنزیخرب هزات  تموکح  ابتفلاخم  هب  یئاههورگ  رگا  . دوش
هناخب یهاگ  سابع و  هناخب  یهاگ  . هدرک زاغآ  ار  هئطوت  تسا و  نیمک  رد  مالـسا  نیرید  نمـشد  نایفـس  وبا  . دـنادرگرب ناناملـسم  عمج  هب 

ود زین  هنیدم  لخاد  رد  ددرگ و  قفوم  نایفـس  وبا  رگا  . دزیگنا رب  هفیلخ  ابتفلاخم  هب  ار  ربمغیپ  دنواشیوخ  ود  نیا  دـهاوخیم  دوریم . یلع 
تفالخب مشچ  جرزخ  هفئاط  سیئر  هدابع  نب  دعس  . تساخ دهاوخرب  گرزب  یبوشآ  ، دنتـسیاب نارجاهم  لباقم  راصنا  دیآ و  شیپ  یگتـسد 

، راـک زاـغآ  رد  رگا  . دـننادیم نارجاـهم  زا  رتراوازـس  ناناملـسم  يربـهر  يارب  ار  دوـخ  راـصنا  . هدرکن تعیب  هفیلخ  اـب  زوـنه  . تسا هـتخود 
زورما ات  نیتسخن  ياهزور  نامه  زا  نآ  دـننام  اههیجوت و  نیا  ( . 10  ) تساخرب دهاوخ  یگناب  ياهشوگ  زا  زور  ره  دریگن  تخستموکح 
طیارـش رییغت  اب  دـناوتیم  یناـسنا  رتمک  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  . تسا یکی  ینعم  ،و  نوگاـنوگ اـهترابع  تسا . هدـش  ررکم  راـب  اهدـص 

تفگ ناوتیم  ( 11  ) ماهتـشون رگید  ياج  رد  هکنانچ  دزاسن . قبطنم  رـضاح  عضو  اب  ارنآ  ،و  دهدن رییغت  ار  دوخ  قطنم  يداصتقا  یـسایس و 
ناناملسم حالصب  یشیدنا  حالص  نیا  اما  . دندید نآ  رد  ار  ناناملسم  حالص  دوخ  معزب  دندرمـش ، اور  ار  اهراک  نینچ  هورگ  نآ  هک  زورنآ 

هیجوت نینچ  ار  دوخ  رادرک  لـقا  ـال  اـی  دزیخن و  رب  هنتف  دوشن و  دـیدپ  فـالتخا  ، دنتـساوخیم دوخ  ناـمگب  تسا . یثـحب  دوخ  هن ؟ اـی  دوب 
ناگدـنیآ يارب  يزیواتـسد  ، دـش نوگرگد  دـشاب ) هک  تین  ضرغ و  رهب   ) ملـسم یلـصا  یعامتجا  رد  رگا  ، میتشون هکناـنچ  اـما  . دـندرکیم

يرگید گنر  یناملـسم  خیرات  زورما  املـسم  دنتـشاد  رگا  .و  دنرادن ار  ناگتـشذگ  یگتـشذگ  دوخ  زا  هنافـساتم  ناگدـنیآ  نآ  .و  دوشیم
: تفگ نینچ  دوخ  رهوش  هب  تفر و  هناخب  كانمشخ  هدرزآ و  لد  دینـش  دوخ  خساپ  رد  ار  راتفگ  نآ  ربمغیپ  رتخد  نوچ  دناهتـشون  تشاد .

ارچ ؟ ياهجنپ رس  رالاس  نامه  هن  وت  رگم  ياهتسشن ؟ هناخ  هشوگ  رد  ناگدز  تمهت  نوچ  ياهتسب و  ونازب  ار  اهتسد  یک  ات  بلاط  وبا  رسپ 
زا تساخرب و  نم  ینمشدب  اراکـشآ  ! دیرب ار  میاههچب  شروخ  نان  دیرد و  ار  متمرح  هدرپ  هفاحق  وبا  رـسپ  ؟ ياهجنر نانیا  گنچ  رد  زورما 

ددم هن  مراد  يرای  هن  . دندیـشوپ نم  زا  تیامح  هدـید  ،و  دندیـشوکن نم  يرای  رد  راصنا  رجاهم و  رگید  هکنادـنچ  ! تساکن يزیچ  تجاجل 
زورما ارچ  یتسکـش  مه  رد  ار  ناریـش  زورید  ! يدش نود  هب  الاب  هبترم  زا  هک  يدش  نوبز  زورنآ  متـشگرب . راوخ  متفر و  راوخ  مشخ  ! يراک

رب ،و  مدرمیم يراوخ  نیا  زا  شیپ  یتخل  شاـک  ( . 12  ) متـسناوتن نانآ  رب  ندش  هریچ  نکیل  . متـسناد هچنآ  متفگ  نم  ؟ یتسب دوخ  يورب  رد 
رب ياو  ! دشاب نم  هاوخ  رذع  ادخ  متفـشآ  رب  ینکیمن  يرای  ارم  هکنیا  زا  ای  ، متفگ يدـنت  هب  نخـس  رگا  . مدروخیمن غیرد  تفر  هک  یئاطخ 

! تساهتسد يالاب  وت  تسد  ایادخ  ، مهاوخیم تیامح  مردپ  زا  ،و  مربیم تیاکـش  ادـخب  ، تسد زا  تفر  مروای  تسکـش و  متـشپ  هک  نم 
ياخژاژ نمـشد  يارب  ، تسا وت  يارب  هن  ياو  هک  روخم  مغ  ! ناربمیپ رتهم  راگدای  !و  نایملاع توفـص  رتخد  : - تفگ وا  خـساپ  رد  ع )  ) یلع

تسا و نومضم  وت  يزور  یهاوخیم  شروخنان  رگا  . متسب راکب  یتسردب  متسناوت  هچنآ  ،و  متـسشنن هناخ  رد  یتسـس  يور  زا  نم  ! تسا وت 
بقانم رد  دنس  رکذ  نودب  بوشآ  رهـش  نبا  ار  وگتفگ  نیا  ( 13 ! ) متـشاذگاو ادخب  ! - راذگاو ادخب  ! - نومام هدرک  دهعت  ارنآ  هک  سکنآ 

هداد خر  نینمؤـملا  ریما  ربـمغیپ و  رتـخد  نیب  یئوـگتفگ  نـینچ  اـیآ  . دوـشیم هدـید  ( 15  ) راـحب رد  رــصتخم  یفـالتخا  اـب  و  ( 14  ) هدروآ
نینچ نیا  ربمغیپ  رتخد  تفریذـپ  ناوتیم  . تسا لئاق  تمـصع  ماقم  راوگرزب  ود  نیا  يارب  هعیـش  ؟ تسا نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  ؟ تسا

ار اههتفگ  ،و  تشون یخـساپ  شـسرپ  نیا  يارب  ناوتیم  هک  تسا  یهیدـب  شناـگچب ؟ شروخناـن  يارب  مهنآ  ؟ دـنک شنزرـس  ار  شرهوش 
دوشیم یهتنم  اجنیدب  نآ  هجیتن  ، دشکب زارد  رود و  ياهلالدتـسا  یقطنم و  ياهثحب  هب  شـسرپ  خساپ  هیجوت و  راک  رگا  اما  . درک هیجوت 

نینچ . دـیامن لیوات  ای  ینعم و  شیوخ  قطنم  دوس  هب  ار  تایاور  دـناوتب  هنوگچ  اـی  . دـشاب رتشیب  فرط  ود  زا  کـی  مادـک  قطنم  تردـق  هک 
يونعم و شیارآ  زا  رپ  ربـمغیپ  رتـخد  هب  بوـسنم  راـتفگ  هک  تسنیا  منیبیم  هچنآ  تسنوریب . خـیرات  ناگدـنهوژپ  هفیظو  دودـح  زا  شور 

عمج يارب  هک  تسا  ینخس  تسنآ ، رویز  دشاب  رادروخرب  اهشیارآ  نینچ  زا  هبطخ  رگا  . عجـس ، قابط ، هیانک ، هیبشت ، هراعتـسا زا  ، تسا یظفل 
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ظفل شیارآب  زین  ،و  نآ یئابیز  هب  دراد  هجوت  ینعمب  هک  لاح  نیع  رد  بیطخ  راتفگ  نینچ  رد  . دنک اج  هدنونـش  لد  رد  دـیاب  . دوشیم هتفگ 
رد ار  دوخ  تردـق  تساوخیم  ربـمغیپ  رتـخد  رگم  ؟ دـشاب نینچ  دـیاب  ارچ  يوش  نز و  زیمآ  هلگ  يوـگتفگ  اـما  . دـشاب هتـشاد  هجوـت  دـیاب 

دنادیم . ادخ  ار  تقیقح  دوریم و  يرگم  رگا  نیا  رد  فورعم  لوقب  لاح  رهب  ؟ دهد ناشن  شیوخ  يوش  هب  يرونخس 
خساپ نیا  زا  یتمـسق  .3 ءاسنلا . تاغالب  .2 ( 144: نارمع لآ   ) دناسریمن ادـخب  ینایز  ددرگ  زاب  دوخ  هتـشذگب  هک  یـسک  1.و  اهتشونیپ :

- دواد نامیلـس  ثرو  5.و  . 7: میرم - بوـقعی لآ  نـم  ثری  ینثری و  .4 تسا . هدـشتیاعر  عجـس  مه  همجرت  رد  تهج  نیدـبتسا  عجـسم 
. تسا هدوبتیلهاج  رـصع  رد  هک  یپسور  نز  .8 ۀغالبلا ص 214 . جهن  حرـش  .7 توریب ص 32-31 . پاچ  . ءاسنلا تاـغالب  .6 . 17: لحنلا

پاچ لاس ص 31  هاـجنپ  زا  سپ  .11 داقع ص 57 . سابع  - ارهزلا ۀمطاف  هب  دـینک  هاگن  10.و  هغالبلا ج 16 ص 215-214 . جهن  حرش  .9
ۀفاحق یبا  نبا  اذه  . لزعالا شیر  کتاخف  لدجالا . ۀمداق  تضقن  . نینظلا ةرجح  تدـعق  .و  نینجلا ۀلمـشتلمتشا  بلاط  یبا  نب  ای  .12 مود .
تـضغ .و  اهلـصو ةرجاهملا  .و  اهرـصن ۀـلیتق  ینـسبح  یتح  . یمـالک یفدـلا  هتیفلا  .و  یماـصخ یف  رهجا  دـقل  . ینبا ۀـغیلب  .و  یبا ۀـلحن  ینزتبی 

تشرتسا بائذلا و  تسرتفا  كدختعـضا . موی  كدحتعرـضا  . ۀمغار تدعو  . ۀمظاک تجرخ  - عنام عفاد و ال  الف  اهفرط  ینود  ۀعامجلا 
.و ایماح کنم  ایداع و  کـنم  هللا  يریذـع  . یتلذ نود  یتینه و  لـبق  تم  ینتیل  .13 یل . رایخ  الطابتینغا و ال  ـال  ـالئاق و  تففک  اـم  . بارتلا

ریما اـهباجاف  ةوـق . دـشا  تنا  مـهللا  . یبر یلا  ياودـع  یبا و  یلا  ياوکـش  .و  دـضعلا تـنهو  .و  دـمعلا تاـم  يـالیو  . قراـش لـک  یف  يـالی 
ناف يرودـقم  تاطخا  ینید و ال  نع  تینو  امف  . ةوبنلا ۀـیقب  .و  ةوفـصلا ۀـنبای  كدـجو  نع  یهنهن  . کئناشل لیولا  لب  . کل لیو  :ال  نینمؤملا

. لیکولا معن  هللا و  یبسحتلاقف  ! هللا یبستحاف  . کنع عطق  امم  ریخ  کل  دعا  ام  لومام و  کلیفک  .و  نومـضم کقزرف  ۀـغلبلا  نیدـیرت  تنک 
14.ج 2 ص 208.15.ج 43 ص 148.

يرامیب رتسب  رد  ربمغیپ  رتخد 

نتفر تسد  زا  ، رهوش ندـش  مولظم  ، ردـپ گرم  ع )  ) همطاـف هب  بوـصنم  ( 1 « ) ایلایل نرـص  مایالا  یلع  تبـص  اهنا  ول  بئاـصم  یلع  تبـص  »
مـسج سپـس  حور و  ، دیدرگ دیدپ  یناملـسم  تنـس  رد  - كدـنا ياهلـصافب  - ادـخ لوسر  زا  سپ  هک  یئاهینوگرگد  همه  زا  رتالاب  ،و  قح

هتـشون تسا . هتـشادن  یمـسج  يراـمیب  شردـپ  گرم  زا  شیپ  وا  ، دـهدیم ناـشن  خـیرات  هکناـنچ  . تخاـس هدرزآ  تخـس  ار  ربمغیپ  رتخد 
باتک فلؤم  هتشون  ( . 3  ) تسا هتشاد  فیعض  ینت  اساسا  همطاف  دناهتشون  نارـصاعم  ضعب  ( ! 2  ) دوب رامیبتقونآ  رد  ع )  ) ارهز ، دیوگیمن

رغـال ارهز  : » دـسیون نینچ  دـیاقع  . تـسین تراـشا  یب  نـکل  درادـن ، یتحارـص  زور  ناـنچ  رد  وا  ندوـب  راـمیب  رد  دـنچ  ره  « ءارهزلا ۀـمطاف 
کیچیه ( 4  ) ددنویپیم نم  هب  مناسک  همه  زا  رتدوز  وا  تفگ  دید و  ار  وا  ، گرم يرامیب  رد  شردپ  . دوب هدیرپ  گنر  نوگمدنگ و  ، مادـنا

هینب مک  ای  تسردـنت و  ان  ار  شرتخد  ص )  ) ربمغیپ نوچ  هک  ، تسا نیا  دـیاقع  ترابع  رهاظ  دـناهدرواین . ار  دوخ  دنـس  هدنـسیون  ود  نیا  زا 
ردقب یهام  ره  رد  هامکی و  ردـقب  يزور  ره  رد  ع )  ) همطاف میوگب  میدـق  ناگدـنیوگ  ضعب  نوچ  مهاوخیمن  . داد يربخ  نینچ  ودـب  دـید 

يرامیب هب  التبم  هن  هدـیرپ و  گنر  هن  هینب و  فیعـض  هن  دـهدیم  ناشن  دانـسا  منادیم و  هک  اجنآ  ات  اما  ( 5  ) درکیم دشر  نارگید  لاسکی 
زگره وا  . دوب نایرگ  هدرمژپ و  ، روجنر ، تسیز ردپ  گرم  زا  سپ  هک  ار  یئاهزور  يو  . دش زاغآ  اههثداح  نیا  زا  سپ  وا  يرامیب  . تسا هدوب 
نودب نتـسیز  رب  ار  ندرم  وا  . دز دنخبل  دینـش  ردپ  زا  ار  دوخ  گرم  ربخ  نوچ  هک  دوب  نیمه  يارب  .و  درکیمن لمحت  ار  ردپ  یئادـج  جـنر 

شتآ تـسنآ  نورد  هـک  سک  ره  اـب  ار  هناـخ  دنتــساوخیم  دـندمآ و  وا  هناـخ  ردـب  هـک  ارناـنآ  ناتــساد  تـسنادیم . دوـخ  يداـش  ردـپ 
سب وا  ندرزآ  يارب  یئاهنت  هب  دـمآ  شیپ  نیا  دوخ  . تسا هدرک  طبـض  ار  ياهعقاو  نانچ  یمیدـق  ياهدنـس  میدـید  هکناـنچ  . میتشون ، دـننز

ایآ ؟ دـناهدرزآ هناـیزات  اـب  ار  ربـمغیپ  رتـخد  يوزاـب  هک  تسا  تسار  اـیآ  . دوش هدوزفا  نادـب  مه  رگید  ياهدادـیور  هک  دـسر  هچ  اـت  تسا 
اههثداح نینچ  تسا  نکمم  اهراد  ریگ و  نآ  رد  ؟ هدید همدص  ، تسا هدوب  رد  تشپ  هک  وا  دـنبای و  هار  هناخ  نوردـب  روز  اب  دناهتـساوخیم 

تفریذـپ و ارناتـساد  نینچ  ناوـتیم  هنوـگچ  ؟ دناهتـشاد اور  ار  اـهتنوشخ  نیا  هچ  يارب  ارچ و  یتـسار  تسا  تـسرد  رگا  . دـشاب هداد  خر 
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لمحت ار  اههجنکــش  نیرتتخــس  دوـخ  تدــیقع  ظـفح  وا و  ياـضر  يارب  ادــخ و  هار  رد  هـک  یناناملــسم  درک .؟ لـیلحت  ارنآ  ناــسچ 
روشک هب  ادخ  رطاخب  ، دـندرک اهر  ار  نامناخ  ، دـندیرب ناسک  نیرتزیزع  اب  ار  شیوخ  دـنویپ  ، دنتـشذگ دوخ  لام  زا  هک  یناناملـسم  ، دـندرک

ار اههثداح  نینچ  هنوگچ  ، دـنتخاس كاله  هضرع  ار  دوخ  اهراب  رازراک  نادـیم  رد  سپـس  دـندومن ، ترجه  تسد  رود  رهـش  اـی  هناـگیب و 
دنهاوخ كدنا  نارادـنید  دـیآ  شیپ  شیامزآ  هک  اجنآ  :» هک تسا  هدـنزومآ  ینخـس  همطاف  دـنزرف  راتفگ  یتسار  دنتـسشن . مارآ  دـندید و 

نیا رد  . تشذـگیم لاسهد  اهزور  نیا  اـت  ترجه  خـیرات  زا  لاـس و  هس  تسیب و  خـیرات  نیا  اـت  ربمغیپ  توعد  زور  نیتسخن  زا  ( 6 «. ) دوب
نت ینامدرم  نانیا  زا  ياهتـسد  . دـنداد ياج  مالـسا  هانپ  رد  ار  دوخ  دنتـشادن  یناملـسم  نتفریذـپ  زج  ياهراچ  هک  تسرپایند  یهورگ  اهلاس 

زج هک  دوب  نیا  يارب  دـندش  ناملـسم  رگا  . تفریذـپیمن ار  نید  دـنب  دـیق و  ناـنآ  تعیبـط  . دـندوب شنم  فارـشا  وـج و  تساـیر  ناـسآ و 
زا سپ  تسنادیم  شیوخ  نآ  زا  ار  ناتـسبرع  هکم و  تساـیر  هک  شکرـس  هریت  نیا  شیرق  دـندیدیمن . دوخ  يور  شیپ  یهار  یناملـسم 

ار تردق  نیا  ات  دیـشوکیم  دش ، ناملـسم  هاج  دیماب  ای  ناج و  میب  زا  نوچ  .و  تفرگ رارق  مالـسا  مانب  گرزب  یتردق  لباقم  رد  هکم ، حـتف 
هب هتـسشن و  ربمغیپ  اب  هسلج  ود  کی  نوچ  نانیا  میئوگب  هک  دـهاوخیم  يرواب  شوخ  ای  یـشوپ و  تقیقح  رایـسب  . دریگ دوخ  راـصحنا  رد 

ینمـشد هکلب  یمـشچمه و  زا  دندوبتسرد . یناملـسم  زین  نداهن  يوه  رـس  رب  اپ  يوقت و  رد  ، دناهتفرگ یباحـص  بقل  ناثدـحم  حالطـصا 
هریت زا  هک  ار  برثی  مدرم  ، ینیشن نابایب  يوخ  ياضتقمب  زاجح  مدرم  ( 7  ) میهاگآ مالسا  زا  شیپ  ياههدس  رد  یلامش  یبونج و  ياهبرع 
هکم زا  ار  مالسا  ربمغیپ  برثی ، نکاس  یبونج  ياهبرع  ای  نایناطحق  . دندرمشیم راوخ  دنتشاد  لاغتـشا  يزرواشک  راکب  دندوب و  یناطحق 

،و دنداتفا رد  شیرق  اب  رگید  ياههوزغ  ،و  بازحا ، دحا ، ردـب ياهدربن  رد  . دنتـسب نامیپ  يو  اب  ، دـندروآ نامیا  ودـب  ، دـندناوخ دوخ  رهـش  هب 
تفـالخ هب  مشچ  هفیقـس  رد  هنیدـم  مدرم  هتـشذگ  نـیا  زا  . تفریذـپیمن ار  يراوـخ  نـیا  زگره  شیرق  . دـندوشگ ار  ناـنآ  رهـش  ماـجنارس 

ار ربمغیپ  درگ  هکنانچ  راصنا  رگا  . دنتـسشن بقع  « دنـشاب شیرق  زا  دـیاب  ناـماما  تسا  هتفگ  ربمغیپ  هک  رکب  وبا  تارکذـت  اـب  اـهنت  . دـنتخود
هک درکیم  نیمـضت  یـسک  هچ  ، دـنامیم ظوـفحم  ناـنچمه  هداوناـخ  نیا  تمرح  میرح  رگا  دـندشیم و  مهارف  وا  هداوناـخ  درگ  دـنتفرگ 
ام . دنتسنادیم یبوخب  ارنآ  زورنآ  تسایـس  ناراکرد  تسد  هک  دوب  یئاهتقیقح  اهنیا  . دنلامن كاخب  ار  نایناندع  غامد  رگید  راب  نایناطحق 

دناهدوب و يراکادـف  يراگزیهرپ و  زا  هجرد  کی  رد  ربمغیپ  نارای  همه  میئوگب  مینزب و  يرواب  شوخب  ار  دوخ  ای  میریذـپب  ار  تیعقاو  نیا 
نیب يردارب  نامیپ  دـقع  زا  سپ  بونج  لامـش و  نایم  ینمـشد  . دزاسیمن نوگرگد  ار  تقیقح  ، داد ناوتیمن  نانآ  هرابرد  یلاـمتحا  نینچ 

.و دـیدرگ راکـشآ  دـعب  ياهلاس  رد  .و  دـش هدـید  نآ  هناشن  نیتسخن  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  دـش و  شومارف  اتقوم  هنیدـم  رد  راصنا  رجاهم و 
نم دنام . ياج  رب  یسابع  مصتعم  رصع  ات  یمالسا  ورملق  رـسارس  رد  هریت  ود  نیب  يریگرد  نیا  ، دننادیم مالـسا  خیرات  هب  نایانـشآ  هکنانچ 

راتفگ و رد  هک  دندوب  یناسک  زین  نایـشیرق  ای  نایرـضم و  نیب  رد  . دندیـشیدنایم نینچ  نیا  ربمغیپ  نارای  همه  هتـساوخن  يادـخ  میوگیمن 
كدنا نانیا  رامش  اما  ، دنتشذگیم مه  دوخ  دنزرف  ردارب و  زا  یهلا  مکحتیاعر  يارب  هاگ  ار و  ایند  هن  دنتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دوخ  رادرک 

نید مغ  مه  حرـس  یبا  نب  هللا  دـبع  نـب  دعـس  نایفـس و  وـبا  ، صاـع نـب  ورمع  ، ورمع نـب  لیهـس  هـک  تفریذـپ  یناـسآب  ناوـتیم  اـیآ  . دوـب
ار ربـمغیپ  تبحـص  لاـسکی  اـی  هاـم  کـی  اـی  سلجم  دـنچ  اـی  زور  کـی  هک  سکنآ  میئوگب  اـم  هک  دـهاوخیم  یلدهداـس  رایـسب  ؟ دنتـشاد

نیدب نم  « دـیاهتفای ار  هار  ، دـیتفر هک  کی  ره  لابندـب  دنناگراتـس  نوچ  نم  نارای  » دـناهدروآ ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدـح  لومـشم  ، تفایرد
رد هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  مراذگیم ، ناثدحم  هدهعب  ار  راک  نیا  ، هن ایتسا  تسرد  دنـس  نتم و  تهج  زا  ثیدـح  نیا  هک  مرادـن  يراک 
مه دنتفر و  یلع  لابندب  هک  نانآ  مه  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  . دنتفرگ رارق  مه  يورب  ور  ربمغیپ  باحـصا  ، دـعب لاس  دـنچ  لقا  ای ال  اهزورنآ 
زا ناناملـسم و  هتـسد  نیتسخن  زا  وا  نارای  هفیلختفگ و  دنهاوخ  دـناهتفای . ار  تسار  هار  دـنتفرگ  ار  هیواعم  ریبز و  هحلط و  یپ  هک  یناسک 

راوتـسا شیرق  زج  یهورگ  هچ  ار  تموـکح  هیاـپ  میرذـگب  هـک  رگید  نـت  ود  کـی  هـفیلخ و  زا  اـما  . تـسا تـسرد  . دـننارجاهم لوا  هـقبط 
ره دیاب  تردق  نیا  نیمات  يارب  .و  دوش هچراپ  کی  تردق  دیابتموکح  رارقتـسا  يارب  ؟ دـندوب هفیاط  مادـک  تموکح  نایرجم  ؟و  درکیم

دوش . نوگرگد  مه  قطنم  ، طیارش ینوگرگد  اب  هک  تسا  یعیبط  رایسب  ددرگ و  بوکرس  یتفلاخم  هنوگ 
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تسا همطاف  همطاف  .3 فارشالا ص 405 . باسنا  دومنیم 2. کیرات  بش  وا  دیپس  زور  دوب  راگزور  را  نم  ياجب  الب  نیا  رد  .1 اهتشونیپ :
( . مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح   ) نونایدـلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاـف  .6 نیظعاولا ص 144 . ۀـضور  .5 ءارهزلا ص 66 . ۀـمطاف  .4 ص 117 .

. باتک نیمه  رد  خیرات  تربع  يارب  لصف  هب  دوش  عوجر  زین  مود و  پاچ  لاس ص 69  هاجنپ  زا  سپ  هب  دوش  عوجر  .7

ربمغیپ هناخ  رد  راصنا  نانز 

تدم رد  . داتفا رتسب  رد  نالان  ربمغیپ  رتخد  ( 104: فهکلا ( « ) 1  ) اعنص نونسحی  مهنا  نوبسحی  مه  ایندلا و  ةویحلا  یف  مهیعـس  لض  نیذلا  »
ار وا  نت  دـنچ  ، دوب وا  ردـپ  تکرب  زا  دنتـشاد  هچ  ره  هک  نانآ  زا  ، فص رد  هدامآ  ناناملـسم  نآ  زا  ، فک رب  ناـج  نادرم  نآ  زا  ، وا يراـمیب 

نانز دشاب  هچ  ره  اما  ناملـس . لالب و  نوچ  ناگدیدمتـس  نامورحم و  زا  نت  ود  کی  زج  ! سکچیه ؟ دنتفر شندـیدب  ای  دـنداد و  يرادـلد 
تلاخد تشذگیم  هچنآ  رد  دندوبتسایس و  هنحص  نوریب  نانز  اهزور ، نآ  رد  هک  صوصخب  ، دنراد نادرم  زا  رتقیقر  یساسحا  هفطاع و 

درگ وا  دزن  راصنا  رجاـهم و  ناـنز  ( : 2  ) دسیون دسریم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  رتخد  همطاف  هب  هک  دوخ  دانـساب  قودـص  دنتـشادن . میقتـسم 
یسک نارجاهم  نانز  زا  مه  رگا  ( . 3  ) دربیمن یمان  راصنا  رجاهم و  زا  تسا  هدمآ  نانز )  ) اهنت رهاط  یبا  نب  دمحا  ترابع  رد  اما  . دـندمآ

زا نانآ  . دناهتشاد يرگید  تیعقوم  راصنا  اما  . تسا هدوبن  تسایس  راک  رد  تسد  زاتمم و  هورگب  هتسباو  املسم  ، هتشاد تکرش  رادید  نیا  رد 
و دنتخاس . راوتسا  سپـس  رارقرب و  زین  وا  نادنواشیوخ  اب  ار  شیوخ  دنویپ  ، دندناوخ دوخ  رهـش  هب  ار  ربمغیپ  هک  اهزور  نامه  زا  ینعی  زاغآ 

رتخد هک  ار  یخـساپ  لاح  رهب  . دـندرب رـس  هب  وا  نادـناخ  ،و  وا نادـنزرف  یلع و  اب  ار  یتسود  نیا  نانآ  رتشیب  ، درک مهاوخ  تراـشا  هکناـنچ 
زا ربمغیپ  رتخد  . تسناسکی اهنامز  رگید  اب  هک  ، تسا نامز  نآ  مدرم  ریذـپ  گنر  هیحور  هدـنهد  ناـشن  ، تسا هداد  ناـنآ  شـسرپ  هب  ربمغیپ 

نـشور ار  هنیدـم  زور  نآ  عاضوا  هک  تسا  غیلب  ياهبطخ  . تسین یـسرپ  لاوحا  خـساپ  ع )  ) ارهز راـتفگ  تسا . دـنمهلگ  ناـنآ  نادرم  راـتفر 
باـتک دراد  تسد  رد  هدنـسیون  هک  ار  راـتفگ  نیا  نتم  نیرتهنیرید  . دـهدیم ربـخ  دـمآ  شیپ  نرق  عـبر  کـی  زا  سپ  هچنآ  زا  ،و  دزاـسیم

رگید یسلجم و  راونالا  راحب  یسربط و  جاجتحا  ، همغلا فشک  یسوط  خیش  یلاما  نوچ  ییاهباتک  رد  راتفگ  نیا  اما  . تسا « ءاسنلا تاغالب 
رب رد  ار  يونعم  یظفل و  ياهتعنـص  زین  راتفگ  نیا  نوچ  ماهدنادرگرب و  یـسرافب  ار  رهاط  یبا  نب  دمحا  ترابع  نم  . تسا هدمآ  اهباتک 
( - 4 . ) ياهزور کیتمـسق  دجنگ  دنچ  ياهزوک  رد  ار  رحب  يزیرب  رگ  نکل : دـشابن . يراع  اهرویز  نآ  زا  زین  همجرت  ات  ماهدیـشوک  دراد 

ار ناـشنورب  نورد و  ! مرازیب امـش  نادرم  زا  مرادیمن و  تسود  ار  امـش  ياـیند  ادـخب  - ؟ ینکیم هچ  يراـمیب  اـب  ؟ ياهنوگچ ربـمغیپ  رتـخد 
هریت و ياهــشیدنا  نادـنوادخ  ،و  ارگ سپاو  يور  شیپ  هاـگ  ،و  ارباـن هدروـخ  راـگنز  غـیت  نوـچ  ! مدونــشخان دـندرک  هـچنآ  زا  مدوـمزآ و 

ناشیا رب  ار  یـشک  تلادع  گنن  ،و  راذگاو اهنادـب  ار  راک  راچان  ( . 1  ) دندیواج خزود  شتآ  رد  دندیرخ و  دوخب  ار  ادخ  مشخ  . دـنیاسران
؟و دـبای رارق  دوخ  زکرم  رد  قح  دنتـشاذگن  ارچ  . نانآ رب  ياو  ناراکمتـس . نیا  قحتمحر  زا  دـنوب  رود  ناراکم و  نیا  رب  نیرفن  مدرک  راب 
هب . تسا نید  ایند و  روماب  ملاع  هک  یلع  هدـهع  رب  .و  تسا نیما  لیئربج  هاگن  دـمآ  دورف  هک  اجنآ  دـنام ؟ راوتـسا  توبن  ياههیاپ  ربتفالخ 
هک دندید  . دندید ار  وا  يرادیاپ  دندیشچ و  ار  وا  غیت  شزوس  نوچ  ، دندیدنسپ هن  ار  یلع  ادخب  . تسا نیبم  ینارسخ  دندرک  هک  يراک  نیقی 

هدهعب ربمغیپ  هک  يراک  رب  ار  یلع  ،و  دنداهنیم نایم  رد  ياپ  رگا  ، دنگوس ادخب  ( . 6  ) دزاسیمن ادخ  نانمشد  اب  دزاتیم و  نانآ  رب  هنوگچ 
هویم سک  ره  دنیبن و  ینایز  یـسک  هکنانچ  ، درپسیم ودب  ار  کی  ره  قح  .و  دربیم تسار  هارب  ار  ناشیا  ناسآ  ناسآ  ، دندراذگیم داهن  وا 

دندرکیم نینچ  رگا  . دنتـشگیم ریلد  وا  تلوص  هانپ  رد  ناـنوبز  ریـس و  وا  تلدـعم  همـشچ  زا  تلادـع  ناگنـشت  . دـنیچبتسا هتـشک  هچنآ 
(7  ) دومرف دهاوخ  باذع  ارنانآ  دندرک  هچنآ  رفیک  هب  ادخ  يدوزب  دندرکن و  اما  . دوشگیم نانآ  يورب  نامـسآ  نیمز و  زا  تمحر  ياهرد 

نادرم یتسار  . درآیم نورب  يرگید  سپ  زا  یکی  اههچیزاب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  اهبجعلا  وبا  هچ  راگزور  ! اتفگش دیونشب :! !و  دییایب . 
شیوخ يراکمتـس  رفیک  هب  ماجنارـس  راکمتـس و  ناتـسود  قح  رد  . رادغ ینایامن  تسود  ؟ دـندروآ يرذـع  هچ  ؟و  دـندرک نینچ  ارچ  امش 

ار دوخ  يراک  هبت  .و  دنراکهبت هک  نادان  یمدرم  رب  نیرفن  . دندیـسرپن ملاع  زا  دـنتفر و  یماع  یپ  دـندیبسچ . مد  هب  هتـشاذگ  ار  رـس  . راتفرگ
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رد ؟ دنادیمن ار  هار  دوخ  هکنآ  ای  ، تسا يوریپ  راوازـس  ، دناوخیم تسار  هارب  ار  مدرم  هکنآ  ایآ  . نانآ رب  ياو  ( . 8  ) دنرادنپیم يراکوکین 
دوخب ات  ! دنیاپب یتخل  لاح  . دش زاغآ  اههنتف  زاس و  اهاون  . دندرک دننکب  دـیابن  هچنآ  ، دـنگوس ناتیادـخب  دـینکیم .؟ يرواد  هنوگچ  هراب  نیا 
زورنآ . ددرگ گـنت  ناـگمه  رب  رواـنهپ  ناـهج  گنرـش و  اـهماک  رد  یگدـنز  دهـش  ! دزیرب اـهنوخ  هچ  دزیخ و  یبوـشآ  هچ  دـننیبب  ،و  دـنیآ

غیت دش و  هتخیگنا  الب  درگ  هک  ! دیشاب هدامآ  نونکا  ( . 9  ) تسب ياپ  راتفرگ و  ناگتفر  هانگب  ناگدـنیآ  تسا و  تسد  رد  داب  ار  ناراکنایز 
خیب و دنکارپب و  ار  امـش  عمج  درادن . يدوس  غیرد  هاگنآ  ، درآ رب  ناتراگزور  زا  رامد  ات  دراذگن  ار  امـش  . هتخیهآ ماقتنا  ماین  زا  ادـخ  مشخ 
رد هک  نانخس  نیا  ( 10 . ) دیرادیم شوخان  ار  قح  نتـشاد  هک  تسین  یناوات  مه  ام  رب  . دیرادن نیبتقیقح  هدید  هک  اغیرد  . دنک رب  ار  ناتنب 

رجاـهم و اـهنت  هـن  هـک  يرطخ  . دوـب يرطخ  مـالعا  تـقیقحب  ، دوـمنیم هدیدمتــس  هدـیدغاد و  یئوناـب  هوکــش  هـلگ و  لد و  درد  زور  نآ 
زین يراـمیب و  رتـسب  رد  ربـمغیپ  رتـخد  هچنآ  هک  تشذـگن  يرید  درکیم . دـیدهت  ار  یمالـسا  ماـظن  هدـنیآ  تموکح و  میژر  هکلب  ، راـصنا

رد دـیابن  يربهر  يربمیپ و  دـنتفگ  زورنآ  . تفای ققحت  دـناسرت  نآ  ناـیاپ  زا  ار  مدرم  ،و  داد ربخ  نآ  زا  ناناملـسم  عمج  رد  شیپ  ياـهزور 
هک دنتـسنادن  . دندیدیمن ار  راک  نایاپ  زورنآ  دنک . يرتهم  نانچمه  دیاب  ، وجيرترب هاوخدوخ و  هریت  نیا  ، شیرق دنتفگ  . دنامب نادناخ  کی 

میمصت نیا  داب  دنت  هک  دنتسنادن  ، دسریم نایناورم  صاع و  نب  مکح  هریت  نایفس و  وبا  نادنزرفب  سپس  هیما و  نادناخ  هب  شیرق  زا  يرتهم 
یمـشچمه هک  دنتـسنادن  . دز دـهاوخ  وسکی  هبتسا  هتـشابنا  یماش  یقارع و  هنیرید  ینمـشد  نازوس  رگخا  يور  رب  هک  ار  يدرگ  هنالوجع 

ماجنارـس داد و  دنهاوخ  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ناج  یئاههفیلخ  داتـسیا و  دنهاوخ  مه  ربارب  هورگ  ود  ، دوشیم زاغآ  ون  زا  یناندـع  یناطحق و 
مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا   » هک . دریگ ارف  ار  یمالسا  برغم  ماش و  زاجح و  سپس  قرش و  رسارس  هک  دنزیم  رس  یشتآ 

میهاوخ خـیرات  تربع  يارب  ناونع  اب  هناگادـج  یلـصف  دـش  بترتم  نآ  رب  هک  یئاههجیتن  اهینوگرگد و  نیا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 11)
دروآ .

تاغالب .3 راحب ج 43 ص 158 . .2 دننکیم . کین  يراک  هک  دنرادنپیم  دش و  هابت  ایند  یگدنز  رد  ناشیا  شـشوک  هکنانآ  .1 اهتشونیپ :
ۀیلاق . مکایندل ۀفئاع  هللا  تحبـصا و  - ؟ هللا لوسر  تنب  ای  کتلع  نم  تحبـصا  فیک  .- 5 رتفد 21 ص 4 . نسلکین  : يونثم .4 ءاسنلا ص 32 .

مهـسفنا مهل  تمدق  امـسئب  يارلا و  لطخ  ةانقلا و  روخ  .و  دحلا لولفل  احبقف  . مهتربس نا  دعب  مهتانـش  مهتمجع و  نا  دـعب  مهتظفل  . مکلاجرل
. نیملاظلا موقلل  ادعب  ارقع و  اعدجف و  . اهراع مهیلع  تننش  .و  اهتقبر مهتدلق  دقل  مرج  6.ال  نودلاخ . مه  باذعلا  یف  مهیلع و  هللا  طخس  نا 

نارـسخلا وه  کلذ  الا  . نیدـلا ایندـلا و  روماـب  نیبطلا  . نیمـالا حورلا  طـبهم  .و  ةوبنلا دـعاوق  .و  ۀـلاسرلا یـساور  نع  اـهوحزحز  ینا  مهحیو 
نع اوؤقاکت  ول  هللااب  7.و  هللا . تاذ  یف  هرمنت  هتعقو و  لاکن  .و  هتاطو ةدش  .و  هفیـس ریکن  هللا  اومقن و  ؟ نسحلا یبا  نم  اومقن  يذلا  ام  .و  نیبملا

.و هاتفـض حفطت  اضافـضف  اریمن  الهنم  مهدروال  .و  هبکار عتعتی  .و ال  هشاشخ ملکی  احجـس ال  اریـس  مهبراسل  ص )  ) هللا لوسر  هیلا  هذبن  مامز 
ءامـسلا و نم  تاـکرب  مهیلع  تحتفل  .و  بغاـسلا ةروـس  ۀـعدرو  . لـهانلا رمغب  ـالا  . لـئاطب یلحتم  ریغ  . يرلا مهب  ریحت  دـق  اـناطب  مهردـصال 

ةورع ياب  .و  اودنتـسا اـجل  يا  یلا  . اـبجع رهدـلا  نکارا  نتـشع  اـم  .و  نعمـساف نمله  ـالا  .8 نوبـسکی . اوناک  اـمب  هللا  مهذخایـس  ،و  ضرـالا
موق سطاعمل  امغرف  . لهاکلاب زجعلا  .و  مداوقلاب یبانذلا  هللا  اولدبتـسا و  «. الدب نیملاظلل  سئبل  .و  ریـشعلا سئبل  یلوملا و  سئبل  و  «؟ اوکـسمت

الا يدهی  نما ال  عبتی  نا  قحا  قحلا  یلا  يدـهی  نماف  ! مهحیو .9 نورعشی . نکل ال  نودسفملا و  مه  مهنا  الا  اعنص  نونـسحی  مهنا  نوبـسحی 
کلانه ارقمم  افاعذ  اطبع و  امد  بعقلا  عالط  اوبلتحا  مث  . جتنت امثیر  ، ةرظنف تحقل  دقل  نکهلا  رمعل  اما  نومکحت . فیک  مکل  امف  يدهی  نا 

.و مراص فیـسب  اورـشبا  اشاج و  ۀنتفلل  اونماط  .و  اسفن مکـسفنا  نع  اوبیط  مث  .10 نولوالا . سـسا  ام  بغ  نولاتلا  فرعی  نولطبملا و  رـسخی 
اهومکمزلنا و مکیلع  تیمع  » دق مکب و  ینا  مکل و  ةرـسح  ایف  ادیـصح  مکعمج  ادـیهز و  مکئیف  عدـی  . نیملاظلا نم  دادبتـسا  لماش و  حرقب 

نوگرگد دوخ  ناـنآ  هکنآ  رگم  دزاـسیمن  نوگرگد  دـنراد  یمدرم  هک  ار  هچنآ  ادـخ  .11 دوه » ) هروـس  هیآ 28  زا  - ) نوهراک اـهل  متنا 
( . 11 دعرلا : . ) دنوش

توکلمهناتسآرد
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رــسب يراـمیب  رتـسب  رد  ار  زور  دـنچ  ربـمغیپ  رتـخد  ص 50-49 ) ( ) 1  ) باوبـالا مـهل  ۀـحتفم  ندـع  تاـنج  بآـم  نـسحل  نـیقتملل  نا  «و 
نیرتشیب و  ( 2  ) بش لهچ  ار  تدم  نیرتمک  . تسین نشور  ،؟ هتفگ دوردب  ار  یناگدنز  ردپ  تلحر  زا  سپ  هام  دنچ  ، مینادیمن تسرد  ؟ هدرب

شش و  ( ، 6  ) هام هس  ( ، 5  ) زور جنپ  داتفه و  ات  ( 4  ) هام ود  زا  فلتخم  ياهتیاور  تدـم  ود  نیا  نایم  و  ( 3  ) دناهتشون هام  تشه  ار  تدم 
رطاخ زا  اههثداح  خیرات  اهلاس ، نانچ  رد  هک  میتشون  شیپ  نیا  زا  ؟ ارچ نوگانوگ  ياهتیاور  همه  نیا  ،و  فالتخا همه  نیا  تسا . ( 7  ) هام
تسا یتروص  رد  نیا  .و  دناهدوب رانک  رب  هابتشا  زا  نالقان  نیا  همه  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  یسک  هچ  .و  تفاییم لاقتنا  يرگید  نهذب  یکی 

زا ار  دوخ  توق  زونه  یـسایس  ياهيدنبهتـسد  وسکی  زا  ، بوشآرپ ياـهزور  نآ  رد  هک  مینادیم  اـما  دـشابن . راـک  رد  رگید  تاـبجوم  هک 
طبض ياورپ  سک  مادک  طیارـش  نینچ  رد  دندوب  مالـسا  نیمزرـس  لخاد  رد  گنج  مرگرـس  ناناملـسم  رگید  يوس  زا  ،و  دوب هدادن  تسد 

ياههتـسد کش  نودـب  ، دـشاب هتـشادن  داد  يور  نیا  رد  یتلاخد  لماع  ود  نیا  زا  کـیچیه  هک  ضرف  رب  ؟ تشاد ار  ثداوحتسرد  خـیرات 
زا یـسلجم  لقن  هب  يراب  دناهدرک . يراکتـسد  ار  اههثداح  خیرات  دناهتـسناوت  هک  اجنآ  ات  دندمآ  راک  يور  خـیرات  نیا  زا  سپ  هک  یـسایس 

رادید نیا  تصخر  ربمغیپ  رتخد  اما  . دندش وا  رادید  راتساوخ  رمع  رکب و  وبا  ربمغیپ  یباحـص  نت  ود  هک  دوب  يرامیب  نیا  رد  همامالا  لئالد 
ره ( 8  ) تسا وت  هناخ  هناختسا  نینچ  هک  لاحتفگ  همطاف  . یهد تاقالم  تزاجا  ناـنآب  وت  هک  ماهتفریذـپ  نم  تفگ  ع )  ) یلع . دادیمن ار 
هک ياهجیتن  تاقالم  نیا  زا  ارهاظ  اما  ( 9  ) تخاس دونشخ  ار  وا  هک  تفگ  نخس  ربمغیپ  رتخد  اب  نادنچ  رکب  وبا  تسا  هتشون  دعس  نبا  دنچ 

هدرزآ ارم  درازایب  ار  وا  هک  ره  تسا  نم  نت  هراـپ  همطاـف  دومرف  مردـپ  هک  دیدینـشن  تفگ  ناـنآب  ربمغیپ  رتخد  . دـماین تسدـب  دوب  رظن  رد 
حیحـص رد  يراخب  . دنتفر نوریب  وا  هناخ  زا  نانآ  و  ( 10  ) مدونشخان امش  زا  نم  دیدرزآ و  ارم  امـشتفگ  همطاف  ! تسا نینچ  دنتفگ  تسا ؟

اب رگید  ارهز  میراذگیمن  ثاریم  ام  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  تفگ  وا  تساوخ و  هفیلخ  زا  ار  دوخ  ثاریم  ربمغیپ  رتخد  هکنآ  زا  سپ  : دـسیون
دوـب يو  ناـکیدزن  زا  هـشبح و  نارجاـهم  زا  هـک  ار  سیمع  رتـخد  ءامـسا  ، یگدـنز ياـهزور  نیـسپاو  رد  ( . 11  ) درم اـت  تـفگن  نخـس  وا 
رهوش هفاحق  یبا  نب  رکب  وبا  هب  دـش  دیهـش  هتؤم  دربن  رد  رفعج  نوچ  ، دوب بلاـط  یبا  نب  رفعج  نز  تسخن  ءامـسا  میتشون  هکناـنچ  . دـیبلط

رد نم  . - دـشاب نایامن  هماـج  ریز  زا  وا  مادـنا  دـننکفیب و  ياهماـج  نز  دـسج  رب  مرادیمن  شوخ  نم  : - تفگ ءامـسا  هب  ربمغیپ  رتخد  . درک
نآ يورب  ياهچراـپ  . درک مخ  ار  اـههخاش  . تساوخ رت  هخاـش  دـنچ  سپـس  . مهدیم ناـشن  وـت  هب  ارنآ  تروـص  نوـنکا  ، مدـید يزیچ  هشبح 

راذـگن و  يوشب ! ارم  وت  مدرم  نم  نوچ  . دزاـسیم صخـشم  درم  شعن  زا  ار  نز  شعن  . تسا یبوخ  زیچ  هچ  : - تفگ ربـمغیپ  رتـخد  . دیـشک
هب دیـشوپ و  ون  ياههماج  داد  وش  تسـش و  وکین  ار  دوخ  ندـب  . تساوخ یبآ  یناگدـنز  زور  نیرخآ  رد  ( 12 . ) دیایب نم  هزانج  دزن  یـسک 

ياههنوگ رب  ار  اهتسد  دیـشک  زارد  هلبق  هب  يور  سپـس  . دـنارتسگب هفرغ  طسو  رد  ار  وا  رتسب  ات  تفگ  ار  شیوخ  همداخ  . تفر دوخ  هفرغ 
تیاور نیمه  زین  دعس  نبا  . داد وش  تسش و  ار  وا  ع )  ) یلع شرهوش  ، هعیـش ياملع  لقنب  ( 13  ) درم مهاوختعاس  نیمه  نم  تفگ  داـهن و 

.و دشاب وا  يوش  تسـش و  يدصتم  ات  تفگ  ار  ءامـسا  ربمغیپ  رتخد  دیوگ  ربلا  دبع  نبا  متـشون  هکنانچ  نکیل  ( . 14  ) تسا هدرک  رایتخا  ار 
ربمغیپ رتـخد  نوچ  تسا  هتـشون  ربـلا  دـبع  نبا  تسا . هتـشاد  يراـکمه  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  ع )  ) همطاـف يوش  تسـش و  رد  ءامـسا  اـیوگ 

نز نیا  : - هک درب  ردپ  هبتیاکـش  هشیاع  . دادـن هار  ار  وا  تیـصو  قبط  ءامـسا  دورب  وا  هرجح  هبتساوخ  هشیاع  ، تفگ دوردـب  ار  یناگدـنز 
ناسورع هلجح  نوچ  ياهلجح  وا  يارب  هوالعب  مورب . وا  دسج  دزن  نم  دراذگیمن  تسا و  هدـمآ  رد  ربمغیپ  رتخد  نم و  نایم  ( 15  ) هیمعثخ

رتخد يارب  ارچ  ؟ دـنورب وا  رتخد  دزن  ربمغیپ  ناـنز  يراذـگیمن  ارچ  ءامـسا  : - تفگ دـمآ و  ربمغیپ  رتـخد  هرجح  رد  رکب  وبا  . تسا هتخاـس 
دوب هدـنز  یتقو  ماهتخاس ، وا  شعن  يارب  هک  ار  يزیچ  - دوشن لخاد  وا  رب  یـسک  تسا  هدرک  تیـصو  نمب  ارهز  - ؟ ياهتخاـس هلجح  ربمغیپ 

هتشون ربلا  دبع  نبا  ( . 16  ) نک نانچ  هتفگ  وتب  هچ  ره  تسا  نینچ  هک  لاح  . - مزاسب شیارب  ارنآ  دـننام  داد  روتـسد  نمب  مداد و  ناشن  واـب 
يارب ارنآ  دـننام  سپـس  . دوب ص )  ) ربمغیپ رتخد  ع )  ) همطاف دـنتخاس  شعن  ناس  نیدـب  وا  يارب  مالـسا  رد  هک  ناـنز  زا  سک  نیتسخن  تسا 

دندرک . هدامآ  ربمغیپ ) نز   ) شحج تنب  بنیز 
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راحب ص 191 .2 تسا . هدوشگ  نانآ  يورب  نآ  ياهرد  هک  نادیواج  تشهب  . تسا یهاگتـشگزاب  وکین  ار  ناراکزیهرپ  انامه  .1 اهتشونیپ :
تاقبط .6 یسلجم ص 212 . لقنب  تازجعملا  نویع  .5 راحب ص 213 ج 43 . .4 باعیتسالا ص 749 . .3 نیظعاولا ص 151 . ۀضور  ج 43.

عئارـشلا ج 1 للع  هب  دوش  عوجر  زین  همامالا و  لئالد  زا  لقنب  راحب ج 43 ص 170  .8 يرذالب ص 402 . فارشالا  باسنا  .7 ج 8 ص 18 .
دعس ج 8 نبا  تاقبط  هب  عوجر  باعیتسا ص 751 و  .12 حیحص ج 5 ص 177 . .11 راحب ص 171 . .10 تاقبط ص 17 ج 8 . .9 ص 178 .
هب عوجر  یـسوط و  خیـش  یلاما  زا  لقن  هب  راحب ج 43 ص 172  .13 دوش . راـحب ج 43 ص 189  فارـشالا ص 405 و  باسنا  ص 18 و 

هدوب یبونج  ياهبرع  زا  نایناطحق و  زا  معشخ  .15 تاقبط ج 8 ص 18 . .14 دوش . تاقبط ج 8 ص 18-17  فارشالا ص 402 و  باسنا 
نیا رد  ءامسا  میتشون  هکنانچ  باعیتسا ص 751، .16 دندرکیم . نایناطحق  هب  شیرق ) هلمج  زا  و   ) نایناندع هک  تسا  یشنزرس  نیا  .و  تسا

. تسا هدوب  رکب  وبا  نز  خیرات 

ارهزندرپسكاخب

رتخد شعن  هک  دنقفتم  هعیـش  ناسیون  هرکذـت  نادنمـشناد و  ( 56: هرقبلا ( . ) 1  ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  اولاـق  ۀبیـصم  مهتباـصا  اذا  نیذـلا  »
دیوگ تسا  نارگید  يرهز و  ، هشیاع ، هورع ، باهـش نبا  قیرط  زا  هک  دوخ  ياـهتیاور  رد  زین  دعـس  نبا  دـندرپس . كاـخب  هنابـش  ار  ربمغیپ 

زین يراخب  ( 3  ) تسا هتشون  ار  نیمه  دوختیاور  ود  رد  زین  يرذالب  ( . 2  ) درپس كاخب  ار  وا  ع )  ) یلع دندرک و  نفد  هنابـش  ار  ع )  ) همطاف
املع و ناگرزب  زا  هک  ینیلک  ( . 4 « ) دوش رـضاح  وا  هزانج  رب  رکب  وبا  ات  دادن  تصخر  درپس و  كاخب  ار  وا  هنابـش  وا  يوش  : » دسیون نینچ 

نیرتهنیرید زا  وا  هتشون  هتشون و  موس  نرق  مود  همین  رد  ار  دوخ  باتک  هتـشذگ و  رد  يرجه  مراهچ  نرق  زاغآ  رد  تسا و  یعیـش  ناثدحم 
زا ار  وا  ربق  راثآ  درپس و  كاخب  ناهنپ  ار  وا  نینمؤملا  ریما  . تشذگ رد  ع )  ) همطاف نوچ  تسا : هتشون  نینچ  ، دوریم رامشب  هعیـش  ياهدنس 

هتفخ كاخ  ریز  وت  رانک  رد  هدمآ و  وت  نیدب  هک  ترتخد  زا  نم و  زا  ادـخ  ربمغیپ  يا  : - تفگ درک و  ربمغیپ  رازم  هب  ور  سپـس  درب . نایم 
يراد نتشیوخ  هدیـسر و  نایاپب  نم  یئابیکـش  وا  زا  سپ  . ددنویپ هب  وتب  نارگید  زا  رتدوز  وا  هک  تساوخ  نینچ  ادخ  داب ! دورد  وت  رب  ، تسا

رب یئابیکـش  هک  مرادـن  هراـچ  ربـص  زج  زین  ترتـخد  گرم  رد  ، مدرک هـشیپ  ار  ربـص  وـت  یئادـج  رد  هـک  ناـنچنآ  اـما  . هـتفر تـسد  زا  نـم 
نایاپ هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق  ! مدرپس كاخ  لد  رد  دوختسدب  ارت  ! يداد ناج  نم  هنیـس  يور  رب  وت  ! ادـخ ربمغیپ  يا  . تسا تنـستبیصم 

زا سپ  ادخ  ربمغیپ  يا  دیمرآ . وت  دزن  تفر و  نم  تسد  زا  ارهز  ، دیـسر شبحاص  هبتناما  نونکا  تسادخ . يوسبتشگزاب  همه  یگدـنز 
ارم ادخ  ات  ، تسا بابک  مغ  زوس  زا  لد  ،و  باوخیب منامـشچ  ( . 5  ) دیاشگیمن ملد  هودنا  هاگچیه  ،و  دیامنیم تشز  نیمز  نامـسآ و  وا 

یناـشیرپ هب  ار  اـم  عمج  دوز  هچ  .و  دـینادرگ هتـسویپ  ار  ماهصغ  هتـسخ و  ار  لد  هک  دوب  یتبرـض  ارهز  گرم  دـنادرگ . نکاـس  وت  راوج  رد 
هچنآ . دـندرک اهمتـس  هچ  يو  اـب  وت  زا  سپ  تتما  هک  تفگ  دـهاوخ  ! مراپـسیم وت  هب  ار  ترتخد  مربیم و  ادـخب  ار  دوختیاکـش  . دـیناشک
تـسا رواد  نیرتهب  هک  ادخ  دیآ و  نوریبتسا  هدروخ  هک  ینوخ  ،و  دیاشگ وت  رب  لد  رـس  ات  ! وگب ودـب  یهاوخ  هچ  ره  وجب و  وا  زا  یهاوخ 
موریم رگا  . تلاسک هن  ، تسا قوش  يور  زا  ،و  تلالم زا  هن  تسا  دوردب  مهدیم  وتب  هک  یمالـس  ( . 6  ) دیامن يرواد  ناراکمتس  وا و  نایم 

ره هک  منامیم  وا  شاداپ  راظتنا  رد  تسا  هداد  هدعو  ار  نایابیکـش  نوچ  .و  منامگ دب  ادخ  هدعوب  هن  منامیم  رگا  مناج و  هتـسخ  لولم و  هن 
نیا رد  مدــنامیم و  تربــق  راــنک  رد  هـشیمه  يارب  دوــبن  ناراکمتــس  یگریچ  مـیب  رگا  تسوــکین . یئابیکــش  تـسوا و  زا  تـسه  هـچ 

يزور زونه  . دوریم كاخب  یناهنپ  ترتخد  هک  تسهاوگ  ادـخ  مدـناریم . مناگدـید  زا  کشا  يوج  هدرم  دـنزرف  نوچ  گرزبتبیـصم ،
هب ار  لد  مراذگیم و  نایم  رد  وت  اب  ار  لد  درد  . دندروخ ار  وا  ثاریم  دندرب و  ار  وا  قح  ، هتفرن اهنابز  زا  وت  مان  ،و  هتشذگن وت  گرم  زا  دنچ 

دراد يرگید  تیاور  دعس  نبا  ، ترهش نیا  لباقم  رد  ( . 7  ) همطاف رب  ادخ  ناوضر  مالس و  داب و  وت  رب  ادخ  دورد  هک  مرادیم  شوخ  وت  دای 
نآ لباقم  رد  ، رگید ثیدح  ود  کی  تیاور و  نیا  هک  تسادـیپ  ( . 8  ) تفگ ریبکت  راهچ  وا  رب  دـناوخ و  زاـمن  ربمغیپ  رتخد  رب  رکب  وبا  هک 

هدرزآ تخــس  ار  ع )  ) یلع ربـمغیپ  رتـخد  نادــقف  دنــشاب . هتخاـستقو  تحلــصم  يارب  ارنآ  هـک  تـسین  رود  ،و  درادــن یــشزرا  ترهش 
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زین ار  ریز  تیب  ود  ، نیرید ياهدنس  رد  . میدید تفگ  ص )  ) ربمغیپ هب  باطخ  وا  ربق  رانک  رب  هک  ینانخـس  زا  ار  یگدرزآ  نیا  هنومن  . تخاس
بوسنم ناوید  رد  هکنانچ  تسا  رتشیب  يدعب  ياهذخام  رد  اهتیب  نیا  رامـش  اما  . تسوا ینورد  زوس  هدنهد  ناشن  هک  دناهداد  تبـسن  ودب 

رداصم زا  هتـشون و  موس  نرق  مود  همین  رد  ارنآ  هک  تایقفوملا  رابخالا  دوخ  باتک  رد  راـکب  نب  ریبز  ( . 9  ) تسا تیب  هدزون  ترضحنآ  هب 
رس ربتفایتغار  همطاف  نفد  زا  هنع  هللا  یضر  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  دیوگ  ینیادم  دسیون : نینچ  دوریم  رامـشب  یمیدق 

دعب ادـحاو  يداقتفا  نا  و  ( 10  ) لیلق تامملا  نود  يذـلا  لک  ۀـقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  درک : ءاـشنا  ار  تیب  ود  نیا  داتـسیا و  وا  ربق 
لک ۀـقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  هدـش : طبـض  تروص  نیدـب  رداصم  ضعب  رد  تیب  ود  نیا  ( 11  ) لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دـحاو 

( نارهط  ) راونالا راحب  ریخا  پاچ  لضاف  ححصم  ( 12  ) لیلخ مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  لیلق و  قارفلا  نود  يذـلا 
ادحاو يداقتفا  نا  «و  اههخسن ضعب  رد  تسنیا : نآ  همجرت  هک  دراد  ار  یترابع  موس  لهچ و  دلجم  تفه  داتـشه و  دص و  هحفـص  لیذ  رد 

نب ریبز  ترابع  نکیل  تسا . هدرک  ءاشنا  ارنآ  هن  هتـسج  لـثمت  تیب  ود  نیدـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هچ  تسا  تسرد  نیا  هدـمآ و  « دـحاو دـعب 
یـسلجم تسا . هدـش  طبـض  ترـضح  نآـب  بوسنم  ناوـید  رد  دـش  هتـشون  هکناـنچ  تیب  ود  نیا  هوـالعب  لوـقی  اـشنا  و  :» تسا نینچ  راـکب 

( . 13  ) تسا هتشون  ار  تیب  راهچ  سپس  . داد خساپ  ار  وا  رعش  یفتاه  هک  تسا  هدشتیاور  : دسیون
ص 19-18. ج 8  تاقبط  .2 میاهدندرگ . زاب  وا  يوسب  ادـخ و  نآ  زا  ام  انامه  : دـنیوگ دـسر  ناشیدـب  یتبیـصم  نوچ  هکنانآ  .1 اهتشونیپ :

نع کیلع  مالسلا  .و  ینع هللا  لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  .5 راحب ص 183 . حیحص ج 5 ص 177،و ر.ك  .4 فارـشالا ص 405 . باسنا  .3
ةدیس نع  افع  يربص و  کتیفـص  نع  هللا  لوسر  ای  لق  . کب قاحللا  ۀعرـس  اهل  هللا  راتخملا  کتعقبب و  يرثلا  یف  ۀنئابلا  کترئاز و  کتنبا و 

نیب کسفن  تضاف  كربق و  ةدوحلم  یف  کتدـس  دـقلف و  زعت  عضوم  کتقرف  یف  کتنـسب  یل  یـساتلا  یف  نا  ـالا  . يدـلجت نیملاـعلا  ءاـسن 
تـسلتخا ۀـنیهرلا و  تذـخا  .و  ۀـعیدولا تعجرتسا  دـق  . نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  لوبقلا . معنا  یل )  ) هللا باـتک  یف  یلب و  . يردـص يرحن و 

اهیف تنا  یتلا  كراد  یل  هللا  راـتخی  وا  یبلق  حربـی  ـال  مه  .و  دهـسمف یلیل  اـما  6.و  دمرـسف . ینزح  اما  . ءاربغلا ءارـضخلا و  حـبقا  امف  ءارهزلا 
اهربختسا .و  لاؤسلا اهفحاف  اهمضه . یلع  کتما  رفاظتب  کتنبا  کئبنتس  وکشا و  هللا  یلا  اننیب و  قرف  ام  ناعرسجیهم  مه  حیقم و  دمک  . میقم

ناف . مئس لاق و ال  عدوم ال  مالس  .7 نیمکاحلا . ریخ  وه  هللا و  مکحی  لوقتس و  .و  الیبس هثب  یلا  دجت  مل  اهردصبجلتعم  لیلغ  نم  مکف  . لاحلا
تلعجل نیلوتـسملا  ۀبلغ  ول ال  لمجا و  نمیا و  ربصلا  اهاو و  اهاو  . نیرباصلا هللا  دعو  امب  نظ  ءوس  نع  الف  مقا  نا  .و  ۀـلالم نع  الف  فرـصنا 

مل .و  اهثرا عنمت  اهقح و  مضهت  ارـس و  کتنبا  نفدـت  هللا  نیعبف  . ۀـیزرلا لیلج  یلع  یلکثلا  لاوعا  تلوعـال  اـفوکعم و  اـمازل  ثبللا  ماـقملا و 
مالسلا اهیلع  کیلع و  هللا  یلص  . ءازعلا نسحا  هللا  لوسر  ای  کیف  یکتـشملا و  هللا  لوسر  ای  هللا  یلا  .و  رکذلا کنم  قلخی  مل  دهعلا و  دعابتی 

یناشیرپ ار  تسود  ود  ره  عمج  .10 راحب ص 216 . 9.و ر.ك. تاقبط ج 8 ص 19 . .8 یفاـک ج 1 ص 459-458 . ) لوصا   ) ناوضرلا و 
دیواج تسود  چـیه  هک  تسا  نآ  ناـشن  مهدیم  تسد  زا  يرگید  زا  سپ  ار  یکی  نم  هکنیا  .11 تسا . زیچاـن  گرم  زج  زیچ  ره  تسا و 

13.ص 184 ج 43. بقانم ج 1 ص 501 . .12 دیرفلا . دقع  هب  دوش  عوجر  تایقفوملا ص 194 و  رابخالا  . دنامیمن

ربمغیپ رتخد  ربق 

وا گرم  هرابرد  هچنآ  زا  . تسین نشور  زین  ربمغیپ  رتخد  ياج  رازم  هنافـساتم  اهارث » یفعی  یفطـصملا و  ۀعـضب  الیل  نفدـت  رومـالا  يـال  «و 
ینارگن زا  یلاـخ  هراـب  نـیا  رد  ربـمغیپ  هداوناـخ  هـک  تسموـلعم  ، دـناهدرب راـکب  ربـخ  نـیا  نتـشاد  ناـهنپ  رد  هـک  یـششوک  ،و  دـش هتـشون 

هتـساوخن . دشاب ع )  ) ارهز تیـصو  يارجا  رطاخبتسا  نکمم  نآ  تمـسق  کی  . منادیمن تسرد  ؟ تسا هدوب  هچ  يارب  ینارگن  نیا  . دناهدوبن
ای ؟و  دـناهدرب نایم  زا  ارچ  ار  ربق  راثآ  اما  . دـنوش رـضاح  وا  نفد  مسارم  زامن و  ، هزانج عییـشت  رد  ، دوب دونـشخان  نانآ  زا  هک  ار  یناسک  تسا 

ناهنپ رد  رارـصا  همهنیا  ارچ  ؟ دـناهتخاس وا  هناخ  رد  ای  عیقب و  ناتـسروگ  رد  ربق  لهچ  اـی  ، ربق تفه  تروص  وا  ندرپس  كاـخب  زا  سپ  ارچ 
یتمرح یب  زا  ، دندرک ناهنپ  مدرم  هدید  زا  ار  شیوخ  ردپ  ربق  همطاف  نادـنزرف  يرجه  ملهچ  لاس  رد  رگا  ؟ تسا هتفر  راکب  وا  رازم  نتـشاد 
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ترجه زا  ملهچ  لاس  رد  هفوک  عضو  اب  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هام  تشه  رثکادح  ای  زور  لهچ  رد  ار  هنیدم  عضو  اما  . دندیـسرتیم نافلاخم 
مهدزای لاس  رد  هک  دنتسین  یناسک  ، دنتشاد شکمـشک  ع )  ) یلع اب  ماقم  زارحا  یـسایس و  لئاسم  رـس  رب  هک  اهنآ  . تفرگ ناوتیمن  ناسکی 

هک مه  رهاظ  تیاعر  يارب  . دندرکیم ادج  ع )  ) همطاف زا  ار  ع )  ) یلع باسح  ، دندوب رـضاح  هنیدـم  رد  هکنانآ  و  دـندوب . رـضاح  هنیدـم  رد 
یـشومارف ای  نامز و  رورم  میئوگب  میناوتیمن  زین  . دناهدرکیمن یـضرعت  زین  وا  ربق  هب  املـسم  .و  دنداهنیم تمرح  ربمغیپ  رتخدـبتسا  هدوب 

رد هک  ار  ارهز  نادنزرف  ربق  . تسا نیعم  وا  ربق  رانک  رد  ربمغیپ  یباحص  ود  ربق  لحم  هچ  . تسارهز رازم  عضوم  ندوبن  مولعم  بجوم  نایوار 
لـصف رد  هک  تسا  یببـس  نامه  . تسا يرگید  زیچ  يراک  هدیـشوپ  نیا  بجوم  سپ  . تخاس نشور  ناوتیم  بیرقت  هبتسا  هدـیمرآ  عیقب 

. دروآ نابز  ربتسا  هدوب  وا  ياهراتفگ  نیرخآ  دیاش  هک  یئاههلمج  رد  وا  دوخ  هک  تسا  یببـس  نامه  . دش تراشا  نادب  لامج  اب  هتـشذگ 
مـشچ زا  رود  تساوـخیم  وا  مرازیب  امـش  نادرم  زا  مرادیمن و  تسود  ار  امـش  ياـیند  :» تفگ هدـننک  تداـیع  ناـنزب  هـک  نانخـس  ناـمه 

یلع رب  رمع  رکب و  وبا  تسا  هتشون  بوشآ  رهش  نبا  دشاب . نانآ  مشچ  زا  رود  مه  وا  ناشن  یتح  دور و  كاخب  ناسانـشان  قح  ناساپـسان و 
دوب و هدرک  تیـصو  نینچ  همطاف  هک  دروخ  دنگوس  يو  . دنناوخب زامن  ربمغیپ  رتخد  رب  ات  دادن  تصخر  ار  نانآ  ارچ  هک  دنتفرگ  هدرخ  (ع )
زا هک  دمحا  خساپ  رد  ماما  تسا : هدروآ  ع )  ) اضر ترـضح  زا  رـصن  یبا  نب  دـمحا  زا  ینیلک  هک  یتیاور  قبط  رب  يراب  ( 1  ) دنتفریذپ نانآ 

تفرگ رارق  دجسم  رد  ربق  دنداد  تعـسو  ار  دجـسم  هیما  ینب  نوچ  .و  دندرپس كاخب  شاهناخ  رد  ار  وا  : تفگ دیـسرپ  ع )  ) همطاف ربق  لحم 
دندرپس كاخب  ربمغیپ  هضور  رد  ای  شاهناخ  رد  ار  وا  هکنیا  دیامنیم  رتتسرد  هچنآ  : دسیون یـسوط  خیـش  هتفگ  زا  بوشآ  رهـش  نبا  ( 2)

نب نامحرلا  دبع  نب  ةریغم  : دنک تیاور  نسح  نب  هللا  دبع  زا  تسا  هتشذگ  رد  موس  نرق  زاغآ  رد  هک  دعس  نبا  ، تیاور نیا  لباقم  رد  ( . 3)
رد - ؟ ياهداتسیا اجنیا  تقو  نیا  رد  هچ  يارب  مشاه  وبا  : - متفگ ودب  . دوب هداتسیا  عیقب  رد  هک  مدید  یمرگ  زور  مین  رد  ار  ماشه  نب  ثراح 

مهاوخیم وت  زا  . دـناهدرپس كاخبتسا  نییـشحج  هناخ  يولهپ  هک  لیقع ) هناخ   ) هناخ نیا  رد  ار  ع )  ) همطاف دـناهتفگ  نمب  ! مدوب وت  راـظتنا 
دبع . دنتخورفن ار  هناخ  نآ  لیقع  نادنزرف  اما  درک ! مهاوخ  ار  راک  نیا  دـنگوس  ادـخب  ! - دنراپـسب روگب  اجنآ  رد  ارم  ات  يرخب  ار  هناخ  نیا 

تـشادن ضراعم  هنیرق  رـصن  یبا  نب  دمحا  تیاور  رگا  ( . 4  ) تساجنآ رد  ع )  ) همطاـف ربق  هک  درادـن  کـش  سکچیه  تفگ  رفعج  نب  هللا 
نیا نمـض  رد  هوالعب  . دناهدرپس كاخب  عیقب  رد  ار  ربمغیپ  رتخد  دهدیم  ناشن  هک  دناهدروآ  یئاهتیاور  هعیـش  ياملع  اما  . دشیم هتفریذپ 

هک تسا  ياهنیرق  نیا  .و  دـنتخاس ربق  لهچ  یتیاورب  و  ( 5  ) ربق تفه  تروص  ربمغیپ  رتخد  ربق  نتـشاد  ناهنپ  يارب  هک  تسا  هدـمآ  تایاور 
هدـید راحب  رد  یتیاور  زین  .و  تسا هتـشادن  ار  ربق  تروص  همه  نیا  نتخاس  ياـج  ربمغیپ  رتخد  رقحم  هناـخ  اریز  ، هدوبن هناـخ  لـخاد  رد  ربق 

( . 6  ) دندید هزات  ربق  لهچ  تروص  اجنآ  رد  دندمآ و  مهارف  عیقب  رد  تفر  قح  راوجب  ربمغیپ  رتخد  هک  یبش  دادماب  ناناملسم  هک  دوشیم 
زا ار  ربمغیپ  رتخد  هزانج  دناهتـساوخیم  زورنآ  دادـماب  هک  تسا  هدروآ  قداص  ماما  زا  یتیاور  دوخ  دانـساب  وا  همامالا و  لیالد  زا  یـسلجم 
( . 7  ) دناهدیـشوپ مشچ  راک  نیا  زا  دناهدش  وربور  ع )  ) یلع تخـس  دیدهت  تفلاخم و  اب  نوچ  دـنناوخب و  زامن  نآ  رب  دـنروآ و  نوریب  ربق 
راک نیا  ابتسا  هتـساوخیم  وا  هک  تسادیپ  دهدیم و  ناشن  دنچ  یناسک  زا  ار  وا  ندوب  دونـشخان  ربمغیپ  رتخد  ربق  نتـشاد  ناهنپ  لاح  رهب 

دزاس . راکشآ  ار  يدونشخان  نآ 
راحب .6 راحب ص 182 . .5 تاقبط ج 8 ص 20 . .4 3.ج 3 ص 365 . یفاک ج 1 ص 461 . لوصا  .2 ج 1 ص 504 . بقانم  .1 اهتشونیپ :

راحب ص 171. .7 ص 171 .

خیرات تربع  يارب 

تـسار هارب  ارنانآ  ناسآ  ناسآ  ، دـندراذگیم داهن  وا  هدـهعب  ربمغیپ  هک  يراک  رد  ار  یلع  ،و  دـنداهنیم ناـیم  رد  ياـپ  رگا  ! دـنگوس ادـخب 
و دندرکن ... اما  . دوشگیم نانآ  يور  رب  نامسآ  نیمز و  زا  تمحر  ياهرد  ، دندرکیم نینچ  رگا  درپسیم ... ودب  ار  کی  ره  قح  دربیم و 
( گرم رتسب  رد  ربمغیپ  رتخد  نانخـس  زا  .. .! ) دزیرب اهنوخ  هچ  دزیخرب و  یبوشآ  هچ  دننیبب  !و  دنیاپب یتخل  نونکا  . دندرک دننکب  دیابن  هچنآ 
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یناندعویناطحقياهبرع  . 
هک تشذـگن  نرق  عـبر  کـی  زا  شیب  تفگ ، راـصنا  ناـنزب  يراـمیب  رتـسب  رد  ار  زیمآ  هلگ  نانخـس  نیا  ص )  ) ربـمغیپ رتـخد  هک  يزور  زا 

رتشیب لاستسیب و  تدم  هک  ، مالـسا زا  شیپ  ناراگزور  ياهینمـشد  . تشگ لدبم  شروش  بوشآ و  نیمزرـس  هب  ، دحتم مارآ و  ناتـسبرع 
یگتـسد و ود  . دیدرگ دـیدجت  يداژن  ياهلیبق و  ياهزایتما  نارود  . دـش راکـشآ  تفاییمن  ییامندوخ  يارب  یلاجم  ای  ،و  دوب هدـش  شومارف 
هک دنداتفا  مهب  نانچ  ،و  دنداتـسیا مه  يور  رد  يور  یناندع  یناطحق و  راب  رگید  . تخاس نایامن  ار  دوختشز  هرهچ  یگتـسد  دـنچ  هکلب 
زا ،و  هدـش ناملـسم  تـمعن  تفاـیرد  اـی  تـمحر و  دـیماب  هـک  برع  داژن  زج  مدرم  اـما  . تـسا هتـشگ  هدـنز  وـن  زا  ( 1  ) برعلا ماـیا  یئوـگ 
ای ياهتـسد  ره  ،و  دندوب هدـناسر  یلامـش  ياهنیمزرـس  ای  هرـصب و  هفوک و  نوچ  قارع  ياهرهـش  هب  ار  دوخ  هریزج  زا  جراخ  ياهنیمزرس 
ای مرگ و  رازاب  زا  ، دندیدن ، دندوب هدیورگ  نادب  ار  هچنآ  ای  دندیسرن و  دنتـساوخیم  هچنادب  نوچ  ، دربیم رـسب  ياهلیبق  دهعت  رد  ياهداوناخ 

اهراب باتک  نیا  رد  دندیدیم . نانآ  رانک  رد  ار  دوخ  دوس  هک  دنداتفا  ییاههتسد  یپ  رد  ای  ،و  دنتخادرپ يدنب  هتسدب  هدرک  هدافتسا  هتفـشآ 
مالـسا خیرات  رد  هکنانآ  يارب  . تسا هدش  هداد  یحیـضوت  نانآ  هرابرد  راصتخاب  اج  ود  کی  رد  هدمآ و  نایمب  یمان  یناندـع  یناطحق و  زا 

هطبار نتسناد  رد  ای  دننادن  ار  هدنـسیون  ضرغ  ناگدنناوخ  همه  تسا  نکمم  اما  . تسا نشور  نآ  زا  دوصقم  ،و  هژاو ود  ینعم  ، دنراد یعبتت 
ناتسبرع هشقن  هب  رگا  دوش . هتفگ  نخس  يرتشیب  لیصفت  اب  هورگ  ود  نیا  زا  هک  تساجب  سپ  ، دننام رد  ثحب  دروم  عوضوم  اب  هژاو  ود  نیا 

علض برع و  يایرد  لحاس  ارنآ  یقرـش  علـض  هک  دینیبیم  ار  لکـشثلث  ياهقطنم  ، هریزج هبـش  نیا  یبونج  هیلا  یهتنم  رد  ، دینکفیب یهاگن 
علض هک  مینک  مسر  قرـش ) رد   ) توم رـضح  يداو  هب  برغ ) رد   ) نارهظ زا  یطخ  هاگ  ره  دهدیم  لیکـشت  خرـس  يایرد  لحاس  ار  یبرغ 

دناهدیمانیم و نمی  ایتخب  شوخ  ناتـسبرع  ارنآ  میدق  رد  هک  تفرگ  دـهاوخ  رارق  ياهعطق  هدودـحم  نیا  لخاد  رد  دـشابثلثم  نیا  موس 
یئاـیفارغج و بساـنم  تیعقوـم  رطاـخب  هـقطنم  نـیا  مالـسا  نـید  روـهظ  زا  شیپ  اـهنرق  دراد . رب  رد  ار  یبوـنج  یلامـش و  نـمی  ود  زورما 

نآ لوصحم  نیمز و  زا  يرادربهرهب  يزرواشک و  راک  رد  نآ  مدرم  . تسا هدوب  زیخلصاح  زبس و  ، یمـسوم ناوارف  ياهناراب  زا  يرادروخرب 
جیلخ ادیص و  روص و  ردنب  هار  زا  ، روخب فورعم  هداج  زا  نتشذگ  زا  سپ  ردنک )  ) هقطنم نیا  فورعم  هراجتلا  لام  . دناهتشاد ازـسب  یتراهم 

ناتسبرع بونج  نکاس  مدرم  بیصن  يراشرـس  دمآرد  هار  نیا  زا  ،و  دیـسریم فرـصمب  هقطنم  نآ  ياهدبعم  رد  ،و  تفریم اپورا  هب  هبقع 
ياهلوصحم ندروآ  رابب  يارب  نیمز  نتـشاد  یگدامآ  اوه و  تدعاسم  و  بآ )  ) یگدنز هیام  ندوب  سرتسد  رد  هک  تسادـیپ  . دـیدرگیم

زا رقتسم  یناگدنز  نامتخاس و  داجیا  ببستیعمج  مکارت  ددرگیم و  تیعمج  مکارت  بجوم  مدرم  بذج  . دنکیم بذج  ار  مدرم  عونتم 
،و ندـمت ندـمآ  دوجوب  شیاسآ و  هافر و  یگدـنز  نینچ  نیا  همزال  .و  کچوک گرزب و  ياهرهـش  ناتـسهد و  هدـکهد و  ات  هتفرگ  هناـخ 
زا مینیبیم  هک  تسا  نوگانوگ  ياهلماع  نیا  دوجو  هجیتن  رد  تسا . یناگدـنز  نینچ  نیا  رهاظم  زا  هک  تسا  تلود  تموکح و  نوناـق و 

هنماد هاگ  هدش و  سیسات  هقطنم  نیا  رد  ریمح  ابس و  ، نابتق ، نیعم نوچ  یئاهتلود  يدالیم  مراهچ  هدس  ات  حیسم  دالیم  زا  شیپ  مود  هرازه 
نیشنارحص ، دننکیم یناگدنز  نینچ  نیا  هک  یمدرم  مینیب  هب  هک  تسا  یعیبط  زاب  .و  دناهدرتسگ تسد  رود  ياههقطنم  ات  ار  دوختموکح 

کشخ يارحص  ای  لامش  ، تخبشوخ ناتـسبرع  ای  بونج  لباقم  رد  دنـشاب . انتعایب  ای  انتعا و  مک  ودب  دنناوخب و  ندمتم  ان  ار  شودب  هناخ 
هکنانچ هقطنم  نینچ  مدرم  ، رگیدـکی زا  هدـیرب  ياـهيداو  ،و  رواـنهپ نش  ياـهایرد  اـب  ،و  تعارز لـباق  ریغ  ینیمزرـس  دراد ، رارق  نازوس  و 

درگنابایب رگید  هطقن  هب  ياهطقن  زا  تکرح  ارحـص و  رد  یناگدنز  ندنام . هدنز  يارب  شالت  زا  راچان  دـناتکرح و  رد  یپ  رد  یپ  میتشون 
مکحب يزور  رگا  تسا و  نازیرگ  رهش  زا  یلکب  هک  اجنآ  ات  . دروآیم راب  ینیشنرهش  تاررقم  رهـش و  هب  انتعا  یب  ، نیبدوخ هاوخ و  دوخ  ار 

کیدزن دریگیم . هرخسم  دابب  ار  ینیشنرهش  يرهش و  دزاس ، دیقم  نانیشنرهش  بادآب  ار  دوخ  دشاب  راچان  دیایب و  رهـش  هب  ارحـص  زا  رابجا 
يرایبآ و ياهدس  یناریو  رطاخب  بونج  رد  . دید دوخب  گرزب  یلوحت  هریزج  هبش  مدرم  یعامتجا  یناگدنز  ، مالـسا روهظ  زا  لبق  نرق  ودب 

نانآ یناگدنز  يارب  هک  یئاهاج  رد  دنداهن و  لامش  هب  ور  ياهتسد  . دنتفگ كرت  ار  دوخ  ياههاگتماقا  هتسد  هتـسد  مدرم  ، ناگناگیب موجه 
یناگدـنز دندیدنـسپ . اهتانق  اهزیراک و  نتـشاد  رطاخب  ار  برثی  رهـش  مه  ياهتـسد  نارجاهم  نیا  نایم  زا  . دـندیدرگ نکاس  دوب  بساـنم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2338 

http://www.ghaemiyeh.com


ندناسر تمالس  يارب  ناناگرزاب  ، دمآ دیدپ  ور  ناوراک  هار  اهردنب و  رد  هک  یئاهرییغت  رثا  رب  . دیدرگ لوحت  شوختـسد  زین  نانیـشنارحص 
ياهطقن زا  ار  یتراجت  ياهلام  ندناسر  دندمآ و  رد  ناناگرزاب  نیا  تمدخب  نانیـشنارحص  زا  یهورگ  . دـندش هقردـب  نتفرگ  هب  راچان  الاک 

رثا رب  . دمآ دیدپ  ور  ناوراک  هار  رس  رد  دومنیم  بسانم  ینکفا  راب  يزادناراب و  يارب  هک  یطاقن  هجیتن  رد  . دنتشگ رادهدهع  رگید  هطقن  هب 
دومنیم دعاسم  مدرم  نیا  راک  يارب  هک  یطاقن  زا  . دنتخادرپ دتس  داد و  یناگرزاب و  راکب  دوخ  مه  خویـش  زا  ياهتـسد  یعامتجا  رییغت  نیا 

هناخ .و  دوب اراد  زین  ار  یبهذم  تیعقوم  یئایفارغج  زایتما  رب  هوالع  هکم  تشاد . رارق  خرـس  يایرد  يرتمولیک  تصـش  رد  هک  دوب  هکم  رهش 
بیترت نیدب  . دنوش بذج  رهـش  نیدب  اهنیـشن  نابایب  هک  دش  ببـستیعقوم  ود  نیا  . دـیدرگیم نارئاز  عامتجا  زکرم  رابکی  لاس  ره  هبعک 

انتعا یب  شکرس و  هاوخدوخ و  ياهبرع  نامه  ، دنداد لیکشت  یلامـش  ياهبرع  ار  هکم  نانکاس  ، مالـسا روهظ  زا  شیپ  اهلاس  هک  مینیبیم 
ربـمغیپ ع )  ) میهاربا رـسپ  لیعامـسا  داژن  زا  ار  دوـخ  یبوـنج  یلامـش و  برع  هتـسد  ود  ره  . يزرواـشک صوـصخب  ،و  رادـیاپ یناگدـنز  هـب 
دهدیم ناشن  اههمان  بسن  نیا  هکنانچنآ  تسا . هتخاس  ياهماـن  بسن  میئوگب  رتهب  اـی  دراد  هماـن  بسن  شیوخ  يارب  هتـسد  ره  دـننادیم و 

لباقم رد  یعامتجا  عضو  رظن  زا  هتسد  ود  نیا  هکنانچنآ  سپ  دنوشیم . ادج  رگیدکی  زا  - ناطحق ناندع و  - گرزب ياین  رد  هتـسد  ود  نیا 
دـیدیم و لیعامـسا  قـحب  ثراو  ار  دوـخ  هتـسد  ره  مه  يداژن  تهج  زا  ، درکیم ریقحت  ار  يرگید  یناگدـنز  کـی  ره  تشاد و  رارق  مـه 

دنویپ هاگچیه  ، تسا هدش  میسقت  ددعتم  ياهنادناخ  اههریت و  اههلیبق و  هب  هتـسد  ود  نیا  زا  کی  ره  هکنیا  اب  . درمـشیم بصاغ  ار  يرگید 
هلمح رگیدـکیب  هتـشاد و  گنج  يریگرد و  دوخ  نورد  یناندـع  ای  یناطحق و  ياههلیبق  اههریت و  هک  اـسب  دـناهدرکن . شومارف  ار  شیوخ 

کچوـک ياـههورگ  ، تسا هـتفرگیم  رارق  هناـگیب  هـلمح  دروـم  یناندـع  اـی  یناـطحق  گرزب  هورگ  ود  زا  یکی  هـکنیمه  اـما  دـناهدربیم 
اما ، دننک دربن  رگیدکی  اب  اهلاس  هعاضق  نادمه و  تسا  هدوب  نکمم  الثم  دناهدشیم . دحتم  مجاهم  هورگ  ربارب  هدرک  شومارف  ار  اهینمشد 

هعیبر اـب  دناهتــسویپیم و  مـهب  هدرک و  كرت  ار  رگیدـکی  اـب  گـنج  ناـنآ  ، دربیم هـلمح  هلیبـق  ود  نـیا  زا  یکیب  هـعیبر  هریت  ناـهگان  رگا 
میتشون هکنانچ  هناگیب .  يورایور  میومع  رسپ  نم و  ماهداتسیا و  میومع  رـسپ  مردارب و  يورایور  نم  :» تسا یلثم  برع  رد  . دناهدیگنجیم

شدرگ نیا  رد  دـندوبتکرح و  رد  هتـسویپ  یگدـنز  همادا  يارب  شالت  ترورـض و  مکحب  لامـش  هقطنم  ياهبرع  ای  یناندـع  ياهبرع 
.و گنجبتسا هداتسیا  وت  يور  رد  يور  هکنآ  اب  : دهدیم سرد  ود  دوخ  دنزرفب  ارحص  هک  میتفگ  راتـشک . تراغ و  يریگرد و  زا  ریزگان 
دـناهدرک و ریبعت  تیبصع  ای  بصعت و  هب  نآ  زا  هک  تسنامه  يوخ  نیا  . نک عافد  - هدـنروآ هانپ  اـی  دـنواشیوخ  - تسا وتب  هتـسباو  هکنآ  زا 

یئاتسور یگدنزب  . دنادیم دازآ  يدنب  دیق و  ره  زا  ار  دوخ  نیـشنارحص  ، تیبرت نیا  رثا  رب  دناوخیم  ( 3  ) یلهاج تیمح   » ارنآ میرک  نآرق 
نرق زاغآ  زا  هک  یمدرم  درامشیم . گنن  دننادیم  دوخ  راعش  نایئاتـسور  نانیـشنرهش و  هک  ار  شـشوک  راک و  . دنزیم دنخزوپ  يرهـش  و 

تـسد زا  ار  رهـشتسایر  بـالک  نب  یـصق  ، دـندوب مدرم  سنج  نیا  زا  دـندمآ  درگ  اـجنآ  رد  هـکم  رهـشتیعقوم  رطاـخب  يدـالیم  مـجنپ 
راک دروآ و  رد  رهـش  هب  دنتـسیزیم  هکم  جراخ  ياههرد  اهنابایب و  رد  هک  ار  شیرق )  ) دوخ هریت  درک و  جراخ  هعازخ )  ) یبونج نارجاهم 

رادهدـهع ار  اهناوراک  تیامح  ای  دـنتخاس و  هشیپ  ار  یناگرزاب  هکنآ  اب  ناـنآ  .و  داـتفا یلامـش ) ياـهبرع   ) نایناندـع تسدـب  هکم  هرادا 
ياهبرع ینعی  نایناطحق  هتـسد  اب  ینمـشد  هکلب  تباقر و  یمـشچ و  مه  اصوصخم  دـندرکن . شومارف  ار  نیرید  تلـصخ  يوخ و  دـندش 

رد تسخن  مالسا  نید  هب  توعد  دینادیم  هکنانچ  دنشاب . هتـشادن  یـشوخ  هنایم  هنیدم  مدرم  اب  هکم  مدرم  هک  تسا  یعیبط  ، سپ ار  یبونج 
یتسرپادـخب ار  مدرم  نیا  لاـس  هدزیـس  مرکا  لوـسر  . دوـب یناندـع  هتـسد  ياـسؤر  خویـشتس و  رد  نآ  هرادا  هک  يرهـش  ، دـش زاـغآ  هکم 

نارتهم نآ  زا  زودنا و  لام  ناشکندرگ  نآ  زا  . دندوبتسد ورف  تاقبط  ای  نامورحم و  ، ناگدیدمتـس دندیورگ  ودب  هک  یهورگ  اما  ، دـناوخ
رد . دـندرکن غـیرد  شناوریپ  وا و  رازآ  زا  دنتــسناوت  هـک  اـجنآ  اـت  هـکلب  دادـن ، ناـشن  يوـب  قـفاوم  يور  یــسک  اـهنت  هـن  رازآ  تـسد  ریز 

نیا مدرم  خیرات  نیا  زا  . دندناوخ دوخ  رهش  هب  ار  وا  دنتسب و  نامیپ  ربمغیپ  اب  رهش  نیا  مدرم  ، دیـسر برثی  هب  نید  نیا  هزاوآ  هکنیمه  ، لباقم
برثی هب  دندش و  ناملـسم  هکم  رد  هک  نانآ  دنتفرگ و  بقل  راصنا  دش  هدـناوخ  هنیدـم  فیفخت  هب  سپـس  لوسرلا و  ۀـنیدم  » ادـعب هک  رهش 

نارجاهم هکنیمه  دندوب . نایناندع  تیامح  رد  ای  نایناندع و  نارجاهم  نیا  رتشیب  هک  میاهدرکن  شومارف  هتبلا  دندش . هدناوخ  رجاهم  دندمآ 
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نایناندع نایناطحق و  بیترت  نیدـب  تسب و  يردارب  دـقع  راصنا  نانآ و  نایم  ترجه  نیتسخن  ياههام  رد  ربمغیپ  ، دنتـسج تماقا  برثی  رد 
: هک میناوخیم  میرک  نآرق  رد  ام  درب و  نایم  زا  ارهاظ  ار  هتـسد  ود  يزوتهنیک  تشاد  لابندب  هک  یتفلا  ،و  دنویپ نیا  . دـندش یمالـسا  ردارب 
رد هک  یئاهینمـشد  دوب  نکمم  یتسارب  ایآ  اما  ( 4 « ) اناوخا هتمعنب  متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ءادعا  متنک  ذا  مکیلع  هللا  ۀـمعن  اورکذا  «و 
هب ار  دوخ  ردق  نآ  دنچ  ینت  رگا  ؟و  دورب نایم  زا  یلکب  لاسهد  هلصاف  رد  تسا  هدیـسر  ثراب  رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  لاس  دص  دنچ  لوط 

رادروـخرب یتـیبرت  نـینچ  زا  هـک  تـسا  رــسیم  ناــگمه  يارب  ، دــنزاس نـکهشیر  یلکب  ار  یلهاــج  يوـخ  هـک  دــنیارایب  یمالــسا  يوـخ 
ود ره  هکنآ  اب  ربمغیپ  یناگدنز  نارود  رد  یتح  هک  دهدیم  ناشن  مالـسا  خیرات  رد  عبتت  . تسا یفنم  شـسرپ  نیا  خساپ  هنافـساتم  .؟ دنـشاب

تـصرف ناـنآ  يارب  هک  یهاـگ  ، دندینـشیم شیوخ  شوگب  ار  وا  ياـهتظعوم  دـندوب و  وا  میقتـسم  تیبرت  تحت  راـصنا  رجاـهم و  هتـسد 
ود ای  یناندع و  ود  زا  کی  ره  هک  دشیم  هاگ  و  دندرکیمن . غیرد  دوخ  مصخ  شهوکن  شیوخ و  رابت  هب  شزان  زا  دادیم  تسد  بسانم 

ةریغم نیب  يزور  دناهتشون  دنرامشب . راوخ  ار  رگیدکی  بسن  ، مالسا زا  شیپ  رـصع  تنـس  هب  هرجاشم  ماگنه  دندوب  هریت  ود  زا  هک  یناطحق 
( دـناوخ مانب  ار  دوخ  ياین  ( ؟ تساجک صیـصه  تفگ  ورمع  داد  مانـشد  ار  ورمع  هریغم  تفرگ  رد  یئوگتفگ  صاع  نب  ورمع  هبعـش و  نب 

زور رد  ( 5  ) درک دازآ  هدنب  یـس  راک  نیا  رطاخب  ورمع  دنیوگ  !و  یتفر تیلهاج  هارب  ردـپ  نونعجار  هیلا  انا  انا هللا و  تفگ  هللا  دـبع  وا  رـسپ 
اهنوخ زورما  هک  تشادرب  گناب  ، رهـش هب  ندمآ  رد  ماگنه  تفریم  دوخ  مدرم  شیپاشیپ  هک  جرزخ  هلیبق  سیئر  هدابع  نب  دعـس  هکم  حـتف 

دـنک و مالعا  هتفاـی  ناـیاپ  ار  نایناندـع  تساـیر  هرود  تساوخیم  دوخ  ناـمگب  وا  ( 6  ) دوشیم هتـسکش  اـهتمرح  زورما  ! دوشیم هتخیر 
هب تفاتن و  رب  ار  هرخافم  نیا  لمحت  مرکا  لوسر  . دریگب ار  هلاس  نیدـنچ  ماقتنا  .و  دـشکب ناـنآ  خرب  ار  یناـطحق  هفئاـط  ینعی  راـصنا  هوکش 

رگا تسا .  تمحرم  زور  زورما  هک  دـیوگب  ار  تسرداـن  نانخـس  نیا  هک  راذـگم  !و  ریگب دعـس  زا  ار  مچرپ  !و  ورب دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع 
مدرم نیا  رس  رب  ص )  ) ربمغیپ هیاس  دنچ  ینایلاس  دوب ، ربمغیپ  دهع  رد  ناتسبرع  هریزج  هبش  لخاد  رد  دربن  نیرخآ  هک  نینح  گنج  زا  سپ 

تیبرت نیا  ، رـضاح لسن  ،و  دندشیم رادروخرب  وا  تیبرت  تکرب  زا  شیب  مک و  دـنتفریذپ  ار  یناناملـسم  هک  نانآ  همه  تفاییم و  شرتسگ 
يرترب اهیمـشچمه و  نآ  هشیر  یعامتجا  تلادـع  ینید و  يردارب  یمالـسا و  تامیلعت  هانپ  رد  املـسم  ، تخاسیم لقتنم  دـعب  لـسن  هب  ار 

مومع هک  یماگنه  هنافـساتم  اما  . دنـشوکب دیحوت )  ) هملک کیتفر  شیپ  يارب  دیاب  دنتـسنادیم  هفئاط  ود  ره  .و  دشیم کشخ  اهیـشورف 
هک یتموکح  زا  دنراذگب و  رانک  ار  رگیدکی  اب  گنج  دیاب  نانآ  تسا و  هتفای  نایاپ  ياهلیبق  يرتهم  هرود  ، دندش هجوتم  هدـنکارپ  ياههلیبق 

سیـسات نید  هیاپ  رب  یمالـسا  تموکح  هک  مینادیم  تفر . راگدرورپ  راوجب  ادخ  لوسر  ، دننک تعاطا  هدش  سیـسات  هنیدـم  رد  ادـخ  مانب 
زج  ) دوب ادخ  هتفگ  ینامـسآ و  یحو  تفگیم  هچنآ  . داتـسرف يربمغیپ  هب  ار  وا  ادخ  هکلب  دـندرکن ، باختنا  مدرم  ار  تموکح  سیئر  . دـش

ناناملـسم تساـیر  رگا  ، تفاـی همتاـخ  توبن  هرود  هک  مرکا  لوسر  گرم  زا  سپ  دریذـپ ) هب  دـهاوخب و  ار  دوخ  ناراـی  يار  هک  اـجنآ  رد 
هدـیدان ار  ربـمغیپ  تیــصو  رگا  ،و  دـیدرگیمن یفرعم  ندوـب  یــشیرق  اـهنت  ، زاـیتما كـالم  رگا  ،و  دـشیمن هدرپـس  یــصاخ  داژن  تسدــب 

زا يریما و  ام  زا  هک  دنوش  یـضار  هحلاصم  هب  ماجنارـس  دننک و  یـشورف  يرترب  راصنا  هک  دنامیمن  یلاجم  انئمطم  ای  املـسم  ، دـنتفرگیمن
رکب وبا  داد و  نایاپ  راصنا  يوعدـب  هک  دوب  ربمغیپ ) زا  لوقنم  تیاور   ) ینید لماع  زاب  مه  اجنیا  رد  مینادیم  هکناـنچ  يریما . مه  نایناندـع 

یلامـش هورگ  بیـصن  ربمغیپ  زا  سپ  هک  دوب  یتیزم  نیتسخن  نیا  لاـح  رهب  دـشاب . شیرق  هریت  زا  دـیاب  سیئر  هک  مدینـش  ربـمغیپ  زا  تفگ 
کی رد  اههریت  رگید  اب  و  ( 7  ) دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهزایتما  همه  مرکا  لوسر  هاتوک  هبطخ  اـب  عادولا  ۀـجح  رد  هک  شیرق  . دـیدرگ
رکب وبا  تفالخ  رد  همه  نیا  اـب  ، دروآ رد  دوختسد  ریز  ار  ناـیناطحق  ینعی  راـصنا  تفاـی و  ییاـپ  ياـج  شیوخ  يارب  ، تفرگ رارق  فص 

ياهبصنم لقاال  ای  ، دوب هتفاین  یمظنم  نامزاس  ، تموکح زونه  رگید  يوس  زا  ،و  دندوب نادترم  یبوکرس  لوغشم  ناناملسم  وسکی  زا  نوچ 
وا نارادــنامرف  هـک  رمع  تفــالخ  رد  دوـشیمن . هدــید  ینــشورب  هفئاــط  ود  يریگرد  هناــشن  ، تشادــن يزاــیتما  اــی  دــمآرد و  یتـلود 

هیزج جارخ و  یگنج و  ياـهتمینغ  تکرب  زا  لاـملا ) تیب   ) یمومع هنازخ  دـمآرد  مقر  دـنتفرگ و  تسدـب  ار  گرزب  ياهرهـشتموکح 
تسدب ار  رهش  کیتموک  رگا  . تشادیم رارقرب  ار  هتـسد  ود  نیب  نزاوت  نکمم  دح  ات  هفیلخ  زیمآ  تنوشختسای  تفر ، الاب  مور  ناریا و 
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اهنت هن  هک  دوب  هتـشذگن  هفیقـس  يارجام  زا  نرق  عبر  کی  زونه  اـما  دـشیم . هدرپس  ناـیناطحق  هب  رگید  رهـشتموکح  ، درپسیم نایناندـع 
نب ۀیواعم  مکح ، نب  ناورم  . دیدرگ ریزارـس  نانآ  هناخب  مه  یمومع  دمآرد  لیـس  ، دندش رادهدـهع  ار  گرزب  ياهراک  نایناندـع  شیرق و 

هریخذ رانید  مهرد و  اهنویلیم  زورنآ  لوپ  هب  کی  ره  هیما  نب  یلعی  فوع و  نب  نامحرلا  دبع  ، ماوع نب  ریبز  ، هللا دیبع  نب  ۀـحلط  ، نایفـس یبا 
گرزب ياهراک  زا  ار  نایبونج  تسد  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  دندیـشوک  ، دندومنن تعانق  مه  زایتما  نیدب  هیما  نادـنزرف  شیرق و  . دـندرک

هب ار  وا  هــک  تــسین  یکدوــک  امـــش  نادـــناخ  رد  رگم  تــفگ  دـــمآ و  ناــمثع  دزن  هــنفج  ینب  زا  يدرم  دناهتـــشون  دـــننک . هاــتوک 
ار ماـشتموکح  هـک  دوـب  یماـگنهب  نـیا  و  ( . 8  ) دـشاب هرـصب  مکاـح  دـهاوخیم  یک  اـت  یـسوم ) وبا   ) یناـمی ریپ  نیا  ، دـیرامگبتموکح
هب ای  يرـصم و  هس  ره  نانیا  مینادیم  هکنانچ  تشاد و  تسد  رد  صاعلا  نب  ورمع  ار  رـصم  طیعم و  یبا  نب  ۀبقع  نب  دـیلو  ار  هفوک  ، هیواعم

رگید زا  هیما  نادنزرف  هک  دیشکن  يرید  . دوب نایناطحق  زا  هرـصب ) مکاح  یـسوم  وبا   ) اهنت دنتـسه و  یلامـش  ای  یناندع و  برع  رگید  ریبعت 
يزور ار  مالـسا  هکلب  دندشن  ناملـسم  نادند  نب  زا  هاگچیه  هداوناخ  نیا  دارفا  رتشیب  هک  مینادیم  بوخ  ام  .و  دنداتفا شیپ  شیرق  نادناخ 
رادـیب هتفخ  ياههنیک  رگید  راب  هک  دوب  یبلط  راصحنا  نیا  هجیتن  رد  دـندیدیمن . دوخ  ياـپ  شیپ  ، ندـش ناملـسم  زج  یهار  هک  دـنتفریذپ 

دوخ ناج  ناناملسم  هفیلخ  دیسر و  تفالخ  زکرم  هب  نآ  هنماد  ماجنارـس  دیدرگ و  زاغآ  اهرهـش  لخاد  رد  سپـس  اهزرم و  رد  شروش  . دش
نآ هدـنیوگ  درادیم  مولعم  دـهدیم و  ناشن  ار  يوما  هریت  هیحور  هک  میراد  تسد  رد  یئاهرعـش  اهزور  نیا  زا  تخاب . راک  نیا  رـس  رب  ار 

ياهلیبـق يرترب  یگداوناـخ و  تازاـیتما  هتـشاد  هجوت  هچنادـب  تسا و  یمالـسا  تلادـع  مالـسا و  نید و  هتـسیرگنیمن  هک  يزیچب  اـهتیب 
: تفگ نینچ  مشاه  ینب  هب  وا  گوس  رد  يو  يردام  ردارب  هبقع  نب  دیلو  دش  هتشک  نایشروشتسدب  نامثع  هک  يزور  رگید . هلیبق  ربتسا 
ار دوخ  هداز  رهاوخ  رازفا  گنج  ! مشاه ینب  ! تسامـش دزن  وا  گیر  هدرم  رگید  نامثع و  ریـشمش  !؟ دـیهاوخیم هچ  ام  ناـج  زا  ! مشاـه ینب  »

ياهبسا هرز و  هکیلاح  میـشاب  وخ  مرن  مهاب  ام  تسا  نکمم  هنوگچ  مشاه  ینب  تسین ! اور  امـش  هب  هک  دـینکم  تراغ  ار  اهنآ  ! دـینادرگرب
شومارف ار  وا  ندـش  هتـشک  ناـمثع و  نم  دـنکیم  شوـمارف  هدیـشون  هک  ار  یبآ  یگدـنز  رـسارس  رد  یـسک  رگا  تسا !! یلع  دزن  ناـمثع 

هفوک تموکح  هفیلخ  بناج  زا  هک  تسا  یسک  تسا . تقو  هفیلخ  ، نامثع ردارب  نآ  هدنیوگ  !. دیرگنب اهتیب  نیا  رد  تسرد  ( 9  . ) منکیم
هتـشذگن نرق  عبر  کی  زا  شیب  هدـش  هدورـس  اهتیب  نیا  هک  يزور  ات  تفر  ناـهج  زا  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا  تسا . هدوب  رادهدـهع  ار 

. ددرگیم دوبان  ناملسم  رهاظب  درم  نیا  نابزب  - مالسا ءوشن  توعد و  رشن  زکرم  - هنیدم رد  یناملسم  تنـس  هنوگچ  هک  مینیبیم  ام  ،و  تسا
ربمغیپ و تنـس  رب  دنتـشک  ار  وا  هک  يزور  قح ؟ انب  ای  دش  هتـشک  قحب  دـش  هتـشک  نامثع  ارچ  هک  تسین  یتراشا  هنوگچیه  اهتیب  نیا  رد 
وا دندرب و  موجه  هفیلخ  رب  هچ  يارب  ارچ و  نایـشروش  دسرپیمن  چـیه  . دوب هدرک  لودـع  نانآ  راتفر  زا  ای  دوب  دوخ  زا  شیپ  يافلخ  تریس 
ای میقتسم و  تلاخد  نامثع  ندش  هتـشک  رد  نایمـشاه  رگا  زاب  تسا . مشاه  نادنزرف  اب  هیما  نادنزرف  یمـشچمه  مینیبیم  هچنآ  . دنتـشک ار 
ام !و  تسا یلع  هناخ  رد  نامثع  گیر  هدرم  : دـنزیم تمهت  اراکـشآ  وا  اـما  . میرادـب روذـعم  ار  هدـنیوگ  میتسناوتیم  دنتـشاد  میقتـسم  ریغ 

يراـی ار  وا  ع )  ) یلع ناـمثع  نادــنواشیوخ  هـتفگب  رگا  درک و  تیاـمح  يو  زا  ع )  ) یلع ، ناــمثع نادــنب  رد  ياــهزور  رد  هـک  مـینادیم 
ینب زا  وا  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دربن . تراغ  هب  ار  نامثع  گیر  هدرم  دادـن و  يراـی  زین  ار  نایـشروش  ،و  تساـخنرب وا  گـنجب  يراـب  ، درکن
هریت زا  ياهفیلخ  ناناملسم  نامثع  ندش  هتـشک  زا  سپ  نوچ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  ؟ هتـساخرب نانآ  نایم  زا  ربمغیپ  نوچ  تسا  هدرزآ  مشاه 

اب يزوتهنیک  اههفئاط  هلیبق و  نارـس  ضعب  هک  میئوگب  میناوتیم  نیا  زج  ینخـس  ایآ  ؟ تسا هداتفا  نارگ  وا  رب  باـختنا  نیا  دـندیزگ  مشاـه 
یلاجم هکنیمه  ؟و  دش ادیپ  نانآ  يارب  ياهزات  ياهیمرگرـس  نوچ  دنتفرگ  هدـیدان  ارنآ  هکلب  ،؟ دـندرکن شومارف  زگره  ار  رگید  ياههلیبق 

دق لوسر  الا  دـمحم  ام  و  : » هک دادیم  میب  نآ  زا  ار  نانآ  نآرق  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  .و  دنتـشگرب شیوخ  نیتسخن  تریـس  هب  دـنتفای 
زا ( 10 .« ) نیرکاشلا هللا  يزجیس  ائیش و  هللا  رضی  نلف  هیبقع  یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  ناف  لسرلا ا  هلبق  نم  تلخ 

رهـش هب  نایناندـع  رهـش  زا  ار  ربمغیپ  هکنانچنآ  نایناطحق  . دـیدرگ صخـشم  یناطحق  یناندـع و  فص  ، ون زا  هک  دوب  نامثع  تفـالخ  رخاوا 
قارع هب  زاجح  زا  ، نابلط یئادـج  یپ  رد  ع )  ) یلع هک  زورنآ  میئوگب  رتهب  اـی  ، دـندناوخ هفوک  هب  هنیدـم  زا  ار  يو  يومع  رـسپ  دـندرب  دوخ 
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رد وا  نایهاپـس  یلع و  اب  دـندمآ و  درگ  هرـصب  رد  نایناندـع  ای  نایرـضم  لباقم  رد  . دنداتـسیا وا  رانک  رد  دـنداد و  يراـی  هدـعو  ودـبتفر 
رب دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  نایرـضم  ، وا دـنزرف  دـیزی و  نارود  هیواـعم و  تموکح  لاـستسیب  ناـمثع و  تفـالخ  رخآ  لاسجـنپ  رد  دـنداتفا .

هدیـسر يداژن  یـشورف  يرترب  هبتبون  ون  زا  هدـمآ و  رـس  هب  یمالـسا  تموکح  نارود  دـندید  نوچ  زین  ناـینامی  . دـنتفرگ تخـس  ناـینامی 
راصنا نیفـص  گنج  رد  مینیبیم  هک  تسا  نیمه  يارب  . دندناوخیم تلادع  نآرق و  مکحب  ار  مدرم  هک  دنتفرگ  ار  ياهتـسد  نوماریپ  ، تسا

نامه نانیا  . میگنجیم امـش  اب  نآ  لیوات  مکحب  زورما  میدیگنجیم و  امـش  اب  نآرق  لیزنت  مکحب  زورید  : دـنتفگیم ماش  مدرم  هیواعم و  هب 
اب مزر  لوسر و  تنـس  ادـخ و  باتک  هب  وت  اب  ات  نک  زارد  ار  دوختسد  دـنتفگ  نسح  شدـنزرف  هب  یلع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  دـنمدرم 

شخپ ناـشکندرگ  نارگناوت و  ناـیم  ار  لاـملا  تیب  وت  نمـشد  دنتـشون  وا  رگید  دـنزرف  هب  هک  دـننامه  ( 11  ) مینک تعیب  ناراذگ  تعدـب 
تـسدب ار  وا  دندرک و  یلاخ  ار  ربمغیپ  دنزرف  درگ  هنادرمناوجان  قارع  مدرم  هکنآ  زا  سپ  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  رد  ( . 12  ) دنکیم

جرم رد  هک  تشذـگن  هثداح  نیا  رب  لاس  راهچ  زا  شیب  اما  دندیـسر ، دوخ  يوزرآب  نایرـضم  رگید  راـب  رهاـظب  دـندرپس  وا  نیرید  نمـشد 
( دندشیم هدناوخ  یبلک  مانبتقو  نیا  رد  هک   ) ناینامی ریبز و  رـسپ  تموکح  رادفرط  نایـسیق )  ) نایرـضم دنتفرگ . رارق  ناینامی  ربارب  طهار 
تفای و نایاپ  نایرـضم  رب  ناینامی  ای  نایـسیق و  رب  نایبلک  يزوریپ  اب  گـنج  نیا  ماجنارـس  . دـندوب هیما  نادـنزرف  يرادـمامز  همادا  ناـهاوخ 
هک تساهزور  نآ  هتخاس  يوق  لامتحاب  لـثم  نیا  ( 13  ) صمحب یـسیق  نم  لذا  مینیبیم  برع  لاثما  رد  دیـسر . تفالخب  مکح  نب  ناورم 

هریت ود  ییورایور  تروصب  داد و  تسد  زا  مه  ار  دوخ  ینید  گنر  یلکب  هریت  ود  نیا  ياههزیتس  خـیرات  نیا  زا  . دـندوب هتـساخ  اپب  ناـیبلک 
هچنآ دسریمن  ماشمب  مالـسا  عرـش و  زا  ییوب  دناهتخاس  هریت  ود  نارعاش  هک  یئاههمانهسامح  رد  دمآرد . یلامـش  یبونج و  برع  گرزب 

تخـسرس فلاخم   ) ریبز رـسپ  تفالخ  ناهاوخ  هنحـص و  نیا  نادرگ  هیزعت  هک  تسا  تفگـش  تسا . یموق  تازایتما  راـبت و  هب  رخف  تسه 
رد هک  دوب  وا  مه  .و  درک تمدـخ  ودـب  لد  ناج و  زا  هیواـعم  تموکح  نارود  ماـمت  رد  هک  يدرم  ، تسا سیق  نب  كاحـض  ینایفـس ) هریت 

ار دیزی  هک  دوب  وا  مه  دراین . نابز  رب  هیواعم  تساوخ  فالخ  رب  ینخس  یـسک  ات  دوبتبقارم  دیزی  يدهع  تیالو  يارب  يریگ  يار  سلجم 
- یبونج - یبلک هریت  زا  هک  وا  يردام  نادنواشیوخ  دیزی  گرم  زا  سپ  نوچ  اما  . دـناشن تموکحتخت  رب  تساوخ و  قشمد  هب  نیراوح  زا 

يدرم هک  دـش  نآ  رب  داتفا و  نارگ  دوب  يرـضم  هریت  زا  هک  كاحـض  رب  نانآ  راک  ، دنتـشگ دـلاخ )  ) دـیزی دـنزرف  تفالخ  ناـهاوخ  دـندوب 
دیدپ یشروش  اج  ره  دعب  اهنرق  ات  خیرات  نیا  زا  هک  دهدیم  ناشن  مالـسا  خیرات  هب  یهاگن  دناشنبتفالخب . ار  ریبز ) نب  هللا  دبع   ) يرـضم
نایاپ ات  مکح  نب  ناورم  هرود  زا  . دناهتشاد یتلاخد  شروش  نآ  رد  يوحن  هب  نانیا  هکنیا  ای  ،و  دناهدوب هتسد  ود  نیا  ، شروش نآ  ببس  هدش 

نایرضم زا  نانآ  رتشیب  هتبلا  تفرگیم و  ار  ینامی  ای  يرـضم و  بناج  دوختحلـصم  قفو  رب  یمکاح  ای  هفیلخ و  ره  مود  ناورم  تموکح 
تفالخ رد  :» دیوگ یثراح  دیبع  نب  دایز  دیرگنب : ، یخیرات تقیقحب  ات  دراد  تهابـش  رتشیب  هفیطل  هب  هک  ناتـساد  نیدب  . دـندرکیم تیامح 

ره . تفریذپ ار  نانامهم  کت  کت  وا  . دندرب ناورم  هطرـش  سیئر  هریبه  نبا  دزن  ار  ام  تسخن  . میتفر وا  ندیدب  یهورگ  اب  دـمحم  نب  ناورم 
يرانکب ار  دوخ  نم  . تفرگ ندیـسرپ  ناـنآ  بسن  زا  هریبه  نبا  سپـس  . دـنتفگیم نخـس  ازاردـب  هریبه  نبا  ناورم و  هراـبرد  ناـنآ  زا  کـی 

وگتفگ هلابند  دننک و  هتسخ  ار  وا  یفرح  رپ  اب  نانامهم  هک  دوب  نیا  نم  دیما  . تشاد دهاوخن  یشوخ  نایاپ  وگتفگ  نیا  متسناد  هچ  مدیـشک 
! - نمی زا  - ؟ یمدرم هچ  زا  : - تفگ دناوخ و  شیپ  ارم  سپس  . دنامن یقاب  یسک  نم  زج  ات  دیـسرپ  همه  زا  وا  دشن . نینچ  نکیل  . دوش هدیرب 

وت ، تسا نومیم  ناینامی  ردپ  دنیوگیم  مدرم  ! یثراح ردارب  ! - بعک نب  ثراح  ینب  زا  ! - نک هاتوک  ار  نخـس  ! - جحذم زا  - ؟ هریت مادک  زا 
ارنآ رگا  رگنب  نومیم  هینک  هب  تسیچ ؟ وت  لـیلد  : - تفگ تسـشن و  تسار  هریبـه  نبا  ! - تسین راوشد  بلطم  نیا  قیقحت  - ؟ یئوـگیم هچ 

نامیـشپ دوخ  هتفگ  زا  هریبه  نبا  . دوب دهاوخ  نارگید  ردپ  نومیم  دراد  هینک  سیق  وبا  رگا  تسا و  نومیم  ناینامی  ردپ  دنیوگیم  نمیلا  وبا 
ینامی و نوچ : دنتفرگ  دوخب  يرگید  ياهمان  ، يریگرد خیرات  لوط  رد  ، دنتـشاد یناندع  یناطحق و  مان  تسخن  هک  هورگ  ود  نیا  ( 14  ) دش

برغ ات  ناتسیس  زا  ناتـسزوخ  ات  هتفرگ  گرزب  ناسارخ  زا  نانآ  هزرابم  هنحـص  یمیمت و  يدزا و  ، یبلک یـسیق و  ، ینامی يرـضم و  ، یـسبق
ره روانهپ  ياهنیمزرس  نیا  رد  دوب . ایناپسا  بونج  ات  سدور و  لیسیس و  ياههریزج  اقیرفا ، رسارس  ، رصم زاجح و  ،و  ماش ات  قارع  زا  ، ناریا
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رادـمامز ار  دوخ  هیواـعم  هک  يرجه  ملهچ  لاـس  زا  تفاـی . ناوـتیم  نآ  رد  ار  یلامـش  یبوـنج و  ياـهبرع  ياـپ  در  هتفرگ  رد  یگنج  اـج 
هن مهنآ  دناوخ  یبسن  شمارآ  هرود  ناوتیم  ار  ناورم  کلملا  دبع  تموکح  هرود  اهنت  يرجه  ود  یـس و  دص و  لاس  ات  دناوخ  ناناملـسم 
رد ار  اـهسفن  فسوی  نب  جاـجح  نوچ  یناـمکاح  هک  تهجنآ  زا  هکلب  ، دوب رارقرب  هدرتسگ  ياهنیمزرـس  نیا  رد  یتلادـع  هک  تهجنآ  زا 

نادـنزب ای  دـشیم  هتـشک  ، تفگیم ینخـس  نانآ  هدـناشن  تسد  مکاح  اـی  نایفـس  وبا  هدود  شهوکن  رد  سک  ره  . دـندوب هتـسب  مدرم  هنیس 
يرگید زا  سپ  یکی  هک  یئاهتعدب  یلـصا  بجوم  دنتـسناد  نانیبتبقاع  ناشیدنارود و  هک  دوب  نایناورم  تموکح  مود  همین  رد  . داتفایم

زا يرادمامز  هک  دنتـسنادیمن  ، دشاب نادناخ  کی  رد  دیابن  توبن  تفالخ و  دنتفگ  هک  زورنآ  دنتـسناد  . تسا هدوب  هچ  دمآ  دـیدپ  نید  رد 
رخاوا زا  . دنریگیم تسدب  ار  ناناملسم  تموکح  مالـسا  نانمـشد  نیرتتخـسرس  دسریم و  ناورم  نایفـس و  وبا  هریت  هب  يدع  میت و  هریت 
هتفرگن نآ  بحاـص  زا  ار  قـح  اـهلاس  نیتـسخن  رد  رگا  هک  تفرگ  توـق  رکف  نـیا  كدـنا  كدـنا  دـعب  هـب  کـلملا  دـبع  تموـکح  هرود 

ینیب شیپ  هک  دوب  راگزور  نیرد  .و  دـشیمن تخـس  نینچ  نیا  ناناملـسم  راک  دـنتفاییمن و  ار  یخاتـسگ  نیا  لاجم  زگره  نایوما  . دـندوب
باریـستلدعم همـشچ  زا  ار  همه  ، دندرپسیم لداع  نادراک  تسدـب  ار  راک  ص )  ) ربمغیپ گرم  زا  سپ  رگا  هک  تفای  ققحت  ربمغیپ  رتخد 

يرگید زا  سپ  یکی  نانآ  ياهمایق  دـنچ  ره  دـنتفرگ و  ار  نایولع  درگ  هدیدمتـس  مدرم  راب  رگید  مینیبیم  هک  تساهزور  نیا  زا  درکیم .
هیما نادـناخ  زا  تموکح  هک  تسنیا  اهیناماسبان  همه  هراـچ  هک  دـندش  دـقتعم  ربمغیپ  تنـس  هب  ناگتـسبلد  ماجنارـس  اـما  دـشیم  بوکرس 

هدیسرن نایاپب  ترجه  نیتسخن  نرق  زونه  دندرگ . ناناملسم  ربهر  ع )  ) یلع ياههداون  نایفـس  وبا  هداون  ياجب  .و  دبای لاقتنا  مشاه  نادناخب 
مانب هرصب  هفوک و  ياهرهش  رد  هرخالاب  يزکرم و  ناریا  رد  سپس  -و  ناریا قرش  - هداتفا رود  طاقن  رد  تسخن  تمواقم  ياههتـسد  هک  ، دوب

اههتـسد نیدـب  ار  دوخ  زین  تموکح  زا  نادونـشخ  ان  . دـیدرگ لیکـشت  ادـخ ) لوسر  رتخد   ) همطاف نادـنزرف  ربمغیپ و  نادـناخ  زا  تیاـمح 
ره زا  يریگهرهب  فدهب  ندیـسر  يارب  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  . دنتـسویپ اهنادـب  مه  نابلط  تموکح  نایوجدوس و  كدـنا  كدـنا  ، دنتـسب

هرهب هکنانآ  اما  . دنناشنب نانآ  ياجب  ار  یلع  لآ  دـننک و  نوگنرـس  ار  نایوما  تموکح  هک  دوب  نیا  نانیا  راعـش  دندرمـشیم . اور  ار  هلیـسو 
عقوم ،و  وجهثداح ، كریز يدرم  . یلع ياههداون  هن  دندوب  ع )  ) همطاف نادنزرف  هن  دنتفرگ  ار  اهنداتفا  نادـنزب  ، اههجنکـش ، اهجـنر ، اهراتـشک

وبا سلجم  هک  يزور  . دز هیکت  تفالخ  یـسرک  رب  ساـبع  لآ  نم  اـضرلا  ( 15  ) دـمحم لآ  نم  اضرلا  ياجب  .و  تشاذـگ شیپ  ياپ  ساـنش 
رب یـسابع  نادناخ  مشاه و  لآ  رب  ار  هیما  ینب  ياهمتـس  نانآ  رعاش  یلبق  رارق  قبط  دوب  هدنکآ  هیما  ینب  ناگرزب  زا  هریح  رد  حافـس  سابعلا 

نانآ ناج  مین  ياهنت  يور  رب  اهیندرتسگ  سپس  ، دنتفوک نایوما  زغم  رـس و  رب  هدیـشک  ار  ( 16  ) اهبوک رفاک  ناسارخ  نایهاپـس  درمش و 
چیه تفگیم  هفیلخ  دیـسریم و  شوگب  اهیندرتسگ  ریز  زا  ناناج  مین  هلان  . دنتـسشن ناوخب  وا  ناکیدزن  !و  ادـخ لوسر  هفیلخ  دـندنکفا و 

لآ نم  اضرلا  مانب  هک  یناسک  دندید  یمالـسا  تلادع  ناگنـشت  هک  تشذـگن  يرید  ( 17  ) ماهدیدن اراوگ  زورما  ياذـغ  نوچ  ار  یندروخ 
تـسایر هار  هک  دنداتفا  رد  نانآ  ابتسخن  یـسابع  نادناخ  . دنرادن نایفـس  وبا  لآ  نم  اضرلا  زا  یمک  تسد  دنتفرگ  تسدب  ار  راک  دـمحم 

سرت زا  ای  دندیسوپ و  اهلاچ  هایس  رد  ای  دنتـشذگ و  غیت  مد  زا  ای  نایولع  دنتفر . یلع  لآ  تقو  رـس  هب  سپـس  . دندوب هتخاس  راومه  ارناشیا 
بلاق رد  ار  ینورد  ياهدرد  هللا  لوسر  ناگتـسبلد  نایعیـش و  هک  دوب  خـیرات  نیا  زا  دـندربیم . رـسب  اههلوغیب  اههدـکهد و  رد  مانمگ  ناج 

يرس و ياهسلجم  رد  يرگهحون  دندناسر . نآ  نیا و  شوگب  ینعم  نیرتشارخلد  ظفل و  نیرتاویـش  اب  دنتخیر و  اهتیاکح  اههدیـصق و 
زمر مینیبیم  هـک  تساـهلاس  نآ  زا  ،و  دـش زاـغآ  تـسا  هـتفر  وا  نادـنزرف  وا و  رب  هـک  یئاهمتـس  ربـمغیپ و  رتـخد  رب  اـهرازاب  رـس  رب  سپس 

تیاور مراهچ ) نرق  فورعم  رعاش  ، رفعج نب  دـمحم  نب  نیـسح   ) علاـخ زا  توقاـی  تسا . رهطا  يارهز  ربمغیپ  رتخد  دـمحم  لآ  تیمولظم 
مدرم زا  وا  سلجم  متفر  دوب  نارگرز  ناقارو و  رازاب  نیب  دجـسم  رد  هک  يدوبک  سلجم  هب  مردپ  اب  مدوب  یکدوک  نم  لاسب 346  هک  : دنک

درک مالس  نارـضاح  رب  دنلب  زاوآب  دمآ و  رد  تشاد  هارمه  ياهچولد  هشوت و  هک  شوپ  عقرم  تسدب  اصع  دولآ  درگ  يدرم  هاگان  . دوب هوبنا 
قوزم دمحا  دیناوتیم  - ؟ دیسرپ سپ  . دندرب سلجم  ردص  هب  ار  وا  يدمآ و  شوخ  دنتفگ  نارضاح  . متـسه ع )  ) ارهز هداتـسرف  نم  : تفگ و 

ار دمحا  ورب و  دادغب  هبتفگ  مدـید  باوخ  رد  ار  نامدوخ  هدیـس  نم  !. - تسا هتـسشن  اج  نیمه  . - دیناسانـشب نم  هب  ار  ناوخ  هحون  ( 18)
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. دنک یئارسهحون  مدنزرف  رب  ( 19  ) عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب  عطقتی  مکل  یبلق  دمحا  ینب  تسا : هتفگ  نآ  رد  هک  ار  یـشان  رعـش  وگب 
.و دندرک نانچ  زین  نارگید  قوزم و  دمحا  دز و  دوخ  هرهچ  ربتخس  ياهچناپت  دینـش  ار  هتفگ  نیا  نوچ  دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  یـشان 
هچ ره  دروخ و  مهب  سلجم  دندرک و  ییارسهحون  هدیصق  نیا  اب  رهظ  زامن  ات  سپس  دندزیم . ار  دوخ  همه  زا  رتشیب  قوزم  سپـس  یـشان و 

تلاسر نیا  يارب  مشاب و  ماهدیس  هداتسرف  هک  مریذپیمن  دیهدب  نمب  ار  ایند  رگا  ادخبتفگ  تفریذپن و  دنهدب  يزیچ  درم  نادب  دنتـساوخ 
زا مهد  صاصتخا  اههحیدم  ای  اههیثرم و  نیا  زا  یئاههنومن  هب  ار  یلـصف  ثحب  نیا  نایاپ  رد  هک  دیامنیم  بسانم  ( 20 . ) منک لوبق  يزیچ 

مهن نرق  نایاپ  ات  یئاههنومن  هب  یسراف  ياهرعـش  زا  هدش و  هدورـس  يرجه  متـشه  نرق  زا  شیپ  هک  ماهتـشون  ار  یئاههنومن  یبرع  ياهرعش 
( دش مالعا  بهذم  تیمسر  هک   ) يوفص رصع  ياهرعش  رد  تفای و  شرتسگ  هعیش  بهذم  مینادیم  هکنانچ  مهد  نرق  زا  هچ  . مدرک هدنـسب 

دید . ناوتیم  تیب  لها  هرابرد  ناوارف  ياههحیدم 
یماـنب ار  زور  ره  ،و  تـفرگیم رد  نوگاــنوگ  ياــههلیبق  ناــیم  هریزج  هبــش  لــخاد  رد  هـک  مالــسا  زا  شیپ  ياــهگنج  .1 اهتـشونیپ :
ندمت خیرات   ) بیرغلا یلع  یمع  نبا  انا و  یمع و  نبا  یلع  یخا  انا و  .2 دوش . موی )  ) هملک لیذ  . ینادیم لاثمالا  عمجم  هب  عوجر  . دناهدیمان

لامعلا ج 1 ص 362 زنک  .5 . 103: نارمع لآ  .4 ( . 26: حتفلا  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  .3 .ج 4 ص 13 . ) نادیز یجرج  . یمالسا
ماگنهب هکنانچ  ، دوب هداهن  یتازایتما  دوخ  يارب  شیرق  ، ربمغیپ هلیسوبجح  مسارم  شزومآ  زا  شیپ  .7 .ص 26 ج 4 . ماشه نبا  .6 مود . پاچ 

نیا هدنـسیون  زا  - ادـخ هناخ  هار  رد  باتک  هب  عوجر   ) رگید ياهزایتما  زین  ،و  دـشیم ادـج  نایجاح  رگید  زا  ، ینم هب  تافرع  زا  ندرک  چوک 
مکدـنع و يورا )×(  نیا  فیـس  اننیب و  ناک  اـمف  هیا  مشاـه  ینب  .9 هدـنراگن ص 120 . همجرت  نیـسح . هط  گرزب  بالقنا  .8( دوش باتک 
كرمعل ال هبئاجن  هعرد و  یلع  دنع  اننیب و  ةداوهلا  فیک  مشاه  ینب  هبه  انم  لحت  هوبهنت ال  مکتخا و ال  نبا  حالـس  اودر  مشاه  ینب  هنئازخ 

خیرات زا  یلیلحت  11.ر ك: . 144: نارمع لآ  .10 تسا . نامثع  ردام  مان  يورا  .× ؟ هبراش شاع  ام  ءاملا  نئسنی  له  هلتق و  يورا و  نبا  یسنا 
هردانلا ص تاوفهلا  .14 هیروس . ) دـالب  زا   ) صمح رهـش  رد  یـسیق  زا  رتراوخ  .13 لاس ص 114 . هاـجنپ  زا  سپ  .12 ص 8 . ج 2  مالسا 

یـسابع ماما  نیتسخن  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  دمحم  .15 تسا . سیق  وبا  هنیزوب  ياههینک  زا  یکی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .132-131
اهنادـب و  دـیناوخب . دـمحم  لآ  نم  اضرلا  هب  ار  مدرم  هکلب  ، دـیربم تفالخ  يارب  ار  یـصاخ  صخـش  مان  تفگیم  دوخ  نایعاد  هب  زاغآ  رد 

یناغا .17 هدش . هدیمان  مان  نیدـب  هک  زرگ  یعون  .16 دیـشاب . هتـشاد  دوخ  اب  ار  نایناطحق  دینک و  دوبان  ار  یناندع  ياهبرع  هک  دوب  هدرپس 
زا تفر  امش  رب  هچنآ  تسنوخ و  امش  يارب  ملد  دمحا  نادنزرف  يا  .19 دهدیم . ینعم  ود  ره  ارآ  نخس  .و  شاقن .18 ج 4 ص 347-346 .

هحفص 292-293،ج 13. ، ءابدالا مجعم  .20 نوریب ! ندینشتقاط 

نابز یبرع  یعیش  نارعاش  ياهرعش  زا  یئاه  هدیزگ 

شهوکنوشیاتسمادختساردیبرعرعش 
کیرحت ای  هفطاع و  بلج  يارب  اههلیسو  نیرترثؤم  زا  یکی  ، نیشن برع  ياهنیمزرـس  رد  یبرع  رعـش  ، مالـسا روهظ  زا  شیپ  لاس  اههد  زا 

نهذ رد  ار  یمدرم  ای  یـصخش  ، نآ نداتفا  ناـبز  رب  ندورـس و  هدـش و  هدورـس  هک  اـههعطق  اـی  اههدیـصق و  رایـسب  هچ  . تسا هدوب  ینمـشد 
مه ناجب  ار  نارـضاح  نآ  ندینـش  هدش و  هدناوخ  یعمج  رد  يرعـش  اهراب  هکنانچنآ  . تسا هتـساک  نانآ  ردق  زا  ای  هدرک و  گرزب  ناگمه 
نآ مدرم  هیحور  رد  نآ  لمعلا  سکع  هنیمز و  نانچ  رد  نآ  دربراک  اما  ، درادن یبرع  رعش  هب  صاصتخا  ، هفطاع رد  رعش  ریثات  تسا . هتخادنا 

نارعاـش بلج  رد  ، اـههلیبق مالـسا  ردـص  تیلهاـج و  نارود  رد  هک  دوبتیـصوصخ  نیمه  يارب  . تـسا رگید  طاـقن  زا  شیب  دـیاش  ، هـقطنم
شیوخ يارب  نارگ  ياهتلـص  نتخادرپ  اب  ،و  دنتفرگیم شیپ  رگیدکی  رب  هقبط  نیا  زا  نایوگازـسان  نتـشادهاگن  یـضار  ای  ارـسهحیدم و 

نآرق و ياـهتیبرت  ،و  دـیدرگ سیــسات  هنیدـم  رد  یمالــسا  تموـکح  هـکنیمه  دـندیرخیم . ار  دوـخ  ضرع  اـی  دــنتخودنایم و  يرخف 
راکب نید  تمدـخ  رد  رعـش  زا  یتمـسق  ، درک عنم  نارگید  تمرح  میرح  هب  زواـجت  زا  ار  نارعاـش  زج  نارعاـش و  ص )  ) ربمغیپ ياهروتـسد 
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نارعاش ، اهيریگرد رگید  بازحا و  ، دحا ، ردب نوچ  ، گرزب ياهدربن  رد  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  هریس و  ياهباتک  هب  یهاگن  . دش هتفرگ 
رامـشب كدنا  دناهدید  هک  ار  ینایز  ای  دـنهد و  هولج  گرزب  ار  دوخ  مدرم  ياهيزوریپ  ، اههدورـس رد  دناهدیـشوکیم  مصاختم  فرط  ود 

ناـنآب ادـخ  لوـسر  ،و  دـندربیم هـلمح  ناـفلاخم  رب  ناگدـنمزر  اـب  ماـگمه  هـک  دنتــسیزیم  ینارعاـش  ص )  ) ربـمغیپ يودرا  رد  دــنروآ .
زا دـیدرگ و  صخـشم  ینامثع  يولع و  فص  هک  یماگنه  لمج  دربن  رد  ( . 1  ) تسا رگراک  نانمشد  رب  ریت  نوچمه  امش  رعـش  » دومرفیم

نیا دنتساخرب و  هرخافم  هب  نیرید  تنس  هب  ، نکـشتعیب هورگ  يودرا  یلع و  تفالخ  هزوح  نارعاش  دنداتـسیا  مه  يور  رد  يور  برع  ، ون
هک یتخس  راشف  هیواعم و  تموکح  هلاستسیب  هرود  تشاد . همادا  یعـضوم  ياهيریگرد  ناورهن و  ، نیفـص ياهگنج  رـسارس  رد  شور 
لاس مرحم  هعجاف  اما  ، دنزیرب نوزوم  تاملک  بلاق  رد  ار  دوخ  ياههشیدنا  يولع  نارعاش  ات  دادن  یلاجم  ، دش دراو  نایعیش  رب  هرود  نیا  رد 

ربـمغیپ نادـناخ  نـید و  هـب  ناورم  لآ  نایفـس و  وـبا  نادـناخ  هـک  یفافختـسا  دـعب و  لاـس  رد  هنیدـم  ماـع  لـتق  يرجه و  مـکی  تـصش و 
اهرعـش زا  هنومن  نیا  نایناورم  تموکح  هرود  زا  . دوش هدوشگ  لوسر  لآ  نایارـسهحیدم  نابز  ، دیزی گرم  زا  سپ  هک  دش  بجوم  ، دندومن

مانب هک  تیمک  ياههدیصق  هلسلس  ،و  کلملا دبع  رسپ  ماشه  شهوکن  نیسحلا و  نب  یلع  شیاتـس  رد  قدزرف  هیمیم  هدیـصق  . داتفا اهنابز  رب 
روصنم ، یعازخ لبعد  ، يریمح لیعامسا  دیس  نانیا  زا  سپ  . دوبتیب لها  رب  یئارسهحون  ای  یئوگ و  تبقنم  هعیلط  ، تسا فورعم  تایمـشاه 

ره ار  نایفـس  وبا  لآ  متـس  یلع و  لآ  تیمولظم  دننک و  رتنازورف  ار  لعـشم  نیا  ات  دندیـشوک  رگید  رعاش  نت  اههد  یفوک و  يدبع  ، يرمن
ادخ ياضر  يارب  یعیش  نارعاش  ، نان دیما  هن  تشاد  یپ  رد  ناج  میب  راگزور  نآ  رد  اهرعش  نانچ  ندورس  هکنآ  اب  دنهد و  ناشن  رتشیب  هچ 

ربمغیپ و رتخد  ، دناتیمولظم زمر  نارگید  زا  شیب  هرهچ  ود  - نارعاش زا  هتـسد  نیا  هدید  رد  - لوسر نادـناخ  نایم  زا  دندیـسارهن . گرم  زا 
نیا هنومن  . دندرکن غیرد  تفر  راوگرزب  ود  نیا  رب  هک  یئاهمتس  ندرک  وگزاب  زا  مدرم  ساسحا  کیرحت  يارب  یعیش  نارعاش  . وا هداز  رتخد 
هدش هجوت  دناهدورـس  وا  گوس  ای  شیاتـس و  رد  هک  یئاهرعـشب  اهنت  ، هدـش هتـشون  ربمغیپ  رتخد  هرابرد  باتک  نوچ  تسا و  ناوارف  اهرعش 
عیشت ذوفن  شرتسگ  اب  مینادیم  هکنانچ  دعب ، هب  خیرات  نیا  زا  هچ  تسا  يرجه  متـشه  هدس  ات  تسخن  هدس  زا  هدمآ  درگ  ياههنومن  تسا .

وبا دش . هدوزفا  اههنومن  تفای و  يرتشیب  شرتسگ  یسراف ) ای  یبرع   ) اهرعـش هنوگ  نیا  لاجم  ناریا  رد  یعیـش  نامکاح  ندمآ  راک  يور  و 
رد هک  یعیـش  نارعاـش  زا  . يرمق يرجه  شـش  تسیب و  دـصکی و  لاـسب  یفوتم  متـصش و  لاـسب  دـلوتم  يدـسا  داـیز  نبتیمک  ، لهتـسملا
هن قح  ياضر  رطاخب  ، نان دـیما  هن  دوب  ناج  میب  هکنآ  اب  دوشگ و  مشاه  ینب  شیاتـس  هب  ناـبز  ناـیناورم  تموکح  هریت  تخـس و  راـگزور 

دنهد ودبتلص  ناونعب  يزیچ  دندرک  ششوک  نایمشاه  دنچ  ره  .و  دورستیب لها  حدم  رد  ارغ  ياههعطق  اههدیـصق و  ، قلخ هلـص  هب  عمط 
رد تسا  راوازس  ، هدش همجرت  یبرع  زج  ياهنابزب  هدیسر و  پاچب  اهرابتسا  فورعم  تایمـشاه  مانب  هک  وا  ياههدیـصق  هلـسلس  تفریذپن .

اموی مولا  نینمؤملا و ال  ریما  ایلع  يوها  دنک . همجرت  یسرافب  ار  اههدیصق  نآ  يدنمتریغ  نادیبرع  تسا  عیشت  هراوهاگ  هک  ناریا  نیمزرس 
اذا رذـع  نم  ۀـمایقلا  موی  هب  نایتای  اذ  اـم  ملعی  هللا  ( 3  ) ارفک هثاریم  ـال  یبنلا و  تنب  اکدـف  اـیطعی  مل  نا  لوقا و  ـال  و  ( 2  ) ارمع رکب و ال  اـبا 

تسوا ياهتیب  هلمج  زا  رصم و  هیعنانصاندمتلا . ۀکرـش  هعبطم  مود  پاچ  . یعفار دومحم  دمحم  حیحـصت  .ص 84. تایمشاه ( 4  ) اراذتعا
شردارب بناج  زا  دسا  . تسا هدناوخ  دلاخ  ردارب  يرسق  هللا  دبع  نب  دسا  هیلع  شروش  هب  ار  نایناسارخ  هدورـس و  نایـسابع  تیامح  رد  هک 

اوبکر يذلا  یف  رمای  امالـس و  يدهی  حصان  ۀلاسر  ( 5  ) دـعب يان و  نم  ناک  ام  یلع  ورم  لها  ۀـعامج  غلبا  الا  دوب : هتفر  ناسارختموکحب 
یقوش ( 8  ) يدـعتلا ۀلالـضلا و  لها  یلع  ادوس  تایارلا  اوعفراف  الا  و  ( 7  ) دـهعب دـسا  مکررغی  فسخب و ال  اوضرت  اونهت و ال  الف  ( 6  ) دجب
داتفه دصکی و  لاسب  یفوتم  جنپ و  دصکی و  لاسب  دلوتم  يریمح  لیعامسا  دیـس  یمالسالا ص 317  رصعلا  . یبرعلا بدالا  خیرات  فیعض 
اهراب وا  ناوید  . تشگرب هیماما  بهذـمب  سپـس  . دوب وا  تعجر  هیفنح و  دـمحم  تماماب  دـقتعم  یناـسیک و  بهذـم  ربتسخن  . يرجه هس  و 

اهیلع و ایلصی  نابتصوا ال  دق  مطاف  و  تسا . هتفای  ماجنا  توریب  رد  رکاش  يداه  رکاش  حیحصت  مامتهاب و  نآ  ریخا  پاچ  هدیسر و  پاچب 
ناوید ص بقانم ج 3 ص 363.  10 ( - 9  ) رتس یف  توکس و  یف  لیلب  ادیور  اهب  اوجرخی  نا  ادادقم و  ایلع و  ( 9  ) ربقلا اجر  نم  اوندی  نا ال 
ناوـید ص ( 12  ) عـجو هـتعرج و  ضیغ  دـعب  اـهلاو  هـتعبتا  یـضمف و  ( 11  ) عزج رثـکت  ـالف  ، یب اـقاحل  ۀـتیم و  یلها  عرـسا  اـهنا   244-243
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نادناخ ناحدام  يرجه و  مود  نرق  نارعاش  زا  ناقربز  نب  ۀملـسم  ای  ملـسم و  نب  ناقربز  نب  روصنم  يرمن  روصنم  بقانم 3 ص 362  .289
يو دسیون : فیض  یقوش  نکیل  . تسا مشاه  ینب  هب  ینیهوت  اهنآ  ضعب  رد  هک  تسا  هدورـس  نایـسابع  فصو  رد  یئاههدیـصق  يو  . کمرب

ص)  ) دمحم لآ  رب  ناراکمتس  زا  ماهدروآ  ارنآ  زا  تیب  دنچ  هک  ياهدیصق  رد  . تخاس شیوخ  تدیقع  رپس  ار  اهشیاتـس  نیا  دوب و  یعیش 
رد وا  گرم  . تشذـگرد روصنم  ، دوش ارجا  وا  رما  هکنآ  زا  شیپ  نکیل  . داد ار  وا  نتـشک  روتـسد  نوراـه  هک  تسا  هدرک  شهوـکن  نادـنچ 

ءونی لمحب  تؤن  دـقل  نیـسحلا  لتاق  اـی  کـلیو  ( 13  ) لـتاقلل دولخلا  ناـنج  نوـج  ریو  یبـنلا  ۀـیرذ  لـتقت  تسا . يرجه  مود  هدـس  ناـیاپ 
الا ( 16  ) لفاح ۀـلقم  ءاـجرا  ریرق  اهدـلاو  یبنلا  ۀـمولظم و  ( 15  ) لـصاولاک یبنلا  لـآل  یفاـجلا  اـم  یبـنلا و  ةوفج  مکنید  ( 14 ... ) لماحلاب

فیـض ج 3 ص یقوش  . یبرعلا بدالا  خـیرات  ءارعشلا ص 836-837 و  رعـشلا و  ( 17 ( ؟ لباذلا انقلا  ضیبلا و  ۀلـسب  اهل  نوبـضغیتیلاصم 
ءارعشلا رعشلا و  ححصم  هخسن  يور  زا  اهتیب  طبض  نییبلاطلا ص 522  لتاقم  دادغب ج 13 ص 65 و  خیرات  یناغالا ج 13 ص 140  .317

فالخ مراهچ  تیب  رد  .و  دوشیم هدید  تاملک  طبـض  رد  ناوارف  فالتخا  هدش  رکذ  رداصم  رد  .و  تسا رکاش  دـمحم  دـمحا  حیحـصت  هب 
. دنتـشاذگ مرایتخا  رد  ار  تاحفـص  نیا  یپکوتف  هک  مرازگـساپس  یناغماد  يودهم  رتکد  ياقآ  دنمـشناد  تسود  زا  . تسا يروتـسد  هدعاق 

لوتقم تشه و  لهچ و  دصکی و  لاس  هب  دلوتم  هعازخ  هریت  زا  لیدـب  نب  هللا  دـبع  نب  نامثع  نب  نیزر  نبا  لبعد )  ) هب بقلم  یلع  وبا  لبعد 
هدیصق هدش و  هتخانش  گرم  زا  میب  نتشادن  هجهل و  تحارص  نابز و  يدنت  هب  هک  يرعاش  . يرمق يرجه  شـش  لهچ و  تسیود و  لاس  هب 

یلع ماما  ربتسا  روهـشم  هکنانچ  هدیـصق  نیا  تسا . ربمغیپ  تیب  لها  تمرح  میرح  زا  عافد  یبرع و  رعـش  نادـیواج  ياههنومن  زا  وا  هیتات 
مایالل رت  ملا  تسا . هتشذگ  لصف  رد  یخیرات  جاتنتسا  دیؤم  هک  دوشیم  هتشون  هدیصق  نآ  زا  یتابختنم  . هدش هدناوخ  ع )  ) اضرلا یسوم  نب 

بح يوس  ( 19  ) تاولـصلا موصلا و  دعب  هللا  یلا  ۀـفلز  بلاطی  ینا  نم  فیکف و  ( 18  ) تاتـش لوط  صقن و  نم  سانلا  یلع  اهروج  رجاـم 
اوضقن مه  ( 21  ) تارجفلا ،و  مالسالا یف  رفکلا  ولوا  اهنبا  ۀیمس و  تدا  ام  دنه و  و  ( 20  ) تالبعلا ءاقرزلا و  ینب  ضغب  هطهر و  یبنلا و  ءانبا 

اودلق ول  و  ( 23  ) ةاده ریغب  يروش  الب  مکح  يده و  الب  کلم  یبرق و  الب  ثارت  ( 22  ) تاهبشلا روزلاب و  همکحم  هضرف و  باتکلا و  دهع 
هیلع یلص  يدهلا  یبن  ( 25  ) تاکربلاب نمالا  هیف  لح  دقف  هثیغ  ۀنیدملاب  اربق  هللا  یقس  ( 24  ) تارثعلا نم  نومامبتمزل  اهمامز  هیلا  یصوملا 
هدنع مطاف  دخلا  تمطلل  نذا  ( 27 ... ) تارف طشب  اناشطع  تام  دق  الدجم و  نیسحلا  تلخ  ول  مطافا  ( 26  ) تافحتلا هحور  انع  غلب  هکیلم و 

مهریغ یف  مهاـیف  يرا  ( 29 ... ) ةالف ضراـب  تاوامـس  موجن  یبدـنا  ریخلا و  ۀـنبای  یموق  مطاـفا  ( 28  ) تاـنجولا یف  نیعلا  عـمد  تـیرجا  و 
یمدـت هللا  لوسر  لآ  و  ( 31  ) تارجحلا نکـست  دایز  لآ  اـعقلب و  نحبـصا  هللا  لوسر  راـید  ( 30 ... ) تارفـص مهئیف  نم  مهیدیا  امـسقتم و 

لطاب و قح و  لک  انیف  زیمی  ( 33  ) تاکربلا هللا و  مسا  یلع  موقی  جراخ  ۀـلاحم  ماما ال  جورخ  ( 32 ... ) تابرسلا اونمآ  دایز  لآ  مهروحن و 
بحاصلا دبع  حیحـصت  هب  . ناوید ( 35  ) تآوه ام  لک  دـیعب  ریغف  يرـشبا  سفن  ای  مث  یبیط  سفن  اـیف  ( 34  ) تامقنلا ءاـمعنلا و  یلع  يزجی 

یتا یتح  ماق  و  ( 36  ) اهاطبس يداهلا و  اهلعب  اهرما  نع  اهلسغ  ءارهزلا  مطاف  تضق  امل  یلـصوملا  ۀمالـس  .ص 144-126  یلیجدلا نارمع 
بقانم ج 3 ص 363 ( 38  ) اهاشاح موقلا  ةالص  نم  اهل  اشاح  دحا  مهنم  اهیلع  لصی  مل  و  ( 37  ) اهاراو مث  اهیلع  یلصف  الیل  اهب  عیقبلا  نطب 

هللا ( 40  ) اهابر هللا  نیما  لیئربج  اهدلاو و  راتخملا  دمحا  یتلا  کلت  ( 39  ) اهانبا هللا و  لوسر  یبنلا  تنب  تملظ  دقف  املظ  یقتلت  نا  سفن  ای 
هب یلکرز  لقن  هب  . نسح نب  دمحم  نب  دمحا  يربونص  بقانم ج 3 ص 358 ) ( ) 41  ) اهاکز اهافص و  بیر و  لک  ۀشحاف و  لک  نم  اهرهط 

تسرهفلا و رد  میدن  نبا  .و  همیتی رد  یبلاعث  . تسا هابتـشا  هتـشون و  دصیـس  لاس  دودح  ار  وا  تشذـگرد  ریثک  نبا  هتـشذگرد و  لاس 334 
ابصتنم بارحملا  یف  سفنلا  ضباق  نم  ( 42  ) نافهل ءابنا  اهنبا  اهلعب و  نع  اهئبنی  ءافهللا  ۀمطافل  اذ  نم  دناهدوتس . ار  وا  رعـش  رگید  یهورگ 

:ج 3 ص 371 ریدغلا ( 44  ) ناسمشتلق اما  ناسمش  معن و  الفا  دق  ناردب  لب  ضرالا  یف  نامجن  ( 43  ) ناشطع ءاجیهلا  یف  سفنلا  ضباق  و 
تصش و دصیس و  لاس  هب  یفوتم  کی و  داتفه و  تسیود و  لاس  هب  دلوتم  نسحلا  وبا  هب  ینکم  فیصو  نب  هللا  دبع  نب  یلع  ریغص  ءیشان 

همطاف لوسر  ار  دوخ  يدوبک  سلجم  رد  يدرم  ءابدالا  مجعم  فلؤم  لقنب  و  دـش . هدرب  مان  وا  زا  هتـشذگ  لصف  رد  هک  تسنامه  يو  . جـنپ
یبلق دمحا  ینب  دنک . هحون  دناوخب و  دوشیم  لقن  اجنیا  رد  نآ  تیب  دنچ  هک  ار  یشان  رعـش  ات  تساوخ  قورزم  دمحا  زا  .و  دناسانـش ارهز 
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متلتق و متملظ و  ( 46  ) عرصم لیتق و  اهیف  مکل  سیل  ابرغم و  اقرش و  ضرالا  یف  ۀعقب  امف  ( 45  ) عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب  عطقتی  مکل 
موسج ( 48  ) عضخی ناک  مکل  نم  مکیلع  وطسی  مکفیسب و  التق  نونفت  مکل  تبجع  ( 47  ) عضوم محی  ملف  ضرا  مکبتقاض  مکئیف و  مسق 

(50  ) عزوت ضرا  لک  یف  مکماسجا  مکلتقب و  یـصوا  هللا  لوسر  ناک  ( 49  ) عفرت لباوذلا  ندـللا  سؤرا  یلع  سؤرا  یمرت و  ءاغوبلا  یلع 
دامح نب  هللا  دـیبع  نب  داـمح  نب  یلع  داـمح  نبا  ص 28 . ریدـغلا ج 4  ص 53-51  نایعالا ج 3  تاـیفو  ص 293. ءاـبدالا ج 13  مجعم 

رد يو  همجرت  هدـش و  لقن  تبـسانمب  بوشآ  رهـش  نبا  بقانم  رد  وا  زا  یتایبا  يرجه . مراهچ  نرق  يافوتم  دـلوتم و  یعیـش  رعاش  . يرـصب
. تسا هدروآ  يو  زا  ینالوط  یئاههدیصق  هک  تسا  ریدغلا  مراهچ  دلجم  رد  وا  همجرت  نیرتلصفم  . دوشیم هدید  لاجر  هرکذت و  ياهباتک 

هودنسی ( 52  ) اروکذم اذ  اذب و  مرکا  وه  یئالعلا  ینعا  ثیدـحلا  ةاقث  نع  ( 51  ) اروربم اقداص  ناک  دـق  يدولجلا و  زیزعلا  دـبع  یل  يور  و 
ای نیکبت  كارا  یلام  لاق  ( 54  ) اریفزلا اهقیهـش و  یلاوت  یکبت و  مطاـف  لوتبلا  هتتاذا  ( 53  ) اروضح یبنلا  دـنع  انک  لاق  اموی  سابع  نبا  نع 

امیدع العب  ایلع  مویلا  کجوز  یبنلا  نا  نلق  ( 56  ) ارییعتلا عیرقتلا و  نلطی  نلبقا  يوحن و  ءاسنلا  نعمتجا  ( 55  ) اریبعتلا تفخا  تلاق و  مطاف 
... اریبدـتلا نسحی  لاز  ام  هللا و  نم  نذا  نود  کـجوزا  مل  ( 58  ) اریبک الـضف  هنم  تلن  دقف  هللا  يرکـشا  یعمـسا و  مطاف  ای  لاق  ( 57  ) اریقف

(61  ) اریعس یلـصی  مکیداعی و  نم  یقـشی  یلاوملا و  دعـسی  مکب  و  ( 60  ) اروشنلا تدرا  اذا  یلاکتا  يداـمع و  مکیلع  دـمحا  ینب  اـی  ( 59)
درگ  ) یضر فیرـشتسد  رب  سپـس  . دوب یتشترز  شیک  ربتسخن  . هیوزرم نب  رایهم  نسحلا  وبا  یملید  رایهم  ج 4 ص 168-167  ریدغلا 

تشه تسیب و  دص و  راهچ  لاسب  . تشگ قافآ  هرهش  نآ  رد  هکنانچ  تخومآ  یـضر  زا  ار  يرعاش  نف  . دش ناملـسم  هغالبلا ) جهن  هدنروآ 
(62  ) دنف وا  موللا  بجوتـسا  نم  مهنم  مل  اشیرق و  لسالا  رگید . ) رداصم  نایعالا و  تایفو  زا  . بتکلا راد  پاچ  . ناوید همدقم  . ) تشذگرد

ادیمح یلو  و  ( 64  ) دصقملا نع  نیرئاج  مکب  ماقتـساف  ةرتف  یلع  مکاتا  ( 63 ( ؟ دشرملا ۀمعن  اورکشت  مل  الـضلا ل  لوط  دعب  مکل  ام  : لق و 
مل قحلا  عبتا  ول  نم  رارقاـب  یلوم  هامـس  و  ( 66  ) دنـسملا ربخلاب  ردیحل  هدعب  نم  رمالا  لعج  دـق  و  ( 65  ) دـمحی هنـس  ام  نس  نم  هبر و  یلا 

(69  ) درفملل قحلا  امنا  الا  عامتجالا  یـضق  كاذـب  متلق  و  ( 68  ) دـسحی يرولا  ریخ  کی  نم  هنع و  لضفلا  دـسح  اـهب  متلمف  ( 67  ) دحجی
دص و راهچ  دلوتم  يدوعلا  نبا  بتکلا ج 1 ص 300-298  راد  پاچ  . راـیهم ناوید  ( 70  ) يدتری ادغ  لاکن  ياب  همـصخ  مطاف  نم  ملعیس 

هدـلول ثارت  یبن ال  متلق  و  ( 71  ) متثرو دـق  مکءابآ  متنا  ملف  مکل  ابا  یتنبا ال  یثارت  متعنم  تشه . هاجنپ  دـصناپ و  ياـفوتم  . تشه داـتفه و 
نیدلا ءالع  نسحلا  وبا  یلح  نیدلا  ءالع  ( 73  ) متعنم اذ  ملف  ایرکزل  ییحی  ثراو و  دوادل  نامیلس  اذهف  ( 72  ) متمعز امیف  ثرالا  یبنجاللا 

یکی لوا  دیهش  .و  تسا فورعم  وا  هناگتفه  ياههدیصق  هک  لوا  دیهش  رصاعم  يرجه  متشه  هدس  نارعاش  املع و  زا  . یلح نیسح  نب  یلع 
ءارهزلا لزنم  اوـقرحی  نا  ( 74  ) لمالا لـهجلا و  مهیناـما و  مهل  توغ  مهنیب و  اـمیف  رمـالا  اوعمجا  و  تسا . هدرک  حرـش  ار  اههدیـصق  نآ  زا 
هدیصق ریدغلا ج 6 ص 391  ( 76  ) لعتشی رانلاب  ببس  ام  ریغ  نم  مهسداس  لیربج  ۀسمخ  هبتیب  ( 75  ) للج بعصتسم  ثداح  هلایف  ۀمطاف 

(78  ) اهروزم دـقفل  یکبی  اهرئاز  اهئاملع و  یلع  یکبت  اهملاعم  ( 77  ) اهریبش يرولا و  یلوم  اـهربش  دـمحا و  لوتبلا و  یلع و  راد  مجنپ و 
مود  هدیصق  ریدغلا ج 6 ص 376  ( 79  ) اهرودص دقفل  یکبت  اهتشحوب  اهرودصف  ترفقا  یحو  لزانم 

ار رمع  رکب و  وـبا  نـکیل  × مرادیم تـسود  ار  یلع  نینمؤـملا  ریما  .2 رعـش . هملک  لیذ  سرهفلا  مجعم  زا  لقنب  . دـمحا دنـسم  .1 اهتشونیپ :
دنادیم ادخ  دندش 4. رفاک  میوگیمن  ، دنتفرگ زاب  يو  زا  ار  وا  ثاریم  ×و  دـندادن ربمغیپ  رتخد  هب  ار  كدـف  نانآ  رگا  منکیمن 3. شنزرس 

مایپ .6 ناسر ! مایپ  دـنربیم  رـسبتسدرود  ياهنیمزرـس  رد  هکناـنآب  ، ورم مدرمب  .5 دروآ . دـنهاوخ  يرذـع  هـچ  زیخاتـسر  زور  رد  ، ود نآ 
ار دسا  هدعو  بیرف  دینکم و  ینیشن  بقع  یتسس و  .7 دیتسیاب . دجب  دیاهتساخرب  هچنآ  یپ  رد  دیوگیم  دتسرفیم و  دورد  هک  یهاوخریخ 

بـش هک  درک  تیـصو  ار  دادقم  یلع و  ، همطاف .9 دـیزاتب . ناراکمتـس  ناهارمگ و  رب  دـیزارفا و  رب  ار  هایـس  ياهمچرپ  هنرگ  8.و  دیروخم .
زاـمن يو  رب  دوـب ) دونـشخان  ناـنآ  زا  هک   ) نـت ود  نآ  10.و  دنراپـس . كاخب  ار  وا  اههدـید ، زا  هدیـشوپ  یـشوماخ و  رد  ، یمارآ اب  ماـگنه 
رایـسب وا  گرم  رد  ددنویپیم  نم  هب  ،و  دریمیم رتدوز  نم  نادـناخ  رگید  زا  همطاف  .11 تفگ : ربمغیپ  . دنوشن کیدزن  وا  ربق  هب  دـنناوخن و 

نادنزرف .13 تفاتـش . وا  لابندـب  هناقاتـشم  ، دوب هدیـشون  هعرج  هعرج  ار  درد  مشخ و  هک  سپ  نآ  زا  همطاـف  تفر و  ربـمغیپ  .12 نکم ! هلان 
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هک يراد  شود  رب  نارگ  يراب  ! نیسح هدنـشک  يا  وت  رب  ياو  .14 دنراد . دیما  نادیواج  تشهب  ، هدنـشک يارب  دنرذگیم و  غیت  مد  زا  ربمیپ 
. تسا لوـبق  زا  هجرد  کـی  رد  هن  ربـمیپ  لآ  رادتـسود  راکمتـس و  - تسا لوـسر  رب  متـس  امـش  نید  .15 دنکیم . ینیگنـس  نآ  هدنـشک  رب 
وا رطاخب  ارچ  ؟و  دنیاجک روالد  نانز  ریشمش  .17 تسا . روهطوغ  کشا  ياههناد  رد  وا  مشچ  تسا و  ربمغیپ  رتخد  هک  ياهدیسر  متـس  .16

ناـنآ زا  . دـنارتسگیم ناـمدرم  رب  ار  دوخ  متـس  هنوگچ  راـگزور  ینیبیمن  .18 دـنیاشگیمن ؟ هزین  ریـشمش و  هبتسد  دـنیآیمن و  مـشخب 
؟ دـش کیدزن  زاین  یب  يادـخ  هب  ناوتیم  هنوگچ  اـجک و  زا  زاـمن  هزور و  زا  سپ  .19 دناشکیم . یگدـنکارپ  هب  ار  ناشعمج  دـهاکیم و 
و داـیز ) رداـم   ) هیمـس هچنآ  دـنه و  21.و  وا . ناراـی  مـکح و  ناورم  ینمــشد  وا و  نادـنواشیوخ  ،و  ربـمغیپ نادـنزرف  یتـسود  اـب  رگم  .20
. دنتفگ كرت  ار  وا  بجاو  دندنکفا و  تشپ  سپ  ار  ادخ  باتک  سیبلت  غوردب و  هک  .22 دندرک . - يراکتشز رفک و  نادنوادخ  - شنادنزرف

دندرپسیم ربمغیپ  یـصو  هب  ار  راک  مامز  رگا  .24 دندومن . تموکح  یئانیب  تریـصب و  یب  ،و  دندوبر دندوبن  نآ  راوازـس  هک  ار  یثاریم  .23
. تسا تکرب  نما و  ياج  هک  . دزاس باریـستسا  هنیدـم  رد  هک  ار  يربق  راگدرورپ  تمحر  ناراـب  .25 دربیم . تسار  هارب  رطخ  یب  ارناـنآ 

نیـسح هک  تشذگیم  ترطاخب  رگا  همطاف  يا  .27 داب . وا  حور  دروآ  هر  ام  مالـس  يو و  رب  ادـخ  ناگتـشرف  دورد  هک  اـمنهار  ربمغیپ  .26
ناور اـههنوگ  رب  کشرـس  يدزیم و  هرهچ  رب  يداتـسیایم و  وا  راـنک  رب  .28 تسا . هداد  ناج  كاـخ  يور  رب  تارف  راـنک  رد  ماـک  هنـشت 

قح هک  منیبیم  .30 نک ! هحون  دـنداتفا  نابایب  هنهپ  رب  هک  نامـسآ  ناگراتـس  رب  زیخرب و  ناـیمدآ  نیرتهب  رتخد  يا  ! همطاـف .29 یتخاسیم .
نکاس دایز  نادـنزرف  تسا و  ناریو  ادـخ  ربمغیپ  ياههناخ  .31 تسا . یهت  ناشلام  زا  ناشیا  تسد  ،و  دوشیم تمـسق  نارگید  ناـیم  ناـنآ 

دزیخرب و دـیابیم  اما  راچانب  .33 دنربیم . رـسب  شمارآ  رد  دایز  نادنزرف  دـنربیم و  ار  ربمغیپ  نادـنزرف  هاگولگ  .32 نادابآ . ياههاگلزنم 
يا .35 دزاوـنب . ار  رادرب  ناـمرف  دـهد و  رفیک  ار  راکمتـس  . دزاـس ادـج  لـطاب  زا  ار  قـح  .34 دزیتسب . ناراکمتـس  اب  وا  تاـکرب  ادـخ و  ماـنب 

تیصو هب  ، دوسآ ناهج  نیا  جنر  زا  ع )  ) همطاف نوچ  .36 دیشک . دهاوخن  رید  دوش  دیاب  هچنآ  هک  ! داب تراشب  ارت  لد  يا  شاب و  شوخ  ! لد
دروـم هک  تسا  يدـنزرف  نآ  رگید  ینعم  اـما  . تسا هدـش  روهـشم  هداز  دـنزرف  ینعم  رد  ، طبـس . ) دنتـسش ار  وا  شدـنزرف  ود  وا و  يوـش  وا 

رب سپ  درب  عیقب  هب  ار  وا  دوب  باوخ  رد  همه  ياههدـید  هک  یماـگنه  بش  لد  رد  37.و  برعلا . ) ناسل  . ) دـشاب بسن  صلاخ  صاصتخا و 
ار وا  هچ  . تشادن تکرش  زامن  نیا  رد  ( ، تشادیمن تسود  ارهز  هک   ) نانآ زا  سکچیه  38.و  دناشوپ . مدرم  زا  ار  وا  ربق  دناوخ و  زامن  وا 

دمحا وا  ردـپ  هک  يرتخد  .40 دندید . متـس  وا  نادـنزرف  ادـخ و  ربمغیپ  رتخد  ینیبیم  یمتـس  رگا  سفن  يا  .39 دوبن . يزاین  نانآ  زاـمن  هب 
شغ لغ و  زا  تخاس و  هزیکاپ  ار  وا  دومن و  كاـپ  بیع  یتشز و  ره  زا  شیادـخ  .41 راگدرورپ . نیما  ، لیئربج وا  هدـنرورپ  تسا و  راتخم 
برـض زا   ) تداـبع بارحم  رد  یکی  .43 هدیـسر ؟ هچ  وا  دـنزرف  يوش و  رب  هک  هدیدمتـس  همطاـف  هب  دـهدیم  ربـخ  یـسک  هچ  .42 دولاپب .

هام ، ماـمت هاـم  ود  نوچ  هک  هن  ، دـندرک بورغ  نیمز  رد  هک  هراتـس  ود  نت  ود  .44 درپس . ناج  ماک  هنـشت  هاـگمزر  رد  یکی  درم و  ریـشمش )
زا تـفر  امــش  رب  هـچنآ  تسنوـخ و  امــشتبیصم  رد  مـلد  دـمحا  نادـنزرف  يا  .45 ماوـب . دتـسیم  ینـشور  ناـنآ  زا  دیـشروخ  هک  ؟ اـجک

. تسا ياهتشغآ  نوخ  كاخ و  رد  ای  ياهتشک و  اجنآ  رد  امـش  زا  هک  زج  ، تسین یئاج  نیمز  برغم  قرـشم و  رد  .46 نوریب . ندینشتقاط 
امش اب  نآ  مدرم  دش و  گنت  امش  رب  نیمز  هکنآ  ات  ، دنتشهن ناتیارب  ،و  دندرب دوب  ناتنآ  زا  هچنآ  ،و  دنتـشک ار  امـش  ، دندرک متـس  امـش  رب  .47

نامرف امـش  رب  دندوب  امـشتس  ریز  هکنانآ  دـنناریمیم و  ار  امـشتسامش  نآ  زا  هک  يریـشمش  هب  : متفگـش رد  امـش  راک  زا  .48 گنج . رد 
هک تسادخ  لوسر  شرافـس  يرادنپ  .50 هتـشارفارب . نازگ  ياههزین  كون  رب  اهرـس  هتـشاذگاو و  هریت  مرن  كاخ  رب  اهرکیپ  .49 دنناریم .

. روربم دوب و  وگتـسار  هک  يدولج  زیزعلا  دبع  .51 دنرادن . بیـصن  یب  امـش  ياهرکیپ  زا  ار  ینیمزرـس  چیه  دـننارذگب و  غیت  مد  زا  ار  امش 
رـضحم رد  میدوب  يزور  هک  ربتعم  دنـس  اب  دنک  تیاور  سابع  نبا  زا  وا  53.و  روکذـم . يراوگرزب  تناماب و  دوب و  نیما  هک  یئالع  زا  .52

نابز مخز  زا  .56 تفگ : ؟ تسیچ زا  تاهیرگ  : دیسرپ شردپ  .55 نانز . سفن  نالان و  هنیـس  زوس  زا  نایرگ و  دمآ  وا  دزن  همطاف  .54 ربمغیپ .
.و ونشب ! همطاف يا  : دومرف ربمغیپ  .58 رادان . شیورد و  تسا  یئوش  هک  . رهوش داد  یلع  هب  ارت  . ربمغیپ زورما  دـنتفگ  هک  .57 نانز . شنزرس  و 
. تساجب دهاوخیم  ناگدنب  يارب  زا  هچنآ  تسادـختصخر و  اب  یئوشانز  نیا  .59 رتشیب . همه  زا  داد  وتب  یتلیضف  هک  ! راد ساپـس  ار  ادخ 
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رد تخبدب و  ناتنانمشد  ناداش و  دنتخب و  کین  امش  ناتسود  .61 تسامش . هب  نم  دامتعا  تسازج  زور  هک  زورنآ  ! لوسر نادنزرف  يا  .60
نیا هک  یلـصفم  هدیـصق  : دـسیون ریدـغلا  فلؤم  هکنانچ  یلو  تسا  هتـشون  یفوکلا  يدـبع  مانب  ار  اهتیب  نیا  بقانم  .» نازوس خزود  شتآ 
زارد یتدم  هکنآ  زا  سپ  ارچ  ! وگب .63 وگبتمالم . ناراوازس  نادب  !و  وجزاب شیرق  زا  ناه  .62 تسا . دامح  نبا  نآ  زا  تسنآ  ءزج  اهتیب 

امش يارب  ار  تیاده  غارچ  تخوسیم  یهارمگ  شتآ  رد  ناهج  هک  یماگنه  .64 دیتفگن . ساپس  ار  امنهار  تمعن  دیدرب  رسب  یهارمگ  رد 
هب ار  راـک  دوخ  زا  سپ  66.و  دش . راگتسر  هدوتـستفر و  وا  هارب  هک  ره  دش و  راگدرورپ  دزن  هدوتـس  65.و  تخورفیب . ناگدشردب  هار  زا 
قح هارب  رگا  ، دینش تفریذپ و  هک  مه  سکنآ  ،و  دیمان یلوم  ار  وا  .67 تسمامت . تسرد و  ثیدح  نیا  ،و  تماما هک  تشاذگاو  یلع  » ردیح

دوـسحم دـننارترب ، هکناـنآ  دـیدرب و  کـشر  یلع  يرترب  هـب  هـچ  ، دـیدرپس يرگیدـب  ار  تفـالخ  امـش  68.و  دـییارگیمن . راکنابتفریم 
هچ هک  دـناد  ادرف  تسارهز  همطاـف  مصخ  هـک  ارنآ  .70 تسادـخ . نآ  زا  يرواد  دـیتفگن  تـسا و  يروـش  يار  نآ  دـیتفگ  .69 دننایناهج .

يارب ربمیپ  دـیتفگ  .72 دـیربیم . مرتـخد  زا  ارم  ثاریم  ارچ  دـیربیم  ثاریم  ناتناردـپ  زا  دوـخ  هـک  یلاـح  .71 تساــیهم . وا  يارب  يرفیک 
مرتخد ارچ  دواد  ثراو  نامیلـس  تسایرکز و  ثراو  ییحی  .73 دراد ؟ ثرا  ندرب  قح  هناگیب  امـش  نامگب  . دراذگیمن ثرا  دوخ  نادـنزرف 

شتآ ار  ارهز  هناـخ  هک  .75 دـندش . قفتم  ات  ، درک ناشهارمگ  یناداـن  وزرآ و  دـیما و  .74 دوبن ؟ نم  ثراو  وا  اـیآ  دـیدرک  عـنم  ثرا  زا  ار 
! نازوس شتآب  دزوسب  دیاب  ارچ  ، نانآ نیمـشش  لیئربج  ،و  دننآ رد  نت  جـنپ  هک  ياهناخ  .76 يرادرک ! راوشد  هچ  يراک و  گرزب  هچ  ! دـننز
تسنایرگ و ادخ  هناخ  نادقف  رب  هناخ  راوید  رد و  .78 رتهم . دنناگدیرفآ  رب  هک  ربش  ریبش و  وا  دـنزرف  ود  ربمغیپ و  لوتب و  یلع و  هناخ  .77

اهاوشیپ متام  رد  هناخ  ياههاگـشیپ  ،و  دنام ار  کشخ  نابایب  ، یحو ياههاگندمآ  دورف  .79 نازیر . کشا  هناخ  بحاص  ندـیدن  زا  نآ  رئاز 
. دناریم کشا  يوج 

یسراف رعش  رد  ربمغیپ  رتخد 

افلخ  هرود  رد  نانآ  يدازآ  دودح  مشاهینب و  نارگشیاتس 
شیارگ زا  یئاههناشن  یبرع  رعـش  رد  ، قشمد تموکح  لیامت  مغرب  ، ترجه نیتسخن  هدس  مود  همین  زا  ، دیدناوخ هتـشذگ  لصف  رد  هکنانچ 

ناشیا رب  هک  یئاهمتس  زا  ندومن  يدونشخان  ، نادناخ نیا  تبیـصم  رد  يراوگوس  نانآ ، نتـسناد  قحب  ( 1 . ) تشگ دیدپ  ربمغیپ  نادناخ  هب 
رتخد یناگدـنز  اب  هک  دـیدرگ  باختنا  یئاههنومن  اهرعـش  نآ  نایم  زا  . دـندش متـس  نینچ  بجوم  هک  مدرم  نآ  زا  یـشهوکن  هاـگ  .و  تفر

دنچ رد  هکنادـنچ  ، تسناوارف هدـش  هدورـس  البرک  هعجاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هرابرد  هچنآ  اما  . تشاد یطابترا  ص )  ) ربمغیپ
اب و  دنتفای . يرتخارف  لاجم  نارعاش  زا  هتسد  نیا  يرجه  ود  یـس و  دصکی و  لاسب  نایوما  نداتفا  رب  اب  تفرگ . دهاوخ  ياج  گرزب  دلجم 

،و دنتشاذگیم دازآ  ار  مشاه  ینب  ناگدنیاتس  يوما  نادناخ  هدنام  نتخاس  نکهشیر  يارب  ، دنتشادن شوخ  یلد  یلع  لآ  زا  نایـسابع  هکنآ 
اجنآ ات  نانآ  يدازآ  لاح  رهب  اما  . دنامیمن تلـصو  هزیاجیب  هدنیاتـس  ، دندرکیم یحدم  مه  سابع  لآ  زا  ربمغیپ  لآ  شیاتـس  نمـض  رگا 

- دیدناوخ يرمن  روصنم  هرابرد  هکنانچ  - تفاییمن ناما  دوخ  ناجب  رعاش  هنرگ  دـشابن و  ماوت  نایـسابع  شهوکن  اب  نایولع  حدـم  هک  دوب 
غیرد نانآ  يوگانث  نارعاش  رازآ  زا  دـنتفاتیمن و  رب  ع )  ) یلع لآب  ار  یـشیارگ  نیرتمک  مصتعم  لـکوتم و  نوچ  ینارادـمامز  مه  یهاـگ 

لیکشت اهنمجنا  ، دوب هدش  یعیش  نارعاش  یعامتجا  زکرم  شیپ  اهلاس  زا  هک  رهش  نیا  رد  ، دادغب رب  نایملید  طلست  شرتسگ  اب  دندرکیمن .
اب هک  یلصف  رد  اهسلجم  نآ  زا  ياهنومن  . دنتخیریم کشا  نانآ  تیمولظم  رب  دندناوخیم و  ار  تیب  لها  ياهتلیضف  نآ  رد  هک  دیدرگ 

ربمغیپ و لآ  شیاتس  ، دید دیهاوخ  لصف  نیا  رد  هکنانچ  یـسراف  رعـش  رد  اما  تشذگ . هدنناوخ  رظن  زا  میدوشگ  خیرات  تربع  يارب  ناونع 
رــسارس رد  تساـم ) تـسد  رد  هـچنآ   ) اهرعــش نـیا  رامــش  ،و  هدــش زاـغآ  يرجه  مراـهچ  هدــس  زا  وا  نادــناخ  و  ع )  ) یلع هـب  شیارگ 

يرد ياهرعـش  نیتسخن  ناونعب  هک  اهرعـش  زا  هتـسد  نآ  رد  تسا . كدنا  رایـسب  نایهاشمزراوخ  نایقوجلـس و  ، نایونزغ نایناماستموکح 
هدس ات  هک  یمالسا  ناریا  یسراف  ياهرعـش  همه  تفگ  ناوتیم  ایآ  مینیبیمن . يزیچ  تموکح  شیاتـس  تعیبط و  فصو  زج  هدش  یفرعم 
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تبثم خـساپ  شـسرپ  نیدـب  ناوتیمن  دـنچ  ره  ؟ تسا هدوب  عون  نیا  زا  هدـش  هدورـس  یناریا  ياههجهل  رگید  ای  يرد  نابزب  يرجه  مراهچ 
راــشف ؟ تــسیچ نآ  تــلع  تروــصنیا  رد  . دــشاب هدــش  هدورــس  اــم  ثــحب  دروــم  عوــضوم  رد  ياهرعـــش  دوریمن  ناــمگ  اــما  ، داد

نب کـلملا  دـبع  نب  دـیلو  تموکح  ناـیاپ  اـت  يرجه  موس  لـهچ و  لاـس  زا  مینادیم  اـم  .و  تسه یلاـمتحا  نینچ  ياـج  ؟ تموکحتخس
راگزور ، مدرم تسد  نیا  زا  یناسک  .و  ثعشا رسپ  ، فسوی نب  جاجح  ، هللا دیبع  ، دایز نوچ  ینامکاح  راشف  ریز  یقرش  هقطنم  ناریا و  ، ناورم

رد یلو  دزیخیم  رب  نایمــشاه  شیاتــس  هـبتیمک  ، دوـب يوـما  نادــناخ  رظن  ریز  امیقتــسم  هـک  هنیدــم  رد  ارچ  اــما  . تـسا هدــنارذگیم 
ربمغیپ نادناخ  زا  ناریا  مدرم  ترجه  نیتسخن  هدس  رد  تفگ  ناوتیم  ایآ  مینیبیمن .؟ ار  يرعاش  نینچ  ریظن  تاره  هنزغ و  ، سوط ، روباشین

تموکح زا  نرق  مین  ابیرقت  هلصاف  رد  هتشذگ  نیا  زا  . تسین یلامتحا  نینچ  ياج  زگره  ؟ دنتشادن یعالطا  تفر  نانآ  رـس  رب  هچنآ  و  (ص )
ماـنب دـندوب و  راـک  مرگرـس  هناـیفخم  ناریا  قرـش  رد  تمواـقم  ياـههورگ  هک  دـمحم  نـب  ناورم  راـک  ناـیاپ  اـت  کـلملا  دـبع  نـب  دـیلو 

هدورـس دشاب  لیامت  نیا  هدنیوگزاب  هک  يرعـش  هنوگچیه  تفگ  ناوتیم  ، دـندادیم راعـش  « دـمحم لآ  نم  اضرلا  » ربمغیپ نادـناختموکح 
نینچ نانآ  نالماع  ای  اهتموکحتفگ و  ناوتیم  ایآ  . تسا یمومع  ساسحا  هفطاع و  کـیرحت  يارب  یمهم  لـماع  رعـش  مینادیم  ؟ هدـشن

زا میقتـسم  تمذـم  یبرع  ياهرعـش  نومـضم  ؟ تسا هدـشن  ياهلماعم  نینچ  یبرع  رعـش  اب  ارچ  تسا  نینچ  رگا  ؟ دـناهدرب نایم  زا  ار  اهرعش 
یناماس و ، يرافص نامکاح  هب  ضیرعت  ، دشاب هدش  هدورس  ییاهرعش  نینچ  یسراف  نابز  رد  رگا  هکیتروص  رد  ، دوب یـسابع  يوما و  يافلخ 

هدس زا  هجهل  نیا  تسا و  يرد  رعش  هرابرد  ام  ثحب  هک  تسا  تسرد  دناهتـشادن . اهيراکمتـس  نآ  رد  یتلاخد  نانآ  هچ  ، هدوبن يونزغ  ای 
ینعی يرجه  مراهچ  هدـس  زا  . دوشیمن هدـید  یئاههنومن  نانچ  دناهدورـس  وگیبرع  نایناریا  هک  مه  يزات  رعـش  رد  اما  ، تفایتیمـسر موس 

نک تحدم  دوشیم : هدید  یسراف  رعش  رد  اهنومضم  نیا  ریظن  هاگهاگ  هک  تسا  يزکرم  ناریا  رد  یعیش  ياهتلود  سیـسات  اب  نامزمه 
كاخ هک  ناد  نیمه  مرذگب  نیدب  مه  مداز و  نینچ  هنومن : نیا  ای  و  ( 2  ) راک همه  داد  ودب  درک و  انث  دوتسب و  ربمیپ  هک  ار  یسک  ياتسب  و 
رتخد شردارب و  قلخ و  نیهب  نت  مناسر  نت  جنپ  نیدب  رشح  زور  هک  دوب  هدنـسب  نت  جنپ  نیا  تعافـش  ارم  اهتیب : نیا  ای  و  ( 3  ) مردیح هر 

یپ ار  ردتقم  یتموکح  دنتفایتسد و  رـصم  رب  نایمطاف  هک  مراهچ  هدـس  رخاوا  رد  ( 4  ) نسح نیـسح و  همطاف  یلع و  دمحم و  رـسپ  ود  و 
ناماس نآ  يوگ  یسراف  نارعاش  دندرک ، ادیپ  ینارادفرط  ناریا  قرش  رد  دیسر و  یمالسا  ياهروشک  رگیدب  نانآ  ترهشتیصو  دندنکفا 

یئاهرعش رامش  . مشش مجنپ و  نرق  رسارس  رد  مه  زاب  نکیل  . تسا يولع  ورسخ  رصان  نانآ  هتسجرب  هنومن  دندوشگ و  نابز  تیب  لها  حدمب 
اهنمجنا یسابع  تفالخ  زکرم  دادغب و  رد  نایعیش  مجنپ  هدس  رد  هکنیا  تفگش  . تسین ناوارف  ، دناهدورس یسرافب  ربمغیپ  لآ  حدم  رد  هک 

زا میدوشگ  خیرات  تربع  يارب  ناونع  اب  هک  یلصف  رد  اهسلجم  نیا  زا  ياهنومن  دنتسیرگیم و  تیب  لها  تبیصم  رب  دندادیم و  لیکـشت 
رگید هلوغیب  هب  ياهلوغیب  زا  ناج  میب  زا  دیاب  ورـسخ  رـصان  ، تفالخ زکرمب  هطقن  نیرتهداتفا  رود  ناریا  قرـش  رد  اما  ، تشذگ هدـنناوخ  رظن 

يرادـیاپ يارب  هک  یلحم  ياهتموکح  یتمدـخ  شوخ  باسحب  ای  تشاذـگ و  نایـسابع  باسحب  دـیاب  ار  يریگتخـس  نینچ  نیا  . درب هاـنپ 
ای تعامج و  تنـس و  بهذـمب  هقطنم  نیا  مدرم  تخـس  يدـنبياپ  باسحب  اـی  ،و  دنتـسجیم یهار  ره  زا  ار  ناـنآ  رطاـخ  يدونـشخ  ، دوخ

تسا ینامگ  سدح و  دوش  هتشون  نآ  نوماریپ  هچنآ  لاس  رازه  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  یثحب  ( ، كدنا یتمواقم  زا  سپ   ) عضو شریذپ 
ههد ات  ناریا  قرـش  رد  يرد  نابز  تاشن  زا  میتشون  هکنانچ  لاح  رهب  . تسا هدـننک  ثحب  رکفت  زرط  ای  هفطاـع و  لـیامت و  زین  نآ  اـشنم  هک 

ای حیولت  هب  ربمغیپ  رتخد  مان  .و  تسا كدنا  یئاههنومن  هدش  هدورس  ربمغیپ  نادناخ  شیاتـس  رد  هچنآ  یـسراف  رعـش  زا  ، متفه هدس  نیتسخن 
هدـس رد  تخیر و  مهرد  زیچ  همه  لاس  دـصکی  زا  شیب  یتدـم  يارب  ناریاب  نالوغم  موجه  اب  . دوشیم هدـید  اـهتیب  نیا  ضعب  رد  ینمض 
هنومن نیا  لصف  نیا  نایاپ  رد  دـنیاشگیم . نابز  تیب  لها  حدـمب  ناریا  روشک  فلتخم  طاـقن  رد  یعیـش  نارعاـش  هک  تسا  يرجه  متـشه 

رد هچنآ  تسا . یفـسوخ  ماسح  نبا  ینامرک و  يوجاوخ  زا  هحیدـم  نیرتینالوط  مینیبیم  هکنانچ  درذـگیم و  هدـنناوخ  رظن  زا  ياهرعش 
تسا هرود  نیا  رد  تسا و  ناریا  رد  هعیش  بهذم  نتفایتیمس  زاغآ  مهد  نرق  هچ  . دباییم همتاخ  مهن  نرق  نایاپ  هب  ، هدمآ مهارف  لصف  نیا 
ثراح نب  ورسخ  نب  رصان  نیعم  وبا  ورسخ  رصان  دهدیم . لیکـشت  تیب  لها  ياههیثرم  اههحیدم و  ار  یـسراف  رعـش  زا  یمهم  تمـسق  هک 
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يوس زا  تجح  رصم و  یمطاف  يافلخ  حادم  یلیعامسا و  نایعیش  زا  يرمق  يرجه  لاسب 481  یفوتم  لاس 394 و  هب  دلوتم  یخلب  ینایدابق 
ربمیپ دالوا  نمشد  زا  نم  داد  ات  ارهز  نماد  نم و  تسد  ادهـش  شیپ  عمج  نآ  رـس  رب  عزف  لوه و  نآ  رد  زورنآ  ناسارخ . هریزج  رد  ، ناشیا
دمحا دحا  بیغ  روهظ  تخد  شراوطا  تستیالو ز  هام  ارهز  دوخ  دمحا و  دوجو  سمش  يوقت ص 4  . ناوید یلاعترا  داد  دزیا  مامتب  دهدب 
یلجت نیمالا  حور  شسافنا  هدنز ز  حیسم  نوچ  دص  شراونا  هعیلط  قرشم  مه  يدنوادخ  لامج  علطم  مه  شرارسا  قدنـص  قح و  سومان 

رهوگ نیا  شرایهم  فک  زا  دزیر  رهم  مه  شنادنخ  بل  زا  دراب  هام  مه  شراتفگ  هیسد ز  میرم  مه  نارپ  دوش  حیسم  شمد  زا  مه  شرادنپ 
رد كاخ  ندع  تانج  شرارک  ردـیح  دوبن  یمرگ  هقیدـص  ترـضحتشادن  يوفک  شرادـیرختسا  رواد  تسکاپ و  هللا  لوسر  بانج  زا 

ارهز ین  نازوس  خزود  تفه  شکاب ز  شرای  دوب  رـشحب  رگ  هقیدص  رـس  دراین  دلختشهب  ناوضر  شراع  دوب  دلختشه  ناوضر ز  ارهز 
راـک نیا  رگ  يرکنم  وـت و  یبعـص  رتـخد  ناـگریبن و  دتـسب ز  ثاریم  ماـما و  منم  هک  اـتفگ  ناوید ص 209  شراـک  ددـم  راـیتسه و  وچ 

ریبش و همطاف و  زا  مراد  مرش  هک  مین  وت  اب  نم  رهـشم  وز  تسا  هدش  لعف  نیاک  یماما  اب  وت  يو  رب  یمرو  رکنم  تسین و  بعـص  وت  کیدزن 
لئاوا يافوتم  . يرجه مشـش  مجنپ و  نرق  نارعاش  زا  . مدآ نب  دودجم  دجملا  وبا  یئانـس  ققحم ص 94 ) يونیم و  . ناوید . ورسخ رـصان   ) ربش

ار همطاف  دادـن  شماطف  زج  ار  همه  ناهج  نیا  ریـش  قح  داد  مهیدـیا  قوف  هللا  دـی  زو  مشاه  ینب  زا  لفاغ  يوشن  يرجه . )  518  ) مشش نرق 
ناشطع سک و  یب  راوخ و  زجاع و  ناج  رسکی  هدادب  نیسای  لآ  مظعم  دهشم  میسن  البرک و  تفص  رد  يوضر ص 261 ) سردم  . هقیدح )

هدیـشارخ ار  يور  همطاف  هدیرابب  نوخ  هدید  زا  یلع  هدیردب  هلمج  هماج  یفطـصم  نید  رد  هبت  نینچ  يادـتبا  نیعل  رمـش  دایز و  لآ  هدرک 
همین رد  یفوتم  . مشـش نرق  لوا  همین  فورعم  نارعاش  زا  یماوق  نیدلا  ردـب  يزار  یماوق  .ص 270 ) هقیدح  ) هدید زا  دح  یب  هدـیرابب  نوخ 

یفطصم شیپ  رد  اهتنم  هردس  رب  هتخاس  يارس  متام  درد  هتخوس ز  یلع  یفطصم و  ارهز و  ءادهشلا  دیس  هیثرم  رد  يرجه . مشش  نرق  مود 
ابحرم تفگ  ردپ  داد و  باوج  شدج  مالس  یلع  نیسح  درک  هک  نیرد  ناشیا  اود  ارم  نیسح  درد  تسیچ  هک  نایرگ  لدگنت  يارهز  هدش 

رد ردام  موق  وت  اب  دـندرک  هچ  فاصم و  زا  یتسر  نوچ  اجک  ام  یئاجک و  وت  ام  زیزع  يا  تفگ  داتفوا  رد  شیور  هب  تسج و  ياج  ارهز ز 
تجح ردـیح  ارهز و  اب  دوب  ادـتقم  ردـیحتسه  تبارق  رهب  زا  نکیل  فالخ  یب  دـشاب  ضرف  ربمیپ  ناراـی  بح  ارچ  يدـمآ  رید  وت  راـظتنا 

ای لاسب 577  یفوتم  يرجه و  مشش  هدس  نارعاش  زا  یتکیسخا  ریثا  .ص 127-1206 ) ناوید  ) ازس اب  یئازس  ربمغیپ  دناشنب  مرجال  يربمغیپ 
نوخ فکب  نینوخ  هطرق  ناوغرا  میـسن  شیپ  بجعلا  وب  هدبعـش  ياـمن  هقح  هلـال  ریگبآ  فرط  رب  طاـسب  هدـنکف  هزبس  يرمق . يرجه   579

يدشرم دومحم  نیدـلا  لامک  اطعلا  وبا  ینامرک  يوجاوخ  خرف ص 27 ) نویامه  نیدـلا  نکر  ناوید   ) بلط ارهز  وچ  هدرک  غاب  ناینیـسح 
اب دناهدرک  ایرث  نیب  ناهج  مشچ  همرـس  وا  ياپ  كاخ  درگ  یلحک  رـصق  نانـشور  يرمق . يرجه  لاـسب 753  یفوتم  لاس 689 و  هب  دلوتم 
نآ زا  ات  دـناهدرب  ناوضر  غاـب  يوس  هفحت  ار  وا  نوخ  دـناهدرک  ارهز  ماـن  نازور  هریت  نیا  ار  هرهز  همطاـف  تمـصع  نودرگ  هسمـش  دوجو 
ابق دنب  ار  شوپ  یلحک  خرچ  دناهتسب  رضخا  ناویا  ربتفب  رز  هدرپ  دناهتسب  رویز  خرچ  سورع  رب  رگید  زاب  دناهدرک  اروح  راسخر  هنوگلگ 

دناهتسب رتشش  شقن  ینیچ  نازادرپ  شقن  ار  هاگرخ  نوگب  امیس  نیا  زیرلگ  سلطا  دناهتـسب  رد  رمک  نیرز  ار  گنچ  نهآ  هوک  دناهدوشگب 
رتوبک لاب  ربتیب  لها  مان  نایناحور  هناخ  رتوبک  نازیر  هناد  دناهتـسب  رب  اههدید  ار  کلف  ناناب  هدید  نآ  رهب  زا  دنربیم  تمایق  نوتاخ  دهم 

رهز تبحم  هموظنم  .ص 134-133 ) ناوید  ) دناهتسب رصیق  رصق  ردنا  ههیش  شنایزات  مور  وزغ  ردناک  دنب  يزاغ  يزات  نآ  رد  لد  دناهتـسب 
نآ زا  .ص 584 ) ناوید . ) دناهتشون زجعم  رـس  رب  لوتب  مان  سدق  میرح  نیـشنهدرپ  ناگزیـشود  دناهتـشون  ره  زا  بکاوک  رطاخ  رب  وا  لآ  وا 

شیوخ راونا  هعشا  سب  مجنا ز  ریاس  مشچ  زا  یقرشم  عمش  نوچ  دوب  نابرد  هچارس  رد  شرمق  فرش  زا  هک  یلالدب  دش  هرهز  وا  تلـصوب 
تـسوا هناتـسآ  كـالفا  هورذ  يارو  دوب  ناـنح  یحب  وا  یگدـنز  هک  ارچ  باـسح  يور  نوزف ز  ( 6  ) یح زا  يو  رمع  تـشگن  دوـب  ناـهنپ 

تفه گرب  هلال  ( 7  ) قتت هن  سورع  رواخ  ار  سدـق  جرب  هرین  دوب  هک  ربمغیپ  غاب  نیحایر  دـنب  هتـسدب  تسوا  هناد  بآ و  سیادرف  رازغرمز 
خاک ود  یماس  هدش  وا  نمیب  ( 11  ) لوصا راچ  و  ( 10  ) عرف هس  یمان  هدش  وا  مان  رظنم ز  شش  عمش  و  ( 9  ) ناتسلگ تشه  ورذت  ( 8  ) نمچ

رد ار  هدروخ  دود  کلف  شخبطمب  ( 15  ) رجاه وا  راد  هناخ  هیراج  هنیمک  ( 14  ) هراس وا  سورعلا  تیب  ( 13  ) يروس هنیهک  ( 12  ) رمق جنپ  و 
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ناوید ص 615)  ) نیریش وا  مالک  ( 17  ) حصفا انا  رکش  نیکمن ز  وا  ماعط  ( 16  ) حلما انا  هرفس  رز ز  نواه  رهم  میـس و ز  هچقبط  همز  شیپ 
نیدـب هتـسباو  يرادبرـس و  نادـناخ  نارگــشیاتس  زا  يرجه و  متــشه  هدـس  نارعاـش  زا  . يدـمویرف نیدـلا  نـیمی  نـب  دوـمحم  نـیمی  نـبا 

كاپ ربمغیپ  هک  ناهم  ناهک و  یتیگ  ناگرزب  ناهگآراک  راتفگ  مدینـش ز  تسا . هتـشذگرد  يرجه  هن  تصـش و  دصتفه و  لاسب  . نادناخ
یمه دیآ  رد  رشحم  زور  نوچ  هک  دوخ  بابحا  هاگرد و  ناصاخب  دوخ  باحصاب  يزور  تفگ  نینچ  برع  نارورس  رس  دمحم  بسن  الاو 

جنر زا  لد  دیهن  رب  مهب  نامشچ  درم  نز و  نارک  ات  نارک  رشحم  لها  يا  هک  نامـسآ  تفهب  دیآ  رب  يدانم  یمه  دیآ  رـشحم  يوس  قیالخ 
هک زا  نانز  مشخ  نیک و  یب  كاپ  ياک  تفگ  یکی  دـنکیم  رت  كاـخ  هژم  بآ  دـنکیم ز  رذـگ  رـشحم  نوتاـخ  هک  دـیهن  رب  مهب  یتیگ 

زوس و هیرگ و  سب  شندید ز  تقاط  یـسک  درادـن  نیرفآ  رازه  شکاپ  ناج  رب  هک  نید  ياراد  داد  نینچ  شباوج  مشچ  ود  يراب  دنـشوپ 
ناسنیدب رـس  راتـسد  هتـشغآ  هتـشه  ورف  رگد  شودب  شنیـسح  نوخ  نسح ز  رهب  هدولآ  بآ  رهزب  نهریپ  یکی  ، رب وا  شود  کیب  شندیلان 
تسدیدن سک  متس  رگم  یهاوخ  وت  مه  ناملاظ  نی  زا  رهگ  الاو  ود  نوخ  هک  دیوگب  شرع  ياراد  هاگردب  دلانب  شرع  ياپ  ات  هتـسخ  دور 

هک يوختـشز  ملاظنآ  علاط  دب  هچ  نادواج  ناشدنب  منک  خزودب  نانچ  نادزی  دنگوس  دای  دنک  رگداد  یئوت  نوچ  نم  داد  هدب  رتشیب  نیا  زا 
نارعاش زا  یفـسوخ  نیدـلا  ماـسح  نب  دـمحم  ماـسح  نبا  دار ص 590-589 ) یناتـساب  یلعنیـسح  . ناوید  ) وا ناعیفـش  شدنوش  نامـصخ 
شیاتـس هلاون  يارب  ار  نامدرم  ،و  دنارذگ ربمغیپ  هداوناخ  حدم  هب  ار  دوخ  رمع  هک  تمه  دـنلب  ملاع  عبط و  ردـتقم  رعاش  . مهن نرق  روهـشم 

زا بکرم  وا  ناوید  همان و  نارواخ  هدنیارـس  ریـشدرا  هرفـستنم  شکم  ریـس  درک  ناوت  ناـن  کـی  هب  نوچ  مکـش  دـیوگ : هکناـنچ  تفگن 
همطاف حدم  رد  هدیصق  يرمق . يرجه  جنپ  داتفه و  دصتشه و  لاسب  یفوتم  . تسا رعش  عاونا  رگید  اهسمخم و  اهدنبعیجرت و  اههدیـصق و 
فاوط مدومنیم  یبناج  رهز  فاص  يار  اب  یفاـص و  يور  اـب  هک  ماـقم  شمیقم  ناوضر  غاـب  دـش  هک  مالـسلا  هیلع  مدآ  تفگ  نینچ  ارهز 

ات متـساوخ  یـسک  باتفآ  خر  رونم  شرون  باقن ز  هم  خر  هتفرگ  شباتز  رون  یبوخ و  رونم ز  شنورب  رود  دـمآ ز  ممـشچ  رد  هناـخ  یکی 
افص افص  دراد  وت  زا  یفـص  ریمـض  هام  رهم و  هدننیرفآ  يا  هک  هاگن  هگنآ  مدرک  نامـسآ  يوس  یـسک  مدیدن  مدیرگنب  یـسب  یـسب  مسرپب 

یفـص يا  ای  هک  شوگب  مدیـسر  یئادـص  الاب  نک ز  هاگآ  هناخ  نیا  رارـسا  نک ز  هام  توفـص  زا  یفاص  ملد  یفطـصم ! توفـص  زا  مشخب 
قحب مالسلا  هیلع  دمحم  قحب  مامت  يافص  اب  یفص  يا  وگب  تمزورفارب  توفـص  یغارچ ز  تمزومایب  شناد  ییاعد ز  شوگب ! ناوتب  هچنآ 

مایق زور  يارحـص  نوتاخب  ننملا  وذ  هتـسیاش  دنتـسه  هک  نسح  قحب  نیـسح و  قحب  راوس  لدلد  هاش  نید  رادهپـس  راقفلاوذ  بحاص  یلع 
يدورد افـص  زا  اعد  نیا  درکب  نوچ  یفـص  يامن  ییافـص  توفـص  ار ز  یفـص  ياـشگلد  هتکن  نیا  رارـسا  زک  مالـس  مهیلع  مهیلع  مـالس 

تخت نآ  ياپ  ارس  رود  دمآ ز  شمشچ  رد  تخت  یکی  دش  زادنا  رس  شیافص  زا  یفص  دش  زاب  نامز  رد  مه  هناخ  رد  یفطصم  رب  داتـسرف 
رورـس ار  نایروح  وا  راونا  رون ز  رونم ز  رـس  رب  جاـت  یکی  يرتخا  دـنلب  ناـبات  دیـشروخ  وچ  يرتخد  رم  تخت  نآ  رب  هتـسشن  رون  نشور ز 
یفـص هتخیگنا  يرون  يرهوگ  ره  هتخیوآ ز  ردـنا  شوگب  رهوگ  ود  شروخ  رد  دوب  نوچ  ناـنچ  یبوخب  شرد  ندرگب  رگید  قوـط  یکی 
تفگ ودب  لاح  بسح و  رب  وت  ینادب  ات  نکب  لاؤس  يو  زا  هک  ار  وا  دـمآ  باطخ  شمناوخ  رب  هک  یطخبتیانع  شمنادیمن  بر  ایتفگ 

نم ندرگ  رد  قوط  نامه  نسح  نیـسح و  رهاوج  هناد  ود  نم  باب  نم  قرف  رب  جات  نامه  مروخ  رد  یگدنخرف  رف  نیاب  مربمغیپ  تخد  نم 
دنهد یبیـصن  اهنیا  زا  چیه  ارم  رابتسهار  هدنب  هگ  راب  نیرد  راگدرک  يا  هک  مدآ  تفگ  نینچ  تسا  یلو  شیادخ  ادخ و  یلو  تسا  یلع 

هب ملاعب  دـنوش  رهاظ  وچ  یکاپ  هب  اهنیا  هکیف  ملاع و  ياهافو  رد  تلد  یفـص  ياک  شدـمآ  شوگب  یباطخ  دـنهد  یبیبط  اهیگتـسخ  نیزا 
زا غاب  فارطا  رب  زاب  ار  ربمغیپ  بانج  همطاف  ندرک  ینامهم  مامت  تمایق  مایق  ات  ارم  مارتحا  نیا  تمرح  ابتفگ  یفـص  دنوش  رهاظ  وت  تشپ 

میرم رادهدرپ  لگ  خر  زا  دوشگ  ارضخ  عقرب  لگ  نوتاخ  رـس  زا  داب  دوب  رب  هعنقم  راهب  ون  شوخ  يوب  درک  دوع  رپ  هرمجم  راذع  لگ  نمچ 
کشم هفان  درک  زاب  رت  لبنس  درک  زاغآ  یشکرس  درک  زان  یهس  رس و  راسمرش  دوخ  یگنتلد  هدرپ ز  سپ  رد  ینتسبآ  هچنغ ز  دوب  هزیـشود 

رب راذع  قماو  لبلب  لاگس  یفاوق  هتشگ  لاح  بسحتفص  رب  رازغرم  فرط  رب  ناون  يرازب  غرم  ناوج  رت و  هزات و  ناوکین  خر  هچ  لگ  راتت 
هدش هلال  شوپ  هلح  نیمز  كاخ  شورف  نیحایر  داب  رای  يوجلد  دق  نوچ  هتخارفارس  ورس  هتخآ  نابز  غیت  هتخاف  نانک  هلان  راذع  ارذع  لگ 
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تبعل يرگ  تنیز  یپ  زا  رابکشا  هیـس  مشچ  ار  غیم  لد  شتآ  باحـس ز  زا  ناشک  غیت  غورف  بقاوث  قرب  رامخ  سگرن  رـس  رد  شون  هعرج 
غابب هشفنب  يوب  راسهوک  رمک  رب  هتخورفا  خر  هلال  قیقع  نوریب  هدمآ  گنـس  ياراخ  لد  زا  راد  هنییآ  هدش  لگ  نادهمرـس  هدش  هلال  ار  مایا 

زا رگم  ای  رارقلا  راد  نزاخ  داشگ  تنج  رد  ای  ریبع  لگ  قرو  رب  دناشف  نم  ملق  ای  رات  ياهبش  لد  رد  غارچ  نیز  روخ  هلال  غامد  رطعم  هدرک 
لعاشم هام  رابکلا  ردص  هعضب  نیملاعلا  ةدیس  نیرینلا  ةرین  نیبکوکلا  ۀعلطم  رابغ  ارحـص  لد  رب  دناشف  هگرحـس  داب  رـشبلا  ریخ  رتخد  تبرت 

رامق دوع و  هحفن  شرداـچ  هحیار  ماـیخلا  تارختفم  شرجعم  شک  هشیر  راـک  شیپ  هیراـج  وا  شیپ  کـلف  كرت  وا  ناتـسبش  عمـش  زورف 
شرد كاخب  هدرک  سدق  نانیشن  هدرپ  شتمصع  یگدرب  راعـش  يرعـش  يرعـش  وا  يالاو  سدنـس  خرچ  يوت  هن  سلطا  شقربتـسا  توسک 

ناوضرب هداد  شهر  درگ  هچنآ ز  رابکـشم  نآ  زا  هدرک  ار  يوبـشوخ  هرط  نیع  روح  شرد  كاخ  فلز  بوراجب  هتفر  راـختفا  نیرب  دـلخ 
ره رهپـس  نایخبطم  رایتخا  ناجب  هدرک  تادلاخ  وا  تمدـخ  لامک  بسک  یپ  زا  لازیال  مرح  رد  راکب  يراوح  هدرب  ار  مشچ  ینـشور  میـسن 
مرح رد  رانک  وک  یکی  مک ز  کلف  هن  هرگنک  وا  میظعت  مراط  هفرـش  فرـش  اـب  راد  هس  رواـگ  هصرق  وا  ناـخ  زا  کـلف  رب  دـنهنیم  يرحس 

شیپ دروآ  شک  شیپ  هدـمآ  تسد  رـس  زا  بیرف  وداج  هرهز  راک  بادـیپس  حبـص  بوک  همـس  بش و  يودـنه  يرگتنیز  یپ  زا  وا  شرع 
رورـسلا رادـبتفر  وا  يوـسب  هرهز  راوـشوگ  هـم  هداد و  يرتـشگنا  يرتـشم  شیپ  هداتــسرف  هـفحت  نیدـقرف  رــس  رجعم  راوـس  ار  وا  هیدـه 

هدرپ بیغ  نانیـشن  هدرپ  رادـبآ  ررد  رپ  کلف  طاـسب  درک  شورف  رهاوج  خرچ  وا  جـیوزت  بش  رد  راـگن  ناروح  فک  رد  یگطاـشمبتسب 
هلعـشم راوهاـش  رهگ  رپ  تشگ  زیرلگ  هدرپ  شبکوم  رد  هبکوک  دـناشف  رهاوج  هک  سب  راـصح  یلین  مراـط  دـش  سودرف  نشلگ  دنتـسارایب 

نایناحور همه  اـت  کـلم  دـش  نیـشن  هردـس  کـلف  نیزم  تشگ  رادهدـنز  بش  يودـنه  دـش  زورفا  هلعـشم  دـندمآ  ماـب  رـس  رب  ماـش  ناراد 
عمجم نایناحور  همه  اب  هاوگ  سدـقم  حور  راکـشآ  عمج  رـس  رب  یلع  هللا  یلو  اـب  وا  جـیوزت  هبطخ  دـناوخب  یلاـعت  لـج  رارق  اـجکیبتفای 

تـساوختشهب میـسن  وچمه  راظن  ناروح  هرمز  درک  دـنناوتب  ات  دوشگ  رد  نانج  دـلخ  دولخلا  راد  نزاخ  راـنک  ره  رب  هدز  فص  ناـیبورک 
راسخاش ره  رـس  زا  تخیرب  ناجرم  ؤلؤل و  نیع  ياروح  رـس  رب  دز  هردـس  رد  وچ  داـب  رابکـشم  اوه  تشگ  وا  رطع  رثا  زک  شرع  یمیـسن ز 

بیطختنیا و رورـس  يارـستنیا  روس  یـسورع و  تنیا  رانک  بیج و  رجعم و  رپ  تشگ  ار  همه  رم  رد  دندیچب  هکـسب  دلخ  نانیـشن  همیخ 
یقتلا ریخ  کجوز  اجدلا  ردب  کباب  راوع  یب  وت  تمـصع  لوضف  یب  وت  بکوک  لوسر  غاب  هلال  لوتب  تراهطب  يا  راثن  اب  قبط  تنیا  هاوگ 

نیمز و رخف  نسح  نیـسح و  مام  رایخلا  ریخ  ریخا  یئوت  میرم  تفع  یئوت  مدآ  تنیز  یئوت  ملاع  دصقم  رابت  غارچ  مشچ و  اسنلا  رخف  کنا 
یقرو رب  راد  شوگ  نک و  مهف  وا  لضف  زا  قرو  کی  وا  ردق  فرـش و  زا  ربخ  يرادن  هک  يا  راوس  رادـلد  يزات  نسحلا  وب  وت  رـسمه  نمز 

هک درک  یلع  يوسب  يور  حابـص  زامن  دـعب  لوسر  يزور  هک  دوب  راتت  کشم  هتخیر  لگ  گرب  رب  وچ  تسار  شیوخ  ياباب  طخ  زا  متفاـی 
ناور هجاوخ  میور  هناخ  بناج  ات  يامرف  هک  تفگ  رایم  فقوت  رذع  ربم  فلکت  مان  میور  تفایـضب  ات  تسه  تیماعط  چـیه  راوسهـش  يا 

یلع دـش  نورد  شیپ  راکف  مغ  زا  لد  ناج و  تفر  هناخ  ردـب  ات  ناـمگ  شدوبن  چـیه  ماـعط  هناـخب  هکناز  رابکـشا  شرثا  رب  هاـش  تشگ و 
اب رارد  ار  ردـپ  تفگ  هاشب  تراشا  درک  دوبن  یماعط  هکناز  دـش  گنتلد  همطاف  راهن  اجنیا  دـنک  اـت  تسا  رد  رب  ردـپ  تفگ  همطاـف  ربتفر 
یب رب  رازاببتفگ  ودبتمـصع  رداچ  داد  ار و  سنا  دناوخ  راک  دیاشگ ز  هچ  ات  مرگنب  نم  هک  شاب  ردپ  شیپ  هب  ود  ره  نیـسح  اب  نسح و 
مرب نآ  نمث  زا  نک  عیب  نم  رداچ  نامهیم  مردـپ  دـش  راگدـنوادخ  شیپ  فیطل  یماعط  هفرط  مرب  نآ  نمث  ورزب ز  مشورفب  ات  راظتنا  تهج 
رهش رازاب  رـس  رب  داد  لالدب  درب و  سنا  ارهز  رداچ  رات  دوپ و  ار  هتـشر و  دوختسد  لمع  زا  هتفات  هتفاب و  رتش  مشپ  رداچ  رایب  یماعط  دوز 

هلغشم زا  رپ  تشگ  نآ  زا  رازاب  هلمج  ران  هدنشخر  وچ  رون  هلعش  زا و  تفای  درک  زاب  مه  هماج ز  نوچ  هدنـشورف  درم  راتـساوخ  دوش  هک  ات 
دوب راهچ  اجنآ  سکچیه  درکن  ار  مهرد  هس  ناو  دنتـساوخ  مرد  هس  نآ  تساوخ و  رادیرخ  ودکی  رادمرب  روخ  شلاب  وا  بات  زا  دـش  درز 

نیمی و رهـش  زا و  هتفرگ  رون  دـیدب  ناکد  رد  رب  ار  لالد  رداچ و  رادـلام  مشتحم و  دوهی  یـضعب  رتهم  شیوخ  ناـکد  رد  رب  رگم  يدوهج 
سرپب وز  نمب  هداد  سنا  رداچ  هک  تفگ  راگتـسر  دوبتسار  تسیک  نآ  وگبتسار  ککماج  نیا  هک  تفگ  تسیرگنب  ودب  هجاوخ  راسی 
رادـب شـسرپ  تسد ز  يرخیم  رگ  وـت  تفگ  يوـگب  رداـچ  هصق  دوـهج  ار  سنا  تفگ  راـک  هـگآ ز  مـین  نـم  تـسوا  رداـچ  نـیا  فـقاو 
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وت رگ  ارت  میوگبتفگ  یگتـسهآب  درب  وا  شوگ  يوسب  رـس  رادـم  هتفهن  زار  شوپم  نم  زا  ربـخ  نیک  ییوراـی  وت  هکنآ  لوسر  ناـجبتفگ 
نمب داد  ماعط  شدوبن  چـیه  نامهیم  شردـپ  دـش  رایخلا  ریخ  رتخد  ءاسنلا  ریخ  همطاف  يرولا  ریخ  رتخد  نیا  تسارهز  رداـچ  راد  زار  يوش 

دید دوب  ۀیروت  ملاع  نیشن  ناکد  هجاوخ  راگدنوادخ  شیپ  فیطل  یماعط  هفرط  مرب  نآ  نمث  رزب و ز  مشورفب  ات  رارطضا  ۀهج  زا  شرداچ 
هک درک  سنا  يوسب  ور  رامش  فیاحص  درم  دیـسر  دصقمب  هک  ات  درک  زاب  قرو  دنچ  يوسوم  فحـص  زا  راهب  ربا  وچ  هدید  باتک  يوسب 
هک هتفگ  راگدرورپ  ترـضح  روطب  یـسومب  هتفگ  لوسر  نیـشن  هدرپ  رداچ  نیا  هصق  رازهکی  مرد  هراپ  راچب  مدـیرخ  وت  زا  نم  هماـج  نیا 

هرجح رد  رب  دـتف  ار  شردـپ  رم  زیزع  نامهم  مدـقم  تسه  هک  اجنآ  زا  يزور  راقو  اب  همطاـف  يرتخد  نیـشن  هدرپ  دوب  ار  نیـسپ  رود  ربمغیپ 
شیب و مرد  هس  زو  دنرخ  یماعط  هک  ات  دنربتمصع  رداچ  رامـش  زور  هجاوخ  باب  شیپ  دهنب  ات  ماعط  دشابن  چیه  ارـس  رد  ار  همطاف  راذگ 

شیوخ یئادخب  نم  منکیم  مسق  رکذ  رایع  نزوب  هرقن  نآ  هجو  رد  دهدب و  مرد  شرازه  راچ  یتسود  نم  صلخم  راتـساوخ  دوبن  سک  مک 
مهرد رازهکی  ارت  هصاخ  رادتقا  تهج  زا  دوب  نوزفا  نم  شیپ  نایبورک  تعاط  زا  رداچ  نآ  تزع  راوتسا  تخس  تباث و  دوب  ناک  یمسق  زا 
ودـب يور  راسکاخ  نم  يور  ایح  زا  هایـستسه  نونک  اذـیا  ماهدرک  یـسب  ار  یبن  وچ  نم  رآرب  یناوتب  رگ  تسیتجاح  ارم  کیل  مهد  رگید 
هدنب منک  فرـص  شیئالومب  رمع  مدریذپب  همطاف  شیوخ  یمالغب  رگ  راد  هضرع  نم  شهاوخ  همطاف  مرح  رد  کیل  درادـن و  يور  ، مندرک

ات نک  هضرع  وا  تمدخ  مرح  رد  یـسرب  نوچ  دوهی  ار  سنا  تفگ  راودیما  لد  اب  دوهج  وا  بقع  رب  مرح  میرحب  ات  سپ  زاب  سنا  تفر  راو 
رابتسه ؟ ارم  هک 

شمتفریذپ تفگ  تفگب  يدوهی  لاح  ردـپ  شیپ  همطاف  راکز  هگآ  منک  ار  ردـپ  نم  ات  هک  تفگ  تفگب  ارهز  هب  هصق  مرح  رد  سنا  تفر 
درک ز اس  شرع  مدق  رب  دوهج  نآ  داهنب  رـس  رارق  دمحم  رون  شلد  ردنا  هتفای  دوهی  دیآ  رد  هک  ات  داد  زاوآ  سنا  دـش  رآرد  ار  وا  سنا  وگ 
دقتعم و وت  یمالغب  نوچ  راگدنوادخ  مان  نابز  رب  نانک  فوط  وک  دش ز  نورب  زابتفگب  تداهـش  ظفل  رادج  ات  شرـس  قرف  شرد  كاخ 

راـن وت  يودـع  طـسق  رون  وت  بحم  مسق  داـب  هدـنزوس  نشور و  راـن  رون و  دوب  هک  اـت  رادـم  مک  نم  تمرح  دوهی  ناز  تمرح  رد  مصلخم 
وا یمالغب  نم  رـشبلا  ریخ  رتخد  نم  يالوم  همطاـف  راـیتخب  یتلود و  مجع  زا  برع و  زا  ناـهج  ردـنا  نم  وچمه  تسیک  تفگیم  دـشیم و 

نوزفا دصتـشه و  دوهی  زا  رازه  راچ  راهنلا  فصن  هلظ  دش  هدرتسگب  هک  ات  يوگ  تفگ و  نیا  رد  دوب  يوک  رازاب و  رـس  رب  رابتعا  نیا  هتفای 
بجوم و راگدرورپ  وت ز  رب  مالـس  نارازه  تفگ  ادـخ  لوسر  شیپ  دیـسر  رد  سدـق  حور  راگزیهرپ  دـباع و  دـندش  رو  نید  نمؤم و  ورب 

راهنیز ار  همه  نیا  مومس  رانز  داد  همطاف  وت  رتخد  ینامهم  تکرب  راصن  زا  رازه  دنچ  دوهی  زا  رازه  دنچ  دوب  هتـشگ  ادخ  مشخ  بجوتـسم 
غرم ندب  رد  شدوب  ات  ماسح  نبا  وت  تمعن  هتخاس  نابز  درو  رابغ  یب  وت  نماد  تیـصعم  للز و  زا  سدق  راونا  علطم  یئوت  تمـصعب  هک  يا 

رارق  ار  ناور 
سیسات زاغآ  زا  یحدم  ياهرعش  هنرگ  دشاب و  ربمغیپ  لآ  تیمولظم  هدنهد  ناشن  هک  تسا  یئاهرعش  اهرعـش  نیا  زا  دوصقم  .1 اهتشونیپ :

رد هدمآ  نآ  ءزج  اهتیب  نیا  هک  ياهدیصق  .5 يزار . يرئاضغ  .4 یسودرف . .3 يزورم . یئاسک  .2 دش . هدورس  هنیدم  رد  یمالسا  تموکح 
. كـالفا هن  .7 تـسا . هدــجیه  لـمج  باـسحب  یح  ، ربـمغیپ رتـخد  رمع  ناـیلاس  هـبتسا  تراـشا  .6 دوشیمن . هدـید  قـقحم  . يوـنیم پاـچ 
. كـالفا تفه  .12 شتآ . . كاخ . داب . بآ : جـشخآ راـهچ  .11 نداـعم . . تاـبن . ناویح : هناـگ هس  دـیلاوم  .10 تـشهبتشه . .9 هرایـستفه . .8

ۀنیفس  ) حلما نینکل  اننسح و  فسوی  ناک  ثیدح  زا  ذوخام  .16 ع . )  ) لیعامسا ردام  .15 قاحسا . ردام  و  ع )  ) میهاربا نز  .14 نامهیم . .13
( . راحبلا ج 2 ص 361 ۀنیفس   ) شیرق نم  ینادیب  برعلا  حصفا  انا  ثیدح  زا  ذوخام  .17 راحبلا ج 2 ص 546 . )

ع)  ) همطاف نادنزرف 

ینادنزرف مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  ربمغیپ  رتخد  ، دنادیم مالسا  خیراتب  انشآ  ره  مینادیم و  هکنانچ  ( 34: نارمع لآ   ) ضعب نم  اهضعب  ۀیرذ  »
رد خیرات  نافلؤم  هریس و  ناگدنسیون  زا  کیچیه  موثلک . ما  بنیز و  مانب  رتخد  ود  .و  مالسلا امهیلع  نیسح  نسح و  ياهمانب  رـسپ  ود  . تسا
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هدش دلوتم  مراهچ  لاس  نابعش  رد  ع )  ) نیـسح يرجه و  موس  لاس  ناضمر  هام  همین  رد  ع )  ) نسح . درادن يدیدرت  دنزرف  راهچ  نیا  دوجو 
بعصم . دناهتشون نسحم  مانب  ربمغیپ  رتخد  يارب  ار  يرگید  هنیرن  دنزرف  تعامج  تنس و  ياملع  زا  یهورگ  هعیش و  ناسیون  هرکذت  تسا .

لاس ياـفوتم  يرذـالب  اـما  . تسا هدربن  یماـن  نسحم  زا  هدرم  يرجه  شـش  یـس و  تسیود و  رد  هک  شیرق  بسن  باـتک  هدنـسیون  يریبز 
نوچ دسیون  زین  و  ( 1  ) تشذگ رد  يدرخ  رد  نسحم  . داز ار  نسحم  نیـسح و  نسح و  ع )  ) یلع يارب  همطاف  : دسیون هن  داتفه و  تسیود و 

یسلدنا دیعس  نب  دمحا  نب  یلع  ( 2 . ) تسا نسحم  وا  مان  دومرف  برحتفگ  دیاهدیمان  هچ  ار  وا  دیسرپ  همطاف  زا  ربمغیپ  دش  دلوتم  نسحم 
زا ار  مالسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  دیفم  خیـش  ( . 3  ) درم یلاسدرخ  رد  نسحم  : دـسیون زین  برعلا  باسنا  ةرهمج  باـتک  فلؤم  ( 456-384)
زا :و  دیازفایم باب  نیا  نایاپ  رد  و  ( 4  ) تسا موثلک  ما  وا  هینک  هک  يرغص  بنیز  يربک و  بنیز  نیسح و  نسح و  : درامشیم نینچ  همطاف 

تسا هتشون  يربط  ( . 5  ) دیمان نسحم  تشاد  مکـش  رد  ار  وا  هک  یماگنه  ، درک طقـس  ار  يرـسپ  ربمغیپ  زا  سپ  همطاف  هک  دناهتفگ  نایعیش 
تنـس و لـها  بتک  ضعب  زین  یعیـش و  تاـیاور  رد  .« تشذـگ رد  يدرخ  رد  هک  دوـب  نسحم  ماـنب  رگید  يرـسپ  یلع  زا  ار  همطاـف  دـنیوگ 

طقـس دمآ  دراو  وا  رتخد  رب  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  راد  ریگ و  رپ  ياهزور  رد  هک  یبیـسآ  رثا  رب  دنزرف  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تعامج 
نیا مرتحم  ناگدنناوخ  تسا . هدش  هتشون  نوگانوگ  ياهنابزب  اههلاقم  اهباتک و  دنزرف  راهچ  نآ  زا  کی  ره  یناگدنز  هرابرد  ( . 6  ) دیدرگ

ع)  ) بنیز دناوخ . دنهاوخ  ار  مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح  نسح و  ماما  وا  راوگرزب  دنزرف  ود  لصفم  طوسبم و  لاح  حرش  ، باتک هلسلس 
دوخ نوماریپ  هک  زورنآ  زا  يو  ، دشابتسرد لامتحا  نیا  رگا  . تسا هدوب  ربمغیپ  ترجه  زا  لاس  نیمشش  رد  ع )  ) بنیز دلوت  يوق  لامتحاب 

ياههثداح وا و  یگلاسجنپ  رد  ص )  ) ربمغیپ گرم  . تسا هدوب  ورب  ور  هعجاف  تبیـصم و  اب  هدـش  انـشآ  یناگدـنز  طیحم  اـب  هتـسیرگن و  ار 
ردــپ و تبیــصم  رد  يو  ياـهکشا  اـههلان و  ، شرداـم يراـمیب  سپــس  . داد خر  يو  هناـخ  نورب  نورد و  ، زور نآ  رد  هـک  يزیگنا  تـقر 

کچوک هورگ  هک  يراکناهنپ  سرت و  زا  ياهلاه  ، نآ زا  رتشارخلد  يو و  گرم  ماجنارـس  ،و  تشاد اهجنر  اهمتـس و  زا  هک  یئاههفوکش 
نآ نیا و  شوگب  ربخ  دنونشب و  ناگیاسمه  ادابم  ، دننک دنلب  ار  نویش  گناب  دنتشادن  تصخر  مه  نالفط  ایوگ  . تفرگ ارف  ار  هدز  تبیـصم 
وا . دوب هتساوخ  دننامه  ار  رتخد  ردام و  تیبرت  یهلا  ریدقت  . ددرگن یلمع  ربمغیپ  رتخد  شرافس  دنوش و  رـضاح  ع )  ) ارهز هزانج  رب  دسرب و 
هب نوچ  . دوش هدامآ  رترابتبیصم  رتراوشد و  ياهزور  لمحت  يارب  دنارذگب و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  شیامزآ  تخس  ياههرود  دیاب  زین 

ربمغیپ هک  تسا  یـسک  .و  تسا هشبح  ناگتفای  دـلوت  زا  هللا  دـبع  . تفرگ ینزب  ار  يو  بلاط  یبا  نب  رفعج  رـسپ  هللا  دـبع  دیـسر ، دـشر  نس 
ناوارف شـشخب  اـصوصخم  سفن و  تزع  يراوـگرزب و  هب  ار  وا  هریـس  ناگدنـسیون  هـمه  ( 7  ) تسا هدوـمرف  ریخ  ياـعد  وا  هراـبرد  (ص )

ربکا نوع  رفعج و  : نارسپ : تسا هتشون  رتخدکی  رسپ و  هس  ار  وا  نادنزرف  يریبز  بعصم  . دش ینادنزرف  بحاص  هللا  دبع  زا  بنیز  . دناهدوتس
دوخ رسپ  يارب  ار  وا  تساوخیم  هیواعم  هک  موثلک  ما  مانب  يرتخد  .و  دنارسپ نیا  زا  هللا  دبع  باقعا  هک  یلع  دنامن و  نانآ  زا  ینادنزرف  هک 

داد ینز  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  هب  ار  يو  وا  تشاذگ و  او  ع )  ) نیـسح هب  ار  موثلک  ما  راک  هللا  دـبع  . دریگب ینزب  دـیزی 
نوع و ، دمحم ، یلع وا  نارسپ  هک  تسا  روهـشم  اما  ( 9  ) تسا هتـشون  نت  راهچ  نیمه  ار  هللا  دبع  نادنزرف  يرولا  مالعا  رد  یـسربط  زین  ( 8)
ار ردپ  يراتـسرپ  شیوخ  ردام  نوچمه  ، تشاد ینادنزرف  يو  زا  دربیم و  رـسب  وا  هناخ  رد  دوب و  هللا  دبع  نز  هکنآ  اب  بنیز  دندوب . سابع 
رد دنتفر و  هفوک  هب  زین  هللا  دبع  شرهوش  بنیز و  دـش  قارع  مزاع  ریبز  هحلط و  هنتف  ندـناشن  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ  . دربیمن دای  زا 

دـش و مهارف  هرـصب  رد  هـک  یهاپـس  اـب  شردـپ  يریگرد  . دوبتفگـش ياهدـمآ  شیپ  دـهاش  قارع  رد  بـنیز  دـندرک و  تماـقا  رهـش  نآ 
گنرین نیفـص و  دربن  . درکیم دـننامه  لثعن )  ) هنیدـم يدوهی  هب  اریو  ، وا ندـش  هتـشک  زا  شیپ  ات  هک  یـسک  بناـج  زا  ناـمثع  یهاوخنوخ 

نآرق و نایراق  ناسدـقم و  کشخ  ماـیق  سپـس  ،و  دـندربیم ناـمرف  هیواـعم  زا  ناـهن  رد  دـندوب و  یلع  تعاـطا  رد  رهاـظب  هک  یناـبلطایند 
و ع )  ) نسح شردارب  اب  هفوک  مدرم  تعیب  نآ  زا  سپ  هفوک و  دجسم  بارحم  رد  شردپ  تداهـش  ناضمر و  مهدزون  زور  هعجاف  ماجنارس 

یتشآ نامیپ  نتسب  زا  وا  ندش  راچان  نتفاکش و  گنلک  اب  ار  وا  نار  ندرب و  تراغب  ار  شاهمیخ  نتخیر و  وا  رس  رب  ار و  وا  ندرک  ینامرفان 
رستشپ ار  یـس  زا  شیب  ینایلاس  خیرات  نیا  رد  بنیز  ( 10 . ) دینـش یتشآ  نیا  زا  سپ  امن  تسود  نانمـشد  زا  هک  اهنابز  مخز  هیواعم و  اب 
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یکی اههچیزاب  « درآیم يورب  يرگید  سپ  زا  یکی  هچیزاب  هچ  دراد و  هدرپ  سپ  رد  بجعلا  وب  هچ  راـگزور  شرداـم  هتفگب  . دوب هتـشاذگ 
ماجنارس دوب . يرابدرب  هنومن  وا  دنک و  لمحت  ار  اهمغ  نیا  هک  دیاب  هوک  نوچ  ینیگنـس  دالوف و  نوچ  یناوت  . دشیم دیدپ  يرگید  سپ  زا 

.و دیچیپیم دوخب  رهز  زوس  زا  گرم  رتسب  رد  دید ، ار  شگرزب  ردارب  بنیز  هک  دیـشکن  يرید  . دنتـشگزاب هنیدم  هب  هفوک  زا  یلع  هداوناخ 
ارهز هنیک  زونه  ، دندرکن لمحت  شرتخد  يور  رب  ار  ص )  ) دـمحم زیمآتبحم  دـنخبل  هک  نانآ  . دوب رتشارخلد  ياهرظنم  دـهاش  رگید  زور 

. دوش هدرپس  كاخب  شدج  رانک  رد  هدازدنزرف  دنتشاذگن  هک  اجنآ  ات  ، دنریگب دنزرف  زا  ار  ردام  ماقتنا  دنتساوخیم  . دندوب هدودزن  لد  زا  ار 
لاـبند زاـجح  قارع و  ياهرهـش  رد  ار  یلع  نایعیـش  قـشمد  تموـکح  ناگدـناشن  تسد  هک  یئاـهلاس  . دـش يرپـس  رگید  تخـس  لاـسهد 
يداش اهتلایا  رگید  زا  قارع  يارب  هک  دیـسر  يربخ  يزور  هکنآ  ات  . دنتـشکیم دندنکفایم  نادنزب  ، دندزیم ، دندادیم مانـشد  . دندرکیم

ات دننکیم  رپ  ار  ندرگ  ياهگر  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دنتسیایم  اپ  رب  نابیطخ  . دوشیم اپ  رب  اهنمجنا  هفوک  رد  ! درم هیواعم  دوب . رتشخب 
هون هب  میراد  ار  ربمغیپ  هون  ات  . ددرگرب شدنوادخب  قح  دیاب  دنک  تراما  ناناملسم  رب  دیزی  میراذگن  دیاب  :» دنیشنب اهلد  رد  رتشیب  ناشنانخس 
ادـخ دزن  ییاین  رگا  ! ایب ام  دزن  رتدوز  هچ  ره  ربمغیپ  دـنزرف  :» دوریم هنیدـم  هب  هفوک  زا  یپ  رد  یپ  ياـههمان  تسا .»؟ يزاـین  هچ  نایفـس  وبا 

ومع و رـسپ  دنیبیم  وسکی  زا  . دتفایم شالت  هب  بنیز  يوش  هللا  دبع  وا  ندش  نورب  زور  . دوشیم قارع  هناور  هکم  زا  ع )  ) نیـسح یلوئـسم 
رهـش مکاح  دزن  دندرک . شردارب  ردپ و  اب  هک  دننک  نامه  وا  اب  نایقارع  دسرتیم  رگید  يوس  زا  درادـن و  تینما  رهـش  نیا  رد  شنز  ردارب 

زا مهاوخیم  ادخ  زا  . یتسه قارع  مزاع  ماهدینش  .» تسا نینچ  نآ  نتم  هک  دریگیم  ياهمان  ناما  نیسح  يارب  وا  زا  . دوریم دیعس  نب  ورمع 
وتب ات  متسرفیم  وت  دزن  ار  مردارب  دیعـس  نب  ییحی  ،و  رفعج نب  هللا  دبع  نم  . يوش هتـشک  هار  نیا  رد  مراد  میب  نم  هچ  يزیهرپب  ینکفا  هقرفت 
ماما هب  ار  همان  ناما  نیا  هکم  مکاح  ردارب  هللا و  دبع  « دوب یهاوخ  دنمهرهب  نم  تدعاسم  یئوکین و  هلـص و  زا  یتسه و  نم  ناما  رد  دنیوگب 

دـناوخب و لوسر  ادـختعاطب و  ار  مدرم  هک  یـسک  : » دوب دـهاوخ  هچ  ماما  بناج  زا  ياهماـن  ناـما  نینچ  خـساپ  هک  تسادـیپ  دـنناسریم .
نیا رد  هک  یـسک  . تسادخ ناما  ناما  نیرتهب  . تسا هدرکن  ار  ربمغیپ  ادختفلاخم و  تسین و  نکفا  هقرفت  زگره  ، دریگ هشیپ  ار  يراکوکین 

وا نما  زا  ناهج  نآ  رد  ات  مسرتب  وا  زا  ناهج  نیا  رد  مهاوخیم  ادخ  زا  . دوب دهاوخن  ناما  رد  وا  زا  زیخاتـسر  زور  رد  دسرتن  ادـخ  زا  ناهج 
تسا و قارع  هب  نتفر  هدامآ  ماما  تسناد  نوچ  هللا  دـبع  . دوریم نوریب  هکم  زا  ، تسا هارمه  نآ  اب  بنیز  هک  ناوراـک  ( . 11  ) موش دنمهرهب 

رظن ریز  ار  قارع  شوـج  بنج و  شیپ  اـههام  زا  قـشمد  درک . وا  هارمه  ار  دـمحم  نوـع و  دوـخ  نادـنزرف  دـشوپیمن  مـشچ  رفـس  نـیا  زا 
هاگآ تسا  شیپ  رد  هک  ینافوط  زا  ار  وا  - دندناوخ دوخ  رهـش  هب  ار  ماما  هک  نانآ  زا  ياهتـسد  - قارع ناسانـش  عقوم  ، میئوگب رتهب  ای  . تشاد
ماما هداتسرف  ، هللا دیبع  . داتسرف هفوکب  ار  يوقتیب  ریگتخس و  ، بسن لصا و  یب  یمکاح  . دوب هدرک  ار  مزال  ياهینیبشیپ  دیزی  . دندوب هتخاس 

ریز ار  قارع  هب  زاجح  ياههار  يو  حلسم  نازابرس  . دناسرت ار  رهش  مدرم  مشچ  تشک و  ار  هورع  رسپ  یناه  وا  رادنامهم  لیقع و  نب  ملـسم 
ندیسر اب  رح  دش و  وربور  هفوک  مکاح  هداتسرف  یحایر  دیزی  رسپ  رح  اب  فارش  لزنم  زا  تکرح  زا  سپ  یکدنا  ماما  هکنانچ  ، دنتـشاد رظن 

هدشن هتسب  دیما  هار  ياهتـسد  يارب  لقاال  زونه  هک  ساره  رپ  ياهزورنآ  زا  دروآ . دورف  دراد  مان  البرک  هک  ینیمزرـس  رد  ار  وا  هزات  روتـسد 
نیا ءزج  هک  ع )  ) نیسح ماما  یناگدنز  باتک  رد  زین  . دیهاگآ شیب  مک و  ، رگید زور  نیسپ  ات  مرحم  مهن  زور  ياهتعاس  نیرخآ  زا  دوب و 

ناـشن هنوگچ  ار  دوختیـصخش  هتـشاد و  ياهفیظو  هچ  ( ، ع  ) بنیز راد  ریگ و  نآ  رد  . دـید دـیهاوخ  يرتـشیب  لیـصفت  ، تساـهباتک هلـسلس 
. دـش زاغآ  يرجه  کی  تصـش و  لاس  مرحم  مهد  زور  نیـسپ  زا  وا  یـصاصتخا  تیرومام  اما  . دـشاب ناهنپ  امـش  رب  هک  تسین  يزیچ  ، هداد

روک ار  ناشنورب  نورد و  هدـید  ماقتنا  هنیک و  سح  ای  هاج  لام و  یتسود  هک  یئاههناوید  . دـیدرگ يرپس  مرحم  مهد  زور  رخآ  ياهتعاس 
نیا يارب  هک  یـشک  نامهم  . تشادن رطاخب  ارنآ  دننامه  برع  خیرات  هک  تشز ! يراک  ! گرزب يراک  ؟ دندرک هچ  . دـندمآ دوخب  ، دوب هدرک 

گرزب يدروآ  تسد  یشک  نامهم  نیا  زا  ؟ چیه ارچ  ، هن ! چیه ؟ دندروآ تسدب  هچ  ! یمحریب نانچ  اب  مه  نآ  تسین  نآ  زا  رتدب  یگنن  موق 
نانآ يورب  اههار  همه  ؟ دنورب اجکب  دننک و  هچ  . راب نیمدنچ  يارب  هکلب  نیتسخن  يارب  هن  ، ماش ربارب  هفوک  ینوبز  يراوخ و  ؟ دوب هچ  . دنتشاد
مکاح رـصق  هب  دشیم و  زاغآ  هیرـضاغ  زا  هک  یهار  . دـیامیپ هب  نایاپ  ات  ارنآ  دـیاب  راچان  ناوراک  نیا  هک  گنن ! هار  . هار کی  زج  ، دوب هتـسب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2356 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز ربتشادـن  نشور  يرابت  هک  يدرم  ربارب  ار  تلذـم  یناشیپ  دـیاب  یقارع  ناوراک  . تفاـییم ناـیاپ  قشمد  زبس  خاـک  هب  سپـس  هفوک و 
یهاگ هلاوح  رد  نیا  زجب  ارم  رـس  » دیوگب دتـسیاب و  دنه  رـسپ  هناتـسآ  رد  ات  دور  شیپ  كاخ  رب  ینیب  هدنکفارـس و  نانچمه  سپـس  ، دـیاسب

تاـغوس نیا  یئاـمرف  وت  هچنآ  مکح  یـشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میاوت  شوگب  هقلح  زورما  میتفریذـپ و  ار  تردـپ  یمـالغ  غاد  زورید  تسین 
زاجح قارع و  رـسارس  یخارف  هب  هداشگ  یتسد  . تشاد رپ  یتسد  تفریمن  یلاختسد  اب  زین  زاجح  ناوراک  هدـنام  اـما  . دوب قارع  ناوراـک 

اما تداهـش  عاتم  : یناسنا تمارک  یگدازآ و  ، راختفا ، فرـش عاتم  . اهبنارگ یعاتم  زا  رپ  مالـسا  ياـیند  ناتـسبرع و  هریزج  هبـش  ياـنهپ  هب  ، هن
ریپ هتفگب  هک  دننادرم  تداهـش  يالاک  رادیرخ  .و  دـشیمن هدـید  یناشن  یمدرم  درم و  زا  اجنآ  ، قشمد هن  دوب و  هفوک  هن  الاک  نیا  رادـیرخ 

نانیـشن خاک  درگ  هک  یناسک  دنتـسیزیم و  خاک  ود  نآ  نورد  هک  نانآ  ( 12 « ) دننکن برچ  نادرمانب  دـننک  برچ  نارایع  هب  بوچ  هنهیم 
ندرگ رب  اهتـسد  درکیم  هقردب  لاسدرخ  دنزرف  نز و  یهورگ  ار  اهبنارگ  يالاک  نیا  نارایع . زا  هن  دندوب  نادرمان  زا  دـندوب  هتفرگ  ارف  ار 

عاتم رالاس  ناوراک  دناوخ  میهاوخ  هکنانچ  تسا . هتفرگ  بقل  ( 13  ) البرک نز  ریش  قحب  هک  يرالاس  ناوراک  اب  . هداهن اپ  رب  ریجنز  هتـسب و 
نانآ وا  نایرتشم  تسنادیم  هچ  ، دـبای يرادـیرخ  زورنآ  هکنآ  يارب  هن  تشاذـگ  شیامن  ضرعمب  قشمد ) هفوک و   ) خاک ود  ره  رد  ار  هلفاق 
رفاک ماجنارـس  ناسارخ و  ، ناتـسزوخ ماش ، ، هنیدم رد  سپـس  هفوک  رهـش  رد  تسخن  . دوش مرگ  لاسجـنپ  زا  سپ  ات  تخاس  يرازاب  دنتـسین .

هک دوب  زورنآ  . دـنوشیم لامیاپ  اپ  ریز  رادرم  دـنوریمن  راد  رـس  رب  نادرمان  داهن . ناشرانک  رد  ار  نادرماـن  يازـس  ناـیناسارخ  ياـهبوک 
ناوراک و ( . 14  ) تسشن ندروخب  هزات  هفیلخ  دندیچ و  اهناوخ  دندنکفا و  یندرتسگ  نایوما  ناج  مین  ياههشال  رب  یـسابع  هفیلخ  مکحب 

مدرم خرب  ار  مشاه  نادناخ  یلع و  رتخد  يراوخ  هنحـص ، نیا  شیامن  ابتساوخیم  هفوک  مکاح  . دـندمآ رد  هفوک  رازاب  هب  رالاس  ناوراک 
نم مکحب  زورما  ! دنیامـش رهـش  نیـشیپ  مکاح  ناسک  نادنزرف و  نانیا  هک : دنایامنب  رتشیب  اهنادب  ار  دوخ  تردق  هلیـسونیدب  ات  ، دـشکب رهش 
اما ، دوب مکاحتساوخ  نیا  دنروخیم ! هنایزات  دنوشیم و  هدـنار  امـش  رهـش  ياههچوک  رد  هتـسب  ندرگ  تسد و  ریـسا و  امـش  مشچ  شیپ 

یمدرم « دروآ دهاوخ  دنت  قرع  دنت  بت  تسا  فورعم  یلثم  دندش  هوبنا  اههچوک  رد  ناوج  ریپ و  رهش  مدرم  . تساوخیم يرگید  زیچ  ادخ 
ینخـس ندینـش  اـب  . دنرادروخربتیـصوصخ نیا  يـالعا  دـح  زا  تارف  هرد  مدرم  و  دـنوشیم . نامیـشپ  مه  دوز  دـنیآیم  مـشخب  دوز  هـک 

زور نآ  رد  هک  ینانز  . تخانشیم بوخ  ار  بنیز  هفوک  دندرگیم ! رتنابرهم  ردارب  زا  رگید  ینخـس  اب  دنوشیم و  نمـشد  دنـشورخیم و 
رازاب هب  ناریسا  بنیز و  ندمآ  رد  دندوب . هدید  ردپ  مشچ  رد  ار  يو  تزع  ناناملـسم و  هدید  رد  ار  وا  تمـشح  ، دنتـشاد رتشیب  لاس و  یس 
نادرم نانز و  هیرگ  دندنکفا و  هیرگب  ار  نادرم  دنداد و  رـس  نویـش  نانز  درک . هدـنز  ار  هتـشذگ  تارطاخ  نانآ  زیگناتقر  تلاح  هفوک و 

رهـش مدرم  هدـید  ات  دـسرب  جوا  هطقن  هب  ناجیه  نیا  تسیاب  نونکا  . تساخرب وس  ره  زا  ناغف  هلان و  رابکی  دروآ و  رد  هحون  هب  ار  ناـکدوک 
مادک ، دوب یلع  رتخد  . دنک دهعت  ار  هفیظو  نیا  تسناوتیم  یـسک  هچ  ناریـسا  عمج  رد  دـندرک . ارچ  دـندرک و  هچ  دـننادب  ات  دوش  هدوشگ 
یکی رد  مه  هدنراگن  . تسا هتشون  موثلک  ما  ارنآ  هدنیوگ  ، هدرک طبض  ار  هبطخ  هک  دنس  نیرتهنیرید  . موثلک ما  ای  بنیز  ؟ وا رتخد  ود  زا  کی 
هدوبن هدـنز  خـیرات  نیا  رد  موـثلک  ما  ، ماهتـشون باـتک  نیا  رد  هکناـنچ  اـما  . متـشون ار  ماـن  ناـمه  تناـما  مکحب  ( 15  ) دوـخ ياـهباتک  زا 
يرغـص موثلک  ما  ار  شرهاوخ  يربک و  موثلک  ما  ار  وا  . تسا موثلک  ما  ع )  ) بنیز ياههینک  زا  یکی  هک  هدش  ادیپ  اجنآ  زا  طیلخت  نیا  . تسا

ادخ دمح  زا  سپ  هک  دوب  بنیز  ، داد رهش  نیا  مدرمب  یندشن  شومارف  یسرد  دوخ  نانخـس  اب  هفوک  رازاب  رد  هکنآ  لاح  رهب  . دناهدناوخیم
ینز ! داب نایرب  ناتاههنیـس  نایرگ و  ناتاههدـید  هشیمه  هک  دـییرگب  . رادـقمیب راوخ و  مدرم  ! راـکبیرف راـکم  مدرم  ! هفوک مدرم  تفگ : نینچ 

دیتسه یمدرم  . غورف یب  ناتنامیا  غارچ  تسا و  غورد  امش  ياهنامیپ  دزاس . ادج  مه  زا  تسا  هتفاب  راوتسا  ار  هچنآ  هک  دینام  ار  فابهتـشر 
زبـسوس و نورب  هدــنگوس و  نورد  ، نیگراـپ هزبـس  نوـچ  ! زاوـن نمــشد  شک و  تـسود  ! زاـستلیح اـمن و  دوـخ  ! زاورپ دــنلب  نز و  فـال 

دیواـج خزود  شتآ  رد  ،و  دــیدیرخ ار  ادــخ  مـشخ  ! دــیدرک يراـک  تـشز  هـچ  ( . 16  ) نیگآ هرقن  روـگ  گنـس  نوـچ  ! راـکبان ، نـیگنر
گنن نآ  دیآ و  رب  ناراگزور  هک  دیداهن  دوخ  رب  یگنن  غاد  . نتسیز نامداش  روخ  رد  هن  دیتسیرگ  راوازس  هک  ! دییریگب دییرگیم !؟ . دیدیزخ
تشز مدرم  امـش  هار  غارچ  .و  تشهب ناناوج  دیـس  ؟ دییوگیم هچ  ار  ربمغیپ  دنزرف  نتـشک  خساپ  ؟و  دیئوشیم هنوگچ  ار  گنن  نیا  دیادزن !
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هک ياهلماعم  رد  ،و  دیراد تسد  رد  داب  هنیآ  ره  ( . 17  ) رادغ مدرم  يا  دیوش  دوبان  تسین و  . راوخمغ اهالب  رد  دوب و  ناترای  یتخس  رد  هک 
دوش و هتفاکش  اهنامسآ  دوریم  میب  هک  دیدرک  تشز  تخـس  يراک  . داب امـش  ربتلذم  يراوخ و  ،و  راتفرگ ادخ  مشخب  !و  راکنایز دیدرک 
هچ ؟و  دیتخیر ینوخ  هچ  !و  دیتسکـش ار  وا  تمرح  ؟و  دیتسخ ار  ادخ  لوسر  رگج  هنوگچ  دـینادیم  هتخادـگ . مه  زا  اههوک  هتفاک و  نیمز 

کلف مشچ  هک  دیرادم  تفگـش  ،و  تسا زیر  بل  نآ  رـش  زا  نامـسآ  نیمز و  هک  دیدرک  يراک  هنادرخبان  تشز و  ؟ دـیتخیب رـس  رب  یکاخ 
هک ! دنادرگن هتفیرف  ار  امـش  ، تلهم نیا  ( . 18  ) تسا روای  هن  رای و  هن  ار  ناراـکنایز  تسا و  رتتخـس  ترخآ  باذـع  اـنامه  . تسا زیرنوخ 

خزودـب ار  راکهانگ  تسامـش و  ام و  بقارم  اـما  . دناتـسیم ار  مولظم  نوخ  ماجنارـس  دـناسریمن و  رفیکب  دوز  ادوز  ار  ناراـکهانگ  ادـخ 
دوخ شیر  هک  یفعج  ینب  زا  ریپ  يدرم  . دناشن تریح  رد  ناهدبتشگنا  ار  همه  .و  دنادرگرب نانآ  زا  ار  دوخ  يور  سپس  ( . 19  ) دناشکیم
دایز رـسپ  خاک  هب  ار  ناریـسا  ( 2  ) نامدود نیرتدـنلب  رـس  ناشیا  نامدود  دننارـسپ و  نیرتهب  ناـنآ  نارـسپ  تفگ : دوب  هتخاـس  رتهیرگ  زا  ار 
مـشچ رهز  رطاخب  ربمغیپ و  نادناخ  ربارب  یئامن  تردق  . دوب هدش  مهارف  شیپ  زا  سلجم  نیا  رد  رتشیب  هچ  ره  یئامن  تردـق  هلیـسو  . دـندرب
هزوپ هدرک و  ریسا  ار  وا  دنزرف  نز و  هتشک  ار  نیسح  . دوب هدومیپ  نآ  نایاپ  ات  ار  يزوریپ  هار  دوخ  نامگب  دایز  رـسپ  هفوک . مدرم  زا  نتفرگ 
رتـخد بنیز  - ؟ تسیک نز  يا  درآ ! ناـبز  رب  ار  ع )  ) یلع ماـن  دراد  تارج  یـسک  هچ  سپ  نیا  زا  . تـسا هدـیلام  كاـخب  ار  قارع  ناـیعیش 

دیلابیم و شیوخ  تردقب  دایز  رسپ  تخاس ؟ راکشآ  ار  ناتاههتفگ  غورد  درک و  اوسر  ار  امش  هنوگچ  ادخ  دیدید  ! رکش ار  ادخ  ! - همطاف
هب یلع  رتخد  . دـننک شریقحت  نامدرم  يور  شیپ  دنرمـشن و  يزیچب  ار  وا  هک  ، تسین نیا  زا  رتدـب  يدرد  اـمن  تردـق  يارب  تردـق و  يارب 

يور شیپ  هتـسب  ندرگ  تسد و  ار  شنادـنواشیوخ  وا و  هن  دناهتـشک و  ار  شناسک  ردارب و  هن  . هدادـن خر  یقافتا  چـیه  یئوگ  . دـمآ نخس 
دمحم هب  ار  ام  هک  ار  ادخ  ساپـس  : - تسا هدش  هدـناوخ  سلجم  نیدـب  یملع  هرظانم  يارب  یئوگ  . دناهتـشاد هاگن  راوخنوخ  تسپ و  يدرم 

اهنت هن  . درک تریح  داـیز  رـسپ  دـننارگید ! میتـسین  اـم  ناـنآ  دـنوشیم و  اوسر  ناراکدـب  دـنیوگیم و  غورد  ناقـساف  . تشاد یمارگ  (ص )
رگید هار  زا  راچان  . تشارفا رب  دنهاوخب  دوخ  هکنآ  یب  زین  ار  ناجیب  هدنکفا  ياهرس  . داتـسیا رتتسار  ، دنک مخ  دنتـساوخیم  هک  ار  یندرگ 

نانآ . تساوخیم ادـخ  هک  دـنتفر  یهارب  دوخ  نارای  اب  مردارب  ! مدـیدن یبوخ  زج  ادـخ  زا  - !؟ درک هچ  تردارب  اـب  ادـخ  يدـید  : - دـمآ رد 
زا دوب  . هدش درخ  دایز  رسپ  ! دوب یهاوخ  راتفرگ  يدرک  هچنآ  خساپ  هب  راکمتس  وت  اما  ! دندیسر تمعن  نیدب  راختفا  اب  دندیزگ و  ار  تداهش 

افـش ار  ملد  ادخ  وت  نامرفان  شکرـس و  ردارب  ندـش  هتـشک  اب  ! - مانـشد تسیچ ؟ هدـنامرد  حالـس  نیرخآ  . دـش لامیاپ  خـساپ  نیا  ندـینش 
وت ناـمرد  رگا  ! یتسـسگ مه  زا  ار  اـم  هـشیر  ! یتسکـش ار  اـم  لاـهن  ! یتـشهن یـسک  مناـشیوخ  زا  ! یتـشک ار  اـم  رتـهم  ! داـیز رـسپ  . - دیـشخب

( . 21  ) تفگیم عجسم  ياهنخس  زین  شردپ  . دیوگیم عجس  هب  نخس  ! - تسا نینچ  يرآ  ؟ تسنیا
عوجر باتک ص 356 و  نامه  .5 داشرا ج 1 ص 355 . .4 3.ص 16 . باتک ص 404 . نامه  .2 فارشالا ص 402 . باسنا  .1 اهتشونیپ :

شیرق ص 82. بسن  .8 هباصالا ج 4 ص 48 . .7 لحنلا ج 1 ص 77 . للملا و  هب  دوش  عوجر  .6 همغلا ص 440-441 ج 1 . فشک  هب  دوش 
پاچ لاس ص 147  هاجنپ  زا  سپ  هب  دینک  هاگن  .11 هدنراگن ج 2 . زا  . مالسا خیرات  زا  یلیلحت  هب  دوش  عوجر  يرولا ص 204.10. مالعا  .9

مالـسا خیرات  زا  یلیلحت  هب  دینک  عوجر  .14 هدنراگن . هیـشحت  همجرت و  ع )  ) بنیز هرابرد  یباتک  مان  .13 دیحوتلا ص 58 . رارسا  .12 مود .
الف ،ال، اذخلا رتخلا و  لها  ای  ۀفوکلا  لها  ای  .16 مود . پاچ  لاس ص 182  هاجنپ  زا  سپ  هب  دینک  عوجر  .15 لاس 132 . ثداوح  مود  شخب 
الا مکیف  له  الا و  مکنیب  الخد  مکنامیا  نوذـختت  . اثاکنا ةوق  دـعب  نم  اهلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  امنا  ، هترلا تادـه  ،و ال  ةربعلا تاقر 

مکل تمدـق  ام  ءاس  الا  .17 ةدوحلم . یلع  ۀـضفک  وا  ، ۀـنمد یلع  یعرمک  ـالا  متنا  لـه  ءادـعالا و  زمغ  ءاـمالا و  قلم  ،و  فنـشلا فلـصلا و 
اوکحـضا ،و  اریثک اوکباف  ، ءاکبلاب ءایرحا  هللا  مکنا و  ،و  اوکباف هللا  يا و  ؟ نوکبتا ، نودلاخ متنا  باذـعلا  یف  .و  مکیلع هللا  طخـس  نا  مکـسفنا 

نابـش دیـس  ۀلاسرلا و  ندعم  ،و  ةوبنلا متاخ  لیلـس  لتق  نوضحرت  ینا  ،و  ادبا اهدعب  لسغب  اهوضحرت  نل  .و  اهرانـش اهراعب و  متزف  دقلف  الیلق 
نم بضغب  متؤب  ۀقفصلا و  ترسخ  یعسلا و  باخ  دقل  .18 اسکن . اسعتف و  مکتلزان  حرفم  ،و  مکتجح ةردم  ،و  مکتجحم رانم  ،و  ۀـنجلا لها 
دبک يا  نوردت  .ا  اده لابجلا  رخت  ضرالا و  قشنت  هنم و  نرطفتی  تاومسلا  داکت  . اذا ائیش  متئج  دقل  ۀنکـسملا  ۀلذلا و  مکیلع  تبرـض  هللا و 
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ترطق نا  متبجعفا  ءامسلا  ضرالا و  عالط  اهرش  ءاقرخ ، ءاهوش  اهب  متئج  دقل  ؟ متکفس هل  مد  يا  متزربا و  هل  ۀمیرک  يا  متیرف و  هللا  لوسرل 
نا الک  . راثلا توف  هیلع  فاخی  ،و ال  ةردابملا هزفحت  هناف ال  ، لهملا مکنفختسی  الف  .19 نورصنی . مه ال  يزخا و  ةرخالا  باذعل  امد و  ءامسلا 

فجن ص پاـچ  . ءاـسنلا تاـغالب   ) يزخی ـال  روبی و  ـال  لـسن  دـع  اذا  مهلـست  لوـهکلا و  ریخ  مهلوـهک  .20 داـصرملابل . مهل  اـنل و  کـبر 
تثتجا .و  یعرف تعطق  .و  یلها تربا  .و  یلهک تلتق  دقل  .21 ءاسنلا ج 2 ص 259 . ) مالعا  برعلا ج 2 ص 126-124  بطخ  ةرهمج  ،23

يربط ج 7 ص 372)  ) تیفتشا دقف  اذه  کفشی  ناف  ، یلصا

ناوراک لزنم  نیسپ  او 

تفـالخ رد  هک  تشذـگن  يزیچ  .و  دـش هدوـشگ  دـیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرفب  ناملـسم و  نایهاپـستسدب  يرجه  مهدزیـس  لاـس  رد  ماـش 
راتفر رد  ار  یناملـسم  نیئآ  ماـش  مدرم  دوب . یقابتمـس  نیا  رد  یگدـنز  ناـیاپ  اـت  ناـنچمه  تفاـی و  ار  تلاـیا  نآ  تموکح  هیواـعم  ، رمع

تصـش و لاس  رد  . دنتـشادن یهگآ  راصنا  رجاهم و  تیبرت  ربمغیپ و  تریـس  زا  .و  دندیدیم وا  ناینوماریپ  هیواعم و  دـلاخ و  نوچ  ینامدرم 
ینامدرم . دنتسیزیم ماش  ياهرهش  رد  دندوب  هدید  ار  ادخ  لوسر  هک  یناسک  زا  رفن ) دصکی  زا  شیب  نت  دنچ  دیاش   ) یهورگ يرجه  مکی 

زا سپ  هک  تسین  تفگش  . دننیب هن  درذگیم  ار  هچنآ  دننیشنب و  ياهشوگب  دندادیم  حیجرت  دوب و  هتـشذگ  تصـش  زا  ناشرمع  نایلاس  هک 
ینادنواشیوخ ار  ص )  ) دمحم میتسنادیمن  ام  دنشاب  هتفگ  مدرم  ، دیسر رهش  نیدب  یسابع  نادناخ  مکاح  نوچ  مود  یـس و  دصکی و  لاس 

رهش ، مدرم قشمد  هب  ناریسا  ندروآ  رد  ماگنه  ، دناهتـشون ناسیون  لتقم  رگا  ( . 1  ) دیدمآ راک  رس  رب  امـش  هکنآ  ات  تسا  هدوب  هیما  ینب  زج 
هتـشک ردـب  گـنج  رد  هک  نم  ناـگرزب  شاـک  : » هـک دـشاب  هدورـس  دوـخ  سلجم  رد  دـیزی  رگا  ،و  دـیامنیمن رود  دـندوب ، هتـسب  نـیئآ  ار 

ار دیزی  درگ  يو  سلجم  رد  زورنآ  . تسین دیعب  متفرگ  ص )  ) دمحم نادنزرف  زا  ار  نانآ  ماقتنا  هنوگچ  دـندیدیم  دـندوب و  رـضاح  ، دـندش
ناسکی اهسلجم  هک  دینیبیم  ادخ . هبتبرق  ببس  هن  دندوب  هدرک  تموکحب  ندیسر  هلیـسو  ارنآ  ربمغیپ  مالـسا و  هک  دندوب  هتفرگ  یناسک 

هتفرگ و نانآ  تسد  زا  ار  نایقارع  توق  هیام  هداد و  ماجنا  ار  دوختیرومام  هک  دوب  نامداش  دایز  رـسپ  هفوک  رد  . دننامه اهوگتفگ  تسا و 
هدـنرب وا  ، تفاییم نایاپ  اج  نیمهب  راک  رگا  تسا . هتفرن  ردـهب  ردـب  گنج  رد  شناردـپ  هتخیر  نوخ  هک  دـیلابیم  دوخ  رب  دـیزی  ماـش  رد 
گنرـش زا  رتخلت  شناهد  رد  تسنادیم  دوخ  ماک  ینیریـش  هیام  ار  هچنآ  ، دکمب ار  يزوریپ  نیا  دهـش  ، دـیزیتشاذگن بنیز  اما  . دوب يزاب 
ندرگب ریجنز  هک  نانیا  ،و  دنکیم تموکح  هک  مانب  ،و  دنکیم تموکح  نانآ  رب  یسک  هچ  دنامهف  نایـسلجمب  هاتوک  ینانخـس  رد  . تخاس

دمحا هتـشون  ءاسنلا ) تاغالب   ) مراد تسد  رد  هک  ینتم  نیرتهنیرید  يور  زا  ار  وا  نانخـس  و  !. دـنناسک هچ  دناهداتـسیا  وا  تخت  شیپ  هداهن 
: دوشیم هدید  تاملک  طبـض  رد  اهفالتخا  رخاتم  رداصم  رد  .و  ماهدروآ هدش  دلوتم  هثداح  زا  سپ  لاس  لهچ  دصکی و  هک  رهاط  یبا  نب 
(2 . ) دـندرک سوـسف  نادـب  ،و  دـندناوخ غورد  ار  ادـخ  ياـهتیآ  ناـنآ  هـچ  . دوـب خزود )  ) رتدـب ، دــندرک يدــب  هـک  یناـسک  ناـیاپ  سپ 

ارت ؟و  تسا گنن  ار  ام  ادخ  هاگشیپ  رد  دنربیم ، نامرهشب  رهش  ناریـسا  نوچ  ،و  تسا گنت  ام  رب  نامـسآ  نیمز و  هک  نونکا  يرادنپ  ! دیزی
هبتیاهراک تسا و  ماکب  ار  وت  ناهج  هک  یلاحـشوخ  شیوخ  هدرک  زا  یلاـبیم و  دوخب  ؟ يرـالاس هناـشن  يدرک  هچنآ  تسا و  يراوگرزب 

دندـش رفاـک  هکناـنآ  : » تـسا ادـخ  هـتفگ  نـیا  تسـالب و  وـت  ياربتـلهم  نـیا  .و  تـسازع ار  وـت  يداـش  نـیا  . تـسا نـینچ  هـن  ( . 3  ) ماـظن
.« تسکاندرد یباذع  ناشیا  رب  دـنیازفیب و  ناهانگ  رب  ات  مهدیم  ناشتلهم  انامه  ، تسبوخ ناشیا  رب  میهدیم  اهنادـب  هک  یتلهم  ، دـنرادنپیم

میرح ؟ ینارب وس  نادـب  وس  نیا  زا  ار  ربمغیپ  نارتـخد  یناـشن و  هدرپ  رد  ار  تنازینک  ناـنز و  هک  تسداد  نیئآ  نیا  ( . 4  ) ناگدش دازآ  رسپ 
زور ره  ،و  ییوـس هـب  ییوــس  زا  ( . 5  ) نانمـشد نانآ  ناـنابرتش  !و  نارتشا تشپ  رب  دـنژن  ! هتـسب هنیـس  رد  ناشیاهـسفن  !و  هتـسکش ناـشتمرح 

ام هکنآ  هتخوسن . ناشلاحب  یسک  لد  هتخود و  مشچ  نانآب  کیدزن  رود و  ، يراسگمغ هن  هانپ و  هن  . يرای هن  ، دنراد يراوخ  رامیت  هن  ، ییوکب
ربمغیپ هشوگ  رگج  نادندب  یتسدبوچ  اب  . دربن دای  زا  ار  ام  ینمشد  رگا  تفگشن  درگنیم ، ام  رد  دسح  هنیک و  مشچب  ،و  درمـشیم راوخ  ار 

یب ار  دوخ  ؟و  يرامشیم درخ  يدرک  ار  هچنآ  ! دندوتـسیم ارم  دندوب و  شاک  هک  ؟ ینکیم یلاخ  ، ردب رد  ار  تناگتـشک  ياج  و  !؟ ینزیم
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بلطملا دـبع  ناناوج  نوخ  یتخیر  هچنآ  .و  یتسر نورد  شزوسجـنر  زا  .و  یتسخ ار  اـم  لد  هک  ؟ یـشابن داـش  ارچ  6 ؟ )  ) يرادنپیم هانگ 
یهاوختسود .و  لاعتم يادخ  هاگـشیپ  رد  ، دـمآ رد  یهاوخ  نانآ  رب  يدوزب  و  ( . 7  ) نیملاعلا بر  لوسر  نادنزرف  نیمز و  ناگراتـس  ، دوب

دـنتفگیم و شاـب  شوخ  ارم  دـندوب و  اـجنیا  ، ردـب رد  نم  ناگتـشک  هک  دوب  شوخ  هچ  یتفگیمن  .و  لـال يدوب و  روک  شاـک  هک  تشاد 
زج !و  يدیردن ار  دوختسو  زج  ادخب  ! دیزی ! ناسر رفیک  هب  دندرک  متـس  ام  رب  هک  ار  یناسک  !و  ناتـسب ار  ام  قح  ایادخ  دندومنیم ». يداش 

دـناهدونغ و تشهب  رد  وا  ناـسک  ناـشیوخ و  هک  يزور  ! یئآیم رد  ادـخ  لوـسر  ربتساوـخ  اـنب  يدوزب و  !و  يدـیربن ار  شیوـختشوگ 
هتـشک ادـخ  هار  رد  هک  نانآ  رادـنپم  هک  تسا  گرزب  يادـخ  هتفگ  نیا  . دـناهدوسآ یناشیرپ  میب  زا  تسا و  هدروآ  مه  رانک  رد  ناشیادـخ 
ندرگ هدـناشن و  دنـسم  نیا  رب  ار  وـت  هـکنآ  يدوزب  ( . 8 « ) دـناهدنروخ يزور  دـناهدنز و  دوخ  راگدرورپ  دزن  نانآ  هک  دـناهدرم  دـناهدش 

هاوخداد ادـخ و  رواد  زورنآ  . تسا یـسک  هچ  رای  یب  راوخ و  تسیک و  راـکنایز  هک  تسناد  دـهاوخ  ، هدـناشک وت  ناـمرف  ریز  ار  ناناملـسم 
يزیچب ار  وت  شنزرـس  مرادیم و  راوخ  ار  وت  نونکا  مه  نم  . ادـخ هداز  نمـشد  نمـشد و  يا  اـما  تساـپ . تسد و  وت  رب  هاوگ  یفطـصم و 

کته شاداپب  ار  ادـخ  لاـم  اـت  دتـسرف  یم  ( 10  ) ناهیفـس عمجب  ار  ام  ناـیرب . اههنیـس  تسناـیرگ و  اههدـید  هک  منک  هچ  اـما  مرامـشیمن 
كاـپ رکیپ  .و  دـنیاخیم نادـند  ریز  هک  تساـم  تشوـگ  .و  دـنیالآیم اـم  نوـخب  هک  تـسا  تیاـنج  تـسد  نـیا  . دـنهد ودـب  ادـختمرح 

يزیچ تشز  هدرک  زج  زورنآ  رد  . میریگیم ار  دوختمارغ  يریگیم  تمینغ  هب  ار  ام  رگا  . دنیابریم مه  زا  نابایب  ناگرگ  هک  تسنادـیهش 
گناب نانآ  رب  ناگـس  نوچ  هداتـسیا  نازیم  رانک  رد  تنارای  اب  . دـهاوخیم يرای  وت  زا  وا  !و  یهاوخیم دایرف  هب  ار  هناجرم  رـسپ  وت  يرادـن .

هک دوب  ربـمغیپ  نادـنزرف  نتـشک  تخاـس  وت  يارب  هیواـعم  هک  ياهشوت  نیرتوکین  هک  ینیبیم  .و  دـننزیم گـناب  وت  يورب  ناـنآ  ینزیم و 
تسد یناوت  هک  ششوک  ره  زا  .و  راد راکب  يراد  ياهلیح  ره  . مربیمن هوکش  ودب  زج  مسرتیمن و  ادخ  زا  زج  هک  ادخب  تخادنا . تندرگب 

تشهب ناناوج  تاداس  راک  نایاپ  هک  ار  ادخ  ساپس  دوشن . هتسش  وت  زا  راگزورب  راع  نیا  ادخب  هک  . رآ رب  نیتسآ  زا  ینمـشد  تسد  .و  رادم
ناوارف لضف  الاو و  ار  نانآ  ردـق  هیاپ  هک  مهاوخیم  ادـخ  زا  تشاگنا . بجاو  ناـنآ  يارب  ار  تشهب  تشاد و  ررقم  شزرمآ  تداعـس و  ار 

هاـگآ دوب  هداد  خر  قارع  رد  هچنآ  تقیقح  زا  قـشمد  مدرم  كدـنا  كدـنا  ( . 12  ) تساناوت راکددـم  وا  هک  دـیامرف  اطع  ناشیاب  شیوخ 
ادخ و لوسر  هداز  رتخد  هکلب  هدوبن  رگنایـصع  ییوجارجام  ، تسا هدش  هتـشک  هفوک  نایهاپـستسدب  دیزی و  رماب  هکنآ  دنتـسناد  .و  دندش
رب نانآ و  رب  وا  ینیـشناج  مانب  دیزی  هک  تسا  یـسک  نادناختساهن  ربمغیپ  نادناخ  دناهدروآ  قشمدب  يریـساب  هک  ار  ناکدوک  نانز و  نیا 

دجسم رد  نیسحلا  نب  یلع  ماما  نانخس  دیزی و  رب  نت  دنچ  يریگهدرخ  سلجم و  نآ  ياهداد  يور  زا  . دنکیم تموکح  ، ناناملـسم رگید 
زا مدرم  يدنـسرخان  : - دـهدیم ناشن  ار  یتیعقاو  لامجا  روطب  اهشرازگ  نیا  همه  . دوشیم هدـید  ییاهشرازگ  رخاتم  ياهنتم  رد  قشمد 

ددـص رد  تسخن  . دراد هاگن  دوخ  دزن  ار  ناریـسا  دـیدن  تحلـصم  دـیزی  هک  دوب  اـهارجام  نیا  زا  سپ  تسا ، هتفر  ربمغیپ  نادـناخ  رب  هچنآ 
نتـشگزابتصخر ناوراک  لاح  رهب  . دزادـنیب دایز  رـسپ  ندرگبتسا  هداد  خر  قارع  رد  ار  هچنآ  اـت  دیـشوک  دـمآ و  رب  ناـشیا  زا  یئوجلد 

هتفر هنیدـم  هب  قشمد  زا  امیقتـسم  ناوراک  ایآ  تسین ! نشور  یتسردـب  ؟ یلاس هچ  رد  یهام و  هچ  رد  ؟ یک اما  . داهن زاجح  هب  يور  تفاـی و 
هدرک تقفاوم  راک  نیا  اب  دیزی  ایآ  ؟ دشاب هتـشاد  يرادید  نادیهـش  رازم  اب  ات  تسا  هدـمآ  البرک  هب  هتخاس و  ینالوط  ار  دوخ  هار  ایآ  ؟ تسا

دوب هدـمآ  ترایز  يارب  زین  وا  هک  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  اـب  اـجنآ  رد  هک  تسا  تسرد  اـیآ  ، هتـشگزاب ـالبرک  هب  ناوراـک  رگا  ؟و  تسا
یگنـسرف دنچ  رد  هک  تسا  هدرک  راومه  دوخ  رب  هفوک  مکاح  هنوگچ  ؟و  هدـش اپ  رب  ناراوگوس  زا  یـسلجم  اجنآ  رد  ایآ  ؟ هتـشاد يرادـید 

؟ تسا هدوب  یخیرات  هچ  رد  عامتجا  نیا  مینادـب  نکمم  ار  اهداد  يور  نیا  هک  ضرف  رب  ؟و  دوش اپ  رب  یمـسارم  نینچ  وا  یئامرفنامرف  زکرم 
اجنآ زا  هفوک و  هب  البرک  زا  يداـع  رفاـسم  نتـشگرب  نتفر و  . تسا تقیقح  زا  رود  يزیچ  نینچ  املـسم  ؟ ـالبرک هثداـح  زا  سپ  زور  لـهچ 

ترورـض زین  نانچ و  یناوراک  تکرح  هب  دـسر  هچ  ات  دـهاوخیم  تقو  زور  لهچ  زا  شیب  ناـمز  نآ  لـئاسو  اـب  ، وا نتـشگزاب  قشمدـب و 
هام هس  ود  میریگب  رظن  رد  ار  تامدقم  نیا  همه  رگا  هک  ، ندیـسر خساپ  قشمدب و  نانآ  تکرح  هرابرد  دـیزی  زا  دایز  رـسپ  یهاوخ  روتـسد 
رد نانآ  ندنام  هک  ارچ  تسین ، تسرد  زین  هدیـسر  البرک  هب  مود ) تصـش و   ) رگید لاس  نیعبرا  رد  ناوراک  هکنیا  ضرف  دهاوخیم . تقو 
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هجیتن رد  تسا و  هتفرگ  ار  راک  نایاپ  درگ  ماـهبا  زا  ياهلاـه  لاـح  رهب  . دوبن دـیزی  حالـص  هب  میتشون  هکناـنچ  ، ینـالوط یتدـم  يارب  قشمد 
نـشور زین  البرک  نز  ریـش  یناگدنز  نایاپ  هکنانچنآ  . دنادیمن ادخ  زج  ار  تقیقحتفگ  دیاب  ، لوا تسد  دانـسا  رد  ناوارف  ياهيراکتـسد 
راوجب ترجه  زا  مود  تصـش و  لاستسا  روهـشم  هکنانچ  . دوبن هدـنز  زارد  یتدـم  ماش  زا  تشگزاب  زا  سپ  تنیز  هک  تسا  ملـسم  . تسین

. تسا هدروآ  یئاهلیلد  ای  یلیلد و  دوخ  يار  یتسرد  يارب  هریـس  ناگدنـسیون  زا  کی  ره  هرهاق ، ؟ قشمد ؟ هنیدـم ؟ اـجک رد  . تسا هتفر  قح 
ناگدـننک ترایز  - هعمج ياـهزور  اهبـش و  صوصخب  - زور بش و  .و  تساـپ رب  هرهاـق  رهـش  رد  بنیز  هدیـس  بنیز  یتس  ماـنب  هک  يرازم 

رب يرجه  مراهچ  هدس  رد  هک  نایمطاف  ایوگ  . تسا هتخاس  رهـش  نیا  رد  نیـسحلا  سار  مانب  هک  تسا  يرگید  دهـشم  ياتمه  ، دراد يرایـسب 
تلاصا ثیدح  ناداقن  ناخروم و  زا  يرایسب  هکنانچنآ  دننک . بلج  ار  هماع  هجوت  هاگترایز  ود  نیا  يانب  اب  دنتـساوخیم  دنتفایتس  هرهاق 

زا اههاگترایز  نیا  : تشون ( 13  ) دش رـشتنم  امغی  هلجم  رد  شیپ  لاس  دنچ  هک  هرهاق  همانرفـس  نمـض  هدنراگن  دنرکنم و  زین  ار  قشمد  رازم 
ار دوخ  تدارا  بتارم  ناوارف  تین  صولخ  ابتیب  لها  نارادتـسود  دوشیم و  دای  یگرزب  هب  اـهنآ  رد  ادـخ  ماـن  هک  تسا  یتویب  قیداـصم 

دننکیم . دهع  دیدجت  وا  هداوناخ  دوخ و  ربمغیپ  اب  دنرادیم و  نایبتساپرب  وا  مانب  رازم  نآ  هک  یسکب 
(10: مور  ) نؤزهتـسی اهب  اوناک  هللا و  تاـیآب  اوبذـک  نا  يآوسلا  اؤاـسا  نیذـلا  ۀـبقاع  ناـک  مث  .2 ةرداـنلا ص 371 . تاوفهلا  .1 اهتشونیپ :

هیلع کب  هللا و  یلع  اناوه  انب  نا  ، يراسالا قاسی  امک  قاسن  انحبصاف  ءامـسلا  فانکا  ضرالا و  فارطاب  انیلع  ذخا  نیح  هنا  دیزی  ایتننظا  .3
لوسر هک  زورنآ  .4 کیلع . ۀقستم  رومالا  .و  کل ۀقـسوتسم  ایندلا  تیار  نیح  . احرف نالذج  کیفطع  یف  ترظن  کفنابتخمـشف و  . ۀمارک

روخ رد  هچنآ  دـنتفگ  ؟ درک مهاوخ  يراتفر  هچ  امـش  اب  دـیربیم  نامگ  دیـسرپ  . دـندش رـضاح  وا  دزن  شیرق  ناگرزب  دوشگ  ار  هکم  ادـخ 
لوق تثفن و  تلهما و  دـق  5.و  دندش . فورعم  ءاقلطلا  ءانبا  هب  شیرق  زور  نآ  زا  دـیدازآ و  امـش  ! دـیورب دومرف  . تسا راوگرزب  ياهدازومع 

لآ . ) نیهم باذـع  مـهل  اـمنا و  اودادزیل  مـهل  یلمن  اـمنا  مهـسفنال  ریخ  مـهل  یلمن  اـمنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی  ـال  یلاـعت و  كراـبت و  هللا 
نهروتـستکته و دـق  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب  کقوس  كءاـما و  كءاـسن و  كریدـخت  ءاـقلطلا  نب  اـی  لدـعلا  نما  ( . 178: نارمع
بیرقلا و نهفوشتی  . نیوؤی ـال  نبقاری و  ـال  . دـلب یلا  دـلب  نم  .6 يداعالا . نهب  دـحی و  رعاـبالا و  نهب  يدـخت  تاـبئتکم  نهتوص  تلحـضا 

یخایشا تیل  لوقت  .ا  ناغضالا نحالا و  نآنشلا و  فنشلاب و  انیلا  رظنی  نم  انـضغب  یف  اطبتـسی  فیک  و  نهلاجر . نم  یلو  نهعم  سیل  . دیعبلا
ۀقاشلا تلـصاتسا  ۀحرقلا و  تاکن  دق  و  .؟ کلذـک نوکت  مل ال  7.و  هللا . دبع  یبا  ایانث  تکنت  تنا  ؟و  مظعتـسم مثاتم و ال  ریغ  « اودهـش ردبب 

کنا ندؤتل  مهدروم و  اکیـش  هللا و  یلع  ندرتل  8.و  بلطملا . دبع  لآ  نم  ضرالا  موجن  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـیرذ  ءامد  کقارهاب 
ترزح ،و ال  كدلج یف  الا  تیرف  ام  هللا  ،و  انملظ نمم  انل  مقتنا  ،و  انقحب ذخ  مهللا  « احرف اواها  اولهتساف و  :» لقت مل  کنا  تمکب و  تیمع و 

نم نیموملم  مهلمش  هللا  عمجی  موی  ، سدقلا ةریظح  یف  هتمحل  هترتع و  ،و  کمغرب هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  درتس  کمحل و  یف  الا 
( . 169: نارمع لآ  . ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اـتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  یلاـعت و  كراـبت و  هللا  لوق  وه  ،و  ثعـشلا

،و هللا مکحلا  ناک  اذا  - نینمؤملا باـقر  نم  کـنکم  كاوب و  نم  ملعیـس  11.و  وا . ناسک  دـیزی و  .10 وا . نایهاپـس  دایز و  رـسپ  هللا  دیبع  .9
هللا و ودع  ای  هللا  ینا و  عم  ، ادنج فعضا  اناکم و  رش  مکیا  - الدب نیملاظلل  سئبف  ، کیلع ةدهاش  کحراوج  ،و  هیلع هللا  یلص  دمحم  مصخلا 

نیـسحلا لتق  دق  :و  انع ینغی  وا  کلذ  يزجی  ام  ،و  يرح رودصلا  يربع و  نویعلا  نا  ریغ  ، کمیرقت مظعتـسا  ،و  كردق رغـصتسا  ، هودـع نبا 
هذه ،و  انئامد نم  فطنت  يدیالا  هذهف  ، هللا مراحم  كاهتنا  یلع  هللا  لاوما  مهوطعیل  ، ءاهفسلا بزح  یلا  انبرقی  ناطیشلا  بزح  ،و  مالـسلا هیلع 

ام ـالا  دـجت  ـال  نیح  ، اـمرغم نذـختنل  اـمنغم  انتذـختا  نئلف  ، تاولفلا نالـسع  اـهماتعی  ، یکاوزلا تثجلا  کـلت  ،و  اـنموحل نم  بلحتت  هاوفـالا 
ۀیواعم كدوز  داز  لضفا  تدـجو  دـق  ،و  نازیملا دـنع  کعابتا  يواعتت و  ،و  کب خرـصتسی  ،و  ۀـناجرم نباـب  خرـصتست  .12 كادیتمدق .

هللا ال وف  ، كدهج بصان  ،و  کیعس عساو  ، كدیک دکف  ، هللا یلا  الا  ياوکش  ،و ال  هللا ریغ  تیقتا  ام  هللا  وف  ، هیلع هللا  یلص  دمحم  ۀیرذ  کلتف 
عفری نا  هللا  لاسا  ۀنجلا  مهل  بجواف  ، نانجلا نابش  تاداسل  ةرفغملا  ةداعسلاب و  متخ  يذلا  دمحلا هللا  ،و  ادبا انیلا  تیتا  ام  راع  ، کنع ضحری 

برعلا ج 2 ص 129-126) بطخ  ةرهمج  ءاسنلا ص 23-21  تاغالب  . ) ریدق یلو  هناف  هلضف  نم  دیزملا  مهل  بجوی  نا  تاجردلا و  مهل 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2361 

http://www.ghaemiyeh.com


مجنپ ص 282. هرامش  ( 1350  ) مراهچ تسیب و  لاس  امغی  هلجم  .13 ءاسنلا ج 2 ص 97-95 ) مالعا 

موثلک ما 

هدوب رتخد  ود  بحاص  همطاف  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هکنیا  رد  . تسا ع )  ) همطاف زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  رتخد  نیمود  يرغـص  موثلک  ما 
ما يربک و  بنیز  :و  دـسیون درامـشیم  رب  ار  ماما  نادـنزرف  هک  اجنآ  يربط  . دوشیمن هدـید  یفالتخا  ناسیون  هرکذـت  ناخروم و  نیب  ، تسا

موثلک ما  يرغص و  بنیز  تساهنآ  زا  دیوگ  دربیم  مان  ع )  ) همطاف زج  رگید  نانز  زا  ار  ترـضحنآ  نادنزرف  هک  اجنآ  و  ( 1  ) يربک موثلک 
يرغص بنیز  يربک و  بنیز  نیسح و  نسح و  : دنادنزرف شـش  تسیب و  رـسپ  رتخد و  زا  نینمؤملا  ریما  نادنزرف  دیوگ  دیفم  و  ( 2  ) يرغص

ع)  ) یلع رتخد  نیمود  هینک  موثلک  ما  هک  تسا  نیا  رد  نانآ  فـالخ  اـهنت  ( . 3  ) تسا ... لوتب همطاف  نانیا  رداـم  تسا  موثلک  ما  وا  هینک  هک 
هب مهدفه  لاس  دش و  دلوتم  يرجه  متـشه  لاس  زا  سپ  موثلک  ما  دناهتـشون . موثلک  ما  ار  وا  مان  ناسیون  خیرات  رتشیب  تسوا . مان  ای  تسا و 

ینزب ار  وا  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  دـمحم  شردارب  وا  گرم  زا  سپ  نوع و  تسخن  دـش  هتـشک  رمع  نوچ  درک و  رهوش  باطخلا  نب  رمع 
دبع : دسیون مزح  نبا  اما  ، درکن رایتخا  يرهوش  ( 4  ) دمحم ندش  هتشک  ای  گرم و  زا  سپ  موثلک  ما  دناهتـشون  ناسیون  هرکذت  رتشیب  . تفرگ
رمع زا  موثلک  ما  ، دناهتشون ناخروم  ناسیون و  هرکذت  مومع  ( . 5  ) تفرگ ینزب  ار  وا  ع )  ) بنیز قالط  زا  سپ  بلاـط  یبا  نب  رفعج  نب  هللا 
رمع نب  دیز  : دسیون رگید  ياج  رد  ( 6  ) تسا هدرک  حیرصت  عوضوم  نیدب  دوخ  هکنیا  اب  رجح  نبا  اهنت  تسا ، هدوب  دیز  مانب  يرسپ  ياراد 

یئادـج نانآ  نایم  ( 7 « ) رفاوکلا مصعب  اوکـسمت  ـال   » هیآ لوزن  هک  تسا  لورج  رتـخد  موـثلک  ما  ناـنآ  رداـم  هللا  دـبع  رهاوـخ  باـطخ  نب 
تسا و ع )  ) یلع رتخد  موثلک  ما  مدـنزرف  دناهتـشون  نارگید  وا و  دوخ  هکناـنچ  دـیز  ـالوا  هچ  . تسا هابتـشا  املـسم  هتفگ  نیا  ( 8  ) تخادنا

مولعم ، هتفگ دوردـب  ار  یناگدـنز  یلاس  هچ  رد  موثلک  ما  ملعا . ) هللا  و  ( 8  ) تسا بیبح  نب  نوعظم  رتخد  بنیز  هللا  دـبع  ردام  هکنیا  رگید 
لقن هب  راوگرزب  نآ  و  ع )  ) قداص ماما  زا  یتیاور  ءاسنلا  تاغالب  باتک  هدنـسیون  لاس 280 و  يافوتم  يروفیط  رهاط  یبا  نب  دمحا  . تسین

دناوختغالب نانچ  اب  ياهبطخ  سپس  دندش و  شوماخ  ات  درک  تراشا  ار  نامدرم  هفوک  رازاب  رد  موثلک  ما  هک  تسا  هتشون  دوخ  ناردپ  زا 
. تسا هدروآ  رهاط  یبا  نب  دـمحا  زا  لقنب  ار  هبطخ  نآ  ( 10  ) ءاسنلا مالعا  رد  هلاحک  اضر  رمع  نخـستسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  یئوگ  هک 

کی رد  دیز  شدنزرف  موثلک و  ما  دناهتـشون  هقرف  ود  ره  ناسیون  هرکذت  ناخروم و  هچ  تفریذپ  ناوتیمن  تروص  نیدب  ار  تیاور  نیا  اما 
فرط رب  ار  عازن  ات  دش  هکرعم  لخاد  دیز  . تفرگ رد  یگنج  مهج  ینب  نیب  یبش  . دناهتشون دیز  گرم  هرابرد  .و  دنتشذگ رد  هنیدم  رد  زور 
عیقبلا ۀلیل  ایدع  نا  تسا : هتفگ  وا  هراب  رد  دیعـس  نب  رماع  نب  هللا  دبع  و  تشذگ . رد  نآ  رثا  رب  هک  دروخ  یتبرـض  یکیرات  رد  نکیل  دزاس 

دنتـسنادن مدرم  دـندرم و  رگیدـکی  اب  شرداـم  دـیز و  ( 11  ) عیطم ینب  مؤـش  هکردا  عـیفرلا  بسحلا  یف  لـباقم  عیرـض  لـجر  نع  اوـجرفی 
کی رد  ود  ره  موثلک  ما  شردام  دیز و  : تسا هتشون  دعس  نبا  ( . 12  ) دربن ثرا  يرگید  زا  کیچیه  تهج  نیدب  هدرم و  رتدوز  کیمادک 

(13  ) تسا هدروآ  مشاه  ینب  يالوم  رامع  یبا  نب  رامع  زا  هک  رگید  تیاور  رد  دـناوخ و  زامن  ود  نانآ  رب  رمع  نب  هللا  دـبع  دـندرم و  زور 
هاجنپ و ات  کی  لهچ و  ياهلاس  رد  صاع  نب  دیعـس  ( 14  ) دناوخ زامن  ود  نآ  رب  دوب  هنیدم  ریما  تقو  نیا  رد  هک  صاع  نب  دیعـس  دـیوگ 
هنیدـمب و هفوک  زا  وا  تشگزاب  زا  سپ  موثلک  ما  گرم  ، مینادـبتسرد ار  ـالابتیاور  نیا  رگا  ( 15  ) تسا هتـشاد  تموکح  هنیدم  رد  شش 

رترید وا  گرم  سپ  دندوب  وا  هزانج  لابند  نیسح  نسح و  : دسیون رگید  یتیاور  رد  نوچ  تسا و  شـش  هاجنپ و  ات  ود  لهچ و  ياهلاس  نیب 
دوشیم . دودحم  هاجنپ  ات  ود  لهچ و  ياهلاس  نیب  تسین و  تسا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  لاس  هک  مهاجنپ  لاس  زا 

هب دوش  عوجر  . دناهتـشون ار  تروـص  ود  ره  .4 ج 1 . ص 355  داشرا  .3 باتک ص 3473-3472 . ناـمه  .2 ص 347 . 1.ج 6  اهتشونیپ :
هنحتمم هروس  .7 هباصالا ص 275-276 ج 8 . .6 برعلا ص 36 . باسنا  ةرهمج  .5 لاجرلا ص 96 ج 8 . سوماق  نیبلاطلا ص 21 و  لتاقم 

مزر بش  رد  رابت  الاو  يدرم  هک  دـش  ببـس  عیطم  ینب  یموش  .11 10.ص 259 ج 4 . ءاسنلا . تاغالب  .9 دعس ص 5.ج 4 . نبا  .8 هیآ 20 .
خیش هک  یتیاور  .13 دوش . و 158  برعلا ص 38  باـسنا  هرهمج  هـب  عوـجر  شیرق ص 352-353 و  بـسن  .12 دـطلغب . نوخ  كاخب و 
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يدنس رد  تسا و  هتشون  دعس  نبا  هک  تسا  نامه  هابتشاب  ار  رامع  یبا  هدروآ  هراب  نیا  رد  رسای  رامع  زا  فالخ ص 266 ج 1  رد  یسوط 
باسنالا ج 1 ص 35. مجعم  .15 تاقبط ج 8 ص 340 . .14 دناهتشون . رسای  نب  رامع  هتشاد  تسد  رد  خیش  هک 

ناهج يوناب  نیرترب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز

باتک تاصخشم 

 - 1305 رصان ، يزاریش  مراکم  هسانشرس : 
رورس 1386. مق  رشن :  تاصخشم  يزاریش  مراکم  فیلات  ناهج  يوناب  نیرترب  اهیلعهللامالس  ارهز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

247 ص. يرهاظ :  تاصخشم 
9-0-91467-964 لایر :   18000 کباش : 

. يراپسنورب مهدراهچ /) پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
مراهچ 1379. پاچ  تشاددای : 

متفه 1380. پاچ  تشاددای : 
مهد 1381. پاچ  تشاددای : 

مهدزای 1383. پاچ  تشاددای : 
مهدزاود 1383. پاچ  تشاددای : 

. مهدراهچ پاچ  تشاددای : 
اههبطخ 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

همانتشذگرس 11ق --  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
BP27/2/م7ز9 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م5230-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

اما دوب ، دوخ  رـصع  نانز  يوناب  میرم  َنیِرِخْالا .» َو  َنِیلَّوالا  َنِم  َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  ُةَدِّیَـس  َیِهَف  ُۀَمِطاف  ِیتَْنبا  اَّمَا  اِهنامَز ، ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ُمَیْرَم  َْتناک  »
خیراـت لوـط  رد  ناـنز  هلآو * * * )) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  . ) تـسا نـیرخآ  نـیلّوا و  زا  ناـهج  ناـنز  هـمه  يوناـب  همطاـف  مرتـخد 

لیلد نیمه  هب  دندوب ، رت  فیعـض  یمک  نادرم ـ  نشخ ـ  سنج  هب  تبـسن  ینامـسج  رظن  زا  هک  اج  نآ  زا  و  دنتـشاد ، یکاندرد  تشذگرس 
هب دندرکن ، هار  نیا  رد  هک  یتایانج  هچ  و  دـننک ، لامدـگل  ار  اهنآ  یناسنا  تیـصخش  دنتـشاد  یعـس  خـیرات  لوط  رد  ناملاظ  نایوگروز و 

تیـصخش اج  همه  زا  شیب  دوب ـ  هتفر  ورف  ّتیلهاج  رد  نامز  نآ  رد  ایند  مامت  دنچ  ره  ّتیلهاج  رـصع  رد  ناتـسبرع و  طیحم  رد  صوصخ 
رتخد دلوت  دندوبن ; لئاق  اهنآ  يارب  نادرم  ثرا  زا  یمهـس  دـندرک ; یم  هلدابم  ییالاک  نوچمه  ار  نز  هک  اج  نآ  ات  دوب ، هدـش  لامیاپ  نز 
هنیمز نیا  رد  ار  یعیبط  نیناوق  یتح  هک  نیا  بجع  و  دـندرک ، یم  روگ  هب  هدـنز  ار  نارتـخد  میناد  یم  هکناـنچ  و  دنتـشادنپ ، یم  گـنن  ار 

نآ زا  رعـش  نیا  و  دنـشاب » یم  ام  نارـسپ  ياه  هچب  اهنت  ام  نادنزرف  دنتـسین ، ام  نادنزرف  ام  نارتخد  ياه  هچب  : » دنتفگ یم  هتفرگ و  هدـیدان 
يارب هک  مالـسا  اما  ( 1 !) ِدِـعابالا ِلاجِّرلا  ُءاْنبَا  َّنُهُوَنب  اُنتاَنب ***  َو  اـِنئاْنبَا ; ُوَنب  اـنُوَنب ، تسا : هدـنام  راـگدای  هب  رکفت  نیمه  ساـسا  رب  ناـمز 
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زا تیصخش  يایحا  يارب  تساخرب و  هزرابم  هب  یلهاج  رّکفت  نیا  اب  تخـس  دوب ، هدراذگ  نادیم  هب  ماگ  یهلا  یناسنا و  ياه  شزرا  يایحا 
رد اهنآ  نداد  تکرـش  نانز و  عفن  هب  نیناوق  عضو  قیرط  زا  یگنهرف . ياه  شزومآ  زردنا و  هظعوم و  قیرط  زا  درک : مایق  نز ، هتفر  تسد 

هدمآ ثیدح  رد  دنوش . میلـست  قیاقح  نیا  ربارب  رد  دندوبن  رـضاح  هک  یناسک  لباقم  رد  لمع  تدش  قیرط  زا  ماجنارـس  فلتخم و  لئاسم 
یتالاؤس هلمج  زا  دمآ ، ربمایپ  نارـسمه  ندـید  هب  تشگزاب و  هشبح  زا  شرهوش  اب  بلاط  یبا  نب  رفعج  رـسمه  سیمع  تنب  ءامـسا  تسا :
تمدـخ هب  ءامـسا  دـندرک ! یعالطا  یب  راهظا  اـهنآ  تسا ؟ هدـش  لزاـن  ناـنز  هراـبرد  نآرق  تاـیآ  زا  يزیچ  اـیآ  دوب : نیا  درک  حرطم  هک 

ار نخس  نیا  تشاد  قح  دیاش  و  ( ؟ تسا نایز  نارسخ و  راتفرگ  نز  سنج  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دمآ ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
هدنام یقاب  زونه  شیایاقب  دوب  مکاح  ّتیلهاج  هعماج  رب  هک  یلوصا  درک  یم  نامگ  و  دوب ، هدـنام  رود  یحو  أدـبم  زا  اهلاس  نوچ  دـیوگب 
هدماین نادرم  دننامه  اهنآ  هرابرد  یتلیضف  نآرق  مالـسا و  رد  هک  نیا  رطاخب  درک : ضرع  ارچ ؟ دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا .)

ثیداحا نآرق و  رد  نز  تیـصخش  يایحا  هرابرد  و  تشذگ ، یم  مالـسا  عولط  زا  لاس  هدـجیه  دوب و  ترجه  مجنپ  لاس  هک  نیا  اب  تسا !
همه رگناـیب  تـقیقح  رد  هـک  يا  هـیآ  دــش ، لزاـن  بازحا  هروـس  هـیآ 35  رتـشیب  دـیکأت  يارب  زاـب  یلو  دوـب ، هدــش  دراو  یناوارف  بلاـطم 

شخب هد  رد  هک  ییاه  شزرا  دـشاب . یم  رادروخرب  تیعقوم  نیرترب  زا  و  تسا ، ناسکی  نادرم  ناـنز و  رد  هک  ییاـه  شزرا  تساهـشزرا ،
اب نادرم  و  ِتاَنِمْؤُْملاَو ) َنِینِمْؤُْملاَو  ، ) ناملسم نانز  ناملسم و  نادرم  نیقی  هب  ِتاَِملْسُْملاَو ) َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  : ) دیامرف یم  تسا . هدش  هصالخ 

نادرم و  ِتاَقِداَّصلاَو ) َنِیقِداَّصلاَو  ، ) ادـخ نامرف  عیطم  نانز  ادـخ و  نامرف  عیطم  نادرم  و  ِتاَِـتناَْقلاَو ) َنِیِتناَْـقلاَو  ، ) ناـمیا اـب  ناـنز  ناـمیا و 
اب نادرم  و  ِتاَعِشاَْخلاَو ) َنیِعِشاَْخلاَو  ، ) ابیکـش رباص و  نانز  ابیکـش و  رباص و  نادرم  و  ِتاَِرباَّصلاَو ) َنیِِرباَّصلاَو  ، ) وگتـسار نانز  وگتـسار و 

نادرم و  ِتاَِمئاَّصلاَو ) َنیِِمئاَّصلاَو  ، ) هدـننک قافنا  نانز  هدـننک و  قافنا  نادرم  و  ِتاَقِّدَـصَتُْملاَو ) َنِیقِّدَـصَتُْملاَو  ، ) عوشخ اـب  ناـنز  عوشخ و 
و ِتاَرِکاَّذلاَو ) ًارِیثَک  َهللا  َنیِرِکاَّذلاَو  ، ) نمادـکاپ نانز  نمادـکاپ و  نادرم  و  ِتاَِظفاَْحلاَو ) ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاَْحلاَو  ، ) راد هزور  نانز  راد و  هزور 

نانآ همه  يارب  دنوادخ  ًامیِظَع .) ًارْجَأَو  ًةَرِفْغَّم  ْمَُهل  ُهللا  َّدَعَأ  ، ) دننک یم  ادـخ  دای  رایـسب  هک  ینانز  دنتـسه و  ادـخ  دای  هب  رایـسب  هک  ینادرم 
نانز و هک  داد  ناشن  و  درک ، ناـیب  هنیمز  نیا  رد  ار  نخـس  نیرخآ  مالـسا  بیترت  نیا  هب  و  تسا . هتخاـس  مهارف  یمیظع  شاداـپ  ترفغم و 
زا هک  یتروص  رد  دـنراد ، یم  رب  ماگ  یناـسنا  ياـه  شزرا  يوس  هب  و  ادـخ ، يوس  هب  یگدـنز  ریـسم  رد  رگیدـکی  شود  هب  شود  نادرم 

نادنزرف ندادریـش  ربارب  رد  تسا  هداد  قح  نانز  هب  مالـسا  هنوگچ  دـننک  یم  بجعت  یـضعب  دـنرادروخرب . ریـسم  نیا  رد  یناسکی  طیارش 
ار اـهنآ  شاداـپ  دـنهد ، یم  ریـش  ار ) دـنزرف   ) امــش يارب  رگا  و  ( 2(;) َّنُهَروُجُأ َّنُهُوتآَـف  ْمَُکل  َنْعَـضْرَأ  ْنِإَـف  ! ») دـننک ترجا  هبلاـطم  دوخ 

هبلاطم يدزم  رجا و  دراد ، كرتشم  یگدنز  درم  اب  هک  یعقوم  ًاصوصخم  شدنبلد  دنزرف  هب  ندادریـش  يارب  هک  تسا  نز  مادک  دیزادرپب .»
قوقح همه  ياراد  تسا و  ناسنا  کی  نز  اهنت  هن  دـیوگب  مالـسا  هک  تسا  نآ  رطاـخب  تاروتـسد  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  دـنک ؟

رگا هکلب  دراذـگب ، اـپ  ریز  ار  وا  قح  وا ، ياـضر  یب  دـناوت  یمن  درم  و  دراد ، يریگ  میمـصت  قـح  شلاوـما  دروـم  رد  وا  اـهنت  هن  یناـسنا ;
هک نیا  نخس  هاتوک  تشاد ! یقیمع  ریثأت  هچ  طیحم  نآ  رد  روتسد  نیا  دناوت و  یم  دنک ، هبلاطم  ار  شقح  مه  نداد  ریش  ربارب  رد  دهاوخب 

نیا رد  مالسا  تاروتـسد  هک  نآ  طرـش  هب  داد ، تاجن  خیرات  ناملاظ  ملظ  لاگنچ  زا  ار  اهنآ  اریز  دراد ، ناهج  نانز  رب  یگرزب  قح  مالـسا 
دوش . هتفرگ  راک  هب  وم  هب  وم  هنیمز 

، اـم نارــسپ   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
. دنتسه ام  زا  رود  نادرم  ِنارسپ  ام ، نارتخد  ِنارسپ  دنشاب ;و  یم  ام  نارسپ  ِنارسپ 

 . هیآ 6 قالط ،  . 2

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  ات  تدالو  زا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

نامشچ رون  و  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( 1;) ُۀَّیِسْنِْالا ُءارْوَحْلا  َیِه  َو  َّیَبْنَج  َنْیَب  یِتَّلا  َیِحوُر  َو  يِداؤُف  ُةَرَمَث  َو  یِنْیَع  ُروُن  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعْـضَب  ُۀَمِطاف  »

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2364 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا تفص  ناسنا  ِيروح  وا  تسا و  نم  حور  و  ملد ، هویم  و  نم ،

مالسا درب . یم  رس  هب  تالاح  طیارش و  نیرت  تخـس  رد  دوب  شتثعب  مجنپ  لاس  هک  لاس  نآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  * * * 
ياه گنج  تافارخ و  لهج و  یتسرپ و  تب  كرـش و  رثا  رب  هّکم  طیحم  راـشف ; تحت  ًادـیدش  نیتسخن ، كدـنا  ناناملـسم  و  دوب ، يوزنم 

يا هدـنیآ  دیـشیدنا ، یم  هدـنیآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب . رات  هریت و  مدرم ، ياـه  هدوت  ییاونیب  روز و  تیمکاـح  برع و  لـیابق 
. دوب نکمم  ریغ  دیاش  تسد و  رود  رایسب  يرهاظ  يداع و  بابسا  هب  هجوت  اب  هک  يا  هدنیآ  یناملظ ، هایس و  ياهربا  نیا  تشپ  زا  ناشخرد 

قادصم هب  و  تفر ، جارعم  هب  اه  نامـسآ  توکلم  هدـهاشم  يارب  ادـخ  نامرف  هب  داد ، خر  ربمایپ  یگدـنز  رد  یگرزب  هثداح  لاس  نیمه  رد 
شریذپ هدامآ  و  دـش ، رتگرزب  شگرزب  حور  و  دـید ، دوخ  مشچ  اب  نامـسآ  دـنلب  هنهپ  رد  ار  راگدرورپ  میظع  تایآ  ( 2 () اَِنتاَیآ ْنِم  ُهَیُِرِنل  )

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ میناوخ : یم  دنراد ـ  دیکأت  نآ  رب  ود  ره  هعیـش  ّتنـس و  لها  هک  یتیاور ـ  رد  رتشیب . دیما  اب  مأوت  رت  نیگنـس  یتلاسر 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماـگنه  و  داد ، ترـضح  نآ  هب  یبوط  تخرد  هویم  زا  لـیئربج  درک ، یم  روبع  تشهب  زا  جارعم  بش  رد  هلآو )

هللا یلـص  ) ربمایپ هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد  اذل  دـش . دـقعنم  یتشهب  هویم  نآ  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هفطن  تشگزاب  نیمز  هب  هلآو )
یم ار  ترتخد  همه  نیا  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  راک  نیا  رب  هشیاع  شرـسمه  يزور  دیـسوب ، یم  رایـسب  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هلآو ) هیلع 

(3 «.) منک یم  مامشتسا  وا  زا  ار  نیرب  تشهب  يوب  مسوب ، یم  ار  همطاف  نامز  ره  نم  : » دومرف باوج  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یسوب ؟
رگراثیا و ردام  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نوچمه  يردـپ  زا  یتشهب و  ياه  هویم  كاـپ  هراـصعزا  گرزب  دولوم  نیا  بیترت  نیا  هب  و 

نودـب ار  ربمایپ  هک  نیفلاخم  ياه  شنزرـس  نعط و  و  داهن ، ایند  نیا  هب  ماگ  یناـثلا  يداـمج  متـسیب  زور  رد  هجیدـخ »  » نوچمه يراکادـف 
ربمایپ نامدود  همادا  يارب  ناشوج  همشچ  ارهز  همطاف  رثوک »  » هروس نومضم  هب  و  دش ، بآ  رب  شقن  یگمه  دنتشادنپ ، یم  نیشناج » لسن  »
رتانعم رپ  يرگید  زا  مادک  ره  هک  تشاد  مان  ُهن  یتشهب  يوناب  نیا  دـش . تمایق  زور  ات  راصعا  نورق و  لوط  رد  ناوارف  ریخ  يدـه و  همئا  و 

هثّدحم 9ـ هّیضرم 8 ـ هیضار 7 ـ هّیکز 6 ـ هکرابم 5 ـ هرهاط 4 ـ هقیّدص 3 ـ همطاف 2 ـ 1 ـ تسوا : تکربرپ  دوجو  تاکرب  فاصوا و  رگناـیب  و 
هب مطف »  » هداـم زا  همطاـف »  » هک ارچ  تسا ، هتفهن  شبتکم  ناوریپ  يارب  تراـشب  نیرتـگرزب  همطاـف »  » شفورعم ماـن  رد  هک  سب  نـیمه  ارهز 

نانمؤمریما هب  هدش  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  هک  یثیدح  قبط  و  تسا ، ریـش  زا  نتفرگزاب  ای  ندش ، ادج  يانعم 
ناوریپ نایعیـش و  وا و  هک  نآ  يارب  دومرف : دـییامرفب . درک : ضرع  دـش ؟ هدـیمان  همطاـف  مرتخد ، ارچ  یناد  یم  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یلع

هیلع ) قداص ماما  زا  دراد ، یصاخ  غورف  یگدنشخرد و  زین  ارهز »  » مان وا  ياه  مان  نایم  زا  ( 4 .) دنا هدش  هتفرگ  زاب  خزود  شتآ  زا  شبتکم 
بارحم رد  نوچ  هک  دوب  نانچ  همطاف  تسا و  هدنـشخرد  يانعم  هب  ارهز  اریز  دومرف : دـنمان ؟ یم  ارهز »  » ار همطاف  ارچ  دندیـسرپ : مالـسلا )

اذل تسا ،) نکفا  وترپ   ) نیمز لها  يارب  ناگراتس  رون  هک  هنوگ  نامه  دش ، یم  نکفاوترپ  اه  نامـسآ  لها  يارب  وا  رون  داتـسیا  یم  تدابع 
جاودزا هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  اب  دوب ، یگرزب  هب  فورعم  تیـصخش و  اب  ینز  هک  هجیدخ »  » هک یماگنه  دـش . هداهن  مان  ارهز 

! تسا هدروآ  نییاپ  ار  دوخ  تیـصخش  هدرک و  جاودزا  یمیتی  تسدـیهت و  ناوج  اب  وا  دـنتفگ : و  دـندرک ، هطبار  عطق  وا  زا  هکم  نانز  درک 
نانز غارـس  هب  لمح  عضو  ماگنه  هب  دوبن . ارهز  همطاف  زج  یـسک  شنینج  دـش و  رادراب  هجیدـخ  هک  نیا  ات  تفای  همادا  نانچمه  عضو  نیا 
درس خساپ  نیا  اب  اما  دنراذگن ، شیاهنت  دنیایب و  وا  يرای  هب  جنر  درد و  رپ  ساسح و  تاعاس  نیا  رد  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داتسرف و  شیرق 

وت کـمک  هب  زین  اـم  يدومن ، جاودزا  تشادـن  یلاـم  هک  بلاـطوبا  میتی  اـب  يدرکن ، شوگ  ار  اـم  نخـس  وت  هک :  دـش  ور  هبور  دولآدرد  و 
هک دیـشخرد  يدـیما  رون  شلد  قاـمعا  رد  اـما  دـش ، نیگمغ  تخـس  اـنعم  یب  تشز و  ماـیپ  نیا  زا  ناـمیا ، اـب  هجیدـخ  تفاتـش ! میهاوخن 
هک ینز  و  دوب ، اهنت  هناخ  طیحم  رد  وا  دش ، زاغآ  لمح  عضو  ینارحب  تخس و  تاظحل  تشاذگ . دهاوخن  اهنت  لاح  نیا  رد  ار  وا  شیادخ 

. داد یم  رازآ  ار  شکاـپ  حور  مدرم  ياـه  يرهم  یب  ناـشورخ  جاوـما  و  دـش ، یم  رت  هدرـشف  وا  بلق  تشادـن ، دوـجو  دـنک  کـمک  ار  وا 
: دز ادص  نز  راهچ  نآ  زا  یکی  دش ، نارگن  تخـس  دـید ، دوخ  دزن  ار  نز  راهچ  دوشگب و  مشچ  دیـشخرد ، شحور  قفا  رد  یقرب  ناهگان 

نوعرف رسمه  هیسآ  نیا  ما ;و  هراس  نم  میا ، وت  نارهاوخ  ام  تسا ، هداتـسرف  وت  يرای  هب  ار  ام  تنابرهم  راگدرورپ  شابم ! نیگمغ  سرتن و 
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، نارمع نب  یـسوم  رتخد  ینیب  یم  هک  ار  یمراـهچ  نیا  نارمع ;و  رتـخد  میرم  رگید  نآ  دوب ; دـهاوخ  تشهب  رد  وت  ناتـسود  زا  هک  تسا 
يرآ ( 5 .) دوشگ ناهج  هب  هدید  مالـسا  يوناب  همطاف  ات  دندنام  وا  دزن  و  میـشاب . وت  روای  رای و  تعاس  نیا  رد  هک  میا  هدمآ  ام  تسا . موثلک 

راگدرورپ دنتفگ : هک  یناسک  نیقی  هب  ( 6(;) اُونَزَْحت َالَو  اُوفاََخت  َّالَأ  ُۀَِکئَالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماَقَتْسا  َُّمث  ُهللا  اَنُّبَر  اُولاَق  َنیِذَّلا  َّنِإ  : ») قادصم هب 
رب هوالع  زین  اج  نیا  رد  دیشابم .» نیگمغ  دیسرتن و  هک : دنوش  یم  لزان  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک  تماقتسا  سپـس  تسا  هناگی  دنوادخ  ام 

یلص ) ربمایپ نانچنآ  هتسجخ  دولوم  نیا  ّدلوت  دنتفاتش . تماقتسا  رپ  نامیا و  اب  هجیدخ  يرای  هب  ناهج  تیـصخش  اب  نانز  حاورا  ناگتـشرف ،
ـ  بقع یب  لسن و  هدـیرب  رتبا ـ »  » ار وا  هک  ناهاوخدـب  نابز  و  دوشگ ، راگدرورپ  يانث  حدـم و  هب  ناـبز  هک  درک  دونـشخ  ار  هلآو ) هیلع  هللا 

َكاَْـنیَطْعَأ اَّنِإ  : ) دومرف داد و  شربماـیپ  هب  رثوک  هروـس  رد  ار  تکربرپ  دوـلوم  نیا  هدژم  دـنوادخ  دـش . هاـتوک  هشیمه  يارب  دـندناوخ ، یم 
َّنِإ ! ) نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  ْرَْحناَو ) َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ! ) میدرک اـطع  ناوارف ) تکرب  ریخ و   ) رثوک وت  هب  اـم  ََرثْوَْکلا )

تسا ! بقع  یب  لسن و  هدیرب  ًاعطق  وت  نمشد  نادب )  ) و ُرَْتبالا .) َوُه  َکَِئناَش 
نیحاــــیر  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 21 دلج 1 ، ۀعیرشلا ،
«. میهد ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  زا  یخرب  ات   : » همجرت هیآ 1 . ءارسا ،  . 2

لقن دوخ  ریـسفت  رد  میهاربا » نب  ّیلع   » و یبقعلا » رئاخذ   » رد يربط »  » و روثنملا » ّرد   » رد یطویـس »  » یتواـفت رـصتخم  اـب  ار  ثیدـح  نیا   . 3
یضعب زا  هک  يروطب  یلو  هدوب ، هکم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ فقوت  رخآ  ياه  لاس  رد  جارعم  هک  تسا  فورعم  هچرگ  دنا . هدرک 

. درادن تثعب  مجنپ  لاس  رد  مالسا  يوناب  ّدلوت  اب  یتافانم  نیاربانب  تسا ، هداتفا  قافتا  ررکم  جارعم  دوش  یم  هدافتسا  تایاور 
. تسا هدمآ  رگید  بتک  و  لامعلازنک »  » و رجح » نبا  قعاوص   » و دادغب » خیرات   » هلمج زا  ّتنس  لها  بتک  زا  يرایسب  رد  ثیدح  نیا   . 4

. تسا هدرک  لقن  یبقعلا » رئاخذ   » رد يربط »  » هلمج زا  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یهورگ  ار  ثیدح  نیا  نومضم   . 5
 . هیآ 30 تلّصف ،  . 6

«. مسوب یم  ار  همطاف  يولگ  دوش  یم  ادیپ  ملد  رد  تشهب  قوش  هک  یماگنه  ( 1;) َۀَمِطاف َرْحَن  ُتْلَّبَق  ِۀَّنَجْلا  یَلِا  ُتْقَتْشا  اَذِا  »

یبیجع هقالع  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  تبـسن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  دـنا  هتـشون  ثیدـح  بابرا  ناخروم و  همه  * * * 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوجو  رد  هفطاع  نیا  دنچ  ره  دوبن ، يدـنزرف  يردـپ و  هطبار  رطاخ  هب  اهنت  ربمایپ  هقالع  تسا  یهیدـب  تشاد .

ناشن درک ، یم  نایب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  تبسن  هقالع  راهظا  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  هک  ینانخـس  تاریبعت و  اما  دز ، یم  جوم 
زا تسادـخ  ّبح  ادـخ ، بوبحم  ّبح  تسادـج ***  اه  تبحم  زا  تبحم  نیا  و :  تسا . حرطم  يرگید  ياهرایعم  اج  نیا  رد  هک  داد  یم 

هراشا هدـمآ ، ّتنـس  لها  هعیـش و  فورعم  بتک  رد  هک  ریز  تیاور  دـنچ  هب  تسا  یفاک  هدیـسر ، هنیمز  نیا  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  ناـیم 
دزن نادرم  زا  يدــحا  ( 2;) َۀَـمِطاف ْنِم  ِْهَیِلا  ُّبَـحَا  ِءاـسِّنلا  َنـِم  ـال  َو  ٍِّیلَع  ْنـِم  ِهللا  ِلوُـسَر  یِلا  ُّبَـحَا  ِلاـجِّرلا  َنـِم  ٌدَـحَا  َناـک  اـم  « ـ 1 مینک :

بلاج مالـسلا .») اهیلع  ) همطاف زا  رت  بوبحم  نانز ، زا  هن  و  دوبن ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  رت  بوبحم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ِءاَعُدَـک ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاَعُد  اُولَعَْجت  َال  : ») هفیرـش هیآ  هک  یماگنه  2 ـ دـنا . هدرک  لقن  هشیاع  زا  يدایز  هورگ  ار  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نیا 

هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ ناناملسم  دش  لزان  دیهدن .» رارق  رگیدکی  ندرک  ادص  دننام  دوخ ، نایم  رد  ار  ربمایپ  ندرک  ادص  ( 3(;) ًاضَْعب ْمُکِضَْعب 
زا دـعب  دـیوگ : یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دـنتفگ . یم  یبنلا » اهّیا  ای   » و هللا » لوسر  ای   » هکلب دـندرکن ، ادـص  دـمحم » ای   » باطخ اب  ار  هلآو )

لوسر ای   » مدیـسر یم  شتمدخ  هک  یماگنه  و  منک ، ادص  ناج ) ردـپ  « ) هاَتبَا ای   » ناونع هب  ار  مردـپ  مدرکن  تأرج  رگید  نم  هیآ  نیا  لوزن 
ور مّوس  راب  تفاترب . يور  نم  زا  دش و  تحاران  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مدید  مدرک ، رارکت  ار  باطخ  نیا  رابود  یکی  متفگ . یم  هللا »

ِۀَْظلِْغلا َو  ِءاَفَْجلا  ِلْهَا  ِیف  َْتلََزن  امَّنِا  ِْکنِم ، اَنَا  َو  یِّنِم  ِْتنَا  ِِکلْـسَن ، َو ال  ِِکلْهَا  ِیف  َو ال  ِکِیف  ْلِْزنَت  َْمل  اهَّنِا  ُۀَـمِطاف  اـی  : » دومرف درک و  نم  هب 
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ناراکافج و دروم  رد  نیا  ماوت ، زا  نم  ینم و  زا  وت  وت ، لسن  نادناخ و  هرابرد  هن  و  هدـشن ، لزان  وت  هرابرد  هیآ  نیا  همطاف ! يا  ْشیَُرق ; ْنِم 
یضْرَا َو  ِْبلَْقِلل  ایْحَا  اهَّنِاَف  َِتبَا ! ای  ِیلُوق :  : » دوزفا ار  رورپ  حور  بیجع و  هلمج  نیا  سپـس  تسا .» هدش  لزان  شیرق  زا  بدا  یب  نایوخدنت 

« ناـج ردـپ   » زاوـنلد گـنهآ  يرآ  دزاـس .» یم  دونـشخ  ار  ادـخ  دـنک و  یم  هدـنز  ارم  بلق  نخـس  نیا  هـک  ناـج ، ردـپ  وـگب :  ( 4;) ِّبَّرِلل
رد 3 ـ ناتخرد . فیطل  ياه  هفوکـش  اب  يراهب  میـسن  جاوما  هک  درک  یم  نامه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ حور  اب  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف

عادو وا  اب  هک  ار  یـسک  نیرخآ  تفر  یم  رفـس  هب  هاگ  ره  هک  دوب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف قاتـشم  نانچ  ربمایپ  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح 
اهیلع ) همطاـف تفاتـش  یم  شندـید  هـب  هـک  ار  یـسک  نیتـسخن  تـشگ  یم  زاـب  رفـس  زا  هـک  یماـگنه  دوـب ، مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز درک  یم 

ره ِیناذآ ، دَقَف  اهاذآ  ْنَم  : » دومرف ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  ّتنـس  لها  هعیـش و  ناثدحم  زا  يرایـسب  زین  ار  ثیدـح  نیا  4 ـ ( 5 .) دوب ( مالسلا
اهَّرَس ْنَم  هتخاس ، نیگمشخ  ارم  دنک  نیگمـشخ  ار  وا  سک  ره  و  ِینَبَـضْغَا ، ْدَقَف  اهَبَـضْغَا  ْنَم  َو  تسا ، هداد  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  سک 

نیگهودنا ارم  دزاس  نیگهودـنا  ار  وا  سک  ره  و  ِینَئاس .» ْدَـقَف  اهَئاس  ْنَم  َو  هدومن ، رورـسم  ارم  دـنک  رورـسم  ار  وا  سک  ره  ِینَّرَـس ، ْدَـقَف 
ار مارتحا  همه  نیا  شتدابع  نامیا و  نافرع و  ماقم  ناشخرد و  هدنیآ  و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف يالاو  تیـصخش  کش  نودـب  تسا . هتخاس 
اما دوب . مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  مالـسا  درم  گرزب  رـسمه  وا  هوالع  هب  و  دـندوب . وا  لسن  زا  همه  ناماما ، هک  ارچ  درک . یم  باجیا 

يرگید هنیمز  رد  ار  مالـسا  هاگدـید  دـنک و  میهفت  مدرم  هب  زین  ار  يرگید  تقیقح  تساوخ  یم  لمع  نیا  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
مرتخد تسد  نم  دینیبب  دوش ، روگ  هب  هدنز  دیاب  هک  تسین  يدوجوم  رتخد ، دـیوگب : دـنیرفایب و  یگنهرف  يرکف و  بالقنا  دزاس و  نشور 

، اـه ناـسنا  ریاـس  نوچمه  تسا  یناـسنا  رتـخد  ملئاـق . وا  يارب  مارتـحا  تمظع و  همه  نیا  و  مناـشن ، یم  دوخ  ياـج  رب  ار  وا  مسوب ، یم  ار 
ادخ برق  میرح  هب  دنک و  یط  ار  لامک  جرادم  رسپ  دننام  دناوت  یم  زین  رتخد  یهلا . تسا  یتبهوم  راگدرورپ ، ياه  تمعن  زا  تسا  یتمعن 

دومرف . ایحا  کیرات  طیحم  نآ  رد  ار  نز  هتسکش  مه  رد  تیصخش  بیترت  نیا  هب  و  دبای . هار 
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«. تسا دمحم  رتخد  همطاف  دوش ، یم  دراو  نم  رب  تشهب  رد  هک  یسک  نیتسخن  ( 1;) دَّمَحُم ُتْنِب  ُۀَمِطاف  َۀَّنَجْلا  َّیَلَع  ُلُخْدَی  صْخَش  َلَّوَا  َّنِا  »

یگدنز طیحم  دندنارذگ ، یم  هکم  رد  ار  دوخ  یگدامآ  نارود  ناناملسم  هک  راگزور  نآ  رد  هلآو * * * )) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  )
ورین و تردـق و  ماـمتو  دنتـشاد ، رارق  ّتیلقا  رد  ناناملـسم  دوب ، مالـسا  زاـغآ  دوـب . ینارحب  هداـعلا  قوـف  طیارـش  یناـفوط و  تخـس  ناـنآ 

رـس رب  هک  دوبن  يرازآ  دـندرک . یم  دنتـساوخ ، یم  يراـک  ره  دوب و  مالـسا  قـطنم  یب  محر و  یب  نانمـشد  تسد  رد  تورث  تیمکاـح و 
رفن ود  نارود  نیا  رد  دـنرادن . اور  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ خـماش  ماقم  هب  تبـسن  هک  دوبن  ینیهوت  تراـسج و  و  دـندرواین ، ناناملـسم 

مهرم هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مسج  بلق و  ياه  مخز  رب  هک  دوب  هجیدـخ »  » نانز نایم  زا  دـندرک : یم  يراکادـف  راثیا و  همه  زا  شیب 
و دودز . یم  ربمایپ  كرابم  بلق  زا  شا ، يزوسلد  يدردمه و  اب  شیافـص ، ّتبحم و  اب  شیاهیراکادف ، اب  ار  هودـنا  مغ و  رابغ  و  داهن ، یم 
ریبدـت و زا  و  تشاد ، هکم  مدرم  ناـیم  رد  رایـسب  يراـبتعا  ذوفن و  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  راوگرزب  ردـپ  بلاـطوبا »  » رگید
روای و رای و  دوب و  هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربارب  رد  دـنمورین  يرپس  ار  دوخ  وا  دوب ، رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تواـکذ  شوه و 

ياه ناسنا  گرزب و  تیـصخش  ود  و  رادافو ، رای  ود  ره  نیا  فسأت  تیاهن  اب  یلو  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  نابرهم  یماـح 
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، دنتخاس رادازع  دوخ  گرم  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ و  دندیشوپ ، ناهج  زا  مشچ  یمک  هلصاف  هب  ترجه  مهد  لاس  رد  رگراثیا ،
مادک ره  قح  هب  هک  تیـصخش ـ  ود  نیا  گوس  رد  ترـضح  نآ  هودنا  تدـش  دـنام . اهنت  رظن  نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  و 

مان هودـنا » مغ و  لاس   » ینعی نزحلا » ماع   » ار لاس  نآ  هک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  دنتـشاد ـ  مالـسا  تفرـشیپ  رد  يا  هظحالم  لباق  مهس 
نیا زا  مادک  ره  دنک  یم  نآ  نیشناج  ار  يرگید  تمعن  دریگ  یم  شا  هدیزگرب  ناگدنب  زا  ار  یتمعن  ره  دنوادخ  هک  اج  نآ  زا  اما  دنداهن .

« بلاطوبا  » راگدای مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دـندرک . یم  اـفیا  ار  اـهنآ  شقن  هک  دنتـشاذگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  يدـنزرف  راوگرزب  ود 
رپ زین  ار  وا  یلاخ  ياج  بلاطوبا  زا  دعب  اما  دوب  نینچ  زین  البق  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ روای  رای و  عفادـم و  یماح و  ردـپ  دـننامه 

دوب و ردپ »  » رانک رد  هراومه  هک  رگراثیا  عاجـش و  راکادـف و  نابرهم ، يرتخد  تشاذـگ ، راگدای  هب  ار  همطاف »  » شرتخد هجیدـخ  و  درک .
هک یلاح  رد  تشاد  لاس  هدزون  ماگنه  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  دودز . یم  ردـپ  كاپ  بلق  زا  ار  تنحم  جـنر و  رابغ  درگ و 

هناـخ رد  ود  ره  هک  نیا  هجوـت  لـباق  دوـب ، هتـشذگن  شکراـبم  نـس  زا  لاـس  جـنپ  زا  شیب  فورعم  ثیداـحا  قـبط  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف
لاس هس  دوب ، هدنام  یقاب  ترجه  هب  لاس  هس  زونه  دندوب . وا  ییاهنت  ياه  تعاس  سنوم  دندرک و  یم  یگدنز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

رمتـسم ياه  شالت  اه و  تناها  اهرازآ و  زا  ّولمم  اه ، تلالم  اه و  ترارم  زا  ّولمم  یگدنز ، دیدش  ياه  نافوط  تخـس و  ثداوح  زا  ّولمم 
یماگنه دندیشاپ ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رس  رب  رتسکاخ  ای  كاخ  لدگنس ، نانمشد  هاگ  نیملـسم . مالـسا و  وحم  يارب  نانمـشد 

رد درک ، یم  كاپ  ردـپ  تروص  رـس و  زا  ار  رتسکاخ  كاخ و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف دـمآ ، یم  هناـخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک 
دنوادـخ هک  زیرم  کشا  شابم و  نیگمغ  مرتخد ! : » دومرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب ، هدز  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  هک  یلاـح 

« دّمحم  » اجک ره  هک  دندروخ  یم  دنگوس  اه  تب  هب  دنتشاد و  عامتجا  لیعامسا  رْجِح  رد  نانمـشد  هاگ  ( 2 «.) تسوت ردپ  نابهگن  ظفاح و 
دوخ زا  يرتشیب  تبقارم  ات  دـیناسر  یم  ردـپ  عالطا  هب  دینـش و  یم  ار  ربخ  نیا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دـنناسرب . لتق  هب  ار  وا  دـننک ، ادـیپ  ار 
یکی رد  دوب . ردپ  تاجن  عافد و  رکف  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف زین  نوریب  رد  هک  هناخ  نورد  رد  اهنت  هن  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  (3 ;)و  دنک
هدجس هب  مارحلادجـسم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماگنه  هب  هک  درک  کیرحت  ار  هکم  لذارا  زا  یتشم  لهجوبا  اهلاس ، نامه  زا 

هدنخ هب  ادص  شنایفارطاو  لهجوبا  دش  ماجنا  لمع  نیا  هک  یماگنه  دننکفیب ، ترضح  رـس  رب  دنروایب و  ار  يدنفـسوگ  هبمکـش  دوب ، هتفر 
دوب هدامآ  نانچ  محر  یب  نمشد  اما  دندید  ار  هرظنم  نارای ، زا  یضعب  دنتفرگ . هرخسم  داب  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دندرک و  دنلب 

ار نآ  دـمآ و  مارحلادجـسم  هب  تعرـس  هب  دیـسر  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف شکچوک  رتخد  شوگ  هب  ربخ  نیا  دنتـشادن . عافد  رب  ییاناوت  هک 
نآ رد  يرآ ، ( 4 .) دومرف نیرفن  اهنآ  هب  و  درک ، تازاجم  نابز  ریـشمش  اب  ار  شنارای  لهجوبا و  شدوخ  صوصخم  تعاجـش  اب  تشادرب و 

عافد هب  تشاد و  روضح  لاسدرخ  عاجش و  رتخد  نیا  دنتشادن ، ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  عافد  تأرج  روالد  نادرم  یهاگ  هک  اج 
اهیلع ) همطاف تشگ . هنیدم  هب  ترجه  مزاع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش . يرپس  دوب ، هچ  ره  نارود  نیا  تخادرپ . یم  ترـضح  نآ  زا 

زا رتشیب  لاس  تشه  هک  یلاح  رد  دوش ، هداد  وا  هب  ترجه  هزاجا  هک  ینامز  ات  دنامب ، اهنت  هناخ  رد  دوش و  ادج  ردپ  زا  ًاتقوم  دیاب  مالـسلا )
رد ندـیباوخ  اب  ترجه  ینارحب  ساسح و  تاظحل  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هک  هنوگ  ناـمه  یلو  تشاذـگ . یمن  شکراـبم  نس 

، دراذـگ نمـشد  ياهریـشمش  ضرعم  رد  ار  شیوـخ  ندـب  داد و  ار  دوـخ  يراکادـف  راـثیا و  ناـحتما  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رتـسب 
وا ییادج  نارود  یلو  تشاد . مالعا  دـیدج  تلاسر  نیا  شریذـپ  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  یبات  یب  عزج و  نودـب  زین  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف

درگ و و  دهد ، همادا  دوخ  عافد  هب  هکم  نوچمه  هنیدم  طیحم  رد  و  دنامب . نانچمه  ردپ  رانک  رد  دیاب  و  دشاب ، ینالوط  دایز  تسناوت  یمن 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  زا  رفن  دنچ  قافتا  هب  زور  دنچ  زا  دعب  اذل  دیوشب ، ردپ  ینارون  بلق  زا  ار  تخس  ثداوح  هودنا و  رابغ 

زور هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنچ  ره  يداع ـ  ياهزور  رد  اهنت  هن  همطاـف  دـمآ . هنیدـم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  یهارمه  هب 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ زا  تشاد ، تیرومأم  هک  یعاعش  رد  عاجش  درم  کی  نوچمه  زین  ینافوط  گنج و  ياهزور  رد  هکلب  تشادن ـ  يداع 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دوب و  هتفگ  كرت  ار  هنحص  نمشد  رکشل  هزات  تفرگ و  نایاپ  دحا »  » گنج هک  یماگنه  درک . یم  عافد  هلآو )
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مک ناوجون  زونه  هک  نیا  اب  دمآ و  دحا »  » هب تعرس  اب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دوب ، دحا  نادیم  رد  زونه  حورجم  یناشیپ  هتسکش و  نادند  اب 
زا ار  نوخ  داد ، وشتـسش  بآ  اب  ار  ردـپ  تروص  درک ، یط  دایز  قوش  اب  هدایپ و  ياپ  اب  ار  دـحا »  » و هنیدـم »  » نایم هلـصاف  دوب  یلاس  نس و 

عنام تخیر و  مخز  ياج  رب  ار  نآ  رتسکاخ  و  دنازوس ، ار  يریـصح  هعطق  درک . یم  يزیرنوخ  نانچمه  یناشیپ  مخز  اما  دودز ، شا  هرهچ 
بازحا گنج  رد  ( 5 .) درک یم  مهارف  ردپ  يارب  هحلـسا  داتفا ، یم  قافتا  دعب  زور  رد  هک  یگنج  يارب  هک  نیا  رت  بیجع  و  دش ، يزیرنوخ 

رگنس نیرخآ  مزال  ياه  طایتحا  اب  مالسا  دنمزوریپ  هاپس  هک  زور  نآ  رد  هکم  حتف  يارجام  رد  و  دوب ، یمالسا  تاوزغ  نیرت  جنر  رپ  زا  هک 
رارق ربمایپ  رانک  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف مینیب  یم  زاب  درک ، كاـپ  اـه  تب  دوجو  ثول  زا  ار  هناـخ  تفرگ و  ناکرـشم  تسد  زا  ار  كرش 
ینان صرق  زا  هک  يا ـ  هداس  ياذـغ  هدـنام ، هنـسرگ  زور  دـنچ  هک  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يارب  دـیآ و  یم  قدـنخ  راـنک  هب  و  هتفرگ ،

رابغ درگ و  ات  دنک  یم  هدامآ  لسغ  وشتـسش و  يارب  بآ  دنز ، یم  همیخ  وا  يارب  هکم  حـتف  ماگنه  هب  و  دـنک ، یم  هیهت  درک ـ  یمن  زواجت 
دوش . مارحلا  دجسم  راپسهر  دشوپب و  يا  هزیکاپ  سابل  دیوشب و  شنت  زا  ار 

ثیدـح نیا   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
. دنا هدرک  لقن  نآ  ریغ  و  لادتعالا » نازیم   » و لامعلازنک »  » دننام دوخ  بتک  رد  ّتنس  لها  ياملع  زا  یعمج  و  یفاک »  » رد ینیلک »  » ار

 . هحفص 416 دلج 1 ، ماشه ، نبا  هریس   . 2
 . هحفص 71 دلج 1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 3

هحفص 8 .  دلج 5 ، يراخب ، حیحص   . 4
، دننک لیمکت  دندوب  هدز  دحا »  » رد هک  ار  يا  هبرض  ات  دنتشگزاب  هنیدم  يوس  هب  هار  همین  زا  ناکرشم  هک  دوب  دسالا » ءارمح   » هوزغ نیا   . 5
، دندوب هدش  حورجم  دحا »  » رد هک  یناسک  یتح  عاجـش و  ناناملـسم  اب  ار  دوخ  یتقو  اّما  دندرگزاب ، دیمون  سویأم و  تساوخ  یم  ادخ  اما 

. دنتشگزاب دندیسرت و  دندید ، هجاوم 

«. تشادن دوجو  دشاب  همطاف  يرسمه  قیال  هک  یسک  دش ، یمن  هدیرفآ  یلع  هاگره  ( 1;) ٌوْفُک َۀَمِطافِل  ْنُکَی  ْمَل  ٌّیِلَع  ْقَلْخُی  ْمَل  وَل  »

* * *

ببس يوس ; رگید  زا  زین  وا  یگداوناخ  تفارش  و  رگید ، يوس  زا  ربمایپ  صخش  هب  شباستنا  و  وسکی ، زا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هداعلا  قوف  تالامک 
. دندینش در  باوج  همه  اما  دنیایب ، وا  يراگتساوخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  ناگرزب  زا  يدایز  نادرم  هک  دش 

رت بیجع  همه  زا  تسا ! همطاف  راگدرورپ  تسد  هب  همطاف  راک  اهِّبَر .» یِلا  اهُْرمَا  : » دومرف یم  اهنآ  خـساپ  رد  ربمایپ  ًاـبلاغ  هک  نیا  بلاـج  و 
یم يداـم  هچیرد  زا  زیچ  همه  هب  ّتیلهاـج ، مسر  هار و  قباـطم  هـک  يدـنمتورث  درم  ناـمه  دوـب ، فوـع » نـب  نمحرلادـبع   » يراگتـساوخ
دمآ هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تمدخ  هب  وا  تشادنپ . یم  رهوش  زاتمم  تیعقوم  نز و  تیـصخش  رب  لیلد  ار  نیگنـس  هّیرهم  و  تسیرگن ،

هد هفاضا  هب  دـشاب  يرـصم  تمیقنارگ  ياه  هچراپ  اهنآ  همه  راب  هک  رتش  دـصکی  يروآرد  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  رگا  : » درک ضرع  و 
یتشم هک  دـش  نیگمـشخ  نانچ  اـنعم  یب  تشز و  يراگتـساوخ  نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ منک .»! یم  وا  هیرهم  ـالط  راـنید  رازه 

رب یهاوخ  یم  تورث  لوپ و  اب  هک  متورث  لوپ و  هدـنب  نم  يدرک  ناـمگ  وت   : » تفگ دیـشاپ و  نمحرلادـبع  فرط  هب  تشادرب و  هزیرگنس 
و ددرگ ، لامیاپ  ّتیلهاـج  ياـه  ّتنـس  دوش ، صخـشم  یمالـسا  ياـهوگلا  همطاـف  يراگتـساوخ  رد  دـیاب  يرآ ، ( 2 !«.) یـشورفب رخف  نم 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  دیچیپ  اج  همه  رد  ادص  نیا  ناهگان  دندوب  اهوگتفگ  نیا  رد  هنیدم  مدرم  دوش . مولعم  یمالـسا  شزرا  ياهرایعم 
ایند تورث  لام و  زا  شتسد  بلاط  یبا  نب  ّیلع  دروآرد . مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  يرـسمه  هب  ار  شرتخد  اهنت  دهاوخ  یم  هلآو )

. دوب یمالـسا  لیـصا  ياه  شزرا  نامیا و  زا  ولمم  مدـق  ات  قرف  زا  شدوجو  اما  تشادـن ، يزیچ  یلهاـج  رـصع  ياـهرایعم  زا  دوب و  هاـتوک 
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، تسا هدوب  ینامـسآ  یحو  یخیرات ، كرابم  جاودزا  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نومنهر  دش  مولعم  دندرک ، قیقحت  هک  یماگنه 
ِیبَا ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  َکَتَْنبا  َۀَـمِطاف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنِا  ََکل : ُلوُقَی  َو  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  َهللا  َّنِا  ُدَّمَُحم  ای  َلاقَف : ٌکَلَم  ِیناـتَا  : » دومرف شدوخ  اریز 
یم دتسرف و  یم  مالـس  وت  رب  دنوادخ  تفگ : نم  هب  دمآ و  ادخ  يوس  زا  يا  هتـشرف  ( 3 «.) ِضْرالا ِیف  ُْهنِم  اهْجِّوَزَف  یلْعالا ، َِالَْملا  ِیف  ِبلاط 

. روآرد یلع  جاودزا  هب  ار  وا  نیمز  رد  زین  وـت  مدروآرد ، بلاـط  یبا  نب  ّیلع  يرـسمه  هـب  اـه  نامـسآ  رد  ار  همطاـف  ترتـخد  نـم  دـیوگ 

. دوب هدـش  نوـگلگ  مرـش  زا  شکراـبم  هرهچ  دـمآ ، مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف يراگتـساوخ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هک  یماـگنه 
رطاخ هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  یلو  يدـمآ ؟ نم  دزن  هچ  يارب  دومرف : نادـنخ  داش و  وا  هدـهاشم  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
نورد زا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک . توکـس  اذـل  و  دـنک ، حرطم  ار  دوخ  هتـساوخ  تسناوتن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تهبا 

: درک ضرع  يدمآ ؟ همطاف  يراگتساوخ  هب  دیاش  َۀَمِطاف »؟ ُبِطَْخت  َْتئِج  َکَّلََعل  : » دومرف نینچ  دوب ، ربخ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
دوخ اب  نم  هاگ  ره  دـندمآ ، همطاف  يراگتـساوخ  هب  زین  يرگید  نادرم  وت  زا  لبق  یلع ! يا  دومرف : ربماـیپ  مدـمآ . روظنم  نیمه  يارب  يرآ ،

تـسرد مهن . نایم  رد  وا  دوخ  اب  زین  ار  نخـس  نیا  ات  راذـگب  نونکا  و  داد ، یمن  ناشن  قفاوم  يور  مداهن  یم  نایم  رد  ار  بلطم  نیا  همطاف 
باختنا رد  نانز  يدازآ  مارتحا و  و  ًاـصوصخ ، مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف تیـصخش  اـما  دوشب ، دـیاب  تسا و  ینامـسآ  جاودزا  نیا  هک  تسا 

هک یماگنه  دنکن . راک  نیا  هب  مادقا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف اب  تروشم  نودب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دنک  یم  باجیا  ًامومع  رـسمه 
يرسمه هب  ار  وت  مهاوخ  یم  نم  : دومرف درک و  وگزاب  شرتخد  يارب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  لیاضف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

. درک توکـس  تفگن و  يزیچ  تخادـنا و  ریز  هب  رـس  دوب  اـیح  مرـش و  رد  قرغ  هک  همطاـف  تسیچ ؟ وت  رظن  مروآ ، رد  ادـخ  قلخ  نیرتهب 
: دومرف نایب  هرکاب ، نارتخد  جاودزا  دروم  رد  اهقف  يارب  تسا  يدنس  هک  ار  یخیرات  هلمج  نیا  تشادرب و  رـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

یلص ) ربمایپ هلیسوب  جاودزا  دقع  ارجام  نیا  یپ  رد  و  تسوا . رارقا  رب  لیلد  وا  توکس  تسا ! گرزب  دنوادخ  اهُراْرِقا .» اُهتوُکُـس  ُرَبْکَا ! ُهللاَا  »
دش . هتسب  هلآو ) هیلع  هللا 

 . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
 . هحفص 124 قیاقحلازونک ،

 . هحفص 306 صاوخلا ، ةرکذت   . 2
 . هحفص 31 یبقعلا ، رئاخذ   . 3

؟ دوب هچ  همطاف  هّیرهم  مینیبب  نونکا 

همه يارب  ییوگلا  دـشاب ، وگلا  رظن  ره  زا  دـیاب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  رتخد  ملاع  نانز  هدّیـس  اب  ناهج  نادرم  نیرتهب  جاودزا  کـش  نودـب 
رارق ترسمه  هیرهم  هک  يراد  يزیچ  دومرف : درک و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هب  ور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اذل  راصعا ، نورق و 

. مرادـن يرگید  زیچ  رتـش  هرز و  ریـشمش و  زج  هک  یهاـگآ  یبوـخ  هب  نم  یگدـنز  زا  وـت  تیادـف ، هـب  مرداـم  ردـپ و  درک : ضرع  یهد ؟
دیاـب زین  رتش  اـب  تسا ;و  زاـین  دروم  مالـسا  نانمـشد  اـب  رازراـک  ماـگنه  هب  تریـشمش  تسا ، تسرد  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
همطاف مرتخد  نم  و  ییامنب ، ترسمه  هیرهم  یناوت  یم  ار  هرز  اهنت  نیاربانب  ینک ; هدافتسا  نآ  زا  اه  ترفاسم  رد  و  یهد ، بآ  ار  ناتسلخن 

ـ  تسا مهرد  دصناپ  هدش ، هتـشون  هرز  نیا  هرابرد  خیراوت  رد  هک  یتمیق  نیرتشیب  دـیاش  ( 1 «.) مدروآرد وت  دـقع  هب  هرز  نیمه  ربارب  رد  ار 
ناراکهنگ تعافـش  ار  وا  رهم  تساوخ  شردـپ  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هک : ـ  میناوخ  یم  یثیدـح  رد  رگید  يوس  زا  اما  وس  کی  زا  نیا 

يرآ ( 2 .) درک لزان  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  نامـسآ  زا  ار  نآ  نامرف  لیئربج  دش و  لوبق  تساوخرد  نیا  دهد ، رارق  تمایق  رد  تما 
اب نانز  نادرم و  مسر  هار و  تسا  هنوگ  نیا  و  ددرگ ، نآ  نیـشناج  لیـصا  ياه  شزرا  و  دنکـشب ، مهرد  طلغ  ياه  شزرا  دـیاب  هنوگ  نیا 

ادخ . ناگدنب  نیتسار  ناربهر  یگدنز  همانرب  تسا  نینچ  نیا  و  نامیا ،
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قاـــــقحا  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
 . هحفص 358 دلج 10 ، قحلا ،
 . هحفص 88 لودلا ، رابخا   . 2

مامت یهاگ  هک  یتالکشم  تسا ، هدوب  جاودزا  هلأسم  رد  اه  هداوناخ  هار  رس  رب  گرزب  لکشم  هس  یسورع » تافیرشت   » و هیزیهج »  » و هیرهم »  » هشیمه
. دنام یم  یقاب  رسمه  ود  رمع  نایاپ  ات  شراب  تبکن  راثآ  دناشوپ و  یم  ار  جاودزا  تایح  نارود 

یمشچ مه  مشچ  رثا  رب  هک  ییاه  هیامرس  هچ  و  تسا ، هداد  خر  روما  نیا  رـس  رب  نینوخ ، ياه  عازن  هاگ  و  یظفل ، تارجاشم  اهاوعد و  هاگ 
زا مد  هک  یناسک  رد  یلهاج  راکفا  نیا  تابوسر  مه  زونه  هنافـسأتمو  تسا ، هتفر  نایم  زا  هار  نیا  رد  هناکدوک  تشز و  ياه  تباـقر  اـه و 

دینکن بـجعت  رگا  دـشاب . ناـگمه  يارب  ییوـگلا  شا  هـیرهم  نوـچمه  مالـسا  يوناـب  هـیزیهج  دـیاب  یلو  تـسین . مـک  دـننز ، یم  مالــسا 
وا دزن  دوب  مه  رد  دـصناپ  دودـح  هک  ار  شلوپ  دنـشورفب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  هرز  هداد  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ

لئاسو هیهت  يارب  ار  رگید  تمـسق  ود  دنک و  هیهت  وبـشوخ  يرطع  نآ  زا  ات  داد  لالب  هب  ار  یتمـسق  درک : تمـسق  هس  ار  نآ  ربمایپ  دنروآ .
خیراوت رد  دشاب ! دیاب  تمیق  نازرا  هداس و  ردـقچ  دـیرخ  ناوت  یم  زیچان  لوپ  نیا  اب  هک  یلیاسو  تسادـیپ  دومرف . نییعت  سابل  یگدـنز و 

کی مهرد ، راهچ  هب  گرزب  يرـسور  ددع  کی  دوب : نینچ  نآ  مهم  ياه  ملق  هک  دش  هیهت  لوپ  نآ  اب  هیزیهج  ملق  هدـجه  هک  تسا  هدـمآ 
هایگ زا  هک  دنفـسوگ  تسوپ  زا  شلاب  ددـع  راـهچ  دوب ، هدـش  هیهت  اـمرخ  گرب  بوچ و  اـب  هک  تخت  کـی  مهرد ، تفه  هب  نهاریپ  هراوق 

، یمرچ کشم  کی  یتسد ،) کچوک  بایسآ   ) ساتـسد ددع  کی  ریـصح ، هعطق  کی  یمـشپ ، هدرپ  کی  دوب ، هدش  رپ  رخذا »  » يوبـشوخ
يوناب هیزیهج  دوب  نینچ  يرآ  اهنیا . دـننام  و  گنر ... زبس  یلِگ  يوبـس  کی  ریـش ، ندیـشود  يارب  گرزب  فرظ  کی  یـسم ، تشط  کی 

. ناهج نانز 

تخاس نوگرگد  ار  مالسا  خیرات  زا  یمهم  شخب  هک  دوب  يا  هداوناخ  لیکشت  يارب  هک  یمسارم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا یمارگ  ربمغیپ 
ار ناتسود  نیگمشخ و  ار  نانمـشد  هک  دومن  ارجا  يا  همانرب  نانچنآ  دندمآ ، دوجو  هب  نآ  زا  یگمه  مالـسلا ) هیلع  ) ربمایپ موصعم  نانیـشناج  و 

. دومن رّکفت  هب  راداو  ار  ناگداتفارود  دنلبرس و 

دنتـشاد ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  گرزب  يوناـب  هب  يرایـسب  هقـالع  دـندوب و  مالـسا  رد  تیـصخش  اـب  نز  ود  هک  نمیا » ّما   » و هملـس » ّما  »
نشج مسارم  لیکشت  اب  دوب  هدنز  هجیدخ  رگا  یتسار  ادخ ! یمارگ  ربمایپ  يا  دنتفگ :  نینچ  دندمآ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تمدخ 

رد کشا  راکادـف ، يوناب  نآ  مان  ندینـش  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تسین ؟ نینچ  دـش ، یم  نشور  شنامـشچ  همطاف  یـسورع 
نآ دوش ؟ یم  ادیپ  ینز  هجیدـخ  دـننام  اجک  دومرف : داتفا و  هجیدـخ  ياه  يرگراثیا  اه و  ینابرهم  همه  نآ  دای  هب  و  دز ، هقلح  شنامـشچ 
نم رایتخا  رد  دـنوادخ  نییآ  رـشن  يارب  ار  دوخ  یگدـنز  تورث و  ماـمت  دومن و  قیدـصت  ارم  وا  دـندرک ، بیذـکت  ارم  مدرم  همه  هک  زور 

دهاوخ تیاـنع  وا  هب  نیرب  تشهب  رد  دّرمز  زا  يرـصق  هک  مهد  هدژم  وا  هب  داد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  هک  دوـب  ییوناـب  ناـمه  وا  دراذـگ .
يا دومن : ضرع  درک ، هدهاشم  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ینورد  زوس  بالقنا و  دینـش و  ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  هملـس  ّما  دومرف .

کیبل ار  یهلا  توعد  وا  لاح  ره  هب  یلو  تسا ، تقیقح  نیع  ییوگب  هجیدخ  هرابرد  ردق  ره  امـش  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  ادـخ ! لوسر 
هب نآ  رطاـخ  هب  هک  ار  یبلطم  یلو  دـهد ، ياـج  تشهب  ياـج  نیرتـهب  رد  ار  وا  دـنوادخ  تسا  دـیما  هتفاتـش ، قح  تمحر  راوج  هب  هتفگ و 

هناخ هب  ار  همطاف  شرـسمه  دـیهد  هزاجا  دراد  تسود  یلع  تیومع  رـسپ  ردارب و  هک  نیا  نآ  دوب و  يرگید  زیچ  مدـمآ  تکراـبم  رـضحم 
اب ار  داهنـشیپ  نیا  ًاصخـش  یلع  ارچ  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دشخب . یناماس  رـس و  شیوخ  یگدـنز  هب  هار  نیا  زا  و  دربب ، دوخ 
ربخ ار  یلع  دومرف : نمیا  ّما  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اج  نیا  رد  دوب . عنام  ایح  مرـش و  درک : ضرع  هملـس  ّما  تشاذگن ؟ نایم  رد  نم 
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. دوب هدـنکفا  ریز  هب  مرـش  زا  ار  دوخ  رـس  اما  تسـشن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ لـباقم  رد  دـمآ و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  نک .
ریز هب  ار  شرس  هک  یلاح  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  يربب ؟ هناخ  هب  ار  ترسمه  يراد  لیم  ایآ  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

هک تسا  لومعم  تسرپ  لمجت  مدرم  نایم  رد  هچنآ  فالخرب  هک  نیا  بلاج  داب . تنابرق  هب  مردام  ردپ و  يرآ ، درک : ضرع  دوب ، هتخادنا 
بیترت بش  ادرف  ای  بشما  نیمه  دومرف : یلاحـشوخ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دـنوش ، یم  اه  همانرب  نیا  راک  هب  تسد  لبق  اـه  هاـم  زا 

. دومرف رداص  ار  دوب  تیونعم  تیناحور و  زا  ولمم  هک  يا  هداس  رایسب  نشج  تامدقم  نتخاس  مهارف  روتـسد  اجنامه  و  داد . مهاوخ  ار  راک 

. تسا روآ  بجعت  اـم  يارب  زورما  شندینـش  هک  دـش  رازگرب  هداـس  فـلکت و  یب  ردـق  نآ  نآ ، هب  طوـبرم  مسارم  یتوـکلم و  نـشج  نـیا 
هملس ّما  دزن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مدوب  هتخورف  البق  هک  ار  یهرز  نامه  لوپ  زا  يرادقم  دیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

اـمرخ و نغور و  يرادـقم  دوـمرف : داد و  نم  هب  و  تفرگ ، يو  زا  ار  نآ  زا  مهرد  هد  فاـفز  مسارم  ماـگنه  هب  و  دوـب ، هدراذـگ  تناـما  هب 
يزیمت هرفس  دز و  الاب  ار  نیتسآ  ًاصخش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ سپـس  مداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  نم  نک . يرادیرخ  لوپ  نیا  اب  کشک 

ناـنمؤمریما دروآ . لـمع  هب  ییاریذـپ  مدرم  زا  اذـغ  ناـمه  اـب  دومن و  هیهت  ییاذـغ  درک و  طولخم  دوخ  تسد  اـب  مه  اـب  ار  اـهنآ  دـیبلط و 
ار یخرب  طقف  تساوخ  دـمآ  دجـسم  هب  هک  یماگنه  دـنک ، توعد  ار  باحـصا  دـیایب و  دجـسم  هب  دـش  رومأم  ًاصخـش  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

همطاف یـسورع  ینامهیم  هب  ار  امـش  َۀَمِطاف .» ِۀَمِیلَو  یِلا  اُوبیِجَا  : » دومرف درک و  دنلب  ار  دوخ  يادـص  ور  نیا  زا  دـش ، عنام  ایح  دـنک ، توعد 
هک نیمه  مدـش ، هدنمرـش  اذـغ  یمک  ّتیعمج و  ترثک  زا  نم  دـنداتفا و  هار  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم  دـیوگ : یم  ترـضح  منک . یم  توعد 
دـش نینچ  دهد ;و  تکرب  ار  اذغ  دنوادخ  ات  منک  یم  اعد  نم  روخم ، هصغ  دومرف : نم  هب  دـش  هاگآ  ارجام  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

دنتـشگزاب و دوخ  ياه  هناخ  هب  مدرم  هک  یماگنه  هب  مسارم ، نایاپ  رد  هک  نیا  بلاـج  دـندش . ریـس  دـندروخ و  مک  ياذـغ  نآ  زا  یگمه 
تسار تمس  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  پچ و  تمـس  رد  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش  تولخ  هناخ 

( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ندـب  رب  یمک  و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ندـب  رب  یمک  دوب  هدرک  كربت  شناهد  اب  هک  یبآ  زا  دـیناشن و  دوخ 
ُمُْهنَع ْبِهْذَاَف  ًاریِهْطَت  ِینَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  یِّنَع  َْتبَهْذَا  امَک  َّمُهّللَا  اـمُْهنِم ، اـَنَا  َو  یِّنِم  اـمُهَّنِا  َّمُهّللَا  : » تفگ درک و  اـعد  اـهنآ  هراـبرد  دیـشاپ و 

رود نم  زا  ار  يدـیلپ  سجر و  هنوگ  ره  هک  روط  نامه  اهلاراب ! متـسه ، اهنآ  زا  نم  دـننم و  زا  اـهنیا  ادـنوادخ ! ًاریِهْطَت .» ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا 
كراـبم ود  ره  امـش  رب  دـنوادخ  دـیور ، دوخ  هناـخ  هب  دـیزیخرب و  دومرف : سپـس  اـمرف . هزیکاـپ  ار  اـهنآ  نک و  رود  زین  اـهنآ  زا  يا  هدرک 

کی تمظع  تیـصخش و  وربآ و  دنناهج و  نیا  يدام  قرب  قرز و  ریثأت  تحت  هک  ینامیالا  فیعـض  نانمؤم  يدام و  ناتـسرپایند  دنادرگ .
، دنریگب تربع  دننیبب و  دنناد  یم  اسرف  تقاط  نکش و  رمک  تالمجت  تافیرـشت و  نآ  رد  ار  یـسورع  مسارم  هوکـش  یکرابم و  هداوناخ و 
هب ار  مالـسا  تامیلعت  هنومن  و  دـنریگب ، ماهلا  تسا  ناوج  نارتخد  نارـسپ و  همه  یتخبـشوخ  هیاـم  هک  زاـس  ناـسنا  هماـنرب  نیا  زا  دـننیبب و 

دوخ مشچ  اب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  یسورع » نشج  مسارم   » و هیزیهج » «، » هیرهم «، » يراگتـساوخ  » يارجام رد  یلمع  هدنز و  تروص 
. دننک هدهاشم  خیرات  تاحفص  رد 

یبلق نایرگ و  ینامشچ  دوب ، هتسب  رس  هب  ازع  لاش  هتسویپ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ( 1;) ِبْلَقْلا َۀَقِرَتْحُم  ِنْیَعْلا ، َۀَیِکاب  ِسْأَّرلا ، َۀَبَّصَعُم  اهیِبَا  َدْعَب  ْتَلاز  ام  »
«. تشاد نازوس 

هب دنچ  ره  دش ، يرپس  تعرس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  یناگدنز  نیریـش  نارود 
مالسا دض  رب  نانمشد  ياه  هئطوت  اه و  گنج  اهراشف و  هتسویپ  هک  ارچ  تشادن ، دوجو  ینیریـش  نارود  وا ، یگدنز  رـسارس  رد  انعم  کی 
ثداوح زا  يا  هزاـت  ياـه  ناـفوط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تلحر  اـب  دز . یم  مه  رب  ار  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف حور  شمارآ  ربماـیپ  و 

ناهنپ رتسکاخ  ریز  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  هک  نینح  ربیخ و  ردب ، ياه  هنیک  داقحا و  تفرگ . ندیزو  ینارحب  هدـیچیپ و 
(. هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نادناخ  زا  مه  و  دنریگب ، ماقتنا  مالسا  زا  مه  ات  دنداتفا  شوج  بنج و  هب  نیقفانم  بازحا  تشگ . راکـشآ  دوب 
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قارف و دـش . یم  باـترپ  نآ  يوـس  هب  وـس  ره  زا  نانمـشد  نیگآرهز  ياـهریت  هک  دوـب  هریاد  نیا  زکرم  رد  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  و 
ياـه هئطوت  رگید . يوس  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  شرـسمه  هاـکناج  زیگنا و  مغ  تیموـلظم  وـسکی . زا  ردـپ  كاـندرد  ییادـج 
حور بلق و  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  نآرق ، ثاریم  ظـفح  نیملـسم و  هدـنیآ  زا  همطاـف  ینارگن  و  وـس . رگید  زا  مالـسا  دـض  رب  نانمـشد 

هک ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  كاپ  حور  دوخ  ياه  مغ  نایب  اب  دـهاوخ  یمن  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دندرـشف . یم  تخـس  ار  شکاپ 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ ربق  رانک  هب  لیلد  نیمه  هب  دزاس . رت  هدرزآ  هدـید ، هبرـض  تما  ياه  يراـک  فـالخ  راوگاـن و  عاـضوا  نآ  زا  تخس 
یم نابز  رب  دـنازوس ، یم  ار  ناسنا  دوجو  قامعا  هک  شتآ  رگخا  نوچمه  يزوسناج  نانخـس  و  درک . یم  لد  درد  وا  اب  تفر و  یم  هلآو )

، مدش اهنت  هکی و  وت ، زا  دعب  ناج ! ردپ  یِْـشیَع .» َصَّغَنَت  َو  يِرْهَظ  َعَطَْقنا  َو  ِیتْوَص  َدَمَْخنا  ِدَـق  ًةَدـیِرَف ، ًۀـَناْریَح  َو  ًۀَِـهلاو  ُتیَِقب  ُهاَتبَا  ای  . » دروآ
: تفگ یم  هاگ  و  دش . خلت  مماک  رد  یگدنز  ياراوگ  بآ  و  تسکـش ، متـشپ  و  دییارگ ، یـشوماخ  هب  میادص  ما ، هدـنام  مورحم  ناریح و 
هک یـسک  اِیلاَیل  َنْرِـص  ِماّیالا  یَلَع  ْتَّبُـص  اهَّنَا ***  َول  ٌِبئاصَم  َّیَلَع  ْتَّبُـص  اِیلاوَغ  ِنامَّزلا  يَدَم  َّمُشَی  َّالَا  دَمْحَا ***  ََۀبُْرت  َّمَش  ْنَم  یلَع  اذام 
رب بئاصم  ردق  نآ  ردپ  يا  وت  زا  دعب  دیوبن . ار  يرطع  چیه  رمع  نایاپ  ات  تسا  راوازـس  دـیوبب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ كاپ  كاخ 

هنوگ نیا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ارچ  دـمآ . یم  رد  رات  هریت و  ياه  بش  تروص  هب  تخیر  یم  نشور  ياهزور  رب  رگا  هک  تخیر  ورف  نم 
زا دـیاب  ار  اهارچ  نیا  باوج  ارچ ...؟ رخآ  درادـن ؟ رارق  شتآ ، رب  دنپـسا  نوچمه  ارچ  دـنک ؟ یم  یبات  یب  همه  نیا  ارچ  دزیر ؟ یم  کـشا 

اهیلع ) همطاف مالـسا  يوناب  ندـید  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تافو  زا  دـعب  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  هملـس  ّما  میونـشب . وا  دوخ  ناـبز 
هیلع هللا  یلص  ) ِِّیبَّنلا ِدْقَف  بْرَک ، َو  دَمَک  َْنَیب  ُتْحَبْصَا  درک : نایب  ار  انعم  رپ  ياه  هلمج  نیا  خساپ  رد  مدش ، وا  لاح  يایوج  متفر و  مالسلا )
یم هچ  ملاح  زا  ( 2 .) ًۀَنَمَتْکُم ِقافِّنلا  ُبُوُلق  اْهیَلَع  َْتناک  ٌۀَّیِدُُحا ، ٌتاِرت  َو  ٌۀَّیِرَْدب ، ٌداقْحَا  اهَّنِکل  َو  ُْهباجِح ،... ِهللاَو  َِکتُه  ِّیِـصَْولا ، ِْملُظ  َو  هلآو )

زا و  ما ، هداد  تسد  زا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مردپ  وسکی  زا  مرب ، یم  رـسب  رایـسب  جنر  هودـنا و  نایم  رد  نم  هملـس ، ّما  يا  یـسرپ 
...، دندیرد ار  شتمرح  هدرپ  هک  دنگوس  ادخب  تسا ، هدش  متس  ( بلاط یبا  نب  ّیلع   ) شنیشناج هب  هک ) منیب  یم  دوخ  مشچ  اب   ) رگید يوس 

زا وا  عافد  همه  نیا  اب  یلو  دوب . هدیـشوپ  ناهنپ و  ناقفانم  بولق  رد  هک  تسا ، دُُـحا  ياه  ماقتنا  و  ردـب ، ياـه  هنیک  اـهنیا  مناد  یم  نم  یلو 
شتایح هچرگ  تسین . هدیـشوپ  یـسک  رب  جـنر  درد و  رپ  نارود  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  شتیامح  يولع و  سدـق  میرح 

ردپ رادید  ادخ و  برق  راوج  هب  هک  تشذگن  رتشیب  زور  نیدنچ  دشن و  ینالوط  درک  اضاقت  شیادخ  زا  دوخ  هک  هنوگ  نامه  ردـپ  زا  دـعب 
. درکن يراذگورف  مالسا  زا  عافد  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  قح  رد  راثیا  يراکادف و  هنوگ  ره  لذب  زا  تدم  نیمه  رد  یلو  تفاتش ،

ُُهتاکََرب . َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُهللا  یَّلَص 
دلج بقانم ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 362 ، 3
 . هحفص 225 دلج 2 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   . 2

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  لیاضف 

هک دارفا  زا  یضعب  يارب  رطاخ  هغدغد  نیا  هشیمه  دنوادخ ، هاگرد  رد  اهنآ  هداعلا  قوف  تاماقم  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  میظع  لیاضف  ربارب  رد 
نیا ناقشاع  نادنم و  هقالع  ياه  تشادرب  و  ناتسود ، هداعلا  قوف  ینیب  شوخ  هجیتن  لیاضف  همه  نیا  دنکن  هک  دراد  دوجو  دنتـسین  لئاسم  نتم  رد 

. دشاب بتکم 

ای دـیوگب  ار  یتلیـضف  ره  سک  ره  دـننیب ، یم  هچیرد  نیمه  زا  ار  زیچ  همه  و  دـنزرویم ، قـشع  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  هب  نوـچ  اـه  نآ 
ریغ هب  ینیشن ***  نونجم  هدید  رب  رگا  دنا :  هتفگ  میدق  زا  و  هن ، ای  دشاب  هتشاد  يربتعم  دانـسا  هاوخ  دنوش ، یم  نمؤم  نآ  هب  دهد  لامتحا 

، ناکیدزن ناتسود و  يارب  رتشیب  رطاخ  نانیمطا  و  ناگداتفا ، رود  نیا  زا  نظ  ءوس  هنوگ  ره  عفر  يارب  هک  تساج  نیا  ینیبن ! یلیل  یبوخ  زا 
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روهـشم و فورعم و  ياه  هتـشون  اه و  باتک  راکفا و  هنییآ  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) ربماـیپ تیب  لـها  و  مینک ، یم  هعجارم  نارگید  عباـنم  هب 
« همطاف یگدـنز   » شخب رد  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  لیاضف  ـالبق  هک  اـج  نآ  زا  و  مینک . یم  هدـهاشم  اـهنآ  لّوا  تسد 

رتخد ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  مالسا  يوناب  گرزب  يونعم  تاماقم  یسررب  شخب  نیا  رد  ام  فده  میا ، هداد  رارق  یسررب  دروم 
یم مزال  ار  هتکن  دـنچ  رکذ  ثحب  لصا  رد  دورو  زا  لبق  و  تسا ، ّتنـس  لها  فورعم  بتک  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  یمارگ 
بتک رد  هدش  لقن  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هرابرد  هعیـش  بتک  رد  هک  یتاماقم  بقانم و  لیاضف و  مامت  ًابیرقت  هک  نیا  بلاج  1 ـ میناد :

رد دـشاب و  هعیـش  ربتعم  عباـنم  رد  هک  تفاـی  ناوت  یم  يزیچ  رتمک  اریز  تسا ، بیجع  یتسار  نیا  و  تسا ، هدـمآ  زین  ّتنـس  لـها  فورعم 
هب زین  ّتنـس  لها  عبانم  نایم  رد  و  هدـشن ، لقن  هعیـش  عبانم  زا  تیاور  کی  یتح  باتک ، زا  شخب  نیا  ماـمت  رد  2 ـ دشاب . هدماین  اهنآ  بتک 

تخس ار  ناسنا  هک  یلئاسم  زا  3 ـ تساهنآ . ریـسفت  خیرات و  ثیدح و  بتک  نیرت  مهم  نیرت و  فورعم  زا  هک  میا  هتفر  ییاه  باتک  غارس 
رد تفالخ  هلأسم  رـس  رب  یمالـسا  هعماج  رد  یبیجع  نافوط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دـعب  میناد  یم  هک  نیا  درب ، یم  ورف  بجعت  رد 

يوس زا  هک  اهنآ  دوب ، يرگید  دارفا  يوس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  زا  تفـالخ  روحم  رییغت  نآ  هجیتن  هک  یناـفوط  تفرگ ،
ندش يوزنم  دنتفرگ . ار  اهنآ  ياج  نارگید  و  دندش ، هدز  رانک  دـندوب  هدـش  یفرعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ینیـشناج  ناونع  هب  ادـخ 

ار اهنآ  تیولوا  یگتـسیاش و  ًاعبط  و  دوب ، اهنآ  نأش  رد  بقانم  لیاضف و  زا  هچنآ  مکاح  تاماقم  هک  دـش  ببـس  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها 
نینچ ياراد  اهنآ  رگا  هک  دوب  زیگنا  لاؤس  همه  يارب  لیاضف  بقانم و  نیا  رکذ  اریز  دـننک ; روسناس  درک ، یم  تابثا  تفالخ  هلأـسم  يارب 
مدرم ارچ  رخآ  میرادن ؟ مدقم  دنا ، هتشاد  مدقم  شربمایپ  ادخ و  هک  ار  یناسک  ام  ارچ  دنتفرگ !؟ یشیپ  نارگید  ارچ  سپ  دنا  هدوب  یتاماقم 

نیا و  دوب . اهنآ  یـسایس  تکرح  زا  یئزج  لیاضف  نیا  ندرک  روسناس  اذـل  و  ارچ ؟ و  ارچ ... دـننامب ؟ مورحم  گرزب  ضیف  نیا  زا  ناملـسم 
اراکـشآ و هک  زومرم ، هنایفخم و  هن  روسناس ، ياه  غیت  هک  اـج  نآ  اـت  تفر ، جوا  رایـسب  ساـبع  ینب  هّیما و  ینب  تموکح  ناـمز  رد  هلأـسم 

بیذاکا رشن  لعج و  هب  نارگید  تلیضف  تابثا  يارب  هک  دندیشوک ، مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  وحم  هب  طقف  هن  و  داتفا ، راک  هب  المرب 
هک اج  نآ  ات  دـنتخادرپ . نآ  يارب  ینیگنـس  ياهب  و  دـندیرخ ، راک  نیا  يارب  ار  هباحـص ـ  هبـش  ای  هباحـص ـ  زا  یـضعب  یتح  دـنتخادرپ ، زین 
دنک لعج  ار  گرزب  غورد  نیا  ات  داد  وا  هب  مهرد  رازه  دصکی  غلبم  هیواعم  میناوخ : یم  بدنج » نب  ةرمـس   » دـننام اهنآ  زا  یـضعب  هرابرد 

هک دنتسه  یناسک  مدرم  زا  و  ( 1(;) ِماَصِْخلا َُّدلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهللا  ُدِهُْشیَو  اَْینُّدلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَو   : ») هیآ هک 
یم هاوگ  دنراد  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  و  دننک ) یم  دیدش  تبحم  راهظا  رهاظ ، رد   ) دوش یم  وت  باجعا  هیام  ایند  یگدنز  رد  نانآ  راتفگ 

ِساَّنلا َنِمَو  : ») هیآ و  هدش ! لزان  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  هرابرد  دننانمشد .» نیرت  تخسرس  نانآ  هک ) تسا  یلاح  رد  نیا   ) دنریگ
ۀلیل  » رد مالـسلا ) هیلع  ) یلع نوـچمه  راکادـف ، ناـمیااب و   ) مدرم زا  یـضعب  ( 2(;) ِداَبِْعلِاب ٌفُوَءر  ُهللاَو  ِهللا  ِتاَـضْرَم  َءاَِـغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم 

هب تبسن  دنوادخ  دنشورف ;و  یم  ادخ  يدونشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هاگیاج  رد  نتفخ  ماگنه  هب  تیبملا »
دـصراهچ ات  دوزفا  نآ  رب  نانچمه  هیواعم  و  دشن ، یـضار  غلبم  نیا  هب  وا  یلو  تسا ! هدش  لزان  مجلم » نبا   » هرابرد تسا .» نابرهم  ناگدنب 

مکاح ماظن  و  دش ، هتخانش  عونمم  سلاجم  ربانم و  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  نتفگ  بیترت  نیا  هب  درک . لوبق  دش و  مهرد  رازه 
یم بوضغم  تشاد  یم  رب  ماـگ  هار  نیا  رد  اـهنآ  رظن  فـالخ  رب  سک  ره  و  درک ، یم  بوسحم  یـسایس  گرزب  مرج  کـی  ار  اـهنآ  رکذ 
نآ ات  دنتخاس . یم  نازیوآ  راد  هبوچ  رب  ای  و  دندیـشک ، یم  نوریب  شماک  زا  ار  شنابز  ای  دـندنکفا ، یم  شنادـنز  لاچ  هایـس  هب  ای  تشگ ،
زا تشاد  یصاخ  تیعقوم  یمالسا  هعماج  نایم  رد  هک  ار  فورعم  رسفم  یباحـص و  سابع  نبا  ًاحیرـص  دمآ  هنیدم  هب  هیواعم  یتقو  هک  اج 
یم ار  یتاـیآ  نم  ینعی  يوش ؟ یم  نآرق  تئارق  عناـم  وت  تفگ :  ساـبع  نبا  تشاد . رذـحرب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  لـیاضف  رکذ 

هجوت اب  ًاصوصخ  یطیارش  نینچ  رد  نکم ! ریسفت  ار  نآ  یلو  ناوخب  نآرق  تفگ : تسا . هدش  دراو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نأش  رد  هک  مناوخ 
لیاضف نیا  همه  تسیاب  یم  دوب  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  ربانم و  نیمه  هب  رـصحنم  ًابیرقت  ناـمز  نآ  رد  یعمج » طاـبترا  لـئاسو   » هک نیا  هب 

نیب زا  اهنت  هن  يراب  ناقفخ  ّوج  نانچ  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  تاماقم  بقانم و  لیاضف و  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو  دشاب . هدش  وحم 
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تافارتعا هب  لیاضف  نیا  كرادم  دانـسا و  نایم  رد  هک  نیا  رتروآ  تفگـش  همهزا  و  درک ، رپ  ار  نمـشد  تسود و  ياه  باتک  هکلب  تفرن ،
تاحفـص رد  هک  مینک  یم  دروـخرب  نیـشیپ ، ياـفلخ  زا  یـضعب  اـی  صاـعورمع و  هیواـعم و  نوـچمه  يدارفا  زا  هـنیمز ، نـیا  رد  یحیرص 

لها زا  گرزب  زاجعا  کی  یهلا و  هدارا  تیـشم و  رگم  تسین  نیا  و  تسا ! تبث  هدش ، هتـشاگن  اهنآ  دوخ  ناخروم  تسد  هب  هک  یخیراوت 
هن هک  دـنا  هداد  جرخ  هب  بصعت  هار  نیا  رد  يردـق  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  ناگدـننک  وحم  4 ـ مالسلا .) مهیلع  ) تمصع تیب 
رد دنتسناوت  یم  هک  اج  نآ  ات  و  تفرگ ، یم  رارق  نالد  هایس  نآ  هایس  تسیل  رد  شنادنزرف  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  صخـش  طقف 

هنازوت هنیک  تالمح  نیا  زا  زین  تشاد  طابترا  اهنآ  اـب  یعون  هب  سک  ره  هکلب  دـندرک ، شـشوک  اـهنآ  یعاـمتجا  تیعقوم  نتخاـس  لزلزتم 
یماح ومع و  بلاطوبا  نامیا  زا  هک  يراثآ  یخیرات و  دهاوش  همه  نآ  هک  دـنراد  رارـصا  همه  نیا  یهورگ  ارچ  دـنامن . ظوفحم  نوصم و 
َنْوَْئنَیَو ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُهَو  : ) هفیرـش هیآ  لوزن  و  هتفر !؟ ایند  زا  كرـشم  رفاک و  وا  دـنیوگب  تسا  تسد  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمغیپ

راوگرزب ردپ  وا  هک  نیا  زج  ( 4 (؟ دننادب بلاطوبا  هرابرد  ار  دننک . یم  يرود  نآ  زا  دوخ  دنراد و  یم  زاب  نآ  زا  ار  نارگید  اهنآ  ( 3 (.) ُْهنَع
رد و  دـننک ، یفرعم  بهذـم » یکارتشا   » ار عاجـش  گرزب و  درم  نآ  يرافغ  رذوبا  دـنراد  رارـصا  ارچ  دوب . مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 

هفیلخ هب  ناضرتعم  زا  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع صاخ  نارای  زا  وا  هک  نیا  زج  دنزاس ؟ مهتم  یکارتشا  دیاقع  نتـشاد  هب  ار  وا  دوخ  ياه  باتک 
بتک رد  لیاضف  بقانم و  همه  نآ  دوجو  لاح ، نیا  اب  اـیآ  تسا . رایـسب  اـهارچ  نیا  لاـثما  و  دوب . لاـملا  تیب  لـیم  فیح و  دروم  رد  مّوس 

رب یلع »  » مان نداهن  هک  یطیحم  نامز و  لاناک  زا  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لـیاضف  ثیداـحا  روبع  و  دـسر ، یمن  رظن  هب  بیجع  ناـفلاخم 
مهیلع ) تیب لـها  لـیاضف  روسناـس  فذـح و  هک  نـیا  رتزیگنا  تفگـش  5 ـ تـسین !؟ هزجعم  دـش  یم  بوـسحم  یندوشخباـن  یمرج  دـنزرف 

قیقحت و رصع   » حالطصا هب  هک  رـضاح  رـصع  رد  دوبن ، سابع  ینب  هّیما و  ینب  يافلخ  رـصع  و  مالـسا ، نیتسخن  نورق  هب  رـصحنم  مالـسلا )
رییغت هنوگره  و  ددرگ ، یم  رشتنم  فلتخم  دالب  اهروشک و  رد  پاچ و  یمالسا  ياه  باتک  الومعم  و  تسا ، یخیرات » لئاسم  قیقد  یسررب 

( دـشاب عمج  لباق  بصعت  اب  قیقحت  رگا  «! ) بّصعتم ناققحم   » زا یعمج  زاب  تسا ، یگرزب  ییاوسر  بجوم  بلاـطم  روسناـس  فیرحت و  و 
درم نآ  ینیما  همالع  موحرم  هک  دنلوغـشم  فیرحت  رییغت و  روسناـس و  هب  مه  زونه  و  هتـشادن ، رب  یـسابع  يوما و  ياـه  شیارگ  زا  تسد 

رد فورعم  خروم  يربـط »  » هنوگچ ـالثم  هک  تسا  هدروآ  ریدـغلا »  » دوخ باـتک  رد  ار  نآ  زا  ییاـه  هنومن  مالـسا  گرزب  عـبتتم  قـقحم و 
هیلع ) یلع يوس  زا  یگدامآ  مـالعا  و  ( 5 () َنِیبَْرقالا َکَتَریِشَع  ْرِذنَأَو   ) هفیرـش هیآ  رادلا » موی   » ناتـساد هب  طوبرم  هک  ار  یبلطم  دوخ  خیرات 

فیرحت تسا ، هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  يوس  زا  وا  ندوب  ریزو  ّیصو و  مالعا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يارب  مالـسلا )
رگید پاچ  رد  هدرک و  لقن  ار  ثیدـح  پاـچ  کـی  رد  دوخ  خـیرات  رد  هک  تسا  لـکیه » نیـسح  دـمحم   » فیرحت رتدـب  نآ  زا  و  هدرک ،

یم ّتنـس  لها  روهـشم  فورعم و  عبانم  هب  يرـس  میتفگ  الاب  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  نونکا  ( 6 !) تسا هدرک  طقاس  یلک  هب  ار  یمهم  تمـسق 
هنوگ نامه  و  میهد ، یم  رارق  یسررب  دروم  اهنآ  ثیداحا  هاگدید  زاار  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  بقانم  تاماقم و  و  مینز ،
تسد ربتعم و  رایـسب  دنچ  ره  هعیـش ـ  قرط  عبانم و  زا  ثیدح  کی  یتح  باتک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  ام  يانب  میتفگ  باتک  زاغآ  رد  هک 

هک تسا  نشور  نانچ  وناب  نیا  تاماقم  دوش  نشور  ات  میراذگب ، زاب  نارگید  ثیداحا  يارب  اهنت  ار  نخس  نادیم  و  مینکن ، لقن  دشاب ـ  لّوا 
ار بلطم  یلـصا  ياهروحم  هک  میور  یم  ثحبم  هد  غارـس  هب  ًاتدمع  راتـشون  نیا  رد  دننکفیب . نآ  رب  هدرپ  دـنا  هتـسناوتن  ناشوپ  هدرپ  یتح 
وا نت  هراپ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  بوبحم  وا  3 ـ دوب . یتشهب  يوناب  وا  2 ـ دوب . ناهج  يوناب  نیرترب  وا  1 ـ دهد : یم  لیکشت 

تاماقم 6 ـ تشاد . یبیجع  يراکادـف  راثیا و  وا  5 ـ دوب . ادـخ  مشخ  وا  مشخ  ادـخ و  ياضر  وا  ياضر  دوب ، ادـخ  هاگرد  بّرقم  وا  4 ـ دوب .
ياه مان  9 ـ تسوا . دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  یـسک  نیتسخن  8 ـ مالسلا . ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  تامارک  7 ـ مالسلا . ) اهیلع  ) همطاف یملع 

مالسلا . ) اهیلع  ) ارهز شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هیده  10 ـ مالسلا . ) اهیلع  ) همطاف يانعمرپ 
هیآ هرقب ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 . هیآ 207 هرقب ،  . 2
 . هیآ 26 ماعنا ،  . 3

. دینک هعجارم  دعب  هب  هحفص 191  دلج 5 ، هنومن ،» ریسفت   » هب نآ ، نالطب  دهاوش  گرزب و  تمهت  نیا  هرابرد   . 4
 . هیآ 214 ارعش ،  . 5

. دوش هعجارم  دعب  هب  هحفص 287  دلج 2 ، ریدغلا ،»  » هدنزرا باتک  هب   . 6

هب هچنآ  و  رت ، نییاپ  تاناویح  نیرت  هدنرد  زا  یضعب  و  دنرترب ، یهلا  ناگتشرف  نیرت  بّرقم  زا  دارفا  یـضعب  تسین ، ناسکی  ًامّلـسم  اه  ناسنا  شزرا 
. تسا یناسنا  هلضاف  تاکلم  اوقت و  نامیا و  ملع و  نامه  مالسا  نآرق و  یفرعم  ساسا  رب  دهد  یم  شزرا  ناسنا  نیا 

هدـش یفرعم  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناسل  رد  ناهج ـ  نانز  نیرترب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  اهرایعم  نیا  هب  هجوت  اب 
ناهج نانز  لضفا  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  هدـمآ  ّتنـس  لها  فورعم  عبانم  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  رد  تسا .

َّنِا : » دیامرف یم  اج  کی  رد  1 ـ تسا : هدومرف  نایب  فلتخم  تاریبعت  هب  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  ینخـس  نیا  دوب ،
تـشهب نانز  نیرترب  ( 1;) مِحاُزم ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  َو  َنارْمِع ، ُْتِنب  ُمَیْرَم  َو  دَّمَُحم ، ُْتِنب  ُۀَـمِطاف  َو  دـِْلیَوُخ ، ُْتِنب  ُۀَـجیدَخ  ِۀَّنَْجلا  ِلـْهَا  ِءاـِسن  َلَْـضفَا 

یم يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ نوعرف .») رـسمه   ) محازم رتخد  هیـسآ  و  نارمع ، رتخد  میرم  و  دّـمحم ، رتخد  همطاف  و  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ 
ْنَا َْنیَـضَْرت  الَا  ُۀَمِطاَف  اَی  : » دومرف درک ، هدهاشم  ار  همطاف  یباتیب  هک  یماگنه  شتافو  يرامیب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  میناوخ 

نانز يوناب  نیرترب  وت  هک  یتسین  یـضار  ایآ  همطاف ! يا  ( 2;) َنینِمْؤُْملا ِءاِسن  َةَدِّیَس  َو  ِۀَّمُْالا ، ِهِذه  ِءاِسن  َةَدِّیَس  َو  َنیَملاْعلا ، ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ِینوُکَت 
هدش رکذ  قلطم  تروص  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف يارب  تیلضفا  اج  نیا  رد  یـشاب .»؟ نامیا  اب  نانز  يوناب  و  تما ، نیا  نانز  يوناب  ناهج و 

تروص هب  انعم  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترـضح نامه  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد  3 ـ تسا . هدیدرگن  حرطم  وا  رانک  رد  سک  چـیه  مان  و 
اهنآ تفگ ، باحصا  زا  یعمج  هب  ار  نخـس  نیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب و  هدش  رامیب  همطاف  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدمآ  قلطم 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف هناخ  يوس  هب  نارای  زا  یعمج  اب  تساخرب و  ربمایپ  دننک . تدایع  ( مالـسلا اهیلع  ) مالـسا يوناب  زا  هک  دندرک  داهنـشیپ 
سابل هک  اج  نآ  زا  و  دنیآ ، یم  وت  تدایع  هب  نارای  زا  یعمج  نوچ  ناشوپب  ار  تدوخ  مرتخد  هک :  دز  ادـص  هناخ  نوریب  زا  تسخن  دـمآ ،

زا دعب  و  دـندش ، دراو  نارای  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ داد ! وا  هب  رد  تشپ  زا  ار  دوخ  يابع  دوبن  یفاک  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد 
هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دندرک ، یم  فسأت  راهظا  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف يرامیب  زا  هدرک و  رگیدکی  هب  ور  دـندمآ و  نوریب  هناخ  زا  تدایع 

ریبعت رد  4 ـ تسا . تمایق  رد  نانز  ماـمت  يوناـب  وا  دـینادب  ( 3 «.) ِۀَـمایِْقلا َمْوَی  ِءاسِّنلا  ُةَدِّیَـس  اـهَّنِا  اـمَا  : » دومرف درک و  اـهنآ  هب  ور  هلآو ) هیلع 
( مالـسلا اهیلع  ) همطاف يزور  میناوخ : یم  هشیاع  لوق  زا  هدـمآ  ّتنـس ـ  لها  ثیداحا  عبنم  نیرت  فورعم  يراخب ـ  حیحـص  رد  هک  يرگید 

يدمآ شوخ  دومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دوب ، وا  نتفر  هار  دـننام  تسرد  شنتفر  هار  دـمآ ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دزن 
( هشیاع  ) نم دـش . نایرگ  همطاف  نآ  لابند  هب  و  تفگ ، وا  شوگ  رد  يزار  دـعب  دـناشن ، دوخ  پچ  اـی  تسار و  فرط  ار  وا  سپـس  مرتخد .
ات نم  متفگ : دش . نادنخ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تفگ ، وا  هب  يرگید  زار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رگید  راب  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  متفگ :

ادخ لوسر  ّرس  نم  تفگ : مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف مدرک . لاؤس  نآ  تلع  زا  و  مدوب ، هدیدن  دشاب  کیدزن  مغ  اب  نینچ  نیا  هک  يداش  زورما 
لّوا هبترم  تفگ : مدرک . لاؤـس  هاـگ  نآ  تفر ، اـیند  زا  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ اـت  تـشاد  هـمادا  بـلطم  نـیا  و  مـنک . یمن  شاـف  ار 

نم و  تشاد ، هضرع  رابود  لاسما  تشاد ، یم  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راب  کی  لاـس  ره  لـیئربج  دومرف  نم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یماگنه نم  يوش  یم  قحلم  نم  هب  هک  دوب  یهاوخ  یـسک  نیلّوا  وت  و  هدـش ، کیدزن  نم  لجا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  طـقف  منک  یم  رکف 

یمن یضار  وت  ایآ  َنینِمْؤُْملا .» ِءاِسن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ِینوُکَت  ْنَا  َنیـضَْرت  امَا  : » دومرف سپـس  مدرک . هیرگ  مدینـش  ار  نخـس  نیا  هک 
نیا عومجم  یسررب  زا  ( 4 .) مدش نادنخ  داش و  مدینش  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  یشاب ؟ نامیا  اب  نانز  ای  تشهب  لها  نانز  يوناب  هک  يوش 
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اب یتافانم  چیه  هدش ، یفرعم  ناهج  گرزب  نز  راهچ  زا  یکی  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف اج  کی  رد  رگا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ثیداحا 
یم هدافتـسا  هتـشذگ  ثیداحا  يال  هبال  زا  هچنآ  رب  هوالع  نخـس  نیا  دهاش  تساهنآ . نیرترب  نز  راهچ  نآ  نایم  زا  وا  هک  درادـن  انعم  نیا 

ةَوِْسن َُعبْرَا  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  سابع  نبا  زا  یبقعلا » رئاخذ   » باتک رد  5 ـ تسا : ریز  ثیدح  دش 
راهچ ُۀَمِطاف ; َّنُُهلَْـضفَا  َو  دَّمَُحم ، ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َو  ِدْلیَوُخ ; ُْتِنب  ُۀَجیدَخ  َو  مِحاُزم ; ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  َو  َنارْمِع ; ُْتِنب  ُمَیْرَم  َّنِهَِملاع : ِتاداس  ُتادِّیَس 

هیلع هللا  یلص  ) دّمحم رتخد  همطاف  و  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  محازم و  رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  دندوب : دوخ  ناهج  ناوناب  يوناب  نز 
راثیا اوقت و  یملع و  ماقم  رگنایب  و  دراد ، رب  رد  ار  يدایز  لیاسم  َّنُُهلَْـضفَا »  » هب ریبعت  دوب .» مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف رترب  اهنآ  همه  زا  و  هلآو )

« دنتفگ یم  نخس  وا  اب  زین  اهنآ  تفگ و  یم  نخس  ناگتـشرف  اب  میرم  : » دیوگ یم  ًاحیرـص  نآرق  تسا . هلـضاف  تاکلم  ریاس  يراکادف و  و 
لآ « ) دش یم  رضاح  شبارحم  رانک  رد  یتشهب  ياذغ  میرم  يارب  : » دیوگ یم  زین  و  میرم .) هروس  زاغآ  تایآ  هیآ 42 و 43 و  نارمع ، لآ  )
یم نایب  هیـسآ  دننام  یگرزب  نانز  و  وا ، يارب  يرگید  تاماقم  و  هیآ 75 .) هدئام ، « ) دوب هقیدص  میرم  : » دیوگ یم  زین  و  هیآ 37 .) نارمع ،

اهیلع ) همطاف تیلـضفا  تایاور  ینعی  قوف  تایاور  هدومرف . نایب  هجیدخ  يارب  یگرزب  تاماقم  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دنک ،
دنک . یم  تابثا  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا  يوناب  يارب  ار  نآ  رب  نوزفا  تاراختفا و  نیا  همه  مالسلا )

ثیدـح نیا   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
. تسا حیحص  ثیدح  نیا  دانسا  هک  دنک  یم  حیرصت  سپس  هدش و  لقن  هحفص 497  دلج 2 ، نیحیحصلا ،» كردتسم   » رد

. تسا حیحص  نآ  دنس  هک  دنک  یم  حیرصت  زاب  هدش و  لقن  هحفص 156  دلج 3 ، باتک ، نامه  رد  زین  ثیدح  نیا   . 2
 . هحفص 142 دلج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح   . 3
. قلخلا ءدب  باتک  يراخب ، حیحص   . 4

رب رد  ار  ناسنا  يدوجو  ياه  شزرا  زا  یمهم  تمـسق  هک  تسا  هفطن  لاح  ره  هب  هک  ارچ  تسوا ، هفطن  داقعنا  ناسنا ، دوجو  ياـنب  گنـس  نیتسخن 
. دوش هداهن  تسرد  انب  ریز  گنس  نیا  هک  هدش  دراو  يدایز  ياهروتسد  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ،

یئانثتـسا عضو  کی  هنیمز  نیا  رد  وا  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  یگدـنز  خـیرات  هب  هک  یماگنه 
هللا یلص  ) مرکا ربمغیپ  نابز  زا  ار  نخـس  نیا  تسا  رتهب  تسا ، ریظن  یب  نز  درم و  زا  معا  ناهج  گرزب  ياه  تیـصخش  خیرات  رد  هک  دراد 
امش درک : ضرع  هشیاع  يزور  دیسوب ، یم  ار  همطاف  دایز  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دیوگ : یم  سابع  نبا  1 ـ میونشب : هلآو ) هیلع 
دراو ارم  لـیئربج  هک  یماـگنه  جارعم  بش  رد  دراد ) یلیلد  نیا  : ) دوـمرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  دیـسوب ؟ یم  ار  همطاـف  داـیز 

ِرامِّثلا َْکِلِتل  ُْتقَتْـشا  اَذِاَف  . » دش دـقعنم  هجیدـخ  محر  رد  همطاف  هفطن  اهنآ  هراصع  زا  و  داد ، نم  هب  یتشهب  ياه  هویم  مامت  زا  درک ، تشهب 
یم ار  همطاف  موش ، یم  یتشهب  ياـه  هویم  نآ  قاتـشم  هک  یماـگنه  ( 1;) اُهْتلَکَا یتَّلا  ِرامِّثلا  َْکِلت  َعیِمَج  اِهتَِحئار  ْنِم  ُْتبَـصَاَف  َۀَـمِطاف  ُْتلَّبَق 

تایاور زا  یضعب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  2 ـ منک .» یم  مامـشتسا  مدروخ  بش  نآ  رد  هک  ار  اه  هویم  نآ  مامت  يوب  وا  يوب  زا  مسوب و 
هک هدـش  لـقن  هباحـص  زا  یهورگ  زا  یثیدـح  رد  یبـقعلا » رئاـخذ   » باـتک ناـمه  رد  هکناـنچ  هدـش ، یتـشهب  بیـس »  » صوـصخ هب  ریبـعت 

ثیدح رد  3 ـ ( 2 «.) دش دقعنم  نآ  زا  همطاف  هفطن  مدروخ و  دروآ و  نم  يارب  تشهب  زا  یبیس  لیئربج  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ
یلص ) مرکاربمغیپ زا  کلام » نب  دعـس   » زا نیحیحـصلا » كردتـسم   » رد هکنانچ  تسا ، هدش  یفرعم  هب »  » ینعی لجرفـس »  » هویم نیا  يرگید 

اما ایند ، مدرم  ام  يارب  هتخانـشان  هویم  کی  ناونع  هب  یتشهب  هویم  نیا  يرگید  ثیدـح  رد  زاـب  4 ـ ( 3 .) تسا هدـمآ  انعم  نیا  هلآو ) هیلع  هللا 
یم لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یطویـس »  » فورعم دنمـشناد  هکنانچ  هدش ، یفرعم  باذج ، وبـشوخ و  ابیز و  رایـسب  يا  هویم 

َبَیْطَا َو َال  ًاقَرَو  َضَْیبَا  َو ال  اْهنِم  َنَسْحَا  ِۀَّنَجلا  ِیف  َرَا  َْمل  ِۀَّنَجلا  ِراجْشَا  ْنِم  ةَرَجَش  یلَع  ُْتفَقَوَف  َۀَّنَجلا  ُْتلِخُْدا  ِءامَّسلا  َیِلا  ِیب  َيِرُْـسا  اَّمل  : » دنک
اَنَا اذِاف  َۀَـمِطاِفب ، ْتَلَمَحَف  َۀَـجیِدَخ ، ُْتعَقاَو  ِضْرالا  َیِلا  ُتْطَبَه  اّـمَلَف  ِیْبلُـص ، ِیف  ًۀَـفُْطن  ْتَراـصَف  اـُهْتلَکَاَف  اـِهتَرَمَث ، ْنِم  ًةَرَمَث  ُْتلَواـنَتَف  ًةَرَمَث ،
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مداتـسیا یتشهب  ناـتخرد  زا  یتخرد  ربارب  رد  و  دـندرک ، تشهب  دراو  ارم  جارعم  بش  رد  ( 4;) َۀَمِطاف َحیِر  ُتْمَمَش  ِۀَّنَجلا  ِحیِر  یِلا  ُْتقَتْـشا 
نآ ياه  هویم  زا  یکی  مدیدن ، رتوبشوخ  نآ  هویم  زا  يا  هویم  و  رتدیفس ، نآ  ياه  گرب  زا  ییاه  گرب  رتابیز و  نآ  زا  تشهب  مامت  رد  هک 

هفطن مدش  رتسبمه  هجیدخ  اب  مدرک و  طوبه  نیمز  هب  هک  نآ  زا  دعب  و  دش ، لیکشت  نم  بلـص  رد  يا  هفطن  و  مدرک ، لوانت  و  متفرگرب ، ار 
نامه عقاو  رد  منک .» یم  مامـشتسا  ار  همطاف  يوب  منک  یم  ادـیپ  تشهب  يوب  قایتشا  هک  یماگنه  اذـل  دـش ، دـقعنم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف

یتشهب ياـه  هویم  ماـمتزا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نآ ، قبط  رب  هک  ارچ  دـنک ، یم  ریـسفت  ار  ثیداـحا  نیا  عومجم  لّوا ، ثیدـح 
مینک یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج  اب  تشهب  ملاع  هتشذگ  نیا  زا  تسا ، هدش  لیکشت  اهنآ  همه  هراصع  زا  همطاف  هفطن  و  هدرک ، لوانت 

ره هب  تساهنآ ، هب  يرـصتخم  تاراشا  مییوگ  یم  هچنآ  و  تسین ، نآ  قیاقح  نایب  رب  رداق  اـم  ظاـفلا  هک  دراد  هلـصاف  تواـفت و  يردـق  هب 
يزایتما نیا  و  دـهد ، لیکـشت  یتشهب  ياه  هویم  هراصع  ار  وا  هفطن  دـیاب  تسا ، یتشهب  يوخ  قلخ و  ياراد  هک  یتشهب  يوناـب  کـی  لاـح 

شیور گـنر و  یتـشهب ، شناـج  بلق و  یتـشهب ، شیوخ  قلخ و  دوب ، یتـشهب  نز  کـی  وا  دراد . ناـهج  ناـنز  همه  رب  وناـب  نیا  هک  تسا 
يراختفا دنس  نینچ  هک  تفای  ناوت  یم  ار  یسک  رشب  خیرات  مامت  رد  ایآ  دوب . یتشهب  اپ  ات  رس  هصالخ  یتشهب ، شنانخـس  راتفگ و  یتشهب ،

دشاب ؟ هدش  تبث  شیناگدنز  هچخیرات  رد  هدمآ ، تایاور  نیا  رد  هک 
رئاــــــخذ  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 36 یبقعلا ،
 . هحفص 44 كردم ، نامه   . 2

 . هحفص 156 دلج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم   . 3
. ءارسا هروس  هیآ 17  لیذ  روثنملا ، ّرد  ریسفت   . 4

. تسا دوجوم  ود  نایم  رد  هبذاج  نیرت  يوق  قشع ، تّبحم و 

هبذاج دشاب ، رتمک  اهنآ  هلـصاف  و  رتدایز ، ماسجا  مرج  ردق  ره  : » میناوخ یم  دـنک  یم  تموکح  هدام  ملاع  رب  هک  هبذاج  فورعم  نوناق  رد 
دـشاب رتمک  اه  هلـصاف  رتالاو و  اه  تیـصخش  ردق  ره  دشاب ، یم  مکاح  زین  یهلا  ياه  تبحم  انعم و  ناهج  رد  نوناق  نیا  تسا » رتشیب  اهنآ 

ود هبذاج  دـننام   ) تسا هبذاج  ثعاب  داضت  فـالتخا و  یهاـگ  هداـم  ناـهج  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب  ددرگ ! یم  رت  يوق  قشع  تبحم و  نیا 
ثعاب داضت  و  تسا ، رتدنمورین  هبذاج  نیا  دشاب  رتشیب  تهابش  تیخنس و  ردق  ره  حاورا  ناهج  رد  هک  یلاح  رد  یفنم ) تبثم و  هتسیرتکلا 

شرتخد هب  دـح  هچ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  مینیبب  میور ، یم  ثیداحا  غارـس  هب  هاـتوک  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا . يرود 
ُْتیَاَر ام  : » دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  هشیاع  نابز  زا  یثیدـح  رد  1 ـ تشاد : یم  تسود  ار  وا  درک و  یم  هقالع  راهظا  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف

َو اهَلَّبَقَف ، اهِدَِیب  َذَخَاَف  اْهَیِلا ، َماق  َو  اِهب ، َبَّحَر  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اذِا  َْتناک  َو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ِلوُسَِرب  َۀَمِطاف  ْنِم  ًاثیِدَح  َو  ًامالَک  َهَبْشَا  ًادَحَا 
دراو هک  یماگنه  مدیدن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  رت  هیبش  همطاف  زا  نتفگ  نخس  رد  ار  سک  چیه  نم  ( 1;) ِهِِسلْجَم ِیف  اهَسَلْجَا 

رد ار  وا  و  دیـسوب ، یم  تفرگ و  یم  ار  وا  تسد  تساخ ، یم  رب  همطاف  شرتخد  ربارب  رد  و  تفگ ، یم  دـمآ  شوخ  وا  هب  دـش  یم  ردـپ  رب 
رد 3 ـ ( 2 «.) َۀَـمِطاف َفْرُع  ُلِّبَُقی  ام  ًارِیثَک  َناـک  : » دیـسوب یم  ار  وا  ناوسیگ  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ دـناشن .» یم  دوخ  ياج 

راهظا ردق  نآ  هصالخ  4 ـ ( 3 «.) اهِمَف ِیف  اُهلِّبَُقی  ام  ًارِیثَک  َناک  : » دیسوب یم  ار  شناهد  تاقوا  زا  يرایسب  رد  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح 
یم ار  وا  ردـق  نیا  دـیآ  یم  همطاف  یتقو  ارچ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : دـش و  تحاران  هشیاع  ایوگ  هک  درک  یم  همطاـف  شرتخد  هب  ّتبحم 

جارعم هب  ارم  هک  یماگنه  هشیاع ! هلب ، : » دومرف یناروخب ؟ وا  هب  لسع  یهاوخ  یم  ییوگ  يراذـگ  یم  وا  ناهد  رد  ار  دوخ  ناـبز  یـسوب و 
ار یسک  نیرخآ  تفر  یم  رفـس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  نامز  ره  5 ـ ( 4 .) دومرف لقن  ار  یتشهب  هویم  ناتساد  سپـس  دندرب »...

درک یم  رادـید  هک  ار  یـسک  نیتسخن  تشگ  یم  زاب  رفـس  زا  هک  یماگنه  دوب و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  درک  یم  یظفاحادـخ  هک 
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ناْسنِِاب ِهِدْهَع  ُرِخآ  َناک  َرَفاس  اذِا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ُلوُسَر  َناک  : » تسا هدمآ  دواد » یبا  حیحص   » رد هکنانچ  دوب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز
هدروآ زین  دوـخ  دنـسم  رد  لـبنح  نب  دـمحا  ار  ثیدـح  نـیا  ( 5 «.) َۀَـمِطاف َمِدَـق  اذِا  ِْهیَلَع  ُلُخْدَـی  ْنَم  ُلَّوَا  َو  مالـسلا ) اـهیلع  ) َۀَـمِطاف ِِهلْهَا  ْنِم 

مک قـمع و  مک  مه  و  تسا ، رـسدرد  مه  یناـبرهم  رـس  کـی  هک  تسا  ینیفرط  هشیمه  یعقاو  یناـبرهم  ّتبحم و  میناد  یم  یلو  ( 6 .) تسا
فرط ود  زا  هبذاـج  دوش  رارقرب  تیخنـس  هک  یماـگنه  و  تسا ، تیخنـس  هناـشن  یقیقح  قشع  ّتبحم و  میتـفگ  هک  هنوگ  ناـمه  و  شزرا ،

( مالـسلا اـهیلع  ) ارهز همطاـف  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هقـالع  تدـش  یمالـسا  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  اذـل  دوب . دـهاوخ 
نیا هاوگ  دوش ، یم  هدـید  حوضو  هب  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ترـضح نآ  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاـف  هقـالع  تدـش  تسا ، سکعنم 
هناخ رانک  رد  زور  کی  دوب ، هّکم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یماگنه  میناوخ : یم  ملسم  حیحص  رد  1 ـ تسا : ریز  ثیداحا  نخس 

. دوب هدش  حبذ  اج  نآ  رد  يرتش  لبق  زور  هک  یلاح  رد  دندوب  هتسشن  يا  هشوگ  رد  شنارای  زا  یهورگ  لهجوبا و  دوب ، زامن  لوغشم  هبعک 
تشپ تسا  هدجـس  رد  دّمحم »  » هک یماگنه  درادرب و  ار  رتش  نیا  هدولآ  ناد  هچب  دورب و  تسا  رـضاح  امـش  زا  کی  مادک  تفگ : لهجوبا 
تـشپ درک  هدجـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  یماگنه  و  تفرگ ، ار  نآ  و  تساخرب ، اج  زا  اهنآ  نیرت  یقـش  دراذـگب ؟ شیاه  هناش 

یلاح رد  وا  و  داد ، ربخ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  ار  ارجام  نیا  یسک  دندیدنخ !... رایـسب  هرظنم  نیا  هدهاشم  زا  اهنآ  و  دنکفا ، وا  ياه  هناش 
تمـالم و ار  اـهنآ  درک و  شناراـی  لـهجوبا و  هب  ور  دـنکفا ، يراـنک  هب  تشادرب و  ردـپ  هناـش  زا  ار  نآ  دـمآ و  دوب  یلاـسدرخ  رتـخد  هک 

ربماـیپ دـندیدنخ ، مه  زاـب  اـهنآ  یلو  دومرف ، نیرفن  ار  ناـنآ  داد  ناـیاپ  ار  زاـمن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  یماـگنه  دومن . شنزرس 
هب ردـب  گنج  زور  رد  اـهنآ  همه  و   ) داد رارق  نیرفن  دروم  ماـن ، هب  ار  هبقع »  » و هّیما »  » و دـیلو »  » و هبیـش »  » و هبتع »  » و لـهجوبا »  » ًاـصوصخم

همه رد  ردپ  زا  عافد  رد  دوب و  تعاجش »  » و ّتبحم »  » زا يا  هعومجم  یکدوک  نامه  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف يرآ  ( 7 (.) دندیسر تکاله 
نادـند و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یناشیپ  هک  یماگنه  تسا : هدـمآ  دـحا  هوزغ  يارجام  رد  باتک  نامه  رد  زین  و  2 ـ دوب . هدامآ  لاح 

یم بآ  رپس  اب  ( مالسلا هیلع  ) یلع تسش ، ردپ  كرابم  تروص  زا  نوخ  دمآ  دُحا  نادیم  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تسکـش ، وا  نیـشیپ  ياه 
يور ار  نآ  رتسکاخ  دنازوس و  ار  يریصح  هعطق  راچان  دش ، یم  رتنوزف  هتسویپ  نوخ  یلو  داد ، یم  وشتسش  ار  ردپ  تروص  همطاف  دروآ و 

زا هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک : دنک  یم  لقن  ءایلوالا » ۀـیلح   » رد یناهفـصا  میعنوبا  3 ـ ( 8 .) دـش يزیرنوخ  عنام  داد و  رارق  مخز 
هب سپس  دنک ، لمع  ار  يا  همانرب  نینچ  تشاد  تسود  هشیمه  و  دناوخ ، زامن  تعکر  ود  دمآ و  دجسم  هب  تشگ ، یم  زاب  تاوزغ  زا  یکی 

هتـسویپ و  تفاتـش ، ردپ  لابقتـسا  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف درک ، رادید  وا  اب  شنارـسمه  اب  رادید  زا  لبق  و  دمآ ، ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هناخ 
منیب یم  درک : ضرع  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ درک . یم  هیرگ  دیـسوب و  یم  ار  ردپ  ياه  مشچ  تروص و 

يا همیخ  يا و  هناخ  چـیه  هک  هدرک  ثوعبم  يراک  هب  ار  تردـپ  دـنوادخ  روخم ) مغ  ! ) همطاف يا  دومرف : هدـش ! نوگرگد  تیور  گنر و 
نآ ات  توعد  نیا  و  دش ، دهاوخ  دراو  نآ  رد  يراوخ ) تسکش و   ) ّتلذ ای  مالـسا )  ) تّزع هک  نیا  رگم  دنام  دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رد 

ناسآ لکـشم  لمحت  نآ  دوجو  اب  و  تسکـش ، دـهاوخ  مه  رد  ار  اه  یهایـس  و   ) تفر دـهاوخ  شیپ  دور  یم  شیپ  بش  یکیراـت  هک  اـج 
دوـب قدـنخ  رفح  لوغـشم  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  هـک  یماـگنه  تـسا : هدـمآ  زین  قدـنخ  گـنج  يارجاـم  رد  4 ـ ( 9 (.) تسا

همطاف دومرف : ربمایپ  دراذـگب . ربمغیپ  ناهد  رد  تساوخ  یم  و  دروآ ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ يارب  یناـن  هعطق  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف
یماعط نیلّوا  نیا  نادـب  مرتخد ! دومرف : مدروآ . امـش  يارب  ار  هعطق  نیا  متخپ  منادـنزرف  يارب  ینان  صرق  درک : ضرع  تسیچ ؟ نیا  مناج !

رد هک  يا  هبذاج  داد ؟ یم  دـنویپ  مه  هب  ار  دـنزرف  ردـپ و  نیا  يدـنمورین  هبذاـج  هچ  ( 10 .) دـسر یم  تردـپ  هب  زور  هس  زا  دـعب  هک  تسا 
توکلم رد  ار  ود  نآ  كاپ  حور  هک  يا  هقالع  قشع و  و  هتفرگ ، همـشچرس  ناشدوجو  مامت  زا  هک  یتّبحم  هدـناود ، هشیر  ناشناج  قاـمعا 

رد سک  چـیه  هرابرد  هک  یتلیـضف  راختفا و  رترب ؟ نیا  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  يارب  يراختفا  هچ  و  تسا . هتخاس  دـحتم  مه  اب  العا 
دوش . یمن  هدید  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  زج  مالسا  خیرات 
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 . هحفص 176 دلج 5 ، ریدغلا ، ضیف   . 3
 . هحفص 87 دلج 5 ، دادغب ، خیرات   . 4

(. جاعلاب عافتنالا  یف  ءاج  ام  باب   ) هحفص 26 دواد ، یبا  حیحص   . 5
 . هحفص 282 دلج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   . 6

نم هباحـصأ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا یقل  ام  باب  قلخلا ـ  أدب  باتک   » يراخب حیحـص  و  ریـسلا » داهجلا و  باتک   » ملـسم حیحـص   . 7
«. نیکرشملا

. كردم نامه   . 8
 . هحفص 30 دلج 2 ، ءایلوالا ، ۀیلح   . 9

 . هحفص 47 یبقعلا ، رئاخذ   . 10

. تسا انف »  » برق هلحرم  نیرتالاب  میناد  یم 

دسرب يا  هلحرم  هب  ناسنا  ینعی  دنوادخ . ربارب  رد  نتـشیوخ  ندرک  شومارف  یتح  و  سک ، همه  و  زیچ ، همه  ندرک  شومارف  يانعم  هب  انف » »
وا يوجتـسج  رد  و  دنیبب ، ار  ادخ  اج  همه  دنکن . هدهاشم  گنرمک  يا  هیاس  زج  ار  شنیرفآ  ملاع  و  دـنیبن ، یبارـس  زج  ار  یتسه  ناهج  هک 

ندیسر راثآ  زا  یکی  دنیبب . دوبان  وحم و  وا  یتسه  رد  ار  شیوخ  یتسه  و  دنازوسب ، وا  دوجو  عمش  شتآ  رد  راوهناورپ  ار  نتـشیوخ  دشاب .
ياضر وا  ياضر  مه  ددنـسپب . ددنـسپ ، یم  وا  هچنآ  و  دـهاوخب ، دـهاوخ ، یم  وا  هچنآ  تسوا ، هدارا  ربارب  رد  قلطم » میلـست  ، » ماقم نیا  هب 

و مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا ، يوناب  نافرع  ماقم  غارـس  هب  رایعم  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  و  وا . ياضر  ادخ  ياضر  مه  و  دشاب ، ادخ 
ياه باـتک  رد  1 ـ میونـش : یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا گرزب  ربماـیپ  ناـبز  زا  ار  تقیقح  نیا  مـیور و  یم  ادـخ  هاـگرد  رد  وا  برق 

ُبِـضْغَی َهللا  َّنِا  : » دومرف ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  هب  ربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  یناوارف  ددـعتم و  تایاور  رد  ّتنـس و  لها  زا  یفورعم  ددـعتم 
هک يراخب  حیحص  رد  2 ـ یـضار .» وت  ياضر  رطاخ  هب  و  دوش ، یم  نیگمـشخ  وت  مشخ  رطاخب  دنوادخ  ( 1;) ِكاضِِرل یضْرَی  َو  َِکبَضَِغل 

اهَبَضْغَا ْنَمَف  یّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  میناوخ : یم  نینچ  تسا ، ّتنـس  لها  ثیدح  عبانم  نیرت  فورعم 
ياج رد  باـتک  ناـمه  رد  زین  و  3 ـ هدروآ .» مشخ  هب  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تـسا ، نـم  دوـجو  هراـپ  همطاـف  ( 2;) ِینَبَضْغَا ْدَقَف 
هراپ همطاف  ( 3;) اهاذآ ام  ِینیِذُْؤی  َو  اَهبارَا  ام  ِیُنبیُِری  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاف  َیِه  اـمَّنِاَف  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ میناوخ : یم  رگید 

هک هنوگ  نامه  و  درازآ .» یم  ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هچ  ره  و  دـنک ، یم  تحاران  ارم  دـنک  یم  تحاراـن  ار  وا  هک  زیچ  ره  تسا ، نم  دوجو 
تمصع و ماقم  راگدرورپ و  تفرعم  رد  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  دنلب  ماقم  زا  یکاح  یگمه  تسا و  رایسب  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  میتفگ 
و تسا ، هدش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  ادـخ و  يدونـشخ  وا ، بضغ  يدونـشخ و  هک  هدیـسر  ییاج  هب  وا  تسوا ، نامیا  صالخا و 

نایاپ يذمرت » حیحـص   » زا هنیمز  نیا  رد  يرگید  ثیدـح  اب  ار  ثحب  نیا  4 ـ دنک . یمن  يربارب  نآ  اب  زیچ  چـیه  هک  الاو  تسا  یـشزرا  نیا 
ام ِیُنبَْـصنَی  َو  اهاذآ  ام  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاف  امَّنِا  : » دومرف هک  دنک  یم  لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک  اج  نآ  میهد ، یم 
«. دنکفا یم  تمحز  هب  ارم  دـنکفا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  دـهد و  یم  رازآ  ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( 4;) اهَبَصَن

هدارا ار  يزیچ  هللا » لوسر   » ناونع هب  ربمغیپ  اریز  دنک ، هیجوت  ار  يا  هدـیدپ  نینچ  دـناوت  یمن  زگره  يدـنزرف  ردـپ و  هقالع  تسا  یهیدـب 
وا هدارا  وحم  زج  یلیلد  ربمایپ  ادخ و  ياضر  يدونـشخ و  اب  همطاف  ياضر  يدونـشخ و  یگنهامه  و  دنک ، هدارا  ادـخ  هچنآ  زج  دـنک  یمن 
نم نت  هراپ  همطاف  ياـنعم  هب  ار  یِّنِم » ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاف   » هلمج ـالومعم  هک  تسا  تقد  ناـیاش  زین  هتکن  نیا  درادـن . ادـخ  تساوخ  هدارا و  رد 
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اهیلع ) همطاف هک  تسا  نیا  ثیدح  موهفم  هکلب  تسین ، نایم  رد  نت  زا  ینخس  هلمج  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  همجرت  ریسفت و  تسا ،
نیا رب  دهاش  زین  تایاور  دوخ  رد  یحور ، مه  یمـسج و  رظن  زا  مه  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یتسه  دوجو و  زا  يا  هراپ  ( مالـسلا

دمآ . دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  هک  میراد  انعم 
كردتــسم  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

. تسا هدروآ  ۀباغلا » دسا   » رد ریثا  نبا  و  ۀباصالا »  » رد رجح  نبا  ار  ثیدح  نیا  هحفص 153 . دلج 3 ، نیحیحصلا ،
(. هللا لوسر  ۀبارق  بقانم  باب   ) قلخلا أدب  باتک  يراخب ، حیحص   . 2

صئاصخ دـننام  فورعم  بتک  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  ود  نیا  نومـضم  هتنبا .) نع  لجرلا  بذ  باب   ) حاکنلا باتک  يراـخب ، حیحـص   . 3
. تسا هدمآ  ءایلوالا  ۀیلح  دواد و  یبا  حیحص  دمحا ، دنسم  لامعلازنک ، ریدغلا ، ضیف  یئاسن ،

 . هحفص 319 دلج 2 ، يذمرت ، حیحص   . 4

تایبرجت و همه  و  ۀَئیِطَخ » ِّلُک  ُسْأَر  ایْنُّدلا  ُّبُح   » هدمآ يوبن  فورعم  ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، ناهانگ  همه  همـشچرس  ایند  ّبح  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
، لام هب  دیدش  یگتسبلد  نیمه  رطاخ  هب  اه  تنایخ  اه ، غورد  اه ، متـس  و  اه ، تملظ  اه ، تیانج  اهزواجت ، مامت  هک  دهد  یم  ناشن  زین  ام  تادهاشم 

. تسا حالص  یکاپ و  اوقت و  یلصا  هیاپ  یگتسراو  دهز و  هک  دوش  یم  نشور  دریگ ، یم  تروص  توهش  ماقم و 

لاگنچ رد  تراسا  مدـع  یگدازآ و  نامه  دـهز  تقیقح  هکلب  تسین ، عامتجا  زا  یگناگیب  تینابهر و  ایند و  كرت  ياـنعم  هب  دـهز »  » یلو
ادخ ياضر  دنیبب  زور  کی  رگا  دشابن . نآ  هب  هتـسباو  هتـسبلد و  دشاب  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  ایند  مامت  رگا  هک  تسا  یـسک  دهاز » . » تسایند

ار ام  هک  هد  نمـشد  هب  ار  ملاـع  ود  ره  دـیوگب : لد  ناـج و  زا  و  دـشاب ، رـضاح  هلماـعم  نیا  هب  دـشوپب ، مشچ  نآ  همه  زا  هک  تسا  نیا  رد 
دنلب ِۀَّلِّذلا » اَّنِم  َتاْهیَه   » دایرف دوب  یگدنز  ناج و  لام و  زا  یشوپ  مشچ  رد  نامیا  فرش و  یگدازآ و  ظفح  زور  کی  رگا  و  سب . تسود 
دراد رایتخا  رد  العف  هچ  نآ  زا  هن  و  دروخب ، فسأت  هداد  تسد  زا  هچنآ  هتشذگ و  رب  هن  هک  تسا  یسک  دهاز  دیجم  نآرق  هتفگ  هب  و  دنک .

دیا هداد  تسد  زا  هچنآ  يارب  هک  تسا  نآ  رطاـخب  نـیا  ( 1(;) ْمُکاَتآ اَِمب  اوُحَْرفَت  َالَو  ْمُکَتاَف  اَم  یَلَع  اْوَسَْأت  َْالیَکِّل  . ») دـشاب لاحـشوخ  دایز 
رد مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تیـصخش  غارـس  هب  هاتوک  زارف  نیا  اب  دیـشابن .» نامداش  هتـسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  و  دیروخن ، فسأت 

ربمغیپ زا  یتیاور  رد  نارگید  رجح و  نبا  1 ـ میور : یم  نارگید  بتک  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  ثیداحا  هاگدید  زا  هنیمز  نیا 
یم مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  شرتخد  غارس  هب  تسخن  تشگ  یم  زاب  رفـس  زا  هک  یماگنه  وا  دنا ، هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا

ود دـنب و  ندرگ  کی  نینچمه  هرقن و  زا  دـنب  تسد  ود  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  يارب  راـب  کـی  یلو  دـنام ، یم  وا  دزن  یتدـم  و  دـمآ ،
دید ار  هرظنم  نیا  دش و  دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماگنه  دوب . هدرک  نازیوآ  قاطا  رد  رب  يا  هدرپ  و  دـندوب ، هتخاس  هراوشوگ 

هک تسناد  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف تسـشن . ربـنم  رب  دـمآ و  دجـسم  هب  دوب ، ناـیامن  شا  هرهچ  رد  بضغ  راـثآ  هک  یلاـح  رد  دـمآ  نوریب 
یماگنه دنک . فرص  ادخ  هار  رد  ات  داتسرف  ردپ  دزن  ار  همه  تسا ، تنیز  رصتخم  نامه  رطاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ يدونـشخان 

، داد ماجنا  متـساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  همطاـف  ( 2 «.) اهُوبَا اهادـِف  ْتَلَعَف ، : » دومرف راـب  هس  داـتفا  نآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ مشچ  هک 
یب نآ  زا  و  درادن ، ییاهب  نادنچ  هرقن  زا  هک  يا  هراوشوگ  دنب و  ندرگ  هرقن و  دنب  تسد  تفج  کی  تسا  حضاو  داب . شیادف  هب  شردـپ 

و درمـش ، یم  همطاف  نأش  نود  ار  نیمه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  یلو  دزیوایب ، قاطا  رد  رب  ناسنا  هک  تسا  يا  هداس  هدرپ  رتاـهب 
قرز و مه  تخومآ ، یبوخ  هب  ردپ  رضحم  زا  ار  سرد  نیا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تسناد . یم  شیناسنا  يایاجس  رد  ار  وا  تلیضف  راختفا و 
رد درک . فرـص  مورحم  ناگدـنب  ادـخ و  هار  رد  تشاد  هچنآ  مه  و  دیـشخب ، ییاـهر  نآ  تراـسا  زا  ار  دوـخ  تـفگ و  كرت  ار  اـیند  قرب 

هناخ رد  یفاک  شـشوپ  یتح  ( مالـسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  هک  میدناوخ  میدرک ، لقن  هرامـش 3 ) تحت  « ) ءایلوالا ۀیلح   » زا ًاقباس  هک  یثیدـح 
يارب هدامآ  دناشوپب و  ار  دوخ  ات  داد  وا  هب  ار  دوخ  يابع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  تشادـن  مرحمان  ياه  نامهیم  ندـمآ  يارب 
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تیاـهن رد  هک  وا  فاـفز  بش  مسارم  و  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف هیزیهج  ناتـساد  ددرگ . شیراـمیب  رد  وا  تداـیع  تـهج  ناـنامهیم  ندـمآ 
کی اب  هک  اج  نآ  ات  مالسلا ) هیلع  ) یلع هناخ  رد  وا  تامدخ  تسوا . لماک  یگتـسراو  دهز و  رب  يرگید  نشور  لیلد  دش  رازگرب  یگداس 
دهز ماـقم  ياـیوگ  دـهاش  همه  تفرگ ، یم  شوـغآ  رد  ار  شلفط  رگید  تسد  اـب  و  درک ، یم  بایـسآ  ناـن  نـتخپ  يارب  ار  مدـنگ  تـسد 
هیلع هللا  یلـص  ) ِهللا ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَـمِطاف  ْتَنَحَط  ْدََـقل  : » دـنک یم  لقن  نینچ  یناهفـصا  میعنوبا  2 ـ تسا : ریز  ثیدـح  اـنعم  نیا  هاوگ  تسوا ،
دوخ تسد  اب  ردـق  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  ( 3;) اهِدَـی ِیف  یحَّرلا  ُبُْطق  َرَّثَا  َو  ابَر ، َو  اهُدَـی ، ْتَلَجَم  یّتَح  هلآو )
عبانم نیرت  فورعم  زا  هک  دمحا » دنسم   » رد 3 ـ تشگ .» نایامن  شتسد  رد  ساتسد  راثآ  و  درک ، مرو  و  دز ، لوات  شتسد  هک  درک  بایسآ 

، دمآ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ تمدخ  هب  رید  حبـص ، زامن  يارب  لالب  يزور  هک :  هدش  لقن  نینچ  کلام  نب  سنا  زا  تسا  ّتنـس  لها 
یم ایـسآ  دوخ  تسد  اب  هک  یلاح  رد  متـشذگ  یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هناخ  رانک  زا  درک : ضرع  يدـمآ ؟ رید  ارچ  دومرف : ادـخ  لوسر 
نم دـییامرف  هزاـجا  رگا  و  دـینک ، مارآ  ار  كدوک  امـش  منک و  یم  ایـسآ  نم  ییاـمرف  هزاـجا  رگا  متفگ : دوـب ، ناـیرگ  شکدوـک  و  درک ،

وا مدـش و  ندرک  ایـسآ  لوغـشم  نم  ;و   ) مرتناـبرهم وت  زا  مدـنزرف  هب  تبـسن  نم  تفگ :  وا  دـینک . ایـسآ  امـش  منک و  یم  مارآ  ار  كدوک 
هب تبسن  وت  ( 4 «.) ُهللا َکَمِحَر  اهَتْمِحَرَف  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دـش . مریخأت  ثعاـب  رما  نیا  و  درک ) مارآ  ار  شکدوک 

ماقم رد  شتماهش  تعاجش و  هلمج  زا  مالـسا  يوناب  یقالخا  لیاضف  دنک ! شتمحر  لومـشم  ار  وت  دنوادخ  يدرک ، ّتبحم  محر و  همطاف 
هللا یلص  ) مرکا ربمغیپ  ياه  مخز  نتسب  يارب  دُحا  نادیم  هب  شندمآ  و  هّکم ، ناکرشم  لباقم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  عافد 

تیدوبع ریسم  رد  دلوت  هظحل  زا  وا  دمآ . نآ  كرادم  دانسا و  هتشذگ  ثیداحا  رد  و  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  هک  تسا  یبلطم  هلآو ) هیلع 
يوناب دلوت  ناتساد  رد  4 ـ تسانعم : نیا  يایوگ  دهاش  ریز  ثیدح  تشاد ، همادا  شرمع  تاظحل  نیرخآ  ات  رما  نیا  دوب و  ادخ  یگدـنب  و 
ماگنه هب  میرم و ـ ... نوچمه  ناهج ـ  تیـصخش  اب  نز  راهچ  ندـمآ  یتشهب و  هویم  زا  وا  هفطن  داقعنا  و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا 

رد دـش و  دـّلوتم  همطاف  هنوگ  نیا  هب  ( 5 «.) ًةَدِجاس ِضْرالا  یَلَع  ْتَعَقَو  َنیِح  ْتَعَقَوَف  مالـسلا ) اهیلع  ) ُۀَمِطاف ْتَدـِلُوَف  : » تسا هدـمآ  وا  دـّلوت 
حرش نیا  هب  یبیجع  ناتساد  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  باتک  نامه  رد  هک  دوب  دح  نآ  هب  وا  تفع  ماقم  5 ـ درک . هدجس  ادخ  يارب  ّدلوت  نیح 

يدنیاشوخان تروص  هب  تافو  زا  دعب  ار  دوخ  نانز  هک  هنیدم  مدرم  راک  زا  نم  دومرف : نم  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف يزور  تسا : هدش  لقن 
نیمزرس رد  نم  تفگ : ءامسا  مدنـسرخان . تسا  نایامن  نآ  تشپ  زا  ندب  مجح  هک  دننکفا  یم  وا  رب  يا  هچراپ  اهنت  و  دنرب ، یم  نفد  يارب 

توبات تروص  هب  تشادرب و  ار  لخن  تخرد  زا  ییاه  هخاش  سپـس  دـندرک ، یم  لمح  ار  ناگدرم  هزانج  نآ  اب  هک  ما  هدـید  يزیچ  هشبح 
ادیپ ندـب  هک  يا  هنوگ  هب  دـندراذگ ، یم  نآ  نورد  ار  ندـب  و  دـندنکفا ، یم  نآ  ياه  بوچ  يور  ار  يا  هچراپ  هک  دروآرد  یـصوصخم 

زا نم  هک  یماگنه  و   ) تسا یلاع  بوخ و  رایسب  دومرف : درک  هدهاشم  ار  نآ  مالسلا ) اهیلع  ) مالـسا گرزب  يوناب  همطاف  هک  یماگنه  دوبن .
، دومرف مسبت  داتفا  نآ  هب  شمشچ  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هک  یماگنه  تسا : هدمآ  ثیدح  نیمه  لیذ  رد  و  دیرادرب ...) نآ  اب  ارم  متفر  ایند 

( 6 !) دوب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  تافو  زا  دعب  وا  مسبت  اهنت  نیا  و 
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. ناهج هنومن  يوناب  نیا  رد  گرزب  تازایتما  نیا  دوجو  رب  تسا  یلیلد  ارهز ، همطاف  شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هداعلا  قوف  هقالع 

هتـشذگ ياه  ثحب  رد  نآ  كرادـم  هک  تسا ، تشهب » نانز  نیرترب   » ای ناهج » نانز  نیرترب  همطاف  : » دـیامرف یم  وا  یتقو  هتـشذگ  نیا  زا 
تاماقم هب  هک  يدرف  تسا  نکمم  ایآ  یهگناو  دوب . ناهج  نانز  همه  دمآرس  زین  یملع  رظن  زا  وا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نیا  دش ، نایب 

هراشا نآ  هب  نیـشیپ  تایاور  رد  هک  دشاب ـ ؟ ربمغیپ  راگدرورپ و  بضغ  وا  بضغ  و  ادخ ، ياضر  وا  ياضر  هدیـسرن ; شناد  ملع و  يالاو 
رب هدرپ  گرزب  يوناب  نیا  یملع  دنمجرا  ماقم  زا  هک  هدـش ، دراو  یمالـسا  فورعم  عبانم  رد  یمهم  تایاور  اهنیا  همه  رب  هوالع  دوب . هدـش 

درک و شنارای  هب  ور  يزور  هک  دـنک  یم  لـقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  ثیدـح  رد  میعنوبا  1 ـ ریز : ثیداحا  دـننام  دراد  یم 
يوس هب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دـنیوگب . هچ  باوج  رد  دنتـسنادن  ناراـی  تسا ؟ رتـهب  همه  زا  ناـنز  يارب  يزیچ  هچ  ِءاـِسْنِلل .» ُْریَخ  اَـم  : » دومرف

َو َال َلاجِّرلا  َْنیَرَی  ْنَا ال  َّنَُهل  ٌْریَخ  : » یتفگن ارچ   : » تفگ مالـسا  يوناـب  دـیناسر . وا  عـالطا  هب  ار  بلطم  نیا  دـمآ و  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف
(. دنشاب هتـشادن  یـصوصخ  تاسلج  اهنآ  اب  « ) ار اهنآ  هناگیب  نادرم  هن  دننیبب و  ار  هناگیب  نادرم  اهنآ  هن  هک  تسا  نیارتهب  همه  زا  َّنُهَنْوَرَی .»

یسک هچ  اذه ; َکَمَّلَع  ْنَم  : » دومرف ربمایپ  درک . ضرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هب  ار  خساپ  نیا  تشگزاب و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
ثیدح نیا  ( 1 «.) تسا نم  دوجو  هراپ  وا  یِّنِم ; ٌۀَعَْـضب  اـهَّنِا  : » دومرف مالـسلا . ) اـهیلع  ) همطاـف درک : ضرع  تخومآ .»؟ وت  هب  ار  خـساپ  نیا 

دنفرتعم و نآ  هب  همه  نمـشد  تسود و  هک  تشاد  شناد  مولع و  رد  هک  یمیظع  ماقم  نآ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما هک  دـهد  یم  ناشن 
نخس نیا  درک . یم  یملع  هدافتسا  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف شرسمه  رضحم  زا  یهاگ  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ملع  هنیدم  باب 

نیا رگنایب  تسا » نم  دوجو  زا  يا  هراپ  وا  : » دـیوگ یم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف یملع  هطاـحا  ناـیب  زا  دـعب  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
حور زا  يا  هراپ  همطاف  هکلب  دـنا ، هتفگ  ثیدـح  ریـسفت  رد  يرایـسب  هک  تسین ، مسج  نت و  هراپ  اـهنت  ٌۀَعَْـضب »  » زا روظنم  هک  تسا  تیعقاو 

تاکشم نآ  زا  يا  هلعـش  دیـشروخ و  نآ  زا  يوترپ  و  دوب ، زین  وا  تلیـضف  نامیا و  قالخا و  شناد و  ملع و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
يرامیب نامه  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف یتقو  هدمآ :  نینچ  یملـس ) ما  یتیاور  قبط  ای   ) هملـس ّما  زا  دمحا » دنـسم   » رد 2 ـ دش . یم  بوسحم 

هب مالـسلا ) هیلع  ) یلع مدـید ، رتهب  زور  همه  زا  ار  شتلاح  يزور  مدرک ، یم  يراتـسرپ  وا  زا  نم  دـش  راـمیب  تشگ ، یهتنم  شتاـفو  هب  هک 
نآ زا  رتهب  هک  یلـسغ  درک ، لسغ  وا  مدروآ و  بآ  منک ، لسغ  ات  روایب  یبآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف دوب ، هتفر  يراـک  لاـبند 
رد ار  مرتسب  دومرف : سپـس  دیـشوپ . وا  و  مداد ، وا  هب  مدروآ و  ار  اه  سابل  روایب ، نم  يارب  يا  هزات  ياه  سابل  دومرف : سپـس  مدوب . هدـیدن 
ما يا  دومرف : سپـس  تشاذـگ ، شتروص  ریز  ار  شتـسد  و  درک ، هلبق  هب  ور  دیـشک و  زارد  وا  مدرک ، ار  راک  نیا  نم  نکفیب ، قاطا  طـسو 

نخس نیا  دیاشگن . ارم  يور  یسک  ما ، هدش  كاپ  هک  یلاح  رد  مباتش ) یم  العا  توکلم  هب  و   ) مور یم  ایند  زا  نالا  نم  یملس ) ما  ! ) هملس
هک نآ  یب  و  هدوب ، ربخ  اب  هاگآ و  شگرم  هظحل  زا  همطاف  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  ( 2 !) دیـشوپ ناهج  زا  مشچ  تفگ و 

دناد یمن  یهلا  میلعت  هب  زج  ار  گرم  هظحل  سک  چـیه  هک  اج  نآ  زا  و  تشگ ، ناهج  نیا  زا  تلحر  هداـمآ  دـشاب ، وا  رد  نآ  ياـه  هناـشن 
یم نخـس  وا  اب  نامـسآ  ناگتـشرف  و  دوب ، طوبرم  بیغ  ملاع  اب  وا  حور  يرآ ، دـش . یم  ماهلا  وا  هب  ادـخ  يوس  زا  هک  دـهد  یم  ناـشن  نیا 
اریز تسا ، یفاک  رما  نیمه  و  دوب ، رترب  یـسیع  ترـضح  ردام  نارمِع و  رتخد  میرم  زا  وا  یتح  هتـشذگ  تایاور  قباطم  هوـالع  هب  دـنتفگ .

دوجو نارمع  لآ  میرم و  هروس  رد  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایآ  تفگ ، یم  نخـس  ادخ  ناگتـشرف  اب  میرم  دـیوگ : یم  تحارـص  اب  نآرق 
مه نامـسآ  ناگتـشرف  اب  دناوتب  دیاب  یلوا  قیرط  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یمارگ  تخد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نیاربانب  دراد .

( 3 .) دوش نخس 
ۀیلح  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 40 دلج 2 ، ءایلوالا ،
. دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  رگید  یعمج  و  ۀباغلا » دسا   » رد ریثا  نبا  ار  ثیدح  نیا  هحفص 461 . دلج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   . 2
راوگرزب نآ  همان  یگدنز  رد  هک  دراد  يرگید  عضو  هعیش  تایاور  رد  ترـضح  نآ  هداعلا  قوف  هدرتسگ و  شناد  یملع و  لیالد  هّتبلا   . 3

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2383 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش هراشا  نادب  البق 

ناهج رد  ادخ  نامرف  هب  شا  هدارا  ددرگ ، لئان  وا  برق  ماقم  هب  و  دـتفیب ، وا  ناج  رد  یهلا  تافـص  زا  يوترپ  و  دوش ، يوق  ناسنا  حور  هک  یماگنه 
. دوش یم  نامه  دهاوخ  یم  وا  ار  هچنآ  دراذگ و  یم  رثا  نیوکت 

دشاب و یم  فلتخم  تامارک  همـشچرس  هک  تسا  يزیچ  نامه  و  دندوب ، رادروخرب  نآ  زا  ادخ  يایلوا  هک  تسا  ینیوکت  تیالو  نامه  نیا 
: تساعدـم نیا  دـهاش  ریز  تیاور  تشاد و  يرفاو  مهـس  یهلا  تیانع  زا  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  تسا ، نآ  یلاع  هلحرم  ایبنا  تازجعم 

َلاَق ًاقْزِر  اَهَْدنِع  َدَجَو  َباَرْحِْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمَّلُک   : ») هفیرش هیآ  لیذ  رد  یطویس  يرشخمز و  دننام  ّتنس  لها  نارّـسفم  زا  يرایـسب 
ياذـغ دـش  یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  ناـمز  ره  ( 1(;) باَسِح ِْریَِغب  ُءاَشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَـق  اَذَـه  ِکـَل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  اَـی 

سک ره  هب  دـنوادخ  تسادـخ ، يوس  زا  نیا  تفگ : يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  میرم ! يا  دیـسرپ : وا  زا  دـید . یم  اج  نآ  رد  یـصوصخم 
ییاذـغ دوب  زور  دـنچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک :  دـنا  هدرک  لقن  هللادـبع  نبرباـج  زا  دـهد .» یم  يزور  باـسح  یب  دـهاوخب 

اهیلع ) همطاف شرتخد  غارـس  هب  ماجنارـس  دنتـشادن ، ییاذغ  مادک  چیه  دز  رـس  شنارـسمه  لزنم  هب  دش ، لکـشم  وا  رب  راک  و  دوب ، هدروخن 
یلص ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  دنگوس ! ادخب  هن  درک : ضرع  ما ؟ هنسرگ  اریز  منک  لوانت  نم  يراد  ییاذغ  مرتخد ! دومرف : دمآ و  ( مالـسلا

نآ وا  و  دروآ ، هیده  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف يارب  تشوگ  يرادقم  نان و  صرق  ود  ناگیاسمه  زا  ینز  دش ، جراخ  وا  دزن  زا  هلآو ) هیلع  هللا 
مدقم منادنزرف  دوخ و  رب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  دنگوس  ادخب  تفگ : دناشوپ و  ار  نآ  يور  تشاذگ و  یفرظ  رد  تفرگ و  ار 

درک توعد  وا  زا  داتسرف و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ غارس  هب  ار  نیـسح  نسح و  دندوب . هنـسرگ  همه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  مراد ! یم 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ ما . هدرک  هریخذ  امـش  يارب  ار  نآ  نم  و  هداتـسرف ، ام  يارب  دنوادخ  يزیچ  موش ، تیادف  درک : ضرع  دـیایب . هناخ  هب 

یماگنه دوب ، تشوگ  نان و  زا  ولمم  تشادرب  ار  فرظ  رس  ربمغیپ  هک  یماگنه  دروآ . ترضح  دزن  ار  اذغ  فرظ  وا  و  روایب . دومرف : هلآو )
هللا یلص  ) ربمایپ رب  دروآ و  اجب  ار  نآ  رکـش  ادخ ، يوس  زا  تسا  یتکرب  تمعن و  نیا  دیمهف  و  تفر ، ورف  بجعت  رد  دید  ار  نآ  همطاف  هک 
َهللا َّنِإ  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  : ») درک ضرع  يا ؟ هدروآ  اـجک  زا  ار  نیا  مرتـخد ! دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربـمغیپ داتـسرف . دورد  هلآو ) هیلع 
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ دهد .»! یم  يزور  باسح  یب  دـهاوخب ، سک  ره  هب  دـنوادخ  تسادـخ ، يوس  زا  نیا  باَسِح ;) ِْریَِغب  ُءاَشَی  ْنَم  ُقُزْرَی 

ار ییادخ  منک  یم  رکش  َلِیئارِْسا .» ِیَنب  ِءاِسن  ِةَدِّیَِـسب  ًۀَهِیبَش  َکَلَعَج  يِذَّلا  ُدْمَْحلَا ِِهللا  : » دومرف ار  هلمج  نیا  دروآ و  اجب  ار  ادخ  رکـش  هلآو )
زا نیا  دـندرک : یم  لاؤس  وا  زا  دـش  یم  وا  بیـصن  یبوخ  ِيزور  هک  یماـگنه  داد . رارق  لیئارـسا  ینب  ناـنز  يوناـب  میرم )  ) هیبش ار  وت  هک 
نآ زا  یگمه  و  دمآ ، وا  داتسرف ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع غارـس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ سپـس  تسادخ . دزن  زا  تفگ : یم  تساجک ؟
نآ زا  نم  دیوگ : یم  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دوب ! رپ  اذغ  فرظ  زونه  و  دندش ، ریس  همه  دندروخ و  زین  ربمایپ  نارسمه  هیقب  و  دندروخ ، اذغ 

دوب . راوگرزب  نآ  تامارک  زا  يا  هنومن  نیا  و  ( 2 .) داد رارق  يدایز  ریخ  تکرب و  نآ  رد  ادخ  مداتسرف و  ناگیاسمه  مامت  يارب 
، نارمع لآ   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
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. دنا هدرک  لقن 

يارب تلیضف  نیرترب  دوش  دراو  همه  زا  شیپ  یسک  رگا  و  تسا ، ناسنا  کی  تداعس  رب  ینشور  لیلد  یهلا ، تمحر  میظع  نوناک  نآ  تشهب ، رد  دورو 
. دوش یم  تابثا  وا 

یبهذ 1 ـ تسا : هدش  تبث  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  نابز  زا  راختفا  نیا  ّتنس  لها  فورعم  تایاور  رد 
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(1(;) مالـسلا اـهیلع  ) ُۀَـمِطاف ُۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  صْخَـش  ُلَّوَا  : » دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هک  تسا  هدروآ  لادـتعالا » نازیم   » رد
صْخَـش ُلَّوَا  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  راوگرزب  نامه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  2 ـ تسا .»! همطاـف  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  یـسک  نیتسخن 
همطاـف دوش  یم  تشهب  دراو  هک  یـسک  نیتسخن  ( 2;) َلِیئارِْـسا ِیَنب  ِیف  َمَیْرَم  ُلَثَم  ِۀَّمُْالا  ِهِذـه  ِیف  اُهلَثَم  َو  دَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاف  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـی 
هدافتسا یمالسا  فورعم  تایاور  زا  هتشذگ  نیا  زا  تسا .» لیئارسا  ینب  نایم  رد  میرم  نوچمه  تما  نیا  نایم  رد  وا  و  تسا ، دمحم  رتخد 

رگنایب هک  یهوکـشاب  رایـسب  تافیرـشت  اـب  تشهب ، هب  اـج  نآ  زا  ندـش  هناور  و  رـشحم ، هنحـص  رد  گرزب  يوناـب  نیا  دورو  هک  دوش  یم 
یلص ) مرکا ربمغیپ  زا  مالسلا ) هیلع  ) یلع میهد ;3 ـ یم  ارف  شوگ  مه  اب  ریز  ثیداحا  هب  دریگ ، یم  ماجنا  تسوا  ماـقم  هداـعلا  قوف  تمظع 

ُِقیالَْخلا اَْهَیِلا  ُرُْظنَتَف  ِناوَیَْحلا ، ِءاِمب  ْتَنِجُع  ْدَـق  ِۀَـمارَْکلا  ُۀَّلُح  اْهیَلَع  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُۀَـمِطاف  ِیتَْنبا  ُرَـشُْحت  : » دـنک یم  لـقن  نینچ  هلآو ) هیلع  هللا 
و دراد ، نت  رد  هدـش  نیجع  تاـیح  بآ  اـب  هک  یتمارک  ساـبل  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  روشحم  تماـیق  رد  همطاـف  مرتـخد  اـْهنِم ; َنُوبَّجَعَتَیَف 

ِۀَّنَْجلا َیِلا  ُّفَُزتَف  : » دیازفا یم  ثیدح  نیا  لیذ  رد  سپـس  دـنور .»! یم  ورف  یتفگـش  رد  وا  يالاو  ماقم  زا  و  دـنرگن ، یم  وا  يوس  هب  قیالخ 
فارطا یتشهب  نایروح  زا  رازه  داتفه  هک  یلاح  رد  سورع ، دننامه  مامت  مارتحا  اب  ار  وا  ماجنارـس  ( 3;) ۀَیِراج َْفلَا  َنوُْعبَس  اَهل  ِسوُرَْعلاَک 

یم نینچ  هنیمز  نـیا  رد  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  هشیاـع  زا  يرگید  ثیدـح  رد  4 ـ دـنرب .» یم  تشهب  هب  دـنا ، هـتفرگ  ار  وا 
تمایق زور  هک  یماگنه  ( 4;) دَّمَُحم ُْتِنب  ُۀَمِطاف  َزوَُجت  یّتَح  ْمُکَـسُؤُر  اُوئِطْأَط  ِِقیالَْخلا ! َرَـشْعَم  ای  دانُم : يدان  ِۀَـمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذِا  : » میناوخ

زا دعب  يرگید  ثیدح  رد  و  5 ـ درذگب .»! دّمحم  رتخد  همطاف  ات  دینکفا  ریز  هب  ار  دوخ  ياهرـس  مدرم ! يا  دنز : یم  ادـص  يدانم  دوش  اپرب 
قرب تعرس  هب  نیعلاروح  رازه  داتفه  اب  همطاف  ( 5;) ِقاُرْبلا ِّرَمَک  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  ۀَیِراج  َْفلَا  َنیِْعبَس  َعَم  ُّرُمَتَف  : » تسا هدمآ  انعم  نیمه  رکذ 

هللا یلـص  ) ربمایپ زا  یثیدح  رد  دادغب » خیرات   » باتک رد  هک  نیا  رت  بیجع  و  6 ـ دباتـش .») یم  تشهب  يوس  هب  و   ) دنک یم  روبع  اج  نآ  زا 
ُلوُسَر ٌدَّمَُحم  ُهللا ، َّالا  َهِلا  َال  : » دوب هدش  هتشون  تشهب  رد  رب  اه  هلمج  نیا  مدید  دندرب  جارعم  هب  ارم  هک  بش  نآ  رد  میناوخ : یم  هلآو ) هیلع 

، تسین هناگی  يادخ  زج  يدـنوادخ  ( 6;) ِهللا ُۀَـنَْعل  ْمِهِـضِغاب  یلَع  ِهللا ، ُةَرَیِخ  ُۀَـمِطاف  َو  ِهللا ، ُةَْوفَـص  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلاَو  ِهللا ، ُبیبَح  ٌِّیلَع  ِهللا ،
نانمشد رب  تسا ، دنوادخ  بختنم  همطاف  و  دنیادخ ، ناگدیزگرب  نیـسح  نسح و  و  تسا ، راگدرورپ  بوبحم  یلع  و  ادخ ، لوسر  دّمحم 

دابم ! مک  و  داب ، شیب  داب .» ادخ  تنعل  اهنآ 
نازیم  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 131 دلج 2 ، لادتعالا ،
 . هحفص 219 دلج 6 ، لامعلازنک ،  . 2

 . هحفص 48 یبقعلا ، رئاخذ   . 3
 . هحفص 141 دلج 8 ، دادغب ، خیرات   . 4

 . هحفص 218 دلج 6 ، لامعلازنک ،  . 5
 . هحفص 259 دلج 1 ، دادغب ، خیرات   . 6

. دریگ ماجنا  یمیکح  صخش  هلیسوب  يراذگمان  رگا  هتبلا  تسا ، نآ  بحاص  یگنوگچ  رگنایب  الومعم  یمان  ره 

زا تسا . هتفرگ  ماجنا  ملاع  يادـخ  ینعی  قالطالا  یلع  میکح  هلیـسوب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  يراذـگمان  هک  دـیآ  یم  رب  ثیداـحا  زا 
ییادـج ندـیرب و  هنوگ  ره  هب  سپـس  تسا ، ردام  ریـش  زا  كدوک  نتفرگزاب  يانعم  هب  متح ) نزو  رب  « ) مطف  » هدام زا  همطاـف »  » رگید يوس 

هدمآ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  1 ـ دیوگ ؟ یم  هچ  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  تایاور  مینیبب  نونکا  تسا . هدـش  قالطا 
شتآ زا  ار  شناتسود  وا و  دنوادخ  اریز  هداهن ، مان  همطاف  ار  وا  ( 1;) ِراّنلا ِنَع  اهیِّبُِحم  َو  اهَمَطَف  َهللا  َّنَِال  ۀَمِطاَف  اَهاَّمَس  امَّنِا  : » دومرف هک  تسا 

و هتفرگ ، تروص  دـنوادخ  يوـس  زا  ماـن ، نیا  هب  مالـسا  يوناـب  يراذـگمان  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  ریبـعت  نیا  زا  تسا .» هتـشاد  زاـب  خزود 
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2ـ دنورن . خزود  هب  زگره  دنـشاب  وا  بتکم  طخ  رد  دنراد و  تسود  ار  وا  هک  یناسک  وا و  تسا  هداد  هدـعو  ادـخ  هک  تسا  نیا  شموهفم 
! ُۀَـمِطاف اـی  : » دومرف مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوـسر  هک  میناوـخ  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  ثیدـح  رد 

لوسر يا  متفگ : نم  دـیوگ : یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع يا .»؟ هدـش  هدـیمان  همطاف  ارچ  یناد  یم  ایآ  همطاف ! يا  ۀَـمِطاف ; ِتیِّمُـس  َِمل  َنیردـَتَا 
وا و گرزب  دنوادخ  ( 2;) ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ِراّنلا  ِنَع  اهَتَّیِّرُذ  َو  اهَمَطَف  ْدَق  َّلَج  َو  َّزَع  َهللا  َّنِا  : » دومرف تسا ؟ همطاف  وا  مان  ارچ  دـییامرفب  امـش  ادـخ !

ردام نیا  طخ  رد  هک  تسا  ینادنزرف  اج  نیا  رد  نادـنزرف  زا  روظنم  تسا  یهیدـب  دراد .» یم  زاب  تمایق  رد  خزود  شتآ  زا  ار  شنادـنزرف 
زا یـضعب  رد  لـیلد  نیمه  هب  و  تسین .» وت  لـها  زا  وا  (; 3 () َِکلْهَأ ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ   : ») دـش باطخ  هک  حون  رـسپ  نوچمه  هن  دنـشاب ، گرزب 

عاونا بکترم  اهنآ  رگا  هک  تسا  نیا  قوف  تایاور  موهفم  مینک  نامگ  هک  نیا  و  دنا ، هدـش  رکذ  مه  اب  ود  ره  ناّبحم »  » و هّیرذ » ، » ثیداحا
زا کی  چیه  اب  هک  میا  هدـش  بکترم  یگرزب  هابتـشا  دـنناما ، رد  تمایق  رد  یهلا  باذـع  زا  دنـشاب  كرـشم  رفاک و  یتح  دـنوش و  ناهانگ 

نیا هب  دیجم  نآرق  رد  ًاحیرص  تسا  هبّیط  هرجش  نیا  لصا  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  اریز  دزاس ، یمن  یمالـسا  ياهرایعم 
مامت يوش ، كرـشم  لاـحم ) ضرف  هب   ) رگا ( 4(;) َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَا  ِْنَئل  : ») تسا هدـش  بطاخم  باطخ 

تردق اب  ار  وا  ام  تسب  یم  ام  رب  غورد  ینخـس  وا  رگا  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  دوب .» یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوش و  یم  هابت  تلامعا 
هّتبلا دنرترب !؟ وا  زا  ادخ  لوسر  نادـنزرف  ایآ  تسا ؟ نکمم  لصا  رب  دـئاز  عرف  ایآ  ( 5 «.) میدرک یم  عطق  ار  شبلق  گر  سپـس  میتفرگ  یم 
هیقب ات  تسا ، تما  همه  يارب  گرزب  سرد  کی  تقیقح  رد  تسب ، ادخ  رب  یغورد  هللااب ـ  ذایعلا  هن ـ  و  دـییوپ ، كرـش  هار  هن  ربمغیپ  زگره 
نایم رد  رگید  يوس  زا  درادـن . یمالـسا  تما  رد  اهنآ  هداعلا  قوف  شزرا  تاداس و  خـماش  ماقم  اب  تاـفانم  نیا  و  دنـسرب . ار  دوخ  باـسح 

اب دشاب  نز  رگا  دوش و  یم  عورش  با »  » اب دشاب  درم  رگا  دننک ، یم  باختنا  دارفا  يارب  زین  يا  هینک  مسا ، رب  هوالع  هک  تسا  لومعم  برع 
تمظع زا  يرگید  زادـنا  مشچ  هک  دوش  یم  هدـید  یبیجع  هینک  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ياه  هینک  نایم  رد  یمالـسا  تاـیاور  رد  ّما .» »

ُُّما یّنَُکت  ُۀَـمِطاف  َْتناک  : » تسا هدـمآ  هباغلا » دـسا   » رد 3 ـ دـیهد : ارف  شوگ  ریز  ثیدـح  هب  دـنک ، یم  میـسرت  ار  ترـضح  نآ  هداعلا  قوف 
نیا ( 7 .) تسا هدش  لقن  زین  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  باعیتسا »  » باتک رد  انعم  نیا  دوب .» شردپ )! ردام   ) اهیبا ّما  همطاف  هینک  ( 6;) اهیبَا

شردـپ هب  تبـسن  نانچنآ  افو  اب  رتخد  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  هدـشن ، هدـید  مالـسا  نانز  زا  کـی  چـیه  هراـبرد  نآ  ریظن  هک  بیجع  ریبعت 
تسد زا  ار  دوخ  ردام  یکدوک  نامه  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  میناد  یم  دوب . وا  يارب  ردام » کی   » ییوگ هک  درک  یم  ّتبحم 

زوسلد و يرتخد  مه  درکن . راذـگورف  شراوگرزب  ردـپ  هرابرد  يزوسلد  ّتبحم و  هنوگ  چـیه  زا  یلاسدرخ  ناـمه  زا  رتخد  نیا  یلو  داد ،
میدناوخ . هتشذگ  تایاور  رد  ار  نآ  دهاوش  هک  دش  یم  بوسحم  رادافو  يرای  مه  رگراثیا و  نابرهم و  يردام  مه  راکادف و 

، دادغب خیرات   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
 . هحفص 331 دلج 2 ،

 . هحفص 26 یبقعلارئاخذ ،  . 2
 . هیآ 46 دوه ،  . 3
 . هیآ 65 رمز ،  . 4

ات 46. هیآ 44  هقاح ،  . 5
 . هحفص 520 دلج 5 ، هباغلا ، دسا   . 6

 . هحفص 752 دلج 2 ، باعیتسا ،  . 7

يرگید زا  مادک  ره  هک  داد  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  يونعم  هداعلا  قوف  يایادـه  زا  ریغ 
هیده کی  میناد . یمن  یم  ار  یضعب  )و  مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  حیبست  دننام  هدش  طبض  خیرات  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوب  رت  شزرارپ  رتاهبنارگ و 

: تسا هدمآ  ریز  ثیدح  رد  هکنانچ  تفرگ  تروص  ادخ  نامرف  هب  زین  هیده  نیا  هک  نیا  بجع  داد و  وا  هب  زین  يدام  رهاظ  هب 
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هیلع هللا  یلـص  ) ربمغیپ دش ، لزان  زادرپب .»! ار  ناکیدزن  قح  و  ( 1(;) ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  : ») هفیرـش هیآ  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  یطویس 
یم كدف » زیگنا  مغ  يارجام   » لصف رد  هکنانچ  هّتبلا  ( 2 .) درک راذگاو  وا  هب  ار  كدف »  » نیمزرس دز و  ادص  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هلآو )

يارب يدنس  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیالو  هلأسم  يارب  دوب  يا  هناوتشپ  دوبن ، هداس  هلأسم  کی  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  كدف  ندیشخب  دیآ ،
ار بلطم  نیا  هک  مکاـح  ماـظن  یلو  دـش . یم  بوسحم  زین  يونعم  هیدـه  کـی  رظن  نیا  زا  و  هداوناـخ ، نیا  يـالاو  ماـقم  تیبـثت  میکحت و 
، لوعجم ثیدح  کی  دانتسا  هب  ینامز ، هلصاف  هنوگ  چیه  نودب  ًابیرقت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  دوب ، هدرک  كرد  یبوخب 
دراد و زیگنا  تربع  كاندرد و  ینالوط و  رایسب  یناتـساد  دوخ  هک  درک  لاملا  تیب  ءزج  تفرگ و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  زا  ار  كدف 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دعب  ياه  نافوط  مالـسا و  ردص  خـیرات  لیلحت  هیزجت و  يارب  یمالـسا  مهم  دنـس  کی  ناونع  هب  دـناوت  یم 
ردـپ و گرزب و  يوناب  نیا  ّتبحم  اـب  ار  اـم  ادـنوادخ ! دوش * * * . هعجارم  ثحب  ناـمه  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  دریگ . رارق  دانتـسا  دروم 
و ناشبتکم ، زا  يوریپ  قیفوت  ام  هب  اهلا ! راب  نادرگ . روشحم  اهنآ  ّتبحم  اب  و  رادب ، هدنز  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) شنادنزرف رـسمه و 
«، ْمُهادُِهب يِدَتْهَی  َو  ْمِهِّلِظ ، ِیف  ُثُکْمَی  َو  ْمِِهتَزْجُِحب ، ُذُخْأَی  ْنَّمِم  اْنلَعْجاَو  . » امرف تمحرم  ناشرابرپ  ّتنـس  هب  ادتقا  و  ناشتیاده ، رون  هب  ادتها 

نیملاعلا . ّبر  ای  نیمآ 
هیآ ءارــسا ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . 26
 . هحفص 158 دلج 2 ، لاّمعلازنک ، هحفص 288 ; دلج 2 ، لادتعالا ، نازیم  هیآ ; لیذ  روثنملا ، ّرد   . 2

( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  و  ًاصوصخ ، ( مالسلا اهیلع  ) مالسا يوناب  همطاف  یگدنز  ياه  ناتساد  نیرتاغوغرپ  نیرتزیگنا و  مغ  زا  یکی  كدف  ناتـساد 
تسا يا  هچیرد  دشاب و  یم  یناوارف  ياه  بیشن  زارف و  و  یـسایس ، ياه  هئطوت  اب  هتخیمآ  هک  تسا ، ماع  هدرتسگ و  روط  هب  مالـسا  خیرات  ًامومع و 

. مالسا ردص  خیرات  مهم  ياهامعم  زا  یتمسق  لح  يارب 

: مینادب تسا  مزال  ثحب  نیا  رد  دورو  زا  لبق  اما 

نآ و نایم  هک  ربیخ »  » کیدزن زاجح  نیمزرس  رد  دوب  يزیخلصاح  دابآ و  يا  هیرق  دنا : هتشون  تغل  بابرا  ناخّروم و  زا  يرایسب  هک  يروطب  كدف » »
و ( 1) دوب یناوارف  ياه  لخن  ناشوج و  يا  همشچ  نآ  رد  و  دنا ، هتشون  رتمولیک  لهچ  دصکی و  ار  هلـصاف  نیا  یـضعب  دوب ، هار  زور  هس  ای  ود  هنیدم 

. تفر یم  رامش  هب  زاجح  رد  نایدوهی  ياکتا  هطقن  ربیخ  زا  دعب 

لوسر هک  تسا  نینچ  فورعم  دـش ، لقتنم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  زبسرـس  مرخ و  يدابآ  نیا  كدـف »  » هنوگچ هک  نیا  رد 
ناـیدوهی زا  هک  كدـف  لـها  بوـلق  رد  ار  تشحو  بعر و  دـنوادخ  تشگزاـب  ربـیخ  حـتف  زا  هک  نآ  زا  دـعب  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

زا یمین  هک  نیا  ربارب  رد  دندرک  حلص  وا  اب  دنداتسرف و  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تمدخ  ار  یـسک  اهنآ  دنکفا ، دندوب ، تخـسرس 
هب دومرف . اضما  ار  حلص  نیا  تفریذپ و  اهنآ  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دننک ، راذگاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترضح نآ  هب  ار  كدف » »

گنج نودب  نیملـسم  تسد  هب  هک  يزیچ  دیجم  نآرق  حیرـص  قبط  اریز  دش ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هصلاخ  كدف »  » بیترت نیا 
هللا یلـص  ) ربمایپ بیترت  نیا  هب  و  ( 2) دوش یمن  میـسقت  یگنج  مئانغ  تروص  هب  و  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ قح  ًارـصحنم  دـتفیب 
نیا درک . یم  فرـصم  اهنآ  دـننام  و  لیبسلا ) نبا   ) هار رد  ناگدـناماو  دروم  رد  ار  نآ  دـمآرد  تفرگ و  راـیتخا  رد  ار  كدـف » (» هلآو هیلع 

. دـنا هدروآ  دوخ  ياه  باـتک  رد  رگید  يا  هدـع  و  برعلا » ناـسل   » رد یـسلدنا  روظنم  نبا  و  نادـلبلا » مجعم   » رد يومح  توقاـی  ار  نخس 
هک دـنا  هتـشون  ناـخّروم  زا  يرایـسب  زین  ار  نیا  ( 3 .) دـنا هدرک  هراـشا  نآ  هب  لـماک »  » باـتک رد  زین  ریثا  نبا  دوـخ و  خـیرات  رد  زین  يربـط 

يراذگاو نیا  نشور  هاوگ  ( 4 .) دیشخب ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  هب  ار  كدف »  » دوخ تایح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
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هیآ لیذ  رد  روثنملا » ّرد   » ریسفت رد  ّتنس  لها  فورعم  ياملع  زا  یطویس  نیدلا  لالج  فورعم  رّسفم  هلمج  زا  نارّسفم  زا  يرایسب  هک  نیا 
ار كدف  دیبلط و  ار  همطاف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک :  هدرک  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  ءارـسا ، هروس   16
; ًاکدَف َۀَمِطاف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ُلوُسَر  یطْعَا  ُهَّقَح ) َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) یلاعَت ُُهلْوَق  َلََزن  اَّمل  : » تسا نینچ  ثیدح  ترابع  دیشخب ، وا  هب 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زادرپب ،» ار  کیدزن  نادـنواشیوخ  قح  ربمایپ )! يا   : ) هک دـش  لزان  لاعتم  يادـخ  نخـس  هک  یماگنه 

دهاش ( 5 .) تسا هدـش  لقن  نومـضم  نیمه  هب  سابع  نبا  زا  يرگید  تیاور  هیآ  نامه  لیذ  رد  دیـشخب .» ار  كدـف  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف
انیْدیَا ِیف  َْتناک  یَلب  : » دیامرف یم  هک  تسا  كدف  هرابرد  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  راتفگ  اعدـم  نیا  رب  رگید  هدـنز 

هچنآ زا  اـهنت  يرآ ، ( 6;) ُهللا ُمَکَْحلا  َمِْعن  َو  َنیِرَخآ ، مْوَق  ُسوُُفن  اْهنَع  ْتَخَـسَو  مْوَق ، ُسوُُفن  اْهیَلَع  ْتَّحَـشَف  ُءامَّسلا ، ُْهتَّلَظَا  ام  ِّلُـک  ْنِم  كَدَـف 
نآ زا  هنادنمتواخس  يرگید  هورگ  هک  یلاح  رد  دندیزرو ، لخب  نآ  رب  یهورگ  یلو  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  هدنکفا ، هیاس  نآ  رب  نامسآ 
رد كدف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رصع  رد  هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  نخس  نیا  تسادخ .» مکاح  رواد و  نیرتهب  و  دندیشوپ ، مشچ 

و دـنتخود ، نآ  هب  مشچ  مکاح ، نالیخب  زا  یهورگ  ًادـعب  یلو  دوب ، مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاـف  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ناـنمؤمریما  راـیتخا 
، تفرگن تروص  رطاخ  تیاضر  اب  یشوپ  مشچ  نیا  ًامّلسم  و  دندیشوپ ، مشچ  نآ  زا  راچان  هب  مالسا  يوناب  شرسمه  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع

تایاور يدایز  هورگ  زین  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  درادن . انعم  نتفگ  ُهللا » ُمَکَْحلا  َمِْعن   » ندیبلط و يرواد  هب  ار  ادخ  تروص  نیا  رد  هک  ارچ 
یفاک ;»و  » رد ینیلک  موحرم  درب : مان  ناوت  یم  ار  ریز  ياملع  اـهنآ  ناـیم  زا  هک  دـنا  هدروآ  دوخ  ربتعم  بتک  رد  ار  تمـسق  نیا  هب  طوبرم 

رگید ناوارف  هورگ  همغلا ;»و  فشک   » رد یلبرا  یـسیع  نب  یلع  دوخ ;و  ریـسفت  رد  یـشایع  دوعـسم  نب  دّمحم  موحرم  قودص ;و  موحرم 
اهیلع ) همطاف زا  ار  كدف  لیلد  هچ  هب  ارچ و  مینیبب  نونکا  دماجنا . یم  لوط  هب  رایسب  اهنآ  همه  رکذ  هک  ثیدح ، خیرات و  ریسفت و  بتک  رد 

دنتفرگ . مالسلا )
مجعم  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

. كدف هدام  نادلبلا ،
 . هیآ 6 و 7 رشح ،  . 2

. دوش هعجارم  يرئاح  ینیوزق  نسح  دّمحم  دّیس  همالع  هتشون  كدف »  » عماج بلاج و  باتک  هب   . 3
. دوب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ ِنآ  زا  نوچ   . 4

زا متاح  یبا  نبا  هیودرم و  نبا  یلعیوبا ، رازب ، دننام  ّتنـس  لها  تاور  زا  يا  هدـع  ار  ثیدـح  نیا  هحفص 177 . دلج 4 ، روثنملا ، ّردـلا   . 5
. دوش هعجارم  هحفص 158  دلج 2 ، لامعلازنک ، هحفص 288 و  دلج 2 ، لادتعالا ، نازیم  باتک  هب  دنا ، هدرک  لقن  يردخ  دیعسوبا 

(. فینح نب  نامثع  هب  فورعم  همان  . ) همان 45 هغالبلا ، جهن   . 6

تحت نآ  يداصتقا  هبنج  هکلب  دشاب ، یلام  هبنج  هب  طوبرم  اهنت  هک  دوبن  يا  هداس  هلأسم  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا  يوناب  زا  كدف »  » نتفرگ
ریاس زا  ناوت  یمن  ار  كدف  عوضوم  تقیقح  رد  دوب ، ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  یمالسا  هعماج  رب  مکاح  یـسایس  لئاسم  عاعـشلا 

! ریگارف یّلک و  نایرج  کی  زا  تسا  يا  هدیدپ  و  گرزب ، ریجنز  کی  زا  تسا  يا  هقلح  هکلب  دومن ، ادج  رصع  نآ  ثداوح 

کی هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  تسد  رد  كدـف  بصغ  1 ـ درمـشرب : ناوت  یم  ار  اریز  لـماوع  خـیرات  گرزب  بصغ  نیا  يارب 
هب دیدش  یکیدزن  صاصتخا  ادخ و  هاگشیپ  رد  اهنآ  تلزنم  ماقم و  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  دش ، یم  بوسحم  اهنآ  يارب  يونعم  گرزب  زایتما 
هب هک  تسا  هدمآ  میتفگ  الاب  رد  هکنانچ  ّتنس  لها  هعیش و  تایاور  رد  هک  نیا  صوصخ  هب  دمآ ، یم  رامش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

. دیـشخب وا  هب  ار  كدف  نیمزرـس  دناوخارف و  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ُهَّقَح ) َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ لوزن  ماگنه 
راـثآ ریاـس  مدرم  هک  دـش  یم  ببـس  یخیراـت  هقباـس  نیا  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نادـناخ  تسد  رد  كدـف  دوـجو  تسا  نـشور 
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، دننک وجتسج  نادناخ  نیا  رد  زین  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ترضح نآ  ینیشناج  تفالخ و  هلأسم  صوصخ  هب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
مهم زین  يداصتقا  دـعب  رظن  زا  هلأسم  نیا  2 ـ دـننک . لّمحت  ار  نآ  دـنناوتب  رگید  ناسک  هب  تفالخ  لاـقتنا  نارادـفرط  هک  دوبن  یبلطم  نیا  و 

دنتفرگ یم  رارق  يداصتقا  دیدش  هقیـضم  رد  رگا  وا  نادناخ  )و  مالـسلا هیلع  ) یلع هک  ارچ  تشاذگ ، یم  رثا  نآ  یـسایس  دـعب  يور  و  دوب ،
هک داد  یم  رارق  ناشرایتخا  رد  یتاناکما  نانآ  تسد  رد  كدف  دوجو  رگید  ریبعت  هب  و  تفر ، یم  لیلحت  تبسن  نامه  هب  اهنآ  یسایس  ناوت 

تّوبن زاغآ  رد  مالسا  تفرـشیپ  يارب  يا  هناوتـشپ  مالـسلا ) اهیلع  ) هجیدخ لاوما  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، تیالو  هلأسم  هناوتـشپ  تسناوت  یم 
رد ار  وا  دننک  يوزنم  ار  يروشک  ای  گرزب ، صخـش  دنهاوخب  هاگ  ره  تسا  لومعم  ایند  همه  رد  دوب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ 

ناکرشم يوس  زا  نیملسم  يداصتقا  دیدش  هرصاحم  و  بلاطوبا » بعش   » ناتساد رد  مالسا  خیرات  رد  هک  دنهد  یم  رارق  يداصتقا  هرصاحم 
هنیدـم هـب  رگا  ( 1(;) َّلَذـالا اَْـهنِم  ُّزَعـالا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  اَـنْعَجَّر  ِْنَئل  : ») هـیآ لـیذ  نیقفاـنم »  » هروـس ریـسفت  رد  تـسا . هدـمآ  شیرق 

هفطن رد  یهلا  فطل  هب  هک  هدـش  هراشا  نیقفانم  يوس  زا  هئطوت  نیمه  هیبش  يا  هئطوت  هب  دـننک .»! یم  نوریب  ار  نالیلذ  نازیزع ، میدرگزاب ،
ار اهنآ  و  دنریگب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  نادناخ  زا  ار  هیامرس  نیا  دنشوکب  نافلاخم  هک  تسین  بجعت  ياج  نیاربانب  دش ، هفخ 
ششخب و ای  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ثاریم  ناونع  هب  ار  كدف  دندش  یم  رـضاح  اهنآ  رگا  3 ـ دنزاس . یهت  ار  ناتسد  هدرک و  يوزنم 

اهنآ زا  زین  ار  تفالخ  هلأسم  هک  دـش  یم  زاب  یهار  دـنهد  رارق  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  ( مالـسلا اـهیلع  ) ارهز همطاـف  هب  ترـضح  نآ  هیدـه 
هدرک سکعنم  یفیرظ  زرط  هب  هغالبلا » جهن   » حرـش رد  یلزتعم » دیدحلا  یبا  نبا   » ّتنـس لها  فورعم  دنمـشناد  ار  هتکن  نیا  دـنک . بلاطم 

تیکلام ياعدا  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ایآ  مدرک : لاؤس  دادغب  هسردـم  سّردـم  یقراف » نب  یلع  ( » مداتـسا  ) زا نم  دـیوگ : یم  وا  تسا .
یمـسبت وا  دوب ؟ وگتـسار  وا  دزن  همطاف  هک  یلاح  رد  دادـن ، وا  هب  ار  كدـف  لّوا  هفیلخ  ارچ  سپ  متفگ : يرآ . تفگ : دوب ؟ قداـص  كدـف 

ِدَّرَجُِمب ًاکَدَـف  َمْوَْیلا  اهاطْعَا  َْول  : » تفگ تشادـن ، یخوش  هب  تداع  زگره  هک  یلاـح  رد  تفگ ، يا  هنوگزنط  اـبیز و  فیطل و  مـالک  درک و 
یلَع َلَجْـسَا  ْدَق  ُنوُکَی  ُهَّنَِال  ْیَِـشب  ُۀَِعفادُْملا  َو  ُراِذتْعِْالا  ُُهنِکُْمی  َْمل  َو  ِِهناکَم ، ْنِم  ُْهتَحَزْحَز  َو  َۀَفالِْخلا  اَهِجْوَِزل  ْتَعَّدا  َو  ًادَغ  ِْهَیِلا  َْتئاَجل  اهاوْعَد 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف ياعدا  درجم  هب  ار  كدف  زور  نآ  رکب  یبا  رگا  ۀَنَِّیب ; یِلا  ۀَجاح  ِْریَغ  نِم  َناک ، ام  ًاِنئاک  ِهیِعَّدَت ، امِیف  ٌۀَقِداص  اهَّنَِاب  ِهِسْفَن 
رذع هنوگ  چیه  وا  و  دز ، یم  رانک  شماقم  زا  ار  يو  و  درک ! یم  شرسمه  يارب  تفالخ  ياعدا  دمآ و  یم  شغارس  هب  ادرف  داد ، یم  وا  هب 
هنّیب هب  يزاین  و  دیوگ ، یم  تسار  دنک  اعدا  ار  هچ  ره  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هک  دوب  هتفریذپ  كدف  نداد  اب  اریز  تشادن ، دوخ  زا  یعافد  و 
نیا ( 2 .) درک حرطم  حازم  ناونع  هب  ار  نآ  مداتـسا  دـنچ  ره  تسا ، تیعقاو  کی  نیا  دـیازفا : یم  دـیدحلا  یبا  نبا  سپـس  درادـن .» هاوگ  و 
لوط رد  هیرق  نیا  تشونرس  هب  رگا  و  تسا . كدف  ناتساد  یسایس » راب   » تهج يا  هدنز  دهاش  ّتنس ، لها  دنمشناد  ود  زا  حیرـص  فارتعا 
نیا دنتـشاد ، نآ  ربارب  رد  یـصاخ  عضوم  افلخ  زا  کی  ره  دـیدرگ  یم  تسد  هب  تسد  هنوگچ  هک  میرگنب  مالـسا  زاغآ  نرق  دـنچ  خـیرات 

مینک . یم  هراشا  نآ  هب  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  ثحب  رد  هک  دوش  یم  رت  نشور  هلأسم 
هیآ نوقفانم ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . 8
 . هحفص 78 دلج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا   . 2

؟ تشگزاب مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  هب  كدف  هنوگچ 

يرگید تفرگ و  یم  یکی  دنتشاد ، یعضوم  نآ  ربارب  رد  افلخ  زا  کی  ره  تسا ، مالـسا  خیرات  ياه  یتفگـش  زا  یکی  كدف  یخیرات  ریس 
هک ییاه  بیشن  زارف و  هب  ندرب  یپ  يارب  تفر ، داب  رب  دش و  ناریو  یلک  هب  نیمزرـس  نیا  ات  تفای  همادا  ردق  نآ  عضو  نیا  و  داد ، یم  سپ 
زا سپ  میتسناد ، هکنانچ  زاـغآ ، رد  كدـف  1 ـ میهد : رارق  هجوت  دروم  ار  ریز  ياـه  عطقم  تسا  یفاـک  دـمآ  دـیدپ  داـبآ  ياتـسور  نیا  رد 
نآ رایتخا  ِِهلوُسَر )... یَلَع  ُهللا  َءاَفَأ  اَمَو   ) هیآ مکح  هب  دش و  لقتنم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  نایدوهی  زا  هحلاصم  قیرط  زا  ربیخ  طوقس 
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یلص ) ربمایپ یخیرات  ربتعم  دانسا  قبط  2 ـ دیدرگ . ترضح  نآ  قح  هیآ ، مکح  هب  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ صخـش  اب  لماک  روطب 
و دیشخب ، مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا  يوناب  هب  ُهَّقَح ) َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ نآرق و  روتسد  قبط  دوخ  تایح  رد  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا 
رد و  دش ، بصغ  يدابآ  نیا  لّوا  هفیلخ  نامز  رد  3 ـ تفرگ . رارق  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمغیپ  یمارگ  رتخد  رایتخا  رد  بیترت  نیا  هب 

نامز ات  تشاد  همادا  ناـنچمه  رما  نیا  4 ـ دندیـشک . عضو  نیا  ظفح  رد  یبیجع  یتخـسرس  اب  اـهنآ  و  تفرگ ، رارق  تقو  تموکح  راـیتخا 
هنیدم رد  شرادنامرف  هب  وا  دیسر ، تشاد  يرت  میالم  شور  مالسلا ) مهیلع  ) ربمغیپ تیب  لها  هب  تبـسن  هک  يوما  هفیلخ  زیزعلادبع  نب  رمع 
همطاف نادـنزرف  تشون : وا  خـساپ  رد  هنیدـم  رادـنامرف  نادرگزاب . ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف نادـنزرف  هب  ار  كدـف  هک :  تشون  مزح » نب  رمع  »

نومضم نیا  هب  يدنت  همان  دش ، كانمـشخ  زیزعلادبع  نب  رمع  منادرگزاب ؟ هورگ  مادک  هب  دنا ، هدرک  جاودزا  يدایز  فیاوط  اب  دنرایـسب و 
ْنَا َْکَیِلا  ُْتبَتَک  َْوا  ُءانْرَق ؟ ْمَا  ُءاّمَجَا  ََّیِلا  َْتبَتََکل  ًةاش  َحـَبْذَت  ْنَا  َكُُرمآ  َْکَیِلا  ُْتبَتَک  َْول  یِّنِاَف  ُدـَْعب ، اّمَا  : » تشاگن هنیدـم  رادـنامرف  خـساپ  رد 

روتسد وت  هب  يا  همان  نمـض  نم  هاگ  ره  ( 1;) ُمالَّسلاَو ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاف  ِْدلُو  ِیف  اهْمِْـسقَاَف  اذه  ِیباتِک  َدَرَو  اذِاَف  اُهنَْول ؟ ام  ِینَْتلَأََسل  ًةَرََقب  َحـَبْذَت 
یم لاؤس  نک  حبذ  ار  يواگ  مسیونب  رگا  و  رادخاش ،!؟ ای  دشاب  خاش  یب  ایآ  تشون  یهاوخ  باوج  رد  ًاروف  وت  نک ، حبذ  يدنفسوگ  مهد 

میـسقت مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  همطاف  نادـنزرف  رب  ار  كدـف  ًاروف  دـسر  یم  وت  هب  نم  همان  نیا  هک  یماگنه  دـشاب !؟ هنوگچ  نآ  گنر  ینک 
دییاپن يرید  5 ـ داتفا . مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نادـنزرف  تسد  هب  زارد  نایلاس  زا  دـعب  كدـف  گرزب ، شخرچ  کی  اب  بیترت  نیا  هب  و  نک .»

، دـندمآ راک  يور  سابع  ینب  دـندش و  ضرقنم  هّیما  ینب  ماجنارـس  6 ـ درک . بصغ  ًاددـجم  ار  نآ  يوـما  هفیلخ  کلملادـبع  نب  دـیزی  هک 
7ـ دنادرگزاب . مالـسلا ) مهیلع  ) همطاف ینب  هدـنیامن  ناونع  هب  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  هب  ار  نآ  یـسابع  فورعم  هفیلخ  حافـس  سابعلاوبا 

دنزرف یسابع  يدهم  8 ـ دـندرک .) سابع  ینب  دـض  رب  یمایق  اـهنآ  اریز   ) تفرگ نسح  ینب  زا  ار  نآ  یـسابع  رفعجوبا  هک  تشذـگن  يزیچ 
نوراه درک و  بصغ  ار  نآ  رگید  راب  یسابع  رگید  هفیلخ  يداهلا  یسوم  9 ـ دنادرگزاب . مالسلا ) مهیلع  ) همطاف نادنزرف  هب  ار  نآ  رفعجوبا 

نادـنزرف و  مالـسلا ) مهیلع  ) ربمغیپ تیب  لها  هب  تبـسن  دـیدش  هقالع  هب  رهاظت  رطاـخ  هب  نومأـم  10 ـ داد . همادا  ار  اـنعم  نـیمه  زین  دیـشرلا 
هک تسا  هدمآ  خیرات  رد  دنادرگزاب . مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نادنزرف  هب  یتافیرشت  اب  ار  نآ  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
َناک َِکلذ  َّنِا  َو  اِهب ، اْهیَلَع  َقَّدَصَت  َو  ًاکَدَف  َۀَـمِطاف  ُهَتَْنبا  یَطْعَا  ِهللا  ُلوُسَر  َناک  ُهَّنِا  : » تشون نینچ  هنیدـم  رادـنامرف  رفعج  نب  مثق  هب  نومأم  : 

َو اِهتَثَرَو  یِلا  اهَّدَر  يأَر  ْدَـق  ُهَّنِا  َو  ِْهیَلَع ، َقَدَـص  ْنَم  یلْوَا  َیِه  اِمب  ُْهنِم  یِعَّدـَت  ُۀَـمِطاف  ْلََزت  َْمل  َُّمث  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  ِِهلآ  َدـْنِع  ًافوُْرعَم  ًارِهاـظ  ًاْرمَا 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  امِِهلْهَِال ; اِهب  اموُقَِیل  ِْنیَسُْحلا ... ِْنب  ِهللاِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َو  ٍِّیلَع ... ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  َیِلا  اهِمِیلْـسَت 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تیب  لها  دزن  فورعم  راکـشآ و  يرما  نیا  دیـشخب و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف شرتخد  هب  ار  كدـف  هلآو ) هیلع 
هک منیب  یم  حالص  نم  و  تسا ، لوبق  قیدصت و  هب  رت  هتـسیاش  همه  زا  وا  لوق  دوب و  نآ  یعدم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هراومه  سپـس  دوب ،
هب اهنآ  ات  ینادرگزاـب  نیدـباعلا ) نیز  ماـما  ياـه  هون   ) هللادـبع نب  دّـمحم  ییحی و  نب  دّـمحم  هب  و  دوش ، هداد  ترـضح  نآ  هثرو  هب  ار  نآ 

دیسر و وا  تسد  هب  هک  یتیاکش  نیلوا  دوب ، هتسشن  مدرم  تایاکش  هب  یگدیـسر  يارب  نومأم  دیوگ : یم  دیدحلا  یبا  نبا  دنناسرب .» شلها 
لیکو نزب  ادـص  تفگ : ناـیرومأم  زا  یکی  هب  دومن و  هیرگ  درک  هعلاـطم  ار  تیاکـش  هک  نیمه  دوـب ، كدـف  هب  طوـبرم  درک  هاـگن  نآ  هب 

هب ار  كدف  دنتشون و  ار  یمکح  داد  روتسد  نومأم  تفگ ، رایـسب  نخـس  نومأم  اب  و  دمآ ، ولج  يدرمریپ  تساجک ؟ مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
يراعـشا تساخرب و  لبعد »  » درک اضما  ار  مکح  نیا  نومأم  هک  یماـگنه  دـندرپس . وا  تسد  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  هدـنیامن  ناونع 

هک ارچ  دش ، نادـنخ  نامز  هرهچ  ( 2 !) اکَدَف ًامِـشاه  َنُومْأَم  ِّدَِرب  اکِحَـض ***  ْدَـق  ِنامَّزلا  ُهْجَو  َحَبْـصَا  دوب : نیا  نآ  تیب  نیتسخن  هک  دورس 
: دیوگ یم  هک  يردـخ  دیعـسوبا  تیاور  ياکتا  هب  نومأم  دـسیون : یم  كدـف  باتک  هدنـسیون  دـنادرگزاب . مشاه  ینب  هب  ار  كدـف  نومأم 

لکوتم اما  11 ـ ( 3 .) دوش هدنادرگزاب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نادنزرف  هب  كدف  داد  روتسد  دیـشخب ، ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هب  ار  كدف  ربمایپ 
بصغ مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نادنزرف  زا  ار  كدف  رگید  راب  تشاد ، لد  رد  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  هک  يدیدش  هنیک  رطاخ  هب  یـسابع 

. دننادرگزاب مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  هب  ًاددجم  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  رـصتنم »  » مان هب  لکوتم  دنزرف  12 ـ درک .
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هب ور  تعرـس  هب  دـشاب ، زوـت  هنیک  نارادمتـسایس  تسد  هچیزاـب  زور  ره  و  ددرگب ، تسد  هب  تسد  نینچ  نیا  هک  ییاتـسور  تسا  یهیدـب 
ره هب  یلو  دـش ! کشخ  شناتخرد  ناریو و  نآ  يدابآ  مامت  و  تفرگ ، ار  كدـف  ناماد  ماجنارـس  تشونرـس  نیمهو  دراذـگ ، یم  یناریو 

یـسایس شور  قبط  مادـک  ره  و  دنتـشاد ، یـصاخ  تیـساسح  كدـف  يور  افلخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  اه  لاقتنا  لقن و  نیا  تروص 
هک میتفگ  ـالبق  هچنآ  رب  تسا  يدـیکأت  همه  اـهنیا  و  دـنداد . یم  ناـشن  نآ  يور  یـصاخ  لـمعلا  سکع  صوصخم و  يریگ  عضوم  دوخ 

فده تشاد و  یـسایس  هبنج  دشاب ، هتـشاد  يداصتقا  هبنج  هک  نآ  زا  شیپ  وا ، نادـنزرف  ای  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  زا  كدـف  بصغ 
هک هنوگ  ناـمه  دوب ، مالـسلا ) مهیلع  ) ربماـیپ تیب  لـها  اـب  ینمـشد  راـهظا  تیعقوم و  فیعـضت  یمالـسا و  هعماـج  رد  اـهنآ  ندرک  يوزنم 

راـهظا ناونع  هب  یـسایس » تکرح  کـی   » دـش رارکت  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  اـهراب  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  هب  كدـف  ندـنادرگزاب 
هزادنا نآ  ات  نیملـسم  یمومع  ناهذا  رد  كدـف  ّتیمها  تفرگ . یم  تروص  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  هب  تدارا  یگتـسبمه و 
يامرخ دوش  هتفرگ  مالسلا ) مهیلع  ) همطاف ینب  تسد  زا  كدف  هک  نآ  زا  لبق  یسابع  لکوتم  رصع  رد  هدمآ : خیراوت  زا  یضعب  رد  هک  دوب 

( 4 .) دندیرخ یم  ار  نآ  یفازگ  تمیق  اب  كربت  نمیت و  ناونع  هب  اهنآ  دندروآ و  یم  جاجح  نایم  هب  جح  مسوم  رد  ار  نآ  لوصحم 
، يرذــــالب  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
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( مالسلا هیلع  ) یلع هن  دندرکن ، تلاخد  كدف  رما  رد  زگره  نیتسخن ، بصغ  زا  دعب  تیب  لها  ناماما  زا  کی  چیه  هک  نیا  هجوت  لباق  رایـسب  لئاسم  زا 
داهنـشیپ یـسابع ، هفیلخ  نومأم  یتح  ای  زیزعلادبع و  نب  رمع  دـننام  يدارفا  و  رگید ، ناماما  هن  درک و  یتلاخد  رما  نیا  رد  شتموکح  نارود  رد 

هب كدف  هلأسم  ربارب  رد  يریگعضوم  نیا  هک  تسا  زیگنا  لاؤس  ًاعقاو  نیا  و  دوش ، هدنادرگزاب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  همئا  زا  یکی  هب  هک  دندرک 
؟ دوب تلع  هچ 

لثملا یف  ارچ  ای  و  دینادرگنزاب ؟ یلصا  نابحاص  هب  ار  قح  نیا  دوب  وا  نیگن  ریز  مالـسا  روشک  مامت  هک  ینامز  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ارچ 
میدـقت ترـضح  نآ  هب  ار  كدـف  درک  یم  مالـسلا ) هیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماما  هب  ًارهاظ ـ  ول  و  تدارا ـ  راـهظا  همه  نیا  هک  نومأـم 

لاؤس نیا  خساپ  رد  درپس ؟ مشاه  ینب  هدنیامن  ناونع  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز  ياه  هون  زا  یـضعب  تسدب  هکلب  درکن ؟
: دـیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، هتفگ  ار  اه  ینتفگ  همه  شهاتوک  مالک  نامه  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما ماما  مییوگ : یم  یخیراـت  مهم 

يرگید هورگ  لباقم  رد  یلو  دندیزرو ، لخب  نآ  هب  تسبن  يا  هدع  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  اهنت  تسایند  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  زا  يرآ ، »
كاخ هب  ادرف  هک  یلاح  رد  راک  هچ  كدف  ریغ  كدـف و  اب  ارم  تسادـخ ، مکاح  رواد و  نیرتهب  و  دـندرک ، رظنفرـص  نآ  زا  هنادـنمتواخس 

مه زور  نآ  و  دهاوخ ، یمن  يداصتقا  عبنم  دمآرد و  هلیـسو  کی  ناونع  هب  ار  كدف  هک  داد  ناشن  المع  راوگرزب  نآ  دش .» میهاوخ  هدرپس 
ربماـیپ تفـالخ  هـنیمز  رد  یفارحنا  طوـطخ  زا  يریگوـلج  تیـالو و  هلأـسم  تیبـثت  يارب  دوـب  حرطم  شرــسمه  وا و  هیحاـن  زا  كدـف  هـک 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  نآ  نتفرگ  هدرک ، ادیپ  يدام  هرهچ  رتشیب  كدـف  و  هتـشذگ ، راک  زا  راک  هک  نونکا  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا
هیلع ) یلع هب  تفالخ  رما  هک  یماگنه  دیوگ : یم  دراد ، انعم  رپ  ینخس  هنیمز  نیا  رد  هعیش  گرزب  ققحم  ملاع و  يدهلا  ملع  یـضترم  دّیس 

ُهاْضمَا َو  رَْکبُوبَا  ُْهنِم  َعَنَم  ًاْئیَـش  َّدُرَا  ْنَا  ِهللا  َنِم  ِییْحَتْـسََال  یِّنِا  : » دومرف دنتفگ ، نخـس  شتمدـخ  كدـف  ندـنادرگزاب  هرابرد  دیـسر  مالـسلا )
تقیقح رد  منادرگزاب .»! شیلصا  نابحاص  هب  داهن ، هحص  نآ  رب  رمع  درک و  عنم  رکبوبا  هک  ار  يزیچ  هک  مراد  مرـش  ادخ  زا  نم  ( 1;) ُرَمُع

مه و  دـهد ، یم  ناشن  دـمآرد ، عبنم  يدام و  هیامرـس  کی  ناونع  هب  كدـف  هب  تبـسن  ار  دوخ  ییانتعا  یب  يراوگرزب و  مه  نخـس  نیا  اـب 
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هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  هب  دنتـساوخ  یم  ًارهاظ  هک  افلخ  زا  یـضعب  ارچ  هک  نیا  اـما  ( 2 !) دـنک یم  یفرعم  ار  قح  نیا  یلـصا  نیعنام 
سانـشان دارفا  ای  یلع  نب  دـیز  ياه  هون  هب  ـالثم  دـندنادرگن و  زاـب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  همئا  هب  ار  كدـف  دـننک ، تدارا  زاربا  هلآو )

مهیلع ) يده همئا  1 ـ دـشاب : هتـشاد  تسا  نکمم  تلع  ود  رما  نیا  دـنداد ؟ لیوحت  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف ینب  یگدـنیامن  ناونع  هب  يرگید 
هقالع رب  لمح  دیاش  و  يونعم ، ات  تشاد  يدام  هبنج  رتشیب  نامز  نآ  رد  راک  نیا  هک  ارچ  دندوبن ، كدف  شریذپ  هب  رضاح  زگره  مالـسلا )

نیا رب  هوالع  دوب . کچوک  مالسلا ) مهیلع  ) يده همئا  يارب  طیارش  نآ  رد  نآ  لوبق  رگید  ریبعت  هب  يونعم ;و  تازایتما  هن  دش ، یم  ایند  هب 
هنوگ نامه   ) دنتـشاد یم  درتسم  ار  كدف  دننک  هزرابم  دنتـساوخ  یم  نامز  ره  هک  ارچ  تسب ، یم  روج  يافلخ  اب  هزرابم  رد  ار  اهنآ  تسد 

رب اهنآ  زا  یضعب  مایق  زا  دعب  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  نسحلا  ینب  زا  یـسابع  هفیلخ  رفعجوبا  فرط  زا  كدف  نتفرگ  سپ  يارجام  رد  هک 
( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  ناماما  یلام  تاناکما  هک  دنداد  یم  حیجرت  زین  روج  يافلخ  2 ـ تفرگ .) همه  زا  ار  كدف  تفالخ ، هاگتسد  دض 

یسوم ماما  يارب  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  دمآ  هنیدم  هب  یتقو  هک  تسا  روهشم  نوراه »  » فورعم ناتـساد  رد  هک  روط  نامه  دوشن ، هدرتسگ 
يا هیده  دیـسر  ایاده  هب  تبون  هک  یماگنه  اما  تشاد . یگزات  نومأم  شدنزرف  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  لئاق  مالـسلا ) امهیلع  ) رفعج نب 
درک لاؤس  ردپ  زا  ار  تلع  هک  یماگنه  و  دش ، تفگش  رد  هلأسم  نیا  زا  نومأم  دوب ، زیچان  رایسب  داتسرف ، مالسلا ) هیلع  ) ماما تمدخ  هک  ار 

دنیامن ! مایق  ام  دض  رب  ادرف  و  دننک ، ادیپ  تردق  اهنآ  هک  مینک  يراک  دیابن  ام  دوب : نیا  شلصاح  هک  تفگ  یبلطم  باوج  رد  وا 
یبا نـــــبا   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 252 دلج 16 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ،
. دش یم  هداد  كدف  نیبصاغ  نارادفرط  ییوجارجام  يزادنا و  فالتخا  لامتحا  مه  و   . 2

هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ يوس  زا  ُهَّقَح ) یَبْرُقْلا  اَذ  ِتآَو   ) هیآ قبط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نامز  رد  میتفگ ـ  هکنانچ  كدف ـ 
دیعسوبا فورعم  یباحص  زا  زین  تّنس  لها  ياملع  زا  یعمج  هکلب  هعیش  نارّسفم  اهنت  هن  هک  تسا  یبلطم  نیا  دش ، راذگاو  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف 

. میدرک نایب  البق  ار  نآ  دانسا  هک  دنا  هدرک  لقن  يردخ 

، درک نوریب  نآ  زا  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ناگدنیامن  دراذگ ، نآ  يور  تسد  تقو  تموکح  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب 
حرش  » رد دیدحلا  یبا  نبا  و  ءافولا » ءافو   » رد يدوهمس  و  قعاوص »  » باتک رد  ّتنس  لها  فورعم  دنمـشناد  رجح  نبا  هک  تسا  یبلطم  نیا 

، وا هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هیده  قیرط  زا  تسخن  دش : دراو  هار  ود  زا  دوخ  قح  نتفرگ  يارب  مالسا  يوناب  دنا . هدروآ  هغالبلا » جهن 
مالـسا يوناـب  لّوا  هلحرم  رد  تشگن .) عقاو  لوبق  دروم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تیادـه  هلأـسم  هک  یماـگنه   ) ثرا قـیرط  زا  رگید  و 

نیا تابثا  يارب  دهاش  هک  هناهب  نیا  هب  هفیلخ  یلو  دومن ، توعد  لّوا  هفیلخ  دزن  هاوگ  ناونع  هب  ار  نمیا  ّما  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما 
ام  : » تسا هدومرف  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح  ياعدا  هب  سپـس  تفریذـپن . ار  دوهـش  نیا  دـشاب  درم  ود  دـیاب  يواعد 

یلاح رد  دز . زابرس  زین  ثرا »  » داهنـشیپ لوبق  زا  (، 1 !«) دوب دهاوخ  هقدص  دنامب  ام  زا  دـعب  هچ  ره  و  میراذـگ ، یمن  دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ 
راو تسرهف  هک  دـش  گرزب  ياطخ  هد  بکترم  دوخ  لمع  نیا  رد  بصاغ  مکاح  ماظن  هک  دوش  یم  نشور  یلامجا  یـسررب  کـی  رد  هک 
رد كدف  کلم  ینعی  دوب ، دیلا » وذ  ( » مالـسلا اهیلع  ) همطاف 1 ـ دراد : ناوارف  ثحب  هب  زاین  نآ  حرـش  دـنچ  ره  مینک ، یم  حرطم  اـج  نیا  رد 

یمن هاوگ  دـهاش و  هبلاطم  دـیلا » وذ   » زا هاگ  چـیه  ناهج  يالقع  نایم  رد  دوجوم  نیناوق  یمالـسا و  نیناوق  مامت  رظن  زا  و  دوب ، وا  فرـصت 
نآ تیکلام  یعدـم  نکاس و  يا  هناخ  رد  یـسک  رگا  لثملا  یف  ددرگ . هماقا  وا  فرـصت  و  دـی »  » ندوب لـطاب  رب  یلیـالد  هک  نیا  رگم  دوش 

دـهاش و هک  درادـن  یتـهج  چـیه  و  درک ، نوریب  يو  تسد  زا  ار  نآ  ناوـت  یمن  هدـشن ، هماـقا  وا  تیکلاـم  یفن  رب  یلیلد  هک  ماداـم  دـشاب ،
2ـ تسا . تیکلام  رب  لیلد  نیرتهب  وا ) ناگدنیامن  ای  دشاب  وا  دوخ  هلیـسوب  هاوخ   ) فرـصت نیمه  هکلب  دنک ، هماقا  دوخ  تیکلام  رب  یهاوگ 

ُمُْکنَع َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : ») هفیرش هیآ  تداهش  هب  وا  هک  ارچ  دوب ، یفاک  هلأسم  نیا  رد  ییاهنت  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  تداهش 
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كاپ ار  امـش  الماک  دنک و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  دهاوخ  یم  طقف  دـنوادخ  ( 2(;) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا 
و تسا ، هموصعم  هدش ، لقن  اهنآ  حاحص  بتک  ّتنس و  لها  ربتعم  بتک  زا  يرایسب  رد  هک  اسک  روهـشم  ثیدح  تداهـش  هب  زین  و  دزاس .»
ره زا  و  هدومن ، رود  مالسلا ) مهیلع  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  ار  يدیلپ  سجر و  هنوگ  ره  دنوادخ 

یهاوگ تداهش و  3 ـ دوش ؟ عقاو  وگتفگ  دـیدرت و  دروم  شیاعدا  تداهـش و  تسا  نکمم  هنوگچ  یـسک  نینچ  تسا ، هتخاس  كاپ  هانگ 
رب رگید ، تایاور  تایآ و  ریهطت و  هیآ  رب  هوالع  و  تسا ، تمصع  ماقم  ياراد  زین  وا  هک  ارچ  دوب ، یفاک  ییاهنت  هب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) یلع
وا اج  ره  تسا و  یلع  اب  قح  تسا و  قح  اب  یلع  ( 3;) َراد اُمْثیَح  ُهَعَم  ُروُدَی  ِّقَْحلا ، َعَم  ٌِّیلَع  َو  ٍِّیلَع ، َعَم  ُّقَْحلَا  : » فورعم ثیدح  يانعم ، نیا 
هچ تسین !؟ هتفریذپ  وا  تداهش  یلو  دنز ، یم  رود  مالسلا ) هیلع  ) یلع دوجو  روحم  رب  قح  هنوگچ  دنک ، یم  تیافک  تسوا .» اب  قح  دشاب 

4ـ دنک !؟ در  ار  وا  یهاوگ  دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هعیش  ینـس و  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نخـس  نیا  ربارب  رد  دنک  یم  تأرج  یـسک 
امـش ایآ  تفگ :  اهنآ  هب  نمیا  ّما  دـنک : یم  لقن  دـیدحلا  یبا  نبا  هک  هنوگ  نامه  اریز  درک ، یم  تیاـفک  ییاـهنت  هب  زین  نمیا  ّما  تداـهش 

یم در  ار  متداهـش  هنوگچ  سپ  دـیراد  لوبق  ار  نیا  رگا  ! ) متـشهب لها  زا  نم  دومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هک  دـیهد  یمن  تداـهش 
يرواد يارب  ددرگ  لصاح  سح ) هیبش  ای  یـسح  نئارق   ) فلتخم نئارق  زا  هک  یماگنه  مکاـح  ملع  هتـشذگ  اـهنیا  همه  زا  5 ـ ( 4 (.)!؟ دینک

زا دوب  یفاک  قح  تابثا  يارب  ناشتداهـش  ییاهنت  هبکی  ره  هک  دوهـش  نیا  تداهـش  و  وسکی ، زا  دی  فرـصت و  هلأسم  ایآ  دنک ، یم  تیافک 
هنوگ نآ  هن  تسا ، رگید  يانعم  هب  رگید و  لکـش  هب  ناربمایپ  ندراذگ  ثرا  مدع  ثیدـح  6 ـ دـنک ؟ یمن  نیقی  ملع و  داجیا  رگید ، يوس 

َو ًامَهْرِد  َو ال  ًارانید  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاِیْبنالا  َّنِا   : » هدش لقن  نینچ  ثیدح  رگید  عبانم  رد  اریز  دنا ، هدومن  ریسفت  ای  هدرک  لقن  كدف  نابصاغ  هک 
شناد ملع و  ربمایپ  ثاریم  هکلب  دنراذگن ، راگدای  هب  دوخ  زا  يرانید  مهرد و  ناربمایپ  ( 5;) ِرفاو ٍّظَِحب  َذَخَا  ُْهنِم  َذَخَا  ْنَمَف  َْملِْعلا  اُوثَّرَو  ْنِکل 

چیه تسا و  ناربماـیپ  يونعم  ثاریم  هب  رظاـن  نیا  تسا .» هدرب  ار  يرتـشیب  ثرا  دریگب  يرتـشیب  مهـس  اـهنآ  شناد  ملع و  زا  سک  ره  دوب ،
ناـثراو نادنمـشناد  ِءاـِیْبنالا ;  ُۀـَثَرَو  ُءاـمَلُْعلَا   : » هدـمآ رگید  تاـیاور  رد  هک  تسا  ناـمه  نیا  درادـن ، اـهنآ  لاوما  ثرا  اـب  یطاـبترا  هنوگ 

حیرـص فالخرب  یثیدح  تسا  نکمم  رگم  هدوبن ، ثیدح  لیذ  رد  ًاعطق  هک  تسا  يزیچ  ۀـقدص » هانکرت  ام   » هلمج ًاصوصخم  دـنناربمایپ .»
نیا رد  و  دنتشاذگ ، ثرا  ایبنا  هک  دهد  یم  یهاوگ  يددعتم  تایآ  رد  دیجم  نآرق  اریز  دوش ! رداص  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ زا  نآرق 

مالـسا يوناب  اذـل  تسا . هدـش  یم  لماش  زین  ار  يدام  ثاریم  هکلب  هدوبن ، يونعم  ثاریم  اهنت  روظنم  هک  دراد  دوجو  ینـشور  نئارق  تاـیآ 
نیا هب  دومرف  داریا  راصنا  نیرجاهم و  ربارب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  رد  هک  شفورعم  هبطخ  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاـف 
نیا رگا  7 ـ تسا . قوف  ثیدح  ندوب  تسردان  رب  هاوگ  همه  اهنیا  درکن . راکنا  ار  نآ  راصنا  نیرجاهم و  زا  يدـحا  تسج و  کسمت  تایآ 

ار دوخ  مهس  دندمآ و  هفیلخ  غارس  و  دندوب ، هدینشن  ار  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نارسمه  زا  کی  چیه  هنوگچ  دوب  حیحـص  ثیدح 
هداد روتـسد  يا  همان  یط  هفیلخ  ماجنارـس  ارچ  دوب  حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا  8 ـ ( 6 .) دـندرک هبلاطم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ثاریم  زا 

یتیعقاو ثیدح  نیا  رگا  یهگناو  9 ـ ( 7 .) درک هراپ  تفرگ و  ار  نآ  مّود  هفیلخ  هک  يا  همان  دننادرگزاب ، ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هب  ار  كدـف 
راک زا  راک  هک  یماگنه  دوخ ـ  نامز  رد  مّود  هفیلخ  ارچ  سپ  ددرگ ، میـسقت  نیقحتـسم  نیب  هقدص  ناونع  هب  كدـف  تسیاب  یم  و  تشاد ،

روهشم مالسا  خیراوت  رد  هک  دراذگب ، اهنآ  رایتخا  رد  ار  كدف  دش  رـضاح  داتـسرف و  سابع  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع غارـس  هب  دوب ـ  هتـشذگ 
يارجام زا  دعب  ( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  هک  تسا  هدمآ  ّتنـس  لها  هعیـش و  فورعم  ربتعم و  ياه  باتک  رد  10 ـ ( 3 .) تسا

همطاـف اـت  تفاـی  همادا  رما  نیا  و  تفگ .» مهاوـخن  نخـس  امـش  اـب  هملک  کـی  نـم  : » دوـمرف درک و  بـضغ  ود  نآ  هـب  تبـسن  كدـف  عـنم 
عباـنم رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زا  زین  ثیدـح  نیا  هـک  یلاـح  رد  ( 4 .) دیـشوپ ناهج  زا  مشچ  ناوارف  هودـنا  اب  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز

ْدَقَف َۀَـمِطاف  َطَخْـسَا  ْنَم  َو  ِیناـضْرَا ، ْدَـقَف  َۀَـمِطاف  یـضْرَا  ْنَم  َو  ِینَّبَحَا ، ْدَـقَف  َۀَـمِطاف  ِیتَْـنبا  َبَحَا  ْنَم  : » دوـمرف هـک  تـسا  روهـشم  یمالـسا 
وا سک  ره  هدرک ;و  دونشخ  ارم  دنک ، دونـشخ  ار  وا  سک  ره  هتـشاد ; تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  همطاف  مرتخد  سک  ره  ( 5;) ِینَطَخْسَا

یثیدـح هب  و  درک ، عنم  وا  زا  دومن  یم  هبلاطم  همطاف  هک  ار  یقح  ناوت  یم  لاـح  نیا  اـب  اـیآ  تسا .» هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآ ، مشخ  هب  ار 
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ره هب  تسج !؟ دانتـسا  دـنرب  یم  ثرا  اهنآ  زا  ایبنا  ناثراو  دـیوگ  یم  هک  هللا  باتک  ّصن  لباقم  رد  تسین  نآ  رد  قدـص  راـثآ  زا  يرثا  هک 
دی وس  کی  زا  درادـن . دوجو  راک  نیا  يارب  یهجوم  لیلد  چـیه  تفاـی و  ناوت  یمن  كدـف  بصغ  هلأـسم  يارب  یهیجوت  هنوگ  چـیه  لاـح 

يوس زا  و  دـیجم .) نآرق   ) هللا باتک  تداهـش  مّوس  يوس  زا  ربتعم . نئمطم و  دوهـش  رگید  يوس  زا  مالـسلا . ) اهیلع  ) ارهز همطاـف  هناـکلام 
هتـشذگ اـهنیا  همه  زا  دـندوب . كدـف  رد  وا  مّلـسم  ّقح  رب  مالـسا  يوناـب  ياـعدا  قدـص  هاوگ  یگمه  یمالـسا ، فلتخم  تاـیاور  مراـهچ 

رب يربـتعم  لـیلد  هک  ماداـم  و  دـنربب ، ثرا  دوـخ  ناگتـسب  نارداـم و  ناردـپ و  زا  دـهد  یم  قـح  مدرم  همه  هب  هـک  ثرا  تاـیآ  تاـمومع 
دوش . یم  بوسحم  يرگید  هاوگ  دیشوپ ، مشچ  یمالسا  مکح  نیا  زا  ناوت  یمن  دشابن  راک  رد  تامومع  نیا  صیصخت 

یبا نـــــبا   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
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دشاب هدیشوپ  یفخم و  یسک  رب  هک  دوبن  يزیچ  نآ  دودح  زبسرس و  مّرخ و  ربیخ ، یکیدزن  رد  دوب  ییاتسور  ًارهاظ  میتفگ ـ  هک  هنوگ  نامه  كدف ـ 
: دنک یم  ضرع  مالسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یسوم  ماما  هب  دیشرلا  نوراه  هک  یماگنه  هک  نیا  بجع  اما 

، دـنک یم  ابا  خـساپ  نتفگ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) ماما منادرگزاب .»! وت  هب  ار  نآ  ات  نک  مولعم  ار  كدـف  دودـح  َْکَیِلا ; اهَّدُرَا  یّتَح  ًاکَدَـف  َّدُـح  »
دودـح تفگ : نوراه  تفگ . مهاوخن  شا  یعقاو  دودـح  اب  زج  ار  نآ  نم  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع  ) ماما دزرویم . رارـصا  هتـسویپ  نوراه 

قحب تفگ : نوراه  درک ! یهاوخن  تقفاوم  وت  ًامّلـسم  میوگزاب  ار  نآ  دودـح  نم  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما تسا ؟ مادـک  نآ  یعقاو 
نیمزرس نآ  لّوا  ّدح  اما  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما داد .) مهاوخ  ، ) نک نایب  ار  شدودح  هک  دنگوس  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ  ) تّدج

ّدح و  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما بجع ...! بجع ، تفگ : دش و  نوگرگد  شا  هرهچ  دینـش  ار  نخـس  نیا  نوراه  هک  یماگنه  تسا ! ندع 
نیا رد  تساقیرفآ ! مّوس  ّدـح  و  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما تشگ . نایامن  رتشیب  نوراه  تروص  رد  یتحاران  راثآ  تسا ! دنقرمـس  نآ  مّود 

رزخ و يایرد  لحاوس  نآ  مراهچ  ّدـح  و  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما بجع ...! تفگ : دـش و  هایـس  یتحاران  تدـش  زا  نوراه  تروص  اـج 
هچنآ هک  نیا  هب  هراشا  ! ) نک تموکح  مدرم  رب  نیـشنب و  ام  ياج  زیخرب  هدـنامن ، یقاب  ام  يارب  يزیچ  سپ  تفگ : نوراه  تسا ! ناتـسنمرا 

یهاوخن ار  نآ  زگره  منک  نییعت  ار  نآ  دودـح  رگا  متفگ  وت  هب  نم  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) ماما تسا .) مالـسا  روشک  مامت  ياهزرم  یتفگ 
رب ینـشور  لیلد  انعمرپ  ثیدـح  نیا  ( 1 .) دـناسرب لـتق  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  تفرگ  میمـصت  نوراـه  هک  دوب  اـج  نیا  داد .

لوـسر تفـالخ  ماـقم  بصغ  هدوـب ، حرطم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  دـهد  یم  ناـشن  و  تسا ، تفـالخ »  » هلأـسم اـب  كدـف »  » هلأـسم یگتـسویپ 
هّجوتم ار  وا  رما  نیمه  و  دشکب ، تفالخ  زا  تسد  دیاب  دهدب  لیوحت  ار  كدـف  تساوخ  یم  نوراه  رگا  و  هدوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا

میمـصت اذل  و  دشک ، ورف  تفالخ  تخت  زا  ار  وا  دنک و  ادیپ  تردق  نامز  ره  تسا  نکمم  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هک  تخاس 
تفرگ . ترضح  نآ  لتق  هب 

، یــــسلجم  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
 . هحفص 106 دلج 7 ، راونالاراحب ،

هئطوت هک  دهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هتفرگرب ، رد  مالسا  خیرات  لوط  رد  ار  کچوک  ًارهاظ  ياتـسور  نیا  هک  ییاه  نافوط  كدف و  زیگنا  مغ  ناتـساد 
نایرج رد  تماما  تیالو و  ماقم  نتفرگ  هدیدان  یمالسا و  تفالخ  تموکح و  نتم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تیب  لها  ندز  رانک  يارب  یگرزب 
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. داعبا مامت  رد  هدش و  باسح  يا  هئطوت  دوب ،

، دننک يوزنم  رظن  ره  زا  ار  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  دنتشاد  یعس  سابع  ینب  هّیما و  ینب  رـصع  رد  ًاصوصخم  زاغآ و  زا  یـسایس  نارگیزاب 
مان و زا  درک  یم  باـجیا  طیارـش  هک  اـج  نآ  یتح  دـنریگب ، ناشتـسد  زا  ددرگ  یهتنم  اـهنآ  يزوریپ  هب  تسا  نکمم  هک  ار  يزاـیتما  ره  و 

روشک تعـسو  هّیما  ینب  سابع و  ینب  رـصع  میناد  یم  دنتـشاد ! هقیاضم  اهنآ  هب  ناشقح  ندنادرگزاب  یلو  دندومن  یم  هدافتـسا  اهنآ  ناونع 
ياتـسور لاح  نیا  اب  و  دوب ، هقباس  مک  ای  هقباس  یب  ناهج  خـیرات  رد  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  لاملا  تیب  ریاـخذ  تورث و  مجح  یمالـسا و 
شنابحاص هب  ار  قح  نیا  هک  داد  یمن  هزاـجا  اـهنآ  هب  زیمآ  تنطیـش  تاـظحالم  زاـب  اـما  دـمآ ، یمن  باـسح  هب  الـصا  نآ  ربارب  رد  كدـف 

نادـناخ تلزنم  ماقم و  هک  مالـسا  خـیرات  زا  تسا  یقرو  تقیقح  رد  كدـف  ناتـساد  دـنهد . ناـیاپ  كدـف  اـب  يرگیزاـب  هب  دـننادرگزاب و 
حرط اهنآ  دـض  رب  نانمـشد  يوس  زا  هک  ار  ییاه  هئطوت  و  رگید ، يوس  زا  ار  اهنآ  تیمولظم  و  وس ، کی  زا  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
ُمِْهیَلَع َو  ِْهیَلَع   ) دَّمَُحم ِلآ  َو  دَّمَُحم  َتامَم  انَتامَم  َو  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  ایْحَم  اـنایْحَم  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا  دـهد . یم  ناـشن  مّوس  يوس  زا  دوب  هدـش 

. َنیِعَمْجَا ْمُهَئادْعَا  ْنَْعلا  َو  ْمِِهتَْرمُز  ِیف  انْرُشْحا  َو  ُمالَّسلا ) َو  ُةولَّصلا 

« تفالخ  » زکرم نافوط  نیا  نوناک  و  تفرگ ، ارف  ار  مالسا  ناهج  رسارس  یبیجع  نافوط  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  دعب 
ربمایپ يوس  زا  هک  كدـف ـ  نیمزرـس  هرداص  مکح  هلمج  زا  دـش ، لقتنم  درک  یم  طاـبترا  نآ  اـب  يوحن  هب  هک  زیچ  ره  هب  سپـس  دوب ،

(1 .) دش رداص  مکاح  ماظن  فرط  زا  دوب ـ  هدش  راذگاو  یمهم  حلاصم  يور  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا

هراشا

ار یمالـسا  هعماج  هطبار ، نیا  رد  مالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  نتفرگ  هدیدان  اب  مأوت  راکـشآ ، زواجت  نیا  دید  یم  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
يوس زا  و  دـنک ، یم  یلهاج  ياه  همانرب  هب  شیارگ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّتنـس  مالـسا و  میلاعت  زا  دـیدش  فارحنا  کی  راتفرگ 

هب مالـسلا ،) هیلع  ) یلع زابناج  نارای  يداصتقا  هرـصاحم  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ندرک  نیـشن  هناـخ  يارب  تسا  يا  همدـقم  رگید 
هب مکاح  ماظن  یلو  دش ، بوصغم  قح  نیا  تشگزاب  راتساوخ  شدوجو  مامت  اب  تخادرپ و  كدف  نابـصاغ  لباقم  رد  شیوخ  قح  زا  عافد 

يوناب دز . یم  زاب  رـس  قح  نیا  يادا  زا  میراذـگ »! یمن  دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ  ام  ثرون ;  ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن   » لوعجم ثیدـح  هناـهب 
نارـس و  ناملـسم ، ياه  هدوت  ربارب  رد  ات  دـمآ  دجـسم  هب  مشاه  ینب  نانز  زا  یعمج  اب  تساخرب و  مالـسلا ) اهیلع  ) ملاع نانز  هدّیـس  مالـسا 

هاگتـسد زا  ار  هناـملاظ  هرداـصم  بیجع و  بصغ  نیا  همادا  ياـه  هناـهب  و  دـنک ، تـجح  ماـمتا  و  دـیوگب ، ار  اـه  ینتفگ  راـصنا  رجاـهم و 
هب انتعا  یب  وا  دزاس . راکـشآ  هناراکزواجت  ياه  تسایـس  ناـیماح  زا  ار  مالـسا  هب  ناراداـفو  فوفـص  نمـض ، رد  و  دریگب ، تقو  تموکح 

بـصغ  » هناهب هب  و  داد ، همادا  دوخ  همانرب  هب  گرزب ، يرگاشفا  نیا  یلامتحا  ياهدمایپ  و  دوب ، هدش  هنیمز  نیا  رد  هک  یـصاخ  يزاسوج » »
. دش اشفا  نآ  رد  قیاقح  زا  يرایـسب  هک  دومن  داریا  نیرجاهم  ربارب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  رد  ییارغ  رایـسب  هبطخ  كدـف »

ریـسم زا  ار  یمالـسا  تموکح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تفالخ  دنتـشاد  شـشوک  هک  اهنآ  يارب  دوب  يا  هدنبوک  رادـشه  هبطخ ، نیا 
مالسا قشع  هب  ناشبلق  هک  اهنآ  يارب  دوب » یـشاب  رادیب  گنز  . » دنهد داب  رب  ار  وا  هلاس  هس  تسیب و  تامحز  دنزاس و  فرحنم  دوخ  یلـصا 

رد اهنآ  ذوفن  نیقفانم و  بزح  شرتسگ  زا  هک  اهنآ  يارب  دوب » يدـیدش  راـطخا  . » دـندوب كاـنمیب  كاـپ  نییآ  نیا  هدـنیآ  زا  و  دـیپط ، یم 
دایرف . » دنتفرگ یم  هدیدان  ار  نانآ  زومرم  ياه  شوج  بنج و  و  دندوب ، ربخ  یب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  دعب  یـسایس  هاگتـسد 

نارگیزاب زا  یهورگ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  نیشناج  ّیصو و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  تیامح  رد  دوب » يدولآدرد 
رادـیب يارب  دوب » يا  هنامولظم  قح  قاـقحا  . » دـندوب هتفرگ  هدـیدان  وا  هراـبرد  ار  هللا » لوسر   » دـکؤم ياـه  هیـصوت  نآرق و  تاـیآ  یـسایس 

ینیگمهـس ردنت  . » دنهد یم  حیجرت  رگرادیبو  هدنبوک  ياهدایرف  رب  ار  زیمآ  تملاسم  توکـس  دوش و  یم  بصغ  ناشقح  هک  اهنآ  نتخاس 
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حاورا شا  هدننکـش  هجاوما  هک  دوب » یقیمع  نافوط  . » دـنام یقاب  نورق  راصعا و  همه  رد  نآ  راثآ  و  دـیچیپ ، اـج  همه  نآ  كاوژپ  هک  دوب »
دورف مالـسا  نانمـشد  رـس  رب  هک  دوب » يرابگرم  هقعاص   » هرخالاب و  داد . ناشن  اهنآ  هب  ار  قح  هار  و  درک ، رادـیب  ًاتقوم ـ  دـنچ  ره  ار ـ  هتفخ 
نیرت هدیچیپ  رد  وا  قیقد  شنیب  رگنایب  هبطخ  نیا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  قیمع  ياه  لیلحت  تخاس . ریگلفاغ  تخس  ار  اهنآ  دمآ و 

یتدـیقع و مهم  لئاسم  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  رتخد  هک  يریـسفت  تسا . داعم »  » و أدـبم »  » و دـیحوت »  » هب طوبرم  لئاسم 
هسامح تسا . هتشادن  یصاخ  نامز  هب  قلعت  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  هدومن ، هبطخ  نیا  رد  یعامتجا  یـسایس و 

، دـهاجم راکادـف ، ییوناب  وا  هک  تسا  نیا  ناشن  هدرک ، شوارت  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف ياـیوگ  ناـبز  زا  هبطخ  نیا  رد  هک  يروشرپ  ياـه 
ات هک  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  ياریگ  نحل  تسا . قح  قیرط  نادهاجم  ادـخ و  هار  نیزرابم  يارب  قیال  يربهر  و  زرابم ،

نانمؤمریما شرـسمه  ياتمه  هوتـسن ، یبیطخ  و  غیلب ، يرونخـس  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  دـنک  یم  ذوفن  ناسنا  حور  ناج و  قاـمعا 
هب شود  و  دـنک ، یم  یعادـت  هغالبلا  جـهنرد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ياـه  هبطخ  اّرغ ، هبطخ  نیا  هک  اـهنوگ ي  هب  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع
اب هک  دوب  هتفرگ  رایتخا  رد  ود  ره  ردام  ردپ و  زا  ار  ثرا  نیا  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز شرتخد  هک  دهد  یم  ناشن  و  دور ، یم  شیپ  نآ  شود 
ار اهنآ  هنابـصاغ  تموکح  خاک  ياه  هیاپ  دـنکفا و  هّیما  ینب  ناراکتیانج  مادـنا  رب  هزرل  دـیزی ، سلجم  هفوک و  رازاـب  رد  شنیـشتآ  هباـطخ 

اهیلع ) همطاف ياه  یفاکـشوم  دیـشاپ . ماش  هفوک و  مدرم  بولق  رد  رئاج  رابج و  تموکح  نیا  دض  رب  ار  بالقنا  ياهرذب  تخاس و  لزلزتم 
اه نآ  یگدنز  اب  برع  ّتیلهاج  نارود  هسیاقم  و  مالسا ، یسایس  خیرات  لیلحت  و  ماکحا ، رارسا  هفـسلف و  هنیمز  رد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا )
رت مهم  و  دشخب . یم  شزومآ  میلعت و  ناشتازرابم  رد  ار  اه  نآ  و  دهد ، یم  قح  هار  ناورهر  هب  یگرزب  ياه  سرد  مالـسا ، روهظ  زا  دـعب 

و تخاس ، نشور  مکاح  میژر  ربارب  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  عضوم  هبطخ  نیا  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف هک  نیا  همه  زا 
گرزب و هباطخ  نیا  هدـیاف  اهنت  رگا  و  دومن ، راکـشآ  تفرگ ، یم  ماجنا  مالـسا  ماـن  هب  هک  یملاـظم  زا  مالـسا  سّدـقم  تحاـس  ندوب  اّربم 

دوب ! یفاک  دوب ، نیمه  اوتحمرپ 
هکناـــــنچ  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

نایدوهی ریاس  نوچمه  هتـسویپ  دـندوب و  نکاس  نآ  رد  دوهی  زا  یعمج  هک  دوب  هنیدـم  فارطا  دابآ  ياه  هدـکهد  زا  یکی  كدـف »  » میتفگ
. دندرک یم  هئطوت  مالسا  دص  رب  ربیخ »  » و هنیدم » »

مه رد  دوهی  يزکرم  تردـق  درک و  طوقـس  مالـسا  ناگدـنمزر  ربارب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ربیخ  ياـه  هعلق  هک  ترجه  متفه  لاـس  رد 
هب ار  دوخ  تاغاب  نیمزرـس و  زا  یمین  دـندش ، دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربارب  رد  میلـست  حلـص و  ِرد  زا  كدـف  ناـنکاس  تسکش ،

. دنتشادهگن دوخ  يارب  ار  رگید  مین  دندرک و  راذگاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
هب شدوخ  تایح  رد  ار  كدف  نیمزرس  ّتنس ـ  لها  هعیش و  نارّسفم  ناخروم و  زا  يرایسب  لقن  قبط  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 

ار يداصتقا  تردق  نیا  دوجو  هک  یمالسا  تموکح  نابصاغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  دعب  یلو  دیشخب  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف شرتخد 
ره زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  دندید و  یم  دوخ  یـسایس  تردق  محازم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رـسمه  تسد  رد 

. دندرک هرداصم  دوخ ـ  عفن  هب  تقیقح  رد  و  لاملا ـ  تیب  عفن  هب  ار  نآ  یهاو  ياه  هناهب  هب  دننک  يوزنم  رظن 
نیرتزیگنا و مغ  نیرت و  كاندرد  زا  دش  عقاو  دعب  ياه  نارود  مالسا و  ردص  رد  نآ  اب  هطبار  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  كدف و  ناتساد 

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  باتک  نیمه  رد  يا  هناگادج  لصف  رد  هک  تسا  مالسا  ردص  خیرات  ياهزارف  نیرتزیگنا  تربع 

، دوب تفالخ »  » زکرم نافوط  نیا  نوناک  و  تفرگ ، ارف  ار  مالسا  ناهج  رـسارس  یبیجع  نافوط  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  دعب 
هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  يوس  زا  هک  كدف ـ  نیمزرـس  هرداص  مکح  هلمج  زا  دش ، لقتنم  درک  یم  طابترا  نآ  اب  يوحن  هب  هک  زیچ  ره  هب  سپس 

(1 .) دش رداص  مکاح  ماظن  فرط  زا  دوب ـ  هدش  راذگاو  یمهم  حلاصم  يور  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شرتخد  هب  هلآو )
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ار یمالـسا  هعماج  هطبار ، نیا  رد  مالـسا  ماکحا  زا  يرایـسب  نتفرگ  هدیدان  اب  مأوت  راکـشآ ، زواجت  نیا  دید  یم  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف
يوس زا  و  دـنک ، یم  یلهاج  ياه  همانرب  هب  شیارگ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّتنـس  مالـسا و  میلاعت  زا  دـیدش  فارحنا  کی  راتفرگ 

هب مالـسلا ،) هیلع  ) یلع زابناج  نارای  يداصتقا  هرـصاحم  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  ندرک  نیـشن  هناـخ  يارب  تسا  يا  همدـقم  رگید 
هب مکاح  ماظن  یلو  دش ، بوصغم  قح  نیا  تشگزاب  راتساوخ  شدوجو  مامت  اب  تخادرپ و  كدف  نابـصاغ  لباقم  رد  شیوخ  قح  زا  عافد 

يوناب دز . یم  زاب  رـس  قح  نیا  يادا  زا  میراذـگ »! یمن  دوخ  زا  یثرا  ناربمایپ  ام  ثرون ;  ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن   » لوعجم ثیدـح  هناـهب 
نارـس و  ناملـسم ، ياه  هدوت  ربارب  رد  ات  دـمآ  دجـسم  هب  مشاه  ینب  نانز  زا  یعمج  اب  تساخرب و  مالـسلا ) اهیلع  ) ملاع نانز  هدّیـس  مالـسا 

هاگتـسد زا  ار  هناـملاظ  هرداـصم  بیجع و  بصغ  نیا  همادا  ياـه  هناـهب  و  دـنک ، تـجح  ماـمتا  و  دـیوگب ، ار  اـه  ینتفگ  راـصنا  رجاـهم و 
هب انتعا  یب  وا  دزاس . راکـشآ  هناراکزواجت  ياه  تسایـس  ناـیماح  زا  ار  مالـسا  هب  ناراداـفو  فوفـص  نمـض ، رد  و  دریگب ، تقو  تموکح 

بـصغ  » هناهب هب  و  داد ، همادا  دوخ  همانرب  هب  گرزب ، يرگاشفا  نیا  یلامتحا  ياهدمایپ  و  دوب ، هدش  هنیمز  نیا  رد  هک  یـصاخ  يزاسوج » »
. دش اشفا  نآ  رد  قیاقح  زا  يرایـسب  هک  دومن  داریا  نیرجاهم  ربارب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  رد  ییارغ  رایـسب  هبطخ  كدـف »

ریـسم زا  ار  یمالـسا  تموکح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تفالخ  دنتـشاد  شـشوک  هک  اهنآ  يارب  دوب  يا  هدنبوک  رادـشه  هبطخ ، نیا 
مالسا قشع  هب  ناشبلق  هک  اهنآ  يارب  دوب » یـشاب  رادیب  گنز  . » دنهد داب  رب  ار  وا  هلاس  هس  تسیب و  تامحز  دنزاس و  فرحنم  دوخ  یلـصا 

رد اهنآ  ذوفن  نیقفانم و  بزح  شرتسگ  زا  هک  اهنآ  يارب  دوب » يدـیدش  راـطخا  . » دـندوب كاـنمیب  كاـپ  نییآ  نیا  هدـنیآ  زا  و  دـیپط ، یم 
دایرف . » دنتفرگ یم  هدیدان  ار  نانآ  زومرم  ياه  شوج  بنج و  و  دندوب ، ربخ  یب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  دعب  یـسایس  هاگتـسد 

نارگیزاب زا  یهورگ  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  نیشناج  ّیصو و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نانمؤمریما  زا  تیامح  رد  دوب » يدولآدرد 
رادـیب يارب  دوب » يا  هنامولظم  قح  قاـقحا  . » دـندوب هتفرگ  هدـیدان  وا  هراـبرد  ار  هللا » لوسر   » دـکؤم ياـه  هیـصوت  نآرق و  تاـیآ  یـسایس 

ینیگمهـس ردنت  . » دنهد یم  حیجرت  رگرادیبو  هدنبوک  ياهدایرف  رب  ار  زیمآ  تملاسم  توکـس  دوش و  یم  بصغ  ناشقح  هک  اهنآ  نتخاس 
حاورا شا  هدننکـش  هجاوما  هک  دوب » یقیمع  نافوط  . » دـنام یقاب  نورق  راصعا و  همه  رد  نآ  راثآ  و  دـیچیپ ، اـج  همه  نآ  كاوژپ  هک  دوب »

دورف مالـسا  نانمـشد  رـس  رب  هک  دوب » يرابگرم  هقعاص   » هرخالاب و  داد . ناشن  اهنآ  هب  ار  قح  هار  و  درک ، رادـیب  ًاتقوم ـ  دـنچ  ره  ار ـ  هتفخ 
نیرت هدیچیپ  رد  وا  قیقد  شنیب  رگنایب  هبطخ  نیا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  قیمع  ياه  لیلحت  تخاس . ریگلفاغ  تخس  ار  اهنآ  دمآ و 

یتدـیقع و مهم  لئاسم  يارب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  رتخد  هک  يریـسفت  تسا . داعم »  » و أدـبم »  » و دـیحوت »  » هب طوبرم  لئاسم 
هسامح تسا . هتشادن  یصاخ  نامز  هب  قلعت  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  هدومن ، هبطخ  نیا  رد  یعامتجا  یـسایس و 

، دـهاجم راکادـف ، ییوناب  وا  هک  تسا  نیا  ناشن  هدرک ، شوارت  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف ياـیوگ  ناـبز  زا  هبطخ  نیا  رد  هک  يروشرپ  ياـه 
ات هک  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  ياریگ  نحل  تسا . قح  قیرط  نادهاجم  ادـخ و  هار  نیزرابم  يارب  قیال  يربهر  و  زرابم ،

نانمؤمریما شرـسمه  ياتمه  هوتـسن ، یبیطخ  و  غیلب ، يرونخـس  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  دـنک  یم  ذوفن  ناسنا  حور  ناج و  قاـمعا 
هب شود  و  دـنک ، یم  یعادـت  هغالبلا  جـهنرد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ياـه  هبطخ  اّرغ ، هبطخ  نیا  هک  اـهنوگ ي  هب  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع
اب هک  دوب  هتفرگ  رایتخا  رد  ود  ره  ردام  ردپ و  زا  ار  ثرا  نیا  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز شرتخد  هک  دهد  یم  ناشن  و  دور ، یم  شیپ  نآ  شود 
ار اهنآ  هنابـصاغ  تموکح  خاک  ياه  هیاپ  دـنکفا و  هّیما  ینب  ناراکتیانج  مادـنا  رب  هزرل  دـیزی ، سلجم  هفوک و  رازاـب  رد  شنیـشتآ  هباـطخ 

اهیلع ) همطاف ياه  یفاکـشوم  دیـشاپ . ماش  هفوک و  مدرم  بولق  رد  رئاج  رابج و  تموکح  نیا  دض  رب  ار  بالقنا  ياهرذب  تخاس و  لزلزتم 
اه نآ  یگدنز  اب  برع  ّتیلهاج  نارود  هسیاقم  و  مالسا ، یسایس  خیرات  لیلحت  و  ماکحا ، رارسا  هفـسلف و  هنیمز  رد  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا )
رت مهم  و  دشخب . یم  شزومآ  میلعت و  ناشتازرابم  رد  ار  اه  نآ  و  دهد ، یم  قح  هار  ناورهر  هب  یگرزب  ياه  سرد  مالـسا ، روهظ  زا  دـعب 

و تخاس ، نشور  مکاح  میژر  ربارب  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  عضوم  هبطخ  نیا  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف هک  نیا  همه  زا 
گرزب و هباطخ  نیا  هدـیاف  اهنت  رگا  و  دومن ، راکـشآ  تفرگ ، یم  ماجنا  مالـسا  ماـن  هب  هک  یملاـظم  زا  مالـسا  سّدـقم  تحاـس  ندوب  اّربم 
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دوب ! یفاک  دوب ، نیمه  اوتحمرپ 
هکناـــــنچ  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

نایدوهی ریاس  نوچمه  هتـسویپ  دـندوب و  نکاس  نآ  رد  دوهی  زا  یعمج  هک  دوب  هنیدـم  فارطا  دابآ  ياه  هدـکهد  زا  یکی  كدـف »  » میتفگ
. دندرک یم  هئطوت  مالسا  دص  رب  ربیخ »  » و هنیدم » »

مه رد  دوهی  يزکرم  تردـق  درک و  طوقـس  مالـسا  ناگدـنمزر  ربارب  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ربیخ  ياـه  هعلق  هک  ترجه  متفه  لاـس  رد 
هب ار  دوخ  تاغاب  نیمزرـس و  زا  یمین  دـندش ، دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ربارب  رد  میلـست  حلـص و  ِرد  زا  كدـف  ناـنکاس  تسکش ،

. دنتشادهگن دوخ  يارب  ار  رگید  مین  دندرک و  راذگاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ
هب شدوخ  تایح  رد  ار  كدف  نیمزرس  ّتنس ـ  لها  هعیش و  نارّسفم  ناخروم و  زا  يرایسب  لقن  قبط  هلآو ـ ) هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ ربمایپ 

ار يداصتقا  تردق  نیا  دوجو  هک  یمالسا  تموکح  نابصاغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  دعب  یلو  دیشخب  ( مالسلا اهیلع  ) همطاف شرتخد 
ره زا  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نارای  هک  دندوب  هتفرگ  میمصت  دندید و  یم  دوخ  یـسایس  تردق  محازم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع رـسمه  تسد  رد 

. دندرک هرداصم  دوخ ـ  عفن  هب  تقیقح  رد  و  لاملا ـ  تیب  عفن  هب  ار  نآ  یهاو  ياه  هناهب  هب  دننک  يوزنم  رظن 
نیرتزیگنا و مغ  نیرت و  كاندرد  زا  دش  عقاو  دعب  ياه  نارود  مالسا و  ردص  رد  نآ  اب  هطبار  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  كدف و  ناتساد 

. تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  باتک  نیمه  رد  يا  هناگادج  لصف  رد  هک  تسا  مالسا  ردص  خیرات  ياهزارف  نیرتزیگنا  تربع 

یضعب هچنآ  فالخرب  و  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  رایسب  ياهدنس  هلسلس  اب  تّنس  لها  هعیش و  گرزب  ياملع  هک  تسا  يروهشم  ياه  هبطخ  زا  هبطخ  نیا 
: تسا ریز  عبانم  تسا  هدمآ  نآ  رد  هبطخ  نیا  هک  یعبانم  هلمج  زا  و  تسین ، دحاو  ربخ  زگره  دننک ، یم  لایخ 

دیناسا لّوا ، لصف  رد  فینح » نب  نامثع   » همان حرـش  رد  هغالبلا » جهن  حرـش   » رد ّتنـس  لها  فورعم  دنمـشناد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  1 ـ
اج نیا  رد  هبطخ  نیا  يارب  نم  هک  ار  يدانسا  دنک : یم  حیرصت  وا  تسا ; هدرک  لقن  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف مالـسا  يوناب  هبطخ  فلتخم 
زا هک  يرهوج ـ » زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا   » زا هفیقس »  » فورعم باتک  هب  هراشا  سپس  ما ! هتفرگن  هعیـش  بتک  زا  کی  چیه  زا  ما  هدروآ 

دیدحلا یبا  نبا  تسا . هدومن  لقن  ار  هبطخ  نیا  يریثک  قرط  زا  دوخ  باتک  رد  وا  هک  هدرک  تسا ـ  ّتنـس  لها  فورعم  گرزب و  ناثدحم 
: دنک یم  هفاضا  سپـس  مینک . یم  رظنفرـص  نآ  لقن  زا  راصتخا  تیاعر  يارب  ام  هک  تسا  هدروآ  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  ار  قرط  نیا  مامت 

یلاح رد  دمآ  دجسم  يوس  هب  شیرق  نانز  زا  یعمج  اب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف تفرگ  كدف  بصغ  رب  میمـصت  تقو  تموکح  هک  یماگنه 
هبطخ ناـمه  سپـس  هدربماـن  درک . داریا  ینـالوط  يا  هبطخ  دوـب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نتفر  هار  دـننامه  تـسرد  شنتفر  هار  هـک 
باتک رد  زین  یلبرا  یـسیع  نب  یلع  2 ـ تسا . توافتم  یمک  اه  لقن  رد  هبطخ  نیا  ترابع  دـنچ  ره  دـنک ; یم  لـقن  ار  روهـشم  فورعم و 
هراشا بهذلا » جورم   » رد يدوعـسم  3 ـ تسا . هدروآ  زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  هفیقـس »  » باـتک ناـمه  زا  ار  هبطخ  نیا  همغلا » فشک  »

یلص ) ربمایپ رسمه  هشیاع  زا  ار  هبطخ  نیا  یفاش »  » باتک رد  هعیش  دهاجم  گرزب و  ملاع  یـضترم  دّیـس  4 ـ دراد . روبزم  هبطخ  هب  یلاـمجا 
. تسا هدومن  رکذ  عیارشلا » للع   » باتک رد  ار  نآ  ياهزارف  زا  یضعب  قودص  موحرم  فورعم  ثّدحم  5 ـ تسا . هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا 
زا یتمسق  فئارط »  » باتک رد  سوواط  نبا  دّیـس  7 ـ تسا . هدرک  تیاور  ار  هبطخ  زا  یـشخب  زین  دیفم  خیـش  موحرم  مانب  ثّدحم  هیقف و  6 ـ

موحرم 8 ـ دـنک . یم  لقن  هشیاع  زا  تسا  ّتنـس  لها  فیراـعم  زا  هک  یناهفـصا  هیودرم  نب  یـسوم  نب  دـمحا  بقاـنملا »  » باـتک زا  ار  نآ 
ياـه هبطخ  زا  یخیراـت  هبطخ  نیا  لاـح  ره  هب  ( 1 .) تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  لسرم »  » روطب ار  نآ  جاـجتحا »  » باـتک بحاـص  یـسربط 
ظفح هب  هیصوت  هراومه  ار  دوخ  نادنزرف  هعیـش  نادهعتم  زا  يرایـسب  دننک  یم  لقن  هک  اج  نآ  ات  تسا ، مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  فورعم 

نونکا مه  دریگن . رارق  لاؤس  ریز  ضرغم  نانمشد  يوس  زا  و  دنیشنن ، نآ  رب  نایـسن  رابغ  درگ و  نامز  تشذگ  اب  ات  دندرک ، یم  هبطخ  نیا 
دننک . لقتنم  ناگدنیآ  هب  دنراپسب و  رطاخ  هب  ار  گرزب  هسامح  نیا  دنمورب  ناوج  لسن  تسا  راوازس  زین 
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، یــــسلجم  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
. میدق پاچ  هحفص 108 ، دلج 8 ، راونالاراحب ،

دنک و یم  بیقعت  ار  ینشور  فده  مادک  ره  هک  دنز  یم  رود  روحم  تفه  رب  دوش و  یم  لیکـشت  شخب  تفه  زا  تقیقح  رد  ریظن  مک  اّرغ و  هبطخ  نیا 
: دریگ رارق  هجوت  دروم  هناگادج  دیاب 

: مّود شخب  رد  تسا . شنیرفآ  فده  ینسح و  يامسا  راگدرورپ و  تافـص  دیحوت و  هلأسم  نوماریپ  یقیمع  هدرـشف و  لیلحت  لّوا : شخب 
نآرق ّتیمها  زا  مّوس : شخب  هتفرگ . رارق  ثحب  دروم  وا  فادـها  اه و  یگژیو  اه و  تیلوؤسم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ يـالاو  ماـقم 
يوناب مراهچ : شخب  رد  دـیوگ . یم  نخـس  هطبار  نیا  رد  ییاهزردـنا  دـنپ و  و  ماـکحا ، رارـسا  هفـسلف و  مالـسا ، تاـمیلعت  قمع  دـیجم و 

اج نیا  رد  و  دنک ، یم  وگزاب  تما  نیا  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  شردپ  تامدخ  شیوخ ، یفرعم  نمض  مالسلا ) اهیلع  ) مالـسا
ناشعضو اب  هسیاقم  و  زیگنا ، تربع  رادید  کی  يارب  دوخ ، یلهاج  کیدزن  هتشذگ  هب  هتفرگ و  ار  اهنآ  تسد  مالسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب 

یلـص ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  ياهدادیور  ثداوح و  مجنپ : شخب  رد  دوش . یم  نومنهر  ینوگرگد ، نیا  زا  سرد  نتفرگ  و  مالـسا ، زا  دـعب 
یهاو ياه  هناهب  كدف و  بصغ  زا  مشش : شخب  تسا . هدرک  وگزاب  مالسا  وحم  يارب  ار  نیقفانم  بزح  شالت  تکرح و  و  هلآو ) هیلع  هللا 
هورگ زا  تجح  مامتا  کی  ناونع  هب  متفه : شخب  رد  ماجنارـس  و  دـیوگ . یم  نخـس  اـه  هناـهب  نیا  هب  خـساپ  و  دنتـشاد ، هنیمز  نیا  رد  هک 

. دهد یم  نایاپ  یهلا  باذع  هب  دیدهت  اب  ار  دوخ  راتفگ  دنک و  یم  دادمتسا  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نیتسار  باحصا  راصنا و 

! اهالاو نَنِم  ِمامَت  َو  اهادْسَا ، ءالآ  ِغوُبُس  َو  اهأَدَتْبا ، مَعِن  ِموُمُع  ْنِم  َمَّدَق ، امِب  ُءانَّثلا  َو  َمَهْلَا  ام  یلَع  ُرْکُّشلا  ُهَل  َو  َمَعْنَا  ام  یلَع  ُدْمَحْلَا ِِهللا  »

َیِلا َدَمْحَتْـسا  َو  اِهلاصِّتِال  ِرْکُّشلِاب  اِهتَداِزتْسِال  ْمَُهبَدَن  َو  اهُدـَبَا ، ِكارْدِْالا  ِنَع  َتَوافَت  َو  اهُدَـمَا ، ِءازَْجلا  ِنَع  يَأن  َو  اهُدَدَـع ، ِءاصْحِْالا  ِنَع  َّمَج 
َبُولُْقلا َنَّمَض  َو  اهَلیوَْأت  َصالْخِْالا  َلَعَج  ًۀَِملَک  َُهل ، َکیرـش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  َو  اِهلاْثمَا . یِلا  ِبْدَّنلِاب  یّنَث  َو  اِهلازْجِِاب ، ِِقئالَْخلا 

َناک ءْیَش  ْنِم  َءایْشالا ال  َعَدَْتبِا  ُُهتَّیِْفیَک . ِماهْوالا  َنِم  َو  ُُهتَفِص ، ِنُْسلالا  َنِم  َو  ُُهتَیْؤُر ، ِراْصبالا  َنِم  ُِعنَتْمُْملَا  اَهلوُقْعَم . ِرْکِْفلا  ِیف  َرانَا  َو  اَهلوُصْوَم ،
ًاتیْبثَت ِّالا  اهِریوْصَت  ِیف  َُهل  ةَِدئاف  َو ال  اِهنیوْکَت ، یِلا  ُْهنِم  ۀَجاح  ِْریَغ  ْنِم  ِِهتَّیِشَِمب ، اهَئَرَذ  َو  ِهتَرْدُِقب  اهَنَّوَک  اهَلَثَْتما . ۀَِلْثمَا  ِءاِذتْحا  ِالب  اهَأَْشنَا  َو  اهَْلبَق ،

یلَع َباـقِْعلا  َعَـضَو  َو  ِِهتَعاـط  یلَع  َباوَّثلا  َلَـعَج  َُّمث  ِِهتَوْعَدـِل ، ًازازِْعا  َو  ِِهتَّیِرَبـِل  ًادُّبَعَت  َو  ِِهتَرْدـُِقل ، ًاراـهِْظا  َو  ِِهتَعاـط ، یلَع  ًاـهیْبنَت  َو  ِهـِتَمْکِِحل ،
یم رکـش  شتاقیفوت  رب  و  میوگ ، یم  ساپـس  شیاه  تمعن  رب  ار  ادـخ  همجرت : ِِهتَّنَج ; یِلا  ْمَُهل  ًۀَـشایِح  َو  ِِهتَمِْقن  ْنَع  ِهِدابِِعل  ًةَداـیِذ  ِِهتَیِـصْعَم ،

ام هب  هک  یباسح  یب  بهاوم  رب  و  هداد . ام  هب  زاغآ  زا  هک  يا  هدرتسگ  ياه  تمعن  رب  مناوخ . یم  اـنث  هتـشاد ، ینازرا  هک  یبهاوم  رب  و  منک ،
رطاخب و  تسا . نوریب  اصحا  هرامـش و  زا  هک  ییاه  تمعن  هتخاس . نآ  لومـشم  ار  ام  هراومه  هک  یپ  رد  یپ  ياـیاطع  رب  و  هدومرف . ناـسحا 

رارمتـسا شیازفا و  يارب  ار  ناگدـنب  تسا . جراخ  اه  ناسنا  كاردا  زا  نآ  ياهتنا  و  تسین . ناربج  لـباق  زگره  ناـمز  رتسب  رد  یگدرتسگ 
ندروآ تسدـب  يارب  ار  ناـنآ  و  هدومن . توعد  دوخ  شیاتـس  هب  نآ  لـیمکت  يارب  ار  قیـالخ  و  هدـناوخارف . شیوخ  رکـش  هب  بهاوم  نیا 

نیا درادن . دننام  کیرـش و  و  تسا ، لاثم  یب  تسین . اتکی  دنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  و  هدومرف . قیوشت  اهنآ  دـننامه 
هک ییادـخ  هدـش . نکفاوـترپ  راـکفا  رد  ار  نآ  راـثآ  و  هدروـخ ، هرگ  نآ  اـب  ناقاتـشم  بوـلق  و  تسا ، صـالخا  نآ  حور  هک  تسا  ینخس 

. تسا عنتمم  اه  هشیدـنا  لقع و  يارب  شـسّدقم  تاذ  كرد  و  لاحم ، نابز ، نیا  اب  شفاصوا  نایب  و  تسا ، نکمم  ریغ  اه  مشچ  اـب  شتیؤر 
وگلا و هک  نآ  یب  درک ، داجیا  ار  اهنآ  همه  و  دشاب . هتـشاد  دوجو  نآ  زا  شیپ  يزیچ  هک  نآ  یب  دومرف ، عادـبا  ار  یتسه  ناهج  تادوجوم 

هتـشاد زاـین  اـهنآ  شنیرفآ  هب  هک  نآ  یب  درک ، تقلخ  شا  هدارا  هب  و  دومن ، نیوکت  شتردـق  هب  ار  اـهنآ  دـشاب . دوجوم  نآ  زا  لـبق  یلاـثم 
مدرم دزاس . راکـشآ  قیرط  نیا  زا  ار  شتمکح  تساوخ  یم  هک  نیا  زج  دوش . شکاپ  تاذ  دئاع  اهنآ  يدنب  تروص  زا  يا  هدیاف  ای  دـشاب ،

توعد و  ددرگ . نومنهر  دوخ  تیدوبع  هب  ار  قیـالخ  دـهد . ناـشن  هچیرد  نیا  زا  ار  دوخ  ناـیاپ  یب  تردـق  دـنک . توعد  شتعاـطا  هب  ار 
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. اهرفیک شتیصعم  يارب  و  هدومرف ، رّرقم  اه  شاداپ  شتعاطا  يارب  سپـس  دشخب . توق  عیرـشت  نیوکت و  یگنهامه  قیرط  زا  ار  شناربمایپ 
«. دهد قوس  شتمحر  نوناک  تشهب و  ياه  غاب  يوس  هب  و  دشخب ، ییاهر  شیوخ  باذـع  ماقتنا و  مشخ و  زا  هلیـسو  نیدـب  ار  ناگدـنب  ات 

رسارس راگدرورپ  ياه  تمعن  هک  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  1 ـ تسا : تقد  هتسیاش  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یلئاسم  هبطخ  نیزاغآ  شخب  رد 
تاذ تفرعم  هب  هدرک و  هدـنز  ام  رد  ار  يرازگرکـش  سح  رما  نیمه  میا ، هدـش  قرغ  نآ  رد  مدـق  اـت  قرف  زا  هدرک و  هطاـحا  ار  اـم  دوجو 

یـسانشادخ و هلأـسم  رد  معنم » رکـش  بوجو   » ناونع تحت  دـیاقع ـ  مـالک ـ  ملع  ياـملع  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـنک . یم  توعد  شکاـپ 
هکلب تسوا ، زاین  رطاخ  هب  هن  هدرک ، توعد  شیاه  تمعن  رکش  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  رگا  2 ـ دننک . یم  هیکت  نآ  يور  هللا  ۀفرعم  بوجو 

زا ناگدنب  3 ـ دینک . تقد  دندرگ ـ  يرتنوزفا  ياه  تمعن  لومشم  دننک و  بسک  رتشیب  یگتسیاش  قیرط  نیا  زا  ناگدنب  هک  تسا  نآ  يارب 
زا همه  ناـبز ـ  تسد و  رکف و  شرکـش ـ  رازبا  و  تسا ، يا  هزاـت  تمعن  دوخ  وا  يرازگرکـش  قیفوت  هک  ارچ  دـنزجاع ، وا  رکـش  قح  يادا 

هاگرد هب  رذـع  شیوخ ***  ریـصقت  هک ز  هب  نامه  هدـنب  تسین . هتخاس  اهنآ  زا  يراک  زجع ، هب  فارتعا  زج  نیاربانب  دـنیوا ، ياـه  تمعن 
ریغ زا  حور  ندرک  كاپ  تسا ، صالخا  نامه  دیحوت  حور  دروآ 4 ـ ياجب  هک  دناوتن  سک  شیدنوادخ ***  راوازـس  هنرو  دروآ  يادخ 

هچ ره  ندرپس و  یـشومارف  تسدب  تسوا  اب  تفلاخم  رد  هچ  ره  هصالخ  و  شنامرف ، رب  نداهن  رـس  وا و  ّتبحم  ورگ  رد  نداد  لد  و  ادـخ ،
ناسنا همه  ناج  قامعا  رد  یهلا  رون  نیا  و  تسا ، هتفهن  زاغآ  زا  نایمدآ  تشرس  رد  دیحوت  تقیقح  رد  5 ـ ندز ! نایسن  قاط  هب  تسوا  ریغ 

یگدنز و تخس  ياه  نافوط  شزو  ماگنه  هب  لیلد  نیمه  هب  دونش و  یم  ار  ربکا » هللا   » دایرف شیوخ  نطاب  رد  سک  ره  و  دشخرد ، یم  اه 
ال  » دنک و یم  بذج  دوخ  يوس  هب  رایتخا  یب  ار  سک  ره  و  دشخرد ، یم  رتراکـشآ  نامز  ره  زا  يربخ  یب  تلفغ و  ياه  هدرپ  ندش  هراپ 

ٌقُولْخَم ِهِیناـعَم  ِّقَدَا  ِیف  ْمُکِماـهْوَِاب  ُهوُُمتْزَّیَم  اـمَّلُک   : » هک دوـش  یم  كرد  فرژ  ياـه  هشیدـنا  اـب  شتاذ  هنک  هن  6 ـ دـیوگ . یم  وه » ـالا  هلا 
َّقَح َكاـْنفَرَع  اـم  َو  : » هک مینک  فارتـعا  دـیاب  همه  نیارباـنب  دـبای . یم  هار  یـسک  شتافـص  هنک  رب  هن  و  ( 1 «.) ْمُْکَیِلا ٌدوُدْرَم  ْمُُکْلثِم  ٌعُونْـصَم 

تـسوت تیدوبع  هتـسیاش  هک  هنوـگ  نآ  و  ( 3 «.) َکـِتَدابِع َّقَح  َكانْدَـبَع  اـم  . » میتخانـشن تسوت  تفرعم  قح  هکناـنچ  ار  وت  ( 2 «.) َِکتَفِْرعَم
هدام زا  ار  ناهج  نیا  دنوادخ  هک  تشادـن  دوجو  يا  هدام  زاغآ ، رد  هک  تسا  نیا  تقلخ  رما  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی  7 ـ میدرکن . شتسرپ 

تـسا دنوادخ  كاپ  تاذ  هب  صوصخم  تقلخ  نیا  و  تفرگ ، تروص  ضحم  مدع  زا  دـعب  شنیرفآ  هکلب  دـنیرفایب ، يا  هتخاس  شیپ  ياه 
شقن ریوـصت و  رد  هشیمه  نارگتروـص  هک  تسا  نیا  شنیرفآ  رد  رگید  مهم  هلأـسم  8 ـ تسا . لکـشم  یهورگ  يارب  نآ  رّوصت  یتـح  هک 

اما دننک ، یم  عادبا  ار  يدـیدج  لکـش  دـنزیمآ و  یم  مه  هب  ار  یفلتخم  ياه  لکـش  هاگ  و  دـنریگ ، یم  ماهلا  یعیبط  روما  زا  دوخ  ینیرفآ 
يرگید مهم  ثحب  9 ـ تسا . هدومن  میـسرت  هدرک و  يدنب  تروص  ار  ناهج  یلبق ، يوگلا  حرط و  چیه  نودب  هک  تسا  يرگعادبا  دنوادخ 
يدوجو تسا  یهیدب  تسا . زیچ  همه  زا  دنوادخ  قلطم  يزاین  یب  هدمآ ، مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  یخیرات  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  هک 

رد اـهنت  دوـبمک  تسا و  دوـبمک »  » رب لـیلد  زاـین »  » هک ارچ  درادـن ، هار  وا  كاـپ  تاذ  رد  زاـین  تـسا  ناـیاپ  یب  یهاـنتمان و  رظن  ره  زا  هـک 
زا فدـه   » هدـش حرطم  شخب  نیا  رد  هک  يرگید  مهم  هلأسم  هرخـالاب  و  10 ـ قح . ياـهتنا  یب  تاذ  هن  تسا ، رّوصتم  نکمم »  » تادوـجوم

تمکح نتخاس  راکـشآ  فلا ) تسا : هدرک  هصالخ  انعم  رپ  هلمج  دـنچ  رد  ار  نآ  شهاتوک  تادابع  رد  مالـسا  يوناب  هک  تسا  شنیرفآ »
توق ه )ـ شتیدوبع . هب  ناگدنب  ندناوخارف  د ) وا . دودحمان  تردق  نداد  ناشن  ج ) وا . تعاطا  هب  ناگدـنب  توعد  ب ) دـنوادخ . نایاپ  یب 

نیا هک  نیا  هجوت  لباق  و  هدومرف ، نایب  شنیرفآ  يارب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  هک  تسا  یفلتخم  فادها  اهنیا  شناربمایپ . هب  ندیشخب 
وا تعاط  بوذجم  دندید  یتسه  ملاع  هنهپ  رد  ار  راگدرورپ  تمکح  تردق و  راثآ  ناگدنب  هک  یتقو  دنرگیدکی ، موزلم  مزال و  فادـها 

ماظن رب  دوخ  نانخـس  رد  ناربمایپ  هک  یماگنه  رگید  يوس  زا  دنیامیپ . یم  ار  لامک  جرادم  دنروآ و  یم  يور  شتیدوبع  هب  و  دـنوش ، یم 
ـ  دوش یم  رت  ناسآ  رت و  لهـس  اه  نآ  يارب  تیاده  هلأسم  و  دـنبای ، یم  اه  ناسنا  بولق  رد  يرتشیب  ذوفن  دـننک  هیکت  یتسه  ملاع  شنیرفآ 

هدرک هدارا  وا  دنک ، يدوج »  » ناگدنب رب  هک  هدوب  نیا  فده  هکلب  دنک ، يدوس »  » ات هدیرفاین  ار  ناهج  دنوادخ  بیترت : نیا  هب  دـینک . تقد 
زا اه  یگتـسیاش  بسک  تازاوم  هب  دـنور و  شیپ  هار  نیا  رد  هراومه  و  دـناوخ ، ارف  شبرق  راوج  هب  و  درب ، شیپ  تیادـه  ریـسم  رد  ار  اهنآ 
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دنریگ . يرتشیب  هرهب  شنارکیب  فاطلا 
، یــــسلجم  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

. نیعبرا باتک  رد  ییاهب  خیش  زین  هحفص 293 و  دلج 69 ، راونالاراحب ،
. كردم نامه   . 2

 . هحفص 16 دلج 1 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ،  . 3

ِبْیَغْلاِب ُقِئالَخْلا  ِذِا  ُهَثَعَتْبا ، َِنا  َلْبَق  ُهافَطْصا  َو  ُهَلَبَتْجا ، َِنا  َلْبَق  هاّمَـس  َو  ُهَلَـسْرَا ، َْنا  َلْبَق  ُهَبَجَتْنا  َو  ُهَراتْخا  ُهُلوُسَر ، َو  ُهُدْبَع  ًادَّمَحُم  یِبَا  َّنَا  ُدَهْـشَا  َو  »
. ٌۀَنوُرْقَم ِمَدَعْلا  ِۀَیاهِنِب  َو  ٌۀَنوُصَم ، َلیِواهالا  ِرْتَسِب  َو  ٌۀَنوُنْکَم ،

ِءاْضِما یلَع  ًۀَمیِزَع  َو  ِهِْرمَِال  ًاماْمِتا  ُهللا  ُهَثَعَْتبا  ِروُدْقَْملا . ِِعقاوَِمب  ًۀَفِْرعَم  َو  ِروُهُّدلا ، ِثِداوَِحب  ًۀَـطاِحا  َو  ِرُومُْالا ، ِلآَِمب )  ) ِِلئاِمب یلاعَت  ِهللا  َنِم  ًاْملِع 
دَّمَحُِمب ُهللا  َرانَاَف  اِهنافْرِع . َعَم  ًةَرِْکنُم ِهللا  اِهناثْوَِال ، ًةَدـِباع  َو ) ، ) اِهنارِین یلَع  ًافَّکُع  اِهنایْدَا ، ِیف  ًاقَُّرف  َمَمُْالا  يَأَرَف  ِهِْمتَح . ِریِداقَِمل  ًاذاـْفنِا  َو  ِهِمْکُح 

َو ِۀَیاوِْغلا  َنِم  ْمُهَذَْقنَا  َو  ِۀَـیادِْهلِاب  ِساّنلا  ِیف  َماق  َو  اهَمَمُغ . ِراْصبالا  ِنَع  یّلَج  َو  اهَمَُهب ، ِبُولُْقلا  ِنَع  َفَشَک  َو  اهَمَلُظ ، ِِهلآ ) َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  )
، راثِیا َو  ۀَـبْغَر  َو  راِیتْخا  َو  ۀَْـفأَر  َْضبَق  ِْهَیِلا  ُهللا  ُهَضَبَق  َُّمث  ِمیِقَتْـسُْملا ، ِقیرَّطلا  َیِلا  ْمُهاـعَد  َو  ِمیِوَْقلا  ِنیِّدـلا  َیِلا  ْمُهادَـه  َو  ِۀَـیامَْعلا . َنِم  ْمُهَرََّصب 

ِِکلَْملا ِةَرَواُجم  َو  ِراّفَْغلا ، ِّبَّرلا  ِناوْضِر  َو  ِراْربالا ، ِۀَِکئالَْملِاب  َّفُح  ْدَق  ۀَحار ، ِیف  ِراّدلا  ِهِذه  ِبَعَت  ْنِم )  ) ْنَع ِِهلآ ) َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص   ) ٌدَّمَحُمَف
و همجرت : ُُهتاکََرب ; َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ِهِّیِضَر ، َو  ِْقلَْخلا  َنِم  ِِهتَرَیِخ  َو  ِهِّیِفَـص  َو  ِیْحَْولا  یَلَع  ِِهنیِمَا  َو  ِهِِّیبَن  ِیبَا ، یلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِراّبَْجلا .
هک نآ  زا  شیپ  دیزگرب ;و  دتسرفب ، ار  وا  هک  نآ  زا  شیپ  تسوا ; هداتسرف  هدنب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّمحم مردپ  هک  مهد  یم  یهاوگ 

و دـندوب ، ناهنپ  بیغ  ملاع  رد  ناگدـنب  هک  زور  نآ  رد  دومن ، باختنا  ار  وا  شتثعب  زا  لبق  دومرف ;و  دزمان  ماـقم  نیا  يارب  دـنیرفایب ، ار  وا 
زا دنوادخ  هک  تفرگ  تروص  نآ  رطاخب  نیا  دـندوب . نورقم  مدـع  ّدـح  رـس  نیرخآ  هب  هدیـشوپ و  یتسین  زیگنا  لوه  ياه  هدرپ  ِتشپ  رد 

و دنک ، لیمکت  ار  شنامرف  ات  درک  ثوعبم  ار  وا  تسناد . یم  یبوخ  هب  ار  تاردقم  و  تشاد ، هطاحا  ناهج  ثداوح  هب  و  دوب ، هاگآ  هدـنیآ 
يا هدنکارپ  بهاذم  هک  درک  هدهاشم  ار  اه  تّما  دش ، ثوعبم  هک  یماگنه  دشخب . ذوفن  ار  شا  یمتح  تاردقم  و  دیامن ، ارجا  ار  شمکح 
دوخ ِبلق  اب  هک  نیا  اب  و  دنا ، هدروآ  دورف  میظعت  رـس  اه  تب  ربارب  رد  یهورگ  و  دننک ، یم  فاوط  شتآ  درگ  رب  یهورگ  دنا : هدیزگرب  ار 

زا ار  تملظ  ياه  ياه  هدرپ  و  دیچرب ، ار  اه  تملظ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دّمحم رون  هب  دنوادخ  دننک . یم  راکنا  ار  وا  دنا ، هتخانـش  ار  ادخ 
یهارمگ و زا  ار  اهنآ  و  درک ، مایق  مدرم  تیادـه  يارب  وا  تخاـس . فرطرب  اـه  مشچ  لـباقم  زا  ار  راـت  هریت و  ياـهربا  و  دز ، راـنک  اـه  لد 

تـسار هار  هب  ار  اـهنآ  و  تشگ ، نومنهر  مالـسا  ياـجرباپ  مکحم و  نییآ  هب  و  تخاـس ، اـنیب  ار  ناشیاهمـشچ  و  دیـشخب ، ییاـهر  تیاوـغ 
نیا جـنر  زا  وا  ماجنارـس  درک ، حور  ضبق  راثیا  تبغر و  يور  زا  دوخ و  راـیتخا  ّتبحم و  تیاـهن  اـب  ار  وا  دـنوادخ  سپـس  دومرف . توعد 

رب ادـخ  دورد  داد . رارق  راّبج  دـنوادخ  برق  راوج  رد  راّفغ و  راگدرورپ  يدونـشخ  و  ناگتـشرف ، نایم  رد  نونکا  مه  دـش و  هدوسآ  ناهج 
شخب نیا  رد  شتاکرب .» ادخ و  تمحر  وا و  رب  مالـس  و  داب ، قیالخ  نایم  زا  وا  هدیزگرب  و  یحو ، نیما  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مردپ 

هدش ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ صخـش  هرابرد  مهم  لئاسم  زا  هتـشر  کی  هب  ییانعمرپ  تاراشا  زین  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  مالک  زا 
ثیداـحا ریاـس  رد  هک  يزیچ  دـیامرف ، یم  هراـشا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ زاـتمم  رهوگ  هب  شتاریبعت  نیتـسخن  رد  1 ـ هلمج : زا  تـسا 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ يدوجو  نامتخاس  اـیآ  هک  نیا  نآ  تسا و  حرطم  یمهم  ثحب  اـج  نیا  رد  تسا ;و  هدـش  هراـشا  نآ  هب  زین  یمالـسا 
يراـختفا ًاـعبط  و  تسا ، كاـپ  رهوگ  نیا  همزـال  شندوب  موصعم  سپ  تسا  نینچ  رگا  و  تسا ؟ هدوـب  تواـفتم  نارگید  اـب  یلک  هب  هلآو )

نیا تقیقح  دنک ؟ یم  بیقعت  ار  یفده  هچ  مالـسا  يوناب  مالک  رد  تاریبعت  نیا  سپ  تسین  توافتم  شرهوگ  رگا  و  دوش . یمن  بوسحم 
زا يرایسب  صاخ  يدنب  بیکرت  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، یباستکا  یـشخب  یتاذ و  یـشخب  ناماما  ناربمایپ و  بهاوم  تاراختفا و  هک  تسا 

ياه یگدامآ  دراذگ  یم  شربمایپ  هدـهع  رب  ار  میظع  تیرومأم  نآ  هک  یمیکح  دـنوادخ  رگید ، ریبعت  هب  دوش . یم  هتفگ  خـساپ  تالاؤس 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2401 

http://www.ghaemiyeh.com


و دهد ، یم  وا  هب  بئاص  یصیخشت  رفاو و  یملع  و  خسار ، یمزع  نینهآ ، يا  هدارا  راشرس ، یشوه  زاتمم ، يرهوگ  دشخب : یم  وا  هب  یتاذ 
هنوگ نامه  تسین ، هنالداع  ریغ  زگره  رما  نیا  و  دش . دهاوخ  ضرغ  ضقن  تسین و  هتخاس  گرزب  تلاسر  نیا  فیعـض  درف  کی  زا  هنرگ 
کلپ کی  دناد  ناکت  یکی  تیلوئسم  هک  ارچ  تسا ، توافتم  هداعلا  قوف  مشچ ، ياه  کلپ  فیرظ  تالضع  هب  تبـسن  وزاب  تالـضع  هک 
فالخ رب  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  و  تسا ، نیگنـس  ياهراک  میظع و  ياهراب  نتـشادرب  يرگید  تیلوئـسم  هک  یلاـح  رد  دـشاب ، یم  کـچوک 

رب تردق  زین  وا  دـنک ، بلـس  وا  زا  ار  رایتخا  هدارا و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یتاذ  رهوگ  هک  تسین  نانچ  لاح  نیا  اب  اما  دوب . تلادـع 
، دنراد ار  تلاح  نیمه  ناهانگ  زا  یـضعب  ربارب  رد  زین  يداع  مدرم  زا  يرایـسب  دینکن ، بجعت  دـنک . یمن  هانگ  زگره  دـنچ  ره  دراد ، هانگ 

یناتسمز درس  بش  کی  رد  دراد  تردق  ای  و  دوش ، رهاظ  ّتیعمج  ربارب  رد  دازردام  هنهرب  تروص  هب  هک  دراد  ییاناوت  سک  ره  لثملا  یف 
زین موصعم  ناماما  ناربمایپ و  دنهد . یمن  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هناوید  دارفا  زج  لاح  نیع  رد  یلو  دـباوخب ، اه  فرب  نایم  رد  سابل  نودـب 

دنراد يرت  نیگنس  تیلوئسم  ناشکاپ  رهوگ  تبـسن  هب  ناموصعم  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  نیا  دنراد . ار  یلاح  نینچ  ناهانگ  همه  ربارب  رد 
ِِلئاـِمب یلاـعَت  ِهللا  َنِم  ًاـْملِع  : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف ترـضح  ریبعت  نیا  و  تسین . هتفریذـپ  اـهنآ  زا  یلوا  كرت  نیرتمک  و 

ار وا  رهوگ  تسناد  یم  ار  ربمایپ  هدنیآ  نیگنـس  تلاسر  نوچ  دنوادخ  هک  تسا  هتکن  نیمه  هب  هراشا  ِروُهُّدـلا » ِثِداوَِحب  ًۀَـطاِحا  َو  ِرُومُْالا ،
هب يا  هراشا  دناوت  یم  انعم  رپ  ریبعت  نیا  وا . ینیوکت  ياه  نامرف  يارجا  يارب  و  دوب ، هدمآ  یهلا  رماوا  لیمکت  يارب  وا  2 ـ دیرفآ . الاو  نینچ 

تقد دـشاب ـ  یهلا  ماکحا  عیرـشت و  قیرط  زا  ینیوکت  بهاوم  لیمکت  هلأسم  هب  هراـشا  زین  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ تیمتاـخ  هلأـسم 
هک دـنک  یم  هراشا  تثعب  زا  لبق  اه  تّما  راـب  تقر  عضو  هب  شنانخـس  زا  زارف  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ یمارگ  رتخد  3 ـ دینک .
زا مادک  ره  و  اه ، هدـکتب  لباقم  رد  برع  و  دـندرک ، یم  میظعت  اه  هدکـشتآ  ربارب  رد  سوجم  دـندوب ، راتفرگ  تافارخ  تملظ  رد  هنوگچ 
وا ِرکنم  ادـخ ، تخانـش  نیع  رد  اهنآ   : » دـیامرف یم  بلاج  هچ  و  دـندوب . راـتفرگ  یگدـنکارپ  فارحنا و  زا  یعون  هب  زین  رگید  ياـه  تلم 

تاکرب هب  نایب  نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد  4 ـ تساهناسنا . همه  تشرـس  رد  هک  يرطف » دیحوت   » هلأسم هب  ایوگ  تسا  يا  هراشا  هک  دـندوب »
تخاس و رود  راکفا  قفا  زا  ار  ماهوا  رات  هریت و  ياهربا  وا  هنوگچ  هک  دـنک  یم  هراـشا  وا  ماـیق  راـثآ  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دوجو 

ینییآ هب  و  دیرد ، دش  یم  عنام  قح  هدـهاشم  زا  دوب و  هداتفا  اه  مشچ  رب  هک  ییاه  هدرپ  و  دودز ، اه  لد  هنییآ  زا  ار  تافارخ  لهج و  راگنز 
یقیقد هسیاقم  دیاب  نخـس  نیا  قمع  كرد  يارب  و  دومرف . توعد  اه ، طیرفت  اه و  طارفا  نایم  تسا  یطـساو  ّدح  و  میقتـسم » طارـص   » هک

ار راک  نیا  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  و  ددرگ ، رت  نشور  تیعقاو  نیا  ات  درک ، مالسا  روهظ  زا  دعب  و  ّتیلهاج ، رصع  رد  مدرم  عضو  نایم 
زا زارف  نیا  رد  هک  تسا  يا  هظحالم  لـباق  لـئاسم  زا  رگید  یکی  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) راـختفا رپ  گرم  5 ـ تسا . هدومرف  دوـخ  هبطخ  رد 

یناـف ياـیند  نیا  رد  نت  سفق  رد  زارد  ناـیلاس  شحور  زاورپ  دـنلب  غرم  هک  وا  تسا : هدـمآ  ( مالـسلا اـهیلع  ) مالـسا يوناـب  یخیراـت  هبطخ 
رس ياوه  رد  و  دیشک ، رپ  تسود  يوک  يوس  هب  تسکش و  ار  سفق  دوخ ، تیلوئسم  ماجنا  و  تلاسر ، يادا  زا  دعب  دوب ، راتفرگ  ینادنز و 

! تفرگ ياج  نامسآ  ماقم  الاو  ناگتشرف  نایم  رد  و  دز ، لاب  رپ و  شیوک 

: ْتَلاق َو  ِسِلْجَمْلا  ِلْهَا  یلِا  ُمالَّسلا  اَهْیَلَع  ْتَتَفَتْلا  َّمُث  »

ُهَمَّدَـق ٌدـْهَع  َو  ْمُکِیف ، َُهل  ٍّقَح  ُمیِعَز  َو  ِمَمُْالا . َیِلا  ُهُؤاغَُلب  َو  ْمُکِـسُْفنَا ، یلَع  ِهللا  ُءانَُما  َو  ِِهیْحَو ، َو  ِِهنیِد  ُۀَـلَمَح  َو  ِِهیْهَن ، َو  ِهِْرمَا  َبُْصن  ِهللا  ُدابِع  ُْمْتنَا 
، ُهُِرئارَـس ٌۀَفِـشَْکنُم  ُهُِرئاَصب ، ٌۀَـنَِّیب  ُعِمّاللا ، ُءایِّضلا  َو  ُعِطاّسلا ، ُروُّنلا  َو  ُقِداّـصلا ، ِنآْرُْقلا  َو  ُقِطاـّنلا ، ِهللا  ُباـتِک  ْمُْکیَلَع : اهَفَلْخَتْـسا  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُْکَیِلا .
َو ُةَرَّسَفُْملا ، ُهُِمئازَع  َو  ُةَرَّوَنُْملا ، ِهللا  ُجَـجُح  ُلاُنت  ِِهب  ُهُعاِمتْـسا ، ِةاجَّنلا  َیِلا  ٍّدَُؤم  ُهُعابِّتا ، ِناوْضِّرلا  َیِلا  ٌدـِئاق  ُهُعایْـشَا ، ِِهب  ٌطـِبَتْغُم  ُهُرِهاوَظ ، ٌۀَـیِّلَجَتُم 

َنامیِْالا ُهللا  َلَعَجَف  ُۀـَبُوتْکَْملا . ُهُِعیارَـش  َو  ُۀـَبوُهْوَْملا ، ُهُصَخُر  َو  ُۀـَبوُْدنَْملا ، ُهلیاضف  َو  ُۀَِـیفاْکلا ، ُُهنیِهاََرب  َو  ُۀَِـیلاْجلا ، ُُهتانَِّیب  َو  ُةَرَّذَـحُْملا ، ُهُمِراـحَم 
َّجَْحلا َو  ِصالْخِِْالل ، ًاتِیْبثَت  َمایِّصلا  َو  ِقْزِّرلا ، ِیف  ًءامَن  َو  ِسْفَّنِلل ، ًۀَـیِکَْزت  َةاکَّزلا  َو  ِْربِْکلا ، ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیْزنَت  َةـالَّصلا  َو  ِكْرِّشلا ، َنِم  ْمَُکل  ًاریهْطَت 
ًۀَنوُعَم َْربَّصلا  َو  ِمالْـسِِْالل ، ًازِع  َداهِْجلا  َو  ِۀَقْرُْفِلل ،)  ) ِۀَـقْرُْفلا َنِم  ًانامَا  انَتَماِما  َو  ِۀَّلِْمِلل ، ًاماِظن  انَتَعاط  َو  ِبُولُْقِلل ، ًاقیِْـسنَت  َلْدَْـعلا  َو  ِنیِّدـِلل ، ًادِییْـشَت 
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ًانْقَح َصاصِْقلا  َو  ِدَدَْعِلل ، ًةاْمنَم  ِماحْرالا  َۀَلِـص  َو  ِطْخُّسلا ، َنِم  ًۀَیاقِو  ِْنیَِدلاْولا  َِّرب  َو  ِۀَّماْعِلل ، ًۀَحَلْـصَم  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمالا  َو  ِرْجَالا ، ِباجِیتْسا  یَلَع 
َو ِسْجِّرلا ، ِنَع  ًاهیِْزنَت  ِرْمَْخلا  ِبْرُـش  ْنَع  َیْهَّنلا  َو  ِسْخَْبِلل ، ًارِییْغَت  ِنیِزاوَْملا  َو  ِلِییاکَْملا  َۀَِـیفَْوت  َو  ِةَرِفْغَْمِلل ، ًاـضیِْرعَت  ِرْذَّنلاـِب  َءاـفَْولا  َو  ِءامِّدـِلل ،

َالَو ِِهتاَُـقت  َّقَح  َهللا  اوُقَّتا  ( ـ َف ِۀَِّیبُوبُّرلاـِب . َُهل  ًاـصالِْخا  َكْرِّشلا  ( 1) ُهللا َمَّرَح  َو  ِۀَّفِْعِلل ، ًاباجِیا  ِۀَـقِرَّسلا  َكَْرت  َو  ِۀَـنْعَّللا ، ِنَع  ًاباجِح  ِفْذَْـقلا  َباـِنتْجا 
هب ور  سپس  همجرت : (; 3 () ُءاَمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم  َهللا  یَشْخَی  اَمَّنِإ   ) ُهَّنِاَف ُْهنَع ، ْمُکاهَن  َو  ِِهب  ْمُکَرَمَا  امِیف  َهللا  اوُعیِطَا  َو  ( 2 (.) َنوُِملْسُّم ُْمْتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت 

راگدرورپ و یهن  رما و  نالوئـسم  ادخ ! ناگدـنب  يا  امـش  دومرف : درمـش و  رب  ار  راصنا  نارجاهم و  نیگنـس  تیلوئـسم  درک و  سلجم  لها 
و امش ، نایم  رد  یهلا  قح  رادساپ  دیشاب . یم  اه  تّما  يوس  هب  وا  ناغّلبم  نتشیوخ و  رب  ادخ  ناگدنیامن  و  دیتسه ، وا  یحو  نید و  نالماح 
، هدراذـگ راگدای  هب  تما  نایم  رد  دوخ  زا  دـعب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هچنآ  تسامـش و  همه  سرتسد  رد  هک  دـنوادخ  نامیپ  ظـفاح 
، رون رپ  شرهاوظ  راکشآ ، شنطاب  نشور ، شلیالد  هک  یباتک  تسا . غورف  رپ  ییانـشور  راکـشآ و  رون  و  قداص ، نآرق  و  قطان ، هللا  باتک 

قیرط زا  دـنک . یم  يربهر  تاجن  لحاس  هب  ار  شنیعمتـسم  و  دـناوخ ، یم  ارف  تشهب  هب  ار  دوخ  نالماع  هک  یباتک  راـختفا . رپ  شناوریپ  و 
نشور و نیهارب  و  دـناوخ ، نآ  رد  ار  تامرحم  حرـش  و  تفایرد ، ار  وا  تابجاو  ریـسفت  و  تشگ ، لئان  ناوت  یم  یهلا  نشور  لیالد  هب  نآ 

ببس ار  نامیا »  » دنوادخ دوزفا : سپس  تفای . بوتکم  نآ  رد  تسا  عورـشم  زاجم و  هچنآ  یقالخا و  تاروتـسد  و  درک ، یـسررب  ار  یفاک 
لماع ار  هزور » . » يزور ّومن  سفن و  هیکزت  بجوم  ار  تاکز » . » رورغ ربک و  زا  یکاپ  هلیـسو  ار  زامن »  » و هداد . رارق  كرـش  زا  امـش  ریهطت 

و مالـسا . تلم  ماظن  ثعاب  ار  ام  تعاـطا » . » اـه لد  یگنهاـمه  هیاـم  ار  تلادـع » . » مالـسا نییآ  تیوقت  هلیـسو  ار  ّجـح » . » صـالخا تیبثت 
هب رما  . » قح شاداپ  بلج  يارب  يا  هلیسو  ار  ییابیکش » ربص و  . » مالسا تّزع  بجوم  ار  داهج » . » یگدنکارپ هقرفت و  زا  ناما  ار  ام  تماما » »

هلیـسو ار  محر » هلـص  . » ادخ مشخ  زا  يریگـشیپ  بجوم  ار  ردام » ردـپ و  هب  یکین  . » مدرم ياه  هدوت  حالـصا  يارب  يا  هلیـسو  ار  فورعم »
هلیـسو ار  یـشورف » مک  زا  يریگولج  . » شزرمآ بجوم  ار  رذـن » هب  يافو  . » سوفن ظـفح  هلیـسو  ار  صاـصق » . » تردـق ّتیعمج و  شیازفا 

ربارب رد  یباجح  ار  اوران » ياه  تبـسن  تمهت و  زا  زیهرپ  . » اه يدـیلپ  زا  يزاـسکاپ  ببـس  ار  يراوخبارـش » زا  یهن  . » اـهدوبمک اـب  هزراـبم 
نینچ هک  نونکا  قح . تیبوبر  یگدنب و  صالخا  يارب  ار  كرش » میرحت   » و سفن . تفع  ظفح  يارب  ار  يدزد » كرت  . » راگدرورپ بضغ 

. دیورب ایند  زا  ناملسم  هک  دینک  شالت  و  دیزیهرپب ، شنامرف  تفلاخم  زا  تسوا ، ماقم  هتسیاش  هک  نانچنآ  و  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  تسا 
ناملاع و اهنت  ادخ ، ناگدنب  نایم  زا  هک : ارچ  دـیریگ ـ  شیپ  ار  یهاگآ  ملع و  هار  و  دـینک ـ  تعاطا  هدومرف ، یهن  ای  رما  هچنآ  رد  ار  ادـخ 

دننک .» یم  تیلوئسم  ساسحا  دنسرت و  یم  وا  زا  ناهاگآ 
هخــــسن رد   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

. تسا هدش  تیاور  َكْرِّشلا » َمَّرح  َو   » لدب
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نیگنس تیلوئسم  1 ـ هلمج : نآ  زا  هدش ، هراشا  یمهم  تاکن  هب  زین  مالسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  هیآ 28 .  رطاف ،  . 3
يریطخ ياه  تیلوئسم  یمالسا ، ياه  شزرا  تامیلعت و  نیناوق و  زا  يرادساپ  و  ناهج ، رد  مالسا  شرتسگ  تلاسر و  غالبا  رد  ناناملـسم 

قطان نآرق  تمظع  2 ـ دنشاب . شنایاپ  یب  تمحر  زا  يرود  یهلا و  رفیک  تازاجم و  رظتنم  دیاب  دنراپسب  یشومارف  تسد  هب  ار  نآ  رگا  هک 
ًاقیقد دزیخ  یم  رب  هزرابم  هب  تافارخ  بصعت و  لهج و  ياه  تملظ  اـب  هک  غورفرپ  غارچ  راکـشآ و  رون  قطاـن و  باـتک  کـی  ناونع  هب  ار 
نامه تسا . شخب  تاجن  هدـننک و  عناق  شلیالد  رابرپ ، راکـشآ و  شنطاب  رونرپ ، ابیز و  شرهاظ  هک  یباتک  نامه  تسا . هدومرف  دزـشوگ 

اب هک  یتاجن  هتـشرف  نامه  تسا . هتفرگ  هدـهع  رب  نادـیواج  تشهب  هب  ار  اهنآ  توعد  و  هدرک ، نیمـضت  ار  دوخ  ناوریپ  تاجن  هک  يربهر 
رد هک  ار  یلمع  ياه  همانرب  هدیشخب و  ماکحتسا  شنشور  نیهارب  اب  ار  یتدیقع  ینابم  و  هتخاس ، راکشآ  ار  دیحوت  لیالد  شحیـصف  قطنم 

هدومن صخـشم  لطاب »  » زا ار  قح »  » و دـب ،»  » زا ار  کین » «، » عونمم  » زا ار  زاـُجم »  » هدرک و نییبت  تسوا  زاـین  دروم  ّتیناـسنا  لـماکت  ریـسم 
مک كرت  ات  هتفرگ  دیحوت  زا  و  رذن ، هب  يافو  ات  هتفرگ  نامیا  زا  هداد ، نخس  داد  یهاتوک ، تارابع  نمض  ماکحا  هفـسلف  نایب  رد  3 ـ تسا .

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2403 
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یگدولآ زا  امـش  نتخاس  كاپ  يارب  ار  نامیا  دـنوادخ   : » یبلاج ریبعت  هچ  تسا . هدومن  فیـصوت  ییاـیوگ  هلمج  اـب  ار  کـی  ره  یـشورف ،
يارب مالـسا  دراد ، دوجو  ناسنا  تشرـس  رد  هللا » ۀفرعم   » دیحوت و تقیقح  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  تسا ،» هداد  رارق  كرش 

دعب ار  دیفس  سابل  کی  هک  هنوگ  نامه  دنک ، وشتسش  دوش ، یم  لصاح  كرش  قیرط  زا  هک  ار  یضراع  ياه  یگدولآ  هک  تسا  هدمآ  نآ 
ندیـشک نییاپ  و  اه ، ناسنا  رد  عضاوت  حور  ندـیمد  يارب  ار  زاـمن »  » دـنوادخ ددرگ . راکـشآ  شیلـصا  گـنر  اـت  دـنیوش  یم  یگدولآ  زا 

ناسنا حور  هک  دوش  یم  ببس  تاکز » . » هدومرف عیرشت  راگدرورپ  هاگرد  هب  شیاین  عوکر و  هدجس و  قیرط  زا  رورغ ، بکرم  زا  ناشکرس 
ناسنا هزور » . » دنک دشر  نامورحم  یلام  هینب  تیوقت  قیرط  زا  هعماج  تورث  و  دـبای ، ییاهر  ایند  فراخز  لاوما و  هب  یگتـسباو  تراسا  زا 
هرگنک دزاس . یم  راکشآ  شدوجو  راسخاش  رب  ار  اوقت  ياه  هفوکش  دمد و  یم  وا  رد  ار  صالخا  حور  و  هتخاس ، ّطلسم  سفن  ياوه  رب  ار 
یماظن یگنهرف و  يرکف و  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  نیملسم  ناوت  تردق و  و  هدومن ، مکحتسم  ار  مالسا  ياه  هیاپ  جح »  » یمالـسا میظع 

لوبق قیرط  زا  دنوادخ  دشخب . یم  ناماس  اه ، یناماسبان  هب  و  دیوش ، یم  لد  زا  ار  اه  هنیک  یعامتجا ، تلادع  دهد . یم  شیازفا  یـسایس  و 
تکرح هب  یگدنکارپ ، قافن و  هنوگ  ره  زا  رود  و  دیلوت ، طخ  رد  دهد و  یم  ملاس  یعامتجا  ماظن  ناناملـسم  هب  موصعم ، نایاوشیپ  يربهر 

دنبیاپ صاصق و  هب  طوبرم  لـئاسم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تماقتـسا و  ربص و  داـهج و  زا  کـی  ره  يارب  نینچمه  دروآ . یم  رد 
ناج هدراذگ و  ساسح  طاقن  يور  تشگنا  رمخ ، برـش  كرت  یتفع و  یب  زا  اه  ینمادکاپ  یـشورف و  مک  اب  هزرابم  و  تادهعت ، هب  ندوب 

و ددرگ ، یم  زاب  نآرق  مالسا و  ربارب  رد  ناناملسم  تیلوئسم  هلأسم  هب  رگید  راب  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  4 ـ تسا . هدومرف  نایب  ار  مالک 
دیـشاب بقارم  هک :  دزرویم  رارـصا  لصا  نیا  رب  و  هدرک ، هیکت  راک  نایاپ  تبقاع و  هلأسم  يور  ًاصوصخم  دنک ، یم  توعد  اوقت  هب  ار  اهنآ 

یم تیلوئسم  ساسحا  ناهاگآ  طقف  هک  دیزاس  نشور  شناد  ملع و  رون  هب  ار  دوخ  ناج  بلق و  دیورب ! ایند  زا  ناملـسم  هک  دینک  يراک  و 
. دنراد یم  رب  ماگ  اوقت  طخ  رد  دنسرت و  یم  ادخ  زا  دننک و 

ُلَعْفَا ام  ُلَعْفَا  َو ال  ًاطَلَغ ، ْلوُقَا  ام  ُلوُقَا  َو ال  ًاءْدـَب  َو  ًادْوَع  ُلوُقَا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ٌدَّمَحُم یِبَا  َو  ُۀَـمِطاف ، یِّنَا  اوُمَلْعا  ُساّنلا ! اَهُّیَا  ْتَلاق :  َّمُث  »
. ًاطَطَش

َنُود ِیبَا  ُهوُدَِـجت  ُهُوفِْرعَت  َو  ُهوُْزعَت  ْنِاَف  ( 1 (.) ٌمیِحَّر ٌفُوَءر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَـج  ْدََـقل  )
ِۀَجَرْدَـم ْنَع  ـِالئام  ِةَراذَّنلاـِب ، ًاـعِداص  ِۀـَلاسِّرلِاب  َغَّلَبَف  هلآو .) هیلع  هللا  یلـص  ) ِْهَیِلا ُّيِْزعَْملا  َمِْعَنل  َو  ْمُِکلاـجِر ، َنُود  یِّمَع  ِنـْبا  اَـخَا  َو  ْمُکِءاـِسن ،

َمَزَْهنا یّتَح  َماْهلا ، ُتُْکنَی  َو  َمانْـصالا  ُرِـسْکَی  ِۀَنَـسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِهِّبَر  ِلِیبَس  یِلا  ًایِعاد  ْمِهِماظْکَِاب ، ًاذِخآ  ْمُهَجَبَث ، ًابِراض  َنیِکِرْـشُْملا 
َحاط َو  ِنیِطایَّشلا ، ُقِشاقَـش  ْتَسِرَخ  َو  ِنیِّدـلا ، ُمیِعَز  َقَطَن  َو  ِهِضْحَم ، ْنَع  ُّقَْحلا  َرَفْـسَا  َو  ِهِْحبُـص ، ْنَع  ُلـْیَّللا  يَّرَفَت  یّتَح  َُربُّدـلا ، اُوَّلَو  َو  ُعْمَْجلا 
َۀَقْذُم ِراّنلا ، َنِم  ةَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ِصامِْخلا . ِْضیَْبلا  َنِم  رَفَن  ِیف  ِصالْخِْالا  ِۀَِملَِکب  ُْمتُْهفَو  ِقاقِّشلا  َو  ِْرفُْکلا  ُدَقُع  ْتَّلَْحناَو  ِقافِّنلا ، ُظیِشَو 

ُمُکَفَّطَخَتَی ْنَا  َنُوفاَخت  َنِیئِـساخ ، ًۀَّلِذَا  َقَرَْولا ، َنُوتاتْقَت  َو  َقَرَّطلا ، َنُوبَرْـشَت  ِمادـْقالا ، َءیِطْوَم  َو  ِنـالْجَْعلا ، َۀَْـسبَق  َو  ِعِماّـطلا ، َةَزُْهن  َو  ِبِراّـشلا ،
ِبَرَْعلا ِنابْؤُذ  َو  ِلاجِّرلا  ِمَُهِبب  َِینُم  ْنَا  َدَْعب  ِیتَّلا ، َو  ایَتَّللا  َدَْعب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دَّمَحُِمب یلاعَت  َو  َكَرابَت  ُهللا  ُمُکَذَْقنَاَف  ْمُِکلْوَح . ْنِم  ُساّنلا 

، اِهتاوََهل ِیف  ُهاخَا  َفَذَـق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌةَرِغاف  ْتَرَغَف  َْوا  ِناْطیَّشِلل ، ٌنْرَق  َمََجن  َْوا  ُهللا ، اَهَأَفْطَا  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَـقْوَا  امَّلُک  ِباتِْکلا ، ِلـْهَا  ِةَدَرَم  َو 
ِیف ًادِّیَـس  ِهللا ، ِلوُسَر  ْنِم  ًابیِرَق  ِهللا ، ِْرمَا  ِیف  ًادِـهَتُْجم  ِهللا ، ِتاذ  ِیف  ًادودْـکَم  هِْفیَِـسب  اهَبََهل  َدِـمُْخی  َو  ِهِصَمْخَِاب ، اهَخامِـص  َأَطَی  یّتَح  ُأِفَْکنَی  ـالَف 

َو َرابْخالا  َنوُفَّکَوَتَت  َو  َِرئاوَّدلا ، اَِنب  َنوُصَّبَرَتَت  َنُونِمآ ، َنوُهِکاف  َنوُعِداو  ِْشیَْعلا ، َنِم  ۀَّیِهافَر  ِیف  ُْمْتنَا  َو  ًاحِداک  ًاّدُِجم  ًاحِصان ، ًارِّمَشُم  ِهللا ، ِءاِیلْوَا 
تاولـص و هک  تسا  دّـمحم  مردـپ  و  ما ! همطاف  نم  دـینادب  مدرم ! يا  دومرف : سپـس  همجرت : ِلاتِْقلا ; َدـْنِع  َنوُّرِفَت  َو  ِلازِّنلا ، َدـْنِع  َنوُصُْکنَت 

یم ار  هچنآ  و  درادن ـ  هار  نآ  رد  ضیقن  دض و  زگره  و  تسا ـ  یکی  شماجنا  زاغآ و  میوگ  یم  هچنآ  داب . شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد 
تخـس وا  رب  امـش  ياه  جـنر  هک  دـمآ  ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  یلوسر  نیقی  هب  میوپ . یمن  اطخ  هار  ملامعا  رد  و  میوگ ، یمن  طلغ  میوگ 

هدوب نم  ردـپ  وا  دـینیب  یم  دـییوجب  ار  وا  تبـسن  هاگ  ره  تسا . نابرهم  فؤر و  نانمؤم  هب  تبـسن  دراد و  امـش  تیادـه  رب  رارـصا  تسا و 
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وا و رب  ادـخ  دورد  بسن ، نیا  تسا  راختفا  رپ  هچ  و  امـش ! نادرم  ردارب  هن  تسا ، هدوب  نم  يومع  رـسپ  ردارب  و  امـش ! ناـنز  ردـپ  هن  تسا ،
، تفات رب  يور  ناکرشم  هقیرط  زا  درک ، راذنا  ینـشور  هب  ار  مدرم  و  داد ، ماجنا  یبوخ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  دمآ و  وا  يرآ  داب ! شنادناخ 
ناهرب و لیلد و  اب  هراومه  وا  دنراذگب . ماگ  دیحوت  هار  رد  دنرادرب و  تسد  كرـش  زا  ات  درـشف ـ  ار  ناشیولگ  و  دیبوک ، ناشیاهندرگ  رب  و 

اهنآ عمج  اـت  دـیبوک ، یم  ار  ناّربـکتم  ياـهزغم  و  تسکـش ، یم  مهرد  ار  اـه  تب  درک . یم  توـعد  ادـخ  هار  هب  ار  مدرم  دـنمدوس  زردـنا 
نیطایـش ياه  همزمز  و  دمآرد ، نخـس  هب  نید  هدنیامن  دش ، راکـشآ  قح  و  دیـسر ، ارف  حبـص  تشگ ، فرطرب  اه  یکیرات  و  دش ، یـشالتم 

( هللا الا  هلا  ال   ) صـالخا هملک  هب  ناـبز  امـش  و  دـش ، هدوشگ  فـالتخا  رفک و  ياـه  هرگ  داـتفا ، ورف  نیمز  رب  قاـفن  رـسفا  تشگ . شوماـخ 
زا و  دیتشاد ، رارق  خزود  شتآ  هاگترپ  بل  رب  زور  نآ  رد  امـش  يرآ  دـیدوبن ! شیب  تسدـیهت  كدـنا و  یهورگ  هک  یلاح  رد  دـیدوشگ ،

شتآ لابند  هب  ناباتش  هک  یسک  يارب  یشتآ  هلعـش  ای  و  هنـسرگ ، يارب  يا  همقل  ای  و  هنـشت ، صخـش  يارب  يا  هعرج  نوچمه  تارفن  ِیمک 
! ناتخرد گرب  ناتکاروخ  و  دوب ، هدـیدنگ  نفعتم و  امـش  یندیـشون  بآ  ماّیا  نآ  رد  دـیدش ! یم  هل  اهاپ  تسد و  ریز  و  دـیدوب ، دور ، یم 
هب ار  امش  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  اما  دنعلبب ! دنیابرب و  ار  امـش  دنمروز  نانمـشد  هک  دیدیـسرت  یم  نیا  زا  هتـسویپ  و  دیدوب ، راوخ  لیلذ و 
اب و  دـش ، ریگرد  ناعاجـش  اب  وا  دیـشخب ، تاـجن  یناوتاـن  يراوخ و  ّتلذ و  همه  نآ  زا  دـعب  شنادـناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  دّـمحم  تکرب 
ره و  درک . شوماخ  ار  نآ  ادخ  دنتخورفارب  ار  گنج  شتآ  نامز  ره  یلو  دنکفا ، رد  هجنپ  يراصن  دوهی و  ناشکرـس  برع و  ياه  گرگ 

و دنکفا ، یم  اهنآ  ماک  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع شردارب  مردپ  دوشگ ، یم  ناهد  ناکرشم  ياه  هنتف  تشگ و  یم  نایامن  ناطیش  خاش  هاگ 
ار نانمـشد  ياهرـس  هک  ینامز  رگم  تشگ  یمن  زاب  كانرطخ  ياه  تیرومأـم  نیا  زا  زگره  وا  و  دومن ، یم  بوکرـس  وا  هلیـسوب  ار  اـهنآ 

دیلام .»! یم  كاخ  هب  ار  اهنآ  ینیب  درک و  یم  لامیاپ 
هیآ هبوـــت ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

رذـع و دـنک و  یم  یفرعم  ّتیعمج  هب  ار  شدوخ  زیچ  ره  زا  لبق  وا  متـسیک ؟ نم  1 ـ تسا : هتفهن  یگرزب  قیاـقح  زین  شخب  نـیا  رد   . 129
ًاصوصخم وا  متساخ . یم  رب  شیرای  هب  هنرگو  متخانـشن  ار  ربمایپ  رتخد  مدوب و  ربخ  یب  نم  دیوگن  یـسک  ات  دریگ ، یم  اهنآ  زا  ار  اه  هناهب 

دنک یم  دیکأت  سپس  دیامن ، یم  وگزاب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع اب  شطابترا  و  دنک ، یم  هیکت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  شتبـسن  يور 
دیونشب و تسرد  مروآ . یمن  نابز  رب  باسح  یب  يا  هملک  و  میوگ ، یمن  هدیجنـسن  ار  ینخـس  تسا ، تقیقح  نیع  میوگ  یم  ار  هچنآ  هک 

هیلع هللا  یلص  ) هللا لوسر  هقالع  سپس  هداعلا  قوف  يزوسلد  2 ـ دیبایرد ! هثداح  نیا  ربارب  رد  ار  دوخ  میظع  تیلوئسم  میوگ و  یم  هچ  دینیبب 
يور ًاصوصخم  دوب ، کیرـش  اهنآ  ياه  مغ  رد  هنوگچ  و  درب ، یم  جـنر  اهنآ  ياه  جـنر  زا  هنوگچ  هک  دوش  یم  روآدای  اـهنآ  هب  ار  هلآو )

زا هعماج و  لد  زا  هتـساخرب  يربمایپ  : » دومرف هیکت  تسا ، هدرک  هیکت  نآ  يور  هیآ  کی  رد  دیجم  نآرق  هک  ربمایپ  فاصوا  زا  فصو  جنپ 
همه هک  یفاصوا  نابرهم .» و  ّتبحم ، رپ  يربماـیپ  و  امـش ، تیادـه  هب  دـنم  هقـالع  و  زوسلد ، يربماـیپ  دـمآ ، امـش  يوسب  مدرم  هدوت  ناـیم 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ياسرف  تقاط  تاـمحز  3 ـ دنتخانـش . یم  دندوب و  هدـید  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  رد  ار  نآ  باحـصا 
و تساخرب ، گرزب  تلاسر  نآ  غالبا  يارب  هنت  کی  هنوگچ  هک  دوش  یم  روآدای  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نیگنـس  تاـمحز  سپس 

نایوج قح  ربارب  رد  وا  حالـس  و  دیبوک ، مه  رد  ار  ناّربکتم  زغم  و  دیلام ، كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  تفاین ، هار  وا  رد  یفارحنا  نیرتمک 
نانمـشد و  تخیر ، ورف  اه  هدکتب  و  تسکـش ، مه  رد  ار  ناکرـشم  تردـق  هک  نآ  ات  دوب ، تمکح  هظعوم و  لیلد و  قطنم و  نابلط  قح  و 

رس هللا » الا  هلا  ال   » همغن اراکـشآ  دنتـسناوت  یهورگ  و  دندرک ، رارف  اه  شافخ  دیمد ، هدیپس  دش و  فرط  رب  اه  تملظ  دندش ، هدنکارپ  ادخ 
امش زور  نآ  هک  دروآ  یم  اهنآ  دای  هب  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دیدوب ! هنوگ  نیا  امـش  4 ـ دننک . همزمز  رفک  راید  رد  ار  دیحوت  ياوآ  دنهد و 

هاگ و یتسرپ  تب  كرش و  نارود  ياه  هسوسو  وسکی  زا  دیدوب ، راتفرگ  كانتـشحو  تخـس و  نافوط  نایم  رد  نامیا  اب  كدنا  هورگ  رگا 
فرط ره  زا  محر  یب  دنمورین و  نانمـشد  رگید  يوس  زا  و  دیـشک ، یم  خزود  شتآ  هاگترپ  بل  هب  ار  امـش  دـمآ و  یم  ناتغارـس  هب  هاگیب 

رد نانچ  نآ  دـننک و  هل  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  ار  امـش  دوب  نکمم  ندز  مه  رب  مشچ  کی  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دـندوب  هدرک  هطاـحا  ار  اـمش 
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هدارا ادخ  اما  دیدوب . كانمیب  دوخ  هدنیآ  زا  هتسویپ  دش و  یمن  ناتبیصن  يزیچ  نشخ  بسانمان و  ياذغ  راوگان و  بآ  زج  هک  دیدوب  راشف 
اهنآ رب  ار  كدنا  فعضتسم و  هورگ  نیا  و  دبوکب ، گنس  هب  ار  اه  یعفا  نیا  ياهرس  و  دنکشب ، ار  راوخنوخ  ناگرگ  نیا  نادند  دوب  هدرک 

نانزهار و  دندرک ، رارف  نانمیرها  تسـشن ، ورف  اه  نافوط  و  تشگ ، شوماخ  اه  هنتف  شتآ  هک  تشذگن  يزیچ  درک . نینچ  و  دنک ، ّطلـسم 
يرآ دندش . ناهنپ  اه  هلوغیب  رد  مالـسا  باتملاع  باتفآ  عولط  اب  دندرک  یم  هدافتـسا  ّتیلهاج  یناملظ  بش  ياه  یکیرات  زا  هک  نادزد  و 

، دروآ یم  اهنآ  دای  هب  درک  یم  ینیگنـس  نانمؤم  شود  رب  نرق  کی  نوچمه  شزور  ره  هک  ار  ساسح  تاظحل  نیا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف
میظع تلاسر  یهلا و  طخ  نیا  موادت  رد  و  دننکن ، یـساپسان  ار  یهلا  بهاوم  و  دراپـسن ، یـشومارف  تسد  هب  ار  ادـخ  میظع  ياه  تمعن  ات 

گرزب تامدـخ  نایم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رتخد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تامدـخ  5 ـ دنوشن . اه  يزاسوج  میلـست  دنـشوکب و 
، داتسرف یم  هلباقم  هب  ار  وا  كانرطخ ، ثداوح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هنوگچ  هک  دوش ، یم  روآدای  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

یم شوماخ  ار  نآ  تفر و  یم  ورف  اه  هنتف  ماک  رد  تساخ ، یم  رب  هلباقم  هب  مامت ، يراکادـف  يزابناج و  هداـعلا و  قوف  يرگراـثیا  اـب  وا  و 
اج همه  و  دیلام ، یم  كاخ  هب  ار  اه  توغاط  غامد  دنکفا و  یم  ورف  دوخ  ریشمش  اب  ار  ناشکرس  ياهرـس  تشگ ، یم  زاب  دنمزوریپ  درک و 

گرزب و بالقنا  نیا  طخ  شخب  موادـت  دـناوت  یم  یـسک  نینچ  يرآ  دوب . وا  نابیتشپ  یماح و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رواـی  راـی و 
. دشاب نآ  فارحنا  عنام 

ُمِظاک َقَطَن  َو  ِنیِّدلا ، ُبابْلِج  َلَمَـس  َو  ِقافِّنلا ، ُۀَکیِـسَح  ْمُکیف  ْتَرَهَظ  ِهِئایِفْـصَا ، يوْأَم  َو  ِهِئایِبْنَا  َراد  ِهِلآ ) َو  ِهْیَلَع  ُهللا  یَّلَـص   ) ِهِّیِبَنِل ُهللا  َراتْخا  اَّمَلَف  »
ِهِتَوْعَدـِل ْمُکافْلَاَف  ْمُکِب ، ًافِتاه  ِهِزَرْغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناطْیَّشلا  َعَلْطَا  َو  ْمُکِتاصَرَع ، یِف  رَطَخَف  َنیلِطْبُمْلا ، ُقیِنَف  َرَدَـه  َو  َنیِّلَقـالا ، ُلِـماح  َغَبَن  َو  َنیِواـغْلا ،

ُدْهَعْلا َو  اذه  ْمُکِبْرِش ، َرْیَغ  ْمُتْدَرْوَا  َو  ْمُکِلِبِا ، َرْیَغ  ْمُتْمَسَوَف  ًاباضِغ ، ْمُکافْلَاَف  ْمُکَشَمْحَا  َو  ًافافِخ ، ْمُکَدَجَوَف  ْمُکَضَهْنَتْسا  َّمُث  َنیِظِحالُم ، ِهیِف  ِةَّرِغْلِل  َو  َنیِبیِجَتْسُم ،
. ْرَبْقُی اّمَل  ُلوُسَّرلا  َو  ْلِمَدْنَی ، اّمَل  ُحْرُجْلا  َو  ٌبیِحَر ، ُمْلَکْلا  َو  ٌبیِرَق ،

َو َنوُـکَفُْؤت ، ّینَا  َو  ْمُِکب ؟ َفـْیَک  َو  ْمُْکنِم ! َتاـْهیَهَف  ( 1 () َنیِِرفاَْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو  اوُطَقَـس  ِۀَْـنتِْفلا  ِیف  َالَأ   ) ِۀَْـنتِْفلا َفْوَخ  ُْمتْمَعَز  ًارادـِْتبِا 
ُهنَع ًۀَبْغَرَا  ْمُکِروُهُظ ، َءارَو  ُهوُُمتْفَّلَخ  ْدَق  ٌۀَحِـضاو ، ُهُِرماوَا  َو  ٌۀَِحئال ، ُهُرِجاوَز  َو  ٌةَرِهاب ، ُهُمالْعَا  َو  ٌةَرِهاظ ،)  ) ٌةَرِهاز ُهُرُوُما  ْمُکِرُهْظَا  َْنَیب  ِهللا  ُباتِک 

: همجرت (; 2 () َنیِرِساَْخلا َنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمَالْـسِْالا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  . ) الََدب َنیِِملاّظِلل  َْسِئب  َنوُمُکَْحت ؟ ِهِْریَِغب  ْمَا  َنوُدیُِرت ؟
ياه هنیک  ناهگان  تخاس ، وا  هاگلزنم  ار  شناگدـیزگرب  هاگیاج  و  دـیزگرب ، شربمایپ  يارب  ار  ناربمایپ  يارـس  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـما 

دنلبرـس هدـش  شومارف  نامانمگ  و  دـندمآرد ، ادـص  هب  ناهارمگ  تفر ، رانک  نید  هدرپ  و  تشگ ، رهاظ  امـش  نایم  رد  قافن  راثآ  ینورد و 
ار امش  درک و  نوریب  دوخ  هاگیفخم  زا  ار  شرس  ناطیش  دندمآرد . تکرح  هب  امش  عامتجا  هنحـص  رد  تساخرب و  لطاب  ياه  هرعن  دندرک ،

يارب رابکبـس  درک و  مایق  هب  توعد  ار  امـش  سپـس  شبیرف ! رظتنم  تفای و  شتوعد  شریذپ  هدامآ  ار  امـش  و  دومن ، توعد  دوخ  يوس  هب 
رب دش  ببـس  رما  نیمه  و  تشگ . نایامن  امـش  رد  بضغ  راثآ  تخورفارب و  امـش  ياه  لد  رد  ار  ماقتنا  مشخ و  ياه  هلعـش  تفای ! تکرح 

دیتشادن و یّقح  نآ  رد  دوبن و  امش  ِنآ  زا  هک  دیتفر  يزیچ  غارس  هب  و  دیوش ـ ، دراو  دوخ  روخـشبآ  ریغ  رد  و  دیهن ، تمالع  دوخ  رتش  ریغ 
عیـسو و اـم  تبیـصم  ياـه  مخز  دوـب ، هتـشذگن  ربماـیپ  تلحر  زا  يزیچ  زوـنه  هک  یلاـح  رد  دـیتخادرپ . ـ  تموـکح  بصغ  هب  ماـجنارس 

يا هنتف  میـسرت  یم   » هک دوب  نیا  امـش  هناهب  دوب . هدـشن  هدرپس  كاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زونه  و  هتفاین ، مایتلا  ام  یبلق  تاحارج 
! امـش زا  اـهراک  نیا  تسا  رود  هچ  دراد . هطاـحا  نارفاـک  هب  خزود  اـنامه  و  دـیداتفا ؟ نآ  رد  هک  رتـالاب  نیا  زا  يا  هنتف  هچ  و  دوـش ،»! اـپرب 

شیاـه هناـشن  روـن ، رپ  شزیچ  همه  تسامـش ، ناـیم  رد  نآرق ـ  ادـخ ـ  باـتک  هک  نیا  اـب  دـیور ؟ یم  اـجک  هـب  و  دـینک ؟ یم  هـچ  یتـسار 
یم مکح  نآ  ریغ  هب  ای  دیا ؟ هتفاترب  يور  نآ  زا  ایآ  دیا ! هدنکفا  رس  تشپ  ار  نآ  امش  اما  حضاو ، شرماوا  راکشآ ، شا  یهاون  هدنـشخرد ،

دهاوخن هتفریذپ  وا  زا  دنک ، باختنا  ار  مالـسا  زا  ریغ  ینییآ  سک  ره  و  دندیزگرب . نآرق  يارب  ار  يدب  نیـشناج  ناراکمتـس  هک  هآ  دینک ؟
تسا .» ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  دش و 
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هیآ 49 هبوت ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
.

دنک یم  هراشا  نیقفانم  یلهاج و  بازحا  ناگدنامزاب  هب  شنانخس  زا  شخب  نیارد  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  هیآ 85 .  نارمع ، لآ   . 2
دوخ ياه  هنال  رد  و  هدرب ، ورف  دوخ  ياه  كال  رد  رـس  دوب و  هدـش  گنت  اهنآ  رب  هصرع  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تاـیح  ناـمز  رد  هک 

رد هک  یناشافخ  و  دندروآرب ، رـس  اه  هنال  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  گرم  اب  ضرالا  تارـشح  نیا  ناهگان  اما  دـندوب . هدـیزخ 
دش و زاغآ  كوکشم  ياه  تکرح  دندش ! نادیم  نارگیزاب  دنتشادن  ییامندوخ  بات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دوجو  هدنزورف  رهم  ربارب 

! دنتفگ کیبل  ناطیش  توعد  هب  یهورگ  - 2 دندش ! هکرعم  دراو  یسایس  نارگیزاب  تشگ و  راکشآ  یفارحنا  طوطخ 
اهدغج موش  ياوآ  هب  و  دنتفگ ، کیبل  ناطیش  توعد  هب  يریثک  تیعمج  هنوگچ  هک  دوشیم  عورـش  اجنیا  زا  (ص ) ربمایپ رتخد  قیمع  هدنا 

دوب و هدیکـشخن  (ص ) ربماـیپ نفک  بآ  زونه  هکنیا  اـب  و  دـندش ، ناطیـش  بزح  و  لد ، روـک  ناـقفانم  تسد  تلآ  دـندمآ ، رد  تکرح  هب 
رامیب ناحول و  هداس  زا  ریغ  دـش . زاغآ  یعاجترا  ياـهتکرح  دوب ، نکفا  نینط  اـهلد  رد  شریبکت  گـناب  شوگ و  رد  شنذؤم  ناذا  يادـص 

رگاشامت و  دندز ، بل  رب  توکـس  رهم  دـهد ، يور  یقافن  فالتخا و  میئوگب  ینخـس  رگا  میـسرتیم  هکنیا  ناونع  هب  يرگید  هورگ  نالد ،
دوب ! فارحنا  فالتخا و  نیرتگرزب  دوخ  نیا  هک  یلاح  رد  دنکن  زورب  یفالتخا  ات  دندرک ، یگنهامه  نآ  اب  ای  و  دندش ، هنحص 

هار يا  دیور  یم  اجک  هب  و  دیتسه ؟ اجک  هک :  دـنز  یم  گناب  اهنآ  رب  سپـس  یهلا  يدانم  نیا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دـیرب  نآرق  هب  هانپ  3 ـ
ِْلیَّللا ِعَطِقَک  ُنَتِْفلا  ُمُْکیَلَع  ْتَسَبَْتلا  اَذِا   : » هک دروآ  یم  اهنآ  رطاـخ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ شردـپ  نخـس  ییوگ  اـه ؟ هدرک  مگ 
بـش ياه  هدرپ  نوچمه  اه  هنتف  هک  یماگنه  ِراّنلا ; َیِلا  ُهَقاس  ُهَْفلَخ  ُهَکََرت  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا ، َیِلا  ُهَداق  ُهماـمَا  ُهَلَعَج  ْنَمَف  ِنآرُْقلاـِب ، ْمُْکیَلَعَف  ِِملْظُْملا 

هب دـنک ـ  يوریپ  نآ  زا  و  دـهد ـ  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  نآرق  هک  سک  نآ  دـیرب ، هاـنپ  نآرق  هیاـس  هب  دـیاب  دروآ  يور  امـش  هب  یناـملظ 
، دینکن اهر  ار  نآرق  هک :  دـنز  یم  دایرف  اهنآ  رب  دـنار .» یم  شخزود  هب  هدـنکفا  رـس  ِتشپ  ار  نآ  هک  سک  نآ  و  دـنک ، يربهر  شتـشهب 

شیپ تسا ، راکـشآ  هداد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دـعب  تفالخ  هلأـسم  يارب  هک  ار  ییاهروتـسد  و  تسا ، نشور  نآ  یهاون  رماوا و 
هیلع هللا  یلص  ) ربمایپ نارای  باحصا و  هب  رادشه  4 ـ تسا . هدراذگن  یقاب  ماهبا  هدرپ  رد  يزیچ  و  هدرک ، شتلحر  زا  دعب  يارب  ار  مزال  ینیب 

هلآو )
ار نآرق ) ( ) هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ گرزب  راگدای  رگا  هک  دهد  یم  رادـشه  اهنآ  هب  نامز ، رگدایرف  نیا  مالـسلا ،) اهیلع  ) مالـسا يوناب 
ای اه  یـشیدنا  تحلـصم  هناهب  هب  و  دـیراد ، مّدـقم  مالـسا  تامیلعت  رب  ار  دوخ  ناوتان  راکفا  و  دـینزب ، نآ  ریغ  ناماد  هب  تسد  دـینک و  اـهر 
رد هنتف  شتآ  تفرگ . دـهاوخ  ار  امـش  ناماد  یگرزب  ناـیز  نآ ، ناـمرف  موکحم  هن  دـینادب ، نآرق  رب  مکاـح  ار  دوخ  اـه  هنتف  زا  يریگولج 
زج ددنب و  یم  رب  تخر  امش  نایم  زا  مالسا  حور  دیوش ، یم  عقاو  نآ  رد  دیـسرت  یم  هچنآ  زا  و  دش ، دهاوخن  شوماخ  زگره  امـش  هعماج 

. دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  اوتحم  یب  يرهاظ  و  زغم ، یب  يرشق 

ِّيِوَغْلا ِناطْیَّشلا  ِفاتِهِل  َنوُبیِجَتْسَت  َو  اهَتَرْمَج ، َنوُجِّیَهُت  َو  اهَتَدْقَو  َنوُروُت  ْمُتْذَخَا  َّمُث  اهُدایِق ، َسَلْسَیَو  اهُتَرْفَن ، َنُکْسَت  َْنا  َثْیَر ) یلِا   ) َثْیَر ّالِا  اوُثَبْلَت  ْمَل  َّمُث  »
. ِّیِفَّصلا ِّیِبَّنلا  ِنَنُس  ِدامْخِا  َو  ِّیِلَجْلا  ِنیِّدلا  ِراوْنَا  ِءافْطِا  َو 

َو اشَْحلا . ِیف  ِنانِّسلا  ِزْخَو  َو  يدُْـملا ، ِّزَح  ِْلثِم  یلَع  ْمُْکنِم  ُِربْصَن  َو  ِءاّرَّضلا ، َو  ِرَمَْخلا  ِیف  ِهِدـْلُو  َو  ِِهلْهَِـال  َنوُشْمَت  َو  ءاـِغتْرا ، ِیف  ًاوْسَح  َنوُّرُِـست 
ْمَُکل یّلََجت  یَلب  َنوُمَْلعَت ؟ ـالَفَا  ( 1 (.) َنُوِنقُوی مْوَِقل  ًامْکُح  ِهللا  ْنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ( ؟ َنوُْغبَت ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَفَا  اـَنل ؟ َْثرِا  ـال  ْنَا  َنوُمَعَْزت  َنْـالَا  ُْمْتنَا 
َْتئِج ْدََقل  ِیبَا ؟ َِثرَا  َو ال  َكابَا  َثَِرت  ْنَا  ِهللا  ِباتِک  ِیفَا  َۀَـفاُحق ! ِیبَا  ْنباَی  هِیثِْرا ؟ یلَع  ُبَلُْغاَا  َنوُِملْـسُْملا  اَهُّیَا  ُُهتَْنبا . یِّنَا  ِۀَـیِحاّضلا  ِسْمَّشلاَک 
یَیْحَی ِرَبَخ  ْنِم  َّصَْتقا  اَمیف  َلاـق  َو  ( 2 (.) َدُواَد ُناَْمیَلُـس  َِثرََوو   : ) ُلوُقَی ْذِا  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ُهوُُمتْذَـبَن  َو  ِهللا  َباتِک  ُْمتْکََرت  دْـمَع  یلَعَفَا  ًاّیِرَف . ًاْئیَش 
ِباَتِک ِیف  ضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماَحْرالا  اُولْوُأَو   : ) َلاق َو  ( 3 (.) َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَیَو  ِیُنثِرَی  ًاِّیلَو *  َْکنُدَّل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف   : ) َلاق ْذِا  اّیِرَکَز  ِْنب 
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ِفوُْرعَْملِاب َنِیبَْرقالاَو  ِْنیَِدلاَْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ   : ) َلاق َو  ( 5 (.) ِْنیَیَثنُْالا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدَالْوَأ  ِیف  ُهللا  ُمُکیِـصُوی   : ) َلاق َو  ( 4 (.) ِهللا
َّنِا َنُولوُقَت  ْلَه  ْمَا  ِیبَا ؟ اْهنِم  َجَرْخَا  ۀَیِآب  ُهللا  ُمُکَّصَخَفَا  انَْنَیب ؟ َمِحَر  َو ال  ِیبَا ؟ ْنِم  ُِثرَا  َو ال  ِیل  َةَوْظَح  ْنَا ال  ُْمتْمَعَز  َو  ( 6 (.) َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح 

اهَکَنوُدَـف یِّمَع ؟ ِْنبا  َو  ِیبَا  ْنِم  ِهِموُمُع  َو  ِنآرُْقلا  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَا  ُْمْتنَا  ْمَا  ةَدِـحاو  ۀَِّلم  ِلـْهَا  ْنِم  ِیبَا  َو  اـَنَا  ُتَْسل  ََوا  ِناـثَراوَتَی ؟ ـال  ِْنیَتَِّلم  َلـْهَا 
ُرَـسْخَی ِۀَعاّسلا  َْدنِع  َو  ُۀَمایِْقلا ، ُدِعْوَْملا  َو  ِِهلآ ،) َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص   ) دَّمَُحم ُمیِعَّزلاَو  ُهللا ، ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  َكِرْـشَح ، َمْوَی  َكاْقَلت  ًَۀلوُحْرَم ، ًۀَموُطْخَم 

: همجرت (; 8 () ٌمیِقُّم ٌباَذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَیَو  ِهیِزُْخی  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  ( ) 7 () َنوُمَْلعَت َفْوَسَو  ٌّرَقَتْسُم  إَبَن  ِّلُکِّل  َو  ، ) َنُومَْدنَت ْذِا  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  َنُولِْطبُْملا 
ار اه  هنتف  شتآ  ناهگان  دوش ، ناتمیلـست  و  ددرگ ، مار  هک  دـیدرکن  ربص  هزادـنا  نیا  یتح  دـیتفرگ ، رایتخا  رد  ار  تفالخ  هقاـن  امـش  يرآ ،

نییآ نابات  راونا  نتخاس  شوماخ  هب  و  دیدومن ، تباجا  ار  رگاوغا  ناطیـش  يادن  دـیدروآرد و  ناجیه  هب  ار  نآ  ياه  هلعـش  و  دـیتخورفارب ،
. دیدیـشون هنایفخم  هت  ات  یلک  هب  ار  نآ  ریـش ـ  يور  زا  فک ـ  نتفرگ  هناهب  هب  دیتخادرپ . یهلا  كاپ  ربمایپ  ياه  ّتنـس  ندرب  نایم  زا  قح و 

نیمک هب  وا  نادـنزرف  نادـناخ و  نتخاس  يوزنم  يارب  دـیدوب . دوخ  راک  تیوقت  رد  ًانطاب  اما  دـیدز  یم  هنیـس  هب  ار  نارگید  گنـس  ًارهاـظ 
هک نیا  بجع  دشاب ! هتسشن  وا  لد  رب  هزین  كون  وا و  يولگ  رب  رجنخ  هک  یـسک  نوچمه  میدیدن ، ییابیکـش  زج  يا  هراچ  زین  ام  دیتسـشن ،

مکح زا  ایآ  میرب . ـ ! یمن  ثرا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  ام  و  هدادـن ـ  رارق  ام  يارب  یثرا  دـنوادخ  هک  دـیرادنپ  یم  نینچ  امش 
یم يرآ  دیناد ؟ یمن  ار  لئاسم  نیا  امش  ایآ  دننیقی ؟ لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  رتهب  ادخ  زا  شمکح  یـسک  هچ  دینک ؟ یم  يوریپ  ّتیلهاج 

دنزرف يا  دوش ; هتفرگ  روز  هب  نم  ثرا  دیاب  ایآ  ناناملـسم ! يا  امـش  میوا . رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امـش  يارب  باتفآ  نوچمه  و  دیناد ،
باتک ًادمع  ایآ  ییاوران ! نخس  هچ  مربن ؟ یثرا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  تسا  نآرق  رد  ایآ  هد ! خساپ  نم  هب  هفاحق ! یبا 

یم ایرکز  نب  ییحی  ناتـساد  رد  و  دـش .» دواد  ثراو  نامیلـس  و  : » دـیامرف یم  هک  یلاح  رد  دـیدنکفا ؟ رـس  ِتشپ  دـیتفگ و  كرت  ار  ادـخ 
نادنواشیوخ و  : » دـیامرف یم  زین  و  دـشاب .» بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  دوخ  دزن  زا  وت  ادـنوادخ )! : ») دـیوگ

شرافـس امـش  هب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ  : » دیوگ یم  زین  و  دنرتراوازـس .» نارگید ) زا   ) رّرقم ادخ  هک  یماکحا  رد  رگیدـکی  هب  تبـسن 
ردام و ردپ و  يارب  دراذگب ) دوخ  زا  یلام  یـسک  رگا  : ») هدومرف زین  و  دشاب .» رتخد  ود  مهـس  هزادـنا  هب  رـسپ  ثاریم )  ) مهـس هک  دـنک  یم 
و مرادن ؟ مردپ  زا  یثرا  هرهب و  چیه  نم  هک  دیتشادنپ  نینچ  امـش  ناراکزیهرپ .» رب  تسا  یقح  نیا  دـنک ، تیـصو  هتـسیاش  روطب  ناکیدزن 
ای هتخاس ؟ جراخ  نآ  زا  ار  مردپ  هک  تسا  هدرک  لزان  امش  صوصخم  يا  هیآ  دنوادخ  ایآ  تسین !؟ ام  نایم  رد  يدنواشیوخ  تبسن و  چیه 
زا نآرق  صاخ  ماع و  هب  امـش  هک  نیا  ای  میرادن ؟ بهذم  کی  مردپ  اب  نم  و  دنرب ، یمن  ثرا  رگیدکی  زا  بهذـم  ود  ناوریپ  دـییوگ : یم 

هرهب هداـمآ  هدـش  راـهم  هداـمآ و  بکرم  نوـچمه  هک  ارم ـ  ثرا  نآ ـ  ریگب  سپ  تسا  نینچ  هک  لاـح  دـیرتهاگآ ؟ میوـمع  رـسپ  مردـپ و 
هک تسا  بلاج  هچ  زور  نآ  رد  و  مییامن ، یم  تساوخزاب  دنک و  یم  رادـید  ار  وت  تمایق  رد  نادـب  یلو  وش ، راوس  نآ  رب  تسا و  يرادرب 
اما دـید ، دـنهاوخ  ناـیز  نـالطاب  زور  نآ  رد  و  زیخاتـسر ، يرواد ، ِدـعوم  و  هلآو ،) هـیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم وـت  ِیعّدـم  و  تسادـخ ، رواد 
دوخ دعوم  رد  و  دراد ـ  یهاگرارق  ماجنارس ـ  هداد  امش  هب  دنوادخ  هک  يزیچ ـ  ره  : » دینادب تشاد ! دهاوخن  يدوس  امش  لاح  هب  ینامیـشپ 

تازاجم دمآ و  دهاوخ  شغارـس  هب  هدننک  راوخ  باذع  یـسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  « » تسناد دـیهاوخ  يدوزب  و  دریگ ـ  یم  ماجنا 
دش !» دهاوخ  دراو  وا  رب  نادواج 
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دزوس یم  نیا  زا  شلد  تسا ، رادروخرب  يرتدیدش  زوس  ناجیه و  زا  دریگ و  یم  يرتشیب  جوا  شخب  نیا  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف نانخس 
رب نالطب  طخ  دـمآ و  مالـسا  دـنداد ، یمن  ثرا  ًاقلطم  نارتخد  هب  ّتیلهاج  رد  هک  ارچ  دوش  یم  هدـنز  دراد  ّتیلهاج  ماکحا  رگید  راـب  هک 

تسا حرطم  هچنآ  تسین ، حرطم  كدف  هلأسم  اهنت  نیاربانب  تسناد ، میهس  کیرش و  ثرا  رد  ار  ناملسم  ناگتسب  همه  و  دیـشک ، انعم  نیا 
ریز ار  اهنآ  دنک و  یم  تمالم  ًادـیدش  ار  اهنآ  شخب  نیا  رد  اذـل  تسا و  یمالـسا  ننـس  وحم  ّتیلهاج و  ننـس  يایحا  رطخ  لّوا  هجرد  رد 

هلأسم دـیمهف  یم  سک  ره  هک  دـنداد  ماجنا  هنـالوجع  ناـنچ  ار  راـک  نیا  هک  نیا  رت  بیجع  همه  زا  دـهد . یم  رارق  دوخ  تـالمح  راـبگر 
دتفیب بایسآ  زا  اهبآ  حالطصا  هب  و  دوش ، مکحم  تفالخ  رما  رد  ناشیاپ  ياج  هک  دندراذگن  یتح  تسین ، يا  هداس  هلأسم  كدف » بصغ  »
مـصخ لیالد  هب  هراشا  2 ـ تسا . گرزب  هئطوت  نیا  قـمع  هب  ندرب  یپ  يارب  یمهم  هتکن  نیا  و  دـنتفیب ، هناـملاظ  زواـجت  نیا  رکف  هب  دـعب  و 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دندوب  یعدم  هک  دزادرپ  یم  اهنآ  لیالد  هب  ینمـض  روطب  سپـس  هیامرپ  رواد  گرزب و  بیطخ  نیا  ربمایپ  رتخد 
تامومع زا  هتخادرپ و  نکـش  نادـند  یقطنم  خـساپ  هب  سپـس  میراذـگ .» یمن  راگدای  هب  دوخ  زا  یثرا  ًاقلطم  ناربمایپ  اـم  : » هدومرف هلآو )

راوید هب  ار  لوعجم  ثیدح  نیا  دـیاب  هک  دـنک  یم  تباث  باتک ، زا  هیآ  نیدـنچ  رکذ  اب  و  دروآ ، یم  هاوگ  دـهاش و  نآ  صوصخ  نآرق و 
موجه فیرح  رب  لالدتسا  هبرح  اب  نانچ  راوگرزب  هملاع  نیا  ددنب  یم  اهنآ  يور  هب  ار  رارف  ياه  هار  مامت  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف 3 ـ دیبوک !

ناربمایپ ام  : » دـیوگ یم  هک  تسا  لوعجم  ثیدـح  نآ  امـش  رذـع  رگا  دـیامرف : یم  دراذـگ . یمن  یقاـب  وا  يارب  يزیرگ  هار  هک  دروآ  یم 
همه مالسا  رد  دینادب  تسا ، ثرا  زا  ام  ندوب  عونمم  امـش  رذع  رگا  متفگ ;و  امـش  يارب  نآرق  تایآ  زا  ار  نآ  خساپ  میراذگ !» یمن  یثرا 

ریغ نادنزرف  ینعی  دنـشابن ، ردپ  نییآ  مه  شیک و  مه  هک  دنتـسه  انثتـسم  یناسک  اهنت  دـنرب ، یم  ثرا  دوخ  ناردام  ناردـپ و  زا  نادـنزرف 
ماکحا تابوسر  رگا  و  تسادـج ؟ مه  زا  مردـپ  نم و  نییآ  امـش  هدـیقع  هب  ایآ  دـنرب ، یمن  ثرا  زگره  ناملـسم  رداـم  ردـپ و  زا  ناملـسم 

هدش و هدـیچرب  تافارخ  تاموهوم و  نیا  مالـسا  باتفآ  عولط  اب  درادـن » ثرا  زا  یمهـس  رتخد  : » دـیوگ یم  هک  تسامـش  زغم  رد  یلهاج 
مهیلع ) یحو تیب  لها  اـی  دیرتانـشآ  نآرق  هب  امـش  اـیآ  4 ـ درادـن . دوجو  حبـص  عولط  زا  دـعب  یناـملظ  بش  هب  تشگزاـب  يوـس  هب  یهار 

یم میمهف ، یم  نانچ  نینچ و  نآرق  زا  ام  دـنیوگب  هک  ددـنب  یم  اهنآ  رب  مه  ار  هار  نیا  عاجـش  يوناب  نیا  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاـف مالـسلا ؟)
نابتاک زا  و  هتفای ، شرورپ  یحو  شوغآ  رد  هک  مالسلا ) هیلع  ) یلع میومعرسپ  زا  رتهب  یسک  هچ  ریـسفت ؟ مادک  اب  و  نآرق ؟ ياجک  دیوگ :

ام هناخ  رد  نآرق  الـصا  تسا ؟ رتراوازـس  راک  نیا  هب  هدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ بل  ود  زا  ار  نآرق  ریـسفت  نآرق و  و  هدوب ، یحو 
زا ییحی  ندرب  ثرا  و  دواد ، شردـپ  زا  نامیلـس  ندرب  ثرا  هلأسم  هب  اـجکی  رد  هصـالخ  تیبلا .» یف  اـمب  يردا  تیبلا  لـها   » هدـش و لزاـن 
هک دنک  یم  حیرـصت  نآرق  لوعجم ـ  تیاور  نیا  فالخرب  دیوگ ـ  یم  دیامرف و  یم  هراشا  دندوب  گرزب  يایبنا  زا  همه  هک  ایرکز  شردـپ 

: دیوگ یم  هک  نآرق  تامومع  زا  هاگ  و  تسا . طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دشاب  نآرق  فلاخم  یتیاور  ره  میناد  یم  دـندرب و  ثرا  رگیدـکی  زا 
رد هدش  نییعت  تاقبط  مالسا و  نوناق  قبط  ثرا  مهس  رد  نادنواشیوخ  مومع   » و دنرب » یم  ثرا  ناردپ  زا  رتخد ، رـسپ و  زا  معا  نادنزرف ، »
یم نآ  صوصخ  فلاخم  مه  تسا و  نآرق  مومع  فلاخم  مه  هک  دـحاو  ربخ  نیا  اـیآ  دـیوگ : یم  دریگ و  یم  هرهب  دـنراد » هیمهـس  ثرا 
هلمج زا  رگید  ياه  هار  مامت  سپس  دش ؟ لئاق  تمیق  نآ  يارب  ینزوس  رـس  دشاب و  هتـشاد  یمالـسا  لدع  هاگداد  رد  ییاهب  شزرا و  دناوت 

(، هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یمارگ  رتخد  سپـس  امـش ! ِنآ  زا  همه  تسا ، نینچ  هک  نونکا  5 ـ دنک . یم  یفن  هدرمـش و  ار  ثرا  مهم  عناوم 
، یهلا فده  کی  ناونع  هب  هن  دراد ، ایند  لام  ناونع  هب  كدف  هب  یصاخ  یگتـسبلد  هک  دننکن  رّوصت  اهنآ  هک  نیا  يارب  راکادف  يوناب  نیا 

اما دینکب ، تسا  هتخاس  امش  زا  راک  ره  و  دیریگب ، رایتخا  رد  ار  شا  همه  تسا  نینچ  هک  نونکا  دیازفا : یم  شنانخس  زا  يرگید  شخب  رد 
نآ رد  امش  ِیعدم  و  تسادخ ، شمکاح  اج  نآ  رد  دراد ، رایـسب  قرف  ایند  ملاع  ياه  هاگداد  اب  هک  دیراد  شیپ  رد  یمیظع  هاگداد  دینادب 
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رگا تساهیناهنپ ! همه  ندـش  راکـشآ  زور  زوربلا ) موی   ) تمایق زور  هاـگداد  دـعوم  و  تسا ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ صخـش  هاـگداد 
دیهاوخ نامیشپ  دوخ  راک  زا  ًاعطق  زور  نآ  دینک . هدامآ  یهلا  رفیک  يارب  ار  دوخ  هنرگ  و  هللا ، مسب  دیا ، هدرک  هدامآ  زور  نآ  يارب  یخساپ 

دوجو هتشذگ  هب  تشگزاب  يارب  یهار  و  هدش ، هتسب  لامعا  هدنورپ  هک  ارچ  تشاد  دهاوخن  يدوس  امش  يارب  ًاعطق  ینامیـشپ  نیا  یلو  دش 
. درادن

: ْتَلاقَف ِراصنالا  َوْحَن  اهِفْرَطِب  ْتَمَر  َّمُث  »

هیلع هللا  یلص  ) ِهللا ُلوُسَر  َناک  امَا  ِیتَمالُظ ؟ ْنَع  ُۀَنِّسلا  َو  یّقَح  ِیف  ُةَزیِمَْغلا  ِهِذه  ام  ِمالْسِْالا ! َۀَنَضَح  َو  ِۀَّلِْملا  َداضْعَا  َو  ِۀَبیِقَّنلا )  ) ِۀَْیتِْفلا َرَـشْعَم  ای 
. ُلِوازُا َو  ُُبلْطَا  ام  یلَع  ٌةَُّوق  َو  ُلِواُحا  اِمب  ٌۀَقاط  ْمَُکل  َو  ۀـَلاِها ، اذ  َنالجَع  َو  ُْمْتثَدْـحَا  ام  َناعْرَـس  ِهِدـْلُو ؟» ِیف  ُظَفُْحی  ءُرَْملَا   : » ُلوُقَی ِیبَا  هلآو )

ِتَفِـسُک َو  ِِهتَْبیَِغل ، ُضْرَالا  ِتَِملُْظا  َو  ُهُْقتَر ، َقَتَْفناَو  ُهُْقتَف ، َرَْهنَتْـسا  َو  ُُهنْهَو ، َعَسْوَتْـسا  ٌلِیلَج  ٌبْطَخَف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ٌدَّمَُحم َتام  َنُولوُقَتَا 
ُۀَبیِصُْملا َو  يْربُْکلا ، َُۀلِزاَّنلا  ِهللاَو  َْکِلتَف  ِِهتامَم . َْدنِع  ُۀَمْرُْحلا  ِتَلیُِزا  َو  ُمیِرَْحلا ، َعیُِضا  َو  ُلابِْجلا ، ِتَعَشَخ  َو  ُلامْالا ، ِتَدْکَا  َو  ِِهتَبیِـصُِمل ، ُموُجُّنلا 

ًةَوِالت َو  ًاخارُـص ، َو  ًافاتُه  ْمُکِحَبْـصُم ، َو  ْمُکاسْمُم  ِیف  َو  ْمُِکتَِیْنفَا  ِیف  ُهُؤانَث  َّلَج  ِهللا  ُباتِک  اِهب  َنَلْعَا  ٌۀَلِجاع ، ٌۀَِقئاب  َو ال  ٌَۀلِزان ، اُهْلثِم  ال  یمْظُْعلا ،
َِلُتق َْوأ  َتاَّم  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  اَمَو  . ) ٌْمتَح ُءاضَق  َو  ُلْصَف ، ٌمْکُح  ِِهلُـسُر  َو  ِهللا  ءاِیْبنَِاب  َّلَـح  اـم  ُهَْلبََقل  َو  ًاـناْحلَا ، َو 

ًيأْرمب ُْمْتنَا  َو  َهِیبَا  َثاُرت  ُمَضُْهاَا  َۀَْلیَق ! ِیَنب  ًاْهِیا  ( 1 (.) َنیِرِکاَّشلا ُهللا  يِزْجَیَسَو  ًاْئیَش  َهللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَمَو  ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ُْمْتبَلَْقنا 
، ُۀَّنُْجلا َو  ُحالِّسلا  ُمُکَْدنِع  َو  ِةَّوُْقلا ، َو  ِةادالا  َو  ِةَّدُْعلا  َو  ِدَدَْعلا  ُوَوذ  ُْمْتنَا  َو  ُةَْربُْخلا  ُمُُکلَمْشَت  َو  ُةَوْعَّدلا  ُمُکُسَْبَلت  عَمْجَم ؟ َو  ًيدَْتنُم  َو  عَمْسَم  َو  یِّنِم 

ُۀَبْخُّنلا َو  ِحالَّصلا ، َو  ِْریَْخلِاب  َنُوفوُْرعَم  ِحافِْکلِاب ، َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَا  َو  َنُونیُعت ،)  ) َنُوثیُِغت ـالَف  ُۀَـخْرَّصلا  ُمُکَِیتْأـَت  َو  َنُوبیُِجت ، ـالَف  ُةَوْعَّدـلا  ُمُکِیفاُوت 
، َنوُحَْربـَت َْوا  ُحَْربـَن  ـال  َمَُهْبلا ، ُُمتْحَفاـک  َو  َمَمُْـالا  ُُمتْحَطاـن  َو  َبَعَّتلا ، َو  َّدَْـکلا  ُُمْتلَّمََحت  َو  َبَرَْعلا ، ُُمْتَلتاـق  ْتَرَِیتْـخا . ِیتَّلا  ُةَرَیِْخلاَو  ْتَـبُِخْتنا  ِیتَّلا 

ُنارِین ْتَدَمَخ  َو  ِْکفِْالا ، ُةَرْوَف  ْتَنَکَس  َو  ِكْرِّشلا ، ُةَْرعَن  ْتَعَـضَخ  َو  ِماّیالا ، ُْبلَح  َّردَو  ِمالْـسِْالا ، یَحَر  اِنب  ْتَراد  اذِا  یّتَح  َنوُرِمَتْأَتَف ، ْمُکُُرمَْأن 
َو ِماْدقِْالا ؟ َدَْعب  ُْمتْصَکَن  َو  ِنالْعِْالا ؟ َدَْعب  ُْمتْرَرْسَا  َو  ِنایَْبلا ؟ َدَْعب  ُْمتْرِح  ّینَاَف  ِنیِّدلا ، ماِظن  َقَسوَتِْسا )  ) ََقثْوَتْسا َو  ِجْرَْهلا ، ُةَوْعَد  ْتَأَدَه  َو  ِْرفُْکلا ،

ْنِإ ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهللااَف  ْمُهَنْوَشَْختَأ  ةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُءََدب  ْمُهَو  ِلوُسَّرلا  ِجاَرْخِِإب  اوُّمَهَو  ْمُهَناَْمیَأ  اُوثَکَّن  ًامْوَق  َنُوِلتاَُقت  َالَأ  ( ؟ ِنامیِْالا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَا 
َنِم ُْمتوََجن  َو  ِۀَـعَّدلِاب ، ُْمتْوَلَخ  ْدَـق  ِْضبَْقلا ، َو  ِطْـسَْبلِاب  ُّقَحَا  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْـعبَا  َو  ِضْفَْخلا ، َیِلا  ُْمتْدَـلْخَا  ْدَـق  ْنَا  يرَا  ْدَـق  ـالَا  ( 2 (.) َنِینِمُْؤم ُْمتنُک 
ْدَق َو  الَا  ( 3 (.) ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرالا  ِیف  ْنَمَو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  ( ـ َف ُْمتْغَّوَسَت . يِذَّلا  ُُمتْعَـسَد  َو  ُْمْتیَعَو ، ام  ُْمتْجَجَمَف  ِۀَعِّسلِاب ، ِقیِّضلا 
ُرْوَخ َو  ِْظیَْغلا ،)  ) ِْضیَْغلا ُۀَـثْفَن  َو  ِسْفَّنلا ، ُۀَْـضیَف  اهَّنِکل  َو  ْمُُکبُوُلق ، اْهتَرَعْـشَتْسا  ِیتَّلا  ِةَرْدَْـغلا  َو  ْمُْکتَرَماخ  ِیتَّلا  ِۀـَلْذَْخلِاب  یِّنِم  ۀَـفِْرعَم  یلَع  ُْتُلق 

، َِدبالا ِراَنـشَو  ِهللا  ِبَضَِغب  ًۀَموُسْوَم  ِراْعلا ، َۀَِیقاب  ِّفُْخلا ، هبقن )  ) َۀَبیِقَن ِرْهَّظلا  َةَْربَد  اهُوبِقَتْحاَف  اهوُمُکَنوُدَف  ِۀَّجُْحلا . ُۀِمْدَقت  َو  ِرْدَّصلا ، ُۀََّثب  َو  ِةانَْقلا ،
ْمَُکل ریِذَن  ُۀَْنبا  انَا  َو  ( 4 (.) َنُوِبلَقنَی بَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـسَو  . ) َنُولَعْفَت ام  ِهللا  ِْنیَِعبَف  َةَِدْئفالا . یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ِةَدَقوُْملا  ِهللا  ِراِنب  ًَۀلوُصْوَم 

هتخاس و بطاخم  ار  راصنا  هورگ  مالسا  يوناب  سپـس  همجرت : (; 5 () َنوُرِظَتنُم اَّنِإ  اوُرِظَتناَو  َنُوِلماَع *  اَّنِإ   ) اوُمَلْعاَف دیِدَش ، باذَع  ْيَدَـی  َْنَیب 
هدیدان نیا  مالـسا ! نارای  تلم و  دنمناوت  ناوزاب  يا  و  نادرمناوج ! يا  دومرف : نینچ  داد و  نخـس  همادا  هدنبوک  مکحم و  اسر و  یگنهآ  اب 

لوسر ایآ  دیهد !؟ یم  ناشن  هدـش  دراو  نم  رب  هک  یمتـس  ربارب  رد  هک  تسا  یلفاغت  هچ  نیا  تسیچ ؟ امـش  يوس  زا  نم  ملـسم  قح  نتفرگ 
نوگرگد ار  عاضوا  دوز  هچ  تشاد »؟ هاگن  دـیاب  وا  نادـنزرف  دروم  رد  ار  سک  ره  مارتحا  : » دومرف یمن  مردـپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ

رایتخا رد  میوگ  یم  هچنآ  رب  یفاک  يورین  و  دیراد ، نم  قح  قاقحا  رب  ییاناوت  هک  نیا  اب  دیداهن ، ماگ  ههاریب  هب  تعرـس  اب  هچ  و  دیتخاس ،
تـسد هب  دـیاب  وا  نادـناخ  و  دـش ، ماـمت  زیچ  همه  وا  ندرم  اـب  و  تفر ـ  اـیند  زا  هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم دـیئوگ : یم  اـیآ  تساـمش .

تسا ینیگنس  هعجاف  دوب ، مالسا  ناهج  رب  یکاندرد  هبرض  تبیـصم و  وا  گرم  يرآ  ددرگ . ـ ؟ لامیاپ  شتّنـس  دنوش و  هدرپس  یـشومارف 
زا نیمز  ددرگ ، یم  رتـنوزف  شتعـسو  و  رتراد ، هنماد  نآ  یگتـسسگ  و  رتراکـشآ ، زور  ره  شفاکـش  و  تخیر ، ورف  مغ  راـبغ  همه ، رب  هـک 

دش و لامیاپ  دارفا  مارتحا  دیدرگ  لزلزتم  اه  هوک  تشگ ، لدبم  سأی  هب  اهدیما  و  غورف ، یب  شتبیصم  يارب  ناگراتـس  و  کیرات ، وا  تبیغ 
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. ریذـپان ناربج  تسا  يا  هعیاض  و  گرزب ، تسا  یتبیـصم  و  میظع ، تسا  يا  هثداح  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنامن ! یقاب  یتمرح  وا  گرم  اب 
ياه هناخ  رد  هتـسویپ  هک  ینآرق  نامه  دوب ، هداد  ربخ  نآ  زا  البق  دـیجم  نآرق  تفر  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رگا  دـینکن  شومارف  یلو 
لبق زین  نیشیپ  ناربمایپ  دوش ، یم  هدناوخ  ام  شوگ  رد  فلتخم  ناحلا  اب  هتـسهآ و  ای ـ  و  دایرف ـ  دنلب و  يادص  اب  ماش  حبـص و  و  تسامش ،

هللا یلص  ) دّمحم  : » دوب هتفگ  ًاحیرص  نآرق  يرآ  تسا . یهلا  ریذپان  فلخت  نامرف  گرم  هک  ارچ  دندوب  هدش  ور  هبور  تیعقاو  نیا  اب  وا  زا 
یم رب  بقع  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  دـندوب ، زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  و  تسادـخ ، هداتـسرف  طقف  هلآو ) هیلع 

دنوادـخ هب  زگره  ددرگزاب  بقع  هب  سک  ره  و  دومن )؟ دـیهاوخ  تشگزاـب  رفک  ّتیلهاـج و  نارود  هب  هدرک  اـهر  ار  مالـسا  و  ( ؟ دـیدرگ
نم ثرا  ایآ  (! 6 «) هلیق  » نادنزرف يا  ابجع ! داد .» دهاوخ  شاداپ  ار  ناگدـننک ) تماقتـسا  و   ) نارکاش يدوزب  دـنوادخ  دـنز و  یمن  يررض 
امش هب  یبوخ  هب  شرابخا  دوش و  یم  هتفگ  انعم  نیا  امش  عمجم  تاسلج و  رد  و  دیونش ، یم  دینیب و  یم  اراکشآ  امش  ددرگ و  لامیاپ  دیاب 
یم ارم  توعد  دیتسه ، رپس  حالس و  عیسو و  يورین  تازیهجت و  یفاک و  تارفن  ياراد  هک  نیا  اب  دیا ؟ هتـسشن  شوماخ  مه  زاب  دسر و  یم 
یم دزنابز  تعاجـش  رد  امـش  هک  نیا  اب  دیـسر ؟ یمن  دایرف  هب  تسا و  نکفا  نینط  امـش  نایم  رد  نم  دایرف  و  دییوگ ؟ یمن  کیبل  دیونش و 

ار اه  تنحم  اه و  جنر  دیدرک و  راکیپ  برع  ناکرـشم  اب  دیتسه . لئابق  ماوقا و  ناگدیزگرب  امـش  و  دـیفورعم ، حالـص  ریخ و  رد  دیـشاب و 
اب هتسویپ  هک  دیدوب  امـش  و  دیدرک ، مرن  هجنپ  تسد و  گرزب  نایوجگنج  اب  و  دیتسکـش ، مهرد  ار  ناشکندرگ  ياه  خاش  دیدومن ، لمحت 

روحم رب  مالسا  يایسآ  ات  دیتشاد ، ام  نامرف  رب  رس  دیداهن و  یم  ندرگ  ار  ام  تاروتـسد  دیتشاد ، رارق  ام  طخ  رد  و  دیدرک ، یم  تکرح  ام 
ياه هلعـش  دش و  هفخ  اهولگ  رد  كرـش  ياه  هرعن  تفرگ ، ینوزف  راگزور  ردام  ناتـسپ  رد  ریـش  و  دـمآرد ، شدرگ  هب  ام  نادـناخ  دوجو 
همه نآ  زا  دعب  ارچ  سپ  تشگ . مکحم  نید  ماظن  دش و  فقوتم  یگدنکارپ  هب  توعد  و  تشگ ، شوماخ  رفک  شتآ  تسـشن ، ورف  غورد 
ياه نامیپ  دیراد و  یم  موتکم  ندش  راکـشآ  زا  دعب  ار  قیاقح  ارچ  دـیا ؟ هدـنام  ناریح  زورما  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نآرق و  تانایب 

جارخا هب  میمـصت  دنتـسکش و  ار  دوخ  ياه  نامیپ  هک  یهورگ  اب  ایآ  « ؟ دیا هتفرگ  شیپ  كرـش  هار  نامیا  زا  دـعب  و  دـیا ، هتـسکش  ار  دوخ 
یم اهنآ  زا  ایآ  دندرک ، زاغآ  ار ) امـش  اب  راکیپ   ) راب نیتسخن  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـینک ؟ یمن  راکیپ  دـنا  هتفرگ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

یتحار هب  ور  امـش  هک  منیب  یم  نینچ  نم  دیـشاب  هاگآ  دیتسه .» نمؤم  رگا  دیـسرتب ، وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  هک  نیا  اب  دیـسرت ؟
نت هب  و  دـیتخاس ، رود  دوب  رت  هتـسیاش  نیملـسم  روما  هرادا  تماعز و  يارب  همه  زا  هک  ار  یـسک  دـیا ، هدـش  بلط  تیفاع  و  دـیا ، هدراذـگ 

زا ار  هچنآ  يرآ  دیدروآ . يور  یتوافت  یب  تعـسو  هب  اه  تیلوئـسم  يانگنت  راشف و  زا  و  دـیداد ، نت  تولخ  هشوگ  رد  شیاسآ  يرورپ و 
دینکن شومارف  اما  دیدروآرب ! ولگ  زا  یتخـس  هب  دیدوب  هدیـشون  هک  ار  ییاراوگ  بآ  و  دیدنکفا ، نوریب  دیتشاد  نورد  رد  یهاگآ  نامیا و 
هتـسیاش زاین و  یب  دـنوادخ  هک ) ارچ  دـسر ، یمن  یناـیز  ادـخ  هب   ) دـیوش رفاـک  نیمز  يور  مدرم  همه  امـش و  رگا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
تـسوپ تشوگ و  اب  قح  يرای  كرت  مناد  یم  یبوخب  هک  نیا  اب  متفگ ، میوگب ، دـیاب  ار  هچنآ  نم  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  تسا .» شیاـتس 

یمک مدرک ـ  یم  يدیدش  تیلوئسم  ساسحا  و  دوب ـ  رپ  هودنا  زا  مبلق  نوچ  یلو  تسا  هتفرگ  ارف  ار  امش  بلق  ینکـشدهع  و  هتخیمآ ، امش 
يدحا يارب  يرذع  منک و  تجح  مامتا  امش  اب  ات  دش ، جراخ  دز  یم  جوم  ما  هنیس  رد  هک  یهودنا  و  تخیر ، نوریب  ما  ینورد  ياه  مغ  زا 

نیا دـینادب  یلو  دـینکن ، اهر  دـیبسچب و  مکحم  امـش ، ِنآ  زا  همه  كدـف ، نآ  تفـالخ و  بکرم  نیا  تسا  نینچ  هک  نونکا  دـنامن . یقاـب 
بـضغ و  هدروخ ، نآ  رب  گنن  غاد  تسا ! هتـسکش  شیاپ  فک  و  مخز ، شتـشپ  دیهد : همادا  نآ  رب  ار  دوخ  هار  دـیناوتب  هک  تسین  یبکرم 

دهاوخ دشک  یم  رب  رـس  اه  لد  زا  هک  یهلا  مشخ  هتخورفارب  شتآ  هب  ماجنارـس  و  نآ ، هارمه  يدبا  ییاوسر  و  تسا ، نآ  تمالع  دـنوادخ 
!« تساجک هب  ناشتشگزاب  هک  دنناد  یم  يدوزب  دندرک  متس  هک  اهنآ  . » تسادخ ربارب  رد  دیهد  یم  ماجنا  ار  هچنآ  دینکن  شومارف  تسویپ !
یم ماجنا  مه  ام  دیهد ، ماجنا  دیآ  یم  رب  امـش  تسد  زا  هچنآ  ، » درک راذنا  دیدش  باذـع  ربارب  رد  ار  امـش  هک  متـسه  يربمایپ  رتخد  نم  و 

میرظتنم .»! مه  ام  دیشکب ، راظتنا  میهد ;و 
، نارمع لآ   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
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 . هیآ 144
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 . هیآ 8 میهاربا ،  . 3
 . هیآ 227 ءارعش ،  . 4

 . هیآ 121 و 122 دوه ،  . 5
هفیاط شنانخس ، زا  شخب  نیا  رد  مالسا  يوناب  ددرگ . یم  یهتنم  وا  هب  راصنا  لئابق  بسن  هک  دوب  يدنمتفارش  تیصخش و  اب  نز  هلیق »  . » 6

زا و  دـنک ، یم  فیـصوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ صلخم  یماح  مالـسا و  دـنمناوت  يوزاـب  هدـیزگرب و  رـشق  کـی  ناونع  هب  ار  راـصنا 
رکـشت و راـهظا  شهاـتوک  تاریبـعت  رد  دندیـشک ، مالـسا  هار  رد  نآ  زا  لـبق  یتـح  و  هنیدـم ، رد  ربماـیپ  دورو  ودـب  زا  اـهنآ  هک  یتاـمحز 

همه رد  ماجنا و  زاغآ و  رد  حلـص  گـنج و  رد  مالـسا  تفرـشیپ  رد  يرثؤم  رایـسب  شقن  راـصنا  یتسار  هب  يرآ  دـیامن . یم  يرازگـساپس 
ار يرت  نشور  ریسم  مالسا  خیرات  دیاش  داتفا  یم  اهنآ  تسدب  راک  رگا  و  دنتشاد ، نارجاهم  زا  رتمک  یعقوت  همه ، نآ  اب  و  دنتـشاد ، لحارم 

نارگیزاب ذوفن  همه  نیا  اب  یلو  دندرکن  راذـگورف  يراکادـف  راثیا و  چـیه  زا  هک  دـندوب  یـصلخم  دارفا  نارجاهم  نایم  رد  هّتبلا  دومیپ ، یم 
بجعت یلو  دهد  یم  رارق  تالمح  رابگر  ریز  ار  راصنا  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف 2 ـ تخاس . نوگرگد  یلک  هب  ار  عضو  اهنآ  نایم  رد  یسایس 

رهم دنتـشاد ، اور  شنادـناخ  رب  هک  یمتـس  نیا  ربارب  رد  ربماـیپ  هنیرید  ناراـی  دـنمناوت و  ناوزاـب  نیا  ارچ  هـک  تـسا  نـیا  زا  مالـسا  يوناـب 
زا و  دندرکن ، تیاعر  وا  ناگدنامزاب  رد  ار  ربمایپ  مارتحا  و  دندراذگ ، ملاظم  نیا  ياپ  رب  هحص  دوخ  توکـس  اب  و  دندز ، بل  رب  یـشوماخ 

يراکمه دنتفرگ  هک  یتوکس  قح  ربارب  رد  ناشدوخ  عفن  هب  مه  نآ  هاتوک  يریگرد  کی  زا  سپ  تفالخ  روحم  رییغت  ربارب  رد  رتمهم  همه 
نآرق هچرگ  دریم ! یمن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تلحر  اب  3 ـ یندوشخبان ! دوب  ییاطخ  نیا  دـندرک و  يدردـمه  يرکفمه و  و 

صخـش هب  مئاق  مالـسا  نییآ  هک  دـندوب  هدرک  دزـشوگ  ار  تقیقح  نیا  رگید  يوس  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوخ  وسکی و  زا  دـیجم 
رب دوب  یبالقنا  هک  ارچ  تفرگ ، دـهاوخن  نایاپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تافو  اب  زگره  و  تمایق ، مایق  ات  نادـیواج  تسا  ینییآ  تسین ،

یلو دنامب . دیاب  یبتکم  نینچ  خـیرات و  لوط  مامت  رد  اه  ناسنا  ياهزاین  اب  گنهامه  یبتکم  یهلا  ینامـسآ و  یبتکم  بتکم ، کی  ساسا 
هللا یلـص  ) ربمایپ تافو  زا  هک  يزوسناج  تبیـصم  كاندرد و  هبرـض  اب  دندرک ، یم  روصت  زاب  نیب  رهاظ  رکف و  هتوک  یهورگ  همه ، نیا  اب 

و هدش ، هدناوخ  مالسا  هحتاف  هدمآ  دیدپ  مالسا  طیحم  رد  گرزب  ربهر  نیا  نادقف  زا  هک  ییألخ  اب  دش و  دراو  مالسا  ناهج  رب  هلآو ) هیلع 
و دنز ، یم  دایرف  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف دندرک . یم  توکـس  ّتیلهاج  ياه  هرعن  ربارب  رد  لیلد  نیمه  هب  و  تسا ! هدیچیپ  مه  رد  نآ  راموط 
و دـنک ، یم  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نالفاغ  دروآ ، یم  اهنآ  داـی  هب  دـیوگ ، یم  نخـس  مالـسا  یگنادواـج  اـقب و  زا  هک  ار  نآرق  تاـیآ 

مالـسا ماکحا  ندش  لامیاپ  ربارب  رد  ارچ  4 ـ دزاس . یم  انشآ  ساسح  هداعلا  قوف  عطقم  نآ  رد  ناشنیگنـس  ياه  تیلوئـسم  هب  ار  ناناملـسم 
، كدف يارجام  رد  امـش  توکـس  هک :  دنک  یم  شنزرـس  ار  راصنا  مامت  تدش  اب  شنانخـس  زا  يرگید  زارف  رد  وا  دـیا ؟ هتـسشن  شوماخ 

کی زا  تسا  يا  هرطق  و  هدرتـسگ ، هلعـش  کـی  زا  تسا  يا  هقرج  و  يا ، هریجنز  تاـفارحنا  هلـسلس  کـی  زا  تسا  يا  هقلح  هـک  ییارجاـم 
رد ارچ  تسا ، قح  مالسا  نوناق  یتسار  هب  رگا  دنیوگ : یم  مدرم  دش ! دهاوخ  مامت  یمالسا  ّدض  فیط  ندش  هدنز  تمیق  هب  عیـسو ، نایرج 
اب امـش  و  دـننک ، لاـمیاپ  ار  یمّلـسم  مکح  نینچ  هک  ییاـج  دوـش ؟ یمن  ارجا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ناـکیدزن  نیرت  کـیدزن  دروـم 

کی ناونع  هب  هلأسم  نیا  هب  دـیاب  امـش  دوب ! دـهاوخن  یلکـشم  راک  مالـسا  ماکحا  ریاس  ندرک  لاـمیاپ  دـیراذگب ، نآ  رب  هحـص  ناـتتوکس 
؟ تسا هتفهن  يرگید  ياهارجام  هچ  ارجام  نیا  ِتشپ  رد  دـینک  باسح  و  یعطقم ، یعـضوم و  دادـیور  کی  ناونع  هب  هن  دـیرگنب  نایرج » »

داجیا یمالسا  هعماج  رد  یفاکـش  نم  نوچ  یمولظم  تیامح  يارب  امـش  مایق  دینکن  روصت  تسا ! تهج  نیمه  زا  زین  نم  شورخ  شوج و 
زاغآ زا  ناوارف  تاناکما  تسا ، غورد  دیرادن ، تردق  دییوگب  رگا  درب . یم  لاؤس  ریز  ار  زیچ  همه  امش  توکـس  سکع  هب  هکلب  دنک ، یم 

« دیزیخرب راکیپ  هب  نانکـش  نامیپ  اب  : » دـیوگ یم  هک  ار  نآرق  حیرـص  تایآ  ارچ  لاح  نیا  اب  تسا ، رتشیب  زین  نالا  و  هدوب ، امـش  رایتخا  رد 
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يرگید زارف  رد  گرزب  ملعم  نیا  سپـس  یبـلط  تیفاـع  حور  هبلغ  5 ـ دیـسرت ؟ یم  اهنآ  زا  ادخ  زا  سرت  ياجب  و  دـیا ؟ هدـنکفا  رـس  تشپ 
رب یبلط  تیفاع  حور  هک  تسا  نیا  هلأسم  دیامرف : یم  دـشک و  یم  نوریب  ار  توکـس  نیا  یلـصا  تلع  و  هدرب ، اهنآ  حور  قامعا  هب  تسد 

تفالخ يارب  همه  زا  رت  هتـسیاش  هک  ار  سک  نآ  دینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  اب  و  دیا ، هداد  رد  نت  یهاوخ  شیاسآ  هب  هدش ، هریچ  امش 
و دننک ، ظفح  ار  دوخ  یبالقنا  حور  دارفا  هک  تسا  ورشیپ  ینامز  ات  نیتسار  بالقنا  کی  يرآ  دینک ؟ یم  توکـس  زاب  دنا  هدز  رانک  تسا 

یب نیرفآ  تیلوئـسم  خـلت و  ثداوح  رانک  زا  و  دـننز ، یم  وناز  تالکـشم  ربارب  رد  هنرگ  و  دوشن ، هریچ  اـهنآ  رب  هناـبلط  تیفاـع  تـالیامت 
قیمع شنیب  اب  عاجش  يوناب  نیا  تسین ! هتخاس  يراک  امـش  زا  مناد  یم  هیحور  نیا  اب  6 ـ دوش . یم  شوماخ  بالقنا  دنرذگ و  یم  توافت 

نم فده  دیوگ : یم  هدرک  باطخ  راصنا  هفیاط  هب  شخب ، نیا  رد  شنانخـس  زا  يرگید  زارف  رد  و  دیوگ ، یم  زاب  ار  هدنیآ  ثداوح  دوخ 
توکـس یلوا  قیرط  هب  كدف »  » هلأسم رد  دینک  توکـس  تفالخ »  » هلأسم رد  هک  ییاج  مرادن ، امـش  هب  يدیما  هنرگ  و  تسا ، تجح  مامتا 

، نیا رب  هوالع  متساوخ  یم  نم  و  درک ، دنهاوخ  تواضق  ناگدنیآ  و  دوش ، یم  تبث  مالـسا  خیرات  رد  نم  زورما  نانخـس  اما  درک ، دیهاوخ 
راظتنا رد  7 ـ دـنوش ! ربخ  اب  نم  هاـکناج  درد  زا  ناـگمه  اـت  مزیرب  نوریب  ار  ما  هنیـس  نورد  ياـه  نوخ  میاـشگب و  زین  ار  ملد  ياـه  هدـقع 

نآ و  توکـس ، نیا  هک  دـیربم  نامگ  هک :  دـنک  یم  ناشن  رطاـخ  اـهنآ  هب  يرگید  زارف  رد  مالـسا  نز  ریـش  نیا  دیـشاب  كاـندرد  ثداوح 
هب ایند  نیمه  رد  ار  نآ  خـلت  هویم  امـش  دوش ، یم  ماـمت  نازرا  امـش  يارب  اـه ، یتواـفت  یب  نیا  و  اـه ، ندـش  یچاـشامت  نیا  یبلط ، تیفاـع 

، نآرق مالـسا و  رب  هن  دـننک و  یم  محر  امـش  هدـنیآ  ياه  لسن  رب  هن  هک  سابع ـ  ینب  هّیما و  ینب  نوچمه  يرابج ـ  ياه  تموکح  تروص 
یم راذـنا  مه  نم  و  درک ، راذـنا  وا  8 ـ تخادرپ . دـیهاوخ  ار  نآ  هرافک  زین  تمایق  رد  یهلا  گرزب  هاگداد  رد  هوـالع  هب  دیـشچ . دـیهاوخ 

ار ینخـس  نامه  شنانخـس  زا  شخب  نیرخآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ماقمالاو  رتخد  هتخوسلد و  يوناب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف منک !
امش میرظتنم .» مه  ام  دیشکب  راظتنا   : » دیامرف یم  دنک و  یم  راذنا  ار  اهنآ  دنتفگ ، یم  شکرس  ماوقا  ربارب  رد  یهلا  ناربمایپ  هک  دیوگ  یم 

مراکم رـصان  امـش ! يارب  یهلا  كاندرد  تازاجم  راظتنا  رد  مه  ام  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  رب  رتشیب  هچ  ره  راـشف  راـظتنا  رد 
 ----------------------------------------------------------------------- یناثلا 1408 يدامج  ، يزاریش

---------
144  . هیآ نارمع ، لآ  هروس  میرک ، نآرق  . 1

13  . هیآ هبوت ، هروس  میرک ، نآرق  ( 1 . ) 2
تسا . هدمآ  اورفکت » نا   » نآرق رد  هیآ 8: میهاربا ، هروس  میرک ، نآرق  ( 2 . ) 3

227  . هیآ ءارعش ، هروس  میرک ، نآرق  . 4
122  . هیآ 121 و دوه ، هروس  میرک ، نآرق  . 5

. ددرگیم یهتنم  وا  هب  راصنا  لئابق  بسن  هک  دوب  يدنمتفارش  تیصخش و  اب  نز  هلیق » . » 6

( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  مالسا  يوناب  هبطخ  نیمود 

. دومن میلست  نیرفآ  ناج  هب  ار  دوخ  كاپ  ناج  و  تساخنرب ، نآ  زا  زگره  هک  يرامیب  نامه  درک ، نایب  يرامیب  رتسب  رد  ار  هبطخ  نیا  مالسا  يوناب 

ار هبطخ  نیا  و  دومرف ، داریا  راصنا  رجاهم و  ( 1) نادرم روضح  اب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دجسم  رد  تمالـس ، لاح  رد  ار  لّوا  هبطخ 
يوناب لاـح  مه  و  ناـکم ، ناـمز و  مه  و  دوب ، فلتخم  بطاـخم  مه  هناـخ . نورد  و  يراـمیب ، رتسب  رد  و  راـصنا ، رجاـهم و  ناـنز  ربارب  رد 

و نامیا ، ادـخ و  هب  ّتبحم  زا  ولمم  شناد ، ملع و  زا  راشرـس  دـنلب ، یحور  زا  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  هبطخ  ود  ره  نحل  یلو  مالـسا ،
هک مّود  هبطخ  گنهآ  یلو  دراد ، هناعاجش  عطاق و  اریگ و  هدنبوک و  اسر و  یگنهآ  هبطخ  ود  ره  و  هتفرگ ، همشچرس  جنر ، درد و  زا  زیربل 
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یلص ) مالـسا ربمایپ  یمارگ  رتخد  درد  رپ  لد  زا  هک  هبطخ  نیا  تسا . رتزیگنا  مغ  رت و  كاندرد  رت و  هدنبوک  تسا  نآ  ثحب  تبون  نونکا 
ياه هلعش  رد  ار  شدوجو  مامت  هدرک و  ذوفن  شناوختسا  قامعا  ات  هک  هاکناج  یجنر  تسوا . همانجنر  تقیقح  رد  هتساخرب  هلآو ) هیلع  هللا 
نوخ و  هتـساخرب ، نیـشتآ  بلق  زا  هک  ارچ  هتفرگ  دوخ  هب  شتآ  گنر  هبطخ  نیا  رد  شمالک  لـیلد  نیمه  هب  تسا ، هدرب  ورف  دوخ  نازوس 

زا دعب  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  هک  تسا  نآ  هبطخ  نیا  ياه  یتفگـش  بیاجع و  زا  هتفرگ . همـشچرس  وا  لیلد  زا  هک  ارچ  هدـش  گنر 
، تفرگ یم  هشیر  نآ  زا  وا  هاکناج  يرامیب  هک  ییاه  متس  دش ، عقاو  يدایز  ياه  متس  دروم  تداهش  زا  لبق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

دوخ ياهدرد  زا  يزیچ  دیاب  ًاتدعاق  و  دوب ، وا  يرامیب  لاح و  عضو  زا  ًاصوصخم  وناب  نآ  تدایع  ماگنه  هب  هنیدـم  نانز  لاؤس  هک  نیا  اب  و 
هلأسم وا  نانخـس  مامت  روحم  و  تفگن ، نخـس  شدوخ  لاح  زا  هملک  کی  یتح  لاح  نیا  اب  دیوگب ، نآ  زا  دیوگ  یم  هچ  ره  هکلب  دیوگب ،

درد زا  چـیه  وا  هک  ابجع  دوب . یمالـسا  تما  يارب  گرزب  فارحنا  نیا  هدـنیآ  تارطخ  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیمولظم  تفـالخ و  بصغ 
گرزب حور  يرآ  مالـسا . ناـهج  تالکـشم  زا  و  تفگ ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع شرـسمه  درد  زا  تـفگ  هـچ  ره  و  تـفگن ، نخـس  شیوـخ 

هک تسا  نآ  زا  رتزاورپدـنلب  و  دـیوگب ، نخـس  دوب ـ  گرزب  دـنچ  ره  شیاهدرد ـ  شدوخ و  زا  هک  تسا  نآ  زا  رترب  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز
دوخ صخـش  نارگن  وا  تفگ . نخـس  وا  ياهدرد  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع شبوبحم  رـسمه  ماما و  زا  طقف  وا  دنک ، دوعـص  دـح  نیا  ات  یتح 

دوخ و هب  الومعم  یگدـنز  تاظحل  نیـسپاو  رد  ناسنا  تشاد . شیپ  رد  یکاندرد  موش و  هدـنیآ  هچ  هک  دوب  یمالـسا  تما  نارگن  وا  دوبن ،
نیرتهب نیا  و  دنارن . نابز  رب  اه  نخس  هنوگ  نیا  زا  هلمج  کی  یتح  ینالوط  هبطخ  نیا  رد  همطاف  هک  اتفگـش  یلو  دشیدنا ، یم  شیاهدرد 

ياه ناسنا  همه  يارب  گرزب  تسا  یـسرد  نیا  تسا . ناهج  نانز  يوناب  نآ  راثیا  يراکادف و  ماقم  و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف تمظع  هناشن 
شجنر درد و  رپ  هاـتوک و  رمع  هـظحل  نیــسپاو  رد  و  هـشیمه ـ  وا  يرآ  رــشب . خـیرات  ناراکادـف  نارگراـثیا و  هـمه  فدـه و  اـب  هدازآ و 

رد دـشاب . تلادـع  قح و  عفادـم  دـهد و  تاجن  ار  ناهارمگ  دزاس و  نشور  ار  دوخ  فارطا  ات  تخوس  یم  یعمـش  نوچمه  صوصخلاب ـ 
یلـص ) ربمایپ تثعب  نارود  ثداوح  و  ماکحا ، هفـسلف  و  داعم ، و  أدبم ، دیحوت و  زا  نخـس  مامت  مالـسا ) يوناب  هبطخ  نیتسخن   ) كدف هبطخ 

یم نخـس  كدف  زا  مه  يرادـقم  رگا  و  تسا ، نیملـسم  هدـنیآ  تشونرـس  و  تفالخ ، بضغ  هلأسم  و  وا ، دوجو  تاکرب  و  هلآو ) هیلع  هللا 
هک لـیلد  ناـمه  هب  تسرد  تشاد ، مالـسا  یـسایس  لـئاسم  تفـالخ و  رما  رد  یلاـم  هناوتـشپ  نیا  هـک  تـسا  يرثؤـم  شقن  رطاـخب  دـیوگ 
وا دندرک ، بصغ  ار  كدف  نانآ ، تردـق  نتـسکش  مه  رد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نادـناخ  نتـشاذگ  هقیـضم  رد  يارب  شنانمـشد 

، دنز یم  رود  تماما  تفالخ و  روحم  رب  طقف  وا  نانخـس  راصنا ) رجاهم و  نانز  هبطخ   ) مّود هبطخ  رد  یلو  دوب . نآ  ندـنادرگزاب  ناهاوخ 
، دوشگ تیاکـش  هب  بل  هن  درک و  یهاوخداد  هن  یلو  دنک ، یهاوخداد  دوب  بسانم  دوب و  هتفر  وا  رب  يدایز  ملاظم  مالـسا  يوناب  هک  نآ  اب 
« قلطم میلست   » ماقم ادخ  يایلوا  یلاع  تاماقم  زا  یکی  تفگ . نیملسم  حلاصم  زا  تفالخ و  زا  تفگ ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  تفگ  هچ  ره 
زج درادن . رظن  رد  ار  ادخ  زج  دنک ، یم  شومارف  ار  شیوخ  نتـشیوخ  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  قح  هار  ورهر  هللا و  یلا  کلاس  ینعی  تسا ،

مالـسا لّوا  هلحرم  دـشیدنا . یمن  وا  هدارا  تساوخ و  هب  زج  و  دـبلط . یمن  وا  ياضر  زج  دـهد . یمن  يرگید  نخـس  هب  شوگ  وا  ناـمرف  هب 
اُولُوق ْنَِکلَو  اُونِمُْؤت  ْمَّل  ُْلق  اَّنَمآ  ُباَرْعالا  َِتلاَق  : ») دـیوگ یم  میرک  نآرق  هکناـنچ  قلطم ، میلـست  دـعب  اـضر و  دـعب  ناـمیا و  سپـس  تسا و 

دییوگب یلو  دیا  هدرواین  نامیا  امـش  وگب : میا ، هدروآ  نامیا  دنتفگ : نیـشن  هیداب  ياه  برع  ( 2(;) ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناَمیِْالا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسَأ 
ْمُهَْنَیب َرَجَش  اَمِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَرَو َال  َالَف  : ») دیامرف یم  زین  و  تسا .» هدشن  امش  بلق  دراو  نامیا  زونه  اما  میا ، هدروآ  مالسا 

رد هک  نیا  رگم  دوب  دـنهاوخن  نمؤـم  اـهنآ  دـنگوس  تراـگدرورپ  هب  ( 3(;) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَُـسیَو  َْتیَـضَق  اَّمِّم  ًاجَرَح  ْمِهِـسُفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث َال 
یم ماجنارس  و  دنشاب .» میلـست  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ  لد  رد  وت  يرواد  زا  سپـسو  دنبلط ، يرواد  هب  ار  وت  دوخ  تافالتخا 

یساپس یشاداپ و  چیهو  مینک  یم  ماعطا  ادخ  رطاخب  ار  امش  طقف  ام  ( 4(;) ًاروُکُش َالَو  ًءاَزَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهللا َال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اَمَّنِإ  : ») دیوگ
تـسد هب  ار  دوخ  زوسناج  ياه  مغ  اـهدرد و  مـالآ و  یماـمت  هک  دـنک  یم  باـجیا  میلـست  اـضر و  ناـمیا و  ماـقم  میهاوخ .» یمن  امـش  زا 

نیا اب  دیوگب . نخـس  نیملـسم  مالـسا و  هدـنیآ  زا  و  وا ، ّیلو  زا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  ادـخ ، ياضر  زا  اهنت  دراپـسب و  یـشومارف 
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میهد یم  رارق  یـسررب  دروم  شخب  جـنپ  رد  ار  نآ  میور و  یم  هبطخ  لصا  غارـس  هب  تشاد  هبطخ  ياوتحم  هب  یتاراشا  هک  هاـتوک  همدـقم 
میزادرپب : هبطخ  دانسا  هب  تسا  مزال  البق  یلو 

ناـمه هـّتبلا   . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
هک يروطب  دندرک ، یم  یهارمه  ار  وا  نانز  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  ناشیا  دش و  هتخیوآ  يا  هدرپ  تشذگ  لّوا  هبطخ  حرش  رد  هک  هنوگ 

درک . داریا  ار  هبطخ  تفرگ و  رارق  هدرپ  تشپ  دمآ ، یم  شمدق  ریز  شرداچ  نماد  هک  تشاد  رس  رب  يرداچ  دش و  یمن  هتخانش 
 . هیآ 14 تارجح ،  . 2

 . هیآ 65 ءاسن ،  . 3
 . هیآ 9 رهد ،  . 4

: تسا هجوت  لباق  ریز  عبنم  تفه  هلمج  زا  و  هصاخ ، بتک  رد  مه  هماع و  بتک  رد  مه  تسا ، هدش  لقن  یفلتخم  عبانم  رد  هبطخ  نیا 

فشک  » فورعم باتک  رد  یلبرا  یسیع  نب  یلع  2 ـ ( 1 .) تسا هدرک  رکذ  جاجتحا »  » رد ار  نآ  هیلع ) هللا  ناوضر   ) یسربط خیـش  موحرم  1 ـ
هدرک رکذ  يددعتم  دانسا  اب  ار  هبطخ  نیا  راونالاراحب »  » رد یـسلجم  همالع  موحرم  3 ـ ( 2 .) دنک یم  لقن  ار  نآ  هفیحـص »  » باتک زا  همغلا »

همطاف شردام  زا  نسح  نب  هللادـبع  زا  هدـمآ  لیذ  رد  هک  يدنـس  اب  قودـص  موحرم  زا  رابخالا » یناعم   » باتک رد  هبطخ  نیا  4 ـ ( 3 .) تسا
لقن مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ماما  زا  رگید  يدنس  اب  باتک  نامه  رد  زاب  و  5 ـ ( 4 .) تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  رتخد 

رد ار  نآ  زین  یلزتعم  ینـس  فورعم  ملاع  دـیدحلا  یبا  نبا  7 ـ تسا . هدروآ  یلاما »  » رد ار  نآ  زین  یـسوط  خیـش  موحرم  6 ـ ( 5 .) تسا هدش 
نیا دـش  هراشا  هک  هنوگ  ناـمه  لاـح  ره  هب  ( 6 .) دـنک یم  لقن  تسا ، هدـمآ  الیذ  هک  يدنـس  اب  هغالبلا » جـهن  حرـش   » دوخ فورعم  باتک 

نب دـیوس  زا  جاجتحا »  » رد هک  ینتم  هک  نیا  هب  رظن  و  دوش ، یم  هدـید  نآ  نوتم  رد  ییاه  تواـفت  و  هدـش ، لـقن  يددـعتم  دانـسا  اـب  هبطخ 
راونالاراحب 43/161 رد  ار  نآ  زین  یـسلجم  راوگرزب  همالع   ) میدـیزگرب ار  نامه  ام  دـسر  یم  رظن  هب  رت  لـماک  تسا  هدـش  لـقن  ( 7) هلفغ

ّتیمها زا  اذل  تسا و  هدش  لقن  يرفاظتم  دانـسا  اب  ددـعتم و  بتک  رد  هک  تسا  ییاه  هبطخ  زا  روبزم  هبطخ  بیترت  نیدـب  و  تسا .) هدروآ 
یم نشور  ار  يرایـسب  قیاـقح  هک  میزادرپ  یم  نآ  ریـسفت  همجرت و  هب  میور و  یم  هبطخ  نتم  غارـس  هب  نوـنکا  تسا . رادروـخرب  يا  هژیو 

دزاس .
جاــــجتحا  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . هحفص 300 یسراف ،) همجرت  )
 . هحفص 118 دلج 2 ، همغلا ، فشک   . 2
 . هحفص 158 دلج 43 ، راونالاراحب ،  . 3

دمحم هللادبع  یبا  نع  دیمح ، نب  نیـسحلا  نب  دمحم  بیطلا  یبا  نع  ینیـسحلا ، دمحم  نمحرلادبع  نع  ناطقلا ، نسحلا  نب  دمحا  نع   . 4
. نسحلا نب  هللادبع  نع  هیبأ ، نع  نامیلس ، نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  یبلهملا ، نمحرلادبع  نب  دمحم  نع  ایرکز ، نب 

هللادبع نب  یسیع  نع  یمشاهلا ، یلع  نب  دمحم  نع  نسحلا ، نب  دمحم  نب  رفعج  نع  ینیوزقلا ، ةریغملا  نباب  فورعملا  دمحم  نب  یلع   . 5
(. مالسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  هّدج  نع  هیبأ ، نع  بلاط ، یبا  نب  ّیلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب 

نع هیبأ ، نع  نامیلـس ، نب  دمحم  نب  هللادبع  نع  نمحرلادبع ، نب  دـمحم  نع  ایرکز ، نب  دـمحم  نع  يرهوجلا ، زیزعلادـبع  نب  دـمحا   . 6
(. مالسلا هیلع  ) نیسحلا تنب  ۀمطاف  هّمأ  نع  نسح ، نب  هللادبع 

قبط  ) دامادریم دوب ;و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  يایلوا  زا  هصالخ »  » رد یلح » همالع   » موحرم هتفگ  هب  هلفع »  » ای هلفغ  نب  دیوس   . 7
، هقث يدرم  وا  دـیوگ : یم  رـصتخم »  » رد یبهذ  درامـش ;و  یم  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  صاخ  ياـیلوا  زا  ار  وا  یناـقمام ) موحرم  لـقن 
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. دوب ییالاو  ماقم  بحاص  دهاز و  دباع ، دنمدرخ ،

ِکِتَّلِع ْنِم  ِتْحَبْـصَا  َفْیَک  اهَل : َنْلُقَف  اهَنْدُعَی ، ِراصْنالا ، َو  َنیرِجاهُمْلا  ُءاسِن  اهْیَلِا  َعَمَتْجا  اهِیف  ْتَیِّفَوُت  یِتَّلا  َۀَضرَمْلا  مالـسلا ) اهیلع  ) ُۀَمِطاف ْتَضِرَم  اّمَل  »
؟ ِهللا ِلوُسَر  َۀَنْباَی 

َو ْمُُهتْمَجَع  ْنَا  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاجِِرل ، ًۀَِیلاق  َّنُکاْینُِدل ، ًۀَِفئاع  ِهللاَو  ُتْحَبْـصَا  َْتلاق : َُّمث  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) اهِیبَا یلَع  ْتَّلَـص  َو  َهللا  ِتَدِمَحَف 
اَم َْسِئَبل   ) َو ِءاوْهالا ، َِللَز  َو  ِءارْالا ، ِلَطَخ  َو  ِةانَْقلا ، ِعْدَص  َو  ِةافَّصلا ، ِعْرَق  َو  ِّدِْجلا ، َدَْعب  ِبِعَّللا  َو  ِّدَْحلا ، ِلُولُِفل  ًاْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس . ْنَا  َدـَْعب  ْمُُهتْأَنَش 

ْمِْهیَلَع ُْتنَنَـش  َو  اهَتَقْوَا  ْمُُهْتلَّمَح  َو  اـهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََـقل  َمَرَج  ـال  ( 1 (.) َنوُِدلاَخ ْمُه  ِباَذَْـعلا  ِیفَو  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق 
، تفای تافو  نآ  رد  هک  يرامیب  نامه  دش  رامیب  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هک  یماگنه  همجرت : َنیِملاّظلا ; ِمْوَْقِلل  ًادُْعب  َو  ًاْرقَع  َو  ًاعْدَجَف  اهَراع .

هنوگ هچ  وت  لاح  و  ( ؟ تیرامیب زا  يدرک  حبـص  هنوگچ  دندرک : ضرع  و  دندش ، رـضاح  شتمدـخ  تدایع  ناونع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز 
و داتـسرف ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ شردپ  رب  دورد  و  دروآ ، اجب  ار  ادخ  ساپـس  دـمح و  خـساپ ، رد  وا  ادـخ ؟ لوسر  رتخد  يا  تسا )
مدومزآ و ار  اهنآ  مرازیب . اهنآ  زا  و  مرمش ، یم  نمشد  ار  امش  نادرم  مرفنتم ، امـش  يایند  زا  هک  مدرک  حبـص  یلاح  رد  ادخب  دومرف : سپس 

ندرک يزاب  و  نابصاغ ) ربارب  رد  توکس  و   ) اهریشمش ندش  هتسکش  تسا  تشز  ردقچ  متـشاد . ضوغبم  مدرک و  ناحتما  و  مدنکفا ، رود 
و  ) اه هزین  ندش  هتفاکش  و  ندرک ) لصاح  یب  راک  و   ) گنس رب  ندیبوک  و  نیملـسم ) مالـسا و  تشونرـس  نتفرگ  یخوش  هب  و   ) ّدج زا  دعب 

هجیتن داتـسرف ، اهنآ  داعم )  ) يارب شیپ  زا  یلامعا  دـب  هچ   » اه و هدارا  شزغل  و  راکفا ، یهارمگ  و  هدـیقع ، داسف  و  نمـشد ) ربارب  رد  میلـست 
راب و  مدـنکفا ، ناشندرگ  هب  ار  نآ  تیلوئـسم  مدـید  نینچ  نوچ  و  دـنام .» دـهاوخ  هنادواج  یهلا )  ) باذـع رد  و  دوب ، دـنوادخ  مشخ  نآ ،
لوط رد  هشیمه  نایم ! هب  دیآ  هبرجت  کحم  رگ  دوب  شوخ  مداهن .» اهنآ  هدهع  رب  ار  شموجه  دروآ  هر  و  ناششود ، رب  ار  نآ  هانگ  نیگنس 

نتخاس افوکـش  يارب  یهلا  ناحتما  هّتبلا  تسوا ، نومزآ  ناحتما و  نارود  هک  دـیآ  یم  شیپ  یـساسح  ياهزور  تاعاس و  ناـسنا  یگدـنز 
یهاگ هک  اریز  وا ، دوخ  يارب  سک  ره  نطاب  ندش  نشور  يارب  زین  تسا و  يدرمیاپ  تمواقم و  میکحت  تایحور و  شرورپ  اهدادعتـسا و 
نطاب رب  هدننک  شیامزآ  یهاگآ  تالوهجم و  فشک  يارب  هک  يرشب  ناحتما  نوچمه  هن  دوش ; یم  هابتـشا  راچد  دوخ  تخانـش  رد  ناسنا 
نمـض ترـضح  تسا . هدـش  دزـشوگ  هلأسم  نیمه  مالـسلا ،) اهیلع  ) مالـسا يوناب  هبطخ  زا  شخب  نیا  رد  دریگ . یم  تروص  دارفا ، داهن  و 

طقف هن  ناشتوکـس ـ  رطاخب  راصنا  نیرجاهم و  زا  روخ ، زور  خرن  هب  نان  بلط و  تصرف  نادرم  زا  یهورگ  زا  دـیدش  راجزنا  رفنت و  راـهظا 
نومزآ نیا  بظاوم  هک  دـهد  یم  رادـشه  اهنآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دـعب  یفارحنا  تانایرج  اب  ناـش  یگنهاـمه  هک  توکس ـ 

هب ار  ناـنآ  سپـس  و  هدرک ، يروآداـی  هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رـصع  رد  ار  اـهنآ  ریظن  یب  ياـه  تدـهاجم  وا  دنــشاب . یهلا  گرزب 
هتفاکش هتـسکش و  ياه  هزین  تسا ، هداد  تسد  زا  نمـشد  ربارب  رد  ار  دوخ  ییآراک  تردق و  هک  دنک  یم  هیبشت  يا  هتـسکش  ياهریـشمش 

دوخ ياه  سوه  هچیزاب  و  هتفرگ ، یخوش  هب  ار  مالسا  ینابم  هک  نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رتخد  درادن . يزیچ  رب  ییاناوت  هک  يا 
رد ار  يریگ  میمصت  رب  تردق  و  هدییارگ ، یتسـس  هب  اهنآ  نینهآ  ياه  هدارا  هک  نیا  زا  و  دنک . یم  شهوکن  تخـس  ار  اهنآ  دنا  هداد  رارق 

دهد یم  رادـشه  اهنآ  همه  هب  شخب  نیا  نایاپ  رد  وا  دـهد . یم  رارق  شنزرـس  تمالم و  دروم  دـنا ، هداد  تسد  زا  یفارحنا  تانایرج  ربارب 
توکـس هک  دـنام  یم  اهنآ  یناشیپ  رب  گنن  غاد  نیا  و  درک ، دـهاوخ  ینیگنـس  هشیمه  يارب  ناـنآ  شود  رب  تفـالخ  بصغ  تیلوئـسم  هک 

نوریب زوریپ  گرزب  ناحتما  نیا  زا  اـهنآ  زا  يرایـسب  يرآ ، داد . خر  فسأـت  لاـمک  اـب  مالـسا  خـیرات  رد  كاـندرد  هثداـح  نیا  دـندرک و 
بوخ هچ  و  دنوش ، يور  هیس  دنراد ، شغ »  » هک اهنآ  ات  دیآ  نایم  هب  هبرجت » ياه  کحم   » هک دوب  شوخ  هچ  دندشن و  دیفس  ور  دندماین و 
بان يالط  زا  قلخ  رظن  رد  نآ  باسح  دزاس و  راکشآار  دوخ  نطاب  دودنا » رز  میس و  هایس   » ات دوش  اپ  رب  ناحتما  غاد  ياه  هروک  هک  تسا 

ددرگ . ادج 
هیآ هدــئام ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 
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ُناَرْسُخْلا َوُه  َکِلَذ  َالَأ   ) ِنیِّدلا َو  ایْنُّدلا  ِروُمُاِب  ِنیِبّطلا  َو  َنیِمالا  ِحوُّرلا  ِطِبْهَم  َو  ِۀَلالَّدلا ، َو  ِةَّوُبُّنلا  ِدِعاوَق  َو  ِۀَلاسِّرلا  یِساوَر  ْنَع  اهوُعَزْعَز  یّنَا  ْمُهَحْیَو  »
(1 (.) ُنیِبُمْلا

ِیف ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو ، َلاکَن  َو  ِِهتَأْطَو ، َةَّدِش  َو  ِهِْفتَِحب ، ِِهتالابُم  َۀَِّلق  َو  ِهِْفیَس ، َریِکَن  ِهللا  َو  ُْهنِم  اوُمَقَن  مالسلا ؟) هیلع  ) ِنَسَْحلا ِیبَا  ْنِم  اوُمِقَن  يِذَّلا  اَم  َو 
، ًاحُجُس ًاْریَـس  ْمِِهب  َراَسل  َو  اْهیَلَع ، ْمُهَلَمَح  َو  اْهَیِلا ، ْمُهَّدََرل  ِۀَحِـضاْولا ، ِۀَّجُْحلا  ِلُوبَق  ْنَع  اُولاز  َو  ِۀَِحئّاللا ، ِۀَّجَحَْملا  ِنَع  اُولام  َْول  ِهللااَت  َو  ِهللا . ِتاذ 

ًاناِطب ْمُهَرَدْصَأل  َو  ُهاِبناج ، ُقَّنَزَتَی  َو ال  ُهاتَفَـض  ُحَـفْطَت  ًاّیِوَر  ًاِیفاص  ًاریِمَن  الَْهنَم  ْمُهَدَرْوََال  َو  ُُهبِکار . ُّلِمَی  َو ال  ُهُِرئاس  ُّلِکَی  َو ال  ُهُشاشُخ ، ُُملْکَی  ال 
ُدِهاّزلا ُمَُهل  َناَبل  َو  ِِلفاْکلا ، ِۀَْعبَـش  َو  ِلِهاّنلا  ِّيَر  َْریَغ  ِلئاِنب ، اْهنِم  یظْحَی  َو ال  ِلئاِطب ، اْینُّدـلا  َنِم  یّلَحَتَی  ْنُکَی  َْمل  َو  ًانالِْعا . َو  ًاّرِـس  ْمَُهل  َحَـصَن  َو 

ْمُهاَنْذَخَأَف اُوبَّذَـک  ْنَِکلَو  ِضْرالاَو  ِءاَمَّسلا  َنِّم  تاَکََرب  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اْوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  . ) ِبِذاْکلا َنِم  ُقِداّصلا  َو  ِبِغاّرلا ، َنِم 
زا ار  تفالخ  هنوگچ  اهنآ  رب  ياو  همجرت : َنیِزِْجعُِمب ;) ْمُه  اَمَو  اُوبَسَک  اَم  ُتاَئِّیَس  ْمُُهبیُِصیَس  ِءَالُؤَه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلاَو  (. ) َنُوبِـسْکَی اُوناَک  اَِمب 

، نید ایند و  رما  رد  ناهاگآ  و  نیما ، لـیئربج  یحو و  لوزن  هاـگیاج  و  يربهر ، تّوبن و  نیتم  ياـه  هدولاـش  و  تلاـسر ، مکحم  ياـه  هوک 
ریـشمش رب  اهنآ  هللاو  دنتـشاد ؟ مالـسلا ) هیلع  ) یلع نسحلاوبا  رب  ار  يداریا  هچ  اهنآ  تسا »! نیمه  راکـشآ  نایز  دیـشاب  هاگآ  « ؟ دـندز رانک 

رب شا  هدننکـش  مهرد  تابرـض  و  ییوگجنج ، رد  وا  تردق  و  دربن ، نادیم  رد  گرم  ربارب  رد  شییانتعا  یب  و  دـنتفرگ ، یم  داریا  وا  هدـنرب 
زابرـس نشور  لیلد  شریذپ  زا  دندش و  یم  فرحنم  قح  هداج  زا  مدرم  هاگ  ره  دوب ) وا  اب  تفالخ  رما  رگا   ) دنگوس ادخب  يرآ ) ! ) نمـشد

و دش ، یم  ناوتان  بکرم  هن  دوبن ، هدنهد  رازآ  زگره  هک  يریس  داد  یم  ریـس  دوصقم  لزنم  يوس  هب  تمیالم  یمرن و  اب  ار  اهنآ  دندز ، یم 
، دوب بآ  زا  ولمم  شفرط  ود  هک  يرهن  تخاـس ، یم  دراو  اراوگ  لـالز و  بآ  همـشچرس  هب  ار  اـهنآ  ماجنارـس  و  لولم . هتـسخ و  بکار  هن 

دوخ هاوخریخ  راکشآ  ناهنپ و  رد  ار  وا  ماجنارس  دنادرگ و  یم  زاب  لماک  یباریـس  زا  سپ  ار  اهنآ  سپـس  دش  یمن  فاصان  زگره  هک  یبآ 
و تشادن . ناگنسرگ  ندومن  ریس  ناماک و  هنشت  ندرک  باریـس  زج  يدوس  نآ  زا  و  تفرگ ، یمن  هرهب  ایند  زا  زگره  وا  يرآ ) . ) دنتفای یم 

لها رگا  و  (: » هدومرف دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  و  . ) دش یم  نشور  اهنآ  همه  يارب  وگغورد ، زا  وگتـسار  و  دهاز ، زا  تسرپ  ایند  اج  نیا  رد 
( ار قح  اـهنآ   ) یلو میدوشگ ، یم  اـهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاـکرب  دـندرک  یم  هشیپ  اوقت  دـندروآ و  یم  ناـمیا  اـه  يداـبآ  اـهرهش و 
هک یلامعا  ياه  يدـب  راتفرگ  يدوزب  زین  هورگ  نیا  ناملاظ  و  «. » میدرک تازاـجم  ناـشلامعا  رفیک  هب  ار  ناـنآ  مه  اـم  دـندرک و  بیذـکت 

تساهنآ .» راظتنا  رد  هک  تسا  یتشونرس  نیا  يرآ  دنزیرگب » یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دنناوت  یمن  زگره  دش و  دهاوخ  دنا  هداد  ماجنا 
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دز و دـنز . یم  رود  ییادـخ  ياهرایعم  اـه و  شزرا  روحم  رب  اـه  تسپ  میـسقت  ًاـصوصخ  تازاـیتما  همه  یهلا  ملاـس و  هعماـج  کـی  رد  . 

رازاب نارگادوس  هدرپ  تشپ  تـالماعم  هرخـالاب  و  يا ، هلیبق  یموق و  ياـه  بصعت  اـه ، یبلط  تصرف  اـه و  يدـنب  هورگ  یـسایس ، ياهدـنب 
: دیوگ یم  هتخاس و  بطاخم  ار  هنیدم  نانز  شخب ، نیا  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  درادـن . یهار  اه  تسپ  نیا  يدـصت  رد  تسایس ،

نایب دوخ  نشور  نانخـس  حیرـص و  تانایب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هچنآ  زا  ار  تفالخ  روحم  امـش  نادرم  زوجم  مادـک  هب  و  ارچ ؟
معا مزال ، تالامک  زا  کی  مادک  دقاف  و  تشاد ؟ یبیع  هچ  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  نسحلاوبا  رگم  دـنتخاس ؟ فرحنم  دوب  هدرک 

رد شریظن  یب  تردق  هدوبر ، مالسا  نانمشد  نامـشچ  زا  ار  باوخ  شا  هدنرب  ریـشمش  هک  دوب  نیا  بیع  يرآ  دوب ؟ ینامـسج  یحور و  زا 
هدروآرد مالـسا  نانمـشد  ربارب  رد  ریذپانریخـست  يژد  تروص  هب  ار  وا  راکیپ ، هنحـص  رد  گرم  هب  تبـسن  شییانتعا  یب  و  گنج ، نادیم 

يوناـب عقاو  رد  دوب . ادـخ  يارب  اـهنت  وا  بضغ  وا و  مشخ  ادـخ ; اـضر  وا ، ياـضر  دوـب ; هجوـتم  ادـخ  هب  طـقف  هک  دوـب  نیا  وا  داریا  دوـب .
هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  زا  دـعب  مالـسا  طـیحم  رد  اـه  شزرا  هک  دـنک  یم  يروآداـی  اـهنآ  هب  ار  تـقیقح  نـیا  مالـسلا ) اـهیلع  ) مالـسا
ياه شزرا  نیریـش  دهـش  مزال ، تمالـس  زا  ناـشحور  جازم  فارحنا  رطاـخ  هب  راـصنا  نارجاـهم و  زا  هورگ  نیا  و  هدـش ، نوگرگد  ( هلآو
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عطاق دنمتردق و  ربهر  کی  طیارـش  نیرت  مهم  هک  یتازایتما  و  تسا ، هدش  معط  دب  خـلت و  لظنح  نوچمه  ناشناج  هقئاذ  رد  مالـسا  یعقاو 
هیلع ) یلع ندراذگ  رانک  اب  هک  دنک  یم  دزشوگ  اهنآ  هب  شنانخـس  همادا  رد  سپـس  دنرمـش . یم  بیع  وا  يارب  دهد ، یم  لیکـشت  ار  یهلا 

تایآ یهلا و  مارح  لالح و  هب  مدرم  نیرت  هاگآ  مالسلا ) هیلع  ) یلع اریز  دنداد ، تسد  زا  ار  یمیظع  تبهوم  گرزب و  تمعن  هچ  مالـسلا )
، دـش یم  هدرپـس  وا  تسد  هب  تموکح  ماـمز  رگا  دزاـس . یم  ادـج  مه  زا  دسانـش و  یم  سک  ره  زا  رتـهب  ار  لـطاب  قح و  وا  تسا . ینآرق 

فلاخم نیرت  تخسرس  و  مالسا ، نمشد  نیرت  گرزب  نایفسوبا  نادناخ   ) كرش نارود  ناگدنام  زاب  تعرس  نیا  هب  داد  یمن  هزاجا  زگره 
يرـسک و تموکح  زا  رت  محر  یب  رتدـب و  هک  دزاس  لدـبم  يا  هماـکدوخ  هاگتـسد  هب  ار  نآ  و  دـننک ، عمط  یمالـسا  تموکح  رد  نآرق )
اب و  دـناشن ، یم  قح  راوهار  بکرم  رب  ار  اهنآ  دوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیافک  اب  فک  رد  ناشتارایتخا  مامز  رگا  دـشاب . هنعارف ، هرـصایق و 

لالز و ناشوج و  همـشچ  نآ  زا  ار  نانآ  سپـس  و  تشگ ، یم  نومنهر  تاـیح  بآ  همـشچرس  يوسب  ارادـم  ّتبحم و  تمیـالم و  یمرن و 
ایآ تسا ، تما  يارب  یهاوخریخ  يزوسلد و  یهلا ، ناربهر  طیارش  زا  رگید  یکی  دیشخب . یم  نادیواج  تایح  و  دومن ، یم  باریس  اراوگ 

، دوب ناماک  هنشت  ندرک  باریس  ناگنسرگ و  ندرک  ریـس  شتّمه  هک  یـسک  دنتـشاد ؟ غارـس  ( مالـسلا هیلع  ) یلع زا  رتزوسلد  ار  یـسک  اهنآ 
ییانتعا یب  دهز و  تماما ، تفالخ و  هلأسم  رگید  طرش  درشف . یم  ار  شبلق  نانآ  هودنا  مغ و  و  داد ، یم  جنر  ار  وا  مدرم  ياه  جنر  درد و 

، درک ذوفن  وا  رد  ناوت  یم  قیرط  نیمه  زا  دشاب  ایند  هتخابلد  هتـسبلد و  هعماج ، ياوشیپ  رگا  هک  ارچ  تسا ، يدام  یگدنز  ماقم و  لام و  هب 
؟ دیـسر یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هیاپ  هب  یگتـسراو  دـهز و  رد  یـسک  یمالـسا  تما  مامت  نایم  رد  ایآ  تخاـس . فرحنم  قح  هار  زا  ار  وا  و 

نیرتریقف اب  شیاذغ  و  دوب ، شمالغ  سابل  نوچمه  هداس  شـسابل  تخاسن ، دوخ  يارب  للجم  يا  هناخ  تخودـنین ، يرز  زگره  هک  یـسک 
ینابرهم يزوسلد و  تمـصع ، ییاسراپ و  دـهز و  ّتین و  صولخ  یمـسج ، یحور و  تردـق  تفـالخ ، راـیعم  رگا  درک . یم  يربارب  مدرم 

( مالسلا هیلع  ) یلع ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رگا  و  دوب ؟ طیارش  نیا  دجاو  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  رتهب  یسک  هچ  تسا ، تما  يارب 
رت قیال  همه  زا  ار  وا  و  دومرف ، نایب  تخیر و  فلتخم  ياه  ترابع  بلاق  رد  ار  انعم  نیا  اـهراب  اـهراب و  درک و  بصن  دوخ  ینیـشناج  هب  ار 

نیمه نایاپ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  درمش . رت  قیال  همه  زا  ار  وا  زین  وا  يادخ  هک  وا ، هن  دوب ، لیلد  نیمه  هب  درمـش ، ماقم  نیا  يارب 
نازرا تفالخ ، يارب  تما  درف  نیرت  قیال  زا  تیامح  كرت  و  یهاتوک ، یتسـس و  نیا  دـننکن  ناـمگ  هک  دـهد  یم  رادـشه  اـهنآ  هب  شخب 

یهلا باذع  لاگنچ  زا  هک  دننکن  روصت  اهنآ  دنـشچب ، ار  نآ  خلت  هجیتن  دنـشاب و  نآ  كاندرد  ياهدمایپ  راظتنا  رد  دیاب  دش . دهاوخ  مامت 
ياه تموکح  لاگنچ  رد  و  درک ، دنهاوخ  ورد  دـنا  هتـشاک  ار  هچنآ  ماجنارـس  يرآ ، زگره . هن ، دـننک ، رارف  دـنناوت  یم  زین  ایند  نیمه  رد 

هار هک  يزور  دش ، دنهاوخ  راتفرگ  سابع  ینب  هّیما و  ینب  ياه  تموکح  نوچمه  دسفم  دساف و  رابج و  رگمتس و  محر و  یب  هماکدوخ و 
. تسادیپ هتفگان  زین  اهنآ  ترخآ  باذع  دنشاب و  هتشادن  سپ  شیپ و  رد  يرارف 

. ْمُهُلْوَق ٌبَجَعَف  ْبَجْعَت  ِْنا  َو  ًابَجَع ، ُرْهَّدلا  َكاََرا  َتْشِع  اَم  َو  ْعِمَتْساَف  َّمُلَه  الَا  »

َیلْوَْملا َْسِئَبل  ( ؟ اوُکَنَتحا َو  اُومِْدقَا  ۀَّیّرُذ  ِۀَّیَا  یلَع  َو  اوُکَّسَمَت ؟ ةَوْرُع  ِۀَّیَِاب  َو  اوُدَمَتعا ؟ دامِع  ِّيَا  یَلَع  َو  اوُدَنَتـسا ؟ دانِـس  ِّيَا  یِلا  يِْرعِـش ؟ َْتَیل 
ْمُهَّنَا َنُوبَـسْحَی  مْوَق  ِسِطاعَِمل  ًامْغَرَف  ِلِهاْکلِاب ، َزُجَْعلا  َو  ِمِداوَقلِاب ، یبانُّذلا  ِهللاَو  اُولَْدبَتِْـسا  ( 2  (.) الَدـَب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب   ) و ( 1  () ُریِشَْعلا َْسِئَبلَو 

ْنَأ ـَّالِإ  يِّدِـهَی  ـَّال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَفَأ  ! ) ْمُهَْحیَو ( 3 (.) َنوُرُعْشَی ْنِک َال  ـ َلَو َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  َالَأ  ، ) ًاْعنُـص َنُونِـسُْحی 
هب يا  هزات  یتفگـش  ایند  ینک  رمع  ردق  ره  و  اهنآ ) یهاو  ياه  لیلد  زا  ، ) ونـشب ایب و  نونکا  همجرت : (; 4 () َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدُْهی 

شاک يا  ونـشب .) نارگید  تفالخ  باب  رد  ار  ناشقطنم  و   ) نک بجعت  اهنآ  نانخـس  زا  ینک  بجعت  یهاوخ  یم  رگا  و  دهد ! یم  ناشن  وت 
رب و  دندز ؟ گنچ  مکحم  زیواتـسد  مادک  هب  و  دـندرک ؟ دامتعا  يا  هناوتـشپ  مادـک  رب  و  دنتـسج ؟ دانتـسا  دنـس  مادـک  هب  اهنآ  متـسناد  یم 

يارب تسا  يدب  ینیزگیاج  هچ   » و يرـشاعم » سنوم و  دـب  هچ  و  يروای ، الوم و  دـب  هچ  « ؟ دـندش طلـسم  دـندرک و  تأرج  هّیّرذ  نیمادـک 
( دننک یم  دب  راک   ) هک یهورگ  ینیب  دندرک ! هضواعم  مد  اب  ار  هناش  دنتفر ، اه  هلابند  غارـس  هب  هدرک و  اهر  ار  ناماگـشیپ  اهنآ  ناراکمتس .»
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هب ياو  دنمهف .» یمن  یلو  دـننادسفم  نامه  اهنیا  دیـشاب  هاگآ  ! » دوش هدـیلام  تلذـم  كاخ  رب  دـنهد  یم  ماجنا  بوخ  راک  دـنراد  نامگ  و 
رگم دوش  یمن  تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  اـی  تسا  رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  قح  يوـس  هب  تیادـه  هک  یـسک  اـیآ  ! » اـهنآ لاـح 

دینک .»؟ یم  يرواد  هنوگچ  دوش ؟ یم  هچ  ار  امش  دننک !؟ شتیاده 
هیآ 13 جح ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

.
 . هیآ 50 فهک ،  . 2

 . هیآ 12 هرقب ،  . 3
هب ای  دریذپب . ار  حجار »  » رب حوجرم »  » حـیجرت دـنناوت  یمن  دـنرکنم  ار  هیلقع » تالقتـسم   » هک يدارفا  زج  سک  چـیه  هیآ 35 .  سنوـی ،  . 4

یمن هار  دوخ  هب  دیدرت  تساهنآ ، دقاف  هک  يزیچ  رب  تسا  یناوارف  يایازم  دجاو  هک  يزیچ  نتـشاد  مدـقم  رد  یناسنا  چـیه  رت  نشور  ریبعت 
بیبط کی  يرامیب ، نامرد  ماگنه  هب  ای  دهد ؟ حیجرت  داتسا  رب  ار  درگاش  ملعم ، کی  باختنا  ماگنه  هب  هک  دیا  هدینـش  ار  یـسک  ایآ  دهد .
ماگنه هب  رگا  دـشاب ،) راک  رد  يرگید  زاـیتما  هک  نآ  یب  ( ؟ درمـشب مدـقم  هبرجت  اـب  هقباـسرپ و  گرزب و  یبیبط  هب  ار  هبرجت  مک  يداـع و 

یتح دننک . یم  دیدرت  ام  لقع  رد  همه  میورب ، هبرجت  یب  ناراک  هزات  غارس  هب  هدرک  اهر  ار  ربدم  ریدم و  هبرجت و  اب  دارفا  هدنامرف ، باختنا 
ًامئاد درک و  دنهاوخن  یطخت  یـساسا  لصا  نیا  زا  لمع  رد  زگره  دنرمـش ، یمن  حیبق  نابز ـ  هب  حجار ـ »  » رب ار  حوجرم »  » حیجرت هک  اهنآ 

یم ادج  ار  بوغرمان  سران و  ياه  هویم  هدرک و  اهر  ار  بوخ  ياه  هویم  هویم ، دیرخ  ماگنه  الثم  اهنآ  ایآ  دنور . یم  رترب  حیجرت  غارس  هب 
روش و بآ  یـسک  تسا  لاحم  دنرمـش ؟ یم  مدقم  ناکاپ  ناکین و  رب  ار  رورـش  هدولآ و  ماندب و  دارفا  تسود ، باختنا  ماگنه  هب  ای  دننک ؟

نوناق نیاربانب ، تشاد . دـیدرت  وا  لقع  دوبمک  رد  دـیابن  دـنک  نینچ  المع  یـسک  رگا  و  دـهد ، حـیجرت  اراوگ  نیریـش و  بآ  رب  ار  راوگاـن 
نیا لکـشم  یلو  دـننک ، یمن  یطخت  نآ  زا  دنتـسه و  اریذـپ  المع  ار  نآ  حوطـس  مامت  رد  همه  هک  تسا  یلقع  نوناق  کـی  رتهب » حـیجرت  »

نیـشناج اه  شزرا  ّدض  هکلب  دیآ ، یم  نایم  هب  بذاک  ياه  شزرا  ياپ  طقف  هن  هک  دوش  یم  نوگرگد  نانچ  هعماج  عضو  هاگ  هک  تساج 
نانچ هاگ  يدام  رذـگدوز  عفانم  يرآ  دـنور . یم  اهنآ  ریغ  غارـس  هب  هدرک  اهر  ار  اهزاتمم  لقاع ، ًارهاظ  ياه  ناسنا  و  دوش ، یم  اه  شزرا 

هب هک  دنز  یم  يراک  هب  تسد  اج  نیا  رد  درپس و  یم  یـشومارف  هب  ار  دوخ  یعقاو  عفانم  هک  دـننک  یم  رک  روک و  ار  ناسنا  شوگ  مشچ و 
نیمه رب  دـندوب  لوقعمان  تشز و  راک  نیا  هدولآ  هک  رافک  ناکرـشم و  ربارب  رد  دـیجم  نآرق  تسا . ورـشیپ  رب  هداتفا  بقع  ِحـیجرت  یتسار 

ایآ ( 1(;) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدـُْهی  ْنَأ  ـَّالِإ  يِّدِـهَی  ـَّال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَفَأ  : ») دـیامرف یم  هدرک ، هیکت  بلطم 
؟ دننک شتیاده  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  رت  هتـسیاش  يربهر  يارب  دـنک  یم  قح  هب  تیادـه  هک  یـسک 
زا مّوس ) زارف   ) زارف نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یمارگ  رتخد  مالـسا  دیـشر  يوناب  دینک .» یم  يرواد  هنوگچ  دوش  یم  هچ  ار  امش 

و دوب ، مالـسا  رد  ماگـشیپ  هک  ار  یـسک  ارچ  راصنا ! نارجاهم و  هورگ  يا  دـیوگ : یم  هدرک  هیکت  هلأسم  نیا  يور  شزوسناج  اّرغ و  هبطخ 
گرزب راختفا  نیا  زگره  هک  دـیور  یم  یناسک  لابند  هب  هدرک ، اـهر  داد ، ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هب  تعیب  تسد  نادرم  ماـمت  زا  لـبق 

ملع رهش  ِرد »  » هک یـسک  ارچ  دندرک ؟) یم  هدجـس  تب  ربارب  رد  زین  مالـسا  باتناهج  باتفآ  عولط  زا  دعب  اه  تدم  هکلب   ) هدشن ناشبیـصن 
رب وا  ییاناوت  ٌِّیلع » مکاضقا  ( » هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ فورعم  نخس  ياضتقم  هب  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلا ملع  ۀنیدم  باب   ) ربمایپ
راک نیا  اب  امـش  دندوبن ؟ یـشناد  ملع و  نینچ  دجاو  زگره  هک  دـیتفر  یناسک  غارـس  هب  و  هتـشاذگ ، رانک  دوب ، رتهب  رتشیب و  همه  زا  يرواد 

تـسد هب  تسا ) سکعنم  قوـف  هیآ  رد  هک   ) هراـب نیا  رد  ار  نآرق  مکح  و  دیتسکـش ، ار  حوـجرم » رب  حـجار  حـیجرت   » ملـسم نوناـق  دوـخ 
زور ره  هک  درمش  یم  بیاجع » ناهج   » ار ایند  و  دنک ، یم  بجعت  تخس  بلطم  نیا  زا  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  ( 2 .) دیدرپس یشومارف 

روحم رییغت  يارب  هدیمهف  لقاع و  رهاظ  هب  هورگ  نیا  هک  دنک  یم  لاؤس  وا  دـهد . یم  ناشن  وا  هب  يا  هزات  بلطم  درذـگ  یم  ناسنا  رمع  زا 
هنوگچ و  دنتفرگ ؟ کمک  كردـم  نیمادـک  زا  و  دنتـسج ؟ دانتـسا  لیلد  مادـک  هب  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ياج  هب  نارگید  باختنا  و  تفالخ ،
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زا شخب  نیمه  نایاپ  رد  و  دندرمش ؟ مدقم  وا  رب  ار  ناحوجرم  دنتفرگ و  هدیدان  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) یلع رد  هک  ار  ینـشور  تازایتما  اهنآ 
َْسِئب  ) و ( 3 () ُریِـشَْعلا َْسِئَبلَو  َیلْوَْملا  َْسِئَبل  : ») دـیامرف یم  دریگ و  یم  کمک  تساـهنآ ، تشونرـس  هب  يا  هدـنز  هراـشا  هک  نآرق  هیآ  نیا 

ناراکمتس .» يارب  تسا  يدب  ینیزگیاج  هچ   » و يرشاعم » سنوم و  دب  هچ  و  يروای ، الوم و  دب  هچ  ( 4(;) الََدب َنیِِملاَّظِلل 
هیآ سنوـی ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

 . 35
« ِلِضافلا یَلَع  َلوُضفَْملا  َمَّدَق  يِذَّلا  ِِهللاُدْمَْحلاَو  : » دیوگ یم  شباتک  هبطخ  رد  هک  تسا  دیدحلا  یبا  نبا  راتفگ  رت  بیجع  اهنیا  همه  زا  و   . 2

! داد حیجرت  رترب  درف  رب  ار  رت  نیئاپ  درف  هک  تسا  يدنوادخ  راوازس  ساپس  دمح و 
 . جح هروس  هیآ 13  زا  سابتقا   . 3

. فهک هروس  هیآ 50  زا  سابتقا   . 4

َسَّسَا ام  َّبِغ  َنوُلاّتلا  فِرْعَی  َو  َنوُلِطْبُمْلا  ُرَـسْخَی  َکِلانُه  ًادیِبُم ، ًافاعُذ  َو  ًاطیِبَع ، ًامَد  ِبْعَقْلا  الِم  اوُبِلَتْحا  َّمُث  ُجِتْنُت ، امَثْیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَقَل ، ْدَقَل  يِرْمَعَل  اَمَا  »
. ًاشْأَج ِۀَنْتِفْلِل  اوُّنِئَمْطا  َو  ًاسُفْنَا  ْمُکایْنُد  ْنَع  اوُبیِط  َّمُث  َنوُلَّوالا ،

ًةَرْـسَح ایَف  ًادیِـصَح . ْمُکَعْمَج  َو  ًادیِهَز ، ْمُکَْئیَف  ُعَدَی  َنیِِملاّظلا  َنِم  داْدِبتْـسا  َو  لِماش ، جَرَِهب  َو  مِشاغ ، دَتْعُم  ِةَوْطَـس  َو  مِراص ، ْفیَِـسب  اوُرِْـشبَا  َو 
رادراب تفالخ  هقان  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  دـینادب  همجرت : (; 1 () َنوُهِراَک اََـهل  ُْمْتنَأَو  اَـهوُمُکُمِْزُلنَأ  ( ؟ ْمُْکیَلَع ْتَیِمَع  ْدَـق  َو  ْمُِکب  ّینَا  َو  ْمَُکل 

، ریش هساک  ياج  هب  سپـس  هدروآ ) يدازون  هچ  دینیبب  هاگ  نآ   ) دروآ یم  ایند  هب  ار  دوخ  دازون  هک  درذگ  یمن  نادنچ  دیـشاب  رظتنم  هدش ،
یم نارسخ  راتفرگ  لطاب  نارادفرط  هک  تسا  نامز  نآ  و  !(. » دیشک رس  هعرج  و ال   ) دیشودب ار  هدنـشک  مس  هزات و  نوخ  زا  رپ  ياه  هساک 

دنهاوخ دـندرک  يراذـگ  هیاپ  ناشنایاوشیپ  هک  ار  يراـک  تبقاـع  ربخ ) یب  هتـسب و  شوگ  مشچ و   ) ناور هلاـبند  ماجنارـس ، يرآ ، دـنوش .»
یـضار و نآ  زا  و  دـینک ، شوخ  لد  دوخ  يایند  هب  سپ  نیا  زا  دـیورب ) (. ) دـننک یم  سمل  ار  نآ  موش  راثآ  ناشدوجو  مامت  اب  و   ) دـیمهف
! هدنرب ياهریشمش  هب  دیشاب  نامداش  و  دینک . هدامآ  ار  دوخ  تسامش  راظتنا  رد  هک  یبارطضارپ  هنتف  ناحتما و  يارب  یلو  دیشاب ، لاحـشوخ 
ار امش  ياه  تورث  هک  یتموکح  ناملاظ ، هیحان  زا  دبتسم  یتموکح  و  ریگارف ، یجرم  جره و  و  راوخنوخ ، رگمتس و  ینارگزواجت  هطلس  و 
زا و  هدنام ، یفخم  امش  رب  تقیقح  هک  یلاح  رد  دیراد  تاجن  دیما  هنوگچ  امش ! رب  افسا  دنک ! یم  ورد  ار  امش  ّتیعمج  و  دهد ، یم  داب  رب 

موش هرمث  دـیراد .»؟ تهارک  امـش  هک  نیا  اب  مینک  روبجم  نشور  لیلد  نیا  شریذـپ  هب  ار  امـش  میناوت  یم  ام  ایآ  « ؟ دـیربخ یب  اـه  تیعقاو 
و درک ، دـهاوخ  شوـمارف  ار  اـهنآ  زین  اـه  تیعقاو  دـننک  شوـمارف  ار  اـه  تیعقاو  رگا  دـننک  یم  رکف  مدرم  زا  يرایـسب  تسرداـن  باـختنا 

هتکن رعاش  نآ  هتفگ  هب  هک  یلاح  رد  تشادرب ، بوخ  لصاح  تشاک و  دب  مخت  ناوت  یم  دنرادنپ  یم  نینچ  تفرگ . دـهاوخن  ار  ناشناماد 
راخ دهد ***  راخ  ترمث  یتشِک  راخ  دش  لبلب  ارـس  همغن  شرـس  رب  دـش ***  لگ  رخآ  یتشاک  لگ  مخت  هک :  تسین  کش  ياج  زادرپ 

اهرادـنپ نیا  هک  درذـگ  یمن  يزیچ  يرآ ، رازآ  تداد  دـمآ و  راـب  راـخ  راـخ ***  یتـشک  دوخ  لد  نیمز  رد  دـهد ؟ راـب  اـجک  راـخ  زج 
باوخ و دـننام  ای  و  دوش ، یم  وحم  بآ  حطـس  رب  ییاه  بابح  نوچمه  ایو  دزیر ، یم  ورف  يا  هدروخ  هنایروم  هدوسرف  ناـمتخاس  نوچمه 

معط و  دوش ، یم  رهاظ  تسا  ناسنا  دوخ  تسردان  لامعا  هرمث  هک  موش  ياه  تیعقاو  سوبع  هرهچ  دریگ و  یم  نایاپ  ندش  رادیب  اب  یلایخ 
هچ ره  تردـق  اب  هک  تسا  یتسه  نوناق  مکح  نیا  يرآ ، دیـشچ . دـهاوخ  تسا ، ماخ  هدیجنـسن و  لامعا  لوصحم  هک  ار  ییاهدـمایپ  خـلت 
رد ار  یگدـنز  دهـش  دزاس . یم  ربخ  اب  ناشلامعا  جـیاتن  زا  ار  ناراـکاطخ  هک  دـنک  یم  هدرک و  تموکح  رـشب  خـیرات  رـسارس  رب  رت  ماـمت 

هبطخ زا  زارف  نیمراهچ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  دزاس . یم  لدبم  كانتـشحو  یـسوباک  هب  ار  نیریـش  ياهایؤر  گنرـش و  ناشماک 
دازون دوش و  یم  رادراب  يدوزب  ریـسم ، زا  فارحنا  زا  دعب  تفالخ  رتش  هک : دیامرف  یم  دزـشوگ  اهنآ  هب  دنک و  یم  هیکت  انعم  نیمه  رب  شا 

هب هزات  نوخ  زا  ولمم  ياه  هساک  دیـشونب ، ار  نآ  غئاس  نبل  اراوگ و  ریـش  هک  نآ  ياج  هب  هاگ  نآ  دهن ، یم  نیمز  رب  ار  دوخ  هقلخلا  بیجع 
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دهاوخ ورف  ناتماک  رد  زادـگناج  رهز  نیریـش ، ریـش  ياج  هب  و  دزاس ! یم  نوخ  نیا  زا  ّولمم  ار  امـش  لد  ماج  و  داد ، دـهاوخ  لیوحت  اـمش 
یم اهنآ  زا  رتدب  و  اه » ثعـشا  نبا   » و اه » جاّجح   » و نایفـسوبا »  » ياه هداون  نادنزرف و  خیرات و  نارگمتـس  هب  تبون  مک  مک  ینعی  تخیر .
طقف هن  دننک . یم  ورد  دوخ  رابگرم  ساد  اب  ار  امش  یگدنز  نمرخ  و  دنهن ، یم  ناتنادنزرف  امش و  ندرگ  رب  ار  هدنرب  ياهریشمش  هک  دسر 
یتح دنزاس و  یم  نیگنر  ناتنوخ  زا  ار  نیمز  هحفص  یپ  رد  یپ  ياه  ماع  لتق  اب  هک  دنرب ، یم  تراسا  هب  ار  ناتنانز  تراغ و  هب  ار  ناتلاوما 

امش و زا  ردق  نآ  ادخ ، نما  مرح  نیمّود  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دجسم  نورد  رد  يرآ  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  نورد  رد 
قینجنم اـب  ار  نآ  دـنراد و  یمن  هگن  ار  ادـخ  هناـخ  تمرح  یتـح  دوـش ، یم  نوـخ  زا  لاـمالام  دجـسم  نحـص  هـک  دنـشک  یم  ناتنادـنزرف 

قح و يرای  زا  تسد  یهاو  ياهرذع  اب  رگا  دیدرک  نامگ  امش  دننارذگ ! یم  غیت  مد  زا  ار  امـش  نآ  نوریب  ای  نورد  رد  هدرک و  نارابگنس 
یم ناتلامعا  ءوس  بقاوع  زا  و  دـینام ، یم  ناما  رد  یهلا  تازاـجم  زا  یناـسآ  هب  دـیتشادرب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نیـشناج  زا  عاـفد 

ياوتحم رپ  نانخـس  تیعقاو  میرگن  یم  خـیرات  هتـشذگ  هب  ام  هک  زورما  يرآ  زورما ... و  لاحم ! لاـیخ  یهز  لـطاب ، روصت  یهز  دـیزیرگ ،
يارب یکاـندرد  بقاوع  هچ  یلـصا  روحم  زا  تفـالخ  فارحنا  هک  میباـی  یم  هشیمه  زا  رت  نشور  ار  مالـسلا ) اـهیلع  ) مالـسا گرزب  يوناـب 
تـسد هچیزاـب  مالـسا  تاسّدـقم  ماـکحا و  نیناوـق و  رتـنوزفا  نآ  زا  و  اـهنآ ، سیماوـن  لاـم و  ناـج و  هنوـگچ  و  دروآ ؟ راـب  هـب  نیملـسم 

ار هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  مرح  ساپ  هن  ریبک ; رب  هن  دـندرک و  محر  ریغـص  رب  هن  هیما  ینب  لاّمع  دـش ! یلهاج  بازحا  ناگدـنامزاب 
هیصوت شنایفارطا  هب  هک  ینایفسوبا  نادنزرف  زا  راصنا . يارب  هن  دندوب و  لئاق  یـشزرا  نارجاهم  يارب  هن  ار ; ادخ  هناخ  مارتحا  هن  دنتـشاد و 

ینب يا  دـییابرب  نادـیم  زا  ار  تفالخ  يوگ  ران ; ۀَّنَج و ال  ْنِم  ام  ُنایْفُـسُوبَا  ِِهب  ُِفلْحَی  يِذَّلاَوَف  ِةَرُْکلا  َفُّقََلت  َۀَّیَُما  ِیَنب  اـی  اـهوُفَّقََلت  : » درک یم 
هچ یخزود .»! هن  تسا و  راـک  رد  یتـشهب  هن  دـنک ، یم  داـی  دـنگوس  تسا و  راداـفو  نآ  هب  زوـنه  نایفـسوبا  هک  يزیچ  هـب  دـنگوس  هـّیما ،
«. ْمُْکیَلَع َرَّمََأتَِال  ْمُُکْتَلتاق  َْلب  اُوموُصَِتل ... َو ال  اوُّلَُصِتل  ْمُُکْتَلتاق  ام  : » تفگ یم  زین  نایفسوبا  نیمه  دنزرف  هیواعم  اذل  تشاد . ناوت  یم  يراظتنا 

رتدـب همه  زا  و  منک ! تموکح  امـش  رب  هک  مدرک  راکیپ  نیا  يارب  طقف  نم  دـیریگب ... هزور  ای  دـیناوخب  زامن  هک  مدرکن  راکیپ  امـش  اب  نم 
هب هیواعم  داقتعا  مدع  رب  يدنس  ناونع  ار  نآ  دنک و  یم  لقن  راکب  نب  ریبز  زا  ّتنس  لها  فورعم  ملاع  دیدحلا  یبا  نبا  هک  تسا  یناتـساد 

لقن هبعش  نب  ةریغم  دنزرف  دیوگ : یم  وا  درمش . یم  ّتنس ) لها   ) نادنمـشناد زا  یعمج  يوس  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تّوبن 
یبش ناهگان  تفگ ، یم  هیواعم  شوه  لقع و  زا  تشگزاب  ماگنه  تفر و  یم  وا  دزن  ًابلاغ  مردپ  و  متفر ، هیواعم  دزن  مردپ  اب  هک :  دنک  یم 

! مدنزرف تفگ : مدیـسرپ ، نآ  تلع  زا  هداد ، يور  يا  هثداح  مدرک  رکف  نم  دوب ، نیگهودنا  رایـسب  و  درک ، عانتما  ندروخ  اذـغ  زا  دـمآ و 
وا هب  مدوـب و  هدرک  توـلخ  وا  اـب  نم  تفگ : ییوـگ ؟ یم  هچ  متفگ : تسا ! رت  هدوـلآ  رت و  ناـمیا  یب  همه  زا  هک  مدـمآ  یـسک  دزن  زا  نم 

دایز وت  نس  هک  ارچ  تسوت ، عفن  هب  یهد ، شرتسگ  ار  یکین  و  ینک ، هشیپ  ار  تلادـع  رگا  يا ، هدیـسر  تموکح  هجرد  ـالعا  هب  وت  متفگ :
هیحان زا  يرطخ  چیه  زورما  هک  ارچ  تسا ، رتهب  يروایب  اجب  محر  هلص  ینکفیب و  مشاه  ینب  زا  تناردارب  هب  یتّبحم  رظن  رگا  و  تسا ، هدش 
هتـشاد شیوخ  مان  ياقب  هب  يدیما  هچ  نم  تفگ : دنام . یم  یقاب  وت  يارب  یباوث  ریخ و  رکذ  ناونع  هب  نیا  و  دـنک ، یمن  دـیدهت  ار  وت  اهنآ 

نیمه یلو  داد ، ماجنا  دهد  ماجنا  تسیاب  یم  هچنآ  و  درک ، تلادـع  دـش ، مالـسا  روشک  رب  مکاح  لّوا ) هفیلخ  هب  هراشا  « ) میت وخا  « ؟ مشاب
شالت دیـسر و  تموکح  هب  مّود ) هفیلخ  هب  هراشا  « ) يدـع وخا   » سپـس رکبوبا .»  » دـنیوگ یم  طقف  دـش ، شومارف  شماـن  تفر  اـیند  زا  هک 

« هشبک یبا  نبا   » یلو رمع .»  » دـنیوگ یم  هک  نیا  زج  تفر ، نایم  زا  مه  وا  مان  تفر  ایند  زا  هک  نیمه  اما  دز ، رمک  هب  نماد  لاس  هد  و  درک ،
اب ِهللا !» ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْـشَا  : » دـنیوگ یم  دـننز و  یم  دایرف  وا  مان  هب  هبترم  جـنپ  زور  ره  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هب  هراشا  )

نیا رگم  دنگوس ، ادخب  هن  تیـصخش !؟ یب  يا  دنام ، یم  یقاب  نیا  زا  دعب  نم ) لاثما  نم و  زا   ) کین مان  مادـک  ریخ و  راک  مادـک  لاح  نیا 
و ( 2 (.) درک نفد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  هدرتـسگ  ماـن  دـیاب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هلمج  نیا  !، ) دوـش نفد  دوـش ، نفد  هک 

 *** الَف ِْکلُْملِاب  ُمِشاه  ْتَبَِعل  داد : رس  ار  هناتـسم  هرعن  نیا  اراکـشآ  ینلع و  روطب  دز و  رانک  ار  اه  هدرپ  همه  نایفـسوبا  هون  دیزی  ماجنارس 
زا یحو  هن  تسا و  هدـمآ  يربخ  هن  الا  و  دوب ، نآ  همدـقم  اه  فرح  همه  دـندرک و  يزاب  تموکح  اب  مشاه  ینب  ْلََزن  ٌیْحَو  ـال  َو  َءاـج  ٌرَبَخ 
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عضو درک . اضما  نایب و  مامت  تحارص  اب  ار  نایفسوبا  دوخ  ياین  راب  تیانج  زیمآرفک و  هتفگ  نامه  بیترت  نیا  هب  و  هدش ! لزان  ادخ  يوس 
هکل ار  تیرشب  خیرات  هک  مالسا  خیرات  اهنت  هن  هک  دنتشاد  یم  اور  دوخ  ناینادنز  هب  تبـسن  هک  یبیجع  ياه  هجنکـش  نایوما و  ياه  نادنز 

يوناب بلق  كانبات  هنییآ  رد  یبوخ  هب  هدنیآ  ثداوح  يرآ ، تسا . مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  راتفگ  هدنز  هاوگ  تسا  هدرک  هایـس  راد و 
اب محر  یب  زواـجتم و  نارگ  هطلـس  يدوزب  داد ، ربـخ  هبطخ  نیا  رد  ینـشور  هب  هـک  هنوـگ  ناـمه  و  دوـب ، سکعنم  مالـسلا ) اـهیلع  ) مالـسا

. دنداد داب  رب  ار  ناشنید  سومان و  لام و  ناج و  رگدادبتـسا  هماکدوخ  ياه  تموکح  دندروآ و  موجه  مدرم  رب  ناّرب  هتخآ و  ياهریـشمش 
ار قح  زا  تیامح  رد  ریـصقت  یتسـس و  همه  نآ  ِیخلت  ناناملـسم  دـنکفا و  یمالـسا  هعماـج  رب  ار  دوخ  نیگنـس  موش و  هیاـس  جرم  جره و 

دور . لطاب  لابند  هب  دنک و  اهر  ار  قح  هک  سک  نآ  يازس  تسا  نیا  و  دندیشچ .
هیآ 28 دوه ،  . 1 -------------------------------------------------------------------------------- 

. 
هحفص 129. دلج 5 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا   . 2

: اوُلاق َو  َنیِرِذَتْعُم  ِراصْنالا  َو  َنیِرِجاهُمْلا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌمْوَق  اهْیَلِا  َءاجَف  َّنِهِلاجِر  یلَع  مالسلا ) اهیلع  ) اهَلْوَق ُءاسِّنلا  ِتَداعَاَف  ۀَلْفَغ : ُنْب  ُدْیَوُس  َلاق  »

یِّنَع ْمُْکَیِلا  َْتلاقَف : ِهِْریَغ . یِلا  ُْهنَع  اَنلَدَع  اَمل  َدـْقَْعلا ، َمِکُْحن  َو  َدـْهَْعلا ، َمِْرُبن  ْنَا  ِْلبَق  ْنِم  َْرمالا  اَذـه  اَنل  َرَکَذ  ِنَسَْحلاُوبَا  َناک  َْول  ِءاسِّنلا  َةَدِّیَـس  ای 
نانخـس راصنا ، رجاهم و  نانز  دـیوگ : یم  ربخ ) نیا  يوار   ) هلفغ نب  دـیوس  همجرت : ْمُکِریِـصْقَت ; َدـَْعب  َْرمَا  َو ال  ْمُکِریِذـْعَت ، َدـَْعب  َرْذُـع  ـالَف 
دندیسر شتمدخ  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  نآ  لابند  هب  و  دندرک ، وگزاب  ناشنادرم  يارب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رتخد  نیـشتآ 

اب تعیب  و  نامیپ ، ندـش  مکحم  زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نسحلاوبا  رگا  نانز ! يوناب  يا  دـنتفگ : و  دـندمآرب ، یهاوخرذـع  ماـقم  رد  و 
رذع نیا  زا  مالسلا ) اهیلع  ) مالسا يوناب  میتفر .) یمن  نارگید  غارـس  هب  و   ) میدرک یمن  اهر  ار  وا  زگره  درک ، یم  تعیب  داهنـشیپ  نارگید ،

يا هراچو  تسین ، هتفریذپ  زگره  امـش  نیغورد  ياهرذع  نیا  دیوش ! رود  نم  زا  و  دینک ، سب  دومرف : دش و  تحاران  تخـس  هانگ  زا  رتدـب 
ندینـش زا  دعب  راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هک  تسا  یخـساپ  رت  كاندرد  رت و  تشز  همه  زا  درادن .» دوجو  تاریـصقت  همه  نآ  زا  دـعب 

شبا هناوخ  تسـشن و  ورف  شکاپ  بلق  رب  يرجنخ  نوچمه  هک  دندرک  حرطم  شروضح  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  مالـسا  يوناب  مایپ 
ياه تازاجم  زا  دیاش  و  دـندرک ، يراسمرـش  ساسحا  و  دـندروخ ، ناکت  تخـس  هبطخ  نیا  ياوتحم  ندینـش  اب  اهنآ  دیـشاپ . شتاملک  رد 

هللا یلـص  ) ربمایپ رتخد  رـضحم  هب  هتفرگ و  یبایفرـش  هزاجا  هک  تشاد  نیا  رب  ار  اهنآ  رما  نیمه  و  دـندش ، كاـنمیب  ترخآ  اـیند و  رد  یهلا 
هک نآ  زا  لبق  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ارچ  دوب : نیا  شیاوتحم  هک  دننک  ضرع  شتمدخ  یباوج  دنباتـشب و  ( هلآو هیلع 
زا و  هتـشاد ، یمارگ  ار  شمدـقم  میراذـگب ، وا  تسد  رد  تعیب  تسد  اـت  دـناوخن  ارف  دوـخ  يوـس  هب  ار  اـم  دـننک  تـعیب  داهنـشیپ  نارگید 

یمن مدـقم  ار  سک  چـیه  ام  وا  دوجو  اب  و  میوش ، اریذـپ  لد  ناج و  زا  ار  شنامرف  و  میـشوکب ، شتعاـطا  رد  مینک ؟ يرادـساپ  شتموکح 
یم وا  رکف  بتکم و  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هب  رت  کـیدزن  همه  زا  و  مهم ، رما  نیا  يارب  رت  قیـال  همه  زا  ار  وا  هک  ارچ  میتشاد !

هداهن ندرگ  رب  ار  ناشتعاط  قوط  و  میا ، هدرـشف  تعیب  روظنم  هب  ار  نارگید  تسد  ام  و  هتـشذگ ! راک  زا  راک  الاح  هک  سوسفا  یلو  میناد .
ار هانگ  زا  رتدب  رذع  نیا  اهنآ  شاک  يا  اما  تسا ! هتسب  ام  يور  هب  تشگزاب  هار  میا  هدرک  مکحم  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  نامیپ  نوچ  میا و 
وا كاپ  بلق  هک  ینخس  نیغورد ، اوسر و  يرذع  و  نیگنن ، تشز و  یخساپ  دندرک ، یمن  حرطم  مالـسلا ) اهیلع  ) مالـسا يوناب  رـضحم  رد 

لوق و  دـندرک ، یم  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  تحارـص  اب  لقاال  شاـک  يا  درک . رتدـنمدرد  ار  شدـنمدرد  حور  و  تخاـس ، هدرزآ  تخـس  ار 
زا اهراب  اهنآ  ـالّوا : اریز : دندیـشوپ ، یم  مشچ  یهاو  ياهرذـع  ییوگ و  تشز  نیا  زا  دـنداد و  یم  وا  هب  ار  بساـنم  تصرف  رد  تشگزاـب 

تعیب هب  يزاین  هلأسم  نیا  تسین و  مالسلا ) هیلع  ) یلع زج  یسک  وا  نیشناج  یصو و  هک  دندوب  هدینـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ صخش 
ناتـساد تفرگن ، تعیب  اهنآ  همه  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مخ  ریدـغ  رد  رگم  دوب ، تعیب  هب  يزاین  هک  نیا  ضرف  هب  ًایناث :  تشادـن .
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ربخ نآ  زا  دندوب و  هدینـش  ای  هدید  ار  نآ  یکیدزن  هلـصاف  رد  اهنآ  دوخ  هک  دوب  یبلطم  دشاب ، یفخم  یـسک  رب  هک  دوبن  يزیچ  مخ  ریدـغ 
رب مالـسلا ) هیلع  ) یلع يرترب  ایآ  دنتـشادن ، روضح  مخ  ریدغ  رد  هدینـشن و  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مایپ  هک  ضرف  هب  ًاثلاث : دنتـشاد .
هب يزاین  رگا  دندماین و  شغارس  هب  یعمج  هتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تلحر  زا  دعب  ارچ  دوب !؟ هدیشوپ  یفخم و  یـسک  رب  نارگید 

( مالـسلا هیلع  ) یلع نانمؤمریما  هب  طوبرم  یـصوصخ  یـصخش و  قح  کی  تفالخ  دندراذگن ؟ شتـسد  رد  تعیب  تسد  دوب  ددـجم  تعیب 
و دوب ، مالسا  لک  هب  طوبرم  هکلب  یمالسا ، هعماج  هب  طوبرم  یمومع  قح  کی  تفالخ  دشاب ، هتشاد  قح » بحاص  هبلاطم   » هب زاین  هک  دوبن 
و مالـسلا ) هیلع  ) یلع يوس  زا  تفالخ  شریذـپ  دومن . بصن  راگدرورپ  نامرف  هب  ماقم  نیا  هب  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  اذـل 
 : ًاعبار درادـن . انعم  نآ  رد  نانچ » نینچ و   » و رگم » رگا و   » و ارچ » نوچ و   » هک دوب  یهلا  یمتح  فیاظو  زا  ود  ره  وا ، زا  نیملـسم  تیامح 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ ندـب  تسا  راوازـس  ایآ  دـنک ، مدرم  هب  تفالخ  ناونع  هب  تعیب  داهنـشیپ  تسیاب  یم  مالـسلا ) هیلع  ) یلع هک  ضرف  هب 
دوب يا  هئطوت  هچ  نیا  ددرگ . حرطم  تفالخ  ياوعد  تسخن  دنکن و  رهطم  مسج  نیا  يراپسکاخ  هب  مادقا  یسک  دنامب و  نیمز  يور  ( هلآو

میـشوپب مشچ  اهنیا  همه  زا  رگا  ًاسماخ : ارچ ؟ دنتفر ؟ هفیلخ  بصن  لابند  هب  هنالوجع  هدرک و  اهر  ار  ترـضح  نآ  نفد  مسارم  یهورگ  هک 
هب هن  دنور  یم  هک  ار  یهار  و  تسا ، هدش  هابتشا  راتفرگ  باختنا  نیا  رد  دمهفب  دعب  دنک و  باختنا  دوخ  يارب  يربهر  ًاضرف  یسک  هاگ  ره 

لوق و  هدرک ، يرگید  اب  تعیب  نوچ  دـنک ، طوقـس  هاـگترپ  رد  و  دـهد ، همادا  دوخ  هار  هب  دـیاب  اـیآ  تسا ، هاـگترپ  يوس  هب  هک  ناتـسکرت 
؟ دنک یم  يرواد  نینچ  لقع  مادک  نوناق و  قطنم و  مادک  تسا !؟ هداد  يرگید  هب  يرادافو 

هیلع ) یلع تیالو  هلأسم  هب  رظان  هدش و  داریا  یـصاخ  عطقم  رد  هچرگ  هبطخ  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  نایاپ  رد 
یب یتسس و  یمالسا  تموکح  هب  طوبرم  لئاسم  رد  هک  راصعا ، نورق و  مامت  رد  اه  ناملسم  همه  يارب  تسا  یسرد  یلو  دشاب ، یم  مالسلا )

تسپ يارب  دارفا  باختنا  رد  و  دننکن ، دروخرب  یحطـس  هلأسم ، نیا  اب  دنیاین ، رد  لهاان  دارفا  اب  يراکـشزاس  رد  زا  دنهدن و  ناشن  یتوافت 
بقاوع هک  دننادب  و  دنـشاب ، ناشلامعا  موش  هجیتن  راظتنا  رد  دیاب  دننک  نینچ  رگا  و  دنهدن ، حجار »  » رب حوجرم »  » حـیجرت ساسح  ياه 
ترسح کشا  دوخ  ریصقت  یهاتوک و  رب  سپس  دننک  یم  سمل  دوخ  دوجو  مامت  اب  ار  اه  توغاط  هماکدوخ و  حلاصان و  ياه  تموکح  كاندرد 

. دنزیر یم 

هام 1367 نابآ  قباطم  یناثلا 1409  عیبر  يزاریش  مراکم  رصان  هیملع  هزوح  مق ـ  درادن . ییاوسر  ترسح و  هودنا و  زج  يرمث  هک  یکشا 

نیملاعلا آاسن  هدیس  مالسلااهیلع  ارهزلا 

ةراشا

1305 رصان - ، يزاریش  مراکم  هسانشرس : 
مق رشن :  تاصخشم  ینادمحم  میحرلادبع  بیرعت  يزاریش  مراکم  رـصان  نیملاعلا  آاسن  هدیـس  مالـسلااهیلع  ارهزلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

بلاطیبانبا 1382. یلع  مامالا  هسردم 
ص 176 يرهاظ :  تاصخشم 

ناهج  يوناب  نیرترب  اهیلعهللامالس  ارهز  یلصا  ناونع  تشاددای :  یبرع  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.Makarem shirazi. Al - Zahra The most superior lady of the world: دلج يور  ناونع  تشاددای : 

Makarem shirazi. Al - Zahra The most superior دـلج :  يور  ناونع  سیونریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی : 
.lady of the world

ق11 ترجه --  زا  لبق  8 ؟ (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 
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بلاط ع  یبا  نبیلع  مامالا  هسردم  هدوزفا :  هسانش  مجرتم  میحرلادبع  ینارمح  هدوزفا :  هسانش 
BP27/2/م7ز9043 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م17508-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ۀمدقملا

«. نیرخالا نیلوالا  نم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  یهف  ۀمطاف  یتنبا  اّمأ  اهنامز ، ءاسن  ةدیس  میرم  تناک  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
***

ۀملظلا یلع  ًابلـس  رمالا  اذه  رثأ  دـقف  لجرلاب ، ۀـنراقم  اهدـسج  یف  ۀـقیقر  تناکو  خـیرأتلا ، يدـم  یلع  ۀـمج  ۀیـساق  ةاناعم  ةأرملا  تدـهش 
الو نأشلا ، اذهب  اهوبکترإ  مئارج  نم  عشبا  امو  اهتیناسنإ ، نم  اهدـیرجتو  اهقح  مضهل  روصعلا  رم  یلع  نیدـهاج  اوعـس  نیذـلا  تیغاوطلاو 

دشأ اوناک  ثیح  ۀیلهاجلا - نم  رحب  یف  حبـست  كاذنآ  تناک  اهتمرب  ایندلا  نأ  مغر  یلهاجلا - رـصعلا  ناباو  ۀیبرعلا  ةریزجلا  هبـش  یف  امیس 
لمحت ـال  یهف   ) لاـجرلا اـهوثروی  مل  يرتشت ؛ عاـبت و  ۀعلـس  اـهولعج  نأ  رمـألا  مهب  غلب  یتح  اهتیـصخش . اـهملثل  مظعأو  ةأرملا  یلع  ةأـطو 

کلذ نم  یهدالا  لب  اهدأول - نودمعی  اوناک  نآرقلا - ریشی  امک  کلذلو - ًاراع ، تنبلا  ةدالو  نودعی  اوناک  امک  ۀضیبلا ،) یمحتو  حالسلا 
: لوقی مهرعاش  راصف  ۀیعیبطلا : نیناوقلا  طسب  یتح ال  مهروهظ  اولو  مهنأ 

دعابألا لاجرلا  ءانبأ  نهونب  انتانب  انئانبأ و  ونب  انونب 
مزاحلا هفقوم  ۀیناسنالاو  ۀیهلالا  میقلا  ۀیار  لمح  يذلا  مالـسالل  ناک  انهو  كاذنآ . مهیدل  ادئاس  ناک  يذـلا  يرکفلا  وجلا  لثمی  ام  اذـهو 

داشرالاو هیصوتلاو  ظعولا  بولـسأ  دمتعاف  ةدوقفملا ؛ اهتیـصخشل  ةأرملا  ةداعتـسإ  لجأ  نم  هترئاث  روثتل  تیقملا  یلهاجلا  ریکفتلا  اذه  ءازا 
مزحب فوقولا  یلاتلابو  نیدایملا ، ۀـفاک  یف  اهرود  سرامتل  اهمامأ  لاـجملا  حـسف  اـهقوقح  ةأرملل  لـفکت  یتلا  نیناوقلا  عیرـشت  بناـج  یلإ 

. قئاقحلا هذه  یلع  درمتلا  هسفن  هل  لوست  نم  لک  هجوب 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  جاوزأ  ةرایزل  تقلطناو  ۀشبحلا  نم  هعم  تداع  بلاط  یبأ  نب  رفعج  جوز  سیمع  تنب  ءامسأ  نأ  رابخالا : یف  درو  دقف 

: تلأس امم  ناکف  هلآ  و 
له هَّللا ، لوسر  ای  تلاقو : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تدصقف  رمألا ! اذهب  ملعلا  مدعب  نبجأف  ءاسنلا ؟ قحب  نآرقلا  نم  ءییش  ءاج  له 

؟ باذعلل ءاسنلا  تقلخ 
نظت تناک  امبرو  ۀلاسرلاو ، یحولاب  دهعلا  ۀـثیدح  یهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  لاؤسلا  اذـه  لثم  اهحرط  یف  ۀبیـصم  تناک  اهلعل  )

(. نالا دحل  ۀقلاع  تلازام  یلهاجلا  عمتجملا  مکحت  تناک  یتلا  ءيدابملا  ناب 
؟ كاذ ممو  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهباجاف 

! لاجرلل هرقأ  يذلا  لضفلاب  اهل  رقی  مل  نآرقلا  نأل  تلاق :
ۀینآرقلا تایالا  تضافتسإ  امک  ۀیمالسالا ، ةوعدلا  قاثبنا  یلع  ًاماع  رـشع  ۀینامث  ترم  دقو  سماخلا  يرجهلا  ماعلا  یف  ۀعقاولا  کلت  تناک 
نوثالثلاو ۀسماخلا  ۀیالا  تحرـص  دقف  دیکأتلا  فدـهب  کلذ و  عم  ةأرملا ، ۀیـصخش  ءایحإ  ۀیـضق  تلوانت  یتلا  ۀـیوبنلا  ثیداحالا  ترتاوتو 

اهنأو ۀقیقحلا  هذه  ةدحو  یف  لجرلا  اهیخأو  كرتشت  اهلعجت  یتلا  ۀـیناسنالا  اهمیق  لصأت  ۀـقیقحو  ءاسنلل  لضفلا  اذـهب  بازحالا  ةروس  نم 
اهتناکمب عتمتت .

7 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
: تلاقف لوصف ، ةرشع  یف  ۀفیرشلا  ۀیالا  اهترصح  یتلا  میقلا  یهو  ۀقومرملا . ۀیعامتجالا 
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. تاملسملاو نیملسملا  نإ 
تانمؤملاو  نینمؤملاو 

تاتناقلاو  نیتناقلاو 
تاقداصلاو  نیقداصلاو 
تارباصلاو  نیرباصلاو 

تاعشاخلاو  نیعشاخلاو 
تاقدصتملاو  نیقدصتملاو 

تامئاصلا  نیمئاصلاو و 
تاظفاحلاو  مهجورف  نیظفاحلاو 
تارکاذلاو  اریثک  هللا  نیرکاذلاو 

امیظع ارجأ  ةرفغم و  مهل  هَّللا  دعأ 
ومـسلا غولبو  هَّللا  یلإ  امهریـس  یف  لجرلاو  ةأرملا  ءیفاکت  نع  باقنلا  فشکو  فورحلا ، یلع  طاـقنلا  عضو  دـق  مالـسالا  نوکی  اذـکهو 

. دوهشملا یناسنالا  لامکلاو 
لاق دقف  اهدلول ! اهمدقت  یتلا  ۀعاضرلا  روجاب  ۀبلاطملا  قح  ةأرملا  مالـسالا  حنم  ۀیفیک  نم  هتـشهد  نع  برعأ  دق  ضعبلا  نا  رکذلاب  ریدـج 

«1  » ينهروجأ نهوتاف  مکل  نعضرأ  ناف  ي  لئاق : نم  زع 
؟ ۀکرتشم ۀیجوز  ةایح  اهجوز  عم  شیعت  تناک  اذإ  امیسالو  اهدبک  ةذلف  عاضرا  لجأ  نم  رجالاب  ۀبلاطملا  اهعسی  ةأرما  نم  كانه  لهف  . 

8 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
اهل ۀیناسنإ ، قوقح  تاذ  ناسنإ  یه  ةأرملا  نا  يری  يذـلا ال  مالـسالا  قطنم  یلإ  دنتـست  امنا  میلاعتلا  هذـه  ناب  انه  یـسنن  نأ  یغبنی  نکل ال 

کلمت یهف  کلذ  نم  دعبأ  لب  بسحف ، اهرطاخ  بیطو  اهاضر  نود  اهقح  اهمضه  یف  قحلا  لجرلل  سیلو  اهلاومأ  یف  فرـصتلا  یف  قحلا 
! ۀئیبلا کلت  یلع  رمألا  اذه  ریثأت  يدم  یلع  فقت  نأ  ئراقلا - يزیزع  کلو - ۀعاضرلاب . ۀبلاطملا  قح  یتح 

نأ ۀطیرـش  هتدرمو ، خـیرأتلا  ةاتع  بلاخم  نم  اهررحو  اهتمارک  اهتزع و  اهل  داعأ  يذـلا  مالـسالل  لضفلاب  ۀـنیدم  ةأرملا  نأ  مالکلا  ةدـبزو 
. اهریفاذحب فینحلا  نیدلا  اذه  میلاعت  قبطت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لیحر  یتح  ةدالولا  ذنم  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  ۀنومیملا  ةدالولا 

«1 « » ۀیسنالا ءاروحلا  یهو  ّیبنج  نیب  یتلا  یحورو  يداؤف  ةرمثو  ینیع  رون  یهو  ینم  ۀعضب  ۀمطاف  »
ۀلزع یف  مالـسالاف  ۀفیرـشلا ، ۀـیوبنلا  هتثعب  نم  سماخلا  ماعلا  یف  اهدـقعأو  فورظلا  بعـصأ  شیعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناـک 

كرـشلا رثا  ۀـکم  یلع  اهلالظب  تقلا  تناک  یتلا  مالظلا  ءاوجأ  نع  کیهان  طوغـضلا ، ةدـح  دـعاصتو  لئالق  لـئاوالا  نوملـسملاو  ۀـقناخ 
. سانلا فوفص  یف  نامرحلاو  رقفلا  ءارشتساو  ةوقلا  قطنم  ةدایسو  ۀیبرعلا  ۀیلبقلا  بورحلاو  لهجلاو  ۀینثولاو 

بعـص ودبی  يذلا  دغلا  ۀنکادلا ، ءادوسلا  بحـسلا  هذه  ءارو  نماکلا  قرـشملا  دغلا  دـغلا ؛ یلإ  علطتی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک 
. ۀیدایتعالا ۀیرهاظلا  للعلاو  بابسالا  یلإ  تافتلالاب  لاحملا  امبر  لانملا و 

نم هیرنل  ءامسلا ي  توکلم  ةدهاشمل  جورعلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالا  هلوسرل  اهیف  هَّللا  نذأ  یتلا  يربکلا  جارعملا  ۀثداح  تعقو  انهو 
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«2  » يانتایآ
لقث  یقلتل  بهأتیو  ۀمیظعلا ، هحور  یماستتل  هنیعب  ّهبر  تایآ  مظع  يریف 

12 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
هلوانف جارعملا ، ۀلیل  ۀنجلا  أطو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  ۀعیـشلاو - ۀنـسلا  ناقیرفلا - يور  دقف  لمألا . ۀعـسب  ۀبوحـصملا  ۀلاسرلا 

نأ ثیدحلا  یف  ءاج  کلذلو  ۀهکافلا . کلت  نم  ۀمطاف  ۀفطن  تدقعنا  ضرالا  یلإ  داع  املف  یبوط ، ةرجش  نم  ۀهکاف  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
«1 « » اهلبقأ تلعج  ۀنجلا  یلإ  تقتشإ  املکف  ۀیسنأ ، ءاروح  ۀمطاف  نا  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 

ةدیسلا نونحلا  مالا  کلتو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  مد  محلو و  ۀنجلا  رامث  ةراصع  لثمت  یتلا  ۀکرابملا  ةدولوملا  هذه  نإف  کلذبو 
ءوض یلعو  هل . بقع  رتبأ ال  هنوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یف  مهزمغ  مهنعطل و  ادح  تعـضو  دق  نوکت  مالـسلا  اهیلع  يربکلا  ۀجیدخ 

ةادـهلا ۀـمئالاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ۀـیرذ  اهنم  تقفدـت  یتلا  ۀـیفاصلا  نیعلا  یه  مالـسلا  هیلع  ۀـمطاف  ناف  ۀـکرابملا  رثوکلا »  » ةروس
. ۀمایقلا موی  یتح  نورقلا  ربع  نیمایملا 

: یهو ۀکرابملا ، ةرهاطلا  ةدیسلا  هذه  بقانم  تافصل و  اهنم  لک  زمری  ءامسأ  ۀعست  ۀیسنالا  ءاروحلل 
ۀمطاف - 1
ۀقیدصلا - 2
ةرهاطلا - 3
ۀکرابملا - 4
ۀیکزلا - 5

13 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ۀیضارلا - 6
ۀیضرملا - 7
ۀثّدحملا - 8
ءارهزلا - 9

ماطف هنمو  لاصفنالا ، ینعمب  مطف »  » ةدام نم  ذخأ  دق  ۀمطاف »  » ظفلف اهیبحمو ، اهیلاومل  يربکلا  ةراشبلا  ینعی  نیذلا  ۀمطاف »  » اهمـساب یفکو 
ای ملعتأ  مالسلا : هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأل  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  ثیدحلا  یف  درو  دقف  ۀعاضرلا . نع  هلـصف  ینعمب  دلولا 

؟ ۀمطاف یتنبا  تیمس  مل  یلع 
؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ای  مل  مالسلا : هیلع  لاق 

«1 « » ۀمطاف تیمس  کلذلف  رانلا  نم  اهیبحم  اهمطف و  لجوزع  هَّللا  نا  : » مالسلا هیلع  لاقف 
: مالسلا هیلع  قداصلا  لئس  نیح  و  اهئامسأ . نیب  نم  ءارهزلا  مسإ  قلأتیو 

رهزت تناک  ةولـصلل  اهبارحم  یف  تفقو  اذإف  رونلاک ، ةرهاز  تناک  ءارهزلا  نأل  مالـسلا : هیلع  لاق  ءارهزلاب ؟ مالـسلا  هیلع  ۀـمطاف  تیمـس  مل 
ۀقومرم ۀیـصخشب  یظحت  تناک  یتلا  ةدیـسلا - کلت  جاوز  ناک  ءارهزلاب . تیمـس  اذهلو  ضرالا ، لهأل  موجنلا  رهزت  امک  تاومـسلا  لهأل 

میتیو ریقف  یتف  نم  تجوزت  اهنإ  ّنلق : یتاللا  ۀـکم ، ءاـسن  لـبق  نم  اـهتعطاقمل  اببـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکـالا  یبنلا  نم  اـهعمتجم - یف 
ءاسن فلخ  تثعب  اهلمح  عضو  تبراق  املف  مالـسلا . هیلع  ءارهزلاب  تلمح  یتح  ۀـعطاقملا  هذـه  ترمتـسإ  دـقو  اهنأشو . اهردـق  نم  تطحف 

. اهدحول اهنکرتی  الو  ۀبیصعلا  ضاخملاو  قلطلا  تاظحل  یف  اهنقفاریل  شیرق 
یبأ  میتی  نم  تجوزتف  انتلاقم  یعمست  مل  کنا  : » یساق تهاب  درب  تهبوجف 
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14 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
! كدعاسن نأ  انل  سیلف  بلاط ،

تأدـبو ةدـیحو . اهکرتی  نل  اّهبر  نأب  اهرعـشی  يذـلا  لمألا  رونب  حـفطی  ناک  اهبلق  نکل  لطابلا ؛ درلا  اذـهل  مالـسلا  اـهیلع  ۀـجیدخ  تمتغا 
اهنیع حـتفتف  اًلمأ  اهراوج  یلإ  فوقولا  اهنکمی  یتلا  اـهتمداخ  كاـنه  نکت  ملو  تیبلا ، یف  اهتدـحوو  اـهتبرغ  عم  ۀبعـصلا ؛ عضولا  تاـظحل 
ۀیـسآ هذهو  ةراس  انأف  کتاوخأ ، نحن  کتدجنل ، کبر  انثعب  دقف  یئـستبت ! ال  ۀـلئاق : نهادـحإ  اهتدانف  قلقلا . اهباتنیف  ءاسنلا  نم  ًاعبرأ  يرتل 

. كرمأ یبلنل  انئج  دـق  نارمع و  نب  یـسوم  ۀـنبا  موثلک  یهف  هذـه  امأ  نارمع ، تنب  میرم  کلتو  ۀـنجلا ؛ یف  کـتقیفر  یهو  نوعرف  ۀـجوز 
اوماقتسا مث  هَّللا  انبر  اولاق  نیذلا  نا  ي  هناحبـس : قحلا  لاق  دقف  اعدب  کلذ  نکی  ملو  « 1 . » ءاسنلا ةدیس  ۀمطاف  تعضو  یتح  اهدنع  نثکمف 

«2  » ياونزحت الو  اوفاخت  ّالأ  ۀکئالملا  هیلع  لزنتت 
، هیلع ینثأو  هَّللا  دمحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ُّرـسف  اهتنوعمو . اهتدـجنل  ملاعلا  ءاسن  حاورأ  اهترـضح  دـقف  ۀـکئالملا  یلإ  ۀـفاضإ 

نإ رحناو  کبرل  لصف  رثوکلا  كانیطعأ  انا  ۀـکرابملا ي  ةدولوملا  هذـهب  هناحبـس  هرّـشب  ثیح  رتبـالاب ، هوتعن  نمم  هموصخ  نسلأ  تسرخو 
. يرتبالا وه  کئناش 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  بح  رس 

«1 «. » ۀمطاف َرحن  ُْتّلبق  ۀنجلا  یلإ  تقتشا  اذإ  »
یبنلا ۀقالع  نأ  یهیدب  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  هتنباب  ًۀـبیجع  ًۀـقالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل  ّنأ  ثیدـحلا  بابرأو  نیخرؤملا  لک  بتک 

هللا یلـص  لوسرلا  دوجو  یف  ۀنوکم  ۀفطاعلا  هذه  َّنأ  مغر  هدلوب ، دلاولا  ۀقالع  نکت  مل  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطافب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا 
یتـلا تاـیاورلا  ضعب  یلإ  ةراـشالاب  اـنه  یفتکنو  يرخأ . رییاـعم  دوجو  یلإ  ریـشت  ۀـقالعلا  کـلت  نع  هتراـبعو  هثیدـح  نأ  اـّلإ  هلآ ، هیلع و 

. نیقیرفلا رداصم  اهب  تحرص 
«2 «. » ۀمطاف نم  هیلإ  بحأ  ءاسنلا  نم  الو  ٍّیلع  نم  هَّللا  لوسر  یلإ  بحأ  لاجرلا  نم  دحأ  ناک  ام  - » 1

. ۀشئاع نع  اًلقن  ثیدحلا  اذه  يور  دق  ثیدحلا  بابرأ  نم  ًاریبک  ًاعمج  نأ  فیرطلا 
: ۀفیرشلا ۀیآلا  تلزن  ام  دنع  - 2

«3 . » يًاضعب مکضعب  ءاعدک  مکَنیب  ِلوسّرلا  ءاعد  اولَعَْجت  ي ال 
لوسر  ای  هنودانی  اوذخأ  لب  همساب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نوملسملا  بطاخی  مل 

16 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
، هَّللا لوسر  ای  لوقأ : تنکف  هبأ . ای  هل  لوقأ  نأ  هَّللا  لوسر  تبه  ۀفیرـشلا  ۀـیآلا  تلزن  اّمل  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  لوقت  یبّنلا - اهیأ  اـی  وأ  هَّللا 
، کنم انأ  ینم و  تنأ  کلـسن ، یف  الو  کلهأ  یف  الو  کیف  لزنت  مل  اّهنإ  ۀـمطاف  ای  لاقف : َّیلع  لبقأ  مث  ًاثالث ، وأ  نینثاو  ًةرم  ینع  ضرعأـف 

ییحأ اّهنإف  هبأ  ای  یلوق  ۀـبیجعلا  ۀـیحورلا  ةرابعلا  هذـه  فاضأ  مث  ربکلاو  خذـبلا  باحـصأ  شیرق ، نم  ۀـظلغلاو  ءافجلا  لهأ  یف  تلزن  اّمنإ 
«. 1 « » بّرلل یضرأو  بلقلل 

میـسنلا جاومأ  عقوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  سفن  یف  ًارثؤم  ًاعقو  هاتبأ » ای   » ددرت یهو  نونحلا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  توصل  ناک  دـقل 
. ۀحتفتملا معاربلا  یلع 
رخآ ٍثیدح  یف  ءاج  - 3

لّوأ ةالـصلا  لضفأ  اهیلع  تناک  هرفـس  نم  عجر  اذإو  ۀـمطاف  هب  ًادـهع  سانلا  رخآ  تناک  رفاـس  اذإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناـک  »
«2 «. » هب ًادهع  سانلا 
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: هیف لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلل  ًاثیدح  ۀّنسلاو  ۀعیشلا  یثدحم  نم  ریثک  لقن  - 4
« ینئاس دقف  اهئاس  نمو  ینرس  دقف  اهرس  نم  ینبضغأ  دقف  اهبضغأ  نمو  یناذآ  دقف  اهاذآ  نم  »

الو اهتیدوبعو ، اهنامیا  ولعو  اهصالخاو  اهتناکم  ومسو  اهتیصخش  ومـسل  دوعت  امنا  اهتعفرو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءارهزلا  ۀمرح  نأ  کش  ال 
. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملاریمأ  جوز  ۀمئالا و  مأ  یهف  ورغ 

ۀیرکف و ةروث  قلخیف  رخآ  رمأ  نأشب  مالسالا  يأر  نع  حصفیو  يرخأ  ۀقیقح  نوملـسملا  مهفی  نأ  دارأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ّنکل 
: لوقیف طسولا  کلذ  یف  ۀیفاقث 

17 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. دأوت نأ  بجی  انئاک  تسیل  تنبلا 

. يریدقتو یمارتحا  میظع  اهل  نکأو  یناکم ، اهسلجاو  یتنبا ، دی  لبقأ  ینأ  اورظنأ ... 
. ۀیهلإ ۀبهومو  قلاخلا ، معن  نم  ۀمعن  سانلا ، رئاسک  ناسنإ  تنبلا 

تعدصت یتلا  اهتیصخش  ةأرملل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  داعأ  اذکهو  یهلالا ، برقلاو  لامکلا  وحن  اهریس  یف  لجرلا  اهیخأک  اهنأو 
. ملظملا طسولا  کلذ  یف 

18 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

اهیبا مأ  ۀمطاف 

«1 « » دمحم تنب  ۀمطاف  ۀنجلا  یلع  لخدی  صخش  لوا  ّنا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
ۀیمالـسالا ۀئفلاو  ۀیمالـسالا ، ةوعدلا  قاثبنا  ۀیادب  تناک  ۀیاغلل . ۀیـساق  فورظ  لظ  یف  ۀکم ، یف  دادـعالا  ۀـلحرم  نوشیعی  نوملـسملا  ناک 

نع اوعروتی  ملف  نیملـسملاب . اوءاش  ام  اولعفی  نأ  مهل  ناکو  ةافجلا ، ةوعدلا  موصخ  دیب  ةورثلاو  ةوطـسلاو  ددعلاو  ةدـعلا  تناک  امنیب  ۀـلیلق ،
. هصخش یف  نعطلاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلإ  ةءاسالا  نع  اوفکی  مل  امک  نیملسملا ، يذأ 

: ءادفلاو ۀیحضتلا  يوتسم  یلع  نیتیصخش  زورب  رصعلا  کلذ  دهش  دقو 
امأ مغلاو . مهلا  هبلق  نع  لیزتف  اهنانحو  اهبحب  هیـساوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نکـس  تناک  یتلا  ءاسنلا ؛ نیب  نم  ۀجیدخ »  » تناکف

بناج یلإ  یّکملا ، عمتجملا  یف  ۀقومرم  ۀناکمب  عتمتی  ناک  يّذلاو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دـلاو  بلاطوبا )  ) ناکف لاجرلا  نیب  نم 
. ةوعدـلا موصخ  ءازإ  هنوعو  هعرد  ناک  هنع ، عافدـلا  یف  یناوتی  ـالو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یقی  ناـکف  ۀـیلاعلا . هتکنح  هتمکح و 

ةرجهلل ةرشاعلا  ۀنسلا  یف  نامیظعلا  ناذه  یفوت  دقف  فسأللو 
19 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

لکل ناک  نیذلاو  نیدرفلا - نیذهب  هنزح  ةدش  تناب  دـقو  ۀـحاسلا . یف  هدـحو  یقب  ًادـیدش و  ًانزح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نزحف 
مهیلع ضافالا  ۀمعن  هدابع  نم  نیفطصملا  هَّللا  بلسی  نکلو ال  نازحألا .» ماع   » ماعلا ب کلذ  یمس  نیح  مالـسالا - راشتنإ  یف  هرود  امهنم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یقی  هیبأک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ناکف  اـمهجهن . لـصاوی  ادـلو  اـمهنم  لـک  فّلخ  دـقف  اـهلثم ،
. هلیحر دعب  هابأ  هکرت  يذلا  غارفلا  دس  اذکهو  ةوعدلا ، قاثبنا  نم  کلذک  ناک  هسفنب ،

. همغ همه و  هکراشتو  هرزأ  دشت  اهیبأ  بناج  یلإ  تفقو  یتلا  ۀیحضملاو  ۀعاجشلا  ۀنونحلا  تنبلا  تناکف  ۀمطاف )  ) ۀجیدخ تفّلخ  امنیب 
ۀسماخلا تزواج  دق  ۀحیحـصلا - تایاورلا  ءوض  یلع  ۀمطاف - نکت  مل  امنیب  هرمع ، نم  ةرـشع  ۀعـساتلا  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ناک 

. اهرمع نم 
ثالثلا تاونـسلا  تناک  دقف  ةدـحولا . ملأ  هنع  ناففخیو  هناسنؤی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تیب  یف  ًاعم  اشاع  امهنا  رکذـلاب  ریدـجلا 
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ءاضقلا لجأ  نم  ةوعدـلا  ءادـعأ  اهلذـبی  ناک  یتلا  ۀینـضملا  دوهجلا  ببـسب  ةاناعملاو  ةرارملاو  يذالاب  ةءولمم  ةرجهلا  تقبـس  یتلا  ةریخالا 
یتح بلاط  یبأ  ةایح  یف  هب  عمطت  نکت  مل  ام  يذالا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نم  شیرق  تلان  دـقل  نیملـسملاو . مالـسالا  یلع 
هیلإ تماـقف  هسأر ، یلع  بارتلاو  هتیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لخدـف  بارتلا ، هسأر  یلع  رـشنف  شیرق  ءاهفـس  نم  هیفـس  هضرتـعإ 
عنام هَّللا  ناف  ۀینب ، ای  یکبت  ال  اهل : لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرو  یکبت  یهو  هسأر  نع  بارتلا  حسمت  تلعجف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 

«1 . » كابأ
تلخدف  ّنلتقنلو ، ٍدحاو  لجر  ٍماقم  انمقل  ًادمحم  انیأر  ول  ةانمو  يزعلاو  تاّللاب  اودقاعتف  رجحلا  یف  اوعمتجا  ًاشیرق  نأ  ساّبع : نبا  يورو 

20 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
اّملف دجسملا ، یلإ  جرخو  أضوتف  یئوضو  یندأ  ۀینب  ای  لاقف : مهلاقم ، هل  تکحو  ًۀیکاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 

نم ٍۀضبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ذخأف  مهنم ، لجر  لصی  ملف  مهرودص  یف  مهناقذأ  تطقسو  مهسوؤر ، تضفخ  اذ و  وهاه  اولاق : هوأر 
«1 . » ردب موی  لتقّالإ  مهنم  اًلجر  باصأ  امف  هوجولا ، تهاش  لاق : اهب و  مهبصحف  بارتلا 

. تیبلا جراخ  یف  هتاجن  هنع و  عافدلا  ۀیفیکب  رکفت  لب و  بسحف ، تیبلا  یف  اهدلاو  مدخت  نکت  مل  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  َّنأ  یلع  لدی  اذهو 
یلـصی هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وه  و  رقبلا ، ثور  لهجوبأ  هیلع  یمر  امدـنع  مالـسلا  اـهیلع  هنع  عافدـلا  یف  ةدـیحولا  تناـک  اـهنأ  يور  ثیح 

یبنلا نم  ۀیرخـسلا  یف  رارمتـسالا  نع  هعور  ام  لهج  ابأ  تعمـسأ  تجرخ و  اهنکل  لخدتلا ، یلع  دحأ  ؤرجی  ملف  ۀـبعکلا . دـنع  هباحـصأو 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص 

ةریغصلا ۀعاجشلا  تنبلا  هذه  يرن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  عافدلا  یف  لاجرلا  نم  ناعجشلا  یف  ةأرجلا  راقتفا  دنع  یتح  معن ... 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  عافدلا  یف  عراست 

دقو ٍدـحأ  نادـیم  یف  لازی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ناک  یغولا  ۀـحاس  ودـعلا  شیج  رداغ  دـحأ و  ۀـکرعم  لوصف  تضقنا  نأ  دـعب 
، مادقألا یلع  ًاریس  ٍدحأ  یلإ  ۀنیدملا  نم  نسلا  ةریغص  یهو  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تلبقأ  اذإ  کلذک  وه  امنیبو  هنیبج ، جش  هتیعابر و  ترسک 

. فزنی لزی  مل  نیبجلا  نکل  ۀفیرشلا ، هایحم  نع  مدلا  ۀلازإو  كرابملا  ههجو  لسغب  موقتل 
اهیبأل ءیهت  تناک  اّهنأ  کلذ  نم  بجعألاو  فیزنلا ، عطقناف  حرجلا  ناکم  یلع  هدامر ، تعضو  مث  ریصحلا ، نم  ۀعطق  قرحب  تماق  اهدنع 

حالسلا 
21 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«1 . » مداقلا مویلا  یف  ترج  یتلا  ۀکرعملا  یف 
نیکرشملل سارتم  رخا  یلع  مالسإلا  دونج  رصتنا  امدنع  ۀکم  حتف  ثادحأ  یفو  ۀیمالسإلا ، تاوزغلا  ِّمهأ  نم  یه  یتلا  بازحألا  ۀکرعم  یف 

قدنخلا یفف  اهیبأ ، بناج  یلإ  ًۀفقاو  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ًاضیأ  يرن  هثولت ، تناک  یتلا  مانصألا  نم  هصیلختو  قیتعلا  تیبلا  یلع  ةرطیـسلا  و 
محتـسیل و ءام  هل  ءیهتو  هتمیخ  هل  برـضت  اهارن  نیبملا  حتفلا  یفو  ماعط ، نودـب  ًامایأ  یقب  نأ  دـعب  ةدودـعم  زبخلا  نم  ٍصارقأب  هیلع  لبقت 

. مارحلا دجسملا  یلإ  اهب  جرخی  ۀفیظن  ًابایث  يدتریو  قیرطلا ، رابغ  كرابملا  هدسج  نع  لیزی  یتح  لسغی ،
22 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا هیلع  یلع  نینموملا  ریمأ  ۀجوز  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 

«1 « » ٌوفک ۀمطافل  نکی  مل  ٌّیلع  قلخی  مل  ول  »
تاومسلا  توکلم  یف  دقع  يذلا  جاوزلا 

. ۀثلاث ٍۀیحان  نم  اهبسن  فرش  يرخأ  ۀیحان  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  اهنوک  ۀیحان و  نم  ۀعیفرلا  ۀمطاف  تالامک 
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و اهجیوزت ، ضفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نأ  الا  اهتبطخل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  باحصأ  رابک  نم  ریثکلا  یعـس  یف  ًاببـس  ناک 
: هلوق ررکی  ام  ًابلاغ 

! اهِّبر یلا  اهرمأ 
دیلاقتلا و ءوض  یلع  ۀیدام ، ۀیواز  نم  رومالا  یلا  رظنی  ناک  يذلا  يرثلا  لجرلا  کلذ  فوع ،» نب  نمحرلا  دبع   » ۀـبطخ کلذ  نم  بجعألا 

. اهتناکم ةأرملا و  عقوم  مظع  یلع  لیلد  یلاغلا  رهملا  ناب  دقتعی  ناکف  ۀیلهاجلا ، فارعالا 
: لاق کلام  نب  سنأ  نعف 

ۀمطاف ینجوزت  هَّللا  لوسر  ای  نمحرلادـبع  هل  لاقف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  نافع  نب  نامثع  يرهزلا و  فوع  نب  نمحرلادـبع  درو 
فالآ  ةرشع  و  رصم ، یطابق  اهلک  نیعألا  قرز  ءادوس  ۀقان  ۀئام  قادصلا  نم  اهل  تلذب  دق  و  کتنبا ،

23 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
نمحرلادبع نم  مدقأ  انأ  و  کلذ ، لذـبأ  انأ  و  نامثع : لاق  و  نامثع - نمحرلادـبع و  نم  رـسیأ  هَّللا  لوسر  باحـصأ  نم  نکی  مل  و  رانید -

. ًامالسإ
؟ کلامب َّیلع  لوهت  کـّنإ  هل : لاـق  نمحرلادـبع و  هب  بصحف  یـصحلا  نم  ًاـفک  لواـنتف  اـمهتلاقم ، نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  بضغف 

«1 . » نمحرلادبع هکلمی  ام  ِّلکب  یفت  یه  اذإف  ردلا  کلت  نم  ةّرد  تموقف  ًارد ، یصحلا  لوحتف 
رییاـعملا میقلا و  یلع  یمالـسإلا  عمتجملا  فرعتی  و  مالـسلا ، اـهیلع  ۀـمطاف  جاوز  یف  ۀیمالـسالا  لـثملا  قبطت  صخـشت و  نأ  بجی  یلب ... 

. ۀیلهاجلا دهع  نم  ۀیلابلا  ننسلا  قحسی  و  ۀیماسلا ، ۀیمالسإلا 
یلع ریغ  نم  اهجوزی  نل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  ةأجف  عیذ  ذا  ۀنیدملا ، لهأ  نسلأ  یلع  رودی  ۀمطاف  جاوز  ثیدـح  ناک  امنیبو 

. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب 
اهل میقت  یتـلا  تازیملا  نم  ٍّيأـب  یلحتی  نکی  مل  و  ۀـیویند ، ٍةورث  ِّلـک  نم  لاـملا و  نم  هدـی  تلخ  يذـلا  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع 

. هیمدق صمخأ  یلإ  هسأر  قرفم  نم  هنایک  ألمت  ٍۀیلصأ  ٍۀیمالسإ  ٍمیق  ٍنامیاب و  عتمتی  ناک  هنکل  ًانز ، ۀیلهاجلا و 
هنأ یلا  ۀـفاضا  كرابملا ، یخیراتلا  جاوزلا  اذـه  دـقعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  رمأ  دـق  ًایوامـس  ًایحو  َّنأ  اوملع  موقلا  قّقحت  امدـنع  و 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
یلعالا ألملا  یف  بلاط  یبأ  نبا  ٍّیلع  نم  کتنبا  ۀمطاف  تجوز  دـق  ینإ  کل : لوقی  مالـسلا و  کئرقی  هَّللا  نا  دـمحم  ای  لاقف  کلم  یناتأ  »

«2 «. » ضرألا یف  هنم  اهجوزف 
24 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

هیلع هیدـی  نیب  سلج  هذـخأم ، هنم  ءایحلا  ذـخأ  دـق  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لـخد  امدـنع 
: مالسلا هیلع  هل  لاقف  مالسلا  هیلع  ۀلاسرلا  بحاص  ۀبیه  ۀلالجل و  ملکتلا  عطتسی  مل  مالسلا و 

؟ ۀمطاف بطخت  تئج  کلعل  مالسلا : هیلع  لاقف  مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تکسف  ۀجاح ؟ کلأ  کب ؟ ءاج  ام 
اهیلع رمالا  تضرع  املک  ینا  و  ینم ، اهتبطخ  نورخآ  کقبس  دقل  یلع ! ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لاقف  معن ، مالسلا : هیلع  یلع  لاقف 

. کنأش یف  اهثّدحأ  ینعد  اهتقفاوم ، رهظت  مل 
اهیلع ۀمطاف  ۀیـصخش  و  ًامومع ، اهجوز  رایتخا  یف  ةأرملا  ۀیرح  مارتحا  نأ  ّالا  متی ، نأ  بجی  ءامـسلا و  یف  دقُع  دق  جاوزلا  اذـه  نأ  حـیحص 

. هیف تبلا  لبق  رمالا  اذه  یف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  عم  رواشتی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  یلع  متحت  ًاصوصخ  مالسلا 
، مالسالا یف  هلضف  هتبارق و  تفرع  دق  نّمم  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نأ  اهل : لاق  مالـسلا و  اهیلع  ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یّبنلا  بهذ  اهدعب 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  جرخف  تتکسف ، نیرتامف ؟ ًائیش ، كرمأ  نم  رکذ  دق  و  هیلا ، مهبحأ  هقلخ و  ریخ  کجوزی  نأ  ّیبر  تلأس  ّینا  و 
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: لوقی وه  هلآ و 
« اهرارقا اهتوکس  ربکأ ! هَّللا  »

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀطساوب  نارقلا  دقع  مت  اهدعب 
: ۀمطاف رهم 

؟ ۀمطاف رهم  وه  ام  يرنل  نالا ، و 
ۀنبا ملاعلا و  ءاسن  ةدیسب  ملاعلا  لاجر  لضفأ  جاوز  ّنأ  هیف  کش  امم ال 

25 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ریمأ یلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هجوت  اذل  ۀـنمزالا ، روصعلا و  َّلکل  ًالاثم  ًاعئار ، اًلثم  نوکی  نأ  بجی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

: لوقلاب مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا 
: مالسلا هیلع  یلع  لاقف  هب ؟ کجوزأ  ءیش  کعم  لهف  نسحلا  ابأ  ای 

لوسر هل  لاقف  اذه ، ریغ  ًائیـش  کلمأ  ام  و  یحـضان ، و  یعرد ، یفیـس ، کلمأ  ءیـش ، يرمأ  نم  کیلع  یفخی  ام  هَّللا  یمأ و  یبأ و  كادف 
یلع هب  حضنت  کحضان  و  هَّللا ، ءادعأ  هب  لتاقت  هَّللا و  لیبس  یف  هب  دهاجت  هنع  کب  ینغ  الف  کفیـس  امأ  یلع  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

«1 . » کنم اهب  تیضر  عردلاب و  کتجوز  دق  یّنکلو  كرفس ، یف  کلحر  هیلع  لمحت  کلهأ و  کلخن و 
یلص دمحم  ۀّمأ  نم  نیبنذملا  یف  ۀعافـشلا  اهرهم  نوکی  نأ  مالـسلا ، هیلع  اهیبأ  نم  تبلط  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ّنأ  يرخأ  ٍۀیاور  یف  أرقنو 

«2 . » مالسلا هیلع  ۀمطاف  بلطل  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  ۀیبلتب  ًاربخم  مالسلا  هیلع  لوسرلا  یلع  مالسلا  هیلع  لیئربج  لزنف  هلآ ، هیلع و  هللا 
. مهرد ۀئام  سمخ  تناک  عردلا  اذهل  خیرأتلا  اهرکذ  ۀمیق  یلغأ  نأ  اّمبر 

ۀعافـشلا اهقادص  نوکی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  تلأس  مالـسلا  هیلع  ۀمطاف  ّنأ  ثیدحلا  یف  أرقن  يرخأ  ٍۀیحان  نم  و  ۀیحان ، نم  اذـه 
ۀمأ نم  نیبنذملا  ۀعافـش  ءارهزلا  ۀمطاف  رهم  هَّللا  لعج  اهیلع : بوتکم  ریرح  نم  ۀـعقر  هعم  و  مالـسلا ، هیلع  لیربج  لزنف  ۀـمایقلا ، موی  هتمأل 

«3 . » اهیبأ
نم نامیالا  يوذ  فارعأ  لیس و  نوکت  نأ  بجی  اذکه  و  ۀلیصألا ، میقلا  اهلحم  َّلحتل  ۀئطاخلا ، میقلا  مطحت  نأ  بجی  لکـشلا  اذهب  و  معن ،

«. لجوزع  » هَّللادابعل نییقیقحلا  ةداقلا  ةایح  نوکت  جهنلا  اذه  یلع  و  ءاسنلا ، لاجرلا و 
26 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

: مالسلا اهیلع  ۀمطاف  زاهج 
یلع انایحأ  یغطت  یتلا  لکاشملا  یه  جاوزلا و  نأشب  لئاوعلا  هجاوت  یتلا  ثـالثلا  يربکلا  لـکاشملا  یه  فاـفزلا  مسارم  و  زاـهجلا ، رهملا ،

. امهرمع ۀلیط  نیرمالا  ناشیعی  نیجوزلا  لعجتف  ۀیجوزلا  ةایحلا 
هذـه یف  لاومالا  نم  عیـضُأ  ام  رثکأ  ام  و  ۀـیومد ، ٍتاعازن  يرخأ  و  ۀـٍیظفل ، ٍتارجاشم  ءوشن  ًانایحأ  ظـحالن  ۀـلالثلا  رومـالا  هذـه  ببـسب  و 

. لئاوعلا نیب  ۀحیبقلا  ۀیلوفطلا و  ۀسفانملا  رخافتلا و  رهاظتلا و  ببسب  لاجملا 
. فینحلا مالسالاب  مهکسمت  نوعدی  نم  ناهذأ  یف  ۀقلاع  تلاز  ام  ۀیلهاجلا  راکفالا  تابسرت  نأ  فسوملا  و 

. عیمجلل ًایجذومن  ًالاثم  اهرهم  وه  امک  مالسالا  ةدیس  زاهج  نوکی  نأ  بجی  نکل  و 
هیلع هللا  یلص  لوسرلا  مسق  لوسرلا . یلا  رهملاب  مالسلا  هیلع  یلع  ءاج  مث  ًامهرد ، نیعبـس  ۀئامعبرأب و  عردلا  عیب  دقف  هَّللا  لوسر  رمأ  امک  و 

کلذ نم  رادـقم  هیدـی  اتلکب  ضبق  مث  ًابیط ، ۀـمطافل  عتبا  هل : لاق  لالب و  یلا  هعفد  هنم و  ًۀـضبق  ضبق  ثیح  ماسقأ ، ۀـثالث  یلا  لاـملا  هلآ  و 
یلا ًۀعتمأ  هب  يرتشتل  نمیأ  ِّمأل  ًارخآ  ًاغلبم  عفد  و  تیبلل ، ٍثاثأ  ٍبایث و  نم  ۀـمطاف  حلـصی  ام  هب  اورتشا  مهل : اًلئاق  ٍۀـعامج  یلا  هعفد  لاملا و 

. تیبلا
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. نمثلا صیخر  ًاطیسب  نوکی  نأ  َّدب  ال  لاملا ، نم  ردقلا  اذهب  اّیُهی  يذلا  سرعلا  زاهج  نأ  حضاولا  نم 
انه رکذن  و  لاملا ، کلذ  نم  اهّلک  تایجاحلا ، نم  ًاعون  رشع  ۀینامث  نم  نَّوکت  دق  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  زاهج  نأ  خیرأتلا  بتک  ترکذ  دق  و 

: اهّمهأ
ۀیربیخ ءادوس  ۀفیطق 

27 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
مهارد  ۀعبسب  صیمق 

طیرشب لمزم  ریرس 
«1  » رخذأ اهوشح  فئاطلا ، مدا  نم  قفارم  عبرأ 

ریجه ریصح  فوص  نم  رتس 
ۀیودی یحر 

مدا  نم  ءاقس 
ساحن  نم  بضخم 

ءاملل نش  نبلل و  بعق 
کلذ  لاثمأ  و  ءارضخ ...  ةّرج 

. نیملاعلا ءاسن  ةدیس  زاهج  ناک  اذکه  معن 
: فافزلا مسارم 

و مالـسالا ، خیرات  یف  مهألا  رودلا  اهل  ناک  یتلا  ۀلئاعلا  هذهل  و  یلاعت ، هناحبـس و  هَّللا  هراتخا  يذلا  جاوزلا  اذهل  ًالافتحا  ۀمحرلا  ّیبن  يرجأ 
سأر تعفر  و  نیملـسملا ، ءادـعأ  کلت  لافتحالا  مسارم  تبـضغأف  هضرأ  یف  هَّللا  ءافلخ  يدـهلا ، ۀـمئأ  بیطلا و  لـسنلا  اـهنم  ردـحنا  یتلا 

. مالسالا ینعمب  نورکفی  موصخلا  تلعج  و  ًایلاع ، نیلاوملا 
هَّللا لوسر  دنع  ءارهزلا ، ۀمطافب  نیتفغش  اتناک  امک  مالسالا  یف  ۀعیفر  ۀلزنم  اتاوذ  ناتأرما  امه  و  ۀملـس » مأ   » و نمیأ » مأ   » نم ُّلک  ترـضح 

تّرقل ءایحالا  یف  ۀجیدخ  َّنأ  ول  ٍرمأل  انعمتجا  دق  هَّللا و  لوسر  ای  انتاهمأ  انئابآب و  كانیدف  نلق : هب و  نقدحأف  هتاجوز ، یقاب  عم  ۀشئاع  تیب 
. اهنیع کلذب 

28 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
یلع ینترزاو  سانلا و  ینبَّذک  نیح  ینتقدص  ۀجیدخ ، لثم  نیأ  ۀجیدخ و  لاق : مث  هَّللا  لوسر  یکب  ۀـجیدخ  انرکذ  املف  ۀملـس :» مأ   » تلاق

. بصنال هیف و  بخصال  درمزلا )  ) بصق نم  ۀنجلاٍتیبب  ۀجیدخ  رشبأ  نأ  ینرمأ  ّلج  زع و  هَّللا  ّنا  اهلامب ، هیلع  ینتناعأ  هَّللا و  نید 
تـضم دق  اّهنأ  ریغ  کلذک  تناک  دق  ّالا و  ًارمأ  ۀجیدخ  نم  رکذت  مل  ّکنا  هَّللا  لوسر  ای  انتاهّمأ  انئابآب و  كانیدف  انلقف : ۀملـس :» مأ   » تلاق

نبا ایندـلا و  یف  كوخأ  اذـه  هَّللا و  لوسر  اـی  هتمحر ، هناوضر و  هتنج و  تاـجرد  یف  اـهنیب  اـننیب و  عمج  کلذـب و  هَّللا  اـهأنهف  اـّهبر ، یلا 
. هلمش اهب  عمجت  و  ۀمطاف ، هتجوز  هیلع  لخدت  نأ  بجی  بلاط  یبأ  نب  یلع  بسنلا  یف  کّمع 

. هَّللا لوسر  ای  کنم  ءایحلا  هعنمی  تلقف : کلذ ؟ ینلأسی  مالسلا ال  هیلع  یلع  لاب  امف  ۀملس  مأ  ای  لاقف :
باوج نع  ینلأـسیل  ینرطتنی  ّیلع  اذاـف  هَّللا  لوسر  دـنع  نم  تجرخف  هب  ینیتئاـف  ِّیلع  یلا  یقلطنا  هَّللا : لوـسر  یل  لاـقف  نمیأ :» مأ   » تلاـق

. هَّللا لوسر  بجأ  تلق : نمیأ ، مأ  ای  كءارو  ام  لاق : ینآر  املف  هَّللا ، لوسر 
کیلع لخدـت  نأ  ُّبحتأ  لاـقف  هنم ، ًءاـیح  ضرـالا  وـحن  ًاـقرطم  هیدـی  نیب  تسلج  تیبـلا و  نلخدـف  هـجاوزأ  نـمق  هـیلع و  تلخدـف  لاـق :

نا دـغ  ۀـلیل  یف  وأ  هذـه  انتلیل  یف  کیلع  اهلخدأ  نسحلا  ابأ  ای  ۀـمارک  معن و  لاقف : یمأ ، یبأ و  كادـف  معن  قرطم : انأ  تلقف و  کتجوز ؟
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. کلذ نلعفف  اهلعب ، یلع  اهنلخدیل  ًاتیب  اهل  نشرفی  اهنبیطی و  ۀمطاف و  نیزی  نأ  هجاوزأ  رمأ  ًارورسم و  ًاحرف  تمقف  هَّلل ، ءاش ا 
هب تلبقأ  تیرتشاف و  اطقأ ، ًارمت و  ًانمس و  رتشا  لاق : ّیلا و  اهعفدف  مهارد  ةرشع  ۀملس » مأ   » یلا اهملـس  یتلا  مهاردلا  نم  هَّللا  لوسر  ذخأ  و 

یلا 
29 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. ًاسیح هذختا  یتح  طقألاب  امهطلخی  نمسلا و  رمتلا و  خدشی  لعج  مدأ و  نم  ةرفسب  اعد  هیعارذ و  نع  رسحف  هَّللا ، لوسر 
اولبقأ ًاعیمج و  اوماقف  هَّللا ، لوسر  اوبیجأ  تلقف : نورفاوتم ، هَّللا  لوسر  باحـصأ  دجـسملا و  یلا  تجرخف  تببحأ ، نم  ُعدا  یلع  ای  لاـق  َّمث 

نوجرخی و نولکأی  اولعج  تلعفف و  ةرـشع ، دـعب  ةرـشع  َّیلع  لخدا  لاـق : و  لیدـنمب ، ةرفـسلا  لـلجف  ریثک ، موقلا  نأـب  هتربخأـف  یبنلا ، وحن 
. یبنلا ۀکربب  ةأرما  لجر و  ۀئام  عبس  سیحلا  کلذ  نم  لکأ  دقل  یتح  ماعطلا ، صقنیال 

عفد و  امهنیعأ ، نیب  لبقف  هردـص ، یلا  امهلعج  و  هلامـشب ، ۀـمطاف  هنیمیب و  ًاّیلع  ذـخأف  ِّیلعب ، اعد  و  ۀـمطاف ، هتنباب  اعد  مث  ۀملـس :» مأ   » تلاق
یتح امهنیب  یـشمی  ماق  َّمث  کلعب  لعبلا  معن  ۀـمطاف  ای  لاق : ۀـمطاف و  یلع  لبقأ  مث  کتجوز ، ۀـجوزلا  معن  یلع  ای  لاـق : ٍّیلع و  یلا  ۀـمطاف 

امکملاس و نمل  ملس  انأ  امکلـسن  رهط  هَّللا و  امکرهط  لاقف : بابلا  یتداضعب  ذخأف  امهدنع  نم  جرخ  مث  امهل ، ءییه  يذلا  امهتیب  امهلخدأ 
«1 . » مکیلع هفلختسا  هَّللا و  امکعدوتسأ  امکبراح ، نمل  برح 

تافیرـشتلا یف  ۀلئاعلا  لالج  ۀـمارک و  نوری  نیذـلا  يداملا ، ملاعلا  اذـه  فراخزب  نورثأتملا  فیعـضلا  نامیالا  ووذ  ایندـلا و  قاشع  ربتعیل 
بابـشلا و نم  ٍّلک  ةداعـسل  ًازنک  ًةورث و  ّدـعی  يذـلا  ناـسنالل  يوبرتلا  ءاـنبلا  اذـه  نم  اومهلتـسیل  و  سرعلا ، یف  ماـقت  یتلا  رهظلل  ۀمـصاقلا 

مـسارم  » و زاهج »  » و رهم »  » و ۀبطخ »  » ثادـحأ مالـسالا  میلاعت  تقبط  فیک  مهنیعأب  اودـهاشی  خـیرأتلا و  تاحفـص  اوصحفتیل  و  تاباشلا ،
. مالسلا هیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ءاسنلا  ةدیس  جاوز » ۀلفح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  اهیبأ  لیحر  دعب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 

«1 « » بلقلا ۀقرتحم  نیعلا ، ۀیکاب  سأرلا  ۀبصعم  اهیبأ  دعب  تلاز  ام  »
ٍّيأ یف  ةداعسلا  ینعم  قذت  مل  اهنأ  مغر  میرکلا - ّیبنلا  ةافوب  کلذ  و  ۀعرـسب ، ارهزلا  ۀمطاف  ءاسنلا  ةدیـس  ةایح  نم  ةدیعـسلا  ةرتفلا  تضقنا 

ءودهلا و ءارهزلا  حور  بلس  امم  لوسرلا ، مالسالا و  دض  ءادعالا  اهکاح  یتلا  تارماؤملا  بورحلا و  طوغضلا و  ببسب  اهتایح  لحارم  نم 
. ۀنینأمطلا

ٍنینُح ربیخ و  ٍردب و  داقحأ  دـیدج  نم  ترهظف  نیمایملا . هتیب  لآ  یلع  بهت  بعاصملا  ملظلا و  حایر  تأدـب  یلعالا  قیفرلا  یلا  هلاحتراب  و 
ًاـصوصخ دـمحم و  تیب  لآ  نم  مالـسالا و  نم  اومقتنیل  بازحالا  نوقفانملا و  راـث  و  بارتلا ، تحت  نیمـألا ، لوسرلا  رـصع  یف  تنفُد  یتلا 

. ۀمومسملا ءادعألا  ماهس  اهوحن  تبوص  یتلا  ةرئادلا  زکرم  لثمت  تناک  یتلا  ءارهزلا  ۀمطاف  هتنبا 
ۀیحان نم  اهیبأ  قارف  ملأ 

. يرخأ ٍۀیحان  نم  ۀملؤملا  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریمأ  ۀیمولظم 
. ۀثلاث ٍۀیحان  نم  مالسالا  ءادعأ  اهکاح  یتلا  تارماؤملا 

. نارقلا میلاعت  یلع  ظافحلا  ۀیفیک  نیملسملا و  لبقتسم  یلع  ۀمطاف  قلق  و 
31 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

هحرج و عستی  نأ  ۀـفاخم  اهجوز  نع  اهمغ  اـهمه و  تفخأ  ۀـمطاف  نکل  اـهبلق ، یمدـت  اهوفـص و  رکعتل  اهـضعب  عم  رومـالا  هذـه  تعمتجا 
هاتبأ ای  : » ةّرم تاذ  تلاق  دـقف  اهلاح ، هیلا  لآ  ام  اهنازحأ و  اهمالآ و  اهیلا  َّثبتل  اهیبأ  ربق  یلا  بهذـت  تناک  اذـهل  هل ، ۀـمألا  ملظ  نم  هتاناعم 

: لوقت اهارن  يرخأ  ٍةرمو  یشیع .» صغنت  يرهظ و  عطقنا  یتوص و  دمخنا  دق  ةدیرف ، ًۀناریح  ًۀهلا و  تیقب و 
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ایئاِدن َو  یتَخرَص  ُعَمسَت  َتنُک  ْنا  يّرثلا  ِقابطأ  َتَحت  ِّبیغُملل  ُلق 
اِیلاََیل َنرِص  ِماَّیالا  یلَع  ّْتبُص  اهَّنأ  َْول  ٌِبئاصَم  َّیلَع  ّْتبُص 

اِیل ًامح  ناک  َمیَض و  نِم  یَشْخأ  ٍدّمُحم ال  ِّلِظب  یمِح  َتاذ  ُْتنُک  ْدق 
اِیئادِرب یِملاظ  ُعَفْدأ  َو  یْمیَض  یقَّتأ  َو  ِلِیلّذِلل  ُعشخأ  ْمویلاف 
ایحابَص ُتیَکب  ٍنْصُغ  یلَع  ًانَجَش  اِهلَیل  یف  ۀّیرُْمق  ْتََکب  اذا 

ایِحاش ِو  َکِیف  َْعمّدلا  َّنَلَعْجأل  َو  یِسنُوم  َكَدَِعب  َنزُحلا  َّنلَعْجألف 
اِیلاوَغ ِنامّزلا  يدَم  َّمُشَی  ْنأ ال  ٍدمحأ  َۀبُرت  َّمَش  ْنَم  یلَع  اذام 

؟ لکشلا اذهب  ۀمطاف  تکب  اذامل 
؟ عزجلا اذه  ُّلک  مل 

؟ رانلا یلع  لمرحلا  اهنأک  اذه ، حایترالا  مدع  اذامل 
؟ اذامل

. تالؤاستلا هذه  یلع  اهباوج  اهنم  عمسنل 
: ۀملس مأ  لوقت 

: ۀقیمعلا لمجلا  هذهب  اهلاح  یل  تصخلف  ءارهزلا  ۀمطاف  مالسالا  ةدیس  لاح  دقفت  ةرایزل و  تبهذ  میرکلا  لوسرلا  ةافو  دعب 
برک  ٍدمک و  نیب  تحبصأ 

32 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
یصولا  ملظ  ِّیبنلا و  دقف 

 ... هباجح هَّللا  َکتُه و 
ۀیردب داقحأ  اهنکلو 

ۀیدحأ تارت  و 
«1 . » ۀنمتکم قافنلا  بولق  اهیلع  تناک 

. بلاط یبأ  نب  یلع  نینموملا  ریمأ  ۀیامح  ۀسّدقملا و  ۀیولعلا  ۀمرحلا  نع  عافدلا  لیبس  یف  هتلمحت  ام  دحأ  یلع  فخی  مل  کلذ  مغر  و 
راوج یلا  لقتنتل  لج » زع و   » يرابلا ءادن  اهرودب  ّتبل  اهءاعد و  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  باجتـسا  ثیح  اهیبأ ، دـعب  اهتایح  رـصق  نم  مغرلابف 
ریمأ قحب  ریکذتلا  مالسالا و  نع  عافدلا  یف  ٍۀیحـضت  ٍءادف و  نم  اهعـسو  یف  ام  َّلک  تلذب  دقف  کلذ  نم  مغرلاب  اهیبأ ، ۀیؤرل  عراست  اّهبر و 

. یلع نینموملا 
. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  هَّللا و  لوسر  تنب  ای  کیلع  هَّللا  یلص 

33 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  لئاضف 

ةراشا

ةروهـشملا و ۀّنـسلا  لهأ  رداصم  نم  تلقن  دق  ًاثیدح  نیعبرألا  لصت  یتلا  مسقلا و  اذه  یف  ةروکذملا  ثیداحالا  لک  نأ  انه  رکذلاب  ردـجی 
. اهتلدأ رکذ  عم  ۀفورعملا 
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مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ۀلزنم 

اّمنا ۀیماسلا  مهتلزنم  و  ةّوبنلا ، تیب  لهأل  ةروکذملا  ۀمیرکلا  لئاضفلا  نأ  قئاقحلا  نولهاجتی  وأ  نولهجی  نیذلا  نم  ضعبلا  نهذ  یلا  ردابتی 
. دّمحم لآب  دیدشلا  مهقلعت  مهیلاوم و  ِّنظ  نسح  یلا  يزعت 

اوریعی نأ  نود  یلاوملا  اهب  نمؤی  ۀلیـضف  نم  مهنع  يوُری  ام  لکف  راظنملا ، اذـه  نم  ّالا  رومالا  نوریال  مهف  اذـل  تیبلا  لآ  نوقـشعی  مهنألف 
. اهتحص يدم  اهدنسل و  ًۀیمهأ 

ةروهـشملا و يرخـالا  بهاذـملا  رداـصم  یلا  أـجلن  فوسف  نیلاوملا  نیبحملا و  ناـنئمطا  ةداـیزل  و  ضعبلا ، کـئلوأ  نم  ِّنَّظلا  ءوس  عفرل  و 
. ةّوبنلا تیب  لهأ  نع  لئاضف  ٍثیداحا و  نم  اهیف  ءاج  ام  لقننل  ۀفورعملا  مهبتک 

نأ باتکلا  نم  مسقلا  اذـه  یف  انتیاغ  و  ۀـکرابملا ، اهتایحل  ٍزجوم  حرـش  لالخ  نم  ءارهزلا  ۀـمطاف  ءاسنلا  ةدیـس  لئاضف  لبق  نم  انرکذ  دـقل 
(. ةروهشملا ۀّنسلا  لهأ  بتک  لالخ  نم  و   ) هَّللا لوسر  تنبل  عیفرلا  يونعملا  ماقملا  یلع  علطن 

: ۀمهملا طاقنلا  ضعب  رکذن  نأ  مزاللا  نم  يرن  ثحبلا ، اذه  بلص  یف  لوخدلا  لبق  و 
بتک  یف  ترکذ  یتلا  لئاضفلا  بقانملا و  مظعم  نأ  فیرظلا  نم  - 1

36 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ةربتعملا هعیـشلا  رداصم  یف  ترکذ  یتلا  و  اهنم ، لیلقلا  ّالا  ًاضیأ ، ةروهـشملا  مهبتک  یف  ۀماعلا  لهأ  اهرکذ  دـق  ءارهزلا ، ۀـمطاف  نع  ۀعیـشلا 

. نیرخالا بتک  یف  درت  نأ  نود 
خیراـتلا ثیدـحلا و  بتک  یلع  انرـصتقا  اـمک  ۀعیـشلا ، بتک  نع  ٍۀـیاور  يأ  کیدـی  نیب  يذـلا  باـتکلا  نم  مسقلا  اذـه  یف  لـقُنی  مـل  - 2

. ۀماعلا رداصم  بتک و  عیمج  نیب  نم  ةدمتعملا  ةروهشملا و 
نطبتـست تناک  یتلا  و  ۀفالخلا ، ببـسب  هَّللا  لوسر  ةافو  دـعب  ۀیمالـسالا  ۀـمألاب  تلح  یتلا  ءاجوهلا  ۀفـصاعلا  کلت  ۀـشهدلل ، ریثملا  نم  - 3

ءالوه ماق  هتایح  یف  ِّیبنلل  ًءافلخ  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  مهبَّصن  نأ  دـعبف  نیرخآ ، صاخـشأ  یلا  دـمحم  تیب  لآ  نع  ۀـفالخلا  راـسم  فرح 
. هتافو دعب  ۀفالخلا  دنسم  یلع  ءالیتسالا  اهنع و  مهتیحنتب  صاخشألا 

. دمحم هَّللا  لوسر  ۀفالخب  مهتیقحأ  مهتیولوأ و  تبُثی  ام  وحم  یلاتلاب  و  مهبقانم ، مهلئاضف و  وحمب  ماّکحلا  ماق  نأ  ّببس  تیبلا  لهأ  ءاصقا 
ةوبنلا تیب  لهأ  رمالا و  اذـهل  نورخالا  يدّـصتی  نأ  ینعم  ام  لؤاستلل  عیمجلا  وعدتـس  بقانملا  لـئاضفلا و  کـلت  تاـبثا  ّنأ  یلا  ۀـفاضالاب 

!؟ ماقملا اذه  ۀلزنملا و  هذهب  نوعتمتی 
؟ لوسرلا یلاعت و  هَّللا  همدق  نم  مدقن  مل ال 

؟ ءالوه مولع  رحب  نم  نوملسملا  مرحی  اذامل  و 
؟ اذامل و  اذامل ... 

ینب  » ۀموکح رـصع  یف  اهجوأ  ۀلأسملا  هذه  تغلب  دقو  ۀیـسایسلا . مهططخ  نم  ًاءزج  ناک  لئاضفلا  کلت  لهاجت  وأ  وحم  نأ  انل  حضتی  اذـل 
مل  و  ألملا ، مامأ  ًانلع و  لب  ۀیفخلا  یف  وأ  رسلا  یف  نکی  مل  و  سابعلا ،» ینب   » و ۀیمأ »

37 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
یتح ۀـبذاک ، ۀـعوضوم  تایاور  ثیداحأ و  رـشن  لالخ  نم  نیرخالا  ۀلیـضف  تابثاب  اوأدـب  لب و  بسحف  تیبلا  لـهأ  لـئاضف  وحمب  اوفتکی 

. ءاطعلا مهل  اولزجأ  و  حیبقلا ، لمعلا  اذهل  ۀباحصلا - هابشأ  وأ  ۀباحصلا - ضعب  ءارش  یلا  رمألا  مهب  لصو 
بلاط و یبأ  نب  یلع  یف  اتلزن  دق  نیتیلاتلا  نیتفیرشلا  نیتیالا  ّنأ  يوری  یتح  مهرد  فلأ  ۀئام  بدنج  نب  ةرمسل  مّلـس  ۀیواعم  َّنأ  يُور  دقلف 

: امه
اَهِیف َدِـسُْفِیل  ِضْرَْألا  ِیف  یَعَـس  یَّلََوت  اَذِإَو  ِماَصِْخلا  ُّدـَلَأ  َوُهَو  ِِهْبلَق  ِیف  اَم  یَلَع  َهّللا  ُدِهُْـشیَو  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  ي 
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ي. « 1  » َداَسَْفلا ُّبُِحی  َال  ُهّللاَو  َلْسَّنلاَو  َثْرَْحلا  َِکلُْهیَو 
: ۀیلاتلا ۀیالا  َّنأ  و 

«2  » يِهّللا ِتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  ي 
. مجلم نب  نمحرلادبع  یف  تلزن  دق 

. کلذ يور  لبقف و  فلأ  ۀئامعبرأ  هل  لذبف  لبقی  ملف  فلأ  ۀئامثالث  هل  لذبف  لبقی ، ملف  مهرد  فلأ  یتئام  هل  لذبف  لبقی  ملف 
، مکاحلا ماظنلا  يأر  یف  ًایسایس  ًامرج  ُّدُعی  لب و  سلاجملا  یف  ربانملا و  یلع  ًاعونمم  تیبلا  لآ  لئاضف  بقانم و  رکذ  حبصأ  لکشلا  اذهب  و 

. هوبلصی وأ  هناسل  اوعطقی  وأ  ملظم  ٍرئب  یف  نجسیف  ماظنلا ، بضغ  هیلع  ّلح  دقف  فلاخی  نم  و 
38 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

نم یمالسالا  عمتجملا  یف  ًۀصاخ  ًۀناکم  هل  تناک  يذلا  سابع » نبا   » فورعملا رسفملا  یباحـصلا و  رذح  ۀنیدملا ، یلا  ۀیواعم  ءاج  ام  دعب 
: ۀیواعمل سابع  نبا  لاق  بلاط  یبأ  نب  ِّیلع  لئاضف  رکذ 

(. یلع ِّقح  یف  تدرو  یتلا  تایالا  ولتأ  ینأ  ینعی  ( ؟ نارقلا ةءارق  عنمتأ 
! هتایآ رسفت  نکلو ال  نارقلا  أرقا  لاق :

بطخ ربانملا و  هذه  یلع  ةرصتقم  تناک  كاذنآ  مالعالا  لئاسو  نأ  امیـسال  تیبلا ، لآ  لئاضف  یحمت  نأ  فورظلا  هذه  لثم  یف  ردق  دقل 
. ةالصلا

قیدـصلا و بتک  تألم  اّمنا  نوقفانملا و  هعنـص  يذـلا  نوحـشملا  ِّوجلا  مغر  فتخت  مل  یبنلا  تیب  لآ  بقانم  لـئاضف و  نأ  بیجعلا  نکلو 
. ًاضیأ ودعلا 

نب ورمع   » و ۀـیواعم »  » لثم ٍصاخـشال  ٍۀحیرـص  ٍتافارتعا  مهلئاضف  یلع  لدـت  یتلا  قئاثولا  کلت  نیب  نم  دـهاشن  نأ  کلذ  نم  بجعـالا  و 
دق تافارتعالا  هذـه  ّنأ  ًاملع  تیبلا ، لآ  اهب  عتمتی  ناک  یتلا  بقاـنملا  لـئاضفلا و  کـلت  اـهب  نوتبثی  نیمدـقتملا  ءاـفلخلا  ضعب  و  صاـعلا »

! خیرأتلا تاحفص  یلع  مهیخرؤم  يدیأ  اهتخّرأ 
. ۀمصعلا تیب  لهال  ٍریبک  زاجعا  و  نیقفانملا ، حضف  یف  هَّللا  ۀئیشم  یلع  لیلد  ّالا  کلذ  امو 

هئاـنبأ یلع و  نینمؤملا  ریمأ  ۀعمـس  هیوـشتب  اوـفتکی  مل  ثیح  بّصعتلا ، نم  ریثـکلا  لوـسرلا  تیب  لآ  لـئاضف  وـحم  یف  نوعاـسلا  رهظأ  - 4
کلذ نم  رمألا  و  ۀیعامتجالا . مهتناکم  میطحت  مده و  یلا  اوعـس  امنا  و  نیدـقاحلا ، کئلوال  ءادوسلا  ۀـمئاقلا  یف  مهئامـسأ  جرد  مارکلا و 

. اهعون ناک  ًایأ  دمحم  تیب  لآب  هقالع  هل  نم  ِّلک  لکب  ةءاسالا  يذألا و  قاحلا  یلا  اودمع  مهنأ 
یلا  ریشت  یتلا  ۀیخیرأتلا  لئالدلا  راثالا و  مغر  یلع  ضعبلا  رصی  اذاملف 

39 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. ۀفیرشلا ۀیالا  نأ  نیمعاز  ًاکرشم !؟ ًارفاک و  تام  هنأب  لوسرلا  یماح  مع و  بلاط  یبأ  نامیا 

! هیف تلزن  دق  « 1 « » هنع نؤنی  هنع و  نوَْهنَی  ْمُه  «و 
. یلع نینموملا  ریمأ  دلاو  هنأ  يوس  ءیشل  ال 

ًادـئاقع لمحی  ّهنأب  مهبتک  یف  هنومهتی  ثیح  یکارتشا ،» ٍبهذـم   » وذ عاجـشلا ، لجرلا  کلذ  يراـفغلا » رذاـب   » ّنأ یلع  مه  رارـصا  اذاـمل  و 
!؟ ۀیکارتشا

. نیملسملا لام  رده  فالتا و  ۀلأسم  یف  ثلاثلا  ۀفیلخلا  یلع  نیضرتعملا  نم  و  نینمؤملا ، ریمأ  باحصأ  صّلخ  نم  هنوک  الا ...  سیل 
. تالؤاستلا هذه  لثم  نم  ریثکلا  كانه  و 

نأ ةزجعملا  نم  سیلأ  مهیفلاخم ؟ بتک  یف  تیبلا  لال  بقانملا  لئاضفلا و  هذه  ِّلک  دوجو  نم  ءرملا  بجعی  الأ  ةاداعملا ، هذه  دعب  يرتایف 
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نوربتعی اوناک  مهنأ  یتح  قرطلا ، یتشب  تیبلا  لآ  یبحم  ماـکحلا  اـهیف  براـح  ۀـنمزأ  ًاروصع و  دـمحم  لآ  لـئاضف  یکحت  ثیداـحأ  ربعت 
!؟ رفتُغیال ًامرج  ٍّیلع  مساب  دولوملا  ۀیمست 

رصعلا یفف  طقف ، سابعلا  ینب  ۀیمأ و  ینب  رصعب  وأ  مالسالل ، یلوالا  نورقلاب  ًارصحنم  نکی  مل  لئاضفلا  کلت  فذح  نأ  ۀشهدلل  ریثملا  - 5
لودـلا فـلتخم  یف  اهرـشن  و  ۀیمالـسالا ، بتکلا  عـبط  ثیح  ۀـقیقدلا » ۀـیخیراتلا  تاساردـلا  تاـعلاطملا و  رـصع   » یمـسی يذـلا  رـضاحلا 

يرن  کلذ  مغر  ةریبک ، ۀحیضف  ّببسی  قئاقحلل  فذح  وأ  ٍفیرحت  وأ  رییغت  َّيأ  ّناف  اذل  ۀیمالسالا 
40 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

رییغت و فذـح و  یف  نییـسابعلا  نییومـالا و  بولـسأ  سفن  اوجهتنا  دـق  بّصعتلا ) قیقحتلا و  نیب  عـمجلا  نکمأ  نا  «! ) نوبـصعتم نوـققحم 
اهنم جذامنلا . نم  ًاضعب  ریدغلا »  » هباتک یف  رکذـی  نأ  یلا  ریبکلا  یمالـسالا  ققحملا  وه  و  ینیمالا »  » ۀـمالعلاب يدـح  امم  قئاقحلا . فیرحت 
ٍّیلع دادعتسا  و  نیبرقألا » َِکت  ریشع  رذنأ  و   » ۀیآ ریسفت  رادلا و  موی  ۀصقب  طوبرملا  ثیدحلا  فّرح  يربطلا »  » فورعملا خرؤملا  نأ  فیک 

. بهاذملا ِّلک  دنع  ربتعملا  ثیدحلا  دنس  مغر  کلذ  لک  فرح  هدعب ، نم  یلع  ةرازو  ۀیاصوب و  هنالعا  هَّللا و  لوسر  بناجب  فوقولل 
ثیدحلا نم  مهالا  مسقلا  فذح  َّمث  هخیرأت  نم  یلوالا  ۀعبطلا  یف  ثیدحلا  لقن  ثیح  لکیه » نیـسح  دـمحم   » هلعف ام  کلذ  نم  أوسألا  و 

«1 . » ۀیلاتلا ۀعبطلا  یف 
امک و  ةروهـشملا . ۀماعلا  بتک  اهتلقن  یتلا  ثیداحالا  لالخ  نم  عیفرلا  اهماقم  ءارهزلا و  ۀـمطاف  بقانم  رکذنـس  اّنناف  ًافنآ  انلق  امک  نالا و  و 

ثیداحال نادیملا  یلخنف  یلوالا ) ۀجردلا  نم  ًادج و  ًةربتعم  اهنأ  مغر   ) ۀعیشلا قرط  رداصم و  نم  ٍثیدح  يأ  لقنن  نل  فوسف  ًاضیأ  انرکذ 
. نودقاحلا هاقلأ  يذلا  راتسلا  هیفخی  نأ  نکمی  ةدیسلا ال  هذه  قلأت  نأ  نیبتی  یتح  نیرخالا 

: ءارهزلا نأو  عوضوملل  ٍۀیلصأ  رواحم  ربتعت  ثحابم  رشع  یلع  انه  زیکرتلا  ّمتی 
. نیملاعلا ءاسن  ةدیس  اهنأ  - 1

. ۀیسنأ ءاروح  - 2
41 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. هتعضب لوسرلا و  ۀبوبحم  - 3
. اهبضغل بضغی  اهاضرل و  یضری  هَّللا  یلا  ۀبرقم  - 4

. ءادفلا يربکلا و  ۀیحضتلا  ۀبحاص  - 5
. ۀمطافل یملعلا  ماقملا  - 6
. ءاسنلا ةدیس  تامارک  - 7
. ۀنجلا لخدی  نم  لّوأ  - 8

. ۀمطاف یماسأ  - 9
. ءارهزلا هتنبال  یبنلا  ۀیده  - 10

42 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

نیملاعلا ءاسن  ةدیس 

. تاناویحلا نم  َّطحأ  وه  نم  مهنم  و  نیبرقملا ، ۀکئالملا  یلع  هتلیضفب  الع  نم  مهنمف  رخال . ٍدحاو  نم  رشبلا  ۀلزنم  فلتخت  نأ  یعیبطلا  نم 
ماقم نم  عفرت  یتلا  یه  ۀلـضافلا » ۀـیناسنالا  تافـصلا  يوقتلا و  نامیالا و  ملعلا و   » َّناف مالـسالا  هب  یـصوی  نارقلا و  هیلع  ُّصنی  امل  ًاـقبط  و 

. نیملاعلا ءاسن  ةدیس  هَّللا - لوسر  ناسل  یلع  و  ءارهزلا - ۀمطاف  ةدیس  ناف  رییاعملا  هذه  یلا  دانتسالاب  و  هتمیق . ناسنالا و 
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، لوسرلا ثدحت  ثیح  نیملاعلا ، ءاسن  لضفأ  ءارهزلا  ۀـمطاف  نأ  یلع  ُّصنت  تایاورلا  نم  ًاریثک  ۀـفورعملا  ۀنـسلا  لهأ  رداصم  یف  درو  دـقل 
. ۀفلتخم ریباعتب  ٍتارم و  ةدعل  هذهب 

: لاق - 1
«1 «. » محازم تنب  ۀیسآ  نارمع و  تنب  میرم  ٍدمحم و  تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  ۀنجلا  ءاسن  لضفأ  نا  »

: لاق هنا  ۀمطاف  بارطضا  قلق و  دهاش  امدنع  توملا  ۀلع  لتعا  نیح  لوسرلل  رخآ  ثیدح  یف  أرقن  و  - 2
هذه  ءاسن  ةدیس  و  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ  ۀمطاف  ای  »

43 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«1 «. » نینمؤملا ءاسن  ةدیس  و  ۀمالا ،

. رخآ ًامسا  هثیدح  یف  لوسرلا  دروی  مل  ثیح  ۀقلطملا ، ۀمطاف  ۀیلضفأ  رهظت  انه  و 
: لاق سلجف و  هَّللا  ّیبن  ءاج  لاق : ةرمس . نب  رباج  نع  یناهبصألا  میعن  وبأ  لقن  - 3

؟ اهاندع ول  موقلا : لاقف  ۀعجو  ۀمطاف  نا 
. کنودوعی اوؤاج  موقلا  ناف  کبایث  کیلع  يّدُش  يدانف : لاق ، قفصم - اهیلع  بابلا  و  بابلا - یلا  یهتنا  یتح  یشمف  ماقف 

دعقف موقلا  لخد  لخدـف و  کسأر ، اذـهب  يّدـش  لاقف : بابلا ، ءارو  نم  اهیلا  هب  یمرف  ًءادر  ذـخأف  لاق  ةءابع . َّیلع  اـم  هَّللا  ّیبن  اـی  تلاـقف :
؟ لاحلا اذه  یلع  انّیبن  تنب  هَّللات  موقلا : لاقف  اوجرخف ، ۀعاس 

: لاقف تفتلاف  لاق 
«2 «. » ۀمایقلا موی  ءاسنلا  ةدیس  اّهنا  امأ  »

: تلاق اهنأ  ۀشئاع  نع  اًلقن  ۀماعلا - دنع  ثیدحلا  رداصم  رهشأ  نم  وه  و  يراخبلا - « 3  » حیحص هاور  رخآ  ریبعتب  و  - 4
لوسر کصختسا  تلقف  تکبف . ًاثیدح  اهیلا  َّرسأ  مث  هنیمی  نع  اهسلجأ  مث  یتنباب  ًابحرم  لاقف : هَّللا  لوسر  ۀیـشم  اهتیـشم  ّنأک  ۀمطاف  تلبقأ 

. تکحضف اهل  َّرسأ  ّهنأ  َّمث  نیکبت  تنأ  هَّللا و 
؟ کیلا رسأ  ام  نزح ، نم  ًاحرف  برقأ  مویلاک  تیأر  ام  اهل  تلقف  تلاق :

44 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. هَّللا لوسر  ّرس  یشفأل  تنک  ام  ۀمطاف : تلاقف 

: تلاقف اهتلأس ، لوسرلا  ضبق  اذا  یتح 
کنأ یلجأ و  رـضح  دـق  ّالا  هارأ  نیترم و ال  ماعلا  اذـه  هب  ینـضراع  ّهنأ  ٍماع و  ّلک  یف  نارقلاب  ینـضراعی  لیئربج  ناک  لاق : ّیلا و  ّرـسأ  ّهنا 

کلذف نینموملا !؟ ءاسن  ۀنجلا و  لهأ  ءاسن  ةدیس  نوکت  نأ  نیـضرت  امأ  لاقف  کلذل  تیکبف  کل ، انأ  فلـسلا  معنل  یب و  ًاقوحل  یلهأ  لوأ 
. ینکحضأ يذلا 

لضفأ اهنوک  یفانی  کلذ ال  ناف  تالـضافلا ، ءاسنلا  نم  عبرأ  نم  ةدحاو  ۀمطاف  ّنأ  لیق  اذا  هنأ  ثیداحالا  هذه  یف  لمأتلا  نم  ًادیج  حضُتیو 
. عبرألا ءاسنلا  کلت 

: یلاتلا ثیدحلا  هدیفی  ام  اذه  یلع  انلیلدو 
نارمع و تنب  میرم  َّنهملاع : تاداس  تادیـس  ٍةوسن  عبرأ  : » لاق میرکلا  لوسرلا  نأ  ساـبع  نبا  نع  یبقعلا » رئاـخذ   » باـتک یف  لـقن  - 5 * 

ناعم ةدع  یلع  لمتشت  نهلضفأ »  » ۀملک ناف  عبطلاب  و  « 1  » ۀمطاف نهلضفأ  دمحم و  تنب  ۀمطاف  دلیوخ و  تنب  ۀجیدخ  محازم و  تنب  ۀیـسآ 
. ۀلضافلا تاکلملا  رئاس  راثیالا و  يوقتلا و  ۀیملعلا و  ۀلزنملا  یلا  ریشت  و 

كرهط و كافطصا و  هَّللا  َّنا  میرم  ای  ۀکئالملا  تلاق  ذا  ي  ۀفیرشلا : ۀیالا  یف  امک  میرم ، ملکت  تناک  ۀکئالملا  نأ  اًلئاق : نارقلا  حّرص  دقل 
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«. 2 . » نیملاعلا ءاسن  یلع  كافطصا 
نم  ۀیآ 21  یلا  ۀیآ 16  هیلع  صنت  ام  اذه  ۀکئالملا و  میرم  تملک  دق  و 

45 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. ۀنجلا نم  ماعطب  میرمل  یتؤی  ناک  هنأ  یلع  نارقلا  صنی  میرم و  ةروس 

اَهَْدنِع َدَجَو  َباَرْحَْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَمَّلُک  اَّیِرَکَز  اَهَلَّفَکَو  ًانَـسَح  ًاتاَبَن  اَهَتَْبنَأَو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اَهُّبَر  اَهَلَّبَقَتَف  ي  ۀفیرـشلا : ۀیالا  یف  أرقن  ثیح 
«1  » يٍباَسِح ِْریَِغب  ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  اَی  َلاَق  ًاقْزِر 

: ۀفیرشلا ۀیالا  یف  امک  ۀقیدص ،»  » اهنأب رخآ  ٍناکم  یف  اهفصی  و 
یَّنَأ ْرُْظنا  َُّمث  ِتاَیآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُْظنا  َماَعَّطلا  ِناَـلُکْأَی  اـَناَک  ٌۀَـقیِّدِص  ُهُّمُأَو  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَـم  ي 

«2  » يَنوُکَفُْؤی
لئاضفلا هذه  لثم  یبنلا  تبثی  کلذک  و  محازم ، تنب  ۀیسآک  تالـضافلا  ءاسنلا  یقاب  میرم و  ةدیـسلل  اهتبثی  یتلا  لئاضفلا  نم  کلذ  ریغ  و 

. يربکلا ۀجیدخ  ةدیسلل  تامارکلا  و 
هذه َّنأ  یلع  لدت  یتلا  ۀلیـضفألا »  » ۀـیاور یف  ءاج  ام  ًاصوصخ  ۀـمرکم ، ۀـعیفر  ۀـلزنم  وأ  یلاع  ماقم  ۀـمطافل  َّنأ  فرعن  قلطنملا  اذـه  نم  و 

. ۀمطاف هب  زیمتت  یلحتت و  امم  ءزج  عقاولا  یف  یه  بقانملا  رخافملا و 
46 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ۀیسنا ءاروح 

ترتاوت کلذل  و  ۀـیدوجولا . همیق  نم  ًامهم  ًامـسق  لمحت  ٍلاح  ۀـیأ  یلع  اهنأل  ۀـقطنلا ،»  » داقعنا یه  ناسنالا  نایک  ءانب  یف  یلوالا  ۀـنبللا  نا 
. اهنیوکت ۀحص  ۀنبللا و  هذه  ۀمالس  ةرورضب  یصوت  یتلا  تایاورلا 

. ًءاسن ًالاجر و  ملاعلا  تایصخش  عیمج  نع  لاجملا  اذه  یف  تزاتما  دق  اهنأ  يرن  ءاسنلا  ةدیس  ةایح  خیرأت  علاطن  ام  دنع  و 
: هَّللا لوسر  مف  نم  ثیدحلا  اذه  عمسن  نأ  لضفألا  نم  و 

: لاق سابع  نبا  نع  - 6 * 
: ۀشئاع هل  تلاقف  ۀمطاف  لیبقت  رثکی  ّیبنلا  ناک 

. ۀمطاف لیبقت  رثکت  کنا 
کتل تقتشا  اذاف   » ۀمطافب ۀجیدخ  تلمحف  یبلص  یف  ًءام  راصف  اهرامث  عیمج  نم  ینمعطأف  ۀنجلا  ینلخدأ  یب  يرسأ  ۀلیل  لیئربج  ّنا  لاقف :

«1 «. » اهتلکأ یتلا  رامثلا  کلت  عیمج  اهتحئار  نم  تبصأف  ۀمطاف  تلبق  رامثلا 
ًاثیدح يربطلا »  » لقنی ثیح  یبقعلا » رئاخذ   » باتک یف  وه  امک  حافتلا ،»  » ۀهکاف یلع  تصن  دـق  تایاورلا  ضعب  ّنأ  رکذـلاب  ریدـج  و  - 7 * 

لوسرلل 
47 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

نم تلزن  املف  يرهظ  یف  ًۀـفطن  تراصف  اهتلکأف  ًۀـحافت  ینلواـنف  ۀـنجلا  لـیربج  ینلخدأ  یب  يرـسأ  اـمل  : » لاـق هنأ  ۀباحـصلا  نم  عمج  نع 
«1 « » ۀقطنلا کلت  نم  ۀمطافف  ۀجیدخ . تعقاو  ءامسلا 

كردتـسم  » یف کلذ  ءاج  جارعملا . ۀلیل  ۀـنجلاب  هرورم  دـنع  لجرفـسلا »  » ۀـهکاف لوانت  دـق  لوسرلا  نأ  رخآ  ثیدـح  یف  لقن  دـق  و  - 8 * 
«2 «. » کلام نب  دعس   » نع اًلقن  نیحیحصلا »

ثیح ۀهکنلا  ةرطع  ًةذیذل و  تناک  اهنأ  امک  ایندلا ، لهأل  ٍۀفورعم  ریغ  تناک  لوسرلا  اهلوانت  یتلا  ۀهکافلا  نأ  رخآ  ٍثیدح  یف  ءاج  و  - 9 * 
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: لاق هنأ  لوسرلا  نع  روثنملا » ّردلا   » یف یطویسلا »  » لقن
بیطأ ًاقرو و ال  ضیبأ  اهنم و ال  نسحأ  ۀنجلا  یف  رأ  مل  ۀنجلا  راجـشأ  نم  ٍةرجـش  یلع  تفقوف  ۀـنجلا  تلخدأ  ءامـسلا  یلا  یب  يرـسأ  امل  »

تقتـشا انأ  اذاف  ۀـمطافب ، تلمحف  ۀـجیدخ ، تعقاو  ضرالا  یلا  تطبه  املف  یبلـص ، یف  ۀـفطن  تراصف  اهتلکأف  اهترمث ، نم  تلوانتف  ًةرمث ،
«3 « » ۀمطاف حیر  تممش  ۀنجلا  حیر  یلا 

نم لوانت  دـق  لوسرلا  ناف  هیف  ءاج  امل  ًاقبطف  ثیداحالا ، هذـه  عومجم  رـسفی  يوحی و  لـصفلا  اذـه  یف  لوـألا  ثیدـحلا  ّناـف  عقاولا  یف  و 
نع فلتخت  اهـشیعن  یتلا  ایندلا  نأ  رابتعالا  رظنب  ذخالا  عم  اذه  رامثلا . کلت  ةراصع  نم  تدقعنا  دق  ۀمطاف  ۀـفطن  َّنأ  ۀـنجلا و  هکاوف  عیمج 

. اهب عتمتت  امل  ةرصتخم  تاراشا  ّالا  وه  ام  اهنع  هرکذن  ام  و  اهقئاقح ، نایبت  نع  انظافلأ  هعم  زجعت  ٍردقب  ۀنجلا  ملاع 
48 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ام اذه  و  ۀنجلا ، ۀهکاف  ةراصع  نم  اهتفطن  نوکت  نأ  دبال و  ۀنجلا  لهال  ۀـیعیبطلا  ۀـیقلخلا و  تافـصاوملاب  ۀیـسنأ  ًءاروح  ناف  لاح  ِّلک  یلع 
. نیملاعلا ءاسن  رئاس  یلع  ةدیسلا  هذه  هب  تزاتما 

و ۀنجلا ، لهأ  تازیم  تافـص و  نم  کلذ  ریغ  و  اهثیدح ، اهلوق و  اهتئیه ، اهنول و  اهحور ، اهبلق و  اهتقلخ ، اهـسفن و  ۀـنجلا ، ءاسن  نم  تناک 
. اهیمدق صمخأ  یلا  اهسأر  نم  ۀنجلا  نم  اهنأ  لوقلا  ۀصالخ 

؟ ةدیسلا هذه  ریغل  فرشملا  ماسولا  اذه  لثم  ۀیرشبلا  خیرات  یف  لهف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  یلا  سانلا  بحأ  مالسلا  هیلع  ۀمطاف 

. نیدوجوم نیب  طبری  ام  يوقأ  قشعلا ، بحلا و 
. امهنیب ۀفاسملا  عبرم  عم  ایسکع  نیتلتکلا و  برض  لصاح  عم  ایدرط  بسانتت  بذجلا  ةوق  نأ  ةداملا  ملاع  مکحی  يذلا  ۀیبذاجلا  نوناق  دیفی 

. ًاضیأ یهلالا  قشعلا  يونعملا و  ملاعلا  یف  نوناقلا  اذه  مکح  يرسی  و 
! اهنیب قشعلا  بحلا و  ۀقالع  تداز  اهسوفن  تبراقت  صاخشألا و  ۀمیق  تمس  املکف 

نیب لصاحلا  بذاجتلا  یف  امک   ) نیمـسجلا نیب  ًابذاجت  داضتلا  فالتخالا و  دلوی  ًانایحأف  ةداملا ، ملاع  هب  صتخی  ٍطیـسب  ٍفالتخا  دوجو  عم 
فعـضت و  اهنیب ، امیف  هبـشلا  داز  املک  بذجلا  ۀطبار  يوقت  ثیح  حاورألا  ملاع  یف  ثدحی  ام  فالخ  یلع  ۀبلاسلا ،) ۀـبجوملا و  نیتنحـشلا 

. فالتخالا داضتلا و  دجو  ام  اذإ 
ۀمطاف هتنباب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلا  ۀـقالع  يدـم  یلع  فرعتنل  ثیداـحألا ، ملاـع  بوص  ةریـصقلا  ۀـمدقملا  هذـه  دـعب  هجتن 

؟ اهبحی ناک  ٍرادقم  ِّيأ  یلإ  و  مالسلا ، اهیلع  ءارهزلا 
: تلاق اهنأ  ۀشئاع  نع  يوُری  - 10 * 

تناک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرب  ۀمطاف  نم  ًاثیدح  ًامالک و  هبشأ  ًادحأ  تیأر  ام  »
50 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«1 «. » هسلجم یف  اهسلجأ  و  اهلبقف ، اهدیب  ذخأف  اهیلإ ، ماق  و  اهب ، بحر  هیلع  تلخد  اذإ 
. يرخأ ٍۀیاور  یف  ءاج  و  - 11 * 

«2 «. » ۀمطاف فرع  لبقی  ام  ًاریثک  ناک  »
یلع  ۀثلاث  ۀیاور  صنت  و  - 12 * 

«3 «. » اهمف یف  اهلبقی  ام  ًاریثک  ناک  »
تلاق ثیح  ۀشئاع ، ۀـظیفح  کلذ  راثأ  یتح  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطافل  هتبحم  نم  ریثکلا  رهظی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ناک  دـقل  - 13 * 
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. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل 
!؟ اًلسع اهمعطت  نأ  دیرت  کنأک  هلک  اهیف  یف  کناسل  لعجت  یتح  اهتلبق  ۀمطاف  تءاج  اذإ  کل  ام  هَّللا  لوسر  ای  »

«4 «. » اهلوانت یتلا  ۀنجلا  رامث  ۀصق  اهیلع  َّصق  و  ءامسلا ...  یلا  یب  يرسا  امل  ینا  ۀشئاع ، ای  معن  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  لاق 
دوواد یبأ  حیحص  یف  ءاج  و  - 14 * 

ۀمطاف مدق  اذا  هیلع  لخدی  نم  لوأ  مالـسلا و  اهیلع  ۀمطاف  هلهأ  نم  ٍناسناب  هدهع  رخآ  ناک  رفاس  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ناک  »
«5 « » مالسلا اهیلع 

«6 . » هدنسم یف  ۀیاورلا  هذه  لبنح » نب  دمحأ   » لقن امک 
هل  قلطملا  نانحلاف  نافرط ، نییعقاولا  نانحلا  بحلل و  نأ  ملعن  نکل 

51 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ۀیبذاجلا دلوتتس  هباشتلا  لصحی  ام  دنع  و  هباشتلا ، یلع  لیلد  یعقاولا  قشعلا  ناف  انفلسأ  امک  و  ۀمیقلا ، میدع  ًایحطس  نوکی  و  یبلس ، بناج 

. نیفرطلا نیب 
ءارهزلا ۀمطاف  هتنباب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  طبرت  تناک  یتلا  ۀقالعلا  نأ  یه  الأ و  ۀمهم . ًۀقیقح  سکعت  ۀیمالـسالا  تایاورلا  ناف  اذل 

: هیلا انرشأ  ام  دهاوش  کیلا  و  ةدشلا . سفنب  ۀلدابتم و  ۀقالع  تناک  مالسلا  اهیلع 
هباحصأ لهجوبأ و  تیبلا و  دنع  یلـصی  هَّللا ، لوسر  امنیب  یفعجلا ، نابأ  نب  دمحم  نب  رمع  نب  هَّللادبع  نع  ملـسم  حیحـص  یف  ءاج  - 15 * 

، دجـس اذا  دـمحم  یفتک  یف  هعـضیف  هذـخأیف  نالف  ینب  روزج  الـس  یلا  موقی  مکیأ  لهجوبأ : لاقف  سمألاب  روزج  ترحن  دـق  سولج و  هل 
انأ ٍضعب و  یلا  لیمی  مهضعب  لعج  اوکحضتساف و  لاق  هیفتک ، نیب  هعضو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجس  املف  هذخأف  موقلا  یقشأ  ثعبناف 

یتح هسأر  عفری  اـم  دـجاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  رهظ  نع  هتحرط  ۀـعنم  یل  تناـک  ول  رظنأ  مئاـق 
عفر هتالص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یـضق  املف  مهمتـشت  مهیلع  تلبقأ  مث  هنع  هتحرطف  ۀیریوج  یه  تءاجف و  ۀمطاف  ربخأف  ناسنا  قلطنا 

بهذ هتوص  اوعمـس  املف  تارم  ثالث  شیرقب  کیلع  َّمهَّللا  لاق  مث  ًاثالث  لأس  لأس  اذا  ًاـثالث و  اـعد  اـعد  اذا  ناـک  و  مهیلع ، اـعد  مث  هتوص 
نب ۀیمأ  ۀبتع و  نب  دیلولا  ۀـعیبر و  نب  ۀبیـش  ۀـعیبر و  نب  ۀـبتع  ماشه و  نب  لهج  یبأب  کیلع  َّمهّللا  لاق : مث  هتوعد  اوفاخ  کحـضلا و  مهنع 
یلا اوبحـس  مث  ردب  موی  یعرـص  یمـس  يذلا  تیأر  دـقل  قحلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادـمحم  ثعب  يذـلاوف  طیعم . یبأ  نب  ۀـبقع  فلخ و 

«1 « » ردب بیلق  بیلقلا 
52 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

اهیبأ نع  عافدلا  یف  دادعتسالا  ۀبهأ  یلع  ًامئاد  یه  و  ۀعاجشلا ،»  » و ۀبحملا »  » نم ًاطیلخ  اهرغـص  ذنم  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  تناک  دقل  معن ،
. هلآ هیلع و  هللا  یلص 

: یتأی ام  دحأ  ةوزغ  ثادحأ  نع  قباسلا  ردصملا  سفن  یف  ًاضیأ  علاطن  و  - 16 * 
لوسر تنب  ۀمطاف  تناکف  هسأر  یلع  ۀضیبلا  تمشه  هتیعابر و  ترسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هجو  حرج  دعـس : نب  لهـس  لاق  »

، ةرثک ّالا  مدـلا  دـیزیال  ءاملا  نأ  ۀـمطاف  تأر  املف  نجملاب  اهیلع  بکـسی  بلاط  یبأ  نب  ُّیلع  ناـک  مدـلا و  لـسغت  هَّللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
«1 «. » مدلا کسمتساف  حرجلاب  هتقصلأ  مث  ًادامر  راص  یتح  هتقرحأف  ٍریصح  ۀعطق  تذخأ 

لوسر مدق  لاق : هنأ  ینشخلا  ۀبلعث  یبأ  نع  نع ...  لیعامـسا  نب  دمحم  نب  ّیلع  نع  ءایلوالا » ۀیلح   » یف یناهفـصالا » میعن  وبأ   » لقن - 17 * 
- نیتعکر هیف  یلصیف  دجسملا  لخدی  نأ  مدق  اذا  هبجعی  ناک  و  نیتعکر - هیف  یلـصف  دجـسملا  لخدف  هل  ٍةازغ  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا 

. یکبت هینیع و  ههجو و  لبقت  تلعج  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  هتلبقتساف  هجاوزأ  تویب  لبق  اهب  أدبف  ۀمطاف  یتأف  جرخ  مث 
كابأ ثعب  ّلج  ّزع و  هَّللا  ّنا  ۀـمطاف ، ای  اهل : لاقف  کنول . بحـش  دـق  كارأ  تلاق : کیکبی ؟ ام  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اهل  لاقف 
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«2 . » لیللا غلب  ثیح  غلبی  ًالُذ  وأ  ًازع  هب  هلخدأ  الا  رعش  ٍردم و ال  تیب  ضرالا  رهظ  یلع  َقبی  مل  ٍرمأب 
رفح یف  مالسلا  هیلع  ٍّیلع  نع  قدنخلا  ثادحأ  نع  يور  امیف  يور  و  - 18 * 

53 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. ةرـسکلا هذـهب  هنم  کتئج  َّینبال  هتزبتخا  ٍصرق  نم  تلاق : ۀـمطاف ، ای  هذـه  ام  لاقف  هیلا  اهتعفرف  زبخ  نم  ٍةرـسکب  ۀـمطاف  هتءاج  ذا  قدـنخلا 

«1 . » ثالث ذنم  کیبأ  مف  لخد  ماعط  لوال  اهنأ  امأ  ۀینب  ای  لاقف :
؟ هتنبا بالا و  اذه  نیب  طبرت  یتلا  بذجلا  يوق  مظعأ  ام 

حورب بألا  حور  داحتا  اـهنع  ضخمت  ٍقشع  ۀـقالع  و  اـمه ، دوجو  عبنم  نم  تفـشترا  دـق  ۀـبحم  و  اـمهیحور ، قاـمعأ  یف  ۀلـصأتم  ۀـیبذاج 
یلعألا  توکلملاهتنبا 

.؟ مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافل  راختفالا  اذه  نم  لضفأ  كانه  لهف 
. مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  اهملعمل  يوس  مالسالا  خیرأت  ربع  ٍدحأ  يأل  نکت  مل  ۀلیضف  رخف و 

54 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

هللا نم  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  برق 

. یلاعت هناحبس و  هَّللا  نم  برقلا  بتارم  یلعأ  وه  ءانفلا  نأ  ملعن 
ٍۀلحرم ال یلا  ءرملا  لصی  نأ  يأ  رابجلا . قلاخلا  لباقم  یف  تاذـلا  یتح  لب و  سفن ، يذ  لک  و  ٍءیـش ، لک  نایـسن  لهاجت و  ینعی  ءانفلا » »

. لئاز تهاب  ٍّلظک  الا  قولخملا  ملاعلا  اذه  دهاشی  و ال  ًابارس ، ّالا  يویندلا  دوجولا  اهیف  يری 
. ناکم ِّلک  یف  هنع  ثحبی  و  ناکم ، لک  یف  هَّللا  يری 

. هلالا ةرضح  یف  هنایکل  ًۀمیق  يری  الف  هَّللا ، دوجو  یف  هتاذ  رهصی  قرتحت ، ٍۀعمش  لوح  رودت  یتلا  ۀشارفلاک 
ام و  دارملا ، وه  هَّللا  هدیری  امف  ماقملا ، اذهل  ءرملا  لوصو  یلع  ۀبترملا  راثآلا  نم  ًادحا  یلاعت و  هناحبس و   » هَّللا ةدار  ال  قلطملا » میلستلا   » دعی

. حلصألا وه  هبحی 
. هاضر نم  هَّللا  اضر  و  هَّللا ، اضر  نم  هاضرف 

یلع علطن  هَّللا و  دـنع  اهتلزنم  ومـس  يدـم  یلع  فرعتن  نیملاعلا و  ءاـسن  ةدیـسل  یناـفرعلا  ماـقملا  بوص  هجوتن  ۀـینافرعلا  رییاـعملا  هذـهب  و 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  مالسالا  لوسر  اهیلا  راشأ  یتلا  ۀقیقحلا 

یتلا  تایاورلا  نم  ریثکلا  یلع  ۀنسلا  لهأل  ۀفورعملا  بتکلا  تِّصن  - 19
55 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

: مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  هتنب  لاق ال  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نأ  یلا  ریشت 
«1 «. » كاضرل یضری  کبضغل و  بضغی  هَّللا  نا  »

: لاق ص »  » لوسرلا نأ  ۀماعلا  دنع  ثیدحلا  رداصم  رهشأ  نم  دعی  يذلا  يراخبلا » حیحص   » یف درو  - 20
«2 «. » ینبضغأ دقف  اهبضغأ  نمف  ینم  ۀعضب  ۀمطاف  »

: ثیدحلا اذه  ردصملا  سفن  نم  رخآ  ٍناکم  یف  علاطن  و  - 21
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

«3 «. » اهاذآ ام  ینیذؤی  اهبارأ و  ام  ینبیری  ینم  ۀعضب  ۀمطاف  یه  امناف  »
قلاخلا ۀفرعم  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافل  یلاعلا  ماقملا  نع  یکحت  اهلک  و  لاجملا ، اذه  یف  ةریثک  ثیداحألا  َّناف  ًاقباس  انرـشأ  امک  و 
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هَّللا و اضرل  ًةآرم  اهبـضغ  اهاضر و  راص  یتح  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  یلإ  اهماقمب  تمـس  دقف  اهـصالخإ . اهنامیإ و  اهتمـصع و  ۀجرد  نع  و 
. ءیش يأب  ۀیماسلا  ۀجردلا  هذه  لداعت  نأ  نکمی  و ال  امهطخس ، هلوسر و 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  دقف  يذمرتلا » حیحص   » انل هلقنی  رخآ  ٍثیدحب  اذه  انثحب  یهنن  و  - 22
«4 «. » اهبصن ام  ینبصنی  اهاذآ و  ام  ینیذؤی  ینم  ۀعضب  ۀمطاف  امنإ  »

نأ  هدلوب  دلاولا  طبرت  یتلا  نانحلا  ةرهاظل  نکمی  هنأ ال  یهیدبلا  نم 
56 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ّالإ وه  ام  هلوسر  هَّللا و  اضر  نم  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ةداعس  اضر و  نأ  و  هَّللا ، دارأ  ام  ّالإ  دیری  هَّللا ال  لوسر  ص »  » ّیبنلا نأ  رمألا  اذه  رـسفت 
. هاضری هَّللا و  هدیری  امیف  اهتدارإ  رهص  یلع  لیلد 

هیلع و هللا  یلـص  لوسرلا  دسج  نم  ءزج  اهنأ  یلع  ینم » ۀعـضب  ۀمطاف   » ۀلمج ضعبلا  رـسف  نأ  یه  و  ۀمهم ، ٍۀطقن  یلإ  انه  ةراشإلا  نم  دب  ال 
نم هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  اهیبأ  دوجو  نایک و  نم  ءزج  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  نأ  یلع  ثیدـحلا  موهفم  لدـی  يذـلا  تقولا  یف  هلآ 

یلاعت  هَّللا  ءاش  نإ  اهضرعتسنس  یتلا  تایاورلا  هیلإ  ریشتس  ام  اذه  و  ۀیحورلا . ۀیداملا و  نیتیحانلا 
57 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  دهز 

«. ۀئیطخ لک  سأر  ایندلا  بح  »
، بیذاکألا تایانجلا ، تازواجتلا ، َّلک  َّنإف  ةایحلا  یف  انتادهاشم  انبراجت و  هنع  تضخمت  ام  یلإ  فیرشلا و  يوبنلا  ثیدحلا  یلإ  دانتسالاب 

. حالصلا ةراهطلا و  يوقتلا و  ساسأ  امه  عرولا  دهزلا و  نأ  حضتی  انه  ةوهشلا ،»  » و هاجلا »  » و لاملا »  » بحل ۀجیتن  تناک  ملظلا  تانایخلا ،
مدع ۀیرحلا و  یه  دهزلا  ۀقیقح  نأ  لب  عمتجملا ، نع  لازتعالا  ۀنبهرلا و  ایندلا و  كرت  ینعی  دهزلاف ال  دهزلا ، ۀـیهام  ۀـفرعم  بجی  نکل  و 

. ایندلا كارش  یف  عوقولا 
ًادعتـسم ناک  هیدی  یف  امل  هکرتب  طونم  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  اضر  نأب  ًاموی  سحأ  ولف  هدـنع  تناک  نا  ایندـلاب و  هبلق  قلعتی  مل  نم  دـهازلاق 

: هقامعأ نم  لوقی  و  لمعلا ، اذهل 
هتایحب و یحـضی  نأ  نامیإلا  فرـشلا و  ۀـیرحلا و  یلع  ظافحلا  یعدتـسا  اذإ  و  بارخ . نیملاعلا  نیب  ینیب و  رماع و  کـنیب  ینیب و  تیل  اـی 

. ۀلذلا انم  تاهیه  هقامعأ  نم  خرصی  کلذ و  یف  ناوتی  مل  هلام  هحور و 
: دهازلل هفیرعت  یف  میرکلا  نآرقلا  لوق  دح  یلع  و 
58 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«1  » يمکاتآ امب  اوحرفت  ومکتاف ال  ام  یلع  اوسأت  الیکل  ي 
ۀیـصخشب نأشب  هرظن  ۀـهجو  یلع  اهلالخ  نم  فّرعتن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ثیداحأ  یلإ  هجوتن  ةریـصقلا  ۀـمدقملا  هذـه  دـعب 

. مالسلا اهیلع  ۀمطاف 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نع  ٍۀیاور  یف  نورخآ  و  رجح » نبا   » لقن - 23

اهل تعنـص  ةرم  یفف  اهدنع  ثکملا  لاطأ  ۀمطاف و  یتأ  رفـس  نم  مدـق  اذإ  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هنأ  هلـصاح  ام  هریغ  دـمحأ و  جرخأ  »
یتح ههجو  یف  بضغلا  فرع  دق  جرخ و  مث  اهیلع  لخد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مدقف  اهتیب  باب  رتس  نیطرق و  ةدالق و  قرو و  نم  نیکسم 

ثالث اهوبأ  اهادـف  تلعف  لاقف  هَّللا ، لـیبس  یف  هلعجیل  هیلإ  هب  تلـسرأف  هتعنـص  اـم  يأر  اـمل  کـلذ  لـعف  اـّمنإ  هنأ  تنظف  ربنملا  یلع  سلج 
، ءام ۀبرـش  ًارفاک  اهنم  یقـس  ام  ۀضوعب  حانج  ریخلا  یف  هَّللا  دنع  لدعت  ایندلا  تناک  ول  ٍدمحم و  لآ  نم  ٍدمحم و ال  نم  ایندلا  تسیل  تارم ،
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«2 «. » اهیلع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لخدف  لاق  مث 
ناسنإلا هقلعی  يذلا  راتـسلا  کلذ  اهنم  ًانمث  دهزألا  و  ًادیهز ، یـضفلا  دـقعلا  نییـضفلا و  نیطرقلا  نیراوسلا و  نمث  نوکی  نأ  حـضاولا  نم 

یف نمکت  اهتمارک  اهتلیضف و  نأ  يری  لب  مالـسلا ، اهیلع  همطاف  نأش  نم  سیل  کلذ  نأ  ربتعی  ناک  ص »  » لوسرلا نأ  ریغ  ۀفرغلا ، باب  یلع 
. ۀیناسنإلا اهلاصخ 

ۀیحان و نم  رسألا  کلذ  نم  اهـسفن  ةرّرحم  ًابناج  اهفرخز  ایندلاب و  تمر  ثیح  ٍةرـشابم ، اهیبأ  نم  سردلا  اذه  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  تملعت 
يرخأ  ٍۀیحان  نم  هَّللا  لیبس  یف  اهدی  یف  ام  تقفنأ 
59 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ءیجم دـنع  یفاکلا  باجحلا  کلمت  نکت  مل  ءایلوألا » دـیلح   » باتک نع  اًـلقن  مقرب 3 - هرکذ - قبـس  يذلا  ثیدحلا  لالخ  نم  انفرع  دـقل 
نیذلا فویضلل  دعتست  اهسفن و  رتستل  هتؤابع  اهلوانی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هب  ادح  امم  اهتدایعل ، هباحصأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا 

. اهتدایعل اوؤاج 
یف اهلفط  نضحت  ثیح  اهتیب ، نوؤش  یلع  مایقلا  یف  اهینافت  و  ۀطاسبلا ، یهتنمب  ترج  یتلا  فافزلا  مسارم  مالـسلا و  اهیلع  ۀمطاف  زاهج  ّنإ 

ریـشی و  قداصلا . اهنامیإ  یلاعلا و  اهدـهز  یلع  ۀـقداص  دـهاوش  کلذ  لک  زبخلا ، مهل  ءیهتل  ریعـشلا  نحطت  يرخألا  یف  اهیدـی و  يدـحإ 
ینعملا  اذه  یلإ  یلاتلا  ثیدحلا 

«: ءایلوألا ۀیلح   » یف یناهفصألا  میعن  وبأ  لقن  - 24 * 
«. 1 « » اهدی یف  یحرلا  بطق  رثأ  و  ابر ، اهدی و  تلجم  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  تنحط  دقل  »

: لاق هنأ  کلام » نب  سنأ   » نع ۀنسلا  لهأ  رداصم  رهشأ  دحأ  وه  و  دمحأ » دنسم   » یف لقن  - 25 * 
: لاقف کسبح  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هل  لاقف  حبصلا  ةالص  نع  أطب  ًالالب  نإ 

ینیتیفک َّیبصلا و  کتیفک  تئـش  نإ  یبصلا و  ینیتیفک  احرلا و  کتیفک  تئـش  نإ  اهل  تلقف  یکبی  یبصلا  نحطت و  یه  ۀـمطافب و  تررم 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  ینسبح . كاذف  کنم . ینباب  قفرأ  انأ  تلاقف  احرلا 

«2 «. » هَّللا کمحری  اهتمحرف  »
دض هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  اهیبأ  نم  اهعافد  یف  ۀماهشلا  ۀعاجشلا و  یه  ءاسنلا  ةدیـس  اهب  یلحتت  یتلا  ۀیقالخألا  لئاضفلا  نم 

نأ  امک  ۀکم ، یکرشم 
60 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

یتلا ثیداحألا  هتتبثأ  ام  اذـه  و  دـحأ ، يأ  نع  فخیل  نکی  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  حارج  اهدیمـضت  ٍدُـحُأ و  نادـیم  یلا  اـهئیجم 
. ًافنآ اهانرکذ 

یلع لدی  یتآلا  ثیدحلا  و  ةایحلا . اهحور  تقراف  نأ  یلإ  لاحلا  اذه  یلع  یه  و  اهتدالو ، ذنم  هَّللا  ةدابع  ۀیدوبعلا و  قیرط  یلع  تراس  دقل 
ینعملا  اذه 

عبرألا ءاسنلا  روضح  ۀنجلا و  رامث  نم  اهتفطن  داقعنا  مالـسلا و  هیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  ةدالو  ۀـصق  یف  ءاج  ام  یبقعلا » رئاخذ   » یف ءاج  - 26 * 
«1 «. » ةدجاس ضرألا  یلع  تعقو  نیح  تعقوف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تدلوف  : » اهتدالو دنع 

: ۀبیجعلا ۀصقلا  هذه  سیمع » تنب  ءامسأ   » لقنت ثیح  اهتفع ، اهومس و  یلع  ُّلدت  ًۀیاور  ردصملا  سفن  یف  علاطن  و  - 27 * 
تلاق اهفـصیف و  بوثلا  ةأرملا  یلع  حرطی  هنإ  ءاسنلاب  عنـصی  ام  تحبقتـسا  ینإ  ءامـسأ  ای  سیمع  تنب  ءامـسأل  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  تلاـق 
اهیلع ۀمطاف  تلاقف  ًابوث ، اهیلع  تحرط  مث  اهتنحف  ۀـبطر  دـئارجب  تعدـف  ۀـشبحلا ، ضرأب  هتیأر  ًائیـش  کیرأ  الأ  هَّللا  لوسر  ۀـنبا  ای  ءامـسأ :

. دحأ َّیلع  لخدی  یلع و ال  ِتنأ و  ینیلسغاف  تم  انأ  اذإف  لجرلا  نم  ةأرملا  هب  فرعت  هلمجأ ، اذه و  نسحأ  ام  مالسلا 
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. ثیدحلا اذه  ۀیاهن  یف  ءاج  و 
«2 . » طق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دعب  ًۀمستبم  تیؤُر  ام  تمسبت و  شعنلا  تأر  امل  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  نإ 

61 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  ۀّیملعلا  ۀناکملا 

ۀقالع ام  يوقتلا و  نامیإلا و  ملعلا و  اهنم  ٍۀمهم  سسأ  یلع  ًامئاق  نوکی  نأ  دب  الف  ًاّیداع ، ًاّبح  سیل  رخالا  نود  ٍصخشل  هَّللا  ءایلوأ  بح  ّنإ 
یلإ ًۀفاضإ  ۀلـضافلا . تافـصلا  کلتب  اهعتمت  یلع  لیلد  ّالإ  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  هتنباب  ۀـیوقلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلا 
ِّدحب اذه  ّنإف  لبق ، نم  اهدیناسأ  انرکذ  یتلا  و  ۀـنجلا » ءاسن  لضفأ   » وأ نیملاعلا » ءاسن  لضفأ  ۀـمطاف  : » مالـسلا هیلع  لوقی  ام  دـنع  و  کلذ ،

. نیملاعلا ءاسن  ملعأ  اّهنأ  یلع  لیلد  هتاذ 
قلاخلا و بضغ  نم  هبـضغ  و  هَّللا ، اضر  نم  هاضر  نوکی  نأ  ۀفرعملا  ملعلا و  یف  ٍعیفر  ماقم  یلإ  لصی  مل  صخـشل  نکمی  له  کلذ  دعب  و 

؟ هلوسر
. ۀقباسلا تایاورلا  یف  کلذ  انل  نیبت  امک 

. ۀیمظعلا ةدیسلا  هذهل  عیفرلا  یملعلا  ماقملا  نع  فشکت  ٌۀمهم  تایاور  ۀیفورعملا  ۀیمالسألا  رداصملا  یف  تدرو  دقف  کلذ  یلع  ًةوالع 
؟ ءاسنلا ریخ  ام  هباحصأل  ًاموی  لاق  هنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  یناهفصألا  میعن  وبأ   » لقن - 28 * 

. کلذب اهربخأف  ۀمطاف  یلإ  مالسلا  هیلع  َّیلع  راسف  نولوقی ، ام  نورضاحلا  ِردی  ملف 
. کلذب هربخأف  مالسلا  هیلع  یلع  عجرف  نهنوری . لاجرلا و ال  نیری  الأ  َّنهل  ریخ  هل  تلق  اّلهف  تلاقف :

62 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«1 . » ینم ۀعضب  اّهنإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  لاق : اذه ؟ کملع  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف 
هب فرتعا  يذـلا  فراعملا  مولعلا و  یف  ٍمیظع  ماقم  نم  هب  عتمتی  ناک  ام  مغر  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نأ  ثیدـحلا  اذـه  نم  رهظی 

اهیلع ءارهزلا  ۀمطاف  هتجوز  ملع  نم  ًانایحأ  دیفتسی  ناک  هنأ  ّالإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکألا  لوسرلا  ملع  ۀنیدم  باب  ّهنأ  ودعلا و  قیدصلا و 
. مالسلا

نأ یه  ۀمهم و  ٍۀقیقح  یلإ  ریـشی  امنإ  ینم » ۀعـضب  ۀمطاف   » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نأ  نم  ۀـیاورلا  هذـه  ۀـیاهن  یف  رکذ  ام  ّنإ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  حور  نم  ءزج  یه  لب  ضعبلا ، هرـسف  امک  طقف  هندـب  نم  ءزج  اـهنوک  یلع  رـصتقی  ـال  ۀعـضب »  » نم دـصقلا 

. ةاکشملا کلت  نم  سبق  سمشلا و  کلت  نم  عاعش  یهف  هقالخأ ، هلضف و  هملع و  هنامیإ و 
: تلاق اّهنأ  یملس  مأ  ۀیاورل  اقبط  وأ  ۀملس -» مأ   » نع دمحأ » دنسم   » یف ءاج  - 29 * 

ضعبل ٌّیلع  جرخ  تلاق و  کلت  اهاوکـش  یف  اهتیأر  ام  لـثمأک  ًاـموی  تحبـصأف  اهـضرمأ  تنکف  هیف  تضبق  یتلا  اهاوکـش  ۀـمطاف  تکتـشا 
ددـجلا یبایث  ینیطعأ  هَمأ  ای  تلاق  مث  لستغت ، اهتیأر  ام  نسحأـک  تلتـسغاف  اًلـسغ  اـهل  تبکـسف  اًلـسغ  یل  یبکـسا  هَمأ  اـی  تلاـقف  هتجاـح 

تلاق مث  اهدخ  تحت  اهدی  تلعج  ۀلبقلا و  تلبقتسا  تعجطضا و  تلعفف و  تیبلا  طسو  یشارف  یل  یمّدق  هَمأ  ای  تلاق  مث  اهتسبلف  اهتیطعأف 
«2 . » هتربخأف ٌّیلع  ءاجف  تلاق  اهناکم  تضبقف  دحأ  ینفشکی  الف  ترهطت  دق  نالا و  ۀضوبقم  ینإ  همأ  ای 

63 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
و هتامالع ، اهیلع  رهظت  نأ  نود  لیحرلل  تدعتسا  ثیح  اهتافو ، تقوب  ملعت  تناک  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  نأ  ۀیاورلا  هذه  نم  لدتـسن 

تطبترا دـقف  معن ، مالـسلا . اهیلع  ۀـمطاف  مهلی  ناک  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  ّنإف  اذـل  یهلإ ، ٍملعب  ّالإ  هلجأ  لولحب  ملعی  ـال  ناـسنإلا  ناـک  اـمل 
. ءامسلا ۀکئالم  اهتثدح  و  بیغلا ، ملاعب  اهحور 
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نآرقلا حیرـصت  یلإ  ًۀفاضإ  ۀیافکلا ، اذـه  یف  و  مالـسلا ،» هیلع  سیع  مأ   » نارمع تنب  میرم  نم  لضفأ  اّهنإف  تایاورلا  هب  تءاج  امل  ًاقبط  و 
- میرم ةروس  نارمع و  لآ  ةروس  نم  تایآ  کلذ  ترکذ  اهتثدح - دق  یه  میرم و  یلإ  تثدحت  دق  ۀکئالملا  نأ  یف  دیجملا 

«1 . » ءامسلا ۀکئالم  نم  ۀثدحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ۀنبا  یه  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  نوکت  نأ  یلوألا  نمف  اذل 
64 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  تامارک 

ینیوکتلا ملاعلا  یف  رثؤتس  هَّللا ) ۀئیـشمب   ) هتدارإ نإف  هَّللا ، نم  برقلا  ۀلزنم  لانی  و  ۀیهلالا ، تافـصلاب  ءیلتمت  و  ناسنالا ، حور  يوقت  امدنع 
هللا یلـص  ءایبنألا  زیمت  یتلا  ۀفلتخملا  مهتامارک  عبنم  یه  و  هَّللا ، ءایلوأ  اهب  عتمت  یتلا  ۀینیوکتلا  ۀیالولا  یه  هذـه  و  دـیری . ام  هل  ثدحیـس  و 

. تازجعملا یه  اهبتارم و  یلعأب  هلآ  هیلع و 
. ۀیهلإلا ۀیانعلا  کلت  نم  ٍریبک  ٍرادقمب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  هَّللا  یبح  دقل  و 

: ۀیلاتلا ۀیاورلا  هیلع  ُّلدت  ام  اذه  و 
: ۀفیرشلا ۀیالا  لفسأ  یف  روثنملا » ّردلا   » یف یطویسلا »  » و فاشکلا »  » یف يرشخمزلا »  » مهنم ۀماعلا و  يرسفم  نم  ریثک  لقن  - 30 * 

نع ْباسح » ریغب  ءاشَی  نَم  ُقزری  هَّللا  ّنإ  هَّللا  ِدـنع  نِم  َوُه  تلاق  اذـه  َِکل  ّینأ  لاق  ًاقْزر  اهَدـنِع  َدـجَو  َبارْحِملا  اّیِرکَز  اْهیَلع  لَـخَد  اـملُک  »
: لاق ّهنأ  يراصنألا  هَّللادبع  نب  رباج 

ًائیـش َّنهنم  ٍةدحاو  دنع  دـجی  ملف  هجاوزأ  لزانم  یف  فاطف  هیلع  کلذ  َّقش  یتح  ًاماعط  معطی  مل  ًاماّیأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ماقأ 
اهل ٌةراج  اهیلإ  تثعب  اهدـنع  نم  جرخ  املف  هَّللا  تلاقف ال و  عئاج  ینإف  هلکآ  ءیـش  كدـنع  له  ۀـیُنب  اـی  لاـقف  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  یتأـف 

اهل ۀنفج  یف  هتعضوف  اهنم  هتذخأف  ۀعطق  نیفیغرب و 
65 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ًانسح تثعبف  ماعط  ۀعبش  یلإ  نیجاتحم  ًاعیمج  اوناک  يدنع و  نم  یسفن و  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اذهب  نرثؤأل  هَّللا  تلاق و  و 
ۀنفجلاب ۀـینب  ای  یمله  لاقف  کل  هتأبخ  دـق  ٍءیـشب  هَّللا  یتأ  دـق  یمأ  تنأ و  یبأب  هل  تلاقف  اهیلإ  عجرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلإ 

یلإ هتمدـق  یلاعت و  هَّللا  تدـمحف  هَّللا  نم  ۀـکرب  اهنأ  تفرع  تتهب و  اهیلإ  ترظن  املف  ًامحل  ًازبخ و  ةءؤلمم  یه  اذإـف  ۀـنفجلا  نع  تفـشکف 
ریغب ءاشی  نم  قزری  هَّللا  ّنإ  هَّللا  دـنع  نم  وه  تبأای  تلاق  ۀـینب  ای  اذـه  کل  نیأ  نم  لاـق  هَّللا و  دـمح  هآر  اـملف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 

نم وه  تلاق  هنع  تلئسف  ًاقزر  هَّللا  اهقزر  اذإ  تناک  اهنإف  لیئارسإ  ینب  ءاسن  ةدیس  ۀهیبش  کلعج  يذلاهَّلل  دمحلا  لاق  مث  هَّللا  دمحف  ٍباسح 
. باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هَّللا  ّنإ  هَّللا  دنع 

هنم اولکأف  هتیب  لهأ  عیمج  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  عمج  مث 
«1  » اهنآریج یلع  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تعسوأف  وه ، امک  ماعطلا  یقب  اوعبش و  یتح 

66 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ۀنجلا دری  نم  لوأ 

. اهیلإ قبس  نم  سانلا  لضفأ  و  ۀعساولا ، ۀیهلالا  ۀمحرلا  ثیح  ۀنجلا ، هلوخد  یف  نمکت  ۀیعقاولا  ءرملا  ةداعس  ّنإ 
مالـسلا و اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  یلإ  ۀیقتملا  هذه  بسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ّنأ  ۀـفورعملا  ۀّنـسلا  لهأ  تایور  لالخ  نم  تبث  دـق  و 

. تاّرم ةدعل 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  نع  اًلقن  یبهذلل  لادتعالا » نازیم   » یف ءاج  - 31 * 
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«1 . » مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ۀنجلا  لخدی  ٍصخش  لّوأ  »
: لاق ّهنأ  ٍرخآ  ٍثیدح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  لقن  و  - 32 * 

«2 «. » لیئارسإ ینب  یف  ٍمیرم  لثم  ۀمألا  هذه  یف  اهلثم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تنب  ۀمطاف  ۀنجلا  لخدی  ٍصخش  لّوأ  »
ًابوحصم نوکیس  ۀنجلا  یلإ  اهنم  و  رشحملا ، ۀحاس  یلإ  اهدورو  نأ  یلع  ۀیفورعملا  ۀیمالسإلا  تایاورلا  نم  لدتسن  قبـس  امع  رظنلا  ضغب  و 

. اهماقم مظع  اهتلزنم و  ومس  یلع  لدی  امم  ۀمظعلا  یف  ۀیاغ  ٍتافیرشت  مسارمب و 
: لاق هنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  لقن  - 33 * 

ءامب تنجع  دق  ۀمارکلا  ۀلح  اهیلع  ۀمایقلا و  موی  ۀمطاف  یتنبا  رشحت  »
67 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«. اهنم نوبجعتیف  قئالخلا  اهیلإ  رظنتف  ناویحلا ،
: ثیدحلا رخآ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  فیضی  و 

«1 « » ٍۀیراج فلأ  نوعبس  اهل  سورعلاک  ۀنجلا  یلإ  فزتف  »
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  نع  رخآ  ًاثیدح  ۀشئاع  يورت  و  - 34 * 

«2 «. » دّمحم تنب  ۀمطاف  زوجت  یتح  مکسؤر  اؤطأط  قئالخلا  رشعم  ای  ٍدانم  يدان  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ  »
ینعملا  سفن  یلإ  ریشی  رخآ  ٍثیدح  یف  أرقن  و  - 35 * 

«3 «. » قاربلا رِّمک  نیعلاروحلا  نم  ٍۀیراج  فلأ  نیعبس  عمرمتف  »
: لاق هنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  نع  دادغب » خیرأت   » باتک هلقن  ام  کلذ  نم  بجعألا  و  - 36 * 

: اهیلع بتک  دق  ۀنجلا و  باب  تیأر  ۀلیللا  کلت  یف  ءامسلا  یلإ  یب  جرع  ام  دنع 
«4 «. » هَّللا ۀنعل  مهضغاب  یلع  هَّللا ، ةریخ  ۀمطاف  هَّللا و  ةوفص  نیسحلا  نسحلا و  و  هَّللا ، بیبح  یلع  هَّللا ، لوسر  دّمحم  هَّللإ ، هلإ  «ال 

68 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ءامسأ  یناعم 

هذـه ۀیمـست  نأ  ثیداحألا  عومجم  نم  فشتـسن  و  ًامیکح ، مسالا  حـضاو  ناک  اذإ  ًاصوصخ  یمـسملا  ۀـیهام  نع  ًةداـع  ءامـسألا  فشکت 
«. الع ّلج و   » نیملاعلا ُّبر  وه  الأ و  قلطملا  ءامکحلا  میکح  ۀطساوب  تناک  ۀلیلجلا  ةدیسلا 

لمحی ام  ِّلک  یلع  قلطأ  مث  ۀـعاضرلا ، نع  لفطلا  عاطقنا  ینعمب  وه  و  لـعف ) نزو  یلع  « ) مطف  » نزو یلع  ۀـمطاف  نإـف  يرخأ  ٍۀـیحان  نم  و 
. لاصفنالا ینعم 

؟ ۀیمالسالا تایاورلا  یف  ءاج  ام  یلع  فرعتنل  نآلا  و 
: لاق هنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نع  يُور  - 37 * 

«1 «. » رانلا نم  اهیبحم  اهمطف و  هَّللا  َّنأل  ۀمطاف  اهامس  امنإ  »
اهیلع ۀمطاف  دـعو  هنأ  هانعم  یلاعت و  هناحبـس و  هَّللا  لبق  نم  ناک  امنإ  مسالا  اذـهب  ۀـیلجلا  ةدیـسلا  هذـه  ۀمیـست  نأ  ریبعتلا  اذـه  نم  دافتـسی 

. رانلا مهسمت  نأ ال  اهجهن  نیجهتنملا  اهیبحم و  مالسلا و 
تیِّمُس مل  نیردتأ  ۀمطاف  ای  مالسلا  اهیلع  ۀمطافل  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نأ  مالسلا  هیلع  یلع  نع  یبقعلا  رئاخذ   » یف أرقن  - 38 * 

؟ ۀمطاف
69 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2447 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ هَّللا لوسر  ای  ۀمطاف  تیِّمُس  مل  مالسلا : هیلع  یلع  لاقف 
: هَّللا لوسر  لاقف 

«1 «. » ۀمایقلا موی  رانلا  نع  اهتیرذ  اهمطف و  دق  لج  ّزع و  هَّللا  ّنإ  »
سیل هنإ  : » باطخلا ءاج  ثیح  حون  نبا  لثمک  سیل  و  ۀمیظعلا ، مألا  هذه  جهن  یلع  نوریـسی  نیذلا  مه  ۀیرذ »  » نم دصقلا  نأ  یهیدـبلا  نم 

«. حلاص ریغ  لمع  هنإ  کلهأ  نم 
ةریخألا تایاورلا  ینعم  نأ  انم  نطی  ناک  نم  و  دحاو ، ٍنآ  یف  یبحم »  » و ۀـیرذ »  » یتملک نیب  تعمج  دـق  ثیداحألا  ضعب  نأ  يرن  اذـهل  و 

قفتی کلذ ال  نأل  أطخ  یلع  وهف  مالسلا ، اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافل  هتبحمل  یهلالا  باذعلا  نم  كرشملا  رفاکلا  یتح  مهنم و  یصاعلا  ةاجن  وه 
دیجملا نآرقلا  یف  بطوخ  دق  ۀبیطلا  ةرجشلا  هذه  لصأ  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  نأ  یلإ  ًۀفاضإ  ۀیمالـسالا ، رییاعملا  نم  ٍّيأ  عم 

: ۀفیرشلا ۀیالا  یف  ةروصلا  هذهب 
«2  » يَنیِرِساَْخلا َنِم  َّنَنوُکََتلَو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  ي 

يرخأ  ۀیآ  تحرص  و 
ي  « 3  » َنیِزِجاَح ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِم  مُکنِم  اَمَف  َنِیتَْولا  ُْهنِم  اَنْعَطََقل  َُّمث  ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  اَنْذَخََأل  ِلیِواَقَْألا  َضَْعب  اَْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْولَو  ي 

!؟ هنم لضفأ  هَّللا  لوسر  ءانبأ  َّنأ  له  و  لصألا ؟ یلع  ولعی  نأ  عرفلل  نکمی  لهف 
، ًادبأ هَّللاب  كرشلا  هریکفت  یلع  أرطی  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نأ  هیف  کش  اّمم ال 

70 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ءرملا ةاجن  نأ  عیمجلا  ملعی  یتح  ۀیمالسإلا ، ۀمألل  ًاریبک  ًاسرد  اهاوتحم  یف  رمضت  تایآلا  هذه  نکل  هَّللا ، یلع  بذکی  هَّللاب ) ذایعلا  و   ) مل و 

. اهتاداس ۀیمالسإلا و  ۀمألا  ۀمئأل  ۀعیفرلا  ۀجردلا  یماسلا و  ماقملا  عم  یفانتی  اذه ال  و  هَّلل . هصالخإب  ۀنورقم 
اهب تینُک  یتلا  ینکلا  نیب  نم  و  مهئامسأ . یلإ  ۀفاضإلاب  اذه  مأ ،»  » ةأرملا ب یّنُکت  و  بأ »  » لجرلا ب یّنُکی  نأ  برعلا  دنع  فراعتملا  نم 

: ۀیلاتلا ۀیاورلا  یف  امک  مالسلا ، اهیلع  ءارهزلا  ۀمظع  یلع  لدت  ًۀبیجع  ًۀینکزربت  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف 
«: ۀباغلا دسأ   » باتک یف  درو  - 39

«1 «. » اهیبأ مأ  یّنُکت  ۀمطاف  تناک  »
«2 : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  اًلقن  باعیتسالا »  » باتک یف  ینعملا  سفن  درو  و 

اهیبأل اهتیاعر  یف  مألا  رودب  موقت  تناک  ۀیفولا  تنبلا  هذه  َّنأ  یلع  لدی  وه  و  مالـسإلا ، ءاسن  نم  ٍّيأ  یف  ًاریظن  بیجعلا  ریبعتلا  اذـهل  َُری  مل  »
.« هیلع رهسلا  و 

هیلع اهقلق  اهنانح و  اهتبحم و  یف  رصُقت  مل  هذه  هتنبا  نکل  ۀلوفطلا ، ۀلحرم  یف  وه  همأ و  دقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلا  ّنأ  ملعن 
. اهنس رغص  مغر 

کلذب تدهـش  دق  و  ۀـثلاث ، ٍۀـیحان  نم  ۀـیف  ۀیـساوم و  يرخأ و  ٍۀـیحان  نم  ۀـنونح  ةرثؤم  مأ  یه  و  ۀـیحان ، نم  ۀـیئادف  ۀیحـضم و  تنب  یهف 
. اهانرکذ یتلا  تایاورلا 

71 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀیده 

ةراشا
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یتلا مالـسلا و  اهیلع  همطاف  هتنبال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلا  اهحنم  یتلا  ۀـیونعملا  ایادـهلا  نم  ًاـضعب  خـیرأتلا  تاحفـص  تلجس 
اهیلع ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  اهحنم  ۀیونعم  ٍۀیدام  ٍۀیده  یلإ  ۀفاضإلاب  اذه  ءارهزلا ، ۀـحیبست  امیـس  يرخألا ال  اهنم  ٍةدـحاو  لک  تقاف 

: ۀیلاتلا ۀیاورلا  نتم  کلذ  یلع  ّصن  امک  یهلإ ، ٍرمأب  مالسلا 
: لاق هنأ  يردخلا  دیعس  نع  هیودرم  نبا  متاح و  نبا  یلعی و  یبأ  زازبلا و  نع  یطویسلل »  » روثنملا ردلا  یف  ءاج  - 40

«2 «. » ًاکدف اهاطعأ  مالسلا و  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اعد  «« 1  » هقح یبرقلا  اذ  تآو   » ۀیآلا تلزن  امل  »
لب ۀیداع ، ًۀیده  وأ  ًۀلأسم  نکت  مل  مالسلا  اهیلع  ۀمطافل  كدف  حنم  نإف  ۀملؤملا )- كدف  ثادحأ  لصف - یف  هحرش  یتأیس  امک   ) عبطلاب و 

یهف قلطنملا  اذه  نم  و  ۀمیرکلا ، ۀلئاعلا  هذه  ماقم  تیبثت  ۀیوقت و  یف  اًلماع  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ۀیال  ول  ًۀماعد  ًادنس و  تناک 
. ۀیونعم ًۀیده  ُّدعت 

اهیلع ءارهزلا  ۀمطاف  نم  اهعازتنا  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لیحر  دعب  عراس  ًادیج ، ۀیدهلا  هذـه  ینعم  كردأ  يذـلا  ماظنلا  َّنکل  و 
ٍۀلیوط ۀصق  هذه  و  ۀلطاب . ٍۀجح  عوضوم و  ٍثیدح  یلإ  کلذ  یف  ًادنتسم  لاملا  تیب  یلإ  اهمض  مالسلا و 

74 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
یتلا ثداوحلا  مالسالا و  ردص  خیرأت  لیلحت  یف  ًامهم  ًایمالـسإ  ًادنـس  اهرابتعا  نکمی  یتلا  و  ۀملاظلا ، ۀملؤملا و  ثادحالا  ربعلاب و  ٍةءولمم 

. هلحم یلإ  ثیدحلا  لکون  و  هلآ . هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لیحر  تبقعأ 
. مهترمز یف  انرشحا  و  مهیلع - هَّللا  تاولص  اهینب - اهلعب و  اهیبأ و  ةدیسلا و  هذه  ةالاوم  ۀبحم و  یلع  انتییحأ  ام  انیحأ  یهلإ !» »

. مهتنسب ءادتقالا  و  مهتیاده ، رونب  ءادتهالا  و  مهجهن ، عابتا  یف  انقفو  بر » ای  »
«. مهادهب يدتهی  و  مهلظ ، یف  ثکمی  و  مهتزجحب ، ذخأی  نمم  انلعجا  «و 

« نیملاعلا بر  ای  نیمآ  »
75 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ۀملؤملا كدف  ثادحأ 

ةراشا

ٍلکشب مالسإلا  خیرأت  و  ًامومع ، تیبلا  لهأ  و  ًاصوصخ ، مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ةایحب  ترم  یتلا  صـصقلا  ِّمغأ  نم  كدف »  » ۀصق دعت 
. مالسإلا ردص  خیرأت  زاغلأ  نم  ٍضعب  لحل  ذفنم  اهنأ  امک  ۀیعضولا ، ۀیسایسلا  تارماؤملا  عم  اهثادحأ  تکیح  یتلا  و  معأ ، ٍعسوأ و 

؟ تناک نیأ  تناک و  اذام  كدف ؛
بتک و  ، ) ۀـثالث لیق  و  ناموی ، ۀـنیدملا  نیب  اهنیب و  ربیخ - نم  ۀـبیرق  زاجحلاب - ۀـیرق  كدـف »  » نأب ۀـغللا  بابرأ  نیخرؤملا و  نم  ریثک  رکذ 

، ریثک لخن  ةراوف و  نیع  اهیف  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  یلع  هَّللا  اهءافأ  رتمولیک ) اهرادقم 140  ٍۀفاسمب  ۀنیدملا  نع  دعبت  اهنأ  ضعبلا 
. ربیخ دعب  زاجحلا  ضرأ  یف  دوهیلل  ًامهم  ًازکرم  دعت  و  « 1»

هَّللا لوسر  هققح  يذلا  راصتنالا  نأ  وه  فورعملاف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  ةرومعملا  ءارـضخلا  ضرألا  هذه  لاقتنا  ۀـیفیک  یف  و 
یلع مهحلاصی  نأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یلإ  اولـسرأف  نیبصعتملا ، كدف  لهأ  بعرأ  ربیخ  نوصح  حتف  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

و حلصلا ، کلذ  یضمأ  مهنم و  کلذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لبقف  كدف ،»  » فصن
76 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. باکر ٍلیخب و ال  هیلع  فجوی  ملامم  یهف  اذهب 
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ُءاَشَی نَم  یَلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباَکِر  َالَو  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  اَمَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  اَمَو  یلع ي  صنی  نآرقلا  نأ  امب  و 
ْیَک ِلِیبَّسلا  ِْنباَو  ِنیِکاَسَْملاَو  یَماَتَْیلاَو  َیبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّللَف  يَرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َءاَفَأ  اَم  « » 1  » ٌریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللاَو 

«2  » يِباَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتاَو  اوُهَتناَف  ُْهنَع  ْمُکاَهَن  اَمَو  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاَتآ  اَمَو  ْمُکنِم  ِءاَِینْغَْألا  َْنَیب  ًَۀلوُد  َنوُکَی  َال 
. کلذ لاثمأ  و  لیبسلا » ءانبأ   » یف اهنم  هیتأی  ام  فرصی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  ًۀصلاخ  یهف  اذل 

. نوریثک نورخآ  و  برعلا » ناسل   » یف یسلدنألا » روظنم  نبا  و  نادلبلا » مجعم   » یف يومحلا  توقای  نم  لک  ثیدحلا  اذه  لقن 
هللا یلص  لوسرلا  نأ  نیخرؤملا  نم  ریثکلا  بتک  امک  « 3 «. » لماکلا  » باتک یف  ریثألا » نبا   » هخیرأت و یف  يربطلا »  » ًاضیأ کلذ  یلإ  راشأ  و 

«4 . » هتایح یف  ًاکدف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  هتنبا  حنم  دق  هلآ  هیلع و 
باتک یف  یطویسلا » نیدلا  لالج   » فورعملا ۀنـسلا  لهأ  رـسفم  مهنم  رابکلا ، نورـسفملا  هلقن  ام  وه  ۀقیقحلا  هذه  تبثی  يذلا  نیبلا  لیلدلا 

: هیف لوقی  يردخلا » دیعس  یبأ   » نع ًاثیدح  ءارسإلا  ةروس  نم  ةرشع  ۀسداسلا  ۀیآلا  لیذ  یف  لقن  ثیح  روثنملا ،» ردلا  »
«5 «. » ًاکدف ۀمطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یطعأ  هقح  یبرقلا  اذ  ِتآ  و  َیلاعت - هلوق  لزن  امل  »

77 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
یف مالـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  لوق  وه  ءاعدالا - اذـهل  وأ  رمألا - اذـه  یف  ًامهم  ًادنـس  ربتعی  يذـلا  رخآلا  یحلا  لیلدـلا 

: هغالبلا جهن 
«1 «. » هَّللا مکحلا  معن  و  نیرخآ ، ٍموق  سوفن  اهنع  تخسو  موق  سوفن  اهیلع  تحشف  ءامسلا ، هتلظأ  ام  لک  نم  كدف  انیدیأ  یف  تناک  یلب  »

ماکحلا ضعب  نکل  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ةایح  یف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ٍّیلع و  دیب  تناک  ًاکدف  نأ  یلإ  ٍحوضوب  ثیدحلا  اذه  ریشی 
ینعم امف  الإ  و  ثدـح ، امل  نیقفاوم  اونوکی  مل  مهنأ  یهیدـبلا  نم  و  نیربجم . اهنع  مالـسلا  اهیلع  هتجوز  ّیلع و  یلختف  اهب ، اوقلعت  ءالخبلا 

. مهنیب هنیب و  مکحی  نأ  یف  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  نم  مالسلا  هیلع  ریمألا  بلط  لاؤس و 
موـحرملا و  یفاـکلا »  » ینیلکلا موـحرملا  مهنم : ۀـلأسملا  هذـهب  قـلعتت  تاـیاور  ةربـتعملا  مهبتک  یف  ًاـضیأ  ۀعیـشلا  ءاـملع  نـم  ریثـکلا  لـقن 

بتک یف  نورخآ  و  ۀـمغلا ،» فشک   » یف یلبرألا » یـسیع  نبا  یلع   » و هریـسفت ، یف  یـشایعلا » دوعـسم  نبا  دّـمحم   » موحرملا و  قودـصلا » »
. مه رکذل  ماقملا  عسی  ال  ریسفتلا ، خیرأتلا و  ثیدحلا و 

.؟ اهکدف مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  تعزتنا  لیلد  ِّيأب  اذامل و  يرنل  نآلا ... 

كدف بصغ  یف  ۀیسایسلا  لماوعلا  - 1

دق يداصتقالا  اهبناج  نإ  لب  بسحف ، يداملا  بناجلا  ّالإ  لمحت  ۀـیداع ال  ۀـلأسم  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  نم  كدـف »  » عازتنا ۀـلأسم  نکت  مل 
لـصف نکمی  ۀقیقحلا ال  یف  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةافو  دـعب  یمالـسإلا  عمتجملا  تمکح  یتلا  ۀیـسایسلا  لئاسملا  بلاق  یف  َّبصنا 

! ۀعساو ٍۀلماش و  ٍعئاقو  نم  ٍةرهاظ  و  ةریبک ، ٍۀلسلس  نم  ۀقلح  یه  امنإ  و  رصعلا ، کلذ  ثادحأ  رئاس  نع  كدف »  » ۀلأسم
: ۀیلاتلا طاقنلا  یف  اهدرون  اًلماوع  ریبکلا  یخیرأتلا  بصغلا  اذهل  َّنإ 

مهبرق هَّللا و  دنع  مهماقم  ِّولع  یلع  لیلد  هتاذ  دحب  اذـه  و  مهل ، ةریبک  ًةزیم  مالـسلا  هیلع  ةوبنلا  تیب  لآ  ةزایح  یف  كدـف »  » دوجو ربتعی  - 1
هللا یلص  لوسرلا  نأ  نم  ًافنآ  اهانرکذ  یتلا  تایاورلا  یف  ۀّنسلا  ۀعیشلا و  بتک  هتلقن  ام  ًاصوصخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  نم  دیدشلا 

. ًاکدف اهاطعأ  یبرقلا و  اذ  ِتآ  و   » ۀیآلا لوزن  دعب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  یعدتسا  هلآ  هیلع و 
ثحبلا مهلوح و  سانلا  فافتلال  ًةاعدم  نوکی  ۀیادبلا  ذنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  تیب  لآ  ةزایح  یف  كدـف »  » دوجو نأ  حـضاولا  نم 

لاقتنإ ودـیؤم  هلمحتیل  نکی  مل  رمألا  اذـه  و  ۀـقالخلا ، ۀـلأسم  ًاصوصخ  ۀـلئاعلا  هذـه  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  ِّیبنلا  راثآ  رئاس  نع 
. نیرخآلا یلإ  ۀفالخلا 
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اهرثأ وه  امک  يداصتقالا ، اهدعب  یف  ۀمهم  ۀلأسملا  هذه  تناک  - 2
79 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

سفنب یسایسلا  مهعـضو  روهدت  یلإ  يدؤی  ۀیداصتقا  ٍۀقیـضم  یف  هلآ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  عوقو  نأل  یـسایسلا ، اهدعب  یف  لاعفلا 
لاومأ تلعف  امک  ۀیالولا  ۀلأسم  هیلع  دنتـست  يذلا  أکتملا  ۀـباثمب  نوکت  تازایتما  مهل  رفوی  كدـف  یلع  مهتزایح  َّنإف  يرخأ  ٍةرابعب  ۀبـسنلا .

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسإلا  یبن  ةوعد  ءدب  یف  مالسإلا  راشتنا  یف  مالسلا  اهیلع  ۀجیدخ 
یلع لمُعی  هنإف  ءاوزنالا  ۀـلاح  شیعتل  ام  ٍۀـلود  دـییقت  وأ  ةریبک ، ٍۀیـصخش  سمط  دـیرأ  اذإ  هنأ  ملاعلا  ءاـجنأ  عیمج  یف  هیلع  فراـعتملا  نم 

ًایداصتقا ًاراصح  نیکرشملا  لبق  نم  نوملسملا  رصوح  امدنع  بلاط » یبأ  بعش   » ۀصق یف  مالـسإلا  خیرأت  َّصن  دق  و  ًایداصتقا ، اهترـصاحم 
. ًادیدش

«1  » يَلَذَألا اْهنِم  ُّزَعَألا  َّنَجرُخَیل  ِۀنیدَملا  یلإ  انْعَجَر  ِْنَئل  ۀیآلا ي  لیذ  یف  و  نیقفانملا ، ةروس  ریسفت  یف 
یف بجعلا  نم  سیلف  اذل  دهملا ، یف  یه  اهران و  دمخأ  یهلإلا  فطللا  َّنکل  نوقفانملا ، اهکاح  دق  ةرماؤملا  هذهب  ٍۀـهیبش  ٍةرماؤم  یلإ  ریـشُأ 
نع ًادـیعب  مهعفد  مهیدـیأ و  ءالخإ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  یبنلا  تیب  لآ  نم  ةورثلا  هذـه  عازتنا  یلإ  نوفلاـخملا  یعـسی  نأ  ٍءیش 

. ۀحاسلا
اهیلإ اهمیلست  یلاتلاب  مالـسلا و  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  هتنب  هتیده ال  وأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ثاریم  كدف  نأ  یلع  اوقفا  مه و  نإ  و  - 3

یف یلزتعملا » دیدحلا  یبأ  نبا   » روهـشملا ینـسلا  ملاعلا  اهحرطی  ۀطقنلا  هذه  ۀـفالخلا . ۀـلأسمب  ۀـبلاطملا  یف  اهل  قیرطلا  حتفیـس  کلذ  نإف 
: لوقی ثیح  ٍۀفیرظ  ٍةروصب  ۀغالبلا » جهن   » حرش

: هل تلقف  دادغبب ، ۀیبرغلا  ۀسردملا  سردم  یقرافلا  نب  یلع  تلأس  »
؟ ۀقداص ۀمطاف  تناکأ 

؟ ۀقداص هدنع  یه  كدف و  رکبوبأ  اهیلإ  عفدی  مل  ملف  تلق : معن ، لاق :
80 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ًادـغ و هیلإ  تءاجل  اهاوعد  درجمب  كدـف  مویلا  اهاطعأ  ول  لاق : هتباعد ، ۀـّلقو  هتمرح  هسومان و  عم  ًانـسحتسم  ًاـفیطل  ًاـمالک  لاـق  مث  مسبتف ،
ۀقداص اهنأ  هسفن  یلع  لجـس  دق  نوکی  هنأل  ءیـشب ، ۀعفادملا  راذتعالا و  هنکمی  نکی  مل  و  هماقم ، نع  هتحزحز  و  ۀـفالخلا ، اهجوزل  تعدا 

: اًلئاق دیدحلا » یبأ  نبا   » فیضی اهدعب  و  دوهش » ٍۀنِّیب و ال  یلإ  ٍۀجاح  ریغ  نم  ناک  ام  ًانئاک  هیعدت  امیف 
«1 «. » لزهلا ۀباعدلا و  جرخم  هجرخأ  ناک  نإ  و  حیحص ، مالک  اذه  «و 

. ًاماه ًایسایس  ًابناج  كدف  ۀصقل  ّنأ  یلع  ّیح  دهاشل  ۀنسلا ، لهأ  ءاملع  نم  نانثا  هب  یلدأ  يذلا  حیرصلا  فارتعالا  اذه  َّنإ 
نم تلقتنا  اهنأ  فیک  یلوألا و  هنورق  ذنم  مالـسإلا  خیرأت  ربع  ۀیرقلا  هذه  ریـصم  یلع  یلاتلا  ثحبلا  یف  فقنـس  ینعملا  اذه  حضتی  یکلو 

. اهصوصخب ءافلخلا  ءارآ  تنیابت  فیک  يرخأ و  یلإ  ٍدی 

روصعلا ربع  كدف  - 2

مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأل  كدف  تداع  فیک 
اهـضبق و نم  مهنمف  اهنم ، ًاصاخ  ًافقوم  روصعلا  ربع  ءافلخلا  نم  لکل  ناک  دقف  یمالـسإلا  خـیرأتلا  بئاجع  نم  خـیرأتلا  كدـف  ریـسم  دـعی 

عازنلا لوصف  یلع  فرعتلل  و  اهمیعن . اهنم  عاض  ضرألا و  تخبص  نأ  یلإ  لاحلا  اذه  یلع  اهب  دمألا  لاط  و  اهباحـصأ ، یلإ  اهّدر  نم  مهنم 
: ۀیلاتلا طاقنلا  یلع  فوقولا  انیفکی  ةرماعلا  ۀیرقلا  هذه  هب  ترم  يذلا 

َءاَفَأ اَم  َو   » ۀفیرشلا ۀیآل  ًاقبط  و  دوهیلا . عم  حلصلا  لبق  هنأل  ربیخ  طوقس  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  یلإ  ملعن  امک  كدف »  » تلقتنإ - 1
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. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرب  ًاصتخم  ًایصخش  ًاکلم  اهلک  تراص  دقف  ِهلوُسَر »...  یَلَع  هَّللا 
و هتایح ، یف  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  یلإ  ًاکدف  یهلإ  ٍرمأب  حنم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ّنإف  ةربتعملا  ۀیخیرأتلا  قئاثولل  ًاقبط  - 2

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  ۀنبا  ةزایح  یف  تحبصأ  ةروصلا  هذهب  هقح .» یبرقلا  اذ  ِتآ  و   » ۀفیرشلا ۀیالا  تلزن  ام  دنع  کلذ 
. عضولا اذه  یلع  ظافحلا  یلا  ءالؤه  یعس  دق  و  ۀلودلا ، لاومأ  یلإ  تَّمُض  و  لوألا ، ۀفیلخلا  نمز  یف  ةرومعملا  هذه  تبصتغا  - 3

ۀفیلخلا یلإ  ۀفالخلا  تلآ  نأ  یلإ  لاحلا  اذه  یلع  عضولا  لظ  - 4
82 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

دبع نب  رمع  یلُو  امل  : » ۀغالبلا جهن  حرش  یف  أرقن  ثیح  هریغ ، نم  مالسلا  هیلع  تیبلا  لهأل  برقأ  ناک  يذلا  زیزعلا » دبع  نب  رمع   » يومألا
تدلو دق  ۀمطاف  نإ  هیلإ : بتکف  کلذب ، هرمأی  مزح  نب  ورمع  رکب  یبأ  ۀنیدملا  یلع  هیلا  یلإ و  بتک  و  ۀمطاف ، دلو  یلع  كدـف  َّدر  زیزعلا 

: هیلإ بتکف  مهنم ؟ ُّدرأ  نم  یلعف  نالف ، لآ  نالف و  لآ  و  نامثع ، لآ  یف 
اذإف اهنول ؟ ام  ینتلأسل : ًةرقب  حبذت  نأ  کیلإ  تبتک  وأ  ءانرق ؟ مأ  ءامجأ  َّیلإ : تبتکل  ًةاش  حبذت  نأ  كرمآ  کیلإ  تبتک  ول  ینإف  دـعب : امأ  »

«1 «. » مالسلاو مالسلا  هیلع  ٍّیلع  نم  ۀمطاف  دلو  یف  اهمسقاف  اذه  یباتک  کیلع  درو 
. كاذ اذه و  نیب  اهیف  تلقنت  ةریبک  ًةرود  تراد  نأ  دعب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ءانبأ  دیب  كدف »  » تراص لکشلا  اذهب 

. ًۀیناث کلملا » دبع  نب  دیزی   » يومألا ۀفیلخلا  اهبصغ  یتح  لیوط  تقو  ضمی  مل  - 5
نب نسحلا  نب  هَّللادبع   » یلإ ًاکدف  حافسلا » سابعلا  وبأ   » فورعملا یسابعلا  ۀفیلخلا  داعأ  نویسابعلا ، مهفلختسا  نویومألا و  یلو  نأ  دعب  - 6

. مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ینب  لثمم  هرابتعاب  مالسلا  هیلع  یلع 
« سابعلا ینب  یلع  اوراث  مهنأ  « ) نسحلا ینب   » نم اهعازتناب  یسابعلا » رفعج  وبأ   » ماق ةرشابم  اهدعب  - 7

. مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ءانبأ  یلإ  ًاکدف  رفعج » وبأ   » نبا یسابعلا » يدهملا   » ۀفیلخلا داعأ  - 8
. دیشرلا نوراه  نمز  یف  لاحلا  اذه  یلع  عضولا  لظ  و  ًۀیناث ، اهبصغب  يداهلا » یسوم   » یسابعلا ۀفیلخلا  ماق  - 9

83 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
یلإ كدف  درب  نومأملا  ماق  مالـسلا ، اهیلع  ۀمطاف  ٍّیلع و  ءانبأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تیب  لهأب  ةدیدشلا  هتقالع  رهُظی  یکلو  - 10

. مالسلا اهیلع  ۀمطاف  دلُو 
: اًلئاق رفعج » نب  مثق   » ۀنیدملا یلع  هیلا  یلإ و  بتک  نومأملا  نأ  خیرأتلا  یف  درو  دقل 

لزت مل  مث  مالـسلا  مهیلع  هلآ  دنع  ًافورعم  ًارهاظ  ًارمأ  ناک  کلذ  َّنإ  و  اهب ، اهیلع  قیدـصت  ًاکدـف و  ۀـمطاف  هتنبا  یطعأ  هَّللا  لوسر  ناک  ّهنإ  »
نب دیز  نب  نیـسحلا  نب  ییحی  نب  دّمحم   » یلإ اهمیلـست  اهتثرو و  یلإ  اهدر  يأر  دق  هنإ  و  هیلع ، قدص  نم  یلوأ  یه  امب  هنم  یعدت  ۀمطاف 

«. امهلهأل اهب  اموقیل  نیسحلا ... » نب  هَّللادبع  نب  دّمحم   » و ّیلع ... »
: دیدحلا یبأ  نبا  لوقی 

ۀعارد هیلع  خیـش  ماقف  ۀمطاف ؟ لیکو  نیأ  دان  هسأر : یلع  يذلل  لاق  یکب و  اهیف و  رظن  هدی  یف  تعقو  ٍۀعقر  لوأف  ملاظملل ، نومأملا  سلج  »
، اهب مهل  لجـسی  نأ  رمأ  َّمث  نومأملا ، یلع  جتحی  رومأملا  هیلع و  ُّجتحی  نومأملا  كدف و  یف  هرظانی  لعجف  مدـقتف  يزعت ، ّفخ  ۀـمامع و  و 

: اهلّوأ یتلا  تایبألا  هدشنأف  نومأملا  یلإ  لبعد  ماقف  هذفنأف ، هیلع ، ءيرق  لجسلا و  بتکف 
«1  » ًاکَدَف ًامِشاه  َنُومأَم  ِّدَِرب  اَکِحَض  ْدق  ِنامّزلا  ُهْجَو  َحَبْصأ 

مأقف ۀمطافل  ًاکدف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ّیبنلا  ءاطعإب  يردخلا  ٍدیعـس  یبأ  ۀیاور  یلع  دمتعا  نومأملا  نأ  كدف »  » باتک فلؤم  رکذ  دق  و 
«2 . » اهئانبأ یلع  كدف  درب 

اهیلع ۀمطاف  ءانبأ  نم  كدف  بصغب  ماق  مالـسلا ، هیلع  ةوبنلا  تیب  لهأل  هرمـضی  ناک  يذـلا  دـقحلا  ببـسب  و  یـسابعلا » لکوتملا   » امأ - 11
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. ًاددجم مالسلا 
84 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. ًۀیناث مالسلا  هیلع  نیسحلا  نسحلا و  یلإ  كدف  درب  ًارمأ  رصتنملا »  » وه لکوتملا و  نبا  ردصأ  - 12
اهبارخ اهکاله و  ببـسیس  نیدـقاحلا  نییـسایسلا  لبق  نم  ٍموی  لک  یف  اهرمأب  بعالتلا  يرخأل و  ٍدـی  نم  ضرألا  لقنت  نأ  هیف  کش  امم ال 

! اهرامث تفج  اهراجشأ و  تسبیت  اهترامع و  تبرخ  ام  ناعرسف  كدفل ، ثدح  ام  نیع  وه  و  ۀعرسب ،
ۀیـساسحلا يدیدش  اوناک  ءافلخلا  َّنأ  یه  الأ و  ۀسوملم ، ٍۀسوسحم  ٍۀقیقح  یلع  لدت  اّمنإ  تلـصح  یتلا  تالاقتنالا  هذه  نإف  لاح  لک  یلع 

. ۀیسایسلا هتحلصم  هیضتقت  امم  عبان  وه  امنإ  مهنم  ّلک  فقوم  فرصتف و  كدف ، هاجت 
نأ مهنم  یـضتقت  تناک  مهتحلـصمف  يداصتقالا ، هدـعب  نم  مهأ  ًایـسایس  ًادـعب  كدـف  بصغل  نأ  نم  هانرکذ  ام  یلع  دـیکأت  کلذ  لـک  و 

و ًةرات ، مهل  ءادـعلا  راهظإ  و  مهتناکم ، مهنأش و  نم  لیلقتلا  و  یمالـسإلا ، عمتجملا  نع  مالـسلا  هیلع  ۀـلاسرلا  تیب  لـهأ  داـعبإ  یلع  اولمعی 
. خیرأتلا ربع  ٍتارم  ةدعل  ررکت  يذلا  مهیلإ و  كدف  ِّدر  قیرط  نع  يرخأ  ةرات  مهیلإ  ددوتلا  برقتلا و 

ناک و  لکوتملا ، مایأ  یف  ناک  یتح  مهیدیأ  یف  لزت  مل  اّهنأ  وه  خیرأتلا  هرکذی  امف  ةدودحم ، نیملـسملا  ۀماع  ناهذأ  یف  كدف  ۀیمهأ  ّنإ 
نم مهل  اودهأ  جاّجحلا  مدق  اذإف  اهرمث ، نوذخأی  ۀمطاف  ونب  ناکف  هدیب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اهـسرغ  ۀلخن  ةرـشع  يدـحإ  اهیف 

«1 . » لیلج لیزج  لام  کلذ  نم  مهیلإ  ریصیف  مهنولصیف ، رمتلا  کلذ 

مالسلا مهیلع  يدهلا  ۀمئأ  كدف و  - 3

مالـسلا و هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  ًءادتبا  كدـف ، رمأ  یف  لوألا » بصغلا  دـعب   » ۀـمئألا نم  ّيأ  لخدـت  مدـع  یه  رظنلل  ۀـتفلملا  لئاسملا  نم 
هیلع تیبلا  لهأ  ۀمئأ  نم  ٍدحاو  یلع  اهّدر  اوحرتقا  نومأملا »  » و زیزعلادبع » نب  رمع   » لاثمأ نم  ءافلخلا  ضعب  ّنإ  لب  هدلو  نم  ۀمئألاب  ًارورم 

؟ كدف نم  اذه  مهفقوم  ببس  نع  لؤاستلا  ةریحلل و  ًةاعدم  کلذ  ناک  و  مالسلا ،
یلإ ًاکدف  نومأملا  ِطعی  مل  لاثملا ) لیبس  یلع   ) اذامل وأ  هترطیـس ، تحت  ۀیمالـسإلا  ۀلودلا  تناک  ام  دـنع  هلهأ  یلإ  قحلا  ٌّیلع  عجری  مل  َِمل 

نب یلع  نب  دـیز  ةدـفح  نم  ٍضعبل  اـهاطعأ  اذاـمل  و  قیمعلا ؟ هبح  ماـمإلل  رهظی  ناـک  ّهنأ  ًاـصوصخ و  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  ِّیلع 
؟» مشاه ینب   » نع اًلثمم  هرابتعاب  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

: مهملا یخیرأتلا  لاؤسلا  اذه  یلع  ۀباجإلا  یف  لوقنو 
: هیف لاق  يذلا  ینعملا و  ریزغلا  رصتخملا  هلوق  یف  اهرمأ  یف  هیأر  نع  حصفأ  ّهنإف  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأل  ۀبسنلاب  امأ 

و هَّللا . مکحلا  معن  و  نیرخآ ، موق  سوفن  اهنع  تخس  و  موق ، سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا ، هتلظأ  ام  ِّلک  نم  كدف  انیدیأ  یف  تناک  یلب  »
ٍكدفب  عنصأ  ام 

86 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«1  ...« » اهراثآ هتملظ  یف  عطقنت  ثدج  ٍدغ  یف  اّهناظم  سفنلا  و  كدف ، ریغ  و 

هتجوز وه و  نأ  و  هنم ، قزرتسی  ًایداصتقا  ًاردـصم  ًاعبنم  اهنوکل  نکت  مل  ٍكدـفب  هتبلاـطم  نأ  ۀـیلمع  ٍةروصب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نیب 
هیلع و هللا  یلـص  لوسرلا  ۀـفالخ  بصنم  یلع  ةرطیـسلا  نم  فارحنالا  طوطخ  عنم  و  ۀـیالولا ، ۀـلأسم  تیبثت  یلإ  لیبس  اّهنألف  ًاموی  اهب  ابلاط 

؟ اهدادرتسا ةدئاف  امف  طقف ، ّيداملا  اهبناج  كدفل  یقب  نأ  دعب  یضم و  ام  یضم  نأ  دعب  نآلا و  هلآ .
: لوقی ثیح  نأشلا  اذهب  میق  مالک  یضترملا  دیسلا  ریبکلا  ققحملا  ملاعلل و  و 

«2 «. » رمع هاضمأ  رکبوبأ و  هنم  عنم  ًائیش  َّدُرأ  نأ  یحتسأل  ّینإ  لاقف : كدف  در  یف  مِّلُک  بلاط  یبأ  نب  ِّیلع  یلإ  ۀفالخلا  تلآ  امل  »
و ۀیحان ، نم  قزر  ردصم  ۀیدام و  ةورث  اهنوک  كدفب  مالسلا  هیلع  ریمألا  ءانتعا  مدع  ۀماهش و  یلإ  ۀقیقحلا  یف  ریشی  میکحلا  لوقلا  اذه  نإ 
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. لئاوألا قحلا  یبصاغ  فرعی  وهف  يرخأ  ۀیحان  نم 
نب دیز  دافحأ  دحأ  یلإ  اهوعفد  و  ۀمئألا ، یلإ  كدف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ةوبنلا  تیب  لآل  مهد  اورهظأ و  نیذلا  ءافلخلا  ملـسی  مل  اذامل  امأ 

؟ مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ینبل  نیلثمم  مهرابتعاب  نیفورعم  ریغ  ًاصاخشأ  وأ  اًلثم  یلع 
: ناببس رمألا  اذهل  نوکی  نأ  نکمی  هناف 

لمعلا  کلذل  ناک  اهنیحف  ًاکدف ، اولبقتیل  مالسلا  هیلع  يدهلا  ۀمئأ  نکی  مل  - 1
87 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. ۀیونعم ۀیویند ال  ٍةورثب  قلعت  هنأ  یلع  لمحی  ناک  امبر  و  يونعملا ، هدعب  یلع  یغطی  ًایدام  ًادعب 
ءافلخ یلع  مایقلا  نم  مهعنمیـس  کلذ  نأ  یلإ  ۀـفاضإ  مهنأش ، نم  للقی  فورظلا  کلت  یف  اهل  مالـسلا  هیلع  ۀـمئألا  ملـست  نإـف  رخآ  ٍریبعتب 
كدف عزتنا  رفعج » وبأ   » یـسابعلا ۀفیلخلا  نأ  نم  خیرأتلا  هاور  ام  سفن  اذه  و  . ) كدف مهنم  تعزتنا  ماکحلا  ةدهاجم  اودارأ  املکف  روجلا ،

(. هیلع مهضعب  راث  امدنع  نسحلا » ینب   » نم
« دیـشرلا نوراه   » ۀصق یف  فورعم  وه  امکف  ۀیداملا ، مالـسلا  هیلع  ۀمئالا  تاناکمإ  روطت  مدع  نولـضفی  ءافلخلا  ناک  يرخأ  ٍۀیحان  نم  - 2

. نومأملا هنبا  کلذ  لهذأ  ٍلکشب  مالسلا  هیلع  رفعج » نب  یسوم   » مامإلل دیدشلا  همارتحا  ۀنیدملل و  هئیجم  دنع 
نع هابأ  لأس  امدنع  و  کلذ ، نم  نومأملا  بجعتف  مالـسلا ، هیلع  مامإلل  ًۀعـضاوتم  ۀـیده  دیـشرلا  لسرأ  ایادـهلا ، تقو  ناح  ام  دـنع  نکلو 

: دیشرلا لاق  ببسلا ،
رقف و  هیلاوم ، هتعیـش و  نم  ٍفیـس  فلأ  ةأمب  ًادغ  یهجو  برـضی  نأ  هنمآ  تنک  ام  هل ، هتنمـض  ام  اذه  هتیطعأ  ول  ینإف  کل ! ّمأ  تکـسأ ال  »

«1 .« » مهئانغإ مهیدیأ و  طسب  نم  مکل  یل و  ملسأ  هتیب  لهأ  اذه و 

ۀیخیرأت ۀمکحم  - 4

اذ ِتآ  ۀفیرـشلا و  ۀیالا  تلزن  نأ  دعب  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  یلإ  ٍكدف  ۀـیکلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لقن  ًاقباس  رکذ  رم  امک 
ءاـملع مهعم  قفتا  لـب و  يردـخلا » دیعـس  وـبأ   » فورعملا یباحـصلا  نع  ۀـیاورلا  هذـه  لـقن  یف  ۀعیـشلا  ورـسفم  درفنی  مل  و  هّقح .» یبرقلا 

. افنآ ۀیاورلا  هذه  دانسإ  اندروأ  دق  ًاضیأ و  روهمجلا 
اهنم مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ءانبأ  تجرخأ  و  كدف ، یلع  اهدی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دعب  ۀفالخلا  یلع  تلوتسا  یتلا  ۀموکحلا  تعضو 
یبأ نبا   » و ءافولا » ءافو   » یف يدوهمـسلا »  » و ۀـقرحملا » قعاوصلا   » باتک یف  رجح » نبا   » فورعملا ینـسلا  ملاعلا  نم  لـک  رمـألا  اذـه  لـقن 

«. ۀغالبلا جهن  حرش   » یف دیدحلا »
: نیقیرط نع  اهقحب  ۀبلاطملاب  مالسلا  اهیلع  مالسالا  ةدیس  تماق 

يوعد ّتدُر  نأ  دعب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  اهیبأ  نم  اهثاریم  اهنأ  وه  یناثلا  و  اهل ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀیده  كدف  نوک  وه  لوألا 
(. ۀیدهلا

، لوألا ۀـفیلخلا  دـنع  ضر »)  ) نمیأ مأ   » و مالـسلا . هیلع  بلاط » یبأ  نب  یلع   » نینمؤملا ریمأب  یلوألا  ۀـلحرملا  یف  ءاسنلا  ةدیـس  تدهـشتسا 
. نیتأرما اًلجر و  وأ  نیلجر  ةداهشب  الإ  تبثت  يوعدلا ال  نأ  ۀّجحب  اهقح  رقی  مل  امهتداهش و  لبقی  مل  ۀفیلخلا  نکل 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نأ  ًایعدم  ثرإلا »  » ۀلأسم ضفر  مث 
89 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«. ۀقدص هانکرت  ام  ثرُونال  ءایبنألا  رشاعم  انإ  »
ٍرصتخم ٍضرعب  موقنـس  ۀشحاف ، ءاطخأ  ةرـشع  اذه  هلمع  یف  بکترا  دق  بصاغلا  مکاحلا  ماظنلا  نأ  حضتی  ٍلماش  ٍقیقحت  لالخ  نم  نکل و 
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: رخآ لحم  یلإ  لیصافتلا  یف  صوخلا  لکوتن  اهل و 
یف ۀـفورعملا  نیناوقلا  عیمج  ۀیمالـسإلا و  نیناوقلا  يأر  یف  و  دـیلا ،» وذ   » تناک اهنأ  يأ  كدـف ، کلمت  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  تناـک  - 1

. هتیکلم نالطب  یلع  دهاوش  ترهظأ  اذإ  الإ  هکلمی  ام  یلع  ٍقیدصت  وأ  داهشتسا  یلإ  جاتحیال  دیلا » وذ   » نإف یملاعلا  یئالقعلا  طسولا 
دهـشی نأ  یف  ۀجاح  امک ال  هئاعدإ ، یفاُنی  لیلد  رهظی  مل  ام  هدـی  نم  اهجارخإ  نکمی  الف  اهیف ، نکـسی  ٍراد  ۀـیکلم  صخـش  یعّدا  اذإ  اًلثمف 

. هتیکلام ۀحص  یلع  ٍلیلد  لضفأل  هیلثممل ) هلکوی  وأ  هسفنب  هزاجنإ  دارأ  نإ   ) فرصتلا اذه  نإ  لب  هتیکلم ، ۀمومید  یلع  ًادحأ 
ُهَّللا ُدیُِری  اَمَّنِإ  ي  ۀفیرـشلا : ۀیآلا  مکحب  ۀموصعم  اهنأل  ۀلأسملا ، هذه  یف  ۀـیفاک  تناک  اهدـحول  مالـسلا  اهیلع  ارهزلا  ۀـمطاف  ةداهـش  نإ  - 2

«1  » يًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل 
هللا یلـص  یبنلا  نع  بنذلا  حبقلا و  لج  زع و  هَّللا  دعبأف  حاحـصلا ، بتک  ةربتعملا و  ۀماعلا  بتک  هتلقن  يذـلا  روهـشملا  ءاسکلا  ثیدـح  و  ، 

نورخـآلا باـتری  وأ  َّکـشی  نأ  نکمی  فیکف  ۀیـصعم . ِّلـک  نم  مهرهط  و  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نسحلا و  ۀـمطاف و  ّیلع و  هلآ و  هیلع و 
؟ صخشلا اذه  لثم  ءاعداب 

ّلد یتلا  تایاورلا  ریهطتلا و  ۀیآ  و  ًاضیأ ، ۀمـصعلا  ۀلزنمب  یلحتی  وهف  ًاضیأ ، ۀـیفاک  تناک  اهدـحول  مالـسلا  هیلع  یلع  مامإلا  ةداهـش  ّنإ  - 3
ینعملا و اذه  یلع 

90 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
فیک اذإ  مالسلا . هیلع  هتمـصع  یلع  اًلیلد  انیفکی  يذلا  « 1 « » راد امثیح  هعم  رودـی  قحلا ، عم  ٍّیلع  عم  قحلا   » روهـشملا ثیدـحلا  اهنم  ةریف ،

؟ ۀلوبقم ریغ  هتداهش  نکل  مالسلا ، هیلع  ٍّیلع  دوجو  روحم  لوح  قحلا  رودی 
: دیدحلا یبأ  نبا  هلقنی  امکف  قحلا ، تابثإ  یف  ًۀیفاک  يرخألا  یه  میأ » مأ   » ةداهش دعت  - 2

: رکب یلأل  نمیأ » مأ   » تلاق ةداهشلل ، نمیأ  مأب  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تءاج  امدنع 
هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نأ  ملعت  تسلأ  هَّللاب  كدشنأ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  لاق  امب  کیلع  ّجتحأ  یتح  رکب  ابأ  ای  دهـشأ  ال 

یلب  رکبوبأ : لاقف  ۀنجلا .» لهأ  نم  ةأرما  نمیأ  مأ  : » لاق هلآ 
«2 . » ۀنجلا لهأ  نم  یه  اهماقم و  اوملع  نأ  دعب  اهتداهش  ُّدُرت  فیکف  نذإ 

يرت ای  لهف  يوعدلا  یف  لصفلاب  موقیل  اهب » ۀیبشلا  مأ  تناک  ًۀیـسحل   » ۀفلتخملا نئارقلا  رفوتب  مکاحلا  یفتکی  قبـس ، ام  ِّلک  یلإ  ۀـفاضإ  - 5
ملعلا نارفوی  يرخأ ال  ٍۀیحان  نم  قحلا  قاقحإ  تابثإ و  یف  امهنم  ٍّلک  ةداهش  یفکت  نیذلا  دوهشلا  ةداهش  و  ۀیحان ، نم  دیلا » وذ   » ۀلأسم نأ 

؟ مکاحلا يدل  نیقیلا  و 
لقنت ثیدحلا  رداصمف  نیرخآ ، ینعم  ٍلکـشب و  ناک  امنإ  و  نوبـصاغلا ، هرـسف  هغاص و  امک  عقاولا  یف  ءایبنألا  ثاریم  ثیدح  نکی  مل  - 6

«3 «. » ٍرفاو ٍّظحب  ذخأ  هنم  ذخأ  نمف  ملعلا  اوثرو  نکلو  ًامهرد  ًارانید و ال  اوثرُوی  مل  ءایبنألا  نإ   » یتالا لکشلاب  ثیدحلا 
91 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

يورملا ثیدحلا  قادصم  وه  اذه  و  يداملا ، ثرإلاب  هل  ۀقالع  الو  ءایبنالا ، هثروی  يذلا  يونعملا  ثرإلا  دصقی  ثیدـحلا  نأ  لدتـسن  انه  و 
«. ءایبنألا ۀثرو  ءاملعلا  : » نأ یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نع 

امب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ثدحتی  نأ  نکمی  لهف  ًاقلطم ، ثیدحلا  یف  ًةدوجوم  نکت  مل  ًامتح  یهف  ۀقدص » هانکرت  ام   » ةرابع ۀصاخ 
نأ یلإ  حوضوب  ۀفیرشلا  هتایآ  ریشت  و  مهءانبأ ، ءایبنألا  ثیروت  یلع  ةددعتم  عضاوم  یف  دهشی  میرکلا  نآرقلا  ّنإ  نآرقلا ؟ حیرـص  فلاخی 

. ًاضیأ يداملا  بناجلا  لمش  لب و  بسحف ، يونعملا  ثاریملا  یلع  رصتقی  مل  مهثاریم 
نیب فیرشلا  يوبنلا  دجسملا  یف  اهتقلأ  یتلا  ۀفورعملا  اهتبطخ  یف  ۀکرابملا  تایالا  هذهب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  انتدیس  تلدتسا  دق  و 

. ۀفیلخلا هاعّدا  يذلا  ثیدحلا  فیز  یلع  اًلیلد  ناک  کلذ  لک  لوقت ، ام  مهنم  دحأ  اهیلع  رکنی  ملف  راصنألا ، نیرجاهملا و  نم  عمج 
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بلاطی نم  ۀفیلخلا  یلإ  نلسرأ  ثیح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ءاسن  نم  يأ  هب  عمست  مل  فرعت و  مل  فیکف  ثیدحلا ، اذه  َّحص  نإ  - 73
«1 . » هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ثاریم  نم  َّنهمهسب 

يذلا مکحلا  کلذ  مالـسلا ، اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  یلإ  كدف  درب  هیف  رمأ  ًامکح  ةرـشابم  ۀفیلخلا  ردصأ  اذاملف  ثیدحلا ، اذـه  حـص  نإ  - 8
«2 . » هقزم اهنم و  یناثلا  ۀفیلخلا  هبلس 

یلع  كدف  میسقت  ًامزال  ناک  و  ۀیعقاو ، ثیدحلا  اذهل  ناک  اذإ  - 9
92 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

يدـبأ و  ناوألا - تاوف  دـعب  سابعلا - مالـسلا و  هیلع  ًاّیلع  هتفـالخ  ناـمز  یف  یناـثلا  ۀـفیلخلا  یعدتـسا  ملف  ۀـقدص ، اـهرابتعاب  نیقحتـسملا 
«1 . » ةروهشملا مالسالا  خیرأت  بتک  یف  ءاج  امک  كدف  امهمیلست  یف  هدادعتسا 

دعب یناثلا  لوألا و  نیتفیلخلا  یلع  تبضغ  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  مالـسإلا  ةدیـس  نأ  ةربتعملا  ۀنـسلا »  » و ۀعیـشلا »  » بتک یف  درو  - 10
«2 « » مویلا دعب  امکملکأ  نل   » امهل تلاق  و  كدف ،،- اهقح - اهاعنم  نأ 

. لجألا اهافاو  نأ  یلإ  تلاق  امک  رمألا  ناک  و 
دقف ۀمطاف  ینتبا  بحأ  نم  : » هیف لاق  يذلا  روهشملا  هثیدح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نع  ةروهشملا  ۀیمالـسإلا  رداصملا  لقنت  نیح  یف 

«3 «. » ینطخسأ دقف  ۀمطاف  طخسأ  نم  و  یناضرأ ، دقف  ۀمطاف  یضرأ  نم  و  ینبحأ ،
یف هیلإ  عوجرلا  قدصلا و  ۀحـصلا و  یلإ  دقتفی  ٍثیدحب  کسمتی  و  هب ، بلاطت  ًاقح  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  عنمت  نأ  اهدعب  نکمملا  نم  لهف 

. مهءانبأ ءایبنألا  ثیروت  یلع  ُّصنی  يذلا  هَّللا  باتک  صن  لباقم 
. لوقعم لیلد  لعفلا  کلذل  سیل  و  كدف ، بصغ  ۀلأسم  یف  غّوسم  يأ  دجوی  ال  لاح ، ِّلک  یلع 

. ۀیحان نم  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀیکلام 
يرخأ  ۀیحان  نم  نوربتعملا  لودعلا  دوهشلا 

. ۀثلاث ٍۀیحان  نم  دیجملا  نآرقلا  ةداهش 
قدصت و ۀلدأ  اهلک  ۀفلتخملا  ۀیمالسإلا  تایاورلا  يرن  ۀعبار  ٍۀیحان  نم  و 

93 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. كدف یف  مالسإلا  ةدیس  ۀیقحأب  دهشت 

اذـل ال نوبرقألا . مهتاهمأ و  مهءابآ و  ۀـکرت  یف  قحلا  ساـنلا  عیمجل  نأ  یلع  ّصنت  ًاـمومع  ثیراوملا  تاـیآ  َّنإـف  کـلذ  ِّلـک  یلإ  ۀـفاضإ 
. رخآ دهاش  اذه  تامومعلا و  کلت  یفن  یلع  مقی  مل  لیلدلا  مادام  یمالسإلا  مکحلا  اذه  نع  یضاغتلا  نکمی 

! كدف دودح  - 5

یف دروام  بیرغلا  نکل  دحأ ، یلع  اهدودح  َفخت  مل  ربیخ ، نم  ۀـبیرق  ةرمثم  ةرـضخم  ۀـیرق  رهاظلا  یف  یه  ًافنآ - انرکذ  امک  كدـف - ّنإ 
: اًلئاق ریخألا  هلأس  ام  دنع  دیشرلا  نوراهل  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مامإلا  باوج 

« کیلإ اهدرأ  یتح  ًاکدف  َّدُح  »
. هیلع َّحلأ  دیشرلا  نکل  مالسلا  هیلع  مامإلا  یبأ  ثیح 

. اهدودحبّالإ اهذخآ  ال  مالسلا : هیلع  لاقف 
؟ اهدودح ام  و  نوراه : لاق 

. اهّدرت مل  اهتدّدح  نإ  مالسلا : هیلع  لاق 
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؟ تلعف الإ  كدج  قحب  نوراه : لاق 
ثلاثلا ّدحلا  و  لاق : ههجو ، دـبراف  دنقرمـس ، یناثلا  ّدـحلا  و  لاق : ًاهیأ ، لاق : دیـشرلا و  هجو  ریغتف  نَدـعف ، لوألا  دـحلا  امأ  مالـسلا : هیلع  لاق 

. ۀینیمرأ رزجلا و  یلی  امم  رحبلا  فیس  عبارلا  و  لاق : هیه ، لاق : و  ههجو ، َّدوساف  ۀیقیرفأ 
. یسلجم یلإ  لوحتف  ءیش ، انل  َقبی  ملف  دیشرلا : لاق 

«- 1  » هلتق یلع  مزع  کلذ  دنعف  اهدرت ، مل  اهتددح  نإ  یننأ  کتملمعأ  دق  مالسلا : هیلع  مامإلا  لاق 
95 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ۀفالخ  بصغ  ناک  رمألا  یف  مهملا  نأ  نیبی  و  ۀفالخلاب ،» « » كدف  » ۀیـضق طابترإ  یلع  ۀحـضاو  ۀلالد  ثیدـحلا  اذـهف 
هیلع رفعج  نب  یـسوم  مامالا  نأ  یلإ  تفتلی  هلعج  ام  اذه  و  ۀفالخلا ، نع  یلختی  نأ  هیلع  ناف  كدف  دیعی  نأ  نوراه  دارأ  اذإ  و  هلآ . هیلع و 

. مالسلا هیلع  مامالا  لتق  یلع  دیشرلا  مزع  کلذل  و  ۀفالخلا ، نع  هلیزیس  ةوقلاب  رعش  اذإ  مالسلا 

جاتنتسا

یتلا ةریبکلا  ةرماؤملا  یلإ  حوضوب  ریـشت  مالـسإلا ، خیرات  ربع  ریثکلا  تناع  ٍةریغـص  ٍۀیرق  ثادـحأ  یکحت  یتلا  ۀـملؤملا  كدـف »  » ۀـصق نإ 
فلتخم تلمـش  ةرماؤم  مهتیالو ، مهتمامإ و  ماقم  لهاجت  ۀیمالـسإلا و  ۀفالخلا  بصنم  نع  مالـسلا  هیلع  ةّوبنلا  تیب  لهأ  داعبإ  یلإ  تفدـه 

. داعبألا
و مالـسلا ، هیلع  ةوبنلا  تیب  لهأ  یلع  راتـسلا  اولدسی  نأ  سابعلا » ینب   » و ۀیمأ » ینب   » رـصع یف  ًاصوصخ  ءدـبلا  ذـنم  نویـسایسلا  یعـس  دـقل 

مالسلا هیلع  تیبلا  لهأ  مسا  ناونع و  نم  ةدافتسالا  یف  رمألا ) موزل  دنع   ) اوناوتی مل  لب  مهراصتنا ، مهقوفت و  یلإ  يدؤت  ٍةزیم  لک  مهوبلسی 
! هباحصأ یلإ  قحلا  َّدر  اوضفر  نیح  یف  مهبرآم ، قیقحت  یف 

ٍلکشب لاملا  تیب  رئاخذ  ترثک  اهتاورث و  تداز  امک  سابعلا » ینب   » و ۀیمأ » ینب   » رصع یف  عستإ  دق  ۀیمالـسإلا  ۀلودلا  مجح  نأ  ًادیج  ملعن 
حمست مل  ۀیناطیـشلا  عفاودلا  نأ  الإ  کلذ ، ّلک  لباقم  یف  ًامقر  لکـشتل  نکت  مل  كدف  نأ  مغر  و  مدعنی ، مل  نإ  ملاعلا  خیرأت  یف  هلیثم  َّلق 

. ۀیضقلا هذهب  بعالتلا  ۀلصاوم  نع  فکلاو  لب  هباحصأ ، یلإ  قحلا  درب  مهل 
یلإ ریـشت  و  ۀـیحان ، نم  عیفرلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یّبنلا  تیب  لآ  ماقم  تبثت  ۀیمالـسإ  ۀـیخیرأت  ۀـقیثو  كدـف  ۀـصق  ربتعت  ۀـقیقحلا ، یف  و 

يرخأ  ٍۀیحان  نم  مهتمالظ 
97 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. ۀثلاث ٍۀیحان  نم  مهل  ءادعألا  اهکاح  یتلا  تارماؤملا  نع  ءاطغلا  فشکتو 
مهئادـعأ نعلا  مهترمز و  یف  انرـشحاو  ملـس - هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ٍدـمحم - لآ  ٍدـمحم و  اـنتامم  ٍدـمحم و  اـیحم  اـنایحم  لـعجا  َّمـهللا 

. نیعمجأ

ةریبکلا ۀمحلملا 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  مالسإلا  ةدیسل  ۀیخیرأتلا  ۀبطخلا 

طبتری ام  ِّلک  یلا  لقتنا  مث  ۀفالخلا ،»  » بصنم لوح  رودی  ۀفـصاعلا  هذه  روحم  ناکو  ۀـفینع ، ةّزه  ٌلوسرلا  ةافو  دـعب  یمالـسإلا  ملاعلا  داس 
حلاصم یلإ  ًادانتـسا  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  هتنبال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  اهبهو  یتلا  كدف »  » ضرأ ةرداصم  رارق  اهنم  بصنملا ، اذـهب 

«1 . » مکاحلا ماظنلا  لبق  نم  تردوص  دقف  ۀمهم ،
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ٍلهاجت  نم  هقفار  ام  حضاولا و  زواجتلا  اذه  نأ  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تظحال 
102 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

هیلع و هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  ۀنس  مالسإلا و  میلاعت  نع  ٍریبک  ٍفارحنا  یلإ  ۀیمالـسإلا  ۀمألا  فرجیـس  رمالا  اذه  یف  ۀیمالـسإلا  ماکحألل 
هترصاحم و مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ٍّیلع  یلع  ٍۀیربج  ٍۀماقإ  ضرفل  ۀمدقم  اهنإف  يرخأ  ٍۀیحان  نم  ۀیلهاجلا ، دیلاقت  وحن  عافدنالا  هلآ و 

مکاحلا ماظنلا  نکل  بیلـسلا ، اهقح  ةداعإب  اهدوجو  لکب  تبلاط  و  كدف ،»  » یبصاغ مامأ  اهقح  نع  عافدلاب  تأدب  اذـل  ًایداصتقا ، هباحـصأ 
«. ثرونال ءایبنالا  رشاعم  نحن   » عوضوم ٍثیدح  ۀلطاب و  ٍۀجحب  اهقح  ءادأ  ضفر 

روهمج مامأ  اهتمالظ  اهیأر و  نع  نلعتل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبنلا  دجـسم  یلإ  مشاه  ینب  ءاـسن  نم  ۀـمل  عم  نیملاـعلا  ءاـسن  ةدیـس  تلبقأ 
زاهج لبق  نم  ۀـملاظلا  ةرداصملا  بیجعلا و  بصغلا  اذـه  جـجح  فشکت  و  اهتجح ، َّمتت  یتح  راصنالا  نیرجاهملا و  تاداس  و  نیملـسملا ،

. مالسإلل نییقیقحلا  ءانمألا  نع  مهزییمت  زواجتلا و  ۀسایس  نع  نیعفادملا  فوفص  حضف  یلإ  ًۀفاظإ  ماظنلا ،
یلع تجتحا  و  اهیمـصت ، یف  ترمتـسا  دقف  جئاتن ، نم  ةریبکلا  ۀحیـضفلا  هذه  هزرفتـسام  صوصخلا و  اذهب  ۀـلعتفملا  ۀجـضلل  ۀـثرتکم  ریغ 

. قیاقحلا نم  ٍریثک  نع  راتسلا  ًۀلیزم  دجسملا  یف  نیرجاهملا  مامأ  اهتقلأ  ءارغ  ۀبطخ  لالخ  نم  كدف » بصغ  »
نع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀفالخ  ۀیمالـسإلا و  ۀموکحلا  فرح  یلإ  اوعـس  نیذلا  کئلوأل  عورم  ٍریذحت  ۀـباثمب  ۀـبطخلا  هذـه  تناک 

. نیدقع نم  رثکأل  اهلمحت  یتلا  دوهجلا  کلت  عییضت  یقیقحلا و  اهریسم 
. رهاطلا نیدلا  اذه  لبقتسم  یلع  نوفاخی  و  مالسالا ، قشعب  مهبلق  ضبنی  نیذلا  کئلوأل  رطخلا » سوقان   » اهتبطخ تناک 

103 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
نیلهاجتملا و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دعب  یـسایسلا  زاهجلا  یف  مهذوفن  نیقفانملا و  لغلغت  نع  نیلفاغلا  کئوأل  فینعلا » راذـنإلا   » و

. ۀنطبملا مهلامعأل 
ضعب لـهاجت  ثیح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  نیملاـعلا  بر  لوسر  ّیـصو  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ٍّیلع  ۀـیامح  یف  ۀـمیلألا » ۀخرـصلا  »

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلل  ٍتایصوت  ٍۀینآرق و  ٍتایآ  نم  هیف  درو  ام  َّلک  نییسایسلا 
. يدصتلا ۀضافتنالا و  یلع  توکسلا  ۀملاسملا و  لضفی  وه  هقح و  بصُغ  نم  لک  ۀیعوتل  موضهملا » قحلا  قاقحإ  »

. نورقلا روصعلا و  رم  یلع  اهراثآ  تیقب  و  ناکم ، َّلک  یف  اهادص  يود  یتلا  ةرثؤملا » ۀحیصلا  »
. قحلا قیرط  اهل  رهظأ  و  ًاتقؤم ،- ولو  ۀمئانلا - حاورألا  کلت  ۀمطالتملا  هجاومأ  ظقیأ  يذلا  قیمعلا » لازلزلا  »

ۀقیدصلا اهتدروأ  یتلا  تالیلحتلا  قمع  امأ  ۀتغب ، مهتذخأ  مالـسإلا و  ءادعأ  سوؤر  یلع  تلح  یتلا  ۀتیمملا » ۀقعاصلا   » تناک دقف  ًاریخأ  و 
. مالسلا هیلع  اهتیؤر  ۀعسو  اهرظن  دعب  نع  فشکت  امناف  داعملا  أدبملا و  دیحوتلاب و  ۀطبترملا  لئاسملا  دقعأ  نأشب  ةرهاطلا 

حضاو و لیلد  وهل  ۀیعامتجالا  ۀیـسایسلا و  ۀیدئاقعلا و  ایاضقلل  ٍریـسفت  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلا  ۀـنبا  ۀـبطخ  هتنمـضت  ام  نإ 
. رخآ نود  نامزب  ۀقلعتم  تسیل  ۀقیدصلا  کلت  نأ  یلع  غماد 

ۀحلاص ۀمیعز  و  ةدـهاجم ، ۀـیئادف ، ةدیـس  اهنأ  یلع  لدـت  ۀـبطخلا ، هذـه  یف  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  ناسل  یلع  ترج  یتلا  ۀـیروثلا  محالملا 
. قحلا لیبس  یف  نیدهاجملا  هَّللا و  لیبس  یف  نیلتاقلملل 

حور  قامعأ  یلإ  ذفنی  يذلا  ۀبطخلا  هذه  یف  ءاسنلا  ةدیس  نحل  نإ 
104 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

هذه تناک  دقف  مالـسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اهجوزک  ةردتقم ، ۀـبیطخ  و  ۀـغیلب ، ۀـثدحم  اهنأ  یه  ۀـمهم و  ۀـقیقح  نیبی  هبلق  ناسنإلا و 
دق بنیز  اهتنبا  نأ  مایالا  ترهظأ  یتح  بنج  یلإ  ًابنج  اهعم  تراـس  ۀـغالبلا و  جـهن  یف  مالـسلا  هیلع  ٍّیلع  بطخ  رارغ  یلع  ءارغلا  ۀـبطخلا 

تلزلز و  نیمرجملا ، ۀـیمأ  ینب  سوفن  یف  بعرلا  دـیزی  سلجم  ۀـفوکلا و  قوس  یف  اهبطخب  تقلأ  ثیح  ًاعم ، اهمأ  اهیبأ و  نم  کلذ  تثرو 
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. ةرابجلا ةرئاجلا  ۀموکحلا  هذه  دض  ماشلا  ۀفوکلا و  لهأ  بولق  یف  ةروثلا  روذب  ترثن  ةرامالا و  راد  ناکرأ 
ٍّیخیرأت لیلحت  و  ماکحألا ، رارـسأ  ۀفـسلفلا و  لئاسم  قدأ  یف  هتنیب  امف  سوردلا ، نم  دـیدعلا  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  ۀـبطخ  تزرفأ 

لک اهنم  دیفتـسی  ینعملا  ۀمیظع  ًاسورد  ربتعت  مالـسإلا  روهظ  دعب  مهتایح  نیب  ۀیلهاجلا و  نمز  یف  برعلا  نیب  ٍۀنراقم  و  مالـسإلل ، ٍّیـسایس 
. هَّللا لیبس  یف  ًادهاجم  ِّقحلا  یطخ  یلع  ریسسی  نم 

تئرب و  مکاحلا ، ماظنلا  یلإ  ۀبـسنلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یِّبنلا  تیب  لآ  فقوم  نع  تحـصفأ  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  َّنأ  کلذ  نم  مهالا  و 
! ًایفاک ناکل  رمألا ، اذه  یف  ۀبطخلا  ةدئاف  ترصحنا  ول  و  مالسإلا ، مساب  بکترا  يذلا  روجلا  ملظلا و  نم  ۀسدقملا  مالسإلا  ۀحاس 

105 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ۀبطخلا قئاثو  دیناسأ و 

امل ًافالخ  ةربتعملا ، دـیناسالا  نم  ٍةریبک  ٍۀلـسلسب  ۀنـسلا  ۀعیـشلا و  ءاملع  رابک  اهلقن  یتلا  ةروهـشملا  بطخلا  نم  ًةدـحاو  ۀـبطخلا  هذـه  دـعت 
: یه ۀبطخلا  هذه  تدروأ  یتلا  رداصملا  نیب  نم  و  دنسلا . ۀمیدع  یتح  وأ  ۀفیعض  اهنأ  نم  ضعبلا  هرِّوصتی 

جهن حرـش   » نم لوألا  لصفلا  یف  فینح » نب  نامثع   » ۀـلاسر حیـضوت  یف  یلزتعملا  دـیدحلا  یبأ  نبا  روهـشملا  ۀّنـسلا  لهأ  ملاـع  دروأ  - 1
ًةذوخأم تسیل  ۀبطخلا  هذهل  اهتدروأ  یتلا  دیناسالا  نأب  اًلئاق  حرصی  و  مالسلا ، اهیلع  ۀمطاف  مالسإلا  ةدیس  ۀبطخ  نع  ًۀفلتخم  ًاقئاث  و  ۀغالبلا »

. ۀعیشلا بتک  نم  ٍّيأ  نم 
هذه لقن  هنأب  ۀّنـسلا  لهأ  یثدحم  رابک  نم  ًادحاو  ُّدعی  يذـلا  يرهوجلا » زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  رکبوبأ   » ل ۀفیقـسلا »  » باتک یلإ  ریـشی  مث 

رظنلا انفرص  دقف  راصتخالا  ضرغل  و  ۀغالبلا ، جهن  حرـش  یف  قرطلا  کلت  عیمج  دیدحلا  یبأ  نبا  دروأ  و  قرط - ةدع  نم  هباتک  یف  ۀبطخلا 
- اهرکذ نع 

تلبقأ  كدف »  » بصغ یلع  ۀموکحلا  تمزع  امدنع  فیضی ، اهدعب 
106 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. ءارغلا اهتبطخ  تقلأ  كانه  و  هَّللا ، لوسر  ۀیشم  اهتیشم  مرخت  ام  دجسملا  یلإ  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 
یـضعب یف  ۀـبطخلا  هذـه  تارابع  یف  فیفط  فالتخإ  کلانه  ناک  نا  ۀـفورعملا و  ةروهـشملا و  ۀـبطخلا  کلت  دـیدحلا  یبأ  نبا  لـقنی  مث 

. لوقنلا
. زیزعلا دبع  نب  دمحأ  رکب  یبأل  ۀفیقسلا »  » باتک نع  اًلقن  ۀّمغلا » فشک   » باتک یف  ۀبطخلا  هذه  یلبرألا » یسیع  نب  یلع   » دروأ - 2

. یلامجإ ٍلکشب  ۀبطخلا  یلإ  بهذلا » جورم   » یف يدوعسملا »  » راشأ - 3
هللا یلـص  هَّللا  لوسر  ۀجوز  ۀشئاع  نع  اًلقن  یفاشلا »  » هباتک یف  ۀبطخلا  هذـه  دروأ  ریبکلا  یعیـشلا  دـهاجملا  ملاعلا و  یـضترملا  دیـسلا  - » 4

. هلآ هیلع و 
«. عئارشلا للع   » باتک یف  اهنم  ٍتافطتقم  قوّدصلا » موحرملا   » فورعملا ثدحملا  رکذ  - 5

. ۀبطخلا هذه  نم  ًامسق  دیفملا »  » خیشلا موحرملا  ثدحملا  هیقفلا  يور  - 6
و یناهفـصألا » هیودرم  نبا  یـسوم  نب  دمحأ   » ل بقانملا »  » باتک نع  اًلقن  فئارطلا »  » باتک یف  اهنم  ًامـسق  سوواط » نب  دیـسلا   » دروأ - 7

. ۀشئاع نع  هرودب  اهلقن  يذلا  ۀّنسلا  لهأ  ریهاشم  نم  وه 
«1  » ۀلسرم ةروصب  جاجتحالا »  » باتک بحاص  یسربطلا »  » موحرملا اهدروأ  و  - 8

ۀعیـشلا نم  ًاریثک  َّنإف  لقن  امل  ًاقبط  و  ۀفورعملا ، مالـسلا  هیلع  تیبلا  لهأ  بطخ  نم  ةدحاو  یه  ۀـخیرأتلا  ۀـبطخلا  هذـه  نإف  لاح  لک  یلع 
نیصلخملا 
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107 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ءادعألا لبق  نم  ریغصتلا  لهاجتلل و  ًاطحم  نوکت  و ال  نمزلا ، رورمب  نایسنلا  رابغ  اهیلع  رقتـسی  یتح ال  ۀبطخلا ، هذه  ظفحب  مهءانبأ  اوصوأ 

. نیضرغملا
. دغلا لایجأل  اهلقنی  عاجشلا و  بابشلا  لیج  مویلا  اهظفحی  نأ  یلوالا  و 

108 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ۀبطخل  ۀعبسلا  رواحملا 

ٍّلک ۀسارد  بجی  و  حضاو ، فده  اهنم  لک  دشنی  ثحابم  ۀعبـس  لوح  رودت  و  رواحم ، ۀعبـس  اهریظن  ّلق  یتلا  ءارغلا  ۀبطخلا  هذـه  نمـضتت 
. ۀلقتسم ةروصب  اهنم 

: لوألا روحملا 
. ۀقلخلا فده  ینسحلا و  هئامسأ  قلاخلا و  تافص  دیحوتلا و  لئاسمل  رصتخم  قیمع و  لیلحت 

: یناثلا روحملا 
. هفادهأ هتایلوؤسم و  هتافص و  ۀیماسلا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀلزنمب  ریکذتلا 

: ثلاثلا روحملا 
. لاجملا اذه  یف  حئاصنلا  تاداشرالا و  و  اهرارسأو ، ماکحألا  ۀفسلف  و  مالسإلا ، میلاعت  قمع  دیجملا و  نآرقلا  ۀیمهأ  نع  ثدحتلا 

: عبارلا روحملا 
انه و  ۀمألا ، هذهل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  اهیبأ  تامدخ  نع  حاصفإلاب  مالـسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیـس  موقت  اهـسفن ، فیرعت  لالخ  نم 

ٍسرد ذاختا  و  مالسإلا ، دعب  مهعضو  عم  هتنراقم  مث  نم  و  ةربع ، مهل  نوکیل  بیرقلا  ۀیلهاجلا  رـصعب  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  مهرّکذت 
. رییغتلا فالتخالا و  اذه  نم 

109 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
: سماخلا روحملا 

. مالسإلا وحمل  نیقفانملا  بزح  یعس  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  ةافو  تلت  یتلا  ثادحألا  نع  حصفت 
: سداسلا روحملا 

. ججحلا کلت  دینفت  مث  نم  و  كدف ،»  » بصغ یف  ًۀعیرذ  اهوذّختا  یتلا  ۀیهاولا  ججحلا  نع  ثدحتت 
: عباسلا روحملا 

یهنت و  نیصلخملا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  باحصأ  راصنألا و  راصنتساب  مالـسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیـس  موقت  اهتجح  َِّمُتت  نأ  لجأ  نم  و 
. یهلإلا باذعلاب  مهتراشبب  اهتبطخ 

110 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
لوألا روحملا 

نیوکتلا فده  هتافص و  هَّللا و  دیحوت 

: صنلا
! اهالاو ٍننم  مامت  و  اهادسأ ، ٍءالآ  غوبس  و  اهأدتبا ، ٍمعن  مومع  نم  مدق ، امب  ءانثلا  مهلأ و  ام  یلع  رکشلا  هل  معنأ و  ام  یلع  هَّللا  دمحلا 
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یلإ دمحتـسا  اهلاصتال و  رکـشلاب  اهتدازتسال  مهبدن  و  اهدبأ ، كاردإلا  نع  توافت  و  اهدمأ ، ءازجلا  نع  يأن  و  اهددـع ، ءاصحإلا  نع  َّمج 
. اهلاثمأ یلإ  بدنلاب  ینث  و  اهلازجأب ، قئالخلا 

. اهلوقعم رکفلا  یف  رانأ  و  اهلوصوم ، بولقلا  نمض  اهلیوأت و  صالخإلا  لعج  ۀملک  هل ، کیرش  هدحو ال  هَّللا ، ّالإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  و 
. هتیفیک ماهوألا  نم  و  هتفص ، نسلالا  نم  و  هتیؤر ، راصبألا  نم  عنتمملا 

. اهلثتما ٍۀلثمأ  ءاذتحا  الب  اهأشنأ  و  اهلبق ، ناک  ٍءیش  نم  ءایشألا ال  عدتبإ 
و هتعاط ، یلع  ًاهیبنت  و  هتمکحل ، ًاتیبثت  ّالإ  اـهریوصت  یف  هل  ةدـئاف  ـالو  اـهنیوکت ، یلإ  هنم  ٍۀـجاح  ریغ  نم  هتئیـشمب  اـهأرذ  هتردـقب و  اـهنوک 

ًۀشایح هتمقن و  نع  هدابعل  ًةدایز  هتیـصعم ، یلع  باقعلا  عضوو  هتعاط  یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل  ًازازعإ  هتیربل و  ًادبعت  و  هتردقل ، ًاراهظإ 
. هتنج یلإ  مهل 

111 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
: ۀشقانملا

: ثحبلاب ةریدجلا  ۀمهملا  لئاسملا  نم  ًاددع  ۀبطخلل  لوألا  مسقلا  یف 
انیف ییحی  رمألا  اذـه  و  اهیف ، انقرغ  یتح  اندوجو  ِّلکب  تطاحأ  دـق  الع  لـج و  هَّللا  َمَِعن  َّنأ  یه  و  اهـشیعن ، یتلا  ۀـقیقحلا  یلإ  تاـفتلالا  - 1

. ةرهاطلا هتاذ  ۀفرعم  یلإ  انرجی  لب و  ءانثلا  رکشلا و  َّسح 
یلاعت  هناحبس و  هَّللا  ۀفرعم  بوجو  ۀلأسم  یف  معنملا » رکش  بوجو   » ناونع تحت  دئاقعلا - مالکلا - ملع  ءاملع  هیلع  دمتعی  ام  اذه  و 

- رکشلا هلالخ - نم  دابعلا  بستکیل  لب  هل ، ۀجاحلا  باب  نم  کلذ  سیلف  همِعن ، رکش  یلإ  هدابع  یعد  دق  یلاعت  هناحبـس و  هَّللا  ناک  اذإ  - 2
. رفوأ ًامعن  مهلمشت  یلاتلاب  یلعأ و  ًۀجرد  ربکأ و  ًۀقایل 

یه ناسل - ٍدی  ٍرکف و  نم - رکـشلا  تالآ  نأ  امک  هتاذ ، دحب  ٌۀمعن  وه  رکـشلل  قیفوتلا  نأل  هَّلل ، رکـشلا  قح  ءادأ  نع  نوزجاع  دابعلا  ّنإ  - 3
«. رکش یلإ  جاتحی  كرکش  كرکش و  قح  يدؤأ  فیک  و  . » زجعلاب فارتعالا  الإ  مهل  سیل  اذل  هَّللا ، مِعن  نم  ًاضیأ 

ۀـصالخ هرمأل و  عونخلا  عوضخلا و  و  هبحل ، ٍۀنیهرک  بلقلا  حنم  و  هَّللاب ، كرـشلا  سنَد  نم  حورلا  ریهطت  دیحوتلا ، حور  وه  صالخإلا  - 4
! هاوس ءیش  لک  نایسن  هَّللا و  یضُری  ام ال  لک  ذبن  لهاجت و  لوقلا 

نم عمـسی  مهنم  ٍدحاو  لک  و  ناسنإ ، لک  قامعأ  یف  یهلإلا  رونلا  اذه  عشی  ءدبلا و  ذنم  ناسنإلا  ةرطف  عدوأ  دـق  دـیحوتلا  نأ  عقاولا  یف  - 5
و رخآ ، ٍتقو  يأ  نم  رثکأ  حوضوب  عاعـشإلا  اذـه  رهظی  ۀـلفغلا  راتـسأ  قزمتت  ءالبلا و  فعاـضتی  اـم  دـنعف  اذـهل  و  ربکا ،» هَّللا   » ءادـن هنطاـب 

«. وه الإ  هلإ  ال   » نیددرم مهسفنأ  وحن  ًایدارإ  عیمجلا ال  بذجنی 
112 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

: ثیح قیمعلا ، رکفتلاب  یتح  هتاذ  هنُک  كرد  نکمی  ال  - 6
«1 « » مُْکیلإ ٌدوُدرم  مُُکلثم  عونصم  ٌقولخم  ِهِیناعَم  َّقَدأ  یف  ْمکِماهْوأب  ُهوُُمت  ّزیَم  امّلُک  »

: نأب ًاعیمج  فرتعن  نأ  بجی  اذل  هتافص ، هنک  ۀفرعم  نکمیال  امک 
«2 « » َِکتَفرعم َّقَح  َكاُنفَرَع  ام  َو  »
«3 «. » َِکتَدابِع َّقَح  َكانْدبَع  ام  »

اذه اهنم  هَّللا  قلخی  یتح  لبق  نم  ٌۀعونـصم  ٌةدام  كانه  نکت  ملف  ۀـمهملا ، لئاسملا  نم  ًةدـحاو  یئادـبلا  نیوکتلا  قلخلا و  ۀـلأسم  دـعت  - 7
. کلذ روصت  ضعبلا  یلع  بعص  یتح  ةرهاطلا  هتاذب  ۀقلخلا  هذه  تصتخا  دق  و  مدعلا ، نم  مت  دق  نیوکتلا  قلخلا و  نأ  لب  ملاعلا ،

هنومهلتـسی ام  یلع  مهتاموسر  مهریوصت و  یف  ًامئاد  نودـمتعی  نیروصملا  نأ  یه  نیوکتلا  قلخلا و  رمأ  یف  يرخألا  ۀـمهملا  ۀـلأسملا  - 8
ملاعلا رّوص  يذلا  عدبملا  وهف  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  امأ  دیدج ، ٍلکش  عنص  یف  اوعدُبیل  ٍۀفلتخم  ٍلاکشأ  طلخب  نوموقی  ًانایحأ  و  ۀعیبطلا ، نم 
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. یلبق ٍلیثمت  وأ  ٍقبسم  ٍریضحت  نود  همّسج  و 
. ءیش لک  نعهَّلل  قلطملا  ینغلا  وه  مالسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیسل  ۀیخیرأتلا  ۀبطخلا  نم  روحملا  اذه  یف  رخآلا  مهملا  ثحبلا  - 9

« ۀجاحلا  » نأل ۀجاحلا . عاونأ  نم  ٍعون  ّلک  نع  ۀقلطم  ۀّینغ  اهلعجی  ۀسّدقملا  تاذـلل  یحاونلا  عیمج  نم  یهانتماللا  دوجولا  نأ  یهیدـبلا  نم 
، اهرّوصت نکمی  یتلا  تادوجوملا  یف  رصحنی  صقنلا  و  صقنلا »  » یلع لدت 

113 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. ۀیهانتم ریغلا  قحلا  تاذ  یف  ال 

ٍلمُج یف  کلذ  مالسإلا  ةدیـس  صخلت  ثیح  قلخلا ،» فده   » یه روحملا  اذه  یف  تحرُط  یتلا  يرخالا  ۀمهملا  ۀلأسملا  نإف  ًاریخأ  و  - 10
ینعملا  ۀمیظع  ٍةریصق 

. ۀیهانتماللا ۀیهلإلا  ۀمکحلا  حیضوت  نییبت و  أ -
. هتعاط یلإ  دابعلا  ةوعد  ب -

. ۀقلطملا هتردق  یلإ  ةراشإلا  ج -
. هتیدوبع یلإ  دابعلا  ةوعد  د -

. ةوقلا هئایبنأ  حنم  ه -
، ضعبلا اهـضعبل  ًۀمزالم  فادهألا  هذه  نأ  رظنلل  تفلُملاو  قلخلا ، ۀـلأسم  یف  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  اهتنّیب  یتلا  فادـهألا  یه  هذـه 

. هلامک جرادمب  دقعنی  هتیدوبع و  یلإ  هجوتی  و  هتعاط ، یلإ  داقنی  عساولا  دوجولا  ملاع  یف  هتردق  قلاخلا و  ۀمکح  راثآ  دبعلا  يری  ام  دنعف 
لهستف دوجولا ، ملاع  قلخ  ماظن  یلع  ًازکترم  مهثیدح  نوکی  ام  دنع  سانلا  بولق  یف  قمعأ  رثکأ و  ذوفن  ءایبنألل  نوکی  يرخأ  ٍۀیحان  نم  و 

. ۀیادهلا ۀلأسم  مهیلع 
یلإ مهاعدـف  ۀـیادهلا ، لیبس  اوجهتنی  نأ  یف  هتدارإف  دابعلا ، یلع  دوجی  نأ  وه  فدـهلا  نإ  لـب  دیفتـسی ، یتح  نوکلا  هَّللا  قلخی  ملف  هیلع  و 

. هفطل همرک و  نم  دیزملا  اوقحتسیف  هجهن  یلع  اوریسیلو  هبرق ،
114 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

یناثلا روحملا 

هفادهأ ُهصئاصخ و  ۀیماسلا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  لوسرلا  ۀلزنم 

: ّصنلا
قئالخلا ذإ  هثعتبا ، نأ  لبق  هافطـصا  و  هلبتجا ، نأ  لبق  هاّمـس  و  هلـسرأ ، نأ  لـبق  هبجتنا  هراـتخإ و  هلوسر ، هدـبع و  ًادـمحم  یبأ  ّنأ  دهـشأ  و 

. ٌۀنورقم مدعلا  ۀیاهنب  و  ٌۀنوصم ، لیواهألا  رتسب  ٌۀنونکم و  بیغلاب 
. رودقملا عقاومب  ًۀفرعم  و  روهدلا ، ثداوحب  ۀطاحإ  و  رومألا ، لآمب )  ) لئامب یلاعت  هَّللا  نم  ًاملع 

. همتح ریداقمل  ًاذافنإ  همکح و  ءاضمإ  یلع  ًۀمیزع  هرمأل و  ًامامتإ  هَّللا  هثعتبا 
. اهنافرع عمهَّلل  ًةرکنُم  اهناثوأل ، ًةدباع  و ) ، ) اهنآرین یلع  ًافکُع  اهنایدأ ، یف  ًاقرف  ممألا  يأرف 

. اهممغ راصبألا  نع  یّلج  اهمهب و  بولقلا  نع  فشک  و  اهملُظ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٍدمحمب  هَّللا  رانأف 
. ۀیامعلا نم  مهرَّصب  ۀیاوغلا و  نم  مهذقنأ  ۀیادهلاب و  سانلا  یف  ماق  و 

هَّللا  ۀضبق  مث  میقتسملا ، قیرطلا  یلإ  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلإ  مهاده  و 
115 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
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و راربألا ، ۀکئالملاب  فُح  دق  ٍۀحار ، یف  رادلا  هذه  بعت  ْنِم )  ) نع هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدمحمف  ٍراثیإ ، ٍۀـبغر و  ٍرایتخا و  ٍۀـفأر و  ضبق  هیلإ 
. رابجلا کلملا  ةرواجم  و  رافغلا ، برلا  ناوضر 

. هتاکرب هَّللا و  ۀمحر  هیلع و  مالسلا  هِّیضر و  قلخلا و  نم  هتریخ  هِّیفص و  یحولا و  یلع  هنیمأ  هِّیبن و  یبأ  یلع  هَّللا  یّلص 
: ریسفتلا

هللا یلص  هَّللا  لوسر  صخشب  ۀقلعتملا  ۀمهملا  لئاسملا  نم  ءزج  یلإ  اهتبطخ  نم  روحملا  اذه  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  انتالوم  ریـشت 
: اهنم هلآ ، هیلع و 

ۀیمالـسإلا ثیداحألا  رئاس  یف  هیلإ  ریـشأ  يذلا  ءیـشلا  ۀسدقملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  تاذ  رهوج  نع  یلوألا  اهترابع  ثدحتت  - 1
نإف کلذـک  ناک  اذإ  و  نیرخآلا ؟ نع  ًایلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل  ۀـینیوکتلا  ةأشنلا  فلتخت  له  وه ، ٌمهم و  ثحب  زربی  انه  ًاـضیأ و 

. لضف نم  اذه  یف  سیل  و  تاذلا ، کلت  تامزلتسم  نم  ًءزج  نوکت  هتمصع 
؟ ریباعتلا هذه  ءارو  نم  انتالوم  هیغبت  يذلا  فدهلا  امف  ًاذإ  نیرخالا ، نع  ففلتخی  هرهوج ال  ناک  اذإ  و 

اذـه یف  قیقدـتلاب  و  ۀبَـستکُم ، يارخألا  اهـضعب  ۀـیتاذ و  اهـضعبف  نیمـسق ، یلإ  مسقنت  ۀـمئألا  ءاـیبنألا و  بهاوم  تازیم و  نأ  یه  ۀـقیقحلا 
. تالؤاستلا نم  ٍریثک  یلع  بیجأ  دقف  صاخلا  بیکرتلا 

ءاکذ ًازاتمم ، ًارهوج  هاطعأ  دـقف  ۀـیتاذ : ٍتادادعتـسا  هحنم  ۀـمیظعلا  ۀـمهملا  کلت  ءابعأ  هیبن  لّمح  يذـلا  میکحلا  برلا  نإـف  رخآ ، ٍریبعتبو 
نلف  الإ  و  ًابئاص ، ًاصیخشت  ًاریف و  ًاملع و  و  ًاخسار ، ًامزع  ًةدیدیدح ، ًةدارإ  ًادقوتم ،

116 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. اهضرغ یفتنیس  ةریبکلا و  ۀلاسرلا  هذهب  مایقلا  نم  ٌفیعض  ٌصخش  نکمتی 

نفج ضفخ  عفر و  ةریخألا  ۀفیظو  نأل  نیعلا ، نفج  تالـضع  ةوق  ٍریثکب  قوفت  دعاسلا  تالـضع  ةوقف  ۀلادعلاب ، الإ  فصّتی  رمألا ال  اذـه  و 
. ۀلادعلل ٌفالخ  وه  کلذ  فالخ  و  ۀلیقثلا ، لامعألا  زاجنإ  ۀمیظعلا و  لامحألا  عفر  يرخألا  ۀفیظو  نیح  یف  نیعلا ،

ذایعلا و   » ۀیـصعملا یلع  ةردقلا  هل  ًاضیأ  وهف  رایتخالا ، ةدارإلا و  هنم  بلـسی  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلل  یتاذلا  رهوجلا  نإف  اذـه  عم  و 
. ۀیصعملا بکتری  هنأ ال  ًاملع  هَّللاب ،»

امک ًایراع  رهظی  نأ  ٍءيرما  لک  عیطتسی  اًلثمف  یصاعملا ، ضعبل  ۀبـسنلاب  ۀلاحلا  هذه  سفنب  نوعتمتی  نییداعلا  سانلا  نم  ریثکلاف  بجعتت ، ال 
لاعفألا هذه  ردصتال  تقولا  سفن  یف  نکلو  ۀصراق ، ٍءاتش  ۀلیل  جولث  یف  ًایراع  مونلا  یلع  ةردقلا  هل  نأ  وأ  سانلا ، نم  ٍعمج  مامأ  همأ  هتدلو 

. نیناجملا نم  الإ 
. یصاعملا عیمجل  ۀبسنلاب  ۀلاحلا  هذه  سفنب  نوموصعملا  ۀمئألا  ءایبنألا و  عتمتی 

یلوألاب  لمعلا  كرت  ًادبأ  مهنم  لبُقی  الف  رهاطلا ، مهرهوج  هاجت  نوموصعملا  اهلمحتی  یتلا  ةریبکلا  ۀیلوؤسملا  یلإ  رظنلا  تفُلی  اذه  و 
و ۀطقنلا ، کلت  یلإ  ریـُشی  امنإ  روهدلا » ثداوحب  ًۀطاحإ  رومألا و  لئامب  یلاعت  هَّللا  نم  ًاملِع   » هیف لوقت  يذـلا  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  ریبعت  و 

. زاتمملا يوتسملا  اذهب  هرهوج  لعج  اذل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  قتاع  یلع  یقُلتس  یتلا  ۀلاسرلا  لقثب  ملعی  هَّللا  نأ  یه 
. ۀینیوکتلا هرماوأ  ذیفنت  و  ۀیهلإلا ، رماوألا  مامتإل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ءاج  - 2

117 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
نع ۀینیوکتلا  بهاوملا  مامتإ  ۀلأسم  یلإ  ةراشإ  ًاضیأ  یهو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلاب  ةوبنلا  متخ  ۀلأسم  یلإ  ةرابعلا  هذه  ریـشت 

. ۀیهلإلا ماکحألاو  عیرشتلا  قیرط 
هیلع و هللا  یلص  لوسرلا  ثعب  لبق  ممألل  يواسأملا  عضولا  یلع  اهثیدح  نم  عطقملا  اذه  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀنبا  جّرعت  - 3

نم ٍعونب  اهئالتبا  یف  للملا  رئاس  و  مانـصألل ، مهتدابع  یف  برعلا  و  رانلل ، مهمیظعت  یف  سوجملا  تاـفارخلا ، ۀـملظب  مهئـالتبا  ۀـیفیک  هلآ و 
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. ۀقرفتلا فارحنالا و 
. رشبلا لک  یف  نونکملا  يرطفلا » دیحوتلا   » ۀلأسم یلإ  هیف  ریشت  يذلا  هنافرع » عمهَّلل  ٌةَرِکنُم   » اهلوق مظعأ  ام  و 

بحس مهراکفأ  قفأ  نع  دعبأ  فیک  و  همایق ، راثآ  و  ص »  » یبنلا دوجو  تاکرب  یلإ  عئارلا  اهنایب  نم  رخآ  مسق  یف  مالـسلا  اهیلع  ریـشت  - 4
و قحلا ، ةدـهاشم  نع  مهراـصبأ  تبجح  یتلا  ةواـشغلا  قّزم  و  تاـفارخلا ، لـهجلا و  أدـص  مهبولق  نع  لازأ  و  ۀـملظملا ، ءادوسلا  ماـهوألا 

. طیرفتلا طارفإلا و  نیب  لصفی  يذلا  طسوألا  دحلا  و  میقتسملا » طارصلا   » یلإ مهاعد 
، مالسإلا روهظ  دعب  مهعضو  ۀیلهاجلا و  رصع  یف  سانلا  عضو  نیب  ٍۀقیقد  ٍۀنراقم  ءارجإ  بجی  ثیدحلا ، اذه  قمع  كرد  مهف و  لجأ  نم  و 

. اهتبطخ یف  مالسلا  هیلع  مالسإلا  ةدیس  هتنّیب  يذلا  عقاولا  حضّتی  یتح 
- زیزعلا وأ  میرکلا - توملا  یه  ۀیخیرأتلا  مالـسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیـس  ۀبطخ  نم  عطقملا  اذه  یف  اهیلإ  ةراشإلا  ردـجی  یتلا  لئاسملا  نم  - 5

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلل 
ًاقّلحم دویقلا  کلت  رِّسک  ۀیلوؤسملا ، َّمتأ  و  ۀلاسرلا ، يدأ  نأ  دعب  و  ۀینافلا ، ایندلا  هذه  یف  دسجلا  دویقب  ۀـقلأتملا  هحور  تلبک  يذـلا  کلذ 

! نیبّرقملا ءامسلا  ۀکئالم  نیب  هناکم  ًاذخآ  هئانف ، یف  ًافرفرم  بیبحلا ، وحن 
118 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ثلاثلا روحملا 

ماکحألا ۀفسلف  هَّللا و  باتک 

: صنلا
: تلاق سلجملا و  لهأ  یلإ  مالسلا  هیلع  تتفتلا  مث 

. ممالا یلإ  هؤاغُلب  و  مکسفنأ ، یلع  هَّللا  ءانمُأ  و  هیحو ، هنید و  ۀلمح  و  هیهن ، هرمأ و  ُبُْصن  هَّللادابع  متنأ 
. مکیلإ همّدق  ٌدهع  و  مکیف ، هل  ِّقح  میعز  و 

ٌۀیلجتم هرئارـس ، ٌۀفـشکنم  هرئاصب ، ٌۀـنِّیب  عماللا ، ءایـضلا  و  عطاسلا ، رونلا  و  قداصلا ، نآرقلا  و  قطانلا ، هَّللا  باـتک  مکیلع  اهفلختـسا  ٌۀـیقب  و 
همراحم و  ةَّرـسفملا ، همئازع  و  ةرَّونملا ، هَّللا  ججح  لاُنت  هب  هعامتـسا ، ةاجنلا  یلإ  ٍّدؤم  هعابِّتا ، ناوضرلا  یلإ  ٌدئاق  هعایـشأ ، هب  طبتغم  هرهاوظ ،

. ۀبوتکملا هعئارش )  ) هعیارش ۀبوهوملا و  هصخُر  ۀبودنملا و  هلئاضف  و  ۀیفاکلا ، هنیهارب  ۀیلاجلا و  هتانِّیب  و  ةرَّذحملا ،
ًاتیبثت مایـصلا  و  قزرلا ، یف  ًءامن  و  سفنلل ، ًۀـیکزت  ةاکزلا  و  ربکلا ، نع  مکل  ًاهیزنت  ةالـصلا  و  كرـشلا ، نم  مکل  ًاریهطت  نامیإلا  هَّللا  لـعجف 

، مالسإلل ًاّزع  داهجلا  و  ۀقرُفلل ،)  ) ۀقرُفلا نم  ًانامأ  انتمامإو  ۀلملل ، ًاماظن  انتعاط  و  بولقلل ، ًاقیسنت  لدعلاو  نیدلل ، ًادییـشت  جحلاو  صالخإلل ،
ًۀنوعم ربصلا  و 

119 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ًانقح صاصقلا  و  ددعلل ، ًةامنُم  ماحرألا  ۀلـص  و  طخـسلا ، نم  ًۀیاقو  نیدلاولا  َّرب  و  ۀماعلل ، ًۀحلـصم  فورعملاب  رمألاو  رجألا ، باجیتسا  یلع 

و سجرلا ، نع  ًاـهیزنت  رمخلا  برـش  نع  یهنلا  و  سخبلل ، ًارییغت  نیزاوـملا  لـییاکملا و  ۀـیفوت  ةرفغملل و  ًاـضیرعت  رذـنلاب  ءاـفولاو  ءامدـلل 
. ۀیبوبُّرلاب هل  ًاصالخإ  كرشلا  « 1  » هَّللا مَّرح  ۀفعلل و  ًاباجیإ  ۀقرسلا  كرت  ۀنعللا و  نع  ًابجاجح  فذقلا  بانتجا 

«2 « » َنوُِملْسُم ُمْتنَأَو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا   » ف
«3 « » ُءاَمَلُْعلا ِهِداَبِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  اَمَّنِإ   » هنإف هنع ، مکاهنو  هب  مکرمأ  امیف  هَّللا  اوعیطأ  و 

: ریسفتلا
: اهنم ًاضیأ ، ٍۀمهم  ٍرومأ  یلإ  ۀبطخلا  نم  مسقلا  اذه  یف  مالسلا  هیلع  مالسإلا  ةدیس  ریُشت 
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تایلوؤسملا نم  فینحلا  نیدلا  میق  میلاعت و  نیناوق و  نع  عافدلاو  ملاعلا ، یف  مالسإلا  رشن  ۀلاسرلا و  غالبإ  یف  نیملسملا  ۀیلوؤسم  دعت  - 1
. ۀعساولا هتمحر  ۀحاس  نم  اودرطی  نأ  و  یهلإلا ، ءازجلاو  باقعلا  اورظتنی  نأ  مهیلع  اّقح  ناک  اهئادأ  نع  نولسملا  سعاقت  ول  یتلا  ةریطخلا 

. تافارخلا بصعتلا و  لهجلا و  تاملظ  ةدشب  براح و  عشم ، ءوضو  یلج  رون  قطان و  باتک  هنأ  یلع  نآرقلا  ۀمظع  یلإ  تهبن  - 2
ینعملا  ةربعلا و  هنطاب  و  رونلا ، لامجلا و  هرهاظ  يذلا  باتکلا  کلذ 

120 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. ًۀیجنم ًۀعنقم  هتلدأ  و  ریزغلا ،

. ۀیلزأ ٍۀنج  یلإ  مهاعد  ثیح  ةاجنلا ، هیعباتل  نمضی  يذلا  دئاقلا  کلذ 
اهجاتحی یتلا  ۀیلمعلا  جماربلا  نع  حصفأ  و  ةرینلا ، هنیهاربب  ةدیقعلا  ءيدابم  تبث  و  دیحوتلا ، ۀلدأ  حیصفلا  هقطنمب  نَّیب  يذلا  ةاجنلا  دئاق  وهف 

«. لطابلا  » نم قحلا »  » و ءيدرلا »  » نم دیجلا » «، » روظحملا  » نم حابملا »  » صخشف ۀیناسنإلا ، لماکت  قیرط  یف  ءرملا 
یف سخبلا  كرت  یتح  دیحوتلا  نم  و  رذنلاب ، ءافولا  یتح  نامیإلاب  تأدبف  ةریصق ، ٍتارابع  لالخ  نم  ماکحألا  ۀفسلف  نایبت  یف  تعدبأ  - 3

«. كرشلا نم  مکل  ًاریهطت  نامیإلا  هَّللا  لعجف   » اهریبعت یلحأ  امف  هلوقم . ٍۀلمجب و  اهنم  اًلک  تفصوف  نازیملا ،
یتلا ۀیـضرعلا  تاثولملا  نم  هرهطیل  مالـسإلا  ءاج  اذهل  ناسنإلا ، ةرطف  یف  ۀنونکم  هدیحوت  هَّللا و  ۀـفرعم  ۀـقیقح  َّنأ  ریبعتلا  اذـه  نم  حـضتی 

. یلصألا اهنول  رهظیل  اهخاستا  دعب  ضیبلا  بایثلا  لسغت  امک  كرشلا ، قیرط  نع  جتنت 
یف ءاعدلا  و  دوجسلا ، عوکرلا و  قیرط  نع  رورغلا ، ۀصنم  نم  نیربکتملا  بحسی  و  سانلا ، یف  عضاوتلا  حور  اهب  نطویل  ةالصلا »  » هَّللا عرش 

. قلاخلا ةرضح 
ۀیلاملا ۀینبلا  زیزعت  لالخ  نم  ۀمألا  تاورث  ۀیمنت  و  اهلاومأ ، اهفرخزب و  هقلعت  ایندلا و  رسأ  نم  ناسنإلا  حور  ریرحت  یف  ًاببـس  نوکت  ةاکزلا » »

. نیمورحملل
يوقتلا  روهز  معارب و  هدوجو  ناصغأ  یلع  یفضی  و  صالخإلا ، حور  هیف  تبثی  و  هسفن ، يوه  یلع  ًارطیسم  ناسنإلا  لعجی  مایصلا » »

121 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ۀـیرکفلا و تالاجملا  یتش  یق  نیملـسملا  تاردـق  هیف  ززعت  و  مالـسإلا ، سـسُأ  هیف  تبثت  يذـلا  میظعلا  یمالـسإلا  عمجتلا  کـلذ  ُّجـحلا » »

. ۀیسایسلا ۀیرکسعلا و  ۀیملعلا و 
هَّللا حنمی  نیموصعملا ، ةادهلا  ةدایق  لوبق  قیرط  نع  میظنتلا و  رقت  تابارطـضالا و  لیزت  و  بولقلا ، نم  داقحألا  لسغت  ۀیعامتجالا » ۀلادعلا  »

. ۀقرفتلا قافنلا و  مهنع  دعبی  و  دیحوتلا ، طخ  ًاجهتنم  ًاملاس  ًایعامتجا  ًاماظن  نیملسملا 
، تادهعتلاب مازتلالا  صاصقلا و  لئاسمب  قلعتی  ام  رکنملا و  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمألا  ۀماقتسالا و  ربصلا و  داهجلا و  لئاسم  یف  کلذک 

جالع راثآ و  ًۀنیبم  کلذ  لک  یلإ  انتدیـس  تراشأ  دقف  رمخلا ، برـش  كرت  روجفلا و  نم  روجحلا  ةراهط  نازیملا و  سخبی  نم  ۀـبراحم  و 
. اهنم ٍّلک 

يوقتلا یلإ  مهوعدت  و  مالـسإلا ، دیجملا و  نآرقلا  هاجت  نیملـسملا  ۀیلوؤسم  ۀلأسم  یلإ  يرخأ  ًةرم  مالـسلا  اهیلع  مالـسإلا  ةدیـس  دوعت  - 5
!. نوملسم مه  ءانفلا و  راد  اوعدوی  یتح  مهلامعأ  ۀبقارمب  مهیلع  ُّرصت  ثیح  رومألا ، بقاوعب  مهایإ  ًةرکذم 

نورعـشی طـقف  ءاـملعلا  نـأل  ۀـفرعملا ، ملعلا و  رونب  مکبولق  مکحاورأ و  اورون  نیملـسم ! اوـتومت  مکلعجی  اـم  اوـلمعإ  رذـح و  یلع  اوـنوک 
يوقتلا  ّطخ  یلع  نیرئاس  هَّللا  نوفاخی  ۀیلوؤسملاب و 
122 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

عبارلا روحملا 

مکاحلا ماظنلا  نم  اهفقوم  نالعإ 
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: صنلا
. ًاططش لعفأ  ام  لعفأ  و ال  ًاطلغ ، لوقأ  ًأدب و ال  ًادوع و  لوقأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  یبأ  و  ۀمطاف ، یِّنأ  اوملعإ  سانلا  اهیأ  تلاق  مث 

«. 1 « » ٌمیحَر ٌفُوَءر  َنینِمْؤُملاب  مُْکیلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ْهیَلَع  ٌزیزَع  مُکِسُْفنأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل 
. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هیلإ  يزعملا  معنل  و  مکلاجر ، نود  یِّمع  نبا  اخأ  و  مکءاسن ، نود  یبأ  هودجت  هوفرعت  هوزعت و  نإف 

ۀظعوملا ۀـمکحلاب و  هِّبر  لیبس  یلإ  ًایعاد  مهماظکأب  ًاذـخآ  مهجبث ، ًاـبراض  نیکرـشملا  ۀـجردم  نع  اًـلئام  ةراذـنلاب ، ًاـعداص  ۀـلاسرلاب  غلبف 
قطن و  هضحم ، نع  ُّقحلا  رفـسأ  و  هحبـص ، نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا ، اولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا ، تکنی  مانـصألا و  رـسکی  ۀنـسحلا ،

نم رفن  یف  صالخإلا  ۀملکب  فتهف  قاقـشلا و  رفکلا و  دقع  تلحنا  و  قافنلا ، ظیـش  حاط و  و  نیطایـشلا ، قشاقـش  تسرخ  و  نیدلا ، میعز 
. صامخلا ضیبلا 

123 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
، قرولا نوتاتقت  و  قرطلا ، نوبرـشت  مادـقألا . ءیطوم  و  نالجعلا ، ۀـسبق  و  عماطلا ، ةزهن  براشلا و  ۀـقذم  رانلا ، نم  ٍةرفح  افـش  یلع  متنک  و 

. مکلوح نم  سانلا  مکفطختی  نأ  نوفاخت  نیئساخ ، ًۀلذأ 
لهأ ةدرم  برعلا و  نابؤذ  و  لاـجرلا ، مهبب  َینُم  نأ  دـعب  یتلا ، اـیتللا و  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدـمحمب  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  مکذـقنأف 
أفکنی الف  اهتاوهل ، یف  هاخأ  فذـق  نیکرـشملا  نم  ةرغاف  ترغف  وأ  ناطیـشلل ، نرق  مجن  وأ  هَّللا ، اهأفطأ  برحلل  ًاران  اودـق  وأ  املک  باـتکلا 
ادجم ًاحصان ، ارمشم  هَّللا ، لوسر  نم  ابیرق  هَّللا ، رمأ  یف  ًادهتجم  هَّللا ، تاذ  یف  ًادودکم  هفیسب ، اهبهل  دمخی  و  هصمخأب ، اهخامـص  أطی  یتح 
نورفت و  لازنلا ، دنع  نوصکنت  و  رابخألا ، نوفکوتت  و  رئاودلا ، انب  نوصبرتت  نونمآ  نوهکاف ، نوعدا  و  شیعلا ، نم  ٍۀیهافر  یف  متنأو  احداک 

. لاتقلا دنع 
: ریسفتلا

: ةریبک قئاقح  ًاضیأ  مسقلا  اذه  نمضت 
یبنلا  ۀعضب  - 1

ّیبنلا تنب  فرعأ  مل  ینإب  دحأ  یعّدی  یتح ال  ٍراذـعأ ، ٍجـجح و  نم  مهیدـیأب  ام  غرفت  و  ٍءیـش ، ِّلک  لبق  نیرـضاحلل  اهتیوه  فشکب  موقت 
. اهترصنل تعراس  الإ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

نیع وه  هب  قطنأ  ام  نأ  یلع  دکؤت  مث  مالسلا ، هیلع  ٍّیلعب  اهطابترا  نع  ملکتت  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ّیبنلل  اهتبسن  یلع  صاخ  لکشب  زکرت 
هذـه هاجت  ۀـمیظعلا  مکتیلوؤسم  اوع  و  لوقأ ، امل  ًادـیج  اوعمتـساف  ۀـملکب ، ولو  ٍباسح  ریغب  یناسل  قطنی  و ال  ًافازج ، تدـحتأ  ال  ۀـقیقحلا ،

!. ۀثداحلا
124 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

قیمعلا  ملألا  - 2
یلع ًةدنتـسم  مهمومغ ، یف  مهل  ًاکیرـش  ناک  هنأ  مهمالآل و  ملأتی  ناک  فیک  مهب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ۀـقالعب  رکذـت  اهدـعب 

: ۀفیرشلا هتایآ  يدحإ  یف  اهب  هیبن  دیجملا  نآرقلا  فصو  یتلا  ۀسمخلا  تافصلا 
«1 « » میحر ٌفوؤر  َنینمؤملاب  مُْکیلع  ٌصیرَح  ْمُّتنِع  ام  ِهیلع  ٌزیزع  ْمُکِسفنأ  نِم  ٌلوسَر  مُکَءاج  دَقل  »

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یف  باحصألا  اهفرع  اهدهاش و  یتلا  تافصلا  کلت 
هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلل  ۀقاشلا  دوهجلا  - 3

دجی نأ  نود  ۀـمیظعلا ، هبر  ۀـلاسر  غالبإب  ًادرفنم  ماـق  هنأ  فیک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلاـب  ترم  یتلا  ۀیمـسجلا  ةاـناعملاب  رکذـت  مث 
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ۀـظعوملا و لیلدـلا و  قطنملا و  هحالـس  ناـک  و  نیربـکتملا ، ۀـغمدأ  مطح  و  بارتلاـب ، نیتـنعتملا  فوـنأ  غرم  هسفن ، یلإ  اًـلیبس  فارحنـالا 
تاملظلا و تلازناف  هَّللا ، ءادعأ  قَّرفت  و  مانصألا ، دباعم  رمد  و  نیکرشملا ، ۀکوش  رـسک  نأ  یلإ  هنع ، یـصقتسا  قحلا و  بلط  نمل  ۀمکحلا 

. رفکلا راید  یف  ًانلع  هَّللا » ّالإ  هلإ  ال   » دیحوتلا ۀمغن  اوددری  نأ  سانلا  نم  عمج  نکمت  و  شیفافخلا ، ترف  و  رونلا ، َّعش 
نیشملا  یضاملا  - 4

ًۀعومجم هیف  اوناک  يذلا  مویلا  کلذب  مه  ریکذتب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  موقت 
125 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مکت الیخم  مانـصألا  ةدابع  كرـشلا و  لحارم  تاسوسو  بعادـت  ٍۀـیحان  نمف  شحوم ، ٍبعـص و  ٍنافوط  طسو  یف  عراصتت  ًةریغـص  ًۀـنمؤم 
نوصبرتی بناج ، ِّلک  نم  مکوطاحأ  دق  نیملاظلا  ءایوقألا  مکئادـعأ  نإف  يرخأ  ٍۀـیحان  نم  و  منهج ، ران  فرج  افـش  یلإ  مکرجت  و  ًانایحأ ،

، ءيدرلا ءاذـغلا  نسـآلا و  ءاـملا  ـالإ  مکل  سیل  بیهر ، ٍراـصح  تحت  متنک  و  نیع ، ۀـفرطب  مـهلجرأ  مهیدـیأب و  مکوقحـسیل  رئاودـلا  مـکب 
. لوهجملا مکریصم  نوفاخت 

ۀلیلقلا ۀئفلا  هذـه  طلـسی  و  رجحلاب ، یعافألا  هذـه  سوؤر  برـضی  و  ءامدـلل ، نیـصاصملا  بائذـلا  ءالؤه  نانـسأ  رـسکی  نأ  هَّللا  ءاش  نکل ،
. دیری امل  لاعف  ریدق  ءاشی  ام  یلع  وه  و  اهیلع ، ۀفعضتسملا 

اوناـک نیذـلا  قرطلا  عاـطق  صوـصللا و  یفتخا  و  تیراـفعلا ، ترف  و  ریـصاعألا ، تنکـس  و  نـتفلا ، نارین  تدـمخ  یتـح  تـقو  ِضمی  مـل 
. مالسإلا سمش  رونب  ملاعلا  قرشأ  نأ  دعب  ۀیلهاجلا  یلایل  تاملظ  نم  نودیفتسی 

، نامزلا نم  ٍنرقک  مهموی  تلعج  نینمؤملا و  لهاک  تلقثأ  یتلا  ۀـساسحلا  تاظحللا  کلتب  نیرـضاحلا  مالـسلا  اـهیلع  ۀـمطاف  ترکذ  معن ،
میظعلا و ِّیلاسرلا  ِّیهلإلا و  طخلا  اذه  ۀمومید  ۀیرارمتـسا و  یف  نوعـسی  و  ۀیهلإلا ، بهاوملا  اورکنی  و ال  ۀـلیزجلا ، هَّللا  َمَِعن  اوسانتی  یتح ال 

. ءادعألا هکیحی  هجوری و  امل  اوملستسی  ال 
: مالسلا هیلع  ّیلع  تامدخ  - 5

َّیبنلا نأ  فیک  و  ۀمألا ، هذهل  ٍتامدخ  نم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  همدق  امب  اهثیدح  طسو  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ۀنبا  رکذت 
ًایحضم و هسفنب ، ًارثؤم  اهل  موقی  وه  و  اهل ، يدصتلا  ةرطخلا و  ثداوحلا  ۀهجاومل  هلسری  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

126 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
و بارتلاب ، تیغاوطلا  تاماه  غرم  و  هفیـسب ، ٍضرـألا  یلإ  نیربکتملا  سوؤرب  يوهأ  ًارـصتنم ، دوعی  اهدـمخیف و  نتفلا  یلع  ُّضقنیف  ًایئادـف ،

. ناکم ِّلک  یف  ًاعفادم  ًایماح و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلل  ًادعاسم  ًارصان و  ناک 
. فارحنالا هنع  عنمی  ةریبکلا و  ةروثلا  هذه  َّطخ  میُدی  نأ  عیطتسی  میظعلا  درفلا  اذه  لثمف  معن 

127 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
سماخلا روحملا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دعب  ةدرلا 

: صنلا
مظاک قطن  و  نیدـلا ، بابلج  لمـس  و  قافنلا ، ۀکیـسح  مکیف  رهظ  هئایفـصأ  يوأم  هئاـیبنأ و  راد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  هَّللا  راـتخا  اـملف 

هتوعدـل مکافلأف  مکب ، ًافتاه  هزرغم ، نم  هسأر  ناطیـشلا  علطأ  و  مکتاصرع ، یف  رطخف  نیلطبملا ، قینف  ردـه  نیلقألا و  لماخ  غبن  نیواغلا و 
ریغ متدروأ  و  مکلبإ ، ریغ  متمـسوف  ًاـباضغ ، مکاـفلأف  مکـشمحأ  ًاـفافخ و  مکدـجوف  مکـضهنتسا  مـث  نیظحـالم ، هـیف  ةرغلل  و  نیبیجتـسم ،

اوطَقَـس ِۀَْنتِفلا  یف  الأ  ، » ۀنتفلا فوخ  متمعز  ًارادتبا  ربقی ، امل  لوسرلا  و  لمدنی ، امل  حرجلا  و  بیحر ، ملکلا  و  بیرق ، دهعلا  اذه و  مکبرش ،
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و ةرهاـظ ]  ] ةرهاز هرومأ  مک  رهظأ  نیب  هَّللا  باـتک  و  نوکفؤت ؟ یَّنأ  و  مکب ؟ فـیک  و  مکنم ؟ تاـهیهف  « 1 « » َنیِرفاْکلاب ٌۀَـطیُحل  َمَّنَهَج  َّنإ  و 
نیملاظلل سئب  نومکحت ؟ هریغب  مأ  نودـیرت ؟ هنع  ًۀـبغرأ  مکروهظ  ءارو  هومتفلخ  دـق  ۀحـضاو ، هرماوأ  و  ۀـحیال ، هرجاوز  و  ةرهاب ، همالعأ 

. الدب
«2 « » َنیِرِساَْخلا َنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  نَلَف  ًانیِد  ِماَلْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  نَمَو  »

128 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
: ریسفتلا

فارحنالا  رمآتلا و  - 1
نمز یف  مهیلع  قانخلا  َقِّیُـض  نیذلا  نیقفانملا  ۀیلهاجلا و  بازحأ  ایاقب  یلإ  اهتبطخ  نم  مسقلا  اذه  یف  مالـسلا  اهیلع  مالـسإلا  ةدیـس  ریـشت 

. مهراک وأ  یف  اوأبتخإ  و  اهروحج ، یف  مهسوؤر  اوفخأف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر 
راظنألا نع  تراوت  یتلا  شیفافخلا  ترهظ  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ةافو  دعب  اهروحج  نم  هذه  ضرألا  تارشح  تجرخ  ًةأجف  و 

فارحنالا طوطخ  تداع  ۀکوکشملا و  تاکرحتلا  تأدب  و  نادیملا ،! یف  ثبعت  تحبـصأ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دوجو  ۀبیه  ببـسب 
!. ۀکرعملا ۀحاس  ۀسایسلاب  نوبعالتملا  لخد  دیدج و  نم  رهظت 

! ناطیشلا ةوعدل  ضعبلا  ۀیبلت  - 2
موـبلا تاوـصأ  فـلخ  نیرئاـس  ناطیـشلا ، ةوعدـل  ریفغ  عـمج  ۀـیبلت  ببـسب  ۀـقیمعلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  تنب  ةرـسح  أدـبت  اـنه  نم 

اًلتبم لزی  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نفک  نأ  مغر  و  مهبولق ، تیمع  نیذلا  نیقفانملا  ناطیـشلا و  بزح  دیب  ًۀلآ  اوحبـصأف  ۀموؤشملا ،
. ةّدرلا تاکرح  ترهظ  یتح  بولقلا  یف  نرت  هریبکت  ۀخرص  دجسملا و  یف  يودی  هنذؤم  ناذآ  توص  لزی  مل  و 

نیب فالتخالا  ۀقرفلا و  عقوی  مالکلا  نأ  نم  ًافوخ  مهتوکسل  ۀجح  ۀیقتلا  نم  تذختا  دق  ًۀعومجم  َّنإل  بولقلا  یضیرم  ءاطـسبلا و  ءانثتـساب 
کلذ یف  ببـسلا  وه  اذـه  مهفقوم  نأ  نیح  یف  فـالتخا  زربـی  ـال  یتـح  هثادـحأل ، نیقفاوم  وأ  دهـشملا  اذـهل  نیجرفتم  اوراـص  و  عمجلا ،

!. نیریبکلا فارحنالا  قاقشنالا و 
129 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

نآرقلاب  ماصتعالا  - 3
: ًۀهبنم مهب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطافب  لثمتملا  یهلإلا  يدانملا  خرصی  مث 

لیللا عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  اذإ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  اـهیبأ  ثیدـحب  مه  رکذـت  اـهنأف  نولاـضلا ؟ اـهیأ  نولوت  نیأ  یلإ  و  متنأ ؟ نیأ 
!«. رانلا یلإ  هقاس  هکرت  نم  ۀنجلا و  یلإ  هداق  همامأ  هلعج  نمف  نآرقلاب  مکیلعف  ملظملا 

راشأ امک  ۀنئاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دعب  ۀفالخلا  ۀلأسم  یف  هتاداشرإ  ۀحـضاو و  هیهاون  هرماوأف و  نآرقلا ، اوکرتت  نأب ال  مهب  حیـصت 
. هایافخ رهظأ  ّألا و  ًائیش  ِقُبی  مل  هنأ  لوقلا  ۀصالخ  هتاف ، دعب  لصحیس  ام  یلإ 

هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  باحصأ  راذنإ  - 4
متکسمت و  نآرقلا »  » میظعلا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبنلا  ثارت  متکرت  نإ  ًۀلئاق : مهرذحت  ۀیودملا ، نامزلا  ۀخرص  مالسلا  اهیلع  مالسإلا  ةدیس 

ۀـنتفلا ال فوـخ  ۀحلـصملا و  ۀـعیرذب  نآرقلا ، یلع  ًاـماکح  مکـسفنأ  مـتلعج  مالــسإلا و  میلاـعت  یلع  ةزجاـعلا  مکراـکفأ  متمدـق  و  هریغب ،
. نیبملا نارسخلا  ربکألا و  ررضلا  مکبیصیس  اهدنع  هرماوأل ، نیمکتحم 

رهظملا بللا و  نود  رشقلا  يوس  یقبی  نلف  مکنیب ، نم  مالسإلا  حور  یفتختـس  و  هنوفاخت ، امب  نولبتـس  و  مکیف ، ۀنتفلا  ران  دمخت  نل  فوس 
يوتحملا  نود 

130 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
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اهدینفتو نیبصاغلا  ججح  كدف و  بصغ  ۀصق  سداسلا  روحملا 

: صنلا
فاتهل نوبیجتـست  و  اهترمج ، نوجیهت  اهتدق و  نوورت و  متذخأ  مث  اهدایق ، سلـسی  اهترفن و  نکـست  نأ  ثیر ) یلإ   ) ثیر الإ  اوثبلت  مل  مث 

. یفصلا یبنلا  ننس  دامخإ  یلجلا و  نیدلا  راونأ  ءافطإ  يوغلا و  ناطیشلا 
. اشحلا یف  نانسلا  زخو  يدملا و  زح  لثم  یلع  مکنم  ربصن  و  ءارضلا ، رمخلا و  یف  هدلو  هلهأل و  نوشمت  و  ٍءاغترا ، یف  ًاوسح  نورست 

؟ انل ثرإ  نأ ال  نومعزتأ  نآلا  متنأ  و 
«1 « ؟ نونقوی ٍموقل  ًامکح  هَّللا  نم  نسحأ  نم  نوغبی و  ۀیلهاجلا  مکحفأ 

. هتنبا ینأ  ۀیحاضلا  سمشلاک  مکل  یلجت  یلب  نوملعت ؟ الفأ 
. اّیرف ًائیش  تئج  دقل  یبأ ؟ ثرأ  كابأ و ال  ثرت  نأ  هَّللا  باتک  یفأ  ۀفاحق ! یبأ  نبا  ای  هیثرإ ؟ یلع  بلغأأ  نوملسملا  اهیأ 

: لوقی ذإ  مکروهظ  ءارو  هومتذبن  هَّللا و  باتک  متکرت  ٍدمع  یلعفأ 
131 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«. 1 « » َدُواد ُناْمیَلُس  َِثرَو  َو  »
: لاق ذإ  ایرکز  نب  ییحی  ربخ  نم  صتقا  امیف  لاق  و 

«2 « » ِبوُقْعَی ِلآ  نِم  ُثِرَی  ًاِّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  »
: لاق و 

«. 3 « » هَّللا باتک  یف  ٍضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرألا  اُولوُأ  َو  »
: لاق و 

«. 4 « » ِْنیَیَثنألا ِّظَح  ُلثِم  ِرَکّذِلل  مُکِدالْوَأ  یف  هَّللا  ُمُکیِصُوب 
: لاق و 

«5 « » َنیِقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألاَو  ِْنیَِدلاَْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  نِإ  »
نیتلم ال لـهأ  نإ  نولوقت  لـه  مأ  یبأ ؟ اـهنم  جرخأ  ٍۀـیآب  هَّللا  مکـصخفأ  اـننیب ؟ محر  ـال  و  یبأ ؟ نم  ثرإ  ـال  یل و  ةوظح  ـال  نأ  متمعز  و 

؟ یمع نبا  یبأ و  نم  همومع  نارقلا و  صوصخب  ملعأ  متنأ  مأ  ٍةدحاو  ٍۀلم  لهأ  نم  یبأ  انأ و  تسل  وأ  ناثراوتی ؟
ۀعاسلا دنع  ۀمایقلا و  دعوملا  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ٍدمحم  میعزلا  هَّللا و  مکحلا  معنف  كرـشح ، موی  كاقلت  ۀلوحرم ، ٌۀموطخم  اهکنودف 

، نومدنت ذإ  مکعفنی  نولطبمل و ال  رسخی 
«. 6 « » َنوُمَْلعَت َفْوَسَو  ٌّرَقَتْسُم  ٍاَبَن  ِّلُِکل  »

132 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«. 1 « » ٌمیِقُم ٌباَذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَیَو  ِهیِزُْخی  ٌباَذَع  ِهِیتْأَی  نَم  »

: ریسفتلا
یلهاجلا  بهذملا  ءایحإ  - 1

ًةرم ۀیلهاجلا  ماکحأ  روهظ  نم  ۀیتأتم  اهبلق  ۀقرحف  نیدیدش ، ٍناجیه  ٍملأ و  یلع  ًّالدم  مسقلا  اذه  یف  هجوأ  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  ثیدـح  غلب 
یف براقألا  عیمج  مهـس  ۀصحب و  ًارقم  هئیجم  دعب  کلذ  لطبأ  دقف  مالـسإلا  امأ  ۀیلهاجلا  نمز  یف  ثروتل  نکت  مل  یثنألا  نأ  ثیح  يرخأ 
رطخ وه  یلوألا  ۀجردلا  یف  مهملا  نإ  لب  بسحف ، ٍكدف »  » ۀـلأسم یلع  ًارـصتقم  نکی  مل  عوضوملا  نإف  کلذ  یلإ  ًادانتـسا  ملـسملا ، ثرإ 
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. مهیلع اهتالمح  ًۀفثکم  مهل ، دیدشلا  موللا  هیجوتب  مسقلا  اذه  یف  تماق  اذل  مالسإلا ، ننس  وحم  ۀیلهاجلا و  ننس  ءایحإ 
دقف ۀیداع ، ًۀلأسم  نکت  مل  كدف » بصغ   » ۀلأسم نأ  عیمجلا  هعم  كردأ  ٍلکشب  لمعلا  اذه  زاجنإ  یف  مهلیجعت  وه  کلذ  لک  نم  بجعألا 
هذه مویلا و  کلذ  سمش  بیغت  نأ  لبق  کلذب  اورکف  مهنإف  رخآ  ٍریبعتب  و  ۀفالخلا ، یلع  مهتـضبق  اومکُحی  نأ  لبق  بصغلا  اذه  یلإ  اوعس 

. ةریبکلا ةرماؤملا  هذه  قمع  مهف  یف  ۀمهم  ۀطقن 
مصخلا  ۀلدأ  - 2

ۀملاعلا ۀمکاحلا  ۀعرابلا و  ۀبطخلا  هذه  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ۀعضب  تراشأ 
133 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

«. ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نأ  اوعدا  ثیح  بصغلا ، کلذ  یف  مهلئالد  یلإ  ٍۀّینمض  ٍةروصب 
نم ٍددع  لالخ  نم  تبثتف و  هصوصخ ، نآرقلا و  مومع  نم  دهاوشب  ًۀلدتـسم  ٍۀعطاق  ٍۀیقطنم و  ٍۀبوجأب  ججحلا  کلت  یلع  درلاب  تماق  اهدعب 

! طئاحلا ضرعب  هبرض  بجی  يذلا  عوضوملا  ثیدحلا  اذه  فیز  باتکلا  تایآ 
راذعالا عیمج  عطقت  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  - 3

. رارفلل اًلیبس  هل  قبت  مل  ٍلکشب  اهمصخ  یلع  اهموجه  یف  لالدتسإلا  ۀبرح  ةریبکلا  ۀملاعلا  هذه  تمدختسا  دقل 
؟» ثرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن   » عوضوملا ثیدحلا  وه  مکرذع  ناک  ذإ  مالسلا  اهیلع  لوقت 

مهءابآ و نوثری  ءانبألا  عیمج  نأ  اوملعاف  انثرإ  انعنم  مکرذـع  ناک  اذإ  و  مکل ، اـهترکذ  یتلا  نآرقلا  تاـیآ  هب  تصن  اـم  وه  هیلع  درلا  نإـف 
لهف نیملـسم ، ٍّمأ  ٍبأ و  نم  نوثری  ـال  « 1  » ةرفکلا ءانبألا  نأ  ینعمب  هیبأ ، بهذـم  نید و  یلع  نکی  مل  نم  ءانثتـساب  مالـسإلا ، یف  مهتاـهمأ 

!!؟ يدلاوب هذم  نید و  نع  یبهذم  ینید و  فالتخاب  نودقتعت 
تلطعت و ال دق  تافارخلا  هذه  نإف  مکناهذأ ، یف  تقلع  دق  تانبلا  ثیروت  مدع  یلع  صنت  یتلا  اهماکحأ  ۀیلهاجلا و  بساور  تناک  اذإ  و 

. رجفلا غوزب  دعب  ۀملظلا  یلایل  یلإ  ةدوعلل  لیبس 
134 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

؟ مالسلا هیلع  یحولا  تیب  لهأ  مأ  نآرقلاب  ملعأ  متنأ  له  - 4
ٍناکم يأ  لوقلاب : مهبطاختف  اذک ، اذک و  نآرقلا  نم  مهفن  نحن  نولوقی  ثیح  ًاضیأ  مهیلع  قیرطلا  اذـه  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  قلغت 

نم وه  و  یحولا ، ناضحأ  یف  ّیبرت  يذـلا  مالـسلا  هیلع  یلع  یمع  نبا  نم  رمألا  اذـهل  قیلأ  ردـجأ و  وه  نم  و  ریـسفت ؟ يأب  و  نآرقلا ؟ نم 
؟ هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  یتفش  نم  هریسفت  نآرقلا و  عمس  هنأ  امک  هباّتُک ،

«. تیبلا یف  امب  يردأ  تیبلا  لهأ   » انتیب و یف  لزن  دق  نآرقلا  نأ  یه  ۀیقحلا 
نم ًاعیمج  اوناک  نیذلا  مالـسلا  هیلع  ایرکز  هیبأ  نم  مالـسلا  هیلع  ییحی  ثرإ  دواد و  هیبأل  نامیلـس  ۀـثارو  ۀبـضق  یلإ  ریـشت  لوقلا  ۀـصالخ 
نأ ًادیج  ملعن  و  هابأ ، ثرو  دق  ءانبألا  نم  ّاًلک  نأب  نارقلا  حرصی  ۀعوضوملا - ۀیاورلا  هذه  فالخ  یلع  مالسلا  اهیلع  لوقت  و  رابکلا ، ءایبنألا 

. اهرابتعا طقسی  نآرقلا  فلاخت  ٍۀیاور  لک 
«1 « » ِْنیَیَْثنُْألا ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّْذِلل  مُکِدَالْوَأ  ِیف  ُهّللا  ُمُکیِصُوی   » ۀفیرشلا ۀیآلا  صنت  ثیح  نآرقلا ، مومعب  ًاضیأ  لدتست  و 

نآرقلا و مومعل  فلاخملا  دـحاولا  ربخل  نکمی  له  ًۀـلئاق : مهفتـستف  « 2 «، » ِهّللا ِباَتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  َیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماَـحْرَْألا  اُولوُأ   » کلذـک و 
؟ یمالسإلا لدعلا  ۀمکحم  یف  طایخلا  مس  رادقمب  ولو  ٍۀیمهأ  ٍۀمیق و  اذ  نوکی  نأ  هصوصخ 

. اهدینفتب موقت  مث  نم  ثرإلا و  بجحت  عنمت  یتلا  قرطلا  عیمج  ددعت  اهدعب 
135 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

صبرتلا  ثیرتلا و  - 5
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ةدیـسلا هذه  تفاضأ  دـقف  ۀـیهلإ ، ٍۀفـصب  ال  ٍۀـیویند ، ٍۀـیدام  ٍۀفـصب  ًافـصتم  هنوک  نم  ٌعبان  ٍكدـفب  اهکـسمت  نأ  نورـضاحلا  روصتی  یکل ال 
ٍۀمیظع ٍۀمکحم  یف  نوفقتـس  مکنأ  اوملعا  نکل  مکل ، ادب  ام  اولعفا  و  ًةّرط ، اهوذخف  لآ  ام  یلإ  لحلا  لآ  نأ  دـعب  نآلا و  : » ۀـلئاق ةدـهاجملا 

کلت یف  مکیلع  یعدملا  وه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  و  اهیف ، مکاحلا  وه  یلاعت  هناحبـس و   » هَّللاف ۀیویندلا ، مکاحملا  رئاس  نع  فلتخت 
!«. ۀیفاخ لک  حضتت  موی  زوربلا » موی   » ۀمایقلا موی  اهدعوم  و  ۀمکحملا ،

. یهلإلا ءازجلل  اودعتساف  الإ  و  هَّللا ، یلع  اولکوتف  مویلا  کلذل  ًاباوج  متددعأ  نإف 
. یضاملا یلإ  عوجرلل  لیبس  و ال  قلغأ ، دق  لامعألا  فلم  نأل  ًادبأ  مدنلا  اذه  مکعفنی  نل  فوس  نکلو  متلعف  ام  یلع  ًاتمح  نومدنتس  اهنیح 

136 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
عباسلا روحملا 

راصنألا ةرصن  بلط 

: صنلا
: تلاقف راصنألا  وحن  اهفرطب  تمر  مث 

. یتمالظ نع  ۀنسلا  یقح و  یف  ةزیمغلا  هذه  ام  مالسإلا ، ۀنضح  ۀلملا و  داضعأ  و  ۀبیقنلا )  ) ۀیتفلا رشعم  ای 
«. هدلو یف  ظفحی  ءرملا  : » لوقی یبأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  ناک  امأ 

. لوازأ بلطأ و  ام  یلع  ٌةوق  لواحأ و  امب  ٌۀقاط  مکل  و  ۀلاهإ ، اذ  نالجع  متثدحأ و  ام  ناعرس 
. هقتر قفنا  و  هقتف ، رهنتسا  هنه و  عسوتسإ و  ٌلیلج  ٌبطخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  تام  نولوقتأ 

. هتامم دنع  ۀمرحلا  تلیزأ  و  میرحلا ، عیضأ  و  لابجلا ، تعشخ  و  لامآلا ، تدکأ  و  هتبیصمل ، موجنلا  تفسک  و  هتبیغل ، ضرألا  تملظأ  و 
مکاسمم یف  مکتینفأ و  یف  هؤانث  َّلج  هَّللا  باتک  اهب  نلعأ  ٌۀلجاع ، ٌۀقئاب  و ال  ٌۀلزان ، اهلثم  یمظعلا ال  ۀبیـصملا  يربکلا و  ۀلزانلا  هَّللا  کلتف و 

هَّللا و ءایبنأب  لح  ام  هلبقل  و  ًاناحلأ ، ًةوالت و  ًاخارص و  ًافاته و  مکحبصم  و 
137 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. ٌمتح ٌءاضق  و  ٌلصف ، ٌمکح  هلسر 
يِزْجَیَسَوًاْئیَش َهّللا  َّرُضَی  نَلَف  ِْهیَبِقَع  یَلَع  ِْبلَْقنَی  نَمَو  ْمُِکباَقْعَأ  یَلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاَم  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمُحم  اَمَو  »

«. 1 « » َنیِرِکاَّشلا ُهّللا 
ددعلا و وذ  متنأ  ةربخلا و  مکلمـشت  ةوعدـلا و  مکـسبلت  عمجم ؟ ًيدـتنم و  ٍعمـسم و  ینم و  يأرمب  متنأ  یبأ و  ثارت  مضهُأأ  ۀـلیق ! ینب  ًاهیإ 

متنأ و  نونیعت ،)  ) نوـثیغت ـالف  ۀخرـصلا  مکیتأـت  و  نوـبیجت ، ـالف  ةوعدـلا  مکیفاوـت  ۀـنجلا ، حالـسلا و  مکرذـع  و  ةوـقلا ، ةادـألا و  ةدـعلا و 
. تریتخا یتلا  ةریخلا  تبختنا و  یتلا  ۀبخنلا  و  حالصلا ، ریخلاب و  نوفورعم  حافکلاب ، نوفوصوم 

انب تراد  اذإ  یتح  نورمتأتف ، مکرمأـن  نوحربت ، وأ  حربن  ـال  مهبلا ، متحفاـک  ممـألا و  متحطاـن  و  بعتلا ، دـکلا و  متلمحت  و  برعلا ، متلتاـق 
و جرهلا ، ةوعد  تأدـه  و  رفکلا ، نارین  تدـمخ  و  کـفألا ، ةروف  تنکـس  و  كرـشلا ، ةرعن  تعـضخ  و  ماـیألا ، بلح  رد  مالـسإلا و  یحر 

! نیدلا ماظن  قسوتسا ) و   ) قثوتسا
؟ مادقإلا دعب  متصکن  و  نالعإلا ؟ دعب  متررسأ  و  نایبلا ؟ دعب  مترح  ینأف 

؟ نامیإلا دعب  متکرشأ  و 
«. 2 « » َنِینِمُْؤم ُمتنُک  نِإ  ُهْوَشَْخت  نَأ  ُّقَحَأ  ُهّللاَف  ْمُهَنْوَشَْختَأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُءََدب  مُهَو  ِلوُسَّرلا  ِجاَرْخِِإب  اوُّمَهَو  ْمُهَناَْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاَُقت  َالَأ  »

طسبلاب و قحأ  وه  نم  متدعبأ  و  ضفخلا ، یلإ  متدلخأ  دق  نأ  يرأ  دق  الأ 
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138 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. متغَّوست يذلا  متعسد  و  متیع ، ام و  متججمف  ۀعسلاب ، قیضلا  نم  متوجن  ۀعدلاب و  متولخ  دق  ضبقلا ،

«. 1 « » ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  نَمَو  ُْمتنَأ  اوُرُفْکَت  نِإ   » ف
ضیغلا ۀثفن  و  سفنلا ، ۀـضیف  اهنکلو  مکبولق ، اهترعـشتسا  یتلا  ةردـغلا  مکت و  رماخ  یتلا  ۀـلذخلاب  ینم  ٍۀـفرعم  یلع  تلق  ام  تلق  دـق  الأ و 

. ۀجحلا ۀمدقت  ردصلا و  ۀثب  ةانقلا و  روخ  و  ظیغلا ) )
علطت یتلا  ةدقوملا  هَّللا  رانب  ۀلوصوم  دبألا ، رانش  هَّللا و  بضغب  ٌۀموسوم  راعلا ، ۀیقاب  فخلا ، ۀبقن )  ) ۀبیقن رهظلا  ةربد  اهوبقتحاف  اهومکن  ودف 

. نولعفت ام  هَّللا  نیعبف  ةدئفألا ، یلع 
«2 « » َنُوِبلَقنَی ٍبَلَقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  »

«3 « » َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماَع  اَّنِإ   » اولمعاف ٍدیدش ، ٍباذع  يدی  نیب  مکل  ٍریذن  ۀنبا  انأ  و 
: ریسفتلا

مالسإلا  فادهأ  قیقحت  یف  لعافلا  راصنألا  رود  - 1
يوقلا مالسإلا  دعاس  ةراتخملا و  ۀعومجملاب  مهایإ  ًۀفصوم  راصنألا ، ۀفئاطب  اهثیدح  نم  مسقلا  اذه  یف  مالسلا  اهیلع  مالسإلا  ةدیـس  دیـشت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ۀمدخ  یف  هولذب  ام  ببـسب  ءانثلا  رکـشلا و  مهل  ترهظأ  امک  صلخملا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  یماح  و 
بعاصم  ٍءانع و  نم  هولَّمحت  ام  ۀنیدملا و  هلوخد  ذنم 

139 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. مالسإلا لیبس  یف  کلذ  لبق 

ًاعمط ًاعقوت و  لقأ  اوناک  دقف  کلذ  نم  مغرلاب  و  هلحارم ، عیمج  یف  ملـسلا و  برحلا و  یف  مالـسإلا  مدقت  یف  ٌرثؤم  ٌرود  راصنألل  ناک  معن ،
ًاصاخشأ نیرجاهملا  یف  نأ  بیر  کش و ال  امم ال  رومألا . مهل  ترِّیُص  ول  امیف  لضفأ  ًاریسم  مالـسإلا  خیرات  يوط  امبر  و  نیرجاهملا ، نم 

ًایلک عضولا  بلق  رغ  دق  مهطاس  وأ  یف  ۀسایسلاب  نیبعالتملا  لغلغت  نکل  مهتایحضت ، مهراثیإ و  یف  ًادبأ  اوناوتی  مل  نیصلخم 
راصنألا یلع  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  موجه  - 2

ءامدقلا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  باحـصأ  ۀیوقلا و  دعاوسلا  هذـه  تمزتلا  اذامل  وه  مهیلع  مالـسلا  اهیلع  مالـسإلا  ةدیـس  طخـس  نکل 
یف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ۀمذ  اوعاری  مل  و  ملاظملا ، کلت  ۀحـص  مهتوکـسب  اورقأ  دقف  هتیب ، لآب  لح  يذـلا  ملظلا  لباقم  یف  تمـصلا 

قیقحت هیف  اومار  ٍریـصق  ٍكابتـشا  دعب  ۀفالخلا  روحم  رییغت  نم  دعاسملا  نئاشلا  مهفقوم  نیبصاغلل و  مهترزاؤم  کلذ  نم  مهألا  و  هتیب ، لهأ 
! رفتغی ٌبنذ ال  کلذ  و  توکسلا ، کلذل  ًانمث  اوضبق  ثیح  مهحلاصم ،

مالسالا  توم  ینعی  هلآ ال  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  توم  - 3
یلع دمتعی  مالـسالا ال  نأ  یه  الأ و  ًۀمهم  ًۀقیقح  يرخأ  ٍۀیحان  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  لوسرلا  ٍۀـیحان و  نم  دـیجملا  نآرقلا  نیب 

ساسأ یلع  ۀمئاق  ةروث  ناک  هنأل  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  یبنلا  ةافوب  یهتنی  ۀمایقلا و ال  موی  یلإ  ٌّرمتسم  یلزأ  نید  وهف  ٍنیعم ، ٍصخش 
نّمؤی  يذلا  نیدلا  يوامس ، ٌّیهلإ  ٌنید  ینید ،

140 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. مودی یقبی و  نأ  نیدلا  اذهل  دبالف  روصعلا ، رم  یلع  سانلا  تاجایتحا 

یتلا ۀملؤملا  ۀبیصملا  ۀعجوملا و  ۀبرـضلا  نأ  روصتی  رهاظملا ، هّمهت  رظنلا و  دُعب  هصقنی  نمم  سانلا  نم  ًامـسق  نإف  کلذ ، لک  مغر  نکلو 
يدوأ دق  میظعلا  دئاقلا  اذهل  یمالـسإلا  طیحملا  دقف  نع  جتن  يذلا  غارفلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةافو  دـعب  یمالـسإلا  ملاعلاب  تَّملأ 

. ۀیلهاجلا تارعنلا  کلت  لباقم  یف  مههافش  قلغ  یلإ  کلذ  مهب  يدح  امم  هثادحأ ! همایأ و  توطنا  و  مالسإلا ، ةایحب 
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و مهتلفغ ، نم  مهظقوت  نیلفاغلا و  هّبُنت  مالـسإلا ، ءاقب  ۀیلزأ و  نع  ثدـحتت  یتلا  نآرقلا  تایآب  مهایإ  ًةرکذـم  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  خرـصت 
. ۀساسحلا ۀلحرملا  کلت  یف  ۀلیقثلا  مهتایلوؤسم  نیملسملا  فّرعت 

؟ ۀیمالسإلا ماکحألا  لیطعت  لباقم  یف  تمصلا  - 4
ۀلـسلس نم  ًۀقلح  دُعت  یتلا  ثادحالا  كدف ،»  » ثادحأ یلع  مکتوکـس  نأب  ةّدشب ، راصنألا  مالـسلا  اهیلع  اهثیدح  نم  رخآ  ٍعطقم  یف  ُخـّبوت 

! مالسإلل یفهانملا  فیطلا  ءایحإ  یلإ  ۀیاهنلا  یف  کلذ  يدؤیس  ٍفراج ، ٍرایت  نم  ةرطق  و  ۀجّهوتم ، ٍۀلعش  نم  ًةرارش  و  ۀلصاوتم ، ٍتافارحنا 
یبنلا ءابرقأ  برقأ  یلع  همکح  يرـسی  ِملف ال  قحلا ، وه  مالـسإلا  نوناق  نأ  نم  لاقی  ام  ًاحیحـص  ناـک  اذإ  نیلئاـستم : مهتریح  ساـنلا  رهُظی 

رئاس اوقحسی  نأ  مهیلع  لهسلا  نم  راص  مکتوکسب ، کلذ  نوّرقت  متنأ  حیرـصلا و  مکحلا  اذه  لثم  اوقحـسی  ام  دنعف  هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلص 
! ۀیمالسإلا ماکحألا 

اهنأ ناونعب  ال  ةّربدم » ٌۀیلمع   » اهنأ یلع  ۀلأسملا  هذهل  اورظنت  نأ  بجی 
141 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

! ببسلا اذهل  الإ  یتخرص  یتروث و  ام  و  ۀثداحلا ؟ هذه  فلخ  تأبُخ  یتلا  يرخألا  ثادحألا  یه  ام  اوروصت  و  ۀیضرع ،» ۀعقاو  »
ۀبارغلا ریثی  مکتوکس  نإف  سکعلا ، یلع  لب  ۀیمالـسإلا ، ۀمألا  فوفـص  نیب  ۀقرفلا  دجوت  یلاثمأ » نم  نیمولظملل  مکتیامح   » نأ اورّوصتت  ال 
نوقلت اذ  املف  کلذ  یلإ  ًۀفاضإ  رثکأ ، نآلا  یه  و  ۀیادبلا ، ذنم  ةدعلا  ددعلا و  مکیقف  متبذـک ، دـقف  زجعلا  فعـضلا و  متیعّدا  ولف  ۀـشهدلاو ،

ُهّللاَف ْمُهَنْوَشَْختَأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُءَدـَب  مُهَو  ِلوُسَّرلا  ِجاَرْخِِإب  اوُّمَهَو  ْمُهَناَْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاَُقت  َالَأ   » یلع صنت  یتلا  ۀحیرـصلا  نآرقلا  تاـیآب 
«1 « » َنِینِمُْؤم ُمتنُک  نِإ  ُهْوَشَْخت  نَأ  ُّقَحَأ 

؟ هَّللا اوفاخت  نأ  لدب  مهنوفاخت  و  مکروهظ ؟ فلخ 
ۀعدلا یلإ  دولخلا  - 5

بح مکیلع  یلوتسا  نأ  یه  ۀلأسملا  نأ  یلإ  ریـشتف  یلـصألا ، مهتوکـس  ببـس  جرختـستل  مهقامعأ  یف  ةریدقلا  ۀملعملا  هذه  صوغت  اهدعب 
نم ۀفالخلاب  قیلأ  قحأ و  وه  نم  دیعبت  ۀیحنت و  مکنیعأب  متدهاش  مکنأ  مغرف  ۀـحارتسإلل ، مکداسجأ  تملـستسا  و  ۀـحارلا ، بلط  ۀـعدلا و 

؟ تمصلا بناج  متمزتلا  مکنأ  الإ  اهنع  هریغ 
بعاصملا مامأ  اوعکر  الإ  و  ۀیویندلا ، مهلویمل  اوعضخی  مل  ۀیروثلا و  حورلاب  صاخشألا  ظفتحی  يذلا  تقولا  یلإ  ةروثلا  ۀلجع  رمتست  معن ،

! ةروثلا رون  تبخب  یلاتلاب  و  ةّرم ، ثداوح  نم  مهب  رمی  امب  نیلابم  ریغ  لکاشملا ، و 
142 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ةرصنلا نع  صوکنلا  - 6
عطقملا اذه  یف  راصنألا  ۀفئاط  بطاختف  ۀماه ، قئاقح  نع  ماثللا  طیمت  یهف  رومألا ، قدأ  یف  ًةذـفان  ًةریـصب  ۀعاجـشلا  ةدیـسلا  هذـه  کلتمت 

« ۀفالخلا  » ۀلأسم یف  تمـصلا  متمزتلا  نأ  دعبف  یجتُری  اًلمأ  مکیف  یل  سیلف  ریغ ، مکیلع ال  ۀجحلا  مامتإ  یه  یتیاغ  ینعملا  اذه  یلإ  ةریـشم 
لایجألا مکحتـس  و  مویلا ، اذهل  یثیدـح  لجـسیس  یمالـسإلا  خـیراتلا  نکل  كدـف ،»  » ۀـلأسم یف  راعـشلا  سفن  اوعفرت  نأ  یعیبطلا  نم  ناک 

نم تیناع  ام  عیمجلا  ملعی  یتح  يردـص  ضیغ  حـیزا  و  مهلا ، دـقُع  یبلق  نع  لیزأ  نأ  تدرأ  یننأ  یلإ  ۀـفاضإلاب  اذـه  اننیب ، امیف  ۀـمداقلا 
! ملالا

باذعلاب  ةراشبلا  - 7
اذه و  كاذ ، ۀحارلا  بلط  و  توکـسل ، اذه  نمث  ّنأ  نونظتأ  مهایإ : ًۀهبنم  لوقتف  مهلاعفأ ، ۀجیتن  یلإ  عطقملا  اذه  یف  مالـسإلا  ۀـلطب  ریـشت 

ۀیمأ و ینب  لثم  ةرئاج - ٍتاموکح  دیأ  یلع  ایندلا  هذه  یف  ةرُملا  اهرامث  نوفطقتس  لب  ًاصیخر  نوکیـس  ةالابماللا  هذه  و  جّرفتملا ، فقوملا 
. مالسالا نآرقلا و  کته  نع  عروتت  نل  مکباقعأ و  محرت  نل  فوس  یتلا  و  سابعلا - ینب 
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هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  راذنإ  دادتما  - 8
: مهرذنت ثیح  نیمرجملل ، ءایبنألا  هلوقی  ناک  ام  سفن  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  ءاسنلا  ةدیس  لوقت 

143 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«1 «. » َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتناَو  َنُوِلماَع  اَّنِإ  »

! کلهملا ملؤملا و  هَّللا  باقع  مکیف  رظتنن  نحن  و  ربکأ ، ًاملظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیب  لآب  عقی  نأ  نورظتنت  متنأ 

مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  مالسإلا  ةدیسل  ۀیناثلا  ۀبطخلا 

ۀنیدملا ءاسن  یف  ۀملؤملا  ۀبطخلا 

اهحور تجرع  هنم  و  ًادـبأ ، هنم  فشت  مل  يذـلا  ضرملا  کلذ  ضرملا ، شارف  یلع  یه  ۀـبطخلا و  هذـه  مالـسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیـس  تقلأ 
. ةرهاطلا

نیرجاهملا و لاجر  نم  ٍعمج  روضحب  و  «، 1  » ةدیج ۀیحص  ٍۀلاح  یف  یه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  دجـسم  یف  یلوألا  اهتبطخ  تناک 
. ضرملا شارف  یلع  اهتیب و  لخاد  یف  راصنألا  نیرجاهملا و  ءاسن  لباقم  یف  ۀبطخلا  هذه  تناک  و  راصنألا ،

ٍۀیلاع ٍۀـیحور  نع  حوضوب  منی و  نیتبطخلا  نحل  نأ  الإ  يّدرت  دـق  لاحلا  و  اّریغت ، دـق  ناـکملا  ناـمزلا و  و  فلتخا ، دـق  بطاـخملا  نأ  مغر 
ٍقحاس و ٍغیلب و  ٍنحلب  نیتبطخلا  الک  تزیمت  دـق  و  نزح ، ٌملأ و  اـهیبنج  نم  ضیفی  هَّللا ، بحو  ناـمیإلاب  ٍۀـعمفم  ۀـفرعملا ، ملعلاـب و  ٍةءولمم 

. ًامغ ًاملأ و  ًۀقرح و  رثکأ  نیملاظلاب و  اًلیکنت  دشأ  تناک  ًایلاح  انثحب  عوضوم  یه  یتلا  ۀیناثلا  ۀبطخلا  نحل  نکل  عاجش ، ٍعطاق و  ٍذاّخأ و 
. نازحالا مومهلا و  ۀلاسر  ۀباثمب  ملأتملا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تنب  بلق  نم  تردص  یتلا  ۀبطخلا  هذه  تناک  دقل 

148 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
تعبن اهنأل  ًایومد  ًابهتلم  ًاعباط  تذختا  اهتبطخ  نأ  يرن  کلذل  و  اهنایک ، یف  ۀقرحلا  نارین  لعشأ  و  اهماظع ، رخن  اهحور و  ضغن  يذلا  مهلا 

. ةرسحلا یسألا و  مدب  ضاف  ٍقرتحم  ٍبلق  نم 
اهیبأ ةافو  نیب  ام  ۀعقاولا  ةرتفلا  یف  فینعلا  ملظلا  نم  ریثکلا  تقال  دق  مالـسلا  هیلع  ۀـلیلجلا  ةدیـسلا  هذـه  نأ  یه  ۀـبطخلا  هذـه  بئاجع  نم 

اهتدایع دنع  ۀنیدملا  ءاسن  لاؤس  نأ  مغر  و  بیصعلا ، اهضرم  ببس  ناک  يذلا  ملظلا  کلذ  مالسلا ، هیلع  اهداهشتسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
کلذ ناک  مغر  ۀحصلا ، هتلاحب  ًاصتخم  هلک  هثیدح  نکی  مل  نإ  همالآ  نم  ًاضعب  ضیرملا  وکـشی  ًةداع  و  ۀیحـصلا ، اهتلاح  لوح  رودی  ناک 

و مالسلا ، هیلع  ٍّیلع  ۀمالظ  ۀفالخلا و  بصغ  ۀلأسم  یلع  ًابـصنم  اهثیدح  ناک  لب  اهـضرم ، اهلاح و  نع  ٍۀملک  يأ  اهثیدح  یف  دروت  مل  اهنإف 
. فارحنإلا اذه  ۀجیتن  ۀیمالسإلا  ۀمألاب  رمتس  یتلا  راطخألا 

. یمالسإلا ملاعلا  لکاشم  نع  مالسلا و  هیلع  یلع  اهجوز  ملأ  نع  ناک  هتلاق  ام  لکف  اهضرم ، نع  ًائیش  اهثیدح  یف  رکذت  ملف  اهل ، ًابجع 
فصوی نأ  نم  ُّلجأ  لب و  ةریبک - تناک  اهنأ  مغر  اهمالآ - اهسفن و  نع  ملکتت  نأ  نم  عفرأ  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  حور  تناک  دقل  معن ... 

. همالآ مالسلا و  هیلع  یلع  بوبحملا  اهجوزو  اهمامإ  نع  طقف  تملکتف  اهنأش ، ولع 
. ملؤملا موؤشملا و  اهریصم  ۀیمالسإلا و  ۀمألا  یلع  ًۀقلق  تناک  لب  اهسفن ، یع  ۀقلق  نکت  مل 

هذه یف  اهناسل  یلع  دروت  مل  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  نأ  شهدـملا  ّنکل  همالآ ، هلکاشم و  هسفنب و  هتایح  تاظحل  رخآ  یف  ًةداع  ءرملا  رکفی 
. ةدحاو ٍۀلمجب  یتح  و ال  کلذ ، نم  ًائیش  ۀلیوطلا  ۀبطخلا 

. اهراثیإ اهتیحضت و  ماقم  مالسلا و  اهیلع  ۀمطاف  ۀمظع  یلع  لیلد  ربکأ  اذه  و 
149 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
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. ۀیرشبلا خیرات  یف  نییئادفلا  نیحضملا و  لکل  نیفداهلا و  رارحألا  لکل  ةربع  اذه  یف  و 
نیلاضلا یّجنت  اهلوح و  نمل  رینتل  قرتحت  ًۀعمـش  مومهلا - مالآلاب و  ةءولمملا  ۀفیرـشلا  اهتایح  نم  ٍۀظحل  رخآ  یلإ  و  ًامئاد - تناک  دقف  یلب 

. ۀلادعلا قحلا و  نع  عفادت  مهنم و 
تقفار یتلا  ثادحألا  و  ماکحألا ، ۀفـسلف  داعملا ، ءوشنلا ، دیحوتلا ، نم  ٍّلک  نع  ءاسنلا ) ةدیـسل  یلوألا  ۀبطخلا   ) كدف ۀـبطخ  یف  تثّدـحت 
کلذف كدف »  » نع تثدحت  یه  نإ  و  نیملـسملا ، ریـصم  و  ۀفالخلا ، بصغ  ۀـلأسم  و  هدوجو ، تاکرب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ۀـثعب 
قانخلا قییـضت  یلإ  ءادعألا  یعد  ام  اذه  و  ۀیـسایسلا ، مالـسإلا  لئاسم  رئاس  اذک  ۀفالخلا و  ۀلأسمل  ًۀـیلام  ۀـماعد  اهنوک  یف  رثؤملا  اهرودـل 

. مهنم اهعاجرتسإ  تدارأف  مهیدیأ ، نم  كدف »  » عازتناب مهتاردق  میطحت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  تیب  لآ  یلع 
و طقف ، ۀمامإلا  ۀفالخلا و  روحم  یلع  اهثیدح  راصنألا » نیرجاهملا و  ءاسن  ۀبطخ   » ۀیناثلا اهتبطخ  یف  تزکر  مالسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیس  َّنکل 

لب ٍءیش  يأب  بلاطت  مل  اهنأ  الإ  بوصغملا ، اهقحب  ۀبلاطملل  ًۀحناس  تناک  ۀصرفلا  نأ  مغر  روجلا و  ملظلا و  نم  ریثکلل  اهتاناعم  نم  مغرلاب 
. نیملسملا حلاصم  نع  ۀفالخلا و  نع  و  مالسلا ، هیلع  ٍّیلع  نع  ناک  هتلاق  ام  لکف  يوکش ، ۀیأب  قطنت  مل  و 

. هَّللا ءایلوأ  اهب  یلحتی  یتلا  ۀیلاعلا  تاماقملا  نم  قلطملا » میلستلا   » ُّدُعی
. هَّللا ریغ  يری  الف  هسفن ، هیف  ءرملا  یسنی  يذلا  لدعلا  قحلا و  قیرط  هَّللا  یلإ  کلسی  نأ  ینعی  اذه  و 

. هرمأب الإ  رمتأی  ال 
150 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. هاضر الإ  وجریال 
. هدیری امب  الإ  رکفیال 

هناحبـس و هَّللا  ریـشی  ینعملا  اذـهل  و  قلطملا ، میلـستلا  رود  یتأی  مث  نم  و  اضرلا ، کلذ  دـعب  نامیإلا و  مث  مالـسإلا ، یه  یلوألا  ۀـلحرملاف 
: میکحلا هباتک  مکحم  یف  یلاعت 

«1 « » ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناَمیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسَأ  اُولُوق  نِکلَو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُلق  اَّنَمآ  ُباَرْعَْألا  َِتلاَق  »
: ًاضیأ لوقی  و 

«. 2 « » ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسیَو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َال  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امَِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َال  َکِّبَرَو  اَلَف  »
: لوقی مث 

«3 « » ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  مُْکنِم  ُدیُِرن  هَّللا ال  ِهْجَِول  مُکُمِعُْطن  امَّنإ  »
اـضر نع  ثدحتت  ۀقهرملا و  اهمومه  اهمالآ و  لهاجتت  یـسانتت و  اهلعج  ةدیـسلا  هذه  هب  یلحتت  يذلا  میلـستلا  اضرلا و  نامیإلا و  ماقم  نإ 

. نیملسملا مالسإلا و  لبقتسم  نع  و  هّیلو ، نع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هلوسر  نع  و  هَّللا ،
ًالوأ فرعتن  نأ  یغبنی  هنکل  ماسقأ ، ۀسمخ  یف  اهلعجنف  اهـصن ، بوص  هّجتن  نأ  اهاوحف ، ۀبطخلا و  نع  ةریـصقلا  ۀمدقملا  هذه  دـعب  انرـسی  و 

. ۀبطخلا هذه  دانسأ  قئاثو و  یلع 
151 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

مالسلا اهیلع  ءاسنلا  ةدیس  ۀبطخ  دانسأ  ۀشقانم 

: ۀیلاتلا عبسلا  رداصملا  اهنم  رکذنس  ۀصاخلا ، ۀماعلا و  رداصم  فلتخم  یف  ۀبطخلا  هذه  تدرو 
«1 . » هلآ هیلع و  هللا  یلص  یسربطلا » خیشلا   » موحرملل جاجتحالا »  » باتک - 1

«2 « » ۀفیحصلا  » باتک نع  اًلقن  یلبرألا » یسبع  نب  یلع   » باتکلل روهشملا  ۀمغلا » فشک   » باتک - 2
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«3  » ةددعتم ٍدانسأب  ۀبطخلا و  هذه  لقنی  یسلجملا » همالعلا   » موحرملل راونالا » راحب  - » 3
همأ نع  نسح  نب  هَّللادبع  نع  اًلقن  اهرخآ  یف  اهدنـس  رکذ  عم  ۀـبطخلا  هذـه  دروی  قودّـصلا » خیـشلا   » موحرملل رابخالا » یناعم   » باتک - 4

«. 4  » مالسلا هیلع  نیسحلا  مامإلا  تنب  ۀمطاف 
«5  » مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نع  اهدنسب  ردصملا  سفن  یف  ترکُذ  و  - 5

«. یسوّطلا خیشلا   » موحرملل یلامألا »  » باتک - 6
«6 « » دیدحلا یبأ  نبا   » فورعملا یّنسلا  ملاعلل  ۀغالبلا » جهن  حرش   » باتک - 7

152 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ۀحصلل و اهبرقأ  انرتخا  دق  و  اهسوصن ، یف  ٍفالتخا  ۀظحالم  عم  ةددعتم  ٍدانسأب  ۀبطخلا  هذه  تدرو  دقف  ًاقباس ، انرکذ  امک  ٍلاح و  ّيأ  یلع 
راونالاراحب ص نم  دّلجملا 43  یف  یـسلجملا  ریبکلا  ۀماّلعلا  ًاضیأ  کلذ  لقن  « ) ۀلفغ نب  دیوس   » نع جاجتحالا »  » یف لوقنملا  وه  اهلمکأ و 

«1 ( » 161
. ۀصاخ ٍۀیمهأب  عتمتت  یهف  اذل  ةربتعم ، ٍدانسأب  ةددعتم و  رداصم  نم  تدرو  یتلا  بطخلا  نم  یه  ةروکذملا  ۀبطخلا  نإف  هیلع  و 

. اهریسفت ۀبطخلا و  نتم  بوص  هجتن  ۀبطخلا ، هذه  اهتنمضت  یتلا  قئاقحلا  یلع  فّرعتن  یکلو 

لوألا مسقلا 

: اهل نلقف  اهندعی ، راصنألا ، نیرجاهملا و  ءاسن  اهیلإ  عمتجا  توملا ، ۀلع  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  تلتعإ  امل 
!؟ هَّللا لوسر  ۀنبا  ای  کتَّلع  نم  تحبصأ  فیک 

: تلاق مث  مالسلا  هیلع  اهیبأ  یلع  ّتلَص  هَّللا و  تدمحف 
. مهتریس نأ  دعب  مهتأنش  مهتمجع و  نأ  دعب  مهتظَفل  َّنکلاجرل . ًۀیلاق  َّنک ، ایندل  ًۀفئاع  هَّللاو  تبحصأ 

نَأ ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  اَم  َْسِئَبل   » و ءاوهألا ، للز  و  ءارآلا ، لطخ  و  ةانقلا ، عدص  و  ةافـصلا ، عرقو  دجلا ، دعب  بعللا  و  ِّدـحلا ، لولفل  ًاحبِقف 
«1 « » َنوُِدلاَخ ْمُه  ِباَذَْعلا  ِیفَو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  َطِخَس 

. اهراع مهیلع  تننش  اهتقوأ و  مهتلمح  اهتقبر و  مهتدَّلق  دقل  مرج  ال 
. نیملاظلا موقلل  ًادُعب  ًارقع و  ًاعدجف و 

: ۀماع ةرظن 
هحور و ءرملا  یف  ّیبُری  یهلإلا  ناحتمالا  نإف  عبطلاب  و  هل ، ٍناحتما  ۀـباثمب  نوکت  ًۀـساّسح  تاعاس  ًامایأ و  هتاـیح  لوط  یف  ناـسنإلا  ضرتعی 

دیزی
154 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. هنطاب ۀقیقح  ءرملا  ۀفرعم  ًاضیأ  و  هتدادعتسا ، حتفت  هتایلباق و  فشک  هلالخ  نم  متی  امک  ۀماهشلا  ۀمواقملا و  هیف 
فرعتلا لیهاجملا و  نم  ٍددع  فشکل  ماُقی  يذلا  يرـشبلا  ناحتمالا  یف  لاحلا  وه  امک  ال  هسفن ، ۀفرعم  یف  ًانایحأ  هبتـشی  دـق  ءرملا  نأ  ًاملع 

. لیلحتلا ۀبرجتلا و  لالخ  نم  دارفألا  نطاوب  یلع 
. مالسلا اهیلع  مالسإلا  ةدیس  ۀبطخ  نم  مسقلا  اذه  یف  تحضو  دق  ۀلأسملا  هذه  و 

مهنأل راصنألا  نیرجاهملا و  نم  يأ  هموی ، ۀنؤم  اهنم  قزرتسیل  ۀصرفلا  زهتنی  نّمم  نیدیدشلا  اهجاعزنا  اهترفن و  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  رهظت 
اورذحی نأب  مهترذنأف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ةافو  دعب  تثدـح  یتلا  تافارحنإلل  مهتقفاوم  یلع  لب  بسحف - مهتوکـس  سیل  اوتکس -

. میظعلا یهلإلا  ناحتمإلا  اذه 
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ءادعألا ِّدص  یف  اهتردق  تدقف  یتلا  ۀمولثملا  فویسلاب  مههبشت  مث  نم  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  رصع  یف  عئارلا  مهداهجب  مهرّکذت 
. ءیشيأل ةدیفم  ریغ  تحبصأف  تمشهت  یتلا  حامرلاب  و  مهرحد ، و 

مث نم  و  مهءاوهأل ، ًۀـضرع  اهولعج  مالـسإلا و  ءيداـبم  نم  اورخـس  نیذـلا  کـئلوأ  ةدـشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  یبنلا  ۀـنبا  خـّبوت 
. تثدح یتلا  تافارحنإلا  دض  ٍرارق  ذاختا  یف  مهتاردق  اودقف  و  مهمزع ، نهو  نم  یلإ  اهریقحت  اهمول و  تهجو 

یتلا راعلا  ۀمصوب  ۀموسوم  مههابج  یقبتـس  و  دبألا ، یلإ  مهلهاک  لقثتـس  ۀفالخلا  بصغ  ۀیلوؤسم  نأب  مهراذنإب  موقت  مسقلا  اذه  ۀیاهن  یف 
. فسألا یهتنمب  ۀملؤملا  ۀثداحلا  هذه  لّجسیس  یمالسإلا  خیرأتلا  نأ  امک  مهتوکسل ، ًۀجیتن  تءاج 

نکت  مل  نیرصتنم و  ناحتمإلا  نم  اوجرخی  مل  مهنم  ریثکلاف  معن ،
155 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

لقانم تمیقُأ  ول  ًافیطل  ناک  مک  و  نیـشاشغلا ،»  » هوجو َّدوست  یتح  نایعلل  رومألا » قئاقح   » تنّیبت ول  ًانـسح  ناـک  مک  و  ةرـشبتسم ، مههوجو 
. صلاخلا بهذلا  نع  هوزیُمیل  هتقیقح  سانلل  نیبتی  هنطاب و  ۀضفلا » راوس  بهذلا و  كولدم   » حضفیل رانلا 

156 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

یناثلا مسقلا 

ةراشا

نیدلا  ایندلا و  رومأب  نیِّبطلا  نیمألا و  حورلا  طبهم  و  ۀلالدلا ، ةوبنلا و  دعاوق  ۀلاسرلا و  یساور  نع  اهوعزعز  ّینأ  مهحی  و 
«1 « » ُنِیبُْملا ُناَرْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  اَّلَأ  »

؟ مالسلا هیلع  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  يذلا  ام  و 
. هَّللا تاذ  یف  هرُّمنت  و  هتعقو ، لاکن  و  هتأط ، ةدش و  و  هفتحب ، هتالابم  ۀلق  و  هفیس ، ریکن  هَّللا  هنم و  اومقن 

ملکی ال  ًاحجـس ، ًاریـس  مهبراسل  و  اهیلع ، مهلمح  و  اهیلإ ، مهَّدَرل  ۀحـضاولا ، ۀجحلا  لوبق  نع  اولاز  و  ۀحئاللا ، ۀـجحملا  نع  اولام  ول  هَّللات  و 
. هبکار لمی  هرئاس و ال  لکی  و ال  هشاشخ ،

. ًانالعإ ًارس و  مهل  حصن  ًاناطب و  مهردصأل  هابناج و  قنرتیال  هاتَّفض و  حفطت  ًاّیور  ًایفاص  ًاریمن  اًلهنم  ٍمهدروأل  و 
نم قداصلا  و  بغارلا ، نم  دـهازلا  مهل  نابل  لفاکلا و  ۀعبـش  لهانلا و  ير  ریغ  ٍلئانب ، اهنم  یظحیال  و  ٍلـئاطب ، ایندـلا  نم  یلحتی  نکی  مل  و 

. بذاکلا
ِءامَّسلا َنِم  ٍتاَکََرب  ْمِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  اوَقَّتاَو  اُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  »

157 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«1 « » َنُوبِسْکَی اُوناَک  اَِمب  ْمُهاَنْذَخَأَف  اُوبَّذَک  نِکلَو  ِضْرَْألاَو 

«2 « » َنیِزِْجعُِمب مُه  اَمَو  اُوبَسَک  اَم  ُتائِّیَس  ْمُُهبیُصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلاَو  »
ریسفتلا

ۀیهلإلا میقلا  رییاعملا و 

يزهتنم ۀـحنجألل و  لیبس  الف  بصانملا ، لاغـشأ  یف  امیـس  ةایحلا ، تالاجم  عیمج  یف  ًۀـّیهلإ  میق  رییاعم و  میلـسلا  یهلـإلا  عمتجملا  مکحت 
ءاقترا یف  سیلاوکلا  فلخ  ٍتاقافتا  نم  یسایسلا  قوسلا  راجت  هدقعی  ام  اذک  و  ۀیموقلا ، ۀیلبقلا و  ۀیبصعلا  ۀیـسایسلا و  سئاسدلا  و  صرفلا ،
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. اهتیلوؤسمل يّدصتلا  بصانملا و 
: ۀمهفتسم ۀنیدملا  ءاسن  مسقلا  اذه  یف  مالسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیس  بطاخت 

ۀحیرـصلا هثیداـحأ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسرلا  هنّیب  اـملاط  يذـلا  ریـسملا  نـع  ۀـفالخلا  روـحم  َّنکلاـجر  ّریغ  غّوـسم  ّيأـب  و  اذاـمل ؟
؟ ۀیدسج مأ  تناک  ًۀیحور  ۀمزاللا ، تالامکلا  نم  ًائیش  دقتفی  له  و  مالسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نسحلا  وبأ  صقن  وه  ام  و  ۀحضاولا ؟

حوس یف  توملاب  هفافختـسإ  لاتقلا ، نیداـیم  یف  ۀـیهانتماللا  هتردـق  هئادـعأ ، نویع  نم  مونلا  فطخ  يذـلا  بلاـغلا  هفیـس  وه  هبیع  نإ  یلب 
. هقارتخا یف  مالسإلا  ءادعأ  زجع  ًاعینم  ًانصح  هنم  تلعج  یغولا 

. طقف هَّللا  هجول  هطخس  هبضغ و  نأ  امک  هَّللا ، اضر  نم  هاضرف  طقفهَّلل ، ههجوت  نأ  وه  هیلع  ذخوُأ  يذلا  هفاتلا  رذعلاف 
158 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ةافو دعب  تلدبت  تریغت و  دـق  یمالـسإلا  طیحملا  میهافم  میق و  نأب  مهل  ٌریکذـت  ۀـباثمب  ناک  مالـسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیـس  مالک  نأ  ۀـقیقحلا 
میقلا معط  راص  راصنألا ، نیرجاهملا و  نم  ۀـعومجملا  هذـه  حاورأل  میلـسلا  جازملا  فارحنا  ببـسب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  یبنلا 
دئاقلا تافـصاوم  مهأ  لکـشت  یتلا  طورـشلا  تربتعا  امک  لسعلاک ، ًاذـیذل  ناک  نأ  دـعب  لـظنحلاک  ًاّرم  مهقاـمعأ  یف  ۀـقیقحلا  ۀیمالـسإلا 

. هل ًاصقن  ًابیع و  مراصلا  عطاقلا  ینابرلا 
هنأ ًاملع  ۀمیظع ، ٍۀیهلإ  ٍۀبهوم  ٍةریبک و  ٍۀمعنل  نارفک  وه  امنإ  ۀفالخلا  نع  مالسلا  هیلع  ٍّیلع  ۀیحنت  نأ  مهایإ  ًۀهّبنم  اهثیدح  یف  رمتـست  اهدعب 

. همارح هَّللا و  لالحب  نآرقلا و  تایآب  سانلا  ُملعأ 
یبأ لآ   ) كرـشلا هثرول  حمـسیل  نکی  مل  رومألا  مامز  هیلإ  تلآ  ول  و  امهنیب ، لـصفلا  یلع  رداـقلا  لـطابلا و  قحلاـب و  هریغ  نم  فرعأ  وهف 
یلإ اهولوحی  و  ۀعرـسلا ، هذهب  ۀیمالـسإلا  ۀموکحلا  یف  اوعمطی  نأ  میرکلا ) نآرقلل  نیفلاخملا  دشأ  مالـسإلا و  ءادعأ  يدـعأ  مه  نایفس و 

. ۀنعارفلا رصیق و  يرسک و  ۀموکح  نم  ملظأ  أوسأ و  وه  و  دبتسم ، ٍّیموکح  ٍزاهج 
عبن یلإ  ٍةارادم  ٍءوده و  ٍنامأب و  مهادهل  و  عینملا ، قحلا  بکرم  مهـسلجأل  ةردقتملا ، مالـسلا  هیلع  ٍّیلع  دی  یف  ًۀـعدوم  مهرومأ  تناک  اذإف 

. ۀّیلزأ ًةایح  هیبراش  حنمی  ًالالز  ًابذع  ًءام  قفدتملا  عبنلا  کلذ  نم  مهاورل  مث  نم  و  ةایحلا ، ءام 
صخشلا مالـسلا ؟ هیلع  ٍّیلع  نم  ًۀقفـش  ًافطع و  رثکأ  ًادحأ  اودجو  لهف  ۀمألا ، یلع  فطعلا  ریخلا و  بح  وه  ینابرلا  دئاقلا  طورـش  نم  نإ 

. هبلق رصعی  مهمغ  نأ  امک  مهمومه ، مهمالآل و  ملأتی  یشاطعلا  ءاورإ  عایجلا و  عابشإ  یف  هدهج  سّرک  يذلا 
نم راص  ایندلاب  ۀمألا  دئاق  بلق  ّقلعت  نإف  اهلام ، اههاج و  ایندلاب و  رارتغالا  مدـع  دـهزلا و  وه  ۀـمامإلا  ۀـفالخلا و  ۀـلأسم  یف  رخآلا  طرـشلا 

لهسلا 
159 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. قحلا ةّداج  نع  هفرح  هلیلضت و  مث  نم  و  قیرطلا ، اذه  نم  هیلإ  ذوفنلا 
؟ مالسلا هیلع  ٍّیلع  نم  ایندلاب  دهزأ و  ۀیمالسإلا  ۀمألا  لک  یف  دجوی  لهف 

. همالغ بایثک  ۀطیسب  هبایث  ًارصق ، هسفنل  دیُشی  مل  و  ًادبأ ، ًابهذ  زنتکی  مل  يذلا  صخشلا 
. سانلا رقفأ  ءاذغ  يوتسمب  هؤاذغ  و 

وه نمف  ۀمألا ، یلع  فطعلا  يوقتلا و  ۀمـصعلا و  دهزلا و  ۀینلا و  یف  صالخإلا  ۀـیندبلا ، ۀـیحورلا و  ةردـقلا  یه  ۀـفالخلا  رییاعم  تناک  اذإ 
؟ تافصاوملا هذهب  یلحتی  يذلا  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  لضفأ 

ۀفلتخم ٍتاراـبع  ربع  تاّرم  تاّرم و  ینعملا  اذـه  یلإ  ًاریـشم  هل  ًۀـفیلخ  مالـسلا  هیلع  ًاـیلع  بّصن  دـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناـک  اذإ  و 
. بصنملا اذهب  سانلا  قیلأ  هربتعا  یلاعت  هناحبس و  هَّللا  لبان ، هیلع  رصتقیال  اذهف  ماقملا  اذهل  عیمجلا  نم  قیلأ  هایإ  ًاربتعم  غیّصلا ،

یف مهـسعاقت  و  ریـصقتلا ، لسکلا و  اذه  نمث  نأ  اونّظیال  نأب  مهریذحت  مهراذنإب و  مسقلا  اذه  ۀـیاهن  یف  مالـسلا  اهیلع  ءاسنلا  ةدیـس  موقت 
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هتجیتن اوقّوذتی  سیعاقتلا و  کلذ  ریـصقتلا و  کلذ  هفّلُخیـس  ام  اورظتنی  نأ  مهیلع  لب  ًاصیخر ، نوکیـس  ۀفالخلل  بسنألا  صخـشلا  ۀـیامح 
. ًادبأ الک ، ایندلا ، هذه  یف  یهلإلا  باذعلا  ۀضبق  نم  رارفلا  ةاجنلا و  نوعیطتسی  مهنأ  اورّوصتیال  نأ  مهیلع  ةّرملا ،

ینب تاموکحک  ۀمحرلا  دقتفت  ٍۀملاظ  ٍةدسفم و  ٍةدساف و  هراّبج و  ٍةدینع و  ٍتاموکحب  نولتبیس  و  اوعرز ، ام  رمألا  ۀیاهن  یف  نودصحیس  یلب 
. ةرخآلا باذعل  مهتهجاومب  نورعشی  مه  رارفلل و  اًلیبس  هیف  اودجی  نل  فوس  يذلا  مویلا  کلذ  یف  سابعلا ، ینب  ۀیمأ و 

160 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

ثلاثلا مسقلا 

ةراشا

: مهلوق بجعف  بجعت  نإ  و  ًابجع ، رهدلا  كارأ  تشع  ام  عمتساف و  َّمله  الأ 
!؟ اوکنتحا اومدقأ و  ٍۀیرذ  ۀیأ  یلع  و  اوکمست ؟ ٍةورع  ۀیأب  و  اودمتعا ؟ ٍدامع  يأ  یلع  و  اودنتسا ؟ ٍدانس  يأ  یلإ  يرعش  تیل 

«. 1 « » ریشعلا َسِئَبل  یلْوَملا و  َْسِئَبل  »
«. 2 « » ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  «و 

نکلو ال نودسفملا  مه  مهنا  الا  . » ًاعنص نونسُحی  مهنأ  نوبـسحی  موق  سطاعمل  ًامغرف  لهاکلاب ، زجعلا  و  مداوقلاب ، یبانُّذلا  هَّللا  اولدبتـسا و 
«3 « » نورعشی

«4 « » َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدُْهی  نَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  َال  نَم  ْمَأ  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  نَمَفَأ  ! » مهحی و 
ریسفتلا

« حجارلا  » یلع حوجرملا »  » حیجرت

ٍناسنإ ال يأ  ّنأف  حـضوأ  ٍریبعتب  وأ  یلقعلا .» لالقتـسإلا   » رکُنی نَم  الأ  حـجارلا »  » یلع حوجرملا »  » حـیجرت لـبقی  نأ  ٍءيرما  ُّيأ  عیطتـسی  ـال 
ددرتی

161 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
«. اهعیمجل ٍدقاف  ٍءیش   » یلع ةدیدع » ایازم  وذ  ٍءیش   » میدقت یف  ًادبأ 

ًایداع ًابیبط  لِّضفی  نأ  ام  ٍضرم  ۀجلاعم  دنع  وأ  ذاتسالا ؟ یلع  بلاطلا  حیجرتب  موقی  ام ، ملعمل  هباختنا  دنع  ًاصخـش  نأ  متعمـس  يرت  ای  لهف 
انلهاجت اذإ  نّیعم ، ٍدئاق  باختنا  دـنع  رابتعالا ) رظنب  يرخأ  صاوخ  ذـخُؤت  نأ  نود  ( ؟ ۀـبرجتلا ةربخلا و  میظع  ریبک  ٍبیبط  یلع  ةربخلا  لیلق 

. اهتمالس انلوقع و  ۀحصب  عیمجلا  ّکشیس  اهدنع  ۀلیلقلا ، ۀبرجتلا  يوذ  ددجلا  بوص  انهجتا  و  ةرادإلا ، ریبدتلا و  ۀبرجتلا و  يوذ 
، ًادبأ مهلامعأ  ءادأ  یف  أدبملا  اذه  نولهاجتی  ال  حجارلا ،)»  » یلع حوجرملا »  » عیجرت  ) ۀلأسملا هذه  حـبقب  نودـقتعی  نیذـلا ال  کئلوأ  یتح 
؟ اهنم جضانلا  ریغ  ءيدرلا و  نوعاتبی  اهنم و  دیجلا  نوکرتی  لهف  ۀنیعم ، ٍۀهکافل  مهءارـش  دـنع  اًلثم  نسحألا . حـیجرت  یلع  ًامئاد  نولمعی  لب 

نأ لیحتـسملا  نم  نأ  امک  رایخألا ؟ نیهیزنلا و  یلع  ءّیـسلا  تیـصلا  يوذ  رارـشألا  صاخـشألا  نولّـضفی  لهف  ام ، ٍقیدـص  راـیتخا  دـنع  وا 
. لقعلا صقان  هنوک  یف  دیدرت  الف  کلذ  لعفی  صخش ، دجُو  نإ  و  لالّزلا ، ءاملا  یلع  نسآلا  ءاملا  ناسنإلا  لضُفی 

میدقت یلإ  هعفدی  اًلمع  ناسنإلا  يدؤی  اهدنع  ۀیقیقحلا ، هعفانم  هیسُنت  لکشب  ناسنإلا  عمس  رـصب و  ًانایحأ  ۀیداملا  عفانملا  ّمصت  یمعت و  معن ،
ملعلا اذـهب  مهـسفنأ  اوثّول  يذـّلا  نیکرـشملا  رافکلل و  هبینأت  یف  ینعملا  اذـه  یلع  میرکلا  نآرقلا  دـمتعا  دـق  و  مدـقتملا .»  » یلع رّخأتملا » »

: أرقن ثیح  ضوفرملا ، حیبقلا 
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«. 1 « » َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  اَمَف  يَدُْهی  نَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  َال  نَم  ْمَأ  َعَبَُّتی  نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  نَمَفَأ  »
مسقلا   ) مسقلا اذه  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  یبنلا  ۀنبا  ةدیشرلا و  ةدیسلا  فیضت 

162 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ینعملا  اذه  یلإ  ًةریشم  ۀملؤملا  ءاّرغلا  اهتبطخ  نم  ثلاثلا )

و لاجرلا ، نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  عیاب  نم  لّوأ  و  مالـسإلا ، یف  قبّـسلا  هل  ناک  نم  متلذـخ  ِمل  راـصنألا ! نیرجاـهملا و  رـشعم  اـی 
؟) مالسإلا سمش  غوزب  دعب  یتح  مانصألل  دجس  لب و  ، ) بیصن يأ  راختفالا  اذه  نم  هل  سیل  نم  متعّبتا 

هللا یلـص  لوسرلا  ثیدح  یلإ  ًادانتـسا  ءاضقلا  میکحتلا و  یلع  ردقألا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ملع  ۀـنیدمل  ٌباب »  » وه نم  متدـعبأ  ِمل 
؟ ۀفرعملا کلت  ملعلا و  کلذ  نم  ًائیش  کلمی  نَم ال  فلخ  مترس  و  ٌّیلع ،» مکاضقأ   » روهشملا هلآ  هیلع و 

ۀیآلا نومـضم   ) رمألا اذه  یف  نآرقلا  مکح  متیـسانت  و  حوجرملا ،)  » یلع حجارلا »  » حیجرتب  ) حیرـصلا نوناقلا  اذـه  مکلمعب  متزواجت  دـقل 
«. 1 ( » هالعأ ترکُذ  یتلا 

نم یـضقنی  ٍموی  لک  یف  ناسنإلا  مّلعی  يذلا  بئاجعلا » ملاع   » ایندلا ب فصت  و  ةّدشب ، رمألا  اذه  نم  مالـسلا  اهیلع  مالـسإلا  ةدیـس  بجعت 
«. ًادیدج ًاسرد  هرمع 

اوُّلحیل نیرخآلا  رایتخا  و  ۀفالخلا ، روحم  رییغت  یلإ  ریبدتلا  لقعلا و  اهیلع  ودبی  یتلا  ۀعومجملا  هذـه  عفد  يذـلا  لیلدـلا  نع  اهدـعب  لءاستت 
حوجرملا اومّدق  و  ۀحضاولا ، مالسلا  هیلع  ٍّیلع  تازیم  اولهاجت  فیک  و  اودنتسا ؟ قئاثولا  نمٍيأل  و  مالـسلا ؟ هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  لحم 

: سانلا ءالؤه  ریصم  نع  ثدحتت  یتلا  تایآلاب  مسقلا  اذه  ۀیاهن  یف  نیعتست  و  هیلع !؟
«. 2  » يریشعلا َسِئَبل  یلْوَملا و  َْسِئَبل  ي 

«. 3  » يًالدب َنیملاّْظِلل  َْسِئب  ي و 
163 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

عبارلا مسقلا 

ةراشا

َّبِغ نولاّتلا  فرعی  و  نولطبُملا » رسخی  کل  انه   » ًادیبم ًافاعُذ  ًاطیبع و  ًامد  بعقلا  ءالِم  اوبلتحا  مث  جتُنت ، امثیر  ٌةرظنف  تحقل ، دقل  يرمعل  امأ 
. ًاشأِج ۀنتفلل  اونئمطا  ًاسفنأ و  مکایند  نع  اوبیط  مث  نولوألا ، سَّسأ  ام 

مکل ًةرسح  ایف  ًادیصح  مکعمج  و  ًادیهز ، مکئیف  عدی  نیملاظلا  نم  ٍدادبتسا  و  لماش ، ٍجرَه  ٍمشاغ و  ٍدتعم  ةوطس  و  مراص ، ٍفیـسب  اورـشبأ  و 
. نوهراک اهل  متنأ  اهومکمزْلنأ و  مکیلع ؟ تیمع  دق  مکب و  ّینأ  و 

ریسفتلا

ۀموؤشملا هترمث  ءیطاخلا و  رایتخالا 

. مهبیبالجب مهذخأت  نل  يرخألا و  یه  مهاسنت  اهلعجی  عئاقولل  مهیسانت  نأ  سانلا  نم  ریثکلا  دقتعی 
. ةدساف ٍةرذب  عرز  لالخ  نم  دّیج  رمث  یلع  لوصحلا  نکمی  نونظی ، اذکه 

، ءاملا حطس  یلع  نم  تاعاقفلا  لوزت  امک  وأ  هناکرأ ، دودلا  ءَّره  يذلا  ءانبلا  يواهتی  امک  مهنونظ  يواهتت  یتح  لیوط  ٌتقو  ِضمی  نل  معن 
ۀعشبلا ةروصلا  يری  اهدنع  مئانلا ، ظاقیتساب  یشالتی  يذلا  فیطلاک  وأ 
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164 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. شئاطلا هلمع  اهزرفیس  یتلا  ثادحألا  ةرارم  قّوذتیس  و  ءیطاخلا ، هراتیخا  نع  جتن  يذلا  عقاولل  ۀموؤشملا 

ۀجیتن و ءیطخملا  يری  نأ  وه  و  هتردق ، لکب  ۀیخیراتلا  اهلحارم  عیمج  یف  اهمکح  امک  ۀیرشبلا  مکحیـس  يذلا  دوجولا  نوناق  وه  اذه  معن 
. شحوم ٍسوباک  یلإ  ۀلیمجلا  همالحأ  و  لظنح ، یلإ  هسفن  یف  عئارلا  هتایح  معط  لّدبی  و  هلمع ، ۀبقاع 

: موؤشملا مهلمع  ۀجیتن  هنوهجاویس  اّمع  حصفت  ثیح  ینعملا  اذه  یلع  اهتبطخ  نم  عبارلا  مسقلا  یف  مالسلا  اهیلع  مالسإلا  ةدیس  زّکرت 
، ءینهلا غئاسلا  هبیلح  اوبرشت  نأ  نم  ضوِع  ۀقلخلا ، بیجع  ٌدولوم  هنم  ضرألا  قناعیس  و  ًاعیرس ، هریسم  فارحنا  دعب  ۀفالخلا  لمج  لمحیس 

. صلاخلا نبللا  لدب  تیمملا  مُّسلا  مکیف  یف  ُّبَُصیس  و  مکبولق ! حادق  ألمی  دیدج ، مدب  ًۀئیلم  ًاس  وؤک  نولَواُنتس 
مهفویس نوطّلُسیس  نیذلا  مهنم ، أوسأ  وه  نَم  و  ۀثعاشألا »  » و جاّجحلا »  » و نایفسوبأ »  » دافحأ ءانبأ و  خیرأتلا و  ماّلظ  رود  یتأیس  جیردتلاب  و 

. تیمملا مهلجنمب  مکتایح  رامث  نودصحیس  و  مکئانبأ ، باقر  مکباقر و  یلع 
امب مکئامد ، نولب  ضرألا  هرثأ  یع  نّولتت  ًارّرکتم ، ًایعامج  اًلتق  مکیف  نومیُقیـس  اّمنإ  و  مکئاـسن ، یبس  مکلاومأ و  ۀقرـسب  اوفتکی  نل  فوس 
یناث فیرـشلا  دجـسملا  لخاد  یف  لتقلا  مکئانبأ  یف  مکیف و  نولمعیـسف  معن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  میرکلا  یبنلا  دجـسم  ضرأ  کلذ  یف 

و قینجنملا ، ۀطـساوب  ةراـجحلاب  هفـصقب  مارحلا  هَّللا  تیب  ۀـمرح  نوکتهیـس  لـب و  مدـلاب ، دجـسملا  نحـص  حـفطی  یتـح  نینمـآلا  نیمرحلا 
! هجراخ هلخاد و  یف  مهفویسب  مکوفّقلتیس 

165 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ۀفیلخ  نع  عافدلا  قحلا و  ةرـصن  نع  مکیلخت  یف  ۀیهاولا  مکراذـعأ  َّنأ  متننظف  ًادـیعب ، لایخلا  مکب  ّقلح  دـقل 

ٌلایخ کلذف  تاهیه ، لطاب ! ٌرّوصت  کلذف  تاهیه ، ۀئیـسلا ، مکلامعأ  بقاوع  نم  اهدـنع  نوّرفتـس  و  ۀلوهـسب ، یلإلا  ءازجلا  نم  مکیجنیس 
! لاحم

اهیلع ٌارهزلا  ثیدح  ۀیعقاو  ۀقیقح و  تقو  يأ  نم  رثکأ  كردن  مرصنملا  خیرأتلا  تاحفـص  صّحفتن  ام  دنع  مویلا و  اذه  یف  معن  مویلا ...  و 
فیک و  یلـصألا ؟ اـهراسم  نع  ۀـفالخلا  روـحم  فارحنا  ۀـجیتن  نیملـسملاب  ّتلح  یتـلا  بقاوـعلا  سعتأ  اـمف  مّیقلا ، يوـتحملا  وذ  مالـسلا 

!؟ ۀیلهاجلا بازحأ  ۀثرو  دیب  ًۀبعل  مالسإلا  تاسدقم  ماکحأ و  نیناوق و  کلذ  نم  رثکألا  و  مهضارعأ ، مهلاومأ و  مهحاورأ و  تحبصأ 
. ریغصلاال ریبکلا و  ًۀیمأ  ینب  ناوعأ  محری  مل 

یلاعت  هناحبس و   » هَّللا تیب  مارتحا  هَّللا و ال  لوسر  َمرَح  اوعاری  مل 
. راصنألل اذک  نیرجاهملل و  ًامارتحا  اّونکی  مل 

: هلوح نم  یلإ  نایفس » لآ   » ءانبأ نم  ٌدحاو  یصویف 
. ٍرانال ٍۀَّنج و  نم  ام  نایفسوبأ  هب  فلحی  يّذلا  َوف  ةرکلا  فّقلت  ۀیمأ  ینب  ای  اهوفَّقلت 

! کلذ نم  رثکأ  اذامف 
: ًاضیأ نایفس  یبأ  نب  ۀیواعم  لوقی  اذل 

. مکیلع رَّمأتأل  مکتلتاق  لب  اوموصتل ...  الو  اّولُصتل  مکلتاق  ام 
. لوقی ثیح  ۀغالبلا  جهن  حرش  یف  دیدحلا » یبأ  نبا   » فورعملا یلزعتملا  ملاعلا  اهلقنی  یتلا  ۀصقلا  کلت  کلذ  نم  أوسألا  و 

یلع  اورصتقی  مل  و  ۀیواعم ، نید  یف  انباحصأ  نم  ٌریثک  نعط  دق  «و 
166 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

. کلذ یلع  لدی  ام  هظافلأ  تاطقس  همالک و  تاتلف  یف  هنع  اولقن  و  ةوبنلا ، دقتعی  ًادحلم ال  ناک  ّهنإ  هنع  اولاق  و  هقیسفت ،
ۀبناجم نم  هلاح  نم  مولعم  وه  امل  ۀعیـشلا ، داقتعا  یلإ  بوسنم  و ال  ۀـیواعم ، یلع  مهتم  ریغ  وه  و  تاّیقفوملا »  » یف راّـکب  نب  ریبزلا  يور  و 
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مث هعم ، ثدـحتیف  هیتأی ، یبأ  ناک  و  ۀـیواعم ، یلع  یبأ  عم  تلخد  ۀبعـش : نب  ةریغملا  نب  فّرطملا  لاق  هنع : فارحنالا  و  مالـسلا ، هیلع  ٍّیلع 
تننظ و  ًۀعاس ، هترظتناف  ًاّمتغم  هتیأر  و  ءاشعلا ، نع  کسمأف  ۀلیل  تاذ  ءاج  ذإ  هنم ، يری  امب  بجعی  و  هلقع ، ۀیواعم و  رکذـیف  َّیلإ  فرـصنی 

؟ ۀلیللا ذنم  ًاّمتغم  كارأ  یلام  تلقف : انیف ، ثدح  ٍرمأل  هنأ 
؟ كاذ ام  و  تلق : مهثبخأ ، سانلا و  رفکأ  دنع  نم  تئج  یُنب ، ای  لاقف :

یلإ ترظن  ولو  تربـک ؛ دـق  کـنإف  ًاریخ  تطـسب  و  ًالدـع ، ترهظأ  ولف  نینموملاریمأ ، اـی  ًاّنـس  تغلب  دـق  نإ  هب : تولخ  دـق  هل و  تلق  لاـق :
تاهیه لاقف : هباوث ؛ هرکذ و  کل  یقبی  امم  کلذ  َّنإ  و  هفاخت ، ٌءیـش  مویلا  مهدـنع  ام  هَّللاوف  مهماحرأ  تلـصوف  مشاـهینب ، نم  کـتوخإ 

! هءاقب وجرأ  ٍرکذ  ُّيأ  تاهیه !
کلم مث  رکبوبأ : لئاق : لوقی  نأ  الإ  هرکذ ؛ کله  یتح  کله  نأ  ادـع  امف  لعف ، ام  لعف  و  یناثلا ) ۀـفیلخلل  ةراشإ  ، ) لدـعف ٍمیَت  وخأ  کـلَم 

میرکلا لوسرلا  یلإ  ةراشإ   ) ۀشبک یبأ  نبا  َّنإ  و  رمع ، لئاق : لوقی  نأ  الا  هرکذ ؛ کله  نأ  ادع  امف  نینس ؛ رشع  رّهـش  دهتجاف و  يدعوخأ ،
ًابأ اذـه ال  دـعب  مودـی  ٍرکذ  يأ  یقبی و  ٍلمع  ُّيأف  هَّللا ،» لوسر  ًادّـمحم  َّنأ  دهـشأ  : » تارم سمخ  موی  لک  هب  حاُصیل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 

«1 « » انفد ًانفد  الإ  هَّللا  ال و  کل !
: لوقی ثیح  ًانلع  ةرتهتسملا  هترعن  رشن  راتسلا و  عفرب  نایفس  وبأ  دیفح  دیزی  موقی  ًةرشابم  اهدعب  و 

167 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ْلََزن  ٌیح  َءاج و ال و  ٌربخ  الَف  ِْکلُملاب  ُمشاه  تَبَِعل 

. نایفسوبأ هب  قطن  يذلا  مارجألا  رفکلا و  کلذ  دّکأت  ناب و  لکشلا  اذهب  و 
یتح لب و  بسحف  مالسإلا  خیرأت  تاحفص  دّوسی  مل  مهئانجـس  یلع  نویومألا  هطّلـس  يذلا  یـساقلا  بیذعتلا  ۀیومألا و  نوجـسلا  ۀلاح  نإ 

. مالسلا هیلع  مالسإلا  ةدیس  ۀلوقم  قادصم  اذه  و  ۀیرشبلا ، خیرأت 
ام ناعرسف  ۀبطخلا ، هذه  یف  هنع  تربخأ  امل  ًاقبط  و  ۀقرشملا ، اهبلق  تاحفص  یف  ةدیج  ٍةروصب  ۀسکعنم  لبقتسملا  ثداوح  تناک  دقف  معن ،

. سانلا سومان  لام و  حور و  نیدب و  نیئزهتسم  مکحلا  یف  نیّدبتسم  ةداحلا  مهمراوصب  سانلا  یلع  نوزواجتملا  نوللستملا  مجه 
. قحلا ۀیامح  یف  نهولا  ریصقتلا و  کلذ  ةرارم  نوملسملا  قاذ  و  یمالسإلا ، عمتجملا  یلع  لیقثلا  موؤشملا  هّلظ  جرملا  جرهلا و  یقلأ  دقل 

. لطابلا نوعبّتی  قحلا و  نوکرتی  نیذلا  کئلوأ  ءازج  اذه  و 
168 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

سماخلا مسقلا 

ةراشا

: اولاق نیرذتعم و  راصنألا  نیرجاهملا و  هوجو  نم  ٌموق  اهیلإ  ءاجف  َّنهلاجر  یلع  مالسلا  اهیلع  اهلوق  ءاسنلا  تداعأف  ۀلفغ ، نب  دیوُس  لاق 
. هریغ یلإ  هنع  انلدع  امل  دقعلا ، مکُحن  و  دهعلا ، مرُبن  نأ  لبق  نم  رمألا  اذه  انل  رکذ  نسحلا  وبأ  ناک  ول  ءاسنلا  ةدیس  ای 

. مکریصقت دعب  رمأ  و ال  مکریذعت ، دعب  رذع  الف  ینع  مکیلإ  تلاقف :
ریسفتلا

ۀملؤملا ةریرملا و  ۀبوجألا 

یلع رجنخلا  ُعقو  هل  ًاحراج  ًاملؤم  مهباوج  ناک  ثیح  اهتلاسرل ، مهعامس  دعب  راصنألا  نیرجاهملا و  نم  ۀفئاط  باوج  ٍءیش  لک  نم  حبقألا 
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. رهاطلا اهبلق 
عارسإلا یلإ  کلذ  مهاعد  امم  ةرخآلا ، ایندلا و  یف  یهلإلا  ءازجلا  نم  اوعزف  امبر  و  لجخلاب ، اوّسحأف  مهـسوفن ، یف  رثؤم  عقو  ۀبطخلل  ناک 

: هاوتحم ناک  يذلا  مهباوج  ضرع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  تنب  يدی  نیب  روضحلاب  فرشتلل  ةزاجتسإلا  یف 
ذخأی نأ  لبق  هعیاُبنل  هدی  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  نسحلا  وبأ  ّدمَی  مل  َِمل 

169 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
. انحاورأ انبولق و  میمص  نم  هرماوأل  بیجتسن  و  هتعاطإ ، یلع  لمعن  هتموکح ؟ نع  عفادن  و  همدقم ، كرابنف  مهسفنأل ، ۀعیبلا  نورخآلا 

. هرکف هنید و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  سانلا  برقأ  و  رمألا ، اذهب  هریغ  نم  قیلأ  هنأل  هیلع  ًادحأ  مِّدقنل  نکن  مل  هدوجوب  و 
كاذ زیزعت  ببـسب  و  ۀـعاطلا ، دـهعب  انباقر  انقَّوط  و  ۀـعیابملل ، ةدودـمملا  مهیدایأ  انحفاص  نأ  دـعبف  ناوـألا ! تاـف  دـقف  فسـألل  اـی  نکلو 

! ةدوعلل لیبس  انهوجوب و ال  قرطلا  عیمج  تقلغُأ  دق  هنإف  رمألا  اذه  یف  طابترالا 
ٌرذع و  ٌحیبق ، باوج  مهلِعف ، نم  ًةوسق  دشأ  وه  يذلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسإلا  ةدیـس  رـضحم  یف  رذعلا  کلذب  اوعّرذـتی  مل  مهتیل  اّمأ 

. رخآ اّمه  ۀمیسجلا  اهحور  مومه  نم  داز  و  ةدشب ، رهاطلا  اهبلق  ملآ  ٌمالک  بذاک ، حضتفم 
یلإ  ۀفاضإلاب  یهاولا ، رذعلا  کلذب  مهناسل  قطنی  مل  و  ۀبسانملا ، ۀصرفلا  یف  عوجّرلاب  اهودع  مهتیل و  و  لقألا ، یلع  مهبنذب  اوّرقأ  مهتیل 
هیلع بلاط  یبأ  نب  ِّیلعل  الإ  نوکت  نل  ۀفالخلا  ۀیاصولا و  نأ  تارم  ةّدِعل  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  صخـش  نم  اوعمـس  مهنأ  ًالّوأ :

. هل ۀعیبلا  نع  ینغی  رمألا  اذه  و  مالسلا ،
مل یتلا  ۀثداحلا  کلت  مخ ، ریدغ  یف  مالسلا  هیلع  ٍّیلعل  ۀعیبلا  مهنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ذخأی  ملأ  ۀعیبلا ، ةرورـض  ضرف  یلع  ًایناث :

. لقألا یلع  اهب  اوعمس  وأ  برق  نع  اهودهاش  اهوشاع و  ٌثادحأ  یهف  دحأ ، یلع  یفختل  نکت 
ٍدحأ یلع  یفخ  لهف  مویلا ، کلذ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  ثیدح  اوعمـسی  مل  ریدـغلا و  ۀـعیب  اورـضحی  مل  مّهنأ  ضرف  یلع  ًاثلاث :

!؟ نیرخآلا یلع  مالسلا  هیلع  ٍّیلع  ۀیلضفأ  مهنم 
؟ رمألا مزل  نإ  ۀعیبلا  هل  نیددجم  مهیدیأ  اوّدمی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ةافو  دعب  هوتأی  مل  اذامل 

170 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 
ٌقلعتم ماع  ٌّقح  ۀـفالخلا  نکلو  هقحب ، بلاطی  نأ  یلإ  جاتحی  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریمأب  ًاّصتخم  ًایـصخش  ًاّقح  ۀـفالخلا  نکت  مل 

 . یلاعت هناحبس و   » هَّللا نم  ٍرمأب  ماقملا  اذه  یف  ًاّیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  بَّصن  اذهل  لکک ، مالسإلاب  لب  ال  یمالسإلا ، عمتجملاب 
اذإ و  » و َّنأل » َِمل و   » تاراسفتـسالل ینعم  و ال  ۀـیمتحلا ، ۀـیهلإلا  فئاظولا  نم  هل  نیملـسملا  دـییأت  ۀـفالخلل و  مالـسلا  هیلع  یلع  لوبق  ُّدـُعی 

«. اذکه اذک و   » و فیک »
نم يرت  ای  لهف  سانلا ، یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  فلخی  هسفنل و  ۀعیبلا  ذخأی  نأ  مالـسلا  هیلع  ٍّیلع  یلع  ناک  هنأ  انـضرتفا  ول  ًاعبار :

. اهّیسرک ۀفالخلا و  ۀلأسمب  مامتهالا  نیفدت و  ٍنیفکت و  نود  ضرألا  یلع  رهاطلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دسج  یقبی  نأ  قئاللا 
؟ اذامل ۀفیلخلا ؟ بیصنت  مسارم  یف  روضحلا  یف  اوعرسأ  بیبحلا و  نفد  مسارم  نع  مهنم  ٌعمج  ربدأ  َِمل  ةرماؤملا ، کلت  رقحأ  ام 

هب یهتنیس  اذه  قیرط  نأ  و  هرایتخا ، یف  أطخأ  هنأ  فرع  مث  نم  ًادئاق و  هسفنل  راتخا  ًاصخـش  نأ  ول  و  کلذ ، عیمج  نع  انیـضاغت  ول  ًاسماخ :
و ٍنوناق ، ٍقطنم و  ُّيأ  ءافولاب ؟ دعو  عیاب و  هنأ  يوس  ءیشل  ۀیواهلا ال  کلت  یف  طقسی  كاذ و  هقیرط  یف  رمتسی  نأ  هیلع  لهف  ۀکلهتلا ، یلإ 

؟ اذهب مکحی  ٍلقع  يأ 

ۀمهم ۀظحالم 

، مالسلا هیلع  یلع  ۀیالو  ۀفالخ و  ۀلأسم  رکذلاب  تصخ  اهنأ  مغر  ۀبطخلا  نأ  یه  عوضوملا ، اذه  ماتتخإ  دعب  ۀمهم  ۀلأسم  نهذلا  یلإ  ردابتت 
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تناک  اهنأ  الإ 
171 ص : نیملاعلا ، ءاسن  دیس  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا 

اوسیل مه  نَم  اورصانی  و ال  ۀیمالسإلا ، ۀموکحلا  صخت  یتلا  رومألا  یف  اوّفختسی  الأ  وه  و  خیرأتلا ، لحارم  ربع  نیملسملا  لکل  ًادیفم  ًاسرد 
بـصانملا لاغـشأل  نیّدـصتملا  رایتخا  یف  حـجارلا  یلع  حوجرملا  اومّدـقی  و ال  ًایحطـس ، اًلماعت  ۀـلأسملا  هذـه  عم  اولماـعتی  ـال  و  اـهل ، اًـلهأ 

ۀمیخولا بقاوعلا  نوشیعیـس  مهنأ  اوـملعیل  و  ۀـموؤشملا ، مهلاـمعأ  ۀـجیتن  اوبّقرتـی  نأ  مهیلعف  طاـقنلا  کـلت  اوـعاُری  مل  مه  نإ  و  ۀـساّسحلا ،
. ۀّیتوغاطلا ةدبتسملا  ةدسافلا  تاموکحلل 

. ریصقتلا کلذ  ۀجیتن  ۀمادنلا  ةرسحلا و  عومد  فرُذتس  اهدعب 
. ۀحیضفلا ۀمادنلا و  ةرسحلا و  نع  الإ  رمُثت  ٌعومد ال 

یحولا تیب  یلع  ةراغلا 

ةراشا

هیمالسالا  تاقیقحتلا  فراعملا و  هنجل  مجرتم  و   ] فلوم یحولا  تیب  یلع  هراغلا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.1380 بلاطیبا ع ،  نبیلع  مامالا  هسردم  مق  رشن :  تاصخشم 

ص 23 يرهاظ :  تاصخشم 
0-75-6632-964 964-6632-75-0 ؛  کباش : 

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
تسا هدش  رشتنم  ناتسچولب  ناتسیس و  هقطنم  رد  هک  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  تداهش  هناسفا   " هلاقم رب  تسا  يدقن  باتک  نیا  تشاددای : 

یحو  هناخ  هب  شروی  یلصا  ناونع  تشاددای : 
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

ریسفت دقن و  مالسلااهیلع --  ارهزلاهمطاف  تداهش  هناسفا  عوضوم : 
اذیا بیقعت و  11ق --  ترجه -  زا  لبق  (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 

اههیدر اههیعافد و  تنس --  لها  رظن  11ق --  ترجه -  زا  لبق   8 (س ،  ارهز همطاف  عوضوم : 
یمالسا  تاقیقحت  فراعم و  هورگ  مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

بلاطیبا ع  نبیلع  مامالا  هسردم  هدوزفا :  هسانش 
1380 66083 فلا /BP27/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م13068-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ۀمدقملا

هَّللا لوسر  تنب  نأش  یف  ناتـسجولبو  ناتـسیس  ۀقطنم  نطقی  حیحـصلا  مالـسالا  خیراتب  ملم  ریغ  بتاکل  ۀـلاقم  ةریخألا  ۀـنوآلا  یف  تردـص 
«. مالسلا اهیلع  ءارهزلا  ۀمطاف  ةداهش  ةروطسا   » ناونع تحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نم اهیلع  يرج  ام  یفنو  اهداهـشتسا  راکنال  یعـس  مالـسلا ، اهیلع  نیملاعلا  ءاسن  ةدیـسل  لـئاضف  بقاـنم و  ۀـلاقملا  هذـه  یف  رکذ  نأ  دـعبو 
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. ةریثکلا بئاصملا 
یتلا ۀیخیراتلا  قئاقحلا  ضعب  نایبو  فیرحتلا  اذه  حـضف  انیلع  ًاموزل  ناک  مالـسالا ، خـیراتل  ًاحـضاو  ًافیرحت  لمحت  ۀـلاقملا  هذـه  ّنأ  امب  و 

اّنک امل  ۀـلأسملا ، هذـه  حرطب  اوأدـب  مّهنأ  الولو  کشلاو ، بیرلا  اهیرتعی  ۀـیخیرات ال  ۀـقیقح  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀـمطاف  ةداهـش  ّنأ  تبثت 
یف  ثحبلا  اذه  ۀعباتمل  نیدعتسم 

4 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
. ثحبلا اذه  ۀعباتمل  نیدعتسم  فورظلا  هذه  لثم 

: یلاتلاک ثحبلا  اذه  یف  اهریثن  یتلا  طاقنلاو 
. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکألا  یبّنلا  مالک  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمصع  - 1

. ۀّنسلاو نارقلا  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  ۀناکم  - 2
. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  اهیبأ  لیحر  دعب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  ۀمرح  کته  - 3

ام ناربج  یلإ  یعـسیو  هملق ، هّطخ  ام  یلع  مدنیو  ۀیخیراتلا  قئاقحلا  هذـهل  ۀـلاقملا  هذـه  بتاک  نعذـی  نأ  لمأن  ثالثلا  طاقنلا  هذـه  نایببو 
. هنم ردص 

. ۀّنسلا لهأل  ۀفورعملا  رداصملاو  عبانملا  نم  تجرختسا  سارکلا  اذه  بلاطم  عیمج  ّنأ  رکذلاب  ریدجو 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکألا  یبّنلا  مالک  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  ۀمصع  - 1

ثیداحالاو ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  اهیبأ  دنعو  هَّللا  دنع  ۀیلاع  ۀناکمب  عتمتت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  تنب  ۀمطاف  تناک 
: لوقی ذإ  اهّلک ، بونذلاو  سجرلا  نم  اهتراهطو  اهتمصع  نع  یکحت  اهّقح  یف  ۀفیرشلا  ۀیوبنلا 

5 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
«1 «. » ینبضغأ اهبضغأ  نمف  یّنم  ۀعضب  ۀمطاف  »

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  يذألا  ببـسی  نمو  هاذأل  بجوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  بضغ  ّنأ  حضاولا  نمو 
: یلاعت هلوقل  ًاقادصم  عقی 

«2 «. » ٌمِیلَأ ٌباذَع  مَُهل  ِهَّللا  َلوسَر  نوُذُؤی  َنیّذلاو  »
: فیرشلا ّيوبنلا  یف  درو  امک  ّلحوّزع  هَّللا  بضغ  اهبضغو  ّلجوّزع ، هَّللا  یضر  اهاضر  نأ  مالسلا  اهیلع  اهتمصع  یلع  يوقأ  لیلد  يأو 

«3 « » كاضرل یضرَیو  کبضِغل  ُبضغی  هَّللا  ّنإ  ۀمطاف  ای  »
: اهّقح یف  لوقی  ذإ  نیملاعلا  ءاسن  ةدّیسب  اهبقلی  نأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  یعد  يذلا  وه  عیفرلا ، ماقملا  اذهو 

«4 «. » نینمؤملا ءاسن  ةدّیسو  ۀّمالا  هذه  ِءاسن  ةدّیسو  نمیلاعلا ، ءاسن  ةدّیس  ینوکت  نأ  نیضرت  الأ  ۀمطاف ! ای  »

ۀّنسلاو نارقلا  یف  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  ۀناکم  - 2

«1 «. » همسا اهیف  رکُذیو  َعفُرت  ْنأ  ُهَّللا  َنذَأ  ٍتُوُیب  یف  : » ۀفیرشلا ۀیآلا  تلزن  امدنع  نوثّدحملا ، رکذ 
؟ هَّللا لوسر  ای  هذه  تویب  يأ  لاقف : لجر  هیلإ  ماقف  دجسملا  یف  ۀیآلا  هذه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  أرق 

«. ءایبنألا تویب  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق 
-. مالسلا امهیلع  ۀمطافو  یلع  تیب  یلإ  ًاریشم  اهنم - تیبلا  اذهأ  هَّللا  لوسر  ای  لاقف : رکب  وبأ  ماقف 

«2 !«. » اهلضافأ نم  معن  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق 
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- مالـسلا اهیلع  ۀمطاف  تیب  بناج  نم  هرورم  دنع  يدانی  ۀیآلا  هذـه  لوزن  دـعب  رهـشأ  ۀعـست  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یقبو 
: حبصلا ةالص  یلإ  بهاذ  وهو  مالسلا - هیلع  یلعو 

«4 « » 3 «. » ًاریهطَت مُکرّهُطیو  تیبلا  لهأ  سجِّرلا  مُکنع  بهذِیل  ُهَّللا  دیُری  اّمنإ  »
7 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

 ... همسا رکذیو  عفرت  نأ  هَّللا  رمأ  دقو  یهلإلا ، رونلا  عبنمو  یحو  طبهم  یه  یتلا  هذه 
نیملـسملا مارتحاو  ریدـقت  ّلحم  نوکت  نأ  بجی  لالجاو ، لیجبتب  ّلجوّزع  هَّللا  اهرکذ  دـقو  ءاسکلا  باحـصأ  ّمضت  یتلا  رادـلا  هذـه  لجأ 

. ۀبطاق
دقو اهتمرح ؟، کته  یلع  اوؤرجت  فیکو  ملس ؟ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکألا  یبّنلا  لیحر  دعب  رادلا  هذه  ۀمرح  تیعور  مک  يرنل  نکلو 

؟ مهتیغب تناک  امو  نوکاتهلا ، کئلوا  مه  نمو  ۀحارصب ، کلذب  اوفرتعا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  میرکلا  اهدلاو  لیحر  دعب  مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  راد  ۀمرح  کته  - 3

یتلاب ۀلأسملا  هذه  تسیلو  رادلا ، هذه  ۀمرح  کته  یلع  أرجت  دق  ضعبلا  نأ  فسألا - عمو  يرن - ةدّکؤملاو ، ةدـیدعلا  ایاصولا  دـعب  لجأ ،
. ًاقالطا اهراکنا  نکمی 

مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  تیب  ۀمرح  کته  ۀلأسم  ّنأ  حضّتیل  ۀّنسلا  لهأ  رداصمو  بتک  نم  ۀلأسملا  هذه  یف  ًاصوصن  درون  نحنو 
8 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

ۀباقر دهش  ءافلخلا  رصع  نأ  نم  مغرلابو  لاحب !! ةروطـسالاب  تسیلو  ۀمّلـسم  ۀّیخیرات  ۀقیقح  یه  اّمنإ  ثداحلا  اذه  تبقعت  یتلا  ثادحالاو 
تایط یف  ۀّیح  ةروصب  تظفُح  ۀّیخیراتلا  ۀقیقحلا  هذه  هل ) ۀظفاحملا  یه  ءیـشلا  ۀقیقح   ) نأ امب  نکلو  بقانملاو ، لئاضفلل  ۀبـسنلاب  ةدیدش 

ینامزلا اهبیترت  ةربتعملا  رداصملاو  قئاثولا  نم  یخیراتلا  انلقن  یف  رابتعالا  رظنب  ذخأن  نحنف  اذه  یلعو  ۀیثیدحلا ، رداصملاو  خیراتلا  بتکلا 
: رضاحلا رصعلا  یف  باتکلاو  نوخرؤملا  یتحو  یلوالا ، نورقلا  ذنم 

« فّصنملا  » هباتکو ۀبیش  یبأ  نبا  - 1

: حیحصلا هدنسب  فّنصملا »  » باتک فلؤم  ( 235 - 159  ) ۀبیش یبا  نب  رکب  وبأ  لقن 
. مهرمأ یف  نوعجتریو  اهنورواشیف  هَّللا 6 ، لوسر  تنب  ۀمطاف  یلع  نالخدی  ریبزلاو  یلع  ناک  هَّللا 6  لوسر  دعب  رکب  یبأل  عیوب  نیح  ّهنإ  »

: لاقف ۀمطاف  یلع  لخد  یتح  جرخ  باطخلا  نب  رمع  غلب  املف 
9 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

عمتجا نإ  یعنامب  كاذ  ام  هَّللا  میأو  کنم ، کیبأ  دـعب  انیلإ  ّبحأ  دـحأ  نم  امو  کیبأ  نم  انیلإ  َّبحأ  دـحأ  اـم  هَّللاو  هَّللا 6  لوسر  تنب  ای 
! تیبلا مهیلع  قرحی  نأ  مهترمأ  نأ  كدنع  رفنلا  ءالؤه 

امل نیـضمیل  هَّللا  میأو  تیبلا ، مکیلع  ّنقرُحیل  متدع  نئل  هَّللاب  فلح  دقو  ینءاج  دـق  رمع  ّنأ  نوملعت  تلاقف : اهوؤاج ، رمع  جرخ  املف  لاق :
«1 !«. » هیلع فلح 

« فارشالا باسنا   » هباتک یف  يرذالبلا  - 2

هباتک یف  ۀیخیراتلا  ۀعقاولا  هذه  ریبکلا - خیراتلا  بحاصو  ریهشلا  بتاکلا  یفوتملا 270 -)  ) يرذالبلا يدادغبلا  رباج  ییحی  نب  دمحا  لقن 
«: فارشالا باسنا  »
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. بابلا یلع  ۀمطاف  هتقلتف  ۀلیتف ! هعمو  رمع  ءاجف  عیابی ، ملف  ۀعیبلا  دیری  یلع  یلإ  لسرأ  رکب  ابأ  نإ  »
«. 2  ...!« » كوبأ هب  ءاج  امیف  يوقأ  کلذو  معن ، لاق  یباب ؟ ّیلع  ًاقرحم  كارتأ  باطخلا ، نبای  ۀمطاف : تلاقف 

« ۀسایسلاو ۀمامإلا   » هباتک یف  ۀبیتق  نبا  - 3

باتک فلؤمو  یمالسالا ، خیراتلا  ةزوح  یف  بدالا  نیطاسا  نم  (- 276 - 212  ) يرونیدلا ۀبیتق  نب  ملسم  نب  هَّللا  دبع  ریهشلا  خّرؤملا  بتک 
«: ۀسایسلاو ۀمامالا   » باتک یف  و -...  بتاکلا » بدا   » و ثیدحلا » فلتخم  لیوأت  »

اوبأف یلع ، راد  یف  مهو  مهادانف  ءاجف  رمع  مهیلإ  ثعبف  ههجو  هَّللا  مرک  یلع  دـنع  هتعیب  نع  اوفّلخت  ًاموق  دـقفت  هنع  هَّللا  یـضر  رکب  ابأ  نإ  »
: لاقف ۀـمطاف  اهف  ّنإ  صفح  ابأ  ای  هل : لیقف  اهیف ، نم  یلع  اهّنقرحال  وأ  ّنجرختل  هدـیب  رمع  سفن  يذـلاو  لاقو : بطحلاب  اعدـف  اوجرخی  نأ 

«1 !!«. » نإو
: لوقی ۀملؤملا  ۀّیضقلا  هذه  دعب  ۀبیتق  نبا  بتک  مث 

انیقل اذام  هَّللا  لوسر  ای  هاتبأ  ای  اهتوص  یلعأب  تدان  مهتاوصأ  تعمـس  امّلف  بابلا  اّوقدـف  ۀـمطاف  اوتأ  یّتح  ۀـعامج  هعم  یـشمف  رمع  ماق  ّمث  »
. اوفرصنا اهئاکبو  اهتوص  موقلا  عمس  املف  ۀفاحق  یبأ  نباو  باطخلا ، نبا  نم  كدعب 

؟ همف لعفأ  مل  انأ  نإ  لاقف : عیاب : هل  اولاقف  رکب  یبأ  یلإ  هب  اوضمف  ًاّیلع  اوجرخأف  موق  هعمو  رمع  یقبو 
11 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

«1  ...!«. » کقنع برضن  وهّالإ  هلإ  يذلا ال  هَّللاو  ًاذإ  اولاقف :
، ۀبیتق نبا  یلإ  باتکلا  ۀبـسن  یف  ضعب  ددرت  اذلو  هب ، قیدـصتلاو  هلوبق  سانلا  نم  ریثک  یلع  بعـصی  خـیراتلا  نم  بناجلا  اذـه  نأ  بیر  ال 

فـسألا عم  نکلو  هنم ، بلاطملا  هذهل  هلقن  ررکت  دقو  ۀبیتق ، نبا  راثآ  نم  روبزملا  باتکلا  ربتعا  دـیحلا  یبأ  نبا  خـیراتلا  ذاتـسا  ّنأ  لاحلاو 
نبال ۀغالبلا  جهن  حرش  یف  تدرو  دق  بلاطملا  هذه  سفن  نأ  لاحلاو  عبطلا  دنع  هنم  ًامـسق  فذحو  فیرحتلاب  باتکلا  اذه  ۀبقاع  تبیـصا 

. دیدحلا یبأ 
مّهنأ يأ  باتکلا ، اذه  ۀبـسن  یف  ًارظن  ءاملعلا  ضعبل  ّنأ  فاضأ : مث  ۀبیتق  نبا  راثآ  نم  باتکلا  اذه  ّدع  دقو  مالعالا »  » یف یلکرزلا »  » اذـهو

. ۀبیتق نبا  راثآ  نم  باتکلا  اذه  « 3  » سیکرس نایلا  ربتعا  کلذکو  « 2 ، » مهسفنأ یلإ  نیرخآلا ال  یلإ  دیرتلاو  کشلا  اوبسن 

هخیراتو يربطلا  - 4

یف  یفوتملا 310 )  ) يربطلا ریرج  نبا  دّمحم  يوری 
12 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

: ةروصلا هذهب  یحولا  راد  ۀمرح  کته  ۀّیضق  هخیرات 
جرخف ۀـعیبلا ، یلإ  ّنجرختل  وأ  مکیلع  ّنقرحال  هَّللاو  لاقف : نیرجاهملا ، نم  لاـجرو  ریبزلاو  ۀـحلط  هیفو  یلع  لزنم  باـطخلا  نب  رمع  یتأ  »

«.« هوذخأف هیلع  اوبثوف  هدی ، نم  فیسلا  طقسف  رثعف  فیسلاب  ًاتلصم  ریبزلا  هیلع 
نأ ءيراقلا  یلع  ۀعیبلا ،؟ هذه  لثم  ۀمیق  امف  دیدهتلاو ، ةوقلاو  رهقلاب  سانلا  نم  تذخا  ًاضیأ  ۀعیبلا  نأ  خیراتلا  نم  بناجلا  اذـه  انل  یکحی 

. هسفنب مکحی 

« دیرفلا دقعلا   » هباتک یف  هبر  دبع  نبا  - 5

اًلّـصفم ًاثحب  هباتک  یف  یفوتملا 463 ه ) « ) دیرفلا دقعلا   » باتک فلؤم  یـسلدنالا » هبر  دـبع  نبا   » فورعملا ب دـمحا  نیدـلا  باهـش  بتک 
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«: لاقو رکب  یبأ  ۀعیب  نع  اوفّلخت  نیذلا   » ناونع تحت  هدروأ  ۀفیقسلا  خیرات  لوح 
اوبأ نإ  هل : لاقو  ۀمطاف  تیب  نم  مهجرخیل  باطخلا  نب  رمع  رکب ، وبأ  مهیلإ  ثعب  یتح  ۀـمطاف  تیب  یف  اودـعقف  ریبزلاو  سابعلاو  یلع  اّمأف  »

!! انراد قرحتل  تئجأ  باطخلا  نبا  ای  تلاقف : ۀمطاف  هتیقلف  رادلا ، مهیلع  مرُضی  نأ  ران  نم  سبقب  لبقاف  مهلتاقف ،
13 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

«1 !«. » ۀّمالا هیف  تلخد  امیف  اولخدت  وأ  معن ، لاق :
مهمزع نع  ثدـحتی  يذـلا  یناثلا  ثحبلا  عباتن  نآلاو  مالـسلا ، اهیلع  ۀـمطاف  تیب  ۀـمرح  کته  یلع  مهمیمـصت  لوح  انثحب  انمتخ  اـنه  یلإ 

. نودیری امل  یلمعلا 
اذـه ۀـمجرت  یلع  مزعلا  نود  نم  ۀـعیبلا ، یلع  مهماغراو  هباحـصاو  مالـسلا  هیلع  یلع  فیوخت  يوس  نکت  مل  مهتّین  ّنأ  مّهوتی  نأ  یغبنی  ال 

. یلمعلا عقاولا  ضرأ  یلع  دیدهتلا 
! ءارکن ۀمیرج  یلع  اومدقأ  مّهنأ  انل  نّیبتی  ثحبلا  عباتن  امدنعو 

***
14 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

! ةراغلا أدب 
مل وأ  اوبغری  مل  ضعبلا  نکلو  ۀـعقاولا ، هذـه  یف  هناوعأو  ۀـفیلخلا  ۀـّین  ءوس  نع  ۀـیخیراتلا  رداصملا  یف  درو  اّـمع  ثیدـحلا  ناـک  اـنه  یلإ 
یلإ انه  ریـشنو  ۀـقیقحلا ، هجو  نع  اًلیلق  راتـسلا  اوحازا  مهّنکلو  تیبلا و ...  یلع  موجهلا  يأ  یه ، امک  ۀـعجافلا  ریوصت  یف  ظحلا  مهفلاـحی 

بیترتلاب اهرداصم  نم  ةراغلا  تبکاو  یتلا  ۀـیخیراتلا  ثداوحلا  لقنن  ًاضیأ  مسقلا  اذـه  یفو   ) ۀعینـشلا ةراغلا  کـلت  یلإ  ریـشت  یتلا  قئاـثولا 
(. ینامزلا

« لاومالا  » هباتک یف  دیبع  وبا  - 6

: مالسالا ءاهقف  دامتعا  دروم  ربتعی  يذلا  لاومالا »  » یمسملا ب هباتک  یف  یفوتملا 224 )  ) مالس نب  مساق  دیبع  وبأ  لقن 
: لیوط مالک  دعب  لاقف  ًادئاع ...  هضرم  یف  رکب  یبأ  یلع  تلخد  لاق : فوع  نب  نمحرلا  دبع  نع 

نأ  یلإ  ّنهتلعف - ّینأ  تددو  ّنهتکرت  ٍثالثو  نهتکرت ، ّینأ  تددو  ّنهتلعف  ثالث  یلعّالإ  ایندلا  نم  ءیش  نع  یسآ  ّینإ ال  لجأ  »
15 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 

-: اهنم ّنهتکرت -..  ّینإ  تددو  ّنهتلعف  یتلا  ثالثلا  اّمأف  لاق :-
«1 «. » برحلا یلع  قلغأ  نأو  هتکرتو  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددوف  »

: ۀلمج لدب  لوقی  مالکلا  اذه  یلإ  دیبع  وبأ  لصی  امدنع 
! حیرصتلا یف  بغری  ّهنأب ال  فیضیو  اذکو  اذک  لوقی : ّمث  هتکرتو » ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  »

نورکذی لاومالا »  » باتکل نیققحملا  ناف  رخآ ، ببسل  وأ  یبهذملا  بصعتلا  ببسب  ۀقیقحلا  سمط  یلإ  دیبع » وبأ   » یعس املکف  کلذ  عمو 
یف یناربطلا »  » ناف کلذ  یلإ  ًافاضمو  ًافنآ  روکذـملا  وحنلاب  لادـتعالا » نازیم   » باتک یف  تدرو  ۀـفوذحملا  لمجلا  نأ  باتکلا  شماه  یف 

( ربدتف . ) ۀفوذحملا لمجلا  کلت  اورکذ  دق  نیرخآو  دیرفلا » دقعلا   » یف هبردبع » نبا   » همجعم و

ریبکلا مجعملاو  یناربطلا  - 7

ظفاحلا لادتعالا :» نازیم   » یف یبهذلا  هّقح  یف  لوقی  يذلا  (- 360 - 260  ) یناربطلا دمحا  نب  نامیلس  مساقلا  وبا  لقن 
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16 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
: هتافوو هبطخو  رکب  یبأ  لوح  ًامالک  ًارارک - عبط  يذلاو  ریبکلا -» مجعملا   » باتک یف  «- 1  » رَّمَعُملا تبثلا 

: ًاروما هتوم  دنع  رکب  وبا  ّدو 
اهتکرت ّینأ  تددو  ّنهتلعف  ثالث  »
اهتلعف ّینأ  تددو  ّنهتکرت  ثالث 

ّنهلعفأ  مل  ینأ  تددو  یئاللا  ثالثلا  اّمأ 
«2  ...«. » هتکرتو ۀمطاف  تیب  فشکأ  نکأ  مل  ّینإ  تددوف 

. هرمع رخآ  یف  ۀفیلخلا  هیلع  فسأت  امل  ًاطیسب  ًارمأ  اذه  ناک  ولو  ًایلمع ، تققحت  دق  رمع  تادیدهت  نأ  حوضوب  انل  فشکت  تاملکلا  هذه 

« دیرفلا دقعلا   » هبر و دبع  نبا  - 8

: فوع نب  نمحرلا  دبع  نع  هباتک  یف  یفوتملا 463 ه ) « ) دیرفلا دقعلا   » باتک فلؤم  یسلدنالا  هبر  دبع  نبا  لقن 
اّمأ لاق : هیف ...  یفوت  يذلا  هضرم  یف  رکب  یبأ  یلع  تلخد  »

17 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
-: اهنم نهتکرت - ینأ  تددو  ّنهتلعف  یتلا  ثالثلا 

 ... یملّسلا ةءاجفلا  تقرح  نکأ  مل  ّینا  تددوو  برحلایلع  هوقلغا  اوناک  نا  ءیش و  نع  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددو 
«1 «. » ةدیبع ابأو  رمع  دیری  نیلجر - ِدَحا  قنع  یف  رمألا  ُْتیمَر  ْدَق  ةدعاس  ینب  ۀفیقس  موی  ّینأ  تددوو 

« تایفولاب یفاولا   » هباتک یف  ماّظنلا  مالک  - 9

راد یف  مهروضح  دـعب  عقو  ام  هرثنو - همظن  یف  همـالک  ۀـعورل  ماّـظنلاب  فرع  يذـلا  (- 231 - 160  ) یلزتعملا ماظن  رایـس  نب  میهاربا  لـقن 
: لاقو ةددعتم  بتک  یف  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف 

«2 «. » اهنطب نم  نسحملا  تقلأ  یتح  ۀعیبلا  موی  ۀمطاف  نطب  برض  رمع  نإ  »
! ۀحداف ۀبیصم  نم  اهل  ایو 

« لماکلا  » باتک یف  دربملا  - 10

نع لماکلا »  » هباتک یف  ۀمیقلا ، تافلؤملا  بحاصو  ریهشلا  بتاکلاو  بیدالا  ( 285 - 210  ) يدادغبلا ربکألا  دبع  نب  دیزی  نب  دّمحم  بتک 
: ۀفیلخلا تاینمت  ۀّیضق  فوع  نب  نمحرلا  دبع 

18 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
«1 «. » برحلا یلع  قلغأ  ولو  هتکرتو  ۀمطاف  تیب  فشکأ  مل  ّینأ  تددو  »

« بهذلا جورم   » يدوعسملا و - 11

«: بهذلا جورم   » یف یفوتملا 325 )  ) يدوعسملا بتک 
مل ّینأ  تددو  اهنم - نهتکرت - ّینأ  تددو  ّنهتلعف  ثالث  یلعّالإ  ایندلا  نم  ءیش  نع  یـسآ  ّینإ ال  لجأ  لاق : رکب - وبأ  يأ  َرُِـضتحا - اّمل  »

«2 «. » ًاریثک ًامالک  کلذ  یف  رکذو  ۀمطاف  تیب  تشتف  نکأ 
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: ۀیانکلاب یفتکاو  ۀفیلخلا  مالک  ریرقت  نع  انه  زرتحا  هنکلو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  یلإ  ًایفطاع  لیمی  ّهنأ  مغر  يدوعسملا  ّنإ 
. کلذب هدابع  ملعی  کلذکو  ملعی  هَّللا  ّنکلو 

« لادتعالا نازیم   » باتک یف  مراد  یبأ  نبا  - 12

یف یفوکلا  دامحنب  دـمحأ  نب  دّـمحم  لوقی  ذإ  یفوتملا 357 )  ) یفوکلا ثّدـحملا  مراد » یبأ  نبا   » فورعملا ب دّـمحم » نب  دـمحا   » لقن
: هرضحم یف  ثیدحلا  اذه  أُرق  لوقی ، هذه  هتناکم  یلإ  ًارظن  هرهد ،» ۀماع  رمألا ، میقتسم  ناک   » هحدم

19 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
«1 !«. » نسحمب تطقسا  یتح  ۀمطاف  سفر  رمع  ّنإ  »

! ًابجع رهدلا  كارا  تشع  ام  لجأ !

« یلع مامإلا   » هباتک یف  دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  - 13

: رمع لاق  امهنم ، دحاوب  یفتکن  نحنو  نیدروم  یف  یحولا  راد  یلع  ةراغلا  لقن 
«! اهیف نم  یلع  اهّنقرحأل  وأ  ّنجرخیل  هدیب ، رمع  سفن  يذلاو  »

 ....«! ۀمطاف اهیف  ّنإ  صفح ، ابأ  ای  هبقع : یف  لوسرلا  تعرو  هَّللا ، تفاخ  ۀفئاط  هل  تلاق 
 ...« نإو  » یلابی حاصف ال 

 ... همحتقاو هبرض  مث  بابلا ، عرقو  برتقاو 
 ... یلع هل  ادبو 

«2  ... » ۀثاغتسا نینط  ّالإ  یه  ناف  رادلا ...  لخدم  دنع  ۀمطاف  توص  كاذنیح  ّنرو 
!؟ ءیش ّيأ  نمو  نمم ؟ ۀثاغتسالا 

ۀیطع نب  لتاقم  باتک  - 14

(. لاق امم  رثکأ  لقی  مل  ام  ّنأ  مغر   ) ۀسایسلاو ۀمامالا  باتک  یف  ۀیطع » نبا  لتاقم   » باتک نم  رخآ  ثیدحب  ثحبلا  اذه  متخن 
: باتکلا اذه  یف  بتک 

مالـسلا امهیلع  ۀمطافو  یلع  راد  یلإ  ۀعامجو  ًاذفنقو  رمع ، لسرأ  ةوقلاو  فیـسلاو  باهرالاب  سانلا  نم  هسفنل  ۀعیبلا  ذخأ  دـعب  رکبابأ  نإ  »
«1  ...«. » رادلا باب  قرحاو  ۀمطاف  راد  یلع  بطحلا  رمع  عمجو 

! باهراو دیدهت  دّرجم  اذه  نکی  ملف 

: ۀجیتنلا

ناک اهداهـشتسا  ّنأ  ةروهـشملا  ۀّنـسلا  لهأ  بتک  نم  ۀماع  ةروصب  ةذوخأملا  ۀحیرـصلا  ۀیخیراتلا  قئاثولا  هذـه  ّلک  عم  لاقی  نأ  ّحـصی  له 
؟» ةروطسا »

؟ فاصنإلا نیا 
يذلاو  زجوملا  ثحبلا  اذه  أرقی  نم  ّلک  ّنأ  یهیدبلا  نمو 

21 ص : یحولا ، تیب  یلع  ةراغلا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مظعالا  لوسرلا  لیحر  دعب  ۀنتفلا  ةدش  نم  لصح  ام  ًادیج  كردی  فوس  ةربتعملا  رداصملاو  قئاثولا  ساسا  یلع  موقی 
ثادحالا مهف  یف  كرحتی  نم  عیمج  یلع  ۀغمادلا  ۀماتلا  ۀّجحلا  یه  هذهو  ۀفالخلاو  ۀموکحلا  لین  لجأ  نم  لامعأ  نم  بکترا  امو  ملس  و 

ولو ۀـفورعملا ، ةدـمتعملا  رداصملا  یف  درو  ام  يوس  ًائیـش  بتکن  اننال ال  دانعلاو  بصعتلا  نع  دـیعبو  فاصنالاو  لقعلا  عقوم  نم  ۀـیخیراتلا 
. لیبسلا ءاوس  یلإ  يداهلا  هَّللاو  ۀیافکو  ینغ  یقابلا  یفف  اهضعب  یف  ۀشقانملا  لوبقم ، ریغ  ًاضرف  ضرف 

***
مالّسلاو 

ۀیناثلا 1422 يدامج 

نز تیصخش  رگایحا  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف

باتک تاصخشم 

 - هدیرف 1317 يوفطصم  هسانشرس : 
يرفعج  همطاف  ینیمخ ،   ) يوفطصم هدیرف  نز /  تیصخش  رگایحا  س   ) همطاف روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 رجا ،  مق :  رشن :  تاصخشم 
152ص. يرهاظ :  تاصخشم 

مراهچ پاچ  لاـیر :   17000 موس ؛ ) پاچ   ) لاـیر 13000 مود ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  13000 964-95805-0-6 ؛  لاـیر :   11000 کـباش : 
 : 0-0-95805-964-978

ناتسمز 1384. مود :  پاچ  تشاددای : 
ناتسبات 1385. موس :  پاچ  تشاددای : 

ناتسبات 1387. مراهچ :  پاچ  تشاددای : 
سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مالسا رد  نانز  عوضوم :  ترجه  زا  لبق  8 ؟ 11ق ،  ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 
م53ف2  / BP27/2 1383 هرگنک :  يدنب  هدر  همطاف  يرفعج  هدوزفا :  هسانش 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 
م32597-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

 : نز تیصخش  رگایحا  مالسلا ، )  اهیلع   ) همطاف
یهاگن تسا  بساـنم  میهد ،  رارق  ثحب  دروم  نز  تیـصخش  قوقح و  ياـیحا  رد  ار  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز همطاـف  شقن  هک  نیا  زا  شیپ 

 . میشاب هتشاد  خیرات  ياه  هتشذگ  رد  ناوناب  راب  تقر  یگدنز  هب  ارذگ 
هدش تاضقانت  نافوط  راتفرگ  زین  يرشب  بتاکم  یهلا و  نایدا  تسا .  هدش  راهظا  یـضیقندض  داضتم و  تارظن  نز  هرابرد  خیرات  لوط  رد 

کنیا دـنا . هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  هراومه  ور  نیا  زا  دـنا و  هدـشن  لزان  زاجعا  تروص  هب  ینامـسآ  ياـهباتک  یهلا و  ناـیدا  اریز  دـنا ،
 . میروآ یم  ییاه  هنومن 
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مالسا زا  لبق  ناهج  رد  نز  همانراک 
نانآ يزیرغ  شتآ  يافطا  اهدرم و  هب  تمدـخ  يارب  اهنت  هک  ناطیـش  هداز  یندـشن و  كاـپ  تسا  يدوجوم  نز  ناتـساب ،  ناـنوی  قطنم  رد 

 . تسا هدش  هدیرفآ 
تاریبعت نیا  دنا . هدش  يراذگ  مان  دنراد ، هاتوک ))  لقع  دنلب و  ناوسیگ  هک ((  يرـصنع  هب  ناوناب  ینانوی ،  نادنمـشناد  یخرب  هاگدـید  زا 

( . 1  ) تسا هدمآرد  لثملا  برض  تروص  هب  هدیسر و  اهبرع  نایم  هب  نانوی  تایبدا  زا  تشز 
هک تسا ،  هاکناج  تضایر  رجز و  عون  کی  نز ،  اـب  كولـس  دـیوگ (( : یم  هتفرگ و  رارق  گـنهرف  نیمه  ریثاـت  تحت  زین  میکح  طارقس 

( (( . 2  ) دوب دهاوخ  دنمدوس  رجز ، نیا  ندیشک  و  رهز ، نیا  ندیشچ  سفن ،  رب  تیکلام  هدارا و  تیوقت  يارب 
دوب و هعلاطم  قرغ  يزور  تسا  لقن  تسا .  هدوب  فلاخم  تخـس  هعلاطم  باتک و  اـب  هک  هتـشاد  ییوخدـنت  نز  طارقـس  هک  تسا  فورعم 

کی هدرکن ،  هدنـسب  مه  راک  نیا  هب  دیبوک ؛ وا  رـس  رب  یپایپ  ییاپ  مد  اب  درک و  مشخ  میکح  رب  يو  تشادـن ،  شرـسمه  هب  یـصاخ  هجوت 
. دراب یم  ناراب  قرب  دعر و  زا  دعب  هشیمه  هک  مدیمهف  تفگ :  طارقس  تخیر .  طارقس  رس  بآ  هباتفآ 

یم بسا  مد  هب  ار  وا  سپـس  دـنتخیر و  یم  شندـب  رب  غاد  نغور  دـش ، یم  یهانگ  مرج و  بکترم  نز  هک  یماـگنه  مور ))  روشک ((  رد 
دنتخیر یم  شندب  رب  شتآ  اه  همسجم  زارف  زا  دنتسب و  یم  نوتس  هب  هتسکش  ياپ  تسد و  اب  ار  يو  هاگنآ  دندنار . یم  تعرس  هب  دنتسب و 

( . 3)
. دنیوش یم  ار  تورث  یتخب و  کین  هک  دندش  یم  هدیمان  دولآ ))  درد  ياه  بآ  اه ((  نز  نیچ ،  رد 

رانک رد  یـصاخ  تافیرـشت  اب  دـندرک و  یم  رهوش  يادـف  ینادواج ،  حور  نادـقف  تلع  هب  رهوش  گرم  زا  سپ  ار  ناـنز  ودـنه ، نییآ  رد 
( . 4  ) دندنازوس یم  نارسمه  دسج 

یم تمه  ناـنآ  قوقح  عییـضت  رازآ و  هجنکـش و  هب  یهورگ  تسا .  هدوب  لاونم  نیدـب  نیمز  هرتسگ  ماـمت  رد  ناوناـب  راـب  تقر  تیعـضو 
يو یلصا  شقن  دننک و  شومارف  ار  وا  تیسنج  هک  دندرک  یم  شالت  يا  هتسد  دنتخادرپ . یم  نانآ  يرازبا  هدافتسا  هب  یعمج  دنتـشامگ و 

اج همه  هب  نادرم  شوداـشود  ار  ناـنز  دـننز و  مد  دراوـم ، ماـمت  اـج و  همه  رد  نز و  درم و  نـیب  قوـقح  يواـست  زا  دـنریگب و  هدـیدان  ار 
. دندرک یم  یقلت  یگدنام  بقع  هدقع و  ار  وا  تفع  ایح و  تراسا ،  ار  نز  ششوپ  باجح و  نانآ ،  دنناشکب .

هدنز ار  نانآ  گنن ،  رقف و  سرت  زا  دندرمـش و  تلذ  گنن و  هیام  ار  نارتخد  دـندرب . لاوس  ریز  ار  نانز  يدوجو  هفـسلف  تیلهاج ،  بارعا 
. دندومن روگ  هب 

زگره يدوجوم  نینچ  هک  دنک  نیقلت  ات  دیرفآ ))  مدآ  پچ  هدند  ای  پچ و  يولهپ  زا  ار  نز  دنوادخ  دـیوگ (( : یم  هدـش  فیرحت  تاروت 
هبرـض یهلا  نایدا  هب  ات  دوب  ناهنپ  يداحلا  یـسایس و  دـصاقم  ینید  ياه  فیرحت  اهتعدـب و  هنوگ  نیا  رد  کش  یب  دـش . دـهاوخن  تسار 

 ، نارـسمه تیادـه  تابجوم  اضعب  دـنراد و  شیارگ  تفرعم  نید و  هب  اهدرم  زا  شیب  اـعون  مرتحم  ناوناـب  هک  ارچ  دـنیامن ، دراو  ینیگنس 
. دننک یم  دوبان  ار  دوخ  نادنزرف  رهوش و  نامیا  نید و  تردن  هب  و  دنزاس . یم  مهارف  ار  دوخ  ناردپ  نادنزرف و 

هیلع  ) مشـش ماما  تسا ؟  هدیرفآ  مدآ  پچ  علـض  زا  ار  اوح  ترـضح  ادخ  دـنیوگ (( : یم  دـسرپ  یم  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هرارز 
هدند ریغ  زا  ار  مدآ  رسمه  هک  تشادن  تردق  لاعتم  دنوادخ  رگم  تسا .  هزنم  كاپ و  یتبسن  نینچ  زا  دنوادخ  دومرف : خساپ  رد  مالـسلا ) 
( (( . 5  ) دومن حاکن  شرگید  وضع  اب  مدآ  ترضح  ندب  ياضعا  زا  یضعب  دنیوگب  هک  دهدن  نادحلم  تسد  هب  يزیواتسد  ات  دنیرفایب  پچ 

یهن صوصخم ))  تخرد  هب ((  ندـش  کیدزن  زا  ار  ود  ره  هدرک و  قلخ  هدـحاو ))  سفن  زا ((  ار  اوح  مدآ و  نآرق ،  هدومرف  قباطم  هکلب 
نیملاظلا نم  انوکتف  هرجشلا  هذهاب  رقت  و ال  دومن :

دندیدرگ و جارخا  تشهب  زا  دندرک و  لوانت  هعونمم ))  هرجش  زا ((  ود  ره  اما  دیدرگ ، مالعا  يواسم  ناسکی و  اوح  مدآ و  يارب  یهن  نیا 
ره و  ( 6  ) نیرساخلا نم  ننوکنل  انمحرت  انل و  رفغت  مل  نا  انـسفنا و  انملظ  انبر  دندرک : ضرع  دنتـشادرب و  ادخ  يوس  هب  تسد  مه  اب  ود  ره 
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تایح هب  دیاب  مه  يرای  هب  دنرگیدکی و  دوجو  لمکم  درم  نز و  تقلخ  ماظن  رد  سپ  دنتفرگ . رارق  قح  ترضح  تیانع  دروم  ناسمه  ود 
. دنسرب بیط 

هب يراتفر  یلمع و  رظن  زا  مه  هتفرگ و  رارق  يرظن  یملع و  متس  دروم  مه  تسا .  هدش  نوگانوگ  ياه  متس  راتفرگ  خیرات  هتـشذگ  رد  نز 
درم ترـشع  يارب  ای  دوش و  بوکرـس  هراومه  ات  هدش  هدیرفآ  درم  پچ  هدـند  زا  نز  هک  دوش  یم  هتفگ  یملع  رظن  زا  تسا .  هتفر  متـس  وا 

سکعنم تارکفت  عون  نیا  زین  ام  تایبدا  رد  هنافـساتم  دندومن . راتفر  هاگدـید  نیمه  اب  زین  یلمع  رظن  زا  ددرگ و  تذـل  رازبا  ات  هدـش  قلخ 
تسا :  هدش 

دندیرفآ  ترشع  رهب  ار  نز  هک  دندناوخب  ششوگ  رد  تفر  اج  ره  هب 
هدیدن  زگره  یتسار  پچ  زا  یسک  هدیرفآ  دش  پچ  يولهپ  زا  نز 

دندیدن  رهاظ  هولج  زج  وا  زا  دنتفگن  يزیچ  سوه  زا  ریغ  وا  هب 
مالـسا زا  هن  هک  گنهرف  یب  ياه  هداوناخ  زا  یـضعب  نونکا  مه  تسا .  زیربل  هتفر  نز  سنج  رب  هک  يرامـش  یب  ياه  متـس  زا  رـشب  خـیرات 

حور دنـشاب . یم  یـضاران  رتخد  نتـشاد  زا  دننک و  یم  یتحاران  راهظا  رـسپ ، نادقف  زا  هتـسویپ  دندنم ، هرهب  زور  ملع  زا  هن  دنراد و  يربخ 
يرهم یب  دروم  ار  رتخد  دنلاب و  یم  دوخ  رب  رسپ  نتـشاد  زا  یخرب  دنزاس . یم  نارگن  تخـس  ار  نارـسمه  دنرازآ و  یم  ار  نارتخد  فیطل 
يرگید دروآ و  یم  راب  يا  هدقع  ار  یکی  رسپ ، هزادنا  یب  میظعت  رتخد و  ریقحت  هکنیا  زا  لفاغ  دنتسین . ناسنا  اهنآ  ایوگ  هک  دنهد  یم  رارق 

هب طوبرم  ندوب  رسپ  رتخد و  هک  دنناد  یمن  یهگناو  ددرگ . یم  هابت  هایـس و  ود  ره  هدنیآ  هجیتن  رد  دزاس و  یم  یـضار  دوخ  زا  سول و  ار 
رگا دنیوگ (( : یم  زورما  دنک . یم  لوبق  نز  دهد ، یم  رسمه  هچنآ  ینعی  دراد ؛ شریذپ  شقن  اهنت  نز  محر  فرظ  نوچ  نز ،  هن  تسدرم 

تسا )) .  مولعمان  زونه  ملع  يارب  میهدب  گرگیا  ای  سکیا  هنوگچ  یلو  دوش . یم  رسپ  رتخد و  بیترت  هب  گرگیا ،  ای  دهدب  سکیا 
مه زاب  دومن ، باختنا  ار  یموس  رسمه  دروآ ، رتخد  دازون  ود  یلوا  دننام  مود  رسمه  درک ، يددجم  جاودزا  ندش  راد  رسپ  يارب  یـصخش 

ناکم و نامز ،  طیارش  هتبلا  دراد . یگتسب  درم  یکیزیف  عضو  هب  ییازرـسپ  ای  ییازرتخد و  نیاربانب  درک ! تیانع  وا  هب  رتخد  لاعتم  دنوادخ 
 . تسا هدرکن  فشک  اقیقد  ملع  زونه  هک  دشاب  هتشاد  هدننک  نییعت  شقن  تسا  نکمم  هیذغت 

 ( مالسلا مهیلع   ) ناماما هریس 
یم دـش ، یم  ربخاب  يو  یتمالـس  زا  یتقو  درک  یم  تیانع  مالـسلا )  هیلع   ) داجـس ماما  هب  يدولوم  دـنوادخ  هک  یماگنه  هدـمآ  خـیرات  رد 
يا هیده  رگا  دیشاب  هتشاد  هجوت  رتشیب  رتخد  هب  دومرف : ربمایپ  ( . 7  ) صقان دنزرف  هن  درک  تیانع  یملاس  هچب  دنوادخ  هک  هللادمحلا  دومرف 

یـسنج ضیعبت  نانچ  ریاشع ، كرت و  درک و  ماوقا  زا  یخرب  نایم  رد  رـسپ . هب  سپـس  دینک و  میدـقت  رتخد  هب  تسخن  دـیدرک ، يرادـیرخ 
رتخد دـنزرف  اهنت  هک  ییاه  هداوناخ  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  دـننک . یم  تراـقح  ساـسحا  ناـنآ  نارتخد  بلغا  یتسار  هب  هک  دراد  تموکح 

زا دنیب و  یم  يدج  بیسآ  رتخد  كاپ  ساسح و  حور  ییاه  هداوناخ  نینچ  رد  دنشک . یم  وا  خر  هب  ار  دوخ  یساپسان  هتسویپ  دشاب  هتـشاد 
یم رضاح  مراد ،  تتـسود  لد  میمـص  زا  مارتحا و  وت  يارب  نم  دیوگب  يزاب  هقح  ناوج  کی  رگا  هک  اجنآ  ات  درب  یم  جنر  تبحم  دوبمک 

هب دنرادن ، یهجوت  اهتلع  هب  یلو  دـنزادرپ ، یم  اهلولعم  هب  هراومه  ام  تکلمم  رد  هنافـساتم  دـنک . ادـف  ار  دوخ  يوربآ  تیثیح و  مامت  دوش 
دننک و یم  رارف  هناخ  زا  ای  دنهد و  یم  رارق  يرگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  بلق  ناگیار  هب  اهرتخد  ارچ  دننادب  ات  یگداوناخ  للع  هب  صوصخ 

اهنت ناریا  قطانم  زا  یکی  رد  رـسپ  رتخد و  طابترا  مرج  هب  نیدـلاو  هک  تساـجنیا  بجع  دـننازوس و  یم  ار  دوخ  اهناتـسا  زا  یـضعب  رد  اـی 
دروم ای  هداد  بیرف  ار  وا  هک  يرـسپ  اما  دوش  یم  راداو  يزوسدوخ  اـی  یـشکدوخ و  هب  هک  دـننک  یم  يراـک  هدرک و  یقلت  مرجم  ار  رتخد 

هراچیب رتخد  ره  هدیـشک و  شیپ  ار  طارفا  هار  ناریا  رد  یهورگ  هچ  رگا  دـنرذگ . یم  وا  راـنک  زا  تواـفت  یب  اـی  دـنهد و  یم  رارق  قیوشت 
دـنریگ و یم  رارق  نارـسمه  رایتخا  رد  تسبرد  ای  هداد و  نارتخد  هب  قلطم  يدازآ  اضعب  دوش و  یم  رهوش  ناگتـسب  ردام و  ردـپ و  یناـبرق 
رب ار  یفعاضم  ملظ  هراومه  رامیب ، هماکدوخ و  ربکتم و  نارسمه  لهاج و  نیدلاو  دننک  یم  نز  يادف  ار  دوخ  ناگتسب  ریاس  ردام و  ردپ و 
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رهوش و يـالب  رپـس  مغ و  کیرـش  هراومه  هداوناـخ ))  رتـخد  اـی ((  و  رـسمه ))  ناونع ((  هب  نز ))  هک ((  نیا  اـب  دـنا و  هتـشاد  اور  ناـنز 
تیلوئـسم راب  ناردپ  نارهوش و  گرم  ای  قالط  زا  سپ  دشاب و  یم  هدوب و  نایفارطا  روبـص  گنـس  ردارب و  رهاوخ و  ردام ، ردـپ ، راوخمغ 

ياه جـنر  اسرف و  تقاط  ياهراک  لمحت  اـب  ار  تسرپرـس  یب  میتی و  ریغـص و  ياـه  هچب  هداـهن و  شود  رب  هنت  کـی  ار  هداوناـخ  نادـنزرف 
رادروخرب يواسم  تیعقوم  زا  زگره  نیا ،  دوجو  اب  دنزاس و  یم  راومه  دوخ  رب  نانآ ،  یگدنز  نداد  ناماس  شرورپ و  قشع  هب  زادـگناج 

يرـصنع تروص  هب  ار  ناوناب  ابلاغ  هکلب  دـنا  هتـساوخنرب  وا  تیامح  هب  يروف  يدـج و  هنوگ  هب  هعماـج  ناربهر  ناراذـگ و  نوناـق  هدوبن و 
تفارش تمارک و  دنا ، هدومن  یقلت  محرت  لباق  ریغ  نادرم ،  ینعی  هیوق ))  رـصنع ((  ربارب  رد  هفیعـض ))  لقادح ((  شزرا و  مک  نومیمان و 

لامک اب  یلو  دراد ، فعض  تدش و  توافت ،  زیامت و  نیا  ندمت  اه و  گنهرف  اهتلم ، نایم  رد  زورما  دنچ  ره  دنا . هتـشاگنا  هدیدان  ار  نانآ 
هک ندز  نابز  مخز  ندرک ،  هراوآ  نتشک و  ندز ،  کتک  هلئسم  دشاب . یمن  راکنا  لباق  يرـشب  عماوج  رد  نآ  يریگارف  رارمتـسا و  فسات 

. دشاب یم  هدوب و  جیار  لومعم و  ایند  رد  هراومه  نانآ  ناگتـسب  نارهوش و  هدنزگ  هدننز و  ياه  هلداجم  تسا ،  رتذـفان  رتزیت و  ریـشمش  زا 
تامیلعت نمی  هب  مالـسا  ردـص  رد  هک  یهاتوک  نارود  زا  رظن  عطق  تسا  هتـشاد  یـصاخ  باـعل  گـنر و  یگنهرف  يرـصع و  ره  رد  اـهتنم 

يافلخ رـصع  رد  تفالخ  فارحنا  اب  رگید  راب  یلو  تفایزاب  ار  دوخ  یناسنا  تلزنم  جرا و  يدودح  ات  نز  يوبن ،  تنـس  هریـس و  مالـسا و 
شون شیع و  رهظم  ناوخ ،  هزاوآ  نازینک  دندیدرگ و  نادنمتردق  نارواشم  رگـشمار ، ابیز و  نانز  تفای .  هرابود  یتعجر  یـسابع  يوما و 
تروص يادف  ار  ابیز  تریس  ناس  نیدب  دندمآ و  رامـش  هب  ناویح  زا  رت  تسپ  دنتـشادن ، ییور  گنر و  هک  نانآ  دندش و  يرابرد  ناشایع 

!! دندرک ابیز 
یمالسا لباقتم  قوقح 

هک هتشاد  مالعا  درم  نز و  يارب  یلباقتم  قوقح  ینامسآ ،  مایپ  نیرت  كاپ  نیرخآ و  ناونع  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) يدمحم كاپ  نییآ 
دوخ هقح  قوقح  هب  ود  ره  دـمآ و  یمن  دوجو  هب  یفالتخا  ییوشانز  تایح  رد  زگره  دـندرک ، یم  لمع  نادـب  یناسنا  ینید و  عماوج  رگا 

زا ار  دایرف  قح  دـندیناسر و  هلحرم  نیرخآ  هب  ار  تنوشخ  یمالـسا  رهاظ  هب  ياه  تموکح  زا  یـضعب  فسات  لامک  اب  یلو  دندیـسر ، یم 
هب تبسن  ار  یمحر  یب  تواسق و  ياهتنم  تلادع  تیاعر  نودب  تاجوز  ددعت  يارجا  اب  يدوعس  ناتسبرع  نونکا  مه  دندرک . بلس  اه  نز 

. دننک یم  نوریب  هناخ  زا  ار  نانآ  دننزب  یفرح  ضارتعا و  نیرت  کچوک  رگا  دنراد و  یم  اور  یمیدق  نانز 
نیب ضیعبت  هدیدرگ و  داجیا  یلوحت  یمالسا  ياهروشک  رد  هک  تفر  یم  اهناملـسم  يرادیب  یمالـسا و  بالقنا  زا  سپ  ریخا  هدس  نیا  رد 
نیرت ییادـتبا  نز  دوخ  هنارجحتم  کشخ و  تابـصعت  اب  درک  روهظ  نابلاط  تموکح  هک  دورب  ناـیم  زا  نز  درم و  دـیدج و  میدـق و  ناـنز 

ار بان  مالـسا  هرهچ  ناس  نیدـب  دـنتخاس و  مورحم  مه  یگنهرف  يرادا و  لغاشم  لیـصحت و  زا  ار  نانآ  دـندومن و  مورحم  یناسنا  قوقح 
هب تعنامم  اههاگـشناد  هب  باـجحاب  نارتخد  دورو  زا  یمالـسا  یندـم و  نیناوق  فـالخ  رب  مه  هیکرت  کـیئال  تموکح  دـندرک . كوکلم 

فالخ رب  دناد ، یم  ندمت  دهم  ار  دوخ  هک  هسنارف  دندرک . جارخا  شترا  زا  دنتـشاد ، یمالـسا  باجح  ناشنانز  هک  ینادرم  هدروآ و  لمع 
رـشب و قوقح  هرهچ  رب  یخرـس  طخ  دزاس و  یم  عونمم  سرادـم  رد  ار  ناملـسم  ناوناب  يرـسور  باجح و  یناـسنا ،  یللملا و  نیب  لوصا 

! دیامن یم  موکحم  ار  ششوپ  دیاتس و  یم  ار  نز  یگنهرب  دشک و  یم  یندم  ياه  يدازآ 
ظفح و يارب  اهدرم  زا  یـضعب  دوش . رت  مرگ  یگدنز  نوناک  ات  دننک  رکـشت  اه  يراکادف  عون  نیا  رطاخ  هب  اه  مناخ  زا  دـیاب  هک  یلاح  رد 

يدرم چیه  هک  ارچ  دنا ؛ هابتـشا  رد  زین  نانآ  دـنهد  یم  ماجنا  نیدـلاو  هب  تمدـخ  يارب  ار  رـسمه  شنیزگ  جاودزا و  ردام ، ردـپ و  تمرح 
زج نز  نوچ  ددرگ ، رجنم  رسمه  قوقح  عییضت  هب  دیابن  نیدلاو  قوقح  تیاعر  دهد . رارق  شردام  ردپ و  مادختسا  رد  ار  شنز  دناوت  یمن 
هب تمدخ  رد  رـسمه  یگدامآ  مدـع  رگا  هک  يروط  هب  درادـن . تیلوئـسم  مه  شدوخ  نیدـلاو  یتح  يدـحا  لباقم  رد  شرـسمه  ربارب  رد 

رگا شرسمه .  هن  دراد  تیلوئسم  شنیدلاو  ربارب  رد  ار  رسپ  دنزرف  تسین  لوئسم  رسمه  دوش  يو  ردام  ای  ردپ و  رهق  ثعاب  رهوش ، نیدلاو 
فالتخا لماوع  زا  یکی  تسا  بجاو  ردام  ردپ و  تفلاخم  دشاب . یمن  عومـسم  یعرـش  رظن  زا  دنیامن . قالط  رب  کیرحت  ار  رـسپ  نیدـلاو 
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یسک نیلوا  دنک  یم  باختنا  شرسپ  يارب  ار  یـسورع  هقالع  قشع و  اب  هک  يردام  تساهردام .  ردپ و  ياوران  ياه  تلاخد  یگداوناخ ، 
یم یعـس  هناهاوخریخ  ياه  ییوج  بیع  يزوسلد و  گنهآ  اب  دروآ و  یم  رد  زازتها  هب  ار  تفلاخم  مچرپ  یهاو  ياـه  هناـهب  اـب  هک  تسا 

شزاس مه  هتسیاش  زوسلد و  نارهوش  ردام  اب  یمومع  گنهرف  اه و  یـشیدنادب  رثا  رب  ناسورع  دزادنایب . مه  داماد  مشچ  زا  ار  سورع  دنک 
مدـع زا  اه  یناماسبان  نیا  مامت  دـننک  یم  يزاب  تافالتخا  دـیدشت  رد  ار  یمهم  لر  زین  نانیچ  نخـس  اـهرگ و  هنتف  ناـیم ،  نیا  رد  دـنرادن 

ار اه  ناوج  همه  لقادـح  ای  میـشاب و  تشذـگاب  یمالـسا  نیزاوم  قبط  رگا  دریگ . یم  همـشچرس  یمالـسا  قوقح  تمایق و  ادـخ ، هب  هجوت 
یضعب دوش . یم  فرط  رب  اهعازن  زا  يرایسب  دنرگنب  دوخ ، ردام  ردپ و  ردارب و  رهاوخ و  لثم  هب  ار  نالاسگرزب  ناشدوخ و  ياه  هچب  دننام 

 (: )) هیلع هللا  همحر   ) ینیدـلا ءاهب  هللا  ۀـیآ  لوق  هب  میراذـگب و  يراک  منادـن  اضعب  یناوج و  باـسح  هب  ار  نارگید  اـهراتفگ  اـهراتفر و  زا 
دیآ یمن  دوجو  هب  یمهافت  ءوس  رجاشت و  عزانت و  زگره  میـشاب . ))  هتـشادن  عقوت  يو  زا  دح  زا  شیب  میوش و  لیاق  يدـح  سک  ره  يارب 

نانز و زا  یـضعب  دوش . یم  بوسحم  یتسیز  هب  ياه  هویـش  نیرت  یلاع  زا  لـفاغت ،  رت  مهم  همه  زا  لـهاست و  حـماست و  تشذـگ و  وفع و 
هتـسخ ياه  هلداجم  ثحب و  نابز و  شین  اب  دـنوش و  یم  ناـمداش  رگیدـکی  رازآ  زا  بش  شاـفخ  دـننام  هک  دـنوش  یم  هدـید  زین  نارهوش 
لامعا نیرتدب  دنناد  یم  هک  نیا  اب  دنزاس  یم  ءاضرا  ییوشانز  یگدنز  ندرک  هابت  تمیق  هب  ار  دوخ  یناویح  هیحور  رگ  شیاسرف  هدننک و 

 . تسادخ ناگدنب  رازآ  نیهوت و  ، 
رد دـندرک و  رود  یمالـسا  تیوه  زا  ار  نانآ  هدرک و  دـییات  ار  نانز  یباجح  یب  يراـگنلو و  یگنهرب ،  زین  یمالـسا  ياـهروشک  زا  یخرب 

لفاغ نارهاوخ  زا  یـضعب  مینک  یم  هدهاشم  هزورما  دندنام . یقاب  فده  یب  ریحتم و  یلم ؛  تیوه  هن  دندرک و  ادیپ  یبرغ  تیوه  هن  هجیتن 
. ددرگن یقلت  یمالـسا  باجح  يرـسور  وتنام و  ات  دـنا  هتخاس  رداج  هب  رـصحنم  ار  نآ  یعمج  دـنا و  هتفرگ  ءازهتـسا  هب  المع  ار  باـجح  ، 

 . تسین بان  مالسا  مادک  چیه  دنا و  هدرمش  نز  تراسا  ار  رداچ  مه  یخرب 
نم  رارسا  تسجن  نم  نورد  زو  نم  رای  دش  دوخ  نظ  زا  یسک  ره 

تسین  رون  نآ  ار  شوگ  مشچ و  کیل  تسین  رود  نم  هلان  زا  نم  رس 
فیاظو زا  ماش  راهن و  يزاس  هدامآ  هناخ و  نتـشاد  هگن  هزیکاپ  نداد و  ناماس  هک  دـننک  روصت  اـهدرم  دـیابن  نیجوز ،  لـباقتم  قوقح  رد 

جورخ مدع  رد  تعاطا  نیکمت و  اهنت  نز  تیلوئـسم  دنیامن . رـسمه  راثن  مخت  مخا و  ندرک ،  یهاتوک  تروص  رد  هک  تسا  ناوناب  یمتح 
ياهترورـض نیماـت  يارب  نز  هنرگ  دـنیامن و  نیماـت  ار  نز  ینوناـق  عورـشم و  ياـه  هتـساوخ  هک  یتروـص  رد  مه  نآ  تسا ،  هناـخ  زا  نز 

. دوش یم  جراخ  رهوش  هزاجا  نودب  یگدنز 
یسک رگا  الثم  دشاب ؛ یمن  عورشم  عومسم و  دشاب  يریگ  هناهب  یشیدنادب و  ینیبدب  تجاجل ،  هزیگنا  هب  رگا  اهدرم  ندادن  هزاجا  یهگناو 

لغش زا  ار  وا  دناوت  یمن  جاودزا  زا  سپ  دنک ، كرت  ار  لیصحت  راک و  نز  هک  دنکن  طرش  جاودزا  عقوم  رد  دنک و  جاودزا  دنمراک  ینز  اب 
تاسلج رد  تکرـش  لزنم و  زا  نتفر  نوریب  هب  مربم  دـیاقع  ماـکحا و  شزومآ  يارب  ینز  رگا  دناتـسزاب . ار  يو  قوقح  اـی  درادزاـب و  دوخ 

. درادن مزال  رهوش  هزاجا  دشاب ، هتشاد  ینید 
لوحتم برعلا  ةریزج  گنهرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یلمع  هریـس  مالـسا و  روهظ  و  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  دـلوت  اـب 

لهچ نتفرگ  هلـصاف  هدش ،  يروآدای  دنمدوس  باتک  نیا  رد  هچ  نانچ  درک ؛ ادیپ  يداینب  رییغت  رتخد  نز و  هب  اهناملـسم  شرگن  دـیدرگ و 
راطفا نادنمتسم  باحصا و  زا  یعمج  اب  زور  ره  ندرک و  هتوتیب  بلاطوبا  هناخ  رد  ادخ و  رما  هب  هجیدخ  شردقنارگ  رسمه  زا  ربمایپ  هزور 

مزع زا  یکاح  یگمه  هجیدـخ ،  ترـضح  لزنم  هب  نآ  نداتـسرف  تضایر و  تدابع و  زور  نیرخآ  رد  ینامـسآ  هدـئام  لوزن  اـب  ندومن و 
 . تسا تمواقم  ربص و  نامیا و  اوقت و  هوسا  لیاضف و  ملع و  نوناک  هک  رثوک  شیادیپ  يارب  تسا  یهلا  صاخ 

زا هزور  لهچ  ییادج  اسرف و  تقاط  ياه  تضایر  ینالوط و  تخـس و  تامدقم  نیا  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف يدوجو  راتخاس  نیوکت و 
زا تمکح  ملع و  ياه  همـشچ  دنک ، هبرجت  ار  صالخا  زور  هنابـش  لهچ  هک  یـسک  دـندومرف : هک  تسین  تهج  یب  دراد . یگتـسب  رـسمه 
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محر نیا  زا  دیاب  موصعم  ناماما  هک  تسا  ریثک  ریخ  رهظم  ریثک و  ملع  رولبت  رثوک  تهج  نیدب  دـش . دـهاوخ  يراج  شنابز  هب  بلق  نورد 
. دنریگب هیام  كانبات  بلص  كاپ و 

ربمایپ هک  ارچ  درک ، فعاضم  ار  نز  تمرح  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  زا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  هنالوئـسم  مارتحا  عوضخ و 
اه ناملسم  شرگن  هک  دوب  یگنهرف  بالقنا  کی  برعلا ،  ةریزج  رد  مه  نآ  رتخد  تسد  ندیسوب  تسا .  اه  ناملـسم  همه  يوگلا  هوسا و 

. داد یساسا  رییغت  نز  عون  هب  تبسن  ار 
هتـشاد لاعف  روضح  یعامتجا  ياه  هصرع  مامت  رد  دـیاب  نانز  هک  دوب  يزوجم  گنج  ياه  ههبج  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاـف  روضح 

. دومن تیبثت  رسمه  باختنا  رد  ار  نز  يدازآ  سانشرس ،  دنمتورث و  ناراگتساوخ  شریذپ  مدع  دنشاب .
اهنت كالم ،  هک  درک  داجیا  رسمه  شنیزگ  رایعم  رد  هک  دوب  یبالقنا  تشادن ،  طاسب  رد  یهآ  هک  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  شریذپ 

 (( . مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا  تورث (( :  ترهش و  هن  تسا  هدهاجم  داهج و  اوقت و  ملع و  نامیا و 
زا يریگوـلج  يارب  میکح  حارط  داد . ناـشن  نز  عوـن  هب  ار  تیدـحا  ترـضح  صاـخ  هجوـت  ءاـسن ))  و ((  رثوـک ))  ياـه ((  هروـس  لوزن 
نآ دوجو  اب  یلو  دنک ؛ یعادت  ار  يرت  هدرتسگ  رترابرپ و  یموهفم  ات  تشاذگ  رثوک  همطاف ،  مان  ياج  هب  نآرق ،  ینامـسآ  باتک  فیرحت 

یمن راگزاس  نآ  لوزن  ناش  هیآ و  زارف  نیرخآ  اب  رثوک  ضوح  رفاو و  ملع  ریثک و  ریخ  هک  ارچ  دـباتنرب ، ار  يرگید  قادـصم  همطاـف  زج  ، 
دنا هتشون  نآ  لوزن  ناش  هرابرد  هعیش  ینس و  لیلد  نیمه  هب  دشاب . یمن  راگزاس  نآ  لوزن  نءاش  هرابرد  ینس  هعیش و  لیلد  نیمه  هب  دشاب .

ترـضح ندناوخ  هیرذ  لسن و  یب  اه و  يزاسوج  نآ  خساپ  رد  هاتوک  هروس  نیا  دنا ، هدناوخ  لسنلا  عوطقم  رتبا و  ار  ادـخ  ربمایپ  يا  هدـع 
عوطقم وت  نمشد  نامگ  یب  میداد و  رثوک  ضوح  ای  میداد و  ریثک  ملع  ام  مینک  انعم  رگا  نیاربانب  دشاب . یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم

رتبا یفن  گـنج  هب  ناوت  یمن  رثوک  ضوح  ریثک و  ریخ  اـب  نینچمه  دریگ . یمن  رارق  ریثک  لـسن  لـباقم  رد  ریثـک  ملع  دوب ، دـهاوخ  لـسنلا 
رد دـنک ، هضراعم  رثوک  ضوح  ریثک و  ملع  اب  دـناوت  یمن  ریثک ، لسن  اـی  تسین و  يریخ  نمـشد ،  لـسن  رد  دوش  هتفگ  دـیاب  تفر ؛  ندوب 

ار وا  نمـشد  یلو  میدرک ،  اطع  يدایز  لسن  ربمایپ  هب  ام  هک  تسا  نیا  هروس  نیا  زا  فده  هدـمآ و  ریثک  لسن  يانعم  هب  رثوک  هک  یتروص 
نیا قافتا ،  نسح  زا  دـننک . یم  یگدـنز  ناهج  رد  تاداس  اه  نویلیم  یلو  تسا ،  هدـنامن  یقاب  یلـسن  هیما  ینب  زا  هچناـنچ  میتخاـس ؛  رتبا 

روکذ دـنزرف  ندرم  اب  دـندرک  نامگ  هک  شیرق  لـیاو و  نب  صاـع  زار  ياـشفا  تسا ؛  نآرق  ياـه  ییوگ  شیپ  تازجعم و  زا  یکی  هروس 
. ددرگ یم  یفتنم  زین  يو  مسر  هار و  دوش و  یم  ضرقنم  وا  لسن  ربمایپ 

هک دـشاب  یم  همئالا  ما  ناوارف و  ریخ  ریثک و  ملع  همـشچرس  هک  تسا  همطاـف  رثوک ، هیآ  لـیذ  ردـص و  لوزن و  ناـش  تبـسانم  هب  نیارباـنب 
. دوش یم  هتفگ  هللا  لوسر  نبای  موصعم  ناماما  همه  هب  تهج  نیمه  هب  دندش و  ایند  رد  ربمایپ  مان  مالسا و  ياقب  ثعاب  نادنزرف 

راک میـسقت  داد ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح  هب  ار  مالـسلا )  اـهیلع   ) ارهز ترـضح  هک  نیا  زا  سپ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ 
روما هرادا  دومن و  لوکوم  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ترـضح  هب  ار  نادنزرف  شرورپ  یگدـنز و  هب  نداد  ناماس  لخاد و  طیحم  هرادا  دومن ؛

. درپس مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  هب  ار  لزنم  زا  جراخ 
تاذ زا  هکئالم  خساپ  رد  یسدق  ثیدح  رد  تسا .  هدیدرگ  نایب  یفلتخم  نیوانع  هب  نز  تمرح  تشادساپ  تیامح و  ثیداحا ،  بتک  رد 

تسا و همطاف  دیامرف (( : یم  تسا ؟  هداد  رارق  روحم  ار  همطاف  هک  یلاح  رد  دنتسه ، یناسک  هچ  هناگجنپ  سدقم و  راونا  نیا  هک  تیدحا 
 . تفگ ناوت  یمن  رت  یشرع  نیا  زا  يریبعت  نز ،  ماقم  ندرب  الاب  يارب  تسا . ))  همطاف  نارسپ  تسا و  همطاف  رهوش ، تسا و  همطاف  ردپ ،
رارق اهمتـس  عاونا  ضرعم  رد  ردـپ  تلحر  زا  دـعب  فسات  لامک  اب  یلو  دوب ، نز  قوقح  تیـصخش و  رگایحا  مالـسلا )  اهیلع   ) رهطا همطاف 

زا تبالص  اب  تردق و  اب  دیشک و  حاضیتسا  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دجـسم  رد  ار  تقو  تموکح  داتـسیا و  هنادرم  نکیل  تفرگ ؛ 
یثیدح هکنیا  زج  دنهد ، خساپ  همطاف  هب  دنتسناوتن  هک  دهد  یم  یهاوگ  خیرات  یلو  دومن . عافد  مالـسا  نوناق  نز و  قوقح  ینعی  دوخ  قح 

دـنا و هتـشاذگ  ثرا  هب  یلانم  یلام و  ناربمایپ  مامت  هک  یتروص  رد  ارانید ؛ امهرد و ال  ثروت  ءاـیبنالا ال  رـشاعم  نحن  هک :  دـندرک  لـعج 
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 . تسا تقیقح  نیا  هاوگ  نآرق ، 
يارب ات  هدـش  هتـشاگن  هداس  عیدـب و  تروص  هب  ناملـسم  درم  نز و  يوگلا  هوسا و  ناونع  هب  مالـسلا )  اـهیلع   ) رهطا همطاـف  باـتک  نیا  رد 

. دشاب هدنزاس  دیفم و  ناگمه 
دیدج میدق و  تیلهاج 

زا شیب  تخاـس ،  دازآ  برعلا  ةریزج  هتـشذگ و  تیلهاـج  یکیراـت  زا  ار  ناوناـب  هلآو )  هـیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا لوـسر  هـک  ناـمز  نآ  زا 
یم نفد  كاخ  ریز  ار  نز  مسج  میدق  تیلهاج  رصع  رد  تشگزاب ،  روج  لهج و  تملظ  هب  نز  رگید ، راب  هک ،  تشذگ  یم  نرق  هدراهچ 

یمارم و نامز ،  ره  دنـشک . یم  یهابت  تراـسا و  هب  یتادراو  ياـه  يدازآ  ددـجت ، ماـن  هب  ار  شناور  حور و  دـیدج  تیلهاـج  رد  دـندرک 
تراـسا لـهج و  داـسف و  زج  نز  قوقح  يدازآ و  ندـمت ،  ياـبیرف  شـشوپ  ریز  رد  نکیل  دـناوخ ، یم  ار  وا  مسینمیف  نیواـنع  ریز  یبتکم 

هب راب  کی  هک  یتیوه  نآ  تشگ .  یم  زاـب  دوخ  تیناـسنا  هب  تفاـی و  یم  زاـب  ار  دوخ  یلـصا  تیوه  تسیاـب  یم  وا  دروآ . یمن  یناـغمرا 
تماهش لامک  رد  هنادازآ و  زور  نآ  دوب . هدومن  سمل  هدیشچ و  ار  نآ  نیریـش  تارمث  دوب و  هدرک  هبرجت  مالـسا  دیـشروخ  عولط  ماگنه 

( . 8  ) دوتس یم  ار  نانآ  تعاجش  تحارص و  ترضح  دندرک و  یم  مرکا  ربمایپ  زا  ار  دوخ  تابلاطم 
زیمت هاچ  زا  ار  هار  هک  دـندوب  هدـنکفا  هدرپ  هنوگ  هب  ناوناب  ناگدـید  رب  اه  هدز  برغ  هناروزم  تاغیلبت  اه و  ناملـسم  بساـنمان  راـتفر  یلو 
درـس هایـس و  بش  رد  دندیمان . تیـصخش  ار  یتیوه  یب  و  یگدرب ،  ار  تفع  يدازآ ،  ار  تراسا  دندومن . نوگرگد  ار  قیاقح  دـنداد  یمن 
رگید راب  ات  دـمآ  وا  مینک .  هدـهاشم  شمالک  رد  ار  نز  نیتسار  هاگیاج  ات  میدرب  یم  رـس  هب  ربمایپ  هلالـس  زا  يدرم  راظتنا  رد  متـس  هنتف و 

: دومرف دشخب . هزات  یتایح  دزاس و  وگزاب  ار  نز  تیعقوم  دناسرب و  اه  لد  شوگ  هب  ار  مالسا  شخب  يدازآ  يادن 
( (( . 9  ) دندروآ رد  هبعلم  کی  تروص  هب  ار  نز  فسالا  عم  دشاب ، دیاب  اه  تداعس  همه  ادبم  نز  )) 

هب هتـسب  روشک  تواقـش  تداعـس و  دوش ، یم  ادـیپ  اه  ناسنا  نز  نماد  زا  تسا ،  نادرم  گرزب  ناـنز و  گرزب  تیبرت  لـحم  نز  نماد  )) 
( (( . 10  ) تسا نز  دوجو 

یم دـیما  ددرگ . یم  نییبت  ناملـسم  نز  هاگیاج  ماقم و  دوش و  یم  ربمایپ  رثوک  یگدـنز  يایاوز  ندـش  نشور  ثعاب  هعومجم  نیا  هعلاطم 
هریـس ساـسا  رب  ار  دوخ  یگدـنز  هدروآ و  تسد  هب  رفاو  هرهب  نآ  زا  زین  نادرم  ناـناوج و  هکلب  یمالـسا  هعماـج  نارتخد  ناـنز و  هک  دور 

. دنزاس راوتسا  یمطاف  يولع و 
ره رد  یتشادرب و  یثیدح  ره  رانک  رد  هکلب  تسا  هدشن  هدنسب  خیرات  ثیدح و  رکذ  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  ياه  یگژیو  زا  یکی 

لیاضف رکذ  هب  تسا  هدش  هتشون  بقانم  رد  هک  یبتک  زا  يرایسب  فالخ  رب  لضاف  ناگدنسیون  تسا .  هتفرگ  رارق  یلیلحت  خیرات ،  شرازگ 
عقاو رد  دـنوش . دـنم  هرهب  نآ  زا  ناگمه  ات  دـنا ، هدروآرد  يدربراک  هویـش  هب  ار  لیاضف  لئاسم و  هکلب  دـنا  هدرکن  افتکا  همطاـف  ترـضح 

زا هعماج  ناناوج  ناملاع و  نادرم ،  نانز و  ات  دنا  هتخاس  حرطم  یعامتجا  یسایس و  یقالخا ،  يدابع ،  یلمع ،  يوگلا  لکـش  هب  ار  همطاف 
. دنیامن لماک  هدافتسا  همئالا  ما  هویش  شنم و 

يارب مراد و  تلئسم  گرزب  يادخ  زا  دندوب  میهـس  دنمـشزرا  رثا  نیا  ندیـشخب  ناماس  رد  هک  یناسک  همه  نوزفازور  تاقیفوت  همتاخ  رد 
مدنموزرآ .  يرتشیب  تیقفوم  دنمجرا  نافلوم 

يراوزبس یتعیرش  رقاب  دمحم 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف تدالو  لوا :  لصف 

برع  قالخا  - 1
. دراد دوجو  ناوارف  ياه  ناتسلخن  اه و  غاب  رهش ، فارطا  دراد . هلـصاف  نآ  زا  گنـسرف  دون  ابیرقت  هک  هکم  لامـش  رد  تسا  يرهـش  هنیدم 
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هللا یلص   ) ربمایپ ترجه  زا  سپ  دوب و  برثی ))  نآ ((  مان  مالـسا ،  زا  لبق  تسا .  رت  هدامآ  عرز  تشک و  ناتخرد و  سرغ  يارب  نآ  نیمز 
. دیدرگ فورعم  هنیدم  هب  ادعب  دش و  هدیمان  لوسرلا ))  هنیدم  هلآو (( )  هیلع 

یم گرزب  یهانگ  ار  ینکـش  نامیپ  دـندوب . زاون  ناـمهم  دنمتواخـس و  اـتعیبط  ناندـع ))  نادـنزرف ((  صوصخ  هب  یلهاـج  ناـمز  بارعا 
دنتـشاد و ییالوط  دی  ینارنخـس  رعـش و  نف  رد  دندوب . رادروخرب  هجهل  تحارـص  زا  دندرک و  یم  يراکادف  دوخ  داقتعا  هار  رد  دنتـسناد .

. درب یم  نیب  زا  ار  یلامک  ره  هولج  هک  دندوب  یقالخا  دسافم  ياراد  اه  یگژیو  نیا  لباقم  رد  یلو  دوب ، فورعم  اهنآ  تعاجش 
کی زا  دوبن . یناندـع  برع  زا  يرثا  هزورما  دوب ، هدـیباتن  اهنآ  رب  مالـسا  كانبات  غورف و  رپ  دیـشروخ  يدالیم  مشـش  نرق  طـساوا  رد  رگا 

. دوب هدروآ  رد  یناویح  یگدـنز  تروص  هب  ار  اـهنآ  یگدـنز  تاـفارخ ،  داـسف و  عویـش  رگید  فرط  زا  حیحـص ،  یگنهرف  ندوـبن  فرط 
دنشاب و شود  هب  هناخ  بارعا  هک  دوب  هدش  ببس  ردتقم  تموکح  دوبن  يا و  هلیبق  ینالوط و  ياه  گنج  جرم ،  جره و  یمظن ،  یب  دوجو 

هدز هقلح  نآ  رود  اروف  دـندید ، یم  يدابآ  بآ و  زا  يرثا  اجک  ره  دـندرگب . فلع  بآ و  لابند  هب  اه  نایب  زا  يا  هطقن  رد  هلاس  ره  بترم 
اوه بآ و  رظن  زا  ناتسبرع  ییایفارغج  عضو  يدب  یکی  دوب : زیچ  ود  لولعم  اهنآ  يدرگ  هرود  يرد و  هب  رد  دنتـشارفا . یمرب  ار  اه  همیخ  و 
نایب نینچ  ار  مالسا  زا  لبق  برع  عاضوا  مالـسلا )  هیلع   ) نینموملا ریما  درک . یم  چوک  هب  راچان  ار  اهنآ  هک  دایز  ياه  يزیرنوخ  يرگید  و 

: دیامرف یم 
رد برع  هورگ  امـش  دومن و  ثوعبم  دوخ  باتک  یحو و  نیما  نایناهج و  هدـنهد  میب  ناونع  هب  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم دـنوادخ 

تماقا دـندیمر ) یمن  ییادـص  چـیه  زا  هک   - ) رک ياهرام -  اهخالگنـس و  نایم  رد  دـیدرب . یم  رـس  هب  اه  هناـخ  نیرتدـب  نییآ و  نیرتدـب 
یم ار  رگیدـکی  نوخ  دـیدروخ و  یم  رامـسوس ) امرخ و  هتـسه  درآ  دـننام   ) نشخ ياهاذـغ  دـیدیماشآ و  یم  ار  نجل  ياه  بآ  دنتـشاد .

( . 11  ) دیدومن یمن  بانتجا  ناهانگ  زا  دندوب و  اپرس  امش  نایم  اه  تب  دیدرک و  یم  يرود  نادنواشیوخ  زا  دیتخیر و 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تثعب 

هک تفرگ  هدهع  هب  ار  لهاج  موق  داشرا  تیاده و  دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللادبع نب  دمحم  ینیمزرـس  نینچ  رد 
نارود نیمه  رد  تخاس .  نآرق  يراقو  دباع ، دهاجم ، یمالـسا ،  ینغ  گنهرف  اب  يدرم  لهاج ،  تعامج  نآ  زا  لاس  هس  تسیب و  زا  دـعب 

اب جاودزا  اب  ار  شیوخ  تماقتسا  نامیا و  یگدازآ ،  هجیدخ  ترضح  دومن . جاودزا  هجیدخ  ترضح  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 
مالـسا زا  تیامح  کمک و  هب  یگدـنز  هظحل  نیرخآ  ات  تسا و  ناملـسم  نز  نیلوا  و  داد . ناـشن  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح 

 . تسین ام  ثحب  دروم  عوضوم  نیا  هک  تسا  رایسب  نخس  اربک  هجیدخ  ترضح  تامدخ  تمظع و  هرابرد  تخادرپ . 
تیصخش  يریگ  لکش 

تیـصخش هدولاش  ردام  ردپ و  دراد . یگتـسب  ییافوکـش  دشر و  طیحم  ردام و  ردـپ و  قالخا  یگداوناخ ،  عاضوا  هب  سک  ره  تیـصخش 
زا يا  هنومن  وگلا و  نادـنزرف  نیاربانب ،  دـنهد . یم  هعماـج  لـیوحت  هدومن و  تیبرت  دوخ  دـننامه  ار  وا  قـالخا  دـنزیر و  یم  یپ  ار  دـنزرف 

. دنتسه اهنآ  گنهرف  تیبرت و  عون  ردام و  ردپ و  تیصخش 
؟  تسیک مالسلا )  اهیلع   ) همطاف ردام  ردپ و 

يا دـیامرف (( : یم  شا  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  ترـضح  تمظع  رد  درادـن ؛ فیـصوت  یفرعم و  هب  یجاـیتحا  همطاـف  ردـپ 
( (( . 12  ) تسا روآ  تفگش  گرزب و  وت  قالخا  دمحم !

 . تفای تیبرت  دمآ و  ایند  هب  شیرق  فیرش  لیـصا و  ياه  هداوناخ  زا  یکی  رد  دلیوخ ))  رتخد ((  هجیدخ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ردام  اما 
ار دوسالا  رجح  تفرگ  میمـصت  نمی  هاشداپ  عبت ))  هک ((  یماگنه  دندرک . یم  تیامح  هبعک  زا  دندوب و  دنمـشناد  همه  شا  هداوناخ  دارفا 
زا عبت ))  هک ((  دوب  وا  يراکادف  هزرابم و  هطـساو  هب  تساوخرب .  عافد  ماقم  رد  هجیدخ  ردپ  دلیوخ  دنک ، لقتنم  نمی  هب  مارحلا  دجـسم  زا 

يدارفا زا  یکی  هجیدخ  يومع  رـسپ  لفون ))  نب  هقرو  دادن (( . تکرح  شیاج  زا  ار  سدقم  گنـس  نآ  دـش و  فرـصنم  شیوخ  میمـصت 
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درم ناـمه  هقرو ))  دـبایب (( . ار  قح  نید  هک  دوـب  شاـکنک  قـیقحت و  ددـص  رد  لـبق  اهتدـم  زا  دیدنـسپ و  یمن  ار  اـهتب  شتـسرپ  هک  دوـب 
حرش هجیدخ  يارب  ار  لیئربج  ندش  لزان  ناتساد  وا  دش و  یحو  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ادخ  بناج  زا  یتقو  هک  تسا  يدنمشناد 

: داد خساپ  هقرو ))  دش (( . ایوج  نآ  یتسرد  زا  تفگ و  زاب  شیارب  ار  نایرج  تفر و  هقرو ))  دزن ((  ناتـساد ،  یـسررب  يارب  هجیدخ  داد ،
تیدـج و تدوخ  راـک  رد  وگب : دـمحم  هب  نم  لوق  زا  تسادـخ .  ربماـیپ  وا  هدـش و  لزاـن  دـمحم  رب  لـیئربج  یتفگ ،  هک  عاـضوا  نیا  اـب 

 . نک يرادیاپ 
حرش نم  يارب  يدینش  يدید و  هچ  نآ  درک : ضرع  دروخرب و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  مارحلادجـسم  رد  هقرو ))  رگید ((  يزور 

: درک ضرع  هقرو ))  درک (( . نایب  ار  هتشرف  لوزن  ناتساد  مرکا  ربمایپ  هد ! 
ار وت  هک  شاب  هاگآ  تسا .  هدـش  لزاـن  مه  وت  رب  هدـش ،  لزاـن  یـسوم  رب  هک  يا  هتـشرف  ناـمه  یتسه .  ادـخ  ربماـیپ  وت  دـنگوس ! ادـخ  هب 

تفر دیسوب و  ار  ربمایپ  كرابم  رس  سپس  منک .  یم  يرای  ار  ادخ  نید  مدنام ،  هدنز  نامز  نآ  ات  نم  رگا  دومن . دنهاوخ  تیذا  بیذکت و 
( . 13)

میهاربا ترـضح  نید  هب  دـنمقالع  رکفتم و  یمدرم  مالـسلا )  اهیلع   ) هجیدـخ ترـضح  نادـناخ  هک  دوش  یم  نشور  اهناتـساد  عون  نیا  زا 
: دسیون یم  ماشه  نبا  دندوب .

( . 14  ) دندرک یم  تراجت  شیارب  هک  دوب  هدرک  ریجا  ار  ینادرم  تشاد !  لاغتشا  تراجت  هب  هک  دوب  يدنمتورث  فیرش و  نز  هجیدخ 
ةریزج نادرم  يارب  رتخد  نتشاد  هک  ینارود  تیلهاج و  نامز  رد  مه  نآ  وناب  کی  طسوت  یگرزب  نیا  هب  یناوراک  یتسرپرـس  تسا  نشور 

يوق و تیریدم  هداعلا و  قوف  غوبن  گرزب  يوناب  نآ  هک  دوش  یم  يریگ  هجیتن  نینچ  دوبن . یناسآ  راک  تفر ،  یم  رامـش  هب  گنن  برعلا 
 . تشاد يریظن  یب 
: دیوگ یم  ماشه 

. درک یم  تروشم  يو  اب  اهراک  رد  تشاذگ و  یم  مارتحا  وا  هب  تشاد و  یم  تسود  رایسب  ار  هجیدخ  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
هک یتقو  ات  دوب . هجیدخ  دروآ ، نامیا  وا  هب  هک  ییوناب  نیتسخن  دوب . ترضح  نآ  يارب  یبوخ  رواشم  ریزو و  رکفنشور  دیشر و  يوناب  نآ 

( . 15  ) درکن رایتخا  يرگید  رسمه  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم دوب ، هدنز  هجیدخ 
( . 16  ) دوـب مالـسلا )  هیلع   ) یلع هجیدـخ و  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم دـمآ ، دوـجو  هب  هکم  رهـش  رد  هک  یمالـسا  هورگ  نیتـسخن 

 . تشاد هدهع  رب  ینیگنس  رایسب  تلاسر  ور  نیا  زا  تفر .  یم  رامش  هب  زور  نآ  رد  یمالسا  بالقنا  نوناک  ربمایپ  هناخ  نیتسخن 
تایاور رد  درک . ادـیپ  ار  همطاف  يردام  ربمایپ و  يرـسمه  راختفا  راکزیهرپ ، راکادـف و  نز  نیا  دوبن . هجیدـخ  زج  یـسک  هناخ  نیا  يوناـب 

: وگب ناسرب و  هجیدخ  هب  ار  ادخ  مالـس  درک : یم  ضرع  دـش ، یم  لزان  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ رب  تقو  ره  لیئربج  هک  هدـش  دراو 
( . 17  ) تسا هدرک  هدامآ  وت  يارب  تشهب  رد  ییابیز  رصق  ادخ 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف تدالو  - 2
رشب و هب  تشاد ،  یصاخ  یگدنشخرد  شرع  رد  وا  رون  هک  ار  ناهج  نز  نیرترب  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تیـشم  تثعب  مجنپ  لاس  رد 

 . تسا نیگنس  رتخد  نیا  تدالو  ياهب  رثوکلا ، كانیطعا  انا  دیامن : اطع  تقلخ  ناهج  هب 
. دورن لزنم  هب  دنک و  يریگ  هرانک  دوخ  رسمه  زا  زور  لهچ  هک :  تشاد  هضرع  دش و  لزان  ربمایپ  رب  لیئاربج  يزور 

. درک يرپس  بلاطوبا  لزنم  رد  ار  تدم  نیا  دومن و  ارجا  ار  همانرب  نیا  هللا  لوسر  دنک . يرپس  تدابع  هب  ار  اه  بش  درادب . هزور  ار  اهزور 
 . تسادخ رما  هب  ییادج  زور  لهچ  شابن !  نارگن  هک  داتسرف  مایپ  ربمایپ  دیسرپ . ار  ییادج  تلع  دش و  نارگن  هجیدخ 

. دیآ دورف  راگدرورپ  هیده  ات  امرف  يراددوخ  راطفا  زا  تشاد :  هضرع  دش و  لزان  لیئربج 
دمآ روتسد  دعب  درک . راطفا  اه  هویم  نآ  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  دش و  رضاح  ربمایپ  دزن  امرخ  روگنا و  زا  یفرظ  ماگنه  نیا  رد 
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مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  سدقم  دوجو  دمآ و  وا  دزن  شرادافو  بوبحم و  رـسمه  زا  ییادج  زور  لهچ  زا  سپ  ربمایپ  ورب . هجیدخ  دزن 
تساجک زا  شمارآ  نیا  تسناد  یمن  اما  درک  شمارآ  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  هجیدخ  دعب  هب  زور  نآ  زا  تفرگ .  لکش  ردام  محر  رد  ( 

یلـست هیام  ییاهنت و  سینا  نیرت  گرزب  دـیوگ و  یم  نخـس  يو  اب  هک  دراد  محر  رد  ینینج  درک  ساسحا  اـهزور  زا  یکی  رد  هکنیا  اـت  ، 
یسک اب  درک : لا  ؤس  دش و  دراو  ربمایپ  دوب ، شا  هزات  نیـشنمه  اب  تبحـص  وگتفگ و  مرگ  هجیدخ  هک  اهزور  زا  یکی  رد  تسا .  شرطاخ 

 . مراد مکش  رد  هک  يدنزرف  اب  تفگ :  هجیدخ  يدرک ،  یم  وگتفگ 
: دومرف ربمایپ  تسا .  ییاهنت  رد  مسنوم  دیوگ و  یم  نخس  نم  اب  وا 

ندش عطق  زا  سپ  هک  ایند  هدنیآ  ناربهر  دهد . یم  رارق  وا  زا  ارم  لسن  دـنوادخ  تسا و  رتخد  نینج  نیا  هک  هداد  هدژم  نم  هب  البق  لیئاربج 
( . 18  ) دوب دنهاوخ  رتخد  نیمه  زا  دنمالسا ، نآرق و  نابهگن  یحو ، 

. دهن یم  ناهج  هصرع  هب  مدق  ناسنا  بلاق  رد  هک  تسا  ینامـسآ  كانبات  رون  هکلب  تسین ،  يداع  رـشب  کی  شدنزرف  دش  هجوتم  هجیدخ 
، دوب هتفرگ  رارق  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  ضارتعا  دروم  ربمایپ  اب  جاودزا  زا  دعب  وا  اریز  تشاد ،  یبیجع  رثا  هجیدخ  یگدـنز  رد  هلئـسم  نیا 

. دوب ادخ  لوسر  شنابرهم  رسمه  شروای ،  مدمه و  سنوم و  اهنت  دندوب . هدرک  هطبار  عطق  وا  اب  هک  يروط  هب 
قوف تبحم  رهم و  اب  لزنم  رد  دوب . ربمایپ  يارب  يوق  ینابیتشپ  لحارم  مامت  رد  دومن و  یم  يرای  ار  وا  ربمایپ  شوداشود  هجیدـخ  ترـضح 

دوب رومام  ربمایپ  هک  یماگنه  درک . یم  یهارمه  ربمایپ  اـب  نکمم  دـح  اـت  هناـخ  زا  جراـخ  رد  و  دیـشخب ، یم  شمارآ  هللا  لوسر  هب  هداـعلا 
رهـش جراخ  هب  ترـضح  تمزالم  رد  درک . یم  تظافح  وا  زا  نابهگن  کی  دننامه  ادخ  لوسر  شوداشود  دهد ، ماجنا  هنایفخم  ار  توعد 

اراکـشآ دـش  رومام  هللا  لوسر  دیـسر و  نایاپ  هب  هنایفخم  توعد  هکنیا  ات  دـناوخ  یم  زامن  اههوک  هنماد  ارحـص و  رد  ناشیا  اب  تفر و  یم 
رب هکم  شیرق و  ناتسرپ  تب  مامت  نوچ  درک ، یم  ساسحا  رتریطخ  ار  دوخ  هفیظو  مه  ماگنه  نیا  رد  دنک . یتسرپ  ادخ  هب  توعد  ار  مدرم 

ربمایپ یماح  هراومه  دنمناوت و  تیـصخش  هک  بلاطوبا  شیومع  یکی  تشاد :  گرزب  هناوتـشپ  ود  اهنت  ربمایپ  دنتـشاد . تیلاعف  ربمایپ  دض 
ایند رد  هک  هجیدخ  ترضح  هجیدخ .  ترـضح  شرادافو  رـسمه  مود  درک ؛ یم  تظفاحم  نانمـشد  نایز  بیـسآ و  عون  ره  زا  ار  وا  دوب و 

رد تسـشن و  یم  تبحـص  هب  وا  اب  ییاهنت  رد  تفای .  ار  مالـسلا ) )  اهیلع   ) ارهز همطاف   ) دوخ سنوم  نیمود  تشاد ،  ربمایپ )  ) مدـمه کی 
شیاز هدژم  تفرگ و  ارف  ار  وا  نامیاز  درد  یناثلا ،  يدامج  متـسیب  رد  هکنیا  ات  درک ، یم  يرامـش  هظحل  دوخ  دـیدج  سنوم  دـلوت  راظتنا 
هتفرگ هرانک  وا  زا  شیرق  ناـنز  اریز  دوب ، نارگن  ساـسح  تیعقوم  نیا  رد  ییاـهنت  زا  رورـس  طاـشن و  نیع  رد  وا  داد . تراـشب  ار  شدازون 

یم قوش  کشا  یفرط  زا  دنک . کمک  يرای و  ار  وا  هکیـسک  هن  تشاد و  یمدـمه  تسود و  هن  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  هجیدـخ  دـندوب .
. دهد نیکست  ار  شدرد  تساوخ  یم  ایوگ  بل  ندیزگ  اب  هداهن ،  مغ  يوناز  هب  رـس  وا  تسیرگ .  یم  دوخ  تبرغ  يارب  یفرط  زا  تخیر و 

 : تفگ اهنآ  زا  یکی  دیتسیک ، امش  دیسرپ : دندش ، رضاح  نز  راهچ  شفارطا  دش  هجوتم  ناهگان 
؛...  کتاوخءا نحن  کیلءا و  کبر  لسر  اناف  هجیدخ !  ای  نزحت  ال 

رـسمه محازم و  رتخد   ) هیـسآ مناخ  نیا  ما ،  هراس  نم  تسا .  هداتـسرف  وت  يرازگتمدخ  يارب  دنوادخ  ار  ام  شابم !  نیگمغ  هجیدـخ ،  يا 
رد میتسه و  وت  نارهاوخ  ام  همه  مالـسلا .))  هیلع   ) یـسوم رهاوخ   ) موثلک يرگید  نیا  و  حیـسم )  ردام   ) میرم رگید  يوناب  نیا  و  نوعرف ) 

( . 19  ) دوب میهاوخ  وت  نیشنمه  تشهب 
تمظع هجوتم  هک  دوب  اج  نیا  دومن . یمن  ساسحا  دوخ  رد  ار  نامیاز  ضراوع  هکلب  دوبن ، دوخ  ییاهنت  نارگن  اهنت  هن  هجیدخ  نیا  زا  دـعب 

. دندوب هدمآ  یخزرب  تشهب  زا  وا  يرازگتمدخ  يارب  ناهج  نانز  نیرتگرزب  اریز  دش ، شدازون  دوخ و  ماقم 
 : تسا هدمآ  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف هرابرد 

نامث اهل  مالـسلا و  اهیلع  تیفوت  نینـس و  سمخب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ثعبم  دـعب  مالـسلا  اهلعب  یلع  اـهیلع و  همطاـف  تدـلو 
لاس 750 هدجه  دش و  دـلوتم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تثعب  زا  سپ  لاس  جـنپ  همطاف  ( 20 ( ؛ اموی نیعبس  هسمخ و  هنس  هرـشع 
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(. دوب هدنز  زور  شردپ 75  زا  سپ  و   ) درک تافو  هک  تشاد  زور 
تشگ لفاغ  دوخ  فارطا  زا  هک  دش  وا  بوذجم  نانچنآ  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  دوخ  لفط  یلاحشوخ  طرف  زا  دنزرف ، دلوت  زا  سپ  هجیدخ 

. دیدن یتشهب  نانز  زا  يرثا  تسیرگن ،  فارط  دمآ و  دوخ  هب  یتقو  . 
. داد ردپ  هب  ار  هزات  دولوم  هجیدخ  تشگ .  ور  هبور  هجیدخ  نادـنخ  شاشب و  يا  هفایق  اب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  ماگنه  نیا  رد 

: دومرف سپس  دید ، یم  وا  هرهچ  رد  ار  تمظع  ایند  کی  ایوگ  دش ، هریخ  دازون  هرهچ  هب  هللا  لوسر 
؛ رانلا نم  اهبحءا  نم  مطف  اهمطف و  لجوزع  هللا  نءال  همطاف  یتنبا ،  تیمس  ینءا 

( . 21  ) تسا هدیناهر  باذع  شتآ و  زا  ار  شناتسود  وا و  لجوزع  دنوادخ  هکنیا  يارب  مداهن ،  مان  همطاف  ار  مرتخد  نم 
: دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع هب  ربمایپ  هک  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

( . 22  ) دنا هدش  دازآ  شتآ  زا  شنایعیش  وا و  نوچ 
 . تسا هتسب  شقن  همطاف ))  رادتسود  نانآ ((  زا  یـضعب  یناشیپ  رب  درگن . یم  اه  هرهچ  هب  دتـسیا و  یم  منهج  ریـسم  رد  همطاف  تمایق  زور 

. دنک یم  تعافش  ار  وا  ترضح 
ترضح  نآ  ياه  مان 

: دومرف دش ، لاوس  ارهز  مان  هرابرد  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ینورب .  ینورد و  رون  يانعم  هب  ینارون  ینعی  ارهز ، . 1
هدهاشم ناگراتس  زا  نیمز  لها  هک  يرون  دننام  تفر ،  یم  الاب  نامـسآ  فرط  هب  وا  زا  يرون  داتـسیا ، یم  تدابع  بارحم  رد  هک  یماگنه 

( . 23  ) دننک یم 
. وگتسار رایسب  هموصعم و  ینعم  هب  هقیدص  . 2

 . تازجعم تالامک و  لضف و  ملع و  رد  تکرب  بحاص  ینعی  هکرابم  . 3
 . یگدولآ عون  ره  زا  هزیکاپ  كاپ و  ینعی  هرهاط  . 4
 . تاریخ تالامک و  رد  هدننک  دشر  ینعی  هیکز  . 5

 . یهلا ياضق  هب  یضار  ینعی  هیضار  . 6
. ادخ ناتسود  ادخ و  هدیدنسپ  ینعی  هیضرم  . 7

. دیوگ یم  نخس  وا  اب  هتشرف  هک  تبیغ  زا  هدنهد  ربخ  ینعی  هثدحم  . 8
( . 24  ) تعیبط ياه  یگدولآ  زا  هدش  هتفرگ  يدب و  ره  زا  هدش  هدیرب  یتشز و  ره  زا  هدش  ادج  ینعی  همطاف  . 9

دنتفگ هقیدص  ار  وا  دش ، یمن  هدینـش  وا  زا  قداص  تسار و  نخـس  زا  ریغ  هک  دوب  يرتخد  هناگی  ربمایپ  رتخد  نوچ  هقیدـص :  هیمـست  هجو 
( ( 25  ) اهدلو يذلا  الءا  اهنم  قدصءا  ناک  ام  )

هک دـنا  هتفگ  هکرابم  تهج  نیا  زا  ار  همطاف  دراد . تکرب  تنمیم و  رایـسب  ینعی  تسا ،  نمیلا  ریثک  ینعمب  هکراـبم  هکراـبم :  هیمـست  هجو 
. دنا هدوب  كرابم  مدق و  شوخ  همه  هک  دنا  هدمآ  دوجو  هب  وا  نامدود  زا  راهطا  همئا  هدومرف و  تیانع  تکرب  وا  لسن  رد  دنوادخ 

 : هدش هتفگ  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  هک  دنا  هدوب  هکرابم  هرجش  هتشگ ،  دنم  هرهب  اهنآ  يالاو  تاضافا  دوجو و  رون  زا  ملاع 
( 26  ) هیبرغ هیقرش و ال  یتلا ال  هنوتیزلا  هکرابملا  هرجشلا  یه 

ياه ترودـک  ساندا و  ساجرا و  قلخ و  ءوس  ناهانگ و  زا  هک  تسا  هرهطم  ینعم  هب  ود  ره  هیکز  هرهاط و  هیکز :  هرهاـط و  هیمـست  هجو 
يدیلپ کیرات و  ردک و  تاروصت  مامت  زا  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز همطاف  نوچ  رهاظ و  رد  هچ  نطاب و  رد  هچ  تسا ،  هزنم  كاپ و  تعیبط ، 
هرهاـط ار  وا  ( ، 27  ) دوب يونعم  يروص و  یتاذ و  تراـهط  ياراد  هشیمه  هدوب و  ظوـفحم  نوـصم و  اـنطاب  ارهاـظ و  عـبط ،  تاـمیالمان  و 

. دندناوخ
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هدرک لقن  شردپ  زا  یثیداحا  هک  ببس  نادب  ای  درک ، یم  نخس  ثیدح و  تدالو ،  زا  لبق  نینج و  رد  دوخ  ردام  اب  هثدحم :  هیمـست  هجو 
ما تسارهز .  همطاف  مالـسا  هثدـحم  نیلوا  تسا .  یمالـسا  رابخا  نیرتربتعم  نیرترثوم و  زا  هیمطاـف  ثیداـحا  تسا .  تیمها  اـب  رایـسب  هک 

( . 28  ) دنا هدرک  لقن  ثیدح  ارهز  همطاف  زا  نارگید  هشیاع و  هملس و  ما  نمیا و 
هیضرم هیضار و  يراذگمان  هجو 

زا وا  دندوب و  یضار  وا  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ادخ و  زین  دوب . قلاخ  قلخ و  زا  تیاضر  لامک  نآ  زا  دارم 
( . 29  ) دوب یضار  اهنآ 

رون داتـسیا ، یم  بارحم  رد  نوچ  هک  دـنیوگ  ارهز  ار  همطاف  تهج  نیدـب  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ترـضح  ارهز : هیمـست  هجو  رد 
. دزاس یم  نشور  ار  نیمز  باتفآ  رون  هک  هنوگنامه  درک ، یم  نشور  ار  اهنامسآ  شلامج 

( . 30  ) دوب نازورف  يرد  دننام  بورغ  هام و  دننام  رهظ  دیشروخ ، دننام  حبص  ارهز ، تروص  رون  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) يرگسع ترضح 
نوچ دـنیبن . ار  هنانز  تداع  ضیح و  زگره  ینعی  دـشاب ، هدـیدن  ار  قلطم  یخرـس  هک  یـسک  ینعی  لوتب  دومرف : ربماـیپ  لوتب :  هیمـست  هجو 

ناعون و مه  زا  زاتمم  ياـنعم  هب  لوتب  یلو  ( . 31  ) دنتفگ لوتب  ار  وا  دش ، یمن  هدولآ  هنانز  تداع  هب  زگره  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح 
رتهب زاتمم  ازجم و  دوجوم  کی  موهفم  هب  یلو  تسا  هدش  انعم  زین  میرم  دننام  جوز  زا  عطقنم  هچنانچ  تسا  هدـمآ  مه  نارگید  زا  ینغتـسم 

 . تسا تیفاع  كرابم و  ینعم  هب  اهاب  یلو  تسا  انعم  نآ  هب  یطخ  ءاح  اب  تسا . 
دوش و یم  يرای  دـناسر ، لتق  هب  ار  وا  نینج  هک  یلتاق  زا  ماـقتنا  صاـصق و  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هروصنم :  هیمـست  هجو 

( . 32  ) دهد یم  خر  جع )   ) دمحم لآ  مئاق  رصع  رد  ترصن  نیا 
( . 33  ) تسا هموصعم  رود ، هریبک  هریغص و  ناهانگ  زا  هدوب و  تراهط  تمصع و  نادناخ  زا  نوچ  هموصعم :  هیمست  هجو 

تقفش تیاهن  رد  نانموم  ریما  شرهوش  هب  تبسن  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز نوچ  رهوش . قح  رد  نابرهم  قفـشم و  ینعم  هب  هیناه :  هیمـست  هجو 
( . 34  ) دنتفگ یم  هیناه  ار  وا  دوب ، ینابرهم  و 

ار دمحم  نابز  نآ  هلیـسو  هب  درک و  یحو  يا  هتـشرف  هب  ادخ  دش ، دـلوتم  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف نوچ  دومرف (( : مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما 
 ( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  سپس  مدیرب ))  ضیح  زا  ار  وت  متفرگ و  زاب  ریـش  زا  شناد  اب  ار  وت  نم  دومرف : سپـس  دیمان ، همطاف  ار  وا  ات  دوشگ 

( (( . 35  ) تشاد رانکرب  ضیح  زا  ار  وا  تفرگ و  ریش  زا  شناد  ملع و  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ادخ  هب  دومرف (( :
 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز هلالس 

هللادـبع مساق و  مان  هب  رـسپ  ود  رتشیپ  نانآ  تشاذـگ .  یبیجع  رثا  هجیدـخ  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هیحور  رد  دـیدج  دازون  دوجو 
اریز دندوب ، لاحـشوخ  اه  نآ  نانمـشد  دندش ، یم  نیگهودنا  هجیدخ  ربمایپ و  هک  هزادنا  نامه  هب  دـندرک . توف  یکدوک  رد  هک  دنتـشاد 

، دورب ایند  زا  دمحم  هکنآ  زا  دعب  دنتفگ : یم  دندناوخ و  یم  دنزرف  نودب  و  رتبا ))  ار ((  وا  دنتـشادنپ و  یم  هدـش  ضرقنم  ار  دـمحم  لسن 
( . 36  ) دندناجنر یم  ار  هجیدخ  ربمایپ و  نابز ،  مخز  اب  نانیا  دنام . دهاوخن  یقاب  يو  زا  يرثا 

: دومرف داد و  ار  رثوک  تراشب  داد و  هدژم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  دنوادخ  اما 
هن دش ، دهاوخ  دنزرف  یب  رتبا و  وت  نمـشد  هک  یتسرد  هب  دنک . ینابرق  رازگب و  زامن  ادخ  يارب  سپ  میدرک .  اطع  رثوک  وت  هب  ام  ربمایپ  يا 

( . 37  ) وت
. دوب هدرک  ردقم  دنوادخ  دوب . هدیـشخب  یمرگ  رون و  اهنآ  کچوک  هناخ  هب  همطاف  ترـضح  سدقم  دوجو  هتفای و  ققحت  ادخ  هدعو  لاح 
دمآ و یم  باسح  هب  گنن  هداوناخ  رد  رتخد  دوجو  هک  نارود  نآ  رد  صوصخ  هب  دناسانـشب ، نایناهج  هب  ار  نز  شزرا  رتخد ، نیا  طسوت 
رد ار  ربمایپ  كاپ  لسن  هیرذ و  دنوادخ  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دندرک ! یم  روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  تیلهاج  نارود  لدگنـس  نادرم 
رد همطاف  دنیآ . دوجو  هب  مالسلا )  اهیلع   ) رهطا يارهز  لسن  زا  مالـسا  ینید  نایاوشیپ  ناماما و  هک  دومرف  ردقم  داد و  رارق  شرتخد  دوجو 
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. دروآ راب  هب  وا  دوجو  رد  ار  يراثآ  همطاف  هب  نداد  ریش  ماگنه  رد  هجیدخ  تایحور  تفرگ .  رارق  هجیدخ  نوچ  ینابرهم  ردام  ناما 
نیدـلاو تسا .  يدرف  ره  يزیرغ  ساـسحا  نیا  دوـش . دـنزرف  ياراد  تسا  دـنمقالع  يدوـجوم  ره  هک  تسا  نـیا  شنیرفآ  رارـسا  زا  یکی 

رد هشیر  هک  تساقب  زار  نیا  و  دنامب ، هدنز  ناش  ناشن  مان و  اهنآ  زا  دعب  ات  دننک  یم  تیبرت  هاوخلد  بسح  رب  ار  دوخ  دـنزرف  دـندنمقالع ،
هتفای همتاخ  ار  نآ  گرم  ندیـسر  اب  دنیب و  یم  هاتوک  ار  دوخ  یگدنز  نارود  دنزرف  نودب  صخـش  اما  تسا  هدـناود  يرادـناج  ره  دوجو 
گرم زا  سپ  نادـنزرف  دـیامن . ظفح  ضارقنا  زا  ار  رـشب  لـسن  هلیـسو  نیدـب  دـهاوخ  یم  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسا  نشور  درادـنپ . یم 

زین هجیدخ  ترـضح  و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنراد . یم  هگن  هدـنز  ار  اه  نآ  دای  هدومن و  لابند  ار  اه  نآ  فدـه  هار و  نیدـلاو ، 
يرهم تبحم و  رپ  مرگ و  یگداوناخ  نوناک  هرمزور ،  نوگانوگ  ياه  يراتفرگ  تالکشم و  عاونا  نتشاد  اب  اهنآ  دنتـشاد . ییوزرآ  نینچ 

. دنتشاد
يداصتقا هرصاحم  - 3

مـشاه ینب  کچوک و  هداوناخ  نیا  زا  شیاـسآ  یتحار و  بلاـطوبا ،  هرد )   ) بعـش هب  ندرک  چوک  ادـخ و  لوسر  يداـصتقا  هرـصاحم  اـب 
رد هک  تشذگ  مالسا  ردص  یبالقنا  ینارحب و  عاضوا  رد  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز یگراوخریش  یکدوک و  نارود  ور  نیا  زا  تسبرب .  تخر 
رد ردام  ردپ و  تاساسحا  كدوک و  يامن  دشر و  طیحم  هک  هدرک  تباث  ملع  تشاذگ .  يدایز  ریثات  كدوک  نیا  فیرظ  ساسح و  حور 

 . تسا رثوم  وا  تیصخش  نتخاس  لفط و  تایحور 
تدم هب  تشاذگ .  رثا  وا  ساسح  حور  رد  دیدرت  نودب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  یکدوک  نارود  خلت  ثداوح  يداع و  ریغ  عاضوا 

. دیدن ار  بعش  زا  جراخ  يایند  دوب و  ینادنز  بعش  رد  وا  لاس  هس 
مرکا لوسر  دندومن . تعجارم  دوخ  یگدنز  هناخ و  هب  هتفای ،  تاجن  بعـش  يانگنت  زا  مشاه  ینب  ربمایپ و  هک  دوب  همطاف  یگلاس  جـنپ  رد 

هریت ار  مایا  نآ  دندوب . نابیرگ  هب  تسد  تالکـشم  تامیالمان و  عاونا  اب  دندوب ، هکم  رد  هک  ترجه )  ات  تثعب  زا   ) لاس هدزیـس  نارود  رد 
تیموـلظم هب  تبـسن  هجیدـخ  هک  یـساسحا  دوـمن . باـسح  ناوـت  یم  هللا  لوـسر  هب  تبـسن  ناکرـشم  تیاـنج  ملظ و  رظن  زا  تاـقوا  نیرت 

هدهاشم ار  تامیالمان  اه و  يراتفرگ  نیا  مامت  ارهز  تشاذگ .  یم  رثا  لفط  تایحور  رد  تشاد ،  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ شبوبحم 
. درک یم 

هظحل ناکرشم  تیانج  متس و  تشاد .  يزیگنا  مغ  تاریثات  وا  نوچ  یلاسدرخ  كدوک  ساسح  حور  رد  اه  يراجنهان  تالکـشم و  نینچ 
. دش یم  رتدیدش  هظحل  هب 

زاجح نازوس  غاد و  باتفآ  لباقم  رد  ار  یضعب  دنداد . یم  هجنکش  رازآ و  ار  بانج  نآ  ناوریپ  دنتسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  رافک  ناکرشم و 
هک نیا  ات  دنتشک ، یم  ار  یضعب  دنداد . یم  رارق  ناشاه  هنیـس  يور  مرگ ،  نیگنـس و  ياه  گنـس  دندیناباوخ و  یم  غاد  ياه  گید  يور 

هدرک و ساسحا  ار  بلاطم  نیا  همه  کچوک  میهف و  يارهز  دندرک . ترجاهم  هشبح  هب  ناملسم  زا  يا  هدع  ربمایپ ، دید  باوص  بسح  رب 
دنیاشوخان رثا  يدـح ،  ات  ردام  ياـه  شزاون  هدـیلاب و  رداـم  رهم  رپ  نماد  رد  ترـضح  نآ  اـه  یتخـس  نیا  همه  مغر  هب  دومن . یم  لـمحت 

راکزیهرپ و يوناب  نآ   ) هجیدخ هک  دوب  هتـشذگن  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز رمع  زا  لاس  جنپ  زا  شیب  زونه  یلو  داد ، یم  شهاک  ار  تامدـص 
لاس داد . تسد  زا  ار  شرادافو  نابرهم و  ردام  کچوک ،  يارهز  تسب .  ورف  ناـهج  زا  مشچ  هداوناـخ )  راکادـف  رداـم  ناـبرهم و  رـسمه 

( . 38  ) دنتفر ایند  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  یهاتوک ،  هلصاف  رد  هجیدخ  بلاطوبا و  هک  دوب  تثعب  مهد 
هداد تسد  زا  ار  هجیدخ )   ) دوخ راوخمغ  رای و  نیرتگرزب  وا  تشاد .  ییازـس  هب  ریثات  ربمایپ  هدیـشک  جـنر  حور  رد  راوگان  هثداح  ود  نیا 
نایم هک  یعامتجا  تیعقوم  تلع  هب  بلاطوبا  تفگ .  عادو  ار  یناف  راد  زین  بلاطوبا  ترـضح  وا  عفادم  نابیتشپ و  نیرتگرزب  یفرط  زا  دوب .

. دنهد رارق  راشف  رد  ار  ربمایپ  دنتسناوت  یمن  ناکرشم  رافک و  ور  نیا  زا  درک ، یم  تیامح  وا  زا  دوب ، ربمایپ  يومع  تشاد و  شیرق  رافک 
هناخ هب  هجیدـخ  نفد  زا  سپ  ربمایپ  هک  یناـمز  دوب . وا  یلخاد  رواـشم  راوخمغ و  راـی و  هجیدـخ ،  ترـضح  شراداـفو  بوبحم و  رـسمه 
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دش و لزان  لیئربج  دهدب . باوج  هچ  دوب  ریحتم  ربمایپ  تساجک .  مردام  ناج !  ردپ  تفگ :  یم  تشگ و  یم  ردـپ  رود  همطاف  تشگرب ، 
( . 39  ) دنک یم  یگدنز  هدش  هتخاس  دج  ربز  زا  هک  یخاک  رد  یتحار  شیاسآ و  لامک  اب  تردام  وگب : همطاف  خساپ  رد  تفگ : 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ گرزب  یماح  بلاطوبا ، 
ناناملـسم ربماـیپ و  يارب  مهم  هاـگ  هیکت  شدوجو  دوب . رادروخرب  شیرق  ناـیکم و  نیب  يداـیز  ذوفن  زا  هکم و  گرزب  سیئر و  بلاـطوبا 

. دنناسرب یبیسآ  ربمایپ  هب  دنتسناوت  یمن  شیرق  رافک  دوب ، تایح  دیق  رد  هک  ینامز  ات  دش . یم  بوسحم 
 ( مالـسلا هیلع   ) بلاطوبا تافو  اب  دومنن . یهاتوک  دوخ  هداز  ردارب  هب  تبـسن  ینابیتشپ  تیامح و  هنوگ  چـیه  زا  رمع  رـسارس  رد  بلاـطوبا 

رازآ تیذا و  هناخ و  زا  جراخ  تالکشم  مه  ترضح  نآ  نامز  نیا  رد  تفای .  تدش  شیرق  رازآ  هزرابم و  دش و  رت  تخس  ربمایپ  رب  راک 
دننام یلاسدرخ  رتخد  اصوصخم  ار ، ردام  نودب  نادـنزرف  یتسرپرـس  لزنم و  لخاد  تالکـشم  مه  دـنک و  لمحت  تسیاب  یم  ار  نانمـشد 
یمیتی درگ  و  درک . یم  هدـهاشم  ردام  رهم  زا  رود  اـهنت و  هکی و  ار  دوخ  ناـهج ،  نیا  رد  یگدـنز  هلحرم  نیلوا  رد  هک  ار  شزیزع  يارهز 

، ردپ دورو  ماگنه  هجیدـخ  یلاخ  ياج  هدـهاشم  دوش . دراو  ردـپ  هک  تشاد  رد  هب  مشچ  دوب و  اهنت  هناخ  رد  هشیمه  هتفرگ و  ار  شتروص 
راـفک تیذا  رازآ و  دنتـشادن . تمواـقم  ربـص و  زج  يا  هراـچ  اـه  نآ  درک . دوش  یم  هچ  یلو  دومن ، یم  نادـنچ  دـص  ار  ود  نآ  یتحاراـن 

ارهز ترـضح  یکدوک  نارود  نوگانوگ  ثداوح  عیاقو و  يداع و  ریغ  عاضوا  دندمآ . رب  ربمایپ  لتق  ددـص  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  شیرق 
طوبرم يدودح  ات  وا  تایحور  راتفر و  هدنیآ و  یگدنز  تشاذگ و  یم  وا  فیرظ  ساسح و  حور  رد  يراثآ  دیدرت  نودب  مالسلا )  اهیلع  )

ياه هبرـض  تلع  هب  تلاح  نیا  هک  تسا  نشور  دوب . كانمغ  نوزحم و  هشیمه  هک :  دنـسیون  یم  همطاف  هرابرد  دوب . نامز  نآ  ثداوح  هب 
هدید وا  دوب . هدـیدرگ  گرزب  هدومن و  دـشر  نارود  نآ  نیگمهـس  لاوحا  عاضوا و  رد  اریز  دوب ، هدـش  دراو  شحور  رب  هک  تسا  یگرزب 

یم لمحتم  ار  ییاه  تقـشم  هچ  یتسرپاتکی ،  دیحوت و  شرتسگ  مالـسا و  نید  جیورت  راشتنا و  هار  رد  وا  نادنواشیوخ  ردپ و  هنوگچ  دوب 
تاـمحز ردـق  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  تشاد  راـظتنا  مدرم  زا  ربماـیپ  تـخد  دـندرک ! یم  ییاـه  يراکادـف  هـچ  رـشب  تیادـه  يارب  دـندش و 

. دنوشن فرحنم  دوب ، هدرک  نییعت  نانآ  يارب  هک  یهار  زا  دننک و  لابند  ار  ترضح  سدقم  فده  دننادب و  ار  وا  ياسرفناج 
توبن  عفادم  مالسلا ، )  اهیلع   ) همطاف

. دنراد یم  اور  وا  هب  ار  اه  تناها  عاونا  هدرک و  تیذا  ار  شردپ  دـید  یم  دوب . یخلت  ثداوح  دـهاش  دـش ، یم  جراخ  هناخ  زا  یتقو  همطاف 
میمـصت تشگزاب و  هناخ  هب  رابکـشا  مشچ  اب  دنـشک . یم  هشقن  شردپ  لتق  يارب  دنا و  هتـسشن  مارحلا  دجـسم  رد  نانمـشد  دید  زور  کی 

ردـپ يرای  هب  درک و  یم  هدـهاشم  ار  راوگان  ثداوح  عاونا  یکدوک  نینـس  رد  رهطم  يارهز  (. 40  ) درک فیرعت  شردپ  يارب  ار  نانمـشد 
دوب نابرهم  شیب  مک و  همطاف  هب  تبسن  وا  درک . جاودزا  هدوس  مان  هب  ینز  اب  هجیدخ  زا  دعب  ربمایپ  درک . یم  يردام  وا  يارب  تفاتش و  یم 

همطاف تیمورحم  هچ  ره  دنک . هدـهاشم  ار  يرگید  نز  شردام  ياج  تسا  راوشد  یمیتی  كدوک  ره  يارب  نکیل  درک ، یم  هقالع  راهظا  و 
تبحم زا  همطاف  هک  تشاد  هجوت  بلطم  نیدـب  ادـخ  لوسر  اریز  تشگ ،  یم  رتشیب  تبـسن  نامه  هب  ربماـیپ  تبحم  راـهظا  دـش ، یم  رتشیب 

تفر یمن  باوخ  هب  دیـسوب ، یمن  ار  همطاف  تروص  اـت  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  دوش . ناربج  دوبمک  نیا  دـیاب  تسا و  مورحم  رداـم 
تامدص ثداوح و  نیا  دننام  هک  تسا  نشور  دوب . ناقفخ  ینارحب و  عضو  نآ  رد  ادـخ  لوسر  رتخد  هلاس  تشه  تشذگرـس  نیا  ( . 41)

. دوب دهاوخ  یفاک  وا  یمسج  یحور و  یناوتان  يارب  تامیالمان  نیمه  دش و  دهاوخ  هدنامرد  هتفـشآ و  دیآ ، شیپ  یلفط  ره  يارب  یحور 
ار هتـسجرب  دارفا  حور  یپ ،  رد  یپ  تازرابم  موادـم و  ياه  یتخـس  اه و  يراتفرگ  اریز  دوبن ، ناکدوک  رگید  دـننام  ادـخ  لوسر  رتخد  اما 

یکدوک نارود  راوگان  ثداوح  كانرطخ و  ینارحب و  عاضوا  دناسر . یم  روهظ  هب  نانآ  هتفهن  ینورد و  ياهدادعتسا  دیامن و  یم  تیوقت 
هدامآ و هزرابم  هنوگ  ره  يارب  هدومن ،  تیوقت  ار  وا  هیحور  هکلب  تخاسن ،  دراو  راوگرزب  نآ  حور  رب  یللخ  اهنت  هن  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز

 . تخاس شدنمورین 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ترجه 
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لاس راوگرزب  نآ  ات  دش  بجوم  دنتشاد ، مالـسا  تفرـشیپ  رد  ییازـس  هب  مهـس  مادک  ره  هک  نیرید  روای  ود  گوس  رد  ربمایپ  هودنا  تدش 
اـصوصخ ناگدنب  زا  ار  یتمعن  ره  نانم  دنوادخ  اما  هودنا ))  مغ و  لاس  ینعی ((  دمانب ، نزحلا ))  ماع  ار ((  هجیدخ  بلاطوبا و  تشذگرد 

. دیامرف یم  اطع  ار  يرگید  تمعن  دریگب ، شا  هدیزگرب  ناگدنب 
نانموم ریما  دوبن . راکادف  نابرهم و  ربمایپ  هب  تبـسن  نانآ  دننامه  هک  دنتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يدنزرف  تیـصخش  ود  نیا  زا  مادک  ره 

. دوب ترضح  نآ  عاجش  عفادم  رای و  شردپ  دننام  بلاطوبا  راگدای  مالسلا )  هیلع   ) یلع
ریما دوب . ردـپ  راـنک  رد  هشیمه  هک  رگراـثیا  راکادـف و  ناـبرهم ،  يرتخد  تشاذـگ .  ادـخ  لوسر  يارب  ار  همطاـف ))  شرتخد ((  هجیدـخ 

اب هارمه  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  تشادـن .  رتشیب  لاس  جـنپ  ثیداحا  قبط  همطاف  هک  یلاح  رد  تشاد ،  لاس  هدزون  ماـگنه  نآ  رد  ناـنموم 
مالـسا نیبم  نید  غیلبت  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش و  يرپس  دوب ، هچ  ره  نارود  نیا  تشذگ .  خلت  ياهدادخر  تخـس و  ثداوح 

رتشیب مالسا  نید  تفرشیپ  زا  رافک  ناکرشم و  سرت  تشحو و  دوب و  نایامن  يریگ  مشچ  روط  هب  سدقم  نییآ  نیا  تفرشیپ  دوب . لوغـشم 
يا هسلج  دـندش ، سویام  ناشیاهـشالت  زا  هک  ینامز  دادـن . يا  هجیتن  یلو  دـندرک ، هزرابم  ربمایپ  اـب  نکمم  لکـش  ره  هب  اـه  نآ  دـش . یم 

ترـضح نآ  نوخ  ات  دننک  باختنا  ناوج  کی  هلیبق  ره  زا  هک  دش  نیا  رب  رارق  دنناسرب . لتق  هب  ار  ربمایپ  دنتفرگ  میمـصت  دـنداد و  لیکـشت 
گنس ار  ربمایپ  باوخ  قاتا  دندش و  رـضاح  ترـضح  هناخ  رد  هدیزگرب  ناناوج  اب  نایفـسوبا  دوعوم  بش  دوش . لامیاپ  فلتخم  لئابق  نیب 
رتسب رد  یگتشذگ  ناج  زا  يراکادف و  اب  هدیشک و  رـس  هب  ار  ربمایپ  ینامی  درب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یلبق  رارق  قبط  یفرط  زا  دندرک . ناراب 
راکچ دـیتسیک و  دومرف : يدرـسنوخ  لامک  اب  دـمآ و  هرجنپ  يولج  یلع  قاتا ،  ياه  هچیرد  هب  گنـس  تباصا  اـب  دوب . هدـیباوخ  ترـضح 

نایفـسوبا دـینک ، یم  لاوس  نم  زا  هک  دـیداد  رارق  وا  نابدـید  ارم  رگم  دومرف : نینم  ؤملاریما  تساجک ،  دـمحم  دیـسرپ : لـهجوبا  دـیراد ،
( . 42  ) تسا هتفر  اج  نآ  اعطق  رکبوبا ، لزنم  دیورب  تفگ : 

رد ربمایپ  هناگی  رتخد  دوش و  ادج  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف زا  اتقوم  یتسیاب  دش ، روت  راغ  راپـسهر  هنیدم و  هب  ترجه  مزاع  ربمایپ  هک  هاگنآ 
ربمایپ رتسب  رد  ندـیباوخ  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نانموم ریما  هک  هنوگناـمه  یلو  تشادـن ،  رتشیب  لاـس  تشه  هک  یلاـح  رد  دـنامب ، اـهنت  هناـخ 

ار دوخ  یگدامآ  شیوخ ،  ندنام  اهنت  ردپ و  ترجه  شریذپ  توکس و  اب  مه  کچوک  يارهز  دناسر ، تابثا  هب  ار  دوخ  راثیا  يراکادف و 
هب دـنناوتن  ربماـیپ  هریـشع  مشاـه و  ینب  هک  دوب  هدـش  ینیچ  هنیمز  يروـط  ربماـیپ  لـتق  هشقن  دوـمن . مـالعا  تلاـسر  ياـه  جـنر  لوـبق  يارب 

( . 43  ) دنریذپب ار  اهبنوخ  راچان  دنیامن و  مادقا  یهاوخنوخ 
( . 44  ) دش ترجاهم  رومام  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  يا  هئطوت  نینچ  ربارب  رد 

، دیایب برثی  هب  ربمایپ  رگا  دندوب  هتسب  نامیپ  هتفریذپ و  ار  مالـسا  هدرک و  تاقالم  ربمایپ  اب  هنیدم )   ) برثی ناسانـشرس  زا  یخرب  نآ  زا  لبق 
یلو دـندرک ، وجتـسج  ار  لزنم  دـندروآ . موجه  رکبوبا  هناخ  هب  شیرق  رافک  دـننک . تیامح  مالـسا  وا و  زا  دوخ  تارفن  لام و  ناـج و  اـب 

رد شیرق  ياسور  فرط  زا  یچراج  ناونع  هب  رفن  کی  دنداد . لیکـشت  هودنلاراد  رد  هداعلا  قوف  هسلج  دـعب  زور  حبـص  دـنتفاین . ار  یـسک 
اه و هرد  نایم  هنسرگ  ياه  برع  ربخ  نیا  راشتنا  اب  دراد . هزیاج  رتش  دص  دروایب ، هدنز  ای  هتشک  ار  دمحم  سک  ره  دومن : مالعا  هکم  رهش 

ياه تناما  دومرف : یلع  هب  درک و  یظفاحادخ  همطاف  یلع و  اب  تکرح  ماگنه  ادخ  لوسر  دنتخادرپ . وجتـسج  هب  دندش و  هدنکارپ  اههوک 
هنیدـم يوس  هب  رادرب و  يرگید  هورگ  اب  ار  هزمح  میومع  رتخد  همطاف  تدوخ و  ردام  همطاف  ارم و  رتخد  همطاـف  سپـس  نک ،  در  ار  مدرم 

هفایق کی  حلسم و  يا  هدع  اب  هیما ))  نایفـسوبا ((  روتـسد  هب  درک . تکرح  هنیدم  يوس  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  متـسه .  امـش  رظتنم  هک  باتـشب 
 (( یعازخ زرکوبا  دنتخادرپ (( . ربمایپ  يوجتسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  دنتخادرپ (( . ربمایپ  يوجتسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  مان ((  هب  سانش 

ار رکبوبا  يا  هداـعلا  قوف  سرت  بارطـضا و  درک . کـیرات  راـغ  رد  رـس  زرکوـبا  دندیـسر . راـغ  مد  اـت  تفرگ  ار  ریـسم  ربماـیپ  ياـپ  رثا  زا 
اب ادخ  شابم !  سویام  رکبوبا ! دومرف : هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دندید . ار  ام  هللا !  لوسرای  تفگ :  داتفا و  هزرل  هب  شندـب  تفرگارف . 

 . تسام
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 . تسا هدـینت  راغ  نیا  فارطا  توبکنع  روطچ  ینیب  یمن  منک .  یمن  لایخ  تفگ :  هیما  دـنا . هتفر  راـغ  ناـیم  اـعطق  اـه  نآ  تفگ :  زرکوبا 
 : تفگ هیما  راـم . راـم  دز : داـیرف  تسج و  نوریب  دومن . ساـسحا  دوخ  ياـپ  ریز  ینازغل  مرن و  زیچ  اـما  دوش  راـغ  لـخاد  تساوخ  زرکوـبا 

. دشاب هدمآ  اج  نیا  درادن  ناکما 
رظتنم هنیدم  یخـسرف  ود  ابق  رد  دندش و  هنیدـم  هناور  مراهچ  زور  دـندوب و  روث  راغ  رد  زور  هنابـش  هس  رکبوبا  ربمایپ و  نینح .  هوک  میورب 

. دندنام هداوناخ  یلع و  ترضح  دورو 
 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ترجه 

 )) هار نیب  رد  دش . هنیدم  راپسهر  هدومن و  رتش  رب  راوس  اه  نز  زا  رگید  نت  دنچ  ار  همطاف  هدومن ،  لمع  ربمایپ  روتـسد  هب  بلاطیبا  نب  یلع 
رت هتسهآ  ار  اهرتش  نک و  ارادم  اهنز  اب  : دومرف مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنار . یم  تعرـس  هب  ار  اه  نآ  دوب ، اهرتش  ندنار  رومام  هک  دقاووبا )) 
ام هب  دننک . بیقعت  ار  ام  نانمشد  مسرت  یم  درک : ضرع  دقاووبا  دننک . لمحت  ار  اه  یتخـس  دنناوت  یمن  دنرادن و  ییاناوت  نانز  اریز  نارب ، 

. دسر یمن  یبیسآ  امش  هب  نانمشد  فرط  زا  هدومرف  نم  هب  ربمایپ  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع دنسرب .
یهاگهانپ رد  ار  نانز  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـندش . رو  هلمح  اـهنآ  هب  رـس  تشپ  زا  راوس  تشه  دندیـسر ، نانجـض ))  یکیدزن ((  هب  یتقو 

ینامز دندش . راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  هدومن و  راوس  ار  نانز  هاگنآ  دومن ، ناش  هدـنکارپ  درک و  هلمح  نانمـشد  هب  ریـشمش  اب  درک و  هدایپ 
دنتسویپ و ترضح  هب  نیریاس  و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف قافتا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ات  دومن  فقوت  زور  هدزاود  دیـسر ، ابق  هب  ربمایپ  هک 

: دسیون یم  ملع  وبا  قیفوت  داتسا  ( . 45  ) دندش راپسهر  هنیدم  هب  ناشیا  هراومه 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع دـنتفرگ . اه  نآ  رب  ار  هار  نانجـض )   ) لحم نیا  رد  هیما  نب  برح  مالغ  حاـنج ))  یهارمه ((  هب  رادـباقن  راوس  تشه 
رد یلع  دندمآ ، کیدزن  حلسم  نادرم  دروآ . دورف  ار  نانز  شدوخ  دندناباوخ و  ار  اهرتش  دقاو  وبا  و  نمیا )  ما  رـسپ   ) نمیا ات  داد  روتـسد 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع یهد .  تاجن  ار  تدوخ  نانز  نیا  اب  یناوت  یم  هک  يدومن  لایخ  دنتفگ : ترـضح  هب  اه  نآ  داتـسیا . اهنآ  ربارب 
ناسآ یلیخ  اـم  يارب  راـک  نیا  درب و  میهاوخ  هکم  هب  ار  ترـس  اـی  يدرگرب  هک  مینک  یم  تروبجم  دـنتفگ : دوش ، یم  هچ  مدرگنرب ،  رگا 

ار دوخ  بلاطیبا  نب  یلع  دومن . ترـضح  هلاوح  يریـشمش  حانج ))  تفرگ (( .  اهنآ  رب  ار  هار  یلع  دـنتفر . اهرتش  يوس  هب  ناراوس  تسا ! 
دـیدرگ و هدایپ  هاگ  نآ  دیـسر . حانج ))  بسا ((  تشپ  اـت  ریـشمش  هک  دومن  همین  ود  ناـنچ  ار  وا  دوخ  ریـشمش  اـب  سپـس  دیـشک و  راـنک 
ار ام  رذـگ و  رد  ام  زا  ایب و  بلاطوبا  رـسپ  دـنتفگ : دـندش و  هدـنکارپ  سرت  زا  اه  نآ  درک . هلمح  وا  ناهارمه  رب  نیگـشمخ  ریـش  نوچمه 
، دوش هتخیر  شنوخ  دـهاوخ  یم  امـش  زا  هک  ره  لاح  مور .  یم  دوخ  مع  رـسپ  ردارب و  يوس  هب  نم  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع شخبب ! 
دیسر و ابق  هب  ات  داد  همادا  هار  هب  زوریپ  حتاف و  زین  دوخ  دنزادنا و  هار  هب  ار  نارتش  داد  روتـسد  نمیا  دقاووبا و  هب  نآ  زا  سپ  دیآ . کیدزن 

( . 46  ) دوب تثعب  هدزیس  لاس  لوالا  عیبر  هرغ  رد  ترجه  تسویپ .  ربمایپ  هب 
ادخ لوسر  هک  ینامز  دیسر . شمارآ  هب  شنابرهم  راوگرزب و  ردپ  رانک  رد  دیدرگ و  قحلم  شردپ  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز بیترت  نیدب 

تمدخ دندمآ و  یم  دوب  هنیدم  یخـسرف  ود  رد  هک  ابق  هب  هنیدـم  مدرم  درب ، یم  رـس  هب  شناهارمه  نینم و  ؤملاریما  دورو  راظتنا  رد  ابق  رد 
. دندیسر یم  ربمایپ 

. دش رابخا  يایوج  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هداعلا  قوف  ینابرهم  اب  ربمایپ  دـندش ، دراو  ناهارمه  یلع و  رـصع ، ماگنه  اهزور  زا  یکی  رد 
هب زاـمن  هماـقا  زا  سپ  هللا  لوسر  دوـب ، هعمج  هک  زور  نآ  يادرف  دوـمن . وگزاـب  ربماـیپ  يارب  ار  هار  نیب  هکم و  راـبخا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

. دندوب هداتسیا  لئابق  ياسور  هار  نیب  دوب . هار  يرادقم  هنیدم  ات  ابق  زا  داتفا . هار  هب  رهش  فرط 
هک اجک  ره  هب  تسا  رومام  وا  دـینک . اهر  ار  هقان  دومرف (( : ربمایپ  ناـمب !  اـم  دزن  دنتـشاد : یم  هضرع  دـنتفرگ و  یم  ار  ربماـیپ  هقاـن  يولج 
هک نیا  ات  داد . یم  همادا  دوخ  هار  هب  یمارآ  هب  ربمایپ  رتش  دنداتفا . هار  هب  بانج  نآ  رـس  تشپ  تیعمج  دربب . ))  ارم  تسوا ،  قلاخ  تیـشم 

. دز وناز  زاب  تفر و  مدق  دنچ  درک و  تکرح  مه  رگید  راب  کی  دز . وناز  دیـسر و  دوب  امرخ  رابنا  ماگنه  نآ  رد  هک  یبنلا  دجـسم  نیمز  هب 
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سپس دومرف ، رایتخا  تنوکس  يارب  ار  هناخ  نآ  هللا  لوسر  دوب . يراصنا  بویاوبا  لزنم  ناکم ،  نآ  هب  هناخ  نیرت  کیدزن  دش . هدایپ  ربمایپ 
. دندمآ دورف  اج  نآ  ناهارمه  قافتا  هب  مالسلا )  هیلع   ) نانموم ریما 

. دراذگ یم  زامن  دوب ، يراصنا  بویا  وبا  لزنم  رواجم  هک  امرخ  رابنا  رد  ربمایپ 
. دنتسه ناوج  ود  نیمز  نیا  کلام  تفگ :  دعـسا  دراد ، قلعت  یـسک  هچ  هب  نیمز  نیا  : دومرف هرارز ))  نب  دعـسا  هب ((  هللا  لوسر  زور  کی 
اب هرارز  نب  دعـسا  مینک .  اـنب  دجـسم  ماـن  هب  ناناملـسم  عمجت  يارب  یلحم  میرخب و  اـه  نآ  زا  ار  نیمز  نیا  دراد  ناـکما  دومرف : هللا  لوسر 

ربمایپ دناسر . ربمایپ  هب  ار  اه  نآ  تدارا  راهظا  دعـسا  مینک .  یم  میدقت  ربمایپ  هب  ار  نیمز  نیا  دنتفگ : اه  نآ  درک . هرکاذـم  نیمز  نابحاص 
اب دـیرخ و  رانید  هد  هب  ار  نیمز  هللا  لوسر  دـننک . لوبق  ار  نآ  تمیق  دـیاب  اـه  نآ  مرخ و  یم  امـسر  ار  نیمز  نیا  نم  دومرف : رکـشت  نمض 

. دید هیهت  دوخ  يارب  یلزنم  ربمایپ  دجسم ، رانک  رد  دیدرگ . انب  دجسم  ناناملسم  کمک 
هریزج هبـش  هجوت  دروم  هدرک و  ادیپ  يا  هداعلا  قوف  تمظع  تدم  نیا  رد  رهـش  تشذگ .  یم  هنیدـم  هب  ربمایپ  دورو  زا  هام  شـش  دودـح 

زا دـنناوتب  ات  دـننک  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هک  دـنتفیب  رکف  نیا  هب  يا  هدـع  دـش  ثعاب  ربماـیپ  یعاـمتجا  تیعقوم  دوب . هتفرگ  رارق  ناتـسبرع 
ناگدازگرزب ناگرزب و  هنیـس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاـف اـب  جاودزا  ناـمرآ  هک  دوب  اـجنیا  دـنیامن . يرادرب  هرهب  هدـمآ  تسد  هب  تیعقوم 

. دش رو  هلعش  راصنا  رجاهم و 
ناناملـسم ربماـیپ و  يارب  مهم  هاـگ  هیکت  شدوجو  دوب . رادروخرب  شیرق  ناـیکم و  نیب  يداـیز  ذوفن  زا  هکم و  گرزب  سیئر و  بلاـطوبا 

. دنناسرب یبیسآ  ربمایپ  هب  دنتسناوت  یمن  شیرق  رافک  دوب ، تایح  دیق  رد  هک  ینامز  ات  دش . یم  بوسحم 
 ( مالـسلا هیلع   ) بلاطوبا تافو  اب  دومنن . یهاتوک  دوخ  هداز  ردارب  هب  تبـسن  ینابیتشپ  تیامح و  هنوگ  چـیه  زا  رمع  رـسارس  رد  بلاـطوبا 

رازآ تیذا و  هناخ و  زا  جراخ  تالکشم  مه  ترضح  نآ  نامز  نیا  رد  تفای .  تدش  شیرق  رازآ  هزرابم و  دش و  رت  تخس  ربمایپ  رب  راک 
دننام یلاسدرخ  رتخد  اصوصخم  ار ، ردام  نودب  نادـنزرف  یتسرپرـس  لزنم و  لخاد  تالکـشم  مه  دـنک و  لمحت  تسیاب  یم  ار  نانمـشد 
یمیتی درگ  و  درک . یم  هدـهاشم  ردام  رهم  زا  رود  اـهنت و  هکی و  ار  دوخ  ناـهج ،  نیا  رد  یگدـنز  هلحرم  نیلوا  رد  هک  ار  شزیزع  يارهز 

، ردپ دورو  ماگنه  هجیدـخ  یلاخ  ياج  هدـهاشم  دوش . دراو  ردـپ  هک  تشاد  رد  هب  مشچ  دوب و  اهنت  هناخ  رد  هشیمه  هتفرگ و  ار  شتروص 
راـفک تیذا  رازآ و  دنتـشادن . تمواـقم  ربـص و  زج  يا  هراـچ  اـه  نآ  درک . دوش  یم  هچ  یلو  دومن ، یم  نادـنچ  دـص  ار  ود  نآ  یتحاراـن 

ارهز ترـضح  یکدوک  نارود  نوگانوگ  ثداوح  عیاقو و  يداع و  ریغ  عاضوا  دندمآ . رب  ربمایپ  لتق  ددـص  رد  هک  دیـسر  ییاج  هب  شیرق 
طوبرم يدودح  ات  وا  تایحور  راتفر و  هدنیآ و  یگدنز  تشاذگ و  یم  وا  فیرظ  ساسح و  حور  رد  يراثآ  دیدرت  نودب  مالسلا )  اهیلع  )

ياه هبرـض  تلع  هب  تلاح  نیا  هک  تسا  نشور  دوب . كانمغ  نوزحم و  هشیمه  هک :  دنـسیون  یم  همطاف  هرابرد  دوب . نامز  نآ  ثداوح  هب 
هدید وا  دوب . هدـیدرگ  گرزب  هدومن و  دـشر  نارود  نآ  نیگمهـس  لاوحا  عاضوا و  رد  اریز  دوب ، هدـش  دراو  شحور  رب  هک  تسا  یگرزب 

یم لمحتم  ار  ییاه  تقـشم  هچ  یتسرپاتکی ،  دیحوت و  شرتسگ  مالـسا و  نید  جیورت  راشتنا و  هار  رد  وا  نادنواشیوخ  ردپ و  هنوگچ  دوب 
تاـمحز ردـق  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  تشاد  راـظتنا  مدرم  زا  ربماـیپ  تـخد  دـندرک ! یم  ییاـه  يراکادـف  هـچ  رـشب  تیادـه  يارب  دـندش و 

. دنوشن فرحنم  دوب ، هدرک  نییعت  نانآ  يارب  هک  یهار  زا  دننک و  لابند  ار  ترضح  سدقم  فده  دننادب و  ار  وا  ياسرفناج 
توبن  عفادم  مالسلا ، )  اهیلع   ) همطاف

. دنراد یم  اور  وا  هب  ار  اه  تناها  عاونا  هدرک و  تیذا  ار  شردپ  دـید  یم  دوب . یخلت  ثداوح  دـهاش  دـش ، یم  جراخ  هناخ  زا  یتقو  همطاف 
میمـصت تشگزاب و  هناخ  هب  رابکـشا  مشچ  اب  دنـشک . یم  هشقن  شردپ  لتق  يارب  دنا و  هتـسشن  مارحلا  دجـسم  رد  نانمـشد  دید  زور  کی 

ردـپ يرای  هب  درک و  یم  هدـهاشم  ار  راوگان  ثداوح  عاونا  یکدوک  نینـس  رد  رهطم  يارهز  (. 40  ) درک فیرعت  شردپ  يارب  ار  نانمـشد 
دوب نابرهم  شیب  مک و  همطاف  هب  تبسن  وا  درک . جاودزا  هدوس  مان  هب  ینز  اب  هجیدخ  زا  دعب  ربمایپ  درک . یم  يردام  وا  يارب  تفاتش و  یم 

همطاف تیمورحم  هچ  ره  دنک . هدـهاشم  ار  يرگید  نز  شردام  ياج  تسا  راوشد  یمیتی  كدوک  ره  يارب  نکیل  درک ، یم  هقالع  راهظا  و 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2507 

http://www.ghaemiyeh.com


تبحم زا  همطاف  هک  تشاد  هجوت  بلطم  نیدـب  ادـخ  لوسر  اریز  تشگ ،  یم  رتشیب  تبـسن  نامه  هب  ربماـیپ  تبحم  راـهظا  دـش ، یم  رتشیب 
تفر یمن  باوخ  هب  دیـسوب ، یمن  ار  همطاف  تروص  اـت  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تیاور  دوش . ناربج  دوبمک  نیا  دـیاب  تسا و  مورحم  رداـم 

تامدص ثداوح و  نیا  دننام  هک  تسا  نشور  دوب . ناقفخ  ینارحب و  عضو  نآ  رد  ادـخ  لوسر  رتخد  هلاس  تشه  تشذگرـس  نیا  ( . 41)
. دوب دهاوخ  یفاک  وا  یمسج  یحور و  یناوتان  يارب  تامیالمان  نیمه  دش و  دهاوخ  هدنامرد  هتفـشآ و  دیآ ، شیپ  یلفط  ره  يارب  یحور 
ار هتـسجرب  دارفا  حور  یپ ،  رد  یپ  تازرابم  موادـم و  ياه  یتخـس  اه و  يراتفرگ  اریز  دوبن ، ناکدوک  رگید  دـننام  ادـخ  لوسر  رتخد  اما 

یکدوک نارود  راوگان  ثداوح  كانرطخ و  ینارحب و  عاضوا  دناسر . یم  روهظ  هب  نانآ  هتفهن  ینورد و  ياهدادعتسا  دیامن و  یم  تیوقت 
هدامآ و هزرابم  هنوگ  ره  يارب  هدومن ،  تیوقت  ار  وا  هیحور  هکلب  تخاسن ،  دراو  راوگرزب  نآ  حور  رب  یللخ  اهنت  هن  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز

 . تخاس شدنمورین 
 ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ترجه 

لاس راوگرزب  نآ  ات  دش  بجوم  دنتشاد ، مالـسا  تفرـشیپ  رد  ییازـس  هب  مهـس  مادک  ره  هک  نیرید  روای  ود  گوس  رد  ربمایپ  هودنا  تدش 
اـصوصخ ناگدنب  زا  ار  یتمعن  ره  نانم  دنوادخ  اما  هودنا ))  مغ و  لاس  ینعی ((  دمانب ، نزحلا ))  ماع  ار ((  هجیدخ  بلاطوبا و  تشذگرد 

. دیامرف یم  اطع  ار  يرگید  تمعن  دریگب ، شا  هدیزگرب  ناگدنب 
نانموم ریما  دوبن . راکادف  نابرهم و  ربمایپ  هب  تبـسن  نانآ  دننامه  هک  دنتـشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  يدنزرف  تیـصخش  ود  نیا  زا  مادک  ره 

. دوب ترضح  نآ  عاجش  عفادم  رای و  شردپ  دننام  بلاطوبا  راگدای  مالسلا )  هیلع   ) یلع
ریما دوب . ردـپ  راـنک  رد  هشیمه  هک  رگراـثیا  راکادـف و  ناـبرهم ،  يرتخد  تشاذـگ .  ادـخ  لوسر  يارب  ار  همطاـف ))  شرتخد ((  هجیدـخ 

اب هارمه  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  تشادـن .  رتشیب  لاس  جـنپ  ثیداحا  قبط  همطاف  هک  یلاح  رد  تشاد ،  لاس  هدزون  ماـگنه  نآ  رد  ناـنموم 
مالـسا نیبم  نید  غیلبت  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دش و  يرپس  دوب ، هچ  ره  نارود  نیا  تشذگ .  خلت  ياهدادخر  تخـس و  ثداوح 

رتشیب مالسا  نید  تفرشیپ  زا  رافک  ناکرشم و  سرت  تشحو و  دوب و  نایامن  يریگ  مشچ  روط  هب  سدقم  نییآ  نیا  تفرشیپ  دوب . لوغـشم 
يا هسلج  دـندش ، سویام  ناشیاهـشالت  زا  هک  ینامز  دادـن . يا  هجیتن  یلو  دـندرک ، هزرابم  ربمایپ  اـب  نکمم  لکـش  ره  هب  اـه  نآ  دـش . یم 

ترـضح نآ  نوخ  ات  دننک  باختنا  ناوج  کی  هلیبق  ره  زا  هک  دش  نیا  رب  رارق  دنناسرب . لتق  هب  ار  ربمایپ  دنتفرگ  میمـصت  دـنداد و  لیکـشت 
گنس ار  ربمایپ  باوخ  قاتا  دندش و  رـضاح  ترـضح  هناخ  رد  هدیزگرب  ناناوج  اب  نایفـسوبا  دوعوم  بش  دوش . لامیاپ  فلتخم  لئابق  نیب 
رتسب رد  یگتشذگ  ناج  زا  يراکادف و  اب  هدیشک و  رـس  هب  ار  ربمایپ  ینامی  درب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یلبق  رارق  قبط  یفرط  زا  دندرک . ناراب 
راکچ دـیتسیک و  دومرف : يدرـسنوخ  لامک  اب  دـمآ و  هرجنپ  يولج  یلع  قاتا ،  ياه  هچیرد  هب  گنـس  تباصا  اـب  دوب . هدـیباوخ  ترـضح 

نایفـسوبا دـینک ، یم  لاوس  نم  زا  هک  دـیداد  رارق  وا  نابدـید  ارم  رگم  دومرف : نینم  ؤملاریما  تساجک ،  دـمحم  دیـسرپ : لـهجوبا  دـیراد ،
( . 42  ) تسا هتفر  اج  نآ  اعطق  رکبوبا ، لزنم  دیورب  تفگ : 

رد ربمایپ  هناگی  رتخد  دوش و  ادج  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف زا  اتقوم  یتسیاب  دش ، روت  راغ  راپـسهر  هنیدم و  هب  ترجه  مزاع  ربمایپ  هک  هاگنآ 
ربمایپ رتسب  رد  ندـیباوخ  اب  مالـسلا )  هیلع   ) نانموم ریما  هک  هنوگناـمه  یلو  تشادـن ،  رتشیب  لاـس  تشه  هک  یلاـح  رد  دـنامب ، اـهنت  هناـخ 

ار دوخ  یگدامآ  شیوخ ،  ندنام  اهنت  ردپ و  ترجه  شریذپ  توکس و  اب  مه  کچوک  يارهز  دناسر ، تابثا  هب  ار  دوخ  راثیا  يراکادف و 
هب دـنناوتن  ربماـیپ  هریـشع  مشاـه و  ینب  هک  دوب  هدـش  ینیچ  هنیمز  يروـط  ربماـیپ  لـتق  هشقن  دوـمن . مـالعا  تلاـسر  ياـه  جـنر  لوـبق  يارب 

( . 43  ) دنریذپب ار  اهبنوخ  راچان  دنیامن و  مادقا  یهاوخنوخ 
( . 44  ) دش ترجاهم  رومام  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ربمایپ  يا  هئطوت  نینچ  ربارب  رد 

، دیایب برثی  هب  ربمایپ  رگا  دندوب  هتسب  نامیپ  هتفریذپ و  ار  مالـسا  هدرک و  تاقالم  ربمایپ  اب  هنیدم )   ) برثی ناسانـشرس  زا  یخرب  نآ  زا  لبق 
یلو دـندرک ، وجتـسج  ار  لزنم  دـندروآ . موجه  رکبوبا  هناخ  هب  شیرق  رافک  دـننک . تیامح  مالـسا  وا و  زا  دوخ  تارفن  لام و  ناـج و  اـب 
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رد شیرق  ياسور  فرط  زا  یچراج  ناونع  هب  رفن  کی  دنداد . لیکـشت  هودنلاراد  رد  هداعلا  قوف  هسلج  دـعب  زور  حبـص  دـنتفاین . ار  یـسک 
اه و هرد  نایم  هنسرگ  ياه  برع  ربخ  نیا  راشتنا  اب  دراد . هزیاج  رتش  دص  دروایب ، هدنز  ای  هتشک  ار  دمحم  سک  ره  دومن : مالعا  هکم  رهش 

ياه تناما  دومرف : یلع  هب  درک و  یظفاحادخ  همطاف  یلع و  اب  تکرح  ماگنه  ادخ  لوسر  دنتخادرپ . وجتـسج  هب  دندش و  هدنکارپ  اههوک 
هنیدـم يوس  هب  رادرب و  يرگید  هورگ  اب  ار  هزمح  میومع  رتخد  همطاف  تدوخ و  ردام  همطاف  ارم و  رتخد  همطاـف  سپـس  نک ،  در  ار  مدرم 

هفایق کی  حلسم و  يا  هدع  اب  هیما ))  نایفـسوبا ((  روتـسد  هب  درک . تکرح  هنیدم  يوس  هب  ربمایپ  هاگ  نآ  متـسه .  امـش  رظتنم  هک  باتـشب 
 (( یعازخ زرکوبا  دنتخادرپ (( . ربمایپ  يوجتسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  دنتخادرپ (( . ربمایپ  يوجتسج  هب  یعازخ ))  رکبوبا  مان ((  هب  سانش 

ار رکبوبا  يا  هداـعلا  قوف  سرت  بارطـضا و  درک . کـیرات  راـغ  رد  رـس  زرکوـبا  دندیـسر . راـغ  مد  اـت  تفرگ  ار  ریـسم  ربماـیپ  ياـپ  رثا  زا 
اب ادخ  شابم !  سویام  رکبوبا ! دومرف : هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دندید . ار  ام  هللا !  لوسرای  تفگ :  داتفا و  هزرل  هب  شندـب  تفرگارف . 

 . تسام
 . تسا هدـینت  راغ  نیا  فارطا  توبکنع  روطچ  ینیب  یمن  منک .  یمن  لایخ  تفگ :  هیما  دـنا . هتفر  راـغ  ناـیم  اـعطق  اـه  نآ  تفگ :  زرکوبا 
 : تفگ هیما  راـم . راـم  دز : داـیرف  تسج و  نوریب  دومن . ساـسحا  دوخ  ياـپ  ریز  ینازغل  مرن و  زیچ  اـما  دوش  راـغ  لـخاد  تساوخ  زرکوـبا 

. دشاب هدمآ  اج  نیا  درادن  ناکما 
رظتنم هنیدم  یخـسرف  ود  ابق  رد  دندش و  هنیدـم  هناور  مراهچ  زور  دـندوب و  روث  راغ  رد  زور  هنابـش  هس  رکبوبا  ربمایپ و  نینح .  هوک  میورب 

. دندنام هداوناخ  یلع و  ترضح  دورو 
 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز همطاف  و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  ترجه 

 )) هار نیب  رد  دش . هنیدم  راپسهر  هدومن و  رتش  رب  راوس  اه  نز  زا  رگید  نت  دنچ  ار  همطاف  هدومن ،  لمع  ربمایپ  روتـسد  هب  بلاطیبا  نب  یلع 
رت هتسهآ  ار  اهرتش  نک و  ارادم  اهنز  اب  : دومرف مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنار . یم  تعرـس  هب  ار  اه  نآ  دوب ، اهرتش  ندنار  رومام  هک  دقاووبا )) 
ام هب  دننک . بیقعت  ار  ام  نانمشد  مسرت  یم  درک : ضرع  دقاووبا  دننک . لمحت  ار  اه  یتخـس  دنناوت  یمن  دنرادن و  ییاناوت  نانز  اریز  نارب ، 

. دسر یمن  یبیسآ  امش  هب  نانمشد  فرط  زا  هدومرف  نم  هب  ربمایپ  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) یلع دنسرب .
یهاگهانپ رد  ار  نانز  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـندش . رو  هلمح  اـهنآ  هب  رـس  تشپ  زا  راوس  تشه  دندیـسر ، نانجـض ))  یکیدزن ((  هب  یتقو 

ینامز دندش . راپـسهر  هنیدم  يوس  هب  هدومن و  راوس  ار  نانز  هاگنآ  دومن ، ناش  هدـنکارپ  درک و  هلمح  نانمـشد  هب  ریـشمش  اب  درک و  هدایپ 
دنتسویپ و ترضح  هب  نیریاس  و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف قافتا  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ات  دومن  فقوت  زور  هدزاود  دیـسر ، ابق  هب  ربمایپ  هک 

: دسیون یم  ملع  وبا  قیفوت  داتسا  ( . 45  ) دندش راپسهر  هنیدم  هب  ناشیا  هراومه 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع دـنتفرگ . اه  نآ  رب  ار  هار  نانجـض )   ) لحم نیا  رد  هیما  نب  برح  مالغ  حاـنج ))  یهارمه ((  هب  رادـباقن  راوس  تشه 
رد یلع  دندمآ ، کیدزن  حلسم  نادرم  دروآ . دورف  ار  نانز  شدوخ  دندناباوخ و  ار  اهرتش  دقاو  وبا  و  نمیا )  ما  رـسپ   ) نمیا ات  داد  روتـسد 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) یلع یهد .  تاجن  ار  تدوخ  نانز  نیا  اب  یناوت  یم  هک  يدومن  لایخ  دنتفگ : ترـضح  هب  اه  نآ  داتـسیا . اهنآ  ربارب 
ناسآ یلیخ  اـم  يارب  راـک  نیا  درب و  میهاوخ  هکم  هب  ار  ترـس  اـی  يدرگرب  هک  مینک  یم  تروبجم  دـنتفگ : دوش ، یم  هچ  مدرگنرب ،  رگا 

ار دوخ  بلاطیبا  نب  یلع  دومن . ترـضح  هلاوح  يریـشمش  حانج ))  تفرگ (( .  اهنآ  رب  ار  هار  یلع  دـنتفر . اهرتش  يوس  هب  ناراوس  تسا ! 
دـیدرگ و هدایپ  هاگ  نآ  دیـسر . حانج ))  بسا ((  تشپ  اـت  ریـشمش  هک  دومن  همین  ود  ناـنچ  ار  وا  دوخ  ریـشمش  اـب  سپـس  دیـشک و  راـنک 
ار ام  رذـگ و  رد  ام  زا  ایب و  بلاطوبا  رـسپ  دـنتفگ : دـندش و  هدـنکارپ  سرت  زا  اه  نآ  درک . هلمح  وا  ناهارمه  رب  نیگـشمخ  ریـش  نوچمه 
، دوش هتخیر  شنوخ  دـهاوخ  یم  امـش  زا  هک  ره  لاح  مور .  یم  دوخ  مع  رـسپ  ردارب و  يوس  هب  نم  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع شخبب ! 
دیسر و ابق  هب  ات  داد  همادا  هار  هب  زوریپ  حتاف و  زین  دوخ  دنزادنا و  هار  هب  ار  نارتش  داد  روتـسد  نمیا  دقاووبا و  هب  نآ  زا  سپ  دیآ . کیدزن 

( . 46  ) دوب تثعب  هدزیس  لاس  لوالا  عیبر  هرغ  رد  ترجه  تسویپ .  ربمایپ  هب 
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ادخ لوسر  هک  ینامز  دیسر . شمارآ  هب  شنابرهم  راوگرزب و  ردپ  رانک  رد  دیدرگ و  قحلم  شردپ  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز بیترت  نیدب 
تمدخ دندمآ و  یم  دوب  هنیدم  یخـسرف  ود  رد  هک  ابق  هب  هنیدـم  مدرم  درب ، یم  رـس  هب  شناهارمه  نینم و  ؤملاریما  دورو  راظتنا  رد  ابق  رد 

. دندیسر یم  ربمایپ 
. دش رابخا  يایوج  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هداعلا  قوف  ینابرهم  اب  ربمایپ  دـندش ، دراو  ناهارمه  یلع و  رـصع ، ماگنه  اهزور  زا  یکی  رد 
هب زاـمن  هماـقا  زا  سپ  هللا  لوسر  دوـب ، هعمج  هک  زور  نآ  يادرف  دوـمن . وگزاـب  ربماـیپ  يارب  ار  هار  نیب  هکم و  راـبخا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

. دندوب هداتسیا  لئابق  ياسور  هار  نیب  دوب . هار  يرادقم  هنیدم  ات  ابق  زا  داتفا . هار  هب  رهش  فرط 
هک اجک  ره  هب  تسا  رومام  وا  دـینک . اهر  ار  هقان  دومرف (( : ربمایپ  ناـمب !  اـم  دزن  دنتـشاد : یم  هضرع  دـنتفرگ و  یم  ار  ربماـیپ  هقاـن  يولج 
هک نیا  ات  داد . یم  همادا  دوخ  هار  هب  یمارآ  هب  ربمایپ  رتش  دنداتفا . هار  هب  بانج  نآ  رـس  تشپ  تیعمج  دربب . ))  ارم  تسوا ،  قلاخ  تیـشم 

. دز وناز  زاب  تفر و  مدق  دنچ  درک و  تکرح  مه  رگید  راب  کی  دز . وناز  دیـسر و  دوب  امرخ  رابنا  ماگنه  نآ  رد  هک  یبنلا  دجـسم  نیمز  هب 
سپس دومرف ، رایتخا  تنوکس  يارب  ار  هناخ  نآ  هللا  لوسر  دوب . يراصنا  بویاوبا  لزنم  ناکم ،  نآ  هب  هناخ  نیرت  کیدزن  دش . هدایپ  ربمایپ 

. دندمآ دورف  اج  نآ  ناهارمه  قافتا  هب  مالسلا )  هیلع   ) نانموم ریما 
. دراذگ یم  زامن  دوب ، يراصنا  بویا  وبا  لزنم  رواجم  هک  امرخ  رابنا  رد  ربمایپ 

. دنتسه ناوج  ود  نیمز  نیا  کلام  تفگ :  دعـسا  دراد ، قلعت  یـسک  هچ  هب  نیمز  نیا  : دومرف هرارز ))  نب  دعـسا  هب ((  هللا  لوسر  زور  کی 
اب هرارز  نب  دعـسا  مینک .  اـنب  دجـسم  ماـن  هب  ناناملـسم  عمجت  يارب  یلحم  میرخب و  اـه  نآ  زا  ار  نیمز  نیا  دراد  ناـکما  دومرف : هللا  لوسر 

ربمایپ دناسر . ربمایپ  هب  ار  اه  نآ  تدارا  راهظا  دعـسا  مینک .  یم  میدقت  ربمایپ  هب  ار  نیمز  نیا  دنتفگ : اه  نآ  درک . هرکاذـم  نیمز  نابحاص 
اب دـیرخ و  رانید  هد  هب  ار  نیمز  هللا  لوسر  دـننک . لوبق  ار  نآ  تمیق  دـیاب  اـه  نآ  مرخ و  یم  امـسر  ار  نیمز  نیا  نم  دومرف : رکـشت  نمض 

. دید هیهت  دوخ  يارب  یلزنم  ربمایپ  دجسم ، رانک  رد  دیدرگ . انب  دجسم  ناناملسم  کمک 
هریزج هبـش  هجوت  دروم  هدرک و  ادیپ  يا  هداعلا  قوف  تمظع  تدم  نیا  رد  رهـش  تشذگ .  یم  هنیدـم  هب  ربمایپ  دورو  زا  هام  شـش  دودـح 

زا دـنناوتب  ات  دـننک  کیدزن  وا  هب  ار  دوخ  هک  دـنتفیب  رکف  نیا  هب  يا  هدـع  دـش  ثعاب  ربماـیپ  یعاـمتجا  تیعقوم  دوب . هتفرگ  رارق  ناتـسبرع 
ناگدازگرزب ناگرزب و  هنیـس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاـف اـب  جاودزا  ناـمرآ  هک  دوب  اـجنیا  دـنیامن . يرادرب  هرهب  هدـمآ  تسد  هب  تیعقوم 

. دش رو  هلعش  راصنا  رجاهم و 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف جاودزا  مود :  لصف 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف جاودزا  - 1
لیصا نیرت و  فیرـش  زا  شردام  ردپ و  دوب . دوخ  رـصع  زاتمم  ناگزیـشود  زا  نامز ،  نآ  رد  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

اب لاـجر  شیرق و  ناـگرزب  هجوـت  دروـم  هراوـمه  دوـب و  هتـسارآ  یناـسنا  تـالامک  نیرت  یلاـع  هب  وا  دـندوب . شیرق  ياـه  هداوناـخ  نیرت 
ینخس هراب  نیا  رد  یـسک  تشادن  تسود  ادخ  لوسر  اما  دندرک  یم  يراگتـساوخ  وا  زا  هاگیب  هاگ و  تشاد و  رارق  دنمتورث  تیـصخش و 

ار همطاف  ادخ  لوسر  ( 47 . ) دنا هتفرگ  رارق  ربمایپ  بضغ  دروم  دندرک  یم  لایخ  هک  دومن  یم  راتفر  يروط  ناراگتـساوخ  اب  ربمایپ  دیوگ .
( 48 . ) دوش يراگتساوخ  داهنشیپ  وا  بناج  زا  تشاد  تسود  دوب و  هتشادهگن  یلع  يارب 

یم ریزارس  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رضحم  هب  فرطا  زا  اهداهنـشیپ  ( 49 . ) ددنبب نیباک  رون  اب  ار  رون  دوب  رومام  ادـخ  بناج  زا  ربمایپ 
: دومرف هللا  لوسر  دناسر ، ترـضح  ضرع  هب  ار  دوخ  داهنـشیپ  دیـسر و  ربمایپ  تمدخ  يزور  دوب . رکبوبا  ناراگتـساوخ  زا  یکی  دـیدرگ .
(50 . ) دوب نامه  ادخ  لوسر  باوج  دومن . يراگتساوخ  ار  همطاف  دمآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  رمع  وا  زا  دعب  تسا .  ادخ  اب  وا  رسمه  نییعت 

دعس رکبوبا و  رمع و  زور  کی  دروآ . رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع جاودزا  هب  ار  شرتخد  تسا  لیام  ربمایپ  هک  دندوب  هدرک  ساسحا  باحـصا 
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رکبوبا دمآ . نایم  هب  همطاف  زا  تبحـص  نیب  نیا  رد  دـنتفگ . یم  نخـس  يرد  ره  زا  دـندوب و  هتـسشن  دجـسم  رد  رگید  یهورگ  ذاعم و  نب 
همطاف رسمه  نییعت  دیامرف : یم  ادخ  لوسر  دندینش و  در  باوج  همه  دندرک و  يراگتساوخ  همطاف  زا  برع  فارشا  نایعا و  همه  تفگ : 

نیا دوزفا : رکبوبا  هاگنآ  دشاب . وا  یتسدیهت  شلیلد  دیاش  تسا .  هدرکن  یمادقا  چـیه  يراگتـساوخ  دروم  رد  لاح  ات  یلع  اما  تسادـخ  اب 
. دنا هتشاد  هگن  یلع  يارب  ار  همطاف  ربمایپ ، ادخ و  هک  تسا  نشور  نم  رب  بلطم 

دجسم زا  دصق  نیدب  دعس  رکبوبا و  رمع و  دومن . قیوشت  ریخ  راک  نیا  رد  ار  رکبوبا  دعس ، دنورب . یلع  شیپ  تساوخ  دعـس  رمع  زا  سپس 
هک دنتفای  راصنا  زا  یکی  ناتـسلخن  رد  ار  ناشیا  دنتخادرپ و  وا  يوجتـسج  هب  دوبن . لزنم  رد  ترـضح  دنتفر . یلع  لزنم  هب  دـندش و  جراخ 
ای تفگ :  رکبوبا  دیا ؟ هدمآ  اج  نیا  روظنم  هچ  هب  دییآ و  یم  اجک  زا  دیسرپ : یلع  دومن  یم  يرایبآ  ار  امرخ  ناتخرد  درک و  یم  یـشکبآ 

ناگرزب فارـشا و  یهاگآ .  الماک  دراد ، وت  هب  ادـخ  لوسر  هک  يا  هقالع  دوخ و  تیعقوم  زا  يراد و  يرترب  نیریاس  رب  تـالامک  رد  یلع 
 . تسا هتسناد  ادخ  روتـسد  هب  ار  همطاف  رـسمه  نییعت  هدز و  همه  هنیـس  هب  در  تسد  ربمایپ  یلو  دنا ، هتفر  همطاف  يراگتـساوخ  يارب  شیرق 
زا سپ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ینک .  یم  یهاتوک  مادقا  نیا  رد  تلع  هچ  هب  دنا . هتـشاذگ  وت  يارب  ار  همطاف  لوسر ،  ادخ و  منک  یم  نامگ 
زا هک  ار  یعوضوم  يدومن و  کیرحت  ارم  ینورد  تاساسحا  رکبابا ! يا  دومرف : دز و  هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  رکبوبا  نانخـس  ندـینش 
زا ارم  هک  يزیچ  اهنت  مراد .  هقالع  عوضوم  نیدب  مه  نم  دنا . همطاف  راگتساوخ  همه  دنگوس ! ادخ  هب  يدرک .  يروآ  دای  مدوب ،  لفاغ  نآ 

. درادن یـشزرا  شلوسر  ادخ و  دزن  تسه ،  نآ  رد  هچنآ  ایند و  اریز  وگن ، نینچ  تفگ :  رکبوبا  تسا .  یتسدیهت  رقف و  هتـشاد ،  زاب  مادقا 
 . تسا راگدرورپ  اب  هک  دومرف  همطاف  ناراگتساوخ  ربارب  رد  ادخ  لوسر  هک  منیب  یم  نک !  لیجعت  همطاف  يراگتساوخ  رد 

هتفرگ ماجنا  ناگتـشرف  نایم  یلعا  الم  رد  دنوادخ  نامرف  هب  دریذـپ ، تروص  نیمز  يور  هکنآ  زا  لبق  همطاف  جـیوزت  هک  دوش  یم  هدـیمهف 
 : مینک یم  هدنسب  تیاور  کی  هب  هک  تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  دروم  نیا  رد  تسا . 

مالسلا کیلع  ءرقی  هللا  نا  دمحم ! ای  لاقف :  کلم  یناتءا  هلآو :)  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا )  هیلع   ) یلع نع  بقانملا  نم 
ءامـسلا لهءا  نا  و  ناجرملا ،  توقایلا و  ردلا و  لمحت  نا  یبوط  هرجـش  ترما  دـق  هنم و  اهجوزف  یلع  نم  همطاف  تجوز  دـق  کل  لوقی  و 

ریخ کناف  دمحم  ای  کناف  دمحم  ای  رـشباف  هنجلا  لهءا  نیزی  امهب  هنجلا و  لهءا  بابـش  ادیـس  نادلو  امهنم  دلویـس  و  کلذـل ،  اوحرف  دـق 
یم دناسر و  یم  تمالـس  لجوزع  دنوادخ  دمحم ! ای  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  يا  هتـشرف  دومرف : ادـخ  لوسر  ( 51 ( ؛  نیرخالا نیلوءـالا و 
راثن ناجرم  توقای و  رد و  یبوط ،  تخرد  مداد  نامرف  هدـب و  ماجنا  ار  لـمع  نیمه  زین  وت  مدومن .  جـیوزت  یلع  هب  ار  همطاـف  نم  دـیامرف :
هدوب تشهب  لها  ناناوج  رورس  هک  دنیآ  یم  دوجو  هب  دنزرف  ود  جاودزا  نیا  زا  يدوز  هب  دنتـشگ . نامداش  رما  نیا  زا  نامـسآ  لها  دنک و 

 ! یتسه نیرخآ  نیلوا و  زا  مدرم  نیرتهب  وت  هک  ار ، وت  داب  هدژم  دمحم ! يا  سپ  دبای . یم  تنیز  ود  نآ  دوجو  هب  تشهب  و 
انـشآ الماک  وا  قالخا  تایحور و  اب  تخانـش و  یم  یبوخ  هب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  دوب و  هدش  گرزب  ربمایپ  هناخ  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع

زا رتهب  يرـسمه  تسناد  یم  و  ( 52  ) دندوب هدـش  تیبرت  گرزب و  مالـسلا )  اهیلع   ) هجیدـخ و  مالـسلا )  هیلع   ) ربمایپ هناخ  رد  ود  ره  دوب .
اما داد . دهاوخن  تسد  یبسانم  تیعقوم  نینچ  تسناد  یم  تشاد و  تسود  بلق  میمـص  زا  ار  وا  ور  نیا  زا  تشاد ،  دهاوخن  دوجو  همطاف 
ياه هتساوخ  هب  هک  يروط  هب  دوب ، هتخاس  لوغـشم  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ناناملـسم ،  يداصتقا  رقف  يراتفرگ و  مالـسا و  ینارحب  عاضوا 
کی زا  دومن . یسررب  یبوخ  هب  ار  هیضق  بناوج  فارطا و  درک . لمات  رکبوبا  داهنشیپ  هرابرد  یکدنا  یلع  تشادن .  یهجوت  دوخ  یصخش 

یم رکف  رگید  فرط  زا  درک ، یم  هدهاشم  ار  یمومع  ياه  يراتفرگ  ثداوح و  ناناملـسم و  ریاس  دوخ و  يداصتقا  رقف  یتسدیهت و  فرط 
( . 53  ) دنک جاودزا  هاوخان  هاوخ  دیاب  درذگ و  یم  شرمع  زا  رتدایز  ای  لاس  کی  تسیب و  دودح  رد  هدیسر و  ارف  شجاودزا  عقوم  درک 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف اب  جاودزا  یگنوگچ 
وحن هب  اضرلا  رابخا  نویع  یلاما و  رد  قودـص  خیـش  نیظعاولا و  هضور  رد  يروباشین  لاـتف  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يراگتـساوخ  ناـیرج 
بانج نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح  زا  شا  یمارگ  ناردپ  زا  وا  و  مالسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح  زا  يرگید 
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: دومرف
داد یمن  تارج  ایح  مرـش و  یلو  مدوب ،  رکف  نیا  رد  زور  بش و  متـشاد و  ار  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم رتخد  همطاف  جیوزت  دـصق  نم 

 . مدش فرشم  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  يزور  مناسرب .  ضرع  هب  ار  بلطم  نیا  هک 
یم باـنج  نآ  هک  مدرک  رکف  دوخ  شیپ  تسا .  رتاـناد  ادـخ  لوسر  مدرک :  ضرع  تسه ،  جاودزا  هب  تبغر  ار  وت  اـیآ  یلع !  اـی  دوـمرف :

لوسر هکنیا  ات  مدوبن  هاگآ  يو  دوصقم  زا  دورب . متـسد  زا  همطاف  هک  متـشاد  نآ  میب  دنک و  جیوزت  نم  هب  ار  شیرق  نانز  زا  یکی  دـهاوخ 
وت داب  تراشب  یلع !  ای  دومرف : نم  هب  متفای .  روضح  ترضح  نآ  دزن  هملـس ))  ما  هناخ ((  رد  نم  دومرف . راضحا  دوخ  دزن  ارم  هرابود  ادخ 

لیئربج دومرف : دییامرف . نایب  ار  نآ  یگنوگچ  هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  درک . تیافک  وت  جاودزا  دروم  رد  ارم  رما  یلاعت  يادخ  هک  ار 
نانکاس ناگتـشرف و  هب  یلاعت  يادـخ  تفگ :  مدیـسرپ ،  نآ  ببـس  زا  مدـییوب و  هتفرگ و  ار  اه  نآ  داد . نم  هب  لفنرت  لبنـس و  دـش ، لزاـن 

اهرطع عاونا  هب  ات  داد  نامرف  ار  تشهب  میـسن  دـنهد و  تنیز  نآ  ناتخرد  اه و  هویم  اهرهن و  اه و  لاهن  زا  ار  تشهب  هک  داد  روتـسد  تشهب 
بلاطیبا نب  یلع  همیلو  زور  هک  دز  ادـص  شرع  زا  يدانم  دـنناوخب و  نآرق  زا  ار  ییاه  هروس  داد  روتـسد  زین  ار  نایروح  تفرگ و  ندـیزو 

ربا هاـگ  نآ  مدیدنـسپ ،  مه  يارب  ار  اـه  نآ  مدومن و  جـیوزت  یلع  هب  ار  همطاـف  نم  دیـشاب  هاوـگ  هک  دوـمرف  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ  تسا . 
راثن زا  نیا  دندرک و  راثن  تشهب  لفنرق  لبنـس و  زا  ناگتـشرف  دیراب و  یتشهب  توقای  دج و  ربز  دـیراورم و  زا  اهنآ  رب  هک  داتـسرف  يدـیفس 

( . 54  ) تساه هتشرف 
لزنم هب  دـهد  همادا  راک  هب  تسناوتن  رگید  تفر و  ورف  رکف  رد  رکبوبا  داهنـشیپ  ندینـش  اب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  هدـمآ  راونالا  راحب  رد 
هملـس ما  هناخ  هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دنتـشاد  رارق  هملـس  ما  هناخ  رد  ربمایپ  تفاتـش .  مرکا  لوسر  تمدخ  هب  دومن  هدامآ  ار  دوخ  دـمآ و 

ادخ و مه  وا  دـنراد . تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  یـصخش  رد  هدـنبوک  نک ،  زاب  ار  رد  دومرف : هملـس  ما  هب  ربمایپ  دز  رد  تفر و 
ما يا  دومرف : ینک ،  یم  يرواد  نینچ  شا  هرابرد  هک  تسیک  تیادـف !  مردام  ردـپ و  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  دراد . تسود  ار  لوسر 

 . تسا نم  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  میومع و  رسپ  ردارب و  تسا .  عاجش  روالد و  يدرم  شاب ،  تکاس  هملس ! 
تلاجخ زا  تسـشن و  ربمایپ  روضح  رد  دومن و  مالـس  دـش ، لزنم  لـخاد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع درک . زاـب  ار  رد  تسج و  ياـج  زا  هملـس  ما 

 ! یلع ای  دومرف : ربمایپ  ات  دندوب ، تکاس  ود  ره  دیـشک و  لوط  یتعاس  درادـب . هضرع  ار  شیوخ  ياضاقت  تسناوتن  تخادـنا و  ریزب  شرس 
تیاه هتساوخ  مامت  شاب  نئمطم  هاوخب و  ار  دوخ  تجاح  یشک .  یم  تلاجخ  شندرک  حرطم  زا  هک  يا  هدمآ  نم  دزن  یتجاح  يارب  ایوگ 

زا رتهب  امـش  هدش و  گرزب  امـش  هناخ  رد  نم  داب ! وت  يادف  مردام  ردـپ و  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوش . یم  لوبق 
ایند و هتخودـنا  دـنگوس . ادـخ  هب  هللا ،  لوسر  اـی  مدـش .  تیادـه  امـش  دوجو  تکرب  هب  يا .  هدومن  شـشوک  نم  تیبرت  رد  رداـم  ردـپ و 

رتخد ینادـب  حالـص  رگا  مهد .  هداوناخ  لیکـشت  منک و  باختنا  يرـسمه  دوخ  يارب  هک  هدـش  نآ  عقوم  نونکا  یتسه .  امـش  نم  ترخآ 
( . 55  ) تسا هدش  نم  بیصن  یگرزب  تداعس  يروآرد .  نم  دقع  هب  ار  همطاف  تدوخ 

خـساپ يراد ،  يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ  یلع !  ای  تفگ :  نادنخ  يا  هرهچ  اب  دـش و  هتخورفا  رب  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هللا  لوسر 
: دومرف رتش . کی  هرز و  کی  ریشمش ، کی  زا : تسا  ترابع  نم  تورث  مامت  یهاگآ .  الماک  نم  عضو  زا  امش  تنابرق !  مردام  ردپ و  داد :
اب دیاب  دوش . یم  بوسحم  وت  یگدنز  تایرورض  زا  زین  رتش  ینک .  داهج  ادخ  هار  رد  یناوت  یمن  ریشمش  نودب  يداهج .  گنج و  درم  وت 

دنام یم  هک  يزیچ  اهنت  ینک .  لمح  نآ  رب  ار  تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  نیماـت  ار  تا  هداوناـخ  دوخ و  یگدـنز  ینک و  یـشک  بآ  نآ 
مردام ردپ و  هللا !  لوسر  ای  يرآ ،  درک : ضرع  مهدـب ،  وت  هب  یتراشب  یهاوخ  یم  یلع !  ای  منک .  یم  افتکا  هرز  نامه  هب  نم  تسا .  هرز 
همطاف ترتخد  تفگ :  دش و  لزان  لیئربج  ییایب ،  نم  دزن  هک  نیا  زا  لبق  دومرف : دیا . هدوب  نابز  شوخ  يوخ و  کین  هشیمه  امـش ! يادف 

 ! یلع ای  دوزفا : ربمایپ  ( . 56  ) تسا هدـش  رازگرب  نیمز  رد  اه  نآ  جاودزا  زا  لبق  الاب  ملاع  رد  نانآ  جاودزا  سلجم  دـنبب . نیباک  یلع  اب  ار 
 ( مالـسلا هیلع   ) یلع میناوخب .  هبطخ  مینک و  رازگرب  ار  دـقع  مسارم  مدرم  روضح  رد  دـمآ و  مهاوخ  دـعب  نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وـت 
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. درک تکرح  دجسم  بناج  هب  لاحشوخ  رورسم و 
مدرم روضح  رد  ات  دیآ  یم  نونکا  درک . جیوزت  نم  هب  ار  همطاف  شرتخد  ادخ  لوسر  تفگ :  دندرک ، لاوس  دید ، هار  رد  ار  رمع  رکبوبا و 

: دومرف لالب  دش و  دجسم  دراو  دیشخرد ، یم  ینامداش  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دهد . ماجنا  ار  دقع  مسارم 
 ! مدرم يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر .  ربنم  زارف  رب  دـندش ، عمج  همه  هک  یماگنه  نک .  عمج  دجـسم  رد  ار  راصنا  رجاهم و 

ناگتـشرف روضح  رد  الاب  ملاع  رد  همطاف  یلع و  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناـج  زا  دـش و  لزاـن  نم  رب  لـیئربج  هک  دیـشاب  هاـگآ 
: دومرف یلع  هب  تسـشن و  سپ  مریگ .  هاوـگ  نآ  رب  ار  امـش  مهد و  ماـجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  داد  روتـسد  تسا و  هدـش  رازگرب 

( . 57  ) دناوخ ار  دقع  هبطخ  تساوخرب و  یلع  ناوخب .  ار  دقع  هبطخ  زیخرب و 
رد مالس  زا  سپ  دیسر و  ربمایپ  تمدخ  يراگتـساوخ  تهج  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  هدش  تیاور  یخیرات  بتک  ریاس  همغلا و  فشک  رد 

یتجاح ار  وت  یلع !  ای  دومرف : ادخ  لوسر  دنک . نایب  ار  دوخ  روظنم  تسناوتن  ایح  مرـش و  زا  تخادنا و  نییاپ  ار  رـس  تسـشن و  وا  روضح 
ردپ و زا  یکدوک  زا  ارم  هک  دیناد  یم  امـش  هللا !  لوسر  ای  درک ، ضرع  یلع  دوش . یم  هدروآرب  وت  تجاح  هک  شاب  نئمطم  وگب ، تسه ، 

يرـسمه هتـشاد و  يا  هناخ  دهاوخ  یم  ملد  تخاس .  دنمورین  امـش  هلیـسو  هب  ارم  دنوادخ  دیا و  هداد  شرورپ  دوخ  هناخ  رد  هتفرگ و  ردام 
نم ياضاقت  اب  ایآ  منک .  يراگتساوخ  ار  همطاف  ناترتخد  لیم  لامک  اب  هک  مدمآ  امش  تمدخ  ور  نیا  زا  موش .  سونام  وا  اب  ات  منک  رایتخا 

تفر و مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف دزن  ربمایپ  مریگب .  هزاجا  همطاـف  زا  اـت  نک  ربص  دومرف : دـش و  ناـمداش  ادـخ  لوسر  دـییامرف ، یم  تقفاوم 
وا دـقع  هب  ار  وت  یهد  یم  هزاـجا  اـیآ  تسا .  هدـمآ  وت  يراگتـساوخ  يارب  یـسانش .  یم  یبوـخ  هب  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  مرتـخد !  دوـمرف :

( . 58  ) تسناد تیاضر  تمالع  ار  وا  توکس  ربمایپ  تفگن .  يزیچ  درک و  توکس  دیشک و  تلاجخ  همطاف  مروآرد ، 
زا يزیچ  نم  تیادف !  مردام  ردپ و  درک : ضرع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يراد ،  يزیچ  رما  نیا  يارب  ایآ  دومرف : دمآ و  یلع  دزن  ادـخ  لوسر 
 ، یگنج درم  هک  وت  يارب  ریـشمش  دومرف : ادـخ  لوسر  دـشاب . یم  رتش  کی  هرز و  کی  ریـشمش و  کی  مراد  هچنآ  منک .  یمن  ناهنپ  اـمش 

: دوزفا سپ  مریذپ .  یم  ارهز  رهم  هب  ار  نآ  نم  هک  وت ، هرز  دنام  یم  سپ  تسا .  يرورض  وت  یگدنز  نارذگ  يارب  رتش  تسا و  مزال 
ای رـشبءا  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  لاقف  یمءا ،  یبءا و  كادـف  معن ،  تلقف  مالـسلا )  هیلع   ) یلع لاق  كرـشبءا ،  نسحلااـبءا !  اـی 

تراشب ایآ  یلع ،  ای  دومرف : ادخ  لوسر  ( 59 ( ؛  ضرالا نم  اهکجوزءا  نءا  لبق  نم  ءامسلا  نم  اهکجوز  ردق  لجوزع  هللا  ناف  نسحلاابءا . 
، دومن جیوزت  نامسآ  رد  وت  هب  ار  همطاف  یلاعت  يادخ  هک  یلع  يا  داب ! تراشب  دومرف : تیادف !  مردام  ردپ و  هلب ،  درک : ضرع  ار  وت  مهد 

 . منک جیوزت  وت  هب  نیمز  رد  ار  وا  نم  هک  نآ  زا  شیپ 
یمامت يارب  دشاب  یـسرد  دـیاب  جاودزا  نیا  داد . شزومآ  ناناملـسم  هب  المع  ار  حیحـص  جاودزا  مسر  هار و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ

رارق یـسررب  دروم  ار  وا  یقالخا  نید و  ياه  هبنج  زیچ  ره  زا  لبق  دـیاب  دـمآ ، اهنآ  لزنم  هب  يراگتـساوخ  يارب  یناوج  رگا  هک  ناناملـسم 
نارـسوه یلو  هدوب ،  يدام  هاـفر  رد  هک  تسا  يدرم  زا  رتهب  دوب ، هرهب  یب  اـیند  لاـم  زا  یلو  دوب ، راـکزیهرپ  نیدـتم و  یناوج  رگا  دـنهد .

یم مرکا  لوـسر  ددرگ . یم  يراـتفرگ  لاـبو و  رزو و  هیاـم  تاـقوا  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ،  یتخبـشوخ  هیاـم  اـهنت  هن  تورث  اریز  دـشاب ،
دوب و ریقف  تسدیهت و  هک  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  نیا  زا  اما  دریذپب ، دندوب  شرتخد  راگتساوخ  هک  ار  شیرق  نادنمتورث  زا  یکی  تسناوت 
ترـسم و زا  یخیرات  بتک  مامت  رد  دراد . یم  مالعا  ار  شیوخ  تقفاوم  هدـیدرگ و  نامداش  رورـسم و  دـیآ ، یم  همطاـف  يراگتـساوخ  هب 
 ، عاجش راکزیهرپ ، یناوج  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع بانج  نآ  اریز  هدش  دای  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يراگتـساوخ  ماگنه  ادخ  لوسر  ینامداش 

درک و یـسات  يوبن  هریـس  نیا  هب  دـیاب  سپ  دـیامرف . یم  تقفاوم  اهنآ  جاودزا  اب  تبغر  لیم و  لامک  اـب  ور  نیا  زا  دسانـش ، یم  راکادـف  و 
 ! ماقم تسپ و  تورث و  هن  تسناد ،  يوقت  نامیا و  ار  دارفا  تخانش  رد  رایعم 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف یسورع 
نشج سلجم  همطاف  يارب  داد  روتسد  نانز  هب  تشگرب و  هناخ  هب  رورسم  نامداش و  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دقع  مسارم  زا  سپ 
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مالسلا هیلع   ) یلع ( . 60  ) تفرگ ماجنا  يرجه  مشش  ای  مود  لاس  هجحلا  يذ  مشـش  ای  لگوا  زور  رد  جاودزا  مسارم  دننک . مهارف  يداش  و 
 ( مالـسلا اـهیلع   ) همطاـف هیرهم  ناونع  هب  ار  نآ  تشگرب و  ادـخ  لوـسر  دزن  مهرد ،  دـصراهچ  هب  دوـخ  هرز  شورف  اـب  تفر و  رازاـب  هب  ( 

شیارآ لـیاسو  رطع و  لوپ  نیا  اـب  دومرف : داد و  لـالب  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  هتفرگ و  ار  لوـپ  هللا  لوـسر  درک . میدـقت  ترـضح  تمدـخ 
نب دادـقم  لثم ((  ار  نارای  زا  يا  هدـع  دـنک . هیهت  ار  همطاف  یگدـنز  لـئاسو  هیزیهج و  دومرف : درپس و  رکبوبا  هب  ار  هیقب  دـنک . يرادـیرخ 

 . تشذگ دقع  مسارم  زا  هام  کی  دـیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـنورب . رازاب  هب  يو  اب  رکبوبا  رایتسد  ناونع  هب  داد  تیرومام  دوسا )) 
تا هناخ  هب  ار  همطاف  ینک  یمن  شهاوخ  ادخ  لوسر  زا  ارچ  ملاحـشوخ ،  رایـسب  وت  جاودزا  زا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  لیقع  مردارب  يزور 

، ادخ لوسر  زا  یلو  منک ،  یـسورع  ملیام  یلیخ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع ددرگ . نشور  ام  مشچ  امـش  یـسورع  هلیـسو  هب  ات  دتـسرفب ،
فرط هب  لیقع  شردارب  اب  یلع  میورب !  ربمایپ  تمدخ  هب  ات  ایب  نم  اب  نونکا  دنگوس ، ادـخ  هب  ار  وت  درک : ضرع  لیقع  مشک .  یم  تلاجخ 

اب نم  دـیهدب  هزاـجا  تفگ :  نمیا  ما  دـنتفگ . شیارب  ار  ناـیرج  دـندروخرب و  نمیا ))  ما  هب ((  هار  نیب  رد  داـتفا . هار  هب  ادـخ  لوسر  لزنم 
تمدخ دندش و  رادربخ  عوضوم  زا  نانز  ریاس  هملس و  ما  تسا .  رترثوم  اه  نز  مالک  دراوم  هنوگ  نیا  رد  اریز  منک ،  تبحص  ادخ  لوسر 

دوب هدنز  هجیدخ  رگا  هک  میدیـسر  امـش  تمدخ  یعوضوم  يارب  تیادف !  نامردام  ردپ و  هللا !  لوسر  ای  دندرک : ضرع  دندیـسر و  ربمایپ 
: دومرف دش و  يراج  شکشا  دینش ، ار  هجیدخ  مان  ربمایپ  یتقو  دش . یم  نشور  نآ  هب  شمشچ 

هار رد  ات  دراذگ  نم  رایتخا  رد  ار  شلاوما  درک و  قیدصت  ارم  وا  دندومن ، یم  بیذکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه  دوش ! یم  ادیپ  هجیدـخ  اجک 
اطع ودب  تشهب  رد  درمز  زا  يا  هناخ  ادخ  مهد :  تراشب  ودب  هک  داتـسرف  یحو  نم  رب  ادخ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  منک .  فرـصم  ادخ  نید 

. درک دهاوخ 
روشحم وا  اب  ار  ام  دـنوادخ  تسا .  حیحـص  دـییامرف  یم  هجیدـخ  هرابرد  هچ  ره  امـش  دوش  تیادـف  مردام  مردـپ و  درک : ضرع  هملـس  ما 

، دنک یمن  یتبحص  هراب  نیا  رد  شدوخ  ارچ  دومرف : دربب . لزنم  هبار  شرـسمه  دراد  لیم  امـش  يومع  رـسپ  ردارب و  هللا ،  لوسر  ای  دنادرگ 
تمدخ مالـسلا )  هیلع   ) یلع یتقو  نک .  رـضاح  نم  دزن  ار  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دومرف : نمیا  ما  هب  ربمایپ  دـشک  یم  تلاجخ  درک : ضرع 

! دـنادرگ كرابم  ادـخ  دومرف : هللا  لوسر  ای  يرآ ،  درک : ضرع  يربب .  لزنم  هب  ار  ترـسمه  يراد  لیم  ایآ  یلع !  ای  دومرف : دیـسر ، ربمایپ 
یقاتا دییامن و  شیوبشوخ  دینک و  تنیز  ار  همطاف  دومرف : شنارـسمه  هب  سپـس  منک .  یم  مهارف  ار  یـسورع  لیاسو  ادرف  ای  بشما  نیمه 

( . 61  ) مینک رازگرب  ار  یسورع  مسارم  ات  دینک ، شرف  شیارب 
مرکا لوسر  دندرب . یلع  هناخ  هب  دقع  مسارم  ماجنا  زا  سپ  هام  کی  دودح  رد  ار  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز هک  دیآ  یم  رب  ناخروم  هتـشون  زا 

هیلع  ) یلع تسا .  یسورع  ماگنه  رد  نداد  همیلو  عرش ،  تابحتـسم  ننـس و  زا  یکی  دوش . هداد  همیلو  دیاب  یـسورع  رد  هک  دومرف  یلع  هب 
مه نان  دومن و  مهارف  یقاچ  دنفسوگ  هدرک و  خرس  نغور  نایم  ار  امرخ  ترضح  دروآ . ادخ  لوسر  دزن  هتفرگ ،  نغور  امرخ و  مالـسلا ) 

: دیامرف یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع رگید  تیاور  رد  و  ( . 62  ) دش هیهت 
کشک امرخ و  نغور و  يرادقم  لوپ  نیا  اب  دومرف : داد و  نم  هب  ار  نآ  زا  مهرد  هد  داد و  هملـس  ما  هب  ادخ  لوسر  ار  هرز  لوپ  زا  يرادقم 

نآ زا  دز و  الاب  ار  اه  نیتسآ  تساوخ و  یمرچ  هرفس  ادخ  لوسر  مدروآ .  مدیرخ و  هداد ،  ماجنا  ار  ترضح  نآ  روتـسد  نم  روایب . رخب و 
يدایز عمج  مدید  متفر و  دجسم  هب  امن . توعد  یتسه  لیام  هک  یـسک  ره  دومرف : دعب  ( . 63  ) درک هیهت  ییاذـغ  نغور  کشک و  امرخ و 

هتفر و يدنلب  يور  ور  نیا  زا   . منکن توعد  ار  يا  هدع  منک و  توعد  ار  يا  هدع  متـشاد  مرـش  نم  دنراد . روضح  دجـسم  رد  باحـصا  زا 
اذغ یمک  زا  نم  دندش . عمج  يدایز  تیعمج  دنداتفا و  هار  هتسد  هتـسد  مدرم  دییایب . همطاف  همیلو  فرـص  يارب  یگمه  مدرم !  يا  متفگ : 

. دهد تکرب  ار  اذغ  نیا  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  نم  ناج !  یلع  دومرف : دش  هجوتم  ادخ  لوسر  نوچ  مدیشک .  یم  تلاجخ 
. دندرک اعد  تکرب  ریخ و  هب  ام  قح  رد  دشن و  مک  اذغ  زا  يزیچ  دندروخ و  اذغ  تیعمج  نآ  مامت  دیامرف ): یم  مالسلا )  هیلع   ) یلع )
تمـس رد  ار  همطاف  تسار و  تمـس  رد  ار  یلع  ادـخ  لوسر  دـندومن . نیگآرطع  هدرک و  تنیز  ار  همطاف  ربماـیپ  ناـنز  دـش ، بورغ  نوچ 
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تسا یبوخ  رسمه  همطاف  ناج !  یلع  دومرف : تشاذگ و  یلع  تسد  رد  ار  شرتخد  تسد  دیـسوب و  ار  اه  نآ  یناشیپ  دیناشن و  دوخ  پچ 
هزوجرا و هک  یلاح  رد  ربمایپ  نانز  دـعب  درک . اـعد  اـه  نآ  قح  رد  سپـس  تسا .  یبوخ  رهوش  یلع  مرتخد !  دومرف : همطاـف  هب  هاـگ  نآ  . 

( . 64  ) دندرک هناور  هلجح  يوس  هب  ار  اه  نآ  یصاخ  تافیرشت  اب  دندناوخ ، یم  ییاهرعش 
. دومن يرادیرخ  همطاف  يارب  ار  کچوک  یگدنز  کی  مزاول  دوب ، هداد  وا  هب  ربمایپ  هک  یغلبم  اب  رکبابا 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هیزیهج  تسرهف 
؛  هدش هدیچیپ  امرخ  فیل  نامـسیر  اب  يا  هچقب  ددع ؛ کی  یکـشم ،  رداچ  مهرد ؛)   4  ) ددع کی  يرسور  مهرد ؛)   7  ) نهاریپ ددع  کی 

؛ دوب ناتک  زا  نآ  هیور  دنفـسوگ و  مشپ  زا  هک  یباوختخر  دوب ؛ هدـش  رپ  اـمرخ  تخرد  کـشخ  ياـهگرب  فلع و  زا  هک  ناـتک  باوختخر 
مـشپ نآ  لـخاد  هک  بیترت  نیمه  هب  رگید  ددـع  ود  دوب و  اـمرخ  فـیل  نآ  راـب  فیاـط و  هدـش  یغاـبد  مرچ  نآ  يور  هک  ددـع  ود  اـکتم 
هساک ددع ؛ کی  یسم ،  هیداب  یتسد ؛  بایـسآ  ددع ؛ کی  یمـشپ ،  ریـصح  ددع ؛ کی  ریـصح ، ددع ؛ کی  یمـشپ ،  هدرپ  دوب ؛ دنفـسوگ 

يا هرقن  دنب  وزاب  ددع ؛ کی  یلافـس ،  فرظ  کلا ؛)   ) زیب درآ  ددع ؛ ود  يروخ ،  بآ  هزوک  ددع ؛ کی  بآ ،  کشم  ددع ؛ کی  یبوچ ، 
. ددع ود  ، 

درک دنلب  نامسآ  فرط  هب  ار  رس  تخادنا و  هیزیهج  هب  یهاگن  ادخ  لوسر  دروآ . ربمایپ  هناخ  هب  هباحص  ریاس  قافتا  هب  رکبابا  ار  هیثاثا  نیا 
 : تشاد هضرع  و 

! امرف تیانع  تکرب  دوش ، یم  هصالخ  لافس  رد  شا  هیامنارگ  فورظ  هک  یگدنز  نآ  هب  ایادخ  فزخلا ؛  مهتینآ  لج  موقل  كراب  هللا 
. دوب ناناملسم  هفیلخ  ادخ و  لوسر  رتخد  هیزیهج  نیا 

مالسا رد  جاودزا  بادآ  . 2
. دینک رظن  وا  یقالخا  ینید و  ياه  هبنج  هب  راک  ره  زا  لبق  دمآ ، امش  رتخد  يراگتساوخ  يارب  یناوج  رگا  دیامرف : یم  ناناملسم  هب  مالـسا 
رب دیابن  جاودزا  هک  تسا  دـقتعم  مالـسا  دـییامن . تقفاوم  ناترتخد  اب  وا  تلـصو  هب  تشاد ،  وکین  یقالخا  دوب و  نمادـکاپ  نامیا و  اب  رگا 

یناسفن و تالامک  یقالخا و  لیاضف  دیامرف : یم  دـناد و  یمن  هداوناخ  یتخبـشوخ  لماع  اهنت  ار  تورث  مالـسا  ددرگ . راوتـسا  تورث  هیاپ 
: دیامرف یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دراد . يرترب  لام  تورث و  رب  داماد ، ینید  هقالع 

رب امـش  جاودزا  همانرب  رگا  دـییامن . تلـصو  يو  اب  دیدیدنـسپ ، ار  شنامیا  قـالخا و  رگا  دـمآ ، امـش  رتخد  يراگتـساوخ  هب  یـسک  یتقو 
. دراد یپ  رد  يدایز  ياه  يراتفرگ  گرزب و  دسافم  دشاب ، روتسد  نیا  فالخ 

هیلع  ) یلع یقـالخا  لـیاضف  تـالامک و  يراـکزیهرپ و  تهج  نیمه  هب  دومن ، یم  لـمع  دوخ  داد  یم  مدرم  هب  هک  ییاهروتـسد  هب  ربماـیپ 
( . 65  ) تسنادن بیع  ار  وا  رقف  داد و  حیجرت  نامثع  نمحرلادبع و  رامش  یب  تورث  رب  ار  مالسلا ) 

هیرهم هرابرد  دیدیدنـسپ  ار  داماد  قالخا  نید و  رگا  هک  دـنک  یم  هیـصوت  دـناد و  یمن  هعماـج  مدرم  حالـص  هب  ار  نیگنـس  هیرهم  مالـسا 
: دیامرف یم  هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دینک . تعانق  مک  هب  دینکن و  يریگتخس 

( (( . 66  ) دنشاب رهم  مک  ابیز و  هک  دنتسه  یناسک  نم  تما  نانز  نیرتهب  )) 
: دومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

( (( . 67  ) تسا نز  يارب  یفعض  هطقن  نیگنس  رهم  )) 
ار ناناوج  جاودزا ،  رما  رد  تالیهست  داجیا  اب  دنک . یم  لکـشم  مدرم  رب  ار  یگدنز  هیرهم  ندرک  دایز  رد  هقباسم  هک  تسا  دقتعم  مالـسا 
 ، یگدنز زاغآ  رد  نیگنس  ياه  هیرهم  دوش . يریگولج  اه  يراجنهان  زا  يرایسب  یعامتجا و  دسافم  زا  ات  دومن  قیوشت  هداوناخ  لیکشت  هب 
هب نیگنـس  هیرهم  دـنامهفب  هداد و  ناشن  مدرم  هب  المع  هک  نیا  يارب  مرکا  لوسر  دـنز . یم  همطل  داماد  رطاـخ  شیاـسآ  یحور و  عضو  هب 

ضرق نید و  ناونع  هب  یتح  دروآرد ، مالـسلا )  هیلع   ) یلع دـقع  هب  هیرهم  نیرتمک  اب  ار  شزیزع  رتخد  تسین ،  يا  هداوناـخ  چـیه  حـالص 
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. دادن رارق  وا  هدهع  رب  يزیچ 
: دومرف تفرگ و  ار  رد  هریگتسد  مالسلا )  امهیلع   ) ارهز یلع و  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  ربمایپ 

ار ناتلسن  امش و  ادخ  امکیلع ؛ هفلختسا  هللا و  امکعدوتـسا  امکبراح ، نمل  برح  انءا  اهکملاس ، نمل  ملـس  انءا  امکلـسن  رهط  هللاامک و  رهط 
مراپس یم  ادخ  هب  ار  امش  منک و  یم  عادو  نونکا  متسه .  نمشد  امش  نانمشد  اب  متسه و  تسود  امش  ناتـسود  اب  دنادرگ . هزیکاپ  كاپ و 

.
: دندومرف دندرک  دروخرب  سیمع  تنب  ءامسا  هب  دندمآ ، یم  ام  دزن  هک  مراهچ  زور  حبـص  دماین . ام  دزن  ربمایپ  زور  هس  ات  دیامرف : یم  یلع 
ار شتاجایتحا  ات  تسا ،  دنمزاین  دشاب  وا  کمک  هک  ینز  هب  جاودزا  ماگنه  ناوج  تیادف !  مردام  ردپ و  تفگ :  ءامسا  يدنام ،  اجنیا  ارچ 
اـیند و جـئاوح  دـنوادخ  ءامـسا ! يا  دومرف : ربماـیپ  منک .  هدروآ  رب  ار  همطاـف  ياـهزاین  هک  مدـنام  لـیلد  نیمه  هب  مه  نم  دـنک . هدروآ  رب 

( ! 68  ) دزاس هدروآرب  ار  تترخآ 
یلو تسا ،  هدرک  نم  بیـصن  ار  نادرم  نیرتهب  دـنوادخ  درک : ضرع  یتفای ،  هنوگچ  ار  ترـسمه  دیـسرپ : درک و  تولخ  همطاف  اب  ربماـیپ 

 ! مرتخد دومرف : ربماـیپ  تسا .  تسد  یهت  ریقف و  هک  هدروآرد  يدرم  جاودزا  هب  ار  وت  تردـپ  دـنتفگ : دـندمآ  مندـید  هب  هک  شیرق  ناـنز 
ایند لام  تورث و  رب  ار  يورخا  ياه  تمعن  نم  یلو  دنتشاد ، هضرع  نم  رب  هرقن  الط و  زا  ار  نیمز  ياه  جنگ  دنتـسین . ریقف  ترهوش  ردپ و 

مامت رب  زین  لـقع  ملح و  شناد و  تهج  زا  دوب . همه  رب  مدـقم  ندروآ  مالـسا  رد  هک  مدـیزگرب  يرـسمه  وت  يارب  مرتخد !  مداد .  حـیجرت 
یچیپرـس شنامرف  زا  نادب و  ار  شردق  يراد .  یبوخ  رـسمه  دیزگرب . ار  ترهوش  نم و  مدرم ،  مامت  نیب  رد  دـنوادخ  دراد . يرترب  مدرم 

ارم درازایب ، ار  وا  سک  ره  تسا .  نم  نت  هراپ  همطاف  هک  نادب  نک !  ینابرهم  ارادم و  ترـسمه  اب  دومرف : دـناوخ و  ار  یلع  سپـس  نکم . 
 . ناتمراپس یم  ادخ  هب  منک و  یم  عادو  امش  اب  تسا .  هدومن  دونشخ  ارم  دنک ، دونشخ  ار  وا  سک  ره  هدرک و  تیذا 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع هناخ  رد  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز
یقالخا لیاضف  ینید و  بادآ  هب  هداوناـخ  میرح  رد  دـیاب  عاـمتجا  نیا  دارفا  تسا .  عاـمتجا  هدـنهد  لیکـشت  دـحاو  نیرتکچوک  هداوناـخ 
یـساسا یلـصا و  نکر  هک  درم  نز و  زا  کی  ره  دـنروآ . دوجو  هب  ار  یقرتم  ملاس و  عاـمتجا  اـت  دـنیامن : دـشر  شرورپ و  دـنبای و  تیبرت 

. دنشاب اشوک  نآ  ماجنا  رد  دیاب  هک  دنراد  یفیاظو  دنوش ، بوسحم  هداوناخ 
هدوسآ لایخ  اب  هداوناخ  درم  ات  دشاب ، یم  شمارآ  مظن و  ندرک  رارقرب  هناخ و  روما  هرادا  تسا ،  هدش  هتشاذگ  هناخ  يوناب  هدهع  هب  هچنآ 

هک ار  مهم  نیا  رگا  دنـشاب ، یم  يراد  رهوش  يراد و  هچب  ناهاوخ  اترطف  نز  هک  اجنآ  زا  دـهد . همادا  تیلاعف  هب  لزنم  زا  جراخ  رد  دـناوتب 
نیا زا  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف تشاد .  دـهاوخ  ییازـس  هب  مهـس  هداوناخ  یقرت  تداعـس و  رد  دـهد ، ماجنا  وکین  يا  هنوگ  هب  تسا ،  یتاذ 

وت اب  هناخ  لخاد  ياهراک  دومرف : همطاف  هب  دومن و  میسقت  ار  شداماد  رتخد و  یگدنز  ياهراک  ادخ  لوسر  ور  نیا  زا  دوبن . ینثتسم  نوناق 
( . 69  ) تشاذگ یلع  هدهع  رب  ار  هناخ  جراخ  هب  طوبرم  روما  دشاب و 

وراج ار  هناخ  دیشک و  یم  بآ  درک ، یم  مهارف  مزیه  نینم  ؤملاریما  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ینیلک  موحرم 
( . 70  ) تخپ یم  نان  هدومن و  تسرد  ریمخ  درک و  یم  درآ  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف دومن . یم 

ساتـسد هک  یلاح  رد  هدرک ،  نت  رب  يا  هماج  رتش  دمن  زا  هک  دید  ار  همطاف  ادخ  لوسر  يزور  دنک : یم  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج 
یخلت و ناج !  رتخد  دومرف : ارهز  هب  دـش و  يراج  شناگدـید  کشا  لاح  نآ  هدـهاشم  زا  ربماـیپ  داد . یم  ریـش  مه  ار  شا  هچب  درک ، یم 

 . مرازگساپس شیاه  تمعن  رطاخ  هب  ار  دنوادخ  درک : ضرع  ارهز  نک .  لمحت  ترخآ  ياه  تمعن  ینیریش  رطاخ  هب  ار  ایند  ياه  یتخس 
تالوحت اشنم  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک  دومن  تیبرت  دنزرف  راهچ  شیوخ  نماد  رد  مالـسلا )  هیلع   ) یلع اب  دوخ  هاتوک  یناگدنز  رد  ارهز 

( . 71  ) درک دهاوخ  راختفا  اهنآ  دوجو  هب  دبا  ات  تیرشب  ملاع  دوب و  یسایس  یعامتجا و  ینید و  گرزب 
مه گرم  اب  دش و  یم  يرپس  راکیپ  ياه  هنحص  رد  شتاقوا  بلاغ  هک  ار  شرهوش  تشاد ،  هک  يا  هلغـشم  همه  اب  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف
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. دومن یم  قیوشت  شریطخ  فیاظو  ماجنا  هب  ار  وا  هداد ،  رارق  تبحم  هجوت و  دروم  دوب ، شوغآ 
 ( مالـسلا هیلع   ) ریما ترـضح  هک  دـحا  هوزغ  زا  تشگزاب  زا  سپ  درک . یم  يرای  شیاهراک  رد  ار  شرهوش  هناخ ،  یلخاد  روما  رب  هوالع 
ار شدولآ  نوخ  ریـشمش  دوب ، هدـناسر  تکاله  هب  ار  ناکرـشم  زا  يرایـسب  هورگ  هدرک و  تمواقم  دـح  زا  هدایز  ادـخ  لوسر  زا  عاـفد  رد 

: دومرف داد و  همطاف  هب  نتسش  يارب 
. دومن قیدصت  ارم  تعاجش  نامیا و  زورما  هک  ریگب  ار  ریشمش  نیا  مویلا ؛  ینقدص  دقف  فیسلا  اذه  يذخ 

: دومرف زین  ادخ  لوسر 
ادا ار  دوخ  نید  زورما  ترهوـش  هک  ار  ریـشمش  ریگب  ( 72 ( ؛  شیرق دیدانـص  هفیـسب  هللا  لتق  دق  هیلع و  ام  کلعب  يدا  دقف  همطاف  ای  هیذـخ 

. دیناسر تکاله  هب  ار  شیرق  ناگرزب  وا  ریشمش  هلیسو  هب  دنوادخ  دومن و 
لزنم رد  هزادـنا  هب  درک . یمن  یلاخ  هناش  هناخ ،  راوشد  ياهراک  راب  ریز  زا  تشادـن و  راع  ندرک  راک  زا  مالـسا  لوا  صخـش  هناگی  رتخد 

. دومن یم  نیسحت  ار  وا  تامدخ  دش و  یم  تحاران  تدش  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  دیشک  یم  تمحز 
رب کشم  راثآ  هک  دروآ  بآ  هناخ  رد  ردـق  نآ  میوگب .  وت  يارب  همطاـف  مدوخ و  عضو  زا  یهاوخ  یم  دومرف : باحـصا  زا  یکی  هب  يزور 

دیـشک تمحز  اذغ  نان و  نتخپ  ندرک و  زیمت  تفاظن و  رد  ردق  نآ  دز . لوات  شیاهتـسد  هک  درک  بایـسآ  ردق  نآ  دش . یم  هدید  شندب 
 ، ینک وگزاب  شیارب  ار  نایرج  یسرب و  ربمایپ  تمدخ  تسا  بوخ  متفگ  دش ، تخـس  وا  رب  راک  هک  ینامز  دش و  فیثک  شیاه  سابل  هک 
ار شتجاح  دیـشک  تلاجخ  دیـسر ، شراوگرزب  ردپ  تمدخ  همطاف  دـنک . کمک  وت  هب  يراد  هناخ  رد  ات  دـنک  هیهت  تیارب  یمداخ  دـیاش 
ام لزنم  هب  دعب  زور  حبص  ور  نیا  زا  هتـشاد ،  یتجاح  همطاف  هک  درک  ساسحا  ربمایپ  تشگرب .  هناخ  هب  تجاح  نتـساوخ  نودب  دنک . نایب 

. دندروآ فیرشت 
همطاف يدـمآ ،  ام  لزنم  هب  روظنم  هچ  هب  بشید  ناج !  همطاف  دومرف : تسـشن و  اـم  شیپ  دـش و  هناـخ  لـخاد  میداد .  خـساپ  درک ، مـالس 

 ، هتشاذگ رثا  شا  هنیس  رد  کشم  دنب  هک  هدروآ  بآ  ردق  نآ  همطاف  هللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  نم  دیوگب . ار  شتجاح  دیشک  تلاجخ 
 . تسا هدش  فیثک  شیاه  سابل  هک  هتخپ  اذغ  هدرک و  بترم  زیمت و  ار  هناخ  ردق  نآ  هدز ؛  لوات  شیاه  تسد  هک  هدرک  بایـسآ  ردق  نآ 

دای امـش  هب  یلمع  یهاوخ  یم  ناج !  همطاف  دومرف : ربمایپ  ینک .  اطع  يو  هب  يراک  کمک  مداخ و  دیاش  دـسرب ، امـش  تمدـخ  متفگ  نم 
یـس و هللادمحلا ؛  وگب : هبترم  هس  یـس و  هللا ؛  ناحبـس  وگب : هبترم  هس  یـس و  یباوخب ،  یتساوخ  یتقو  دشاب . رتهب  یمداخ  ره  زا  هک  مهد 
ره رگا  ار  رکذ  نیا  ناج !  همطاف  دراد . هنـسح  رازه  باوث  لمع  همان  رد  یلو  تسین ،  شیب  هبترم  دص  رکذ  نیا  ربکا . هللا  وگب : هبترم  راهچ 

یـضار شلوسر  ادخ و  زا  تفگ :  ردپ  باوج  رد  همطاف  دومن . دهاوخ  حالـصا  ار  تترخآ  ایند و  ياهراک  دـنوادخ  ییوگب ،  حبـص  زور 
( . 73  ) مدش

دجسم هب  هک  ینامز  درک : ضرع  دیسرپ ، ار  ندمآ  رید  تلع  ادخ  لوسر  دش . رـضاح  حبـص  زامن  هب  رترید  لومعم  تقو  زا  لالب  زور  کی 
هدب هزاجا  ربمایپ ! رتخد  يا  مدرک :  ضرع  دنک . یم  هیرگ  وا  هچب  تسا و  ندرک  بایـسآ  لوغـشم  مدید  متفر .  همطاف  لزنم  هب  مدمآ ،  یم 

نم نک .  کـمک  ندرک  بایـسآ  رد  يراد ،  لـیم  رگا  تسا .  هتخاـس  رتـهب  نم  زا  يراد  هچب  دوـمرف : مهد .  ماـجنا  نم  ار  اـهراک  زا  یکی 
( ! 74  ) دنک محرت  وت  هب  ادخ  يدرک ،  محرت  همطاف  هب  دومرف : ربمایپ  مدیسر .  دجسم  هب  رترید  تهج  نیا  هب  مدش .  ندرک  بایسآ  لوغشم 

زا دـشاب . ربخ  یب  مالـسا  ناهج  هب  طوبرم  عاضوا  ثداوح و  زا  دـشاب و  لوغـشم  یلخاد  هرادا  هب  لزنم  هشوگ  رد  طقف  هک  دوبن  ینز  همطاف 
ههبج گنج و  ثداوح  هب  اصوصخم  هدوب و  ناناملـسم  مالـسا و  هب  طوبرم  نایرج  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف هک  دوش  یم  هدافتـسا  خیرات 

یم ماجنا  ییاهراک  هدرک و  ادـیپ  روضح  راکیپ  هنحـص  رد  موزل  عقاوم  رد  هکلب  دوب ، شرهوش  ردـپ و  قوشم  اهنت  هن  تشاد ،  هجوت  الماک 
تروص زا  ار  اهنوخ  درک و  هیرگ  هتفرگ و  لغب  ار  وا  دید ، ار  ردپ  دولآ  نوخ  تروص  یتقو  دحا  گنج  زا  دعب  دنا : هتـشون  خـیرات  رد  داد .

دنازوس و ار  يریـصح  هعطق  همطاف  ماجنارـس  دمآ . یمن  دنب  نوخ  یلو  تسـش ،  ار  ردپ  تروص  همطاف  دروآ و  بآ  یلع  دومن . كاپ  ردپ 
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اـه و يراکادـف  دومن و  یم  نیـسحت  قیوشت و  ار  شرهوـش  هشیمه  همطاـف  ( . 75  ) دـش عطق  نوخ  ات  تشاذـگ  مخز  يور  ار  شرتسکاـخ 
تبحم شزاون  اب  زین  دومن . یم  شا  هداـمآ  گـنج  يارب  درک و  یم  مرگ  ار  وا  لد  هلیـسو  نیدـب  درک و  یم  نیـسحت  ار  وا  ياـه  تعاـجش 

هاگن ارهز  هب  مدـمآ و  یم  هناخ  هب  یتقو  دـیامرف (( : یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع داد . یم  نیکـست  ار  شرهوش  تاحارج  هتـسخ و  نت  شزیمآ 
( (( . 76  ) دش یم  فرطرب  میاه  هصغ  مغ و  مامت  مدرک ،  یم 

یعامتجا تیعقوم  رظن  زا  رهطا  يارهز 
رادروخرب ییالاو  شزرا  زا  ندوب ،  ربمایپ  دـنزرف  رب  هوالع  هک  یتیـصخش  تسا .  تیرـشب  ناـهج  تیـصخش  نیرتگرزب  ادـخ  لوسر  رتخد 

وا زا  دـیاب  دنتـسه ، تفرـشیپ  تداعـس و  ناهاوخ  رگا  زورما  نانز  دنـشاب . یم  ناملـسم  نانز  يارب  لـماک  هنومن  وگلا و  هک  ییوناـب  تسا . 
نیرتـگرزب هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  دـعب  زین  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماـما  دـنیآ . لـیان  ترخآ  اـیند و  تداعـس  هـب  اـت  دـنیامن  يوریپ 

تیصخش ود  نیا  جاودزا  اما  دوب . ریظن  یب  يراکزیهرپ  و  تیناسنا ،  تماهش ،  تعاجش ،  اوقت ، دهز ، رظن  زا  ناشیا  دوب . مالـسا  تیـصخش 
. دشاب یسرد  ناناملسم  يارب  ات  ددرگ ، یم  رازگرب  یگداس  تیاهن  رد  یگرزب ،  تمظع و  اب 

مالسا دنمورین  عاجش و  رالاسهپس  هک  یلع  دننام  يرسمه  اب  مه  نآ  دش ، تیلوسم  زا  يدیدج  هلحرم  دراو  جاودزا  زا  سپ  هیـضرم  يارهز 
یلع هک  دـش  یم  عقاو  گنج  نیدـنچ  لاس  ره  رد  دوب و  ساسح  رایـسب  مه  نامز  عاضوا  دوب . مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  صوصخم  رواـشم  و 

 ( مالسلا هیلع   ) یلع نوچ  ربمایپ  رتخد  یلو  دوبن ، هداس  راک  یگدنز  نیدنچ  هرادا  تشاد .  تکرـش  اه  نآ  رثکا  ای  مامت  رد  مالـسلا )  هیلع  )
نارود لوط  رد  ور  نیا  زا  دـیزرو . یم  قشع  وا  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وا  تخانـش ،  یم  يونعم  روـما  رد  یتـسه  ملاـع  دوـجوم  نیمود  ار 

تیصخش تهج  هب  همطاف  هب  مالسلا )  هیلع   ) یلع قشع  دوب . لباقتم  هقالع  قشع و  نیا  درک . یم  تمواقم  یلکشم  ره  لباقم  رد  شیگدنز 
هیلع  ) یلع دشاب . یمن  لیلد  نودـب  همطاف  هب  تبـسن  ربمایپ  هداعلا  قوف  قشع  هک  تشاد  هجوت  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  دوب . همطاف  يونعم 

ات يداع  ردپ  کی  رگا  هک  دنک  یم  تبحم  زاربا  رتخد  نیا  هب  هللا  لوسر  هدراذگ ،  مدق  يو  هناخ  رد  ارهز  هک  يزور  زا  دید  یم  مالـسلا ) 
. دوش عقاو  مدرم  داریا  ضارتعا و  دروم  تسا  نکمم  دنک ، تبحم  زاربا  جاودزا  زا  دعب  دوخ ، رتخد  هب  هزادنا  نیا 

ماجنا يارب  هک  یماگنه  حبص  ناذا  زا  لبق  حبص  زور  ره  ترـضح  نآ  مدوب .  ربمایپ  تمدخ  رد  هام  تشه  دیوگ : یم  ءارمح ))  نب  عفان  )) 
: دز یم  ادص  داتسیا و  یم  همطاف  هناخ  رد  يولج  دجسم ، ات  هار  نیب  رد  دش ، یم  جراخ  لزنم  زا  زامن  هضیرف 

 ! تیب لها  يا  امش ، رب  مالس  اریهطت ؛ مکرهطی  سجرلا و  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هتاکرب .  هللا و  همحر  تیبلا و  لهءا  ای  کیلع  مالسلا 
فرط هب  تحارتسا  يارب  هک  مه  ناهاگنابش  دهد . رارق  هزیکاپ  كاپ و  ار  امـش  دنک و  فرطرب  ار  يدیلپ  امـش  زا  دومن  هدارا  دنوادخ  انامه 

ارهز زا  ار  تـشهب  يوـب  دوـمرف : یم  دیــسوب و  یم  ار  ارهز  دـش . یم  هناـخ  دراو  دـیبوک و  یم  ار  ارهز  لزنم  رد  دــش ، یم  راپــسهر  لزنم 
یلع هزاجا  نودب  زگره  همطاف  هک :  تسا  تیاور  شا  هرابرد  یتیصخش  رتخد و  نینچ  تفر .  یم  دوخ  هناخ  هب  سپس  منک ،  یم  مامـشتسا 

دنوادخ دنک ، كانبـضغ  ار  شرهوش  ینز  ره  دیامرف : یم  مالـسا  تسناد  یم  اریز  درکن ، كانبـضغ  ار  وا  هاگ  چـیه  دـشن . جراخ  هناخ  زا 
يدنـسپدوخ نادرم  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوش  لایخ  ادابم  ( . 77  ) دوش یـضار  شرهوش  هک  نیا  ات  دـنک  یمن  لوبق  ار  شا  هزور  زامن و 

ادبا دنادب . نز  رایتخا  بحاص  باقرلا و  کلام  ار  دوخ  دشابن و  دـهعتم  يدرم  دوخ  اما  دـشاب  هتـشاد  دایز  یتاراظتنا  شرـسمه  زا  هک  هدوب 
رگنس رد  زین  شرسمه  دز ، یم  ریشمش  نمشد  لباقم  رد  رازراک  نادیم  رد  وا  هک  عقوم  نامه  تسناد  یم  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دوبن ! نینچ 

. دشاب یم  لوغشم  داهج  هب  تسا ،  لزنم  نامه  هک  مالسا  یلخاد 
نادنزرف تیبرت  يرادرسمه و  . 3

. دوب ارهز  ترضح  هدهع  رب  هناخ  یلخاد  ياهراک  مامت  مالسلا )  هیلع   ) یلع بایغ  رد 
رـسمه و فرط  زا  رگا  يدرم  ره  دومن . یم  ار  تیدج  لامک  ریطخ  رما  نیا  رد  دوب و  وا  هدـهع  هب  مه  لافطا  تیبرت  يراد ،  هناخ  رب  هوالع 

ناشنهذ هک  تسا  ینادرم  زا  رت  قفوم  رتلاعف و  تسوا ،  هب  طوبرم  لزنم  زا  جراخ  رد  هک  ییاه  تیلاعف  رد  دـشاب ، هدوسآ  شلایخ  شلاـفطا 
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اهیلع  ) همطاف دوب . اهنآ  تیبرت  يراد و  هچب  ادخ ، لوسر  رتخد  مهم  نیگنـس و  فیاظو  زا  یکی  دـشاب . یمن  تحار  ناش  هناشاک  هب  تبـسن 
 . نسحم موثلک ،  ما   ، بنیز نیسح ،  نسح ،  تشاد :  دنزرف  جنپ  مالسلا ) 

نینچ دندوبن و  يداع  صاخشا  همطاف  نادنزرف  دنام . یقاب  ترضح  رتخد  ود  رسپ و  ود  دش . طقـس  نسحم )   ) ترـضح نآ  دنزرف  نیمجنپ 
: دومرف هلآو )  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیآ . دوجو  هب  همطاف  زا  ربمایپ  لسن  هک  دوب  هدش  ردقم 

( . 78  ) متسه همطاف  دالوا  ردپ  نم  سپ  دومرف . ررقم  یلع  بلص  رد  ارم  لسن  یلو  هداد ،  رارق  اه  نآ  بلص  رد  ار  ناربمایپ  هیرذ  دنوادخ 
زا یکی  ور  نیا  زا  دنیآ ، دوجو  هب  ادـخ  لوسر  رتخد  كاپ  لسن  زا  ربمایپ  موصعم  يافلخ  نید و  ناگرزب  هک  دـش  نیا  رب  دـنوادخ  تیـشم 

روما هرادا  هک  نیا  رب  هوالع  مالسا  دوب . يزاس  هدنیآ  مهم و  رایسب  راک  نیا  دوب . شنادنزرف  تیبرت  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز نیگنـس  فیاظو 
نوهرم ار  كدوک  هدنیآ  تیصخش  مالـسا  دناد . یم  لوئـسم  يرتگرزب  هفیظو  لابق  رد  ار  اهنآ  دراذگ ، یم  ردام  ردپ و  هدهع  هب  ار  لافطا 
ناکدوک شرورپ  تیبرت و  زا  دوب ، هتفاـی  تیبرت  یحو  نماد  رد  هک  ادـخ  لوسر  رتخد  دـناد . یم  رداـم  ردـپ و  تبقارم  شرورپ و  تیبرت و 

مالـسا تقیقح  فرعم  هنیآ و  هک  دـهد  لـیوحت  هعماـج  هب  ار  ییاـهوگلا  هنومن و  دـنک و  تیبرت  ماـما  دـیاب  هک  تسناد  یم  وا  دوبن . لـفاغ 
نیشتآ نانخس  اب  دریگن و  رارق  دیزی  دادیب  هاگتسد  ریثات  تحت  ات  داد  تعاجش  يراکادف و  سرد  بنیز  هب  وا  دوبن . یناسآ  راک  نیا  دنشاب .

بل رب  توکس  رهم  ناناملـسم  مالـسا و  حلاصم  رطاخ  هب  هک  درک  تیبرت  نانچ  ار  نسح  ماما  وا  دیامن . اشفا  ار  دیزی  ياه  يرگمتـس  دوخ ،
نیسح ماما  وا  دراد . یم  مدقم  گنج  رب  ار  حلص  ناکما  دح  رس  ات  مالسا  هک  دناسرب  ناناملـسم  شوگ  هب  هیواعم  اب  حلـص  هلیـسو  هب  دنز و 

ار نتـشذگ  دوخ  زا  راثیا و  تیرـشب  ملاع  هب  دنک و  ادف  ار  شنادنزرف  دوخ و  زیزع  ناج  مالـسا ،  هار  رد  هک  درک  تیبرت  ار  مالـسلا )  هیلع  )
. دزومایب

. دومن یم  یبایزرا  مارتحا  لباق  خماش و  یسب  ار  نز  ماقم  درک و  یمن  تراقح  ساسحا  دوخ  ندوب  نز  زا  ارهز  ترضح 
مدرم رثکا  دیاش  دوب . هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  نینچ  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  دـید  یم  نآ  رد  ار  ندوب  ردام  نز و  تقایل 

نیا اما  درادن  ییانعم  تیبرت  نآ  زا  لبق  و  دهد ، صیخشت  ار  دب  بوخ و  لفط  هک  دوش  یم  زاغآ  ینامز  زا  كدوک  تیبرت  هک  دننک  نامگ 
تباث ناسانشناور  تیبرت و  نف  نادنمشناد  رب  ددرگ . یم  زاغآ  دلوت  ماگنه  زا  كدوک  تیبرت  نادنمـشناد ،  داقتعا  هب  اریز  هدش ،  در  هیرظن 

رارق ردام  ردـپ و  تبحم  دروم  هک  دراد  راظتنا  كدوک  دـندنمزاین . هقالع  راهظا  تبحم و  هب  یکدوک  نارود  لوط  رد  لافطا  هک  هدـیدرگ 
كدوک رد  ار  عونمه  هقالع و  یتسود و  رـشب  حور  ردپ ، هناصلاخ  تبحم  ردام و  مرگ  شوغآ  دـنیامن . تبحم  زاربا  وا  هب  نیدـلاو  دریگ و 

ندرک تبحم  سپ  دیآ . یم  راب  فیعـض  وسرت و  دریگ ، رارق  يرهم  یب  دروم  رگا  كدوک  دزاس . یم  راودیما  یگدنز  هب  ار  وا  دـمد و  یم 
دیاب یبرم  هک  دنرظن  نیا  رب  ناسانشناور  دراد . یساسا  یشقن  وا  شرورپ  رد  دور و  یم  رامـش  هب  وا  يرورـض  ياهزاین  زا  یکی  كدوک  هب 

هب دـش و  دـهاوخ  عقاو  رثا  اشنم  عاـمتجا  رد  یـصخش  نینچ  دـیامن . نیقلت  وا  هب  ار  سفن  هب  داـمتعا  دـهد و  شرورپ  ار  كدوک  تیـصخش 
هب تسا و  یگداوناخ  تیبرت  نوهرم  ینطاب  تیـصخش  نیا  تفر .  دـهاوخن  يراوخ  تلذ و  راب  ریز  داد و  دـهاوخن  رد  نت  تسپ  ياـهراک 

یمن لفاغ  شنادنزرف  دروم  رد  مالسلا )  هیلع   ) ارهز ترضح  نیبزیت  دید  زا  ار  فیرظ  تاکن  نیا  مامت  دراد . یگتسب  ردام  ردپ و  تایحور 
. دنام

نانآ تیبرت  و  مالسلاامهیلع )   ) نیسح نسح و  يراذگمان 
متفگن امش  هب  رگم  دومرف : دندروآ . ادخ  لوسر  تمدخ  هدیچیپ ،  يدرز  هچراپ  رد  ار  وا  دش ، دلوتم  مالـسلا )  هیلع   ) نسح ماما  هک  ینامز 

شتـسار شوگ  رد  تفرگ و  لغب  رد  هدـیچیپ ،  يدیفـس  هچراپ  رد  ار  وا  تخادـنا و  رود  ار  هچراپ  ربمایپ  دـیچیپن ! درز  هچراپ  رد  ار  دازون 
تقبـس امـش  رب  درک : ضرع  یلع  دیا ، هتـشاذگ  هچ  ار  شمان  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  سپـس  دناوخ . هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و 

مسا هدومرف :  هتفگ و  کیربت  مالس و  دنوادخ  دومرف : دش و  لزان  لیئربج  مریگ .  یمن  تقبـس  ادخ  رب  مه  نم  دومرف : ربمایپ  میریگ .  یمن 
هک دندروآ  ربمایپ  تمدـخ  يراذـگمان  يارب  نسح  ماما  دـننام  دـیدرگ ، دـلوتم  مالـسلا )  هیلع   ) نیـسح هک  نامز  نآ  دـیراذگب و  نسح  وا 
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هدهاشم مدش و  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف لزنم  دراو  يزور  دیوگ : یم  یـسراف  ناملـس  ( . 79  ) داهن وا  رب  ار  نیـسح  مسا  دش و  لزان  لیئربج 
ساتسد لوغشم  هلجع  اب  همطاف  دنک و  یم  هیرگ  هراوهگ  رد  یگنسرگ  تدش  زا  دوب ، هراوخ  ریش  نامز  نآ  رد  هک  نیـسح  وا  دنزرف  مدرک 

ارم هرظنم  نیا  ندید  دوب . هتـسشن  راکیب  شراکتمدخ  زینک  هدـیدرگ و  ینوخ  ساتـسد  وا  تسد  نوخ  زا  دـنک . یم  درآ  وج  تسا و  ندرک 
وا نم و  نیب  لزنم  راـک  هماـنرب  دومرف : دـنک ، ساتـسد  ار  وج  هضف  دـییامرف  یمن  روتـسد  ارچ  ربماـیپ ، رتخد  يا  مدرک :  ضرع  درک . رثاـتم 

. دنک تحارتسا  دیاب  هضف  تسا و  نم  تبون  زورما  نم .  هدهع  هب  زور  کی  تسوا و  هدهع  هب  هناخ  تامدخ  زور  کی  هدش ،  میسقت 
ار دوخ  دنزرف  امش  منک و  درآ  ار  وج  دییامرف  هزاجا  میامـش .  هدش  دازآ  هدنب  نم  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  مدرک :  ضرع  دیازفا : یم  ناملس 

 . متفر دجسم  هب  سپس  مدومن و  درآ  وج  يرادقم  نم  دش . نیسح  نسح و  ندرک  مارآ  لوغشم  دومن و  لوبق  همطاف  دینک . تکاس 
نایامرفراک همه  هب  عقاو  رد  دهد و  یم  ناشن  ناناملسم  همه  هب  ار  رگراک  اب  حیحص  دروخرب  تسرد  هقیرط  راتفر  نیا  اب  ادخ  لوسر  رتخد 

دیما دـنک . یم  يروآ  دای  شکتمحز  هقبط  نیا  هب  تبـسن  ار  یمالـسا  یناسنا و  دروخرب  عرازم )  اـه و  هناـخراک  رد  هچ  تارادا و  رد  هچ  )
هب يرتشیب  تفار  تفوطع و  دوخ ، ناتـسدریز  ناراکتمدخ و  هب  تبـسن  هتفرگ و  وگلا  راکزیهرپ  يوناب  نیا  زا  نموم  ناملـسم و  نانز  تسا 
رب نیسح  ماما  تفر ،  یم  هدجس  هب  یتقو  دوب . لوغشم  تعامج  زامن  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  يزور  هدش  تیاور  دنهد . جرخ 
هب ار  شزامن  تیفیک  نیمه  هب  تشاذگ و  یم  رانک  هتفرگ و  ار  وا  تشاد ،  یم  رب  هدجـس  زا  رـس  ربمایپ  هک  ینامز  دـش . یم  راوس  وا  تشپ 
نآ زا  ام  هک  دینک  یم  راتفر  يروط  ناتناکدوک  هب  تبـسن  امـش  درک : ضرع  درک ، یم  هدـهاشم  ار  نایرج  هک  يدوهی  کی  دـیناسر . نایاپ 

راتفر هطـساو  هب  يدوهی  دـیدومن . یم  ارادـم  دوخ  ناکدوک  اب  دـیتشاد ، نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب  رگا  امـش  دومرف : ربماـیپ  میراد .  عاـنتما 
: دومرف دز و  ادص  ار  همطاف  دینش . ار  نیـسح  هیرگ  يادص  درک ، یم  روبع  همطاف  هناخ  رد  زا  ادخ  لوسر  يزور  ( . 80  ) دش ناملسم  ربمایپ 

یهاگ هار  نیب  هدومن و  راوس  دوخ  شود  رب  ار  نیـسح  نسح و  ربمایپ  يزور  ( (( . 81  ) دنک یم  تیذا  ارم  نیسح  هیرگ  یناد  یمن  رگم  )) 
سک ره  يرآ ،  دومرف (( : يراد ،  یم  تسود  ار  كدوک  ود  نیا  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  يدرم  دیسوب . یم  ار  نیـسح  یهاگ  نسح و 

( (( . 82  ) تسا هدرک  ینمشد  نم  اب  دیامن ، ینمشد  نانآ  اب  سک  ره  هدومن و  یتسود  نم  اب  درادب ، تسود  ار  ود  نیا 
: )) دومرف نسح و  هب  یهاگ  درک و  یم  هاگن  مدرم  هب  یهاگ  تشاد .  رارق  ترـضح  نآ  رانک  نسح  دوب و  هتـسشن  ربنم  يور  ربماـیپ  يزور 

( (( . 83  ) دوش حالصا  متما  نیب  وا  تکرب  هب  تسا  دیما  تسا .  گرزب  اقآ و  نسح  مدنزرف 
اطع اهنآ  هب  يزیچ  دنتسه . امش  دنزرف  نیسح  نسح و  درک : ضرع  دروآ و  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  نیسح  نسح و  يزور  ارهز  ترضح 

( (( . 84  ) مدومن اطع  نیسح  هب  ار  مدوخ  دوجو  تعاجش  مدیشخب و  نسح  هب  ار  دوخ  تدایس  ملح و  دومرف (( : ترضح  دییامرف ،
رد سپـس  دیـشود ، ریـش  يردق  تساوخرب و  ادـخ  لوسر  تساوخ ،  بآ  نسح  درک . یم  تحارتسا  ارهز  ترـضح  لزنم  رد  ربمایپ  يزور 

ار نیـسح  يولج  ربمایپ  دریگب . وا  تسد  زا  ار  ریـش  هساک  هک  دمآ  نسح  فرط  هب  تساخرب و  اج  زا  نیـسح  داد . نسح  هب  هتخیر و  یفرظ 
ار نسح  اـیوگ  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع  درک ، یم  اـشامت  ار  هرظنم  نیا  هک  ارهز  ترـضح  دریگب . نسح  زا  ار  ریـش  تشاذـگن  تفرگ و 

نیـسح زا  رتدوز  دراد و  مدقت  قح  وا  هک  تسا  تلع  نیدـب  نسح  زا  نم  عافد  تلع  هکلب  تسین ،  نینچ  داد : خـساپ  يراد ،  تسود  رتشیب 
. دزومآ یم  اه  نآ  هب  ار  نارگید  قوقح  تیاعر  مظن و  سرد  المع  دروخرب  نیا  اب  یمارگ  ربمایپ  تسا .  هدرک  ریش  ياضاقت 

نیـسح نسح و  يزور  دـنک . لامیاپ  ار  نارگید  قوقح  هن  دـشاب و  ناوتاـن  دوخ  قح  نتفرگ  زا  هن  هک  دومن  تیبرت  يروط  ار  كدوک  دـیاب 
ردام دزن  تسا .  رتهب  نم  طخ  هن ،  تفگ :  نیـسح  ماما  تسا .  رتهب  وت  طخ  زا  نم  طخ  تفگ :  نیـسح  ماما  هب  نسح  ماـما  دنتـشون . یطخ 

زا دومرف : ددرگ . یم  گنتلد  يرگید  دیوگب ، هچ  ره  دـید  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف تسا .  رتهب  مادـک  طخ  دـنک  تواضق  وا  ات  دـنتفر  دوخ 
تواضق هب  رـضاح  مه  ربمایپ  دـینک . لاوس  دوخ  دـج  زا  تفگ :  دومن و  يراددوخ  تواـضق  زا  مه  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دیـسرپب . ناتردـپ 

هب ار  يرواد  مه  دنوادخ  دنک . تواضق  دنوادخ  هک  نیا  هب  دیسر  هرخالاب  دیسرپ ، لیفارـسا  زا  مه  لیئربج  درک ، لاوس  لیئربج  زا  دیدرگن .
 . تسا رتهب  وا  طـخ  دـنک  عمج  رتشیب  هک  ره  دومرف : تخیر و  نیمز  يور  ار  دوخ  دـنب  ندرگ  ياـه  هناد  همطاـف  دومن . راذـگاو  ناـشردام 
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مادک چـیه  ات  نک  مین  ود  ار  نآ  دومن  رما  لیئربج  هب  دـنوادخ  هک  دوب  هدـنام  نیمز  يور  هناد  کی  دـندومن . اه  هناد  ندرک  عمج  هب  عورش 
( . 85  ) دنوشن تحاران 

راتفر يواسم  روط  هب  اهنآ  اب  هک  تسا  نیا  راک  نیرتهب  دش و  لئاق  یتوافت  نادـنزرف  نیب  دـیابن  هک  دـنزومآ  یم  ام  هب  المع  یحو  نادـناخ 
اه تواـفت  هنوگ  نیا  اریز  تشاذـگ ،  یقرف  دـیابن  سکعلاـب  رکف و  شوخ  اـبیز ، تشز و  گرزب ،  کـچوک و  رـسپ ، رتـخد و  نیب  دومن و 

نادنزرف نیب  ضیعبت  دننام  راتفر  چیه  تشاذگ .  دهاوخ  اج  هب  اهنآ  یگدنز  رد  یفنم  يرثا  دـش و  دـهاوخ  يزوت  هنیک  تداسح و  بجوم 
 . تشاذگ دهاوخ  برخم  يراثآ  دش و  دهاوخن  اهنآ  نایصع  يراجنهان و  ثعاب 

یتسیز هداس 
دوخ رتخد  هناخ  هب  دنتشگرب ، رفس  زا  هک  راب  کی  تفر .  یم  همطاف  هناخ  هب  تشگ ،  یم  زاب  رفـس  زا  هاگره  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
یمن دندوب . هداتـسیا  هناخ  رد  باحـصا  تسا .  هتخیوآ  اه  تسد  رد  دنبتـسد  شوگ و  رد  هراوشوگ  ندرگرب و  ییاهرویز  دندید  دـنتفر و 

بضغ راثآ  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر  ناهگان  اما  دیماجنا  لوط  هب  ترضح  فقوت  اریز  دننامب ، ای  دندرگرب  دنتسناد 
دنبتسد هراوشوگ ،  ور  نیا  زا  هدش ،  تحاران  ربمایپ  هک  تفایرد  مالسلا )  اهیلع   ) همطاف تفر .  ربنم  يور  ربمایپ  دوب . رادومن  شا  هرهچ  رد 

مالـس ترتخد  دییوگب : ربمایپ  هب  تفگ :  داتـسرف و  ربمایپ  تمدخ  دجـسم  هب  ار  اه  نآ  دیچیپ و  هچراپ  رد  درک و  زاب  ار  دوخ  دنب  ندرگ  و 
: دومرف راب  هس  دیدرگ و  لاحشوخ  داتفا ، ءایشا  هب  شمشچ  ات  ربمایپ  امرفب ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  اه  نیا  تفگ :  دناسر و 

( ! 86  ) داب شیادف  شردپ  دومن ، راتفر  دنوادخ  تیاضر  قباطم  اهوبا ؛ اهادف  تلعف  همطاف 
اب تالمجت  لیبق  نیا  هک  ییاجنآ  زا  دشاب ، تنیز  ياراد  هک  تشادـن  یلاکـشا  اعرـش  دوب و  هدـشن  یهانگ  بکترم  رهطا  يارهز  هک  نیا  اب 

يدام روما  هب  ناـسنا  هزادـنا  ره  اریز  دومن ، ردـپ  میدـقت  ار  اـه  نآ  یمارگ  يوناـب  نیا  تشاد ،  تاـفانم  همطاـف  یناـحور  يونعم و  هیحور 
یتح دوب ، هیاریپ  نودب  یگداس و  تیاهن  رد  ربمایپ  رتخد  یگدنز  دش . دهاوخ  هتساک  وا  يونعم  ماقم  زا  رادقم  نامه  هب  دنک ، ادیپ  شیارگ 

. دوب همه  دزنابز  هیضرم  يارهز  یتسیز  هداس  زاب  دنتشاد ، يا  هناریقف  یگدنز  دجسم  ياه  هفص  رد  نارجاهم  زا  يا  هدع  هک  ینامز  رد 
هک ارچ  تسوا ،  رتخد  هک  دوبن  تهج  نادـب  اهنت  دوب ، لئاق  وا  يارب  هک  یـصاخ  مارتحا  تشاد و  همطاـف  هب  ربماـیپ  هک  یتبحم  تسا  نشور 

یقالخا و تایـصوصخ  دـنک ، یم  زاـتمم  ملاـع  ناـنز  ریاـس  زا  ار  ارهز  هچنآ  تشاد .  مه  يرگید  نادـنزرف  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
هک رگید  هتـسجرب  تافـص  زا  يرایـسب  يراکزیهرپ و  یتسیز و  هداس  هچ  یعامتجا و  هچ  یگداوناخ و  یگدـنز  رد  هچ  تسا ،  وا  يراتفر 

 . تسا یمالسا  هعماج  نانز  يوگلا 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تالامک  موس :  لصف 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  لیاضف  . 1
نوعرف رتخد  هیـسآ  و  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  دـمحم ، رتخد  همطاف  نارمع ،  رتخد  میرم  دـنرفن : راهچ  ملاع  نانز  نیرتهب  دومرف (( : ربماـیپ 

( (( . 87)
( (( . 88  ) تسا تشهب  نانز  نیرتهب  زا  همطاف  دومرف (( : زین 

: دومرف تشاد  تسد  رد  ار  همطاف  تسد  هک  یلاح  رد  مرکا  لوسر 
سک ره  تسا .  نم  حور  نت و  هراپ  دمحم و  رتخد  همطاف  نیا  دسانش ، یمن  هک  یسک  ره  دسانش و  یم  هک  دسانش  یم  ار  نیا  سک  ره  )) 

( (( . 89  ) تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دنک ، تیذا  ارم  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دنک ، تیذا  ار  وا 
( (( . 90  ) دوب ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  همطاف  دیوگ (( : هملس  ما 

بحءا یه  اهنم و  زعءا  تنءا  دومرف (( : ادـخ  لوسر  همطاف ،  اـی  مرتبوبحم  امـش  دزن  نم  درک : لاوس  ربماـیپ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يزور 
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نم هب  هک  تسه  ییاذغ  وت  دزن  تفگ :  همطاف  هب  دوب . هنـسرگ  تخـس  بلاطیبا  نب  یلع  زور  کی  دیوگ : یم  يردخ  دیعـس  وبا  کنم . )) 
زور ود  تسین .  نم  دزن  زیچ  چیه  تشاد !  یمارگ  تیاصو  هب  ار  وت  توبن و  هب  ار  مردپ  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  هن ،  درک : ضرع  یهدـب ، 

 . متشاد مدقم  نیسح )  نسح و   ) مرسپ ود  نیا  دوخ و  رب  ار  وت  مداد و  وت  هب  هک  يرصتخم  ياذغ  زج  میا  هتشادن  یماعط  چیه  هک  تسا 
هک يزیچ  منک  یم  مرـش  ادـخ  زا  نـم  نسحلاوـبا !  يا  درک : ضرع  مـنک ،  هـیهت  ناـتیارب  يزیچ  اـت  يدرکن  هاـگآ  ارم  ارچ  دوـمرف (( : یلع 

ضرق رانید  کی  دـمآ و  نوریب  دـنوادخ  هب  لکوت  دامتعا و  اب  همطاف  دزن  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع مهاوخب .  وت  زا  يرادـن ،  ار  نآ  ییاـناوت 
رایسب يزور  رد  نایرج  نیا  درک . دروخرب  دوسا ))  نب  دادقم  اب ((  دنک ، هیهت  يزیچ  دوخ  هداوناخ  يارب  تشاد  میمصت  هک  یلاح  رد  درک .

تحاران رایـسب  ار  دادـقم  نوچ  یلع  داد . یم  رازآ  دوب و  غاد  اپ  ریز  رد  نیمز  دـنازوس و  یم  ار  رـس  يور  باـتفآ  هک  يروط  هب  دوب ، مرگ 
زا ار  وت  یتقو  نینچ  رد  یعوضوم  هچ  دومرف : تفای .  دونشخان  هناخ و  زا  ار  وت  یتقو  نینچ  رد  یعوضوم  هچ  دومرف : تفای  دونشخان  دید و 
ریغ نیا  ردارب ! يا  دومرف : نکم !  لاوس  نم  زا  راذگاو و  ارم  نسحلاوبا ،  يا  درک : ضرع  دادـقم  تسا .  هدروآ  نوریب  تا  هداوناخ  هناخ و 

 . يورب مراذگ  یمن  موشن ،  هاگآ  وت  عضو  زا  ات  تسا .  نکمم 
 . نکم ناهنپ  نم  زا  ار  دوخ  لاـح  تسین .  نکمم  ردارب ! دومرف : سرپم !  ملاـح  زا  رادرب و  نم  زا  تسد  ادـخ  رطاـخ  هب  ردارب ! درک : ضرع 

تیاصو هب  ار  وت  توبن و  هب  ار  دـمحم  هک  ییادـخ  هب  میوگ .  یم  ینک  یمن  لوبق  يراد و  رارـصا  هک  کـنیا  نسحلاوبا !  يا  درک : ضرع 
دـندوب و هنـسرگ  همه  هک  یلاح  رد  مدـمآ  ما  هداوناخ  يولهپ  زا  درواین . نوریب  هناخ  زا  يزیچ  نتفاـی  يارب  شـالت  زج  ارم  تشاد !  یمارگ 

 . تسا نیا  نم  ناتساد  مدمآ .  نوریب  اهنت  نیگمغ و  منک .  لمحت  متسناوتن  ار  لایع  لها و  هیرگ 
نامه مه  ارم  منک  یم  دای  دنگوس  يدرک !  دای  دنگوس  هچنآ  هب  دومرف : دیـسر و  وا  كرابم  نساحم  هب  کشا  هک  تسیرگ  يروط  هب  یلع 

داد و وا  هب  ار  رانید  مراد .  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  وت  ما و  هدرک  ضرق  يرانید  کنیا  دیـشک . هچوک  هب  ار  وت  هک  دروآ  نوریب  هناخ  زا  يزیچ 
. دناوخ دجسم  رد  ار  برغم  رصع و  رهظ و  زامن  تفر و  ربمایپ  دجسم  هب  دوخ 

هراشا وا  هب  دید . تشاد  رارق  لوا  فص  رد  هک  ار  وا  درک و  روبع  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رانک  زا  درک ، مامت  ار  برغم  زامن  ادخ  لوسر  یتقو 
. دیسر وا  هب  دجسم  ياهرد  زا  یکی  يولج  دش و  هناور  ربمایپ  لابند  تساخرب و  یلع  درک ،

ریزب رـس  یلع  میاـیب ،  وت  هارمه  هک  تسه  ماـش  يارب  يزیچ  وت  دزن  اـیآ  نسحلاوبا !  يا  دومرف : داد و  ار  مالـس  باوـج  ربماـیپ  درک ، مـالس 
. دهدب یباوج  هچ  هک  دوب  ریحتم  ربمایپ  لباقم  رد  تلاجخ  زا  دنام و  تکاس  دنکفا و 

بـش نآ  هک  دوب  هدومرف  یحو  ربمایپ  هب  دـنوادخ  تسناد .  یم  دوب  هداد  یـسک  هچ  هب  هدرک و  هیهت  اجک  زا  هکنیا  ار و  رانید  نایرج  ربمایپ 
یلع میایب .  وت  هارمه  ات  یلب ))  ای ((  مدرگرب  ات  هن ))  وگب ((  ای  نسحلاوبا !  يا  دومرف : دید  ار  یلع  توکـس  نوچ  ربمایپ  دشاب . یلع  دزن  ار 
دراو همطاف  رب  ات  دندمآ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  ربمایپ  متـسه .  امـش  تمدـخ  رد  دـییامرفب ، درک : ضرع  مارتحا  تهج  هب  مرـش و  يور  زا 

دعاصتم نآ  زا  راخب  هک  تشاد  رارق  یگید  وا  رـس  تشپ  دوب . هدـناسر  مامتا  هب  ار  زامن  دوب و  زامن  بارحم  رد  یمارگ  يوناـب  نآ  دـندش .
. دوب

. دوب ربمایپ  دزن  درف  نیرتزیزع  همطاف  درک . مالس  ردپ  رب  هدش و  جراخ  بارحم  زا  دینش ، ار  ربمایپ  يادص  نوچ  همطاف 
 . يدروآ بش  ار  زور  هنوگچ  مرتخد !  دیـسرپ : دومرف و  شزاون  دیـشک و  وا  رـس  رب  ار  كرابم  تسد  هداد و  ار  وا  مالـس  باوج  ترـضح 

ربمایپ و دزن  تشادرب و  ار  اذغ  گید  همطاف  تسا .  هدیزرمآ  انامه  دزرمایب و  ار  وت  دنوادخ  هدب .  ماش  ام  هب  دروآ ، تمحر  وت  رب  دـنوادخ 
نیا ارچ  هللا !  ناحبـس  درک : ضرع  همطاف  درک . همطاف  هب  یهاگن  دومن ، مامـشتسا  ار  نآ  ریذپلد  يوب  دید و  ار  اذـغ  نوچ  یلع  دروآ . یلع 

هتـشذگ زور  مشابن .  بجعتم  هنوگچ  دومرف : یلع  مشاب .  هاگن  نیا  بجوتـسم  هک  ما  هداد  ماجنا  یفالخ  اـیآ  ینک .  یم  هاـگن  نم  هب  هنوگ 
 . يا هتفاین  ییاذغ  تسا  زور  ود  هک  يدرک  دای  دنگوس 

اجک زا  اذغ  نیا  همطاف !  يا  دومرف : متفگ .  قح  هب  هک  تسا  هاگآ  شنیمز  نامسآ و  رد  نم  يادخ  تفگ :  درک و  هاگن  نامـسآ  هب  همطاف 
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هناش هب  ار  شکرابم  تسد  ادخ  لوسر  ما .  هدروخن  نآ  زا  رتهب  ما و  هدـییوب  يریذـپلد  هحئار  نینچ  هن  هدـید و  ار  نآ  گنر  هن  هک  هدیـسر 
هک یـسک  ره  هب  دـنوادخ  تسا .  دـنوادخ  فرط  زا  وت  رانید  شاداپ  وت و  رانید  ضوع  نیا  یلع !  يا  دومرف : درک و  يا  هراشا  داهن و  یلع 

شاداپ دربب ، ایند  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  امـش  هک  ار  يادخ  ساپـس  دومرف : تسیرگ و  ربمایپ  هاگنآ  دهد . یم  باسح  نودب  يزور  دهاوخب ،
دراو میرم  تدابع  بارحم  هب  ایرکز  هاگره  هک  داد  رارق  نارمع  رتخد  میرم  نوچمه  ار  همطاف  اـیرکز و  دـننامه  یلع ،  يا  ار  وت  دیـشخب و 
دوبن یلع  رگا  92 ؛ )  ) وفک همطافل  نکی  مل  یلع  ول ال  دومرف (( : ربمایپ  هک  تسین  تلع  یب  ( . 91  ) تفای یم  ماعط  قزر و  وا  دزن  دش ، یم 

 (( . تشادن دوجو  همطاف  يارب  ینءاشمه  وفک و 
رگید يارجام 

دس ات  دش ، یمن  تفای  لزنم  رد  يزیچ  دنتشادن و  ناوت  یگنـسرگ  تدش  زا  مالـسلاامهیلع )   ) یلع شنادنزرف و  ارهز و  اهزور  زا  یکی  رد 
نان درک و  درآ  هدروآ ،  هناخ  هب  تفرگ .  وج  يرادـقم  تشاذـگ و  ورگ  يدوهی  نز  دزن  ار  دوخ  سابل  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز دـننک . عوج 
لاح نامه  رد  درم  تسا .  همطاف  ساـبل  رون  تفگ :  نز  تسیچ ،  رون  نیا  هناـخ  رد  دیـسرپ : دـمآ  هناـخ  هب  هک  يدوهی  رـسمه  دومن . هیهت 

( . 93  ) دندش ناملسم  دندید  ار  هرظنم  نیا  ات  دندمآ  نایانشآ  زا  رفن  داتشه  اه و  هیاسمه  دیدرگ و  ناملسم  مه  وا  نز  دش و  ناملسم 
ون و سابل  نیب  یتوافت  یمارگ  يوناب  نآ  دوش . لئاق  یـشزرا  تیمها و  رهاوظ  ساـبل و  يارب  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاو  ارهز  ترـضح  دوجو 
. دوب برعلا  هریزج  رد  تیصخش  نیرترب  مالسا  یمارگ  لوسر  رتخد  دوب . اراد  ار  تیعقوم  نیرتالاب  یعامتجا  رظن  زا  ناشیا  دوبن . لئاق  هنهک 

رایتخا رد  ار  كدف  هیامرس  نآ  رب  هوالع  دوب . وا  رکشل  رالاسهپس  ربمایپ و  نیـشناج  یـصو و  هک  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع رـسمه  یفرط  زا 
سابل دوش  یم  روبجم  عوج  دس  يارب  مینیب  یم  اما  دشاب  هتـشاد  ار  سابل  یگدـنز و  نیرتهب  تسناوت  یم  وا  دوب . یمیظع  تورث  هک  تشاد 
داتـشه نآ  هلیـسو  هب  هک  دهد  یم  سابل  نیا  هب  یتکرب  نانچ  دنوادخ  يویند ،  رهاوظ  زا  تشذـگ  شاداپ  هب  دراذـگب و  ورگ  ار  دوخ  هنهک 

تیـصخش دـنبای و  رد  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  هک  ناهج  ناملـسم  نانز  يارب  دـشاب  یـسرد  دـیاب  یگدـنز  نیا  دـنوش . یم  ناملـسم  يدوهی 
. دنریگ یم  هلصاف  تیونعم  زا  تبسن  نامه  هب  دننک  نینچ  رگا  دنوشن . لوغشم  ایند  رهاوظ  هب  دنهد و  يرترب  ار  دوخ  يدوجو 

همطاف هناخ  رد  هب  دمآ ، یم  نوریب  حبص  زامن  يارب  هک  یماگنه  زور  ره  هک  مدید  یم  ار  ربمایپ  هام  تشه  دیوگ : یم  ءارمحلا  یبا  نب  عفان 
هنوگ ره  زا  ار  تیب  لها  امـش  زا  هک  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  انامه  تسا .  زاـمن  تقو  تیب !  لـها  يا  امـش  رب  مالـس  دومرف : یم  تفر و  یم 

( . 94  ) دزاس ناتکاپ  هدومن و  رود  یکاپان 
رد ریهطت  هیآ  دـننادب  یگمه  ات  دومن  یم  یفرعم  مدرم  هب  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  ار  دوخ  تیب  لها  نارای  همه  عالطا  يارب  مرکا  لوسر 

ینطاب يرهاظ و  يدـیلپ  هنوگ  ره  زا  یکاپ  تراهط و  هکلب  تسین ،  يرهاظ  تراهط  اـهنت  ریهطت  زا  دوصقم  تسا .  هدـش  لزاـن  اـهنآ  ناـش 
سجر زا  یـصاخ  عوـن  هب  نآ  صیـصخت  يارب  يا  هنیرق  تسا و  سنج ))  قارغتـسا  يارب ((  سجرلا ))  هملک ((  رد  لا ))  اریز ((  تـسا ، 

ءاعد اولعجت  هیآ ال  هک  یماگنه  تسا .  ظوفحم  نوصم و  بیع  اـطخ و  هاـنگ و  هنوگره  زا  نآ  هدـنراد  هک  تسا  یهلا  فطل  نیا  تسین و 
ناناملسم دش ، لزان  ( (( . 95  ) دینزن ادص  دینز ، یم  ادص  ار  رگیدکی  هک  هنوگ  نآ  ار  ربمایپ  ینعی  اضعب ؛ مکـضعب  ءاعدـک  مکنیب  لوسرلا 

نیا لوزن  زا  دعب  دیوگ : یم  همطاف  دنتفگ . یم  یبنلا ))  اهیا  ای  لوسرلا ،  اهیا  ای  هکلب ((  دـندرکن ، ادـص  دـمحم ))  ای  باطخ ((  اب  ار  ربمایپ 
ود یکی  مدرک .  یم  باطخ  هللا ))  لوسر  ای  متفر ((  یم  شدزن  هک  یماگنه  منک .  ادص  هاتبا ))  ای  ناونع ((  اب  ار  مردپ  مدرکن  تارج  هیآ 

: دومرف درک و  نم  هب  ور  موس  هبترم  دنادرگرب . يور  نم  زا  دش و  تحاران  ربمایپ  مدید  دش ، رارکت  لمع  نیا  راب 
؛  شیرق نم  هظلغلا  ءافجلا و  لهءا  یف  تلزن  امنا  کنم  انءا  ینم و  تنءا  کلـسن  یف  کلهءا و ال  یف  کیف و ال  لزنت  مل  اهنءا  همطاـف !  اـی 

نایوخدـنت ناراکافج و  دروم  رد  هیآ  نیا  ماوت .  زا  نم  ینم و  زا  وت  تسا  هدـشن  لزان  وت  لسن  نادـناخ و  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  همطاف !  يا 
( . 96  ) دزاس یم  دونشخ  ار  ادخ  دنک و  یم  هدنز  ارم  نخس  نیا  هک  ناج !  ردپ  وگب : تسا .  هدش  لزان  شیرق  بدا  یب 

 . تسا رتهب  نانز  يارب  يراک  هچ  دییوگب  دیسرپ : میدوب .  هللا  لوسر  دزن  هک  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا 
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ام زا  يدحا  هدیـسرپ و  ام  زا  ربمایپ  هک  ار  یلاوس  مدمآ و  همطاف  دزن  نم  میدش .  قرفتم  میهدب .  يا  هدـننک  عناق  باوج  میتسناوتن  یگلمج 
ار اهنآ  نادرم  هن  هک  تسا  نآ  ناـنز  يارب  راـک  نیرتهب  مناد .  یم  نم  تفگ :  وا  مدرک .  فیرعت  همطاـف  يارب  دـهد ، باوج  دوب  هتـسناوتن 

رتهب نانز  يارب  تسا .  رتهب  نانز  يارب  يزیچ  هچ  دیدرک  لاوس  متفگ :  ادخ و  لوسر  شیپ  متـشگرب  نم  دننیبب . ار  نادرم  اهنآ  هن  دـننیبب و 
یمن يدوب و  نم  شیپ  وت  داد ، داـی  وت  هب  یـسک  هچ  دوـمرف : ادـخ  لوـسر  دـننیبب . ار  نادرم  اـه  نآ  هن  دـننیبب و  ار  اـهنآ  نادرم  هن  هک  تسا 

( . (( 97  ) ینم هعضب  همطاف  تفگ (( :  دش و  بجعتم  ادخ  لوسر  همطاف !  متفگ :  یتسناد . 
یم ار  وا  تسد  ترـضح  نآ  دش ، یم  ربمایپ  رب  دراو  یتقو  دوب . ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  نتفگ  نخـس  رد  همطاف  دیوگ : یم  هشیاع 

دـش و یم  دـنلب  ردـپ  مارتحا  هب  وا  دـش ، یم  دراو  همطاف  رب  ادـخ  لوسر  هک  نامز  ره  دـیناشن . یم  شدوخ  ياج  هب  دیـسوب و  یم  تفرگ و 
( . 98  ) دیناشن یم  شدوخ  ياج  رد  دیسوب و  یم  ار  ترضح  تسد 

ربمایپ دراد ، رهوش  هک  یلاح  رد  یـسوب ،  یم  ار  وا  ایآ  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  دیـسوب . یم  ار  همطاف  هک  دـید  ار  ربماـیپ  هشیاـع  يزور 
 . ناسنا تروص  هب  تسا  يا  هیروح  همطاف  دش . یم  رتدایز  وا  هب  مه  وت  تبحم  مراد ،  تسود  ار  همطاف  ردقچ  یتسناد  یم  رگا  داد : خساپ 

( . 99  ) مسوب یم  ار  وا  موش ،  یم  تشهب  قاتشم  تقو  ره 
 : هک دنا  هدومرف  لقن  مالسلا )  هیلع   ) یبتجم ماما 

یم دوب و  دوجس  عوکر و  تدابع و  رد  حبص  هدیپس  ندزرس  ات  تسا .  هتـساوخرب  تدابع  هب  بارحم  رد  هعمج  بش  مدید  ار  همطاف  مردام 
یمن شدوخ  يارب  ییاعد  چـیه  اما  درک  یم  اعد  اه  نآ  يارب  درب و  یم  مان  ار  نانآ  دومرف و  یم  اعد  تاـنموم  ناـنموم و  يارب  هک  مدـینش 

 ، هیاسمه ادـتبا  مرـسپ  دومرف : ینک ،  یمن  اعد  تدوخ  يارب  ییاـمن ،  یم  اـعد  نارگید  يارب  هک  روطناـمه  ارچ  رداـم ! متفگ :  وا  هب  دومن .
( . 100  ) هناخ سپس 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  تیب  لها  یهارمه 
 . تخانش یم  یبوخ  هب  ار  شدنزرف  خماش  ماقم  ترضح  دوب و  ادخ  لوسر  هتسیاش  رتخد  ارهز  ترضح 

زج یـسک  دوب و  یهانگ  ره  زا  موصعم  هیـضرم  يارهز  تسا .  نید  نایاوشیپ  ناماما و  ردام  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف هک  تسناد  یم  ربماـیپ 
شخب ینـشور  همطاـف  رون  هک  تسناد  یم  ادـخ  لوـسر  دـنک . كرد  ار  وا  يـالاو  ماـقم  تسناوـت  یمن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هللا و  لوـسر 

ماقم ببـس  هب  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  درادـن . ار  یگرزب  ماقم  نینچ  یگتـسیاش  ینز  ارهز  زج  تسا و  نامـسآ  ناگتـشرف 
اب اه  یتخس  لمحت  رد  هک  درک  یم  یعس  دوخ  یهلا  يربهر  نامز  رد  ادخ  لوسر  دشاب . یم  صاخ  تیصخش  ياراد  یهلا  يربهر  توبن و 

قالخا تیاعر  رد  دوب . ارقف  حطـس  رد  هکلب  طسوتم  دح  رد  وا  نکـسم  یگدنز و  مزاول  كاشوپ و  كاروخ و  دـشاب . کیرـش  ناناملـسم 
ياج ناناملـسم  بولق  رد  تهج  نیمه  هب  و  میظع ))  قلخ  یلعل  کنءا  دـیامرف (( : یم  شا  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  نانچ  یمالـسا 

نکمم دـنزرف  نز و  يراـکمه  نودـب  يا  هماـنرب  نینچ  يارجا  هک  تسا  نشور  دـندیرخ . یم  لد  ناـج و  هب  ار  وا  ياـهدومنهر  تـشاد و 
يراکمه رگا  دـیامن . لمع  دوخ  تادـهعت  هب  دـناوت  یم  وا  دنـشاب ، هتـشاد  هناخ  بحاص  درم  اب  یهارمه  يراکمه و  هداوناخ  رگا  تسین . 

هب دومن و  یم  لمع  همانرب  نیدـب  ربمایپ  دـشاب . یمن  رـسیم  تفگ  ناوت  یم  یتح  تسا و  لکـشم  رایـسب  يا  هماـنرب  نینچ  هب  لـمع  دـشابن ،
 . تسا يرورض  فده  هب  ندیسر  يارب  اهنآ  یهارمه  هک  درک  یم  میهفت  ار  ینیگنس  تیلوئسم  نینچ  دوخ  هداوناخ 

 : هک دیامن  یم  باطخ  ربمایپ  اب  نآرق 
هللا و ندرت  نتنک  نا  الیمج و  اجارـس  نکحرـسءا  نکعتمءا و  نیلاعتف  اـهتنیز  ایندـلا و  هویحلا  ندرت  نتنک  نا  کـجاوزال  لـق  یبنلا  اـهیا  اـی 
هفرم و یگدنز  بلاط  امـش  رگا  وگب  تا  هداوناخ  هب  ربمایپ ! يا  ( 101 ( ؛ امیظع ارجا  نکنم  تانـسحملل  دعءا  هللا  ناف  هرخالا  رادلاو  هلوسر 

دینادب  ) دنتسه ترخآ  يارـس  لوسر و  ادخ و  بلاط  رگا  مزاس و  ناتدازآ  یبوخ  هب  مهدب و  ار  امـش  رهم  ات  دییایب  دیتسه ، ایند  رویز  رز و 
 . تسا هتخاس  مهارف  یگرزب  رایسب  شاداپ  امش  يارب  ادخ  هک ) 
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. دینک ظفح  دیاب  ار  نادناخ  تیب و  نیا  نوئـش  دنتـسین . نانز  ریاس  دننام  امـش  هک  دنک  یم  دزـشوگ  ربمایپ  هداوناخ  هب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
ياج ربمایپ  هناخ  درک . ناناملـسم  مالـسا و  هب  تمدخ  یتسیز و  هداس  دـیاب  هکلب  تسین ،  یتسرپ  لمجت  ینارذگـشوخ و  ياج  ربمایپ  هناخ 

ربمایپ تهج  نیمه  هب  دوب  وا  ربمایپ  قیال  هتـسیاش و  دنزرف  دومن و  یم  لمع  ادخ  لوسر  هتـساوخ  قبط  ارهز  ترـضح  اهنت  تسا ،  یـسدقم 
: دومرف شا  هرابرد 

هب یهلا  برقم  ناگتشرف  رازه  داتفه  دوش ، یم  تدابع  لوغـشم  بارحم  رد  هک  یتقو  تسا .  هدنیآ  هتـشذگ و  يوناب  نیرتهب  همطاف  مرتخد 
. داد يرترب  ملاع  نانز  عیمج  رب  دومن و  هزیکاپ  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  همطاف !  يا  دنیوگ : یم  دنهد و  یم  مالس  وا 

غراف يزیچ  ره  زا  ار  شدوخ  ادـخ  تدابع  يارب  هک  هدرک  ذوفن  ارهز  حور  نطاب  بلق و  قامعا  رد  نانچ  ادـخ  هب  نامیا  دومرف : ربماـیپ  زاـب 
ار ما  هدـنب  دـیوگ : یم  هکئالم  هب  ادـخ  دـشخرد و  یم  ناگتـشرف  رب  وا  رون  دوش ، یم  تدابع  لوغـشم  بارحم  رد  همطاف  یتقو  دزاـس . یم 

( ! 102  ) دوش یم  تدابع  قرغ  دزرل و  یم  نم  فوخ  زا  هنوگچ  دینیبب 
: دیامرف یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 

هب ارم  هک  یماـگنه  دومرف : باوج  رد  ربماـیپ  درک ، ضارتـعا  هشیاـع  دیـسوب . یم  ار  وا  تشاد و  یم  تسود  ار  همطاـف  یلیخ  ادـخ  لوـسر 
رد يا  هفطن  سپ  مدروخ .  ار  اه  نآ  داد و  نم  هب  شیاه  هویم  زا  درب . یبوط  تخرد  دزن  ارم  لـیئربج  مدـش .  تشهب  لـخاد  دـندرب ، جارعم 
 ، مسوب یم  ار  همطاف  تقو  ره  تهج  نیدب  دش . هلماح  همطاف  هب  وا  هدش و  رتسبمه  هجیدخ  اب  مدمآ ،  نیمز  هب  هک  ینامز  دـمآ . دوجوب  نم 

( . 103  ) دسر یم  مماشم  هب  یبوط  تخرد  يوب 
 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف شناد  ملع و  . 2

تیارب هدـنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  زا  ات  کیدزن  ایب  یلع !  ای  تفگ :  همطاف  دـش . لزنم  دراو  مالـسلا )  هیلع   ) یلع يزور  دـیوگ : یم  راـمع 
 ! یلع ای  دومرف : ربمایپ  تسشن .  ترضح  کیدزن  درک و  مالس  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  دوب ، بجعتم  همطاف  نخس  زا  هک  یلع  میوگب .  نخس 

نینچ و امش  هب  همطاف  ایوگ  دومرف : ربمایپ  تسا .  رتهب  دییامرفب  امش  تفگ :  مالسلا )  هیلع   ) یلع ترضح  نم ؟  ای  ینک  یم  زاغآ  نخس  وت 
یمن رگم  دومرف : تسام ،  رون  خنـس  زا  مه  همطاف  رون  رگم  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  یلع  يدمآ .  نم  دزن  تهج  نیمه  هب  دومرف . نانچ 

. دومن تعجارم  همطاف  دزن  سپس  تفگ ،  ساپس  ار  ادخ  دروآ و  اج  هب  رکش  هدجـس  نخـس  نیا  ندینـش  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع یتسناد ؟ 
: دومرف مالسلا )  اهیلع   ) همطاف

. دومرف وت  هب  نانچ  نینچ و  یتفر و  مردپ  دزن  ایوگ  یلع !  ای 
: دومرف همطاف  ربمایپ ! تخد  يا  يرآ ،  دومرف : یلع 

زا دـش ، تشهب  لخاد  مردـپ  هک  هاگ  نآ  داهن ، هعیدو  هب  تشهب  ناـتخرد  زا  یکی  رد  ار  رون  نآ  هاـگ  نآ  دـیرفآ ... ارم  رون  ادـخ  یلع !  اـی 
لقتنم وا  بلـص  هب  نم  رون  هلیـسو  نیدب  دومن و  لیم  اه  هویم  نآ  زا  مردپ  دنک . لوانت  تخرد  نآ  ياه  هویم  زا  هک  دش  رومام  ادـخ  بناج 

هب نموم  یلع !  ای  مناد .  یم  رون  نآ  هلیـسو  هب  ار  هدنیآ  هتـشذگ و  ثداوح  متـسه و  رون  نآ  زا  نم  دش . دراو  ردام  محر  هب  دـعب  تشگ و 
( . 104  ) دنیب یم  ار  قیاقح  ادخ  رون  هلیسو 

هدنزومآ یناتساد 
اب هتسخ و  ینابایب  يدرمریپ  دندوب . هتسشن  دجـسم  رد  باحـصا  اب  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  ربمایپ  يزور  تفگ :  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

 . تسا دنمزاین  دسر و  یم  يرود  هار  زا  دوب  مولعم  هک  دش  دراو  هداتفا  شرامش  هب  ياهسفن 
 ، ما هراـچیب  ناـشوپبارم ،  ما ،  هنهرب  اـمرف ! ریـس  ارم  ما .  هنـسرگ  يدرمریپ  نم  هللا !  یبـن  اـی  تفگ :  دومن ، لاوـس  وا  عـضو  زا  ادـخ  لوـسر 

شلوسر ادخ و  هک  متسرف  یم  یسک  دزن  ار  وت  یلو  میامن ،  هدروآ  رب  مناوت  یمن  العف  ار  وت  ياه  هتساوخ  دومرف : ربمایپ  امن ! ما  يریگتـسد 
. دراد یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  دشاب ، هتشاد  هچنآ  دراد . تسود  ار  لوسر  ادخ و  مه  وا  دنراد ، تسود  ار  يو 
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: دز ادص  رد  تشپ  زا  درمریپ  درب ، همطاف  لزنم  هب  ار  درمریپ  لالب  دننک . ییامنهار  همطاف  هناخ  هب  ار  وا  داد  روتسد 
باوج همطاف  تسا .  نیما  لیئربج  دورف  لحم  ناتلزنم  دننک و  یم  دـمآ  تفر و  امـش  دزن  ناگتـشرف  هک  يربمایپ  هداوناخ  يا  امـش  رب  مالس 

: دناسر ضرع  هب  يا ،  هدمآ  اجک  زا  یتسیک و  دومرف : داد و  ار  مالس 
هک یلاح  رد  دنک ! تمحر  ار  وت  ادخ  نک ،  يریگتـسد  ارم  هنهرب .  ما و  هنـسرگ  ما .  هدمآ  يرود  هار  زا  متـسه و  برع  لیابق  زا  يدرمریپ 
 . تخادـنا يرظن  لزنم  هشوگ  هشوگ  هب  همطاف  دـندوب . هدروخن  یماـعط  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  همطاـف و  یلع و  دوب  زور  هس 

هتـشادن يرگید  زیچ  هک  درک  یهاوخ  رذع  داد و  درمریپ  هب  تشادرب و  دندیباوخ  یم  نآ  يور  نیـسح  نسح و  هک  ار  يدنفـسوگ  تسوپ 
هچ ار  دنفسوگ  تسوپ  نیا  یهد !  یم  نم  هب  دنفسوگ  هنهک  تسوپ  وت  ملان ،  یم  یگنسرگ  زا  نم  دمحم  رتخد  يا  تفگ :  درمریپ  تسا . 
 ( بلطملادبع نب  هزمح  رتخد   ) شیومع رتخد  یگزات  هب  هک  ار  یبوچ  دنب  ندرگ  تخادنا .  ندرگ  رد  تسد  دـش و  تحاران  همطاف  منک ، 

ندرگ درمریپ  دهدب . وت  هب  يرتهب  ضوع  دنوادخ  دیاش  شورفب ،  ریگب  دومرف : داد و  درمریپ  هب  درک و  زاب  ندرگ  زا  دوب ، هدرک  هیده  وا  هب 
رسای رامع  ماگنه  نیا  رد  منک .  هچ  نم  داد  نم  هب  ار  دنب  ندرگ  نیا  ترتخد  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  تشگرب و  دجـسم  هب  تفرگ و  ار  دنب 
سنا نج و  دـنب  ندرگ  نیا  دـیرخ  رد  رگا  دومرف : ربمایپ  منک .  يرادـیرخ  ار  دـنب  ندرگ  نیا  دـییامرفب  هزاجا  هللا !  لوسر  اـی  درک : ضرع 

. دنازوس یمن  شتآ  هب  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  دنوادخ  دنوش ، کیرش 
مناشوپب ار  دوخ  هک  ینامی  درب  کی  تشوگ و  نان و  اب  ندش  ریـس  هب  تفگ :  یـشورف ،  یم  دنچ  ار  نآ  تفگ :  درک و  درمریپ  هب  ور  رامع 

 . مسرب نطو  هب  ات  منک  مهارف  ار  مهار  هشوت  داز و  هک  رانید  کی  مناوخب و  زامن  نآ  اب  و 
یم ینامی  درب  کی  هرقن و  مهرد  تسیود  الط و  رانید  تسیب  هب  وت  زا  ار  نیا  تفگ :  دوب  هتخودنا  ار  یغلبم  یگنج  مئانغ  هیمهـس  زا  رامع 

 ! يدنمتواخـس ردقچ  تفگ :  درمریپ  مناسر .  یم  تنطو  هب  ار  وت  مرتش  اب  دومن و  مهاوخ  ریـس  ار  وت  نایرب  تشوگ  مدنگ و  نان  زا  مرخ و 
هب تفگ :  داتـسرف و  ربمایپ  تمدـخ  یمالغ  هلیـسو  هب  ار  دـنب  ندرگ  هاگ  نآ  دومن ، افو  شا  هدـعو  هب  رامع  مدـیدن .  وت  دـننام  يدرمناوج 

ار وت  مه  نم  دومرف : ربمایپ  دیناسر ، ادخ  لوسر  ضرع  هب  مالغ  مدرک .  میدقت  ربمایپ  هب  دنب  ندرگ  نیا  اب  ار  وت  هک :  نک  ضرع  هللا  لوسر 
وا تفرگ و  مالغ  زا  ار  دنب  ندرگ  ارهز  درک ، ضرع  ار  نایرج  دـمآ و  همطاف  لزنم  رد  مالغ  مدیـشخب .  همطاف  مرتخد  هب  دـنب  ندرگ  نیا  اب 

ار يا  هنسرگ  یتکرب !  رپ  دنب  ندرگ  هچ  درک : ضرع  دیـسرپ ، ار  هدنخ  تلع  همطاف  دیدنخ ، مالغ  ماگنه  نیا  رد  درک . دازآ  ادخ  هار  رد  ار 
( ! 105  ) تشگرب شبحاص  تسد  هب  هرابود  دومن و  دازآ  ار  یمالغ  درک ، زاین  یب  ار  يا  هراچیب  دناشوپ ، ار  يا  هنهرب  دومن ، ریس 

هن دوشب ، یقشمرس  نامدرم  يارب  دنوش و  انشآ  ناراوگرزب  نآ  یلمع  هریس  اب  ناناملـسم  ات  هدیدرگ  تبث  تهج  نیدب  اه  ناتـساد  لیبق  نیا 
میناوت یمن  میشابن ،  نینچ  رگا  میشاب .  هتشادن  یشنکاو  نآ  هب  تبسن  لمع  رد  اما  مینک  نیسحت  ار  ارهز  ترـضح  راتفر  میناوخب و  هک  نیا 

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  میشاب .  هتشاد  ار  ندوب  وریپ  هعیش و  ياعدا 
لمع ام  فلاخم  یلو  متـسه ،  هعیـش  نم  دـیوگب  نابز  اب  هک  یـسک  تسین  ام  هعیـش  انلامعءا ؛ یف  فلاخ  هناسلب و  لاق  نم  انتعیـش  نم  سیل 

. دنک
هظحالم ناتـساد  نیا  رد  دـشوکب . دوخ  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  ياه  يدـنمزاین  عفر  رد  هداد و  رارق  دوخ  يوگلا  ار  وا  دـیاب  همطاف  وریپ 

هب زادنا  ریز  دهد . یم  لئاس  درم  هب  ار  شیاه  هچب  زادناریز  ور  نیا  زا  دنبای ، یمن  هناخ  رد  يزیچ  مالسلا )  اهیلع   ) هیـضرم يارهز  دوش  یم 
. دهد یم  دشاب  یم  شیومع  رتخد  هیده  هک  ار  یبوچ  دنب  ندرگ  سپـس  دنک ، یم  عانتما  نآ  نتفرگ  زا  مه  ریقف  درمریپ  هک  تسا  يا  هنوگ 

تکرب رثا  رد  دهد . یم  تکرب  تسوا ،  هب  قلعتم  هچنآ  هب  دشخب و  یم  تمظع  شزرا و  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز هب  هک  تسا  راتفر  هنوگ  نیا 
. دریذپ یم  تروص  گرزب  لمع  دنچ  یبوچ  دنب  ندرگ  کی 

: دیامرف یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
ینیطخستءا همطاف !  ای  اهل : لاقف  نیکاسملا ،  نیب  هعزو  الا  هقزر  نم  ائیـش  عدی  ام  هللا !  لوسر  ای  تلاقف :  ایلع ، هللا  لوسر  یلا  همطاف  تکش 
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همطاف زور  کی  هلوسر ؛  طخس  هللا و  طخس  نم  هللااب  ذوعا  تلاقف  هللا ،  طخـسل  یطخـس  نا  یطخـس و  هطخـس  نا  یمع ؟  نبا  یخءا و  یف 
ار میومع  رـسپ  ردارب و  ادابم  ناـج !  همطاـف  دومرف : دـنک . یم  میـسقت  ارقف  نیب  دراد ، هچ  ره  یلع  هک :  درب  تیاکـش  ادـخ  لوسر  تمدـخ 

بـضغ ادخ و  بضغ  زا  ادـخ  هب  مرب  یم  هانپ  دومرف : همطاف  تسا .  ادـخ  بضغ  نم  بضغ  نم و  بضغ  یلع  بضغ  اریز  ینک ،  تحاران 
( . 106  ) وا لوسر 

، دیـسرپ ار  ناشلاوحا  دنتـسین . لزنم  رد  نیـسح  نسح و  دندید  دـنتفر ، همطاف  لزنم  هب  ادـخ  لوسر  يزور  دـیوگ : یم  سیمع  تنب  ءامـسا 
ادابم مربب ،  دوخ  اب  ار  نیـسح  نسح و  دومرف  دورب ، نوریب  تساوخ  یم  یتقو  یلع  دوبن . ندروخ  يارب  يزیچ  هناـخ  رد  زورما  درک : ضرع 

نوریب یلع  يوجتـسج  رد  ادـخ  لوسر  يدوهی .  صخـش  نالف  دزن  تفر  تشادرب و  ار  نانآ  دـنیامن . اذـغ  تساوخرد  وت  زا  دـننک و  هیرگ 
اه نآ  شیپ  امرخ  يرادقم  دید و  يزاب  لوغـشم  ار  نیـسح  نسح و  دوب . یـشک  بآ  لوغـشم  هک  تفای  يدوهی  ناتـسلخن  رد  ار  وا  تفر و 
هک یتقو  هللا !  لوسر  ای  درک : ضرع  یلع  نادرگرب ،  هناخ  هب  ار  نیسح  نسح و  اوه  ندش  مرگ  زا  لبق  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  دوب .
رد متـشاذگ  رارق  يدوهی  نیا  اب  میامن .  هیهت  همطاف  يارب  امرخ  يرادقم  ات  دینک  گنرد  میتشادن .  هناخ  رد  ییاذغ  مدـش ،  جراخ  هناخ  زا 
هب تشادرب و  ار  نیـسح  نسح و  تخیر و  نماد  رد  ار  اه  نآ  دـش ، هدامآ  امرخ  هک  یناـمز  مریگب .  اـمرخ  هناد  کـی  بآ ،  ولد  ره  لـباقم 

( . 107  ) تشگرب لزنم 
قبط هضف ))  اهنآ ((  همداخ  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  ترـضح  نینموملاریما و  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ینـس  هعیـش و  ناـیوار  مومع 

. دنتفرگ هزور  زور  هس  دندوب ، هدرک  هک  يرذن 
ریقف هب  ار  دوخ  راطفا  دندرک و  ادتقا  وا  هب  زین  نیریاس  داد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دز . رد  یلئاس  راطفا  ماگنه  بش ،  هب 

تـساوخرد دمآ و  يریـسا  موس  بش  دنداد . وا  هب  ار  دوخ  راطفا  هبترم  ود  اه  نآ  دز و  رد  یمیتی  مود  بش  دندومن . راطفا  بآ  اب  دـنداد و 
( . 108  ) دش لزان  ناسنالا ))  یلع  یتءا  له  هروس ((  دنوادخ  فرط  زا  هاگ  نآ  دنداد ، ار  دوخ  ياذغ  زاب  اه  نآ  دومن . يزیچ 

دنا هدومرف  ءاملع  زا  یخرب  دراد . راوگرزب  نآ  قافنا  راثیا و  هب  هراشا  اریسا ))  امیتی و  انیکـسم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و  هیآ ((  نآ  رد 
هب نیا  هدـشن و  يرکذ  یتشهب  نانز  اـه و  يروح  زا  اـما  هدـش  هدـعو  رکذ و  یتشهب  ياـه  تمعن  هنوگ  همه  هک  هکراـبم  هروس  نیا  رد  هک 

( . 109  ) تسا مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ترضح  مارتحا 
هلهابم رد  تکرش 

هتشاد تکرش  نارجن  نایحیسم  اب  ربمایپ  هلهابم  رد  هک  تسا  يرفن  جنپ  زا  یکی  ارهز  ترضح  دنا : هتفگ  نارسفم  ناخروم و  نایوار و  رثکا 
تیب لها  دزاس ((  یم  نشور  هک  دشاب  یم  لیالد  نیرت  يوق  زا  دوش ، یم  بوسحم  یگرزب  تلیضف  هک  نیا  رب  هوالع  عوضوم  نیا  تسا و 

تیـصوصخ نیا  رد  ربمایپ  تاجوز  ناگتـسب و  رگید  دنـشاب و  یم  مالـسلا )  امهیلع   ) نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ربماـیپ و  موصعم )) 
نانآ يارب  ار  هیآ  نیا  ربمایپ  دندرک . وگتفگ  ترضح  اب  یـسیع  دروم  رد  دندمآ و  ربمایپ  دزن  نارجن  نایحیـسم  زا  یهورگ  دنرادن . یتکرش 

: دومرف توالت 
مدآ تقلخ )   ) لثم نوچمه  ادخ  دزن  هدش ،  قلخ  ردپ  نودب  هک  یـسیع  تقلخ  لثم  ( 110 ( ؛  بارت نم  هقلخ  مدآ  لثمک  هللادنع  یسیع  نا 

. دیرفآ كاخ  زا  ردام ) ردپ و  نودب   ) ار وا  ادخ  هک  تسا 
: دیدرگ لزان  ربمایپ  رب  هلهابم  هیآ  دندرک و  ضارتعا  دندشن و  عناق  نایحیسم 

تنعل لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنءا  انـسفنءا و  مکئاسن و  مکئانبءا و  انئانبءا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف 
میناوخ ارف  دـییایب  وگب : درک ، هجاـحم  وـت  اـب  یـسیع  دروـم  رد  هدیـسر ،  وـت  هب  ملع  زا  هچنآ  زا  سپ  سک  ره  ( 111 ( ؛  نیبذاـکلا یلع  هللا 

رارق نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  هاگنآ  ار ، ناتیاه  ناج  ار و  نامیاهناج  ار و  ناتنانز  نامنانز و  ار و  ناتنارـسپ  نامنارـسپ و 
 . میهد

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2527 

http://www.ghaemiyeh.com


تنعل و دنهاوخب  ادـخ  زا  دـننک و  نیرفن  رگیدـکی  هیلع  دـنراد ، مصاخت  فالتخا و  یعوضوم  رد  مه  اب  هک  یفرط  ود  هک  تسا  نآ  هلهابم 
نایحیـسم دیآ . یم  رب  دنراد  ادـخ  اب  یعقاو  طابترا  هک  نیتسار  ناربمایپ  زا  طقف  راک  نیا  دروآ . دورف  تسا ،  لطاب  هک  یفرط  رب  ار  باذـع 

نانآ هب  فقسا  دنتـسشن و  وگتفگ  هب  دوخ  نیب  دنتفر ، ربمایپ  دزن  زا  یتقو  دوش . هلهابم  زور  نآ  يادرف  دش  رارق  دندومن و  لوبق  ادتبا  نارجن 
. دیشاب رذح  رب  وا  اب  هلهابم  زا  دمآ ، شتیب  لها  نادنزرف و  اب  ادرف  رگا  تفگ : 

نسح و همطاف و  یلع و  نانموم  ریما  اب  هارمه  ربماـیپ  زور  نآ  يادرف  دوب . دـهاوخن  یعقاو  ربماـیپ  تسین و  يزیچ  دـمآ ، شباحـصا  اـب  رگا 
. دییوگب نیمآ  امش  مدرک ،  اعد  نم  هک  یماگنه  دومرف : تیب  لها  هب  تسشن و  كاخ  رب  نایحیسم  ربارب  رد  دمآ و  نیسح 

هلهابم زا  دنتساوخ  ادخ  زا  تسا و  نیتسار  يایبنا  ریاس  دننام  وا  شور  هک  دندرک  فارتعا  دندش و  كانمیب  وا  تایه  هدهاشم  زا  نایحیـسم 
( . 112  ) دنتشگرب هحلاصم  ناونع  هب  یلاوما  تخادرپ  اب  نانیا  دیامن . هحلاصم  نانآ  اب  ددرگ و  فرصنم 

يراد رسمه  رد  مرکا  لوسر  شرافس  . 3
زا رهوش  رگا  هتخیگنارب ،  هدـنهد  میب  هدژم و  ناونع  هب  ارم  هک  سک  نآ  قح  هب  همطاف !  يا  دومرف : مالـسلا )  اهیلع   ) همطاـف هب  مرکا  لوسر 

( . 113  ) دناوخ مهاوخن  زامن  تا  هزانج  رب  يورب ،  ایند  زا  لاح  نیمه  هب  دشاب و  دونشخان  وت 
تدابع اب  ربارب  رهوش  تیاضر  زور  هنابش  کی  ( . 114  ) تسا دنوادخ  يدونشخ  بضغ و  بجوم  رهوش  يدونـشخ  مشخ و  یناد  یمن  ایآ 
تـسا رترب  هبعک  فاوط  تدابع و  لاس  کی  زا  نتـسشن  رهوش  راـنک  رد  یتعاـس  ( . 115  ) تسا بش  رد  مایق  هزور و  اـب  هارمه  لاـس  کـی 

یم هنـسح  رازه  وا  يارب  دـنوادخ  زور  ره  دـننک و  ترفغم  بلط  شیارب  ایرد  نایهام  نامـسآ و  ناگتـشرف  دوش ، رادراب  نوچ  نز  ( . 116)
 . تسا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يا  هظحل  دننامه  دور ، نوریب  ناهانگ  همه  زا  دیامن ، لمح  عضو  نوچ  دـنک . یم  وحم  هانگ  رازه  دـسیون و 

، ریش هرطق  ره  رامش  هب  دهد ، ریـش  شدنزرف  هب  نوچ  دسیونب . وا  يارب  جح  داتفه  باوث  ناحلاص و  نادیهـش و  نادهاجم و  شاداپ  دنوادخ 
( . 117  ) درک دنهاوخ  شزرمآ  شیارب  تشهب  رد  نایرپ  دیامن و  وحم  یشزغل  دیامرف و  اطع  يا  هنسح 

هفیظو نیرتگرزب  اریز  دشاب ، ناملـسم  نانز  یگدنز  هحولرـس  دـیاب  دـهد ، یم  همطاف  هب  يراد  رهوش  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  ییاهروتـسد 
بوخ نز ،  داهج  لعبتلا ؛  نسح  هئرملا  داهج  دـنا (( : هدرمـش  رب  ناـنز  يارب  داـهج  ار  نآ  هک  تسا  ندرک  يراد  رهوش  بوخ  نز ،  کـی 

یم هعماج  هداوناـخ و  هجوتم  هیحاـن  نیا  زا  هک  یتارطخ  دـناسرن ، ماـجنا  هب  تسرد  ار  ریطخ  هفیظو  نیا  رگا  تسا . ))  ندومن  يراد  رهوش 
ور نیا  زا  هدـیدرگ ،  گنر  مک  روشک  رد  یبرغ  گنهرف  خوسر  لـیلد  هب  اـم  هعماـج  رد  هفیظو  نیا  هنافـساتم  تسا .  ریذـپان  ناربج  دوش ،

نز و دوش و  لمع  مالـسا  ياهروتـسد  یعرـش و  نیزاوم  قبط  رگا  هک  یتروص  رد  میتسه ،  ییادج  انایحا  شنت و  رپ  ياه  یگدـنز  دـهاش 
ملاس و نادنزرف  ییوشانز ،  هرمث  تشاد و  دـنهاوخ  ینیریـش  مارآ و  یگدـنز  دـنیامن ، لمع  دوخ  یلـصا  هفیظو  هب  مادـک  ره  هداوناخ  درم 

. دشاب یم  هجوت  لباق  دراد ، یم  ررقم  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  يا  هنسح  شاداپ و  اه  نیا  رب  هوالع  دوب ، دهاوخ  هتسیاش  حلاص و 
. دیدرگ دهاوخ  دنمتداعس  ترخآ  ایند و  رد  دزاسن ، هابت  ار  اه  نآ  ناهانگ  اب  دشاب و  هتسیاش  روط  هب  دوخ  لامعا  بظاوم  ناسنا  رگا 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هاگیاج  ماقم و 
یم شا  هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  دـسر  یم  یتلیـضف  ماقم و  نانچ  هب  يراد  رـسمه  هب  عجار  یهلا  ياهروتـسد  مامت  ماجنا  اـب  ارهز  ترـضح 

: دیامرف
همطاف رگا  و  مدرک .  یمن  قلخ  ار  وت  دوبن ، یلع  رگا  و  مدیرفآ .  یمن  ار  كالفا  نامـسآ و  يدوبن  رگا  دـمحا ! يا  دومرف : لجوزع  يادـخ 

 . مدومن یمن  قلخ  ار  یلع  وت و  دوبن 
: دومرف لقن  هللا  لوسر  زا  هک  مالسلا )  هیلع   ) یلع زا  تسا  تیاور  نینچمه 

(118  ) دنک روبع  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دیزادنیب  نییاپ  ار  ناتیاه  مشچ  مدرم !  هورگ  يا  دهد : ادن  شرع  زا  يدانم  دوش ، تمایق  هک  ینامز 
!
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: دومرف هللا  لوسر 
 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف زوجت  یتح  مکراصبءا  اوضغ  مکس و  ؤر  اوسکن  عمجلا !  لها  ای  ضرعلا  نانطب  نم  يدانم  يدان  همایقلا  موی  ناک  اذا 

ریزب تعامج !  يا  دـهد : ادـن  يدانم  دوش ، تمایق  زور  هک  یناـمز  ( 119 ( ؛  نیعلا روحلا  نم  هیراج  فلا  نوعبـس  اهعم  رمتف  طارـصلا  یلع 
رازه داتفه  وا  اب  درذگ و  یم  سپ  دنک ، روبع  طارـص  رب  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ات  ار  ناتنامـشچ  دیزادنیب  نییاپ  ار  دوخ  ياهرـس  دیزادنا 

 . تسه نایروح  زا  زینک 
ات دتفیب  ریز  اهرس  دوش و  هتسب  اه  مشچ  دیاب  زاب  تسین ،  ناگدنب  رب  یفیلکت  هک  تمایق  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  همطاف  تفارـش  تمظع و 

يارب تزع  تیـصخش و  نیا  دنلئاق . یـصاخ  مارتحا  راوگرزب  يوناب  نیا  يارب  مه  نایـشرع  هک  تسا  ملـسم  دیامن . رذگ  ادخ  لوسر  رتخد 
نشور نامز  نآ  مدرم  همه  رب  ارهز  ترـضح  تفرعم  شناد و  دش . لصاح  راگدرورپ  زا  تعاطا  یگدنب و  هیاس  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز

ادـخ لوسر  اهراب  هک  يرتخد  دوب . نمـشد  تسود و  دزنابز  ادـخ  لوسر  رتخد  كولـس  ییاـسراپ و  تماقتـسا ،  ربص و  اوقت ، دـهز و  دوب .
: دومرف وا  هرابرد 

نم بلق  نم و  نت  هراپ  همطاـف  ( 120 ( ؛  هللا يذآ  دـقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف  اهاذآ  نمف  ینبج  نیب  يذـلا  یبلق  یه  ینم و  هعـضب  همطاف 
 . تسا هدرک  تیذا  ار  ادخ  دنک ، تیذا  ارم  هک  یسک  هدرک و  تیذا  ارم  دنک ، تیذا  ار  وا  یسک  ره  تسه .  میولهپ  ود  نیب  هک  تسا 

 . تسا هتسناد  ربارب  دنوادخ  یتیاضران  اب  ار  ارهز  ترـضح  يدونـشخان  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوش  یم  هظحالم  تیاور  نیا  رد 
روما رد  هچ  يدابع و  هچ   ) ار راگدرورپ  زا  تعاطا  هک  ینز  دیامن . یم  تباث  ار  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز تمارک  تزع و  تمظع و  هتکن  نیا 

تعاطا رثا  رد  دراد و  رظن  رد  ار  راگدرورپ  تیاضر  اهنت  هداد ،  رارق  دوخ  قشمرس  یعامتجا )  لئاسم  رد  زین  يراد ،  رـسمه  هچ  یگدنز و 
تساوخ و ار  همطاف  شرتخد  دـیدرگ ، ضیرم  ادـخ  لوسر  نوچ  دـیوگ : یم  هشیاع  تسا .  هتفای  تسد  ـالاو  ماـقم  نیا  هب  یلاـعت  يراـب  زا 
 ، مدرک هیرگ  هک  ینامز  داد : باوج  دندرک ، لاوس  وا  لمع  زا  دیدنخ . همطاف  هک  دز  یفرح  سپـس  دـش ، نایرگ  همطاف  تفگ  وا  هب  يزیچ 

سپـس یتـسه .  وت  دوـش ، یم  قـحلم  نم  هب  ما  تیب  لـها  زا  هک  یـسک  نیلوا  داد  ربـخ  نم  هب  سپـس  دور ، یم  اـیند  زا  هک  داد  ربـخ  نم  هب 
: دومرف نانمومریما  هب  هک  هدش  تیاور  یمارگ  ربمایپ  زا  ( . 121  ) مدیدنخ

: دومرف یلع  هب  ادخ  لوسر  رانلا ؛ نم  اهتعیـش  یه و  تمطف  اهنءال  لاق  تیمـس ،  مل  هللا !  لوسر  ای  یلع :  لاق  همطاف ،  تیمـس  مل  نیردـتءا 
هتفرگ زاب  شتآ  زا  شنایعیـش  وا و  هک  نیا  يارب  دومرف : دش ، هدیمان  هچ  يارب  درک : ضرع  یلع  دـش ، هدـیمان  همطاف  هچ  يارب  یناد  یم  ایآ 

( . 122  ) دنا هدش 
شـشوک شالت و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف ناوریپ  ینعی  ترـضح ،  نآ  بتکم  مارم و  هار و  وریپ  ینعی  هدـمآ ،  ناوریپ  ینعم  هب  هک  ناـیعیش 

هچب يراد و  رهوش  هنوگچ  دومن ؛ یم  ار  راگدرورپ  تدابع  تعاـطا و  هنوگچ  هک  دـنهد  رارق  وگلا  ار  ترـضح  دوخ ، یگدـنز  رد  دـنیامن 
هنوگچ درک ، یم  هعجارم  وا  لزنم  هب  کمک  تساوخرد  يارب  یلئاس  رگا  تشاد ؛  يدروخرب  عون  هچ  ناعجارم  مدرم و  اب  درک ؛ یم  يراد 

يراگتـسر حالف و  هب  ار  ام  تسین و  یفاک  میتسه .  ادخ  لوسر  رتخد  دنمتدارا  ام  اهنت  دومن . یم  یلمع  ار  وا  هتـساوخ  هداد و  ار  وا  باوج 
دناسر . یمن 

درک  راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش  یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدربان 
هللا یف  ءانف  هدرک ،  اـهر  ار  تینم  هدومن ،  شومارف  ار  نم  تشذـگ ،  دوخ  زا  دـیاب  دـنهد . یم  اـهب  هب  هکلب  دـنهد ، یمن  هناـهب  هب  ار  تشهب 

. دیسر يراگتسر  هب  ات  دیدرگ 
: دیوگ یم  هشیاع 

اثیدـح اهیلا  رـسءا  هنءا  مث  هلامـش  نع  وءا  هنیمی  نع  اهـسلجءا  مث  یتنب  ای  ابحرم  لاقف :  هللا  لوسر  هیـشم  اهتیـشم  ناک  یـشمت  همطاـف  تلبقا 
نم برقءا  احرف  مویلاک و  تیار  ام  تلقف :  تکحضف ،  اثیدح  اهیلا  رسءا  هنا  مث  نیکبت .  مث  هثیدحب  هللا  لوسر  کضحتسا  تلقف :  تکبف . 
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لیئربج نا  لاقف :  یلا ،  رسءا  تلاقف :  اهتلءاس ، هللا  لوسر  ضبق  یتح  هللا ،  لوسر  رـس  یـشف  تنک ال  ام  تلاقف :  لاق ،  امع  اهتلءاسف  نزح ! 
یب و اقوحل  یتیب  لها  لوءا  کنا  یلجءا و  ترضح  دق  الا  هارا  نیترم و ال  ماعلا  هب  ینضراع  هنا  هرم و  ماع  لک  یف  نآرقلاب  ینضراعی  ناک 
؛  کلذل تکحضف  تلاق :  نینم ،  ؤملا  ءاسن  وءا  همءالا  لهءا  ءاسن  هدیس  نوکت  نا  نیضرت  الا  لاقف :  کلذل ،  تیکبف  کل  انا  فیـسلا  معن 

تـسار فرط  ار  وا  سپـس  مرتخد !  يدمآ  شوخ  دومرف : ربمایپ  دوب . وا  نتفر  هار  دننام  تسرد  شنتفر  هار  دمآ . شردپ  دزن  همطاف  يزور 
شوگ رد  يزار  ربمایپ  رگید  راب  ینک .  یم  هیرگ  ارچ  متفگ  نم  دش ، نایرگ  همطاف  تفگ و  وا  شوگ  رد  يزار  دـعب  دـناشن ، دوخ  پچ  ای 
تفگ همطاف  مدیـسرپ ،  ار  تلع  وا  زا  مدیدن !  دشاب  کیدزن  مغ  هب  روط  نیا  هک  يداش  زورما  ات  نم  متفگ :  دش . نادنخ  همطاف  تفگ ،  وا 

نم هب  ربماـیپ  لوا  هبترم  تفگ :  مدرک ،  لا  ؤس  هاـگ  نآ  دومرف ، تلحر  اـیند  زا  ادـخ  لوسر  اـت  منک .  یمن  شاـف  ار  ادـخ  لوسر  رـس  نم  : 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  طقف  منک  یم  رکف  تشاد .  هضرع  راب  ود  لاـسما  اـما  تشاد  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راـبکی  لاـس  ره  لـیئربج  دومرف :

 . مدرک هیرگ  مدینش ،  ار  نخس  نیا  هک  یماگنه  يوش .  یم  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  یسک  نیلوا  وت  تسا و  هدش  کیدزن  نم  لجا 
نامداش و مدینـش ،  ار  نخـس  نیا  هک  یماگنه  یـشاب .  نامیا  اب  نانز  ای  تشهب  لها  نانز  يوناـب  هک  يوش  یمن  یـضار  اـیآ  دومرف : سپس 

(. 123  ) مدش نادنخ 
چیه هدـش ،  یفرعم  ناهج  گرزب  نز  راهچ  زا  یکی  مالـسلا )  هیلع   ) همطاف اج  کـی  رد  رگا  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  زا 

: دـندوب ناهج  ناوناب  يوناب  نز ،  راهچ  هک :  هدـمآ  یبقعلا  رئاخذ  باتک  رد  دـشاب . اهنآ  نیرترب  نز ،  راهچ  نآ  نایم  زا  هک  درادـن  یتافانم 
دوب رترب  اـهنآ  همه  زا  هک  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم رتخد  همطاـف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  محازم ،  رتخد  هیـسآ  نارمع ،  رتخد  میرم 

( . 124)

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  تداهش  مراهچ :  لصف 

ردپ تلحر  زا  سپ  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز . 1
 )) یهدنامرف هب  ار  يرکشل  دش . یم  رهاظ  ادخ  لوسر  رب  تلاسک  راثآ  مک  مک  دنتشگزاب . عادولا  هجح  زا  ربمایپ  تسا و  يرجه  مهد  لاس 

تکرـش گنج  نیا  رد  دـیاب  دومرف : درب و  مان  هژیو  هب  ینیعم  دارفا  دـینک . تکرح  مور  روشک  يوس  هب  دـیاب  دومرف : داد و  بیترت  هماسا )) 
. دنامب ناما  رد  تفلاخم  ینکشراک و  زا  مالسلا )  هیلع   ) یلع تفالخ  عوضوم  دنور و  هنیدم  زا  ناقفانم  هک  دوب  نیا  شروظنم  دنیامن .

دورف تشحو  رد  ار  همطاف  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ يرامیب  دیدرگ . يرتسب  هناخ  رد  ناشیا  هدرک و  ادیپ  تدـش  ادـخ  لوسر  تلاسک 
! اهلاراب دومن : یم  اعد  اباب  یتمالـس  يارب  یهاگ  تخیر .  یم  کشا  درک و  یم  هاگن  ار  ردـپ  درز  هدـیرپ و  گـنر  تروص  هب  یهاـگ  درب .

راودـیما ددرگ . یم  نایامن  يزوریپ  راثآ  تسا و  هدـیدرگ  روراب  هزات  هدـناشن و  نیمز  رد  ار  مالـسا  لاهن  تمحز  جـنر و  نارازه  اب  مردـپ 
 . تسا میخو  مردـپ  لاح  هک  سوسفا  اما  ددرگ  نک  هشیر  یتسرپ  تب  متـس و  رفک و  هدـیدرگ و  بلاغ  مالـسا  نید  مردـپ  هطـساو  هب  مدوب 

 : مهاوخ یم  وت  زا  ار  وا  يافش  ادنوادخ !
رگید یتعامج  رمع و  رکبوبا و  دید  دمآ ، شوه  هب  هک  یماگنه  دش . شوهیب  يرامیب  تدش  زا  دیدرگ و  تخـس  رایـسب  ادـخ  لوسر  لاح 

! دنا هدرک  درمت  دننک ، تکرش  هماسا  رکشل  رد  دوب  انب  هک 
نآ فده  زا  ادخ  لوسر  اما  دندروآ  هناهب  رذع و  خساپ  رد  اهنآ  زا  کی  ره  دینک ! تکرش  هماسا  رکشل  رد  هک  متفگن  امش  هب  رگم  دومرف :

نارضاح زا  یضعب  منک .  تیصو  ات  دیروایب  یتاود  ذغاک و  دومرف  ربمایپ  دنا . هدنام  هنیدم  رد  تفالخ  يارب  هک  تسناد  یم  دوب و  هاگآ  اه 
(125  ) هدش هریچ  وا  رب  يرامیب  دیوگ و  یم  نایذه  درم  نیا  تفگ :  دش و  عنام  رمع  یلو  دـنیامن ، لمع  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب  دنتـساوخ 

تروص هب  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز تشگ .  شوهیب  تشاذگ و  یلع  ترـضح  ناماد  رد  ار  شرـس  دییارگ ، تماخو  هب  ور  ربمایپ  لاح  تسا ! 
هویب نامیتی و  سرداد  وا  دـش . یم  لزان  تمحر  ناراب  مردـپ  دوجو  تکرب  هب  هآ !  دومرف : یم  تخیر و  یم  کـشا  درک و  یم  هاـگن  ردـپ 
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هیآ نیا  مزیزع !  رتخد  دومرف : فیعـض  يادص  اب  دوشگ و  هدید  دیـسر ، ادخ  لوسر  شوگ  هب  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز هلان  يادص  دوب . نانز 
 : ناوخب ار 

رتشیب ارهز  هیرگ  نخس ،  نیا  ندینش  زا  ( 126  ) مکباقعءا لمع  متبلقنا  لتق  وءا  تام  نافءا  لسرلا  هلیبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و 
ترـضح درب ، ردـپ  کیدزن  ار  شتروص  هک  ینامز  دوش . کیدزن  هک  دومن  هراـشا  همطاـف  هب  دیـسر . ادـخ  لوسر  نهذ  هب  يرکف  دـیدرگ .

 . تفگ وا  شوگ  رد  يزار 
. دومن یمسبت  دش و  هتخورفارب  همطاف  تروص  دندید  نارضاح 

نیلوا وت  تسا .  کـیدزن  زین  وت  گرم  دومرف : مردـپ  تفگ :  یتشگ ،  ناـمداش  هک  تفگ  وت  هب  ادـخ  لوسر  زیچ  هچ  دندیـسرپ : همطاـف  زا 
. دیدرگ نامداش  شگرم  ربخ  ندینش  زا  ادخ  لوسر  رتخد  ( . 127  ) دش یهاوخ  قحلم  نم  هب  هک  یتسه  يدرف 

رگا دـنک . یم  داش  ار  وا  شگرم  ربخ  هک  دوب  هدیـسر  اوقت  نامیا و  زا  يا  هجرد  هب  دـنوادخ ، اب  شا  هطبار  تعاـطا و  رثا  رب  ارهز  ترـضح 
کی يارب  یگدامآ  نیا  دنک . یم  يرامـش  زور  قوشعم  رادید  قوش  هب  هک  تسا  ملـسم  دـشاب ، هتـشاد  یطابترا  نینچ  دوخ  قلاخ  اب  ناسنا 

قح ياقل  هتـسب و  ادخ  هب  لد  هک  همطاف  اما  تسین  روصت  لباق  تسا ،  رادراب  مه  یکی  دراد و  لزنم  رد  كدوک  راهچ  هک  يداع  ناوج  نز 
نم زا  سپ  هک  دـنک  یمن  رکف  شلاسدرخ  ياه  هچب  هب  يا  هظحل  هک  تسا  هدرک  هطاحا  ار  شدوجو  رـسارس  ناـنچ  هللا  هب  قشع  دـبلط ، یم 

هب قشع  نانچ  دنک . یم  لابقتـسا  ربخ  نیا  زا  شمارآ  اب  تسادخ ،  اب  وا  قیمع  هطبار  زا  هتفرگرب  ادـخ  هب  لکوت  اب  هکلب  درک ، دـنهاوخ  هچ 
تسا لصو  ربخ  وا  دزن  گرم  ربخ  ور  نیا  زا  هداد ،  رارق  ریثات  تحت  ار  اه  هطبار  هقلع و  هیقب  هک  هدومن  هطاحا  ار  شدوجو  رسارس  هللا  ءاقل 

، درادـن دوـجو  ربـخ  نیا  زا  رت  كانتـشحو  يداـع  مدرم  يارب  هک  یتروـص  رد  دـنک . یم  نادـنخ  هیرگ ،  نـیع  رد  ار  وا  نارجه و  ناـیاپ  و 
دنریگب سرد  ناشیا  تانکس  تاکرح و  مامت  زا  دیاب  ترضح  نآ  ناوریپ  ناناملسم و  دشاب . هتشاد  مه  نامیا  فعض  ناسنا  رگا  اصوصخم 

هب ندیسر  عناوم  دندرگب و  دوخ  دوجو  رد  نآ  تلع  لابند  هب  دنساره ، یم  گرم  زا  رگا  دنیامن . هسیاقم  هدیجنـس و  وا  اب  ار  دوخ  لامعا  و 
، ریسم نیا  رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنـشاب  نئمطم  دنراذگب و  رانک  دوخ  لامعا  یگدنز و  زا  ار  اه  نآ  دنیامن . شالت  دنبایب و  ار  دنوادخ  برق 

 . تسین یهلا  برق  هب  یهار  نایصع  هانگ و  اب  اریز  دزاس ، یم  راومه  اه  نآ  يارب  ار  شیوخ  لصو  هار  هدومن و  کمک 
 . تفای تسد  یهلا  برق  هب  ات  تشادرب  ار  عناوم  تسا ،  سفن  ياوه  اب  هزرابم  هک  ربکا  داهج  اب  دیاب 

ربمایپ دومن . دنهاوخ  يرامـش  زور  یلاعت  قح  لاصو  يارب  هکلب  دنوش ، یمن  تحاران  اهنت  هن  دنمهفب ، ار  دوخ  گرم  ربخ  رگا  ماقم  نیا  رد 
هب یهارمگ  تلالـض و  زا  ار  مدرم  ناوارف  ياـه  یتخـس  لـمحت  اـب  تسناوـت  هلاـس  هس  تـسیب و  ریطخ  گرزب و  تیروماـم  کـی  رد  مرکا 

دوجو اب  دور ، رده  هب  شتامحز  ادابم  تسا  نارگن  هدیسر ،  ارف  شتلحر  نامز  هک  نونکا  دیامن . ییامنهار  يراگتسر  تداعـس و  هارگرزب 
تلحر زا  دعب  دوب . هتفرگ  تعیب  اه  نآ  زا  هدومن و  یفرعم  مدرم  هب  مخریدـغ  رد  دوب . هتفگ  نخـس  دوخ  نیـشناج  دروم  رد  اررکم  هک  نیا 

هیلع  ) یلع دومن و  یم  يراز  هیرگ و  ردـپ  توف  رد  هک  یلاـح  رد  تفرگ .  ارف  ار  رهطا  يارهز  هودـنا  مغ و  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
هرابرد ات  دنا ، هداد  لیکشت  نمجنا  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  دیـسر  ربخ  دوب ، نفد  نفک و  تامدقم  لوغـشم  مالـسلا ) 

رد ار  نانآ  دومن و  لتخم  شوشم و  ار  اهنآ  رکف  هودـنا ،  مغ و  نارحب و  جوا  رد  هدـنهد  ناکت  ربخ  نیا  دـنریگب . میمـصت  ربماـیپ  نیـشناج 
تموکح اب  ار  دوخ  تفلاخم  هلیـسو  نیدب  ات  دنکن  تعیب  رکبوبا  اب  تفرگ  میمـصت  بلاطیبا  نب  یلع  داد . رارق  يا  هدـش  ماجنا  لمع  لباقم 

، دنا هدرک  تعیب  همه  هک  دندید  اه  نآ  رگید  فرط  زا  تسا .  ربمایپ  روتـسد  فالخ  رب  لمع  نیا  دـیامن  هجوتم  ار  مدرم  هدرک و  زاربا  يو 
دنتفرگ میمصت  ور  نیا  زا  درادن . یماکحتسا  تیب  لها  تعیب  نودب  ناشتموکح  هک  دنتفگ  دوخ  اب  شناگتـسب .  و  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زج 

یلو دوش ، رضاح  دجسم  رد  تعیب  يارب  هک  دنتساوخ  وا  زا  دنداتسرف و  ترـضح  نآ  لابند  دنریگب . تعیب  یلع  ماما  زا  هدش ،  هک  هنوگ  ره 
ار هناخ  رد  رمع  دندش . ارهز  هناخ  راپسهر  يرگید  هورگ  ذفنق و  دیلو و  نب  دلاخ  قافتا  هب  دیدرگ و  كانمشخ  رمع  دومن . عانتما  ترضح 

یمن ارچ  يراد !  راکچ  ام  اب  رمع ! يا  دومرف : دـمآ و  رد  تشپ  هتـسبرس  روجنر و  نت  اب  همطاف  نک .  زاب  ار  رد  یلع !  اـی  تفگ :  دـیبوک و 
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! رمع يا  تفگ :  همطاـف  ( . 128  ) منز یم  شتآ  ار  هناخ  هنرگ  نک و  زاب  ار  رد  دز : گناب  رمع  میـشاب .  لوغـشم  نامدوخ  راک  هب  يراذـگ 
هناخ رد  دید  هک  یماگنه  دیدرگن . فرصنم  شمیمصت  زا  رمع  درک ، هچ  ره  يوش .  نم  هناخ  لخاد  یهاوخ  یم  یـسرت !  یمن  ادخ  زا  ایآ 

دایرف هجض و  ارهز  ترضح  دوش . هناخ  دراو  تساوخ  رمع  دش ، زاب  رد  مینزب .  شتآ  ار  هناخ  رد  ات  دیروایب  مزیه  تفگ :  دننک  یمن  زاب  ار 
عافد زا  تسد  ات  دندرک  هایـس  ار  شیوزاب  هنایزات  اب  دـندز و  شیولهپ  هب  ریـشمش  تشپ  اب  هک  دوب  اج  نیا  رد  هللا ))  لوسر  ای  هاتبا  ای  دز (( :

( . 129  ) درادرب
یمن تفگ :  تفرگ و  ار  وا  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  دـنربب . دجـسم  بناـج  هب  هک  دـندرک  ریگتـسد  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  ماـجنارس 

تیـصو هب  هاگره  تسناد  یم  یبوخ  هب  وا  دـیامن . تیالو  زا  عافد  ات  درک  یم  عافد  شرـسمه  زا  ناوت  ماـمت  اـب  دـیربب . ار  مرـسمه  مراذـگ 
ور نیا  زا  دور . یم  نیب  زا  هللا  لوسر  هلاس  هس  تسیب و  تاـمحز  ددرگ و  یم  فرحنم  دوخ  تسرد  ریـسم  زا  مالـسا  دوشن ، لـمع  شردـپ 

دروم تموکح  هک  دنیامن  مالعا  مدرم  هب  هلیـسو  نیدب  ات  دـندومن  يراددوخ  تعیب  زا  ادـتبا  رد  دومن . هزرابم  هب  عورـش  شرـسمه  اب  هارمه 
دش عنام  همطاف  زاب  دندرک ، زاب  دندیشک و  شتآ  هب  ار  رد  نامجاهم  دندرک . زاب  ار  رد  دندروآ ، موجه  وا  هناخ  هب  هک  دعب  تسین .  ام  دییات 

. دندرب دوخ  اب  متش  برض و  اب  ار  وا  اه  نآ  اما  دنربب  دجسم  هب  ار  یلع  هک 
لوسر رتخد  تسناد .  يولع  تیالو  زا  عاـفد  هار  رد  دیهـش  نیلوا  ار  وا  ناوت  یم  هک  ( ، 130  ) دش طقـس  همطاف  لفط  رباربان  هزرابم  نیا  رد 

ادـخ هب  هنرگ  دـیرادرب و  میومع  رـسپ  زا  تسد  دومرف : دومن و  مدرم  هب  ور  دـش . دجـسم  دراو  مشاه  ینب  ناـنز  زا  یهورگ  قاـفتا  هب  ادـخ 
میمـصت دومرف : هدومن و  رکبوبا  هب  ور  سپـس  منک !  یم  نیرفن  امـش  هب  هدرک ،  هلان  ادـخ  هاگرد  هب  هدومن و  ناشیرپ  ار  مناوسیگ  دـنگوس !

( . 131  ) ییامن میتی  ار  مناکدوک  یناسرب و  لتق  هب  ار  مرهوش  يراد 
ار ربمایپ  رتخد  دومرف : یـسراف  ناملـس  هب  تسا .  هدومن  ندرک  نیرفن  دـصق  همطاف  هدـمآ و  دوجوب  یکانرطخ  عاـضوا  دـید  یلع  ترـضح 

لوسر رتخد  يا  دوب . تمحر  نایناهج  يارب  تردپ  درک : ضرع  دیسر و  ارهز  ترضح  تمدخ  ناملس  امن ! شفرـصنم  نیرفن  زا  بایرد و 
یلع درک : ضرع  ناملـس  مناتـسب .  نارگدادـیب  نیا  زا  ار  دوخ  داد  ات  راذـگب  دومرف : ناملـس  هب  همطاف  امرفب ! یـشوپ  مشچ  نیرفن  زا  ادـخ !

یم وا  رما  تعاطا  دومرف : دینش ، ار  شرسمه  روتسد  نوچ  همطاف  دیدرگرب . لزنم  هب  هک  هدرک  رما  هداتـسرف و  امـش  دزن  ارم  مالـسلا )  هیلع  )
( . 132  ) دنتشگرب هناخ  هب  تفرگ و  ار  یلع  تسد  همطاف  رگید  یتیاور  هب  مزاس .  یم  هشیپ  ییابیکش  میامن و 

كدف  يارجام 
هطقن ربیخ  زا  دعب  تشاد .  دوجو  یناوارف  ياه  لخن  ناشوج و  همـشچ  نآ  رد  هک  دوب  زاجح  نیمزرـس  رد  يزیخلـصاح  دابآ و  هیرق  كدف 

لها بولق  رد  تشحو  بعر و  دنوادخ  تشگزاب ،  ربیخ  حـتف  زا  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  تفر .  یم  رامـش  هب  زاجح  رد  نایدوهی  ياکتا 
هک نیا  ربارب  رد  و  دندرک ، حلـص  وا  اب  دنداتـسرف و  ادخ  لوسر  تمدخ  ار  یـسک  اه  نآ  دنکفا . دندوب ) تخـسرس  نایدوهی  زا  هک   ) كدف
 (( صلاخ ییاراد  كدف ((  بیترت  نیدب  دومرف . ءاضما  ار  حلـص  نامیپ  تفریذپ و  ربمایپ  دننک . راذگاو  ترـضح  نآ  هب  ار  كدف  زا  یمین 

هب تسا و  ربمایپ  قح  ارـصحنم  دتفیب ، ناناملـسم  تسد  هب  گنج  نودب  هک  يزیچ  نآرق ،  حیرـص  شیامرف  قبط  اریز  دیدرگ ، ادـخ  لوسر 
باوث ياهراک  صاخ و  دراوم  رد  ار  نآ  دمآرد  تفرگ و  رایتخا  رد  ار  كدف  ربمایپ  بیترت  نیدب  دوش . یمن  میسقت  یگنج  مئانغ  تروص 

. درک یم  فرصم 
كدف ( . 133  ) دومن راذگاو  همطاف  هب  ار  كدـف  نیمزرـس  ربمایپ  دـش ، لزان  هقح ))  یبرقلاذ  تآ  و  هیآ ((  هک  ینامز  هدـمآ :  ثیدـح  رد 

( . 134  ) تشاد دمآ  رد  رانید  رازه  داتفه  ای  راهچ و  تسیب و  یلاس  ادودح  هک  دوب  یشزرا  اب  کلم 
روتسد ور  نیا  زا  دنک ، هرداصم  ار  كدف  دش  ممـصم  تفرگ ،  تسد  رد  ار  ناناملـسم  روما  مامز  دیـسر و  تفالخ  هب  رکبوبا  هک  یماگنه 

( . 135  ) دومن بصن  اه  نآ  ياج  هب  ار  ینارازگراک  دندرک و  نوریب  كدف  زا  ار  همطاف  نانکراک  لامع و  داد 
. دش یم  بوسحم  يونعم  هیده  کی  یلام  هیده  رب  هوالع  ینعی  دوب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تیالو  رب  يا  هناوتـشپ  همطاف  هب  كدف  ندیـشخب 
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جیورت هار  رد  تفرگ ،  یم  رارق  شرایتخا  رد  هک  ار  یلاوما  دوبن و  دنمقالع  تورث  لام و  هب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ادخ  لوسر  یگدـنز  زا 
شرتخد تشادن  لیم  هک  ربمایپ  دندرب . یم  رس  هب  ار  یگدنز  یتخس ،  هقیـضم و  رد  شرتخد  داماد و  دوخ و  دومن . یم  فرـصم  ادخ  نید 

يریگ تخس  هب  هجوت  اب  دنکفیب ، ندرگ  هب  دنبولگ  ای  ددنبب و  شنادنزرف  تسد  هب  هرقن  يدنبتسد  ای  دیامن  نازیوآ  شقاتا  رد  یمـشپ  هدرپ 
بناج زا  مرکا  ربمایپ  تفگ :  ناوت  یم  هیضق  نیا  تلع  دروم  رد  دیـشخب . همطاف  هب  ار  كدف  تمیق  نیگنـس  عرازم  ارچ  دوش  یـسررب  دیاب 

. دنک نیعم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع دوب  رومام  ادخ 
تـسناد یم  ربمایپ  دور . یم  لیلحت  اه  نآ  یـسایس  ناوت  دنـشاب ، یلام  هقیـضم  رد  وا  نادـناخ  یلع و  ماما  رگا  تسناد  یم  یبوخ  هب  ربمایپ 
ترضح نآ  هب  تبسن  برع  ياه  هداوناخ  نوچ  دننک ، یم  ینکشراک  دنور و  یمن  مالسلا )  هیلع   ) یلع يرادمامز  راب  ریز  یناسآ  هب  مدرم 

نآ ياه  هداوناخ  نونکا  دندوب و  هدش  هتشک  ترضح  نآ  تسد  هب  اه  نآ  ناگتسب  زا  يدایز  دارفا  اه  گنج  رد  اریز  دنتـشاد ، ییاه  هدقع 
هیلع  ) یلع ماما  ات  تسا  مزال  هجدوب  تما ،  هرادا  مالـسا و  هار  همادا  يارب  تسناد  یم  ربمایپ  دومن . دنهاوخ  ییاشگ  هدقع  ینکـشراک و  اه 
تهج نیدـب  دوش . لیامتم  شیوس  هب  اهلد  ات  دزاس ، فرط  رب  ار  هعماج  تاـجایتحا  دـیامن و  کـمک  نادـنمزاین  ارقف و  هب  دـناوتب  مالـسلا ) 

( . 136  ) دومن یم  فرص  ادخ  هار  رد  ار  هیقب  تشاد  یم  رب  زاین  رادقم  هب  همطاف  داد . رارق  همطاف  رایتخا  رد  ار  كدف 
كدف  بصغ  لماوع 

 : تسناد عوضوم  ود  ار  رکبوبا  میمصت  لماوع  ناوت  یم 
دوب هجیدخ  دای  هب  هشیمه  ادخ  لوسر  هکنیا  تسخن  درب : یم  جنر  لماع  ود  زا  هللا  لوسر  اب  دوخ  یگدنز  رد  هشیمه  هشیاع  لوا :  عوضوم 

ینزریپ هجیدـخ  تفگ :  یم  دومن و  یم  تداسح  ساسحا  هشیاع  درک ، یم  دای  یکین  هب  وا  زا  هک  یهاگ  دومن و  یم  هقالع  راـهظا  وا  هب  و 
رد ار  شلاوما  دروآ . ناـمیا  نم  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  دوش . یم  تفاـی  اـجک  هجیدـخ  دـننام  دومرف : یم  باوج  رد  ربماـیپ  دوـبن . رتـشیب 

( . 137  ) داد رارق  وا  دالوا  رد  ارم  لسن  دنوادخ  دوب . نم  روای  رای و  روما  مامت  رد  داد و  رارق  نم  رایتخا 
زا ادخ  لوسر  دوب . هتفر  ایند  زا  نم  یـسورع  زا  لبق  لاس  هس  هک  یتروص  رد  مدربن ،  گشر  هجیدخ  دننام  ینز  چیه  رب  دـیوگ : یم  هشیاع 

تسا هدش  هدامآ  شیارب  تشهب  رد  يرصق  دهدب  تراشب  هجیدخ  هب  هک  دوب  هداد  روتـسد  شلوسر  هب  دنوادخ  دومن و  یم  فیرعت  دایز  وا 
( . 138  ) داتسرف یم  هجیدخ  ناتسود  يارب  ار  نآ  تشوگ  دومن و  یم  ینابرق  ار  يدنفسوگ  ادخ  لوسر  تاقوا  زا  يرایسب  . 

تداسح هتبلا  داد . یم  جنر  رایسب  ار  هشیاع  عوضوم  نیا  دمآ . دوجو  هب  همطاف  زا  ربمایپ  لسن  دش و  یمن  دنزرف  بحاص  دوب و  میقع  هشیاع 
دز سدح  ناوت  یم  ور  نیا  زا  درک . یم  تیاکش  همطاف  زا  رکبوبا )  ) شردپ شیپ  یهاگ  دوب و  يداع  یعیبط و  رما  کی  هشیاع  ترودک  و 

ماقتنا ربمایپ  رتخد  زا  دـنناشن و  ورف  ار  دوخ  هنیک  دـسح و  شتآ  ات  دـندوب  تصرف  رظتنم  اـه  نیا  دوب . ردـکم  همطاـف  زا  اـبلق  مه  رکبوبا  هک 
رد يدـب  زور  يرآ ،  تفگ :  رکبوبا  تسا !  يدـب  زور  هچ  هآ  تفگ :  یم  درک و  یم  هیرگ  همطاـف  دوـمرف ، تلحر  ربماـیپ  یتـقو  دـنریگب .

( ! 139  ) يراد شیپ 
هرابرد مه  ربمایپ  دنوش . یلع  تعاجش  يراکادف و  ملع و  یتاذ و  تالامک  رکنم  دنناوت  یمن  هک  دنتسناد  یم  رکبوبا  رمع و  مود :  عوضوم 

بوخ مه  وا  يداصتقا  عضو  رگا  سپ  دوب ، مه  ربمایپ  يومع  رسپ  داماد و  دنتـسناد . یم  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  مدرم  هدومن و  شرافـس  وا 
رمع دش . یم  بوسحم  يدج  يرطخ  رکبوبا  تفالخ  يارب  عضو  نیا  دندش . یم  هارمه  وا  اب  یهورگ  املسم  تشاد  رایتخا  رد  یلوپ  دوب و 

نآ تسد  زا  ار  كدف  ریگب و  یلع  زا  ار  مئانغ  سمخ و  دنـسانش . یمن  یفده  ایند  لام  زج  دنتـسه و  ایند  ناگدـنب  مدرم  تفگ :  رکبوبا  هب 
. دنیآ یم  وت  فرط  هب  هدرک و  شیاهر  دندید ، یلاخ  ار  وا  تسد  شناوریپ  یتقو  زاس . جراخ  اه 

دیامن جارخا  ار  همطاف  نانکراک  هدومن و  هرداصم  ار  كدف  هب  تفرگ و  میمـصت  رکبوبا  هک  دـش  هزیگنا  رگید  لماوع  مهم و  لماع  ود  نیا 
( . 140  ) دروآ رد  شیوخ  فرصت  هب  ار  نآ  و 

، درب یم  ثرا  تگرم  زا  دعب  وت  زا  یـسک  هچ  تفگ :  دمآ و  رکبوبا  دزن  ادخ  لوسر  توف  زا  سپ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف هک  هدش  تیاور 
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نم یلو  دراذگ ، یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  رکبابا  تسین ،  ادـخ  لوسر  زا  یثرا  نم  يارب  سپ  تفگ :  همطاف  مدالوا .  ما و  هداوناخ  تفگ : 
کی مسق !  ادخ  هب  تفگ :  همطاف  منک .  یم  اطع  درک ، یم  اطع  هک  یـسک  رب  منک و  یم  قافنا  درک ، یم  قافنا  ادـخ  لوسر  هک  یناسک  رب 

( . 141  ) تفگن نخس  وا  اب  دومن ، توف  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ترضح  هک  ینامز  ات  سپ  میوگ .  یمن  نخس  وت  اب  ما ،  هدنز  یتقو  ات  هملک 
یمن ثرا  اـیبنا  تفگ :  رکبوبا  هدـب ،  ادـخ  لوسر  زا  ارم  ثاریم  تفگ :  تفر و  رکبوبا  دزن  مالـسلا )  اـهیلع   ) همطاـف هک  تسا  تیاور  زاـب 

درگرب و تفگ ،  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دومن . فیرعت  ار  نایرج  دمآ و  یلع  شیپ  ارهز  تسا .  هقدص  دنام ، یم  اه  نآ  زا  هچ  نآ  دـنراذگ .
( . 142  ) درب ثرا  دواد  زا  هک  تسین  ربمایپ  نامیلس  رگم  وگب :

سپ ترضح  هب  ار  كدف  دندشن  رضاح  اما  ( 143  . ) بوقعی لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  دومن : اعد  ایرکز  نینچ  مه  و 
. دنهد

هب یکیدزن  دـنوادخ و  دزن  اه  نآ  ماقم  رب  یلیلد  هک  دـش  یم  بوسحم  يونعم  گرزب  زایتما  کی  ربماـیپ  نادـناخ  تسد  رد  كدـف  دوجو 
ینیشناج هلئسم  اصوصخم  ربمایپ  ياه  یناشن  راثآ و  مدرم  ات  دوب  تیمها  ياراد  هلئـسم ،  نیا  مه  یـسایس  رظن  زا  دمآ . یم  رامـش  هب  ربمایپ 

. دننک وجتسج  هداوناخ  نیا  رد  ار  ترضح  نآ 
هب یلزتعم ))  دیدحلا  یبا  نبا  تنس ((  لها  فورعم  دنمـشناد  نانخـس  رد  هتکن  نیا  دنتفیب . كدف  بصغ  رکف  هب  هک  دش  ثعاب  لئالد  نیا 
 : تفگ دوب ، قداص  كدـف  تیکلام  ياعدا  رد  همطاف  ایآ  مدرک :  لاوس  یقوراف ))  نب  یلع  مداتـسا ((  زا  دـیوگ : یم  وا  دروخ . یم  مشچ 
زنط فیطل و  مالک  دومن و  یمسبت  داتسا  دوب . وگتسار  وا  دزن  همطاف  هک  یلاح  رد  دادن ، وا  هب  ار  كدف  لوا  هفیلخ  ارچ  سپ  متفگ :  يرآ . 
یم وا  هب  همطاف  ياعدا  درجم  هب  ار  كدف  زور  نآ  رکب  یبا  رگا  تفگ :  تشادـن .  یخوش  هب  تداع  زگره  هک  یلاح  رد  تفگ ،  يا  هنوگ 

رذـع و هنوگ  چـیه  وا  تشاذـگ و  یم  رانک  شماقم  زا  ار  يو  درک و  یم  ار  شرـسمه  تفـالخ  ياـعدا  دـمآ و  یم  شغارـس  هب  ادرف  داد ،
. درادن هاوگ  هنیب و  هب  يزاین  دیوگ و  یم  تسار  دنک ، اعدا  هچ  ره  همطاف  هک  دوب  هتفریذپ  كدف  نداد  اب  اریز  تشادن ،  دوخ  زا  یعافد 

( . 144  ) درک حرطم  حازم  ناونع  هب  ار  نآ  مداتسا  دنچ  ره  تسا ،  تیعقاو  کی  نیا  دیازفا : یم  دیدحلا  یبا  نبا  سپس 
 ( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  زا  يراصنا  نب  رباج  تسا .  كدف  ناتـساد  تهج  يا  هدنز  دهاش  تنـس  لها  دنمـشناد  ود  زا  حیرـص  فارتعا  نیا 

: دنک یم  لقن 
لآ نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  بهف  اـیرکز (( : لاـق  دواد و  نامیلـس  ثرودـق  تلاـق :  ثروی ،  ـال  یبنلا  همطاـفل :  رکبوبا  لاـق 
هک داد  باوج  همطاـف  دراذـگ . یمن  ثرا  ربماـیپ  تفگ :  همطاـف  هب  رکبوبا  بوقعی ؛  یلا  اـیرکذ  نم  یبـنلا  یلءا  برقءا  نحنف  بوقعی . )) 

بوقعی ناـمدود  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  بوقعی (( ؛  لآ  نم  ثری  ینثری و  تفگ :  اـیرکز  درب و  ثرا  دوواد  زا  ناـمیلس 
( . 145  ) بوقعی لآ  هب  میرتکیدزن  ایرکز  زا  ربمایپ  هب  ام  و  دشاب )) 

هللا لوسر  تردپ  ثاریم  ورب و  دومرف : مالسلا )  اهیلع   ) همطاف هب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  زاب 
همطاف دراذـگ . یمن  ثرا  ربماـیپ  تفگ :  رکبوبا  هدـب .  ار  هللا  لوسر  مردـپ  ثاریم  نم  هب  دومرف : دـمآ و  رکبوبا  دزن  همطاـف  نک .  بلط  ار 

بهف  : ) تفگن ایرکز  ایآ  تفگ :  همطاف  دراذگ . یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  دش و  ینابـصع  رکبوبا  دربن ، ثرا  دوواد  زا  نامیلـس  ایآ  دومرف :
هللا مکیـصوی  تفگن ((  ایآ  دومرف : همطاف  دراذگ . یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  رکبوبا  زاب  بوقعی )  لآ  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل 

( . 146  ) دراذگ یمن  ثرا  ربمایپ  تفگ :  رکبوبا  نییثنءالا ))  ظح  لثم  رکذلل  مکدالوءا  یف 
وا زاب  دروآ ، رکبوبا  ياعدا  دض  رب  هک  يدهاوش  اه و  قادصم  مامت  مغر  هب  هک  تسا  يدح  هب  ادخ  لوسر  رتخد  هناگی  اب  ینمـشد  هنیک و 

. درک مورحم  دوخ  ملسم  قح  زا  ار  ترضح  نآ  دومن و  يراشفاپ  دوخ  فرح  رس  رب 
رکبوبا نوچ  دومرف : مالسلا )  هیلع   ) قداص ترضح  هک  دننک  یم  تیاور  ربتعم  ياهدنس  هب  نارگید  هیوباب و  نبا  یسربط و  یسوط و  خیش 

نآ دومن . نوریب  كدف  زا  ار  همطاف  لیکو  ات  داتسرف  ار  یـسک  تفرگ ،  تعیب  راصنا  نارجاهم و  رثکا  زا  دیـشخب و  میکحت  ار  تفالخ  راک 
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. داد نم  هب  ار  نآ  ادخ  نامرف  هب  مردـپ  هک  نآ  لاح  يدرک ،  نوریب  كدـف  زا  ارم  لیکو  تهج  هچ  هب  دومرف : دـمآ و  رکبوبا  دزن  ترـضح 
رارقا وت  زا  اـت  تفگ :  رکبوبا  هب  نمیا  ما  دروآ . ار  نمیا  ما  مالـسلا )  اـهیلع   ) همطاـف درواـیب . دـهاش  ییوـگ ،  یم  هچنآ  رب  تفگ :  رکبوـبا 
 (( ، تسا تشهب  لـها  نمیا  ما  هتفگ (( :  نم  قـح  رد  ادـخ  لوـسر  اـیآ  هک  دـنوادخ  هب  مهد  یم  مسق  ار  وـت  مـهد .  یمن  تداهـش  مریگن 

يذ قـح  هک  داتـسرف  یحو  دوـخ  لوـسر  هب  دـنوادخ  هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم  تفگ :  نمیا  ما  تسا .  روـط  نیمه  یلب ،  تفگ ،  رکبوـبا 
. داد وا  هب  دنوادخ  رما  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هدب و  وا  هب  ار  یبرقلا 

كدف هرابرد  يا  همان  رکبوبا  دنداد . تداهش  مه  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  یتیاور  هب  داد . تداهـش  مه  وا  دمآ ، یلع  ترـضح  نآ  زا  دعب 
نمیا و ما  دومن و  ار  كدـف  ياعدا  همطاف  تفگ :  رکبوبا  تسا و  يا  هماـن  هچ  نیا  دیـسرپ : دـمآ و  رمع  هاـگ  نآ  داد ، همطاـف  هب  تشون و 
 . تسا ناناملـسم  ییاراد )   ) كدف تفگ :  درک و  هراپ  تفرگ و  ار  همان  رمع  متـشون .  ار  همان  نیا  نم  ور  نیا  زا  دنداد . یهاوگ  وا  رب  یلع 
 . تسا لوبق  دروم  دشاب ، يرگید  دهاش  وا  اب  رگا  تسا .  يا  هحلاص  نز  نمیا  ما  دهد و  یم  تداهش  شرسمه  عفن  هب  یلع  هتـشذگ  نآ  زا 

. دمآ نوریب  دیدرگ و  نایرگ  نیگهودنا و  همطاف 
هک دنداد  تداهـش  دندمآ  مه  فوع  نب  نمحرلادبع  رمع و  دنداد ، تداهـش  نمیا  ما  یلع و  هک  نآ  زا  سپ  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 

. دنیوگ یم  تسار  مه  نمیا  ما  یلع و  ییوگ .  یم  تسار  وت  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  تفگ :  رکبوبا  دومن . میـسقت  ار  كدف  دمآ  رد  ربمایپ 
 . يرآ تفگ :  يا ،  هدـناوخ  نآرق  ایآ  رکبوبا  دومرف : تفر و  رکبوبا  دزن  یلع  زور  نآ  يادرف  دـنیوگ . یم  تسار  مه  نمحرلادـبع  رمع و 
ای تسا  هدش  لزان  ام  قح  رد  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  دومرف : هک  ادـخ  لوق  وگب  نم  هب  دومرف :

یتشز راک  همطاـف  هک  دـنداد  تداهـش  دـندمآ  رفن  ود  رگا  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع امـش . قح  رد  تفگ :  رکباـبا  رگید ، سک  قح  رد 
 ! ینارفاک زا  دـنوادخ  شیپ  ینک ،  راتفر  نینچ  رگا  دومرف : منک .  یم  دـح  هماقا  مدرم  ریاـس  دـننام  تفگ :  ینک .  یم  هچ  هدـش ،  بکترم 
وت نونکا  يا .  هدومن  لوبق  ار  مدرم  تداهش  يا و  هدرک  در  همطاف  تراهط  هب  ار  دنوادخ  تداهـش  نوچ  دومرف : یلع  ارچ ، تفگ :  رکبوبا 
هک ار  یبارعا  کی  تداهش  يدرک و  در  دومن ، بحاصت  ار  نآ  شردپ  تایح  رد  وا  دنداد و  همطاف  هب  ار  كدف  هک  شلوسر  ادخ و  مکح 
لاح تسا ،  ناناملـسم  تمینغ  یف و  كدف  یتفگ :  یتفرگ و  همطاف  زا  ار  كدف  یتفریذپ و  دـشاب  یمن  ثاریم  ياراد  ربمایپ  هداد  تداهش 

رب مسق  تسا و  یعدـم  هدـهع  رب  لیلد  هماـقا  هاوگ و  ندروآ  هیلع ؛  یعدا  نم  یلع  نیمیلا  یعدـملا و  یلع  هنیبلا  دومرف : ادـخ  لوسر  هکنآ 
مدرم نایم  زا  همهمه  ادص و  ماگنه  نیا  رد  يدومن !  مکح  نآ  فالخ  رب  يدرک و  در  ار  ادخ  لوسر  لوق  وت  تسا . ))  هیلع  یعدم  هدهع 
سپس دنتفر . دوخ  هناخ  هب  مه  رمع  رکبوبا و  تشگرب و  هناخ  هب  ترضح  نآ  سپـس  دندومن . قیدصت  ار  یلع  نانخـس  یگمه  تساخرب و 

راک دـشاب ، هتـشاد  يدروخرب  نینچ  ام  اب  راظنا  رد  رگید  راب  کی  رگا  درک ! هچ  ام  اب  زورما  یلع  يدـید  تفگ :  تساوخ و  ار  رمع  رکبوبا 
 . تسیچ وت  رظن  لاح  دسر . یمن  ناماس  هب  ام 

تفگ رمع  دنک ، یم  ار  راک  نیا  تارج  یسک  ایآ  تفگ :  رکبوبا  دنناسرب . لتق  هب  ار  وا  میهد  روتـسد  تسا  بوخ  نم  رظن  هب  تفگ :  رمع 
 : تفگ دلاخ  یناسرب .  ماجنا  هب  ار  ریطخ  لمع  کی  هک  میهاوخب  وت  زا  میراد  لایخ  ام  دنتفگ : دنتساوخ و  ار  دلاخ  سپس  دیلو . نب  دلاخ  : 
 ، مناسر ماجنا  هب  ار  نآ  دـیاب  عقوم  هچ  تفگ :  دـلاخ  تسا .  نیمه  ام  دوصقم  دـنتفگ ! یلع !  نتـشک  یتح  مهد ،  یم  ماجنا  دـشاب  هچ  ره 
ار دوخ  تفریذپ و  دلاخ  نزب .  ندرگ  ار  وا  زیخرب و  هلصافالب  نم  مالـس  زا  دعب  نیـشنب و  وا  يولهپ  دجـسم  رد  زامن  ماگنه  تفگ :  رکبوبا 
 ، تفگ داتسرف و  یلع  هناخ  هب  ار  دوخ  زینک  اروف  دینش  ار  اهنآ  نخس  دوب ، رکبوبا  رـسمه  نامز  نآ  رد  هک  سیمع  تنب  ءامـسا  درک . هدامآ 

 : نک توالت  ار  هیآ  نیا  ناسرب و  مالس  همطاف  یلع و  هب  نم  لوق  زا 
هیلع  ) یلع دوـمن . توـالت  ار  هیآ  دـمآ و  یلع  هناـخ  هب  زینک  ( 147  ) نیحـصانلا نم  کل  ینا  جرخاف  كولتقیل  کـب  نورمت  اـی  ءـالملا  نا 

هک دلاخ  داتسیا . رکبوبا  رس  تشپ  دمآ و  دجـسم  هب  سپـس  درک . دهاوخن  ققحم  ار  اه  نآ  هدارا  دنوادخ  وگب : ءامـسا  هب  دومرف : مالـسلا ) 
تلوص و دش ، دهشت  لوغشم  نوچ  درک و  عورـش  ار  زامن  رکبوبا  تفرگ .  رارق  وا  يولهپ  دمآ و  دوب  هدرک  یفخم  سابل  ریز  ار  شریـشمش 
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زورب زا  دـناسر . رخآ  هب  ار  یلمع  نینچ  دـناوت  یم  دـلاخ  هنوگچ  دیـشیدنا  یم  دوخ  شیپ  دومن . بوعرم  ار  وا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع تبیه 
مدرم داد . یمن  مالـس  دوـمن و  یم  رارکت  ار  دهـشت  درک و  یمن  ار  نداد  مالـس  تارج  هک  داـتفا  زرل  سرت و  هب  یلع  ماـما  تعاجـش  هنتف و 

هچ نآ  ادابم  دلاخ ! يا  تفگ :  دیوگب  مالـس  هک  نیا  زا  شیپ  دیدرگ و  نامیـشپ  هرخالاب  رکبوبا  تسا .  هدش  وهـس  راچد  وا  دندرک  نامگ 
 . تفگ مالس  سپس  یهد .  ماجنا  مداد  روتسد  وت  هب  ار 

یلع منزب .  ار  وت  ندرگ  مالس  زا  سپ  هک  دوب  نیا  روتسد  تفگ :  دلاخ  دوب . هداد  وت  هب  يروتسد  هچ  دیسرپ : دلاخ  زا  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
یلع متشک .  یم  ار  وت  تفگ  یمن  ار  هلمج  نیا  مالس  زا  شیپ  رگا  مسق !  ادخ  هب  يرآ  تفگ :  دلاخ  يدرک .  یم  يراک  نینچ  ایآ  دومرف :
یلع رگید  یتیاور  هب  دشک ! یم  ار  دلاخ  نالا  هبعک  يادخ  هب  تفگ :  رمع  دیبوک . نیمز  رب  درک و  دنلب  شیاج  زا  ار  دلاخ  مالـسلا )  هیلع  )

دـیدرگ و دوبک  شگنر  دیـشک و  دایرف  دـلاخ  هک  داد  راشف  نانچ  تفرگ  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  ود  اـب  ار  دـلاخ  ندرگ  مالـسلا )  هیلع  )
ار بلطملادبع  نب  سابع  رکبوبا  تشادن .  ملکت  تردق  دز و  یم  اپ  تسد و  مالسلا )  هیلع   ) یلع ياپ  تسد و  ریز  دومن . سجن  ار  شسابل 
داد و مسق  شردام  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  و  ادخ ) لوسر   ) ربق بحاص  هب  ار  وا  دـمآ و  یلع  شیپ  سابع  دـنک . تعافـش  هک  تساوخ 
: دومرف تفرگ و  ار  رمع  نایبرگ  مالـسلا )  هیلع   ) یلع هک  تسا  رگید  تیاور  رد  دیـشک . دلاخ  زا  تسد  ترـضح  هک  دیـسوب  ار  وا  یناشیپ 
رت ناوتان  شدوخ  رتمک و  شروای  ام  زا  کی  مادک  یتسنادیم  دوب ، هتسبن  ارم  تسد  یهلا ،  ریدقت  ربمایپ و  تیصو  رگا  كاحـض !  رـسپ  يا 

 . تشگرب هناخ  هب  ترضح  دندش و  لئاح  اه  نآ  نایم  مدرم  تسا . 
لباق هتکن  تسا .  ( 148  ) هعیش تایاور  تحص  رب  يراکـشآ  هنیرق  نیا  دنناد و  یم  زیاج  ار  مالـس  زا  شیپ  زامن  رد  نتفگ  نخـس  اه  یفنح 

نارود رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع ارچ  اما  دندرکن  تلاخد  كدف  رما  رد  رکبوبا  بصغ  زا  دعب  مالسلا )  امهیلع   ) نیموصعم همئا  هک  نیا  هجوت 
هچرگ  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هب  رایـسب  هک  نومام  ای  و  درکن ، تلاخد  رما  نیا  رد  دوب ) وا  راـیتخا  رد  روشک  ماـمت  هک  یناـمز   ) شتموکح

هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  ياه  هون  زا  یـضعب  تسد  هب  هکلب  درکن ، ترـضح  نآ  میدـقت  ار  كدـف  درک ، یم  تدارا  راهظا  ارهاـظ )
. درپس مشاه  ینب  هدنیامن  ناونع  هب  مالسلا ) 

: دومرف هک  دوش  یم  نشور  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع مالک  رد  خساپ 
 : مکحلا هللا معن  نیرخآ و  موق  سوفن  اهیلع  تخـس  موق و  سوفن  اهیلع  تحـشف  ءامـسلا  هتلظءا  ام  لـک  نم  كدـف  انیدـیءا  یف  تناـک  یلب 

هورگ هک  یلاح  رد  دندیزرو ، لخب  نآ  رب  یهورگ  یلو  دوب ، ام  تسد  رد  كدف  هدـنکفا ،  هیاس  نآ  رب  نامـسآ  هچنآ  زا  اهنت  يرآ  ( 149)
تساوخ یم  نانخس  نیا  اب  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  تسا .  دنوادخ  مکاح  رواد و  نیرتهب  دندیشوپ و  مشچ  نآ  زا  هنادنمتواخـس  يرگید 

شرـسمه اب  هارمه  ار  كدـف  نامز  نآ  رگا  دـهاوخ . یمن  دـمآ  رد  هلیـسو  کـی  ناونع  هب  ار  كدـف  هک  دـنک  میهفت  همه  هب  ار  بلطم  نیا 
دوخ ریسم  زا  روما  هک  نونکا  دوب . تفالخ  هنیمز  رد  یفارحنا  طوطخ  زا  يریگولج  تفالخ و  تیالو و  رما  تیبثت  يارب  دومن ، یم  يریگیپ 

دودح دنک : یم  ضرع  مظاک  یـسوم  ماما  هب  دیـشرلا  نوراه  درادن . دوس  نآ  نتفرگ  دومن ، ادیپ  يدام  هبنج  رتشیب  كدف  دیدرگ و  جراخ 
 . منادرگزاب وت  هب  ار  نآ  ات  نک  صخشم  ار  كدف 

 : تفگ نوراه  تفرگ .  مهاوخن  شا  یعقاو  دودح  اب  زج  ار  نآ  نم  دومرف : ماما  دیزرو . یم  رارصا  هتـسویپ  نوراه  دومن . ابا  خساپ  زا  ماما 
تدـج قح  هب  تفگ :  نوراه  درک . یهاوخن  تقفاوم  میوگ ،  زاـب  ار  نآ  یعقاو  دودـح  رگا  دومرف : ماـما  تسا ،  مادـک  نآ  یعقاو  دودـح 

 . تسا ندع  نیمزرس  لوا  نآ  دح  دومرف : ماما  داد . مهاوخ  هک  نک  نایب  ار  شدودح  دنگوس ! ربمایپ 
راثآ تسا .  دنقرمـس  نآ  مود  دـح  دومرف : ماما  بجع !  بجع ،  تفگ :  دـش و  نوگرگد  شا  هرهچ  نخـس  نیا  ندینـش  اب  دیـشرلا  نوراه 

تدـش زا  نوراـه  تروص  تقو  نیا  رد  تسا .  اـقیرفآ  نآ  موس  دـح  دومرف : ماـما  تشگ .  ناـیامن  دیـشرلا  نوراـه  تروـص  رد  یتحاراـن 
يزیچ سپ  تفگ :  نوراه  تسا !  ناتـسنمرا  رزخ و  يایرد  لحاوس  نآ  مراهچ  دـح  دومرف : ماما  بجع !  تفگ :  تشگ و  هایـس  یتحاراـن 

ار نآ  دودـح  رگا  هک  متفگ  وت  هب  نم  دومرف : ماـما  نک .  تموـکح  مدرم  رب  نیـشنب و  نم  ياـج  رب  زیخرب و  تسا .  هدـنامن  یقاـب  اـم  يارب 
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لتق هب  ار  مالـسلا )  هیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  تفرگ  میمـصت  نوراـه  هک  دوـب  ماـگنه  نیا  رد  داد . یهاوـخن  ار  نآ  زگره  منک ،  نییعت 
( . 150  ) دناسرب

زا تسد  دیاب  دـهد ، لیوحت  ار  كدـف  تساوخ  یم  نوراه  رگا  تسا .  تفالخ  هلئـسم  اب  كدـف  یگتـسویپ  رب  ینـشور  لیلد  ثیدـح  نیا 
( . 151  ) دشکب تفالخ 

كدف  یخیرات  ریس 
درک ادیپ  همادا  عضو  نیا  ردق  نآ  دنادرگ . یم  رب  يرگید  تفرگ و  یم  یکی  دندرک . یم  ذاختا  یعـضوم  كدف  ربارب  رد  افلخ  زا  کی  ره 

: دوب رارق  نیا  زا  كدف  یخیرات  ریس  دش . ناریو  یلک  هب  دوب ، یناوارف  ياه  لخن  ياراد  هک  زیخلصاح  دابآ و  نیمزرس  نآ  ات 
هفیلخ زیزعلادبع ، نب  رمع  نامز  ات  تشاد  همادا  عضو  نیا  تفرگ .  رارق  تموکح  رایتخا  رد  دـش و  بصغ  يدابآ  نیا  لوا  هفیلخ  نامز  رد 
همطاف نادـنزرف  هب  ار  كدـف  هک  داد  روتـسد  هنیدـم  رد  شرادـنامرف  هب  وا  تشاد .  يرت  میالم  شور  ربمایپ  تیب  لـها  هب  تبـسن  هک  يوما 
يوما هفیلخ  کلملادبع  نب  دیزی  يدنچ  زا  سپ  دمآ . رد  همطاف  نادنزرف  فرـصت  هب  زارد  نایلاس  زا  سپ  كدف  بیترت  نیا  هب  نادرگزاب . 

هفیلخ حافـس ،  سابعلاوبا  دـنتفرگ . تسد  هب  ار  روما  مامز  ساـبع  ینب  هدـیدرگ و  ضرقنم  هیما  ینب  ماجنارـس  دومن . بصغ  اددـجم  ار  نآ 
 . تفرگ ار  نآ  یـسابع  رفعجوبا  هک  تشذگن  يزیچ  دنادرگزاب . همطاف  ینب  هدنیامن  ناونع  هب  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  هب  ار  نآ  یـسابع 

دیـشرلا نوراه  دومن . بصغ  ار  نآ  یـسابع )  رگید  هفیلخ   ) يداهلا یـسوم  دـنادرگرب . ار  نآ  رفعجوبا  دـنزرف  یـسابع  يدـهم  نآ  زا  سپ 
لکوتم سپـس  دـنادرگرب . همطاف  نادـنزرف  هب  ار  نآ  تیب  لها  هب  تبـسن  دـیدش  هقـالع  هب  رهاـظت  رطاـخ  هب  نوماـم  داد . همادا  ار  هار  نیمه 

. درک بصغ  ار  كدف  رگید  راب  تشاد ،  لد  رد  همطاف  نادنزرف  زا  هک  يدیدش  هنیک  رطاخ  هب  یسابع 
هناریو هب  ددرگب ، تسد  هب  تسد  نینچ  هک  ییاتسور  تسا  یهیدب  دننادرگرب . اددجم  ار  نآ  داد  روتسد  رـصتنم ))  مان ((  هب  لکوتم  دنزرف 
كدف يور  افلخ  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  اه  لاقتنا  لقن و  نیا  دیدرگ . کشخ  نآ  ناتخرد  دـش و  مه  نینچ  هک  دوش  یم  لیدـبت  يا 

اه نآ  تیعقوم  فیعـضت  هعماج و  رد  تلاسر  نادناخ  ندرک  يوزنم  فده  و  تسا ،  یـسایس  هبنج  نآ :  لیلد  دنتـشاد . صاخ  یتیـساسح 
. دنشاب انگنت  رد  یلام  تاناکما  رظن  زا  تیب  لها  هک  دنداد  یم  حیجرت  رگمتس  يافلخ  اریز  دوب ،

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  هبطخ  . 2
مامتا دیوگب و  ار  اه  ینتفگ  دیامن و  هاگآ  دوجوم  عضو  هب  تبـسن  ار  مدرم  تفرگ  میمـصت  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز كدـف ،  بصغ  زا  سپ 

هناخ زا  دناشوپ ، رداچ  اب  ار  دوخ  دومن و  رـس  رب  هعنقم  هکنآ  زا  سپ  دیامن . عافد  دوخ  قح  زا  ات  تفر  دجـسم  هب  تهج  نیدب  دنک . تجح 
ادخ لوسر  ییوگ  هک  تشاد  یم  رب  مدق  نانچ  تفر .  دجـسم  يوس  هب  دـندوب ، هدومن  هطاحا  ار  وا  هک  مشاه  ینب  نانز  نایم  دـش و  جراخ 
هدرپ ترـضح  مارتحا  هب  دنتـشاد . روضح  مه  راصنا  نارجاـهم و  دوب و  هتـسشن  اـج  نآ  رکبوبا  دـش ، دجـسم  دراو  هک  یناـمز  دور . یم  هار 
هلاـن هودـنا  مغ و  ترثک  رثا  رب  دـنک ، نخـس  هب  عورـش  تساوخ  نوچ  تفرگ .  رارق  نآ  تشپ  رد  ادـخ  لوسر  رتـخد  دـنتخیوآ و  يدـیفس 
مارآ مدرم  ات  دومن  توکـس  یکدـنا  دـید ، نینچ  هک  همطاف  دنتـسیرگ . هدـش و  رثاتم  رایتخا  یب  مدرم  یمومع  هک  دیـشک  لد  زا  يزوسناج 

. دیدرگ اشفا  نآ  رد  قیاقح  زا  يرایسب  هک  دومرف  داریا  یئارغ  هبطخ  هاگنآ  دنتفرگ .
زا هبطخ  نیا  دنا . هدرک  لقن  ار  نآ  رایسب  ياهدنس  هلسلس  اب  تنس  لها  هعیش و  گرزب  ءاملع  هک  تسا  يروهـشم  ياه  هبطخ  زا  هبطخ  نیا 

: ددرگ یم  لیکشت  شخب  تفه 
 . تسا شنیرفآ  فده  ینسح و  ءامسا  راگدرورپ و  تافص  دیحوت و  هرابرد  لوا  شخب 

 . تسوا فادها  اه و  تیلوئسم  ربمایپ و  يالاو  ماقم  مود  شخب 
. دیوگ یم  نخس  ماکحا  رارسا  هفسلف و  مالسا و  تامیلعت  قمع  نآرق و  تیمها  زا  موس  شخب 

. دیامن یم  وگزاب  تما  هب  ار  هللا  لوسر  شردپ  تامدخ  شیوخ ،  یفرعم  نمض  همطاف  ترضح  مراهچ ،  شخب  رد 
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. دیامن یم  نایب  ار  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ياهدادیور  ثداوح و  مجنپ  شخب 
. دنار یم  نخس  اه  هناهب  نیا  هب  خساپ  دندیشارت و  هک  یهاو  ياه  هناهب  كدف و  بصغ  زا  مشش  شخب  رد 

. دنک یم  دادمتسا  ربمایپ  نیتسار  باحصا  زا  تجح  مامتا  ناونع  هب  متفه  شخب  رد 
 . مینک یسررب  ناکما  دح  رد  تساخرب ،  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هک  ار  ینافوط  میزادرپب و  ترضح  هبطخ  یسررب  زا  یشخب  هب  تسا  بسانم 

: دومرف ربمایپ  رب  دورد  مالس و  زا  سپ  مییامن ،  یم  هراشا  هبطخ  زا  ییاه  تمسق  هب  نونکا 
ياه هنیک  ناهگان  تخاس ،  وا  هاگلزنم  ار  شناگدـیزگرب  هاـگیاج  دـیزگرب  شربماـیپ  يارب  ار  ناربماـیپ  يارـس  دـنوادخ  هک  یماـگنه  اـما 

دنلبرـس هدـش ،  شومارف  نامانمگ  دـندمآ و  رد  ادـص  هب  ناهارمگ  تفر و  رانک  نید  هدرپ  تشگ و  رهاظ  امـش  نایم  قاـفن  راـثآ  ینورد و 
. دندمآ رد  تکرح  هب  امش  عامتجا  هنحص  رد  تساخرب و  لطاب  ياه  هرعن  هدرک و 

رب هصرع  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  دراد  هراشا  ناقفانم  یلهاج و  بازحا  ناگدنامزاب  هب  شنانخـس  زا  شخب  نیا  رد  مالـسا  گرزب  يوناب 
دندروآ و رب  رـس  اه  هنال  زا  ربمایپ  گرم  اب  اما  دـندوب  هدـیزخ  دوخ  ياه  هنال  رد  هدرب و  ورف  دوخ  ياه  كال  رد  رـس  هدـش و  گنت  اه  نآ 

 . تشگ راکشآ  یفارحنا  طوطخ  دش و  زاغآ  كوکشم  ياه  تکرح 
: دیامرف یم  دهد و  یم  اه  نآ  هب  هدنبوک  ياه  خساپ  دزادرپ و  یم  نابصاغ  ياه  هناهب  كدف و  بصغ  ناتساد  هب  مشش  شخب  رد 

ار هنتف  شتآ  ناهگان  دوش . نات  میلـست  ددرگ و  مار  هک  دـیدرکن  ربص  هزادـنا  نیا  یتح  دـیتفرگ ، رایتخا  رد  ار  تفالخ  هقان  امـش  يرآ ،  )) 
زا قح و  نابات  راونا  نتخاس  شوماخ  هب  دیدومن و  تباجا  ار  رگاوغا  ناطیش  يادن  دیدروآرد و  ناجیه  هب  ار  نآ  ياه  هلعـش  دیتخورفارب و 

گنس ارهاظ  دیدیشون . هنایفخم  رخآ  ات  یلک  هب  ار  نآ  ریش -  يور  زا  فک -  نتفرگ  هناهب  هب  دیتخادرپ . یهلا  ربمایپ  ياه  تنس  ندرب  نایم 
زین ام  دیتسـشن ، نیمک  هب  وا  نادنزرف  نادـناخ و  نتخاس  يوزنم  يارب  دـیدوب . دوخ  راک  تیوقت  رد  انطاب  اما  دـیدز  یم  هنیـس  هب  ار  نارگید 

دیرادنپ یم  امـش  هکنیا  بیجع  دشاب . هتـسشن  وا  لد  رب  هزین  كون  وا و  يولگ  رب  رجنخ  هک  یـسک  نوچ  میتشادن ،  ییابیکـش  زج  يا  هراچ 
یـسک هچ  دـینک . یم  يوریپ  تیلهاـج  مکح  زا  اـیآ  میرب .  یمن  ثرا  ادـخ  ربماـیپ  زا  اـم  تـسا و  هدادـن  رارق  اـم  يارب  یثرا  دـنوادخ  هـک 
باتفآ نوچمه  دیناد و  یم  يرآ  دـیناد . یمن  ار  لئاسم  نیا  امـش  ایآ  دـنا . نیقی  لها  هک  اهنآ  يارب  تسا ،  رتذوفن  اب  دـنوادخ  زا  شمکح 

 ، هد خساپ  نم  هب  هفاحق !  یبا  دنزرف  يا  دوش . هتفرگ  روز  هب  نم  ثرا  دیاب  ایآ  ناناملسم !  امش  میوا .  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  امش  يارب 
دـیتفگ و كرت  ار  ادـخ  باتک  ادـمع  ایآ  ییاوران !  نخـس  هچ  مربن !  یثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  تسا  نآرق  رد  ایآ 

وت ادنوادخ ! دیامرف (( : یم  ایرکز  نب  ییحی  ناتساد  رد  و  دش ))  دوواد  ثراو  نامیلس  و  دیامرف (( : یم  هک  یلاح  رد  دیدنکفا ، رـس  تشپ 
رد رگیدکی  هب  تبـسن  نادنواشیوخ  و  دـیامرف (( : یم  زین  دـشاب . ))  بوقعی  نامدود  نم و  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیـشناج  دوخ  دزن  زا 
یم شرافـس  امـش  هب  ناتنادنزرف  هرابرد  دنوادخ  دـیامرف (( : یم  نینچ  مه  دنرتراوازـس . ))  نارگید )  زا   ) هتـشاد ررقم  ادـخ  هک  یماکحا 

هتسیاش روط  هب  ردام  ردپ و  يارب  دراذگب ، دوخ  زا  یلام  یسک  رگا  هدومرف (( :  زین  دشاب . ))  رتخد  ود  مهـس  هزادنا  هب  رـسپ  مهـس  هکدنک 
رد يدنواشیوخ  تبـسن و  چیه  مرادن و  یثرا  هرهب و  چیه  نم  هک  دیتشادنپ  نینچ  امـش  ناراکزیهرپ . ))  رب  تسا  یقح  نیا  دـنک . تیـصو 
ود ناوریپ  دییوگ  یم  ای  تسا ،  هتخاس  جراخ  نآ  زا  ار  مردپ  هک  تسا  هدرک  لزان  امش  هب  صوصخم  يا  هیآ  دنوادخ  ایآ  تسین !  ام  نایم 

سپ تسا ،  نینچ  هک  لاح  دیرت . هاگآ  میومع  رـسپ  مردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  امـش  هک  نیا  اب  دنرب ، یمن  ثرا  رگیدکی  زا  بهذـم 
امش تمایق  رد  دینادب  یلو  دیوش ، راوس  نآ  رب  تسا و  يرادرب  هرهب  هدامآ  هدش و  راهم  هدامآ و  بکرم  نوچمه  هک  ارم ، ثرا  نآ  دیریگب 

 ( هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) دمحم یعدم  تسا و  ادخ  رواد  هک  تسا  بلاج  هچ  زور  نآ  رد  میامن و  یم  تساوخزاب  درک و  مهاوخ  رادـید  ار 
هک يزیچ  ره  دـینادب  تشاد !  دـهاوخن  يدوـس  اـه  نآ  لاـح  هب  ینامیـشپ  دننامیـشپ و  ناراـکنایز  زور  نآ  رد  زیخاتـسر . يرواد  دـعوم  و 

راوخ باذع  یـسک  هچ  تسناد  دیهاوخ  يدوز  هب  تفرگ .  دهاوخ  ماجنا  دوخ  دـعوم  رد  دراد و  ینایاپ  ماجنارـس  هداد ،  امـش  هب  دـنوادخ 
 (( . دش دهاوخ  دراو  وا  رب  نادواج  تازاجم  دمآ و  دهاوخ  شغارس  هب  يا  هدننک 
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هدـنز تیلهاج  ماکحا  رگید  راب  ربمایپ ، ياسرف  تقاـط  تاـمحز  مغر  هب  هک  دزوس  یم  نیا  زا  شلد  رهطا  يارهز  هبطخ ،  زا  شخب  نیا  رد 
ثرا رد  ار  ناگتـسب  همه  دیـشک و  مسر  نیا  رب  نالطب  طخ  درک و  روهظ  مالـسا  دـنداد . یمن  ثرا  اـقلطم  رتخد  هب  تیلهاـج  رد  دوش . یم 

 . تسین حرطم  كدف  هلئسم  اهنت  نیاربانب  تسناد .  کیرش 
 . تسا یمالسا  ننس  وحم  تیلهاج و  ياه  تنس  يایحا  رطخ  لوا ،  هجرد  رد  تسا  حرطم  هچنآ 

یمن یثرا  اـقلطم  ناربماـیپ  اـم  هدوـمرف ((  ادـخ  لوـسر  دـندوب  یعدـم  هک  يدارفا  هب  دزادرپ و  یم  یقطنم  خـساپ  هب  مالـسا  گرزب  يوناـب 
 ، تسا یلعج  ثیدح  نیا  هک  دنک  یم  تباث  ادخ  باتک  زا  هیآ  دنچ  رکذ  اب  ارهز  ترـضح  دروآ . یم  هاوگ  دـهاش و  نآرق  زا  میراذـگ )) 

اهنت دنرب . یم  ثرا  ناردام  ناردپ و  زا  نادنزرف  همه  مالـسا  رد  دینادب  تسا ،  ثرا  زا  ام  ندوب  عونمم  امـش  رذـع  رگا  دـیامرف : یم  سپس 
امش هدیقع  هب  ایآ  درب . یمن  ثرا  ناملسم  ردام  ردپ و  زا  ناملسم  ریغ  ینعی  دنـشابن ، ردپ  نییآ  مه  شیک و  مه  هک  دنتـسه  انثتـسم  یناسک 

 ! تسادج مه  زا  مردپ  نم و  نییآ 
ریسفت نآرق و  هدوب و  یحو  نابتاک  زا  میومع  رسپ  یحو ،  تیب  لها  ای  دیرتانشآ  نآرق  هب  امش  ایآ  هک :  دنک  یم  هراشا  هلئسم  نیا  هب  سپس 

هک نیا  يارب  سپـس  دـنک ، یم  یفن  هدرمـش و  رب  ار  رگید  ياه  هار  مامت  زین  تسا و  هدـش  لزان  ام  هناخ  رد  نآرق  هدینـش ،  ربماـیپ  زا  ار  نآ 
رد ار  شا  همه  تسا ،  نینچ  هک  نونکا  دـیامرف : یم  دراد ، ایند  لام  ناونع  هب  كدـف  هب  یگتـسبلد  مالـسا ،  گرزب  يوناب  هک  دوشن  روصت 

یعدم تسا و  ادخ  شمکاح  هک  دیراد  شیپ  رد  یمیظع  هاگداد  دینادب  اما  دـیهد . ماجنا  تسا ،  هتخاس  امـش  زا  راک  ره  دـیریگب و  رایتخا 
 . تسا ربمایپ  هاگداد  نآ  رد  امش 

: دیامرف یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  راصنا  هفیاط  هبطخ  زا  رگید  شخب  رد 
یشوپ مشچ  هچ  نیا  تسیچ .  يارب  امش  طسوت  نم  ملسم  قح  نتفرگ  هدیدان  مالسا !  نارای  تلم و  دنمناوت  يوزاب  يا  نادرمناوج و  يا  )) 
مارتحا اـب  ار  یـسک  ره  مارتحا  دومرف (( : یمن  مردـپ  ادـخ  لوسر  اـیآ  دـیهد ؟ یم  ناـشن  هدـش ،  دراو  نم  رب  هک  یمتـس  ربارب  رد  هک  تسا 

رب ییاناوت  هکیلاح  رد  دـیداهن ! ماـگ  ههاریب  هب  تعرـس  اـب  هچ  دـیتخاس و  نوگرگد  ار  عاـضوا  دوز  هچ  تشاد )) ؟  هگن  دـیاب  وا  نادـنزرف 
 . تسا امش  رایتخا  رد  میوگ ،  یم  هچنآ  رب  یفاک  يورین  دیراد و  ار  نم  قح  قاقحا 

لامیاپ وا  تنـس  دنوش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دیاب  وا  نادناخ  دش و  مامت  زیچ  همه  وا  نتفر  اب  تفر و  ایند  زا  دـمحم  دـییوگ  یم  ایآ 
!؟ ددرگ

زور ره  شناکاکـش  تخیرورف و  مغ  رابغ  همه  رب  هک  ینیگنـس  هعجاف  دوب و  مالـسا  ناهج  رب  یکاـندرد  هبرـض  تبیـصم و  وا  گرم  يرآ 
ددرگ )) . یم  رت  نوزف  شتعسو  رتراد و  هنماد  نآ  یگتسسگ  رتراکشآ و 

: دیامرف یم  همادا  رد  سپس 
، دوش هتـشک  ای  دریمب  وا  رگا  ایآ  دندوب . زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  تسا و  ادخ  هداتـسرف  طقف  دـمحم  هک  هتفگ  احیرـص  نآرق  )) 

شاداپ ار  نارکاـش  يدوز  هب  دـنوادخ  دـسر و  یمن  يررـض  دـنوادخ  هب  زگره  ددرگرب ، بقع  هب  سک  ره  دـیدرگ ؟ یم  رب  بقع  هب  اـمش 
 (( . داد دهاوخ 

: دیامرف یم  دایز  ياهشنزرس  زا  سپ 
نیملسم روما  هرادا  تماعز و  يارب  همه  زا  هک  ار  یسک  دیا . هدش  بلط  تیفاع  دیا و  هدراذگ  یتحار  هب  ور  امـش  هک  منیب  یم  نینچ  نم  )) 

رود ییانتعا  یب  اب  اه  تیلوئـسم  يانگنت  راشف و  زا  دیداد و  نت  تولخ  هشوگ  رد  شیاسآ  يرورپ و  نت  هب  دیتخاس و  رود  دوب ، رت  هتـسیاش 
( . (( 152  ) دیدش

تفگ نخس  عطاق  لدتسم و  مکحم و  نانچ  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف دوب . ادخ  لوسر  رتخد  ياوقت  ریبدت و  شناد و  هدنهد  ناشن  هبطخ  نیا 
 . تسب ناگدنونش  رب  ار  خساپ  هنوگره  هار  هک 
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ترضح  هبطخ  نیمود 
هب هک  یهودـنا  مغ و  دـش . هراشا  نانآ  هب  هک  دـیدرگ  عورـش  يرگید  زا  سپ  یکی  ارهز  بئاصم  دومن ، تلحر  ادـخ  لوسر  هک  يزور  زا 

ياهنت مولظم و  رتخد  هب  دـسر  هچ  دروآ ، رد  وناز  هب  ار  دارفا  نیرت  يوق  هک  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  کـی  ره  دروآ ، موجه  ادـخ  لوسر  رتخد 
يارهز دـنک . یم  ناوتاـن  روجنر و  ار  وا  دراذـگ و  یم  رثا  یمدآ  مسج  رد  هودـنا  مغ و  هک  تسا  ملـسم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر 

تدش هب  امـش  هب  هک  ناتردپ  تفر  اجک  دومرف : یم  نینـسح  هب  درک و  یم  هیرگ  ردـپ  نادـقف  رد  هتخوس  لد  نایرگ و  مشچ  اب  امئاد  رهطا 
( ! 153  ) دوب دنمقالع 

رتسب هب  ینامـسج  تاعیاض  هودـنا و  نزح و  ترثک  زا  دوبن و  تایح  دـیق  رد  رتشیب  هام  هس  اـت  ود  شردـپ  زا  سپ  مالـسلا )  اـهیلع   ) همطاـف
نیلوا وت  هک  داد  ربخ  وا  هب  تفرگ ،  رارق  يرامیب  رتسب  رد  هک  ینامز  ربمایپ  تشاد و  رغال  کیراب و  یمادـنا  همطاف  ترـضح  داتفا . يرامیب 

ودـب ردـپ  گرم  زا  سپ  ترـضح  نآ  هک  دیـشکن  لوط  زور  جـنپ  داتفه و  زا  شیب  يوش .  یم  قحلم  نم  هب  تیب  لها  زا  هک  یتسه  یـسک 
(. 154  ) دوب یناوج  ناوفنع  رد  هک  نآ  اب  تسویپ ، 

رتدوز هک  تفگ  شردپ  دوب ، ناوتان  جازملا و  فیعض  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف نوچ  هک  دننک  دومناو  دنا  هتـساوخ  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
عاـضوا و ياـه  ینوـگرگد  هکلب  دوـبن ، راـمیب  فیعـض و  وا  هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  تـالاح  حرـش  رد  هک  یتروـص  رد  دـنک ، یم  تاـفو 

دیوم داد ، هملس ))  ما  هب ((  ترضح  نآ  هک  یباوج  تخادنا .  يرامیب  رتسب  هب  ار  وا  شردپ ،  تلحر  زا  سپ  هفیقـس  بزح  ياه  يرگمتس 
رد دومرف (( : يا ،  هنوگچ  ادخ ! لوسر  رتخد  يا  دیسرپ : ترضح  نآ  زا  تفر و  همطاف  تدایع  هب  هملس ))  ما  يزور ((  تسا .  بلطم  نیا 

باجح دندرک و  وا  یـصو  هب  هک  یمتـس  ملظ و  رگید  فرط  کی  زا  ربمایپ و  نادقف  فرط  کی  زا  متـسه .  یمیظع  هودـنا  دـیدش و  نزح 
( (( . 155  ) دندومن بصغ  دنشاب ، هتشاد  ربمایپ  زا  یتنس  ای  نآرق  زا  یلیلد  هک  نآ  نودب  ار  تماما  بصنم  دندومن و  کته  ار  شمرح 

هنیدم نانز  تدایع 
رتخد دندومن . یـسرپلاوحا  هدـمآ و  وا  تدایع  هب  نارجاهم  راصنا و  ياه  نز  تفای ،  تدـش  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  يرامیب  نوچ 

زا هک  تفگ ،  نخـس  راصنا  نارجاهم و  یتمه  یب  یتسـس و  هفیقـس و  نیگنن  لامعا  هراـبرد  اـهنت  اـه  نآ  تـالاوس  خـساپ  رد  ادـخ  لوسر 
یگتـسخ و تلاح  اب  تفالخ  هنابـصاغ  هاگتـسد  هیلع  ار  دوخ  تازرابم  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رتخد  دندرکن . عافد  تیب  لها  قوقح 

ینامز هدش (( :  تیاور  تسا ،  تاملسم  زا  ینس  هعیـش و  دزن  یلوا  هبطخ  دننام  هک  رگید  هبطخ  رد  داد . همادا  يرگید  هنوگ  هب  يروجنر ، 
هنوگچ ربمایپ  رتخد  دـندرک : ضرع  هتفر و  شتدایع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  دـش ، وا  توف  هب  رجنم  تلاسک  نامه  دوب و  راـمیب  همطاـف  هک 

: دومرف شردپ  رب  دورد  دمح و  زا  سپ  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز ینک .  یم  هچ  يرامیب  اب  يا و 
ره هب  ار  نانآ  اریز  مرازیب ،  نیگمـشخ و  ناتنادرم  زا  دیآ و  یم  شوخان  مرظن  رد  امـش  يایند  هک  یلاح  رد  مدرک  حبـص  دـنگوس ! ادـخ  هب 

متشگ ناش  نمشد  مدومن ،  ناحتما  ار  ناشیا  نوچ  مدنکفا و  رود  هب  ار  نانآ  مدیدن ،  نانآ  رد  یگتسیاش  هنوگ  چیه  نوچ  مدومزآ .  هنوگ 
اه هزین  ندش  هدنکارپ  نداد و  يراوخ  تلذ و  هب  نت  تسا  تشز  هچ  تدح !  تدش و  زا  سپ  یگدوسرف  يدنک و  تسا  يدنسپان  ردقچ  . 

! دیدرگ نیگمشخ  اه  نآ  رب  دنوادخ  هک  دنداد  ماجنا  یتشز  لمع  هچ  نتفر !  سوه  يوه و  لابند  ندیزغل و  ارآ و  لزلزت  و 
لابو و مدنکفا و  ناشدوخ  ندرگ  هب  ار  ناشدنسپان  ياهراک  راسفا  مدید ،  نینچ  هک  ینامز  دش . دنهاوخ  راتفرگ  ینادواج  باذع  رد  نانآ 
ار نیما  لیئربج  طبهم  تیادـه و  توبن و  ياه  هیاپ  تفالخ و  هنوگچ  روطچ و  اهنآ ! رب  ياو  مداهن .  اه  نآ  هدـهع  هب  ار  لمع  نیا  ینیگنس 

هتفاترب يور  نسحلاوبا  زا  مدرم  هک  دش  هچ  تسا !  يراکشآ  نارسخ  کی  نیا  یتسار  دنادرگرب ؟ دوب  ایند  نید و  روما  هب  اناد  هک  یسک  زا 
ناوراک نیا  دنداد ، یم  وا  تسد  هب  دوب ، هتـشاذگ  وا  هدهع  هب  ربمایپ  هک  ار  تفالخ  رما  رگا  دنگوس ! دنوادخ  هب  دندومن !؟ ضارعا  وا  زا  و 

 ! مسق ادخ  هب  درک . یم  تیاده  تداعس  یتخبشوخ و  لزنم  رس  هب  ار  اه  نآ  دومن و  یم  يربهر  لماکت  یقرت و  يوس  هب  هتـسهآ  مارآ و  ار 
دنرادنپ یم  هک  یموق  داب ، تلذم  كاخ  هب  ناشغامد  دومن . یم  لدـبم  قیالان  هب  ار  قیال  هتـسیاش و  ناگدـنام و  بقع  هب  ار  ناتوسک  شیپ 
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رادرک و نیا  دـنگوس ! مدوخ  ناج  هب  اما  دـنناد . یمن  دوخ  دـنناراکهبت و  نادـسفم و  اه  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دـنهد ! یم  ماجنا  یبوخ  راک 
هک امـش  رب  غیرد  دـیدرگ . دـهاوخ  نایع  ناگمه  رب  يدوز  هب  نآ  میخو  ءوس و  جـیاتن  هک  تسا  ییاه  هنتف  ثداوح و  نتـسبآ  اه  نآ  لـمع 

تیاده ار  امش  میناوت  یم  رابجا  هب  ام  اما  تسا .  هتشگ  روک  قیاقح  ندید  زا  ناتنامشچ  تفر !؟  دیهاوخ  اجک  هب  دروخ . دیهاوخ  ترـسح 
!؟ ) 156  ) دیرادن شوخ  ار  نآ  امش  هک  یلاح  رد  مینک ، 

نارجاهم و زا  یهورگ  هاگ  نآ  دـندناسر ، ناشنادرم  هب  ار  وا  نانخـس  همطاف  لزنم  زا  جورخ  زا  سپ  اهنز  دـیوگ : هلفغ )  نب  دـیوس   ) يوار
رکبوبا اب  هکنآ  زا  شیپ  ار  بلاطم  نیا  نسحلاوبا  رگا  ناوناب !  يوناب  يا  دندرک : ضرع  دنتفر و  ترضح  نآ  دزن  یهاوخ  رذع  يارب  راصنا 

رگید دـیورب . دوخ  راک  لابند  دومرف (( : مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز میدرک .  یمن  لودـع  یـسک  هب  وا  زا  ام  داد ، یم  رکذـت  ام  هب  مینک ،  تعیب 
( . 157  ) تسین يراک  ناتریصقت ،  یهاتوک و  نیا  زا  سپ  تسین و  يرذع  نیغورد ،  یهاوخرذع  نیا  زا  سپ 

دروم رد  وا  نانخس  نیا  مامت  درواین . نایم  هب  ینخس  يدام  روما  كدف و  ای  دوخ  هرابرد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  ینارنخـس  نیا  رد 
ریـسم رد  ار  ادـخ  نید  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  ترـضح  ضارتعا  یتحاران و  نیا  مامت  دوب ، هنابـصاغ  لمع  نیا  موش  جـیاتن  تفالخ و  بصغ 
هکلب درک ، یمن  بلط  تسایر  تموکح و  رطاخ  هب  شرهوش  يارب  ار  تفالخ  وا  درک . یم  هدـهاشم  ار  فارحنا  هجیتن  دـید و  یم  قح  ریغ 

 . تسناد یم  رت  هتسیاش  همه  زا  مالسا ،  تما  روما  هرادا  يارب  ار  وا  دوب و  ادخ  فرط  زا  بوصنم  مالسلا )  هیلع   ) یلع هک  دوب  نیا  رطاخ  هب 
رظن زا  دـیناسر . یم  لماکت  ییاهن  دـح  هب  اوقت  نامیا و  تهج  رد  ار  مالـسا  تما  دـیناشوپ و  یم  لمع  هماـج  ار  ربماـیپ  فادـها  هک  دوب  وا 

: دیامرف یم  هک  نانچ  تشادن ،  شزرا  يزیشپ  ناهج  مامت  هکلب  تفالخ  اهنت  هن  بلاطیبا ،  نب  یلع  ادخ و  لوسر  رتخد 
(158 ( ؛  یقبی ـال  هذـل  ینفی و  معن  یلعل و  اـم  هدارج  مف  یف  هقرو  نم  موزجم  دـی  یف  ریزنخ  قارع  نـم  ینیع  یف  نوهءـال  اذـه  مکاـیند  نا 

يا هدیسوپ  گرب  زا  رتزیچان  رتکچوک و  هتفرگ و  مازج  صخـش  تسد  رد  هک  تسا  یکوخ  ناوختـسا  زا  رت  تسپ  نم  رظن  رد  امـش  يایند 
! راکچ ایند  رادیاپان  ياه  تذل  هدنوش و  یناف  ياه  تمعن  اب  ار  یلع  رخآ  تسا .  یخلم  ناهد  رد 

نآ تخاس و  یم  راکشآ  هناخ )  رد  هچ  دجسم و  رد  هچ   ) تیب لها  رب  ار  یقیاقح  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  زور  نآ  يراب 
نشور ناگمه  رب  ترضح  نآ  تانایب  تحص  ینامز  كدنا  زا  سپ  تسویپ و  عوقو  هب  اهدعب  هک  تشاد  رذح  رب  ناشراک  بقاوع  زا  ار  اه 

. دنتفرگ رارق  ماع  لتق  دروم  هنیدم  رهش  مدرم  دیلپ ، دیزی  روتسد  هب  هک  دوب  هتشذگن  رتشیب  نرق  مین  دش .
اهروصنم و دـیدرگ و  سابع  ینب  هیما و  ینب  يراوخبارـش  رگمتـس و  ماکح  زات  تخات و  لـحم  یمالـسا  ياـهروشک  ماـمت  ناـمز  رورم  هب 

هداتفا نادنز  سبح و  هب  نیموصعم  همئا  ینعی  ربمایپ  یقیقح  يافلخ  دندش و  طلسم  زیچ  همه  رب  ناناملسم  هفیلخ  مکاح و  مان  هب  اه  لکوتم 
دندیدرگ . مومسم  رخآ  رد  و 

جک  راوید  دور  یم  ایرث  ات  جک  رامعم  دهن  نوچ  لوا  تشخ 
نیخیش تدایع 

لوسر نادـناخ  قح  رد  دنتـسناد  یم  هک  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش دـیدرگ و  عیاـش  هنیدـم  رد  ارهز  ترـضح  يراـمیب  نتفرگ  تدـش  ربـخ 
ترضح تدایع  هدامآ  دندمآ و  رب  ییوجلد  ددص  رد  یمومع  راکفا  سرت  زا  دندوب ، هدرک  اه  يرگمتـس  ترـضح  نآ  نت  هراپ  اصوصخم 

هب رکبوبا  دنا : هتشون  ناخروم  دنهنب . ششوپ  هتشذگ  ياهاطخ  رب  شزوپ ،  یهاوخرذع و  اب  هدش  هک  هنوگ  ره  هب  دنتـساوخ  یم  دندیدرگ .
رکبوبا هک  دیوگ  یم  قودص  خیـش  دادن . دورو  هزاجا  ترـضح  نآ  یلو  دنتفر ، وا  هناخ  رد  هب  ادـخ  لوسر  رتخد  تدایع  يارب  رمع  قافتا 

دزن رمع  درب . رـس  هب  عیقب  رد  ار  بش  تهج  نیمه  هب  دورن ! یفقـس  ریز  دنکن ، بلج  ار  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز تیاضر  ات  دومن  دای  دنگوس 
 . تسا هدادن  دورو  هزاجا  ام  هب  وا  میا و  هتفر  همطاف  لزنم  رد  هب  راب  نیدـنچ  ام  تسا و  یکزان  لد  درمریپ  رکبوبا  تفگ :  تفر و  یلع  ماما 

. دومن نایب  ار  نایرج  دمآ و  مالـسلا )  اهیلع   ) همطاف دزن  مالـسلا )  هیلع   ) یلع دیریگب . تدایع  هزاجا  تقو و  ام  يارب  دـینک و  تطاسو  امش 
ادخ لوسر  هب  اه  نآ  يدعت  ملظ و  زا  میامن و  تاقالم  ار  مردـپ  ات  درک  مهاوخن  تبحـص  هک (( :  دومن  دای  دـنگوس  درکن و  لوبق  ارهز  اما 
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نوچ دومرف (( : ارهز  مریگب .  تاقالم  تقو  اه  نآ  يارب  امش  زا  هک  دنداد  رارق  هطساو  ارم  اه  نآ  دومرف : ریما  ترـضح  میامن . ))  تیاکش 
 (( . منک یمن  تفلاخم  وت  رما  اب  نم  تسا ،  بجاو  نز  رب  رهوش  تعاطا  متسه و  وت  رسمه  مه  نم  تسوت و  هناخ  هناخ 

ار دوخ  يور  ترضح  نآ  یلو  دندرک ، مالـس  ارهز  هب  دندش و  دراو  اه  نآ  داد . دورو  هزاجا  اه  نآ  هب  تفر و  نوریب  مالـسلا )  هیلع   ) یلع
یم شهاوخ  امـش  زا  میروآ  تسد  هب  ار  امـش  تیاضر  ات  میا  هدمآ  ام  ربمایپ ! رتخد  يا  تفگ :  رکبوبا  دادن . ار  اه  نآ  خساپ  دـینادرگرب و 

هک دیدینش  ربمایپ  زا  ایآ  دیهدب . ارم  باوج  لوا  امش  دومرف (( : ارهز  دیرذگرد ! ام  زا  هدیسر  امـش  رب  هچ  نآ  زا  دیـشخبب و  ار  ام  هک  مینک 
هدرزآ ار  ادـخ  درازایب  ارم  هک  ره  هدرزآ و  ارم  درازاـیب ، ار  وا  هک  ره  متـسه .  وا  زا  نم  تسا و  نم  نت  هراـپ  همطاـف  دومرف (( : نم  هراـبرد 

 (( . تسا هدرزآ  ارم  متایح  نامز  رد  هک  تسا  نآ  دننام  درازایب ، ار  همطاف  مگرم  زا  سپ  هک  ره  تسا . 
ات میوگ  یمن  نخـس  امـش  اب  دـندرزآ ! ارم  رفن  ود  نیا  شاب  دـهاش  اراگدرورپ ! دومرف (( : همطاـف  هاـگ  نآ  میدینـش ،  يرآ  دـنتفگ : ود  نآ 

هدـییازن ارم  ردام  شاک  يا  تفگ :  دومن و  دـنلب  الیواو  هب  ادـص  رکبابا  ( (( . 159  ) میامن تیاکـش  امـش  زا  منک و  تاقالم  ار  مراگدرورپ 
تسا بیجع  تفگ :  رکبابا  هب  يدنت  اب  دید ، نینچ  ار  عضو  هک  رمع  مرب !  یم  هانپ و  ادخ  هب  وت  مشخ  ادخ و  مشخ  زا  نم  همطاف !  يا  دوب !

عزج و ینز  مشخ  زا  هک  یلاح  رد  دنا ، هدومن  بوصنم  دوخ  يرادـمامز  هب  ار  وت  دـنداد و  وت  تسد  هب  ار  دوخ  روما  مامز  هک  مدرم  نیا  زا 
( 160 ! ) دنتفر نوریب  دنتساخرب و  سپس  يوش !  یم  دونشخ  وا  تیاضر  زا  ینک و  یم  عزف 

 ( مالسلا اهیلع   ) همطاف تافو  . 3
هچراپ نآ  رب  هتـشاذگ و  اه  هتخت  يور  لمح  يارب  ار  اهنز  هزانج  هک  نیا  زا  دومرف : نم  هب  همطاف  هک :  هدـش  تیاور  سیمع  تنب  ءامـسا  زا 

یم نیمات  ار  امش  رظن  هک  مدید  يزیچ  مدوب ،  هشبح  هک  یعقوم  تفگ :  ءامسا  دیآ . یمن  مشوخ  تسادیپ ،  ندب  یگتـسجرب  دنـشک و  یم 
 ، هتـسب فرط  ود  هب  دومن و  مخ  ار  اه  نآ  هدـنک و  امرخ  هخاش  زا  رت  بوچ  دـنچ  هاگ  نآ  منک .  یم  هیهت  امـش  يارب  ار  نآ  نونکا  دـنک و 

. دیشک هچراپ  شیور 
. دوش یمن  هتخانش  درم  زا  نز  هزانج  تسا !  یبوخ  زیچ  تفگ :  دید  ار  نآ  همطاف  نوچ 

رخآ ياهزور  رد  ( . 161  ) دوشن لخاد  یسک  یلع  زا  ریغ  هدب و  لسغ  ارم  متفر ،  ایند  زا  هک  ینامز  تفگ :  نم  هب  همطاف  دیوگ : یم  ءامسا 
یم میامن .  یم  هدـهاشم  ار  گرم  راثآ  دوخ  رد  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع هب  زور  کی  داهن ، تماخو  هب  ور  ادـخ  لوسر  رتخد  لاح  هک 

مهاوخ لمع  وت  تیـصو  هب  شاب  هتـشاد  نیقی  نکب !  یتسه  لیام  هک  یتیـصو  ره  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) یلع ماـما  منک .  تیـصو  مهاوخ 
هتفگن غورد  تا  هناخ  رد  نونک  ات  ومع ! رسپ  يا  تفگ :  همطاف  دندش . جراخ  قاتا  زا  نارگید  تسشن و  همطاف  رتسب  رانک  یلع  ماما  دومن !

لامتحا هک  تساه  نیا  زا  رتالاب  وت  ياوقت  يراـکزیهرپ و  یـسانشادخ و  هللاذاـعم !  دومرف : یلع  ما .  هدرکن  یچیپرـس  تیاهروتـسد  زا  ما و 
 ! مسق ادـخ  هب  تسین .  گرم  زا  يا  هراچ  هک  منکچ  اما  تسا  نارگ  نم  رب  وت  ییادـج  دـنگوس ! ادـخ  هب  دوش . روصت  تا  هراـبرد  فـالخ 

 . نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  تسا .  یکاندرد  هثداح  وت  ماگنهبان  گرم  يدرک .  هزات  میارب  ار  هللا  لوسر  ییادج  هرطاخ 
 ! منک یمن  شومارف  زگره  ار  زوسناج  تبیصم  نیا  تسا !  يراوگان  تبیصم  هچ 

 . نک تیصو  يراد  لیم  هچ  ره  دومرف : تفرگ و  نماد  رد  ار  شرسمه  رس  یلع  ماما  شمارآ  یمک  زا  دعب  دنتسیرگ ، مه  اب  یتعاس  سپس 
 . نابرهم جوز  ود  مالـسا و  هنومن  رای  ود  عادو  دوب . خـلت  رایـسب  یتاظحل  ( . 162  ) دـناشوپ مهاوخ  لمع  هماج  وت  يایاصو  هب  شاـب  نئمطم 

هیلع  ) یلع دوب . كاندرد  رایسب  تاظحل  نیا  دنک . عادو  دوخ  نادنزرف  رهوش و  زا  دیاب  ییوشانز  هاتوک  یگدنز  زا  سپ  هک  یناوج  رـسمه 
زا دومن ؛ لمحت  ار  یتامدص  هچ  درک ؛ يرپس  ار  یبیشن  زارف و  رپ  یگدنز  هچ  شرمع  هاتوک  تدم  رد  شرـسمه  هک  دروآ  دای  هب  مالـسلا ) 
رد وا  هب  دراذگب . اهنت  دیاب  ار  مالسلا )  هیلع   ) یلع دروآ  یم  دای  هب  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز یفرط  زا  دش . يراج  شناگدید  زا  گشا  ور  نیا 

شناگدید زا  گشا  تارطق  شلاسدرخ .  ياه  هچب  هب  دیـشیدنا و  شزیزع  رهوش  تبرغ  هب  يا  هظحل  درذگ ! یم  هچ  نمـشد  همه  نیا  نیب 
و ( . 163  ) درک تیـصو  هب  عورـش  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز سپـس  دندوب . شلوبق  هب  راچان  هک  دوب  یخلت  تقیقح  ییادـج  دـیدرگ . ریزارس 
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جاودزا هماما ))  اب ((  نم  زا  دعب  الوا  هک  منک  یم  تیـصو  ادخ ! لوسر  يومع  رـسپ  يا  دـیامرف ، تیانع  ریخ  يازج  وت  هب  دـنوادخ  دومرف :
( . 164  ) دننک یگدنز  دنناوت  یمن  نز  نودب  اهدرم  تسا .  نابرهم  مدوخ  دننام  نم ،  نالفط  هب  تبسن  اریز  نک 

زامن نم  رب  دندومن ، مرازآ  تیذا و  دندرک و  بصغ  ار  مقح  هک  یصاخشا  هدن  هزاجا  راپـسب . كاخ  هب  نک و  نفک  هدب و  لسغ  هنابـش  ارم 
( . 165  ) دنتسه هللا  لوسر  نمشد  نم و  نمشد  اریز  دنوش ، رضاح  ما  هزانج  عییشت  هب  ای  دنناوخب 

( . 166  ) دشابن ادیپ  مندب  هک  نک  هیهت  یتوبات  نم  يارب 
همان تیـصو  ترـضح ،  رانک  دز و  رانک  ار  شوپور  دمآ و  یلع  ماما  تفر ،  ایند  زا  ارهز  ترـضح  هک  ینامز  هدـش :  تیاور  سابع  نبا  زا 

: دومن هدهاشم  ار  یبتک 
مهد یم  تداهش  مهد و  یم  تداهـش  دنوادخ  یگناگی  هب  تسا .  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  همان  تیـصو  نیا  میحرلا .  نمحرلا  هللا  مسب  )) 

ار ناـگدرم  دـنوادخ  تسین .  یکـش  تماـیق  دوجو  رد  تسا و  قح  خزود  تشهب و  تسادـخ .  لوسر  هلآو )  هیلع  هللا  یلـص   ) دـمحم هک 
ارم بش  رد  یلع !  ای  تسا .  وت  تسد  رد  رایتخا  میشاب .  مه  اب  ترخآ  ایند و  رد  ات  داد  رارق  وت  رـسمه  ارم  ادخ  یلع !  ای  دنک . یم  ثوعبم 

ات هک  منادنزرف  هب  ارم  مالـس  منک .  یم  عادو  امـش  اب  نونکا  هدم .  عالطا  يدحا  هب  راپـسب . كاخ  هب  امن و  طونح  نک و  نفک  هدـب و  لسغ 
 . ناسرب دنیآ  یم  دوجو  هب  تمایق 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  یگدنز  تاظحل  نیرخآ 
ياهراک يارب  زج  مالسلا )  هیلع   ) یلع دور . یم  تماخو  هب  ور  هظحل  هب  هظحل  شلاح  هتفرگ ،  رارق  يرامیب  رتسب  رد  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز

ناشرامیب ردام  موصعم  هفایق  هب  دندوب . هدمآ  درگ  ردام  رتسب  رود  ترضح  نآ  لافطا  دزیخ . یمن  رب  شزیزع  رسمه  رتسب  رانک  زا  يرورض 
هاگن شنابرهم  رـسمه  زیزع و  لافطا  هب  هدرک ،  زاب  ار  شنامـشچ  هاگ  دیدرگ و  یم  شوهیب  تلاسک  تدش  زا  یهاگ  هک  دـندرک  یم  هاگن 

دـیامن و زاورپ  سفق  زا  دـهاوخ  یم  قشع  رتوبک  هک  یتاظحل  ددرگ . یم  يرپس  يدـنک  یتخـس و  اـب  تاـظحل  دـنکفا . یم  يراـب  ترـسح 
 ! ییادج نیا  تسا  تخس  كاندرد و  هچ  هآ  دربب . روگ  هب  دوخ  اب  ار  هفطاع  تبحم و  قشع و  افص و  دیوگ . كرت  ار  هنایشآ 

ار نآ  دروآ . شیارب  روفاک  يردق  مردپ  تافو  نامز  رد  لیئربج  دومرف : نم  هب  دش ، کیدزن  همطاف  تافو  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  ءامـسا 
نالف رد  هک  داد ، نم  هب  ار  تمـسق  کی  تشاذـگ و  یلع  يارب  ار  تمـسق  کی  تشادرب و  شدوخ  يارب  تمـسق  کـی  دومن ، تمـسق  هس 
تفرگ وضو  داد و  وشتسش  ار  دوخ  ترضح  نآ  دروآ ، ار  روفاک  ءامسا  نک .  رضاح  ار  نآ  مراد .  جایتحا  نادب  نونکا  ما .  هتشاذگ  ناکم 

دیشوپ و ار  اه  سابل  سپ  دومن ، رـضاح  ار  اه  سابل  ءامـسا  روایب . میارب  شوخ  يوب  نک و  رـضاح  ار  مزامن  ياه  سابل  دومرف : ءامـسا  هب  و 
ادص ارم  سپس  نک ،  ربص  یتعاس  منک ،  یم  تحارتسا  نم  دومرف : ءامـسا  هب  دیباوخ و  شرتسب  رد  هلبق  هب  ور  درک و  لامعتـسا  شوخ  يوب 

 . نک ربخ  دوز  ار  یلع  ما .  هتفر  ایند  زا  هک  نادب  يدینشن ،  باوج  رگا  نزب . 
زا ار  شوـپور  یتـقو  مدینـشن .  یباوـج  یلو  مدز ،  ادـص  ار  ارهز  مدـمآ ،  هرجح  رد  هـب  هاـگ  نآ  مدرک ،  ربـص  يردـق  دـیوگ : یم  ءامـسا 

هیلع  ) نیـسح نسح و  هاگان  متـسیرگ .  یم  مدیـسوب و  یم  مداتفا .  شا  هزاـنج  يور  تسا ،  هتفر  اـیند  زا  هک  مدـید  مدز ،  راـنک  شتروص 
ایند زا  ناتردام  منازیزع !  يا  متفگ :  تسین .  نامردام  باوخ  عقوم  نونکا  دنتفگ : دندیـسرپ و  ار  ناشردام  لاوحا  دـندش . دراو  مالـسلا ) 
نم اب  ناج !  رداـم  تفگ :  یم  نسح  دـندرک . یم  هیرگ  دندیـسوب و  یم  ار  نآ  دـنداتفا و  رداـم  هزاـنج  يور  نیـسح  نسح و  تسا .  هتفر 
ارهز نامیتی  وگب . نخس  نم  اب  دنک ، تقرافم  مندب  زا  حور  هک  نآ  زا  شیپ  ماوت .  نیـسح  نم  ناج !  ردام  تفگ :  یم  نیـسح  وگب . نخس 
بات یب  هودنا  مغ و  تدش  زا  دیـسر ، یلع  هب  ارهز  گرم  ربخ  هک  ینامز  دننک . ربخ  اب  نایرج  زا  ار  ناشردـپ  ات  دنتفاتـش  دجـسم  بناج  هب 

( ! 167  ) میوج تیلست  هک  زا  وت  زا  دعب  دوب . نم  شخب  یلست  وت  دوجو  ربمایپ ! رتخد  يا  دومرف : دیدرگ و 
هناخ يوس  هب  یگمه  دـش و  دـنلب  رهـش  زا  نویـش  هجـض و  يادـص  دـندش . ربخ  اب  هنیدـم  مدرم  دـیدرگ . دـنلب  ارهز  هناخ  زا  هیرگ  يادـص 
یلع هللا !  لوسر  تنب  ای  هاتدیس ،  ای  دنتفگ : یم  نانک  هیرگ  هدمآ ،  درگ  ترضح  لزنم  رد  مشاه  ینب  نانز  دندرک . تکرح  یلع  ترضح 
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ار وت  نونکا  هللا !  لوسر  ای  تفگ :  یم  تسیرگ و  یم  موثلک  ما  دندرک . یم  هیرگ  شفارطا  نیـسح  نسح و  دوب و  هتـسشن  مالـسلا )  هیلع  )
 . میداد تسد  زا  رگید  رابکی 

 : تفگ مدرم  هب  دـیدرگ و  جراخ  لزنم  زا  رذوبا  دـنناوخب . زاـمن  نآ  رب  هک  دـندوب  هزاـنج  جورخ  رظتنم  هدرک و  عاـمتجا  لزنم  نوریب  مدرم 
( . 168  ) داتفا ریخات  هب  هزانج  عییشت  نوچ  دیوش ، هدنکارپ 

 ( مالسلا اهیلع   ) ارهز نفد  نفک و  مسارم 
نآ نک .  طونح  زین  نک ،  نفک  هدب و  لسغ  ار  وا  ءامسا ! ای  تفگ :  مالسلا )  هیلع   ) یلع ماما  دسیون : یم  همغلا  فشک  رد  یـسیع  نب  یلع 

( . 169  ) دوب هدرک  توف  رصع  زامن  زا  دعب  وا  دندرک . نفد  عیقب  رد  هنابش  دندناوخ و  زامن  وا  رب  هاگ 
وا رگید  دینک . عادو  ناتردام  اب  دییایب  نیـسح !  ای  نسح ،  ای  موثلک ،  ما  ای  بنیز ،  ای  دز : ادص  ددنبب ، ار  نفک  دنب  تساوخ  نوچ  یلع  ماما 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع دنتسیرگ . یم  دندیسوب و  یم  ار  وا  دنتخادنا . ردام  هزانج  يور  ار  دوخ  مالسلا )  اهیلع   ) ارهز نامیتی  دید . دیهاوخن  ار 

ناملـس و دادقم و  لضف و  سابع و  دنداد . تکرح  ار  نآ  دناوخ و  زامن  هزانج  رب  سپـس  ( . 170  ) تشادرب ردام  هزانج  يور  زا  ار  ناـمیتی 
( . 171  ) دندومن تکرش  هزانج  عییشت  رد  دوعسم  نبا  هفیذح و  هدیرب و  لیقع ،  مالسلا ،)  مهیلع   ) نیسح نسح و  رامع و  رذوبا و 

. دشابن صخشم  ترضح  نآ  ربق  اهنآ  نیب  ات  درک  تسرد  ربق  تروص  تفه  یلع  ماما  دندرپس . كاخ  هب  ار  هزانج 
هناخ يوس  هب  هزانج  عییشت  دادماب  ناناملـسم  ریاس  رکبوبا و  رمع ، ( . 172  ) درک تسرد  ربق  تروص  لهچ  هک  هدـش  دراو  رگید  تیاور  رد 

. دش هدرپس  كاخ  هب  بشید  ارهز  ندب  تفگ  دادقم  دندومن . تکرح  مالسلا )  هیلع   ) یلع
مه ام  دننک ، شنفد  هنابش  هک  دوب  هدومن  تیصو  ترضح  نآ  دوخ  نوچ  تفگ :  سابع  دننک . یم  نینچ  هک  متفگن  تفگ :  رکبوبا  هب  رمع 

 . تسین یندش  مامت  مشاه  ینب  امش  دسح  ینمشد و  تفگ :  رمع  میدومن .  لمع  تیصو  قبط 
یهد ماجنا  يراک  نینچ  یهاوخب  رگا  دنگوس ! ادخ  هب  رمع ! يا  تفگ :  یلع  مناوخب .  زامن  وا  رب  مفاکشب و  ار  همطاف  ربق  مراد  میمصت  نم 

( . 173  ) تشگ فرصنم  شمیمصت  زا  دید ، كانرطخ  ار  عضو  رمع  یتقو  مزیر .  یم  ار  تنوخ  ریشمش  اب  ، 
: دومرف یلع  نب  نیسح 

هللا لوسر  ربق  بناج  هب  ور  سپـس  دومن . دـیدپان  ار  شربق  ياج  درپس و  كاخ  هب  هنایفخم  ار  وا  نانموم  ریما  تفای ،  تافو  همطاـف  نوچ  )) 
ادج نم  زا  هتفر و  كاخ  رد  هک  نآ  تا و  هدننک  رادـید  ترتخد و  بناج  زا  نم و  بناج  زا  ادـخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ :  دومن و 
ندش تسدمه  زا  رتخد  يدوز  نیمه  هب  هللا !  لوسر  ای  تسا !  هدیزگرب  شیارب  وت  دزن  ار  وا  ندـمآ  دوز  ادـخ  هدـمآ و  وت  هعقب  رد  هدـش و 

. داد دهاوخ  شرازگ  وت  هب  شقح  ندوبر  رب  تما 
رد دیـشوج و  یم  شا  هنیـس  رد  شتآ  نوچ  هک  تشاد  ییاـه  لد  درد  اـسب  هچ  اریز  هاوخب ،  ار  شرازگ  سرپب و  وا  زا  ار  تشذگرـس  همه 

تـسا نارواد  نیرتـهب  وا  دـیامرف و  یم  يرواد  مه  دـنوادخ  دـیوگ و  یم  نوـنکا  یلو  تفاـین ،  نآ  نداد  حرـش  نتفگ و  يارب  یهار  اـیند 
( (( . 174)

: دیوگ یم  لضفم 
بجعت بلطم  نیا  زا  نم  مالسلا .)  هیلع   ) نینم ؤملاریما  دومرف : داد ، لسغ  ار  همطاف  یسک  هچ  مدرک :  ضرع  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  هب 
هقیدـص وا  دومرف (( : تسا .  نینچ  مدرگ !  تناـبرق  مدرک :  ضرع  يدـش .  تفگـش  رد  مداد ،  ربخ  وت  هب  هچ  نآ  زا  اـیوگ  دومرف : مدرک ، 

. دادن لسغ  یسیع  زج  ار  میرم  هک  یناد  یمن  رگم  دهد . لسغ  ار  وا  دیابن  موصعم  زج  تسا و  موصعم )  )

خیرات همولظم  لوسّرلا ، ۀعضب 

باتک تاصخشم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2544 

http://www.ghaemiyeh.com


1390، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
هرس  سدقیماما  هیقف  نسح  دّیس  جاح  هَّللا  ۀیآ  خیرات / همولظم  لوسّرلا ، ۀعضب  : روآدیدپ مان  ناونع و 

راهب یپاچ :  رشان 
ناهفصا 1390. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

باتک هنایار و  هارمه ،  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 
مالسلا اهیلعارهز  همطاف  ترضح  نوماریپ  ینارنخس  جنپ  عوضوم :

راتفگشیپ

یلاعت همسب 
(1 «.) ٌءْیَش اهُّدُسَی  ٌۀَْمُلث ال  ِمالْسإلا  ِیف  َِمُلث  ُِملاعلا  َتام  اذإ  »

نسح دّیس  جاح  هَّللا  ۀیآ  ترضح  ناهفـصا  هّیملع  هزوح  رگایحا  میعز و  مالـسلا ، مهیلعتیبلا  لها  هیقف  نادقف  زادگناج و  لاحترا  زا  سپ 
لّجع رـصع -  ّیلو  ترـضح  نازابرـس  يارب  زوسلد  يردپ  تیالو و  اب  مدرم  مومع  هانپ  أجلم و  هک  هیلع -  یلاعت  هَّللا  ناوضر  یماما -  هیقف 

، تاظحل نیرخآ  ات  دندوب و  ینید  تاسّـسؤم  هّیریخ و  زکارم  یبهذـم و  تائیه  يارب  مکحتـسم  ياهناوتـشپ  و  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا 
، دندومنن غیرد  یمادـقا  شالت و  چـیه  زا  هدومن و  فرـص  مالـسلا  مهیلعتیبلا  لها  سّدـقم  بتکم  زا  عافد  هار  رد  ار  دوخ  تکرب  رپ  ِرمع 

. تسا ناشیا  راثآ  ءایحا  درادیم ، هگن  هدنز  ام  يارب  ار  شهار  دای و  هک  يزیچ  اهنت 
نوماریپ ینارنخس  جنپ  مالـسلا ، اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  صالخا  اب  هتخابلد  دیعـس و  دیقف  نآ  تشذگرد  زور  نیملهچ  تبـسانم  هب  اذل 

دناهدومرف داریا  هَّللا -  همّلس  یحطبا -  دّحوم  تّجح  دّیس  جاح  هَّللا  ۀیآ  ترضح  ءارهزلا  تیب  رد  ناشیا  هک  مالسلا  اهیلعيربک  هقیّدص  نآ 
. میرادیم امش  میدقت  ار 

هّیصلاخ  هّیملع  هسردم  ناهفصا - 
یلوألا 1432ق  يدامج  لّوا 

(2) هرس سدقیماما  هیقف  هَّللا  ۀیآ  موحرم  ملق  هب  ياهمدقم 

میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب 
: مالسلا هیلع  ُقِداصلا  َلاق 

(3 «.) ِرْدَقلا َۀَْلَیل  ََكرْدأ  ْدَقَف  اِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاف  َفَرَع  ْنَمَف  »
نآ دوب . هقلطم » تیالو  میرح  زا  عافد  سرد  ، » داد میلعت  ناهج  نایعیش  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ارـس  ود  يوناب  هک  یئاهسرد  زا  یکی 

یتناما ود  نامه  ترتع -  نآرق و  نانمشد  هداتفا و  هرطاخم  هب  هقلطم  تیالو  تماما و  ریسم  هک  دیسر  ساسحا  نیا  هب  ینامز  گرزب  يوناب 
هب هک  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ندرک  يوزنم  قیرط  زا  تشاذـگ -  هعیدو  هب  تّما  نایم  رد  دوخ  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک 

. دندرک مالسا  زغم  حور و  يدوبان  رد  یعس  دنمالسا ، نابهگن  نآرق و  ِلْدِع  نیلقث  ثیدح  نآرق و  ّصن  تداهش 
(4 «.) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری  »

رگا دش ؛ هکرعم  دراو  اًلمع  سپس  هدومن و  زاغآ  ار  دوخ  هزرابم  هباطخ  لالدتسا و  هار  زا  تسخن  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ملاع  ود  یب  یب 
هناـیزات تروص و  يدوبک  ندروخ و  یلیـس  هناـخ و  برد  ندـش  هتخوس  نآ  زا  سپ  عرازم و  رگید  كدـف و  هرداـصم  تمیق  هب  ادـتبا  هچ 
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. دش مامت  ترضح  نآ  ندیسر  تداهش  هب  هرخالاب  بئاصم و  رگید  يرامیب و  نینج و  طقس  سپس  وزاب و  دیدش  مّروت  ندروخ و 
ياوسر ار  دنشابیم  شلوسر  ادخ و  نانمشد  نامه  تقیقح  رد  هک  مالسلا  هیلعیلع  قح  نیبصاغ  ماجنارس  اهّتیمولظم  نیا  لّمحت  اب  نکل 
ترـضح نآ  خـماش  ماقم  هب  هّجوت  اب  تازرابم ، نیا  هجیتن  رد  دیـشک و  نالطب  ّطخ  ناـنآ  هنابـصاغ  تموکح  ّتیعورـشم  رب  درک و  خـیرات 

دئاقع راکفا و  ّتیناّقح  تابثا  نینچمه  مالـسلا و  هیلعبلاط  یبأ  نب  یلع  ترـضح  ینعی  شماما  ّتیمولظم  تابثا  يارب  ار  دنـس  نیرتیلاع 
. دومن ّکح  خیرات  ياههحفص  رب  دناهیجان  هقرف  اهنت  هک  هّیماما  هعیش 

هک ار  یناشیدـنادب  ياهشالت  مامت  افلخ ، طسوت  شکاپ  رکیپ  عییـشت  مسارم  ندادـن  هزاجا  دوخ و  ربق  نتـشاد  هاگن  یفخم  اب  ترـضح  نآ 
. دومن خیرات  ياوسر  بآ و  رب  شقن  دنراد  هتشاد و  ار  اهمتس  نیا  ثول  زا  مالسا  ردص  خیرات  ناراکتیانج  نماد  ندرک  كاپ  رد  یعس 

نیا ناوریپ  تسد  زا  دشابیم  هعیـش  یتاغیلبت  هبرح  نیرتگرزب  هک  ار  خیرات  هعطق  نیا  هک  دناهدرک  یعـس  هشیمه  هشیمه و  مالـسا  نانمـشد 
. دنروآ رَِدب  بتکم 

دانـسا و هئارا  اب  هراومه  تسا  نایرج  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  ناگتفیـش  نادـنزرف و  ياـهگر  رد  نوخ  اـت  هک  دـننادب  ناـنآ  تاـهیه !
ياههدنورپ نیا  مالـسا ، نانمـشد  نیدناعم و  داد ، دنهاوخن  هزاجا  دـنزیم  ار  لّوا  فرح  یناهج  گنهرف  رد  هزورما  هک  یخیرات  كرادـم 

عافد هَّللا -  تاولـص  مهیلع  نیموصعم -  تارـضح  هّیلک  هقلطم  تیالو  تماما و  میرح  زا  ناوت  ّدـح  رد  دـنیامن و  نالعا  هموتخم  ار  یئانج 
ترضح هب  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نوخ  ماقتنا  ( 5 «) اًناْطلُـس ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  اًمُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  : » همیرک هیآ  قادصم  هب  درک و  دنهاوخ 

. دنیامنیم راذگاو  هادف  انحاورا  مظعألا  هَّللا  ۀّیقب 
یماما  هیقف  نسح  دّیس 

یلوألا 1418 ه ق  يدامج 

ّلوا سلجم 

مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  تداهش  نایب 

هّماع  ُبتُک  زا 

(6) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِهئاِیْبنأ ِدِّیَـس  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةولَّصلا  َو  ِهقافآ  ایارَم  یف  اًیِّلَجَتُم  ِهقالْطِإب  اًدَمْرَـس  ِهتَِّیلَزَِأب ، ایِدـَبَأ  َو  ِهتَّیِدـَبَِأب  اِیلَزأ  اًدْـمَح  َنیَِملاـعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا 
َنْآلا َنِم  َنیِعَمْجأ  ْمِِهئادْعأ  یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدَّمَُحم  ِمِساقلا  ِیبأ  انِِّیبَن  َو  دَـمْحأ  انِدِّیَـس  ِرِینُملا  ِجارِّسلا  َو  ِریِذَّنلا  ِریـشَبلا 

. ْنیّدلا ِمْوَی  ِماِیق  یلإ 
: ِمیظَعلا ِِهباطِخ  ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق 
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(7 «.) ْمُِکباقْعأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوأ  َتام  ْنِإَف  «أ 
هک هداد  خر  ياهثداح  ایند  طاقن  زا  یکی  رد  لبق  لاس  رازه  دـینک  ضرف  اًلثم  درادـن ؛ یـشقن  چـیه  ام  یگدـنز  رد  یخیرات  ثداوح  یهاگ 

ثحب و شدروم  رد  دنک و  حرطم  دهاوخب  هدرک و  هیکت  نآ  هب  ناسنا  هک  تسین  یثداوح  اهنیا  درادن . ام  قالخا  لمع و  رکف ، يور  يرثا 
. دیامن قیقحت 

هب یلیخ  هک  تسا  ادیپ  دناهتفرگ و  ار  یصخش  رود  ياهّدع  دندید  دندش و  دجسم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  هک  يروط  نامه 
؟ دننکیم راک  هچ  دنتسه و  یناسک  هچ  اهنیا  تسا ؟ ربخ  هچ  دندیسرپ : دننکیم . هّجوت  وا 

. تسا هماّلع  درم  نیا  هَّللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع 
؟ تسیچ هماّلع  دندومرف :

. دنادیم بوخ  ار  برع  خیرات  راعشا و  باسنا و  دنتفگ :
. دربیمن نآ  هب  ياناد  مه  یعفن  دنادن و  ار  نآ  هک  یسک  دنکیمن  ررض  هک  تسا  یملع  نیا  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

؟ دراد یترورض  هچ  شنتسناد  درادن ، ییاوتحم  چیه  هک  برع  راعشأ  تسین ، ملع  دنادیم  صخش  نیا  هک  یئاهزیچ  نیا 
: دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  سپس 

«. ٌۀَِمئاَق ٌۀَّنُس  َْوأ  ٌَۀلِداَع  ٌۀَضیِرَف  َْوأ  ٌۀَمَکُْحم  ٌۀَیآ  ٌۀَثالَث : ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  »
َوُهَف َّنُهـالَخ  اَـم  َو   » تسا يداـیز  شاهّیقب  تسا و  ملع  اـهنیا  هقف . ملع  قـالخا و  مـلع  دـئاقع ، مـلع  مـلع : هـس  هـب  دوـشیم  رـصحنم  مـلع 

(8 «.) ٌلْضَف
هّـصق کی  دنناوخب ، ار  متـسر  ناخ  تفه  دنراد و  رب  باتک  لاح  دوب . نینچ  نیا  یخیرات  ثداوح  دروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رظن 

. درادن ام  یگدنز  رد  يرثا  ّتیصاخ و  چیه  هک  ینالوط  یلیخ 
يارب مه  نآرق  تسا . هدـیافیب  مییوگب  میناوتیمن  ار  اهنآ  تسا ، ام  قالخا  فئاظو و  دـیاقع ، اب  طابترا  رد  یخیرات  ثداوح  یهاگ  یلو 

: دنکیم لقن  هّصق  ام 
(9 «.) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناک  ْدََقل  »

: میدرک نوگژاو  ار  ناشرهش  هک  دنکیم  نایب  ار  طول  موق  ناتساد 
(10 «.) اهَِلفاس اهَِیلاع  اْنلَعَج  »

. دنکیم نایب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  دراد  یگدنزاس  ناشیا  ناتساد  نوچ 
هک ییاهناسنا  لاعتم  دنوادخ  دهدیم  ناشن  دراد و  یگدنزاس  ام  يارب  اریز  دـنکیم ؛ لقن  ار  فهک  باحـصا  ناتـساد  تبثم  تهج  رد  ای 

: دنکیم ظفح  هنوگچ  ار  دنراد  نامیا  وا  هب 
(11 «.) ْمِهِّبَِرب اُونَمآ  ٌۀَْیِتف  ْمُهَّنإ  »

. درک طولخم  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  دیابن  دنراد و  قرف  مه  اب  یخیرات  ثداوح  نیا  ربانب 
دشاب و ام  قالخا  فئاظو و  دـیاقع ، اب  طابترایب  هک  تسین  یثداوح  تسا  هداد  خر  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  یثداوح 

طئارـش اب  یطابترا  چـیه  تسا و  هداتفا  قاّفتا  ینامز  کی  رد  هدوب و  هثداـح  کـی  اـهنآ  مییوگب  میناوتیمن  سپ  تسا . طاـبترا  رد  اًـلماک 
ثداوح لئاسم و  دنتـشاد  تیانع  مالـسلا  مهیلعهمئا  هک  میناوخیم  اهباتک  رد  تسا . سوسحم  رما  نیا  تسین و  روط  نیا  درادن . ام  یلعف 

ام اب  یطابترا  چیه  يّربت  ای  ّیلوت  دینکن  رکف  مینک . ادـیپ  يّربت  ای  ّیلوت  ام  ات  دـننک  حرطم  قیقد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  زا  دـعب 
يّربت اذل  مینک و  راهظا  زاربا و  ادخ  نانمـشد  زا  ار  نامدوخ  ینمـشد  دیابیم  ینعی  يّربت  دندرکیمن . بجاو  تشادن  یطابترا  رگا  درادـن .
راهظا مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نانمـشد  ادخ و  نانمـشد  زا  دـیاب  تسا . هدـمآ  باسح  هب  نید  عورف  ءزج 
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. دنکن تیارس  ام  هب  اهنآ  هریس  شور و  قالخا ، راکفا ، هدرکن  يادخ  هک  مینکب  ترفن 
لیکشت یئاروش  شدوخ  زا  دعب  هفیلخ  باختنا  يارب  داد  روتسد  رمع  هک  نیا  زا  دعب  دناهداد ؛ ام  هب  یبیجع  سرد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

هفیلخ ناونع  هب  ار  امـش  ام  تفگ  داد و  تسد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اب  حاّرج  هدیبعوبأ  دش و  ثحب  هرفن  شـش  ياروش  نیا  رد  دنهدب ؛
لمع نیخیـش  شور  هریـس و  ربمغیپ و  هریـس  ادـخ و  باتک  هب  رگا  نیخیـشلا » ةریـس  هَّللا و  لوسر  ۀنـس  هَّللا و  باتک  یلع   » مینکیم باختنا 

. مینکیم تعیب  امش  اب  ام  دینک 
: دندومرف دندیشک و  بقع  ار  ناشتسد  نینمؤملاریما 

(12 «.) ییأَر ِداِهتْجإ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَّنُس  َو  ِهَّللا  ِباتِک  یلَع  »
تّجح کی  ۀمایقلا  موی  یلا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نایعیش  مامت  يارب  لمع  نیا  دننکن . لوبق  ار  هریس  نآ  هک  دنتـشذگ  تفالخ  رـس  زا  و 

اهنآ هریس  دوشیم  مولعم  دننکن . لمع  نیخیش  هریس  هب  ات  دننکیم  رظن  فرـص  یّمهم  نیا  هب  تُسپ  زا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  تسا 
. دشاب نادرگ  يور  قح  زا  هک  دوبن  یسک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ّالا  دوبن و  قح  هریس 

(13 «.) َراَد اَُمْثیَح  ُروُدَی  ٍِّیلَع  َعَم  ُّقَْحلا  َو  ِّقَْحلا  َعَم  ٌِّیلَع  »
دنکیم نشور  ار  ام  فیلکت  هک  تسا  ثداوح  زا  یضعب  تسا . یـسررب  لباق  یخیرات  ثداوح  زا  یـضعب  لاح  ره  هب  تسا ! یگرزب  سرد 

. میناوتیمن ای  مینک  ّتیعبت  هفیلخ  ود  نآ  زا  میناوتیم  ایآ  هک 
یلصادخ لوسر  زا  دعب  ینعی  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  اب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دننک  تباث  ات  دننکیم  شالت  ياهّدع  ام  نامز  رد  نآلا 

. دنتفر ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ات  دندروخ  هّصغ  دندوب و  ّرثأتم  یلیخ  ناشردپ  تافو  زا  هلآو  هیلع  هللا 
. دنکیم صّخشم  ار  اهمدآ  زا  یلیخ  ّتیعضو  تسین . هداس  هّیضق  مینک . قیقحت  هّیضق  نیا  هرابرد  دیاب  مییوگیم  ام  یلو 

مینیبیم مینکیم ، قیقحت  مینکیم ، یسررب  یتقو  ام  یلو  دیربن ، راک  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يارب  ار  تداهـش »  » ظفل دنیوگیم  اهنآ 
هزاجا ام  هب  دتفایم و  ّتیمسر  زا  ءافلخ  تفالخ  تقو  نآ  مینک  تباث  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  ام  رگا  تسین ؛ نینچ  نیا  هلأسم 

ناشتفالخ نارود  رد  اهنآ  شور  هریـس و  يور  یگنن  هایـس و  هّکل  کـی  مینک . تیاـمح  ّتیعبت و  اـهنآ  زا  یناونع  چـیه  هب  هک  دـهدیمن 
ایآ دننک . فذح  اهنآ  هدنورپ  زا  ار  گنن  هّکل  نیا  دننکیم  یعس  ناشناراداوه  ناشنارادفرط و  ناشناوریپ ، هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا .

!؟ تسا ریذپناکما  ایآ  دوشیم !؟
هب تسین  مولعم  تسا ، زومرم  یلیخ  شگرم  هدرک و  توف  ایند  زا  ياهشوگ  رد  یمناخ  تسا و  هداـتفا  قاـّفتا  ياهثداـح  زورما  دـینک  ضرف 

، ییاضق هاگتسد  دننکیم ؟ راک  هچ  دناهتـشک . ار  وا  ای  دناهدرک  شمومـسم  ای  دناهدروآ  رد  اپ  زا  ار  وا  هک  نیا  ای  هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم 
؟ دنهدیم ماجنا  يراک  هچ  دننک  يریگیپ  ار  هّیضق  دنهاوخیم  یتقو  یماظتنا  يورین  يرتسگداد و 

هدوب نکمم  هک  یناسک  زا  دننکیم  یسررب  ار  هّیـضق  ناکم  نامز و  ور  نیا  زا  درک ، قیقحت  دیاب  تسا ، یکوکـشم  گرم  گرم ، دننیبیم 
. دـننک فشک  ار  تقیقح  تاقیقحت  يالبال  زا  ات  هدرک  وج  سرپ و  ردـق  نآ  دـننکیم و  قیقحت  دنـشاب  هتـشاد  یـشقن  نایرج  نیا  رد  تسا 

. دننکیم ادیپ  ار  لتاق  هرخآلاب  يریگیپ  تاقیقحت و  رثا  رد  تسین و  مولعم  لتاق  دتفایم و  قاّفتا  یلتق  مینیبیم 
؟ دناهتفر ایند  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ارچ  تسا . نیگنس  یخیرات  هثداح  کی  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  یب  یب  تداهش 

رتخد هناگی  هک  میدید  میدز و  نخان  رگا  یلو  درادـن ، یـشقن  اهنآ  تفالخ  ندرب  لاؤس  ریز  رد  دنـشاب ، هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  رگا 
نیـشناج دنربمغیپ !؟ هفیلخ  اهنیا  هک  میریذپب  میناوتیم  ایآ  هدـمآ ، رد  اپ  زا  يدایا  نیا  هلیـسو  هب  هموصعم  نیا  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

!!! مینک قیقحت  هک  تسا  ام  هفیظو  دنربمغیپ !؟
اهنآ زا  ات  ماهتفر  اهباتک  کت  کت  غارس  ماهدرک و  یسررب  ار  ّتنس  لها  زا  باتک  داتشه  هعیـش و  زا  باتک  تسیود  مدوخ  ّدح  رد  هدنب 

؟ دیراد یعالّطا  هچ  هثداح  نیا  زا  امش  میسرپب 
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ناشیاهباتک رد  دـناهدرکن  تأرج  دـنکیم . نایب  ار  هّیـضق  زا  هشوگ  کی  میوریم  هک  یـسک  ره  غارـس  مدـید  مدرک ، یـسررب  ار  طیارش 
حرطم ار  هثداح  زا  هشوگ  کی  ناشمادک  ره  هدیرپ و  ناشیاهملق  رـس  زا  هرخألاب  اّما  دـننک ، حرطم  هداتفا  قاّفتا  هک  ار  یثداوح  مامت  قیقد ،

. دناهدرک
؟ هدوبن ای  هدوب  يریگرد  شکمشک و  هدوبن ؟ ای  هدوب  یعازن  ًالّوا 

هیلعنینمؤملاریما هناخ  رد  دنتفرن و  تعیب  راب  ریز  یهورگ  دش  لیکشت  هفیقس  یتقو  هک  دناهتشون  یّنس  هعیـش و  نیخّروم  مامت  ار  هلأسم  نیا 
نّصحت مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هناخ  رد  تقو  نآ  مه  ریبز  هحلط و  هریغ . دادقم و  راّمع ، یـسراف ، ناملـس  لثم  دندرک  نّصحت  مالـسلا 

. دندرک
تأرج دنتـشاد و  ضارتعا  تلود  نیا  يور  ياهّدـع  دوب و  راک  رـس  يردـتقم  تلود  یتقو  هدوب  موسرم  ماـّیألا  میدـق  زا  هچ ؟ ینعی  نّصحت 

هب دـندشیم و  نّصحتم  یملاع  هناخ  ای  هدازماما  کی  رد  دـندشیم ، هتـشک  اـی  ریگتـسد  ياهّدـع  کـی  زور  ره  دنـشاب و  دازآ  دـندرکیمن 
مرح رد  هرس  سدقيرون  هَّللا  لضف  خیش  موحرم  ای  ناهفصا و  رد  هرس  سدقیفجن  اقآ  موحرم  هناخ  لثم  دندرکیم ؛ ینیشن  تسب  حالطصا 

. تسا هدش  هتشون  ینیشن  تسب  عوضوم  رد  مه  یّلقتسم  باتک  دوب . هدش  نّصحتم  تسا ، یسّدقم  هاگیاج  هک  میظعلادبع  ترضح 
نکمم دنهدیم و  ّتیذا  رازآ و  دنریگیم ، ار  اهنیا  دنوشن  مالسلا  هیلعیلع  هناخ  هب  هدنهانپ  رگا  دنراد ، ضارتعا  هفیقـس  هلأسم  هب  ياهّدع 

زا ار  وا  اهنج  دنتفگ : دعب  دنتـشک و  درکن ، تعیب  درک و  تفلاخم  رکبیبأ  اب  هک  ار  ةدابع  نب  دعـس  هک  هنوگ  نامه  دنناسرب . لتق  هب  تسا 
. دوشب مولعم  شلتاق  دنتشاذگن  دناهدروآ و  رد  اپ 

. تسین راکنا  لباق  مه  یخیرات  رظن  زا  درادن و  ثحب  ياج  مالسلا  هیلعیلع  هناخ  هب  ياهّدع  ندش  هدنهانپ 
هعیـش و خیرات  رد  ءارآ  قاّفتا  دندرک ؟ نوریب  هناخ  زا  ار  دندوب  هدرک  نّصحت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هناخ  رد  هک  یناسک  ایآ  مینیبب  دـعب 
هب دندیشک و  نوریب  ار  اهنیا  دندمآ و  هناخ  لخاد  هزاجا  نودب  دندرک و  زاب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  هناخ  ِرد  دندمآ  هک  تسا  یّنس 

. تسین یثحب  مه  نیا  رد  دینک . تعیب  دیاب  هک  دنتفگ  ناشیا  هب  دندرب و  هفیقس  رد  روز 
مالسلا اهیلعارهز  همطاف  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  الوم  رگا  دنامیم . مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  الوم  هلأسم  اهنت 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رتخد  هموصعم ، مالسلا ، اهیلعءارهز  همطاف  درکیمن . ادیپ  ّتیمسر  دنتـشاد ، رکبوبا  ياپ  ون  تموکح  هب  ضارتعا 
. دریگن لکش  رکبوبا  تموکح  هک  دوشیم  ثعاب  تفلاخم  نیا  سپ  تسا ؛ فلاخم  رکبوبا  تموکح  اب  هلآو 

ّتیمسر دنک ، تفلاخم  رکبوبا  تموکح  اب  رگا  تسا . مالسا  رد  مّود  رفن  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  داماد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
. دنکیمن ادیپ 

ثحب ّلحم  هک  تسا  اجنیا  دندشن ؟ ای  دندش  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ِضّرعتم  ایآ  دندشن ؟ ای  دندش  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ِضّرعتم  ایآ 
رازه و لام  اهفرح  نیا  دـنیوگیم  دـنهد ، هولج  گنر  مک  ار  هلأسم  هک  نیا  يارب  مه  اـهیلیخ  تسا و  یخیراـت  هلأـسم  کـی  نیا  تسا .

!!! تفرگ هدیدان  ار  اهفرح  نیا  دیاب  درادن ، زورما  لئاسم  اب  یطابترا  چیه  تسا و  شیپ  لاس  دص  راهچ 
!؟ درادن یتلاخد  چیه  ام  تشونرس  رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  هیضق  نیا  ایآ 

یلو تسا . مّلسم  رایسب  لئاسم  نیا  هعیش  رظن  زا  اریز  متفرن ، هعیش  بتُک  غارس  اهباتک  یـسررب  رد  نم  مینک . یـسررب  ار  هدنورپ  دیاب  الاح 
مامت دانـسا  و  دـناهدرک . حرطم  ار  هلأسم  زا  ياهشوگ  ّتنـس  لـها  ناگدنـسیون  زا  مادـک  ره  مدـید  متفر  هک  ّتنـس  لـها  ياـهباتک  غارس 

. تسا دوجوم  ّتنس  لها  رظن  زا  منکیم  نایب  هک  یبلاطم 
، دـینکن تعیب  دـیئاین و  نوریب  هناخ  زا  رگا  هک  درک  دـیدهت  دـمآ و  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  ِرد  مّود  هفیلخ  هک  تسا  هتـشون  يربط » »

(15 .) منزیم شتآ  ار  هناخ  دشاب  همطاف  ول  و  ْنإ » َو  : » تفگ تسا . مالسلا  اهیلعهمطاف  هناخ  نیا  رد  دنتفگ : ( 14 .) منزیم شتآ  ار  هناخ 
دمآ رمع  ( 16 «) ۀَلِیتَف ُهَعَم  َو  رَمُع  َءاج  : » دیوگیم وا  دیوگیم ؟ هچ  وا  مینیبب  میورب و  يرُذالَب »  » مان هب  ّتنس  لها  فورعم  خّروم  کی  غارس 
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. دوب شتسد  مه  هلیتف  کی  و 
دوب بانط  هیبش  ییاهزیچ  قباس  نامز  دنراذگیم . كدنف  دننک ، نشور  ار  یغارچ  ای  دننک  نشور  ار  یـشتآ  دنهاوخب  رگا  زورما  دـینادیم 

. دندزیم شتآ  نآ  هلیسو  هب  ار  يزیچ  دندرکیم و  نشور  ار  نآ  هک 
هک دوب  هدروآ  هلیتف  اًلمع  دوب  هدرک  مه  دیدهت  دوب و  هدمآ  هک  نیا  رب  هوالع  ینعی  دوب ؛ شتـسد  هلیتف  کی  دمآ و  رمع  دـیوگیم : يرذالب 

. دنکیمن حرطم  ار  شدعب  لبق و  رگید  یلو  دنزب . شتآ  ار  هناخ  ِرد 
. دیوگیم هچ  وا  مینیبب  میورب و  ۀَْبیَُتق » نبا   » مان هب  هّماع  نیخّروم  زا  رگید  یکی  غارس 

مالـسلا هیلعنینمؤـملاریما  هناـخ  رد  هب  دـننک و  عـمج  مزیه  داد  روتـسد  شناوریپ  ذـفنق و  هب  هفیلخ  ( 17 «.) ِبَطَحلِاب اعَدَـف  : » تسا هتـشون  وا 
. دنتخیر مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هناخ  رد  دندروآ و  مزیه  دنروایب .

نـشور ار  قیاقح  تمـسق  هب  تمـسق  اههناشن  نئارق و  نیا  دنروایب . مه  ار  اهبوچ  داد  روتـسد  دروآ ، مه  هلیتف  درک ، دـیدهت  رمع  اجنیا  ات 
. دنکیم

(18 «.) ران ْنِم  ٍءیَِشب  رَمُع  َلَْبقأَف  : » هدش هتشون  ءادفلاوبا  خیرات  رد  میورب ؛ ءادفلاوبا »  » خیرات غارس 
شتآ ار  اهمزیه  هک  دروآ  شتآ  يرادقم  دیوگیم : ءادفلاوبا  دناهدزن ؟ ای  دـناهدز  شتآ  ار  رد  هک  تسین  مولعم  یلو  دـناهدروآ  ار  اهمزیه 

؟ دزن ای  دز  شتآ  لاح  تسا ، مهارف  تامّدقم  مامت  دنزب ،
موجه مالـسلا  اـهیلعهمطاف  هناـخ  ِرد  هب  ( 19 «) َُهباـب اُوقَرْحأ  َو  ِْهیَلَع  اوُـمَجَهَف  ِِهلِْزنَم  یلإ  اوُـهّجَو  : » دـیوگیم هّماـع  رگید  خّروـم  يدوعـسم » »

ار رد  دندروآ و  موجه  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  رد  تشپ  رفن  لهچ  سپ  هدروآ ، تاصّخـشم  اب  ار  رفن  لهچ  مسا  رفن ؟ دنچ  دندروآ .
. دندز شتآ 

. تسا هدش  هدز  شتآ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  مالسلا و  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  رد  هک  دش  مولعم  اجنیا  ات 
مه اب  ار  هعقاو  همه  دـناهدرکن  تأرج  تسا . ّتنـس  لها  خـیرات  ياـهباتک  زا  تسا . دوجوم  شکرادـم  اـب  اـهنیا  همه  مدرک  ضرع  هّتبلا 

. تساهدرک هراشا  هعقاو  زا  یتمسق  هب  نیخّروم  زا  مادک  ره  دنروایب .
مکحم دگل  اب  رمع  ِهلْجِِرب  َضَکَر  رَمُع  َّنا  : » هکلب دندز ، شتآ  ار  هناخ  ِرد  اهنت  هن  دیوگیم : ّتنس  لها  نیخّروم  زا  رگید  یکی  ( 20 «) ماّظن »

. تسا هدرک  لقن  ار  شاهشوگ  کی  زین  وا  دیبوک . رد  هب 
هناخ لخاد  دنناوتن  اهنیا  ات  دوب  هتفرگ  رد  هناتـسآ  هنایم  ار  شیاهتسد  دوب و  هدـمآ  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دـیوگیم : ماّظن » »

. دش هتسکش  رد  هک  دز  رد  هب  دگل  نانچ  نآ  دنیوگیم : تنس  لها  میوگیمن ! نم  دنیایب . هناخ  لخاد  دننکن  تأرج  دنیایب و 
مکـش هب  ار  هتـسکش  ِرد  رمع  ۀَمِطاف » َنَْطب  َبَرَـض  رَمُع  َّنإ  : » دـیوگیم ماّظن  دـیدن ؟ ای  دـید  همطل  تبرـض  نیا  زا  مالـسلا  اهیلعهمطاف  الاح 

. دش طقـس  مالـسلا  هیلعنسحم  هک  دیبوک  ار  رد  يروط  هب  ( 21 «) اِهنَْطب ْنِم  َنِینَجلا  ْتَْقلأ  یّتَح  ِۀَْعیَبلا  َمْوَی   » دـیبوک مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
. دنکیم لقن  وا  مه  ار  هّیضق  هشوگ  نیا 

رـس ردپ  ياههّصغو  مغ  دوشیم ، يرتسب  دوشیم ، رامیب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دینک  هّجوت  لاح  تسا . هدـش  مهارف  همه  تامّدـقم  نیا 
. تسا هداتفا  هناخ  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسا و  یقاب  شدوخ  ياج 

یتالکشم هچ  تبرض  نیا  رثا  رب  مالـسلا  اهیلعهّیـضرم  ءارهز  هک  دنک  هنیاعم  دنروایب و  ینوناق  یکـشزپ  زا  یـسک  دیاب  دوب  لاح  نامز  رگا 
. دناهدرک نایب  ار  اهنیا  یکی  یکی  ّتنس  لها  نیخّروم  دوخ  اّما  مکش . ات  هتفرگ  رس  زا  دناهدرک ، ادیپ 

نانچ نآ  هدمآ : رگید  ياج  رد  دوب و  هدش  زمرق  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ياهمشچ  هک  دز  یب  یب  تروص  هب  همطل  نانچ  نآ  هدـمآ : ییاج  رد 
هناـیزات راـثآ  مه  رمک  رد  (، 22) دـش مالـسلا  هیلعنسحم  طقـس  بجوم  هک  دوب  هدـیبوک  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  رمک  هب  هنایزات  اب  ذـفنق 

(23 .) تشاد دوجو 
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. تسا هدرک  مرو  مه  وزاب  دندش  هّجوتم  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نداد  لسغ  رد  دوب  هدرکن  رهاظ  ار  دوخ  يوزاب  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
خیـش جاح  هَّللا  ۀیآ  موحرم  تسا ؟ لاح  هچ  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هنیـس  دعب  اّما  دناهدرک . لقن  زین  ّتنـس  لها  دوخ  ار  رادـقم  نیا  ات 

: دیوگیم هرس  سدقیناپمک  هب  فورعم  يورغ  نیسح  دمحم 
اهییدث ْنِم  ِمَّدلا  ِغُوُبن  ْنِم  َو 

(24) اْهیَلَع يرَج  ام  َمْظَع  ُمَْلُعی 
. تسا هدوب  نیگنس  ردقچ  هثداح  دوشیم  مولعم  دوب  هدمآ  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هنیس  زا  هک  ینوخ  رادقم  نآ 

منادیمن نم  هک  دیامرفیم : هرـس  سدـقیناپمک  موحرم  مالـسلا . اهیلعهمطاف  ياهناوختـسا  مالـسلا و  اهیلعهمطاف  هنیـس  هب  میـسریم  دـعب 
! تسا هدوب  هنوگچ  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هنیس  ّتیعضو 

رامْسِملا َرَبَخ  يرْدأ  ُتَْسل  َو 
(25) رارْسألا َۀَنیِزَخ  اهَرْدَص  ْلَس 

. تسا هدرک  راک  هچ  مالسلا  اهیلعهمطاف  هنیس  اب  رد  ياهخیم  هک  سرپب  مالسلا  اهیلعهمطاف  هنیس  زا  ورب 
نیگنـس شاهبرـض  ردقچ  هثداح  نیا  هدرک و  راک  هچ  بیجنان  نیا  منادیمن  نم  تسکـش . هثداح  نیا  رد  همطاف  ياههدند  دنـسیونیم : زاب 

. تسا هدرک  هل  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  حراوج  ءاضعا و  هک  هدوب 
همطاف هک  دناهتـشون  اهنیب  شوخ  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب . هداد  تیاـضر  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  تسا  نکمم  مییوگیم : لاـح 

! دش یضار  مالسلا  اهیلعارهز 
رد تشپ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دندز . ار  رد  دنتفر و  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  ِرد  هب  رفن  ود  نیا  هک  هتشون  ( 26) حیحص رد  يراخب 

. میبلطب تیاضر  مالسلا  اهیلعهمطاف  زا  میاهدمآ  دنتفگ : رفن  ود  نآ  دنتفر .
يربخ سپ  شاب ! یضار  ام  زا  همطاف ! يا  هک  دنیوگب  دننک و  یهاوخ  رذع  دنهاوخب  هک  دنتشاد  یلیلد  هچ  اهنیا  دوبن  راک  رد  ینایرج  رگا 

. تسا هدوب 
لخاد دـیهدیم  هزاجا  دـننک ، یهاوخ  رذـع  دـناهدمآ  رفن  ود  نیا  دـندومرف : دـندمآ و  مالـسلا  اهیلعهمطاف  شیپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

؟ دنیایب
رد تسا  وت  لیم  تسا ، وت  اب  هناخ  نم و  رایتخا  متسه  وت  رسمه  مه  نم  تسا و  وت  هناخ  هناخ  یلع ! ای  دندومرف : مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

. نکن زاب  ار  رد  تسین  تلیم  نک و  زاب  ار 
ود نآ  دندنادرگرب ؛ ار  ناشیور  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دنتـسشن . لخاد  دـندمآ  رفن  ود  نآ  دـندرک ، زاب  ار  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

دنهاوـخیم هعیـش  يامـش  نم و  هب  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـندنادرگرب . ار  ناـشیور  مه  زاـب  مالـسلا  اـهیلعارهز  ترـضح  دنتـسشن ، رگید  فرط 
. دنتشک ار  نم  هک  دندوب  اهنیا  دندرک ، يرتسب  ار  نم  هک  دندوب  اهنیا  هک  دنیوگب 

ياضر همطاف  ياضر  دندومرف : هک  دیدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  امش  ایآ  دنتفرگ ، رارقا  ود  نآ  زا  لّوا  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح 
. تسادخ بضغ  نم  بضغ  تسا و  نم  بضغ  همطاف  بضغ  تسا ، ادخ  ياضر  نم  ياضر  تسا و  نم 

. هلب دنتفگ :
(27 .) متسین یضار  رفن  ود  نیا  زا  نم  شاب  دهاش  ایادخ ! دندومرف : مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

. دناهدروآ دوجو  هب  ار  عئاجف  نآ  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  یهاوخ  رذع  نیا  دوخ  دـندادن !؟ ای  دـنداد  تیاضر  ایآ  دـیدش ! هّجوتم 
ار راک  هس  مرمع  لوط  رد  تساوخیم  ملد  تفگ : دندمآ ، وا  دزن  دوب  رـضتحم  دوب و  هدیباوخ  رتسب  رد  هک  یلاح  رد  رکبوبا  ِرْمُع  رخاوا  رد 

ارهز همطاف  هناخ  لخاد  منک و  زاب  ار  ارهز  همطاف  هناخ  ِرد  تساوخیمن  ملد  هک  نیا  یکی  مدوب ! هدادـن  ماجنا  شاک  يا  مدادیمن و  ماـجنا 
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(28 .) مورب
. دناهتفگ ّتنس  لها  دوخ  ار  اهنیا  همه  دیدینش ؟ ار  دهاوش  نئارق و  نیا 

اهیلعارهز همطاف  هدز ، مه  دگل  هدز ، مه  شتآ  هدرب ، مه  هلیتف  هدرب ، مه  بوچ  هدرک ، دیدهت  هتفر ، مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  ِرد  رمع 
دنهاوخیم هک  نیا  يارب  مالـسلا !؟ اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  مییوگن  همطاـف !؟ تاـفو  میئوگب  مه  زاـب  تقو  نآ  هدرک ؛ يرتسب  ار  مالـسلا 

! دننک تسرد  تسادق  هفیلخ  يارب 
مییوگب میهاوخیم  مینکیم و  تابثا  مه  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  میئوگب : میهاوخیم  ام 

. دنرادن تفالخ  تقایل  دندوب  اهراک  نیا  لماع  هک  یناسک  نآ 
ینوناق و یمکح ، رگا  دنرادن ؛ ّتیمسر  اهنیا  هک  تسا  نیا  هناشن  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  هب  ضّرعت 

. درادن شزرا  زاغ  کی  دناهداد ، ماجنا  مه  يراک 
ِساَّنلا َو  ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع   » داد رازآ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نآرق  قبط  سک  ره  مییوـگیم  اـم  تسیچ ؟ اـم  هفیظو  لاـح 

. مینکب يّربت  دیاب  داب و  وا  رب  ادخ  تنعل  29 ؛) «) َنیعَمْجأ
وت ندرگ  شنوخ  دنـشکیم  هعیـش  هک  ییاهیّنـس  نیا  مامت  دـنیوگب  دـعب  هک  مینزب  دایرف  اهیّنـس  طسو  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  میوگیمن 

ییاقآ هک  تسا  هتفرگ  الاب  راک  ردـق  نآ  یگزاـت  هب  دـینکن . نعل  مه  ناـتلد  رد  هک  میوگیمن  مه  ار  نیا  اـّما  میوگیمن . ار  نیا  نم  تسا .
! دینکن نعل  رگید  مه  ناتلد  رد  دیوگیم : دنکیم و  ینارنخس 

همطاف باوج  ینکیم ؟ لام  ياپ  لـئاسم  یـضعب  يارب  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  نوخ  وت . رکف  زرط  نیا  وت و  نارکف  مه  وت و  هب  تنعل 
ناتدوخ هجنپ  تسا ، تسرد  دراد ؟ یباسح  يزیچ  ره  دـینکیم ؟ ار  اهراک  نیا  ارچ  نوعلم ! یهدیم ؟ هچ  تمایق  رد  ار  مالـسلا  اـهیلعارهز 

یفرح مینکیم ، هّیقت  مه  نآلا  میدرکیم ، هّیقت  ـالاح  اـت  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ناـمز  زا  اـم  دـینکب . هّیقت  دـینزن ، ّتنـس  لـها  يور  هب  ار 
!!! نکن نعل  رگید  مه  تلد  رد  هک  ّدح  نیا  ات  اّما  میرادن .

!؟ دوشیم رگم  میدنبب ، تّوخأ  دقع  دندرک  يرتسب  نیشن و  هناخ  ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  هک  یناسک  اب  میناوتیم  رگم 
رکف هب  اهیـضعب  يراگزور  يزور  رگا  میوگب  ار  بلطم  نیا  متـساوخیم  طقف  دنک . رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  هَّللا  لآ  تمظع  هب  ادـخ 

، دناهدرک عّیـشت  بتکم  هب  ار  تنایخ  نیرتگرزب  دـنراذگب ؛ تافو  ار  شمـسا  دـننکب و  لامیاپ  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تداهـش  دـنتفیب 
اهنیا زا  ّتیعبت  رکف  هب  يزور  ام  ات  دشاب  نانآ  هدنورپ  يور  گنن  هّکل  نیا  ات  میـشاب  دـقتعم  هلأسم  نیا  هب  دـیاب  ام  تافو . هن  تسا  تداهش 

. میتفین
« ُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْکیَلَع  ُمالَسلا  َنیَِملاعلا  ِءاِسن  َةَدِّیَس  ای  ۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَسلا  »

: دندرک ّتیصو  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  یب  یب  دناهتشون : لتاقم  بابرا 
«. ِْلیَللِاب یّنَفَد  َو  ِْلیَللِاب  یّنِفَک  یلَع ! ای  »

«. تافو  » مییوگن زورما  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  نک . نفک  ارم  بش  هدب و  لسغ  ارم  بش 
هب مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ّتیمولظم ، لامک  اب  دننک . تکرـش  نم  هزانج  عییـشت  رد  دندرک  ملظ  نم  هب  هک  ییاهنآ  متـسین  یـضار  دومرف :

اهیلعارهز همطاف  رکیپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مینک . ترایز  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  اـجک  مینادیمن  مه  نـآلا  دـش و  هدرپس  كاـخ 
زا مالسلا  اهیلعهمطاف  ياهتسد  دش و  زاب  مالسلا  اهیلعهمطاف  نفک  ياهدنب  دندید  تقو  کی  دندرک ، هدامآ  يراپـسکاخ  يارب  ار  مالـسلا 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع  دمآ . نوریب  نفک  ریز 
(30 «.) اِیلَم اَهِرْدَص  َیلِإ  اَمُْهتَّمَض  َو  اَْهیَدَی  ْتَّدَم  َو  ْتَّنَأ  َو  ْتَّنَح  ْدَق  اَهَّنَأ  َهَّللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإ  »

ردام هنیـس  زا  ار  اههچب  یلعای ! دندمآ ، شورخ  هب  هکئالم  تفرگ . هنیـس  هب  ار  شیاههّچب  دمآ  نوریب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  نفک  زا  اهتسد 
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. نک ادج 
َو  » دندش عمج  برع  ياهّدع  هاگلتق  لادوگ  رد  اّما  دندرک  ادج  ردام  هنیس  زا  شزاون  اب  ار  اههّچب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  مینکیم  ضرع 

ياههبرـض اب  دوب  هتفرگ  لغب  رد  ار  ردپ  ندب  هنادزان  هنیکـس  یتقو  31 ؛) «) اْهِیبأ ِدَـسَج  ْنَع  اهوّزَج  ْوأ  اهوّرَج  َو  ِبارْعألا  َنِم  ٌةَّدِـع  ْتَعَمَتْجا 
... هنایزات

َّمُهّللا انَتاَّمِهُم ؛ ْمِِهب  ِفْکا  َو  انَِجئاوَح  ِْضقا  َّمُهّللا  انیِِرفاسُم ؛ ْمِِهب  ْمِّلَـس  اناضْرَم ، ْمِِهب  ِفْشا  َو  اَنبُویُع  ْمِِهب  ُْرتْسا  َو  اَنبُونُذ  ٍدَّمَُحم  ِلآـِب  ْرِفْغا  َّمُهّللا 
ٍدَّمَُحم ِهاِجب  ْمُْهنِم  َنیِروُْظنَملا  امَّیِس  َنیِّیناَّبرلا ال  انَئامَلُع  ْدِّیأ  َّمُهّللا  ِهِراْصنأ ؛ َو  ِِهناوْعأ  ْنِم  اْنلَعْجا  َو  ِهِروُهُظ  َو  ِهِجَرَف  ِیف  ْلِّجَع  َو  اِننامَز  َمامإ  ْدِّیأ 

. ِِهتَْرتِع َو 

ّمود سلجم 

؟ تسیچ راّفک  رب  يزوریپ  همّدقم 

(32) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِفَرْـشأ یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدـلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج  َنِیلَـسْرُملا  َو  ِءاـیْبنألا  ِثِعاـب  َنیعَمْجأ  ِِقئـالَخلا  ِءيِراـب  َنیَِملاـعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا 
ْمِِهئادـْعأ یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  دَّمَُحم  ِمِساـقلا  یبأ  َنیِبنْذُـملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاـعلا  ِهلإ  ِبیبَـح  َنـیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا 

. نیدلا ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ 
: ِمیظَعلا ِِهباطِخ  ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق 

(33 «.) ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  اهَعْسُو  ّالإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  «ال 
فراـعم هب  هراـشا  لّوا  هیآ  تسا ؛ یّمهم  تـالمج  دـننکیم ، توـالت  ءاـشع  زاـمن  زا  دـعب  اـًلومعم  هک  هرقب  هروـس  رخآ  همیرک  هیآ  ود  رد 

. تسا نیملسم  هدهع  رب  هک  یفیاظو  هب  دراد  هراشا  مّود  هیآ  تسا و  یمالسا 
: دیامرفیم فراعم  هب  تبسن 

(34 «.) ِِهلُسُر َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  »
. تسا دهع  مال  فلا و  شمال ، فلا و  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمغیپ  هب  هراشا  ُلوُسَّرلا » »

ّمهم یلیخ  دراد . نامیا  هدـش  یحو  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هچ  نآ  هب  میداتـسرف  ام  هک  ربمغیپ  نیا  ینعی  ِهِّبَر » ْنِم  ِْهَیلإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  »
ناشدوخ ياههتفگ  هک  میمهفیم  مینیبیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  درکلمع  زا  دشاب ؛ هتشاد  نامیا  دیوگیم  هچ  نآ  هب  یسک  هک  تسا 
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. دنتشاد رواب  ار  اهنیا  مه  ناشدوخ  دندرکیم ، هاگآ  تمایق  زا  ار  مدرم  ای  دندرکیم  ادخ  يوس  هب  توعد  رگا  دناهتشاد . رواب  ار 
(35 «.) ِِهب َقَّدَص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاج  يذَّلا  »

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  دوخ  تسین ، فـالخ  تسا ، عقاو  قباـطم  قدـص و  تسا  هدروآ  مدرم  يارب  هک  ار  هچ  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
«. ِهِّبَر ْنِم  ِْهَیلإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  « ؛ دراد رواب  ار  بلطم  نیا  مه  هلآو 

یحو رکنم  و  دـننکیم ، ءاقلا  ار  تاهبـش  نیا  اهبآمرکفنـشور  زا  یـضعب  مه  نآلا  هدوب و  هعماـج  رد  یفارحنا  راـکفا  نیا  ماـّیألا  میدـق  زا 
! تسا هدوب  شدوخ  راکفا  هتخادرپ  هتخاس و  هتفگ ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هچ  نآ  دنیوگیم : دنوشیم و 

: دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هچ  نآ  اریز  دنکیم ، بیذکت  ار  دارفا  نیا  هیآ  نیا 
(36  .) یحُوی ٌیْحَو  ّالإ  َوُه  ْنإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  »

. تسا هدش  ءاقلا  وا  هب  یهلا  شرع  زا  الاب و  تاماقم  زا  تسین ، شدوخ  زا  هدش ، یحو  وا  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا  نآ 
(37 «.) ِِهلُسُر َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  »

: دنراد زیچ  راهچ  هب  داقتعا  نامیا  اب  ياهناسنا 
. ادخ هب  داقتعا  لّوا :

. دنتسه هکئالم  هک  راگدرورپ  نارازگراک  هب  داقتعا  مّود :
. ینامسآ بتک  هب  داقتعا  مّوس :

. مالسلا مهیلعءایبنا  هب  نامیا  مراهچ :
. تسا بیغ  اهنیا  همه  ینعی 

(38 «.) ِْبیَْغلِاب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل ؛  يًدُه  ِهیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ  ملا ؛  »
. دنرادن بیغ  هب  نامیا  نّویدام  تسیچ ؟ نّویدام  اب  نّویهلا  ناراد و  نید  ناناملسم و  نیب  قرف 

(39 «.) اْینُّدلا ِةایَْحلا  َنِم  اًرِهاظ  َنوُمَْلعَی  »
روما هب  دننکیم و  رواب  تسه  ناشـسمل  دید و  ضرعم  رد  هچ  نآ  دننیبیم و  ار  ایند  قرب  قرز و  نیمه  طقف  و  دـننیبیمن ، ار  اههدرپ  تشپ 

، دننیبیم ار  ملاع  نیا  دعب  لبق و  دننیبیم ، مه  ار  يّدام  ملاع  نیا  ءاروام  هک  هداد  يدید  یعقاو  نینمؤم  هب  ادـخ  یلو  دـنرادن ؛ داقتعا  یبیغ 
. دننیبیم لد  مشچ  اب  ار  ادخ 

؟ دیاهدید ار  ادخ  امش  هک  دش  لاؤس  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا 
: دندومرف

(40 «.) َُهرَأ َْمل  ابَر  ُُدبْعَأ  ُْتنُک  اَم  »
ییادـخ دـننک  رواب  اهناسنا  هک  تسا  مّهم  یلیخ  مراد . ادـخ  هب  ناـمیا  لد  مشچ  اـب  ینعی  منکیمن ؛ تداـبع  مشاـب  هدـیدن  هک  ار  ییادـخ 
تافـص دریگیم ، ماجنا  ییاهراک  یهاگ  مینیبیم  دیآیم . دوجو  هب  ناشلامعا  قالخا و  رد  یمیظع  لّوحت  کی  دـندرک ، رواب  رگا  تسه ؛

ار ادخ  هک  هدشن  زاب  ناشلد  مشچ  زونه  دناهدرکن ، رواب  ار  ادـخ  زونه  هک  تسا  نیا  رگناشن  هک  دوشیم  هدـید  اهناسنا  زا  یتاّیـصوصخ  و 
. دننیبب

(41  .) يرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  «أ 
. دننیبیمن دننیبب ، دیاب  هک  ار  هچ  نآ  نوچ  دنوشیم  بکترم  ار  یفالخ  هنوگ  ره  اهنیا  دننادیمن . ناشلامعا  رظان  ار  ادخ 

(42 «.) ِِهتَِکئالَم َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  »
یفّرعم ار  هکئالم  ۀّیداجس  هفیحص  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  هغالبلا و  جهن  رد  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دنتـسه . ادخ  نارازگراک  هکئالم 
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. دننادرگیم راگدرورپ  هدارا  نذا و  هب  ار  َملاع  هدش و  راذگاو  اهنآ  هب  ادخ  بناج  زا  ییاهراک  هچ  ناشمادک  ره  هک  دننکیم ؛
(43 «.) اًْرمأ ِتارِّبَدُْملاَف  »

. دنتسه یحو  رومأم  یضعب  داب و  رومأم  یضعب  ناراب ، رومأم  یضعب  توم ، رومأم  یضعب  قزر ، رومأم  یضعب 
يرایـسب تایآ  رد  دننکیم . هرادا  ار  یهلا  تموکح  دنایهلا ، شرع  نیلماح  دنهدیم و  ماجنا  یتسرد  هب  هک  هدش  میـسقت  نانیا  نیب  اهراک 

. میشاب هتشاد  نامیا  روما  نیا  هب  یتسیاب  ام  تسا و  هدش  حرطم  اًلّصفم  هکئالم  ثحب  مه  نآرق  زا 
(44 «.) ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  »

لیجنا و تاروت ، روبز ، تسا ؛ هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلعءایبنا  رب  نامـسآ  زا  باتک  هدراهچ  دـص و  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  یکی  مه  باتک 
اهباتک نیا  هب  نینمؤم  هداد ؛ رارق  ایند  رد  اهناسنا  يارب  یبتَک  ياهمایپ  ناونع  هب  ار  اهنیا  دنوادخ  ینعی  دنتـسه . ینامـسآ  بتُک  زا  نآرق 

نیا مامت  دـمآ  رـس  هدـش و  حرطم  اهباتک  نیا  رد  یقالخا  لئاسم  فئاظو و  تاروتـسد و  فراعم و  قئاقح و  زا  يرایـسب  دـنراد و  نامیا 
. رگید لئاسم  هفاضا  هب  تسه ، نآرق  رد  دراد  دوجو  رگید  بتک  رد  هچ  نآ  تسا ، میرک  نآرق  اهباتک 

هّتبلا دشابیم ؛ یمیظع  باتک  هچ  نیا  تسا و  ربخ  هچ  هک  دنادیمن  یـسک  ادـخ  زج  تسا ؟ یتازایتما  هچ  ياراد  ینامـسآ  باتک  نیا  لاح 
لاجم لاح  و  دناهدرک . مالعا  دناهدرب و  یپ  نآ  تمظع  هب  دناهدرک و  هعلاطم  ار  نآرق  ّتقد  اب  هک  دناهدوب  ینادنمـشناد  ایند  رانک  هشوگ و 

نیا ضرغ  تسا ؛ قئاقد  رارـسا و  زا  رپ  تسه و  اهناملـسم  ام  رایتخا  رد  ینامـسآ  باتک  نینچ  هک  مینک  راختفا  اًعقاو  دـیاب  ام  تسین . ناـیب 
. تسا نینمؤم  راکفا  يانب  ریز  روما  نیا  هک :

دادـعت درک : لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  هللا  همحريراـفغ  رذوـبأ  دـنراد . لُـسُر  هب  ناـمیا  یعقاو  نینمؤـم 
؟ تسا ردقچ  مالسلا  مهیلعءایبنا 

جنپ دناهتشاد و  تلاسر  اهنآ  رفن  هدزیس  دصیس و  هک  دناهدش  ثوعبم  مدرم  رب  ادخ  بناج  زا  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  دندومرف :
هک هدرک  حرطم  ناشتاّیـصوصخ  اـب  ار  ناـشیاهمسا  نآرق  رد  ادـخ  مه  ار  ءاـیبنا  نیا  زا  رفن  جـنپ  تسیب و  دـناهدوب و  مزعلااولأ  ناـشیا  ياـت 

(45 .) دندنبیاپ اهنیا  همه  هب  نینمؤم 
(46 «.) ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  «ال 

. میاهتشاذگن مالسلا  مهیلعءایبنا  نیب  یقرف  ام  دیامرفیم : مه  نآرق 
دای مدرم  هب  ار  دنتـسه  فراعم  همه  روحم  میئوگب  میناوتیم  اًبیرقت  هک  ار  داعم  دیحوت و  ّمهم : زیچ  ود  هک  دندمآ  مالـسلا  مهیلعءایبنا  همه 

هک یئادخ  اب  هدرک  یفّرعم  مالـسلا  هیلعیـسوم  هک  ار  ییادـخ  تسین  روط  نیا  دـندرک . ادـخ  کی  هب  توعد  ار  مدرم  اهنآ  همه  دـنداد و 
ار ادخ  کی  ناربمغیپ  همه  هن ! دنشاب . هتشاد  قرف  هدرک  یفّرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  ییادخ  اب  هدرک ، یّفرعم  مالـسلا  هیلعیـسیع 

. تسا هدوب  هتشذگ  نایدا  لماکت  ینید  ره  هّتبلا  دناهدرک ، یط  ار  ریسم  کی  دناهدرک ، یّفرعم 
(47 «.) ِِهلُسُر ْنِم  ٍدَحأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  «ال 

. دشاب دقتعم  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  ناملسم  کی  فراعم  يرکف و  هنیمز  هصالخ  نیا 
هب ادـخ  بناج  زا  یتّیلوئـسم  چـیه  مییوگب  میناوتیمن  میراد ؛ یفئاظو  ادـخ  هب  تبـسن  ام  هرخالاب  تسا ؛ حرطم  فیلاکت  هلأسم  مّود  هیآ  رد 
وا دشاب ، هتشاذگ  فیلکتالب  ار  ام  ادخ  دوشیمن  دشاب ، شنیبوبرم  ِتیبرت  ماقم  رد  دیابیم  ّبر  تسا و  ّبر  ادخ  هدشن ؛ هتـشاذگ  ام  هدهع 

شمامت هدرک  نّیعم  ادخ  هک  مه  یفیلاکت  تسا . نامدوخ  عفن  هب  اهنآ  همه  هک  هدرک  نییعت  لماکت  ریسم  رد  ام  يارب  یفئاظو  تاروتسد و 
رخآ هب  نم  رظن  هّتبلا  هک  هدرک ، هراشا  ادخ  ار  بلطم  دنچ  مّود  هیآ  نیا  رد  فیلاکت  اب  هطبار  رد  تقو  نآ  تسا . ام  ناوت  تردق و  ّدـح  رد 

: دیامرفیم میامنب ؛ يریگهجیتن  رخآ  رد  مهاوخیم  هک  یبلطم  يارب  تسا  همّدقم  اهنیا  دشابیم . هیآ 
(48 «.) اهَعْسُو ّالإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  «ال 
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. تمحز ینعی  تفلک  تسا . تَْفلُک  هشیر  زا  فیلکت  دراد . فیلکت  ادخ  میمهفیم  هلمج  نیا  زا 
ار اهتمحز  نیا  دیابیم  دراد ؛ تمحز  يرادقم  دنک ، لمع  تاروتسد  هب  دهاوخب  رگا  دهدیم ، روتسد  وا  هب  هدنامرف  هک  يزابرس  هرخالاب 

. دنکب لّمحت 
، میهدـب تاکز  میریگب ، هزور  دراد ، تمحز  میناوخب  میهاوخیم  زامن  دراد . تمحز  میهد ، ماجنا  هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  یتاـبجاو  رگا 

. دراد تمحز  اهنیا  همه  میورب ، داهج  میورب ، جح 
. هَّللاب ذوعن  دزادنیب ؟ رس  درد  هب  ار  ام  هتساوخیم  ادخ  اًعقاو  تسا ؟ هداد  ام  هب  ادخ  ار  تمحز  نیا  هچ  يارب 

ار تیاهاپ  تسد و  يوش ، دنلب  ینیشنب و  دیاب  راب  دنچ  هک  دهدیم  روتسد  یندب  تیبرت  مّلعم  کی  یتقو  دراد . ار  شزرو  مکح  اهنیا  یلو 
ناولهپ کی  دزاسیم ، نامرهق  کی  دهدیم ؛ ورین  دنکیم و  تیوقت  ار  تالـضع  اهتمحز  نیا  یلو  دراد  تمحز  اهنیا  یهدـب ، تکرح 

. دیآیمن دوجو  هب  اهتردق  نیا  دشابن ، اهتمحز  نآ  ات  دنکیم . تسرد 
هب ای  ام ، حور  عفن  هب  ای  تسا  ام  مسج  عفن  هب  ای  الاح  دهدیم . ام  هب  یتاروتـسد  دنکب ، يونعم  تیوقت  ار  ام  دـهاوخیم  هک  ییانبم  رب  ادـخ 

تمحز هب  ار  شناگدنب  تهجیب  دهاوخیمن  دهدیمن . تمکحیب  روتـسد  نامز  چیه  ادخ  تسا . ام  عامتجا  عفن  هب  ای  اهنآ و  ود  ره  عفن 
: دیوگیم دنک  بجاو  ار  ّجح  دهاوخیم  دنکیم . فیلکت  ناسنا  ِتردق  ّدح  رد  دنکیم  فیلکت  هک  مه  یتقو  نآ  دزادنیب ،

(49 «.) اًلیبَس ِْهَیلإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِِهَّلل  »
. دنکیمن لیمحت  تقو  چیه  ناسنا  ِتردق  قوفام  کلذ ؛ ... لاثما  دشاب و  زاب  هار  هک  يریس  یلام و  یندب و  تعاطتسا 

: دیامرفیم ای  و 
(50 «.) ٍنیکْسِم ُماعَط  ٌۀَیِْدف  ُهَنوُقیُطی  َنیذَّلا  »

، تسا دب  تیارب  هزور  یـضیرم  هک  وت  دیوگب ؛ روز  دهاوخیمن  هک  دنوادخ  دنهدب . هراّفک  دیاب  دنریگب ، هزور  دـنناوتیمن  هک  یناسک  نآ 
. تسین هنوگ  نیا  يریگب !؟ هزور  دیاب  مه  زاب 

: داهج هلأسم  رد  اًلثم  ای 
(51 «.) ٌجَرَح ِضیرَْملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  »

. فیلاکت نیا  لاثما  و  دننک ؛ تکرش  گنج  رد  دیابن  دنناوتیمن ، دنراد و  يرذع  هک  یناسک 
(52 «.) اهَعْسُو ّالإ  اًسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  «ال 

. دراذگیم ششود  يور  یفیلکت  شناوتو  تردق  ّدح  رد  دنوادخ  ار  یسک  ره 
: سپ دنکب . ملظ  شناگدنب  هب  دهاوخیمن  دنوادخ 

. دشاب هتشاد  دیاب  دراد و  فیلکت   - 1
. دنکیم فیلکت  تردق  هزادنا  هب   - 2

: دیامرفیم  - 3
(53 «.) ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  »

جنپ بستکا »  » دراد و فرح  هس  بسک » . » میراذـگیم قرف  بستکا »  » و بسک »  » نیب لاـعتفا ، باـب  دّرجم و  یثـالث  لـعف  نـیب  اـههبلط  اـم 
؟ تسیچ شقرف  فرح .

«. بسک : » دنیوگیم دوشیم  هداد  ماجنا  یتحار  هب  هک  ار  يراک 
«. بستکا : » دنیوگیم ار  دوشیم  هداد  ماجنا  لکشم  اب  هک  يراک  و 

عفر دراد  هک  یبوخ  راثآ  اهباوث و  یلو  دـنکب ، ادـیپ  یگتـسخ  ناسنا  مه  يرادـقم  رگا  تسا . دـنمدوس  میهدیم  ماـجنا  اـم  هک  یتاـبجاو 
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ماجنا دنکیم . ار  شایگتسخ  عفر  دریگیم  راک  رخآ  هک  يدزم  نآ  دنکیم ، راک  ماش  ات  حبص  زا  يرگراک  کی  دنکیم . ار  شایگتسخ 
: دیامرف یم  ثیدح  دنک ، راطفا  دهاوخیم  دریگیم ، هزور  برغم  ناذا  ات  حبص  ناذا  لّوا  زا  دراد ، همدص  تاّبحتسم  تابجاو و 

(54 «.) ِناتَحْرَف ِِمئاَّصِلل  »
هب هک  یّصاخ  يونعم  تلاح  طاشن و  اب  دنک ، راطفا  دهاوخیم  یتقو  راطفا  عقوم  یکی  دوشیم ؛ لاحشوخ  راب  ود  دریگیم  هزور  هک  یمدآ 

تقو نآ  دـنیبیم ، تماـیق  رد  ار  شنتفرگ  هزور  راـثآ  هک  تسا  یعقوـم  مّود  دـنکیم . ار  هزور  یگتـسخ  یخلت و  عـفر  دـهدیم  تسد  وا 
. دنیوگیم بسک »  » ار نیا  دوشیم ، عفر  شایگتسخ  دوشیم و  ناربج 

زا ار  اهتّذل  نیا  هانگ  ياهدـمایپ  راک  رخآ  اّما  دربب ، تّذـل  تیـصعم  ماگنه  رد  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـنکیم  تیـصعم  هک  یـسک  نآ  اّما 
هچ شلابند  هب  دربیم و  ياهقیقد  جـنپ  تّذـل  کی  دـیآیم  مدآ  کی  ینامیـشپ .» رمع  کـی  ینارـسوه  هظحل  کـی  . » دروآیم رد  شاینیب 

رمع رخآ  ات  هک  دوشیم  التبم  یسنج  ياهيرامیب  هب  دعب  دهدیم ، ماجنا  یتّفعیب  لمع  کی  اًلثم  هَّللاب  ذوعن  دنکیم . لّمحت  ار  یتالکـشم 
(55 «.) ْتَبَسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  « ؛ تسا بستکا »  » روما هنوگ  نیا  دنکیمن و  شیاهر 

یباتزاب کی  یلمع  ره  دینادب  ار  نیا  ینعی  تسین . رفیکیب  زین  ناتیاهيدب  تسین و  رجایب  ناتبوخ  ياهراک  دیامرفیم : ادخ  هلمج  نیا  رد 
. ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  دراد ، دب  باتزاب  دب  لمع  بوخ و  باتزاب  بوخ  لمع  دراد ،

داد و ماجنا  ار  تابجاو  رگا  دـشاب . مه  شلامعا  باـتزاب  هّجوتم  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  فیلاـکت  دـنکیم ، یفیلاـکت  ادـخ  رگا 
ياهدـمایپ راظتنا  درک ، تامّرحم  اـی  تاـهورکم  هب  لـمع  رگا  دـشاب و  هتـشاد  دـیاب  مه  ار  شیاـهباوث  راـظتنا  درک ، لـمع  ار  تاّبحتـسم 

. دشاب هتشاد  دیاب  مه  ار  شبولطمان 
کی مینکیم  ادیپ  قاقحتسا  یهاگ  یلو  ینکیم ، راک  تمکح  اب  هّتبلا  یئادخ و  وت  میتسه ، فیعـض  هدنب و  ام  هک  میهاوخیم  ادخ  زا  دعب 

زا ام  تقو  نآ  دننکیم . شاهمیرج  دنکیم و  فّلخت  هدـنامرف  ِنامرف  زا  هک  يزابرـس  لثم  دوش ؛ هتـشاذگ  ام  شود  يور  ینیگنـس  ياهراب 
: میهاوخیم ادخ 

(56 «.) اِنْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  اًرْصإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  »
هجیتـن رد  مینکن و  لـمع  ناـمفیاظو  هب  دـیاش  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ  مینکب ، هحماـسم  یمک  کـی  ناـمدرکلمع  رد  تسا  نکمم  اـم  ایادـخ !
ریگرد مالـسلا  هیلعیـسوم  اب  هک  لیئارـساینب  نامز  لثم  دوشب ، هتـشاذگ  ام  شود  يور  ینیگنـس  ياهراب  هک  مینک  ادـیپ  ار  نیا  قاقحتـسا 

: دومرف هک  نیا  هلمج  زا  تشاذگ ، اهنآ  شود  يور  ینیگنس  ياهراب  مه  دنوادخ  دندرک ، فّلخت  یهلا  ياهنامرف  زا  دندش و 
(57 «.) ْمُکَسُْفنأ اُوُلْتقاَف  »

. دیشکب ار  رگید  مه  دیتسیاب و  مه  يوربور  دیابیم 
ادیپ ار  اهرفیک  نیا  قاقحتـسا  مینکن و  هفیظو  ماجنا  دیاش  دیاب و  هک  يروط  نآ  ام  هچ  رگا  امرفن و  ام  بیـصن  ار  اهرفیک  هنوگ  نیا  ایادـخ !

هک مینکیم  رارقا  ناـمدوخ  اـم  دراذـگنام . شود  يور  ار  اـهراب  نآ  دـنکب و  اـم  ّقـح  رد  فـطل  يرادـقم  هک  میهاوـخیم  ادـخ  زا  مینکب .
، دنک راتفر  ام  اب  شلدع  اب  دهاوخب  ادخ  رگا  َِکلْدَِعب » اْنِلماُعت  َو ال  َِکلْضَِفب  اْنِلماع  ! » ایادخ اّما  میراد ، ار  تالکشم  يدادعت  کی  قاقحتسا 

. نک راتفر  ام  اب  تلضف  اب  وت  ایادخ ! یلو  دریگب ، تخس  ام  هب  تسیابیم  یلیخ 
(58 «.) ِِهب اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  »

. نکن لیمحت  ام  هب  میرادن ، ار  شتقاط  ام  هک  ییاهزیچ  نآ  ایادخ !
: تسا اعد  هلمج  دنچ  اجنیا  نونکا 
«. انْمَحْرا َو  اَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  »

ياهراک هب  ار  ام  ناکم  نامز و  طیارش  دراد ، هطلـس  ام  رب  سفن  ياوه  ناطیـش و  میتسین ، لآهدیا  بوخ و  ناگدنب  مینکیم : رارقا  ام  ایادخ 
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. دناشکیم فالخ 
! ایادخ

«. انْمَحْرا َو  اَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  »
. امرفب رظن  فرص  زین  اهنیا  زا  ایادخ ! دراد ، مه  ییاهدمایپ  ام  لامعا  شخبب و  ار  ام  ایادخ ! ًالوا 

ار نیا  قاقحتـسا  مینکیم و  هانگ  هرخالاب  مینک . ادـیپ  دوبمک  میوشب و  صقن  راتفرگ  هک  دوشیم  بجوم  مینکیم  ام  هک  ییاهراک  ایادـخ !
راثآ راتفرگ  ار  ام  نک و  محر  ام  رب  ایادخ ! دوشب . ام  هّجوتم  اهجنر  اهالب و  دوش . مک  نامقزر  دوشب و  هتفرگ  ام  زا  ناراب  هک  مینکیم  ادـیپ 

. نکن ناملامعا 
: تسا هتفرگ  رارق  اهاعد  نیا  رخآ  هروس و  نیا  زا  هیآ  نیرخآ  رد  هک  تسا  هلمج  نیا  رس  مفرح  مامت 

(59 «.) َنیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  »
ادـخ ار  اهدـمایپ  نیا  رگا  دراد ، ییاهدـمایپ  میهدـن  ماجنا  رگا  ار  فیلاکت  نیا  تسه . یفیلاکت  دوشیم  مولعم  مینکیم ، هک  ار  اهاعد  همه 

. دنکیم ّطلسم  ام  رب  ار  راّفک  ادخ  تقو  نآ  دشخبن ،
. دنوش ّطلـسم  ام  رب  راّفک  دوشیم  بجوم  و  مینکیمن ، هّجوت  دیاش  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ  مه  ام  تسه ، فیلاکت  نیا  ایادـخ ! مییوگیم : ام 
. دننکیم هایس  ار  ام  راگزور  دنوشیم و  ّطلسم  ام  رب  راّفک  نیا  ینک ، نامراتفرگ  ناملامعا  رفیک  هب  يزرماین و  یشخبن و  ار  ام  رگا  ایادخ !

لمع مه  ناشفیاظو  هب  یتسیاب  دنـشاب و  هتـشاد  دیاب  ار  راکفا  نآ  نینمؤم  میریگب : ياهجیتن  میدناوخ  هک  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  زا  میهاوخیم 
. تسین دشخبب  ار  اهنآ  ادخ  هک  نیا  زج  ناشتاجن  يارب  یهار  چیه  دنوشیم و  راتفرگ  دندرکن ، لمع  ناشفیاظو  هب  مه  رگا  دننک ،

اهنیا زا  دنزوت و  هنیک  هک  يرصانع  نیا  دوهی و  صخالاب  راّفک ، نیا  اهتردقربا ، نیا  تسا ؛ هدرک  هطاحا  ار  ام  ملظ ، رفک و  مینیبیم  نآلا 
ار ناناملسم  دننک و  دوبان  ار  مالـسا  لّوا  هجرد  رد  هک  دننکیم  شالت  ّتیلاّعف و  ام  هیلع  زور  هنابـش  درادن ، دوجو  نامـسآ  ریز  رتزوت  هنیک 
هب هعیش  لثم  رگید  ناناملسم  زا  مادک  چیه  نوچ  دریگیم ، رارق  اهنآ  موجه  هلمح و  دروم  هعیـش  صخألاب  نیملـسم  نیب  رد  دنربب ؛ نیب  زا 

. دـنرادن یکّرحت  چـیه  دـنهدیم و  رارق  راّفک  ملظ و  راب  ریز  ار  ناـشندرگ  اـهنآ  دنتـسین . بلط  يدازآ  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  زا  يوریپ 
هنوگ ره  دـیآیمن ، رد  ناشـسفن  دراد و  دوجو  یمالـسا  روـشک  تفه  هاـجنپ و  دـناهدرک ، هناـخ  مالـسا  بلق  رد  يدوـهی  ياهّدـع  مینیبیم 
لباقم خیرات  لوط  رد  هک  یهورگ  اهنت  دـننکیمن . مخ  وربا  دـنراد ، ادـخ  نانمـشد  نیا  اب  مه  يراکمه  هنوگ  ره  دـنریذپیم و  ار  یلیمحت 

!؟ دنروخب بوچ  دیاب  اهنیا  تقو  نآ  دناهدوب . هعیش  دندرک ، تمواقم  رفک  میظع  جوم  نیا 
ترـضح نآ  هچ  نانچ  دروخیم . بوچ  درک ، عافد  تیـالو  میرح  زا  یـسک  رگا  هک  دـنداد  ناـشن  اـم  هب  اًـلمع  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف 

فالغ اب  مه  ادـخ  نانمـشد  نآ  دـندرک ، تیامح  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلعیلع  دـنبرمک  دـندرب و  ار  ناشتـسد 
میرح زا  عافد  ریـسم  رد  اهنیا  هک  تسا  سرد  ملاع  رخآ  ات  هعیـش  يارب  نیا  دـندرک . مّروتم  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  يوزاـب  دـندز و  ریـشمش 

. دنروخیم بوچ  هناگیب  يدوخ و  زا  دنروخیم ؛ بوچ  تیالو 
: ایادخ هک  دشاب  نیا  نامیاهاعد  رخآ  دوشب و  باجتسم  نامیاهاعد  میتساوخ  رگا  هک : نیا  هصالخ 

(60 «.) َنیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  »
دنبیب ناهانگ ، هب  میهاوخب  رگا  میوشب . زوریپ  راّفک  رب  ات  دنک  محر  ام  رب  ادخ  مینک و  هبوت  هک  مییامنیم  ادیپ  راّفک  موق  رب  ترـصن  ینامز 

نیا و  دـنوشیم . ّطلـسم  ام  رب  اهنآ  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  مینکب ، كرت  ار  یهلا  تابجاو  میهدـب و  همادا  نامیاهتیـصعم  اهيراب و  و 
. تسا نشور  یلیخ  یعیبط و  بلطم 
(61 «.) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  »

، میدروخ تسکش  رگا  دنتسه . زوریپ  دننکیمن ، ادخ  ِنامرف  زا  فّلخت  دنراگدرورپ و  وریپ  عیطم و  دنتـسه ، ادخ  هتـسد  راد و  هک  ییاهنآ 
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ام دنک و  مّحرت  ام  هب  ادخ  ات  مینک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  میهاکب ، نامیاهتیصعم  زا  دیابیم  میاهدشن . دراو  ادخ  بزح  رد  دوشیم  مولعم 
. تسا ام  راک  زمر  نیا  دنادرگ . زوریپ  راّفک  رب  ار 

دـش نیا  ام  ءانب  رگا  دینادب  ار  نیا  میـشاب . ناملامعا  بقارم  دیاب  مینزیم ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تیالو  زا  مد  هک  ياهعیـش  ام  نیا  ربانب 
هک ار  یتیـصعم  ره  مینکب و  تساوخ  ناملد  يراک  ره  میهدن و  شوگ  وا  نامرف  هب  مینکب و  كرت  ار  ادخ  تابجاو  میباتب ، جک  ادـخ  اب  هک 

. مینک عمج  ار  نامساوح  دیاب  دراد ، تبیصم  اًدعب  لامعا  نیا  میهدب ، ماجنا  میهاوخیم 
؛) 62 «) ْتَبَـسَتْکا اَم  اْهیَلَع  َو  ! » تسا نامدوخ  درکلمع  نیا  هک  میمهفب  مه  میهاوخیمن  میوشیم ! رتراـتفرگ  ردـق  هچ  زور  هب  زور  دـینیبیم 

يراتفرگ و ام  یگدـنز  رد  یتقو  دـیروخیم . ار  شبوچ  دـیتشاذگ ، جـک  ار  ناـتیاپ  رگا  هدرک : دزـشوگ  اـم  هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ 
هب میاهدش و  راتفرگ  هک  میاهتشاذگ  اپ  ریز  ار  یهلا  نیمارف  زا  کیمادک  مینیبب  مینک و  ادیپ  ار  شیاهخن  رس  دیاب  دوشیم ، ادیپ  ییاهتبکن 

. میوشیمن راتفرگ  تهجیب  مییایب ، دوخ 
اهزیچ نیا  تقو  نآ  دینکب ، يراتفر  دب  ادخ  اب  امـش  رگا  هک  هدرک  دزـشوگ  ادخ  ار  اهنیا  تسه ، یطحق  رگا  تسه ، ینارگ  دـینیبیم  رگا 

. مینکب رظن  دیدجت  نامدرکلمع  رد  رتشیب  دیاب  سپ  دسرب . ام  دایرف  هب  تسین  یسک  مینزب  دایرف  مه  هچ  ره  دریگیم ، ار  ناتنابیرگ 
تکرب هب  دهدب و  رارق  ام  هیبنت  هلیـسو  لماع و  مه  ام و  ترخآ  هریخذ  مه  ار  ینید  یهلا و  لفاحم  نیا  ار ، سلاجم  نیا  دـنوادخ  مراودـیما 

. میوشب رادروخ  رب  راگدرورپ  تایانع  زا  هَّللا  ءاش  نإ  دشخبب و  ار  نامناهانگ  دنک ، مّحرت  اًعقاو  ام  هب  ادخ  سلاجم  نیا 
. ُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالسلا  هَّللا ، ِلوُسَر  َنباَی  َْکیَلَع  ُمالسلا  هَّللا ، ِْدبَعابأ  ای  َْکیَلَع  ُمالسلا 

یّنم ّنُْکیَلَع  هنیکس ! ای  موثلک ! ّمأ  ای  بنیز ! ای  دندز : ادص  اههمیخ  تشپ  دندمآ  رخآ  تاظحل  نآ  رد  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اقآ  دناهتشون :
... ظفاحادخ متفر  منم  ینعی  مالسلا .

مّوس سلجم 

!؟ دش زاغآ  اجک  زا  اههنتف 

(63) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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ِفَرْـشأ یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدـلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج  َنِیلَـسْرُملا  َو  ِءاـیْبنألا  ِثِعاـب  َنیعَمْجأ  ِِقئـالَخلا  ِءيِراـب  َنیَِملاـعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا 
ْمِِهئادـْعأ یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  دَّمَُحم  ِمِساـقلا  یبأ  َنیِبنْذُـملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاـعلا  ِهلإ  ِبیبَـح  َنـیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا 

. نیدلا ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ 
« ّقـح  » ار نآ  مـسا  اـم  هدرک و  مـهارف  ار  یبـیجع  ياـهحرط  شاهـماداو  داــجیا  يارب  هدوـمرف و  حرط  ار  ییاــههمانرب  لاــعتم  راــگدرورپ 

. میراذگیم
تـسا ادـخ  تساوخ  ّتیـشم و  هک  هچنآ  داقعنا  زا  یهاگ  دـننکیم و  يریگعضوم  اهناسنا  لباقم ، رد  تسا . قح  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ 

رب دوشب و  دقعنم  دنراذگیمن  دننکیم و  يریگولج  دنـشاب ، هتـشاد  تردق  هک  ییاجنآ  ات  شئاقب  همادا و  زا  یهاگ  دـننکیم و  يریگولج 
. دنکب ادیپ  همادا  ءاقب و  دنراذگیمن  داقعنا  ضرف 

یلاعت هَّللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح  مایق  ات  دراد  همادا  مه  زونه  تسا ؛ هتـشاد  همادا  نآلا  ات  تقلخ  ردـص  زا  خـیرات  لوط  رد  يریگرد  نیا 
. دوریم داب  رب  نیفلاخم  ياههشقن  دریگیم و  ماجنا  دهاوخیم ، ادخ  هچ  نآ  هرخألاب  و  فیرشلا -  هجرف 

(64 «.) ِهِْرمأ یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو  »
ییاهمدآ دـنوشیم . قح  رادـفرط  تسا ، كاپ  ناشترطف  هک  یناسکو  دـنوشیم  ناحتما  شیامزآ و  مه  اـهناسنا  يریگرد ، نیا  رد  یهتنم 

. دنکیم ادیپ  قّقحت  تاناحتما  نیا  راد  ریگ و  نیا  رد  دنوشیم . لطاب  بذج  دنراد ، یکاپان  ترطف  هک 
هدـش غالبا  مالـسلا  مهیلعءایبنا  مامت  هب  هدوب ، حرطم  تقلخ  ردـص  زا  هک  تسا  ياهلأسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تّوبن  مالـسا و  هلأـسم 

. تسا ءایبنا  متاخ  هک  دراد  يربمغیپ  مالسا ، نید  مان  هب  دیآیم  ینید  نامزلا  رخآ  رد  هک  دناهدرک  غالبا  مدرم  هب  مه  اهنآو 
نیا دننک ؛ راکنا  ای  دـننک  لوبق  هچ  تسه ، مه  زونه  شراثآ  هدوب و  حرطم  ینامـسآ  بتک  مامت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  همانرب 

. تسا ّتیعقاو  کی 
هتـشاد ّتیمکاح  نید  نیا  تمایق  مایق  ات  هک  یناهج  ینید  دروایب ، ینید  دیایب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  هتفرگ  ّقلعت  شتّیـشم  ادخ 

یمالـسا بالقنا  ات  دندرک  يزیر  همانرب  یلیخ  دندش و  هاگآ  دیایب ، ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  نیا  زا  لبق  ياهّدع  یهتنم  دـشاب .
. دریگن لکش 

یلصءایبنا متاخ  اهنیا  لسن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  هک  دندش  هّجوتم  دندرک ، هعلاطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دادجا  ءابآ و  رد  اهنآ 
. دیایب دوجو  هب  دهاوخیم  هلآو  هیلع  هللا 

يزیر همانرب  وا  يدوبان  يارب  دناهتـشاد ، هعلاـطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّدـج  يور  اـهنیا  دـیئامرفب ، هعلاـطم  خـیرات  رگا  تسا ! بیجع 
. دیاین ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ات  دندرک 

هب رگا  ای  دیاین  ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ردپ  هک  دندرک  يزیر  همانرب  دندرک و  ییاسانش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ردپ  نینچمه 
. دیایب ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  شلسن  زا  دهاوخب  هک  دنامن  یقاب  دمآ ، ایند 

اب دنداتـسرف  رگـشیارآ  دوشب . طقـس  هّچب  دندرک  حرط  هشقن  دندوب ، هدماین  ایند  هب  زونه  دـندوب و  ردام  محر  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  تساوخن ، ادخ  دوشب . هّچب  طقـس  بجوم  یّمـس  ِّداوم  ات  دـنکب  شیارآ  ار  مالـسلا  اهیلعهنمآ  دـیایب و  نیگآرهز  هناش 

. دریگن اپ  ات  دنتخیر ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تلاسر  زا  دعب  لبق و  همانرب  حرط و  هشقن و  ردق  نآ  دمآ . ایند  هب  هلآو 
ٌِبلاغ ُهَّللا  َو   » یلو دیاین ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  دننکیم  یحارط  مه  اهنآ  دیایب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیا  دهاوخیم  ادـخ 

تلاسر ماقم  هب  دیآیم ، ایند  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـهدیم . ماجنا  ار  شدوخ  راک  دـنوادخ  لحارم  نیا  مامت  رد  ( 65 «.) ِهِْرمأ یلَع 
. دنامن یقاب  هک  دننکیم  يزیر  همانرب  هّیضق  ءاقب  رد  لاح  دندش و  سویأم  داقعنا  داجیا و  رد  دنوشیم . سویأم  اهنآ  دسریم و 

، هدیـسر شدوـخ  جوا  هـب  راـک  لاـح  ره  هـب  هدرک و  عورـش  ار  راـک  هدـمآ و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنتـساوخیم ، هـچنآ  فـالخ  رب 
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. دنکن ادیپ  همادا  ات  تفرگ  ار  نآ  يولج  دیابیم  الاح  هدرک ، ادیپ  قّقحت  یهلا  ّتیشم  هدارا و  هدش ، ّقفوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 
نیا دیـسر  ناشرظن  هب  هک  يزیچ  نآ  دنک ، ادـیپ  همادا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  همانرب  تسا  نکمم  یهار  هچ  زا  دـندرک  رکف  اهنیا 
راک دنیایب و  دوجو  هب  یناسک  تسا  نکمم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لسن  زا  دندرک ، ادیپ  يدنزرف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رگا  هک  دوب 

زا هک  هدش  باسح  بیجع و  ياههئطوت  هب  دندرک  عورـش  دومن . ناشفّقوتم  دیاب  ار  اهنیا  دنهدب و  همادا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
. دنامن یقاب  یسک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

هّیطبق هیرام  نایرج  ات  دندرکن ، ادیپ  دالوا  اهنز  نآ  زا  مادک  چیه  زا  یلو  دندرک ، جاودزا  دّدعتم  ياهنز  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ 
. دمآ شیپ 

هللا یلصربمایپ  هداتسرف  نآ  تشاد ، یلبق  عالّطا  مه  رصم  هاشداپ  دنتشون . رصم  هاشداپ  هب  یبلاج  رایسب  همان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
. تسا نامزلا  رخآ  ربمغیپ  نامه  نیا  هک  درک  ساسحا  درک ، وج  سرپ و  درک ، هبحاصم  وا  اب  تفریذپ ، ار  هلآو  هیلع 

هراپ ارم  همان  هک  هنوگ  نیمه  : » دـننک نیرفن  شّقح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ات  دـنک  هراپ  ار  همان  هک  درکن  تقامح  ناریا  هاشداپ  لثم 
(66 .) دش هتشک  شدنزرف  تسد  هب  دش و  التبم  شدوخ  رفیک  هب  مه  وا  دنک ،» هراپ  ار  شمکش  ادخ  درک 

نیا دوب . يرصم )  ) یطبق زینک  نیا  دوب ، يزینک  ایاده  زا  یکی  داتسرف . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يارب  ییایاده  درک و  مارتحا  رصم  هاشداپ 
. درک لیلجت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  داتسرف و  رگید  یتمیق  ءایشا  اب  ار  زینک 

ار دوب  یمالغ  هک  حـیرَج »  » مان هب  یـصخش  رـصم  هاشداپ  تشاد . توافت  زاجح  مدرم  نابز  اب  ناشنابز  اهيرـصم  دوب . يرـصم  هّیطبق  هیرام 
. دشاب هتشاد  نابز  مه  هّیطبق  هیرام  ات  داتسرف 

هب رسپ  کی  هّیطبق  هیرام  نیا  زا  دش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رسمه  هّیطبق  هیرام  دندمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تمدخ  مه  اب  اهنیا 
. دیدرگ ّدلوتم  میهاربا »  » مان

میهاربا مان  هب  دالوا  کی  هیرام  اّما  دندرواین ، رـسپ  هّچب  دندشن ، راد  هّچب  مادک  چیه  یلو  دنتفرگ ، يدّدعتم  نانز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
یلصربمغیپ دندرک . ادیپ  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  مان  هب  دنزرف  کی  مه  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  فرط  نآ  زا  دش . گرزب  هّچب  درک . ادیپ 

. دوب هتسشن  میهاربا  ناشرگید  يوناز  يور  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  ناشیوناز  کی  يور  دندوب ، هتسشن  هلآو  هیلع  هللا 
هیلعنیـسح دنامب و  میهاربا  ای  دورب ؛ میهاربا  دنامب و  مالـسلا  هیلعنیـسح  دیاب  ای  هَّللا ! لوسر  ای  دش  لزان  لیئربج  دنامب . میهاربا  دوبن  رّدقم 

. تسا امش  اب  باختنا  دورب ؛ مالسلا 
رگا اّما  میوشیم ؛ تحاران  مالسلا  هیلعیلع  مالسلا و  اهیلعهمطاف  نم و  دورب ، مالسلا  هیلعنیـسح  رگا  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

(67 .) دوشب مالسلا  هیلعنیسح  ماما  يادف  میهاربا  هک  دش  نیا  رب  انب  هرخالاب  موشیم . تحاران  نم  طقف  دورب ، میهاربا 
دوشیم و گرزب  میهاربا  الاح  هک  دنداتفا  اپ  تسد و  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نانمـشد  هشیاع و  دورب ، ایند  زا  میهاربا  هک  نیا  زا  لبق 
هک درک  يراک  دیاب  دنکیم . ادـیپ  همادا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لسن  هلیـسو  هب  مالـسا  ددرگیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیـشناج 

. دننک راک  هچ  هک  دندرک  هئطوت  اهنیا  یلو  دوب ، هدرمن  میهاربا  زونه  دریگن . اپ  میهاربا 
رگا دنامیم . یقاب  هعماج  رد  شنادنزرف  قیرط  زا  دنامب ، یقاب  دهاوخب  رگا  یسک  ( 68 «) هِْدلُو یف  ُلُجَّرلا  ُظَفُْحی   » نوچ تسا ، بیجع  یلیخ 
یقاب شراثآ  شدالوا  تکرب  هب  دشاب  هتشاد  دالوا  رگا  یلو  دننکیم ، شومارف  ار  وا  مدرم  درذگیم  هک  یحابص  دنچ  دشاب ، هتشادن  دنزرف 

. دنامیم
(69 «.) هِْدلُو ِیف  ُظَفُْحی  ُءْرَملا  : » دندومرف هّیکدف  هبطخ  رد  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 

: دنکیم ضرع  مالسلا  هیلعاّیرکز  ترضح 
(70 «.) ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  یُنثِرَی  اِیلَو ؛  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  »
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هک دنامب  یقاب  نم  زا  ياهّچب  کی  ییلو ، کی  مرادن ، هّچب  دوشن ، هتـسب  بوقعی  لآ  هناخ  رد  دوشن ، هتـسب  ماهناخ  رد  مهاوخیم  نم  ایادخ !
: تفگیم دشیمن ، مه  شرواب  دشخبیم . مالسلا  هیلعاّیرکذ  هب  ار  مالسلا  هیلعییحی  دنوادخ  دوشن . هتسب  ام  هناخ  رد  دشاب و  ام  راگدای 

(71 «.) اًْبیَش ُْسأَّرلا  َلَعَتْشا  َو  »
؟ منکیم ادیپ  دالوا  نم  هنوگچ  تسا ؛ ازان  منز  مه  فرط  نآ  زا  مدرمریپ و  نم  ایادخ !

. دوشن هتسب  شاهناخ  ِرد  هک  دهدیم  وا  هب  ار  مالسلا  هیلعییحی  لاعتم  دنوادخ  دشاب ، ادخ  ّتیشم  یتقو  یلو 
. دنامب یقاب  یتّیصخش  هدنز  بتکم  دناوتیم  لسن  دنزرف و  قیرط  زا 

! دهاوخیم ینادجویب  ینیدیب و  یلیخ  اهراک  روج  نیا  دننک ؟ راک  هچ  دنداتفا  اپ  تسد و  هب 
دـش دـمآ و  هیرام  هناخ  رد  یهاـگ  تسا ، هدـمآ  هّیطبق  هیراـم  اـب  رـصم  زا  هک  یمـالغ  نیا  تفگ : دز ؛ تمهت  هّیطبق  هیراـم  هب  دـمآ  هشیاـع 

. تسا حیرَج  مالغ ، نآ  لام  تسین . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دنزرف  دشاب ، میهاربا  هک  ياهّچب  نیا  سپ  هدرکیم ؛
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  دوشب . عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  میهاربا  طابترا  باـستنا و  نیا  اـت  دز  هیراـم  هب  هشیاـع  ار  گرزب  تمهت  نیا 

يالاب شسرت  زا  حیرج  دننک . قیقحت  ار  هّیضق  دننک و  ریگتسد  ار  حیرج  دنداتسرف  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  دندش . تحاران  رایـسب  هلآو 
. نییاپ ایب  دندومرف : دنداتسیا و  تخرد  ياپ  دندمآ  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تفر . تخرد 

تسین نم  زا  ندش  راد  دالوا  ناکما  اًلصا  هک  منک  ضرع  امش  هب  مهاوخیم  میایب ، نییاپ  تخرد  زا  هک  نیا  زا  لبق  نم  اقآ  تفگ  دیـسرت و 
هللا یلـصربمغیپ  هب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  دمآ . نییاپ  تخرد  زا  درادن . دوجو  يزیچ  اًلـصا  دندید  دز . الاب  تخرد  يالاب  ار  شنهاریپ  و 

(72 .) تسا بوبجم »  » اهبرع لوق  هب  حیرج  هک  دنداد  ربخ  هلآو  هیلع 
دننک عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  ار  شطابترا  دنام  مه  رگا  دنامن ، یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  یلـسن  دندرک  هئطوت  نانمـشد 
رگید هک  دندش  لاحـشوخ  اهنیا  دوبن . رّدقم  وا  ندوب  هدـنز  تفر و  ایند  زا  میهاربا  هرخالاب  ات  تسین . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دالوا  هک 

. دنک ادیپ  موادت  دهاوخب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بالقنا  ات  هدنامن  یلسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا 
نیـشناج دـنیایب و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمغیپ  ناگتــسباو  زا  ياهّدـع  کـی  يدـنواشیوخ  تـبارق و  هار  زا  تـسا  نـکمم  نوـنکا  دـنتفگ :

نیا زا  دعب  دندمآ و  دنتخیر . رگید  یحرط  دشاب . هتشادن  یتّیصاخ  رثا و  مه  تبارق  هک  درک  يرکف  دیاب  دنوشب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
. دوشیمن عمج  هداوناخ  کی  رد  تّوبن  تفالخ و  دنتفگ : دندرک ، یچیق  ار  تبارق  هلأسم  دنتفر ، ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  هک 

نیا هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لوق  زا  دنوشب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نیـشناج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناشیوخ  دنرادن  قح  ینعی 
. دندرک لقن  ار  تیاور 

ار تبارق  دوب ، ناشررـض  هب  هک  ییاج  نآ  دـندزیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اب  یـشیوخ  زا  مَد  دوب ، ناشعفن  هب  هک  ییاـج  اـهنآ  یلو 
. دندرکیم یچیق 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رود  ناشیوخ  شیرق و  زا  نیرجاهم  راصنأ . ای  دنیایب  راک  رس  نیرجاهم  هک  دوب  ثحب  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  اًلثم 
. دنتشادن تبارق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  دندوب و  هنیدم  لام  راصنأ  دندوب .

تفالخ و دندرک : لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  لوق  زا  هک  ینایاقآ  نیمه  دوشب ، باختنا  دیاب  یسک  هچ  هفیقـس  رد  هک  دندرک  لاق  داد و 
. تسا ام  اب  ّتیولوا  میربمغیپ ، ناشیوخ  ام  دنتفگ : دوشیمن ، عمج  هداوناخ  کی  رد  تلاسر  اب  تیالو 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
ْمُهَرُومُأ  َتْکَلَم  يَروُّشلِاب  َْتنُک  ْنِإ  َو 

(73) ٌبَّیُغ َنوُریِشُْملا  َو  اَذَِهب  َْفیَکَف 
باختنا هفیلخ  دیدش و  عمج  مه  رود  مدآ  ات  راهچ  دندوبن ؟ هک  همه  تسا ، اروش  ناتلیلد  رگا  دیدمآ ، راک  رس  اروش  اب  هفیقـس  رد  هک  امش 
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باختنا هنوگچ  امـش  دنتـشادن ، دوجو  اروش  رد  هباحـص  رثکا  دـندوب . بئاغ  دـنهدب ، رظن  دـیاب  هک  ییاـهنآ  ٌبَّیُغ » َنوُریِـشُْملا  َو   » دـیدرک
!؟ دیدرک

ْمُهَمیِصَخ  َتْجَجَح  َیبْرُْقلِاب  َْتنُک  ْنِإ  َو 
(74) بَْرقَأ َو  ِِّیبَّنلِاب  َیلْوَأ  َكُْریَغَف 

هب هک  ام  دوب ، رتکیدزن  رتیلوأ و  امش  زا  دیدمآ ، راک  رس  دیدرک و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  یشیوخ و  هب  دانتسا  رگا  و 
اب تبارق  هب  دانتسا  هفیقس  رد  الاح  دیتشاذگ . اپ  ریز  امش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  تبارق  میدوب . رتکیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

!؟ دینکیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 
ندـمآ راک  رـس  يارب  ساـّبعلاینب  هناـهب  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اـب  يدـنواشیوخ  هب  ندـمآ ، راـک  رـس  يارب  هّیمأینب  دانتـسا  ماـمت 
تبون یتقو  دندرک ! هدافتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  طابترا و  زا  اج  همه  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  يدنواشیوخ 

. تسا بیجع  یلیخ  نیا  دندرک . یچیق  ار  تبارق  درادن ! یموهفم  انعم و  تبارق  هن ! دنیوگیم : دوشیم ، مالسلا  هیلعیلع  تفالخ 
؟ دسریم یسک  هچ  هب  ناشثرا  دناهتفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دیسر  نیا  هب  تبون  ات 

: دنراد ّتیولوا  ثرا  هب  دنرتکیدزن ، هک  ناشیوخ  زا  هّدع  کی  دیامرفیم : نآرق 
(75 «.) ِهَّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  یلْوأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  »

. دنربیم ثرا  اهنیا  دنشیوخ ، دنامحر و  هک  ییاهنآ  دیامرفیم : نآرق  رد 
هللا یلصربمغیپ  ناشیوخ  هب  ار  هدش  نییعت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نادنواشیوخ  يارب  نآرق  رد  هک  یقوقح  دنهاوخب  رگا  دندید  نانمشد 

رد مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ینعی  دندرک ؛ عطق  ار  تبارق  قوقح  نیا  ربانب  دناهدرک ، دییأت  ار  اهنآ  يدنواشیوخ  تبارق و  دنهدب ، هلآو  هیلع 
رگا دندش ؛ رکنم  اهنآ  دندیشخب ، مالسلا  اهیلعهمطاف  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  دوب ، كدف  کلام  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نامز 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دنتفگ : اهنآ  یلو  دـسرب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ثراو  هب  یتسیاب  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لام  مه 

«. ثِّرَُون ءاِیْبنألا ال  ُنَْحن   » تسا هدومرف 
: دوب سمخ  كدف  رگا  و 

(76 «.) ِلیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِِهَّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنأ  اوُمَلْعا  َو  »
. دندادن یلو  دنهدب ، یبرقلا  يوذ  زا  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  مهس  دیاب 

ار سمخ  يوـلج  ضرق  ناوـنع  هب  مهدیم . امـش  هب  دـعب  دـیهدب ، ضرق  نم  هب  ار  سمخ  تـفگ : مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هـب  دـمآ  رمع 
. دندادن مه  ار  سمخ  دش ، صالخ  تسب و  ار  شیاهمشچ  دنروخیم ، ار  مدرم  لام  هک  یناسک  لثم  مه  دعب  تفرگ ،

اب اهنآ  دوب ، یبرقلا  يوذ  مهـس  هک  ربمغیپ  لاوما  زا  اـی  لاـملا  تیب  لاوما  زا  هک  هچنآ  دـندادن . ار  دوب  یبرقلا  يوذ  ّقح  هک  هَّللا » َءاـفأ  اـم  »
. دندادن ار  ماهس  نیا  یئور  رپ  لامک 

هب تبارق  اـب  دـناوتن  یـسک  دـننکب و  گـنرمک  ار  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  اـب  يدـنواشیوخ  ندوـب و  یبرقلا  يوذ  هـک  نـیا  يارب  ارچ ؟
. دروایب تسد  هب  یتّیعقوم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

. دوب هدش  باسح  رایسب  ناشیاهحرط  دندوب . هدیشک  یبیجع  ياههشقن  یلیخ  اهنآ 
ینعی دـنتفرگ . ار  ثیدـح  لـقن  يولج  هک  دوب  نیا  دـیاین ، راـک  رـس  یـسک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لـسن  زا  هک  نیا  يارب  يدـعب  هئطوت 

، دندوب هدرک  لیلجت  مالسلا  مهیلعتیب  لهازا  ياهدیدع  تایاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ارچ ؟ درادن . ثیدح  لقن  ِّقح  یسک  دنتفگ :
. دنکن ادیپ  رشن  مدرم  نیب  تایاور  نیا  دنتساوخیم  اهنیا 

نیا دناهدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  روایب ، ورب  تفگ : هشیاع  هب  دوب ، رکبوبا  تسد  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  ثیدـح  دـصناپ 
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هلآو هـیلع  هللا  یلــصربمغیپ  رگا  ارچ ؟ ( 77 .) دز شتآ  رکبوـبا  ار  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  ثیدـح  دـصناپ  مـینزب . شتآ  ار  ثیداـحا 
؟ دیدز شتآ  امش  ارچ  دندومرف  رگا  دندومرف ؟ ارچ  دنکن ، ادیپ  رشن  مدرم  نیب  ثیداحا  نیا  دنتساوخیم 

. دوش حرطم  مالسلا  مهیلعتیب  لها  لئاضف  ثیداحا  نیب  رد  ادابمات  دندادن ، ثیدح  لقن  هزاجا  لاس  دص  ات 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياـهنز  هب  دـنکن ، ادـیپ  دـشر  یبسن  رظن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يدـنواشیوخ  هلأـسم  هک  نیا  يارب  دـعب 

؟ یببس ای  تسا  رتشیب  ششزرا  یبسن  دراد ، شزرا  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  طابترا  دنداد . ّتیمها  تمظع و 
تشوگ مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوب . جاودزا  هطساو  هب  ناشطابترا  اریز  یبسن ، هن  دوب  یببس  ناشطابترا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ياهنز 

(78 «.) یّنِم ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاف   » دوب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  هتسباو  شناوختسا  تسوپ و  و 
ناگتسب ناشیوخ و  مالسلا و  اهیلعارهز  همطاف  يدنواشیوخ  تبارق و  ات  دندرب  الاب  ار  اهنآ  دنداد و  جرا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نانز 

مدآ تسوپ  تسا ، وربا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ياهنز  زا  یکی  مشچ  يالاب  ییوگب  رگا  دننک . گنر  مک  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
! نالف دیاهتفگ : اًلثم  هشیاع  هب  ارچ  دننکیم ؛ ار 

. دننکیم لیلجت  هنوگ  نآ  هشیاع  زا  فرط  نیا  زا  دننکیم و  مالسلا  اهیلعهرهاط  هقیّدص  هب  ار  اهملظ  نآ 
يریگشیپ بلاج  یلیخ  نآرق  هّتبلا  دـنوشب . حرطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياهنز  دوشب و  گنر  مک  تبارق  دوب . هدـش  باسح  اـهنیا 

: دهدیم روتسد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ياهنز  هب  دنراد ؛ ییاههشقن  هچ  اهنیا  هتسنادیم  دنوادخ  دوب و  هدرک 
(79 «.) َّنُِکتُوُیب یف  َنْرَق  َو  »

. دینیشنب ناتیاههناخ  رد 
رد دمآ  نآرق  حیرـص  فالخ  رب  هشیاع  دـننک . هدافتـسا  ءوس  ناتدوجو  زا  ات  دـینک  حرطم  هعماج  رد  ار  ناتدوخ  دـییایب  دـیرادن  قح  ینعی :

. تخادنا هار  ار  اولب  نآ  دش و  رتش  رب  راوس  ماع  ألم  رد  لمج  گنج 
رارق مدرم  هّجوت  دروم  دنوشن ، حرطم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تیب  لها  هک  نیا  يارب  ینعی  دندرک ؛ حرطم  ار  هباحص  اهنآ  فرط  نآ  زا 

 - دـش لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ناـشیوخ  نأـش  رد  هک  ریهطت  هیآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تاشرافـس  هـمه  نآ  اـب  دـنریگن - 
، درذگیم مالـسا  ِرْمُع  زا  هک  ینرق  هدراهچ  مامت  رد  میاهدرک  یـسررب  ار  ثیدح  ام  هک  دندرک  تسرد  ثیدح  دندرک ، گرزب  ار  هباحص 

. ّتنس لها  ياملع  دوخ  یّتح  دناهدرک  هئطخت  ار  ثیدح  نیا 
هباحـص تلادع  دـنبوکیم ، زور  هنابـش  ام  زغم  رب  هک  یگرزب  ياهکتپ  زا  یکی  تسا . یتمایق  هچ  هباحـص  تلادـع  دروم  رد  دـینیبب  زورما 

؟ هباحـص مادـک  دـنکیم . نیهوت  هباحـص  هب  هک  نیا  رطاـخ  هب  تسا ، بجاو  شلتق  هعیـش  تسا ، كرـشم  هعیـش  تسا ، رفاـک  هعیـش  تسا .
: تسا هدرک  یفّرعم  ار  اهنیا  نآرق  هک  ياهباحص 

(80 «.) ْمُِکباقْعأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوأ  َتام  ْنِإَف  «أ 
(81 «.) َعبْرأ ْوأ  ثالَث  ّالإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدَْعب  ُساَّنلا  َّدَتْرإ  : » دندش دترم 

؟ هباحص مادک  دوب . مالسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ریسم  فالخ  رب  هک  مینیبیم  ار  هباحـص  درکلمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  دعب 
ره هب  دناهراتـس ، لـثم  نم  باحـصا  82 ؛ ) «) متیدتها متیدـتقا  مهّیأب  موجنلاکیباحـصأ  هَّللا : لوسر  لاق  : » دـندرک تسرد  ثیدـح  دـندمآ 

. دیوشیم تیاده  دینک ، ادتقا  ناشمادک 
هحلط و هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحصا  زا  مالسلا  هیلعیلع  دنداتسیا . مه  لباقم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  باحـصا  ادخ ! ناگدنب 

!؟ دنیوگیم تسرد  اهنیا  يود  ره  ایآ  دناهدیگنج ، مه  اب  اهنیا  دنربمغیپ ، باحصا  زا  مه  ریبز 
درادـن قح  رگید  یـسک  هک  دـندرب  الاب  ردـق  نآ  دـندرب ، الاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هباحـص  لوهجم ، تیاور  نیا  ندرک  تسرد  اب 
. دناهدرک ار  اهيراک  فالخ  نالف  دناهتشاذگ ، ار  اهتعدب  نالف  دناهتشاد ، ار  فّلخت  نالف  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هباحص  دیوگب 
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! دنشابن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ياهيراگدای  دنزادنیب ! نوریب  هنحص  زا  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  هک  نیا  يارب  ارچ ؟
دنهدب رارق  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  لباقم  رد  ار  یناسک  هک  حرط  هشقن و  کی  مه  نیا  بوخ  تسا . هدوب  هنوگ  هچ  اههشقن  دـیدش  هّجوتم 

. دنامن یقاب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  يرثا  رگید  ات  دنربب  الاب  ار  اهنیا  عاعش  ردق  نآ  و 
راتشک ساّبعلا  ینب  دندرک . راتشک  هّیما  ینب  دنتشاد . نیب  هّرذ  ریز  ار  مالسلا  اهیلعارهز  يرارذ  مامت  ینعی  دندرک . یشک  لسن  هب  عورش  دعب 

. دنامن یقاب  يرثا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يرارذ  نیا  زا  هک  یتروص  هب  دندرک . ّتیـصخش  رورت  مه  صخـش و  رورت  مه  اهنآ  دندرک .
. دنورب دنوشب و  ُرب  فک  ناشیا  همه 

ای دنتشک  ای  دندرواین ! ناشرـس  هب  هک  اهراک  هچ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ياههّچب  دندرک . ارجا  نانآ  همه  هک  دوب  حرط  کی  مه  نیا 
. دندروآ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يرارذ  رس  رب  هک  ییاهالب  نآ  لاثما  دندرک و  دیعبت  ای  دندرک  راوید  يال 

؛ دننک عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  طابترا  هک  نیا  يارب  اهنیا  هئطوت  نیمـشش  دوب ؟ هچ  اهنآ  هبرح  نیرخآ 
مه هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يرتخد  ياههون  اههّچب و  دنتشادن . رسپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تسا و  رسپ  هیحان  زا  لسن  هشیمه  دنتفگ :

. دنیآیمن باسح  هب  هّیرذ  دنتسین ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  دالوا  هک 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هّیرذ  اهنیا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  اب  تیب  لها  نانمـشد  نیب  دوب  يریگرد  لاـس  نیدـنچ 

. دنتسین ای  دنتسه 
. دندناوخ نآرق  هیآ  ترضح  دیربمغیپ ؟ هّیرذ  امش  لیلد  هچ  هب  دیسرپ : مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  زا  نوراه  نوراه ، نارود  رد  یّتح 
: دـیامرفیم دـنوادخ  مالـسلا  هـیلعمیهاربا  ياـههّیّرذ  رامـش  رد  دـنکیم . حرطم  ار  مالــسلا  هـیلعمیهاربا  هـیرذ  لاـعتم  دـنوادخ  دـندومرف :

مالسلا هیلعمیهاربا  ترضح  هب  لّصتم  ردام  هیحان  زا  تشادن  ردپ  مالسلا  هیلعیسیع  تسا . مالسلا  هیلعمیهاربا  هّیرذ  مه  مالسلا  هیلعیـسیع 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هّیّرذ  زا  ام  تقو  نآ  تسا . مالسلا  هیلعمیهاربا  هّیرذ  ردام  قیرط  زا  مالسلا  هیلعیسیع  (. 83 «) ِِهتَّیّرُذ ْنِم  َو   » دشیم

دریگب رتـخد  وت  زا  دـهاوخب  دـیایب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رگا  دـندومرف : مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  سپـس  میتـسین ؟
؟ یهدیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  ار  ترتخد 

. منکیم راختفا  تفگ :
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هب  مرحم  تـسا و  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوـخ  رتـخد  نوـچ  ارچ - ؟ مـهدیمن - . نـم  : دـندومرف ترـضح 

(84 .) دشابیم
بیجع اًعقاو  دـنامن . یقاب  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  هک  دـننک  عطق  ار  یبسن  طابترا  نیا  ات  دـندرک  حرط  هشقن  اـهاجک  اـت  دـینیبب 

: دیامرفیم نآرق  رد  دنکیم . لطاب  ار  ناشیاههشقن  دنزیم و  اهنآ  همه  هب  یمکحم  ینهد  وت  مه  ادخ  تسا !
(85 «.) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنإ  ْرَْحنا ؛  َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ََرثْوَْکلا ؛  َكاْنیَطْعأ  اَّنإ  »

. دهدیم داب  هب  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  قیرط  زا  ادخ  ار  اهنآ  ياههشقن  مامت 
. دراذگ یقاب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نید  تسامالسلا  اهیلعهمطاف  هب  رصحنم  هک  ربمغیپ  لسن  زا  دهاوخیم  لاعتم  دنوادخ 

هیلع هللا  یلـصربمغیپ  عفادم  هک  ییاهنآ  دناهدرک ، رپ  ار  ایند  مالـسلا  اهیلعارهز  يرارذ  دینیبب  نآلا  دراد . تکرب  ردقچ  لسن  نیا  ربکا ! هَّللا 
نید دنیآیم و  دوجو  هب  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  زا  ماما  هدزای  دندوب . مالـسلا  اهیلعارهز  يرارذ  دندوب ، هلآو 

ندرک یناهج  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  نید  هب  ندیـشخب  موادـت  يارب  یهلا  هریخذ  نیرخآ  دـنرادیم و  هگن  تمایق  اـت  اـهنیا  ار  ادـخ 
. دنتسه فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهملا -  نسحلا  نب  ۀّجح  هَّللا  ۀّیقب  ترضح  اقآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

دوبان مالسا  دیاین و  رد  ناشسفن  دنوشب و  درط  مالسلا  مهیلعتیب  لها  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دنربیم ؛ شروی  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  هب 
. دوش
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يارب ار  شزرا  ناـمه  میلئاـق  شزرا  ادـخ  نید  يارب  رادـقم  ره  تسیاـبیم  مینادـب ، ار  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  شزرا  میتساوخ  رگا  اـم 
. میلابب تسا ، مالسا  نیبم  نید  هّیقبم  ّتلع  موادت و  ّتلع  هک  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوجو  هب  میشاب و  لئاق  مالسلا  اهیلعهمطاف 

؟ یک دننک . یلام  تسام  ار  دندرک  متس  مالسلا  اهیلعهرهاط  هقیّدص  هب  هک  یناسک  ءافلخ و  ياههدنورپ  هک  دننکیم  شالت  یعس و  یـضعب 
؟ درک شودخم  دوشیم  ار  خیرات  درک !؟ ناهنپ  ربا  ریز  دوشیم  ار  دیشروخ  رگم  هدوبن . مالسا  ردص  رد  يزیچ  نینچ  کی  هن ! اجک ؟

ریذپ ناکما  دنربب ، نیب  زا  ار  اهنآ  دننک  شالت  دنهاوخب  نانمـشد  هچ  ره  هک  تسا  هعیـش  رایتخا  رد  كردـم  دنـس و  ردـق  نیا  هَّلل  دـمحلا 
دننیـشنب مه  یّنـس  ات  رازه  نونکا  تسا ؛ هدش  هتـشون  هدش ، مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هب  هک  ییاهملظ  هرابرد  دنـس  اب  باتک  نیدنچ  تسین .

، دننک قیدصت  ار  اهنآ  تیانج  رگا  دناهدرک . یتیانج  نینچ  کی  ءافلخ  هک  دنیوگب  دوشیمن  ناشیور  هّتبلا  هن . دنیوگب : دننک و  كاچ  هقی 
. دننک قیدصت  دنناوتیمن  نیمه  يارب  دوشیم . عمج  نّنست  هرفس 

همطاف دشاب . هتـشاد  مالـسلا  اهیلعهمطاف  نانمـشد  هب  تبـسن  یتبثم  دید  دناوتیمن  هتفریذپ ، ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسادق  هک  یـسک 
کی شاهدـش ، طقـس  نسحم  اب  شاهدرک ، مرو  يوزاب  اب  شحورجم ، هنیـس  اب  شیاههبطخ ، اب  شتمواقم ، اب  شربص ، اب  مالـسلا  اـهیلعارهز 

. تسین ینتفر  نیب  زا  دنس  نیا  تمایق  مایق  ات  هک  هدز  ّتنس  لها  بتکم  رب  لاطبا  رهم 
ّتنـس لها  هب  مارتحا  سپ  مینکیمن ، مه  نعل  میتسین ، ءافلخ  هب  نیب  دـب  یلیخ  ام  مییوگیم  میلامب ، نارگید  رـس  هریـش  میهاوخیم  ام  لاح 

؟ مینزیم لوگ  ار  نامدوخ  ارچ  رخآ  میلامیم . ناشرس  هریش  ام  هک  دننادیم  ناشدوخ  هک  اهنآ  یلو  میراذگیم .
نیا يارب  ام  دوب : هتفگ  وا  هب  هتفر و  زابنب  شیپ  ام  روشک  نیلوئـسم  زا  یکی  مدینـش . زابنب  زا  ياهلمج  کـی  تسا ! بیجع  نم  يارب  یلیخ 

دنناوخب زامن  امش  رس  تشپ  امش  ياهدجسم  رد  دنیایب  میاهتفگ : مدرم  هب  و  میاهدرک ؛ ییاهراک  مینک ، ادیپ  ّتبحم  مه  هب  تبـسن  یمک  هک 
زاب نب  میدرک ، هچ  ام  هک  دوب  هتفگ  ار  شیاهتمدـخ  دوب و  هدز  ار  شیاهفرح  هک  بوخ  دوشب . اـهراک  رد  یمیمرت  کـی  لاـح  ره  هب  و 

. دیاهدش قفانم  نونکا  دیدوب ، رفاک  الاح  ات  زور  نآ  ینعی : نیقفانم ؛» مترصف  اًراّفک  متنک  : » دوب هتفگ 
رمع رمع ، دوریمن . يوج  کی  رد  ام  اب  ناتبآ  تقو  چـیه  اههعیـش  امـش  مینادیم  هک  ام  دـیلامن ، ام  رـس  هریـش  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـیمهفیم 
ریذپ ناکما  اًلصا  دوشیم !؟ دنهدب ، وش  تسـش و  نآ  اب  ار  رمع  دنهاوخب  دنروایب و  ار  رثوک  ضوح  هچنانچ  رگا  دینکیم  رکف  ینعی  تسا .

!؟ تسا
یعـس هک  یناسک  دوشیمن . شومارف  دـناهدرک  هک  ییاهملظ  دـننک . هولج  هعیـش  لـباقم  رد  اـهنیا  دراذـگیمن  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف 
همادا لطاب  ّقح و  گنج  نیا  تسه . شدوخ  ياج  هب  خیرات  دـننزیم . لوگ  ار  ناشدوخ  دـننک ، شودـخم  ار  خـیرات  یتروص  هب  دـننکیم 

هَّللا لّجع  يدـهم -  ترـضح  روهظ  نامز  ات  تسه و  هدوب و  اهيریگرد  نیا  تسه ، یلئاسم  کی  دـینیبیم  رگا  دیـشابن ، مه  نارگن  دراد .
. دنربب لاؤس  ریز  اهفرح  نیا  اب  ار  عّیشت  دنناوتب  درادن  ناکما  هتسشن ، ّقح  ياج  مه  ادخ  دوب . دهاوخ  فیرشلا -  هجرف  یلاعت 

ایند رد  ار  نیخیـش  تفالخ  ّتیعورـشم  دـیاب  ام  : » دوب هتـشون  دوب . نیگنـس  یلیخ  نم  يارب  هک  هتـشون  يزیچ  تاّلجم  زا  یکی  رد  یـصخش 
تسا یقاب  نانچمه  خیرات  دیناوتب . دیاش  دینک ، وحم  ار  مالـسا  ردص  خیرات  دیتسناوت  تقو  ره  تسین ! نکمم  دیناوتیم ؟ ایآ  مینک ». تابثا 

. دینکن اهرکف  نیا  زا  مه  دوخیب  درادن ، مه  ندش  كاپ  تسه ، اهنیا  هدنورپ  يور  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نوخ  و 
، هداتفا رتسب  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسا و  رهظ  کیدزن  رگید  الاح  مینک . تبیـصم  رکذ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  زا  مه  هملک  دنچ 
هچ میدیدیم ، ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  فیحن  ندب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  قاتا  لخاد  میتفریم  میدوب و  ءامسأ  ياج  امـش  نم و  رگا 

يولهپ میتفریم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  قاتا  لـخاد  میدوب ، مالـسلا  امهیلعنینـسح  ياـج  هب  اـم  رگا  هَّللا ! اـّلا  هلا  ـال  تشذـگیم ؟ اـم  هب 
لد داد  هب  ادخ  دسرب ! مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ياههّچب  لد  داد  هب  ادـخ  دادیم ؟ تسد  ام  هب  یتلاح  هچ  میدـیدیم ، ار  نامردام  هتـسکش 

! دسرب مالسلا  هیلعیلع 
دنبرمک هک  وا  دوشیم . اهنت  مالـسلا  هیلعیلع  دوریم . ایند  زا  درکیم  تیامح  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هک  یـسک  اهنت  زورما  دینادیم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2566 

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشیم اهنت  مالـسلا  هیلعیلع  دوریم . ایند  زا  رگید  نونکا  دروخیم ، هنایزات  مالـسلا  هیلعیلع  رطاخ  هب  تفرگیم و  ار  مالـسلا  هیلعیلع 
یتقو دزیریم ، کشا  ردقچ  دنکیم ، هیرگ  ردقچ  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يارب  دیآیم  مالسلا  اهیلعارهز  ربق  رس  يالاب  مالـسلا  هیلعیلع 

. دتفایم نیمز  يور  دوشیم ، لاحیب  دنکیم ، شغ  مالسلا  هیلعیلع  دنهدیم ؛ مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هب  ار  یب  یب  تداهش  ربخ 
نآ دسرب  مالسلا  اهیلعبنیز  لد  ِداد  هب  ادخ  دیدرک ، شغ  دیدینش ، ار  مالسلا  اهیلعهمطاف  تداهش  ربخ  یتقو  امش  یلعای ! مینکیم : ضرع 

ار اههتسکش  هزین  اهبوچ ، اهگنـس ، مالـسلا ، هیلعهَّللادبع  یبا  رـسیب  ندب  هراپ ، هراپ  ندب  درک  هاگن  دمآ ، هاگلتق  لادوگ  يالاب  هک  تقو 
شردام ّتیـصو  قبط  ار  ردارب  يولگ  ریز  دهاوخیم  دسوبب ، ار  شردارب  دهاوخیم  مالـسلا . هیلعهَّللا  دبع  یبا  رکیپ  يور  داتفا  درک ، بقع 

... . هدیرب ياهگر  هب  ار  اهبل  دش و  مخ  درادن ، ندب  رد  رس  دنیبیم  دسوبب ،

مراهچ سلجم 

رّکفت راثآ 

(86) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 
ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِفَرْـشأ یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدـلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج  َنِیلَـسْرُملا  َو  ِءاـیْبنألا  ِثِعاـب  َنیعَمْجأ  ِِقئـالَخلا  ِءيِراـب  َنیَِملاـعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا 
ْمِِهئادـْعأ یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  دَّمَُحم  ِمِساـقلا  یبأ  َنیِبنْذُـملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاـعلا  ِهلإ  ِبیبَـح  َنـیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا 

. نیدلا ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ 
: ِمیظَعلا ِِهباطِخ  ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق 

(87 «.) ِراَّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  اًلِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْأل  َو ا  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  »
زا یتکام  مییوگب  ای  ملاع  نیا  زا  ياهنومن  تسا و  هدـیرفآ  تسه ، تادوجوم  شنیرفآ  رد  هک  یتازایتما  مامت  اب  ار  ملاع  نیا  لاـعتم  يادـخ 

: دومرف هک  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  شیامرف  هب  تسا . هدرک  تسرد  ناسنا  مان  هب  نآ 
ٌریِغَص ٌمْرِج  َکَّنأ  ( 88) ُبَسَْحت َو 

(89) ُرَبْکَألا َُملاَعلا  يوَْطنا  َکِیف  َو 
کـچوک و مجح  رد  تسا  یگرزب  هناـخراک  ناـسنا  نیا  تسا و  هدرک  هصـالخ  ناـسنا  دوـجو  رد  ار  یگرزب  نیا  هب  َملاـع  گرزب  يادـخ 

ءاـضعا دـنوادخ  تسا ، ءازجا  ياراد  مه  ناـسنا  هدـش ، هتخاـس  يراـک  يارب  یئزج  ره  تسا و  یئازجا  ياراد  ملاـع  نیا  هک  يروـط  نیمه 
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چیه هب  هداد و  رشب  هب  ادخ  هک  يوضع  نیرتشزرا  اب  تسا و  هتشاذگ  يوضع  کی  هدهع  رب  ار  يراک  ره  هدرک و  قلخ  شیارب  ینوگانوگ 
. تسا ناسنا  زغم  هدادن ، ار  وضع  نیا  يدوجوم 

رنه نیا  دنکیم . فشک  ار  یلوهجم  دراذـگیم و  مه  رانک  رد  ار  یمولعم  ياهزیچ  هک  تسا  نیا  شتّیـصاخ  رّکفت  تسا و  رّکفت  زغم  راک 
راک هب  ار  بیجع  هناخراک  نیا  هک  تسا  رکف  نیمه  تکرب  هب  رـشب  جوا  رـشب ، تفرـشیپ  رـشب ، نّدـمت  ماـمت  تسا . ناـسنا  صوصخم  طـقف 

. تسا هدوبن  مولعم  اًلبق  هک  دنکیم  فشک  ار  یئاهزیچ  دزادنایم و 
ناسنا تسا . روآ  تریح  ریگمشچ و  رایسب  یتعنص  روما  رد  رشب  ياهتفرـشیپ  اًعقاو  هک  زورما  لثم  دنکیم ، زورب  ایند  رد  یتعنـص  زور  ره 

تفرـشیپ لاح  رد  هشیمه  متا  رـصع  ات  هتفرگ  رجح  رـصع  زا  حالطـصا  هب  دـنکیم ، رییغت  شنّدـمت  زور  هب  زور  تسا و  فشتکم  عرتخم و 
. دنزیمن اج  رد  تسا و  هدوب 

رد نآرق  اذلف  دشابیم . يریگمـشچ  تاکرب  رایـسب و  راثآ  اهّتیـصاخ ، ياراد  رکف  تسا . رکف  اهنّدـمت ، تفرـشیپ  ناسنا و  ّتیقفوم  ّتلع 
: دیامرفیم هدرک و  خیبوت  یهاگ  دراد و  دیکأت  رّکفت  اب  هطبار 

(90 «.) َنوُرَّکَفَتَت الَف  «أ 
. دینکیمن رکف  ارچ 

: دیامرفیم دنکیم و  رّکفت  هب  توعد  یهاگ 
(91 «.) ٍۀَّنِج ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  َو  یْنثَم  ِِهَّلل  اُوموُقَت  ْنأ  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعأ  امَّنإ  ُْلق  »

؟ دنتسه یناسک  هچ  بابلالا  اولوا  دننایک ؟ ملاع  ءالقع  دیامرفیم : ای 
(92 «.) اًلِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  اًدوُُعق  َو  اًماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیذَّلا  »

هک تسا  بلاـج  یلیخ  دوریم ، همـشچرس  غارـس  هشیمه  لـقاع  مدآ  اریز  دنـشابیم . ادـخ  رکف  هب  هـک  دنتـسه  یناـسک  لـقاع  ياـهناسنا 
كرابت و دـنوادخ  تسد  رد  نیمز  رد  هچ  نامـسآ و  رد  هچ  ملاع  ياهجـنگ  ضْرأـْلا » َو  ِتاومَّسلا  ُزُونُک  ِِهَّلل  : » دـننادیم لـقاع  ياـهناسنا 

. تسا یلاعت 
دوریم و تسا  ادـخ  تسد  رد  هک  ییاـههنیجنگ  غارـس  هب  دراد ، تشاد  مشچ  ملاـع  تادوجوم  اـهتمعن و  هب  اًـعقاو  هک  یـسک  نآ  لاـح 

. دنکیم رارقرب  ادخ  اب  ار  شاهطبار 
یـسک غارـس  هب  ملاع  يالقع  نیا  ربانب  دربب ؛ دـناوتیم  يرتشیب  ياههدافتـسا  دـنک ، رارقرب  اـهرتگرزب  اـب  ار  شاهطبار  دـناوتب  ناـسنا  هچ  ره 

. ربکأ هَّللا  تسا ، رتگرزب  اهزیچ  دارفا و  مامت  زا  هک  دنوریم 
(93 «.) ْمِِهبُونُج یلَع  َو  اًدوُُعق  َو  اًماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  »

نیا ادخ ، تمعن  نیا  دنتـسه . ادخ  ِدای  هب  دنباوخیم  ولهپ  هب  دـنراگدرورپ ، هشیدـنا  رد  دناهتـسشن  دنتـسه ، ادـخ  رکف  هب  نداتـسیا  لاح  رد 
؟ تسیچ ناشفده  لقاع  ياهمدآ  دننک ؟ فشک  ار  يزیچ  هچ  ات  دنریگیم  راک  هب  ار  زغم  نیا  رّکفت ، تردق 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعموصعم 
«. ٍهُجْوأ ِۀَسْمَخ  یلَع  ُةَرْکِفلا  »

رد همه  روما  نیا  هک  دـننکیم  شالت  زیچ  جـنپ  ندروآ  تسدـب  يارب  ناشرّکفت  تردـق  زا  دـننکیم و  رکف  زیچ  جـنپ  يور  لقاع  ياهمدآ 
وا ِباوث  هب  دیما  دشاب و  شلد  هب  ادخ  ّتبحم  هک  تسا  نیا  شهار  دشاب ، طابترا  رد  ادخ  اب  دهاوخب  ناسنا  رگا  ینعی  تسا . ادخ  اب  طابترا 

نیب تاطابترا  نیا  رگا  دنک . ادیپ  ّقح  ترضح  هب  تفرعم  فرط  نآ  زا  دنک و  ءایح  ادخ  زا  دشاب . هتشاد  راگدرورپ  زا  فوخ  دشاب . هتـشاد 
. دنکیم ادیپ  شزرا  دش  ایرد  هب  لصو  یتقو  یلو  درادن ، یشزرا  هرطق  دوشیم . ییادخ  ناسنا  نیا  دش ، رارقرب  ادخ  هدنب و 

هزجعم هداعلا و  قراخ  ياهراک  دنناوتیم  دننکیم و  ادیپ  ياهداعلا  قوف  ياهتردق  مالسلا  مهیلعءایصوا  ءایلوا و  ءایبنا ، دوشیم  هنوگ  هچ 
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؟ دناهدرک هریخذ  ناشیاههناخ  رد  مدرم  هچنآ  زا  دهدب  ربخ  دناوتیم  روطچ  وا  دنک . هدنز  هدرم  دناوتیم  مالسلا  هیلعیـسیع  دنهدب ؟ ماجنا 
هک نیا  رگم  درادن  ار  اهراک  نیا  تردق  يرـشب  چیه  تساجک ؟ زا  تردـق  نیا  دـهدیم ؟ افـش  ار  روک  دـنکیم ؟ هجلاعم  ار  یـسیپ  روطچ 

. دهدیم رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  شدوخ  تردق  زا  ياهنومن  ادخ  دشاب و  ادخ  هب  لصو 
. تسین هتخاس  وا  زا  يراک  دنکن  رارقرب  ار  طابترا  نآ  ات  دهدب ، ماجنا  دناوتب  ار  مهم  ياهراک  نیا  دهاوخیم  هک  نآ  سپ 

. دروآ تسد  هب  ار  تردق  نآ  ات  دنک  رارقرب  ار  یلاعت  يراب  اب  طابترا  هک  تسا  نآ  تسیک ؟ لقاع 
هک تسا  نیا  بیجع  دشاب . ملاع  هدناوخن  سرد  دنک . ادیپ  ّیندل  ملع  دناوتب  ات  دـیامن  رارقرب  ار  تاطابترا  نیا  هک  تسا  نآ  تسیک ؟ لقاع 

: دیامرفیم دنکیم ، شرافس  بلطم  نیمه  هب  نآرق 
(94 «.) ُهَّللا ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  »

امـش هب  وا  بناج  زا  ملع  ات  دینک  رارقرب  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دیـشاب . هتـشاد  اوقت  دهدب ، ناتـسرَد  ادـخ  هتفرگ و  ارف  ملع  دـیهاوخیم  رگا 
َوُه َو  ( » 95 «) ٌریدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع   » هک یلاعت  يراب  ترـضح  غارـس  يونعم  يّدام و  ياههیامرـس  بسک  يارب  هک  یناسک  سپ  دوش ؛ هضافإ 

. دنلقاع ياهناسنا  دنوریم ، تسا  ( 96 «) ٌمیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب 
. تفرعم مجنپ : ایح و  مراهچ : تبهر ، مّوس : تبغر ، يرگید : ادخ ، هب  ِّتبحم  یکی : دوشیم : لصاح  زیچ  جنپ  نیا  اب  تاطابترا  نآ 

یئادـخ مدرک  ضرع  هک  هنوگ  نامه  دـناوتیم  ناسنا  تقو  نآ  دـهدب ، مه  تسد  هب  تسد  رگا  تسا  ادـخ  اـب  طاـبترا  رد  هک  يروما  نیا 
ادـخ ام و  نیب  یبلق  هطبار  نیا  دریگب و  رارق  ام  لد  رد  ادـخ  هب  ّتبحم  هک  مینک  راک  هچ  دـیآیم ؟ دوجو  هب  اـجک  زا  روما  نیا  لاـح  دوشب .

: لباقتم یتسود  کی  دراد ، تسود  ار  نم  مه  ادخ  مرادب ، تسود  ار  ادخ  نم  رگا  دوش ؟ رارقرب 
(97 «.) ُهَّللا ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ  ُْلق  »

دیدمآ و نم  لابند  رگا  دییایب ، نم  لابند  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  دهدب ؛ مدرم  هب  ار  مایپ  نیا  هک  تسا  رومأم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
. دراد تسود  ار  امش  مه  ادخ  دیشاب ، هتشاد  تسود  ار  ادخ 

ذوفن مناج  قمع  رد  ادـخ  ّتبحم  منک  هچ  هک  دراد  ياهناگادـج  ِباب  شدوخ  تسیچ ؟ دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مدآ  ادـخ  هک  يراثآ  لاح 
ماما هچنانچ  دهدیم ؛ ادخ  يارب  ار  شزیچ  همه  تشاد ، تسود  ار  ادخ  یسک  رگا  دینادیم  اریز  مشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  ادخ  اًعقاو  دنک و 

: دیامرفیم مالسلا  هیلعنیسح 
اکاوَه یف  ارُط  َْقلَخلا  ُتْکََرت 

(98) اکارأ ْیَِکل  َلْایَعلا  ُتْمَْتیأ  َو 
. متشاذگ رس  تشپ  وت  ّتبحم  رطاخ  هب  ار  قلخ  نیا  مامت  ایادخ 

؟ میشاب هتشاد  تسود  ار  ادخ  هک  مینک  هچ  تسا . ندوب  یلاعت  يراب  نامرف  تمدخ  رد  نتخانشن و  اپ  زا  رس  راگدرورپ  هب  ّتبحم  ّتیصاخ 
دنیبب دنک ، هاگن  دزادنیب ، راک  هب  هداد  رـشب  هب  ادخ  هک  ار  يرکف  ینعی  ِهئامْعَن ؛» َو  ِهَّللا  ِءالآ  یف  ٌةَرِْکف  ٍهُجْوأ  ِۀَسْمَخ  یلَع  ُةَرْکِفلا  : » دـیامرفیم

: دیامرفیم هتخیر ، ام  تسد  يور  ار  كاپ  فاص و  بآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هراب  نیا  رد  هداد ، وا  هب  ییاهتمعن  هچ  ادخ  هک 
(99 «.) اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنإ  َو  »

. تسین رشب  تردق  رد  نوچ  دیناوتیمن ، مه  اًعقاو  دیناوتیمن و  دیرامشب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیهاوخب  رگا 
: تسا هدومرف  نایب  لحن  هروس  رد  لجوّزع  دنوادخ  ار  اهتمعن  نیا  زا  يرادقم 
(100 «.) ِهِْرمَِأب ٌتارَّخَسُم  ُموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  »

قلخ امش  يارب  دمهفیمن -  هدیمهفن و  يرشب  چیه  ار  نآ  قمع  زونه  هک  ار -  تمظع  نیا  هب  نامسآ  دنکیم ، ناسنا  هب  باطخ  راگدرورپ 
: دیامرفیم مینادب ؟ ار  شتعسو  مینک ؟ كرد  ار  نامسآ  نیا  شزرا  میناوتیم  ایآ  تسا ، دنوادخ  ياهتمعن  زا  تمعن  کی  نیا  میدرک ،
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(101 «.) َنوُعِسوَُمل اَّنإ  »
. میهدیم شرتسگ  اًمئاد  ار  نامسآ  نیا  ام 

: تسا وت  رایتخا  رد  شضرع  لوط و  نیا  اب  نیمز 
(102 «.) ِمانَْأِلل اهَعَضَو  َضْرَْألا  َو  »

. تسا امش  يارب  دیشروخ  هام و  ناگراتس و 
ات درک  هعلاطم  دیاب  دراد ! امش  صخش  يارب  یعفانم  دنکیم ! دابآ  ار  امـش  نیمز  دسریم ! امـش  هب  دیـشروخ  نیا  زا  يژرنا  ردقچ  دینادیم 

یباـیزرا ار  دیـشروخ  ياـهيژرنا  میناوتیم  میاهتـسناد ؟ ار  دیـشروخ  تاـکرب  تمظع  اـیآ  میمهفب ؟ ار  دیـشروخ  تمظع  میناوتیم  مینیبب 
. میناوتیمن میهاوخب ، رگا  هَّللا  و  مینک ؟

. رگید راثآ  رگید و  لاثما  و  دنکیم ؛ هدافتسا  نآ  زا  رشب  دروآیم و  دوجو  هب  هام  ار  اهایرد  ّدم  رذج و  تسا ، امش  ریخست  رد  هام 
. تسا امش  رایتخا  رد  ناگراتس  همه 

تابوبح ردـقچ  میراد ؟ تاجویم  ردـقچ  میراد ؟ هایگ  عون  دـنچ  تسا . امـش  عفن  هب  دـیوریم ؛ نیمز  زا  هچنآ  نیمز و  تاـتابن  دـیامرفیم :
. تسا هدرک  قلخ  امش  يارب  الع  ّلج و  ّقح  ار  اهنیا  مامت  میراد ؟

، دنیبیم ار  یناهایگ  لگ و  دوریم  يراّطع  ياههزاغم  برد  دنیبیم ، ار  اهلُگ  دـنیبیم ، ار  اههویم  دـنکیم و  روبع  ییاههزاغم  برد  مدآ 
ادخ و  دنک . فشک  هتسناون  رشب  هک  یناهایگ  نآ  زا  هّتبلا  دنیوگیم ، رتالاب  یلیخ  ار  شدادعت  یـضعب  تسه و  ینامرد  هایگ  عون  دصراهچ 

. تسا هدرک  قلخ  ار  اهنیا  همه 
مادـک ره  ِهَّلل ؛ ۀـمظعلا  دراد ، رـشب  يارب  یئوراد  هبنج  هک  تسا  یناهایگ  هرابرد  رخآ  ات  لّوا  زا  دـنروآ  هیدـه  نم  يارب  باتک  دـلج  تشه 
يارب یسک ؟ هچ  يارب  دوشیم  هتخانش  اهنیا  دراد ؛ یصوصخ  هب  يزیمآ  گنر  کی  يرثا ، کی  یتّیـصاخ ، کی  يرطع ، کی  یئوب ، کی 

. امش
(103 «.) اهُوبَکْرَِتل َریِمَْحلا  َو  َلاِغْبلا  َو  َْلیَْخلا  َو  »

مه هدنیآ  رد  ام  (، 104 «) َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  َو  : » دیامرفیم دعب  میدرک ، قلخ  ار  غالا  رطاق و  بسا و  دیشکب ، يراوس  امـش  هک  نیا  يارب  ام 
ار امیپاوه و ... نیـشام و  مدرم  هک  نامز  نآ  تسا . ییاـهزیچ  هچ  دـینادیمن  امـش  هک  یلاـح  رد  مینکیم ، قلخ  يراوس  بکرم  امـش  يارب 

«. َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  َو  : » دومرف تسیچ ، دنتسنادیمن 
: دومرف ایرد  نایهام  اب  هطبار  رد 

(105 «.) ایِرَط اًمَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِتل  َرْحَْبلا  َرَّخَس  يَذَّلا  َوُه  َو  »
. دینک هدافتسا  نایهام  هزات  تشوگ  زا  هک  میدرک  قلخ  ار  ییایرد  تاناویح  اهایرد و 

. تسا هداد  رارق  تمعن  اهناسنا  ام  يارب  دنوادخ  هَّللا  ءاش  ام  یلإ  میوگب ، ار  هدش  حرطم  نآرق  رد  هک  يدراوم  نآ  مهاوخب  رگا  نونکا 
دنیبیم دورب ، اهناتـسرامیب  هب  مدآ  رگا  تسا . یهلا  گرزب  تمعن  کی  ناسنا  ءاضعا  زا  يوضع  ره  دـنک ، رکف  اـهتمعن  يور  دـیاب  رـشب 

تقو نآ  درادـن . ار  اهيرامیب  نیا  ملاس  ناسنا  هک  دـنافلتخم  ياهيرامیب  راتفرگ  اـهناسنا  ردـقچ  تسا !؟ ربخ  هچ  اـهشخب  نیا  لـخاد 
، بلق شوگ ، مشچ ، هب  یتفآ  هتـساوخان  يادـخ  تسا . هداد  رارق  شیارب  ییاهتمعن  هچ  راـگدرورپ  دـنیبیم  دروآیم و  اـج  هب  ادـخ  رکش 

. دنراد شزرا  ردقچ  مادک  ره  دنتسه و  ییاهتمعن  هچ  ءاضعا  نیا  دمهفیم  تقو  نآ  دسرب ، ناسنا  هیر  دبک و  هیلک ، نابز ،
؟ تسیچ امش  راک  لغش و  بسک و  دمآرد و  هیامرس و  دندوب : هتفگ  وا  هب  دوب . هتفر  يراگتساوخ  هب  یناوج  صخش 

. دننکیم ضوع  هک  هیلک و ... بلق و  مشچ و  لثم  دننزیم  دنویپ  هک  ییاضعأ  هب  عجار  دوب  هدـش  ثحب  دوب و  هدرک  ضوع  ار  ثحب  داماد 
ار بلق  دراد ؟ شزرا  ردقچ  دننک  اج  هب  اج  دنهاوخب  ار  اهمشچ  رگا  دزرایم ؟ ردقچ  دننک ، ضوع  دنهاوخب  نآلا  ار  هیلک  رگا  دوب  هدیسرپ 
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؟ دوشب ضوع  بلق  نیا  ات  دننک  جرخ  دیاب  نویلیم  نیدنچ  دنهدب و  لوپ  دیاب  نویلیم  دنچ  دراد ؟ شزرا  ردقچ  دننک  لمع  دنهاوخب 
ماهیلک ملاس ، مبلق  ملاس ، منابز  مراد ، ملاس  مشچ  ود  نم  دوب : هتفگ  داماد  دـندوب . هتفگ  ار  اهخرن  اًدودـح  دوب و  هدیـسرپ  ار  ءاـضعأ  تمیق 

هناد ره  درک ؛ باـسح  دوـشیمن  هک  مراد  ار  اههیامرـس  نیا  نم  تسا ؟ ردـقچ  اـهنیا  شزرا  اًـعومجم  نآ ...  دـننام  ملاـس و  ماهیر  ملاـس ،
؟ دراد ّتیمها  ردقچ  یناوختسا  ره  ياهلضع ، ره  یئوم ، ره  یگر ،

اب ردقچ  ایادـخ ! دـیوگیم : هدرک و  دـنلب  ار  شرـس  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب  دـنک ، رکف  یمک  یمدآ  رگا  تسا . ادـخ  ياهتمعن  اهنیا 
رگا مینادیمن . ار  شردق  ام  یلو  ياهداد  ام  هب  ار  راشرـس  ياهتمعن  نیا  يدرک ! تیانع  ردقچ  يراد ! فطل  تناگدنب  هب  ردقچ  یتمظع !
ناج قامعا  رد  ینعی  دوشیم ؛ ۀَّبَحَملا » اْهنِم  ُدَّلَوَتَی   » اهتمعن نیا  رد  ندرک  رکف  هجیتن  تقو  نآ  ِهئاـمْعَن ،» َو  ِهَّللا  ِءـالآ  ِیف  ٌةَرِْکف   » دـنک رکف 

. دنکیم ذوفن  ادخ  ّتبحم  ناسنا 
. دریگیم اج  شلد  رد  وا  یتسود  دهدب ، وا  هب  يزیچ  اًلثم  دنک و  ّتبحم  ناسنا  هب  یسک  رگا  ناسْحإلا » ُدیبَع  ُناْسنإلا   » دینادیم

هب دنوادخ  ام و  نیب  طابترا  هّیلوا  هیامرـس  دنک ! ادیپ  ادخ  هب  ّتبحم  دیاب  ردـقچ  ناسنا  اًتدـعاق  نارکیب ، ياهتمعن  همه  نیا  اب  ادـخ  نونکا 
. دیآیم دوجو  هب  وا  ياهتمعن  ءالآ و  رد  رّکفت  هطساو 

، دنکیم هعجارم  راک  هرادا  هب  دنزیم . رـس  فرط  نآ  فرط و  نیا  ددرگیم ، راک  لابند  ییادـخ  هدـنب  رگا  تسا . تبغر  هلأسم  مّود  هطبار 
نینچ هب  ات  و  دنهدیم ؛ دزم  رتشیب  دنهاوخیم و  راک  رتمک  اجک  دنکیم  وجتـسج  دنکیم و  قیقحت  دوریم ، یبایراک  يارب  رگید  زکارم  هب 

راب ریز  مک ، اهترجا  دـشاب و  نیگنـس  اـهراک  یمک  یئاـج  رگا  یلو  درادیمن  رب  دوخ  یمئاد  شـالت  زا  تسد  دـنکن ، ادـیپ  تسد  ییاـج 
. دشاب رتشیب  ترجا  رتمک و  راک  هک  تسا  رتشیب  یئاج  هب  شلیم  هکلب  دوریمن ؛

؟ دـنهدب دزم  رجا و  مدآ  هب  هکترچیب  باتکیب و  باسحیب و  هک  دـیراد  غارـس  ار  ییاج  دـنهدیم ؟ باسحیب  رجا  مدآ  هب  هک  تساجک 
: دیامرفیم هک  تسا  ادخ  طقف  طقف و  دیرادن . دیراد ؟ غارس  ار  ییاج 

(106 «.) ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنإ  »
. میهدیم باسحیب  رجا  نانآ  هب  دنراد ، تبیصم  رد  ربص  دنراد ، تیصعم  رد  ربص  دنراد ، تعاطا  رد  ربص  هک  یناسک 

: دیامرفیم
«. ۀَبْغَّرلا اْهنَم  ُدَّلَوَتَی  ِِهباَوث  َو  ِهَّللا  ِدْعَو  ِیف  ٌةَرِْکف  َو  »

: دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  لاعتم  دنوادخ 
(107 «.) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلإ  َو  »

ار وا  دـناوخب و  نآرق  رد  ار  ّقح  ترـضح  ياههدـعو  یـسک  رگا  ورب . هنأـش -  ّلـج  وا -  فرط  هب  نک . ادـخ  فرط  هب  ار  تلیاـمت  ربمغیپ !
ام يدابع  ياهراک  يارب  ار  نالک  ياهباوث  هک  دشاب  هاگآ  زین  و  ( 108 «) َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنإ  : » هک دشاب  هتشاد  رواب  دنادب و  وگتسار 

. تسا هداد  رارق 
(109 «.) ُراْهنَْألا اَِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍتاَّنَج  »

ال ٍةَرِیثَـک ؛  ٍۀَـهِکاف  َو  ٍبوُکْـسَم ؛  ٍءاـم  َو  ٍدوُدْـمَم ؛  ِّلِـظ  َو  ٍدوُْضنَم ؛  ٍحـْلَط  َو  ٍدوُضْخَم ؛  ٍرْدِـس  یف  ِنیمَْیلا ؛  ُباحْـصأ  اـم  ِنیمَْیلا  ُباحْـصأ  َو  »
(110 «.) ٍۀَعُوفْرَم ٍشُُرف  َو  ٍۀَعُونْمَم ؛  َو ال  ٍۀَعوُطْقَم 

اههدـعو و نیا  رد  هک  یـسک  دـنیبیمن . ار  شباوـخ  مدآ  اـیند  رد  هک  ییاـهزیچ  دـهدیم ؛ رارق  ناـسنا  لاـمعا  ِباوـث  ار  اـهزیچ  نـیا  ادـخ 
َو ، » دریگیم ار  وا  ادخ  هبذاج  دنکیم و  ادـیپ  هَّللا  یلإ  تبغر  دروآیم ، ادـخ  هب  ور  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  دـنک ، رکف  یهلا  ياهباوث 

(111 «.) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلإ 
«. ۀَبْهَّرلا اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  ِِهباقِع  َو  ِهَّللا  ِدیعَو  ِیف  ٌةَرِْکف  َو  »
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. تسا سرت  دـنکیم ، مار  ار  شومچ  ِناـسنا  نیا  دریگیم و  ار  وا  تازواـجت  يولج  هدرک و  راـهم  لرتنک و  ار  مدآ  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
نایغط ناسنا  نیا  دشابن  فوخ  ات  دوشیم و  مار  دسرتب ، رگا  مه  ناسنا  دنکیم . مار  ار  ناویح  هک  تسا  سرت  دـنروط . نیمه  مه  تاناویح 

. تسا شکرس  دنکیم ،
(112  .) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنأ  یغْطََیل ؛  َناْسنِْإلا  َّنإ  »

. درک راهم  ار  ناسنا  دوشیم  ادخ  زا  سرت  مه  نآ  سرت ، اب  طقف 
تـسا هتفرگ  رظن  رد  گرزب  ناهانگ  يارب  ییاهرفیک  هچ  دـنوادخ  دـنیبب  دـنک ، هعلاطم  دزادـنیب ، راک  هب  ار  شرکف  یـسک  رگا  دـیامرفیم :

ایند رد  هک  یباقِع  دـنک ؟ تیـصعم  دـنکیم  تأرج  یـسک  هچ  دراد ، یبیجع  ياهباقع  هچ  ادـخ  دـنادب  و  ِهباقِع ،» َو  ِهَّللا  ِدـیعَو  ِیف  ٌةَرِْکف  »
دنناوتیمن يراک  رگید  دُرم  رگا  گرم ، ِّدـح  ات  دـننکیم  شاهجنکـش  دـننک ، باذـع  اـیند  رد  ار  یمدآ  دـنهاوخب  رگا  اًـلثم  تسین . شلثم 

: دنک باقع  دش  رارق  رگا  تسین  روط  نیا  ادخ  اّما  درادن ؛ ياهدئاف  شاهجنکش  هدرم و  وا  نوچ  دننکب ؛
(113 «.) اهَْریَغ اًدُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  »

نآ میراد ؟ یباذع  نینچ  ایند  ياجک  دنکیم . شباذع  زاب  دنادرگیم و  رب  ار  وا  ادخ  هبترم  ود  دوشیم . هتخوس  سپ  شدـنازوسیم ، ادـخ 
نیمک رد  ادخ  ( 114 «) ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنإ   » هک مینکیمن  رکف  هدرک و  تیـصعم  باـسحیب  روط  نیمه  مینکیم ؟ هچ  میتسین  هاـگآ  تقو 
. درذگیمن تسا ، هداد  شیارب  دیدش  باذع  هدعو  نآرق  رد  ادخ  هک  یتایانج  اًصوصخم  گرزب ، ناهانگ  نیا  زا  تسا ، بقارم  تسا ،

ناشیارب ار  ییاهرفیک  اهباذع و  هچ  ادخ  دننادیمن  هک  تسا  نیا  يارب  تسیچ ؟ يارب  دراد  جاور  هعماج  حطـس  رد  هک  ییاهیتّفعیب  نیا 
. دنلفاغ تسا ، هتفرگ  رظن  رد 

تقو نآ  دنامیمن ، تبکن  رفیکیب و  اهيراک  فالخ  هک  دنک  رواب  ناسنا  يردق  ات  درک  هعجارم  ثیداحا  هب  دناوخ و  نآرق  دیاب  يرادـقم 
. دنکیمن هانگ  باسحیب  ردق  نیا  دنکیم . يراددوخ 

شبقاوع زا  ربخ  دـنوریم و  یتّفعیب  يور  هب  باتـش  اب  هنوگچ  لفاغ  مدرم  نیا  تسا و  ربخ  هچ  میمهفیم  دوشیم  ام  هب  هک  ییاـهنفلت  زا 
ادخ زا  فوخ  هچ ، ینعی  ادخ  باذع  دنمهفب  دننک و  هعلاطم  رگا  ۀَبْهَّرلا .» اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  ِهباقِع  َو  ِهَّللا  ِدیعَو  ِیف   » دنـشیدنیب ياهّرذ  رگا  دنرادن ؛

. دریگیم رارق  ناشلد  رد 
(115  .) يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا  َّنِإف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  »

. دنکن زات  تخات و  هنوگ  نیا  هک  دریگیم  ار  شسفن  ياوه  يولج  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن   » رگید تقو  نآ  دیسرت ، مدآ  یتقو 
: دومرف مراهچ 

«. ُمَدَنلا َو  ُءایَحلا  اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  اْهَیلإ  هَّللا  ِناسْحإ  ِْبنَِجب  ِسوُفُّنلا  ِءافَج  ِیف  ٌةَرِْکف  َو  »
؟ دنهدیم ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  لباقم  رد  دناهدندروخ ، ار  ادخ  کمن  نان و  دناهتـسشن و  ادـخ  هرفـس  رـس  هک  یئاهمدآ  هک  دـنک  رکف 

. دننکیم تیانج  دننکیمن ، ناشیاهراک  يور  باسح  دنربیمن ، ار  ادخ  نامرف  دننکیم ، تیانج 
«. ُمَدَنلا َو  ُءایَحلا  اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  : » دنکیم ایح  مینکیم ، دروخرب  هنوگ  نیا  ام  تسا و  هنوگ  نیا  هک  ییادخ  درک  رکف  يرادقم  ناسنا  رگا 

زا یکی  هک  ارچ  میهدـب ؛ ماـجنا  دـیاب  بش  ره  ار  راـک  نیا  اـّما  میاهدرک ؟ هچ  هـک  مـینکیم  رکف  ناـمناهانگ  هـب  ءاـیحا  بـش  یهاـگ  طـقف 
باتک باسح و  بش  ره  دنابساک  هک  ینایاقآ  هنوگ  هچ  تسا . بش  ره  رد  ندومن  سفنلا  ۀبساحم  قالخا ، بتک  رد  یقالخا  تاروتـسد 

هـسیاقم دننیـشنیم  بش  تسا ، ردـقچ  ناشتابلاطم  هدوب ، هچ  ناشتادراو  هدوب ، هچ  ناشتارداص  دـناهتخورف ، هچ  دـناهدیرخ ، هچ  دـننکیم ،
هبساحم ار  ناملامعا  مینیـشنب  مه  ام  دننکیم . هبـساحم  دنراکبلط ، دنراکهدب ، دناهدومن ، عفن  ای  دناهدرک  ررـض  دننکیم  باسح  دننکیم ،

نامه هب  ایآ  هداد ، تمعن  ام  يارب  ادخ  هک  ياهزادنا  هب  میدرک ؟ تدابع  ردـقچ  میداد ؟ ماجنا  هانگ  دـنچ  زورما  مینک  رکف  هّرذ  کی  مینک ،
میتشادن لاح  شلباقم  رد  یلو  میتسه  رادروخرب  ینالک  ياهتمعن  هچ  زا  هک  مینک  هشیدنا  يردق  رگا  میاهدرک ؟ راک  ادخ  يارب  ام  هزادنا 
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يراک مک  هک  دـسرب  هجیتن  نیا  هب  دـنک و  رکف  یـسک  رگا  میـشکیم . تلاجخ  میروآ ، ياج  هب  ار  ادـخ  رکـش  مییاسب و  كاخ  رب  یناشیپ 
. مدرک یهّجوتیب  ارچ  هک  دوشیم  نامیشپ  هدرک ،

: دومرف مجنپ 
(116 «.) ُۀَفِْرعَملا اْهنِم  ُدَّلَوَتَی  هَّللا  ِتایآ  ِیف  ٌةَرِْکف  »

رد تسیچ ؟ دهدب  تبـسن  دناوتیمن  ادخ  ریغ  هب  هک  ییاهزیچ  نآ  دزادـنیب ، راک  هب  ادـخ  تایآ  رد  ار  شرّکفت  هّوق  نیا  یتّدـم  دـیاب  ناسنا 
؟ دهدیم ناراب  هک  تسیک  دینک . ادیپ  ار  اهراک  نیا  بحاص  دیامرفیم : ادخ  هک  تسا  راک  هدراهچ  لمن  هکرابم  هروس 

ْمُه َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلإ  اهَرَجَـش أ  اُوِتْبُنت  ْنأ  ْمَُکل  َناک  ام  ٍۀَجَْهب  َتاذ  َِقئادَح  ِِهب  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنأ  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمأ  »
(117 «.) َنُولِدْعَی ٌمْوَق 

(118 «.) ٍنیعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  اًرْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْصأ  ْنإ  ُْمْتیأَر  «أ 
مینادیمن مینکیم و  هیرگ  ینارابیب  زا  دتـسرفب ؟ ار  ناراب  دنک و  زاب  هک  تسیک  ددـنبب ، ار  نامـسآ  ِرد  ادـخ  رگا  دـینک  رکف  اهناسنا ! يا 

. دیورب شغارس  دنکیم ، میسقت  ناراب  دنکیم ، میسقت  بآ  هک  دیراد  غارس  ار  یسک  ییاج و  رگا  میورب ؛ اجک 
هرطق هرطق  دنهدب ، رارق  بسانم  ياضف  کی  رد  دننک و  مکارتم  ار  اهربا  اهداب  دتسرفب ، ار  اهداب  دتـسرفب ، ار  اهربا  هک  تسا  ادخ  تایآ  نیا 

!؟ تسین ادخ  تایآ  زا  نیا  ایآ  دنوشب . هدنز  ناهایگ  تاناویح و  اهناسنا و  دیایب و  نیمز  يور  ناراب 
ادـیپ ار  یـسک  هچ  نآ ، سکع  هب  اـی  دـنک  شلیدـبت  زور  هب  دـینک  ادـیپ  ار  یـسک  دـشاب ، بش  هشیمه  درک  هدارا  راـگدرورپ  هچناـنچ  رگا 

؟ دسرب ناسنا  دایرف  هب  درادن  اج  چیه  هب  یسرتسد  ناسنا  هک  یعقاوم  رد  اهایرد  اهنابایب و  رد  هک  دینک  ادیپ  ار  یسک  ای  دینکیم ؟
(119 «.) َءوُّسلا ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمأ  »

. دنتسه ادخ  تایآ  همه  همه و  یهلا ، نالک  تادوجوم  ات  هتفرگ  ینیب  هّرذ  ِتادوجوم  زا  يدوجوم  ره  تاناویح و  ناراب ، نامسآ ، نیمز ،
(120 «.) ِراَّنلا َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُس  اًلِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  یف  َنوُرَّکَفَتَی  »

رگا دش ، رارقرب  طابترا  نیا  رگا  دننک و  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  ات  دننک  ادیپ  یهار  دـندرگیم  هک  دنتـسه  ییاهنآ  بابلالا  اولوا  لقاع ، مدآ 
. دننکیم ادیپ  زیچ  همه  دنشاب  هتشادن  چیه 

سرت  - 3 ادخ ، هب  لیم   - 2 ادخ ، هب  ّتبحم   - 1 میروآیم : تسد  هب  هیامرس  جنپ  میتخادنا ، تکرح  هب  ریـسم  جنپ  نیا  رد  ار  نامرکف  رگا 
. تسا رتشیب  ادخ  تایانع  نیا  مامت  زا  تفرعم  شزرا  و  تفرعم ؛ تسا و 5 -  رافغتسا  نآ  هجیتن  هک  ینامیـشپ  ادخ و  زا  يایح   - 4 ادخ ، زا 
اپ ارس  دنکیم ، رییغت  شیاههمانرب  دنکیم ، رکف  رگید  یلکش  هب  درک ، ادیپ  تخانـش  ادخ  هب  تبـسن  ناسنا  رگا  تسا . یبیجع  زیچ  تفرعم 

(121 «.) مِیلْسَتلا َوُه  ُمالْسإلا  « ؛ دوشیم راگدرورپ  ِضحم  ِمیلست 
: تسا نینچ  نیا  دنزیم ، ادخ  ِتفرعم  زا  دعب  هک  یمالک  نیرخآ  دسانشیم ، ار  ادخ  هک  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح 

(122 «.) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنأ  ام  َو  اًفِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  »
. تبغر تسا ؛ ادخ  هب  ملیامت  نم  ینعی  َیِهْجَو » ُتْهَّجَو  »

. منکیم ادخ  هب  هّجوت  نیمز  نامسآ و  تقلخ  هعلاطم  رطاخ  هب  َضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يذَِّلل  »
: دیامرفیم نآرق  دنک ، حبذ  ات  دناباوخیم  ار  لیعامسا  شدنزرف  هک  یعقوم  متسه ؛ ادخ  ضحم  میلست  اپارس  ینعی  اًفینَح » »

(123 «.) ِنیبَْجِلل ُهََّلت  َو  امَلْسأ  اَّمَلَف  »
نیا هجیتن  ممیلست . میضار ، نم  دیوگیم : مه  دنزرف  منک . ادج  مدوخ  ار  مدنزرف  رس  میضار  دیوگیم : ردپ  میلست ، مه  دنزرف  میلـست ، ردپ 

، تسا ربمغیپ  میلست  درک  ادیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هب  تفرعم  رگا  دوشیم . میلـست  دنک ، ادیپ  تفرعم  ناسنا  رگا  تسا . میلـست  اهزیچ 
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  ِتساوخ  تساوخ ، دـهدب ، ماجنا  يراک  ای  یمکح  ياهمانرب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  لباقم  رد  درادـن  قح  یـسک 
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. تسا هلآو 
؟ تسا هنوگچ  تخانش  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  یسک  رگا 

(124  .) یلوُألا ُنوُرُقلا  ِةَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  َو  »
؟ هچ ینعی  یلوُألا  ُنوُرُقلا  ِةَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  . » تسا ینعم  رپ  رایسب  مالک  نیا 

تفرعم یسک  ره  تسا . مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تفرعم  دعب  هب  مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  تقلخ  نامز  زا  اهنرق  ّتیـصخش  روحم  ینعی 
؟ دندرک ادیپ  تفرعم  مالسلا  اهیلعهمطاف  هب  تبسن  اههتشذگ  هنوگ  هچ  لاح  دنکیم . ادیپ  يرتشیب  شزرا  درک ، ادیپ  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
. دنتـشادن تفرعم  دـندوب ، هدـید  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  اهيدـعب  یلو  دنتـشاد ، تفرعم  اهنآ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  تدالو  زا  لـبق 

لومـشم دـیاب  قیالخ  مامت  تسا ؟ مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تمایق  زور  هعیفـش  دنتـسنادیمن  هچ ؟ ینعی  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  دنتـسنادیمن 
یبیجع یلیخ  ماقم  دوشیمن . یتشهب  یـسک  مالـسلا  اهیلعهمطاف  تفرعم  نودب  دندرگ . یتشهب  ات  دـنوشب  عقاو  مالـسلا  اهیلعهمطاف  تعافش 

 . یلوُألا ُنوُرُقلا  ِةَراد  اِهتَفِْرعَم  یلَع  . » تسا
ار یسک  تسد  هنیس و  رس و  لیلد  نودب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  ایآ  دسانـشیم . ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ 
ار شاهنیـس  یهاـگ  دیدیـسوبیم ، ار  شرـس  یهاـگ  هـک  دـیتشاد  غارـس  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  رد  یتـمظع  هـچ  هَّللا ! لوـسر  اـی  دـسوبیم !؟

. تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  تفرعم  نآ  دیدیسوبیم .
! هَّللا ّالإ  َهلإ  ال  راوید ! رد و  نیب  ار  دندیسوبیم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  ياهنیس  نیمه  دنرادن ، تفرعم  هک  مه  ییاهنآ 

: دیامرفیم دیامرفیم ؟ هچ  هرس  سدقیناپمک  هب  فورعم  يورغ  نیسح  دمحم  خیش  جاح  هَّللا  ۀیآ  موحرم  دینادیم 
رامْسِملا َرَبَخ  يرْدأ  ُتَْسل  َو 

(126 () 125) رارْسألا َۀَنیِزَخ  اهَرْدَص  ْلَس 
خیم هک  سرپب  تسا  یهلا  رارسا  هنیزخ  هک  مالسلا  اهیلعهمطاف  حورجم  هنیس  زا  ورب  تدوخ  یهاوخیم  درک ؟ هچ  هنیس  اب  رد  خیم  منادیمن 
نزب ذفنق ! دز : ادـص  تقو  کی  ار  دیـسوبیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  هک  یتسد  نیمه  درک ؟ هچ  مالـسلا  اهیلعهمطاف  هنیـس  اب  رد 

دننامه ینعی  جلمد ،»  » لثم دیامرفیم : مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  درک  دراو  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يوزاب  هب  هبرـض  نانچ  نآ  ار . ارهز 
(127 .) دوب هدرک  مرو  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يوزاب  دنب ، وزاب 

. َنُوِبلَْقنَی ٍبلَْقنُم  ّيأ  اوُمَلَظ  َنیّذلا  ُمَْلعَیَس  َو  َنیِِملاظلا  ِمْوَقلا  یَلَع  ِهَّللا  ۀَنَْعل  الأ 
ٌّقَح َُهل  ْنَِمل  َو  اْنیَِدلاو  ْرِفْغا  َو  اَنبُونُذ  ْمِِهب  ْرِفْغا  ْنیَـسُحلا . ِۀَّیرُذ  ْنِم  َنیموُصْعَملا  ِۀَعِْـست  َو  ِْنیَـسُحلا  َو  ِنَسَحلا  َو  َۀَـمِطاف  َو  ٍّیلَع  َو  ٍدَّمَحُِمب  یهلإ 
ْنِم اـْنلَعْجا  َو  ِهِروُـهُظ  َو  ِهِجَرَف  یف  ْلِّجَع  َو  اـِننامَز  َماـمإ  ْدِّیأ  َّمُهّللا  ًۀَّیِوَرْخُأ ؛ َو  ًۀَّیِوَْـینُد  ًۀَِّیلُک ، َو  ًۀَِّیئْزُج  ۀّیعرـشلا ، اـنَِجئاوَح  ِْضقا  َّمُـهّللا  اـْنیَلَع ؛ 

. ِهلآ َو  ٍدَّمَُحم  ِهاِجب  اًْریَخ  انِرُومأ  َِبقاوَع  ْلَعْجا  َو  ِِهناوْعأ ؛ َو  ِهِراْصنأ 

مجنپ سلجم 

مالسلا اهیلعارهز  همطاف 
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. دنتسه ۀثِّدحم  ۀثَّدحم و 
(128) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعأ 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِفَرْـشأ یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  َنیِّدـلا  ِمْوَِیل  ِساَّنلا  ِعِماج  َنِیلَـسْرُملا  َو  ِءاـیْبنألا  ِثِعاـب  َنیعَمْجأ  ِِقئـالَخلا  ِءيِراـب  َنیَِملاـعلا  ِّبَر  ِِهَّلل  ُدْـمَحلا 

ْمِِهئادـْعأ یلَع  ُِمئادـلا  ُنْعَللا  َو  َمَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  دَّمَُحم  ِمِساـقلا  یبأ  َنیِبنْذُـملا  ِعیفَـش  َو  َنیَملاـعلا  ِهلإ  ِبیبَـح  َنـیبَّرَقُملا  ِءارَفُّسلا 
نیدلا  ِمْوَی  ِماِیق  یلإ  َنْآلا  َنِم  َنیعَمْجأ 

: ِمیظَعلا ِِهباطِخ  ِمَربُم  َو  ِمیِرَکلا  ِِهباتِک  یف  ُمیکَحلا  ُهَّللا  َلاق 
(129 «.) ِرَْکنُْملا َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنإ  »

يانعم تسا و  ۀـثَّدحم »  » مالـسلا اهیلعهمطاف  باقلا  زا  هلمج  نم  دـناهدرک ؛ لقن  ار  یباقلا  مالـسلا  اـهیلعيربک  هقیّدـص  ارهز ، همطاـف  يارب 
رد لّوا -  دـلج  یفاک ، باتک  رد  اًصوصخم  تایاور -  رد  دـنتفگیم و  نخـس  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  اـب  هکئـالم  هک  تسا  نیا  هثَّدـحم 

اهیلعارهز همطاف  هک  دندینـشیم  دـندمآیم ، هناخ  رد  تشپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  اقآ  هک  تسا  مالـسلا  اهیلعهمطاف  فَحْـصُم  اب  هطبار 
تبحص یسک  هچ  اب  دندیسرپیم : دندشیم ، هناخ  دراو  هک  دعب  دننکیم . تبحص  یمدآ  کی  اب  هک  نیا  دننام  دننکیم ، تبحـص  مالـسلا 

؟ دیدرکیم
. دننکیم تبحص  نم  اب  دنیآیم  هکئالم  دندرکیم : ضرع  مالسلا  اهیلعهمطاف 

. دندرکیم تبحص  ناشیا  اب  هکئالم  دنوشن  گنت  لد  هک  نیا  يارب  دندمآیمن و  نوریب  هناخ  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 
(130 .) منک تشاددای  ات  دینک  وگ  زاب  میآیم  هک  نم  دیراپسب ، نهذ  هب  ار  هکئالم  نانخس  دندومرفیم : مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

: دنیامرفیم مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا ، یگرزب  سرد  بلطم  نیا  دوخ 
(131 «.) اُوُبتْکَت یَّتَح  َنوُظَفَْحت  ْمُکَّنإَف ال  اُوُبتْکا  »

. دنکیم شومارف  دوریم و  شنهذ  زا  دنکن  تشاددای  ار  هچ  ره  دنامیم و  دنک ، تشاددای  ناسنا  ار  هچ  ره 
ار یبلاطم  مینکیم ، تکرـش  یـسلاجم  رد  دـیاش  دـنامب . شیارب  راگدای  ات  دـنک  تشاددای  دونـشیم ، ناـسنا  ار  هچنآ  تسا  بوخ  ردـقچ 
تسا و ناشتـسد  رد  ذـغاک  ملق و  ناتـسود  زا  یـضعب  مدـید  تسا ؛ نکی  مل  نأـک  دوشیم  شومارف  مینکیمن ، تشادداـی  یلو  میونـشیم 

. تسا یبوخ  رایسب  ّتنس  نیا  دننکیم و  تشاددای  ار  هدنزومآ  ساّسح و  بلاطم 
اًناـیحا هک  ار  یبلاـطم  نآ  تسا ، راّرف  ملع  تسا . هدومن  عـمج  هتکن  کـی  رازه و  نآ  رد  هک  هتـشون  یلّـصفم  باـتک  اـملع  ناـیاقآ  زا  یکی 
اهنیا ناتـساد ، کی  یملع و  بلطم  کی  هیآ ، کی  تیاور ، کی  تفگ ، روط  نیا  ینالف  سلجم  نالف  رد  دناهدرک ، تشاددای  دـناهدینش ،

، دوشب عمج  هک  یتقو  تسین ! هنوگ  نیا  درادـن ؛ یتّیمها  زیر  درُخ و  ياـهفرح  هک  دـنکیم  رکف  مدآ  دوشیم و  یلیخ  دـینک ، عمج  هک  ار 
. تسا یّمهم  بلاطم 

ار یـساّسح  بلاـج و  بلاـطم  یتـقو  دیـشاب ، هتـشاد  ذـغاک  ملق و  اًـطایتحا  دـیوریم  هک  یـسلاجم  هب  منکیم : امـش  هب  ار  هیـصوت  نیا  نـم 
. دنکن رارف  دینک ، تشاددای  دیونشیم 

ماقم نتسناد  يارب  مالسلا ، اهیلعارهز  همطاف  يارب  مه  نآ  دننزیمن ، رمثیبو  هدیافیب  فرح  دننزیمن ، وغل  فرح  هکئالم  هک  تسا  مولعم 
: دومرف مالسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ترضح  هک  تسا  بنیز  ترضح  ناشیا  رتخد  دناوخ . ار  تایاور  دیاب  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  یملع 

(132 «.) ۀَمَّلَعُم ُْریَغ  ٌۀَِملاَع  ِهَّللا  ِدْمَِحب  ِْتنَأ  »
. دناوخ باتک  دیاب  دندوب ، يزاف  هچ  رد  یملع  رظن  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوخ  رگید  تسا ، هنوگ  نیا  مالسلا  اهیلعهمطاف  رتخد 
ترـضح ار  بلاطم  نآ  تسا ، یبلاطم  هچ  تسا  ادـیپ  دوشیم  هتفگ  هک  یبلاطم  مالـسلا ، اـهیلعهمطاف  هدنونـش  دنتـسه و  هکئـالم  هدـنیوگ 
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. دش فَحْصُم »  » دندرک و يروآ  عمج  مالسلا  هیلعیلع 
فحـصم  » نآ دیراد و  مه  رگید  نآرق  کی  امـش  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  دنریگیم ، ام  زا  ّتنـس  لها  هک  یتاداریا  تالاکـشا و  زا  یکی 

. تسا مالسلا » اهیلعهمطاف 
رد اهنیا  دنراد . رگید  نآرق  کی  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  مییوگیمن  ام  دنمهفب ؛ دنهاوخیمن  ای  مییوگیم  هچ  ام  دنمهفیمن  اهنآ  هّتبلا 

. دنیوگیم فحصم »  » نآرق هب  ناشدوخ  حالطصا 
هک یلاح  رد  مالسلا  اهیلعهمطاف  ِنآرق  ینعی  دننکیم ؛ ریسفت  نآرق  نامه  هب  ار  فحصم  مالسلا ، اهیلعهمطاف  فحـصم  مییوگیم : ام  یتقو 

. تسین رتشیب  یکی  نآرق  تسین و  هنوگ  نیا  ام  هدیقع 
اهیلعهمطاف فحصم  نیا  دناهتشون ، مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دناهتفگ ، مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  ییاهباتک  اهذغاک و  ینعی  فحـصم 

ینعی دنیوگیم ؛  ۀَثَّدحم »  » ار مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دنتفگیم ، ار  یبلاطم  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  يارب  هکئالم  هک  نوچ  تسا ؛ مالسلا 
. دنتفگیم ثیدح  ناشیارب  هکئالم  هک  یسک 

زا یکی  دنراد ، یکرادم  مالسلا  مهیلعتیب  لها  تسا . مالسلا  مهیلعتیب  لها  مهم  ذخآم  كرادم و  زا  یکی  مالسلا  اهیلعهمطاف  فحـصم 
هب ثیدح  دصراهچ  یلماع  رُح  خیش  موحرم  لئاسو  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعیلع  باتک  یکی  تسا ، مالـسلا  اهیلعهمطاف  فحـصم  اهنآ 

هناگادج مادـک  ره  هک  تسا ، رمحأ  رفج  یکی  ضیبأ و  رفج  یکی  تسا . هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  باتک  زا  مالـسلا  مهیلعهمئا  هطـساو 
. دراد یّمهم  ياهثحب 

: درک یحو  مالسلا  هیلعیسوم  ردام  هب  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه 
َنِم ُهُولِعاـج  َو  ِکـَْیلإ  ُهوُّداَر  اَّنإ  ینَزَْحت  ــال  َو  یفاــَخت  ــال  َو  ِّمَْـیلا  ِیف  ِهیْقلَأـَـف  ِهـْیَلَع  ِتـْفِخ  اذِإـَـف  ِهیعـِـضْرأ  ْنأ  یـَـسُوم  ِّمُأ  یلإ  اــْنیَحْوأ  َو  »

(133 «.) َنیلَسْرُْملا
هب نامیا  یسک  رگا  هک  یبلاطم  مه  نآ  دنکیم ، ماهلا  مالسلا  هیلعیسوم  ردام  هب  یتقو  دنکیم . ماهلا  مالسلا  هیلعیسوم  ردام  بلق  هب  ادخ 

. دنکیمن مادقا  دشاب ، هتشادن  نآ 
هک دشابن  نئمطم  دشاب ، هتشادن  ماهلا  نیا  هب  نامیا  یسک  ات  نک . شیاهر  ایرد  بآ  يور  راذگب و  قودنـص  کی  نورد  ار  تاهّچب  دومرف :
نآ هب  دیاب  تسا و  ادخ  بناج  زا  ءاقلا  نیا  هک  هدش  هّجوتم  مالسلا  هیلعیـسوم  ردام  تسا  ادیپ  دنکیمن ؟ ار  راک  نیا  تسا ، ادخ  بناج  زا 

. تسا ناشیا  يارب  زایتما  کی  دنکیم ، ییامنهار  ءاقلا و  مالسلا  هیلعیسوم  ردام  هب  هنوگ  نیا  ادخ  هک  نیا  دنک . لمع 
. دوشیم مالسلا  اهیلعهمطاف  بلق  هب  ماهلا  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هکئالم ، هطساو  هب  ینعی  تسا ؛ هثَّدحم  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 

یبلق تاماهلا  اب  دـنکیم و  ناشبلق  هب  یتاماهلا  ادـخ  دنـشاب  هتـشاد  اوقت  رگا  ینعی  دنتـسه ؛ اراد  ار  يرتفیعـض  ّدـح  کی  اوقت  اب  ياهمدآ 
. دیامنیم ناشتیاده 

. تسا يرگید  زایتما  هک  دندوب  مه  ۀثِّدحم » ، » دندوب هثَّدحم »  » يالاو ماقم  ياراد  هک  نیا  رب  هوالع  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمغیپ  دندرکیم و  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  زا  ار  یبلاطم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هچ ؟ ینعی  هثِّدحم 

. دندوب ْثِّدَُحم  ینعی  دندرکیم ، وگزاب  نارگید  يارب  ار  بلاطم  نآ  مه  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  دندادیم و  میلعت  مالسلا  اهیلعهمطاف 
ثِّدـحم  » هب ریبعت  هللا  همحریـسلجم  هماـّلع  زا  هرـس  سدـقيراصنا  خیـش  دـنیوگیم ؛ ثِّدـحم  زین  هللا  مهمحرءاـملع  ناـیاقآ  زا  ياهّدـع  هب 

ثّدحم ای  تسا ؛ هدومن  حرش  هدرک و  عمج  بتک  رگید  و  راونالاراحب »  » باتک رد  ار  تایاور  هک  تسا  یسک  وا  ینعی  دیامنیم ؛ یـسلجم »
عمج یفاک »  » فیرش باتک  رد  ار  ثیداحا  هک  هرس  سدقینیلک  موحرم  اًلثم  ای  هللا ؛ همحریّمق  سابع  خیش  موحرم  داتسا  هرـس  سدقيرون 

. دندوب ثِّدحم  ءاملع  زا  هتسد  نیا  تسا . هدرک  يروآ 
ار بلاطم  نیا  دنیایب و  مدرم  هک  دندرکیم  دیکأت  مالسلا  مهیلعهّمئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دوب . یّمهم  راک  راک ، نیا  مالسا  ردص  رد 
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. دننک لقن  نارگید  يارب  دریگب و  اج  ناشنهذ  رد  ات  دنونشب 
: تشاد هضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمغیپ  تمدخ  یـصخش  تسا : هدش  لقن  ثیدح  نیا  ملع ، ثحب  رد  یفاک »  » لّوا دلج  رد 

؟ تسیچ ملع  ُْملِعلا ؛»؟ اَم  »
اجنیا امش  منکیم و  تبحص  هدنب  دینک  ضرف  دشاب ؛ هتـشاد  شمارآ  ینعی  تاْصنإ » ، » دهدب شوگ  ناسنا  هک  تسا  نیا  ملع  لّوا  دندومرف :

. دیمهفیمن ار  نم  فرح  دینک ، تبحص  رگیدکی  اب  دشاب ، ترپ  امش  ّساوح  ینعی  دیشاب ، هتشادن  شمارآ  رگا  دیاهتسشن ، مارآ 
؟ تسیچ نآ  زا  دعب  هَم »؟ َُّمث  : » تفگ نیمه  يارب  تسین . ملع  توکس  اریز  دشن ؛ عناق  يوار  هک  نیا  لثم 

هب ناتـساوح  اًلثم  دیهدن و  شوگ  نکیل  دینکن و  مه  تبحـص  دینزن ، مه  فرح  دینیـشنب ، اجنیا  تسا  نکمم  عاِمتْـسإلا .» : » دومرف ترـضح 
. دمهفیمن يزیچ  مه  صخش  نیا  دشاب . اههتفس  کچ و 

رد ارچ ؟ هدرکن . تفرـشیپ  مدـق  کی  شرمع  لّوا  اب  شرمع  رخآ  دنیـشنیم ، هضور  سلجم  رد  لاس  هاجنپ  یمناخ  کـی  ینیبیم  تقو  نآ 
زا یتفرگ !؟ دای  هچ  يدوب  هتفر  هضور  هک  زورید  دنـسرپب : وا  زا  ادرف  رگا  دـمهفیمن . چـیه  دز ، فرح  رگا  دـنزیم ؛ فرح  هضور  سلجم 

! يربنم کی  نانخس  هب  دسرب  هچ  هدرک ، شومارف  مه  ار  شدوخ  ياهفرح  هدز ، فرح  سب 
: دیامرفیم نآرق  رد  ادخ 

(134 «.) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َءيُِرق  اذإ  َو  »
. دیریگب لیوحت  امـش  دناوخیم ، هدنیوگ  نآ  دیهدب . شوگ  دنناوخیم  هک  نآرق  دیاب  دوش ، فرط  رب  ناتیگدـنز  صقاون  دـیهاوخیم  رگا 

. دیریگیم رارق  نآرق  تایآ  ریثأت  تحت  هرخألاب  دیداد ، شوگ  یتقو 
»؟ هَم َُّمث  : » تفگ دشن ، عناق  يوار  زاب 

. دنک ظفح  هظفاح  اب  ای  ملق  اب  تسا  هدینش  ار  هچ  نآ  دندومرف : مّوس  هلحرم  رد  ترضح 
»؟ هَم َّمث  : » درک لاؤس  زاب 

. دیامن لمع  تسا ، هدرک  ظفح  هتفرگ و  دای  هچ  نآ  هب  ِهب .» ُلَمَعلا  : » دندومرف
»؟ هَم َُّمث  : » تفگ دشن ، عناق  زاب 

رد دنکیم ، ظفح  دهدیم و  شوگ  دونـشیم و  مدآ  هک  یبلاطم  نیا  تسا . نم  ضرع  دـهاش  هملک  نیا  ( 135 «.) هُرْشَن : » دندومرف ترضح 
رفن راهچ  دونشیم ، هک  یبلاطم  هطساو  هب  دشاب . شخپ  لماع  مه  فرصم و  لماع  مه  دیاب  صخش  ینعی  دهدب ؛ رشن  دنکن ، هریخذ  شنهذ 

. تسا هدوب  جیار  رئاد و  مالسا  ردص  رد  راک  نیا  دناسرب و  مه  نارگید  شوگ  هب  دنک و  تیاده  ار 
نآلا تسا . هدوب  رئاد  راک  نیا  مه  مالسلا  مهیلعهمئا  زا  دعب  نامز  رد  تسا ، هدوب  ثیدح  تبث  رکذ و  سلاجم  مالـسلا  مهیلعهّمئا  نامز  رد 

دـندادیم و لیکـشت  هسلج  ینعی  هللا . همحریـسوط  خیـش  یلامأ  هرـس ؛ سدقیـضترم  دّیـس  یلامأ  لثم  تسه  ییاـهباتک  سلاـجم  نآ  زا 
نم  » و لئاسو »  » و یفاک »  » لاح دندرکیم ، تشاددای  دندوب  هسلج  رد  هک  یناسک  دندرکیم و  لقن  ار  یثیداحا  ءاملع  دنتـسشنیم ، ياهّدع 

. تسا هدش  هیقفلا » هرضحی  ال 
. تسا روتسد  راک  نیا  و  دندرک ؛ شخپ  دندومن و  لمع  دندرک ، ظفح  دنتفرگ ، ار  ثیداحا 

. دنام راگدای  ثیداحا  نیا  دندرکیم و  مالسلا  مهیلعهمئا  نامز  رد  نآ  زا  دعب  مالسا و  ردص  نامز  رد  هک  دوب  يراک  نیا 
. دراد تیاور  ّتنس  لها  حاحص  باتک  شش  زا  شیب  یفاک  باتک  اهنت  اهنت و  تسا ، هعیش  نیب  رد  ياهریخذ  ثیداحا  نیمه  زورما 

یتقو یلو  دنامیم ؛ هدـنز  مالـسا  گنهرف  تقو  نآ  مییامن . رـشتنم  هدرک و  لمع  مینک ، ظفح  مینک ، تشاددای  ار  ثیداحا  میـشاب  ماقم  رد 
. درادن یتّیصاخ  مینک ، نوریب  شوگ  نآ  زا  میونشب  شوگ  نیا  زا  میهدب ، شوگ  هّجوتیب  همه 

هللا یلـصربمغیپ  تمدخ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  میریگب . دای  مالـسلا  اهیلعهمطاف  زا  ار  سرد  نیا  دنتـسه ، وگلا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
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: تسا نآرق  روتسد  اریز  دندومن ؛ لاؤس  دندمآ و  هلآو  هیلع 
(136 «.) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنإ  ِرْکِّذلا  َلْهأ  اُولَئْسَف  »

. دیسرپب دیورب  دیراذگن ، ناتدوخ  شیپ  دینادیمن  هک  ار  ییاهزیچ 
زا هلأسم  کی  دندروآ ، ار  یهیقف  کی  داتسرف  دنَکیم  ناج  هک  راضتحا  لاح  رد  تسا . یمالـسا  فورعم  دنمـشناد  کی  ینوریب  ناحیروبا 

. درک لاؤس  وا 
!؟ ینکیم لاؤس  یتسه ، گرم  نالاد  رد  يوریم ، يراد  وت  دنتفگ :
!؟ مریمب هتسنادن  ای  تسا  رتهب  مریمب  منادب و  ار  هلأسم  نیا  ایآ  تفگ :

. دیسرپب دینادیمن ، ار  يزیچ  رگا 
(137 «.) لاَؤُّسلا ُهُحاَتْفِم  َو  ُِنئاَزَخ  ُْملِْعلا  »

. تسا لاؤس  شدیلک  هک  تسا  یئاههنیجنگ  ملع 
. دسرپیمن نوچ  تسا ؟ هدوب  لطاب  دمهفیم  دعب  دهدیم و  ماجنا  ار  یلامعا  ناسنا  اهتقو  یضعب  ارچ 

روط هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  دندرک و  حرطم  یلاؤس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  دندمآ  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف 
نیمه هب  دندرک و  لقن  نارگید  يارب  دعب  دندرک ، تشاددای  دـنتفرگ ، ردـپ  زا  ار  ثیدـح  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دـندومن . نایب  لیـصفت 

. تسا هدیسر  ام  نامز  هب  تسد  هب  تسد  لکش 
. منکیم ضرع  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  لوق  زا  اًکّربت  اًنّمیَت و  ار  ثیدح  نآ 

: دندرک لاؤس  دندمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تمدخ  مالسلا  اهیلعيربک  هقیّدص 
.»؟ ِءاَسِّنلا َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِِهتالَِصب  َنَواَهَت  ْنَِمل  اَم  »

؟ دریگیم ار  ناشنابیرگ  یتبکن  هچ  دننک ، یتسس  زامن  هب  تبسن  هچنانچ  رگا  نانز  نادرم و 
دناوخیم زامن  تسا . يرگید  ثحب  نآ  دـناوخن ، زامن  هک  نیا  هن  دـنک . دروخرب  يرـسرس  زامن  اب  مدآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  ةولَـصلاب » نُواـهَت  »

(138 .) دنزیم ّقلعم  دنزیم ، كون  نیمز  هب  هک  یغالک  لثم  هلآو : هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ریبعت  هب  درادن ؛ هنینأمط  یلو 
شاهروس دمح و  ای  دـناوخب ، زامن  تقو  رید  ای  دریگ ، ماجنا  صقان  يوضو  کی  اب  شزامن  دـنکن ، هّجوت  زامن  يارب  نتفرگ  وضو  رد  اًلثم  ای 

. تسا زامن  هب  ندادن  ّتیمها  روما  نیا  دشاب ؛ هتشادن  زامن  رد  بلق  روضح  ای  دنکن ، تسرد  ار 
بقارم تسین ، طلغ  ناشیاههروس  دمح و  دـنزادنایمن ، ریخأت  تقو  لّوا  زا  ار  ناشزامن  تقو  چـیه  دـنهدیم ، ّتیمها  زامن  هب  هک  ییاهنآ 

دنرامشیم و کبس  ار  زامن  هک  تسا  یناسک  رـس  ثحب  دنتـسه . بقارم  دنناوخن ، زامن  كاپان  ندب  سابل و  اب  هک  دنتـسه  ناشندب  سابل و 
. دننکیم عیاض  ار  نآ 

؟ تسا اهنآ  راظتنا  رد  یبقاوع  هچ  دنیامنیم : لاؤس  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف 
لئاق نآ  يارب  یتّیمها  نادنچ  دنرادن و  یّـصاخ  هّجوت  ءانتعا و  زامن  هب  هک  تسا  یناسک  راظتنا  رد  ّتیـصوصخ  هدزناپ  دـندومرف : ترـضح 

يرادـقم ربق و  ملاع  هب  طوبرم  يرادـقم  گرم و  ماگنه  رد  يرادـقم  تسا و  ایند  هب  طوبرم  اهتبکن  نیا  زا  يرادـقم  دـندومرف : دنتـسین ،
. تسا تمایق  هب  عجار 

. دراد رثا  هدزناپ  زامن  هب  یهّجوتیب  نیا 
دوشیمن و لح  ام  تالکـشم  یلو  مینکیم ، سامتلا  مینکیم ، ءاجتلا  مینکیم ، اعد  میراد ، لکـشم  ردق  نیا  یگدنز  رد  ارچ  هک  نیا  زمر 

. تسا هدش  نایب  ثیدح  نیا  رد  میوشیمن ، ّقفوم  مینزیم  يرد  ره  هب 
: تسا هدش  نایب  یثیدح  نمض  يرگید ، بلاق  رد  زمر  نیا 
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(139 «.) ِساَّنلا َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اَم  َحَلْصَأ  ْنَم  »
، دروخیمن هبرـض  مدرم  هیحان  زا  ینعی  دـهدیم . حالـصا  مدرم  وا و  نیب  ادـخ  دـنک ، رارقرب  ادـخ  اب  ار  شاهطبار  ناـسنا  یتقو  دـیامرفیم :

. دوشیم لح  ام  ياهراک  تقو  نآ  مینک ، رارقرب  تسرد  ادخ  اب  ار  نامدوخ  هطبار  یتسیاب  دوشیم ، لح  شتالکشم 
: دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

«. ِۀَماَیِْقلا ِیف  ٌثالَث  َو  ِهِْربَق  ِیف  ٌثالَث  َو  ِِهتْوَم  َْدنِع  ٌثالَث  َو  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  اَْهنِم  ٌّتِس  »
. تسا تمایق  هب  طوبرم  رثا  هس  تسا و  ربق  رد  رثا  هس  گرم ، ماگنه  رثا  هس  تسا ، ایند  رد  زامن  هب  یهّجوتیب  ّتیصاخ  رثا و  شـش  دومرف :

. دراد فلتخم  عطاقم  نآ  رد  ار  اهيراتفرگ  نیا  صخش 
؟ تسیچ دوشیم  راتفرگ  نآ  هب  ایند  رد  تسا و  ایند  هب  طوبرم  هک  ییات  شش  نآ 

«. ِهِرُمُع ْنِم  َۀَکَرَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْرَی  َیلوُْألاَف  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ُُهبیُِصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأَف  »
مدق کی  یلو  دـنکیم  رمع  لاس  تصـش  دـنکیم ، زامن  هب  یهّجوتیب  رایـسب ؛ ریخ  ریخ ، ینعی  تکرب  دریگیم . شرمع  زا  ار  تکرب  ادـخ 

. دوریمن شیپ 
. تسا تکرب  نیا  دنکیم . راک  لاس  دص  هزادنا  هب  یلو  دنکیم  رمع  لاس  هس  تصش و  هرس  سدقیسلجم  هماّلع  لثم  مه  یصخش  کی 

؟ میدرک راک  هچ  زورما  دـنکیم ، ار  شزور  باسح  دنیـشنیم  بش  میدرک ؟ راک  هچ  ام  زورما  بوخ  دزادـنایم ، هکترچ  مدآ  تقو  کـی 
نیا رد  تکرب  تسا . هتفر  هدـش ، فلت  رمع  نیا  هنوگ  نیمه  تسا . هدـماین  شریگ  ترخآ  ایند و  زا  يزیچ  چـیه  هتـشذگ و  زورما  دـنیبیم 

. تسین رمع 
«. ِِهقْزِر ْنِم  َۀَکَرَْبلا  ُهَّللا  ُعَفْرَی  َو  »

. درادیم رب  شقزر  زا  ار  تکرب  ادخ  دیامرفیم : دعب 
«. ِهِهْجَو ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َءاَمیِس  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  وُحْمَی  َو  »

نشور یلیخ  ناشیاههرهچ  دنناوخیم ، بش  زامن  هک  ییاهمدآ  تسا  تیاور  رد  اًصوصخم  دنتسه ، ادخ  اب  هک  ییاهمدآ  بوخ و  ياهمدآ 
مه تمایق  رد  دریگیم ، ناشیا  زا  ار  نیحلاص  هفاـیق  امیـس و  نآ  ادـخ  دـننکیم ، یهّجوتیب  زاـمن  هب  هک  یناـسک  نآ  یلو  تسا . ینارون  و 

(140 «.) ٌةَرِساب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  : » تسا هنوگ  نیمه 
زامن هب  ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اـهنآ  دنتـسه ، هدیـشک  مهرد  دـب و  تشز و  رایـسب  ياـههرهچ  اـههفایق و  اـب  تماـیق  رد  یـضعب 

. دریگیم اهنآ  زا  ار  نیحلاص  يامیس  ادخ  مادک . چیه  ترخآ ، رد  هن  دنراد  یحلاص  يامیس  ایند  رد  هن  دندرک . یهّجوتیب 
«. ِءاَمَّسلا َیلِإ  ُهُؤاَعُد  ُعِفَتْرَی  َو ال  ِْهیَلَع  ُرَجُْؤی  ُُهلَمْعَی ال  ٍلَمَع  ُّلُک  َو  »

اعد درادـن ، يرجا  تسا و  صقان  شزامن  دـناوخیم  زاـمن  دـنهدیمن ، رجا  دریگیم  هزور  دـنهدیمن . نآ  هب  رجا  دـهدب ، ماـجنا  یلمع  ره 
هک میراد  يدایز  تایاور  ارچ !؟ دوریم ، رده  درادن ، ياهدئاف  یلو  دـشکیم ، ار  اهتمحز  دـنکیم و  ار  اهراک  دـنهدیمن ، رجا  دـنکیم 

: تسا زامن  روحم 
(141 «.) اهاوِس ام  َّدُر  ْتَّدُر  ْنإ  َو  اهاوِس  ام  َِلُبق  ْتَِلُبق  ْنإ  »

ات هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـندناوخیم . زامن  حبـص  ات  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تسین  تهجیب  تسا . یبیجع  يدابع  لـمع  زاـمن 
: دش لزان  هیآ  هک  نیا  ات  دندناوخیم  زامن  حبص 

(142  .) یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنأ  ام  هط ؛  »
مرو ناـشیاهاپ  (، 143 «) اهامَدَـق َمَّرََوت  یّتَح   » هک دنداتـسیایم  ناشیاهاپ  يور  زاـمن  يارب  ردـق  نیا  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  دوبن  دوخیب 

. تسا ینوجعم  هچ  زامن  دنتسنادیم  اهنیا  ( 144 .) دناهدوب هنوگ  نیمه  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکاربمغیپ  درکیم .
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. دشاب هداد  ناشیا  هب  رجا  ادخ  هک  دشیمن  رداص  اهنآ  زا  یلمع  چیه  دیامرفیم : دعب 
(145 «.) َنیِِحلاَّصلا ِءاَعُد  ِیف  ٌّظَح  َُهل  َْسَیل  ُۀَسِداَّسلا  َو  »

. دوشیمن باجتسم  دننکب ، اعد  هدرمش  کبس  ار  زامن  هک  یمدآ  ّقح  رد  رگا  حلاص  ياهمدآ  هک  تسا  يرتدب  تبکن  کی  مه  نیا 
کبـس ار  زامن  اهنیا  نوچ  دروخیمن ؛ دارفا  نیا  درد  هب  دنک ، اعد  مه  ةوعدـلا  باجتـسم  مدآ  رگا  اعد ، سامتلا  دـنیوگیم : اًّبترم  هک  نیا 

. درادن مه  يرثا  دناهدرمش ،
(146 .) دومن مهاوخ  نایب  يرگید  تصرف  رد  ار  ثیدح  هّیقب  هَّللا  ءاش  نإ 

«. ُهتاکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْکیَلَع  ُمالَسلا  َنیَِملاعلا ، ِءاِسن  َةَدِّیَس  ای  ءارْهَّزلا ، َۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَسلا  »
يارب میزیرب ، کـشا  دـیاب  مه  مالـسلا  هیلعیلع  يارب  هکلب  میزیرب ، کـشا  دـیاب  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  يارب  اـهنت  هن  ههد  رخآ  ماـّیا  نـیا  رد 

. میزیرب کشا  دیاب  مه  مالسلا  اهیلعهمطاف  ياههّچب 
مینیبـب تسا ، یتّیعـضو  هچ  رد  هلاـس  راـهچ  مالـسلا  اـهیلعبنیز  اـههّچب ؛ مینیبیم  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  هناـخ  هب  مینزیم  يرَـس  کـی 
مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  ردقچ  مالـسلا ، هیلعیلع  نینمؤملاریما  لد  درد و  ياپ  مینیـشنب  دنتـسه ، یتّیعـضو  هچ  رد  مالـسلا  امهیلعنینـسح 

. دنتسه مولظم 
مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  رد  هک  يونعم  يورین  نآ  اب  بلق ، تّوق  نآ  اب  یهلا  درم  نیا  دیریگب ، رظن  رد  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ّتیـصخش  امش 

: دنیامرفیم دننکیم ، هیرگ  دننیشنیم  تسه 
ٌۀَسُوبْحَم اَِهتاَرَفَز  یَلَع  یِسْفَن 

ِتاَرَفَّزلا  َعَم  ْتَجَرَخ  اَهَْتَیل  اَی 
! دشیم جراخ  میاهسفن  اب  مناج  شاک  تسا ، هدش  گنت  مالسلا  اهیلعهمطاف  يارب  ملد 

اَمَّنِإ َو  ِةاَیَْحلا  ِیف  ِكَدَْعب  َْریَخ  ال 
(147) ِیتاَیَح َلوُطَت  ْنَأ  َۀَفاَخَم  یِْکبَأ 

وت ندرم  زا  دعب  مرادن . همطاف  ای  ار  وت  غارف  تقاط  نم  ینعی  دوشب ؛ ینالوط  مرمع  وت  زا  دـعب  مسرتیم  اریز  منکیم ؛ هیرگ  نم  دـیامرفیم :
. تسین یگدنز  نیا  رد  ریخ  رگید 

: دز ادص  داتفا  نیمز  يور  ربکا  یلع  یتقو  دندومرف ، ربکا  یلع  ناشناوج  رس  يالاب  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  اقآ  ار  هلمج  نیا  ریظن 
. ظفاحادخ متفر  مه  نم  اباب  ینعی  ْمالَّسلا » َْکیَلَع  هاَتبأ ! ای  »

(148 «.) یفَعلا َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  ّیلَع ، : » دندز ادص  دنتفرگ  نماد  هب  ار  یلع  رس  ناشناوج ، رس  يالاب  دندمآ  اقآ 
اهنت . ... بیرغ و  تردپ  اّما  يدش ، هدوسآ  یتفر و  ایند ، یناگدنز  ایند و  رس  رب  كاخ  ناج ! یلع 

اه یقرواپ 

10 ح9. باب یسلجم ج2 ص43  هماّلع  راونألاراحب ، ( 1
فیلأت یحو » هناخ  هب  شتآ   » باتک تهج  هرـس  سدـقیماما  هیقف  نسح  دّیـس  جاح  هَّللا  ۀـیآ  موحرم  ار  همّدـقم  نیا  تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 2

اًنّمیت و زین  ام  دوب ، هدیـسر  عبط  هب  باتک  نآ  لّوا  رد  دندوب و  هتـشون  داّجـس  نیـسح  دّمحم  دّیـس  نیملـسملا  مالـسالا و  ۀّجح  ياقآ  بانج 
 . میدومن جرد  هعومجم  نیا  رد  اًکّربت 
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3 ح58. باب یسلجم ج43 ص65  هماّلع  راونألاراحب ، ( 3
هکنآ ول  و  تسا ، شیوخ  رون  شخبلامک  دنوادخ  هکنآ  لاح  دننک ، شوماخ  شیوخ  نانخـس  اب  ار  یهلا  رون  دـنهاوخ  یم  : 8 فص /  ( 4

. دنشاب هتشاد  شوخان  نارفاک 
. میاهتشاد ررقم  یتّجح  قح و  وا  ثراو  و   ] یلو يارب  هک  یتسار  هب  دوش ، هتشک  هنامولظم  سک  ره  و  : 33 ءارسا /  ( 5

. تسا هدیدرگ  داریا  لاس 1386ش  اب  قباطم  هّیمطاف 1428ق  رد  ینارنخس  نیا  ( 6
. دیدرگیم زاب   [ دوخ هدیقع  وا و  يوریپ  زا   ] دوش هتشک  ای  دریمب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ   ] وا رگا   : 144 نارمع /  لآ  ( 7

ءاملعلا ح1. لضف  هلضف و  ملعلا و  ۀفص  باب  ینیلک ج1 ص32  ثّدحم  یفاک ، ( 8
. تسه نادنمدرخ  يارب  یتربع  هیام  ناشیا  ناتساد  نایب  رد  یتسار  هب  : 111 فسوی /  ( 9

. میدرک ربز  ریز و  ار  طول ] موق  رهش  : ] 74 رجح /  82 و  دوه /  ( 10
. دندوب هدروآ  نامیا  ناشراگدرورپ  هب  ناهن  رد   ] هک دندوب  ینادرمناوج  فهک  باحصا   ] ناشیا : 13 فهک /  ( 11

يروشلا  ۀّصق  یلزتعم ج1 ص188  دیدحلا  یبأ  نبا  ۀغالبلا ، جهن  حرش  ( 12
یلزتعم دیدحلا  یبأ  نبا  ۀغالبلا ، جهن  حرـش  ینیما ج3 ص177 ؛  هماّلع  ریدـغلا ، 26 ؛  باب یسلجم ج10 ص432  هماّلع  راونألاراحب ، ( 13

يرونید ج1 ص73. ۀبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ج2 ص297 و ج18 ص72 ؛ 
يربط ج3 ص202. خیرات  ( 14

ج1 ص30. یفوتم 276ق )  ) يرونید ۀبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ( 15
ج1 ص586. یفوتم 279ق ) ) يرذالب فارشألا ، باسنأ  ( 16

يرونید ج1 ص30. هبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ( 17
. هتفالخ قیدصلا و  رکب  یبأ  رابخأ  ج1 ص239  یفوتم 732ق )  ) ءادفلا یبأ  نب  لیعامسا  ءادفلا ، یبأ  خیرات  ( 18

ص124. یفوتم 346ق )  ) يدوعسم نیسح  نب  یلع  ۀّیصولا ، تابثا  ( 19
(. 231ق  - 160  ) یلزتعملا ماّظنلا  يرصبلا  راّیس  نب  میهاربا  ( 20

نسحملا تقلأ  یّتح   » ج6 ص15 یفوتم 764ق ) ) يدفصلا تایفولاب ، یفاولا  ج1 ص57 ؛  یفوتم 548ق ) ) یناتسرهش لحنلا ، للملا و  ( 21
. دناهدرک لقن  ماّظن  زا  ردصم  ود  ره  اهنطب .» نم 

«. يودعلا ذفنق  مخز  نم  دسف  اًنسحم  ّنا  : » یبیتقلا فراعم  زا  بوشآ ج3 ص132  رهش  نبا  بقانملا ، ( 22
ءاسنلا ص572. ةدّیس  مولع  ینارحب  مولعلا ، ملاوع  ( 23

.334 تیب ص43  یفوتم 1320ق ) ) یناهفصا یناپمک  نیسح  دمحم  خیش  ۀّیسدقلا ، راونألا  ( 24

.342 تیب ص43  یفوتم 1320ق ) ) یناهفصا یناپمک  نیسح  دمحم  خیش  ۀّیسدقلا ، راونألا  ( 25
؛  يراخب ج5 ص82 حیحـص  تسین : اج  کـی  رد  بلطم  نیا  عومجم  نکل  تسا  هدـمآ  يراـخب  حیحـص  زا  شخب  هس  رد  بلطم  نیا  ( 26

يراخب ج4 ص219. حیحص  يراخب ج8 ص3 ؛  حیحص 
يرونید ج1 ص13 و 14. ۀبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ( 27

يربط ج3 ص430. خیرات  يرونید ج1 ص18 ؛  ۀبیتق  نبا  ۀسایسلا ، ۀمامإلا و  ( 28
. تسا نانآ  رب  یگلمج  مدرم  ناگتشرف و  یهلا و  تنعل  : 161 ةرقب /  ( 29

7 ح15. باب یسلجم ج43 ص179  هماّلع  راونألاراحب ، ( 30
اهوّرَج یّتَح  ِبارْعألا  َنِم  ٌةَّدِع  ْتَعَمَتْجأَف  : » باب 37 ۀّیقب  یسلجم ج45 ص59  هماّلع  راونألاراحب ، سوواط ص130 ؛  نب  دّیس  فوهل ، ( 31
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«. ُْهنَع
. تسا هدیدرگ  داریا  30/2/1387ش  اب قباطم  یلوألا 1429ق  يدامج  هبنشود 13  زور  رد  ینارنخس  نیا  ( 32

دنک يدب  هچ  ره  وا و  دوس  هب  دنک  یکین  هچ  ره  سک  ره  دنکیمن ، فیلکت  شناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  دـنوادخ  : 286 ةرقب /  ( 33
. تسوا نایز  هب 

دـنوادخ و هب  یگمه  مه ، نانمؤم  تسا و  هدروآ  نامیا  تسا ، هدـش  لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ  : 285 ةرقب /  ( 34
. دناهدروآ نامیا  شناربمایپ  شیاهباتک و  شناگتشرف و 

.33 رمز /  ( 35
. دوشیم هداتسرف  وا  هب  هک  ییحو  زج  تسین  و  دیوگیمن ؛ نخس  سفن  ياوه  رس  زا  و  3 و 4 : مجن /  ( 36

.285 ةرقب /  ( 37
بیغ هب  نامیا  هک  یناسک  نامه  تسا ؛  ناراکزیهرپ  ياـمنهار  هک   ] تسین نآ  رد  یکـش  هک  تسا  یباـتک  نیا  ملا ؛  یلا 3 :   1 ةرقب /  ( 38

. دنراد
. دننادیم ار  ایند  یناگدنز  زا  يرهاظ  طقف   : 7 مور /  ( 39

ُتاَوَلَص َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َیلِإ  ٌْربِح  َءاَج  َلاَق : مالسلا  هیلعِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  : » ۀیؤرلا ح6 لاطبإ  یف  باب  ینیلک ج1 ص97  ثّدحم  یفاک ، ( 40
؟ ُهَتْدَبَع َنیِح  َکَّبَر  َْتیَأَر  ْلَه  َنِینِمْؤُْملا ! َریِمَأ  اَی  َلاَقَف : ِْهیَلَع  ِهَّللا 

. َُهرَأ َْمل  ابَر  ُُدبْعَأ  ُْتنُک  اَم  َکَْلیَو ! َلاَقَف  َلاَق :
؟ ُهَْتیَأَر َْفیَک  َو  َلاَق :

«. ِناَمیِْإلا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنَِکل  َو  ِراَْصبَْألا  ِةَدَهاَشُم  ِیف  ُنُویُْعلا  ُهُکِرُْدت  ال  َکَْلیَو ! َلاَق :
. دنیبیم ار ] زیچ  همه   ] دنوادخ انامه  هک  دنادیمن  ایآ  : 14 قلع /  ( 41

.285 ةرقب /  ( 42
. دنزاس راک  هک  یناگتشرف  هب  مسق   ] و : 5 تاعزان /  ( 43

.285 ةرقب /  ( 44
4 ح1. باب 1 و ج74 ص72  باب یسلجم ج11 ص32  هماّلع  راونالاراحب ، ( 45

.285 ةرقب /  ( 46

.285 ةرقب /  ( 47

.286 ةرقب /  ( 48
. دشاب هتشاد  ناوت  هار  نآ  هب  هک  سک  ره  هّتبلا  تسا ، ررقم  هبعک  ي   ] هناخ جح  مدرم ، هدهع  رب  دنوادخ  يارب   : 97 نارمع /  لآ  ( 49

.184 ةرقب /  ( 50
. تسین يداریا  رامیب  رب  گنل و  رب  انیبان و  رب   : 17 حتف /  ( 51

.286 ةرقب /  ( 52

.286 ةرقب /  ( 53
مئاصلا ح15. موصلا و  لضف  یف  ءاج  ام  باب  ینیلک ج4 ص65  ثّدحم  یفاک ، ( 54

.286 ةرقب /  ( 55

.286 ةرقب /  ( 56
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.54 ةرقب /  ( 57
.286 هرقب /  ( 58
.286 هرقب /  ( 59
.286 هرقب /  ( 60

«. َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنإ  الأ   : » 22 ۀلداجم /  56 ؛ ةدئام /  ( 61
.286 ةرقب /  ( 62

. تسا هدیدرگ  داریا  3/3/1387ش  اب قباطم  یلوألا 1429ق  يدامج  هعمج 17  زور  رد  ینارنخس  نیا  ( 63
. دراد تسد  رد  ار  شیوخ  راک  هتشررس  دنوادخ   : 21 فسوی /  ( 64
. دراد تسد  رد  ار  شیوخ  راک  هتشررس  دنوادخ   : 21 فسوی /  ( 65

21 ح7. باب یسلجم ج20 ص381  هماّلع  راونألاراحب ، ( 66
.1 باب یسلجم ج22 ص153 ح7  هماّلع  راونألاراحب ، ( 67

.45 باب یملید ج1 ص143  بولقلا ، داشرإ  ( 68
یسلجم ج29 ص226. هماّلع  راونألاراحب ، ( 69

5 و 6. میرم /  ( 70
.4 میرم /  ( 71

.1 باب یسلجم ج22 ص153 ح8  هماّلع  راونألاراحب ، ( 72
.36 باب یسلجم ج34 ص406  هماّلع  راونألاراحب ، ( 73
.36 باب یسلجم ج34 ص406  هماّلع  راونألاراحب ، ( 74

. تسا هدش  مّدقم  یضعب  رب  نادنواشیوخ  یضعب  بتارم  ثرا  هلأسم  رد   : ] 75 لافنا /  ( 75
نامیتی و و   [ وا  ] نادـنواشیوخ ربمایپ و  دـنوادخ و  ِّصاخ  نآ  مجنپ  کـی  دـیروآ  تسد  هب  هک  یتمینغ  ره  زا  هک  دـینادب   : 41 لافنا /  ( 76

. تسا ناگدنامهار  رد  نایاونیب و 
يدنه ج10 ص285. یقّتم  لاّمعلا ، زنک  ج1 ص5 ؛  یفوتم 748ق )  ) یبهذ نیلا  سمش  ظاّفحلا ، ةرکذت  ( 77

.32 باب یسلجم ج21 ص279  هماّلع  راونألاراحب ، ( 78
.33 بازحا /  ( 79

. دیدرگیم زاب   [ دوخ هدیقع  وا و  يوریپ  زا   ] دوش هتشک  ای  دریمب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ   ] وا رگا   : 144 نارمع /  لآ  ( 80
(. نومضم نیا  هب  بیرق   ) 13 ح9 باب یسلجم ج22 ص440  هماّلع  راونألاراحب ، ( 81

سوواط ص523. نب  دّیس  فئاوطلا ، بهاذم  ۀفرعم  یف  فئارطلا  ( 82
.84 ماعنا /  ( 83

16 ح2. باب یسلجم ج10 ص242  هماّلع  راونألاراحب ، ( 84
وت نمـشد  نامگیب  نک ؛ ینابرق  رازگب و  زاـمن  تراـگدرورپ  يارب  سپ  میاهدیـشخب ؛ رثوک  وت  هب  اـم  ربماـیپ ]! يا  : ] یلا 3  1 رثوـک /  ( 85

. تسا بقع  الب  و   ] ماجنارسیب
. تسا هدیدرگ  داریا  18/2/1388ش  اب قباطم  یلوألا 1430ق  يدامج  هعمج 13  زور  رد  ینارنخس  نیا  ( 86

.191 نارمع /  لآ  ( 87

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2583 

http://www.ghaemiyeh.com


«. معزت أ  : » خ ل ( 88
هدیچیپ وت  رد  گرزب  یناهج  هک  یتروص  رد  یتسه  یکچوک  ِدوجوم  هک  يرادنپیم  ناسنا ) يا   ) وت و  نینمؤملاریمأ ص 175 : ناوید  ( 89

. تسا
.50 ماعنا /  ( 90

راک هب  ناـکی  ناـکی  و  ناـگود ، ناـگود  هک  تسا  نیا  نآ  و  مهدیم ، دـنپ  هتکن  کـی  هب  طـقف  ار  امـش  وگب  ربماـیپ ]! يا   : ] 46 أبـس /  ( 91
. درادن ینونج  امش  نخس  مه  دینک ، هشیدنا  سپس  دیزیخرب و  دنوادخ 

شنیرفآ رد  دـننکیم و  دای  هدـیمرآ ، ولهپ  رب  هتـسشن و  هداتـسیا و  لاوحا  همه  رد   ] ار دـنوادخ  هک  یناسک  نامه   : 191 نارمع /  لآ  ( 92
. ياهدیرفاین هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ  هک  دنشیدنایم  نیمز  اهنامسآ و 

.191 نارمع /  لآ  ( 93
.282 هرقب /  ( 94

.20 ةرقب /  ( 95

.29 ةرقب /  ( 96
. دشاب هتشاد  تسود  ار  امش  زین  ادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادخ  رگا  وگب  ربمایپ ] يا   : ] 31 نارمع /  لآ  ( 97

ینارحبلا ص258. يدتهملا  میظعلادبع  نیسحلا ، مامالا  قالخأ  نم  ( 98
.34 میهاربا /  ( 99
.12 لحن /  ( 100

.47 تایراذ /  ( 101
. دومرف رّرقم  نایناهج  يارب  ار  نیمز  و   : 10 نمحرلا /  ( 102

.8 لحن /  ( 103

.8 لحن /  ( 104
.14 لحن /  ( 105
.10 رمز /  ( 106

.8 حارشنا /  ( 107
.9 نارمع /  لآ  ( 108

.25 ةرقب /  ( 109
یلا 34.  27 ۀعقاو /  ( 110

.8 حارشنا /  ( 111
. دنیب  [ رگناوت و   ] زاینیب ار  دوخ  هک  نیا  زا  دروآ ،  رب  نایغط  هب  رس  ناسنا  نامگیب  6 و 7 : قلع /  ( 112

. میروآ رگید  ياهتسوپ  اهنآ  ياج  هب  ناشیا  رب  دوش  هدوسرف  و   ] هتخپ ناشیاهتسوپ  هاگره   : 56 ءاسن /  ( 113
.14 رجف /  ( 114

يوه و زا  ار  سفن  هدیسرت و  شراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  رـشح ] باسح و  عضوم  رد   ] نداتـسیا زا  هک  سک  ره  40 و 41 :  تاعزان /  ( 115
. تسوا هاگیاج  تشهب  نامگ  یب  دشاب ؛  هتشاد  زاب  سوه 

يوسورب ج5 ص65. یّقح  لیعامسا  نایبلا ، حور  ریسفت  ( 116
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مّرخ ياهغاب  نادب  تسا و  هداتـسرف  ورف  یبآ  امـش  يارب  نامـسآ  زا  تسا و  هدـیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسیک  ای  : 60 لمن /  ( 117
ادخ زا  نادرگ  يور  یموق  نانآ  هک  اقح  تسه ، ییادـخ  دـنوادخ  بنج  رد  ایآ  دـینایورب ، ار  شناتخرد  دـیناوتیمن  امـش  هک  میاهدـنایور 

. دنتسه
؟ دروآ دیدپ  اراوگ  بآ  امش  يارب  یسک  هچ  ددرگ ] دیدپان  و   ] دور ورف  نیمز  رد  امش  بآ  رگا  دیرگنب  لّمأت  هدید  هب  : 30 کلم /  ( 118

. دنادرگیم ار  الب  و  دنکیم ، تباجا  شدناوخب ، نوچ  ار  هدنامرد  ياعد  هک  تسیک  ای  : 62 لمن /  ( 119
ار ام  یهّزنم ، وت  ایادخ  ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار  اهنیا  اراگدرورپ  هک  دنشیدنایم  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد   : 191 نارمع /  لآ  ( 120

. رادب ناما  رد  خزود  شتآ   ] باذع زا 
مالسالا ح1. ۀبسن  باب  ینیلک ج2 ص45  ثّدحم  یفاک ، ( 121

. متسین ناکرشم  زا  نم  تسا و  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  مدروآ  یسک  يوس  هب  يور  صلاخ  نامیا  اب  نم   : 79 ماعنأ /  ( 122
. دنکفا كاخ  هب  شاهنوگ  رب  ار  وا  دنداهن و  ندرگ  راک ] نیا  رب   ] ود ره  نوچ  هاگنآ   : 103 تاّفاص /  ( 123

5 ح19. باب یسلجم ج43 ص105  هماّلع  راونألاراحب ، ( 124
. يرارْسألا َۀَنازُخ  خ ل : ( 125

.342 تیب ص43  یفوتم 1320ق ) ) یناهفصا یناپمک  نیسح  دمحم  خیش  ۀّیسدقلا ، راونألا  ( 126
20 ح152. باب یسلجم ج30 ص302  هماّلع  راونألاراحب ، ( 127

. تسا هدیدرگ  داریا  25/2/1388ش  اب قباطم  یلوألا 1430ق  يدامج  هعمج 20  زور  رد  ینارنخس  نیا  ( 128
.45 توبکنع /  ( 129

مالسلا ح2 و 5. اهیلعۀمطاف  فحصم  ۀعماجلا و  ۀفیحصلا و  رکذ  هیف  باب  ینیلک ج1 ص240  ثّدحم  یفاک ، ( 130
بتکلاب ح9. کّسمتلا  ۀباتکلا و  لضف  ثیدحلا و  بتکلا و  ۀیاور  باب  ینیلک ج1 ص52  ثّدحم  یفاک ، ( 131

39 ح7. باب یسلجم ج45 ص164  هماّلع  راونألاراحب ، ( 132
و نکفیب ، ایرد  هب  ياهبعج  رد   ] ار وا  يدـش ، كانمیب  وا  رب  نوچ  و  هدـب ، ریـش  ار  وا  هک  میدرک  ماهلا  یـسوم  رداـم  هب  و  : 7 صصق /  ( 133

. میتسه ناربمایپ  زا  وا  هدنهد  رارق  وت و  يوس  هب  وا  هدننادرگرب  ام  هک  ارچ  ، ] روخم مغ  سرتم و 
تمحر لومـشم  هک  دـشاب  دیـشاب ، شوماخ  نآ  ربارب  رد   ] دیراپـسب و شوگ  نآ  هب  دوشیم  هدـناوخ  نآرق  نوچ  و   : 204 فارعأ /  ( 134

. دیوش
رداونلا ح4. باب  ینیلک ج1 ص48  ثّدحم  یفاک ، ( 135

. دیسرپب ینامسآ  ياهباتک  ناگدنهوژپ  زا  دینادیمن  رگا  سپ  : 43 لحن /  ( 136
3 ح3. باب یسلجم ج1 ص197  هماّلع  راونألاراحب ، ( 137

یلصِهَّللا ُلوُسَر  اَْنَیب  َلاَق : مالسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  : » اهعّیض ح6 وأ  هتالص  یلع  ظفاح  نَم  باب  ینیلک ج3 ص268  ثّدحم  یفاک ، ( 138
ِْنَئل ِباَرُْغلا  ِْرقَنَک  َرَقَن  هلآو : هیلع  هللا  یلصَلاَقَف  ُهَدوُجُس  َو ال  ُهَعوُکُر  َِّمُتی  ْمَلَف  یِّلَُـصی  َماَقَف  ٌلُجَر  َلَخَد  ْذِإ  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ٌِسلاَج  هلآو  هیلع  هللا 

«. ِینیِد ِْریَغ  یَلَع  َّنَتوُمََیل  ُُهتالَص  اَذَکَه  َو  اَذَه  َتاَم 
.89 تمکح ۀغالبلا ص483  جهن  ( 139

. تسا نیگمغ  سوبع و  اههرهچ  یضعب  يزور  نینچ  رد  و   : 24 ۀمایق /  ( 140
سوواط ص127. نب  دّیس  لئاسلا ، حالف  ( 141

. یتفا جنر  رد  هک  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  هط ؛  1 و 2 : هط /  ( 142
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«. اهامدق مروتت  یّتح   » 3 باب راونألاراحب ج43 ص76  4 ؛  باب یسلجم ج43 ص84  هماّلع  راونألاراحب ، ( 143
ِیبَأ َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  : » 21 ح13 باب یسلجم ج81 ص341  هماّلع  راونألاراحب ، یّمق ج2 ص57 ؛  میهاربإ  نب  یلع  یّمق ، ریـسفت  ( 144

اَی ٍءِیَط  ِۀَُـغِلب  هط  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ْتَمَّرََوت  یَّتَح  ِْهیَلْجِر  ِِعباَصَأ  یَلَع  َماَق  یَّلَـص  اَذِإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َناَـک  ـالاَق : مالـسلا  اـمهیلعٍرَفْعَج 
 . یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  ُدَّمَُحم 

6 ح39. باب یسلجم ج80 ص21  هماّلع  راونألاراحب ، ( 145
َْمل اَْینُّدلا  ِراَْهنَأ  ْنِم  َیِقُـس  ْوَلَف  اًناَشْطَع  ُتوُمَی  ُۀَِثلاَّثلا  َو  اًِعئاَج  ُتوُمَی  ُۀَِـیناَّثلا  َو  اًلِیلَذ  ُتوُمَی  ُهَّنَأ  َّنُهالوُأَف  ِِهتْوَم  َدـْنِع  ُُهبیُِـصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأ  َو  ( 146

. ُهُشَطَع َوْرَی 
. ِهِْربَق ِیف  ُۀَْملُّظلا  ُنوُکَت  ُۀَِثلاَّثلا  َو  ُهُْربَق  ِْهیَلَع  ُقَّیَُضی  ُۀَِیناَّثلا  َو  ِهِْربَق  ِیف  ُهُجِعُْزی  اًکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  ُلِّکَُوی  َّنُهالوُأَف  ِهِْربَق  ِیف  ُُهبیُِصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأ  َو 

ُۀَِیناَّثلا َو  ِْهَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ُِقئـالَْخلا  َو  ِهِهْجَو  یَلَع  ُُهبَحْـسَی  اًـکَلَم  ِِهب  ُهَّللا  َلِّکَُوی  ْنَأ  َّنُهـالوُأَف  ِهِْربَـق  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَـی  ُُهبیُِـصت  ِیتاَوَّللا  اَّمَأ  َو 
«. ٌمِیلَأ ٌباَذَع  َُهل  َو  ِهیِّکَُزی  َو ال  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُرُْظنَی  ُۀَِثلاَّثلا ال  َو  اًدیِدَش  ًاباَسِح  ُبَساَُحی 

.2 باب یسلجم ج22 ص547  هماّلع  راونألاراحب ، مالسلا ص123 ؛  هیلعیلع  ترضح  هب  بوسنم  ناوید  ( 147
سوواط ص113 و 114. نب  دّیس  فوهل ، ( 148

ج43 توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ةراشا

1111ق. یقتدمحم 1037 -  نبرقابدمحم  یسلجم  هسانشرس : 
. یسلجملا رقابدمحم  فیلات  راهطلااۀمئالارابخارردل  هعماجلا  راونالاراحب : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 13  ] - یبرعلاثارتلاءایحاراد توریب  رشن :  تاصخشم 
. هنومن ج -  يرهاظ :  تاصخشم 

. یبرع تشاددای : 
[. 1360 . ] 1403ق مراهچ ، تسیب و  دلج  ساسا  رب  یسیون  تسرهف  تشاددای : 

[(. 1361 .=] 1983م .= :1403ق موس پاچ  )108،103،94،91،92،87،67،66،65،52،24 دلج تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

. اعدلاو رکذـلا  ج.92،91. ةالـصلاباتک . ج.87. رفکلاو . ناــمیالا  ج67،66،65. ۀـجحلاخیرات . ج.52. ۀـمامالاباتک . ج.24. تاجردــنم : 
.- تسرهفلا ج.108. رداصملاتسرهف . ج.103. موسلاباتک . ج.94.

نرق 11ق  هعیش --  ثیداحا  عوضوم : 
BP135/م3ب31300 ي ح هرگنک :  يدنب  هدر 

297/212 ییوید :  يدنب  هدر 
1680946 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

نوعبرألا ثلاثلا و  ءزجلا 

نیسحلا ع نسحلا و  ۀمطاف و  خیرات  باتک 
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ةراشا

ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ءایقتألا و نم  ةرربلا  ءایلوألا و  نم  لثامألا  مث  ءایـصوألا  مظاعأ  ءایبنألا و  مخافأ  ءابجنلا  نیبحملا  هداـبع  نم  ءـالبلاب  صخ  يذـلا  دـمحلا هللا 

ءارفـسلا نیموـصعملا  هـتیب  لـهأ  دـمحم و  ءامـسلا  لـهأ  یلإ  ضرـألا  لـهأ  بـحأ  ءایفــصألا و  یکزأ  ءاـیکزألا و  یفــصأ  یلع  ةالــصلا 
یف هوجولا  اولمر  یتح  ءامـسلا  بر  ۀعاط  یف  راهنلا  لیللا و  ةدباکمب  اوضری  مل  نیذلا  ءانعلا  فحتب  نیمرکملا  ءالبلا  فرطب  نیـصوصخملا 

رـشاعلا دلجملا  وه  اذهف  دعب  امأ  ءایعدألا  ةرفکلا  نم  مهلظ  نم  ءایقـشألا و  ةرجفلا  مهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعل  ءامدلاب و  ءاحللا  اوبـضخ  يرثلا و 
امهرـشح یقت  دمحم  نب  دمحم  رافغلا  میرکلا  ۀمحر  یلإ  قلخلا  رقفأ  راهطألا و  ۀمئألا  رابخأ  ۀمدخ  رقحأ  هفلأ  امم  راونألا  راحب  باتک  نم 

. راهنلا لیللا و  فلتخا  ام  مهیلع  هللا  تاولص  رایخألا  امهیلاوم  عم  هللا 
2 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ءاروحلا ۀیسنإلا  ءارذعلا و  لوتبلا  نییصولا  فرشأ  ۀجوز  نیدلا و  ۀمئأ  راونأ  ةاکشم  نیلسرملا و  دیس  ۀعـضب  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیـس  خیرات  باوبأ 
ءامسلا ضرألا و  تماق  ام  اهینب  اهلعب و  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولص  ءارهزلا  ۀمطاف 

اهخیراوت لمج  اهیلع و  هللا  تاولص  اهلئامش  اهتیلح و  اهتدالو و  باب 1 

ْنَع َدیِزَی  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهیِقَْفلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیلِیلَْخلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 1
َّنِإ ْمَعَن  َلاَقَف  َۀَـمِطاَف ع  ُةَدَالِو  َناَک  َْفیَک  ِقِداَّصلا ع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َۀَـعْرُز  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح 

اَْهیَلَع ُلُخْدـَت  ًةَأَْرما  َنْکُْرتَـی  اـَل  َو  اَْـهیَلَع  َنْمِّلَُـسی  اـَل  َو  اَْـهیَلَع  َْنلُخْدَـی  اـَل  َّنُکَف  َۀَّکَم  ُةَوِْسن  اَْـهتَرَجَه  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَِـهب  َجَّوََزت  اََّمل  َۀَـجیِدَخ ع 
َو اَهُرِّبَُصت  َو  اَِهنَْطب  ْنِم  اَُهثِّدَُحت  ُۀَـمِطاَف ع  َْتناَک  َۀَـمِطاَِفب  ْتَلَمَح  اَّمَلَف  ِْهیَلَع ص  ًارَذَـح  اَهُّمَغ  َو  اَهُعَزَج  َناَک  َو  َِکلَذـِل  ُۀَـجیِدَخ  ْتَشَحْوَتْـساَف 

َْتلاَق َنِیثِّدَُـحت  ْنَم  ُۀَـجیِدَخ  اَی  اََهل  َلاَقَف  َۀَـمِطاَف ع  ُثِّدَُـحت  َۀَـجیِدَخ  َعِمَـسَف  ًامْوَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَخَدَـف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َِکلَذ  ُُمتْکَت  َْتناَـک 
َكَراَبَت َهَّللا  َّنَأ  َو  ُۀَنوُْمیَْملا  ُةَرِهاَّطلا  ُۀَلْـسَّنلا  اَهَّنَأ  َو  یَْثنُأ  اَهَّنَأ  ِینُِربُْخی  ُلِیئَْربَج  اَذَه  ُۀَجیِدَخ  اَی  َلاَق  ِینُِـسنُْؤی  َو  ِیُنثِّدَُحی  ِینَْطب  ِیف  يِذَّلا  ُنِینَْجلا 

َیلِإ َِکلَذ  یَلَع  ُۀَجیِدَخ ع  ْلََزت  ْمَلَف  ِِهیْحَو  ِءاَضِْقنا  َدَْعب  ِهِضْرَأ  ِیف  ُهَءاَفَلُخ  ْمُُهلَعْجَی  َو  ًۀَِّمئَأ  اَِهلْسَن  ْنِم  ُلَعْجَیَـس  َو  اَْهنِم  ِیلْـسَن  ُلَعْجَیَـس  َیلاَعَت  َو 
ِءاَِسن َیلِإ  ْتَهَّجَوَف  اَُهتَدَالِو  ْتَرَضَح  ْنَأ 
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ِیبَأ َمِیتَی  ًادَّمَُحم  ِتْجَّوََزت  َو  اََنلْوَق  ِیلَبْقَت  َْمل  َو  اَِنْتیَـصَع  َْتنَأ  اَْهَیلِإ  َْنلَـسْرَأَف  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُءاَسِّنلا  ِیَلت  اَم  یِّنِم  َنِیلَِتل  َْنَیلاَعَت  ْنَأ  ٍمِشاَه  ِیَنب  َو  ٍْشیَُرق 
ٍرْمُـس ٍةَوِْسن  َُعبْرَأ  اَْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  َِکلَذَک  َیِه  اَْنیَبَف  َِکلَذـِل  ُۀَـجیِدَخ ع  ْتَّمَتْغاَف  ًاْئیَـش  ِكِْرمَأ  ْنِم  ِیَلن  َال  َو  ُءیَِجن  اَنْـسَلَف  َُهل  َلاَم  َال  ًاریِقَف  ٍِبلاَط 

ُِکتاَوَخَأ ُنَْحن  َو  ِْکَیلِإ  ِکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإَف  ُۀَـجیِدَخ  اَی  ِینَزَْحت  َال  َّنُهاَدْـحِإ  َْتلاَقَف  َّنُْهتَأَر  اََّمل  َّنُْهنِم  ْتَعِزَفَف  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِءاَِسن  ْنِم  َّنُهَّنَأَک  ٍلاَوِط 
ِْکَیلِإ ُهَّللا  اَنَثََعب  َناَرْمِع  ِْنب  یَسُوم  ُتْخُأ  ُُمْثلُک  ِهِذَه  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِهِذَه  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُِکتَقِیفَر  َیِه  َو  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  ِهِذَه  َو  ُةَراَس  اَنَأ 

ْتَعَـضَوَف اَهِْفلَخ  ْنِم  ُۀَِـعباَّرلا  َو  اَْهیَدَـی  َْنَیب  ُۀَِـثلاَّثلا  َو  اَهِراَسَی  ْنَع  يَرْخُأ  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ٌةَدِـحاَو  ْتَسَلَجَف  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُءاَـسِّنلا  ِیَلت  اَـم  ِکـْنِم  َِیلَِنل 
اَّلِإ ٌعِضْوَم  اَِهبْرَغ  َال  َو  ِضْرَْألا  ِقْرَش  ِیف  َْقبَی  َْمل  َو  َۀَّکَم  ِتاَتُوُیب  َلَخَد  یَّتَح  ُروُّنلا  اَْهنِم  َقَرْشَأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ْتَطَقَس  اَّمَلَف  ًةَرَّهَطُم  ًةَرِهاَط  َۀَمِطاَف ع 
َنِم ٌءاَم  ِقیِْربِإـْلا  ِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌقیِْربِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌتْسَط  اَـهَعَم  َّنُْهنِم  ٍةَدِـحاَو  ُّلُـک  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  ٌرْـشَع  َلَـخَد  َو  ُروُّنلا  َکـِلَذ  ِهِیف  َقَرْـشَأ 
َنِم ًاحیِر  َبَیْطَأ  َو  ِنَبَّللا  َنِم  ًاضاََیب  َّدَـشَأ  ِْنیَواَْضَیب  ِْنیَتَقْرِخ  ْتَجَرْخَأ  َو  َِرثْوَْکلا  ِءاَِمب  اَْهتَلَـسَغَف  اَْهیَدَـی  َْنَیب  َْتناَـک  ِیتَّلا  ُةَأْرَْملا  اَْـهَتلَواَنَتَف  َِرثْوَْکلا 

ُلوُسَر ِیبَأ  َّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  َْتلاَق  َو  ِْنیَتَداَهَّشلِاب  ُۀَمِطاَف ع  ْتَقَطَنَف  اَْهتَقَْطنَتْسا  َُّمث  ِۀَِیناَّثلِاب  اَْهتَعَّنَق  َو  ٍةَدِحاَِوب  اَْهتَّفَلَف  ِرَْبنَْعلا  َو  ِکْسِْملا 
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َنْکَحْضَی َْنلَْبقَأ  َو  اَهِمْسِاب  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  َّلُک  ْتَّمَس  َو  َّنِْهیَلَع  ْتَمَّلَـس  َُّمث  ِطاَبْـسَْألا  ُةَداَس  يِْدلُو  َو  ِءاَیِـصْوَْألا  ُدِّیَـس  ِیْلَعب  َّنَأ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُدِّیَـس  ِهَّللا 
َو َِکلَذ  َْلبَق  ُۀَِکئاَلَْملا  ُهََرت  َْمل  ٌرِهاَز  ٌرُون  ِءاَمَّسلا  ِیف  َثَدَح  َو  َۀَمِطاَف ع  ِةَدَالِِوب  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  ِءاَمَّسلا  ُلْهَأ  َرََّشب  َو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ِتَرَـشاَبَت  َو  اَْهَیلِإ 

اَْهیَلَع َّرَدَف  اَهَیْدَث  اَْهتَمَْقلَأ  َو  ًةَرِْـشبَتْسُم  ًۀَـحِرَف  اَْهَتلَواَنَتَف  اَِهلْـسَن  ِیف  َو  اَهِیف  َكِرُوب  ًۀـَنوُْمیَم  ًۀَّیِکَز  ًةَرَّهَطُم  ًةَرِهاَط  ُۀَـجیِدَخ  اَی  اَهیِذُـخ  ُةَوْسِّنلا  َِتلاَق 
. ِۀَنَّسلا ِیف  ُِّیبَّصلا  یِْمنَی  اَمَک  ِرْهَّشلا  ِیف  یِْمنَت  َو  ِرْهَّشلا  ِیف  ُِّیبَّصلا  یِْمنَی  اَمَک  ِمْوَْیلا  ِیف  یِْمنَت  ُۀَمِطاَف ع  َْتناَکَف 

لیعامسإ نب  دمحم  نب  نسحلا  نع  هللا  دبع  نب  دعس  تنب  نبا  يرعشألا  دمحم  نب  یـسوم  نع  ینابیـشلا  لضفملا  یبأ  نع  راونألا ، حابـصم 
براوشلا  یبأ  نباب  فورعملا 
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. هلثم دامح  نع  دیزی  نب  بوقعی  نع  میشأ  نب  یلع  نب  هللا  دیبع  نع 

اََّمل ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  اَضِّرلا ع  ِنَع  ِّيِوَرَْهلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ُِّیناَذَمَْهلا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  قودـصلل ن ، یلامألا  یل ، - 2
ِضْرَْألا َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  ِیْبلُص  ِیف  ًۀَفُْطن  َِکلَذ  َلَّوَحَتَف  ُُهْتلَکَأَف  اَِهبَطُر  ْنِم  ِیَنلَواَنَف  َۀَّنَْجلا  ِینَلَخْدَأَف  ُلِیئَْربَج ع  يِدَِیب  َذَخَأ  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع 

. َۀَمِطاَف ِیتَْنبا  َۀَِحئاَر  ُتْمِمَش  ِۀَّنَْجلا  ِۀَِحئاَر  َیلِإ  ُْتقَتْشا  اَمَّلُکَف  ٌۀَّیِْسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَفَف  َۀَمِطاَِفب ع  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو 
. هلثم السرم  جاجتحإلا  ج ،

ِیبَأ ْنَع  ِِّیفَْریَّصلا  ٍریِدَس  ْنَع  ِجاَّجَْحلا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  َدـیِزَی  ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  رابخألا  یناعم  عم ، - 3
َیِه ْتَْسیَلَف  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ِساَّنلا  ُضَْعب  َلاَقَف  َءاَمَّسلا  َو  َضْرَْألا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  َۀَـمِطاَف ع  ُرُون  َِقلُخ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع 

َِتناَک ْذِإ  َمَدآ  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِهِرُون  ْنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَهَقَلَخ  َلاَق  ٌۀَّیِْسنِإ  ُءاَرْوَح  َیِه  َْفیَک  َو  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  اُولاَق  ٌۀَّیِْـسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَف  َلاَقَف  ًۀَّیِْـسنِإ 
اَی اُولاَق  ِشْرَْعلا  ِقاَس  َتَْحت  ٍۀَّقُح  ِیف  َْتناَک  َلاَق  ُۀَـمِطاَف  َْتناَک  َْنیَأ  َو  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  َلِیق  َمَدآ  یَلَع  ْتَضِرُع  َمَدآ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ُحاَوْرَْألا 

َو َّزَع  ُهَّللا  َّبَحَأ  َو  ِِهْبلُص  ْنِم  ِینَجَرْخَأ  َو  َمَدآ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمَلَف  ُدیِمْحَّتلا  َو  ُلِیلْهَّتلا  َو  ُسیِدْقَّتلا  َو  ُحِیبْسَّتلا  َلاَق  اَهُماَعَط  َناَک  اَمَف  ِهَّللا  َِّیبَن 
َو ُْتُلق  ُدَّمَُحم  اَی  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِیل  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  اَِهب  ِیناَتَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًۀَـحاَُّفت  اَهَلَعَج  ِیْبلُـص  ْنِم  اَهَجِرُْخی  ْنَأ  َّلَـج 

َّنِإ ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  ُماَلَّسلا  ُدوُعَی  ِْهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  ُْتُلق  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  َکَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  َلاَـقَف  ُلـِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُماَـلَّسلا  َکـْیَلَع 
ُْتیَأَرَف اَُهتْقَلَفَف  اَْهلُک  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  ُلوُقَی  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  يِرْدَص  َیلِإ  اَُهتْمَمَض  َو  اَُهتْذَخَأَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  َْکَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَهاَدْهَأ  ٌۀَحاَُّفت  ِهِذَه 
ُۀَمِطاَف ِضْرَْألا  ِیف  َیِه  َو  ِءاَمَّسلا  ِیف  ِةَروُْصنَْمِلل  َروُّنلا  َِکلَذ  َّنِإَف  ْفََخت  َال  َو  اَْهلُک  ْلُکَْأت  َال  ََکل  اَـم  ُدَّمَُحم  اَـی  َلاَـقَف  ُْهنِم  ُتْعِزَف  َو  ًاـعِطاَس  ًارُون 

َو ِراَّنلا  َنِم  اَُهتَعیِـش  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْتَیِّمُـس  َلاَق  َۀَمِطاَف  ِضْرَْألا  ِیف  َو  َةَروُْصنَْملا  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْتَیِّمُـس  َِمل  َو  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتُلق 
اَهِّبُح ْنَع  اَهُؤاَدْعَأ  َمُِطف 
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. اَهیِّبِحُِمل َۀَمِطاَف  َرْصَن  ِینْعَی  « 1  » ُءاشَی ْنَم  ُرُْصنَی  ِهَّللا  ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  ُةَروُْصنَْملا  ِءاَمَّسلا  ِیف  َیِه  َو 

. ۀمایقلا یلإ  ةراشإ  ٍِذئَمْوَی  هلوق  لبق  ُدَْعب  ْنِم  هلوق  نأ  یلع  ینبم  لیوأتلا  اذه  لعل  نایب :
ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَراَمُع  ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارشلا  للع  ع ، - 4 - 15 ، 14

ٍۀَحاَُّفِتب ِیناَتَأ  َلِیئَْربَج ع  َّنِإ  َلاَقَف  َِکتاََنب  ْنِم  ٍدَحَِأب  ُُهلَعْفَت  َال  اَم  اَِهب  ُلَعْفَت  َو  َْکنِم  اَهِینُْدت  َو  اَهُمَْزَلت  َو  َۀَـمِطاَف  ُمَّثََلت  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلِیق  َلاَق :
. ِۀَّنَْجلا َۀَِحئاَر  اَْهنِم  ُّمَشَأ  اَنَأَف  َۀَمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  َُّمث  ِیْبلُص  ِیف  ًءاَم  َْتلَّوَحَتَف  اَُهْتلَکَأَف  ِۀَّنَْجلا  ِحاَُّفت  ْنِم 

ٍسُواَط ْنَع  ِّیِّکَْملا  َۀَلَبَج  ْنَع  ِّیِْسبَْعلا  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارـشلا  للع  ع ، - 5
ِتِْملَع َْول  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَهُّبُِحت  َأ  َُهل  َْتلاَقَف  َۀَـمِطاَف  ُلِّبَُقی  َوُه  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُۀَِـشئاَع  ْتَلَخَد  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِِّیناَـمَْیلا 

َْتنَأ َو  ُمَّدَـقَتَأ  ُْتلُقَف  ُدَّمَُحم  اَی  ُنْدا  ِیل  َلِیق  َُّمث  ُلِیئاَکیِم  َماَقَأ  َو  ُلِیئَْربَج  َنَّذَأ  ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل  ُهَّنِإ  ًاّبُح  اََهل  ِتْدَدْزاـَل  اََـهل  یِّبُح 
ِلْهَِأب ُْتیَّلَصَف  ُتَْونَدَف  ًۀَّصاَخ  َْتنَأ  َکَلَّضَف  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  یَلَع  َنِیلَسْرُْملا  ُهَءاَِیْبنَأ  َلَّضَف  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمَعَن  َلاَق  ُلِیئَْربَج  اَی  ِیتَرْـضَِحب 
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َیلِإ ُتْرِـص  یِّنِإ  َُّمث  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ٌۀَعاَمَج  اَهَفَنَتْکا  ِدَق  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٍۀَـضْوَر  ِیف  َمیِهاَْربِِإب ع  اَنَأ  اَذِإَف  ِینیِمَی  ْنَع  ُّتَفَْتلا  َُّمث  ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَمَّسلا 
َذَخَأ ِبُجُْحلا  َیلِإ  ُتْرِـص  اَّمَلَف  ٌِّیلَع  َكوُخَأ  ُخَْألا  َمِْعن  َو  ُمیِهاَْربِإ  َكُوبَأ  ُبَْألا  َمِْعن  ُدَّمَُحم  اَی  ُتیِدُونَف  ِۀَـسِداَّسلا  َیلِإ  اَْهنِم  َو  ِۀَـسِماَْخلا  ِءاَـمَّسلا 

ُةَرَجَّشلا ِهِذَه  ْنَِمل  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف  َِّیلُْحلا  َو  َلَلُْحلا  ِناَیِوْطَی  ِناَکَلَم  اَِهلْـصَأ  ِیف  ٍرُون  ْنِم  ٍةَرَجَِـشب  اَنَأ  اَذِإَف  َۀَّنَْجلا  ِینَلَخْدَأَف  يِدَِیب  ُلِیئَْربَج ع 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  َُهل  ِناَیِوْطَی  ِناَکَلَْملا  ِناَذَه  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َکیِخَِأل  ِهِذَه  َلاَقَف 

__________________________________________________

4 و 5. مورلا : ( 1)
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ُۀَبَطُّرلا َِتلَّوَحَتَف  اَُهْتلَکَأَف  ًۀَـبَطُر  ُتْذَـخَأَف  ِلَسَْعلا  َنِم  یَلْحَأ  َو  ِکْسِْملا  َنِم  ًۀَِـحئاَر  َبَیْطَأ  َو  ِدـْبُّزلا  َنِم  َنَْیلَأ  ٍبَطُِرب  اَنَأ  اَذِإَف  یِماَمَأ  ُْتمَّدَـقَت  َُّمث 
َۀَِحئاَر ُتْمِمَـش  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُْتقَتْـشا  اَذِإَف  ٌۀَّیِْـسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَفَف  َۀَمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  ْنَأ  اَّمَلَف  ِیْبلُـص  ِیف  ًۀَفُْطن 

َۀَمِطاَف ع.
َۀَمِطاَف َلِیبْقَت  ُِرثُْکی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَئِر  ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ِیبَأ  یمقلا  ریسفت  سف ، - 6

َو َیبوُط  ِةَرَجَـش  ْنِم  ُلِیئَْربَج  ِیناَنْدَأَف  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل  یِّنِإ  ُۀَِـشئاَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُۀَِـشئاَع  َِکلَذ  ْتَرَْکنَأَـف  ع 
اَّلِإ ُّطَق  اَُهْتلَّبَق  اَـمَف  َۀَـمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَـجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  يِرْهَظ  ِیف  ًءاَـم  ِکـِلَذ  ُهَّللا  َلَّوَحَف  ُُهْتلَکَأَـف  اَـهِراَِمث  ْنِم  ِیَنلَواـَن 

. اَْهنِم َیبوُط  ِةَرَجَش  َۀَِحئاَر  ُتْدَجَو 
ُسْمَّشلا َِوأ  ِرْدَْـبلا  َۀَْـلَیل  ُرَمَْقلا  اَهَّنَأَک  َْتناَک  َْتلاَقَف  َۀَـمِطاَف ع  ِۀَفِـص  ْنَع  یِّمُأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍِکلاَم  ُْنب  ُسَنَأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 7

. ًۀََّضب َءاَْضَیب  َْتناَک  َو  ِباَحَّسلا  َنِم  ْتَجَرَخ  َْوأ  ًاماَمَغ  ْتَرِفُک 
. ِۀَّیِعَابَّرلا َۀَقِرْشُم  َْتناَک  اَهَّنَأ  َِيُور  َو  ِۀَنْفَْجلا  َیلِإ  ُبِرْضَت  اَهَتَبَصَق  َّنِإ  َو  ُنِْجعَت  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َلاَق : ٍحَابَر  ِیبَأ  ْنَع  ٌءاَطَع 
ُۀَمِطاَف ْتَِدلُو  َو  ًةَّرَم  ِرَْسیَْألا  اَِهِبناَج  یَلَع  َو  ًةَّرَم  ِنَْمیَْألا  اَِهِبناَج  یَلَع  ُلیِمَت  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُتْرَکَذ  اَّلِإ  یِـشْمَت  َۀَمِطاَف  ُْتیَأَر  اَم  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُِرباَج 

َُّمث َنِینِـس  َِیناَمَث  َۀَّکَِمب  اَهِیبَأ  َعَم  ْتَماَقَأ  َو  ِةَرِخآـْلا  يَداَـمُج  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  ِیف  َنِینِـس  ِثاَـلَِثب  ِءاَرْـسِْإلا  َدـَْعب  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  ِةَُّوبُّنلا  َدـَْعب  َۀَّکَِمب 
اَِهب َلَخَد  َو  ِسِداَّسلا  َمْوَی  َناَک  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  ٍمْوَی  َلَّوَأ  ِْنیَتَنَِـسب  َۀَنیِدَْملا  اَهِمَدْقَم  َدَْعب  ٍِّیلَع  ْنِم  اَهَجَّوَزَف  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ُهَعَم  ْتَرَجاَه 
اَتَْنثا اََهل  َو  َنَسَْحلا  ِتََدلَو  َو  ٍرُهْـشَأ  ُۀَْعبَـس  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ٍذـِئَمْوَی  اََهل  َو  ُِّیبَّنلا  َِضُبق  َو  ٍرْدـَب  َدـَْعب  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍّتِِسل  ِءاَثاَلَّثلا  َمْوَی 

. ًۀَنَس َةَرْشَع 
تئـش نإ  اهیلإ و  رظنلا  ناکمإل  وأ  اهفافع  اهرتسل و  ماـمغلاب  ةروتـسملا  سمـشلاب  اهتهبـش  تئـش  نإ  يأ  لوهجملل  ءاـنبلا  یلع  ترفک  ناـیب 

تحت  نم  ۀجراخلا  سمشلاب 
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اهل اهیبشت  اهنم  جورخلا  مامغلا و  یف  لوخدـلا  ءادـتبا  یتلاـح  یف  سمـشلاب  هیبشتلا  ضرغلا  نوکی  نأ  لـمتحی  اـهناعمل و  اـهرونل و  ماـمغلا 
رظنلا و نم  نکمتلا  رتسلا و  نیب  امهیف  اهعمجل  نیتلاحلا  یف  اهب  هیبشتلا  لاقی  وأ  سمشلا  ضعبب  تطاحأ  یتلا  باحسلاب  اهعانقل  سمـشلاب و 
هترتس و يأ  ارفک  رـسکلاب  هرفکأ  ءیـشلا  ترفک  لاـقی  ۀـیطغتلا  ینعمب  رفکلا  نم  ذوخأـم  ریداـقتلا  یلع  عاعـشلا و  یف  ءوضلا و  وحم  مدـع 

. ءیش یندأ  هیف  رثؤی  يذلا  هؤافص  نوللا و  ۀقر  ۀضاضبلا 
َةَُّوُبن ُهَّللا  َرَهْظَأ  اَم  َدَْعب  ُۀَمِطاَف  ْتَدـِلُو  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ُهُعَفْرَی  ِهِخُویُـش  ْنَع  ِباَّشَْخلا  ُْنبا  َرَکَذ  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 8
ِۀَیاَوِر ِیف  َو  ًامْوَی  َنوُْعبَس   ] نیعبس َو  ٌۀَسْمَخ  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َْتیَْبلا  ِیْنبَت  ٌْشیَُرق  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  َیْحَْولا  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  َو  ِهِِّیبَن 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  َعَم  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ْتَرَجاَه  َو  َنِینِس  َِیناَمَث  َۀَّکَِمب  اَهِیبَأ  َعَم  اَهُرُمُع  َناَک  َو  ًامْوَی  َرَشَع  َۀَسْمَخ  َو  ٌرْهَـش  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  َۀَقَدَص 
ٍۀَیاَوِر ِیف  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍِّیلَع  َعَم  ْتَماَقَأَف  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  اَهُرُمُع  َناَک  َو  َنِینِـس  َرْـشَع  ُهَعَم  ْتَماَقَأَف 
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يَدْحِإ اََهل  َو  َنَسَْحلا  ِتََدلَو  َو  ٍماَّیَأ  ُةَرَـشَع  َو  ٌرْهَـش  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ِۀَیاَوِّرلا  ِهِذَه  یَلَع  اَهُرُمُعَف  ُلُوقَأ  اَنَأ  ُعِراَّذلا  َلاَق  َو  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  يَرْخُأ 
. َنِینِس ِثاَلَِثب  ِةَرْجِْهلا  َدَْعب  ًۀَنَس  َةَرْشَع 

ْدَق َو  َۀَـمِطاَف ع  ُتْدِهَـش  ُْتنُک  ْدَـق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َْتلاَق  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِْهیََوبَاب  ِْنباـِل  َۀَـمِطاَف ع  ِدـِلْوَم  ِباَـتِک  ِیف  َو 
. ٍۀَّیِْسنِإ ِةَروُص  ِیف  ًۀَّیِروُح  ْتَِقلُخ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َلاَقَف ص  ًامَد  اََهل  َرَأ  ْمَلَف  اَهِْدلُو  َضَْعب  ْتََدلَو 

َُّمث َنِینِس  َناَمَث  َۀَّکَِمب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ْتَماَقَأ  َو  َنِینِـس  ِثاَلَِثب  ِءاَرْـسِْإلا  َدَْعب  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  ِةَُّوبُّنلا  َدَْعب  ْتَِدلُو ع  نیظعاولا  ۀضور  هض ، - 9
َۀَـمِطاَِفل ع َو  ُِّیبَّنلا ص  َِضُبق  َو  ٍۀَنَِـسب  َۀَـنیِدَْملا  ُمِهِمَدـْقَم  َدـَْعب  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع  ْنِم  اَهَجَّوَزَف  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ْتَرَجاَـه 

. ًامْوَی َنیِْعبَس  َو  ِْنیَتَْنثا  اَهِیبَأ  َدَْعب  ْتَشاَع  َو  ًۀَنَس  َةَرْشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی 
َدَْعب ْتَیَِقب  ًامْوَی  َنوُْعبَس  َو  ٌۀَسْمَخ  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َنِینِـس  ِسْمَِخب  ِِّیبَّنلا ص  ِثَْعبَم  َدَْعب  ُۀَمِطاَف ع  ْتَِدلُو  یفاکلا  اک ، - 10

. ًامْوَی َنیِْعبَس  َو  ًۀَسْمَخ  اَهِیبَأ 
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َلاَق ُراَّمَع  اَی  ِیْنثِّدَح  ُْتُلق  ًابَجَع  َكُِربْخُأ  َلاَق  َو  ٌراَّمَع  ِینَثَّدَـح  َلاَق  ُناَْملَـس  ِینَثَّدَـح  َلاَق  َۀَـماَُدق  ِْنب  َۀـَثِراَح  ْنَع  َِيُور  ِتاَزِْجعُْملا ، ُنُویُع  - 11
ْنُکَی َْمل  اَِمب  َو  ٌِنئاَک  َوُه  اَِمب  َو  َناَک  اَِمب  َکَثِّدَحُِأل  ُنْدا  ْتَداَن  ِِهب  ْتَرَْـصبَأ  اَّمَلَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  َجـَلَو  ْدَـق  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُتْدِهَـش  ْمَعَن 

ُنْدا َُهل  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  َلَخَد  ْذِإ  ِهِعوُجُِرب  ُْتعَجَرَف  يَرَقْهَْقلا  ُعِجْرَی  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ُْتیَأَرَف  ٌراَّمَع  َلاَق  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َنیِح  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ 
ْدَق َو  َِکب  یِّنَأَک  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُنَسْحَأ  َْکنِم  ُثیِدَْـحلا  َلاَق  َُکثِّدَـحُأ  ْمَأ  ِیُنثِّدَُـحت  َُهل  َلاَق  ُسِلْجَْملا  ِِهب  َّنَأَمْطا  اَّمَلَف  اَنَدَـف  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی 

َیلاَعَت ِهَِّلل  ًارْکُـش  ٌِّیلَع  َدَجَـسَف  ُمَْلعَت  َال  َو  َأ  َلاَقَف ع  اَنِرُون  ْنِم  َۀَمِطاَف  ُرُون  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  َْتعَجَرَف  َْتیَک  َو  َْتیَک  ََکل  َْتلاَق  َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َْتلَخَد 
اَِمب ُهَتْرَبْخَأَف  ِیبَأ ص  َیلِإ  َْتعَجَر  َکَّنَأَک  َْتلاَقَف  ُهَعَم  ُتَْجلَو  َو  َۀَـمِطاَف ع  یَلَع  َجـَلَوَف  ِهِجوُرُِخب  ُتْجَرَخ  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َجَرَخَف  ٌراَّمَع  َلاَـق 
ْنِم ًةَرَجَش  ُهَعَدْوَأ  َُّمث  ُُهلاَلَج  َّلَج  َهَّللا  ُحِّبَُـسی  َناَک  َو  يِرُون  َقَلَخ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ْمَلْعا  َْتلاَقَف  ُۀَمِطاَف  اَی  ِِکلَذَک  َناَک  َلاَق  ََکل  ُُهْتُلق 

َلَعَفَف َِکتاَوََهل  ِیف  اَهْرِدَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  َکـِْلت  ْنِم  َةَرَمَّثلا  ِفِطَْتقا  ِنَأ  ًاـماَْهلِإ  ِْهَیلِإ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ  َۀَّنَْجلا  ِیبَأ  َلَـخَد  اَّمَلَف  ْتَءاَـضَأَف  ِۀَّنَْجلا  ِرَجَش 
َْمل اَم  َو  ُنوُکَی  اَم  َو  َناَک  اَم  ُمَلْعَأ  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  اَنَأ  َو  ِیْنتَعَـضَوَف  ٍدـِْلیَوُخ  َْتِنب  َۀَـجیِدَخ  ِینَعَدْوَأ  َُّمث  ِیبَأ ص  َْبلُـص  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  ِینَعَدْوَأَـف 

. َیلاَعَت ِهَّللا  ِرُوِنب  ُرُْظنَی  ُنِمْؤُْملا  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ْنُکَی 
َۀَنَـس ِءاَرْهَّزلا ع  ِةَدِّیَّسلا  ُِدلْوَم  َناَک  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  َمْوَی  ِضاَیِّرلا  ِِقئاَدَح  ِباَتِک  ِیف  ُدـیِفُْملا  ُخـْیَّشلا  َلاَق  لامعألا  لابقإ  لق ، - 12

. ِثَْعبَْملا َنِم  ِْنیَتَْنثا 
َو يَدْحِإ  َۀَنَـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَدـِلُو  َلاَق : ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِمِـشاَْهلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َنیِِفلاَخُْملا ، ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم 

ْنِم ِهِداـَلْوَأ  ُِرئاَـس  َِکلَذَـک  َو  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  یَحُوی  ْنَأ  َلـْبَق  ْتَدـِلُو  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َمَعَز  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِدـِلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ 
. َۀَجیِدَخ

َۀَمِطاَف َّنَأ  َِۀباَحَّصلا  ِۀَـفِْرعَم  ِباَتِک  ِیف  ِِظفاَْحلا  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ْنَع  ِداَّدَْـحلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهتَیاَوِِرب  ِّیِمَْلیَّدـلا  ِروُْصنَْملا  ِیبَأ  ِِظفاَْحلا  ِنَع  ِیتَیاَوِر  ِیف  َو 
. َءاَمْسَأ َّمُأ  یَّنَُکت  ُْلبَق  اَمِیف  َْتناَک  َو  َۀَبْعَْکلا  ِیْنبَت  ٌْشیَُرق  َو  ْتَِدلُو  ًاّنِس  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِتاََنب  َرَغْصَأ  َْتناَک 
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ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُجیِوَْزت  َناَک  َو  َۀَبْعَْکلا  ِیْنبَت  ٍذـِئَنیِح  ٌْشیَُرق  َو  ِةَُّوبُّنلا  َْلبَق  َۀَـمِطاَف ع  ُدـِلْوَم  َناَک  َنیِِّیِبلاَّطلا  ِِلتاَقَم  ِباَتِک  ِیف  ِجَرَْفلا  ُوبَأ  َلاَق  َو 

ُنَسَْحلا َِکلَِذب  ِینَثَّدَح  ًۀَنَس  َةَرْشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی  اََهل  َو  ٍرَْدب  ِةاَزَغ  ْنِم  ِهِعوُجُر  َدَْعب  اَِهب  یََنب  َو  َۀَنیِدَْملا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِمَدْقَم  َدَْعب  ٍرَفَص  ِیف  اَهاَّیِإ 
ِرَفْعَج ْنَع  َةَوْرَف  ِیبَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  َةَْربَس - ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـِقاَْولا  ِنَع  ٍدْعَـس  ِْنبا  ِنَع  ِثِراَْحلا - ِنَع  ٍِّیلَع  ُْنب 

ٍِّیلَع ع. ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب 
ٍبُوبْحَم ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِهیِخَأ  ْنَع  َراَیِزْهَم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدْعَـس  َو  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  یفاکلا  اـک ، - 13
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ِسْمَِخب ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِثَْعبَم  َدَْعب  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو  ُلوُقَی  ٍرَفْعَج ع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِّیناَتْـسِجِّسلا  ٍبِیبَح  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع 
. ًامْوَی َنوُْعبَس  َو  ٌۀَسْمَخ  َو  ًۀَنَس  َةَرْشَع  َِیناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َو  َنِینِس 

َنِم ٍسْمَخ  َۀَنَس  َلِیق  َو  ِثَْعبَْملا  َنِم  ِْنیَتَْنثا  َۀَنَس  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  ِیف  ُۀَمِطاَف ع  ْتَِدلُو  یمعفکلل  حابصملا  فک ، - 14
. اَُهتَمَأ ُۀَِّضف  اَُهباََّوب  َو  َنُولِّکَوَتُْملا  َنِمَأ  اَهِمَتاَخ  ُشْقَن  َناَک  َو  ِثَْعبَْملا 

ِتاَیاَوِّرلا ِضَْعب  ِیف  َۀَمِطاَف ع  ُِدلْوَم  َناَک  ِثَْعبَْملا  َنِم  ِْنیَتَْنثا  َۀَنَس  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  ِمْوَْیلا  ِیف  نیحابصملا  ابـصم ، - 15
. َنِینِس ِسْمَِخب  ِثَْعبَْملا  َْلبَق  اَهَِدلْوَم  َّنَأ  يِوَْرت  ُۀَّماَْعلا  َو  ِثَْعبَْملا  َنِم  ٍسْمَخ  َۀَنَس  يَرْخُأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو 

ِِّیقْرَْبلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍماَّمَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَْبیَّشلا  ِلَّضَفُْملا  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِماَمِْإلا  ِّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ِْنب  ِدَّمَحُِمل  ِۀَـماَمِْإلا ، ِِلئَالَد  ُباَـتِک  - 16
: َلاَق ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍناَنِـس  ِْنبا  ِنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع 

َرْشَع ِۀَنیِدَْملِاب  َو  َنِینِس  َناَمَث  َۀَّکَِمب  ْتَماَقَأَف  ِِّیبَّنلا ص  ِِدلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ  َو  ٍسْمَخ  َۀَنَـس  اَْهنِم  َنیِرْـشِْعلا  َمْوَْیلا  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ِیف  ُۀَمِطاَف  ْتَِدلُو 
. ِةَرْجِْهلا َنِم  َةَرْشَع  يَدْحِإ  َۀَنَس  ُْهنِم  َنْوَلَخ  ٍثاَلَِثل  ِءاَثاَلَّثلا  َمْوَی  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ِیف  ْتَِضُبق  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ًاسْمَخ  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  َو  َنِینِس 

ْنَع  ِّیِّبَّضلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِّيِرَبْکُعَّلَّتلا  یَسُوم  ِْنب  َنوُراَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُْهنَع  َو  - 1 ، 14 ، 15
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ِمْوَْیلا ِیف  ُّبِشَت  ُۀَـمِطاَف  ْلََزت  َْمل  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدـِقاَو  ِْنب  ِْبیَعُـش  ْنَع  ِِّیباَـلَْغلا  اَّیِرَکَز  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ُلْهَأ َِسنَأ  َو  ًادِجْـسَم  اَِـهب  یَنَْتبا  َو  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  َۀَّکَم  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَجاَـه  اَّمَلَف  ِۀَـنَّسلاَک  ِرْهَّشلا  ِیف  َو  ِرْهَّشلاَـک  ِۀَـعْمُْجلا  ِیف  َو  ِۀَـعْمُْجلاَک 

ُفاَرْشَْألا  ] فارشلا َو  ُكُولُْملا  َثَّدََحت  َو  ُنآْرُْقلا  َِسرُد  َو  ُناَمیِْإلا  َرَهَظ  َو  ُناَبْکُّرلا  ِْهَیلِإ  َراَس  َو  ُهَتَکََرب  ُساَّنلا  َفَرَع  َو  ُُهتَِملَک  ْتَلَع  َو  ِِهب  ِۀَنیِدَْملا 
ِتَمِدَقَف اَهَعَم  َرَجاَه  ْنَمِیف  ُۀَِشئاَع  َْتناَک  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ِءاَِسن  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َعَم  ُۀَـمِطاَف  ْتَرَجاَه  َو  ُفاَرْـشَْألا  َو  ُِرباَکَْألا  ِِهتَمِقَن  َْفیَـس  َفاَخ  َو 

َلَقَن َو  َۀَـنیِدَْملا  ِِهلوُخُد  َلَّوَأ  َةَدْوَـس  َجَّوََزت  َو  َءاَـسِّنلا  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َبَطَخ  َو  ِّيِراَْـصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ِّمُأ  یَلَع  ِِّیبَّنلا ص  َعَـم  َْتلِْزنُأَـف  َۀَـنیِدَْملا 
َو یِّنِم  ََبأْدَأ  ِهَّللا  َو  َْتناَک  َو  اَُهبِّدَؤُأ  ُْتنُکَف  ََّیلِإ  ِِهتَْنبا  َْرمَأ  َضَّوَف  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِینَجَّوََزت  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَقَف  َۀَمَلَـس  َّمُأ  َجَّوََزت  َُّمث  اَْهَیلِإ  َۀَـمِطاَف 

. اَهِّلُک ِءاَیْشَْألِاب  َفَرْعَأ 

اهلئاضف ع ضعب  اهئامسأ و  باب 2 

ِْنب ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّینَسَْحلا  ِمیِظَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ِّيِدَابآَدْعَّسلا  ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  لاصخلا  عئارـشلا ل ، للع  قودصلل ع ، یلامألا  یل ، - 1
َو ُۀَکَراَبُْملا  َو  ُۀَقیِّدِّصلا  َو  ُۀَمِطاَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْدنِع  َءاَمْسَأ  ُۀَعِْـست  َۀَمِطاَِفل ع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  َُسنُوی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 

ْتَمُِطف َلاَق  يِدِّیَس  اَی  ِینِْربْخَأ  ُْتُلق  َۀَمِطاَف  ُریِسْفَت  ٍءْیَش  ُّيَأ  يِرْدَت  َأ  َلاَق ع  َُّمث  ُءاَرْهَّزلا  َو  ُۀَثَّدَحُْملا  َو  ُۀَّیِـضْرَْملا  َو  ُۀَیِـضاَّرلا  َو  ُۀَّیِکَّزلا  َو  ُةَرِهاَّطلا 
. ُهَنوُد ْنَمَف  ُمَدآ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ٌْوفُک  اََهل  َناَک  اََمل  اَهَجَّوََزت  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َّنَأ  َال  َْول  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ِّرَّشلا  َنِم 

ۀـمطاف ع یلع و  نوک  یلع  هب  لدتـسی  نأ  نکمی  ناـیب  هلثم  قودـصلا  نع  يوـلعلا  دـمحأ  نب  نسحلا  نع  يربـطلل ، ۀـمامإلا  لـئالد  باـتک 
رئاس نم  فرشأ 
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نیوفک امهنوک  مدع  نوک  لامتحال  میهاربإ ع  حون و  یلع  امهلـضف  یلع  لدـی  لاقی ال  نیعمجأ ال  مهیلع  هللا  یلـص  انیبن  يوس  مزعلا  یلوأ 
نکمی هنأ  یلع  رخألا  عناوملا  نع  رظنلا  عطق  عم  اهءافکأ  مهنوک  مدع  دارملا  نأ  یلع  لدی  مدآ ع  رکذ  لوقن  انأل  اهدادـجأ ع  نم  امهنوکل 
جوزلا نوک  ةءافکلا  یف  طرتشی  نأ  نکمی  هنأب  مهیلع  ۀـمطاف  لضف  یلع  هتلالد  یف  شقانی  نأ  نکمی  معن  لصفلاب  لوقلا  مدـعب  ثبـشتی  نأ 

. ملعی هللا  فرعلا و  مهافتم  نم  کلذ  دعبی  لضفأ و ال 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2591 
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ٍرَفْعَج ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  ِّیِمِراَّدـلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِلَْـقیَّصلا  ٍلْهَـس  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  ٍدْعَـس  ْنَـع  ِیبَأ  عئارـشلا  لـلع  ع ، - 2
ِیف َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَِأل  ُرَهَْزت  اَهَّنَِأل  َلاَقَف  َءاَرْهَز  ُءاَرْهَّزلا  ِتَیِّمُـس  َِمل  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  ِِّیناَُزمْرُْهلا 

ُّضَْیبَتَف ِۀَنیِدَْملِاب  ْمِِهتاَرُجُح  َیلِإ  ِروُّنلا  َِکلَذ  ُضاََیب  ُلُخْدَیَف  ْمِهِشاَِرف  ِیف  ُساَّنلا  َو  ِةاَدَْغلا  َةاَلَص  اَهِهْجَو  ُرُون  ُرَهْزَی  َناَک  ِروُّنلِاب  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِراَهَّنلا 
اَِهباَرِْحم ِیف  ًةَدِـعاَق  اَهَنْوَرَیَف  اََهلِْزنَم  َنُوتْأَیَف  َۀَـمِطاَف ع  ِلِْزنَم  َیلِإ  ْمُُهلِـسُْریَف  اَْوأَر  اَّمَع  ُهَنُولَأْسَیَف  َِّیبَّنلا ص  َنُوتْأَیَف  َکـِلَذ  ْنِم  َنُوبَْجعَیَف  ْمُُهناَـطیِح 

ُرُون َرَهَز  ِةاَلَّصِلل  ْتَبَّتََرت  َو  ُراَهَّنلا  َفَصَْتنا  اَذِإَف  َۀَـمِطاَف  ِرُون  ْنِم  َناَـک  ُْهَوأَر  يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  اَـهِهْجَو  ْنِم  اَِـهباَرِْحم  ْنِم  ُعَطْـسَی  ُروُّنلا  َو  یِّلَُـصت 
ِلِْزنَم َیلِإ  ْمُُهلِـسُْریَف  اَْوأَر  اَّمَع  ُهَنُولَأْسَیَف  َِّیبَّنلا ص  َنُوتْأَیَف  ْمُهَناَْولَأ  َو  ْمَُهباَِـیث  ُرِّفَُـصتَف  ِساَّنلا  ِتاَرُجُح  ِیف  ُةَْرفُّصلا  ُلُخْدَـتَف  ِةَْرفُّصلاـِب  اَـهِهْجَو ع 

اَْوأَر يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  ِةَْرفُّصلِاب  اَهِیَنب  َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  اَهِهْجَو  ُرُون  َرَهَز  ْدَـق  َو  اَِهباَرِْحم  ِیف  ًۀَِـمئاَق  اَهَنْوَرَیَف  َۀَـمِطاَف ع 
َناَکَف َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َو  ًاحَرَف  ِةَرْمُْحلِاب  اَهُهْجَو  َقَرْـشَأَف  َۀَـمِطاَف  ُهْجَو  َّرَمْحا  ُسْمَّشلا  َِتبَرَغ  َو  ِراَهَّنلا  ُرِخآ  َناَک  اَذِإَف  اَهِهْجَو  ِرُون  ْنِم  َناَـک 

ِلِْزنَم َیلِإ  ْمُُهلِـسُْریَف  َِکلَذ  ْنَع  ُهَنُولَأْـسَی  َو  َِّیبَّنلا ص  َنُوتْأَـی  َو  َکـِلَذ  ْنِم  َنُوبَْجعَیَف  ْمُُهناَـطیِح  ُّرَمَْحت  َو  ِمْوَْقلا  ِتاَرُجُح  اَـهِهْجَو  ُةَرْمُح  ُلُخْدـَت 
َِکلَذ ْلَزَی  ْمَلَف  َۀَمِطاَف ع  ِهْجَو  ِرُون  ْنِم  َناَک  اَْوأَر  يِذَّلا  َّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  ِةَرْمُْحلِاب  ُرَهْزَی  اَهِهْجَو  ُرُون  َو  ُهُدِّجَُمت  َو  َهَّللا  ُحِّبَُـست  ًۀَِـسلاَج  اَهَنْوَرَیَف  َۀَـمِطاَف 

. ٍماَمِإ َدَْعب  ٍماَمِإ  َْتیَْبلا  َلْهَأ  اَّنِم  ِۀَِّمئَْألا  ِیف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  اَنِهوُجُو  ِیف  ُبَّلَقَتَی  َوُهَف  ُْنیَسُْحلا ع  َِدلُو  یَّتَح  اَهِهْجَو  ِیف  ُروُّنلا 
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نوکی نأ  لـمتحی  هتبترم و  یف  ءیـش  لـک  لـعج  ینعمب  یفرعلا  بیترتلا  نم  تأـیهت  وأ  ۀـغللا  یف  اـمک  اـهبارحم  یف  تتبث  يأ  تبترت  ناـیب 
. تنیزت فیحصت 

اَنْعِمَـس الاَق  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  اَضِّرلا  یَـسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ٍمِراَد  َیلِإ  ِداَنْـسِْإلِاب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 3 - 15 ، 14
َلاَق َۀَمِطاَف  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  يِرْدَت  َأ  َۀَیِواَعُِمل  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  َلاَق : ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِروُْصنَْملا  ِنَع  ِّيِدْهَْملا  ِنَع  ِدیِشَّرلا  ِنَع  ُثِّدَُحی  َنُومْأَْملا 

. ُُهلوُقَی ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  ِراَّنلا  َنِم  اَُهتَعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل  َلاَق  َال 
َّزَع َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُْتیَّمَس  یِّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀَثاَلَّثلا  ِدِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 4

. ِراَّنلا َنِم  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َو  اَهَمَطَف  َّلَج  َو 
. هلثم هئابآ ع  نع  اضرلا  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،

ِْنب ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِْدنَواَهَّنلا  َقاَحْسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَزَْجلا  َدیِزَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّینیِسیِمْرِْقلا  ٍلِقْعَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ  عئارـشلا  للع  ع ، - 5
ِرُون ْنِم  اَهَقَلَخ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َلاَقَف  َءاَرْهَز  ُءاَرْهَّزلا  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  َِمل  ُْتُلق  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍداَّمَح 

اَم اَنَدِّیَس  َو  اَنََهلِإ  اُولاَق  َو  َنیِدِجاَس  ِهَِّلل  ُۀَِکئاَلَْملا  ِتَّرَخ  َو  ِۀَِکئاَلَْملا  َراَْصبَأ  ْتَیِـشَغ  َو  اَهِرُوِنب  َضْرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِتَءاَضَأ  ْتَقَرْـشَأ  اَّمَلَف  ِِهتَمَظَع 
یَلَع ُُهلِّضَفُأ  ِیئاَِیْبنَأ  ْنِم  ٍِّیبَن  ِْبلُـص  ْنِم  ُهُجِرْخُأ  ِیتَمَظَع  ْنِم  ُُهتْقَلَخ  ِیئاَمَـس  ِیف  ُُهْتنَکْـسَأ  َو  يِرُون  ْنِم  ٌرُون  اَذَـه  ْمِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  ُروُّنلا  اَذَـه 

. ِییْحَو ِءاَضِْقنا  َدَْعب  یِضْرَأ  ِیف  ِیئاَفَلُخ  ْمُُهلَعْجَأ  َو  یِّقَح  َیلِإ  َنوُدْهَی  يِْرمَِأب  َنُوموُقَی  ًۀَِّمئَأ  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  ُجِرْخُأ  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِعیِمَج 
. ناهاشنامرک برعم  رونیدلا  برق  دلب  رسکلاب  نیسیمرق  يدابآزوریفلا  لاق  نایب  هلثم  رفعج ع  یبأ  نع  راونألا ، حابصم 

َۀَمِطاَف ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  َةَراَمُع  ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِدُولَْجلا  ِنَع  ُِّیناََقلاَّطلا  عئارشلا  للع  رابخألا ع ، یناعم  عم ، - 6
ِلْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون  ُرَهْزَی  اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِلْهَِأل  اَهُرُون  َرَهَز  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  اَذِإ  َْتناَک  اَهَّنَِأل  َلاَقَف  َءاَرْهَز  ْتَیِّمُس  َِمل 
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. ِضْرَْألا

ُْنب ُۀَّیَِجن  َُهل  ُلاَُقی  ٌۀَِقث  اََنل  ٌْخیَـش  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ٍمِشاَه  ِیَنب  َیلْوَم  ٍداَیِز  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّینیِطْقَْیلا  ِنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِیبَأ  عئارـشلا  للع  ع ، - 7
َلاَق ِءاَمْسَْألا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ًاقْرَف  ُْتُلق  َۀَمِطاَف  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  ِنَسَْحلا ع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍنَسَح  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُّيِراَزَْفلا  َقاَحْـسِإ 
ِیف ُجَّوَزَتَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َِملَعَف  ِِهنْوَک  َْلبَق  َناَک  اَم  َِملَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ  ِِهب  ْتَیِّمُـس  يِذَّلا  َمْساـِلا  َّنَِکل  َو  ِءاَمْـسَْألا  َنَِمل  َکـِلَذ  َّنِإ 
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ِیف َلَعَج  َو  اَْهنِم  َجَرْخَأ  اَِمل  َۀَـمِطاَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  اَهاَّمَـس  ُۀَـمِطاَف  ْتَدـِلُو  اَّمَلَف  ِِهلَِبق  ْنِم  ِْرمَأـْلا  اَذَـه  ِۀـَثاَرِو  ِیف  َنوُعَمْطَی  ْمُهَّنَأ  َو  ِءاَـیْحَْألا 
. ْتَعَطَق ْتَمَطَف  یَنْعَم  َو  ْمُهَعَمَط  ْتَمَطَف  اَهَّنَِأل  َۀَمِطاَف  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَذَِهبَف  اوُعِمَط  اَّمَع  ْمُهَمَطَفَف  اَهِْدلُو 

یـضم نمم  ةأرما  هیف  اهکراشی  الئل  هب  تیمـس  اذـلف  دـحأ  هیلإ  اهقبـسی  مل  امم  مسالا  اذـه  نأ  مهوت  هلعل  ءامـسألا  نیب  هنیب و  اقرف  هلوق  نایب 
. هللا نأل  يأ  هللا  نإ  هلوق  لبق  اهب  نومسی  اوناک  یتلا  ءامسألا  نم  ناک  هنأب  باجأف ع 

ِّيِراَْصنَْألا َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِریَِـشب  ْنَع  ِّیِفَنَْحلا  ٍْریَمُع  ِْنب  ِجَدُْـخم  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارـشلا  للع  رابخألا ع ، یناـعم  عم ، - 8
. ِراَّنلا َنِم  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  َلاَق : َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرِیثَک  ِیبَأ  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِعاَزْوَْألا  ِنَع 
ِیبَأ ْنَع  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ِْنب  َدیِزَی  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَم  عئارـشلا  للع  ع ، - 9

َو ِْملِْعلِاب  ُِکتْمَطَف  یِّنِإ  َلاَق  َُّمث  َۀَمِطاَف  اَهاَّمَـسَف  ٍدَّمَُحم ص  َناَِسل  ِِهب  َقَْطنَأَف  ٍکَلَم  َیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  ُۀَمِطاَف ع  ْتَدـِلُو  اََّمل  َلاَق : ٍرَفْعَج ع 
. ِقاَثیِْملِاب ِثْمَّطلا  ِنَع  َو  ِْملِْعلِاب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  اَهَمَطَف  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ِثْمَّطلا  ِنَع  ُِکتْمَطَف 

وأ ملعلا  ببـسب  لهجلا  نع  کتعطق  وأ  تمطف  تینغتـسا و  یتح  ملعلاب  کتعـضرأ  يأ  ملعلاب  کـتمطف  ناـیب  هلثم  هنع ع  راونـألا ، حابـصم 
یف  اهنوک  نع  ۀیانک  ملعلاب  انورقم  نبللا  نم  کماطف  تلعج 
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يأ لیعفتلا  ءانب  یلع  أرقی  وأ  قوفدـملا  ینعمب  قفادـلاک  لوعفملا  ینعمب  لعافلا  ناک  ریداقتلا  یلع  ۀـینابرلا و  مولعلاـب  ۀـملاع  اـهترطف  ودـب 
هلوق یف  امهؤارجإ  لکـشی  ناریخألا  ناهجولا  هنم و  سانلا  مطفت  یهف  لهجلا  نم  اهمطف  امل  ینعملا  وأ  لهجلا  نم  ساـنلا  ۀـعطاق  کـتلعج 

ساندألا نع  کتمطف  امل  ثلاثلا  یلع  لاقی  وأ  ۀـمیمذلا  لاعفألا  قالخألا و  نع  ۀـیانک  ثمطلا  لعجی  نأب  فلکتب  الإ  ثمطلا  نع  کـتمطف 
. ۀیونعملا ساندألا  نع  سانلا  مطفت  تنأف  ۀینامسجلا  ۀیناحورلا و 

َرَمُع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِقلاَو  ِْنب  ِلَدـْنَج  ْنَع  ِّیِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِِّیناَهَبْـصَْألا  َۀَّیِوَلَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ُْنبا  عئارـشلا  لـلع  ع ، - 10
َِمل ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  ِتیِّمُس  َِمل  َنیِرْدَت  َأ  ُۀَمِطاَف  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّيِرْصَْبلا 

. ِراَّنلا َنِم  اَُهتَعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل  َلاَق  ْتَیِّمُس 
تمطف لاقی  عطقلا  ینعمب  مطفلا  ذإ  ۀـموطفم  یمـست  نأ  ۀیمـستلا  هجو  یف  رکذ  ام  یلع  بسانملا  لاقی  نایب ال  هلثم  هنع ع  راونـألا ، حابـصم 

رماع و ناکم  متاک و  رـس  مهلوقک  لوعفم  ینعمب  لعاف  ءیجی  ام  اریثک  لوقن  انأل  لبحلا  تمطف  هتداع و  نع  لـجرلا  تمطف  اـهیبص و  مـألا 
. اضیأ امزال  مطفلا  درو  نوکی  نأ  لمتحی  ٍِقفاد و  ٍءام  و  ٍۀَیِضار * ٍۀَشیِع  یلاعت  هلوق  یف  اولاق  امک 

اهـسفن و تمطف  اهنإ  لاقی  نأ  نکمی  یهتنا و  میطف  ۀـموطفم و  مطاف و  یهف  تمطف  اذإف  مطفت  نأ  ناـح  ۀلخـسلا  مطفأ  يداـبآزوریفلا  لاـق 
اهلاصخ مراکم  اـهلاعفأ و  نساـحم  نم  هللا  ملع  اـم  کـلذ  یف  ببـسلا  نوکل  ثمطلا  نع  اهـسفن  تمطف  رورـشلا و  نع  راـنلا و  نع  اـهتعیش 

. يزاجم دانسإلاف 
ُْتعِمَس َلاَق  ِّیِفَقَّثلا  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَسیِع  ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  عئارـشلا  للع  ع ، - 11

ْتَُرثَک ْدَق  ٍّبِحُِمب  ُرَمُْؤیَف  ٌِرفاَک  َْوأ  ٌنِمُْؤم  ٍلُجَر  ِّلُک  ْیَْنیَع  َْنَیب  َِبتُک  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإَف  َمَّنَهَج  ِبَاب  یَلَع  ٌۀَْـفقَو  َۀَـمِطاَِفل ع  ُلوُقَی  ٍرَفْعَج ع  َابَأ 
ُلوُقَتَف  ًاّبُِحم  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ُۀَمِطاَف  ُأَْرقَتَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ُُهبُونُذ 
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َو َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َداعیِْملا  ُِفلُْخت  َْتنَأ ال  َو  ُّقَْحلا  َكُدْعَو  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِیتَّیِّرُذ  یَّلََوت  َو  ِیناَّلََوت  ْنَم  ِیب  َتْمَطَف  َو  َۀَمِطاَف  ِینَْتیَّمَـس  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ 
َال اَنَأ  َو  ُّقَْحلا  َيِدْعَو  َو  ِراَّنلا  َنِم  ْمُهاَّلََوت  َو  ِکَتَّیِّرُذ  َّبَحَأ  َو  ِكاَّلََوت  َو  ِکَّبَحَأ  ْنَم  ِِکب  ُتْمَطَف  َو  َۀَمِطاَف  ُِکْتیَّمَس  یِّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  ِْتقَدَص  َّلَج 

یِّنِم ِکُِفقْوَم  ِِفقْوَْملا  َلْهَأ  َو  ِیلُسُر  َو  ِیئاَِیْبنَأ  َو  ِیتَِکئاَلَم  َنَّیَبَتَِیل  َو  ِکَعِّفَشُأَف  ِهِیف  یِعَفْشَِتل  ِراَّنلا  َیلِإ  اَذَه  يِْدبَِعب  ُتْرَمَأ  اَمَّنِإ  َو  َداَعیِْملا  ُِفلْخُأ 
. َۀَّنَْجلا ِهِیلِخْدَأ  َو  ِهِدَِیب  يِذُخَف  ًانِمُْؤم  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ِْتأَرَق  ْنَمَف  يِْدنِع  ُِکتَناَکَم  َو 
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اَمَّنِإ ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  ِِثلاَّثلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ِّمَع  ْنَع  ِّيِروُْصنَْملا  ِنَع  ُماَّحَْفلا  یـسوطلا  خیـشلل  یلاـمألا  اـم ، - 12
. ِراَّنلا َنِم  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َو  اَهَمَطَف  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُْتیَّمَس 

َمَیْرَم َّنِإ  ُلوُقَت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َكاَنْعِمَس  اَّنِإَف  ُلُوتَْبلا  اَم  َِلئُس  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا  ِداَنْسِِإب  عئارشلا  للع  رابخألا ع ، یناعم  عم ، - 13
. ِءاَِیْبنَْألا ِتاََنب  ِیف  ٌهوُرْکَم  َْضیَْحلا  َّنِإَف  ْضَِحت  َْمل  َْيأ  ُّطَق  ًةَرْمُح  ََرت  َْمل  ِیتَّلا  ُلُوتَْبلا  َلاَقَف ع  ٌلُوَتب  َۀَمِطاَف  َو  ٌلُوَتب 

نع ۀعطقنم  لوتب  ةأرما  ۀیاهنلا  یف  لاق  مدلا  ۀیؤر  مدعب  اهنامز  ءاسن  نع  ۀـعطقنم  اهنأ  يأ  عطقلا  لتبلا  نایب  هلثم  یلع ع  نع  راونألا ، حابـصم 
لیق ابسح و  انید و  الضف و  اهنامز  ءاسن  نع  اهعاطقنال  لوتبلا  ۀمطاف ع  تیمس  یسیع ع و  مأ  میرم  تیمـس  اهب  مهیف و  اهل  ةوهـش  لاجرلا ال 

. يدابآزوریفلا لاق  کلذ  وحن  یلاعت و  هللا  یلإ  ایندلا  نع  اهعاطقنال 
هنأ  یف  رابخألا  یتأیس  تضم و  دق  لوقأ 

. ُۀَمِطاَف ِْتنَأ  َو  ُرِطاَْفلا  َوُهَف  ِِهئاَمْسَأ  ْنِم  ًامْسا  ُۀَمِطاَف  اَی  َِکل  ُهَّللا  َّقَش  َۀَمِطاَِفل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق 
. ههبش و 

ِِّیْبلَْکلا ِنَع  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَش  ِیف  ُّیِشوُکْرَْخلا  َو  َۀَمِطاَف  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ِیف  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 14
اَهَّنَِأل َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  َِمل  ٌِّیلَع  َلاَـق  َۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  َِمل  يِرْدـَت  ْلَـه  ٍِّیلَِعل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع 

. ِراَّنلا َنِم  اَُهتَعیِش  َو  َیِه  ْتَمُِطف 
ٍرِیثَک ِیبَأ  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِّیِعاَزْوَْألا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِهِخیِراَت  ِیف  ُّیِماَلَّسلا  ٍِّیلَع  ُوبَأ 
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. ِراَّنلا ِنَع  اَهَّبَحَأ  ْنَم  َمَطَف  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع 

. ِراَّنلا ِنَع  اَهیِّبُِحم  َمَطَف  َو  اَهَمَطَف  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُْتیَّمَس  اَمَّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  ْنَع  ِسْوَدْرِْفلا  ِیف  ِْهیَوَریِش 
. ِثْمَّطلا ِنَع  ْتَمُِطف  اَهَّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  ُلاَُقی  َو  ِّرَّشلا  َنِم  ْتَمُِطف  َلاَق  َۀَمِطاَف  ُریِسْفَت  ٍءْیَش  ُّيَأ  يِرْدَت  ُقِداَّصلا ع 

َو ِءاَِیْبنَْألا  ِتاََنب  ِیف  ٌهوُرْکَم  َْضیَْحلا  َّنِإَف  ْضَِحت  َْمل  َو  ُّطَق  ًةَرْمُح  ََرت  َْمل  ِیتَّلا  َلاَق  ُلُوتَْبلا  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِلئُس  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَص  ُوبَأ 
اَم ٍِّیلَع  یَلَع  َءاَسِّنلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َلاَق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َْنِللَتْعَت   ] نلتعت اَمَک  ُّلَتْعَت  اـَل  َنیِّیِمَدآـْلا  ِءاَِـسنَک  ْتَْسَیل  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُءاَْریَمُح  اَـی  َۀَِـشئاَِعل  َلاَـق ع 

. ُضیَِحت َال  ٌةَرِهاَط  اَهَّنَِأل  ًۀَّیَح  ُۀَمِطاَف  ْتَماَد 
. ِریِظَّنلا ِنَع  ْتَِلُتب  اَهَّنَِأل  ًالُوَتب  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َو  ِلاَجِّرلا  ِنَع  ْتَِلُتب  اَهَّنَِأل  ًالُوَتب  ُمَیْرَم  ْتَیِّمُس  ِْنیَبیِرَْغلا  ِیف  ُّيِوَرَْهلا  ٌْدیَبُع  َلاَق  َو 

ِراَهَّنلا ِلَّوَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأـِل  ُرَهْزَی  اَـهُهْجَو  َناَـک  َلاَـقَف  َءاَرْهَّزلا ع  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  َِمل  ِرَکْـسَْعلا ع  َبِحاَـص  ُْتلَأَـس  ُّيِرَکْـسَْعلا  ٍمِشاَـه  ُوبَأ 
. ِّيِّرُّدلا ِبَکْوَْکلاَک  ِسْمَّشلا  ِبوُرُغ  َْدنِع  َو  ِرِینُْملا  ِرَمَْقلاَک  َلاَوَّزلا  َْدنِع  َو  ِۀَیِحاَّضلا  ِسْمَّشلاَک 

ُةَریِسَم ِءاَوَْهلا  ِیف  اَهُعاَِفتْرا  َءاَرْمَح  ٍتُوقاَی  ْنِم  ًۀَُّبق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اََهل  َّنَِأل  َلاَق  َءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  َِمل  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َدیِزَی  ُْنب  ُنَسَْحلا 
َنِم ٌْفلَأ  ٍبَاب  ِّلُک  یَلَع  ٍبَاب  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  اََهل  اَهَمَْزلَتَف  اَِهتَْحت  ْنِم  اََهل  َۀَـماَعِد  َال  َو  اَهَکِـسُْمتَف  اَِهقْوَف  ْنِم  اََـهل  َۀَـقاَلِع  اـَل  ِراَّبَْجلا  ِةَرْدـُِقب  ًۀَـقَّلَعُم  ٍۀَـنَس 

ُۀَمِطاََفل ع. ُءاَرْهَّزلا  ِهِذَه  َنُولوُقَیَف  ِءاَمَّسلا  ُِقفُأ  ِیف  َرِهاَّزلا  َّيِّرُّدلا  َبَکْوَْکلا  ُمُکُدَحَأ  يَرَی  اَمَک  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  اَهاَرَی  ِۀَِکئاَلَْملا 
ُوبَأ ُهَرَکَذ  اَم  یَلَع  اَهُؤاَمْـسَأ  َو  اَهِیبَأ  ُّمُأ  َو  ِۀَِّمئَأـْلا  ُّمُأ  َو  ِنِّسَحُْملا  ُّمُأ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُّمُأ  َو  ِنَسَْحلا  ُّمُأ  اَـهاَنُک  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 15

ُمَیْرَم ُۀـَثَّدَحُْملا  ُۀَّیِـضْرَْملا  ُۀَیـِـضاَّرلا  ُۀَّیِکَّزلا  ُةَرِهاَّطلا  ُۀَـکَراَبُْملا  ُءاَرْوَْـحلا  ُءاَرْهَّزلا  ُءاَرْذَْـعلا  ُةَدِّیَّسلا  ُةَّرُْحلا  ُناَـصَْحلا  ُلوـُتَْبلا  ُۀَـمِطاَف  ُّیِّمُْقلا  ٍرَفْعَج 
ُۀَّیِروُّنلا ِءاَمَّسلا  ِیف  اََهل  ُلاَُقی  َو  يَْربُْکلا  ُۀَقیِّدِّصلا  يَْربُْکلا 
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. ُۀَِیناَْحلا ُۀَّیِواَمَّسلا 

هنم  افطع و  ۀقفش و  جوزتت  اهدلو ال  یلع  میقت  یتلا  ۀیناحلا  يرزجلا  لاق  اهدالوأ  اهجوز و  یلع  ۀقفشملا  يأ  ۀیناحلا  نایب 
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جوز  یلع  هاعرأ  دلو و  یلع  هانحأ  شیرق  ءاسن  یف  ثیدحلا 
َمَّلَسَف ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  َلَخَد  ْذِإ  ِدِجْسَْملا  ِیف  ِِّیبَّنلا ص  َْدنِع  ًاِسلاَج  ُْتنُک  َلاَق : هر  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَـس  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِبُولُْقلا ، ُداَشْرِإ  - 16

ًاذِإ ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ٌةَدِـحاَو  ُنِداَـعَْملا  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَْـنیَلَع  ُهَّللا  َلَّضَف  اَِـمب  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  ِِهب  َبَّحَر  َو  ُِّیبَّنلا ص  َّدَرَف 
اَنِْقلَخ َوْدـَب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف  َمَلَق  َال  َو  َحَْول  َال  َو  َراَن  َال  َو  َۀَّنَج  اـَل  َو  َضْرَأ  اـَل  َو  َءاَمَـس  اـَل  َو  ًاـِّیلَع  َقَلَخ  َو  ِینَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإ  ِّمَع  اَـی  َكَِربْخُأ 

ِشْرَْعلا َرُون  يِرُون  ْنِم  َقَتَف  َُّمث  اَمُْهنِم  ًاِّیلَع  َو  ِینَقَلَخَف  َالَدَتْعا  َو  اَمُهَْنَیب  اَمِیف  َجَزَمَف  ًاحوُر  َْتناَکَف  ًۀَِیناَث  ًۀَِملَک  َمَّلَکَت  َُّمث  ًارُون  َْتناَکَف  ٍۀَِـملَِکب  َمَّلَکَت 
ِْنیَـسُْحلا ِرُون  ْنِم  َو  ِسْمَّشلا  َرُون  ِنَسَْحلا  ِرُون  ْنِم  َقَتَف  َُّمث  ِتاَواَمَّسلا  َنِم  ُّلَجَأ  ٌِّیلَعَف  ِتاَواَمَّسلا  َرُون  ٍِّیلَع  ِرُون  ْنِم  َقَتَف  َُّمث  ِشْرَْعلا  َنِم  ُّلَجَأ  اَنَأَف 

یَلَع اَهَمَرْکَأ  اَم  ٍراَْونَأ  ْنِم  ٌسوُُّدق  ٌحوُّبُـس  اَهِحِیبْسَت  ِیف  ُلوُقَت  َو  َیلاَعَت  َهَّللا  ُحِّبَُـست  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتناَک  َو  ِرَمَْقلا  َو  ِسْمَّشلا  َنِم  ُّلَجَأ  اَمُهَف  ِرَمَْقلا  َرُون 
ْنِم اَهَرِخآ  َال  َو  اَهِرِخآ  ْنِم  اََهلَّوَأ  ُرُْظنَت  َال  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتناَک  َو  ٍۀَْـملُظ  ْنِم  ًاباَحَـس  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ  َۀَِـکئاَلَْملا  َُوْلبَی  ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اَّمَلَف  َیلاَعَت  ِهَّللا 

َو َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَقَف  اَّنَع  َْتفَشَک  اَم  اَّلِإ  ِراَْونَْألا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَنَف  ِهِیف  ُنَْحن  اَم  َْلثِم  اَْنیَأَر  اَم  اَنَتْقَلَخ  ُْذنُم  اَنَدِّیَـس  َو  اَنََهلِإ  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاَقَف  اَِهلَّوَأ 
ْنِم ُْعبَّسلا  َنوُضَرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاَواَمَّسلا  ِتَرَهَزَف  ِشْرَْعلا  ِطُْرق  ِیف  ُهَقَّلَع  َو  ِلیِْدنِْقلاَک  ٍِذئَمْوَی  َءاَرْهَّزلا ع  َۀَمِطاَف  َرُون  َقَلَخَف  َّنَلَْعفََأل  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع 

ْمُکِسیِدْقَت َو  ْمُکِحِیبْسَت  َباََوث  َّنَلَعْجََأل  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  ُهَّللا  َلاَقَف  ُهُسِّدَُقت  َو  َهَّللا  ُحِّبَُـست  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتناَک  َو  َءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  َِکلَذ  ِلْجَأ 
َلَّبَق َو  ِهِرْدَص  َیلِإ  ُهَّمَـضَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهَیِقَلَف  ُساَّبَْعلا  َجَرَخَف  ُناَْملَـس  َلاَق  اَهِیَنب  َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  َو  ِةَأْرَْملا  ِهِذَه  یِّبِحُِمل  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ 

. َیلاَعَت ِهَّللا  یَلَع  ْمُکَمَرْکَأ  اَم  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  یَفَطْصُْملا  َةَْرتِع  ِیبَِأب  َلاَق  َو  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  اَم 
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. نذألا ۀمحش  یف  قلعی  يذلا  مضلاب  طرقلا  نایب 
ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ُِّیبِراَحُْملا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  یَـسُوم  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 17

َءاَرْوَح ُۀَـمِطاَف  ْتَِقلُخ  َلاَق  ُمَلْعَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اُولاَق  ُۀَـمِطاَف  ْتَِقلُخ  اَِمل  َنوُرْدـَت  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ع 
ْنِم ُلوُقَت  َُّمث  ٌۀَّیِْسنِإ  َال  ٌۀَّیِْسنِإ  ُءاَرْوَح  ُلوُقَت  اَْنیَلَع  َِکلَذ  َلَکْشَتْسا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق  ِِهبَغَز  ْنِم  َو  َلِیئَْربَج  ِقَرَع  ْنِم  ْتَِقلُخ  َلاَق  َو  ٌۀَّیِْسنِإ  َال  ًۀَّیِْسنِإ 

َو ُلِیئَْربَج ع  َقِرَعَف  ِهِرْدَـص  َیلِإ  اَهَّمَـضَف  ُلِیئَْربَج ع  اَِـهب  ِیناـَتَأ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ًۀَـحاَُّفت  یِّبَر  ََّیلِإ  يَدـْهَأ  ْمُُکئِّبَنُأ  ًاذِإ  َلاَـق  ِِهبَغَز  ْنِم  َو  َلـِیئَْربَج  ِقَرَع 
َلاَقَف ُلِیئَْربَج  اَی  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتُلق  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  ًادِـحاَو  ًاْئیَـش  اَمُُهقَرَع  َراَصَف  ُۀَـحاَّفُّتلا  ِتَقِرَع 
ِیبِیبَح اَی  ُْتُلق  اَْهلُک  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  َُّمث  يِرْدَص  َیلِإ  اَُهتْمَمَض  َو  ِیْنیَع  یَلَع  اَُهتْعَـضَو  َو  اَُهْتلَّبَق  َو  اَُهتْذَخَأَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ًۀَحاَُّفت  َْکَیلِإ  يَدْهَأ  َهَّللا  َّنِإ 

ُرُون َِکلَذ  َّنِإَف  ْلُک  َلاَق  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  ُتْعِزَفَف  ًاعِطاَس  ًارُون  اَْهنِم  ُْتیَأَرَف  اَُهتْقَْلفَأَف  اَِهلْکَِأب  َتِْرمُأ  ْدَـق  ْمَعَن  َلاَـق  ُلَـکُْؤت  یِّبَر  ُۀَّیِدَـه  ُلـِیئَْربَج  اَـی 
اَی ُْتلُقَف  ُۀَمِطاَف  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ُةَروُْصنَم  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَهُمْسا  َو  َِکْبلُـص  ْنِم  ُجُرَْخت  ٌۀَیِراَج  َلاَق  ُةَروُْصنَْملا  ِنَم  َو  ُلِیئَْربَج  اَی  ُْتُلق  َۀَمِطاَف  ِةَروُْصنَْملا 

اَهُؤاَدْعَأ اوُمُِطف  َو  ِراَّنلا  َنِم  اَهَتَعیِش  ْتَمَطَف  ُهَّنَِأل  ِضْرَْألا  ِیف  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  َلاَق  َۀَمِطاَف  ِضْرَْألا  ِیف  َو  َةَروُْصنَم  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْتَیِّمُـس  َِمل  َو  ُلِیئَْربَج 
َۀَمِطاَف ع. ِرْصَِنب  « 1  » ِهَّللا ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  َو  ِِهباَتِک  ِیف  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  اَهِّبُح  ْنَع 

اهب قصتلا  هنأل  وأ  اهنیب  نم  تقرع  اهیف و  ۀـحافتلا  نوکل  امإ  لیئربج  بغز  نم  اهنوک  خرفلا و  شیر  یلع  يرغـصلا  تاریعـشلا  بغزلا  نایب 
یبنلا ص. هلکأف  بغزلا  کلذ  ضعب 

اَضِّرلا ِنَع  َدیِزَی  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِلَّضَفُْملا  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  یسوطلا  خیشلل  یلامألا  ام ، - 18
َهَّللا  َیَِقل  ْنَم  ِراَّنلا  َنِم  اَهَتَّیِّرُذ  َو  اَهَمَطَف  َهَّللا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع 

__________________________________________________

ردصملا ص 119. عجار  . 4 مورلا : ( 1)
19 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. ِِهب ُْتئِج  اَِمب  ِناَمیِْإلا  َو  ِدیِحْوَّتلِاب  ْمُْهنِم 
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. اَهِیبَأ َّمُأ  یَّنَُکت  َْتناَک  َۀَمِطاَف ع  َّنَأ  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  َیلِإ  ِهِداَنْسِِإب  َنیِِّیِبلاَّطلا  ِِلتاَقَم  ِیف  َِيُور  ُلُوقَأ  - 19
ِّلُک ْنِم  اَِهتَراَهَط  َو  ٍسَنَد  ِّلُک  ْنِم  اَِهتَراَهَِطل  َةَرِهاَّطلا  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  َلاَق : ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِراَْونَْألا ، ُحاَبْـصِم  - 20

. ًاساَِفن َال  َو  ًةَرْمُح  ًامْوَی  ُّطَق  َْتأَر  اَم  َو  ٍثَفَر 

اهیلع هللا  تاولص  اهتازجعم  اهلاوحأ و  ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب 3 

َو ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  ٌۀََـعبْرَأ  اَّلِإ  ٍذـِئَمْوَی  َبَکْرَی  َْنل  َلاَق : ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِۀَـیاَوِِرب  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ِناَبْکُّرلا  ِباـَب  ِیف  َّرَم  ْدَـق  ُلُوقَأ  - 1
. ِرَبَْخلا َماَمَت  ُءاَبْضَْعلا  ِیتَقاَن  یَلَعَف  ِیتَْنبا  ُۀَمِطاَف  اَّمَأ  َو  ِقاَُرْبلا  یَلَعَف  اَنَأ  اَّمَأَف  ِهَّللا  ُِّیبَن  ٌِحلاَص 

ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِمِساَْـقلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍماَّمَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیفَْریَّصلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَمُع  دـیفملل  سلاـجملا  اـج ، - 2
یَـضْرَی َو  َۀَـمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِّدَـج ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِرقاَْبلا  ِنَع  ِِّیلاَـمُّثلا  ِنَع  ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِّیلَع 

. اَهاَضِِرل
ِلَّوَْألا ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍرَْکب  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  َناَْمثُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِّيِزاَّرلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنبا  لاصخلا  ل ، - 3

. َرَبَْخلا َۀَمِطاَف  َو  َۀَجیِدَخ  َو  َۀَیِسآ  َو  َمَیْرَم  ًاَعبْرَأ ]  ] عبرأ ِءاَسِّنلا  َنِم  َراَتْخا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ع 
َو َۀَـمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀـَثاَلَّثلا  ِدـِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 4

. اَهاَضِِرل یَضْرَی 
. هلثم هئابآ ع  نع  اضرلا  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،

ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ِداَنْسِِإب  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 5
20 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. ِضْرَْألا ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  اَمُهُّمُأ  َو  اَمِهِیبَأ  َدَْعب  َو  يِدَْعب  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُْریَخ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
ُهَّللا َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ِداَنْـسِِإب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 6

. ِراَّنلا یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ 
ْنَع ٍفَلَخ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُّیِمِـشاَْهلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 7

اَْهیَلَع َلَخَدَـف  َۀَـمِطاَِفب ع  َأَدـَب  ٍرَفَـس  ْنِم  َمِدَـق  اَذِإ  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َلاَق : ٍْسیَق  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍرَـشْعَم  ِیبَأ  ْنَع  ِدَوْسَْألا  ِیبَأ  ِْنب  ِحـِلاَص  ِْنب  ِْنیَـسُح 
َو اَهِیبَأ  ِموُدـُِقل  ِْتیَْبلا  ِباَِـبل  ًاْرتِس  َو  « 1  » ِْنیَطُْرق َو  ًةَداَِلق  َو  ٍقِرَو  ْنِم  ِْنیَتَکَـسَم  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَعَنَـصَف  ٍرَفَـس  ِیف  ًةَّرَم  َجَرَخَف  َثْکَْملا  اَهَدـْنِع  َلاَطَأَف 

ْمِْهیَلَع َجَرَخَف  اَهَْدنِع  ِِهثْکَم  ِلوُِطل  َنُوفِرَْـصنَی  َْوأ  َنوُفِقَی  َنوُرْدَی  َال  ِباَْبلا  یَلَع  ُُهباَحْـصَأ  َفَقَوَف  اَْهیَلَع  َلَخَد  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمِدَق  اَّمَلَف  اَهِجْوَز ع 
َنِم َيأَر  اَِـمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َکـِلَذ  َلَـعَف  اَـمَّنِإ  ُهَّنَأ  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَّنَظَف  ِرَْبنِْملا  َدـْنِع  َسَلَج  یَّتَح  ِهِهْجَو  ِیف  ُبَضَْغلا  َفِرُع  ْدَـق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ِلوُسَّرِلل َْتلاَق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  ْتَثَعَبَف  َْرتِّسلا  ِتَعََزن  َو  اَْهیَتَکَـسَم  َو  اَْهیَطُْرق  َو  اَهَتَداَِلق  ْتَعَزَنَف  ِْرتِّسلا  َو  ِْنیَطْرُْقلا  َو  ِةَداَـلِْقلا  َو  ِْنیَتَکَـسَْملا 
َال َو  ٍدَّمَُحم  ْنِم  اَْینُّدلا  ِتَْسَیل  ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَهُوبَأ  اَهاَِدف  ْتَلَعَف  َلاَق  ُهاَتَأ  اَّمَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَذَـه  ْلَعْجا  ُلوُقَت  َو  َماَلَّسلا  َُکتَْنبا  َْکیَلَع  ُأَْرقَت  َُهل  ُْلق 

. اَْهیَلَع َلَخَدَف  َماَق  َُّمث  ٍءاَم  ََۀبْرَش  ًاِرفاَک  اَهِیف  یَقْسَأ  اَم  ٍۀَضوَُعب  َحاَنَج  ِْریَْخلا  َنِم  ِهَّللا  َْدنِع  ُلِدْعَت  اَْینُّدلا  َِتناَک  َْول  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم 
َو ِِکبَضَِغل  ُبَضْغَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َۀَمِطاَِفل  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِقِداَّصلا ع  ٍرَفْعَج  ْنَع  ٍْدیَز  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  جاجتحإلا  ج ، - 8

َلاَق َوُه  اَم  َو  َلاَق  ُساَّنلا  ُهَرَهْـشَتْسا  ًاثیِدَـح  َمْوَْیلا  اَْنثِّدُـح  ِهَّللا  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍحـیِرَج  ُْنبا  ُهاَتَأَف  َلاَق  اَِهب  َنُوثِّدَـحُْملا  َلاَقَف  َلاَق  ِكاَضِِرل  یَـضْرَی 
ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  َۀَمِطاَِفل  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ُْتثِّدُح 

__________________________________________________
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ام مضلاب - طرقلا - و  یلحلا ، نم  قنعلا  یف  لعجی  ام  رـسکلاب  ةدالقلا - و  ۀـضفلا ، قرولا : لاخلخلا و  راوسلا و  کـیرحتلاب - ۀکـسملا - ( 1)
. اهریغ رهاوجلا و  نم  نذالا  ۀمحش  یف  قلعی 
21 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ْنَأ َنوُرِْکُنت  اَمَف  َلاَقَف ع  ْمَعَن  َلاَقَف  ُهاَضِِرل  یَضْرَی  َو  ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَِعل  َنوُوَْرت  اَمِیف  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ْمَعَن  َلاَقَف ع  َلاَق  ِكاَضِِرل  یَـضْرَی  َو  ِِکبَـضَِغل 
. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َْتقَدَص  َلاَق  اَِهبَضَِغل  ُبَضْغَی  َو  اَهاَضِِرل  ُهَّللا  یَضْرَی  ًۀَنِمُْؤم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُۀَْنبا  َنوُکَت 

ْنَع ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َۀَماَُمث  ِهِّمَع  ْنَع  یَّنَثُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍراََّکب  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 9
. ٍساَِفن ِیف  َال  َو  ٍْضیَح  ِیف  ًامَد  ُۀَمِطاَف ع  َْتأَر  اَم  َْتلاَق  ِهِّمُأ  ْنَع  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ 

ِهَّللا ع ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِراَّطَْعلا  ٍداَیِز  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَع  ِدِیلَْولا  ُْنبا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 10
َو َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  ُۀَـمِطاَف  َو  ُمَیْرَم  َكاـَت  َلاَـق  اَـهَِملاَع  ِءاَِـسن  ُةَدِّیَـس  َأ  ِۀَّنَْجلا  ِلـْهَأ  ِءاَِـسن  ُةَدِّیَـس  ُۀَـمِطاَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلْوَق 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ِهَّللا  َو  اَمُه  َلاَق  ِۀَّنَْجلا  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلْوَقَف  ُْتلُقَف  َنیِرِخْآلا 
ِْنب ِِملْسُم  ْنَع  ِّيِدْعَّسلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِمناَغ  ْنَع  ََۀباَِلق  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَرَداَْملا  َقاَحْسِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُِّیناََقلاَّطلا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 11 - 14 ، 15
ِهَّللا ِلوُسَِرل  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَق  َلاَق : ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَـج  ْنَع  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّیِّکَْملا  ٍدـِلاَخ 

اَنَأ َو  ِهَِّلل » ُدْمَْحلا   » ُءاَِول یِعَم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َْدنِع  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَق  ِرَبْکَْألا  ِعَزَْفلا  َمْوَی  َو  ِلاَوْهَْألا  َمْوَی  َو  ِمَظْعَْألا  ِِفقْوَْملا  َمْوَی  َكاَْقلَأ  َْنیَأ  ْهاََتبَأ  اَی  ص 
َكاَنُه َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف  ْهاََتبَأ  اَی  َْتلاَق  ِیتَّمُأ  یِقْـسَأ  اَنَأ  َو  ِضْوَْحلا  یَلَع  ِیْنیَْقلا  َلاَق  َكاَنُه  َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف  ْهاََتبَأ  اَی  َْتلاَـق  یِّبَر  َیلِإ  ِیتَّمُأـِل  ُعیِفَّشلا 

ِیتَّمُأ ْمِّلَـس  ِّبَر  ُلُوقَأ  ِناَزیِْملا  َدـْنِع  اَنَأ  َو  ِیْنیَْقلا  َلاَق  َكاَنُه  َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف  َْتلاَق  ِیتَّمُأ  ْمِّلَـس  ِّبَر  ُلُوقَأ  ٌِمئاَـق  اـَنَأ  َو  ِطاَرِّصلا  یَلَع  ِیْنیَْقلا  َلاَـق 
یَلَع َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َِکلَِذب  ُۀَمِطاَف  ْتَرَْـشبَتْساَف  ِیتَّمُأ  ْنَع  اَهَبََهل  َو  اَهَرَرَـش  ُعَْنمَأ  َمَّنَهَج  ِریِفَـش  یَلَع  ِیْنیَْقلا  َلاَق  َكاَنُه  َکَْقلَأ  َْمل  ْنِإَف  َْتلاَق 

. اَهِیَنب َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ 
ْنَع  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّمَع  ْنَع  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِْدیَز  ُْنب  یَیْحَی  قودصلل  یلامألا  یل ، - 12
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ِْنب ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدـْیَز  ِْنب  ِْنیَـسُح  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِرِذـْنُْملا  ِْنب  ِِّیلَع 

َو ِِکبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَق : ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا 
ٌرَفْعَج َُهل  َلاَقَف  ٍةَرَْکنُم  َثیِداَحَِأب  َْکنَع  اَّنُوئیِجَی  َباَبَّشلا  ِءَالُؤَه  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَِجل  َلاَقَف  ٌلَْدنَـص  َءاَجَف  َلاَق  ِكاَضِِرل  یَـضْرَی 

َأ ُلَْدنَـص  اَی  ٌرَفْعَج ع  َلاَقَف  َلاَق  اَهاَضِِرل  یَـضْرَی  َو  َۀَـمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَْتثَّدَـح  َکَّنَأ  َْکنَع  اَنوُءاَج  َلاَق  ُلَْدنَـص  اَی  َكاَذ  اَم  َو  ع 
ُۀَمِطاَف َنوُکَت  ْنَأ  َنوُرِْکُنت  اَمَف  َلاَق  یََلب  َلاَق  ُهاَضِِرل  یَضْرَی  َو  ِنِمْؤُْملا  ِهِْدبَع  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َنوُوَْرت  اَمِیف  ُْمْتیَوَر  ُْمتَْـسل 

. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  اَهاَضِِرل  یَضْرَی  َو  اَِهبَضَِغل  ُهَّللا  ُبَضْغَی  ًۀَنِمُْؤم  ع 
. هلثم ییحی  نع  قودصلا  نع  يرئاضغلا  یسوطلا  خیشلل  یلامألا  ام ،

ِهِیبَأ ْنَع  ٍْریَمُع  ِْنب  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِمیِمَّتلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّیِکَمْرَْبلا  ِنَع  ِّيِدَسَْألا  ِنَع  یَـسُوم  ُْنبا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 13
. َرَبَْخلا َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِّدَج  ْنَع 

ِیف ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ُْتأَرَق  َلاَق : َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  ِّيِدُولَْجلا  ِنَع  ُِّیناََـقلاَّطلا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 14
ِناَمَّزلا ِرِخآ  ِیف  اَُهلُفْکَی  َبَصَن  َال  َو  ِهِیف  َبَخَـص  َال  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌْتَیب  اََهل  ٍۀَـکَراَبُم  ْنِم  ُُهلْـسَن  اَمَّنِإ  ِلِیلَْقلا  ِلْسَّنلا  ُوذ  ِءاَسِّنلا  ُحاَّکَن  ِِّیبَّنلا ص  ِفْصَو 

. ِناَدَهْشَتْسُم ِناَخْرَف  اََهل  َکَّمُأ  اَّیِرَکَز  َلَفَک  اَمَک 
ِِّیبَّنلا ص. ِلاَوْحَأ  ِباَتِک  ِیف  ِهِماَمَِتب  ُرَبَْخلا  َّرَم  ْدَق  َو 

یَسُوم ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْسِإ  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَـسیِع  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنبا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 15
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اَِهب ْتَمَر  َو  اَْهتَعَطَقَف  اَْهنَع  َضَرْعَأَف  ٌةَداَِلق  اَهُِقنُع  ِیف  اَذِإ  َو  َۀَـمِطاَف ع  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَخَد  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب 
ْنَم  یَلَع  ِیبَضَغ  َو  ِهَّللا  ُبَضَغ  َّدَتْشا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث  َةَداَلِْقلا  ُْهَتلَواَنَف  ٌِلئاَس  َءاَج  َُّمث  ُۀَمِطاَف  اَی  یِّنِم  ِْتنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف 

23 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. ِیتَْرتِع ِیف  ِیناَذآ  َو  یِمَد  َقَرْهَأ 

. هلثم رفعج ع  نب  یسوم  نع  ۀمغلا  فشک  فشک ،
اهَّنِإ ِِهلْوَق  ِیف  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  ِْلیَـضُْفلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  یمقلا  ریـسفت  سف ، - 16

َۀَمِطاَف ع. ِینْعَی  َلاَق  « 1  » ِرَشَْبِلل ًاریِذَن  ِرَبُْکلا  يَدْحَِإل 
َناَوْرَم ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیفوُْکلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِّیِغاَرَْملا  ِنَع  ُدـیِفُْملا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، دـیفملل  سلاجملا  اج ، - 17
ٍِکلاَم ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍداَیِز  ِیبَأ  ِْنب  َدـیِزَی  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدـِلاَخ  ْنَع  ِّیِـسَمْحَْألا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 
ِساَّنلا ُّزَعَأ  ُۀَمِطاَف  ِینَءاَس  ْدَقَف  اَهَءاَس  ْنَم  َو  ِینَّرَس  ْدَقَف  اَهَّرَس  ْنَم  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  َْنبا  ِینْعَی 

. َّیَلَع
ِّيِرَمْحَْألا ٍرَفْعَج  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ْنَع  ِّیِّبَّضلا  َفُسُوی  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َةَدـْقُع  ِْنبا  ِنَع  ِْتلَّصلا  ُْنبا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 18

اَم ُهَّنِإ  ِْکنِم  اَنیِعَد  َْتلاَق  َناَک  اَم  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ِكُریِـسَم  « 2  » ِْتنَأ ِهَِّلل  ُعَمْـسَأ  اَنَأ  َو  َۀَِـشئاَِعل  ِیتَّمَع  َْتلاَق  َلاَق : ٍْریَمُع  ِْنب  ِْعیَمُج  ْنَع  ِِّیناَْبیَّشلا  ِنَع 
َۀَمِطاَف ع. ْنِم  ِْهَیلِإ  ُّبَحَأ  ِءاَسِّنلا  َنِم  َال  َو  ٍِّیلَع ع  ْنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  َناَک 

ُۀَمِطاَف ع ْتَلَْبقَأ  َْتلاَق  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ٍقوُرْـسَم  ْنَع  ٍساَِرف  ْنَع  اَّیِرَکَز  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  َیلِإ  ِداَنْـسِْإلِاب  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 19
اَم َأ  ِیل  َلاَقَف  ُۀَمِطاَف ع  َْتلاَق  ِْنیَتَّرَم  ِیتَْنبِاب  ًابَحْرَم  َلاَق  اَهآَر  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَیْشِم  ْنِم  ُمِرْخَی  اَُهیْشَم  اَم  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  َو  َال  یِـشْمَت 

. ِۀَّمُْألا ِهِذَه  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  َْوأ  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َِیتَْأت  ْنَأ  َْنیَضَْرت 
__________________________________________________

38 و 39. ّرثّدملا : ( 1)
یف اذکه  ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  اّمأ  و  اسارم » اهل  ّدشأ  دحأ  له  مهوبأ و  هّلل  : » مالـسلا هیلع  ّیلع  لاق  دـق  قافـشالا و  دـنع  لاقی  ۀـملک  ( 2)

عمتسی ناک  هناف  اهل » عمتسأ  انأ  و  : » لاقل ریمضلا  عاجرا  دارأ  ناک  ول  و  فیحصت ، وه  و  كریـسم » تنأ  هل  عمـسأ  انأ  و   » ردصملا ص 211
«. یلع یلا  كریسم  تنأ  : » هلوقل ینعم  ّهنأ ال  یلع  ۀشئاع . عم  هتمع  مالکل 
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تعطق و ام  تصقن و  ام  يأ  ائیش  هنم  تمرخ  ام  يرهوجلا  لاق  حیضوت 

. ائیش هللا ص  لوسر  ةالص  نم  تمرخ  ام  دعس  ثیدح  یف  يرزجلا  لاق 
. تکرت ام  يأ 

ِْنب َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِزاَوْهَأـْلا  َۀَمَلَـس  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُِّیناَذَـمَْهلا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 20
َتاَذ ًاِسلاَج  َناَک  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِبَّیَسُْملا  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ِّیِمَرْضَْحلا  ٍءاَلَع  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  َةَداَتَق  ِیبَأ  ْنَع  یَـسُوم 

َو ْمُهَّبَحَأ  ْنَم  ِْببْحَأَـف  َّیَلَع  ِساَّنلا  ُمَرْکَأ  َو  ِیتـَْیب  ُلـْهَأ  ِءاـَلُؤَه  َّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَـقَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  ُهَدـْنِع  َو  ٍمْوَی 
َو ٍْبنَذ  ِّلُک  ْنِم  َنیِموُصْعَم  ٍسْجِر  ِّلُک  ْنِم  َنیِرَّهَطُم  ْمُْهلَعْجا  َو  ْمُهَناَعَأ  ْنَم  ْنِعَأ  َو  ْمُهاَداَع  ْنَم  ِداَع  َو  ْمُهالاَو  ْنَم  ِلاَو  َو  ْمُهَـضَْغبَأ  ْنَم  ْضِْغبَأ 

َیلِإ ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُدـِئاَق  َْتنَأ  َو  يِدـَْعب  اَْهیَلَع  ِیتَفِیلَخ  َو  ِیتَّمُأ  ُماَمِإ  َْتنَأ  ُِّیلَع  اَـی  َلاَـق ع  َُّمث  َکـْنِم  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  ْمُهْدِّیَأ 
َنوُْعبَس اَْهیَدَی  َْنَیب  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَهِراَسَی  ْنَع  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَِهنیِمَی  ْنَع  ٍرُون  ْنِم  ٍبیَِجن  یَلَع  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا 

َرْهَش ْتَماَص  َو  ٍتاَوَلَص  َسْمَخ  ِۀَْلیَّللا  َو  ِمْوَْیلا  ِیف  ْتَّلَـص  ٍةَأَْرما  اَمُّیَأَف  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ِیتَّمُأ  ِتاَنِمُْؤم  ُدوُقَت  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهَْفلَخ  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ 
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ِءاَِسن ُةَدِّیََسل  اَهَّنِإ  َو  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ِۀَعاَفَِشب  َۀَّنَْجلا  ِتَلَخَد  يِدَْعب  ًاِّیلَع  َْتلاَو  َو  اَهَجْوَز  ْتَعاَطَأ  َو  اََهلاَم  ْتَّکَز  َو  َماَرَْحلا  ِهَّللا  َْتَیب  ْتَّجَح  َو  َناَضَمَر 
َنِم َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  َیِهَف  ُۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  اَّمَأَف  َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَِمل  َكاَذ  َلاَقَف ص  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  َیِه  َأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلـیِقَف  َنیَِملاَْـعلا 

َمَیْرَم ُۀَِکئاَلَْملا  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَهَنوُداَُنی  َو  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف  اَِهباَرِْحم  ِیف  ُموُقََتل  اَهَّنِإ  َو  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا 
ٌۀَعَْـضب َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  « 1  » َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  َنُولوُقَیَف 

ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  اَهَّنِإ  َو  اَهَّرَس  اَم  ِینُّرُسَی  َو  اَهَءاَس  اَم  ِینُؤوُسَی  يِداَُؤف  ُةَرَمَث  َو  ِیْنیَع  ُرُون  َیِه  َو  یِّنِم 
__________________________________________________
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َو َکِعْمَـسَک  َْکیَلَع  اَمَرُْکْیلَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَمُه  َو  َياَـتَناَْحیَر  َو  َياَْـنبا  اَـمُهَف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َو  يِدـَْعب  اَْـهَیلِإ  ْنِسْحَأَـف  ِیْتَیب 
َو ْمُهََملاَـس  ْنَِمل  ٌْملِـس  َو  ْمُهَـضَْغبَأ  ْنَِمل  ٌضِْغبُم  َو  ْمُهَّبَحَأ  ْنَِمل  ٌّبُِحم  یِّنَأ  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَـقَف  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَـی  َعَفَر ص  َُّمث  َكِرََـصب 

. ْمُهالاَو ْنَِمل  ٌِّیلَو  َو  ْمُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  َو  ْمَُهبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح 
ِهَّللا ُتاَوَلَص  ِءاَِیْبنَْألا  ِتاََنب  َّنِإ  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَلیِمَج  ِیبَأ  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسیِع  ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  عئارشلا  للع  ع ، - 21

. ُةَراَس ْتَثِمَط  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ٌَۀبوُقُع  ُثْمَّطلا  اَمَّنِإ  َْنثَمْطَی  َال  ْمِْهیَلَع 
ْنَع َلِیئاَرْـسِإ  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِلْضَْفلا  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  َۀَـفِیلَخ  ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِْهیَوَّمَح  یـسوطلا  خیـشلل  یلاـمألا  اـم ، - 22
ِهَّللا ِلوُسَِرب  ًاثیِدَح  َو  ًاماَلَک  َهَبْـشَأ  ًادَحَأ  ِساَّنلا  َنِم  ُْتیَأَر  اَم  َْتلاَق  َۀَِشئاَع  ْنَع  َۀَْحلَط  ِْتِنب  َۀَِـشئاَع  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِلاَْهنِْملا  ِنَع  ٍبِیبَح  ِْنب  َةَرَْـسیَم 

َو ِْهیَدَی  ْتَلَّبَق  َو  ِِهب  ْتَبَّحَرَف  ِْهَیلِإ  ْتَماَق  اَْهیَلَع  َلَخَد  اَذِإَف  ِهِِسلْجَم  ِیف  اَهَـسَلْجَأ  َو  اَْهیَدَـی  َلَّبَق  َو  اَِهب  َبَّحَر  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اَذِإ  َْتناَک  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ص 
َیِه اَمَْنَیب  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٌةَأَْرما  َیِه  اَذِإَف  ِءاَـسِّنلا  یَلَع  اًلْـضَف  ِهِذَِـهل  َيرَأ  ُْتنُک  ُْتلُقَف  ْتَکِحَـضَف  اَـهَّراَس  َُّمث  ْتَکَبَف  اَـهَّراَسَف  ِهِضَرَم  ِیف  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد 
یِّنَأ ِینَرَبْخَأ  َُّمث  ُْتیَکَبَف  ُتوُمَی  ُهَّنَأ  ِینَرَبْخَأ  ُهَّنِإ  َْتلاَقَف  اَُهْتلَأَس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٌةَرِذََـبل  یِّنِإ  ْنَذِإ  َْتلاَقَف  اَُهْتلَأَسَف  ْتَکِحَـض  ْذِإ  یِْکبَت 

. ُتْکِحَضَف ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ 
نایب 

. ٌةَرِذََبل ْنَذِإ  یِّنِإ  َۀَِشئاَِعل  َْتلاَق  ِِّیبَّنلا ص  ِةاَفَو  َْدنِع  َۀَمِطاَف  ِثیِدَح  ِیف  ُّيِرَزَْجلا  َلاَق 
. هعمسی ام  رهظی  رسلا و  یشفی  يذلا  رذبلا 

َبَصَغ ْنَمِیف  َْتلََزن  َلاَق  « 1  » ًانیِهُم ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  یمقلا  ریـسفت  سف ، - 23
ِیتْوَم َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ْدَـق  َو  اَـهاَذآ  َو  َۀَـمِطاَف  َّقَح  َذَـخَأ  َو  ُهَّقَح  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 

ْدَقَف ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک 
__________________________________________________
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. َۀَیْآلا َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  َهَّللا  َيذآ 
َُّمث َنیَِملاَْعلا  ِلاَجِر  یَلَع  اَْهنِم  ِینَراَتْخاَف  اَْینُّدلا  یَلَع  َفَرْشَأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  ِِهب  یَـصْوَأ  اَمِیف  لاصخلا  ل ، - 24

َۀَِعباَّرلا َعَلَّطا  َُّمث  َكَدـَْعب  َنیَِملاَْعلا  ِلاَجِر  یَلَع  َكِدـْلُو  ْنِم  َۀَِّمئَْألا  َراَتْخاَف  َۀَِـثلاَّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  يِدـَْعب  َنیَِملاَْعلا  ِلاَجِر  یَلَع  َكَراَـتْخاَف  َۀَِـیناَّثلا  َعَلَّطا 
. َنیَِملاَْعلا ِءاَِسن  یَلَع  َۀَمِطاَف  َراَتْخاَف 

ِلوُسَر ِلْوَق  ْنَع  ِینِْربْخَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ُِّیناَذَـمَْهلا  رابخألا  یناعم  عم ، - 25
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ِءاَِسن ُةَدِّیَـس  ُۀَـمِطاَف  َو  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  َةَدِّیَـس  َْتناَک  َمَیْرَِمل  َكاَذ  َلاَقَف  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  َیِه  َأ  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِـسن  ُةَدِّیَـس  اَـهَّنَأ  َۀَـمِطاَف  ِیف  ِهَّللا ص 
. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا 

َلیِعاَمْـسِإ ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِنَع  « 1  » ِِّیناَدْمَْهلا َدَـمْحَأ  ْنَع  ُناَّطَْقلا  رابخألا  یناعم  عم ، - 26
َكَراَبَت َهَّللا  َّنِإ  َو  اَهَّرَس  اَم  ِینُّرُـسَی  َو  اَهاَذآ  اَم  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  « 2  » ٌۀَنْجِـش َۀَمِطاَف  َّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَیاَبَع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب 

. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َیلاَعَت  َو 
ِِّیبَّنلا ص ِلْوَق  یَنْعَم  ِیف  ُلوُقَی  ٍماَّلَـس  َْنب  َمِساَْقلا  ُْتعِمَـس  َلاَق : ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُِّیناَْجنَّزلا  َنوُراَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  رابخألا  یناعم  عم ، - 27

ٍضْعَِبب ُهُضَْعب  ُکِسُْمت  َوُه  اَمَّنِإ  ٍنوُجُش  ُوذ  ُثیِدَْحلا  ِِلئاَْقلا  ُلْوَق  َو  ِقوُرُْعلا  ِكاَِبتْشاَک  ٌۀَِکبَتْشُم  ٌَۀباَرَق  ُهَّنَأ  ِینْعَی  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَنْجِـش  ُمِحَّرلا 
. ِةَرَجَّشلا َنِم  ُنوُکَی  ِنْصُْغلاَک  ُۀَنْجِّشلا  َو  ٌۀَنْجَش  َو  ٌۀَنْجِش  ُلاَُقی  َو  ٍضْعَِبب  ُهُضَْعب  َّفَْتلا  اَذِإ  ٌنِجْشُم  ٌرَجَش  ُلاَُقی  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  ُضَْعب  َلاَق  َو 

ِیْنتَثَّدَح  َلاَق  ِْنیَسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ، - 28
__________________________________________________

یلوم ّیفوکلا  دیعـس  نب  دّمحم  نب  دمحأ  انثّدح  لاق : ناطقلا  نسحلا  نب  دمحأ  انثّدح  اذـکه : دنـسلا  عوبطملا ص 303  ردـصملا  یف  ( 1)
. خلا یمیمتلا . نامیلس  نب  رفعج  انثّدح  لاق : ةءارق  دّمحم  نب  رذنملا  انربخأ  لاق : مشاه  ینب 

. هتلص لابح  نم  لبح  اهنأک  محر  ۀبعش  يأ  محر » ۀنجش  امهنیب  : » لاقی ءیش  لک  نم  ۀبعشلا  ۀثلثم - ۀنجشلا  ( 2)
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ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َناَـک  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَداَِـلق  اَـهُِقنُع  ِیف  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَـخَد  ْذِإ  َِکتَّدَـج  َۀَـمِطاَف  َدـْنِع  ُْتنُک  َْتلاَـق  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ 
ًۀَبَقَر اَِهب  ْتَرَتْشا  َو  اَْهتَعَاب  َو  اَْهتَعَطَقَف  ِةَِرباَبَْجلا  ُساَِبل  َْکیَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  اُولوُقَی  ْنَأ  ُساَّنلا  َکَّنَّرُغَی  َال  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـقَف  َُهل  ٍءْیَف  ْنِم  َُهل  اَـهاَرَتْشا 

. َِکلَِذب ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّرُسَف  اَْهتَقَتْعَأَف 
َنِم اَهُهْجَو  َرَّیَغَت  ْدَـق  َو  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَلَْبقَأ  ْذِإ  ًاِسلاَج  ِِّیبَّنلا ص  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَـق : ِْنیَـصُْحلا  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 29
َِعفاَر َو  ِۀَعاَْجلا  َِعبْـشُم  َّمُهَّللا  َلاَق  َُّمث  ٌةَریِغَـص  َیِه  َو  ِةَداَلِْقلا  ِعِضْوَم  ِیف  اَهِرْدَص  یَلَع  اَهَعَـضَو  یَّتَح  ُهَدَـی  َعَفَرَف  ُْهنِم  َْتنَدَـف  ِینْدا  اََهل  َلاَقَف  ِعوُْجلا 

. َِکلَذ َدَْعب  ُْتعُج  اَم  َْتلاَقَف  ُةَْرفُّصلا  َِتناَک  اَمَک  اَهِهْجَو  یَلَع  َمَّدلا  ُْتیَأَرَف  َلاَق  َۀَمِطاَف  ْعُِجت  َال  ِۀَعَضَْولا 
َفاَطَف ِْهیَلَع  َِکلَذ  َّقَش  یَّتَح  ًاماَعَط  ْمَعْطَی  َْمل  َو  ًاماَّیَأ  َماَقَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َِيُور  حئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 30

یِخَأ َو  یِـسْفَِنب  ِهَّللا  َو  َال  َْتلاَق  ٌِعئاَج  یِّنِإَف  ُُهلُکآ  ٌءْیَـش  ِكَْدنِع  ْلَه  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  یَتَأَف  ًاْئیَـش  َّنُهاَدْحِإ  َدـْنِع  ْبُِصی  ْمَلَف  ِهِجاَوْزَأ  ِراَیِد  ِیف 
ِهَّللا َلوُسَر  اَِهب  َّنَِرثوَُأل  ِهَّللا  َو  َْتلاَق  َو  اَْهیَلَع  ْتَّطَغ  َو  ٍۀَنْفَج  َتَْحت  ُْهتَعَـضَو  َو  ُْهتَذَـخَأَف  ٍمَْحل  َۀَعَْـضب  َو  ِْنیَفیِغَر  اََهل  ٌۀَـیِراَج  ْتَثََعب  اَْهنَع  َجَرَخ  اَّمَلَف 
ُهَّللا اَناَتَأ  ْدَـق  َْتلاَقَف  اَْهَیلِإ  َعَجَرَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ًاْنیَـسُح  َْوأ  ًانَـسَح  ْتَثَعَبَف  ٍماَـعَط  ِۀَْعبَـش  َیلِإ  َنیِجاَـتُْحم  اُوناَـک  َو  يِْریَغ  َو  یِـسْفَن  یَلَع  ص 
ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ُهَّنَأ  ْتَفَرَع  َو  ْتَتُِهب  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  ًامَْحل  َو  ًاْزبُخ  ٌةَءُولْمَم  َیِه  اَذِإَف  َۀَنْفَْجلا  ِتَفَـشَکَف  ِۀَّیَُنب  اَی  َّیَلَع  یُِّملَه  َلاَقَف  ََکل  ُُهتْأَبَخَف  ٍءْیَِـشب 
ُءاشَی ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اَذَه  َِکل  َْنیَأ  ْنِم  َلاَق  َو  َهَّللا  َدِمَح  ُهآَر  اَّمَلَف  ِْهَیلِإ  ُْهتَمَّدَق  َو  اَهِیبَأ  ِهِِّیبَن  یَلَع  ْتَّلَص  َو  َهَّللا  ِتَدِمَحَف 

ِجاَوْزَأ ُعیِمَج  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَکَأ  َو  ُهَرَـضْحَأ  َو  ُهاَعَدَـف  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثَعَبَف  ٍباسِح  ِْریَِغب 
. ًارِیثَک ًاْریَخ  َو  ًۀَکََرب  اَهِیف  ُهَّللا  َلَعَج  ِیناَریِج  ِعیِمَج  یَلَع  اَْهنِم  ُْتعَسْوَأَف  َیِه  اَمَک  ُۀَنْفَْجلا  ِتَیَِقب  َو  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق  اوُِعبَش  یَّتَح  ِِّیبَّنلا 

ُُهلَأْسَت َو  َُهلْوَح  ُروُدَت  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  ُذُوَلت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَعَج  ْتَیِّفُُوت  اََّمل  َۀَجیِدَخ  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جئارخلا و  جی ، - 31
ُِّیبَّنلا ص  َلَعَجَف  یِّمُأ  َْنیَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

28 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
َو َماَلَّسلا  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َأَْرقَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َکَّبَر  َّنِإ  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  ُلوُقَی  اَم  يِرْدَـی  َال  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  ُُهلَأْسَت  ْنَم  یَلَع  ُروُدـَت  ْتَلَعَجَف  اَُهبیُِجی  َال 

َْتلاَـقَف َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  َو  َنْوَـعِْرف  ِةَأَْرما  َۀَیِـسآ  َْنَیب  َرَمْحَأ  ٍتُوقاَـی  ْنِم  ُهُدُـمُع  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ُُهباَـعِک  ٍبَصَق  ْنِم  ٍْتَیب  ِیف  ِکَّمُأ  َّنِإ  اََـهل  َلوـُقَت 
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. ُماَلَّسلا ِْهَیلِإ  َو  ُماَلَّسلا  ُْهنِم  َو  ُماَلَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف 
. بیبانألا فارطأ  یف  رشاونلا  حمرلا  بوعک  يرهوجلا  لاق  حاضیإ 

اَِهب َْتناَک  َعِضاَوَم  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ُقیُِطت  َال  ْذِإ  ِۀَنیِدَْملِاب  َنوُکَت  َال  ْنَأ  ْتَفَلَح  ُۀَمِطاَف  ْتَیِّفُُوت  اََّمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 32
ُهَّللا َلَْزنَأَف  ًاشَطَع  ِیُنُلتْقَت  َۀَمِطاَف  ُۀَمِداَخ  اَنَأ  ِّبَر  اَی  َْتلاَق  اَْهیَدَی  ْتَعَفَرَف  ًادیِدَش  ًاشَطَع  ْتَشِطَع  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  َْتناَک  اَّمَلَف  َۀَّکَم  َیلِإ  ْتَجَرَخَف 

ٌشَطَع اَُهبیُِصی  اَمَف  ِّرَْحلا  ِدیِدَّشلا  ِمْوَْیلا  ِیف  اَهَنُوثَْعبَی  ُساَّنلا  َناَک  َو  َنِینِس  َْعبَس  ِباَرَّشلا  َو  ِماَعَّطلا  َیلِإ  ْجَتَْحت  ْمَلَف  َْتبِرَـشَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ًاْولَد  اَْهیَلَع 
«. 1»

َو ٌِلئاَس  ٌمَد  یَحَّرلا  ِدوُمَع  یَلَع  َو  َریِعَّشلا  اَِهب  ُنَحْطَت  یًحَر  اَهَماَُّدق  ًۀَِسلاَج  ُۀَمِطاَف ع  َْتناَک  َلاَق : َناَْملَـس  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جئارخلا و  جی ، - 33
َنوُکَت ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیناَصْوَأ  َْتلاَقَف  ُۀَِّضف  ِهِذَه  َو  ِكاَّفَک  ْتَِربَد  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ُْتلُقَف  ِعوُْجلا  َنِم  ُرَّوَضَتَی  ِراَّدـلا  ِۀَـیِحاَن  ِیف  ُْنیَـسُْحلا 

اَنَأ َْتلاَقَف  َِکل  َْنیَـسُْحلا  ُتِّکَـسُأ  َْوأ  َریِعَّشلا  ُنَحْطَأ  اَنَأ  اَّمِإ  ٍۀَـقاَتَع  َیلْوَم  یِّنِإ  ُْتُلق  ُناَْملَـس  َلاَـق  اَِهتَمْدِـخ  َمْوَی  ِسْمَأ  َناَـکَف  ًاـمْوَی  اََـهل  ُۀَـمْدِْخلا 
اَم ٍِّیلَِعل  ُْتُلق  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ُْتیَّلَص  َو  ُْتیَضَمَف  ِۀَماَقِْإلِاب  اَنَأ  اَذِإَف  ِریِعَّشلا  َنِم  ًاْئیَش  ُْتنَحَطَف  َریِعَّشلا  ُنَحْطَت  َْتنَأ  َو  ُقَفْرَأ  ِِهنیِکْسَِتب 

یَلَع ٌِمئاَن  ُْنیَـسُْحلا  َو  اَهاَفَِقل  ٌۀَیِْقلَتْـسُم  َیِه  َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َکـِلَذ  ْنَع  َُهلَأَـسَف  َمَّسَبَتَف  َداَـع  َُّمث  َجَرَخ  َو  یَکَبَف  ُْتیَأَر 
ًادَّمَُحم َنُومُدْخَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًةَراَّیَس  ًۀَِکئاَلَم  ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف  ٍدَی  ِْریَغ  ْنِم  ُروُدَت  یًحَر  اَهَماَُّدق  َو  اَهِرْدَص 

َیلِإ  ٍدَّمَُحم  َلآ  َو 
__________________________________________________

هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلل  ناک  تلاق : اهنأ  اضیأ  اهنع  يور  ۀنیدملا و  یلا  ۀّکم  نم  اهترجاهم  دنع  نمیا  مأ  نع  کلذ  لثم  يور  دق  و  ( 1)
هلآ هیلع و  هّللا  یّلـص  یبنلل  کلذ  ترکذف  اهتبرـشف  تطلغف  ۀناشطع  انأ  ۀـلیل و  تمقف  اهتببـص  تحبـصأ  اذإ  تنکف  لیللاب  اهیف  لوبی  ةراخف 

ۀباصإلا ج 4 ص 416. عجار  اذه » کموی  دعب  کنطب  یکتشت  کنا ال  : » لاقف
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. ُۀَعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ 
َو ُنَحْطَت  یَحَّرلا  َو  ٌدَحَأ  ِیْنبُِجی  ْمَلَف  ُُهْتیَداَنَف  ُهَْتَیب  ُْتیَتَأَف  ًاِّیلَع  وُعْدَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِینَثََعب  َلاَق : ٍّرَذ  َابَأ  َّنَأ  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 34

ٌدَحَأ اَهَعَم  َْسَیل  َو  ُروُدَت  ٍِّیلَع  ِْتَیب  ِیف  یًحَر  ْنِم  ًابَجَع  ُْتلُقَف  ُهْمَْهفَأ  َْمل  ًاْئیَش  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  یَغْصَأ  َو  َجَرَخَف  ُُهْتیَداَنَف  ٌدَحَأ  اَهَعَم  َْسَیل 
ًۀَِکئاَلَم ِهَِّلل  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  اَهاَفَک  َو  اَهِرْهَد  یَلَع  اَهَناَعَأَف  اَهَفْعَـض  َِملَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًانیِقَی  َو  ًاناَمیِإ  اَهَحِراَوَج  َو  اَـهَْبلَق  ُهَّللا  َأَـلَم  َۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  َّنِإ  َلاَـق 

ٍدَّمَُحم ص. ِلآ  ِۀَنوُعَِمب  ِْنیَلَّکَُوم 
اَم َعاَْتبَِیل  ًاراَنیِد  َضَْرقَتْـسا  َو  َجَرَخَف  َال  َْتلاَق  ِهِینیِّذَُغت  ٌءْیَـش  َكَْدنِع  َۀَمِطاَِفل  َلاَقَف  ًامْوَی  َحَبْـصَأ  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جئارخلا و  جـی ، - 35

ِدَِیب ُِّیبَّنلا  َذَخَأ  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  َرْصَْعلا  َو  َرْهُّظلا  یَّلَص  َو  َدِجْسَْملا  َلَخَد  َو  َراَنیِّدلا  ُهاَطْعَأَف  ٌعاَیِج  ُُهلاَیِع  َو  ٍدْهَج  ِیف  ُداَدْقِْملا  اَذِإَف  ْمُهُِحلُْصی 
َّزَعَأ َْتناَک  َو  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـسَف  ْتَجَرَخ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َماَـلَک  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف  ُروُفَت  ٌۀَـنْفَج  اَـهَْفلَخ  َو  اَهاَّلَـصُم  ِیف  َیِه  َو  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  اَـقَلَْطنا  َو  ٍِّیلَع 

ِهَّللا ص ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَْهتَعَـضَوَف  َۀَنْفَْجلا  ِتَذَخَأَف  َلَعَف  ْدَق  َو  َِکل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَنیِّشَع  َلاَق  َُّمث  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِهِدَِیب  َحَـسَم  َو  َماَلَّسلا  َّدَرَف  ِْهیَلَع  ِساَّنلا 
َْنَیب ُهَّفَک  َعَضَو  َو  ُْهنِم  َبَیْطَأ  ْلُکآ  َْمل  َو  ُّطَق  ِِهتَِحئاَر  َْلثِم  َّمَشَأ  َْمل  َو  ُّطَـق  ِِهنَْول  ِلـْثِم  َیلِإ  ْرُْظنَأ  َْمل  يِذَّلا  ُماَـعَّطلا  اَذَـه  ِکـَل  یَّنَأ  ُۀَـمِطاَف  اَـی  َلاَـق 

. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  َكِراَنیِد  ْنَع  ٌلََدب  اَذَه  َلاَق  َو  َّیَِفتَک 
َو ِْنیَفیِغَر  ُۀَـمِطاَف  َُهل  ْتَدـْهَأَف  ٍطْـحَق  ِنَمَز  ِیف  َعاَـج  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َو  َمَیْرَم  َو  اَّیِرَکَز  ِۀَِّصق  ِرْکِذ  َدـْنِع  ِفاَّشَْکلا  ِیف  ُّيِرَـشْخَمَّزلا  َلاَـق  ُلوـُقَأ 

َنِم َْتلََزن  اَهَّنَأ  ْتَِملَع  َو  ْتَتُِهبَف  ًامَْحل  َو  ًاْزبُخ  ٌءُولْمَم  َوُه  اَذِإَف  ِقَبَّطلا  ِنَع  ْتَفَـشَک  َو  ُۀَّیَُنب  اَی  یُِّملَه  َلاَقَف  اَْهَیلِإ  اَِـهب  َعَجَرَف  اَِـهب  ُْهتََرثآ  ٍمَْحل  َۀَعَْـضب 
ِءاَِسن ِةَدِّیَـس  َۀَهِیبَش  ِکَلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَقَف ع  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  یَّنَأ  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا 

َو َوُه  اَـمَک  ُماَـعَّطلا  َیَِقب  َو  اوُِعبَـش  یَّتَـح  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  َعیِمَج  َو  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَمَج  َُّمث  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب 
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. اَِهناَریِج یَلَع  ُۀَمِطاَف  ْتَعَسْوَأ 
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َةَءاَُلم ِْهَیلِإ  َعَفَدَف  ًاْئیَـش  ُهَنَهْرَتْساَف  ًاریِعَـش  ٍّيِدوُهَی  ْنِم  َضَْرقَتْـسا  ًاِّیلَع  َّنَأ  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 36
ُةَءاَلُْملا ِهِیف  يِذَّلا  َْتیَْبلا  ُُهتَجْوَز  ْتَلَخَد  ُۀَْـلیَّللا  َِتناَک  اَّمَلَف  ٍْتَیب  ِیف  اَهَعَـضَو  َو  ٍراَد  َیلِإ  ُّيِدوُهَْیلا  اَـهَلَخْدَأَف  ِفوُّصلا  َنِم  َْتناَـک  َو  ًاـنْهَر  َۀَـمِطاَف 

ُّيِدوُهَْیلا َبَّجَعَتَف  ًامیِظَع  ًاءْوَض  ِْتیَْبلا  َِکلَذ  ِیف  َْتأَر  اَهَّنَِأب  ُْهتَرَبْخَأَف  اَهِجْوَز  َیلِإ  ْتَفَرَْـصناَف  ُهُّلُک  ِِهب  َءاَضَأ  ِْتیَْبلا  ِیف  ًاعِطاَس  ًارُون  ْتَأَرَف  ٍلُغُِـشب 
ْنِم ُعَْملَی  ٍرِینُم  ٍرَْدب  ْنِم  ُلِعَتْشَی  ُهَّنَأَک  اَهُعاَعُش  ُرُْشنَی  ِةَءاَلُْملا  ُءاَیِض  اَذِإَف  َْتیَْبلا  َلَخَد  َو  ًاعِرْسُم  َضَهَنَف  َۀَمِطاَف  َةَءاَُلم  ِِهْتَیب  ِیف  َّنَأ  َیِـسَن  ْدَق  َو  اَهُجْوَز 

ُُهتَجْوَز َو  ِِهئَابِْرقَأ  َیلِإ  وُدـْعَی  ُّيِدوُهَْیلا  َجَرَخَف  َۀَـمِطاَف  ِةَءاَُلم  ْنِم  َروُّنلا  َِکلَذ  َّنَأ  َِملَعَف  ِةَءاَلُْملا  ِعِضْوَم  ِیف  َرَظَّنلا  َمَْعنَأَـف  َکـِلَذ  ْنِم  َبَّجَعَتَف  ٍبیِرَق 
. ْمُهُّلُک اوُمَلْسَأَف  َِکلَذ  اْوَأَرَف  ِدوُهَْیلا  َنِم  َنُوناَمَث  َعَمَتْجاَف  اَِهئَابِْرقَأ  َیلِإ  وُدْعَت 

«. 1  » ۀطیرلا رازإلا و  دملا  مضلاب و  ةءالملا  نایب 
َۀَمِطاَف َثَْعبَت  ْنَأ  َُکلَأْسَنَف  ِراَوِْجلا  ُّقَح  اََنل  اُولاَق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اوُءاَجَف  ٌسْرُع  ْمَُهل  َناَک  َدوُهَْیلا  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 37

ِیف ٍِّیلَع  َیلِإ  َعَفْـشَی  ْنَأ  ُهُولَأَس  َو  ِهِمْکُِحب  َیِه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُۀَـجْوَز  اَهَّنِإ  َلاَقَف  ِْهیَلَع  اوَُّحلَأ  َو  اَِهب  اَنُـسْرُع  َداَدْزَی  یَّتَح  اـَنِراَد  َیلِإ  َکَْـتِنب 
ُلِیئَْربَج َءاَجَف  اَِهب  ًۀَناَِهتْـسا  اُوداَرَأ  َو  اَِهَتلِْذب  ِیف  ُلُخْدَت  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  ُدوُهَْیلا  َّنَظ  َو  ِلَلُْحلا  َو  ِِّیلُْحلا  َنِم  « 2  » َّمِّرلا َو  َّمِّطلا  ُدوُهَْیلا  َعَمَج  ْدَـق  َو  َِکلَذ 
ْتَلَخَد اَّمَلَف  اَِـهبیِط  َو  اَِـهناَْولَأ  َو  اَِـهتَنیِز  ْنِم  ُساَّنلا  َبَّجَعَتَف  اَِـهب  ْتَّلََحت  َو  ُۀَـمِطاَف  اَْهتَِـسبَلَف  اَـهَْلثِم  اْوَرَی  ęΙř ٍلَـلُح  َو  ٍِّیلُح  َو  ِۀَّنَْجلا  َنـِم  ٍباَِـیِثب 

. ِدوُهَْیلا َنِم  ٌرِیثَک  ٌْقلَخ  اَْوأَر  اَم  ِبَبَِسب  َمَلْسَأ  َو  اَْهیَدَی  َْنَیب  َضْرَْألا  َْنلِّبَُقی  ْمُهُؤاَِسن  اََهل  َدَجَس  ِدوُهَْیلا  َراَد  ُۀَمِطاَف 
مطلاب و ءاج  يدابآزوریفلا  لاق  رحبلا و  مطلا  لاق  ریثکلا و  لاملاب  ءاج  اذإ  مرلا  مطلاب و  ءاج  لاقی  يرثلا  رسکلاب  مرلا  يرهوجلا  لاق  حاضیإ 

مرلا 
__________________________________________________

. نیذخفلا یلع  سبلی  بوث  نیقفل و - تاذ  ۀطیرلا  یه  دراوملا : برقأ  یف  و  سوماقلا ، یف  اذک  ( 1)
. مرلا وهف  ربلا  نم  ناک  ام  مطلا و  وهف  رحبلا  نم  ناک  امف  یصقتسم  هدنع  ناک  ام  لکب  يأ  مرلا ، مطلاب و  ءاج  لاقی : ( 2)
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تاتف نم  ضرألا  هجو  یلع  ام  وأ  ءاملا  هلمحی  ام  رـسکلاب  مرلا  ریثکلا و  لاملاب  وأ  ءاملا  بارتلا و  وأ  سبایلا  بطرلا و  وأ  يربلا  يرحبلاـب و 

. ریثکلا ددعلا  رحبلا و  ءاثغ و  نم  هقاس  ام  وأ  ههجو  یلع  ام  وأ  ءاملا  رسکلاب  مطلا  لاق  شیشحلا و 
َّمَق َو  َْزبُْخلا  َو  َنیِجَْعلا  َو  ِْتیَْبلا  َلَمَع  ٍِّیلَِعل ع  ْتَنِمَـض  َۀَـمِطاَف ع  َّنِإ  َلاَـق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍمَْجن  ْنَع  ٍْفیَـس  ْنَع  یـشایعلا  ریـسفت  یـش ، - 38

يِذَّلا َو  َْتلاَق  ٌءْیَـش  ِكَدـْنِع  ْلَه  ُۀَـمِطاَف  اَی  ًامْوَی  اََهل  َلاَقَف  ِماَعَّطلِاب  َءیِجَی  ْنَأ  َو  ِبَطَْحلا  َلْقَن  ِباَْبلا  َْفلَخ  َناَک  اَم  ٌِّیلَع ع  اََهل  َنِمَـض  َو  ِْتیَْبلا 
َال َلاَقَف  ًاْئیَش  ََکلَأْسَأ  ْنَأ  ِیناَهَن  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َْتلاَق  ِیِنتْرَبْخَأ  اَلَف  َأ  َلاَق  ِِهب  َکیِْرقَن  ٌءْیَش  « 1  » ٍماَّیَأ ِۀَثاََلث  ُْذنُم  اَنَْدنِع  َناَک  اَم  َکَّقَح  َمَّظَع 

یَْـسمَأ ْدَـق  َو  ِِهب  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاراَنیِد  ُْهنِم  َضَْرقَتْـساَف  اًلُجَر  َیِقَلَف  َجَرَخَف ع  َلاَق  ِهِیلَأْسَت  اَلَف  اَّلِإ  َو  ٍْوفَع ]  ] ٍءْیَِـشب ِكَءاَج  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِکِّمَع  َْنبا  َنِیلَأْـسَت 
ٍرَفْعَج ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َکَّقَح  َمَّظَع  يِذَّلا  َو  ُعوُْجلا  َلاَق  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَـه  ِیف  َکَجَرْخَأ  اَم  ِداَدـْقِْمِلل  َلاَقَف  ِدَوْسَْألا  َْنب  َداَدـْقِم  َیِقَلَف 
َلوُسَر َدَجَوَف  َلَْبقَأَف  ِْهَیلِإ  ُهَعَفَدَف  ِِهب  َكُِرثوُأَس  َو  ًاراَنیِد  ُتْضَْرقَتْسا  ِدَق  َو  ِینَجَرْخَأ  َوُهَف  َلاَق  ٌّیَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  َلاَق  ٌّیَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  ع 

َِکل یَّنَأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَق  ٍمَْحل  َو  ٍْزبُخ  ْنِم  ٌۀَـنْفَج  اَذِإَف  َءْیَّشلا  َِکلَذ  ْتَّرَتْجا  ْتَغَرَف  اَّمَلَف  یطَغُم  ٌءْیَـش  اَمُهَْنَیب  َو  یِّلَُـصت  ُۀَـمِطاَف  َو  ًاِسلاَج  ِهَّللا ص 
َُکلَثَم َلاَق  یََلب  َلاَق  اَِهلَثَم  َو  َِکلَثَِمب  َُکثِّدَـحُأ  َال  َأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاـق  اذـه 

ُءاشَی ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَدـْنِع  َدَـجَو  َف  َباَرْحِْملا  َمَیْرَم  یَلَع  َلَخَد  اَذِإ  اَّیِرَکَز  ُلَثَم 
. اَنَْدنِع َیِه  َو  ُِمئاَْقلا ع  اَْهنِم  ُلُکْأَی  ِیتَّلا  ُۀَنْفَْجلا  َیِه  َو  ًارْهَش  اَْهنِم  اُولَکَأَف  ٍباسِح  ِْریَِغب 

ِِهباَتِک ِیف  ُّيِزاَریِّشلا  ٍرَْکب  ُوبَأ  َو  َناَْملَس  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  یَفَطْصُْملا  ِفَرَش  َو  ِعِماَوَّللا  ِْهَیباَتِک  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 39
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ُْنب  ُِّیلَع  َو  ُِّیبَْلعَّثلا  َقاَحْسِإ  ُوبَأ  َو  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع 
__________________________________________________

عجار ج 1 ص 171. ردصملا  یلع  هانححص  ( 1)
32 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َنِم َلََزن  اَمِیف  ُِّیناَهَفْصَْألا  ٍْمیَُعن  ُوبَأ  َو  ِّيِرْوَّثلا  َناَیْفُس  َو  ٍْریَبُج  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ْمِهِریِساَفَت  ِیف  ُناَّطَْقلا  َۀَّیِوَلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َو  ُِّیئاَّطلا  َدَمْحَأ 
ِْنب َناَیْفُـس  ْنَع  ُّيِْزنَطَّنلا  یِـضاَْقلا  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍِکلاَم  ِیبَأ  ْنَع  َو  ٍسَنَأ  ْنَع  ٍِتباـَث  ْنَع  َۀَمَلَـس  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِیف  ِنآْرُْقلا 

َو ِِهبِحاَص  یَلَع  اَمُهُدَحَأ  یِْغبَی  َال  ِناَقیِمَع  ِناَرَْحب  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َلاَق  « 1  » ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  ِِهلْوَق  ِیف  َُهل  ُْظفَّللا  َو  ِقِداَّصلا ع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َۀَْنیَیُع 
ُْنیَسُْحلا ع. َو  ُنَسَْحلا  ُناجْرَْملا  َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌخَزَْرب  امُهَْنَیب  ٍۀَیاَوِر  ِیف 

ُۀَمِطاَف ع یَْثنُْألا  َو  ٌِّیلَع  ُرَکَّذلاَف  َلاَق  « 2  » یْثنُأ َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِضُأ  یِّنَأ ال  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْساَف  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ٍرِساَی  ُْنب  ُراَّمَع 
«. 3  » ِۀَْلیَّللا ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِةَرْجِْهلا  َْتقَو 

َو یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  ٌفَلَتْخَُمل  یَّتََشل  ْمُکَیْعَـس  َّنِإ  ُۀَمِطاَف ع  یَْثنُْألا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُرَکَّذلاَف  « 4  » یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ُِرقاَْبلا ع 
َقَّدَـص َو  َلاَق  ِهِسْفَن  یَلَع  ِراَنیِّدـلِاب  َداَدـْقِْملا  ََرثآ  َو  ٌعِکاَر  َوُه  َو  ِهِمَتاَِـخب  َقَّدَـصَت  َو  ِهِرْذَِـنب  یَفَو  یَّتَح  َماَـص  َو  ِِهتوُِقب  ینْـسُْحلِاب  َقَّدَـص  َو  یقَّتا 

يرُْسْیِلل  ُهَّللا  ُهَرَّسَی  ِۀَِّمئَْأِلل  ًابَأ  َو  ًةَوُْدق  َو  ِْریَْخلا  ِیف  ًاماَمِإ  ُهَلَعَجَف  ََکل  ُهُرِّسَُینَسَف  ِهَّللا  َنِم  ُباَوَّثلا  َو  ُۀَّنَْجلا  َیِه  َو  ینْسُْحلِاب 
ْمِِهتَّیِّرُذ ع ْنِم  ِۀَِّمئَْألا  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِیف  ٍتاَِملَک  « 5  » ُْلبَق ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََـقل  َو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ُِرقاَْبلا ع 

ٍدَّمَُحم ص. یَلَع  َْتلََزن  اَذَک 
اََّمل ُۀَمِطاَف ع  َْتلاَق  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ِِهباَتِک  ِیف  ُّیِخْرَْکلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  یِضاَْقلا 

__________________________________________________

.19 نمحرلا : ( 1)
.195 نارمع : لآ  ( 2)

. ةرجهلا تقو  يا  ِیلِیبَس » ِیف  اُوذُوأ  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف  : » ۀیآلا مامت  یف  یلاعت  هلوق  ینعم  دیری  ( 3)
.7 - 3 لیللا : ( 4)

.115 هط : ( 5)
33 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِهَّللا َلوُـسَر  اَـی  ُلوـُقَأ  ُْتنُکَف  َِتبَأ  اَـی  َُهل  َلوـُقَأ  ْنَأ  ِهَّللا ص  َلوُـسَر  ُْتبِهَر  « 1  » ًاضَْعب ْمُکِـضَْعب  ِءاعُدَـک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاـعُد  اُولَعَْجت  ـال  َْتلََزن 
ِْکنِم اَنَأ  َو  یِّنِم  ِْتنَأ  ِِکلْـسَن  ِیف  َال  َو  ِِکلْهَأ  ِیف  َال  َو  ِکِیف  ْلِْزنَت  َْمل  اَهَّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَقَف  َّیَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاـثاََلث  َْوأ  ِْنیَتَْنثا  َِوأ  ًةَّرَم  یِّنَع  َضَرْعَأَـف 

َهَّللا َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ِّبَّرِلل  یَـضْرَأ  َو  ِْبلَْقِلل  اَیْحَأ  اَهَّنِإَف  َِتبَأ  اَـی  ِیلُوق  ِْربِْکلا  َو  ِخَذَْـبلا  ِباَحْـصَأ  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِۀَْـظلِْغلا  َو  ِءاَـفَْجلا  ِلـْهَأ  ِیف  َْتلََزن  اَـمَّنِإ 
َتَأَْرما اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َءاَّوَح  « 2  » َۀَّنَْجلا َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ِۀَـیاَنِْکلا  ِهْجَو  یَلَع  ِنآْرُْقلا  ِیف  ًةَأَْرما  َةَرْـشَع  ْیَتَْنثا  َرَکَذ  َیلاَـعَت 

«6  » ُهَجْوَز َُهل  انْحَلْـصَأ  َو  َمیِهاَْربِِإل  « 5  » ٌۀَِـمئاق ُُهتَأَْرما  َو  َنْوَعِْرف  َةَأَْرما  « 4  » ِۀَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  « 3  » ٍطُول َتَأَْرما  َو  ٍحُون 
«10  » َکَـحِْکنُأ ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َسیِْقِلب  « 9  » ْمُهُِکلْمَت ًةَأَْرما  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  َبوُّیَأـِل  « 8  » ُهَلْهَأ ُهاـْنیَتآ  َو  اَـخِیلَز  « 7  » ُّقَْحلا َصَحْـصَح  َنْآلا  اَّیِرَکَِزل 

َُّمث َۀَمِطاَف ع  « 13  » ِْنیَرْحَْبلا َجَرَم  َۀَـجیِدَخ  « 12  » اًِلئاع َكَدَجَو  َو  َۀَِشئاَع  َو  َۀَـصْفَح  « 11  » ًاثیِدَح ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو  یَـسوُِمل 
ٌۀَِمئاق ُُهتَأَْرما  َو  َةَراَس  ْنِم  ِۀَفاَیِّضلا  َو  « 15  » ًاْتَیب َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َۀَیِـسآ  ْنِم  ِقْوَّشلا  َو  « 14  » انْمَلَظ انَّبَر  الاق  َءاَّوَح  ْنِم  َِۀبْوَّتلا  ٍلاَصِِخب  َّنُهَرَکَذ 

یَسُوم  ِةَأَْرما  ِنِم  ِءاَیَْحلا  َو  « 17  » ًۀَیْرَق اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  َسیِْقِلب  ْنِم  ِلْقَْعلا  َو  « 16»
__________________________________________________
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.63 رونلا : ( 1)
.35 ةرقبلا : ( 2)

.10 میرحتلا : ( 3)

.11 میرحتلا : ( 4)
.71 دوه : ( 5)

.90 ءایبنألا : ( 6)
.51 فسوی : ( 7)
.84 ءایبنألا : ( 8)
.23 لمنلا : ( 9)

.27 صصقلا : ( 10)
.2 میرحتلا : ( 11)
.8 یحضلا : ( 12)

.19 نمحرلا : ( 13)
.22 فارعألا : ( 14)
.11 میرحتلا : ( 15)

.71 دوه : ( 16)
.34 لمنلا : ( 17)

34 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
َو ِِهلْوَق  َیلِإ  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  َۀَصْفَح  َو  َۀَِشئاَِعل  ِۀَحیِصَّنلا  َو  « 2  » اًِلئاع َكَدَجَو  َو  َۀَجیِدَخ  ْنِم  ِناَسْحِْإلا  َو  « 1  » یِشْمَت امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف 

َءاَّوَِحل ََۀبْوَّتلا  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٍةَرَشَِعل  َءاَیْشَأ  َةَرَـشَع  یَطْعَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َو  « 4  » ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن  َو  َۀَمِطاَف ع  ْنِم  ِۀَمْـصِْعلا  َو  « 3  » َُهلوُسَر َو  َهَّللا  َنْعِطَأ 
َو َفُسُوی  ِۀَجْوَز  اَخِیلَِزل  َۀَمْکِْحلا  َو  َنْوَعِْرف  ِۀَجْوَز  َۀَیِسِآل  َۀَمْرُْحلا  َو  َبوُّیَأ  ِۀَجْوَز  َۀَمْحَِرل  َظاَفِْحلا  َو  َمیِهاَْربِإ  ِۀَجْوَز  َةَراَِسل  َلاَمَْجلا  َو  َمَدآ  ِۀَجْوَز 

َۀَمِطاَِفل َْملِْعلا  َو  یَفَطْصُْملا  ِۀَجْوَز  َۀَجیِدَِخل  یَـضِّرلا  َو  یَـسیِع  ِّمُأ  َمَیْرَِمل  َةَْوفَّصلا  َو  یَـسُوم  ِّمُأ  ۀناخربل  َْربَّصلا  َو  َناَْمیَلُـس  ِۀَجْوَز  َسیِْقِلِبل  َلْقَْعلا 
ْتَبیِجُأ ْدَق  َلاق  َفُسُوی  « 6  » َّنُهَْدیَک ُْهنَع  َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباجَتْـساَف  « 5  » َنُوبیِجُْملا َمِْعنَلَف  ٌحُون  انادان  ْدََقل  َو  ٍةَرَشَِعل  ََۀباَجِْإلا  َو  یَـضَتْرُْملا  ِۀَجْوَز 

«10  » ییْحَی َُهل  اـْنبَهَو  َو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َبوُّیَأ  « 9  » ٍّرُض ْنِم  ِِهب  ام  انْفَـشَکَف  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َُسنُوی  « 8  » َُهل اْنبَجَتْـساَف  َنوُراَه  َو  یَـسُوم  « 7  » امُُکتَوْعَد
ْمَُهل َباجَتْساَف  َنیِعاَّدِلل  « 13  » يِدابِع َکـَلَأَس  اذِإ  َو  َنیِّرَطْـضُْمِلل  « 12  » َّرَطْضُْملا ُبیُِجی  ْنَّمَأ  َنیِِـصلْخُْمِلل  « 11  » ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  اَّیِرَکَز 

َضَرَف يِذَّلا  َّنِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ُهَنَطَو  ِِهقاَرِِفل  اَِهب  ُهَرََّشب  َو  اَْهنِم  ُهَّللا  ُهَنَمآَـف  َءاَیْـشَأ  ِةَرَـشَِعل  ُّمَتْهَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَـک  َو  اَـهِجْوَز  َو  َۀَـمِطاَف  « 14  » ْمُهُّبَر
«16  » َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  َلَزَنَف  ُِبتُْکلا  ِِرئاَِسب  َلُِعف  اَمَک  ُهَدَْعب  ِنآْرُْقلا  ِلیِْدبَِتل  َو  « 15  » ٍداعَم یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع 

__________________________________________________

.25 صصقلا : ( 1)
.8 یحضلا : ( 2)

.32 بازحألا : ( 3)
.61 نارمع : لآ  ( 4)

.75 تاّفاصلا : ( 5)
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.32 فسوی : ( 6)
.89 سنوی : ( 7)
.88 ءایبنألا : ( 8)
.84 ءایبنألا : ( 9)

.90 ءایبنألا : ( 10)
.60 نمؤملا : ( 11)

.62 لمنلا : ( 12)
.186 ةرقبلا : ( 13)

.195 نارمع : لآ  ( 14)
.85 صصقلا : ( 15)

.9 رجحلا : ( 16)
35 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َلَزَنَف ُهَدَْعب  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  « 2  » ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  َلَزَنَف  ِنیِّدـلا  ِروُهُِظل  َو  « 1  » ْمِهِیف َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  َلَزَنَف  ِباَذَْـعلا  َنِم  ِِهتَّمُِأل  َو 
َو « 4  » اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی  ـال  َمْوَی  َلَزَنَف  ْمِِهئاَمَـصُِخل  َو  « 3  » ِةَرِخْآلا ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی 
َو ٍِّیلَِعب  ِینْعَی  « 6  » َنوُمِقَْتنُم ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف  َلَزَنَف  ِهِّیِـصَو  یَلَع  ُهَدَْعب  ِۀَْـنتِْفِلل  َو  « 5  » یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  َلَزَنَف  ِۀَعاَفَّشلا 

ُْسأَر َو  ِتاَیْآلا  « 8  » ًادوُُعق َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  َلَزَنَف  ِةَرْجِْهلا  َلاَح  ِِهتَْنبِال  َو  « 7  » ِضْرَْألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  َلَزَنَف  ِهِدَالْوَأ  ِیف  ِۀَفاَلِْخلا  ِتاَبَِثل 
َو « 11  » َباـنَأ َو  ًاـعِکار  َّرَخ  َو  ُدُواَد  َو  « 10  » َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َلاَـق  ُُسنُوی  َو  « 9  » انَـسُْفنَأ انْمَلَظ  انَّبَر  الاق  ُمَدآ  ٌۀََـعبْرَأ  َنِیباَّوَّتلا 

ِیل ِْنبا  ِّبَر  ُلوُقَت  َْتناَکَف  ِباَذَْـعلا  ِعاَْونَأـِب  َْتبِّذُـع  ُۀَیِـسآ  ِتاَِـحلاَّصلا  َنِم  ٌۀََـعبْرَأ  َفِّوُخ  َو  « 12  » ًادوُُعق َو  ًاـماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ُۀَـمِطاَف 
ِِّیبَّنلا ص ِیف  ُءاَسِّنلا  اََهلَذَـع  ُۀَـجیِدَخ  َو  « 14  » ِینَزَْحت اَّلَأ  اـِهتَْحت  ْنِم  اـهادانَف  َْتبَرَه  َو  ِساَّنلا  َنِم  ْتَفاَـخ  ُمَیْرَم  َو  « 13  » ِۀَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َكَدـْنِع 

َنیِءاَّکَْبلا ُْسأَر  َو  ُْمتْـصَکَن  اَم  َلَجْعَأ  َو  ُْمتْذَـخَأ  اَم  َعَرْـسَأ  ِهِدـْلُو  ِیف  ُظَفُْحی  َال  َأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِیبَأ  َناَـک  اَـم  َأ  « 15  » ُۀَـمِطاَف َْتلاَقَف  اَهَنْرَجَهَف 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  یَلَع  ْتَکَبَف  ُۀَـمِطاَف  اَّمَأ  ُقِداَّصلا  َلاَـق  َنیِدـِباَْعلا ع  ُْنیَز  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ُدُواَد  َو  ٌْبیَعُـش  َو  ُفُسُوی  َو  ُبوُقْعَی  َو  ٌحُون  َو  ُمَدآ  ٌۀَِـیناَمَث 

یِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  ِِکئاَُکب  ِةَْرثَِکب  اَنِیْتیَذآ  ْدَق  اََهل  اُولاَقَف  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  اَِهب  يَّذََأت  یَّتَح 
__________________________________________________

.33 لافنألا : ( 1)
.34 ةءارب : ( 2)

.27 میهاربإ : ( 3)
.8 میرحتلا : ( 4)
.4 یحضلا : ( 5)

.41 فرخزلا : ( 6)
.55 رونلا : ( 7)

.191 نارمع : لآ  ( 8)
.22 فارعألا : ( 9)
.87 ءایبنألا : ( 10)
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.24 ص : ( 11)
.191 نارمع : لآ  ( 12)

.11 میرحتلا : ( 13)
.23 میرم : ( 14)

: اذکه حیحصلا  نأ  رهاظلا  اضیأ ج 3 ص 322 و  ردصملا  یف  خسنلا و  یف  اذک  ( 15)
. تلاقف ۀمطاف  و 

36 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. یِْکبَتَف ِءاَدَهُّشلا  ِِرباَقَم  َیلِإ  ُجُرَْخت  َْتناَکَف  ِراَهَّنلِاب  یِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  َو  ِْلیَّللِاب 

َأَرَق ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ِۀَّیِفَنَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِلتاَقُم  ْنَع  ِْلیَذُْهلا  ُوبَأ  َيَور  َو  ِّيِزاَریِّشلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُباَتِک  ٌۀََـعبْرَأ  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُْریَخ  َو 
َو ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ٌَعبْرَأ  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُْریَخ  ُِّیلَع  اَی  ِیل  َلاَقَف  َۀَیْآلا  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

. ٍمِحاَُزم ُْتِنب  ُۀَیِسآ 
ْنَع ْمِهِدـِیناَسَِأب  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا  ُدَـمْحَأ  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َو  ِخـیِراَّتلا  ِیف  ُبیِطَْخلا  َو  ِدَنْـسُْملا  ِیف  ِعِّیَْبلا  ُْنبا  َو  ِۀَْـیلِْحلا  ِیف  ٍْمیَُعن  ُوبَأ 
ِیبَأ ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍحـِلاَص  ُوبَأ  َو  َناَساَرُخ  ِخـیِراَت  ِیف  ُّیِماَلَّسلا  َو  ِهِریِـسْفَت  ِیف  ُِّیبَْلعَّثلا  َيَور  َو  ٍسَنَأ  ْنَع  َةَداَتَق  ْنَع  ٍرَمْعَم 

ِكاَّحَّضلا ِنَع  َناَْمیَلُس  ْنَع  ٌِلتاَقُم  َيَور  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٌْبیَرُک  َيَور  َو  ِبَّیَـسُْملا  ِْنب  ِدیِعَـس  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ُِّیبْعَّشلا  َيَور  َو  َةَْریَرُه 
ِءاَِسن ْنِم  َُکبْـسَح  َلاَق ص  ُهَّنَأ  ِۀَْیلُْحِلل  ُْظفَّللا  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ْمُهُّلُک  ُقاَحْـسِإ  َو  ُدَمْحَأ  َو  ِقاَّزَّرلا  ُْدبَع  َو  ٍدوُعْـسَم  ُوبَأ  ُهاََور  ْدَق  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 

ِنَع َۀَمِرْکِع  َو  ِكاَّحَّضلا  َو  ٍِلتاَقُم  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  َنْوَعِْرف  ُةَأَْرما  ُۀَیِـسآ  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَِملاَْعلا 
. ُۀَمِطاَف َّنُُهلَْضفَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا 

. ُمَیْرَم ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َلاَق ص  ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْبیَرُک  ْنَع  اَمِهِداَنْسِِإب  َدَمْحَأ  ُدَنْسُم  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ْنَع  ُِلئاَضَْفلا 
ًءاَوَس َرَبَْخلا 

ِِرئاَس یَلَع  اَهَلَّضَف  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َُّمث  ًءاَوَس  َرَبَْخلا  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُْریَخ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ٍسَنَأ  ْنَع  ِلیِوَّطلا  ٍْدیَمُح  ْنَع  ِبیِطَْخلا  ِداَنْـسِِإب  َداَدَْغب  ُخـیِراَت 
ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن 

ُْریَخ َوُه  َو  ِماَلْسِْإلا  ِءاَِسن  یَلَع  َو  َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  يِرِْشبَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَق : ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  اَهُْریَغ  َو  ُۀَِشئاَع  َْتَور  . 
. ٍنیِد

. ِیتَّمُأ ِءاَِسن  َْوأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِینَرَّشَبَف  ٌکَلَم  ِیناَتَأ  َلاَق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ُۀَْفیَذُح 
َۀَْبیَش ُْنب  ِرَْکب  ُوبَأ  َو  ِةَرَشَْعلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ  َو  اَمِْهیَحیِحَص  ِیف  ٌِملْسُم  َو  ُّيِراَُخْبلا 

37 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  َلاَق : ُهَّنَأ ص  ِهِسْوَدِْرف  ِیف  ُّیِمَْلیَّدلا  َو  ِهِیلاَمَأ  ِیف 

. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  اَهَّنِإ  اَمَأ  ٍرَبَخ  ِیف  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َةَرُمَس  ُْنب  ُِرباَج  َيَور  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ُۀَْیلِح 
ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِءاَِسن  َةَدِّیَـس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَـضَْرت  اَم  َأ  اََهل  َلاَقَف  ْتَمَجَوَف  ِیب  ًاقاََحل  ِیلْهَأ  ُعَرْـسَأ  ِْتنَأ  َۀَـمِطاَِفل  َلاَـق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِّيِرُذـالَْبلا  ُخـیِراَت 

. ْتَمَّسَبَتَف
. ظیغ یلع  تکس  يأ  دعوک  مجو  نایب 

ِیل َلاَق  َْتلاَقَف  اَُهْتلَأَسَف  ْتَکِحَضَف  ًاْئیَش  َۀَمِطاَف  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َّرَسَأ  َْتلاَق  َۀَِشئاَع  ْنَع  ٍقوُرْسَم  ْنَع  ُِّیبْعَّشلا  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 40
. ِیتَّمُأ ِءاَِسن  َْوأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَضَْرت  َال  َأ 
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ِۀَّیَُنب اَی  ِکَنیِدَِـجت  َْفیَک  َلاَقَف  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َلَخَد  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َةَرُمَـس  ُْنب  ُِرباَج  َو  ٍْنیَـصُح  ُْنب  ُناَرْمِع  َيَور  ِّيِزاَریِّشلا  ُباَتِک  َو  ِءاَِـیلْوَْألا  ُۀَْـیلِح 
ُْتِنب ُمَیْرَم  َْنیَأَف  َِتبَأ  اَی  َْتلاَق  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  ِکَّنَأ  َْنیَـضَْرت  اَم  َأ  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَـق  ُُهلُکآ  ٌماَـعَط  ِیل  اَـم  ُهَّنَأ  ِینُدـیِزََیل  ُهَّنِإ  َو  ٌۀَـعِجََول  یِّنِإ  َْتلاَـق 

. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ًادِّیَس  ُِکتْجَّوَز  ِهَّللا  َو  َمَأ  ِکَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِکَّنِإ  َو  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ِْکِلت  َلاَق  َناَرْمِع 
َنِم ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  َو  ُمَیْرَم  َكاَذ  َلاَق  اَهَِملاَع  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  َْيأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  ِلوُسَّرلا ص  ُلْوَق  ِقِداَّصِلل ع  َلِیق  َو 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا 
. ِۀَّنَْجلا َیلِإ  اََهل  ِباَجِْحلاَک  َۀَمِطاَف  َماَمَأ  َنیِشْمَی  َۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  َو  ٍمِحاَُزم  َْتِنب  َۀَیِسآ  َّنَأ  ِثیِدَْحلا  ِیف  َو 

َلَْضفَأ ْتَراَص  َِمل  َو  َلاَق  ُۀَمِطاَف  َلاَقَف  ُلَْضفَأ  َّنُُهتَّیَأ  َلاَقَف  ٌَعبْرَأ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُتاََنب  ْمَک  َلاَقَف  هر  ٍْحَور  َْنب  َْنیَـسُْحلا  ُّيِوَرَْهلا  لزب  َلَأَس  َو 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  ُلْسَن  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتثِرَو  اَهَّنِإ  اَمِِهب  ُهَّللا  اَهَّصَخ  ِْنیَتَلْـصَِخل  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ًۀَبْحُـص  َّنُهَّلَقَأ  َو  ًاّنِـس  َّنُهَرَغْـصَأ  َْتناَک  َو 

. اَِهتَِّین ْنِم  ُهَفَرَع  ٍصاَلْخِإ  ِلْضَِفب  اَّلِإ  َِکلَِذب  اَهَّصُخَی  َْمل  َو  اَْهنِم 
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یَلَع ْتَلُِّضف  ْدَـق  َنوُکَت ع  ْنَأ  ْنِم  ُِعنَتْمَی  َال  َو  ٌۀَِـیفاَص  ٌۀَِّین  َو  ٌنیِقَی  َو  ٌصاَـلْخِإ  َعَقَی  ْنَأـِب  ِباَوَّثلا  ُةَْرثَک  َوُه  ُلیِـضْفَّتلا  ُهَّللا  ُهَمِحَر  یَـضَتْرُْملا  َلاَـق  َو 
َو َۀَـمِطاَف ع  ِنْأَِشل  ِلوُسَّرلا ص  ِمیِظْعَت  ْنِم  َرَهَظ  ْدَـق  ُهَّنَأ  یَلَع  َو  ِۀَّیِماَمِْإلا  ِعاَمْجِِإب  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  اَـهَّنَأ ع  یَلَع  ُدَـمَتُْعی  َو  َِکلَذـِب  اَِـهتاَوَخَأ 

. ِْهیَلَع ِلَالِْدتْسِالا  َیلِإ  ُجاَتْحَی  َال  اَمَّبُر  اَم  َّنِهِِرئاَس  ِْنَیب  ْنِم  اَهِصیِصَْخت 
ُْتلَخَد َلاَق : َّیِْمیَّتلا  ًاْعیَمُج  َّنَأ  ًادَنْـسُم  ِّیِماَلَّسلا  ِنَع  َناَساَرُخ  ُخیِراَت  َو  ِِّیلْوَّصلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَمِطاَف  ُراَبْخَأ  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ُۀَنَابِإ  َو  ِّيِذِمْرِّتلا  ُعِماَج 

َیلِإ َّبَحَأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  ٌدَحَأ  َناَک  اَم  ِهَّللا  َوَف  اَنیِعَد  ُۀَِـشئاَع  َْتلاَقَف  ٍِّیلَع  یَلَع  ِجوُرُْخلا  یَلَع  ِکَلَمَح  اَم  ِیتَّمَع  اََهل  َْتلاَقَف  َۀَِـشئاَع  یَلَع  ِیتَّمَع  َعَم 
. َۀَمِطاَف ْنِم  ِْهَیلِإ  َّبَحَأ  ِءاَسِّنلا  َنِم  َال  َو  ٍِّیلَع  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر 

ِماَّجَْحلا ِْنبا  َو  ِءاَّوَّنلا  ٍرِیثَک  َو  ِشَمْعَْألا  َو  ِکیِرَّشلا  ِنَع  ٍتاَیاَوِر  ِیف  َو  ِِّیناَعْمَّسلا  ِنَع  ِۀـَباَحَّصلا  ُلـِئاَضَف  َو  ِتاَداَـعَّسلا  ِیبَأ  ْنَع  ِةَرَـشَْعلا  ُلـِئاَضَف 
ُْتلَأَس َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَُرب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍءاَطَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َِيُور  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َۀَماَسُأ  ْنَع  َو  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِْنب  ِْعیَمُج  ْنَع  ْمُهُّلُک 

. اَهُجْوَز َلاَق  ِلاَجِّرلا  َنِم  ُْتُلق  ُۀَمِطاَف  َلاَق  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  ِءاَسِّنلا  ُّيَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر 
. ٌِّیلَع ِلاَجِّرلا  َنِم  َو  ُۀَمِطاَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِءاَسِّنلا  َّبَحَأ  َناَک  ُةَْدیَُرب  َلاَق  ِّيِذِمْرِّتلا  ُعِماَج 

ِشَمْعَْألا ِنَع  َو  َناَیْفُـس  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َدَمْحَأ  ْنَع  َِۀباَحَّصلا  ُِلئاَضَف  َو  ِنِّذَؤُْملا  ٍحـِلاَص  ِیبَأ  ْنَع  ُنیَِعبْرَْألا  َو  ِّیِّکَْملا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنَع  ِبُولُْقلا  ُتُوق 
َیِه َْوأ  اَنَأ  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  اَنُّیَأ  ِناَعِجَطْـضُم  اَمُه  َو  َۀَمِطاَف  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َسَلَج  اََّمل  ِِّیبَّنِلل ص  ٌِّیلَع  َلاَق  ُهَّنَأ  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ٍْعیَمُج  ْنَع  ِفاَّحَْجلا  ِیبَأ  ْنَع 

. اَْهنِم َّیَلَع  ُّزَعَأ  َْتنَأ  َو  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َیِه  َلاَقَف ص 
ْمُکْحاَف َِکتَّبَحَم  ِیف  َۀَموُصُْخلا  الاَطَأ  ْدَق  اَمُهَّنَأ  َِّیبَّنلا ص  ُلِیئَْربَج  َرَبْخَأَف  اَمِِهِلئاَضَِفب  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َرَخَْتفا  ُهَّنَأ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ٍرَبَخ  ِیف  َو 

َُهل  َو  َِدلَْولا  ُةَواَلَح  َِکل  َلاَق  َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  اَمُهََتلاَقَم  اَمِْهیَلَع  َّصَق  َو  َلَخَدَف  اَمُهَْنَیب 
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. ُتْشِع اَم  َُهل  ًةَّرِقُم  ُْتلِز  َال  َۀَّمُْألا  َِکب  يَدَه  َو  َكاَدَه  َو  َكاَبَتْجا  َو  َكاَفَطْصا  يِذَّلا  َو  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  ِْکنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  َوُه  َو  ِلاَجِّرلا  ُّزِع 
ِِّیبَّنلا ص ِنَع  ُقِداَّصلا ع  ٌرَفْعَج  َو  ُِرقاَْبلا  ٌدَّمَُحم  َو  ُّيِراَْصنَْألا  ٌِرباَج  َو  ٍْریَبُج  ُْنبا  َو  ٌدِهاَُجم  َو  ُّيِرْوَّثلا  ُناَیْفُـس  َو  ُّيِرْـصَْبلا  ُنَسَْحلا  َو  ُِّیبْعَّشلا  ٌِرماَع 

. ِینَبَضْغَأ ْدَقَف  اَهَبَضْغَأ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ 
َۀَمَرْخَم ِْنب  ِرَوْسِْملا  ِنَع  ُّيِراَُخْبلا  ُهَجَرْخَأ 

. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  ٍِرباَج  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 
. اَهاَذآ اَم  ِینیِذُْؤی  َو  اََهباَرَأ  اَم  ِیُنبیُِری  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ِیتَْنبا  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ  ِۀَْیلِْحلا  َو  ٍِملْسُم  ِیف  َو 

يرزجلا و لاق  نایب 
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. ینم ۀعضب  ۀمطاف  ثیدحلا  یف 
لاق و محللا و  نم  ءزج  محللا  نم  ۀعطقلا  نأ  امک  ینم  ءزج  اهنإ  يأ  رسکت  دق  محللا و  نم  ۀعطقلا  حتفلاب  ۀعضبلا 

. اهبیری ام  ینبیری  ۀمطاف  ثیدح  یف 
. هرکت ام  هنم  تیأر  اذإ  ینبارأ  رمألا و  اذه  ینبار  لاقی  اهجعزی  ام  ینجعزی  اهؤوسی و  ام  ینؤوسی  يأ 

ْدَقَف اَهَءاَس  ْنَم  َو  ِینَّرَس  ْدَقَف  اَهَّرَس  ْنَم  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی  َِّیبَّنلا ص  ُْتعِمَس  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ُْنب  ُدْعَس  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 41
. َّیَلَع ِۀَّیِرَْبلا  ُّزَعَأ  ُۀَمِطاَف  ِینَءاَس 

َِّیبَّنلا ص َّنَأ  َۀَمَرْخَم  ُْنب  ُرَوْسِْملا  َو  َۀَْکیَُلم  ِیبَأ  ُْنبا  َو  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ُۀَْیلِح  َو  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ِیبَأ  ْنَع  ِمِکاَْحلا  ُكَرْدَتْسُم 
. اَهُطُْسبَی اَم  ِینُطُْسبَی  َو  اَهُِضبْقَی  اَم  ِینُِضبْقَی  یِّنِم  ٌۀَنْجِش  ُۀَمِطاَف  اَمَّنِإ  َلاَق :

َنِم َۀَـقِّثلا  ُْتعِمَـس  ُرَمُع  َلاَقَف  َۀَـمِطاَف  َدـْلُو  ْمِْهیَلَع  ُِرثُْؤت  َکَّنِإ  َنُولوُقَی  َکَـمْوَق  َّنِإ  َلاَـقَف : ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ِْنب  َرَمُع  َیلِإ  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُلْهَـس  َءاَـج  َو 
َو ِهَّللا  ِلوُسَر  یَضِر  َُبلْطَأ  ْنَأ  ٌقیِقََحل  یِّنِإ  ِهَّللا  َوَف  اَهَطَخْسَأ  اَم  ِینُطِخُْسی  َو  اَهاَضْرَأ  اَم  ِینیِضُْری  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَمِطاَف  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َِۀباَحَّصلا 

اَهِْدلُو یَضِر  ِیف  اَهاَضِر  َو  ُهاَضِر 
«1  » اَهَماَِمتْغا ُأَنْشَی ]  ] ینشی َو  ًاّدِج  اَُهتَّرَسَم  ُهُّرُسَی  َِّیبَّنلا  َّنَأ  اوُِملَع  ْدَق  َو 

لعف نم  ناک  لب  لاح  لک  یلع  هل ص  اـیذؤم  اـهیذؤم  نکی  مل  بونذـلا  فراـقت  نمم  تناـک  ول  اـهنأل  اهتمـصع  یلع  لدـی  اذـه  هلوق ص 
ۀماقإ اهمذ و  نم  « 2  » قحتسملا

__________________________________________________

. هضغبأ لجرلا : أنش  نم  ینشی  ( 1)
. بونذلا فراقت  دعب  اهقحتسی  ام  ینعی  ( 2)
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. اعیطم هل ص و  اراس  هیضتقی  لعفلا  ناک  نإ  دحلا 
. ِْهیَْنیَع َْنَیب  ْتَلَّبَق  َو  ُْهتَقَنَتْعا  َو  ِْهَیلِإ  ْتَماَقَف  اَْهیَلَع  َلَخَدَف  َۀَمِطاَف  یَلَع  ُلُخْدَی  ِهِرَفَس  ْنِم  َمِدَق  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ُِّینَشُْخلا  َۀَبَْلعَث  ُوبَأ 
ِِلئاَضَف ِیف  َو  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْتِنب  َۀَِشئاَع  ْنَع  َۀَْحلَط  ِْتِنب  َۀَِشئاَع  ْنَع  ِلاَْهنِْملا  ِنَع  َةَرَْسیَم  ْنَع  ٍْلیَمُش  ِْنب  ِرْضَّنلا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِنِّذَؤُْملا  ِْنبا  ِنَع  ُنیَِعبْرَْألا 

. َۀَمِطاَف َلَّبَق  ِهیِزاَغَم  ْنِم  َمِدَق  اَذِإ  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  الاَق  َۀَمِرْکِع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِّیناَعْمَّسلا 
ُْهتَیَِقل اَْهَیلِإ  َءاَج  اَذِإ  َو  ُهَِسلْجَم  اَهَسَلْجَأ  َو  اَهَسْأَر  َلَّبَق  َو  ِهِِسلْجَم  ْنِم  اََهل  َماَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَلَخَد  اَذِإ  َْتناَک  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َۀَِشئاَع  ْنَع  اَْوَور  َو 

. ًاعَم اَسَلَج  َو  ُهَبِحاَص  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َلَّبَق  َو 
ِنَع ٍِعفاَن  ْنَع  َو  ِِّینَـشُْخلا  َۀَبَْلعَث  ِیبَأ  ْنَع  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَـمِرْکِع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِنیَِعبْرَْألا  ِیف  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  ِةَرَـشَْعلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ 

. َۀَمِطاَِفب ًادْهَع  ِساَّنلا  َلَّوَأ  َناَک  َمِدَق  اَذِإ  َو  َۀَمِطاَِفب  ًادْهَع  ِساَّنلا  َرِخآ  َناَک  ًارَفَس  َداَرَأ  اَذِإ  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  اُولاَق  َرَمُع  ِْنبا 
َو ِِدلاَْوِلل  َِدلَْولا  ِمیِظْعَِتب  ُهَّللا  َرَمَأ  ْدَق  َو  ُهََدلَو  َْتناَک  ْذِإ  َِکلَذ  اَهَعَم  ُلَعْفَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْنُکَی  َْمل  ٌمیِظَع  ٌلْضَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َدـْنِع  اََهل  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو 

. َیلاَعَت ِهَّللا  ِنَع  ُهَتَّمُأ  ِِهب  َرَمَأ  اَم  ِّدِِضب  َوُه  َو  َِکلَذ  اَهَعَم  َلَعْفَی  ْنَأ  ُزوُجَی  َال 
ِیف ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َماَلَک  ْتَعِمَسَف  یِّلَُصت  َیِه  َو  ًامْوَی  اَْهیَلَع  َلَخَدَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ِساَّنلا  ِّزَعَأ  ْنِم  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َلاَق : ُّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ُوبَأ 
َرَفَغ اَنیِّشَع  ُهَّللا  ِکَمِحَر  ِْتیَْـسمَأ  َْفیَک  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَق  َو  اَهِـسْأَر  یَلَع  ُهَدَی  َحَسَمَف  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـسَف  یَّلَـصُْملا  َنِم  ْتَجَرَخ  َو  اَهَتاَلَـص  ْتَعَطَقَف  اَِهلْحَر 

. َلَعَف ْدَق  َو  َِکل  ُهَّللا 
ٍریِعَـش ِْزبُخ  ْنِم  ًۀَِـسباَی  ًةَرْـسِک  ِْهَیلِإ  ْتَمَّدَـقَف  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَد  ِنَسَْحلا  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َلاَق  ِِّیلْوَّصلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـمِطاَف  ُراَبْخَأ 

. ِهِدَِیب اَهَهْجَو  ُحَسْمَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  یِْکبَت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَعَجَف  ِماَّیَأ  ِۀَثاََلث  ُْذنُم  ِكُوبَأ  َلَکَأ  ٍْزبُخ  ُلَّوَأ  اَذَه  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَق  َُّمث  اَْهیَلَع  َرَْطفَأَف 
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ْنَع  َةَُّرم  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َۀَبْعُش  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَص  ُوبَأ 
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ِیل َلاَقَف  ُْتلَعَفَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍقوُرْـسَم  ْنَع  َمیِهاَْربِإ 
َو َرَـضْخَأ  ًادَجَْربَز  اَهَفوُقُـس  َلَعَج  َو  ِبَهَّذـلِاب  ٌةَرَّذَـشُم  ٍتُوقاَی  ْنِم  ٌةَُؤلُْؤل  ٍۀَبَـصَق  َیلِإ  ٍۀَبَـصَق  ِّلُک  َْنَیب  ٍةَُؤلُْؤل  ْنِم  ًۀَّنَج  یََنب  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُلِیئَْربَج 

ٍدَجَْربَز ْنِم  ًۀَِنَبل  َو  ٍتُوقاَی  ْنِم  ًۀَِنَبل  َو  ٍّرُد  ْنِم  ًۀَِنَبل  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ًۀَِنَبل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ًۀَِنَبل  اَهَفَرُغ  َلَعَج  َُّمث  ِتُوقاَْیلِاب  ٍۀَـلَّلَکُم  ٍُؤلُْؤل  ْنِم  ٍتاَقاَط  اَهِیف  َلَعَج 
َو ِرَجَّشلا  ِعاَْونَِأب  ْتَّفُح  َو  ِبَهَّذلا  ِلِساَلَِـسب  ْتَبِّعُـش  ْدَق  ٍّرُد  ْنِم  ًاباَِبق  ِراَْهنَْألا  یَلَع  َلَعَج  َو  ِراَْهنَْألِاب  ْتَّفُح  َو  اَهیِحاََون  ْنِم  ُُعْبنَت  ًانُویُع  اَهِیف  َلَعَج  َُّمث 
َو ِکْسِْملِاب  َقَتَف  َو  ِناَرَفْعَّزلِاب  اَهَضْرَأ  َشَرَف  َو  ُقَْربَتْسِْإلا  َو  ُسُْدنُّسلا  اَهُؤاَشِغ  َءاَْضَیب  ٍةَّرُد  ْنِم  ًۀَکیِرَأ  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  َلَعَج  َو  ًۀَُّبق  ٍنْصُغ  ِّلُک  ِیف  یََنب 

ِباَبِْقلا َلْوَح  ٌبُوتْکَم  ٌباَتِک  َو  ٌشَْرفِم  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  ِناَتَرَجَش  َو  ِناَتَیِراَج  ٍبَاب  ِّلُک  یَلَع  ٍبَاب  ُۀَئاِم  اََهل  ُۀَّبُْقلا  َو  َءاَرْوَح  ٍۀَُّبق  ِّلُک  ِیف  َلَعَج  َو  ِرَْبنَْعلا 
َو ُهَّللا  اَمُهَفَْحتَأ  ًۀَفُْحت  اَمِِهناَنِج  يَوِس  َِکتَْنبا  َۀَمِطاَف  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  اَهاََنب  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ِهِذَـه  ُهَّللا  یََنب  ْنَِمل  ُلِیئَْربَج  اَی  ُْتلُقَف  ِّیِـسْرُْکلا  ُۀَـیآ 

. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َُکْنیَع  َِکلَِذب  َّرَقَْتل 
فرظلا نوکی  وأ  خاسنلا  نم  ةدـئاز  نم  نوکت  نأ  دـعبی  توقایلا و ال  نول  ؤلؤللا و  ءافـص  یف  اهنأ  ینعملا  لـعل  توقاـی  نم  ؤلؤل  هلوق  ناـیب 

زرخ وأ  ۀباذإ  الب  هندعم  نم  طقلت  بهذلا  نم  عطق  رذشلا  يدابآزوریفلا  لاق  بهذـلاب  توقایلا  نم  ۀعـصرم  ؤلؤللا  يأ  ةرذـشم  هلوقب  اقلعتم 
. راغصلا ؤلؤللا  وه  وأ  مظنلا  اهب  لصفی 

هیلع أکتی  ام  لک  وأ  ۀلجح  یف  ریرس  ۀنیفسک  ۀکیرألا  يدابآزوریفلا  لاق  لوألا و  انه  رهظألا  لعل  قیرفتلا و  عمجلا و  بعشلا  تبعش  دق  هلوق 
قربتسإلا ریرحلا و  نم  قیقرلا  سدنسلا  ۀلجح و  وهف  ریرس  هیف  نکی  مل  اذإف  تیب  وأ  ۀبق  یف  نیزم  دجنم  ریرس  وأ  شارف  ۀصنم و  ریرس و  نم 

. هنم ظیلغلا 
. ۀنوکذاشلاک ءیش  ربنمک  شرفملا  قشلا و  ینعمب  قتفلا  نم  ۀطوسبملا  اهشرف  نیب  وأ  ربنعلا  کسملا و  نارفعزلا  نیب  لعج  يأ  قتف  هلوق و 
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َلَخَد َلاَق : َناَیْفُس  ِیبَأ  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ٍرَبَخ  ِیف  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِدْقِْعلا  ِیف  ُّیُِسلُْدنَْألا  ِهِّبَر  ِْدبَع  ُْنبا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 42
َۀَمِطاَف َلِْزنَم  یَتَأ  یَّتَح  ُِّیبَّنلا ص  َماَق  َُّمث  ُُهنَْول  َرَّیَغَت  ْدَـق  َو  ُُهْتیَأَرَف  ًاّرِـس  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  َّرَـسَأَف  ِِهْلیَذـِب  ُرَّثَعَتَی  َوُه  َو  ِهِّدَـج ص  یَلَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا 

ُِّیبَّنلا ص َذَخَأَف  ٌِّیلَع  َءاَج  َُّمث  ُهاَضِِرل  یَضْرَی  َو  ِِهبَضَِغل  ُبَضْغَی  َهَّللا  َّنِإَف  ٍِّیلَع  َبَضَغ  َو  ِكاَّیِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَق  َُّمث  ًاّیِوَق  ًاّزَه  ِْهَیلِإ  اَهَّزَهَف  اَهِدَِیب  َذَخَأَف 
َلوُسَر اَی  ُْتلُقَف  اَهاَضِِرل  یَـضَْرت  َو  اَِهبَـضَِغل  ُبَضْغَت  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإَف  َۀَـمِطاَف  َبَضَغ  َو  َكاَّیِإ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَق  َُّمث  ًافیِفَخ  ًاّزَه  ِْهَیلِإ  اَهَّزَه  َُّمث  ِهِدَِـیب 

. ِهَّللا یَلَع  ِْقلَْخلا  ُمَرْکَأ  اَمُه  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُتْحَلْصَأ  ْدَق  َو  ُّرُسَأ  َال  َْفیَک  ُۀَیِواَعُم  اَی  َلاَقَف  ًاروُرْسَم  َْتعَجَر  ْدَق  َو  ًاروُعْذَم  َْتیَضَم  ُهَّللا 
. ََّیلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ِْنیَْنثا  ُّبَحَأ  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ٍِتباَث  ِْنب  ِبِیبَح  َو  ِثِراَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

ِهَّللا ص. ُلوُسَر  اَمُهَْنَیب  َِحلُْصی  ْنَأ  اَجاَتْحَی  ْنَأ  ِناَهَّزَنُم  اَمُهَّنَِأل  ٍدَمَتْعُم  ُْریَغ  اَذَه  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  َلاَق 
یَّتَح ٍۀَـیاَوِر  ِیف  َو  اََهل  وُعْدَـی  َو  َۀَـمِطاَف  ْیَیْدـَث  َْنَیب  ُهَهْجَو  ُعَضَی  َۀَـمِطاَف  ِهْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ُماَنَی  َال  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  ُهَّنَأ  ُقِداَّصلا ع  َو  ُِرقاَْـبلا 

. اَْهیَیْدَث َْنَیب  َْوأ  َۀَمِطاَف  ِۀَنْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی 
َو ُّيِزَوْرَْملا  ُّيِوْحَّنلا  ٍذاَعُم  ُوبَأ  َو  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ْمُهُّلُک  ِبَّیَـسُْملا  ُْنبا  َو  ُّيِرْهُّزلا  ٍباَهِـش  ُْنبا  َو  ُّیِِعفاَّشلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکب  ُوبَأ 
َو ِداَِـقتْعِالا  ِیف  ُّیُِهنْـشُْألا  َو  ِِّیبَّنلا  ِفَرَـش  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا  َو  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَوْرُع  ِْنب  ِمِشاَـه  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا  َناَیْفُـس  ْنَع  ُِّیناَّرَْحلا  َةَداَـتَق  ُوبَأ 

ِقِداَّصلا ِنَع  ُهُْریَغ  َو  ُءاَّذَْحلا  َةَْدیَبُع  ُوبَأ  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ  َو  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَص  ُوبَأ  َو  َِۀلاَسِّرلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا 
ِینَلَخْدَأَف ُلِیئَْربَج  يِدَِیب  َذَخَأ  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل  ُهَّنِإ  َلاَقَف ص  ِِهئاَِسن  ُضَْعب  ِْهیَلَع  ْتَرَْکنَأَف  َۀَمِطاَف  َلِیبْقَت  ُِرثُْکی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ُهَّنَأ  ع 

اَُهْتلَکَأَف ًۀَحاَُّفت  اَْهنِم  ِیَنلَواَنَف  ٍۀَیاَوِر  ِیف  اَُهْتلَکَأَف  اَِهبَطُر  ْنِم  ِیَنلَواَنَف  َۀَّنَْجلا 
43 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
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ِۀَِحئاَر َیلِإ  ُْتقَتْـشا  اَمَّلُکَف  ٌۀَّیِْـسنِإ  ُءاَرْوَح  ُۀَمِطاَفَف  َۀَـمِطاَِفب  ْتَلَمَحَف  َۀَـجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  ِیْبلُـص  ِیف  ًۀَـفُْطن  ِِکلَذ  َلَّوَحَتَف 
ْفِْرعَت َْمل  اَهَّنَأ  یِّمُأ  یَلَع  ْتَرَخَْتفا  ُءاَْریَمُْحلا  َْتلاَقَف  ِِکب  اَم  اََهل  َلاَقَف  ًۀَجِعَْزنُم  اَهآَرَف  َۀَمِطاَف  یَلَع  ُِّیبَّنلا ص  َلَخَد  َو  ِیتَْنبا  َۀَِحئاَر  ُتْمِمَش  ِۀَّنَْجلا 

. ًءاَعِو ِۀَماَمِْإِلل  َناَک  ِکِّمُأ  َنَْطب  َّنِإ  َلاَقَف ص  ًۀَّنِسُم  اَْهتَفَرَع  یِّمُأ  َّنِإ  َو  َکَْلبَق  اًلُجَر 
ًاکیِرَـش َّنِإ  َلاَقَف  ِعِیبَّرلا  یَلَع  ُهاَیْؤُر  َّصَق  َهَبَْتنا  اَّمَلَف  ُْهنَع  ُهُهْجَو  ًافوُرْـصَم  َیِـضاَْقلا  ًاکیِرَـش  ِهِماَنَم  ِیف  َيأَر  َّيِدْهَْملا  َّنِإ  ِدـْقِْعلا  ِیف  ِهِّبَر  ِدـْبَع  ُْنبا 
َنوُکَت ْنَأ  ِهَّللِاب  َكُذیِعُأ  َلاَق  ٌّیِمِطاَف  َکَّنَأ  ِینَغََلب  َلاَق  ِْهیَلَع  َلَخَد  اَّمَلَف  ِِهب  َِیتُأَف  ٍکیِرَِـشب  َّیَلَع  ُّيِدْهَْملا  َلاَق  ًاضْحَم  ٌّیِمِطاَف  ُهَّنِإ  َو  ََکل  ٌِفلاَُخم 
اَُهنَْعلَی ْنَم  ِیف  ُلوُقَت  اَمَف  َلاَق  ِهَّللا  َذاَعَم  َال  َلاَق  اَُهنَْعلَتَف  َلاَق  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِینْعَأ  ْنَِکل  َو  َال  َلاَق  يَرْـسِک  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َِینْعَت  ْنَأ  اَّلِإ  ٍّیِمِطاَف  َْریَغ 

ِءاَِسن ِةَدِّیَِـسل  َكُرْکِذ  اَمَف  ُنِجاَم  اَی  ٌکیِرَـش  َُهل  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  اَُهنَْعلَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َال  َلاَـق  َعِیبَّرلا  ِینْعَی  اَذَـه  ْنَْعلاَـف  َلاَـق  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ِْهیَلَع  َلاَـق 
َال َءاَمِّدـلا  َّنِإ  َو  َفُسُوی ع  اَیْؤُِرب  ْتَْسَیل  َكاَیْؤُر  َّنِإ  َلاَق  ِماَنَْملا  ُهْجَو  اَمَف  ُّيِدـْهَْملا  َلاَق  ِلاَجِّرلا  ِِسلاَـجَم  ِیف  َنِیلَـسْرُْملا  ِدِّیَـس  ِۀَْـنبا  َو  َنیَِملاَْـعلا 

ُلْضَْفلا َُهل  َلاَق  ُّدَْحلا  ِْهیَلَع  ُبِجَی  َلاَق  ُلوُقَت  اَم  ِهِْرمَأ  ِیف  ْرُْظنا  ٍِمناَغ  ِْنبِال  َلاَقَف  ِعِیبَّرلا  ِْنب  ِلْضَْفلا  َیلِإ  َۀَمِطاَف  َمَتَش  ٍلُجَِرب  َِیتُأ  َو  ِماَلْحَْألِاب  ُّلَحَتُْـست 
. ِقیِرَّطلا ِیف  َبَلُْصی  َو  ٍطْوَس  َْفلَأ  َبَرُْضی  ْنَِأب  َرَمَأَف  ُهَتْدَّدَح  ْنِإ  َکُّمُأ  اَذ  َیِه 

ُهْذِـخَّتاَف َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِبِْرغَْملا ال  َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  َلَزَنَف  ٍِّیلَع ع  ِةاَزَغ  َدـْنِع  اًلیِکَو  ْتَّنَمَت  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  َِيُور  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 43
«. 1  » اًلیِکَو

ِیتَْنبا َِتناَک  َْول  َلاَقَف  ِعْطَْقلاـِب  ُهُُرمْأـَت  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ُُهْتمَّدَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُّصِّللا  َلاَـقَف  ٍِّصل  ِعْطَِقب  َرَمَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِِّینُْطقَراَّدـلا  ُحـیِحَص 
َنِزَحَف  « 2  » َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  ِِهلْوَِقب  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  َْتنِزَحَف  ُۀَمِطاَف  ْتَعِمَسَف  ُۀَمِطاَف 

__________________________________________________

.9 لّمّزملا : ( 1)
.65 رمزلا : ( 2)
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ِهِذَـهَف َِکلْوَق  ْنِم  َْتنِزَح  َْتناَک  َلاَق  َو  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف  َکـِلَذ  ْنِم  ُِّیبَّنلا  َبَّجَعَتَف  « 1  » اتَدَـسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِـهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  َلَزَنَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

. یَضْرَِتل اَِهتَقَفاَوُِمل  ُتاَیْآلا 
هتءارب هیلإ و  دنـسملا  بطاخملا و  ۀـلالج  یفانی  طورـشملا ال  مالکلا  اذـه  لثم  نأ  ۀـمطاف ع  ملعتل  تلزن  تایآلا  هذـه  نأ  ینعملا  لعل  نایب 

هب دارملا  باطخلا  نم  عونلا  اذه  نأ  وأ  كرـشلا  ۀلزنمب  ۀمطاف  دی  عطق  نأ  نایبل  وأ  لج  زع و  هللا  نم  لوسرلا ص  یلإ  ۀبـسنلاب  کلذ  عوقول 
. لوصألاب قفوأ  بوصأ و  لوألا  یلوألل و  افالخ  ناکف  ۀمطاف  یلإ  ۀبسنلاب  مالکلا  نم  عونلا  اذه  رودصل  ردص  امنإ  ۀمألا 

َرَخآ ٍرَبَخ  ِیف  َو  اَهِدـْلُو  َو  َۀَـمِطاَف  ُِّرب  ِلَمَْعلا  ُْریَخ  َلاَقَف  ِلَـمَْعلا  ِْریَخ  یَلَع  َّیَح  یَنْعَم  ْنَع  ُقِداَّصلا  َِلئُـس  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 44
. ُۀَیَالَْولا

. ُۀَمِطاَف َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَت  ٍصْخَش  ُلَّوَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ُِّینِیئاَرَفْسَْألا  ٍدِماَح  ِیبَأ  ْنَع  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ٍِحلاَص  ُوبَأ 
َو ِروُّنلا  ُُثُلث  َۀَـمِطاَف  َباَصَأ  َو  ِروُّنلا  ُُثُلث  ِیَنباَصَأَف  ُهَفَذَـقَف  َروُّنلا  َِکلَذ  َذَـخَأ  َُّمث  ِهِهْجَو  ِرُون  ْنِم  اَهَقَلَخ  َۀَّنَْجلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اََّمل  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع 

ِۀَیَالَو ْنَع  َّلَض  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  ُْهبُِـصی  َْمل  ْنَم  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِۀَیَالَو  َیلِإ  يَدَـتْها  ِروُّنلا  َِکلَذ  ْنِم  َُهباَصَأ  ْنَمَف  ِروُّنلا  ُُثُلث  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َو  ًاِّیلَع  َباَصَأ 
. ٍدَّمَُحم ِلآ 

. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ِِرقاَْبلا ع  ِنَع  ِّیِفْعُْجلا  ٍِرباَج  َو  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
ِْنبا ِنَع  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَص  ُوبَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَـش  ِیف  ُظِعاَْولا  ٍدیِعَـس  ُوبَأ  َو  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ٍْحیَرُـش  ُْنبا 

ُبَـضْغََیل َهَّللا  َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَـی  َلاَـق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ًاـعیِمَج  اَْوَور  ِۀـَناَیِّدلا  ِیف  ُِّینِیئاَرَفْـسَْألا  ٌدوُمْحَم  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  ُّيِرَبْـکُْعلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  وـُبَأ  َو  ٍساَّبَع 
. ِكاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل 
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َرَمَأَف َناَوْضِر  َرَمَأ  ًاِّیلَع ع  َۀَمِطاَف  َجَّوَز  اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ُلِیئَْربَج  ِینَثَّدَح  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ِّیِسْوَْألا  ٍناَنِس  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِهباَتِک  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ٍرَْکب  ُوبَأ 
َةَرَجَش
__________________________________________________

.22 ءایبنألا : ( 1)
45 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ُمْوَی َناَک  اَذِإَف  َعاَقِّرلا  ُۀَِکئاَلَْملا  َْکِلت  َذَـخَأَف  ِعاَقِّرلا  َکِیت  ِدَدَِـعب  ٍرُون  ْنِم  ًۀَِـکئاَلَم  اَهَرَْطمَأ  َُّمث  ٍدَّمَُحم ص  ِْتَیب  ِلآ  یِّبِحُِمل  ًاعاَقِر  ْتَلَمَحَف  َیبوُط 
َۀَْعقُر ِْهَیلِإ  َعَفَد  ٍدَّمَُحم  ِْتَیب  ِلآ  یِّبُِحم  ْنِم  اًلُجَر  ِۀَِکئاَلَْملا  َْکِلت  ْنِم  ٌکَلَم  َیَِقل  اَذِإَف  ِعاَقِّرلا  َْکِلِتب  َۀَِکئاَلَْملا  ُهَّللا  َطَبْهَأ  اَِهلْهَِأب  ْتَوَتْـسا  َو  ِۀَماَیِْقلا 

. ِراَّنلا َنِم  ٍةَءاََرب 
ُْنبا َلاَق  ُهَّنَأ  « 1  » ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَـش  اهِیف  َنْوَرَی  ِِهلْوَق ال  یَنْعَم  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ِیبَأ  ُلـِئاَضَف  َو  ِِّیبَْلعَّثلا  ُفْشَک  اَْـهنِم  ُِبتُْکلا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َءاَـج  َو 
یَلَع ِلَْزنُْملا  َِکباَتِک  ِیف  َْتُلق  ْدَـق  َکَّنِإ  ِّبَر  اَی  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  ُلوُقَیَف  َناَنِْجلا  َءاَـضَأ  ًارُون  اَْوأَر  اُونَکَـس  اَـم  َدـَْعب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَّنَْجلا  ُلـْهَأ  اَْـنَیب  ٍساَّبَع 

ِتَقَرْشَأَف اَکِحَضَف  ٍءْیَش  ْنِم  اَبَّجَعَت  َۀَمِطاَف  َو  ًاِّیلَع  َّنِإ  َو  ِرَمَْقلا  َرُون  َال  َو  ِسْمَّشلا  َرُون  اَذَه  َْسَیل  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  ًاسْمَـش  اهِیف  َنْوَرَی  ِلَسْرُْملا ال  َکِِّیبَن 
. اَمِهِرُون ْنِم  ُناَنِْجلا 

ُْتیَتَأَف ًاِّیلَع  وُعْدَأ  ُِّیبَّنلا ص  ِینَثََعب  َلاَق : ِّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِةَرَـشَْعلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ  َو  َۀَمِطاَف  ِراَبْخَأ  ِیف  ُِّیلْوَّصلا  ٍِّیلَع  ُوبَأ 
ٍِّیلَِعل ُْتلُقَف  اَهَدـْنِع  َدَـحَأ  َال  َو  ُنَحْطَت  یَحَّرلا  ُْتیَأَرَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد  َو  ِْتیَْبلا  ِیف  ُهَّنِإَف  ِْهَیلِإ  ْدُـع  َلاَقَف  َِّیبَّنلا ص  ُتْرَبْخَأَف  ِیْنبُِجی  ْمَلَف  ُُهْتیَداَن  َو  ُهَْتَیب 

َنوُحاَّیَـس ًۀَِکئاَلَم  ِهَِّلل  َّنِإَف  ْبَْجعَت  َال  ٍّرَذ  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ُْتیَأَر  اَِمب  َِّیبَّنلا ص  ُتْرَبْخَأَف  َِّیبَّنلا ص  یَتَأ  یَّتَح  ًاشِّحَوَتُم  َجَرَخَف  َكوُعْدَـی  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ 
. ٍدَّمَُحم ِلآ  ِۀَنوُعَِمب  َنُولَّکَُوم  ِضْرَْألا  ِیف 

َلاَقَف َِکلَِذب  ِهَّللا  َلوُسَر  ُتْرَبْخَأَف  ُروُدَت  یَحَّرلا  َو  ًۀَِمئاَن  َۀَمِطاَف  ُتْدَـجَو  الاَق  اَمِْهیَلِک  َّنَأ  َۀـَنوُْمیَم  َو  ٍراَّمَع  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ُْنبا  َو  ُّيِرْـصَْبلا  ُنَسَْحلا 
. ْتَراَدَف َروُدَت  ْنَأ  یَحَّرلا  َیلِإ  یَحْوَأَف  ِِهتَمَأ  َفْعَض  َِملَع  َهَّللا  َّنِإ 

ٍضاَّیَف ِْنبا  َو  َۀـَنوُْمیَم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِِّیبْعَّشلا  ِنَع  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍحـِلاَص  ُوبَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِِبقاَنَم  ِیف  ُِّیتُْسْبلا  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  ُهاََور  ْدَـق  َو 
. ِراَبْخَْألا ِحْرَش  ِیف 

. ُهُکِّرَُحی ٌکَلَم  َناَک  َو  ُكَّرَحَتَی  َدْهَْملا  يَأَرَف  اَهُْدلُو  یََکب  اَمَّبُرَف  اَِهتَداَبِع  َو  اَِهتاَلَِصب  ْتَلَغَتْشا  اَمَّبُر  اَهَّنَأ ع  َِيُور  َو 
__________________________________________________
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َۀَمِطاَف ُْتعِمَسَف  ُتْمَّلَـس  یَّتَح  ًۀَْفقَو  ِباَْبلِاب  ُْتفَقَوَف  َلاَق  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َناَْملَـس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثََعب  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 
َۀَمِطاَف ِیتَْنبا  َّنِإ  ُناَْملَـس  اَی  َلاَق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف  ِرَبَْخلا  ِرِخآ  ِیف  َلاَق  َو  ٌسِینَأ  اَهَْدنِع  اَم  َو  اََّرب  ْنِم  ُروُدَت  یَحَّرلا  َو  اَّوَج  ْنِم  َنآْرُْقلا  ُأَْرقَت 

َو یَحَّرلا  اََهل  َراَدَأَف  ُلِیئَْربَج  َرَخآ  ٍرَبَخ  ِیف  َو  ُلِیباَقوُز  ُهُمْـسا  ًاکَلَم  ُهَّللا  َثَعَبَف  ِهَّللا  ِۀَـعاَِطل  ْتَغَّرَفَت  اَهِـشاَشُم  َیلِإ  ًاناَمیِإ  اَهَحِراَوَج  َو  اَهَْبلَق  ُهَّللا  َأَلَم 
. ِةَرِخْآلا ِۀَنُوئَم  َعَم  اَْینُّدلا  َۀَنُوئَم  ُهَّللا  اَهاَفَک 

ۀیاهنلا یف  لاق  معن  ۀغللا  یف  امهب  رفظأ  مل  هجراخ و  اربلاب  تیبلا و  لخاد  اوجلاب  دارملا  نایب 
. ُهَِّیناََّرب ُهَّللا  َحَلْصَأ  ُهَِّیناَّوَج  َحَلْصَأ  ْنَم  َناَْملَس  ِثیِدَح  ِیف 

لاـق ءارحـصلا و  ربـلا و  یلإ  جرخ  يأ  ارب  نـالف  جرخ  مهلوـق  نم  هلـصأ  بـسنلا و  تاداـیز  نـم  نوـنلا  فلـألا و  ۀـینالعلا و  یناربلاـب  دارأ 
نیبعکلا نیقفرملاک و  ماظعلا  سوءر  میظع  يأ  شاشملا  لیلج  هتفـص ص  یف  ۀیاهنلا  یف  لاق  ۀیناوجلاک و  تیبلا  لخاد  وجلا  يدابآزوریفلا 

هنم  اهغضم و  نکمی  یتلا  ۀنیللا  ماظعلا  سوءر  یه  يرهوجلا  لاق  نیتبکرلا و  و 
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. هشاشم یلإ  انامیإ  رامع  ءیلم  ثیدحلا 
. یهتنا

اَهَدـَْعب َۀَـنیِدَْملا  َيرَأ  َال  َْتلاَق  َو  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَیِّفُُوت  اََّمل  َۀَّکَم  َیلِإ  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتَجَرَخ  َلاَق : ٍرَمْعَم  ُْنب  ُِّیلَع  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 45
ِْتِنب ُۀَمِداَخ  اَنَأ  َو  ِینُـشِطُْعت  َأ  ِّبَر  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َوَْحن  اَْهیَْنیَع  ْتَرَـسَکَف  َلاَق  اَهِـسْفَن  یَلَع  ْتَفاَخ  یَّتَح  ِۀَفْحُْجلا  ِیف  ٌدیِدَش  ٌشَطَع  اََهباَصَأَف 

. َنِینِس َْعبَس  ْمَعْطَت  َْمل  َو  ْعَُجت  َْمل  َو  َْتبِرَشَف  ِۀَّنَْجلا  ِءاَم  ْنِم  ٌْولَد  اَْهَیلِإ  َلَزَنَف  َلاَق  َکِِّیبَن 
. ضغ هفرط  نم  رسک  يدابآزوریفلا  لاق  نایب 

اَّمَلَف َصُْکنَِتل  اَهَنوُحَْصنَی  ُساَّنلا  َو  ٍۀَفیَِحن  ٍۀَّباَد  یَلَع  ًۀَفیِعَض  ًةَأَْرما  ِّجَْحلا  ِعَّدَُوم  ِیف  ُْتیَأَر  ٍراَنیِد  ُْنب  ُِکلاَم  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 46
َو َِکتَّزِع  َوَف  ِینَْتلَمَح  َِکْتَیب  َیلِإ  َال  َو  ِینَتْکََرت  ِیْتَیب  ِیف  َال  َْتلاَق  َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اَهَـسْأَر  ْتَعَفَرَف  اَِهناَْیتِإ  ِیف  اَُهْتلَذَعَف  اَُهتَّباَد  ْتَّلَک  َۀَـیِداَْبلا  اَنْطَّسََوت 

ِتَراَس َو  ْتَبِکَرَف  ِیبَکْرا  اََهل  َلاَقَف  ٍۀَقاَن  ُماَمِز  ِهِدَی  ِیف  َو  ِءاَْفیَْفلا  َنِم  اَهاَتَأ  ٌصْخَـش  اَذِإَف  َْکَیلِإ  اَّلِإ  ُُهتْوَکَـش  اََمل  َكُْریَغ  اَذَه  ِیب  َلَعَف  َْول  َِکلاَلَج 
ِءاَرْهَّزلا ع. ِۀَمِداَخ  َۀَِّضف  ِْتِنب  َۀَکْسُم  ُْتِنب  ُةَرْهُش  اَنَأ  َْتلاَقَف  َْتنَأ  ْنَم  اَُهتْفَلَحَف  ُفوُطَت  اَُهْتیَأَر  َفاَطَْملا  ُْتغََلب  اَّمَلَف  ِفِطاَْخلا  ِقْرَْبلاَک  ُۀَقاَّنلا 
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َْتلاَق اَنِراَد  ِیف  ُراَْونَْألا  ِهِذَـه  اَم  َلاَق  ُهَراَد  ٌدـْیَز  َلَخَد  اَّمَلَف  َریِعَّشلا  ِتَضَْرقَتْـسا  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ِّيِدوُهَْیلا  ٍدـْیَز  ِةَأَْرما  َدـْنِع  اََـهل  ًةَوْسِک  ْتَنَهَر ع  َو 

. ًاسْفَن َنُوناَمَث  َمَلْسَأ  یَّتَح  ُُهناَریِج  َو  ُُهتَأَْرما  ِتَمَلْسَأ  َو  ِلاَْحلا  ِیف  َمَلْسَأَف  َۀَمِطاَف  ِةَوْسِِکل 
َکَّنِإَف ًامَتاَخ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ِیُبلْطاَف  ِْلیَّللا  َةاَلَـص  َْتیَّلَـص  اَذِإ  ِمَتاَْخلا  َنِم  ٌْریَخ  َوُه  اَم  َکُمِّلَعُأ  َال  َأ  َلاَقَف  ًاـمَتاَخ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتلَأَـس ع  َو 

َال ٌتُوقاَی  ُمَتاَْخلا  اَذِإَف  یَّلَصُْملا  ِتَعَفَرَف  یَّلَصُْملا  َتَْحت  یِّنِم  ِْتبَلَط  يِذَّلا  ُۀَمِطاَف  اَی  ُِفتْهَی  ٍِفتاَِهب  اَذِإَف  َیلاَعَت  اَهَّبَر  ْتَعَدَف  َلاَق  ِکَتَجاَح  َنِیلاَنَت 
َْتلاَق اَُهْلثِم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َُرت  َْمل  ٍروُُصق  َۀـَثاََلث  ْتَأَرَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَهَّنَأَک  اَهِماَنَم  ِیف  َْتأَر  اَِهتَْلَیل  ْنِم  ْتَماـَن  اَّمَلَف  ْتَحِرَف  َو  اَهِعَبْـصِإ  ِیف  ُْهتَلَعَجَف  َُهل  َۀَـمِیق 

َْتلاَقَف ع َِمئاَوَق  ِثاََلث  یَلَع  َلاَم  ْدَق  ًاریِرَس  ْتَأَرَف  ِهِیف  ْتَراَد  َو  َِکلَذ  ْنِم  ًارْصَق  ْتَلَخَد  اَهَّنَأَکَف  َلاَق  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَِفل  اُولاَق  ُروُصُْقلا  ِهِذَه  ْنَِمل 
ِثاََلث یَلَع  ُریِرَّسلا  َیَِقب  َو  ًامَتاَخ  اََهل  َغیِـص  َو  ِِمئاَوَْقلا  ُدَـحَأ  َعُِزنَف  ًامَتاَخ  ِهَّللا  َنِم  ْتَبَلَط  ُهَتَبِحاَص  َّنَِأل  اُولاَق  ٍثاََلث  یَلَع  َْتلاَم  ْدَـق  ِریِرَّسلا  اَذَِـهل  اَم 

ُةَرِخْآلا ُمَُکل  اَمَّنِإ  اَْینُّدلا  ُمَُکل  َْسَیل  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِلآ  َرِشاَعَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  َۀَّصِْقلا  ِتَّصَق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَلَخَد  ْتَحَبْـصَأ  اَّمَلَف  َِمئاَوَق 
ْتَأَرَف یَّلَصُْملا  یَلَع  ْتَماَن  َُّمث  ْتَّدَرَف  یَّلَصُْملا  َتَْحت  َمَتاَْخلا  َّدَُرت  ْنَأ  ُِّیبَّنلا ص  اَهَرَمَأَف  ٌةَراَّرَغ  ٌۀَِلئاَز  اَهَّنِإَف  اَْینُّدلِاب  َنوُعَنْـصَت  اَم  ُۀَّنَْجلا  ُمُکُداَعیِم  َو 

َیلِإ ُریِرَّسلا  َعَجَر  َو  َمَتاَْخلا  ِتَّدَر  اُولاَقَف  ِِهلاَح  ْنَع  َْتلَأَسَف  َِمئاَوَق  َِعبْرَأ  یَلَع  َریِرَّسلا  َِتأَر  َو  َرْصَْقلا  َِکلَذ  ْتَلَخَدَف  َۀَّنَْجلا  ِتَلَخَد  اَهَّنَأ  ِماَنَْملا  ِیف 
. ِِهتَْئیَه

ْتَجَرَخ ِِهلِْزنَم  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َجِرُْختْـسا  اََّمل  ُهَّنَأ  ِّیِـسِراَْفلا  َناَْملَـس  ْنَع  َو  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلاَـجِّرلا  ِراَِـیتْخا  ِیف  ُّیِـسوُّطلا  ٍرَفْعَج  وـُبَأ 
َصیِمَق َّنَعَـضََأل  َو  يِْرعَـش  َّنَرُْـشنََأل  ُْهنَع  اوُّلَُخت  َْمل  ِْنَئل  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  َوَف  یِّمَع  ِْنبا  ِنَع  اوُّلَخ  َْتلاَـقَف  ِْربَْقلا  َیلِإ  ْتَهَْتنا  یَّتَح  ُۀَـمِطاَف 

ِدِجْسَْملا ِناَطیِح  َساَسَأ  ِهَّللا  َو  ُْتیَأَرَف  ُناَْملَس  َلاَق  يِْدلُو  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  َمَرْکَِأب  ٍِحلاَص  ُۀَقاَن  اَمَف  ِهَّللا  َیلِإ  َّنَخُرْصََأل  َو  یِسْأَر  یَلَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ِكَابَأ َثََعب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ِیتَالْوَم  َو  ِیتَدِّیَس  اَی  ُْتُلق  َو  اَْهنِم  ُتَْونَدَف  َذَفَن  اَِهتَْحت  ْنِم  َذُْفنَی  ْنَأ  ٌلُجَر  َداَرَأ  َْول  یَّتَح  اَِهلَفْسَأ  ْنِم  ْتَعَّلَقَت 

. اَنِمیِشاَیَخ ِیف  ْتَلَخَدَف  اَِهلَفْسَأ  ْنِم  ُةَرَبَْغلا  ِتَعَطَس  یَّتَح  ُناَطیِْحلا  ِتَعَجَرَف  ًۀَمِقَن  ِینوُکَت  اَلَف  ًۀَمْحَر 
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ِْکیَلَع یِظَفْحا  ِیْتِنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  ُیْـشَْغلا  َۀَـمِطاَف  ُهَتَْنبا  یَّلَجَتَف  َلـِیئَْربَج  ِلوُُزن  َیلِإ  ُُهتْرَْظنَتْـساَف  ِینَرَّیَخ  ِتْوَْملا  َکَـلَم  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ُةَدـْیَُرب 
. ِۀَّنَْجلا ِیف  یِعَم  ِْکیَْنبا  َو  ِکَْلَعب  َو  ِکَّنِإَف 

اَمُْهنِم ٍّلُک  ِةَدَالِو  َْدنِع  اَهَرََّشب  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِثیِدَْحلا  ِیف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ُۀَمِطاَف  ْتَرُِّشب  َو  « 1  » ٍۀَِملَِکب ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  اَهَِدلَِوب  ُمَیْرَم  ْتَرُِّشب 
ِینْعَی « 2  » ِِهبِقَع ِیف  ًۀَِـیقاب  ًۀَِـملَک  اهَلَعَج  َو  ُُهلْوَق  اَِهبِقَع  ِیف  ِِکلَذ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَمْکَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  َلْهَأ  ُدوُسَی  ًاماَمِإ  ِتْدـَلَو  ْنَأ  ِْکِئنْهَِیل  اََهل  َلوُقَی  ْنَِأب 

ًاِّیلَع ع.
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. ٍتاَعاَس َعِْست  اَِهلْمَح  ُةَّدُم  َْتناَک  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ 
. َْتدَرَو ٍۀَیاَوِر  یَلَع  ٍرُهْشَأ  ُۀَّتِس  اَمُهَْنَیب  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو  َو 

ِهَّللا َیلِإ  ًابُّرَقَت  ِْقلَْخلا  ُرَثْکَأ  ٌدَّمَُحم ص  َو  ًارَّرَُحم  ِهَِّلل  َمَیْرَم  ُّمُأ  ْتَرَذَن  َو  ْمِِهئَابِآب  ِساَّنلا  ُفَرَـش  َو  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َو 
َناَک َو  ِِقئاَلَْخلا  یَلَع  ِِهلْضَف  ِبِجوُِمب  َمَیْرَم  ُّمُأ  َْتلاَق  اَم  ِفاَعْـضَِأب  ُءاَرْهَّزلا ع  َُهلَأَس  ْنَأ  َْدنِع  یَتَأ  ْدَق  َنوُکَی  ْنَأ  ُبِجُوی  َِکلَذ  َو  ِلاَوْحَْألا  ِِرئاَس  ِیف 
ِیف َفاَلِخ  َال  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَـهَلَّفَک  ُءاَرْهَّزلا  َو  « 3  » اَّیِرَکَز اهَلَّفَک  َو  ُُهلْوَق  ُبَْألا  ُهُرِْذُنی  اَّمِم  ِِهَتلِْزنَم  َفُّصَنَت  یِـضَتْقَی  َوُه  َو  ِّمُْألا  ِلَِبق  ْنِم  اَهُرْذـَن 

َو ِۀَِّیلِهاَْجلا  ِماَّیَأ  ِیف  یَـسیِِعب ع  ُمَیْرَم  ْتََدلَو  ٌۀَبِجاَو  َِدلَْولا  َُۀلاَفَک  َو  اَْهَیلِإ  ٌبوُْدنَم  ِمِیتَْیلا  ُۀـَلاَفَک  َو  ٍۀـَلاَفَک  ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀـَلاَفَک  ِلْضَف 
َو ٌفْوَخ  اَْهَیلِإ  َقَّرَطَتَی  ْنَأ  ُزوُجَی  اَلَف  ُْهتَلَمَح  اَم  ِۀَماَلَِسب  َو  اَِهتَماَلَِسب  َمَیْرَم  َمَلْعَأ  ُهَّللا  َناَک  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِةَرِْطف  یَلَع  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو 
َو ٌةَِدئاَز  ٌَۀبُوثَم  َِکلَذ  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  یِغَْبنَیَف  ِبَطَْعلا  َو  ِۀَماَلَّسلا  َنِم  ِعْضَْولا  َو  ِلْمَْحلا  ِیف  اَِهلاَح  ْنِم  ُنوُکَی  اَم  ُمَْلعَت  َال  َیِه  َو  اَمِِهب  ْتَلَمَح  ُءاَرْهَّزلا 

ْمِِهتَماَلَس  ِیف  ِءاَجَّرلا  َو  ِفْوَْخلا  َْنَیب  اُوناَک  ْمُهَّنَِأل  ِلاَتِْقلا  ِیف  ٍرَْدب  َمْوَی  ِۀَِکئاَلَْملا  یَلَع  َنوُِملْسُْملا  َلُِّضف  َِکلَِذل 
__________________________________________________

.40 نارمع : لآ  ( 1)
.28 فرخزلا : ( 2)

.33 نارمع : لآ  ( 3)
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َو « 1  » ِینَزَْحت اََهل ال  َلِیق  َو  َِکلَذَک  اوُْسَیل  ُۀَِکئاَلَْملا  َو 
. ِكاَضِِرل یَضْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق 

َو ٍۀَسْمَخ  ُسِداَس  اَنَأ  َو  ِیْلثِم  ْنَم  ُُهلْوَق  ْمُْهنِم  ٍدِحاَو  ِّلُِکب  َلِیئَْربَج  ُراَِخْتفا  َو  ِءاَبَْعلا  ِلْهَأ  ُۀَسِماَخ  ُۀَـمِطاَف ع  َو  « 2  » انِحوُر ْنِم  ِهِیف  انْخَفَنَف  اََهل  َلِیق  َو 
َیَِقب اَم  ُْلثِم  ٌَرثَأ  اَمَُهل  َْقبَی  َْمل  ُهَّنَِأل  َکـِلَذ  َلـْبَق  ِْنیَدوُجْوَم  اـَناَک  َرَهَّنلا  َو  َۀَـلْخَّنلا  َّنَأ  ُلِـمَتْحَی  « 3  » ِیبَرْـشا َو  ِیلُکَف  اِینَج  ًابَطُر  ِْکیَلَع  ِْطقاُست  اََـهل 

. ِءاَْملا ُسُْدق  َو  ِِّیناَْحیَّصلا  ِرْمَّتلا  ُثیِدَح  ِءاَرْهَّزِلل ع  َو  ِسْمَّشلا  ِّدَر  َو  ِرْحَْبلا  ِقاَلِْفنا  َو  ِروُّنَّتلا  ِعِضْوَم  َو  ِماَقَْملا  َو  َمَْزمَِزل 
َجَّوَز اََّمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َنِیبِذْـکَت  َِمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  َلاَقَف  ًاْئیَـش  اَْهیَلَع  ُْرْثنَت  َْمل  َو  اَهَتْجَّوَز  ُۀَـمِطاَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتََکب  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 

. َنوُمَْلعَی َال  اَم  اَْهنِم  اوُذَخَأَف  اَِهقَْربَتْسِإ  َو  اَهِدُُّرمُز  َو  اَهِّرُد  َو  اَِهتُوقاَی  َو  اَِهلَلُح  َو  اَهِِّیلُح  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُرْثنَت  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َراَجْشَأ  َرَمَأ  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف 
ِینَِبل ِِهلْوَقَک  اَِهناَمَز  ِلْهَأ  َِملاَـع  َءاَِـسن  َداَرَأ  « 4  » َنیَِملاْعلا ِءاـِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  َمَیْرَم  َعَم  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِتَمَّلَکَت  َو 

اَهُکِراَُشی ِۀَیْآلا  ِهِذَـه  ِیف  ِتاَفِّصلا  َّنِإ  َُّمث  « 6  » ٍۀَّمُأ َْریَخ  ُْمْتنُک  ُُهلْوَق  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  َلَْـضفَِأب  اوُْسَیل  َو  « 5  » َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  َلِیئاَرْـسِإ 
ْمِِهتَلْمُج  ْنِم  اَُهتَّیِّرُذ  َو  ُۀَمِطاَف  َو  « 7  » ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  ِِهلْوَق  َیلِإ  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُُهلْوَق  اَهُْریَغ 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َو 
َهَّللا َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  َنُولوُقَیَف  َمَیْرَم  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِِهب  ْتَداَن  اَِمب  اَهَنوُداَُنی  َو  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَْهیَلَع  ُمِّلَُـسیَف  اَِهباَرِْحم  ِیف  ُموُقََتل  اَـهَّنِإ  َو 

«8  » َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا 
__________________________________________________

.24 میرم : ( 1)
.12 میرحتلا : ( 2)

25 و 26. میرم : ( 3)
.37 نارمع : لآ  ( 4)

.44 ةرقبلا : ( 5)
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.106 نارمع : لآ  ( 6)
.31 نارمع : لآ  ( 7)
.37 نارمع : لآ  ( 8)
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ِِهب اَهِیتْأَی  َْوأ  ًاعاَِرتْخا  ُهُُقلْخَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  َناَک  َِکلَذ  َّنَأ  ِۀَـیْآلا  ِسْفَن  ِیف  َْسَیل  َو  « 1  » ًاقْزِر اهَْدنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  ُهَّنِإ  َو 
ْنِم ِءاَرْهَّزِلل  َو  « 2  » ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  َلاَق  اَمَک  ًامَهْرِد  َمْوَْیلا  ُهَّللا  َِینَقَزَر  ُلوُقَت  اَمَک  َیلاَعَت  ِهَِّلل  اَهِرْکُـش  ِةَْرثَک  یَلَع  ُّلُدَـی  َوُه  اَمَّنِإ  َو  ُکَـلَْملا 
اَهَّنَأ یَلَع  ُعَطُْقی  اَّمِم  َِکلَذ  َو  اَهِْریَغ  َو  ِلَجْرَفَّسلا  َو  ِحاَّفُّتلا  َو  ِبَنِْعلا  َو  ِناَّمُّرلا  َو  ِِرئاَّطلا  ِرَبَخ  َو  ِداَدْقِْملا  ِثیِدَح  ْنِم  ٌِملْسُم  ُهُرِْکُنی  َال  اَم  ِباَْبلا  اَذَه 

. َءاَّوَح َو  َمَدآ  ِطُوبُه  َدَْعب  ِْقلَْخلا  ِعیِمَج  ْنِم  اَهِْریَِغل  ْنُکَی  َْمل  اَم  ُلُکَْأت  َْتناَک 
َْنَیب اَْهتَعَـضَوَف  َۀَـنْفَْجلا  ُۀَـمِطاَف  ْتَجَرْخَأَف  اَُـهناَخُد  ُروُفَی  ٌۀَـنْفَج  اَـهَْفلَخ  َو  اَهاَّلَـصُم  ِیف  َیِه  َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َلَـخَد  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِثیِدَْـحلا  ِیف  َو 

. ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِِهقْزِر  َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذَه  َِکل  یَّنَأ  ٌِّیلَع ع  َلَأَسَف  اَمِهیِْدیَأ 
ِۀَّنَْجلا ِقْزِر  ْنِم  ُۀَمِطاَف  َِقلُخ  َو  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُمَیْرَم  َقِزُر  َو 

. ِیْبلُص ِیف  ًۀَفُْطن  ِِکلَذ  َْتلَّوَحَتَف  اَُهْتلَکَأَف  اَِهبَطُر  ْنِم  ًۀَبَطُر  ُلِیئَْربَج  ِیَنلَواَنَف  ِثیِدَْحلا  ِیف  َو 
ِْهیََوبَاب ُْنبا  اَهَرَکَذ  ٍۀَلیِضَف  یَلَع  ُّلُدَی  ٍمْسا  ُّلُک  ًامْسا  َنوُرْشِع  َۀَمِطاَِفل  ِراَبْخَْألا  ِیف  َّحَص  َو  ًۀَحْدِم  َنیِرْشِِعب  ِنآْرُْقلا  ِیف  َمَیْرَم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َحَدَم  ْدَق  َو 

َْمل َْول  ُهَّنَِأل  َۀَّیِّرُّذلا  َو  َۀَسَماَلُْملا  َال  َفاَفَْعلا  َِکلَذـِب  ُدـیُِری  « 3  » اهَجْرَف ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  اََهل  َلاَق  َو  َۀَـمِطاَف ع  ِدـِلْوَم  ِباَـتِک  ِیف 
َِکلَذ ُدِّکَُؤی  َو  اَِنلاَقَم  یَلَع  َّلَد  ِةَداَْعلا  يَرْجَم  یَلَع  ُهَلَعَج  اَّمَلَف  ُةَداَْعلا  ِِهب  ْتَرَج  اَم  ِْریَِغب  اَهَـضاَخَم  َو  اَهَعْـضَو  َو  َُهل  اَـهَلْمَح  َلَـعََجل  َِکلَذَـک  ْنُکَی 

َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  اَهِدَالْوَِأل  َو  ِءاَرْهَّزِلل  َیلاَعَت  َلاَق  َو  ِۀـَبوُزُْعلا  ِّمَذ  َو  ِدـَلَْولا  ِبَلَط  َو  ِجـیِوْزَّتلا  ِحْدَـم  ِیف  ُةَدِراَْولا  ُراَبْخَْألا 
ٍِتباَث  ُْنب  ُناَّسَح  « 4  » ِْتیَْبلا

یَجُّدلا  ِرْدَبَک  یَسیِِعب  ْتَءاَج  َو  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َمَیْرَم  َّنِإ  َو 
يَدُْهلا  ِِّیبَن  ْیَْطبِِسب  ْتَءاَج  َو  اَهَدَْعب  ُمِطاَف  ْتَنَصْحَأ  ْدَقَف 

َۀَمِطاَف ع  َو  َوُه  ُهَدَجَوَف  ٍِّیلَع  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَد  ۀضورلا  باتک  ضف ، ناذاش  نبال  لئاضفلا  لی ، - 47
__________________________________________________

.34 نارمع : لآ  ( 1)
.81 ءاسنلا : ( 2)

.12 میرحتلا : ( 3)
.34 بازحألا : ( 4)

51 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ُِّیبَّنلا َسَلَج  َو  ْتَماَقَف  ِۀَّیَُنب  اَی  یِمُوق  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف  ٌِّیلَع  َلاَقَف  اَیْعَأ  اَمُکُّیَأ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِسْرَواَْجلا   ] شوراـجلا ِیف  ِناَـنَحْطَی 

. ِّبَْحلا ِنْحَط  ِیف  ُهاَساَوَف  ٍِّیلَع ع  َعَم  اَهَعِضْوَم  ص 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍسَنَأ  ْنَع  َةَداَتَق  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِهِدـِیناَسَِأب  ِرَـضْخَْألا  ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِدـْبَِعل  ِةَْرتِْعلا ، ِِملاَعَم  ِباَتِک  ْنِم  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 48

ٍدَّمَُحم ص. ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  اَِهئاَِسن  ُْریَخ  َو  ُمَیْرَم  اَِهئاَِسن  ُْریَخ 
َو ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ْنِم  َُکبْـسَح  َلاَق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍسَنَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَـمْحَأ  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  َو 

. َنْوَعِْرف ُةَأَْرما  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف 
ُْهنِم َو  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ْنِم  َُکبْسَح  َلاَق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍسَنَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
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ُۀَمِطاَف َو  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ٌَعبْرَأ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُتاَدِّیََسل  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  یِّنَأ  ِكُرَِّشبُأ  َال  َأ  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَمِطاَِفل  ُۀَِشئاَع  َْتلاَق 
. َنْوَعِْرف ُةَأَْرما  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِسآ  َو  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب 

ْنَع َْوأ  ِِهنیِمَی  ْنَع  اَهَسَلْجَأ  َُّمث  ِیْتِنب  اَی  ًابَحْرَم  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُۀَیْشِم  اَهَتَیْشِم  َّنَأَک  یِشْمَت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ  َْتلاَق  َۀَِشئاَع  ْنَع  َدَمْحَأ  ِدَنْسُم  ْنِم  َو 
ِمْوَْیلاَک ُْتیَأَر  اَم  ُْتلُقَف  ْتَکِحَضَف  ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  َُّمث  َنیِْکبَت  َُّمث  ِِهثیِدَِحب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِکَّصَخَتْسا  ُْتُلق  ْتَکَبَف  ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  َُّمث  ِِهلاَمِش 

َلاَقَف ََّیلِإ  َّرَـسَأ  َْتلاَقَف  اَُهْتلَأَس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  یَّتَح  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َّرِـس  َیِْـشفُِأل  ُْتنُک  اَم  َْتلاَقَف  َلاَق  اَّمَع  اَُهْتلَأَسَف  ٍنْزُح  ْنِم  َبَْرقَأ  ًاحَرَف 
ُلَّوَأ ِکَّنِإ  َو  ِیلَجَأ  َرَـضَح  ْدَـق  اَّلِإ  ُهاَرَأ  َال  َو  ِْنیَتَّرَم  َماَْعلا  ِِهب  ِینَـضَراَع  ُهَّنِإ  َو  ًةَّرَم  ٍماَع  ِّلُک  ِیف  ِنآْرُْقلِاب  ِینُـضِراَُعی  َناَک  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  َلِیئَْربَج  َّنِإ 
َْتلاَق َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسن  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَـه  ِءاَِسن  َةَدِّیَـس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَـضَْرت  اـَل  َأ  َلاَـقَف  ِِکلَذـِل  ُْتیَکَبَف  ِکـَل  اـَنَأ  ُفَلَّسلا  َمِْعن  َو  ِیب  ًاـقوُُحل  ِیْتَیب  ِلـْهَأ 

«. 1  » ِِکلَِذل ُتْکِحَضَف 
__________________________________________________

. ۀیمالسإلا ۀعبطملا  ردصملا ج 2 ص 8 - عجار  ( 1)
52 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ٍدَّمَُحم ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  « 1  » ِهَّللا ِْدبَع  ْنَع  َۀَعاَُضق  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلَْبنَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِلْآلا  ِباَتِک  ِیف  ِْهیََولاَخ  ُْنبا  َيَور  َو 
اَّنِم ُنَسْحَأ  َوُه  ًاْقلَخ  ُهَّللا  َقَلَخ  اَم  َءاَّوَِحل  ُمَدآ  َلاَقَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَرَتْخَبَت  َءاَّوَح  َو  َمَدآ  ُهَّللا  َقَلَخ  اََّمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِّيِرَکْـسَْعلا 

اَهِسْأَر یَلَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِکِیناَرَد  ْنِم  ٍكُونْرُد  یَلَع  ٍۀَیِراَج  َیلِإ  ارَظَن  َسْوَدْرِْفلا  اَلَخَد  اَّمَلَف  یَلْعَْألا  َسْوَدْرِْفلا  َّيَْدبَِعب  ِْتئا  َلِیئَْربَج  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف 
ْدَق ِیتَّلا  ُۀَـیِراَْجلا  ِهِذَـه  ْنَم  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُمَدآ  َلاَقَف  اَـهِهْجَو  « 2  » ِنْسُح ْنِم  ُناَنِْجلا  ِتَقَرْـشَأ  ْدَـق  ٍرُون  ْنِم  ِناَـطُْرق  اَْـهیَنُذُأ  ِیف  َو  ٍرُون  ْنِم  ٌجاـَت 
یَلَع يِذَّلا  ُجاَّتلا  اَذَه  اَمَف  َلاَق  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  َكِْدلُو  ْنِم  ٍِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ِهِذَـه  َلاَقَف  اَهِهْجَو  .« 3  » ِنْسُح ْنِم  ُناَنِْجلا  ِتَقَرْشَأ 

َو « 4  » اًْلَعب َنوُعْدـَت  َأ  ِِهلْوَق  ْنِم  ُمَنَّصلا  َو  ُجْوَّزلا  َءاَیْـشَأ  ُۀَـسْمَخ  ِبَرَْعلا  ِماَلَک  ِیف  ُلْعَْبلا  ِْهیََولاَخ  ُْنبا  َلاَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَُهْلَعب  َلاَق  اَهِـسْأَر 
ِضْرَْألا ُلَْعب  ُءاَمَّسلا  ُلوُقَی  ُبَرَْعلا  َو  ُءاَمَّسلا  ُلْعَْبلا  َو  ٍیْقَس  ِْریَغ  ْنِم  ِِهقوُرُِعب  َبِرَش  اَم  ِلْخَّنلا  َنِم  ُلْعَْبلا  َو  َکَبَْلَعب  ْتَیِّمُـس  اَِهب  َو  ٍةَأَْرما  ُمْسا  ُلْعَْبلا 

ِْملِع ِضِماَغ  ِیف  َنوُدوُجْوَم  ْمُه  َلاَق  ِیْلبَق  اوُِقلُخ  َأ  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُمَدآ  َلاَق  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَهاََدلَو  َلاَق  اَْهیَنُذُأ  ِیف  ِناَذَّللا  ِناَطْرُْقلا  اَمَف  َلاَق 
. ٍۀَنَس ِفَالآ  ِۀََعبْرَِأب  َقَلُْخت  ْنَأ  َْلبَق  ِهَّللا 

يَداَن ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِلْآلا  ِباَتِک  ْنِم  ِْهیََولاَخ  ِْنبا  ِنَع  َو 
ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئاَلَْخلا  َرَشْعَم  اَی  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم 

__________________________________________________

. ثیدحلا دنس  هّرس  سّدق  ّیسلجملا  ۀماّلعلا  رصتخا  عجار ج 2 ص 12 ، نادبع  ردصملا : یف  ( 1)
. نیعضوملا الک  یف  اههجو  رون  نم  ردصملا  یف  ( 3  ) و ( 2)

.125 تاّفاصلا : ( 4)
53 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ص.
اَی ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يَداَن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِّيِراَْـصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِِهلاَـجِر  ْنَع  َۀَـفَرَع  ُْنبا  َداَز  َو 

ِروُْحلا َنِم  ٍۀَیِراَج  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهَعَم  َو  ُّرُمَتَف  ِطاَرِّصلا  یَلَع  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  َو  ْمُکَـسوُءُر  اوُسِّکَن  ِعْمَْجلا  َلْهَأ 
. ِنیِْعلا

َلاَقَف ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَـمِطاَف  ِباَِبب  َّرَم  ِةاَدَْـغلا  ِةاَلَـص  َیلِإ  َجَرَخ  اَذِإ  ٍرُهْـشَأ  َۀَِـیناَمَث  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُتْدِهَـش  َلاَق : ِءاَرْمَْحلا  ِیبَأ  ِْنب  ِِعفاـَن  ْنَع  ُْهنِم  َو 
«. 1  » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  َةاَلَّصلا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
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. ِكاَضِِرل یَضْرَی  َو  ِِکبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَق : ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ُْهنِم  َو 
ُۀَمِطاَف َْتلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  « 2  » َّبَحَأ َناَک  ْنَم  َۀَِـشئاَع  ُْتلَأَس  َْتلاَق  ِِهتَّمَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِْنب  ِْعیَمُج  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ِباَـتِک  ْنِم  َو 

َو ُهَّللا  ُّبُِحی  اَِمب  َلوُقَی  ْنَأ  ًاریِدَج  ًاماَّوَق  ًاماَّوَص  ُتِْملَع  اَم  َناَک  ْنِإ  ِهَّللا  َوَف  ُهُعَنْمَی  اَم  َو  اَهُجْوَز  َْتلاَق  ِلاَجِّرلا  ِنَع  ُِکلَأْسَأ  اَمَّنِإ  ُْتُلق  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع 
. یَضْرَی

. ًةَّرَم ِرَْسیَْألا  اَِهِبناَج  یَلَع  َو  ًةَّرَم  ِنَْمیَْألا  اَِهِبناَج  یَلَع  ُلیِمَت  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُتْرَکَذ  اَّلِإ  « 3  » یِشْمَت ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَمِطاَف  ُْتیَأَر  اَم  َلاَق : ٍِرباَج  ْنَع  َو 
. اَهَابَأ اَّلِإ  اَْهنِم  َقَدْصَأ  ُْتیَأَر  اَم  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَمِطاَف  ْتَرَکَذ  َو  َۀَِشئاَع  ْنَع  َو 

ٍمِحاَُزم ِْتِنب  َۀَیِـسآ  َو  َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  ِءاَسِّنلا  َنِم  ٍَعبْرَأ  َیلِإ  ُۀَّنَْجلا  ِتَقاَتْـشا  َلاَق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َِيُور  ِْهیََوبَاب  ِْنباـِل  َۀَـمِطاَف  ِدـِلْوَم  ِباَـتِک  ْنِم  َو 
اَْینُّدلا ِیف  ِِّیبَّنلا ص  ِۀَجْوَز  ٍِدْلیَوُخ  ِْتِنب  َۀَجیِدَخ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِِّیبَّنلا ص  ُۀَجْوَز  َیِه  َو  َنْوَعِْرف  ِۀَجْوَز 
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.34 بازحألا : ( 1)
عجار ج 2 ص 19. سانلا ، بحأ  ردصملا : یف  ( 2)

. هّللا لوسر  ۀیشم  ردصملا : یف  ( 3)
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ٍدَّمَُحم ص. ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  ِةَرِخْآلا  َو 
َیلِإ ُْتعَجَرَف  اَْنقَّرَفَت  یَّتَح  اَنُّلُک  َِکلَذـِب  اَنِییَعَف  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ِینوُِربْخَأ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـْنِع  ًاسُولُج  اَّنُک  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  َِيُور  َو 
َْنیَرَی َال  ْنَأ  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ُُهفِرْعَأ  یِّنَِکل  َو  َْتلاَقَف  ُهَفَرَع  َال  َو  ُهَِملَع  اَّنِم  ٌدَـحَأ  َْسَیل  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََنل  َلاَـق  يِذَّلا  اَُـهتْرَبْخَأَف  ُماَـلَّسلا  اَْـهیَلَع  َۀَـمِطاَف 

َال َو  َلاَجِّرلا  َْنیَرَی  َال  ْنَأ  َّنَُهل  ٌْریَخ  َو  ِءاَسِّنِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَش  ُّيَأ  اَنَْتلَأَس  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ُلاَجِّرلا  َّنُهاَرَی  َال  َو  َلاَجِّرلا 
. یِّنِم ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َلاَق  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َِکلَذ  َبَجْعَأَف  ُۀَمِطاَف  ُْتُلق  يِْدنِع  َْتنَأ  َو  ُهْمَْلعَت  ْمَلَف  َكَرَبْخَأ  ْنَم  َلاَق  ُلاَجِّرلا  َّنُهاَرَی 

ُۀَمِطاَف َیِهَف  اَْهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اَهَفَرَع  ْدَقَف  ِهِذَه  َفَرَع  ْنَم  َلاَقَف  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَـمِطاَف  ِدَِـیب  ٌذِـخآ  َوُه  َو  ُِّیبَّنلا ص  َجَرَخ  َلاَق : ٍدِـهاَُجم  ْنَع  َِيُور  َو 
. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  َّیَْبنَج  َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر  َو  ِیْبلَق  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب 

ُْهنَع ع ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  َو  اَهاَضِِرل  یَـضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُماَلَّسلا  اَمِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َِيُور  َو 
َو ِنِمْؤُْملا  ِهِدـْبَع  ِبَضَِغل  ُبَضْغََیل  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َوَف  اَذَـه  ْنِم  َنوُرِْکُنت  اَمَف  َلاَق  َثیِدَْـحلا  َرَکَذ  َو  َْتُلق  َکَّنَأ  اَنَغََلب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  َلاَـقَف  ُهَْلثِم 

«. 1  » ُهاَضِِرل یَضْرَی 
. اَهاَضْرَأ اَم  ِینیِضُْری  َو  اَهَطَخْسَأ  اَم  ِینُطِخُْسی  یِّنِم  ٌۀَنْجِش  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ُْهنَع ع  َو 

. هلثم هنع ع  دانسإلاب  و 
ْنَم َو  اَهَفَرَع  ْدَقَف  ِهِذَه  َفَرَع  ْنَم  َلاَق  َو  َۀَمِطاَف  ِدَِیب  َذَخَأ  ْدَق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  َلاَق : ٍدِهاَُجم  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا  َقاَحْسِإ  ِیبَِأل  ٍباَتِک  ْنِم  ُْتلَقَن  َو 

. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  َّیَْبنَج  َْنَیب  يِذَّلا  َِیْبلَق  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َیِهَف  اَْهفِْرعَی  َْمل 
َيذآ ْنَم  َو  َهَّللا  َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  یِّنِم  ًةَْرعَـش  َيذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌةَْرعَـش  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َو 

. ِضْرَْألا َو  ِتاَواَمَّسلا  َءْلِم  ُهَّللا  ُهَنََعل  َهَّللا 
َو  15 ، 14
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. اَْهیَیْدَث َْنَیب  َْوأ  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَمِطاَف  ِۀَنْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ُماَنَی  َال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َۀَْفیَذُح  ْنَع 

. ُماَلَّسلا اَْهیَلَع  َۀَمِطاَف  ْیَیْدَث  َْنَیب  ُهَهْجَو  َعَضَی  یَّتَح  ُهَتَْلَیل  ُماَنَی  َال  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 
َلاَق َءاَِیْبنَْألا  اَّلِإ  ُۀَِکئاَلَْملا  ُثِّدَُحت  ْلَه  َو  ُْتُلق  ٍثَّدَُـحم  َال  َو  « 1  » ٍِّیبَن َال  َو  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اَْنلَـسْرَأ  اَـم  َو  َأَرَق  ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنب  َدَّمَُحم  َّنَأ  َِيُور  َو 

ُۀَمِطاَـف َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َو  « 2  » َبوُقْعَی َقاحْـسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْـسِِإب  اَهوُرََّشب  َو  َۀَِـکئاَلَْملا  ِتَنَیاَع  ْدَـق  َمیِهاَْربِإ  ُةَأَْرما  ُةَراَس  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  ُمَیْرَم 
. ًۀَِّیبَن ْنُکَت  َْمل  َو  ًۀَثَّدَُحم  َْتناَک  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب 

ِهَّللا ص. ِلوُسَِرب  ًاْهبِش  َو  ًاهْجَو  ِساَّنلا  َهَبْشَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َْتلاَق  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ْنَع  َو 
َنِم ُْتنُک  ُْثیَح  ِیب  ُهَقَْحلَأ  َو  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِْکیَلَع  یَّلَص  ْنَم  ُۀَمِطاَف  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َْتلاَق  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َۀَمِطاَف  ْنَع  ٍِّیلَع ع  ْنَع  َِيُور  َو 

. ِۀَّنَْجلا
َمْوَی ُهَْنیَْقَلت  َْنیَأ  ِْتلَأَس  اَمِیف  ِكَابَأ  ِْتلَأَس  ُماَـلَّسلا  اَْـهیَلَع  َۀَـمِطاَِفل  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَـق  َلاَـق : ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  َِيُور  َو 

يِْریَغ ِِهب  َّلِظَتْـسَی  َْنل  َو  یِّبَر  ِشْرَِعب  الِظَتْـسُم  ْنَذِإ  ِینیِدَِـجت  َلاَق  اَنُهاَه  َكْدِـجَأ  َْمل  ْنِإ  ُْتُلق  ِضْوَْحلا  َدـْنِع  ِینِیُبلْطا  ِیل  َلاَق  ْمَعَن  َْتلاَق  ِۀَـماَیِْقلا 
ٌدَحَأ ِهِیف  ُتِفَْتلَی  َال  ُهَّنِإ  َو  ٌۀَناَیْرُع  ِْتنَأ  َو  ْمَعَن  َلاَق  ٌۀَناَیْرُع  اَنَأ  َو  ُْتلُقَف  ِۀَّیَُنب  اَی  ْمَعَن  َلاَقَف  ٌةاَرُع  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  اَْینُّدـلا  ُلْهَأ  َِتبَأ  اَی  ُْتلُقَف  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق 

ُنیِمَْألا ُحوُّرلا  ُلِیئَْربَج  َّیَلَع  َطَبَه  ِیل  َلاَق  یَّتَح  ُتْجَرَخ  اَمَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٍِذئَمْوَی  ْهاَتَأْوَس  اَو  َُهل  ُْتلُقَف  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  ٍدَـحَأ  َیلِإ 
َمْوَی اَهَوُسْکَی  ْنَأ  اَهَدَـعَو  ْدَـقَف  اَْهنِم  ُهَّللا  اَیْحَتْـساَف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَّللا  َنِم  ْتَیْحَتْـسا  اَهَّنَأ  اَهِْملْعَأ  َو  َماَلَّسلا  َۀَـمِطاَف  ْئِْرقَأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  ع 

ْنَأ ْنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ًاِّیلَع  َّنِإ  َلاَقَف  ُْتلَعَف  ْدَـق  َْتلاَـقَف  ِکِّمَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِیْتلَأَـس  اَّلَهَف  اََـهل  ُْتلُقَف  ٌِّیلَع ع  َلاَـق  ٍرُون  ْنِم  ِْنیَتَّلُح  ِۀَـماَیِْقلا 
. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُهَیِْرُعی 
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ِنَـسَْحلا ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرِْذنُْملا  ِنَع  ِِّیفوُْکلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِقوُدَّصِلل  َناَضَمَر ، ِرْهَـش  ُِلئاَضَف  - 49

اَذِإَف یَفْخَی  َو  َلاَلِْهلا  اَهُرُون  ُِبْلغَی  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ُلاَلِه  َعَلَط  اَذِإ  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  َلاَق  اَضِّرلا ع  ِنَع  ِزاَّزَْخلا  ٍِّیلَع  ِْنب 
. َرَهَظ ُْهنَع  َْتباَغ 

ِْنبِاب ِفوُْرعَْملا  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّیِـسوُّطلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍِّیلَع  ِیبَأ  َیلِإ  ِداَنْـسِْإلِاب  یفطـصملا  ةراشب  اشب ، - 50 - 3 ، 2 ، 1 ، 15 ، 14
ِِرباَـج ْنَع  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  َناَرْمُح  ِْنب  َةَزْمَح  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ِناَـبْهُّصلا  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلْجِْعلا  ٍلـِقْعَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِلاَّقَّصلا 

ِْهَیلِإ َلَْبقَأ  ْذِإ  َِکلَذَک  ْمُه  اَْنیَبَف  َُهلْوَح  ُساَّنلا  َو  ِِهتَْلِبق  ِیف  َسَلَج  َلَتَْفنا  اَّمَلَف  ِرْـصَْعلا  َةاَلَـص  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَِنب  یَّلَـص  َلاَق : ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب 
َلاَقَف َرَبَْخلا  ُهُّثِحَتْـسَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْهیَلَع  َلَْبقَأَف  ًافْعَـض  َو  ًارَبِک  َُکلاَمَتَی  ُداَکَی  َال  َوُه  َو  َقَلْخَأ  َو  َلَّلَهَت  ْدَق  ٌلَمَـس  ِْهیَلَع  ِبَرَْعلا  ِةَرِجاَهُم  ْنِم  ٌخـْیَش 
ِْریَْخلا یَلَع  َّلاَّدلا  َّنَِکل  َو  ًاْئیَـش  ََکل  ُدِجَأ  اَم  َلاَقَف ص  ِینْـشِرَأَف  ٌریِقَف  َو  ِینُـسْکاَف  ِدَسَْجلا  يِراَع  َو  ِینْمِعْطَأَف  ِِدبَْکلا  ُِعئاَج  اَنَأ  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ُخـْیَّشلا 

ِْتَیب َقِصاَُلم  اَُهْتَیب  َناَک  َو  َۀَمِطاَف  ِةَرْجُح  َیلِإ  ِْقلَْطنا  ِهِسْفَن  یَلَع  َهَّللا  ُِرثُْؤی  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  ْنَم  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِْقلَْطنا  ِِهلِعاَفَک 
ِبَاب یَلَع  َفَقَو  اَّمَلَف  ٍلاَِلب  َعَم  ُِّیباَرْعَْألا  َقَلَْطناَف  َۀَـمِطاَف  ِلِْزنَم  یَلَع  ِِهب  ْفِقَف  ُْمق  ُلاَِلب  اَی  َلاَق  َو  ِهِجاَوْزَأ  ْنِم  ِهِسْفَِنل  ِِهب  ُدِرَْفنَی  يِذَّلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

ِّبَر ِدـْنِع  ْنِم  ِلیِْزنَّتلِاب  ِنیِمَأـْلا  ِحوُّرلا  َلـِیئَْربَج  َطـِبْهَم  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َفَلَتُْخم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتَیب  َلـْهَأ  اَـی  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِِهتْوَص  یَلْعَأـِب  يَداـَن  َۀَـمِطاَف 
َْتِنب اَی  اَنَأ  َو  ٍۀَّقُـش  ْنِم  ًارِجاَهُم  ِرَـشَْبلا  ِدِّیَـس  ِکِیبَأ  یَلَع  ُْتلَْبقَأ  ِبَرَْعلا  َنِم  ٌْخیَـش  َلاَق  اَذَه  اَی  َْتنَأ  ْنَمَف  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  َنیَِملاَْعلا 
اوُمِعَط اَم  ٌثاََلث   ] اثالث ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َو  ِلاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ٍِّیلَع  َو  َۀَـمِطاَِفل  َناَک  َو  ُهَّللا  ِکُمَحْرَی  ِینیِـساَوَف  ِدـِبَْکلا  ُِعئاَج  ِدَـسَْجلا  يِراَـع  ٍدَّمَُحم 
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اَمِِهنْأَش ْنِم  َِکلَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِملَع  ْدَق  َو  ًاماَعَط  اَهِیف 
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اَم ََکل  َحاَتْرَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَعَف  ُقِراَّطلا  اَهُّیَأ  اَذَه  ْذُخ  َْتلاَقَف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِْهیَلَع  ُماَنَی  َناَک  ِظَرَْقلِاب  ٍغُوبْدَم  ٍْشبَک  ِْدلِج  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  ْتَدَمَعَف 
اََّمل ْتَدَمَعَف  َلاَق  ِبَغَّسلا  َنِم  ُدِجَأ  اَم  َعَم  ِِهب  ٌِعناَص  اَنَأ  اَم  ٍْشبَک  َْدلِج  ِینِیْتلَواَنَف  َعوُْجلا  َْکَیلِإ  ُتْوَکَش  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُِّیباَرْعَْألا  َلاَق  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه 

ِِّیباَرْعَْألا َیلِإ  ُْهتَذَبَن  َو  اَهُِقنُع  ْنِم  ُْهتَعَطَقَف  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْنب  َةَزْمَح  اَهِّمَع  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  اََهل  ُْهتَدْهَأ  اَهُِقنُع  ِیف  َناَک  ٍدـْقِع  َیلِإ  ِِهلْوَق  ْنِم  اَذَـه  ْتَعِمَس 
ِیف ٌِسلاَج  ُِّیبَّنلا ص  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِدِجْـسَم  َیلِإ  َقَلَْطنا  َو  َدْقِْعلا  ُِّیباَرْعَْألا  َذَخَأَف  ُْهنِم  ٌْریَخ  َوُه  اَم  ِِهب  َکَضِّوَُعی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَعَف  ُهِْعب  َو  ُهْذُخ  َْتلاَقَف 

َْفیَک َو  َلاَق  َو  ُِّیبَّنلا ص  یَکَبَف  َلاَق  ََکل  َعَنْصَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  ُهِْعب  َْتلاَقَف  َدْقِْعلا  اَذَه  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِیْنتَطْعَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِِهباَحْـصَأ 
ِءاَرِِشب ِیل  ُنَذَْأت  َأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  ٍرِساَی  ُْنب  ُراَّمَع  َماَقَف  َمَدآ  ِتاََنب  ُةَدِّیَس  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ُهَْکتَطْعَأ  ْدَق  َو  ََکل  ُهَّللا  ُعَنْصَی  َال 

َو ِمْحَّللا  َو  ِْزبُْخلا  َنِم  ٍۀَْعبَِـشب  َلاَق  ُِّیباَرْعَأ  اَی  ُدْقِْعلا  ِمَِکب  ٌراَّمَع  َلاَقَف  ِراَّنلِاب  ُهَّللا  ُمَُهبَّذَع  اَم  ِناَلَقَّثلا  ِهِیف  َكَرَتْشا  ِوَلَف  ُراَّمَع  اَی  ِهِرَتْشا  َلاَق  ِدْقِْعلا  اَذَـه 
َو َرَْبیَخ  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَلَفَن  يِذَّلا  ُهَمْهَس  َعَاب  ْدَق  ٌراَّمَع  َناَک  َو  ِیلْهَأ  َیلِإ  ِینُِغْلُبی  ٍراَنیِد  َو  یِّبَِرل  اَهِیف  یِّلَـصُأ  َو  ِیتَرْوَع  اَِهب  ُُرتْسَأ  ٍۀَِّیناَمَی  ٍةَدُْرب 

ِمْحَّللا َو  ُِّرْبلا  ِْزبُخ  ْنِم  َکُعَبِـش  َو  َکَلْهَأ  َکُِغْلُبت  ِیتَلِحاَر  َو  ٌۀَِّیناَمَی  ٌةَدُْرب  َو  ٌۀَّیِرَجَه  ٍمَهْرِد  اَتَئاِم  َو  ًاراَـنیِد  َنوُرْـشِع  َکـَل  َلاَـقَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ِْقُبی  َْمل 
ِهَّللا ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُِّیباَرْعَْألا  َداَع  َو  َُهل  َنِمَـض  اَم  ُهاَّفَوَف  ٌراَّمَع  ِِهب  َقَلَْطنا  َو  ُلُجَّرلا  اَهُّیَأ  ِلاَْملِاب  َكاَخْـسَأ  اَم  ُِّیباَرْعَأـْلا  َلاَـقَف 

اَم ٌَهلِإ  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  ُِّیباَرْعَأـْلا  َلاَـقَف  اَهِعِینَِـصب  َۀَـمِطاَف  ِزْجاَـف  َلاَـق  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَأـِب  ُْتیَنْغَتْـسا  َو  ْمَـعَن  ُِّیباَرْعَأـْلا  َلاَـق  َْتیَـسَتْکا  َو  َْتِعبَـش  َأ  ص 
ُِّیبَّنلا ص َنَّمَأَف  ْتَعِمَـس  ٌنُذُأ  َال  َو  َْتأَر  ٌْنیَع  َال  اَم  َۀَمِطاَف  ِطْعَأ  َّمُهَّللا  ِتاَهِْجلا  ِّلُک  یَلَع  اَُنقِزاَر  َْتنَأ  َو  َكاَوِس  ُهُُدبْعَن  اََنل  ََهلِإ  َال  َو  َكاَْنثَدْحَتْـسا 

یَطْعَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  یَلَع  َلَْبقَأ  َو  ِِهئاَعُد  یَلَع 
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َو َنَسَْحلا  اَهاَطْعَأ  َو  ًادـَبَأ  ٌْوفُک  َۀَـمِطاَِفل  َناَک  اَم  ٌِّیلَع  َال  َْول  َو  اَُهْلَعب  ٌِّیلَع  َو  ِیْلثِم  َنیَِملاَْـعلا  َنِم  ٌدَـحَأ  اَـم  َو  اَـهُوبَأ  اـَنَأ  َکـِلَذ  اَْینُّدـلا  ِیف  َۀَـمِطاَف 
ْمُکُدیِزَأ َو  َلاَقَف  ُناَْملَس  َو  ٌراَّمَع  َو  ٌداَدْقِم  ِِهئاَزِِإب  َناَک  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِطاَبْسَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَمُُهْلثِم  َنیَِملاَْعِلل  اَم  َو  َْنیَـسُْحلا 

یِّبَر ُهَّللا  ُلوُقَتَف  ِکُّبَر  ْنَم  اَهِْربَق  ِیف  ِناَکَلَْملا  اَُهلَأْسَی  ْتَِنفُد  َو  ْتَِضُبق  َیِه  اَذِإ  اَهَّنَأ  َلِیئَْربَج ع  ِینْعَی  ُحوُّرلا  ِیناَتَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ْمَعَن  اُولاَـق 
َّنِإ اَِهلْـضَف  ْنِم  ْمُکُدیِزَأ  َو  َالَأ  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  يِْربَق  ِریِفَـش  یَلَع  ُِمئاَْقلا  اَذَه  ُلوُقَتَف  ِکُِّیلَو  ْنَمَف  ِنَالوُقَیَف  ِیبَأ  ُلوُقَتَف  ِکُِّیبَن  ْنَمَف  ِنَالوُقَیَف 

َو اَهِْربَق  َْدنِع  َو  اَِهتاَیَح  ِیف  اَهَعَم  ْمُه  َو  اَِهلاَمِـش  ْنَع  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  َو  اَهِْفلَخ  ْنِم  َو  اَْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  اَهَنوُظَفْحَی  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  اًلیِعَر  اَِهب  َلَّکَو  ْدَق  َهَّللا 
اَمَّنَأَکَف َۀَـمِطاَف  َراَز  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  ِینَراَز  اَمَّنَأَکَف  ِیتاَفَو  َدـَْعب  ِینَراَز  ْنَمَف  اَهِیَنب  َو  اَِـهْلَعب  َو  اَـهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْـهیَلَع  َةاَـلَّصلا  َنوُِرثُْکی  اَِـهتْوَم  َدـْنِع 
اَمُهَراَز اَمَّنَأَکَف  اَـمُهَتَّیِّرُذ  َراَز  ْنَم  َو  ًاـِّیلَع  َراَز  اَـمَّنَأَکَف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َراَز  ْنَم  َو  َۀَـمِطاَف  َراَز  اَـمَّنَأَکَف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َراَز  ْنَم  َو  ِینَراَز 

َعَفَدَـف َرَْبیَِخب  َُهباَصَأ  يِذَّلا  ِمْهَّسلا  َِکلَذ  ْنِم  ُهَعاَْتبا  ٌمْهَـس  ُهُمْـسا  ٌدـْبَع  َُهل  َناَک  َو  ٍۀَِّیناَمَی  ٍةَدُْرب  ِیف  ُهََّفل  َو  ِکْسِْملِاب  ُهَبَّیَطَف  ِدـْقِْعلا  َیلِإ  ٌراَّمَع  َدَـمَعَف 
ُهَرَبْخَأ َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِِهب  یَتَأَف  َدْقِْعلا  ُكُولْمَْملا  َذَخَأَف  َُهل  َْتنَأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُهْعَفْداَف  َدْقِْعلا  اَذَه  ْذُخ  َُهل  َلاَق  َو  ِكُولْمَْملا  َیلِإ  َدـْقِْعلا 

ْتَذَـخَأَف ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِلْوَِقب  اَهَرَبْخَأ  َو  ِدـْقِْعلِاب  ُكُولْمَْملا  َءاَجَف  اََـهل  َْتنَأ  َو  َدـْقِْعلا  اَْـهَیلِإ  ْعَفْداَـف  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  ِْقلَْطنا  ُِّیبَّنلا  َلاَـقَف  ٍراَّمَع  ِلْوَِقب 
َعَبْـشَأ ِدْقِْعلا  اَذَه  ِۀَکََرب  ُمَظِع  ِینَکَحْـضَأ  َلاَقَف  ُماَلُغ  اَی  َکُکِحُْـضی  اَم  َْتلاَقَف  ُماَلُْغلا  َکِحَـضَف  َكُولْمَْملا  ِتَقَتْعَأ  َو  َدْقِْعلا  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  ُۀَـمِطاَف 

. ِهِّبَر َیلِإ  َعَجَر  َو  ًاْدبَع  َقَتْعَأ  َو  ًاریِقَف  یَنْغَأ  َو  ًاناَیْرُع  اَسَک  َو  ًاِعئاَج 
ۀیانک بوثلا  وأ  رورـسلا  راثآ  هیف  رهظ  رانتـسا و  اذإ  ههجو  للهت  مهلوق  نم  لجرلا  يأ  للهت  دـق  هلوق  قلخلا  بوثلا  کیرحتلاب  لمـسلا  نایب 

«. 1  » هقارخنا نع 
__________________________________________________

. لهلهت دق  لوقی : نأ  سایقلا  و  لجرلل ، لمسلل ال  فصو  هنال  نیعتملا  وه  اذه  ( 1)
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. هلاوحأ رکذ  یلع  هبغری  هثحی و  ربخلا و  هلأسی  يأ  ربخلا  هثحتسی  هلوق 
هنیعی هوسکی و  يأ  اهقلمم  شیری  ۀشئاع و  ثیدح  هنم  دافتسملا و  لاملا  شاعملا و  بصخلا و  یلع  شایرلا  عقی  يرزجلا  لاق  ینـشرأ  هلوق 

هب و غبدی  ملسلا  قرو  ظرقلا  هیلإ و  نسحأ  اذإ  هشیری  هشار  لاقی  حانجلا  صوصقملاک  هب  ضوهن  قلمملا ال  ریقفلا  ناک  شیرلا  نم  هلصأ  و 
یلع ثیدح  هنم  لیعر و  لیخلا  ۀعامجل  ۀلعر و  ناسرفلا  نم  ۀعطقلل  لاقی  يرزجلا  لاق  عوجلا و  بغسلا  همحر و  يأ  نالفل  هللا  حاترا  لاقی 

. لیخلا یلع  اباکر  يأ  الیعر  هرمأ  یلإ  اعارس  ع 
اَی َلاَقَف  ًابِغاَس  ٍمْوَی  َتاَذ  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َحَبْـصَأ  َلاَق : ِّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ٍرِیثَک  ُْنب  ُْدیَبُع  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 51

ٌءْیَـش َناَک  اَم  َو  ٌءْیَـش  يِْدنِع  َةاَدَْـغلا  َحَبْـصَأ  اَم  ِۀَّیِـصَْولِاب  َکَمَرْکَأ  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ِیبَأ  َمَرْکَأ  يِذَّلا  َو  َال  َْتلاَق  ِهِینیِّذَُـغت  ٌءْیَـش  ِكَدـْنِع  ْلَه  ُۀَـمِطاَف 
ِینِیتْمَلْعَأ ِْتنُک  َال  َأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَذَـه  َّیَْنبا  یَلَع  َو  یِـسْفَن  یَلَع  ِِهب  َكُِرثوُأ  ُْتنُک  ٌءْیَـش  اَّلِإ  ِْنیَمْوَی  ْذـُم  ُهاَنْمِعْطُأ 

َۀَمِطاَف ِدـْنِع  ْنِم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َجَرَخَف  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَت  َال  اَم  َکَسْفَن  َفِّلَکُأ  ْنَأ  یَِهلِإ  ْنِم  ِییْحَتْـسََأل  یِّنِإ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف  ًاْئیَـش  ْمُکَیِْغبَأَـف 
َضَّرَعَتَف ْمُهُِحلُْـصی  اَم  ِِهلاَیِِعل  َعاَْتبَی  ْنَأ  ُدیُِری  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَی  ِیف  ُراَنیِّدـلا  اَْنیَبَف  ًاراَنیِد  َضَْرقَتْـساَف  ِّنَّظلا  ِنْسُِحب  ِهَّللِاب  ًاِقثاَو  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع 

اَی َلاَقَف  ُهَنْأَش  َرَْکنَأ  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُهآَر  اَّمَلَف  ِِهتَْحت  ْنِم  ُْهتَذآ  َو  ِِهقْوَف  ْنِم  ُسْمَّشلا  ُْهتَحََّول  ْدَق  ِّرَْحلا  ِدـیِدَش  ٍمْوَی  ِیف  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدـْقِْملا  َُهل 
ِینَزِواَُجت ْنَأ  ِینُعَـسَی  َال  ُهَّنِإ  یِخَأ  اَی  َلاَقَف  ِیئاَرَو  اَّمَع  ِیْنلَأْسَت  َال  َو  ِیلِیبَس  ِّلَخ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَق  َِکلْحَر  ْنِم  َۀَعاَّسلا  ِهِذَه  َکَجَعْزَأ  اَم  ُداَدـْقِم 

ْنَأ َکُعَـسَی  َال  ُهَّنِإ  یِخَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ِیلاَح  ْنَع  ِینَفِـشْکَت  َال  َو  ِیلِیبَس  َیِّلَُخت  ْنَأ  َْکَیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًۀَـبْغَر  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َکَْملِع  َمَلْعَأ  یَّتَح 
ْدَق َو  ُدـْهُْجلا  اَّلِإ  ِیلْحَر  ْنِم  ِینَجَعْزَأ  اَم  ِۀَّیِـصَْولِاب  َکَمَرْکَأ  َو  ِةَُّوبُّنلِاب  ًادَّمَُحم  َمَرْکَأ  يِذَّلا  َوَف  َْتَیبَأ  ْذِإ  اَّمَأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َکـَلاَح  ِینَُمتْکَت 

ْتَلَمَْهناَف ِیتَِّصق  َو  ِیلاَح  ِهِذَـه  یِـسْأَر  َبِکاَر  ًاموُمْهَم  ُتْجَرَخَف  ُضْرَْألا  ِیْنلِمَْحت  َْمل  ِلاَیِْعلا  َءاَُکب  ُْتعِمَـس  اَّمَلَف  ًاعوُج  َنْوَغاَضَتَی  ِیلاَیِع  ُتْکََرت 
ِءاَُکْبلِاب ٍِّیلَع  اَْنیَع 
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یَلَع َُکتَْرثآ  ْدَقَف  ًاراَنیِد  ُتْضَْرقَتْـسا  ِدَقَف  َِکلْحَر  ْنِم  َکَجَعْزَأ  يِذَّلا  اَّلِإ  ِینَجَعْزَأ  اَم  ُْتفَلَح  يِذَّلِاب  ُِفلْحَأ  َُهل  َلاَقَف  ُهَتَیِْحل  ُُهتَْعمَد  ْتََّلب  یَّتَح 

َّرَم َبِْرغَْملا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَضَق  اَّمَلَف  َبِْرغَْملا  َو  َرْـصَْعلا  َو  َرْهُّظلا  ِهِیف  یَّلَـصَف  ِِّیبَّنلا ص  َدِجْـسَم  َلَخَد  یَّتَح  َعَجَر  َو  ِْهَیلِإ  َراَنیِّدلا  َعَفَدَف  یِـسْفَن 
ِباَوـْبَأ ْنِم  ٍباـَب  یَلَع  ُهَقَِحل  یَّتَـح  ِهَّللا ص  ِلوُـسَر  َفـْلَخ  ًاـبِّقَعَتُم  ٌِّیلَع ع  َماَـقَف  ِِهلْجِِرب  ُهَزَمَغَف  ِلَّوَأـْلا  ِّفَّصلا  ِیف  َوُـه  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِنـْب  ِِّیلَِعب 

ًءاَیَح ًاباَوَج  ُریُِحی  َال  ًاقِرْطُم  َثَکَمَف  َکَعَم  َلیِمَنَف  ُهاَّشَعَتَن  ٌءْیَش  َكَْدنِع  ْلَه  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  َماَلَّسلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّدَرَف  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  ِدِجْـسَْملا 
ْنَأ ٍدَّمَُحم ص  ِهِِّیبَن  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ  َناَک  ْدَـق  َو  ُهَهَّجَو  َْنیَأ  َو  ُهَذَـخَأ  َْنیَأ  ْنِم  َو  ِراَنیِّدـلا  ِْرمَأ  ْنِم  َناَک  اَـم  ُمَْلعَی  َوُه  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم 
ْمَعَن َلوُقَت  َْوأ  َفِرَْـصنَأَف  َال  ُلوُقَت  َال  ََکل  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ِِهتوُکُـس  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَظَن  اَّمَلَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْدنِع  َۀَْلیَّللا  یَّشَعَتَی 

ِءاَرْهَّزلا َۀَـمِطاَف  یَلَع  اَلَخَد  یَّتَح  اَقَلَْطناَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْي   ] َدَـی ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَـخَأَف  اَِنب  ْبَهْذاَف  ًامُّرَکَت  َو  ًءاَیَح  َلاَقَف  َکَـعَم  َیِْـضمَأَف 
ْنِم ْتَجَرَخ  اَِهلْحَر  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َماَلَک  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف  ًاـناَخُد  ُروُفَت  ٌۀَـنْفَج  اَـهَْفلَخ  َو  اَهَتاَلَـص  ْتَضَق  ْدَـق  اَهاَّلَـصُم  ِیف  َیِه  َو  ُماَـلَّسلا  اَْـهیَلَع 

َیلاَعَت ُهَّللا  ِکَمِحَر  ِْتیَْسمَأ  َْفیَک  ْهاَْتِنب  اَی  اََهل  َلاَق  َو  اَهِسْأَر  یَلَع  ِهِدَِیب  َحَسَم  َو  َماَلَّسلا  ِْهیَلَع  َّدَرَف  ِْهیَلَع  ِساَّنلا  َّزَعَأ  َْتناَک  َو  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَسَف  اَهاَّلَصُم 
َیلِإ ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َرَظَن  اَّمَلَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِيَدَـی  َْنَیب  اَْهتَعَـضَوَف  َۀَـنْفَْجلا  ِتَذَـخَأَف  َلَعَف  ْدَـق  َو  َِکل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَنیِّشَع  « 1»
ًاْبنَذ َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  اَمِیف  ُْتبَنْذَأ  ْلَه  ُهَّدَشَأ  َو  َكَرَظَن  َّحَشَأ  اَم  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ُۀَمِطاَف  َُهل  َْتلاَق  ًاحیِحَـش  ًاْیمَر  ِهِرَـصَِبب  َۀَمِطاَف  یَمَر  ُهَحیِر  َّمَش  َو  ٍماَعَط 

ِتْمِعَط اَم  ًةَدِهَتُْجم  ِهَّللِاب  َنیِِفلَْحت  ِْتنَأ  َو  َیِضاَْملا  َمْوَْیلا  ِْکَیلِإ  يِدْهَع  َْسَیل  َأ  ِهِیْتبَـصَأ  ٍْبنَذ  ْنِم  ُمَظْعَأ  ٍْبنَذ  ُّيَأ  َو  َلاَق  َۀَطْخَّسلا  ِِهب  ُْتبَجْوَتْـسا 
َِکل یَّنَأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  اََهل  َلاَقَف  ًاّقَح  اَّلِإ  ُْلقَأ  َْمل  یِّنَأ  ِهِضْرَأ  ِیف  ُمَْلعَی  َو  ِِهئاَمَـس  ِیف  ُمَْلعَی  یَِهلِإ  َْتلاَقَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ْتَرَظَنَف  َلاَق  ِْنیَمْوَی  ْذـُم  ًاـماَعَط 

ُْهنِم  َبَیْطَأ  ُلُکآ  اَم  َو  ُّطَق  ِهِحیِر  َْلثِم  َّمَشَأ  َْمل  َو  ُّطَق  ِِهنَْول  ِْلثِم  َیلِإ  ْرُْظنَأ  َْمل  يِذَّلا  ُماَعَّطلا  اَذَه 
__________________________________________________

-. هّللا کمحر  انیشع  لاق : ریخب ، تلاق  ۀّمغلا : فشک  یف  ردصملا و  خسنلا و  یف  اذک  ( 1)
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ُءاَزَج اَذَـه  َو  َكِراَنیِد  ُلَدـَب  اَذَـه  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث  اَهَزَمَغَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْیَِفتَک  َْنَیب  َۀَـکَراَبُْملا  َۀَـبِّیَّطلا  ُهَّفَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَضَوَف  َلاَق 

اَجُرَْخت ْنَأ  ْمَُکل  َیبَأ  َوُه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  َُّمث  ًایِکَاب  ُِّیبَّنلا ص  َرَبْعَتْـسا  َُّمث  « 1  » ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َكِراَنیِد 
َبارْحِْملا اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  يَرُْجم  َۀَمِطاَف  َيِرُْجی  َو  اَّیِرَکَز  يَرُْجم  ُِّیلَع  اَی  « 2  » َکَیِرُْجی َو  اَمُکَیِزْجَی  یَّتَح  اَْینُّدلا  َنِم 

نب دمحم  نع  لضفملا  یبأ  نع  ۀعامج  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، « 4  » هلثم دیعـس  یبأ  نع  ۀمغلا  فشک  فشک ، «. 3  » ًاقْزِر اهَْدنِع  َدَجَو 
دیعس یبأ  نع  يدبعلا  نوراه  یبأ  نع  عیبرلا  نب  سیق  نع  ینامحلا  دیمحلا  دبع  نب  ییحی  نع  نیـسحلا  نب  هللا  دبع  نع  ناکـسم  نب  رفعج 

يأ راـنلا  یف  مهیغاـضت  کعمـسی  نأ  هللا  توعد  تئـش  نإ  هیف  ۀـیاهنلا  یف  لاـق  هتیمحأ و  راـنلاب  ءیـشلا  تحوـل  يرهوـجلا  لاـق  ناـیب  هلثم 
. یلوح نوغاضتی  یتیبص  ثیدحلا و  هنم  حاص و  اذإ  ءاغض  اوغض و  وغضی  اغض  لاقی  مهءاکب  مهحایص و 

حسلا نم  ۀلمهملا  نیسلاب  احیحـس  هلـصأ  نوکی  نأ  لمتحی  فلکتب و  الإ  ماقملا  بسانی  وه ال  صرح و  عم  لخبلا  حشلا  احیحـش  ایمر  هلوق 
یف ۀغلابملا  نع  ۀیانک  صرحلا  نم  نوکی  نأ  لمتحی  خسنلا  یف  ام  یلع  رـصبلاب و  قیدحتلا  رظنلا و  یف  ۀغلابملا  نع  ۀـیانک  نالیـسلا  ینعمب 

. ظیغلا هجو  یلع  رصبلا  فرطب  رظنلا  نع  ۀیانک  لخبلا  وأ  رظنلا 
ْنَع  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 52

__________________________________________________

.33 نارمع : لآ  ( 1)
تیزج يذلا  یف  ۀمطاف  ای  کیزجی  ایرکز و  اهیف  يزج  يذلا  لزانملا  یف  یلع  ای  ایاده  امکیزجی  یتح  ردصملا ، یف  خسنلا و  یف  اذـک  ( 2)

: ۀّمغلا فشک  یف  خلإ و  میرم  هیف 
. خلا کیرجی - یّتح  ایندلا  نم  اجرخت  نأ  امکل  یبأ  يذلا  هّلل  دمحلا 

.33 نارمع : لآ  یف  ۀیآلا  و  ، 21 ردصملا : ( 3)
.29 ۀیمالسإلا ج 2 ص 26 - ۀعبطملا  ۀّمغلا  فشک  عجار  ( 4)
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اَهِیف اَم  یِمَّلَعَت  َلاَق  َو  ًۀـَبَرَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهاَطْعَأَف  اَهِْرمَأ  َضَْعب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  وُکْـشَت  ُۀَـمِطاَف  ْتَءاَج  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز 

َو ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  َو  ُهَْفیَـض  ْمِرُْکْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  َو  ُهَراَج  يِذُْؤی  اَـلَف  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  َناَـک  ْنَم  اَـهِیف  اَذِإَـف 
. ْتُکْسَِیل َْوأ  ًاْریَخ  ْلُقَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا 

. فتکلا لاثمأ  فعسلا  لوصأ  لخنلا  برک  نایب :
ْنَع َةَریِمَع  ِْنب  ِْفیَس  ْنَع  ٍْحیَرُـش  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  َۀَیِواَعُم  ِْنب  ِْدیَبُع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ُةَّدِْعلا  یفاکلا  اک ، - 53 - 15 ، 14

اَْنیَهَْتنا اَّمَلَف  ُهَعَم  اَنَأ  َو  َۀَمِطاَف ع  ُدـیُِری  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  َلاَق : ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ْلُخْدا  َْتلاَق  ُلُخْدَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَقَف  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  ُهَعَفَدَـف  ِْهیَلَع  ُهَدَـی  َعَضَو  ِباَْـبلا  َیلِإ 
َلاَق َُّمث  ْتَلَعَفَف  ِکَسْأَر  ِِهب  یِعِّنَقَف  ِِکتَفَْحِلم  َلْضَف  يِذُـخ  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَقَف  ٌعاَِـنق  َّیَلَع  َْسَیل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َْتلاَـقَف  یِعَم  ْنَم  َو  اـَنَأ  ُلُـخْدَأ  َلاَـق 

َکَعَم ْنَم  َو  َْتنَأ  َْتلاَق  یِعَم  ْنَم  َو  اَنَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْلُخْدا  ْمَعَن  َْتلاَق  ُلُخْدَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُماَـلَّسلا  َکـْیَلَع  َو  َْتلاَـقَف  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا 
َرَفْـصَأ ِکَهْجَو  َيرَأ  ِیل  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍةَداَرَج  ُنَْطب  ُهَّنَأَک  ُرَفْـصَأ  َۀَـمِطاَف  ُهْجَو  اَذِإ  َو  اَنَأ  ُْتلَخَد  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَدَـف  ٌِرباَج  َلاَـق 

ْنِم ُرِدَْحنَی  ِمَّدلا  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ِهَّللا  َوَف  ٌِرباَج  َلاَقَف  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِْعبْشَأ  ِۀَْعیَّضلا  َِعفاَر  َو  ِۀَعْوَْجلا  َِعبْـشُم  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ُعوُْجلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق 
. ِمْوَْیلا َِکلَذ  َدَْعب  ْتَعاَج  اَمَف  َرَمْحَأ  اَهُهْجَو  َداَع  یَّتَح  اَهِصاَُصق 

ْنِم ٍداَنُم  يَداَن  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ٍدیِعَـس  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 54

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2620 

http://www.ghaemiyeh.com


ِناَـتَْطیَر اَْـهیَلَع  َو  ِیتَْنبا  ُۀَـمِطاَف  اَهِرْـصَق  َیلِإ  ُّرُمَتَف  اَهِرْـصَق  َیلِإ  ِهَّللا  ِبِیبَح  ُْتِنب  َّرُمَت  یَّتَح  ْمُکَراَْـصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئاَـلَْخلا  َرَـشْعَم  اَـی  ِشْرَْعلا  ِناَـنُْطب 
ْنَم ِنَسَْحِلل  ُلوُقَتَف  ِْسأَّرلا  َعوُطْقَم  ًاِمئاَن  َْنیَسُْحلا  َو  ًاِمئاَق  َنَسَْحلا  ِتَدَجَو  اَهِرْصَق  ِبَاب  َیلِإ  ْتَغََلب  اَذِإَف  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنوُْعبَس  اَْهَیلاَوَح  ِناَواَرْضَخ 

ُِکْتیَرَأ  اَمَّنِإ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِبِیبَح  َْتِنب  اَی  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَهِیتْأَیَف  ُهَسْأَر  اوُعَطَق  َو  ُهُولَتَق  ِکِیبَأ  َۀَّمُأ  َّنِإ  یِخَأ  اَذَه  ُلوُقَیَف  اَذَه 
63 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

یَّتَح ِداَبِْعلا  ِۀَبَـساَُحم  ِیف  ُرُْظنَأ  َال  یِّنَأ  َمْوَْیلا  ِکَـتَیِْزعَت  ُْتلَعَج  یِّنِإ  ِهِیف  ِِکتَبیِـصُِمب  ًۀَـیِْزعَت  يِدـْنِع  ِکـَل  ُتْرَخَّدا  یِّنَأـِل  ِکـِیبَأ  ُۀَّمُأ  ِِهب  ْتَلَعَف  اَـم 
ُۀَمِطاَف ُلُخْدَـتَف  ِداَبِْعلا  ِۀَبَـساَُحم  ِیف  َرُْظنَأ  ْنَأ  َْلبَق  ِِکتَعیِـش  ْنِم  َوُه  َْسَیل  ْنَّمِم  ًافوُْرعَم  ْمُکَالْوَأ  ْنَم  َو  ُِکتَعیِـش  َو  ُِکتَّیِّرُذ  َو  ِْتنَأ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدـَت 

َلاَق « 1  » ُرَبْکَْألا ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  َّلَج ال  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُهَف  اَِهتَعیِش  ْنِم  َْسَیل  ْنَّمِم  ًافوُْرعَم  اَهَالْوَأ ]  ] اهدالوأ ْنَم  َو  اَُهتَعیِش  َو  اَُهتَّیِّرُذ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیتَْنبا 
ْنِم َوُه  َْسَیل  ْنَّمِم  ًافوُْرعَم  ْمُهَالْوَأ  ْنَم  َو  اَُهتَعیِـش  َو  اَُـهتَّیِّرُذ  َو  ُۀَـمِطاَف  ِهَّللا  َو  َیِه  « 2  » َنوُِدلاخ ْمُهُـسُْفنَأ  ْتَهَتْـشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  ُلْوَه 

. اَِهتَعیِش
ْنَع ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  َۀَبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 55

َلَکَأَف ُروُفَی  ٌقاَرُع  َو  ٌدیَِرت  اَهِیف  ًۀَفْحَـص  ْتَجَرْخَأَف  ْتَماَقَف  َۀَـفْحَّصلا  ِْکِلت  یِجُرْخاَف  یِمُوق  ُۀَـمِطاَف  اَی  َۀَـمِطاَِفل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ 
َلاَق اَذَه  ََکل  َْنیَأ  ْنِم  َُهل  َْتلاَقَف  ٌءْیَش  ُهَعَم  َْنیَسُْحلا  َِتأَر  َنَْمیَأ  َّمُأ  َّنِإ  َُّمث  ًامْوَی  َرَـشَع  َۀَثاََلث  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  ُِّیبَّنلا ص 

َۀَمِطاَف َْدنِع  َناَک  اَذِإ  َو  اَهِْدلُِول  َو  َۀَمِطاَِفل  َوُه  اَمَّنِإَف  ٌءْیَـش  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َْدنِع  َناَک  اَذِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َْتلاَقَف  َۀَـمِطاَف ع  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َْتتَأَف  ٍماَّیَأ  ُذـْنُم  ُُهلُکْأََنل  اَّنِإ 
ِْتلَکََأل اَِهتْمَعْطَأ  ِکَّنَأ  َال  َْول  اَمَأ  ُِّیبَّنلا ص  اََهل  َلاَقَف  ُۀَفْحَّصلا  ِتَدِفَن  َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ُْهنِم  ْتَلَکَأَف  ُْهنِم  اََهل  ْتَجَرْخَأَف  ٌءْیَش  ُْهنِم  َنَْمیَأ  ِّمُِأل  َْسیَلَف  ٌءْیَش 

. ِِهناَمَز ِیف  اَنُِمئاَق ع  اَِهب  ُجُرْخَی  اَنَْدنِع  ُۀَفْحَّصلا  َو  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ُۀَعاَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ُِکتَّیِّرُذ  َو  ِْتنَأ  اَْهنِم 
. یهتنا مضلاب  قارع  عمجلا  محللا و  هنع  ذخأ  يذلا  مظعلا  قرعلا  يرهوجلا  لاق  نایب 

بارغ باتکک و  عمجلا  همحل و  لکأ  مظعلا  بارغک  قرعلا و  يداـبآزوریفلا  لاـق  اـضیأ  ۀـغللا  یف  درو  اـمک  محللا  عم  مظعلا  اـنه  دارملا  و 
. امهیلکل امهالک  وأ  قارعف  همحل  لکأ  اذإف  همحلب  مظعلا  قرعلا  وأ  ردان 

__________________________________________________

.103 ءایبنألا : ( 1)

.102 ءایبنألا : ( 2)
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ُهَّللا َدـِبُع  اَم  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـبْقُع  ْنَع  َۀَـبْقُع  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍعیَِزب  ِْنبا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اـک ، - 56
. َۀَمِطاَف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَلَحََنل  ُْهنِم  َلَْضفَأ  ٌءْیَش  َناَک  َْول  َو  َۀَمِطاَف ع  ِحِیبْسَت  ْنِم  َلَْضفَأ  ِدیِجْمَّتلا  َنِم  ٍءْیَِشب 

ٍرَفْعَج ع ِیبَِأل  ٌِرباَـج  َلاَـق  َلاَـق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًاـنَْعنَعُم  ُّيِرَوَنیِّدـلا  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُلْهَـس  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 57
ِینَثَّدَح ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َِکلَِذب  اوُحِرَف  َۀَعیِّشلا  ِِهب  ُْتثَّدَح  اَنَأ  اَذِإ  َۀَمِطاَف  َِکتَّدَج  ِلْضَف  ِیف  ٍثیِدَِحب  ِیْنثِّدَح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َكاَِدف  ُْتلِعُج 
ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ْمِهِِرباَنَم  یَلْعَأ  يِرَْبنِم  ُنوُکَیَف  ٍرُون  ْنِم  ُِرباَنَم  ِلُسُّرلا  َو  ِءاَِیْبنَْأِلل  َبُِصن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  يِّدَـج  ْنَع  ِیبَأ 
ُبَْـصُنی َو  ٍرُون  ْنِم  ُِرباَنَم  ِءاَیِـصْوَْأِلل  ُبَْصُنی  َُّمث  اَِهْلثِِمب  ِلُـسُّرلا  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  َنِم  ٌدَـحَأ  ْعَمْـسَی  َْمل  ٍۀَـبْطُِخب  ُبُطْخَأَـف  ْبُطْخا  ُدَّمَُحم  اَـی  ُهَّللا  ُلوُقَی  َُّمث 

ْعَمْـسَی َْمل  ٍۀَـبْطُِخب  ُبُطْخَیَف  ْبُطْخا  ُِّیلَع  اَی  ُهَّللا  ُلوُقَی  َُّمث  ْمِهِِرباَنَم  یَلْعَأ  ُهُرَْبنِم  ُنوُکَیَف  ٍرُون  ْنِم  ٌرَْبنِم  ْمِهِطاَسْوَأ  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یِّیِـصَِول 
َُّمث ٍرُون  ْنِم  ٌرَْبنِم  ِیتاَیَح  َماَّیَأ  َّیَتَناَْحیَر  َو  َّیَْطبِس  َو  َّیَْنبِال  ُنوُکَیَف  ٍرُون  ْنِم  ُِرباَنَم  َنِیلَـسْرُْملا  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِدَالْوَِأل  ُبَْصُنی  َُّمث  اَِهْلثِِمب  ِءاَیِـصْوَْألا  َنِم  ٌدَحَأ 

ُۀَمِطاَف َْنیَأ  ُلِیئَْربَج ع  َوُه  َو  يِداَنُْملا  يِداَُنی  َُّمث  اَمِِهْلثِِمب  َنِیلَـسْرُْملا  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ِدَالْوَأ  ْنِم  ٌدَـحَأ  ْعَمْـسَی  َْمل  ِْنیَتَبْطُِخب  ِناَبُطْخَیَف  اَـبُطْخا  اَـمَُهل  ُلاَُـقی 
ُهَّللا ُلوـُقَیَف  َنْمُقَیَف  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ُّمُأ  ٍموـُْثلُک  ُّمُأ  َْنیَأ  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  َْنیَأ  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َْنیَأ  ٍدـِْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَـجیِدَخ  َْنیَأ  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب 
َلْهَأ اَـی  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ِراَّهَْقلا  ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَُحم  ُلوُقَیَف  َمْوَْیلا  ُمَرَْکلا  ِنَِمل  ِعْمَْجلا  َلـْهَأ  اَـی  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت 
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ُۀَمِطاَف ِهِذَه  َّنِإَف  َراَْصبَْألا  اوُّضُغ  َو  َسوُءُّرلا  اُوئِطْأَط  ِعْمَْجلا  َلْهَأ  اَی  َۀَمِطاَف  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  َو  ٍدَّمَحُِمل  َمَرَْکلا  ُْتلَعَج  ْدَق  یِّنِإ  ِعْمَْجلا 
َْنَیب ُخاَُنتَف  ِناَجْرَْملا  َنِم  ٌلْحَر  اَْهیَلَع  ِبْطَّرلا  ِقَفْخُْملا  ُِؤلْؤُّللا  َنِم  اَهُماَطِخ  ِْنیَْبنَْجلا  َۀَجَّبَدُم  ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍۀَـقاَِنب  ُلِیئَْربَج  اَهِیتْأَیَف  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُریِـسَت 

ِْفلَأ  ُۀَئاِم  اَْهَیلِإ  ُثَْعُبیَف  اَُهبَکْرَتَف  اَْهیَدَی 
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ْمِِهتَِحنْجَأ یَلَع  اَهَنُولِمْحَی  ٍکَلَم  ِْفلَأ  ُۀَئاِم  اَْهَیلِإ  ُثَْعُبی  َو  اَهِراَسَی  یَلَع  َنوُریِـصَیَف  ٍکَلَم  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  اَْهَیلِإ  ُثَْعُبی  َو  اَِهنیِمَی  یَلَع  َنوُریِـسَیَف  ٍکَلَم 
ُلوُقَتَف ِیتَّنَج  َیلِإ  ِِکب  ُتْرَمَأ  ْدَق  َو  ُِکتاَِفْتلا  اَم  ِیبِیبَح  َْتِنب  اَی  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ُتِفَْتَلت  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َْدنِع  ْتَراَص  اَذِإَف  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  یَلَع  اَهَنوُرِّیَُسی  یَّتَح 

ْنِم ٍدَـحَِأل  َْوأ  َِکل  ٌّبُح  ِِهْبلَق  ِیف  َناَک  ْنَم  يِرُْظناَـف  یِعِجْرا  ِیبِیبَح  َْتِنب  اَـی  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ِمْوَْیلا  اَذَـه  ِلـْثِم  ِیف  يِرْدَـق  َفَْرُعی  ْنَأ  ُْتبَبْحَأ  ِّبَر  اَـی 
َدِّیَْجلا َّبَْحلا  ُْریَّطلا  ُطِقَْتلَی  اَمَک  اَهیِّبُِحم  َو  اَهَتَعیِـش  ُطِقَْتلََتل  َمْوَْیلا  َِکلَذ  اَهَّنِإ  ُِرباَج  اَی  ِهَّللا  َو  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ِهِیلِخْدَأَف  ِهِدَِـیب  يِذُـخ  ِِکتَّیِّرُذ 

اَم ِیئاَّبِحَأ  اَی  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  اُوتَفَْتلا  اَذِإَف  اُوتِفَْتلَی  ْنَأ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  یِْقُلی  ِۀَّنَْجلا  ِباـَب  َدـْنِع  اَـهَعَم  اَُهتَعیِـش  َراَـص  اَذِإَـف  ِءيِدَّرلا  ِّبَْحلا  َنِم 
َو اوُعِجْرا  ِیئاَّبِحَأ  اَی  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ِمْوَْیلا  اَذَه  ِْلثِم  ِیف  اَنُرْدَق  َفَْرُعی  ْنَأ  اَْنبَبْحَأ  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَیَف  ِیبِیبَح  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  ْمُکِیف  ُْتعَّفَـش  ْدَـق  َو  ْمُُکتاَِفْتلا 

َۀَمِطاَف ِّبُح  ِیف  ًَۀبْرَش  ْمُکاَقَـس  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف  ِّبُِحل  ْمُکاَسَک  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف  ِّبُِحل  ْمُکَمَعْطَأ  ْنَم  اوُرُْظنا  َۀَمِطاَف  ِّبُِحل  ْمُکَّبَحَأ  ْنَم  اوُرُْظنا 
ٌِقفاَنُم َْوأ  ٌِرفاَک  َْوأ  ٌّكاَش  اَّلِإ  ِساَّنلا  ِیف  یَْقبَی  َال  ِهَّللا  َو  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َۀَّنَْجلا  ُهُولِخْدَأ  َو  ِهِدَِـیب  اوُذُـخ  َۀَـمِطاَف  ِّبُح  ِیف  ًۀَْـبیَغ  ْمُْکنَع  َّدَر  ْنَم  اوُرُْظنا 

َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اَنل  َّنَأ  ْوَلَف  َنُولوُقَیَف  « 1  » ٍمیِمَح ٍقیِدَـص  َو ال  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  اْوَداَن  ِتاَقَبَّطلا  َْنَیب  اوُراَص  اَذِإَف 
.« 2»

«. 3  » َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو  اُوبَلَط  اَم  اوُِعنُم  َتاَْهیَه  َتاَْهیَه  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق 
َو ُۀَمِطاَف  ُۀَْلیَّللا  « 4  » ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ًانَْعنَعُم  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِمِساَْقلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  میهاربإ  نب  تارف  ریسفت  رف ، - 58

. اَِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َۀَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  َو  ِرْدَْقلا  َۀَْلَیل  ََكرْدَأ  ْدَقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َۀَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  ُهَّللا  ُرْدَْقلا 
__________________________________________________

.102 - 100 ءارعشلا : ( 2  ) و ( 1)
.28 ماعنألا : ( 3)

.1 ردقلا : ( 4)
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ِِّیلَع ِتاَکَرَْبلا  ِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِهیِقَْفلا  ِنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِدَمَّصلا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْخیَّشلا  ِنَع  تاوعدلا  جهم  جـهم ، - 59
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَرُْـشب  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِتاَُرف  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِقوُدَّصلا  ِنَع  ِّيِزْوَْجلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب 

: َلاَق ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍمِصاَع  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِعاَجُـش  ِْنب  ِدِیلَْولا  َو  ٍْدیَـشُر  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  ٍدیِعَـس  ِْنب  َسیِرْدِإ 
ُناَْملَـس اَی  ِیل  َلاَقَف  ٍدَّمَُحم ص  ِلوُسَّرلا  ِّمَع  ُْنبا  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَیِقَلَف  ٍماَّیَأ  ِةَرَـشَِعب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِةاَفَو  َدـَْعب  ًامْوَی  ِیلِْزنَم  ْنِم  ُتْجَرَخ 

ْمُِکتَراَیِز ْنِم  ِینَعَنَم  يِذَّلا  َوُهَف  َلاَط  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ِینْزُح  َّنَأ  َْریَغ  یَفُْجی  َال  ْمُُکْلثِم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب  اَنَتْوَفَج 
ٍِّیلَِعل ع ُْتُلق  ِۀَّنَْجلا  َنِم  اَِهب  ْتَفِْحتُأ  ْدَق  ٍۀَفُْحِتب  َکَفِْحُتت  ْنَأ  ُدیُِرت  ٌۀَقاَتْشُم  َْکَیلِإ  اَهَّنِإَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َلِْزنَم  ِْتئا  ُناَْملَـس  اَی  َلاَقَف ع 

ِْتِنب َۀَـمِطاَف ع  ِلِْزنَم  َیلِإ  ُْتلَوْرَهَف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  َلاَق  ِسْمَْألِاب  ْمَعَن  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِةاَفَو  َدـَْعب  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَفِْحتُأ  ْدَـق 
ْتَرَجَتْعا ََّیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  اَهُسْأَر  َفَشَْکنا  اَهَقاَس  ْتَّطَغ  اَذِإ  َو  اَُهقاَس  یَلَْجنا  اَهَسْأَر  ْتَرَّمَخ  اَذِإ  ٍءاَبَع  ُۀَعِْطق  اَْهیَلَع  َو  ٌۀَِسلاَج  َیِه  اَذِإَف  ٍدَّمَُحم ص 

ًۀَِسلاَج ُْتنُک  یِّنِإ  ََکل  ُلُوقَأ  اَم  ْلِقْعا  َو  ْسِلْجا  ْهَمَف  َْتلاَق  ْمُکُفْجَأ  َْمل   ] مکافجأ ِیتَبِیبَح أ  ُْتُلق  ِیبَأ ص  ِةاَفَو  َدَْعب  ِینَتْوَفَج  ُناَْملَـس  اَی  َلاَق  َُّمث 
ْنَأ ِْریَغ  ْنِم  ُباَْبلا  َحَتَْفنا  اَذِإَف  اَِنلِْزنَم  ْنَع  ِۀَِکئاَلَْملا  ِفاَرِْصنا  َو  اَّنَع  ِیْحَْولا  ِعاَطِْقنا  ِیف  ُرَّکَفَتَأ  اَنَأ  َو  ٌقَْلغُم  ِراَّدلا  ُبَاب  َو  ِسِلْجَْملا  اَذَه  ِیف  ِسْمَْألِاب 

ُتُْمق َّنُُهْتیَأَر  اَّمَلَف  َّنِهِحیِر  ْنِم  یَکْزَأ  َال  َو  َّنِهِهوُجُو  ِةَراَضَن  َال  َو  َّنِِهتَْئیَهَک  َال  َو  َّنِِهنْـسُِحب  َنوُءاَّرلا  َرَی  َْمل  ٍراَوَج  ُثاََلث  َّیَلَع  َلَخَدَف  ٌدَـحَأ  ُهَحَتْفَی 
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ْنِم َال  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  َال  َو  َۀَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  اَنَْسل  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  َْنلُقَف  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمَأ  َۀَّکَم  ِلْهَأ  ْنِم  َُّنْتنَأ  ِیبَِأب  ُْتلُقَف  َّنَُهل  ًةَرِّکَنَتُم  َّنِْهَیلِإ 
ٌتاَقاَتْشُم  ِْکَیلِإ  اَّنِإ  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ِْکَیلِإ  ِةَّزِْعلا  ُّبَر  اَنَلَسْرَأ  ِماَلَّسلا  ِراَد  ْنِم  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم  ٍراَوَج  اَنَّنَأ  َْریَغ  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِلْهَأ 
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ِّيِدـْنِْکلا ِدَوْسَْألا  ِْنب  ِداَدـْقِْمِلل  ُْتِقلُخ  َْتلاَق  َةَدوُدـْقَم  ِتیِّمُـس  َِمل  َو  ُْتُلق  ُةَدوُدـْقَم  یِمْـسا  َْتلاَق  ِکُمْـسا  اَـم  ًاّنِـس  ُرَبْکَأ  اَـهَّنَأ  ُّنُظَأ  ِیتَِّلل  ُْتلُقَف 
ِّيِراَفِْغلا ٍّرَذ  ِیبَِأل  ُْتِقلُخ  َْتلاَق  ٌۀَـلِیبَن  ِیْنیَع  ِیف  ِْتنَأ  َو  َةَّرَذ  ِتیِّمُـس  َِمل  َو  ُْتُلق  ُةَّرَذ  َْتلاَـق  ِکُمْـسا  اَـم  ِۀَِـیناَّثِلل  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِبِحاَـص 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِکِیبَأ  َیلْوَم  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَِسل  اَنَأ  َْتلاَق  یَْملَس  ِتیِّمُـس  َِمل  َو  ُْتُلق  یَْملَـس  َْتلاَق  ِکُمْـسا  اَم  ِۀَِثلاَّثِلل  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِبِحاَص 
ُْهتَرَـضْحَأَف ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملا  َنِم  ًاحیِر  یَکْزَأ  َو  ِجـْلَّثلا  َنِم  َضَْیبَأ  ِراَبِْکلا  « 1  » ِجَناَنَکْـشُْخلا ِلاَْثمَأَک  َقَرْزَأ  ًابَطُر  ِیل  َنْجَرْخَأ  َُّمث  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  ص 

ْنِم ٍعْمَِجب  ُتْرَرَم  اَمَف  َبَطُّرلا  ُتْذَخَأَف  ُناَْملَـس  َلاَق  ِهِمَجَع  َْتلاَق  َْوأ  ُهاَوَِنب  ِیْنئِجَف  ًادَغ  َناَک  اَذِإَف  َکَتَّیِـشَع  ِْهیَلَع  ْرِْطفَأ  ُناَْملَـس  اَی  ِیل  َْتلاَقَف  « 2»
يًَون َال  َو  ًامَجَع  َُهل  ْدِـجَأ  ْمَلَف  ِْهیَلَع  ُتْرَْطفَأ  ِراَْطفِْإلا  ُْتقَو  َناَـک  اَّمَلَف  ْمَعَن  ُْتُلق  ٌکْـسِم  َکَـعَم  َأ  ُناَْملَـس  اَـی  اُولاَـق  اَّلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِباَحْـصَأ 

اَی َْتلاَـق  يًَون  اـَل  َو  ًاـمَجَع  َُهل  ُتْدَـجَو  اَـمَف  ِِهب  ِینِیتْفَْحتَأ  اَـم  یَلَع  ُتْرَْطفَأ  یِّنِإ  اََـهل  ُْتلُقَف  ِیناَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َیلِإ  ُْتیَـضَمَف 
َلاَق ًۀَّیِشَع  َو  ًةَوْدُغ  ُُهلُوقَأ  ُْتنُک  ٌدَّمَُحم ص  ِیبَأ  ِهِینَمَّلَع  ٍماَلَِکب  ِماَلَّسلا  ِراَد  ِیف  ُهَّللا  ُهَسَرَغ  ٌلَْخن  َوُه  اَمَّنِإ  َو  يًَون  َال  َو  ٌمَجَع  َُهل  َنوُکَی  َْنل  َو  ُناَْملَس 
َلاَق َُّمث  ِْهیَلَع  ْبِظاَوَف  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  َتْشِع  اَم  یَّمُْحلا  َيذَأ  َکَّسَمَی  َال  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  َْتلاَقَف  ِیتَدِّیَـس  اَی  َماَـلَْکلا  ِینیِمِّلَع   ] ینملع ُْتُلق  ُناَْـملَس 

َوُه يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍروـُن  یَلَع  ٌروـُن  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِروـُن  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َْتلاَـقَف  َزْرِْحلا  اَذَـه  ِیْنتَمَّلَع  ُناَْـملَس 
ٍّقَر ِیف  ٍروُطْـسَم  ٍباتِک  ِیف  ِروُّطلا  یَلَع  َروُّنلا  َلَْزنَأ  َو  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِرُومُْألا  ُرِّبَدـُم 

ٌروُکْذَم ِّزِْعلِاب  َوُه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ٍرُوبْحَم  ٍِّیبَن  یَلَع  ٍروُدْقَم  ِرَدَِقب  ٍروُْشنَم 
__________________________________________________

. زوللا قتسفلا و  عم  زبتخی  يذلا  ّيرکسلا  زبخلا  وه  هنانکشخ و  برعم  جنانکشخ  ( 1)
نیرشعلل ممتملا  دلجملا  یف  هّللا  همحر  فّنصملا  هلقن  دق  ردصملا ص 8 و  عجار  ۀعوبطملا . خسنلا  نع  طقاس  نیتمالعلا  نیب  هانلعج  ام  ( 2)

. عجارف
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َّنُُهتْمَّلَع ْدََقل  ِهَّللا  َوَف  َّنُُهتْمَّلَعَتَف  ُناَْملَس  َلاَق  َنیِرِهاَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَس  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َو  ٌروُکْشَم  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  یَلَع  َو  ٌروُهْـشَم  ِرْخَْفلِاب  َو 
. َیلاَعَت ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِهِضَرَم  ْنِم  َأََرب  ٌّلُکَف  یَّمُْحلا  ُمِِهب  ْنَّمِم  َۀَّکَم  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍسْفَن  ِْفلَأ  ْنِم  َرَثْکَأ 

شاحیتسالا و هجو  یلع  ریغتلا  رکنتلا  تکـسا و  وأ  انترایز  كرت  یف  ببـسلا  امف  يأ  همف  اهلوق ع  سأرلا  یلع  ۀـمامعلا  فل  راـجتعالا  ناـیب 
ةراـقحلا و یلع  لدـی  مساـب  تیمـس  مل  کفرـش  کـلبن و  عـم  تنأ  تلاـق ع  ۀـلمنلا  نم  ةریغـصلل  ۀـعوضوم  ةرذـلا  تناـک  اـمل  ۀـهارکلا و 

. سبایلا زبخلا  يأ  برعم  هلعل  جنانکشخلا 
یَلَع اََنل  ْنِذْأَتْـسا  ُۀَماَسُأ  اَی  الاَقَف  ِدِجْـسَْملا  ِیف  ِناَدِعاَق  اَمُه  َو  ِساَّبَْعلا  َو  ٍِّیلَِعب  ُتْرَرَم  َلاَق : َۀَـماَسُأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِِبقاَنَْملا ، ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم  - 60

اَم ِيرْدَأ  یِّنَِکل  َلاَق  ِيرْدَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق  اَمِِهب  َءاَج  اَم  يِرْدـَت  ْلَه  َلاَقَف  ِناَنِذْأَتْـسَی  ُساَّبَْعلا  َو  ٌِّیلَع  اَذَـه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
. ُۀَمِطاَف َلاَق  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  َِکلْهَأ  ُّيَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  الاَقَف  اَدَعَق  َُّمث  اَمَّلَسَف  اَلَخَدَف  اَمَُهل  َنِذَأَف  اَمِِهب  َءاَج 

ًۀَجَْهل َقَدْصَأ  َناَک  ًادَحَأ  ُْتیَأَر  اَم  َْتلاَق  ِِّیبَّنلا ص  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَرِکُذ  اَذِإ  َْتناَک  اَهَّنَأ  َۀَِشئاَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
. اَهََدلَو يِذَّلا  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  اَْهنِم 

ِّيِزاَّرلا َۀَلَْجنَز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  ِِّیلِصْوَْملا  یَْلعَی  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَزُْملا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ٍدِماَح  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
َِکلَذ َّقَش  یَّتَح  ًاماَعَط  ْمَعْطَی  َْمل  ًاماَّیَأ  َماَقَأ  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ِرِدَْکنُْملا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َۀَعیَِهل  ِْنبا  ِنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع 

َو َال  َْتلاَقَف  ٌِعئاَج  یِّنِإَف  ُُهلُکآ  ٌءْیَـش  ِكَْدنِع  ْلَه  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  یَتَأَف  ًاْئیَـش  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  َدـْنِع  ْبُِصی  ْمَلَف  ِهِجاَوْزَأ  ِلِزاَنَم  ِیف  َفاَط  َو  ِْهیَلَع 
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َو اَْهیَلَع  ْتَّطَغ  َو  اََهل  ٍۀَنْفَج  ِیف  ُْهتَعَـضَوَف  اَْهنِم  ُْهتَذَخَأَف  ٍمَْحل  ِۀَـعِْطق  َو  ِْنیَفیِغَِرب  اََهل  ًةَراَج  اَْهَیلِإ  َثََعب  اَهِدـْنِع  ْنِم  َجَرَخ  اَّمَلَف  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهَّللا 
ٍماَعَط  ِۀَْعبُش  َیلِإ  َنیِجاَتُْحم  ًاعیِمَج  اُوناَک  َو  يِْدنِع  ْنَم  َو  یِسْفَن  یَلَع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَِهب  َّنَِرثوَُأل  َْتلاَق 
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ِنَع ْتَفَـشَکَف  ُْهتَتَأَف  یُِّملَه  َلاَق  ُُهتْأَبَخَف  ٍءْیَِـشب  ُهَّللا  اَناَتَأ  ْدَـق  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َْتلاَقَف  اَْهَیلِإ  َعَجَرَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ًاْنیَـسُح  َْوأ  ًانَـسَح  ْتَثَعَبَف 

َلاَقَف ص ِهِِّیبَن  یَلَع  ْتَّلَـص  َو  َهَّللا  ِتَدِمَحَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَماَرَک  اَهَّنَأ  ْتَفَرَعَف  ْتَتُِهب  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  ًامَْحل  َو  ًاْزبُخ  ٌةَءُولْمَم  َیِه  اَذِإَف  ِۀَنْفَْجلا 
ِکَلَعَج يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  َو  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َدِـمَحَف  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَقَف  ِۀَّیَُنب  اَی  اَذَـه  َِکل  َْنیَأ  ْنِم 

َهَّللا َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  ُْهنَع  ْتَِلئُـسَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهَقَزَر  اَذِإ  َْتناَک  اَهَّنِإَف  ْمِِهْتقَو  ِیف  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِءاَِسن  ِیف  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ِةَدِّیَِـسب  ًۀَـهِیبَش 
ِجاَوْزَأ ُعیِمَج  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَکَأ  َُّمث  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثَعَبَف  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی 

َو َۀَـکَرَْبلا  اَهِیف  ُهَّللا  َلَعَج  َو  ِیناَریِج  ِعیِمَج  یَلَع  اَْهنِم  ُْتعَـسْوَأَف  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  َیِه  اَمَک  ُۀَـنْفَْجلا  ِتَیَِقب  َو  اوُِعبَـش  َو  ًاعیِمَج  ِِهْتَیب  ُلـْهَأ  َو  ِِّیبَّنلا ص 
َمَیْرَِمب ع. ُهَّللا  َلَعَف  اَمَک  َْریَْخلا 

. هلثم رباج  نع  ردکنملا  نب  دمحم  نع  امهدانسإب  نیعبرألا  یف  نذؤملا  نبا  هریسفت و  یف  یبلعثلا  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ،
ٍِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِدِحاَْولا  ِدـْبَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِرَّفَظُْملا  ِنَع  ِّیِّکَْملا  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِجَرَْفلا  ِیبَأ  ْنَع  ِروُکْذَْـملا  ِِبقاَنَْملا ، ِباَتِک  ْنِم  َو  - 61

ِْنب ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ُّيِداَدْغَْبلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِةاَضُْقلا  یِـضاَق  ًاِیلاَع  ِِهب  ًاْضیَأ  ِینَرَبْخَأ  َو  ِّيِزَوْرَْملا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْتِنب  َۀَمیِرَک  ْنَع  ِِّیناَْولُْحلا 
ِذاَعُم ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِرِهاَز  ٍِّیلَع  ِیبَأ  ْنَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهَسَرَح  َۀَّکَِمب  ِۀَّیِزَوْرَْملا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِۀَمیِرَْکلا  ِنَع  ِِّیبَْنیَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

ٌِّیباَرْعَأ َجَرَخ  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍدـِلاَُجم  ْنَع  ٍْریَُمن  ِْنبا  ِنَع  َۀَْبیَـش  ِیبَأ  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍِبلاَغ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِِّیناَجْرُْجلا  َفُسُوی  ِْنب 
ِِّیبَّنلا َوَْحن  ُِفلَدْزَی  َلَْبقَأ  َو  ِهِّمُک  ِیف  ُهَلَعَج  َُّمث  ُهَداَطْصا  یَّتَح  َُهءاَرَو  یَعَسَف  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  َرَفَن  ْدَق  ٍّبَِضب  َوُه  اَذِإَف  ِۀَّیِّرَْبلا  ِیف  يَّدَبَتَی  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  ْنِم 
ُدَمْحَأ اَی  َُهل  َلِیق  اَذِإ  َو  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  ُدَّمَُحم  اَی  َُهل  َلِیق  اَذِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِقاَلْخَأ  ْنِم  َناَک  َو  ُدَّمَُحم  اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُهاَداَن  ِِهئاَزِِإب  َفَقَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ص 

َلِیق  اَذِإ  َو  ُدَمْحَأ  اَی  َلاَق 
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ُدَّمَُحم اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُِّیباَرْعَْألا  ُهاَداَن  ْنَأ  اَّمَلَف  ُهُهْجَو  َلَّلَهَت  َو  َْکیَدْعَـس  َو  َْکیََّبل  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلِیق  اَذِإ  َو  ِمِساَْقلا  َابَأ  اَی  َلاَق  ِمِساَْقلا  َابَأ  اَی  َُهل 
َْکنِم ُبَذْـکَأ  َوُه  ٍۀَـجَْهل  ِيذ  ْنِم  ُءاَْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  َال  َو  ُءاَرْـضَْخلا  ِتَّلَظَأ  اَم  يِذَّلا  ُباَّذَْـکلا  ُرِحاَّسلا  َْتنَأ  َُهل  َلاَق  ُدَّمَُحم  اَی  ُدَّمَُحم  اَی  ُِّیبَّنلا  َُهل  َلاَـق 

ِینَنوُّمَُـسی یِمْوَق  َّنَأ  ُفاَخَأ  یِّنَأ  َال  َْول  يَّزُْعلا  َو  ِتاَّللا  َو  ِضَْیبَْألا  َو  ِدَوْسَْألا  َیلِإ  َِکب  َثََعب  ًاـَهلِإ  ِءاَرْـضَْخلا  ِهِذَـه  ِیف  َکـَل  َّنَأ  ُمَعَْزت  يِذَّلا  َْتنَأ 
ُِّیبَّنلا ص َلاَقَف  ِِهب  َشِْطبَِیل  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َِکب  َدوُسَأَف  اَِـهب  َکـُُلْتقَأ  ًَۀبْرَـض  اَذَـه  یِْفیَِـسب  َُکْتبَرََـضل  َلوُجَْعلا 

ُبَرَْعلا ُلَـعْفَت  اَذَـکَه  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  اَـخَأ  اَـی  َُهل  َلاَـقَف  ِِّیباَرْعَأـْلا  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلا  َُّمث  ًاـِّیبَن  َنوُکَی  ْنَأ  ُمِیلَْحلا  َداَـک  ْدَـقَف  ٍصْفَح  اـَبَأ  اَـی  ْسِلْجا 
ِراَّنلا ِیف  ًادَـغ  َوُه  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  ِیب  َّرَـض  ْنَم  َّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُِّیباَرْعَأ  اَی  ِظِیلَْغلا  ِماَـلَْکلِاب  اَـنَنوُهَبْجَی  اَنِِـسلاَجَم  ِیف  اَْـنیَلَع  َنوُمَّجَهَتَی 

اَم ََکل  ُنوُکَی  ِراَّنلا  َنِم  ْمَلْسَت  ِْملْـسَأ  ُِّیباَرْعَأ  اَی  َقِداَّصلا  َدَمْحَأ  ِینَنوُّمَُـسی  ِۀَِعباَّسلا  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُِّیباَرْعَأ  اَی  یَّظَلَتَی 
َُّمث ُّبَّضلا  اَذَه  َنِمُْؤی  َْوأ  ُدَّمَُحم  اَی  َِکب  ُنِموُأ  َال  يَّزُْعلا  َو  ِتاَّللا  َو  َلاَق  َو  ُِّیباَرْعَْألا  َبِضَغَف  َلاَق  ِماَلْسِْإلا  ِیف  اَناَخَأ  ُنوُکَت  َو  اَْنیَلَع  اَم  َْکیَلَع  َو  اََنل 

ِِّیبَّنلا ص َیلِإ  ُرُْظنَی  ُّبَّضلا  َلَْبقَأَف  ََّیلِإ  ِْلْبقَأ  ُّبَّضلا  اَهُّیَأ  ُِّیبَّنلا ص  ُهاَداَنَف  ًابِراَه  یَّلَو  ِضْرَْألا  یَلَع  ُّبَّضلا  َعَقَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ِهِّمُک  ْنَع  ِّبَّضلاـِب  یَمَر 
ِْنب ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َْتنَأ  َلاَقَف  ٍعِطَق  ِْریَغ  ٍِبرَذ  ٍحیِـصَف  ٍناَِسِلب  ُقِْطنَی  َوُه  اَذِإَف  اَنَأ  ْنَم  ُّبَّضلا  اَـهُّیَأ  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَـقَف  َلاَـق 

َكاَفَطْـصا َو  اًلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  َذَخَّتا  َو  َۀَمَـسَّنلا  َأََرب  َو  َۀَّبَْحلا  َقَلَف  يِذَّلا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  ُُدبْعَأ  َلاَق  ُُدبْعَت  ْنَم  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَقَف  ٍفاَنَم  ِدـْبَع  ِْنب  ِمِشاَه 
ُلوُقَی  َأَْشنَأ  َُّمث  ًابِیبَح  ُدَّمَُحم  اَی 

ًایِداَه َتْکِرُوب  َو  ًاّیِدْهَم  َتْکِرُوبَف  ٌقِداَص  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َالَأ 
اَیِغاَوَّطلا ِریِمَْحلا  ِلاَْثمَأَک  اَنْدَبَع  اَم  َدَْعب  ِۀَفِینَْحلا  َنیِد  اََنل  َتْعَرَش 
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ًایِعاَد َْکیََّبل  ِْسنِْإلا  َدَْعب  ِّنِْجلا  َیلِإ  ٍلَسُْرم  َْریَخ  اَی  َو  ٍّوُعْدَم  َْریَخ  اَیَف 

اَِیلاَوَْعلا َلاَنَن  ْنَأ  وُجَْرن  َكاَْنیَتَأ  اَنَّنِإ  َو  ٍْمیَلُس  ْنِم  ٌساَنُأ  ُنَْحن  َو 
ًایِکاَز ِلْوَْقلا  َقِداَص  اَنِیف  َتْحَبْصَأَف  ٍحِضاَو  ِهَّللا  َنِم  ٍناَهُْرِبب  َْتیَتَأ 

ًایِشاَن َتْکِرُوب  َو  ًادُولْوَم  َتْکِرُوب  َو  ًاتِّیَم  َو  ًاّیَح  ِلاَوْحَْألا  ِیف  َتْکِرُوبَف 
َال یِّمُک  ِیف  ِِهب  ُْتیَتَأ  َُّمث  ِۀَّیِّرَْبلا  َنِم  ُُهتْدَطْصا  ٌّبَض  اَبَجَع  اَو  َلاَق  َِکلَذ  َیلِإ  ُِّیباَرْعَْألا  َرَظَن  ْنَأ  اَّمَلَف  ًاباَوَج  ْرُِحی  ْمَلَف  ِّبَّضلا  ِمَف  یَلَع  َقَبْطَأ  َُّمث  َلاَق 
ََهلِإ َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  اَنَأَف  َکَنیِمَی  َّدُم  ٍْنیَع  َدَْعب  ًاَرثَأ  ُُبلْطَأ  َال  اَنَأ  ِةَداَهَّشلا  ِهِذَِهب  َُهل  ُدَهْـشَی  َو  ِماَلَْکلا  اَذَِهب  ًادَّمَُحم ص  ُمِّلَُکی  ُلِقْعَی  َال  َو  ُهَْقنَی  َال  َو  ُهَقْفَی 

ًارَوُس َِّیباَرْعَْألا  اوُمِّلَع  ْمَُهل  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلا  َُّمث  ُهُماَلْسِإ  َنُسَح  َو  ُِّیباَرْعَْألا  َمَلْسَأَف  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ 
ُۀََعبْرَأ اَّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َو  َلاَق  ِلاَْملا  َنِم  ٌءْیَـش  ََکل  ْلَه  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَق  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًارَوُس  ُِّیباَرْعَأـْلا  َمِّلُع  ْنَأ  اَّمَلَف  َلاَـق  ِنآْرُْقلا  َنِم 
ْنَمْضَأ ٍۀَقاَن  یَلَع  َِّیباَرْعَْألا  ِلِمْحَی  ْنَم  ْمَُهل  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلا  َُّمث  ًالاَم  ُّلَقَأ  َال  َو  یِّنِم  ُرَْقفَأ  ْمِهِیف  اَم  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  ْنِم  ٍلُجَر  ِفَالآ 

َُهل َلاَقَف  ِِّیباَرْعَْأِلل  َیِه  َو  ُءاَرَـشُع  ُءاَرْمَح  ٌۀَـقاَن  يِدـْنِع  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَدـِف  َلاَق  َةَداَبُع  ُْنب  ُدْعَـس  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف  َلاَق  ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ًۀَـقاَن  ِهَّللا  یَلَع  َُهل 
ُدْعَس اَی  َلاَقَف  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  یََلب  َلاَقَف  ِِّیباَرْعَْألا  ِۀَقاَن  ْنِم  ًالََدب  اَهَکیِطُْعن  ِیتَّلا  َۀَقاَّنلا  ََکل  ُفِصَأ  َال  َأ  َِکتَقاَِنب  اَْنیَلَع  ُرَْخفَت  ُدْعَـس  اَی  ُِّیبَّنلا ص 

َنِم اَهُماَنَـس  َو  ِرَـضْخَْألا  ِدَـجَْربَّزلا  َنِم  اَهُُقنُع  َو  َءاَرْمَح  ٍۀـَتُوقاَی  ْنِم  اَـهاَْنیَع  َو  ِناَرَفْعَّزلا  َنِم  اَـهَُربَو  َو  ِرَْبنَْعلا  َنِم  اَـهُِمئاَوَق  َو  َرَمْحَأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌۀَـقاَن 
ُریِطَت اَِهنِطَاب  ْنِم  اَهُرِهاَظ  َو  اَهِرِهاَظ  ْنِم  اَُهنِطَاب  يَُری  َءاَْضَیب  ٍةَّرُد  ْنِم  ٌۀَُّبق  اَْهیَلَع  ِبْطَّرلا  ُِؤلْؤُّللا  َنِم  اَهُماَطِخ  َو  ِّرُّدـلا  َنِم  اَُهنَقَذ  َو  ِبَهْـشَْألا  ِرُوفاَْکلا 

َُهل  ْنَمْضَأ  َِّیباَرْعَْألا  ِجِّوَُتی  ْنَم  ْمَُهل  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلا  َُّمث  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َِکب 
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َعَزَنَف َلاَق  ِِهتَفِص  ْنِم  َرَکَذَف  یَقُّتلا  ُجاَت  اَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  َلاَق  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ِْهَیلِإ  ََبثَوَف  َلاَق  یَقُّتلا  َجاَت  ِهَّللا  یَلَع 
ِْهَیلِإ ََبثَوَف  َلاَق  يَْوقَّتلا  َداَز  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  َُهل  َنَمْـضَأ  َو  َِّیباَرْعَْألا  ِدِّوَُزی  ْنَم  َلاَقَف  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلا  َُّمث  َِّیباَرْعَْألا  اَِـهب  َمَّمَعَف  ُهَتَماَـمِع  ٌِّیلَع ع 

َال ْنَأ  ِةَداَهَش  َلْوَق  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َکَنََّقل  اَْینُّدلا  َنِم  ٍمْوَی  ُرِخآ  َناَک  اَذِإ  ُناَْملَس  اَی  َلاَق  يَْوقَّتلا  ُداَز  اَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  َلاَقَف  ُّیِسِراَْفلا  ُناَْملَس 
یَّتَح ُناَْملَس  یَـضَمَف  َلاَق  ًاَدبَأ  َکَْقلَأ  َْمل  َو  ِینَْقَلت  َْمل  اَْهلُقَت  َْمل  َْتنَأ  ْنِإ  َو  َُکتیَِقل  َو  ِینَتیَِقل  اَهَْتُلق  َْتنَأ  ْنِإَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ 
ْنِمَف ٌْریَخ  ْنُکَی  ْنِإ  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  ِةَرْجُح  َیلِإ  َرَظَن  ًاعِجاَر  یَّلَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ًاْئیَـش  َّنُهَدـْنِع  ْدِـجَی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِتُوُیب  ْنِم  ٍتاَْیبَأ  َۀَعِْـست  َفاَط 
ُءاَشَت اَم  َو  ُناَْملَـس  اَی  َُهل  َْتلاَقَف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  اَنَأ  اََهل  َلاَقَف  ِباَْبلِاب  ْنَم  ِباَْبلا  ِءاَرَو  ْنِم  ُْهَتباَـجَأَف  َباَْـبلا  َعَرَقَف  ٍدَّمَُحم ص  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِلِْزنَم 

َو َنَسَْحلا  َّنِإ  َو  اَنْمِعَط  اَم  ًاثاََلث  اََنل  َّنِإ  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم ص  َثََعب  يِذَّلا  َو  ُناَْملَـس  اَـی  َُهل  َْتلاَـق  ِِّیبَّنلا ص  َعَم  ِّبَّضلا  َو  ِِّیباَرْعَأـْلا  َۀَِّصق  َحَرَـشَف 
یِعْرِد ْذُخ  ُناَْملَـس  اَی  ِیباَِبب  ُْریَْخلا  َلََزن  اَذِإ  َْریَْخلا  ُّدُرَأ  َال  ْنَِکل  َو  ِناَفُوْتنَم  ِناَخْرَف  اَمُهَّنَأَک  اَدَقَر  َُّمث  ِعوُْجلا  ِةَّدِـش  ْنِم  َّیَلَع  َابَرَطْـضا  ْدَـق  َْنیَـسُْحلا 
َْکیَلَع ُهَّدُرَأ  ٍریِعَـش  ْنِم  ًاعاَص  َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًاعاَص  ِْهیَلَع  ِینْـضِْرقَأ  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ََکل  ُلوُقَت  َُهل  ُْلق  َو  ِّيِدوُهَْیلا  َنوُعْمَـش  َیلِإ  ِِهب  ِْضما  َُّمث  اَذَه 

ََکل ُلوُقَت  ٍدَّمَُحم ص  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ُْعرِد  اَذَه  ُنوُعْمَش  اَی  َُهل  َلاَقَف  ِّيِدوُهَْیلا  َنوُعْمَش  َیلِإ  ِِهب  یَتَأ  َُّمث  َعْرِّدلا  ُناَْملَس  َذَخَأَف  َلاَق  َیلاَعَت  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ 
ِناَفِرْذَت ُهاَْنیَع  َو  ِهِّفَک  ِیف  ُُهبِّلَُقی  َلَعَج  َُّمث  َعْرِّدلا  ُنوُعْمَـش  َذَـخَأَف  َلاَق  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َْکیَلَع  ُهَّدُرَأ  ٍریِعَـش  ْنِم  ًاعاَص  َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًاعاَص  ِْهیَلَع  ِینْـضِْرقَأ 

َناَرْمِع  ُْنب  یَسُوم  ِِهب  اَنَرَبْخَأ  يِذَّلا  اَذَه  اَْینُّدلا  ِیف  ُدْهُّزلا  َوُه  اَذَه  ُناَْملَس  اَی  ُلوُقَی  َوُه  َو  ِعُومُّدلِاب 
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ًاعاَص َو  ٍرْمَت  ْنِم  ًاعاَص  َناَْملَس  َیلِإ  َعَفَد  َُّمث  ُهُماَلْسِإ  َنُسَح  َو  َمَلْسَأَف  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  اَنَأ  ِةاَرْوَّتلا  ِیف 
َلاَق ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ِِهب  ِْضما  َو  ُهْذُـخ  َُهل  َْتلاَقَف  َناَْملَـس  َیلِإ  ِِهب  َْتتَأ  َُّمث  ًاْزبُخ  ُْهتَزَبَتْخا  َو  اَهِدَِـیب  ُْهتَنَحَطَف  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  ُناَْملَـس  ِِهب  یَتَأَف  ٍریِعَـش  ْنِم 
ُْهنِم ُذُخَْأن  اَنَْسل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ُهاَْنیَْـضمَأ  ٌءْیَـش  اَذَه  ُناَْملَـس  اَی  َْتلاَقَف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِِهب  َنِیلِّلَُعت  ًاصُْرق  ُْهنِم  يِذُخ  ُۀَمِطاَف  اَی  ُناَْملَـس  اََهل  َلاَقَف 
َلاَق َۀَمِطاَف  َِکْتِنب  ِلِْزنَم  ْنِم  َلاَق  اَذَه  ََکل  َْنیَأ  ْنِم  ُناَْملَس  اَی  َُهل  َلاَق  َناَْملَس  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َرَظَن  اَّمَلَف  َِّیبَّنلا ص  ِِهب  یَتَأَف  ُناَْملَس  ُهَذَخَأَف  َلاَق  ًاْئیَش 
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َال َباَْبلا  ُِّیبَّنلا ص  َعَرَق  اَذِإ  َناَک  َو  َباَْبلا  َعَرَقَف  َۀَمِطاَف  ِةَرْجُح  َیلِإ  َدَرَو  یَّتَح  ُِّیبَّنلا ص  ََبثَوَف  َلاَق  ٍثاََلث  ُْذنُم  ًاماَعَط  ْمَعْطَی  َْمل  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َو 
ِراَفُـص ْنِم  ُهاَرَأ  يِذَّلا  اَم  ِۀَّیَُنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  اَْهیَتَقَدَح  ِرُّیَغَت  َو  اَهِهْجَو  ِراَفُـص  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َرَظَن  َباَْبلا  َُهل  ْتَحَتَف  ْنَأ  اَّمَلَف  ُۀَمِطاَف  اَّلِإ  َباَْبلا  َُهل  ُحَتْفَی 
اَدَـقَر َُّمث  ِعوُْجلا  ِةَّدِـش  ْنِم  َّیَلَع  َابَرَطْـضا  ِدَـق  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  َو  ًاماَعَط  اَنْمِعَط  اَم  ًاثاََلث  اََنل  َّنِإ  َِتبَأ  اَی  َْتلاَقَف  ِْکیَتَقَدَـح  ِرُّیَغَت  َو  ِکِـهْجَو 

َو اَْهیَدَی  َْنَیب  َۀَـمِطاَف  َسَلْجَأ  َو  ِرَْـسیَْألا  ِهِذِـخَف  یَلَع  َرَخْآلا  َو  ِنَْمیَْألا  ِهِذِـخَف  یَلَع  ًادِـحاَو  َذَـخَأَف  ُِّیبَّنلا ص  اَمُهَهَْبنَأَف  َلاَق  ِناَفُوْتنَم  ِناَخْرَف  اَمُهَّنَأَک 
َو يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  َلاَقَف  ِءاَـمَّسلا  َوَْحن  ُهَفْرَط  ُِّیبَّنلا ص  َعَفَر  َُّمث  ِِهئاَرَو  ْنِم  َِّیبَّنلا ص  َقَنَتْعاَـف  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلَـخَد  َو  ُِّیبَّنلا ص  اَـهَقَنَتْعا 

اََهل ٍعَدِْـخم  َیلِإ  ْتَلَخَد  یَّتَح  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَبَثَو  َُّمث  َلاَـق  ًاریِهْطَت  ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَأ  َّمُهَّللا  ِیْتَیب  ُلـْهَأ  ِءاـَلُؤَه  َياـَلْوَم 
َو َکِِّیبَن  ِّمَع  ُْنبا  ٌِّیلَع  اَذَه  َو  َکُِّیبَن  ٌدَّمَُحم  اَذَه  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  َْتلاَق  َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اَْهیَّفَک  َنِطَاب  ْتَعَفَر  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  ْتَّلَـصَف  اَْهیَمَدَـق  ْتَّفَـصَف 

ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِناَذَه 
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َلاَق َنُونِمُْؤم  اَِهب  اَّنِإَف  اَْنیَلَع  اَْهلِْزنَأ  َّمُهَّللا  اَِهب  اوُرَفَک  َو  اَْهنِم  اُولَکَأ  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  یَلَع  اَهَْتلَْزنَأ  اَمَک  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  یَِهلِإ  َکِِّیبَن  اَْطبِس 
اَِهب َْتتَأ  َُّمث  اَْهتَنَضَتْحاَف  ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملا  َنِم  یَکْزَأ  اَهُراَُتق  اَذِإ  َو  اَهُراَُتق  ُروُفَی  اَِهئاَرَو  ْنِم  ٍۀَفْحَِصب  َیِه  اَذِإَف  ُةَوْعَّدلا  ِتَّمَتَتْسا  اَم  ِهَّللا  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا 
َدِهَع ْنُکَی  َْمل  َو  اَذَـه  َِکل  َْنیَأ  ْنِم  ُۀَـمِطاَف  اَی  اََـهل  َلاَـق  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَْـهَیلِإ  َرَظَن  ْنَأ  اَّمَلَف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  َو  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ 
امَّلُک َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  ُلَثَم  اَُهلَثَم  ًاَدلَو  ِینَقَزَر  یَّتَح  ِیْنتُِمی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ْلَأْسَت  َال  َو  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ْلُک  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَقَف  ًاْئیَـش  اَهَدـْنِع 

«1  » ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق  اذـه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَدـْنِع  َدَـجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَـخَد 
ْمُه َو  ٍْمیَلُس  ِیَنب  یَتَأ  َو  ِِهتَلِحاَر  یَلَع  يَوَتْـسا  َو  ُِّیباَرْعَْألا  َدَّوََزت  َو  ُِّیبَّنلا ص  َجَرَخ  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلَکَأَف  َلاَق 

ِهِذَـه ُْهنِم  اوُعِمَـس  اَّمَلَف  َلاَق  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اُولُوق  ِِهتْوَص  ُِّولُِعب  ْمُهاَداـَن  ْمِهِطْـسَو  ِیف  َفَقَو  ْنَأ  اَّمَلَف  ٍلُـجَر  ِفاـَلآ  ُۀََـعبْرَأ  ٍذـِئَمْوَی 
َلاَق َُّمث  ٍباَّذَک  َال  َو  ٍرِحاَِسب  َوُه  اَم  ْمَُهل  َلاَقَف  ِباَّذَْکلا  ِرِحاَّسلا  ٍدَّمَُحم  ِنیِد  َیلِإ  َتْوَبَص  ْدََقل  َُهل  اُولاَق  َُّمث  اَهوُدَّرَجَف  ْمِِهفُویُس  َیلِإ  اوُعَرْسَأ  ََۀلاَقَْملا 

َحَرَـش َُّمث  ِینَلَمَحَف  اًلِجاَر  َو  ِیناَسَکَف  ًایِراَع  َو  ِینَمَعْطَأَف  ًاِعئاَج  ُُهْتیَتَأ  ٍِّیبَن  ُْریَخ  ًادَّمَُحم ص  َّنِإ  َو  ٍَهلِإ  ُْریَخ  ٍدَّمَُحم ص  ََهلِإ  َّنِإ  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  َرَـشْعَم  اَی 
ِیف َمَلْسَأَف  ِراَّنلا  َنِم  اوُمَلْـسَت  اوُِملْـسَأ  ٍْمیَلُـس  ِیَنب  َرِـشاَعَم  اَی  َلاَق  َُّمث  ِِّیبَّنلا ص  ِیف  َدَْشنَأ  يِذَّلا  َْرعَّشلا  ُمُهَدَْشنَأ  َو  ِِّیبَّنلا ص  َعَم  ِّبَّضلا  َۀَِّصق  ْمَُهل 

ِهَّللا ص. ِلوُسَر  َلْوَح  ْمُه  َو  ِرْضُْخلا  ِتاَیاَّرلا  ُباَحْصَأ  ْمُه  َو  ٍلُجَر  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ 
نینامث و عبرأ و  ۀنس  دادغبب  یـشیشرطلا  یلع  نب  دمحأ  رکب  وبأ  انثدح  لاق  ۀماعلا  تافلؤم  نم  میدق  باتک  یف  ثیدحلا  اذه  تدجو  لوقأ 

انتثدح لاق  ۀئامعبرأ 
__________________________________________________

.33 نارمع : لآ  ( 1)
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نیثالث يدحإ و  ۀنس  ۀجحلا  يذ  یف  مارحلا  دجـسملا  یف  انیلع  اهتءارقب  هللا  اهـسرح  ۀکمب  يزورملا  متاح  نب  دمحم  نب  دمحأ  تنب  ۀمیرک 
نب دمحم  نب  دمحأ  انثدح  لاق  یناجرجلا  فسوی  نب  ذاعم  انثدـح  لاق  سخرـسب  هیقفلا  دـمحأ  نب  رهاز  یلع  وبأ  انربخأ  تلاق  ۀـئامعبرأ  و 
يأ فلدزا  ۀـیدابلاب و  ماقأ  لجرلا  يدـبت  يرهوجلا  لاق  نایب  هلثم  سابع  نبا  نع  دـلاجم  نع  ریمن  نبا  نع  ۀبیـش  یبأ  نب  نامثع  نع  بلاـغ 

یـضم یتلا  نیـشلا  حـتف  نیعلا و  مضب  قونلا  نم  ءارـشعلا  همهف و  حرفک  ثیدـحلا  هقن  مالکلا و  یلع  ردـقی  مل  مرک  حرفک و  عطق  مدـقت و 
عدخملا هب و  هلغش  يأ  هریغ  ماعطب و  هللع  لاقی  اهعمد و  لاس  يأ  هنیع  تفرذ  ءاسنلا و  نم  ءاسفنلاک  یه  وأ  ۀینامث  وأ  رهـشأ  ةرـشع  اهلمحل 

ةزمهلا بلقت  دق  هریغ و  نید  یلإ  نید  نع  جرخ  اذإ  نالف  أبص  لاقی  حتفت و  همیم و  مضت  ریبکلا و  تیبلا  لخاد  نوکی  يذلا  ریغـصلا  تیبلا 
. اواو

َّنِإ َۀَمِطاَف ع  اَمِهِّمُِأل  الاَقَف  ُدیِْعلا  َبُرَق  ْدَق  َو  ٌقَلَخ  ٌباَِیث  اَمِْهیَلَع  َناَک  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِلیِـساَرَْملا  ِیف  َِيُور  ِروُکْذَْملا ، ِباَتِْکلا  َنِم  َو  - 62
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ُلِیئَْربَج َءاَج  ُدـیِْعلا  َءاَج  ْنَأ  اَّمَلَف  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  اَمَُکل  ُطاَُخی  َْتلاَقَف  ْهاَّمُأ  اَی  ِدـیِْعِلل  ًاباَِیث  اََنل  َنیِطیَِخت  اَـلَف  َأ  ُةَرِخاَْـفلا  ُباَـیِّثلا  ُمَُهل  ْتَطیِخ  ٍناَُـلف  ِیَنب 
َو َۀَـمِطاَِفل  َْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِلْوَِقب  ُهَرَبْخَأَف  ُلِیئَْربَج  یِخَأ  اَی  اَذَـه  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِۀَّنَْجلا  ِلَـلُح  ْنِم  ِْنیَـصیِمَِقب 

ْنِإ اَمَُکل  ُطاَُخی  اَِهلْوَِقب  َۀَمِطاَف  َبِّذَُـکن  ْنَأ  ُنِسْحَتْـسَن  َال  اََهلْوَق  َعِمَـس  اََّمل  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ُلِیئَْربَج  َلاَق  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  اَمَُکل  ُطاَُخی  َۀَـمِطاَف  ِلْوَِقب 
. ُهَّللا َءاَش 

َنُوبَّذَُعی ِراَّنلا  ِیف  ِراَّنلا  ُلْهَأ  َو  َنوُمَّعَنَتَی  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  اَمَْنَیب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍسَنَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّیِمَْلیَّدـلا  ِظاَّفَْحلا  ٍدیِعَـس  ْنَع  َو 
َحَزاَم ٌِّیلَع ع  ْنَِکل  َو  َال  ُناَوْضِر  ْمَُهل  ُلوُقَیَف  اَْنَیلِإ  َرَظَنَف  َعَلَّطا  ِةَّزِْعلا  َّبَر  َّلََـعل  ُروُّنلا  اَذَـه  اَـم  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ُلوُقَیَف  ٌعِطاَـس  ٌرُون  ِۀَّنَْجلا  ِلـْهَِأل  اَذِإ 

. اَهاَیاَنَث ْنِم  ُروُّنلا  َِکلَذ  َءاَضَأَف  ْتَمَّسَبَتَف  َۀَمِطاَف 
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َءاَرْمَح ٍۀَناَجْرَم  ْنِم  ًارْصَق  َنیِْعبَس  ُْتیَأَرَف  َۀَمِطاَف  ِرْصَق  َیلِإ  ُْتغََلب  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  َو  ِیب  َيِرْـسُأ  اََّمل  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َو 
. ٍدِحاَو ٍقْرِع  ْنِم  اَُهتَرْسُأ  َو  اَُهناَطیِح  َو  اَُهباَْوبَأ  ُِؤلْؤُّللِاب  ٍۀَلَّلَکُم 

. اَهاَمَدَق َمَّرَوَتَت  یَّتَح  ُموُقَت  َْتناَک  َۀَمِطاَف ع  ْنِم  َدَبْعَأ  اَْینُّدلا  ِیف  َناَک  اَم  ُنَسَْحلا  َلاَق  َو 
اَی َکَسَبَح  اَم  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَقَف  ٍناَمَز  َدَْعب  یَتَأ  ْذِإ  َنِّذَُؤیَف  َِیتْأَی  ْنَأ  ًالاَِلب  َنوُرِظَْتنَی  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُساَّنلا  َو  ُِّیبَّنلا ص  اَمَْنَیب  رطاخلا  هیبنت  هبن ، - 63

ُِکْتیَفَک ِْتئِش  ْنِإ  ِْکَیلِإ  ُّبَحَأ  اَمُّیَأ  اََهل  ُْتلُقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  یَحَّرلا  َْدنِع  َنَسَْحلا  اَهَْنبا  ًۀَعِـضاَو  ُنَحْطَت  َیِه  َو  َۀَمِطاَِفب ع  ُتْزَتْجا  یِّنِإ  َلاَقَف  ُلاَِلب 
َکَمِحَر اَهَتْمِحَر  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِینَـسَبَح  يِذَّلا  َكاَذَـف  ُْتنَحَطَف  یَحَّرلا  ُتْذَـخَأَف  ِیْنبِاب  ُقَفْرَأ  اَنَأ  َْتلاَقَف  یَحَّرلا  ُِکْتیَفَک  ِْتئِـش  ْنِإ  َو  ِکَْنبا 

. ُهَّللا
. َناَرْمِع َْتِنب  َمَیْرَم  اَلَخ  اَم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَس  ُۀَمِطاَف  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍدیِعَس  ِیبَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِسْوَدْرِْفلا  ِیف  ِْهیَوَریِش  ُْنبا  َيَور  ُلُوقَأ 

. ِیناَذآ ْدَقَف  اَهاَذآ  َْوأ  ِینَبَضْغَأ  اَهَبَضْغَأ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  َلاَق : ُْهنَع ص  َۀَمَرْخَم  ِْنب  ِرَوْسِْملا  ِنَع  َو 
. َّلَج َو  َّزَع  ِنَمْحَّرلا  ُشْرَع  اَهُفْقَس  َءاَْضَیب  ٍۀَُّبق  ِیف  ِسْدُْقلا  ِةَریِظَح  ِیف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ُۀَمِطاَف  ُْهنَع ص  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َو 

َو ِِّیبَّنلا ص  ِیف  ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َنِم  َلََزن  اَم  ِباَتِک  ِیف  ُتْدَـجَو  َلاَق  ِدوُعُّسلا  ِدْعَـس  ِباَتِک  ِیف  ُهَحوُر  ُهَّللا  َسَّدَـق  ٍسُواَـط  ُْنبا  ُدِّیَّسلا  َلاَـق  ُلُوقَأ 
ْنَع ِّيِوَلَْعلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُّيِراَُخْبلا  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِمِساَْقلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  َناَوْرَم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِفِیلَْأت  ِِهْتَیب ع  ِلْهَأ 

ٌۀَجوُْسنَم ٌۀَفیِطَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَیِدْهُأ  َلاَق : ِّيِرْدُْـخلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْبَْعلا  َنوُراَه  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنب  یَیْحَی 
ُهَّللا  ُهُّبُِحی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ُّبُِحی  اًلُجَر  اَهَّنَیِطْعَُأل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِۀَشَبَْحلا  ُِکلَم  َُهل  اَهاَدْهَأ  ِبَهَّذلِاب 
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یَّتَح ُْتبَثَو  َِکلَذ  ُْتعِمَـس  اَّمَلَف  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  َلاَق  ٌِّیلَع  َْنیَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  اَْـهَیلِإ  ْمُهَقاَـنْعَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُباَحْـصَأ  َّدَـمَف  ُُهلوُسَر  َو 

ِیف اَهَمَـسَقَف  ًاْکلِـس  ًاْکلِـس  اَهَـضَقَنَف  ِْلیَّللا  ِقوُس  َیلِإ  اَِهب  َجَرَخَف  اََهل  َْتنَأ  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َۀَـفیِطَْقلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَفَدَـف  َءاَجَف  ُُهتْرَبْخَأَف  ًاـِّیلَع ع  ُْتیَتَأ 
ِسْمَأ َتْذَـخَأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَلَبْقَتْـسا  ٍدَـغ  ْنِم  َناَک  اَّمَلَف  ٌراَنیِد  اَْهنِم  ُهَعَم  اَم  َو  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  َعَجَر  َُّمث  ِراَْـصنَْألا  َو  َنیِرِجاَـهُْملا 
ُلوُسَر َلَْبقَأ  ُدَْـغلا  َناَک  اَّمَلَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْمَعَن  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ًادَـغ  َكَدـْنِع  يَّدَـغَتَن  ُراَْصنَْألا  َو  َنوُرِجاَهُْملا  َو  اَنَأَف  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍلاَْقثِم  ِفَالآ  َثاََلث 
ُلوُسَر َلَخَدَـف  ٌرِیثَک  َال  َو  ٌلِیلَق  ِِهلِْزنَم  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ِءاَیَْحلا  َنِم  َقِرَع  ْدَـق  َو  ْمِْهَیلِإ  َجَرَخَف  َباَْبلا  اوُعَرَق  یَّتَح  ِراَْـصنَْألا  َو  َنیِرِجاَـهُْملا  ِیف  ِهَّللا ص 

ُحیِر اَْهنِم  ُروُفَی  ٌقاَرُع  اَْهیَلَع  ًادـیَِرث  ٍةَءُولْمَم  ٍۀَـنْفَِجب  َوُه  اَذِإَـف  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ٌِّیلَع  َلَـخَد  َو  اوُسَلَج  یَّتَح  ُراَْـصنَْألا  َو  َنوُرِجاَـهُْملا  َلَـخَد  َو  ِهَّللا ص 
َلَخَدَف ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  اَهَعَضَوَف  اَهَجَرْخَأ  یَّتَح  اَِهلْمَح  یَلَع  ُۀَمِطاَف  ُهَنَواَعَف  اَِهلْمَح  یَلَع  ْرِدْقَی  ْمَلَف  اَْهیَلَع  ِهِدَِیب  ٌِّیلَع  َبَرَضَف  ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملا 
ُدْمَْحلا ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َِتبَأ  اَی  َْتلاَق  اَذَه  َِکل  یَّنَأ  ِۀَّیَُنب  َْيأ  َلاَقَف  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ص 

َلاَقَف ُمَیْرَم  ْمَأ  ٌْریَخ  اـَنَأ  َِتبَأ  اَـی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَـقَف  َناَرْمِع  ِْتِنب  َمَیْرَم  ِیف  اَّیِرَکَز  َيأَر  اَـم  ِیتَْنبا  ِیف  ُْتیَأَر  یَّتَح  اَْینُّدـلا  َنِم  ِینْجِرُْخی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل 
. اَهِمْوَق ِیف  ُمَیْرَم  َو  ِکِمْوَق  ِیف  ِْتنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
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اَی اََهل  َلاَقَف  َعوُْجلا  ِینْعَی  َلاَق  َصْمَْخلا  اَهِهْجَو  ِیف  َفَرَعَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَلَْبقَأ  َلاَـق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَْونَأـْلا ، ُحاَبْـصِم  - 64
َۀَمِطاَف ِْعبْشَأ  ِۀَعاَْجلا  َِعبْشُم  َو  ِۀَعَضَْولا  َِعفاَر  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِْهیَدَی  َعَفَرَف  ٌۀَِعئاَج  یِّنِإ  ْهاََتبَأ  اَی  َْتلاَقَف  ِنَْمیَْألا  ِهِذِخَف  یَلَع  اَهَسَلْجَأَف  اَنُهاَه  ِۀَّیَُنب 

. اَْینُّدلا ِتَقَراَف  یَّتَح  اَهِمْوَی  َدَْعب  ْتَعاَج  اَم  ِهَّللا  َوَف  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َکِِّیبَن  َْتِنب 
یِّنِإ َْتلاَقَف  اَِهلاَح  ْنَع  اََهلَأَس  َو  اَهَْدنِع  َسَلَجَف  ًاِدئاَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهَءاَجَف  ًۀَّلِع  ْتَدَـجَو  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  َلاَق : َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنَع  َو 

ًاماَعَط یِهَتْشَأ 
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ُلوُسَر َعَضَوَف  َۀَمِطاَف ع  يِدَی  َْنَیب  ُهَعَضَوَف  « 1  » ٍبَنِع ُفِْطق  َو  ٌِطقَأ  َو  ٌکْعَک  َو  ٌبِیبَز  ِهِیف  ٍقَبَِطب  َءاَجَف  ِْتیَْبلا  ِیف  ٍقاَط  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َماَـقَف  ًاـبِّیَط 
ْذِإ َنُولُکْأَی  ْمُه  اَمَْنیَبَف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  ُۀَمِطاَف  ْتَلَکَأَف  ِهَّللا  ِمِْسب  اُولُک  َلاَق  َو  َهَّللا  یَّمَـس  َو  ِقَبَّطلا  ِیف  ُهَدَی  ِهَّللا ص 

ُلوُقَت اَذَـکَه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  ْأَسْخا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـقَف  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اـَنوُمِعْطَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـقَف  ِباَْـبلا  یَلَع  ٌلـِئاَس  َفَقَو 
. َُهل یِغَْبنَی  ِِکلَذ  َناَک  اَم  َو  ُْهنِم  َبیُِصی  ْنَأ  ُناَْطیَّشلا  َداَرَأَف  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ِماَعَّطلا  اَذَِهب  ْمُکَءاَج  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َو  ُناَْطیَّشلا  ُهَّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِنیِکْسِْمِلل 

. اَْهیَیْدَث َْنَیب  َْوأ  َۀَمِطاَف ع  ِۀَنْجَو  َضْرُع  َلِّبَُقی  یَّتَح  ُماَنَی  َال  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َلاَق : َۀَْفیَذُح  ْنَع  َو 
َۀَمِطاَف ع. ْیَیْدَث  َْنَیب  َمیِرَْکلا  ُهَهْجَو  َعَضَی  یَّتَح  ُماَنَی  َال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 

ٍِّیلَع ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  یَسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  َقاَحْسِإ  ْنَع  ٍِدقاَو  ِْنب  ِْبیَعُـش  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارـشلا  للع  ع ، - 65
َناَرْمِع َْتِنب  َمَیْرَم  يِداَُنت  اَمَک  اَهیِداَُنتَف  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُِطبْهَت  َْتناَک  َۀَِـکئاَلَْملا  َّنَِأل  ًۀـَثَّدَُحم  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق 

«2  » َنیِعِکاَّرلا َعَم  یِعَکْرا  َو  يِدُجْسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُۀَمِطاَف  اَی  َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  ُلوُقَتَف 
ِءاَِسن َةَدِّیَـس  َْتناَک  َمَیْرَم  َّنِإ  اُولاَقَف  َناَرْمِع  َْتِنب  َمَیْرَم  َنیَِملاَْـعلا  ِءاَِـسن  یَلَع  ُۀَـلَّضَفُْملا  ِتَْسَیل  َأ  ٍۀَْـلَیل  َتاَذ  ْمَُهل  َْتلاَـقَف  اَهَنُوثِّدَُـحی  َو  ْمُُهثِّدَُـحتَف 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  َو  اَهَِملاَع  َو  ِکَِملاَع  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِکَلَعَج  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اَهَِملاَع 
__________________________________________________

سبای نبل  اهرسک  ةزمهلا و  حتف  عم  فیفختلل  نکست  دق  فاقلا و  رسک  ةزمهلا و  حتفب  طقالا  و  برعم .- یسراف  فورعم  زبخ  کعکلا  ( 1)
. دوقنعلا رسکلاب  فطقلا  و  کشک .-»  » ۀیسرافلاب هل  لاقی  منغلا  ضیخم  نم  ذختی  رجحتم 

37 و 38. نارمع : لآ  ( 2)
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. هلثم قودصلا  نع  يربکعلتلا  یسوم  نب  نوراه  دمحم  یبأ  نع  يربطلل  ۀمامإلا ، لئالد  باتک 
ِْنب َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ِّیِفَقَّثلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِِّیناَهَبْصَْألا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِبِّدَؤُْملا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِیبَأ  عئارـشلا  للع  ع ، - 66

َِکْلبَق ْنِم  اَْنلَسْرَأ  اَم  َو  َأَرَق  اََّمل  ٍرَْکب  ِیبَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ُناَْمیَلُس  اَنَثَّدَح  َلاَق  ًۀَنَس  َنِیثاََلث  ُْذنُم  َرْصِِمب  ُّیِمَرْـضَْحلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍراََّشب 
ِْنب یَـسُوم  َّمُأ  َو  ًۀـَثَّدَُحم  َْتناَک  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َمَیْرَم  َّنِإ  َلاَق  َءاَِیْبنَْألا  اَّلِإ  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُثِّدَُـحی  ْلَه  َو  ُْتُلق  ٍثَّدَُـحم  َال  َو  « 1  » ٍِّیبَن اـَل  َو  ٍلوُسَر  ْنِم 

ْنُکَت َْمل  َو  َبوُقْعَی  َقاحْـسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْـسِِإب  اَهوُرَّشَبَف  َۀَِـکئاَلَْملا  ِتَنَیاَع  ْدَـق  َمیِهاَْربِإ  َةَأَْرما  َةَراَس  َو  ًۀَِّیبَن  ْنُکَت  َْمل  َو  ًۀـَثَّدَُحم  َْتناَک  َناَرْمِع 
. ًۀَِّیبَن ْنُکَت  َْمل  َو  ًۀَثَّدَُحم  َْتناَک  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  ًۀَِّیبَن 

اْنلَـسْرَأ ام  َو  یلاعت  كرابت و  هلوق  یف  سانلا  یلإ  ادـحأ  ءاسنلا  نم  لسرأ  ام  هنأب  هباتک  یف  لج  زع و  هللا  ربخأ  دـق  هللا  همحر  قودـصلا  لاـق 
. ءایبنأ لسرب و ال  اوسیل  نوثدحملا  ءاسن و  لقی  مل  و  « 2  » ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َکَْلبَق 

َابَأ َلَأَس  َلاَق : َةَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَئِر  ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  یفاکلا  اک ، تاجردـلا  رئاصب  ری ، - 67
ِضْرَع ِیف  ًاعاَرِذ  َنوُْعبَس  اَُهلوُط  ٌۀَفیِحَـص  َْکِلت  َلاَق  ُۀَعِماَْجلا  اَم  َُهل  َلاَقَف  ًاْملِع  ٌءُولْمَم  ٍرَْوث  ُْدلِج  َوُه  َلاَقَف  ِْرفَْجلا  ِنَع  اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  ِهَّللا ع  ِْدبَع 

َتَکَـسَف َۀَمِطاَف  ُفَحْـصُمَف  َُهل  َلاَق  ِشْدَْـخلا  ُْشرَأ  یَّتَح  اَهِیف  َو  اَّلِإ  ٍۀَّیِـضَق  ْنِم  َْسَیل  َو  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا  ُجاَتْحَی  اَم  ُّلُک  اَهِیف  ِجـِلاَْفلا  ِذِـخَف  ُْلثِم  ِمیِدَْألا 
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اَهَلَخَد َناَک  ْدَق  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَثَکَم  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  َنوُدـیُِرت  َال  اَّمَع  َو  َنوُدـیُِرت  اَّمَع  َنُوثَْحبََتل  ْمُکَّنِإ  َلاَق  َُّمث  اًلیِوَط 
ُنوُکَی اَِمب  اَهُِربُْخی  َو  ِِهناَکَم  َو  اَهِیبَأ  ْنَع  اَهُِربُْخی  َو  اَهَـسْفَن  ُبِّیَُطی  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  اَهَءاَزَع  ُنِسُْحیَف  اَهِیتْأَی  ُلـِیئَْربَج  َناَـک  َو  اَـهِیبَأ  یَلَع  ٌدـیِدَش  ٌنْزُح 

«. 3  » َۀَمِطاَف ُفَحْصُم  اَذَهَف  َِکلَذ  ُُبتْکَی  ٌِّیلَع ع  َناَک  َو  اَِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَهَدَْعب 
__________________________________________________

.51 ّجحلا : ( 1)
.7 ءایبنألا : ( 2)

یفاکلا ج 1 ص 241. لوصأ  ( 3)
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َۀَنَس ٌۀَقِداَنَز  ُرَهْظَت  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  تاجردلا  رئاصب  ری ، - 68
َضَبَق اََّمل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  ُفَحْـصُم  اَم  َو  ُْتلُقَف  َلاَق  َۀَمِطاَف  ِفَحْـصُم  ِیف  ُتْرَظَن  یِّنَِأل  َِکلَذ  َو  ٍۀَئاِم  َو  َنیِرْـشِع  َو  ٍۀَِـیناَمَث 
َِکلَذ ْتَکَـشَف  اَُهثِّدَُحی  َو  اَهَّمَغ  اَْهنَع  یِّلَُـسی  ًاکَلَم  اَْهَیلِإ  َلَسْرَأَف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهُمَْلعَی  َال  اَم  ِنْزُْحلا  َنِم  ِِهتاَفَو  ْنِم  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َلَخَد  ُهَِّیبَن ص 
َِکلَذ ْنِم  َتَْبثَأ  یَّتَح  َعِمَـس  اَمَّلُک  ُُبتْکَی  َلَعَجَف  ُْهتَمَلْعَأَف  ِیل  ِیلُوق  َتْوَّصلا  ِْتعِمَـس  َو  ِِکلَذـِب  ِتْسَـسْحَأ  اَذِإ  اََهل  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  َیلِإ 

. ُنوُکَی اَم  ُْملِع  ِهِیف  ْنَِکل  َو  ِماَرَْحلا  َو  ِلاَلَْحلا  َنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَق  َُّمث  َلاَق  ًافَحْصُم 
باب یف  اهیلع  هللا  تاولـص  اهریـس  اهبقانم و  اـهلئاضف و  نم  اریثک  اـندروأ  دـق  لوقأ  « 1  » ُهَْلثِم ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاکلا  اـک ، - 69

ءاسکلا ع. باحصأ  لئاضف  باب  كدف و  بصغ 
َو َۀَمِطاَف ع  ِدَِیب  َذَخَأ  ْدَق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  َلاَق : ٍدِهاَُجم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِّیبَْلعَّثلا  ِریِسْفَت  ْنِم  ِرَضَتْحُْملا  ِباَتِک  ِیف  َناَْمیَلُس  ُْنب  ُنَسَْحلا  َيَور  َو 

ْدَقَف اَـهاَذآ  ْنَمَف  َّیَْبنَج  َْنَیب  يِذَّلا  َِیْبلَق  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  َیِه  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َیِهَف  اَْـهفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  اَـهَفَرَع  ْدَـقَف  ِهِذَـه  َفَرَع  ْنَم  َلاَـق 
. َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ 

ِْنب َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَـع  یَفاَـعُْملا  ِجَرَْفلا  ِیبَأ  ْنَـع  ِّيِرَبَّطِلل  ِِلئَالَّدـلا ، ُباَـتِک 
اَذِإ ِكُرَِّشبُأ  َال  َأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  َْتلاَـق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ِیْنتَثَّدَـح  َلاَـق : ٍِّیلَع  ِْنب  ِدـْیَز  ِهِّمَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج 

. ِکِِّیلُح ْنِم  اَْهَیلِإ  َنِیثَْعبَت  ِْکَیلِإ  َثََعب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِهِِّیلَو  َۀَجْوَز  َفِْحُتی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ 
__________________________________________________

یفاکلا ج 1 ص 240. ( 1)
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اهمدخ ضعب  ریس  اهیلع و  هللا  تاولص  اهقالخأ  مراکم  اهریس و  باب 4 

ِیف ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  یَضاَقَت  َلاَق : ِهِیبَأ ع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَتْخَْبلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُّيِْدنِّسلا  دانـسإلا  برق  ب ، - 1
ُهَّللا اَّلِإ  ِروُرُّسلا  َنِم  ِینَلَخاَد  اَم  ُمَْلعَی  اَلَف  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  َلاَق  ُهَْفلَخ  اَِمب  ٍِّیلَع  یَلَع  یَـضَق  َو  ِباَْبلا  َنُود  اَم  ِۀَـمْدِِخب  َۀَـمِطاَف  یَلَع  یَـضَقَف  ِۀَـمْدِْخلا 

. ِلاَجِّرلا ِباَقِر  َلُّمََحت  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیئاَفْکِِإب 
لاجرلا نیب  نم  زربتلا  نع  ۀیانک  نوکی  نأ  لمتحی  بطحلا و  برقلا و  لمح  نم  مهباقر  اهلمحت  رومأ  لمحت  يأ  لاجرلا  باقر  لمحت  نایب 

ام ۀملک  تطقسأف  لمحت  ام  هلصأ  نوکی  نأ  دعبی  مهباقر و ال  یلع  لمحتلا  يأ  ءاقتسالل  الیل  اهجورخ  دنع  نیمئانلا  باقر  یلع  یـشملا  وأ 
. خاسنلا نم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2629 
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«. 1  » افیحصت اضیأ  هیف  لعل  هافکأ و  هافک ال  ۀغللا  یف  فورعملا  نأ  ملعا  مث 
ُءاَمْـسَأ ِیْنتَثَّدَح  َلاَق  ُهَّنَأ  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀَثاَلَّثلا  ِدِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 2 - 1 ، 14 ، 15

ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اََهل  اَهاَرَتْشا  َناَک  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَداَِلق  اَهُِقنُع  ِیف  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْهیَلَع  َلَـخَد  ْذِإ  َۀَـمِطاَف ع  َدـْنِع  ُْتنُک  َْتلاَـق  ٍْسیَمُع  ُْتِنب 
ًۀَبَقَر اَِهب  ْتَرَتْشا  َو  اَْهتَعَاب  َو  اَْهتَعَطَقَف  ِةَِرباَبَْجلا  َساَِبل  ُسَْبَلت  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُساَّنلا  ُلوُقَی  َال  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَـقَف  ٍءْیَف  ْنِم 

ِهَّللا ص. ُلوُسَر  َِکلَِذب  َّرُسَف  اَْهتَقَتْعَأَف 
َةَداَـبُع ْنَع  ِِّینِزاَْـملا  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِقلاَو  ِْنب  ِلَدـْنَج  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَُربـْقَم  ُْنبا  عئارـشلا  لـلع  ع ، - 3 - 15 ، 2

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  يَْرغُّصلا  َۀَـمِطاَف  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِنـْب  ِرَفْعَج  ْنَـع  ِِّیبـْلَْکلا 
وُعْدـَت اَُهتْعِمَـس  َو  ِحـْبُّصلا  ُدوُمَع  َحَـضَّتا  یَّتَح  ًةَدِـجاَس  ًۀَـعِکاَر  ْلََزت  ْمَلَف  اَِهتَعُمُج  َۀَْـلَیل  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  َۀَـمِطاَف ع  یِّمُأ  ُْتیَأَر  َلاَق : ٍِبلاَـط ع 

ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل 
__________________________________________________

. لاجرلا باقر  لمحت  لثم  المحت  ۀجوزلا  ةءافک  دارملا  ازومهم و  أفکأ  ردصم  وه  لب  ( 1)
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َُّمث َراَْجلا  َّیَُنب  اَی  َْتلاَقَف  ِكِْریَِغل  َنیِعْدَت  اَمَک  ِکِسْفَِنل  َنیِعْدَت  َال  َِمل  ْهاَّمُأ  اَی  اََهل  ُْتلُقَف  ٍءْیَِشب  اَهِـسْفَِنل  وُعْدَت  َال  َو  ْمَُهل  َءاَعُّدلا  ُِرثُْکت  َو  ْمِهیِّمَُـست  َو 
. َراَّدلا

ٍمِصاَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلِـصْوَْملا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  يِْرقُْملا  ٍرَفْعَج  ْنَع  ُّيِزَوْرَْملا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  عئارـشلا  للع  ع ، - 4
َال َو  ِتاَنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  وُعْدَت  ْتَعَد  اَذِإ  ُۀَـمِطاَف ع  َْتناَک  َلاَق : ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِلاَّحَْکلا  ٍدـْیَز  ِیبَأ  ْنَع 

. َراَّدلا َُّمث  َراَْجلا  َِتلاَقَف  ِکِسْفَِنل  َنیِعْدَت  َال  َو  ِساَّنِلل  َنیِعْدَت  ِکَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل  َلیِقَف  اَهِسْفَِنل  وُعْدَت 
َلاَـق ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  َۀَـماَُمث  ِْنب  ِدْرَوـْلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِریِرَْحلا  ِنَع  َۀَّیَلُع  ِْنبا  ِنَع  َمَلْـسَأ  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَـع  ُناَّطَْقلا  عئارـشلا  لـلع  ع ، - 5

ِیف َرَّثَأ  یَّتَح  ِۀـَبْرِْقلِاب  ْتَقَتْـسا  اَهَّنَأ  َو  ِْهَیلِإ  ِِهلْهَأ  ِّبَحَأ  ْنِم  َْتناَک  َو  يِدـْنِع  َْتناَک  اَهَّنِإ  َۀَـمِطاَف  ْنَع  َو  یِّنَع  َُکثِّدَـحُأ  َال  َأ  ٍدْعَـس  ِیَنب  ْنِم  ٍلُجَِرل 
اََهباَصَأَف اَُهباَِیث  ْتَنِکَد  یَّتَح  ِرْدِْقلا  َتَْحت  َراَّنلا  ِتَدَقْوَأ  َو  اَُهباَِیث  ْتَّرَبْغا  یَّتَح  َْتیَْبلا  ِتَحَـسَک  َو  اَهاَدَی  ْتَلِجَم  یَّتَح  یَحَّرلِاب  ْتَنَحَط  َو  اَهِرْدَص 

ُهَدـْنِع ْتَدَـجَوَف  َِّیبَّنلا ص  َِتتَأَف  ِلَمَْعلا  اَذَـه  ْنِم  ِهِیف  ِْتنَأ  اَم  َّرُـض  ِکیِفْکَی  ًامِداَخ  ِهِیْتلَأَسَف  ِكَابَأ  ِْتیَتَأ  َْول  اََهل  ُْتلُقَف  ٌدـیِدَش  ٌرَرَـض  َِکلَذ  ْنِم 
ْمُْکیَلَع ُماَلَّسلا  َلاَقَف  اَنِعاَِفل  ِیف  ُنَْحن  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  اَدَـغَف  َلاَق  ٍۀَـجاَِحل  ْتَءاَـج  اَـهَّنَأ  ُِّیبَّنلا ص  َِملَعَف  َلاَـق  ْتَفَرَْـصناَف  ْتَحَتْـساَف  ًاثاَّدُـح 

َِکلَذ ُلَعْفَی  َناَک  ْدَق  َو  َفِرَْصنَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َّدَُرن  َْمل  ْنِإ  اَنیِشَخَف  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  اَْنتَکَـسَف  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  اَِنناَکَِمل  اَْنیَیْحَتْـسا  َو  اَْنتَکَـسَف 
َْتناَک اَم  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَقَف  اَنِـسوُءُر  َدـْنِع  َسَلَج  ْنَأ  ُدـْعَی  ْمَلَف  ْلُخْدا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتلُقَف  َفَرَْـصنا  اَّلِإ  َو  َُهل  َنِذُأ  ْنِإَف  ًاثاََلث  ُمِّلَُـسی 

ْتَقَتْـسا اَهَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َكُِربْخُأ  ِهَّللا  َو  اَنَأ  ُْتلُقَف  یِـسْأَر  ُتْجَرْخَأَف  َلاَق  َموُقَی  ْنَأ  ُْهبُِجن  َْمل  ْنِإ  ُتیِـشَخَف  َلاَـق  ٍدَّمَُحم  َدـْنِع  ِسْمَأ  ِکـُتَجاَح 
یَّتَح ِرْدـِْقلا  َتَْحت  ْتَدَـقْوَأ  َو  اَُـهباَِیث  ْتَّرَبْغا  یَّتَح  َْتیَْبلا  ِتَحَـسَک  َو  اَهاَدَـی  ْتَلِجَم  یَّتَح  یَحَّرلاـِب  ْتَرَج  َو  اَهِرْدَـص  ِیف  ْتَرَّثَأ  یَّتَح  ِۀـَبْرِْقلِاب 

اَذَه ْنِم  ِهِیف  ِْتنَأ  اَم  َّرُض  ِکیِفْکَی  ًامِداَخ  ِهِیْتلَأَسَف  ِكَابَأ  ِْتیَتَأ  َْول  اََهل  ُْتلُقَف  اَُهباَِیث  ْتَنِکَد 
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[ ًاَعبْرَأ  ] عبرأ اَرِّبَک  َو  َنِیثاََلث  َو  ًاثاََلث  اَدَمْحا  َو  َنِیثاََلث  َو  ًاثاََلث  اَحِّبَـسَف  اَمُکَماَنَم  اَُمتْذَخَأ  اَذِإ  ِمِداَْخلا  َنِم  اَمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  اَم  اَمُکُمِّلَعُأ  اَلَف  َأ  َلاَق  ِلَمَْعلا 
. ٍتاَعَفَد َثاََلث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِنَع  ُتیِضَر  َْتلاَقَف  اَهَسْأَر  ْتَجَرْخَأَف ع  َلاَق  َنِیثاََلث  َو 

اهنم ۀبلصلا و  ءایشألاب  لمعلا  یف  اهدلج  نخث  اذإ  الجم  لجمت  هدی  تلجم  يرزجلا  لاق  نایب 
. نحطلا نم  اهدی  لجم  یلع ع  یلإ  تکش  اهنأ  ۀمطاف  ثیدح 

لاق  و 
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. اهبایث تنکد  یتح  ردقلا  تدقوأ  اهنأ  ۀمطاف  ثیدح  یف 
. انکد نکدی  هنول  ربغا  خستا و  اذإ  بوثلا  نکد 

هنم  هریغ و  وأ  ناک  ءاسک  هلک  دسجلا  هب  للجی  بوث  عافللا  لاق  و 
. انعافل یف  انلخد  دق  ۀمطاف و  یلع و  ثیدح 

. انفاحل يأ 
لاق  و 

. اثادح هدنع  تدجوف  یبنلا ص  یلإ  تءاج  اهنإ  ۀمطاف  ثیدح  یف 
. نوثدحملا رامسلا  نإف  رامس  رماس و  وحن  هریظن  یلع  المح  سایق  ریغ  یلع  عمج  وه  نوثدحتی و  ۀعامج  يأ 

. اذک عنص  نأ  نالف  ادع  ام  هزواج و  يأ  هادع  يرهوجلا  لاق  ودعی  ادع  نم  سولجلا  نع  زواجتی  مل  يأ  سلج  نأ  دعی  ملف  هلوق 
ِْهیَلَع َمِیلْسَّتلا  َداَرَأ  ْنَم  یَلَع  َمَّلَس  َرَفَّسلا  َداَرَأ  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز  ْنَع  قالخألا  مراکم  اکم ، یفاکلا  اک ، - 6
ًاْئیَش ٌِّیلَع ع  َباَصَأ  ْدَق  َو  ًةَّرَم  َرَفاَسَف  اَِهب  َأََدب  َعَجَر  اَذِإ  َو  اَِهْتَیب  ْنِم  ِهِرَفَـس  َیلِإ  ُهُهْجَو  ُنوُکَیَف  َۀَمِطاَف ع  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـسی  ْنَم  ُرِخآ  ُنوُکَی  َُّمث  ِِهلْهَأ  ْنِم 
َوَْحن َهَّجَوَتَف  َدِجْسَْملا  َلَخَد  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمِدَق  اَّمَلَف  ًاْرتِس  اَِهبَاب  یَلَع  ْتَقَّلَع  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ِْنیَراَوِس  ْتَذَخَأَف  َجَرَخَف  َۀَمِطاَف  َیلِإ  ُهَعَفَدَف  ِۀَمِینَْغلا  َنِم 
َدَعَقَف ٌْرتِس  اَِهبَاب  یَلَع  اَذِإ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ِناَراَوِس  اَهِدَـی  ِیف  اَذِإَف  َرَظَنَف  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  َو  ًَۀباَبَـص  اَهِیبَأ  َیلِإ  ًۀَـحِرَف  ْتَماَـقَف  ُعَنْـصَی  َناَـک  اَـمَک  َۀَـمِطاَف  ِْتَیب 
ِتَعَلَخ َو  اَِـهبَاب  ْنِم  َْرتِّسلا  ِتَعَزَنَف  اَْـهیَْنبا  ِتَعَدَـف  اَـهَْلبَق  ِیب  اَذَـه  َعَنَـص  اَـم  َْتلاَـق  َو  َْتنِزَح  َو  ُۀَـمِطاَف  ْتَکَبَف  اَْـهَیلِإ  ُرُْظنَی  ُْثیَح  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر 

ُهاَئِْرقَأَف  ِیبَأ  َیلِإ  اَِقلَْطنا  اَمَُهل  َْتلاَق  َُّمث  ِرَخْآلا  َیلِإ  َْرتِّسلا  َو  اَمِهِدَحَأ  َیلِإ  ِْنیَراَوِّسلا  ِتَعَفَد  َُّمث  اَْهیَدَی  ْنِم  ِْنیَراَوِّسلا 
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ٍدِحاَو َّلُک  َدَْعقَأ  َو  اَمُهَمَزَْتلا  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَمُهَلَّبَقَف  اَمِهِّمُأ  ْنَع  َِکلَذ  ُهاَغَْلبَأَف  ُهاَءاَجَف  ِِهب  َکَنْأَشَف  اَذَه  َْریَغ  َكَدَْعب  اَْنثَدْحَأ  اَم  َُهل  َالُوق  َو  َماَلَّسلا 
َال َو  ُلِزاَنَم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ٌمْوَق  ْمُه  َو  ِۀَّفُّصلا  َلْهَأ  اَعَد  َُّمث  ًاعَِطق  اَمُهَلَعَجَف  اَرِـسُکَف  ِْنیَراَوِّسلا  َِکْنیَذـِب  َرَمَأ  َُّمث  ِهِذِـخَف  یَلَع  اَـمُْهنِم 

ُرِّزَُؤی َلَعَجَف  ٌضْرَع  َُهل  َْسَیل  اًلیِوَط  ُْرتِّسلا  َِکلَذ  َناَک  َو  ٍءْیَِـشب  ُِرتَتْـسَی  َال  يِذَّلا  َيِراَْعلا  ُمُْهنِم  َلُجَّرلا  وُعْدَـی  َلَعَج  َُّمث  ًاـعَِطق  ْمُهَْنَیب  ُهَمَّسَقَف  ٌلاَْومَأ 
َو ْمُهَـسوُءُر  ُلاَجِّرلا  َعَفْرَی  یَّتَح  ِدوُجُّسلا  َو  ِعوُکُّرلا  َنِم  َّنُهَـسوُءُر  َنْعَفْرَی  َال  َءاَسِّنلا  َرَمَأ  َُّمث  ًارُزُأ  ْمُهَْنَیب  ُهَمَّسَق  یَّتَح  ُهَعَطَق  ِْهیَلَع  اَیَقَْتلا  اَذِإَف  َلُـجَّرلا 

َنِم َّنُهَـسوُءُر  ُءاَـسِّنلا  َعَفْرَی  اـَل  ْنَأ  ُۀَّنُّسلا  ِِهب  ْتَرَج  َُّمث  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمُُهتَرْوَع  ْتَدـَب  اوُدَجَـس  َو  اوُعَکَر  اَذِإ  ْمِهِراَزِإ  ِرَغِـص  ْنِم  اُوناَـک  ْمُهَّنَأ  َکـِلَذ 
ِْنیَذَِهب اَهَّنَیِّلَُحَیل  َو  ِۀَّنَْجلا  ِةَوْسِک  ْنِم  ِْرتِّسلا  اَذَِـهب  ُهَّللا  اَهَّنَوُسْکََیل  َۀَـمِطاَف  ُهَّللا  َمِحَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث  ُلاَجِّرلا  َعَفْرَی  یَّتَح  ِدوُجُّسلا  َو  ِعوُکُّرلا 

-. ِۀَّنَْجلا ِۀَْیلِح  ْنِم  ِْنیَراَوِّسلا 
ِهَّللا ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  اَِهب  ْتَمَر  َو  اَْهتَعَطَقَف  اَْهنَع  َضَرْعَأَف  ٌةَداَِلق  اَهُِقنُع  ِیف  َو  َۀَـمِطاَف ع  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَـخَد  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَـق : ِمِظاَْـکلا ع  ِنَع 

. َةَداَلِْقلا ُْهَتلَواَنَف  ٌِلئاَس  َءاَج  َُّمث  ُۀَمِطاَف  اَی  ِینِیْتئا  یِّنِم  ِْتنَأ  ص 
. اَهِیبَأ َْریَغ  َۀَمِطاَف  ْنِم  َقَدْصَأ  ُّطَق  ًادَحَأ  ُْتیَأَر  اَم  ُۀَِشئاَع  َْتلاَق  یَْلعَی  ِیبَأ  ُدَنْسُم  َو  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ُۀَْیلِح  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 7

. ُبِذْکَت َال  اَهَّنِإَف  اَْهلَس  ُهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَِشئاَع  َْتلاَقَف  ٌءْیَش  اَمُهَْنَیب  َناَک  ُهَّنَأ  اَیَوَر  َو 
. ٍراَنیِد ُْنب  وُرْمَع  َو  ٌءاَطَع  ِْنیَثیِدَْحلا  َيَور  ْدَق  َو 

. اَهاَمَدَق َمَّرََوت  یَّتَح  ُموُقَت  َْتناَک  َۀَمِطاَف  ْنِم  َدَبْعَأ  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  ِیف  َناَک  اَم  ُّيِرْصَْبلا  ُنَسَْحلا 
. ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َلاَق  َو  ِْهَیلِإ  اَهَّمَضَف  ٌلُجَر  اَهاَرَی  َال  َو  اًلُجَر  يََرت  َال  ْنَأ  َْتلاَق  ِةَأْرَْمِلل  ٌْریَخ  ٍءْیَش  ُّيَأ  اََهل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َو 

ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَنَحَط  ْدََقل  َلاَق : ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ُّیِعاَزْوَْألا  ِۀَْیلِْحلا  ِیف  َو 
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. اَهِدَی ِیف  یَحَّرلا  َّبَط  َو  اَهاَدَی  « 1  » ْتَلِجَم یَّتَح 
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«. 2  » افیحصت هیف  لعل  الیلق و  الیلق  اهیف  ترثأ  ینعملا  لعل  فطلت و  رومألا و  یف  ینأت  يأ  بط  نایب :
اَّمِم يِدَی  یِکَتْـشَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  َو  ُۀَمِطاَف ع  َْتلاَقَف  ِبَرِْقلِاب  ُأَْدنَأ  اَّمِم  یِکَتْـشَأ  َلاَق  ًاِّیلَع ع  َّنِإ  ِْنیَحیِحَّصلا  ِیف  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 8

َلاَقَف ْتَعَجَر  َو  ِْهیَلَع  ْتَمَّلَـس  َو  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ْتَلَخَدَف  ًامِداَخ  ِِّیبَّنلا ص  َنِم  َُبلْطَت  ْنَأ  اَهَرَمَأَف  يَراَسُأ  ِِّیبَّنلا ص  َدـْنِع  َناَک  َو  یَحَّرلِاب  ُنَحْطَأ 
ْتَءاَج ْدََقل  اَمَُهل  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَهَعَم  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَف  ِِهتَْبیَه  ْنِم  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َمِّلَکُأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْـسا  اَم  ِهَّللا  َو  َْتلاَق  َِکل  اَم  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ 

. ِءاَرْهَّزلا َحِیبْسَت  اَهَمَّلَع  َو  ِۀَّفُّصلا  ِلْهَأ  یَلَع  ْمُهَناَْمثَأ  ُقِْفنُأ  َو  ْمُهُعِیبَأ  یِّنَِکل  َو  َال  َلاَقَف ص  اَمُُهتاَراَُجم  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ٌۀَجاَح  اَمُِکب 
ِۀَئاِمََعبْرَأ ِدِجْـسَْملا  ِیف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یََکب  ًۀَـیِراَج  َْتلَأَس  َو  اََهلاَح  ْتَرَکَذ  اََّمل  اَهَّنَأ  ِّيِزاَریِّشلا  ُباَتِک 

یِّنِإ َو  ِۀَیِراَْجلا  َیلِإ  ِكُرْجَأ  ِْکنَع  َّکَْفنَی  ْنَأ  ُدیِرُأ  َال  یِّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  ِْتلَأَس  اَم  ُِکْتیَطْعََأل  ًۀَلْصَخ  ِیتَیْـشَخ  َال  َْول  َو  ٌباَِیث  َال  َو  ٌماَعَط  ْمَُهل  اَم  ٍلُجَر 
ُریِمَأ َلاَقَف  ِحـِیبْسَّتلا  َةاَلَـص  اَهَمَّلَع  َُّمث  ِْکنِم  ُهَّقَح  َبَلَط  اَذِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِکَمِـصْخَی  ْنَأ  ُفاَخَأ 

َۀَمِطاَف ِْدنِع  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  اَّمَلَف  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِةَرِخْآلا  َباََوث  ُهَّللا  اَناَطْعَأَف  اَْینُّدلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َنیِدـیُِرت  ِْتیَـضَم  َنِینِمْؤُْملا 
َبَلَط ِینْعَی  ِهَّللا  ِةاَضْرَم  َءاَِغْتبا  َۀَـمِطاَف  َِکتَْنبا  َو  َِکَتباَرَق  ْنَع  ِینْعَی  اهوُجَْرت  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـمْحَر  َءاِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ 
ًۀَیِراَج ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَْفنَأ  ُۀَیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  اَّمَلَف  ًانَسَح  ًالْوَق  ِینْعَی  « 3  » ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  اَهوُجَْرت  َکِّبَر  ْنِم  ًاقْزِر  ِینْعَی  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـمْحَر 

. َۀَِّضف اَهاَّمَس  َو  ِۀَمْدِْخِلل  اَْهَیلِإ 
ُهَّنَأ  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  ْنَع  ِّيِْریَشُْقلا  ُریِسْفَت  َو  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِِّیبَْلعَّثلا  ُریِسْفَت 

__________________________________________________

. لمعلا ببسب  محللا  دلجلا و  نیب  اهیف  ءام  عمجت  وا  هدی  تحرق  هدی  تلجم  ( 1)
. ریدت اهدیب و  اهکسمتف  یحرلا  یلع  دلجلا  نم  اریس  يأ  ۀبابط  لعجت  نأ  بطلاب  دارملا  لب  ( 2)

.30 ءارسإلا : ( 3)
86 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِیلَّجَعَت ْهاَْتِنب  اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  اَْنیَع  ْتَعَمَدَف  اَهَدـْلُو  ُعِضُْرت  َو  اَْهیَدَِـیب  ُنَحْطَت  َیِه  َو  ِِلبِْإلا  ِۀَّلِجَأ  ْنِم  ٌءاَسِک  اَْهیَلَع  َو  َۀَـمِطاَف  ُِّیبَّنلا ص  َيأَر 
یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِِهئَالآ  یَلَع  ِهَِّلل  ُرْکُّشلا  َو  ِِهئاَمْعَن  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ِةَرِخْآلا  ِةَواَلَِحب  اَْینُّدـلا  َةَراَرَم 

«. 1»
َۀَمِطاَِفب ِهِرَفَس  ِیف  ُأَْدبَی  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  الاَق  اَمُهَّنَأ  َنَابَْوث  َو  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  اَمِهِداَنْسِِإب  ِراَْصنَْألا  ِدَنْسُم  ِیف  ُدَمْحَأ  َو  َۀَمِطاَف  ِِبقاَنَم  ِیف  ٍنیِهاَش  ُْنبا 

یَّتَح ِهِهْجَو  ِیف  ُبَضَْغلا  َفِرُع  ْدَـق  َو  اَْهنَع  َزَواََجت  ُِّیبَّنلا ص  ُهآَر  اَّمَلَف  اَهِجْوَز  َو  اَهِیبَأ  ِموُدـُِقل  ٍۀَّیِرَْبیَخ  ٍءاَسِک  ْنِم  ًاْرتِس  ًاْتقَو  ْتَلَعَجَف  اَِهب  ُِمتْخَی  َو 
َلاَق ع ُهاَتَأ  اَّمَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اَذَه  ْلَعْجا  َْتلاَق  َو  اَهِیبَأ  َیلِإ  ِِهب  ْتَثَعَبَف  َْرتِّسلا  ِتَعََزن  َو  اَْهیَتَکَـسَم  َو  اَْهیَطُْرق  َو  اَهَتَداَِلق  ْتَعَزَنَف  ِرَْبنِْملا  َدـْنِع  َسَلَج 
َو ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءَالُؤَه  َّنِإَف  َدَمْحَأ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ْمَُهل  اَْینُّدلا  ِتَِقلُخ  َو  ِةَرِخْآِلل  اوُِقلُخ  ْمُهَّنِإَف  اَْینُّدِلل  َو  ٍدَّمَُحم  ِلِآل  اَم  ٍتاَّرَم  َثاََلث  اَهُوبَأ  اَهاَِدف  ْتَلَعَف  ْدَق 

. اَْینُّدلا ُمِِهتاَیَح  ِیف  ْمِِهتاَبِّیَط  اُولُکْأَی  ْنَأ  ُّبِحُأ  َال 
[ اَْهتَعَطَقَف  ] اهعطقف اَْهنَع  َضَرْعَأَف  ٌةَداَِلق  اَهُِقنُع  ِیف  اَذِإَف  َۀَمِطاَف  ِِهتَْنبا  یَلَع  َلَخَد  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِهباَتِک  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍحـِلاَص  ُوبَأ 

. َةَداَلِْقلا ُْهَتلَواَنَف  ٌِلئاَس  اَهَءاَج  َُّمث  ُۀَمِطاَف  اَی  یِّنِم  ِْتنَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَِهب  ْتَمَرَف 
َفْوَسَف ٌماَلَـس  ُْلق  َو  َْتلاَقَف  ِْتنَأ  ْنَم  اََهل  ُْتلُقَف  ًةَأَْرما  ُتْدَـجَوَف  ِۀَِـلفاَْقلا  ِنَع  ِۀَـیِداَْبلا  ِیف  ُْتعَطَْقنا  ْمُهُـضَْعب  َلاَق  ِِهباَتِک  ِیف  ُّيِْریَـشُْقلا  ِمِساَْـقلا  ُوبَأ 

ِیَنب ای  َْتلاَـق  ِْسنِإـْلا  َنِم  ْمَأ  ِْتنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  َأ  ُْتلُقَف  « 3  » َُهل َّلِضُم  اَلَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َْتلاَق  اَنُهاَه  َنیِعَنْـصَت  اَم  ُْتلُقَف  اَْهیَلَع  ُتْمَّلَـسَف  « 2  » َنوُمَْلعَت
َْنیَأ  ْنِم  ُْتلُقَف  « 4  » ْمُکَتَنیِز اوُذُخ  َمَدآ 

__________________________________________________

.5 یحضلا : ( 1)
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.89 فرخزلا : ( 2)
. ٍّلِضُم ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو   38 رمزلا : هیف : دوجوملا  نآرقلا و  یف  ۀیآ  ظفللا  اذهب  دجن  مل  ( 3)

.29 فارعألا : ( 4)
87 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

اَنْقَلَخ ْدََقل  َو  َْتلاَق  ِْتعَطَْقنا  یَتَم  ُْتلُقَف  « 2  » ِْتیَْبلا ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  َْتلاَق  َنیِدِـصْقَت  َْنیَأ  ُْتلُقَف  « 1  » ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َْتلاَق  ِْتلَْبقَأ 
 ... َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا 

َْتلاَق ال ِیلَّجَعَت  َال  َو  ِیلِوْرَه  ُْتُلق  َُّمث  اَُـهتْمَعَطَأَف  « 4  » َماعَّطلا َنُولُکْأَی  ًادَـسَج ال  ْمُهاْنلَعَج  ام  َو  َْتلاَقَف  ًاماَعَط  َنیِهَتْـشَت  َأ  ُْتلُقَف  « 3  » ٍماَّیَأ ِۀَّتِس  ِیف 
اَنل َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  َْتلاَقَف  اَُهْتبَکْرَأَف  ُْتلَزَنَف  « 6  » اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  َْتلاَقَف  ُِکفِدْرُأ  ُْتلُقَف  « 5  » اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی 
ِذُخ ییْحَی  ای  « 9  » ٌلوُسَر اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  « 8  » ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  َْتلاَق  اَهِیف  ٌدَحَأ  َِکل  َأ  ُْتُلق  َۀَِـلفاَْقلا  اَنْکَرْدَأ  اَّمَلَف  « 7  » اذه

َو ُلاْملا  َْتلاَق  ِْکنِم  ِءَالُؤَه  ْنَم  ُْتلُقَف  اَهَوَْحن  ِْنیَهِّجَوَتُم  ٍباَبَش  ِۀََعبْرَِأب  اَنَأ  اَذِإَف  ِءاَمْسَْألا  ِهِذَِهب  ُتْحِصَف  « 11  » ُهَّللا اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  « 10  » َباتِْکلا
ُهَّللا َو  َْتلاَقَف  َءاَیْـشَِأب  ِینُوفاَکَف  « 13  » ُنیِمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْـسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْـسا  َِتبَأ  ای  َْتلاَق  اَـهَْوتَأ  اَّمَلَف  « 12  » اْینُّدلا ِةایَْحلا  ُۀَـنیِز  َنُونَْبلا 

. ِنآْرُْقلِاب اَّلِإ  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  ُْذنُم  ْتَمَّلَکَت  اَم  ِءاَرْهَّزلا ع  ُۀَیِراَج  ُۀَِّضف  اَنُّمُأ  ِهِذَه  اُولاَقَف  اَْهنَع  ْمُُهْتلَأَسَف  َّیَلَع  اوُداَزَف  « 14  » ُءاشَی ْنَِمل  ُفِعاُضی 
ْمُهُدِعْوََمل َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُۀَیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  اََّمل  ُهَّنَأ  ِّیِّمُْقلا  َدَمْحَأ  ٍرَفْعَج  ِیبَِأل  ِِّیبَّنلا ص  ِدـْهُز  ِباَتِک  ْنِم  ۀـیقاولا  عوردـلا  هیق ، - 9

ِِهئاَُکِبل  ُُهَتباَحَص  ْتََکب  َو  ًادیِدَش  ًءاَُکب  ُِّیبَّنلا ص  یََکب  « 15  » ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَس  اَهل  َنیِعَمْجَأ 
__________________________________________________

.44 تلّصف : ( 1)
.91 نارمع : لآ  ( 2)

. َضْرَْألا دعب  امُهَْنَیب . ام  َو  ةدایزب :  37 ق : ( 3)
.8 ءایبنألا : ( 4)

.286 ةرقبلا : ( 5)
.22 ءایبنألا : ( 6)

.12 فرخزلا : ( 7)
.25 ص : ( 8)

.138 نارمع : لآ  ( 9)
.13 میرم : ( 10)

11 و 13. هط : ( 11)
.44 فهکلا : ( 12)

.26 صصقلا : ( 13)
.263 ةرقبلا : ( 14)

43 و 44. رجحلا : ( 15)
88 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ُضَْعب َقَلَْطناَـف  اَِـهب  َحِرَف  َۀَـمِطاَف ع  َيأَر  اَذِإ  ُِّیبَّنلا ص  َناَـک  َو  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ِِهَتباَحَـص  ْنِم  ٌدَـحَأ  ْعِطَتْـسَی  َْمل  َو  ُلـِیئَْربَج ع  ِِهب  َلََزن  اَـم  اوُرْدَـی  َْمل  َو 
ِِّیبَّنلا ِرَبَِخب  اَهَرَبْخَأ  َو  اَْهیَلَع  َمَّلَـسَف  « 1  » یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ُلوُقَت  َو  ِهِیف  ُنَحْطَت  َیِه  َو  ًاریِعَـش  اَْهیَدَـی  َْنَیب  َدَـجَوَف  اَِهْتَیب  ِبَاب  َیلِإ  ِِهباَحْـصَأ 
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ِۀَلْمَّشلا َیلِإ  ُّیِسِراَْفلا  ُناَْملَس  َرَظَن  ْتَجَرَخ  اَّمَلَف  ِلْخَّنلا  ِفَعَِسب  ًاناَکَم  َرَشَع  ْیَْنثا  ِیف  ْتَطیِخ  ْدَق  ٍۀَقَلَخ  اََهل  ٍۀَلْمَِشب  ْتَّفَْتلا  َو  ْتَضَهَنَف  ِِهئاَُکب  َو  ص 
ْیَْنثا ِیف  ْتَطیِخ  ْدَق  ٌۀَقَلَخ  ٍفوُص  ُۀَلْمَـش  اَْهیَلَع  ٍدَّمَُحم ص  ُۀَْـنبا  َو  ِریِرَْحلا  َو  ِسُدـْنُّسلا  یَِفل  يَرْـسِک  َو  َرَْـصیَق  ِتاََنب  َّنِإ  ُهاَنْزُح  اَو  َلاَق  َو  یََکب  َو 

ُْذنُم ٍِّیلَِعل  َو  ِیل  اَم  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب  يِذَّلا  َوَف  یِـساَِبل  ْنِم  َبَّجَعَت  َناَْملَـس  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُۀَـمِطاَف  ْتَلَخَد  اَّمَلَف  ًاناَکَم  َرَـشَع 
اَی ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ٌفِیل  اَهُوْشَح  ٍمَدَأ  ْنَِمل  اَنَتَقَفِْرم  َّنِإ  َو  ُهاَنْـشَرَْتفا  ُْلیَّللا  َناَک  اَذِإَف  اـَنَریَِعب  ِراَـهَّنلِاب  اَْـهیَلَع  ُِفْلعَن  ٍْشبَک  ُکَـسَم  اَّلِإ  َنِینِـس  ِسْمَخ 

َلاَق ِْنیَتَمِّدَـقَتُْملا  ِْنیَتَیْآلا  َنِم  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َلََزن  اَم  اََهل  َرَکَذَـف  َكاَْکبَأ  يِذَّلا  اَم  َُکْتیَدَـف  َِتبَأ  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ِِقباَوَّسلا  ِلـْیَْخلا  یَِفل  ِیتَْنبا  َّنِإ  ُناَْـملَس 
َو یِمَْحل  اُولَکَأَف  ِیلْهَِأل  ًاْشبَک  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  َلاَقَف  ُناَْملَس  َعِمَـسَف  َراَّنلا  َلَخَد  ْنَِمل  ُْلیَْولا  َُّمث  ُْلیَْولا  ُلوُقَت  َیِه  َو  اَهِهْجَو  یَلَع  ُۀَمِطاَف ع  ْتَطَقَـسَف 

ُْتنُک ِینَْتَیل  اَی  ٌداَدْقِم  َلاَق  َو  ِراَّنلا  ِرْکِِذب  ْعَمْـسَأ  َْمل  َو  ِینِْدَلت  َْمل  َو  ًاِرقاَع  َْتناَک  یِّمُأ  َْتَیل  اَی  ٍّرَذ  ُوبَأ  َلاَق  َو  ِراَّنلا  ِرْکِِذب  ْعَمْـسَأ  َْمل  َو  يِْدلِج  اُوقَّزَم 
ِینِْدَلت َْمل  یِّمُأ  َْتَیل  َو  یِمَْحل  ْتَقَّزَم  َعاَبِّسلا  َْتَیل  اَی  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َو  ِراَّنلا  ِرْکِِذب  ْعَمْسَأ  َْمل  َو  ٌباَقِع  َال  َو  ٌباَسِح  َّیَلَع  ْنُکَی  َْمل  َو  ِراَفِْقلا  ِیف  ًاِرئاَط 

ِراَّنلا ِیف  َنُوبَهْذَی  ِۀَماَیِْقلا  ِرَفَس  ِیف  ْهاَداَز  َۀَِّلق  اَو  ْهاَرَفَـس  َدُْعب  اَو  ُلوُقَی  َو  یِْکبَی  َلَعَج  َو  ِهِسْأَر  یَلَع  ُهَدَی  ٌِّیلَع ع  َعَضَو  َُّمث  ِراَّنلا  ِرْکِِذب  ْعَمْـسَأ  َْمل  َو 
اَِهقاَبْطَأ َْنَیب  َو  َنُوبَرْشَی  اَْهنِم  َو  َنُولُکْأَی  ِراَّنلا  َنِم  ْمُهُرْسَأ  ُّکَُفی  َال  يَرْسَأ  َو  ْمُهُحیِرَج  يَواَُدی  َال  یَحْرَج  َو  ْمُهُمیِقَس  ُداَُعی  َال  یَضْرَم  َنوُفَّطَخَُتی  َو 

ِجاَوْزَْألا  ِۀَقَناَعُم  َدَْعب  َو  َنوُسَْبلَی  ِراَّنلا  ِتاَعَّطَقُم  ِنْطُْقلا  ِْسُبل  َدَْعب  َو  َنُوبَّلَقَتَی 
__________________________________________________

.60 صصقلا : ( 1)
89 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. َنُونَّرَقُم ِنیِطاَیَّشلا  َعَم 
ْنِم ٍناَْسنِِإب  ِهِدْهَع  ُرِخآ  َرَفاَس  اَذِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلْوَم  َنَابَْوث  ْنَع  « 1  » ٍلَْبنَح ِْنب  َدَمْحَأ  ِدَنْسُم  ْنِم  ۀمغلا  فشک  فشک ، - 10

ِْنیَـسُْحلا ع َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  َيأَر  َو  اَِهبَاب  یَلَع  ٍحْسِِمب  َوُه  اَذِإَف  اَهاَتَأَف  ٍةاَزَغ  ْنِم  َمِدَقَف  َلاَق  ُۀَمِطاَف ع  َمِدَق  اَذِإ  ِْهیَلَع  ُلَخْدَـی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ُۀَـمِطاَف  ِِهلْهَأ 
ِْنیَْبلُْقلا ِتَعََزن  َو  َْرتِّسلا  ِتَکَتَهَف  َيأَر  اَم  ِلْجَأ  ْنِم  اَْهیَلَع  ْلُخْدَی  َْمل  ُهَّنَأ  ْتَّنَظ  ُۀَـمِطاَف  َِکلَذ  َْتأَر  اَّمَلَف  اَْهیَلَع  ْلُخْدَـی  َْمل  َو  َعَجَرَف  ٍۀَِّضف  ْنِم  ِْنیَْبُلق 

ُنَابَْوث اَی  َلاَق  َو  اَمُْهنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَذَخَأَف  ِناَیِْکبَی  اَمُه  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَقَلَْطناَف  اَمُهَْنَیب  ُْهتَمَسَقَف  ُناَْیبِّصلا  یَکَبَف  اَمُْهتَعَطَقَف  ِْنیَِّیبَّصلا  َنِم 
اُولُکْأَی ْنَأ  ُّبِحُأ  َال  َو  ِیْتَیب  ُلْهَأ  ِءَالُؤَه  َّنِإَف  ٍجاَع  ْنِم  ِْنیَراَوِس  َو  ٍبَصَع  ْنِم  ًةَداَِلق  َۀَمِطاَِفل  ِرَتْشا  َو  ِۀَنیِدَْملِاب  ٍْتَیب  ِلْهَأ  ٍناَُلف  ِیَنب  َیلِإ  اَذَِهب  ْبَهْذا 

. اَْینُّدلا ُمِِهتاَیَح  ِیف  ْمِِهتاَبِّیَط 
راوسلا مضلاب  بلقلا  نایب 

. ۀضف نم  نیبلقب  نیسحلا  نسحلا و  تلح  ۀمطاف  نأ  نابوث  ثیدح  یف  يرزجلا  لاق 
. راوسلا بلقلا 

هیف  لاق و  و 
. جاع نم  نیراوس  بصع و  نم  ةدالق  ۀمطافل  رتشا  نابوثل  لاق  هنأ 

نأ يدنع  لمتحی  یـسوم  وبأ  لاق  اهنم و  نوکت  ةدالقلا  نأ  يرأ  ام  وه و  ام  يردأ  الف  ۀینامیلا  بایثلا  نکت  مل  نإ  ملاعملا  یف  یباطخلا  لاق 
تاناویحلا ضعب  بصع  نوذخأی  اوناک  مهنأ  لمتحیف  رودم  ءیش  وه  ناویحلا و  لصافم  بانطأ  وه  داصلا و  حتفب  بصعلا  یه  امنإ  ۀیاورلا 

ةروسألا اهریغ  ةافحلـسلا و  ماظع  نم  ذختی  نأ  نکمأ  زاج و  اذإ  دئالقلا و  هنم  نوذختی  سبی  اذإف  زرخلا  هبـش  هنولعجی  هنوعطقیف و  ةرهاطلا 
. دئالقلا مظنی  زرخ  اههابشأ  بصع  نم  ذختی  نأ  نکمأ  زاج و 

هریغ نیکس و  باصن  نم  زرخلا  ریغ  زرخلا و  اهنم  ذختی  نوعرف  سرف  یمست  ۀیرحب  ۀباد  نس  بصعلا  نأ  نمیلا  لهأ  ضعب  یل  رکذ  مث  لاق 
. ضیبأ نوکی  و 

َْسَیل ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َفَنْحَأ  ِْنب  ِتاَُرف  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 11
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اَهْوَّمَس ْمُه  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ُهَّللا  َنََعل  َلاَق  َُّمث  َۀَمِطاَف ع  ُۀَْلَقب  َوُه  َو  ِخَفْرَْفلا  َنِم  َعَْفنَأ  َال  َو  َفَرْشَأ  ٌۀَْلَقب  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع 
__________________________________________________

ردصملا ج 2 ص 6. عجار  ةرتعلا ، ملاعم  باتک  نم  لوقنم  ّهنأ  رهاظلا  و  ( 1)
90 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َۀَمِطاَِفل ع. ًةَواَدَع  َو  اََنل  ًاضُْغب  ِءاَقْمَْحلا  َۀَْلَقب 
ِلوُسَر ُۀَْلَقب  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِّیِطِـساَْولا  یَیْحَی  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 12

. ُخَفْرَْفلا َۀَمِطاَف ع  ُۀَْلَقب  َو  ُجوُرَذاَْبلا  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ُۀَْلَقب  َو  ُءَابَْدنِْهلا  ِهَّللا ص 
ْنَع َُسنُوی  ْنَع  ٍباَنَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَمْحَأ  ِْنب  ِنِّسَُحم  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ماکحألا  بیذهت  بی ، - 13

. َُهل ُرِفْغَتْسَت  َو  ِْهیَلَع  ُمَّحَرَتَت  َو  َةَزْمَح  َْربَق  ِیتْأَتَف  ٍْتبَس  ِةاَدَغ  ِّلُک  ِیف  ِءاَدَهُّشلا  َرُوُبق  ِیتَْأت  َْتناَک  َۀَمِطاَف ع  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ 
َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناـْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ  یمقلا  ریـسفت  سف ، - 14

َْتأَر َۀَمِطاَف ع  َّنَأ  ِۀَیْآلا  ِهِذَه  ِلوُُزن  ُبَبَـس  َناَک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  ُهَّنِإَف  َلاَق  « 1»
ِناَـطیِح ْنِم  اوُزَواَـج  یَّتَـح  اوُجَرَخَف  ِۀَـنیِدَْملا  َنِم  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ُۀَـمِطاَف  َو  َوُه  َجُرْخَی  ْنَأ  َّمَه  ِهَّللا ص  َلوُـسَر  َّنَأ  اَـهِماَنَم  ِیف 

ًةاَش ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يَرَتْشاَف  ٌءاَـم  َو  ٌلَْـخن  ِهِیف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  ْمِِهب  یَهَْتنا  یَّتَح  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَـخَأَف  ِناَـقیِرَط  ْمَُهل  َضَّرَعَتَف  ِۀَـنیِدَْملا 
ِهَّللا َلوُسَر  ِْربُْخت  ْمَلَف  ًةَرِعَذ  ًۀَیِکَاب  ُۀَـمِطاَف  ْتَهَبَْتناَف  ْمِِهناَکَم  ِیف  اُوتاَم  اُولَکَأ  اَّمَلَف  اَهِْحبَذـِب  َرَمَأَف  ٌضِیب  ٌطَُقن  اَْهیَنُذُأ  يَدْـحِإ  ِیف  ِیتَّلا  َیِه  َو  َءاَْربَک 
َنِم ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َجُرْخَی  ْنَأ  َرَمَأ  َو  َۀَـمِطاَف ع  ِْهیَلَع  َبَکْرَأَـف  ٍراَـمِِحب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َءاَـج  ْتَحَبْـصَأ  اَّمَلَف  َِکلَذـِب  ص 

ُۀَمِطاَف َْتأَر  اَمَک  ِنیِمَْیلا  َتاَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَخَأَف  ِناَقیِرَط  َُهل  َضَرَع  ِۀَنیِدَْملا  ِناَطیِح  ْنِم  اوُجَرَخ  اَّمَلَف  اَهِمَْون  ِیف  ُۀَـمِطاَف  َْتأَر  اَمَک  ِۀَـنیِدَْملا 
اَهَلْکَأ اُوداَرَأ  اَّمَلَف  ْتَیِوُش  َو  ْتَِحبُذَـف  اَهِْحبَذـِب  َرَمَأَف  ُۀَـمِطاَف ع  َْتأَر  اَمَک  ًةاَش  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يَرَتْشاَف  ٌءاَم  َو  ٌلَْـخن  ِهِیف  ٍعِضْوَم  َیلِإ  اْوَهَْتنا  یَّتَح 

َْتلاَق  ِۀَّیَُنب  اَی  ُِکنْأَش  اَم  َلاَقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َعَقَو  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهَبَلَطَف  اُوتوُمَی  ْنَأ  َۀَفاَخَم  یِْکبَت  ْمُْهنِم  ًۀَیِحاَن  ْتَّحَنَت  َو  ُۀَمِطاَف  ْتَماَق 
__________________________________________________

.11 ۀلداجملا : ( 1)
91 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َماَقَف  َنُوتوُمَت  ْمُکاَرَأ  اَلَف  ْمُْکنَع  ُْتیَّحَنَتَف  ُُهْتیَأَر  اَمَک  َْتنَأ  َْتلَعَف  ْدَق  َو  یِمَْون  ِیف  اَذَـک  َو  اَذَـک  َۀَـحِراَْبلا  ُْتیَأَر  یِّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
«1  » يِذُْؤی َو  اَیْؤُّرلا  ِهِذَه  َۀَمِطاَف  َيرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ُراَهِّدلا  َُهل  ُلاَُقی  ٌناَْطیَش  اَذَه  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َلَزَنَف  ُهَّبَر  یَجاَن  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـصَف 

َقَزَبَف ُدَّمَُحم  اَی  ْمَعَن  َلاَقَف  اَیْؤُّرلا  ِهِذَه  َۀَمِطاَف  َْتیَرَأ  َْتنَأ  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  َءاَجَف  َلِیئَْربَج  َرَمَأَف  ِِهب  َنوُّمَتْغَی  اَم  ْمِهِمَْون  ِیف  َنِینِمْؤُْملا 
َنِم ٌدَـحَأ  َيأَر  َْوأ  ُهُهَرْکَت  ًاْئیَـش  َکِماَنَم  ِیف  َْتیَأَر  اَذِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  ْلـُق  ٍدَّمَحُِمل  ُلـِیئَْربَج  َلاَـق  َُّمث  َعِضاَوَم  ِثاََـلث  ِیف  ُهَّجَـشَف  ٍتاَـقََزب  َثاََـلث  ِْهیَلَع 
ُأَْرقَی َو  َياَیْؤُر  ْنِم  َو  ُْتیَأَر  اَم  ِّرَـش  ْنِم  َنوُِحلاَّصلا  ُهُداَبِع  َو  َنُولَـسْرُْملا  ُهُؤاَِـیْبنَأ  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ِهَّللا  ُۀَِـکئاَلَم  ِِهب  ْتَذاَـع  اَِـمب  ُذوُعَأ  ْلـُقَْیلَف  َنِینِمْؤُْملا 

ِناْطیَّشلا َنِم  يوْجَّنلا  اَمَّنِإ  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  َيأَر  اَم  ُهُّرُـضَی  َال  ُهَّنِإَف  ٍتاَلَفَت  َثاََلث  ِهِراَسَی  ْنَع  ُلُْفتَی  َو  ُهَّللا  َوُه  ْلـُق  َو  ِْنیَتَذِّوَعُْملا  َو  َدْـمَْحلا 
. َۀَیْآلا

. ینعملا اذهب  ۀغللا  بتک  نم  اندنع  امیف  اهلاکشأ  ءاربک و  تیأر  ام  نایب 
اَهَنَزْحَأَف اَِلُتق  َْوأ  اَِحبُذ  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأَک  ِمْوَّنلا  ِیف  ُۀَمِطاَف ع  َْتأَر  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  یـشایعلا  ریـسفت  یـش ، - 15

ِْتیَرَأ ِْتنَأ  ُثاَغْـضَأ  اَی  َلاَقَف  َال  َْتلاَق  َءاَلَْبلا  اَذَـه  َۀَـمِطاَف  ِْتیَرَأ  ِْتنَأ  َلاَق  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ْتَلَّثَمَتَف  اَیْؤُر  اَی  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِِهب  ْتَرَبْخَأَـف  َکـِلَذ 
. ٍءْیَِشب اَذَه  َْسَیل  یِعَمْسا  َۀَمِطاَِفل  َلاَقَف  اَهَنِزْحُأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  َْتلاَق  ِِکلَِذب  ِْتدَرَأ  اَمَف  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْمَعَن  َْتلاَق  َءاَلَْبلا  اَذَه  َۀَمِطاَف 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَقَف  ُْهتَبَجَحَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  یَمْعَأ  َنَذْأَتْسا  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيِْدنَواَّرلا ، ُرِداََون  - 16
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. یِّنِم ٌۀَعَْضب  ِکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  َحیِّرلا  ُّمَشَی  َوُه  َو  ُهاَرَأ  یِّنِإَف  ِیناَرَی  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َْتلاَقَف ع  ِكاَرَی  َال  َوُه  َو  ِهِیْتبَجَح  َِمل  اََهل 
__________________________________________________

ظ. يری ، ( 1)
92 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ْتَعِمَـس اَّمَلَف  اوُرْدَـی  ْمَلَف  اَهِّبَر  ْنِم  یَنْدَأ  ُنوُکَت  یَتَمَف  َلاَق  ٌةَرْوَع  اُولاَق  َیِه  اَم  ِةَأْرَْملا  ِنَع  َُهباَحْـصَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَأَـس  َلاَـق : ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  َو 
. یِّنِم ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَِهْتَیب  َْرعَق  َمَْزَلت  ْنَأ  اَهِّبَر  ْنِم  ُنوُکَت  اَم  یَنْدَأ  َْتلاَق  َِکلَذ  ُۀَمِطاَف ع 

اهیلع هللا  تاولص  اهجیوزت  باب 5 

ٍسیِمَخ َۀَْلَیل  َْتناَک  َو  ِمَّرَحُْملا  َنِم  َنیِرْـشِع  َو  يَدْحِإ  َۀَْلَیل  َلاَق : ِضاَیِّرلا  ِِقئاَدَح  ِباَتِک  ِیف  ِدیِفُْملا  اَنِْخیَـش  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  لامعألا  لابقإ  لق ، - 1
ِعْمَج ْنِم  َقِّفُو  اَِمل  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ًارْکُش  ُهُمْوَص  ُّبَحَتُْـسی  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  َۀَمِطاَف  ُفاَفِز  َناَک  ِةَرْجِْهلا  َنِم  ٍثاََلث  َۀَنَس 

. ِِهتَْوفَص َو  ِِهتَّجُح 
ْنَع ُلِیئاَکیِم  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  َو  اَهَماَُّدق  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ُۀَمِطاَف ع  ْتَّفُز  اََّمل  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  َداَدَْغب  ِخـیِراَت  ْنِم  َو 

. ُرْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  اَهَْفلَخ  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  َو  اَهِراَسَی 
. ِسِداَّسلا َمْوَی  َناَک  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنِم  َۀَمِطاَف ع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَّوَز  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ِیف  حابصم ، - 2

ِْنب ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدَـبْعَم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍمِشاَه  ِْنبا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُِّیناَذاَّشلا  ٍْمیَُعن  ُْنب  ُرَفْعَج  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 3
ْنِم ٌلاَجِر  ِینَبَتاَع  ْدََـقل  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَـق  َلاَـق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  اَـضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـِلاَخ 

َطَبَهَف ُهَجَّوَز  َو  ْمُکَعَنَم  ُهَّللا  َِلب  ُُهتْجَّوَز  َو  ْمُُکتْعَنَم  اَنَأ  اَم  ِهَّللا  َو  ْمَُهل  ُْتلُقَف  ًاِّیلَع  َتْجَّوَز  َو  اَنَتْعَنَمَف  َْکَیلِإ  اَهاَْنبَطَخ  اُولاَـق  َو  َۀَـمِطاَف  ِْرمَأ  ِیف  ٍْشیَُرق 
َناَک  اََمل  ًاِّیلَع  ُْقلْخَأ  َْمل  َْول  ُلوُقَی  ُُهلاَلَج  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  َّیَلَع 

93 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. ُهَنوُد ْنَمَف  ُمَدآ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ٌْوفُک  َِکتَْنبا  َۀَمِطاَِفل 

. هلثم دبعم  نب  یلع  نع  هیبأ  نع  یلع  نع  ینادمهلا  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ،
ِْنب یَیْحَی  ْنَع  ِّيِوَلَْعلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّيِدَسَْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُدیِفُْملا  یسوطلا  خیشلل  یلامألا  ام ، - 4

َو ٍرَْکب  ُوبَأ  ِیناَتَأ  ُلوُقَی  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍمِحاَُزم  ِْنب  ِكاَّحَّضلا  ِنَع  ٍدْعَس  ِْنب  ِْریَوُج  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَّسَْغلا  ٍمِشاَه 
ِنَـسَْحلا َابَأ  اَی  َِکب  َءاَج  اَـم  َلاَـق  َُّمث  َکِحَـض  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِینآَر  اَّمَلَف  ُُهْتیَتَأَـف  َلاَـق  َۀَـمِطاَف  َُهل  َتْرَکَذَـف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتیَتَأ  َْول  ـالاَقَف  ُرَمُع 

َلوُسَر اَی  ُْتلُقَف  ُرُکْذَت  اَّمِم  ُلَْضفَأ  َْتنَأَف  َْتقَدَص  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  يِداَهِج  َو  َُهل  ِیتَرُْـصن  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  یِمَِدق  َو  ِیَتباَرَق  َُهل  ُتْرَکَذَف  َلاَق  َُکتَجاَح 
یَّتَح َِکلْـسِر  یَلَع  ْنَِکل  َو  اَهِهْجَو  ِیف  َۀَـهاَرَْکلا  ُْتیَأَرَف  اََهل  َِکلَذ  ُتْرَکَذَـف  ٌلاَجِر  َکَْلبَق  اَهَرَکَذ  ْدَـق  ُهَّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  اَـهِینُجِّوَُزت  ُۀَـمِطاَف  ِهَّللا 

اَی اََهل  َلاَقَف  ْتَدَـعَق  َُّمث  ِْهیَلْجِر  ْتَلَـسَغ  َو  اَهِدَِـیب  ُْهتَأَّضَوَف  ِءوُضَْولِاب  ُْهتَتَأ  َو  ِْهیَْلعَن  ْتَعََزن  َو  َُهءاَدِر  ْتَذَـخَأَف  ْتَماَـقَف  اَْـهیَلَع  َلَخَدَـف  َکـَْیلِإ  َجُرْخَأ 
یِّبَر ُْتلَأَس  ْدَق  یِّنِإ  َو  ُهَماَلْسِإ  َو  ُهَلْـضَف  َو  ُهََتباَرَق  ِْتفَرَع  ْدَق  ْنَم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُکتَجاَح  َْکیََّبل  َْکیََّبل  َْتلاَقَف  ُۀَمِطاَف 

ًۀَهاَرَک ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِیف  َرَی  َْمل  َو  اَهَهْجَو  ِّلَُوت  َْمل  َو  ْتَتَکَـسَف  َْنیََرت  اَـمَف  ًاْئیَـش  ِكِْرمَأ  ْنِم  َرَکَذ  ْدَـق  َو  ِْهَیلِإ  ْمُهَّبَحَأ  َو  ِهِْقلَخ  َْریَخ  ِکَـجِّوَُزی  ْنَأ 
اََهل ُهَیِـضَر  َو  َُهل  اَهَیِـضَر  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَهْجِّوَز  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  ُهاَتَأَف  اَهُراَْرقِإ  اَُهتوُکُـس  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُلوُقَی  َوُه  َو  َماَـقَف 
یَلَع ُْتلَّکََوت  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  َو  ِهَّللا  ِۀَـکََرب  یَلَع  ُْلق  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  ُْمق  َلاَقَف  يِدَِـیب  َذَـخَأَف  ِیناَتَأ  َُّمث  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِینَجَّوَزَف  ٌِّیلَع  َلاَـق 

َو ًاِظفاَح  َْکنِم  اَمِْهیَلَع  ْلَعْجا  َو  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ْكِرَاب  َو  اَمُهَّبِحَأَف  ََّیلِإ  َکِْقلَخ  ُّبَحَأ  اَمُهَّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  َُّمث  اَهَْدنِع ع  ِینَدَْـعقَأ  یَّتَح  ِینَءاَج  َُّمث  ِهَّللا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2636 

http://www.ghaemiyeh.com


. ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  اَمُهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اَمُهُذیِعُأ  یِّنِإ 
. قفرلا ینأتلا و  رسکلاب  لسرلا  نایب 

94 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ْنَع ٍطاَبْـسَأ  ِْنبا  ِنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِنَع  ِِهلاَخ  ْنَع  ِّيِراَرُّزلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ٍِبلاَغ  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَـعاَمَج  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 5

ِکیِْکُبی اَم  اََهل  َلاَقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َلَخَد  َۀَمِطاَف ع  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َدُواَد 
َو ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  َسُمُْخلا  ِْکنَع  َقَدْـصَأ  َو  ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ِکـُتْجَّوَز  اـَنَأ  اَـم  َو  ِکـُتْجَّوَز  ُْهنِم  ٌْریَخ  ِیْتَیب  ِلـْهَأ  ِیف  َناَـک  َْول  ِهَّللا  َوَف 

ِیف َمِهاَرَّدـلا  ُْتبَکَـسَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  َو  َنَمَّثلا  ُتْذَـخَأ  َو  ُُهتِْعبَف  ُتْمُقَف  َعْرِّدـلا  ِِعبَف  ُْمق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ٌِّیلَع ع  َلاَـق  ُضْرَأـْلا 
ِمِهاَرَّدـلا َنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َضَبَق  َُّمث  ًابیِط  َۀَـمِطاَِفل  ْعَْتبا  َلاَقَف  ُهاَطْعَأَف  ًالاَِلب  اَعَد  َو  ًۀَْـضبَق  َضَبَق  َُّمث  ُُهتْرَبْخَأ  اَنَأ  َال  َو  َیِه  ْمَک  ِیْنلَأْسَی  ْمَلَف  ِهِرْجَح 
اوُرَـضَحَف ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٍةَّدِِعب  َو  ٍرِـساَی  ِْنب  ِراَّمَِعب  ُهَفَدْرَأ  َو  ِْتیَْبلا  ِثاَثَأ  َو  ٍباَِیث  ْنِم  اَهُِحلُْـصی  اَم  َۀَـمِطاَِفل  ْعَْتبا  َلاَق  َو  ٍرَْکب  َابَأ  ُهاَطْعَأَف  ِْهیَدَـی  اَْتلِِکب 

ِۀَْعبَِسب ٌصیِمَق  ُهْوَرَتْشا  اَّمِم  َناَکَف  ُهْوَرَتْشا  ُهَحَلْصَتْسا  ِنِإَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  یَلَع  ُهوُضِْرُعی  یَّتَح  ُهَنوُرَتْشَی  اَلَف  ُِحلُْـصی  اَّمِم  َءْیَّشلا  َنوُضِرَتْعَی  اُوناَکَف  َقوُّسلا 
ِرَخْآلا ُوْشَح  َو  ٌفِیل  اَمِهِدَحَأ  ُوْشَح  َرْـصِم  ِْشیَخ  ْنِم  ِْنیَـشاَِرف  َو  ٍطیِرَِـشب  ٌلَّمَُزم  ٌریِرَـس  َو  ٌۀَّیِرَْبیَخ  ُءاَدْوَس  ٌۀَفیِطَق  َو  َمِهاَرَد  ِۀََعبْرَِأب  ٌراَمِخ  َو  َمِهاَرَد 

َو ٍساَُحن  ْنِم  ٌبَضِْخم  َو  ِدَْـیِلل  یًحَر  َو  « 1  » ٌّيِرَجَه ٌریِـصَح  َو  ٍفوُص  ْنِم  ٌْرتِـس  َو  ٌرِخْذِإ  اَـهُوْشَح  ِِفئاَّطلا  ِمَدَأ  ْنِم  َِقفاَرَم  َعـَبْرَأ  َو  ِمَنَْغلا  ِّزِج  ْنِم 
َضَْعب ٍرَْکب  ُوبَأ  َلَمَح  َءاَرِّشلا  َلَمْکَتْـسا  اَذِإ  یَّتَح  ٍفَزَخ  ُناَزیِک  َو  ُءاَرْـضَخ  ٌةَّرَج  َو  « 2  » ٌۀَـتَّفَُزم ٌةَرَهْطِم  َو  ِءاَْمِلل  ٌّنَش  َو  ِنَبَِّلل  ٌْبعَق  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ٌءاَـقِس 

ُهَّللا َكَرَاب  ُلوُقَی  َو  ِهِدَِیب  ُُهبِّلَُقی  َلَعَج  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  َعاَتَْملا  َضَرَع  اَّمَلَف  َِیقاَْبلا  ُهَعَم  اُوناَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُباَحْصَأ  َلَمَح  َو  ِعاَتَْملا 
ِْتیَْبلا  ِلْهَِأل 

__________________________________________________

يرجاه يرجه و  ۀبسنلا  عنمی و  ثنؤی و  دق  فورـصم و  رکذم  ۀلیل  موی و  رثع  نیب  هنیب و  نمیلاب  ةدلب  ۀکرحم  رجه  يدابآزوریفلا : لاق  ( 1)
. ۀنیدملا برق  تناک  ۀیرق  و  نیرحبلا ، ضرا  عیمجل  مسا  و 

. تفزلاب یلطملا  تفزملا : ( 2)
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ِلوُسَر ُجاَوْزَأ  َْنُلق  َُّمث  َۀَمِطاَف ع  ِْرمَأ  ْنِم  ًاْئیَـش  ُرُکْذَأ  َال  َو  ِیلِْزنَم  َیلِإ  ُعِجْرَأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  یِّلَـصُأ  ًارْهَـش  َِکلَذ  َدـَْعب  ُتْمَقَأَف  ٌِّیلَع ع  َلاَق 
َۀَجیِدَـخ َّنَأ  َْول  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َْتلاَقَف  ِْهیَلَع  َْنلَخَدَـف  َْنلَْعفا  ُْتلُقَف  َْکیَلَع  َۀَـمِطاَف  َلوُخُد  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َکـَل  ُُبلْطَن  اـَل  َأ  ِهَّللا ص 

ُُبلْطَی َال  ٍِّیلَع  ُلَاب  اَمَف  َلاَقَف  َِکلَِذب  اَنَنُویُع  َّرَق  َو  اَهَلْمَـش  ْعَمْجا  َو  اَِهْلعَِبب  َۀَمِطاَف  َْنیَع  َّرَقَف  ُهَلْهَأ  ُدیُِری  ًاِّیلَع  َّنِإ  َو  َۀَـمِطاَف  ِفاَفِِزب  اَُهْنیَع  ْتَّرََقل  ٌۀَِـیقَاب 
ُّمُأ اَنَأ  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَقَف  اَنُهاَه  ْنَم  َلاَقَف  ِءاَسِّنلا  َیلِإ  َتَفَْتلاَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِینُعَنْمَی  ُءاَیَْحلا  ُْتلُقَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ُْهنِم  َِکلَذ  ُعَّقَوَتَن  اَّنُک  ْدَقَف  ُهَتَجْوَز  یِّنِم 
اَی ٍةَرْجُح  ِّيَأ  ِیف  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَقَف  ًاْتَیب  يِرَجُح  ِیف  یِّمَع  ِْنبا  َو  ِیتَْنبِال  اُوئِّیَه  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ُۀـَناَُلف  َو  ُۀـَناَُلف  ِهِذَـه  َو  ُبَْنیَز  ِهِذَـه  َو  َۀَـمَلَس 

ٌبیِط ِكَدـْنِع  ْلَه  َۀَـمِطاَف  ُْتلَأَسَف  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَـق  اَِـهنْأَش  ْنِم  َنِْحلُْـصی  َو  َّنِّیَُزی  ْنَأ  ُهَءاَِـسن  َرَمَأ  َو  ِکـِتَرْجُح  ِیف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ِهَّللا  َلوُسَر 
َناَک َْتلاَقَف  اَذَـه  اَم  ُْتلُقَف  ُّطَق  اَهَْلثِم  ُتْمِمَـش  اَم  ًۀَِـحئاَر  اَْهنِم  ُتْمِمَـشَف  ِیتَحاَر  ِیف  اَْهنِم  ْتَبَکَـسَف  ٍةَروُراَِقب  َْتتَأَف  ْمَعَن  َْتلاَق  ِکِـسْفَِنل  ِهِیتْرَخَّدا 

َضَهَن اَذِإَف  اَْهیَلَع  ُسِلْجَیَف  َةَداَسِْولا  َُهل  ُحَرْطَأَف  ِکِّمَِعل  اَهیِحَرْطاَف  َةَداَسِْولا  ِیتاَه  ُۀَمِطاَف  اَی  ِیل  ُلوُقَیَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُلُخْدَـی  ُِّیْبلَْکلا  ُۀَـیْحِد 
َلاَق َُّمث  ٌِّیلَع  َلاَق  َلِیئَْربَج  ِۀَِحنْجَأ  ْنِم  ُطُقْسَی  ٌرَْبنَع  َوُه  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ٌِّیلَع ع  َلَأَسَف  ِهِعْمَِجب  ِینُُرمْأَیَف  ٌءْیَـش  ِِهباَِیث  ِْنَیب  ْنِم  َطَقَس 

َرَـسَحَف ًانْمَـس  َو  ًارْمَت  ُْتیَرَتْشاَف  ُنْمَّسلا  َو  ُرْمَّتلا  َْکیَلَع  َو  ُْزبُْخلا  َو  ُمْحَّللا  اَنِدـْنِع  ْنِم  َلاَق  َُّمث  اًلِـضاَف  ًاماَعَط  َِکلْهَِأل  ْعَنْـصا  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِیل 
ِیل َلاَق  َُّمث  ٌرِیثَک  ٌْزبُخ  اََنل  َِزبُخ  َو  َِحبُذَف  ًانیِمَس  ًاْشبَک  اَْنَیلِإ  َثََعب  َو  ًاْسیَح  ُهَذَخَّتا  یَّتَح  ِنْمَّسلا  ِیف  َرْمَّتلا  ُخَدْشَی  َلَعَج  َو  ِهِعاَرِذ  ْنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
یَلَع ُتْدِعَـص  َُّمث  ًامْوَق  ََعدَأ  َو  ًامْوَق  َصِخْـشُأ  ْنَأ  ُتِییَحَف   ] تییحأف ِۀـَباَحَّصلِاب  ٌنَحْـشُم  َوُه  َو  َدِجْـسَْملا  ُْتیَتَأَف  َْتبَبْحَأ  ْنَم  ُْعدا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

ِۀَِّلق َو  ِساَّنلا  ِةَْرثَک  ْنِم  ُْتیَیْحَتْساَف  ًالاَسْرَأ  ُساَّنلا  َلَْبقَأَف  َۀَمِطاَف  ِۀَمِیلَو  َیلِإ  اُوبیِجَأ  ُْتیَداَن  َو  َكاَنُه  ٍةَْوبَر 
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َو ِیباَرَـش  اُوبِرَـش  َو  یِماَعَط  ْمِهِرِخآ  ْنَع  ُمْوَْقلا  َلَکَأَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ِۀَکَرَْبلِاب  َهَّللا  وُعْدَأَس  یِّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  ِینَلَخاَدَت  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِملَعَف  ِماَعَّطلا 
َو ْتَِئلُمَف  ِفاَحِّصلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَعَد  َُّمث  ٌءْیَـش  ِماَعَّطلا  َنِم  ْصُْقنَی  َْمل  َو  ٍلُجَر  ِفاـَلآ  ِۀََـعبْرَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  اوُرَدَـص  َو  ِۀَـکَرَْبلِاب  ِیل  اْوَعَد 

ُلوُسَر َلاَق  ِبوُرُْغِلل  ُسْمَّشلا  ِتَفَرَْـصنا  اَذِإ  یَّتَح  اَِهْلَعب  َو  َۀَمِطاَِفل  اَذَه  َلاَق  َو  ًاماَعَط  اَهِیف  َلَعَج  َو  ًۀَفْحَـص  َذَـخَأ  َُّمث  ِهِجاَوْزَأ  ِلِزاَنَم  َیلِإ  اَِهب  َهَّجَو 
ُلوُسَر َلاَقَف  ْتَرَثَعَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ًءاَیَح  ًاقَرَع  ْتَبَّبَصَت  ْدَق  َو  اََهلاَیْذَأ  ُبَحْسَت  َیِه  َو  اَِهب  َْتتَأَف  ْتَقَلَْطناَف  َۀَمِطاَف  یُِّملَه  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَی  ِهَّللا ص 

ِیف اَهَعَـضَوَف  اَهَدَی  َذَخَأ  َُّمث  ٌِّیلَع ع  اَهآَر  یَّتَح  اَهِهْجَو  ْنَع  َءاَدِّرلا  َفَشَک  ِْهیَدَی  َْنَیب  ْتَفَقَو  اَّمَلَف  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َةَْرثَْعلا  ُهَّللا  َِکلاَقَأ  ِهَّللا ص 
اَثِدُْحت َال  َو  اَمُِکلِْزنَم  َیلِإ  اَِقلَْطنا  ٌِّیلَع  ُلْعَْبلا  َمِْعن  ُۀَمِطاَف  اَی  َو  ُۀَمِطاَف  ُۀَجْوَّزلا  َمِْعن  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْـنبا  ِیف  ََکل  ُهَّللا  َكَرَاب  َلاَق  َو  ٍِّیلَع ع  ِدَـی 
ِضْرَْألا َیلِإ  ٌۀَقِرْطُم  َیِه  َو  اَِهِبناَج  ِیف  ُتْسَلَج  َو  ِۀَّفُّصلا  ِِبناَج  ِیف  ْتَسَلَج  یَّتَح  اَِهب  ُْتقَلَْطنا  َو  َۀَمِطاَف  ِدَِیب  ُتْذَخَأَف  ٌِّیلَع  َلاَق  اَمُکَِیتآ  یَّتَح  ًاْرمَأ 

اًلِخاَد َو  ًاِرئاَز  َِکب  ًابَحْرَم  ُهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْلُخْدا  اَْنلُقَف  اَنُهاَه  ْنَم  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َءاَـج  َُّمث  اَْـهنِم  ًءاَـیَح  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ٌقِرْطُم  اـَنَأ  َو  یِّنِم  ًءاَـیَح 
اَِهب َضَمْـضَمَتَف  ًۀَعْرُج  َذَخَأَف  ِِهب  ُْهتَتَأ  َُّمث  ًءاَم  ُْهتَأَلَمَف  ِْتیَْبلا  ِیف  ٍْبعَق  َیلِإ  ْتَماَقَف  ٍءاَِمب  ِینِیتیا  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَق  َُّمث  ِِهِبناَج  ْنِم  َۀَمِطاَف  َسَلْجَأَف  َلَخَدَـف 

اَْهیَِفتَک َْنَیب  ُْهنِم  َحَضَنَف  ْتََربْدَأَف  يِِربْدَأ  َلاَق  َُّمث  اَْهیَیْدَث  َْنَیب  ُْهنِم  َحَضَن  ْتَلَْبقَأ  اَّمَلَف  ِیِلْبقَأ  َلاَق  َُّمث  اَهِسْأَر  یَلَع  اَْهنِم  َّبَص  َُّمث  ِْبعَْقلا  ِیف  اَهَّجَم  َُّمث 
ِِهلْهَأ ِیف  َُهل  ْكِرَاب  َو  ًاّیِفَح  َِکب  َو  ًاِّیلَو  ََکل  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ََّیلِإ  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  َو  یِخَأ  اَذَـه  َو  َّمُهَّللا  ََّیلِإ  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  َو  ِیتَْنبا  ِهِذَـه  َّمُهَّللا  َلاَـق  َُّمث 

. ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع ...  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر  َو  ََکل  ُهَّللا  َكَرَاب  َِکلْهَِأب  ْلُخْدا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث 
هوحن  ریرسلا و  هب  طرشی  لوتفم  صوخ  طیرشلا  فوفلم و  يأ  لمزم  نایب 
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يأ رـسکلاب  منغلا  زج  نم  هلوق  بصعلا  ظلغأ  نم  وأ  ناتکلا  ۀقاشم  نم  ظالغ  اهطویخ  ۀقر و  اهجـسن  یف  بایث  شیخلا  يدابآزوریفلا  لاق  و 

. نکرملا ربنمک  بضخملا  منغلا و  نم  زج  يذلا  فوصلا 
. ۀغللا بتک  نم  اندنع  امیف  دری  مل  هنکل  اضیأ  ایدعتم  نوکی  هدرجم  نأ  یلع  ءانب  رمألا  ۀغیصب  هنأ  هرهاظ  ۀمطاف  نیع  رقف  هلوق 

فوجألا و ءیشلا  رسک  خدشلا  لاق  هرمأ و  نم  عمتجا  ام  يأ  هلمش  هللا  تتش  مهرمأ و  نم  تتـشت  ام  يأ  مهلمـش  هللا  عمج  يرهوجلا  لاق  و 
هب تیفح  لوقت  يرهوجلا  لاق  ایفح  کب  هلوق ص و  بشخ  نم  حدـق  بعقلا  رجلا و  بحـسلا  طقأ و  نمـسب و  طـلخی  رمت  وه  سیحلا  لاـق 

. كرمأ ۀعاطإ  ببسب  مهل  احصان  قلخلا  یلع  اقفشم  وأ  ۀعاطإلا  ۀیاغ  کل  اعیطم  يأ  یهتنا  هفاطلإ  همارکإ و  یف  تغلاب  يأ  رسکلاب 
ِنَع ِءاَّشَْولا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٍةَّدِـع  ْنَع  ِِّیْنیَلُْکلا  ِنَع  ِّيِراَرُّزلا  ٍِبلاَغ  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَـعاَمَج  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 6

. ِضْرَْألا یَلَع  ٌْوفُک  اََهل  َناَک  اَم  َۀَمِطاَِفل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  َال  َْول  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْیبَظ  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِّيِرَْبیَْخلا 
َدَْعب َِکلَذ  َو  ًامْوَی  َرَـشَع  َۀَّتِِـسب  َناَْمثُع  ِۀَجْوَز  َۀَّیَقُر  اَِهتْخُأ  ِةاَفَو  َدـَْعب  َۀَـمِطاَِفب  َلَخَد  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َّنَأ  َِيُور  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 7

. ُمَلْعَأ َیلاَعَت  ُهَّللا  َو  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍّتِِسل  ِءاَثاَلَّثلا  َمْوَی  اَِهب  َلَخَد  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ٍلاَّوَش  ْنِم  ْتَلَخ  ٍماَّیَِأل  َِکلَذ  َو  ٍرَْدب  ْنِم  ِهِعوُجُر 
ْنَع ِشَمْعَأـْلا  ِنَع  ِعِیبَّرلا  ِْنب  ِْسیَق  ْنَع  ِِّیناَّمِْحلا  یَیْحَی  ْنَع  ِراَـتْخُْملا  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِوَدَْـعلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُِّیناََـقلاَّطلا  لاـصخلا  ل ، - 8

اَم َْتأَر  اَّمَلَف  ِهِضَرَم  ْنِم  « 1  » ٌِهقاَن َوُه  َو  ُهُدوُعَت  ُۀَمِطاَف ع  ُْهتَتَأَف  ُهَضَرَم  َضِرَم  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق : ِّيِراَْصنَْألا  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍّیِْعبِر  ِْنب  َۀَـیاَبَع 
ِدْهُْجلا َنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب 

__________________________________________________

. هقان وهف  دعب ، هتوق  لامک  یلا  عجری  مل  فعض  هیف  نکل  قافأ  ءيرب و  اذإ  هتلع  نم  ضیرملا  هقن  لاقی : ( 1)
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َراَتْخاَف ًۀَـعاَلِّطا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  اََهل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  اَهِّدَـخ  یَلَع  اَُـهتَْعمَد  ْتَرَج  یَّتَح  ُةَْربَْعلا  اَْـهتَقَنَخ  ِفْعَّضلا  َو 
َلاَق ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَأ  ِکَجَّوَز  ِكاَّیِإ  ِهَّللا  ِۀَماَرَِکل  َّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  ِتِْملَع  اَم  َأ  ُهَُکتْحَْکنَأَف  ََّیلِإ  یَحْوَأَف  ِکَْلَعب  اَْهنِم 
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َو َُهل  ُهَّللا  ُهَمَسَق  يِذَّلا  َنِم  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َدیِزَم  اَهَدیِزَی  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َداَرَأَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَق  اَِمب  ْتَرَْـشبَتْسا  َو  ُۀَمِطاَف ع  َِکلَِذب  ْتَّرُـسَف 
ُهُْرمَأ َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهاَْطبِس  َو  ُُهتَجْوَز  َو  ُُهتَمْکِح  َو  ُهُْملِع  َو  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  ُُهناَمیِإ  ٍلاَصِخ  ُناَمَث  ٍِّیلَِعل  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَقَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَحُِمل 

اَهُکِرُْدی َال  َو  اَنَْلبَق  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ٌدَحَأ  اَهَطُْعی  َْمل  ٍلاَصِخ  َْعبَـس  اَنیِطْعُأ  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِهَّللا  ِباَتِِکب  ُهُؤاَضَق  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ُُهیْهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب 
َو ِکِیبَأ  ُّمَع  ُةَزْمَح  َوُه  َو  ِءاَدَهُّشلا  ُدِّیَس  اَنُدیِهَش  َو  ُِکْلَعب  َوُه  َو  ِءاَیِصْوَْألا  ُْریَخ  اَنُّیِـصَو  َو  ِكُوبَأ  َوُه  َو  ِءاَِیْبنَْألا  ُْریَخ  اَنُِّیبَن  اَنَدَْعب  َنیِرِخْآلا  َنِم  ٌدَحَأ 

. ِكاَْنبا اَمُه  َو  ِۀَّمُْألا  ِهِذَه  اَْطبِس  اَّنِم  َو  ٌرَفْعَج  َوُه  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمِِهب  ُریِطَی  ِناَحاَنَج  َُهل  ْنَم  اَّنِم 
ِنَابَأ ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ِّيِدْزَْألا  َدَـمْحَأ  ِیبَأ  ْنَع  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ُراَّطَْعلا  َو  ِیبَأ  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 9
ِیتَْنبا ُهَجَّوَز  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  یَخآ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَـمِرْکِع  ْنَع  َِبْلغَت  ِْنب 

َو یِضِْغبُم  ُهُضِْغبُم  َو  یِّبُِحم  ُهُّبُِحم  ُْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌِّیلَعَف  ًۀَفِیلَخ  َو  ًاّیِصَو  ِیل  ُهَلَعَج  َو  ِِهتَِکئاَلَم  ِیبَّرَقُم  َِکلَذ  یَلَع  َدَهْشَأ  َو  ِِهتاَواَمَـس  ِْعبَـس  ِقْوَف  ْنِم 
. ِِهتَّبَحَِمب ِهَّللا  َیلِإ  ُبَّرَقَتََتل  َۀَِکئاَلَْملا  َّنِإ 

ِِهئَابآ ع ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِدِیلَْولا  ُْنبا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 10
َۀَناَُلف َّنِإ  َْتلاَقَف  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِکَعَم  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ٌءْیَش  اَِهتَفَْحِلم  ِیف  َو  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتَلَخَد  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق 

اَهِراَُثن ْنِم  ُتْذَخَأَف  اَْهیَلَع  اوُرَثَنَف  اَهوُکَْلمَأ 
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َو َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإَف  َنِیبِذْکَت  َِمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ًاْئیَـش  اَْهیَلَع  ُْرْثنَت  َْمل  َو  اَهَتْجَّوَز  ُۀَمِطاَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  َو  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتََکب  َُّمث 
اَم اَْهنِم  اوُذَخَأَف  اَِهقَْربَتْسِإ  َو  اَهِدُُّرمُز  َو  اَهِّرُد  َو  اَِهتُوقاَی  َو  اَِهلَلُح  َو  اَهِِّیلُح  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُرْثنَت  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َراَجْـشَأ  َرَمَأ  ًاِّیلَع ع  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  اََّمل  َیلاَعَت 

ٍِّیلَع ع. ِلِْزنَم  ِیف  اَهَلَعَجَف  َۀَمِطاَف ع  ِرْهَم  ِیف  َیبوُط  ُهَّللا  َلََحن  ْدََقل  َو  َنوُمَْلعَی  َال 
. هلثم رفعج ع  یبأ  نع  رباج  نع  رمش  نب  ورمع  نع  یشایعلا  ریسفت  یش ،

َسِیَأ یَّتَح  ُْهنَع  َضَرْعَأ  اَّلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ٌدَـحَأ  اَهُرُکْذَـی  َال  ُۀَـمِطاَف ع  َْتناَک  َلاَـق : ُهَعَفَر  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِیبَأ  یمقلا  ریـسفت  سف ، - 11
ٌلُجَر ُهَّنَأ  ُْهنَع  ِیُنثِّدَُـحت  ٍْشیَُرق  َءاَِسن  َّنَأ  َْریَغ  يََرت  اَِمب  َیلْوَأ  َْتنَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  اَْـهَیلِإ  َّرَـسَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  اَـهَجِّوَُزی  ْنَأ  َداَرَأ  اَّمَلَف  اَْـهنِم  ُساَّنلا 

َُهل َلاَم  َال  ِّنِّسلا  ُکِـحاَض  « 1 [ » ِریِعَْبلا ِریِـشاَشَمَک  راشاشم   ] ِۀَنِکَّسلا َو  ِْنیَْنیَْعلا  ُمیِظَع  ُعَْزنَأ  ِسیِداَرَْکلا  ُمْخَـض  ِْنیَعاَرِّذـلا  ُلیِوَط  ِنْطَْبلا  ُحاَدْـحَد 
ِلاَجِر یَلَع  ًاِّیلَع  َراَتْخاَف  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَِملاَْعلا  ِلاَجِر  یَلَع  ِینَراَتْخاَف  اَْینُّدـلا  یَلَع  َفَرْـشَأ  َهَّللا  َّنَأ  ِتِْملَع  اَم  َأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََـهل  َلاَـقَف 

اَّلِإ ََهلِإ  َال  ِسِدْقَْملا  ِْتَیب  ِةَرْخَص  یَلَع  ًابُوتْکَم  ُتْدَجَو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْسُأ  اََّمل  ُهَّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  یَلَع  ِكَراَتْخاَف  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَِملاَْعلا 
یَهَْتنُْملا ِةَرْدِس  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  اَّمَلَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَقَف  يِریِزَو  ْنَم  َو  َلِیئَْربَِجل  ُْتلُقَف  ِهِریِزَِوب  ُُهتْرَصَن  َو  ِهِریِزَِوب  ُُهتْدَّیَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا 

ْنَم َو  َلِیئَْربَِجل  ُْتلُقَف  ِهِریِزَِوب  ُُهتْرَـصَن  َو  ِهِریِزَِوب  ُُهتْدَّیَأ  یِْقلَخ  ْنِم  ِیتَْوفَـص  ٌدَّمَُحم  يِدْـحَو  اـَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  اـَنَأ  یِّنِإ  اَْـهیَلَع  ًاـبُوتْکَم  ُتْدَـجَو 
یَلَع  ًابُوتْکَم  ُتْدَجَو  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِشْرَع  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  َةَرْدِّسلا  ُتْزَواَج  اَّمَلَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  يِریِزَو 

__________________________________________________

نیشاشملا میظع  مالسلا : هیلع  هتیلح  یف  نیفصلا  باتک  یف  رکذ  دق  و  فحصف ، ریعبلا ، یـشاشمک  هاشاشم  اذکه : حیحـصلا  نأ  رهاظلا  ( 1)
اذـه و  نیتبکرلا ، نیفتکلا و  نیقفرملاک و  ماظعلا  سوءر  میظع  يا  شاشملا  لیلج  ّيرزجلا  لاق  و  ۀـینثتلا ، ظـفلب  يراـضلا  عبـسلا  شاـشمک 

. حضاو
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َیبوُط َةَرَجَـش  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُْتیَأَر  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  اَّمَلَف  ِهِریِزَِوب  ُُهتْرَـصَن  َو  ِهِریِزَِوب  ُُهتْدَّیَأ  ِیبِیبَح  ٌدَّمَُحم  اَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  اـَنَأ  ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ْنِم  ٍۀَِـمئاَق 
ُْفلَأ ِنِمْؤُْملا  ِْدبَْعِلل  ُنوُکَی  ٍقَْربَتْسِإ  َو  ٍسُْدنُس  ْنِم  ٍلَلُح  ُطاَفْسَأ  اَهاَلْعَأ  َو  اَْهنِم  ٌْرِتف  اَهِیف  َو  اَّلِإ  ٌلِْزنَم  َال  َو  ٌرْصَق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَم  َو  ٍِّیلَع  ِراَد  ِیف  اَُهلْصَأ 
ُضْرَع ٌدوُدْمَم  ٌّلِظ  اَهُطَـسَو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ُباَِیث  َوُه  َو  ٍۀَِـفلَتُْخم  ٍناَْولَأ  یَلَع  يَرْخُْألا  ُِهبُْـشت  ٌۀَّلُح  ِهِیف  اَم  ٍۀَّلُح  ِْفلَأ  ُۀـَئاِم  ٍطَفَـس  ِّلُک  ِیف  ٍطَفَـس  ِْفلَأ 
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َو ُُهلْوَق  َِکلَذ  َو  ُهُعَطْقَی  اَلَف  ٍماَع  ِۀَئاِم  َةَریِسَم  ِّلِّظلا  َِکلَذ  ِیف  ُبِکاَّرلا  ُریِـسَی  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  ِۀَّنَْجلا 
ِراَد ِیف  ُْمْتیَأَر  اَّمِم  ِۀَهِکاَْفلا  َنِم  ٍنَْول  ُۀَئاِم  اَْهنِم  ِبیِـضَْقلا  ِیف  ُنوُکَی  ْمِِهتُوُیب  ِیف  ٌلِّلَدَـتُم  ْمُهُماَعَط  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ُراَِمث  اَُهلَفْـسَأ  َو  « 1  » ٍدوُدْمَم ٍّلِظ 

يِرْجَی َو  ٍۀَعُونْمَم  َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  يَرْخُأ ال  اَهَناَکَم  ْتَتَبَن  ٌءْیَـش  اَْهنِم  یَنَتُْجی  اَمَّلُک  َو  اَهَْلثِم  اوُعَمْـسَت  َْمل  اَم  َو  ِِهب  ُْمتْعِمَـس  اَم  َو  ُهْوََرت  َْمل  اَم  َو  اَْینُّدـلا 
ٍةَّذـَل ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراـْهنَأ  َو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراـْهنَأ  َو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ٍءاـم  ْنـِم  ٌراـْهنَأ  ُۀََـعبْرَْألا  ُراَْـهنَْألا  اَْـهنِم  ُرِجَْفنَت  ِةَرَجَّشلا  َکـِْلت  ِلْـصَأ  ِیف  ٌرَهَن 

ْنَم ُلَّوَأ  َوُه  َو  یِعَم  ُْربَْقلا  ُْهنَع  ُّقَْشنَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َوُه  ٍلاَـصِخ  َْعبَـس  ٍِّیلَع  ِیف  ِیناَـطْعَأ  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَـی  « 2  » یفَـصُم ٍلَسَع  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  َنِیبِراَّشِلل 
ْنَم ُلَّوَأ  َو  ِشْرَْعلا  ِنیِمَی  یَلَع  یِعَم  ُفِقَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ُتیِسُک  اَذِإ  یَـسُْکی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  اَذ  ِيرَذ  َو  اَذ  يِذُخ  ِراَّنِلل  ُلوُقَیَف  ِطاَرِّصلا  یَلَع  یِعَم  ُفِقَی 

ِسَفاـنَتَْیلَف َکـِلذ  ِیف  َو  ٌکْـسِم  ُهُماـتِخ  ِموـُتْخَْملا  ِقـیِحَّرلا  َنِم  یِعَم  ُبَرْـشَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  َنیِّیِّلِع  یِعَم  ُنُکْـسَی  ْنَم  ُلَّوَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  َباـَب  یِعَم  ُعِْرُقی 
ْنِم ٌءُولْمَم  ُهَّنِإَف  ٌنیَِطب  ُهَّنِإ  َْتُلق  اَم  اَّمَأَف  َُهل  َلاَم  َال  اَْینُّدلا  ِیف  َناَک  اَذِإ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َُهل  َّدَعَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ًاِّیلَع  ُهَّللا  ُهاَطْعَأ  اَم  اَذَه  ُۀَمِطاَف  اَی  َنوُِسفانَتُْملا 

ِیتَّمُأ  ِْنَیب  ْنِم  ُهَمَرْکَأ  َو  ِِهب  ُهَّللا  ُهَّصَخ  ٍْملِع 
__________________________________________________

.29 ۀعقاولا : ( 1)
.17 لاتقلا : ( 2)
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َءاَدـْعَأ َو  ُهَءاَدـْعَأ  اَِهب  َُلتْقَِیل  اََهلَّوَط  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ِْهیَدَـی  ُلوُط  اَّمَأ  َو  َمَدآ ع  ِۀَفِِـصب  ُهَقَلَخ  َهَّللا  َّنِإَـف  ِْنیَْنیَْعلا  ُمیِظَع  ُعَْزنَأ  ُهَّنِإ  َْتُلق  اَـم  اَّمَأ  َو 

ِیْغَْبلا ِلْهَأ  ْنِم  َنیِِقفاَنُْملا  َو  ِنآْرُْقلا  ِلیِْزنَت  یَلَع  َنیِکِرْشُْملا  ُِلتاَُقی  َو  َحُوتُْفلا  ُهَّللا  ُحَتْفَی  ِِهب  َو  َنوُکِرْشُْملا  َهِرَک  َْول  َو  َنیِّدلا  ُهَّللا  ُرِهُْظی  ِِهب  َو  ِِهلوُسَر 
َُهل َلَعَج  اَّلِإ  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَم  ُۀَمِطاَف  اَی  ُهَشْرَع  اَمِِهب  ُنِّیَُزی  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  ْيَدِّیَـس  ِِهْبلُـص  ْنِم  ُهَّللا  ُجِرُْخی  َو  ِِهلیِوَْأت  یَلَع  ِقوُسُْفلا  َو  ِثْکَّنلا  َو 

ِلْهَأ ْنِم  ًادَـحَأ  ِْهیَلَع  ُراَتْخَأ  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  ٌۀَّیِّرُذ  ِیل  َْتناَک  اَـم  ٌِّیلَع  اـَل  َْول  َو  ٍِّیلَع  ِْبلُـص  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  َلَـعَج  َو  ِِهْبلُـص  ْنِم  ًۀَّیِّرُذ 
ٍِّیلَع ع. ُْریَغ  ٌْوفُک  َۀَمِطاَِفل  َناَک  اَم  ِهَّللا  َو  َِکلَذ  َْدنِع  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهَجَّوَزَف  ِضْرَْألا 

نیتبکرلا و نیبکنملا و  وحن  سودرک  وهف  لصفم  یف  ایقتلا  نیمظع  لک  عستا و  احاحدـنا  هنطب  حدـنا  نیمـسلا و  ریـصقلا  حادـحدلا  حاضیإ 
ۀغللا و یف  ینعم  راشاشمل  دجأ  مل  قنعلا و  نم  سأرلا  رقم  ۀحرقک  ۀنکـسلا  هتهبج و  یبناج  نع  رعـشلا  رـسحنا  يذـلا  وه  عزنألا  نیکرولا و 

هلوق « 1 . » بوصأ وه  خـسنلا و  ضعب  یف  ةرقفلا  کلت  نکت  مل  ماظعلا و  سوءر  شاشملا  ریعبلا و  شاشمک  شاشم  هل  لصألا  یف  ناـک  هلعل 
یف كرحی و  ردـقلا و  رتقلا  يدابآزوریفلا  لاق  فاقلاب  اهـضعب  یف  ةریـشملا و  فرط  ماهبإلا و  فرط  نیب  ام  ةروسکملا  ءافلاب  رتف  اهیف  الإ و 

لاوحأ باتک  نتفلا و  باتک  یف  ربخلا  ءازجأ  رئاس  حرـش  رم  دق  ریغتملا و  نجآلا  نسآلا  یلدـتلا و  للدـتلا  قذـع و  يأ  رـسکلاب  ونق  اهـضعب 
نینمؤملا ع. ریمأ 

َنوُراَه ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِدِماَح  ْنَع  ٍِلتاَقُم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَع  ِدِیلَْولا  ُْنبا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 12
ْأَّرََجتَأ َْمل  َو  ٍدَّمَُحم ص  ِۀَْنبا  َۀَمِطاَف  ِجیِوْزَِتب  ُتْمَمَه  ْدََقل  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع 

__________________________________________________

«. ریعبلا یشاشمک  هاشاشم   » هلوق ینعم  وه  سیدارکلا » مخض  : » هلوق ینعم  نال  کلذ  و  ( 1)
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َلوُسَر اَی  َْکیََّبل  ُْتُلق  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَح  يِراَهَن  َو  ِیْلَیل  يِرْدَـص  ِیف  ُجـِلَتْخََیل  َِکلَذ  َّنِإ  َو  ِِّیبَّنِلل  َکـِلَذ  َرُکْذَأ  ْنَأ 
اَمَف َۀَـمِطاَف  ِتْوَف  یَلَع  ٌِفئاََخل  یِّنِإ  َو  ٍْشیَُرق  ِءاَِسن  َضَْعب  ِینَجِّوَُزی  ْنَأ  ُدـیُِری  َوُه  اَذِإ  َو  ُمَلْعَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُْتُلق  ِجـیِوْزَّتلا  ِیف  َکـَل  ْلَـه  َلاَـق  ِهَّللا 

ُُهْتیَتَأَف َلاَق  َمْوَْیلا  ُْهنِم  ًاحَرَف  َّدَـشَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَْنیَأَر  اَمَف  ْعِرْـسَأ  َو  َِّیبَّنلا ص  ِبِجَأ  ِیل  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلوُسَر  ِیناـَتَأ  ْذِإ  ٍءْیَِـشب  ُتْرَعَش 
َهَّللا َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ  َلاَقَف  ُقُْربَی  ِِهناَنْسَأ  ِضاََیب  َیلِإ  ُتْرَظَن  یَّتَح  َمَّسَبَت  َو  ًاحَرَف  ُهُهْجَو  َلَّلَهَت  ََّیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ِةَرْجُح  ِیف  َوُه  اَذِإَف  ًاعِرْـسُم 
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َو ِۀَّنَْجلا  ُِلْبنُـس  ْنِم  ُهَعَم  َو  ُلِیئَْربَج  ِیناَتَأ  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َِکلَذ  َْفیَک  َو  ُْتلُقَف  َکِجیِوَْزت  ِْرمَأ  ْنِم  ِینَّمَهَأ  َناَک  ْدَـق  اَم  ِیناَفَک  ْدَـق  َّلَج  َو  َّزَع 
َنِم ِناَنِْجلا  َناَّکُـس  َرَمَأ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـقَف  ِلـُْفنَرَْقلا  َو  ِلـُْبنُّسلا  اَذَـه  ُبَبَـس  اَـم  ُْتلُقَف  اَمُُهتْمِمَـش  َو  اَمُُهتْذَـخَأَف  اَـمِهِیَنلَواَنَف  اَِـهلُْفنَرَق 
َروُح َرَمَأ  َو  ِبیِّطلا  َو  ِرْطِْعلا  ِعاَْونَِأب  ْتَّبَهَف  اَهَحیِر  َرَمَأ  َو  اَهِروُُصق  َو  اَهِراَِمث  َو  اَهِراَجْشَأ  َو  اَهِسِراَغَِمب  اَهَّلُک  َناَنِْجلا  اُونِّیَُزی  ْنَأ  اَهِیف  ْنَم  َو  ِۀَِکئاَلَْملا 

َالَأ ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَمِیلَو  ُمْوَی  َمْوَْیلا  َّنِإ  َالَأ  ِشْرَْعلا  ِتَْحت  ْنِم  ٍداَنُم  يَداَن  َُّمث  قسعمح  َو  سی  َو  َنیِساَوَط  َو  هط  ِةَروُِسب  اَهِیف  ِةَءاَرِْقلِاب  اَِهنیِع 
ًَۀباَحَس َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َثََعب  َُّمث  ٍضْعَِبل  اَمُهُـضَْعب  یِّنِم  یًـضِر  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  یِّنِإ 

َرَمَأ َُّمث  ُۀَِکئاَلَْملا  ِتَرَثَن  اَّمِم  اَذَه  اَِهلُْفنَرَق  َو  ِۀَّنَْجلا  ُِلْبنُـس  ْنِم  ْتَرَثَنَف  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِتَماَق  َو  اَِهتِیقاَوَی  َو  اَهِدَـجَْربَز  َو  اَِهُئلُْؤل  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ْتَرَطَقَف  َءاَْضَیب 
ْعَمْـسَی َْمل  ٍۀَـبْطُِخب  َبَطَخَف  ُلیِحاَر  اَی  ْبُطْخا  َلاَقَف  ُْهنِم  ُغَْلبَأ  ِۀَِـکئاَلَْملا  ِیف  َْسَیل  َو  ُلیِحاَر  َُهل  ُلاَُقی  ِۀَّنَْجلا  ِۀَِـکئاَلَم  ْنِم  ًاکَلَم  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا 

ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  اوُکِرَاب  ِیتَّنَج  َناَّکُس  َو  ِیتَِکئاَلَم  اَی  َالَأ  ٍداَنُم  يَداَن  َُّمث  ِضْرَْألا  ُلْهَأ  َال  َو  ِءاَمَّسلا  ُلْهَأ  اَِهْلثِِمب 
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َنِیلَـسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا  َدَْعب  ََّیلِإ  ِلاَجِّرلا  ِّبَحَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ِءاَسِّنلا  َّبَحَأ  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنِإ  َالَأ  اَمِْهیَلَع  ُتْکَرَاب  ْدَقَف  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  َو  ٍدَّمَُحم  ِبِیبَح 
اَمِْهیَلَع ِیتَکََرب  ْنِم  َّنِإ  ُلیِحاَر  اَی  َّلَج  َو  َّزَع  َلاَقَف  َكِراَد  َو  َِکناَنِج  ِیف  اَمَُهل  اَْنیَأَر  اَّمِم  َرَثْکَِأب  اَمِهِیف  َُکتَکََرب  اَم  َو  ِّبَر  اَی  ُکَلَْملا  ُلیِحاَر  َلاَـقَف 

ِیف ِیناَّزُخ  ْمُُهلَعْجَأ  ًۀَّیِّرُذ  اَمُْهنِم  َّنَئِْـشنَُأل  َو  ًاْقلَخ  اَـمُْهنِم  َّنَُقلْخَأـَل  ِیلاَـلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  یِْقلَخ  یَلَع  ًۀَّجُح  اَـمُهَلَعْجَأ  َو  ِیتَّبَحَم  یَلَع  اَـمُهَعَمْجَأ  ْنَأ 
ًۀَماَرَک َکَمَرْکَأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأَف  َنِیلَـسْرُْملا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َدَْعب  یِْقلَخ  یَلَع  ُّجَتْحَأ  ْمِِهب  ِینیِد  َیلِإ  ًةاَعُد  َو  یِْملِِعل  َنِداَعَم  َو  یِـضْرَأ 
َکَّنِإَف َکَلْهَأ  َکَنوُدَـف  اََهل  ُهَّللا  َیِـضَر  اَِمب  اََهل  ُتیِـضَر  ْدَـق  َو  ُنَمْحَّرلا  َکَجَّوَز  اَم  یَلَع  َۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  َُکتْجَّوَز  ْدَـق  َو  ًادَـحَأ  اَِهْلثِِمب  ْمِرُْکی  َْمل 

ًۀَّجُح ِْقلَْخلا  یَلَع  ُهُذِخَّتَی  اَم  اَمُْکنِم  َجِرُْخی  ْنَأ  َرَّدَق  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  َال  َْول  َو  اَمُْکَیلِإ  ٌۀَقاَتْـشُم  َۀَّنَْجلا  َّنَأ  ُلِیئَْربَج ع  ِینَرَبْخَأ  ْدََقل  َو  یِّنِم  اَِهب  ُّقَحَأ 
اَی ُْتلُقَف  ٌِّیلَع ع  َلاَـق  یًـضِر  ِهَّللا  یَـضِِرب  َكاَـفَک  َو  َْتنَأ  ُبِحاَّصلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُنَتَْخلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُخَأـْلا  َمـِْعنَف  اَـهَلْهَأ  َو  َۀَّنَْجلا  اَـمُکِیف  َباَـجََأل 
َال اَِمب  ُهَمَرْکَأ  ُهَّبَحَأ  َو  ُهَِّیلَو  َمَرْکَأ  اَذِإ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ِِهتَِکئاَلَم  ِیف  ُهَّللا  َِینَجَّوَز  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُتْرِکُذ  یِّنِإ  یَّتَح  يِرْدَـق  ْنِم  َغََلب  ِهَّللا  َلوُسَر 

ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  « 1  » َّیَلَع َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ُِّیلَع  اَی  ََکل  ُهَّللا  اَـهاَبَحَف  ْتَعِمَـس  ٌنُذُأ  اـَل  َو  َْتأَر  ٌْنیَع 
. َنیِمآ ص 

اـضرلا نع  قباس  نب  يدهم  نع  ایرکز  نب  دـمحم  نع  رفظملا  نب  دـمحأ  نع  هاشلا  نب  یلع  نب  دـمحم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ،
یبأ نع  ثراحلا  نب  دمحأ  نع  بیبح  نبا  نع  ناطقلا  ایرکز  نبا  نع  قاقدلا  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  هلثم ن ، یلع ع  نع  هئابآ  نع 

هلثم  یلع ع  نع  هئابآ  نع  قداصلا ع  نع  شمعألا  نع  ۀیواعم 
ْنَع ِّیِـسوُّطلا  َنوُراَـه  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُّیِّبَّضلا  ٍمَرْکُم  ُنـْب  ُۀَـبْقُع  مـیهاربإ  نـب  تارف  ریـسفت  رف ، - 13

اَمَّنِإَـف ِهِرِخآ  ِیف  َو  ُهَْلثِم  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ِِّیناَْـبیَّشلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِنـْب  َدَـمْحَأ 
َكاَبَح 
__________________________________________________
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یلَع َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  اَی  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَقَف  ْتَعِمَـس  ٌنُذُأ  اـَل  َو  َْتأَر  ٌْنیَع  اـَل  اَِـمب  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُهَّللا 
َنیِرِصاَّنلا  َْریَخ  اَی  َو  َنیَِملاَْعلا  َّبَر  اَی  َنیِمآ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو 

اَذِإ ٍْشبَک  ُباَهِإ  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  َنیِح  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ُشاَِرف  َناَک  َلاَق : ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َناَْولُع  ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط  ُْنبا  دانسإلا  برق  ب ، - 14 . 
. ٍدیِدَح ْنِم  ًاعْرِد  اَُهقاَدَص  َناَک  َو  َلاَق  ٌفِیل  اَهُوْشَح  ًامَدَأ  اَمُُهتَداَسِو  َْتناَک  َو  َلاَق  ِِهفوُص  یَلَع  اَماَنَف  ُهاَبَّلَق  ِْهیَلَع  اَماَنَی  ْنَأ  اَداَرَأ 

ِْنب یَسُوم  ْنَع  ِّيِزَوْرَْملا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَدْقُع  ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَع  ُوبَأ  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 15
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َتْجَّوَز َکَّنِإ  اُولاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌساَنُأ  ُهاَتَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل  َلاَق : ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ِهِّدَـج ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج 
ِنَأ ِةَرْدِّسلا  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  یَهَْتنُْملا  ِةَرْدِـس  َدـْنِع  ِیب  َيِرْـسُأ  َۀَْـلَیل  ُهَجَّوَز  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ًاِّیلَع  ُتْجَّوَز  اَنَأ  اَـم  َلاَـقَف  ٍسیِـسَخ  ٍرْهَِمب  ًاـِّیلَع 

ِْتِنب َۀَمِطاَف  ِراَُثن  ْنِم  اَذَـه  َْنلُقَی  َو  َنْرَخاَفَتَی  َو  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُهَف  َنْطَقَْتلاَف  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َرَدَْـتباَف  َناَجْرَْملا  َو  َرَهْوَْجلا  َو  َّرُّدـلا  ِتَرَثَنَف  ِْکیَلَع  اَم  يُِرْثنا 
ُِّیبَّنلا ص َو  اَهَدوُقَی  ْنَأ  َناَْملَـس  َرَمَأ  َو  ِیبَکْرا  َۀَمِطاَِفل  َلاَق  َو  ًۀَفیِطَق  اَْهیَلَع  یَنَث  َو  ِءاَبْهَّشلا  ِِهتَْلغَِبب  ُِّیبَّنلا  یَتَأ  ِفاَفِّزلا  ُۀَْـلَیل  َْتناَک  اَّمَلَف  ٍدَّمَُحم ص 
اَم ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ًاْفلَأ  َنیِْعبَس  ِیف  َلِیئاَکیِم  َو  ًاْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِیف  َلِیئَْربَِجب  َوُه  اَذِإَف  ًۀَبْجَو  ُِّیبَّنلا ص  َعِمَـس  ْذِإ  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  َوُه  اَمَْنیَبَف  اَُهقوُسَی 

ٌدَّمَُحم ص َرَّبَک  َو  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِتَرَّبَک  َو  ُلِیئاَکیِم  َرَّبَک  َو  ُلِیئَْربَج  َرَّبَکَف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ُّفَُزن  اَْـنئِج  اُولاَـق  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ْمُکَطَبْهَأ 
. ِۀَْلیَّللا َْکِلت  ْنِم  ِِسئاَرَْعلا  یَلَع  ُرِیبْکَّتلا  َعَقَوَف 

. یفخلا مالکلا  یحولا  ةانثملا و  ءایلا  ۀلمهملا و  ءاحلاب  ۀیحو  خسنلا  ضعب  یف  طقاسلا و  توص  وأ  ةدهلا  عم  ۀطقسلا  ۀبجولا  نایب 
ُهَّللا َِینَرَمَأ  اَم  َدَْعب  اَّلِإ  َۀَـمِطاَف  ُتْجَّوَز  اَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ِداَنْـسِِإب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 16

. اَهِجیِوْزَِتب َّلَج  َو  َّزَع 
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َهَّللا َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ٌکَلَم  ِیناَتَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀَثاَلَّثلا  ِدِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 17
َو َناَجْرَْملا  َو  َتُوقاَْیلا  َو  َّرُّدلا  َلِمَْحت  ْنَأ  َیبوُط  َةَرَجَـش  ُتْرَمَأ  ْدَق  َو  ُْهنِم  اَهْجِّوَزَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَـق  ََکل  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی 

َنِیلَّوَْألا ُْریَخ  َکَّنِإَف  ُدَّمَُحم  اَی  ْرِْشبَأَف  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  ُنَّیَُزی  اَمِِهب  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَـس  ِناََدلَو  اَْهنِم  َُدلُویَـس  َو  َِکلَِذل  اوُحِرَف  ْدَق  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّنِإ 
. َنیِرِخْآلا َو 

. هلثم هنع ع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،
ْنَع ِّيِوَلَْعلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِِّیلْجِْعلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیباَعِْجلا  ِنَع  ُراَّفَْحلا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 18

اَی َْتلاَـق  ٌِّیلَع  َلاَـق  َكوُخَأ  ْنَم  َو  َْتلاَـق  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَـی  یِخَأ  َْنیَأ  َلاَـقَف  ِیُنُبلْطَی  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َءاَـج  َلاَـق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ 
. َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  ًافیِرَش  ًاْوفُک  اَُهتْجَّوَز  ْدََقل  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ْمَعَن  َلاَق  َكوُخَأ  َوُه  َو  َکَتَْنبا  ُهُجِّوَُزت  ِهَّللا  َلوُسَر 
ِْنب ِدَّمَُحم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ٍْشیَبُـح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َناَـبْهَو  ِنـْب  ِدَّمَُحم  ْنَـع  ُِّینیِوْزَْقلا  َمـیِهاَْربِإ  ُنـْب  ُْنیَـسُْحلا  یـسوطلا  خیـشلل  یلاـمألا  اـم ، - 19

َو َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  َو  ٍراَّمَع  ِْنب  َقاَحْـسِإ  ْنَع  ٍرَدـْنُغ  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َناَْوفَـص  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا 
َو يَْربُْکلا  ُۀَقیِّدِّصلا  َیِه  َو  َۀَّنَْجلا  اَهَءاَِیلْوَأ  ُلِخُْدت  َو  َراَّنلا  اَهَءاَدْعَأ  ُلِخْدـُت  َراَّنلا  َو  َۀَّنَْجلا  اَهَرَْهمَأ  َو  اََهل  اَهُُعبُرَف  اَْینُّدـلا  َُعبُر  َۀَـمِطاَف ع  َرَْهمَأ  َیلاَعَت 

. َیلوُْألا ُنوُرُْقلا  ِتَراَد  اَِهتَفِْرعَم  یَلَع 
اَمِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َۀَمِطاَف  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَّوَز  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُدَّمَُحم  دانسإلا  برق  ب ، - 20

. ًامَهْرِد َنِیثاََلث  يَوْسَت  ٍۀَّیِمَطُح  َُهل  ٍْعرِد  یَلَع 
َنِم اََهل  َلََذب  َو  ِنُومْأَْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  َْتِنب  ِلْضَْفلا  َّمُأ  ُبُطْخَی  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  ِیناَّثلا ع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِجیِوَْزت  ِیف  ِیتْأَیَـس  ُلُوقَأ 

. ٍداَیِج ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمُسْمَخ  َوُه  َو  َۀَمِطاَف  ِِهتَّدَج  َرْهَم  ِقاَدَّصلا 
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ٌِّیلَع ع َلاَق  َساَّنلا  ُْعدا  ٍِّیلَِعل  َلاَق  َو  ًاصِیبَخ  َو  ًاماَعَط  ُِّیبَّنلا ص  َذَخَّتا  َۀَـمِطاَف ع  ِفاَفِز  ُْتقَو  َناَک  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 21
َنْمَّسلا ُمُهَمَعْطَأ  َُّمث  اُولَکَأَف  َدیِرَّثلا  َو  َماَعَّطلا  ُمِْهَیلِإ  َمَّدَق  َو  اُولَخَدَف  ًةَرَـشَع  ْلِخْدَأ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  اُولَْبقَأَف  َۀَـمِیلَْولا  اُوبیِجَأ  ُْتلُقَف  ِساَّنلا  َیلِإ  ُْتئِج 

َّنَُهل ُْلق  َلاَق  َو  ِِهئاَِسن  َیلِإ  اَْهنِم  َثََعب  َو  اَْهیَلَع  َكَرَاب  َو  اَهِیف  َلَفَتَف  اَْهنِم  َلَضَف  اَم  َیلِإ  َدَمَع  َلاَجِّرلا  َمَعْطَأ  اَّمَلَف  ًۀَـکََرب  اَّلِإ  ُماَعَّطلا  ُداَدْزَی  اَلَف  َرْمَّتلا  َو 
َنِم ٍةَْرمُز  ِیف  ُلِیئَْربَج  َطَبَه  َو  َِکلْهَِأل  َو  ََکل  اَذَـه  َلاَقَف  ًابیِـصَن  اَهِیف  َلَـعَجَف  ٍۀَفْحَِـصب  اَـعَد  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َُّمث  َّنُکَیِـشَغ  ْنَم  َنْمِعْطَأ  َو  َْنلُک 
یَلَع ُهَّبَـصَف  َِیقاَْبلا  َذَخَأ  َُّمث  یِْقبَأ  َو  ِیبَرْـشا  َۀَمِطاَِفل  َلاَق  َُّمث  ُهَفِْـصن  ْبَرْـشا  ُِّیلَع  اَی  ِیل  َلاَقَف  ًءاَم  َْبعَْقلا  ِیئَْلما  َۀَمَلَـس  ِّمُِأل  َلاَقَف  ٍۀَّیِدَِهب  ِۀَِکئاَلَْملا 
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یَطْعَأ َو  ِْنیَفِْـصن  اَهَّقَـشَف  ًۀَلَجْرَفَـس  ِهِدَی  ْنِم  َبَْلقَأ  َُّمث  َلِیئَْربَج  ُۀَّیِدَه  اَذَه  َلاَقَف  ٌبِیبَز  َو  ٌزْوَم  َو  ٌکْعَک  اَهِیف  اَذِإَف  َۀَّلَّسلا  َحَتَف  َُّمث  اَهِرَْحن  َو  اَهِهْجَو 
. ًافِْصن َۀَمِطاَف  َو  ًافِْصن  ًاِّیلَع  یَطْعَأ  َو  اَمُْکَیلِإ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌۀَّیِدَه  ِهِذَه  َلاَق  َو  ًاِّیلَع 

ِِهلْوَق ِیف  ُِرقاَْبلا ع  َو  َنیِریِس  ُْنبا  َو  ُّيِّدُّسلا  َو  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َو  ٌسَنَأ  َو  ُءاَرَْبلا  َو  ٌِرباَج  َو  ٍدوعْسَم  ُْنبا  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 22
ِیف ُِمئاَْقلا  ًاریِدَق  َکُّبَر  َناک  َو  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  َو  ٌدَّمَُحم  َوُه  اُولاَق  « 1  » ًارْهِص َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  َیلاَعَت 

ُرَـشَْبلا ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِبَبَّسلا  َو  ِبَسَّنلِاب  َثاَریِْملا  َّقَحَتْـسا  َِکلَذ  ِلْجَِألَف  َُهل  اَّلِإ  ِۀـَباَرَْقلا  َو  ِۀـَباَحَّصلا  ِیف  ٌبَبَـس  َو  ٌبَسَن  ْعِمَتْجَی  َْمل  ُهَّنَِأل  ِناَمَّزلا  ِرِخآ 
ٌِّیلَع ع. ُرْهِّصلا  َو  ُۀَمِطاَف  ُبَسَّنلا  َو  ُلوُسَّرلا 

ًارْهِص َو  ًابَسَن  َناَکَف  ِِهتَْنبا  ُْجَوز  َو  ِهِّمَع  ُْنبا  َوُه  َو  َۀَمِطاَف  ِْجَوز  ٍِّیلَع  َو  ِِّیبَّنلا  ِیف  َْتلََزن  َنیِریِس  ُْنبا  َلاَق  ِِّیبَْلعَّثلا ، ُریِسْفَت 
ِجاَّجَْحلا  ُْنبا 

ِریِدَْغلا َمْوَی  ِهِّیِصَو  َو  ِهِرْهِِصب  َو  یَفَطْصُْملِاب 
ِْریَهُز ُْنب  ُْبعَک 

ْمِهِّلُک  ِساَّنلا  ُْریَخ  َو  ِِّیبَّنلا  ُرْهِص 
ُهَّنِإَف  ًاِّیلَع  یِصْعَت  َال  َۀَمِطاَِفل  ُْلق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ  ُقِداَّصلا ع 

__________________________________________________

.56 ناقرفلا : ( 1)
107 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. ِِهبَضَِغل ُْتبِضَغ  َبِضَغ  ْنِإ 
یَلَع ٌْوفُک  اََهل  َناَک  اََّمل  َكَالَْول  ٍرَبَخ  ِیف  َو  ٌْوفُک  َۀَـمِطاَِفل  َناَک  اَـم  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُهَّللا  ُِقلْخَی  َْمل  َْول  َلاَـقَف  َۀَـمِطاَف  ِْرمَأ  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  َِبتوُع 

. ِضْرَْألا ِهْجَو 
. ُهَنوُد ْنَمَف  ُمَدآ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ٌْوفُک  َۀَمِطاَِفل  ْنُکَی  َْمل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َقَلَخ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  َال  َْول  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُلَّضَفُْملا 

َُّمث ِْنیَتَداَهَّشلا  ِراَهْظِإ  یَلَع  ٌِّیْنبَم  َوُه  اَمَّنِإ  َو  ِلْضَْفلا  یَلَع  ُّلُدَـی  َال  ُجـیِوْزَّتلا  اَْنُلق  ِْنیَْتِنب  َناَْـمثُع  ْنِم  َجَّوَز  َو  ِْنیَْخیَّشلا  َنِم  ُِّیبَّنلا ص  َجَّوََزت  اُولاَـق  َو 
اَهَّنَِأل َِکلَذ  َْلثِم  َۀَمِطاَف  ُمْکُح  ْتَْسَیل  َو  ُهَْلبَق  ِْنیَِرفاَک  ْنِم  اَمُهَجَّوَز  َناَک  ُهَّنَأ  َو  ٌرِیثَک  ٌفاَلِخ  ِهِجاَوَز  یِفَف  ُناَْمثُع  اَّمَأ  َو  ٍۀَـعاَمَج  ِیف  َجَّوََزت  ُهَّنِإ ص 

ُهَّللا َدِهَـش  َو  ْمُْهنِم  ِِهنْوَِکب  ُلِیئَْربَج  َرَخَْتفا  َو  ِریِهْطَّتلا  ُۀَیآ  اَهِیف  َدَرَو  َو  ٍْتقَو  ِبَعْـصَأ  ِیف  ِةَرَجاَهُْملا  َو  ِۀَلَهاَبُْملا  َو  ِءاَبَْعلا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  ِماَلْـسِْإلا  ُةَدـِیلَو 
ْنِم اَهُجْوَز  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  َیِه  َو  ِلوُسَّرلا ص  ُبِقَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَْهنِم  َو  ِۀَماَیِْقلا - ِمْوَی  َیلِإ  ِۀَِّمئَْألا  ُۀَـمُومُأ  اََهل  َو  ِقْدِّصلِاب  ْمَُهل 

اَمُهَْنَیب ُِدقاَْعلا  َو  اَمُهَتَبْطِخ  َّدَر  اَم  َدَْعب  ِْهَیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلَّسَوَتَف  ٌِّیلَع  اَّمَأ  َو  َِکلَِذب  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَلَّسََوت  ْدَقَف  ِناَْخیَّشلا  اَّمَأ  َو  ٍِّیبَنْجَِأب  َْسَیل  َو  اَِهلْصَأ 
ُّرُّدلا ُراَثُّنلا  َو  َیبوُط  ُةَرَجَـش  ِراَثُّنلا  ُقَبَط  َو  ُناَوْضِر  ِراَثُّنلا  ُبِحاَص  َو  ِشْرَْعلا  ُۀَـلَمَح  ُدوُهُّشلا  َو  ُلیِحاَر  ُبِطاَْخلا  َو  ُلِیئَْربَج  ُِلباَْقلا  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َوُه 

ُۀَِّمئَْألا ع. ِحاَکِّنلا  اَذَه  ُدِیلَو  َو  ِۀَلَجَْحلا  ُۀَبِحاَص  ُءاَمْسَأ  َو  ُۀَطاَّشَْملا  َوُه  ُلوُسَّرلا  َو  ُناَجْرَْملا  َو  ُتُوقاَْیلا  َو 
َّنَأ ِهِدِیناَسَِأب  ِخیِراَّتلا  ِیف  ُّيِرُذالَْبلا  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَُرب  ِیبَأ  ْنَع  ٍِدقاَو  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َۀَمِطاَف ع  ِِلئاَضَف  ِباَتِک  ِیف  ُّيِزَوْرَْملا  َنیِهاَش  ُْنبا 

. َرَبَْخلا َءاَضَْقلا  اََهل  ُرِظَْتنَأ  َلاَقَف  ُرَمُع  ِْهَیلِإ  َبَطَخ  َُّمث  َءاَضَْقلا  اََهل  ُرِظَْتنَأ  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  َبَطَخ  ٍرَْکب  َابَأ 
ِیبَأ َو  ِءاَذِْحلا  ٍِدلاَخ  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َُهل  ُْظفَّللا  َو  َنیِهاَش  ِْنبا  ُباَتِک  َو  ِبیِطَْخلا  ُخیِراَت  َو  َۀََّطب  ِْنبا  ُۀَنَابِإ  َو  َدُواَد  ِیبَأ  ُنَنُس  َو  ُُهِلئاَضَف  َو  َدَمْحَأ  ُدَنْـسُم 

َُهل  َلاَق  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  ُِّیبَّنلا ص  َجَّوَز  اََّمل  ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ْمُهُّلُک  َناَْمیَلُس  ِْنب  َةَْدیَبُع  َو  ٍحیَِجن  ِیبَأ  َو  َۀَمِرْکِع  َو  َبوُّیَأ 
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. اَهاَّیِإ اَهِطْعَأَف  َلاَق  يِْدنِع  ٌِّیلَع  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهِْریَغ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُۀَّیِمَطُْحلا  َکُعْرِد  َْنیَأَف  َلاَق  ٌءْیَش  يِْدنِع  اَم  َلاَق  ًاْئیَش  اَهِطْعَأ  ُِّیبَّنلا 
: َلاَق ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  َۀَمَْقلَع  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا  ِنَع  ِشَمْعَْألا  ِنَع  ُّيِرْوَّثلا  ُناَیْفُـس  ِّيِرَبْکُْعلا  ِۀـَنَابِإ  َو  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ِۀَْـیلِح  َو  ِّيِرُذاَلَْبلا  َو  ِبیِطَْخلا  ِیَخیِراَت 
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ُۀَمِطاَف اَی  َنیِِحلاَّصلا * َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًادِّیَـس  ُِکتْجَّوَز  ُۀَمِطاَف  اَی  ُِّیبَّنلا ص  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدْعِر  ِسْرُْعلا  ِمْوَی  َۀَحِیبَص  َۀَـمِطاَف  َباَصَأ 
ْنِم ِکَجَّوَزَف  ْمِْهیَلَع  َبَطَخ  َُّمث  ًافوُفُـص  َۀَِکئاَلَْملا  َّفَصَف  ِۀَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  ِیف  َماَقَف  َلِیئَْربَج  َیلاَعَت  ُهَّللا  َرَمَأ  ٍِّیلَِعب  ِکَِکْلمُأ  ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل 

َذَخَأ اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَـش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  َذَـخَأ  ْنَمَف  ِۀَِـکئاَلَْملا  یَلَع  ُْهتَرَثَنَف  اَهَرَمَأ  َُّمث  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِتَلَمَحَف  ِناَنِْجلا  َرَجَـش  ُهَناَْحبُـس  ُهَّللا  َرَمَأ  َُّمث  ٍِّیلَع 
ُلِیئَْربَج ع. اَْهیَلَع  َبَطَخ  ْنَم  اَهَّنَِأل  ِءاَسِّنلا  یَلَع  ُرِخَتْفَت  ُۀَمِطاَف ع  َْتناَک  ْدََقل  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتلاَق  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهب  َرَخَْتفا  ُهُْریَغ 

ٍبِزاَع ِْنب  ِءاَرَْبلا  َو  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  َو  ِّيِراَْصنَْألا  ٍِرباَج  َو  ٍدوعْـسَم  ِْنبا  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنَع  ِدِیناَسَْألِاب  ِحاَحِّصلا  ِیف  َرَهَتْـشا  ِدَق  َو 
. اَمُهَّدَرَف يَرْخُأ  َدَْعب  ًةَّرَم  َۀَمِطاَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَبَطَخ  َرَمُع  َو  ٍرَْکب  َابَأ  َّنَأ  ٍۀَقِفَّتُم  ِیناَعَم  َو  ٍۀَِفلَتُْخم  ٍظاَْفلَِأب  َۀَمَلَس  ِّمُأ  َو 

. ٌةَریِغَص اَهَّنِإ  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَبَطَخ  َرَمُع  َو  ٍرَْکب  َابَأ  َّنَأ  َةَْدیَُرب  ْنَع  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُدَمْحَأ  َيَور  َو 
یًـصَح َیلِإ  ُهَدَی  َّدَم  َو  َبِضَغَف ص  ِرْهَْملا  َنِم  اَذَِکب  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهِْریَغ  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  اَهَبَطَخ  ُهَّنَأ  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َيَور  َو 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َُکتْعِمَـس  َلاَق  ٌِّیلَع ع  َبَطَخ  اََّمل  َو  ِرْهَْملا  َباَوَج  ِِهب  ُضِّرَُعی  ًاناَجْرَم  َو  ًاّرُد  ْتَراَصَف  ِِهْلیَذ  ِیف  اَـهَلَعَجَف  ِهِدَـی  ِیف  ْتَحَّبَـسَف  اَـهَعَفَرَف 
ِیف َّشَب  َو  َّشَه  َو  ُهَّللا  َبَّرَق  ْدَقَف  ُبَسَّنلا  اَّمَأ  َو  ُهَّللا  َبَّبَـس  ْدَقَف  ُبَبَّسلا  اَّمَأ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِیبَسَن  َو  ِیبَبَـس  اَّلِإ  ٌعِطَْقنُم  ٍبَسَن  َو  ٍبَبَـس  ُّلُک  ُلوُقَت 

. َعْرِّدلا ِِعب  َلاَقَف  ًاعْرِد  َو  ًاْفیَس  َو  اًْلَغب  َو  ًاسَرَف  ِیل  َّنِإ  ِیلاَح  َْکیَلَع  یَفْخَی  َال  َلاَقَف  اَْهنِم  َکُجِّوَزُأ  ٌءْیَش  ََکل  َأ  َلاَق  َو  ِهِهْجَو 
ِْهیَلَع  َلَخَد  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ْبِجَأ  َلاَق  َو  ِْهَیلِإ  ُناَْملَس  یَتَأ  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
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ِلْمَّشلا ِعاَِمتْجِاب  ُدَّمَُحم  اَی  ْرِْشبَأ  َلاَق  َو  ٌکَلَم  ِیناَتَأ  ْدََقل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اَهَکَجِّوَزُأ  ْنَأ  َْلبَق  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَِهب  َکَجَّوَز  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ  َلاَق 

. يَِرثَأ یَلَع  ُلِیئَْربَج  َو  َةَراَِشْبلا  ِهِذَه  َهَّللا  ُْتلَأَس  ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ِیلَّکَُوم  ْنِم  ُلِیئاَطْسَن  َلاَق  َکُمْسا  اَم  َو  ُْتُلق  ِلْسَّنلا  ِةَراَهَط  َو 
َكاَطْعَأ اَمُهاَدْـحِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َکیِفْکَی  ٍِّیلَِعل  َلـیِقَف  اًـلْهَأ  َو  ًاـبَحْرَم  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَـقَف  َۀَـمِطاَف  َبَطَخ  ًاـِّیلَع ع  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَدـْیَُرب  ُوبَأ 

. َبْحَّرلا َكاَطْعَأ  َو  َلْهَْألا 
َلاَقَف ٌِّیلَع  َءاَج  ْذِإ  ٌِسلاَج  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَمَْنَیب  الاَق  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ْمِِهُبتُک  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  َۀََّطب  ُْنبا 
َْفلَأ َنیَِعبْرَأ  اَهِجیِوَْزت  یَلَع  َدَهْشَأ  َو  َۀَمِطاَف  َکَجَّوَز  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ِینُِربُْخی  ُلِیئَْربَج  اَذَه  َلاَق  َْکیَلَع  ُمِّلَسُأ  ُْتئِج  َلاَق  َِکب  َءاَج  اَم  ُِّیلَع  اَی 

ِیف َنْطِقَْتلَی  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  ِْهَیلِإ  َنْرَدَْتباَف  َتُوقاَْیلا  َو  َّرُّدلا  ُمِْهیَلَع  ْتَرَثَنَف  َتُوقاَْیلا  َو  ِّرُّدـلا  ُمِْهیَلَع  يُِرْثنا  ِنَأ  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  ٍکَلَم 
ْنَع َۀََّطب  ِْنبا  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ِءاَسِّنلا  ِْریَخ  ُۀَـفُْحت  ِهِذَـه  َنُولوُقَی  َو  َنْوَداَهَتَی  اُوناَک  َو  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  َّنُهَْنَیب  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُه  َو  ِتُوقاَْیلا  َو  ِّرُّدـلا  ِقاَبْطَأ 

. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِِهبِحاَص  یَلَع  ِِهب  َرَخَْتفا  َنَسْحَأ  َْوأ  ُُهبِحاَص  َذَخَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَش  ٍِذئَمْوَی  ُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  ِهَّللا  ِْدبَع 
. ِۀَِکئاَلَْملا یَلَع  ِۀَّنَْجلا  ُراَِمث  ََرثاَنَت  َۀَمِطاَف  ٌِّیلَع  َجَّوََزت  اََّمل  َلاَق : َۀَمَْقلَع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِِهباَتِک  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ُْنبا 

ُلِیئَْربَج َناَکَف  َۀَـمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  َحاَِکن  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َدَـقَع  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍلـیِوَط  ٍرَبَخ  ِیف  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ِقاَّزَّرلا  ُدـْبَع 
ُِّیلَْولا َناَک  َو  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  ِجِّوَز  َلِیئَْربَج  َیلِإ  یَحْوَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ِّتَرَْألا  ِْنب  ِباَّبَخ  ِثیِدَح  ِیف  َو  یِّنَع  َّداَّرلا  ُلِیئاَکیِم  َو  ٍِّیلَع  ْنَع  َمِّلَکَتُْملا 
َیلِإ  یَحْوَأ  َُّمث  َنیِضَرَْألا  َو  ِتاَواَمَّسلا  َۀَِکئاَلَم  ُدوُهُّشلا  َو  َلِیئاَرْزِع  ُِرثاَّنلا  َو  َلِیفاَرْسِإ  یِعاَّدلا  َو  َلِیئاَکیِم  يِداَنُْملا  َو  َلِیئَْربَج  ُبیِطَْخلا  َو  َهَّللا 
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َو َنْطِقَْتلَی  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َنْرَداَبَف  َبْطَّرلا  َُؤلْؤُّللا  َو  َرَـضْخَْألا  َدَجَْربَّزلا  َو  َرَمْحَْألا  َتُوقاَْیلا  َو  َضَْیبَْألا  َّرُّدلا  ِتَرَثَنَف  ِْکیَلَع  اَم  يُِرْثنا  ِنَأ  َیبوُط  ِةَرَجَش 

. ٍضَْعب َیلِإ  َّنُهُضَْعب  َنیِدْهَی 
. َکِجیِوَْزت ْنِم  « 1  » ِینَّمَه َناَک  اَم  ِیناَفَک  ْدَق  َهَّللا  َّنِإَف  ُِّیلَع  اَی  ْرِْشبَأ  َلاَق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهاَعَد  ُهَّنَأ  ٍرَبَخ  ِیف  ُقِداَّصلا ع 

ِْتیَبـْلا ِیف  ُلـیِحاَر  َبَطَخ  ُهَّنَأ  ُِبتُْکلا  ِضَْعب  ِیف  َءاَـج  ْدَـق  َو  َلاَـق  َُّمث  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِقوُدَّصلا  ِۀَـیاَوِِرب  َّرَم  اَّمِم  ًارَـصَتُْخم  َبوُشآَرْهَـش  ُْنبا  َرَکَذ  َّمـُث 
ًۀَِکئاَلَم اَنَلَعَج  ْذِإ  ُهُدَـمَْحن  َنیَِملاَْعلا  ِءاَنَف  َدـَْعب  ِیقاَْبلا  َنِیلَّوَْألا  ِۀَِّیلَّوَأ  َْلبَق  ِلَّوَأـْلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَـقَف  ِْعبَّسلا  ِتاَواَـمَّسلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٍعْمَج  ِیف  ِروُمْعَْملا 

َیلِإ اََنبَّرَق  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَنَنَکْـسَأ  ِبُویُْعلا  َنِم  اَنَرَتَس  َو  ِبُونُّذـلا  َنِم  اَنَبَجَح  َنیِرِکاَش  اَْنیَلَع  َمَْعنَأ  اَم  یَلَع  َُهل  َو  َنِینِعْذـُم  ِِهتَِّیبُوبُِرب  َو  َنیِِّیناَـحوُر 
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ِداَْحلِإ ْنَع  َّلَج  ُهَتَمِْعن  ِبِهاَْولا  ُهَتَمْحَر  ِطِساَْبلا  ِهِحِیبْسَت  َو  ِهِسیِدْقَت  ِیف  اَنَتَوْهَـش  َو  « 2  » اَنَتَمْهَن َلَعَج  َو  ِتاَوَهَّشِلل  َمْهَّنلا  اَّنَع  َبَجَح  َو  ِتاَـقِداَرُّسلا 
ِِهتَمَِأل ِِهتَمَظَع  َْدبَع  َو  ِهِمَرَک  َةَْوفَـص  ُراَّبَْجلا  ُِکلَْملا  َراَتْخا  ٍماَلَک  َدَْعب  َلاَق  َُّمث  َنیِدِْـحلُْملا  ِْکفِإ  ْنَع  ِِهتَمَظَِعب  َیلاَعَت  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ِضْرَْألا  ِلْهَأ 

َیلِإ ِرِداَبُْملا  ُهَتَوْعَد  ِقِّدَـصُْملا  ِِهبِحاَص  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ِْلبَِحب  ُهَْلبَح  َلَصَوَف  َنیِقَّتُْملا  ِماَـمِإ  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ِدِّیَـس  َو  َنیِِّیبَّنلا  ِْریَخ  ِْتِنب  ِءاَـسِّنلا  ِةَدِّیَس 
ُۀَمَظَْعلا َو  ِیئاَدِر  ُدْـمَْحلا  َّلَج  َو  َّزَع  َُهلْوَق  اَـهَبیِقَع  َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِنَع  َيَور  َلـِیئَْربَج  َّنَأ  َِيُور  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَْـنبا  ِلُوتَْبلا  َۀَـمِطاَِفب  ِلوُصَْولا  ٍِّیلَع  ِِهتَِملَک 

َۀَمِطاَف َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِجیِوَْزت  َْنَیب  َناَک  َو  ِیتَِکئاَلَم  اوُدَهْشا  ِیتَْوفَـص  ٍِّیلَع  ْنِم  ِیتَمَأ  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ِیئاَمِإ  َو  يِدِیبَع  ْمُهُّلُک  ُْقلَْخلا  َو  ِیئاَیِْربِک 
َمْوَـی َناَـک  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ْنِم  ٍمْوَـی  َلَّوَأ  ٍِّیلَع  ْنـِم  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  اَـهَجَّوَز  ًاـمْوَی  َنـیَِعبْرَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  اَـمِهِجیِوَْزت  َیلِإ  ِءاَـمَّسلا  ِیف  ع 

. ُْهنِم ِسِداَّسلا 
__________________________________________________
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َلاَـق ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا  ِنَع  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍِرماَـع  ِْنبا  ِنَع  ٍروُرْـسَم  ُْنبا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، لاـصخلا  راـبخألا ل ، یناـعم  عم ، - 23

ِهَّللا ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ًاهْجَو  َنوُرْـشِع  َو  ٌۀََـعبْرَأ  َُهل  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلَخَد  ْذِإ  ٌِسلاَج  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنَیب  ُلوُقَی  ٍرَفْعَج ع  َْنب  یَـسُوم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَس 
ِروُّنلا َنِم  َروُّنلا  َجِّوَزُأ  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َِینَثََعب  ٌدوُمْحَم  اَنَأ  َلِیئَْربَِجب  ُتَْسل  ُکَلَْملا  َلاَقَف  ِةَروُّصلا  ِهِذَـه  ِلـْثِم  ِیف  ََكرَأ  َْمل  ُلـِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ص 
َِبتُک ْمَک  ُْذنُم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ُهُّیِصَو  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ِْهیَِفتَک  َْنَیب  ًاذِإ  ُکَلَْملا  یَّلَو  اَّمَلَف  َلاَق  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َلاَقَف  ْنَّمِم  ْنَم  َلاَق 

. ٍماَع َْفلَأ  َنیِرْشِع  َو  ِْنیَْنثِاب  َمَدآ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َلاَقَف  َْکیَِفتَک  َْنَیب  اَذَه 
. ٍماَع َْفلَأ  َنیِرْشِع  َو  ٍۀََعبْرَِأب  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  َلاَق  َُّمث  ُهَْلثِم  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ،

ِدَّیَؤُْملا وـُبَأ  َو  ُراَّطَْعلا  یَْلعَی  وـُبَأ  ِینَأَْـبنَأ  َو  ٍدوُـمْحَم  ِثیِدَـح  ِیف  ِّيِراَْـصنَْألا  ٍِرباَـج  ْنَع  ِْرَیبُّزلا  ِیبَأ  ْنَع  َةَْریَرُه  وـُبَأ  اَنَثَّدَـح  ٍنوُْـمیَم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع 
َلِیئاَصْرَص  ِکَلَْملا  ُمْسا  َناَک  َو  ٍناَِسل  ُْفلَأ  ٍْسأَر  ِّلُک  ِیف  ًاسْأَر  َنوُرْشِع  َُهل  ٌکَلَم  اَیَوَر  اَمُهَّنَأ  اَّلِإ  ِرَبَْخلا  اَذَه  ِوْحَِنب  ُبیِطَْخلا 

وِرْمَع ْنَع  َۀَبْعُش  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِّيِرَبَّطلا  َناَْمیَلُـس  ِمِساَْقلا  ِیبَأ  ِباَتِک  َو  ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِِلئاَضَف  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ٍرَْکب  ُوبَأ 
. ٍِّیلَع ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  اَمُهاَلِک  ٍدوُعْسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍقوُرْسَم  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  َةَُّرم  ِْنب 

ِهَّللا ِلوُسَر  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َلََزن  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُرْهِص  َكاَذ  َلاَقَف  ًاِّیلَع  َرَکَذ  ِباَّطَْخلا  َْنب  َرَمُع  َّنِإ  ُةَْدیَبُع  َلاَق  َنیِریِـس  ُْنبا  َلاَق  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَتِک 
. ٍِّیلَع ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَُزت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ص 

. ِءاَمَّسلا َنِم  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِءاَْضیَْبلا  َنِم  َکِجیِوْزَِتب  ُتِْرمُأ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َنیِهاَش  ُْنبا 
َْریَخ ِکَجِّوَُزی  ْنَأ  یِّبَر  ُْتلَأَس  یِّنِإ  َو  ِماَلْـسِْإلا  َنِم  ُهَلْـضَف  َو  ُهََتباَرَق  َْتفَرَع  ْدَق  ْنَّمِم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َۀَمِطاَِفل  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ُكاَّحَّضلا 

َو ِهِْقلَخ 
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. اَهُراَْرقِإ اَُهتوُکُس  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُلوُقَی  َوُه  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخَف  ْتَتَکَسَف  َْنیََرت  اَمَف  ًاْئیَش  ِكِْرمَأ  ْنِم  َرَکَذ  ْدَق  َو  ِْهَیلِإ  ْمُهَّبَحَأ 
ِهیِقَّتَی ْنَم  َۀَّنَْجلا  َدَعَو  َو  ِهِیِلئاَس  ْنِم  اَنَد  َو  ِهیِدِماَح  ْنِم  َبُرَق  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  َکِسْفَِنل  ًابیِطَخ  ْمَّلَکَت  ٍِّیلَِعل  َلاَق  ُهَّنَأ ص  ِْهیَوَدْرَم  ُْنبا  َيَور  َو 

َو ِهیِواَسَم  ْنَع  ُُهِلئاَسُم  َو  ِهِییُْحم  َو  ُُهتیِمُم  َو  ِهیِرَاب  َو  ُهُِقلاَخ  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَم  َدْـمَح  ِهیِداَیَأ  َو  ِِهناَسْحِإ  ِمیِدَـق  یَلَع  ُهُدَـمَْحن  ِهیِـصْعَی  ْنَم  ِراَّنلاـِب  َرَذـْنَأ  َو 
ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ِهیِضُْرت  َو  ُهُُغْلبَت  ًةَداَهَش  َُهل  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَن  َو  ِهیِفْکَتْـسَن  َو  ِِهب  ُنِمُْؤن  َو  ِهیِدْهَتْـسَن  َو  ُُهنیِعَتْـسَن 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  اَذَه  َو  ِهِیف  َنِذَأ  َو  ُهَّللا  ُهَرَّدَق  اَّمِم  اَنُعاَِمتْجا  َو  ُهیضْرَی  َو  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَّمِم  ُحاَکِّنلا  َو  ِهیِفَطْـصَت  َو  ُهُعَفَْرت  َو  ِهیِظُْحت  َو  ُهُِفلُْزت  ًةاَلَـص  ص 
ُنَمْحَّرلا َکَجَّوَز  اَم  یَلَع  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  َُکتْجَّوَز  ْدَق  َو  ٍرَبَخ  ِیف  َو  اوُدَهْشا  َو  ُهُولَأْساَف  ُتیِـضَر  ْدَق  َو  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمِـسْمَخ  یَلَع  َۀَمِطاَف  ُهَتَْنبا  ِینَجَّوَز 
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َو َْتنَأ  ُبِحاَّصلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُنَتَْخلا  َمِْعن  َو  َْتنَأ  ُخَْألا  َمِْعنَف  ٍرَبَخ  ِیف  َو  یِّنِم  اَِهب  ُّقَحَأ  َکَّنِإَف  َکَلْهَأ  َکَنوُدَف  اََهل  ُهَّللا  َیِـضَر  اَِمب  ُتیِـضَر  ْدَـق  َو 
َلاَقَف َۀَیْآلا  « 1  » َّیَلَع َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  ُلوُقَی  َوُه  َو  َیلاَعَت  ِهَِّلل  ًارْکُـش  ًادِجاَس  ٌِّیلَع  َّرَخَف  یًـضِر  ِهَّللا  یَـضِِرب  َكاَفَک 

َرِیثَْکلا اَمُْکنِم  َجَرْخَأ  َو  اَمُکَْنَیب  َعَمَج  َو  اَمُکَّدَـج  َدَعْـسَأ  َو  اَمُکِیف  َكَرَاب  َو  اَـمُْکیَلَع  ُهَّللا  َكَراـَب  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ُهَسْأَر  َعَفَر  اَّمَلَف  َنیِمآ  ُِّیبَّنلا ص 
. ِّفَّدلا ِبْرَِضب  َرَمَأ  َو  ِءاَسِّنلا  َةَرْجُح  َلَخَد  َو  ِِهبْهَِنب  َرَمَأ  َو  ٍرُْسب  ِقَبَِطب  ُِّیبَّنلا ص  َرَمَأ  َُّمث  َبِّیَّطلا 

. ًامَهْرِد َنِیناَمَث  َو  ٍۀَئاِمَِعبْرَأ  یَلَع  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  ُِّیبَّنلا ص  َجَّوَز  ٍرَبَخ  ِیف  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
. ٍۀَِّضف ِلاَْقثِم  ِۀَئاِمَُعبْرَأ  اَهَرْهَم  َّنَأ  َِيُور  َو 

َو
. ٍمَهْرِد ِۀَئاِمَسْمَخ  َناَک  ُهَّنَأ  َِيُور 

اَم َِکلَذ  ِیف  ِفاَلِْخلا  ُبَبَس  َو  ُّحَصَأ  َوُه  َو 
ْنَع  ُّیِفْعُْجلا  ٌِرباَج  َو  ِماَدْقِْملا  ِیبَأ  ُْنب  وُرْمَع  َيَور 

__________________________________________________

.19 لمنلا : ( 1)
113 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

«1  » ٍراَرِع یَلَع  ٍةاَش  َباَهِإ  َو  ٍةَرَبِح  َدُْرب  َۀَمِطاَف  ُقاَدَص  َناَک  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ 
. ٍيْدَج َْوأ  ٍْشبَک  َباَهِإ  َو  ٍۀَّیِمَطُح  َْعرِد  َۀَمِطاَف  ُقاَدَص  َناَک  َلاَق : ِقِداَّصلا ع  ِنَع  َِيُور  َو 

. ٍدِهاَُجم ْنَع  ِدَنْسُْملا  ِیف  یَْلعَی  ُوبَأ  ُهاََور 
. ٍدُْرب ِدْرَج  یَلَع  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  ُِّیبَّنلا ص  َجَّوَز  ِِّیْنیَلُْکلا  ِیفاَک 

اَی اَنِینْعَی  اَّمِم  اَذَـه  َلِیق  َکِینْعَی  َال  اَم  َْعد  َو  َکِینْعَی  اَّمَع  ْلَس  َلاَق  ِءاَـمَّسلا  ِیف  اَـهُرْهَم  اَـمَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  َۀَـمِطاَف  َرْهَم  اَـنِْملَع  ْدَـق  ِِّیبَّنِلل ص  َلـِیق  َو 
. ُۀَعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ًاماَرَح  اَْهیَلَع  یَشَم  اَهِْدلُِول  َو  اََهل  « 2  » ًابَضْغُم اَْهیَلَع  یَشَم  ْنَمَف  ِضْرَْألا  َسُمُخ  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَهُرْهَم  َناَک  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر 
ُۀََعبْرَأ ِضْرَْألا  ِیف  اََهل  ْتَلِعُج  َو  « 3  » ِۀَّنَْجلا َُثُلث  َو  اَْینُّدـلا  َسُمُخ  ٍِّیلَع  ْنِم  اَُهتَلِْحن  ْتَلِعُج  َو  ِِرقاَْبلا ع  ِنَع  ٍلیِوَط  ٍرَبَخ  ِیف  ِءاَفِّشلا  َو  ِءاَـلِْجلا  ِیف  َو 

. َِکتَّمُِأل ًۀَّنُس  ُنوُکَت  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمِسْمَِخب  ُدَّمَُحم  اَی  َْتنَأ  اَهْجِّوَزَف  ٍْخَلب  ُرَهَن  َو  ُناَوَرْهَن  َو  َرْصِم  ُلِین  َو  ُتاَرُْفلا  ٍراَْهنَأ 
َو ٍۀـَئاِمَِعبْرَأ  َو  ِضْرَْألا  ِسُمُخ  ِقاَدَـص  یَلَع  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِْرمَأـِب  َکـْنِم  ِیتَْنبا  َۀَـمِطاَف  ُتْجَّوَز  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  َُّمث  ِّتَرَأـْلا  ِْنب  ِباَّبَخ  ِثیِدَـح  ِیف  َو 

. ًامَهْرِد َنِیناَمَث  َو  ٍۀَئاِمَُعبْرَأ  ُلِجاَْعلا  َو  ِضْرَْألا  ُسُمُخ  ُلِجْآلا  ًامَهْرِد  َنِیناَمَث 

. ٍْبیَعُش ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ِضْرَْألا  ِسُمُخ  ُثیِدَح  َِيُور  ْدَق  َو 
َو َۀَّنَْجلا  اَهَءاَِیلْوَأ  ُلِخُْدتَف  ُراَّنلا  َو  ُۀَّنَْجلا  اَهُرْهَم  َو  اََهل  اَهُُعبُرَف  اَْینُّدلا  َُعبُر  َۀَمِطاَف  َرَهَم  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُقِداَّصلا ع  َلاَق  ٍریَِصب  ُوبَأ  َو  ٍراَّمَع  ُْنب  ُقاَحْـسِإ 

. َراَّنلا اَهَءاَدْعَأ 
َیلِإ َنیِّتِس  َو  ًۀَّتِس  َْوأ  َنیِّتِس  َو  ًۀَثاََلث  َْتناَک  ًۀَْضبَق  اَْهنِم  یَطْعَأَف  ِهِرْجَح  ِیف  َمِهاَرَّدلا  َبَکَس  َو  ٍرَبَخ  ِیف  ُقِداَّصلا ع  َلاَق  ِّیِـسوُّطلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِیلاَمَأ 

اَم ِعاَِـیْتبِال  اـًلاَِلب  َو  ٍرَْکب  اـَبَأ  َو  ًاراَّمَع  َذَْـفنَأ  َو  ِماَـعَّطِلل  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َیلِإ  ًۀَْـضبَق  َو  ِبیِّطِلل  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَأ  َیلِإ  ًۀَْـضبَق  َو  ِْتیَبـْلا  ِعاَـتَِمل  َنَْمیَأ  ِّمُأ 
. اَهُِحلُْصی

__________________________________________________

. ۀحئارلا بیط  تبن  رارعلا : غبدی و  مل  ام  دلجلا  باهالا : و  ناتک . وأ  نطق  نم  نمیلاب  عنصی  بوث  ۀبنعک : ةربحلا  ( 1)
. اضغبم ردصملا : یف  ( 2)

. ۀیملعلا ۀعبطملا  عجار ج 3 ص 351 ط  ۀنجلا  یثلث  و  ردصملا : یف  ( 3)
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. ٍفَزَخ ِناَزیِک  َو  َءاَرْضَخ  ٍةَّرَج  َو  ِِهلْوَق  َیلِإ  ِْخیَّشلا  ِیلاَمَأ  ْنَع  اَْنلَقَن  اَّمِم  ًاوَْحن  َرَکَذ  َُّمث  ُلُوقَأ 

ٍءاَم َِۀبِْرق  َو  ٍِّیناَوَطَق  ٍءاَبَع  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ٍعْطَن  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  َلاَق  َُّمث 
َو ٍْشبَک  ِباَهِإ  ُطَْسب  َو  ِباَیِّثِلل  ٍِطئاَح  َیلِإ  ٍِطئاَح  ْنِم  ٍۀَبَـشَخ  ُبْصَن  َو  ٍنَِّیل  ٍْلمَر  ُراَِـشْتنا  ُهَراَد  ٍِّیلَع  ِزیِهَْجت  ْنِم  َناَـک  َو  ُّیِـشَرُْقلا  ٍبْهَو  ُْنب  ُبْهَو 

. ٍفِیل ِةَّدَِخم 
َو َِکلَذ  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتَفَرَعَف  َکَلْهَأ  َْکیَلَع  َلِخُْدی  ْنَأ  ُْهلَس  ٌلیِقَع  َو  ٌرَفْعَج  َُهل  َلاَقَف  ًۀَْلَیل  َنیِرْشِع  َو  ًاعِْست  ٌِّیلَع  َثَکَمَف  ِِهثیِدَح  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ٍرَْکب  ُوبَأ 
َو ُِّرْبلا  ِنْحَِطب  َرَمَأَف  اَیاَدَْهلِاب  َُۀباَحَّصلا  یَتَأَف  ًۀَماَرَک  َو  ًاّبُح  َلاَق  َو  ُِّیبَّنلا ص  ُهاَعَدَف  َِکلَِذب  ُْهتََبلاَطَف  َۀَمَلَـس  َّمُأ  ِِهب  ْتَلَخ  َو  ِءاَسِّنلا  ِْرمَأ  ْنِم  اَذَـه  َْتلاَق 

یَلَع يَداَُنی  ْنَأ  ُِّیبَّنلا ص  َرَمَأ  ِخـْبَّطلا  َنِم  اوُغَرَف  اَّمَلَف  ٍمَد  َُرثَأ  ِهِدَـی  یَلَع  َُری  َْمل  َو  ُلِصْفَی  ُِّیبَّنلا ص  َناَـکَف  ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  ِحـْبَِذب  ًاـِّیلَع  َرَمَأ  َو  ِهِْزبَخ 
َو ِدِجْـسَْملا  ِیف  َعوُطُّنلا  َطَسَبَف  ِعوُرُّزلا  َو  ِتاَـلَخَّنلا  َنِم  اُوباَـجَأَف  « 1  » ِّجَْـحلِاب ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  ِِهلْوَقَک  َکـِلَذ  َو  ِهَّللا  َلوُـسَر  اوـُبیِجَأ  ِهِراَد  ِْسأَر 

ِمْوَْیلا ِیف  اْوَداَع  َُّمث  ٌءْیَش  ِماَعَّطلا  َنِم  ْصُْقنَی  َْمل  َو  اُوداَرَأ  اَم  اَْهنِم  اوُعَفَر  َو  ِۀَنیِدَْملا  ِءاَِسن  ُِرئاَس  َو  ٍلُجَر  ِفَالآ  ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ْمُه  َو  ُساَّنلا  َرَدَص 
َذَخَأ َُّمث  ِهِجاَوْزَأ  ِلِزاَـنَم  َیلِإ  َهَّجَو  َو  ْتَِئلُمَف  ِفاَـحِّصلِاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَـعَد  َُّمث  َبوُّیَأ  ِیبَأ  َۀـَثوُْعبَم  اُولَکَأ  ِِثلاَّثلا  ِمْوَْیلا  ِیف  َو  اوـُلَکَأ  َو  ِیناَّثلا 
َمِْعن ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف  ََکل  ُهَّللا  َكَرَاب  َلاَق  َو  ٍِّیلَع  ِدَی  ِیف  اَهَعَـضَوَف  اَهَدَی  َذَخَأ  َو  َۀَمِطاَف  اَعَد  َُّمث  اَِهْلَعب  َو  َۀَـمِطاَِفل  اَذَـه  َلاَق  َو  ًۀَـفْحَص 

ْنِم َْنیَعْدَتْـساَف  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ِةَرْجُح  ِیف  اَِهنْأَش  ْنِم  َنِْحلُْـصی  َو  اَهَّنِّیَُزی  ْنَأ  ُهَءاَِسن  َرَمَأ  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َو  ٌِّیلَع  ُلـْعَْبلا  َمِْعن  ُۀَـمِطاَف  اَـی  َو  ُۀَـمِطاَف  ُجْوَّزلا 
َةَداَسِْولا ِیتاَـه  ُۀَـمِطاَف  اَـی  ِیل  ُلوُقَیَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُلُخْدَـی  ُِّیْبلَْکلا  ُۀَـیْحِد  َناَـک  َْتلاَـقَف  اَْـهنَع  ْتَِلئُـسَف  ٍةَروُراَِـقب  َْتتَأَـف  ًاـبیِط  َۀَـمِطاَف ع 

ْنَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِلئُسَف  ِهِعْمَِجب  ِینُُرمْأَیَف  ٌءْیَش  ِِهباَِیث  ِْنَیب  ْنِم  َطَقَس  َضَهَن  اَذِإ  َناَکَف  ِکِّمَِعل  اَهیِحَرْطاَف 
__________________________________________________
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َْدنِع ُهُذُـخآ  ُْتنُک  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُقَرَع  اَذَـه  َْتلاَقَف  ُْهنَع  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلَأَسَف  ٍدْرَو  ِءاَِمب  َْتتَأ  َو  َلِیئَْربَج  ِۀَِـحنْجَأ  ْنِم  ُطُقْـسَی  ٌرَْبنَع  َوُه  َلاَقَف  َِکلَذ 
اَذَه َْتلاَق  اَذَه  َِکل  َْنیَأ  ْنِم  َْنُلق  َو  اَْهنِم  ٍْشیَُرق  ُةَوِْسن  ْتَرَّیََحت  اَْهتَِـسَبل  اَّمَلَف  اَْینُّدلا  اَُهتَمِیق  ٍۀَّلُِحب  یَتَأ  َلِیئَْربَج  َّنَأ  َِيُور  َو  يِْدنِع  ِِّیبَّنلا ص  َِۀلُوْلیَق 

. ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم 
ِجاَّجَْحلا ِْنب  َۀَبْعُش  ْنَع  َماَطِْسب  ِْنبا  ِنَع  ِدْعَْجلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  ُّیِمَْلیَّدلا  ِْهیَوَریِش  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَتِک  َو  ِبیِطَْخلا  ُخیِراَت 

ُِّیبَّنلا ص َناَـک  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ُۀَـمِطاَف  ْتَّفُز  ِیتَّلا  ُۀَْـلیَّللا  َِتناَـک  اََّمل  ُهَّنَأ  ٍِرباَـج  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِّیِعَبُّضلا  َةَزْمَح  ِیبَأ  ْنَع  َۀَبْعُـش  ْنَع  َناَْولُع  ْنَع  َو 
. ُرْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  اَهِْفلَخ  ْنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  َو  اَهِراَسَی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  َو  اَهَماَمَأ 

َو َۀَمِطاَف  ِۀَبْحُـص  ِیف  َنیِـضْمَی  ْنَأ  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  َءاَِسن  َو  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِتاََنب  ُِّیبَّنلا ص  َرَمَأ  ٍرَبَخ  ِیف  ِْهیََوبَاب  ِْنبا  ِنَع  َۀَمِطاَف  ِدـِلْوَم  ُباَتِک 
َذَخَأ َو  ِءاَبْهَّشلا  ِِهتَْلَغب  یَلَع  ٍۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ِِهتَقاَن  یَلَع  اَهَبَکْرَأَف  ٌِرباَج  َلاَق  َهَّللا  یِـضُْری  اـَل  اَـم  َْنلُقَی  اـَل  َو  َنْدَـمْحَی  َو  َنْرِّبَُکی  َو  َنْزُجْرَی  َو  َنْحَْرفَی  ْنَأ 
ُءاَِسن َو  ْمُهَفُویُـس  َنیِرِهْـشُم  اَهَْفلَخ  َنوُشْمَی  ِْتیَْبلا  ُلْهَأ  َو  ٌرَفْعَج  َو  ٌلیِقَع  َو  ُةَزْمَح  َو  ُِّیبَّنلا ص  َو  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اََهلْوَح  َو  اَهَماَمِز  ُناَْـملَس 

[ ٌْرعِش  ] َۀَمَلَس ُّمُأ  ْتَأَْشنَأَف  َنْزُجْرَی  اَهَماَُّدق  ِِّیبَّنلا ص 
ٍتالاَح  ِّلُک  ِیف  ُهَنْرُکْشا  َو  ِیتاَراَج  ِهَّللا  ِنْوَِعب  َنْرِس 

ٍتاَفآ  َو  ٍهوُرْکَم  ِفْشَک  ْنِم  یَلُْعلا  ُّبَر  َمَْعنَأ  اَم  َنْرُکْذا  َو 
ِتاَواَمَّسلا  ُّبَر  اَنَشَْعنَأ  ْدَق  َو  ٍْرفُک  َدَْعب  اَناَدَه  ْدَقَف 

ٍتالاَخ  َو  ٍتاَّمَِعب  يِدْفَت  يَرَْولا  ِءاَِسن  ِْریَخ  َعَم  َنْرِس  َو 
ِتالاَسِّرلا  َو  ُْهنِم  ِیْحَْولِاب  یَلُْعلا  ُوذ  ُهَلَّضَف  ْنَم  َْتِنب  اَی 
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ٌْرعِش
ِرِضاَحَْملا ِیف  ُنُسْحَی  اَم  َنْرُکْذا  َو  ِرِجاَعَْملِاب  َنُْرتْسا  ُةَوِْسن  اَی 

ٍرِکاَش ٍْدبَع  ِّلُک  َعَم  ِِهنیِِدب  اَنُّصُخَی  ْذِإ  ِساَّنلا  َّبَر  َنْرُکْذا  َو 
ِرِداَْقلا ِزیِزَْعلا  ِهَِّلل  ُرْکُّشلا  َو  ِِهلاَْضفِإ  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو 

ٍرِهاَط ٍرْهُِطب  ُْهنِم  اَهَّصَخ  َو  اَهَرْکِذ  یَطْعَأ  ُهَّللاَف  اَِهب  َنْرِس 
ٌْرعِش ُۀَصْفَح  َْتلاَق  َُّمث 

ِرَمَْقلا ِهْجَوَک  ٌهْجَو  اََهل  ْنَم  َو  ِرَشَْبلا  ِءاَِسن  ُْریَخ  ُۀَمِطاَف 
ِرَمُّزلا ِيِآب  َّصَخ  ْنَم  ِلْضَِفب  يَرَْولا  ِّلُک  یَلَع  ُهَّللا  ِکَلَّضَف 

ِرَضَْحلا ِیف  ْنَم  َْریَخ  ًاِّیلَع  ِینْعَأ  اًلِضاَف  یًتَف  ُهَّللا  ِکَجَّوَز 
ِرَطَْخلا ِمیِظَع  ُْتِنب  ٌۀَمیِرَک  اَهَّنِإ  اَِهب  ِیتاَراَج  َنْرِسَف 

ٌْرعِش ٍذاَعُم  ِْنب  ِدْعَس  ُّمُأ  ُةَذاَعُم  َْتلاَق  َُّمث 
ِهیِْدبُأ  َو  َْریَْخلا  ُرُکْذَأ  َو  ِهِیف  اَم  ِهِیف  ًالْوَق  ُلُوقَأ 

ٍهِیت  َال  َو  ٍْربِک  ْنِم  ِهِیف  اَم  َمَدآ  ِیَنب  ُْریَخ  ٌدَّمَُحم 
ِهیِزاَُجی  ِْریَْخلِاب  ُهَّللاَف  اَنَدْشُر  اَنَفَّرَع  ِِهلْضَِفب 

ِهِیف  ْتَنِّکُم  ْدَق  ٍفَرَش  ِيذ  يَدُْهلا  ِِّیبَن  ِْتِنب  َعَم  ُنَْحن  َو 
ِهِیناَُدی  ًاْئیَش  َيرَأ  اَمَف  اَُهلْصَأ  ٍۀَِخماَش  ٍَةْورِذ  ِیف 

اَعَد َُّمث  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ُهاَعَد  َو  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَْـفنَأ  َُّمث  َراَّدـلا  َْنلَخَد  َو  َنْرِّبَُکی  َُّمث  ٍزَجَر  ِّلُـک  ْنِم  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َنْعِّجَُری  ُةَوْسِّنلا  َِتناَـک  َو 
. ِهَّللا ِلوُسَر  ِۀَْنبا  ِیف  ُهَّللا  َكَرَاب  َلاَق  َو  ِهِدَی  ِیف  اَهَعَضَو  َو  اَْهیَدَی  َذَخَأَف  َۀَمِطاَف 

ْتَلَْبقَأ اَّمَلَف  ِیِلْبقَأ  َلاَق  َُّمث  اَهِـسْأَر  یَلَع  اَهَّبَـص  َُّمث  ِْبعَْقلا  ِیف  اَهَّجَم  َُّمث  اَِهب  َضَمْـضَمَتَف  ًۀَعْرُج  ُْهنِم  َذَـخَأَف  ًءاَم  َلَأَس  َِّیبَّنلا  َّنَأ  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَتِک 
اَمِْهیَلَع ْكِرَاب  َو  اَمِهِیف  ْكِرَاب  َّمُهَّللا  ِْهیَوَدْرَم  ِْنبا  ُباَتِک  اَمَُهل  اَعَد  َُّمث  اَْهیَِفتَک  ِْنَیب  ْنِم  َحَضَن  ْتََربْدَأ  اَّمَلَف  يِِربْدَأ  َلاَق  َُّمث  اَْهیَیْدـَث  ِْنَیب  ْنِم  َحَـضَن 

اَمِْهیَْلبِش ِیف  اَمَُهل  ْكِرَاب  َو 
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اَمُهَتَّیِّرُذ َو  َِکب  اَمُهُذـیِعُأ  یِّنِإ  َو  ًاِظفاَح  َْکنِم  اَمِْهیَلَع  ْلَعْجا  َو  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ْكِرَاب  َو  اَمُهَّبِحَأَف  ََّیلِإ  َکِْقلَخ  ُّبَحَأ  اَمُهَّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
. ًاریِهْطَت ِكَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ِْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َلاَقَف  اََهل  اَعَد  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم 

َو اَمُکََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِـس  اَنَأ  اَمُکَلْـسَن  َرَّهَط  َو  اَـمُکَرَّهَط  ُلوُقَی  ِباَْـبلا  َیلِإ  َجَرَخ  َُّمث  ِناـَنِرَتْقَی  ِْنیَمَْجن  َو  ِناَـیِقَْتلَی  ِْنیَرْحَِبب  ًاـبَحْرَم  َلاَـق : ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
ُِّیبَّنلا اََهل  اَعَدَف  اَْهَیلِإ  َۀَجیِدَخ  ِۀَّیِصَِوب  ًاعُوبْـسُأ  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  اَهَْدنِع  َْتتَاب  َو  اَمُْکیَلَع  ُهُِفلْخَتْـسَأ  َو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْـسَأ  اَمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح 
َتَْحت ِْنیَِمئاَن  اَناَک  َو  َباَْبلا  ُءاَمْـسَأ  ْتَحَتَفَف  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  ُلُـخْدَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـق  َو  اَـمِِهتَحِیبَص  ِیف  اَـمُهاَتَأ  َُّمث  اَِـهتَرِخآ  َو  اَـهاَْینُد  ِیف  ص 

َْفیَک ًاِّیلَع  َلَأَسَف  « 1  » َۀَـیْآلا ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت  اَمِهِداَرْوَأ  ْنَع  ُهَّللا  َرَبْخَأَف  اَمِِهلُجْرَأ  َْنَیب  ِْهیَلْجِر  َلَخْدَأَف  اَـمُِکلاَح  یَلَع  َلاَـقَف  ٍءاَـسِک 
َو اَمُْهلَعْجا  َو  اَمِِهبُوُلق  َْنَیب  ْفِّلَأ  َو  اَمُهَلْمَـش  ْعَمْجا  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ٍلَْعب  ُْریَخ  َْتلاَقَف  َۀَـمِطاَف  َلَأَس  َو  ِهَّللا  ِۀَـعاَط  یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  َلاَق  َکَلْهَأ  َتْدَـجَو 

َِکتَعاَط َیلِإ  َكِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهلَعْجا  َو  َۀَکَرَْبلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  ْلَعْجا  َو  ًۀَکَراَبُم  ًۀَبِّیَط  ًةَرِهاَط  ًۀَّیِّرُذ  اَمُْهقُزْرا  َو  ِمیِعَّنلا  ِۀَّنَج  ِۀَثَرَو  ْنِم  اَمُهَتَّیِّرُذ 
ِلوُسَّرلا ص. ِةَراَشِِإب  اَِهب  اَلَخ  َُّمث  ًاْریَخ  ُهَّللا  ِكاَزَج  َلاَق  َو  َءاَمْسَأ  ِجوُرُِخب  َرَمَأ  َُّمث  َکیِضُْری  اَِمب  َنوُُرمْأَی  َو 
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ْبَرْشا ٍِّیلَِعل  َلاَق  َو  ِكُوبَأ  ِكاَِدف  ِیبَرْشا  َۀَمِطاَِفل  َلاَقَف  ٌنََبل  ِهِیف  ٍّسُِعب  ُِّیبَّنلا  َءاَج  َۀَمِطاَف  ِسْرُع  ُۀَحِیبَص  َناَک  اََّمل  َلاَق : ِهِداَنْسِِإب  ُلِیبْحَرُش  َيَور  َو 
. َکِّمَع ُْنبا  َكاَِدف 

َو ٍْشبَک  َباَـهِإ  اَمُهُـشاَِرف  َناَـک  َو  ًاـبِیثَک  َْتیَْبلا  َطََـسب  َۀَـمِطاَف  ٌِّیلَع  َجَّوََزت  اََّمل  َلاَـق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع  قـالخألا  مراـکم  اـکم ، - 25
. ٍءاَسِِکب ُهَرَتَسَف  ُءاَقِّسلا  ِْهیَلَع  ُعَضُوی  ًادوُع  اُوبَصَن  َو  ًافِیل  ٌةَّوُشْحَم  اَمُهُقَفِْرم 

َو ٍْشبَک  ُباَهِإ  اَهُشْرَف  َو  ٌةَءاَبَع  اَهُْرتِس  َو  ٍِّیلَع  یَلَع  َۀَمِطاَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخْدَأ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْمیَُعن  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع 
. ٍدَسَِمب ٌةَّوُشْحَم  ٌمَدَأ  اَُهتَداَسِو 

__________________________________________________
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. ناک ءیش  يأ  نم  وأ  لقملا  فیل  وأ  فیل  نم  لبح  دسملا  يدابآزوریفلا  لاق  نایب 
ُْتعِمَـس ُلوُقَت  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْـسَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ْمُهَرَکَذ  ٍلاَـجِر  ْنَع  ُراَّجَّنلا  ٍدوُمْحَم  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُظـِفاَْحلا  َيَور  ۀـمغلا  فـشک  فـشک ، - 26
ُُهثِّدَُحت َضْرَْألا  ُْتعِمَس  َْتلاَق  ِءاَسِّنلا  َةَدِّیَس  اَی  ِتْعِزَف  َأ  ُْتلُقَف  یِـشاَِرف  ِیف  ِینَعَْزفَأ  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیب  َلَخَد  َۀَْلَیل  ُلوُقَت  َۀَمِطاَف ع  ِیتَدِّیَس 

َلَّضَف َهَّللا  َّنِإَف  ِلْسَّنلا  ِبیِِطب  يِرِْشبَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَق  َو  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ًۀَلیِوَط  ًةَدْجَس  َدَجَسَف  يِِدلاَو ص  ُتْرَبْخَأَف  ٌۀَعِزَف  اَنَأ  َو  ُتْحَبْـصَأَف  اَُهثِّدَُحی  َو 
. اَِهبْرَغ َیلِإ  ِضْرَْألا  ِقْرَش  ْنِم  اَهِهْجَو  یَلَع  يِرْجَی  اَم  َو  اَهِراَبْخَِأب  ُهَثِّدَُحت  ْنَأ  َضْرَْألا  َرَمَأ  َو  ِهِْقلَخ  ِِرئاَس  یَلَع  ِکَْلَعب 

ِۀَمَجَْرت ِیف  ِبیِطَْخلا  ِخـیِراَت  یَلَع  ِِهلِییْذـَت  ِباَتِک  ْنِم  ِیل  ُهَزاَجَأ  اَمِیف  ِراَّجَّنلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِینَرَبْخَأ  لامعألا  لابقإ  لق ، تارایزلا  لماک  لـم ، - 27
ُِّیلَع ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ُْهنَع  َيَور  ِّيِدْزَْألا  ٍْدیَرُد  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَْکب  ِیبَأ  َو  ِشوُرْطُْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َثَّدَـح  ِلاَّلَّدـلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ 
ِیبَأ ِْنب  َدَمْحَأ  ُْنب  ُءاَیِـض  ٍِّیلَع  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  ِناَّیِِرماَّسلا  ُماَّحَْفلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  َو  ُزاَّزَْبلا  َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب 

ُوبَأ اَنَرَبْخَأ  ُزاَّزَْبلا  ِیقاَْبلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  اُولاَق  ٍلِماَک  ِْنب  ِلاَّیَْملا  ُْنب  ُفُسُوی  َو  ٍِتباـَث  ِْنب  ِِملْـسُم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  ٍدـِماَح  ُوبَأ  َو  ٍِّیلَع 
ُدِهاَّشلا ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِبِّیَّطلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  ُّيِِرماَّسلا  َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  یِـضاَْقلا  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّیِـسُْرْبلا  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِْنیَـسُْحلا 

ْنَع ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ٍرَـشْعَم  ِیبَأ  ُْنب  ُناَْمیَلُـس  وٍرْمَع  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  ِشوُرْطُْألِاب  ُفوُْرعَْملا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَرَبْخَأ  ِلاَّلَّدلِاب  ُفوُْرعَْملا 
. ُهَْلثِم ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  ِعَقْسَْألا  ِْنب  َۀَِلثاَو  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 

َّنَأ َتِْملَع  ْلَـه  ٌةاـَلْوَم  ِیل  َْتلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ُْتبَطَخ  َلاَـق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِّیِمْزِراوُْخلا  ِِبقاَـنَم  ْنِم  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 28
ٌءْیَـش يِدـْنِع  َو  ُْتلُقَف  َکَجِّوَُزیَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َِیتَْأت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَـمَف  ْتَبِطُخ  ْدَـقَف  َْتلاَـق  اـَل  ُْتُلق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَبِطُخ  ْدَـق  َۀَـمِطاَف 

ِهَّللا ص ِلوُسَِرل  َناَک  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَح  ِینیِجُْزت  َْتلاَز  اَم  ِهَّللا  َوَف  َکَجَّوَز  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َْتئِج  ْنِإ  َکَّنِإ  َْتلاَـق  ِِهب  ُجَّوََزتَأ 
َمَّلَکَتَأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْسا  اَم  ِهَّللا  َوَف  ُتْمِْحفُأ  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتْدَعَق  اَّمَلَف  ٌۀَْبیَه  َو  ٌَۀلاَلَج 
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اَهُّلِحَتسَت ٍءْیَش  ْنِم  َكَْدنِع  ْلَه  َو  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتلُقَف  َۀَمِطاَف  ُبُطَْخت  َْتئِج  َکَّلََعل  َلاَقَف  ُّتَکَـسَف  ٌۀَجاَح  ََکل  َأ  َِکب  َءاَج  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف 

اَُهنَمَث اَـم  ٌۀَّیِمَطَُحل  اَـهَّنِإ  ِهِدَِـیب  ٍِّیلَع  ُسْفَن  يِذَّلا  َوَـف  يِدـْنِع  ُْتلُقَف  « 1  » اَهَُکتْحَّلَـس ِیتَّلا  َعْرِّدـلا  َْتلَعَف  اَـم  َلاَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ِهَّللا  َو  اـَل  ُْتلُقَف  ِِهب 
ِهَّللا ص. ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ُقاَدََصل  َْتناَک  اَهَّنِإَف ]  ] نإف اَِهب  اَهَّلِحَتْساَف  اَْهَیلِإ  اَِهب  ْثَْعباَف  اَهَُکتْجَّوَز  ْدَق  َلاَقَف ص  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمَُعبْرَأ 

يرزجلا  لاق  نایب 
. هیلع تلخد  یتح  ینیجزت  تلاز  ام  یلع ع  ثیدح  یف 

. ینعفدت ینقوست و  يأ 
ِِهب ِینَءاَـج  اَـم  يِرْدـَت  َأ  ُسَنَأ  اَـی  ِیل  َلاَـق  َقاَـفَأ  اَّمَلَف  ُیْحَْولا  ُهَیِـشَغَف  ِِّیبَّنلا ص  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَـق : ٍسَنَأ  ْنَع  ُْهنَع  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 29
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َناَْمثُع َو  َرَمُع  َو  ٍرَْکب  َابَأ  ِیل  ُعْداَف  ِْقلَْطناَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َلاَق  ُمَلْعَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُْتُلق  َلاَق  ِشْرَْعلا  ِبِحاَص  ِْدنِع  ْنِم  ُلِیئَْربَج 
ِدوُمْحَْملا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ْمُهَِسلاَجَم  اوُذَخَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  َُهل  ْمُُهتْوَعَدَف  ُْتقَلَْطناَف  َلاَق  ِراَْصنَْألا  َنِم  ْمِهِدَدَِعب  َو  َْرَیبُّزلا  َو  َۀَْحلَط  َو  ًاِّیلَع  َو 

َْقلَْخلا َقَلَخ  يِذَّلا  ِِهئاَمَـس  َو  ِهِضْرَأ  ِیف  ُهُْرمَأ  ِِذفاَّنلا  ُهَْدنِع  اَمِیف  ِْهَیلِإ  ِبوُغْرَْملا  ِِهباَذَع  ْنِم  ِبوُهْرَْملا  ِِهناَْطلُـس  ِیف  ِعاَطُْملا  ِِهتَرْدـُِقب  ِدُوبْعَْملا  ِِهتَمِْعِنب 
َو َماَحْرَْألا  اَِهب  َّجَـش  َو  ًاضَرَتْفُم  ًاْرمَأ  َو  ًاقِحَال  ًابَـسَن  َةَرَهاَصُْملا  َلَعَج  َهَّللا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  ِهِِّیبَِنب  ْمُهَمَرْکَأ  َو  ِِهنیِدـِب  ْمُهَّزَعَأ  َو  ِهِماَکْحَِأب  ْمُهَزَّیَم  َو  ِِهتَرْدـُِقب 

يِرْجَی ِهَّللا  ُْرمَأَف  « 2  » ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  َو  ًارْهِص  َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ُهُّدَج  َیلاَعَت  َو  ُهُمْـسا  َكَراَبَت  َلاَقَف  َماَنَْألا  اَهَمَْزلَأ 
ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  ٌباتِک  ٍلَجَأ  ِّلُِکل  َو  ٌلَجَأ  ٍرَدَق  ِّلُِکل  َو  ٌرَدَق  ٍءاَضَق  ِّلُِکلَف  ِهِرَدَق  َیلِإ  يِرْجَی  ُهُؤاَضَق  َو  ِِهئاَضَق  َیلِإ 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهَثََعب  ْدَق  ًاِبئاَغ  َناَک  َو  ٌِّیلَع  َِکلَِذب  َیِضَر  ْنِإ  ٍۀَِّضف  ِلاَْقثِم  ِۀَئاِمَِعبْرَأ  یَلَع  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  ُتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْشُأ  یِّنِإ  َُّمث  « 3»
ٍۀَجاَح ِیف 
__________________________________________________

عجار ج 1 ص 471. اهکتحلس ، عرد  تلعف  ام  ردصملا : یف  ( 1)
.56 ناقرفلا : ( 2)

.39 دعرلا : ( 3)
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اَی َلاَق  َُّمث  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  َمَّسَبَتَف  ٌِّیلَع  َلَْبقَأ  ْذِإ  َِکلَذَک  ُنَْحن  اَْنیَبَف  اُوبِهَْتنا  َلاَق  َُّمث  اَنیِدـْیَأ  َْنَیب  َعَضَوَف  ٌرُْـسب  ِهِیف  ٍقَبَِطب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأ  َُّمث 
ِهَِّلل َّرَخَف  ٌِّیلَع  َماَق  َُّمث  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُتیِـضَر  َلاَق  َتیِـضَر  َأ  ًۀَِّضف  ٍلاَْقثِم  ِۀَئاِمَِعبْرَأ  یَلَع  اَهَُکتْجَّوَز  ْدَق  َو  َۀَمِطاَف  َکَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع 

. ُبِّیَّطلا ُرِیثَْکلا  اَْهنِم  َجِرْخُأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ٌسَنَأ  َلاَق  اَمُکِیف  َكَرَاب  َو  َبِّیَّطلا  َرِیثَْکلا  َْریَْخلا  ُمُکِیف  ُهَّللا  َلَعَج  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ًادِجاَس 
ۀنابإلا یف  ۀطب  نبا  هیلامأ و  یف  نیعم  نب  ییحی  اهاور  ۀبطخ  ۀمطاف  جیوزت  یف  ربنملا  یلع  یبنلا ص  بطخ  بوشآرهـش : نبال  بقانملا  بق ،

هنم تکبتـشا و  ناصغألا  قورعلا و  تجـشو  يرزجلا  لاق  نایب  هوحن  رکذ  اضرلا ع و  نع  انیور  و  اعوفرم : کـلام  نب  سنأ  نع  امهدانـسإب 
. فلأ طلخ و  يأ  اهجاوزأ  نیب  اهنیب و  جشو  یلع ع و  ثیدح 

ِیف ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ًادِّیَـس  ُِکتْجَّوَز  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍدوُعْـسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِِبقاَنَْملا  َنِم  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 30
ْمِْهیَلَع َبَطَخ  َُّمث  ًافوُفُص  َۀَِکئاَلَْملا  َّفَص  َو  ِۀَِعباَّرلا  ِءاَمَّسلا  ِیف  َماَقَف  َلِیئَْربَج  ُهَّللا  َرَمَأ  ٍِّیلَع  ْنِم  ِکَِکْلمُأ  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  اََّمل  َنیِِحلاَّصلا  َنَِمل  ِةَرِخْآلا 
ُهَذَـخَأ اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَـش  اَْهنِم  َذَـخَأ  ْنَمَف  ِۀَِـکئاَلَْملا  یَلَع  ْتَرَثَنَف  اَهَرَمَأ  َُّمث  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِتَلَمَحَف  ِناَنِْجلا  َرَجَـش  ُهَّللا  َرَمَأ  َُّمث  ٍِّیلَع  ْنِم  ِکَجَّوَزَف 

. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِِهب  َرَخَْتفا  ُهُْریَغ 
َلاَقَف ًاِّیلَع  ٍذاَعُم  ُْنب  ُدْعَـس  َیِقَلَف  اَْهنِم  اوُِسئَی  یَّتَح  ُْهنَع  َّدَص  اَّلِإ  ٌدَحَأ  اَهُرُکْذَی  اَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ُرُکْذَت  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ُْهنِم  َو 

ُسَمَْتُلی اَْینُد  ِبِحاَِصب  اَنَأ  اَم  ِْنیَلُجَّرلا  ِدِحاَِوب  اَنَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  َِکلَذ  يََرت  َِملَف  ٌِّیلَع  َُهل  َلاَقَف  َْکیَلَع  اَّلِإ  اَهُِـسبْحَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َيرَأ  اَم  ِهَّللا  َو  یِّنِإ 
ُلوُقَت َلاَق  اَذ  اَم  ُلُوقَأَف  َلاَق  ًاجَرَف  َِکلَذ  ِیف  ِیل  َّنِإَف  یِّنَع  اَهَّنَجِّرَُفَتل  َْکیَلَع  ُمِزْعَأ  یِّنِإَف  ٌدْعَـس  َلاَق  ُءاَْضَیب  َال  َو  ُءاَْرفَـص  ِیل  اَم  َِملَع  ْدَق  َو  يِْدنِع  اَم 

ٍدَّمَُحم ص  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِِهلوُسَر  َیلِإ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًابِطاَخ  ُْتئِج 
121 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َیلِإ َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًابِطاَخ  َُکْتئِج  ْلَجَأ  َلاَق  ُِّیلَع  اَی  ٌۀَـجاَح  ََکل  َناَک  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَـقَف  ٌرِـصَح  ٌلـیِقَث  َوُه  َو  ِِّیبَّنِلل ص  َضَرَعَف  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَـف  َلاَـق 
َْفلُخ َال  ُهَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ُهَثََعب  يِذَّلا  َوَف  َکَحَْکنَأ  َلاَقَف  ُهَرَبْخَأَف  ٍدْعَـس  َیلِإ  َداَعَف  ًۀَفیِعَـض  ًۀَِـملَک  ًابَحْرَم  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَـقَف  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِِهلوُسَر 
َلوُسَر اَی  ُلُوقَأ  َال  َو  َأ  َیلوُْألا  َنِم  َّیَلَع  ُّدَشَأ  اَذَه  ٌِّیلَع  َلاَق  ِیل  ُنِّیَُبت  یَتَم  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ََّنلوُقََتل  َو  ًادَـغ  ُهَّنَِیتْأََتل  َْکیَلَع  ُمِزْعَأ  ُهَدـْنِع  َبْذِـک  َال  َو  َنْآلا 

ْدَق یِّنِإ  ُلاَِلب  اَی  َلاَقَف  ًالاَِلب  اَعَد  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َۀَْـلیَّللا  َلاَق  ِیل  ُنِّیَُبت  یَتَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَـف  َکـُتْرَمَأ  اَـمَک  ْلـُق  َلاَـق  ِیتَجاَـح  ِهَّللا 
ٍداَْدمَأ َۀََـعبْرَأ  َو  Й Θ ًةاَـش م ْذُـخَف  َمَنَْغلا  ِتْأَـف  ِحاَـکِّنلا  َدـْنِع  ُماَـعَّطلا  َِیتَّمُأ  ِۀَّنُـس  ْنِم  َنوُـکَی  ْنَأ  ُّبِحُأ  اـَنَأ  َو  یِّمَع  ِْنبا  ِنِم  ِیتَْـنبا  ُتْجَّوَز 
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َْنَیب اَهَعَـضَوَف  ٍۀَعْـصَِقب  ُهاَتَأ  َُّمث  ِِهب  َرَمَأ  اَم  َلَعَفَف  َقَلَْطناَف  اَِهب  یِّنِذآَف  اَْهنِم  َتْغَرَف  اَذِإَف  َراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  اَْهیَلَع  ُعَمْجَأ  یِّلََعل  ًۀَعْـصَق  ِیل  ْلَـعْجاَف 
ُساَّنلا َلَعَجَف  ًۀَِیناَث  ْدُعَت  َْمل  ٌۀَّفُز  ْتَغَرَف  اَذِإ  ِینْعَی  اَهِْریَغ  َیلِإ  ًۀَّفُز  ْرِداَُغت  َال  ًۀَّفُز  ًۀَّفُز  َساَّنلا  َّیَلَع  ْلِخْدَأ  َلاَق  َُّمث  اَهِسْأَر  ِیف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنَعَطَف  ِْهیَدَی 

َیلِإ اَْهلِمْحا  ُلاَِلب  اَی  َلاَق  َو  َكَرَاب  َو  ِهِیف  َلَفَتَف  اَهِیف  اَـم  ِلْـضَف  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َدَـمَع  َُّمث  ُساَّنلا  َغَرَف  یَّتَح  يَرْخُأ  َْتدَرَو  ٌۀَّفُز  ْتَغَرَف  اَـمَّلُک  َنوُّفِزَی 
َُّنتِْملَع ْدَق  َو  یِّمَع  َْنبا  ِیتَْنبا  ُتْجَّوَز  یِّنِإ  َلاَقَف  ِءاَسِّنلا  یَلَع  َلَخَد  یَّتَح  َماَق  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َُّمث  َّنُکَیِشَغ  ْنَم  َنْمِعْطَأ  َو  َْنلُک  َّنَُهل  ُْلق  َو  َِکتاَهَّمُأ 

َو ٌفِیل  ُهُوْـشَح  ًاـشاَِرف  اَِـهْتَیب  ِیف  َْنلَعَج  َو  َّنِهِِّیلُح  َو  َّنِِهبیِط  ْنِم  « 1  » اَهَنْفَلَغَف ُءاَسِّنلا  َماَقَف  َّنُکَتَْنبا  َّنُکَنوُدَـف  َالَأ  ِْهَیلِإ  اَهُِعفاَدـَل  یِّنِإ  َو  یِّنِم  اَـهََتلِْزنَم 
َو ٌةَْرتُس  ِِّیبَّنلا ص  َْنَیب  َو  َّنُهَْنَیب  َو  َْنبَثَو  ُءاَـسِّنلا  ُهآَر  اَّمَلَف  َلَـخَد  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َُّمث  َُهباََّوب  َنَْمیَأ  َّمُأ  َنْذَـخَّتا  َو  ًابَـضِْخم  َو  ًاـّیِرَْبیَخ  ًءاَـسِک  َو  ًةَداَـسِو 

َُّدب َال  اَِهب  یَْنُبی  َۀَْـلَیل  َةاَتَْفلا  َّنِإ  َکَتَْنبا  ُسِرْحَأ  ِیتَّلا  اَنَأ  َْتلاَق  ِْتنَأ  ْنَم  ِِکلْـسِر  یَلَع  ِْتنَأ  اَمَک  ُِّیبَّنلا ص  اََهل  َلاَقَف  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  ْتَفَّلََخت 
ُنوُکَت  ٍةَأَْرما  ِنِم  اََهل 

__________________________________________________

. اهنللغ باوصلا  ۀّیماع و  ۀغل  اّهنأ  دیرد  نبا  نع  و  بیطلاب . اهنخمض  يأ  ( 1)
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ْنَع َو  ِکِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْکیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ِکُسُرْحَی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأ  یِّنِإَف  َلاَق  اَْهَیلِإ  َِکلَِذب  ْتَْضفَأ  ًاْئیَش  َْتداَرَأ  َْوأ  ٌۀَجاَح  اََهل  ْتَضِرُع  ْنِإ  اَْهنِم  ًۀَبیِرَق 
ْتََکب َو  ْتَرِـصَح  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْبنَج  َیلِإ  ًاِسلاَج  ًاِّیلَع  َْتأَر  اَّمَلَف  ْتَلَْبقَأَف  َۀَـمِطاَِفب  َخَرَـص  َُّمث  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِِکلاَمِـش  ْنَع  َو  ِکـِنیِمَی 
ِیلْهَأ َْریَخ  َِکل  ُْتبَصَأ  ْدَقَف  یِسْفَن  َو  ُِکتَْولَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِکیِْکُبی  اَم  ُِّیبَّنلا ص  اََهل  َلاَقَف  َُهل  َلاَم  َال  ًاِّیلَع  َّنَِأل  اَهُؤاَُکب  َنوُکَی  ْنَأ  ُِّیبَّنلا ص  َقَفْشَأَف 

اَی ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  اَهِّفَک  ْنِم  ُْهتَنَْکمَأ  َو  اَْـهنِم  َناَـلَف  َنیِِحلاَّصلا  َنَِمل  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ًادِّیَـس  ِهُِکتْجَّوَز  ْدََـقل  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  ُْمیا  َو 
َو اَهِـسْأَر  یَلَع  ِِهب  َبَرَـضَف  ٍءاَم  ْنِم  ًاّفَک  َذَخَأَف  َۀَمِطاَِفب  اَعَد  َُّمث  ُهَهْجَو  َو  ِْهیَمَدَق  َلَّسَغ  َو  ِهِیف  ُِّیبَّنلا ص  َّجَمَف  ًءاَم  ُُهتْأَلَمَف  ِبَضْخِْملِاب  ِینِیْتئا  ُءاَمْـسَأ 

َُّمث اَهْرِّهَطَف  ِینَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  یِّنَع  َْتبَهْذَأ  اَمَک  َّمُهَّللا  اَْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  اَهَّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَقَف  اَـهَمَزَْتلا  َُّمث  اَهَدـْلِج  َو  ُهَدـْلِج  َّشَر  َُّمث  اَْهیَدَـی  َْنَیب  ًاّـفَک 
ِیف َكَرَاب  َو  اَمُکَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَج  اَمُِکْتَیب  َیلِإ  اَمُوق  َلاَق  َُّمث  اََهل  اَعَد  اَمَک  َُهل  اَعَد  َُّمث  اَِهب  َعَنَـص  اَمَک  ِِهب  َعَنَـصَف  ًاـِّیلَع ع  اَـعَد  َُّمث  َرَخآ  ٍبَضْخِِمب  اَـعَد 

وُعْدَـی ْلَزَی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ْتَقَمَر  اَهَّنَأ  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  ِیْنتَرَبْخَأَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  َُهبَاب  ِْهیَلَع  َقَلْغَأَف  َماَـق  َُّمث  اَـمَُکلَاب  َحَلْـصَأ  َو  اَمُِکلْـسَن 
. ِِهتَرْجُح ِیف  يَراََوت  یَّتَح  ًادَحَأ  ِِهئاَعُد  ِیف  اَمُهُکِرُْشی  َال  َو  ًۀَّصاَخ  اَمَُهل 

نأ لمتحی  نیفورعملا و  نیلجرلا  دـحأ  هنإ  لاقی  یتح  سانلا  نیب  نم  فرعی  هیلإ و  راشی  نمم  تسل  يأ  نیلجرلا  دـحاوب  انأ  ام  هلوق ع  ناـیب 
هلهمی مل  وأ  سانلا  نیب  فورعمب  تسل  يأ  روهظلا  یلع  رخآلا  لاحأ  امهدـحأ و  رکذـف  نیلجرلل  الیـصفت  ایند  بحاـصب  اـنأ  اـم  هلوق  نوکی 

«. 1  » رخآلا رکذل  بطاخملا 
يرزجلا  لاق  و 

. ۀفز ۀفز  یلع  سانلا  لخدأ  لالبل  لاق  اماعط و  عنص  هنأ  ۀمطاف ع  جیوزت  ثیدح  یف 
یلإ الئام  ۀعامج  كرتت  يأ ال  ۀفز  رداغت  هلوق ال  ۀعرسب  اهلابقإ  اهیـشم و  یف  اهفیفزل  کلذب  تیمـس  ةرمز  دعب  ةرمز  ۀفئاط و  دعب  ۀفئاط  يأ 

. دعب نم  ولخی  هریسفت ال  مهریغ و 
__________________________________________________

. مهفاف میظع » نیتیرقلا  نم  لجر  : » مهلوق ینعم  دارأ  هلعل  و  ( 1)
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ۀیاهنلا یف  لاق  و 
. تکب ترصح و  یبنلا ص  بنج  یلإ  اسلاج  ایلع  تأر  املف  ۀمطاف ع  جاوز  ثیدح  یف 

. سوبحملا یلع  سبحلا  قیضی  امک  اهب  قاض  رمألا  نأک  تعطقنا  تیحتسا و  يأ 
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لاق  و 
. یلهأ ریخ  کل  تبصأ  دق  یسفن و  کتولأ و  امف  کیکبی  ام  ۀمطافل  یبنلا ص  لاق 

. اجوز ایلع  کل  ترتخا  ثیح  يرمأ  كرمأ و  یف  ترصق  ام  يأ 
. اهنم دایقنالا  نیللا و  ضعب  لوصح  ینعملا  اهنم و  ءیش  نال  يأ  ضیعبتلل  نم  اهنم  نالف  هلوق 

. یتأیس امک  اهدلج  شر  مث  رهظألا  شرلاب و  ایلع ع  صخ  مث  امهیلع  الوأ  شر  هلعل ص  اهدلج  هدلج و  شر  مث  هلوق 
ِیف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنَیب  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ُِّیناَدْمَْهلا  ُِظفاَْحلا  ِءاَلَْعلا  ُوبَأ  ِینَأَْبنَأ  َو  ُّیِمْزِراوُْخلا  َلاَق  ۀمغلا  فشک  فشک ، - 31
ْنِم ُعَسْوَأ  ُُهتَحاَر  َو  يَرْخُْألا  ُِهبُْـشت  َال  ٍۀَُغِلب  ُهُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  ُحِّبَُـسی  ٍناَِسل  ُْفلَأ  ٍْسأَر  ِّلُک  ِیف  ًاسْأَر  َنوُرْـشِع  َُهل  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َطَبَه  ْذِإ  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ِْتَیب 
اَنَأ َلِیئَْربَج  اَنَأ  اَم  َلاَق  ُّطَق  ِةَروُّصلا  ِهِذَـه  ِْلثِم  ِیف  ِیِنتْأـَت  َْمل  ُلـِیئَْربَج  اَـی  َلاَـقَف  ُلـِیئَْربَج  ُهَّنَأ  ُِّیبَّنلا ص  َبِسَحَف  َنیِـضَرَأ  ِْعبَـس  َو  ٍتاَواَمَـس  ِْعبَس 

ُِّیبَّنلا ص َجَّوَزَف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنِم  َۀَـمِطاَف  َکَـتَْنبا  َلاَـق  ْنَّمِم  ْنَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـقَف  ِروُّنلا  َنِم  َروُّنلا  َجِّوَُزِتل  َکـَْیلِإ  ُهَّللا  َِینَثََعب  ُلـِیئاَصْرَص 
ُِّیلَع ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َلِیئاَصْرَص  ْیَِفتَک  َْنَیب  اَذِإَف  ُِّیبَّنلا ص  َرَظَنَف  َلاَق  َلِیئاَصْرَص  َو  َلِیئاَکیِم  َو  َلِیئَْربَج  ِةَداَهَِـشب  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف 
َْفلَأ َرَشَع  ْیَْنثِاب  اَْینُّدلا  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َلاَق  َْکیَِفتَک  َْنَیب  َِبتُک  اَذَه  ْمَک  ُْذنُم  ُلِیئاَصْرَـص  اَی  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِۀَّجُْحلا  ُمیِقُم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب 

. ٍۀَنَس
ُْنب ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ِرَمَْقلا  ِةَراَدَک  ٌقِرْـشُم  ُهُهْجَو  َو  ٍمْوَی  َتاَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َعَلَط  َلاَق : َۀَماَمَح  ِْنب  ِلاَِلب  ْنَع  ِِبقاَنَْملا ، ِباَتِک  ْنِم  َو 

َناَوْضِر َرَمَأ  َو  َۀَمِطاَف  ْنِم  ًاِّیلَع  َجَّوَز  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِیتَْنبا  َو  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  ِیف  یِّبَر  ْنِم  ِیْنتَتَأ  ٌةَراَِشب  َلاَق  ُروُّنلا  اَذَه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ٍفْوَع 
َیبوُط  َةَرَجَش  َّزَهَف  ِناَنِْجلا  َنِزاَخ 
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اَِهلْهَِأب ُۀَماَیِْقلا  ِتَوَتْسا  اَذِإَف  ًاّکَص  ٍکَلَم  ِّلُک  َیلِإ  َعَفَد  َو  ٍرُون  ْنِم  ًۀَِکئاَلَم  اَِهتَْحت  ْنِم  َأَْشنَأ  َو  ِیْتَیب  ِلْهَأ  یِّبُِحم  ِدَدَِعب  ًاکاَکِص  ِینْعَی  ًاعاَقِر  ْتَلَمَحَف 

ِباَقِر ُكاَکَف  ِیتَْنبا  َو  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَِأب  ِراَّنلا  َنِم  ُهُکاَکَف  ِهِیف  ًاّکَـص  ِْهَیلِإ  ْتَعَفَد  اَّلِإ  ِْتیَْبلا  ِلْهَِأل  ٌّبُِحم  یَْقبَی  اَلَف  ِِقئاَـلَْخلا  ِیف  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِتَداـَن 
. ِراَّنلا َنِم  ِیتَّمُأ  ْنِم  ٍءاَِسن  َو  ٍلاَجِر 

هلثم  یبنلا ص  نع  حئارجلا  جئارخلا و  جی ،
ِِّیلَْعلا َنِم  ٌةَءاََرب  ِكوُکُّصلا  ِیف  ُنوُکَی  ُهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  َلاَق  َُّمث  ُهَْلثِم  َۀَماَمَح  ِْنب  ِلاَِلب  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َداَدَْغب  ُخیِراَت  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ،

ِراَّنلا َنِم  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِۀَعیِِشل  ِراَّبَْجلا 
ُِّیبَّنلا ص َناَک  ِِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُۀَـمِطاَف  ْتَّفُز  ٌۀَْـلَیل  َْتناَـک  ْنَأ  اََّمل  َلاَـق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِِبقاَـنَْملا  َنِم  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 32 . 

. ُرْجَْفلا َعَلَط  یَّتَح  ُهَنوُسِّدَُقی  َو  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  اَِهئاَرَو  ْنِم  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  َو  اَهِراَسَی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  َو  اَهَماَُّدق 
ُتْجَّوَز ْدَـق  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ٌکَلَم  ِیناـَتَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِبقاَـنَْملا ، َنِم  َو 
َُدلُویَـس َو  َِکلَِذل  اوُحِرَف  ْدَق  ِءاَمَّسلا  َلْهَأ  َّنِإ  َو  َناَجْرَْملا  َو  َتُوقاَْیلا  َو  َّرُّدلا  َلِمَْحت  ْنَأ  َیبوُط  َةَرَجَـش  ُتْرَمَأ  ْدَق  َو  ُْهنِم  اَهْجِّوَزَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَـمِطاَف 

. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  ُْریَخ  َکَّنِإَف  ُدَّمَُحم  اَی  ْرِْشبَأَف  ُۀَّنَْجلا  ُنَّیَُزی  اَمِِهب  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ِناََدلَو  اَمُْهنِم 
َكَرْدُم ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَکَرْدَأ  اََّمل  ُهَّنِإ  اُولاَق  ٌّلُک  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َو  ِّیِـسِراَْفلا  َناَْملَـس  َو  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ْنَع  ِِبقاَنَْملا ، َنِم  َو 

ِهَّللا ص ِلوُسَِرل  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌلُجَر  اَهَرَکَذ  اَمَّلُک  َناَک  َو  ِلاَْملا  َو  ِفَرَّشلا  َو  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  ِۀَِـقباَّسلا  َو  ِلْضَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍْشیَُرق  ُِرباَکَأ  اَهَبَطَخ  ِءاَسِّنلا 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  یَلَع  َلََزن  ْدَـق  َْوأ  ِْهیَلَع  ٌطِخاَس  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِسْفَن  ِیف  ُّنُظَی  ْمُْهنِم  ُلُـجَّرلا  َناَـک  یَّتَح  ِهِهْجَِوب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُْهنَع  َضَرْعَأ 

ُْنب ُرَمُع  ٍرَْکب  ِیبَأ  َدـَْعب  اَهَبَطَخ  َو  اَـهِّبَر  َیلِإ  اَـهُْرمَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَـقَف  ٍرَْکب  ُوبَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  اَـهَبَطَخ  ْدََـقل  َو  ِءاَـمَّسلا  َنِم  ٌیْحَو  ِهِیف 
َُهل  َلاَقَف  ِباَّطَْخلا 
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ٍذاَعُم ُْنب  ُدْعَـس  اَـمُهَعَم  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِدِجْـسَم  ِیف  ِْنیَِـسلاَج  ٍمْوَی  َتاَذ  اـَناَک  َرَمُع  َو  ٍرَْکب  اـَبَأ  َّنِإ  َو  َلاَـق  ٍرَْکب  ِیبَأـِل  ِِهَتلاَـقَمَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
َیلِإ اَهَْرمَأ  َّنِإ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ُفاَرْـشَْألا  اَهَبَطَخ  ْدَق  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ْنِم  اوُرَکاَذَـتَف  ُّیِـسْوَْألا  َُّمث  ُّيِراَْصنَْألا 

ُۀَِّلق اَّلِإ  َِکلَذ  ْنِم  ُهُعَنْمَی  ُهاَرَأ  َال  َو  َُهل  اَهْرُکْذَـی  َْمل  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  اَْهبُطْخَی  َْمل  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َو  اَهَجَّوَز  اَهَجِّوَُزی  ْنَأ  َءاَش  ْنِإ  اَـهِّبَر 
ِدْعَس یَلَع  َو  ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  یَلَع  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلَْبقَأ  َُّمث  َلاَق  ِْهیَلَع  اَِهناَِسبْحَی  اَمَّنِإ  َُهلوُسَر ص  َو  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  یِسْفَن  ِیف  ُعَقََیل  ُهَّنِإ  َو  ِدَْیلا  ِتاَذ 

ُْنب ُدْعَـس  َُهل  َلاَقَف  ُهاَنْفَعْـسَأ  َو  ُهاَْنیَـساَو  ِدَْیلا  ِتاَذ  ُۀَِّلق  ُهَعَنَم  ْنِإَف  اَذَه  َُهل  َرُکْذـَن  یَّتَح  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِماَیِْقلا  ِیف  اَمَُکل  ْلَه  َلاَقَف  ٍذاَعُم  ِْنب 
ِیف ًاِّیلَع  اوُسَمَْتلا  َو  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اوُجَرَخَف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  َلاَق  ِِهنُْمی  َو  ِهَّللا  ِۀَـکََرب  یَلَع  اَِنب  اُومُوق  ًاقَّفَُوم  َْتلِز  اَمَف  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  ُهَّللا  َکَقَّفَو  ٍذاَعُم 

ْمُکَءاَرَو اَم  َلاَق  ٌِّیلَع ع  ْمِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ُهَوَْحن  اوُقَلَْطناَف  ٍةَرْجُِأب  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٍلُجَر  ِلَْخن  یَلَع  َءاَْملا  َُهل  َناَک  ٍریِعَِبب  ُحَْضنَی  َناَک  َو  ُهوُدِجَی  ْمَلَف  ِِهلِْزنَم 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  ْنِم  َْتنَأ  َو  ٌلْضَف  َو  ٌۀَِقباَس  اَهِیف  ََکل  َو  اَّلِإ  ِْریَْخلا  ِلاَصِخ  ْنِم  ٌۀَلْصَخ  َْقبَی  َْمل  ُهَّنِإ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف  َُهل  ُْمْتئِج  يِذَّلا  اَم  َو 

َّنِإ َلاَق  َو  ْمُهَّدَرَف  َۀَمِطاَف  ُهَتَْنبا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ٍْشیَُرق  ْنِم  ُفاَرْشَْألا  َبَطَخ  ْدَق  َو  ِۀَِقباَّسلا  َو  ِۀَبْحُّصلا  َو  َِۀباَرَْقلا  َنِم  َْتفَرَع  ْدَق  يِذَّلا  ِناَکَْملِاب 
َو َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنِإَف  ُْهنِم  اَهَبُطَْخت  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  اَهَرُکْذـَت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  اَهَجَّوَز  اَهَجِّوَُزی  ْنَأ  َءاَش  ْنِإ  اَـهِّبَر  َیلِإ  اَـهَْرمَأ 

اًِلفاَغ ُْهنَع  ُْتنُک  ٍْرمَِأل  ِینَتْظَْقیَأ  َو  ًانِکاَس  یِّنِم  َتْجَّیَه  ْدََقل  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  َلاَق  َو  ِعُومُّدـلِاب  ٍِّیلَع  اَْنیَع  ْتَرَغْرَغَتَف  َلاَق  َْکیَلَع  اَِهناَِسبْحَی  اَمَّنِإ  َُهلوُسَر ص 
َّنِإَف ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  اَذَه  ْلُقَت  َال  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف  ِدَْیلا  ِتاَذ  ُۀَِّلق  َِکلَذ  ْنِم  ِینُعَنْمَی  ُهَّنَأ  َْریَغ  اَِهْلثِم  ْنَع  َدَعَق  ِیْلثِم  اَم  َو  ٍۀَبْغَر  ُعِضْوََمل  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا  َو 

ٍرُوْثنَم ٍءاَبَهَک  ِِهلوُسَر  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  اَهِیف  اَم  َو  اَْینُّدلا 
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ُلوُسَر َناَکَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َلَْبقَأ  َو  ُهَْلعَن  َسَِبل  َو  ِهِیف  ُهَّدَـشَف  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُهُدوُقَی  َلَْبقَأ  َو  ِهِحِـضاَن  ْنَع  َّلَح  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َُّمث  َلاَق 
ِهَّللا ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ِباَْبلِاب  ْنَم  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَقَف  َباَْبلا  ٌِّیلَع ع  َّقَدَف  ِّیِموُزْخَْملا  ِةَریِغُْملا  ِْنب  َۀَّیَمُأ  ِیبَأ  ِۀَْنبا  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ِِهتَجْوَز  ِلِْزنَم  ِیف  ِهَّللا ص 

ُّمُأ َْتلاَقَف  اَمُهُّبُِحی  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُهُّبُِحی  ٌلُجَر  اَذَهَف  ِلوُخُّدلِاب  ِهیُِرم  َو  َباَْبلا  َُهل  یِحَْتفاَف  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَی  یِمُوق  ٌِّیلَع  اَنَأ  ٌِّیلَع  َلوُقَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ص 
یِخَأ اَذَه  ِقِزَّنلِاب  َال  َو  ِقِرَْخلِاب  َْسَیل  ٌلُجَر  اَذَهَف  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَی  ْهَم  َلاَقَف  ُهََرت  َْمل  َْتنَأ  َو  اَذَه  ِهِیف  ُرُکْذَت  يِذَّلا  اَذَه  ْنَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  َۀَـمَلَس 

اَم ِهَّللا  َو  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعب  اَنَأ  اَذِإَف  َباَْبلا  ُتْحَتَفَف  یِطْرِِمب  ُُرثْعَأ  ْنَأ  ُداَکَأ  ًةَرِداَبُم  ُتْمُقَف  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتلاَق  ََّیلِإ  ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  َو  یِّمَع  ُْنبا  َو 
َو ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  َلَخَد  ُهَّنِإ  َُّمث  يِرْدِخ  َیلِإ  ُْتعَجَر  ْدَق  یِّنَأ  َِملَع  یَّتَح  ُتْحَتَف  َنیِح  َلَخَد 
َو ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َسَلَجَف  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَق  ْسِلْجا  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ُماَلَّسلا  َکـْیَلَع  َو  ُِّیبَّنلا ص  َُهل  َلاَـقَف  ُُهتاَـکََرب 

َناَکَف َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ًءاَیَح  ِضْرَْألا  َیلِإ  ٌقِرْطُم  َوُهَف  اَهَیِْدُبی  ْنَأ  ِییْحَتْسَی  َوُه  َو  َۀَجاَْحلا  َدَصَق  ُهَّنَأَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُرُْظنَی  َلَعَج 
ََکل ٍۀَجاَح  ُّلُکَف  َکِسْفَن  ِیف  اَم  ِْدبَأ  َو  َکَتَجاَح  ْلُقَف  ٍۀَـجاَِحل  َْتیَتَأ  َکَّنَأ  َيرَأ  یِّنِإ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِسْفَن  ِیف  اَم  َِملَع  ُِّیبَّنلا ص 

َال ٌِّیبَص  اَنَأ  َو  ٍدَسَأ  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ْنِم  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َکِّمَع  ْنِم  ِینَتْذَخَأ  َکَّنَأ  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ُْتلُقَف  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ٌۀَّیِـضْقَم  يِدـْنِع 
َیلاَعَت َهَّللا  َّنِإ  َو  ِۀَـقَفَّشلا  َو  ِِّرْبلا  ِیف  ٍدَـسَأ  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ْنِم  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنِم  َلَْضفَأ  ََّیلِإ  َْتنُکَف  َِکبَدَِأب  ِینَْتبَّدَأ  َو  َِکئاَذَِـغب  ِینَْتیَّذَـغَف  ِیل  َلْقَع 

ِیتَریِخَذ َو  يِرْخُذ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َو  َکَّنِإ  َو  ِّکَّشلا  َو  ِةَْریَْحلا  َنِم  یِماَمْعَأ  َو  ِیئَابآ  ِْهیَلَع  َناَک  اَّمِم  ِینَذَْقنَتْسا  َو  َْکیَدَی  یَلَع  َو  َِکب  ِیناَدَه 
َنوُکَی  ْنَأ  َو  ٌْتَیب  ِیل  َنوُکَی  ْنَأ  َِکب  يِدُضَع  ْنِم  ُهَّللا  َّدَش  اَم  َعَم  ُْتبَبْحَأ  ْدَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف 
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َهْجَو ُْتیَأَرَف  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یِجِّوَُزم  َْتنَأ  ْلَهَف  َۀَمِطاَف  َکَتَْنبا  َْکَیلِإ  ُبُطْخَأ  ًابِغاَر  ًابِطاَخ  َُکْتیَتَأ  ْدَق  َو  اَْهَیلِإ  ُنُکْـسَأ  ٌۀَجْوَز  ِیل 

َو ِیبَأ  َكاَِدف  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ِِهب  َکُجِّوَزُأ  ٌءْیَش  َکَعَم  ْلَهَف  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِهْجَو  ِیف  َمَّسَبَت  َُّمث  ًاروُرُس  َو  ًاحَرَف  ُلَّلَهَتَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
اَّمَأ ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  اَذَه  َْریَغ  ًاْئیَش  ُِکْلمَأ  اَم  َو  یِحِضاَن  َو  یِعْرِد  َو  یِْفیَس  ُِکْلمَأ  ٌءْیَش  يِْرمَأ  ْنِم  َْکیَلَع  یَفْخَی  اَم  ِهَّللا  َو  یِّمُأ 

َکَلْحَر ِْهیَلَع  ُلِمَْحت  َو  َِکلْهَأ  َو  َِکلَْخن  یَلَع  ِِهب  ُحِْضنَت  َکُحِضاَن  َو  ِهَّللا  َءاَدْعَأ  ِِهب  ُِلتاَُقت  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِِهب  ُدِهاَُجت  ُْهنَع  َِکب  یًنِغ  اَلَف  َکُْفیَس 
َکَّنِإَف ِینْرَِّشب  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ْمَعَن  ُْتُلق  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َكُرَِّشبُأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْکنِم  اَِهب  ُتیِضَر  َو  ِعْرِّدلِاب  َُکتْجَّوَز  ْدَق  یِّنَِکل  َو  َكِرَفَـس  ِیف 
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ْدَق َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی  ْرِْـشبَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَـقَف  َکـْیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِْرمَأـْلا  َدیِـشَر  ِِرئاَّطلا  َكَراَـبُم  ِۀَـبیِقَّنلا  َنوُْمیَم  ْلََزت  َْمل 
َو یَّتَش  ٌهوُجُو  َُهل  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٌکَلَم  ِینَِیتَْأت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  یِعِـضْوَم  ِیف  َّیَلَع  َطَبَه  ْدََـقل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َکَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِءاَمَّسلا  ِیف  اَـهَکَجَّوَز 

ِلْـسَّنلا ِةَراَهَط  َو  ِلْمَّشلا  ِعاَِمتْجِاب  ُدَّمَُحم  اَی  ْرِْـشبَأ  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  ِیل  َلاَـقَف  ُهَْلثِم  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ُهَْلبَق  َرَأ  َْمل  یَّتَش  ٌۀَِـحنْجَأ 
ِیف ِیل  َنَذْأَی  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  یِّبَر  ُْتلَأَس  ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  يَدْحِِإب  ُلَّکَوُْملا  ُکَلَْملا  ُلِیئاَْطیَـس  اَنَأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  ُِکلَْملا  اَهُّیَأ  َكاَذ  اَم  َو  ُْتلُقَف 
َّیَلَع َطَبَه  یَّتَح  ُهَماَلَک  َّمَتَتْـسا  اَمَف  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِۀَـماَرَِکب  َّلَج  َو  َّزَع  َکِّبَر  ْنَع  َكُِربُْخی  يَِرثَأ  ِیف  ُلِیئَْربَج ع  اَذَـه  َو  َکـِتَراَِشب 

ِنَابُوتْکَم ِناَرْطَـس  ِهِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِریِرَح  ْنِم  َءاَْضَیب  ًةَریِرَح  يِدَـی  ِیف  َعَضَو  ُهَّنِإ  َُّمث  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ُلـِیئَْربَج 
ًۀَعاَـلِّطا ِضْرَأـْلا  َیلِإ  َعَلَّطا  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  ُلـِیئَْربَج  َلاَـقَف  ُطوُطُْخلا  ِهِذَـه  اَـم  َو  ُةَریِرَْحلا  ِهِذَـه  اَـم  ُلـِیئَْربَج  ِیبـِیبَح  ُْتلُقَف  ِروُّنلاـِب 

ًاریِزَو َو  ًاخَأ  اَْهنِم  ََکل  َراَتْخاَف  ًۀَِیناَث  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َُّمث  ِِهَتلاَسِِرب  َکَثَعَبَف  ِهِْقلَخ  ْنِم  َكَراَتْخاَف 
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ِبَسَّنلا ِیف  َکِّمَع  ُْنبا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َكوُخَأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  ُلُجَّرلا  اَذَه  ْنَم  َو  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ُْتلُقَف  َۀَمِطاَف  َکَتَْنبا  ُهَجَّوَزَف  ًانَتَخ  َو  ًابِحاَص  َو 
ُروُْحلا ِتَنَّیََزت  َو  َلَلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِیلِمْحا  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َیلِإ  َو  ُناَنِْجلا  ِتَفَرْخَزَتَف  ِیفَرْخََزت  ْنَأ  ِناَنِْجلا  َیلِإ  یَحْوَأ  َهَّللا  َّنِإ  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع 

َو َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  َو  اَْهَیلِإ  اَِهتَْحت  ْنِم  َدِعَـص  َو  اَْهَیلِإ  اَِهقْوَف  ْنِم  َطَبَهَف  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  َدـْنِع  ِۀَِـعباَّرلا  ِءاَـمَّسلا  ِیف  َعِمَتَْجت  ْنَأ  َۀَِـکئاَلَْملا  ُهَّللا  َرَمَأ  َو  ُنیِْعلا 
ٍرُون ْنِم  ٌرَْبنِم  َوُه  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  یَلَع  ِءاَمْـسَْألا  َضَرَع  ُمَدآ  ِْهیَلَع  َبَطَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  ِبَاب  یَلَع  ِۀَـماَرَْکلا  َرَْبنِم  َبَصَنَف  َناَوْضِر  َّلَـج 
اَِمب ِْهیَلَع  َیِّنَُثی  ْنَأ  َو  ِهِدیِجْمَِتب  َو  ُهَدِّجَُمی  َو  ِهِدِماَحَِمب  ُهَدَـمْحَی  ْنَأ  َو  َرَْبنِْملا  َِکلَذ  َُوْلعَی  ْنَأ  ُلیِحاَر  َُهل  ُلاَُقی  ِِهبُجُح  ِۀَِـکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َیلِإ  یَحْوَأَف 

َوُه اَِمب  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  ُهَسَّدَق  َو  ُهَدَّجَم  َو  ُهَّبَر  َدِـمَح  َو  َرَْبنِْملا  اَلَعَف  ِکَلَْملا  َلیِحاَر  ْنِم  ًۀَُـغل  یَلْحَأ  َال  َو  ًاقِْطنَم  ُنَسْحَأ  ِۀَِـکئاَلَْملا  ِیف  َْسَیل  َو  ُُهلْهَأ  َوُه 
ِیبِیبَح َْتِنب  َۀَمِطاَف  ِیتَمَأ  ُتْجَّوَز  ْدَـق  یِّنِإَف  ِحاَکِّنلا  َةَدـْقُع  ْدـِقْعا  ِنَأ  ََّیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َُّمث  ُلِیئَْربَج  َلاَق  ًاروُرُـس  َو  ًاحَرَف  ُتاَواَمَّسلا  ِتََّجتْراَف  ُُهلْهَأ 

ْدَق َو  ِةَریِرَْحلا  ِهِذَه  ِیف  ْمُُهتَداَهَش  َِبتُک  َو  َنیِعَمْجَأ  َۀَِکئاَلَْملا  َِکلَذ  یَلَع  ُتْدَهْـشَأ  َو  ِحاَکِّنلا  َةَدْقُع  ُتْدَقَعَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  يِْدبَع  ٍدَّمَُحم 
َۀَِکئاَلَْملا َدَهْـشَأ  اََّمل  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  َناَوْضِر  َیلِإ  اَهَعَفْدَأ  ْنَأ  َو  ٍکْسِم  ِمَتاَِـخب  اَـهَِمتْخَأ  ْنَأ  َو  َکـْیَلَع  اَهَـضِرْعَأ  ْنَأ  َّلَـج  َو  َّزَع  یِّبَر  ِینَرَمَأ 

َّنِإ َو  ُنیِْعلا  ُروُْحلا  َو  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُْهتَطَقَْتلاَف  اَـهِیف  اَـم  ْتَرَثَنَف  ِلَـلُْحلا  َو  ِِّیلُْحلا  َنِم  اَـهَلْمَح  َُرْثنَت  ْنَأ  َیبوُط  َةَرَجَـش  َرَمَأ  َۀَـمِطاَف  ْنِم  ٍِّیلَع  ِجـیِوَْزت  یَلَع 
َو َۀَـمِطاَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًاـِّیلَع  َجِّوَُزت  ْنَأ  َكَُرمآ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَـی  َیلِإ  ِِهب  َنْرَْخفَی  َو  ُهَْنیَداَـهَتََیل  َنـیِْعلا  َروُْـحلا 

یَّتَح يِدـْنِع  ْنِم  ُکَلَْملا  َجَرَع  اَم  ِهَّللا  َوَف  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  ِْنیَلِـضاَف  ِْنیَرِّیَخ  ِْنیَبِّیَط  ِْنیَرِهاَط  ِْنیَبیَِجن  ِْنیَّیِکَز  ِْنیَماَلُِغب  اَـمُهَرِّشَُبت 
ِساَّنلا ِسُوُءر  یَلَع  َکُجِّوَُزم  َو  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ٌجِراَخ  یِّنِإَف  یِماَمَأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِْضما  َّلَج  َو  َّزَع  یِّبَر  َْرمَأ  َکِیف  ٌذِْفنُم  یِّنِإ  َو  َالَأ  َباَْبلا  َْتقَقَد 

ُُنیْعَأ  َو  َُکْنیَع  ِِهب  ُّرَقَت  اَم  َِکلْضَف  ْنِم  ٌرِکاَذ  َو 
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الاَقَف ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  ِینَلَبْقَتْساَف  ًاروُرُس  َو  ًاحَرَف  ُلِقْعَأ  َال  اَنَأ  َو  ًاعِرْسُم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  َکیِّبُِحم 
ِیف ٌجِراَخ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَذَـه  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  اَـهِینَجَّوَز  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َو  َۀَـمِطاَف  ُهَتَْنبا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِینَجَّوَز  ُْتلُقَف  ََكءاَرَو  اَـم 
َّنِإ َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَِنب  َقَِحل  یَّتَح  ُهاَنْطَّسََوت  اَمَف  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  یِعَم  اَعَجَر  َو  ًادـیِدَش  ًاحَرَف  َِکلَذـِب  اَحِرَفَف  ِساَّنلا  ِةَرْـضَِحب  َِکلَذ  َرِهُْظِیل  يَِرثَأ 

ًۀَجَرَد َِیقَر  َُّمث  ْمُهَعَمَجَف  َراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ََّیلِإ  ْعَمْجا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیََّبل  َلاَقَف  َُهباَجَأَف  ُلاَِـلب  اَـی  َلاَـقَف  ًاـحَرَف  َو  ًاروُرُـس  ُلَّلَهَتََیل  ُهَهْجَو 
ِْتیَْبلا َْدنِع  َۀَِکئاَلَْملا  َعَمَج  ُهَّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  یِّبَر  ْنَع  ِینَرَبْخَأَف  ًاِفنآ  ِیناَتَأ  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َنیِِملْسُْملا  َرِـشاَعَم  َلاَق  َو  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  ِرَْبنِْملا  َنِم 

َو ِضْرَأـْلا  ِیف  ُهَجِّوَزُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِدـْبَع  ْنـِم  ِهَّللا  ِلوُـسَر  َۀَْـنبا  َۀَـمِطاَف  ُهَـتَمَأ  َجَّوَز  ُهَّنَأ  ًاـعیِمَج  ْمُهَدَهْـشَأ  ُهَّنَأ  َو  ِروُـمْعَْملا 
ِِّیبَّنلا یَلَع  یَّلَـص  َو  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  َماَقَف  َلاَق  َکِسْفَِنل  َْتنَأ  ْبُطْخاَف  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ُْمق  ٍِّیلَِعل ع  َلاَق  َو  َسَلَج  َُّمث  َِکلَذ  یَلَع  ْمُکَدِهْـشُأ 

ُحاَکِّنلا َو  ِهیِظُْحت  َو  ُهُِفلُْزت  ًةاَلَص  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ِهیِـضُْرت  َو  ُهُُغْلبَت  ًةَداَهَـش  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َو  ِهیِداَیَأ  َو  ِهِمُْعنَِأل  ًارْکُـش  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  َو  ص 
یِعْرِد اَهَقاَدَص  َلَعَج  َو  َۀَمِطاَف  ُهَتَْنبا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِینَجَّوَز  ْدَق  َو  ِهِیف  َنِذَأ  َو  ُهَّللا  ُهاَضَق  اَّمِم  اَذَه  اَنُِـسلْجَم  َو  ُهَیِـضَر  َو  ِِهب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  اَّمِم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2654 

http://www.ghaemiyeh.com


اَمِْهیَلَع َو  اَمَُهل  ُهَّللا  َكَرَاب  اُولاَقَف  ْمَعَن  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُهَتْجَّوَز  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َنوُِملْسُْملا  َلاَقَف  اوُدَهْشا  َو  ُهُولَأْساَف  َِکلَِذب  ُتیِضَر  ْدَق  َو  اَذَه 
َابَأ اَی  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَْبقَأَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ِفُوفُّدلِاب  َْنبَرَضَف  َۀَمِطاَِفل  َنْفِّفَُدی  ْنَأ  َّنُهَرَمَأَف  ِهِجاَوْزَأ  َیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َفَرَْصنا  َو  اَمُهَلْمَـش  َعَمَج  َو 

اَمُکُِحلُْصی اَم  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبِال  َو  ََکل  َئِّیَهُأ  یَّتَح  ِِهنَمَِثب  ِیِنْتئا  َو  َکَعْرِد  ِْعبَف  َنْآلا  ِِقلَْطنا  ِنَسَْحلا 
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ِنَـسَْحلا َابَأ  اَی  َلاَق  یِّنِم  َعْرِّدلا  َضَبَق  َو  ُْهنِم  َمِهاَرَّدـلا  ُتْضَبَق  اَّمَلَف  َناَّفَع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنِم  ٍۀَّیِرَجَه  ٍدوُس  ِمَهْرِد  ِۀـَئاِمَِعبْرَِأب  ُُهتِْعبَف  ُْتقَلَْطناَف  ٌِّیلَع  َلاَق 
َیلِإ ُْتلَْبقَأ  َو  َمِهاَرَّدلا  َو  َعْرِّدلا  ُتْذَخَأَف  َْکَیلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَه  َعْرِّدـلا  َّنِإَف  َلاَق  یََلب  ُْتلُقَف  یِّنِم  ِمَهْرِّدـلِاب  َیلْوَأ  َْتنَأ  َو  َْکنِم  ِعْرِّدـلِاب  َیلْوَأ  ُتَْسل 

َنِم ًۀَْـضبَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َضَبَق  َو  ٍْریَِخب  َُهل  اَعَدَـف  َناَْمثُع  ِْرمَأ  ْنِم  َناَـک  اَِـمب  ُُهتْرَبْخَأ  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َمِهاَرَّدـلا  َو  َعْرِّدـلا  ُتْحَرَطَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ُهاَنیُِعِیل ًالاَِلب  َو  َناَْملَـس  ُهَعَم  َثََعب  َو  اَِهْتَیب  ِیف  اََهل  ُِحلُْـصی  اَم  ِیتَْنبِال  َمِهاَرَّدلا  ِهِذَِـهب  ِرَتْشا  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  َلاَق  َو  ِْهَیلِإ  اَهَعَفَدَـف  ٍرَْکب  ِیبَِأب  اَعَد  َو  ِمِهاَرَّدـلا 
ًاّوُشْحَم َرْـصِم  ِْشیَخ  ْنِم  ًاشاَِرف  ُْتیَرَتْشا  َو  ُْتقَلَْطناَف  ًامَهْرِد  َنیِّتِس  َو  ًۀَثاََلث  اَهِیناَطْعَأ  ِیتَّلا  ُمِهاَرَّدـلا  َِتناَک  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَق  ِهیِرَتْشَی  اَم  ِلْمَح  یَلَع 

َْرتِس َو  ِءاَْمِلل  ًةَرَهْطِم  َو  ًاراَرِج  َو  ًاناَزیِک  َو  ِءاَْمِلل  ًۀـَبِْرق  َو  ًۀَّیِرَْبیَخ  ًةَءاَبَع  َو  ِلْـخَّنلا  ِفِیل  ْنِم  اَـهُوْشَح  ٍمَدَأ  ْنِم  ًةَداَـسِو  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ًاـعْطَن  َو  ِفوُّصلاـِب 
َلاَق َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ُهُعُومُد  ْتَرَج  َو  یََکب  ِْهَیلِإ  َرَظَن  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ُهاَنْعَـضَو  یَّتَح  ًاعیِمَج  ُهاَْنلَمَح  َو  ًاـقِیقَر  ٍفوُص 

َو ِكَْدنِع  َمِهاَرَّدلا  ِهِذَه  یِکُْرتا  َلاَقَف  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َیلِإ  ِعْرِّدلا  ِنَمَث  َِیقَاب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَفَد  َو  ٌِّیلَع  َلاَق  ُفَزَْخلا  ُمِِهتَِینآ  ُّلُج  ٍمْوَِقل  ْكِرَاب  َّمُهَّللا 
ِهَّللا ِلوُسَِرب  ُتْوَلَخ  اَذِإ  ُْتنُک  یِّنَأ  َْریَغ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ًءاَیِْحتْـسا  ٍءْیَِـشب  َۀَـمِطاَف  ِْرمَأ  ِیف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُدِواَعُأ  َال  ًارْهَـش  َِکلَذ  َدـَْعب  ُْتثَکَم 
ٍرْهَـش َدـَْعب  َناَک  اَّمَلَف  ٌِّیلَع  َلاَق  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  َةَدِّیَـس  ُِکتْجَّوَز  ْدَـقَف  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ْرِْـشبَأ  اَهَلَمْجَأ  َو  ِکَتَجْوَز  َنَسْحَأ  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ِیل  ُلوُقَی 
ُلَأْسَت َال  َُکلَاب  اَمَف  یِخَأ  اَی  ٍدَّمَُحم ص  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َکِجیِوْزَِتب  یِحَرَفَک  ٍءْیَِشب  ُتْحِرَف  اَم  یِخَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُلیِقَع  یِخَأ  َّیَلَع  َلَخَد 

ُْهنِم ُءاَیَْحلا  اَّلِإ  ِِهَتلَأْسَم  ْنِم  ِینُعَنْمَی  اَم  َو  َِکلَذ  ُّبِحَُأل  یِّنِإ  یِخَأ  اَی  ِهَّللا  َو  ٌِّیلَع  َلاَق  اَمُِکلْمَـش  ِعاَِمتْجِاب  ًاْنیَع  َّرَقَنَف  َْکیَلَع  اَُهلِخُْدی  ِهَّللا ص  َلوُسَر 
یِعَم  َتُْمق  اَّلِإ  َْکیَلَع  ُتْمَْسقَأ  َلاَقَف 
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َماَلَک َّنِإَف  ُهُمِّلَُکن  ُنَْحن  اَنْعَد  َو  ْلَعْفَت  َال  َْتلاَقَف  اََهل  َِکلَذ  اَنْرَکَذَـف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َةَالْوَم  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَنِقیِرَط  ِیف  اَنیِقَلَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُدـیُِرن  اَـنْمُقَف 

ِِّیبَّنلا ص َءاَِسن  ْتَمَلْعَأ  َو  َِکلَذـِب  اَْـهتَمَلْعَأَف  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َیلِإ  ْتَلَخَدَـف  ًۀَـعِجاَر  ْتَنَْثنا  َُّمث  ِلاَـجِّرلا  ِبُولُِقب  ُعَقْوَأ  َو  ُنَسْحَأ  ِْرمَأـْلا  اَذَـه  ِیف  ِءاَـسِّنلا 
َّنَأ َْول  ٍْرمَِأل  اَنْعَمَتْجا  ِدَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَِـنتاَهَّمُأ  َو  اَِـنئَابِآب  َكاَْنیَدَـف  َْنُلق  َو  ِِهب  َْنقَدْـحَأَف  َۀَِـشئاَع  ِْتَیب  ِیف  َناَـک  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـْنِع  َنْعَمَتْجاَـف 

َۀَجیِدَـخ ُْلثِم  َْنیَأ  َو  ُۀَـجیِدَخ  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یََکب  َۀَـجیِدَخ  اـَنْرَکَذ  اَّمَلَف  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَـق  اَُـهْنیَع  َِکلَذـِب  ْتَّرََقل  ِءاَـیْحَْألا  ِیف  َۀَـجیِدَخ 
ْنِم ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٍْتیَِبب  َۀَجیِدَخ  َرَِّشبُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  اَِهلاَِمب  ِْهیَلَع  ِیْنتَناَعَأ  َو  ِهَّللا  ِنیِد  یَلَع  ِیْنتَرَزاَو  َو  ُساَّنلا  ِیَنبَّذَک  َنیِح  ِیْنتَقَّدَـص 
ْدَق َو  اَّلِإ  ًاْرمَأ  َۀَجیِدَخ  ْنِم  ْرُکْذَت  َْمل  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَِنتاَهَّمُأ  َو  اَِنئَابِآب  َكاَْنیَدَف  اَْنلُقَف  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتلاَق  َبَصَن  َال  َو  ِهِیف  َبَخَـص  َال  ِدُُّرمُّزلا  ِبَصَق 

َو ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِِهتَمْحَر  َو  ِِهناَوْضِر  َو  ِِهتَّنَج  ِتاَجَرَد  ِیف  اَهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َعَمَج  َو  َِکلَذـِب  ُهَّللا  اَهَأَّنَهَف  اَهِّبَر  َیلِإ  ْتَضَم  ْدَـق  اَهَّنَأ  َْریَغ  َِکلَذَـک  َْتناَـک 
َّمُأ اَی  َلاَقَف  ُهَلْمَـش  اَِهب  َعَمَْجت  َو  َۀَـمِطاَف ع  ُهَتَجْوَز  ِْهیَلَع  َلِخْدـُت  ْنَأ  ُّبُِحی  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِبَسَّنلا  ِیف  َکِّمَع  ُْنبا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َكوُخَأ  اَذَـه 

ِینِیتْأَف ٍِّیلَع  َیلِإ  یِِقلَْطنا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَقَف  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َْتلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکنِم  ُءاَیَْحلا  ُهُعَنْمَی  ُْتلُقَف  َِکلَذ  ِیُنلَأْسَی  َال  ٍِّیلَع  ُلَاب  اَمَف  َۀَمَلَس 
ْبِجَأ ُْتُلق  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِكاَرَو  اَم  َلاَق  ِینآَر  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِباَوَج  ْنَع  ِیَنلَأْسَِیل  ِینُرِظَْتنَی  ٌِّیلَع  اَذِإَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْدنِع  ْنِم  ُتْجَرَخَف  ِِهب 
َلُخْدَت ْنَأ  ُّبُِحت  َأ  َلاَقَف  ُْهنِم  ًءاَیَح  ِضْرَْألا  َوَْحن  ًاقِرْطُم  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتْسَلَج  َو  َْتیَْبلا  َْنلَخَدَف  ُهُجاَوْزَأ  َنُْمق  َو  ِْهیَلَع  ُْتلَخَدَـف  َلاَق ع  ِهَّللا ص  َلوُسَر 

ْنِإ ٍدَغ  ِۀَْلَیل  ِیف  َْوأ  ِهِذَه  اَِنتَْلَیل  ِیف  َْکیَلَع  اَُهلِخْدُأ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ًۀَماَرَک  َو  ْمَعَن  َلاَقَف  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ْمَعَن  ٌقِرْطُم  اَنَأ  َو  ُْتلُقَف  َُکتَجْوَز  َْکیَلَع 
َنِّیَُزی  ْنَأ  ُهَجاَوْزَأ  َرَمَأ ص  َو  ًاروُرْسَم  ًاحِرَف  ُتْمُقَف  ُهَّللا  َءاَش 
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َةَرَشَع َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َیلِإ  اَهَمَّلَـس  ِیتَّلا  ِمِهاَرَّدلا  َنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَخَأ  َو  َِکلَذ  َْنلَعَفَف  اَِهْلَعب  یَلَع  اَهَْنلِخُْدِیل  ًاْتَیب  اََهل  َنْشُْرفَی  َو  اَهَْنبِّیَُطی  َو  َۀَمِطاَف ع 
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َو ٍمَدَأ  ْنِم  ٍةَْرفُِسب  اَعَد  َو  ِْهیَعاَرِذ  ْنَع  َرَسَحَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  ُْتلَْبقَأ  َو  ُْتیَرَتْشاَف  ًاِطقَأ  َو  ًارْمَت  َو  ًانْمَـس  ِرَتْشا  َلاَق  َو  « 1  » ََّیلِإ اَهَعَفَدَف  َمِهاَرَد 
ِلوُسَر ُباَحْصَأ  َو  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ُتْجَرَخَف  َْتبَبْحَأ  ْنَم  ُْعدا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث  ًاْسیَح  ُهَذَخَّتا  یَّتَح  ِِطقَْألِاب  اَمُهُِطلْخَی  َو  َنْمَّسلا  َو  َرْمَّتلا  ُخَدْشَی  َلَعَج 

َلاَق َو  ٍلیِدـْنِِمب  َةَْرفُّسلا  َلَّلَجَف  ٌرِیثَک  َمْوَْقلا  َّنَأ  ُُهتْرَبْخَأَـف  ِِّیبَّنلا ص  َوَْحن  اُولَْبقَأ  َو  ًاـعیِمَج  اُوماَـقَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اُوبیِجَأ  ُْتلُقَف  َنوُِرفاَوَتُم  ِهَّللا ص 
َو ٍلُجَر  ِۀَئاِمُْعبَـس  ِْسیَْحلا  َِکلَذ  ْنِم  َلَکَأ  ْدََـقل  یَّتَح  ُماَعَّطلا  ُصُْقنَی  َال  َو  َنوُجُرْخَی  َو  َنُولُکْأَی  اُولَعَج  َو  ُْتلَعَفَف  ٍةَرَـشَع  َدـَْعب  ًةَرَـشَع  َّیَلَع  ْلِخْدَأ 

َْنَیب َلَّبَقَف  ِهِرْدَص  َیلِإ  اَمُهَعَمَج  َو  ِِهلاَمِِشب  َۀَمِطاَف  َو  ِِهنیِمَِیب  ًاِّیلَع  َذَخَأَف  ٍِّیلَِعب ع  اَعَد  َو  َۀَمِطاَف  ِِهتَْنبِاب  اَعَد  َُّمث  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَق  ِِّیبَّنلا ص  ِۀَکَرَِبب  ٍةَأَْرما 
یِـشْمَی َماَق  َُّمث  ُِکْلَعب  ُلْعَْبلا  َمِْعن  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَق  َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  َُکتَجْوَز  ُۀَـجْوَّزلا  َمِْعن  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َو  ٍِّیلَع  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  َعَفَد  َو  اَمِِهُنیْعَأ 

ْنَِمل ٌْملِـس  اَنَأ  اَمُکَلْـسَن  َرَّهَط  َو  ُهَّللا  اَمُکَرَّهَط  َلاَقَف  ِباَْبلا  ِیَتَداَضِِعب  َذَـخَأَف  اَمِهِدـْنِع  ْنِم  َجَرَخ  َُّمث  اَمَُهل  َئِّیُه  يِذَّلا  اَمُهَْتَیب  اَمُهَلَخْدَأ  یَّتَح  اَمُهَْنَیب 
اَّمَلَف اَْنیَلَع  ُلُخْدَی  َال  ًاثاََلث  َِکلَذ  َدَْعب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َثَکَم  َو  ٌِّیلَع  َلاَق  اَمُْکیَلَع  ُهُِفلْخَتْسَأ  َو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْـسَأ  اَمَُکبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  اَمُکََملاَس 

ِةَرْجُْحلا ِیف  َو  اَنُهاَه  ِکُفِقَی  اَم  اََهل  َلاَقَف  َۀَّیِمَْعثَْخلا  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْـسَأ  اَِنتَرْجُح  ِیف  َفَداَصَف  اَْنیَلَع  َلُخْدَِیل  اَنَءاَج  ِِعباَّرلا  ِمْوَْیلا  ِۀَحِیبَص  ِیف  َناَک 
َِجئاَوَح َیِْـضقَِأل  اَنُهاَه  ُتْمَقَأَف  اَهِِجئاَوَِحب  ُموُقَت  َو  اَهُدَـهاَعَتَت  ٍةَأَْرما  َیلِإ  ُجاَتَْحت  اَهِجْوَز  َیلِإ  ْتَّفُز  اَذِإ  َةاَتَْفلا  َّنِإ  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَدـِف  َْتلاَقَف  ٌلُجَر 

ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  َِجئاَوَح  َِکل  ُهَّللا  یَضَق  ُءاَمْسَأ  اَی  َلاَق ص  َۀَمِطاَف ع 
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َال اَمُْکیَلَع  یِّقَِحب  َلاَقَف  َموُقَِنل  اَْنبَهَذ  َءاَمْـسَِأل  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َماَلَک  اَنْعِمَـس  اَّمَلَف  ِءاَبَْعلا  َتَْحت  ُۀَمِطاَف  َو  اَنَأ  ُْتنُک  َو  ٍةَّرَق  َةاَدَغ  َْتناَک  َو  ٌِّیلَع ع  َلاَق 

اَُهتْمَمَـضَف یَنُْمْیلا  ُهَلْجِر  ُتْذَخَأ  َو  اَنَْنَیب  اَمِیف  ِْهیَلْجِر  َلَخْدَأ  َو  اَنِـسوُءُر  َْدنِع  َسَلَج  َو  َلَخَد ص  َو  اَِنلاَح  َیلِإ  اَنْعَجَرَف  اَمُْکیَلَع  َلُخْدَأ  یَّتَح  اَقِرَتْفَت 
ْنِم ٍزوُِکب  ِیِنْتئا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  اَتَِئفُد  اَذِإ  یَّتَح  ِّرُْقلا  َنِم  ِْهیَلْجِر  ُِئفُْدن  اَْنلَعَج  َو  اَهِرْدَص  َیلِإ  اَْهتَّمَـضَف  يَرُْـسْیلا  ُهَلْجِر  ُۀَمِطاَف  ْتَذَخَأ  َو  يِرْدَص  َیلِإ 
یَلَع ِءاَْملا  َِیقَاب  َّشَرَف  َِکلَذ  ُْتلَعَفَف  اًلِیلَق  ِهِیف  ْكُْرتا  َو  ُْهبَرْـشا  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ٍتاَیآ  ِهِیف  َأَرَق  َو  ًاثاََلث  ِهِیف  َلَـفَتَف  ُُهْتیَتَأَـف  ٍءاَـم 
ُهَمَّلَس َو  َلَعَف  اَمَک  َلَعَفَف  ِِهب  ُُهْتیَتَأَف  ٍدیِدَج  ٍءاَِمب  ِیِنْتئا  َلاَق  َو  ًاریِهْطَت  َكَرَّهَط  َو  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َسْجِّرلا  َْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َلاَق  َو  يِرْدَص  َو  یِـسْأَر 

ًاریِهْطَت ِكَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ِْکنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َلاَق ص  َو  اَهِرْدَص  َو  اَهِسْأَر  یَلَع  ُهَّشَرَف  ْتَلَعَفَف  اًلِیلَق  ُْهنِم  یِکُْرتا  َو  ِیبَرْـشا  اََهل  َلاَق  َو  ِِهتَْنبا ع  َیلِإ 
َّیَلَع َلَخَد  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ٍْجَوز  َْریَخ  َِتبَأ  اَی  َُهل  َْتلاَق  ِکَـجْوَز  ِْتیَأَر  َْفیَک  َو  ِۀَّیَُنب  اَـی  ِْتنَأ  َْفیَک  َلاَـق  َو  ِِهتَْنباـِب  اَـلَخ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  ِجوُرُْخلاـِب  ِینَرَمَأ  َو 
َّیَلَع ْتَضِرُع  ْدََـقل  َو  ٍریِقَِفب  ُِکْلَعب  َال  َو  ٍریِقَِفب  ِكُوبَأ  اَم  ِۀَّیَُنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  َُهل  َلاَم  َال  ٍریِقَف  ْنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِکَجَّوَز  ِیل  َْنُلق  َو  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌءاَِسن 

اَی ِهَّللا  َو  ِْکیَْنیَع  ِیف  اَْینُّدـلا  ِتَجُمََـسل  ِكُوبَأ  َِملَع  اَم  َنیِمَْلعَت  َْول  ِۀَّیَُنب  اَی  َّلَج  َو  َّزَع  یِّبَر  َدـْنِع  اَم  ُتْرَتْخاَف  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِضْرَْألا  ُِنئاَزَخ 
َراَتْخاَف ًۀَعاَلِّطا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَّیَُنب  اَی  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِس  ْمُهَمَْدقَأ  ُِکتْجَّوَز  ْنِإ  ًاحُْصن  ُِکتَْولَأ  اَم  ِۀَّیَُنب 

ُِّیلَع اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیب  َحاَص  َُّمث  ًاْرمَأ  َُهل  یِـصْعَت  َال  ِکُجْوَز  ُجْوَّزلا  َمِْعن  ِۀَّیَُنب  اَی  ِکَْلَعب  َرَخْآلا  َو  ِكاـَبَأ  اَمُهَدَـحَأ  َلَـعَجَف  ِْنیَلُجَر  اَِـهلْهَأ  ْنِم 
ِینُّرُسَی  َو  اَهُِملُْؤی  اَم  ِینُِملُْؤی  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  َۀَمِطاَف  َّنِإَف  اَِهب  ُْقفْرا  َو  َِکتَجْوَِزب  ْفُْطلا  َو  َکَْتَیب  ْلُخْدا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیََّبل  ُْتلُقَف 
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َال َو  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَهَـضَبَق  یَّتَح  ٍْرمَأ  یَلَع  اَُـهتْهَرْکَأ  اـَل  َو  اَُهْتبَـضْغَأ  اَـم  ِهَّللا  َوَف  ٌِّیلَع ع  َلاَـق  اَـمُْکیَلَع  ُهُِفلْخَتْـسَأ  َو  َهَّللا  اَمُکُعِدْوَتْـسَأ  اَهُّرُـسَی  اَـم 

َْتلاَقَف َفِرَْـصنَِیل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَق  َُّمث  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ُناَزْحَْألا  َو  ُموُمُْهلا  یِّنَع  ُفِشَْکنَتَف  اَْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  ُْتنُک  ْدََقل  َو  ًاْرمَأ  ِیل  ْتَصَع  َال  َو  ِیْنتَبَـضْغَأ 
َنِم ًاْریَخ  َنیِدیُِرت  َال  َو  َأ  ُۀَمِطاَف  اَی  اََهل  َلاَقَف  ِْتیَْبلا  ِْرمَأ  یَلَع  ِیُننیُِعت  َو  ِینُمُدَْـخت  ًامِداَخ  ِیْنمِدْـخَأَف  ِْتیَْبلا  ِۀَـمْدِِخب  ِیل  َۀَـقاَط  َال  َِتبَأ  اَی  ُۀَـمِطاَف  َُهل 

َو ًاثاََلث  ُهَنیِدِّمَُحت  َو  ًةَّرَم  َنِیثاََلث  َو  ًاثاََلث  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َنیِحِّبَُـست  َلاَقَف  ِمِداَْخلا  َنِم  ًاْریَخ  َِتبَأ  اَی  َْتلاَق  یََلب  ِیلُوق  ٌِّیلَع  َلاَـقَف  ِمِداَْـخلا 
ٍمْوَی ِّلُک  ِۀَـحِیبَص  ِیف  اَهَْتُلق  ْنِإ  ِکَّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَـی  ِناَزیِْملا  ِیف  ٍۀَنَـسَح  ُْفلَأ  َو  ِناَـسِّللِاب  ٌۀـَئاِم  ِِکلَذَـف  ًةَّرَم  َنِیثاََـلث  َو  ًاـَعبْرَأ  ُهَنیِرِّبَُکت  َو  ًةَّرَم  َنِیثاََـلث 
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. ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِْرمَأ  ْنِم  ِکَّمَهَأ  اَم  ُهَّللا  ِكاَفَک 
راصتخاب و سابع  نبا  نع  هدانسإب  یعفاشلا  یجنکلا  فسوی  نب  دمحم  فیلأت  بلاطلا  ۀیافک  باتک  نم  ۀیاورلا  کلت  لثم  يور  لوقأ  نایبت 

اذـه یف  سیمع  تنب  ءامـسأ  رکذ  لاـع و  نسح  وه  ۀـطب و  نبا  هاور  اذـکه  فسوی  نب  دـمحم  لاـق  لاـق  مث  هنیماـضم  ررکتل  هاـنکرت  رییغت 
یلع اهجوزت  رکب  وبأ  تام  املف  ادمحم  هل  تدلوف  رکب  وبأ  هدعب  اهجوزت  بلاط  یبأ  نب  رفعج  ةأرما  هذه  ءامـسأ  نأل  حیحـص  ریغ  ثیدحلا 
ناک سیمع  تنب  ءامسأ  يراصنألا و  نکسلا  نب  دیزی  تنب  ءامسأ  یه  امنإ  ۀمطاف ع  سرع  یف  ترضح  یتلا  ءامـسأ  نإ  بلاط ع و  یبأ  نب 

ءامـسأ نأ  اذهب  حصف  ةریـسی  مایأب  ردـب  ۀـعقو  دـعب  ۀـمطاف ع  جاوز  ناک  عبـس و  ۀنـس  ربیخ  حـتف  موی  اهب  مدـق  ۀـشبحلاب و  رفعج  اهجوز  عم 
ثیداحأ  اهل  و  « 1  » دیزی تنب  یه  امنإ  ثیدحلا  اذه  یف  ةروکذملا 

__________________________________________________

ءامـسأ یه  امناف  ۀملـس  ّمأ  نع  اهفافز  ۀصق  یف  يور  امف  ءاسنلا  ۀبیطخ  اهل  لاقی  تناک  ۀملـس و  ماب  ةانکم  هذـه  ءامـسأ  تناک  و  لوقأ : ( 1)
135 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  رثکأ . وأ  ۀنسب  فافزلا  كاذ  دعب  ّیبنلا  اهجوز  یتلا  ۀملس  ّمأ  عفار ال  نب  نکسلا  نب  دیزی  تنب 

يأ یئابآ  هیلع  ناک  اـمم  هلوق ع  رتسلا  رـسکلاب  ردـخلا  اـهب و  رزتؤی  ناـک  زخ  وأ  فوص  نم  ءاـسک  طرملا  لوقأ  «. 1  » یهتنا یبـنلا ص  نع 
دارملا نوکی  وأ  مامعألل  وه  اـمنإ  « 2  » كرـشلا ۀـینابرلا و  مولعلا  نم  هب  صخ  نینمؤملا و  ریمأ  هیلإ  يدـتها  یتـلا  رومـألا  ضعب  یف  ةریحلا 

ۀفیلخلا و ۀعیبطلا و  لیق  سفنلا و  ۀبیقنلا  بلاطملا و  رفظم  لاعفلا  حجنم  يأ  ۀبیقنلا  نومیم  یف  يرزجلا  لاق  مألا و  ۀهج  نم  دادـجألا  ضعب 
نم هلـصأ  نوکی  نأ  زوجی  هظح و  كرابملاب  يأ  هرئاط  نومیملاب  ثیدـحلا  هنم  هل و  ردـق  امم  هللا  ملع  یف  هل  لصح  ام  ناـسنإلا  رئاـط  لاـق 
يأ تنثنا  مث  هلوق  ینم  هیلإ  برقأ  يأ  ینم  یظحأ  نالف  لاقی  لاعفإلا  باب  نم  هیظحت  هلوق و  هب  رقت  يأ  هفلزت  هلوق ع  حرابلا  حناسلا و  ریطلا 

ۀجیدخ ال ثیدح  هنم  ماصخلل و  تاوصألا  بارطضا  ۀجـضلا و  بخـصلا  يرزجلا  لاق  هتجاح و  نع  هتفرـص  هتینث  يرهوجلا  لاق  تفرـصنا 
یف کلذ  ررکت  دـق  ۀـکربلا و  اهیف  لصحیف  اهیف  ام  نولکآلا  يری  الئل  لیدـنمب  اهیف  اـم  رتس  يأ  ةرفـسلا  لـلجف  هلوق  بصن  ـال  هیف و  بخص 

. ۀکربلا زاجعإ  یلع  ۀلمتشملا  رابخألا 
ِِّیبَالوُّدلِاب ِفوُْرعَْملا  ِّيِراَْصنَْألا  ٍداَّمَح  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرِْشب  ِیبَأ  ِفِینْصَت  ِةَرِهاَّطلا ، ِۀَّیِّرُّذلا  ِباَتِک  ْنِم  ُْتلَقَن  َو  ۀمغلا  فشک  فشک ، - 33

َِیل َزاَجَأ  َو  ًارِیثَک  يِوْرَی  َوُه  َو  ِهِِخیاَشَم  ْنَع  يِوْرَی  اَم  َّلُک  ُْهنَع  َِيْورَأ  ْنَأ  ِیل  َزاَجَأ  َو  ِِّیناـَبَرْهَّشلا  ِِّیلَْبنَْحلا  ٍحاَّضَو  ِْنبا  ِخـْیَّشلا  ِّطَِـخب  ٍۀَخُْـسن  ْنِم 
ِثِّدَحُْملا ِرَـضْخَْألا  ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْخیَّشلا  ِنَع  ُْهنَع  ُهَیِوْرَأ  ْنَأ  ُهَفَرَـش  ُهَّللا  َماَدَأ  ُّيِِرئاَْحلا  ُّيِوَسوُْملا  ٍراَّخَف  ِْنب  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ُْنب  ِنیِّدلا  ُلاَلَج  ُدِّیَّسلا 

َةَرْشَع ََعبْرَأ  َۀَنَس  ِلَّوَْألا  ِعِیبَر  ِیف  ًةَزاَجِإ  ِّيَِونْزَْغلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ِْنیَسُْحلا  ِیبَأ  ِنیِّدلا  ِناَهُْرب  ِْخیَّشلا  ِنَع  َو  ٍۀَئاِمِّتِس  َو  ٍرْشَع  َۀَنَـس  ٍمَّرَُحم  ِیف  ًةَزاَجِإ 
ِهیِوْرَی  اَمِّلُک  َۀَیاَوِر  ًامیِدَق  ِیل  َزاَجَأ  ُدِّیَّسلا  َو  ِهِداَنْسِِإب  ِّیِماَلَّسلا  ٍرِصاَن  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِلْضَْفلا  ِیبَأ  ِِظفاَْحلا  ِْخیَّشلا  ِنَع  اَمُهاَلِک  ٍۀَئاِمِّتِس  َو 

__________________________________________________

عجار ج 1 ص 500. اصخلم . یهتنا  ( 1)
. عجارف كرشلا »  » لدب کشلا »  » ۀخسن ص 126 س 23 )  ) كانه انرثآ  دق  ( 2)
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ُلوُسَر َیبَأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َبَطَخ  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ٍۀَئاِمِّتِـس  َو  َنیِْعبَـس  َو  ٍّتِس  ِۀَنَـس  ْنِم  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ِیف  ِباَـتِْکلا  اَذَِـهب  َو 

َلاَق ْتََکب  َۀَـمِطاَف  َِکلَذ  َغََلب  اَّمَلَف  َۀَـمِطاَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَجَّوَزَف  اَُهنَهْرَأ  یِعْرِد  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِیل  اَم  َلاَقَف  ُِّیلَع  اَی  اََهل  َْتنَأ  ُرَمُع  َلاَـقَف  ِهَّللا ص 
. ًاْملِس ْمَُهلَّوَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَلَْضفَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ  ُِکتْحَْکنَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َوَف  ُۀَمِطاَف  اَی  ِکیِْکُبی  اَم  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْهیَلَع  َلَخَدَف 

. ِةَرْجِْهلا َنِم  ِۀَِیناَّثلا  ِۀَنَّسلا  َنِم  ِۀَّجِْحلا  ِيذ  ِیف  اَِهب  یََنب  َو  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َۀَمِطاَف  ٌِّیلَع  َجَّوََزت  َلاَق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  َیلِإ  ْتَبِطُخ  ْدَـق  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  َتِْملَع  ْلَه  ِیل  ٌةَالْوَم  َْتلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َۀَـمِطاَف  ُْتبَطَخ  َلاَـق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ٍدِـهاَُجم  ْنَع  َو 

َیلِإ َْتئِج  ْنِإ  َکَّنِإ  َْتلاَقَف  ِِهب  ُجَّوََزتَأ  ٌءْیَـش  يِدـْنِع  ْلَه  َو  ُْتلُقَف  َکَجِّوَُزیَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َِیتَْأت  ْنَأ  َکُعَنْمَی  اَمَف  ْتَبِطُخ  ْدَـقَف  َْتلاَق  اـَل  ُْتُلق 
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ُتْمِْحفُأ ِْهیَدَی  َْنَیب  ُتْدَعَق  اَّمَلَف  ٌۀَْبیَه  َو  ٌۀـَلاَلَج  َُهل  َْتناَک  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُْتلَخَد  یَّتَح  ِینیِجُْرت  َْتلاَز  اَم  ِهَّللا  َوَف  َکَجَّوَز  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ْنِم َكَدـْنِع  ْلَهَف  َلاَق  ْمَعَن  ُْتُلق  َۀَـمِطاَف  ُبُطَْخت  َْتئِج  َکَّلََعل  َلاَقَف  ُّتَکَـسَف  ٌۀَـجاَح  ََکل  َأ  َِکب  َءاَج  اَم  َلاَـقَف  َمَّلَکَتَأ  ْنَأ  ُْتعَطَتْـسا  اَـم  ِهَّللا  َوَف 
اَّلِإ اَُهنَمَث  اَم  ٌۀَّیِمَطَُحل  اَهَّنِإ  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  يِْدنِع  ُْتلُقَف  اَهَُکتْحَّلَس  ِیتَّلا  َعْرِّدلا  َْتلَعَف  اَم  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َو  َال  ُْتُلق  ِِهب  اَهُّلِحَتسَت  ٍءْیَش 

ِهَّللا ص. ِلوُسَر  ِْتِنب  َقاَدََصل  َْتناَک  اَهَّنِإَف ]  ] نإف اَِهب  ْثَْعباَف  اَهَُکتْجَّوَز  ْدَق  َلاَق  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمَُعبْرَأ 
يرزجلا  لاق  احالس و  هتیطعأ  اذإ  هحلسأ  هتحلس و  لوقت  نایب 
. ۀیمطحلا کعرد  نیأ  یلعل  لاق  هنأ  ۀمطاف  جاوز  ثیدح  یف 

براحم نب  ۀمطح  مهل  لاقی  سیقلا  دبع  نم  نطب  یلإ  ۀبوسنم  یه  لیق  ۀلیقثلا و  ۀضیرعلا  یه  لیق  اهرسکت و  يأ  فویـسلا  مطحت  یتلا  یه 
. لاوقألا هبشأ  اذه  عوردلا و  نولمعی  اوناک 

ْتَتَکَـسَف ِكَرَکَذ  ْدَق  ًاِّیلَع  َّنِإ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهاَتَأ  َۀَـمِطاَف  ٌِّیلَع  َبَطَخ  اََّمل  َلاَق : ٍحَابَر  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَطَع  ْنَع  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 34
. اَهَجَّوَزَف َجَرَخَف 

ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٌرَفَن  َلاَق  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  َةَْدیَُرب  ِْنبا  ِنَع  َو 
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ِهَّللا ص ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  ُتْرَکَذ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُۀَـجاَح  اَم  َُهل  َلاَقَف  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  یَتَأَف  َۀَـمِطاَف  ْبُطْخا 
ُهَّنَأ ص َْریَغ  ِيرْدَأ  اَم  َلاَق  َكاَرَو  اَم  اُولاَق  ُهَنوُرِظَْتنَی  اُوناَک  َو  ِراَْصنَْألا  َنِم  ِطْهَّرلا  َکـَِئلوُأ  یَلَع  ٌِّیلَع  َجَرَخَف  اَْـهیَلَع  ْدِزَی  َْمل  اًـلْهَأ  َو  ًاـبَحْرَم  َلاَـقَف 

ْنِم ِسْرُْعِلل  َّدـُب  َال  ُهَّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َِکلَذ  َدـَْعب  َناَک  اَّمَلَف  َبْحَّرلا  َو  َلْهَْألا  َكاَطْعَأ  اَمُهُدَـحَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  َکیِفْکَی  اُولاَق  اًـلْهَأ  َو  ًاـبَحْرَم  َلاَـق 
اَعَدَف ِیناَْقَلت  یَّتَح  ًاْئیَـش  َّنَثِدُْحت  َال  َلاَق  ِءاَِنْبلا  ُۀَْـلَیل  َناَک  اَّمَلَف  « 1  » ٍَةرُذ ْنِم  ًاعُـصآ  ِراَْصنَْألا  َنِم  ٌطْهَر  َُهل  َعَمَج  َو  ٌْشبَک  يِْدنِع  ٌدْعَـس  َلاَقَف  ٍۀَمِیلَو 
ٍرِـصاَن ُْنبا  َلاَق  َو  اَمِْهیَْلبِـش  ِیف  اَمَُهل  ْكِرَاب  َو  اَمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  اَمِهِیف  ْكِرَاب  َّمُهَّللا  َلاَـق  َو  ٍِّیلَع  یَلَع  ُهَغَْرفَأ  َُّمث  ُْهنِم  َأَّضَوَتَف  ٍءاَِـمب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

. اَمِْهیَلْسَن ِیف 
یِعْدا َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  َلاَقَف  ِباَْبلا  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َءاَج  اَنْحَبْـصَأ  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِفاَفِز  ِیف  ُْتنُک  َْتلاَق  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَأ  ْنَع  َو 

َءاَجَف ٍۀَیِحاَن  ِیف  اَنَأ  ُْتیَبَتْخا  َو  َْنیَّحَنَتَف  ِِّیبَّنلا ص  َتْوَص  ُءاَسِّنلا  َعِمَس  َو  َْتلاَق  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ْمَعَن  َلاَق  َکَتَْنبا  ُهُحِْکُنت  َو  َكوُخَأ  َوُه  َْتلاَق  یِخَأ  ِیل 
ْدََقل ِینُکْـسا  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  اََـهل  َلاَـقَف  ِءاَـیَْحلا  َنِم  ًۀَـقِرَخ  ْتَءاَـجَف  َۀَـمِطاَف  ِیل  یِعْدا  َلاَـق  َُّمث  َُهل  اَـعَد  َو  ِءاَْـملا  َنِم  ُِّیبَّنلا ص  َحَـضَنَف  ٌِّیلَع ع 

اََهل اَعَد  َو  ِءاَْملا  َنِم  اَْهیَلَع  َحَضَن  َُّمث  ََّیلِإ  ِیْتَیب  ِلْهَأ  َّبَحَأ  ُِکتْحَْکنَأ 
__________________________________________________

لقن و  : » حابـصملا یف  و  عصآ » ۀـثالث  عسی  ۀـنیدملاب  لاـیکم  قرفلا  : » لاـق قرف ، ةداـم  یف  سوماـقلا  بحاـص  هرکذ  عاـص ، عمج  عصآ  ( 1)
اطخ نم  متاح  وبأ  هلعج  هلقن  يذلا  اذـه  و  بلقلاب ، ردآ  راد و  لیق  امک  بلقلاب  عصآ  یلع  اضیأ  عاص - عمجی - هنا  ّیـسرافلا  نع  يزرطملا 

هنکل و  یلهاجلا ) برعلا  نم  ینعی   ) برعلا نم  عومـسم  ریغ  ناک  نا  هنال و  سایقلا ، یف  إـطخب  يدـنع  سیل  و  يراـبنألا : نبا  لاـق  و  ماوعلا ،
. دراوملا برقأ  لیذ  رابآ - رابأ و  نولوقیف  ءافلا  عضوم  یلا  نیعلا  عضوم  نم  ةزمهلا  نولقنی  مهنا  وه  مهنع و  لقن  ام  سایق 
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ُْتُلق اَهَنیِمِرُْکت  َۀَمِطاَف  ِفاَفِز  ِیف  ِْتئِج  َلاَق  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  اَنَأ  ُْتلُقَف  اَذَه  ْنَم  َلاَقَف  ِْهیَدَی  َْنَیب  ًاداَوَس  يَأَرَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَجَر  َُّمث  َْتلاَق 

. ِیل اَعَدَف  َْتلاَق  ْمَعَن 
ُءاَمْـسَأ َْتلاَق  َلاَق  ُظاَْفلَْألا  َِفُلتْخا  اَمَّبُر  َو  ُهاَنْعَم  اَذَه  اَِمب  ُّيِوَسوُْملا  ٍراَّخَف  ُْنب  ِدیِمَْحلا  ُْدبَع  ِنیِّدـلا  ُلاَلَج  ُدِّیَّسلا  ِینَثَّدَـح  َو  یَـسیِع  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 

ِِهناَِسل یَلَع  ٌةَرَّشَبُم  ِِّیبَّنلا ص  ُۀَـجْوَز  ِْتنَأ  َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  ِْتنَأ  َو  َنیِْکبَت  َأ  ُْتلُقَف  ْتَکَبَف  َۀَـجیِدَخ ع  ُةاَـفَو  ْتَرَـضَح  ِهِذَـه  ٍْسیَمُع  ُْتِنب 
ُۀَثیِدَح ُۀَمِطاَف  َو  اَهِِجئاَوَح  یَلَع  اَِهب  ُنیِعَتْـسَت  َو  اَهِّرِِـسب  اَْهَیلِإ  یِـضُْفت  ٍةَأَْرما  ِنِم  اََهل  َُّدب  َال  اَِهفاَفِز  َۀَْلَیل  َةَأْرَْملا  َّنَِکل  َو  ُْتیََکب  اَذَِهل  اَم  َْتلاَقَف  ِۀَّنَْجلِاب 
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َمُوقَأ ْنَأ  ِْتقَْولا  ِِکلَذ  َیلِإ  ُتیَِقب  ْنِإ  ِهَّللا  ُدـْهَع  َّیَلَع  َِکل  ِیتَدِّیَـس  اَی  ُْتلُقَف  ٍذـِئَنیِح  اَهَْرمَأ  یَّلَوَتَی  ْنَم  اََـهل  َنوُکَی  اـَل  ْنَأ  ُفاَـخَأ  َو  اًبِِـصب  ٍدـْهَع 
ِْتنَأ ْنَم  َلاَقَف  يِداَوَس  َيأَر  َجوُرُْخلا  َداَرَأ  اَّمَلَف  ُتیَِقب  َو  َنْجَرَخَف  َءاَسِّنلا  َرَمَأ  ُِّیبَّنلا ص  َءاَج  َو  ُۀَْـلیَّللا  َْکِلت  َْتناَک  اَّمَلَف  ِْرمَْألا  اَذَـه  ِیف  ِکَـماَقَم 

ُْتیَطْعَأ یِّنَِکل  َو  َکَفاَلِخ  ُتْدَصَق  اَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  ُْتلُقَف  یِجُرَْخت  ْنَأ  ِكُْرمآ  َْمل  َأ  َلاَقَف  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  ُْتلُقَف 
. ِیل اَعَدَف  ِهَّللا  َو  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ِْتفَقَو  اَذَِهل  ِهَّللِاب  َلاَقَف  یَکَبَف  ُُهْتثَّدَح  َو  ًادْهَع  َۀَجیِدَخ 

َناَک اَم  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَزِّهُج  ْدََقل  َْتلاَق  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  َو  ُِّیبَالوُّدلا  َُهدَرَْوأ  اَم  َیلِإ  اَنْدُع  -
َو ٍّيِدوُهَی  َْدنِع  ُهَعْرِد  َنَهَر  ِِهتَمِیلَو  ْنِم  َلَْضفَأ  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ُۀَمِیلَو  َْتناَک  اَمَف  َۀَمِطاَِفل ع  ٌِّیلَع  ََملْوَأ  ْدََقل  َو  ٌفِیل  اَّلِإ  اَمِهِِدئاَسَو  َو  اَمِهِـشْرَف  ُوْشَح 

«. 1  » ٍْسیَح َو  ٍرْمَت  َو  ٍریِعَش  ْنِم  ًاعُصآ  ُُهتَمِیلَو  َْتناَک 
يرزجلا  لاق  نایب 

. ءایحلا نم  ۀقرخ  تءاجف  اهاعد  حبصأ  املف  ۀمطاف ع  جیوزت  ثیدح  یف 
نوکی  نأ  لمتحی  ریحتلا و  قرخلا  نم  ۀشوهدم  ۀلجخ  يأ 

__________________________________________________

تخا سیمع - تنب  یملـس  یه  نوکت  نأ  ّدـب  اهفافز ال  دـنع  ةرـضاحلا  نأ  نم  ۀـیاورلا  هذـه  دـعب  مالک  هل  و  ص 494 . ردـصملا ج 1  ( 1)
. هعجار بلطملا . دبع  نب  ةزمح  ۀجوز  ءامسأ -
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يور ۀقزحلا و  اذـک  وطخلا و  براقتملا  ریـصقلا  قزحلا  يرهوجلا  لاق  یـشملا  یف  وطخلا  براقت  دارملاف  ۀـمجعملا  ءازلا  ۀـلمهملا و  ءاحلاب 
. هیلإ هانیهنأ  يأ  رمألا  کلذ  هیلإ  انیضق  يرهوجلا و  لاق  لجخلا و  نم  اهطرم  یف  رثعت  هتتأ  اهنأ 

ْنَع ِّیِِعفاَّشلا  ِّیِْجنَْکلا  َفُسُوی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِفِیلَْأت  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِِبقاَـنَم  ِیف  ِِبلاَّطلا  ِۀَـیاَفِک  ِباَـتِک  ْنِم  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 35
َیلِإ َعَلَّطا  َهَّللا  َّنَأ  َْنیَـضَْرت  اَم  َأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَقَف  َُهل  َلاَم  َال  ٌریِقَف  َوُه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِینَتْجَّوَز  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  َلاَـق : َةَْریَرُه  ِیبَأ 

. ُِکْلَعب ُرَخْآلا  َو  ِكُوبَأ  اَمُهُدَحَأ  ِْنیَلُجَر  اَْهنِم  َراَتْخاَف  ًۀَعاَلِّطا  ِضْرَْألا 
اَهَبَطَخ ْدََقل  َو  َۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  ُُهتْجَّوَز  اَنَأ  یِّنَأ  َنوُمُعَْزت  ُْمْتنَأ  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَه  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  َةَرُمَـس  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  َو 
ُدَّمَُحم اَی  َلاَقَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْشِع  َو  ٍَعبْرَأ  َۀَْلَیل  ُلِیئَْربَج  ِینَءاَج  یَّتَح  ِءاَمَّسلا  َنِم  َرَبَْخلا  ُعَّقََوتَأ  َِکلَذ  َّلُک  ْبِجُأ  ْمَلَف  ٍْشیَُرق  ُفاَرْـشَأ  ََّیلِإ 
ِینَرَمَأ َو  ًاِّیلَع  َۀَمِطاَف  َجَّوَز  َو  َیبوُط  ِةَرَجَش  َتَْحت  ُحَْیفَْألا  َُهل  ُلاَُقی  ٍداَو  ِیف  َنیِِّیبوُرَْکلا  َو  َنیِِّیناَحوُّرلا  َعَمَج  ْدَق  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا 

َنْعَمَتْجاَف َنیِْعلا  َروُْحلا  َرَمَأ  َو  ُْهتَرَثَن  َُّمث  َتُوقاَْیلا  َو  َّرُّدـلا  َو  َلَـلُْحلا  َو  َِّیلُْحلا  ِتَلَمَحَف  َیبوُط  َةَرَجَـش  َرَمَأ  َو  َِّیلَْولا  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َو  َبِطاَْـخلا  ُْتنُکَف 
. َۀَمِطاَف ُراَُثن  اَذَه  َْنلُقَی  َو  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُهَف  َنْطَقَلَف 

ِةَرِخْآلا ِیف  ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدلا  ِیف  ًادِّیَس  ُِکتْجَّوَز  ُِّیبَّنلا ص  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدْعِر  ِسْرُْعلا  ِۀَحِیبَص  َۀَْلَیل  َۀَمِطاَف ع  َباَصَأ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َۀَمَْقلَع  ْنَع  َو 
َذَخَأ ْنَمَف  ِۀَِـکئاَلَْملا  یَلَع  ُْهتَرَثَنَف  اَهَرَمَأ  َو  اًلَلُح  َو  ًاِّیلُح  ْتَلَمَحَف  ِناَنِْجلا  َرَجَـش  ُهَّللا  َرَمَأ  ٍِّیلَِعب  ِکَِـکْلمُأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  اََّمل  ُۀَـمِطاَف  اَـی  َنیِِحلاَّصلا  َنَِمل 
یَلَع ُرِخَتْفَت  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  ْدَقَلَف  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَق  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِِهبِحاَص  یَلَع  ِِهب  َرَخَْتفا  َنَسْحَأ  َْوأ  ُُهبِحاَص  ُْهنِم  َذَـخَأ  اَّمِم  َرَثْکَأ  ًاْئیَـش  ٍذـِئَمْوَی  ُْهنِم 

. ُلِیئَْربَج اَْهیَلَع  َبَطَخ  ْنَم  َلَّوَأ  َّنَِأل  ِءاَسِّنلا 
ُْنبا َكاَِدف  ْبَرْـشا  ٍِّیلَِعل ع  َلاَق  َُّمث  َكُوبَأ  َكاَِدف  اَذَه  ِیبَرْـشا  َلاَقَف  ٍنََبل  ْنِم  ٍحَدَِقب  اَهِـسْرُع  َۀَْلَیل  َۀَمِطاَف  یَلَع  َلَخَد  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َِيُور  َو 

. َکِّمَع
ُلِیفاَرْسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َلََزن  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  ْتَّفُز  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
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ُلِیفاَرْسِإ َکَْسمَأ  َو  ِماَجِّللِاب  ُلِیئَْربَج  َکَْسمَأَف  َلاَق  ٌۀَلِمَتْشُم  ُۀَمِطاَف ع  اَْهیَلَع  َو  ُلُْدلُّدلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُۀَْلَغب  ْتَمُِّدق  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ْمُهَعَم  َو 
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َو ُۀَِکئاَلَْملا  ِتَرَّبَک  َو  ُلِیئاَکیِم  َرَّبَک  َو  ُلِیفاَرْـسِإ  َرَّبَک  َو  ُلِیئَْربَج  َرَّبَکَف  َباَیِّثلا  اَْهیَلَع  يِّوَُسی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  ِرَفَّثلِاب  ُلِیئاَکیِم  َکَْسمَأ  َو  ِباَکِّرلِاب 
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِفاَفِّزلا  ِیف  ِرِیبْکَّتلِاب  ُۀَّنُّسلا  ِتَرَج 

. اهبنذ تحت  لعجی  يذلا  ۀبادلا  رفث  لاق  هیف و  ففلتی  هب و  یطغتی  ءاسک  وه  ۀلمشلا و  نم  لاعتفا  لامتشالا  ۀیاهنلا  یف  لاق  نایب 
َضَرْعَأَف َۀَـمِطاَف  ِینْجِّوَز  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َِّیبَّنلا ص  یَتَأ  ٍرَْکب  اـَبَأ  َّنَأ  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 36

ِْهَیلِإ َْتبَطَخَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتیَتَأ  ْوَلَف  ًالاَم  ٍْشیَُرق  ُرَثْکَأ  َْتنَأ  الاَقَف  ٍفْوَع  َْنب  ِنَمْحَّرلا  َدـْبَع  اَیَتَأَف  ُْهنَع  َضَرْعَأَف  َِکلَذ  َْلثِم  َلاَقَف  ُرَمُع  ُهاَتَأَف  ُْهنَع 
َلََزن يِذَّلا  ُْلثِم  ِیب  َلََزن  ْدَق  َلاَقَف  اَمُهاَتَأَف  ُْهنَع  َضَرْعَأَف  َِکلَذ  َُهل  َلاَقَف  َِّیبَّنلا ص  یَتَأَف  َِکفَرَـش  َیلِإ  ًافَرَـش  َو  َِکلاَم  َیلِإ  ًالاَم  ُهَّللا  ََكداَز  َۀَمِطاَف 

َلوُسَر َْتیَتَأ  ْوَلَف  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َکَتَمْدـِق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َکََتباَرَق  اَْنفَرَع  ْدَـق  الاَقَف  َُهل  ٍتاَلََخن  یِقْـسَی  َوُه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَیَتَأَف  اَـمُِکب 
ًءاَسِک َسَِبل  َو  َلَسَتْغا  َُّمث  َأَّضَوَتَف  َقَلَْطناَف  ِیناَُمتْهَّبَن  ْدََقل  َلاَقَف  َِکفَرَش  َیلِإ  ًافَرَش  َو  َِکلْضَف  َیلِإ  اًلْـضَف  ُهَّللا  َكَداََزل  َۀَمِطاَف  ِْهَیلِإ  َْتبَطَخَف  ِهَّللا ص 

َو یِسَرَف  َو  یِْفیَـس  اَُهقِدْصُأ  َلاَق  اَُهقِدُْصت  اَمَف  اَهَُکتْجَّوَز  اَذِإ  َلاَق  َۀَمِطاَف  ِینْجِّوَز  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَق  َو  َِّیبَّنلا ص  یَتَأ  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  یَّلَـص  َو  ًاّیِرِْطق 
َعَاب َو  ٌِّیلَع  َقَلَْطناَف  اَِهب  َکَنْأَشَف  َکُعْرِد  اَّمَأ  َو  َنیِکِرْشُْملا  ُِلتاَُقت  اَْهنَع  َِکب  یًنِغ  اَلَف  َکُسَرَف  َو  َکُْفیَس  َو  َکُحِضاَن  اَّمَأ  َلاَق  یِحِـضاَن  َو  یِعْرِد 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  اَْهنِم  َذَـخَأَف  اَْهنَع  ُهَرَبْخَأ  َوُه  َال  َو  اَهِدَدَـع  ْنَع  ُْهلَأْسَی  ْمَلَف  ِِّیبَّنلا ص  ِيَدَـی  َْنَیب  اَهَّبَـصَف  ًاّیِرِْطق  ًاـمَهْرِد  َنِیناَـمَث  َو  ٍۀـَئاِمَِعبْرَِأب  ُهَعْرِد 
ًَۀبِْرق َو  یًحَر  اََهل  يَرَتْشاَف  ُداَدْقِْملا  َقَلَْطناَف  ِبیِّطلا  َنِم  اََهل  ِْرثْکَأ  َو  ُۀَمِطاَف  ِِهب  ُزَّهَُجت  اَم  اَذَه  ْنِم  ْعَْتبا  َلاَقَف  ِدَوْسَْألا  ِْنب  ِداَدْقِْملا  َیلِإ  اَهَعَفَدَـف  ًۀَْـضبَق 

ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ُهَعَم  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِيَدَی  َْنَیب  ُهَعَضَوَف  ِِهب  َءاَجَف  ًاّیِرِْطق  ًاریِصَح  َو  ٍمَدَأ  ْنِم  ًةَداَسِو  َو 
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َو ِماَلُْغلا  اَذَِـهب  َنیِجَّوَُزتَس  ِکَّنِإ  اَمَأ  ُءاَمْـسَأ  اَی  َلاَقَف  ِماَلُْغلا  اَذَـه  ْنِم  اَهَتْجَّوَزَف  ْمُهْجِّوَُزت  َْمل  َو  ٍْشیَُرق  ْنِم  ِلاَْومَأـْلا  َو  ِناَنْـسَْألا  ُوَوذ  َکـَْیلِإ  َبَطَخ 
ُْلیَّللا َناَک  اَّمَلَف  َرَکَذ ص  اَمَک  ُْهنِم  ْتََدلَو  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَِأب  ْتَجَّوََزت  اَهَّنِإَف  ٌبیِرَغ  ِۀَـشَبَْحلا  ِیف  َْتناَک  اَهَّنَأ  َِيُور  اَم  َعَم  اَذَـه  ًاماَلُغ  َُهل  َنیِدـَِلت 

َعِمَس ْذِإ  َِکلَذَک  َوُه  اَْنیَبَف  اَِهب  ُموُقَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  اَهُدوُقَی  ُناَْملَس  َناَکَف  َۀَمِطاَف ع  اَْهیَلَع  َلَمَحَف  اَِهب  ُهاَتَأَف  ِءاَبْهَّشلا  َِیتَْلغَِبب  ِیِنْتئا  َناَْملَِـسل  َلاَق 
َۀَمِطاَف ُّفَُزن  َلاَق  ْمَُکلَْزنَأ  اَم  ُلِیئَْربَج  اَی  َلاَقَف  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ٍرِیثَک  ٍعْمَج  ِیف  ُلِیفاَرْـسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َو  ُلِیئَْربَج  َوُه  اَذِإَـف  َتَفَْتلاَـف  ِهِرْهَظ  َْفلَخ  ًاّـسِح 
ُرِیبْکَّتلا َراَصَف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  َرَّبَک  َُّمث  ُِّیبَّنلا ص  َرَّبَک  َُّمث  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِتَرَّبَک  َُّمث  ُلِیفاَرْـسِإ  َرَّبَک  َُّمث  ُلِیئاَکیِم  َرَّبَک  َُّمث  ُلِیئَْربَج  َرَّبَکَف  اَـهِجْوَز  َیلِإ 

ْنَمَف ِیْتِنب  ِهِذَه  ُِّیلَع  اَی  َلاَق  َُّمث  ِّيِرْطِْقلا  ِریِصَْحلا  یَلَع  ِِهْبنَج  َیلِإ  اَهَـسَلْجَأَف  ٍِّیلَع ع  یَلَع  اَهَلَخْدَأَف  اَِهب  َءاَجَف  ِۀَْلیَّللا  َْکِلت  ْنِم  ًۀَّنُـس  ِِسئاَرَْعلا  َْفلَخ 
َُّمث ِءاعُّدلا  ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًۀَـبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  اَمَُهل  ْلَعْجا  َو  اَمِْهیَلَع  ْكِرَاب  َو  اَمَُهل  ْكِرَاب  َّمُهَّللا  َلاَق  َُّمث  ِینَناَهَأ  ْدَـقَف  اَهَناَهَأ  ْنَم  َو  ِینَمَرْکَأ  ْدَـقَف  اَهَمَرْکَأ 

. ًاْملِع ْمُهَرَثْکَأ  َو  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  ُِکتْجَّوَز  ْدَقَف  ِکیِْکُبی  اَم  اََهل  َلاَقَف  ْتََکب  َو  ِِهب  ْتَقَّلَعَتَف  ََبثَو 
للح یه  لیق  ۀنوشخلا و  ضعب  اهیف  مالعأ  اهل  ةرمح و  هیف  دوربلا  نم  برـض  وه  يرطق  بوثب  احـشوتم  ناک  هنأ ع  هیف  يرزجلا  لاق  حاضیإ 

فاقلا اورسکف  اهیلإ  تبسن  ۀیرطقلا  بایثلا  بسحأ  رطق و  اهل  لاقی  ۀیرق  نیرحبلا  ضارعأ  یف  يرهزألا  لاق  نیرحبلا و  لبق  نم  لمحت  دایج 
. اوففخ ۀبسنلل و 

. ٌْوفُک َۀَمِطاَِفل  ْنُکَی  َْمل  ٌِّیلَع  َال  َْول  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِثیِداَحَْألا  ِیف  ِسْوَدْرِْفلا  ِباَتِک  ُبِحاَص  َدَرَْوأ  ْدَق  ۀمغلا  فشک  فشک ، - 37
اَْهیَلَع یَـشَم  ْنَمَف  َضْرَْألا  اَهَقاَدَـص  َلَعَج  َو  َۀَـمِطاَف  َکَـجَّوَز  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَـی  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًاـْضیَأ  ِسْوَدْرِْفلا  ُبِحاَـص  َيَور  َو 

. ًاماَرَح یَشَم  ََکل  ًاضِْغبُم 
َو
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َّجَم َُّمث  ِْهیَدَی  َْنَیب  اَهَـسَلْجَأَف  َۀَمِطاَف  اَعَد  َو  ًءاَم  ِهِیف  ِیف  َذَخَأ  ُهَّنَأ  َۀَمِطاَِفب ع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِجـیِوَْزت  ِیف  َُهدَرَْوأ  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ْنِم  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  َيَور 
َُّمث اَْهیَدَی  َْنَیب  ًاّفَک  َو  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِِهب  َبَرَـضَف  ٍءاَم  ْنِم  ًاّفَک  َذَخَأ  َو  َۀَمِطاَف ع  اَعَد  َُّمث  ُهَهْجَو  َو  ِْهیَمَدَق  َلَّسَغ  َو  ُنَکْرِْملا  َوُه  َو  ِبَضْخِْملا  ِیف  َءاَْملا 

َْتبَهْذَأ اَمَک  َّمُهَّللا  اَمُْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  اَمُهَّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَقَف  اَمُهَمَزَْتلا  َُّمث  اَِهب  َعَنَـص  اَمَک  ِِهب  َعَنَـصَف  ًاِّیلَع  اَـعَد  َُّمث  َرَخآ  ٍبَضْخِِمب  اَـعَد  َُّمث  اَهَدـْلِج  َّشَر 
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َو اَمُکِرَیِـس  ِیف  َكَرَاب  َو  اَمُکَْنَیب  ُهَّللا  َعَمَج  اَمُِکْتَیب  َیلِإ  اَمُوق  َلاَـق  َُّمث  ًاریِهْطَت  ْمُهْرِّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَأَـف  ًاریِهْطَت  ِینَتْرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  یِّنَع 
َال ًۀَّصاَخ  اَمَُهل  وُعْدَـی  ْلَزَی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ْتَقَمَر  اَهَّنَأ  ُءاَمْـسَأ  ِیْنتَرَبْخَأَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  ِهِدَِـیب  َباَْبلا  اَمِْهیَلَع  َقَلْغَأَف  َماَق  َُّمث  اَـمَُکلَاب  َحَلْـصَأ 

ِناَمیِْإلا یَلَع  َفَّلَأ  َو  اَمُکَلْمَش  َعَمَج  َو  اَمُکِرَیِـس  ِیف  اَمَُکل  ُهَّللا  َكَرَاب  َلاَق  ُهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِِهتَرْجُح  ِیف  يَراََوت  یَّتَح  ًادَحَأ  ِِهئاَعُد  ِیف  اَمُهُکِرُْـشی 
. اَمُْکیَلَع ُماَلَّسلا  َِکلْهَِأب  َکَنْأَش  اَمُِکبُوُلق  َْنَیب 

ُلِیئَْربَـج َناَـک  َو  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ُهَجِّوَُزم  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َناَـک  ٍِّیلَع ع  ْنِم  َۀَـمِطاَف  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َجَّوَز  اََّمل  َلاَـق : ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَـج  ْنَع  َِيُور  َو 
َو ِّرُّدـلا  َنِم  ِکِیف  اَم  يُِرْثنا  ِنَأ  َیبوُط  ِةَرَجَـش  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  ًادوُهُـش  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ًاْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِیف  ُلِیفاَرْـسِإ  َو  ُلِیئاَکیِم  َناَـک  َو  َبِطاَْـخلا 

. ًاِّیلَع َۀَمِطاَف  ِجیِوْزَِتب  ًاحَرَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ُهَْنیَداَهَتَی  َّنُهَف  ُهَنْطِقَْتلا  ِنَأ  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  ُِؤلْؤُّللا  َو  ِتُوقاَْیلا 
ٍِّیلَِعل َلاَق  َُّمث  ِكُوبَأ  ِكاَِدف  ِیبَرْشا  َلاَقَف  ٌنََبل  ِهِیف  ٍحَدَِقب  اَهِسْرُع  ِۀَحِیبَص  ِیف  َۀَمِطاَف  یَلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَد  َلاَق : ٍدیِعَـس  ِْنب  َلِیبْحَرُـش  ْنَع  َو 

. َکِّمَع ُْنبا  َكاَِدف  ْبَرْشا  ع 
ِیف ًادِّیَـس  ُِکتْجَّوَز  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ٌةَدـْعِر  َۀَـمِطاَف ع  َباَصَأ  ِسْرُْعلا  ُۀَـحِیبَص  َْتناَک  اََّمل  َلاَق : ِّيِراَْـصنَْألا  ٍدیِعَـس  ِْنب  َلِیبْحَرُـش  ْنَع  َو 

. َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اَْینُّدلا 
ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُۀَمِطاَف ع  ْتَکَش  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َو  « 1»

__________________________________________________

. وهس وه  اک و  زمر  كانه  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  یف  ( 1)
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ُهَطَخَـس َّنِإ  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  ِیف  ِینیِطِخُْـست  َأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  اََهل  َلاَقَف  ِنیِکاَسَْملا  َْنَیب  ُهَعَّزَو  اَّلِإ  ِِهقْزِر  ْنِم  ًاْئیَـش  ُعَدَـی  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ًاـِّیلَع 
. ِِهلوُسَر ِطَخَس  َو  ِهَّللا  ِطَخَس  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َْتلاَقَف  ِهَّللا  ُطَخََسل  یِطَخَس  َّنِإ  َو  یِطَخَس 

َو ِۀَمْحَّرلا  َِّیبَن  ُْتثِرَو  ٌباَّذَـک  اَّلِإ  يِْریَغ  ِِهب  ُمَّلَکَتَی  َال  ٍماَلَِکب  َّنَمَّلَکَتََأل  ِهَّللا  َو  ُلوُقَی  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َۀـَتاَُبن  ِْنب  ِغَبْـصَْألا  ِنَع  َِيُور  َو 
«. 1  » َنیِّیِصَْولا ُْریَخ  اَنَأ  َو  ِۀَّمُْألا  ِءاَِسن  ُْریَخ  ِیتَجْوَز 

ًاِّیلَع َّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِمیِرَْکلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا  ِنَع  ٍلْهَـس  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاـکلا  اـک ، - 38
. ٍْشبَک ِباَهِإ  ْنِم  َناَک  ٍشاَِرف  َو  ٍْعرِد  َو  ٍدُْرب  ِدْرَج  یَلَع  َۀَمِطاَف ع  َجَّوََزت 

. قلخ درب  يأ  درب  درج  یلع  هلوق  نایب 
َجَّوَز ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاـکلا  اـک ، - 39

. ًامَهْرِد َنِیثاََلث  يَوْسَی  ٍۀَّیِمَطُح  ٍْعرِد  یَلَع  َۀَمِطاَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
یَلَع َۀَمِطاَف  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَّوَز  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  یفاکلا  اک ، - 40

. اَمِِهبُونُج َتَْحت  اَعَجَطْضا  اَذِإ  َفوُّصلا  ِناَلَعْجَی  ٍْشبَک  َباَهِإ  اَهُشاَِرف  َناَک  َو  ٍۀَّیِمَطُح  ٍْعرِد 
ُلوُسَر َجَّوَز  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِرماَع  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ُضَْعب  یفاکلا  اک ، - 41

. ًامَهْرِد َنِیثاََلث  يِواَُست  ٍۀَّیِمَطُح  ٍْعرِد  یَلَع  َۀَمِطاَف  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص 
. رهملل اءزج  عردلا  نوک  دارملا  نوکی  نأ  لوألا  هوجوب  تایاورلا  کلت  نیب  عمجلا  نکمی  نایب 

. رثکأ نامزلا  کلذ  یف  هتمیق  تناک  نإ  امهرد و  نیثالث  يواسل  مویلا  اذه  ناک  ول  هنأ  ینعملا  نوکی  نأ  یناثلا 
__________________________________________________

ۀّمغلا ج 2 ص 32. فشک  عجار  ( 1)
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. مهرد ۀئامسمخب  عیب  نکل  امهرد  نیثالث  يوسی  ناک  هنإ  لاقی  نأ  ثلاثلا 
. ۀیقتلا یلع  الومحم  رابخألا  ضعب  نوکی  نأ  عبارلا 

ِیبَأ ْنَع  ِّيِراَْصنَْألا  َمَیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِلْهَس  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ْنِم  ٌةَّدِع  یفاکلا  اک ، - 42
. ِْهیَلَع ِناَماَنَی  َو  ِِهناَشُْرفَی  َو  ِِهناَیِْقُلی  ٍْشبَک  َباَهِإ  اَهُشاَِرف  َناَک  َو  ٍۀَّیِمَطُح  َْعرِد  َو  ٍةَرَبِح  ٍدُْرب  َدْرَج  َۀَمِطاَف  ُقاَدَص  َناَک  َلاَق : ٍرَفْعَج ع 

َجَّوَز اََّمل  َلاَق : ٍْبیَعُـش  ِْنب  َبوُقْعَی  ْنَع  َدُواَد  ْنَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌةَّدِـع  یفاکلا  اـک ، - 43
َو ِهُِکتْجَّوَز  اَنَأ  اَم  َو  ِهُِکتْجَّوَز  اَم  ُْهنِم  ٌْریَخ  ِیلْهَأ  ِیف  َناَک  َْول  ِهَّللا  َوَف  ِکیِْکُبی  اَم  اََهل  َلاَقَف  یِْکبَت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َلَخَد  َۀَـمِطاَف  ًاـِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 

. ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  َسُمُْخلا  ِْکنَع  َقَدْصَأ  َو  ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل 
َۀَمِطاَف َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 44
ِكَرْهَم َلَعَج  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ِکَجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ُِکتْجَّوَز  اَنَأ  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ِسیِسَْخلا  ِرْهَْملِاب  ِینَتْجَّوَز  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َْتلاَق  ع 

. ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَد  اَم  اَْینُّدلا  َسُمُخ 
اَثِدُْحت َال  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِلْوَق  َدَْعب  ِلاَلَْحلا  ِیف  َةَْریَغ  َال  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  اک  - 45

. ِشاَرِْفلا ِیف  اَمُهَْنَیب  ِْهیَلْجِر  َلَخْدَأ  اَمُهاَتَأ  اَّمَلَف  اَمُْکَیلِإ  َعِجْرَأ  یَّتَح  ًاْئیَش 
یَلَع َْلب  َال  َلاَق  َنِینَْبلا  َو  ِءاَـفِّرلِاب  اُولاَـق  َۀَـمِطاَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَّوَز  اََّمل  َلاَـق : ُهَعَفَر  ِِّیقْرَْبلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاـکلا  اـک ، - 46

. ِۀَکَرَْبلا َو  ِْریَْخلا 
ناک هنأل  ۀیهارک  هنع  یهن  امنإ  ءامنلا و  ۀـکربلا و  قافتالا و  مایتلالا و  ءافرلا  نینبلا  ءافرلاب و  جوزتملل  لاقی  نأ  یهن  هیف  يرزجلا  لاق  حاضیإ 

. هریغ هیف  نس  اذهل  مهتداع و  نم 
َراَیِزْهَم ِْنبا  ِنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 47
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امَّنِإ ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  ِّیِعُوبْرَْیلا  یَیْحَی  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِدَّلَُخم  ْنَع 

. ِءاَمَّسلا َنِم  َلََزن  اَهَجیِوَْزت  َّنِإَف  َۀَمِطاَف  اَّلِإ  ْمُکُجِّوَزُأ  َو  ْمُکِیف  ُجَّوََزتَأ  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ 
يِذَّلا َوُه  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِلْوَق  ِیف  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًانَْعنَعُم  ُّیِفْعُْجلا  ٍدَلْخَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  میهاربإ  نب  تارف  ریسفت  «، 1  » رف - 48

ِْبلُص َیلِإ  َمَدآ  ِْبلُـص  ْنِم  اَهَلَقَن  َُّمث  َمَدآ  ِْبلُـص  ِیف  اَهَلَعَجَف  ًۀَنُونْکَم  َءاَْضَیب  ًۀَفُْطن  ُهَّللا  َقَلَخ  َلاَق  « 2  » ًارْهِص َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ 
یَّتَح ِماَحْرَْألا  ِتاَرَّهَطُم  ِیف  ِباَلْصَْألا  ُماَرِک  اَْهتَثَراََوت  یَّتَح  َناَْنیَق  ِْبلُص  َیلِإ  َشُونَأ  ِْبلُـص  ْنِم  َو  َشُونَأ  ِْبلُـص  َیلِإ  ٍْثیَـش  ِْبلُـص  ْنِم  َو  ٍْثیَش 
ُِدلُوت ٌَۀلاَلُس  َیِه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْبلُص  َیلِإ  اَهَفِْصن  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْبلُص  َیلِإ  اَهَفِْـصن  یَْقلَأَف  ِْنیَفِْـصن  اَهَمَـسَق  َُّمث  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْبلُـص  ِیف  ُهَّللا  اَهَلَعَج 

َو ًابَـسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََـشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذَـف  ُماَلَّسلا  َو  ُةاَلَّصلا  اَـمِْهیَلَع  ًاـِّیلَع  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ْنِم  َو  ًادَّمَُحم  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنِم 
«. 3  » ُرْهِّصلا ٌِّیلَع  َو  ٌبَسَن  ُۀَمِطاَف  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  ْنِم  ٌدَّمَُحم  َو  ٍدَّمَُحم  ْنِم  ٌِّیلَعَف  ًاِّیلَع  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َجَّوَز  َو  ًارْهِص 

َۀَمِطاَِفل ْنُکَی  َْمل  ٌِّیلَع  َال  َْول  َلاَق : ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِسْوَدْرِْفلا  ِباَتِک  ْنِم  اًْلقَن  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِنَسَْحِلل  ِرَـضَتْحُْملا ، ُباَـتِک  َو  ُراَْونَأـْلا ، ُحاَبْـصِم  - 49
. ٌْوفُک

یَـشَم ْنَمَف  َضْرَْألا  اَهَقاَدَص  َلَعَج  َو  َۀَـمِطاَف  َکَجَّوَز  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیلَع  اَی  ٍِّیلَِعل ع  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ُهَعَفَر  ُْهنِم  َو 
. ًاماَرَح اَْهیَلَع  یَشَم  ََکل  ًاضِْغبُم  اَْهیَلَع 

__________________________________________________

عجار ص 42. بیرغ  فیحصت  كانه  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  یف  ( 1)
.56 ناقرفلا : ( 2)
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ردصملا ص 107. ( 3)
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یلع ع عم  اهترشاعم  ۀیفیک  باب 6 

ِیبَأ ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِّيِدـْبَْعلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارـشلا  للع  ع ، - 1
ِباَْبلا ِيَدَی  َْنَیب  ًاِمئاَن  ًاِّیلَع  َرَْـصبَأَف  َۀَـمِطاَف ع  ِلِْزنَم  َیلِإ  َراَص  یَّتَح  ُهَعَم  اَنُْمق  َو  ٍبِیئَک  ٍهْجَِوب  َماَق  َُّمث  َرْجَْفلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَِنب  یَّلَـص  َلاَق : َةَْریَرُه 
َۀَمِطاَف َلِْزنَم  اَلَخَد  َو  ِهِدَِیب  َذَخَأ  َُّمث  ٍباَُرت  َابَأ  اَی  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ُْمق  ُلوُقَی  َو  ِهِرْهَظ  ْنَع  َباَرُّتلا  ُحَسْمَی  َلَعَجَف  ُِّیبَّنلا ص  َسَلَجَف  ِءاَْعقَّدـلا  یَلَع 
ِِهفاَلِِخب َتْجَرَخ  َو  ٍبِیئَک  ٍهْجَِوب  َْتلَخَد  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَْنلُقَف  ٍقِرْـشُم  ٍهْجَِوب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َجَرَخ  َُّمث  ًاِیلاَع  ًاکِحَـض  اَنْعِمَـس  َُّمث  ًۀَْئیَنُه  اَْنثَکَمَف 

. ِءاَمَّسلا ِلْهَأ  َیلِإ  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِّبَحَأ  ِْنیَْنثا  َْنَیب  ُتْحَلْصَأ  ْدَق  َو  ُحَْرفَأ  َال  َْفیَک  َلاَقَف 
کلذ ریغ  وأ  سانلا  یلع  امهلضف  روهظل  ۀحلصملا  نم  برض  یلإ  عجری  امب  ۀلوأم  امهتعزانم  یلع  ۀلمتـشملا  رابخألا  بارتلا و  ءاعقدلا  نایب 

. هتهج انیلع  یفخ  امم 
َناَک َلاَق : ٍِتباَث  ِیبَأ  ِْنب  ِبِیبَح  ْنَع  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارـشلا  للع  ع ، - 2

ٌِّیلَع ع َءاَج  َو  ٍِبناَج  ْنِم  ْتَعَجَطْـضاَف  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَءاَجَف  ِْهیَلَع  َعَجَطْـضاَف  ٌلاَثِم  َُهل  َیِْقلُأ  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَدَـف  ٌماَـلَک  َۀَـمِطاَف ع  َو  ٍِّیلَع  َْنَیب 
َحَلْـصَأ یَّتَح  ْلَزَی  ْمَلَف  ِِهتَّرُـس  یَلَع  اَهَعَـضَوَف  َۀَمِطاَف  َدَی  َذَخَأ  َو  ِِهتَّرُـس  یَلَع  اَهَعَـضَوَف  ٍِّیلَع  َدَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَـخَأَف  َلاَق  ٍِبناَج  ْنِم  َعَجَطْـضاَف 

ُتْحَلْصَأ ْدَق  َو  ِینُعَنْمَی  اَم  َو  َلاَق  َکِهْجَو  ِیف  يَرُْشْبلا  يََرن  ُنَْحن  َو  َتْجَرَخ  َو  ٍلاَح  یَلَع  َْتنَأ  َو  َْتلَخَد  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلیِقَف  َجَرَخ  َُّمث  اَمُهَْنَیب 
. ََّیلِإ ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  ْنَم  ِّبَحَأ  ِْنیَْنثا  َْنَیب 
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مالک امهنیب  عقیل  اناک  ام  ۀمطاف ع  ایلع و  نأل  ۀلعلا  هذـه  یف  دـقتعمب  یل  وه  دـمتعمب و ال  يدـنع  ربخلا  اذـه  سیل  هللا  همحر  قودـصلا  لاق 

حابصم قلخلا  نسح  یف  هللا ص  یبنب  نایدتقم  نیملاعلا  ءاسن  ةدیس  یه  نییصولا و  دیس  هنأل ع  امهنیب  حالـصإلا  یلإ  هللا ص  لوسر  جاتحی 
. يدابآزوریفلا هرکذ  شارفلا  رسکلاب  لاثملا  نایب  هلثم  بیبح  نع  راونألا ،

: َلاَق ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  َلِیئاَرْسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍعیِکَو  ْنَع  َۀَفَرَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  عئارـشلا  للع  ع ، - 3
اَهاَدْهَأ َۀَنیِدَْملا  اَْنمِدَق  اَّمَلَف  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  اَُهتَمِیق  ٌۀَیِراَج  ٍرَفْعَِجل  ْتَیِدْهُأَف  « 1  » ِۀَشَبَْحلا ِداَِلب  َیلِإ  ِْنیَرِجاَهُم  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُرَفْعَج  َو  اَنَأ  ُْتنُک 

اَهَْتلَعَف ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف  ِۀَیِراَْجلا  ِرْجَح  ِیف  ٍِّیلَع ع  ِْسأَر  َیلِإ  ْتَرَظَنَف  ًامْوَی  ُۀَمِطاَف ع  ْتَلَخَدَف  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  ِیف  ٌِّیلَع  اَهَلَعَجَف  ُهُمُدَْخت  ٍِّیلَِعل ع 
ُْتنِذَأ ْدَق  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِیبَأ  ِلِْزنَم  َیلِإ  ِریِـصَْملا  ِیف  ِیل  ُنَذَْأت  َْتلاَق  َنیِدـیُِرت  يِذَّلا  اَمَف  ًاْئیَـش  ُْتلَعَف  اَم  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ِهَّللا  َو  َال  َلاَقَف 

ِهِذَـه َّنِإ  ََکل  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَهَف  َِّیبَّنلا ص  َِتداَرَأ  َو  اَـهُِعقُْرِبب  ْتَعَقْرَبَت  َو  اَِـهلاَلَِجب  ْتَلَّلَجَتَف  ِکـَل 
ِۀَبْعَْکلا ِّبَر  َو  ِيإ  َْتلاَق  ًاِّیلَع  َنیِکْشَت  ِْتئِج  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَدَف  ًاْئیَش  ٍِّیلَع  ِیف  اَْهنِم  ْلَبْقَت  اَلَف  ًاِّیلَع  وُکْـشَت  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  ُۀَمِطاَف 

اََهل َلاَقَف  ًاثاََلث  اَُهلوُقَت  َكاَضِِرل  یِْفنَأ  َمِغَر  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َُهل  َْتلاَقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ْتَعَجَرَف  َكاَـضِِرل  یِْفنَأ  َمِغَر  َُهل  ِیلوُقَف  ِْهَیلِإ  یِعِجْرا  اََـهل  َلاَـقَف 
َّنَأ َو  ِهَّللا  ِهْجَِول  ٌةَّرُح  َۀَـیِراَْجلا  َّنَأ  ُۀَـمِطاَف  اَـی  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  ْهاـَتَأْوَس  اَو  ِهَّللا ص  ِلوُـسَر  ِیبـِیبَح  َو  ِیلِیلَخ  َیلِإ  ِیِنتْوَکَـش  ٌِّیلَع 

ِۀَنیِدَْملا ِلْهَأ  ِءاَرَُقف  یَلَع  ٌۀَقَدَص  ِیئاَطَع  ْنِم  ْتَلَضَف  ِیتَّلا  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمََعبْرَْألا 
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. ۀشبح یلا  ةرجه  رذ  یبال  فرعی  ال  ( 1)
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َۀَّنَْجلا َُکْتیَطْعَأ  ْدَـق  ٍِّیلَِعل  ْلـُق  َکـَل  ُلوُقَی  َو  َماَـلَّسلا  َکـُئِْرُقی  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَـی  َلاَـقَف  ُلـِیئَْربَج ع  َطَـبَهَف  َِّیبَّنلا ص  َداَرَأ  َو  َلَـعَْتنا  َو  َسَّبََلت  َُّمث 
َْتئِش ْنَم  ِراَّنلا  َنِم  ْجِرْخَأ  َو  ِیتَمْحَِرب  َْتئِـش  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ِلِخْدَأَف  اَِهب  َْتقَّدَصَت  ِیتَّلا  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمَِعبْرَْألِاب  َراَّنلا  َو  َۀَمِطاَف  یَـضِر  ِیف  َۀَیِراَْجلا  َکِْقتِِعب 

. ِراَّنلا َو  ِۀَّنَْجلا  َْنَیب  ِهَّللا  ُمیِسَق  اَنَأ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  اَهَْدنِعَف  يِْوفَِعب 
مساقلا وبأ  يدلاو  یفطصملا  ةراشب  اشب ، هلثم  رذ  یبأ  نع  ناحیرلا  حورلا و  باتک  یف  بتاکلا  روصنم  وبأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ،

نب دمحم  نع  نسحلا  نب  دمحم  نع  یشعرملا  ةزمح  نب  دمحم  نع  یناجرجلا  رصن  نب  میهاربإ  نع  اعیمج  دعـس  هدلو  رـسای و  نب  رامع  و 
نبا نع  دهاجم  نع  میلـس  یبأ  نب  ثیل  نع  کیرـش  نع  دیمحلا  دـبع  نب  ییحی  نع  لیلخلا  نب  دـمحأ  نع  لیعامـسإ  نب  ةزمح  نع  رفعج 

«. 1  » رانلا ۀنجلا و  میسق  هنأ ع  باب  یف  هاندروأ  دق  رییغت و  یندأب  هلثم  سابع 
َْتلَمَتْشا ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَی  َُهل  َْتلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  یَلَع  ْتَلَْبقَأ  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْدنِع  ْنِم  ُۀَمِطاَف  ْتَفَرَْصنا  اََّمل  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 4

َو َباَئِّذلا  َتْسَرَْتفا  َكَّدِج  َْتعَضَأ  َمْوَی  َكَّدَخ  َتْعَرْضَأ  ِلَزْعَْألا  ُشیِر  َکَناَخَف  ِلَدْجَْألا  َۀَمِداَق  َتْضَقَنَف  ِنِینَّظلا  َةَرْجُح  َتْدَعَق  َو  ِنِینَْجلا  َۀَمیِش 
ُُهْتیَْفلَأ َو  یِماَصِخ  ِیف  َرَهْجَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  ِیْنبا  َۀَْغیَُلب  َو  ِیبَأ  َۀَْـلیَُحن  ِینُّزَْتبَی  َۀَـفاَُحق  ِیبَأ  ُْنبا  اَذَـه  اًلِطَاب  َْتیَنْغَأ  َال  َو  اًِلئاَق  َْتفَفَک  اَم  َباَرُّتلا  َتْشَرَْتفا 
ُتْدُع َو  ًۀَمِظاَک  ُتْجَرَخ  َِعناَم  َال  َو  َِعفاَد  اَلَف  اَهَفْرَط  ِینوُد  ُۀَـعاَمَْجلا  ِتَّضَغ  َو  اَهَلْـصَو  ُةَرِجاَهُْملا  َو  اَهَرْـصَن  ُۀَْـلیَْقلا  ِیْنتَعَنَم  یَّتَح  یِماَلَک  ِیف  َّدـَلَأ 

َو ُدَمَْعلا  َتاَم  َياَْلیَو  ٍقِراَش  ِّلُک  ِیف  َياَْلیَو  ًایِماَح  َْکنِم  َو  ًایِداَع  َْکنِم  ُهَّللا  َيِریِذَـع  ِیتَّلَز  َنُود  َو  ِیتَنیِه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ِیل  َراَیِخ  َال  َو  ًۀَـمِغاَر 
یِِهنْهَن ِِکِئناَِشل  ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  َْلیَو  َال  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اََـهباَجَأَف  ًةَُّوق  ُّدَـشَأ  َْتنَأ  َّمُهَّللا  یِّبَر  َیلِإ  َياَوْدُـع  َو  ِیبَأ  َیلِإ  َياَوْکَـش  َو  ُدُـضَْعلا  ِتَنَهَو 
ُِکلیِفَک َو  ٌنوُمْـضَم  ُِکقْزِرَف  َۀَْغُلْبلا  َنیِدیُِرت  ِْتنُک  ْنِإَف  يِروُدْقَم  ُتْأَطْخَأ  َال  َو  ِینیِد  ْنَع  ُْتیَنَو  اَمَف  ِةَُّوبُّنلا  َۀَّیَِقب  َو  ِةَْوفَّصلا  َۀَّیَُنب  اَی  ِكِدْجَو  ْنَع 

َعُِطق  اَّمِم  ٌْریَخ  َِکل  َّدِعُأ  اَم  َو  ٌنُومْأَم 
__________________________________________________

. ۀثیدحلا ۀعبطلا  نم  عجار ج 39 ص 207  ( 1)
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«. 1  » ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  َِیبْسَح  َْتلاَقَف  َهَّللا  ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع 
. كدف باوبأ  یف  اهحرش  اهتاملک و  حیحصت  رم  دق  لوقأ  نایب 

َو َناَّسَغ  ُْنبا  َو  ِْنیَـصُْحلا  ُْنب  ُناَرْمِع  َو  ٍِتباَث  ِیبَأ  ُْنب  ُبِیبَح  َو  َقاَحْـسِإ  ُْنبا  َو  ٍْلیَُبق  ُوبَأ  َو  ٍراَسَی  ُْنب  ُلِقْعَم  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 5
َلَخَدَف اًِلئاَع  ِکَجَّوَز  َو  ِكُوبَأ  ْمُهَّدَرَف  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  ِکَبَطَخ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َْنُلق  َةَوْسِّنلا  َّنَأ  یَنْعَْملا  ِقاَفِّتا  َو  ِتاَیاَوِّرلا  ِفاَِلتْخا  َعَم  ُِرقاَْبلا ع 

َو ًاْملِـس  ْمُهَمَْدقَأ  ُِکتْجَّوَز  ْنَِکل  َو  ُۀَـمِطاَف  اَی  َال  َلاَق  َو  اَهَمَـصْعِم  ِهِدَِـیب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّزَهَف  اًِلئاَع  ِینَتْجَّوَز  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
. ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ُتیِضَر  َْتلاَق  َو  ْتَکِحَضَف  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ِیف  یِخَأ  ُهَّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  ِتِْملَع  اَم  َأ  ًاْملِح  ْمُهَمَظْعَأ  َو  ًاْملِع  ْمُهَرَثْکَأ 

. ُلِیئَْربَج ِینَرَمَأ  یَّتَح  ِکْجِّوَزُأ  َْمل  ٍْلیَُبق  ِیبَأ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 
. ُمَلْعَأ ْنَم  َْریَخ  ُِکتْجَّوَز  ْدَق  یِّنِإ  اَمَأ  ٍِتباَث  ِیبَأ  ِْنب  ِبِیبَح  َو  ِْنیَصُْحلا  ِْنب  َناَرْمِع  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

. ْمُهَْریَخ ُِکتْجَّوَز  َناَّسَغ  ِْنبا  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 
ََیلِإ  ِیلْهَأ  َّبَحَأ  ُِکتْحَْکنَأ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َۀَمِرْکِع  ْنَع  َبوُّیَأ  ْنَع  ٍرَّمَعُم  ْنَع  ِقاَّزَّرلا  ِْدبَع  َنیِهاَش  ِْنبا  ِباَتِک  ِیف  َو 

ُْتنُک  َلاَق : ُْهنَع  ِهَّللا  َیِضَر  ِّیِسِراَْفلا  َناَْملَس  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ناذاش  نبال  لئاضفلا  لی ، ۀضورلا  باتک  ضف ، - 6
__________________________________________________

: ةدئافلا ةدیزمل  ردصملا ج 3 ص 208  نم  هلقنن  کلذل  اریثک و  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  فلاخی  هّللا  همحر  فّنصملا  هلقن  ام  ( 1)
نینظلا ةرجح  تدعق  و  نینجلا ، ۀلمش  تلمتـشا  بلاط ! یبأ  نبا  ای  هل : تلاقف  نینمؤملا  ریمأ  یلع  تلبقأ  رکب ، یبأ  دنع  نم  تفرـصنا  امل  «و 

دلأ یتمالظ و  یف  دهجأ  دقل  هّللا  و  ینبا ، ۀغیلب  و  یبأ ؛ ۀلیحن  ینزتبا  دق  ۀفاحق  یبأ  نبا  اذه  لزعالا  شیر  کتاخف  لدـجالا ، ۀـمداق  تضقن 
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، ۀـمظاک هّللا  تجرخ و  عفاد ، عنام و ال  الف  اهفرط  ینود  ۀـعامجلا  تضغ  اهلـصو و  ةرجاهملا  و  اهرـصن ، ۀـلیقلا  ینتعنم  یتح  یماصخ ، یف 
، قراش لک  یف  هالیو  ایعاد ، کنم  و  ایماح ، کیف  هّللا  يریذع و  یتینم ، نود  تیفوت  و  یتلذ ، لبق  تم  ینتیل  یل ، رایخ  ۀمغار و ال  تدـعو 

. عجارف فالتخا  ریثک  هیف  سیل  مالکلا  یقاب  و  یبأ »...  یلا  ياودع  و  یبر ، یلا  ياوکش  دضعلا  نهو  و  دمعلا ، تام  هالیو 
150 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َال ِکیِْکُبی  اَم  َلاَق  َو  اَهِـسْأَر  یَلَع  ُهَدَی  ُِّیبَّنلا ص  َعَضَوَف  یِْکبَت  َیِه  َو  ُۀَـمِطاَف  ْتَلَخَد  اَذِإ  ِْهیَدَـی  یَلَع  َءاَْملا  ُبُکْـسَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ًاِفقاَو 
اَم َو  اََهل  َلاَقَف  یِّمَع  ِْنبا  ِیف  َو  َِّیف  اوُعَقَو  ََّیلِإ  َنْرَظَن  اَّمَلَف  ٌتاَبَّضَُخم  َّنُه  َو  ٍْشیَُرق  ِءاَِسن  ْنِم  ٍإَلَم  یَلَع  ُتْرَرَم  َْتلاَق  ُۀَّیِروُح  اَی  ِْکیَْنیَع  ُهَّللا  یَْکبَأ 

َو ُِکتْجَّوَز  اَم  ِۀَّیَُنب  اَی  ِهَّللا  َو  اََهل  َلاَـقَف  اـًلاَم  ْمِهِّلَقَأ  َو  ٍْشیَُرق  ِریِقَف  ٍلُـجَر  ْنِم  ُهَتَْنبا  َجِّوَُزی  ْنَأ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َّزَع  ْدَـق  َناَـک  َْنُلق  َْتلاَـق  َّنُْهنِم  ِیتْعِمَس 
ِنَع ُتْکَْـسمَأ  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ِكَْرمَأ  ُْتلَعَج  ِِکلَذ  َدـْنِعَف  ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  ِکَـبَطَخ  ُهَّنَأ  ِکـِلَذ  َو  ُْهنِم  ُهُوْدـَب  َناَـکَف  ٍِّیلَع  ْنِم  ِکَـجَّوَز  َهَّللا  َّنَِکل 

َنیِجَّوَتُم ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ًاّفَـص  َنوُْعبَـس  ُهَعَم  َو  َلِیئَْربَج  ِیبِیبَِحب  اَذِإ  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َفیِفَح  ُْتعِمَـس  ْذِإ  ِرْجَْفلا  َةاَلَـص  ِۀَـعُمُْجلا  َمْوَی  ُْتیَّلَـص  اَْنیَبَف  ِساَّنلا 
َراَتْخاَف ًۀَعاَلِّطا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َعَلَّطا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  یِخَأ  اَی  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُۀَعَقْعَْقلا  ِهِذَـه  اَم  ُْتلُقَف  « 1  » َنیِِجْلمَدُم َنیِطَّرَقُم 

َو ُهَّللا  َیِـضَر  اَِمب  ُتیِـضَر  َْتلاَق  َو  اَِهئاَُکب  َدَْعب  ْتَمَّسَبَت  َو  اَهَـسْأَر  ْتَعَفَرَف  ٍِّیلَع  ْنِم  َۀَمِطاَف  َجَّوَزَف  َۀَمِطاَف ع  ِءاَسِّنلا  َنِم  َو  ًاِّیلَع ع  ِلاَجِّرلا  َنِم  اَْهنِم 
یَلَع ٌحـِلاَص  یِخَأ  ٌۀََـعبْرَأ  اَّنِم  ُمَرْکَأ  ٌناَبْکُر  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُدِرَی  َال  َلاَق  یََلب  َْتلاَق  ًۀَـبْغَر  ٍِّیلَع  ِیف  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِكُدـیِزَأ  َال  َأ  َلاَـقَف ص  ُُهلوُسَر 

ْنِم َۀَـقاَّنلا  َِیل  ْفِص  َْتلاَقَف  ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍۀَـقاَن  یَلَع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ُِکْلَعب  َو  ِقاَُرْبلا  یَلَع  اَنَأ  َو  ِءاَبْـضَْعلا  َِیتَقاَن  یَلَع  ُةَزْمَح  یِّمَع  َو  ِِهتَقاَن 
اَهُماَطِخ ِبَهَّذلا  َنِم  اَهُِمئاَوَق  ِقَدَْحلا  ُءاَدْوَس  ِْسأَّرلا  ُءاَرْمَح  ُءاَْرفَـص  ِْنیَْبنَْجلا  ُۀَجَّبَدُم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِرُون  ْنِم  ْتَِقلُخ  ٌۀَـقاَن  َلاَق  ْتَِقلُخ  ٍءْیَـش  ِّيَأ 
اَِهنِطَاب ْنِم  اَهُرِهاَظ  َو  اَهِرِهاَظ  ْنِم  اَُهنِطَاب  يَُری  َءاَْضَیب  ٍةَُؤلُْؤل  ْنِم  ٌۀَُّبق  اَْهیَلَع  ِرَـضْخَْألا  ِدَـجَْربَّزلا  َنِم  اَُهنَْطب  َو  ِتُوقاَْیلا  َنِم  اَهاَْنیَع  ِبْطَّرلا  ُِؤلْؤُّللا  َنِم 

َلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِْوفَع  ْنِم  ْتَِقلُخ 
__________________________________________________

. مصعملا یف  سبلی  یلح  وه  جولمدلا و  مهمصعم  یف  طرقلا و  مهنذا  یف  جاتلا و  مهسوءر  یلع  ناک  يأ  ( 1)
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یَلَع ُّرُمَی  َال  ِحِیبْسَّتلا  ِعاَْونَِأب  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َنوُحِّبَُسی  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ِنْکُّرلا  َو  ِنْکُّرلا  َْنَیب  ًانْکُر  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اََهل  ِهَّللا  ِقُون  ْنِم  ُۀَقاَّنلا  ِْکِلت 
ٍّیِـسْرُک َلِماَح  َْوأ  ٍشْرَع  َلِماَح  َْوأ  ًابَّرَقُم  ًاکَلَم  َْوأ  اًلَـسُْرم  ًاِّیبَن  ُهاََرت  َأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُهَمَرْکَأ  اَـم  ُدـْبَْعلا  اَذَـه  ْنَم  اُولاَـق  اَّلِإ  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ٍإَـلَم 

ِْهیَلَع ُهُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَـه  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  َال  َو  ٍلَـسُْرم  ٍِّیبَِنب  اَذَـه  َْسَیل  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  ِشْرَْعلا  ِناَـنُْطب  ْنِم  ٍداَـنُم  يِداَُـنیَف 
یَْقثُْولا ِةَوْرُْعلِاب  اوُقَّلَعَت  ُهَنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َو  ْلَبْقَن  ْمَلَف  اَنوُحَـصَن  َو  ْقِّدَُـصن  ْمَلَف  اَنُوثَّدَـح  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  َنُولوُقَیَف  ًالاَجِر  اـًلاَجِر  َنوُرُدـْبَیَف 

َّنَِأل َنوُراَه  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ًاِّیلَع  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ْهاََتبَأ  اَی  ِینْدِز  َْتلاَق  ًۀَبْغَر  ٍِّیلَع  ِیف  ِكُدـیِزَأ  َال  َأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِةَرِخْآلا  ِیف  َنوُْجنَی  ِِکلَذَـک 
َبَهَذ اَّلِإ  ٍِّیلَع  ِهْجَو  ِیف  ُتْرَظَن  اَم  َو  ُّطَق  ًامْوَی  ِْهیَلَع  ُْتبِضَغ  اَم  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ِكَابَأ  َثََعب  يِذَّلا  َو  ُّطَق  ِیْنبِـضُْغی  َْمل  ٌِّیلَع  َو  یَـسُوم  َبَضْغَأ  َنوُراَه 
َماَلَّسلا ِماَلَّسلا  َنِم  ًاِّیلَع  ْأَْرقا  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  َو  ُلِیئَْربَج  َّیَلَع  َطَبَه  َلاَق  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  ِینْدِز  َْتلاَق  ًۀَبْغَر  ٍِّیلَع  ِیف  ِكُدیِزَأ  َال  َأ  ُۀَـمِطاَف  اَی  یِّنَع  ُبَضَْغلا 

. ًاِّیلَو َو  اًْلَعب  یِّمَع  ِْنبِاب  َو  ًاِّیبَن  ْهاََتبَأ  اَی  َِکب  َو  ًّابَر  ِهَّللِاب  ُتیِضَر  ُۀَمِطاَف ع  َْتلاَق  َو  ْتَماَقَف 
َو یِقَتْـسَی  َو  ُبِطَتْحَی  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َناَک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاـکلا  اـک ، - 7

. ُِزبَْخت َو  ُنِْجعَت  َو  ُنَحْطَت  ُۀَمِطاَف ع  َْتناَک  َو  ُسُنْکَی 
نع ینارفعزلا  یلع  نب  نسحلا  نع  میهاربإ  نب  دمحأ  نع  نابهو  نب  دمحم  نع  ینیوزقلا  میهاربإ  نب  نیسحلا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ،

. هلثم ریمع  یبأ  نبا  نع  هیبأ  نع  یقربلا 
ِنَع َناَْوفَـص  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  ٍْشیَبُح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َناَبْهَو  ِْنبا  ِنَع  ُْنیَـسُْحلا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 8

ْنَع  ٍروُفْعَی  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍرَْدنُغ  ِیبَأ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 
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. ِِهبَضَِغل ُْتبِضَغ  َبِضَغ  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ًاِّیلَع  یِصْعَت  َال  َۀَمِطاَِفل  ُْلق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ 

ِنَسَْحلا ِنَع  ِراَّطَْعلا  ِنَسَْحلا  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  اَم  َۀَمِطاَِفل  ًابِطاَُخم  ِهِضَرَم  ِیف  َلاَق  ُهَّنَأ  َنِینِمْؤُْملا ، ِریِمَأ  َیلِإ  اَُهتاَْیبَأ  َِۀبوُْسنَْملا  ِناَویِّدلا  ِیف  َو  - 9
َدَْـشنَأ ُهَّنَأ ع  ِّيِوَـلَْبلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  Р َبُع ْنَع  َناَکْـسُم  ِْنب  ِدـْیَز  ْنَع  يِْرقُْملا  َدَـمْحَأ  ِنـْب  ِِّیلَع  ْنَـع  ِظـِفاَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  يِْرقُْملا 

َۀَمِطاَف ع  ِیثْرَی  ٌموُمْحَم  َوُه  َو  َتاَْیبَْألا  ِهِذَه 
ٌدیِدََشل ُُهْتیَفْخَأ  اَم  ِراَهْظِِإب  َدَمْحَأ  َْتِنب  اَی  ِْکنِم  ِیتاَیَح  َّنِإ  َو 
ٌدِیلَج َِهلِْإلا  ِْرمَأ  یَلَع  َْسَیل  َو  اَُنباَقِر  ُونْعَت  ِهَّللا  ِْرمَِأل  ْنَِکل  َو 

ٌدیِدَن ِلاَجِّرلا  ِیف  ِیل  اَم  َو  ِْکَیلِإ  یِکَتْشَأ  َو  ِْکیََدل  یَّمُْحلا  ِینُعِرُْصت  َأ 
ٌدیَِعب ِلاَجِّرلا  ِراَّوَخ  ُْربَص  اَذِإ  یًنُم  یَلَع  يَْوقَأ  َو  ٍْربَص  یَلَع  ُّرِصُأ 

ٌدیَِرب َو  ٌِدئاَق  اَیاَرَْبلا  ِتْوَِمل  اَهَّنَِأب  ٌلِیلَد  یَّمُْحلا  ِهِذَه  ِیف  َو 
يأ کنم  لیق  و  « 1  » لابلاب رطخ  اذک  ضرملا  نم  هتیفخأ  ام  راهظإ  نم  یل  دب  ثیح ال  کببسب  یتایح  تدتشا  يأ  کنم  یتایح  نإ  و  نایب :

دیلجلا عضخت و  يأ  ونعت  امهدـعب  یفخی  هرهظأ و ال  يأ ال  هتیفخأ  ام  راهظإب  دـیدش  انأ  کببـسب و  کنم و  یتایح  يأ  لـیق  كدـعب و  نم 
. حایصلا فیعضلا و  راوخلا  ریظنلا و  لثملا و  دیدنلا  بلصلا و 

ِیبِیبَح َّسِح  ُعَمْسَأ  َلاَقَف  َباَْبلا  ِتَّقَدَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُۀَمِطاَف ع  َْتتَأَف  ٌةَّدِش  ًاِّیلَع ع  َْتباَصَأ  َلاَق : َۀَلَفَغ  ِْنب  ِْدیَوُس  ْنَع  ِّيِْدنَواَّرلا ، ُتاَوَعَد  - 10
َلوُسَر اَی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  ِِهْلثِم  ِیف  اَنِیتَْأت  ِْتنُک  اَم  ٍْتقَو  ِیف  اَِنْتئِج  ْدََـقل  َلاَقَف ص  ْتَلَخَدَـف  َباَْبلا  اََهل  ْتَحَتَفَف  يِرُْظنا  َو  یِمُوق  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِباَْبلِاب 

ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  اَنُماَعَط  اَم  َْتلاَقَف  ُدیِمْحَّتلا  َلاَقَف  اَنِّبَر  َْدنِع  ِۀَِکئاَلَْملا  ُماَعَط  اَم  ِهَّللا ص 
__________________________________________________

اهتایح یف  ۀیئاوکش  راعشالا  نوک  همزال  مالکلا و  قایـس  رعـشلا و  ینعم  میقتـسیف  یئایح »  » فحـصم یتایح »  » نأ لابلاب  رطخی  يذلا  و  ( 1)
. یفخی امک ال  اهقایس  نم  رهاظلا  وه  لب  اهتافو  یف  ۀیئاثر  مالسلا ال  اهیلع 
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ُسْمَْخلا اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  ُلـِیئَْربَج ع  َّنِهِینَمَّلَع  ٍتاَِـملَک  َسْمَخ  ِکُـمِّلَعُأ  َو  ًاراـَن  ًارْهَـش  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ُسِبَْتقَأ  اَـم  ِهِدَِـیب  یِـسْفَن  يِذَّلا  َو 

َلاَق ٌِّیلَع ع  اَهَرَْـصبَأ  اَّمَلَف  ْتَعَجَر  َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اَی  َو  ِنیِکاَسَْملا  َمِحاَر  اَی  َو  َنِیتَْملا  ِةَّوُْقلا  اَذ  اَی  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َّبَر  اَـی  َلاَـق  ُتاَِـملَْکلا 
. ِکَماَمَأ ٌْریَخ  ِکَماَمَأ  ٌْریَخ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ِةَرِخْآِلل  ُْتئِج  َو  اَْینُّدِلل  ُْتبَهَذ  َْتلاَق  ُۀَمِطاَف  اَی  َِكءاَرَو  اَم  یِّمُأ  َو  ِْتنَأ  ِیبَِأب 

اَّلِإ ِِهقْزِر  ْنِم  ًاْئیَـش  ُعَدَـی  َال  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُۀَـمِطاَف  ْتَکَـش  َلاَـق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِراَْونَأـْلا ، ُحاَبْـصِم  - 11
. َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  ُطَخَس  یِطَخَس  َّنِإ  َو  یِطَخَس  ُهَطَخَس  َّنِإ  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  ِیف  ِینیِطِخُْست  َأ  ُۀَمِطاَف  اَی  اََهل  َلاَقَف  ِنیِکاَسَْملا  یَلَع  ُهَعَّزَو 

ْنَع ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  « 1  » ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَعْشَْألا  ِنَع  ِِهلاَخ  ْنَع  ِّيِراَرُّزلا  ٍِبلاَغ  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 12
یَلَع َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َمَّرَح  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َةَزْمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِوَنَْغلا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ْنَع  ِِبتاَْکلا  ٍلْهَس  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ 

. ُضیَِحت َال  ٌةَرِهاَط  اَهَّنَِأل  َلاَق  َْفیَک  َو  ُْتُلق  ًۀَّیَح  ُۀَمِطاَف  ْتَماَد  اَم  َءاَسِّنلا  ٍِّیلَع 
هللا مرح  اذـلف  اهریغ  ةرـشابم  یف  رذـع  هل ع  نوکی  یتح  ضیحت  تناک ال  امل  اهنأ  دارملا  نوکی  نأ  لوألا  نیهجو  لمتحی  لیلعتلا  اذـه  نایب 

. اهتمرحل ۀیاعر  اهریغ  هیلع 
. اهب تصتخا  یتلا  تافصلا  نم  همزلی  ام  ضعبب  کلذ  نع  ربع  کلذ و  نم  تعنم  اهتلالج  نأ  ینعملا  نوکی  نأ  یناثلا 

َرَکَذ َو  اَّلِإ  ِۀَّنَْجلا  ِمیِعَن  ْنِم  ٌءْیَش  َْسَیل  َو  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ِیف  یَتَأ  ْلَه  َلَْزنَأ  ْدَق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  َلیِقَف  ٌِملاَع  َِلئُس  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 13
َۀَمِطاَِفل ع. ًالاَلْجِإ  َِکلَذ  َلاَق  َنیِْعلا  َروُْحلا  اَّلِإ  ِهِیف 
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__________________________________________________

. یقربلا دلاخ  نب  دّمحم  هّللا  دبع  ابأ  ینعی  ( 1)
154 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ُهَّللا ُهَجَّوَز  َطاَرِّصلا  َعَطَق  اَذِإ  اَّلِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  َلاَق  « 1  » ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  ِِهلْوَق  ِیف  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  ِشَمْعَْألا  ِنَع  ُّيِرْوَّثلا  ُناَیْفُس 
اَْینُّدلا ِیف  َۀَمِطاَف  َلُوتَْبلا  َجَّوَز  ُهَّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَّلِإ  ِۀَّنَْجلا  ِروُح  ْنِم  ٍۀَّیِروُح  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  َو  اَْینُّدـلا  ِءاَِسن  ْنِم  ٍةَوِْسن  َِعبْرَِأب  ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  یَلَع 
َنوُْعبَس ٍروُح  ِّلُِکل  ًاروُح  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِناَنِْجلا  ِیف  َُهل  ْنَِکل  اَْینُّدلا  ِءاَِسن  ْنِم  اَهُْریَغ  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌۀَجْوَز  َُهل  ْتَْسَیل  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَهُجْوَز  َوُه  َو 

. ٍمِداَخ َْفلَأ 
اهنفد ع. اهلسغ و  باب  یف  بابلا  اذه  رابخأ  ضعب  یتأیس  لوقأ 

__________________________________________________

.7 ریوکتلا : ( 1)
155 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

اهیلع و هللا  تاولص  اهنفد  ءافخإ  یف  ۀلعلا  نایب  اهنفد و  اهلسغ و  اهتداهش و  یلإ  اهضرم  یف  اهتیاکش  اهنزح و  اهئاکب و  ملظلا و  نم  اهیلع  عقو  ام  باب 7 
اهملظ نم  یلع  هللا  ۀنعل 

َنوُءاَّکَْبلا َلاَق : ِقِداَّصلا ع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِِّیناَرْحَْبلا  ٍْلیَهُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَع  ِدـِیلَْولا  ُْنبا  لاصخلا  ل ، - 1
َو ِۀَیِدْوَْألا  ُلاَْثمَأ  ِْهیَّدَخ  ِیف  َراَص  یَّتَح  ِۀَّنَْجلا  یَلَع  یَکَبَف  ُمَدآ  اَّمَأَف  ِْنیَسُْحلا ع  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َو  ُفُسُوی  َو  ُبوُقْعَی  َو  ُمَدآ  ٌۀَسْمَخ 
َو « 1  » َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  َْوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یَّتَح  َفُسُوی  ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت  َُهل  َلِیق  یَّتَح  َو  ُهُرََـصب  َبَهَذ  یَّتَح  َفُسُوی  یَلَع  یَکَبَف  ُبوُقْعَی  اَّمَأ 

َتُکْسَت َو  ِراَهَّنلِاب  َیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  َو  ِراَهَّنلِاب  َتُکْـسَت  َو  ِْلیَّللِاب  َیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  َُهل  اُولاَقَف  ِنْجِّسلا  ُلْهَأ  ِِهب  يَّذََأت  یَّتَح  َبوُقْعَی  یَلَع  یَکَبَف  ُفُسُوی  اَّمَأ 
ِةَْرثَِکب اَنِیْتیَذآ  ْدَـق  اََـهل  اُولاَـقَف  ِۀَـنیِدَْملا  ُلـْهَأ  ِِهب  يَّذَأـَت  یَّتَح  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَکَبَف  ُۀَـمِطاَف  اَّمَأ  َو  اَـمُْهنِم  ٍةَدِـحاَو  یَلَع  ْمُهََحلاَـصَف  ِلـْیَّللِاب 

ِْنیَسُْحلا ع یَلَع  یَکَبَف  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  اَّمَأ  َو  ُفِرَْـصنَت  َُّمث  اَهَتَجاَح  َیِـضْقَت  یَّتَح  یِْکبَتَف  ِءاَدَهُّشلا  ِِرباَقَم  ِِرباَقَْملا  َیلِإ  ُجُرَْخت  َْتناَکَف  ِِکئاَُکب 
ْنَأ َْکیَلَع  ُفاَخَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َُهل  ًیلْوَم  َُهل  َلاَق  یَّتَح  یََکب  اَّلِإ  ٌماَعَط  ِْهیَدَی  َْنَیب  َعِضُو  اَم  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  َْوأ  ًۀَنَـس  َنیِرْـشِع 

َِکلَِذل ِیْنتَقَنَخ  اَّلِإ  َۀَمِطاَف  ِیَنب  َعَرْصَم  ْرُکْذَأ  َْمل  یِّنِإ  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  امَّنِإ  َلاق  َنیِِکلاَْهلا  َنِم  َنوُکَت 
. ٌةَْربَع

. هلثم فورعم  نبا  نع  یسیع  نبا  نع  هیبأ  نع  سیردإ  نب  دمحأ  نب  نیسحلا  قودصلل  یلامألا  یل ،
__________________________________________________

.85 فسوی : ( 1)
156 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِنَابَأ ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِقوُدَّصلا  ِنَع  ُدیِفُْملا  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 2
ُهَتَیِْحل ُهُعُومُد  ْتََّلب  یَّتَح  یََکب  ُةاَفَْولا  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَق : ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َۀَـمِرْکِع  ْنَع  َِبْلغَت  ِْنب  ِناـَبَأ  ْنَع  َناَْـمثُع  ِْنب 

َیِه َو  يِدَْعب  ْتَِملُظ  ْدَق  َو  ِیْتِنب  َۀَمِطاَِفب  یِّنَأَک  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُراَرِـش  ْمِِهب  ُعَنْـصَت  اَم  َو  ِیتَّیِّرُذـِل  یِْکبَأ  َلاَقَف  َکیِْکُبی  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلیِقَف 
ُعَنُْـصی اَِمل  یِْکبَأ  ُتَْسل  َْتلاَقَف  ِۀَّیَُنب  اَی  َنیِْکبَت  َال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْتَکَبَف  ُۀَمِطاَف ع  َِکلَذ  ْتَعِمَـسَف  ِیتَّمُأ  ْنِم  ٌدَحَأ  اَُهنیُِعی  اَلَف  ْهاََتبَأ  اَی  يِداَُنت 

ِلْهَأ ْنِم  ِیب  ُقَْحلَی  ْنَم  ُلَّوَأ  ِکَّنِإَف  ِیب  ِقاَحَّللا  ِۀَعْرُِـسب  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  يِرِْـشبَأ  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َِکقاَرِِفل  یِْکبَأ  یِّنَِکل  َو  َكِدَْعب  ْنِم  ِیب 
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. ِیْتَیب
ِنَع یَیْحَی  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِّیِکَمْرَْبلا  ِنَع  ِّيِدَـسَْألا  ِنَع  ِِّیناَنِّسلا  ِنَع  ُقوُدَّصلا  مالـسلا  مهیلع  ءایبنألا  صـصق  ص ، - 3

ُۀَمِطاَف ْتَکَبَف  یِـسْفَن  ََّیلِإ  ْتَیُِعن  َلاَق  ِهِیف  َیِّفُُوت  يِذَّلا  ِهِضَرَم  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُۀَـمِطاَف  ْتَلَخَد  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َۀَـیاَبَع  ْنَع  ِشَمْعَأـْلا 
ْیَفَْحُتت یَّتَح  ِیب  َنیِقَْحَلت   ] یقحلت َال  َو  ِیب  یِقَْحَلت  یَّتَح  ٍمْوَی  َفِْصن  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ِْنیَْنثا  اَّلِإ  يِدَْعب  ْنِم  َنِیثُکْمَت  َال  ِکَّنِإَف  َنیِْکبَت  َال  اََهل  َلاَقَف 

ُۀَمِطاَف ع. ْتَکِحَضَف  ِۀَّنَْجلا  ِراَِمِثب 
یَلَع ٌدیِدَش  ٌنْزُح  اَهَلَخَد  َناَک  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَثَکَم  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  حئارجلا  جئارخلا و  جی ، - 4

ُُبتْکَی ٌِّیلَع  َناَک  َو  اَِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَهَدـَْعب  ُنوُکَی  اَم  اَهُِربُْخی  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِِهناَکَم  َو  اَهِیبَأ  ْنَع  اَهُِربُْخی  َو  اَهَـسْفَن  ُبِّیَُطی  َو  اَهِیتْأَی  ُلِیئَْربَج  َناَک  َو  اَـهِیبَأ 
. َِکلَذ

َْتلاَق ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِِکتَْلَیل  ْنَع  ِتْحَبْصَأ  َْفیَک  اََهل  َْتلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  ْتَلَخَد  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  «، 1  » بق - 5
ِْریَغ یَلَع  ًۀَضَبْقَم  ُُهتَماَمِإ  ْتَحَبْصَأ  ْنَم  ُُهباَجِح  ِهَّللا  َو  َِکتُه  ُّیِصَْولا  َِملُظ  َو  ُِّیبَّنلا  َدُِقف  ٍبْرَک  َو  ٍدَمَک  َْنَیب  ُتْحَبْصَأ 
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ِناَْکمِِإل ًۀَـنِمَتْکُم  ِقاَفِّنلا  ُبُوُلق  اَْهیَلَع  َْتناَک  ٌۀَّیِدُـحُأ  ٌتاَِرت  َو  ٌۀَّیِرْدـَب  ٌداَقْحَأ  اَهَّنَِکل  َو  ِلـیِوْأَّتلا  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  اَهَّنَـس  َو  ِلـیِْزنَّتلا  ِیف  ُهَّللا  َعَرَـش  اَـم 
ُهَّللا َدَعَو  اَم  یَلَع  َْسِئَبل  َو  اَهِروُدُص  ِّیِِسق  ْنِم  ِناَمیِْإلا  ََرتَو  ُعَطْقَیَف  ِقاَقِّشلا  ِۀَلیِخَم  ْنِم  ِراَثْآلا  َبِیبآَش  اَْنیَلَع  ْتَلَـسْرَأ  ُْرمَْألا  َفِدُْهتْـسا  اَّمَلَف  ِةاَشُْولا 

. ِتاَداَهَّشلا ِلِزاَنَم  َو  ِبْرَْکلا  ِنِطاَوَم  ِیف  ْمِِهئَابِآب  َکَتَف  ْنَّمِم  ٍراَْصِنتْسا  َدَْعب  اَْینُّدلا  َروُرُغ  ْمُهَتَِدئاَع  اوُزَرْحَأ  َنِینِمْؤُْملا  َِۀلاَفَک  َو  َِۀلاَسِّرلا  ِْظفِح  ْنِم 
. هتدجو ام  یلع  هتدروأف  هب  هححصأ  رخآ  عضوم  یف  هدجأ  مل  افرحم و  افحصم  هنم  ذوخأملا  یف  ربخلا  ناک 

ِْنب ِرَفْعَج  ْنَع  ِْهیَوَدْرَم  ِْنب  یَـسُوم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  ِِّیناَدْـمَْهلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِِبقاَـنَْملا ، ُِبتُک  ِضَْعب  ْنـِم  - 6
ِهِصیِمَق ِیف  َِّیبَّنلا ص  ُْتلَسَغ  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  َۀَّبَح  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّیِمْرَْجلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم 

. ُُهْتبَّیَغ َِکلَذ  ُْتیَأَر  اَّمَلَف  اَْهیَلَع  َیِشُغ  ُْهتَّمَش  اَذِإَف  َصیِمَْقلا  ِینِرَأ  ُلوُقَت  ُۀَمِطاَف  َْتناَکَف 
َۀَمِطاَف ع َّنِإ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـَْعب  ٍدَـحَِأل  ُنِّذَؤُأ  َال  َلاَق  ِناَذَْألا  َنِم  ٌلاَِلب  َعَنَْتما  ُِّیبَّنلا ص  َِضُبق  اََّمل  ُهَّنَأ  َِيُور  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  «، 1  » هی - 7

ْتَرَکَذ ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َلاَق  اَّمَلَف  ِناَذَْألا  ِیف  َذَـخَأَف  اـًلاَِلب  َکـِلَذ  َغَلَبَف  ِناَذَأـْلِاب  ِیبَأ ع  ِنِّذَُؤم  َتْوَص  َعَمْـسَأ  ْنَأ  یِهَتْـشَأ  یِّنِإ  ٍمْوَی  َتاَذ  َْتلاَـق 
َلاَقَف اَْهیَلَع  َیِشُغ  َو  اَهِهْجَِول  ْتَطَقَس  َو  ُۀَمِطاَف ع  ْتَقَهَش  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ِِهلْوَق  َیلِإ  َغََلب  اَّمَلَف  ِءاَُکْبلا  َنِم  َْکلاَمَتَت  ْمَلَف  ُهَماَّیَأ  َو  اَهَابَأ 

ْنَأ ُْهَتلَأَس  َو  ُۀَمِطاَف ع  ْتَقاَفَأَف  ُهَِّمُتی  َْمل  َو  ُهَناَذَأ  َعَطَقَف  َْتتاَم  ْدَق  اَهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  اَْینُّدلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُۀَْـنبا  ِتَقَراَف  ْدَـقَف  ُلاَِلب  اَی  ْکِْسمَأ  ٍلاَِلِبل  ُساَّنلا 
. َِکلَذ ْنَع  ُْهتَفْعَأَف  ِناَذَْألِاب  ِیتْوَص  ِْتعِمَس  اَذِإ  ِکِسْفَِنب  ُهَنِیلِْزُنت  اَّمِم  ِْکیَلَع  یَشْخَأ  یِّنِإ  ِناَوْسِّنلا  َةَدِّیَس  اَی  اََهل  َلاَق  َو  ْلَعْفَی  ْمَلَف  َناَذَْألا  َِّمُتی 
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ُْنب ُدَّمَُحم  ِبِّیَّطلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ُِّیْنیَـسُْحلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع  اَنَثَّدَـح  َلاَـق  ُناَّطَْقلا  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَـمْحَأ  اَنَثَّدَـح  راـبخألا  یناـعم  عم ، - 8
ُْنب ِهَّللا  ُْدبَع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُِّیبَّلَهُْملا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  اَّیِرَکَز  ُْنب  ُدَّمَُحم  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ُّیِمْخَّللا  ٍدـْیَمُح  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 

َو ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ُۀَّلِع  ْتَّدَتْـشا  اََّمل  َْتلاَق  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِهِّمُأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ًۀَِفئاَع ِهَّللا  َو  ُتْحَبْـصَأ  َْتلاَقَف ع  ِِکتَّلِع  ْنَع  ِتْحَبْـصَأ  َْفیَک  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل  َْنلُقَف  ِراَْـصنَْألا  َو  َنیِرِجاَـهُْملا  ُءاَِـسن  اَهَدـْنِع  َعَمَتْجا  اَـهَبَلَغ 
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ام َْسِئب  َو  ِْيأَّرلا  ِلَطَخ  َو  ِةاَنَْقلا  ِرَوَخ  َو  ِّدَْـحلا  ِلُولُِفل  ًاـْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس  ْنَأ  َدـَْعب  ْمُُهْتئَنَـش  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْنَأ  َلـْبَق  ْمُُهتْظََفل  ْمُِکلاَـجِِرل  ًۀَِـیلاَق  ْمُکاَْینُدـَل 
َو ًاْرقَع  َو  ًاعْدَجَف  اَهَراَغ  ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَـش  َو  اَهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََقل  َمَرَج  َال  َنوُدـِلاخ  ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق 

الَأ ِنیِّدلا  َو  اَْینُّدـلا  ِْرمَِأب  ِنِیبَّطلا  َو  ِنیِمَْألا  ِیْحَْولا  ِِطبْهَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِدِـعاَوَق  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  یِـساَوَر  ْنَع  اَهوُحَزْحَز  یَّنَأ  ْمُهَْحیَو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًاقْحُس 
َو َّزَع  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو  َلاَکَن  َو  ِِهئْطَو  َةَّدِـش  َو  ِهِْفیَـس  َریِکَن  ُْهنِم  ِهَّللا  َو  اوُمَقَن  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  اَم  َو  ُنِیبُْملا  ُنارْـسُْخلا  َوُه  َکـِلذ 

اًلَْهنَم ْمُهَدَرْوََأل  َو  ُُهبِکاَر  ُعَتْعَُتی  َال  َو  ُهُشاَشِخ  ُُملْکَی  َال  ًاحُجُس  ًاْریَـس  ْمِِهب  َراََسل  َو  ُهَقَلَتْعَال  ِْهَیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَذَبَن  ٍماَمِز  ْنَع  اوُّفاَکَت  َْول  ِهَّللا  َو  َّلَج 
ْتَِحتَُفل َو  َبِغاَّسلا  ُهَرَرَـش  ِهِعْدَر  َو  ِءاَْملا  ِرْمَِغب  اَّلِإ  ٍِلئاَِطب  ُْهنِم  ٍّلَحَتُم  َْریَغ  ُّيَّرلا  ُمِِهب  َرَّیََحت  ْدَق  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْـصََأل  َو  ُهاَتَّفَـض  ُحَـفْطَت  ًاضاَفْـضَف  ًاریِمَن 

ْدَقَف ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  َبَجَْعلا  ُرْهَّدلا  َكاَرَأ  َتْشِع  اَم  َو  ْعَمْساَف  َُّملَه  َالَأ  َنُوبِسْکَی  اُوناَک  اَِمب  ُهَّللا  ُمُهُذُخْأَیَـس  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع 
ٍمْوَق ِسِطاَعَِمل  ًامْغَرَف  ِلِهاَْکلِاب  َزُجَْعلا  َو  ِمِداَوَْقلاـِب  ِهَّللا  َو  َیباَنُّذـلا  اُولَْدبَتْـسا  اوُکَّسَمَت  ٍةَوْرُع  ِّيَأـِب  َو  اوُدَنَتْـسا  ٍداَنِـس  ِّيَأ  َیلِإ  ُثِداَْـحلا  َکَـبَجْعَأ 

يدُْهی ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  َنوُرُعْشَی  ْنِکل ال  َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ًاْعنُص  َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی 
َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  امَف 
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َنُولاَّتلا ُفَْرُعی  َو  َنُولِْطبُْملا  ُرَـسْخَی  َِکلاَنُه  ًارِقْمُم  ًافاَعُذ  َو  ًاطِیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َعاَلِط  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُجَْـتُنت  اَمَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  ْدََـقل  َکَِهلِإ  ُرْمََعل  اَـمَأ 

ُعَدَی َنیِِملاَّظلا  َنِم  ٍداَْدِبتْسا  َو  ٍلِماَش  ٍجْرَه  َو  ٍمِراَص  ٍْفیَِـسب  اوُرِْـشبَأ  َو  ًاشْأَج  ِۀَْنتِْفِلل  اُونِمْأَط  َو  ًاسُْفنَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اُوبیِط  َُّمث  َنُولَّوَْألا  َّنَس  اَم  َّبِغ 
. َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَأ  َو  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ْمُْکیَلَع  ْمُُکبُوُلق  ْتَیِمَع  ْدَق  َو  ْمُِکب  یَّنَأ  َو  ْمَُکل  یَتَرْسَح  اَیَف  ًادیِصَح  ْمُکَعْرَز  َو  ًادیِهَز  ْمُکَْئیَف 

ُْنب ُرَفْعَج  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  َلاَق  ِِّینیِوْزَْقلا  َةَُربْقَم  ِْنباـِب  ُفوُْرعَْملا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ِثیِدَْـحلا  اَذَِـهب  اَنَثَّدَـح  َو  َلاَـق  َُّمث 
ِهَّللا ِْدبَع  ُْنب  یَسیِع  اَنَثَّدَح  َلاَق  ُّیِمِشاَْهلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  ِنَسَح  ِْنب  ِدَّمَُحم 

َۀَـمِطاَف ع ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَـق : ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب 
ِْنیَلُجَر َّنَنِذُْؤت  َال  َو  اًْلَیل  یِِّنفْداَف  ُِّتم  اَنَأ  اَذِإ  َْتلاَق  َو  ِْهَیلِإ  ْتَصْوَأَف  اَهُذـِْفنُأ  یََلب  ُْتُلق  َلاَـق  يِدـْهَع  َو  ِیتَّیِـصَو  َْتنَأ  ٌذـِْفنُم  َأ  َلاَـقَف  ِیْنتَعَد  ُةاَـفَْولا 
َْتلاَقَف ِکـِتَّلِع  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَـی  ِتْحَبْـصَأ  َْفیَک  َْنلُقَف  ُراَْـصنَْألا  َو  َنیِرِجاَـهُْملا  ُءاَِـسن  اَْـهَیلِإ  َعَمَتْجا  اَُـهتَّلِع  ْتَّدَتْـشا  اَّمَلَف  َلاَـق  اَـمُُهتْرَکَذ 

. ُهَوَْحن َثیِدَْحلا  َرَکَذ  َو  ْمُکاَْینُِدل  ًۀَِفئاَع  ِهَّللا  َو  ُتْحَبْصَأ 
اهیلع هللا  تاولص  اهلوق  امأ  لاقف  ثیدحلا  اذه  ینعم  نع  يرکسعلا  دیعس  نب  هللا  دبع  نب  نیـسحلا  دمحأ  ابأ  تلأس  هللا  همحر  قودصلا  لاق 

. اهتایاور فالتخا  یلع  ۀبطخلا  حرش  یف  هرکذنس  ام  فیعاضت  یف  اهدرونس  و  « 1  » هرکذ ام  رخآ  یلإ  ۀفئاع 
َْنلُقَف اَهَنْدُعَی  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ُءاَِسن  اَْهَیلِإ  َعَمَتْجا  اَهِیف  ْتَیِّفُُوت  ِیتَّلا  َۀَضْرَْملا  ُۀَمِطاَف ع  ْتَضِرَم  اََّمل  َۀَـلَفَغ  ُْنب  ُدـْیَوُس  َلاَق  جاجتحإلا  ج ، - 9
ًۀَِیلاَق َّنُکاَْینُدـِل  ًۀَِـفئاَع  ِهَّللا  َو  ُتْحَبْـصَأ  َْتلاَق  َُّمث  اَهِیبَأ ص  یَلَع  ْتَّلَـص  َو  َهَّللا  ِتَدِـمَحَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَْـنبا  اَـی  ِکـِتَّلِع  ْنِم  ِتْحَبْـصَأ  َْفیَک  اََـهل 

ْمُُهتْمَجَع  ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاَجِِرل 
__________________________________________________

. قودصلا ۀبتکم  ط  رابخألا ص 356 ، یناعم  عجار  ( 1)
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ام َْسِئب  َو  ِءاَوْهَْألا  َِللَز  َو  ِءاَرْآلا  ِلَطَخ  َو  ِةاَـنَْقلا  ِعْدَـص  َو  ِةاَـفَّصلا  ِعْرَق  َو  ِّدِْـجلا  َدـَْعب  ِبِعَّللا  َو  ِّدَْـحلا  ِلُولُِفل  ًاـْحبُقَف  ْمُُهتْرَبَس  ْنَأ  َدـَْعب  ْمُُهتْأَنَـش  َو 
اَهَراَغ ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَـش  َو  اَهَتَقْوَأ  ْمُُهْتلَّمَح  َو  اَهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََقل  َمَرَج  َال  َنوُِدلاخ  ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق 
ِنِیبَّطلا َو  ِنیِمَْألا  ِحوُّرلا  ِِطبْهَم  َو  َِۀلَالَّدلا  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِدِعاَوَق  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  یِـساَوَر  ْنَع  اَهوُعَزْعَز  یَّنَأ  ْمُهَْحیَو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًادـُْعب  َو  ًاْرقَع  َو  ًاعْدَـجَف 

َةَّدِش َو  ِهِْفتَِحب  ِِهتالاَبُم  َۀَِّلق  َو  ِهِْفیَس  َریِکَن  ِهَّللا  َو  ُْهنِم  اوُمَقَن  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنِم  اوُمَقَن  يِذَّلا  اَم  َو  ُنِیبُْملا  ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ  ِنیِّدلا  َو  اَْینُّدلا  ِرُومُِأب 
ْمُهَلَمَح َو  اَْهَیلِإ  ْمُهَّدََرل  ِۀَحِـضاَْولا  ِۀَّجُْحلا  ِلُوبَق  ْنَع  اُولاَز  َو  ِۀَِـحئاَّللا  ِۀَّجَحَْملا  ِنَع  اُولاَم  َْول  ِهَّللاـَت  َو  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِِهتَْعقَو  َلاَـکَن  َو  ِِهتَأْـطَو 
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ُقَّنَرَتَی َال  َو  ُهاَتَّفَض  ُحَفْطَت  ًاّیِوَر  ًاِیفاَص  ًاریِمَن  اًلَْهنَم  ْمُهَدَرْوََأل  َو  ُُهبِکاَر  ُّلَُمی  َال  َو  ُهُِرئاَس  ُّلِکَی  َال  َو  ُهُشاَشِخ  ُُملْکَی  َال  ًاحُجُـس  ًاْریَـس  ْمِِهب  َراََسل  َو  اَْهیَلَع 
ِۀَْعبُـش َو  ِلِهاَّنلا  ِّيَر  َْریَغ  ٍِلئاَِنب  اَْینُّدلا  َنِم  یَظْحَی  َال  َو  ٍِلئاَِطب  یَنِْغلا  َنِم  یَّلَُحی  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاناَلْعِإ  َو  ًاّرِـس  ْمَُهل  َحَـصَن  َو  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْـصََأل  َو  ُهاَِبناَج 

ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  ِبِذاَْکلا  َنِم  ُقِداَّصلا  َو  ِبِغاَّرلا  َنِم  ُدِـهاَّزلا  ُمَُهل  َناََبل  َو  ِّلَْـکلا 
اَم َو  ْعِمَتْساَف  َُّملَه  َالَأ  َنیِزِْجعُِمب  ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  ْمُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  َو 

َو اوُکَّسَمَت  ٍةَوْرُع  ِۀَّیَِأب  َو  اوُدَمَتْعا  ٍداَمِع  ِّيَأ  یَلَع  َو  اوُدَنَتْسا  ٍداَنِـس  ِّيَأ  َیلِإ  يِْرعِـش  َْتَیل  ْمُُهلْوَق  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ًابَجَع  َرْهَّدلا  َكاَرَأ  َتْشِع 
ِلِهاَْکلِاب َزُجَْعلا  َو  ِمِداَوَْقلاـِب  َیباَنَّذـلا  ِهَّللا  َو  اُولَْدبَتْـسا  ًالَدـَب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  َو  ُریِـشَْعلا  َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  اوُکَنَتْحا  َو  اُومَدـْقَأ  ٍۀَّیِّرُذ  ِۀَّیَأ  یَلَع 

ْنَأ ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  ْمُهَْحیَو  َنوُرُعْـشَی  ْنِکل ال  َو  َنوُدِـسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ًاْعنُـص  َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ٍمْوَق  ِسِطاَعَِمل  ًامْغَرَف 
َو ًاطِیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َءْلِم  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُجَْـتُنت  اَمَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  ْدََـقل  يِرْمََعل  اَمَأ  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی 

َنُولَّوَْألا  َسِّسُأ  اَم  َّبِغ  َنُولاَّتلا  ُفَْرُعی  َو  َنُولِْطبُْملا  ُرَسْخَی  َِکلاَنُه  ًادِیبُم  ًافاَعُذ 
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ُعَدَی َنیِِملاَّظلا  َنِم  ٍداَْدِبتْسا  َو  ٍلِماَش  ٍجْرَِهب  َو  ٍمِشاَغ  ٍدَتْعُم  ِةَوْطَس  َو  ٍمِراَص  ٍْفیَِـسب  اوُرِْـشبَأ  َو  ًاشْأَج  ِۀَْنتِْفِلل  اوُِّنئَمْطا  َو  ًاسُْفنَأ  ْمُکاَْینُد  ْنَع  اُوبیِط  َُّمث 
َۀَلَفَغ ُْنب  ُدـْیَوُس  َلاَق  َنوُهِراک  اـَهل  ُْمْتنَأ  َو  اـهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِمَع  ْدَـق  َو  ْمُِکب  یَّنَأ  َو  ْمَُکل  ًةَرْـسَح  اَـیَف  ًادیِـصَح  ْمُکَعْمَج  َو  ًادـیِهَز  ْمُکَْئیَف 

ِنَـسَْحلا ُوبَأ  َناَک  َْول  ِءاَسِّنلا  َةَدِّیَـس  اَی  اُولاَق  َو  َنیِرِذَتْعُم  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ِهوُجُو  ْنِم  ٌمْوَق  اَْهَیلِإ  َءاَجَف  َّنِِهلاَجِر  یَلَع  اََهلْوَق ع  ُءاَسِّنلا  ِتَداَعَأَف 
َدَْعب َْرمَأ  َال  َو  ْمُکِریِذْعَت  َدَْعب  َرْذُع  اَلَف  یِّنَع  ْمُْکَیلِإ  َْتلاَقَف ع  ِهِْریَغ  َیلِإ  ُْهنَع  اَْنلَدَع  اََمل  َدْقَْعلا  َمِّکَُحن  َو  َدـْهَْعلا  َمِْرُبن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َْرمَْألا  اَذَـه  اََنل  َرَکَذ 

. ْمُکِریِصْقَت
ِقاَّزَّرلا ِْدبَع  ْنَع  ِقاَّقَّدلا  ٍلْهَس  ِیبَأ  ْنَع  ِزاَّزَْخلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِّیِلبْعِّدلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ُراَّفَْحلا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 10
ٍدوُعْـسَم ِْنب  َۀَْبتُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَمْعَم  ْنَع  ِقاَّزَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ُّيِْریَّدلا  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُقاَحْـسِإ  اَنَثَّدَح  َو  ُِّیِلبْعِّدـلا  َلاَق  َو 

َْتِنب اَی  ِْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َْنلُقَف  اَِهتَّلِع  ِیف  اَهَنْدـُعَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ِراَْـصنَْألا  َو  َنیِرِجاَـهُْملا  َنِم  ٌةَوِْسن  َْنلَخَد  َلاَـق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع 
ْمُُهتْرَبَس ْنَأ  َدَْعب  ْمُُهتِْمئَـس  َو  ْمُُهتْمَجَع  ْذِإ  َدَْعب  ْمُُهتْظََفل  َّنُِکلاَجِِرل  ًۀَِیلاَق  َّنُکاَْینُِدل  ًۀَِفئاَع  ِهَّللا  َو  ُتْحَبْـصَأ  َْتلاَقَف  ِتْحَبْـصَأ  َْفیَک  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

َو َمَرَج  َال  َنوُِدلاخ  ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َْسِئَبل  َو  ِةاَنَْقلا  ِرَوَخ  َو  ِلْوَْقلا  ِلَطَخ  َو  ِْيأَّرلا  ِنُوفُِأل  ًاْحبُقَف 
اَّلِإ ُْهنِم  ِهَّللا  َو  اوُمَقَن  اَم  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  اَهوُحَزْحَز  یَّنَأ  ْمُهَْحیَو  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًامْغَر  َو  ًاعْدَجَف  اَهَراَغ  ْمِْهیَلَع  ُْتنَنَش  َو  اَهَتَْقبِر  ْمُُهتْدَّلَق  ْدََقل  ِهَّللا 

ًاحُجُـس ًةَریِـس  ْمِِهب  َراََسل  َُّمث  ُهَقَلَتْعَال  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  ُهَذَبَن  ٍماَمِز  ْنَع  ِْهیَلَع  اوُّفاَکَت  َْول  ِهَّللاَت  َو  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُهَرُّمَنَت  َو  ِهِْعقَو  َلاَکَن  َو  ِهِْفیَـس  َریِکَن 
َال ِهَّللا  َو  ُنِیبُْملا  ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َالَأ  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  َو  ِنیِّدـلا  ِْرمَِأب  ِنِیبَّطلا  َو  ِنیِمَْألا  ِحوُّرلا  ُِطبْهَم  َو  ِةَُّوبُّنلا  یِـساَوَر  َو  ِۀـَلاَسِّرلا  ُدِـعاَوَق  ُهَّنِإَـف 

ًاضاَفْضَف ًاّیِوَر  اًلَْهنَم  ْمُهَدَرْوََأل  َو  ُُهبِکاَر  ُعَتْعَُتی  َال  َو  ُهُشاَشِخ  ُِملَتْکَی 
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ِءامَّسلا َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  ْتَِحتَُفل  َو  ٍبَغَس  ِةَرْوَس  َْعدَر  َو  ِلِهاَّنلا  َرُّمَغَت  اَّلِإ  ٍِلئاَِطب  ٍّلَحَتُم  َْریَغ  ُّيَّرلا  ُمِِهب  َرَثَخ  ْدَق  ًاناَِطب  ْمُهَرَدْصََأل  َو  ُُهتَّفَض  ُحَفْطَت 
ٍدَنَـس ِّيَِأب  ْمُُهلَاب  اَمَف  ِثِداَْحلا  َدـَْعب  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ًابَجَع  َرْهَّدـلا  َكاَرَأ  َتْشِع  اَمَف  ْعَمْـساَف  َُّملَهَف  َنُوبِـسْکَی  اُوناَک  اَِمب  ُهَّللا  ُمُهُذُخْأَیَـس  َو  ِضْرَْألا  َو 

َزُجَْعلا َو  ِمِحاَْقلِاب  َنوُرَْحلا  َو  ِمِداَوَْقلِاب  َیباَنُّذلا  اُولَْدبَتْـسا  ًالَدـَب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  َو  ُریِـشَْعلا  َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  اوُکَّسَمَت  ٍةَوْرُع  ِۀَّیَِأب  ْمَأ  اوُدَنَتْـسا 
ْنَّمَأ َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  َنوُرُعْشَی  ْنِکل ال  َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ًاْعنُـص  َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ٍمْوَِقل  ًاسْعَتَف  ِلِهاَْکلِاب 

ُرَـسْخَی َِکلاَنُه  ًادِیبُم  ًافاَعُذ  َو  ًاطِیبَع  ًامَد  ِْبعَْقلا  َعاَلِط  اُوبَلَتْحا  َُّمث  ُجَْتُنت  اَمَْثیَر  ٌةَرِظَنَف  ْتَحَِقل  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ال 
َو ٍمِراَص  ٍْفیَِسب  اوُرِْشبَأ  َو  ًاشْأَج  ِۀَْنتِْفِلل  اوُِّنئَمْطا  َُّمث  اَِهنَتِِفل  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  َِکلَذ  َدَْعب  اُوبیِط  َُّمث  َنُولَّوَْألا  َسَّسَأ  اَم  َّبِغ  َنُولاَّتلا  ُفِْرعَی  َو  َنُولِْطبُْملا 
َو اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ُءاَْبنَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَع  ْدَـق  َو  ْمَُهل  ًةَرْـسَح  اَیَف  ًادیِـصَح  ْمُکَعَمَج  َو  ًادـیِهَز  ْمُُکْئیَف  َعَرَزَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ٍداَْدِبتْـسا  َو  ٍلِماَش  ٍِمئاَد  ٍجْرَه 

. َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَأ 
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یف دیدحلا  یبأ  نبا  هاور  دانـسإلا و  فذحب  ۀفیقـسلا  باتک  نع  قودصلا  امهدروأ  نیتللا  نیتیاورلا  ۀـمغلا  فشک  بحاص  يور  لوقأ  نایب 
قودصلا و هدروأ  ام  رخآ  یلإ  نمحرلا  دبع  نب  دمحم  نع  ایرکز  نب  دمحم  نع  يرهوجلا  زیزعلا  دـبع  نب  دـمحأ  نع  ۀـغالبلا  جـهن  حرش 

یلع ةدایز  نایبلا  حرشلا و  یلإ  اهتارقف  لج  جایتحال  اهحرشنل  اهنأشب و  ءانتعالا  ةدش  اهتایاور و  نیب  ریثکلا  فالتخالل  ةررکم  اهتدروأ  امنإ 
. ناعتسملا هللا  قودصلا و  هدروأ  ام 

و « 1  » یلَق ام  َو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  یلاعت  لاق  ۀـضغبملا  ۀـیلاقلا  ههرک و  اذإ  افایع  هفاعی  ماعطلا  لجرلا  فاع  لاقی  ۀـهراک  يأ  ۀـفئاع  اـهلوق ع 
همجعأ  دوعلا  تمجع  لوقت  ضعلا  مجعلا  هتحرط و  هتیمر و  يأ  یمف  نم  ءیشلا  تظفل 

__________________________________________________

.3 یحضلا : ( 1)
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دعب مهتـضغبأ  مهتحرط و  ینعملا  تایاورلا  رثکأ  یف  ام  یلعف  مهتربتخا  يأ  مهتربس  هضغبأ و  هعمـس  هعنمک و  هأنـش  هتـضضع و  اذإ  مضلاـب 
امل مث  مهتحرطف  مهتریرس  ءوس  مهتریـس و  حبقب  ۀملاع  تنک  ینأ  ینعملا  قودصلا  ۀیاور  یلع  مهراوطأ و  مهتریـس و  ةدهاشم  مهناحتما و 
یلإ یناثلا  ةرهاظلا و  مهراوطأ  ۀعانش  یلإ  ةراشإ  لوألا  نوکی  نأ  لمتحی  رابتخالا و  دعب  يراکنإ  دکأت  يأ  مهتـضغبأ  مهتئنـش و  مهتربتخا 

. ۀنطابلا مهرئارس  ثبخ 
ۀحابق مضلاب  حـبق  نم  وأ  احبق  هللا  هحبق  مهلوق  نم  امإ  هلعف  فذـح  ردـصم  مضلاـب  اـحبق  نودـلاخ  اـهلوق  یلإ  دـحلا  لولفل  اـحبقف  اـهلوق ع 

دح یف  رـسکلا  ۀـملثلا و  وه  حـتفلاب و  لف  عمج  مضلاب  لولفلا  لعافلا و  یلع  یناـثلا  یلع  لوعفملا و  یلع  لـخاد  لوـألا  یلع  رجلا  فرحف 
حـتفلاب و روخلا  هسأب و  لـجرلا  دـح  هتابـش و  ءیـشلا  دـح  ماـقملاب و  بسنأ  هلعل  اردـصم و  نوکی  هنأ  نیعلا  یف  لـیلخلا  یکح  فیـسلا و 

. هبارطضا هداسف و  يأرلا  لطخ  برطضملا و  دسافلا  قطنملا  کیرحتلاب  لطخلا  حمرلا و  ةانقلا  فعضلا و  کیرحتلا 
. ۀجحلاب نیذخآ  هیف  نیدجم  متنک  نأ  دعب  لطابلا  بعللاب و  مکنید  متذخأ  يأ  دجلا  دعب  بعللا  اهلوق ع 

ثیدح یف  يرزجلا  لاق  اضیأ  مکتافـص  اوعرق  یتح  مکماصخل  اعرقم  مکـسفنأ  متلعج  يأ  سلمألا  رجحلا  ةافـصلا  ةافـصلا  عرق  اهلوق ع و 
مهلانی يأ ال  ةافـص  مهل  عرقی  ثیدحلا ال  هنم  هرابتخا و  هناحتما و  یف  غلاب  هیلع و  دهتجا  يأ  لیثمت  وه  هلوعمب و  اهتافـص  برـضی  ۀـیواعم 

. یهتنا ءوسب  دحأ 
لفی اهیف و  رثؤی  ةافصلا ال  یلع  فیسلا  برضی  نم  نأ  امک  مهدح  لولف  کلذ و  دعب  مهتلیح  ریثأت  مدع  نع  ۀیانک  نوکی  نأ  دعبی  لوقأ ال 

. فیسلا
لالملا و ۀماسلا  اهقش و  ةانقلا  عدص  و 

. ٍْنفَأ َیلِإ  َّنُهَیْأَر  َّنِإَف  ِءاَسِّنلا  َةَرَواَشُم  َو  َكاَّیِإ  ٍِّیلَع  ِثیِدَح  ِیف  ُّيِرَزَْجلا  َلاَق 
صوصخملا مذـلا و  ۀـلع  وأ  مذـلاب  صوصخملا  وه  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  یلاـعت  هلوـق  لـقعلا و  صقاـن  يأ  نوفأـم  نفأ و  لـجر  صقنلا و  نفـألا 

. دولخلا طخسلا و  مهبسک  نأل  کلذ  ائیش  سئبل  يأ  فوذحم 
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اهدی وأ  ۀمیهبلا  قنع  یف  لعجت  لبح  یف  ةورع  لصألا  یف  ۀقبرلا  ءیـشلا و  قیقحتل  دروت  ۀملک  مرج  اهتقبر ال  مهتدـلق  دـقل  مرج  اهلوق ع ال 
لولدملا ۀـفالخلا  یلإ  عجار  اهتقبر  یف  ریمـضلا  قابرأ و  قابر و  قبر و  یلع  عمجت  قبر و  ۀـقبرلا  هیف  نوکت  يذـلا  لبحلل  لاقی  اهکـسمت و 

. دئالقلاک مهباقرل  ۀمزال  اهمثإ  تلعج  يأ  تیبلا ع  لهأ  قوقح  وأ  كدف  یلإ  وأ  ماقملاب  هیلع 
مهیلع تقرف  اذإ  ةراغلا  مهیلع  تنش  مهلوق  هنم  لصتملا و  بصلا  ۀلمهملاب  نسلا  اقرفتم و  اشر  ءاملا  شر  نشلا  اهراغ  مهیلع  تننش  اهلوق و 

. هجو لک  نم 
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. هورکملا ۀقشملا و  هتلمح  يأ  اقیوأت  هتقوأ  دق  هقوأ و  هیلع  یقلأ  لاقی  لقثلا  قوألا  يرهوجلا  لاق  اهتقوأ  مهتلمح  اهلوق و 
لاقی حرجلا و  حـتفلاب  رقعلا  سبحلا و  ینعمب  نوکی  صخأ و  فنألاب  وه  ۀفـشلا و  وأ  نذألا  وأ  فنألا  عطق  عدـجلا  ارقع  اعدـجف و  اهلوق ع 

مث فیسلاب  ةاشلا  وأ  ریعبلا  مئاوق  برـض  رقعلا  لصأ  هقلح و  یف  عجوب  هباصأ  هدسج و  هللا  رقع  يأ  اقلح  هل و  ارقع  ناسنإلا  یلع  ءاعدلا  یف 
. دعبلا مضلاب  قحسلا  اهنم و  لعفلا  فذح  بجی  رداصملا  هذه  كالهلا و  لتقلا و  یف  لمعتساف  هیف  عستا 

دیعبتلا و ۀیحنتلا و  ۀـحزحزلا  بجعتلا و  عجوتلا و  محرتلا و  یف  لمعتـست  ۀـملک  حـیو  ۀـلاسرلا  یـساور  نع  اهوحزحز  ینأ  مهحیو  اهلوق ع 
. هساسأ تیبلا  دعاوق  خساورلا و  تباوثلا  لابجلا  نم  یساورلا  کیرحتلا و  ۀعزعزلا 

. قذاحلا نطفلا  ةدحوملا  ءابلا  ۀلمهملا و  ءاطلاب  وه  نیبطلا  اهلوق ع و 
لجرلا یلع  تمقن  لاقی  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  يذـلا  ام  ۀـمغلا و  فشک  یف  هللا و  تاذ  یف  اهلوق  یلإ  نسحلا  یبأ  نم  اومقن  اـم  اـهلوق ع و 

لاـح یلإ  كرـسی  لاـح  نع  ریغتلا  رکنتلا  راـکنإلا و  ریکنتلا  هنم و  ائیـش  تهرک  هیلع و  تبتع  يأ  ۀـغل  تملعک  یئاـسکلا  لاـق  تبرـضک و 
ةأطولا تارکنملا و  رییغتل  الإ  هفیـس  لسی  ناک ال  هنإف ع  هفیـس  راکنإ  يأ  رهظأ  لوألا  نیینعملا و  لمتحی  انه  اـم  ریکنلا و  مسـالا  اـههرکت و 

مدقلاب  سودلا  ءطولا  لصأ  ۀطغضلا و  ةدیدشلا و  ةذخألا 
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ۀعقولا سانلا و  لکنت  یتلا  ۀـبوقعلا  لاکنلا  هتناـهإ و  هکـاله و  یف  یـصقتسا  دـقف  هیلجرب  ءیـشلا  أـطی  نم  نـأل  لـتقلا  وزغلا و  یلع  قلطی  و 
. نابضغ ارکنتم  الإ  ادبأ  هاقلت  رمنلا ال  نأل  دعوأ  رکنت و  ریغت و  يأ  نالف  رمنت  برحلا و  ۀمدص 

ْمُِکْنَیب َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو  یلاعت  هلوق  یف  یـسربطلا  لاق  هیلإ و  فیـضأ  ام  دارملا  هتقیقح و  هسفن و  ءیـشلا  تاذ  یبیطلا  لاق  هللا  تاذ  یف  اهلوق 
ءیش لک  سفن  اوحلصأ  ینعی  هتینب  هتقلخ و  یف  يأ  حلاص  هتاذ  یف  نالف  لاقی  ۀینبلا  ۀقلخلا و  یه  تاذلا  ۀموصخلا و  ۀعزانملا و  نع  ۀیانک 

لاحلا حلصأ  يأ  نیبلا  تاذ  حلصأ  مهللا  ینعم  کلذک  مکلصو و  ۀقیقح  اوحلصأ  هانعم و  لیق  مکنیب و  سفن  لک  لاح  اوحلـصأ  وأ  مکنیب 
. یهتنا نوملسملا  عمتجی  اهب  یتلا 

هنید و نم  هللااب  قلعتت  یتلا  لاوحألا  رومألا و  یف  وأ  ۀـقیقحلا  تاذـلاب  دارملا  نأ  یلع  ءانب  هللا و هللا  یف  يأ  هللا  تاذ  یف  اهلوقب  دارملاـف  لوقأ 
یف هونکم  نأ  دعب  يأ  اولام  ول  هللاات  اهلوق ع و  رودصلا . یف  یتلا  تارمـضملا  يأ  ِروُدُّصلا  ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  یلاعت  هلوقک  کلذ  ریغ  هعرش و 

طیخلا باتکک  مامزلا  فرـصلا و  عفدلا و  وه  فکلا و  نم  لعافت  فاکتلا  نوبـسکی  اوناک  امب  اهلوق  یلإ  اوفاکت  ول  هللاات  اهلوق ع و  ۀفالخلا 
هبحأ و يأ  هقلتعا  حاحـصلا  یف  هحرط و  يأ  هذبن  امامز و  دوقملا  یمـسی  دق  دوقملا و  هفرط  یف  دشی  مث  شاشخلا  وأ  ةربلا  یف  دـشی  يذـلا 

. ۀغللا بتک  نم  اندنع  امیف  دجأ  مل  نإ  هب و  قلعت  ینعمب  انه  هلعل 
مامزلا هب  دـشی  بشخ و  نم  ریعبلا  فنأ  یف  لعجی  ام  ۀـمجعملا  ءاخلا  رـسکب  شاشخلا  حرجلا و  ملکلا  لهـسلا و  نیللا  نیتمـضب  حجـسلا  و 

. هتجعزأ هتقلقأ و  يأ  لجرلا  تعتعت  هدایقنال و  عرسأ  نوکیل 
هلاق ءام  اهیف  نأل  لـهانم  رافـسلا  قرط  یلع  زواـفملا  یف  یتلا  لزاـنملا  یمـست  یعارملا و  یف  لـبإلا  هدرت  ءاـم  نیع  وه  دروملا و  لـهنملا  و 

نب  هللا  دبع  نب  نیسحلا  نع  القن  قودصلا  لاق  هریغ و  وأ  ناک  ابذع  عجان  يأ  ریمن  ءام  لاق  يرهوجلا و 
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ایور و ابرش  تبرـش  لاقی  عقولا و  ةدیدش  رطقلا  ۀمیظع  ۀباحـس  يورلا  يرهوجلا  لاق  و  « 1  » دسجلا یف  یمانلا  ءاملا  ریمنلا  يرکـسعلا  دیعس 
يأ حفطت  هابناج و  اضیأ  حتفلاب  لیق و  رسکلاب و  رهنلا  اتفض  ۀضافضف و  عرد  ضافـضف و  شیع  ضافـضف و  بوث  لاقی  عساولا  ضافـضفلا 

. ضیفت یتح  ئلتمت 
نأ رهاظلاف  لیسملا  راهنألا و  یف  يذلا  نیطلا  قونرتلا  ءاملا و  یلع  نیطلا  بلغ  ۀقنور  ءاملا  راص  ردک و  قنرت  رـصن و  حرفک و  ءاملا  قنر  و 

مظع ملعک  نطب  کلذـب و  ءاملا  ردـکتی  رهنلا و  یبناج  نم  أمحلا  نیطلا و  رهظی  یتح  ءاملا  صقنی  هنأ ال  هاـبناج  قنرتی  ـال  اـهلوقب و  دارملا 
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. برشلا نم  مهنطب  مظع  دارملا  اناطب و  حورت  اصامخ و  ودغت  ثیدحلا  هنم  عبشلا و  نم  هنطب 
ریحت يأ  یف  ینعمب  ءابلا  لعل  تألتما و  اذإ  ءاملاب  ضرألا  تریحت  لاقی  هاندأ و  یلإ  هاصقأ  عجری  ریحتملاک  راد  عمتجا و  يأ  ءاـملا  ریحت  و 

. شطعلا دض  حتفلا  رسکلاب و  يرلا  يرلا و  ةرثکل  يرایح  اوراص  يأ  ۀیدعتلل  وأ  يرلا  مهیف 
بیط و ال ریغ  سفنلا  لیقث  يأ  سفنلا  رثاخ  نالف  حبـصأ  کلوق  نم  مهلقثأ  يأ  ۀثلثملا  ءاثلا  ۀمجعملا و  ءاخلاب  رثخ  دق  خیـشلا  ۀیاور  یف  و 

نیزتلا یلحتلا  ةدئاف و  ریثک  اهنم  دفتسی  مل  يأ  لئاطب  اهنم  لحی  مل  مهلوق  يرهوجلا  لاق  اریخ و  باصأ  يأ  یضرک  ریخب  هنم  یلح  طیشن و 
حدقلا وه  میملا و  حتف  ۀمجعملا و  نیغلا  مضب  رمغلا  نم  ذوخأم  يرلا  نود  برشلا  وه  رمغتلا  لضفلا و  ۀعـسلا و  ۀیزملا و  ءانغلا و  لئاطلا  و 

. ریغصلا
رابخألا یناعم  يوس  تایاورلا  عیمج  یف  هنم و  ۀـعفدلا  ۀـعدرلا  عفدـلا و  فکلا و  عدرلا  لوألا و  اـنه  دارملا  ناـیرلا و  ناـشطعلا و  لـهانلا  و 

رانلا و ال نم  ریاطتی  ام  ررشلا  خاسنلا و  فیحصت  نم  هلعل  بغاسلا و  ةررش  هیف  بغاسلا و  ةروس 
__________________________________________________

نم دشحلا  ناف  باوصلا  ّهنأب  هلیذ  یف  لاق  و  دشحلا . یف  یمانلا  ءاملا  ریمنلا :»  » و ص 357 - قودصلا - ۀبتکم  ط  رابخألا - یناعم  یف  و  ( 1)
. اهؤام عطقنی  ام ال  نیعلا 
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. صرحلا ینعمب  هرشلا  نم  نوکی  نأ  دعبی 

. عوجلا بغسلا  هتدش و  هتدح و  حتفلاب  ءیشلا  ةروس  و 
هبحاص دـنع  نیجوزلا  نم  دـحاو  لک  یظح  قزرلا و  نم  ظحلا  ۀـناکملا و  ةدـعک  ۀـظحلا  رـسکلا و  مضلاب و  ةوظحلا  يدابآزوریفلا  لاـق  و 

. بلقلا هبش  هیف  لعل  ۀیطعلا و  لئانلا  یضرک و 
. یهتنا نماضلا  مایصلا و  لصی  وأ  لکأی  يذلا ال  لئاعلا و  لفاکلا  يدابآزوریفلا  لاق  و 

ۀـغلبلا و ردـقب  الإ  لکألا  هل  لحی  ـال  هنإـف  میتیلا  لـفاک  ینعمب  نوکی  نأ  لـمتحی  نیلوـألا و  نیینعملا  نم  لـکب  اـنه  نوکی  نأ  نکمی  لوقأ 
هذخأ وأ  نینمؤملا ع  ریمأ  هب  قلعتل  ۀمألا  رمأ  یلوت  وه  هللا ص و  لوسر  هذبن  يذلا  مامزلا  نع  نیرخآلا  مهنم  لک  عنم  ول  هنأ  ینعملا  لصاح 

ۀـمألا و یلع  قشی  نأ  ریغ  نم  هدودـح و  نم  ادـح  يدـعتی  وأ  هللا  رماوأ  نم  ائیـش  كرتـی  نأ  ریغ  نم  قـحلا  قـیرط  مهب  کلـسل  هل و  اـبحم 
ردـقب الإ  مهرمأ  نم  یلوتی  ام  مهایند و  نم  عفتنی  نکی  مل  ةرخآلا و  ایندـلا و  یف  دـیغرلا  شیعلاب  اوزافل  مهعـسو و  مهتقاط و  قوف  مهفلکی 

. ۀلخلا دس  ۀغلبلا و 
يأب اودنتسا و  اوئجل و  إجل  يأ  یلإ  ابجع  رهدلا  نکارأ  نتـشع  ام  نعمـساف و  نمله  الأ  دیدحلا  یبأ  نبا  ۀیاور  یف  عمـساف  مله  الأ  اهلوق ع 

هیف يوتـسی  لاـعت  ینعمب  میملا  حـتفب  لـجر  اـی  مله  يرهوجلا  لاـق  ًالَدـَب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  ُریِـشَْعلا و ل  َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا  َْسِئَبل  اوکـسمت  ةورع 
ءاسنلل یمله و  ةأرملل  اومله و  عمجلل  امله و  نینثالل  نولوقیف  اهنوفرـصی  دـجن  لـهأ  زاـجحلا و  لـهأ  ۀـغل  یف  ثینأـتلا  عمجلا و  دـحاولا و 

ثنؤملل و نامله  ۀـینثتلا  یف  میملا و  رـسکب  نمله  ةأرملل  لـجر و  اـی  نمله  تلق  ۀـلیقثلا  نونلا  هیلع  تلخدأ  اذإ  حـصفأ و  لوـألا  نممله و 
. ماع باطخلا  رخألا  تایاورلا  یلع  یهتنا و  ةوسن  ای  نانممله  میملا و  مضب  لاجر  ای  نمله  اعیمج و  رکذملا 

هتبارغ  هبجع و  بهذی  ابیجع ال  ائیش  رهدلا  نکارأ  يأ  نتشع  ام  اهلوق و 
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. بیرغلا ثداحلا  اذه  یلع  عرفتم  بیجع  رمأ  موی  لک  نکل  ددجتی  وأ  نکتایح  ةدم 
لقعملا ذالملا و  ۀکرحم  أجللا  تملع و  ینتیل  يأ  يرعـش  تیل  مهلوق  هنم  هل و  تنطف  يأ  ارعـش  هب  رعـشأ  ءیـشلاب  ترعـش  يرهوجلا  لاق  و 

ام لکأ  يأ  ضرألا  دارجلا  کنتحا  يرهوجلا  لاق  و  هیلإ . دنتـسی  ام  دانـسلا  هب و  تدضتعا  هیلإ و  تدنتـسا  اذإ  نالف  یلإ  تأجل  أجلملاک و 
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لوسرلا ۀیرذ  ۀیرذلاب  دارملا  مهیلع و  نیلوتسأل  دیری  ءارفلا  لاق  « 1  » ُهَتَّیِّرُذ َّنَِکنَتْحََأل  سیلبإ  نع  ایکاح  یلاعت  هلوق  اهتبن و  یلع  یتأ  اهیلع و 
ص.

لدعلا و مامإ  یلع  هوراتخا  نم  لدبلا  سئب  يأ  ًالََدب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  رـشاعملا و ل  طلاخملا  بحاصلا  ریـشعلا  بحملا و  رـصانلا و  یلوملا  و 
نینمؤملا ع. ریمأ  وه 

بنذلا و نم  الامعتـسا  رثکأ  رئاطلا  یف  یبانذلا  بنذـلا و  تبنم  رئاطلا و  بنذ  مضلاب  یبانذـلا  نومکحت  فیک  اهلوق  یلإ  اولدبتـسا  اهلوق ع 
حانجلا مدـقم  نم  رـشعلا  تاشیرلا  نود  ام  یه  یفاوخلا و  دـعب  یبانذ  عبرأ  رئاطلا  حانج  یف  رثکأ و  بنذـلا  اـمهوحن  ریعبلا و  سرفلا و  یف 

. عابتألا ۀلفسلا و  سانلا  نم  یبانذلا  مداوق و  یمست  یتلا 
ناـبجلل و لوـألا  ریعتـسا  ۀـیور  ریغ  نم  هیف  هسفنب  یمر  اـموحق  رمـألا  یف  محق  فـقو و  يرجلا  هب  تدتـشا  اذإ  داـقنی و  ـال  سرف  نورحلا  و 
رکذی و ثنؤی و  ءیشلا  رخؤم  دضعلاک  زجعلا  رکفت و  ورت و  یلإ  جایتحا  ریغ  نم  اهب  یتأی  يذلا  رومألاب  ملاعلا  عاجـشلل و  یناثلا  لهاجلا و 
تاململا و دئادشلل و  مهتدع  تامهملا و  یف  مهتدمع  موقلا  لهاک  نیفتکلا و  نیب  ام  وه  كراحلا و  لهاکلا  اعیمج و  ةأرملا  لجرلل و  وه 

یلع دایقنالا  راصتنالا و  نع  زجعلا  لذلا و  یف  لمعتـسی  فنألا  مغر  بارتلا و  وه  حتفلاب و  ماغرلاب  قصل  يأ  هفنأ  مغر  ردـصم  ۀـثلثم  امغر 
دیدشت اهرسک و  ءاهلا و  حتفب  يدهی  ۀیآلا  یف  ئرق  فنألا و  وه  حتفلا و  رسکلاب و  سطعم  عمج  سطاعملا  هرک و 

__________________________________________________

.64 ءارسإلا : ( 1)
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. ءاهلا نوکس  لادلا و  فیفختب  يدتهی و  هلصأف  لادلا 
حـتفلاب و رمعلا  نکهلإ و  رمعل  امأ  اهـضعب  یف  هللا و  رمعل  امأ  دـیدحلا  یبأ  نبا  خـسن  ضعب  یف  ربخلا و  رخآ  یلإ  کهلإ  رمعل  امأ  اـهلوق ع 

. هماود هؤاقب و  هللا  رمع  ینعم  یمسق و  هللا  رمع  يأ  ءادتبالاب  هعفر  حتفلاب و  رمعلا  الإ  مسقلا  یف  لمعتسی  لیوطلا و ال  شیعلا  ینعمب  مضلا 
ماقم موقی  مسا  ریخأتلا و  ءاظلا  رـسک  نونلا و  حتفب  ةرظنلا  ۀـنمزألا و  وأ  ۀـنتفلا  وأ  مهلاعف  وأ  مهتلعف  لعافلا  تلمح و  يأ  تملعک  تحقل  و 

امإ کلذ و  وحن  ةرظن و  بجاولاـف  يأ  « 1  » ٍةَرَْـسیَم یلِإ  ٌةَرِظَنَف  یلاعت  هلوق  یف  امک  فوذـحم  أدـتبملا  ۀـیربخلاب و  عوفرم  امإ  ةرظن  راظنإلا و 
. قودصلا هراتخا  امک  رهظأ  ریخألا  ۀلیلق و  ةرظن  اورظنا  وأ  اورظتنا  يأ  ۀیردصملاب  بوصنم 

. اهجاتن ناح  اذإ  سرفلا  تجتنأ  اجتن و  اهلهأ  اهجتن  دق  اجاتن و  جتنت  هلعاف  مسی  مل  ام  یلع  ۀقانلا  تجتن  لاقی  جتنت  ام  ردق  يأ  جتنت  امثیر  و 
طیبعلا لیـسی و  هنع و  علطی  یتح  نبللا  نم  ئلتمی  نأ  وه  بعقلا  عالط  بالتحا  مخـض و  حدـق  وأ  لجرلا  يوری  بشخ  نم  حدـق  بعقلا  و 

هعجوأ و حرجلا  هضمأ  کلهملا و  دیبملا  ارم و  راص  يأ  رقمأ  نکسی و  امبر  ربصلا و  فاقلا  رسکب  رقملا  مسلا و  بارغک  فاعذلا  يرطلا و 
. هلذبب یضر  يأ  اذک  نع  هسفن  باط  دحأ و  هیلع  ههرکی  نأ  نود  نم  هب  یضر  يأ  اذکب  نالف  سفن  باط  هتبقاع و  ءیش  لک  بغ 

اولعجا يأ  بلقلا  سفنلا و  ازومهم  شأـجلا  نأـمطاف و  هتنکـس  هتنأـمط  « 2  » نیبـیرغلا نیع  رظاـن  باـتک  یف  زیمتلا و  یلع  بوصنم  اـسفن  و 
لماش حرق  دیدحلا و  یبأ  نبا  ۀیاور  یف  طالتخالا و  ۀنتفلا و  جرهلا  ملظلا و  مشغلا  عطاقلا و  مراصلا  فیسلا  ۀنتفلا و  لوزنل  ۀنئمطم  مکبولق 

دارفألل امإ  حرقلا  لومشب  دارملاف 
__________________________________________________

.390 ةرقبلا : ( 1)
. ررحت عجارف و  هققحتأ ، مل  ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  اذک  ( 2)
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. ءاضعألل وأ 
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لاومأ نم  نیملسملل  لصح  ام  جارخلا و  ۀمینغلا و  ءیفلا  دادبتسالا و  یلإ  عجار  عدی  یف  عوفرملا  ریمضلا  هب و  درفتلا  ءیـشلاب  دادبتـسالا  و 
مکعمج ۀیاور  یلع  قح و  ریغب  مهلاومأ  ذخأ  نع  ۀیانک  مکعرز  ۀیاور  یلع  دوصحملا و  دیـصحلا  لیلقلا و  دیهزلا  برح و  ریغ  نم  رافکلا 

. مهلاصئتسا مهلتق و  نع  ۀیانک  نوکی  نأ  کلذ و  لمتحی 
تسبل و يأ  لوهجملا  ۀغیـص  یلع  دـیدشتلاب  تسبتلا و  تیفخ و  يأ  فیفختلاب  مکیلع  تیمع  مکب و  ۀـیادهلا  قحلت  ینأ  يأ و  مکب  ینأ  و 

. امهب ۀیآلا  یف  ئرق 
یف هللا و  رمأ  یف  ةریـصبلا  نیقیلا و  وأ  ةزجعملا  یه  ۀـنیبلا و  یلإ  لیق  اهب و  ةوبنلا  نع  ربعملا  ۀـمحرلا  یلإ  ۀـعجار  یه  لـیق  اـهیف  رئامـضلا  و 
ۀعاط ۀقحلا و  ۀمامإلا  یلإ  وأ  لدعلا  مامإ  ۀعاطب  میقتـسملا  طارـصلا  یلإ  ءادتهالا  ۀمامإلل و  ۀلماشلا  هللا  ۀـمحر  یلإ  اهعوجر  لمتحی  ماقملا 

مکریصقت و يأ  مکریذعت  دعب  اهلوق  اوکسمأ و  اوفک و  يأ  ینع  مکیلإ  اهوحن و  نیدلا و  یف  ةریصبلا  یلإ  وأ  هتعاط  ضرف  هللا و  هراتخا  نم 
. ۀقیقح ریغ  نم  الالتعا  رذعلل  رهظملا  رذعملا 

َدَمْحَأ ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍماَّمَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَبْکُعَّلَّتلا  یَـسُوم  ِْنب  َنوُراَه  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرَبَّطِلل ، ِۀَـماَمِْإلا  ِِلئَالَد  ُباَتِک  - 11
ُۀَمِطاَف ْتَِضُبق  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع  ٍناَنِس  ِْنبا  ِنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب 

ِلْعَِنب اَهَزََکل  َرَمُع  َیلْوَم  ًاذـُْفُنق  َّنَأ  اَِهتاَفَو  ُبَبَـس  َناَک  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  َةَرْـشَع  يَدْـحِإ  َۀَنَـس  ُْهنِم  َنْوَلَخ  ٍثاَلَِثل  ِءاَثاَلَّثلا  َمْوَی  ِةَرِخآـْلا  يَداَـمُج  ِیف  ع 
ِباَحْـصَأ ْنِم  ِناَلُجَّرلا  َناَک  َو  اَْهیَلَع  ُلُخْدَی  اَهاَذآ  ْنَّمِم  ًادَـحَأ  ْعَدـَت  َْمل  َو  ًادـیِدَش  ًاضَرَم  َِکلَذ  ْنِم  ْتَضِرَم  َو  ًانِّسَُحم  ْتَطَقْـسَأَف  ِهِْرمَِأب  ِْفیَّسلا 

َْتلاَق ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِْتنَأ  َْفیَک  اََهل  الاَق  اَْهیَلَع  اَلَخَد  اَّمَلَف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اََهلَأَسَف  اَْهَیلِإ  اَمَُهل  َعَفْـشَی  ْنَأ  َنِینِمْؤُْملا ص  َریِمَأ  َالَأَس  ِِّیبَّنلا ص 
َِیبَّنلا  اَُمتْعِمَس  اَم  اَمَُهل  َْتلاَق  َُّمث  ِهَّللا  ِدْمَِحب  ٍْریَِخب 
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َو اَهِْدنِع ع  ْنِم  اَجَرَخَف  َلاَق  ِیناَُمْتیَذآ  ْدََقل  ِهَّللا  َوَف  َْتلاَق  یََلب  الاَق  َهَّللا  َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاَف  ُلوُقَی 

َةَرْـشَع َِیناَمَث  ْتَِضُبق  َمْوَی  اَهُرُمُع  َلَمَک  ْدَـق  َو  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  َنیَِقب  ٍرْـشَِعل  ْتَِضُبق  اَهَّنَأ  َِيُور  َو  ٍماَّمَه  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  اَـمِْهیَلَع  ٌۀَـطِخاَس  َیِه 
ُۀَِّضف َو  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُهُْریَغ  اَهْرُـضْحَی  َْمل  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَهَلَـسَغَف  اَهِیبَأ  ِةاَفَو  َدـَْعب  ًامْوَی  َنِیناَمَث  َو  ًاسْمَخ  َو  ًۀَـنَس 

َال َو  اَهَتاَفَو  َرَضَح  َال  َو  اَِهب  ْمَْلعَی  َْمل  َو  اَْهیَلَع  یَّلَـص  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهَعَم  َو  ِْلیَّللا  ِیف  ِعیِقَْبلا  َیلِإ  اَهَجَرْخَأ  َو  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  َو  اَُهتَیِراَج 
َّنِإ َو  ًادُدُـج  ًاْربَق  َنوَُعبْرَأ  ِهِیف  َو  ْتَِنفُد  َۀَْـلَیل  ُعیِقَْبلا  َحَبْـصَأ  َو  اَهِْربَق  َعِضْوَم  یَّمَع  َو  ِۀَـضْوَّرلِاب  اَهَنَفَد  َو  ْمُهُْریَغ  ِساَّنلا  ِِرئاَس  ْنِم  ٌدَـحَأ  اَْهیَلَع  یَّلَص 

ًاضَْعب ْمُهُضَْعب  َمَال  َو  ُساَّنلا  َّجَضَف  ِرُوبُْقلا  ِِرئاَس  ْنِم  اَهُْربَق  ْمِْهیَلَع  َلَکْشَأَف  ًاْربَق  َنیَِعبْرَأ  ِهِیف  اوُدَجَوَف  ِعیِقَْبلا  َیلِإ  اوُءاَج  اَهَتاَفَو  اوُِملَع  اََّمل  َنیِِملْـسُْملا 
ْمُْهنِم ِْرمَْألا  ُةَالُو  َلاَق  َُّمث  اَهَْربَق  اُوفِْرعَت  َال  َو  اَْهیَلَع  َةاَلَّصلا  َو  اَهَتاَفَو  اوُرُـضَْحت  َْمل  َو  ُنَفُْدت  َو  ُتوُمَت  ًةَدِـحاَو  ًاْتِنب  اَّلِإ  ْمُکِیف  ْمُکُِّیبَن  ْفِّلَُخی  َْمل  اُولاَق  َو 

َجَرَخَف ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َِکلَذ  َغَلَبَف  اَهَْربَق  َروَُزن  َو  اَْهیَلَع  َیِّلَُـصنَف  اَهَدَِجن  یَّتَح  َرُوبُْقلا  ِهِذَه  ُشُْبنَی  ْنَم  َنیِِملْـسُْملا  ِءاَِسن  ْنِم  ُْمتاَه 
َدَرَو یَّتَح  ِراَقَْفلا  ِيذ  ِهِْفیَس  یَلَع  ٌئِّکَوَتُم  َوُه  َو  ٍۀَهیِرَک  ِّلُک  ِیف  ُهُسَْبلَی  َناَک  يِذَّلا  ُرَفْصَْألا  ُهاَبَق  ِْهیَلَع  َو  ُهُجاَدْوَأ  ْتَّرَد  َو  ُهاَْنیَع  ْتَّرَمْحا  ِدَق  ًابَضْغُم 

َّنَعَـضََیل ٌرَجَح  ِرُوبُْقلا  ِهِذَـه  ْنِم  َلِّوُح  ِْنَئل  ِهَّللاـِب  ُمِسُْقی  ُهَنْوََرت  اَـمَک  َلَْـبقَأ  ْدَـق  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَذَـه  اُولاَـق  َو  ُریِذَّنلا  ِساَّنلا  َیلِإ  َراَـسَف  َعیِقَْبلا 
ٌِّیلَع َبَرَضَف  اَْهیَلَع  َّنَیِّلَُـصَنل  َو  اَهَْربَق  َّنَُشْبنََنل  ِهَّللا  َو  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ََکل  اَم  َُهل  َلاَق  َو  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُرَمُع  ُهاَّقَلَتَف  ِرِخْآلا  ِِرباَغ  یَلَع  َْفیَّسلا 

ُْربَق اَّمَأ  َو  ْمِِهنیِد  ْنَع  ُساَّنلا  َّدَتْرَی  ْنَأ  َۀَفاَخَم  ُُهتْکََرت  ْدَقَف  یِّقَح  اَّمَأ  ِءاَدْوَّسلا  َْنبا  اَی  َُهل  َلاَق  َو  َضْرَْألا  ِِهب  َبَرَـض  َُّمث  ُهَّزَهَف  ِِهبَْوث  ِعِماَوَج  َیلِإ  ِهِدَِیب  ع 
ُرَمُع اَی  ْضِرْعاَف  َْتئِش  ْنِإَف  ْمُِکئاَمِد  ْنِم  َضْرَْألا  َّنَیِقْسََأل  َِکلَذ  ْنِم  ًاْئیَش  َُکباَحْصَأ  َو  َْتمُر  ِْنَئل  ِهِدَِیب  ٍِّیلَع  ُسْفَن  يِذَّلا  َوَف  َۀَمِطاَف 
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َو ُْهنَع  یَّلَخَف  َلاَـق  ُهُهَرْکَت  ًاْئیَـش  َنِیلِعاَـف  ُْریَغ  اَّنِإَـف  ُْهنَع  َْتیَّلَخ  اَّلِإ  ِشْرَْعلا  َقْوَف  ْنَم  ِّقَِحب  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّقَِحب  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی  َلاَـقَف  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُهاَّقَلَتَف 

. َِکلَذ َیلِإ  اوُدوُعَی  َْمل  َو  ُساَّنلا  َقَّرَفَت 
َمیِهاَْربِإ ْنَع  ٍءاَجَر  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِلْضَْفلا  ِْنب  ِساَّبَْعلا  ِنَع  َۀَفِیلَخ  ِیبَأ  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِْهیَوَّمَح  ُْنبا  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 12
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يِذَّلا ُمْوَْیلا  َناَک  اَّمَلَف  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم  َْتلاَق  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِةَأَْرما  یَْملَس  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍدْعَس  ْنَع 
يِذَّلا َْتیَْبلا  َِتتَأ  َُّمث  اَْهتَِـسبَلَف  ٍدُدُـج  ٍباَِیِثب  ِینِیْتئا  َِتلاَق  َُّمث  ُلِسَتْغَت  َْتناَک  اَم  ِنَسْحَأَک  ْتَلَـسَتْغاَف  اََهل  ُْتبَبَـصَف  ًءاَـم  ِیل  ِیئِّیَه  َْتلاَـق  ِهِیف  َْتتاَـم 

َّنَفَشْکُأ اَلَف  َنْآلا  ٌۀَضُوبْقَم  یِّنِإ  َْتلاَق  َو  اَهِّدَخ  َتَْحت  اَهَدَی  ْتَعَضَو  َو  َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْسا  َو  ْتَعَجَطْضا  َُّمث  ِهِطَسَو  ِیف  ِیل  یِـشُْرفا  َِتلاَقَف  ِهِیف  َْتناَک 
اَُهلِسْغَی ع. اَهَلَمَحَف  ُفَشُْکت  َال  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأ  ٌِّیلَع  َءاَج  اَّمَلَف  َْتتاَم  َو  َْتلاَق  ُْتلَسَتْغا  ِدَق  یِّنِإَف 

. لسغلا نع  هنت  مل  فیظنتلل و  دسجلا  ةروعلا و  فشک  نع  تهن  امنإ  اهلعل ع  نایب :
ٍرَبَخ ِیف  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَبُج  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَطَْبلا  ِْنبا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِنَع  ِّيِدَـسَْألا  ِنَع  ُقاَّقَّدـلا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 13

َو َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  ُةَدِّیَـس  اَهَّنِإَف  ُۀَمِطاَف  ِیتَْنبا  اَّمَأ  َو  َلاَق ص  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ِْملُِظب  ُِّیبَّنلا ص  َرَبْخَأ  اَم  ِبَاب  ِیف  ُهاَْنتَْبثَأ  ْدَق  ٍلیِوَط 
ْيَدَـی َْنَیب  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  یَتَم  ُۀَّیِْـسنِْإلا  ُءاَرْوَْحلا  َیِه  َو  َّیَْبنَج  َْنَیب  ِیتَّلا  َیِحوُر  َیِه  َو  يِداَُؤف  ُةَرَمَث  َیِه  َو  ِیْنیَع  ُرُون  َیِه  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  َیِه 

َیلِإ اوُرُْظنا  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ِِهتَِکئاَلَِمل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون  ُرَهْزَی  اَمَک  ِءاَمَّسلا  ِۀَِـکئاَلَِمل  اَهُرُون  َرَهَز  ُُهلاَلَج  َّلَـج  اَـهِّبَر 
َنِم اَهَتَعیِـش  ُْتنَمآ  ْدَق  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  ِیتَداَبِع  یَلَع  اَِهْبلَِقب  ْتَلَْبقَأ  ْدَق  َو  ِیتَفیِخ  ْنِم  اَهُِـصئاَرَف  ُدِعَتَْرت  َّيَدَی  َْنَیب  ًۀَِمئاَق  ِیئاَمِإ  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاَف  ِیتَمَأ 

َلَخَد  ْدَق  َو  اَِهب  یِّنَأَک  يِدَْعب  اَِهب  ُعَنُْصی  اَم  ُتْرَکَذ  اَُهْتیَأَر  اََّمل  یِّنِإ  َو  ِراَّنلا 
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ُثیِغَتْسَت َو  ُباَُجت  اَلَف  ْهاَدَّمَُحم  اَی  يِداَُنت  َیِه  َو  اَهَنِینَج  ْتَطَقْسَأ  َو  اَُهْبنَج  َرِسُک  َو  اَهَثْرِإ  ْتَِعنُم  َو  اَهَّقَح  ْتَبِصُغ  َو  اَُهتَمْرُح  ْتَکُِهْتنا  َو  اَهَْتَیب  ُّلُّذلا 
ِدْقَِفل ُْلیَّللا  اَهَّنَج  اَذِإ  ُشِحْوَتْسَت  َو  يَرْخُأ  ِیقاَِرف  ُرَّکَذَتَت  َو  ًةَّرَم  اَِهْتَیب  ْنَع  ِیْحَْولا  َعاَطِْقنا  ُرَّکَذَتَت  ًۀَیِکَاب  ًَۀبوُرْکَم  ًۀَنوُزْحَم  يِدَْعب  ُلاََزت  اَلَف  ُثاَُغت  اَلَف 
َیلاَعَت ُهَّللا  اَهُِسنُْؤی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ًةَزیِزَع  اَهِیبَأ  ِماَّیَأ  ِیف  َْتناَک  ْنَأ  َدَْعب  ًۀَلِیلَذ  اَهَسْفَن  يََرت  َُّمث  ِنآْرُْقلِاب  ُتْدَّجَهَت  اَذِإ  ِْهَیلِإ  ُعِمَتْسَت  َْتناَک  يِذَّلا  َِیتْوَص 

اَی َنیَِملاْعلا  ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ُۀَـمِطاَف  اَی  ُلوُقَتَف  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِِهب  ْتَداَن  اَِـمب  اَْـهتَداَنَف  ِۀَِـکئاَلَْملِاب  ُهُرْکِذ 
َناَرْمِع َْتِنب  َمَیْرَم  اَْـهَیلِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُثَْعبَیَف  ُضَرْمَتَف  ُعَـجَْولا  اَِـهب  ُئِدَْـتبَی  َُّمث  « 1  » َنیِعِکاَّرلا َعَم  یِعَکْرا  َو  يِدُجْـسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیتـُْنقا  ُۀَـمِطاَف 

ِیب َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  اَهُقِْحُلیَف  ِیبَِأب  ِینْقِْحلَأَف  اَْینُّدلا  ِلْهَِأب  ُْتمَّرَبَت  َو  َةاَیَْحلا  ُتِْمئَس  ْدَق  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  َِکلَذ  َْدنِع  ُلوُقَتَف  اَِهتَّلِع  ِیف  اَهُِـسنُْؤت  َو  اَهُـضِّرَُمت 
َو اَهَمَلَظ  ْنَم  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  َِکلَذ  َدـْنِع  ُلُوقَأَف  ًۀـَلُوتْقَم  ًۀـَبوُصْغَم  ًۀَـموُمْغَم  ًۀـَبوُرْکَم  ًۀـَنوُزْحَم  َّیَلَع  ُمَدـْقَتَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِینُقَْحلَی  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَتَف 

. َنیِمآ َِکلَذ  َْدنِع  ُۀَِکئاَلَْملا  ُلوُقَتَف  اَهََدلَو  ْتَْقلَأ  یَّتَح  اَْهیَْبنَج  َبَرَض  ْنَم  َكِراَن  ِیف  ْدِّلَخ  َو  اَهَّلَذَأ  ْنَم  ْلِّلَذ  َو  اَهَبَصَغ  ْنَم  ِْبقاَع 
ِهِیبَأ ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 14 - 15 ، 1 ، 14

َکیِـصوُأ ِْنیَتَناَْحیَّرلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ٌماَلَـس  ٍثاَلَِثب  ِِهتْوَم  َْلبَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُِرباَج  َلاَق  َلاَق  ع 
ِیل َلاَق  يِذَّلا  َّیَنْکُر  ُدَـحَأ  اَذَـه  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  اَّمَلَف  َْکیَلَع  ِیتَفِیلَخ  ُهَّللا  َو  َكاَنْکُر  ُّدَْـهنَی  ٍلـِیلَق  ْنَعَف  اَْینُّدـلا  َنِم  َّیَتَناَْـحیَِرب 

ِهَّللا ص. ُلوُسَر  َلاَق  يِذَّلا  ِیناَّثلا  ُنْکُّرلا  اَذَه  ٌِّیلَع  َلاَق  ُۀَمِطاَف ع  َْتتاَم  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
. هلثم دامح  نع  سنوی  نب  دمحم  نع  یسیع  نبا  نع  دعس  نع  یبأ  رابخألا  یناعم  عم ،
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ُّيِدْزَْألا ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُۀَقَرَو  َيَور  ِْهیَلَع  ُلَّوَُعی  ٍلْصَأ  ْنِم  ُهْذُخآ  َْمل  ْنِإ  َو  ُهَداَریِإ  ُْتبَبْحَأَف  اَِهتاَفَو ع  ِیف  ًارَبَخ  ُِبتُْکلا  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَجَو  ُلُوقَأ  - 15
َِۀبَذَـع ِهْجَْولا  ِۀَـحِیلَم  َو  َءاَرْمَـس  ٍۀَـیِراَِجب  اَنَأ  اَذِإ  َو  ُفوُطَأ  اَنَأ  اَمَْنیَبَف  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  ِباَوَِثل  ًاـیِجاَر  ِماَرَْحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َیلِإ  ًاّـجاَح  ُتْجَرَخ  َلاَـق :

َّبَر َو  ِماَظِْعلا  ِرِعاَشَْملا  َو  ِماَقَْملا  َو  َمَْزمَز  َو  ِماَرِْکلا  ِۀَـظَفَْحلا  َو  ِماَرَْحلا  ِۀَـبْعَْکلا  َّبَر  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َیِه  َو  اَـهِقِْطنَم  ِۀَـحاَصَِفب  يِداَُـنت  َیِه  َو  ِماَـلَْکلا 
َالَأ ِنیِماَـیَْملا  َنِیلَّجَحُْملا  ِّرُْغلا  ُمِِهئاَْـنبَأ  َو  َنیِرِهاَّطلا  َِیتاَداَـس  َعَم  ِینَرُـشَْحت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ِماَرِْکلا  ِةَرَرَْبلا  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِماـَنَْألا  ِْریَخ  ٍدَّمَُحم 
ِیف ْمُهُرْکِذ  َعَفَتْرا  َو  ِراَدـْقَْألا  یَلَع  ْمُهُرْدَـق  اَلَع  َنیِذَّلا  َو  ِراَْربَْألا  ُةَْوفَـص  َو  ِراَیْخَْألا  ُةَرَیِخ  َِّیلاَوَم  َّنَأ  َنیِرِمَتْعُْملا  َو  ِجاَّجُْحلا  َۀَـعاَمَج  اَـی  اوُدَهْـشاَف 
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ْنَم َو  اََهل  ُْتُلق  ْلَجَأ  َْتلاَقَف  ِْتیَْبلا ع  ِلْهَأ  ِیلاَوَم  ْنِم  ِکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُۀَیِراَج  اَی  ُْتلُقَف  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُۀَقَرَو  َلاَق  « 1  » ِراَخَْفلِاب َنیِدَتْرُْملا  ِراَْصمَْألا  ِِرئاَس 
ِِکب ًابَحْرَم  اََهل  ُْتلُقَف  اَهِیَنب  َو  اَِهْلَعب  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِۀَْنبا  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  ُۀَمَأ  ُۀَِّضف  اَنَأ  َْتلاَق  ْمِهِیلاَوَم  ْنِم  ِْتنَأ 

ِفاَوَّطلا َنِم  ِتْغَرَف  ِْتنَأ  اَذِإَف  ُِکلَأْسَأ  ٍَۀلَأْسَم  ْنِم  ِینِیبیُِجت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  ِْکنِم  ُدیِرُأَف  ِکِقِْطنَم  َو  ِکِماَلَک  َیلِإ  ًاقاَتْشُم  ُْتنُک  ْدَقَلَف  اًلْهَـس  َو  اًلْهَأ  َو 
یِقیِرَط ُْتلَعَج  ِیلِْزنَم  َیلِإ  َعوُجُّرلا  ُْتدَرَأ  َو  ِفاَوَّطلا  َنِم  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  اَْنقَرَْتفاَف  ٌةَروُجْأَم  ٌۀـَباَثُم  ِْتنَأ  َو  ِکَِیتآ  یَّتَح  ِماَـعَّطلا  ِقوُس  َدـْنِع  ِیل  یِِفق 

َُّمث ٌۀَـقَدَص  اَهَّنَأ  ْدـِقَتْعَأ  َْمل  َو  ًۀَّیِدَـه  اَْهَیلِإ  ُْتیَدـْهَأ  َو  اَِهب  ُْتلَزَتْعا  َو  اَْهیَلَع  ُْتلَْبقَأَف  ِساَّنلا  ِنَع  ٍلَْزعَم  ِیف  ًۀَِـسلاَج  اَِهب  اَنَأ  اَذِإ  َو  ِماَعَّطلا  ِقوُس  یَلَع 
اَّمَلَف ُۀَـقَرَو  َلاَق  ٍدَّمَُحم ص  اَهِیبَأ  ِتْوَم  َدـَْعب  اَِهتاَفَو  َدـْنِع  اَْـهنِم  ِْتیَأَر  يِذَّلا  اَـم  َو  ِءاَرْهَّزلا ع  َۀَـمِطاَف  ِکـِتَالْوَم  ْنَع  ِینیِِربْخَأ  ُۀَِّضف  اَـی  اََـهل  ُْتُلق 

َْتناَک  يِداَُؤف  ِیف  ًاناَجْشَأ  َو  ًانِکاَس  ًانْزُح  َّیَلَع  َتْجَّیَه  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َۀَقَرَو  اَی  َْتلاَق  َو  ًَۀبِداَن  ْتَبَحَْتنا  َُّمث  ِعُومُّدلِاب  اَهاَْنیَع  ْتَرَغْرَغَت  یِماَلَک  ْتَعِمَس 
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ُُهْؤزُر َمُظَع  َو  ُءاَزَْعلا  َّلَق  َو  ُءاَُکْبلا  ِْهیَلَع  َُرثَک  َو  ُرِیبَْکلا  َو  ُریِغَّصلا  َُهل  َعَجَْتفا  ُهَّللا  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  ُهَّنَأ  ْمَلْعا  اَْهنِم ع  ُتْدَهاَش  اَم  َنْآلا  ِعَمْـساَف  ًۀَـنِماَک 
ِلْهَأ ِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  ٍۀـَبِداَن  َو  ٍبِداَن  َو  ٍۀَـیِکَاب  َو  ٍكَاب  َّلُک  اَّلِإ  َْقَلت  َْمل  َو  ِباَْسنَْألا  َو  ِءاـَبَرُْغلا  َو  ِباَـبْحَْألا  َو  ِءاَِـیلْوَْألا  َو  ِباَحْـصَْألا  َو  ِءاـَبِْرقَْألا  یَلَع 

َو ُدـیِزَی  َو  ُدَّدَـجَتَی  اَُهنْزُح  َناَک  َو  ِءاَرْهَّزلا ع  َۀَـمِطاَف  ِیتَالْوَم  ْنِم  ًاباَِحْتنا  َو  ًءاَُکب  َمَظْعَأ  َو  ًانْزُح  َّدَـشَأ  ِباَبْحَْألا  َو  ِءَابِْرقَْألا  َو  ِباَحْـصَْألا  َو  ِضْرَْألا 
ِمْوَْیلا ِیف  اَّمَلَف  ِلَّوَْألا  ِمْوَْیلا  َنِم  َرَثْکَأ  اَهُؤاَُکب  َناَک  َءاَج  ٍمْوَی  ُّلُک  ُنِینَْحلا  اَْهنِم  ُنُکْـسَی  َال  َو  ٌنِینَأ  اََهل  ُأَدـْهَی  َال  ٍماَّیَأ  َۀَْعبَـس  ُتْسَلَجَف  ُّدَتْـشَی  اَـهُؤاَُکب 

ِتَجَرَخ َو  ُناَوْسِّنلا  ِتَرَداَبَتَف  ُقِْطنَت  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِمَف  ْنِم  اَهَّنَأَکَف  ْتَخَرَـص  َو  ْتَجَرَخ  ْذِإ  ًاْربَص  ْقُِطت  ْمَلَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ْتَمَتَک  اَـم  ْتَدـْبَأ  ِنِماَّثلا 
َیلِإ َلِّیُخ  َو  ِءاَسِّنلا  ُتاَحَفَص  َنَّیَبَتَت  اَْلیَِکل  ُحِیباَصَْملا  ِتَئِفْطُأ  َو  ٍناَکَم  ِّلُک  ْنِم  ُساَّنلا  َءاَج  َو  ِبیِحَّنلا  َو  ِءاَُکْبلِاب  ُساَّنلا  َّجَض  َو  ُناَْدلِْولا  َو  ُِدئَالَْولا 
ْهاَّیِفَص اَو  ْهاََتبَأ  اَو  ُهَابَأ  ُبُْدنَت  َو  يِداَُنت  َیِه ع  َو  ْمُهَقِهَر  ْدَق  اَِمل  ٍةَْریَح  َو  ٍۀَشْهَد  ِیف  ُساَّنلا  ِتَراَص  َو  ِهِْربَق  ْنِم  َماَق  ْدَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِناَوْسِّنلا 

َال َیِه  َو  اَِهلاَیْذَأ  ِیف  ُُرثْعَت  ْتَلَْبقَأ  َُّمث  یَلْکَّثلا  ِۀَِهلاَْولا  َِکتَْنبِال  ْنَم  َو  یَّلَـصُْملا  َو  ِۀَْلبِْقِلل  ْنَم  یَماَتَْیلا  َو  ِلِماَرَْألا  َعِیبَر  اَو  ْهاَمِـساَْقلا  َابَأ  اَو  ْهاَدَّمَُحم  اَو 
ْتَرُـصَقَف ِۀـَنَذْأِْملا  یَلَع  اَُهفْرَط  َعَقَو  ِةَرْجُْحلا  َیلِإ  ْتَرَظَن  اَّمَلَف  ٍدَّمَُحم ص  اَهِیبَأ  ِْربَق  ْنِم  َْتنَد  یَّتَح  اَِـهتَْعمَد  ُِرتاََوت  ْنِم  َو  اَِـهتَْربَع  ْنِم  ًاْئیَـش  ُرِْـصُبت 

اَّمَلَف ْتَقاَفَأ  یَّتَح  اَِهنِیبَج  َو  اَهِرْدَـص  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  َءاَْملا  َنْحَـضَنَف  اَْهَیلِإ  ُناَوْسِّنلا  ِتَرَداَبَتَف  اَْهیَلَع  َیِمْغُأ  ْنَأ  َیلِإ  اَـهاَُکب  َو  اَُـهبیَِحن  َماَد  َو  اَـهاَطُخ 
ًۀَناَْریَح َو  ًةَدیِحَو  ًۀَِهلاَو  ُتیَِقب  ْهاََتبَأ  اَی  ِیِلتاَق  ُدَمَْکلا  َو  يِّوُدَع  ِیب  َتِمَش  َو  يِْدلِج  ِینَناَخ  َو  ِیتَُّوق  ْتَِعفُر  ُلوُقَت  َیِه  َو  ْتَماَق  اَِهتَیْشَغ  ْنِم  ْتَقاَفَأ 

َال َو  ِیتَْعمَِدل  ًاّداَر  َال  َو  ِیتَشْحَِول  ًاسِینَأ  َكَدَْعب  ْهاََتبَأ  اَی  ُدِجَأ  اَمَف  يِرْهَد  َرَّدَـکَت  َو  یِْـشیَع  َصَّغَنَت  َو  يِرْهَظ  َعَطَْقنا  َو  ِیتْوَص  َدَـمَْخنا  ِدَـقَف  ًةَدـیِرَف 
َلِیئاَکیِم  ُّلَحَم  َو  َلِیئَْربَج  ُِطبْهَم  َو  ِلیِْزنَّتلا  ُمَکُْحم  َكَدَْعب  َِینَف  ْدَقَف  یِفْعَِضل  ًانیِعُم 
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َو َْکَیلِإ  ِیقْوَش  ُدَْفنَی  َال  ٌۀَیِکَاب  یِـساَْفنَأ  ْتَدَّدََرت  اَم  َْکیَلَع  َو  ٌۀَِیلاَق  َكَدَْعب  اَْینُّدِلل  اَنَأَف  ُباَْوبَْألا  َِینوُد  ْتَقَّلَغَت  َو  ُباَبْـسَْألا  ْهاََتبَأ  اَی  َكَدَْعب  ْتَبَلَْقنا 

َْتلاَق  َُّمث  ْهاَُّبل  اَو  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَداَن  َُّمث  َْکیَلَع  ِینْزُح  َال 
ٌدِینَع ٌّبَص  ِهَّللا  َو  يِداَُؤف  َو  ٌدیِدَج  ٌنْزُح  َْکیَلَع  ِینْزُح  َّنِإ 

ُدِیبَی َْسَیل  َْکیَلَع  ِیباَِیتْکا  َو  ِینوُجُش  ِهِیف  ُدیِزَی  ٍمْوَی  َّلُک 
ٌدیِدَج ٍْتقَو  َّلُک  ِیئاَُکبَف  ِیئاَزَع  یِّنَع  َناَبَف  ِیبْطَخ  َّلَج 

ٌدِیلََجل ُهَّنِإَف  ًءاَزَع  َْوأ  ًاْربَص  َُفلْأَی  َْکیَلَع  ًاْبلَق  َّنِإ 
َو اَهَبْطَر  اَهَـسِداَنَح  یِکْحَی  َراَصَف  اَهُراَهَن  َّدَوْسا  ِدَـقَف  ًةَرِهاَز  َِکتَجْهَِبب  َْتناَک  َو  اَُهتَرْهَز  َْتَوز  َو  اَهِراَْونَِأب  اَْینُّدـلا  َِکب  ْتَعَطَْقنا  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَداَن  َُّمث 

ِمْوَی َیلِإ  ِۀَّمُْأِلل  ْنَم  َو  ِنیِکاَسَْملا  َو  ِلِماَرَْأِلل  ْنَم  ْهاََتبَأ  اَی  ُقاَرِْفلا  َّقَح  ُذـْنُم  یِـضْمُغ  َلاَز  ْهاََتبَأ  اَی  ِقاَلَّتلا  َیلِإ  َْکیَلَع  ًۀَفِـسآ  ُْتلِز  َال  ْهاََتبَأ  اَی  اَهَِـسباَی 
َنیِفَعْـضَتْسُم َْریَغ  ِساَّنلا  ِیف  َنیِمِّظَعُم  َِکب  اَّنُک  ْدََقل  َو  َنیِـضِْرعُم  اَّنَع  ُساَّنلا  ِتَحَبْـصَأ  ْهاََتبَأ  اَی  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َنِم  َكَدَْعب  اَْنیَْـسمَأ  ْهاََتبَأ  اَی  ِنیِّدـلا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2677 

http://www.ghaemiyeh.com


َنیِِّیبَّنلا ُرُون  َو  ِنیِّدـلا  ُعِیبَر  َْتنَأ  َو  ُلِحَتْکَی  ِمْوَّنلِاب  َكَدـَْعب  ٍنْفَج  ُّيَأ  َو  ُلِصَّتَی  َال  َکـْیَلَع  َكَدـَْعب  ٍنْزُح  ُّيَأ  َو  ُلِـمَْهنَت  اـَل  َکـِقاَرِِفل  ٍۀَْـعمَد  ُّيَأَـف 
َو ِلِیلَْقلِاب  ُۀَّیِزَّرلا  ِنُکَت  َْمل  َو  ِلِیلَْجلا  ِبْطَْخلِاب  ْهاََتبَأ  اَـی  ُتیِمُر  ْلَْزلَزَتَت  َْمل  َْفیَک  ُضْرَأـْلا  َو  ُروُغَت  اـَل  َكَدـَْعب  ِراَِـحْبِلل  َو  ُروُمَت  اـَل  ِلاَـبِْجِلل  َْفیَکَف 

ٍلاَخ َُکباَرِْحم  َو  ٌشَحْوَتْسُم  َكَدَْعب  َكُرَْبنِمَف  ُكاَْلفَْألا  ِتَفَقَو  َو  ُكاَْلمَْألا  ْهاََتبَأ  اَی  َْکتََکب  ِلوُهُْملا  ِحِداَْفلِاب  َو  ِمیِظَْعلا  ِباَصُْملِاب  ْهاََتبَأ  اَی  ُْتقِرُط 
ْهاَفَـسَأ اَوَف  َکِِسلاَجَم  َۀَْـملُظ  َمَظْعَأ  اَم  ْهاََتبَأ  اَی  َِکتاَلَـص  َو  َکـِئاَعُد  َیلِإ  َو  َکـَْیلِإ  ٌۀَقاَتْـشُم  ُۀَّنَْجلا  َو  َکـِتاَراَوُِمب  ٌحِرَف  َكُْربَق  َو  َکـِتاَجاَنُم  ْنِم 

ُهَْتیَّبَر ْنَم  َو  َُکبِیبَح  َو  َکُِّیلَو  َو  َكوُخَأ  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َْکیََدلَو  ُوبَأ  ُنَمَتْؤُْملا  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َلِْکثُأ  َو  َْکیَلَع  اًلِجاَع  َمِْدقَأ  ْنَأ  َیلِإ  َْکیَلَع 
یَسَْألا َو  اَُنِلتاَق  ُءاَُکْبلا  َو  اَُنِلماَش  ُلْکُّثلا  َو  ًارِصاَن  َو  ًارِجاَهُم  َو  ًاِقباَس  ْمُْهنِم  َناَک  ْنَم  َْکَیلِإ  َِکباَحْصَأ  َو  َِکباَبْحَأ  یَلْحَأ  َو  ًارِیبَک  ُهَْتیَخاَو  َو  ًاریِغَص 

َْتلاَق  َُّمث  َجُرَْخت  ْنَأ  اَهُحوُر  ْتَداَک  ًۀَّنَأ  ْتَّنَأ  َو  ًةَْرفَز  ْتَرَفَز  َُّمث  اَنُمِزَال 
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ِءاَِیْبنَْألا ِمَتاَِخل  يِدْقَف  َدَْعب  ِیئاَزَع  یِّنَع  َنَاب  َو  يِْربَص  َّلَق 
ِءاَمِّدلا ِْضیَِفب  ِیلَْخبَت  َال  ِْکیَو  ًاّحَس  َْعمَّدلا  ِیبُکْسا  ُْنیَع  اَی  ُْنیَع 

ِءاَفَعُّضلا َو  ِماَْتیَْألا  َفْهَک  َو  ِهَّللا  َةَْریَخ  اَی  َِهلِْإلا  َلوُسَر  اَی 
ُءاَمَّسلا یََکب  ُدَْعب  ُضْرَْألا  َو  ُْریَّطلا  َو  ًاعْمَج  ُشْحَْولا  َو  ُلاَبِْجلا  َْکتََکب  ْدَق 

ِءاَحْطَْبلا َعَم  يِدِّیَس  اَی  ُرَعْشَْملا  َو  ُنْکُّرلا  َو  ُنوُجَْحلا  َكاََکب  َو 
ِءاَسَْملا َو  ًاِنْلعُم  ِْحبُّصلا  ِیف  ِنآْرُْقِلل  ُسْرَّدلا  َو  ُباَرْحِْملا  َكاََکب  َو 

ِءَابَرُْغلا ِِرئاَس  ْنِم  ًابیِرَغ  ِساَّنلا  ِیف  َراَص  ْذِإ  ُماَلْسِْإلا  َكاََکب  َو 
ِءاَیِّضلا َدَْعب  ُماَلَّظلا  ُهاَلَع  ُهُوْلعَت  َْتنُک  يِذَّلا  َرَْبنِْملا  يََرت  َْول 

ِیئَالْوَم  اَی  ُةاَیَْحلا  ِتَصَّغَنَت  ْدَقَلَف  ًاعیِرَس  ِیتاَفَو  ْلِّجَع  یَِهلِإ  اَی 
ِۀَنیِدَْملا ِلْهَأ  ُخُویُـش  َعَمَتْجا  َو  اَُهتَْرفَز  ُأَدْهَت  َال  َو  اَُهتَْعمَد  ُأَقَْرت  َال  َیِه  َو  اَهَراَهَن  َو  اَهَْلَیل  ِلیِوَْعلا  َو  ِءاَُکْبلِاب  ْتَذَـخَأ  َو  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ْتَعَجَر  َُّمث  َْتلاَق 

َال َو  اَنِـشُُرف  یَلَع  ِْلیَّللا  ِیف  ِمْوَّنلِاب  ُأَّنَهَتَی  اَّنِم  ٌدَـحَأ  اَلَف  َراَهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  یِْکبَت  َۀَـمِطاَف ع  َّنِإ  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  اَـی  َُهل  اُولاَـقَف  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  َیلِإ  اُولَْبقَأ  َو 
َنِینِمْؤُْملا ع ُریِمَأ  َلَْبقَأَف  ًۀَماَرَک  َو  ًاّبُح  َلاَقَف ع  ًاراَهَن  َْوأ  اًْلَیل  َیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  اََهلَأْسَت  ْنَأ  َكُِربُْخن  اَّنِإ  َو  اَنِِشیاَعَم  ِبَلَط  َو  اَِنلاَغْشَأ  یَلَع  ٌراَرَق  اََنل  ِراَهَّنلِاب 

َّنِإ ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  َُهل  ًۀَْـئیَنُه  ْتَنَکَـس  ُْهتَأَر  اَّمَلَف  ُءاَزَْعلا  اَـهِیف  ُعَْفنَی  اـَل  َو  ِءاَُـکْبلا  َنِم  ُقیُِفت  اـَل  َیِه  َو  َۀَـمِطاَف ع  یَلَع  َلَـخَد  یَّتَح 
ِْنَیب ْنِم  ِیبیِغَم  َبَْرقَأ  اَم  َو  ْمُهَْنَیب  ِیثْکَم  َّلَقَأ  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف  ًاراَهَن  اَّمِإ  َو  اًْلَیل  ِكَابَأ  َنیِْکبَت  ْنَأ  اَّمِإ  َِکلَأْسَأ  ْنَأ  یِّنُولَأْسَی  ِۀَنیِدَْملا  َخُویُش 
اََهل یََنب  ُهَّنِإ  َُّمث  َِکل  اََدب  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِیلَْعفا  ٌِّیلَع ع  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِیبَِأب  َقَْحلَأ  َْوأ  ًاراَهَن  َال  َو  اًْلَیل  ُتُکْـسَأ  َال  ِهَّللا  َوَف  ْمِهِرُهْظَأ 

ًۀَیِکَاب ِعیِقَْبلا  َیلِإ  ْتَجَرَخ  َو  اَهَماَمَأ  َْنیَسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  ِتَمَّدَق  ْتَحَبْصَأ  اَذِإ  َْتناَک  َو  ِناَزْحَْألا  َْتَیب  یَّمَُسی  ِۀَنیِدَْملا  ِنَع  ًاحِزاَن  ِعیِقَْبلا  ِیف  ًاْتَیب 
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اََهل یَـضَم  ْنَأ  َیلِإ  َِکلَذ  یَلَع  ْلََزت  َْمل  َو  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اَهَقاَس  َو  اَْهَیلِإ  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلَْبقَأ  ُْلیَّللا  َءاَج  اَذِإَف  ًۀَـیِکَاب  ِرُوبُْقلا  َْنَیب  ُلاََزت  اَلَف 
َو ِرْهُّظلا  َةاَلَـص  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  یَّلَـص  ْدَق  َو  َنیَِعبْرَْألا  ِمْوَی  َیلِإ  ْتَیِقَبَف  اَهِیف  ْتَیِّفُُوت  ِیتَّلا  َۀَّلِْعلا  ِتَّلَتْعا  َو  ًامْوَی  َنوُرْـشِع  َو  ٌۀَْعبَـس  اَهِیبَأ  ِتْوَم  َدَْعب 

َریِمَأ اَـی  َْنلُقَف  ِرَوُّصلا  َو  ِهوُجُْولا  ِتاَرَّیَغَتُم  َّنُکاَرَأ  ِیل  اَـم  َو  ُرَبَْـخلا  اَـم  َّنَُهل  َلاَـقَف  ٍتاَـنیِزَح  ٍتاَـیِکَاب  يِراَوَْجلا  ُْهتَلَبْقَتْـسا  اَذِإ  َلِْزنَْملا  ُدـیُِری  َلَْـبقَأ 
َو اَهِـشاَِرف  یَلَع  ٌةاَْقُلم  اَِهب  اَذِإ  َو  اَْهیَلَع  َلَخَد  یَّتَح  ًاعِرْـسُم  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلَْبقَأَف  اَهُکِرُْدت  َکُّنُظَن  اَم  َو  َءاَرْهَّزلا ع  َکِّمَع  َۀَْنبا  ِْكرْدَأ  َنِینِمْؤُْملا 
َو اَهَسْأَر  َذَخَأ  یَّتَح  َلَْبقَأ  َو  ُهَراَرْزَأ  َّلَح  َو  ِهِسْأَر  ْنَع  َۀَماَمِْعلا  َو  ِهِِقتاَع  ْنَع  َءاَدِّرلا  یَْقلَأَف  ًالاَمِش  ُّدُمَت  َو  ًانیِمَی  ُِضبْقَت  َیِه  َو  َرْـصِم  ِّیِطاَبَق  ْنِم  َوُه 

ِِهئاَدِر ِفَرَط  ِیف  َةاَکَّزلا  َلَمَح  ْنَم  َْتِنب  اَی  اَهاَداَنَف  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  اَهاَداَنَف  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  ُءاَرْهَز  اَی  اَـهاَداَن  َو  ِهِرْجَح  ِیف  ُهَکََرت 
ُْنبا اَنَأَف  ِینیِمِّلَک  ُۀَـمِطاَف  اَی  اَـهاَداَنَف  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  یَْنثَم  یَْنثَم  ِءاَـمَّسلا  ِیف  ِۀَِـکئاَلَْملِاب  یَّلَـص  ْنَم  َۀَْـنبا  اَـی  اَـهاَداَنَف  ُهْمِّلَُکت  ْمَلَف  ِءاَرَقُْفلا  یَلَع  اََهلَذـَب  َو 
ِیبَأ ُْنب  ُِّیلَع  ِکِّمَع  ُْنبا  اَنَأَف  ُهَنیِدَِـجت  يِذَّلا  اَم  َلاَق  َو  یََکب  َو  ْتََکب  َو  ِْهَیلِإ  ْتَرَظَن  َو  ِهِهْجَو  ِیف  اَْهیَْنیَع  ْتَحَتَفَف  َلاَق  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َکِّمَع 
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َْتنَأ ْنِإَف  ِجـیِوْزَّتلا  ِۀَِّلق  یَلَع  ُِربْصَت  َال  يِدـَْعب  َکَّنَأ  ُمَلْعَأ  اَنَأ  َو  ُْهنَع  َصیِحَم  َال  َو  ُْهنِم  َّدـُب  َال  يِذَّلا  َتْوَْملا  ُدِـجَأ  یِّنِإ  ِّمَْعلا  َْنبا  اَـی  َْتلاَـقَف  ٍِبلاَـط 
ِْنیَرِسَْکنُم ِْنیَبیِرَغ  ِْنیَمِیتَی  ِناَِحبُْصیَف  اَمِهِهوُجُو  ِیف  ْحِصَت  َال  َو  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ًۀَْلَیل  َو  ًامْوَی  يِدَالْوَِأل  ْلَعْجا  َو  ًۀَْلَیل  َو  ًامْوَی  اََهل  ْلَعْجا  ًةَأَْرما  َتْجَّوََزت 

ُلوُقَت  ْتَأَْشنَأ  َُّمث  اَمُهُضِْغُبت  َو  اَمُُهُلتْقَت  ٍۀَّمُِأل  ُْلیَْولاَف  اَمُهَّمُأ  ِناَدِقْفَی  َمْوَْیلا  َو  اَمُهَّدَج  اَدَقَف  ِسْمَْألِاب  اَمُهَّنِإَف 
ِقاَرِْفلا  ُمْوَی  َوُهَف  َْعمَّدلا  ِِلبْسا  َو  ٍداَه  َْریَخ  اَی  َْتیََکب  ْنِإ  ِینِْکبا 
ٍقاَِیتْشا  َفِیلَح  اَحَبْصَأ  ْدَقَف  ِلْسَّنلِاب  َکیِصوُأ  ِلُوتَْبلا  َنیِرَق  اَی 
ِقاَرِْعلا  ِّفَِطب  يَدِْعلا  َلِیتَق  َْسنَت  َال  َو  یَماَتَْیِلل  ِْکبا  َو  ِینِْکبا 
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ِقاَرِْفلا  ُمْوَی  َوُهَف  َهَّللا  ُِفلْحَی  يَراَیَح  یَماَتَی  اوُحَبْصَأَف  اُوقَراَف 

ِیبِیبَح ُْتیَأَرَف  َۀَعاَّسلا  ُتْدَقَر  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف  اَّنَع  َعَطَْقنا  ِدَق  ُیْحَْولا  َو  ُرَبَْخلا  اَذَـه  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َِکل  َْنیَأ  ْنِم  ٌِّیلَع ع  اََهل  َلاَقَف  َْتلاَق 
َیلِإ َْکنِم  ًاقْوَش  ُّدَـشََأل  یِّنِإ  ِهَّللا  َو  ُْتلُقَف  ٌقاَتْـشُم  ِْکَیلِإ  یِّنِإَف  ِۀَّیَُنب  اَـی  ََّیلِإ  یُِّملَه  َلاَـق  ِینآَر  اَّمَلَف  ِضَْیبَأـْلا  ِّرُّدـلا  َنِم  ٍرْـصَق  ِیف  ِهَّللا ص  َلوُسَر 

َال َو  ِیْنلِّسَغَف  ِیبَْحن  ُْتیَـضَق  ْدَق  یِّنَأ  ْمَلْعاَف  سی  َْتأَرَق  َْتنَأ  اَذِإَف  َدَهاَع  اَِمل  ِیفوُْملا  َو  َدَعَو  اَِمل  ُقِداَّصلا  َوُه  َو  يِدـْنِع  َۀَْـلیَّللا  ِْتنَأ  َلاَقَف  َِکئاَِقل 
ِینَرَبْخَأ اَذَِـهب  يِْربَق  ِیف  اًْلَیل  یِِّنفْدا  َو  يِرْجَأ  َقِزُر  ْنَم  َو  یَنْدَأـْلاَف  یَنْدَأـْلا  َِیلْهَأ  ْنِم  َکَـعَم  َّیَلَع  ِّلَُـصْیل  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌةَرِهاَـط  یِّنِإَـف  یِّنَع  ْفِشْکَت 

ًةَرِهاَط ًۀـَنوُْمیَم  َْتناَک  ْدََـقل  ِهَّللا  َوَف  اَْهنَع  ُهْفِـشْکَأ  َْمل  َو  اَهِـصیِمَق  ِیف  اَُهْتلَّسَغ  َو  اَهِْرمَأ  ِیف  ُتْذَـخَأ  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  ٌِّیلَع  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیبِیبَح 
اَی ٍمُوْثلُک  َّمُأ  اَی  ُْتیَداَن  َءاَدِّرلا  َدـِقْعَأ  ْنَأ  ُتْمَمَه  اَّمَلَف  اَِـهناَفْکَأ  ِیف  اَُـهتْجَرْدَأ  َو  اَُـهْتنَّفَک  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِطُونَح  ِۀَلْـضَف  ْنِم  اَُـهتْطَّنَح  َُّمث  ًةَرَّهَطُم 

ِناَیِداَُنی اَمُه  َو  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َلَْبقَأَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُءاَقِّللا  َو  ُقاَرِْفلا  اَذَهَف  ْمُکِّمُأ  ْنِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  ُْنیَسُح  اَی  ُنَسَح  اَی  ُۀَِّضف  اَی  ُۀَنیَکُس  اَی  ُبَْنیَز 
ًادَّمَُحم اَنَّدَـج  ِتیَِقل  اَذِإ  ِْنیَـسُْحلا  َّمُأ  اَـی  ِنَـسَْحلا  َّمُأ  اَـی  ِءاَرْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  اَـنِّمُأ  َو  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  اَنِّدَـج  ِدـْقَف  ْنـِم  ًادـَبَأ  ُئِفَْطنَت  اـَل  اَتَرْـسَح  اَو 

ْتَّنَأ َو  ْتَّنَح  ْدَق  اَهَّنَأ  َهَّللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَقَف  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ِْنیَمِیتَی  َكَدَْعب  اَنیَِقب  ْدَق  اَّنِإ  َُهل  ِیلُوق  َو  َماَلَّسلا  اَّنِم  ِهِیئِْرقَأَف  یَفَطْـصُْملا 
ِتاَواَمَّسلا َۀَِکئاَلَم  ِهَّللا  َو  اَیَْکبَأ  ْدَقَلَف  اَْهنَع  اَمُهْعَفْرا  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  يِداَُنی  ِءاَمَّسلا  َنِم  ٍِفتاَِهب  اَذِإ  َو  ًاِّیلَم  اَهِرْدَص  َیلِإ  اَمُْهتَّمَـض  َو  اَْهیَدَی  ْتَّدَـم  َو 

ِتاَْیبَْألا  ِهِذَِهب  ُدِْشنُأ  اَنَأ  َو  َءاَدِّرلا  ُدِقْعَأ  ُْتلَعَج  َو  اَهِرْدَص  ْنَع  اَمُُهتْعَفَرَف  َلاَق  ِبُوبْحَْملا  َیلِإ  ُبِیبَْحلا  َقاَتْشا  ِدَقَف 
ِلوُکُّثلا  یَهْدَأ  ُمِطاَف  ِكُدْقَف  َو  يِْدنِع  ِءاَیْشَْألا  ُمَظْعَأ  ُِکقاَِرف 
ٍلِیبَس  یَنْسَأ  یَضَم  ٍّلَخ  یَلَع  ًاوْجَش  ُحُونَأ  َو  ًةَرْسَح  یِْکبَأَس 
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ِیلِیلَخ  یِْکبَأ  ٌِمئاَد  ِینْزُحَف  ِینیِدِعْسَأ  َو  يِدوُج  ُْنیَع  اَی  َالَأ 

ِهَّللا َرُون  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َبِیبَح  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  يَداـَن  َو  اَـهِیبَأ  ِْربَق  َیلِإ  اَِـهب  َلَْـبقَأ  َو  ِهِدَـی  یَلَع  اَـهَلَمَح  َُّمث 
ِدَق َۀَعیِدَْولا  َّنِإ  َو  َِکئاَنِِفب  َْکیَلَع  َِۀلِزاَّنلا  َِکتَْنبا  ِنِم  َو  َْکیََدل  َو  َْکَیلِإ  یِّنِم  ٌۀَلِـصاَو  ُۀَّیِحَّتلا  َو  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  یِّنِم  ِهَّللا  َةَْوفَـص  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
اَوَف ُءاَرْـضَْخلا  یِّنَع  ْتَدـَُعب  َو  ُءاَْربَْغلا  َّیَلَع  ْتَّدَوْسا  ِدََـقل  َو  ِلُوتَْبلا  یَلَع  ِهِدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ْهاـَنْزُح  اَوَف  ْتَذِـخُأ  ْدَـق  َۀَـنیِهَّرلا  َو  ْتَّدُِرتْسا 
اَّمَلَف ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ٍۀَِـفئاَط  َو  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِهِیلاَوَم  َو  ِِهباَحْـصَأ  َو  ِِهلْهَأ  ِیف  ِْهیَلَع  یَّلَـصَف  ِۀَـضْوَّرلا  یَلَع  اَِهب  َلَدَـع  َُّمث  ْهاَفَـسَأ  اَو  َُّمث  ُهاـَنْزُح 

ُلوُقَی  ِتاَْیبَْألا  ِهِذَِهب  َأَْشنَأ  اَهِدَْحل  ِیف  اَهَدَْحلَأ  َو  اَهاَراَو 
ٌلِیلَع  ِتاَمَْملا  یَّتَح  اَُهبِحاَص  َو  ًةَرِیثَک  َّیَلَع  اَْینُّدلا  َلَلِع  َيرَأ 

ٌلِیلََقل  ْمُکَْدنِع  ِیئاََقب  َّنِإ  َو  ٌۀَقُْرف  ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَخ  َموُدَی  َال  ْنَأ  یَلَع  ٌلِیلَد  َدَمْحَأ  َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

َو ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ِْنیَْنثا  ُهَدَْعب  ْتَشاَع  َو  ٍرُهْـشَأ  ُۀَْعبَـس  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َِیناَمَث  ٍِذئَمْوَی  اََهل  َو  ُِّیبَّنلا ص  َِضُبق  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 16
ْتَلَخ ًۀَْلَیل  َةَرْشَع  َثاَلَِثل  ِدَحَْألا  َۀَْلَیل  ْتَیِّفُُوت ع  َو  ُّحَصَأ  َوُه  َو  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َلِیق  ْدَق  ُِّینَابْرُْقلا  َلاَق  َو  ٍرُهْشَأ  َۀََعبْرَأ  َلِیق  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَس  َو  ًۀَسْمَخ  ُلاَُقی 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2679 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْربَق  َْنَیب  اَهُْربَق  اُولاَق  َو  اَِهْتَیب  ِیف  ْتَِنفُد  اَهَّنِإ  اُولاَق  َو  ِعیِقَْبلِاب  اَهُدَهْـشَم  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  َةَرْـشَع  يَدْـحِإ  َۀَنَـس  ِرِخآـْلا  ٍعِیبَر  ِرْهَـش  ْنِم 
. ِهِرَْبنِم

َنِینِمْؤُْملا ِریِمَأ  ِِلئاَضَف  ِیف  ِْهیَوَدْرَم  ُْنبا  َو  ِِصئاَصَْخلا  ِیف  ُّيِْزنَطَّنلا  َو  َِۀباَحَّصلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ُدَمْحَأ  َو  ِۀَْیلِْحلا  ِیف  ٍْمیَُعن  ُوبَأ  َو  َِۀلاَسِّرلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا 
ْنَعَف اَْینُّدـلا  َنِم  َّیَتَناَْحیَِرب  َکیِـصوُأ  ِْنیَتَناَْحیَّرلا  َابَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتْوَم  َْلبَق  ٍِّیلَِعل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  ٍِرباَـج  ْنَع  ِِقئاَْـفلا  ِیف  ُّيِرَـشْخَمَّزلا  َو  ع 
. ِیناَّثلا ُنْکُّرلا  َوُه  اَذَه  ٌِّیلَع  َلاَق  ُۀَمِطاَف  َْتتاَم  اَّمَلَف  ِْنیَنْکُّرلا  ُدَحَأ  اَذَه  ٌِّیلَع  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  اَّمَلَف  َلاَق  َْکیَلَع  َكاَنْکُر  ُّدَْهنَی  ٍلِیلَق 

اَعَد َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ُۀَِشئاَع  َْتَور  ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَمْحَأ  ُدَنْسُم  َو  ُۀَْیلِْحلا  َو  ٌِملْسُم  َو  ُّيِراَُخْبلا 
181 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ُهَّنَأ ُِّیبَّنلا ص  ِینَرَبْخَأ  َْتلاَـقَف  َکـِلَذ  ْنَع  ُْتلَأَـسَف  ْتَکِحَـضَف  اَـهَّراَسَف  اَـهاَعَد  َُّمث  ْتَکَبَف  ٍءْیَِـشب  اَـهَّراَسَف  ِهِیف  َِضُبق  يِذَّلا  ُهاَوْکَـش  ِیف  َۀَـمِطاَف 
. ُتْکِحَضَف ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َُّمث  ُْتیَکَبَف  ٌضُوبْقَم 

َِّیَنب َّنَأ  َرَبْخَأ  َُّمث  ٌضُوبْقَم  ُهَّنَأ  ُِّیبَّنلا ص  ِینَرَبْخَأ  َْتلاَق  اَهِکْحِـض  َو  اَِهئاَُکب  ْنَع  ْتَِلئُـس  اََّمل  اَهَّنِإ  ُۀَِـشئاَع  َو  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َْتلاَـق  َنیِهاَـش  ِْنبا  ُباَـتِک 
. ُتْکِحَضَف ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَرَبْخَأ  َُّمث  ُْتیَکَبَف  ٌةَّدِش  يِدَْعب  ْمُُهبیُِصیَس 

َو ِّيِرَبْـکُْعلا  ِنَع  ِۀـَنَابِْإلا  َو  ِِّینیِوْزَْقلا  ِنَع  ِنَنُّسلا  ِیف  َو  ٍقوُرْـسَم  ْنَع  ِِّیبـْعَّشلا  َو  ٍْنیَکُد  ِْنب  ِلْـضَْفلا  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  َو  ِِّیباَـعِْجلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو 
ِلوُسَر ُۀَیْشِم  اَهَتَیْشِم  َّنَأَک  یِشْمَت  ُۀَمِطاَف  ْتَلَْبقَأ  ُۀَِشئاَع  َْتلاَق  ٍقوُرْسَم  ْنَع  َةَوْرُع  ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِِلئاَضَْفلا  َو  ِِّیلِـصْوَْملا  ِنَع  ِدَنْـسُْملا 
َِکلَذ ْنَع  اَُهْتلَأَسَف  ْتَکِحَضَف  ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَسَأ  َُّمث  ْتَکَبَف  ًاثیِدَح  اَْهَیلِإ  َّرَـسَأ  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  اَهَـسَلْجَأَف  ِیتَْنبِاب  ًابَحْرَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَّللا ص 

ُهَّنِإ َو  ًةَّرَم  ٍۀَنَس  َّلُک  ِنآْرُْقلِاب  ِینُضِراَُعی  َناَک  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َلاَقَف  ََّیلِإ  َّرَسَأ  ُهَّنِإ  َْتلاَقَف  اَُهْتلَأَس  َِضُبق  اَذِإ  یَّتَح  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َّرِـس  یِْـشفُأ  اَم  َْتلاَقَف 
َأ َلاَق  َُّمث  ِِکلَِذل  ُْتیََکب  َِکل  اَنَأ  ُفَلَّسلا  َمِْعن  َو  ِیب  ًاقوُُحل  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُلَّوََأل  ِکَّنِإ  َو  ِیلَجَأ  َرَـضَح  ْدَق  َو  اَّلِإ  ِیناَرَأ  َال  َو  ِْنیَتَّرَم  َماَْعلا  ِِهب  ِینَـضَراَع 

. ِِکلَِذل ُتْکِحَضَف  َنِینِمْؤُْملا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  ِینوُکَت  ْنَأ  َْنیَضَْرت  َال 
ُلوُقَت َو  ٍۀَعاَس  َدَْعب  ًۀَعاَس  اَْهیَلَع  یَـشُْغی  ِْبلَْقلا  َۀَقِرَتُْحم  ِْنیَْعلا  َۀَیِکَاب  ِنْکُّرلا  َةَّدَْهنُم  ِمْسِْجلا  َۀَلِحاَن  ِْسأَّرلا  َۀَبَّصَعُم  اَهِیبَأ  َدـَْعب  َْتلاَز  اَم  اَهَّنَأ  َِيُور  َو 

ِناَیِـشْمَت اَمُکُعَدَی  اَلَف  اَمُْکیَلَع  ًۀَقَفَـش  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َناَک  يِذَّلا  اَمُکُوبَأ  َْنیَأ  ٍةَّرَم  َدَْعب  ًةَّرَم  اَمُُکلِمْحَی  َو  اَمُکُمِرُْکی  َناَک  يِذَّلا  اَمُکُوبَأ  َْنیَأ  اَْهیََدلَِول 
ْتَعَد َُّمث  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ْتَثَکَم  َو  ْتَضِرَم  َُّمث  اَمُِکب  ُلَعْفَی  ْلَزَی  َْمل  اَمَک  ِهِِقتاَع  یَلَع  اَمُُکلِمْحَی  َال  َو  ًادـَبَأ  َباَْبلا  اَذَـه  ُحَـتْفَی  ُهاَرَأ  َال  َو  ِضْرَْألا  یَلَع 

َو « 1  » ٍْسیَمُع َْتِنب  َءاَمْسَأ  َو  َنَْمیَأ  َّمُأ 
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یف تباثلا  وه  ام  یفانی  هنکل  اذـک . اذـکب و  اهیلا  تصوأ  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  نأ  سیمع و  تنب  ءامـسأ  رکذ  باـبلا  اذـه  یف  رثک  دـق  ( 1)
. نب رفعج  ۀجوز  تناک  اّهنأ  نم  خیراتلا 
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اوُرَّوَصَت َۀَِـکئاَلَْملا  َِتأَر  َْتناَک  اَهَّنَِأل  ًاشْعَن  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َو  اَهَدَالْوَأ  اَـهِّبُِحل  َۀَـماَمُأ  « 1  » اَِـهتْخُأ ِۀَْـنبِاب  َجَّوَزَتَی  ْنَأ  ٍثاَـلَِثب  ٍِّیلَع  َیلِإ  ْتَصْوَأ  َو  ًاـِّیلَع ع 

. ْمُْهنِم ٌدَحَأ  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  َكُْرتَی  َال  ْنَأ  َو  اَهَمَلَظ  ْنَّمِم  اَهَتَزاَنَج  ٌدَحَأ  َدَهْشَی  َال  ْنَأ  َو  َُهل  ُْهتَفَصَو  َو  ُهَتَروُص 
َةَوْرُع ْنَع  ٍباَهِش  ِْنبا  ِنَع  ٍلیِقَع  ْنَع  ٍدْعَس  ِْنب  ِْثیَّللا  ِثیِدَح  ِیف  َو  َۀَِشئاَع  ْنَع  َةَوْرُع  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَمْعَم  ْنَع  ِقاَّزَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ٌِملْسُم  َرَکَذ  َو 

یَّتَح ُهْمِّلَُکت  َْمل  َو  ُْهتَرَجَهَف  َلاَق  َۀَّصِْقلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنِم  اَهَثاَریِم  ُلَأْـسَت  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ْتَلَـسْرَأ  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  ِهِیف  ُرُکْذَـی  ٍلـیِوَط  ٍرَبَخ  ِیف  َۀَِـشئاَع  ْنَع 
. اَْهیَلَع یِّلَُصی  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَِهب  ْنَذُْؤی  َْمل  َو  ْتَیِّفُُوت 

. اَِهتَّیِصَِوب َلِمَعَف  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  َال  ْنَأ  ًاِّیلَع  ْتَصْوَأ  ُةاَفَْولا  اَْهتَرَضَح  اََّمل  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ُّيِِدقاَْولا 
اَذِإ َمَْلعَی  َال  ْنَأ  ُۀَمِطاَف  ْتَصْوَأ  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَبُج  ِْنبا  ِنَع  َقاَحْسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍِتباَث  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِلَّوَُخم  ْنَع  َناَرْهِم  ُْنب  یَسیِع 

َال َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َْتتاَم 
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هّللا یّلـص  ّیبنلا  ۀلحر  دعب  ةرجهلا - نم  ةرـشع  ثالث و  ۀنـس  یف  هتافو - دعب  ۀـفاحق و  یبأ  نبا  رکب  وبأ  هجوزت  هتداهـش  دـعب  ّمث  بلاط  یبأ 
مالسلا اهیلع  ۀمطاف  ةافو  نوکی  نأ  اماف  رکب ، یبأ  نب  دّمحم  هنبا  عم  هدنع  تناکف  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  اهجوزت  نیتنس - نم  دیزأب  هلآ  هیلع و 

دیفملا ص 172 و یلامأ  نع  ّرم  امک  عفار  یبأ  ةأرما  یملـس  نع  افحـصم  سیمع » تنب  ءامـسا   » ناک وأ  دحأ  هب  لقی  مل  ۀنـسلا و  هذه  دـعب 
ۀّمغلا فشک  یف  یلبرالا  هلمتحا  امک  سیمع  تنب  ءامسأ  تخا  یه  بلطملا و  دبع  نب  ةزمح  ةأرما  یملس  وأ  رداصملا  نم  هریغ  یف  ءیجی 

. هبشالا وه  و  یعفاشلا . یجنکلا  نع  یف ص 132  ّرم  امک  نکسلا  نب  دیزی  تنب  ءامسأ  نع  افحصم  نوکی  نأ  اما  رم ص 136 و  دق  و 
بنیز اهتخا  تنب  ۀمامأ  ناف  حیحـصلا  وه  ردصملا ج 3 ص 362 و  یف  دوجوم  ۀـعوبطملا ، ۀخـسنلا  نع  طقاس  نیتمالعلا  نیب  هانلعج  ام  ( 1)
بلاط یبأ  نب  یلع  ۀمامأ - ینعی  اهجوزت - باعیتسالا : یف  رمع  وبأ  لاق  عیبرلا  نب  صاعلا  یبأ  ۀـجوز  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر  تنب 

. هیلإ اهب  یصوأ  دق  صاعلا  وبأ  اهوبأ  ناک  و  ماوعلا ، نب  ریبزلا  هنم  اهجوز  اهنع ، هّللا  یضر  ۀمطاف  دعب  هنع  هّللا  یضر 
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. َِکلَِذب اَمُهِْمْلُعی  َْمل  َو  اًْلَیل  ٌِّیلَع ع  اَهَنَفَدَف  َلاَق  اَْهیَلَع  اَیِّلَُصی  َال  َو  ُرَمُع 
. ٌِّیلَع اَْهیَلَع  یَّلَص  َو  اًْلَیل  ٌِّیلَع  اَهَنَفَد  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب  ُۀَمِطاَف  ْتَشاَع  ُۀَِشئاَع  َْتلاَق  ٍلِماَک  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ُخیِراَت 

َّنَأ ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٍرَمْعَم  ْنَع  ِناَّطَْقلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َۀَْبیَـش  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو  َۀَْـنیَیُع  ِْنب  َناَیْفُـس  ْنَع  ِهِیف  َِيُور  َو 
. اَهَْربَق اُوبَّیَغ  َو  اًْلَیل  اَهُونَفَد  َْنیَسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنَأ  ِباَتِْکلا  اَذَه  ِیف  ُْهنَع  َو  اًْلَیل  ْتَِنفُد  َۀَمِطاَف ع 

َو َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَْـهیَلَع  یَّلَـص  ُهَّنَأ  اَِـنتاَیاَوِر  ِیف  َو  ُْرَیبُّزلا  َو  ُداَدـْقِْملا  َو  ٌِّیلَع  َو  ُساَّبَْعلا  اَّلِإ  اَهْرُـضْحَی  َْمل  َو  اًْـلَیل  ْتَِنفُد  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ِّيِرَبَّطلا  ُخـیِراَت 
ُْنبا َو  ُۀَْفیَذُح  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُلْضَْفلا  ُُهْنبا  َو  ُساَّبَْعلا  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُةَْدیَُرب  َو  ٌراَّمَع  َو  ُداَدـْقِْملا  َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ُناَْملَـس  َو  ٌلیِقَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 

. ٍدوُعْسَم
ْنَم یَلَع  ٌماَرَح  َو  اَهَتَزاَنِج  ْمُهَروُضُح  ْتَهِرَک  ٍمْوَق  یَلَع  ًۀَـطِخاَس  َْتناَک  اَهَّنِإ  َلاَقَف  اًْـلَیل  اَِـهْنفَد  ْنَع  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َلَأَـس  ُهَّنَأ  َۀـَتاَُبن  ُْنب  ُغَبْـصَْألا 

. اَهِْدلُو ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ْمُهاَّلَوَتَی 
. اَهُْربَق َفَْرُعی  َال  یَّتَح  ٍۀَْعبَس  َراَدْقِم  ًةَرَّوَُزم  ًارُوُبق  اَْهَیلاَوَح  يَّوَس  اُولاَق  َو  ًایِوَتْسُم  ِضْرَْألا  َعَم  اَهَْربَق  يَّوَس  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 

. اَْهیَلَع اوُّلَُصیَف  ِرُوبُْقلا  َنِم  ِهِْریَغ  ْنِم  اَهُْربَق  َنِیبَی  َال  یَّتَح  ًاْربَق  َنیَِعبْرَأ  َّشَر  ُهَّنَأ  َِيُور  َو 
«1  » ٍِعفاَر ِیبَأ  ُةَأَْرما  یَْملَس  ُّمُأ  َْتلاَق  ْمِهِدِیناَسَِأب  َۀََّطب  ُْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  َو  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَمْحَأ  َو  ُّيِرْصَْبلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ِْهیَوَّمَح  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ 

ِیبُکْسا َِتلاَقَف  ِهِِجئاَوَح  ِضَْعب  َیلِإ  ٌِّیلَع  َجَرَخَف  َْتناَک  اَم  ُنِّکَسُأ  ًامْوَی  ُتْحَبْصَأَف  اَهُـضِّرَمُأ  ُْتنُک  َو  اَهِیف  ْتَِضُبق  ِیتَّلا  اَهاَوْکَـش  ُۀَمِطاَف  ْتَکَتْـشا 
ِلْسُْغلا  َنِم  ُنوُکَی  اَم  َنَسْحَأ  ْتَلَسَتْغا  َو  ْتَماَقَف  ُْتبَکَسَف  اًلْسَغ  ِیل 

__________________________________________________

: حیحصلا وهس و  وه  ردصملا ج 3 ص 364 و  اذکه  ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  اذک  ( 1)
. اضیأ لاجرلا  بتک  عجار  هیوباب ص 188  نبا  نع  ءییجی  دیفملا ص 172 و  نع  ّرم  امک  عفار » یبأ  ةأرما  یملس  تلاق 

184 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ِینْفِـشْکَی اَلَف  ُْتلَـسَتْغا  ِدَق  َو  ٌۀَضُوبْقَم  اَنَأ  َْتلاَق  َو  ْتَماَن  َو  َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْـسا  َُّمث  ِْتیَْبلا  َطَسَو  یِـشاَِرف  یِـشُْرفا  َِتلاَق  َُّمث  َدُدُْجلا  اََهباَْوثَأ  ْتَِسَبل  َُّمث 

. َْتتاَم َو  اَهِدَی  یَلَع  اَهَّدَخ  ْتَعَضَو  َُّمث  ٌدَحَأ 
. اَِهلْسُغ یَلَع  ًاِّیلَع  ُْتنَعَأَف  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  اَّلِإ  َْتتاَم  اَذِإ  اَهَلِّسَُغی  َال  ْنَأ  ُۀَمِطاَف  ََّیلِإ  ْتَصْوَأ  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْسَأ  َْتلاَق  َو 

. َِکلَذ ِلَفْسَأ  ْنِم  اَْهتَلَسَغ  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  َّنِإ  َو  ِراَزِْإلا  ِدِقْعَم  ْنِم  اَهَلَسَغ  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َّنَأ  ِّيِرُذالَْبلا  ُباَتِک 
َو ًۀَقیِّدِص  َْتناَک  اَهَّنَِأل  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اَهَلَّسَغ  َلاَقَف  اَهَلَّسَغ  ْنَم  َۀَمِطاَف  ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُـس  ِۀَّیِعْرَّشلا  ِماَکْحَْألا  ِیف  ُّیِّمُْقلا  ُزاَّزَْخلا  ِنَسَْحلا  ُوبَأ 
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اََّمل ُهَّنَأ  َِيُور  َو  ِیفاَْکلا  َنِم  اًْلقَن  ِیتْأَیَـس  اَم  ِرِخآ  َیلِإ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  اَِهْنفَد  َدـْنِع  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َّنَأ  َِيُور  َو  ٌقیِّدِـص  اَّلِإ  اَـهَلِّسَُغِیل  ْنُکَی  َْمل 
. َفَرَْصنا َو  اَْهَتلَواَنَتَف  ٌدَی  ْتَجَرَخ  ِكَراَبُْملا  ِْربَْقلا  َیلِإ  اَِهب  َراَص 

اَهِْربَق ِریِفَش  یَلَع  َأَْشنَأ  ُهَّنَأ ع  ُلیِوَّطلا  ٌْدیَمُح  َو  ُِّیناَدْمَْهلا  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع 
ٌلیِکَو  ِتاَیِضاَْملا  ِموُمُْهلا  ِّدَِرب  ِینَّنَأَک  ُِّتبَف  يِّدُو  َابَأ  ُتْرَکَذ 

ٌلِیلَق  ِقاَرِْفلا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو  ٌۀَقُْرف  ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَخ  َموُدَی  َال  ْنَأ  یَلَع  ٌلِیلَد  َدَمْحَأ  َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

ٌِفتاَه  َباَجَأَف 
ٌلِیبَس  َتاَمَْملا  اَّلِإ  َُهل  َْسَیل  َو  ُُهلِیلَخ  َتوُمَی  َال  ْنَأ  یَتَْفلا  ُدیُِری 
ٌلِیلََقل  ْمُکَدَْعب  ِیئاََقب  َّنِإ  َو  یًِلب  ْنِم  َُّدب  َال  َو  ٍتْوَم  ْنِم  َُّدب  اَلَف 

ٌلِیلَق  ِتاَیِکاَْبلا  َءاَُکب  َّنِإَف  ِیتَّدُم  ِْشیَْعلا  َنِم  ًامْوَی  ْتَعَطَْقنا  اَذِإ 
ٌلیَِدب  ِلِیلَْخِلل  يِدَْعب  ُثُدْحَی  َو  ِیتَّدَوَم  یَْسُنت  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ُضَْرُعتَس 

ناک نزح  مه و  لک  درل  نماض  یمومه  ةدـشل  یننأک  تبف  یبوبحم  ترکذ  ینأ  لصاحلا  یبح و  يدو و  مزالی  ناک  نم  يأ  يدو  ابأ  نایب 
کلذ  لبق  یل 
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. نیقلتلا هجو  یلع  هاقلأ  هلعلف  فتاهلا  مالک  نم  ناک  ول  فتاهلا و  مالک  هتایبأ ع ال  ۀمتت  نم  هلعل  توم  نم  دب  الف  هلوق  و 

َّنِإ ِِّیبَّنلا ص  ُلْوَق  َُهلْوَق  ُدِّیَُؤی  ِۀَـضْوَّرلا  ِیف  َْوأ  اَهِراَد  ِیف  ٌۀـَنُوفْدَم  اَهَّنَأ  ُبَوْصَْألا  ُّیِـسوُّطلا  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 17
اَم ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَمْحَأ  ِدَنْـسُم  َو  ِّيِذِمْرِّتلا  َو  ِۀَْیلِْحلا  َو  ِإَّطَوُْملا  ِیف  َو  يِرَْبنِم  َو  ِیْتَیب  َْنَیب  ِّيِراَُخْبلا  ِیف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ْنِم  ٌۀَضْوَر  يِرَْبنِم  َو  يِْربَق  َْنَیب 

َنْحَـص ِیَلت  ِیتَّلا  ِنیِطاَسَْألا  َیلِإ  ِرَْبنِْملا  َیلِإ  ِْربَْقلا  َْنَیب  اَم  ِۀَـضْوَّرلا  ُّدَـح  اُولاَق  َو  ِۀَّنَْجلا  ِعَُرت  ْنِم  ٍۀَـعُْرت  یَلَع  يِرَْبنِم  َلاَـق ص  َو  يِرَْبنِم  َو  ِیْتَیب  َْنَیب 
. ِدِجْسَْملا

ِیف ْتَراَص  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َۀَّیَمُأ  ُوَنب  َْتداَز  اَّمَلَف  اَِهْتَیب  ِیف  ْتَِنفُد  َلاَقَف  َۀَـمِطاَف  ِْربَق  ْنَع  ِنَسَْحلا ع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍرْـصَن  ِیبَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَـمْحَأ 
. ِدِجْسَْملا

ِینَرَبْخَأ َْتلاَق  ِۀَکَرَْبلا  ُبَلَط  ُْتُلق  َِکب  اَدَغ  اَم  َْتلاَق  َُّمث  ِماَلَّسلِاب  ِیْنتَأَدَبَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِکلَْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدـیِزَی 
. اَِنتْوَم َدَْعب  َو  ْمَعَن  َْتلاَق  ِِکتاَیَح  َو  ِِهتاَیَح  ِیف  اََهل  ُْتُلق  َۀَّنَْجلا  َُهل  ُهَّللا  َبَجْوَأ  ٍماَّیَأ  َۀَثاََلث  َّیَلَع  َْوأ  ِْهیَلَع  َمَّلَس  ْنَم  اَذ  َوُه  َو  ِیبَأ 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  َۀَـمِطاَف ع  ُۀَّیِـصَو  ِهِیف  َو  ُهَأَرَقَف  ًاـباَتِک  ُْهنِم  َجَرْخَأ  َو  ًاّـقُح  َْوأ  ًاطَفَـس  َجَرْخَأ  ٍرَفْعَج ع  اـَبَأ  َّنَأ  َِيُور  ۀـمغلا  فشک  فـشک ، - 18
یَـضَم ْنِإَف  ِنَسَْحلا  َیلِإَف  یَـضَم  ْنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ِۀَْـعبَّسلا  اَـهِِطئاَوَِحب  ْتَصْوَأ  ٍدَّمَُحم ص  ِْنب ُۀَـمِطاَف  ِِهب  ْتَصْوَأ  اَم  اَذَـه  ِمیِحَّرلا 

. ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َبَتَک  َو  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َدِهَش  يِْدلُو  ْنِم  ِِرباَکَْألا  َیلِإَف  یَضَم  ْنِإَف  ِْنیَسُْحلا  َیلِإَف 
ٌِّیلَع ع. َو  اَنَأ  اَُهْتلَّسَغَف  ٌِّیلَع  َو  اَنَأ  اَّلِإ  َْتتاَم  اَذِإ  اَهَلِّسَُغی  َال  ْنَأ  ُۀَمِطاَف ع  ِیْنتَصْوَأ  َْتلاَق  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  َو 

اَهِیف یِّلَـصُأ  ِیتَّلا  َِیباَِیث  ِیتاَـه  َو  ِِهب  ُبَّیَطَتَأ  يِذَّلا  َِیبیِط  ِیتاَـه  ِةاَـلَّصِلل  اَـهَءوُضُو  ْتَأَّضََوت  َنیِح  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَِأل  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَـق  َلـِیق  َو 
ْتَعَضَو  َُّمث  ْتَأَّضَوَتَف 
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َةاَلَّصلا َِتلاَق  ِةاَلَّصلا  ُْتقَو  َءاَج  اَّمَلَف  ٍِّیلَع  َیلِإ  ِیلِسْرَأَف  اَّلِإ  َو  ُتُْمق  ْنِإَف  ِینیِمِیقَأَف  ِةاَلَّصلا  ُْتقَو  َءاَج  اَذِإَف  یِسْأَر  َْدنِع  یِِـسلْجا  اََهل  َْتلاَقَف  اَهَـسْأَر 

َرَمَأَف َلاَق  َْکَیلِإ  ُْتلَـسْرَأ  َنیِح  َْتلاَق  یَتَم  ٌِّیلَع  َلاَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَْـنبا  ْتَِضُبق  ْدَـق  َُهل  َْتلاَقَف  ٌِّیلَع  َءاَجَف  ْتَِضُبق  ْدَـق  َیِه  اَذِإَـف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَـی 
. ِیْنتَرَمَأ َِکلَِذب  َلاَقَف  َِکلَذ  یَلَع  َِبتوُعَف  اَهَْربَق  يَّوَس  َو  اًْلَیل  اَهَنَفَد  َو  َءاَْملا  ِناَلِخُْدی  َْنیَسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  َرَمَأ  َو  اَْهتَلَّسَغَف  َءاَمْسَأ 
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َنِم ٍرُوفاَِکب  ُةاَفَْولا  ُْهتَرَـضَح  اََّمل  َِّیبَّنلا ص  یَتَأ  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َءاَمْـسَِأل  َْتلاَق  ُةاَفَْولا  اَْهتَرَـضَح  اََّمل  َو  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  اَهِیبَأ  َدـَْعب  ْتَیَِقب  اَـهَّنَأ  َِيُور  َو 
اَذَک َو  اَذَک  ِعِضْوَم  ْنِم  يِِدلاَو  ِطُونَح  ِۀَّیِقَِبب  ِینِیْتئا  ُءاَمْسَأ  اَی  َْتلاَقَف  ًامَهْرِد  َنیَِعبْرَأ  َناَک  َو  ِیل  ًاُثُلث  َو  ٍِّیلَِعل  ًاُثُلث  َو  ِهِسْفَِنل  ًاُثُلث  ًاثاَْلثَأ  ُهَمَسَقَف  ِۀَّنَْجلا 

ِیبَأ ص یَلَع  ُْتمِدَق  ْدَق  یِّنَأ  یِمَلْعاَف  اَّلِإ  َو  ُِکْتبَجَأ  ْنِإَف  ِینیِعْدا  َو  ًۀَْهیَنُه  ِینیِرِظَْتنا  َِتلاَق  َو  اَِهبْوَِثب  ْتَّجَـسَت  َُّمث  ُْهتَعَـضَوَف  یِـسْأَر  َدـْنِع  ِهیِعَـضَف 
َْتِنب اَی  اَصَْحلا  َئِطَو  ْنَم  ِْریَخ  َْتِنب  اَی  ُءاَسِّنلا  ُْهتَلَمَح  ْنَم  ِمَرْکَأ  َْتِنب  اَی  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ْتَداَنَف  اَْهبُِجت  ْمَلَف  اَْهتَداَن  َُّمث  ًۀَْـهیَنُه  اَْـهتَرَظَْتناَف 
ُلوُقَت َیِه  َو  اَُهلِّبَُقت  اَْهیَلَع  ْتَعَقَوَف  اَْینُّدلا  ِتَقَراَف  ْدَق  اَِهب  اَذِإَف  اَهِهْجَو  ْنَع  َبْوَّثلا  ِتَفَشَکَف  اَْهبُِجت  ْمَلَف  َلاَق  ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  ِهِّبَر  ْنِم  َناَک  ْنَم 
ُءاَمْسَأ اَی  الاَقَف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلَخَد  ْذِإ  َِکلَذَک  َیِه  اَْنیَبَف  َماَلَّسلا  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْسَأ  ْنَع  ِهِیئِْرقَأَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِکِیبَأ  یَلَع  ِْتمِدَق  اَذِإ  ُۀَمِطاَف 

ْهاَّمُأ اَی  ُلوُقَی  َو  ًةَّرَم  اَُهلِّبَُقی  ُنَسَْحلا  اَْهیَلَع  َعَقَوَف  اَْینُّدـلا  ِتَقَراَف  ْدَـق  ًۀَِـمئاَن  اَمُکُّمُأ  ْتَْسَیل  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَی  َْتلاَق  ِۀَـعاَّسلا  ِهِذَـه  ِیف  اَـنَّمُأ  ُمِیُنی  اَـم 
ِیْبلَق َعَّدَـصَتَی  ْنَأ  َْلبَق  ِینیِمِّلَک  ُْنیَـسُْحلا  ُِکْنبا  اَنَأ  ْهاَّمُأ  اَی  ُلوُقَی  َو  اَهَلْجِر  ُلِّبَُقی  ُْنیَـسُْحلا  َلَْبقَأ  َو  َْتلاَق  ِینَدـَب  یِحوُر  َقِراَُـفت  ْنَأ  َلـْبَق  ِینیِمِّلَک 

اَعَفَر ِدِجْـسَْملا  َبُْرق  اَناَک  اَذِإ  یَّتَح  اَجَرَخَف  اَـمُکِّمُأ  ِتْوَِمب  ُهاَِربْخَأَـف  ٍِّیلَع  اَـمُکِیبَأ  َیلِإ  اَِـقلَْطنا  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَـی  ُءاَمْـسَأ  اَـمَُهل  َْتلاَـق  َتُومَأَـف 
اَُمتْرَظَن اَمُکَّلََعل  اَمُکَُنیْعَأ  ُهَّللا  یَْکبَأ  َال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَی  اَمُکیِْکُبی  اَم  اُولاَقَف  َِۀباَحَّصلا  ُعیِمَج  اَمُهَرَدَْتباَف  ِءاَُکْبلِاب  اَمُهَتاَوْصَأ 
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ِنَِمب ُلوُقَی  ِهِهْجَو  یَلَع  ٌِّیلَع ع  َعَقَوَف  َلاَق  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُۀَـمِطاَف  اَنُّمُأ  َْتتاَم  ْدَـق  َْسَیل  َو  َأ  َال  الاَقَف  ِْهَیلِإ  ًاقْوَش  اَُـمْتیَکَبَف  اَمُکِّدَـج  ِِفقْوَم  َیلِإ 

َلاَق  َُّمث  ِكِدَْعب  ْنِم  ُءاَزَْعلا  َمیِفَف  يَّزَعَتَأ  ِِکب  ُْتنُک  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُءاَزَْعلا 
ٌلِیلَق  ِقاَرِْفلا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو  ٌۀَقُْرف  ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 

«1  » ٌلِیلَخ َموُدَی  َال  ْنَأ  یَلَع  ٌلِیلَد  َدَمْحَأ  َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 
. ِرْصَْعلا َدَْعب  َْتتاَم  َو  ِعیِقَْبلِاب  اَهُونَفَد  َو  اًْلَیل  اَْهیَلَع  اْوَّلَص  َو  اَهوُطَّنَح  َو  اَهُونَّفَک  َو  اَهُولَّسَغَف  َلاَق  اَهِینِّفَک  َو  اَهیِطِّنَح  َو  اَهِیلِّسَغ  ُءاَمْسَأ  اَی  َلاَق ع  َُّمث 

. دجسملا یف  تراص  دجسملا  یف  ۀیمأ  ونب  داز  املف  اهتیب  یف  تنفد  اهنأ  يدنع  حیحصلا  اذک و  ربخلا  اذه  ءاج  هللا  همحر  هیوباب  نبا  لاق  و 
. مدقت امک  عیقبلاب  تنفد  اهنأ ع  ریسلا  خیراوتلا و  بابرأ  سانلا و  هلقن  امم  روهشملا  رهاظلا و  تلق 

ِضَْعب ِیف  َناَک  اَّمَلَف  َْتلاَق  اَهِیف  َْتتاَـم  ِیتَّلا  اَهاَوْکَـش  ِیف  ٍدَّمَُحم ص  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  َدـْنِع  ُْتنُک  َْتلاَـق  ٍِعفاَر  ِیَنب  ِّمُأ  یَْملَـس  َیلِإ  ًاـعُوفْرَم  َيَور  َو 
اًلْسَغ ِیل  ِیبُکْسا  « 2  » ْهَّمُأ اَی  َْتلاَقَف  َْتناَک  اَم  ُلَْثمَأ  اَهَّنَأ  ٍذـِئَمْوَی  يَرَی  َوُه  َو  ِِهتَجاَح  ِیف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَدَـغَف  اَهاََرن  اَـم  ُّفَخَأ  َیِه  َو  ِماَّیَأـْلا 

ْدَق یِّنِإ  َْتلاَق  َُّمث  ِینِیِلبْقَتْسا  َو  یِشاَِرف  یِعَـض  َْتلاَق  َُّمث  ْتَِسبَلَف  اَُهْتیَطْعَأَف  َدُدُْجلا  َِیباَِیث  ِینیِطْعَأ  ِیل  َْتلاَق  َُّمث  اَُهْتیَأَر  اَم  ِّدَشَأَک  ْتَلَـسَتْغاَف  ُْتلَعَفَف 
اَْهنَع َلَأَسَف  ُحیِصَن  ُنَْحن  َو  ٌِّیلَع ع  َءاَجَف  ْتَِضبُقَف  َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْسا  َو  یَنُْمْیلا  اَهَدَی  ْتَدَّسََوت  َُّمث  َنْآلا  ٌۀَضُوبْقَم  یِّنِإ  َّنَفَشْکُأ  اَلَف  یِـسْفَن  ْنِم  ُتْغَرَف 

. ْتَبِّیُغَف اَِهباَِیث  ِیف  ْتَلُِمتْحاَف  ُفَشُْکت  َال  ِهَّللا  َو  ًاذِإ  َلاَقَف  ُُهتْرَبْخَأَف 
__________________________________________________
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ْتَکَتْشا َْتلاَق  « 1  » یَْملَـس ِّمُأ  ْنَع  ِهِدَنْـسُم  ِیف  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَمْحَأ  َيَور  ْدَـق  َو  يََرت  اَمَک  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  ُهاََور  ْدَـق  َثیِدَْـحلا  اَذَـه  َّنِإ  ُلُوقَأ 

ِِهتَجاَح ِضْعَِبل  ٌِّیلَع ع  َجَرَخ  َو  َْتلاَق  َِکلَذ  اَهاَوْکَش  ِیف  اَُهْتیَأَر  اَم  ِلَْثمَأَک  ًامْوَی  ُتْحَبْـصَأَف  اَهُـضِّرَمُأ  ُْتنُکَف  ِهِیف  ْتَِضُبق  ِیتَّلا  اَهاَوْکَـش  ُۀَمِطاَف ع 
اَُهْتیَطْعَأَف َدُدُْـجلا  َِیباَِیث  ِینیِطْعَأ  ْهاَّمُأ  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ُلِسَتْغَت  اَُهْتیَأَر  اَم  ِنَسْحَأَک  ْتَلَـسَتْغاَف  اًلْـسَغ  اََـهل  ُْتبَکَـسَف  اًلْـسَغ  ِیل  ِیبُکْـسا  ْهاَّمُأ  اَـی  َْتلاَـقَف 

ْهاَّمُأ اَی  َْتلاَق  َُّمث  اَهِّدَخ  َتَْحت  اَهَدَی  ْتَلَعَج  َو  َۀَْلبِْقلا  ِتَلَبْقَتْـسا  َو  ْتَعَجَطْـضاَف  ُْتلَعَفَف  ِْتیَْبلا  َطَسَو  یِـشاَِرف  ِیل  یِمِّدَق  ْهاَّمُأ  اَی  َْتلاَق  َُّمث  اَْهتَِـسبَلَف 
. ُُهتْرَبْخَأَف ٌِّیلَع ع  َءاَجَف  َْتلاَق  اَهَناَکَم  ْتَِضبُقَف  ٌدَحَأ  ِینْفِشْکَی  اَلَف  ُتْرَّهَطَت  ْدَق  َو  َنْآلا  ٌۀَضُوبْقَم  یِّنِإ 

دعب الإ  نفدـلا  نوزیجی  نیقیرطلا ال  نم  ءاـهقفلا  نإـف  بیجع  هفـالخ  یلع  مکحلا  نوک  عم  هلقن  یلع  ۀنـسلا  ۀعیـشلا و  قرط  نم  اـمهقافتا  و 
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رمأ اذه  لعل  عنملا و  زاوجلا و ال  یلع  اهبن  ههقف و ال  ارکذ  هاللعی و ال  مل  ثیدحلا و  اذه  ایور  فیکف  هنم  اذـه  سیل  عضاوم  یف  الإ  لسغلا 
. روهشملا وه  ۀمطاف ع و  لسغ  ایلع  نأب  هتجوز  لسغی  نأ  لجرلل  زوجی  هنأ  یلع  ءاهقفلا  لدتسا  امنإ  اهصخی ع و 

. اًْلَیل اَهَنَفَد  َو  ًاسْمَخ  اَْهیَلَع  َرَّبَک  َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  یَّلَص  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع  ْنَع  َو  َۀَمِطاَف ع  َلَّسَغ  ًاِّیلَع  َّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِْهیََوبَاب  ُْنبا  َيَور  َو 
. اًْلَیل ْتَِنفُد  َۀَمِطاَف ع  َّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َو 

مدع نم  اقباس  انرکذ  امب  لوؤی  نأ  یلوألاف  اهلـسغ  كرت  نم  هرکذ  ام  امأ  اهتیب و  یف  ۀنوفدم  اهنأ  حصألا  نأ  رازملا  باتک  یف  انیب  دـق  نایب 
. لفغت الف  ۀقرو  ۀیاور  یف  رم  ام  لیوأتلا  نم  انرکذ  ام  دیؤی  اهلسغ و  ایلع ع  نأ  یلع  ۀلادلا  ةریثکلا  رابخألل  یفانت  الف  فیظنتلل  اهندب  فشک 
ِِّیبَّنلا ص َدـَْعب  ُۀَـمِطاَف  ْتَِثَبل  َلاَق : ِِهلاَجِر  ْنِم  ُهَلَقَن  اَم  اَِهتاَفَو ع  ِیف  ِِّیبَالوُّدـِلل  ِةَرِهاَّطلا  ِۀَّیِّرُّذـلا  ِباَـتِک  ْنِم  ُْتلَقَن  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 19

َلاَق  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَثاََلث 
__________________________________________________

. قبس امیف  عجار ص 183  ( 1)
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َو ًاسْمَخ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو  ِْرَیبُّزلا  ِْنب  َةَوْرُع  ْنَع  ُُهْلثِم  َو  َۀَِشئاَع  ْنَع  ُُهْلثِم  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِـس  ُّيِرْهُّزلا  َلاَق  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀَّتِـس  ٍباَهِـش  ُْنبا 
ِرْهَش ْنِم  ٍلاََیل  ِثاَلَِثل  ِءاَثاَلَّثلا  َۀَْلَیل  َةَرْشَع  يَدْحِإ  ِۀَنَس  ِیف  َْتتاَم  َلِیق  َو  ٍمْوَی  َۀَئاِم  ِِهفِراَعَم  ِیف  َۀَْبیَُتق  ُْنبا  َلاَق  َو  َةَرْـشَع  يَدْحِإ  ِۀَنَـس  ِیف  ًۀَْلَیل  َنیِعِْـست 

. اَهِوَْحن َْوأ  ًۀَنَس  َنیِرْشِع  َو  ٍعِْست  ُْتِنب  َیِه  َو  َناَضَمَر 
ُِّیلَع اَی  َتِْدلُو  ُساَّبَْعلا  َلاَقَف  ُرَبْکَأ  اَنُّیَأ  ِِهبِحاَِصل  ُلوُقَی  اَمُهُدَحَأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ُساَّبَْعلا  َلَخَد  َلِیق  َو 
. َنِینِس ِسْمَِخب  ِةَُّوبُّنلا  َْلبَق  ًۀَنَس  َنِیثاََلث  َو  ٍسْمَخ  ُْنبا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  َْتیَْبلا  ِیْنبَت  ٌْشیَُرق  َو  ِیتَْنبا  ْتَِدلُو  َو  ٍتاَوَنَِسب  َْتیَْبلا  ٍْشیَُرق  ِءاَِنب  َْلبَق 

. اَهاَلِّسَُغی ْنَأ  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  َو  ًاِّیلَع ع  ْتَصْوَأ  اَهَّنَأ  َِيُور  َو 
َْتلاَقَف ٍرِهاَظ  ٍریِرَس  یَلَع  ِینِیلِمَْحت  اَلَف  ُْتغََلب  اَم  َیلِإ  َْنیََرت  َال  َأ  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَِأل  َْتلاَقَف  ًادیِدَش  ًاضَرَم  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 

یَلَع ْتَلَعَج  َُّمث  ِقاَوْسَْألا  َنِم  ْتَعِّطُقَف  ٍۀَـبْطَر  َدـِئاَرَج  َیلِإ  ْتَلَـسْرَأَف  ِهِینیِرَأَف  َْتلاَق  ِۀَـشَبَْحلِاب  ُعَنُْـصی  ُْتیَأَر  اَـمَک  ًاـشْعَن  ُعَنْـصَأ  ْنَِکل  َو  يِرْمََعل  اـَل 
ِِبلَّطُْملا ِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  اَْهیَلَع  یَّلَص  َو  اًْلَیل  اَهاَّنَفَدَف  اَهاَْنلَمَح  َُّمث  ٍِذئَمْوَی  اَّلِإ  ًۀَمِّسَبَتُم  ْتَِیئُر  اَم  َو  ْتَمَّسَبَتَف  ُشْعَّنلا  َناَک  اَم  ُلَّوَأ  َوُه  َو  ًاشْعَن  ِریِرَّسلا 

. ٍساَّبَع ُْنب  ُلْضَْفلا  َو  ٌِّیلَع  َو  َوُه  اَِهتَْرفُح  ِیف  َلََزن  َو 
ُبْوَّثلا ِةَأْرَْملا  یَلَع  ُحَرُْطی  ُهَّنَأ  ِءاَسِّنلِاب  ُعَنُْـصی  اَم  ُتْحَبْقَتْـسا  ِدَـق  یِّنِإ  َءاَمْـسَِأل  َْتلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنَأ  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَأ  ْنَع  َو 
ْتَحَرَط َُّمث  اَْهتَنَّسَحَف  ٍۀَـبْطَر  ٍةَدـیِرَِجب  ْتَعَدَـف  َلاَق  ِۀَـشَبَْحلا  ِضْرَِأب  ُُهْتیَأَر  ًاْئیَـش  ِکیِرُأ  اَنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ُءاَمْـسَأ  َْتلاَقَف  َيأَر  ْنَِمل  اَهُفِـصَیَف 
َّنَلُخْدَـی َال  َو  ِْتنَأ  ِینِیلِـسْغاَف  ُِّتم  اَذِإَف  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  َلاَق  ِلُجَّرلا  َنِم  ُةَأْرَْملا  ِِهب  ُفَْرُعت  َال  ُهَلَمْجَأ  َو  اَذَـه  َنَسْحَأ  اَم  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَقَف  ًابَْوث  اَْـهیَلَع 

ُۀَِشئاَع ْتَمَّلَکَف  ِیلُخْدَت  َال  ُءاَمْسَأ  َْتلاَقَف  اَْهیَلَع  ُلُخْدَت  ُۀَِشئاَع  ْتَءاَج  ُۀَمِطاَف ع  ْتَیِّفُُوت  اَّمَلَف  ٌدَحَأ  َّیَلَع 
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ِیْنتَرَمَأ ٍرَْکب  ِیبَِأل  ُءاَمْسَأ  َْتلاَقَف  ِسوُرَْعلا  ِجَدْوَه  َْلثِم  اََهل  ْتَلَعَج  ْدَق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَْنبا  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  ُلوَُحت  َۀَّیِمَْعثَْخلا  ِهِذَه  َّنِإ  َْتلاَقَف  ٍرَْکب  َابَأ 
َو َفَرَْـصناَف  ِْکتَرَمَأ  اَم  یِعَنْـصا  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  اََهل  َعَنْـصَأ  ْنَأ  ِیْنتَرَمَأَف  ٌۀَّیَح  َیِه  َو  ُْتعَنَـص  يِذَّلا  اَذَه  اَُهْتیَرَأ  َو  ٌدَحَأ  اَْهیَلَع  َلُخْدَی  َال  ْنَأ 

. ُءاَمْسَأ َو  ٌِّیلَع ع  اَهَلَّسَغ 
. ُهُرْکِذ َمَّدَقَت  ْدَق  َو  ْفَشُْکت  َْمل  َو  ِِهب  ْتَِنفُد  اَُهنْوَک  َو  اَِهتاَفَو  َْلبَق  ُْهتَلَسَتْغا  يِذَّلا  ِلْسُْغلا  َثیِدَح  ُِّیبَالوُّدلا  َيَور  َو 

َو ُهاَقَّدَـصَف  اَمَُهل  َفَلَح  َو  َِکلَذـِب  ُْهتَـصْوَأ  اَهَّنَأ  َرَذَـتْعاَف  اَْهیَلَع  ِةاَلَّصلِاب  اَمُْهنِذُْؤی  َْمل  ُهَنْوَک  ًاِّیلَع ع  اَبَتاَع  َرَمُع  َو  ٍرَْکب  اـَبَأ  َّنَأ  اَذَـه  ِْریَغ  ْنِم  َِيُور  َو 
َِۀلِزاَّنلا َِکتَْنبا  ِنَع  َو  یِّنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِْربَق  َْدنِع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َِکلَِذب  یِجاَنُْملاَک  َۀَـمِطاَف ع  ِْنفَد  َدـْنِع  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َو  ُهاَرَّذَـع 

. ِیتْأَیَس اَم  ِرِخآ  َیلِإ  َكِراَوِج  ِیف 
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َۀَعیِرَق ِیبَأ  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  یِضاَْقِلل  ِباَحْصَْألا  ُضَْعب  ِینَدَْشنَأ  ٍنوُجُش  ُوذ  ُثیِدَْحلا  یَسیِع  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َُّمث 
ٍۀَفیِخَس ٍۀَلِضْعُم  ِّلُک  ْنَع  ًاِبئاَذ  ُِلئاَُسی  ْنَم  اَی 

ًۀَفیِج َْتفَشَک  اَمَّبُرَلَف  یطَغُم  َّنَفِشْکَت  َال 
ِۀَفیِطَْقلا ِتَْحت  ْنِم  ِْلبَّطلاَک  اََدب  ٍرُوتْسَم  َّبَُرل  َو 

ًۀَفیِخ ِهیِفْخُأ  ِینَّنَِکل  ٌرِضاََحل  َباَوَْجلا  َّنِإ 
َۀَفِیلَْخلا اَهَتَساَیِس  یِْقلُأ  ٍۀَّیِعَر  ُءاَِدتْعا  َال  َْول 
ٌۀَفیِقَن ًاَدبَأ  اَُنتاَماَه  اَِهب  ٍءاَدْعَأ  ُفُویُس  َو 

ًۀَفیِرَط اًلَمُج  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِراَرْسَأ  ْنِم  ُتْرَشََنل 
َۀَفِینَح ُوبَأ  َو  ٌِکلاَم  ُهاََور  اَّمَع  ْمُکِینُْغت 

ِۀَفیِقَّسلا ِمْوَی  ِیف  َبیِصُأ  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  ْمُُکْتیَرَأ  َو 
ُۀَفیِرَّشلا ُۀَمِطاَف  ِْلیَّللِاب  ْتَدُِّحل  ٍلاَح  ِّيَِأل  َو 

ِۀَفِینُْملا اَِهتَرْجُح  ِْءطَو  ْنَع  ُمُْکیَْخیَش  ْتَمَح  اَِمل  َو 
ًۀَفیِسَأ اَِهتَّصُِغب  َْتتاَم  ٍدَّمَُحم  ِْتِنِبل  ِْهَوأ 
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تـضرعأ اهقح  اهعنم  اهملظ و  نمم  اهتیاکـش  طرف  اهتدجوم و  مظع  اهملأت و  ةدش  یلع  لدی  ام  اهتوم  ضرم  یف  اهمالک ع  نم  درو  دـق  و 

امبرف مهتالاوم  نع  لفاغلا  هیبنت  مهایازم و  مهبقانم و  تعن  باتکلا  اذـه  نم  یـضرغ  نأل  هداریإ  نع  تبکن  هیف و  لوقلا  تیغلأ  هرکذ و  نع 
ضرغ نم  سیلف  ریخلا  رشلا و  نع  ثحبلا  ریغلا و  رکذ  امأف  مهاوس  دحأل  تسیل  یتلا  لئاضفلا  نم  هب  هللا  مهصخ  ام  فصو  مهالاو و  هبنت و 

وأ حمرب  وأ  برض  دشأ  اهبرض  وأ  غامدلا  نع  ۀماهلا  رسک  فقنلا  نایب  ُرُومُْألا  ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  باسحلا و  موی  یلإ  لوکوم  وه  باتکلا و  اذه 
. اصع

ْتَیُِعن اَّمَلَف  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ْتَیِّفُُوت  ْنَأ  َیلِإ  اَهِـضَرَم  ِیف  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ْتَثَکَم  َو  ًادیِدَش  ًاضَرَم  ُۀَمِطاَف ع  ْتَضِرَم  نیظعاولا  ۀـضور  هض ، - 20
َيرَأ َال  یِّنِإ  َو  یِسْفَن  ََّیلِإ  ْتَیُِعن  ْدَق  ُهَّنِإ  ِّمَع  َْنبا  اَی  َْتلاَقَف  ُْهتَرَضْحَأ  َو  ٍِّیلَع  َْفلَخ  ْتَهَّجَو  َو  ٍْسیَمُع  َْتِنب  َءاَمْسَأ  َو  َنَْمیَأ  َّمُأ  ْتَعَد  اَهُسْفَن  اَْهَیلِإ 

ِهَّللا ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ِْتبَبْحَأ  اَِمب  ِینیِـصْوَأ  ٌِّیلَع ع  اََـهل  َلاَـق  ِیْبلَق  ِیف  َءاَیْـشَِأب  َکیِـصوُأ  اـَنَأ  َو  « 1  » ٍۀَـعاَس َدـَْعب  ًۀَـعاَس  ِیبَِأب  ٌقِحَال  ِینَّنَأ  اَّلِإ  ِیب  اَم 
َذاَعَم َلاَقَف ع  ِینَتْرَـشاَع  ُْذنُم  َُکتَْفلاَخ  َال  َو  ًۀَِنئاَخ  َال  َو  ًَۀبِذاَک  ِینَتْدِهَع  اَم  ِّمَع  َْنبا  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ِْتیَْبلا  ِیف  َناَک  ْنَم  َجَرْخَأ  َو  اَهِـسْأَر  َْدنِع  َسَلَجَف 

ٌْرمَأ ُهَّنَأ  اَّلِإ  ِكُدُّقَفَت  َو  ُِکتَقَراَفُم  َّیَلَع  َّزَع  ْدَق  « 2  » ِیتََفلاَخُِمب ِکَخِّبَوُأ  ْنَأ  ْنِم  ِهَّللا  ْنِم  ًافْوَخ  ُّدَشَأ  َو  ُمَرْکَأ  َو  یَْقتَأ  َو  َُّربَأ  َو  ِهَّللِاب  ُمَلْعَأ  ِْتنَأ  ِهَّللا 
َو اَهَعَْجفَأ  اَم  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  َف  ِكُدْقَف  َو  ُِکتاَفَو  ْتَمُظَع  ْدَق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َۀَبیِـصُم  َّیَلَع  ِتْدِّدَج  ِهَّللا  َو  ُْهنِم  َّدـُب  َال 

اََهل َفَلَخ  َال  ٌۀَّیِزَر  َو  اََهل  َءاَزَع  َال  ٌۀَبیِصُم  ِهَّللا  َو  ِهِذَه  اَهَنَزْحَأ  َو  اَهَّضَمَأ  َو  اَهََملآ 
__________________________________________________

ظ. ۀعاس . دعب  وأ  ۀعاسلا  ( 1)
یف لیضفتلا  لعف  ۀممتم ال  ۀلص  نم  مالکلا  یف  ّدب  هناف ال  اعطق . صقان  وه  و  کخبوأ » نأ  هّللا  نم  افوخ  ّدشأ  و  : » ۀعوبطملا ۀخسنلا  یف  ( 2)

. هّللا نم  افوخ  دشأ  مرکأ و  یقتأ و  ربأ و  ملعأ و  مالسلا : هیلع  هلوق 
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ِیِنتْرَمَأ اَمَک  یِْضمَأ  اَهِیف  ِینیِدَِجت   ] یندجت ِکَّنِإَف  ِْتئِش  اَِمب  ِینیِصوُأ  َلاَق  َُّمث  ِهِرْدَص  َیلِإ  اَهَّمَـض  َو  اَهِـسْأَر  یَلَع  َذَخَأ  َو  ًۀَعاَس  ًاعیِمَج  اَیََکب  َُّمث 
«1  » ِیتْخُأ ِۀَْنبِاب  يِدـَْعب  َجَّوَزَتَت  ْنَأ  ًالَّوَأ  ِکیِـصوُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّمَع  َْنبا  اَی  ِءاَزَْجلا  َْریَخ  یِّنَع  ُهَّللا  ِكاَزَج  َْتلاَق  َُّمث  يِْرمَأ  یَلَع  ِكَْرمَأ  ُراَتْخَأ  َو  ِِهب 
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ٌلِیبَس ِِهقاَِرف  َیلِإ  ِیل  َْسَیل  ٌَعبْرَأ  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  َِکلَذ  ِلْجَأ  ْنِمَف  َلاَق  ِءاَسِّنلا  َنِم  ْمَُهل  َُّدب  َال  َلاَجِّرلا  َّنِإَف  ِیْلثِم  يِدـْلُِول  ُنوُکَت  اَهَّنِإَف  َۀَـماَمُأ 
َۀَِکئاَلَْملا ُْتیَأَر  ْدَـقَف  ًاشْعَن  ِیل  َذِـخَّتَت  ْنَأ  ِّمَع  َْنبا  اَی  َکیِـصوُأ  َْتلاَـق  َُّمث  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  اَِـهب  ِیْنتَـصْوَأ  ُۀَـماَمُأ  .« 2  » ِصاَْـعلا ِیبَأ  ُْتِنب 

َُّمث ٌدَـحَأ  َلِمَع  َال  َو  ُهَْلبَق  ٌدَـحَأ  َيأَر  اَم  َو  َكاَذ  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یَلَع  َلِمُع  ٍشْعَن  ُلَّوَأَف  اََهل  ُهَذَـخَّتاَف  ُْهتَفَـصَوَف  ِیل  ِهیِفِـص  اََهل  َلاَقَف  ُهَتَروُص  اوُرَّوَص 
ْنَأ ُكُْرتَت  َال  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُّوُدَـع  َو  يِّوُدَـع  ْمُهَّنِإَف  یِّقَح  اوُذَـخَأ  َو  ِینوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِءَالُؤَه  ْنِم  ِیتَزاَنِج  ٌدَـحَأ  َدَهْـشَی  َال  ْنَأ  َکیِـصوُأ  َْتلاَق 

َو اَهِیبَأ  یَلَع  َو  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ْتَیِّفُُوت  َُّمث  ُراَْصبَْألا  ِتَماَن  َو  ُنُویُْعلا  ِتَأَدَه  اَذِإ  ِْلیَّللا  ِیف  یِِّنفْدا  َو  ْمِهِعاَْبتَأ  ْنِم  َال  َو  ْمُْهنِم  ٌدَـحَأ  َّیَلَع  َیِّلَُـصی 
َعَزْعَزَتَت ْنَأ  ُۀَنیِدَْملا  ِتَداَک  ًةَدِحاَو  ًۀَخْرَص  اوُخَرَصَف  اَهِراَد  ِیف  ٍمِشاَه  ِیَنب  ُءاَِسن  ْتَعَمَتْجا  َو  ًةَدِحاَو  ًۀَْحیَص  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  ْتَحاَصَف  اَهِیَنب  َو  اَِهْلَعب 

ُْنیَـسُْحلا ع َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِسلاَج  َوُه  َو  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ِسَرَْفلا  ِفْرُع  َْلثِم  ُساَّنلا  َلَْبقَأ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ْهاَتَدِّیَـس  اَـی  َْنلُقَی  َّنُه  َو  َّنِهِخاَرُـص  ْنِم 
اَی ْهاََتبَأ  اَی  ُلوُقَت  َیِه  َو  اَهُجِّبَُـست  اَْهیَلَع  ٍءاَدِِرب  ًۀَلِّلَجَتُم  اَهَْلیَذ  ُّرَُجت  َو  ٌۀَُـعقُْرب  اَْهیَلَع  َو  ٍمُوْثلُک  ُّمُأ  ْتَجَرَخ  َو  اَمِِهئاَُکِبل  ُساَّنلا  یَکَبَف  ِناَیِْکبَی  ِْهیَدَـی  َْنَیب 

َو اَْهیَلَع  َنوُّلَُصیَف  ُةَزاَنِْجلا  َجَرُْخت  ْنَأ  َنوُرِظَْتنَی  َو  َنوُّجِـضَی  ْمُه  َو  اوُسَلَجَف  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  َو  ًاَدبَأ  ُهَدَْعب  َءاَِقل  َال  ًادْقَف  َكاَنْدَقَف  ًاّقَح  َنْآلا  ِهَّللا  َلوُسَر 
اُوفَرَْصنا َو  ُساَّنلا  َماَقَف  ِۀَّیِشَْعلا  ِهِذَه  ِیف  اَهُجاَرْخِإ  َرِّخُأ  ْدَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َۀَْنبا  َّنِإَف  اُوفِرَْصنا  َلاَق  َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َجَرَخ 

__________________________________________________

عجارف ص 182. ةدایزلا  هذه  هجو  قبس  امیف  تفرع  دق  ( 2  ) و ( 1)
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ُناَْملَس َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ُْرَیبُّزلا  َو  ٌلیِقَع  َو  ُداَدْقِْملا  َو  ٌراَّمَع  َو  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌِّیلَع  اَهَجَرْخَأ  ِْلیَّللا  َنِم  ٌرْطَـش  یَـضَم  َو  ُنُویُْعلا  ِتَأَدَه  ْنَأ  اَّمَلَف 
َال یَّتَح  ٍۀَْعبَـس  َراَدـْقِم  ًةَرَّوَُزم  ًارُوُبق  اَْهَیلاَوَح  ٌِّیلَع ع  يَّوَس  َو  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  اَهُونَفَد  َو  اَْـهیَلَع  اْوَّلَـص  ُهُّصاَوَخ  َو  ٍمِشاَـه  ِیَنب  ْنِم  ٌرَفَن  َو  ُةَدـْیَُرب  َو 

. ُهُعِضْوَم َفَْرُعی  َال  یَّتَح  ِضْرَْألا  َعَم  ًءاَوَس  ًاحْسَم  َحَسَمَف  ًایِوَتْسُم  ِضْرَْألا  َعَم  َيِّوُس  اَهُْربَق  ِّصاَوَْخلا  َنِم  ْمُهُضَْعب  َلاَق  َو  اَهُْربَق  َفَْرُعی 
ٍدَّمَُحم ُْنب  ُمِساَْقلا  ِینَثَّدَح  َلاَق  ِِّیناَْبیَّشلا  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َسیِرْدِإ  ُْنب  ُدَـمْحَأ  َو  ُهَعَفَر  ُهَّللا  ُهَمِحَر  َناَرْهِم  ُْنب  ُدَـمْحَأ  یفاکلا  اک ، - 21

َو ًاّرِس  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَهَنَفَد  ُۀَمِطاَف ع  ْتَِضُبق  اََّمل  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُِّیناَُزمْرُْهلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  ِینَثَّدَح  َلاَق  ُّيِزاَّرلا 
َو َِکتَْنبا  ِنَع  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َو  یِّنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  ُهَهْجَو  َلَّوَحَف  َماَـق  َُّمث  اَـهِْربَق  ِعِضْوَم  یَلَع  اَـفَع 

ِءاَِسن ِةَدِّیَـس  ْنَع  اَفَع  َو  يِْربَص  َِکتَّیِفَـص  ْنَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  َِکب  ِقاَحَّللا  َۀَعْرُـس  اََهل  ُهَّللا  ُراَتْخُْملا  َو  َکـِتَعُْقِبب  يَرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئاَْبلا  َو  َکـِتَِرئاَز 
َو يِرَْحن  َْنَیب  َکُسْفَن  ْتَضاَف  َو  َكِْربَق  ِةَدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو  ْدَـقَلَف  ٍّزَعَت  َعِضْوَم  َِکتَقُْرف  ِیف  َِکتَّنُِـسب  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلََجت  َنیَِملاَْـعلا 

اَمَف ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسلْخُأ  َو  ُۀَـنیِهَّرلا  ِتَذِـخُأ  َو  ُۀَـعیِدَْولا  ِتَعِجُْرتْـسا  ِدَـق  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ِلُوبَْقلا  ُمَْعنَأ  ِیل  ِهَّللا  ِباَـتِک  ِیف  َو  یََلب  يِرْدَـص 
اَهِیف َْتنَأ  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  َْوأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُحَْربَی  َال  ٌّمَه  َو  ٌدَّهَسُمَف  ِیْلَیل  اَّمَأ  َو  ٌدَمْرَـسَف  ِینْزُح  اَّمَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا  َو  َءاَرْـضَْخلا  َحَْبقَأ 

َو َلاَؤُّسلا  اَـهِفْحَأَف  اَهِمْـضَه  یَلَع  َکـِتَّمُأ  ُِرفاَـظَِتب  َکـُتَْنبا  َُکِئْبُنتَـس  َو  وُکْـشَأ  ِهَّللا  َیلِإ  َو  اَـنَْنَیب  َقَّرَف  اَـم  َناَعْرَـس  ٌجِّیَهُم  ٌّمَه  َو  ٌحِّیَقُم  ٌدَـمَک  ٌمیِقُم 
َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُکْحَی  َو  ُلوُقَتَس  َو  اًلِیبَس  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدَِجت  َْمل  اَهِرْدَِصب  ٍِجلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْحلا  اَهِْربْخَتْسا 
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ُْربَّصلا َو  ًاهاَو  ًاهاَو  َنیِِرباَّصلا  ُهَّللا  َدَعَو  اَِمب  ٍّنَظ  ِءوُس  ْنَع  اَلَف  ِْمقُأ  ْنِإ  َو  ٍَۀلاَلَم  ْنَع  اَلَف  ْفِرَْصنَأ  ْنِإَف  ٍِمئَس  َال  َو  ٍلاَق  َال  ٍعِّدَُوم  َماَلَس  اَمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َو 
ُنَفْدـُت ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِۀَّیِزَّرلا  ِلِیلَج  یَلَع  یَلْکَّثلا  َلاَوْعِإ  ُْتلَوْعََأل  َو  ًافوُکْعَم  ًاماَِزل  َْثبَّللا  َو  َماَقُْملا  ُْتلَعََجل  َنِیلْوَتْـسُْملا  ُۀَـبَلَغ  اـَل  َْول  َو  ُلَـمْجَأ  َو  ُنَْمیَأ 
َلوُسَر اَی  َکِیف  َو  یَکَتْـشُْملا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُرْکِّذلا  َْکنِم  ُْقلْخَی  َْمل  َو  ُدـْهَْعلا  ِدَـعاَبَتَی  َْمل  َو  اَُهثْرِإ  ُعَنُْمی  َو  اَهُّقَح  ُمَضُْهت  َو  ًاّرِـس  َُکتَْنبا 

. ُناَوْضِّرلا َو  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِءاَزَْعلا  ُنَسْحَأ  ِهَّللا 
تناک کقارفب  ۀبیصملا  نأ  ینعملا  کتقرف و  ۀنسب  يأ  کتنـسب  یل  یـسأتلا  یف  نأ  الإ  هلوق ع  ةوقلا  دلجتلا  ءاحمنالا و  وحملا و  وفعلا  نایب 

کلت و یف  ربصلاک  ۀبیـصملا  هذه  یف  ربصلاب  ءادتقالا  یـسأتلا  یلوأ و  هذه  یلع  ربصأ  نألف  دشأ  اهنوک  عم  کلت  یلع  تربص  امکف  مظعأ 
. هحور تجرخ  هسفن  تضاف 
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سفنلا کلتل  ۀـنیهرلا  ۀـعیدولا و  ظفل  راعتـسا ع  لوبقلا و  معنأ  بئاـصملا  لوبقل  اببـس  ریـصی  اـم  هیف  يأ  لوبقلا  معنأ  هللا  باـتک  یف  هلوق ع 
هنئارق تعجرتسا و  أرقی  نأ  نکمی  جاوزألا و  دنع  نئاهرلا  عئادولاک و  ءاسنلا  نأل  وأ  نادـبألا  یف  نهرلا  ۀـعیدولاک و  حاورألا  نأل  ۀـمیرکلا 

. لوهجملا مولعملا و  ءانب  یلع 
وه هنم و  بلقلا  ضرم  دیدشلا و  نزحلا  کیرحتلاب  حتفلاب و  دمکلا  راتخی و  نأ  یلإ  يأ  راتخی  وأ  مونلا  ۀلق  دوهـسلا  بلاستلا و  سلاختلا  و 

تجلتعا فوجلا و  ةرارح  لیلغلا  لاؤسلا و  یف  ۀـغلابملا  ءافحإلا  ملظلا و  مضهلا  فوذـحم و  إدـتبم  ربخ  اـمهنم  لـک  وأ  مه  هلوقل  ربخ  اـمإ 
تمطتلا  جاومألا 

. عدوم مالس  امکیلع  مالسلا  ۀمغلا و  فشک  ۀغالبلا و  جهن  یف  و 
هروضح و هللا و  نم  ملعب  اـسبلتم  ارـس  کـتنبا  نفدـت  يأ  هللا  نیعبف  هلوق  حایـصلا  ءاـکبلاب و  توصلا  عـفر  لاوعـإلا  هسبح و  هفکعی  هفکع  و 

. كرمأ ۀعاطإ  یف  يأ  کیف  هلوق ع و  هدوهش 
ٍباَئِر  ِْنبا  ِنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 22
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اَُهلوُط ٌۀَفیِحَص  َْکِلت  َلاَق  ُۀَعِماَْجلاَف  َُهل  َلاَق  ًاْملِع  ٌءُولْمَم  ٍرَْوث  ُْدلِج  َوُه  َلاَقَف  ِْرفَْجلا  ِنَع  اَِنباَحْـصَأ  ُضَْعب  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  َلَأَس  َلاَق : َةَْدیَبُع  ِیبَأ  ْنَع 

َلاَق ِشْدَْـخلا  ُْشرَأ  یَّتَح  اَهِیف  َیِه  َو  اَّلِإ  ٍۀَّیِـضَق  ْنِم  َْسَیل  َو  ِْهَیلِإ  ُساَّنلا  ُجاَتْحَی  اَم  ُّلُک  اَهِیف  ِجـِلاَْفلا  ِذِـخَف  ُْلثِم  ِمیِدَْألا  ِضْرَع  ِیف  ًاـعاَرِذ  َنوُْعبَس 
َو ًۀَسْمَخ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَثَکَم  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َنوُدیُِرت  َال  اَّمَع  َو  َنوُدیُِرت  اَّمَع  َنُوثَْحبََتل  ْمُکَّنِإ  َلاَق  َُّمث  اًلیِوَط  َتَکَسَف  َلاَق  َۀَمِطاَف ع  ُفَحْـصُمَف 
َو اَهِیبَأ  ْنَع  اَهُِربُْخی  َو  اَهَـسْفَن  ُبِّیَُطی  َو  اَهِیبَأ  یَلَع  اَهَءاَزَع  ُنِسُْحیَف  اَهِیتْأَی  ُلِیئَْربَج  َناَک  َو  اَـهِیبَأ  یَلَع  ٌدـیِدَش  ٌنْزُح  اَـهَلَخَد  َناَـک  َو  ًاـمْوَی  َنیِْعبَس 

َۀَمِطاَف ع. ُفَحْصُم  اَذَهَف  َِکلَذ  ُُبتْکَی  ٌِّیلَع ع  َناَک  َو  اَِهتَّیِّرُذ  ِیف  اَهَدَْعب  ُنوُکَی  اَِمب  اَهُِربُْخی  َو  ِِهناَکَم 
َنِینِمْؤُْملا ع ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِمِساَْقلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاکلا  اک ، - 23

. ََدلُوی ْنَأ  َْلبَق  ًانِّسَُحم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَّمَس  ْدَق  َو  ِینَْتیَّمَس  اَّلَأ  ِهِیبَِأل  ُْطقِّسلا  ُلوُقَی  ْمُهوُّمَُست  َْمل  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمُکوَُقل  اَذِإ  ْمُکَطاَقْسَأ  َّنِإ 
. طقسلا مالک  یمس  دق  نوکی و  نأ  لمتحی  نایب 

ُلوُقَی ُُهتْعِمَـس  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ِرْـضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاکلا  اک ، - 24
َو َْنیَْنثِْإلا  ِْنیَتَّرَم  ٍۀَـعْمُج  ِّلُک  ِیف  ِءاَدَـهُّشلا  َرُوُبق  ِیتَْأت  ًۀَـکِحاَض  َال  َو  ًةَرِـشاَک  َُرت  َْمل  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَـسْمَخ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـَْعب  ُۀَـمِطاَف  ْتَشاَع 

. َنوُکِرْشُْملا َناَک  اَنُهاَه  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  اَنُهاَه  ُلوُقَتَف ع  َسیِمَْخلا 
َْتتاَم ع. یَّتَح  وُعْدَت  َو  َكاَنُه  یِّلَُصت  َْتناَک  اَهَّنَأ  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَبْخَأ  ْنَّمَع  ٍنَابَأ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

. هلثم ماشه  نع  ریمع  یبأ  نبا  نع  هیبأ  نع  یلع  یفاکلا  اک ،
ْتَءاَج ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِلَّضَفُْملا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  َۀَعاَمَـس  ِْنبا  ِنَع  ٌدـْیَمُح  یفاکلا  اک ، - 25

َِّیبَّنلا ص  ُبِطاَُخت  َو  ُلوُقَت  َیِه  َو  ِدِجْسَْملا  ِیف  ٍۀَیِراَس  َیلِإ  ُۀَمِطاَف ع 
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ُبْطَْخلا  ُِرثْکَی  َْمل  اَهَدِهاَش  َْتنُک  َْول  ٌۀَثَْبنَه  َو  ٌءاَْبنَأ  َكَدَْعب  َناَک  ْدَق 
ْبِغَت  َال  َو  ْمُهْدَهْشاَف  َکُمْوَق  َّلَتْخا  َو  اَهَِلباَو  ِضْرَْألا  َدْقَف  َكاَنْدَقَف  اَّنِإ 

حتفلاب بطخلا  روضحلا و  دوهـشلا  لوقلا و  یف  طالتخالا  ۀثبنهلا  ۀفلتخملا و  دادشلا  رومألا  یه  ثبانهلا و  ةدحاو  ۀثبنهلا  يرزجلا  لاق  نایب 
. دیدشلا رطملا  لباولا  لاحلا و  نأشلا و  ۀبطاخملا و  هیف  عقت  يذلا  رمألا 

ِِثلاَث َمْوَی  ْتَراَص  َۀَمِطاَف ع  َةاَفَو  َّنَأ  ِفیِرَّشلا  ِِدلْوَْمِلل  ِفیِْرعَّتلا  ِباَتِک  ِیف  ْمُهاَنْرَکَذ  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍۀَـعاَمَج  ْنَع  اَنیِّوُر  لامعألا  لابقإ  لق ، - 26
. ِةَرِخْآلا يَداَمُج 
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اَهِیبَأ ص  ِةاَفَو  َدَْعب  ُءاَرْهَّزلا ع  ِتَدَْشنَأ  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 27
ِبَسَّنلا  َو  ِقاَرْعَْألا  َو  ِِبئاَرَّضلا  ِیفاَص  ُُهتَقِیلَخ  ًاضْحَم  ِِهب  اَْنئِزُر  ْدَق  َو 

ُُبتُْکلا  ِةَّزِْعلا  ِيذ  ْنِم  ُلِْزنَت  َْکیَلَع  ِِهب  ُءاَضَتُْسی  ًارُون  َو  ًارَْدب  َْتنُک  َو 
ٌبَجَتُْحم  ِْریَْخلا  ُّلُک  َو  اَّنَع  َباَغَف  اَنَِرئاَز  ِسُدُْقلا  ُحُور  ُلِیئَْربَج  َناَک  َو 

ُبُجُْحلا  َکَنوُد  َْتلاَح  َو  َْتیَضَم  اََّمل  اَنَفَداَص  ُتْوَْملا  َناَک  َکَْلبَق  َْتیَلَف 
ُبَرَع  َال  َو  ٌمَجَع  َال  ِۀَّیِرَْبلا  َنِم  ٍنَجَش  ُوذ  َزُْری  َْمل  اَِمب  اَْنئِزُر  اَّنِإ 

ُبَصَن  ِیل  ِهِیف  ًافْسَخ  َكاَْطبِس  َمیِس  َو  ْتَبُحَر  اَم  َدَْعب  ٌداَِلب  َّیَلَع  ْتَقاَض 
ُبِذَْکلا  َو  ُقْدِّصلا  ُْثیَح  ِساَّنلا  ُقَدْصَأ  َو  ْمِهِّلُک  ِْقلَْخلا  ُْریَخ  ِهَّللا  َو  َْتنَأَف 

ُبْکَس  اََهل  ٍلاَمِْهِتب  ُنُویُْعلا  اَّنِم  ْتَیَِقب  اَم  َو  اَنْشِع  اَم  َکیِْکبَن  َفْوَسَف 
. ْتَِضُبق یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  ُْذنُم  ُّطَق  ًۀَکِحاَض  ُۀَمِطاَف ع  ْتَِیئُر  اَم  َلاَق : ِِرقاَْبلا ع  ِنَع  ٍراَنیِد  ُْنب  وُرْمَع 

اضحم هلوق  و  « 1  » فیفختلل ةزمهلا  تطقـسأ  انبـصأ و  يأ  لوهجملا  ۀغیـص  یلع  انئزر  ةزعألا و  دـقفب  ۀبیـصملا  ةزمهلا  مضلاب و  ءزرلا  نایب 
ۀبیرـضلا ءوس و  ردک و  اهبوشی  ۀقیلخلا ال  ضحم  صخـشب  هب  تئزر  يأ  ادسأ  دیزب  تیقل  مهلوقک  دیرجتلا  یلع  انئزرل  ناث  لوعفم  هتقیلخ 

مضلاب و مجعلا  نزحلا و  مهلا و  کیرحتلاب  نجشلا  ءیش و  لک  نم  لصألا  وه  رسکلاب و  قرع  عمج  قارعألا  ۀیجسلا و  ۀعیبطلا و 
__________________________________________________

«. أزری مل   » اهلصأ ناف  زری .» مل  امب  : » اهلوق یف  اهطاقسا  دیری  ( 1)
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. تضاف هنیع  تلمه  مزلأ و  فلک و  میس  ناوهلا و  ناصقنلا و  فسخلا  يرزجلا  لاق  برعلا و  فالخ  کیرحتلاب 
یَّتَح ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َْتبَرَض  َْتنَأ  َۀَبْعُـش  ِْنب  َةَریِغُِمل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِهباَحْـصَأ  َو  َۀَیِواَعُم  یَلَع  ُنَسَْحلا ع  ِِهب  َّجَتْحا  اَمِیف  جاجتحإلا  ج ، - 28
ُةَدِّیَـس ِْتنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ْدَـق  َو  ِِهتَمْرُِحل  ًاکاَِهْتنا  َو  ِهِْرمَِأل  َْکنِم  ًۀََـفلاَُخم  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َْکنِم  ًالَالِْذتْـسا  اَِهنَْطب  ِیف  اَم  ْتَْقلَأ  َو  اَهَْتیَمْدَأ 

. ِراَّنلا َیلِإ  َكُرِّیَصُم  ُهَّللا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن 
ُلوُسَر َیِّفُُوت  الاَق  ِساَّبَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َو  َناَْملَـس  ْنَع  ُْهنَع  ٍشاَّیَع  ِیبَأ  ِْنب  ِنَابَأ  ِۀَـیاَوِِرب  ِِّیلاَلِْهلا  ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  ِباَتِک  ِیف  ُتْدَـجَو  ُلُوقَأ ، - 29

َغَرَف یَّتَح  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  ٌِّیلَع ع  َلَغَتْـشا  َو  ِفاَـلِْخلا  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  اوُّدـَتْرا  َو  ُساَّنلا  َثَکَن  یَّتَـح  ِِهتَْرفُح  ِیف  ْعَضُوی  ْمَلَف  َیِّفُُوت  َمْوَی  ِهَّللا ص 
اَی ٍرَْکب  ِیبَِأل  ُرَمُع  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَّیِصَِوب  ْمُْهنَع  َلِغُش  َو  ِنآْرُْقلا  ِفِیلَْأت  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ِِهتَْرفُح  ِیف  ِهِعْـضَو  َو  ِهِطِینَْحت  َو  ِِهنیِفْکَت  َو  ِِهلْـسُغ  ْنِم 

ِْقلَْطنا ُذُْفُنق  اَی  َُهل  َلاَقَف  ٌذُْفُنق  َُهل  ُلاَُقی  َرَمُِعل  ٍّمَع  َْنبا  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ِْهَیلِإ  ْثَْعباَف  ِِهْتَیب  َلْهَأ  َو  َلُجَّرلا  اَذَه  اَلَخ  اَم  َكوُعَیَاب  ْدَـق  َنیِعَمْجَأ  َساَّنلا  َّنِإ  اَذَـه 
اَمُهَرَمَأَف ًاذُْفُنق  َو  ِدِیلَْولا  َْنب  َِدلاَخ  يَداَن  َو  َناَبْـضَغ  ُرَمُع  ََبثَوَف  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  ٌِّیلَع ع  َیبَأ  َو  ًاراَِرم  اَثَعَبَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَـفِیلَخ  ْبِجَأ  َُهل  ْلُقَف  ٍِّیلَع  َیلِإ 

َو اَهَـسْأَر  ْتَبَـصَع  ْدَق  ِباَْبلا  َْفلَخ  ٌةَدِعاَق  ُۀَـمِطاَف  َو  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َۀَـمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِبَاب  َیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  َلَْبقَأ  َُّمث  ًاراَن  َو  ًابَطَح  اَلِمْحَی  ْنَأ 
ََکل َو  اََنل  اَم  ُرَمُع  اَی  ُۀَمِطاَف  َلاَقَف  َباَْبلا  ِحَْتفا  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنبا  اَی  يَداَن  َُّمث  َباَْبلا  َبَرَض  یَّتَح  ُرَمُع  َلَْبقَأَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِةاَفَو  ِیف  اَهُمْسِج  َلَِحن 
يِراَد یَلَع  ُمُجْهَت  َو  ِیْتَیب  یَلَع  ُلُخْدـَت  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  یِقَّتَت  اَم  َأ  ُرَمُع  اَی  َْتلاَقَف  ْمُْکیَلَع  اَْنقَرْحَأ  اَّلِإ  َو  َباَْبلا  یِحَْتفا  َلاَق  ِهِیف  ُنَْحن  اَم  َو  اَنُعَدـَت  اـَل 

ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  ْتَحاَص  َو  ُۀَـمِطاَف ع  ُْهتَلَبْقَتْـساَف  ُرَمُع  ُهَعَفَد  َُّمث  َباَْبلا  َقَرْحَأَف  ِباَْبلا  ِیف  اَهَمَرْـضَأَف  ِراَّنلِاب  ُرَمُع  اَـعَد  َُّمث  َفِرَْـصنَی  ْنَأ  َیبَأَـف 
ْهاََتبَأ  اَی  ْتَحاَصَف  اَهَعاَرِذ  ِِهب  َبَرَضَف  َطْوَّسلا  َعَفَرَف  ْتَخَرَصَف  اَهَْبنَج  ِِهب  َأَجَوَف  ِهِدْمِغ  ِیف  َوُه  َو  َْفیَّسلا  َعَفَرَف 
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ِِهب ُهاَصْوَأ  اَم  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َلْوَق  َرَکَذَـف  ِِهْلتَِقب  َّمَه  َو  ُهَتَبَقَر  َو  ُهَْفنَأ  َأَجَو  َو  ُهَعَرَـصَف  ُهَّزَه  َُّمث  َرَمُع  ِبِیباَلََتب  َذَـخَأَف  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ََبثَوَف 

ُرَمُع َلَسْرَأَف  ِیْتَیب  ُلُخْدـَت  َال  َکَّنَأ  َتِْملََعل  َقَبَـس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  َْول ال  َكاَهُـص  َْنبا  اَی  ِةَُّوبُّنلاـِب  ًادَّمَُحم  َمَّرَک  يِذَّلا  َو  َلاَـقَف  ِۀَـعاَّطلا  َو  ِْربَّصلا  َنِم 
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ُنوُْعلَْملا ٌذُْفُنق  اََهبَرَـضَف  ِْتیَْبلا  ِبَاب  َْدنِع  ُۀَـمِطاَف  ُهَْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َْتلاَحَف  اًْلبَح  ِهُِقنُع  ِیف  اْوَْقلَأ  َو  ُهوَُرثاَکَف  َراَّدـلا  اُولَخَد  یَّتَح  ُساَّنلا  َلَْبقَأَف  ُثیِغَتْـسَی 
اَِهْبنَج ْنِم  اَهَْعلِض  َرَسَکَف  اَهَعَفَد  َو  اَِهْتَیب  ِةَداَضِع  َیلِإ  اَهَأَْجلَأَف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ِِهَتبْرَـض  ْنِم  ُِجْلمُّدلا  ِْلثِمَک  اَهِدُضَع  ِیف  َّنِإ  َو  َْتتاَم  َنیِح  َْتتاَمَف  ِطْوَّسلِاب 

َو یَمْظُْعلا  ِۀَیِهاَّدلا  ِیف  َلیِوَّطلا  َثیِدَْحلا  َقاَس  َو  ًةَدیِهَش  َِکلَذ  ْنِم  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  َْتتاَم  یَّتَح  ٍشاَِرف  َۀَبِحاَص  ْلََزت  ْمَلَف  اَِهنَْطب  ْنِم  ًانِینَج  ْتَْقلَأَف 
ِیبَأ یَلَع  ْتَلَخَد  یَّتَح  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِءاَِسن  ِیف  ْتَجَرَخَف  ًاکَدَف  َضَبَق  ٍرَْکب  َابَأ  َّنَأ  اَهَغََلب  َۀَـمِطاَف ع  َّنِإ  َُّمث  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  يَْربُْکلا  ِۀَبیِـصُْملا 
َۀَفِیلَخ اَی  َلاَقَف  ُرَمُع  َلَخَدَـف  اََهل  ِِهب  َُبتْکَِیل  ٍةاَوَدـِب  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَعَدَـف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  اَهَلَعَج  ًاضْرَأ  یِّنِم  َذُـخَْأت  ْنَأ  ُدـیُِرت  ٍرَْکب  َابَأ  اَی  َْتلاَقَف  ٍرَْکب 
ٍةَأَْرما ُةَداَهَـش  ُلَبُْقت  َال  ُرَمُع  َلاَقَف  َِکلَذـِب  ِناَدَهْـشَی  َنَْمیَأ  ُّمُأ  َو  ٌِّیلَع  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَـقَف  یِعَّدـَت  اَِـمب  َۀَـنِّیَْبلا  َمیُِقت  یَّتَح  اََـهل  ُْبتْکَت  اـَل  ِهَّللا  ِلوُسَر 

َسْمَْخلا ِتاَوَلَّصلا  ِدِجْـسَْملا  ِیف  یِّلَُـصی  ٌِّیلَع  َناَک  َو  ْتَضِرَمَف  ًۀَظاَتْغُم  ُۀَـمِطاَف  ْتَعَجَرَف  ِِهتَـصُْرق  َیلِإ  َراَّنلا  ُّرُجَیَف  ٌِّیلَع  اَّمَأ  َو  ُحِـصُْفت  َال  ٍۀَّیِمَجْعَأ 
ْنَأ َْتیَأَر  ْنِإَف  َتِْملَع  ْدَـق  اَم  اَهَْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َناَک  ْدَـق  الاَق  َو  اَْهنَع  اـَلَأَسَف  ْتَلُقَث  ْنَأ  َیلِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  َْفیَک  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َُهل  َلاَـق  یَّلَـص  اَّمَلَف 

ِباَْبلِاب ٌناَُلف  َو  ٌناَُلف  ُةَّرُْحلا  اَُهتَّیَأ  اََهل  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  ٌِّیلَع ع  َلَخَد  َو  ِباَْبلِاب  اَسَلَجَف  اَماَقَف  اَمُْکَیلِإ  َكاَذ  َلاَق  اَِنْبنَذ  ْنِم  اَْهَیلِإ  َرِذَـتْعَِنل  اََنل  َنَذَْأت 
َْتلَّوَح َو  اَهَعاَِنق  ْتَّدَـسَف  ِکَعاَِنق  يِّدُـس  َلاَقَف  ُءاَشَت  اَم  ْلَْعفا  َُکتَجْوَز  ُةَّرُْحلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلا  َِتلاَـق  َنیِدـیُِرت  اَـمَف  ِکـْیَلَع  اَمِّلَُـسی  ْنَأ  ِناَدـیُِری 

اَهَهْجَو
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ْنِإ َْتلاَقَف  اَّنَع  یِفْعَت  ْنَأ  اَنْوَجَر  َو  ِةَءاَسِْإلِاب  اَْنفَرَتْعا  الاَقَف  اَذَه  َیلِإ  اَعَد  اَم  َْتلاَقَف  ِْکنَع  ُهَّللا  َیِضَر  اَّنَع  ْیَضْرا  الاَق  َو  اَمَّلَس  َو  اَلَخَدَف  ِِطئاَْحلا  َیلِإ 
ِیف ِناَقِداَص  اَمُکَّنَأ  ُتِْملَع  اَُمْتقَدَـص  ْنِإَف  ِِهناَمَْلعَت  اَمُکَّنَِأب  ٌۀَـفِراَع  اَنَأ  َو  اَّلِإ  ٍْرمَأ  ْنَع  اَمُُکلَأْسَأ  َال  یِّنِإَف  ُْهنَع  اَمُُکلَأْسَأ  اَّمَع  ِیناَِربْخَأَف  ِْنیَقِداَص  اَُمْتنُک 
ْمَعَن الاَق  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  یِّنِم  ٌۀَعَْضب  ُۀَمِطاَف  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَُمتْعِمَـس  ْلَه  ِهَّللِاب  اَمُُکتْدَشَن  َْتلاَق  َِکل  اََدب  اَّمَع  ِیلَـس  الاَق  اَمُِکئیِجَم 
ِیبَأ یَْقلَأ  یَّتَح  ًاَدبَأ  اَمُْکنَع  یَضْرَأ  َال  ِهَّللا  َو  َال  َِکلوُسَر  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  اَمُهوُکْشَأ  اَنَأَف  ِیناَیَذآ  ْدَق  اَمُهَّنِإ  َّمُهَّللا  َِتلاَقَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  اَهَدَی  ْتَعَفَرَف 
ُرَمُع َلاَقَف  ًادیِدَش  ًاعَزَج  َعِزَج  َو  ِرُوبُّثلا  َو  ِْلیَْولِاب  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَعَد  َِکلَذ  َْدنِعَف  َلاَق  اَمُکِیف  َمِکاَْحلا  َوُه  َنوُکَیَف  اَُمتْعَنَـص  اَِمب  ُهَِربْخُأ  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر 
َْنبا اَی  َْتلاَق  َو  ًاِّیلَع ع  ْتَعَد  ُْرمَْألا  اَِهب  َّدَتْـشا  اَّمَلَف  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  اَهِیبَأ ع  ِةاَفَو  َدَْعب  ُۀَمِطاَف ع  ْتَیِقَبَف  َلاَق  ٍةَأَْرما  ِلْوَق  ْنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َۀَـفِیلَخ  اَی  ُعَزَْجت 

َۀَِکئاَلَْملا ُْتیَأَر  یِّنِإَـف  ًاـشْعَن  ِیل  ْذِـخَّتا  َو  ِیْلثِم  يِدـْلُِول  ُنوُکَت  َبَْنیَز  ِیتْخُأ  ِْتِنب  َۀَـماَمُِأب  َجَّوَزَتَت  ْنَأ  َکیِـصوُأ  اـَنَأ  َو  ِیب  اَِـمل  اَّلِإ  ِیناَرَأ  اَـم  ِّمَع 
ِتََّجتْراَف اَهِمْوَی  ْنِم  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَِضبُقَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  َّیَلَع  َةاَلَّصلا  َال  َو  ِیْنفَد  َال  َو  ِیتَزاَنِج  ِهَّللا  ِءاَدـْعَأ  ْنِم  ٌدَـحَأ  َدَهْـشَی  اـَل  ْنَأ  َو  ِیل  ُهَنوُفِـصَی 

َابَأ اَی  َُهل  ِنَالوُقَی  َو  ًاِّیلَع ع  ِناَیِّزَُعی  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلَْبقَأَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِیف  َِضُبق  ٍمْوَیَک  ُساَّنلا  َشِهَد  َو  ِءاَسِّنلا  َو  ِلاَجِّرلا  َنِم  ِءاَُـکْبلِاب  ُۀَـنیِدَْملا 
َمَّدَـقَف ًاراَّمَع  َو  ٍّرَذ  َابَأ  َو  َناَْملَـس  َو  َداَدـْقِْملا  َو  َلْضَْفلا  َو  َساَّبَْعلا  ٌِّیلَع ع  اَعَد  ُْلیَّللا  َناَک  اَّمَلَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِۀَْـنبا  یَلَع  ِةاَـلَّصلِاب  اَنِْقبْـسَت  اـَل  ِنَسَْحلا 
َۀَمِطاَف اَّنَفَد  ْدَق  ُداَدْقِْملا  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  َةاَلَّصلا  َنوُدـیُِری  ُساَّنلا  َو  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلَْبقَأ  ُساَّنلا  َحَبْـصَأ  اَّمَلَف  اَهُونَفَد  َو  اَْهیَلَع  یَّلَـصَف  َساَّبَْعلا 

ِیَنب اَی  َنوُکُْرتَت  َال  ُرَمُع  َلاَقَف  اَْهیَلَع  اَیِّلَُصت  َال  ْنَأ  ْتَصْوَأ  اَهَّنِإ  ُساَّبَْعلا  َلاَق  َنُولَعْفَیَس  ْمُهَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َلاَقَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ُرَمُع  َتَفَْتلاَف  َۀَحِراَْبلا 
َو ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  اَْهیَلَع  َیِّلَـصُأَف  اَهَُـشْبنَأ  ْنَأ  ُتْمَمَه  ْدََقل  ِهَّللا  َو  َبَهْذَت  َْنل  ْمُکِروُدُص  ِیف  ِیتَّلا  َِنئاَغَّضلا  ِهِذَه  َّنِإ  ًاَدبَأ  اََنل  َمیِدَْقلا  ُمُکَدَسَح  ٍمِشاَه 

ْتَعَجَر  َال  َكاَهُص  َْنبا  اَی  َكاَذ  َْتمُر  َْول  ِهَّللا 
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اَی ٌِّیلَع ع  َلاَق  َُّمث  َقَدَص  َفَلَح  اَذِإ  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  َِملَع  َو  َتَکَس  َو  ُرَمُع  َرَسَْکناَف  َکِسْفَن  ِقاَهْزِإ  َنُود  ُُهتْدَمَغ  َال  یِفَیَـس  ُْتلَلَـس  ِْنَئل  َُکنیِمَی  َْکَیلِإ 
ْلَْجعَت الَف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  َکَُـلْتقَِأل  َكَوَْحن  ُْتلَْبقَأ  َُّمث  یِْفیَـس  ًادِّلَقَتُم  ُْتئِجَف  ََّیلِإ  َلَـسْرَأ  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َکـِب  َّمَه  يِذَّلا  َتَْسل  َأ  ُرَمُع 

. نتفلا باتک  یف  اهتدروأ  ملظلا  نم  اهیلع  عقو  ام  یلع  ۀلمتشملا  رخألا  رابخألا  عم  ربخلا  مامت  لوقأ : «. 1  » ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع 
. ِءاَشِْعلا َو  ِبِْرغَْملا  َْنَیب  اَم  ُۀَمِطاَف ع  َْتتاَم  َلاَق : ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِراَْونَْألا ، ُحاَبْصِم  - 30

َلِیئَْربَج یَلَع  ُماَلَّسلا  َْتلاَق  َُّمث  ًاّداَح  ًارَظَن  ْتَرَظَن  ْتَرُِضتْحا  اََّمل  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِهِّدَج ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َو 
يََرت اَم  اََهل  َلیِقَف  َيرَأ  اَم  َنْوََرت  َأ  َْتلاَق  َُّمث  ِماَلَّسلا  ِراَد  َكِراَد  َو  َكِراَوِج  َو  َکـِناَوْضِر  ِیف  َّمُهَّللا  َکـِلوُسَر  َعَم  َّمُهَّللا  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُماَـلَّسلا 
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. َِکل ٌْریَخ  ِکَماَمَأ  اَمَف  یِمَْدقا  ِۀَّیَُنب  اَی  ُلوُقَی  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَذَه  َو  ُلِیئَْربَج  اَذَه  َو  ِتاَواَمَّسلا  ِلْهَأ  ُبِکاَوَم  ِهِذَه  َْتلاَق 
َّسِح اوُعِمَـس  َو  ِتْوَْـملا  ِکَـلَم  یَلَع  ْتَمَّلَـس  َو  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  َو  َلـِیئَْربَج  یَلَع  ْتَمَّلَـس  ْتَرُِـضتْحا  اََّمل  َۀَـمِطاَف ع  َّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدـْیَز  ْنَـع  َو 

. ِبیِّطلا َنِم  ُنوُکَی  اَم  ِبَیْطَأَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِحئاَر  اوُدَجَو  َو  ِۀَِکئاَلَْملا 
. ٍرُهْشَأ َۀَّتِس  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدَْعب  ْتَشاَع  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َو 

. ْتَیِّفُُوت َو  ًامْوَی  َرَشَع  َۀَسْمَخ  اَهِضَرَم  ِیف  ُۀَمِطاَف ع  ْتَثَکَم  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  َو 
ِِبلَّطُْملا ِْدبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  َو  ٍدوُعْسَم  ُْنبا  َو  ُّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َو  ُّیِسِراَْفلا  ُناَْملَس  اَهَْنفَد  َدِهَش  َلاَق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 

. ِماَّوَْعلا ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو 
َدَْعب ْتَشاَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو 
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. ٍباَْوثَأ ِۀَْعبَس  ِیف  ْتَنِّفُک  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ُْهنَع ع  َو  ًۀَکِحاَض  ْتَِیئُر  اَم  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ِِّیبَّنلا ص 
اَهَّنَأ ْتَِملَعَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِةاَفَو  ْنِم  ًۀَْلَیل  َنیِسْمَخ  َدَْعب  َۀَمِطاَف  ِضَرَم  ُّوُُدب  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍفیِرَط  ِْنب  ِدْعَس  ْنَع  َناَْولُع  ِْنب  ِْنیَسُح  ْنَع  َو 

اَم ِعیِمَج  ِیف  اَهُعیُِطی  َو  َِکلَذـِل  ُعَزْجَی  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َو  اَهَدوُهُع  ِْهَیلِإ  ُدَـهْعَت  َو  اَِهتَّیِـصَِوب  ِهیِـصُوت  َو  اَهِْرمَِأب  ًاِّیلَع  ُُرمَْأت  َِکلَذـِل  ْتَعَمَتْجاَف  ُةاَفَْولا 
َو َیلاَعَت  ِهَّللا  ِْرمَِأل  ِْربْصاَف  ُْهنِم  َّدـُب  َال  اَّمِم  َّدـُب  َال  َو  ِِهب  ًاقوُُحل  ِِهلْهَأ  ُلَّوَأ  یِّنَأ  ِینَثَّدَـح  َو  ََّیلِإ  َدِـهَع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْتلاَـقَف  ُهُُرمْأـَت 

ُهَیَِقل اَِهْنفَد  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َغَرَف  اَّمَلَف  َلاَق  اَِهتَکََرت  َو  اَِهتَقَدَِصب  ُْهتَصْوَأ  َو  َلاَق  َلَعَفَف  اًْلَیل  اَِهْنفَد  َو  اَهِزاَهَج  َو  اَِهلْسُِغب  ُْهتَصْوَأ  َو  َلاَق  ِِهئاَضَِقب  َضْرا 
. اَهُدْهَع َو  اَُهتَّیِصَو  َلاَق  َْتعَنَص  اَم  یَلَع  َکَلَمَح  اَم  َُهل  الاَقَف  ِناَلُجَّرلا 

ِْدبَع ِْنب  ِداَیِز  َو  ِماَدْقِْملا  ِیبَأ  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُدَمْحَأ  ِساَّبَْعلا  ُوبَأ  اَنَثَّدَـح  َلاَق  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَثَّدَـح  عئارـشلا  للع  ع ، - 31
ِِهب ُءاَُضی  اَّمِم  َِکلَذ  ِْریَغ  َْوأ  ٍلیِْدِنق  َو  ٍةَرَمْجِِمب  اَهَعَم  یَـشُْمی  َو  ٍراَِنب  ُةَزاَنِْجلا  ُعَّیَُـشت  ْلَه  ُهَّللا  َکُمَحْرَی  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  ٌلُجَر  یَتَأ  الاَق  ِهَّللا 
اَم َأ  اََهل  َلاَقَف  ٍدَّمَُحم ص  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  َیلِإ  ِءاَیِقْـشَْألا  َنِم  ٌّیِقَـش  َءاَج  ُهَّنِإ  َلاَـق  َُّمث  ًاـِسلاَج  يَوَتْـسا  َو  َکـِلَذ  ْنِم  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ُنَْول  َرَّیَغَتَف  َلاَـق 

َِکلَذ َو  اَهَسْفَن  ُِکلْمَت  َال  اَم  ِةَْریَْغلا  َنِم  اَهَلَخَدَف  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ُلُوقَأ  اَم  ًاّقَح  َلاَقَف  ُلوُقَت  اَم  ًاّقَح  َْتلاَقَف  ٍلْهَج  ِیبَأ  َْتِنب  َبَطَخ  ْدَق  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِتِْملَع 
ِِطباَرُْمِلل َلَعَج  اَم  ِرْجَْألا  َنِم  َّنُْهنِم  ِةَِرباَّصلا  ِۀَبِـسَتْحُْمِلل  َلَعَج  َو  ًاداَهِج  ِلاَـجِّرلا  یَلَع  َبَتَک  َو  ًةَْریَغ  ِءاَـسِّنلا  یَلَع  َبَتَک  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنَأ 

ِنَْمیَْألا اَهِِقتاَع  یَلَع  َنَسَْحلا  ِتَلَمَح  ُْلیَّللا  َءاَج  َو  ْتَْسمَأ  یَّتَح  َیِه  ًةَرِّکَفَتُم  ْتَیَِقب  َو  َِکلَذ  ْنِم  َۀَمِطاَف ع  ُّمَغ  َّدَتْـشاَف  َلاَق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِرِجاَهُْملا 
ِِهتَرْجُح ِیف  َلَخَدَف  ٌِّیلَع ع  َءاَجَف  اَهِیبَأ  ِةَرْجُح  َیلِإ  َْتلَّوََحت  َُّمث  یَنُْمْیلا  اَهِدَِیب  يَرُْـسْیلا  ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  ِدَِیب  ْتَذَـخَأ  َو  ِرَْـسیَْألا  اَهِِقتاَع  یَلَع  َْنیَـسُْحلا  َو 

َۀَّصِْقلا ِمَْلعَی  َْمل  َو  ِْهیَلَع  َمُظَع  َو  ُهُّمَغ  َِکلَِذل  َّدَتْشاَف  َۀَمِطاَف ع  َرَی  ْمَلَف 
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اَّمَلَف ِْهیَلَع  َأَکَّتا  َو  ِدِجْـسَْملا  ِبِیثَک  ْنِم  ًاْئیَـش  َعَمَج  َُّمث  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِهِیف  یَّلَـصَف  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  َجَرَخَف  اَهِیبَأ  ِلِْزنَم  ْنِم  اَهَوُعْدَی  ْنَأ  اَیْحَتْـساَف  َیِه  اَم 
یَّلَـص اَمَّلُک  َو  ٍدِـجاَس  َو  ٍعِکاَر  َْنَیب  یِّلَُـصی  ْلَزَی  ْمَلَف  َدِجْـسَْملا  َلَخَد  َو  َُهبَْوث  َسَِبل  َُّمث  َءاَْملا  ِْهیَلَع  َضاَفَأ  ِنْزُْحلا  َنِم  َۀَـمِطاَِفب  اَـم  ُِّیبَّنلا ص  َيأَر 

ُِّیبَّنلا ص اَهآَر  اَّمَلَف  َءاَدَعُّصلا  ُسَّفَنَتَت  َو  ُبَّلَقَتَت  َیِه  َو  اَهِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  ُهَّنَأ  َِکلَذ  َو  ِّمَْغلا  َو  ِنْزُْحلا  َنِم  َۀَمِطاَِفب  اَم  َبِهُْذی  ْنَأ  َهَّللا  اَعَد  ِْنیَتَعْکَر 
ٍمُوْثلُک ِّمُأ  ِدَِیب  ْتَذَخَأ  َو  َْنیَـسُْحلا  ُۀَمِطاَف  ْتَلَمَح  َو  َنَسَْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َلَمَحَف  ْتَماَقَف  ِۀَّیَُنب  اَی  یِمُوق  اََهل  َلاَق  ٌراَرَق  اََهل  َْسَیل  َو  ُمْوَّنلا  اَهُؤَنْهَی  َال  اَهَّنَأ 

ِهِراَد ْنِم  ٍرَْکب  َابَأ  ِیل  ُْعدا  ُهَتْجَعْزَأ  ٍنِکاَس  ْمَکَف  ٍباَُرت  َابَأ  اَی  ُْمق  َلاَق  َو  ُهَزَمَغَف  ٍِّیلَع  ِلْجِر  یَلَع  ُهَلْجِر  ُِّیبَّنلا  َعَضَوَف  ٌِمئاَن  َوُه  َو  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  یَهَْتناَف 
َّنَأ َتِْملَع  اَم  َأ  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  اوُعَمَتْجا  َو  اَمِِهلِْزنَم  ْنِم  اَمُهَجَرْخَتْـساَف  ٌِّیلَع ع  َجَرَخَف  َۀَْحلَط  َو  ِهِِسلْجَم  ْنِم  َرَمُع  َو 

َو ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَک  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َو  « 1  » َهَّللا َيذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَمَف  اَْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  َۀَـمِطاَف 
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يِذَّلا َو  ٌِّیلَع  َلاَقَف  َْتعَنَـص  اَم  َیلِإ  َكاَعَد  اَمَف  َلاَقَف  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  ٌِّیلَع  َلاَقَف  َلاَق  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَک  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم 
ْتَمَّسَبَت َو  َِکلَِذب  ُۀَمِطاَف ع  ْتَحِرَفَف  ْتَقَدَص  َو  َْتقَدَص  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  یِسْفَن  اَِهب  َْتثَّدَح  َال  َو  ٌءْیَش  اَهَغََلب  اَّمِم  یِّنِم  َناَک  اَم  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  َکَثََعب 
َکَّبَـشَف ٍِّیلَع ع  ِدَِـیب  ُِّیبَّنلا ص  َذَـخَأ  َُّمث  َلاَق  َۀَـعاَّسلا  ِهِذَـه  اَناَعَد  اَم  َیلِإ  ُهاَعَد  اَم  ِِهنیِِحل  ٌبَجََعل  ُهَّنِإ  ِِهبِحاَِصل  اَمُهُدَـحَأ  َلاَـقَف  اَـهُْرغَث  َِیئُر  یَّتَح 

ْمِْهیَلَع َعَضَو  َو  ْمُهَْتَیب  ُِّیبَّنلا ص  ُمُهَلَخْدَأ  َو  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَلَمَح  َو  ٌِّیلَع ع  َْنیَـسُْحلا  َلَمَح  َو  َنَسَْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َلَمَحَف  ِهِِعباَصَِأب  ُهَِعباَـصَأ 
ْنَأ َْتبَأَف  اَْهیَلَع  اَنَذْأَتْسا  َو  ِْنیَِدئاَع  اَهاَیَتَأ  ِهِیف  َْتتاَم  يِذَّلا  اَهَـضَرَم  ُۀَمِطاَف ع  ْتَضِرَم  اَّمَلَف  ِْلیَّللا  َۀَّیَِقب  یَّلَـص  َو  َجَرَخ  َُّمث  َهَّللا  ُمُهَعَدْوَتْـسا  َو  ًۀَفیِطَق 

ُفْقَس  ُهُّلُِظی  َال  ًادْهَع  َهَّللا  یَطْعَأ  ٍرَْکب  ُوبَأ  َِکلَذ  َيأَر  اَّمَلَف  اَمَُهل  َنَذَْأت 
__________________________________________________

نم افنآ  یتأی  امک  قایسلا  اهیعدتسی  ةدایز  یهف  ناک  فیک  ءیشب و  لیذی  مل  نیتمالعلا و  نیب  ردصملا ج 2 ص 177  یف  اهلعج  ةدایز  ( 1)
. مالسلا اهیلع  اهمالک 
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ُقِیقَر ٌْخیَـش  ٍرَْکب  َابَأ  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ًاِّیلَع ع  یَتَأ  َرَمُع  َّنِإ  َُّمث  ٌءْیَـش  ُهَّلَظَأ  اَم  ِعیِقَّصلا  ِیف  ًۀَْـلَیل  َتاَـبَف  اَـهاَضاَرَتَی  َو  َۀَـمِطاَف ع  یَلَع  َلُخْدَـی  یَّتَح  ٍْتَیب 
یَّتَح اََنل  َنَذَْأت  ْنَأ  َیبَْأت  َیِه  َو  اَْهیَلَع  َنْذِْإلا  ُدیُِرن  ًاراَِرم  ِةَّرَْملا  ِهِذَه  َْریَغ  اَهاَْنیَتَأ  ْدَـق  َو  ٌۀَبْحُـص  ُهَلَف  ِراَْغلا  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  َناَک  ْدَـق  َو  ِْبلَْقلا 

ِْنیَذَه ْنِم  َناَک  ْدَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  ٌِّیلَع  َلَخَدَف  ْمَعَن  َلاَق  ْلَْعفاَف  اَْهیَلَع  اََنل  َنِذْأَتْسَت  ْنَأ  َْتیَأَر  ْنِإَف  یَضاَرَتَنَف  اَْهیَلَع  َلُخْدَن 
َو اَمَُهل  ُنَذآ  َال  ِهَّللا  َو  َْتلاَقَف  ِْکیَلَع  اَمَُهل  َنِذْأَتْسَأ  ْنَأ  ِینَالَأَس  ْدَق  َو  اَمَُهل  ِینَذَْأت  َْمل  َو  اَمِِهتْدَدَر  َو  ًةَرِیثَک  ًاراَِرم  اَدَّدََرت  ْدَق  َو  ِْتیَأَر  ْدَق  اَم  ِْنیَلُجَّرلا 

َْتنُک ْنِإ  َْتلاَق  ِِکلَذ  اَمَُهل  ُْتنِمَض  یِّنِإَف  ٌِّیلَع ع  َلاَق  یِّنِم  ُهاَبَکَتْرا  َو  ُهاَعَنَص  اَِمب  ِْهَیلِإ  اَمُهَوُکْشَأَف  ِیبَأ  یَْقلَأ  یَّتَح  یِـسْأَر  ْنِم  ًۀَِملَک  اَمُهُمِّلَکُأ  َال 
َعَقَو اَّمَلَف  اَمَُهل  َنِذَأَف  ٌِّیلَع ع  َجَرَخَف  َْتبَبْحَأ  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ٍءْیَِـشب  َْکیَلَع  ُِفلاَخُأ  َال  َلاَجِّرلا  ُعَْبتَت  ُءاَسِّنلا  َو  َُکْتَیب  ُْتیَْبلاَـف  ًاْئیَـش  اَـمَُهل  َْتنِمَـض  ْدَـق 

ِفاَج ُِّیلَع  اَی  َْتلاَق  َو  ًاراَِرم  ْتَلَعَف  یَّتَح  اَهَهْجَو  اَلَبْقَتْسا  َو  َالَّوَحَتَف  اَمُْهنَع  اَهَهْجَو  َْتلَّوَح  َو  اَمِْهیَلَع  َّدَُرت  ْمَلَف  اَْهیَلَع  اَمَّلَس  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  اَمُهُرََـصب 
َو ِِکتاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ِكاَْنیَتَأ  اَمَّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَقَف  اَْهَیلِإ  َالَّوَح  اَـهَهْجَو  َْنلَّوَح  اَّمَلَف  یِهْجَو  َْنلِّوَح  اََـهلْوَح  ٍةَوِْسِنل  َْتلاَـق  َو  َبْوَّثلا 
َو ِیبَأ  یَْقلَأ  یَّتَح  ًةَدِـحاَو  ًۀَِـملَک  یِـسْأَر  ْنِم  اَمُکُمِّلَکُأ  َال  َْتلاَق  ِْکَیلِإ  اَّنِم  َناَـک  اَّمَع  یِحَفْـصَت  َو  اََـنل  يِرِفْغَت  ْنَأ  ِکـُلَأْسَن  ِکِطَخَـس  َباَِـنتْجا 
َو اَّنَع  یِحَفْصا  َو  يِرِفْغاَف  ِکَتاَضْرَم  ِْنیَیِغَْتبُم   ] نیغتبم ِْنیَرِذَتْعُم  اَْنئِج  اَّنِإ  الاَق  یِّنِم  اَُمْتبَکَتْرا  اَم  َو  اَمَُکلاَِعف  َو  اَمُکَْعنُص  َوُکْشَأ  َو  ِْهَیلِإ  اَمُکَوُکْـشَأ 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  ْنِم  ُهاَعِمَـس  ٍءْیَـش  ْنَع  اَمَُهلَأْسَأ  یَّتَح  ًۀَِملَک  یِـسْأَر  ْنِم  اَمُهُمِّلَکُأ  َال  یِّنِإ  َْتلاَق  َو  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ْتَتَفَْتلاَف  اَّنِم  َناَک  اَِمب  اَنیِذِخاَُؤت  َال 

ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  ِناَرُکْذـَت  َأ  ِهَّللِاب  اَمُکُدُْـشنَأ  َْتلاَقَف  ًاقْدِـص  اَّلِإ  ُدَهْـشَن  َال  َو  ًاّقَح  اَّلِإ  ُلوُقَن  َال  اَّنِإ  َو  اََهل  َِکلَذ  َّمُهَّللا  الاَق  ِییْأَر  ُْتیَأَر  ِیناَقَدَـص  ْنِإَف 
ِهَّللِاب  اَمُکُدُْشنَأ  َْتلاَقَف  ْمَعَن  َّمُهَّللا  الاَقَف  ٍِّیلَع  ِْرمَأ  ْنِم  َثَدَح  َناَک  ٍءْیَِشب  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  اَمُکَجَرْخَتْسا  ص 
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َناَکَف ِیتْوَم  َدَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  َو  َهَّللا  َيذآ  ْدَـقَف  ِیناَذآ  ْنَم  َو  ِیناَذآ  ْدَـقَف  اَهاَذآ  ْنَم  اَْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُۀَـمِطاَف  ُلوُقَی  َِّیبَّنلا ص  اَُمتْعِمَـس  ْلَه 

َكُدِهْـشُأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  َِتلاَق  َُّمث  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َِتلاَقَف  ْمَعَن  َّمُهَّللا  الاَق  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  َناَک  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَم  َو  ِیتاَیَح  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک 
اَِمب ِْهَیلِإ  اَمُکَوُکْشَأَف  یِّبَر  یَْقلَأ  یَّتَح  ًۀَِملَک  یِسْأَر  ْنِم  اَمُکُمِّلَکُأ  َال  ِهَّللا  َو  ِیتْوَم  َْدنِع  َو  ِیتاَیَح  ِیف  ِیناَیَذآ  ْدَق  اَمُهَّنَأ  ِینَرَـضَح  ْنَم  اَی  اوُدَهْـشاَف 

َو ْمُهَرُومُأ  َكْوَّلَو  َْفیَک  ِساَّنِلل  ًابَجَع  ُرَمُع  َلاَقَف  ِینْدـَِلت  َْمل  یِّمُأ  َْتَیل  َلاَق  َو  ِرُوبُّثلا  َو  ِْلیَْولِاب  ٍرَْکب  ُوبَأ  اَعَدَـف  یِّنِم  اَُمْتبَکَتْرا  َو  ِیب  َو  ِِهب  اَُـمتْعَنَص 
اَهُـسْفَن َۀَـمِطاَف ع  َیلِإ  َیُِعن  اَّمَلَف  َلاَـق  اَـجَرَخ  َو  اَـماَق  َو  ًةَأَْرما  َبَضْغَأ  ْنَِمل  اَـم  َو  اَـهاَضِِرب  ُحَْرفَت  َو  ٍةَأَْرما  ِبَضَِغل  ُعَزَْجت  َْتفِرَخ  ْدَـق  ٌْخیَـش  َتـْنَأ 

َلَخَد اَّمَلَف  اََهل  ُْهتَعَدَف  ًاِّیلَع  ِیل  یِعْداَف  ََّیلِإ  ْتَیُِعن  یِسْفَن  َّنِإ  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  َْتلاَقَف  اَهِسْفَن  ِیف  َو  اَهَْدنِع  اَِهئاَِسن  ََقثْوَأ  َْتناَک  َو  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َیلِإ  ْتَلَسْرَأ 
ْنِم يِْدلُِول  ًۀَیِّبَُرم  ُنوُکَت  َۀـَناَُلف  ْجَّوََزت  َُهل  َْتلاَق  ِْتبَبْحَأ  اَم  ِیلُوق  اََهل  َلاَقَف  َّیَلَع  اَهْظَفْحاَف  َءاَیْـشَِأب  َکَیِـصوُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ِّمَْعلا  َْنبا  اَی  َُهل  َْتلاَق  اَْهیَلَع 

ِِهب ْتَرَمَأ  اَمَک  َو  َُهل  ْتَفَـصَو  اَمَک  َِکلَذ  ُْهتَرَأَف  ُُهتَروُص  َْفیَک  ِینیِرَأ  ٌِّیلَع  اََهل  َلاَقَف  ِیل  ُْهتَرَّوَص  ْدَق  َۀَِـکئاَلَْملا  ُْتیَأَر  ًاشْعَن  ْلَمْعا  َو  ِیْلثِم  يِدـَْعب 
ِةاَلَّصِلل ِِهلوُسَر  ِءاَدْعَأ  َو  ِهَّللا  ِءاَدْعَأ  ْنِم  َّنَرُضْحَی  َال  َو  ٍراَهَن  َْوأ  ٍْلَیل  ْنِم  َْتناَک  ٍۀَعاَس  َّيَأ  َِکتَعاَس  ْنِم  ِینْجِرْخَأَف  ِیبَْحن  ُْتیَـضَق  اَنَأ  اَذِإَف  َْتلاَق  َُّمث 
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ُْهتَـصْوَأ اَمَک  ِِهتَعاَس  ْنِم  اَهِزاَهَج  ِیف  ٌِّیلَع ع  َذَخَأ  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  َِکلَذ  ِیف  ْمُه  َو  اَْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  اَهَبَْحن  ْتَضَق  اَّمَلَف  ُلَْعفَأ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َّیَلَع 
َحَبْصَأ اَّمَلَف  اًْلَیل  اَهَنَفَد  َو  اَْهیَلَع  یَّلَص  یَّتَح  ِراَّنلِاب  ِةَزاَنِْجلا  َعَم  یَشَم  َو  ِلْخَّنلا  ِدیِرَج  ِیف  َراَّنلا  َلَعْشَأ  َو  َةَزاَنِْجلا  ٌِّیلَع  َجَرْخَأ  اَهِزاَهَج  ْنِم  َغَرَف  اَّمَلَف 

َو ْمَعَن  َلاَق  َْتتاَم  ْدَـق  َو  الاَق  َۀَـمِطاَِفب  ًاِّیلَع  ُْتیَّزَع  َلاَق  َْتلَْبقَأ  َْنیَأ  ْنِم  َُهل  الاَقَف  ٍْشیَُرق  ْنِم  اًـلُجَر  اَـیِقَلَف  َۀَـمِطاَِفل  ِْنیَدـِئاَع  اَدَواَـع  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ 
ِهَّللا  َو  َُهل  الاَقَف  ُهاَیِقَلَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  اَلَْبقَأ  َُّمث  ًادیِدَش  ًاعَزَج  اَعِزَجَف  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  ْتَِنفُد 

205 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
اَْنلِخُْدت َْمل  َو  اَنَنوُد  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتلَّسَغ  اَمَک  اَّلِإ  اَذَه  ْلَه  اَْنیَلَع  َكِرْدَـص  ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  اَّلِإ  اَذَـه  اَم  َو  اَِنتَءاَسَم  َو  اَِنِلئاَوَغ  ْنِم  ًاْئیَـش  َتْکََرت  اَم 
َفَلَحَف ْمَعَن  الاَق  اَـمَُکل  ُْتفَلَح  ْنِإ  یِّناَقِّدَُـصت  َأ  ٌِّیلَع ع  اَـمَُهل  َلاَـقَف  ِیبَأ  ِرَْبنِم  ْنَع  ْلِْزنا  ِنَأ  ٍرَْکب  ِیبَأـِب  َحیِـصَی  ْنَأ  َکَْـنبا  َتْمَّلَع  اَـمَک  َو  َکَـعَم 

َو ُُهلِّسَغُأ  ُْتنُکَف  ِهِّمَع  ُْنبا  اَّلِإ  ٌدَـحَأ  ِِهتَرْوَع  یَلَع  ُِعلَّطَی  َال  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َمَّدَـقَت  ْدَـق  َو  ِیناَصْوَأ  ْدََـقل  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق  ِدِجْـسَْملا  یَلَع  اَـمُهَلَخْدَأَف 
ِْتیَْبلا َنِم  ٌِحئاَص  ِیب  َحاَصَف  َصیِمَْقلا  َعِْزنَأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  ْدََقل  َو  ِۀَقْرِْخلِاب  ِْنیَْنیَْعلا  ُطُوبْرَم  َوُه  َو  َءاَْملا  ِیُنلِواَُنی  ِساَّبَْعلا  ُْنب  ُلْضَْفلا  َو  ُُهبِّلَُقت  ُۀَِـکئاَلَْملا 
ُُهْتلَّسَغَف ِصیِمَْقلا  ِْنَیب  ْنِم  يِدَی  ُْتلَخْدَأَف  َّیَلَع  ُهُرِّرَُکی  َتْوَّصلا  ُْتعِمَس  ْدََقل  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َصیِمَق  ْعِْزنَت  َال  َةَروُّصلا  َرَأ  َْمل  َو  َتْوَّصلا  ُْتعِمَس 

َفوُفُّصلا یَّطَخَتَی  َناَک  ُهَّنَأ  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  ُمَْلعَی  َو  ِناَمَْلعَت  ْدَقَف  ِیْنبا  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َو  ُُهْتنَّفَک  اَم  َدَْعب  َصیِمَْقلا  ُتْعََزن  َُّمث  ُُهْتنَّفَکَف  ُنَفَْکلا  ََّیلِإ  َمُِّدق  َُّمث 
ْمَعَن الاَق  َةاَلَّصلا  َِّمُتی  یَّتَح  ِِهتَبْکُر  یَلَع  يَرْخُْألا  َو  ِنَسَْحلا  ِرْهَظ  یَلَع  ُهُدَـی  َو  ُِّیبَّنلا ص  ُموُقَیَف  ُهَرْهَظ  َبَکْرَیَف  ٌدِـجاَس  َوُه  َو  َِّیبَّنلا ص  َِیتْأَـی  یَّتَح 
یَلَع ِْهیَلْجِر  ُنَسَْحلا  ِیلُْدی  َو  ِِهتَبَقَر  یَلَع  ُبَکْرَی  َو  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  یَعْـسَی  َناَک  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  ُمَْلعَی  َو  ِناَمَْلعَت  َلاَق  َُّمث  َِکلَذ  اَنِْملَع  ْدَق 

َو ِِهتَبْطُخ  ْنِم  ُِّیبَّنلا ص  َغُْرفَی  یَّتَح  ِِهتَبَقَر  یَلَع  ُلاَزَی  َال  َو  ُبُطْخَی  ُِّیبَّنلا ص  َو  ِدِجْـسَْملا  یَْـصقَأ  ْنِم  ِْهَیلاَْخلَخ  ُقیَِرب  يَُری  یَّتَح  ِِّیبَّنلا ص  ِرْدَـص 
ُةَأْرَْملا َیِهَف  ُۀَمِطاَف  اَّمَأ  َو  يِْرمَأ  ْنَع  ُهَلَعَف  َال  َو  َِکلَذـِب  ُُهتْرَمَأ  اَم  ِهَّللا  َو  َِکلَذ  ِْهیَلَع  َّقَش  ُهَْریَغ  ِهِیبَأ  ِرَْبنِم  یَلَع  ُِّیبَّصلا  َيأَر  اَّمَلَف  ِِهتَبَقَر  یَلَع  ُنَسَْحلا 

يِذَّلا ُْتنُک  اَم  َو  اَْهیَلَع  َةاَلَّصلا  َال  َو  اَهَتَزاَنِج  اَرُضَْحت  َال  ْنَأ  ِیْنتَصْوَأ  ْدََقل  ِهَّللا  َو  اَمَُکل  اَهِماَلَک  ْنِم  َناَک  اَم  اَُمْتیَأَر  ْدَقَف  اَْهیَلَع  اَمَُکل  ُْتنَذْأَتْـسا  ِیتَّلا 
َو ٌِّیلَع ع  َُهل  َلاَقَف  اَْهیَلَع  َیِّلَصُأ  یَّتَح  اَهُُشْبنَأَف  ِِرباَقَْملا  َیلِإ  یِْـضمَأ  اَنَأ  َۀَمَهْمَْهلا  ِهِذَه  َْکنَع  َْعد  ُرَمُع  َلاَقَف  اَمُکِیف  ََّیلِإ  اَهَتَّیِـصَو  َو  اَهَْرمَأ  ُِفلاَخُأ 

اَّلِإ َُکِلماَعُأ  اـَل  ُْتنُک  یِّنِإَـف  َكاَْـنیَع  ِهِیف  يِذَّلا  َکـْنَع  َرُدـْنَی  یَّتَح  َکـِلَذ  َیلِإ  ُلِـصَت  اـَل  َکَّنَأ  ُتِْملَع  َو  ًاْئیَـش  َکـِلَذ  ْنِم  ُموَُرت  َْتبَهَذ  َْول  ِهَّللا 
َِکلَذ  ْنِم  ٍءْیَش  َیلِإ  َلِصَت  ْنَأ  َْلبَق  ِْفیَّسلِاب 
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ِّمَع ِْنبا  ِیف  َلاَُقی  ْنَأ  اَذَِـهب  یَـضَْرن  اَـم  ِهَّللا  َو  اُولاَـقَف  ُراَْـصنَْألا  َو  َنوُرِجاَـهُْملا  َعَمَتْجا  َو  َلَْسبَتْـسا  َو  اَـیَحاََلت  یَّتَح  ٌماَـلَک  َرَمُع  َو  ٍِّیلَع ع  َْنَیب  َعَقَوَف 

«. 1  » اَقَّرَفَتَف ٌۀَْنِتف  َعَقَت  ْنَأ  ْتَداَک  َو  ِهِّیِصَو  َو  ِهیِخَأ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ْتَقَدَص يأ  ۀبیغلا  یلع  وأ  بطاخملا  نم  لوهجملا  ءانب  یلع  وأ  لوألل  دیکأت  امإ  تقدـص  هلوق ص و  دودـمم  سفنت  دـملاب  ءادعـصلا  نایب 

اذإ سرفلا  رهظ  نم  جرـسلا  تیفجأ  لاقی  جلثلاب و  هیبش  لیللاب  ءامـسلا  نم  طقـسی  يذلا  عیقـصلا  تعمـس و  ام  الإ  رکذت  مل  اهنأل  ۀـمطاف ع 
لفطلا ةأرملا  میونت  ۀمهمهلا  بناج و  یلإ  بناج  نم  لوحتأ  یتح  الیلق  هعفرا  بوثلا و  ذخ  ینعملا  لعل  هدعبأ و  يأ  هنع  هافاج  هنع و  هتعفر 

یلع هسفن  نطوی  يذلا  لسبتـسملا  برحلا و  یف  ۀلواصملا  ۀلـسابملا  ۀعزانملا و  ةاحالملا  ذش و  طقـس و  اردن  ردنی  ءیـشلا  ردـن  اهتوصب و 
. ۀلاحم لتقی ال  نأ  دیری  وه  برحلا و  یف  هسفن  حرط  يأ  لسبتسا  توملا و 

ِْدبَع ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنبا  ِنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِیبَأ  عئارـشلا  للع  ع ، - 32
َُکتْرَبْخَأ اَّمِم  َْتقِـض  َکَّنَأَک  َلاَقَف  ِِهلْوَق  ْنِم  َِکلَذ  ُتْمَظْعَتْـسا  یِّنَأَکَف  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َكاَذ  َلاَق  َۀَمِطاَف  َلَّسَغ  ْنَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِهَّللا ع 
یَسیِع ع. اَّلِإ  اَْهلِّسَُغی  َْمل  َمَیْرَم  َّنَأ  َتِْملَع  اَم  َأ  ٌقیِّدِص  اَّلِإ  اَُهلِّسَُغی  َال  ٌۀَقیِّدِص  اَهَّنِإَف  َّنَقیِضَت  َال  َلاَق  َكاَِدف  ُْتلِعُج  َِکلَذ  َناَک  ْدَق  ُْتُلق  ِِهب 

. هلثم ملاس  نب  نمحرلا  دبع  نع  یسیع  نبا  نع  ییحی  نب  دمحم  یفاکلا  اک ،
ِهَّللا ص. ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَمِطاَف ع  ُهَتَأَْرما  َلَّسَغ  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َناَْولُع  ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط  ُْنبا  دانسإلا  برق  ب ، - 33

ِهَّللا ع ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیِنئاَطَْبلا  ِْنبا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِنَع  ِّيِدَـسَْألا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  عئارـشلا  للع  ع ، - 34
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ُۀَمِطاَف ْتَِنفُد  ٍۀَّلِع  ِّيَِأل 
__________________________________________________

. ۀفحصملا هظافلأ  ضعب  انححص  ردصملا ج 1 ص 177 و  یلع  ثیدحلا  انضرع  ( 1)
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«. 1  » ِناَِّیباَرْعَْألا ِناَلُجَّرلا  اَْهیَلَع  َیِّلَُصی  َال  ْنَأ  ْتَصْوَأ  اَهَّنَِأل  َلاَق  ِراَهَّنلِاب  ْنَفُْدت  َْمل  َو  ِْلیَّللِاب  ع 
«2  » ًاقاِفن َو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ  ُبارْعَْألا  یلاعت  هلوقل  نارفاکلا  نایبارعألا  نایب 

ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  َو  ِهَّللا  ِدـْیَبُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍبِیبَـح  ِْنبا  ِنَع  ِناَّطَْقلا  اَّیِرَکَز  ِْنبا  ِنَـع  یَـسُوم  ُنـْبا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، عئارـشلا  لـلع  ع ، - 35
َماَق َۀَمِطاَف ع  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنَفَد  اََّمل  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَدْمَْهلا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َۀَِشئاَع  ُْنبا  اَنَثَّدَح  الاَق  ِّيِرَدْحَْجلا  ِْتلَّصلا 

ُلوُقَی  َأَْشنَأ  َُّمث  اًْلَیل  اَهَنَفَد  َناَک  ُهَّنَِأل  ِْلیَّللا  ِفْوَج  ِیف  َِکلَذ  َو  ِْربَْقلا  ِریِفَش  یَلَع 
ٌلِیلَق  ِتاَمَْملا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو  ٌۀَقُْرف  ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَخ  َموُدَی  َال  ْنَأ  یَلَع  ٌلِیلَد  ٍدِحاَو  َدَْعب  ًادِحاَو  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

ٌلِیلَخ  ِلِیلَْخِلل  يِدَْعب  ُثُدْحَی  َو  ِیتَّدَوَم  یَْسُنت  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ُضَْرُعتَس 
ْنَع ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َةَدـِئاَز  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  یَیْحَی  ِْنب  اَّیِرَکَز  ْنَع  ِباَّشَْخلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَـع  ِّيِرَبَّطِلل ، ِِلئَالَّدـلا  ُباَـتِک  - 36

َۀَمِطاَف َیلِإ  َّرَـسَأ  ْدَـق  َناَک  َو  ِِهْتَیب  َلْهَأ  ُهَتَْرتِع  َو  ِهَّللا  َباَتِک  ِْنیَلَقَّثلا  اَّلِإ  َكََرت  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  اََّمل  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ 
َفَرْـشَأ ْدَق  ِیبَأ  َّنَأَک  ُْتیَأَر  ْذِإ  ٍماَّیَِأب  ِیبَأ  ِةاَفَو  َدَْعب  ِۀَناَظْقَْیلا  َو  ِۀَِمئاَّنلا  َْنَیب  یِّنَأ  اَْنَیب  َْتلاَق  ًاقوُُحل  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ُلَّوَأ  ِِهب  ٌۀَقِحَال  اَهَّنَأ  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

یَّتَح ِناَکَلَم  اَهُمُدْقَی  ًافوُفُـص  ُۀَِـکئاَلَْملا  ِیْنتَتَأ  ْذِإ  َِکلَذَـک  اَنَأ  اَْنیَبَف  ِءاَمَّسلا  ُرَبَخ  اَّنَع  َعَطَْقنا  ْهاََتبَأ  اَی  ُْتیَداَن  ْنَأ  یِـسْفَن  ِْکْلمَأ  َْمل  ُُهْتیَأَر  اَّمَلَف  َّیَلَع 
ِدَق اَذِإ  َو  ٍناَتُْسب  َدَْعب  ٍناَتُْسب  َو  ٍرْصَق  َدَْعب  ٍرْصَق  َو  ُدِرَّطَت  ٍراَْهنَأ  َو  َنِیتاََسب  َو  ٍةَدَّیَشُم  ٍروُصُِقب  اَنَأ  اَذِإَف  یِسْأَر  ُْتعَفَرَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  اَدِعَصَف  ِیناَذَخَأ 

ْنِم  اَنِْقلُخ  َو  ُۀَّنَْجلا  ِتَِقلُخ  ْنَِمب  ًابَحْرَم  َْنلُقَی  َو  ََّیلِإ  َنْکَحْضَی  َو  َنْرَشاَبَتَی  َّنُهَف  ُبِعَّللا  َّنُهَّنَأَک  ٍراَوَج  ِروُصُْقلا  َْکِلت  ْنِم  َّیَلَع  َعَلَّطا 
__________________________________________________

. لاجر اهیلع  یلصی  نأ ال  عوبطملا ج 1 ص 176 : ردصملا  یف  ( 1)
.98 ةءارب : ( 2)
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َو ِسُْدنُّسلا  َنِم  اَهِیف  َو  َْتأَر  ٌْنیَع  َال  اَم  ِتُوُیْبلا  َنِم  ٍرْـصَق  ِّلُک  ِیف  ٌروُُصق  اَهِیف  ٍراَد  َیلِإ  ِینُولَخْدَأ  یَّتَح  ِیب  ُدَعْـصَت  ُۀَِکئاَلَْملا  ِلََزت  ْمَلَف  اَهِیبَأ  ِلْجَأ 

ِیف َو  ِماَعَّطلا  ِناَْولَأ  ْنِم  اَْهیَلَع  ُدـِئاَوَم  اَهِیف  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  ِۀَِـینآ  َو  ِجاَبیِّدـلا  َو  ِریِرَْحلا  ِناَْولَأ  ْنِم  ٌفاَْحلَأ  اَْـهیَلَع  َو  « 1  » ٍةَّرِسَأ یَلَع  ِقَْربَتْسِْإلا 
ُراَّدـلا ِهِذَـه  اُولاَقَف  ُرَهَّنلا  اَذَـه  اَم  َو  ُراَّدـلا  ِهِذَـه  ْنَِمل  ُْتلُقَف  ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملا  َنِم  ًۀَِـحئاَر  ُبَیْطَأ  َو  ِنَبَّللا  َنِم  ًاضاََیب  ُّدَـشَأ  ٌدِرَّطُم  ٌرَهَن  ِناَنِْجلا  َکـِْلت 
يِذَّلا َُرثْوَْکلا  اَذَـه  اُولاَق  ُرَهَّنلا  اَذَـه  اَمَف  ُْتُلق  َهَّللا  َّبَحَأ  ْنَم  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ُهَعَم  ْنَم  َو  ِکِیبَأ  ُراَد  َیِه  َو  ٌۀَّنَج  ُهَدـَْعب  َْسَیل  يِذَّلا  یَلْعَْألا  ُسْوَدْرِْفلا 

َو َْکِلت  ْنِم  ُرَْونَأ  َو  ًاضاََیب  ُّدَشَأ  َیِه  ٌروُُصق  ِیل  ْتَزََرب  ْذِإ  َِکلَذَـک  اَنَأ  اَْنیَبَف  ِْکیَلَع  ُلُخْدَـی  َۀَـعاَّسلا  اُولاَق  ِیبَأ  َْنیَأَف  ُْتلُقَف  ُهاَّیِإ  ُهَیِطُْعی  ْنَأ  ُهَدَـعَو 
ِینآَر اَّمَلَف  ٌۀَـعاَمَج  ُهَـعَم  َو  ِشُرُْفلا  َکـِْلت  یَلَع  ٌِسلاَـج  ِیبَأ ص  اَذِإ  َو  ٍةَّرِـسَأ  یَلَع  ٍۀَـعِفَتُْرم  ٍشُرُِفب  اَذِإ  َو  ِشُرُْفلا  َکـِْلت  ْنـِم  ُنَـسْحَأ  َیِه  ٌشْرَف 

َو َِکل  ُهَّللا  َّدَعَأ  اَم  َْنیََرت  اَم  َأ  ِیتَبِیبَح  اَی  ِیل  َلاَق  َُّمث  ِهِرْجَح  ِیف  ِینَدَْعقَأ  َو  ِینَذَخَأ  َو  ِیتَْنبِاب  ًابَحْرَم  َلاَق  َو  َّیَْنیَع  َْنَیب  اَم  َلَّبَق  َو  ِینَّمَـضَف  ِینَذَـخَأ 
ْنَم َو  ِْکیََدلَو  َو  ِکِجْوَز  ُنَکْـسَم  َو  ُِکنَکْـسَم  ِهِذَه  َلاَق  َو  ِلَلُْحلا  َو  ِِّیلُْحلا  َو  ِِفئاَرَّطلا  ُناَْولَأ  اَهِیف  ٍتاَقِرْـشُم  ًاروُُصق  ِیناَرَأَف  ِْهیَلَع  َنیِمَدـْقَت  اَم 
ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  ًۀـَبوُعْرَم  ِیتَدـْقَر  ْنِم  ُتْهَبَْتنا  َو  ِیقْوَش  َّدَتْـشا  َو  ِیْبلَق  َراَطَف  َْتلاَق  ٍماَّیَأ  َیلِإ  َّیَلَع  ٌۀَـمِداَق  ِکَّنِإَف  ًاسْفَن  ِیبیِطَف  اَمُهَّبَحَأ  َو  ِکَّبَحَأ 

َو ِهَّللا  َدـْهَع  َّیَلَع  ْتَذَـخَأ  َُّمث  اَیْؤُّرلا  ِرَبَِخب  ِیْنتَرَّبَخَف  َنیِکَتْـشَت  اَم  اََهل  ُْتلُقَف  اَُهْتیَتَأَف  ِیب  ْتَحاَص  اَهِدَـقْرَم  ْنِم  ْتَهَبَْتنا  اَّمَلَف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَـق 
َناَْملَس َو  ٍساَّبَع  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َو  اَْهیَْنبا  ِلاَجِّرلا  َنِم  َو  َۀَِّضف  َو  َنَْمیَأ  َّمُأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْجَوز  َۀَمَلَـس  َّمُأ  اَّلِإ  ًادَحَأ  ُِملْعُأ  َال  ْتَّفََوت  اَذِإ  اَهَّنَأ  ِِهلوُسَر 
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ْنَمِیف  ِةَوْسِّنلا  َعَم  ْنُکَف  ِیتْوَم  َدَْعب  ِیناََرت  ْنَأ  ْنِم  َُکْتلَلْحَأ  یِّنِإ  َْتلاَق  َو  َۀَْفیَذُح  َو  ٍّرَذ  َابَأ ]  ] وبأ َو  َداَدْقِْملا  َو  ٍرِساَی  َْنب  َراَّمَع  َو  َّیِسِراَْفلا 
__________________________________________________

عمج فاحلأ  و  ارورـسم . نوکی  ۀـعفرلا  لـهأ  نم  هیلع  سلج  نم  نـال  کـلملا ؛ تخت  یلع  بلغی  تختلا و  وه  ریرـس و  عمج  ةرـسالا : ( 1)
. تختلا ءاطغ  انه  دارملا  و  سایق - ریغ  یلع  فاحل -
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َو ُماَلَّسلا  ُمُْکیَلَع  َو  ُلوُقَت  ْتَلَْبقَأ  ِْهَیلِإ  اَهَِـضبْقَی  َو  اَهَمِرُْکی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ  ِیتَّلا  ُۀَْلیَّللا  َِتناَک  اَّمَلَف  يِْربَق  ًادَـحَأ  ِْمْلُعت  َال  َو  اًْلَیل  اَّلِإ  یِِّنفْدـَت  َال  َو  ِیُنلِّسَُغی 

ِعِیفَّرلِاب َنیِقَْحَلت  َمْوَْیلا  ِهِداَُؤف  َةَرَمَث  َو  ِهَّللا  ِبِیبَح  َۀَبِیبَح  اَی  َماَلَّسلا  ِْکیَلَع  ُأَْرقَی  ُماَلَّسلا  ِیل  َلاَق  َو  ًامِّلَسُم  ُلِیئَْربَج  ِیناَتَأ  ْدَق  ِّمَع  َْنبا  اَی  ِیل  ُلوُقَت  َیِه 
ِلْوَقَک ِیل  َلاَق  َو  ُلِیئاَکیِم  ِهَّللا  َو  اَذَـه  ِّمَع  َْنبا  اَی  َْتلاَـقَف  ُماَـلَّسلا  ُمُْکیَلَع  َو  ُلوُقَت  ًۀَِـیناَث  اَهاَنْعِمَـس  َُّمث  یِّنَع  َفَرَْـصنا  َُّمث  يَوْأَْـملا  ِۀَّنَج  َو  یَلْعَأـْلا 
َرَـشَن ْدَـق  ُلِیئاَرْزِع  اَذَـه  َو  ُّقَْحلا  ِهَّللا  َو  اَذَـه  ِّمَع  َْنبا  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ًادـیِدَش  ًاْحتَف  اَْهیَْنیَع  ْتَحَتَف  ْدَـق  اَـهاَْنیَأَر  َو  ُماَـلَّسلا  ُمُْکیَلَع  َو  ُلوُقَت  َُّمث  ِِهبِحاَـص 

َُّمث ِیْنبِّذَُعت  َال  َو  ِیب  ْلِّجَع  ِحاَوْرَْألا  َِضباَق  اَی  ُماَلَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُلوُقَت  اَهاَنْعِمَسَف  ُُهتَفِص  ِهِذَه  َو  ِیبَأ  ِیل  ُهَفَـصَو  ْدَق  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملِاب  ُهَحاَنَج 
. ُّطَق ًۀَّیَح  ْنُکَت  َْمل  اَهَّنَأَک  اَْهیَلْجِر  َو  اَْهیَدَی  ْتَّدَم  َو  اَْهیَْنیَع  ْتَضَّمَغ  َُّمث  ِراَّنلا  َیلِإ  َال  یِّبَر  َْکَیلِإ  ُلوُقَت  اَهاَنْعِمَس 

: َلاَق َۀَتاَُبن  ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط  ِْنبا  ِنَع  ِّيِزَوْرَْملا  ٍصْفَح  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  ِتاَّیَّزلا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِراَزَْفلا  ِنَع  ِّيِوَلَْعلا  ِنَع  ُبِّتَکُْملا  - 37
ْتَهِرَک ٍمْوَـق  یَلَع  ًۀَـطِخاَس  َْتناَـک  اَـهَّنِإ  َلاَـقَف  اًْـلَیل  ِهَّللا ص  ِلوُـسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَِفل  ِِهْنفَد  ِۀَّلِع  ْنَع  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ُنـْب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْـملا  ُریِمَأ  َلـِئُس 

. اَهِْدلُو ْنِم  ٍدَحَأ  یَلَع  َیِّلَُصی  ْنَأ  ْمُهاَّلَوَتَی  ْنَم  یَلَع  ٌماَرَح  َو  اَهَتَزاَنِج  ْمُهَروُضُح 
َناَدْمَح ْنَع  ِّیِشَرُْقلا  َقاَحْسِإ  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ٍلْهَس  ِْنب  َناَْملَس  ْنَع  ِّيِروُْصنَْملا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُدیِفُْملا  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 38
ُۀَمِطاَف ْتَضِرَم  اََّمل  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرِساَی  ِْنب  ِراَّمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ِِرقاَْبلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلاَمُّثلا  ِنَع  ٍْدیَمُح  ِْنبا  ِنَع  ِفاَّفَْخلا  ٍِّیلَع  ِْنب 

اَْهیَلَع ُلُخْدَی  َْسَیل  َو  ٌۀَلیِقَث  اَهَّنِإ  َُهل  َلیِقَف  ًاِدئاَع  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ُْنب  ُساَّبَْعلا  اَهَءاَج  « 1 - » ْتَلُقَث َو  اَهِیف  ْتَیِّفُُوت  ِیتَّلا  اَهَتَـضْرَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب 
ِّمَْغلا َنِم  ِینَأَجَف  ْدَـق  ِهَِّلل  ََکل  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  َکُّمَع  َِخأ  َْنبا  اَی  َُهل  ْلـُق  ِِهلوُسَِرل  َلاَـقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َلَـسْرَأ  َو  ِهِراَد  َیلِإ  َفَرَْـصناَف  ٌدَـحَأ 

ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَبِیبَح  ِةاَکَِشب 
__________________________________________________
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َُّدب َال  اَم  اَهِْرمَأ  ْنِم  َناَک  ْنِإَف  ِهِّبَِرل  اَهُِفلُْزی  َو  اَهُوبْحَی  َو  اََهل  ُراَتْخَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  ًاقوُُحل  اََنلَّوَأ  اَهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  ِینَّدَه  اَم  َۀَمِطاَف  َّیَْنیَع  َو  ِْهیَْنیَع  ِةَُّرق  َو 
ٌِّیلَع ع َلاَقَف  ِنیِّدـِلل  ٌلاَمَج  َِکلَذ  ِیف  َو  اَْهیَلَع  َةاَلَّصلا  َو  اَهِروُضُح  ِیف  َرْجَْألا  اُوبیُِـصی  یَّتَح  َراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  ُءاَدـِْفلا  ََکل  اـَنَأ  ْعَمْجاَـف  ُْهنِم 

َْتِنب َۀَمِطاَف  َّنِإ  ُُهلْـضَف  َِکیْأَِرل  َو  َکَتَروُشَم  ُْتفَرَع  ْدَق  َو  َکَتَّیَِحت  َو  َکَقاَفْـشِإ  ُْتمِدَـع  َال  ُْلق  َو  َماَلَّسلا  َیِّمَع  ِْغْلبَأ  ُهَدـْنِع  ٌرِـضاَح  اَنَأ  َو  ِِهلوُسَِرل 
ُّقَح َال  َو  ُهُّقَح  اَهِیف  َیِعُر  َال  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُۀَّیِـصَو  اَهِیف  ْظَفُْحت  َْمل  ًۀَعُوفْدَم  اَِهثاَریِم  ْنَع  َو  ًۀَعُونْمَم  اَهِّقَح  ْنِم  ًۀَـمُولْظَم  ْلََزت  َْمل  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

اَهِْرمَأ ِْرتَِسب  ِیْنتَّصَو  اَهَّنِإَف  ِِهب  َتْرَـشَأ  اَم  ِكْرَِتب  ِیل  َحَمْـسَت  ْنَأ  ِّمَع  اَی  َُکلَأْسَأ  اَنَأ  َو  ًامِقَْتنُم  َنیِِملاَّظلا  َنِم  َو  ًامِکاَح  ِهَّللِاب  یَفَک  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا 
ِْدبَِعل ْدـَلُوی  َْمل  ُهَّنِإ  ِهِیف  ُنَعُْطی  اـَل  یِخَأ  ِْنبا  َْيأَر  َّنِإ  َُهل  ٌروُفْغََمل  ُهَّنِإَـف  یِخَأ  ِْنباـِل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َلاَـق  ٌِّیلَع ع  َلاَـق  اَِـمب  ُُهلوُـسَر  َساَّبَْعلا  یَتَأ  اَّمَلَف  َلاَـق 

ِۀَهیِرَْکلا ِیف  ْمُهَعَجْشَأ  َو  ٍۀَلیِضَف  ِّلُِکب  ْمُهَمَلْعَأ  َو  ٍۀَمُرْکَم  ِّلُک  َیلِإ  ْمُهَقَبْـسَأ  ْلَزَی  َْمل  ًاِّیلَع  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  اَّلِإ  ٍِّیلَع  ْنِم  ًۀَکََرب  ُمَظْعَأ  ٌدُولْوَم  ِِبلَّطُْملا 
ِِهلوُسَر ص. َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َلَّوَأ  َو  ِۀَّیِفِینَْحلا  ِةَرُْصن  ِیف  ِءاَدْعَْأِلل  ًاداَهِج  ْمُهَّدَشَأ  َو 

ْنَع ِّيِرَمُْعلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ٍْبیَهُص  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِمیِرَْکلا  ِْدبَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُّيِداَدْغَْبلا  ٍْریَمُع  ُْنب  ُدَّمَُحم  لاصخلا  ل ، - 39
َو ٌراَّمَع  َو  ُداَدـْقِْملا  َو  ُناَْملَـس  َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َنوُرَْـصُنی  ْمِِهب  َو  َنوُرَطُْمی  ْمِِهب  َو  َنُوقَزُْری  ْمِِهب  ٍۀَْعبَِـسل  ُضْرَْألا  ِتَِقلُخ  َلاَـق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ 

. َۀَمِطاَف یَلَع  َةاَلَّصلا  اوُدِهَش  َنیِذَّلا  ُمُه  َو  ْمُهُماَمِإ  اَنَأ  َو  ٌِّیلَع ع  َلاَق  ٍدوُعْسَم  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َو  ُۀَْفیَذُح 
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هدـج ع نع  هیبأ  نع  رفعج  یبأ  نع  ةرارز  نع  ۀـبلعث  نع  لاضف  نبا  نع  دازرخ  نب  نیـسحلا  نع  دـمحأ  نب  لیئربج  یـشکلا  لاـجر  شک ،
. هلثم

ْنَع  َسیِرْدِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِقوُدَّصلا  ِنَع  ُدیِفُْملا  یسوطلا  خیشلل  یلامألا  ام ، دیفملل  سلاجملا  اج ، - 40
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اََّمل َلاَق : ِْنیَسُْحلا ع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  « 1  » يزارمرهلا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِزاَّرلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِراَّبَْجلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
َِکلَذ َلَعَفَف  اَهِضَرَِمب  ًادَحَأ  َنِذُْؤی  َال  َو  اَهَرَبَخ  َیِفُْخی  َو  اَهَْرمَأ  َُمتْکَی  ْنَأ  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ْتَّصَو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ْتَضِرَم 
ْتَّصَو ُةاَفَْولا  اَْهتَرَضَح  اَّمَلَف  ِِهب  ْتَّصَو  اَمَک  َِکلَِذب  ٍراَرِْستْسا  یَلَع  ُهَّللا  اَهَمِحَر  ٍْسیَمُع  ُْتِنب  ُءاَمْـسَأ  َِکلَذ  یَلَع  ُُهنیُِعت  َو  ِهِسْفَِنب  اَهُـضِّرَُمی  َناَک  َو 

ْنِم ُهَدَی  َضَفَن  اَّمَلَف  اَهِْربَق  َعِضْوَم  یَّفَع  َو  اَهَنَفَد  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َِکلَذ  یَّلَوَتَف  اَهَْربَق  َیِّفَُعی  َو  اًْلَیل  اَهَِنفْدَی  َو  اَهَْرمَأ  یَّلَوَتَی  ْنَأ  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ 
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْربَق  َیلِإ  ُهَهْجَو  َلَّوَح  َو  ِْهیَّدَخ  یَلَع  ُهَعُومُد  َلَسْرَأَف  ُنْزُْحلا  ِِهب  َجاَه  ِْربَْقلا  ِباَُرت 

ْنَع ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َّلَق  َِکب  ِقاَحَّللا  َۀَعْرُـس  اََـهل  ُهَّللا  ِراَـتْخُْملا  َکـِعیِقَِبب  يَرَّثلا  ِیف  ِۀَِـتئاَْبلا  َو  َکـِتَِرئاَز  َو  َکـِْنیَع  ِةَُّرق  َو  َکـِتَبِیبَح  َو  َکـِتَْنبا  ِنِم 
ْدََقل َو  يِّزَعَّتلا  َعِضْوَم  َِکقاَرِِفل  ِیب  َّلَح  يِذَّلا  ِنْزُْحلا  َو  َِکتَّنُِـسب  ِیل  یِّسَأَّتلا  ِیف  َّنَأ  اَّلِإ  يِدُّلََجت  ِءاَسِّنلا  ِةَدِّیَـس  ْنَع  َفُعَـض  َو  يِْربَص  َکـِتَّیِفَص 
ُمَْعنَأ ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  َو  ْمَعَن  یِـسْفَِنب  َكَْرمَأ  ُْتیَّلََوت  َو  يِدَِـیب  َُکتْـضَّمَغ  َو  يِرْدَـص  یَلَع  َکُسْفَن  ْتَضاَف  ْنَأ  َدـَْعب  َكِْربَق  ِدوُْحلَم  ِیف  َُکتْدَّسَو 

اَّمَأ ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َءاَْربَْغلا  َو  َءاَرْـضَْخلا  َحَْبقَأ  اَمَف  ُءاَرْهَّزلا  ِتَِسُلتْخا  َو  ُۀَنیِهَّرلا  ِتَذِخُأ  َو  ُۀَعیِدَْولا  ِتَعِجُْرتْسا  ِدَـق  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  ِلُوبَْقلا 
اَم َناَعْرَـس  ٌجِّیَهُم  ٌّمَه  َو  ٌحِّیَقُم  ٌدَمَک  ٌمیِقُم  َْتنَأ  اَهِیف  ِیتَّلا  َكَراَد  ِیل  ُهَّللا  َراَتْخَی  َْوأ  ِیْبلَق  ْنِم  ُنْزُْحلا  ُحَْربَی  َال  ٌدَّهَـسُمَف  ِیْلَیل  اَّمَأ  َو  ٌدَمْرَـسَف  ِینْزُح 

ٍِجلَتْعُم ٍلـِیلَغ  ْنِم  ْمَکَف  َلاَْـحلا  اَهِْربْخَتْـساَف  اَـهَّقَح  اَهِمْـضَه  یَلَع  َو  َّیَلَع  َکـِتَّمُأ  ِرُهاَـظَِتب  َکـُتَْنبا  َُکئِّبَُنتَـس  َو  وُکْـشَأ  ِهَّللا  َیلِإ  َو  اَـنَْنَیب  ُهَّللا  َقَّرَف 
َو ُلوُقَتَس  َو  اًلِیبَس  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدَِجت  َْمل  اَهِرْدَِصب 
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ِءوُس ْنَع  اَلَف  ِْمقُأ  ْنِإ  َو  ٍَۀلاَلَم  ْنَع  اَلَف  ْفِرَْصنَأ  ْنِإَف  ٍلاَق  َال  َو  « 1  » ٍِمئَس َال  ٍعِّدَُوم  َماَلَس  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ٌماَلَس  َنیِمِکاْحلا  ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی 
َو ًافوُکْعَم  ُهَْدنِع  َثُّبَلَّتلا  َو  ًاماَِزل  َكِْربَق  َدـْنِع  َماَقُْملا  ُْتلَعََجل  اَْنیَلَع  َنِیلْوَتْـسُْملا  ُۀَـبَلَغ  َال  َْول  َو  ُلَمْجَأ  َو  ُنَْمیَأ  ُْربَّصلا  َنیِِرباَّصلا  ُهَّللا  َدَـعَو  اَِمب  یِّنَظ 

ُْقلْخَی َْمل  َو  ُدْهَْعلا  ِلُطَی  َْمل  َو  ًارْهَج  اَُهثْرِإ  ُعَنُْمی  َو  ًارْهَق  اَهُّقَح  ُمَضَتُْهی  َو  ًاّرِـس  َُکْتِنب  ُنَفْدـُت  ِهَّللا  ِْنیَِعبَف  ِۀَّیِزَّرلا  ِلِیلَج  یَلَع  یَلْکَّثلا  َلاَوْعِإ  ُْتلَوْعََأل 
. ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  َو  َْکیَلَع  َو  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَصَف  ِءاَزَْعلا  ُلَمْجَأ  َکِیف  َو  یَکَتْشُْملا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهَّللا  َیلِإَف  ُرْکِّذلا  َْکنِم 

ِِّیبَّنلا ص َدـَْعب  ْتَماَقَأ  َو  ِناَرْهَـش  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  َناَـمَث  اََـهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َۀَـمِطاَف ع  َّنَأ  َِيُور  ُهَّللا  ُهَمِحَر  یَـضَتْرُْملا  ِدِّیَّسِلل  ِتاَزِْجعُْملا ، ُنُویُع  - 41
اْوَّلَص َو  ِْلیَّللا  ِیف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهَعَم  َو  اَهَجَرْخَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَهَنیِفْکَت  َو  اَهَلْسُغ  یَّلََوت  َو  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َِيُور  َو  ًامْوَی  َنیِْعبَـس  َو  ًۀَسْمَخ 

َّنِإ اُولاَق  َو  ًاضَْعب  ْمُهَـضَْعب  َمَال  َو  ُساَّنلا  َحَبْـصَأَف  اَهُْربَق  ِساَّنلا  یَلَع  َلِکُْـشتْساَف  ًاْربَق  َنیَِعبْرَأ  َدَّدَج  َو  ِعیِقَْبلا  ِیف  اَهَنَفَد  َو  ٌدَحَأ  اَِهب  ْمَْلعَی  َْمل  َو  اَْهیَلَع 
ْنَم َنیِِملْـسُْملا  ِءاَِسن  ْنِم  اُوتاَه  َْرمَْألا  یَّلََوت  ْنَم  َلاَقَف  اَهَروُزَنَف  اَهَْربَق  ُفِْرعَن  َال  َو  اَهَْنفَد  َو  اَْهیَلَع  َةاَلَّصلا  َو  اَهَتاَفَو  ْرُـضَْحن  َْمل  َو  ًاْتِنب  َفَّلَخ  اَنَِّیبَن ص 

َدَّلَقَت ْدَق  َو  ُهاَْنیَع  ْتَّرَمْحا  ِدَق  ًابَـضْغُم  َجَرَخَف  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َِکلَذ  َغَلَبَف  اَهَْربَق  َروَُزن  َو  اَْهیَلَع  َیِّلَُـصنَف  َۀَمِطاَف ع  َدَِـجن  یَّتَح  َرُوبُْقلا  ِهِذَـه  ُشُْبنَت 
. ِعیِقَْبلا ِنَع  ُمْوَْقلا  یَّلَوَتَف  ْمُکِیف  َْفیَّسلا  ُْتعَضََول  ِرُوبُْقلا  ِهِذَه  ْنِم  ًاْربَق  ُْمتْشَبَن  َْول  َلاَقَف ع  ِهِیف  اوُعَمَتْجا  ِدَق  َو  َعیِقَْبلا  َغََلب  یَّتَح  ِراَقَْفلا  اَذ  ُهَْفیَس 

ْنَع ٍِدلاَخ  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع  َناَکْسُم  ِْنبا  ِنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  َرَمُع  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُۀَمَلَس  ماکحألا  بیذهت  بی ، - 42
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. موؤس سایقلا : و  ( 1)
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اَهَتَوْکَش ْتَکَتْـشا  اَهَّنِإ  َۀَمِطاَف  ُشْعَن  ِماَلْـسِْإلا  ِیف  َثِدْحُأ  ٍشْعَن  ُلَّوَأ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّذَْحلا  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  یَّنَثُْملا  ِْنب  ِْدیَمُح 
ْمُُهْتیَأَر ِۀَشَبَْحلا  ِضْرَِأب  ُْتنُک  ْذِإ  یِّنِإ  ُءاَمْسَأ  َْتلاَق  ِینُُرتْسَی  ًاْئیَـش  ِیل  َنِیلَعَْجت  َال  َأ  یِمَْحل  َبَهَذ  َو  ُْتلَِحن  یِّنِإ  َءاَمْـسَِأل  َْتلاَق  َو  اَهِیف  ْتَِضُبق  ِیتَّلا 

َُّمث ِهِِمئاَوَق  یَلَع  ُْهتَدَّدَشَف  َِدئاَرَِجب  ْتَعَد  َُّمث  ِهِهْجَِول  ُْهتَّبَکَأَف  ٍریِرَِسب  ْتَعَدَف  ْمَعَن  َْتلاَق  َِکل  ُعَنْـصَأ  ِکَبَجْعَأ  ْنِإَف  َِکل  ُعَنْـصَأ  اَلَف  َأ  ًاْئیَـش  َنوُعَنْـصَی 
. ِراَّنلا َنِم  ُهَّللا  ِكَرَتَس  ِینیُِرتْسا  ُهَْلثِم  ِیل  یِعَنْصا  َِتلاَقَف  َنوُعَنْصَی  ْمُُهْتیَأَر  اَذَکَه  َْتلاَقَف  ًابَْوث  ُْهتَلَّلَج 

ٍۀَیاَوِر ِیف  َو  ِْنیَرْهَـش  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـَْعب  ْتَیَِقب  اَهَّنَأ  ٍۀَـیاَوِر  یِفَف  اَِهتاَفَو  ِْتقَو  ِیف  ُتاَیاَوِّرلا  َفَلَتْخا  ِۀَـمیِدَْقلا ، ِِبقاَنَْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم  - 44
. ٍرُهْشَأ َۀَِیناَمَث  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ٍمْوَی  َۀَئاِم  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَثاََلث 

اَو ُلوُقَت  َْتناَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َیِّفُُوت  اََّمل  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّیِمِـصاَْعلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو 
ُۀَمِطاَف ع َْتتاَم  اَّمَلَف  ُهاَْقَلت  َنیِح  ِْهیَلَع  ُمِّلَُست  ُلُسُّرلا  َو  ُّبَّرلا  ْهاََتبَأ  اَی  ُهاَتَأ  اَذِإ  ُهُّبَر  ُهُمِرُْکی  ْهاََتبَأ  اَو  ُهاَْوثَم  ِْدلُْخلا  ُناَنِج  ْهاََتبَأ  اَو  ُهاَنْدَأ  اَم  ِهِّبَر  نِم  ْهاََتبَأ 

اَهِیثْرَی ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
ٌۀَقُْرف ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 

. ِتاَْیبَْألا
ٌِّیلَع ع  َأَْشنَأ  َْتتاَم  اََّمل  َۀَمِطاَف  َّنَأ  ُمِکاَْحلا  َرَکَذ  َو 

ِتاَرَفَّزلا  َعَم  ْتَجَرَخ  اَهَْتَیل  اَی  ٌۀَسُوبْحَم  اَِهتاَرَفَز  یَلَع  یِسْفَن 
ِیتاَیَح  َلوُطَت  ْنَأ  َۀَفاَخَم  یِْکبَأ  اَمَّنِإ  َو  ِةاَیَْحلا  ِیف  َكَدَْعب  َْریَخ  َال 

ِْدبَِعل ٌماَشِه  َلاَقَف  ُِّیْبلَْکلا  ُهَْدنِع  َو  ِِکلَْملا  ِْدبَع  ِْنب  ِماَشِه  یَلَع  َلَخَد  ِنَسَْحلا  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َّنَأ  ِهِداَنْسِِإب  ِّیِمَْلیَّدلا  ٍروُْصنَم  ِیبَأ  ِظاَّفُْحلا  ِدِّیَس  ْنَع  َو 
َنِیثاََلث َو  ًاسْمَخ  ْتَغََلب  َلاَق  ُلوُقَت  اَم  ِِّیْبلَْکِلل  َلاَقَف  َنِیثاََلث  ْتَغََلب  َلاَقَف  ِّنِّسلا  َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَغََلب  ْمَک  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَـی  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا 

َوُهَف ِهِّمُأ  ْنَع  َِّیْبلَْکلا  ِلَس  َو  اَِهب  ُمَلْعَأ  اَنَأَف  یِّمُأ  ْنَع  ِیْنلَـس  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ِهَّللا  ُدـْبَع  َلاَقَف  ُِّیْبلَْکلا  ُلوُقَی  اَم  ُعَمْـسَت  َال  َأ  ِهَّللا  ِدـْبَِعل  ٌماَـشِه  َلاَـقَف 
. اَِهب ُمَلْعَأ 

َو
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َو ٍعِْست  ُْتِنب  َیِه  َو  َناَـضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  َنْوَـلَخ  ٍلاََـیل  ِثاَـلَِثل  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَیِّفُوـُت  َلاَـق : َرَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّیِمِـصاَْعلا  ِنَع 
. اَهِوَْحن َْوأ  َنیِرْشِع 

ٍوْحَِنب َِکلَذ  َدَْعب  اَِهب  یََنب  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  ٍۀَنَـس  َدَْعب  ِۀَنیِدَْملِاب  َۀَمِطاَف  َجَّوََزت  ًاِّیلَع  َّنَأ  ِۀَفِْرعَْملا  ِباَتِک  ِیف  ُِّیناَهَفْـصَْألا  َةَدـْنَم  ُْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َرَکَذ  َو 
. يَْربُْکلا َبَْنیَز  َو  يَْربُْکلا  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  َو  َنِّسَحُْملا  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ٍِّیلَِعل  ْتََدلَو  َو  ٍۀَنَس  ْنِم 

َو يَدْحِإ  ِۀَنَس  ِْسأَر  یَلَع  ْتَِدلُو  اَهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ًۀَنَـس  َنوُرْـشِع  َو  ٌْعبَـس  َلِیق  َو  ًۀَنَـس  َنوُرْـشِع  َو  ٌناَمَث  اََهل  َو  ْتَیِّفُُوت  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  َو 
َنِیثاََلث ع. َْوأ  َنیِرْشِع  َو  ٍعِْست  َْتِنب  َْتناَک  اَهَّنَأ  یَلَع  ُرَثْکَْألا  َو  َنیِرْشِع  َو  ًاثاََلث  اَذَه  یَلَع  اَهُّنِس  ُنوُکَیَف  ِِّیبَّنلا ص  ِِدلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ 

اََّمل َلاَـق  ْنَأ  َیلِإ  َثیِدَْـحلا  ٍساَّبَع  ُْنبا  َقاَـس  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀَّتِـس  ٍۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ُهَدـَْعب  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  ْتَیَِقب  اَـهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍهِّبَنُم  ُْنب  ُبْهَو  َرَکَذ  َو 
ُْنیَسُْحلا اَهَکَّرَحَف  ٌةَّدَتْمُم  َیِه  اَذِإَف  َْتیَْبلا  اَلَخَدَف  ْتَتَکَـسَف  اَنُّمُأ  َْنیَأ  الاَقَف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَهاَّقَلَتَف  ْتَجَرَخ  َو  اَهَْبیَج  ُءاَمْـسَأ  ْتَّقَـش  ْتَیِّفُُوت ع 

اَرَبْخَأ َُّمث  اَنُّمُأ  َْتتاَم  ْذِإ  َُکتْوَم  اََنل  َدِّدُـج  َمْوَْیلا  ْهاَدَـمْحَأ  اَی  ْهاَدَّمَُحم  اَی  ِناَیِداَُنی  اَجَرَخ  َو  ِةَدـِلاَْولا  ِیف  ُهَّللا  َكَرَجآ  ْهاَخَأ  اَی  َلاَقَف  ٌۀَـتِّیَم  َیِه  اَذِإَـف 
اَو ُلوُقَت  َو  یِْکبَت  ُءاَمْسَأ  اَهِسْأَر  َْدنِع  َو  َۀَمِطاَف  َْتَیب  اَمُهَلَخْدَأ  یَّتَح  اَمُهَلَمَحَف  َقاَفَأ  َُّمث  ُءاَْملا  ِْهیَلَع  َّشُر  یَّتَح  ِْهیَلَع  َیِشُغَف  ِدِجْسَْملا  ِیف  َوُه  َو  ًاِّیلَع 

اَهِیف اَذِإَف  اَهِیف  َرَظَنَف  اَهِـسْأَر  َْدنِع  ٍۀَْعقُِرب  اَذِإَف  اَهِهْجَو  ْنَع  ٌِّیلَع  َفَشَکَف  اَهَدَْعب  يَّزَعَتَن  ْنَِمبَف  اَمُکِّدَج  ِتْوَم  َدَْعب  َۀَـمِطاَِفب  يَّزَعَتَن  اَّنُک  ٍدَّمَُحم  یَماَتَی 
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َو ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَت  َیِه  َو  ْتَصْوَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  ِِهب  ْتَصْوَأ  اَم  اَذَه  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َْکنِم ُهَّللا  َِینَجَّوَز  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  اَنَأ  ُِّیلَع  اَی  ِرُوبُْقلا  ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اـهِیف  َْبیَر  ـال  ٌۀَِـیتآ  َۀَـعاَّسلا  َّنَأ  َو  ٌّقَح  َراَّنلا  َو  ٌّقَح  َۀَّنَْجلا  َّنَأ 

َو ًادَـحَأ  ِْمْلُعت  َال  َو  ِْلیَّللِاب  یِِّنفْدا  َو  َّیَلَع  ِّلَص  َو  ِْلیَّللِاب  یِّنِّفَک  َو  ِیْنلِّسَغ  َو  ِینْطِّنَح  يِْریَغ  ْنِم  ِیب  َیلْوَأ  َْتنَأ  ِةَرِخآـْلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َکـَل  َنوُکَأـِل 
ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َماَلَّسلا  َيِْدلُو  یَلَع  ُأَْرقَأ  َو  َهَّللا  َکُعِدْوَتْسَأ 
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َو ِْنیَتَعْکَر  یَّلَص  َُّمث  اَْهیَلَع  یَّلَصَف  یَّلَصُْملا  َیلِإ  ُهاَلَمَحَف  ُهاَعَدَف  ٍّرَذ  َابَأ  ِیل  ُْعدا  ِنَسَْحِلل  َلاَق  َو  ِریِرَّسلا  یَلَع  اَهَعَضَو  َو  ٌِّیلَع  اَهَلَّسَغ  ُْلیَّللا  َّنَج  اَّمَلَف 

اَهُوِنفْدَی ْنَأ  اُوداَرَأ  اَّمَلَف  ٍلیِم  ِیف  اًلیِم  ُضْرَْألا  ِتَءاَضَأَف  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  اَهَتْجَرْخَأ  ُۀَمِطاَف  َکِِّیبَن  ُْتِنب  ِهِذَه  يَداَنَف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِْهیَدَی  َعَفَر 
ِریِفَـش یَلَع  ٌِّیلَع  َسَلَجَف  اَهُونَفَدَـف  اَْهَیلِإ  َریِرَّسلا  اُولَمَحَف  ٍروُفْحَم  ٍْربَِقب  َیِه  اَذِإَف  اوُرَظَنَف  یِّنِم  اَُهَتبُْرت  َِعفُر  ْدَـقَف  ََّیلِإ  ََّیلِإ  ِعیِقَْبلا  َنِم  ٍۀَـعُْقب  ْنِم  اوُدُون 

َو ُْربَْقلا  َّدَْسنا  َو  َعَجَرَف  َّمَتْهَت  َال  َو  ْعِجْراَف  َْکنِم  اَِهب  ُقَفْرَأ  اَنَأ  ُِّیلَع  اَی  اَْهنِم  َيِدُونَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ِهِذَه  ِیتَعیِدَو  ُِکتْعَدْوَتْسا  ُضْرَأ  اَی  َلاَقَف  ِْربَْقلا 
. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  َناَک  َْنیَأ  ْمَْلُعی  ْمَلَف  ِضْرَْألِاب  يَوَتْسا 

َۀَِیناَمَث ُلوُقَی  ُِرثْکُْملاَف  اَهِغَْلبَم  ِیف  ُفَلَتُْخی  ٍةَّدُِمب  ِِّیبَّنلا ص  ِةاَفَو  َدَْعب  َۀَـمِطاَف ع  ُةاَفَو  َْتناَک  َنیِِّیِبلاَّطلا ، ِِلتاَقَم  ِیف  ِجَرَْفلا  ُوبَأ  َلاَق  ُلُوقَأ  - 45 - 15
ِینَثَّدَح ٍرُهْـشَأ  ِۀَثاَلَِثب  ُهَدـَْعب  ْتَیِّفُُوت  اَهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  اَم  َِکلَذ  ِیف  َْتبَّثلا  َّنَأ  اَّلِإ  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ُلوُقَی  ُلِّلَقُْملا  َو  ٍرُهْـشَأ 

ٍِّیلَع ع. ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَنیِد  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِِدقاَْولا  ِنَع  ٍدْعَس  ِْنبا  ِنَع  ِثِراَْحلا  ِنَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِکلَِذب 
. َةَرَشَع يَدْحِإ  َۀَنَس  َۀَمِطاَف ع  ُةاَفَو  َناَک  ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ْنِم  ِِثلاَّثلا  ِیف  نیحابصملا  ابصم ، یمعفکلل  حابصملا  فک ، - 46

. ٍساَّبَع ِْنبا  ِلْوَق  ِیف  َۀَمِطاَف ع  ِةَرِهاَّطلا  ُةاَفَو  َْتناَک  ٍبَجَر  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  َو  يِداَْحلا  ِمْوَْیلا  ِیف  نیحابصملا  ابصم ، - 47
رم ام  نیب  ةافولا و  خیراوت  نیب  فیرشلا و ال  اهرمع  ةدم  ةافولا و  ةدالولا و  خیراوت  رثکأ  نیب  قیبطتلا  نکمی  لوقأ ال  نایب 

. اموی نیعبس  ۀسمخ و  اهیبأ  دعب  تشاع  اهنأ ع  حیحصلا  ربخلا  یف 
عیبر رشع  یناث  یف  ناک  ول  یلوألا و  يدامج  طساوأ  یف  اهتافو  اذه  یلع  ناک  رفص  نم  نیرـشعلا  نماثلا و  یف  لوسرلا ص  ةافو  ناک  ول  ذإ 

ام یلوألا و  يدامج  رخاوأ  یف  اهتافو  ناک  ۀماعلا  هیورت  امک  لوألا 
. رهشأ ۀثالث  هدعب ص  اهثکم  نوک  نم  رقابلا ع  نع  جرفلا  وبأ  هاور 

ربخ نم  رم  ام  اضیأ  هیلع  لدی  ةرخآلا و  يدامج  ثلاث  یف  اهتافو  نوک  نم  روهشملا  وه  ام  یلع  هقیبطت  نکمی 
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. ملعی هللا  اهتلقل و  ةدئازلا  مایألل  ضرعتی  مل  نوکی ع  نأب  يربطلا  ۀیاورب  هللا ع  دبع  یبأ  نع  ریصب  یبأ 
َۀَمِطاَف ع  ِةاَفَو  َدَْعب  َدَْشنَأ  ُهَّنَأ  ِْهَیلِإ ع ، ِبوُْسنَْملا  ِناَویِّدلا  ِیف  ُلُوقَأ  - 48

ُلوُحَی  َْسَیل  ُتْوَْملا  اَذَه  َو  یَّنَأ  َو  ٌلِیبَس  ِةاَیَْحلا  ِلوُط  َیلِإ  ْلَه  َالَأ 
ٌلیِوَط  َكاَذ  ِنُود  ْنِم  ٌلَمَأ  ِیلَف  ًاِنقُوم  ِتْوَْملِاب  ُتْحَبْصَأ  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َو 

ُلیِسَت  َّنُهَْنَیب  ًاسوُُفن  َّنِإ  َو  يِدَتْغَت  َو  ُحوَُرت  ٌناَْولَأ  ِرْهَّدِلل  َو 
ٌلِیبَس  ِْهَیلِإ  اَْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ُهَنوُد  َجَّرَعُم  َال  ٍّقَح  ُلِْزنَم  َو 
ٌلِیلَذ  َكاَنُه  اَم  ٍزیِزَع  ُّلُک  َو  ُهَرْکِذ  ِزُّزَعَّتلا  ِماَّیَِأب  ُْتعَطَق 

ٌلِیلَع  ِتاَمَْملا  یَّتَح  اَُهبِحاَص  َو  ًةَرِیثَک  َّیَلَع  اَْینُّدلا  َلَلِع  َيرَأ 
ٌلِیبَس  ُتیِوَه  ْدَق  ْنَم  َیلِإ  ِیل  ْلَهَف  ُهُّبِحُأ  ْنَم  َیلِإ  ٌقاَتْشَُمل  یِّنِإ  َو 

ٌلیِمَج  ِقاَرِْفلِاب  ِیْلبَق  َتاَم  ْدَق  َو  ًاحِزاَن  ُراَّدلا  َِیب  ْتَّطَش  ْنِإ  َو  یِّنِإ  َو 
ٌلیِحَر  ِقاَرِْفلا  َمْوَی  ِِهب  َّرَضَأ  ٌِلئاَق  ِْنیَْبلا  ِیف  ِلاَْثمَْألا  ِیف  َلاَق  ْدَقَف 
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ٌلِیلَق  ِقاَرِْفلا  َنُود  يِذَّلا  ُّلُک  َو  ٌۀَقُْرف  ِْنیَلِیلَخ  ْنِم  ٍعاَِمتْجا  ِّلُِکل 
ٌلِیلَخ  َموُدَی  َال  ْنَأ  یَلَع  ٌلِیلَد  َدَمْحَأ  َدَْعب  ًامِطاَف  يِداَِقْتفا  َّنِإ  َو 

ٌلِیبَس  ِْهَیلِإ  اَم  ٌءْیَش  َكُرْمََعل  ْمِهِدْقَف  ِدَْعب  ْنِم  ُْشیَْعلا  َكاَنَه  َْفیَک  َو 
ٌلیِدَع  ِْلیَْخِلل  يِدَْعب  ُرَهْظَی  َو  ِیتَّدَوَم  یَْسُنت  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ُضَْرُعیَس 

ٌلیَِدب  َياَوِس  ُهاَضْرَی  ُْتبِغ  اَذِإ  يِذَّلا  َال  َو  ِلُولَْملِاب  ِیلِیلَخ  َْسَیل  َو 
ٌلیِخَد  َو  ُُهْبلَق  يِّرِس  ُظَفْحَی  َو  ُُهلاَصِو  ُموُدَی  ْنَم  ِیلِیلَخ  ْنَِکل  َو 
ٌلِیلَق  ِتاَیِکاَْبلا  َءاَُکب  َّنِإَف  ِیتَّدُم  ِْشیَْعلا  َنِم  ًامْوَی  ْتَعَطَْقنا  اَذِإ 

ٌلِیبَس  ِهیِغَْتبَی  اَم  َیلِإ  َْسَیل  َو  ُُهبِیبَح  َتوُمَی  َال  ْنَأ  یَتَْفلا  ُدیُِری 
ٌلِیلَج  َنیِمَرْکَْألا  َْءزُر  َّنَِکل  َو  ُهُدْقَف  َو  ٍلاَم  ُْءزُر  اًلِیلَج  َْسَیل  َو 

ٌلِیلَغ  ِقاَرِْفلا  ِّرَح  ْنِم  ِْبلَْقلا  ِیف  َو  ٌعَجْضَم  ِهِیتاَُؤی  َال  ِیْبنَج  َِکلَِذل 
لحم  جرعملا  ناولأ و  یلع  فطع  لزنم  فوذحم و  ینأ  ربخ  نایب 
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یف لئاقلا  هلاق  يذلا  لثملا  برضأ  يأ  قارفلا  نیبلا  برضلا و  یف  ۀغلابم  بیرضتلا  ۀیدعتلل و  ءابلا  تدعب و  تحزن  رادلا و  تطش  ۀماقإلا و 

هلخادی يذلا  لجرلا  لیخد  لدبلا و  لیدبلا  رعـشلا و  ةرورـضل  ۀمطاف  مخرم  مطاف  عامتجا و  لکل  هلوق  لثملا  لیحر و  وه  يذلا  قارفلا  موی 
. شطعلا لیلغلا  هقفاوی و  يأ ال  هیتاؤی  هب ال  صتخی  هرومأ و  یف 

اَِهتَلْحِر ع  َْدنِع  ُُهلْوَق ع  ُْهنِم ، َو 
ٌبیِصَن  ِیْبلَق  ِیف  ُهاَوِِسل  اَم  َو  ٌبِیبَح  ُُهلِدْعَی  َْسَیل  ٌبِیبَح 

ُبیِغَی  َال  ِیبِیبَح  ِیْبلَق  ْنَع  َو  یِمْسِج  َو  ِیْنیَع  ْنَع  َباَغ  ٌبِیبَح 
. لوألا ربخ  یناثلا  وأ  فوذحم  إدتبم  ربخ  نیعضوملا  یف  بیبح  نایب 

اَِهتاَفَو َدَْعب  اََهل  ًابِطاَُخم  ُْهنِم ، َو 
ِیباَوَج  َّدُرَی  ْمَلَف  ِبِیبَْحلا  َْربَق  ًامِّلَسُم  ِرُوبُْقلا  یَلَع  ُْتفَقَو  ِیل  اَم 
ِباَبْحَْألا  َۀَّلُخ  يِدَْعب  َتیِسَن  َأ  اََنباَوَج  ُّدَُرت  َال  ََکل  اَم  ُبِیبَح  َأ 

اَِهلَِبق ع  ْنِم  ِهِسْفَِنل  ًابیُِجم  ُْهنِم ، َو 
ٍباَُرت  َو  َلِداَنَج  ُنیِهَر  اَنَأ  َو  ْمُِکباَوَِجب  ِیل  َْفیَک  َو  ُبِیبَْحلا  َلاَق 

ِیباَْرتَأ  ْنَع  َو  ِیلْهَأ  ْنَع  ُْتبِجُح  َو  ْمُُکتیِسَنَف  ِینِساَحَم  ُباَرُّتلا  َلَکَأ 
ِباَبْحَْألا  ُۀَّلُخ  ْمُْکنَع  َو  یِّنَع  ْتَعَّطَقَت  ُماَلَّسلا  یِّنِم  ُمُْکیَلَعَف 

. نسلا یف  قفاوملا  بارتلا  راجحألا و  لدانجلا  نایب 
. فتاه نم  تعمس  ةریخألا  تایبألا  نأ  يور  ناویدلا  حرش  یف  و 

ْتَّدَتْـشاَف ْتَضِرَم  َُّمث  ًاـمْوَی  َنیِّتِس  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـَْعب  ْتَثَکَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْتِنب  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  َلاَـق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِراَْونَأـْلا ، ُحاَبْـصِم  - 49
ِیبَِأب ِینْقِْحلَأ  َو  َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  ِینْحِزْحَز  َّمُهَّللا  ِیْنثِغَأَف  ُثیِغَتْـسَأ  َِکتَمْحَِرب  ُموُّیَق  اَی  ُّیَح  اَی  اَهاَوْکَـش  ِیف  اَِـهئاَعُد  ْنِم  َناَـکَف  اَْـهیَلَع 
ِعاَتَم َو  اَِهتَقَدَِـصب  ْتَصْوَأ  َو  ِهَّللِاب  َقاَحَّللا  َعَرْـسَأ  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  ُلوُقَتَف  ِکیِْقُبی  َو  ُهَّللا  ِکِیفاَُعی  اََـهل  ُلوُقَی  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َناَـکَف  ٍدَّمَُحم ص 

یَلَع  ُنَّنََحت  َو  ِیتْخُأ  َْتِنب  َْتلاَق  َو  ِصاَْعلا  ِیبَأ  َْتِنب  َۀَماَمُأ  َجَّوَزَتَی  ْنَأ  ُْهتَصْوَأ  َو  ِْتیَْبلا 
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. اًْلَیل اَهَنَفَد  َو  َلاَق  يِْدلُو 
ُةَرِخْآلا ُمَُکل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل  َلاَقَف  َْتلاَق  ِهِدـَْعب  ْنِم  اََنلاَن  اَم  ِْهَیلِإ  ُتْوَکَـشَف  َْتلاَـق  َِّیبَّنلا ص  اَـهِماَنَم  ِیف  ُۀَـمِطاَف  َْتأَر  َلاَـق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو 

. ٍبیِرَق ْنَع  َّیَلَع  ٌۀَمِداَق  ِکَّنِإ  َو  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا 
اَِمل یِْکبَأ  َْتلاَق  ِکیِْکُبی  اَم  ِیتَدِّیَـس  اَی  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  اََهل  َلاَـقَف  ْتََکب  ُةاَـفَْولا  َۀَـمِطاَف  ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَـق : ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  َو 

. َلَعَفَف ِْنیَْخیَّشلا  اَِهب  َنِذُْؤی  َال  ْنَأ  ُْهتَصْوَأ  َو  َلاَق  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  يِْدنِع  ٌریِغََصل  ِِکلَذ  َّنِإ  ِهَّللا  َوَف  یِْکبَت  َال  اََهل  َلاَقَف  يِدَْعب  یَْقَلت 
ِْنب ِدَّمَُحم  ْنَع  َناَدَْغب  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدَمْحَأ  ِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ۀجیالف  ْنَع  یِجِْرقاَْبلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَبَّطِلل ، ِِلئَالَّدـلا  ُباَتِک  - 50

َّنُْهنِم ٍةَدِحاَو  ِّلُِکل  ِِّیبَّنلا ص  ِجاَوْزَِأل  ْتَصْوَأ  اَهَّنَأ  َۀَمِطاَف ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍحیِرَج  ِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِْتلَّصلا 
. ٍءْیَِشب ِصاَْعلا  ِیبَأ  ِْتِنب  َۀَماَمُِأل  ْتَصْوَأ  َو  َِکلَذ  َْلثِم  ٍمِشاَه  ِیَنب  ِءاَِسِنل  َو  ًۀَِّیقوُأ  َةَرْشَع  ْیَتَْنثِاب 

ًاـِّیلَع ع َّنَأ  َو  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب  َو  ٍمِشاَـه  ِیَنب  یَلَع  اَِـهلاَِمب  ْتَقَّدَـصَت  َۀَـمِطاَف ع  َّنَأ  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدـْیَز  ْنَع  ٍنَسَح  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  َرَخآ  ٍداَنْـسِِإب  َو 
. ْمُهَْریَغ ْمُهَعَم  َلَخْدَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َقَّدَصَت 
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رشحملا یلإ  اهئیجم  ۀیفیک  ۀمایقلا و  یف  اهیلع  هللا  تاولص  اهملظت  باب 8 

ِْنب ِعِینَم  ْنَع  ِّيِّدُّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِدِـحاَْولا  ِدـْبَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ْنَع  ِّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّیناََقلاَّطلا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 1
َلاَق ُلوُقَی  َّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َِرباَج  ُْتعِمَس  َلاَق  ِِرقاَْبلا ع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ِرَمْحَْألا  ٍرَفْعَج  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  ِجاَّجَْحلا 

ِدُُّرمُّزلا َنِم  اَهُِمئاَوَق  ٍبْطَر  ٍُؤلُْؤل  ْنِم  اَهُماَطِخ  ِْنیَْبنَْجلا  َۀَجَّبَدُم  ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍۀَقاَن  یَلَع  ُۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  ُِلبُْقت  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
ِهَّللا ُْوفَع  اَُهلِخاَد  اَهِرِهاَظ  ْنِم  اَُهنِطَاب  َو  اَِهنِطَاب  ْنِم  اَهُرِهاَظ  يَُری  ٍرُون  ْنِم  ٌۀَُّبق  اَْهیَلَع  ِناَواَرْمَح  ِناَتَتُوقاَی  اَهاَْنیَع  ِرَفْذَْألا  ِکْسِْملا  َنِم  اَُهبَنَذ  ِرَـضْخَْألا 
ُِقفُأ ِیف  ُّيِّرُّدلا  ُبَکْوَْکلا  اَمَک  ُءیُِضی  ِتُوقاَْیلا  َو  ِّرُّدلِاب  ٌعَّصَُرم  ٍنْکُر  ُّلُک  ًانْکُر  َنوُْعبَـس  ِجاَّتِلل  ٍرُون  ْنِم  ٌجاَت  اَهِـسْأَر  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  اَهُجِراَخ  َو 

اوُّضُغ ِِهتْوَص  یَلْعَأـِب  يِداَُـنی  ِۀَـقاَّنلا  ِماَـطِِخب  ٌذِـخآ  ُلـِیئَْربَج  َو  ٍکَـلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَِهلاَمِـش  ْنَع  َو  ٍکَـلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَِـهنیِمَی  ْنَع  َو  ِءاَـمَّسلا 
ُۀَمِطاَف َزوَُجت  یَّتَح  ْمُهَراَْصبَأ  اوُّضَغ  اَّلِإ  ٌدیِهَـش  َال  َو  ٌقیِّدِـص  َال  َو  ٌلوُسَر  اـَل  َو  ٌِّیبَن  ٍذـِئَمْوَی  یَْقبَی  اَـلَف  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْـصبَأ 

ِیْنَیب ْمُکْحا  َّمُهَّللا  ِینَمَلَظ  ْنَم  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْمُکْحا  يِدِّیَس  َو  یَِهلِإ  ُلوُقَت  َو  اَِهتَقاَن  ْنَع  اَهِـسْفَِنب  ُخَْزنَتَف  ُُهلاَلَج  َّلَج  اَهِّبَر  َشْرَع  َيِذاَُحت  یَّتَح  ُریِـسَتَف 
ِینَزاَج َال  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َوَف  یِعَّفَُشت  یِعَفْشا  َو  ْیَطُْعت  ِینِیلَس  ِیبِیبَح  َۀَْنبا  َو  ِیتَبِیبَح  اَی  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَذِإَف  يِْدلُو  َلَتَق  ْنَم  َْنَیب  َو 

ِیتَّیِّرُذ  یِّبُِحم  َو  َّیِّبُِحم  َو  ِیتَّیِّرُذ  َۀَعیِش  َو  ِیتَعیِش  َو  ِیتَّیِّرُذ  يِدِّیَس  َو  یَِهلِإ  ُلوُقَتَف  ٍِملاَظ  ُْملُظ 
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ْمُهُمُدْقَتَف ِۀَمْحَّرلا  ُۀَِـکئاَلَم  ْمِِهب  َطاَحَأ  ْدَـق  َو  َنُوِلبُْقیَف  اَِهتَّیِّرُذ  وُّبُِحم  َو  اَهوُّبُِحم  َو  اَُهتَعیِـش  َو  َۀَـمِطاَف  ُۀَّیِّرُذ  َْنیَأ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَذِإَف 
. َۀَّنَْجلا ُمُهَلِخُْدت  یَّتَح  ُۀَمِطاَف ع 

بیط يأ  رفذألا  هلوق  جابیدلاب  هفارطأ  تنیز  يذلا  وه  جبدم  ناسلیط  هل  ناک  هیف  يرزجلا  لاق  نیزملا و  جبدملا  يدابآزوریفلا  لاق  حیـضوت 
لاق مهل و  هوفع  هللا و  ۀمحر  اهعم  دابعلل  ۀعیفـش  ۀمایقلا  یلإ  ءیجت  هتمحر و  هللا و  وفعب  ۀلومـشم  اهنأ  نع  ۀیانک  هللا  وفع  اهلخاد  هلوق  حیرلا 

. ۀعافشلا لوبق  عیفشتلا  یهتنا و  بثو  ظاتغا و  دیز  ةدهو و  یف  هعفد  هخز  يدابآزوریفلا 
ِناَّطَْقلا ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِِّیناَجْرُْجلا  ٍِّیلَع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُّیِقَْهیَْبلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ُْنب  ُدَمْحَأ  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 2

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیئاَّطلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َدَمْحَأ  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَّطلا  ٍِرماَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع 
يِْدلُو ِِلتاَق  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْمُکْحا  ُلْدَع  اَی  ُلوُقَت  ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ْنِم  ٍۀَِمئاَِقب  ُقَّلَعَتَت  ِءاَمِّدلِاب  ٌۀَغُوبْصَم  ٌباَِیث  اَهَعَم  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُۀَمِطاَف ع  ِیتَْنبا  ُرَشُْحت 
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. ِۀَبْعَْکلا ِّبَر  َو  ِیتَْنبِال  ُهَّللا  ُمُکْحَی  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق 
َو ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  ُرَـشُْحت  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀـَثاَلَّثلا  ِدـِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 3

ِیتَْنبِال ُمُکْحَیَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  يِْدلُو  ِِلتاَق  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ْمُکْحا  ُلْدَع  اَی  ُلوُقَتَف  ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ْنِم  ٍۀَِمئاَِقب  ُقَّلَعَتَتَف  ِمَّدـلِاب  ٌۀَغُوبْـصَم  ٌباَِیث  اَهَعَم 
. اَهاَضِِرل یَضْرَی  َو  َۀَمِطاَف  ِبَضَِغل  ُبَضْغَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِۀَبْعَْکلا  ِّبَر  َو 

. هلثم هئابآ ع  نع  اضرلا  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،
اَی ٍداَنُم  يَداَن  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀـَثاَلَّثلا  ِداَنْـسِْإلِاب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 4

ٍدَّمَُحم ص. ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِِقئاَلَْخلا  َرَشْعَم 
ُهَْلثِم  ِِهئَابآ ع : ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ، - 5
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ِناَتَْطیَر اَْهیَلَع  َو  ُّرُمَتَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َّرُمَت  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِعْمَْجلا  َلْهَأ  اَی  َلِیق  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  يَرْخُأ  ٍۀَـیاَوِر  ِیف  َو  َلاَـق  َُّمث 

. ِناَواَرْمَح
. قیقر نیل  بوث  لک  وأ  ةدحاو  ۀعطق  دحاو و  جسن  اهلک  نیقفل  تاذ  ریغ  ةءالم  لک  ۀطیرلا  يدابآزوریفلا  لاق  نایب :

ُۀَّلُح اَْهیَلَع  َو  ُۀَـمِطاَف  ِیتَْنبا  ُرَـشُْحت  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀـَثاَلَّثلا  ِدـِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 6
ٍّطَِخب ٍۀَّلُح  ِّلُک  یَلَع  ٌبُوتْکَم  ٍۀَّلُح  َْفلَأ  ِۀَّنَْجلا  ِلَلُح  ْنِم  ًاْضیَأ  یَـسُْکت  َُّمث  اَْهنِم  َنُوبَّجَعَتَیَف  ُِقئاَلَْخلا  اَْهَیلِإ  ُرُْظنَیَف  ِناَوَیَْحلا  ِءاَِمب  ْتَنِجُع  ْدَق  ِۀَماَرَْکلا 

اَِهب ُلَّکَُوی  َو  ُسوُرَْعلا  ُّفَُزت  اَـمَک  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُّفَُزتَـف  ٍرَْظنَم  ِنَسْحَأ  َو  ِۀَـماَرَْکلا  ِنَسْحَأ  َو  ِةَروُّصلا  ِنَسْحَأ  یَلَع  َۀَّنَْجلا  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اُولِخْدَأ  َرَـضْخَأ 
. ٍۀَیِراَج َْفلَأ  َنوُْعبَس 

باب نم  لوعفملا  ءانب  یلع  ةدحوملا  ءابلاب  خسنلا  ضعب  یف  تنجع  دق  هلوق ع  نایب  هلثم  هئابآ ع  نع  هنع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحـص  حص ،
اهسبلی نم  ادبأ  تومی  ثیحب ال  اهنوک  وأ  هب  لسغلا  نع  ۀیانک  نونلاب  خسنلا  ضعب  یف  ناویحلا و  ءامب  اهلسغل  ۀبیجع  تلعج  يأ  لیعفتلا 

. ۀنجلا یلإ  میهاربإ  نیب  ینیب و  یلع  فزی  ثیدحلا  یف  يرزجلا  لاق  و 
. اهجوز یلإ  اهتیدهأ  اذإ  اهفزأ  سورعلا  تففز  نم  وهف  تحتف  نإ  عرسأ و  اذإ  فزأ  هیشم و  یف  فز  نم  عرسی  هانعمف  ءازلا  ترسک  نإ 

ِیبَأ ْنَع  ِِهباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَم  لامعألا  باوث  وث ، - 7
اَذِإَف ِهِدَی  ِیف  ُهُسْأَر  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُْنیَـسُْحلا  َلَْبقَأ  َو  ٍرُون  ْنِم  ٌۀَُّبق  َۀَمِطاَِفل ع  َبُِصن  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع 

ِنَـسْحَأ ِیف  اََهل  اًلُجَر  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلِّثَُمیَف  اََهل  یََکب  اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َال  َو  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ِعْمَْجلا  ِیف  یَْقبَی  َال  ًۀَقْهَـش  ْتَقَهَـش  ُْهتَأَر 
َنوُرَْـشُنی َُّمث  ْمِهِرِخآ  یَلَع  یَتَأ  یَّتَـح  ْمُُهُلتْقَیَف  ِِهْلتَق  ِیف  َكِرَـش  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  َنیِزِّهَجُْملا  َو  ُهَتَلَتَق  ُهَّللا  ُعَمْجَیَف  ٍْسأَر  اَِـلب  ُهَتَلَتَق  ُمِصاَُـخی  َوُه  َو  ٍةَروُص 

َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ْمُُهُلتْقَیَف 
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ُهَّللا ُفِشْکَی  َِکلَذ  َْدنِعَف  ًۀَلَتَق  ْمُهَلَتَق  اَّلِإ  ٌدَحَأ  اَِنتَّیِّرُذ  ْنِم  یَْقبَی  اَلَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  ُْنیَسُْحلا ع  ُمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  ُنَسَْحلا ع  ُمُُهُلتْقَیَف  َنوُرَْشُنی  َُّمث  ع 
َو ِنْزُْحلا  ِلوُِطب  ِۀَبیِـصُْملا  ِیف  اَنوُکَرَـش  ِهَّللا  َو  ْدَقَف  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  ِهَّللا  َو  اَُنتَعیِـش  اَنَتَعیِـش  ُهَّللا  َمِحَر  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  َنْزُْحلا  یِْـسُنی  َو  َْظیَْغلا 

. ِةَرْسَْحلا
. هتلتق هلوق  یف  ریمضلا  نع  لاح  هلعل  سأر  الب  هلوق ص  نایب 

َلاَق ُهُعَفْرَی  ٍکیِرَش  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  ٍروُْصنَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َدیِزَی  ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  لامعألا  باوث  وث ، - 8
یَّتَح ُلُخْدَأ  َال  ُلوُقَتَف  َۀَّنَْجلا  ِیلُخْدا  اََهل  ُلاَُقیَف  اَِهئاَِسن  ْنِم  ٍۀَُمل  ِیف  اَْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ُۀَـمِطاَف  ْتَءاَج  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق 

ُخُرْـصَتَف ٌْسأَر  ِْهیَلَع  َْسَیل  َو  ًاِمئاَق  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  ُرُْظنَتَف  ِۀَماَیِْقلا  ِْبلَق  ِیف  يِرُْظنا  اََهل  ُلاَُقیَف  يِدـَْعب  ْنِم  يِدـَلَِوب  َِعنُـص  اَم  َمَلْعَأ 
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َْفلَأ اَْهیَلَع  َِدقوُأ  ْدَق  ُبَْهبَه  اََهل  ُلاَُقی  ًاراَن  ُُرمْأَیَف  َِکلَذ  َْدنِع  اََنل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُبَضْغَیَف  اَنِخاَرُِصل  ُۀَِکئاَلَْملا  ُخُرْصَت  َو  اَهِخاَرُِصل  ُخُرْـصَأ  َو  ًۀَخْرَص 
ْمُهُطِقَْتلَتَف ِنآْرُْقلا  َۀَلَمَح  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِْنیَـسُْحلا  َۀَلَتَق  یِطِقَْتلا  اََهل  ُلاَُقیَف  ًاَدبَأ  ٌّمَغ  اَْهنِم  ُجُرْخَی  َال  َو  ًاَدبَأ  ٌْحَور  اَُهلُخْدَی  َال  ْتَّدَوْسا  یَّتَح  ٍماَع 

اََنل َْتبَجْوَأ  اَنَّبَر  اَی  ٍۀَْقلَط  ٍۀَْقلَذ  ٍۀَنِْسلَِأب  َنوُقِْطنَیَف  اَِهب  اوُرَفَز  َو  ْتَرَفَز  َو  اَِهب  اوُقَهَـش  َو  ْتَقَهَـش  َو  اَِهب  اُولَهَـص  َو  ْتَلَهَـص  اَِهتَلَـصْوَح  ِیف  اوُراَص  اَذِإَف 
. ُمَْلعَی َال  ْنَمَک  َْسَیل  َِملَع  ْنَم  َّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُباَوَْجلا  ُمِهِیتْأَیَف  ِناَثْوَْألا  ِةَدَبَع  َْلبَق  َراَّنلا 

نیب ام  باحـصألا  ۀمللا  ضوع و  ءاهلا  هلکـش و  هبرت و  لجرلا  ۀمل  يرهوجلا  لاق  ۀعامجلا و  ۀففخملا  میملا  حتف  ماللا و  مضب  ۀمللا  حاضیإ 
. هوفرح هوعیض و  نیذلا  نآرقلا  ۀلمحب  دارملا  یهتنا و  ةرشعلا  یلإ  ۀثالثلا 

ُهُعَفْرَی  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  « 1  » ِِّیقْرَْبلا ُْنبا  لامعألا  باوث  وث ، - 9
__________________________________________________

كردتسملا ج 3 ص 665. عجار  یقربلا . دلاخ  نب  دّمحم  نب  دمحأ  نب  هّللا  دبع  نب  دمحأ  نب  ّیلع  وه  ( 1)
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ُحیِصَتَف ِهِمَِدب  ًاطِّحَشَتُم  ِْنیَـسُْحلا ع  ُْسأَر  َۀَمِطاَِفل ع  ُلَّثَُمی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍْریَخ  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیئاَّطلا  َۀَسَْبنَع  َیلِإ 
َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َلاَق  ُۀَمِطاَف  اَی  ِكَِدلَو  َِلتاَق  ُهَّللا  َلَتَق  ِۀَماَیِْقلا  ُلْهَأ  يِداَُنی  َو  َۀَـمِطاَف ع  ِۀَْحیَِـصل  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُقَعْـصَتَف  ْهاَداَُؤف  َةَرَمَث  اَو  ْهاَدـَلَو  اَو 

َءاَلْهَـش ِْنیَّدَْخلا  َۀَحِـضاَو  ِْنیَْبنَْجلا  َۀَجَّبَدُم  ِۀَّنَْجلا  ِقُون  ْنِم  ٍۀَقاَن  یَلَع  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  ِیف  َۀَمِطاَف ع  َّنِإ  َو  ِهِعاَْبتَأ  َو  ِِهئاَّبِحَأ  َو  ِِهتَعیِِـشب  َو  ِِهب  ُلَْعفَأ  َِکلَذ 
ِۀَقاَّنلا یَلَع  ِرَهْوَْجلِاب  ٌضَّضَفُم  ٌّرُد  اَُهِلئاَحَر  ِرَضْخَْألا  ِدَجَْربَّزلا  َنِم  اَهُماَطِخ  ِرَْبنَْعلا  َو  ِکْسِْملا  َنِم  اَُهقاَنْعَأ  َو  یَّفَـصُْملا  ِبَهَّذلا  َنِم  اَهُـسْأَر  ِْنیَْنیَْعلا 

َو ِحـِیبْسَّتلِاب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهِجَدْوَِهب  ُّفُحَی  اَْینُّدـلا  ِخِـساَرَف  ْنِم  ٌخَـسْرَف  اَهُماَطِخ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اَـهُوْشَح  َو  ِهَّللا  ِرُون  ْنِم  اَـهُؤاَشِغ  ٌجَدْوَه 
ُْتِنب ُۀَمِطاَف  ِهِذَهَف  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ِۀَـماَیِْقلا  َلْهَأ  اَی  ِشْرَْعلا  ِناَنُْطب  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  َُّمث  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  یَلَع  ِءاَنَّثلا  َو  ِرِیبْکَّتلا  َو  ِلِیلْهَّتلا  َو  ِدـیِمْحَّتلا 
ُءاَدْعَأ َو  اَهُؤاَدـْعَأ  یَْقُلی  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ِفِطاَْخلا  ِقْرَْبلاَک  ِطاَرِّصلا  یَلَع  اَُهتَعیِـش  َو  ُۀَـمِطاَف ع  ُّرُمَتَف  ِطاَرِّصلا  یَلَع  ُّرُمَت  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم 

. َمَّنَهَج ِیف  اَِهتَّیِّرُذ 
لاق لتاقلا و  یلإ  اـعیمج  رئامـضلا  عاـجرإ  لـمتحی  هئاـبحأ و  هتعیـش و  یلتاـق  هیلتاـق و  لـتقأ  يأ  نیـسحلاب ع  يأ  هب  لـعفأ  کـلذ  حیـضوت 

ۀلاـحر عمج  هنأـک  لـحر و  عمج  اـهلاحر  بوصـألا  اـهلئاحر  هلوق ع  ءالهـش  نیع  ۀـقرز و  اـهداوس  بوشی  نأ  نیعلا  یف  ۀلهـشلا  يرهوجلا 
. جرسلا یه  ۀباتکک و 

َو ِۀَّنُّسلا  ِلْهَأ  ِداَِقتْعا  ِیف  ُّیُِهنْـشُْألا  َو  ِۀـَباَحَّصلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ُِّیناَرَفْعَّزلا  َو  ِۀَّیِماَوَْقلا  ِۀـَلاَسِّرلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  بوشآرهـش  نبال  بقاـنملا  بق ، - 10
ُغَبْـصَْألا َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َو  َۀَْـفیَحُج  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیبْعَّشلا  ِنَع  ْمِهِدـِیناَسَِأب  ِنیَِعبْرَْألا  ِیف  ِنِّذَؤُْملا  ُْنبا  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُدَـمْحَأ  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  ُّيِرَبْکُْعلا 

َفَقَو َو  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ْمُهُّلُک  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍءاَطَع  ْنَع  ِِّینیِوْزَْقلا  ِنَع  ٍثاَیِغ  ُْنب  ُصْفَح  َيَور  ْدَـق  َو  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع 
ُزوَُجت ٍدَّمَُحم ص  َْتِنب  َۀَمِطاَف  َّنِإَف  ْمُکَـسوُءُر  اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ٍباَجِح  ِءاَرَو  ْنِم  ٍداَنُم  يَداَن  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  ُِقئاَلَْخلا 

ًۀَیِراَج َنوُْعبَس  اَهَعَم  ُّرُمَتَف  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ِثیِدَح  ِیف  َو  ِطاَرِّصلا  یَلَع 
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. ِعِماَّللا ِقْرَْبلاَک  ِنیِْعلا  ِروُْحلا  َنِم 
َناَک اَذِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِنَابَأ  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُقوُدَّصلا  دـیفملل  سلاـجملا  اـج ، - 11

ٍدَّمَُحم ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَـسوُءُر  اوُسِّکَن  َو  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  ٍداَنُم  يِداَُنیَف  ٍدِحاَو  ٍدیِعَـص  ِیف  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ُهَّللا  َعَمَج  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی 
ْنِم ًافیِرَش  ًاِفقْوَم  ُفِقَتَف  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهُعِّیَُـشی  ِۀَّنَْجلا  ِبُُجن  ْنِم  ٍبیَِجن  یَلَع  ُۀَمِطاَف ع  ِیتْأَتَف  ْمُهَراَْصبَأ  ُِقئاَلَْخلا  ُّضُغَتَف  َلاَق  َطاَرِّصلا  ص 

اَم َتِْملَع  ْدَق  َو  يَِدلَو  ُصیِمَق  اَذَه  ِّبَر  اَی  ُلوُقَت  َو  ِهِمَِدب  ًاخَّمَضُم  اَهِدَِیب  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َصیِمَق  ُذُخْأَتَف  اَِهبیَِجن  ْنَع  ُلِْزنَت  َُّمث  ِۀَماَیِْقلا  ِِفقاَوَم 
ِراَّنلا َنِم  ًاُقنُع  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُُرمْأَیَف  ِِهِلتاَق  ْنِم  ِیل  ْرِـصَْتنا  ِّبَر  اَی  ُلوُقَتَف  اَضِّرلا  َيِدـْنِع  َِکل  ُۀَـمِطاَف  اَی  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلَِـبق  ْنِم  ُءاَدِّنلا  اَـهِیتْأَیَف  ِِهب  َِعنُص 
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َُّمث ِباَذَْـعلا  ِعاَْونَِأب  اَهِیف  َنُوبَّذَُـعیَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ْمِِهب  ُُقنُْعلا  ُدوُعَی  َُّمث  َّبَْحلا  ُْریَّطلا  ُطِقَْتلَی  اَـمَک  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َۀَـلَتَق  ُطـِقَْتلَتَف  َمَّنَهَج  ْنِم  ُجُرْخَتَف 
. اَِهلاَمِش َو  اَِهنیِمَی  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ْمُهُؤاَِیلْوَأ  َو  اَْهیَدَی  َْنَیب  اَُهتَّیِّرُذ  َو  اََهل  َنوُعِّیَشُْملا  ُۀَِکئاَلَْملا  اَهَعَم  َو  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَت  یَّتَح  اَهَبیَِجن  ُۀَمِطاَف ع  ُبَکَْرت 

. اهنم ۀفئاط  يأ  رانلا  نم  قنع  جرخی  هیف  يرزجلا  لاق  نایب 
اوُّضُغ ِِقئاَلَْخلا  َرَشْعَم  اَی  ٍداَنُم  يَداَن  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًانَْعنَعُم  ُِّینَـسَْحلا  ُّيِوَلَْعلا  ِمِساَْقلا  ُوبَأ  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 12
ًادَـحَأ اُوِلبْقَتْـسَی  َْمل  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َةَرْـشَع  اَتَْنثا  ِسْوَدْرِْفلا  َنِم  اَُهِلبْقَتْـسَی  َو  یَـسُْکت  ْنَم  َلَّوَأ  ُنوُکَتَف  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  َّرُمَت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ 

َو ٍسُْدنُـس  ْنِم  ٌۀَـقُرُْمن  اَْهنِم  ٍۀـَلاَحِر  ِّلُک  یَلَع  ٍّرُد  ْنِم  ُِلئاَحَر  اَْهیَلَع  ُُؤلْؤُّللا  اَُهتَّمِزَأ  َو  اَُهتَِحنْجَأ  ٍتُوقاَی  ْنِم  َِبئاََجن  یَلَع  اَهَدـَْعب  ًادَـحَأ  اـَل  َو  اَـهَْلبَق 
ٌضِیب ٌروُُصق  ِسْوَدْرِْفلا  ِناَنُْطب  ِیف  َو  ِناَنِْجلا  ُلْهَأ  اَِهب  ُرَـشاَبَتَیَف  ِسْوَدْرِْفلا  َیلِإ  اَِهب  اوُهَْتنَی ]  ] نوهتنی یَّتَح  َطاَرِّصلا  اَِهب  َنوُزوُجَیَف  ٌدَـجَْربَز  اَُهِبئاَکَر 

ِیف َّنِإ  َو  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ُلِزاَـنَم  ٍراَد  َفـْلَأ  َنیِْعبََـسل  ِضِیبـْلا  ِروُـصُْقلا  ِیف  َّنِإ  َو  ٍدِـحاَو  ٍزْرَغ  ْنِم  ٍةَؤـُلُْؤل  ْنـِم  ٌْرفُـص  ٌروُُـصق  َو 
َنوُِسلْجَیَف  ٍرُون  ْنِم  ٍّیِسْرُک  یَلَع  ُسِلْجَتَف  ِِهلآ ع  َو  َمیِهاَْربِإ  ُنِکاَسَم  ٍراَد  َْفلَأ  َنیِْعبََسل  ِْرفُّصلا  ِروُصُْقلا 
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ِکِطْعُأ ِینِیلَـس  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  ُِکئِْرُقی  ِکَّبَر  َّنِإ  ُلوُقَیَف  اَهَدـَْعب  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ُثَْعُبی  َال  َو  اَهَْلبَق  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ْثَْعُبی  َْمل  ٌکَلَم  اَْـهَیلِإ  ُثَْعُبی  َو  اََـهلْوَح 

َو اََهل  ْمُهَّدَو  ْنَم  َو  اَهَْدلُو  َو  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  اَهیِطُْعیَف  ْمُهَّدَو  ْنَم  َو  ِیتَّیِّرُذ  َو  يِْدلُو  ُُهلَأْسَأ  ُهَتَّنَج  ِینَحَابَأ  َو  ُهَتَماَرَک  ِینَأَّنَه  َو  ُهَتَمِْعن  َّیَلَع  َّمَتَأ  ْدَق  ُلوُقَتَف 
اََلت َثیِدَْـحلا  اَذَـه  َرَکَذ  اَذِإ  ٍساَّبَع  ُْنبا  َناَک  ُلوُقَی  ِیبَأ  َناَک  ٌرَفْعَج  َلاَـق  ِیْنیَِعب  َّرَقَأ  َو  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُلوُقَیَف  اَـهِیف  ْمُهَظِفَح 

«. 1  » ْمُهَتَّیِّرُذ ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َۀَیْآلا  ِهِذَه 
لحرلا  قوف  ۀسفنطلا  وأ  ةرثیملا  وأ  ةریغصلا  ةداسولا  ۀثلثم  ۀقرمنلا  يدابآزوریفلا  لاق  نییبت 

. شرعلا نانطب  نم  دانم  يدانی  هیف  يرزجلا  لاق  و 
يأ دحاو  زرغ  نم  هلوق  یهتنا  شرعلا  لخاود  نم  دیری  ضرألا  نم  ضماغلا  وه  نطب و  عمج  نانطبلا  لیق  هلصأ و  نم  لیق  هطـسو و  نم  يأ 

. ةربإلاب ءیشلا  تزرغ  مهلوق  نم  دحاو  لحم  نم 
َلَخَد ُلوُقَی  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًاـنَْعنَعُم  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُناَْمیَلُـس  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 13

َمْوَی ًةاَرُع  ِساَّنلا  َفُوقُو  َو  َرَـشْحَْملا  ُتْرَکَذ  َِتبَأ  اَی  َْتلاَق  ِۀَّیَُنب  اَی  ُِکنْزُح  اَم  اََـهل  َلاَـقَف  ٌۀَـنیِزَح  َیِه  َو  َۀَـمِطاَف ع  یَلَع  ٍمْوَی  َتاَذ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
ِیبَأ َُّمث  اَنَأ  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُضْرَْألا  ُْهنَع  ُّقَْشنَت  ْنَم  ُلَّوَأ  َلاَق  ُهَّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُلِیئَْربَج  ِینَرَبْخَأ  ْدَـق  ْنَِکل  َو  ٌمیِظَع  ٌمْوََیل  ُهَّنِإ  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَق  ِۀَـماَیِْقلا 

َُّمث ٍرُون  ْنِم  ٍباَِبق  َْعبَـس  ِكِْربَق  یَلَع  ُبِرْـضَیَف  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِیف  َلِیئَْربَج  ِْکَیلِإ  ُهَّللا  ُثَْعبَی  َُّمث  ٍِبلاَـط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِکـُْلَعب  َُّمث  ُمیِهاَْربِإ 
ِکَتَعْوَر ًۀَـنِمآ  َنیِموُقَتَف  ِكِرَـشْحَم  َیلِإ  یِمُوق  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِکَنیِداَُنیَف  ِکِسْأَر  َدـْنِع  ُفِقَیَف  ٍرُون  ْنِم  ِلَـلُح  ِثاَـلَِثب  ُلِیفاَرْـسِإ  ِکـِیتْأَی 

ٍبَهَذ ْنِم  ٌۀَّفَِحم  اَْهیَلَع  ٍبْطَر  ٍُؤلُْؤل  ْنِم  اَـهُماَمِز  ٍرُون  ْنِم  ٍۀَـبیِجَِنب  ُلـِیئاَقوُز  ِکـِیتْأَی  َو  اَهَنیِـسَْبلَتَف  َلَـلُْحلا  ُلِیفاَرْـسِإ  ِکـُلِواَُنیَف  ِکـُتَرْوَع  ًةَرُوتْـسَم 
ِحِیبْسَّتلا  ُۀَیِْولَأ  ْمِهیِْدیَِأب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِْکیَدَی  َْنَیب  َو  اَهِماَمِِزب  ُلِیئاَقوُز  ُدوُقَی  َو  اَهَنِیبَکْرَتَف 

__________________________________________________
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ِدوُْعلا ُحیِر  اَْهنِم  ُعَطْسَی  ٍرُون  ْنِم  ٌةَرَمِْجم  َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  ِّلُک  ِدَِیب  ِْکَیلِإ  ِرَظَّنلِاب  َنوُرِْـشبَتْسَی  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ِْکتَلَبْقَتْـسا  ُْریَّسلا  ِِکب  َّدَج  اَذِإَف 
ِکَنیَِقل ْنَأ  َیلِإ  ِكِْربَق  ْنِم  َتْرِس  يِذَّلا  َْلثِم  َتْرِس  اَذِإَف  ِِکنیِمَی  ْنَع  َنْرِسَیَف  ِرَضْخَْألا  ِدَجَْربَّزلِاب  ِعَّصَرُْملا  ِرَهْوَْجلا  ُلِیلاَکَأ  َّنِْهیَلَع  َو  ٍراَن  ِْریَغ  ْنِم 
ُۀَجیِدَخ ِکُّمُأ  ُِکِلبْقَتْسَت  َُّمث  ِكِراَسَی  ْنَع  اَهَعَم  ْنَم  َو  َیِه  ُریِسَت  َو  ِْکیَلَع  ُمِّلَُستَف  ِروُْحلا  َنِم  ِکَعَم  ْنَم  ِْلثِم  ِیف  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِْکتَلَبْقَتْـسا 

ِیف ُءاَّوَح  ِْکتَلَبْقَتْـسا  ِعْمَْجلا  َنِم  ِْتبُرَق  اَذِإَف  ِرِیبْکَّتلا  ُۀَـیِْولَأ  ْمِهیِدـْیَِأب  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  اَهَعَم  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  ِتاَـنِمْؤُْملا  ُلَّوَأ  ٍدـِْلیَوُخ  ُْتِنب 
ٍدیِعَـص ِیف  َِقئاَلَْخلا  ُعَمْجَی  َهَّللا  َّنَأ  ِِکلَذ  َو  َعْمَْجلا  ِتْطَّسََوت  اَذِإَف  ِکَعَم  اَهَعَم  ْنَم  َو  َیِه  ُریِـسَتَف  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُۀَیِـسآ  اَهَعَم  َو  َءاَرْوَح  َْفلَأ  َنیِْعبَس 
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ْنَم َو  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَقیِّدِّصلا  ُۀَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح  ْمُکَراَْصبَأ  اوُّضُغ  َِقئاَلَْخلا  ُعِمُْـسی  ِشْرَْعلا  ِتَْحت  ْنِم  ٍداَنُم  يِداَُنی  َُّمث  ُماَْدقَْألا  ُمِِهب  يِوَتْـسَیَف  ٍدِحاَو 
ِکِّمُأ َعَم  اَهاَرَیَف  َءاَّوَح  ُمَدآ  ُُبلْطَی  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َو  ِْهیَلَع  ُهُماَلَـس  َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِنَمْحَّرلا  ُلِیلَخ  ُمیِهاَْربِإ  اَّلِإ  ٍِذئَمْوَی  ِْکَیلِإ  ُرُْظنَی  اَلَف  اَهَعَم 

ُّفَطْـصَی َو  ِروُّنلا  ُۀَیِْولَأ  ْمِهیِْدیَِأب  ِۀَِـکئاَلَْملا  ُفوُفُـص  ِةاَقْرِْملا  َیلِإ  ِةاَقْرِْملا  َْنَیب  َِیقاَرَم  ُْعبَـس  ِهِیف  ِروُّنلا  َنِم  ٌرَْبنِم  َِکل  ُبَْصُنی  َُّمث  ِکَماَمَأ  َۀَـجیِدَخ 
ُلِیئَْربَج ع ِكاَتَأ  ِرَْبنِْملا  یَلْعَأ  ِیف  ِتْرِـص  اَذِإَف  ُۀَیِـسآ  َو  ُءاَّوَح  ِكِراَسَی  ْنَع  ِکَعَم  ِءاَسِّنلا  ُبَْرقَأ  َو  ِهِراَـسَی  ْنَع  َو  ِرَْبنِْملا  ِنیِمَی  ْنَع  ُنیِْعلا  ُروُْحلا 

ِّبَر اَی  ُلوُقَی  َوُه  َو  ًامَد  ُبُخْـشَت  ِْنیَـسُْحلا  ُجاَدْوَأ  َو  ِِکناَِیتْأَیَف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِینِرَأ  ِّبَر  اَی  َنِیلوُقَتَف  ِکَتَجاَح  ِیلَـس  ُۀَـمِطاَف  اَی  َِکل  ُلوُقَیَف 
َُّمث ًةَْرفَز  ِِکلَذ  َْدنِع  ُمَّنَهَج  ُِرفْزَتَف  َنوُعَمْجَأ  ُۀَِکئاَلَْملا  َو  ُمَّنَهَج  ِِهبَـضَِغل  ُبَضْغَی  َو  ُلِیلَْجلا  ِِکلَذ  َدـْنِع  ُبَضْغَیَف  ِینَمَلَظ  ْنَّمِم  یِّقَح  َمْوَْیلا  َِیل  ْذُـخ 

َمَّنَهَج ِۀَِـینَابَِزل  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  َْنیَـسُْحلا  ِرُـضَْحن  َْمل  اَّنِإ  ِّبَر  اَی  َنُولوُقَی  َو  ْمِِهئاَْـنبَأ  َءاَْـنبَأ  َو  ْمُهَءاَْـنبَأ  َو  ِْنیَـسُْحلا  َۀَـلَتَق  ُطـِقَْتلَی  َو  ِراَّنلا  َنِم  ٌجْوَف  ُجُرْخَی 
ِءاَِیلْوَأ یَلَع  َّدَـشَأ  اُوناَک  ْمُهَّنِإَف  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  ْمُهوُْقلَأَـف  ْمِهیِـصاَوَِنب  اوُذُـخ  ِهوُجُْولا  ِداَوَس  َو  ُِنیْعَأـْلا  ِۀَـقْرُِزب  ْمُهاَمیِِـسب  ْمُهوُذُـخ 

ُهُولَتَقَف  َْنیَسُْحلا  اُوبَراَح  َنیِذَّلا  ُمِِهئَابآ  ْنِم  ِْنیَسُْحلا 
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ُلوُقَیَف يِْدلُو  ُۀَعیِش  ِّبَر  اَی  َنِیلوُقَتَف  ْمَُهل  ُتْرَفَغ  ْدَق  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ِیتَعیِش  ِّبَر  اَی  َنِیلوُقَتَف  ِکَتَجاَح  ِیلَس  ُۀَمِطاَف  اَی  ُلِیئَْربَج ع  ُلوُقَی  َُّمث 
ْمُهَّنَأ ُِقئاَلَْخلا  ُّدَوَی  ِِکلَذ  َدـْنِعَف  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِکَعَم  َوُهَف  ِِکب  َمَصَتْعا  ِنَمَف  یِِقلَْطنا  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ِیتَعیِـش  ُۀَعیِـش  ِّبَر  اَـی  َنِیلوُقَتَف  ْمَُهل  ُتْرَفَغ  ْدَـق  ُهَّللا 

ُِدئاَدَّشلا ُمُْهنَع  ْتَبَهَذ  ْدَق  ْمُُهتاَرْوَع  ًةَرُوتْسَم  ْمِِهتاَعْوَر  ًۀَنِمآ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُۀَعیِش  َو  ِكِْدلُو  ُۀَعیِش  َو  ُِکتَعیِش  ِکَعَم  َو  َنیِریِـسَتَف  َنیِّیِمِطاَف  اُوناَک 
َءاَرْوَح َْفلَأ  َةَرْشَع  اَتَْنثا  ِْکتَّقََلت  ِۀَّنَْجلا  َبَاب  ِْتغََلب  اَذِإَف  َنُوئَمْظَی  َال  ْمُه  َو  ُساَّنلا  ُأَمْظَی  َو  َنُوفاَخَی  َال  ْمُه  َو  ُساَّنلا  ُفاَخَی  ُدِراَوَْملا  ُمَُهل  ْتَلُهَـس  َو 

ِتُوقاَْیلا َو  ِرَفْـصَْألا  ِبَهَّذلا  َنِم  اَُهِلئاَحَر  ٍرُون  ْنِم  َِبئاََجن  یَلَع  ٍرُون  ْنِم  ٌباَرِح  ْمِهیِْدیَِأب  ِكَدَْعب  َناَک  ًادَحَأ  َْنیَّقَلَتَی  َال  َو  ِکَْلبَق  ًادَـحَأ  َنیِقَْتلَی  َْمل 
ٍرَهْوَج ْنِم  ُدـِئاَوَم  ِِکتَعیِِـشل  َعِضُو  َو  اَُهلْهَأ  ِِکب  ُرِـشاَُبت  َۀَّنَْجلا  ِْتلَخَد  اَذِإَف  ٍدوُْضنَم  ٍسُْدنُـس  ْنِم  ٌۀَـقُرُْمن  ٍبیَِجن  ِّلُک  یَلَع  ٍبْطَر  ٍُؤلُْؤل  ْنِم  اَُهتَّمِزَأ 

ُمَدآ ِكَراَز  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِهَّللا  ُءاَِیلْوَأ  َّرَقَتْسا  اَذِإ  َو  َنوُِدلاخ  ْمُهُسُْفنَأ  ْتَهَتْشا  اَم  ِیف  ْمُه  َو  ِباَسِْحلا  ِیف  ُساَّنلا  َو  اَْهنِم  َنُولُکْأَیَف  ٍرُون  ْنِم  ٍةَدِمْعَأ  یَلَع 
ِّلُک ِیف  ٌرُود  َو  ٌروُُصق  اَمِهِیف  َءاَْرفَص  ًةَُؤلُْؤل  َو  َءاَْضَیب  ًةَُؤلُْؤل  ٍدِحاَو  ٍقْرِع  ْنِم  ِْنیَتَُؤلُْؤل   ] ناتؤلؤل ِسْوَدْرِْفلا  ِناَنُْطب  ِیف  َّنِإ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ُهَنوُد  ْنَم  َو 
َِتبَأ اَی  َْتلاَق  َنیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َمیِهاَْربِإ  ِلآ  َو  َمیِهاَْربِِإل  ُلِزاَنَم  ُءاَْرفَّصلا  َو  اَِنتَعیِِـشل  َو  اََنل  ُلِزاَنَم  ُءاَْضیَْبلاَف  ٍراَد  َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ٍةَدِـحاَو 
ِلْهَأ ْنِم  ِینُقَْحَلت  ْنَم  ُلَّوَأ  ِکَّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُلِیئَْربَج  ِینَرَبْخَأ  ْدََـقل  ِیتَْنبا  اَی  َلاَق  ِكَدـَْعب  یَْقبَأ  اـَل  َو  ِکَـمْوَی  َيرَأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  ُْتنُک  اَـمَف 

َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َۀَیْآلا  ِهِذَه  اََلت  َثیِدَْحلا  اَذَه  َرَکَذ  اَذِإ  ٍساَّبَع  ُْنبا  َناَک  ٌءاَطَع  َلاَق  ِكَرَـصَن  ْنَِمل  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َو  ِکَمَلَظ  ْنَِمل  ُهُّلُک  ُْلیَْولاَف  ِیْتَیب 
«. 1  » ٌنیِهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاْنَتلَأ  ام  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  انْقَْحلَأ  ٍنامیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا 

. مهانصقن ام  يأ و  ْمُهاْنَتلَأ  ام  َو  نایب 
__________________________________________________

ردصملا ص 171. عجار  . 21 روطلا : ( 1)
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ۀقیقح لوسرلا ص  دالوأ  نم  مهنأ  مهلضف و  مهلاوحأ و  اهتیرذ و  اهدالوأ و  باب 9 

ِیبَأ ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  َدَمْحَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِقَْهیَْبلا  َدَمْحَأ  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ُّیِمِصاَْعلا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَنَرَبْخَأ  ِِبقاَنَْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَجَو  - 1
َۀَمِطاَف ْنَع  َۀَماَعَن  ِْنب  َۀَْبیَـش  ْنَع  ِدیِمَْحلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِزیِرَح  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِماَّوَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَساَرُْخلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ِِظفاَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع 
. ْمُُهتَبَصَع َو  ْمُهُوبَأ  اَنَأ  یِّنِإَف  َۀَمِطاَف  َْدلُو  اَّلِإ  ْمِِهتَبَصَع  َیلِإ  َنوُمَْتنَی  ٍّمُأ  ِیَنب  ُّلُک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َْتلاَق  يَْربُْکلا  َۀَمِطاَف  ْنَع  ِْنیَسُْحلا  ِْتِنب 
یَـسُوم ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  وٍرْمَع  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِلَْبنَح  ْنَع  ِكاَمِّسلا  ِْنب  وِرْمَع  ِیبَأ  ْنَع  َداَدْغَِبب  ُلْدَْعلا  َناَرُْـشب  ُْنب  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  اَنَرَبْخَأ  َو 
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ُْدلُو َۀَـمِطاَف  ْنِم  ٍِّیلَع  َدـْلُو  َّنَأ  ُمُعَْزت  يِذَّلا  َْتنَأ  یَیْحَی  اَی  َلاَـقَف  ُجاَّجَْحلا  ََّیلِإ  َثََعب  َلاَـق : ِّيِِرماَْـعلا  َرُمْعَی  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َۀـَلَدَْهب  ِْنب  ِمِصاَـع  ْنَع 
َبوُقْعَی َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  ُلوُقَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َباَتِک  َکـْیَلَع  ُأَْرقَأ  ْمَعَن  َُهل  ُْتُلق  ٌنِمآ  َْتنَأَـف  َلاَـق  ُتْمَّلَکَت  ِینَْتنَّمَأ  َّنِإ  َُهل  ُْتُلق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

َو ِلُوتَْبلا  ِءاَرْذَْعلا  َیلِإ  اَهاَْقلَأ  ُهُحوُر  َو  ِهَّللا  ُۀَِملَک  یَسیِع  َو  « 1  » َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  َو  یـسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  اْنیَدَه  الُک 
ُهَُّننِّیَُبَتل ْمِهِْملِع  ِیف  ِْملِْعلا  ِلْهَأ  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َبَجْوَتْـسا  اَم  ُْتُلق  ِهِرْکِذ  َو  اَذَه  ِرْـشَن  َیلِإ  َكاَعَد  اَم  َلاَق  َمیِهاَْربِإ ع  َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَبَـسَن  ْدَق 

َنَدوُعَت  َال  َو  َْتقَدَص  َلاَق  « 2  » َۀَیْآلا ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل 
__________________________________________________

.85 ماعنألا : ( 1)
.187 نارمع : لآ  ( 2)
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. ِهِرْشَن َال  َو  اَذَه  ِرْکِِذل 

َُّمث ُْتیَـصْوَأ  َو  ُتْأَّضَوَتَف  ُتْمُقَف  ُتیِـشَخَف  ٍۀَْـلَیل  َتاَذ  ُجاَّجَْحلا  ََّیلِإ  َثََعب  َلاَـق : ُهَّنَأ  ِِّیبْعَّشلا  ٍِرماَـع  ْنَع  اَذَـه  ْنِم  َلَوْطَأ  اًلَـسُْرم  ُثیِدَْـحلا  َءاَـج  َو 
َو ِرْهُّظلا  َیلِإ  ًادَغ  َو  َۀَْلیَّللا  َُکْتنَمآ  ْدَـقَف  ْفََخت  َال  َلاَقَف  َماَلَّسلا  َّیَلَع  َّدَرَف  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَـسَف  ٌلُولْـسَم  ُْفیَّسلا  َو  ٌروُْشنَم  ٌعْطَن  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  ِْهیَلَع  ُْتلَخَد 

ْیَْنبا اَناَک  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  ُلوُقَی  َْخیَّشلا  اَذَه  َّنِإ  َلاَقَف  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهوُعَـضَوَف  ِلاَلْغَْألا  َو  ِلُوبُْکلِاب  ٍدَّیَقُم  ٍلُجَِرب  َِیتُأَف  َراَشَأ  َُّمث  ُهَْدنِع  ِینَـسَلْجَأ 
َّجَتْحَی َْمل  ْنِإ  َو  ُبَهْذَی  ََۀلاَحَم  َال  ُهَّنِإَف  َّجَتْحا  اَذِإ  ُهَّنِإَف  ُهَْدیَق  َّلَِحت  ْنَأ  ُبِجَی  ُْتلُقَف  ُهَُقنُع  ََّنبِرْـضََأل  اَّلِإ  َو  ِنآْرُْقلا  َنِم  ٍۀَّجُِحب  ِینِیتْأََیل  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
َِکلَذ یَلَع  ًۀَّجُح  ُدِجَی  َْفیَک  ُْتُلق  َو  َِکلَِذب  ُْتنِزَحَف  ٍْریَبُج  ُْنب  ُدیِعَـس  َوُه  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  َُهلُوبُک  َو  ُهَدُوُیق  اوُّلَحَف  َدیِدَْحلا  اَذَه  ُعَطْقَی  َال  َْفیَّسلا  َّنِإَف 
َِکلَذ َْلثِم  َُهل  َلاَق  َُّمث  ًۀَعاَس  َتَکَسَف  ْرِظَْتنا  َُهل  َلاَقَف  َکَُقنُع  ْبِرْضَأ  اَّلِإ  َو  َْتیَعَّدا  اَم  یَلَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  ٍۀَّجُِحب  ِیِنْتئا  ُجاَّجَْحلا  َُهل  َلاَقَف  ِنآْرُْقلا  َنِم 

َو َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  َلاَق  َُّمث  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِجَّرلا  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  َْلثِم  َُهل  َلاَق  َُّمث  ًۀَعاَس  َتَکَـسَف  ْرِظَْتنا  َلاَقَف 
ُقِیلَی َْفیَک  ٌدیِعَس  َلاَقَف  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َأَرَقَف  ُهَدَْعب  اَم  ْأَْرقا  ِجاَّجَْحِلل  َلاَق  َو  َتَکَس  َُّمث  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ِِهلْوَق  َیلِإ  َبوُقْعَی 

ُنَسَْحلاَف ِهِدُْعب  َعَم  ِْهَیلِإ  َبُِسنَف  ِِهتَْنبا  َْنبا  َناَک  َْلب  ٌَبأ  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َمیِهاَْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  یَسیِع  َناَک  ْنِإ  َلاَق  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َناَک  ُهَّنِإ  َلاَق  یَـسیِع  اَنُهاَه 
ِیف َُهل  َنِذَأ  َو  ِهِراَد  َیلِإ  ُهَعَم  اَهُولِمْحَی  ْنَِأب  َرَمَأ  َو  ٍراَنیِد  ِفاـَلآ  ِةَرَـشَِعب  َُهل  َرَمَأَـف  ُْهنِم  اَـمِِهبُْرق  َعَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَبَْـسُنی  ْنَأ  َیلْوَأ  ُْنیَـسُْحلا  َو 

اَُهفِرْعَأ یِّنَأ  ُّنُظَأ  ُْتنُک  یِّنَِأل  ِنآْرُْقلا  َِیناَعَم  ُْهنِم  َمَّلَعَتَأَف  َْخیَّشلا  اَذَه  َِیتآ  ْنَأ  َّیَلَع  َبَجَو  ْدَق  یِسْفَن  ِیف  ُْتُلق  ُتْحَبْصَأ  اَّمَلَف  ُِّیبْعَّشلا  َلاَق  ِعوُجُّرلا 
َو ِنَسَْحلا  ِۀَکَرَِبب  ُهُّلُک  اَذَه  َلاَق  َُّمث  اَِهب  ُقَّدَصَتَی  َو  ًارْـشَع  ًارْـشَع  اَُهقِّرَُفی  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُرِیناَنَّدلا  َْکِلت  َو  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َوُه  اَذِإَف  ُُهْتیَتَأَف  اَُهفِرْعَأ  َال  اَنَأ  اَذِإَف 

َُهلوُسَر ص. َو  َهَّللا  اَْنیَضْرَأ  َو  ًاْفلَأ  اَنْحَْرفَأ  ْدََقل  ًادِحاَو  اَنْمَمْغَأ  اَّنُک  ِْنَئل  ِْنیَسُْحلا ع 
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ِماَلَّسلا ِْدبَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّیِخُونَّتلا  یِـضاَْقلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرَبَّطلا  َدَمْحَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ِْنب  ِدَّمَحُِمل  ِِلئَالَّدلا ، ُباَتِک 
َنوُمَْتنَی ٌۀَبَصَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َْتلاَق  يَْربُْکلا  َۀَمِطاَف  ْنَع  يَْرغُّصلا  َۀَمِطاَف  ْنَع  َۀَماَعَن  ِْنب  َۀَْبیَـش  ْنَع  ٍریِرَج  ْنَع  َۀَْبیَـش  ِیبَأ  ِْنب  َناَْمثُع  ْنَع 

«. 1  » ََّیلِإ یِمَْتنَت  ِیتَّلا  َِیتَبَصَع  َۀَمِطاَف  َّنِإ  َو  ِْهَیلِإ 
ِنَع َدَمْحَأ  ِْنب  ِِحلاَص  ْنَع  ِِّینیِوْزَْقلا  َدَمْحَأ  ِْنب  ِرَّفَظُْملا  ِنَع  ًاعَم  ٍراََّشب  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َو  ُّيِوَلَْعلا  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  رابخألا  یناعم  عم ، - 2
ِیف اَضِّرلا ع  یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  َعَم  َناَساَرُِخب  ُْتنُک  َلاَـق : ِّيِداَدـْغَْبلا  ِءاَّشَْولا  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍداَّمَح  ِیبَأ  ِْنب  ِحـِلاَص  ْنَع  ٍداَـیِز  ِْنب  ِنَسَْحلا 
ٍمْوَق یَلَع  ٌِلبْقُم  ِنَسَْحلا ع  ُوبَأ  َو  ُنَْحن  َو  ُنَْحن  ُلوُقَی  َو  ْمِْهیَلَع  ُرِخَتْفَی  ِسِلْجَْملا  ِیف  ٍۀَـعاَمَج  یَلَع  َلَْبقَأ  ْدَـق  َو  ٌرِـضاَح  یَـسُوم  ُْنب  ُدـْیَز  َو  ِهِِسلْجَم 
ِهَّللا َو  ِراَّنلا  یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِۀَفوُْکلا  ِیلاََّقب  ُلْوَق  َكَّرَغ  َأ  ُْدیَز  اَی  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َتَفَْتلاَف  ٍْدیَز  ََۀلاَقَم  َعِمَسَف  ْمُُهثِّدَُحی 

َُّمث َْتنَأ  ِهیِصْعَت  َو  ُهَْلَیل  ُموُقَی  َو  ُهَراَهَن  ُموُصَی  َو  َهَّللا  ُعیُِطی  ٍرَفْعَج ع  ُْنب  یَسُوم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّمَأَف  ًۀَّصاَخ  اَِهنَْطب  ِْدلُو  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  اَّلِإ  َِکلَذ  اَم 
ِناَفْعِض اَِنئیِـسُِمل  َو  ِرْجَْألا  َنِم  ِناَْلفِک  اَِننِـسْحُِمل  ُلوُقَی  َناَک  ِْنیَـسُْحلا ع  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  ُْهنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُّزَعَأ  َْتنََأل  ًءاَوَس  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِناَئیَِجت 
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ُْریَغ ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاق  َۀَـیْآلا  ِهِذَـه  َنوُءَْرقَت  َْفیَک  ُنَسَح  اَـی  َلاَـق  َو  ََّیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ُءاَّشَْولا  ُنَسَْحلا  َلاَـق  َو  ِباَذَْـعلا  َنِم 
َو ُهَْنبا  َناَک  ْدََـقل  اَّلَک  َلاَقَف ع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُهاَفَن  ٍحـِلاص  ُْریَغ  ٌلَـمَع  ُهَّنِإ  ُأَْرقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ٍحـِلاَص  َْریَغ  َلِـمَع  ُهَّنِإ  ُأَْرقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  ُْتلُقَف  « 2  » ٍِحلاص

. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَّنِم  َْتنَأَف  َهَّللا  َْتعَطَأ  اَذِإ  َْتنَأ  َو  اَّنِم  َْسیَلَف  َهَّللا  ِعُِطی  َْمل  اَّنِم  َناَک  ْنَم  اَذَک  ِهِیبَأ  ْنَع  ُهَّللا  ُهاَفَن  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  یَصَع  اََّمل  ْنَِکل 
__________________________________________________

: هیف مقرلا 1 و  تحت  بقانملا  نع  ربخلا  رم  دق  یمتنت و  یلا  یتبـصع  اذـکه : ظفللا  نوکی  نأ  لمتحی  و  ۀـعوبطملا . ۀخـسنلا  یف  اذـکه  ( 1)
. عجارف مأ . ینب  لک 

.46 دوه : ( 2)
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. هلثم دمحأ  نب  حلاص  نع  يدسألا  نع  ینانسلا  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ،
ِْدبَع ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَوْرَم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِلیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ٍدْعَس  ْنَع  ِیبَأ  رابخألا  یناعم  عم ، - 3

َّمُأ َو  َبَْنیَز  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َِکلَِذب  یَنَع  ْمَعَن  َلاَق  ِراَّنلا  یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ْلَه  ِهَّللا ع 
ٍمُوْثلُک ع.

ِداَّمَح ْنَع  « 1  » ِْلیَضُْفلا ِْنب  ِمِساَْقلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  َراَیِزْهَم  ِْنبا  ِنَع  ٍفوُْرعَم  ِْنبا  ِنَع  ِراَّفَّصلا  ِنَع  ِدِیلَْولا  ُْنبا  رابخألا  یناعم  عم ، - 4
ِراَّنلا یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِلْوَق  یَنْعَم  اَم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : َناَْـمثُع  ِْنب 

. ٍمُوْثلُک ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَِهنَْطب  ُْدلُو  ْمُه  ِراَّنلا  َنِم  َنوُقَتْعُْملا  َلاَقَف 
ُهَّللا َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ِداَنْـسِِإب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 5

. ِراَّنلا یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ 
. هلثم یبنلا ص  نع  هللا ع  دبع  یبأ  نع  راونألا ، حابصم 

وُخَأ یَـسُوم  ُْنب  ُدـْیَز  َجَرَخ  َلاَق : ٍرِـساَی  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ُِّیناَدْـمَْهلا  َو  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  َو  ِْهیَوَلیِجاَم  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 6
َیلِإ ِِهب  اُوبَهْذا  ُنُومْأَْملا  َلاَقَف  ِنُومْأَْملا  َیلِإ  َلِمُح  َو  َرِسُأَف  ُنُومْأَْملا  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ِراَّنلا  َْدیَز  یَّمَُـسی  َناَک  َو  َلَتَق  َو  َقَرْحَأ  َو  ِۀَنیِدَْملِاب  ِنَسَْحلا ع  ِیبَأ 
ُهَّللا َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ِۀَـفوُْکلا  ِلْهَأ  ِۀَلِفَـس  ُلْوَق  َكَّرَغ  َأ  ُدـْیَز  اَی  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َُهل  َلاَـق  ِْهَیلِإ  َلِـخْدُأ  اَّمَلَف  ٌرِـساَی  َلاَـق  ِنَسَْحلا  ِیبَأ 
َلَخَد َو  َهَّللا  َعاَـطَأ  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَـسُوم  َو  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدـَت  َو  َهَّللا  یِـصْعَت  َکَّنَأ  يََرت  َْتنُک  ْنِإ  ًۀَّصاَـخ  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َكاَذ  ِراَّنلا  یَلَع  اَـهَتَّیِّرُذ 
ُُهلاَنَت َکَّنَأ  َتْمَعَز  َو  ِِهتَعاَِطب  اَّلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  اَم  ٌدَـحَأ  ُلاَنَی  اَـم  ِهَّللا  َو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنِم  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُمَرْکَأ  ًاذِإ  َْتنَأَـف  َۀَّنَْجلا 

َتْمَعَز  اَم  َْسِئبَف  ِِهتَیِصْعَِمب 
__________________________________________________

. لضفملا نب  مساقلا  نب  دّمحم  ۀعوبطملا  یف  ّیشاجنلا ص 280 و  لاجر  ردصملا ص 109 ، عجار  حیحصلا ، وه  اذه  ( 1)
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َّنِإ َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاَق  ًاحُون ع  َّنِإ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َْتعَطَأ  اَم  یِخَأ  َْتنَأ  ِنَسَْحلا ع  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  َکِیبَأ  ُْنبا  َو  َكوُخَأ  اَنَأ  ٌْدیَز  َُهل  َلاَقَف 
ْنِم َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأَف  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَقَف  « 1  » َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكَدْعَو 

. ِِهتَیِصْعَِمب ِِهلْهَأ  ْنِم  َنوُکَی  ْنَأ 
ْنَع ْمِهِدـِیناَسَِأب  َنیِهاَش  ِْنبا  ِنَع  َۀَـمِطاَف  ُِبقاَنَم  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُنیَِعبْرَأ  َو  ِِّیناَعْمَّسلا  ُباَـتِک  َو  َداَدـَْغب  ُخـیِراَت  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 7

ُلاَُقی َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ٌّصاَخ  َةَْدنَم  ُْنبا  َلاَق  ِراَّنلا  یَلَع  اَهَتَّیِّرُذ  ُهَّللا  َمَّرَحَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  َۀَمِطاَف  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  َو  َۀَْفیَذُح 
. ْمُْهنِم ٍنِمُْؤم  ُّلُک  َیلْوَْألا  َو  اَضِّرلا ع  ِنَع  ُّيِوْرَْملا  َوُه  َو  اَهِسْفَِنب  ُْهتََدلَو  ْنَم  َْيأ 
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اَْنبا اَمُهَّنَأ  اَْنیَلَع  َنوُرِْکُنی  ُْتُلق  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِیف  َنُولوُقَی  اَم  ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَـی  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَـق  َلاَـق : ِدوُراَْـجلا  ِیبَأ  ْنَع  جاـجتحإلا  ج ، - 8
َلَعَجَف َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ٌّلُک  ِِهلْوَق  َیلِإ  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیِع  ِیف  ِهَّللا  ِلْوَِقب  ُْتُلق  ْمِْهیَلَع  ُْمتْجَجَتْحا  ٍءْیَـش  ِّيَِأبَف  َلاَـق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

َلاَق « 2  » ْمُکَسُْفنَأ َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  َیلاَعَت  ِِهلْوَِقب  ْمِْهیَلَع  اَنْجَجَتْحا  َو  َمیِهاَْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  یَـسیِع 
اَهَکَّنَیِطْعَُأل ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َو  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَقَف  َلاَق  ِْبلُّصلا  َنِم  ُنوُکَی  َال  َو  َِدلَْولا  َنِم  ِْتِنْبلا  َُدلَو  ُنوُکَی  ْدَق  اُولاَق  ُْتُلق  َلاَق  اُولاَق  ٍءْیَـش  َّيَأَف 

ْمُْکیَلَع ْتَمِّرُح  ُهَّللا  َلاَق  ُْثیَح  َلاَـق  َْنیَأ  َو  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَـق  ٌِرفاَـک  اَّلِإ  اَـهُّدُرَی  اـَل  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْبلُِـصل  یِّمَُـست  ًۀَـیآ  ِهَّللا  ِباَـتِک  ْنِم 
ُحاَِکن ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ُّلِحَی  ْلَه  ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَی  ْمُْهلَسَف  « 3  » ْمُِکبالْـصَأ ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ِِهلْوَق  َیلِإ  ْمُُکتاوَخَأ  َو  ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ 

. ِْبلُّصِلل اَّلِإ  ِْهیَلَع  ْتَمُرَح  اَم  َو  ِِهْبلُِصل  ِهَّللا  ِلوُسَر  اَْنبا  ِهَّللا  َو  اَمُهَف  َال  اُولاَق  ْنِإ  َو  ِهَّللا  َو  اُوبَذَکَف  ْمَعَن  اُولاَق  ْنِإَف  اَمِِهتَلِیلَح 
ۀلصفملا رابخألا  یضم  دق  ریثک و  مهیلع  دلولا  نبالا و  قالطإ  لوقأ  نایب 
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ۀیآلاب جاجتحالا  هجو  لعل  هنامز و  ءافلخ  عم  رفعج ع  نب  یـسوم  جاجتحا  یف  یتأیـس  ۀمامإلا و  یف  نومأملا  دنع  اضرلا ع  جاجتحا  باب  یف 
ۀلیلح ۀمرح  یلع  ۀیآلا  هذهب  نولدتـسی  مهنأ  وأ  ۀـقیقحلا  قالطإلا  یف  لصألا  ۀـیآلا و  هذـه  یف  تنبلا  دـلو  لوخد  یلع  مهقافتا  وه  ةریخألا 

. هللا ءاش  نإ  سمخلا  باوبأ  یف  کلذ  یف  لوقلا  مامت  یتأیس  بلصلل و  ۀقیقح  ادلو  هنوکب  الإ  متی  تنبلا و ال  دلو 
َابَأ اَی  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  ِیل  َلاَق  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِشب  ِْنب  ِدَمَّصلا  ِْدبَع  ْنَع  ٍحِصاَن  ِْنب  ِفیِرَظ  ْنَع  ِیبَأ  یمقلا  ریسفت  سف ، - 9
ِهَّللا ِلْوَِقب  ُْتُلق  ْمِْهیَلَع  ُْمتْجَجَتْحا  ٍءْیَـش  ِّيَِأبَف  َلاَق  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  اَْنبا  اَمُهَّنَأ  اَْنیَلَع  َنوُرِْکُنی  ُْتُلق  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  ِیف  َنُولوُقَی  اَم  ِدوُراَْـجلا 
َّيَأَف َلاَق  َمیِهاَْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  یَسیِع  َلَعَج  َو  َنِینِسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ِِهلْوَق  َیلِإ  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َمَیْرَم  ِْنب  یَـسیِع  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع 

ْمِْهیَلَع اَنْجَجَتْحا  ُْتُلق  َلاَق  ْمِْهیَلَع  ُْمتْجَجَتْحا  ٍءْیَـش  ِّيَِأبَف  َلاَق  ِْبلُّصلا  َنِم  ُنوُکَی  َال  َو  َِدلَْولا  َنِم  ِۀَْنبِالا  َُدلَو  ُنوُکَی  ْدَق  اُولاَق  ُْتُلق  ْمَُکل  اُولاَق  ٍءْیَش 
ِبَرَْعلا ِماَلَک  ِیف  ُنوُکَی  ْدَق  اُولاَق  ُْتُلق  ْمَُکل  اُولاَق  ٍءْیَـش  َّيَأَف  َلاَق  َۀَـیْآلا  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِلْوَِقب 
یِّمَُست ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  اَهَکَّنَیِطْعَُأل  ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَی  ِهَّللا  َو  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَقَف  َلاَق  ٍدِحاَو  اَْنبا ]  ] نبا اَمُه  اَمَّنِإ  َو  اَنُؤاَْنبَأ  ُلوُقَیَف  ٍدِحاَو  ٍلُجَر  اَْنبا ]  ] ینبا
َیِهَْتنَی ْنَأ  َیلِإ  ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  ُهَّللا  َلاَق  ُْثیَح  َلاَق  َْنیَأ  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  ٌِرفاَک  اَّلِإ  اَهُّدُرَی  َال  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْبلُِصل 

ِهَّللا َو  اُوبَذَکَف  ْمَعَن  اُولاَق  ْنِإَف  اَمِِهتَلِیلَح  ُحاَِکن  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  َّلَح  ْلَه  ِدوُراَْجلا  َابَأ  اَی  ْمُْهلَسَف  ْمُِکبالْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ِِهلْوَق  َیلِإ 
. ِْبلُّصِلل اَّلِإ  ِْهیَلَع  اَتَمُرَح  اَم  َو  ِِهْبلُِصل  ُهاَْنبا  ِهَّللا  َو  اَمُهَف  َال  اُولاَق  ْنِإ  َو  اوُرَجَف  َو 

. هلثم دمصلا  دبع  نع  فیرظ  نب  نسحلا  نع  یقربلا  نع  ةدعلا  یفاکلا  اک ،
ِفِراَعَم ِیف  َو  َطَقَس  ُنِّسَحُْملا  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَهُدَالْوَأ  َو  ًۀَنَـس  َةَرْـشَع  اَتَْنثا  اََهل  َو  َنَسَْحلا ع  ِتََدلَو  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 10

. ٍمُوْثلُک ُّمُأ  َو  ُبَْنیَز  َو  ِّيِوَدَْعلا  ٍذُْفُنق  ِمْخَز  ْنِم  َدَسَف  ًانِّسَُحم  َّنَأ  ِِّیْبیَتُْقلا 
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ٌبِینْذَت 
ِبْرَْحلا َیلِإ  ُعَّرَـسَتَی  َنَسَْحلا ع  ُهَْنبا  َيأَر  َنیِح  َنیِّفِـص  ِماَّیَأ  ِضَْعب  ِیف  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِلْوَق  ِحْرَـش  ِیف  ِدـیِدَْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ِدـیِمَْحلا  ُدـْبَع  َلاَـق  - 

ِهَّللا ص. ِلوُسَر  ُلْسَن  اَمِِهب  َعِطَْقنَی  اَّلَِئل  ِتْوَْملا  ِنَع  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِینْعَی  ِْنیَذَِهب  ُسَْفنَأ  یِّنِإَف  ِینَّدُهَی  َال  َماَلُْغلا  اَذَه  یِّنَع  اوُِکْلمَأ 
ُْتُلق ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُلْسَن  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُۀَّیِّرُذ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُدـْلُو  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُءاَْنبَأ  اَمِهِدـْلُو  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َلاَُقی  ْنَأ  ُزوُجَی  َأ  َْتُلق  ْنِإَف 
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ُدَالْوَأ ِهِیف  َلَخَد  ٍلاَِمب  ٍناَُلف  ِْدلُِول  یَصْوَأ  َْول  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  یَنَع  اَمَّنِإ  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ُهَءاَْنبَأ  ْمُهاَّمَـس  َهَّللا  َّنَِأل  ْمَعَن 
. ِلُجَّرلا ِلْسَن  ْنِم  ِتاَنَْبلا  َْدلُو  َّنَأ  ِیف  ِۀَغُّللا  ُلْهَأ  ِْفلَتْخَی  َْمل  َو  َمیِهاَْربِإ  َۀَّیِّرُذ  یَسیِع  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَّمَس  َو  ِتاَنَْبلا 

ْنَع ِِهب  ُبیُِجت  اَمَّلُکَف  َۀَـیِراَم  ِْنب  َمیِهاَْربِِإل  ِِهتَُّوبُأ  ْنَع  َکـُلَأْسَأ  ُْتُلق  « 1  » ْمُِکلاجِر ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  َیلاَعَت  ِِهلْوَِقب  ُعَنْـصَت  اَمَف  َْتُلق  ْنِإَف 
ٍدَّمَُحم ُْنب  ُدـْیَز  ُلوُقَت  َْتناَک  َبَرَْعلا  َّنَِأل  ِۀـَثِراَْحلا  َْنب  َدـْیَز  یَنَع  ُهَّنَأ  ِعیِمَْجِلل  ُلِماَّشلا  ُباَوَْجلا  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِیباَوَج  َوُهَف  َکـِلَذ 

َنیِِغلاَْبلا ِلاَجِّرلا  َنِم  ٍدِـحاَِول  ًاـبَأ  َْسَیل  ًادَّمَُحم  َّنِإ  َلاَـق  َو  ِۀَِّیلِهاَْـجلا  ِۀَّنُـس  ْنَع  یَهَن  َو  َکـِلَذ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َلَْـطبَأَف  ِدـِیبَْعلا  یِّنَبَت  ِیف  ْمِِهتَداَـع  یَلَع 
ٍْنیَسُح ع. َو  ٍنَسَح  َو  َمیِهاَْربِإَک  ِلاَجِّرلا  ُۀَظَْفل  ْمِْهیَلَع  ْقَلُْطی  َْمل  ٍلاَفْطَِأل  ًابَأ  ُهَنْوَک  یِْفنَی  َال  َِکلَذ  َو  ْمُکَْنَیب  َنِیفوُْرعَْملا 

. اَهِرْکِذ َعِضْوَم  ُباَْبلا  اَذَه  َْسَیل  ِیتَّلا  َِۀبِوْجَْألا  َو  ِتاَضاَِرتْعِالا  َضَْعب  َرَکَذ  َُّمث  ُلُوقَأ 
__________________________________________________

.40 بازحألا : ( 1)
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اهیلع هللا  تاولص  اهتاقدص  اهفاقوأ و  باب 10 

ِهَّللا ع ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َمَیْرَم  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 1
. ِِبلَّطُْملا ِیَنب  َو  ٍمِشاَه  ِینَِبل  اَهَتَقَدَص  ْتَلَعَج  َۀَمِطاَف ع  َّنِإ  َلاَق  َو  ٌلاَلَح  اََنل  َیِه  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِۀَقَدَص  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَقَدَص  ْنَع 

َلاَق َۀَمِطاَف  َۀَّیِـصَو  َُکئِْرقُأ  َال  َأ  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ٍدـْیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 2
ِهَّللا ص ِلوُـسَر  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ِِهب  ْتَصْوَأ  اَـم  اَذَـه  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َأَرَقَف  ًاـباَتِک  ُْهنِم  َجَرْخَأَـف  ًاطَفَـس  َْوأ  ًاّـقُح  َجَرْخَأَـف  یََلب  ُتـُْلق 

یَـضَم ْنِإَف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  َمیِهاَْربِإ  ِّمُِأل  اَم  َو  ِۀَِیفاَّصلا  َو  یَنْـسَْحلا  َو  ِتِیبَْملا  َو  ِۀَقُْرْبلا  َو  ِلَالَّدـلا  َو  ِفاَوَْعلا  ِۀَْـعبَّسلا  اَهِِطئاَوَِحب  ْتَصْوَأ 
َو ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َو  َِکلَذ  یَلَع  ُهَّللا  َدِهَش  يِْدلُو  ْنِم  ِرَبْکَْألا  َیلِإَف  ُْنیَسُْحلا  یَضَم  ْنِإَف  ِْنیَسُْحلا  َیلِإَف  ُنَسَْحلا  یَـضَم  ْنِإَف  ِنَسَْحلا  َیلِإَف  ٌِّیلَع 

ٍِبلاَط ع. ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َبَتَک  َو  ِماَّوَْعلا  ُْنب  ُْرَیبُّزلا 
َكِْدلُو َنُود  يِْدلُو  ْنِم  ِرَبْکَْألا  َیلِإ  َلاَق  َو  ًاطَفَس  َال  َو  ًاّقُح  ْرُکْذَی  َْمل  َو  ُهَْلثِم  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ،
َۀَمِطاَف َۀَّیِـصَو  َُکئِْرقُأ  َال  َأ  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َناَْمثُع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاـکلا  اـک ، - 3 . 

ْنِإَف ِنَسَْحلا  َیلِإَف  َتاَم  ْنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  اَِهلاَْومَأ  ِیف  ٍدَّمَُحم ص  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  ْتَدِـهَع  اَم  اَذَـه  ًۀَفیِحَـص  ََّیلِإ  َجَرْخَأَف  َلاَق  یََلب  ُْتُلق 
َمیِهاَْربِإ ِّمُِأل  اَم  َو  ُۀَِیفاَّصلا  َو  یَنْسَْحلا  َو  ُۀَقُْرْبلا  َو  ُتِیبَْملا  َو  ُفاَوَْعلا  َو  ُلَالَّدلا  َكِْدلُو  َنُود  يِْدلُو  ْنِم  ِرَبْکَْألا  َیلِإَف  َتاَم  ْنِإَف  ِْنیَسُْحلا  َیلِإَف  َتاَم 
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. ِماَّوَْعلا ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َو  ِدَوْسَْألا  ُْنب  ُداَدْقِْملا  َو  َِکلَذ  یَلَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َدِهَش 

ُتِیبَْملا َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینَزُْملا  یَیْحَی  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍدـْیَمُح  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 4
. اَِهتَقَدَص ِیف  َوُهَف  ِِهلوُسَر  یَلَع  ُهَّللا  ُهَءاَفَأَف  ُناَْملَس  ِْهیَلَع  ََبتاَک  يِذَّلا  َوُه 

ِلوُسَر َثاَریِم  َْتناَک  ِیتَّلا  ِۀَْـعبَّسلا  ِناَطیِْحلا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َلاَق : ِیناَّثلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 5
َءاَج َِضُبق  اَّمَلَف  اَهِیف  ُهُمَْزَلت  ُۀَِـعباَّتلا  َو  ِِهفاَیْـضَأ  یَلَع  ُقِْفُنی  اَم  اَْهنِم  ِْهَیلِإ  ُذُـخْأَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَکَف  ًاْفقَو  َْتناَـک  اَـمَّنِإ  َلاَـقَف  َۀَـمِطاَِفل ع  ِهَّللا ص 

َو َمیِهاَْربِإ  ِّمُِأل  اَم  َو  ُۀَِیفاَّصلا  َو  یَنْـسَْحلا  َو  ُفاَوَْعلا  َو  ُلَالَّدـلا  َیِه  َو  َۀَـمِطاَف ع  یَلَع  ٌْفقَو  اَهَّنَأ  ُهُْریَغ  َو  ٌِّیلَع  َدِهَـشَف  اَهِیف  َۀَـمِطاَف  ُمِصاَُخی  ُساَّبَْعلا 
. ُۀَقُْرْبلا َو  ُتِیبَْملا 

237 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2707 

http://www.ghaemiyeh.com


نیدبآلا و دبأ  امهیلع  هللا  تاولص  نیعمجأ  ۀنجلا  لهأ  بابش  يدیـس  نیـسحلا  نسحلا و  نیلقثلا  لوسر  نیع  یترق  نیمامهلا  نیمامإلا  خیرات  باوبأ 
نیح لک  یف  امهئادعأ  یلع  هللا  ۀنعل 

امهیلع هللا  تاولص  امهمیتاوخ  شقن  اهللع و  امهئامسأ و  امهتدالو و  باب 11 

ٍَعبْرَأ َۀَنَس  َناَبْعَش  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍسْمَِخل  ِءاَثاَلَّثلا  َمْوَی  َْوأ  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  ِۀَنیِدَْملِاب  ِقَْدنَْخلا  َماَع  ُْنیَـسُْحلا ع  َِدلُو  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 1
ُّصاَْخلا َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ُُهتَْینُک  َو  باط  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  َو  ٌرِیبَش  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  َو  ُْنیَسُْحلا  ُهُمْـسا  َو  ًامْوَی  َنیِرْـشِع  َو  ٍرُهْـشَأ  ِةَرَـشَِعب  ِهیِخَأ  َدَْعب  ِةَرْجِْهلا  َنِم 

. ُِثلاَّثلا ُماَمِْإلا  َو  ِیناَّثلا  ُْطبِّسلا  َو  ُدیِعَّسلا  ُدیِهَّشلا  ُُهباَْقلَأ  َو  ٍِّیلَع  ُوبَأ 
َو ُِّیفَْولا  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُدیِـشَّرلا  ٌةَرِیثَکَف  ُُهباَْقلَأ  اَّمَأ  َو  ُْریَغ  َال  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ِْنیَـسُْحلا ع  ُۀَْینُک  َۀَْـحلَط  ُْنب  ِنیِّدـلا  ُلاَمَک  َلاَق  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 2
َو ُْهنَع  ِِهلْوَق  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِِهب  ُهَبََّقل  اَم  ًۀَْـبتُر  اَهاَلْعَأ  َّنَِکل  َو  ُّیِکَّزلا  اَهُرَهْـشَأ  َو  ُطـْبِّسلا  َو  ِهَّللا  ِةاَـضْرَِمل  ُِعباَّتلا  َو  ُكَراَـبُْملا  َو  ُّیِکَّزلا  َو  ُدِّیَّسلا 

َنِم ٌْطبِـس  ٌْنیَـسُح  َلاَق  ُهَّنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  َّحَـص  ُهَّنِإَف  ُْطبِّسلا  َِکلَذَـک  َو  اَهَفَرْـشَأ  ُدِّیَّسلا  ُنوُکَیَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  اَـمُهَّنِإ  ِهیِخَأ  ْنَع 
. ِطاَبْسَْألا

َّزَع ِهَّللا  ِتاَذ  یَلَع  ُلِیلَّدلا  َو  ِهَّللا  ِةاَضْرَِمل  ُِعباَّتلا  َو  ُكَراَبُْملا  َو  ُدِّیَّسلا  َو  ُِّیفَْولا  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُدیِشَّرلا  ُُهبََقل  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَِأب  یَّنَُکی  ِباَّشَْخلا  ُْنبا  َلاَق  َو 
. ُْطبِّسلا َو  َّلَج  َو 
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ِْنب ِبْرَح  ْنَع  ِّیِّبَّضلا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَمْحَأ  قودصلل  یلامألا  یل ، عئارشلا  للع  ع ، - 3

َِقبْسَِأل ُْتنُک  اَم  َلاَقَف  ِهِّمَس  ٍِّیلَِعل ع  َْتلاَق  َنَسَْحلا ع  ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو  اََّمل  َلاَق : ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  ِِّیلاَمُّثلا  ِنَع  ٍنوُْمیَم 
ًۀَقْرِخ َذَخَأ  َو  اَِهب  یَمَر  َُّمث  َءاَْرفَص  ٍۀَقْرِخ  ِیف  ُهوُُّفَلت  ْنَأ  ْمُکَْهنَأ  َْمل  َأ  َلاَقَف  َءاَْرفَص  ٍۀَقْرِخ  ِیف  ِْهَیلِإ  َجَرْخَأَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َءاَجَف  ِهَّللا  َلوُسَر  ِهِمْـسِاب 

ُهَّللا یَحْوَأَف  َّلَج  َو  َّزَع  یِّبَر  ِهِمْـسِاب  َِقبْـسَِأل  ُْتنُک  اَم  َو  َلاَقَف ص  ِهِمْـسِاب  َکَِقبْـسَِأل  ُْتنُک  اَم  َلاَقَف  ُهَْتیَّمَـس  ْلَه  ٍِّیلَِعل ع  َلاَق  َُّمث  اَهِیف  ُهَّفَلَف  َءاَْـضَیب 
ِهِّمَـسَف یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ِۀـَلِْزنَِمب  َْکنِم  ًاِّیلَع  َّنِإ  َُهل  ُْلق  َو  ُْهئِّنَه  َو  َماَلَّسلا  ُْهئِْرقَأَف  ِْطبْهاَف  ٌْنبا  ٍدَّمَحُِمل  َدـِلُو  ْدَـق  ُهَّنَأ  َلِیئَْربَج  َیلِإ  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت 

اَم َو  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ِمْسِاب  ُهَیِّمَُـست  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُهَأَّنَهَف  ُلـِیئَْربَج ع  َطَـبَهَف  َنوُراَـه  ِْنبا  ِمْساـِب 
َِدلُو ْدَق  ُهَّنَأ  َلِیئَْربَج ع  َیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  ُْنیَسُْحلا ع  َِدلُو  اَّمَلَف  َنَسَْحلا  ُهاَّمَسَف  َنَسَْحلا  ِهِّمَـس  َلاَق  ٌِّیبَرَع  ِیناَِسل  َلاَق  َرَّبَش  َلاَق  ُهُمْـسا  َناَک 
ِهَّللا َنِم  ُهَأَّنَهَف  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَهَف  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ِمْسِاب  ِهِّمَـسَف  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ِۀـَلِْزنَِمب  َْکنِم  ًاِّیلَع  َّنِإ  َُهل  ُْلق  َو  ُْهئِّنَهَف  ِْهَیلِإ  ْطـِبْهاَف  ٌْنبا  ٍدَّمَحُِمل 
ِهِّمَس َلاَق  ٌِّیبَرَع  ِیناَِسل  َلاَق  ٌرِیبَش  َلاَق  ُهُمْسا  اَم  َو  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ِمْسِاب  ِهِّمَسَف  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب  َْکنِم  ًاِّیلَع  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت 

. َْنیَسُْحلا ُهاَّمَسَف  َْنیَسُْحلا 
َْنیَـسُْحلا و َنَسَْحلا و  یبنلا ص  یمـس  مهئامـسأب  لیق و  نوراه ع  ءانبأ  ٍثِّدَـحُمَک  ٌرِّبَشُم  ٍریِّمَقَک و  ٌریِّبَش  ٍمَّقَبَک و  ُرَّبَش  يدابآزوریفلا  لاق  نایب 

. َنِّسَحُْملا
ِْتِنب َءاَمْـسَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀَثاَلَّثلا  ِدـِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 4 - 1 ، 14 ، 3 ، 2 ، 15

ِیف ِْهَیلِإ  ُُهتْعَفَدَف  ِیْنبا  ِیتاَه  ُءاَمْسَأ  اَی  َلاَقَف  ُِّیبَّنلا ص  َءاَج  ُنَسَْحلا ع  َِدلُو  اَّمَلَف  ِْنیَسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلِاب  َۀَمِطاَف ع  َکَتَّدَج  « 1  » ُْتِلبَق َْتلاَق  ٍْسیَمُع 
__________________________________________________

. ةدالولا دنع  دلولا  ذخأت  یتلا  ةأرملا  یه  ۀلباق و  تناک  ۀلابق ، ملعک - ةأرملا - لبق  لاقی : ( 1)
239 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ُُهتْعَفَد َو  َءاَْضَیب  ٍۀَقْرِخ  ِیف  ُُهتْفَفَلَف  َءاَْرفَـص  ٍۀَقْرِخ  ِیف  َدُولْوَْملا  اوُُّفَلت  َال  ْنَأ  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ  ُءاَمْـسَأ  اَی  َلاَق  َو  ُِّیبَّنلا ص  اَِهب  یَمَرَف  َءاَْرفَـص  ٍۀَـقْرِخ 
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ُْتنُک ْدَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهِمْـسِاب  َکُِقبْـسَأ  ُْتنُک  اَم  َلاَق  ِیْنبا  َْتیَّمَـس  ٍءْیَـش  ِّيَِأب  ٍِّیلَِعل ع  َلاَق  َُّمث  يَرُْـسْیلا  ِیف  َماَقَأ  َو  یَنُْمْیلا  ِِهنُذُأ  ِیف  َنَّذَأَف  ِْهَیلِإ 
ٌِّیلَع ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَه  َُّمث  یِّبَر  ِهِمْسِاب  اَنَأ  ُِقبْسَأ  َال  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ًابْرَح  ُهَیِّمَسُأ  ْنَأ  ُّبِحُأ 
ُِّیبَّنلا َلاَق  ُرَّبَش  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ُمْسا  اَم  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ِمْسِاب  اَذَـه  َکَْنبا  ِّمَس  َكَدـَْعب  َِّیبَن  َال  َو  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه  ِۀـَلِْزنَِمب  َکـْنِم 
یَطْعَأ َو  ِْنیَحَْلمَأ  ِْنیَْشبَِکب  ُْهنَع  ُِّیبَّنلا ص  َّقَع  ِهِِعباَس  ُمْوَی  َناَک  اَّمَلَف  َنَسَْحلا  ُهاَّمَسَف  ُءاَمْسَأ  َْتلاَق  َنَسَْحلا  ِهِّمَـس  ُلِیئَْربَج ع  َلاَق  ٌِّیبَرَع  ِیناَِسل  ص 

اَّمَلَف ُءاَمْسَأ  َْتلاَق  ِۀَِّیلِهاَْجلا  ُلِْعف  ُمَّدلا  ُءاَمْـسَأ  اَی  َلاَق  َُّمث  ِقُولَْخلِاب  ُهَسْأَر  یَلَط  َو  ًاقِرَو  ِْرعَّشلا  ِنْزَِوب  َقَّدَصَت  َو  ُهَسْأَر  َقَلَح  َو  ًاراَنیِد  َو  ًاذِخَف  َۀَِلباَْقلا 
ِیف َماَقَأ  َو  یَنُْمْیلا  ِِهنُذُأ  ِیف  َنَّذَأَف  َءاَْضَیب  ٍۀَقْرِخ  ِیف  ِْهَیلِإ  ُُهتْعَفَدَف  ِیْنبا  یُِّملَه  ُءاَمْـسَأ  اَی  َلاَقَف  ُِّیبَّنلا ص  ِینَءاَج  َو  ُْنیَـسُْحلا ع  َِدلُو  ٍلْوَح  َدَْعب  َناَک 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  َۀَعاَّسلا  َِدلُو  ُهَّنِإ  ُْتُلق  اَذَه  ِیْنبا  یَلَع  َلاَق  َكُؤاَُکب  َّمِم  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف  ُْتُلق  ُءاَمْسَأ  َْتلاَقَف  یَکَبَف  ِهِرْجَح  ِیف  ُهَعَضَو  َو  يَرُْـسْیلا 

ٍِّیلَِعل ع َلاَق  َُّمث  ِِهتَدَالِِوب  ٍدْهَع  ُۀَبیِرَق  اَهَّنِإَف  اَذَِهب  َۀَمِطاَف  يِِربُْخت  َال  ُءاَمْسَأ  اَی  َلاَق  َُّمث  ِیتَعاَفَش  ُهَّللا  ُمَُهلاَنَأ  َال  يِدَْعب  ْنِم  ُۀَیِغاَْبلا  ُۀَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  َلاَقَف  ص 
یِّبَر ِهِمْسِاب  ُِقبْسَأ  َال  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ًابْرَح  ُهَیِّمَسُأ  ْنَأ  ُّبِحُأ  ُْتنُک  ْدَق  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهِمْسِاب  َکَِقبْـسَِأل  ُْتنُک  اَم  َلاَق  ِیْنبا  َْتیَّمَـس  ٍءْیَـش  َّيَأ 

ِمْسِاب اَذَه  َکَْنبا  ِّمَس  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَهَک  َْکنِم  ٌِّیلَع  ََکل  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَه  َُّمث  َّلَج  َو  َّزَع 
َناَک اَّمَلَف  َْنیَـسُْحلا  ُهاَّمَـسَف  َْنیَـسُْحلا  ِهِّمَـس  ُلِیئَْربَج  َلاَق  ٌِّیبَرَع  ِیناَِسل  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ٌرِیبَش  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ُمْسا  اَم  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا 

ِْنیَحَْلمَأ  ِْنیَْشبَِکب  ُِّیبَّنلا ص  ُْهنَع  َّقَع  ِهِِعباَس  ُمْوَی 
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. ِۀَِّیلِهاَْجلا ُلِْعف  ُمَّدلا  ُءاَمْسَأ  اَی  َلاَقَف  ِقُولَْخلِاب  ُهَسْأَر  یَلَط  َو  ًاقِرَو  ِْرعَّشلا  ِنْزَِوب  َقَّدَصَت  َو  ُهَسْأَر  َقَلَح  َُّمث  ًاراَنیِد  َو  ًاذِخَف  َۀَِلباَْقلا  یَطْعَأ  َو 
یف یناعمسلا  یبنلا ص و  فرش  یف  ظعاولا  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، هلثم  هئابآ ع  نع  اضرلا  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحـص  حص ،
تنب ءامـسأ  نع  نیـسحلا ع و  نب  یلع  نع  نینمؤملا ع و  ریمأ  نع  ئناه  نب  ئناه  نع  مهبتک  یف  انباحـصأ  نم  ۀـعامج  ۀباحـصلا و  لئاضف 
بلغت بیطلا و  عاونأ  نم  هریغ  نارفعزلا و  نم  ذختی  بکرم  فورعم  بیط  قولخلا  داوس و  هطلاخی  ضایب  ۀحلملا  نایب  هوحن  رکذ  سیمع و 

. ةرفصلا ةرمحلا و  هیلع 
َو ًاْنیَسُح  ِنَسَْحلا  ِمْسا  ِنِم  َُّقتْـشا  َو  ِِعباَّسلا  َمْوَی  ًانَـسَح  َیِّمُـس  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 5

. ُلْمَْحلا اَّلِإ  اَمُهَْنَیب  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنَأ  َرَکَذ 
. هلثم هنع ع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،

َمْوَی ِةاَلَّصلِاب  ِْنیَسُْحلا  ِنُذُأ  ِیف  َنَّذَأ  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  «، 1  » ن - 6
. َِدلُو

. هلثم هنع ع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،
ِتَطْعَأ َو  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  ِنَع  ْتَّقَع  َۀَـمِطاَف ع  َّنِإ  َلاَق : ِْنیَـسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 7

. ًاراَنیِد َو  ٍةاَش  َلْجِر  َۀَِلباَْقلا 
. هلثم هنع ع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،

ِْرَیبُّزلا ِیبَأ  ْنَع  ِِّیلَذُْهلا  ٍرَْکب  ِیبَأ  َو  ٍرِیثَک  ِْنب  ِداَّبَع  ْنَع  ِّیِّبَّضلا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  عئارشلا  للع  رابخألا ع ، یناعم  عم ، - 8
اَی ُۀَمِطاَف  َْتلاَق  َو  َءاَْرفَـص  ِیف  ُهوُّفَلَف  َءاَْضَیب  ٍۀَقْرِخ  ِیف  ُهوُُّفلَی  ْنَأ  ْمُهَرَمَأ  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  ْدَق  َو  ْتََدلَوَف  ِنَسَْحلِاب  ُۀَمِطاَف  ْتَلَمَح  اََّمل  َلاَق : ٍِرباَج  ْنَع 

ُهُّصَمَی  ُنَسَْحلا ع  َلَعَجَف  ِهِیف  ِیف  ُهَناَِسل  َلَخْدَأ  َو  ُهَلَّبَق  َو  ُهَذَخَأَف  ُِّیبَّنلا  َءاَجَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِهِمْسِاب  َِقبْسَِأل  ُْتنُک  اَم  َلاَقَف  ِهِّمَس  ُِّیلَع 
__________________________________________________

مالسلا ج 2 ص 43. هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  عجار  رهاظ ، وهس  وه  ۀعوبطملا ب و  ۀخسنلا  یف  ( 1)
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ِیف َنَّذَأ  َو  ِءاَْرفَّصلِاب  یَمَر  َو  اَهِیف  ُهَّفَلَف  َءاَْضَیب  ٍۀَقْرِِخب  اَعَدَـف ص  َءاَْرفَـص  ٍۀَـقْرِخ  ِیف  ُهوُُّفَلت  َال  ْنَأ  ْمُْکَیلِإ  ْمَّدَـقَتَأ  َْمل  َأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاَق  َُّمث 
«1  » ِهِمْسِاب یِّبَر  َِقبْسَِأل  ُْتنُک  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهِمْسِاب  َکَِقبْسَِأل  ُْتنُک  اَم  َلاَق  ُهَْتیَّمَـس  اَم  ٍِّیلَِعل ع  َلاَق  َُّمث  يَرُْـسْیلا  ِیف  َماَقَأ  َو  یَنُْمْیلا  ِِهنُذُأ 

َِۀلِْزنَِمب َْکنِم  ًاِّیلَع  َّنِإ  َُهل  ُْلق  َو  َْکنِم  َو  یِّنِم  ُْهئِّنَه  َو  َماَلَّسلا  ُْهئِْرقَأَف  ِْهَیلِإ  ِْطبْهاَف  ٌْنبا  ٍدَّمَحُِمل  َِدلُو  ْدَق  ُهَّنَأ  َلِیئَْربَج ع  َیلِإ  ُهُرْکِذ  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأَف  َلاَق 
ْنَأ َكُُرمْأَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َُهل  َلاَق  َُّمث  ُْهنِم  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُهَأَّنَه  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َطَبَهَف  َنوُراَه  ِْنبا  ِمْسِاب  ِهِّمَسَف  یَـسُوم  ْنِم  َنوُراَه 

ُمِْهَیلِإ َءاَج  ُْنیَسُْحلا  َِدلُو  اَّمَلَف  َنَسَْحلا  ُهاَّمَـسَف  َنَسَْحلا  ِهِّمَـس  َلاَق  ٌِّیبَرَع  ِیناَِسل  َلاَق  َرَّبَش  َلاَق  ُهُمْـسا  َناَک  اَم  َو  َلاَق  .« 2  » َنوُراَه ِْنبا  ِمْسِاب  ُهَیِّمَُست 
َْکنِم ًاِّیلَع ع  َّنِإ  ََکل  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َطَبَه  َو  ِنَسَْحلِاب ع  َلَعَف  اَمَک  ِِهب  َلَعَفَف  ُِّیبَّنلا ص 

. َْنیَسُْحلا ُهاَّمَسَف  َْنیَسُْحلا  ِهِّمَسَف  َلاَق  ٌِّیبَرَع  ِیناَِسل  َلاَق  ًارِیبَش  َلاَق  ُهُمْسا  َناَک  اَم  َو  َلاَق  َنوُراَه  ِْنبا  ِمْسِاب  ِهِّمَسَف  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِۀلِْزنَِمب 
ُْتیَّمَـس یِّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِملاَس  ْنَع  ِشَمْعَأـْلا  ْنَع  ٍعیِکَو  ْنَع  َمَلْـسَأ  ِْنب  ِمَکَْحلا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  عئارـشلا  لـلع  ع ، - 9

. ًارِیبَش َو  َرَّبَش ]  ] اربش َنوُراَه  ْیَْنبا  ِمْسِاب  ِْنیَذَه  َّیَْنبا 
ُِّیبَّنلا َلاَق  َلاَق  ِهِّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِبْرَح  ْنَع  ِّیِّبَّضلا  ِنَع  ِداَنْسِْإلِاب  عئارـشلا  للع  ع ، - 10

. َّلَج َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  اَمِِهتَماَرَِکل  ٍرِیبَش  َو  َرَّبَش  َنوُراَه  ْیَْنبا  ِیف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ُمْسا  ُۀَمِطاَف  اَی  ص 
ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ٍحـِلاَص  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ُّيِوَلَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  عئارـشلا  لـلع  راـبخألا ع ، یناـعم  عم ، - 11

ِباَِیث  ْنِم  ٍریِرَح  َۀَقْرِخ  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َمْسا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُلِیئَْربَج  يَدْهَأ  َلاَق : ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  یَسیِع 
__________________________________________________

رابخألا ص 57. یناعم  عئارشلا ج 1 ص 131 ، للع  عجار  ۀعوبطملا  خسنلا  نم  طقاس  نیتمالعلا  نیب  هانلعج  ام  ( 2  ) و ( 1)
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. ِنَسَْحلا ِمْسا  ِنِم  ِْنیَسُْحلا  َمْسا  َّقَتْشا  َو  ِۀَّنَْجلا 

َۀَْنیَیُع ِْنبا  ِنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َفُسُوی  ْنَع  یَـسیِع  ْنَع  ِمِساَْقلا  ِْنب  َدُواَد  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ُّيِوَلَْعلا  ُنَسَْحلا  عئارـشلا  للع  رابخألا ع ، یناـعم  عم ، - 12
ِْهَیلِإ ِِهب  ْتَءاَج  َْنیَـسُْحلا  ِتََدلَو  اَّمَلَف  ًانَـسَح  ُهاَّمَـسَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ِِهب  ْتَءاَج  َنَسَْحلا  ُۀَمِطاَف  ْتَدـَلَو  اََّمل  َلاَق : َۀَـمِرْکِع  ْنَع  ٍراَنیِد  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع 

. ًاْنیَسُح ُهاَّمَسَف  اَذَه  ْنِم  ُنَسْحَأ  اَذَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف 
ِیبَأ ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّیفوُْکلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  قودـصلل  یلامألا  یل ، مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 13

. َرَبَْخلا ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ِْنیَسُْحلا ع  ِمَتاَخ  ُشْقَن  َناَک  َو  ِهَِّلل  ُةَّزِْعلا  ِنَسَْحلا ع  ِمَتاَخ  ُشْقَن  َناَک  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  ٍِدلاَخ  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِنَع  ِۀَبْقُْعلا 
ْنِم ًاوْضُع  َّنَأَک  ِماَنَْملا  ِیف  ُْتیَأَر  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  َْتلاَق  اَهَّنَأ  ِساَّبَْعلا  ِۀَـجْوَز  ِلْضَْفلا  ِّمُأ  ْنَع  َِيُور  ۀـیوقلا  ددـعلا  د ، - 14
ِْنب ِمَُثق  ِنَبَِلب  ُْهتَعَـضَرَف  ُِّیبَّنلا ص  اَْهَیلِإ  ُهَعَفَدَـف  َنَسَْحلا  ُۀَـمِطاَف  ْتَعَـضَوَف  ُهَنِیلُفْکَتَف   ] هیلفکتف ًاماَلُغ  ُۀَـمِطاَف  ُدـَِلت  َلاَقَف ص  يِرْجَح  ِیف  َِکئاَضْعَأ 

. ِساَّبَْعلا
ٍداَّمَح ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  ِّيِْدنَواَهَّنلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  َو  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  قودصلل  یلامألا  یل ، - 15

َۀَحِراَْبلا ِمَنَت  َْمل  َنَْمیَأ  َّمُأ  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  َنَْمیَأ  ِّمُأ  ُناَریِج  َلَْبقَأ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
ِکَناَریِج َّنِإ  ِکَْنیَع  ُهَّللا  یَْکبَأ  َال  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  اََهل  َلاَقَف  ُْهتَءاَجَف  َنَْمیَأ  ِّمُأ  َیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َثَعَبَف  َلاَـق  ْتَحَبْـصَأ  یَّتَح  یِْکبَت  ْلََزت  َْمل  ِءاَُـکْبلا  َنِم 

ًةَدـیِدَش ًۀَـمیِظَع  اَیْؤُر  ُْتیَأَر  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  ِكاَْکبَأ  يِذَّلا  اَم  ِکَْنیَع  ُهَّللا  یَْکبَأ  اَلَف  َعَمْجَأ  َنیِْکبَت  َلـْیَّللا  ِلََزت  َْمل  ِکَّنَأ  ِینوُرَبْخَأ  َو  ِینَْوتَأ 
َلاَقَف اَِهب  َمَّلَکَتَأ  ْنَأ  َّیَلَع  ُمُظْعَت  َْتلاَقَف  ُمَلْعَأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  اَهیِّصُقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اََهل  َلاَقَف  َعَمْجَأ  َلـْیَّللا  یِْکبَأ  ْلَزَأ  ْمَلَف 
ُلوُسَر اََهل  َلاَقَف  ِیْتَیب  ِیف  یًْقُلم  َِکئاَضْعَأ  َضَْعب  َّنَأَک  ِهِذَـه  ِیتَْلَیل  ِیف  ُْتیَأَر  َْتلاَق  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  اَهیِّصُقَف  يََرت  اَم  یَلَع  ْتَْسَیل  اَیْؤُّرلا  َّنِإ  اََهل 

ِِکْتَیب  ِیف  ِیئاَضْعَأ  ُضَْعب  ُنوُکَیَف  « 1  » ُهَْنیَْبَلت َو  ُهَنیِّبَُرتَف  َْنیَسُْحلا  ُۀَمِطاَف  ُِدَلت  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ُِکْنیَع  ْتَماَن  ِهَّللا ص 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2710 

http://www.ghaemiyeh.com


. نبللا هنیقست  يأ  ( 1)
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َو َنَْمیَأ  ُّمُأ  ُْهتَأَّیَه  َُّمث  ُْهنَع  َّقُع  َو  ٌۀَِّضف  ِهِْرعَـش  ِنْزَِوب  َقِّدُُصت  َو  ُهُسْأَر  َِقلُحَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَمَأ  ِِعباَّسلا  ُمْوَی  َناَکَف  َْنیَـسُْحلا ع  ُۀَمِطاَف  ْتََدلَو  اَّمَلَف 
. ِكاَیْؤُر ُلیِوَْأت  اَذَه  َنَْمیَأ  َّمُأ  اَی  ِلوُمْحَْملا  َو  ِلِماَْحلِاب  ًابَحْرَم  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  ْتَلَْبقَأ  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِدُْرب  ِیف  ُْهتََّفل 

. ۀباحصلا لئاضف  بحاص  ریبعتلا و  یف  یناوریقلا  هجرخأ  هلثم  سابع  نبا  قداصلا ع و  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ،
ِْنب َرَمُع  ْنَع  َدیِزَی  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِّیِّبَّضلا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُدَمْحَأ  قودصلل  یلامألا  یل ، - 16

َو ِهِّمُأ  ِنَْطب  ْنِم  ُْنیَسُْحلا  َطَقَس  اََّمل  َْتلاَق  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْتِنب  َۀَّیِفَـص  ْنَع  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْتِنب  َءاَمْـسَأ  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع 
َو َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنیِفِّظَُنت  ِْتنَأ  ِۀَّمَع  اَـی  َلاَـقَف  ُدـَْعب  ُهْفِّظَُنن  َْمل  اَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ُْتلُقَف  ِیْنبا  ََّیلِإ  یُِّملَه  ِۀَّمَع  اَـی  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  اَُـهتِیلَو ع  ُْتنُک 

. ُهَرَّهَط َو  ُهَفَّظَن  ْدَق  َیلاَعَت 
َعَضَوَف ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ُُهتْعَفَدَف  ِهِّمُأ  ِنَْطب  ْنِم  ُْنیَسُْحلا ع  َطَقَس  اََّمل  َْتلاَق  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْتِنب  َۀَّیِفَص  ْنَع  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِهب  قودصلل  یلامألا  یل ، - 17

َْتلاَق اًلَـسَع  َْوأ  ًانََبل  اَّلِإ  ُهوُذـْغَی  ِهَّللا  َلوُسَر  ُبَسْحَأ  ُْتنُک  اَمَف  َْتلاَق  ُهُّصَمَی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِناَِسل  یَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َلَْبقَأ  َو  ِهِیف  ِیف  ُهَناَِسل  ُِّیبَّنلا ص 
ُْتلُقَف َْتلاَـق  ًاـثاََلث  اَُـهلوُقَی  َّیَُنب  اَـی  َكُوِلتاَـق  ْمُه  ًاـمْوَق  ُهَّللا  َنََعل  ُلوُقَی  َو  یِْکبَی  َوُه  َو  ََّیلِإ  ُهَعَفَد  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  ُِّیبَّنلا ص  َلَّبَقَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َلاَـبَف 

. ُهَّللا ُمُهَنََعل  َۀَّیَمُأ  ِیَنب  ْنِم  ِۀَیِغاَْبلا  ِۀَئِْفلا  « 1  » ُۀَّیَِقب َلاَق  ُُهُلتْقَی  ْنَم  َو  یِّمُأ  َو  ِیبَأ  َكاَِدف 
َابَأ ُْتعِمَس  َلاَق  ٍْبیَعُش  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍحاَّبَص  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُراَّطَْعلا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 18
َّزَع ِهَّللا  َنِم  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َئِّنَُهیَف  ِۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ٍْفلَأ  ِیف  َِطبْهَی  ْنَأ  َلِیئَْربَج  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َرَمَأ  َِدلُو  اََّمل  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَـسُْحلا  َّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع 

َلِیئَْربَج  ْنِم  َو  َّلَج  َو 
__________________________________________________

«. هلتقت : » رهاظلا ردصملا ص 136 و  خسنلا و  یف  اذک  ( 1)
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َرَـسَکَف ِْهیَلَع  َأَْطبَأَف  ٍءْیَـش  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَثََعب  ِۀَـلَمَْحلا  َنِم  َناَک  ُسُرُْطف  َُهل  ُلاَُقی  ٌکَلَم  اَـهِیف  ِرْحَْبلا  ِیف  ٍةَریِزَج  یَلَع  َّرَمَف  ُلـِیئَْربَج  َطَـبَهَف  َلاَـق 
اَی َلِیئَْربَِجل  ُکَلَْملا  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َدـِلُو  یَّتَح  ٍماَع  ِۀَئاِمَْعبَـس  اَـهِیف  َیلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َدَـبَعَف  ِةَریِزَْجلا  َکـِْلت  ِیف  ُهاَْـقلَأ  َو  ُهَحاَـنَج 

ًادَّمَُحم َّلََعل  َکَعَم  ِیْنلِمْحا  ُلِیئَْربَج  اَی  َلاَقَف  یِّنِم  َو  ِهَّللا  َنِم  ُُهئِّنَهُأ  ُْتثُِعبَف  ٍۀَـمِْعِنب  ٍدَّمَُحم  یَلَع  َمَْعنَأ  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  ُدـیُِرت  َْنیَأ  ُلـِیئَْربَج 
َُهل ُْلق  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  َسُرُْطف  ِلاَِحب  ُهَرَبْخَأ  َو  ُْهنِم  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُهَأَّنَه  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َلَخَد  اَّمَلَف  َلاَق  ُهَلَمَحَف  َلاَـق  ِیل  وُعْدَـی  ص 
َُهل َو  ُُهُلتْقَتَـس  َکَتَّمُأ  َّنِإ  اَمَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َعَفَتْرا  َو  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلِاب  ُسُرُْطف  َحَّسَمَتَف  َلاَـق  َکـِناَکَم  َیلِإ  ْدُـع  َو  ِدُولْوَْملا  اَذَِـهب  ْحَّسَمَت 

. َعَفَتْرا َُّمث  ُهَتاَلَص  ُُهتْغَْلبَأ  اَّلِإ  ٍّلَصُم  ِْهیَلَع  یِّلَُصی  َال  َو  ُهَماَلَس  ُُهتْغَْلبَأ  اَّلِإ  ٌمِّلَسُم  ِْهیَلَع  َمِّلَُسی  َال  َو  ُْهنَع  ُُهتْغَْلبَأ  اَّلِإ  ٌِرئاَز  ُهَروُزَی  اَّلَأ  ٌةاَفاَکُم  َّیَلَع 
بیعـش نب  میهاربإ  نع  مساقلا  نب  هللا  دبع  نع  نادعـس  نب  یـسوم  نع  باطخلا  یبأ  نبا  نع  زازرلا  رفعج  نب  دـمحم  تارایزلا  لماک  لم ،

َلاَق َُّمث  ُهَْلثِم  ُقِداَّصلا ع  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، ۀکئالملا 19 - نم  مهقاثیم  ذخأ  باب  یف  ام  رییغتب  یضم  دق  لوقأ  هلثم 
. ِءاَعُّدلا ِیف  ِکَلَْملا  َسُرُْطف  َثیِدَح  ِِّیناَدْمَْهلا  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ًۀَیاَوِر  ِحاَبْصِْملا  ِیف  ُّیِسوُّطلا  َرَکَذ  ْدَق  َو 

ِِهباَذَـع َْنَیب  ُهَرَّیَخ  َناَک  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ِّیِمِـشاَْهلا  ِّیِِمئاَْقلا  ٍرِهاَط  ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ِةَرِهاَّطلا  ِءاَرْهَّزلا  ِلیِـضْفَت  ِیف  ِةَرِهاَْبلا  ِۀـَلَأْسَْملا  ِیف  َو 
ٍعِطَْقنُم ُْریَغ  ُِنْتنُم  ٌناَخُد  ُهَتَْحت  َو  ٌناَوَیَح  ِِهب  ُّرُمَی  َال  ِرْحَْبلا  ِیف  ٍةَریِزَج  ِیف  ِْهیَْنیَع  ِراَفْـشَِأب  ًاقَّلَعُم  َناَکَف  اَْینُّدلا  َباَذَع  َراَتْخاَف  ِةَرِخْآلا  ِیف  َْوأ  اَْینُّدلا  ِیف 
ُنوُکَی ٌَدلَو  ِهِّیِـصَو  َو  ِِهْتِنب  ْنِم  َدَمْحَأ  ِّیِّمُْألا  ِِّیبَّنلا  ِرِـشاَْحِلل  َِدلُو  َلاَقَف  َِکلَذ  ْمَُهل  َبَجْوَأ  اَّمَع  ْمُْهنِم  ِِهب  َّرَم  ْنَم  َلَأَس  َنِیلِزاَن  َۀَِـکئاَلَْملا  َّسَحَأ  اَّمَلَف 

ِِهلاَِحب  ُهُِمْلُعی  َو  ُْهنَع  َْکِلِتب  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُئِّنَُهی  ُهَّنَأ  ُهَرَبْخَأ  ْنَم  َلَأَسَف  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  يَدُْهلا  ُۀَِّمئَأ  ُْهنِم 
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ُلوُقَی َوُه  َو  ِهِعِضْوَم  َیلِإ  َجَرَع  َو  َِّیبَّنلا ص  َأَّنَه  َو  ُسُرُْطف  َرَضَحَف  ُهَناَْحبُس  َلَعَفَف  ِْنیَـسُْحِلل  ُهَِقتُْعی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  َلَأَس  َِکلَِذب  ُِّیبَّنلا ص  َِملَع  اَّمَلَف 
. ِرِشاَْحلا َدَمْحَأ  ِهِّدَج  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُۀَقاَتَع  اَنَأ  َو  ِیْلثِم  ْنَم 

. خاسنلا نم  یلوملا  ظفل  طقس  هلعل  لوعفملا و  ینعمب  ردصملاف  ۀقاتع  یلوم  نالف  لاقی  ۀیرحلا و  حتفلاب  ۀقاتعلا  نایب 
«1  » ٍرِیثَک ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  َناَّسَح  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍلُولُْهب  ِْنبا  ِنَع  ٍبِیبَـح  ِْنبا  ِنَع  اَّیِرَکَز  ِْنبا  ِنَع  ِنَسَْحلا  ُْنب  ُدَـمْحَأ  عئارـشلا  لـلع  ع ، - 20

َلاَقَف ٍدِحاَو  ٍعْرِش  ِیف  ِناَیِرْجَی  اَمُه  َو  ِنَسَْحلا  ِْدلُو  یَلَع  ُلْضَْفلا  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُِول  َءاَج  َْنیَأ  ْنِم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ِّیِمِشاَْهلا 
اَی َلاَقَف  َكِدَْعب  ْنِم  َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٌماَلُغ  ََکل  ُدـَلُوی  َُهل  َلاَقَف  ُدـَْعب  ُْنیَـسُْحلا  َدـِلُو  اَم  َو  ٍدَّمَُحم ص  یَلَع  َلََزن  َلِیئَْربَج ع  َّنِإ  ِِهب  َنوُذُـخَْأت  ْمُکاَرَأ  َال 
ْنِم َُکتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٌماَلُغ  ََکل  ُدـَلُوی  ُهَّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ِینُِربُْخی  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َُهل  َلاَقَف  ًاِّیلَع ع  اَعَد  َُّمث  ًاـثاََلث  ُهَبَطاَـخَف  ِهِیف  ِیل  َۀَـجاَح  اـَل  ُلـِیئَْربَج 
َیلِإ َلَسْرَأَف  ُۀَناَزِْخلا  َو  ُۀَثاَرِْولا  َو  ُۀَـماَمِْإلا  ِهِدـْلُو  ِیف  َو  ِهِیف  ُنوُکَی  ُهَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ًاثاََلث  ًاِّیلَع ع  َبَطاَخَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِهِیف  ِیل  َۀَـجاَح  َال  َلاَقَف  َكِدـَْعب 

َنوُکَی ْنَأ  َُّدب  َال  اَْهَیلِإ  َلَسْرَأ  َُّمث  ًاثاََلث  اَهَبَطاَخَف  َِتبَأ  اَی  ِهِیف  ٌۀَجاَح  ِیل  َْسَیل  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ٍماَلُِغب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ  َۀَمِطاَف ع 
ْشِعَی َْمل  َو  ُْهتَعَضَو  َُّمث  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ْتَلَمَحَف  ِْنیَسُْحلِاب ع  ْتَلَمَح  َو  ْتَِقلَعَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ُتیِـضَر  َُهل  َْتلاَقَف  ُۀَناَزِْخلا  َو  ُۀَثاَرِْولا  َو  ُۀَماَمِْإلا  ِهِیف 

ِیف ُهَناَِسل  ُعَضَیَف  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِهِیتْأَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َو  َۀَمَلَس  ُّمُأ  ُْهتَلَفَکَف  َمَیْرَم ع  ِْنب  یَسیِع  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُْریَغ  ٍرُهْـشَأ  ِۀَّتِِـسل  ُّطَق  ٌدُولْوَم 
ُّطَق ًانََبل  اَهِْریَغ  ْنِم  َال  َو  َۀَمِطاَف ع  ْنِم  ْعَضْرَی  َْمل  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِمَْحل  ْنِم  ُهَمَْحل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َتَْبنَأَف  يَوْرَی  یَّتَح  ُهُّصَمَیَف  ِْنیَسُْحلا  ِمَف 

__________________________________________________

دبع ّیـشاجنلا : لاق  وهـس . وه  ینثملا و  نبا  نمحرلا  دبع  ۀعوبطملا  ۀخـسنلا  اذـکه  ص 196 و  ردصملا ج 1  یف  حیحـصلا و  وه  اذـه  ( 1)
نب ّیلع  مع  وه  و  هیلع ، انباحـصأ  زمغ  افیعـض  ناک  ساـبعلا  نب  هّللا  دـبع  نب  ّیلع  نبا  دّـمحم  نب  ساـّبع  یلوم  یمـشاهلا  ریثک  نب  نمحرلا 

. هنع يوارلا  ناسح 
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َکَتَمِْعن َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ِهِیف  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَّمَلَف 
ْنَِکل َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهُّلُک  اُوناَک  ِیتَّیِّرُذ  ِیل  ِْحلْصَأ  َلاَق  ْوَلَف  « 1  » ِیتَّیِّرُذ ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا 

. اَذَکَه َّصَخ 
اذه و عرـش  اذه  عمجلا و  ثنؤملا و  دحاولا و  هیف  يوتـسی  نکـسی و  كرحی و  ءاوس  عرـش  رمألا  اذـه  یف  سانلا  مهلوق  يرهوجلا  لاق  نایب 

نإ یلوقب  نوذخأت  مکنأ ال  وأ  نسحلا  دلو  نولضفت  لب  اضیأ  ةاواسملا  نودقتعت  يأ ال  هب  نوذخأت  مکارأ  هلوق ع ال  نالثم  يأ  ناعرش  امه 
. رهظأ ریخألا  کلذ و  یف  ۀلعلا  مکل  تنیب 

َُّمث َْنیَسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  یَنَع  اَمَّنِإ  ِْهیَِدلاِوب  ُُهلْوَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُناَسْحِْإلا  َلاَق  .« 2  » ًاناسْحِإ ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  یمقلا  ریسفت  سف ، - 21
َۀَماَمِْإلا َّنَأ  َو  ِِهلْمَح  َْلبَق  ِْنیَسُْحلِاب  ُهَرََّشب  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َرَبْخَأ  َهَّللا  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  َلاَقَف  ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  َفَطَع 

ُهَمَلْعَأ َو  ِِهبِقَع  ِیف  َۀَماَمِْإلا  َلَعَج  ْنَِأب  ُهَضَّوَع  َُّمث  ِهِْدلُو  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ِۀَبیِـصُْملا  َو  ِْلتَْقلا  َنِم  ُُهبیُِـصی  اَِمب  ُهَرَبْخَأ  َُّمث  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِهِدـْلُو  ِیف  ُنوُکَت 
«3  » ِضْرَْألا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  ُُهلْوَق  َوُه  َو  َضْرَْألا  ُهَکِّلَُمی  َو  ُهَءاَدْعَأ  َُلتْقَی  یَّتَح  ُهُرُْـصنَی  َو  اَْینُّدلا  َیلِإ  ُهُّدُرَی  َُّمث  ُلَتُْقی  ُهَّنَأ 

َنوُِکلْمَی َکـِْتَیب  َلـْهَأ  َّنَأ  ُهَِّیبـَن ص  ُهَّللا  َرَّشَبَف  « 4  » َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  ُُهلْوَق  َو  َۀَـیْآلا 
ْلَهَف ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  َُّمث  ًاهْرُک  ُْهتَلَمَحَف  ِِهْلتَق  َو  ِْنیَسُْحلا ع  ِرَبَِخب  َۀَمِطاَف ع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَبْخَأَف  ْمُهَءاَدْعَأ  َنُوُلتْقَی  َو  اَْهَیلِإ  َنوُعِجْرَی  َو  َضْرَْألا 

ًاهْرُک ُُهلِمْحَیَف  ٍرَکَذ  ٍَدلَِوب  ُهُرِّشَُبی  ًادَحَأ  ُْمْتیَأَر 
__________________________________________________

.15 فاقحالا : ( 2  ) و ( 1)
.4 صصقلا : ( 3)
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.105 ءایبنألا : ( 4)
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ٌرْهُط اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َْنَیب  َناَک  َو  َِکلَذ  ْنِم  ْتَِملَع  اَِمل  ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ِِهْلتَِقب  ْتَِربْخُأ  اَِمل  ْتَهِرَک  َو  ْتَّمَتْغا  اَـهَّنِإ  َْيأ 
. ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  ًارْهَش  َنوُرْشِع  َو  ٌۀََعبْرَأ  ُُهلاَِصف  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ِهِّمُأ  ِنَْطب  ِیف  ُْنیَسُْحلا ع  َناَک  َو  ٌدِحاَو 

نامیإلا ملعلاب و  مهتایح  نوک  هل و  مهتعاط  بوجو  مهیلع و  ۀقفـشلا  یف  ۀیعرلل  دلاولاک  مامإلا  نأل  نیدلاولاب  نیمامإلا ع  نع  ربع  امنإ  نایب 
نوکی افحصم و  نوکی  نأ  دعبی  هیلإ و ال  امهباستنال  لوسرلل و  نیمامإلا  مارکإب  ناسنإ  لک  انیصو  يأ  ۀلعلا  یلع  بصن  ًاناسْحِإ  هلوقف  هببسب 

. فلألا نودب  هیدلوب  مهتءارق  یف  نوکی  هللا ص و  لوسر  ناسنإلا  لاق  لصألا  یف 
یف امهنیب  ناک  ینیلکلا و  ۀیاورب  ءیجیس  امک  مایأ  ةرشع  یه  دحاو و  رهط  لقأ  رادقم  يأ  دحاو  رهط  نیسحلا  نسحلا و  نیب  ناک  هلوق ع و 

. ارشع رهشأ و  ۀتس  دالیملا 
ٍدَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  ِقِداَّصلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَـس  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَـع  « 1  » ِّيِدَسَْألا ِنَع  یَـسُوم  ُْنبا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 22
ُشْقَن َناَک  َو  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ِرَخْآلا  ُشْقَن  َو  ِهَّللا  ِءاَِقِلل  ٌةَّدُـع  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اَمِهِدَـحَأ  ُشْقَن  ِناَمَتاَخ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحِلل  َناَک  َلاَق : ِهِیبَأ ع  ْنَع 

ٍِّیلَع ع. ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ُِلتاَق  َیِقَش  َو  َيِزَخ  ِْنیَسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ِمَتاَخ 
: َلاَق ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یَّنَثُْملا  ِنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِدـِیلَْولا  ُْنبا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 23

َلاَق َذِخُأ  اَمِیف  ِهِعَبْصِإ  ْنِم  َذِخُأ  ُهَّنَأ  ُْتعِمَس  یِّنِإ  َُهل  ُتْرَکَذ  َو  َراَص  ْنَم  َیلِإ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِمَتاَخ  ْنَع  ٍدَّمَُحم ع  َْنب  َرَفْعَج  َقِداَّصلا  ُْتلَأَس 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  ُهَلَعَف  اَمَک  ُهَْرمَأ  ِْهَیلِإ  َضَّوَف  َو  ِهِعَبْصِإ  ِیف  ُهَمَتاَخ  َلَعَج  َو  ِْنیَسُْحلا ع  ِْنب  ِِّیلَع  ِِهْنبا  َیلِإ  یَـصْوَأ  َْنیَـسُْحلا ع  َّنِإ  اُولاَق  اَمَک  َْسَیل  ع 

ِْنیَسُْحلِاب ع  ُنَسَْحلا  ُهَلَعَف  َو  ِنَسَْحلِاب  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  ُهَلَعَف  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَِأب 
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ُْتلَخَدَف ٍِملْـسُم  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ِهِیف  یِّلَـصُأ  َو  ٍۀَعُمُج  َّلُک  ُهُسَْبلََأل  یِّنِإ  َو  يِْدنِع  َوُهَف  ََّیلِإ  َراَص  ُْهنِم  َو  ِهِیبَأ  َدـَْعب  ِیبَأ ع  َیلِإ  ُمَتاَْخلا  َِکلَذ  َراَص  َُّمث 
ُمَتاَخ اَذَه  َلاَقَف  ِهَّللا  ِءاَِقِلل  ٌةَّدُع  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُهُشْقَن  ًامَتاَخ  ِهِعَبْـصِإ  ِیف  ُْتیَأَرَف  ُهَدَی  ََّیلِإ  َّدَم  ِةاَلَّصلا  َنِم  َغَرَف  اَّمَلَف  یِّلَُـصی  َوُه  َو  ِۀَـعُمُْجلا  َمْوَی  ِْهَیلِإ 

ٍِّیلَع ع. ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ  يِّدَج 
ِیبَأ ِْنب  ِْثَیل  ْنَع  ٍزیِرَح  ْنَع  ِِیناَرْهَّزلا   ] ینارهازلا ِعِیبَّرلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیفوُْـکلا  ِنَع  ِِّیقْرَبـْلا  ِنَع  ِهِّمَع  ْنَع  ِْهیَوَلیِجاَـم  نیدـلا  لاـمکإ  «، 1  » ك - 24
َْفلَأ َرَـشَع  َۀَّتِـس  َُهل  َناَک  ُلِیئاَدْرَد  َُهل  ُلاَُقی  ًاکَلَم  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِهَِّلل  َّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  َلاَق  ٍدِـهاَُجم  ْنَع  ٍْمیَلُس 

ُهَّللا َِملَعَف  ٌءْیَـش  ُُهلاَلَج  َّلَج  اَنِّبَر  َقْوَف  َأ  ِهِسْفَن  ِیف  ُلوُقَی  ًامْوَی  َلَعَجَف  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  اَمَک  ُءاَوَْهلا  َو  ٌءاَوَه  ِحاَنَْجلا  َیلِإ  ِحاَنَْجلا  َْنَیب  اَم  ٍحاَنَج 
ِۀَئاِمِـسْمَخ َراَدـْقِم  َراَطَف  ْرِط  ْنَأ  ِْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  َُّمث  ٍحاَنَج  َْفلَأ  َنُوثاََلث  َو  ِناَْنثا  َُهل  َراَصَف  اَهَْلثِم  ًۀَِـحنْجَأ  ُهَداَزَف  َلاَق  اَم  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت 

ِّلُک َقْوَف  ٌمیِظَع  اَنَأَف  َِکناَکَم  َیلِإ  ْدُـع  ُکَلَْملا  اَـهُّیَأ  ِْهَیلِإ  یَحْوَأ  َُهباَْـعتِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َِملَع  اَّمَلَف  ِشْرَْعلا  ِِمئاَوَق  ْنِم  ًۀَِـمئاَق  ُهُسْأَر  ْلَـنَی  ْمَلَف  ٍماَـع 
ِهَّللا ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َِدلُو  اَّمَلَف  ِۀَِـکئاَلَْملا  ِفوُفُـص  ْنِم  ُهَماَقَم  َو  ُهَتَِحنْجَأ  ُهَّللا  ُهَبَلَـسَف  ٍناَکَِمب  ُفَصوُأ  َال  َو  ٌءْیَـش  ِیقْوَف  َْسَیل  َو  ٍمیِظَع 

ٍدُولْوَم ِۀَماَرَِکل  اَِهلْهَأ  یَلَع  َناَریِّنلا  ِدِمْخَأ  ْنَأ  ِناَریِّنلا  ِنِزاَخ  ٍِکلاَم   ] کلم َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  ِۀَعُمُْجلا  َۀَْـلَیل  ِسیِمَْخلا  َۀَّیِـشَع  ُهُدـِلْوَم  َناَک  َو  اَمِْهیَلَع 
َیلِإ یَحْوَأ  َو  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ٍدَّمَحُِمل ص  َِدلُو  ٍِدلْوَم  ِۀَماَرَِکل  اَْهبِّیَط  َو  َناَنِْجلا  ِفِرْخَز  ْنَأ  ِناَنِْجلا  ِنِزاَخ  َناَوْضِر  َیلِإ  یَحْوَأ  َو  ٍدَّمَحُِمل ص  َدـِلُو 

َو ِحـِیبْسَّتلِاب  ًافوُفُـص  اوـُمُوق  ْنَأ  ِۀَِـکئاَلَْملا  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  ٍدَّمَحُِمل ص  َدـِلُو  ٍدوـُلْوَم  ِۀَـماَرَِکل  َنْرَواََزت  َو  َّنَّیََزت  ْنَأ  ِنـیِْعلا  ِروُـح 
َلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  َو  اَْینُّدلا  ِراَد  ِیف  ٍدَّمَحُِمل ص  َِدلُو  ٍدُولْوَم  ِۀَماَرَِکل  ِرِیبْکَّتلا  َو  ِدیِجْمَّتلا  َو  ِدیِمْحَّتلا 
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َو ِّرُّدـلا  ُباَِبق  اَْهیَلَع  ٍۀَـمَْجُلم  ٍۀَجَرْـسُم  ٍْقُلب  ٍلُویُخ  یَلَع  ٍکَلَم  ِْفلَأ  ُْفلَأ  ِلِیبَْقلا  ِیف  ٍلـِیبَق  ِْفلَأ  ِیف  ٍدَّمَُحم  یِِّیبَن  َیلِإ  ْطـِبْها  ِنَأ  َلـِیئَْربَج ع  َیلِإ 
َو َْنیَسُْحلا  ُُهْتیَّمَس  ْدَق  یِّنِإ  ُلِیئَْربَج  اَی  ُهَرَبْخَأ  َو  ِهِدُولْوَِمب  ًادَّمَُحم  اُوئِّنَه  ْنَأ  ٍرُون  ْنِم  ٌباَرِح  ْمِهیِْدیَِأب  َنوُِّیناَحوُّرلا  ُمَُهل  ُلاَُقی  ٌۀَِکئاَلَم  ْمُهَعَم  ِتُوقاَْیلا 

یِّنِم َوُه  َو  ٌءيَِرب  ُْهنِم  اَنَأ  ِْنیَسُْحلا  ِِلتاَق  ِِدئاَْقِلل  ٌْلیَو  َو  ِِقئاَّسِلل  ٌْلیَو  َو  ِِلتاَْقِلل  ٌْلیَوَف  ِّباَوَّدلا  ِراَرِش  یَلَع  َِکتَّمُأ  ُراَرِش  ُُهُلتْقَی  ُدَّمَُحم  اَی  َُهل  ُْلق  َو  ِهِّزَع 
ِهَّللا َعَم  َّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َعَم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َراَّنلا  ُلُخْدَی  ِْنیَسُْحلا  ُِلتاَق  ُْهنِم  ًامْرُج  ُمَظْعَأ  ِْنیَـسُْحلا  ُِلتاَق  َو  اَّلِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌدَحَأ  ِیتْأَی  َال  ُهَّنَِأل  ٌءيَِرب 
َلاَقَف َلِیئاَدْرَِدب  َّرَم  ْذِإ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُِطبْهَی  ُلِیئَْربَج  اَْنیَبَف  َلاَق  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  َهَّللا  َعاَطَأ  ْنَّمِم  ِْنیَـسُْحلا  ِِلتاَق  َیلِإ  ُقَوْشَأ  ُراَّنلا  َو  َرَخآ * ًاهلِإ 

ْدَق َو  اَْینُّدـلا  ِراَد  ِیف  ٌدُولْوَم  ٍدَّمَحُِمل  َدـِلُو  ْنَِکل  َو  َال  َلاَق  اَْینُّدـلا  ِلْهَأ  یَلَع  ُۀَـماَیِْقلا  ِتَماَق  ْلَه  ِءاَمَّسلا  ِیف  ُۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  اَم  ُلِیئاَْربَج  اَی  ُلِیئاَدْرَد  َُهل 
ُْلق َو  َماَلَّسلا  یِّنِم  ُْهئِْرقَأَف  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َتْطَبَه  ْنِإ  ِینَقَلَخ  َو  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  ُلِیئَْربَج  اَی  َُهل  ُکَلَْملا  َلاَقَف  ِهِدُولْوَِمب  ُهَئِّنَهُِأل  ِْهَیلِإ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َِینَثََعب 
یَلَع ُلِیئَْربَج  َطَبَهَف  ِۀَِکئاَلَْملا  ِفوُفُص  ْنِم  یِماَقَم  َو  ِیتَِحنْجَأ  َّیَلَع  َّدُرَی  َو  یِّنَع  یَضْرَی  ْنَأ  َکَّبَر  َهَّللا  َْتلَأَس  اَم  اَّلِإ  َْکیَلَع  ِدُولْوَْملا  اَذَه  ِّقَِحب  َُهل 
ُهَّللا َو  ْمُْهنِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  ِیتَّمُِأب  ِءَالُؤَه  اَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ْمَعَن  َلاَـق  ِیتَّمُأ  ُُهُلتْقَت  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـقَف  ُهاَّزَع  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَرَمَأ  اَـمَک  ُهَأَّنَه  َو  ِِّیبَّنلا ص 
ُهِْدلَأ َْمل  ِینَْتَیل  اَی  َْتلاَق  َو  ُۀَمِطاَف ع  ْتَکَبَف  اَهاَّزَع  َو  اَهَأَّنَه  َو  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ُِّیبَّنلا ص  َلَخَدَـف  ُدَّمَُحم  اَی  ْمُْهنِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  ُلِیئَْربَج  َلاَق  ْمُْهنِم  ٌءيَِرب 
ُهَدَْعب ُۀَیِداَْهلا  ُۀَِّمئَْألا  ُْهنِم  ُنوُکَت  ٌماَمِإ  ُْهنِم  َنوُکَی  یَّتَح  ُلَتُْقی  َال  ُهَّنَِکل  َو  ُۀَـمِطاَف  اَی  ِِکلَذـِب  ُدَهْـشَأ  اَنَأ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َو  « 1  » ِراَّنلا ِیف  ِْنیَسُْحلا  ُِلتاَق 

ُْنب ُرَفْعَج  ُعاَّفَّنلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُِعفاَّشلا  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  ُروُْصنَْملا  ُْنیَـسُْحلا  ُرِـصاَّنلا  ُنَسَْحلا  يِدَتْهُْملا  ٌِّیلَع  يِداَْهلا  يِدَْعب  ُۀَِّمئَْألا  َلاَق ص  َُّمث 
ُْنب  ُِّیلَع  ُنَمَتْؤُْملا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ُلاَّعَْفلا  یَسُوم  ُْنب  ُِّیلَع  اَضِّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  یَسُوم  ُنیِمَْألا  ٍدَّمَُحم 

__________________________________________________

. رانلا یف  هلتاق  هّللا  دروأ  يأ  ۀیئاعد  ۀیمسا  ۀلمج  ( 1)
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اَم َو  ِکَلَْملا  ِۀَّیِضَِقب  َِّیبَّنلا ص  ُلِیئَْربَج  َرَبْخَأ  َُّمث  ِءاَُکْبلا  َنِم  ُۀَمِطاَف  ْتَنَکَسَف  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیِع  ُهَْفلَخ  یِّلَُـصی  ْنَم  َو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ُماَّلَْعلا  ٍدَّمَُحم 
ِدُولْوَْملا اَذَه  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  َلاَق  َُّمث  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِِهب  َراَشَأَف  ٍفوُص  ْنِم  ٍقَرِخ  ِیف  ٌفوُْفلَم  َوُه  َو  َْنیَسُْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َذَخَأَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  ِِهب  َبیِـصُأ 

ٌرْدَق َكَْدنِع  َۀَمِطاَف  ِْنبا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحِلل  َناَک  ْنِإ  َبوُقْعَی  َو  َقاَحْسِإ  َو  َلیِعاَمْسِإ  َو  َمیِهاَْربِإ  َو  ٍدَّمَُحم  ِهِّدَج  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  َکِّقَِحب  َْلب  َال  َْکیَلَع 
اَّلِإ ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُفَْرُعی  َال  ُکَلَْملا  َو  ِکَلَْمِلل  َرَفَغ  َو  ُهَءاَعُد  ُهَّللا  َباَجَتْساَف  ِۀَِکئاَلَْملا  ِفوُفُـص  ْنِم  ُهَماَقَم  َو  ُهَتَِحنْجَأ  ِْهیَلَع  َّدُر  َو  َلِیئاَدْرَد  ْنَع  َضْراَف 

ِهَّللا ص. ِلوُسَر  ِْنبا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلْوَم  اَذَه  َلاَُقی  ْنَِأب 
انبر قوف  هلوقب  دارملا  وأ  ناکم  اذ  یلاعت  ئرابلا  نوکب  داقتعا  ریغ  نم  لابلا  روطخ  ضحمب  ناـک  ربخلا  ۀحـص  ریدـقت  یلع  اذـه  لـعل  ناـیب 

ام عفرل  ناکملا  یفن  رکذ  اذـه  یلع  نوکیف  هلالج  هتمظع و  ۀـفرعم  یف  اریـصقت  هنم  کلذ  نوکیف  ۀـبتر  وأ  اناکم  امإ  اـنبر  شرع  قوف  ءیش 
. ملعی هللا  مهوتم و  مهوتی  امبر 

َال َۀَمِطاَِفل  ُلوُقَی  َو  ْمِهِهاَْوفَأ  ِیف  ُلُْفتَیَف  َۀَمِطاَف  َعِضاَرَم  ِیتْأَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َِيُور  حئارجلا  جئارخلا و  جـی ، - 25
. ْمِهیِعِضُْرت

َو ِةَرْجِْهلا  َنِم  ٍثاََلث  َۀَنَس  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  ِفْصِّنلا  َۀَْلَیل  ِۀَنیِدَْملِاب  َِدلُو  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ُۀَْینُک  داشرإلا  اش ، - 26
َو ًانَسَح  ُهاَّمَسَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَِهب  َلََزن  ُلِیئَْربَج ع  َناَک  ِۀَّنَْجلا  ِریِرَح  ْنِم  ٍۀَقْرِخ  ِیف  ِهِِدلْوَم  ْنِم  ِِعباَّسلا  َمْوَی  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ُۀَمِطاَف ع  ُهُّمُأ  ِِهب  ْتَءاَج 

ِْنیَـسُْحلا ُۀَْینُک  َو  ِقِداَّصلا ع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ُّیِمیِمَّتلا  ٍِحلاَص  ُْنب  ُدَمْحَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَعاَمَج  َِکلَذ  َيَور  ًاْشبَک  ُْهنَع  َّقَع 
َرَْشبَتْساَف ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِهِّدَج  َیلِإ  ُۀَمِطاَف  ُهُّمُأ  ِِهب  ْتَءاَج  َو  ِةَرْجِْهلا  َنِم  ٍَعبْرَأ  َۀَنَس  َناَبْعَـش  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍلاََیل  ِسْمَِخل  ِۀَنیِدَْملِاب  َِدلُو  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ  ع 

. ًاْشبَک ُْهنَع  َّقَع  َو  ًاْنیَسُح  ُهاَّمَس  َو  ِِهب 
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ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریِدَس  َیلْوَم  ٍناَّنَع   ] ناسیع ْنَع  ِّیِْطنَزَْبلا  ِعِماَج  ِیف  رئارسلا  رس ، - 27
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َناَک ٌکَلَم  َسُرُْطف  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  َابَأ  َّنَأ  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍدِـحاَو  ُْریَغ  ُهَرَکَذ  َو  َلاَق  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  َو 
َیلِإ ُلِیئَْربَج  َطَـبَه  ُْنیَـسُْحلا ع  َدـِلُو  اَّمَلَف  ِرْحَْبلا  ِِرئاَزَج  ْنِم  ٍةَریِزَج  یَلَع  ِِهب  یَمَر  َو  ُهَحاَـنَج  َّصَقَف  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ٍءْیَـش  ِیف  َأَّکَلَتَف  ِشْرَْعلاـِب  ُفوُطَی 
َلاَقَف ِْهَیلِإ  َُکْتلَمَح  َْتئِـش  ْنِإَف  َُهل  َِدلُو  ٍدُولْوَِمب  ُُهئِّنَهُأ  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  ُْتثُِعب  ْدَق  َلاَقَف  َلِیئَْربَِجب  َذاَعَف  ِِهب  َّرَمَف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِةَدَالِِوب  ُُهئِّنَُهی  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ُهَحاَنَج َحَسَمَف  ٍْنیَـسُِحب  َکَحاَنَج  ْحَْسما  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  ِهِعَبْـصِِإب  َصَبْـصَبَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ُهَعَـضَوَف  ُهَلَمَحَف  ُْتئِـش  ْدَـق 

. َجَرَعَف ٍْنیَسُِحب 
. فقوت هنع و  أطابت  اؤکلت  رمألا  نع  أکلت  نایب 

ْنَع ِهِداَنْـسِِإب  َناَّسَغ  ِیبَأ  ْنَع  ِهِْریَغ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ٍِئناَه  ِْنب  ِِئناَه  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َدَـمْحَأ  ُدَنْـسُم  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 28
. ٌنَسَح َوُه  َْلب  َلاَق  ًابْرَح  ُُهْتیَّمَس  ُْتُلق  ُهوُُمْتیَّمَس  اَم  ِیْنبا  ِینوُرَأ  َلاَقَف  ُِّیبَّنلا ص  َءاَج  ُنَسَْحلا  َِدلُو  اََّمل  َلاَق : ٍِّیلَع ع 

یِّنِإ َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیناَعَدَف  ٌِّیلَع  َلاَق  ًارَفْعَج  ُهاَّمَـس  ُْنیَـسُْحلا  َِدلُو  اَّمَلَف  َةَزْمَح  ُهاَّمَـس  ُنَسَْحلا  َِدلُو  اََّمل  َلاَق : یَْلعَی  ِیبَأ  َو  َدَـمْحَأ  ْيَدَنْـسُم 
. ًاْنیَسُح َو  ًانَسَح  اَمُهاَّمَسَف  ُمَلْعَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُْتلُقَف  ِْنیَذَه  َمْسا  َرِّیَغُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ 

. ٍلیِقَع ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  اَذَه  َوَْحن  اَنیِّوُر  ْدَق  َو 
. ًاْنیَسُح َو  ًانَسَح  ِْنیَذَه  َّیَْنبا  َیِّمَسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم 

اَهِیف ِۀَّنَْجلا  ِباَِیث  ْنِم  ٍریِرَح  ْنِم  ٍۀَقَرَـس  ِیف  ُهُمْـسا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُلِیئَْربَج  يَدـْهَأ  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َدـِلُو  اََّمل  ُقِداَّصلا ع  َلاَق  ِراَـبْخَْألا  ُحْرَش 
اَذَـه َلاَق  ِِهب  ُْهتَتَأ  َْنیَـسُْحلا  ِتَدـَلَو  اَّمَلَف  ًانَـسَح  ُهاَّمَـسَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِِهب  َْتتَأ  َنَسَْحلا  ُۀَـمِطاَف  ْتَدـَلَو  اَّمَلَف  ِْنیَـسُْحلا  ُمْسا  اَْهنِم  َُّقتْـشا  َو  ٌنَسَح 

. َْنیَسُْحلا ُهاَّمَسَف  َكاَذ  ْنِم  ُنَسْحَأ 
. ریرحلا نسحأ  يأ  ۀَقَرَس  هلوق 

. دیج يأ  هرس  ۀیسرافلاب  اهلصأ  لاق و  ۀَقَرَس  اهنم  ةدحاولا  اهنم و  ضیبلا  اهنأ  الإ  دیبع  وبأ  لاق  ریرحلا  ققش  قرسلا  يرهوجلا  لاق  نایب 
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ِْهیَْنبا ُنوُراَه  یَّمَـس  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َناَْملَـس  ْنَع  ِلِیلَْخلا  ُوبَأ  اَْهنِم  ٍقُرُط  َِعبْرَأ  ْنِم  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 29
. َْنیَسُْحلا َو  َنَسَْحلا  َّیَْنبا  ُْتیَّمَس  یِّنِإ  َو  ًارِیبَش  َو  َرَّبَش ]  ] اربش

. ًارِّبَشُم َو  ًارِیبَش  َو  َرَّبَش ]  ] اربش َنوُراَه  ِدَالْوَأ  ِءاَمْسَِأب  ْمُُهْتیَّمَس  اَمَّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِۀَعیِّشلا  ُُبتُک  َو  ِّيِرُذاَلَْبلا  ُخیِراَت  َو  َدَمْحَأ  ُدَنْسُم 
ُنوُراَه یَّمَس  اَِمب  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّیَْنبا  ُْتیَّمَس  ِینَّنِإ  َو  ًارِیبَش  َو  َرَّبَش ]  ] اربش ِْهیَْنبا  ُنوُراَه  یَّمَـس  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َناَْملَـس  ْنَع  ُّیِمَْلیَّدلا  ُسْوَدِْرف 

. ِْهیَْنبا
ِهَّللا ِلوُسَر  َْتِنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  اَْهیَلَع  ُهوُّلَدَف  َلاَق  َۀَـمِطاَف ع  ِلِْزنَم  یَلَع  ِینوُّلُد  َلاَقَف  َُهل  ٍدوُعَق  یَلَع  ٌبِهاَر  َمِدَـق  َلاَق : َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَسَی  ُْنب  ُءاَطَع 

َو باط  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  َو  ُرَّبَش  َو  ٌرِیبَش  ِةاَرْوَّتلا  ِیف  اَمُهُمْسا  ُلوُقَی  َو  یِْکبَی  َو  اَمُُهلِّبَُقی  َلَعَجَف  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِْهَیلِإ  ْتَجَرْخَأَف  ِْکیَْنبا  ََّیلِإ  یِجِرْخَأ 
ِهَّللا ص. ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  َلاَق  ُهوُرَکَذ  اَّمَلَف  ِِّیبَّنلا ص  ِۀَفِص  ْنَع  َُهلَأَس  َُّمث  ٌبِّیَط 

ینثی نأ  یلإ  ناتنـس  هیلع  یتأی  نأ  کلذ  یندأ  بوکرلا و  نم  هرهظ  نکمی  يأ  بکری  نیح  رکبلا  وه  لبإلا  نم  ُدوُعَْقلا  يرهوجلا  لاق  ناـیب 
. المج یمس  ینثأ  اذإف 

اَنوُکَی َْمل  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  یِماَسَأ  ْنِم  ِناَمْسا  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  الاَق  ٍِتباَث  ُْنب  وُرْمَع  َو  َناَْملَـس  ُْنب  ُناَرْمِع  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 30
. اَْینُّدلا ِیف 

ُنَـسَْحلا َو  ٌِّیلَع  َو  ِناَسْحِْإلا  َنِم  ُْنیَـسُْحلا  َُّقتْـشا  َو  َنوُضَرَْألا  َو  ُتاَواَمَّسلا  ِتَماَق  ِهَّللا  ِناَسْحِِإب  َّنَأـِل  ًانَـسَح  ُنَسَْحلا  َیِّمُـس  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ٌِرباَـج 
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. ِنَسَْحلا ُریِغْصَت  ُْنیَسُْحلا  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِءاَمْسَأ  ْنِم  ِناَمْسا 
ُهَّنِإَف َۀَمِطاَف ع  اَْنبا  اَمِِهب  یَّمَُسی  یَّتَح  ًاْنیَسُح  َو  ًانَسَح  ِینْعَی  ِْقلَْخلا  ِنَع  ِْنیَمْسِالا  ِْنیَذَه  َبَجَح  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأَک  َُۀباَّسَّنلا  ِْنیَـسُْحلا  ُوبَأ  یَکَح  َو 

اَمِهِذاَْخفَأ ِۀَعَس  َعَم  ِنَمَْیلا  َال  َو  « 1  » ٍراَِزن ِْدلُو  ْنِم  َال  اَمِهِرْصَع  َیلِإ  ِماَّیَْألا  ِمیِدَق  ِیف  اَمِِهب  یَّمَسَت  ِبَرَْعلا  َنِم  ًادَحَأ  َّنَأ  ُفَْرُعی  َال 
__________________________________________________

. دارت ۀعوبطملا  خسنلا  یف  ردصملا ج 3 ص 398 و  یف  امک  حیحصلا  وه  اذه  ( 1)
. رازن و  هلابق . یف  دعی  الف  نمیلا  لئابق  نم  دارم  لمهم و  دارت  ناف  وهس  امهالک  و  دارم خ ل ،

253 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ٌنَـسَح اَّمَأَف  ٍبِیبَح  ِلاَثِم  یَلَع  ِنیِّسلا  ِرْـسَک  َو  ِءاَْحلا  ِحـْتَِفب  ٌنیِـسَح  َو  ِنیِّسلا  ِنوُکُِـسب  ٌنْسَح  اَمِهِیف  ُفَْرُعی  اَمَّنِإ  َو  یِماَسَْألا  َنِم  اَمِهِیف  اَـم  ِةَْرثَک  َو 

ُرِعاَّشلا َلاَق  ٍفوُْرعَم  ٍلَبَج  َمْسا  اَّلِإ  ُُهفِْرعَن  اَلَف  ُْنیَسُْحلا  َو  ِءاَْحلا  ِْحتَِفب 
«1  » ِلِیبَّسلا ِنَسَْحلِاب  َّرَضَأ  ُْثیَِحب  ْتَّنَجَأ  اَم  ٌْلبَو  ِضْرَْألا  ِّمُِأل 

یَنْعَم  ْنَع  ٍبَْلعَث   ] بلغت ُماَلُغ  َرَمُع ]  ] همع ُوبَأ  َِلئُس 
. َياَفْطِع َّقُش  َو  ِناَنَسَْحلا  َئِطُو  ْدََقل  یَّتَح  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِلْوَق 

«2  » يَرَْفنَّشلا َلاَق  ٌنَسَح  اَمُهُدِحاَو  ِناَماَْهبِْإلا  ِناَنَسَْحلا  َلاَقَف 
ُنَثَش  اَْهیَّفَِکب  ُءاَْسلَم  ُءاَّمَج  « 3  » ِنَسَْحلا ُءاَمْرَد  ِْنیَحْشَْکلا  ُۀَموُضْهَم 

. َّیَْلیَذ َْيأ  َياَفْطِع  َّقُش 
ُۀَمِطاَـف ْتَفَرَعَف  ِِهْلتَِقب  ُهاَّزَع  َو  ِِهتَداـَلِو  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِلْـمَِحب  َِّیبَّنلا ص  َأَّنَه  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  ِراَْونَأـْلا  ُباَـتِک  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بـق ، - 31

َْدلُوی َْمل  َو  ٍرُهْشَأ  ُۀَعِْست  ِءاَسِّنلا  ُلْمَحَف  « 4  » ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  َْتلَزَنَف  َِکلَذ  ْتَهِرَکَف 
__________________________________________________

لبج وه  و  زازخ ، لیق  و  يزازخ ، موی  مهماـیأ  نم  و  رـضم . ۀـعیبر و  ناـمیظع : ناـنطب  مهنم  ۀـیناندعلا  نم  نطب  ناندـع  نب  دـعم  نب  رازن  وه 
. برعلا لئابق  مجعم  عجار  نمیلا . رازن و  نیب  ۀعقو  هب  تناک 

: نیسحلا یف  لاق  رعاشلا  نأ  لقن  حاحصلا و  یف  ّيرهوجلا  هدشنأ  ( 1)
انامجلا نطقلی  یحلا  ءاسن  نیسح  نم  فصاونلاب  انکرت 

. هتفش مظعل  لیق  و  هتدحل ، هب  یمس  لیق  برعلا  ریضاحم  ّدشأ  نم  ناک  دزألا  ینب  نم  رعاش  ( 2)
. هقفارم هبوعک و  نیبتست  مردأ ال  لجر  و  همجح ، یفخ  محشلا و  هاطغ  ام  لک  وه  و  مردالا - ثنؤم  ءامرد  ( 3)

يدیدحلا ج 1 ص 50. حرش  عجار  دیدحلا - یبأ  نبا  هرکنأ  جهنلا و  یلع  هحرش  یف  ّيدنوارلا  هراتخا  يذلا  حیحصلا  وه  ینعملا  اذه  و 
.15 فاقحألا : ( 4)

254 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ِْنیَسُْحلا ع. َو  یَسیِع  َْریَغ  َشاَع  ٍرُهْشَأ  ِۀَّتِِسل  ٌدُولْوَم 

َناَکَف ْدِجَی  ْمَلَف  ًاعِضُْرم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َبَلَطَف  اَُهنََبل  َّفَج  َو  َْنیَسُْحلا ع  ِتََدلَو  اََّمل  ُۀَمِطاَف  ْتَّلَتْعا  ُهَّنَأ  ِهِداَنْـسِِإب  « 1  » َۀَناَْریَخ ِْنب  ِلْضَْفلا  ِیبَأ  ُرَرُغ 
ُهُّرُغَیَف ِهِیف  ِیف  ُهَناَِسل  ُلِخْدـُی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َْلب  ُلاَُقی  َو  ُهوُذـْغَی  ًاقْزِر  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِماَْهبِإ  ِیف  َُهل  ُهَّللا  ُلَعْجَیَف  اَهُّصَمَیَف  ُهَماَْهبِإ  ُهُمِْقُلیَف  ِهِیتْأَی 

ِهَّللا ص. ِلوُسَر  ِمَْحل  ْنِم  ُهُمَْحل  َتَبَنَف  ًۀَْلَیل  َو  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  َِکلَذ  َلَعَفَف  ًاقْزِر  َِکلَذ  ِیف  َُهل  ُهَّللا  َلَعَجَف  ُهَخْرَف  ُْریَّطلا  ُّرُغَی  اَمَک 
. هقز يأ  ارغ  هرغی  هخرف  رئاطلا  رغ  يرهوجلا  لاق  نایب 

اََهل َلاَقَف  ِهِهوُجُو  ِضَْعب  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  َجَرَخ  ِنَسَْحلِاب  ُۀَمِطاَف ع  ْتَلَمَح  اََّمل  َْتلاَق  ِّیِعاَزُْخلا  َۀَّیَمُأ  ُۀَْنبا  ُةََّرب  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 32
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اَم ٌثاََلث  َُهل  َو  َنَسَْحلا ع  ِتََدلَو  َنیِح  َۀَـمِطاَف  یَلَع  ُْتلَخَدَـف  َْتلاَق  ِْکَیلِإ  َریِـصَأ  یَّتَح  ِهیِعِـضُْرت  اَلَف  ُلِیئَْربَج  ِِهب  ِینَأَّنَه  ْدَـق  ًاماَلُغ  َنیِِدلَتَـس  ِکَّنِإ 
َْتلاَق ِْتعَنَـص  اَذ  اَم  اََهل  َلاَق  ُِّیبَّنلا ص  َءاَج  اَّمَلَف  ُْهتَعَـضْرَأَف  ِتاَـهَّمُْألا  ُۀَّقِر  اَْـهتَکَرْدَأ  َُّمث  اَّلَک  َْتلاَـقَف  ُهَعِـضْرُأ  یَّتَح  ِهِینیِطْعَأ  اََـهل  ُْتلُقَف  ُْهتَعَـضْرَأ 

ْدَق ًاماَلُغ  َنیِِدلَتَـس  ِکَّنِإ  ُۀَمِطاَف  اَی  اََهل  َلاَق  ِْنیَـسُْحلِاب ع  ْتَلَمَح  اَّمَلَف  َداَرَأ  اَم  اَّلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َیبَأ  َلاَقَف  ُُهتْعَـضْرَأَف  ِتاَهَّمُْألا  ُۀَّقِر  ِْهیَلَع  ِینَکَرْدَأ 
ْتَدـَلَوَف ِهِهوُجُو  ِضَْعب  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخ  َو  َِکلَذ  ُلَْعفَأ  َْتلاَق  ًارْهَـش  ِتْمَقَأ  َْول  َو  ِکـَْیلِإ  َءیِجَأ  یَّتَح  ِهیِعِـضُْرت  اَـلَف  ُلـِیئَْربَج  ِِهب  ِینَأَّنَه 
ُْنیَسُْحلا َلَعَجَف  ِهِمَف  ِیف  ُهَناَِسل  َلَعَجَف  ُهَذَخَأَف  ُُهتْعَضْرَأ  اَم  َْتلاَق  ِْتعَنَص  اَذ  اَم  اََهل  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َءاَج  یَّتَح  ُْهتَعَضْرَأ  اَمَف  َْنیَسُْحلا ع  ُۀَمِطاَف 

. َۀَماَمِْإلا ِینْعَی  َكِْدلُو  ِیف  َو  َکِیف  َیِه  ُدیُِری  اَم  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبَأ  َلاَق  َُّمث  ُْنیَسُح  ًاهیِإ  ُْنیَسُح  ًاهیِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  یَّتَح  ُّصَمَی 
اَم َلاَق  َدـِلُو ع  اََّمل  ُهَّنِإَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهُّدَـج  ِِهب  ُهاَّمَـس  َنَسَْحلا  َمْسِالا  اَذَـه  َّنَأ  ْمَلْعا  َۀَْـحلَط  ُْنب  ِنیِّدـلا  ُلاَمَک  َلاَق  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 33

یَّلََوت َو  ِدُولْوَْملا  ِنَع  ًۀَّنُـس  ِۀَـقیِقَْعلا  ِنْوَک  ِیف  ُّیِِعفاَّشلا  َّجَـتْحا  َِکلَذـِب  َو  ًاْشبَک  ُْهنَع  َّقَع  ُهَّنِإ ص  َُّمث  ًانَـسَح  ُهوُّمَـس  َْلب  َلاَق  ًاـبْرَح  اُولاَـق  ُهوُُمْتیَّمَس 
ُۀَمِطاَف ع  ُهَلَعْفَت  ْنَأ  َعَنَم  َو  ُِّیبَّنلا ص  َِکلَذ 

__________________________________________________

ردصملا ج 4 ص 50. عجار  ( 1)
255 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ُۀَقیِقَْعلا ِتَراَصَف  ِِهب  ْتَقَّدَصَتَف  ًاْئیَش  َو  ًامَهْرِد  ِهِْقلَح  َمْوَی  ِهِْرعَـش  ُنْزَو  َناَک  َو  َِکلَذ  ْتَلَعَفَف  ًۀَِّضف  ِْرعَّشلا  ِنْزَِوب  ِیقَّدَصَت  َو  ُهَسْأَر  یِِقلْحا  اََهل  َلاَق  َو 
ْنِإ ُهُرْکِذ  ِیتْأَیَس  َو  ِِهتَدَالِو  َْدنِع  ِْنیَسُْحلا ع  ِّقَح  ِیف  َدَمَتْعا  اَذَک  َو  ِنَسَْحلا ع  ِّقَح  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  ُهَعَّرَش  اَِمب  ًةَّرِمَتْـسُم  ًۀَّنُـس  ِْرعَّشلا  ِۀَنِِزب  ُقُّدَصَّتلا  َو 

. َیلاَعَت ُهَّللا  َءاَش 
ِْنیَذَه َّیَْنبا  َمْسا  َرِّیَغُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ْدَق  َُهل  َلاَق  َو  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَعَدَف  ًارَفْعَج  َْنیَـسُْحلا  َو  َةَزْمَح  َنَسَْحلا  یَّمَـس  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  ُّيِذـِباَنَْجلا  َيَور  َو 

. ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  اَمُهَف  َلاَق  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َءاَش  اَمَف  َلاَق 
دق نوکی  وأ  هلمأتمل  رظن  اذه  یف  ذئتقو و  امهؤامسأ ع  تریغ  نیسحلا و  دلو  نیح  یلإ  ةزمح  یمسم  نسحلا ع  یقب  هنأ  همالک  نم  رهظی  و 

. کلذک رییغتلا  نینامز و  یف  ۀیمستلا  نوکیف  هریغ  ارفعج  یمس  نیسحلا و  دلو  امل  هریغ و  نسحلا و  یمس 
هیلع و قلطی  هل و  لاقی  ناک  کلذ  لک  یلولا  طبـسلا و  دیـسلا و  یکزلا و  بیطلا و  یقتلا و  ةریثکف  هباقلأ  اـمأ  ریغ و  ـال  دـمحم  وبأ  هتینک  و 

حص هنإف  هل  اتعن  هلعج  نأب  هصخ  هب و  هفـصو  ثیح  هللا ص  لوسر  هب  هبقل  ام  هب  اهالوأ  ۀبتر و  اهالعأ  نکل  یقتلا  ةرهـش  باقلألا  هذه  رثکأ 
تاقثلا  ةاوّرلا  تابثألا و  ۀمئألا  هدروأ  امیف  یبنلا ص  نع  لقنلا 

. دیس اذه  ینبا  لاق  هنأ 
. دیسلا هباقلأ  یلوأ  نوکیف 

. ُِّیلَْولا َو  ُْطبِّسلا  َو  ُدِّیَّسلا  َو  ُۀَّجُْحلا  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُِمئاَْقلا  َو  ُّیِقَّتلا  َو  ُریِزَْولا  ُُهباَْقلَأ  َو  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  ُُهتَْینُک  ِباَّشَْخلا  ُْنبا  َلاَق  َو 
ُۀَمِطاَف ُِدَلت  ِْتیَأَر  ًاْریَخ  َلاَق  ِیْتَیب  ِیف  َِکئاَضْعَأ  ْنِم  ًاوْضُع  َّنَأَک  ِماَنَْملا  ِیف  ُْتیَأَر  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَی  ُْتُلق  َْتلاَق  ِلْضَْفلا  ِّمُأ  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  َِيُور  َو 

. َمَُثق ِنَبَِلب  ُُهتْعَضْرَأَف  َنَسَْحلا  ِتََدلَوَف  َمَُثق  ِنَبَِلب  ُهَنیِعِضُْرت  ًاماَلُغ 
اَهَُدلَو َعَقَو  اَذِإَف  اَهاَرُضْحا  َۀَمَلَس  ِّمُأ  َو  ٍْسیَمُع  ِْتِنب  َءاَمْـسَِأل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َۀَمِطاَف ع  ُةَدَالِو  ْتَرَـضَح  اََّمل  َلاَق : ٍِّیلَع ع  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  َِيُور  َو 

اَمُکَِیتآ یَّتَح  ًاْئیَش  اَثِدُْحت  َال  َو  ِناَْطیَّشلا  َنِم  َمِصُع  اَّلِإ  ِِهْلثِِمب  ِِکلَذ  ُلَعُْفی  َال  ُهَّنِإَف  يَرُْسْیلا  ِِهنُذُأ  ِیف  اَمِیقَأ  َو  یَنُْمْیلا  ِِهنُذُأ  ِیف  اَنِّذَأَف  َّلَهَتْسا  َو 
256 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. ِمیِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  ُهَْدلُو  َو  َِکب  ُهُذیِعُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق  َو  « 1  » ِهِقیِِرب ُهَأََبل  َو  ُهَّرَسَف  ُِّیبَّنلا ص  ُهاَتَأَف  َِکلَذ  اَتَلَعَف  ْتََدلَو  اَّمَلَف 
. ًاْنیَسُح َو  ًانَسَح  ِْنیَذَه  َّیَْنبا  َیِّمَسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِسْوَدْرِْفلا  ِباَتِک  ْنِم  َو 

یبصلا  ةرس  نم  ۀلباقلا  هعطقت  ام  وه  هررس و  تعطق  ارس  هرسأ  یبصلا  تررس  حاضیإ 
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. هقیرب هأبلأ  یلع و  نب  نسحلا  ةدالو  ثیدح  یف  ۀیاهنلا  یف  لاق  و 
ۀلخسلا تأبلأ  ةءابللا و  هتعضرأ  اهدلو  ةاشلا  تأبل  ةدالولا و  دنع  بلحی  ام  لوأ  وه  یبصلا و  مف  یف  ءابللا  بصی  امک  هیف  یف  هقیر  بص  يأ 

. ءابللا اهتعضرأ 
اَهِذِخَف ْنِم  َحیِسَْملا  ِتََدلَو  َمَیْرَم  َّنَأ  َِيُور  َو  ِرَْسیَْألا  اَهِذِخَف  ْنِم  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِتََدلَو  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َِيُور  یَـضَتْرُْمِلل  ِتاَزِْجعُْملا ، ُنُویُع  - 34

. ِنَْمیَْألا
اََّمل َْتلاَق  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ِْتِنب  َۀَّیِفَص  َیلِإ  َثیِدَْحلا  ُعَفْرَی  ِِهباَتِک  ِیف  ُِّیئاَلَْعلا  َيَور  َو  ٍةَرِیثَک  ٍُبتُک  ِیف  َو  ِراَْونَْألا  ِباَتِک  ِیف  ِۀَیاَکِْحلا  ِهِذَه  ُثیِدَح  َو 
َْتنَأ ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ُدَْعب  ُهْفِّظَُنن  َْمل  اَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  َّیَْنبِاب  ََّیلِإ  یُِّملَه  ُِّیبَّنلا ص  َِیل  َلاَقَف  اَْهیَدَی  َْنَیب  ُْتنُک  َۀَـمِطاَف ع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َطَقَس 

. ُهَرَّهَط َو  ُهَفَّظَن  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنیِفِّظَُنت 
. ِْهیَلَع ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ُدِّجَُمی  َو  ُلِّلَُهی  َو  ُحِّبَُسی  َناَکَف  ُهَذَخَأ  َو  ِْهَیلِإ  َماَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َِيُور  َو 

ٌنْهَر ُماَلُْغلا  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّرَْهلا  ٍذاَعُم  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  یفاکلا  اـک ، - 35
. ًۀَِّضف اَمِهِْرعَش  ِنْزَِوب  ْتَقَّدَصَت  َو  اَْهیَْنبا  ْتَقَلَح  َۀَمِطاَف ع  َّنِإ  َلاَق  َو  ُْهنَع  ُّقَُعی  َو  ِهِیف  یَّمَُسی  ٍْشبَِکب  ِهِِعباَِسب 

ِنَع ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َّقَـع  َلاَـق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  َُسنوـُی  ْنَع  ٍراَّرَم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاـکلا  اـک ، - 36
َو ِهِدَِیب  ِنَسَْحلا ع 

__________________________________________________
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. ِِهلآ َو  ٍدَّمَحُِمل  ًءاَقِو  اَْهلَعْجا  َّمُهَّللا  ِهِْرعَِشب  اَهُْرعَش  َو  ِهِمَِدب  اَهُمَد  َو  ِهِمْحَِلب  اَهُمَْحل  َو  ِهِمْظَِعب  اَهُمْظَع  َّمُهَّللا  َلاَق  َو  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٌۀَقیِقَع  ِهَّللا  ِمِْسب  َلاَق 
ُۀَمِطاَف ع ْتَّقَع  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 37

. ًاقِرَو ِْرعَّشلا  ِنْزَِوب  ْتَقَّدَصَت  َو  ِِعباَّسلا  ِمْوَْیلا  ِیف  اَمُهَسوُءُر  ْتَقَلَح  َو  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  اَْهیَْنبا  ِنَع 
ِهَّللا ع ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : ِّيِزوُْکلا  ٍمِصاَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُةَّدِْعلا  یفاکلا  اک ، - 38
َو اَمِهِِعباَس  َمْوَی  اَمُهَسوُءُر  َقَلَح  َو  ًاْئیَش  َۀَِلباَْقلا  یَطْعَأ  َو  ٍْشبَِکب  ِْنیَـسُْحلا ع  ِنَع  َو  ٍْشبَِکب  ِنَسَْحلا ع  ِنَع  َّقَع  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  ُرُکْذَی 

. ًۀَِّضف ِِهنْزَِوب  َقَّدَصَتَف  اَمُهَْرعَش  َنَزَو 
: َلاَق ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَلَْعلا  ِیبَأ  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ٍنَابَأ  ْنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  یَّلَعُم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  یفاـکلا  اـک ، - 39
َو ِۀَِلباَْقلا  َیلِإ  ٍةاَش  ِلْجِِرب  اُوثََعب  َو  ًةاَش  ًةاَش  اَمُْهنَع  َّقَع  َو  َْنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا  ِمْسا  ِنِم  َّقَش  َو  اَمِهِِعباَس  َمْوَی  ًاْنیَـسُح ع  َو  ًانَـسَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَّمَس 

. ًۀَِّضف اَمِهِْرعَش  ِنْزَِوب  ْتَقَّدَصَت  َو  اَمُهَسوُءُر  ُۀَمِطاَف ع  ْتَقَلَح  َو  ِناَریِْجلا  َیلِإ  اْوَدْهَأ  َو  ُْهنِم  اُولَکَأَف  ُهَْریَغ  اَم  اوُرَظَن 
ُنَـسَْحلا َِدلُو  اََّمل  ُهَّنِإ  اَمَأ  َلاَقَف  یَتَم  َِدلَْولِاب  ِۀَِئنْهَّتلا  ِنَع  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 40
َِکلَذَـک َو  ُهَنُذُأ  َبُْقثَی  َو  ُْهنَع  َّقُعَی  َو  ُهَسْأَر  َِقلْحَی  َو  ُهَیِّنَُکی  َو  ُهَیِّمَُـسی  ْنَأ  ُهَرَمَأ  َو  ِِعباَّسلا  ِمْوَْیلا  ِیف  ِۀَِـئنْهَّتلِاب  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُلِیئَْربَج  َطَبَه  ٍِّیلَع  ُْنب 

یَنُْمْیلا ِنُذُْألا  ِیف  ُْبقَّثلا  َناَک  َو  ِرَْـسیَْألا  ِنْرَْقلا  ِیف  ِناََتباَؤُذ  اَمَُهل  َناَک  َو  َلاَق  َِکلَذ  ِْلثِِمب  ُهَرَمَأَف  ِِعباَّسلا  ِمْوَْیلا  ِیف  ُهاَتَأ  ُْنیَـسُْحلا ع  َِدلُو  َنیِح  َناَک 
ِیف ِْنیََتباَؤُذ  اَمَُهل  َكََرت  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َِيُور  ْدَـق  َو  يَرُْـسْیلا  ِیف  ُْفنَّشلا  َو  یَنُْمْیلا  ِیف  ُطْرُْقلاَف  ِنُذُْألا  یَلْعَأ  ِیف  يَرُْـسْیلا  ِیف  َو  ِنُذُْألا  ِۀَمْحَـش  ِیف 

. ِنْرَْقلا َنِم  ُّحَصَأ  َوُه  َو  ِْسأَّرلا  ِطَسَو 
. نذألا یلعأ  یف  قلعی  ام  حتفلاب  فنشلا  نذألا و  ۀمحش  یف  قلعی  يذلا  مضلاب  طرقلا  نایب 
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ِّيِِرماَْعلا َناَْمیَلُس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  « 1  » ِِّیلْسُْملا ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِعِیبَر  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  اَِنباَحْصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 41

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2718 

http://www.ghaemiyeh.com


ِهَّللا ص ُلوُسَر  َداَز  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َِدلُو  اَّمَلَف  ِْنیَتَعْکَر  ِْنیَتَعْکَر  ٍتاَعَکَر  َرْشَع  ِةاَلَّصلِاب  َلََزن  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  َجِرُع  اََّمل  َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع 
. َِکلَذ َُهل  ُهَّللا  َزاَجَأَف  ِهَِّلل  ًارْکُش  ٍتاَعَکَر  َْعبَس 

ِمَتاَخ ِیف  َناَـک  َلاَـق : ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍثاَـیِغ  ِْنب  ِصْفَح  َو  َناَْـیبَظ  ِْنبا  ِنَع  ٍلـیِمَج  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاـکلا  اـک ، - 42
. ِهَِّلل ُدْمَْحلا  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا 

َو ِهَِّلل  ُةَّزِْعلا  ِنَسَْحلا ع  ِمَتاَخ  ُشْقَن  َناَک  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  ٍدـِلاَخ  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍلْهَـس  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاکلا  اـک ، - 43
. ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ِْنیَسُْحلا ع  ِمَتاَخ 

َطَقَس اَذِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  َةَراَرُز  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِْنیَـسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 44
. ٍرُهْشَأ ِۀَّتِس  ُْنبا  َوُه  َو  َِدلُو  ٍِّیلَع ع  َْنب  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ٌّماَت  َوُهَف  ٍرُهْشَأ  ِۀَّتِِسل 

ِِّیناَرَفْعَّزلا ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َناَبْهَو  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُِّینیِوْزَْقلا  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 45
َوُه َو  ِْنیَتَنَس  َعِضْرُأ  َو  ٍرُهْشَأ  َۀَّتِس  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  َلِمُح  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِملاَس  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع 

«. 2  » ًارْهَش َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو  ًاهْرُک  ُْهتَعَضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق 
َو ِنَسَْحلا  َْنَیب  َناَک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَزْرَْعلا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاکلا  اک ، - 46

[. ٌرْشَع  ] ارشع َو  ٍرُهْشَأ  ُۀَّتِس  ِداَلیِْملا  ِیف  اَمُهَْنَیب  َناَک  َو  ٌرْهُط  ِْنیَسُْحلا ع 
ِۀَْبیَْغلا ِباَتِک  ِیف  ِهِداَنْسِِإب  ِیتْأَی  يِذَّلا  ِِهلوُِطب  ِلَّضَفُْملا  ِثیِدَح  ِیف  ُلُوقَأ  - 47

__________________________________________________

نب ددأ  نب  کلام  نب  دلج  نب  ۀلع  نبا  ورمع  نب  رماع  نب  ۀیلـسم  ونب  مه  ۀیناطحقلا و  نم  جـحذم  نم  نطب  ۀنـسحمک  ۀیلـسم  یلا  ۀبـسن  ( 1)
. مالسلا هیلع  هّللا  دبع  یبأ  نع  يوری  بجشی ، نب  دیز 

.15 فاقحألا : ( 2)
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ٍةَریِزَج ِیف  ُهَنَکْسَأ  َو  ِْهیَحاَنَج  َّقَد  َو  ُهَشیِر  ُهَبَلَسَف  َأَْطبَأَف  ٍْثَعب  ِیف  ُهَّللا  ُهَثََعب  ُلِیئاَْصلَص  َُهل  ُلاَُقی  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  ٌکَلَم  َناَک  َلاَق : ُهَّنَأ  ِقِداَّصلا ع  ِنَع 
َۀَمِطاَف َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِۀَِئنْهَت  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  يِّدَج  ِۀَِئنْهَت  ِیف  َهَّللا  َِتنَذْأَتْسا  َو  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلَزَنَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َِدلُو  ٍۀَْلَیل  َیلِإ  ِرْحَْبلا  ِِرئاَزَج  ْنِم 

اَی ْمَُهل  َلاَـقَف  اوُفَقَو  ِْهَیلِإ  اوُرَظَن  اَّمَلَف  ِةَریِزَْجلاـِب  یًْقُلم  َوُـه  َو  َلِیئاَْصلَِـصب  اوُّرَمَف  ٍءاَمَـس  ٍءاَمَـس  ْنِم  َو  ِشْرَْعلا  َنِم  ًاـجاَْوفَأ  اوـُلَزَنَف  ْمَُهل  ُهَّللا  َنِذَأَـف  ع 
ِهِّدَج َدَْعب  اَْینُّدلا  ِیف  َِدلُو  ٍدُولْوَم  ُمَرْکَأ  ِۀَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  َدـِلُو  ْدَـق  ُلِیئاَْصلَـص  اَی  ُۀَِـکئاَلَْملا  َُهل  َْتلاَقَف  ُْمتْطَبَه  َمِیف  َو  َنوُدـیُِرت  َْنیَأ  َیلِإ  یِّبَر  َۀَِـکئاَلَم 
َلاَقَف اََنل  َنِذَأَف  ِهَِدلَِول  ٍدَّمَُحم ص  ِۀَـبِیبَح  ِۀَِـئنْهَت  ِیف  َهَّللا  اَّنَذْأَتْـسا  ْدَـق  َو  ُْنیَـسُْحلا  َوُه  َو  ِنَسَْحلا  ِهیِخَأ  َو  َۀَـمِطاَف  ِهِّمُأ  َو  ٍِّیلَع  ِهِیبَأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

ُهَنُولَأْسَت َو  ِهَّللا  ِبِیبَح  َیلِإ  ْمُکَعَم  ِینُولِمَْحت  ْنَأ  ِدُولْوَْملا  اَذَِهب  َو  ٍدَّمَُحم ص  ِِهبِیبَِحب  َو  ْمُکِّبَر  َو  اَنِّبَر  ِهَّللِاب  ْمُُکلَأْسَأ  یِّنِإ  ِهَّللا  َۀَِـکئاَلَم  اَی  ُلِیئاَْصلَص 
ِۀَِکئاَلَْملا َعَم  یِماَـقَم  َیلِإ  ِینَّدُرَی  َو  یِحاَـنَج  َرْـسَک  َِربْجَی  َو  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  َُهل  ُهَّللا  ُهَبَهَو  يِذَّلا  ِدُولْوَْملا  اَذَـه  ِّقَِحب  َهَّللا  َلَأْـسَی  ْنَأ  ُُهلَأْـسَأ  َو 

ِّقَِحب ِْهیَلَع  َماَْسقِْإلا  َو  ِهَّللا  ََۀلَأْسَم  ُهُولَأَس  َو  ِکَلَْملا  َۀَِّصق  ِْهیَلَع  اوُّصَق  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  ِِهْنبِاب  ُهُوئَّنَهَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِِهب  اوُءاَج  َو  ُهُولَمَحَف  َنِیبَّرَقُْملا 
َلاَقَف َۀَمِطاَف ع  یَلَع  َلَخَدَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَقَف  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِکئاَلَْملا  َعَم  ِهِماَقَم  َیلِإ  ُهَّدُرَی  َو  ِهِحاَنَج  َرْسَک  َُربْجَی  َو  ُهَتَئیِطَخ  َُهل  َرِفْغَی  ْنَأ  ِْنیَسُْحلا ع 

َو اوُرَّبَک  َو  اُولَّلَهَف  ِهِّفَک  ِنَْطب  یَلَع  ُهَلَمَحَف  ِۀَِکئاَلَْملا  َیلِإ  ِِهب  َجَرَخَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُهَّدَج  یِغاَُنی  ًاطوُمْقَم  ِْهَیلِإ  ُْهتَجَرْخَأَف  َْنیَـسُْحلا  َِیْنبا  ِینِیلِواَن  اََهل 
َو ُهَتَئیِطَخ  َلِیئاَْصلَِـصل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِْنیَـسُْحلا  َِیْنبا  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَقَف  ِءاَمَّسلا  َوَْحن  ِۀَْـلبِْقلا  َیلِإ  ِِهب  َهَّجَوَتَف  ِْهیَلَع  اْوَْنثَأ  َو  َیلاَعَت  َهَّللا  اوُدَّمَح 

َرَبَج َو  ُهَتَئیِطَخ  َلِیئاَْصلَِصل  َرَفَغ  َو  ِْهیَلَع  ِِهب  َمَْسقَأ  اَم  ِِّیبَّنلا ص  َنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَّبَقَتَف  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِکئاَلَْملا  َعَم  ِهِماَقَم  َیلِإ  ُهَّدَُرت  َو  ِهِحاَنَج  َرْسَک  َُربَْجت 
. َنِیبَّرَقُْملا ِۀَِکئاَلَْملا  َعَم  ِهِماَقَم  َیلِإ  ُهَّدَر  َو  ِهِحاَنَج  َرْسَک 
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. َناَبْعَش ْنِم  َنْوَلَخ  ٍثاَلَِثل  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  َِدلُو  َْنیَسُْحلا ع  اَنَالْوَم  َّنَأ  ٍدَّمَُحم ع  ِیبَأ  ِلیِکَو  ِِّیناَدْمَْهلا  ٍءاَلَع  ِْنب  ِمِساَْقلا  َیلِإ  َجَرَخ  حابصم ، - 48
. ِةَرْجِْهلا َنِم  ٍَعبْرَأ  َۀَنَس  َناَبْعَش  ْنِم  َنْوَلَخ  ٍلاََیل  ِسْمَِخل  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َِدلُو  َلاَق : ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍْدیَز  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َيَور  َو 

. هلتاق یلع  هللا  نعل  هتداهش و  هتدالو و  نم  نیسحلا  هللا  دبع  یبأ  لاوحأ  باوبأ  یف  بتکلا  رئاس  حابصملا و  نم  لوقلا  مامت  یتأیس  لوقأ 
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امهیلع هللا  تاولص  امهیلع  صوصنلا  امهبقانم و  امهلئاضف و  باب 12 

َّبَحَأ ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَـسُح  ْنِم  اـَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَـسُح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  َةَُّرم  ِْنب  یَْلعَی  ْنَع  ِهِدَنَِـسب  ُّيِذـِمْرِّتلا  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 1
. ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح 

ُْتنُک َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َناَْیبَظ  ِیبَأ  ِْنب  َسُوباَق  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا  َناَیْفُس  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِشاَّقَّنلا  ُریِسْفَت  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 2
َطَبَه ْذِإ  اَذَـه  ُلِّبَُقی  ًةَراـَت  َو  اَذَـه  ُلِّبَُقی  ًةَراـَت  َوُه  َو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِنَْمیَأـْلا  ِهِذِـخَف  یَلَع  َو  ُمیِهاَْربِإ  ُُهْنبا  ِرَْـسیَْألا  ِهِذِـخَف  یَلَع  َو  ِِّیبَّنلا ص  َدـْنِع 

ُتَْـسل ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  یِّبَر  ْنِم  ُلـِیئَْربَج  ِیناـَتَأ  َلاَـق  ُْهنَع  َيِّرُـس  اَّمَلَف  َنیَِملاَْـعلا  ِّبَر  ْنِم  ٍیْحَِوب  ُلـِیئَْربَج 
َتاَم یَتَم  َو  ٌۀَمَأ  ُهُّمُأ  َمیِهاَْربِإ  َّنِإ  َلاَق  َو  یَکَبَف  ِْنیَـسُْحلا  َیلِإ  َرَظَن  َو  یَکَبَف  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َرَظَنَف  ِِهبِحاَِصب  اَمُهَدَـحَأ  ِدـْفاَف  ََکل  اَمُهُعَمْجَأ 

اَنَأ ُْتنِزَح  َو  یِّمَع  ُْنبا  َنِزَح  َو  ِیتَْـنبا  َْتنِزَح  َتاَـم  یَتَـم  َو  یِمَد  َو  یِمَْحل  یِّمَع  ُْنبا  ٌِّیلَع  ُهوـُبَأ  َو  ُۀَـمِطاَف  ِْنیَـسُْحلا  ُّمُأ  َو  يِْریَغ  ِْهیَلَع  ْنَزْحَی  َْمل 
َْنیَـسُْحلا ع َيأَر  اَذِإ  ُِّیبَّنلا ص  َناَکَف  ٍثاََلث  َدـَْعب  َِضبُقَف  َلاَق  ِْنیَـسُْحِلل  ُُهْتیَدَـف  ُمیِهاَْربِإ  ُضَبُْقی  ُلِیئَْربَج  اَی  اَـمِِهنْزُح  یَلَع  ِینْزُح  ُِرثوُأ  اـَنَأ  َو  ِْهیَلَع 

. َمیِهاَْربِإ ِیْنبِاب  ُُهْتیَدَف  ْنَم  ُتیُِدف  َلاَق  َو  ُهاَیاَنَث  َفَشَر  َو  ِهِرْدَص  َیلِإ  ُهَّمَض  َو  ُهَلَّبَق  اًِلبْقُم 
ِْدبَع ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِثِراَْحلا  ِْنب  َفُسُوی  ْنَع  ِّيِرَعْـشَْألا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِیبَأ  قودصلل  یلامألا  یل ، - 3

َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُشْرَع  َنِّیُز  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  ٍِعفاـَن  ْنَع  َۀَـیِواَعُم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ٍرَّمَعُم  ْنَع  ِقاَّزَّرلا 
َو ِنَسَْحلِاب  یَتُْؤی  َُّمث  ِشْرَْعلا  ِراَسَی  ْنَع  ُرَخْآلا  َو  ِشْرَْعلا  ِنیِمَی  ْنَع  اَمُهُدَـحَأ  ُعَضُویَف  ٍلـیِم  ُۀـَئاِم  اَـمُُهلوُط  ٍرُون  ْنِم  ِْنیَرَْبنِِمب  یَتُْؤی  َُّمث  ٍۀَـنیِز  ِّلُِـکب 

ِْنیَسُْحلا ع 
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. اَهاَطُْرق َةَأْرَْملا  ُنِّیَُزی  اَمَک  ُهَشْرَع  اَمِِهب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُّبَّرلا  ُنِّیَُزی  ِرَخْآلا  یَلَع  ُْنیَسُْحلا  َو  اَمِهِدَحَأ  یَلَع  ُنَسَْحلا  ُموُقَیَف 
ِهِیبَأ ع ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  ْنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  قودصلل  یلامألا  یل ، - 4 - 15 ، 1 ، 14

ِْنیَتَناَْحیَّرلا َابَأ  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُماَلَـس  ٍثاَلَِثب  ِِهتْوَم  َْلبَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ُّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُِرباَج  َلاَق  َلاَـق 
َلاَق يِذَّلا  َّیَنْکُر  ُدَحَأ  اَذَه  ٌِّیلَع  َلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  اَّمَلَف  َْکیَلَع  ِیتَفِیلَخ  ُهَّللا  َو  َكاَنْکُر  ُّدَْهنَی  ٍلِیلَق  ْنَعَف  اَْینُّدلا  َنِم  َّیَتَناَْحیَِرب  َکیِـصوُأ 

ِهَّللا ص. ُلوُسَر  ِیل  َلاَق  يِذَّلا  ِیناَّثلا  ُنْکُّرلا  اَذَه  ٌِّیلَع  َلاَق  ُۀَمِطاَف ع  َْتتاَم  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِیل 

. هلثم یسیع  نب  دامح  نع  سنوی  نب  دمحم  نع  یسیع  نبا  نع  دعس  نع  یبأ  رابخألا  یناعم  عم ،
ِدَّمَُحم ْنَع  ٍنوُْمیَم  ِْنب  ِّيِدْهَم  ْنَع  ًاعیِمَج  ِساَّبَْعلا  َو  ِمَکَْحلا  َو  َۀَِـشئاَع  ِْنبا  ِنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَع  ُناَّطَْقلا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 5

ِلْهَأ ْنِم  َلاَق  َْتنَأ  ْنَّمِم  َلاَقَف  ِۀَـضوُعَْبلا  ِمَد  ْنَع  َُهلَأَـسَف  ٌلُـجَر  ُهاـَتَأ  َو  َرَمُع  َْنبا  ُتْدِهَـش  َلاَـق : ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َبوُقْعَی  ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب 
اَْینُّدلا َنِم  ِیتَناَْحیَر  اَمُهَّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْنبا  اُولَتَق  ْدَق  َو  ِۀَضوُعَْبلا  ِمَد  ْنَع  ِیُنلَأْسَی  اَذَه  َیلِإ  اوُرُْظنا  َلاَق  ِقاَرِْعلا 

َْنیَسُْحلا ع. َو  َنَسَْحلا  ِینْعَی 
میعن یبأ  نبا  نع  هتنابإ  یف  ۀـطب  نبا  هلئاضف و  یف  یناعمـسلا  هتیلح و  یف  میعن  وبأ  هعماج و  یف  یـسیع  وبأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ،

. هلثم
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ٍشاَرِخ ِْنب  ِّیِْعبِر  ْنَع  ِّیِعَخَّنلا  َناَرْمِع  ِْنب  َناَْمیَلُـس  ْنَع  َناَرْمِع  ِْنب  ِْریَمُع  ْنَع  ِّيِرَهْوَْـجلا  ِنَع  ِّيِرَّکُّسلا  ِنَـع  ُناَّطَْقلا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 6
يِذَّلا َوَف  ُهُوفِرْعاَف  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَذَه  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ُلوُقَی  َوُه  َو  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِدَِیب  ًاذِخآ  َِّیبَّنلا ص  ُْتیَأَر  َلاَق : ِناَمَْیلا  ِْنب  َۀَْفیَذُح  ْنَع 

. ِۀَّنَْجلا ِیف  ِهیِّبُِحم  یِّبُِحم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِهیِّبُِحم  َو  ِۀَّنَْجلا  یَِفل  ُهَّنِإ  ِهِدَِیب  یِسْفَن 
ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َناَْولُع  ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط  ُْنبا  دانسإلا  برق  ب ، - 7
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ِریِغَّصلا یَلَع  ُرِیبَْکلا  ُنیُِعت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  ُنَسَح  اَی  ِّیَه  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َدـْنِع  ِناَعِرَطْـصَی  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَمَْنَیب  َلاَق :

. ُنَسَح اَی  ِّیَه  ُلُوقَأ  اَنَأ  َو  ُْنیَسُح  اَی  ِّیَه  ُلوُقَی  ُلِیئَْربَج  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف 
«. 1  » هیف تنأ  امیف  عرسأ  َکِّیَه  يدابآزوریفلا  لاق  نایب 

َو ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ْنَع  َناَْولُع  ِْنبا  ِنَع  ٍفیِرَط  ُْنبا  دانـسإلا  برق  ب ، - 8
. اَمُْهنِم ٌْریَخ  اَمُهُوبَأ 

. َۀَمْحَّرلا َو  َدوُْجلا  ُُهلَْحنَأَف  ُْنیَسُْحلا  اَّمَأ  َو  َْملِْعلا  َو  َۀَْبیَْهلا  ُُهلَْحنَأَف  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِداَنْسِْإلا  اَذَِهب  َو 
ٍْنیَـصُح ِیبَأ  ْنَع  ٍْسیَق  ْنَع  ِّيِرَْقنِْملا  ٍداَّلَخ  ْنَع  ِلَوْحَْألا  یَیْحَی  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّیِمَرْـضَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَُربْقَم  ُْنبا  لاـصخلا  ل ، - 9

َلِیئَْربَج ع. ِحاَنَج  ِبَغَز  ْنِم  اَمُهُوْشَح  ِناَذیِْوعَت  ِْنیَسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  یَلَع  َناَک  َلاَق : َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  ٍباَّثَو  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع 
ٍِّیلَع ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِْرَیبُّزلا  َةَزْمَح  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍرَْکب  ِیبَأ  ِْنب  ِْرَیبُّزلا  ِنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ُّيِوَلَْعلا  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  لاصخلا  ل ، - 10

ِیف ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  اَْهیَْنبِاب  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  َْتتَأ  َْتلاَق  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِْتِنب  َبَْنیَز  ِِهتَّدَج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِِعفاَّرلا 
َُهل َّنِإَف  ُْنیَـسُْحلا  اَّمَأ  َو  يِدُدْؤُس  َو  ِیتَْبیَه  َُهل  َّنِإَف  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َلاَقَف  ًاْئیَـش  اَمُْهثِّرَوَف  َكاَْـنبا  ِناَذَـه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َْتلاَـقَف  ِهِیف  َیِّفُُوت  يِذَّلا  ُهاَوْکَش 

. يِدوُج َو  ِیتَعاَجَش 
«. 2  » هلثم یعفارلا  یلع  نب  میهاربإ  نع  داشرإلا  اش ، يرولا  مالعإ  مع ،

ِهَّللا ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُح  َو  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِّدَج  ْنَع  ُّيِوَلَْعلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  لاصخلا  ل ، - 11
ِراَْصنَْألا َنِم  ٍْخیَش  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِْنب 

__________________________________________________

. رسکلاب دراوملا  برقأ  یف  حتفلاب و  رصم  سوماقلا ط  یف  هطبض  رمألل ، لعف  مسا  یه : ( 1)
: ۀعوبطملا خسنلا  ضعب  یف  يرولا ص 210 و  مالعإ  دیفملا ص 169 ، داشرإ  ( 2)

. رهاظ وهس  وه  و  اش » م ، «ع ،
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ُُهْتلَحَنَف َنَسَْحلا  اَّمَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَمُْهلَْحناَف  َكاَْنبا  ِناَذَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَق  َْتلاَق  اَهِّمُأ  ْنَع  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِْتِنب  َبَْنیَز  َیلِإ  ُهُعَفْرَی 
. ِیتَعاَجَش َو  ِیئاَخَس  ُُهْتلَحَنَف  َْنیَسُْحلا  اَّمَأ  َو  يِدُدْؤُس  َو  ِیتَْبیَه 

َّنَأ َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَْوفَـص  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ُّيِوَـلَْعلا  ٍدَّمَُحم  ُنـْب  ُنَـسَْحلا  لاـصخلا  ل ، - 12
. َۀَمْحَّرلا َو  َدوُْجلا  ُُهلَْحنَأَف  ُْنیَسُْحلا  اَّمَأ  َو  َْملِْحلا  َو  َۀَْبیَْهلا  ُُهلَْحنَأَف  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َلاَق : َِّیبَّنلا ص 

َو ُنَسَْحلا  َياَتَناَْحیَر  َو  ٌۀَناَْحیَر  َُدلَْولا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀَثاَلَّثلا  ِدِیناَسَْألِاب  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 13
ُْنیَسُْحلا ع.

. هلثم هئابآ ع  نع  اضرلا  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،
ٌْریَخ اَمُهُوبَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَـش  اَدِّیَـس  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِداَنْـسِْإلا  اَذَِـهب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 14
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. اَمُْهنِم
ِضْرَْألا ِلْهَأ  ُْریَخ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َلاَق  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع  ِّیِمیِمَّتلا  ِداَنْـسِِإب  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  راـبخأ  نویع  ن ، - 15

. ِضْرَْألا ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  اَمُهُّمُأ  َو  اَمِهِیبَأ  َدَْعب  َو  يِدَْعب 
ِْنب ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِراَّطَْعلا  ٍِتباَث  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِّيِدِـشاَّرلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َةَدـْقُع  ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَع  ُوبَأ  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 16

. ُهَّبِحَأَف ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  َوُه  َو  ِْنیَسُْحلا ع  َلِماَح  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ٍبِزاَع  ِْنب  ِءاَرَْبلا  ِنَع  ٍِتباَث  ِْنب  ِّيِدَع  ْنَع  َةَرَْسیَم 
ْنَع ٍدـِقاَو  ِْنب  َبوُّیَأ  ْنَع  ٍرَدـْیَح  ِْنب  َةاَطْرَأ  ْنَع  َناَْبیَـش  ِْنب  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  َةَدـْقُع  ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَع  ُوبَأ  یـسوطلا  خیـشلل  یلاـمألا  اـم ، - 17

اَمُهَضَْغبَأ ْنَم  َو  ِینَّبَحَأ  ْدَقَف  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَح  ِیبَأ  ْنَع  ٍباَبُح  ِْنب  َُسنُوی 
. ِینَضَْغبَأ ْدَقَف 

ِرَفْعَج ْنَع  َمَدآ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  یِضاَْقلا  َدیِزَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیناَنْـشُْألا  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ۀضورلا  باتک  ضف ، - 18
ْنَع  ِِّیفَْریَّصلا  ِیبَأ  ْنَع  ِرَمْحَْألا  ٍداَیِز  ِْنب 
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ِباَبَـش اَدِّیَـس  َو  ِیبِقَِعب  ِناَماَمِإ  اَُمْتنَأ  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق : ٍباَهِـش  ِْنب  ِقِراَط  ْنَع  َۀَصیِمَق  ِْنب  َناَْوفَص 

. اَمُکاَداَع ْنَم  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  َو  ُهَّللا  اَمُکَظَفَح  ِناَموُصْعَْملا  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ 
ْنَع ِدَوْسَْألا  ِیبَأ  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  ٍلَّوَُخم  ْنَع  َفُسُوی  ِْنب  ِلْضَف  ْنَع  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ٍشیِـشَح  ُْنبا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  اـم ، - 19

. ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِثِراَْحلا  ِنَع  ِِّیبْعَّشلا  ِنَع  ِهِیبَأ 
ِهِّدَج ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِءاَلَْعلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَسُوم  ِْنب  یَسیِع  ْنَع  ُراَّفَْحلا  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 20

. ِهْجَْولا َنِم  ِْنیَْفنَّشلا  َِۀلِْزنَِمب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ِنَمْحَّرلا  ِشْرَع  ْیَْبنَج  ْنَع  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍِّیلَع ع  ْنَع 
ِدَّمَُحم ْنَع  َۀَفِیلَخ  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِّيِرَبَّطلا  ٍریِرَج  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِلَّضَفُْملا  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 21

َو ُنَسَح  ًاهیِإ  ُلوُقَت  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَمِطاَف ع  َْتلاَقَف  ُنَسَح  ًاهیِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َعَرَطْـصا  َلاَق : َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍداَیِز  ِْنب 
. ُْنیَسُح ًاهیِإ  ُلِیئَْربَج  ُلوُقَی  َو  ُنَسَح  ًاهیِإ  ُلُوقَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِْنیَماَلُْغلا  ُرَبْکَأ  َوُه 

مث انثدح  ٍهیِإ  تلقف  تنون  تلصو  نإف  تیکسلا  نبا  لاق  ءاهلا  رسکب  ِهیِإ  لمع  وأ  ثیدح  نم  هتدزتسا  اذإ  لجرلل  لوقت  يرهوجلا  لاق  نایب :
. حتفلاب ًاْهیَأ  تلق  دیعبتلا  تدرأ  اذإ  انع و  ًاهیِإ  تلق  هتففک  هتکسأ و  اذإف  لاق 

. ةدازتسالل نوکی  اضیأ  بصنلاب  ًاهیِإ  نأ  ربخلا  نم  رهظی  لوقأ 
ِْنب ِمِساَْقلا  ٍدـْیَبُع  ِیبَأ  ْنَع  ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ََّیلِإ  َبَتَک  اَمِیف  ُِّیناَْجنَّزلا  َنوُراَـه  ُْنب  ُدَّمَُحم  راـبخألا  یناـعم  عم ، دانـسإلا  برق  ب ، - 22
َُّمث ِیْنبا  اُومَْرت  َال  َلاَقَف  َذِخُأَف  ِْهیَلَع  َلاَبَف  ِهِرْجَح  ِیف  َعِضُوَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلِاب  َِیتُأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِنَسَْحلا  ِنَع  َُسنُوی  ْنَع  ٍمَْثیَه  ْنَع  ٍماَّلَس 

. ِْهیَلَع َّبَصَف  ٍءاَِمب  َیِعُد 
عطق  اذإ  لجرلل  لاقی  عطقلا  مارزإلا  یعمصألا  لاق 
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. عطقنا اذإ  هسفن  لوبلا  مرز  هعطق و  اذإ  هریغ  همرزأ  کلوب و  تمرزأ  هلوب 

ِلوُسَر ِلِآل  َناَک  َْتلاَق  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِدـَلَو  ِّمُأ  َناَْمثُع  ِّمُأ  ْنَع  ِّيِذـِباَنَْجِلل  ِةَرِهاَّطلا  ِةَْرتِْعلا  ِِملاَعَم  ِباَـتِک  ْنِم  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 23
ُموُقَیَف ِهِشیِر  ِبَغَز  ْنِم  ُطُقْـسَیَف  َضَقَْتنا  َجَرَع  اَذِإ  َناَـک  َو  ْتَیِوُـط  َجَرَع  اَذِإ  َو  ُهُْریَغ  اَْـهیَلَع  ُسِلْجَی  اـَل  َو  ُلـِیئَْربَج  اَْـهیَلَع  ُسِلْجَی  ٌۀَـفیِطَق  ِهَّللا ص 

ِْنیَسُْحلا ع. َو  ِنَسَْحلا  ِِمئاَمَت  ِیف  ُُهلَعْجَیَف  ُهُِعبَّتَیَف 
. ُهَّبُِحْیلَف ِینَّبَحَأ  ْنَم  َلاَق  َو  ِهِِقتاَع  یَلَع  َنَسَْحلا  ًاعِضاَو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ِءاَِیلْوَْألا  ِۀَْیلِح  ِباَتِک  ْنِم  َو 
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ِهَّللا ص ِلوُسَر  ِرْجَح  ِیف  َدَعَق  یَّتَح  ُّدَتْشَی  ًامْوَی  یَتَأ  ُهَّنَأ  َِکلَذ  َو  ًاعُومُد  َياَْنیَع  ْتَضاَف  اَّلِإ  ُّطَق  َنَسَْحلا  ُْتیَأَر  اَم  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ٍْمیَُعن  ْنَع  َو 
. ٍتاَّرَم َثاََلث  اَُهلوُقَی  ُهُّبُِحی  ْنَم  ُّبِحُأ  َو  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  َو  ِهِمَف  ِیف  ُهَمَف  ُلِخُْدی  َُّمث  ُهَمَف  ُحَتْفَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو 

ِِّیبَّنلا ص َدـْنِع  ِناَبَْعلَی  اَناَک  َْنیَـسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  َلاَق : ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِۀـَثاَلَّثلا  ِدـِیناَسَْألِاب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ن ، - 24
َیلِإ ُرُْظنَی  ُِّیبَّنلا ص  َو  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  اَلَخَد  یَّتَح  اَمَُهل  ُءیُِـضت  َْتلاَز  اَمَف  ٌۀَقَْرب  ْتَقَرَبَف  اَمُکِّمُأ  َیلِإ  اَفِرَْـصنا  اَمَُهل  َلاَق  َُّمث  ِْلیَّللا  ُۀَّماَع  یَـضَم  یَّتَح 

. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَقَف  ِۀَقْرَْبلا 
. هلثم هئابآ ع  نع  هنع  مالسلا  هیلع  اضرلا  ۀفیحص  حص ،

ِقِداَّصلا ع ِهَّللا  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِماَّحَّشلا  ٍدـْیَز  ْنَع  َۀـَلاَضَف  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ِّيِدَابآَدـْعَّسلا  ِنَع  ِلِّکَوَتُْملا  ُْنبا  قودـصلل  یلامألا  یل ، - 25
ِتَذَـخَأ ْدَـق  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  اَهَعَم  َو  ِءاَسِّنلا  ُةَدِّیَـس  ُۀَـمِطاَف  ُْهتَداَعَف  اَْهنِم  َِیفوُع  ِیتَّلا  َۀَـضْرَْملا  ُِّیبَّنلا ص  َضِرَم  َلاَق : ِهِّدَـج ع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع 

ِِبناَج یَلَع  ُنَسَْحلا ع  َدَعَقَف  َۀَِشئاَع  َلِْزنَم  اُولَخَد  یَّتَح  اَمُهَْنَیب  ُۀَمِطاَف  َو  ِناَیِشْمَی  اَمُه  َو  يَرُْـسْیلا  اَهِدَِیب  َْنیَـسُْحلا  ِتَذَخَأ  َو  یَنُْمْیلا  اَهِدَِیب  َنَسَْحلا 
ُِّیبَّنلا ص َقاَفَأ  اَمَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِنََدب  ْنِم  اَمِهِیلَی  اَم  ِناَزِمْغَی  اَلَْبقَأَف  ِرَْـسیَْألا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِِبناَج  یَلَع  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَْمیَْألا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 

ِهِمَْون  ْنِم 
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ِیف ِْنیَحِراَِبب  اَنَْسل  الاَقَف  ِْهَیلِإ  ِناَعِجَْرت  َو  َقیُِفی  یَّتَح  ُهاَعَد  َو  ِهِذَه  اَمَکَتَعاَس  اَفِرَْصناَف  اَفَغ  ْدَق  اَمُکَّدَج  َّنِإ  َّیَبِیبَح  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف 
ُۀَمِطاَف َْتناَک  ْدَق  َو  ُِّیبَّنلا ص  َِهبَْتنَی  ْنَأ  َْلبَق  اَهَبَْتنا  َو  اَیَفَغَف  ِرَْسیَْألا  ِهِدُضَع  یَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ِنَْمیَْألا  ِِّیبَّنلا  ِدُضَع  یَلَع  ُنَسَْحلا  َعَجَطْـضاَف  اَذَه  اَِنْتقَو 

َو ٍدْعَر  ِتاَذ  ٍۀَّمَِهلْدـُم  َءاَْملَظ  ٍۀَْـلَیل  ِیف  اَجَرَخَف  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ْتَعَجَر  اَُمتُْمن  اََّمل  َْتلاَق  اَنُّمُأ  ْتَلَعَف  اَم  َۀَِـشئاَِعل  الاَقَف  اَِهلِْزنَم  َیلِإ  ْتَفَرَْـصنا  اَماَن  اََّمل  ع 
َو يَرُْسْیلا  ِْنیَسُْحلا  ِدَی  یَلَع  یَنُْمْیلا  ِهِدَِیب  ٌِضباَق  ُنَسَْحلا  َو  ِروُّنلا  َِکلَذ  ِیف  ِناَیِشْمَی  الاَزَی  ْمَلَف  ٌرُون  اَمَُهل  َعَطَسَف  اَهَِیلاَزَع  ُءاَمَّسلا  ِتَخْرَأ  ْدَق  َو  ٍقَْرب 

ْدَق اَّنِإ  ِْنیَـسُْحِلل  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ِناَذُـخْأَی  َْنیَأ  ِناَمَْلعَی  َال  اَیِقَبَف  اَراَح  َۀَـقیِدَْحلا  اَغََلب  اَّمَلَف  ِراَّجَّنلا  ِیَنب  َۀَـقیِدَح  اَیَتَأ  یَّتَح  ِناَثَّدَـحَتَی  َو  ِناَیَـشاَمَتَی  اَمُه 
ْلَْعفاَف یِخَأ  اَی  َکَنوُد  ُْنیَسُْحلا ع  َُهل  َلاَقَف  َِحبُْصن  یَّتَح  اَذَه  اَِنْتقَو  ِیف  َماَنَن  ْنَأ  َْکیَلَع  اَلَف  ُُکلْسَن  َْنیَأ  يِرْدَن  اَم  َو  ِهِذَه  اَِنَتلاَح  یَلَع  اَنیَِقب  َو  اَنْرِح 
اَنوُکَی ْمَلَف  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  ِیف  اَمُهَبَلَطَف  اَهَماَن  ِیتَّلا  ِِهتَمَْون  ْنَع  ُِّیبَّنلا ص  َهَبَْتنا  َو  اَماَن  َو  ُهَبِحاَص  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  َقَنَتْعا  َو  ًاعیِمَج  اَعَجَطْـضاَف  يََرت  اَم 

َْتنَأ َّمُهَّللا  ِۀَعاَجَْملا  َو  ِۀَـصَمْخَْملا  َنِم  اَجَرَخ  َياَْلبِـش  ِناَذَـه  َيَالْوَم  َو  يِدِّیَـس  َو  یَِهلِإ  ُلوُقَی  َوُه  َو  ِْهیَلْجِر  یَلَع  ًاِمئاَق  َماَقَف ص  اَمُهَدَـقَْتفا  َو  ِهِیف 
ٍدِحاَو ُّلُک  َقَنَتْعا  ِدَـق  ِناَِمئاَن  اَمُه  اَذِإَف  ِراَّجَّنلا  ِیَنب  َۀَـقیِدَح  یَتَأ  یَّتَح  ِروُّنلا  َکـِلَذ  ِیف  یِـضْمَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ٌرُون  ِِّیبَّنِلل ص  َعَطَـسَف  اَـمِْهیَلَع  ِیلیِکَو 
ِۀَعُْقْبلا ِیف  اَمُْهنِم  َرَطَْملا  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َعَنَم  ْدَق  َو  ُّطَق  ُساَّنلا  ُهآَر  اَم  ٍرَطَم  ِّدَـشَأَک  ُرِطُْمت  َیِهَف  ٍقَبَطَک  اَمُهَقْوَف  ُءاَمَّسلا  ِتَعَّشَقَت  ْدَـق  َو  ُهَبِحاَص  اَمُْهنِم 

ٌحاَنَج َو  َنَسَْحلا  ِِهب  ْتَّطَغ  ْدَـق  ٌحاَنَج  ِناَحاَنَج  َو  ِبَصَْقلا  ِماَجآَک  ٌتاَرَعَـش  اََهل  ٌۀَّیَح  اَمُْهتَفَنَتْکا  ِدَـق  َو  ًةَرْطَق  اَمِْهیَلَع  ُرِطُْمی  َال  ِناَِمئاَن  اَهِیف  اَمُه  ِیتَّلا 
ِْنیَذَه َّنَأ  َکَتَِکئاَلَم  ُدِهْـشُأ  َو  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَت  َیِه  َو  ُۀَّیَْحلا  َِتباَْسناَف  َحَـنْحَنَت  ُِّیبَّنلا ص  اَمِِهب  َرَُـصب  ْنَأ  اَّمَلَف  َْنیَـسُْحلا  ِِهب  ْتَّطَغ  ْدَـق 

َلاَق َْکَیلِإ  ِّنِْجلا  ُلوُسَر  اَنَأ  َْتلاَق  ِْتنَأ  ْنَّمِم  ُۀَّیَْحلا  اَُهتَّیَأ  ُِّیبَّنلا ص  اََهل  َلاَقَف  ِْنیَحیِحَـص  ِْنیَِملاَس  ِْهَیلِإ  اَمُُهتْعَفَد  َو  ِْهیَلَع  اَمُُهتْظِفَح  ْدَق  َکِِّیبَن  اَْلبِش 
ْنِم  ًۀَیآ  اَنیِسَن  ٍْحیَُلم  ِیَنب  ْنِم  ٌرَفَن  َنِیبیِصَن  ُّنِج  َْتلاَق  ِّنِْجلا  ُّيَأ  َو 
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اَْلبِـش ِناَذَـه  ُۀَّیَْحلا  اَُهتَّیَأ  يِداَُنی  ًایِداَنُم  ُْتعِمَـس  َعِضْوَْملا  اَذَـه  ُْتغََلب  اَّمَلَف  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  اَنیِـسَن  اَم  اَنَمِّلَُعِتل  َْکَیلِإ  ِینُوثَعَبَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک 

ِتَذَـخَأ َو  ِْنیَحیِحَـص  ِْنیَِملاَس  َْکَیلِإ  اَمُُهتْمَّلَـس  َو  اَمُُهتْظِفَح  ْدَـقَف  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِقِراَوَط  ْنِم  َو  ِتاَفْآلا  َو  ِتاَهاَْعلا  َنِم  اَـمِهیِظَفْحاَف  ِهَّللا  ِلوُسَر 
ِلوُسَِرب َقِحَلَف  ٌِّیلَع ع  َجَرَخ  َو  ِرَْسیَْألا  ِهِِقتاَع  یَلَع  َْنیَسُْحلا  َعَضَو  َو  ِنَْمیَْألا  ِهِِقتاَع  یَلَع  ُهَعَضَوَف  َنَسَْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َذَخَأَف  ْتَفَرَْـصنا  َو  َۀَیْآلا  ُۀَّیَْحلا 
َکَماَقَم َفَرَع  َو  َکَماَلَک  ُهَّللا  َعِمَس  ْدَقَف  ِْضما  َلاَقَف  َْکنَع  ْفِّفَخُأ  َْکیَْلبِش  َدَحَأ  ََّیلِإ  ْعَفْدا  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِِهباَحْصَأ  ُضَْعب  َُهل  َلاَقَف  ِهَّللا ص 

ٌِّیلَع ُهاَّقَلَتَف  َکَماَقَم  َفَرَع  َو  َکَماَلَک  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَقَف  ِْضما  َلاَقَف  َْکنَع  ْفِّفَخُأ  َْکیَْلبِـش  َدَـحَأ  ََّیلِإ  ْعَفْدا  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َلاَقَف  ُرَخآ  ُهاَّقََلت  َو 
ُنَـسَح اَی  َلاَقَف  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلاَف  َْکنَع  َفِّفَخُأ  یَّتَح  َْکیَْلبِـش  َو  َّیَْلبِـش  َدَـحَأ  ََّیلِإ  ْعَفْدا  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َلاَـقَف  ع 
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ْلَه ُْنیَـسُح  اَی  َلاَقَف  ِْنیَـسُْحلا ع  َیلِإ  َتَفَْتلا  َُّمث  ِیبَأ  ِِفتَک  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحََأل  َکَِفتَک  َّنِإ  ْهاَّدَـج  اَی  ِهَّللا  َو  َُهل  َلاَقَف  َکِیبَأ  ِِفتَک  َیلِإ  یِـضْمَت  ْلَـه 
اَمِِهب َلَْبقَأَف  ِیبَأ  ِِفتَک  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحََأل  َکَِفتَک  َّنِإ  ُنَسَْحلا  یِخَأ  َلاَق  اَمَک  ََکل  ُلُوقََأل  یِّنِإ  ْهاَّدَـج  اَی  ِهَّللا  َو  َُهل  َلاَـقَف  َکـِیبَأ  ِِفتَک  َیلِإ  یِـضْمَت 
اَماَقَف اَعِرَطْـصاَف  َنْآلا  اَمُوق  ُِّیبَّنلا ص  اَمَُهل  َلاَقَف  اَحِرَف  َو  اَِعبَـش  َو  اَلَکَأَف  اَمِهیِْدیَأ  َْنَیب  اَْهتَعَـضَوَف  ٍتاَْریَُمت  اَمَُهل  ْتَرَخَّدا  ِدَق  َو  َۀَمِطاَف ع  ِلِْزنَم  َیلِإ 

َُهل َْتلاَقَف  ُهْعَرْصاَف  ِْنیَسُْحلا  یَلَع  َّدُش  ُنَسَح  اَی  ِهیِإ  ُلوُقَی  َوُه  َو  َِّیبَّنلا ص  ِتَعِمَـسَف  ْتَلَخَدَف  اَِهتَجاَح  ِضَْعب  ِیف  ُۀَمِطاَف  ْتَجَرَخ  ْدَق  َو  اَعِرَطْـصَِیل 
ِْنیَـسُْحلا یَلَع  َّدُـش  ُنَسَح  اَی  اَنَأ  َلُوقَأ  ْنَأ  َْنیَـضَْرت  اَم  َأ  ِۀَّیَُنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  ِریِغَّصلا  یَلَع  َرِیبَْکلا  ُعِّجَُـشت  اَذَـه  یَلَع  اَذَـه  ُعِّجَُـشت  َأ  ْهاَبَجَع  اَو  َِتبَأ  اَی 

. ُهْعَرْصاَف ِنَسَْحلا  یَلَع  َّدُش  ُْنیَسُح  اَی  ُلوُقَی  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  اَذَه  َو  ُهْعَرْصاَف 
ْنَع ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَش  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا  َيَور  ْدَق  َو  َلاَق  َُّمث  ُهَوَْحن  َرَکَذ  َو  ُقِداَّصلا ع  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  َو  َةَْریَرُه  ُوبَأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ،

. یَنْعَْملا اَذَه  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِدیِشَّرلا  َنوُراَه 
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عاستا هبشف  لفسألا  ةدازملا  مف  وه  ءالزعلا و  عمج  یلازعلا  يرزجلا  لاق  فثک و  مالظلا  مهلدا  یفغأک و  سعن  وأ  مان  اوفغ  اوفغ و  افغ  نایب 
يأ باحـسلا  حیرلا  تعـشق  لاقی  دیـصلا و  كردأ  اذإ  دـسألا  دـلو  رـسکلاب  لبـشلا  یهتنا و  ةدازملا  مف  نم  جرخی  يذـلاب  هقافدـنا  رطملا و 

. ترج ۀیحلا  تباسنا  عشقت و  عشقناف و  هتفشک 
ِْنب ِلـیِمَج  ْنَع  ِهِْریَغ  َو  ِمَکَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنبا  ِنَع  ًاـعیِمَج  ِراَّطَْعلا  ٍدَّمَُحم  َو  ِّيِرَیْمِْحلا  َو  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  تاراـیزلا  لـماک  لـم ، - 26

ِینَلَهْذَأ ْدََـقل  ُِّیلَع  اَی  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍلـْیَهُک  ِْنب  َۀَمَلَـس  ْنَع  ِحَـلْجَْألا  ِنَع  ٍحُون  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍجاَّرَد 
. اَمُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحُأ  َو  اَمُهَّبِحُأ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  یِّبَر  َّنِإ  ًادَحَأ  اَمُهَدَْعب  َّبِحُأ  ْنَأ  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِینْعَی  ِناَماَلُْغلا  ِناَذَه 

ٍبْرَح ِْنب  ِماَلَّسلا  ِْدبَع  َو  ٍساَّبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْیَّزلا  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ُدَّمَُحم  تارایزلا  لماک  لم ، - 27
َنِم ًاِعقْوَم  ٍءْیَش  ِّلُِکل  َّنِإ  ٍْنیَصُح  َْنب  َناَرْمِع  اَی  ِیل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ِْنیَصُْحلا  ِْنب  َناَرْمِع  ْنَع  َِّینَزُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  َْنب  َرَْکب  َعِمَـس  ْنَّمَع  ًاعَم 

ِینَرَمَأ َهَّللا  َّنِإ  ُرَثْکَأ  َْکیَلَع  َیِفَخ  اَم  َو  ُناَرْمِع  اَی  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَذَه  ُّلُک  ُْتلُقَف  ُّطَق  ٌءْیَـش  ِیْبلَق  ْنِم  ِْنیَماَلُْغلا  ِْنیَذَـه  َِعقْوَم  َعَقَو  اَم  َو  ِْبلَْقلا 
. اَمِهِّبُِحب

ْنَع ِهِیبَأ  ْنَع  « 1  » ٍِعفاَر ِیبَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِّيِریِرَْجلا  َناَیْفُـس  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  تارایزلا  لـماک  لـم ، - 28
ِهَّللا ِلوُسَر  ِّبُِحل  اَمُهُّبُِحی  ْنَم  ُّبِحُأ  اَنَأ  َو  اَـمُُهْتبَبْحَأَف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِّبُِحب  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَمَأ  َلاَـق : ِّيِراَـفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِهِّدَـج 

. اَمُهاَّیِإ ص 
ِّيِْدبَْعلا َنوُراَه  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدـْبَْعلا  ٍلَْهلَهُم  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ِّيِرَیْمِْحلا  ِنَع  ِیبَأ  تارایزلا  لماک  لم ، - 29

َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  ُلوُقَی  َوُه  َو  ٍِّیلَع  َْنب  َْنیَسُْحلا  ُلِّبَُقی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ِّيِراَفِْغلا  ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِدْعَّسلا  َۀَعِیبَر  ْنَع 
__________________________________________________

مقرلا تحت  یف ص 276  یتأی  مقرلا 10 و  لیذ  یف ص 263  ّرم  امک  عفار  یبأ  نب  ّیلع  نب  میهاربإ  وه  یعفارلا و  نع  فحـصم  هناـک  ( 1)
. عجارف عفار  یبأ  دافحأ  نم  میهاربإ  ریغ  وأ  . 46
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. ِناَمیِْإلا َنِم  ُهُجِرُْخی  ًاْبنَذ  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ  ٍِجلاَع  ِْلمَر  ِدَدَِعب  ُُهبُونُذ  َْتناَک  َْول  َو  ُهَهْجَو  ُراَّنلا  ِحَْفَلت  َْمل  ًاِصلُْخم  اَمُهَتَّیِّرُذ  َو  َْنیَسُْحلا  َو 

ْنَع ِفاَّحَْجلا  ِنَع  ٍِسباَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  تارایزلا  لماک  لم ، - 30
َّبُِحْیلَف ِینُّبُِحی  َناَک  ْنَم  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍدوُعْسَم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیناَْملَّسلا  َةَدِیبَع  ْنَع  َۀَمَلَس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َةَُّرم  ِْنب  وِرْمَع 

. اَمِهِّبُِحب ِینَرَمَأ  َهَّللا  َّنِإَف  ِْنیَذَه  َّیَْنبا 
ٍرْمِش ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِزاَّزَْبلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  تارایزلا  لماک  لم ، - 31
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َِّیلَع َلاَوَتَْیلَف  ِِهباَتِک  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ِیتَّلا  یَْقثُْولا  ِهَّللا  ِةَوْرُِعب  َکَّسَمَتَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَـج  ْنَع 
. ِهِشْرَع ِقْوَف  ْنِم  اَمُهُّبُِحی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإَف  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب 

ِیبَأ ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِدِیلَْولا  ِْنب  ِساَّبَع  ْنَع  ٍلُجَر  ْنَع  َناَرَْجن  ِیبَأ  ِْنبا  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  تارایزلا  لماک  لم ، - 32
. ِیتَعاَفَش ُْهلَنَت  َْمل  َو  ٌمَْحل  ِهِهْجَو  یَلَع  َْسَیل  َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َءاَج  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َضَْغبَأ  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع 

ِیبَأ ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَْرغَْملا  ِیبَأ  ْنَع  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِباَّطَْخلا  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ُزاَّزَّرلا  ٍرَفْعَج  ُْنب  ُدَّمَُحم  تارایزلا  لماک  لـم ، - 33
. ُْنیَسُْحلا َو  ُنَسَْحلا  ِیتَناَْحیَر  َو  ُءاَسِّنلا  ِیْنیَع  ُةَُّرق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع 

وٍرْمَع ِْنب  ِلاَْهنِْملا  ِنَع  ٍساَّبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  تارایزلا  لـماک  لـم ، - 34
ِهَّللا ص. ِلوُسَر  اَتَناَْحیَر  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُلوُقَی  ِۀَبْحَّرلا  ِیف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَس  َلاَق  َناَذاَز  ْنَع  ِغَبْصَْألا  ِنَع 

ْنَع ٍدِشاَر  ِیبَأ  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ٍْمیَثُخ  ِْنب  َناَْمثُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَْمیَلُس  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ُِّیناَرَفْعَّزلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  تارایزلا  لماک  لم ، - 35
ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  َةَُّرم  ِْنب  یَْلعَی 
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. ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح  ِهَّللا ص 

. هلثم دیعس  داشرإلا  اش ، يرولا  مالعإ  مع ،
ْنَع َناَْمثُع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍبْهَو  ْنَع  ٍداَّمَح  ِْنب  یَلْعَْألا  ِدـْبَع  ْنَع  اَّیِرَکَز  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٌدَّمَُحم  تارایزلا  لماک  لم ، - 36

َلَبْقَتْـساَف ِناَْیبِّصلا  َعَم  ُبَْعلَی  ٍْنیَـسُِحب  َوُه  اَذِإَف  ِْهَیلِإ  َیِعُد  ٍماَعَط  َیلِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْدنِع  ْنِم  َجَرَخ  ُهَّنَأ  ِّيِِرماَْعلا  یَْلعَی  ْنَع  ٍدِشاَر  ِیبَأ  ِْنب  ِدـیِعَس 
َتَْحت ِْهیَدَی  يَدْحِإ  َلَعَجَف  ُهَذَخَأ  یَّتَح  ُهُکِحاَُضی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلَعَج  َو  ًةَّرَم  اَنُهاَه  َو  ًةَّرَم  اَنُهاَه  ُِّیبَّصلا  َرَفَطَف  ِْهیَدَـی  َطََسب  َُّمث  ِمْوَْقلا  َماَمَأ  ُِّیبَّنلا ص 

. ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ُْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌْنیَسُح  َلاَق  َُّمث  ُهَلَّبَق  َو  ِهِیف  یَلَع  ُهاَف  َعَضَو  َو  ُهاَفَق  َتَْحت  يَرْخُْألا  َو  ِِهنَقَذ 
ِدَِیب ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َذَخَأ  َلاَق : یَسُوم  ِهیِخَأ  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِرْـضَن  ْنَع  ٍدیِعَـس  ْنَع  ُّيِرَیْمِْحلا  ٌدَّمَُحم  تارایزلا  لماک  لم ، - 37

. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َوُهَف  اَمُهَّمُأ  َو  اَمُهَابَأ  َو  ِْنیَماَلُْغلا  ِْنیَذَه  َّبَحَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا 
ًۀَّلُح َْنیَـسُْحلا ع  ُهَدـَلَو  ُسِْبُلی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َْتلاَـق  اَـهَّنَأ  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  ْنَع  َةَوْرُع  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  یِفِّلَُؤم  ُضَْعب  َيَور  ُلوـُقَأ  - 38

ِحاَنَج ِبَغَز  ْنِم  اَهَتَمُْحل  َّنِإ  َو  ِْنیَـسُْحِلل ع  یِّبَر  ََّیلِإ  اَهاَدـْهَأ  ٌۀَّیِدَـه  ِهِذَـه  َلاَقَف  ُۀَّلُْحلا  ِهِذَـه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  اَْینُّدـلا  ِباَِـیث  ْنِم  ْتَْسَیل 
. ُهُّبِحُأ یِّنِإ  َو  ِۀَنیِّزلا  ُمْوَی  َمْوَْیلا  َّنِإَف  اَِهب  ُُهنِّیَزُأ  َو  اَهاَّیِإ  ُهُِسْبلُأ  اَنَأ  اَه  َو  َلِیئَْربَج 

ْنَع ٍداَّمَح  ِْنب  ِکیِرَـش  ْنَع  ِدیِمَْحلا  ِْدبَع  ِْنب  یَیْحَی  ْنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ُّیِکَمْرَْبلا  َلیِعاَمْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  حئارجلا  جئارخلا و  جی ، - 39
ِبَلَط ِیف  َجَرَخ  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِّيِْدنِْکلا  ِدَوْسَْألا  ِْنب  ِداَدـْقِْملا  ِنَع  ِرِذـْنُْملا  ِْنب  ِْتلَّصلا  ِنَع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ِباَحْـصَأ  ْنِم  َناَک  َو  ِّيِدَـسَْألا  َنَابَْوث  ِیبَأ 
یَلْعَأ َْتناَک  َو  ْتَرَظَن  َو  ْتَماَق  ِِّیبَّنلا ص  ِءْطَِوب  ْتَّسَحَأ  اَّمَلَف  ِضْرَْألا  یَلَع  یًْعفَأ  ُْتیَأَرَف  ُهَعَم  اَنَأ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  اَـجَرَخ  ْدَـق  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا 

َِکلَذ  ِیَنلاَهَف  ُراَّنلا  اَهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  ِرْکَْبلا  َنِم  َمَخْضَأ  َو  ِۀَلْخَّنلا  َنِم 
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ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا  ُْتُلق  َةَدـْنِک  اَخَأ  اَی  ِهِذَـه  ُلوُقَت  اَم  يِرْدـَت  َال  َأ  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ََّیلِإ  َتَفَْتلاَف  ٌْطیَخ  اَـهَّنَأَک  ْتَراَـص  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتأَر  اَّمَلَف 
َال ٍةَرَجَـش  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ِباَعِّشلا  ِْلمَر  ِْلمَّرلا  ِیف  ْتَرَج  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنباـِل  ًاـسِراَح  ِینَلَعَج  یَّتَح  ِیْنتُِمی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َِتلاَـق  َلاَـق  ُمَلْعَأ 

َِتناَک َو  اَهْدِـجَأ  ْمَلَف  َةَرَجَّشلا  ُُبلْطَأ  ِمْوَْیلا  َِکلَذ  َدـَْعب  ُْتیَتَأ  ْدََـقل  َو  َِکلَذ  یِمْوَی  َْلبَق  ُّطَق  ًةَرَجَـش  ِهِیف  ُْتیَأَر  اَم  یِّنَِأل  ِعِضْوَْملا  َِکلَذـِب  اَُـهفِرْعَأ 
َُّمث ِرَْـسیَْألا  ِهِذِـخَف  یَلَع  ِنَسَْحلا  َْسأَر  َعَضَو  َُّمث  ِنَْمیَْألا  ِهِذِـخَف  یَلَع  ُهَسْأَر  َعَضَوَف  ِْنیَـسُْحلِاب  َأَدَـبَف  اَمُهَْنَیب  ُِّیبَّنلا  َسَلَج  َو  ٍقَرَِوب  اَمُْهتَّلَظَأ  ُةَرَجَّشلا 
َّنَأَک ُْتلُقَف  ِهِمَْون  ِیف  َداَع  َو  َِتبَأ  اَی  َلاَق  َو  ُنَسَْحلا  َهَبَْتناَف  ِهِمَْون  ِیف  َداَع  َُّمث  َِتبَأ  اَـی  َلاَـقَف  ُْنیَـسُْحلا  َهَبَْتناَـف  ِْنیَـسُْحلا  ِمَف  ِیف  ُهَناَِـسل  یِخُْری  َلَـعَج 

َۀَمِطاَف ُْتیَتَأ  َُّمث  ِِهبِْکنَم  یَلَع  اَمُهَلَمَح  اَهَبَْتنا  اَّمَلَف  ُْهنَع  ُهَّمُأ  ْلَس  ًۀَمُوتْکَم  ًۀَـفِْرعَم  َنِینِمْؤُْملا  ِنِطاََوب  ِیف  ِْنیَـسُْحِلل  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ُرَبْکَأ  َْنیَـسُْحلا 
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ْنِم َةَدـْنِک  ْنِم  اًلُجَر  ِباَْبلِاب  َّنَأ  ِیتَدِّیَـس  ِیْنتَرَبْخَأ  َْتلاَقَف  ِباَْبلِاب  یِّنَأ  ِکَمَلْعَأ  ْنَم  ُْتُلق  َةَدـْنِک  اَخَأ  اَی  َْتلاَـق  َو  ُۀَـماَمَح  َْتتَأَـف  ِباَْـبلِاب  ُْتفَقَوَف 
ِّمُأ ِلِْزنَم  ِیف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  ُلُخْدَأ  َنیِح  ُلَْعفَأ  ُْتنُک  اَمَک  يِرْهَظ  اَُهْتیَّلَوَف  يِْدنِع  َِکلَذ  َُربَکَف  ِیْنیَع  ِةَُّرق  ِعِضْوَم  ْنَع  ِیُنلَأْسَی  ًاراَبْخَأ  اَِهبَیْطَأ 

ًاِرئاَز ِیبَأ  ِیناَتَأَف  ُهَمِْطفَأ  یَّتَح  َةَّذَّللا  ِهِیف  ُدِجَأ  ًابَْوث  َسَْبلَأ  َال  ْنَأ  ِیبَأ  ِینَرَمَأ  َنَسَْحلا  ُتَْدلَو  اََّمل  ُهَّنِإ  َْتلاَق  ِْنیَـسُْحلا  َُۀلِْزنَم  اَم  َۀَمِطاَِفل  ُْتلُقَف  َۀَـمَلَس 
َو ًاءْوَض  ِکِهْجَو  ِمَّدَـقُم  ِیف  َيرَأ  یِّنِإَف  ِهیِعَنْمَت  اَلَف  َلاَِمتْـشِالا  ٌِّیلَع  َّبَحَأ  اَذِإ  َلاَـق  ْمَعَن  ُْتُلق  ِِهتْمَطَف  َلاَـقَف  َيْدَّثلا  ُّصَمَی  َوُه  َو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َرَظَنَف 

ِْهیَلَع َمَّلَکَتَف  ٍءاَم  ْنِم  ٍزوُِکب  اَعَدَف  َِکلَذ  ِیبَِأل  ُْتلُقَف  ًۀَنْخُس  َِّیف  ُتْدَجَو  ِیلْمَح  ْنِم  ٌرْهَش  َّمَت  اَّمَلَف  ِْقلَْخلا  اَذَِهل  ًۀَّجُح  َنیِِدلَتَـس  ِکَّنِإ  ِِکلَذ  َو  ًارُون 
ِیف ِلْمَّنلا  ِبِیبَدَک  يِرْهَظ  ِیف  ًابِیبَد  ُتْدَجَوَف  ِماَّیَْألا  َنِم  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُتْرِص  َو  ُدِجَأ  ُْتنُک  اَم  یِّنَع  ُهَّللا  َدَرَطَف  ُْتبِرَشَف  ِیبَرْـشا  َلاَق  َو  ِْهیَلَع  َلَفَت  َو 

َو ِمَعْطَْملا  ِنَع  ٌدیَِعب  اَنَأ  َو  َكَّرََحت  ْدََقل  ِهَّللا  َوَف  َۀَکَرَْحلا  َو  َباَرِطْضِالا  ُتْدَجَوَف  ِیناَّثلا  ُرْهَّشلا  َّمَت  یَّتَح  َِکلَذ  یَلَع  ْلَزَأ  ْمَلَف  ِبْوَّثلا  َو  ِةَْدلِْجلا  ِْنَیب 
ِیلِْزنَم  ِیف  َْریَْخلا  َو  َةَداَیِّزلا  ُدِجَأ  اَنَأ  َو  ٍرُهْشَأ  ُۀَثاَلَّثلا  ِتَّمَت  یَّتَح  ًانََبل  ُْتبِرَش  یِّنَأَک  ُهَّللا  َِینَمَصَعَف  ِبَرْشَْملا 
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َو ِرِهاَّظلا  ِیف  ِۀَّفِْخلا  َو  ِةَداَـیِّزلا  ِیف  ُْتنُکَف  ِیل  ُرَهْظَت  ٍۀَـجاَِحل  اَّلِإ  ُْهنِم  ُحَْربَأ  اـَل  َدِجْـسَْملا  ُْتمَِزل  َو  ِیتَشْحَو  ِِهب  ُهَّللا  َسَنآ  ِۀََـعبْرَْألا  ِیف  ُتْرِـص  اَّمَلَف 

َياَّلَصُم ِیف  یِسْفَِنب  ُتْوَلَخ  اَذِإ  ُعَمْـسَأ  ُْتلَعَج  َو  ٍحاَبْـصِم  َیلِإ  ِءاَْملَّظلا  ِۀَْلیَّللا  ِیف  ُجاَتْحَأ  َال  ُْتنُک  ُۀَّتِّسلا  ِتَراَص  اَّمَلَف  ُۀَسْمَْخلا  ِتَّمَت  یَّتَح  ِنِطاَْبلا 
ُرْـشَْعلا َِتداَز  اَّمَلَف  ِيرْزَأ  اَِهب  ُهَّللا  َّدَـشَف  َۀَمَلَـس  ِّمُِأل  َِکلَذ  ُتْرَکَذَـف  ًةَُّوق  ُتْدَدْزا  ٌعِْست  َِکلَذ  َقْوَف  یَـضَم  اَّمَلَف  ِینِطَاب  ِیف  َسیِدـْقَّتلا  َو  َحـِیبْسَّتلا 

َو یِماَنَم  ِیف  ٍتآ  ِیناَتَأَف  ِیْنیَع  ِیْنتَبَلَغ  َُّمث  ِْنیَتَعْکَر  ُْتیَّلَص  َو  َءوُضُْولا  ُْتغَبْـسَأ  َو  ُتْمُقَف  يِرْهَظ  یَلَع  ُهَحاَنَج  َحَسَمَف  ٍتآ  ِیناَتَأ  َو  ِیْنیَع  ِیْنتَبَلَغ 
ِیْنیَع ِیْنتَبَلَغ  َُّمث  ًاَعبْرَأ  ُْتیَّدَأ  َو  َءوُضُْولا  ُْتغَبْـسَأَف  ٌۀَِـفئاَخ  اَنَأ  َو  ُتْمُقَف  َياَـفَق  ِیف  َو  یِهْجَو  ِیف  َخَـفَن  َو  یِـسْأَر  َدـْنِع  َسَلَجَف  ٌضِیب  ُباَِـیث  ِْهیَلَع 
ُِّیبَّنلا َرَظَنَف  َۀَمَلَـس  َّمُأ  ُْتیَتَأ  َُّمث  َۀَماَمَح  ِبَْوث  ِیف  ُْتلَخَدَف  َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َمْوَی  َناَک  َو  ُتْحَبْـصَأَف  ِینَذَّوَع  َو  ِیناَقَر  َو  ِینَدَْـعقَأَف  یِماَنَم  ِیف  ٍتآ  ِیناَتَأَف 

ُلِیئاَرْزِع ِیلِیلَخَف  ُلَّوَْألا  اَّمَأ  يِرِْشبَأ  َلاَقَف  ِِّیبَّنِلل ص  َِکلَذ  ُْتیَکَح  َو  ُدِجَأ  ُْتنُک  اَم  یِّنَع  َبَهَذَف  ِهِهْجَو  ِیف  ِروُرُّسلا  ََرثَأ  ُْتیَأَرَف  یِهْجَو  َیلِإ  ص 
اَّمَأ َو  َلاَق  َو  ِْهَیلِإ  ِینَّمَـض  َُّمث  یَکَبَف  ْمَعَن  ُْتُلق  ِکِیف  َخَـفَنَف  ِیْتَیب  ِلـْهَأ  ِماَـحْرَِأب  ُلَّکَوُْملا  ُلـِیئاَکیِم  ِیلِیلَخَف  ِیناَّثلا  اَّمَأ  َو  ِءاَـسِّنلا  ِماَـحْرَِأب  ُلَّکَوُْملا 

. ِۀَنَّسلا َماَمَت  َلَزَنَف  ُْتعَجَرَف  ِكََدلَو  ُهَّللا  ُهُمِدُْخی  ُلِیئَْربَج  ِیبِیبَح  ِكاَذَف  ُِثلاَّثلا 
برشملا معطملا و  نع  دیعب  انأ  اهلوق ع و  عجو  عم  اهدجت  ةرارح  لضف  یه  کیرحتلاب و  ۀنخس  یسفن  یف  دجأل  ینإ  يرهوجلا و  لاق  نایب 

. يوقأ رثکأ و  ۀتسلا  رابخأ  لمحلا و  ةدم  یف  ةدراولا  رابخألا  یفانت  یفخی  امهیهتشأ و ال  وأ ال  امهدجأ  يأ ال 
ْنَع ٍدِـشاَر  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َۀَْنیَمُـس  ِیبَأ  ْنَع  ِنَـسَْحلا  ِنـْب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَـع  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 40

َو ٍناَکَم  َیلِإ  اَیَوَهَف  ِءاَلَْخِلل  ِةَوْجَْعلا  َلَْخن  اَیَتَأ  یَّتَح  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  َلاَـق : َمیِهاَْربِإ ع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرَفْعَْجلا  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِرَفْعَج  ِْنب  َبوُقْعَی 
ُُرتْسَی ٍراَدِِجب  اَمُهَْنَیب  ُهَّللا  یَمَرَف  ِِهبِحاَص  َیلِإ  ِهِرْهَِظب  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  یَّلَو 
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اَم اَیَضَق  َو  اَئَّضَوَتَف  « 1  » ِناَتَّنَج َو  ٍءاَم  ُْنیَع  ِعِضْوَْملا  ِیف  َراَص  َو  ِهِعِـضْوَم  ْنَع  َعَفَتْرا  َو  ُراَدِْجلا  َبَهَذ  اُمَهَتَجاَح  اَیَـضَق  اَّمَلَف  ِِهبِحاَص  ْنَع  اَمُهَدَـحَأ 

«2  » اَءاَج اَمُهَّنِإ  الاَقَف  اَُمْتئِج  َْنیَأ  ْنِم  اَمُکَّوُدَـع  اَُمتْفِخ  اَم  اَمَُهل  َلاَقَف  ٌظِیلَغ  ٌّظَف  ٌلُجَر  اَمَُهل  َضَرَع  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  اَراَص  یَّتَح  اَقَلَْطنا  َُّمث  اَداَرَأ 
َْتثَدْحَأ َو  اَمُهَّمُأ  َْتیَواَن  َو  ُْتلَعَف  اَم  ِسْمَْألِاب  َتِْملَع  ْدَق  َو  ٍدَّمَُحم  ْیَْنبا  َيِواَُنت  ْنَأ  ُدیُِرت  َأ  ُناَْطیَـش  اَی  ُلوُقَی  ًاتْوَص  اوُعِمَـسَف  اَمِِهب  َّمَهَف  ِءاَلَْخلا  َنِم 
يَوْهَأَـف ِِهبِْکنَم  ْنِم  ُهَّللا  اَهَـسَْبیَأَف  ِْنیَـسُْحلا  َهْجَو  ِِهب  َبِرْـضَِیل  ِهِدَِـیب  يَوَهَف  ًاـْضیَأ  ُْنیَـسُْحلا  َُهل  َظَـلْغَأ  َو  ِقیِرَّطلا  ِنَع  « 3  » َتْکَلَـس َو  ِهَّللا  ِنـیِد  ِیف 

َُهل ْلَعْجا  َو  ُهِْقلْطَأ  َّمُهَّللا  ُْنیَـسُْحلا  َلاَقَف  ِینَِقلُْطی  ْنَأ  َهَّللا  اَُمتْوَعَد  اََّمل  اَمُکِّدَـج  َو  اَمُکِیبَأ  ِّقَِحب  اَمُُکلَأْسَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  َْلثِم  ِِهب  ُهَّللا  َلَـعَفَف  يَرُْـسْیلِاب 
َناَک َو  اَمُهَتْـسَسَد  َْنیَأ  َلاَقَف  ِۀَموُصُْخلِاب  ِْهیَلَع  َلَْبقَأ  َو  ًاِّیلَع  اَیَتَأ  یَّتَح  اَمُهَماَّدـُق  َقَلَْطناَف  ُهَدَـی  ُهَّللا  َقَلْطَأَف  ًۀَّجُح  ِْهیَلَع  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًةَْربِع  اَذَـه  ِیف 

َکَجَرْخَأ َال  ِلُجَّرِلل  ُْنیَـسُْحلا  َلاَقَف  َُهءاَدِر  َّقَش  یَّتَح  ًاِّیلَع  ْمُْهنِم  ٌلُجَر  َبَذَج  َو  ِءاَلَْخِلل  اَّلِإ  اَجَرَخ  اَم  ٌِّیلَع ع  َلاَقَف  ٍلِیلَِقب  ِۀَـفیِقَّسلا  ِمْوَی  َدـَْعب  اَذَـه 
َلاَق اَمِِهلِْزنَم  َیلِإ  اَجَرَخ  اَّمَلَف  ِقاَرِْعلا  َنِم  ٍلُـجَر  َیلِإ  ُهَتَْنبا  َداَـق  ُلُـجَّرلا  َناَـک  ْدَـق  َو  َكِدـْلُو  َو  َکـِلْهَأ  ِیف  ِۀـَثاَیِّدلِاب  یَلَْتُبت  یَّتَح  اَْینُّدـلا  َنِم  ُهَّللا 
ْنِم ًةَرَجَش  ِْهیَلَع  َتَْبنَأ  َو  ِضْرَْألا  ِرْهَِظب  ُهاَْقلَأ  َو  ِتوُْحلا  ِنَْطب  ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  َُسنُوی  ُلَثَم  اَمُُکلَثَم  اَمَّنِإ  ُلوُقَی  يِّدَج  ُْتعِمَس  ِنَسَْحِلل  ُْنیَـسُْحلا 
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ُنیِطْقَْیلا اَّمَأ  َو  ْمُکَلَف  ُْنیَْعلا  اَّمَأ  ُلوُقَی  يِّدَـج  ُْتعِمَـس  َو  ِْنیَْعلا  ِءاَم  ْنِم  ُبَرْـشَی  َو  ِنیِطْقَْیلا  َنِم  ُلُکْأَی  َناَـکَف  اَِـهتَْحت  ْنِم  ًاـْنیَع  َُهل  َجَرْخَأ  َو  ٍنیِطْقَی 
ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف  َنوُدیِزَی  َْوأ  ٍْفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  َو  َُسنُوی  ِیف  ُهَّللا  َلاَق  ْدَق  َو  ُءاَِینْغَأ  ُْهنَع  ُْمْتنَأَف 

__________________________________________________

. بایثلا هیف  لسغت  ءانا  رسکلاب  ۀناجالا - و  خ ل )  ) ناتناجا ( 1)
انئج خ ل. اننا  ( 2)

. هنع تلدع  میقتسملا و  طارصلا  نع  تبکن  يأ  ( 3)
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َو َنوُرُفْکَیَف  َکـِلَذ  ْنِم  َرَثْـکَأ  َیلِإ  ُلَسُْرنَـس  َو  اََـنل  اَـهَجَرْخَأَف  ِْنیَْعلا  َیلِإ  اَـنَتَجاَح  ُهَّللا  َِملَع  ْنَِکل  َو  ِنـیِطْقَْیلا  َیلِإ  ُجاَـتَْحن  اَنَْـسل  َو  « 1  » ٍنـیِح یلِإ 
. اَذَه ُْتعِمَس  ْدَق  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ٍنیِح  َیلِإ  َنوُعَّتَمَتَی 

. ربخلاب كایتأیل  ۀیفخ  امهتلسرأ  نیأ  يأ  رابخألاب  کیتأیل  هسدت  نم  سیسدلا  ءافخإلا و  سدلا  هاداع و  هاوان  نایب 
ْیَبِیبَح اَناَک ع  َو  ِْهیَلْجِر  َیلِإ  ِهِرْدَـص  ْنِم  ُِهبُْـشی  ُْنیَـسُْحلا  َو  ِهِسْأَر  َیلِإ  ِهِرْدَـص  ْنِم  ِِّیبَّنلِاب ص  ُِهبُْـشی  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  داشرإلا  اش ، - 41

. ِهِْدلُو َو  ِِهلْهَأ  ِعیِمَج  ِْنَیب  ْنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
ِْببْحَأ َو  اَمُهَّبِحَأَف  اَمُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِْنیَسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  ِیف  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق : َناَْملَـس  ْنَع  ُناَذاَز  َيَور  داشرإلا  اش ، - 42

َو ُُهتْـضَْغبَأ  اَمُهَـضَْغبَأ  ْنَم  َو  َۀَّنَْجلا  ُهَلَخْدَأ  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ُُهْتبَبْحَأ  ْنَم  َو  ُُهْتبَبْحَأ  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  َلاَق ص  َو  اَـمُهَّبَحَأ  ْنَم 
. اَْینُّدلا َنِم  ِیتَناَْحیَر  ِْنیَذَه  َّیَْنبا  َّنِإ  َلاَق ص  َو  َراَّنلا  ُهَلَخْدَأ  ُهَّللا  ُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُهَضَْغبَأ  ُُهتْضَْغبَأ  ْنَم 
لعفلاب  ۀهبشملا  فورحلا  ربخ  بصن  زوج  نم  لوق  یلع  ۀینثتلا  یلع  وأ  درفملا  یلع  یتناحیر  نایب 

. ًافیِرَخ َنیِْعبََسل  َمَّنَهَج  َْرعَق  َّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  اَْوَور  ْدَق  َو 
. ادسأ انسارح  نأ  رعشلا  یف  درو  دق  و 

ُهَـسْأَر َعَفَر  اَّمَلَف  ُهاَفَدـَتْراَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َءاَجَف  یِّلَُـصی  ُِّیبَّنلا ص  َناَـک  َلاَـق : ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍْشیَبُح  ُْنب  ُّرِز  َيَور  داـشرإلا  اـش ، - 43
ِْنیَذَه َّبُِحْیلَف  ِینَّبَحَأ  ْنَم  َلاَق  َُّمث  ِرَْـسیَْألا  ِهِذِخَف  یَلَع  اَذَه  َو  ِنَْمیَْألا  ِهِذِخَف  یَلَع  اَذَه  َسَلْجَأ  َفَرَْـصنا  اَّمَلَف  اَداَع  َداَع  اَّمَلَف  ًاقِیفَر  ًاذْخَأ  اَمُهَذَخَأ 

. ِهَِّلل ُۀَّنِْملا  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ِۀَّمُْألا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  اَمِهِیبَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َۀَّجُح  َو  ِۀَلَهاَبُْملا  ِیف  ِهِِّیبَِنل ص  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَناَک ع  َو 
َۀَّنَْجلا َّنِإ  َو  ِشْرَْعلا  اَْفنَـش  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  َۀـَناَوَع  ِیبَأ  ْنَع  َۀَـعیَِهل  ُْنبا  داـشرإلا  اـش ، - 44

ِینَْتنَکْسَأ  ِّبَر  اَی  َْتلاَق 
__________________________________________________
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. ًاحَرَف ُسوُرَْعلا  ُسیِمَت  اَمَک  ْتَساَمَف  َلاَق  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ِکَناَکْرَأ  ُْتنَّیَز  یِّنَأ  َْنیَضَْرت  َال  َأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  اََهل  َلاَقَف  َنیِکاَسَْملا  َو  َءاَفَعُّضلا 
. يرزجلا هلاق  ینثت  هتیشم و  یف  رتخبت  اذإ  اسیم  سیمی  سام  لاقی  نایب 

ُْنیَـسُْحلا ع َو  ُنَسَْحلا  َعَرَطْـصا  َلاَق : ِقِداَّصلا ع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ُحاَّدَْـقلا  ٍنوُْمیَم  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َيَور  داشرإلا  اش ، يرولا  مالعإ  مع ، - 45
َلاَقَف ِریِغَّصلا  یَلَع  َرِیبَْکلا  ُضِْهنَتْـسَت  ُهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُۀَـمِطاَف ع  َْتلاَقَف  ًاْنیَـسُح  ْذُـخ  ُنَسَح  ًاـهیِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب 

. َنَسَْحلا ِذُخ  ُْنیَسُح  اَی  ًاهیِإ  ِْنیَسُْحِلل  ُلوُقَی  ُلِیئَْربَج ع  اَذَه  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
َیلِإ ِناَیِـشْمَی  َْنیَـسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  ُْتیَأَر  َلاَق : ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ُّیِِعفاَّرلا  ُمیِهاَْربِإ  َيَور  داشرإلا  اش ، بوشآرهـش  نبال  بقاـنملا  بق ، - 46

ْنَأ ُنِسْحَتْسَن  َال  َو  ُیْـشَْملا  اَْنیَلَع  َلُقَث  ْدَق  ٍصاَّقَو  ِیبَأ  ِْنب  ِدْعَِـسل  اُولاَقَف  ْمِهِـضَْعب  یَلَع  َِکلَذ  َلُقَثَف  یِـشْمَی  َلََزن  اَّلِإ  ٍبِکاَر  ٍلُجَِرب  اَّرُمَی  ْمَلَف  ِّجَْحلا 
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ِناَیِشْمَت اَمُکْوَأَر  اَذِإ  ُساَّنلا  َو  َکَعَم  ْنَّمِم  ٍۀَعاَمَج  یَلَع  َلُقَث  ْدَق  َیْشَْملا  َّنِإ  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ِنَسَْحِلل  ٌدْعَـس  َلاَقَف  ِناَیِـشْمَی  ِناَدِّیَّسلا  ِناَذَه  َو  َبَکَْرن 
اَّنَِکل َو  اَنِماَدـْقَأ  یَلَع  ِماَرَْحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َیلِإ  َیْـشَْملا  اَنِـسُْفنَأ  یَلَع  اَْنلَعَج  ْدَـق  ُبَکَْرن  َال  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  اَُمْتبِکَر  ْوَلَف  اُوبَکْرَی  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْبِطَت  َْمل 

. ِساَّنلا َنِم  ًاِبناَج  اَذَخَأَف  ِقیِرَّطلا  ِنَع  ُبَّکَنَتَن 
ِِرباَج ْنَع  ٍْدیَمُح  ْنَع  َنوُراَه  ِْنب  ِْدیَُرب  ْنَع  َناَّفَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  ٍداَیِز  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ُِّیباَعِْجلا  دـیفملل  سلاجملا  اج ، - 47
اَمَُهل ُتْوَعَد  َو  ِْنیَریِغَص  اَمُُهْتیَّبَر  ِْنیَذَه  َّیَْنبا  َّنِإ  َلاَقَف  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  ِدَِیب  ًاذِخآ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َجَرَخ  َلاَق : ِّيِراَْصنَْألا  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب 

َو َِکلَذ  َیلِإ  ِیَنباَجَأَف  ِْنیَّیِکَز  ِْنیَرَّهَطُم  ِْنیَرِهاَط  اَمُهَلَعْجَی  ْنَأ  اَمَُهل  َهَّللا  ُْتلَأَس  ًةَدِحاَو  ِینَعَنَم  َو  ِْنیَتَْنثا  ِیناَطْعَأَف  ًاثاََلث  اَمَُهل  َهَّللا  ُْتلَأَس  َو  ِْنیَرِیبَک 
ُْتیَـضَق یِّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  اَمِِهتَّبَحَم  یَلَع  َۀَّمُْألا  َعَمْجَی  ْنَأ  َهَّللا  ُْتلَأَس  َو  َکـِلَذ  ِیناَـطْعَأَف  َراَّنلا  اَمُهَتَعیِـش  َو  اَـمُهَتَّیِّرُذ  َو  اَـمُهَیِقَی  ْنَأ  َهَّللا  ُْتلَأَـس 

یِّنِإ َو  َكِْدلُو  ِیف  َکَتَّمِذ  َنوُرِفْخَیَس  َو  ِسوُجَْملا  َو  يَراَصَّنلا  َو  ِدوُهَْیلا  ِیف  َِکتَّمِِذب  ََکل  یِفَتَـس  َِکتَّمُأ  ْنِم  ًۀَِفئاَط  َّنِإ  َو  ًارَدَق  ُتْرَدَق  َو  ًءاَضَق 
ُهَنِکْسُأ  َال  َو  ِیتَماَرَک  َّلَحَم  ُهَّلِحُأ  اَّلَأ  َِکلَذ  َلَعَف  ْنَِمل  یِسْفَن  یَلَع  ُْتبَجْوَأ 
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. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِیتَمْحَر  ِْنیَِعب  ِْهَیلِإ  َرُْظنَأ  َال  َو  ِیتَّنَج 

َو ِنَسَْحلا  ِعاَـبِّتا  ِنِم  ُنَسْحَأ  َعاَـبِّتا  اـَل  َو  « 1  » ٍناـمیِِإب ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َلاَـق  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ،  48
ِّقَِحل ُۀَـعاَّطلا  ُمَُهل  َبَجَوَف  ُُهباَتِک  َِکلَذـِب  َدِهَـش  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  اَمُهَتَّیِّرُذ  اَـمِِهب  ُهَّللا  َقَْحلَأ  ْدَـقَف  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  اـنْقَْحلَأ  َیلاَـعَت  َلاَـق  َو  ِْنیَـسُْحلا 
ْمِهِّبَر ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  َُهلْوَح  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلا  ِشْرَْعلا  ِۀَلَمَح  ْنَع  ًۀَیاَکِح  َیلاَعَت  َلاَق  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِّقَِحل  ِِّیبَّنِلل ص  َبَجَو  اَم  ُْلثِم  ِۀَماَمِْإلا 

ْمُْهلِخْدَأ َو  انَّبَر  ِمیِحَْجلا  َباذَع  ْمِِهق  َو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  َو  ًۀَمْحَر  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ... 
َو ًاْضیَأ  َلاَـق  َو  « 2  » ِتاـئِّیَّسلا ُمِِهق  َو  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئاـبآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَـم  َو  ْمُهَتْدَـعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج 
َو ُْهنِم  ِۀَغیِّصلا  ِهِذَِهب  ِءاَعُّدلا  اَذَِهب  ُّقَحَأ  َْسَیل  َو  ٍۀَلیِضَف  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  ُقَبُْسی  َال  َو  « 3  » ٍُنیْعَأ َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 

ِۀَماَمِإ یَلَع  ِِّیبَّنلا ص  ِّصَن  ْنِم  ِناَتَِنیاَبَتُْملا  ِناَتَِفئاَّطلا  َو  ِناَِفلَتْخُْملا  ِناَقیِرَّطلا  ُهاََور  اَِمب  اَـمِِهتَماَمِإ  یَلَع  ُّلَدَتُْـسی  َو  ُۀَـماَمِْإلا  ُمَُهل  َبَجَو  ْدَـقَف  ِِهتَّیِّرُذ 
َیلِإ َساَّنلا  اُوَعَد  اَمُهَّنَأ  ٍفاَلِخ  اَِلب  َتَبَث  اَم  ًاْضیَأ  ُّلُدَـی  َو  اَمِِهتَماَمِإ  یَلَع  َعَطَق  َرَـشَع  ْیَْنثِالا  ِۀَـماَمِِإب  َلاَق  ْنَم  ُّلُکَف  َکـِلَذ  َتَبَث  اَذِإ  َو  َرَـشَع  ْیَْنثاـِلا 

ُلْوَْقلا َبَجَو  ِْنیَلِْطبُم  اَناَک  ْنِإ  َو  اَمُُهتَماَمِإ  َتَبَث  ْدَـقَف  ِْنیَّقُِحم  اَناَک  ْنِإَف  ِْنیَلِْطبُم  َْوأ  ِْنیَّقُِحم  اـَنوُکَی  ْنَأ  ْنِم  ُولْخَی  اَـلَف  اَـمِِهتَماَمِِإب  ُلْوَْقلا  َو  اَـمِِهتَْعَیب 
ُّلُک َو  َراَِیتْخِالا  َو  َفْصَْولا  َِوأ  َّصَّنلا  َوُه  َنوُکَی  ْنَأ  اَّمِإ  ُولْخَی  َال  ِۀَماَمِْإلا  َقیِرَط  َّنَِأب  ًاْضیَأ  ُّلَدَتُْسی  َو  ٌِملْسُم  ُُهلوُقَی  َال  اَذَه  َو  اَمِِهلِیلْضَت  َو  اَمِهِقیِسْفَِتب 

َو َۀَیِواَعُم  ُْریَغ  اَمِِهناَمَز  ِیف  ْنُکَی  َْمل  َو  اَیَعَّدا  َو  اَجَرَخ  اَمُهَّنَِأب  َتَبَث  ْدَق  اَِمب  ًاْضیَأ  ُّلَدَتُْـسی  َو  اَمِِهتَماَمِِإب  ُلْوَْقلا  َبَجَوَف  اَمِهِّقَح  ِیف  َلَصَح  ْدَق  َِکلَذ 
ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  ُۀَماَمِْإلا  َنوُکَت  ْنَأ  ُبِجَیَف  اَمُهُْرفُک  َْلب  اَمُهُقِْسف  َتَبَث  ْدَق  اَمُه  َو  َدیِزَی 

__________________________________________________

.21 روطلا : ( 1)
.9 - 7 رفاغلا : ( 2)
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ِناَذَـه َياَْنبا  َلاَق ع  ُهَّنَأ  ِروُهْـشَْملا  ِرَبَْخلِاب  ُّلَدَتُْـسی  َو  ٌۀَّجُح  ْمُهُعاَمْجِإ  َو  اَمِِهتَماَمِإ  یَلَع  اوُعَمْجَأ  ْمُهَّنَِأل  ِْتیَْبلا ع  ِلـْهَأ  ِعاَـمْجِِإب  ًاـْضیَأ  ُّلَدَتُْـسی  َو 
ُهُقیِرَط َو  َِکلَذ  اَـکََرت  َْوأ  اَمِهِـسُْفنَأ  َیلِإ  اَـیَعَد  ُْهنَع  اَدَـعَق  َْوأ  ِداَـهِْجلِاب  اَـضَهَن  ٌءاَوَس  ِلْوَْقلا  ِبِجوُِمب  َۀَـماَمِْإلا  اَـمَُهل  َبَجْوَأ  اَدَـعَق  َْوأ  اَـماَق  ِناَـماَمِإ 

ْنِم َو  اَمُهاَوِس  ٌدـَلَو  اَنِِّیبَِنل  َیَِقب  اَم  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  ِداـَلْوَأ  ِیف  ُۀَـفاَلِْخلا  َِتناَـک  َو  اَـمِِهتَماَمِإ  یَلَع  ُّلُدَـی  ِْقلَْخلا  ُلَْـضفَأ  اَـمُُهنْوَک  َو  ُصوُصُّنلا  َو  ُۀَمْـصِْعلا 
ُُهلْوَق اَمُْهنِم  ِۀَِّیلوُفُّطلا  ِرِهاَظ  َعَم  اَمِِهلَمَع  ْنِم  ِۀَّنَْجلا  ِباََوث  ِباَجیِِإب  ُنآْرُْقلا  َلََزن  َو  اَمُهَْریَغ  ًاریِغَـص  ِْعیاَُبی  َْمل  َو  اَمَُهل  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُۀَْـعَیب  اَمِِهناَهُْرب 
اَمُهَّنَأ یَلَع  ُّلُدَی  اَذَه  ُِّیلِزَتْعُْملا  ٍناَّلَع  ُْنبا  َلاَق  ِۀَـلَهاَبُْملا  ِیف  اَمُُهلاَخْدِإ  َو  اَمِْهیََوبَأ  َعَم  ِلْوَْقلا  اَذَِـهب  اَمُهَّمَعَف  ِتاَیْآلا  « 1  » َماعَّطلا َنوُمِعُْطی  َو  َیلاَعَت 
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َو ِلْقَْعلا  َلاَمَک  ِیفاَُنی  َال  ِغُوُلْبلا  ِّدَـح  ْنَع  ِّنِّسلا  َرَغِـص  َّنِإ  اَُنباَحْـصَأ  َلاَق  َو  َنیِِغلاَْبلا  َعَم  اَّلِإ  ُزوَُجت  َال  َۀَـلَهاَبُْملا  َّنَِأل  ِلاَْحلا  َْکِلت  ِیف  ِْنیَفَّلَکُم  اـَناَک 
َْول َو  اَمِِهتَِّیلوُفُط  َعَم  َۀَـلَهاَبُْملا  ِیف  ِهِِّیبَِنل  ِهَّللا  َۀَّجُح  اَناَک  اَمُهَّنَأ  َِکلَذـِب  َتَبَثَف  ِةَداَْعلا  ِقْرَِخل  َِکلَذ  َناَکَف  ِۀَّیِعْرَّشلا  ِماَکْحَْألا  ِقُّلَعَِتل  ٌّدَـح  ُِملُْحلا  ُغُوُلب 
ْنَم َدَجَو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  َْول  َو  اَمِِهئاَعُد  ِلُوبَق  ُرْکِذ  ِۀَیْآلا  ِیف  ْنَّیَبَتَی  َْمل  َو  ِِهئاَدْعَأ  یَلَع  اَمِهِّنِس  ِرَغِـص  َعَم  اَمِِهب  ُهَّللا  َّجَتْحَی  َْمل  ِْنیَماَمِإ  اَنوُکَی  َْمل 

َنِّیَُبِیل ِسُْفنَْألا  یَلَع  ِرْکِّذلا  ِیف  ْمُهَمَّدَق  ْدَـق  َو  ْمِهِْریَغ  َصْقَن  َو  ْمُهَلْـضَف  ُنِّیَُبی  ْمِْهیَلَع  ُهُراَِصْتقاَف  ْمُهَعَم  ْمُهَعَمَج  َْوأ  ْمِِهب  َلَهاََبل  ْمُهَْریَغ  ْمُهَماَقَم  ُموُقَی 
َو ِهَّللا  ِْقلَخ  ُلَْضفَأ  ْمُهَّنَأ  ُْهنِم  يَْوقَأ  َءْیَـش  َال  ٌلِیلَد  ِهِیف  َو  اَِهب  َنوُّدَعُم  ِسُْفنَْألا  یَلَع  َنُومَّدَـقُم  ْمُهَّنَِأب  َنِذُْؤِیل  َو  ْمِِهَتلِْزنَم  ِبُْرق  َو  ْمِِهناَکَم  ِفُْطل  ْنَع 

ٍءاوَس ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  ِلْدَْعلا  َو  ِدیِحْوَّتلا  ِیف  َلاَق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا 
__________________________________________________
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َعَمْجَأ ْدَق  َو  « 3  » ْمُکُّبَر َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاعَت  ُْلق  ِتاَّیِعْرَّشلا  ِیف  َو  « 2  » ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِۀَماَمِْإلا  َو  ِةَُّوبُّنلا  ِیف  َو  « 1  » ْمُکَْنَیب َو  انَْنَیب 
یَلَع ٌْنبا  ِۀَْـنبِالا  َدـَلَو  َّنَأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  اَْنبا  اَـمُهَّنَأ  یَلَع  ُّلُدَـی  اَذَـه  ُّيِزاَّرلا  ٍرَْکب  ُوبَأ  َلاَـق  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَِـنئاَْنبَِأب  َداَرُْملا  َّنَأـِب  َنوُرِّسَفُْملا 

ِۀَقیِقَْحلا
ُْنب ُِّیلَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِْتَیب  ُلْهَأ  ْمُه  َلاَـق  « 4  » یفَطْـصا َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَـس  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍِحلاَص  ُوبَأ 

. ِهِْقلَخ ْنِم  ُُهتَرَیِخ  َو  ِهَّللا  ُةَْوفَص  ْمُه  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ْمُهُدَالْوَأ  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ 
اَنل ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ٍْریَبُج  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ِنیِطَْبلا  ِْنب  ِِملْسُم  ْنَع  ِشَمْعَْألا  ِنَع  َناَیْفُـس - ْنَع  ٍْنیَکُد  ُْنب  ُلْضَْفلا  ٍْمیَُعن  ُوبَأ 

انِجاوْزَأ ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  ُلوُقَی  ِِهئاَعُد  ُرَثْکَأ  َناَک  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِیف  ًۀَّصاَخ  ِهَّللا  َو  ُۀَیْآلا  ِهِذَه  َْتلََزن  َلاَق  َۀَـیْآلا  « 5  » اِنتاَّیِّرُذ َو  انِجاوْزَأ  ْنِم 
ِۀَماَْقلا َنَسَح  ًاَدلَو  ُُهْتلَأَس  َال  َو  ِهْجَْولا  َریِضَن  ًاَدلَو  یِّبَر  ُْتلَأَس  اَم  ِهَّللا  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  اِنتاَّیِّرُذ  َو  َۀَمِطاَف  ِینْعَی 

َلاَق ًامامِإ  َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  َلاَق  ِیْنیَع  ِِهب  ْتَّرَق  ِهَِّلل  ٌعیِطُم  َوُه  َو  ِْهَیلِإ  ُتْرَظَن  اَذِإ  یَّتَح  ُْهنِم  َنِیلِجَو  َنیِِفئاَخ  ِهَِّلل  َنیِعیِطُم  ًادـْلُو  یِّبَر  ُْتلَأَـس  ْنَِکل  َو 
َنَسَْحلا َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  ِینْعَی  اوُرَبَص  اِمب  َۀَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکئلْوُأ  ُهَّللا  َلاَق  َو  اَنِدَْعب  ْنِم  اَِنب  َنوُقَّتُْملا  يِدَتْقَیَف  َنیِقَّتُْملا  َنِم  اَنَْلبَق  ْنَِمب  يِدَتْقَن 

ْمِهِیف  َْتلََزن  ِنُوْتیَّزلا  َو  ِنیِّتلا  َو  َّنَأ  َِيُور  ْدَق  َو  ًاماقُم  َو  ارَقَتْسُم  ْتَنُسَح  اهِیف  َنیِِدلاخ  ًامالَس  َو  ًۀَّیَِحت  اهِیف  َنْوَّقَُلی  َو  َۀَمِطاَف  َو  َْنیَسُْحلا  َو 
َلاَق « 6  » ِِهب َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  َیلاَـعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ُقِداَّصلا ع  . 

. ٌِّیلَع ُروُّنلا  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِْنیَْلفِْکلا 
ًاماَمِإ َلاَق  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ُْهنَع ع  َۀَعاَمَس  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

__________________________________________________
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. اَمَُهل ِِّیبَّنلا ص  ِۀَّبَحَم  ِیف  ِِهب  َنوُّمَتَْأت 
َو ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَـش  ِیف  ٍدیِعَـس  وـُبَأ  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َو  ِنَنُّسلا  ِیف  ْهَجاَـم  ُْنبا  َو  اَمِْهیَدَنْـسُم  ِیف  ُِّیلِـصْوَْملا  یَْلعَی  وـُبَأ  َو  ٍلَْـبنَح  ُنـْب  ُدَـمْحَأ 
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ْنَم َو  ِینَّبَحَأ  ْدَـقَف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَـح  ِیبَأ  ْنَع  ْمِهِدـِیناَسَِأب  ِۀـَباَحَّصلا  ِلـِئاَضَف  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا 
. ِینَضَْغبَأ ْدَقَف  اَمُهَضَْغبَأ 

ْنَم َلاَق ص  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ُّيَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِلئُـس  َلاَق : ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيِذـِمْرِّتلا  ُعِماَج 
ْنَم َو  ُهَّللا  ُهَضَْغبَأ  ُُهتْضَْغبَأ  ْنَم  َو  ُُهتْضَْغبَأ  اَمُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  َۀَّنَْجلا  ُهَلَخْدَأ  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُهَّبَحَأ  ُُهْتبَبْحَأ  ْنَم  َو  ُُهْتبَبْحَأ  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ 

. َراَّنلا ُهَدَّلَخ  ُهَّللا  ُهَضَْغبَأ 
ِنَسَْحلا ِدَِیب  َذَخَأ  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َۀََّطب  ِْنبا  ُۀَنَابِإ  َو  ٍْحیَرُش  ِْنبا  ِیلاَمَأ  َو  ِِّیناَعْمَّسلا  ُِلئاَضَف  َو  یَفَطْـصُْملا  ُفَرَـش  َو  َدَمْحَأ  ُِلئاَضَف  َو  ِّيِذِمْرِّتلا  ُعِماَج 

. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َناَک  اَمُهَّمُأ  َو  اَمُهَابَأ  َو  ِْنیَذَه  َّبَحَأ  َو  ِینَّبَحَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا  َو 
َلاَقَف  ِراَبْخَْألا  ِمْظَن  ِیف  ِْنیَسُْحلا  ُوبَأ  ُهَمَظَن  ْدَق  َو 

ٍعَمْجَم  ِیف  ُهَبِحَص  َو  َلاَق  َو  ًامْوَی  ِهِْونِص  َو  ِْنیَسُْحلا  َدَی  ُِّیبَّنلا  َذَخَأ 
یِعَم  ُُهنَکْسَم  ُْدلُْخلاَف  اَمِْهیََوبَأ  َْوأ  ِْنیَذَه  َْوأ  ِمْوَق  اَی  ِینَّدَو  ْنَم 

ِۀَجاَْحلا ِضَْعب  ِیف  ٍۀَْلَیل  َتاَذ  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُْتقَرَط  َلاَق : ٍدـْیَز  ِْنب  َۀَـماَسُأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِّیناَعْمَّسلا  ُباَتِک  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ُۀـَنَابِإ  َو  ِّيِذـِمْرِّتلا  ُعِماَج  .
ُنَسَْحلا َوُه  اَذِإَف  ُهَفَشَکَف  ِْهیَلَع  ٌلِمَتْشُم  َْتنَأ  يِذَّلا  اَذَه  اَم  ُْتلُقَف  ِیتَجاَح  ْنِم  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  َوُه  اَم  ِيرْدَأ  اَم  ٍءْیَـش  یَلَع  ٌلِمَتْـشُم  َوُه  َو  ََّیلِإ  َجَرَخَف 

. اَمُهُّبُِحی ْنَم  ُّبِحُأ  َو  اَمُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِیتَْنبا  اَْنبا  َو  َياَْنبا  ِناَذَه  َلاَقَف  ِْهیَکِرَو  یَلَع  ُْنیَسُْحلا  َو 
َوُه َو  َجَرَخ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ٍمیِکَح  ُْتِنب  َُۀلْوَخ  ُۀَِحلاَّصلا  ُةَأْرَْملا  ِتَمَعَز  َلاَق  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  َداَدَْغب  ُخیِراَت  َو  َدَمْحَأ  ُِلئاَضَف 

. ِهَّللا ِناَْحیَر  ْنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  َنُولَْخُبت  َو  َنُولَهُْجت  َو  َنُوبَّنَُجَتل  ْمُکَّنِإ  ُلوُقَی  َوُه  َو  ًاْنیَسُح  َْوأ  ًانَسَح  ِِهتَْنبا  ْیَْنبا  َدَحَأ  ٌنِضَتُْحم 
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ِینَّبَحَأ ْنَم  ِْهیَذِـخَف  یَلَع  ِناَِـسلاَج  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍْشیَبُـح  ِْنب  ِّرِز  ْنَع  ِدوُـجَّنلا  ِیبَأ  ِْنب  ِحـِلاَص  ُْنب  ُِّیلَع 
. ِْنیَذَه َّبُِحْیلَف 

یَلَع اَذَـه  َو  ِهِِقتاَع  یَلَع  اَذَـه  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُهَعَم  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َجَرَخ  الاَق  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َو  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  ٍمِزاَح  ُوبَأ  َو  ٍحـِلاَص  ُوبَأ 
ْنَم َو  ِینَّبَحَأ  ْدَـقَف  اَـمُهَّبَحَأ  ْنَم  َلاَـقَف  اَـمُهُّبُِحَتل  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  ٌلُـجَر  َُهل  َلاَـقَف  اَْـنَیلِإ  یَهَْتنا  یَّتَح  ًةَّرَم  اَذَـه  َو  ًةَّرَم  اَذَـه  ُِمْثلَی  َوُه  َو  ِهِِقتاَـع 

. ِینَضَْغبَأ ْدَقَف  اَمُهَضَْغبَأ 
ِیف َۀَمَلَـس  ِّمُأ  َو  َةَْریَرُه  ِیبَأ  َو  ٍدـْیَز  ِْنب  َۀَـماَسُأ  َو  ٍبِزاَع  ِْنب  ِءاَرَْبلا  َو  ِّیِفَقَّثلا  َةَُّرم  ِْنب  یَْلعَی  ْنَع  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا  َو  ِعِماَْـجلا  ِیف  ُّيِذـِمْرِّتلا 

. اَمُهَّبَحَأ ْنَم  ُّبِحُأ  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  اَمُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ْمِِهثیِداَحَأ 
. اَمُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَأ  َو  ًاْنیَسُح  َو  ًانَسَح  َّبِحَأ  َّمُهَّللا  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِثِْریَوُْحلا  ُوبَأ 

َّنِإ َو  ٌِقفاَنُم  اَّلِإ  ُهُضِْغُبی  َال  َو  ٌنِمُْؤم  اَّلِإ  ُهُّبُِحی  اَلَف  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َفِذـُق  ٍِّیلَع  َّبُح  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ٍراَّمَع  ُْنب  ُۀَـیِواَعُم 
ِِهتْوَم َبُْرق  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُِّیبَّنلا ص  اَعَد  َو  ًاّماَذ  ْمَُهل  يََرت  اَلَف  َنیِِرفاَْکلا  َو  َنیِِقفاَنُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َفُِذق  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َّبُح 

. ِناَلِمْهَت ُهاَْنیَع  َو  اَمُهُفُشْرَی  َلَعَج  َو  اَمُهَّمَش  َو  اَمَُهبَّرَقَف 
. هصم افشر  هعمس  هبرض و  هرصنک و  هفشری  هفشر  نایب 

ْنَع ِّيِذِمْرِّتلا  ِنَع  ُعِماَْجلا  َو  َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  ِّیِمَْلیَّدلا  ِنَع  ُسْوَدْرِْفلا  َو  ِّیِـشوُکْرَْخلا  ِنَع  ِِّیبَّنلا ص  ُفَرَـش  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 49
َياَتَناَْحیَر ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٌۀَناَْحیَر  ُدـَلَْولا  َلاَق : َُهل  ُْظفَّللا  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ُدَنْـسُم  َو  ِّيِراَُخْبلا  ِنَع  ُحـیِحَّصلا  َو  َةَْریَرُه  ِیبَأ 

. اَْینُّدلا َنِم 
. َبوُقْعَی ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍنوُْمیَم  ُْنب  ُّيِدْهَم  َو  ُۀَبْعُش  ُهاََور  ْدَق  َو  ٌحیِحَص  ٌثیِدَح  اَذَه  َو  ُّيِذِمْرِّتلا  َلاَق 

. ِهَّللا ِناَْحیَر  ْنِم  اَمُکَّنِإ  اَمَُهل  َلاَق  ُهَّنَأ  ُْهنَع ص  يَوُْری  َو 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2730 

http://www.ghaemiyeh.com


ُّبِحُأ َال  ِیل  اَم  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اَمُهُّبُِحت  َأ  ٌمْوَق  َلاَقَف  ًةَّرَم  اَذَه  َو  ًةَّرَم  اَذَه  ُلِّبَُقی  َلَعَج  َو  ِهِرْجَح  ِیف  اَمُهَعَـضَو  ُهَّنَأ  َناَوْزَغ  ِْنب  َۀَْبتُع  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 
. اَْینُّدلا َنِم  َّیَتَناَْحیَر 

َيَور  َو 
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ُّمَُشی ََدلَْولا  َّنَِأل  ِناَْحیَّرلِاب  َهَّبَش  ُّیِضَّرلا  ُفیِرَّشلا  َلاَق  ِْنیَسُْحلا ع  ِنَع  ٍْسیَق  ُْنب  ُثَعْشَْألا  َو  ُّيِراَْصنَْألا  َبوُّیَأ  ُوبَأ  َو  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدِشاَر  َِکلَذ  ْنِم  ًاوَْحن 
. ِِهب ِبْرَْکلا  َنِم  ُسَّفَنَُتی  َو  ِْهَیلِإ  ُحَّوَرَُتی  يِذَّلا  ِءْیَّشلا  َنِم  ٌذوُخْأَم  ِناَْحیَّرلا  ُلْصَأ  َو  ُناَْحیَّرلا  ُّمَُشی  اَمَک  ُّمَُضی  َو 

اَّنِم ٍدِحاَو  ُّلُک  َلاَق : َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َۀَمَْقلَع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِرِمَتْعُْملا  ِْنب  ِروُْصنَم  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِۀَْیلِْحلا  ُبِحاَص  ُهاََور  اَم  ِِهتَقَفَش  ْنِم  َو 
َقاَحْسِإ َو  َلیِعاَمْسِإ  ِْهیَْنبا  ُمیِهاَْربِإ  ِِهب  َذَّوَع  اَِمب  اَمُهْذِّوَعُأ  َّیَْنبا  ِتاَه  َلاَقَف  ِناَِّیبَص  اَمُه  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِِهب  َّرَم  ْذِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ًاسُولُج  اَّنُک 

. ٍۀَّماَه َو  ٍناَْطیَش  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍۀَّمَال  ٍْنیَع  ِّلُک  ْنِم  ِۀَّماَّتلا  ِهَّللا  ِتاَِملَِکب  اَمُکُذیِعُأ  َلاَقَف 
ُذِّوَُعی َناَک  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ٍْریَبُج  ِْنب  ِدیِعَـس  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِلـِئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا  َو  ِۀَْـیلِْحلا  ِیف  ٍْمیَُعن  ُوبَأ  َو  ِنَنُّسلا  ِیف  ْهَجاَـم  ُْنبا 

َو َلیِعاَمْـسِإ  اَِهب  ُذِّوَُعی  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  َو  ٍۀَّمَال  ٍْنیَع  ِّلُک  ْنِم  َو  ٍۀَّماَه  َو  ٍناَْطیَـش  ِّلُـک  ْنِم  ِتاَّماَّتلا  ِهَّللا  ِتاَِـملَِکب  اَمُکُذـیِعُأ  ُلوُقَیَف  ًاْنیَـسُح  َو  ًانَـسَح 
. َقاَحْسِإ

. ِْنیَتَذِّوَعُْملا َیِّمُس  اَذَِهل  َو  ِْنیَتَذِّوَعُْملِاب  اَمُهُذِّوَُعی  َناَک  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِریِساَفَّتلا  ِرَثْکَأ  ِیف  َءاَج  َو 
. اَمِْهیَلَع ُلُْفتَی  َناَک  َقاَحْسِإ  َو  َلیِعاَمْسِإ  ِْهیَْنبا  ُذِّوَُعی  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  اَذَکَه  ُلوُقَی ع  َُّمث  ِۀَیاَوِّرلا  ِیف  ُّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ُوبَأ  َداَز  َو 

. ِمیِرَْکلا ِنآْرُْقلا  َنِم  اَتَْسَیل  َو  ِْنیَنَسَْحِلل  ِناَتَذوُع  اَمُهَّنِإ  ُهُْریَغ  َو  ٍدوُعْسَم  ُْنبا  َلاَق  ِِّیبَّنلا ص  ِذْوَع  ِةَْرثَک  ْنِم  َو 
َِکلَذَک َنَّذَأ  َو  َدـِلُو  اََّمل  ِنَسَْحلا  ِنُذُأ  ِیف  َنَّذَأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ٍِعفاَر  ِیبَأ  ْنَع  اَمِهِداَنْـسِِإب  ٍْنیَکُد  ُْنب  ِْمیَُعن  ُوبَأ  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا 

. َِدلُو اََّمل  ِْنیَسُْحلا ع  ِنُذُأ  ِیف 
. ٍلْجِِرب ِۀَِلباَْقلا  َیلِإ  اُوثَْعبا  َو  اوُمِعْطَأ  َو  اُولُک  َلاَق  َو  ًةاَش  ًةاَش  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّقَع  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِهِداَنْسِِإب  َناَّسَغ  ُْنبا 

. ِۀَنَابِْإلا ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  ُهاََور  ِةاَّشلا  َنِم  َرَّخَؤُْملا  َُعبُّرلا  ِینْعَی 
َّنَأ ٍِسباَح  ُْنب  ُعَْرقَْألا  ِهِْریَغ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُۀَْنیَیُع  َلاَقَف  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُلِّبَُقی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِدَنْـسُْملا  ِیف  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَمْحَأ 

ُْتلَّبَق  اَم  ًةَرَشَع  ِیل 
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ُهَّللا َناَک  ْنِإ  ِلُجَّرِلل  َلاَق  َو  ُُهنَْول  َعُِمْتلا  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َبِضَغَف  ِءاَّرَْفلا  ٍصْفَح  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ْمَحُْری  َال  ْمَحْرَی  َال  ْنَم  َلاَقَف ع  ُّطَق  ْمُْهنِم  ًادِـحاَو 
. اَّنِم َْسیَلَف  اَنَرِیبَک  ْزِّزَُعی  َْمل  َو  اَنَریِغَص  ْمَحْرَی  َْمل  ْنَم  َِکب  ُعَنْصَأ  اَمَف  َِکْبلَق  ْنِم  َۀَمْحَّرلا  َعََزن  ْدَق 

ْنَع ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  َِۀباَحَّصلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِِّیناَعْمَّسلا  َو  ٍدوُعْـسَم  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َۀَْبیَـش  ِیبَأ  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِدَنْـسُْملا  ِیف  ُِّیلِـصْوَْملا  یَْلعَی  ُوبَأ 
اَّمَلَف اَمُهوُعَد  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  َراَشَأ  اَمُهوُعَنْمَی  ْنَأ  اُوداَرَأ  اَذِإَف  ِهِرْهَظ  یَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ََبثَو  َدَجَـس  اَذِإَف  یِّلَُـصی  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  ُهَّنَأ  َةَْریَرُه  ِیبَأ 

. ِْنیَذَه َّبُِحْیلَف  ِینَّبَحَأ  ْنَم  َلاَق  َو  ِهِرْجَح  ِیف  اَمُهَعَضَو  َةاَلَّصلا  یَضَق 
ِْنیَذَه  َّبُِحْیلَف  ِینَّبَحَأ  ْنَم  یِّمُأ  َو  ِیبَِأب  اَمُهوُرَذ  ِۀَْیلِْحلا  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

َْول ًةَْوفَـص  ُْمْتلَتَق  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  َلاَق  َُّمث  َسوُءُّرلا  ِینْعَی  اَهیِقِّلَعُم  اَِـهب  ُْمْتئِج  ِْنیَـسُْحلا ع  َلـْتَق  َدِهَـش  ْنَم  ِضْعَِبل  ٍْمیَثُخ  ُْنب  ُعِیبَّرلا  َلاَـق  ِِّیبَْلعَّثلا  ُریِـسْفَت  . 
ُمُکَْحت َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  َِملاـع  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرِطاـف  َّمُهَّللا  َأَرَق  َُّمث  ِهِرْجَح  ِیف  ْمُهَـسَلْجَأ  َو  ْمُهَهاَْوفَأ  َلَّبََقل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْمُهَکَرْدَأ 

«. 1  » َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب 
ِِّیبَّنلا َیلِإ  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ُۀَـمِطاَف  ْتَءاَجَف  ًادـیِدَش  ًاشَطَع  َنوُِملْـسُْملا  َشِطَع  َلاَق : ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  َِيُور  اَم  ِهِسْفَن ص  یَلَع  اَمِهِراَثیِإ  ْنِم  َو 
ُهَناَِسل ُهاَطْعَأَف  َْنیَـسُْحلا  اَعَد  َُّمث  يََوتْرا  یَّتَح  ُهَّصَمَف  ُهَناَِسل  ُهاَطْعَأَف  َنَسَْحلا  اَعَدَـف  َشَطَْعلا  ِناَلِمَتْحَی  َال  ِناَریِغَـص  اَمُهَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَـقَف  ص 
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. يََوتْرا یَّتَح  ُهَّصَمَف 
َِۀباَحَّصلا ِِلئاَضَف  َو  ِةَرَـشَْعلا  ِدَنْـسُم  ِیف  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَمْحَأ  َيَور  َو  ِّيِرْدُْخلا  ْنَع  َو  ٍِّیلَع  ْنَع  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َو  ِنیَِعبْرَْألا  ِیف  ُنِّذَؤُْملا  ٍِحلاَص  ُوبَأ 

ْدَق ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَْنیَأَر  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  َُهل  ُْظفَّللا  َو  َۀَنوُْمیَم  ْنَع  َو  َۀَمَلَس  ِّمُأ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  َيَور  ْدَق  َو  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِقَرْزَْألا  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع 
ِیف ُهَعَـضَو  َُّمث  ٍحَدَق  ِیف  ُهَلَعَجَف  اَهِعْرَـض  ْنِم  َّصَمَف  اََنل  ٍۀَحِینَم  َیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  ََبثَوَف  ُنَسَْحلا  یَقْـسَتْساَف  ِراَعِّشلا  ِیف  َْوأ  ِفاَحِّللا  ِیف  ُهَلْجِر  َلَخْدَأ 

َو ََّیلِإ  اَمِهِّبَحَِأب  َوُه  اَم  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکَیلِإ  اَـمُهُّبَحَأ  ُهَّنَأَـک  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَـقَف  ُهُعَنْمَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َو  ِْهیَلَع  ُِبثَی  ُْنیَـسُْحلا  َلَـعَجَف  ِنَسَْحلا  ِدَـی 
یِّنِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  یَقْسَتْسا  ُهَّنَِکل 

__________________________________________________

.47 رمزلا : ( 1)
284 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. ٍدِحاَو ٍناَکَم  ِیف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُلَدَْجنُْملا  اَذَه  َو  ِْنیَذَه  َو  ِكاَّیِإ  َو 
انأ هیف  يرزجلا  لاق  کیلع و  اهدری  مث  اهبلتحی  كریغ  اهیطعت  ةاشلا  وأ  ۀقانلاک  نبللا  ۀحنم  نونلا  رـسک  ءاحلا و  میملا و  حـتفب  ۀـحینملا  نایب 
یف لدجنم  وه  دایـص و  نبا  ثیدح  هنم  ضرألا و  یه  ۀلادجلا و  یلع  یقلم  يأ  هتنیط  یف  لدـجنمل  مدآ  نإ  باتکلا و  مأ  یف  نییبنلا  متاخ 

. امئان وأ  ائکتم  ناک  هلعل ع  یهتنا و  سمشلا 
ُلُجَّرلا ُّصَمَی  اَمَک  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َباَُعل  ُّصَمَی  َِّیبَّنلا ص  ُْتیَأَر  َلاَـق : َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍمِزاَـح  ُوبَأ  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 50

. َةَرَمَّثلا
یَلَع َوُه  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َءاَُکب  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعِمَـس  ُهَّنَأ  اَمِهِداَنْـسِِإب  َۀَْنیَیُع  ُْنب  ُناَیْفُـس  َو  ٍرِیثَک  ُْنب  یَیْحَی  َيَور  اَم  اَمَُهل  ِِهتَّبَحَم  ِطْرَف  ْنِم  َو 

. ُلَقْعَأ اَم  َو  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِیْلقَع  یِعَم  اَم  َو  اَمِْهَیلِإ  ُتُْمق  ْدََقل  ٌۀَْنِتف  اَّلِإ  َُدلَْولا  اَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ًاعِزَف  َماَقَف  ِرَْبنِْملا 
ِیف ُّيِدِـحاَْولا  َو  ِفْشَْکلا  ِیف  ُِّیبَْلعَّثلا  َو  ِعِماَْجلا  ِیف  ُّيِذـِمْرِّتلا  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا  َو  ًاـْضیَأ  ِِّیبَّنلا  ِفَرَـش  ِیف  َو  ِعِماَوَّللا  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا 
یَلَع ُبُطْخَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ُلوُقَی  ِیبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق  َةَدـْیَُرب  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ُْقلَْخلا  َيَور  َو  ِلـِئاَضَْفلا  ِیف  ٍلَْـبنَح  ُْنب  ُدَـمْحَأ  َو  ِطیِـسَْولا 
ِْهیَدَی َْنَیب  اَمُهَعَضَو  َو  اَمُهَلَمَحَف  ِرَْبنِْملا  َنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَزَنَف  ِناَُرثْعَی  َو  ِناَیِـشْمَی  ِناَرَمْحَأ  ِناَصیِمَق  اَمِْهیَلَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َءاَجَف  ِرَْبنِْملا 

. ِهِماَلَک ِرِخآ  َیلِإ  « 1  » ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنِإ  َلاَق  َُّمث 
ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلِاب  َدَّرَفَت  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ِبُولُْقلا  ِتُوق  ِیف  ُِّیثِراَْحلا  ٍِبلاَط  ُوبَأ  ُهَرَکَذ  ْدَق  َو 

. ِضْرَْألا یَلَع  َنوُشْمَی  اَنُداَبْکَأ  اَنُدَالْوَأ  ٍرَبَخ  ِیف  َو  . 
َلَعَج َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  ٍِرباَـج  َیلِإ  ْمِهِدـِیناَسَِأب  ِبیِطَْخلا  ُخـیِراَت  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُنیَِعبْرَأ  َو  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِِّیناَرَبَّطلا  ُمَْجعُم 
َدَالْوَأ اَّلِإ  ْمِهِیبَأ  َیلِإ  َنُوبَْـسُنی  ٍْتِنب  ِیَنب  َّلُک  َّنِإ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْبلُـص  ْنِم  َو  ِیْبلُـص  ْنِم  ِیتَّیِّرُذ  َلَعَج  َو  ًۀَّصاَخ  ِِهْبلُـص  ْنِم  ٍِّیبَن  ِّلُـک  َۀَّیِّرُذ 

. ْمُهُوبَأ اَنَأ  یِّنِإَف  َۀَمِطاَف 
َو
__________________________________________________

.28 لافنألا : ( 1)
285 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِیف َنیِِغلاَْـبلا  ْمُِکلاـجِر  ْنِم  ِِهلْوَِقب  َداَرَأ  َو  َۀـَثِراَح  ِْنب  ِدـْیَِزل  یِّنَبَّتلا  ِیْفَن  ِیف  َلََزن  اَـمَّنِإ  « 1  » ْمُِکلاجِر ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناـک  اـم  ِِهلْوَق  ِیف  َلـِیق 
. ِهِیف ِْنیَِغلَاب  اَنوُکَی  َْمل  اَمُهَّنَأ  یَلَع  ُعاَمْجِْإلا  َو  ْمُِکْتقَو 

اَمُه َلاَـق ص  َو  ٍِّیلَع  ْنِم  ٌْنیَـسُح  َو  یِّنِم  ٌنَسَح  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  َبِرَکیِدـْعَم  ُْنب  ُماَدـْقِْملا  َلاَـق  ِّیِمَْلیَّدـلا  ِنَع  ُسْوَدْرِْفلا  َو  ِِّیلاَّزَْغلا  ِنَع  ُءاَـیْحِْإلا 
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. ِیتَّمُأ ِیف  ِیتَعیِدَو 
ِِّیبَّنلا ص یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ٍِرباَج  ْنَع  ِْرَیبُّزلا  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِرْوَّثلا  َناَیْفُس  ْنَع  ٍقُرُط  ِۀََعبْرَأ  ْنِم  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  ُهاََور  اَم  اَمُهَعَم  ِِهتَبَعاَُلم ص  ْنِم  َو 

. اَُمْتنَأ ِنَالْدَْعلا  َمِْعن  َو  اَمُُکلَمَج  ُلَمَْجلا  َمِْعن  ُلوُقَی  َو  اَمَُهل  ُوثْجَی  َوُه  َو  ِهِرْهَظ  یَلَع  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َو 
. اَمُُکلَمَج ُلَمَْجلا  َمِْعن  ُلوُقَی  َو  « 2  » ْلَح ْلَح  ِنَالوُقَی  َو  ِِّیبَّنلا ص  َرْهَظ  ِناَبَکْرَی  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َناَک  ٍحیَِجن  ُْنبا 

َمِْعن ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْیَِقتاَع  یَلَع  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُْتیَأَر  َلاَـق : ِباَّطَْخلا  ِْنب  َرَمُع  ْنَع  َرَمُع  َیلْوَم  َمَلْـسَأ  ْنَع  ِلـِئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَـعْمَّسلا 
. اَمُه ِناَسِراَْفلا  َمِْعن  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَمَُکل  ُسَرَْفلا 

. اَمُُکلَمَج ُلَمَْجلا  َمِْعن  َلاَق  َو  اَمِِهلُجْرَأ  َو  اَمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ََفلاَخ  َو  اَمُهَلَمَحَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َكََّرب  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  « 3  » ٍداَّمَح ُْنبا 
امهلجرأ وأ  امهنم  لک  يدیأ  لعج  هنأ  وأ  رخآلا  لامـش  امهنم  لک  نیمی  يذاحف  بوکرلا  دـنع  اربدتـسا  وأ  البقتـسا  امهنأ  ینعملا  لعل  نایب 

. فسوی یبأ  ۀیاور  یف  یتأیس  امک  بناج  نم 
ُنَسَْحلا َلَْبقَأَف  ًاِسلاَج  َناَک  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَش  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 51

َماَق  ُِّیبَّنلا ص  اَمُهآَر  اَّمَلَف  ُْنیَسُْحلا  َو 
__________________________________________________

.40 بازحألا : ( 1)
. ۀقانلل رجز  وه  و  نیکستلاب - لح - اهل  تلق  اذا  ۀقانلاب ، تلحلح  ّيرهوجلا : لاق  ( 2)

. ّیبنلا نع  هیبأ ، نع  داهم ، نبا  ردصملا ج 2 ص 387 : یف  ( 3)
286 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. اَمُْکنِم ٌْریَخ  اَمُکُوبَأ  َو  اَُمْتنَأ  ِناَبِکاَّرلا  َمِْعن  َو  اَمُکُّیِطَم  ُّیِطَْملا  َمِْعن  َلاَق  َو  ِْهیَِفتَک  یَلَع  اَمُهَلَمَح  َو  اَمُهَلَبْقَتْساَف  ِْهَیلِإ  اَمُهُغُوُلب  َأَْطبَتْسا  َو  اَمَُهل 
َلَمَح َلاَق : ٍدوُعْسَم  ِْنبا  ِنَع  َۀَمَْقلَع  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ٍروُْصنَم  ْنَع  َناَیْفُس  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِهَّللا  ِْدیَبُع  ْنَع  َناَیْفُـس  ِْنب  َبوُقْعَی  َفُسُوی  ِیبَأ  ُریِـسْفَت 

ُّیِطَْملا َمِْعن  َلاَـق  َو  یَـشَم  َُّمث  يَرُْـسْیلا  ِهِعاَلْـضَأ  یَلَع  َْنیَـسُْحلا  َو  یَنُْمْیلا  ِهِعاَلْـضَأ  یَلَع  َنَسَْحلا  ِهِرْهَظ  یَلَع  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
. اَمُْکنِم ٌْریَخ  اَمُکُوبَأ  َو  اَُمْتنَأ  ِناَبِکاَّرلا  َمِْعن  َو  اَمُکُّیِطَم 

. ِْسأَّرلا ِطَسَو  ِیف  ِْنیََتباَؤُذ  اَمَُهل  َكََرت  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َِيُور  َو 
ِیَِفتَِکب ًاعیِمَج  ِْهیَدَِـیب  ٌذِـخآ  َوُه  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ِناَتاَه  َياَْنیَع  َرَُـصب  َو  ِناـَتاَه  َياـَنُذُأ  َعِمَـس  ُلوُقَی  « 1  » َةَْریَرُه َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٌدِّرَُزم ]  ] دزرم

ِهَّللا ص ِلوُسَر  ِرْدَص  یَلَع  ِْهیَمَدَق  َعَضَو  یَّتَح  ُماَلُْغلا  اَقَرَف  َلاَق  َۀََّقب  َْنیَع  َّقََرت  ُلوُقَی  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِمَدَـق  یَلَع  اَمُهاَمَدَـق  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا 
. ُهُّبِحُأ یِّنِإَف  ُهَّبِحَأ  َّمُهَّللا  َلاَق  َُّمث  ُهَلَّبَق  َُّمث  َكاَف  ْحَْتفا  َُهل  َلاَق  َُّمث 

: َلاَق ِّيِرَشْخَمَّزلا  َو  ٍّيِدْهَم  ِْنبا  َو  ِعِّیَْبلا  ِْنبا  ُباَتِک 
َۀََّقب َْنیَع  َّقََرت  ٌۀَّقُزُح  ٌۀَّقُزُح 

ُهُّبُِحی  ْنَم  َّبِحَأ  َو  ُهَّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
. َّقََرت َۀََّقب  ِْنیَع  َةَُّرق  اَی  ِْنیَسُْحِلل  َلاَقَف  « 2  » ۀمطاف ۀقبلاب  دارأ  لاق  نیعألا و  رغصأ  ۀقب  نیع  اطخلا و  ریغصلا  ریصقلا  ۀقزحلا  .

ُلوُقَت  َو  ًانَسَح ع  اَهَْنبا  ُصِّقَُرت  ُۀَمِطاَف ع  َْتناَک  َو 
َنَسَّرلا  ِّقَْحلا  ِنَع  ْعَلْخا  َو  ُنَسَح  اَی  َكَابَأ  ِْهبْشَأ 

ِنَحِْإلا  اَذ  ِلاَُوت  َال  َو  ٍنَنِم  اَذ  ًاَهلِإ  ُْدبْعا  َو 
ِْنیَسُْحِلل ع  َْتلاَق  َو 

ٍِیلَِعب  ًاهِیبَش  َتَْسل  ِیبَِأب  ٌهِیبَش  َْتنَأ 
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. __________________________________________________

ردصملا ج 3 ص 388. عجار  ( 1)
ردصملل ج 3 ص 388. قباطملا  حیحصلا  وه  بلصلا  یف  ام  و  ۀمطاف » نیع  ۀقبلاب  دارأ  : » ۀعوبطملا خسنلا  یف  ( 2)
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ُعَمْسَی  ُهَابَأ  َو  ِنَسَْحِلل ع  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُلوُقَی  َناَک  ُهَّنَأ  ِِّیلِصْوَْملا  ِدَنْسُم  ِیف  َو 

ٍِیلَِعب  ًاهِیبَش  َتَْسل  ٍِّیبَِنب  ٌهِیبَش  َْتنَأ 
ُلوُقَت  َو  َنَسَْحلا  یِّبَُرت  َۀَمَلَس  ُّمُأ  َْتناَک  َو  ُمَّسَبَتَی  ٌِّیلَع  َو 

ٌِیلَم  ِْریَْخلِاب  َْتنَأ  ٍِّیلَع  ُْنبا  ِیبَِأب 
ِِیلْوَْحلا  ِْشبَکَک  ْنُک  ٍِّیلُح  ِناَنْسَأَک  ْنُک 

ُلوُقَت  َو  َْنیَسُْحلا  یِّبَُرت  ِساَّبَْعلا  ُةَأَْرما  ِلْضَْفلا  ُّمُأ  َْتناَک  َو 
ِهاَْجلا  ِرِیثَک  َْنبا  اَی  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی 

یَِهلِإ  ُهَذاَعَأ  ٍهاَبْشَأ  اَِلب  ٌدْرَف 
یِهاَوَّدلا  ِمَمَأ  ْنِم 

حاضیإ  .
لوقی  نیسحلا و  وأ  نسحلا  صقری  ناک  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  هنأ  هیف  يرزجلا  لاق 

ۀقب نیع  قرت  ۀقزح  ۀقزح 
. هردص یلع  هیمدق  عضو  یتح  مالغلا  یقرتف 

دعصا ینعمب  قرت  هل و  سینأتلا  ۀبعادملا و  لیبس  یلع  هل  اهرکذف  نطبلا  میظعلا  ریصقلا  لیق  هفعض و  نم  وطخلا  براقملا  فیعـضلا  ۀقزحلا 
ررکم ربخ  هنأ  وأ  کلذک  یناثلا  ۀقزح  ۀقزح و  تنأ  هریدقت  فوذحم  إدتبم  ربخ  هنأ  یلع  عوفرم  ۀقزح  نیعلا و  رغـص  نع  ۀیانک  ۀـقب  نیع  و 

وأ مومضملا  ملعلا  نم  فذحی  امنإ  ءادنلا  فرح  نأل  « 1  » ارک قرطأ  مهلوقک  ذوذشلا  یف  یه  ءادنلا و  فرح  فذحف  ۀقزح  نونی  مل  نم  و 
. یهتنا فاضملا 

نکمی نیعلا و  رغـص  ۀثجلا ال  رغـص  نع  ۀیانک  ۀقب  نیع  نأ  رهاظلا  ةددشملا و  فاقلا  حتف  ۀمجعملا و  ءازلا  ۀلمهملا و  ءاحلا  مضب  ۀـقزحلا  و 
قئاـفلا یف  حرـص  يرـشخمزلا  نکل  اـهنیع و  رغـص  ۀـقبلا  نیعب  هیبشتلا  هجو  نأ  وأ  سفنلا  نیعلاـب  هدارم  نوکی  نأـب  کـلذ  هدارم  نوکی  نأ 

. یهتنا ۀضوعبلا  نیعب  امهل  اهیبشت  هینیع  رغص  یلإ  بهذ  يدانم  ۀقب  نیع  لاق و  ثیح  کلذب 
اهلوق ع 

نسرلا  قحلا  نع  علخا  و 
ۀیانک نوکیف  ءاحلا  حتفب  قحلا 

__________________________________________________

. ۀلئاغلا هب  داری  هل و  فیطل  مالکب  عدخی  نمل  برضی  لثم  ارک » قرطأ   » و جبقلا ، نم  رکذلا  ارکلا : ( 1)
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ءاخسلا و نع  ۀیانک  نوکیف  نینس  ثالث  نبا  لبإلا  نم  ناک  ام  وه  رسکلاب و  وأ  مضلاب  ۀقح  عمج  نوکی  نأب  اهمـضب  وأ  رارـسألا  راهظإ  نع 
هسیراضت و یلحلا  نانسأ  اهریغب و  لاغتشالل  بجوم  اهل و  ریبدت  لبإلا  حیرست  نإف  لامعألاب  لاغتشالا  رومألا و  یف  فرـصتلا  نع  وأ  دوجلا 

. نسحلا ءاوتسالا و  یف  هیبشتلا 
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َو ِِصئاَـصَْخلا  ِیف  ُّيِْزنَطَّنلا  َو  ِۀـَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا  َو  ِدَنْـسُْملا  ِیف  ٍلَْـبنَح  ُْنب  ُدَـمْحَأ  اَـمِِهتاَزِْجعُم ع  ِیف  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 52
ِِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َو  یَیْحَی  ِْنب  َناَْوفَص  ْنَع  َو  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍِحلاَص  ِیبَأ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  َيَور  َو  َُهل  ُْظفَّللا  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَـش  ِیف  ُّیِـشوُکْرَْخلا 

َُّمث ِْلیَّللا  ُۀَّماَع  یَضَم  یَّتَح  ِِّیبَّنلا ص  َْدنِع  ِناَبَْعلَی  اَناَک  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنَع  َو  اَضِّرلا  یَسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو  ِْنیَسُْحلا  ِْنب 
يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلاَق  َو  ِۀَقْرَْبلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  ُِّیبَّنلا ص  َو  َۀَمِطاَف  یَلَع  اَلَخَد  یَّتَح  اَمَُهل  ُءیُِـضت  َْتلاَز  اَمَف  ٌۀَقَْرب  ْتَقَرَبَف  اَمُکِّمُأ  َیلِإ  اَفِرَْـصنا  اَمَُهل  َلاَق 

. ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنَمَرْکَأ 
ِنَسَْحلا ع. ِّقَح  ِیف  اَدَّرَفَت  اَمُهَّنَأ  اَّلِإ  َۀَْفیَحُج  ِیبَأ  ْنَع  اَمِِهِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ  َو  ُِّیناَعْمَّسلا  ُهاََور  ْدَق  َو 

َدَْعب َلاَق  َُّمث  ًاِّیلَع ع  ِینْعَی  َُهل  َِدلُو  ُهَّنَأ  ْمَلْعاَف  اَهاَخْرَف  اَهَعَم  ُریِطَی  ًۀَماَمَح  ِهِراَد ع  ِیف  َْتیَأَر  اَذِإ  َُهل  ُسِراَْفلا  َلاَق  ُهَّنَأ  ِّيِْدنِْکلا  ٍفیِفَع  ِثیِدَـح  ِیف  َو 
َْدنِع َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُْتیَأَر  اَذِإ  َو  ٍرْکَو  ِْریَغ  ْنِم  ُخِْرُفت  ٍِّیلَع  ِراَد  ِیف  َۀَماَمَْحلا  َيرَأ  ُْتنُکَف  ُتْمَلْـسَأَف  ِِّیبَّنلا ص  ُروُهُظ  ٍۀَهُْرب  َدـَْعب  ِینَغََلب  ٍماَلَک 

. ُْتیَأَر اَمَف  ُْتبَهَذ  ٌِّیلَع  َِلُتق  اَّمَلَف  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  ُْهنَع  َماَطِْسب  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِسِراَْفلا  َلْوَق  ُتْرَکَذ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر 
. ُرَخْآلا َباَغ  ُْنیَسُْحلا  َِلُتق  اَّمَلَف  اَمُهُدَحَأ  َباَغ  ُنَسَْحلا  َتاَم  اَّمَلَف  ِناَریِطَی  ِناَْریَط  ِِهتْوَم  َدَْعب  ٍِّیلَع  ِلِْزنَم  ِیف  ُْتیَأَر  ٍلیِقَع  ِیبَأ  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو 

َلَکَأَـف ٌبَنِع  َو  ٌناَّمُر  ِهِیف  ٍقَبَِطب  ُلـِیئَْربَج  ُهاـَتَأَف  ُِّیبَّنلا ص  َضِرَم  َلاَـق : ِهِیبَأ ع  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِّیبَْلعَّثلا  ِنَع  ُناَـیَْبلا  َو  ُفْشَْکلا 
ٌلُجَر َلَخَد  َُّمث  ًاْضیَأ  َحَّبَسَف  ُْهنِم  َلَواَنَتَف  ٌِّیلَع  َلَخَد  َُّمث  ُبَنِْعلا  َو  ُناَّمُّرلا  َحَّبَسَف  ُْهنِم  َالَواَنَتَف  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِْهیَلَع  َلَخَد  َُّمث  َحَّبَسَف  ُْهنِم  ُِّیبَّنلا ص 

اَمَّنِإ ُلِیئَْربَج  َلاَقَف  ْحِّبَُسی  ْمَلَف  َلَکَأَف  ِِهباَحْصَأ  ْنِم 
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. ٍِّیبَن َُدلَو  َْوأ  ٌّیِصَو  َْوأ  ٌِّیبَن  اَذَه  ُلُکْأَی 
اُونَّیَز ْدَق  اَمِهِّمُِأل  الاَقَف  ُدیِْعلا  اَمُهَکَرْدَأ  َو  اَمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َيِرَع  اَضِّرلا ع  َلاَق  ِهِیلاَمَأ  ِیف  ُّيِرُوباَْسیَّنلا  ُدیِفُْملا  ِهَّللا  ِْدبَع  ُوبَأ 

َلْوَْقلا اَداَعَأ  ِدـیِْعلا  ُۀَْـلَیل  َْتناَک  اَّمَلَف  اَمُُکْتنَّیَز  ِیناَتَأ  اَذِإَف  ِطاَّیَْخلا  َدـْنِع  اَمَُکباَِیث  َّنِإ  َْتلاَقَف  اَّنِینِّیَُزت ]  ] اننیزت َال  َِکل  اَـمَف  ُنَْحن  اَّلِإ  ِۀَـنیِدَْملا  َناَْـیبِص 
اَی َلاَق  اَذَـه  ْنَم  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  ٌعِراَق  َباَْبلا  َعَرَق  ُماَلَّظلا  َذَـخَأ  اَّمَلَف  اَْهیَلَع  اوُّدَرَف  َیلوُْألا  ِیف  َْتلاَق  اَم  اَمَُهل  َْتلاَقَف  اَمُْهتَمِحَر  َو  ْتَکَبَف  اَمِهِّمُأ  یَلَع 
ُْهنِم ًۀَمیِـس  َبَیْهَأ  اًلُجَر  َرَأ  َْمل  ِهَّللا  َو  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَق  ِدـیِْعلا  ِساَِبل  ْنِم  ُهَعَم  َو  ٌلُجَر  اَذِإَف  َباَْبلا  ِتَحَتَفَف  ِباَیِّثلِاب  ُْتئِج  ُطاَّیَْخلا  اـَنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْتِنب 

ِناَّفُخ َو  ِناَتَماَمِع  َو  ِناَءاَدِر  َو  ِناَلیِواَرَـس  َو  ِناَتَعاَّرُد  َو  ِناَصیِمَق  ِهِیف  اَذِإَف  َلیِْدنِْملا  ِتَحَتَفَف  ُۀَمِطاَف  ْتَلَخَدَف  َفَرَْـصنا  َُّمث  ًادوُدْشَم  اًلیِْدنِم  اََهلَواَنَف 
اَی ْمَعَن  َْتلاَق  َطاَّیَْخلا  ِْتیَأَر  َلاَق  َُّمث  اَمُهَلَّبَق  َو  اَمُهَلَمَحَف  ِناَنَّیَُزم  اَمُه  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَخَدَـف  اَمُْهتَـسَْبلَأ  َو  اَـمُْهتَظَْقیَأَف  ٍةَرْمُِحب  ِناَـبَّقَعُم  ِناَدَوْسَأ 
اَم َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َكَرَبْخَأ  ْنَمَف  ُۀَمِطاَف  َْتلاَق  ِۀَّنَْجلا  ُنِزاَخ  ُناَوْضِر  َوُه  اَمَّنِإ  ٌطاَّیَخ  َوُه  اَم  ِۀَّیَُنب  اَی  َلاَق  ِباَیِّثلا  َنِم  ُهَتْذَْـفنَأ  يِذَّلا  َو  ِهَّللا  َلوُسَر 

. ِِکلَِذب ِینَرَبْخَأ  َو  ِینَءاَج  یَّتَح  َجَرَع 
َۀَیْحِدـِب ِِهناَهِّبَُـشی  َُهلْوَح  ِناَروُدَـی  اَلَعَجَف  ُلـِیئَْربَج  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  اَـلَخَد  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َو  ُّيِرْـصَْبلا  ُنَسَْحلا 

اَمِهِّدَج َیلِإ  اَیَعَس  َو  اَمُهُهوُجُو  ْتَلَّلَهَت  َو  اَمَُهلَواَنَف  ٌۀَناَّمُر  َو  ٌۀَلَجْرَفَس  َو  ٌۀَحاَُّفت  ِهِدَی  ِیف  اَذِإَف  ًاْئیَـش  ِلِواَنَتُْملاَک  ِْهیَدَِیب  ُئِمُوی  ُلِیئَْربَج  َلَعَجَف  ِِّیْبلَْکلا 
ُِّیبَّنلا ص َراَص  یَّتَح  اُولُکْأَی  ْمَلَف  اَمُهَرَمَأ  اَمَک  اَراَصَف  « 1  » ُبَجْعَأ اَمُکِیبَِأب  اَمُکُوَْدب  َو  اَمُکَعَم  اَِمب  اَمُکِّمُأ  َیلِإ  اَریِص  َلاَق  َُّمث  اَهَّمَـشَف  اَمُْهنِم  َذَخَأَف 

ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِضُبق  یَّتَح  َناَک  اَم  َیلِإ  َداَع  ُْهنِم  َلِکُأ  اَمَّلُک  ْلَزَی  ْمَلَف  ًاعیِمَج  اُولَکَأَف  ْمِْهَیلِإ 
__________________________________________________

. اراصف امکیبأب  اءدبا  و  ردصملا ج 3 ص 391 : یف  ( 1)
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َو ُحاَّفُّتلا  َیَِقب  َو  َناَّمُّرلا  اَنْدَـقَف  ْتَیِّفُوـُت  اَّمَلَف  ْتَیِّفُوـُت  یَّتَـح  ِهَّللا ص  ِلوُـسَر  ِتـِْنب  َۀَـمِطاَف  َماَّیَأ  ُناَـصْقُّنلا  َو  ُرِییْغَّتلا  ُهـْقَْحلَی  ْمَـلَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َلاَـق 
َیلِإ ُۀَـحاَّفُّتلا  ِتَیَِقب  َو  ِهِّمَـس  ِیف  َتاَم  یَّتَح  ِنَسَْحِلل  ِِهتَْأیَه  یَلَع  ُحاَّفُّتلا  َیَِقب  َو  ُلَجْرَفَّسلا  َدـُِقف  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َدِهُْـشتْسا  اَّمَلَف  ِیبَأ  َماَّیَأ  ُلَجْرَفَّسلا 
َلاَق ِءاَنَْفلِاب  ُْتنَْقیَأ  َو  اَُهتْضَضَع  ُشَطَْعلا  َّیَلَع  َّدَتْـشا  اَّمَلَف  یِـشَطَع  ُبََهل  ُنُکْـسَیَف  ُتْشِطَع  اَذِإ  اَهُّمَـشَأ  ُْتنُکَف  ِءاَْملا  ِنَع  ُتْرِـصوُح  يِذَّلا  ِْتقَْولا 
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َدَْعب اَهُحیِر  َیِقَبَف  ٌَرثَأ  اََهل  َُری  ْمَلَف  ْتَسُِمْتلاَف  ِهِعَرْصَم  ِیف  اَهُحیِر  َدِجُو  ُهَبَْحن  یَضَق  اَّمَلَف  ٍۀَعاَِسب  ِِهْلتَق  َْلبَق  َِکلَذ  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـس  ِْنیَـسُْحلا ع  ُْنب  ُِّیلَع 
ِرَحَّسلا ِتاَقْوَأ  ِیف  َِکلَذ  ْسِمَْتلَْیلَف  ِِربْقَِلل  َنیِِرئاَّزلا  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َِکلَذ  َداَرَأ  ْنَمَف  ِهِْربَق  ْنِم  ُحوُفَی  اَـهَحیِر  ُتْدَـجَوَف  ُهَْربَق  ُْترُز  ْدََـقل  َو  ِْنیَـسُْحلا ع 

. ًاِصلُْخم َناَک  اَذِإ  ُهُدِجَی  ُهَّنِإَف 
َو ًاکْـسِم  ًاءُولْمَم  ِرَمْحَْألا  ِرْوَِّلْبلا  َنِم  ٌماَج  ُهَعَم  َو  ُلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َطَبَه  ْذِإ  ِِّیبَّنلا ص  َعَم  ًاسُولُج  اَّنُک  ٍِعفاَر  ُوبَأ  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  ِراَّفَْحلا  ِْحتَْفلا  ِیبَأ  ِیلاَمَأ 

ِّفَک ِیف  ْتَراَص  اَّمَلَف  ِْهیَدـَلَو  َو  ًاِّیلَع  اَِهب  َیِّیَُحت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َو  ِۀَّیِحَّتلا  ِهِذَِـهب  َکیِّیَُحی  َو  َماَـلَّسلا  َکـْیَلَع  ُأَْرقَی  ُهَّللا  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  َُهل  َلاَـقَف  ًارَْبنَع 
َُّمث َِّیبَّنلا ص  اَهَّمَـشَأَف  یقْـشَِتل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  هط  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ٍِبرَذ  ٍناَِسِلب  َلاَق  َُّمث  ًاثاََلث  ْتَرَّبَک  َو  ًاثاََلث  ْتَلَّلَه  ِِّیبَّنلا ص 
اَِهب یَّیَح  َو  ٌِّیلَع  اَهَّمَـشَأَف  َۀَـیْآلا  « 1  » ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  ِمیِحَّرلا * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َْتلاَـق  ٍِّیلَع  ِّفَـک  ِیف  ْتَراَـص  اَّمَلَف  ًاـِّیلَع  اَِـهب  اَّیَح 
اَِهب یَّیَح  َو  َنَسَْحلا  اَهَّمَـشَأَف  َۀَـیْآلا  ِمیِظَْعلا  ِإَـبَّنلا  ِنَع  َنُولَءاـسَتَی  َّمَع  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب  َْتلاَـق  ِنَـسَْحلا  ِّفَـک  ِیف  ْتَراَـص  اَّمَلَف  َنَـسَْحلا 
َیلِإ ْتَّدُر  َُّمث  « 2  » یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َْتلاَق  ِْنیَـسُْحلا  ِّفَک  ِیف  ْتَراَـص  اَّمَلَف  َْنیَـسُْحلا 
ِهَّللا ِةَرْدـُِقب  َْتلََزن  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمَأ  ْتَدِعَـص  ِءاَـمَّسلا  یَلَع  ِرْدَأ  ْمَلَف  « 3  » ِضْرَأـْلا َو  ِتاواـمَّسلا  ُروـُن  ُهَّللا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  َْتلاَـقَف  ِِّیبَّنلا 

. َیلاَعَت
. هتدح ناسللا  ۀبارذ  نایب 

__________________________________________________
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َو ِةَُّوبُّنلِاب  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  ِِّیبَّنلا ص  ِدَی  یَلَع  َدَعَقَف  ِْریَّطلا  ِۀَفِـص  یَلَع  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلََزن  ًاکَلَم  َّنِإ  ِِملاَعَْملا  ُباَتِک  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 53
َال َلاَقَف  ٍناَُلف  ِدَی  یَلَع  ْدُعْقَت  َْمل  َِمل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِۀَفاَلِْخلِاب  اَمِْهیَلَع  َمَّلَسَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِدَی  یَلَع  َو  ِۀَّیِصَْولِاب  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ٍِّیلَع  ِدَی  یَلَع 

. َهَّللا ِتَصَع  ٍدَی  یَلَع  ُدُْعقَأ  َْفیَکَف  ُهَّللا  اَْهیَلَع  َیِصُع  ٍضْرَأ  ِیف  ُدُْعقَأ 
َو َلِیئَْربَج  ِحاَنَج  ِبَغَز  ْنِم  اَمُهُوْشَح  ِناَذـیِْوعَت  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َناَک  َرَمُع  ُْنبا  َلاَق  ِّيِْزنَطَّنلا  ُِصئاَصَخ  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ُۀـَنَابِإ  َو  ِنِّذَؤُْملا  ُنیَِعبْرَأ 

. َلِیئَْربَج ِحاَنَج  ْنِم  اَمِهِیف  ٍۀَیاَوِر  ِیف 
َضَفَْتنا َماَق  اَذِإ  َناَکَف  ْتَیِوُط  اَْهنَع  َماَق  اَذِإَف  ُلِیئَْربَج  اَّلِإ  اَْهیَلَع  ُسِلْجَی  َال  ٌةَداَسِو  ٍدَّمَُحم ص  ِلِآل  َْتناَک  َْتلاَـق  ٍِّیلَِعل ع  ٍدـَلَو  ِّمُأ  َناَْـمثُع  ِّمُأ  ْنَع  َو 

. ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  ِِمئاَمَت  ِیف  ُُهلَعْجَتَف  ُۀَمِطاَف  ُهُطِقَْتلَتَف  ِِهبَغَز  ْنِم 
ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َعَرَطْـصا  ُهَّنَأ  ُقِداَّصلا  َو  ٍّرَذ  ُوبَأ  َو  ُِّیناَدْمَْهلا  ُثِراَْحلا  َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  َو  َةَْریَرُه  ُوبَأ 
ًاهیِإ ِْنیَـسُْحِلل  ُلوُقَی  ُلِیئَْربَج  اَذَه  َلاَقَف  ِریِغَّصلا  یَلَع  َرِیبَْکلا  ُضِْهنَتْـسَت  َأ  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَی  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  ًاْنیَـسُح  ْذُخ  ُنَسَح  ِهیِإ  ُنَسَح  ِهیِإ  ص 

. ًانَسَح ْذُخ  ُْنیَسُح 
. ِِهِلئاَضَف ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  َُهدَرَْوأ 

َو ِنیِّتلا  َو  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ٍرَفْعَج ع  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  ٍمِزاَُرم  ْنَع  ٍِلتاَقُم  ُْنب  ُِلتاَقُم  اَمِهِرُومُأ ع  ِیلاَعَم  ِیف  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 54
ِنَـسْحَأ ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  ٌدَّمَُحم ص  َلاَق  ِنیِمَْألا  ِدَـلَْبلا  اَذـه  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَـق  َنِینیِـس  ِروُط  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَـق  ِنُوْتیَّزلا 

ُدَْعب َُکبِّذَُـکی  امَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِهِضُْغِبب  َنِیِلفاس  َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  ُلَّوَْألا  َلاَق  ٍمیِْوقَت 
. ٍِبلاَط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُۀَیَالَو  ُدَّمَُحم  اَی  ِنیِّدلِاب 

. اَدَعَق َْوأ  اَماَق  ِناَماَمِإ  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  یَلَع  ِۀَْلبِْقلا  ُلْهَأ  َعَمَتْجا  َو 
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. ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : ُهَّنَأ  ًاْضیَأ  اوُعَمَتْجا  َو 
ُْنب ُدَّمَُحم  اَنَثَّدَـح  َلاَق  ُهُدَنَـس  َبُرَق  اَمِیف  ِّيِزَوْرَْملا  َنیِهاَش  ِْنبا  ِنَع  ِّيِراَـشُْعلا  ِِّیبْرَْحلا  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ْنَع  ُّيِرَبْکُْعلا  ٍشِداَـک  ُْنبا  َِکلَذـِب  ِینَثَّدَـح 

ٍِکلاَم  َْنب  َسَنَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍرَْبنَق  ِْنب  ِِملاَس  ُْنب  ُْمیَُعن  اَنَثَّدَح  َلاَق  ِّيِِرماَْعلا  ُْنب  ُمیِهاَْربِإ  اَنَثَّدَح  َلاَق  ٍْدیَمُح  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 
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َو ِنَنُّسلا  ِیف  ْهَجاَم  ُْنبا  َو  ِعِماَْجلا  ِیف  ُّيِذـِمْرِّتلا  َو  ِدَنْـسُْملا  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ٍلَْـبنَح  ُْنب  ُدَـمْحَأ  ُهاََور  َو  َرَبَْخلا  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ُلوُقَی 
ِیف ٍْمیَُعن  ُوبَأ  َو  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  َو  یَفَطْصُْملا  ِفَرَش  ِیف  ُظِعاَْولا  َو  ِدَنْـسُْملا  ِیف  ُِّیلِـصْوَْملا  َو  ِخیِراَّتلا  ِیف  ُبیِطَْخلا  َو  ِۀَنَابِْإلا  ِیف  َۀََّطب  ُْنبا 

. ِشَمْعَْألا ِنَع  « 1  » ُّیِمیِمَّتلا ٍشیِشَح  ُْنبا  َو  ٍقُرُط  ِۀَثاََلث  ْنِم  ِۀَْیلِْحلا 
. اَمُْهنِم ٌْریَخ  اَمُهُوبَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ِناَذَه  َياَْنبا  َلاَق ص  َلاَق  َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ُِّینُْطقَراَّدلا  َيَور  َو 

َو َۀَمَلَـس  ُّمُأ  َو  َرَمُع  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َو  ُۀَْفیَذُح  َو  ِباَّطَْخلا  ُْنب  ُرَمُع  َو  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َو  َۀَْفیَحُج  ُوبَأ  َو  ُّيِراَْصنَْألا  ٌِرباَج  َو  ٍدوعْـسَم  ُْنبا  َو  ُّيِرْدُْـخلا  ُهاََور  َو 
َو ِۀَّنُّسلا  ِلْهَأ  ِداَِقتْعا  َو  ِءاَِیلْوَْألا  ِۀَْیلِح  ِیف  َو  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َۀَمَْقلَع  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ُشَمْعَْألا  ُهاََور  َو  ُّيِرَیْمِْحلا  َمَلْظَأ  ُْنب  ُناَقِْربِّزلا  َو  ٍراَسَی  ُْنب  ُِملْسُم 

َْمل ٌکَلَم  َكاَذ  َلاَق  یََلب  ُْتُلق  ِیل  َضَرَع  يِذَّلا  َضِراَْعلا  َْتیَأَر  اَم  َأ  ٍرَبَخ  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  َۀَْـفیَذُح  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِراَْـصنَْألا  ِدَنْـسُم 
ُةَدِّیَس َۀَمِطاَف  َّنَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِینُرِّشَُبی  َو  َّیَلَع  َمَلْسَی  ْنَأ  َیلاَعَت  َهَّللا  ِنِذْأَتْـساَف  ِۀَعاَّسلا  َْلبَق  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِْطبْهَی 

. ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِءاَِسن 
. َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ِهَّللا  َو  اَمُه  َلاَقَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِِهلْوَق  ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َِلئُس 

ُروُهْشَْملا َو 
. ْمُهُّلُک ٌباَبَش  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  َلاَق : ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع 

. اَمُْهنِم ٍدِحاَو  ِّلُک  ِةَدَالِو  َْدنِع  اَْهنِم  ِْنیَتَعْکَر  َّلُک  ٍتاَعَکَر  َُعبْرَأ  َیِه  َو  ِبِْرغَْملا  َِلفاََون  َلَعَج  ُهَّنَأ  اَمُهاَّیِإ  ِِّیبَّنلا ص  ِۀَّبَحَم  َو  اَمِِهلْضَف  ِةَْرثَک  ْنِم  َو 
ْنَع َۀَبْقُع  ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  ُّيِْزنَطَّنلا  یِضاَْقلا  َو  ِْهیَوَریِشاَیِْکلا  َو  ُراَّفَْحلا  ِْحتَْفلا  ُوبَأ  َو  ُّیِحاَّرَْجلا  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  یِضاَْقلا  َو  ُِّیناَرَبَّطلا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُناَْمیَلُس 

ِیف  َو  ِشْرَْعلا  اَْفنَش  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْدیَز  َو  َۀَناَجُد  ِیبَأ  َو  ِِّینَهُْجلا  ٍِرماَع 
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َو ِنَسَْحلِاب  ِکَناَکْرَأ  ُْتنَّیَز  یِّنَأ  َْنیَضَْرت  َال  َأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَقَف  َنیِکاَسَْملا  َو  َءاَفَعُّضلا  ِینَْتنَکْـسَأ  ِّبَر  اَی  َْتلاَق  َۀَّنَْجلا  َّنِإ  َو  ِْنیَقَّلَعُِمب  اَْسَیل  َو  ٍۀَیاَوِر 
. ًاحَرَف ُسوُرَْعلا  ُسیِمَت  اَمَک  ْتَساَمَف  ِْنیَسُْحلا 

ْنَع اَمُهُدَـحَأ  ُعَضُویَف  ٍلیِم  ُۀـَئاِم  اَمُُهلوُط  ٍرُون  ْنِم  ِْنیَرَْبنِِمب  یَتُْؤی  َُّمث  ٍۀَـنیِز  ِّلُِـکب  ِنَمْحَّرلا  ُشْرَع  َنِّیُز  ِۀَـماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَـک  اَذِإ  ُْهنَع ص  ٍرَبَخ  ِیف  َو 
. اَهاَطُْرق َةَأْرَْملا  ُنِّیَُزت  اَمَک  ُهَشْرَع  اَمِِهب  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُّبَّرلا  ُنِّیَُزی  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  یَتُْؤی  َُّمث  ِشْرَْعلا  ِراَسَی  ْنَع  ُرَخْآلا  َو  ِشْرَْعلا  ِنیِمَی 

َو ِنَسَْحلِاب  ُِکْتنَّیَز  ْدَـق  یِّنَأ  اَْهَیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  اَِـهناَکْرَأ  ْنِم  ًاـنْکُر  َنِّیَُزی  ْنَأ  اَـهَّبَر  ُۀَّنَْجلا  َِتلَأَـس  َلاَـق : ِّيِرْـصَْبلا  َۀَـعیَِهل  ِیبَأ  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو 
. َِکلَِذب ًاروُرُس  ُۀَّنَْجلا  ِتَداَزَف  ِْنیَسُْحلا 

َو ِنَسَْحلا  اَْهیَْنبِاب  َْتتَأ  َۀَـمِطاَف ع  َّنَأ  ٍِعفاَر  ِیبَأ  ِْتِنب  َبَْنیَز  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِّيِرَبْکُْعلا  ِنَع  ُۀـَنَابِْإلا  َو  ٍْمیَلُـس  ِْنب  َناَیْفُـس  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِدُدْؤُّسلا  ُباَتِک 
َو ِیتَْبیَه  ُهَلَف  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  َلاَقَف  ًاْئیَـش  اَمُْهثِّرَوَف  َكاَْنبا  ِناَذَه  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ِْنیَذَـه  َّیَْنبا  ْلَْحنا  َِتلاَق  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ِْنیَـسُْحلا 
َو ًابیِهَم  ًامِیلَح  ُنَسَْحلا  َناَک  َِکلَِذلَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُتیِضَر  َْتلاَق  َۀَمِطاَف  َّنَأ  َرَخآ  ٍباَتِک  ِیف  َو  يِدوُج  َو  ِیتَأْرُج  َُهل  َّنِإَف  ُْنیَسُْحلا  اَّمَأ  َو  يِدُدْؤُس 

. ًاداَوَج ًادَْجن  ُْنیَسُْحلا 
َْنیَسُْحلا َّنَأ  َۀَْفیَحُج  ُوبَأ  َو  ٌسَنَأ  ُهاََور  ٍقُرُط  ِۀَِیناَمَث  ْنِم  ِّيِرَبْکُْعلا  ُۀَنَابِإ  َو  ِّيِذِمْرِّتلا  ُعِماَج  َو  « 1  » ِِّیبَّنلا ص ُفَرَش  َو  ُماَلْعَْألا  َو  ُۀَضْوَّرلا  َو  ُداَشْرِْإلا 
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. ِْهیَلْجِر َیلِإ  ِهِرْدَص  ْنِم  ِِهب  ُِهبُْشی  َنَسَْحلا  َو  ِهِسْأَر  َیلِإ  ِهِرْدَص  ْنِم  َِّیبَّنلا ص  ُِهبُْشی  َناَک 
َّنِإ َلاَـق  َو  ًةَّرَم  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َو  ًةَّرَم  ِساَّنلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  ِرَبـْنِْملا  یَلَع  ُبُطْخَی  َِّیبَّنلا ص  ُْتیَأَر  ُةَدـْیَُرب  َو  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َيَور  ِبِغاَّرلا  ِنَع  ُتاَرَـضاَحُْملا 

. َنیِِملْسُْملا َنِم  ِْنیَتَِئف  َْنَیب  ِِهب  ُهَّللا  ُِحلُْصیَس  اَذَه  ِیْنبا 
. ُِّیناَعْمَّسلا َو  ُّیِشوُکْرَْخلا  َو  ُبیِطَْخلا  َو  ُّيِراَُخْبلا  ُهاََور  َو 

َناَک َو  ْمَعَن  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتیَأَر  َۀَْـفیَحُج  ِیبَِأل  ٍدـِلاَخ  ُْنب  ُلیِعاَمْـسِإ  َلاَـق  ُِّیناَـعْمَّسلا  َو  ِتاَداَـعَّسلا  ُوبَأ  َو  ُِّیلِـصْوَْملا  َو  ُّيِراَُـخْبلا  َيَور  َو 
. ُهُِهبُْشی ُنَسَْحلا 
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. َثُِعب ْدَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ُْتنَنَظَف  ٌّمَتْعُم  َوُه  َو  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُْنیَسُْحلا  َلَخَد  َلاَق : َةَْریَرُه  ُوبَأ 
. یُِقلُخ َو  یِْقلَخ  َتْهَبْشَأ  ِنَسَْحِلل ع  ُِّیبَّنلا ص  َلاَق  ِبُولُْقلا  ِتُوق  َو  ِءاَیْحِْإلا  ِیف  ُّیِّکَْملا  َو  ُِّیلاَّزَْغلا 

ٍدوُعْسَم ِْنبا  ِنَع  َۀَْبیَش  ِیبَأ  ِْنب  ِرَْکب  ِیبَأ  ِدَنْسُم  ْنَع  ُِّیئاَّبُْجلا  ٍِّیلَع  ُوبَأ  َيَور  ِنَسَْحِلل ع  ِِّیبَّنلا ص  ِۀَّبَحَم  ِیف  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 55
ُِّیبَّنلا َیِعُد  ُهَّنَأ  ِهِیبَأ  ْنَع  َۀَْبیَش  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َو  ٍسَنَأ  ْنَع  ِِّیناَُنْبلا  ٍِتباَث  ْنَع  ِدَنْسُْملا  ِیف  ُِّیلِصْوَْملا  یَْلعَی  ُوبَأ  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍداَّدَش  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َيَور  َو 

ُنَسَْحلا اَذِإَف  ِمْوَْقلا  ِْنَیب  ْنِم  یِسْأَر  ُْتعَفَرَف  َدوُجُّسلا  َلاَطَأ  َدَجَس  اَّمَلَف  یَّلَص  َو  ِِهْبنَج  َِلباَقُم  ُِّیبَّنلا ص  ُهَعَضَوَف  ِِهب  ٌقِّلَعَتُم  ُنَسَْحلا  َو  ٍةاَلَـص  َیلِإ  ص 
یَحُوی اَمَّنَأَک  اَهُدُجْسَت  َْتنُک  اَم  ًةَدْجَـس  ِهِذَه  َِکتاَلِـص  ِیف  َتْدَجَـس  ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُمْوَْقلا  َُهل  َلاَق  َمَّلَـس ع  اَّمَلَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِِفتَک  یَلَع 

َّنِإ َلاَق ص  ُهَّنَأ  ٍداَّدَـش  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  َلََزن  یَّتَح  ُهَلِّجَعُأ  ْنَأ  ُتْهِرَکَف  یِِفتَک  یَلَع  َناَـک  ِیْنبا  َّنَِکل  َو  ََّیلِإ  َحُوی  َْمل  َلاَـقَف ص  َکـَْیلِإ 
. ُهَتَجاَح َیِضْقَی  یَّتَح  ُهَلِّجَعُأ  ْنَأ  ُتْهِرَکَف  ِینَلََحتْرا  اَذَه  ِیْنبا 

ِِهتَبَقَر َْوأ  ِهِرْهَظ  یَلَع  َریِصَی  یَّتَح  ٌریِغَص  ٌِّیبَص  َوُه  َو  ُنَسَْحلا  ُءیِجَیَف  ٌدِجاَس  َوُه  َو  اَِنب  یِّلَُصی  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َلاَق : َةَرُْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ُۀَْیلِْحلا 
. َرَبَْخلا ِیتَناَْحیَر  اَذَه  َّنِإ  َلاَقَف  ٍدَحَِأب  ُهْعَنْصَت  َْمل  ًاْئیَش  ِِّیبَّصلا  اَذَِهب  ُعَنْصََتل  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق  ُهَتاَلَص  یَّلَص  اَّمَلَف  ًاقِیفَر  ًاْعفَر  ُهُعَفْرَیَف 

. ُهَّبُِحْیلَف ِینَّبَحَأ  ْنَم  َلاَقَف  ِهِِقتاَع  یَلَع  َنَسَْحلا  ًاعِضاَو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ٍبِزاَع  ِْنب  ِءاَرَْبلا  ِنَع  اَهِیف  َو 
ُهَّمَـض َو  َلاَق  ُهُّبُِحی  ْنَم  َّبِحَأ  َو  ُهَّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَق : ُهَّنَأ ص  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَبُج  ِْنبا  ِنَع  ٌِعفاَن  َيَور  َدَـمْحَأ  ُِلئاَضَف  َو  ْهَجاَـم  ِْنبا  ُنَنُس 

. ِهِرْدَص َیلِإ 
َّمُهَّللا َلاَق  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  َوُه  َمَزَْتلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَمَزَْتلاَف  ُباَخِّسلا  ِهُِقنُع  ِیف  َو  ُنَسَْحلا  ُهَءاَج  ْدَـق  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَـق  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  َدَـمْحَأ  ُدَنْـسُم 

ُهَّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ 
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. ٍتاَّرَم َثاََلث  ُهُّبُِحی  ْنَم  َّبِحَأ  َو 
. ٍةَرِیثَک ٍتاَیاَوِِرب  َۀََّطب  ُْنبا  ُهَجَرْخَأ 

. ُهَتَْبَیبُز َلَّبَق  َو  ُهَصیِمَق  َعَفَرَف  ِْهیَلَع  ُغَّرَمَتَی  َلَْبقَأَف  ُنَسَْحلا  َءاَجَف  ِِّیبَّنلا ص  َْدنِع  اَّنُک  یَْلَیل  ِیبَأ  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع 
هیف مظنی  طیخ  وه  لیق  ءیـش و  رهوجلا  ؤلؤللا و  نم  اهیف  سیل  هوحن و  کس و  بلحم و  لفنرق و  نم  ذـختت  ةدـالق  رـسکلاب  باخـسلا  ناـیب 

. رکذلا وه  مضلاب و  بزلا  رغصم  ۀبیبزلا  يراوجلا و  نایبصلا و  هسبلی  زرخ 
. یِّلَُصی َوُه  َو  َنَسَْحلا  َلَّبَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َةَداَتَق  ِیبَأ  ْنَع  َو  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 56

. َعَکَر یَّتَح  ِْهیَدَِیب  ُکِسُْمَیل  ُهَّنِإ  َو  ُِّیبَّنلا ص  َماَقَف  ٌِسلاَج  َوُه  َو  ِهُِقنُِعب  َذَخَأَف  یِّلَُصی  ُِّیبَّنلا ص  َو  َءاَج  َنَسَْحلا  َّنَأ  ُّيِرْدُْخلا 
َلاَقَف ْمُْهنِم  ًادَـحَأ  ُْتلَّبَق  اَم  ِدـَلَْولا  َنِم  ًةَرَـشَع  ِیل  َّنِإ  ٍِسباَح  ُْنب  ُعَْرقَْألا  َلاَقَف  َنَسَْحلا  ُلِّبَُقی  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َلاَق  ِِکلَْملا  ِدـْبَع  ُلـِئاَضَف 
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. ْمَحُْری َال  ْمَحْرَی  َال  ْنَم  ص 
: َلاَق َقاَحْسِإ  ِْنب  ِْریَمُع  ْنَع  ٍضَْعب  ِیف  اَهُضَْعب  ُتاَیاَوِّرلا  ِتَلَخاَدَت  ْدَق  َو  ِِّیناَعْمَّسلا  ُِلئاَضَف  َو  ِِّیبَّنلا ص  ُفَرَش  َو  ِّيِرَبْکُْعلا  ُۀَنَابِإ  َو  ِةَرَـشَْعلا  ُدَنْـسُم 

. ُهَتَّرُس َلَّبَقَف  ِِهنَْطب  ْنَع  َفَشَکَف  َلاَق  ُِّیبَّنلا ص  ُهَلَّبَق  يِذَّلا  َعِضْوَْملا  ِینِرَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َلاَق  ٍقیِرَط  ِیف  َةَْریَرُه  َابَأ  ُْتیَأَر 
ِةَداَّسلا ُوبَأ  ِدِّیَّسلا  ُْنبا  ُدِّیَّسلا  َْتنَأ  ُلوُقَی  َو  ُُهلِّبَُقی  َوُه  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِذِـخَف  یَلَع  ُْنیَـسُْحلا ع  َناَک  َلاَـق : ِّیِـسِراَْفلا  َناَْملَـس  ْنَع  ٍْسیَق  ُْنب  ُْمیَلُس 

. ْمُهُِمئاَق ْمُهُعِساَت  َو  َِکْبلُص  ْنِم  ٌۀَعِْست  ِجَجُْحلا  ُوبَأ  ِۀَّجُْحلا  ُْنبا  ُۀَّجُْحلا  َْتنَأ  ِۀَِّمئَْألا  ُوبَأ  ِماَمِْإلا  ُْنبا  ُماَمِْإلا  َْتنَأ 
ِْهَیلِإ ُهَّمَضَف  ِرَْبنِْملا  ِنَع  ُِّیبَّنلا ص  َلَزَنَف  یَکَبَف  َطَقَـسَف  ِِهبَْوث  ِیف  َئِطُوَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َجَرَخ  ْذِإ  ِرَْبنِْملا  یَلَع  ُبُطْخَی  َوُه  اَمَْنَیب  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َرَمُع  ُْنبا 

. يِرَْبنِم ْنَع  ُْتلََزن  یِّنَأ  ُْتیَرَد  اَم  ِهِدَِیب  یِسْفَن  يِذَّلا  َو  ٌۀَْنتَِفل  ََدلَْولا  َّنِإ  َناَْطیَّشلا  ُهَّللا  َلَتاَق  َلاَق  َو 
َأ َلاَقَف  یِْکبَی  َْنیَسُْحلا  َعِمَـسَف  َۀَمِطاَف  ِْتَیب  یَلَع  َّرَمَف  َۀَِشئاَع  ِْتَیب  ْنِم  ُِّیبَّنلا ص  َجَرَخ  ٍداَیِز  ِیبَأ  ُْنب  ُدیِزَی  َلاَق  ِةَرَـشَْعلا  ِِلئاَضَف  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ 

َنَأ  یِمَْلعَت  َْمل 
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. ِینیِذُْؤی ُهَءاَُکب 
َطَـسَبَف ِمْوَْقلا  َماَمَأ  ُِّیبَّنلا ص  َلَبْقَتْـساَف  ِۀَّکِّسلا  ِیف  ِناَْیبِّصلا  َعَم  ُبَْعلَی  َْنیَـسُْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َيأَر  ِِقئاَْـفلا  ِیف  ُّيِرَـشْخَمَّزلا  َو  ِنَنُّسلا  ِیف  ْهَجاَـم  ُْنبا 
يَرْخُْألا َو  ِِهنَقَذ  َتَْحت  ِْهیَدَی  يَدْـحِإ  َلَعَجَف  ُهَذَـخَأ  َُّمث  ُهُکِحاَُضی  ِهَّللا  ُلوُسَر  َو  اَنُهاَه  ْنِم  ًةَّرَم  َو  اَنُهاَه  ْنِم  ًةَّرَم  ُّرِفَی  ُِّیبَّصلا  َقِفَطَف  ِْهیَدَـی  يَدْـحِإ 

. ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  یِّنِم  ٌْنیَسُح  َو  ٍْنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  َلاَق  َو  ُهَلَّبَقَف  ُهَعَْنقَأ  َو  ِهِسْأَر  ِسْأَف  یَلَع 
. افقلا یلع  فرشملا  هرخؤم  فرط  وه  هسأر  سأف  یف  هیدی  يدحإ  لعجف  هیف  يرزجلا  لاق  نایب  هعفر  يأ  هعنقأ  مّدقت و  يأ  لبقتسا 

ُجِْرفََیل ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ْنِإ  ُهَّللا  ُهَحَّبَق  َُهل  اَم  َناَْیبَظ  ُوبَأ  َلاَقَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َّرَم  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب  ُةَریِغُْملا  َلاَق  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 57
. ُهَتَْبَیبُز ُلِّبَُقی  َو  ِْهیَلْجِر  َْنَیب 

. ُهوُعَد َلاَقَف  َلاَبَف  ِِهنَْطب  یَلَع  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِرْهَظ  یَلَع  وُْزنَی  َلَعَجَف  ُْنیَسُْحلا ع  َلَْبقَأ  ْذِإ  ِِّیبَّنلا ص  َْدنِع  ًاسُولُج  اَّنُک  َلاَق : یَْلَیل  ِیبَأ  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُْدبَع 
. ِِهلَْوب یَلَع  ُهَّبَصَف  ٍءاَِمب  اَعَد  َُّمث  َُهلَْوب  ِْهیَلَع  اوُعَطْقَت  َال  َْيأ  ِیْنبا  اُومِرُْزت  َال  َلاَق ص  ُهَّنَأ  ِثیِدَْحلا  ِبیِرَغ  ِیف  ٍْدیَبُع  ُوبَأ 

َو یَْثنُأـْلا  ِلَْوب  ْنِم  ُلَـسُْغی  اَـمَّنِإ  َلاَـق  ُهَلِـسْغَأ  یَّتَح  َكَراَزِإ  ِینِطْعَأ  ُۀـَناَُبل  َْتلاَـقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِرْجَح  ِیف  َلاـَب  َْنیَـسُْحلا ع  َّنِإ  َدُواَد  ِیبَأ  ُنَنَس 
. ِرَکَّذلا ِلَْوب  ْنِم  ُحَْضُنی 

َبِکَرَف ُْنیَسُْحلا  َءاَج  َدَجَس  اَذِإ  ُِّیبَّنلا ص  َناَکَف  ُْهنِم  ِبْرُْقلِاب  ٌریِغَص  ُْنیَسُْحلا  َو  ٍۀَِئف  ِیف  ًامْوَی  یِّلَُصی  َناَک  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍدْعَـس  ِْنب  ِْثیَّللا  ُثیِداَحَأ 
َلاَق َو  ِهِرْهَظ  یَلَع  َداَع  َدَجَـس  اَذِإَف  ِِهِبناَج  َیلِإ  ُهَعَـضَوَف  ُهَذَـخَأ  ُهَسْأَر  َعَفْرَی  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َداَرَأ  اَذِإَف  ْلَح  ْلَح  َلاَق  َو  ِْهیَلْجِر  َكَّرَح  َُّمث  ُهَرْهَظ 

ُِّیبَّنلا َلاَقَف  ُنَْحن  ُُهلَعْفَن  اَم  ًاْئیَش  ِناَْیبِّصلِاب  َنُولَعْفََتل  ْمُکَّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ٌّيِدوُهَی  َلاَقَف  ِِهتاَلَص  ْنِم  ُِّیبَّنلا ص  َغَرَف  یَّتَح  َِکلَذ  ُلَعْفَی  ْلَزَی  ْمَلَف  ْلَح  ْلَح 
َلاَق  َناَْیبِّصلا  ُُمتْمِحََرل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  َْول  اَمَأ  ص 
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. ِهِرْدَق ِمَظِع  َعَم  ُهَمَرَک  َيأَر  اََّمل  َمَلْسَأَف  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  ُنِموُأ  یِّنِإَف 

رجز بوح  ۀقانلل و  رجز  وه  نیکستلاب و  لح  اهل  تلق  اذإ  ۀقانلاب  تلحلح  مهعضوم و  نع  مهتجعزأ  يأ  موقلا  تلحلح  يرهوجلا  لاق  نایب 
. لصولا یف  نیونتلاب  اضیأ  لح  ریعبلل و 

ِیتاَحْدـِم َْتباَصَأ  اَذِإَف  یِحاَدَْـملِاب  ٌِّیبَص  َوُه  َو  َْنیَـسُْحلا ع  ُبِعَالُأ  ُْتنُک  ٍِعفاَر  ُوبَأ  َلاَق  ِمِکاَْحلا  ِیلاَمَأ  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 58
ِیْنلِمَْحت َْمل  اَمَک  َکـُلِمْحَأ  اـَل  ُْتُلق  ِیتاَحْدـِم  ُُهتاَحْدـِم  َْتباَـصَأ  اَذِإَـف  ُهُکُْرتَأَـف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُهَلَمَح  ًارْهَظ  ُبَکَْرت  َأ  ُلوُقَیَف  ِیْنلِمْحا  ُْتُلق  ُهَتاَحْدـِم 

. ُُهلِمْحَأَف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَلَمَح  ًانََدب  َلِمَْحت  ْنَأ  یَضَْرت  اَم  َأ  ُلوُقَیَف 
هنم  یقلأ و  یمر و  يأ  یحد  يرزجلا  لاق  نایب 
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. یحادملاب نیسحلا ع  نسحلا و  بعالأ  تنک  عفار  یبأ  ثیدح 
. َِبلُغ عقی  مل  نإ  اهبحاص و  َبَلَغ  دقف  رجحلا  عقو  نإف  راجحألا  کلتب  اهیف  نوحدی  ةریفح و  نورفحی  اوناک  ۀصرقلا  لاثمأ  راجحأ  یه 

ِلْهَأ َیلِإ  ِضْرَأـْلا  ِلـْهَأ  ِّبَحَأ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  اَـضِّرلا  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 59
. ِْنیَسُْحلا َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِءاَمَّسلا 

یَلَع ُْنیَسُْحلا ع  َّرَم  ُهَّنَأ  ٍْبیَعُش  ُْنب  وُرْمَع  َو  ٍءاَجَر  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ْمِهِدِیناَسَِأب  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ُِّیناَعْمَّسلا  َو  ِِبقاَنَْملا  َو  ِۀَیَالَْولا  ِیف  ِناَّیِرَبَّطلا  ُهاََور 
ُُهتْمَّلَک اَمَف  ِزاَتْجُْملا  اَذَه  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ِّبَحَأ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ِهَّللا  ُْدبَع  َلاَقَف  ِصاَْعلا  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع 

َو ِیُنِلتاَُقت  َو  ِءاَمَّسلا  ِلْهَأ  َیلِإ  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُّبَحَأ  یِّنَأ  ُمَْلعَت  َأ  ُْنیَسُْحلا  َُهل  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا ع  َیلِإ  ُّيِرْدُْخلا  ٍدیِعَـس  ُوبَأ  ِِهب  یَتَأَف  َنیِّفِـص  ِیلاََیل  ُْذنُم 
َو َیلاَعَت  ِهَّللا  َلْوَق  َْتعِمَس  اَم  َأ  ُْنیَسُْحلا ع  َُهل  َلاَقَف  َكَابَأ  ْعِطَأ  ِیل  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َلاَق  َو  َرَذْعَتْساَف  یِّنِم  ٌْریََخل  ِیبَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  َنیِّفِـص  َمْوَی  ِیبَأ 
َال َُهلْوَق  َو  ِفوُْرعَْملا  ِیف  ُۀَعاَّطلا  ُۀَـعاَّطلا  اَمَّنِإ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َلْوَق  َو  « 1  » امُهْعُِطت الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَهاج  ْنِإ 

. ِِقلاَْخلا ِۀَیِصْعَم  ِیف  ٍقُولْخَِمل  َۀَعاَط 
ٍرِهاَط ِْنب  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  ْنَع  ِةَرِهاَّطلا  ِءاَرْهَّزلا  ِلیِضْفَت  ِیف  ِةَرِهاَْبلا  ََۀلَأْسَْملا  ِیف  َو 

__________________________________________________
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ُلِیئَْربَج َدَعَقَف  ْمِِهتاَهَّمُأ  َعَم  ِلاَفْطَْألا  ِةَداَع  یَلَع  ًاِقلَق  َْنیَـسُْحلا  َو  ًۀَِمئاَن  َءاَرْهَّزلا  َدَجَوَف  ًامْوَی  َلََزن  َلِیئَْربَج  َّنَأ  ُثیِدَْحلا  َءاَج  َلاَق  ِّیِمِـشاَْهلا  ِِّیِنئاَْقلا 
. َِکلَِذب ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَهَمَلْعَأَف  ْتَظَْقیَتْسا  یَّتَح  ِءاَُکْبلا  ِنَع  ِهیِْهُلی 

ِیبِیبَح ُْتلُقَف  َلْصَو  َال  َو  اَهِیف  َعْدَـص  اـَل  َءاَْـضَیب  ٍةَّرُد  ْنِم  ًارْـصَق  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُْتیَأَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ُِّیناَـمَْیلا  ٌسُواَـط  ُّيِرَبَّطلا 
َمیِداَقَم َّنَأَک  ُءاَرْوَح  اَْهنِم  ْتَجَرَخَف  اَُهتْقَلَفَف  ًۀَـحاَُّفت  ُتْذَـخَأَف  ٍحاَُّفِتب  اَنَأ  اَذِإَف  ُهَماَمَأ  ُْتمَّدَـقَت  َُّمث  َِکْنبا  ِْنیَـسُْحِلل  َلاَق  ُرْـصَْقلا  اَذَـه  ْنَِمل  ُلـِیئَْربَج 

. ِْنیَسُْحلا َِکْنبِال  َْتلاَق  َُّمث  ْتَکَبَف  ِْتنَأ  ْنَِمل  ُْتلُقَف  اَْهیَْنیَع  ُراَفْشَأ  ِروُسُّنلا 
َیلِإ َرُْظنَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِرباَج  ْنَع  ِِّیبَّنلا ص  ِفَرَش  ِباَتِک  ِیف  يرولا  مالعإ  مع ، بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 60

. ٍِّیلَع ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  ْرُْظنَْیلَف  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  ِدِّیَس 
ِبَاب یَلَع  يَداَنَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ُْتقَلَْطنا  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َةَْدیَُرب  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  يرولا  مالعإ  مع ، بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 61

َو ُهَهْجَو  َلَّسَغ  ْدَـق  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  ْذِإ  َِکلَذَـک  َوُه  اَْنیَبَف  ِِهِبناَج  َیلِإ  ْتَدَـعَق  َو  ِهِیف  َدَـعَقَف  ِِطئاَْحلا  َیلِإ  َلاَمَف  ٌدَـحَأ  ُْهبُِجی  ْمَلَف  ًاثاََلث  َۀَـمِطاَف 
َّلَج َو  َّزَع  َهَّللا  َّلََعل  َو  ٌدِّیَـس  اَذَـه  ِیْنبا  َّنِإ  َلاَق  َو  ُهَلَّبَق  َو  ِهِرْدَـص  َیلِإ  َنَسَْحلا  َّمَض  َُّمث  اَمُهَّدَـم  َو  ِْهیَدَـی  ُِّیبَّنلا ص  َطَسَبَف  َلاَـق  ٌۀَْحبَـس  ِْهیَلَع  ْتَِقلَع 

. َنیِِملْسُْملا َنِم  ِْنیَتَِئف  َْنَیب  ِِهب  ُِحلُْصی 
ُْنب ُنَسَْحلا  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ِّیِفَقَّثلا  ِثِراَْـحلا  ِْنب  ِْعیَُفن  َةَرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ًاـعُوفْرَم  َِيُور  َۀَْـحلَط  ُْنبا  َلاَـق  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 62

ِْنیَتَِمیظَع َنیِِملْسُْملا  َنِم  ِْنیَتَِئف  َْنَیب  ِِهب  َِحلُْصی  ْنَأ  َهَّللا  َّلََعل  َو  ٌدِّیَـس  اَذَه  ِیْنبا  َّنِإ  ُلوُقَی  َو  ًةَّرَم  ِْهیَلَع  َو  ًةَّرَم  ِساَّنلا  یَلَع  ُِلبُْقی  َوُه  َو  ِِهْبنَج  َیلِإ  ٍِّیلَع 
. ُّيِِذباَنَْجلا ُهاََور 

ُهُّبِحُأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  ِهِِقتاَع  یَلَع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : ِءاَرَْبلا  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِّيِراَُـخْبلا  َو  ٍِملْـسُم  ْیَحیِحَـص  ْنَع  َِيُور  َو 
. ُهَّبِحَأَف

ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : ُهَّنَأ  ٍساَّبَع  ِْنبا  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ُّيِذِمْرِّتلا  َيَور  َو 
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. ُّيِِذباَنَْجلا ُهاََور  َوُه  ُبِکاَّرلا  َمِْعن  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ُماَلُغ  اَی  َْتبِکَر  ُبَکْرَْملا  َمِْعن  ٌلُجَر  َلاَقَف  ِهِِقتاَع  یَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َلِماَح 
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یَّتَح ٌریِغَص  َوُه  َو  ٌدِجاَس  َوُه  َو  ُنَسَْحلا  ُهَءاَجَف  اَِنب  یِّلَُصی  ُِّیبَّنلا ص  َناَک  َلاَق : َةَرَْکب  ِیبَأ  ْنَع  ِِهتَْیلِح  ِیف  َُهدَرَْوأ  اَم  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ِِظفاَْحلا  ِنَع  َِيُور  َو 
اَذَـه َّنِإ  َلاَقَف  ٍدَـحَِأب  ُهُعَنْـصَت  َال  ًاْئیَـش  ِِّیبَّصلا  اَذَِـهب  ُعَنْـصَت  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  اُولاَق  یَّلَـص  اَّمَلَف  ًاـقِیفَر  ًاـْعفَر  ُهُعَفْرَیَف  ِِهتَبَقَر  َْوأ  ِهِرْهَظ  یَلَع  َریِـصَی 

. ِِهباَتِک ِیف  ُّيِِذباَنَْجلا  ُهاََور  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ِْنیَتَِئف  َْنَیب  ِِهب  ُهَّللا  َِحلُْصی  ْنَأ  یَسَع  َو  ٌدِّیَس  اَذَه  ِیْنبا  َّنِإ  َو  ِیتَناَْحیَر 
َو ُنَسَْحلا  َلاَق  َْکَیلِإ  ُّبَحَأ  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ُّيَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َِلئُـس  َلاَق : ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  َیلِإ  ِهِدَنَِـسب  ُهُعَفْرَی  ِهِحیِحَـص  ْنِم  ِّيِذِمْرِّتلا  ِنَع  َِيُور  َو 

. ِْهَیلِإ اَمُهُّمُضَی  َو  اَمُهُّمَشَیَف  َّیَْنبا  ِیل  یِعْدا  َۀَمِطاَِفل ع  ُلوُقَی  َناَک  َو  ُْنیَسُْحلا 
َءاَج یَّتَح  ُهُمِّلَکُأ  َال  َو  ِینُمِّلَُکی  َال  ِراَهَّنلا  َنِم  ًۀَِـفئاَط  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ُتْجَرَخ  َلاَق : َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  اَمِْهیَدَنَِـسب  ِّيِراَُخْبلا  َو  ٍِملْـسُم  ْنَع  َِيُور  َو 

ُهَِسْبُلت َْوأ  ُهَلِسْغَت  ْنَِأل  ُهُّمُأ  ُهُِسبَْحت  اَمَّنَأ  اَّنَنَظَف  ًانَسَح  ِینْعَی  ُعَُکل  َّمَث  َأ  ُعَُکل  َّمَث  َأ  َلاَقَف  ُعَدْخِْملا  َوُه  َو  ًأَبْخَم  یَتَأ  یَّتَح  َفَرَْـصنا  َُّمث  َعاَُقْنیَق  ِیَنب  َقوُس 
ٍۀَیاَوِر ِیف  َو  ُهُّبُِحی  ْنَم  ُّبِحُأ  َو  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ُهَبِحاَص  اَمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُـک  َقَنَتْعا  یَّتَح  یَعْـسَی  َءاَـج  ْنَأ  ْثَْبلَی  ْمَلَف  ًاـباَخِس 

اَم ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  اَم  َدـَْعب  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َنِم  ََّیلِإ  َّبَحَأ  ٌدَـحَأ  َناَک  اَمَف  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َلاَق  ُهُّبُِحی  ْنَم  َّبِحَأ  َو  ُهَّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  يَرْخُأ 
. َلاَق

نم خـسولا  لیق  میئللا و  عکللا  قئافلا  یف  يرـشخمزلا  لاق  ۀـیاهنلا و  یف  هلمح  هیلع  ریغـصلا و  عکللاب  دارملا  ماهفتـسالل و  ةزمهلا  مث  أ  نایب :
ملعأ نحن  ریمحلا  بابرأ  نحن  لاقف  هنع  لئس  هنأ  ریرج  نب  حون  نع  ریغـصلا و  وه  لیق  قصل و  يأ  دکل  ثکل و  خسولا و  هیلع  مکل  مهلوق 

هنم  عضارلا و  شحجلا  وه  هب 
عکل  مث  عکل أ  مث  لاقف أ  نسحلا  بلط  هنأ  هثیدح ص 

ِۀَجاَْحلا ِضَْعب  ِیف  ٍۀَْلَیل  َتاَذ  َِّیبَّنلا ص  ُْتقَرَط  َلاَق : ٍْدیَز  ِْنب  َۀَماَسُأ  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِهِحیِحَـص  ِیف  ِّيِذِمْرِّتلا  ِنَع  َِيُور  ۀمغلا  فشک  فشک ، - 63 . 
ِيرْدَأ  اَم  ٍءْیَش  یَلَع  ٌلِمَتْشُم  َوُه  َو  َجَرَخَف 
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ِیتَْنبا اَْنبا  َو  َياَْنبا  ِناَذَه  َلاَقَف  ِْهیَکِرَو  یَلَع  ٌْنیَـسُح  َو  ٌنَسَح  اَذِإَف  ُهَفَـشَکَف  ِْهیَلَع  ٌلِمَتْـشُم  َْتنَأ  يِذَّلا  اَذَه  اَم  ُْتُلق  ِیتَجاَح  ْنِم  ُتْغَرَف  اَّمَلَف  َوُه  اَم 

. اَمُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَأ  َو  اَمُهَّبِحَأَف  اَمُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
. ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  ِهِدَنَِسب  ِّيِذِمْرِّتلا  ِنَع  َِيُور  َو 

. اَْینُّدلا َنِم  َياَتَناَْحیَر  اَمُه  ُلوُقَی  َِّیبَّنلا ص  ُْتعِمَس  َلاَق  َرَمُع  ِْنبا  ِنَع  َو 
َمَّدَقَتَف ًانَـسَح  ٌلِماَح  َوُه  َو  ِءاَشِْعلا  ِیَتاَلَـص  يَدْحِإ  ِیف  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَْنیَلَع  َجَرَخ  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍداَّدَش  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِدَنَِـسب  ِِّیئاَسَّنلا  ِنَع  َِيُور  َو 

ِهَّللا ِلوُسَر  ِرْهَظ  یَلَع  ُِّیبَّصلا  اَذِإَف  یِسْأَر  ُْتعَفَرَف  ِیبَأ  َلاَق  اََهلاَطَأَف  ًةَدْجَس  ِِهتاَلَص  ْیَناَرْهَظ  َْنَیب  َدَجَسَف  یَّلَصَف  ِةاَلَّصِلل  َرَّبَک  َُّمث  ُهَعَـضَوَف  ُِّیبَّنلا ص 
َِکتاَلَـص ْیَناَرْهَظ  َْنَیب  َتْدَجَـس  َکَّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُساَّنلا  َلاَق  َةاَـلَّصلا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  یَـضَق  اَّمَلَف  يِدوُجُـس  َیلِإ  ُْتعَجَرَف  ٌدِـجاَس  َوُه  َو  ص 

یَّتَح ُهَلِّجَعُأ  ْنَأ  ُتْهِرَکَف  ِینَلََحتْرا  ِیْنبا  َّنَِکل  َو  ْنُکَی  َْمل  َِکلَذ  ُّلُـک  َلاَـق  َکـَْیلِإ  یَحُوی  ُهَّنَأ  َْوأ  ٌْرمَأ  َثَدَـح  ْدَـق  ُهَّنَأ  اَّنَنَظ  یَّتَح  اَـهَْتلَطَأ  ًةَدْـجَس 
. ُهَتَجاَح َیِضْقَی 

ۀحوتفم نون  فـلأ و  هیف  تدـیز  مهیلإ و  دانتـسالا  راهظتـسالا و  لـیبس  یلع  مهنیب  اوماـقأ  يأ  مهینارهظ  نیب  اوماـقأف  هیف  يرزجلا  لاـق  ناـیب 
. هیبناج نم  فونکم  وهف  هءارو  ارهظ  همادق و  مهنم  ارهظ  نأ  هانعم  ادیکأت و 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َناَک  َلاَق : َةَدـْیَُرب  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِهِدَنَِـسب  ْمُْهنِم  ٌّلُـک  ْمِهِحاَحِـص  ِیف  ِِّیئاَـسَّنلا  َو  ِّيِذـِمْرِّتلا  ِنَع  َِيُور  َو  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 64
َْنَیب اَمُهَعَـضَو  َو  اَمُهَلَمَحَف  ِرَْبنِْملا  َنِم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلَزَنَف  ِناَُرثْعَی  َو  ِناَیِـشْمَی  ِناَرَمْحَأ  ِناَصیِمَق  اَمِْهیَلَع  َو  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  َءاَـجَف  ُبُطْخَی 

َو ِیثیِدَـح  ُْتعَطَق  یَّتَح  ِْربْصَأ  ْمَلَف  ِناَُرثْعَی  َو  ِناَیِـشْمَی  ِْنیَِّیبَّصلا  ِْنیَذَـه  َیلِإ  ُتْرَظَنَف  ٌۀَْـنِتف  ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  اـمَّنِإ  ُهَّللا  َقَدَـص  َلاَـق  َُّمث  ِْهیَدَـی 
. اَمُُهتْعَفَر

. َرَصْخَأ َو  اَذَه  ْنِم  ٍۀَبیِرَق  ٍظاَْفلَِأب  ُّيِِذباَنَْجلا  ُهاََور  َو 
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. ُهُِهبُْشی ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َو  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر  َلاَق : َۀَْفیَحُج  ِیبَأ  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِهِحیِحَص  ِیف  ِهِدَنَِسب  ِّيِذِمْرِّتلا  ِنَع  َِيُور  َو 
َهَبْشَأ  ٌدَحَأ  ْنُکَی  َْمل  َلاَق : ٍسَنَأ  ْنَع  َو 

301 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  َنِم  ِهَّللا  ِلوُسَِرب 

. َِکلَذ ْنِم  َلَفْسَأ  َناَک  اَمِیف  ُهَبْشَأ  ُْنیَسُْحلا  َو  ِْسأَّرلا  َیلِإ  ِرْدَّصلا  َْنَیب  اَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  َهَبْشَأ  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َلاَق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  َو 
َنَـسَْحلا يَأَرَف  ٌِّیلَع ع  ُهَعَم  َو  یِـشْمَی  َجَرَخ  َُّمث  َرْـصَْعلا  ٍرَْکب  ُوبَأ  یَّلَـص  َلاَق : ِثِراَْحلا  ِْنب  َۀَـبْقُع  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِهِحیِحَـص  ِیف  ِّيِراَُـخْبلا  ِنَع  َِيُور  َو 

َلاَق  َو  ِهِِقتاَع  یَلَع  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُهَلَمَحَف  ِناَْیبِّصلا  َْنَیب  ُبَْعلَی 
ٍِیلَِعب  ًاهِیبَش  َْسَیل  ِِّیبَّنلِاب  ٌهِیبَش  ِیبَِأب 

. ُکَحْضَی ٌِّیلَع ع  َو 
: َلاَقَف َثیِدَْحلا  اَذَه  ُّيِِذباَنَْجلا  َيَور  َو 

ٍِیلَِعب  ًاهِیبَش  َال  ِِّیبَّنلا  ُْهبِش  ِیبَِأب 
ُمَّسَبَتَی  ٌِّیلَع  َو  َلاَق 

. ُهُِهبُْشی ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  ْمَعَن  َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َْتیَأَر  ْلَه  َۀَْفیَحُج  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِیبَأ  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  َِيُور  َو  . 
ِیف ِینَدَـجَوَف  ًاـمْوَی  َجَرَخ  ِهَّللا ص  َلوُـسَر  َّنَأ  َکـِلَذ  َو  ًاـعُومُد  َياَْـنیَع  ْتَضاَـف  اَّلِإ  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ُتـْیَأَر  اَـم  َلاَـق : َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَـع  َِيُور  َو 
ِیف َسَلَجَف  ُهَعَم  ُْتعَجَر  َو  َعَجَر  َُّمث  َرَظَن  َو  َفاَـطَف  ِینَمَّلَک  اَـمَف  َعاَُـقْنیَق  ِیَنب  َقوُس  اَْـنئِج  یَّتَـح  ُْتقَلَْطنا  َُّمث  َّیَلَع  َأَـکَّتاَف  يِدَِـیب  َذَـخَأَف  ِدِجْـسَْملا 
ِهَّللا ُلوُسَر  َلَعَج  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِۀَیِْحل  ِیف  ُهَدَی  ُلِخُْدی  َلَعَجَف  ِهِرْجَح  ِیف  َعَقَو  یَّتَح  ُّدَتْشَی  ٌنَسَح  یَتَأَف  َعَُکل  ُْعدا  َِیل  َلاَق  َُّمث  یَبَتْحاَف  ِدِجْـسَْملا 

. ًاثاََلث ُهُّبُِحی  ْنَم  ُّبِحُأ  َو  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُلوُقَی  َو  ِهِمَف  ِیف  ُهَمَف  ُلِخُْدی  َو  ُهَمَف  ُحَتْفَی  ص 
. هلثم ةریره  یبأ  نع  ۀیلحلا  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ،

ًةَذوُع َکُمِّلَعُأ  َال  َأ  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍفْوَع  ِْنب  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ْنَع  ِهِدَنَِسب  ُّيِِذباَنَْجلا  َيَور  َو  ۀمغلا  فشک  فشک ، - 65
َءاَرَو یًمْرَم  َال  َو  اَعَد  ْنَِمل  ًایِعاَو  ِهَّللا  ِعْمَِسب  یَفَک  ُْلق  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّیَْنبا  اَمِِهب  ُذِّوَعُأ  اَنَأ  َو  َقاَحْسِإ  َو  َلیِعاَمْسِإ  ِْهیَْنبا  ُمیِهاَْربِإ  اَِهب  ُذِّوَُعی  َناَک 

. یَمَر ٍماَِرل  ِهَّللا  ِْرمَأ 
َلاَقَف ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اوُرَکاَذَتَف  َدیِشَّرلا  َنوُراَه  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْدنِع  اَّنُک  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ِّیِمِشاَْهلا  َناَْمیَلُس  ِْنب  َقاَحْسِإ  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  َيَور  َو 

َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ 
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ْمُهَعَم ِْنیَـسُْحلا  ِمَِدب  اَْنَبلاَط  ِءَالُؤَه  ُهَْدلُو  َّنَِکل  َو  َنوُّنُظَی  اَمَک  َِکلَذ  اَم  ِهَّللا  َو  َال  َو  ًاْنیَـسُح  َو  ًانَـسَح  ُهَدـْلُو  َو  ًاِّیلَع  ُضِْغبُأ  یِّنَأ  ُّماَوَْعلا  ُمُعَْزت  ُنوُراَه 
ُریِمَأ ِینَثَّدَح  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  ْمُهَتَعیِطَق  اوُّلَحَف  اَْنیَلَع  اوُجَرَخ  َو  اَنوُدَـسَحَف  ْمُهاَنَْطلاَخَف  ُْرمَْألا  اَذَـه  اَْنَیلِإ  یَْـضفَأ  َُّمث  ُهَتَلَتَق  اَْنلَتَق  یَّتَح  ِلَبَْجلا  َو  ِلْهَّسلا  ِیف 

ْذِإ ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْدنِع  ُنَْحن  اَمَْنَیب  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِروُْصنَْملا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  ُّيِدـْهَْملا  َنِینِمْؤُْملا 
َلاَقَف اَکَلَـس  َْنیَأ  ِيرْدَأ  اَم  ِهَّللا  َوَف  اَجَرَخ  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  ِکـیِْکُبی  اَـم  ُِّیبَّنلا ص  اََـهل  َلاَـقَف  یِْکبَت  ُۀَـمِطاَف ع  ْتَلَْبقَأ 

اَناَک ْنِإ  َو  اَمُهْظَفْحاَف  ٍَّرب  ِیف  اَذَـخَأ  اَناَک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اَـمِِهب  ُمَحْرَأ  َوُه  َو  اَـمُهَقَلَخ  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ِكُوبَأ  ِكاَدـِف  یِْکبَت   ] نیکبت اـَل  ُِّیبَّنلا ص 
َو اَمُْهنِم  ٌْریَخ  اَمُهُوبَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ِناَلِـضاَف  اَْینُّدلا  ِیف  ِناَلِـضاَف  اَمُه  ْنَزَْحت  َال  َو  َّمَتْغَت  َال  ُدَمْحَأ  اَی  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَهَف  اَهْمِّلَـسَف  ٍرَْحب  ِیف  اَذَخَأ 

ِیَنب َةَریِظَح  اَْنیَتَأ  یَّتَح  ُهَعَم  اَنُْمق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَقَف  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَق  اَمُهُظَفْحَی  ًاکَلَم  اَمِِهب  ُهَّللا  َلَّکَو  ْدَق  َو  ِْنیَِمئاَن  ِراَّجَّنلا  ِیَنب  ِةَریِظَح  ِیف  اَمُه 
َنْوَرَی ُساَّنلا  َو  ُکَلَْملا  َْنیَـسُْحلا  َذَخَأ  َو  َنَسَْحلا  ُِّیبَّنلا ص  َلَمَحَف  ِْهیَحاَنَج  ِدَحَِأب  اَمُهاَّطَغ  ْدَق  ُکَلَْملا  ًاذِإ  َو  ِْنیَـسُْحلا  ُِقناَعُم  ُنَسَْحلا  ًاذِإَف  ِراَّجَّنلا 
اَْینُّدلا ِیف  ِناَلِـضاَف  اَمُهَّنِإَف  اَمُهاَعَد  َلاَقَف  ِْنیَِّیبَّصلا  ِدَـحَِأب  َْکنَع  ُفِّفَُخن  َال  َأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُّيِراَْصنَْألا  َبوُّیَأ  ُوبَأ  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اَمُُهِلماَح  ُهَّنَأ 
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ِساَّنلا ِْریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  َلاَقَف  َبَطَخَف  ُهَّللا  اَمُهَفَّرَش  اَِمب  َمْوَْیلا  اَمُهَّنَفِّرَشَُأل  ِهَّللا  َو  َلاَق  َُّمث  اَمُْهنِم  ٌْریَخ  اَمُهُوبَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ِناَلِـضاَف 
ِْریَِخب ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  ٍِدْلیَوُخ  ُْتِنب  ُۀَجیِدَخ  اَمُُهتَّدَج  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَمُهُّدَج  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  اُولاَق  ًةَّدَج  َو  ًاّدَج 

اَهُّیَأ ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  اَمُهُّمُأ  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَمُهُوبَأ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  یََلب  اُولاَـق  ًاـّمُأ  َو  ًاـبَأ  ِساَّنلا 
ِیبَأ ُْتِنب  ِیناَه  ُّمُأ  اَـمُُهتَّمَع  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ُْنب  ُرَفْعَج  اَـمُهُّمَع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَـق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  یََلب  اُولاَـق  ًۀَّمَع  َو  ًاّـمَع  ِساَّنلا  ِْریَِخب  ُساَّنلا 

ًالاَخ ِساَّنلا  ِْریَِخب  ْمُکُِربْخُأ  َال  َأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  َالَأ  ٍِبلاَط 
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ِیف اَمُهَابَأ  َّنِإ  َالَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُبَْنیَز  اَمُُهَتلاَخ  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنب  ُمِساَْقلا  اَمُُهلاَخ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  اُولاَق  ًَۀلاَخ  َو 
ِیف اَمُهَتَّمَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُهَّمَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُهََتلاَخ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمَُهلاَخ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُهَتَّدَج  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُهَّدَج  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُهَّمُأ  َو  ِۀَّنَْجلا 

. ِۀَّنَْجلا ِیف  اَمُهَّبَحَأ  ْنَم  َّبَحَأ  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُهَّبَحَأ  ْنَم  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  اَمُه  َو  ِۀَّنَْجلا 
ِْنیَّدَْـخلا َلْهَـس  ِْنیَْنیَْعلا  َجَـعْدَأ  ًةَرْمُح  ًابَرْـشُم  َضَْیبَأ  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َلاَـق : ِّيِْریَغُْملا  َبوُّیَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  َیلِإ  ًاـعُوفْرَم  َِيُور  َو 

ْنِم ًاحِیلَم  ِریِصَْقلا  َال  َو  ِلیِوَّطلِاب  َْسَیل  ًۀَْعبَر  ِْنیَبِْکنَْملا  َْنَیب  اَم  َدیَِعب  ِسیِداَرَْکلا  َمیِظَع  ٍۀَِّضف  َقیِْربِإ  ُهُُقنُع  َناَک  ٍةَْرفَو  اَذ  ِۀَیْحِّللا  َّثَک  َِۀبُرْـسَْملا  َقِیقَد 
. ِنَدَْبلا َنَسَح  ِْرعَّشلا  َدْعَج  َناَک  َو  ِداَوَّسلِاب  ُبِضْخَی  َناَک  َو  ًاهْجَو  ِساَّنلا  ِنَسْحَأ 

نیمظع لک  ةرـسلا و  یلإ  ردصلا  نم  ذخأی  يذلا  قدتـسملا  رعـشلا  ءارلا  مضب  ۀبرـسملا  ءاجعد و  نیع  لاقی  اهتعـس  عم  داوسلا  ةدش  جـعدلا 
. نیتبکرلا نیبکنملا و  لثم  سودرک  وهف  لصفم  یف  ایقتلا 

ًابُوتْکَم ِۀَّنَْجلا  ِبَاب  َیلِإ  ُْتیَأَر  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  َۀَْلَیل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ُثِّدَحُْملا  ُّزِْعلا  اَنُقیِدَـص  ُهَعَمَج  اَّمِم  َو 
. ِهَّللا ُۀَنَْعل  ْمِهیِضِغَاب  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَمَأ  ُۀَمِطاَف  ِهَّللا  ُةَْوفَص  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ِهَّللا  ُبِیبَح  ُِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 

ُشْرَع اَهُفْقَـس  َءاَْضَیب  ٍۀَُّبق  ِیف  ِسْدـُْقلا  ِةَریِظَح  ِیف  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َو  ًاِّیلَع  َو  َۀَـمِطاَف  َّنِإ  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  ُرَمُع  َلاَـق  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
. َّلَج َو  َّزَع  ِنَمْحَّرلا 

ِنَع ِّيِوَغُّللا  ِْهیََولاَخ  ِْنبِال  ِلْآلا  ِباَتِک  ْنَع  َو  . اَمُْهنِم ٌْریَخ  اَمُهُوبَأ  َو  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَـس  ِناَذَه  َياَْنبا  َلاَق : ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ُْهنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
. ِینَضَْغبَأ اَمُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِینَّبَحَأ  اَمُهَّبَحَأ  ْنَم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ٌْنیَسُح  َو  ٌنَسَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍساَّبَع  ِْنبا 
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َو ُنَسَْحلا  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ْمِهِّبُِحب  ِینَرَمَأ  َو  ُهَّللا  ُمُهَّبَحَأ  ْدَـق  ِیلْهَأ  ْنِم  ٍۀََـعبْرَأ  َیلِإ  ُقاَتْـشَت  َۀَّنَْجلا  َّنِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِرباَـج  ْنَع  َو 

َمَیْرَم ع. ُْنب  یَسیِع  ُهَْفلَخ  یِّلَُصی  يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ُّيِدْهَْملا  َو  ُْنیَسُْحلا 
َِکناَکْرَأ ْنِم  ًانْکُر  ِینَنِکُْست  ْنَأ  ِینَتْدَعَو  ْدَق  َْسَیل  َأ  ِّبَر  اَی  ُۀَّنَْجلا  َِتلاَق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ٍِرماَع  ِْنب  َۀَبْقُع  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  ِلْآلا  ِباَتِک  ْنِم  َو 

. ُسوُرَْعلا ُسیِمَت  اَمَک  ُسیِمَت  ْتَلَْبقَأَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ُِکْتنَّیَز  یِّنَأ  َْنیَضَْرت  اَم  َأ  اَْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  َلاَق 
َو ِهِرْهَظ  یَلَع  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ٍَعبْرَأ  یَلَع  یِـشْمَی  َوُه  َو  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَق : ِهَّللا  ِْدبَع  ِْنب  ِِرباَج  ْنَع  ِِّیناَُوتْفَِّلل  ِنیَِعبْرَْألا  ِباَتِک  ْنِم  َو 

. اَُمْتنَأ ِناَلْمَْحلا  َمِْعن  َو  اَمُُکلَمَج  ُلَمَْجلا  َمِْعن  ُلوُقَی 
ُنَسَْحلا ع َلاَق  َو  اَذَـکَه  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ُهَِسْبُلِتل  ُْهتَـسَبَح  ُهَّمُأ  َّنَأ  ُْتنَنَظَف  ٌباَخِـس  ِهُِقنُع  ِیف  َو  َلَْبقَأَف  َنَسَْحلا  اَعَد  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ُِّیناَُوتْفَّللا  َيَور  َو 

. ٍتاَّرَم َثاََلث  ُهَّبَحَأ  ْنَم  َّبِحَأ  َو  ُهَّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ُهَمَزَْتلاَف  « 1  » ِهِدَِیب اَذَکَه 
. َناَیْفُس ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِرَیِّسلا  ِیف  ُّيِراَُخْبلا  ُهاََور  َو  « 2  » ٍْدیَُرب ِیبَأ  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِثیِدَح  ْنِم  ِِهتَّحِص  یَلَع  ٌقَفَّتُم  َلاَق 

َلوُسَر ُْتیَأَر  ِیبَِأب  َلاَـقَف  َةَْریَرُه  ُوبَأ  َّدَرَف  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  َلاَـق  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِِّیناَُوتْفَّللا  ٍدَّمَُحم  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُظـِفاَْحلا  َيَور  َو 
ِهِرْهَظ یَلَع  اَلُقَثَف  ٌدِـجاَس  َوُه  َو  ِهیِخَأ  َعَم  ُهَرْهَظ  َبِکَرَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َءاَج  َُّمث  ٌدِـجاَس  َوُه  َو  ُهَرْهَظ  َبِکَرَف  ُنَسَْحلا ع  َءاَجَف  َدَجَـسَف  یِّلَُـصی  ِهَّللا ص 

. ًاثاََلث اَمُهَّبُِحْیلَف  ِینَّبَحَأ  ْنَم  َلاَق  َو  اَمِهِسوُءُر  یَلَع  َحَسَم  َو  یَْلعَی  ِیبَأ  یَلَع  َطَقَس  ًاماَلَک  َرَکَذ  َو  ِهِرْهَظ  ْنَع  اَمُُهتْذَخَأَف  ُْتئِجَف 
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. ِینَضَْغبَأ ْدَقَف  اَمُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِینَّبَحَأ  ْدَقَف  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّبَحَأ  ْنَم  ُلوُقَی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتعِمَس  َلاَق  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  َو 
ُهَّللا  َکَعَفَر  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِهِریِرَس  یَلَع  ِهِِسلْجَم  ِیف  ُهَسَلْجَأ  َو  ُهَعَفَرَف  ِهِضَرَم  ِیف  َِّیبَّنلا ص  ُدوُعَی  َءاَج  َساَّبَْعلا  َّنَأ  َِيُور  َو 

__________________________________________________

همزتلیل هعاب  طسب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نسحلا و  لبقتسیل  هعاب  طسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ّیبنلا  نأ  دارملا  و  هدیب ، يوهأ  يأ  هدیب : لاق  ( 1)
. هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ّیبنلا 

. دیزی یبا  ردصملا ج 2 ص 97 : یف  ( 2)
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ْمُه َلاَق  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَی  َكُْدلُو  ِءَالُؤَه  ُساَّبَْعلا  َلاَقَف  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  ُهَعَم  َو  َلَخَدَف  ُلُخْدَی  َلاَقَف  ُنِذْأَتْـسَی  ٌِّیلَع  اَذَه  ُساَّبَْعلا  َلاَقَف  ِّمَع  اَی 
. اَمُهَْتبَبْحَأ اَمَک  ُهَّللا  َکَّبَحَأ  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  اَمُهُّبُِحت  َأ  َلاَقَف  ِّمَع  اَی  َكُْدلُو 

َلاَسَف اَهُکُولَی  ٌةَرْمَت  ِهِیف  ِیف  ُنَسَْحلا  اَذِإَـف  َماَـق  َو  َِّیبَّصلا  َلَـمَح  َغَرَف  اَّمَلَف  ُهُمِـسْقَی  َلَـعَجَف  ِۀَـقَدَّصلا  ِرْمَت  ْنِم  ٍرْمَِتب  َِیتُأ  َِّیبَّنلا  َّنَأ  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  َو 
. َۀَقَدَّصلا َنُولُکْأَی  َال  ٍدَّمَُحم  َلآ  َّنَأ  َتْرَعَش  اَم  َأ  َّیَُنب  َْيأ  ْخَک  َلاَق  َو  ُهَقْدِش  َبَرَضَف  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  ُهَسْأَر  َعَفَرَف  ِْهیَلَع  ُُهباَُعل 

ُْتُلق 
یَلَع ِیباَُعل  ُرُْظنَأ  یِّنَأَک  َو  ْخَـک  ْخَـک  َلاَق  َو  یِمَف  ِیف  ُهَعَبْـصِإ  َلَخْدَأَف  ُنَسَْحلا  َلاَق  ِهِذَـه  ِْریَغ  ٍظاَْفلَِأب  ِهِدَنْـسُم  ِیف  ٍلَْـبنَح  ُْنب  ُدَـمْحَأ  َُهدَرَْوأ  ْدَـق  َو 

. ِهِعَبْصِإ
َلاَق ٌۀَقَدَص  ْمَأ  ٌۀَّیِدَـه  اَذَـه  َأ  َلاَقَف  ٍرْمَت  ْنِم  ٍقَبَِطب  ُهاَتَأ  اًلُجَر  َّنَأ  َرَکَذ  َو  يَرْخُأ  ٍظاَْفلَِأب  َثیِدَْـحلا  اَذَـه  ٍِکلاَم  ِْنب  ِْدیَـشُر  َةَریِمَع  ِیبَأ  ْنَع  َيَور  َو 

َلَخْدَأَف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َُهل  َنَطَفَف  َلاَق  ِهِمَف  ِیف  اَهَلَعَجَف  ًةَرْمَت  ُِّیبَّصلا  َذَخَأَف  َلاَق  ُرَّفَعَتَی  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ٌنَسَح  َو  َلاَق  ِمْوَْقلا  َیلِإ  اَهَمَّدَـقَف  ٌۀَـقَدَص  ُلُجَّرلا 
. َۀَقَدَّصلا ُلُکَْأن  َال  ٍدَّمَُحم  َلآ  اَّنِإ  َلاَق  َو  اَِهب  َفَذَق  َُّمث  َةَرْمَّتلا  َعَزَْتناَف  ِِّیبَّصلا  ِیف  ِیف  ُهَعَبْصِإ 
ِدِحاَْولا ِثیِدَْحلا  اَذَه  يَوِس  ِهِمَْجعُم  ِیف  ِّيِدْعَّسلا  َةَریِمَع  ِیبَِأل  ُِّیناَرَبَّطلا  ِجِرُْخی  َْمل  ُِّیناَُوتْفَّللا  َلاَق 

. َۀَقَدَّصلا ُلُکَْأن  َال  ٍدَّمَُحم  َلآ  اَّنِإ  َرَخآ  ٍثیِدَح  ِیف  َو 
ُهَیِذُْؤی ع  ْنَأ  ُهَرْکَی  َو  ِْهیَلَع  يِوَْتلَی  ُهَّنَأَک  اَذَکَه  ُلوُقَیَف  اَهَجِرُْخِیل  ُهَعَبْصِإ  ُلِخُْدی  ُهَّنَأ  ِینَثَّدَحَف  ٌفوُْرعَم  َلاَق  َو 

اَمُهْمَحْرا َّمُهَّللا  ُلوُقَی  َو  يَرْخُْألا  ِذِـخَْفلا  یَلَع  َْنیَـسُْحلا  ُدـِعُْقی  َو  ِهِذِـخَف  یَلَع  ُهُدـِعُْقی  َناَک  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍدـْیَز  ِْنب  َۀَـماَسُأ  َیلِإ  ًاعُوفْرَم  َِيُور  َو  . 
. اَمُهُمَحْرَأ یِّنِإَف 

. ِبَدَْألا ِیف  ُّيِراَُخْبلا  ُهاََور  َو 
اَذَـه ِیْنبا  َّنِإ  َلاَـق  َو  ًةَّرَم  ِْهَیلِإ  َو  ًةَّرَم  ِساَّنلا  َیلِإ  ُرُْظنَی  ِِهْبنَج  َیلِإ  ُنَسَْحلا  َو  ِرَبـْنِْملا  یَلَع  َِّیبَّنلا ص  ُْتعِمَـس  َلاَـق : ٍرَْکب  ِیبَأ  َیلِإ  ًاـعُوفْرَم  َيَور  َو 

. َنیِِملْسُْملا َنِم  ِْنیَتَِئف  َْنَیب  اَم  ِِهب  َِحلُْصی  ْنَأ  َهَّللا  َّلََعل  َو  ٌدِّیَس 
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. ُْمْتبَراَح ْنَِمل  ٌبْرَح  َو  ُْمتَْملاَس  ْنَِمل  ٌْملِس  اَنَأ  ٍْنیَسُح  َو  ٍنَسَح  َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَِعل  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  َمَقْرَأ  ِْنب  ِْدیَز  ْنَع  َيَور  َو 
ِیتَجَرَد ِیف  یِعَم  َناَک  اَمُهَّمُأ  َو  اَمُهَابَأ  َو  ِْنیَذَه  َّبَحَأ  ْنَم  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َرَظَن  ْدَق  َو  َلاَق  َِّیبَّنلا ص  َّنَأ  ٍلَْبنَح  ُْنب  ُدَمْحَأ  َيَور  ْدَق  َو 

. ِۀَماَیِْقلا َمْوَی 
یَحْوَأَف ٌراَْربَأ  ُءاَیِْقتَأ  ِیلْهَأ  َو  ِیباَحْـصَأ  َّنِإَف  یِّنِّیَز  ِّبَر  َْيأ  َلاَقَف  اَهَّبَر  ُسْوَدْرِْفلا  َِتلَأَس  َلاَق : ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َۀَِـشئاَع  ْنَع  ِسْوَدْرِْفلا  ِباَتِک  ْنِم  َو 

. ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلِاب  ِْکنِّیَزُأ  َْمل  َأ  اَْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا 
ْنَع ِلِیلَْخلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِّیِخْرَْکلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِدَـمَّصلا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفطـصملا  ةراشب  اشب ، - 66

ِِّیبَّنلا َعَم  اَنْجَرَخ  َلاَق : ُهَّنَأ  َةَُّرم  ِْنب  یَْلعَی  ْنَع  ٍدْعَـس  ِْنب  ِدِشاَر  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ٍِحلاَص  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  ِّيِراَُخْبلا  َلیِعاَمْـسِإ  ِْنب  ِدَّمَُحم 
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ُهُکِحاَُضی اَنُهاَه  ًةَّرَم  َو  اَنُهاَه  ًةَّرَم  ُّرُمَی  َلَعَجَف  ُهَدَـی  َطََسب  َُّمث  ِمْوَْقلا  َماَمَأ  ُِّیبَّنلا ص  َعَرْـسَأَف  ِقیِرَّطلا  ِیف  ُبَْعلَی  ُنَسَْحلا  اَذِإَف  ٍماَـعَط  َیلِإ  اَـنیِعُد  ص 
ُهَّبَحَأ ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ُْهنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ٌنَسَح  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َُّمث  ُهَلَّبَقَف  ُهَقَنَتْعا  َُّمث  ِهِسْأَر  َْنَیب  يَرْخُْألا  َو  ِِهنَقَذ  ِیف  ِْهیَدَـی  يَدْـحِإ  َلَـعَجَف  ُهَذَـخَأ  یَّتَح 

. ِطاَبْسَْألا َنِم  ِناَْطبِس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
ًاْنیَـسُح َو  ًانَـسَح  ُِّیبَّنلا ص  اَقَر  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِحاَّدَْقلا  ِنَع  ِِهباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 67

اذِإ ٍدِساح  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  َو  ٍۀَّمَال  ٍْنیَع  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِم  َو  ِۀَّماَْهلا  َو  ِۀَّماَّسلا  ِّرَـش  ْنِم  ًۀَّماَع  اَهِّلُک  یَنْـسُْحلا  ِِهئاَمْـسَأ  َو  ِۀَّماَّتلا  ِهَّللا  ِتاَِملَِکب  اَمُکُذیِعُأ  َلاَقَف 
َقاَحْسِإ ع. َو  َلیِعاَمْسِإ  ُمیِهاَْربِإ  ُذِّوَُعی  َناَک  اَذَکَه  َلاَقَف  اَْنَیلِإ  ُِّیبَّنلا ص  َتَفَْتلا  َُّمث  َدَسَح 

اَهَمَـسَق ِهَّللا  َنِم  ٌۀَناَْحیَر  ُِحلاَّصلا  َُدلَْولا  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِّینوُکَّسلا  ِنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٌِّیلَع  یفاکلا  اک ، - 68
. ًارِیبَش َو  َرَّبَش ]  ] اربش َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِْنیَْطبِس  ِمْسِاب  اَمُُهْتیَّمَس  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  اَْینُّدلا  َنِم  َّیَتَناَْحیَر  َّنِإ  َو  ِهِداَبِع  َْنَیب 
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َلوُسَر َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍصْفَح  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ََۀلاَضَف  َو  ِرْـضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ماکحألا  بیذـهت  بی ، - 69

َو ُرِّبَُکی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ْلَزَی  َْمل  َو  َرِیبْـکَّتلا  ُْنیَـسُْحلا  ِرُِحی  ْمَلَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَّبَـکَف  ٍِّیلَع  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  ِِهِبناَـج  َیلِإ  َو  ِةاَـلَّصلا  ِیف  َناَـک  ِهَّللا ص 
. ًۀَّنُس ْتَراَصَف  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ِۀَِعباَّسلا  ِیف  َرِیبْکَّتلا  ُْنیَسُْحلا  َراَحَأَف  ٍتاَرِیبْکَت  َْعبَس  َلَمْکَأ  یَّتَح  ْرُِحی  َْمل  َو  َرِیبْکَّتلا  ُْنیَسُْحلا  ُِجلاَُعی 

ِِهلوُسَِرب اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  َیلاَـعَت  ِهَّللا  ِلْوَـق  ِیف  ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ًاـنَْعنَعُم  ُّيِراَزَْفلا  ٌرَفْعَج  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 70
ٍِبلاَط ع. ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَق  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َلاَق  « 1  » ِِهتَمْحَر ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی 

ْنِم ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  َیلاَعَت  ِِهلْوَق  ِیف  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِراَْـصنَْألا  ٍِرباَـج  ْنَع  ًاـنَْعنَعُم  ُّيِرْهُّزلا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُِّیلَع  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 71
اَّلِإ ُُهلُکْأَـی  ٍءْیَـش  یَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  َْول  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  َُهباَـصَأ  اَـم  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َنوُـکَی  ْنَأ  ُهَّللا  ُهَمَرْکَأ  ْنَم  َّرَـض  اَـم  َلاَـق  ًاْنیَـسُح  َو  ًانَـسَح  ِینْعَی  ِِهتَمْحَر 

. َشیِشَْحلا
. ۀیتآلا باوبألا  یف  صوصنلا  ضعب  یتأیس  مهتیمولظمب ع و  یبنلا ص  رابخإ  باب  یف  امهیلع  صوصنلا  امهبقانم و  ضعب  رم  دق  لوقأ 

ِِّیبَّنلا ِيَدَی  َْنَیب  ًاِسلاَج  ُْتنُک  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َناَذاَش  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  َدَـمْحَأ  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِۀَـمیِدَْقلا ، ِِبقاَنَْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ِیف  - 72
اَّیَح َو  ُِّیبَّنلا ص  اَِهب  اَّیَحَتَف  َِّیبَّنلا ص  اَِهب  اَّیَحَف  ٌۀَحاَُّفت  ُهَعَم  َو  ُلِیئَْربَج ع  َطَبَه  ْذِإ  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َو  ُۀَمِطاَف  َو  ٌِّیلَع  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َو  ٍمْوَی  َتاَذ  ص 

َو ُنَسَْحلا  اَِهب  اَّیََحت  َو  َنَسَْحلا  اَِهب  اَّیَح  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَِهب  اَّیَحَتَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَهَّدَر  َو  اَهَلَّبَق  َو  ٌِّیلَع  اَِـهب  اَّیَحَتَف  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَِـهب 
َو اَِهب  اَّیَحَتَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَهَّدَر  َو  اَهَلَّبَق  َو  ُْنیَـسُْحلا  اَِهب  اَّیَحَتَف  َْنیَـسُْحلا  اَِهب  اَّیَح  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَِهب  اَّیَحَتَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَهَّدَر  َو  اَهَلَّبَق 

ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  اَِهب  اَّیَحَتَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَِهب  اَّیَح  َو  َۀَِعباَّرلا  اَِهب  اَّیَحَتَف  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَْهتَّدَر  َو  اَْهتَلَّبَق  َو  اَِهب  ْتَّیَحَتَف  َۀَمِطاَف  اَِهب  اَّیَح 
__________________________________________________
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اَذِإَف اَْینُّدـلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َغََلب  یَّتَح  ٌرُون  اَْهنِم  َعَطَـسَف  ِْنیَفِْـصِنب  ْتَقَلَْفناَف  ِِهِلماَنَأ  ِْنَیب  ْنِم  ُۀَـحاَّفُّتلا  ِتَطَقَـس  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَـهَّدُرَی  ْنَأ  َّمَه  اَّمَلَف 
َو ِنَسَْحلا  َو  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  َو  یَضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  َو  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  َیلِإ  َیلاَعَت  ِهَّللا  َنِم  ٌۀَّیَِحت  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ِنَابُوتْکَم  ِناَرْطَـس  اَْهیَلَع 

. ِراَّنلا َنِم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ْمِهیِّبِحُِمل  ٌناَمَأ  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْیَْطبِس  ِْنیَسُْحلا 
ِناَذَـه ِهَّللا  َدـْبَع  اَی  َْتلاَـقَف  َۀَـمِطاَف ع  یَلَع  ُْتلَخَد  َُّمث  ِْهیَلَع  ُتْمَّلَـسَف  َِّیبَّنلا ص  ُْتیَتَأ  َلاَـق : َناَْملَـس  ْنَع  َناَذاَز  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َناَذاَـش  ِْنبا  ِنَع  َو 

ِِّیبَّنلا ص َیلِإ  اَمِِهب  ُْتیَتَأ  یَّتَح  اَمُُهْتلَمَح  َو  اَمِهیِْدیَِأب  ُتْذَـخَأَف  اَمِهِّدَـج  َیلِإ  اَمِِهب  ْجُرْخاَف  اَمِهیِدـْیَِأب  ْذُـخَف  ِناَیِْکبَی  ِناَِعئاَج  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
ِهَّللا ِلوُسَر  ِدَـی  ِیف  ٌۀَلَجْرَفَـس  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  َلاَق  ًاثاََلث  اَمُهْمِعْطَأ  َّمُهَّللا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ًاماَعَط  یِهَتْـشَن  الاَق  َياَنَـسَح  اَی  اَمَُکل  اَم  َلاَقَف 
َیلِإ َعَفَد  َُّمث  ِْنیَفِْـصن  اَهَرَّیَـصَف  ِهِماَْهبِِإب  اَهَکَرَفَف ص  ِْدبُّزلا  َنِم  ُنَْیلَأ  َو  ِلَسَْعلا  َنِم  یَلْحَأ  َو  ِْجلَّثلا  َنِم  ًاضاََیب  ُّدَـشَأ  َرَجَه  ِلاَِلق  ْنِم  ٍۀَّلُِقب  ٌۀَـهِیبَش  ص 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2745 

http://www.ghaemiyeh.com


ٌدَحَأ ُُهلُکْأَی  َال  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌماَعَط  اَذَه  ُناَْملَس  اَی  َلاَق  اَهیِهَتْشَأ  اَنَأ  َو  اَمِهیِْدیَأ  ِیف  ِْنیَفْصِّنلا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  ُْتلَعَجَف  اَهَفِْصن  ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  َو  اَهَفِْصن  ِنَسَْحلا 
. ِباَسِْحلا َنِم  َوُْجنَی  یَّتَح 

َو ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َّلَض  ْدََقل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  َنَْمیَأ  ُّمُأ  ْتَءاَجَف  ِِّیبَّنلا ص  َلْوَح  اَّنُک  َلاَق : َناَْملَـس  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِِّیناَرَبَّطلا  ِنَع  ِهِداَنْـسِِإب  َو 
یَتَأ یَّتَح  ْلَزَی  ْمَلَف  ِِّیبَّنلا ص  َوَْحن  ُتْذَخَأ  َو  ِهِهْجَو  َهاَُجت  ٍلُجَر  ُّلُک  َذَـخَأَف  َّیَْنبا  اُوُبلْطاَف  اُومُوق  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَقَف  ِراَهَّنلا  ِعاَِفتْرا  َدـْنِع  َِکلَذ 
ِْهَیلِإ َعَرْسَأَف  ِراَّنلا  ُْهبِش  ِهِیف  ْنِم  ُجُرْخَی  ِِهبَنَذ  یَلَع  ٌِمئاَق  « 1  » ٌعاَجُش اَذِإ  َو  ِِهبِحاَِصب  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  ٌقِزَْتُلم  ُْنیَسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  اَذِإ  َو  ِلَبَْجلا  َحْفَس 

اَمُهَْنَیب َقَْرفَأَف  اَمُهاَتَأ  َُّمث  « 2  » ِةَرِحْجَْألا َضَْعب  َلَخَدَف  َباَْسنا  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرل  ًابِطاَُخم  َتَفَْتلاَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
__________________________________________________

. ۀیحلا رسکلا - مضلاب و  عاجشلا - ( 1)
: هعمج یف  سایقلا  اهسفن و  عابسلا ال  ماوهلا و  هرفتحت  ناکم  وه  رحج و  عمج  ّهنأک  ( 2)

. راحجا ةرحج و 
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ُْتلُقَف ِرَْـسیَْألا  ِهِِقتاَع  یَلَع  َرَخْآلا  َو  ِنَْمیَْألا  ِهِِقتاَع  یَلَع  اَمُهَدَـحَأ  َلَمَح  َُّمث  ِهَّللا  یَلَع  اَمُکَمَرْکَأ  اَم  اَُمْتنَأ  یِّمُأ  َو  ِیبَِأب  َلاَـق  َو  اَـمُهَهوُجُو  َحَـسَم  َو 
. اَمُْهنِم ٌْریَخ  اَمُهُوبَأ  َو  اَمُه  ِناَبِکاَّرلا  َمِْعن  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  اَمُُکتَّیِطَم  ُۀَّیِطَْملا  َمِْعن  اَمُکَابوُط 

ُنَسْحَأ یِّطَخ  َْلب  َال  ُْنیَسُْحلا  َلاَق  َو  َکِّطَخ  ْنِم  ُنَسْحَأ  یِّطَخ  ِْنیَسُْحِلل  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ِناَُبتْکَی  اَناَک  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِلیِـساَرَْملا  ِیف  َِيُور  َو 
اَلَس َلاَقَف  اَمُهَدَحَأ  َيِذُْؤی  ْنَأ  َهِرَکَف  ُهَالَأَسَف  اَمُکَابَأ  اَلَـس  اَمَُهل  َْتلاَقَف  اَمُهَدَحَأ  َيِذُْؤت  ْنَأ  ُۀَمِطاَف  ْتَهِرَکَف  اَنَْنَیب  یِمُکْحا  َۀَمِطاَِفل  الاَقَف  َکِّطَخ  ْنِم 

اَمُهَْنَیب ُمُکْحَی  َلِیفاَرْـسِإ  َّنَِکل  َو  اَمُهَْنَیب  ُمُکْحَأ  َال  َلاَق  ُلِیئَْربَج  َءاَج  اَّمَلَف  َلِیئَْربَج  َلَأْسَأ  یَّتَح  اَمُکَْنَیب  ُمُکْحَأ  َال  َلاَقَف ص  ِهَّللا ص  َلوُسَر  اَمُکَّدَج 
َۀَمِطاَف اَمُهَّمُأ  َّنَِکل  َو  اَمُهَْنَیب  ُمُکْحَأ  َال  َیلاَعَت  َلاَقَف  َِکلَذ  َیلاَعَت  َهَّللا  َلَأَسَف  اَمُهَْنَیب  َمُکْحَی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَأ  َّنَِکل  َو  اَمُهَْنَیب  ُمُکْحَأ  َال  ُلِیفاَرْـسِإ  َلاَـقَف 

[ اَْهنِم  ] امهنم َذَـخَأ  ْنَمَف  ِةَداَلِْقلا  ِهِذَـه  َرِهاَوَج  اَمُکَْنَیب  ُُرْثنَأ  اَنَأ  اَمَُهل  َْتلاَقَف  ٌةَداَِلق  اََهل  َْتناَک  َو  ِّبَر  اَی  اَمُهَْنَیب  ُمُکْحا  ُۀَـمِطاَف  َْتلاَقَف  اَمُهَْنَیب  ُمُکَْحت 
اَْلیَک اَمُهَْنَیب  َرِهاَوَْجلا  َفِّصَُنی  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َِطبْهَی  ْنَأ  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَرَمَأَف  ِشْرَْعلا  ِۀَِـمئاَق  َدـْنِع  ٍذـِئَْتقَو  ُلِیئَْربَج  َناَـک  َو  اَْـهتَرَثَنَف  ُنَسْحَأ  ُهُّطَخَف  َرَثْکَأ 

. ًامیِظْعَت َو  اَمَُهل  ًاماَرْکِإ  ُلِیئَْربَج  َِکلَذ  َلَعَفَف  اَمُهُدَحَأ  يَّذَأَتَی 
ْنَع َناَْـمثُع  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  ِّيِدْزَأـْلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع  يِواَّسلا  ٍروُْصنَم  ِْنب  َفُسُوی  ْنَع  َلـِیئاَکیِم  ُْنب  ِدـیِمَْحلا  ُدـْبَع  ِۀَِّمئَأـْلا  ُنْکُر  َيَور  َو 
ْنَع ٍءاَطَع  ْنَع  ٍحیِرَج  ِْنبا  ِنَع  َناَْمیَلُس  ِْنب  ِِکلاَم  ْنَع  َناَدْعَـس  ْنَع  یَـسُوم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  وٍرْمَع  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ِّیِفَـسَّنلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِروُْصنَم 

ِنَسَْحلا َیلِإ  ُرُْظنَأَف  ِیتَْنبا  َۀَمِطاَف  َیلِإ  َلاَق  ُدیُِرت  َْنیَأ  ُْتلُقَف  َياَدِر  ِیتاَه  ِیل  َلاَقَف  ُلُکْأَی  اَم  یَلَع  ُرِدْقَی  َال  ًاِعئاَج  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َْتلاَق  َۀَِشئاَع 
ِعوُْجلا َنِم  اَجَرَخ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَقَف  َياَْنبا  َْنیَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  یَلَع  َلَخَد  یَّتَح  َجَرَخَف  ِعوُْجلا  َنِم  ِیب  اَم  َضَْعب  ُبَهْذَیَف  ِْنیَسُْحلا  َو 

ِیف  ِناَِمئاَن  اَمُه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْمَعَن  َلاَق  َّیَْنبا  َْتیَأَر  ْلَه  ُرِْمیَوُع  اَی  َلاَقَف  ِءاَدْرَّدلا  َابَأ  يَأَرَف  اَمِِهبَلَط  ِیف  ُِّیبَّنلا ص  َجَرَخَف  ِناَیِْکبَی  اَمُه  َو 
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َابَأ اَی  َلاَقَف  اَمُْهلِمْحَأ  ِینْعَد  ِءاَدْرَّدـلا  ُوبَأ  َُهل  َلاَقَف  اَمُْهنَع  َعُومُّدـلا  ُحَـسْمَی  َوُه  َو  ِناَیِْکبَی  اَمُه  َو  اَمُهَّمَـضَف  ُِّیبَّنلا  َقَلَْطناَف  َناَعْدُـج  ِیَنب  ِِطئاَح  ِّلِظ 
َُّمث ِۀَـماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِیتَّمُأ  ِیف  ُۀَـعاَجَْملا  ِتَیِقََبل  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًةَرْطَق  َرَطَق  َْول  ًاـِّیبَن  ِّقَْحلاـِب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َوَـف  اَـمُْهنَع  َعُومُّدـلا  ِحَْـسمَأ  ِینْعَد  ِءاَدْرَّدـلا 

ُعَزَْجلا اَذَـه  اَم  ُلوُقَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِةَّزِْعلا  ُّبَر  ُدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ُلِیئَْربَج  َءاَجَف  یِْکبَی  َوُه  َو  ِناَیِْکبَی  اَـمُه  َو  اَـمُهَلَمَح 
َو ًابَهَذ  ًادُحُأ  ََکل  َلِّوَحُأ  ْنَأ  َكُّرُـسَی  َأ  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُلِیئَْربَج  َلاَقَف  اَْینُّدـلا  ِّلُذ  ْنِم  یِْکبَأ  َْلب  ًاعَزَج  یِْکبَأ  اَم  ُلِیئَْربَج  اَی  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف 
اَی ُلِیئَْربَج ع  َلاَقَف  اَهَلَمْکَأ  ِِرفاَْکِلل  َلَعَج  اََمل  اَهَّبَحَأ  َْول  َو  اَْینُّدـلا  َّبُِحی  َْمل  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنَِأل  َلاَق  َِمل  َلاَق  َال  َلاَـق  ٌءْیَـش  يِدـْنِع  اَّمِم  َکـَل  ُصُْقنَی  اـَل 

ِمِعْطَأ َو  ُدَّمَُحم  اَی  ْلُک  َلاَقَف  ٌرِیثَک  ٌمَْحل  َو  ٌدـیَِرث  اَـهِیف  اَذِإَـف  ْتَلِمُح  اَّمَلَف  اَِـهب  اَعَدَـف  َلاَـق  ِْتیَْبلا  ِۀَـیِحاَن  ِیف  ِیتَّلا  ِۀَـسوُْکنَْملا  ِۀَـنْفَْجلِاب  ُْعدا  ُدَّمَُحم 
ْتَِعفُرَف اَْهنِم  ًۀَکََرب  َمَظْعَأ  ًۀَنْفَج  ُْتیَأَر  اَم  َلاَق  اَِهلاَح  یَلَع  َوُه  َو  اوُِعبَش  َو  اُولَکَأَف  ََّیلِإ  اَِهب  َلِسْرُأ  َُّمث  َلاَق  اوُِعبَشَف  اُولَکَأَف  َلاَق  َِکْتَیب  َلْهَأ  َو  َْکیَْنبا 
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. ِۀَماَیِْقلا ِمْوَی  َیلِإ  ِیتَّمُأ  ُءاَرَُقف  اََهلَواَدََتل  َّتَکَس  َْول  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ْمُْهنَع 
ُۀَمِطاَف اَی  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  َراَد  ُِّیبَّنلا ص  َلَخَد  اُولاَق  َِۀباَحَّصلا  َنِم  ٍۀَعاَمَج  ْنَع  اًلَسُْرم  َِيُور  ُهَّنَأ  اَِنباَحْـصَأ  ِتاَفَّلَُؤم  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَجَو  ُلُوقَأ ، - 73

َِّیبَّنلا ص َّنِإ  َُّمث  ِِهب  ِناَتاَتْقَی  ًاْئیَـش  اَمَُهل  ْدِـجَأ  ْمَلَف  ِداَّزلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  یِّناَِبلاَُطی  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  َِتبَأ  اَی  َْتلاَقَف ع  ِکُْفیَـض  َمْوَْیلا  ِكَابَأ  َّنِإ 
َو ًۀَعاَس  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  َرَظَن  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  َُّمث  ُعَنْـصَت  َْفیَک  يِرْدَت  اَم  ٌةَرِّیَحَتُم  ُۀَـمِطاَف  َو  َۀَـمِطاَف ع  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َو  ٍِّیلَع  َعَم  َسَلَج  َو  َلَخَد 

ِنَـسَْحلا َو  َۀَمِطاَف  َو  ٍِّیلَِعل  ُْلق  ََکل  ُلوُقَی  َو  ِماَرْکِْإلا  َو  ِۀَّیِحَّتلِاب  َکُّصُخَی  َو  َماَلَّسلا  َُکئِْرُقی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  َو  َلََزن  ْدَق  َلِیئَْربَِجب ع  اَذِإ 
َّيَأَف ٌعاَیِج  ْمُکَّنَأ  َِملَع  ِةَّزِْعلا  َّبَر  َّنِإ  ُْنیَسُح  اَی  َو  ُنَسَح  اَی  َو  ُۀَمِطاَف  اَی  َو  ُِّیلَع  اَی  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ِۀَّنَْجلا  ِهِکاَوَف  ْنِم  َنوُهَتْشَی  ٍءْیَش  َّيَأ  ِْنیَـسُْحلا  َو 

ِماَلَْکلا  ِنَع  اوُکَْسمَأَف  ِۀَّنَْجلا  ِهِکاَوَف  ْنِم  َنوُهَتْشَت  ٍءْیَش 
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ْنَع َو  َنیَِملاَْعلا  ِءاَِسن  َةَدِّیَس  اَی  ْهاَّمُأ  اَی  ِِکنْذِإ  ْنَع  َو  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ْهَابَأ  اَی  َِکنْذِإ  ْنَع  ُْنیَسُْحلا ع  َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  َنِم  ًءاَیَح  ًاباَوَج  اوُّدُرَی  َْمل  َو 
َلوُسَر اَی  َلاَقَف  اََنل  ُهُراَتَْخت  اَِمب  اَنیِضَر  ْدَقَف  َْتئِش  اَم  ُْنیَسُح  اَی  ُْلق  ًاعیِمَج  اُولاَقَف  ِۀَّنَْجلا  ِهِکاَوَف  ْنِم  ًاْئیَش  ْمَُکل  ُراَتْخَأ  َّیِکَّزلا  َنَسَْحلا  ْهاَخَأ  اَی  َِکنْذِإ 

ِهِیف اَم  اَْنَیلِإ  يِرِـضْحَأ  َو  َْتیَْبلا  ِیلُخْدا  َو  یِمُوق  ُۀَـمِطاَف  اَی  َلاَق  َُّمث  َِکلَذ  ُهَّللا  َِملَع  ْدَـق  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ًاِّینَج  ًاـبَطُر  یِهَتْـشَن  اَّنِإ  َلـِیئَْربَِجل  ْلـُق  ِهَّللا 
اذه َِکل  یَّنَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  ُِّیبَّنلا  َلاَقَف  ِِهناَوَأ  ِْریَغ  ِیف  ٌِّینَج  ٌبَطُر  ِهِیف  َو  ِرَـضْخَْألا  ِسُْدنُّسلا  َنِم  ٍلیِْدنِِمب  یطَغُم  ِرْوَِّلْبلا  َنِم  ًاقَبَط  ِهِیف  ْتَأَرَف  ْتَلَخَدَـف 
َلاَق َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَمَّدَق  َو  َُهلَواَنَت  َو  ُِّیبَّنلا ص  َماَقَف  َناَرْمِع  ُْتِنب  ُمَیْرَم  َْتلاَق  اَمَک  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق 

ِمَف ِیف  اَهَعَـضَوَف  ًۀَبَطُر  َذَخَأ  َُّمث  ُْنیَـسُح  اَی  ََکل  ًائیِرَم  ًائِینَه  َلاَقَف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِمَف  ِیف  اَهَعَـضَوَف  ًةَدِحاَو  ًۀَبَطُر  َذَـخَأ  َُّمث  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َذَخَأ َُّمث  ُءاَرْهَّزلا  ُۀَمِطاَف  اَی  َِکل  ًائیِرَم  ًائِینَه  اََهل  َلاَق  َو  ِءاَرْهَّزلا ع  َۀَمِطاَف  ِمَف  ِیف  اَهَعَـضَوَف  ًۀَِثلاَث  ًۀَبَطُر  َذَخَأ  َُّمث  ُنَسَح  اَی  ًائیِرَم  ًائِینَه  َلاَق  َو  ِنَسَْحلا 

َُّمث ُِّیلَع  اَی  ََکل  ًائیِرَم  ًائِینَه  َُهل  ُلوُقَی  ُِّیبَّنلا ص  َو  يَرْخُأ  ًۀَبَطُر  ًاِّیلَع  َلَواَن  َُّمث  ُِّیلَع  اَی  ََکل  ًائیِرَم  ًائِینَه  َلاَق  َو  ٍِّیلَع ع  ِمَف  ِیف  اَهَعَضَوَف  ًۀَِعباَر  ًۀَبَطُر 
َْتلاَقَف َیلاَعَت  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُةَِدئاَْملا  ِتَعَفَتْرا  اوُِعبَـش  َو  اْوَفَتْکا  اَّمَلَف  ِبَطُّرلا  َِکلَذ  ْنَع  ًاعیِمَج  اُولَکَأ  َُّمث  َسَلَج  َُّمث  ًاِمئاَق  ُِّیبَّنلا ص  ََبثَو 

یِّنِإَف ُْنیَـسُح  اَی  ًائِینَه  َُهل  ُْتُلق  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِمَف  ِیف  اَُهتْعَـضَو  ِیتَّلا  َیلْوَْألا  ُۀَبَطُّرلا  اَّمَأ  ُۀَمِطاَف  اَی  َلاَقَف  ًابَجَع  َْکنِم  َمْوَْیلا  ُْتیَأَر  ْدََـقل  َِتبَأ  اَی  ُۀَـمِطاَف 
ِنَـسَْحلا ِمَف  ِیف  اَُهتْعَـضَوَف  َۀَِـیناَّثلا  ُتْذَـخَأ  َُّمث  ِلْوَْقلا  ِیف  اَمَُهل  ًاِقفاَُوم  ًاْضیَأ  ُْتلُقَف  ُْنیَـسُح  اَی  ََکل  ًاـئِینَه  ِناـَلوُقَی  َلِیفاَرْـسِإ  َو  َلـِیئاَکیِم  ُْتعِمَس 

ُۀَمِطاَف اَی  ِکِمَف  ِیف  اَُهتْعَـضَوَف  َۀَِـثلاَّثلا  ُتْذَـخَأ  َُّمث  ِلْوَْقلا  ِیف  اَمَُهل  ًاِقفاَُوم  اَنَأ  ُْتلُقَف  ُنَسَح  اَی  ََکل  ًائِینَه  ِناـَلوُقَی  َلـِیئاَکیِم  َو  َلـِیئَْربَج  ُْتعِمَـسَف 
ِلْوَْقلِاب  َّنَُهل  ًاِقفاَُوم  ُْتلُقَف  ُۀَمِطاَف  اَی  َِکل  ًائِینَه  َْنلُقَی  َّنُه  َو  ِناَنِْجلا  َنِم  اَْنیَلَع  َنِیفِرْشُم  َنیِروُرْسَم  َنیِْعلا  َروُْحلا  ُْتعِمَسَف 
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ِلْوَِقل ًاِقفاَُوم  ُْتلُقَف  ُِّیلَع  اَی  ََکل  ًائیِرَم  ًائِینَه  ُلوُقَی  َیلاَعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  ِّقَْحلا  ِلَِبق  ْنِم  َءاَدِّنلا  ُْتعِمَـس  ٍِّیلَع  ِمَف  ِیف  اَُهتْعَـضَوَف  َۀَِعباَّرلا  ُتْذَخَأ  اََّمل  َو 
ُتُْمق َُّمث  ُِّیلَع  اَی  ََکل  ًائیِرَم  ًائِینَه  ُلوُقَی  َیلاَـعَت  َو  ُهَناَْحبُـس  ِّقَْحلا  َتْوَص  ُعَمْـسَأ  اـَنَأ  َو  يَرْخُأ  َُّمث  يَرْخُأ  ًۀَـبَطُر  ًاـِّیلَع  ُْتلَواـَن  َُّمث  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَّللا 

َُهل ُْتلَُقل  ًۀَبَطُر  ًۀَبَطُر  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِۀَعاَّسلا  ِهِذَـه  ْنِم  ًاِّیلَع  َْتلَواَن  َْول  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  ُدَّمَُحم  اَی  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَـسَف  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِةَّزِْعلا  ِّبَِرل  ًالاَلْجِإ 
. ٍعاَطِْقنا ِْریَِغب  ًائیِرَم  ًائِینَه 

َْکیَدـَلَِول ًۀَّیِدَـه  َْکَیلِإ  اَِهب  ُْتیَتَأ  َو  ٍۀـَلاَزَغ  َۀَفْـشِخ  ُتْدِـص  ْدََـقل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َُهل  َلاَقَف  َلوُسَّرلا ص  یَتَأ  ًاِّیباَرْعَأ  َّنَأ  ِراَبْخَْألا  ِضَْعب  ِیف  َِيُور  َو 
ُْنیَسُْحلا َو  اَّلِإ  ٌۀَعاَس  یَضَم  اَمَف  اَهاَّیِإ  ُهاَطْعَأَف  اَْهَیلِإ  َبِغَرَف  ِهِّدَج  َْدنِع  ٌِفقاَو  ُنَسَْحلا ع  اَذِإَف  ِْریَْخلِاب  َُهل  اَعَد  َو  ُِّیبَّنلا ص  اَهَِلبَقَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا 

َراَسَف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يِّدَج  اَهِیناَطْعَأ  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ُۀَفْشِْخلا  ِهِذَه  ََکل  َْنیَأ  ْنِم  یِخَأ  اَی  َلاَقَف  اَِهب  ُبَْعلَی  ِهیِخَأ  َْدنِع  َۀَفْشِْخلا  يَأَرَف  َلَْبقَأ  ْدَق  ع 
ٌتِکاَس َوُه  َو  ِهِّدَج  یَلَع  َلْوَْقلا  ُرِّرَُکی  َلَعَج  َو  اَهَْلثِم  ِینِطُْعت  َْمل  َو  اَِهب  ُبَْعلَی  ًۀَفْـشِخ  یِخَأ  َْتیَطْعَأ  ْهاَّدَج  اَی  َلاَقَف  ِهِّدَـج  َیلِإ  ًاعِرْـسُم  ُْنیَـسُْحلا ع 

ِدَق ٍحاَیِِـصب  ُنَْحن  ْذِإ  َِکلَذَـک  َوُه  اَمَْنیَبَف  یِْکبَی  َّمَه  ْنَأ  َیلِإ  ِْنیَـسُْحلا ع  ِْرمَأ  ْنِم  یَْـضفَأ  یَّتَح  ِماَلَْکلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ُهُفِطاَُلی  َو  ُهَرِطاَـخ  یِّلَُـسی  ُهَّنَِکل 
َْتتَأ یَّتَح  اَِهفاَرْطَأ  ِدَحَِأب  اَُهبِرْضَت  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  اَُهقوُسَت  ٌۀَْبئِذ  اَهِْفلَخ  ْنِم  َو  اَهُفْـشِخ  اَهَعَم  َو  ٌۀَْیبَظ  اَذِإَف  اَنْرَظَنَف  ِدِجْـسَْملا  ِبَاب  َْدنِع  َعَفَتْرا 

َو َْکَیلِإ  اَِهب  یَتَأ  َو  ُداَّیَّصلا  اَهَداَص  اَمُهاَدْحِإ  ِناَتَفْـشِخ  ِیل  َْتناَک  ْدَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْتلاَق  َو  ٍحیِـصَف  ٍناَِسِلب  َُۀلاَزَْغلا  ِتَقَطَن  َُّمث  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  اَِهب 
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ٍدَّمَُحم ِِّیبَّنلا  َیلِإ  ِکِفْشِِخب  َُۀلاَزَغ  اَی  یِعِرْسَأ  یِعِرْسَأ  ُلوُقَی  اًِلئاَق  ُْتعِمَسَف  اَهُعِضْرُأ  َنْآلا  ُْتنُک  یِّنِإ  َو  ٌةَروُرْسَم  اَِهب  اَنَأ  َو  يَرْخُْألا  ِهِذَه  ِیل  ْتَیَِقب 
َْول َو  ِةَداَبِْعلا  ِعِماَوَص  ْنِم  ْمُهَـسوُءُر  اوُعَفَر  ْدَق  ْمِهِعَمْجَِأب  ُۀَِکئاَلَْملا  َو  َیِْکبَی  ْنَأ  َّمَه  ْدَق  َو  ِهِّدَج  ْيَدَـی  َْنَیب  ٌِفقاَو  َْنیَـسُْحلا  َّنَِأل  ًاعیِرَـس  ِهِیلِـصوَأ  َو 
ْنِإَف ِْنیَسُْحلا ع  ِّدَخ  یَلَع  ِعُومُّدلا  ِناَیَرَج  َْلبَق  َُۀلاَزَغ  اَی  یِعِرْسَأ  ُلوُقَی  اًِلئاَق  ًاْضیَأ  ُْتعِمَـس  َو  ِِهئاَُکِبل  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئاَلَْملا  ِتَکََبل  ُْنیَـسُْحلا ع  یََکب 

ُْتیَتَأَف  ِکِفْشِخ  َعَم  ُِکلُکَْأت  َۀَْبئِّذلا  ِهِذَه  ِْکیَلَع  ُتْطَّلَس  ِیلَعْفَت  َْمل 
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َُکْتئِج ْنَأ  یَلَع  یِّبَر  َهَّللا  ُدَـمْحَأ  اَنَأ  َو  ًۀَعیِرَـس  َُکْتیَتَأ  یَّتَح  ُضْرَْألا  َِیل  ْتَیِوُط  ْنَِکل  َو  ًةَدـیَِعب  ًۀَـفاَسَم  ُْتعَطَق  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َْکَیلِإ  یِفْـشِِخب 
ُْنیَسُْحلا ع َذَخَأ  َو  ِۀَکَرَْبلا  َو  ِْریَْخلِاب  َِۀلاَزَْغِلل  ُِّیبَّنلا ص  اَعَد  َو  ِباَحْـصَْألا  َنِم  ُرِیبْکَّتلا  َو  ُلِیلْهَّتلا  َعَفَتْراَف  ِهِّدَخ  یَلَع  ِْنیَـسُْحلا ع  ِعُومُد  ِناَیَرَج  َْلبَق 

. ًامیِظَع ًاروُرُس  َِکلَِذب  ْتَّرُسَف  ِءاَرْهَّزلا ع  ِهِّمُأ  َیلِإ  اَِهب  یَتَأ  َو  َۀَفْشِْخلا 
ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  َّيََدلَِوب  ِیِنْتئا  ُناَْملَـس  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِِهناَوَأ  ِْریَغ  ِیف  ِبَنِْعلا  َنِم  ٌفِْطق  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  َيِدْهُأ  َلاَق : ِّیِـسِراَْفلا  َناَْملَـس  ْنَع  َِيُور  َو 

ْمَلَف ٍمُوْثلُک  ِّمُأ  اَِهتْخُأ ]  ] امهتخأ َلِْزنَم  ُْتیَتَأَف  اَمُهَرَأ  ْمَلَف  اَمِهِّمُأ  َلِْزنَم  اَمِْهیَلَع  ُقُرْطَأ  ُْتبَهَذَـف  ُّیِـسِراَْفلا  ُناَْملَـس  َلاَق  ِبَنِْعلا  اَذَـه  ْنِم  یِعَم  اَلُکْأَِیل 
ُۀَّنَْجلا ِهَّللا  یَلَع  ُهَلَف  اَمِْهیَلَع  ِینُدِـشُْری  ْنَم  ْهاَْنیَع  َةَُّرق  اَو  ْهاَدـَلَو  اَو  ُلوُقَی  َوُه  َو  ًاِمئاَق  ََبثَو  َو  َبَرَطْـضاَف  َِکلَذـِب  َِّیبَّنلا ص  ُتْرَّبَخَف  ُْتئِجَف  اَمُهَرَأ 

َلاَقَف ِدوُهَْیلا  ِْدیَک  ْنِم  اَمِْهیَلَع  ٌِفئاَخ  یِّنِإَف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َّيَدـَلَو  یَلَع  َلاَقَف  ُجاَعِْزنِالا  اَذَـه  َماَلَع  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَق  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف 
َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا  َْکیَْنبا  َّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ْمَلْعا  َو  ِدوُهَْیلا  ِدـْیَک  ْنِم  ُّدَـشَأ  ْمُهَدـْیَک  َّنِإَف  َنیِِقفاَنُْملا  ِدـْیَک  ْنِم  اَمِْهیَلَع  ْفِخ  ْلـَب  ُدَّمَُحم  اَـی  ُلـِیئَْربَج 

ِدَق َو  ِناَِمئاَن  اَمُه  اَذِإ  َو  َۀَـقیِدَْحلا  اَْنلَخَد  یَّتَح  ُهَعَم  اَنَأ  َو  ِۀَـقیِدَْحلا  َیلِإ  ِِهتَعاَس  َو  ِِهْتقَو  ْنِم  ُِّیبَّنلا ص  َراَـصَف  ِحاَدْـحَّدلا  ِیبَأ  ِۀَـقیِدَح  ِیف  ِناَِـمئاَن 
َْکیَلَع ُماَلَّسلا  َلاَقَف  ِهِیف  ِیف  َناَک  اَم  یَْقلَأ  َِّیبَّنلا ص  ُناَبْعُّثلا  َيأَر  اَّمَلَف  اَمِْهیَهْجَو  اَِهب  ُحوُرَی  ٍناَْحیَر  ُۀَقاَط  ِهِیف  ِیف  ٌناَبُْعث  َو  َرَخْآلا  اَمُهُدَـحَأ  َقَنَتْعا 

ًاناَبُْعث ِینَخَـسَم  َو  یِّبَر  َّیَلَع  َبِضَغَف  ٍْنیَع  َۀَـفْرَط  یِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ُْتلَفَغ  َنیِِّیبوُرَْکلا  ِهَّللا  ِۀَِـکئاَلَم  ْنِم  ٌکَلَم  یِّنَِکل  َو  ًاناَبُْعث  اَنَأ  ُتَْسل  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
ِینَمَحْرَی ْنَأ  یَسَع  یِّبَر  َْدنِع  ِیل  َعَفْشَی  ْنَأ  ُُهلَأْسَأَف  ِهَّللا  یَلَع  ًامیِرَک  ُدِْصقَأ  ٍةَرِیثَک  َنِینِـس  ُْذنُم  یِّنِإ  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءاَمَّسلا  َنِم  ِینَدَرَط  َو  يََرت  اَمَک 

اَمَُهل َلاَقَف  ِِّیبَّنلا ص  ِیَتَبْکُر  یَلَع  اَسَلَجَف  اَظَْقیَتْسا  یَّتَح  اَمُُهلِّبَُقی  ُِّیبَّنلا ص  اَثَجَف  َلاَق  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  ًالَّوَأ  ُْتنُک  اَمَک  ًاکَلَم  ِینَدـیُِعی  َو 
ِهَّللا  ِۀَِکئاَلَم  ْنِم  ٌکَلَم  اَذَه  َّيََدلَو  اَی  اَرُْظنا  ُِّیبَّنلا ص 
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ُْنیَـسُْحلا ع َو  ُنَسَْحلا  ََبثَوَف  َُهل  اَعَفْـشاَف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  اَمُِکب  ٌعِفْـشَتْسُم  اَنَأ  َو  اَذَـکَه  ُهَّللا  ُهَلَعَجَف  ٍْنیَع  َۀَـفْرَط  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  َلَـفَغ  ْدَـق  َنیِِّیبوُرَْکلا 
اَم اَّلِإ  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  اَنِّمُِأب  َو  یَضَتْرُْملا  ٍِّیلَع  اَنِیبَِأب  َو  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِبِیبَْحلا  ِلِیلَْجلا  اَنِّدَج  ِّقَِحب  َّمُهَّللا  الاَق  َو  ِْنیَتَعْکَر  اَیَّلَص  َو  َءوُضُْولا  اَغَبْسَأَف 

ِهَّللا یَـضِِرب  َکَلَْملا  َِکلَذ  َرََّشب  َو  ِۀَِـکئاَلَْملا  َنِم  ٍطْهَر  ِیف  ِءاَمَّسلا  َنِم  َلََزن  ْدَـق  َلِیئَْربَِجب  اَذِإَف  اَمُهَءاَعُد  َّمَتَتْـسا  اَمَف  َلاَق  َیلوُْألا  ِِهَتلاَح  َیلِإ  ُهَتْدَدَر 
اَی َلاَق  َو  ٌمِّسَبَتُم  َوُه  َو  ِِّیبَّنلا ص  َیلِإ  ُلـِیئَْربَج  َعَجَر  َُّمث  َیلاَـعَت  َهَّللا  َنوُحِّبَُـسی  ْمُه  َو  ِءاَـمَّسلا  َیلِإ  ِِهب  اوُعِفَتْرا  َُّمث  َیلوُأـْلا  ِِهتَریِـس  َیلِإ  ِهِّدَِرب  َو  ُْهنَع 

َو ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِّسلا  ِْنیَدِّیَّسلا  ِۀَعاَفَـش  ِیف  اـَنَأ  َو  ِیْلثِم  ْنَم  ْمَُهل  ُلوـُقَی  َو  ِتاَواَـمَّسلا  ِعـْبَّسلا  ِۀَِـکئاَلَم  یَلَع  ُرِخَتْفَی  َکَـلَْملا  َکـِلَذ  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُـسَر 
. ِْنیَسُْحلا

ِناَماَلُغ َُهلْوَح  َو  ًاِسلاَج  ِهَّللا  َلوُسَر  ُتْدَجَوَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدِجْـسَم  ُْتلَخَدَـف  َنِینِّسلا  ِضَْعب  ِیف  ُتْجَجَح  َلاَق : ِِّیقِراَْبلا  َةَوْرُع  ْنَع  َیِکُح  َلاَق  َو 
ٍبَبَس ِّيَِأل  َنُوفِْرعَی  اَم  َو  اَمُْهنِم  ُهَرَطَو  َیِـضْقَی  یَّتَح  ِهِماَلَک  ْنَع  اوُکَْـسمَأ  َِکلَذ  ُلَعْفَی  ُساَّنلا  ُهآَر  اَذِإَف  يَرْخُأ  اَذَه  َو  ًةَّرَم  اَذَه  ُلِّبَُقی  َوُه  َو  ِناَِعفاَی 

ِلاَجِّرلا ِّبَحَأ  َو  یِّمَع  ِْنبا  َو  یِخَأ  اَْنبا  َو  ِیتَْنبا  اَْنبا  اَمُهَّنِإ  َلاَقَف  َكاَْنبا  ِناَذَـه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتلُقَف  اَـمِِهب  َکـِلَذ  ُلَـعْفَی  َوُه  َو  ُُهْتئِجَف  اَـمُهاَّیِإ  ُهُّبُح 
ْنِم ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُْتبِجَع  ْدَق  َُهل  ُْتلُقَف  ِینْزُِحل  ُنَزْحَی  َو  ِِهنْزُِحل  ُنَزْحَأ  ْنَم  َو  ُهُسْفَن  یِسْفَن  َو  یِسْفَن  ُهُسْفَن  ْنَم  َو  يِرََـصب  َو  یِعْمَـس  َوُه  ْنَم  َو  ََّیلِإ 

ِۀَّنَْجلا ِضاَیِر  ِیف  ٍةَرَجَش  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  َو  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َجِرُع  اََّمل  یِّنِإ  ُلُجَّرلا  اَهُّیَأ  َُکثِّدَحُأ  ِیل  َلاَقَف  اَمَُهل  َکِّبُح  َو  اَمِِهب  َِکْلِعف 
اَهِرَمَث ْنِم  ِینُفِْحُتی  ُلِیئَْربَج  َلَعَجَف  اَهِحیِر  ْنِم  ُبَیْطَأ  اَهُرَمَثَف  ِةَرَجَّشلا  ِهِذَه  ْنِم  ْبَْجعَت  َال  ُدَّمَُحم  اَی  ُلِیئَْربَج  ِیل  َلاَقَف  اَِهتَِحئاَر  ِبیِط  ْنِم  ُْتبِجَعَف 

ِیتَّلا َةَرَجَّشلا  ُِهبُْـشت  اَهَّنِإَف  ِةَرَجَّشلا  ِهِذَـه  ْنِم  ْلُک  ُدَّمَُحم  اَی  ُلِیئَْربَج  ِیل  َلاَقَف  يَرْخُأ  ٍةَرَجَِـشب  اَنْرَرَم  َُّمث  اَْهنِم  ُّلَمَأ  َال  اَنَأ  َو  اَِهتَهِکاَف  ْنِم  ِینُمِعُْطی  َو 
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اَْهنِم ُّلَمَأ  َال  اَنَأ  َو  اَِهتَِحئاَر  ْنِم  ِینُّمُِشی  َو  اَهِرَمَِثب  ِینُفِْحُتی  ُلِیئَْربَج  َلَعَجَف  َلاَق  ًۀَِحئاَر  یَکْذَأ  َو  ًامْعَط  ُبَیْطَأ  َیِهَف  َرَمَّثلا  اَْهنِم  َْتلَکَأ 
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ِْنیَتَرَجَّشلا ِْنیَتاَه  ُمْسا  اَم  يِرْدـَت  َأ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِْنیَتَرَجَّشلا  ِْنیَتاَه  ْنِم  َنَسْحَأ  َال  َو  َبَیْطَأ  ِراَجْـشَْألا  ِیف  ُْتیَأَر  اَم  ُلِیئَْربَج  یِخَأ  اَـی  ُْتلُقَف 
ْنِم اَهِْعقاَو  َو  َۀَجیِدَخ  َکَتَجْوَز  ِتْأَف  َكِرْوَف  ْنِم  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُدَّمَُحم  اَی  َتْطَبَه  اَذِإَف  ُْنیَسُْحلا  يَرْخُْألا  َو  ُنَسَْحلا  اَمُهاَدْحِإ  َلاَقَف  ِيرْدَأ  َال  ُْتلُقَف 
ًاِّیلَع َكاَخَأ  اَهْجِّوَز  َُّمث  َءاَرْهَّزلا  َۀَـمِطاَف  ََکل  ُدـِلَتَف  ِْنیَتَرَجَّشلا  ِْنیَتاَه  ْنِم  ُهَْتلَکَأ  يِذَّلا  ِرَمَّثلا  ِۀَِـحئاَر  ُبیِط  َْکنِم  ُجُرْخَی  ُهَّنِإَف  َِکتَعاَس  َو  َکـِْتقَو 
ََّیلِإ َلَزَنَف  َناَک  اَم  ُْرمَأـْلا  َناَـکَف  ُلـِیئَْربَج  یِخَأ  ِینَرَمَأ  اَـم  ُْتلَعَفَف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـق  َْنیَـسُْحلا  َرَخآـْلا  َو  َنَسَْحلا  اَمُهَدَـحَأ  ِّمَسَف  ِْنیَْنبا  َُهل  ُدـِلَتَف 

ْنِم ِلْکَْألا  َیلِإ  َْتقَتْـشا  اَذِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ِیل  َلاَقَف  ِْنیَتَرَجَّشلا  َِکْنیَت  َیلِإ  ِینَقَوْشَأ  اَم  ُلِیئَْربَج  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َِدلُو  اَم  َدـَْعب  ُلِیئَْربَج 
َوُه َو  اَمُهُِمْثلَی  َو  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُّمَشَی  ِْنیَتَرَجَّشلا  َیلِإ  َقاَتْـشا  اَمَّلُک  ُِّیبَّنلا ص  َلَعَجَف  َلاَـق  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ِّمَشَف  ِْنیَتَرَجَّشلا  َکـِْنیَت  ِةَرَمَث 
َنِم َياَتَناَْحیَر  اَمُهَف  اَمَُهل  یِّبُِحل  ِیتاَیَح  اَمُهُمِساَقُأ  یِّنَأ  ُّدَوَأ  یِّنِإ  ِیباَحْصَأ  اَی  ُلوُقَی  َو  َْنیَسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  ُلِّبَُقی  َُّمث  ُلِیئَْربَج ع  یِخَأ  َقَدَص  ُلوُقَی 
ََحبَذ َو  ْمَُهلاَـجِر  َلَـتَق  َو  ْمُهَءاَـمِد  َکَفَـس  ْنَم  ُِّیبَّنلا ص  َدَـهاَش  ْوـَل  َفـْیَکَف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  ِِّیبَّنلا ص  ِفْـصَو  ْنِم  ُلُـجَّرلا  َبَّجَعَتَف  اَْینُّدـلا 

. َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو  َنیِعَمْجَأ  ِساَّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  ْمُهَمیِرَح  یَبَس  َو  ْمَُهلاَْومَأ  َبَهَن  َو  ْمَُهلاَفْطَأ 
. امهلئاضف یف  رشع ع  ینثالا  یلع  صوصنلا  باب  ءاسکلا و  باحصأ  لئاضف  باب  یف  ةریثک  رابخأ  رم  دق  لوقأ :

َتاَم َنوُراَه  یِخَأ  َّنِإ  ِّبَر  اَـی  َلاَـقَف  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّبَر  َلَأَـس  َناَرْمِع  ِْنب  یَـسُوم  َّنَأ  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ْنَع  ِراَـبْخَْألا  ِسْوَدِْرف  ِیف  ُّیِمَْلیَّدـلا  َيَور  َو 
َُهل ُمِقَْتنَأ  یِّنِإَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  َِلتاَق  اَلَخ  اَم  َُکْتبَجََأل  َنیِرِخْآلا  َو  َنِیلَّوَْألا  ِیف  ِینَْتلَأَس  َْول  یَـسُوم  اَـی  ْنَأ  ُهَّللا  یَحْوَأَـف  َُهل  ْرِفْغاَـف 

. ُْهنِم
. ِۀَِکئاَلَْملا َنِم  ًاْفلَأ  َنیِْعبَس  ِیف  ُهَراَزَف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  ِْربَق  َةَراَیِز  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّبَر  َلَأَس  َناَرْمِع  َْنب  یَسُوم  َّنَأ  ُْهنَع ع  ًاْضیَأ  َِيُور  َو 

ُهُّبُِحی  ْنَم  َّبِحَأ  َو  ُهَّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ِِّیبَّنلا ع  ِنَع  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  َو 
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ٍِّیلَع ع. َْنب  َْنیَسُْحلا  ِینْعَی  ًاثاََلث 
. اَّیِرَکَز َْنب  یَیْحَی  َو  یَسیِع  َِۀلاَْخلا  ِیَْنبا  اَّلِإ  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِباَبَش  اَدِّیَس  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُْهنَع ص  ٍدیِعَس  ِیبَأ  ْنَع  َو 

. اَْینُّدلا َنِم  َياَتَناَْحیَر   ] یناحیر اَمُه  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُْهنَع ع  َرَمُع  ُْنبا 
. ِطاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌْنیَسُح  ًاْنیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  َو  یِّنِم  ُْنیَسُْحلا  َةَُّرم  ُْنب  یَْلعَی 

. ِهْجَْولا َنِم  ِْنیَْفنَّشلا  َِۀلِْزنَِمب  ِنَمْحَّرلا  ِشْرَع  ْیَْبنَج  ْنَع  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع 
. َبوُقْعَی َْنب  َفُسُوی  اَلَخ  اَم  َمَدآ  ِْدلُو  ْنِم  ٌدَحَأ  َْطُعی  َْمل  اَم  ِلْضَْفلا  َنِم  َیِطْعُأ  ُْنیَسُْحلا  ُْهنَع ص  ُۀَْفیَذُح 

َْمل َو  َأ  اَْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ٌراَْربَأ  ُءاَیِْقتَأ  ِیلْهَأ  َو  ِیباَحْصَأ  َّنِإَف  یِّنِّیَز  ِّبَر  َْيأ  َْتلاَقَف  َّلَج  َو  َّزَع  اَهَّبَر  ُسْوَدْرِْفلا  َِتلَأَس  َلاَق : ُْهنَع ص  َۀَِشئاَع  ْنَع  َو 
. ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلِاب  ِْکنِّیَزُأ 

َیلِإ ُِّیبَّنلا  َفَرَْـصنا  َلاَق : ُهَرَکَذ  ٍداَنْـسِإ  ِیف  ُّيِوْحَّنلا  ُدَّرَبُْملا  َدیِزَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  َثَّدَـح  َلاَق  ِّيِرُذالَْبلا  ِخـیِراَت  ْنِم  ِناَزْحَْألا  ِرِیثُم  ِیف  اَمَن  ُْنبا  َيَور  َو 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  یَـضَمَف  اَمُهُرَبَخ  َّیَلَع  َِیبَغ  ْدَق  َو  ًةَوْدُغ  اَجَرَخ  َكاَْنبا  َِتلاَقَف  اَنُهاَه  ِیتَبِیبَح  ُلَاب  اَم  َلاَقَف  اَِهبَاب  َْفلَخ  ًۀَِمئاَق  اَهآَرَف  َۀَـمِطاَف  ِلِْزنَم 
اَی َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َِتلاَقَف  اَْهَیلِإ  يَوْهَأ  َو  ًارَجَح  َذَخَأَف  اَمِهِسوُءُر  َْدنِع  ٌۀَقَّوَطُم  ٌۀَّیَح  َو  ِْنیَِمئاَن  اَمُهَدَجَوَف  ٍلَبَج  ِفْهَک  َیلِإ  َراَص  یَّتَح  اَمُهَراَثآ  وُفْقَی 

يَرُْـسْیلا ِهِِفتَک  یَلَع  َْنیَـسُْحلا  َو  یَنُْمْیلا  ِهِِفتَک  یَلَع  َنَسَْحلا  َلَمَح  َُّمث  ٍْریَِخب  اََهل  اَعَدَف  اَمَُهل  ًۀَساَرِح  اَّلِإ  اَمِهِـسوُءُر  َدـْنِع  ُتِْمن  اَم  ِهَّللا  َو  ِهَّللا  َلوُسَر 
ِلْهَأ ُْریَخ  ِینَلَمَح  ُْنیَـسُْحلا  ُلوُقَی  َو  ِضْرَْألا  ِلْهَأ  ُْریَخ  ِینَلَمَح  ُنَسَْحلا  ُلوُقَیَف  ِناَرِخَتْفَی  َِکلَذ  َدَْعب  اَناَکَف  ُهَلَمَح  َو  َْنیَـسُْحلا  َذَـخَأَف  ُلِیئَْربَج  َلَزَنَف 

. ِءاَمَّسلا
یِّنِإ َّمُهَّللا  ِنَسَْحِلل  َلاَق  ُهَّنَأ  ِِّیبَّنلا ص  ِنَع  َةَْریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ًاثیِدَـح  ٍلَْبنَح  ِْنب  َدَـمْحَأ  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َرَکَذ  ِّرُّدـلا  ِباَـتِک  ْنِم  ۀـیوقلا  ددـعلا  د ، - 74
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. ُهُّبُِحی ْنَم  َّبِحَأَف  ُهُّبِحُأ 
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ُْثیَح َْکنِم  ْلِّبَقُأ  ِینِرَأ  َلاَقَف  َةَْریَرُه  ُوبَأ  اَنَیِقَلَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َعَم  ُْتنُک  َلاَق : َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِْریَمُع  ْنَع  ِِهلاَجِر  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ُْدبَع  َثَّدَح  َو 
. ِِهتَّرُس ْنَع  ُهَفَشَکَف  اَذَک  « 1  » ِهِصیِمَِقل َلاَقَف  َلاَق  ُلِّبَُقی  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَأَر 

ُِّیبَّنلا ص َلاَقَف  ُهَذُخْأَِنل  ُهاَنْرَدَْـتباَف  ِْهیَلَع  َلاَبَف  ِهِرْدَـص  یَلَع  َدِعَـص  یَّتَح  ُوبْحَی  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َءاَجَف  ِِّیبَّنلا ص  َدـْنِع  اَّنُک  َلاَق : ِِهلاَجِر  ْنَع  ُْهنَع  َو 
. ِْهیَلَع ُهَّبَصَف  ٍءاَِمب  اَعَد  َُّمث  ِیْنبا  ِیْنبا 

ِْنب ِنَسَْحلا  ِْهَیلِإ  ِِهلْهَأ  ِهَبْشَِأب  ْمُُکثِّدَحُأ  اَنَأ  َلاَقَف  ِْرَیبُّزلا  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  اَْنیَلَع  َلَخَدَف  ِِهلْهَأ  ْنِم  َِّیبَّنلا ص  َهَبْـشَأ  ْنَم  اَنْرَکاَذَت  ِْرَیبُّزلا  َیلْوَم  ُرَّهَـسُْملا  َلاَق 
یَّتَـح ِْهیَلْجِر  َْنَیب  َُهل  ُجِّرَُفیَف  ٌعِکاَر  َوُه  َو  ُءیِجَی  ُُهْتیَأَر  َو  ُلِْزنَی  يِذَّلا  َوُه  َنوُـکَی  یَّتَـح  ُُهلِْزُنی  اَـمَف  ُهَرْهَظ  ُبَکْرَیَف  ٌدِـجاَس  َوُـه  َو  ُءیِجَی  ُُهْتیَأَر  ٍِّیلَع 

َلاَق َو  َنیِِملْسُْملا  َنِم  ِْنیَتَِئف  َْنَیب  ِِهب  ُهَّللا  ُِحلُْـصی  ٌدِّیَـس  اَذَه  ِیْنبا  َّنِإ  َو  اَْینُّدلا  َنِم  ِیناَْحیَر  َوُه  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِهِیف  َلاَق  َو  ِرَخْآلا  ِِبناَْجلا  َنِم  َجُرْخَی 
. ُهُّبُِحی ْنَم  ُّبِحُأ  َو  ُهُّبِحُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

ِِهتَِّیبْرُأ ْنَع  َفَشَک  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا  َّبُز  َلَّبَق  َِّیبَّنلا ص  َّنِإ  ٌِّیلَع ع  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيِْدنَواَّرلا ، ُرِداََون  - 75
. َأَّضَوَتَی ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  یَّلَصَف  َماَق  َو  « 2»

__________________________________________________

. هجرفأ يأ  اذک : هصیمقل  لاق  ( 1)
. واولا یلع  دیدشتلا  اولقثتسا  مّهنإف  ةوبرأ  هلصأ  و  ذخفلا ، لصأ  ۀیبرالا : ( 2)
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امهلضفب فلاؤملا  فلاخملا و  رارقإ  امهیلع و  هللا  تاولص  امهقالخأ  مراکم  باب 13 

َأ ًادِـشْرَتْسُم  اَمُُکْتیَتَأ  یِّنِإَف  َهَّللا  اَیِقَّتا  َلاَقَف  اَلَکاَوَتَف  َناَْمثُع  َْنب  وَرْمَع  َو  ِْرَیبُّزلا  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  ٌِّیباَرْعَأ  یَتْفَتْـسا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 1
اَْهنِم ًاتاَْیبَأ  َأَْشنَأَف  ُهاَیَْتفَأَف  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ِْهیَلَع  اَراَشَأَف  ِنیِّدلا  ِیف  ٌۀَلَکاَُوم 

ِناَنَسَْحلا  اَمُهُؤَطَی  ًاْتبِس  ِْنیَْلعَن  اَمُْکیَهْجَو  َّرُح  ُهَّللا  َلَعَج 
نأل کلذب  تیمس  لاعنلا  اهنم  ذختی  ظرقلاب  ۀغوبدملا  رقبلا  دولج  رـسکلاب  تبـسلا  کیلعن  علخا  نیتبـسلا  بحاص  ای  هیف  يرزجلا  لاق  نایب  .
نم ةذختملا  لعنلل  مهتیمـست  یف  نیلعنلا و  بحاص  ای  دیری  تنال  يأ  غابدـلاب  تتبـسنا  اهنأل  لیق  لیزأ و  قلح و  يأ  اهنع  تبـس  دـق  اهرعش 

. اهنم ةذختملا  بایثلا  يأ  مسیربإلا  نطقلا و  فوصلا و  سبلی  نالف  مهلوق  لثم  عاستا  اتبس  تبسلا 
ِهَّللا ص ِلوُسَر  ِةاَیَح  ِیف  ًاْبنَذ  ٌلُجَر  ََبنْذَأ  َلاَق : ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  « 1  » ٍْدیَُرب ُْنب  ُلیِعاَمْسِإ  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 2

یِّنِإ ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  َِّیبَّنلا ص  اَـمِِهب  یَتَأ  َو  ِْهیَِقتاَـع  یَلَع  اَـمُهَلَمَتْحاَف  اَمُهَذَـخَأَف  ٍلاَـخ  ٍقیِرَط  ِیف  َْنیَـسُْحلا ع  َو  َنَسَْحلا  َدَـجَو  یَّتَح  َبَّیَغَتَف 
ْدَق ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َلاَـق  َو  ٌقِیلَط  َْتنَأَـف  ْبَهْذا  ِلُـجَّرِلل  َلاَـق  َُّمث  ِهِمَف  َیلِإ  ُهَدَـی  َّدَر  یَّتَـح  ِهَّللا ص  ُلوُـسَر  َکِحَـضَف  اَـمِِهب  َو  ِهَّللاـِب  ٌریِجَتْـسُم 

ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِناَیَتَف  َْيأ  ِهِیف  اَمُُکتْعَّفَش 
«. 2»

ُراَبْخَأ
__________________________________________________

. دیزی نب  لیعامسإ  ردصملا ج 3 ص 400 : یف  ( 1)
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.63 ءاسنلا : ( 2)
319 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِباَْسنَِأب َمْوَْیلا  ِساَّنلا  ُمَلْعَأ  َۀَمَرْخَم  َّنِإ  َلیِقَف  َِکلَذ  ْنَع  َلَأَسَف  ٍْشیَُرق  ِلَْضفَأ  ْیَلْجِر  ٍةَروُراَِقب  َنُهْدَـی  ْنَأ  َرَذـَن  اًلُجَر  َّنَأ  ِهِداَنْـسِِإب  ٍدْعَـس  ِْنب  ِْثیَّللا 
ْلَعْفَت َال  ِلُجَّرِلل  ُُهْنبا  ُرَوْسِْملا  َلاَقَف  اَمُْهنُهْدا  َلاَق  َو  ِْهیَلْجِر  ُْخیَّشلا  َّدَـمَف  ُرَوْسِْملا  ُُهْنبا  ُهَدـْنِع  َو  َفِرَخ  ْدَـق  َو  َُهلَأَس  َو  ُهاَتَأَف  َِکلَذ  ْنَع  ُْهلَأْساَف  ٍْشیَُرق 

اَمُهَف اَمُهَلُجْرَأ  اَِهب  ْنُهْدا  َلاَق  َو  ِْنیَـسُْحلا ع  َو  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ُهَلَـسْرَأ  َو  ِۀَِّیلِهاَْجلا  ِیف  َناَک  اَم  َیلِإ  َبَهَذ  اَمَّنِإ  َو  َفِرَخ  ْدَق  َخـْیَّشلا  َّنِإَف  ُلُجَّرلا  اَهُّیَأ 
. َمْوَْیلا ُمُهُمَرْکَأ  َو  ِساَّنلا  ُلَْضفَأ 

ُکِـسُْمت اَمُْهنِم  ُّنَسَأ  َْتنَأ  اَمِْهیَلَع  يَّوَس  َو  ِباَکِّرلِاب  ِْنیَـسُْحلا  َُّمث  ِنَسَْحِلل  َکَْسمَأ  ْدَق  َو  ٍساَّبَع  ِْنبِال  ُْتُلق  ٍداَیِز  ِیبَأ  ِْنب  ِكِرْدُم  ِثیِدَـح  ِیف  َو 
َيِّوَسُأ َو  اَمَُهل  َکِْسمُأ  ْنَأ  ِِهب  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  اَّمِم  َْسَیل  َو  َأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  اَْـنبا  ِناَذَـه  ِناَذَـه  ْنَم  يِرْدـَت  اَـم  َو  ُعَُکل  اَـی  َلاَـقَف  ِباَـکِّرلِاب  اَـمَُهل 

. اَمِْهیَلَع
َال َْتنَأ  اَمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ُّلُک  ُلوُقَی  ِعُزاَـنَّتلا  ِیف  اَذَـخَأَف  ُنِسُْحی  اـَل  َو  ُأَّضَوَتَی  ٍْخیَـش  یَلَع  اَّرَم  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِِّیناَـیوُّرلا  ِنَع  ِنِساَـحَْملا  ُنُویُع 

اَذَه َّنَِکل  َو  َءوُضُْولا  ِناَنِـسُْحت  اَمُکاَلِک  َلاَق  ُنِسُْحی  اَنُّیَأ  الاَق  َُّمث  اَئَّضَوَتَف  اَّنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  ُأَّضَوَتَی  اَنَْنَیب  ًامَکَح  ْنُک  ُْخیَّشلا  اَهُّیَأ  الاَقَف  َءوُضُْولا  ُنِسُْحت 
. اَمُکِّدَج ِۀَّمُأ  یَلَع  اَمُِکتَقَفَش  َو  اَمُِکتَکَرَِبب  اَمُْکیَدَی  یَلَع  َباَت  َو  اَمُْکنِم  َنْآلا  َمَّلَعَت  ْدَق  َو  ُنِسُْحی  ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  َوُه  َلِهاَْجلا  َْخیَّشلا 

. َُهل ًاماَظْعِإ  ِْنیَسُْحلا ع  يِدَی  َْنَیب  ِۀَّیِفَنَْحلا  ُْنب  ُدَّمَُحم  َمَّلَکَت  َال  َو  َُهل  ًاماَظْعِإ  ِنَسَْحلا  ِيَدَی  َْنَیب  ُْنیَسُْحلا  َمَّلَکَت  اَم  َلاَق : ُِرقاَْبلا ع 
«2  » ِنُولِزَتْعاَف ِیل  اُونِمُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو  َلاَق  َو  اَُمْتنَأ  ِناَبِکاَّرلا  َمِْعن  َو  اَمُُکتَّیِطَم  ُۀَّیِطَْملا  َمِْعن  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحِلل  َو  « 1  » ُْدبَْعلا َمِْعن  َبوُّیَِأل ع  َلِیق  اُولاَق  َو 

. ِینُوُلتْقَت َال  َو  ِینُولِزَتْعاَف  ِینُوقِّدَُصت  َْمل  ْنِإ  ُْنیَسُْحلا ع  َلاَق  َو 
__________________________________________________

.44 ص : ( 1)
ناخدلا 21. ( 2)

320 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ِْنب َدَـمْحَأ  ْنَع  اَِنباَحْـصَأ  ْنِم  ٌةَّدِـع  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِّيِرُوباَْسیَّنلا  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْـمَح  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 3

یَّلَـص ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلِاب  ُتْرَرَم  َلاَق : ِّیِمیِمَّتلا  اَصیِقَع  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ًاعیِمَج  ِهِیبَأ  ْنَع  ِهَّللا  ِْدبَع  ِیبَأ 
ِْنیَراَزِْإلا ُداَسَف  ٍدیِعَـس  َاب  اَی  ِیل  الاَقَف  ِْنیَراَزِْإلا  اَُمتْدَْـسفَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْیَْنبا  اَی  اَـمَُهل  ُْتلُقَف  ِْنیَراَزِإ  ِیف  ِناَعِْقنَتْـسُم  ِتاَرُْفلا  ِیف  اَـمُه  َو  اَـمِْهیَلَع  ُهَّللا 

ُْتلُقَف ُءاَْملا  اَذَه  اَم  َو  الاَقَف  ِءاَْملا  اَذَـه  َیلِإ  ُْتلُقَف  ُدـیُِرت  َْنیَأ  ِیل  الاَق  َُّمث  ِضْرَْألا  ِناَّکُـسَک  ًاناَّکُـس  َو  اًلْهَأ  ِءاَْمِلل  َّنِإ  ِنیِّدـلا  ِداَسَف  ْنِم  اَْنَیلِإ  ُّبَحَأ 
ِیف َلَعَج  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  ُبَسَْحن  اَم  ـالاَقَف  َنْطَْبلا  َلِهُْـسی  َو  ُدَـسَْجلا  َُهل  َفَّفَُجی  ْنَأ  وُجْرَأ  ِیب  ٍۀَّلِِعل  ِّرُْملا  ِءاَْـملا  اَذَـه  ْنِم  ُبَرْـشَأ  َُهءاََود  ُدـیِرُأ 

ِضْرَْألا َیلِإ  یَحْوَأ  َو  « 1  » ٍرِمَْهنُم ٍءاِمب  َءاَمَّسلا  َحَـتَف  ٍحُون  ُمْوَق  ُهَفَـسآ  اََّمل  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنَِأل  الاَقَف  َكاَذ  َِمل  َو  ُْتُلق  ًءاَفِـش  ُهَنََعل  ْدَـق  ٍءْیَش 
ِیف اَنَتَیَالَو  ُرِْکُنی  ًءاَم  ِیتَْأت  ٍدیِعَـس  َاب  اَی  الاَق ع  اَمُهَّنَأ  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ًاجاَجُأ  ًاْحِلم  اَهَلَعَج  َو  اَهَنَعَلَف  اَْهنِم  ٌنُویُع  ِْهیَلَع  ْتَصْعَتْـساَف 

َو ًاُّرم  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَلَعَج  اَنَتَیَالَو  َدَحَج  اَم  َو  َباَط  َو  َبُذَـع  اَنَتَیَالَو  َِلبَق  اَمَف  ِهاَیِْملا  یَلَع  اَنَتَیَالَو  َضَرَع  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ٍمْوَی  ِّلُک 
. ًاجاَجُأ ًاْحِلم 

َو ِنَسَْحلا  َیلِإ  ٌلُـجَر  َءاَـج  َلاَـق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِمَزْرَْعلا  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ْنَع  ُهَثَّدَـح  ْنَّمَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَبـْلا  ِنَـع  ُةَّدـِْعلا  یفاـکلا  اـک ، - 4
اَذَه ْنِم  ٌءْیَش  َکیِفَف  ٍِعقْدُم  ٍْرقَف  َْوأ  ٍعِظْفُم  ٍمْرُغ  َْوأ  ٍعِجُوم  ٍْنیَد  ِیف  اَّلِإ  ُّلَِحت  َال  َۀَقَدَّصلا  َّنِإ  الاَقَف  اَمَُهلَأَسَف  اَفَّصلا  یَلَع  ِناَِسلاَج  اَمُه  َو  ِْنیَسُْحلا ع 
اَمَُهل َلاَقَف  اَمِْهَیلِإ  َعَجَرَف  ٍءْیَش  ْنَع  ُهَالَأْسَی  َْمل  َو  ُهاَیَطْعَأَف  ٍرَْکب  ِیبَأ  َْنب  ِنَمْحَّرلا  َْدبَع  َو  َرَمُع  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َلَأَس  ُلُجَّرلا  َناَک  ْدَق  َو  ُهاَیَطْعَأَف  ْمَعَن  َلاَق 

. ًءاَذِغ ِْملِْعلِاب  اَیِّذُغ  اَمُهَّنِإ  الاَقَف  الاَق  اَِمب  اَمُهَرَبْخَأ  َو  ُْنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  ُْهنَع  ِیَنلَأَس  اَّمَع  ِینَالَأْسَت  َْمل  اَمَُکل  اَم 
__________________________________________________
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«. َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتنا  انوُفَسآ  اَّمَلَف   » نوعرف ۀصق  یف  یلاعت  هلوق  نم  سابتقا  وه  و  هبضغأ ، هیلع : هفسآ  لاقی : ( 1)
321 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

. بارتلا وه  ءاعقدلا و  یلإ  هبحاصب  یضفی  دیدش  يأ  عقدم  رقف  يذل  الإ  ۀلأسملا  لحت  هیف ال  يرزجلا  لاق  نایب 
ِیبَأ ْنَع  ٍبْهَو  ِْنب  َۀَیِواَعُم  ْنَع  ِِّیبَلَْحلا  یَیْحَی  ْنَع  ِرْـضَّنلا  ِنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 5

. ٌْنیَد ِْهیَلَع  َو  ُْنیَسُْحلا ع  َِلُتق  َو  ٌْنیَد  ِْهیَلَع  َو  ُنَسَْحلا ع  َتاَم  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع 
ِْهیَلَع َو  َِلُتق  َْنیَـسُْحلا ع  َّنَأ  ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ٍْریَُکب  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ِباَتِک  ْنِم  ِهِداَنْـسِِإب  ِۀَّجَحَْملا  ِفْشَک  ِیف  ٍسُواَط  ُْنب  ُدِّیَّسلا  َيَور  ُلُوقَأ 

. ِْهیَلَع َْتناَک  ٍتاَدِع  َو  ِْنیَسُْحلا ع  َْنیَد  َیِضْقَِیل  ٍْفلَأ  ِۀَئاِِمثاَلَِثب  َُهل  ًۀَْعیَض  َعَاب  ِْنیَسُْحلا ع  َْنب  َِّیلَع  َّنِإ  َو  ٌْنیَد 
322 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

امهیلع هللا  تاولص  یلع  نب  نسحلا  ۀنجلا  لهأ  بابش  دیس  یکزلا  مامإلاب  صتخی  ام  باوبأ 

هیلع هللا  تاولص  هیلع  صنلا  باب 14 

َریِمَأ ُتْدِهَـش  َلاَق : ٍْسیَق  ِْنب  ِْمیَلُـس  ْنَع  ِِّیناَمَْیلا  َرَمُع  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا  يرولا  مـالعإ  مع ، - 1
ِْهَیلِإ َعَفَد  َُّمث  ِِهْتَیب  َلـْهَأ  َو  ِِهتَعیِـش  َءاَـسَؤُر  َو  ِهِدـْلُو  َعیِمَج  َو  ًادَّمَُحم  َو  َْنیَـسُْحلا  ِِهتَّیِـصَو  یَلَع  َدَهْـشَأ  َو  ِنَسَْحلا  ِِهْنبا  َیلِإ  یَـصْوَأ  َنیِح  َنِینِمْؤُْـملا 

َو ُهَُبتُک  ََّیلِإ  َعَفَد  َو  ََّیلِإ  یَـصْوَأ  اَمَک  یِحاَلِـس  َو  ِیُبتُک  َْکَیلِإ  َعَفْدَأ  َو  َْکَیلِإ  َیِـصوُأ  ْنَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ِینَرَمَأ  َّیَُنب  اَی  َُهل  َلاَق  َو  َحاَلِّسلا  َو  َباَـتِْکلا 
ِهَّللا ص ُلوُسَر  َكَرَمَأ  َو  َلاَقَف  ِْنیَسُْحلا  ِِهْنبا  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  ِْنیَسُْحلا  َکیِخَأ  َیلِإ  اَهَعَفْدَت  ْنَأ  ُتْوَْملا  َكَرَـضَح  اَذِإ  َكَُرمآ  ْنَأ  ِینَرَمَأ  َو  ُهَحاَلِس 

ْنِم ُْهئِْرقَأَف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکْنبا  َیلِإ  اَهَعَفْدَت  ْنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َكَرَمَأ  َو  َلاَق  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِدَِیب  َذَـخَأ  َُّمث  اَذَـه  َِکْنبا  َیلِإ  اَهَعَفْدـَت  ْنَأ 
. َماَلَّسلا یِّنِم  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر 

ْنَع ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  یَـسیِع  ِْنب  ِداَّمَح  ْنَع  ِّيِزاَوْهَْألا  ِنَع  یَـسیِع  ِْنبا  ِنَع  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  ٍةَّدِع  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا  يرولا  مالعإ  مع ، - 2
. ُهَْلثِم ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ 

َّنِإ َلاَق : ٍرَفْعَج ع  ِیبَأ  ْنَع  ِدوُراَْجلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـشب  ِْنب  ِدَـمَّصلا  ِدـْبَع  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍِّیلَع  ْنَع  ُِّیْنیَلُْکلا  يرولا  مـالعإ  مع ، - 3
. َلَعَفَف ِْهیَلَع  ِینَنَمَْتئا  اَم  یَلَع  َکَنِمَتآ  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ََّیلِإ  َّرَسَأ  اَم  َْکَیلِإ  َّرِسُأ  یَّتَح  یِّنِم  ُنْدا  ِنَسَْحلا  ِِهْنبِال  َلاَق  ُةاَفَْولا  ُهَرَضَح  اََّمل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ 
َعَجَر اَّمَلَف  َۀَّیِـصَْولا  َو  ُهَُبتُک  َۀَمَلَـس  َّمُأ  َعَدْوَتْـسا  ِۀَـفوُْکلا  َیلِإ  َراَـس  اََّمل  ًاـِّیلَع ع  َّنَأ  ٍبَشْوَح  ِْنب  ِرْهَـش  َیلِإ  ُهُعَفْرَی  ِهِداَنْـسِِإب  يرولا  مـالعإ  مع ، - 4

«. 1  » ِْهَیلِإ اَْهتَعَفَد  ُنَسَْحلا 
__________________________________________________

.230 یفاکلا ج 1 ص 297 - یف  تایاورلا  هذه  يرت  ( 1)
323 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

هیلع هللا  تاولص  هتازجعم  باب 15 

ِِّیلَع ُْنب  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِـساَنُْکلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ُّيِدْهَّنلا  ُمَْثیَْهلا  تاجردلا  رئاصب  ری ، - 1
ٍلَْخن َتَْحت  اُولََزن  َلاَق  ِلِهاَنَْملا  َْکِلت  ْنِم  ٍلَْهنَم  ِیف  اُولَزَنَف  َلاَق  ِِهتَماَمِِإب  ُلوُقَی  َناَک  ِْرَیبُّزلا  ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  ُهَعَم  َو  ِهِرَمُع  ِضَْعب  ِیف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب 
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َناَک َْول  ُهَسْأَر  َعَفَر  َو  ُّيِْرَیبُّزلا  َلاَقَف  َلاَق  يَرْخُأ  ٍۀَلَْخن  َتَْحت  ِِهئاَذِِـحب  ِّيِْرَیبُّزِلل  َو  ٍۀَـلَْخن  َتَْحت  ِنَسَْحِلل ع  َشِرُفَف  َلاَق  ِشَطَْعلا  َنِم  َسِبَی  ْدَـق  ٍِسباَی 
َْمل ٍماَلَِکب  اَعَدَـف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَـی  ُنَسَْحلا ع  َعَفَرَف  ْمَعَن  َلاَق  َبَطُّرلا  یِهَتْـشََتل  َکَّنِإ  َو  ُنَسَْحلا ع  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ُْهنِم  اَْـنلَکََأل  ٌبَطُر  ِلْـخَّنلا  اَذَـه  ِیف 

َلاَقَف َلاَق  ِهَّللا  َو  ٌرْحِس  ُْهنِم  اْوَرَتْکا  يِذَّلا  ُلاَّمَْجلا  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ًابَطُر  ْتَلَمَح  َو  ْتَقَرْوَأَف  اَِهلاَح  َیلِإ  ْتَراَص  َُّمث  ُۀَلْخَّنلا  ِتَّرَـضْخاَف  ُّيِْرَیبُّزلا  ُهْمَهْفَی 
«. 1  » ْمُهاَفَک اَم  اَهِیف  َناَک  اَّمِم  اُومَرَص  یَّتَح  ِۀَلْخَّنلا  َیلِإ  اوُدِعَصَف  َلاَق  ٌَۀباَُجم  ِِّیبَّنلا  ِْنبا  ُةَوْعَد  ْنَِکل  َو  ٍرْحِِسب  َْسَیل  َکَْلیَو  ُنَسَْحلا  َُهل 

یتلا لزانملا  یمـست  یعارملا و  یف  لبإلا  هدرت  ءام  نیع  وه  دروملا و  لهنملا  يرهوجلا  لاق  نایب  هلثم  هللا  دبع  نع  حئارجلا  جئارخلا و  جـی ،
سبیلا  لبق  يأ  اهلاح  یلإ  هلوق  ءام  اهیف  نأل  لهانم  رافسلا  قرط  یلع  زوافملا  یف 

تقروأ  ۀلخنلا و  ترضخاف  جئارخلا  یف  و 
َثََعب َۀَـیِواَعُم  َّنِإ  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَِعل  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِهیِخَِأل  ًامْوَی  َلاَق  َنَسَْحلا ع  َّنَأ  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 2

اَّمَلَف ِلاَلِْهلا  ُْسأَر  َناَک  اََّمل  اَهَرَکَذ  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  ْتَلَـصَوَف  اَـقاَضَأ  ْدَـق  َو  ِلاَـلِْهلا  ِّلَهَتْـسُِمل  اَذَـک  َمْوَی  ْمُْکَیلِإ  ُلِـصَت  َیِه  َو  ْمُکِِزئاَوَِجب  ْمُْکَیلِإ 
َو ُهَْنیَد  ُْنیَـسُْحلا ع  یَـضَق  َو  ِهِیلاَوَم  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  اَهَقَّرَفَف  ٌۀَلْـضَف  ْتَلَـضَفَف  ِْهَیلِإ  ُهَثََعب  اَّمِم  ُهاَضَقَف  ٌرِیثَک  ٌْنیَد  ِنَسَْحلا ع  یَلَع  َناَک  ُلاَْملا  ُمُهاَـفاَو 

َیَِقب  اَم  َُثُلث  َمَسَق 
__________________________________________________
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اَم ِلوُسَّرلا  َنِم  ُۀَـیِواَعُم  َفَّرَعَتَِیل  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَعَفَد  َلَضَف  اَم  َو  ُهَْنیَد  یَـضَقَف  ِهَّللا  ُدـْبَع  اَّمَأ  َو  ِِهلاَـیِع  َیلِإ  َِیقاَْـبلا  َلَـمَح  َو  ِهِیلاَوَم  َو  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِیف 
. ًۀَنَسَح ًالاَْومَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َیلِإ  َثَعَبَف  اُولَعَف 

. هلام بهذ  يأ  قاضأ  لخب و  يأ  لجرلا  قاض  يرهوجلا  لاق  نایب 
ِۀَنیِدَْـملا َیلِإ  ًایِـشاَم  َۀَّکَم  ْنِم  َجَرَخ  َنَـسَْحلا ع  َّنَأ  ِِهئاـَبآ ع  ْنَـع  ِقِداَّصلا  ِنَـع  « 1  » َۀَماَسُأ ِْنب  ِلَدـْنَم  ْنَع  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 3

ِمَرَْولا اَذَِهل  ُُحلْصَی  ٌنْهُد  ُهَعَم  ُدَوْسَأ  اَُنِلبْقَتْسَی  ُهَّنِإَف  َلِْزنَْملا  اَْنیَتَأ  اَذِإ  اَّنَِکل  َو  اَّلَک  َلاَقَف  ُمَرَْولا  اَذَه  َْکنَع  َنُکْسَِیل  َْتبِکَر  َْول  َُهل  َلیِقَف  ُهاَمَدَق  ْتَمَّرَوَتَف 
ُدَوْسَْألا اَذِإَف  ًالاَْیمَأ  اوُراَس  َو  اَنَماَمَأ  ُهَّنِإ  یََلب  َلاَقَف  َءاَوَّدـلا  اَذَـه  ُعِیبَی  ٌدَـحَأ  ِهِیف  ٌلِْزنَم  اَنَماَمَأ  َْسَیل  ِهِیلاَوَم  ُضَْعب  َُهل  َلاَقَف  ُهوُسِکاَُمت  َال  َو  ُْهنِم  اوُرَتْشاَف 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َلاَق  َنْهُّدلا  اَذَه  ُذُـخَْأت  ْنَِمل  ُدَوْسَْألا  َلاَقَف  ِِهنَمَِثب  ُْهنِم  َنْهُّدـلا  ِذُـخَف  َدَوْسَْألا  َکَنوُد  ُهَالْوَِمل  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ْمُهَلَبْقَتْـسا  ِدَـق 
ًادـَلَو ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُْعدا  ِنَِکل  َو  ًانَمَث  َُهل  ُذُـخآ  َال  َكَالْوَم  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُدَوْسَْألا  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  ُدَوْسَْألا  َراَصَف  ِْهَیلِإ  ِیب  ِْقلَْطنا  َلاَق  ٍِبلاَـط ع 
َعَجَرَف ًاّیِوَس  ًارَکَذ  ًادـَلَو  ََکل  َبَهَو  ْدَـق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َِکلِْزنَم  َیلِإ  ِْقلَْطنا  َلاَقَف  ُضَخْمَت  ِیتَأَْرما  ُْتفَّلَخ  یِّنِإَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُکُّبُِحی  ًارَکَذ  ًاّیِوَس 
َحَـسَم ْدَـق  َنَسَْحلا  َّنِإ  َو  َُهل  ِماَلُْغلا  ِةَدَالِِوب  ِْریَْخلِاب  َُهل  اَعَد  َو  ِنَسَْحلا ع  َیلِإ  ُدَوْسَْألا  َعَجَر  َُّمث  ًاّیِوَس  ًاماَلُغ  ْتَدـَلَو  ْدَـق  ُُهتَأَْرما  اَذِإَف  ِهِرْوَف  ْنِم  ُدَوْسَأـْلا 

. ُمَرَْولا َلاَز  یَّتَح  ِهِعِضْوَم  ْنَع  َماَق  اَمَف  ِنْهُّدلا  َِکلَِذب  ِْهیَلْجِر 
َیلِإ ُهَْلثِم  َۀَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍلَْدنَص  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یفاکلا  اک ، 4

اَِنتَعیِش ْنِم  َوُه  َو  ًاّیِوَس  ًارَکَذ  ََکل  ُهَّللا  َبَهَو  ْدَقَف  ِِهلْوَق 
__________________________________________________

نع مقرلا 4  تحت  ۀحفصلا  هذه  یف  هارت  امک  ماحشلا - دیز  وه  و  ۀماسأ - یبأ  نع  لدنـص ، نع  حیحـصلا : ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  اذک  ( 1)
ةاورلا عماج  عجار  یف ج 4 ص 7 . هارت  هتداع ، یلع  الـسرم  ۀماسأ  یبا  نع  بقانملا  یف  بوشآرهـش  نبا  هاور  دق  یفاکلا ج 1 ص 463 و 

. اضیأ
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. امهریغ هتافو و  باب  ۀیواعم و  نیب  هنیب ع و  يرج  ام  باب  یف  هتازجعم  نم  اریثک  اندروأ  دق  لوقأ 
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َو ِیتَّیِعَر  ْنِم  َتَْسل  َلاَق ع  َكِداَِلب  ِلْهَأ  َو  َِکتَّیِعَر  ْنِم  اَنَأ  َلاَقَف  ٌلُجَر  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ِۀَبْحَّرلا  ِیف  َناَک  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جئارخلا و  جـی ، - 5
َۀَیِواَعُم َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْتقَدَـص  َلاَق  اَِهلْجَِأل  ََّیلِإ  َکَلَـسْرَأ  َو  ُْهتَقَْلقَأَف  َۀَـیِواَعُم  َیلِإ  َِلئاَسَِمب  َثََعب  « 1  » ِرَفْـصَْألا َْنبا  َّنِإ  َو  يِداَِلب  ِلْهَأ  ْنِم  َال 

ِینْعَی « 2  » ِةَْرفَْولا اَذ  ُلَأْسَأ  َلاَق  ِْنیَذَـه  َّیَْنبا  َدَـحَأ  ْلَس  َلاَقَف ع  ِهَّللا  ُْریَغ  اَهُمَْلعَی  َال  َو  َکـِلَذ  یَلَع  َْتعَلَّطا  ِدَـق  َْتنَأ  َو  ٍۀَـیْفُخ  ِیف  َکـَْیلِإ  ِینَلَـسْرَأ 
َحَُزق ُسْوَق  اَم  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ْمَک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  ْمَک  َو  ِلِطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  ْمَک  ُلَأْسَت  َْتئِج  ُنَسَْحلا  َُهل  َلاَقَف  ُهاَتَأَف  َنَسَْحلا 

ْدَق َو  ٌّقَح  َوُهَف  َِکْنیَِعب  ُهَْتیَأَر  اَم  َِعباَصَأ  َُعبْرَأ  ِلِطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  ُنَسَْحلا ع  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ٍضَْعب  ْنِم  ُّدَشَأ  اَهُضَْعب  َءاَیْشَأ  ُةَرَشَع  اَم  َو  ُثَّنَؤُْملا  اَم  َو 
ِناَْطیَّشلا ُمْسا  ُحَُزق  َو  ِسْمَّشِلل  ٍمْوَی  ُةَریِسَم  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  َو  ِرَصَْبلا  ُّدَم  َو  ِمُولْظَْملا  ُةَوْعَد  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  َو  اًلِطَاب  َْکیَنُذُِأب  ُعَمْـسَت 

َناَک ْنِإَف  ِِهب  ُرَظَْتُنی  ُهَّنِإَف  یَْثنُأ  ْمَأ  ٌرَکَذ  َأ  يَرْدـُی  َال  يِذَّلا  َوُهَف  ُثَّنَؤُْملا  اَّمَأ  َو  ِقَرَْغلا  َنِم  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ٌناَـمَأ  َو  ِبْصِْخلا  ُۀَـماَلَع  َو  ِهَّللا  ُسْوَق  َوُه  َو 
یَلَع  ُُهلَْوب  َصَکَْتنا  ِنِإ  َو  ٌرَکَذ  َوُهَف  َِطئاَْحلا  ُُهلَْوب  َباَصَأ  ْنِإَف  ُْلب  َُهل  َلِیق  اَّلِإ  َو  اَُهیْدَث  اََدب  َو  ْتَضاَح  یَْثنُأ  َْتناَک  ْنِإ  َو  َمَلَتْحا  ًارَکَذ 

__________________________________________________

نم اـشیج  نـالوأ  قاحـسإ ، نبا  وصعی  نب  مور  نب  رفـصألا  دـالوأ  مورلا  كولم  رفـصألا  ونب  و  يداـبآزوریفلا : لاـق  مورلا  کـلم  دـیری  ( 1)
. رفص دالوأ  مهل  دلوف  مهءاسن  ئطوف  مهیلع  بلغ  شبحلا 

اهدـعب ّمث  نذالا  ۀمحـش  زواج  ام  وأ  هنم  نینذألا  یلع  لاـس  اـم  وأ  سأرلا  یلع  عمتجملا  رعـشلا  حـتفلاب - ةرفولا - ةرفولا و  بحاـص  يأ  ( 2)
«. ۀمج تراص  لاط  اذإ  ةرفو و  هرعش  ناک  : » اولاق ثیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رعش  فصو  کلذب  و  ۀمللا ، اهدعب  ّمث  ۀمجلا 
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ُدیِدَْحلا ُْهنِم  ُّدَشَأ  َو  ُرَجَْحلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ٍءْیَـش  ُّدَشَأَف  ٍضَْعب  ْنِم  ُّدَـشَأ  اَهُـضَْعب  َءاَیْـشَأ  ُةَرَـشَع  اَّمَأ  َو  « 1  » یَثـْنُأ َوُهَف  ِریِعَْبلا  ُلَْوب  ُصِکَْتنَی  اَـمَک  ِْهیَلْجِر 

ُلِمَْحت ُحیِّرلا  ِباَحَّسلا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  ُباَحَّسلا  ِءاَْملا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  ُءاَْملا  ِراَّنلا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  َدیِدَْحلا  ُبیُِذت  ُراَّنلا  ِدـیِدَْحلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  ُرَجَْحلا  ِِهب  ُعَطُْقی 
ُتْوَْملا ِتْوَْملا  ِکَلَم  ْنِم  ُّدَـشَأ  َو  َکَلَْملا  ُتیُِمی  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ِکَلَْملا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  اَهُّدُرَی  يِذَّلا  ُکَـلَْملا  ِحـیِّرلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  َباَـحَّسلا 

. َتْوَْملا ُعَفْدَی  يِذَّلا  ِهَّللا  ُْرمَأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  ِتْوَْملا  َکَلَم  ُتیُِمی  يِذَّلا 
َمِیف َو  َلاَق  ٍۀَجاَح  ِیف  َُکْتئِج  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َناَیْفُس  ُوبَأ  َءاَج  ِداَنْسِْإلِاب  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 6
ًادْقَع ِهَّللا  ُلوُسَر  ََکل  َدَقَع  ْدََقل  َناَیْفُس  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ًاباَتِک  اََنل  َُبتْکَی  َو  ًادْقَع  اََنل  َدِقْعَی  ْنَأ  ُُهلَأْسَتَف  ٍدَّمَُحم  َکِّمَع  ِْنبا  َیلِإ  یِعَم  یِشْمَت  َلاَق  ِینَْتئِج 

ٍدَّمَُحم َْتِنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  ًارْهَـش  َرَـشَع  َۀََعبْرَأ  ِءاَْنبَأ  ْنِم  ٌلْفِط  َوُه  َو  اَْهیَدَی  َْنَیب  ُجُرْدَی  ُنَسَْحلا  َو  ِْرتِّسلا  ِءاَرَو  ْنِم  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َو  ًادـَبَأ  ُْهنَع  ُعِجْرَی  َال 
يَرْخُْألا َو  ِهِْفنَأ  یَلَع  ِْهیَدَی  يَدْحِإ  َبَرَض  َو  َناَیْفُس  ِیبَأ  َیلِإ  ُنَسَْحلا ع  َلَْبقَأَف  َمَجَْعلا  َو  َبَرَْعلا  ِهِماَلَِکب  َدوُسَیَف  ُهَّدَج  ِیل  ْمِّلَُکی  ِلْفِّطلا  اَذَِهل  ِیلُوق 

يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَقَف ع  ًاعیِفَـش  َنوُکَأ  یَّتَح  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُْلق  َناَیْفُـس  َابَأ  اَی  َلاَـق  ْنَأـِب  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَقَْطنَأ  َُّمث  ِِهتَیِْحل  یَلَع 
«. 2  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َریِظَن  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  َلَعَج 

ًاِسلاَج ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َلاَق : َنیِِدباَْعلا ع  ِْنیَز  ْنَع  ُِّیلاَمُّثلا  َةَزْمَح  ُوبَأ 
__________________________________________________

. هئاضعأ رسکت  همالک و  ۀقرو  هنیل  یف  ةأرملا  هبشملا  لجرلا  وه  ثنخملا و  ثنؤملا : يدابآزوریفلا : لاق  ( 1)
نیکرشملا و دهع  مربیل  هّللا  لوسر  یلا  نایفس  وبأ  ءاج  نیح  ةرجهلل  نامث  ۀنس  ۀّکم  حتف  رکذ  دنع  ریسلا  بتک  یف  ةروکذم  ۀصقلا  هذه  ( 2)

يرولا ص 66. مالعإ  دیفملا ص 60 ، داشرإ  بقانملا ج 1 ص 206 ، ماشه ج 2 ص 396 ، نبا  ةریس  عجار  هتدم ، یف  دیزی 
. معز امک  ارهش  رشع  ۀعبرأ  ال  نینس ، سمخ  ذئماع  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسحل  اذه - یلع  ناک - دقف 
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َیلِإ ٍراَد  ِیف  ُراَّنلا  ِتَعَقَو  ْدَـق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ٍتآ  ُهاَتَأ  ْذِإ  ْتَقَرَتْحا  اَم  اـَل  َلاَـق  َكُراَد  ْتَقَرَتْحا  ِدَـق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  ٍتآ  ُهاـَتَأَف 

. اَْهنَع اَهَفَرَص  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث  َكَراَد  ُقِرُْحتَس  اَهَّنَأ  اَنْکَکَش  اَم  یَّتَح  َكِراَد  ِْبنَج 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2754 
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یلَع َکَّنِإ  اًلِجاَع  ًالاَکَن  ِهِیف  اَنِرَأ  َو  ِهِیبَأ  ِْنب  ِداَیِز  ْنِم  اَِنتَعیِِشل  َو  اََنل  ْذُخ  َّمُهَّللا  َلاَق  َو  ُهَدَی  َعَفَرَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ٍداَیِز  ْنِم  ُساَّنلا  َثاَغَتْسا  َو 
. َتاَمَف ِهُِقنُع  َیلِإ  َمِرَو  َو  ُۀَْعلِّسلا  اََهل  ُلاَُقی  ِِهنیِمَی  ِماَْهبِإ  ِیف  ٌجاَرُخ  َجَرَخَف  َلاَق  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک 

یِمْصَخ َفَلَح  ْنِإ  َلاَق  ُِفلَْحت  َأ  ِنَسَْحِلل ع  َلاَقَف  ٍْحیَرُـش  َیلِإ  اَبَهَذَف  ِْهیَلَع  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًابِذَک  ٍراَنیِد  َْفلَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ٌلُجَر  یَعَّدا 
َّیَلَع ََکل  َّنِإ  ِهَّللِاب  ُْلق  ْنَِکل  اَذَـه  َْلثِم  ُدـیِرُأ  َال  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ِهَّللِاب  ُْلق  ِلُـجَّرِلل  ٌْحیَرُـش  َلاَـقَف  ِهیِطْعُأ 

َمَّلَکَت َْول  ُهَّنَأ  ُتیِـشَخ  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  ُنَسَْحلا ع  َِلئُـسَف  َتاَم  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َّرَخ  َماَق  اَّمَلَف  َرِیناَنَّدلا  َذَخَأ  َو  َِکلَذ  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  َْفلَْألا  ِذُخ  َو  اَذَه 
. ِِهنیِمَی َُۀبوُقُع  ُْهنَع  ُبَجُْحی  َو  ِدیِحْوَّتلا  ِۀَکَرَِبب  ُُهنیِمَی  َُهل  ُرَفُْغی  ِدیِحْوَّتلِاب 

ِِهلاَِمتْحا ِیف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  ْمُهُـضَْعب  َلاَـق  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِنیِزَْحلا  ِِسنُوم  ِیف  ُّيِرُوباَْـسیَّنلا  ُلاَّتَْفلا  ٌدَّمَُحم 
َلاَقَف ًةَأَْرما  َلُجَّرلا  َو  اًلُجَر  َةَأْرَْملا  َلَعَج  َو  ًاقاَرِع  َماَّشلا  َو  ًاماَش  َقاَرِْعلا  َلَعََجل  َیلاَعَت  َهَّللا  ُتْوَعَد  َْول  ُهاَـنْعَم  ًاـماَلَک  َلاَـقَف ع  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  َدـِئاَدَّشلا 

َُکلاَیِع ْتَراَص  َو  َلاَق  َُّمث  ًةَأَْرما  ُهَسْفَن  ُلُجَّرلا  َدَـجَوَف  ِلاَجِّرلا  َْنَیب  يِدـُعْقَت  ْنَأ  َنیِحَتْـسَت  َال  َأ  یِـضَْهنا  َلاَقَف ع  َِکلَذ  یَلَع  ُرِدـْقَی  ْنَم  َو  ُّیِماَّشلا 
. َیلْوَْألا َِۀلاَْحلا  َیلِإ  اَداَعَف  َیلاَعَت  َهَّللا  اَعَدَف  ِْهَیلِإ  اَءاَج  َو  َاباَت  اَمُهَّنِإ  َُّمث  َلاَق ع  اَمَک  َناَکَف  یَْثنُخ  ًاَدلَو  ُِدَلت  َو  اَْهنَع  ُلِمَْحت  َو  َُکبِراَُقت  َو  اًلُجَر 

َلاَقَف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َتاَم  اَمَک  ِّمَّسلِاب  ُتُومَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلاَق  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  « 1  » ِءاَلَْعلا ِیبَأ  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
اَْهیَلَع َکِْکِلم  ْنِم  اَهْجِرْخَأ  َُهل  اُولاَقَف  ِیتَأَْرما  َِوأ  ِیتَیِراَج  َلاَق  َکُّمُسَی  يِذَّلا  ِنَم  َو  ِِهْتَیب  ُلْهَأ  َُهل 

__________________________________________________

. ءالعلا یبأ  نب  نسحلا  ردصملا ج 4 ص 8  یف  ( 1)
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ًابِجاَو ًاْرمَأ  َو  ًاّیِـضْقَم  ًءاَضَق  َناَک  اَهُْریَغ  ِیُنُلتْقَی  اَم  اَُهتْجَرْخَأ  َْول  َو  ٌصیِحَم  اَْهنِم  ِیل  اَم  اَهِدَـی  یَلَع  ِیتَِّینَم  َو  اَهِجاَرْخِإ  ْنِم  َتاَْهیَه  َلاَقَف  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل 
يِذَّلا ُّمَّسلا  َِکلَذ  ِهِیف  َو  ْمَعَن  َْتلاَقَف  ٍنََبل  َِۀبْرَـش  ْنِم  ِكَدـْنِع  ْلَه  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  َلاَق  ِِهتَأَْرما  َیلِإ  ُۀَـیِواَعُم  َثََعب  یَّتَح  ُماَّیَْألا  ِتَبَهَذ  اَـمَف  ِهَّللا  َنِم 

َنِم َنِیلاَنَت  َال  َو  ًافَلَخ  یِّنِم  َنِیبیُِـصت  َال  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ِهَّللا  ِکََلتاَق  ِینِیْتلَتَق  ِهَّللا  َةَّوُدَع  اَی  َلاَقَف  ِهِدَسَج  ِیف  ِّمَّسلا  َّسَم  َدَجَو  َُهبِرَـش  اَّمَلَف  ُۀَـیِواَعُم  ِِهب  َثََعب 
. ًاَدبَأ ًاْریَخ  ِنیِعَّللا  ِهَّللا  َّوُدَع  ِقِساَْفلا 

ٍِّیلَع ع ِْنب  ِنَسَْحلِاب  ْتَّرَم  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيِرَبَّطلا  َُمتْـسُر  ِْنب  ِرَفْعَج  ِیبَِأل  ِِلئَالَّدـلا  ِباَـتِک  ْنِم  موجنلا  باـتک  مجن ، - 7
َفَـصَو اَمَک  َۀَـلْجِْعلا  اَنْدَـجَوَف  اَهََحبَذ  یَّتَح  ِباَّصَْقلا  َعَم  اَنْقَلَْطناَف  ُضَْیبَأ  اَِهبَنَذ  ُْسأَر  َو  اَِهنِیبَج  ِیف  ٌةَّرُغ  اََهل  یَْثنُأ  ٍۀَـلْجِِعب  یَْلبُح  ِهِذَـه  َلاَـقَف  ٌةَرََقب 

َموُزْجَْملا َنُونْکَْملا  َنوُزْخَْملا  ُمَْلعَی  اَـم  َلاَـقَف  َتِْملَع  َفـْیَکَف  « 1  » ِماـحْرَْألا ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َو  ُلوـُقَی  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ  اَْـنلُقَف  اَِـهتَروُص  یَلَع 
. ِِهتَّیِّرُذ َو  ٍدَّمَُحم  ُْریَغ  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  ِْعلَّطَی  َْمل  يِذَّلا  َمُوتْکَْملا 

نأ رم  دـق  یلاعت و  هللااب  کلذـب  ملعلا  صاـصتخا  نم  ۀـیآلا  رهاـظ  وه  اـم  نیب  هنیب و  عمجلا  هجو  نیبی  مل  هجو و  غلبأـب  هداعبتـسا ع  در  ناـیب 
. ماهلإلا یحولاب و  نوملعی  امنإ  مهنأ ع  هماهلإ و  هیحو و  یلاعت و  همیلعتب  الإ  دحأ  کلذ  ملعی  هنأ ال  ینعملا 

ٍرَفْعَج ع ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِدیِفُْملا  ِْخیَّشلا  ِفِیلَْأت  ِءاَیِفْـصَْألا ع  ِِدلْوَم  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ْنِم  موجنلا  باتک  مجن ، - 8
َِکلَذـِب ِهَّللا  َو  ُنِمُْؤن  ْمَعَن  اُولاَق  َِکلَذـِب  َنُونِمُْؤت  َو  َلاَقَف  اَنیُِری  َناَک  ِیتَّلا  َکِیبَأ  ِِبئاَجَع  ْنِم  اَنِرَأ  اُولاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ُساَّنلا  َءاَج  َلاَق :

ُریِمَأ اَذَـه  ْمِهِعَمْجَِأب  اُولاَق  ُهَنُوفِْرعَت  َلاَقَف  ٌدِـعاَق  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَذِإَف  ِْرتِّسلا  َِبناَـج  ْمَُهل  َعَفَرَف  ُُهفِْرعَن  ْلـَب  ًاـعیِمَج  اُولاَـق  ِیبَأ  َنُوفِْرعَت  َْسَیل  َأ  َلاَـق 
ِهَّللا َلوُسَر  ٍرَْکب  َابَأ  َكُوبَأ  َيرَأ  اَمَک  ِِهتْوَم  َدَْعب  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  اَنَْتیَرَأ  ْدََقل  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ُماَمِْإلا  َو  ًاّقَح  ِهَّللا  ُِّیلَو  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَن  َو  َنِینِمْؤُْملا ع 

َدَْعب اَُبق  ِدِجْسَم  ِیف  ص 
__________________________________________________

.34 نامقل : ( 1)
329 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
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«1  » َنوُرُعْـشَت ْنِکل ال  َو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َلْوَق  ُْمتْعِمَـس  اَم  َأ  ْمُکَْحیَو  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ِِهتْوَم 
. ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اَْنقَّدَص  َو  اَّنَمآ  اُولاَق  اَنِیف  َنُولوُقَت  اَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق  ْنَمِیف  َلََزن  اَذَه  َناَک  اَذِإَف 

َناَک َو  ٍۀَئاِمَِعبْرَأ  َو  َنیَِعبْرَأ  َو  ٍناَمَث  ِۀَنَـس  ِیف  ٍۀَخُْـسن  َو  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِّطَِخب  ٍءْزُج  ِیف  ُتْدَجَو  موجنلا  باتک  مجن ، - 9
ِیف اَْنیَلَع  َمِدَق  ِباَّهَْولا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِثیِدَـح  ْنِم  ِهِظَْفل  ْنِم  ُداَرُْملا  اَذَـه  اَم  ُثیِدَْـحلا  اَذَـه  ُْهنِم  َلُِقن  يِذَّلا  ِرْهَظ  یَلَع 
ُوبَأ ِینَثَّدَح  َلاَق  ِّيِزاَّرلا  ٍرِهاَد  ِْنبِاب  ُفوُْرعَْملا  ُّيِرَمْحَْألا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َوُهَف  ِثیِدَْحلا  ُۀَظَْفل  اَّمَأ  َو  ٍۀَئاِِمثاََلث  َو  َنیَِعبْرَأ  ِۀَنَس 

ٍِّیلَع ع ُْنب  ُنَسَْحلا  ََحلاَص  اََّمل  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُّیِّقَّرلا  ٍرِیثَک  ُْنب  ُدُواَد  ِینَثَّدَـح  َلاَق  « 2  » َۀَْنیَمُس ُوبَأ  ُّیِـشَرُْقلا  ُِّیفَْریَّصلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج 
ْمُکَتَعیِـش َّنِإَف  ٌْملِع  َِکلَذ  ْنِم  َكَدـْنِع  ْلَهَف  َلْخَّنلا  ُصُرْخَی  َناَک  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ُۀَـیِواَعُم  َلاَقَف  ِۀَْـلیَخُّنلِاب  اَـسَلَج  َۀَـیِواَعُم 
ُصُرْخَأ اَنَأ  َو  اًْلیَک  ُصُرْخَی  َناَک  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ِءاـمَّسلا * ِیف  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍءْیَـش  ُْملِع  ْمُْکنَع  ُبُْزعَی  اـَل  ُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی 

ِروُکْذَْملا ِرَصَتْخُْملا  َنِم  َعَطَْقنا  ِدَق  ُتْدَجَو  َو  ُلُوقَأ  ٍتاَرُْـسب  َُعبْرَأ  َو  ٍةَرُْـسب  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ِۀَلْخَّنلا  ِهِذَه  ِیف  ْمَک  ُۀَیِواَعُم  َلاَقَف  ًادَدَع 
. ِّيِرَهْوَْجلا ٍشاَّیَع  ِْنبا  ِۀَیاَوِر  ِیف  اَُهتْدَجَوَف  ٌتاَِملَک 

__________________________________________________

.154 ةرقبلا : ( 1)
یفریص مهالوم  ّیشرقلا  رفعج  وبأ  یسوم  نب  میهاربإ  نب  یلع  نب  دّمحم  لجرلا  و  فیحصت . وه  و  ۀنیفـس » وبأ  : » ۀعوبطملا ۀخـسنلا  یف  ( 2)

دق و  مق ، درو  ناک  ءیش و  یف  دمتعی  ال  داقتعالا ، دساف  ادج  فیعض  ۀنیمس  ابأ  بقلی  ناک  یسیع و  نب  داّلخ  وه  يرقملا و  داّلخ  تخا  نبا 
مق نع  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هجرخأ  یفخف و  ولغلاب  رهشت  ّمث  ةدم  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  یلع  لزن  و  ۀفوکلاب ، بذکلاب  رهتـشا 

: ّیّشکلا لاق  و  ّیشاجنلا ص 255 . عجار  ۀصق  هل  و 
وبأ و  نانـس ، نب  دّمحم  و  غئاصلا ، دیزی  نایبظ و  نب  سنوی  باطخلا و  وبأ  نوروهـشملا : نوباذـکلا  هبتک : ضعب  یف  ناذاش  نب  لضفلا  رکذ 

. مهرهشأ ۀنیمس 
330 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َرُِظنَف ُْتبِذُک  َال  َو  ُْتبَذَک  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَقَف  اَهِظْفَِلب  ُثیِدَْحلا  َّحَص  َُّمث  ٍتاَرُْـسب  ُثاََلث  َو  ٍفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  ْتَءاَجَف  ْتَّدُـع  َو  ْتَمِرُـصَف  اَِهب  ُۀَـیِواَعُم  َرَمَأَف 
ِهَّللا ص َلوُسَر  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ُُهلَمْعَت  اَِمب  َُکتْرَبْخََأل  ُرُفْکَت  َکَّنَأ  َال  َْول  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ُۀَیِواَعُم  اَی  َلاَق  َُّمث  ٌةَرُْـسب  ٍْزیَرُک  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِدَـی  ِیف  اَذِإَف 

َّنَلَمُْحَتل َو  ًارْجُح  َّنَُلتْقََتل  َو  ًاداَیِز  َنَیِعَّدََتل   ] نعدتل ِهَّللا  َو  ِهِّنِس  ِرَغِص  یَلَع  ِهِّدَج  ْنِم  َعِمَـس  یَتَم  ُلوُقَت  َو  ُبِّذَُکت  َْتنَأ  َو  ُبَّذَُکی  َال  ٍناَمَز  ِیف  َناَک 
. ِّیِعاَزُْخلا ِقِمَْحلا  ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِْهَیلِإ  َلِمُح  َو  ًارْجُح  َلَتَق  َو  ًاداَیِز  یَعَّداَف  ٍدََلب  َیلِإ  ٍدََلب  ْنِم  ُسوُءُّرلا  َْکَیلِإ 

اَمِهِدَحَِأل َلاَقَف  ِناَلُجَر  ُهَدـْنِع  َناَک  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِزاَْجلا  ِراَّفَْغلا  ِدـْبَع  ْنَع  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 10
َو ِْلیَّللا  ِیف  يِرْجَی  اَم  ُمَْلعََنل  اَّنِإ  َلاَقَف ع  َِکلَذ  ْنِم  َبِجَع  َو  َناَک  اَم  ُمَْلعََیل  ُهَّنِإ  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  اَذَـک  َو  اَذَـک  ٍثیِدَِـحب  ًاناَُلف  َۀَـحِراَْبلا  َْتثَّدَـح  َکَّنِإ 

. ُهَّلُک ُهَْملِع  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّلَعَف  َلیِوْأَّتلا  َو  َلیِْزنَّتلا  َو  َماَرَْحلا  َو  َلاَلَْحلا  َُهلوُسَر ص  َمَّلَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِراَهَّنلا 
. هلثم رافغلا  دبع  نع  بیعش  نب  رضنلا  نع  نیسحلا  نب  دمحم  تاجردلا  رئاصب  ری ،

یَّتَح ِِلبِْإلا  َداَـبْکَأ  َکـَْیلِإ  اُوبَرَـض  ْدََـقل  َو  اَـهِماَلْحَأ  ُبِزاَوَع  اَْـهَیلِإ  ْتَعَجَر  ْدََـقل  َو  ًۀـَلْوَج  ِبَرَْعِلل  َّنِإ  ِِهْنباـِل ع  َلاَـق  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 11
. ُِعبَّضلا ِراَجِو  ِْلثِم  ِیف  َْتنُک  َْول  َو  َكوُجِرْخَتْسَی 

انالوج و برعلل  نإ  يأ  هیلإ  ۀـفالخلا  عوجر  لبق  هیلع  هللا  تاولـص  هل  کـلذ  لاـق ع  دـق  هیبـأل و  باوصلا  و  « 1  » هنبال خـسنلا  رثکأ  یف  نایب 
بوکرلا و نع  ۀیانک  لبإلا  دابکأ  برـض  کیلإ و  نوعجریف  مهنع  ۀـبئاغلا  ةدـیعبلا  ۀـبزاعلا  اهمالحأ  اهیلإ  عجری  مث  لطابلا  عابتا  یف  ۀـکرح 

هرحج وه  عبـضلا  راجو  لاق  اهیلع و  راسی  بکرت و ال  يأ ال  دجاسم  ۀثالث  یلإ  الإ  یطملا  دابکأ  برـضت  هیف ال  يرزجلا  لاق  ضکرلا  ةدـش 
هنم  هیلإ و  يوأی  يذلا 
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. عبضلا راجو  یف  تنک  ول  نسحلا  ثیدح 
. نعمأ رفح  اذإ  هنأل  ۀغلابملل  هرکذ 

__________________________________________________

عجار ج 2 ص 150. مالسلا  امهیلع  هیبال  لاق  و  ۀیمالسإلا :) ۀعبطم  ط   ) ردصملا نم  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  یف  ( 1)
331 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِِّیلَع ُْنب  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّیِـساَنُْکلا  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  َناَرْهِم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ُّيِدْهَّنلا  ُمَْثیَْهلا  تاجردلا  رئاصب  ری ، - 1
ٍلَْخن َتَْحت  اُولََزن  َلاَق  ِلِهاَنَْملا  َْکِلت  ْنِم  ٍلَْهنَم  ِیف  اُولَزَنَف  َلاَق  ِِهتَماَمِِإب  ُلوُقَی  َناَک  ِْرَیبُّزلا  ِْدلُو  ْنِم  ٌلُجَر  ُهَعَم  َو  ِهِرَمُع  ِضَْعب  ِیف  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب 

َناَک َْول  ُهَسْأَر  َعَفَر  َو  ُّيِْرَیبُّزلا  َلاَقَف  َلاَق  يَرْخُأ  ٍۀَلَْخن  َتَْحت  ِِهئاَذِِـحب  ِّيِْرَیبُّزِلل  َو  ٍۀَـلَْخن  َتَْحت  ِنَسَْحِلل ع  َشِرُفَف  َلاَق  ِشَطَْعلا  َنِم  َسِبَی  ْدَـق  ٍِسباَی 
َْمل ٍماَلَِکب  اَعَدَـف  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ُهَدَـی  ُنَسَْحلا ع  َعَفَرَف  ْمَعَن  َلاَق  َبَطُّرلا  یِهَتْـشََتل  َکَّنِإ  َو  ُنَسَْحلا ع  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ُْهنِم  اَْـنلَکََأل  ٌبَطُر  ِلْـخَّنلا  اَذَـه  ِیف 

َلاَقَف َلاَق  ِهَّللا  َو  ٌرْحِس  ُْهنِم  اْوَرَتْکا  يِذَّلا  ُلاَّمَْجلا  َُهل  َلاَقَف  َلاَق  ًابَطُر  ْتَلَمَح  َو  ْتَقَرْوَأَف  اَِهلاَح  َیلِإ  ْتَراَص  َُّمث  ُۀَلْخَّنلا  ِتَّرَـضْخاَف  ُّيِْرَیبُّزلا  ُهْمَهْفَی 
«. 1  » ْمُهاَفَک اَم  اَهِیف  َناَک  اَّمِم  اُومَرَص  یَّتَح  ِۀَلْخَّنلا  َیلِإ  اوُدِعَصَف  َلاَق  ٌَۀباَُجم  ِِّیبَّنلا  ِْنبا  ُةَوْعَد  ْنَِکل  َو  ٍرْحِِسب  َْسَیل  َکَْلیَو  ُنَسَْحلا  َُهل 

یتلا لزانملا  یمـست  یعارملا و  یف  لبإلا  هدرت  ءام  نیع  وه  دروملا و  لهنملا  يرهوجلا  لاق  نایب  هلثم  هللا  دبع  نع  حئارجلا  جئارخلا و  جـی ،
سبیلا  لبق  يأ  اهلاح  یلإ  هلوق  ءام  اهیف  نأل  لهانم  رافسلا  قرط  یلع  زوافملا  یف 

تقروأ  ۀلخنلا و  ترضخاف  جئارخلا  یف  و 
َثََعب َۀَیِواَعُم  َّنِإ  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَِعل  َو  ِْنیَـسُْحلا  ِهیِخَِأل  ًامْوَی  َلاَق  َنَسَْحلا ع  َّنَأ  ِِهئَابآ ع  ْنَع  ِقِداَّصلا  ِنَع  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 2 . 

اَّمَلَف ِلاَلِْهلا  ُْسأَر  َناَک  اََّمل  اَهَرَکَذ  ِیتَّلا  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  ْتَلَـصَوَف  اَـقاَضَأ  ْدَـق  َو  ِلاَـلِْهلا  ِّلَهَتْـسُِمل  اَذَـک  َمْوَی  ْمُْکَیلِإ  ُلِـصَت  َیِه  َو  ْمُکِِزئاَوَِجب  ْمُْکَیلِإ 
َو ُهَْنیَد  ُْنیَـسُْحلا ع  یَـضَق  َو  ِهِیلاَوَم  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ِیف  اَهَقَّرَفَف  ٌۀَلْـضَف  ْتَلَـضَفَف  ِْهَیلِإ  ُهَثََعب  اَّمِم  ُهاَضَقَف  ٌرِیثَک  ٌْنیَد  ِنَسَْحلا ع  یَلَع  َناَک  ُلاَْملا  ُمُهاَـفاَو 

َیَِقب  اَم  َُثُلث  َمَسَق 
__________________________________________________

. عجارف يدهنلا  مساقلا  نع  هیف : اضیأ و  یفاکلا ج 1 ص 462 . یف  هارت  ( 1)
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اَم ِلوُسَّرلا  َنِم  ُۀَـیِواَعُم  َفَّرَعَتَِیل  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهَعَفَد  َلَضَف  اَم  َو  ُهَْنیَد  یَـضَقَف  ِهَّللا  ُدـْبَع  اَّمَأ  َو  ِِهلاَـیِع  َیلِإ  َِیقاَْـبلا  َلَـمَح  َو  ِهِیلاَوَم  َو  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِیف 
. ًۀَنَسَح ًالاَْومَأ  ِهَّللا  ِْدبَع  َیلِإ  َثَعَبَف  اُولَعَف 

. هلام بهذ  يأ  قاضأ  لخب و  يأ  لجرلا  قاض  يرهوجلا  لاق  نایب 
ِۀَنیِدَْـملا َیلِإ  ًایِـشاَم  َۀَّکَم  ْنِم  َجَرَخ  َنَـسَْحلا ع  َّنَأ  ِِهئاـَبآ ع  ْنَـع  ِقِداَّصلا  ِنَـع  « 1  » َۀَماَسُأ ِْنب  ِلَدـْنَم  ْنَع  َِيُور  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 3

ِمَرَْولا اَذَِهل  ُُحلْصَی  ٌنْهُد  ُهَعَم  ُدَوْسَأ  اَُنِلبْقَتْسَی  ُهَّنِإَف  َلِْزنَْملا  اَْنیَتَأ  اَذِإ  اَّنَِکل  َو  اَّلَک  َلاَقَف  ُمَرَْولا  اَذَه  َْکنَع  َنُکْسَِیل  َْتبِکَر  َْول  َُهل  َلیِقَف  ُهاَمَدَق  ْتَمَّرَوَتَف 
ُدَوْسَْألا اَذِإَف  ًالاَْیمَأ  اوُراَس  َو  اَنَماَمَأ  ُهَّنِإ  یََلب  َلاَقَف  َءاَوَّدـلا  اَذَـه  ُعِیبَی  ٌدَـحَأ  ِهِیف  ٌلِْزنَم  اَنَماَمَأ  َْسَیل  ِهِیلاَوَم  ُضَْعب  َُهل  َلاَقَف  ُهوُسِکاَُمت  َال  َو  ُْهنِم  اوُرَتْشاَف 

ِیبَأ ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َلاَق  َنْهُّدلا  اَذَه  ُذُـخَْأت  ْنَِمل  ُدَوْسَْألا  َلاَقَف  ِِهنَمَِثب  ُْهنِم  َنْهُّدـلا  ِذُـخَف  َدَوْسَْألا  َکَنوُد  ُهَالْوَِمل  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ْمُهَلَبْقَتْـسا  ِدَـق 
ًادـَلَو ِینَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُْعدا  ِنَِکل  َو  ًانَمَث  َُهل  ُذُـخآ  َال  َكَالْوَم  یِّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  ُدَوْسَْألا  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  ُدَوْسَْألا  َراَصَف  ِْهَیلِإ  ِیب  ِْقلَْطنا  َلاَق  ٍِبلاَـط ع 
َعَجَرَف ًاّیِوَس  ًارَکَذ  ًادـَلَو  ََکل  َبَهَو  ْدَـق  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإَف  َِکلِْزنَم  َیلِإ  ِْقلَْطنا  َلاَقَف  ُضَخْمَت  ِیتَأَْرما  ُْتفَّلَخ  یِّنِإَف  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُکُّبُِحی  ًارَکَذ  ًاّیِوَس 
َحَـسَم ْدَـق  َنَسَْحلا  َّنِإ  َو  َُهل  ِماَلُْغلا  ِةَدَالِِوب  ِْریَْخلِاب  َُهل  اَعَد  َو  ِنَسَْحلا ع  َیلِإ  ُدَوْسَْألا  َعَجَر  َُّمث  ًاّیِوَس  ًاماَلُغ  ْتَدـَلَو  ْدَـق  ُُهتَأَْرما  اَذِإَف  ِهِرْوَف  ْنِم  ُدَوْسَأـْلا 

. ُمَرَْولا َلاَز  یَّتَح  ِهِعِضْوَم  ْنَع  َماَق  اَمَف  ِنْهُّدلا  َِکلَِذب  ِْهیَلْجِر 
َیلِإ ُهَْلثِم  َۀَماَسُأ  ِیبَأ  ْنَع  ٍلَْدنَص  ْنَع  ِناَمْعُّنلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَّلَعُْملا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِنَع  یفاکلا  اک ، 4
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اَِنتَعیِش ْنِم  َوُه  َو  ًاّیِوَس  ًارَکَذ  ََکل  ُهَّللا  َبَهَو  ْدَقَف  ِِهلْوَق 
. __________________________________________________

نع مقرلا 4  تحت  ۀحفصلا  هذه  یف  هارت  امک  ماحشلا - دیز  وه  و  ۀماسأ - یبأ  نع  لدنـص ، نع  حیحـصلا : ۀعوبطملا و  خسنلا  یف  اذک  ( 1)
ةاورلا عماج  عجار  یف ج 4 ص 7 . هارت  هتداع ، یلع  الـسرم  ۀماسأ  یبا  نع  بقانملا  یف  بوشآرهـش  نبا  هاور  دق  یفاکلا ج 1 ص 463 و 

. اضیأ
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. امهریغ هتافو و  باب  ۀیواعم و  نیب  هنیب ع و  يرج  ام  باب  یف  هتازجعم  نم  اریثک  اندروأ  دق  لوقأ 
َو ِیتَّیِعَر  ْنِم  َتَْسل  َلاَق ع  َكِداَِلب  ِلْهَأ  َو  َِکتَّیِعَر  ْنِم  اَنَأ  َلاَقَف  ٌلُجَر  ِْهَیلِإ  َماَقَف  ِۀَبْحَّرلا  ِیف  َناَک  ًاِّیلَع ع  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جئارخلا و  جـی ، - 5

َۀَیِواَعُم َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َْتقَدَـص  َلاَق  اَِهلْجَِأل  ََّیلِإ  َکَلَـسْرَأ  َو  ُْهتَقَْلقَأَف  َۀَـیِواَعُم  َیلِإ  َِلئاَسَِمب  َثََعب  « 1  » ِرَفْـصَْألا َْنبا  َّنِإ  َو  يِداَِلب  ِلْهَأ  ْنِم  َال 
ِینْعَی « 2  » ِةَْرفَْولا اَذ  ُلَأْسَأ  َلاَق  ِْنیَذَـه  َّیَْنبا  َدَـحَأ  ْلَس  َلاَقَف ع  ِهَّللا  ُْریَغ  اَهُمَْلعَی  َال  َو  َکـِلَذ  یَلَع  َْتعَلَّطا  ِدَـق  َْتنَأ  َو  ٍۀَـیْفُخ  ِیف  َکـَْیلِإ  ِینَلَـسْرَأ 

َحَُزق ُسْوَق  اَم  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ْمَک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  ْمَک  َو  ِلِطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  ْمَک  ُلَأْسَت  َْتئِج  ُنَسَْحلا  َُهل  َلاَقَف  ُهاَتَأَف  َنَسَْحلا 
ْدَق َو  ٌّقَح  َوُهَف  َِکْنیَِعب  ُهَْتیَأَر  اَم  َِعباَصَأ  َُعبْرَأ  ِلِطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  ُنَسَْحلا ع  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ٍضَْعب  ْنِم  ُّدَشَأ  اَهُضَْعب  َءاَیْشَأ  ُةَرَشَع  اَم  َو  ُثَّنَؤُْملا  اَم  َو 

ِناَْطیَّشلا ُمْسا  ُحَُزق  َو  ِسْمَّشِلل  ٍمْوَی  ُةَریِسَم  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  َو  ِرَصَْبلا  ُّدَم  َو  ِمُولْظَْملا  ُةَوْعَد  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  َو  اًلِطَاب  َْکیَنُذُِأب  ُعَمْـسَت 
َناَک ْنِإَف  ِِهب  ُرَظَْتُنی  ُهَّنِإَف  یَْثنُأ  ْمَأ  ٌرَکَذ  َأ  يَرْدـُی  َال  يِذَّلا  َوُهَف  ُثَّنَؤُْملا  اَّمَأ  َو  ِقَرَْغلا  َنِم  ِضْرَْألا  ِلْهَِأل  ٌناَـمَأ  َو  ِبْصِْخلا  ُۀَـماَلَع  َو  ِهَّللا  ُسْوَق  َوُه  َو 

یَلَع  ُُهلَْوب  َصَکَْتنا  ِنِإ  َو  ٌرَکَذ  َوُهَف  َِطئاَْحلا  ُُهلَْوب  َباَصَأ  ْنِإَف  ُْلب  َُهل  َلِیق  اَّلِإ  َو  اَُهیْدَث  اََدب  َو  ْتَضاَح  یَْثنُأ  َْتناَک  ْنِإ  َو  َمَلَتْحا  ًارَکَذ 
__________________________________________________

نم اـشیج  نـالوأ  قاحـسإ ، نبا  وصعی  نب  مور  نب  رفـصألا  دـالوأ  مورلا  كولم  رفـصألا  ونب  و  يداـبآزوریفلا : لاـق  مورلا  کـلم  دـیری  ( 1)
. رفص دالوأ  مهل  دلوف  مهءاسن  ئطوف  مهیلع  بلغ  شبحلا 

اهدـعب ّمث  نذالا  ۀمحـش  زواج  ام  وأ  هنم  نینذألا  یلع  لاـس  اـم  وأ  سأرلا  یلع  عمتجملا  رعـشلا  حـتفلاب - ةرفولا - ةرفولا و  بحاـص  يأ  ( 2)
«. ۀمج تراص  لاط  اذإ  ةرفو و  هرعش  ناک  : » اولاق ثیح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رعش  فصو  کلذب  و  ۀمللا ، اهدعب  ّمث  ۀمجلا 

326 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ُدیِدَْحلا ُْهنِم  ُّدَشَأ  َو  ُرَجَْحلا  ُهَّللا  َقَلَخ  ٍءْیَـش  ُّدَشَأَف  ٍضَْعب  ْنِم  ُّدَـشَأ  اَهُـضَْعب  َءاَیْـشَأ  ُةَرَـشَع  اَّمَأ  َو  « 1  » یَثـْنُأ َوُهَف  ِریِعَْبلا  ُلَْوب  ُصِکَْتنَی  اَـمَک  ِْهیَلْجِر 

ُلِمَْحت ُحیِّرلا  ِباَحَّسلا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  ُباَحَّسلا  ِءاَْملا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  ُءاَْملا  ِراَّنلا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  َدیِدَْحلا  ُبیُِذت  ُراَّنلا  ِدـیِدَْحلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  ُرَجَْحلا  ِِهب  ُعَطُْقی 
ُتْوَْملا ِتْوَْملا  ِکَلَم  ْنِم  ُّدَـشَأ  َو  َکَلَْملا  ُتیُِمی  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ِکَلَْملا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  اَهُّدُرَی  يِذَّلا  ُکَـلَْملا  ِحـیِّرلا  َنِم  ُّدَـشَأ  َو  َباَـحَّسلا 

. َتْوَْملا ُعَفْدَی  يِذَّلا  ِهَّللا  ُْرمَأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُّدَشَأ  َو  ِتْوَْملا  َکَلَم  ُتیُِمی  يِذَّلا 
َمِیف َو  َلاَق  ٍۀَجاَح  ِیف  َُکْتئِج  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  َیلِإ  َناَیْفُس  ُوبَأ  َءاَج  ِداَنْسِْإلِاب  َقاَحْسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 6
ًادْقَع ِهَّللا  ُلوُسَر  ََکل  َدَقَع  ْدََقل  َناَیْفُس  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ًاباَتِک  اََنل  َُبتْکَی  َو  ًادْقَع  اََنل  َدِقْعَی  ْنَأ  ُُهلَأْسَتَف  ٍدَّمَُحم  َکِّمَع  ِْنبا  َیلِإ  یِعَم  یِشْمَت  َلاَق  ِینَْتئِج 

ٍدَّمَُحم َْتِنب  اَی  اََهل  َلاَقَف  ًارْهَـش  َرَـشَع  َۀََعبْرَأ  ِءاَْنبَأ  ْنِم  ٌلْفِط  َوُه  َو  اَْهیَدَی  َْنَیب  ُجُرْدَی  ُنَسَْحلا  َو  ِْرتِّسلا  ِءاَرَو  ْنِم  ُۀَمِطاَف  َْتناَک  َو  ًادـَبَأ  ُْهنَع  ُعِجْرَی  َال 
يَرْخُْألا َو  ِهِْفنَأ  یَلَع  ِْهیَدَی  يَدْحِإ  َبَرَض  َو  َناَیْفُس  ِیبَأ  َیلِإ  ُنَسَْحلا ع  َلَْبقَأَف  َمَجَْعلا  َو  َبَرَْعلا  ِهِماَلَِکب  َدوُسَیَف  ُهَّدَج  ِیل  ْمِّلَُکی  ِلْفِّطلا  اَذَِهل  ِیلُوق 

يِذَّلا ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَقَف ع  ًاعیِفَـش  َنوُکَأ  یَّتَح  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُْلق  َناَیْفُـس  َابَأ  اَی  َلاَـق  ْنَأـِب  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُهَقَْطنَأ  َُّمث  ِِهتَیِْحل  یَلَع 
«. 2  » اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  اَّیِرَکَز  ِْنب  یَیْحَی  َریِظَن  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِیف  َلَعَج 

ًاِسلاَج ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َلاَق : َنیِِدباَْعلا ع  ِْنیَز  ْنَع  ُِّیلاَمُّثلا  َةَزْمَح  ُوبَأ 
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. هئاضعأ رسکت  همالک و  ۀقرو  هنیل  یف  ةأرملا  هبشملا  لجرلا  وه  ثنخملا و  ثنؤملا : يدابآزوریفلا : لاق  ( 1)
نیکرشملا و دهع  مربیل  هّللا  لوسر  یلا  نایفس  وبأ  ءاج  نیح  ةرجهلل  نامث  ۀنس  ۀّکم  حتف  رکذ  دنع  ریسلا  بتک  یف  ةروکذم  ۀصقلا  هذه  ( 2)

يرولا ص 66. مالعإ  دیفملا ص 60 ، داشرإ  بقانملا ج 1 ص 206 ، ماشه ج 2 ص 396 ، نبا  ةریس  عجار  هتدم ، یف  دیزی 
. معز امک  ارهش  رشع  ۀعبرأ  ال  نینس ، سمخ  ذئماع  مالسلا  امهیلع  ّیلع  نب  نسحل  اذه - یلع  ناک - دقف 
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َیلِإ ٍراَد  ِیف  ُراَّنلا  ِتَعَقَو  ْدَـق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ٍتآ  ُهاَتَأ  ْذِإ  ْتَقَرَتْحا  اَم  اـَل  َلاَـق  َكُراَد  ْتَقَرَتْحا  ِدَـق  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  ٍتآ  ُهاـَتَأَف 

. اَْهنَع اَهَفَرَص  َهَّللا  َّنِإ  َُّمث  َكَراَد  ُقِرُْحتَس  اَهَّنَأ  اَنْکَکَش  اَم  یَّتَح  َكِراَد  ِْبنَج 
یلَع َکَّنِإ  اًلِجاَع  ًالاَکَن  ِهِیف  اَنِرَأ  َو  ِهِیبَأ  ِْنب  ِداَیِز  ْنِم  اَِنتَعیِِشل  َو  اََنل  ْذُخ  َّمُهَّللا  َلاَق  َو  ُهَدَی  َعَفَرَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ٍداَیِز  ْنِم  ُساَّنلا  َثاَغَتْسا  َو 

. َتاَمَف ِهُِقنُع  َیلِإ  َمِرَو  َو  ُۀَْعلِّسلا  اََهل  ُلاَُقی  ِِهنیِمَی  ِماَْهبِإ  ِیف  ٌجاَرُخ  َجَرَخَف  َلاَق  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک 
یِمْصَخ َفَلَح  ْنِإ  َلاَق  ُِفلَْحت  َأ  ِنَسَْحِلل ع  َلاَقَف  ٍْحیَرُـش  َیلِإ  اَبَهَذَف  ِْهیَلَع  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًابِذَک  ٍراَنیِد  َْفلَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ٌلُجَر  یَعَّدا 

َّیَلَع ََکل  َّنِإ  ِهَّللِاب  ُْلق  ْنَِکل  اَذَـه  َْلثِم  ُدـیِرُأ  َال  ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ِهَّللِاب  ُْلق  ِلُـجَّرِلل  ٌْحیَرُـش  َلاَـقَف  ِهیِطْعُأ 
َمَّلَکَت َْول  ُهَّنَأ  ُتیِـشَخ  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنَع  ُنَسَْحلا ع  َِلئُـسَف  َتاَم  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َّرَخ  َماَق  اَّمَلَف  َرِیناَنَّدلا  َذَخَأ  َو  َِکلَذ  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  َْفلَْألا  ِذُخ  َو  اَذَه 

. ِِهنیِمَی َُۀبوُقُع  ُْهنَع  ُبَجُْحی  َو  ِدیِحْوَّتلا  ِۀَکَرَِبب  ُُهنیِمَی  َُهل  ُرَفُْغی  ِدیِحْوَّتلِاب 
ِِهلاَِمتْحا ِیف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  ْمُهُـضَْعب  َلاَـق  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ِنَسَْحلا  ِْنب  یَـسیِع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِنیِزَْحلا  ِِسنُوم  ِیف  ُّيِرُوباَْـسیَّنلا  ُلاَّتَْفلا  ٌدَّمَُحم 

َلاَقَف ًةَأَْرما  َلُجَّرلا  َو  اًلُجَر  َةَأْرَْملا  َلَعَج  َو  ًاقاَرِع  َماَّشلا  َو  ًاماَش  َقاَرِْعلا  َلَعََجل  َیلاَعَت  َهَّللا  ُتْوَعَد  َْول  ُهاَـنْعَم  ًاـماَلَک  َلاَـقَف ع  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  َدـِئاَدَّشلا 
َُکلاَیِع ْتَراَص  َو  َلاَق  َُّمث  ًةَأَْرما  ُهَسْفَن  ُلُجَّرلا  َدَـجَوَف  ِلاَجِّرلا  َْنَیب  يِدـُعْقَت  ْنَأ  َنیِحَتْـسَت  َال  َأ  یِـضَْهنا  َلاَقَف ع  َِکلَذ  یَلَع  ُرِدـْقَی  ْنَم  َو  ُّیِماَّشلا 
. َیلْوَْألا َِۀلاَْحلا  َیلِإ  اَداَعَف  َیلاَعَت  َهَّللا  اَعَدَف  ِْهَیلِإ  اَءاَج  َو  َاباَت  اَمُهَّنِإ  َُّمث  َلاَق ع  اَمَک  َناَکَف  یَْثنُخ  ًاَدلَو  ُِدَلت  َو  اَْهنَع  ُلِمَْحت  َو  َُکبِراَُقت  َو  اًلُجَر 

َلاَقَف ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َتاَم  اَمَک  ِّمَّسلِاب  ُتُومَأ  یِّنِإ  ِمْوَق  اَی  ِِهْتَیب  ِلْهَِأل  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلاَق  ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  « 1  » ِءاَلَْعلا ِیبَأ  ُْنب  ُْنیَسُْحلا 
اَْهیَلَع َکِْکِلم  ْنِم  اَهْجِرْخَأ  َُهل  اُولاَقَف  ِیتَأَْرما  َِوأ  ِیتَیِراَج  َلاَق  َکُّمُسَی  يِذَّلا  ِنَم  َو  ِِهْتَیب  ُلْهَأ  َُهل 

__________________________________________________

. ءالعلا یبأ  نب  نسحلا  ردصملا ج 4 ص 8  یف  ( 1)
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ًابِجاَو ًاْرمَأ  َو  ًاّیِـضْقَم  ًءاَضَق  َناَک  اَهُْریَغ  ِیُنُلتْقَی  اَم  اَُهتْجَرْخَأ  َْول  َو  ٌصیِحَم  اَْهنِم  ِیل  اَم  اَهِدَـی  یَلَع  ِیتَِّینَم  َو  اَهِجاَرْخِإ  ْنِم  َتاَْهیَه  َلاَقَف  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل 
يِذَّلا ُّمَّسلا  َِکلَذ  ِهِیف  َو  ْمَعَن  َْتلاَقَف  ٍنََبل  َِۀبْرَـش  ْنِم  ِكَدـْنِع  ْلَه  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  َلاَق  ِِهتَأَْرما  َیلِإ  ُۀَـیِواَعُم  َثََعب  یَّتَح  ُماَّیَْألا  ِتَبَهَذ  اَـمَف  ِهَّللا  َنِم 

َنِم َنِیلاَنَت  َال  َو  ًافَلَخ  یِّنِم  َنِیبیُِـصت  َال  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ِهَّللا  ِکََلتاَق  ِینِیْتلَتَق  ِهَّللا  َةَّوُدَع  اَی  َلاَقَف  ِهِدَسَج  ِیف  ِّمَّسلا  َّسَم  َدَجَو  َُهبِرَـش  اَّمَلَف  ُۀَـیِواَعُم  ِِهب  َثََعب 
. ًاَدبَأ ًاْریَخ  ِنیِعَّللا  ِهَّللا  َّوُدَع  ِقِساَْفلا 

ٍِّیلَع ع ِْنب  ِنَسَْحلِاب  ْتَّرَم  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ِّيِرَبَّطلا  َُمتْـسُر  ِْنب  ِرَفْعَج  ِیبَِأل  ِِلئَالَّدـلا  ِباَـتِک  ْنِم  موجنلا  باـتک  مجن ، - 7
َفَـصَو اَمَک  َۀَـلْجِْعلا  اَنْدَـجَوَف  اَهََحبَذ  یَّتَح  ِباَّصَْقلا  َعَم  اَنْقَلَْطناَف  ُضَْیبَأ  اَِهبَنَذ  ُْسأَر  َو  اَِهنِیبَج  ِیف  ٌةَّرُغ  اََهل  یَْثنُأ  ٍۀَـلْجِِعب  یَْلبُح  ِهِذَـه  َلاَـقَف  ٌةَرََقب 

َموُزْجَْملا َنُونْکَْملا  َنوُزْخَْملا  ُمَْلعَی  اَـم  َلاَـقَف  َتِْملَع  َفـْیَکَف  « 1  » ِماـحْرَْألا ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َو  ُلوـُقَی  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ  اَْـنلُقَف  اَِـهتَروُص  یَلَع 
. ِِهتَّیِّرُذ َو  ٍدَّمَُحم  ُْریَغ  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  َال  َو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  ِْعلَّطَی  َْمل  يِذَّلا  َمُوتْکَْملا 

نأ رم  دـق  یلاعت و  هللااب  کلذـب  ملعلا  صاـصتخا  نم  ۀـیآلا  رهاـظ  وه  اـم  نیب  هنیب و  عمجلا  هجو  نیبی  مل  هجو و  غلبأـب  هداعبتـسا ع  در  ناـیب 
. ماهلإلا یحولاب و  نوملعی  امنإ  مهنأ ع  هماهلإ و  هیحو و  یلاعت و  همیلعتب  الإ  دحأ  کلذ  ملعی  هنأ ال  ینعملا 

ٍرَفْعَج ع ِیبَأ  ْنَع  ٍِرباَج  َیلِإ  ِهِداَنْـسِِإب  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِدیِفُْملا  ِْخیَّشلا  ِفِیلَْأت  ِءاَیِفْـصَْألا ع  ِِدلْوَم  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِِدلْوَم  ِباَتِک  ْنِم  موجنلا  باتک  مجن ، - 8
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َِکلَذـِب ِهَّللا  َو  ُنِمُْؤن  ْمَعَن  اُولاَق  َِکلَذـِب  َنُونِمُْؤت  َو  َلاَقَف  اَنیُِری  َناَک  ِیتَّلا  َکِیبَأ  ِِبئاَجَع  ْنِم  اَنِرَأ  اُولاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ُساَّنلا  َءاَج  َلاَق :
ُریِمَأ اَذَـه  ْمِهِعَمْجَِأب  اُولاَق  ُهَنُوفِْرعَت  َلاَقَف  ٌدِـعاَق  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَذِإَف  ِْرتِّسلا  َِبناَـج  ْمَُهل  َعَفَرَف  ُُهفِْرعَن  ْلـَب  ًاـعیِمَج  اُولاَـق  ِیبَأ  َنُوفِْرعَت  َْسَیل  َأ  َلاَـق 
ِهَّللا َلوُسَر  ٍرَْکب  َابَأ  َكُوبَأ  َيرَأ  اَمَک  ِِهتْوَم  َدَْعب  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  اَنَْتیَرَأ  ْدََقل  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ُماَمِْإلا  َو  ًاّقَح  ِهَّللا  ُِّیلَو  َْتنَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَن  َو  َنِینِمْؤُْملا ع 

َدَْعب اَُبق  ِدِجْسَم  ِیف  ص 
__________________________________________________

.34 نامقل : ( 1)
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«1  » َنوُرُعْـشَت ْنِکل ال  َو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َلْوَق  ُْمتْعِمَـس  اَم  َأ  ْمُکَْحیَو  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ِِهتْوَم 
. ِهَّللا ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اَْنقَّدَص  َو  اَّنَمآ  اُولاَق  اَنِیف  َنُولوُقَت  اَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلُتق  ْنَمِیف  َلََزن  اَذَه  َناَک  اَذِإَف 

َناَک َو  ٍۀَئاِمَِعبْرَأ  َو  َنیَِعبْرَأ  َو  ٍناَمَث  ِۀَنَـس  ِیف  ٍۀَخُْـسن  َو  َراَیِزْهَم  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِّطَِخب  ٍءْزُج  ِیف  ُتْدَجَو  موجنلا  باتک  مجن ، - 9
ِیف اَْنیَلَع  َمِدَق  ِباَّهَْولا  ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ِثیِدَـح  ْنِم  ِهِظَْفل  ْنِم  ُداَرُْملا  اَذَـه  اَم  ُثیِدَْـحلا  اَذَـه  ُْهنِم  َلُِقن  يِذَّلا  ِرْهَظ  یَلَع 
ُوبَأ ِینَثَّدَح  َلاَق  ِّيِزاَّرلا  ٍرِهاَد  ِْنبِاب  ُفوُْرعَْملا  ُّيِرَمْحَْألا  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  ٍدَّمَُحم  ُوبَأ  اَنَثَّدَح  َوُهَف  ِثیِدَْحلا  ُۀَظَْفل  اَّمَأ  َو  ٍۀَئاِِمثاََلث  َو  َنیَِعبْرَأ  ِۀَنَس 

ٍِّیلَع ع ُْنب  ُنَسَْحلا  ََحلاَص  اََّمل  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُّیِّقَّرلا  ٍرِیثَک  ُْنب  ُدُواَد  ِینَثَّدَـح  َلاَق  « 2  » َۀَْنیَمُس ُوبَأ  ُّیِـشَرُْقلا  ُِّیفَْریَّصلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج 
ْمُکَتَعیِـش َّنِإَف  ٌْملِع  َِکلَذ  ْنِم  َكَدـْنِع  ْلَهَف  َلْخَّنلا  ُصُرْخَی  َناَک  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنَأ  ِینَغََلب  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ُۀَـیِواَعُم  َلاَقَف  ِۀَْـلیَخُّنلِاب  اَـسَلَج  َۀَـیِواَعُم 
ُصُرْخَأ اَنَأ  َو  اًْلیَک  ُصُرْخَی  َناَک  ِهَّللا ص  َلوُسَر  َّنِإ  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ِءاـمَّسلا * ِیف  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍءْیَـش  ُْملِع  ْمُْکنَع  ُبُْزعَی  اـَل  ُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی 

ِروُکْذَْملا ِرَصَتْخُْملا  َنِم  َعَطَْقنا  ِدَق  ُتْدَجَو  َو  ُلُوقَأ  ٍتاَرُْـسب  َُعبْرَأ  َو  ٍةَرُْـسب  ِفَالآ  ُۀََعبْرَأ  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ِۀَلْخَّنلا  ِهِذَه  ِیف  ْمَک  ُۀَیِواَعُم  َلاَقَف  ًادَدَع 
. ِّيِرَهْوَْجلا ٍشاَّیَع  ِْنبا  ِۀَیاَوِر  ِیف  اَُهتْدَجَوَف  ٌتاَِملَک 

__________________________________________________

.154 ةرقبلا : ( 1)
یفریص مهالوم  ّیشرقلا  رفعج  وبأ  یسوم  نب  میهاربإ  نب  یلع  نب  دّمحم  لجرلا  و  فیحصت . وه  و  ۀنیفـس » وبأ  : » ۀعوبطملا ۀخـسنلا  یف  ( 2)

دق و  مق ، درو  ناک  ءیش و  یف  دمتعی  ال  داقتعالا ، دساف  ادج  فیعض  ۀنیمس  ابأ  بقلی  ناک  یسیع و  نب  داّلخ  وه  يرقملا و  داّلخ  تخا  نبا 
مق نع  یسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  هجرخأ  یفخف و  ولغلاب  رهشت  ّمث  ةدم  یـسیع  نب  دّمحم  نب  دمحأ  یلع  لزن  و  ۀفوکلاب ، بذکلاب  رهتـشا 

: ّیّشکلا لاق  و  ّیشاجنلا ص 255 . عجار  ۀصق  هل  و 
وبأ و  نانـس ، نب  دّمحم  و  غئاصلا ، دیزی  نایبظ و  نب  سنوی  باطخلا و  وبأ  نوروهـشملا : نوباذـکلا  هبتک : ضعب  یف  ناذاش  نب  لضفلا  رکذ 

. مهرهشأ ۀنیمس 
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َرُِظنَف ُْتبِذُک  َال  َو  ُْتبَذَک  اَم  ِهَّللا  َو  َلاَقَف  اَهِظْفَِلب  ُثیِدَْحلا  َّحَص  َُّمث  ٍتاَرُْـسب  ُثاََلث  َو  ٍفَالآ  ُۀََـعبْرَأ  ْتَءاَجَف  ْتَّدُـع  َو  ْتَمِرُـصَف  اَِهب  ُۀَـیِواَعُم  َرَمَأَف 
ِهَّللا ص َلوُسَر  َّنَأ  َِکلَذ  َو  ُُهلَمْعَت  اَِمب  َُکتْرَبْخََأل  ُرُفْکَت  َکَّنَأ  َال  َْول  ِهَّللا  َو  اَمَأ  ُۀَیِواَعُم  اَی  َلاَق  َُّمث  ٌةَرُْـسب  ٍْزیَرُک  ِْنب  ِِرماَع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ِدَـی  ِیف  اَذِإَف 

َّنَلَمُْحَتل َو  ًارْجُح  َّنَُلتْقََتل  َو  ًاداَیِز  َنَیِعَّدََتل   ] نعدتل ِهَّللا  َو  ِهِّنِس  ِرَغِص  یَلَع  ِهِّدَج  ْنِم  َعِمَـس  یَتَم  ُلوُقَت  َو  ُبِّذَُکت  َْتنَأ  َو  ُبَّذَُکی  َال  ٍناَمَز  ِیف  َناَک 
. ِّیِعاَزُْخلا ِقِمَْحلا  ِْنب  وِرْمَع  ُْسأَر  ِْهَیلِإ  َلِمُح  َو  ًارْجُح  َلَتَق  َو  ًاداَیِز  یَعَّداَف  ٍدََلب  َیلِإ  ٍدََلب  ْنِم  ُسوُءُّرلا  َْکَیلِإ 

اَمِهِدَحَِأل َلاَقَف  ِناَلُجَر  ُهَدـْنِع  َناَک  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِّيِزاَْجلا  ِراَّفَْغلا  ِدـْبَع  ْنَع  حـئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 10
َو ِْلیَّللا  ِیف  يِرْجَی  اَم  ُمَْلعََنل  اَّنِإ  َلاَقَف ع  َِکلَذ  ْنِم  َبِجَع  َو  َناَک  اَم  ُمَْلعََیل  ُهَّنِإ  ُلُجَّرلا  َلاَقَف  اَذَـک  َو  اَذَـک  ٍثیِدَِـحب  ًاناَُلف  َۀَـحِراَْبلا  َْتثَّدَـح  َکَّنِإ 

. ُهَّلُک ُهَْملِع  ًاِّیلَع  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّلَعَف  َلیِوْأَّتلا  َو  َلیِْزنَّتلا  َو  َماَرَْحلا  َو  َلاَلَْحلا  َُهلوُسَر ص  َمَّلَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  ِراَهَّنلا 
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. هلثم رافغلا  دبع  نع  بیعش  نب  رضنلا  نع  نیسحلا  نب  دمحم  تاجردلا  رئاصب  ری ،
یَّتَح ِِلبِْإلا  َداَـبْکَأ  َکـَْیلِإ  اُوبَرَـض  ْدََـقل  َو  اَـهِماَلْحَأ  ُبِزاَوَع  اَْـهَیلِإ  ْتَعَجَر  ْدََـقل  َو  ًۀـَلْوَج  ِبَرَْعِلل  َّنِإ  ِِهْنباـِل ع  َلاَـق  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 11

. ُِعبَّضلا ِراَجِو  ِْلثِم  ِیف  َْتنُک  َْول  َو  َكوُجِرْخَتْسَی 
انالوج و برعلل  نإ  يأ  هیلإ  ۀـفالخلا  عوجر  لبق  هیلع  هللا  تاولـص  هل  کـلذ  لاـق ع  دـق  هیبـأل و  باوصلا  و  « 1  » هنبال خـسنلا  رثکأ  یف  نایب 
بوکرلا و نع  ۀیانک  لبإلا  دابکأ  برـض  کیلإ و  نوعجریف  مهنع  ۀـبئاغلا  ةدـیعبلا  ۀـبزاعلا  اهمالحأ  اهیلإ  عجری  مث  لطابلا  عابتا  یف  ۀـکرح 

هرحج وه  عبـضلا  راجو  لاق  اهیلع و  راسی  بکرت و ال  يأ ال  دجاسم  ۀثالث  یلإ  الإ  یطملا  دابکأ  برـضت  هیف ال  يرزجلا  لاق  ضکرلا  ةدـش 
هنم  هیلإ و  يوأی  يذلا 

. عبضلا راجو  یف  تنک  ول  نسحلا  ثیدح 
. نعمأ رفح  اذإ  هنأل  ۀغلابملل  هرکذ 

__________________________________________________

عجار ج 2 ص 150. مالسلا  امهیلع  هیبال  لاق  و  ۀیمالسإلا :) ۀعبطم  ط   ) ردصملا نم  ۀعوبطملا  ۀخسنلا  یف  ( 1)
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هیلع هللا  تاولص  هتاجاجتحا  رداون  هتلالج و  هفرش و  هلضف و  هملع و  هلمع و  هقالخأ و  مراکم  باب 16 

ُقِداَّصلا َلاَق  َلاَق  َرَمُع  ِْنب  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیلَفْوَّنلا  ِنَع  ِّیِعَخَّنلا  ِنَع  ِّيِدَسَْألا  ِنَع  َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  قودصلل  یلامألا  یل ، - 1
ًایِشاَم َّجَح  َّجَح  اَذِإ  َناَک  َو  ْمُهَلَْضفَأ  َو  ْمُهَدَهْزَأ  َو  ِِهناَمَز  ِیف  ِساَّنلا  َدَبْعَأ  َناَک  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِهِیبَأ ع  ْنَع  ِیبَأ  ِینَثَّدَح  ع 

ِطاَرِّصلا یَلَع  َّرَمَْملا  َرَکَذ  اَذِإ  َو  یََکب  َروُـشُّنلا  َو  َْثعَْبلا  َرَکَذ  اَذِإ  َو  یََکب  َْربَْـقلا  َرَکَذ  اَذِإ  َو  یََکب  َتْوَْـملا  َرَکَذ  اَذِإ  َناَـک  َو  ًاـِیفاَح  یَـشَم  اَـمَّبُر  َو 
َّلَج َو  َّزَع  ِهِّبَر  ْيَدَی  َْنَیب  ُهُِصئاَرَف  ُدِعَتَْرت  ِِهتاَلَص  ِیف  َماَق  اَذِإ  َناَک  َو  اَْهنِم  ِْهیَلَع  یَشُْغی  ًۀَقْهَش  َقَهَش  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت  ِهَّللا  یَلَع  َضْرَْعلا  َرَکَذ  اَذِإ  َو  یََکب 

ای َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ْنِم  ُأَْرقَی  َال  َناَک ع  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِِهب  َذَّوَعَت  َو  َۀَّنَْجلا  َهَّللا  َلَأَس  َو  ِمِیلَّسلا  َباَرِطْـضا  َبَرَطْـضا  َراَّنلا  َو  َۀَّنَْجلا  َرَکَذ  اَذِإ  َناَـک  َو 
ْمُهَحَْـصفَأ َو  ًۀَـجَْهل  ِساَّنلا  َقَدْـصَأ  َناَک  َو  ُهَناَْحبُـس  ِهَِّلل  ًارِکاَذ  اَّلِإ  ِِهلاَوْحَأ  ْنِم  ٍءْیَـش  ِیف  َُری  َْمل  َو  َْکیََّبل  َّمُهَّللا  َْکیََّبل  َلاَـق  اَّلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 

ِدَعْصا َُهل  َلاَقَف  ُهاَعَدَف  ُهُصْقَن  ِساَّنِلل  َنَّیَبَتَِیل  َبَطَخَف  َرَْبنِْملا  َدِعَـصَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  َتْرَمَأ  َْول  ٍمْوَی  َتاَذ  َۀَیِواَعُِمل  َلِیق  ْدََقل  َو  ًاقِْطنَم 
ِیْنفِْرعَی َْمل  ْنَم  َو  ِینَفَرَع  ْدَـقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِـمَحَف  َرَْبنِْملا  َدِعَـصَف  َماَقَف ع  اَِهب  اَنُظِعَت  ٍتاَِـملَِکب  ْمَّلَکَت  َو  َرَْبنِْملا 

ُْنبا اـَنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْنبا  اـَنَأ  ِهَّللا  ِْقلَخ  ِْریَخ  ُْنبا  اـَنَأ  ِهَّللا ص  ِلوُـسَر  ِْتِنب  َۀَـمِطاَف  ِءاَـسِّنلا  ِةَدِّیَـس  ُْنبا  َو  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اـَنَأَف 
ِلْهَأ ِباَبَـش  اَدِّیَـس  ُْنیَـسُْحلا  یِخَأ  َو  اَنَأ  یِّقَح  ْنَع  ُعُوفْدَْملا  اَنَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُْنبا  اَنَأ  ِِلئَالَّدلا  َو  ِتاَزِْجعُْملا  ِبِحاَص  ُْنبا  اَنَأ  ِِلئاَضَْفلا  ِبِحاَص 
َلاَقَف اَذَه  َْعد  َو  ِبَطُّرلا  ِْتعَن  ِیف  ْذُخ  ٍدَّمَُحم  َاب  اَی  ُۀَیِواَعُم  َُهل  َلاَقَف  ٍتاَفَرَع  َو  ِرَعْـشَْملا  ُْنبا  اَنَأ  یًنِم  َو  َۀَّکَم  ُْنبا  اَنَأ  ِماَقَْملا  َو  ِنْکُّرلا  ُْنبا  اَنَأ  ِۀَّنَْجلا 

ُحیِّرلا  ع 
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َدَْعب َمَّلَکَتَی  ْنَأ  ُۀَـیِواَعُم  َیِـشَخَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ُْنبا  َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ُماَمِإ  اَنَأ  َلاَقَف  ِهِماَلَک  ِیف  َداَـع ع  َُّمث  ُُهبِّیَُطی  ُدْرَْبلا  َو  ُهُجِْـضُنی  ُروُرَْحلا  َو  ُهُخُْفنَت 
. َلَزَنَف يَرَج  اَم  یَفَک  ْدَقَف  ْلِْزنا  ٍدَّمَُحم  َاب  اَی  َلاَقَف  َساَّنلا  ِِهب  ُِنتَتْفَی  اَِمب  َِکلَذ 

نم فجرت  يأ  امهـصئارف  دعرت  امهب  ءیجف  ثیدحلا  هنم  دعرت و  لازت  اهفتک ال  ۀبادلا و  بنج  نیب  یتلا  ۀمحللا  ۀصیرفلا  يرزجلا  لاق  نایب 
. نیمسلا نیطبلا و  خوفنملا  همظعت و  ینعملا  لعل  هخفنت  هلوق ع  ۀمالسلاب  هل  اولءافت  مهنأک  برقعلا  هتغدل  نم  میلسلا  یهتنا و  فوخلا 

اََّمل َلاَـق : ِِهئاـَبآ ع  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍلاَّضَف  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِِّیناَدْـمَْهلا  ٍدیِعَـس  ِیبَأ  ْنَـع  ُِّیناََـقلاَّطلا  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 2
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ْدَق َو  ِِهب  َْتنَأ  يِذَّلا  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنِم  َُکناَکَم  َو  یِْکبَت  َأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  َلـیِقَف  یََکب  ُةاَـفَْولا  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  ِتَرَـضَح 
َلاَقَف ع َلْعَّنلا  َو  َلْعَّنلا  یَّتَح  ٍتاَّرَم  Π ثاََلث ََکلاَم  َکَّبَر  َتْمَساَق  ْدَق  َو  ًایِـشاَم  ًۀَّجِح  َنیِرْـشِع  َتْجَجَح  ْدَق  َو  َلاَق  اَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َکِیف  َلاَق 

. ِۀَّبِحَْألا ِقاَِرف  َو  ِعَلَّطُْملا  ِلْوَِهل  ِْنیَتَلْصَِخل  یِْکبَأ  اَمَّنِإ 
يذـلا علطملاب  ههبـشف  توملا  بیقع  ةرخـآلا  رمأ  نم  هیلع  فرـشی  اـم  وأ  ۀـمایقلا  موی  فقوملا  هب  دـیری  علطملا  لوه  يرزجلا  لاـق  حاـضیإ 

. لاع عضوم  نم  هیلع  فرشی 
َّنِإ َلاَق  ًایِشاَم  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  َّجَح  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  اَنَغََلب  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ِدِیلَْولا  ُْنب  ُدَّمَُحم  دانسإلا  برق  ب ، - 3

. َرَبَْخلا ُلاَحِّرلا  َو  ُلِماَحَْملا  ُهَعَم  ُقاَُسی  َو  َّجَح  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا 
. هلثم هللا ع  دبع  یبأ  نع  نامیلس  نع  ییحی  نب  لضفملا  نع  دیعس  نب  نسحلا  نع  یعخنلا  نع  يدسألا  نع  یسوم  نبا  عئارشلا  للع  ع ،

ِهَّللا ع ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَثَّدَح  ْنَّمَع  َُسنُوی  ْنَع  ِكَراَبُْملا  ِْنب  ِراَّبَْجلا  ِْدبَع  َو  ٍراَّرَم  ِْنبا  ِنَع  ٍلْهَـس  َو  ٍمِشاَه  ِْنبا  ِنَع  ٍدْعَـس  ْنَع  ِیبَأ  لاصخلا  ل ، - 4
َُهل  َلاَقَف  َمِهاَرَد  ِۀَسْمَِخب  َُهل  َرَمَأَف  َُهلَأَسَف  ِدِجْسَْملا  ِبَاب  یَلَع  ٌدِعاَق  َوُه  َو  َناَّفَع  ِْنب  َناَْمثُِعب  َّرَم  اًلُجَر  َّنِإ  َلاَق :
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ٍرَفْعَج ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  اَهِیف  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ٍۀَیِحاَن  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  َو  يََرت  َنیِذَّلا  ُۀَْیتِْفلا  َکَنوُد  ُناَْمثُع  َُهل  َلاَقَف  ِینْدِـشْرَأ  ُلُجَّرلا 

ٌْنیَد َْوأ  ٌعِْجفُم  ٌمَد  ٍثاََلث  يَدْـحِإ  ِیف  اَّلِإ  ُّلَِحت  َال  َۀـَلَأْسَْملا  َّنِإ  اَذَـه  اَی  ُنَسَْحلا ع  َُهل  َلاَقَف  ْمَُهلَأَس  َو  ْمِْهیَلَع  َمَّلَـس  یَّتَح  ْمُهَوَْحن  ُلُجَّرلا  یَـضَمَف  ع 
َنیَِعبْرَأ َو  ٍۀَعِْـسِتب  ُْنیَـسُْحلا ع  َُهل  َرَمَأ  َو  ًاراَنیِد  َنیِـسْمَِخب  ُنَسَْحلا ع  َُهل  َرَمَأَف  ِثاَلَّثلا  ِهِذَه  ْنِم  ٍهْجَو  ِیف  َلاَقَف  ُلَأْسَت  اَهِّیَأ  یِفَف  ٌِعقْدـُم  ٌْرقَف  َْوأ  ٌحِْرقُم 

َُکْتلَأَسَف َِکب  ُتْرَرَم  َلاَقَف  َْتعَنَـص  اَم  َُهل  َلاَـقَف  َناَْـمثُِعب  َّرَمَف  ُلُـجَّرلا  َفَرَْـصناَف  ًاراَـنیِد  َنیَِعبْرَأ  َو  ٍۀَِـیناَمَِثب  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َُهل  َرَمَأ  َو  ًاراَـنیِد 
يَدْـحِإ ِیف  اَّلِإ  ُّلَِحت  َال  َۀـَلَأْسَْملا  َّنِإَف  ُلَأْسَت  اَمِیف  اَذَـه  اَی  ِیل  َلاَق  ُُهْتلَأَس  اََّمل  ِةَْرفَْولا  َبِحاَص  َّنِإ  َو  ُلَأْسَأ  اَمِیف  ِیْنلَأْسَت  َْمل  َو  َتْرَمَأ  اَِمب  ِیل  َتْرَمَأَف 

َو ًۀَِـیناَمَث  ُِثلاَّثلا  ِیناَطْعَأ  َو  ًاراَنیِد  َنیَِعبْرَأ  َو  ًۀَعِْـست  ِیناَّثلا  ِیناَطْعَأ  َو  ًاراَنیِد  َنیِـسْمَخ  ِیناَطْعَأَف  ِۀـَثاَلَّثلا  َنِم  ُُهلَأْسَأ  يِذَّلا  ِهْجَْولِاب  ُُهتْرَبْخَأَـف  ٍثاََـلث 
. َۀَمْکِْحلا َو  َْریَْخلا  اوُزاَح  َو  ًامْطَف  َْملِْعلا  اوُمَطَف  َِکَئلوُأ  ِۀَْیتِْفلا  ِءَالُؤَه  ِْلثِِمب  ََکل  ْنَم  َو  ُناَْمثُع  َلاَقَف  ٍراَنیِد  َنیَِعبْرَأ 
. اعمج مهسفنأل  هوعمج  اعطق و  مهریغ  نع  هوعطق  يأ  امطف  ملعلا  اومطف  هلوق  ینعم  هللا  همحر  قودصلا  لاق 

. لاصیإلا فذحلا و  یلع  ملعلاب  اومطف  يأ  لوهجملا  ءانب  یلع  اومطف  أرقی  نأ  نکمی  نذألا و  ۀمحش  یلإ  ةرعشلا  ةرفولا  نایب 
يَرَح ُهُّنُظَأ  ٍلَبَج  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنَیب  َلاَق : ِناَمَْیلا  ِْنب  َۀَْفیَذُح  ْنَع  ِِهلاَجِر  ْنَع  ِحاَّرَْجلا  ُْنب  ُفُسُوی  َبوُقْعَی  ُوبَأ  َثَّدَـح  ۀـیوقلا  ددـعلا  د ، - 5

ْذِإ ِِهب  ُثِّدَُحی  ُۀَْفیَذُح  َو  ِثیِدَْحلا  اَذَِهل  ٌرِـضاَح  ٌسَنَأ  َو  ِراَْصنَْألا  َو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ٌۀَعاَمَج  َو  ٌِّیلَع ع  َو  ُناَْمثُع  َو  ُرَمُع  َو  ٍرَْکب  ُوبَأ  ُهَعَم  َو  ُهَْریَغ  َْوأ 
َو يِدـَلَو  َوُه  َو  ُهُدِّدَُـسی  ُلِیئاَکیِم  َو  ِهیِدـْهَی  َلِیئَْربَج  َّنِإ  َلاَـق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ِْهَیلِإ  َرَظَنَف  ٍراَـقَو  َو  ٍءوُدُـه  یَلَع  یِـشْمَی  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلَْـبقَأ 

َْتنَأ َو  ِیتَحاَُّفت  َْتنَأ  َُهل  ُلوُقَی  َوُه  َو  ُهَعَم  اَنُْمق  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َماَقَف  َوُه  ِیبَِأب  ِیْنیَع  ُةَُّرق  َو  یِْطبِس  اَذَه  یِعاَلْضَأ  ْنِم  ٌْعلِـض  َو  یِـسْفَن  ْنِم  ُرِهاَّطلا 
ُۀَجْهُم َو  ِیبِیبَح 
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ُهَّنِإ اَمَأ  َلاَق  َُّمث  ُْهنَع  ُهَرََـصب  ُعَفْرَی  َال  َوُه  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َیلِإ  ُرُْظنَن  َُهلْوَح  اَنْـسَلَج  َو  َسَلَج  یَّتَح  یِـشْمَن  ُنَْحن  َو  ُهَعَم  یَـشَمَف  ِهِدَِـیب  َذَـخَأ  َو  ِیْبلَق 

ُرُْظنَی ِِهْلعَف  ِیف  يِرُومُأ  یَّلَوَتَی  َو  ِیتَّنُس  ِییُْحی  َو  يِراَثآ  َساَّنلا  ُفِّرَُعی  َو  یِّنَع  ُئِّبَُنی  ِیل  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌۀَّیِدَه  اَذَه  ًاّیِدْهَم  ًایِداَه  يِدَْعب  ُنوُکَیَس 
ًةَواَرِه ُّرُجَی  ٌِّیباَرْعَأ  اَْنَیلِإ  َلَْبقَأ  یَّتَح  ُهَماَلَک  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَطَق  اَـمَف  ِهِیف  ِینَمَرْکَأ  َو  ِهِیف  ِینََّرب  َو  َکـِلَذ  َُهل  َفَرَع  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَر  ُهُمَحْرَیَف  ِْهَیلِإ  ُهَّللا 
ًةَْوفَج ِهِماَلَِکل  َّنِإ  ٍرُومُأ  ْنِم  ْمُُکلَأْسَی  ُهَّنِإ  َو  ْمُکُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  ٍظِیلَغ  ٍماَلَِکب  ْمُکُمِّلَُکی  ٌلُجَر  ْمُکَءاَج  ْدَـق  َلاَـق  ِْهَیلِإ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َرَظَن  اَّمَلَف  َُهل 
َنْآلا َو  ََكرَأ  َْمل  َو  َکُضِْغبُأ  ُْتنُک  ْدََـقل  ُدَّمَُحم  اَی  َلاَقَف  اًلْهَم  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَق  ُدـیُِرت  اَم  َو  اَْنُلق  ٌدَّمَُحم  ْمُکُّیَأ  َلاَق  َو  ْمِّلَُـسی  ْمَلَف  ُِّیباَرْعَْألا  َءاَجَف 
َلاَقَف اُوتُکْـسا  ِنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  اَْنَیلِإ  َأَمْوَأَف  ًَةداَرِإ  ِِّیباَرْعَْألِاب  اَنْدَرَأ  َو  َِکلَذـِل  اَْنبَـضَغ  َو  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َمَّسَبَتَف  َلاَـق  ًاـضُْغب  َکـَل  ُتْدَدْزا  ِدَـقَف 

َلاَق َکیِرُْدی  اَم  َو  ُِّیباَرْعَأ  اَی  َُهل  َلاَق  ٌءْیَش  َِکناَهُْرب  ْنِم  َکَعَم  اَم  َو  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  َْتبَذَک  ْدَق  َکَّنِإ  َو  ٌِّیبَن  َکَّنَأ  ُمُعَْزت  َکَّنِإ  ُدَّمَُحم  اَی  ُِّیباَرْعَْألا 
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ُْمق ُنَسَح  اَی  ْمَعَن  َلاَق  ُوْضُْعلا  ُمَّلَکَتَی  َو  َأ  َلاَق  ِیناَـهُْرِبل  َدَـکْوَأ  َکـِلَذ  ُنوُکَیَف  ِیئاَـضْعَأ  ْنِم  ٌوْضُع  َكَرَبْخَأ  َْتبَبْحَأ  ْنِإ  َلاَـق  َکـِناَهُْرِبب  ِینْرِّبَخَف 
اَی اًلْهَم  َلاَق  َو  ُنَسَْحلا ع  ُهَرَدَْـتباَف  ُدـیُِرت  اَِمب  ًاِملاَع  ُهُدِجَتَـس  َکَّنِإ  َلاَق  ِینَمِّلَُکِیل  ًاـِّیبَص  ُمیُِقی  َو  ِیتْأَـی  اَـم  َوُه  َلاَـق  َو  « 1  » ُهَسْفَن ُِّیباَرْعَْألا  يَرَدْزاَـف 

ُِیباَرْعَأ 
ُلوُهَْجلا  َْتنَأ  َو  ْنَذِإ  ًاهیِقَف  َْلب  ٍِّیبَغ  َْنبا  َو  َْتلَأَس  ًاِّیبَغ  اَم 

ُلُوئَّسلا  َلَأَس  اَم  ِلْهَْجلا  َءاَفِش  يِْدنِع  َّنِإَف  َْتلِهَج  ْدَق  ُکَت  ْنِإَف 
ُلوُسَّرلا  ُهَثَرْوَأ  َناَک  ًاثاَُرت  ِیلاَوَّدلا  ُهُمِّسَُقت  َال  ًارَْحب  َو 

َُهل َلاَقَف  « 2  » ِهیِه َلاَق  َو  ُِّیباَرْعَْألا  َمَّسَبَتَف  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  َنِمُْؤت  یَّتَح  ُحَْربَت  َال  َکَّنَأ  َْریَغ  َکَسْفَن  َتْعَداَخ  َو  َكَرْوَط  َتْوَدَع  َو  َکَناَِسل  َتْطََسب  ْدََقل 
ْمَعَن  ُنَسَْحلا ع 
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. مالسلا هیلع  هنس  رغصل  یبارعالا  هرقتحا  يأ  ( 1)
. ةدازتسا ۀملک  اضیأ  یه  درطی و  ءیشل  لاقت  ۀملک  هیه : ( 2)
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َال َو  ُهُضِْغُبت  ًۀَبِطاَق  َبَرَْعلا  َو  « 1  » ٌرُوْبنُـص ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُْمتْمَعَزَف  ْمُْکنِم  ٍقْرَخ  َو  ٍلْهَج  یَلَع  ْمُکَْنَیب  يَرَج  اَم  ُْمتْرَکاَذَت  َو  َکِمْوَق  يِداَن  ِیف  ُْمتْعَمَتْجا 

ُهَْلتَق ُدـیُِرت  ُهُّمَُؤت  َكِدَِـیب  َکَتاَنَق  َتْذَـخَأ  ْدَـق  َو  َِکلَذ  یَلَع  َکَسْفَن  َْتلَمَحَف  ُهَتَنُوئَم  َکِمْوَق  ِیف  َناَک  َو  ُُهِلتاَـق  َکَّنَأ  َتْمَعَز  َو  ِهِرْأَِـثب  َُهل  َِبلاَـط 
ْنَع َُکئِّبَنُأ  َِکب  ُداَُری  ٍْریَِخب  َْتئِج  اَمَّنِإ  َکَّنِإ  َو  َرِهَتْشَی  ْنَأ  ْنِم  ًافْوَخ  اَنَْتیَتَأَف  َِکلَذ  اَّلِإ  َْتَیبَأ  َو  َكُرََصب  َْکیَلَع  َیِمَع  َو  َکُکَلْـسَم  َْکیَلَع  َرُـسَعَف 

ِرَقْشَْألاَک ًامِْجنَرُْحم  َتیِقَبَف  اَُهباَحَس  َرَصْعَأ  َو  اَهُؤاَمَس  ْتَّلَطَأ  َو  اَهُؤاَْملَظ  اَْهنِم  َّدَتْشا  ٌةَدیِدَش  ٌحیِر  ْتَفَـصَع  ْذِإ  ٍءاَیْحَـض  ٍۀَْلَیل  ِیف  َتْجَرَخ  َكِرَفَس 
يِدَـتْهَت اَلَف  اَهُموُُجن  َْکنَع  ْتَراََوت  َو  اَهُمُویُغ  َْکیَلَع  ْتَمَکاََرت  ًاسْرِج  ٍراَن  ِخـِفاَِنل  َال  َو  ًاّسِح  ٍئِطاَِول  ُعَمْـسَت  َال  « 2  » َرِقُع َرَّخََأت  ْنِإ  َو  َرُِحن  َمَّدَـقَت  ْنِإ 

ُحیِّرلا ًادـُْعب  َتْدَدْزا  ًادَعْـصَم  َتْوَلَع  اَذِإ  ِرَفَّسلِاب  ٍۀَـفِحُْجم  ِْرعَْقلا  ِةَدـیَِعب  ٍْرفَق  ِۀَـموُْمیَد  ِیف  ًۀَُّجل  ُِطبْهَت  َو  ًۀَّجَحَم  ُعَطْقَت  ٍعِمَال  ٍْملِِعب  اـَل  َو  ٍِعلاَـط  ٍمْجَِنب 
ْتَّرَقَف اَنَْدنِع  َْتنَأ  اَذِإَف  َتْرَْـصبَأَف  اَهُماَلَـس  َْکتَعَطَق  َو  اَهُماَکآ  َْکتَـشَحْوَأ  ْدَق  ٍفِطاَخ  ٍقَْرب  َو  ٍفِصاَع  ٍحیِر  ِیف  َکُِطبَْخت  ُكْوَّشلا  َو  َکُفِطَْخت 

اَم َو  ِینَتْدَهاَش  َکَّنَأَک  َْتنُک  ْدََقل  َو  ِیْبلَق  « 3  » ِْدیَوُس ْنَع  َْتفَشَک  َکَّنَأَک  اَذَه  ُماَلُغ  اَی  َْتُلق  َْنیَأ  ْنِم  َلاَق  َُکنِینَأ  َبَهَذ  َو  َُکْنیَر  َرَهَظ  َو  َُکْنیَع 
َو َُهل  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ُماَلْـسِْإلا  اَم  َُهل  َلاَقَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَّنَأَک  َو  يِْرمَأ  ْنِم  ٌءْیَـش  َْکیَلَع  َیِفَخ 

ْمُُهفِّرَعُأَف یِمُوق  َیلِإ  ُعِجْرَأ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَـی  َلاَـقَف  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًاْئیَـش  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  ُهَمَّلَع  َو  ُهُماَلْـسِإ  َنُسَح  َو  َمَلْـسَأَف  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ 
َیلِإ  اوُرَظَن  اَذِإ  ُساَّنلا  َناَکَف  ِماَلْسِْإلا  ِیف  اُولَخَدَف  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌۀَعاَمَج  ُهَعَم  َو  َعَجَر  َو  َفَرَْصناَف  َُهل  َنِذَأَف  َِکلَذ 
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یف ۀلخنلا ال  عذج  یف  تبنت  ۀفعس  روبنصلا  لصأ  و  هل . بقع  رتبأ ال  يأ  روبنـص . ادّمحم  نا  نولوقی  اوناک  اشیرق  نأ  هیف : ّيرزجلا : لاق  ( 1)
. هل بقع  هنال ال  روبنصلا  رثأ  بهذی  امک  هرکذ  عطقنا  عطق  اذإ  ّهنأ  اودارأ  اهلفسأ . قدی  یتلا  ةدرفنملا  ۀلخنلا  یه  لیق : ضرألا و 

تعرـسأ نا  كولتق و  ودعلا  یلا  تمدقتف  کعبط  یلع  تیرج  نا  لوقی : رقـشأ ، سرف  یلع  ناک  ۀلبج و  موی  ةرارز  نب  طیقل  مالک  نم  ( 2)
لاثمالا ج 2 ص 140. عمجم  عجار  راقولا . مزلا  تبثاف و  كورقعف ، کئارو  نم  كوتأ  امزهنم  ترخأتف 

. دوسأ ریغصت  دویسأ  هلصأ  میخرتلا ، ریغصتب  دیوس : ( 3)
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. ِساَّنلا َنِم  ٌدَحَأ  َْطُعی  َْمل  اَم  َیِطْعُأ  ْدََقل  اُولاَق  ِنَسَْحلا ع 
ِهِیبَأ ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َفُسُوی  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  َةَدْقُع  ِْنبا  ِنَع  ٍرِهاَط  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ُدیِفُْملا  یسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 6

َُهل ٍۀَْنبا  ِنَع  ُهَنوُّزَُعی  ِِهباَحْصَأ  ْنِم  ٌمْوَق  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َبَتَک  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍِملْـسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  َرَمُع  ِْنب  ِمِصاَع  ْنَع 
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اَْنتَعَجَف َو  ُِبئاَصَْملا  اَْنتَعَجْوَأ  ْنِإَف  ِِهئاََلب  یَلَع  ًاْربَص  َو  ِِهئاَضَِقل  ًامِیلْسَت  اَُهبِسَتْحَأ  ِهَّللا  َْدنِعَف  َۀَناَلُِفب  یِّنوُّزَُعت  ْمُُکباَتِک  ِینَغََلب  ْدَقَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ْمِْهَیلِإ  َبَتَکَف 
ُمُْهتَمَرَتْخا ِدَـق  اْوَحْـضَأ  ُنُویُْعلا  ُمِِهب  ُّرَقَت  َو  َنوُرِظاَّنلا  ُمِِهب  ُّرَُـسی  َناَک  َنیِذَّلا  َنیِّبِحُْملا  ِناَوْخِْإلا  َو  ًۀَّیِفَح  اَِنب  َْتناَک  ِیتَّلا  ِۀَـفُولْأَْملا  ِۀَّبِحَأـْلِاب  ُِبئاَوَّنلا 

َال َو  ِرُواَـجَّتلا  ِۀَّلَحَم  ِْریَغ  ِیف  َنوُرِواَـجَتُم  یَتْوَْملا  ِرِکاَـسَع  ِیف  یَعْرَـص  ْمُهَف  ُفُوتُْحلا  ُمِِهب  َْتدَْوأ  َو  َفُولُْخلا  اوُفَّلَخَف  ُماَـمِْحلا  ُمِِهب  َلََزن  َو  ُماَّیَأـْلا 
اَهِراَد َْلثِم  َرَأ  ْمَلَف  اَُهناَوْخِإ  اَهَعَـشْخَأ  ْدَق  اَِهبَابْرَأ  ْنِم  ٌۀَِـیلاَخ  اَِهلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِـیئاَن  ْمُهُماَسْجَأ  ْمِهِراَوِج  ِبُْرق  ْنَع  َنْوَقاَلَتَی  َال  َو  ٌرُواََزت  َال  َو  ْمُهَْنَیب  ٌتاَلِص 

اَْهتَقَراَفَف ِۀَِسنوُْملا  ِراَّدلا  ِنَع  ْتَجَرَخ  َو  ِۀَشِحوُْملا  ِراَیِّدلا  َْکِلت  ِیف  ْتَراَص  ْدَق  ٍۀَعِجْـضُم  ٍلُولُح  َو  ٍۀَشِحُوم  ٍتُوُیب  ِیف  ًاراَرَق  اَهِراَرَق  َْلثِم  َال  َو  ًاراَد 
. ُماَلَّسلا َو  َنوُرِخْآلا  اَْهَیلِإ  ُریِصَیَس  َو  َنُولَّوَْألا  اَْهَیلِإ  َراَص  ًۀَکُولْسَم  اًلِیبَس  ْتَکَلَس  ًۀَکُولْمَم  ًۀَمَأ  َْتناَک  َو  یَِلْبِلل  اَْهتَعَدْوَتْساَف  یًِلق  ِْریَغ  ْنِم 

لیق امنإ  دعلا و  نم  دادـتعالاک  بسحلا  نم  باستحالا  هباوث و  هللا و  هجول  ابلط  يأ  اباستحا  انامیإ و  ناضمر  ماص  نم  هیف  يرزجلا  لاق  نایب 
هنم  هب و  دتعم  هنأک  لعفلا  ةرشابم  لاح  یف  لعجف  هلمع  دتعی  نأ  ذئنیح  هل  نأل  هبستحا  هللا  هجو  هلمعب  يونی  نمل 

. هبستحاف دلو  هل  تام  نم  ثیدحلا 
. یهتنا هتبیصم  یلع  هربصب  رجألا  بستحا  يأ 

يأ رهدـلا  مهمرتـخا  هرمأ و  یف  ۀـیانعلا  لـجرلا و  نع  لاؤـسلا  یف  ۀـغلابملا  ةواـفحلا  عـیجفتلا و  کلذـک  هتعجوأ و  يأ  ۀبیـصملا  هـتعجف  و 
نم  دعب  ءیجی  نم  لک  نوکسلا  کیرحتلاب و  فلخلا  « 1  » يرزجلا لاق  و  توملا . ردق  رسکلاب  مامحلا  مهلصأتسا و  مهعطتقا و 
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. خاّسنلا نم  وهس  وه  و  يدابآزوریفلا » لاق  : » ۀعوبطملا خسنلا  یف  ( 1)
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. یهتنا فلخ  عمج  یه  فولخ  هدعب  نم  فلخت  هنإ  مث  دوعسم  نبا  ثیدح  یف  رشلا و  یف  نیکستلاب  ریخلا و  یف  کیرحتلاب  هنأ  الإ  یضم 
مهنم عقی  ـال  يأ  لـیلعتلل  اـهلعل  مهراوج  هلوق  نع  هلوق  یف  نع  توملا و  وه  فتحلا و  عمج  مضلاـب  فوـتحلا  بهذ و  توـملا  هب  يدوأ  و 

. مهتالامک مهتاجرد و  بسحب  نوروازتی  مهحاورأ  لب  راوجلا  برق  نع  ۀیشانلا  ةاقالملا 
ثیدحلا هنم  فلإلا و  قارفل  عزجلا  عشجلا  ۀیاهنلا  یف  لاق  میجلاب  اهضعب  یف  ماقملا و  بسانی  خسنلا و ال  رثکأ  یف  اذک  اهعشخأ  دق  هلوق ع 

لزن يأ  ناکملاب  لح  مهلوق  نم  لاح  عمج  مضلاب  لولحلا  اهبنتجا و  فیحصت  نوکی  نأ  دعبی  هللا ص و ال  لوسر  قارفل  اعشج  ذاعم  یکبف 
. ضغبلا رسکلاب  یلقلا  ضرألا و  یلع  هبنج  عضو  يأ  هعجضأ  مهلوق  نم  میجلا  حتفب  هعجضم  هیف و 

ِهَِّلل َّنِإ  َلاَق : ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  َثیِدَْحلا  ُعَفْرَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاَجِر  ْنَع  ٍْریَمُع  ِیبَأ  ِْنبا  ِنَع  َدـیِزَی  ُْنبا  تاجردـلا  رئاصب  ری ، - 7
َنوُْعبَـس اَهِیف  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍعاَرْـصِم  ِْفلَأ  ُْفلَأ  ٍۀَنیِدَم  ِّلُک  یَلَع  َو  ٍدیِدَح  ْنِم  ِناَروُس  اَمِْهیَلَع  ِبِْرغَْملِاب  يَرْخُْألا  َو  ِقِرْـشَْملِاب  اَمُهاَدْحِإ  ِْنیَتَنیِدَـم 

ِْنیَـسُْحلا َو  يِْریَغ  ٌۀَّجُح  اَمِْهیَلَع  اَم  َو  اَمُهَْنَیب  اَم  َو  اَمِهِیف  اَم  َو  ِتاَغُّللا  َعیِمَج  ُفِرْعَأ  اَنَأ  َو  ِِهبِحاَص  ِۀَُـغل  ِفاَـلِِخب  ًۀَُـغل  ٌّلُـک  ُمَّلَکَتَی  ٍۀَُـغل  ِْفلَأ  َْفلَأ 
. یِخَأ

«. 1  » هلثم ریمع  یبأ  نبا  نع  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، هلثم  دانسإلا  اذهب  هیبأ  نع  نیسحلا  نب  دمحأ  تاجردلا  رئاصب  ری ،
ُهَّللا ُْدبَع  َلاَقَف  ِةَِدئاَْملا  یَلَع  ْتَعَقَو  َو  ًةَداَرَج  ْتَءاَجَف  ٍةَِدئاَم  یَلَع  اَناَک  ِساَّبَْعلا  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َو  َنَسَْحلا ع  َّنَأ  َِيُور  حئارجلا  جـئارخلا و  جـی ، - 8
اَمَّبُر َو  ُهُولُکْأَِیل  ٍعاَـیِج  ٍمْوَِقل  َداَرَْجلا  ُثَْعبَأ  اَـمَّبُر  اـَنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  اـَنَأ  ِْهیَلَع  ٌبُوتْکَم  َلاَـقَف ع  ِةَداَرَْجلا  ِحاَـنَج  یَلَع  ٌبُوتْکَم  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ِنَسَْحِلل 

. ِْملِْعلا ِنُونْکَم  ْنِم  اَذَه  َلاَق  َو  ِنَسَْحلا  َْسأَر  َلَّبَق  َو  ِهَّللا  ُْدبَع  َماَقَف  ْمُهَتَمِعْطَأ  ُلُکْأَتَف  ٍمْوَق  یَلَع  ًۀَمِقَن  اَُهثَْعبَأ 
َلاَق  ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ُْنبا  نساحملا  نس ، - 9

__________________________________________________
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َنِینِمْؤُْـملا ع ُریِمَأ  َلاَـقَف  ََّیلِإ  اوـُبَطَخ  ٍرَفْعَج ع  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  َو  َْنیَـسُْحلا  َو  َنَسَْحلا  َّنِإ  ًاریِـشَتْسُم  َکـُْتئِج  َُهل  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْـملا ع  َریِمَأ  ٌلُـجَر  یَتَأ 
. َِکتَْنبِال ٌْریَخ  ُهَّنِإَف  َْنیَسُْحلا  اَهْجِّوَز  ْنَِکل  َو  ِءاَسِّنِلل  ٌقاَلْطِم  ُهَّنِإَف  ُنَسَْحلا  اَّمَأ  ٌنَمَتُْؤم  ُراَشَتْسُْملا 

ٍِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  َنِم  ِهَّللا ص  ِلوُسَِرب  َهَبْـشَأ  ٌدَـحَأ  ْنُکَی  َْمل  َلاَق : ٍِکلاَم  ِْنب  ِسَنَأ  ْنَع  ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  ٌرَمْعَم  ْمُْهنِم  ٌۀَـعاَمَج  َيَور  داشرإلا  اش ، - 10
ع.

َناَک ُنَسَْحلا  َغََلب  اَم  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َدـَْعب  ِفَرَّشلا  َنِم  ٌدَـحَأ  َغََلب  اَم  َلاَق : ِِهباَـتِک  ِیف  َقاَحْـسِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 11
ْدََقل َو  ُساَّنلا  َّرَمَف  ُهَْتَیب  َلَخَد  َو  َماَق  َِملَع  اَذِإَف  َُهل  ًالاَلْجِإ  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌدَـحَأ  َّرَم  اَمَف  ُقیِرَّطلا  َعَطَْقنا  َسَلَج  َو  َجَرَخ  اَذِإَـف  ِهِراَد  ِباـَب  یَلَع  َُهل  ُطَْـسُبی 

. یِشْمَی ٍصاَّقَو  ِیبَأ  َْنب  َدْعَس  ُْتیَأَر  یَّتَح  یَشَم  َو  َلََزن  اَّلِإ  ُهآَر  ٌدَحَأ  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  اَمَف  ًایِشاَم  َۀَّکَم  ِقیِرَط  ِیف  ُُهْتیَأَر 
َوُه َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َسِلْجَم  ُرُـضْحَی  َناَک  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِۀَیِجاَّنلا  ِۀَسَرْدَم  ِیف  ِحُوتُْفلا  ُوبَأ  ُْخیَّشلا  یَْلمَأ  ُهَّنَأ  ِِلئاَضَْفلا  ِیف  ِتاَداَعَّسلا  ُوبَأ 

َِکلَذ ْنَع  اَُهلَأْسَیَف  ِلیِْزنَّتلِاب  ًاْملِع  اَهَدـْنِع  َدَـجَو  ٌِّیلَع ع  َلَخَد  اَمَّلُک  ُهَظِفَح  اَم  اَْـهَیلِإ  یِْقُلیَف  ُهَّمُأ  ِیتْأَـیَف  ُهُظَفْحَیَف  َیْحَْولا  ُعَمْـسَیَف  َنِینِـس  ِْعبَـس  ُْنبا 
ْنِم ُهُّمُأ  ْتَبِجَعَف  ِْهیَلَع  َِجتْرُأَف  اَْهَیلِإ  ُهَیِْقُلی  ْنَأ  َداَرَأَف  َیْحَْولا  َعِمَـس  ْدَـق  َو  ُنَسَْحلا  َلَخَد  ْدَـق  َو  ِراَّدـلا  ِیف  ًامْوَی  یَّفَخَتَف  ِنَسَْحلا  َكِدـَلَو  ْنِم  َْتلاَقَف 
َّلََعل ِیناَِسل  َّلَک  َو  ِیناََیب  َّلَق  ْهاَّمُأ  اَی  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ُهَلَّبَقَف  ٌِّیلَع ع  َجَرَخَف  ِینَفَقْوَأ  ْدَق  ُهُعاَِمتْـساَف  ِینُعَمْـسَی  ًارِیبَک  َّنِإَف  ْهاَّمُأ  اَی  َنِیبَْجعَت  َال  َلاَقَف  َِکلَذ 

. ِیناَعْرَی ًادِّیَس 
َِجُتتْرا کلذـک  ُباَْبلا و  ُجـَتُْری  امک  هیلع  قبطأ  هنأک  ةءارقلا  یلع  ردـقی  مل  اذإ  هلعاف  مسی  مل  ام  یلع  ئراقلا  یلع  َجـِتْرُأ  يرهوجلا  لاق  نایب 

. دیدشتلاب هیلع  َُّجتْرا  لقت  هیلع و ال 
َو ِِهلوُـسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  َیلاَـعَت  ُهَّللا  َلاَـق  ٌةَّزِع  َِّیف  ْلـَب  َلاَـق  ًۀَـمَظَع  َکـِیف  َّنِإ  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َلـِیق  بوشآرهـش  نبـال  بقاـنملا  بق ، - 12

«. 1  » َنِینِمْؤُْمِلل
ِءاَِیْبنَْألا ُءاَمیِس  ِْهیَلَع  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  ٍءاَطَع  ُْنب  ُلِصاَو  َلاَق  َو 

__________________________________________________
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. ِكُولُْملا ُءاََهب  َو 
َو ُُهلِـصاَفَم  ْتَدَعَتْرا  َأَّضََوت  اَذِإ  َناَک  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  َنیِظِعاَْولا  ِۀَضْوَر  ِیف  َءاَج  ْدَـقَف  ُهُدـْهُز ع  اَّمَأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 13

. ُُهلِصاَفَم َدِعَتَْرت  َو  ُُهنَْول  َّرَفْصَی  ْنَأ  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ْيَدَی  َْنَیب  َفَقَو  ْنَم  ِّلُک  یَلَع  ٌّقَح  َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  َُهل  َلیِقَف  ُُهنَْول  َّرَفْصا 
اَم ِلیِمَِجب  يِْدنِع  اَم  ِحِیبَق  ْنَع  ْزَواَجَتَف  ُءیِسُْملا  َكاَتَأ  ْدَق  ُنِسُْحم  اَی  َِکباَِبب  َکُْفیَض  یَِهلِإ  ُلوُقَی  َو  ُهَسْأَر  َعَفَر  ِدِجْـسَْملا  َبَاب  َغََلب  اَذِإ  َناَک ع  َو 

. ُمیِرَک اَی  َكَْدنِع 
. َحِزْحُز ْنِإ  َو  ُسْمَّشلا  َُعلْطَت  یَّتَح  ْمَّلَکَتَی  َْمل  ِرْجَْفلا  َنِم  َغَرَف  اَذِإ  َناَک  َنَسَْحلا ع  َّنِإ  ُِقئاَْفلا 

. ُّمُِهی اَم  ِقاَْطِنتْسِاب  َِکلَذ  ْنِم  ِهیِّحَنَت  َدیِرُأ  ْنِإ  َو  َْيأ 
َو ٍتاَّرَم  َثاََلث  ُهَّبَر  َمَساَق  ٍرَبَخ  ِیف  َو  ِْنیَتَّرَم  َُهلاَم  َیلاَعَت  َهَّللا  َمَساَق  َو  ًایِـشاَم  ًۀَّجِح  َنیِرْـشِع  َو  ًاسْمَخ  َّجَـح  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنِإ  ُقِداَّصلا ع  َلاَق 

. ِْهیَمَدَق یَلَع  ًۀَّجِح  َنیِرْشِع  َّجَح 
َْمل َو  ُهاَْقلَأ  ْنَأ  یِّبَر  ْنِم  ِییْحَتْـسََأل  یِّنِإ  ُنَسَْحلا ع  َلاَق  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  ِْنب  ِمِساَْقلا  ِنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِءاَِیلْوَْألا  ِۀَْیلِح  ِیف  ٍْمیَُعن  ُوبَأ 

. ِْهیَلْجِر یَلَع  ِۀَنیِدَْملا  َنِم  ًةَّرَم  َنیِرْشِع  یَشَمَف  ِِهْتَیب  َیلِإ  ِشْمَأ 
. ِِهْلعَن ِدْرَِفب  َقَّدَصَت  یَّتَح  ِْنیَتَّرَم  َُهلاَم  َیلاَعَت  َهَّللا  َمَساَق  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ٍِرماَع  ِْنب  ِباَهِش  ْنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِِهباَتِک  ِیف  َو 

. ِْنیَفِْصن َُهلاَم  َمَسَق  َو  ًایِشاَم  َّجَح  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ٍحیَِجن  ِْنبا  ِنَع  ِداَنْسِْإلِاب  ِِهباَتِک  ِیف  َو 
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یِطُْعَیل َناَک  ْنِإ  یَّتَح  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َُهلاَم  َهَّللا  َمَساَق  َو  ِْنیَتَّرَم  ِِهلاَم  ْنِم  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  َلاَق : َناَعْذُـج  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِهباَتِک  ِیف  َو 
. ًاّفُخ ُکِسُْمی  َو  ًاّفُخ  یِطُْعی  َو  اًْلعَن  ُکِسُْمی  َو  اًْلعَن 

ُْنب ُنَسَْحلا  َّجَح  ْدََقل  َو  ًایِشاَم  َّجُحَأ  ْنَأ  یَلَع  اَّلِإ  ٍءْیَش  یَلَع  یَسآ  اَم  « 1  » َلاَق ُۀَیِواَعُم  َبیِصُأ  اََّمل  َلاَق : ٍساَّبَع  ِْنبا  ِنَع  َرَمُع  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َيَور  َو 
یِطُْعی َو  َلْعَّنلا  ُکِسُْمی  َو  َلْعَّنلا  یِطُْعَیل  َناَک  ْنِإ  یَّتَح  ِْنیَتَّرَم  َهَّللا  َمَساَق  ْدَـق  َو  ُهَعَم  ُداَُقَتل  َِبئاَجَّنلا  َّنِإ  َو  ًایِـشاَم  ًۀَّجِح  َنیِرْـشِع  َو  ًاـسْمَخ  ٍِّیلَع ع 

. َّفُْخلا ُکِسُْمی  َو  َّفُْخلا 
__________________________________________________

ردصملا ج 4 ص 14. عجار  فیحصت  وه  و  ۀیواعم » لاق  : » ۀعوبطملا خسنلا  یف  ( 1)
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. نزح يأ  یسأ  یسأی  رسکلاب  هتبیصم  یلع  یسأ  نایب 
َْتلاَق ٌۀَجاَح  َِکل  َأ  اََهل  َلاَق  َُّمث  ِِهتاَلَص  ِیف  َزَجْوَأَف  ِِهتاَلَص  ِیف  َوُه  َو  ٌۀَلیِمَج  ٌةَأَْرما  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  ُهَّنَأ  َِيُور  َو  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 14

َو ِهِسْفَن  ْنَع  ُهُدِواَُرت  ْتَلَعَجَف  ِکَسْفَن  َو  ِراَّنلِاب  ِینِیقِرُْحت  َال  یِّنَع  ِْکَیلِإ  َلاَق  ِیل  َلَْعب  َال  َو  ُتْدَـفَو  یِّنِإَف  یِّنِم  ْبِصَأَف  ُْمق  َْتلاَق  َیِه  اَـم  َو  َلاَـق  ْمَعَن 
َو یِْکبَی  َسَلَجَف  ِناَیِْکبَی  اَمُهآَر  َو  ُْنیَـسُْحلا ع  َلَخَدَـف  ِِهئاَُکِبل  ْتََکب  َِکلَذ  َْتأَر  اَّمَلَف  ُهُؤاَُـکب  َّدَتْـشا  َو  یِّنَع  ِکـَْیلِإ  ِکَْـحیَو  ُلوُقَی  َو  یِْکبَی  َوُه 
ُْنیَـسُْحلا ع َِثَبل  َو  اُولَّحََرت  َو  ُمْوَْقلا  َماَق  َو  ُۀَِّیباَرْعَْألا  ِتَجَرَخَف  ُتاَوْصَْألا  ِتَلَع  َو  ُءاَُـکْبلا  َُرثَک  یَّتَح  َنوُْکبَی  َو  َنوُِسلْجَی  َو  َنُوتْأَـی  ُُهباَحْـصَأ  َلَـعَج 

َلاَق َُکنْأَش  اَم  ُْنیَـسُْحلا ع  َُهل  َلاَقَف  یِْکبَی  َوُه  َو  َظَْقیَتْسا  اَذِإ  ًاِمئاَن  ٍۀَْـلَیل  َتاَذ  ُنَسَْحلا  اَمَْنیَبَف  َُهل  ًالاَلْجِإ  َِکلَذ  ْنَع  ُهاَخَأ  ُلَأْسَی  َال  ًارْهَد  َِکلَذ  َدـَْعب 
ُهَنْـسُح ُْتیَأَر  اَّمَلَف  َرَظَن  ْنَمِیف  ِْهَیلِإ  ُرُْظنَأ  ُْتئِجَف  َفُسُوی  ُْتیَأَر  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ًاّیَح  ُْتمُد  اَم  ًادَـحَأ  ُِربُْخت  َال  َلاَق  َیِه  اَم  َو  َلاَـق  َۀَْـلیَّللا  اَُـهْتیَأَر  اَـیْؤُر 

اَم َو  اَهِْرمَأ  ْنِم  ِِهب  َتِیُلْتبا  اَم  َو  ِزیِزَْعلا  َةَأَْرما  َو  َفُسُوی  ُتْرَکَذ  ُْتلُقَف  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  یِخَأ  اَـی  َکـیِْکُبی  اَـم  َلاَـقَف  ِساَّنلا  ِیف  ََّیلِإ  َرَظَنَف  ُْتیََکب 
. ِءاَْوبَْألِاب ُۀَّیِوَدَْبلا  ُةَأْرَْملا  ِهِیف  اَّمِم  َْتبَّجَعَت  اَّلَهَف  ُفُسُوی  َلاَقَف  ُْهنِم  ُبَّجَعَتَأ  ُْتنُک  َو  َِکلَذ  ْنِم  ُْتیَکَبَف  َبوُقْعَی  ِْخیَّشلا  ِۀَقْرُح  َو  ِنْجِّسلا  َنِم  َتیَِقل 
ِْدبَع َابَأ  اَی  ِیل  َلاَقَف  َکـَبَْوث  َتْعََزن  َْول  َُهل  ُْتلُقَف  َلاَـق  ِْهیَلَع  َْتناَـک  ٍةَدُْرب  ِیف  َتاَرُْفلا  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلَـخَد  َلاَـق : یَْلَیل  ِیبَأ  ُْنب  ِنَمْحَّرلا  ُدـْبَع 

. ًاناَّکُس ِءاَْمِلل  َّنِإ  ِنَمْحَّرلا 
ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َو 

ِبِهاَوَّذلا  ِروُرُّسلا  ِماَّیَِأب  یَّلََوت  اَهَءاَفَص  َّنِإ  ِماَّیَْألا  َرَدَک  ِيرَذ 
ِبِراَجَّتلا  ُتاَمَکُْحم  ِیلاَیَّللا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َناَک  ْنَم  ُرْهَّدلا  ُّرُغَی  َْفیَک  َو 

َُهل ع  َو 
َاباَبْحَْألا ِعِّدَوَف  ُلیِحَّرلا  َناَح  ٍۀَماَقِإ  ِراَد  ِْریَِغب  ِمیِقُْمِلل  ُْلق 
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ًاباَُرت ِرُوبُْقلا  ِیف  ًاعیِمَج  اوُراَص  ْمُهَْتبِحَص  َو  ْمُهَتیَِقل  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َُهل ع  َو 

ٌقْمُح  ٍِلئاَز  ٍّلِِظب  َماَقُْملا  َّنِإ  اََهل  َءاََقب  َال  اَْینُد  ِتاََّذل  َلْهَأ  اَی 
َُهل ع  َو 

ِینیِفْکَت  ِءاَْملا  ِحاَرَق  ْنِم  ٌَۀبْرَش  َو  ِینُِعبُْشت  ِْزبُْخلا  ِسیِسَخ  ْنِم  ٌةَرْسَِکل 
ِینَیِفْکَِتل  ِینیِفْکَت  ُِّتم  ْنِإ  َو  ًاّیَح  ِینُُرتْسَت  ِبْوَّثلا  ِقِیقَر  ْنِم  ٌةَرْمِط  َو 

ََکل ُلِمْحَی  ٍلاَّمَِحب  ِْتئا  َلاَق  َو  ٍراَنیِد  ِۀَئاِمَـسْمَخ  َو  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهاَطْعَأَف  ٌلُجَر  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َلَأَـس  ُهَّنَأ  َِيُور  اَـم  ِِهئاَخَـس ع  ْنِم  َو 
ٍراَنیِد َْفلَأ  َنوُرْـشِع  اَهِیف  َدِـجُوَف  ِۀـَناَزِْخلا  ِیف  اَم  ُهوُطْعَأ  َلاَقَف  ِباَرْعَْألا  ُضَْعب  ُهَءاَج  َو  ِلاَّمَْحلا  يَرِک  اَذَـه  َلاَقَف  ُهَناَسَْلیَط  یَطْعَأَـف  ٍلاَّمَِحب  یَتَأَـف 
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ُنَسَْحلا ع  َأَْشنَأَف  ِیتَحْدِم  ُرُْشنَأ  َو  ِیتَجاَِحب  ُحُوبَأ  ِینَتْکََرت  َال  َأ  َيَالْوَم  اَی  ُِّیباَرْعَْألا  َلاَقَف  ِِّیباَرْعَْألا  َیلِإ  اَهَعَفَدَف 
ُلَمَْألا  َو  ُءاَجَّرلا  ِهِیف  ُعَتْرَی  ٌلِضَخ  اَُنلاََون  ٌساَنُأ  ُنَْحن 

ُلَسَی  ْنَم  ِهْجَو  ِءاَم  یَلَع  ًافْوَخ  اَنُسُْفنَأ  ِلاَؤُّسلا  َْلبَق  ُدوَُجت 
«1  » ٌلِجَخ ِهِْضیَف  ِدَْعب  ْنِم  َضاََغل  اَِنِلئاَن  َلْضَف  ُرْحَْبلا  َِملَع  َْول 

ربخ لجخ  هلوق ع  معانلا و  تابنلا  لضخلا  يرهوجلا  لاق  هادن و  فشرتی  دن  ءیـش  لک  بحاص  فتکک و  لضخلا  يدابآزوریفلا  لاق  نایب 
. فوذحم إدتبم 

ْمُهَتاَفَف ًاجاَّجُح  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  ٍلیِوَط  ٍثیِدَـح  ِیف  ُِّیِنئاَدَْـملا  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 15
َْتلاَقَف اَهوُمَعْطَتْـسا  َو  اُولَعَفَف  َۀَْهیَوُّشلا  ِهِذَـه  اُوُبلْطا  َِتلاَقَف  اَهْوَقْـسَتْساَف  ًازوُجَع  َو  ًّاثَر  ًءاَبِخ  ِبوُعُّشلا  ِضَْعب  ِیف  اْوَأَرَف  اوُشِطَع  َو  اوُعاَجَف  ْمُُهلاَْقثَأ 
اوُضَهَن اَّمَلَف  اَهَْدنِع  اُولَّیَق  َو  اُولَکَأَف  اَهِمَْحل  ْنِم  ْمَُهل  ْتَوَش  َُّمث  ْمُهُدَحَأ  اَهََحبَذَـف  ًاماَعَط  ْمَُکل  َعَنْـصَأ  یَّتَح  اَهَْحبْذَْـیلَف  ْمُکُدَـحَأ  ْمُقَْیلَف  َیِه  اَّلِإ  َْسَیل 

ٌرَفَن ُنَْحن  اََهل  اُولاَق 
__________________________________________________
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ًابْرَض اَهَعَجْوَأ  َلاَْحلا  َفَرَع  َو  اَهُجْوَز  َءاَج  اَّمَلَف  اُولَحَر  َُّمث  ًاْریَخ  ِِکب  َنوُِعناَص  اَّنِإَف  اَِنب  یِمُْملاَف  اَنْدُع  َو  اَْنفَرَْصنا  اَذِإَف  َهْجَْولا  اَذَه  ُدیُِرن  ٍْشیَُرق  ْنِم 
َثََعب َو  ٍراَنیِد  َْفلَأ  اَهاَطْعَأ  َو  ٍةاَش  ِْفلَِأب  اََهل  َرَمَأَف  ُنَسَْحلا ع  اَِهب  َرُـصَبَف  ِۀَـنیِدَْملِاب  ْتَزاَتْجا  یَّتَح  ْتَلَحَرَف  ُلاَْحلا  اَِـهب  ْتَّرَـضَأَف  ُماَّیَأـْلا  ِتَضَم  َُّمث 

. َِکلَذ َْلثِم  اَهاَطْعَأَف  ٍرَفْعَج  ِْنب  ِهَّللا  ِْدبَع  َیلِإ  اَهَثََعب  َُّمث  َِکلَذ  َْلثِم  اَهاَطْعَأَف  ِْنیَسُْحلا ع  َیلِإ  ًالوُسَر  اَهَعَم 
َِکلَذ ِیف  َُهل  َلیِقَف  ٍراَنیِد  ِۀـَئاِمَِعبْرَِأب  َُهل  َبَتَکَف  ٍمَهْرِد  ِۀـَئاِمَِعبْرَِأب  َُهل  َرَمَأَف  ًاْئیَـش  ٌلُجَر  َُهلَأَـس ع  َو  ُهَتَیِد  ٍلُـجَِرل  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َبَهَو  ُّيِراَُـخْبلا 
ِفَالآ َةَرَشَع  ُهَقُزْرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُلَأْسَی  ِماَرَْحلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ِِهْبنَج  َیلِإ  اًلُجَر  َعِمَـس ع  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ِۀََعبْرَِأب  ِْهیَلَع  َبَتَک  َو  ُهُؤاَخَـس  اَذَه  َلاَق  َو  ُهَذَخَأَف 
ُماَعَّطلا َعِضُو  اَمَّنِإَف  اوُُّملَه  َلاَقَف ع  اوُدَعَق  َو  اوُمَّلَسَف  ُلُکْأَی  َوُه  َو  ٌۀَعاَمَج  ِْهیَلَع  َلَخَد  َو  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  ِةَرَشَِعب  ِْهَیلِإ  َثََعب  َو  ِِهْتَیب  َیلِإ  َفَرَْصناَف  ٍمَهْرِد 

ٌةَأَْرما ُمِْهیَلَع  ْتَکَلَم  ٌمْوَق  ُِحْلُفی  َال  َلاَق ص  َلاَق  َْفیَک  َْتلِمَع  اَم  َْسِئب  َلاَقَف  ِهَّللا ص  َلوُسَر  ُْتیَصَع  یِّنِإ  َلاَقَف  ِْهیَلَع ع  ُّيِرِضاَْغلا  َلَخَد  َو  َلَکُْؤِیل 
ْزَواَجَتَت َال  َو  اَنُهاَه  َلاَقَف  ٍْدبَع  َنَمَثَف  َْتئِـش  ْنِإ  ٍۀَثاََلث  َدَحَأ  ْرَتْخا  َلاَقَف ع  یِّنِم  ََقبَأَف  ُُهْتیَرَتْشاَف  ًاْدبَع  َيِرَتْشَأ  ْنَأ  ِیْنتَرَمَأ  َو  ِیتَأَْرما  َّیَلَع  ْتَکَلَم  ْدَق  َو 

. َِکلَذ ُهاَطْعَأَف  ُتْرَتْخا  ِدَق 
اَْهَیلِإ َلَسْرَأ  َو  ِِّیبَّنلا ص  ِۀَّنُـس  یَلَع  ٍْسیَق  ِْنب  ِثَعْـشَْألا  َْتِنب  َةَدـْعَج  َجَّوََزت  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِّيِرَبْکُْعلا  ُلـِئاَضَف 

. ٍراَنیِد َْفلَأ 
. ٍمَهْرِد ُْفلَأ  ٍۀَیِراَج  ِّلُک  َعَم  ٍۀَیِراَج  َۀَئاِم  اَْهَیلِإ  َثَعَبَف  َةَأَْرما  َجَّوََزت  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنِإ  َنیِریِس  ُْنب  ُدَّمَُحم  َلاَق  ٍْمیَُعن  ِیبَأ  ُۀَْیلِح  َو  ِِّیبَْلعَّثلا  ُریِسْفَت 

اَمُهِْربْخَأ َلاَـق  َو  اَـمِْهَیلِإ  ِینَثََعب  َو  ًاـعیِمَج  اَـمُهَقَّلَطَف  ٌۀَّیِفْعُج  َو  ٌۀَّیِمیِمَت  ِناـَتَأَْرما  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َتَْحت  َناَـک  َلاَـق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ُْنب  ُنَسَْحلا 
ِلَسَْعلا  َنِم  اَذَک  َو  اَذَِکب  اَمُْهنِم  ٍةَدِحاَو  َّلُک  َو  ِفَالْآلا  َةَرَشَْعلا  اَمُهْعِّتَم  َو  ِنَالوُقَت  اَِمب  ِینِْربْخَأ  َو  اَّدَتْعَْتلَف ]  ] ادتعیلف
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یَّتَح يِّدَـتْعا »  » اَم ِرْدـَت  ْمَلَف  ُۀَّیِمیِمَّتلا  اَّمَأ  َو  ٍقِراَفُم  ٍبِیبَح  ْنِم  ٌلِیلَق  ٌعاَتَم  َْتلاَق  َُّمث  َءاَدَـعُّصلا  ِتَسَّفَنَتَف  يِّدَـتْعا  ُْتلُقَف  َۀَّیِفْعُْجلا  ُْتیَتَأَـف  ِنْمَّسلا  َو 

. اَُهتْعَجاََرل ٍةَأَْرمِال  ًاعِجاَُرم  ُْتنُک  َْول  َلاَق  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  َتَکَنَف  ِۀَّیِفْعُْجلا  ِلْوَِقب  ُُهتْرَبْخَأَف ع  ْتَتَکَسَف  ُءاَسِّنلا  اََهل  َلاَق 
اذِإ َو  َلاَقَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  اََنبَّدَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  ِیف  َُهل  ُْتلُقَف  ِهَّللا  ِهْجَِول  ٌةَّرُح  ِْتنَأ  اََهل  َلاَقَف  ٍناَْحیَر  ِۀَقاَِطب  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  ٌۀَیِراَج  ْتَّیَح  ٌسَنَأ  َلاَق  َو 

. اَُهقاَتْعِإ اَْهنِم  َنَسْحَأ  َناَک  َو  َۀَیْآلا  « 1  » اْهنِم َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح 
ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحِلل  َو 
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ٍمَکُْحم  ٍباَتِک  ِیف  ُأَْرُقی  ِهَِّلل  ٌۀَضیِرَف  ِداَبِْعلا  یَلَع  َءاَخَّسلا  َّنِإ 
َمَّنَهَج  َراَن  ِءاَلَُخْبِلل  َّدَعَأ  َو  ُهَناَنِج  َءاَیِخْسَْألا  َداَبِْعلا  َدَعَو 

ٍِملْسُِمب  َكاَذ  َْسیَلَف  َنِیبِغاَّرلا  ٍِلئاَِنب  ُهاَدَی  يِْدُنت  َال  َناَک  ْنَم 
َفَصَخ َجوُرُْخلا  َداَرَأ  اََّمل  َنَسَْحلا ع  َّنِإ  َُّمث  ُهَلَِبق  َعَضَو  َو  ٍمیِظَع  ٍلْمِِحب  ًاجَماَنْرَاب  َرَضْحَأَف  َۀَیِواَعُم  ِْدنِع  َیلِإ  َماَّشلا  َمِدَق  ُهَّنَأ  َِيُور  اَم  ِِهتَّمِه ع  ْنِم  َو 

. َجَماَنْراَْبلا ُهاَطْعَأَف  ُهَْلعَن  ٌمِداَخ 
. ۀعتمألا لیصفت  يأ  همانراب  برعم  جمانراب  نایب 

ٍْفلَأ ِۀَئاِم  َیلِإ  ٍفَالآ  ِۀَـسْمَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُلُخْدَـی  ْنَم  ُزیُِجی  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ِیف  َسَلَجَف  َۀَـنیِدَْملا  ُۀَـیِواَعُم  َمِدَـق  َو  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 16
ُماَلُغ اَی  اَنَْدنِع  اَم  یَنْفَی  َتْرَظَْتناَف  ٍْشیَُرق  َْدنِع  ِیُنلِّخَُبت  َْتدَرَأ  َکَّلَعَلَف  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  َتْأَْطبَأ  َلاَقَف  ِساَّنلا  ِرِخآ  ِیف  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  ِْهیَلَع  َلَخَدَف 

َو اَُهتْدَدَر  َو  ِنَمْحَّرلا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  اَهِیف  ِیل  َۀَجاَح  َال  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  ٍْدنِه  ُْنبا  اَنَأ  َو  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  اَذَه  اَنِمْوَی  ِیف  اَْنیَطْعَأ  اَم  ِعیِمَج  َْلثِم  َنَسَْحلا  ِطْعَأ 
ِهَّللا ص. ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ُْنبا  اَنَأ 

َنِیثاََلث ِیل  یِـضْقَت  َْکَیلِإ  اَُهتْعَفَد  ْنِإ  ٍقِیتَع  ِیبَأ  ُْنبا  َُهل  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِۀَْـلغَِبب  ٌفوُغْـشَم  یِّنِإ  ِمَکَْحلا  ُْنب  ُناَوْرَم  َلاَق  ِلِماَْکلا  ِیف  ُدَّرَبُْملا 
َلاَق  ًۀَجاَح 
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ٍْشیَُرق ِۀَِّیلَّوَأ  ِیف  َذَخَأ  ُمْوَْقلا  َرَـضَح  اَّمَلَف  َِکلَذ  یَلَع  ِینُْملَف  ِنَسَْحلا  ِِرثآَم  ْنَع  ُکِْسمُأ  َو  ٍْشیَُرق  ِِرثآَم  ِیف  ُذُـخآ  یِّنِإَف  ُمْوَْقلا  َعَمَتْجا  اَذِإ  َلاَق  ْمَعَن 
ُهَرْکِذ اَْنمَّدََقل  ِءاَِیْبنَْألا  ِرْکِذ  ِیف  اَّنُک  َْول  َو  ِفاَرْـشَْألا  ِرْکِذ  ِیف  اَّنُک  اَمَّنِإ  َلاَق  ٍدَحَِأل  َْسَیل  اَم  اَذَـه  ِیف  َُهل  َو  ٍدَّمَُحم  ِیبَأ  َۀَِّیلَّوَأ  ُرُکْذـَت  َال  َأ  ُناَوْرَم  َلاَقَف 

ِْهَیلِإ  اَهَعَفَد  َو  ُنَسَْحلا ع  َلَزَنَف  ِۀَْلغَْبلا  ُبوُکُر  ْمَعَن  َلاَق  ٌۀَجاَح  ََکل  َأ  َمَّسَبَت  َو  ُنَسَْحلا  َُهل  َلاَقَف  ٍقِیتَع  ِیبَأ  ُْنبا  ُهَعَبَّتا  َبَکْرَِیل  ُنَسَْحلا ع  َجَرَخ  اَّمَلَف 
اَعَدَْخنا ُهَتْعَداَخ  اَذِإ  َمیِرَْکلا  َّنِإ 

َکِحَـض َو  ِْهیَلَع  َمَّلَـسَف  ُنَسَْحلا ع  َلَْبقَأ  َغَرَف  اَّمَلَف  ُّدُرَی  َال  ُنَسَْحلا  َو  ُُهنَْعلَی  َلَعَجَف  ًابِکاَر  ُهآَر  ًاّیِماَش  َّنَأ  َۀَِـشئاَع  ُْنبا  َو  ُدَّرَبُْملا  َيَور  اَـم  ِهِْملِح  ْنِم  َو 
اَنَْتلَمْحَتْـسا َِول  َو  َكاَنْدَـشْرَأ  اَنَتْدَـشْرَتْسا  َِول  َو  َكاَْنیَطْعَأ  اَنَْتلَأَس  َْول  َو  َكاَْنبَتْعَأ  اَنَْتبَتْعَتْـسا  ِوَلَف  َتْهَّبَـش  َکَّلََعل  َو  ًابیِرَغ  َکُّنُظَأ  ُخـْیَّشلا  اَهُّیَأ  َلاَقَف 

َناَک ْنِإ  َو  َكاَْنیَوآ  ًادـیِرَط  َْتنُک  ْنِإ  َو  َكاَْنیَنْغَأ  ًاجاَتُْحم  َْتنُک  ْنِإ  َو  َكاَنْوَسَک  ًاناَیْرُع  َْتنُک  ْنِإ  َو  َكاَنْعَبْـشَأ  ًاـِعئاَج  َْتنُک  ْنِإ  َو  َكاَْـنلَمْحَأ 
ًاهاَج َو  ًابْحَر  ًاعِـضْوَم  اََنل  َّنَِأل  َْکیَلَع  َدَوْعَأ  َناَک  َِکلاَِحتْرا  ِْتقَو  َیلِإ  اَنَْفیَـض  َْتنُک  َو  اَْـنَیلِإ  َکَـلْحَر  َتْکَّرَح  ْوَلَف  َکـَل  اَهاَْنیَـضَق  ٌۀَـجاَح  َکـَل 

َو َْتنَأ  َْتنُک  َو  ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  ُۀَـفِیلَخ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َلاَق  َُّمث  یََکب  ُهَماَلَک  ُلُجَّرلا  َعِمَـس  اَّمَلَف  ًارِیثَک  ًالاَم  َو  ًاـضیِرَع 
. ْمِِهتَّبَحَِمل ًادِقَتْعُم  َراَص  َو  َلََحتْرا  ِنَأ  َیلِإ  ُهَْفیَض  َناَک  َو  ِْهَیلِإ  ُهَلْحَر  َلَّوَح  َو  ََّیلِإ  ِهَّللا  ِْقلَخ  ُّبَحَأ  َْتنَأ  َنْآلا  َو  ََّیلِإ  ِهَّللا  ِْقلَخ  َضَْغبَأ  َكُوبَأ 

. یناضرأف هتیضرتسا  يأ  ینبتعأف  هتبتعتسا  لوقت  نایب 
ٍِبلاَط ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َرَکَذَف  ًامْوَی  َبَطَخ  ِمَکَْحلا  َْنب  َناَوْرَم  َّنَأ  ٍرَبَخ  ِیف  ِلْدَْعلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ُِبقاَنَْملا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 17

َُّمث َُهل  ٍماَلَک  ِیف  ٍِّیلَع  ِیف  ُِعقاَْولا  َْتنَأ  ِءاَقْرَّزلا  َْنبا  اَی  َلاَـقَف  َناَوْرَم  َیلِإ  َءاَـجَف  َْنیَـسُْحلا ع  َکـِلَذ  َغَلَبَف  ٌِسلاَـج  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  ُْهنِم  َلاَـنَف  ع 
ُلوُقَت  اَلَف  َكَابَأ  ُّبُسَی  اَذَه  ُعَمْسَت  َلاَقَف  ِنَسَْحلا ع  یَلَع  َلَخَد 

345 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. َءاَش اَم  ُلَعْفَی  َو  َءاَش  اَم  ُلوُقَی  ٍطَّلَسُم  ٍلُجَِرل  َلُوقَأ  ْنَأ  ُْتیَسَع  اَم  َو  َلاَقَف  ًاْئیَش  َُهل 

َُهل َلاَقَف  ٍضْرَأ  ِیف  ٌۀَموُصُخ  َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  َناَک  ُهَّنِإَف  ًةَدِـحاَو  ًةَّرَم  اَّلِإ  ٌهوُرْکَم  اَهِیف  ٌۀَِـملَک  ُْهنِم  ُّطَق  ْعَمُْـسی  َْمل  َنَسَْحلا ع  َّنَأ  َِيُور  َو 
. ُهَْفنَأ ُمِغُْری  اَم  اَّلِإ  اَنَْدنِع  ٍورْمَِعل  َْسَیل  ُنَسَْحلا ع 
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اَّمَلَف َۀَّبَـض  ُوَنب  ُهوُعَنَمَف  َبَهَذَـف  ِلَمَْجلا  َدْـصَق  ِحـْمُّرلا  اَذَِـهب  ْدِْـصقا  َُهل  َلاَق  َو  ُهَْحمُر  ُهاَطْعَأَف  ِلَمَْجلا  َمْوَی  ِۀَّیِفَنَْحلا  َْنب  َدَّمَُحم  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَعَد 
ُهْجَو َرَّغَمَتَف  ِمَّدـلا  َُرثَأ  ِهِْحمُر  یَلَع  َو  ِهِدـِلاَو  َیلِإ  َعَجَر  َو  ِهِْحمُِرب  ُهَنَعَط  َو  ِلَـمَْجلا  َدْـصَق  َدَـصَق  َو  ِهِدَـی  ْنِم  ُهَْحمُر  ُنَسَْحلا  َعَزَتـْنا  ِهِدـِلاَو  َیلِإ  َعَجَر 

. ٍِّیلَع ُْنبا  َْتنَأ  َو  ِِّیبَّنلا  ُْنبا  ُهَّنِإَف  ْفَنَْأت  َال  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  َِکلَذ  ْنِم  ٍدَّمَُحم 
. فکنتسا هنم  فنأ  ةرودک و  عم  رمحا  ههجو  رغمت  نایب 

ِِّیلَع ُْلق  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َتَفَْتلاَف  ِءاَرْهَّزلا  َۀَمِطاَف  ُْنبا  اَذَـه  ُلوُقَی  اًلُجَر  َعِمَـسَف  ِْتیَْبلِاب  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َفاَط  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 18
. یِّمُأ ْنِم  ٌْریَخ  ِیبَأَف  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب 

ِمَد ِیف  َضاَخ  ْدَق  َو  ٌۀَنُْعل  ٌۀَضِْغب  َكَابَأ  َّنِإ  َلاَق  ِْهَیلِإ  َزََرب  اَّمَلَف  ًۀَحیِصَن  ِیل  َّنِإ  َلاَق  َو  َنیِّفِص  ِماَّیَأ  ِیف  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َرَمُع  ُْنب  ِهَّللا  ُْدبَع  يَداَن  َو 
. ِهِیبَأ ُْنبا  ُهَّنِإ  ُۀَیِواَعُم  َلاَقَف  ُهَهِرَک  اَم  ُنَسَْحلا ع  ُهَعَمْسَأَف  َکِْعیاَُبن  ُهَعَلَْخت  ْنَأ  ََکل  ْلَهَف  َناَْمثُع 

َّنَأ ِهِدَنَِـسب  ُهُعَفْرَی  اَم  ِطیِـسَْولا  ِهِریِـسْفَت  ِیف  ُّيِدِحاَْولا  َدَمْحَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َيَور  َۀَْحلَط  ُْنب  ِنیِّدلا  ُلاَمَک  َلاَق  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 19
َلاَقَف « 1  » ٍدوُهْـشَم َو  ٍدِهاش  ْنَع  ِینِْربْخَأ  َُهل  ُْتلُقَف  َُهلْوَح  ُساَّنلا  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ُثِّدَُحی  ٍلُجَِرب  اَنَأ  اَذِإَف  ِۀَنیِدَْملا  َدِجْـسَم  ُْتلَخَد  َلاَق  اًلُجَر 

ُدِهاَّشلا اَّمَأ  ْمَعَن  َلاَقَف  ٍدوُهْـشَم  َو  ٍدِهاش  ْنَع  ِینِْربْخَأ  ُْتلُقَف  ُثِّدَُحی  َرَخآ  َیلِإ  ُُهتْزُجَف  َۀَفَرَع  ُمْوَیَف  ُدوُهْـشَْملا  اَّمَأ  َو  ِۀَعُمُْجلا  ُمْوَیَف  ُدِـهاَّشلا  اَّمَأ  ْمَعَن 
َو ٍدِهاش  ْنَع  ِینِْربْخَأ  ُْتلُقَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ْنَع  ُثِّدَُحی  َوُه  َو  ُراَنیِّدلا  ُهَهْجَو  َّنَأَک  ٍماَلُغ  َیلِإ  اَمُُهتْزُجَف  ِرْحَّنلا  ُمْوَیَف  ُدوُهْشَْملا  اَّمَأ  َو  ِۀَعُمُْجلا  ُمْوَیَف 

ُِیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُلوُقَی  ُهَتْعِمَس  اَم  َأ  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَیَف  ُدوُهْشَْملا  اَّمَأ  َو  ٌدَّمَحُمَف ص  ُدِهاَّشلا  اَّمَأ  ْمَعَن  َلاَقَف  ٍدوُهْشَم 
__________________________________________________
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ُْتلَأَس َو  ٍساَّبَع  ُْنبا  اُولاَقَف  ِلَّوَْألا  ِنَع  ُْتلَأَـسَف  « 2  » ٌدوُهْـشَم ٌمْوَی  َِکلذ  َو  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َِکلذ  َیلاَعَت  َلاَـق  َو  « 1  » ًادِهاش َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
. َنَسْحَأ ِنَسَْحلا  ُلْوَق  َناَک  َو  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اُولاَقَف  ِِثلاَّثلا  ِنَع  ُْتلَأَس  َو  َرَمُع  ُْنبا  اُولاَقَف  ِیناَّثلا  ِنَع 

ًانْسُح ُقِرُْشی  ٍۀَهْجَو  َو  ٍةَرِشاَن  ٍتاَخَفَن  َو  ٍةَرِهاَظ  ٍتاَمِـسَق  َو  ٍةَِرفاَس  َنِساَحَم  َو  ٍةَرِهاَط  ٍةَِّزب  َو  ٍةَرِخاَف  ٍۀَّلُح  ِیف  ِهِراَد  ْنِم  َجَرَخ  َو  َلَسَتْغا  ُهَّنَأ ع  َلُِقن  َو 
ْنِم َةَداَعَّسلا  َّنَأ  َمَکَح  ْدَـق  ِرَدَْـقلا  یِـضاَق  َو  ِِهفاَرْطَأ  ِیف  ُفَْرُعت  ِمیِعَّنلا  ُةَرْـضَن  َو  ِِهفاَطْعَأ  ْنِم  ُحُولَی  ُلاَْبقِْإلا  َو  یًنْعَم  َو  ًةَروُص  َلَـمَک  ْدَـق  ٍۀَلْکَـش  َو 

َسِطاَعَم ِِهب  ِِهتَرَخاَفُِمب  َمَغْرََأل  ٍفاَنَم  ُْدبَع  ُهَدَهاَش  ْوَلَف  ٍفوُفُِصب  ِِهتَیِـشاَغ  َو  ِِهتَیِـشاَح  ْنِم  ًاِفنَتْکُم  َراَس  َو  ٍفوُطَق  َْریَغ  ًۀَهِراَف  ًۀَْلَغب  َبِکَر  َُّمث  ِِهفاَصْوَأ 
ُْهتَکَْهنَأ ْدَق  ٍمْدِه  ِیف  ٌّمِه  ِدوُهَْیلا  ِجیِواَحَم  ْنِم  ِهِقیِرَط  ِیف  َُهل  َضَرَعَف  ٍفُولُِأب  ِرُخاَفَّتلا  َمْوَی  ِراَخَْفلا  ِلَصِخ  ِزاَرْحِإ  ِیف  ُهَّدَج  َو  ُهَءَابآ  َو  ُهَّدَع  َو  ٍفُونُأ 

َو ُهَماَمِح  ِْهَیلِإ  َبَّبَح  ْدَق  ِِهلاَح  ُءوُس  َو  ُهَماَمِز  َکَلَم  ْدَق  ُهُّرَض  َو  ُهَماَْدقَأ  ُدِّیَُقی  ُهُفْعَض  َو  ُهَماَظِع  ُُرتْسَی  ُهُْدلِج  َو  ُۀَّلِْقلا  ُْهتَکَلْهَأ  َو  ُۀَّلِّذلا  ُْهتَبَکَتْرا  َو  ُۀَّلِْعلا 
َوُه َو  ُهاَوَط  َو  ُهَنَْطب  َفَعْـضَأ  ْدَق  ُهاَوَط  ُلوُط  َو  ُهاَرَع  ْدَق  ِِهتَرُعْرُع   ] هیرعرع ُباَذَع  َو  ُهاَشْمَم  يََرث  ُحـِفاَُصی  ُهُصَمْخَأ  َو  ُهاَوَش  يِوْشَت  ِةَریِهَّظلا  ُسْمَش 

َلاَقَف ِینْفِْصنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاَق  َو  َنَسَْحلا ع  َفَقْوَتْـساَف  ُهآْرَم  َْدنِع  َۀَیِـساَْقلا  َبُولُْقلا  ِْهیَلَع  ُفِطْعَت  ُُهلاَح  َو  ُهاَطَم  یَلَع  ًءاَم  ٍءُولْمَم  ٍّرَج  ُلِماَح 
اَِهب ُِّذلَتْسَت  َو  اَِهب  ُمَّعَنَتَت  ًۀَّنَج  اَّلِإ  اَْینُّدلا  َيرَأ  اَمَف  ٌِرفاَک  اَنَأ  َو  ٌنِمُْؤم  َْتنَأ  َو  ِِرفاَْکلا  ُۀَّنَج  َو  ِنِمْؤُْملا  ُنْجِس  اَْینُّدلا  ُلوُقَی  َكُّدَج  َلاَقَف  ٍءْیَش  ِّيَأ  ِیف  ع 
ْنِم ِهِمْهَِفب  َباَوَْجلا  َجَرْخَتْسا  َو  ِدِییْأَّتلا  ُرُون  ِْهیَلَع  َقَرْشَأ  ُهَماَلَک  ُنَسَْحلا ع  َعِمَس  اَّمَلَف  اَهُْرقَف  ِینَفَْلتَأ  َو  اَهُّرُض  ِینَکَلْهَأ  ْدَق  ِیل  ًانْجِس  اَّلِإ  اَهاَرَأ  اَم  َو 

َال اَّمِم  ِةَرِخْآلا  ِراَّدلا  ِیف  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِیل  ُهَّللا  َّدَـعَأ  اَم  َیلِإ  َتْرَظَن  َْول  ُْخیَـش  اَی  َلاَق  َو  ِهِمْعَز  َلَطَخ  َو  ِهِّنَظ  َءاَطَخ  ِّيِدوُهَْیِلل  َحَـضْوَأ  َو  ِهِْملِع  ِۀـَناَزِخ 
َال َو  َْتأَر  ٌْنیَع 

__________________________________________________

.45 بازحألا : ( 1)
.104 دوه : ( 2)
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ِةَرِخْآلا ِراَّدلا  ِیف  ٍِرفاَک  ِّلُِکل  َو  ََکل  ُهَّللا  َّدَعَأ  اَم  َیلِإ  َتْرَظَن  َْول  َو  ٍْکنَض  ٍنْجِـس  ِیف  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  ِْهَیلِإ  ِیلاَِقْتنا  َْلبَق  یِّنَأ  َتِْملََعل  ْتَعِمَـس  ٌنُذُأ 
. ٍۀَعِماَج ٍۀَمِْعن  َو  ٍۀَعِساَو  ٍۀَّنَج  ِیف  َنْآلا  ِْهَیلِإ  َكِریِصَم  َْلبَق  َکَّنَأ  َْتیَأََرل  ِمیِقُْملا  ِباَذَْعلا  ِلاَکَن  َو  ِمیِحَْجلا  ِراَن  ِریِعَس  ْنِم 

فاطعألا نسحلا و  اهحتف  نیـسلا و  رـسکب  ُۀَمِـسَْقلا  رفاس و  یهف  اـههجو  نع  تفـشک  ةأرملا  رفـسأک و  قرـشأ  ءاـضأ و  حبـصلا  رفـس  ناـیب 
عقرملا وأ  یلابلا  بوثلا  رسکلاب  مدهلا  ینافلا و  خیـشلا  رـسکلاب  ُّمِْهلا  کنوباتنی و  ءاقدصألا  راوزلا و  کنوتأی و  ُلاَّؤُّسلا  ۀیـشاغلا  بناوجلا و 
جرخت ءابوقلا  لثم  حورق  مضلاب  رعلا  نییمدآلا و  نم  سأرلا  نالجرلا و  نادیلا و  يوشلا  مده و  مادهأ و  عمجلا  فوصلا و  ءاسکب  صاخ  وأ 

مانسلا و لبجلا و  ةرعرع  هترعرع و  نوکی  نأ  لمتحی  برجلا و  حتفلاب  رفصألا و  ءاملا  لثم  اهنم  لیسی  اهمئاوق  اهرفاشم و  یف  ۀقرفتم  لبإلاب 
. رهظلا اطملا  ءاعمألا و  ءاشحألا و  نم  هنطب  هیلع  يوطنا  ام  ایناث  يوطلاب  دارملا  لعل  عوجلا و  حتفلاب  يوطلا  هسأر  نینیعلا  مضب  ءیش  لک 
َةَرْـشَع َسْمَخ  ُنَسَْحلا ع  َّجَح  َلاَق : ُهَّنَأ  َناَعْذُج  ِْنب  ِْدیَز  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ِهِدَنَِـسب  ِةَْوفَّصلا  ِۀَفِـص  ِباَتِک  ُبِحاَص  َيَور  ۀـمغلا  فشک  فشک ، - 20

. ُهَعَم ُداَُقَتل  َِبئاَنَْجلا  َّنِإ  َو  ًایِشاَم  ًۀَّجِح 
َفَرَْـصناَف ٍمَهْرِد  ِفَالآ  َةَرَـشَع  ُُهقُزْرَی  ُهَّنَأ  َیلاَعَت  ُهَّبَر  ُلَأْسَی  اًلُجَر  َعِمَـس  َنَسَْحلا  َّنِإ  َلاَق : ِزیِزَْعلا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدیِعَـس  ُهاََور  اَم  ِهِدوُج ع  َو  ِهِمَرَک  ْنِم  َو 

. ِْهَیلِإ اَِهب  َثَعَبَف  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  ُنَسَْحلا 
ْنَع ُزِْجعَت  يِدَی  َو  َّيَدـَل  ُُربْکَی  ََکل  ُبِجَی  اَِمب  ِیتَفِْرعَم  َو  َّيَدـَل  ُمُظْعَی  َِکلاَؤُس  ُّقَح  اَذَـه  اَی  َُهل  َلاَقَف  ًۀَـجاَح  َُهلَأَس  َو  ِْهَیلِإ ع  َءاَج  اًلُجَر  َّنَأ  اَْهنِم  َو 

ِلاَِفتْحِالا َۀـَنُوئَم  یِّنَع  َْتعَفَر  َو  َروُْسیَْملا  َْتِلبَق  ْنِإَف  َكِرْکُِـشل  ٌءاَفَو  یِْکِلم  ِیف  اَم  َو  ٌلِیلَق  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِتاَذ  ِیف  ُرِیثَْکلا  َو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَِمب  َِکْلیَن 
ُنَسَْحلا ع اَعَدَـف  ِْعنَْملا  یَلَع  ُرَذـْعَأ  َو  َۀَّیِطَْعلا  ُرُکْـشَأ  َو  َلِیلَْقلا  ُلَْـبقَأ  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  َلاَـقَف  ُْتلَعَف  َکـِبِجاَو  ْنِم  ُهُفَّلَکَتَأ  اَِـمب  ِماَِـمتْهِالا  َو 

َلاَقَف  اَهاَصْقَتْسا  یَّتَح  ِِهتاَقَفَن  یَلَع  ُُهبِساَُحی  َلَعَج  َو  ِِهلیِکَِوب 
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َعَفَدَف اَهَرَضْحَأَف  اَهْرِضْحَأ  َلاَق  يِْدنِع  َیِه  َلاَق  ٍراَنیِد  ِۀَئاِمُـسْمَْخلا  َلَعَف  اَمَف  َلاَق  ًاْفلَأ  َنیِـسْمَخ  َرَـضْحَأَف  ٍمَهْرِد  ِْفلَأ  ِۀَئاِِمثاَلَّثلا  َنِم  َلِضاَْفلا  ِتاَه 
اَم ِهَّللا  َو  ِهِیلاَوَم  َلاَقَف  ِْنَیلاَّمَْحلا  ِءاَرِِکل  َُهءاَدِر  ِْهَیلِإ  ُنَسَْحلا ع  َعَفَدَف  ِْنَیلاَّمَِحب  ُهاَتَأَف  ََکل  اَُهلِمْحَی  ْنَم  ِتاَه  َلاَق  َو  ِلُجَّرلا  َیلِإ  َرِیناَنَّدلا  َو  َمِهاَرَّدـلا 

. ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ِیل  َنوُکَی  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنَِکل  َلاَقَف ع  ٌمَهْرِد  اَنَْدنِع 
اوُّرَمَف اوُشِطَع  َو  اوُعاَجَف  ْمُُهلاَْقثَأ  ْمُهَتاَفَف  ًاجاَّجُح  ٍرَفْعَج ع  ُْنب  ِهَّللا  ُدـْبَع  َو  ُْنیَـسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  َلاَق : ُِّیِنئاَدَْـملا  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ُهاََور  اَم  اَْهنِم  َو 

اَهَنََبل اُوقِذَْـتما  َو  اَهُوبَلْحا  َِتلاَقَف  ِۀَْـمیَْخلا  ِرْـسَک  ِیف  ٌۀَْـهیَوُش  اَّلِإ  اََهل  َْسَیل  َو  اَِهب  اوُخاَنَأَف  ْمَعَن  َْتلاَقَف  ٍباَرَـش  ْنِم  ْلَه  اُولاَقَف  اََهل  ٍءاَـبِخ  ِیف  ٍزوُجَِعب 
َو اَهََحبَذَف  ْمُهُدَحَأ  اَْهَیلِإ  َماَقَف  َنُولُکَْأت  ًاْئیَـش  ْمَُکل  َئِّیَهُأ  یَّتَح  ْمُکُدَحَأ  اَهَّنََحبْذَْیلَف  ُةاَّشلا  ِهِذَه  اَّلِإ  َال  َْتلاَق  ٍماَعَط  ْنِم  ْلَه  اََهل  اُولاَق  َو  َِکلَذ  اُولَعَفَف 

َنیِِملاَس اَنْعَجَر  اَذِإَف  َهْجَْولا  اَذَـه  ُدـیُِرن  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌرَفَن  ُنَْحن  اََهل  اُولاَق  اُولََحتْرا  اَّمَلَف  اوُدَْربَأ  یَّتَح  اُوماَقَأ  َُّمث  اُولَکَأَف  ًاـماَعَط  ْمَُهل  ْتَأَّیَه  َُّمث  اَهَطَـشَک 
ِیتاَش َنیَِحبْذـَت  ِکَْحیَو  َلاَق  َو  ُلُجَّرلا  َبِضَغَف  ِةاَّشلا  َو  ِمْوَْقلا  ِنَع  ُْهتَرَبْخَأ  َو  اَهُجْوَز  َلَْبقَأ  َو  اُولََحتْرا  َُّمث  ًاْریَخ  ِکـَْیلِإ  َنوُِعناَـص  اَّنِإَـف  اَِـنب  یِِّملَأَـف 

ِِهناَعِیبَی َو  اَْهَیلِإ  َریِعَْبلا  ِناَلُْقنَی  اَلَعَج  َو  اَهاَلَخَدَف  ِۀَنیِدَْملا  ِلوُخُد  َیلِإ  ُۀَجاَْحلا  ُمُْهتَأَْجلَأ  ٍةَّدـُم  َدـَْعب  َُّمث  ٍْشیَُرق  ْنِم  ٌرَفَن  َنِیلوُقَت  َُّمث  ْمُهَنِیفِْرعَت  َال  ٍماَْوقَِأل 
ُهَماَلُغ َثَعَبَف  ٌةَرِْکنُم  َُهل  َیِه  َو  َزوُجَْعلا  َفَرَعَف  ٌِسلاَج  ِهِراَد  ِبَاب  یَلَع  ُنَسَْحلا ع  اَذِإَف  ِۀَـنیِدَْملا  ِکَکِـس  ِضَْعب  ِیف  ُزوُجَْعلا  ِتَّرَمَف  ُْهنِم  ِناَـشیِعَی  َو 

ِءاَش ْنِم  اََهل  يَرَتْشاَف  ُنَسَْحلا ع  َرَمَأَف  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ُزوُجَْعلا  َِتلاَقَف  اَذَـک  َمْوَی  ِکُْفیَـض  اَنَأ  َلاَق  َال  َْتلاَق  ِینِیفِْرعَت  ِهَّللا  َۀَـمَأ  اَی  اََهل  َلاَقَف  اَـهَّدَرَف 
َو ٍةاَش  ِْفلَِأب  َْتلاَقَف  ُنَسَْحلا  َیِخَأ  ِکَلَـصَو  ْمَِکب  َلاَقَف  ِْنیَـسُْحلا ع  ِهیِخَأ  َیلِإ  ِهِماَلُغ  َعَم  اَِهب  َثََعب  َو  ٍراَنیِد  ِْفلَِأب  اََـهل  َرَمَأ  َو  ٍةاَـش  َْفلَأ  ِۀَـقَدَّصلا 

ْیَْفلَِأب َْتلاَقَف  ُْنیَـسُْحلا ع  َو  ُنَسَْحلا  ِکَلَـصَو  ْمَِکب  َلاَقَف  ٍرَفْعَج ع  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  ِهِماَلُغ  َعَم  اَِهب  َثََعب  َُّمث  َِکلَذ  ِلـْثِِمب  اََـهل  َرَمَأَـف  ٍراَـنیِد  ِْفلَأ 
. َِکلَِذب اَهِجْوَز  َیلِإ  ُزوُجَْعلا  ِتَعَجَرَف  اَمُُهْتبَْعتََأل  ِیب  ِْتأََدب  َْول  َلاَق  َو  ٍراَنیِد  ْیَْفلَأ  َو  ٍةاَش  ْیَْفلَِأب  ِهَّللا  ُْدبَع  اََهل  َرَمَأَف  ٍةاَش  ْیَْفلَأ  َو  ٍراَنیِد 

349 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
. َِکلَذ َْلثِم  ٍرَفْعَج  ُْنب  ِهلَّلا  ُْدبَع  اَهاَطْعَأَف  ِهِیف  َّنَأ  اَّلِإ  ُهَْلثِم  ُِّیِنئاَدَْملا  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ،
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َو ِۀَیاَوِّرلا  اَذَه  ِْریَغ  یَلَع  اَُهْتلَقَن  ُْتنُک  َو  ٌةَرُوثْأَم  ْمُْهنَع ع  َو  ٌةَروُطْـسَم  ْمِهِدوُج  ِنیِواَوَد  ِیف  َو  ٌةَروُهْـشَم  ُۀَّصِْقلا  ِهِذَـه  ُْتُلق  ۀـمغلا  فشک  فشک ،
اََهل َرَمَأَف  َنَسَْحلا  َِتتَأَف  ِْنیَـسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  َّيَدِّیَِـسب  ِیئَدـْبا  َلاَقَف  ٍرَفْعَج  َْنب  ِهَّللا  َدـْبَع  َْتتَأ  اَهَّنَأ  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  ُرَخآ  ٌلُجَر  ْمُهَعَم  َناَک  ُهَّنِإ 

ِْفلَأ ِۀـَئاِِمب  اََهل  َرَمَأ  َو  ِةاَّشلا  َو  ِِلبِْإلا  َْرمَأ  َياَدِّیَـس  ِیناَفَک  َلاَقَف  ُْهتَرَبْخَأَف  اََهلَأَسَف  ِهَّللا  ِدـْبَع  َیلِإ  ْتَداَعَف  ٍةاَش  َْفلَأ  ُْنیَـسُْحلا  اَهاَطْعَأ  َو  ٍریَِعب  ِۀـَئاِِمب 
ْنَِکل َو  يَدَّنلا  ِیف  ْمِهِریِـشَع  َرْـشُع  ُُغْلبَأ  َال  َو  يًدَـم  ِیف  َداَوْجَْألا  ِِکَئلوُأ  يِراَجُأ  َال  اَنَأ  اََـهل  َلاَـقَف  ْمُهَعَم  َناَـک  يِذَّلا  َِّینَدَْـملا  ِتَدَـصَق  َو  ٍمَهْرِد 

. ْتَفَرَْصنا َو  ْتَذَخَأَف  ٍبِیبَز  َو  ٍقِیقَد  ْنِم  ًاْئیَش  ِکیِطْعُأ 
. ُهَّللا ُهَمِحَر  َۀَْحلَط  ِْنبا  َیلِإ  ُماَلَْکلا  َعَجَر 

. ٍمَهْرِد ُْفلَأ  ٍۀَیِراَج  ِّلُک  َعَم  ٍۀَیِراَج  ِۀَئاِِمب  اَْهَیلِإ  َلَسْرَأَف  ًةَأَْرما  ُنَسَْحلا ع  َجَّوََزت  َلاَق : َنیِریِس  ِْنبا  ِنَع  َِيُور  َو  َلاَق 
. ِْنیَفِْصن َُهلاَم  َمَسَق  َو  ًایِشاَم  َّجَح  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ٍحیَِجن  ِیبَأ  ْنَع  ِۀَْیلِْحلا  ِیف  ُِظفاَْحلا  َيَور  َو 
. ِِهْلعَن ِدْرَِفب  َقَّدَصَت  یَّتَح  ِْنیَتَّرَم  َُهلاَم  َهَّللا  َمَساَق  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ٍِرماَع  ِیبَأ  ِْنب  ِباَهِش  ْنَع  َو 

َو اًْلعَن  ِِهلاَم  ْنِم  یِطُْعی  َناَک  ُهَّنِإ  یَّتَح  ٍتاَّرَم  َثاََـلث  َهَّللا  َمَساَـق  َو  ِْنیَتَّرَم  ِِهلاَـم  ْنِم  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َجَرَخ  َلاَـق : َناَعْذُـج  ِْنب  ِدـْیَز  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َو 
. ًاّفُخ ُکِسُْمی  َو  ًاّفُخ  یِطُْعی  َو  اًْلعَن  ُکِسُْمی 

َْنب َنَسَْحلا  َّنِإ  ٌدَّمَُحم  َلاَقَف  يِدَی  ُْتعَفَر  َو  َلیِْدنِْملا  ُتْذَخَأ  ُْتِعبَش  ْنَأ  اَّمَلَف  ًاماَعَط  َنیِریِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ِْتَیب  ِیف  ُْتلَکَأ  َلاَق : ٍِدلاَخ  ِْنب  َةَُّرق  ْنَع  َو 
. ِهِیف َمَسُْقی  ْنَأ  ْنِم  ُنَوْهَأ  َماَعَّطلا  َّنِإ  َلاَق  ٍِّیلَع ع 

ٌعاَتَم َۀَّیِفَنَْحلا  اَهاَرَأ  َو  اَمُهاَدْحِإ  َْتلاَقَف  ٍلَسَع  ْنِم  ٍقاَقِز  َو  ًاْفلَأ  َنیِرْـشِِعب  ِْنیَتَأَْرما  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َعَّتَم  َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  َو 
«. 1  » ٍقِراَفُم ٍبِیبَح  ْنِم  ٌلِیلَق 
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. َُهل َو  ِیل  َهَّللا  َرِفْغَتْسَأ  ْنَأ  َنْآلا  ُدیِرُأ  ٍبَعَت  ِیف  ِینَْتیَْقلَأ  َلاَقَف  َکِیف  ُعَقَی  ًاناَُلف  َّنِإ  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَتَأ  َو 

ُْهنِم اَهِیَلت  اَم  ِیتَّلا  ِۀَمْعِّنلا  ِهِذَِهب  َْکیَلَع  َمَْعنَأ  يِذَّلِاب  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ٌلُجَر  َفَقَو  َلِیق  ۀـیوقلا  ددـعلا  د ، - 22
َناَک َو  َریِغَّصلا  َلْفِّطلا  ُمَحْرَی  َال  َو  َرِیبَْکلا  َْخیَّشلا  ُرِّقَُوی  َال  ٌمُولَظ  ٌموُشَغ  ُهَّنِإَف  یِمْصَخ  ْنِم  ِینَتْفَْـصنَأ  اَم  اَّلِإ  َْکیَلَع  ُْهنِم  ًاماَْعنِإ  َْلب  ِْهَیلِإ  َْکنِم  ٍعیِفَِـشب 

َُهل َلاَق  َو  ِهِمِداَخ  َیلِإ  ُهَسْأَر  َعَفَر  َُّمث  ًۀَـعاَس  َقَرْطَأَف ع  ُْرقَْفلا  َُهل  َلاَـقَف  ُْهنِم  َکـَل  َفِصَْتنَأ  یَّتَح  َکُمْـصَخ  ْنَم  َُهل  َلاَـق  َو  ًاـِسلاَج  يَوَتْـساَف  ًاـئِکَّتُم 
َكاَتَأ یَتَم  َّیَلَع  اَِهب  َتْمَْسقَأ  ِیتَّلا  ِماَْسقَْألا  ِهِذَه  ِّقَِحب  َُهل  َلاَق  َُّمث  ِْهَیلِإ  اَهْعَفْدا  َلاَقَف  ٍمَهْرِد  ِفَالآ  َۀَسْمَخ  َرَـضْحَأَف  ٍدوُجْوَم  ْنِم  َكَْدنِع  اَم  ْرِـضْحَأ 

. ًامِّلَظَتُم ُْهنِم  ِینَْتیَتَأ  اَم  اَّلِإ  ًاِرئاَج  َکُمْصَخ 
ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَـق  ُلوُقَی  ٍرَفْعَج ع  اـَبَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِدوُراَْـجلا  ِیبَأ  ْنَع  ًاـنَْعنَعُم  ِمِساَْـقلا  ُْنب  ُدَـمْحَأ  میهاربإ  نب  تارف  ریـسفت  رف ، - 23

ْنَأ ُهَّللا  َءاَش  اَم  َلاَق  َُّمث  ِِّیبَّنلا ص  یَلَع  یَّلَـص  َو  َیلاَعَت  َهَّللا  َدِمَحَف  َلاَق  ِیْنبا  َۀَبْطُخ  َنْعَمْـساَف  َنُْمق  ِهِدَالْوَأ  ِتاَهَّمُِأل  َلاَق  َو  ًابیِطَخ  َمْوَْیلا  ُِمق  ِنَسَْحِلل 
ْمَُکل َو  ِیل  َمیِظَْعلا  َهَّللا  ُرِفْغَتْسَأ  َو  ِیلْوَق  ُلُوقَأ  ًاِرفاَک  َناَک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَم  َو  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  ٍلِْزنَم  َو  ٍبَاب  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  َلوُقَی 

«. 1  » ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  َأَرَق  َُّمث  یِّمُأ  َو  َْتنَأ  ِیبَِأب  َلاَق  َو  ُهَسْأَر  َلَّبَقَف  ٌِّیلَع  َماَقَف  َلََزن  َو 
ٍِبلاَط ع ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َلاَق  َلاَق : ٍدَّمَُحم ع  ِْنب  ِرَفْعَج  ْنَع  ًانَْعنَعُم  « 2  » ٍشاَبُح ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  ُِّینَسَْحلا  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  میهاربإ  نب  تارف  ریسفت  رف ، - 24

ِیبَأ ُْنب  ُِّیلَع  َعَمَجَف  َلاَق  َْکنِم  ِییْحَتْـسَأ  َکِهْجَو  َیلِإ  ُرُْظنَأ  اَنَأ  َو  ُبُطْخَأ  َْفیَک  ْهاََتبَأ  اَی  َلاَق  َکَماَلَک  َعَمْـسَأ  یَّتَح  ْبُطْخاَف  ُْمق  َّیَُنب  اَی  ِنَسَْحِلل 
ُهَماَلَک  ُعَمْسَی  ُْثیَح  ُْهنَع  يَراََوت  َُّمث  ِهِدَالْوَأ  ِتاَهَّمُأ  ٍِبلاَط ع 
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.34 نارمع : لآ  ( 1)
: يدابآزوریفلا لاق  ردصملل ص 20 ، قباطملا  حیحصلا  وه  بلصلا  یف  ام  فیحصت و  وه  و  شاّیع » نب  نسحلا  : » ۀعوبطملا ۀخـسنلا  یف  ( 2)

. ناثدحم ّیفوکلا  شابح  نب  نسحلا  يروصلا و  شابح  بارغک  و 
351 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِفوُْرعَْملا ٍۀَیاَغ  ِْریَِغب  ِفوُصْوَْملا  ٍۀَبَْـصنَم  ِْریَِغب  ِِقلاَْخلا  ٍۀَْفلُک  ِْریَِغب  ِِمئاَْقلا  ٍنیِوْکَت  ِْریَِغب  ِِمئاَّدلا  ٍهِیبْشَت  ِْریَِغب  ِدِحاَْولا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَقَف  ُنَسَْحلا ع  َماَقَف 
یَلَع ُرُطْخَی  َْسیَلَف  ِِهتَرْدُِقل  ُباَقِّرلا  ِتَعَـضَخ  َو  ِِهتَّزِِعل  ُلوُقُْعلا  ِتَلِهَذ  َو  ِِهتَْبیَِهل  ُبُولُْقلا  ِتَعِدُر  ِمَدـِْقلا  ِیف  ًامیِدَـق  ْلَزَی  َْمل  ِزیِزَْعلا  ٍۀَّیِدوُدْـحَم  ِْریَِغب 

ِرِیبْدَِتب ِرُّکَفَّتلا  ُلْهَأ  َال  َو  اَِهباَْبلَِأب  ُءاَمَلُْعلا  ُهُُغْلبَت  َال  َو  ِِهتَمَظَع  ِْهنُِکل  ْمُْهنِم  َنوُفِصاَْولا  ُحِصُْفی  َال  َو  ِِهلاَلَج  َْهنُک  ُساَّنلا  ُُغْلبَی  َال  َو  ِِهتوُرَبَج  ُغَْلبَم  ٍرََشب  ِْبلَق 
َناَک ُهَلَخَد  ْنَم  ٌبَاب  ًاِّیلَع  َّنِإَف  ُدَْعب  اَّمَأ  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  َوُه  َو  ُراَْصبَْألا  ُهُکِرُْدی  َال  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  ُهُفِـصَی  َال  ِّدَْحلِاب  يِذَّلا  ِِهب  ِهِْقلَخ  ُمَلْعَأ  اَهِرُومُأ 
ًۀَّیِّرُذ َلاَق  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  َلَّبَق  َو  ٍِبلاَط ع  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َماَقَف  ْمَُکل  َو  ِیل  َمیِظَْعلا  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  َو  اَذَه  ِیلْوَق  ُلُوقَأ  ًاِرفاَک  َناَک  ُْهنِم  َجَرَخ  ْنَم  َو  ًانِمُْؤم 

. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب 
ٍِّیلَع ع ُْنب  ُنَسَْحلا  َیَِقل  َلاَق : ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع  ُهَرَکَذ  ْنَّمَع  ٍطاَبْـسَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاـکلا  اـک ، - 25

َْمل ْنَِمل  ُنِماَّضلا  اَنَأ  َو  ُهَّللا  ِْهیَلَع  ُمِکاَْحلا  َو  ُهََتلِْزنَم  ُرِّقَُحی  َو  ُهَمِْسق  ُطَخْـسَی  َوُه  َو  ًانِمُْؤم  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  َْفیَک  ِهَّللا  َْدبَع  اَی  َلاَقَف  ٍرَفْعَج  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع 
. َُهل َباَجَتُْسیَف  َهَّللا  َوُعْدَی  ْنَأ  اَضِّرلا  اَّلِإ  ِِهْبلَق  ِیف  ْسُجْهَی 

: َلاَق ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  َبوُقْعَی  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع  ٍبُوبْحَم  ِْنبا  َو  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  ُةَّدـِْعلا  یفاکلا  اک ، - 26
ِهِذَه َلاَق  َو  ِقِّدَصُْملا  َیلِإ  اَِهب  َلَسْرَأَف  ٍمَهْرِد  َْفلَأ  ُْهنِم  َضَْرقَتْـساَف  ِۀَنیِدَْملِاب  ٍلُجَر  َیلِإ  ُنَسَْحلا  َثَعَبَف  ٌلاَم  ِنَسَْحِلل  َْسَیل  اُولاَق  ِۀَنیِدَْملِاب  ًاساَن  َّنِإ 

. ٌلاَم ُهَْدنِع  َو  اَّلِإ  ِهِسْفَن  ِءاَْقِلت  ْنِم  ِهِذَه  ُنَسَْحلا  َثََعب  اَم  اُولاَقَف  اَِنلاَم  ُۀَقَدَص 
ُّجُحَی ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ٍْریَُکب  ِْنبا  ِنَع  ٍلاَّضَف  ِْنبا  ِنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َدَمْحَأ  ْنَع  یَیْحَی  ُْنب  ُدَّمَُحم  یفاکلا  اک ، - 27

. ُلاَحِّرلا َو  ُلِماَحَْملا  ُهَعَم  ُقاَُست  َو  ًایِشاَم 
ٍيِدْهَم  ِْنبا  ِنَع  ِراَْصبَْألا  ِۀَهُْزن  َو  ِبِّدَؤُْملا  َدَمْحَأ  ْنَع  ِنُونُْفلا  ُباَتِک  بوشآرهش  نبال  بقانملا  بق ، - 28
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ِلوُسَر ِْتِنب  َْنبا  اَی  َُّملَه  َُهل  اُولاَقَف  اَهَنُولُکْأَی  َو  اَهَنوُطِقَْتلَی  ٌدوُُعق  ْمُه  َو  ِضْرَْألا  یَلَع  ٍتاَْریَسُک  اوُعَـضَو  ْدَق  َو  َءاَرَُقف  یَلَع  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َّرَم  ُهَّنَأ 

َیلِإ ْمُهاَعَد  َُّمث  ِِهتَکَرَِبب ع  ِِهلاَح  یَلَع  ُداَّزلا  َو  اْوَفَتْکا  یَّتَح  ْمُهَعَم  ُلُکْأَی  َلَعَج  َو  َنیِِربْکَتْـسُْملا  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َو  َلَزَنَف  َلاَـق  ِءاَدَْـغلا  َیلِإ  ِهَّللا 
. ْمُهاَسَک َو  ْمُهَمَعْطَأ  َو  ِِهتَفاَیِض 

اَنُرْوَزَف ٍرْوَِزب  ُءاَبَی  َناَک  َْوأ  ُلُوتَْبلا  َیِّمُأ  َّنِإَف  ٍّمُِأب  ُءاَبَی  َناَک  َْوأ  ُلوُسَّرلا ص  َيِّدَـج  َّنِإَف  ٍّدَِـجب  ُءاَبَی  َناَک  ْنَم  ِنَسَْحِلل ع  ِهِیلاَـمَأ  ِیف  ُمِکاَْـحلا  َيَور  َو 
. ُلِیئَْربَج

يأن نم  نونلاب  وأ  اوأب  يأـبأ  موقلا  یلع  توأـب  لاـقی  رخفلا  ربکلا و  ینعمب  وأـبلا  نم  « 1  » ءابی هلعل  خـسنلا و  نم  اندـنع  امیف  ءابلاب  ءابی  ناـیب 
یلع ربخلا  ینعمب  أبنلا  نم  ءابن  نوکی  نأ  لمتحی  ةرخافملا و  ینعمب  ةاوانملا  نم  وأ  ءاطعلا  ینعمب  ءونلا  نم  وأ  ۀعفرلا  نع  ۀیانک  دـعب  ینعمب 

«. 2  » ءاثنلا نم  کلذک  ءاثن  وأ  ۀغلابملا  ۀغیص 
َحَرَط ًۀَـمُْقل  َلَکَأ  اَمَّلُک  ٌْبلَک  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َو  ُلُکْأَی  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  ُْتیَأَر  َلاَق : ٍحـیَِجن  ْنَع  ِهِداَنْـسِِإب  ِةَرَبَتْعُْملا ، ِِبقاَـنَْملا  ُِبتُک  ِضَْعب  ْنِم  - 29
ٍحُور ُوذ  َنوُکَی  ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ِییْحَتْـسََأل  یِّنِإ  ُهْعَد  َلاَق  َکِماَعَط  ْنَع  َْبلَْکلا  اَذَـه  ُمُجْرَأ  َال  َأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َُهل  ُْتلُقَف  اَـهَْلثِم  ِْبلَْکِلل 

. ُهُمِعْطُأ َال  َُّمث  ُلُکآ  اَنَأ  َو  یِهْجَو  ِیف  ُرُْظنَی 
َكَدَّهَم ْنَِکل  َو  ًاْئیَـش  َْکنَع  وُْحمَأ  َال  ِهَّللا  َو  یِّنِإ  ُنَسَْحلا  َلاَق  َغَرَف  اَّمَلَف  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َمَتَـش  ُۀَنْعَّللا  ِْهیَلَع  ِمَکَْحلا  َْنب  َناَوْرَم  َّنَأ  ُۀَـقِّثلا  َرَکَذ  َو 

. یِّنِم ًۀَمِقَن  ُّدَشَأ  ُهَّللا  َو  َِکبِذَِکب  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ًابِذاَک  َْتنُک  ِْنَئل  َو  َِکقْدِِصب  ُهَّللا  َكاَزَجَف  ًاقِداَص  َْتنُک  ِْنئَلَف  ُهَّللا 
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َو َيَالْوَم  اَی  َلاَق  َْکنَع  ُتْوَفَع  َلاَق  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َيَالْوَم  اَی  َلاَقَف  َبَرُْضی  ْنَأ  ِِهب  َرَمَأَف  َباَقِْعلا  ُبِجُوت  ًۀَیاَنِج  یَنَج  َُهل ع  ًاماَلُغ  َّنَأ  َِيُور  َو 
. َکیِطْعُأ ُْتنُک  اَم  ُفْعِض  ََکل  َو  ِهَّللا  ِهْجَِول  ٌّرُح  َْتنَأ  َلاَق  َنِینِسْحُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا 

َنوُراَه  ْنَع  ًاعیِمَج  َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  َو  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ُةَّدِْعلا  یفاکلا  اک ، - 30
__________________________________________________

«. يأبی  » موزجم أبی »  » دیری ّهنأک  ( 1)
«. يأر  » یف ءار »  » مهلوقک يأب »  » نم بولقم  وه  و  رختفا ، ربکت و  ینعمب  ءابی » ءاب   » نم ّهنأ  حیحصلا  نکل  و  ( 2)
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ِهَّللا ُتاَوَلَص  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ِسِلْجَم  ِیف  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَْنَیب  ِنَالوُقَی  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  َو  ٍرَفْعَج  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق  ٍِملْسُم  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  ِمْهَْجلا  ِْنب 

اُولاَقَف اَِهب  اَّنوُِربُْخت  َیِه  اَم  َو  َلاَق  ٍۀـَلَأْسَم  ْنَع  َُهلَأْسَن  ْنَأ  اَنْدَرَأ  اُولاَق  ْمُُکتَجاَح  اَم  َو  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَنْدَرَأ  ٍدَّمَُحم  َاب  اَی  اُولاَقَف  ٌمْوَق  َلَْبقَأ  ْذِإ  ِْهیَلَع 
َلاَقَف اَذَـه  ِیف  ُلوُقَت  اَمَف  ْتَلَمَحَف  اَهِیف  َۀَـفْطُّنلا  ِتَْقلَأَف  اَْهتَقَحاَسَف  ٍرِْکب  ٍۀَـیِراَج  یَلَع  ْتَعَقَوَف  اَِهتَّوُمُِحب  ْتَماَق  اَْهنَع  َماَق  اَّمَلَف  اَهُجْوَز  اَـهَعَماَج  ٌةَأَْرما 

ْنِإ َئِطْخُأ  َال  ْنَأ  وُجْرَأَف  یِـسْفَن  ْنِمَف  ُتْأَطْخَأ  ْنِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنِم  َُّمث  ِهَّللا  َنِمَف  ُْتبَـصَأ  ْنِإَف  ُلُوقَأ  َو  اََـهل  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َو  ٌۀَلِـضْعُم  ُنَسَْحلا ع 
ُةَأْرَْملا ُمَجُْرت  َُّمث  اَُهتَرْذُع  َبَهْذَتَف  َّقُشَی  یَّتَح  اَْهنِم  ُجُرْخَی  َال  ََدلَْولا  َّنَِأل  ٍۀَلْهَو  ِلَّوَأ  ِیف  ِرِْکْبلا  ِۀَیِراَْجلا  ُرْهَم  اَْهنِم  ُذَخُْؤیَف  ِةَأْرَْملا  َیلِإ  ُدَمُْعی  ُهَّللا  َءاَش 

ِْدنِع ْنِم  ُمْوَْقلا  َفَرَْـصناَف  َلاَق  َّدَْحلا  ُۀَیِراَْجلا  ُدَلُْجت  َُّمث  ِۀَفْطُّنلا  ِبِحاَص  ِهِیبَأ  َیلِإ  ُّدَُری  َو  اَِهنَْطب  ِیف  اَم  َعَضَت  یَّتَح  ِۀَیِراَْجلِاب  ُرَظَْتُنی  َو  ٌۀَنَـصُْحم  اَهَّنَِأل 
َلاَق اَّمِم  ُرَثْکَأ  اَهِیف  يِدـْنِع  َناَک  اَم  ُلُوئْـسَْملا  ِینَّنَأ  َْول  َلاَقَف  ُهوُرَبْخَأَف  ْمَُکل  َلاَق  اَـم  َو  ٍدَّمَُحم  ِیبَأـِل  ُْمْتُلق  اَـم  َلاَـقَف  َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  اوُقَلَف  ِنَسَْحلا 

. ِیْنبا
ُرَـصْحَی ُهَّلََعل  َساَّنلا  ُبُطْخَی  َرَْبنِْملا  َدَعْـصَی  ْنَأ  ُهْرُمَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َیلِإ  ْثَْعبا  َۀَیِواَعُِمل  َلاَق  ِصاَْعلا  َْنب  وَرْمَع  َّنَأ  َِيُور  جاجتحإلا  ج ، - 31

ُْنب ُنَسَْحلا  َهَّللا  َدِمَحَف  ِماَّشلا  ِلْهَأ  َءاَسَؤُر  َو  َساَّنلا  َُهل  َعَمَج  ْدَق  َو  َرَْبنِْملا  ُهَدَعْـصَأَف  ُۀَیِواَعُم  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ٍلِفْحَم  ِّلُک  ِیف  ِِهب  ُهُرِّیَُعن  اَّمِم  َِکلَذ  ُنوُکَیَف 
ِْنبا ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَأَف  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ُفَْرُعی  يِذَّلا  اَنَأَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ٍِّیلَع 
ُْنبا اَنَأ  ِریِـشَْبلا  ُْنبا  اـَنَأ  ِۀَـمْحَّرلا  ُِّیبَن  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  يِّدَـج  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَـمِطاَف  یِّمُأ  َو  ًاماَلْـسِإ  َنیِِملْـسُْملا  ِلَّوَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِّمَع 

اَِنب ْذُخ  ٍدَّمَُحم  َاب  اَی  ُۀَیِواَعُم  َلاَقَف  َنیِعَمْجَأ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َیلِإ  َثُِعب  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  َنیَِملاْعِلل  ًۀَـمْحَر  َثُِعب  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِرِینُْملا  ِجاَرِّسلا  ُْنبا  اَنَأ  ِریِذَّنلا 
ُنَسَْحلا  َلاَقَف  ُهَلیِجَْخت  َداَرَأ  ِبَطُّرلا  ِْتعَن  ِیف  « 1»

__________________________________________________

خ. انثّدح ، ( 1)
354 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ِعیِفَّشلا ُْنبا  اَنَأ  ِةَوْعَّدلا  ِباَجَتْـسُم  ُْنبا  اَنَأ  َلاَقَف  ِلَّوَْألا  ِهِماَلَک  ِیف  َعَجَرَف  ُنَسَْحلا ع  َلَْبقَأ  َُّمث  ُُهبِّیَُطی  َو  ُهُدِّرَُبی  ُْلیَّللا  َو  ُهُجِْـضُنی  ُّرَْحلا  َو  ُهُخُْفنَت  ُحـیِّرلا 
َو ُمَنْغَْملا  َُهل  َّلِحُأ  َو  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُهَعَم  َلَتاَق  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  َُهل  ُحَـتُْفیَف  ِۀَّنَْجلا  َبَاب  ُعَْرقَی  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  َباَرُّتلا  ِْسأَّرلا  ِنَع  ُضُْفنَی  ْنَم  ِلَّوَأ  ُْنبا  اَنَأ  ِعاَـطُْملا 

ْنُکَی َْمل  ْنَم  َنَسَْحلا ع  َفَرَع  َو  َۀَیِواَعُم  یَلَع  اَْینُّدلا  ِتَمَلْظَأ  یَّتَح  ِِهب  ْلَزَی  َْمل  َو  ِماَلَْکلا  َنِم  ِعْوَّنلا  اَذَه  ِیف  َرَثْکَأَف  ٍرْهَش  ِةَریِـسَم  ْنِم  ِبْعُّرلِاب  َرُِـصن 
ُنَسَْحلا ع َلاَقَف  َكاَنُه  َتَْسل  َو  ًۀَـفِیلَخ  َنوُکَت  ْنَأ  وُجَْرت  َْتنُک  ْدَـق  ُنَسَح  اَی  َکَّنِإ  اَمَأ  ُۀَـیِواَعُم  َُهل  َلاَقَف  َلََزن  َُّمث  ْمِهِْریَغ  َو  ِماَّشلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ُُهفِْرعَی 
َو ًاّمُأ  اَْینُّدلا  َذَخَّتا  َو  َنَنُّسلا  َلَّطَع  َو  ِرْوَْجلِاب  َراَس  ْنَم  ُۀَفِیلَْخلا  َْسَیل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِۀَـعاَِطب  َلِمَع  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِةَریِِـسب  َراَس  ْنَمَف  ُۀَـفِیلَْخلا  اَّمَأ 
َو َكَراَبَت  ُهَّللا  َلاَق  اَمَک  َناَک  َو  ُُهتَِعبَت  ِْهیَلَع  ْتَیَِقب  َو  ُهَتَّذـَل  َمَخَّتاَف  ُْهنَع  َعَطَْقنا  ِدَـق  َناَک  َو  اًلِیلَق  ُْهنِم  َعَّتَمَتَف  ًاْکُلم  َباَـصَأ  ٌکـِلَم  َکـِلَذ  ْنَِکل  َو  ًاـبَأ 

ِیْنیَش اَّلِإ  َْتدَرَأ  اَم  ِهَّللا  َو  وٍرْمَِعل  ُۀَیِواَعُم  َلاَقَف  َفَرَْصناَف  َماَق  َُّمث  َۀَیِواَعُم  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأَف  « 1  » ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو  َیلاَعَت 
َال ٌءْیَش  اَذَه  وٌرْمَع  َلاَق  َلاَق  اَم  ُنَسَْحلا  َلاَق  یَّتَح  ِهِْریَغ  َال  َو  ٍبَسَح  ِیف  ِیْلثِم  ًادَحَأ  َّنَأ  ِماَّشلا  ُلْهَأ  يَرَی  َناَک  اَم  ِهَّللا  َو  ِینَتْرَمَأ  اَِمب  ِینَتْرَمَأ  َنیِح 

. ُۀَیِواَعُم َتَکَسَف  ِهِحاَضِّتا  َو  ِساَّنلا  ِیف  ِِهتَرْهُِشل  ُهُرِییْغَت  َال  َو  ُُهْنفَد  ُعاَطَتُْسی 
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. هتّذل نم  مّختا  يأ  ماعطلا  لکأ  ةرثک  نم  لصاحلا  لقثلا  ماّختالا  نایب 
َلَأَس ُهَّنَأ  ِهِْریَغ  ْنَع  ٌۀَعاَمَج  ُهاََور  َو  ِِتماَّصلا  َِنب  َةَداَبُع  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِراَبْخَْألا  ِحْرَـش  ِیف  ُناَمْعُّنلا  یِـضاَْقلا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 32
ُهَّلَدَف َِکتَّیِضَق  ِیف  َّیَلَع  َْتلَکْـشَأ  ُِّیباَرْعَأ  اَی  َُهل  َلاَقَف  َّیَلَع  ُبِجَی  اَمَف  ٌمِرُْحم  اَنَأ  َو  ُُهْتلَکَأ  َو  ُُهْتیَوَشَف  ٍماَعَن  َضِیب  ُْتبَـصَأ  یِّنِإ  َلاَقَف  ٍرَْکب  َابَأ  ٌِّیباَرْعَأ 

اَی ُنَسَْحلا  َلاَقَف  َْتئِـش  ِْنیَماَلُْغلا  َّيَأ  ْلَس  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَـقَف  ِعَلْـصَْألِاب  َکـْیَلَع  اُولاَـق  اوُزَجَع  اَّمَلَف  ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  یَلَع  ُرَمُع  ُهَّلَد  َو  َرَمُع  یَلَع 
ِلوُحُْفلِاب  َّنُْهبِرْضاَف  ًاقُون  ِضِیْبلا  َنِم  َْتلَکَأ  اَم  ِدَدَع  َیلِإ  ْدِمْعاَف  َلاَق  ْمَعَن  َلاَق  ٌِلبِإ  ََکل  َأ  ُِّیباَرْعَأ 

__________________________________________________

.111 ءایبنألا : ( 1)
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َنِم ْنُکَی  ْنِإ  َلاَقَف  ُِقلُْزی  اَم  اَْهنِم  َو  َبُولَّسلا  ِقوُّنلا  َنِم  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُریِمَأ  َلاَقَف  ِْهَیلِإ  َتْجَجَح  يِذَّلا  ِقِیتَْعلا  ِهَّللا  ِْتَیب  َیلِإ  ِهِدـْهَأَف  اَْهنِم  َلَضَف  اَـمَف 
ُْنب ُناَْمیَلُـس  اَهَمِهَف  يِذَّلا  َوُه  ُماَلُْغلا  اَذَـه  َمِهَف  يِذَّلا  َّنِإ  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  ٌتْوَص  َعِمُـسَف  َلاَق  ُقُرْمَی  اَم  ِضِیْبلا  َنِم  َّنِإَـف  ُِقلُْزی  اَـم  َو  ُبُولَّسلا  ِقوُّنلا 

. َدُواَد
. تدسف ۀضیبلا  تقرم  ۀفطنلا و  طقست  ام  انه  دارملا  تطقسأ و  ۀقانلا  تقلزأ  مامت و  ریغب  اهدلو  تقلأ  یتلا  قونلا  نم  بولسلا  نایب 

فوخ رمألا و  حوضول  اهانکرت  تایدلا  باتک  ایاضقلا و  باتک  دودحلا و  باتک  یف  یفاکلا  هیقفلا و  یف  هایاضق ع  نم  ریثک  دروأ  دق  لوقأ 
. بانطإلا

َنِم َلاَق  َْتنَأ  ٍدََلب  ِّيَأ  ْنِم  َلاَقَف  اًلُجَر  َمَّلَک  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  َّنَأ  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع  ٍناَنِـس  ُْنبا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 33
. اَنِراَیِد ْنِم  َلِیئَْربَج ع  َلِزاَنَم  َُکْتیَرََأل  ِۀَنیِدَْملِاب  َْتنُک  َْول  َلاَق  ِۀَفوُْکلا 

اَهُّیَأ َلاَق  َُّمث  َدَّهَـشَت  َو  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِـمَحَف  َساَّنلا  َبَطَخَف  َلَْبقَأَف  اوُعَمَتْجاَـف  َساَّنلا  ِعِمْجَأ  ِنَسَْحلا  ِِهْنباـِل  َلاَـق  ًاـِّیلَع ع  َّنَأ  َنیِریِـس  ُْنب  ُدَّمَُحم 
اَّلِإ ًاْئیَـش  اَنِّقَح  ْنِم  ٌدَحَأ  اَنُـصُْقنَی  َال  ِهَّللا  ُْمیا  َو  ُهَیْحَو  َو  َُهباَتِک  اَْنیَلَع  َلَْزنَأ  َو  ِهِْقلَخ  یَلَع  اَناَفَطْـصا  َو  ِِهنیِِدل  اَناَضَتْرا  َو  ِهِسْفَِنل  اَنَراَتْخا  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا 

َو ِساَّنلِاب  َعَمَجَف  َلََزن  َُّمث  ٍنیِح  َدـَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  ُۀَِـبقاَْعلا  اََنل  َْتناَک  اَّلِإ  ٌۀـَلْوَد  اَْنیَلَع  ُنوُکَی  َال  َو  ِِهتَرِخآ  َو  ُهاَْینُد  ِلِـجاَع  ِیف  ِهِّقَح  ْنِم  ُهَّللا  ُهَصَقَْتنا 
. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  یِّمُأ  َو  ِیبَِأب  َلاَق  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  َلَّبَقَف  ُهَابَأ  َغََلب 

یَلَع ُبُطْخَی  ٍِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلا  َتْرَمَأ  َْول  َۀَـیِواَعُِمل  ِصاَْعلا  ُْنب  وُرْمَع  َلاَق  ُهَّنَأ  ًاْضیَأ  ِِّیِنئاَدَْـملا  ُباَـتِک  َو  ِّیُِـسلُْدنَْألا  َو ]  ] ِهِّبَر ِدـْبَع  ِْنبا  ِنَع  ُدـْقِْعلا 
ِینَفَرَع ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  َنَسْحَأ  َو  َمَّلَکَت  َرَْبنِْملا  َدِعَـص  اَّمَلَف  َِکلَِذب  َنَسَْحلا  َرَمَأَف  ِساَّنلا  َدـْنِع  َُهل  ًاعْـضَو  َِکلَذ  ُنوُکَیَف  َرِـصَح  ُهَّلَعَلَف  ِرَْبنِْملا 
ِریِشَْبلا ُْنبا  اَنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْتِنب  ُۀَمِطاَف  یِّمُأ  َو  ًاماَلْـسِإ  َنیِِملْـسُْملا  ِلَّوَأ  ُْنبا  اَنَأ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَأَف  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ِینَفَرَع  ْدَقَف 

ِْنبا  ِۀَیاَوِر  ِیف  َو  َنیَِملاْعِلل  ًۀَمْحَر  َثُِعب  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  ِرِینُْملا  ِجاَرِّسلا  ُْنبا  اَنَأ  ِریِذَّنلا 
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َِکلَِذب َداَرَأ  ِبَطُّرلا  ِْتعَِنب  اَْنثِّدَـح  ٍدَّمَُحم  َابَأ  اَی  ُۀَـیِواَعُم  ُهاَداَنَف  یِخَأ  َْریَغ  َو  يِْریَغ  اوُدَِـجت  َْمل  « 1  » اَْهیََتبَال َْنَیب  اَم  ْمُکِِّیبَِنل  ًاـْنبا  ُُمْتبَلَط  َْول  ِهِّبَر  ِدـْبَع 
ُحیِّرلا ِِّیِنئاَدَْـملا  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ُرَمَْقلا  ُُهبِّیَُطی  َو  ُسْمَّشلا  ُهُجِْـضُنت  َو  ُبُونَْجلا  ُهُجِرُْخت  َو  ُلاَمَّشلا  ُهُحِْقُلت  ْمَعَن  َلاَـقَف  ُهَماَـلَک  َِکلَذـِب  ُعَطْقَی  َو  ُُهلِجُْخی 

ِیف یَـشْمَْملا  ُدـِْعُبت  ْمَعَن  َلاَق  َةَأْرَْخلا  ُتَْعنَت  ْلَـه  ٍدَّمَُحم  اـَبَأ  وٌرْمَع  َلاَـقَف  ِِّیِنئاَدَْـملا  ِۀَـیاَوِر  ِیف  َو  ُُهبِّیَُطی  َو  ُهُدِّرَُبی  ُلـْیَّللا  َو  ُهُجِْـضُنت  ُّرَْحلا  َو  ُهُخُْفنَت 
ِیف ُْلبَت  َال  َو  َثْوَّرلا  َو  َمْظَْعلا  ُدیُِری  ِۀَّمِّرلا  َو  ِۀَمْقُّللِاب  ْحَّسَمَت  َال  َو  اَهِْربْدَتْـسَت  َال  َو  َۀَْلبِْقلا  ِِلبْقَتْـسَت  َال  َو  ِمْوَْقلا  َنِم  يَراَوَتَت  یَّتَح  ِحَـصْحَّصلا  ِضْرَْألا 

. ِدِکاَّرلا ِءاَْملا 
. هابتشالا نم  ۀمرلا  ریسفت  یف  ثورلا  لاخدإ  یف  ام  یفخی  يوتسملا و ال  ناکملا  حصحصلا  مضلاب و  ءرخلا  عفد  حتفلاب  ءرخلا  حیضوت 

ِْهیَلَع یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  َدِعَصَف  َبِسَْتنَی  َو  َرَْبنِْملا  َدَعْصَی  ْنَأ  َنَسَْحلا ع  َلَأَس  َۀَیِواَعُم  َّنَأ  وٍرْمَع  ُْنب  ُلاَْهنِْملا  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 34
ِِّیبَّنلا ُْنبا  اَنَأ  َو  اَفَّصلا  َو  ِةَوْرَْملا  ُْنبا  اَنَأ  َو  یًنِم  َو  ُۀَّکَم  يِدََـلب  یِـسْفَن  َُهل  ُنَِّیبُأَـسَف  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ِینَفَرَع  ْدَـقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  َلاَـق  َُّمث 
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ِبُویُْعلا ِتاَلِیلَق  ُْنبا  اَنَأ  ِءاَسِّنلا  ِةَدِّیَـس  َۀَـمِطاَف  ُْنبا  اَنَأ  ُءاَیَْحلا  ِهِهْجَو  َنِساَحَم  اَسَک  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  َو  َیِـساَوَّرلا  َلاَبِْجلا  اَـلَع  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  َو  یَفَطْـصُْملا 
َْتُلق ْنِإَف  َكُوبَأ  ْمَأ  ِیبَأ  ٌدَّمَُحم  ُۀَـیِواَعُم  اَی  َلاَقَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  َلاَـقَف  ُنِّذَؤُْملا  َنَّذَأ  َو  ِبُویُْجلا  ِتاَّیِقَن 

ُرِخَتْفَت ُبَرَْعلا  ِتَحَبْـصَأ  َو  اَْهنِم  ًادَّمَُحم  َّنَِأب  ِبَرَْعلا  یَلَع  ُرِخَتْفَت  ٌْشیَُرق  ْتَحَبْـصَأ  َلاَق  َُّمث  َتْرَْرقَأ  ْدَـقَف  ْمَعَن  َْتُلق  ْنِإ  َو  َتْرَفَک  ْدَـقَف  ِیبَِأب  َْسَیل 
. اَنَّقَح اَْنَیلِإ  َنوُّدُرَی  َال  َو  اَنَّقَح  َنُوُبلْطَی  اَْهنِم  ًادَّمَُحم  َّنَِأب  ِبَرَْعلا  َّقَح  ُفِْرعَت  ُمَجَْعلا  ِتَحَبْصَأ  َو  اَْهنِم  ًادَّمَُحم  َّنَِأب  ِمَجَْعلا  یَلَع 

مجعلا فرع  یف  لیذلا  ةراهط  نأ  امک  نهتفع  نع  ۀـیانک  بویجلا  تایقن  هلوقف ع  یهتنا  نیمأ  يأ  بیجلا  حـصان  لجر  يرهوجلا  لاق  نایب 
. اهنع ۀیانک 

__________________________________________________

ةدـلب لک  یف  يرج  ّمث  اهب ، ناتفنتکملا  اهاترح  یه  ۀـنیدملا و  یف  هلـصأ  و  نالف » لثم  اهیتبال  نیب  ام  : » لاقی ضرألا ، نم  ةرحلا  ۀـباللا : ( 1)
. ریمضلا بحاص  راهظا  نود  نم  نالف » لثم  اهیتبال  نیب  ام  : » نولوقیف
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ٍمَد ِةَرْطَق  ِلَّوَأ  ْنَع  َو  ِءاَمَّسلا  ِطَسَو  ِراَدـْقِِمب  ٍناَکَم  ْنَع  ٍثاََلث  ْنَع  ُُهلَأْسَی  َۀَـیِواَعُم  َیلِإ  ِموُّرلا  ُِکلَم  َبَتَک  بوشآرهـش  نبال  بقاـنملا  بق ، - 35

َو َءاَّوَـح  ُمَد  َو  ِۀَـبْعَْکلا  ُرْهَظ  َلاَـقَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلاـِب  َثاَغَتْـساَف  َکـِلَذ  ْمَْلعَی  ْمَلَف  ًةَّرَم  ُسْمَّشلا  ِهِیف  ْتَعَلَط  ٍناَـکَم  ْنَع  َو  ِضْرَأـْلا  یَلَع  ْتَعَقَو 
. یَسُوم َُهبَرَض  َنیِح  ِرْحَْبلا  ُضْرَأ 

. َیلاَعَت ُّبَّرلا  َوُهَف  َُهل  ََۀباَرَق  َال  اَم  َو  ُۀَبْعَْکلا  َیِهَف  َُهل  َۀَْلِبق  َال  اَم  ِموُّرلا  ِِکلَم  ِباَوَج  ِیف  ُْهنَع ع  َو 
اًلِطَاب َْکیَنُذُِأب  ُعَمْـسَت  ْدَـق  َو  ُّقَْحلا  َوُهَف  َِکْنیَِعب  َْتیَأَر  اَمَف  َِعباَصَأ  َُعبْرَأ  َلاَقَف  ِلِـطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  ْمَک  َلاَـقَف  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  ٌّیِماَـش  َلَأَـس  َو 
ُةَوْعَد َلاَق  ِضْرَْألا  َو  ِءاَمَّسلا  َْنَیب  ْمَک  َو  َلاَق  ُهاَْنیَأَر  اَم  ُنیِقَْیلا  َو  ُهاَنْعِمَـس  اَم  ُناَـمیِْإلا  َِعباَـصَأ  َُعبْرَأ  َلاَـقَف  ِنیِقَْیلا  َو  ِناَـمیِْإلا  َْنَیب  ْمَک  َلاَـق  َو  ًارِیثَک 

. ِسْمَّشِلل ٍمْوَی  ُةَریِسَم  َلاَق  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْشَْملا  َْنَیب  ْمَک  َلاَق  ِرَصَْبلا  ُّدَم  َو  ِمُولْظَْملا 
َأَْطبَأ َو  ُُهناَِسل  َلُقَث  ْدَـق  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َناَک  َلاَق : ِهَّللا  ِدـْبَع  ِْنب  ِِرباَـج  ْنَع  ِداَنْـسِْإلِاب  ِِهباَـتِک  ِیف  ِدـِیلَْولا  ُْنبا  َو  ِهِیلاَـمَأ  ِیف  ُِّیناَْـبیَّشلا  ِلَّضَفُْملا  ُوبَأ 
ُرَبْکَأ ُهَّللا  ُنَسَْحلا  َلاَق  َةاَلَّصلا  ُِحتَتْفَی  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ُِّیبَّنلا ص  َلاَقَف  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلِاب  ُهَعَم  َجَرَخ  َو  ِداَیْعَْألا  َنِم  ٍدیِع  ِیف  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َجَرَخَف  ُهُماَلَک 

ِهَّللا ص ُلوُسَر  َفَقَوَف  ِۀَِعباَّسلا  َْدنِع  ُنَسَْحلا  َفَقَوَف  ًاْعبَس  َرَّبَک  یَّتَح  ُرِّبَُکی  ُهَعَم  ُنَسَْحلا  َو  ُرِّبَُکی  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْلَزَی  ْمَلَف  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِکلَِذب  َّرُـسَف  َلاَق 
َفَقَو َو  ِۀَـسِماَْخلا  َدـْنِع  ُنَسَْحلا  َفَقَوَف  ٍتاَرِیبْکَت  َسْمَخ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َغََلب  اَذِإ  یَّتَح  ُنَسَْحلا  َرَّبَکَف  ِۀَِـیناَّثلا  ِۀَـعْکَّرلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  َماَق  َُّمث  اَهَدـْنِع 

َْنیَسُْحلا ع. َناَک  ُهَّنَأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  ِْنیَدیِْعلا  ِرِیبْکَت  ِیف  ًۀَّنُس  َِکلَذ  َراَصَف  ِۀَسِماَْخلا  َْدنِع  ِهَّللا  ُلوُسَر 
. اَهُِملُْؤیَف ُعَطُْقتَف  ِهِّمُأ  ِةَّرُِسب  ًۀَلِصَّتُم  ِدُولْوَْملا  ُةَّرُس  ُنوُکَی  اَمَّنِإ  ِءاَسِّنِلل  ُْقلَّطلا  ًاعُوفْرَم  ِنَسَْحلا ع  ِباَحْصَأ  ُضَْعب  َلاَق  َمیِهاَْربِإ  ُباَتِک 

ًایِشاَم ًۀَّجِح  َةَرْشَع  َسْمَخ  َّجَح  َنَسَْحلا ع  َّنَأ  ِهِیلاَمَأ  ِیف  ٍبِیبَح  ُْنب  ُدَّمَُحم  َيَور  ِۀَغاَلَْبلا  ِجْهَن  ِحْرَـش  ِیف  ِدیِدَْحلا  ِیبَأ  ُْنب  ِدیِمَْحلا  ُْدبَع  َلاَق  ُلُوقَأ 
اًْلعَن یِطُْعی  َناَک  ُهَّنِإ  یَّتَح  َُهلاَم  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َمَساَق  َو  ِْنیَتَّرَم  ِِهلاَم  ْنِم  َجَرَخ  َو  ُهَعَم  ُِبئاَنَْجلا  ُداَُقت 
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. ًاّفُخ ُکِسُْمی  َو  ًاّفُخ  یِطُْعی  َو  اًْلعَن  ُکِسُْمی  َو 

َّنِإ ِهَّللا  َْدبَع  اَی  َلاَقَف  َناَتُْهْبلا  ُلوُقَی  َو  َنَمْحَّرلا  یِـصْعَی  ًارِعاَش  ِهَّللا  َناَْحبُـس  ِِهئاَسَلُج  ْنِم  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  ًارِعاَش  یَطْعَأ  َنَسَْحلا ع  َّنَأ  ًاْضیَأ  َِيُور  َو 
. ِّرَّشلا َءاَقِّتا  ِْریَْخلا  ِءاَِغْتبا  ِنِم  َّنِإ  َو  َکَضْرِع  ِِهب  َْتیَقَو  اَم  َِکلاَم  ْنِم  َْتلََذب  اَم  َْریَخ 

ِْنب ِنَسَْحلا  َنِم  َتُکْـسَی  َال  ْنَأ  ََّیلِإ  َّبَحَأ  ٌدَحَأ  َمَّلَکَت  اَم  َلاَق : َقاَحْـسِإ  ِْنب  ِْریَمُع  ْنَع  ٍنْوَع  ُْنبا  َو  ٍراََّکب  ُْنب  ُْرَیبُّزلا  َثَّدَح  ۀـیوقلا  ددـعلا  د ، - 36
َْمل ًاْرمَأ  ُْنیَـسُْحلا  َضَرَعَف  ٍضْرَأ  ِیف  ٌۀَـموُصُخ  َناَْمثُع  ِْنب  وِرْمَع  َو  ٍِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  َْنَیب  َناَک  ُهَّنِإ  َو  ُّطَق  ٍشُْحف  َۀَِـملَک  ُْهنِم  ُْتعِمَـس  اَـم  َو  ٍِّیلَع ع 

. ُّطَق ُْهنِم  اَُهتْعِمَس  ٍۀَِملَک  ُشَْحفَأ  َو  ُّدَشَأ  ِهِذَه  َّنِإَف  ُهَْفنَأ  َمَغْرَأ  اَم  اَّلِإ  اَنَْدنِع  َُهل  َْسَیل  ُنَسَْحلا ع  َلاَقَف  وٌرْمَع  ُهَضْرَی 
اَعَدَف َنِینِمْؤُْملا ع  َریِمَأ  َِکلَذ  َغَلَبَف  ٍۀَّجُِحب  ُموُقَی  َال  ٌّیِع  ُهَّنِإ  اُولاَقَف  ٍِّیلَع ع  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِیف  ِۀَفوُْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌماَْوقَأ  َنَعَط  َلِیق  ۀیوقلا  ددعلا  د ، - 37
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َْنب َنَسَْحلا  َّنِإ  َنُولوُقَی  َلاَق  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  َنُولوُقَی  اَم  َو  َلاَق  اَهُهَرْکَأ  ًۀـَلاَقَم  َکِیف  اُولاَق  ْدَـق  ِۀَـفوُْکلا  َلْهَأ  َّنِإ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاَقَف  َنَسَْحلا 
ُریِمَأ َلاَقَف  َکـَْیلِإ  ُرُْظنَأ  اـَنَأ  َو  َماَـلَْکلا  ُعیِطَتْـسَأ  اـَل  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَـی  َلاَـقَف  َساَّنلا  ِِربْخَأَـف  ُداَوْعَأـْلا  ِهِذَـه  َّنِإ  َو  ٍۀَّجُِحب  ُموُقَی  اـَل  ِناَـسِّللا  ُّیِع  ٍِّیلَع 

َنوُِملْـسُْملا َّجَـضَف  ًةَزیِجَو  ًۀَـغِیَلب  ًۀَـبْطُخ  َبَطَخَف  َرَْبنِْملا  َدِعَـصَف ع  َنوُِملْـسُْملا  َعَمَتْجاَف  ًۀَـعِماَج  َةاَلَّصلا  ِنَأ  ِداَنَف  َکـْنَع  ٌفِّلَخَتُم  یِّنِإ  َنِینِمْؤُْملا ع 
اهُـضَْعب ًۀَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْـصا  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِّبَر  ْنَع  اُولِقْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِءاَُکْبلِاب 

ٍدَّمَُحم ص ْنِم  ٌلآ  َو  َلیِعاَمْـسِإ  ْنِم  َُۀلاَلُّسلا  َو  َمیِهاَْربِإ  ْنِم  ُةَْوفَّصلا  َو  ٍحُون  ْنِم  ُةَرْـسُْألا  َو  َمَدآ  ْنِم  ُۀَّیِّرُّذـلا  ُنْحَنَف  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم 
ُِّیبَّنلا اَُهْتیَز  َكِرُوب  ِیتَّلا  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  ٍۀَِّیقْرَـش  ِۀـَنُوْتیَّزلا ال  ِةَرَجَّشلاَک  َو  ِۀَـیِحاَّضلا  ِسْمَّشلا  َو  ِةَّوُحْدَْـملا  ِضْرَْألا  َو  ِۀَـعُوفْرَْملا  ِءاَمَّسلاَک  ْمُکِیف  ُنَْحن 

ُریِمَأ َماَقَف  يَوَه  ِراَّنلا  َیلِإَـف  اَْـهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  اََـجن  اَِـهناَصْغَأ  ْنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَمَف  ِةَرَجَّشلا  َکـِْلت  ُةَرَمَث  ِهَّللا  َو  ُنَْحن  َو  اَـهُعْرَف  ٌِّیلَع  َو  اَُهلْـصَأ 
ِمْوَْقلا یَلَع  َّتَْبثَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاَق  َُّمث  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  َلَّبَقَف  ِنَسَْحلا ع  َعَم  َرَْبنِْملا  اَلَع  یَّتَح  ِهِْفلَخ  ْنِم  َُهءاَدِر  ُبَحْسَی  ِساَّنلا  یَْصقَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملا 

. َکََفلاَخ ْنَِمل  ٌْلیَوَف  َکَتَعاَط  ْمِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  َکَتَّجُح 
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هل سانلا  ۀعیب  امهیلع و  هللا  تاولص  هیبأ  ةداهش  دعب  هبطخ  باب 17 

ْنَع ِِّیلاَمُّثلا  ِنَع  ٍِرباَج  ْنَع  ٍرْمِـش  ِْنب  وِرْمَع  ْنَع  ِرْـضَّنلا  ِْنب  َدَـمْحَأ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع  ِّيِدَابآَدـْعَّسلا  ِنَع  ِیبَأ  قودـصلل  یلاـمألا  یل ، - 1
ُساَّنلا اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  ِرَْبنِْملا  یَلَع  ًابیِطَخ  ُنَسَْحلا ع  َماَق  ِدَْغلا  َنِم  َناَک  َو  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َیِّفُُوت  اََّمل  َلاَق : وٍرْمَع  ِْنب  ِبِیبَح 

ُریِمَأ ِیبَأ  َتاَـم  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  َو  ٍنُون  ُْنب  ُعَشُوی  َلـُِتق  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  َو  َمَیْرَم  ُْنب  یَـسیِع  َعـِفُر  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  َو  ُنآْرُْقلا  َلََزن  ِۀَْـلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف 
ُِلتاَُقیَف ِۀَّیِرَّسلا  ِیف  ُُهثَْعبََیل  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  ْنِإ  َو  ُهَدَْعب  ُنوُکَی  ْنَم  َال  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ِءاَیِصْوَْألا  َنِم  ُهَْلبَق  َناَک  ٌدَحَأ  ِیبَأ  ُِقبْـسَی  َال  ِهَّللا  َو  َنِینِمْؤُْملا 

ًامِداَخ اَِهب  َيِرَتْشَِیل  اَهُعَمْجَی  َناَک  ِِهئاَطَع  ْنِم  ْتَلَضَف  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمَْعبَس  اَّلِإ  َءاَْضَیب  َال  َو  َءاَْرفَص  َكََرت  اَم  َو  ِهِراَسَی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج 
. ِِهلْهَِأل

ِْبیَعُش ْنَع  ِّيِدْزَْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ِّيِراَْبنَْألا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع  ُدیِفُْملا  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، دیفملل  سلاجملا  اج ، - 2
َُهل ِۀَْـعیَْبلا  َدـَْعب  َساَّنلا  ُبُطْخَی  ٍِّیلَع ع  َْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَق : َناَّسَح  ِْنب  ِماَـشِه  ْنَع  َناَیْفُـس  ْنَع  ٍماَـشِه  ِْنب  َۀَـیِواَعُم  ْنَع  َبوُّیَأ  ِْنب 

ُلوُسَر اَمُهَفَّلَخ  ِْنیَذَّللا   ] نیذـلا ِْنیَلَقَّثلا  ُدَـحَأ  َو  َنوُرِهاَّطلا  َنُوبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ُلْهَأ  َو  َنُوبَْرقَْألا  ِِهلوُسَر  ُةَْرتِع  َو  َنُوِبلاَْغلا  ِهَّللا  ُبْزِح  ُنَْحن  َلاَـقَف  ِْرمَأـْلِاب 
یَّنَظَتَن َال  ِهِریِـسْفَت  ِیف  اَْنیَلَع  ُلَّوَعُْملاَف  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ٍءْیَـش ال  ِّلُک  ُلیِـصْفَت  ِهِیف  ِهَّللا  َباَتِک  ِیلاَّتلا  َو  ِِهتَّمُأ  ِیف  ِهَّللا ص 

ای َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ًۀَنوُْرقَم  ِِهلوُسَر  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِۀَعاَِطب  َْتناَک  ْذِإ  ٌۀَضوُْرفَم  اَنَتَعاَط  َّنِإَف  اَنوُعیِطَأَف  ُهَِقئاَقَح  ُنَّقَیَتَن  َْلب  ُهَلیِوَْأت 
360 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

َیلِإ ُهوُّدَر  ْوـَل  َو  « 1  » ِلوُسَّرلا َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 
اُونوُکَتَف ٌنِیبُم  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َف  ِناَْطیَّشلا  ِفاَتُِهل  َءاَغْـصِْإلا  ُمُکُرِّذَـحُأ  َو  .« 2  » ْمُْهنِم ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُـسَّرلا 

یِّنِإ ْمُْکنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاَق  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  ِتَءاَرت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراج  یِّنِإ  َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاـغ  ـال  ْمَُهل  َلاَـق  َنیِذَّلا  ُهَءاَِـیلْوَأ 
ْتَنَمآ ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َُّمث ال  ًاضَرَغ  ِماَهِّسِلل  َو  ًامَطَح  ِدُـمُْعِلل  َو  ًارَزَج  ِفُویُّسلا  َیلِإ  َو  ًارَزَو  ِحاَمِّرلا  َیلِإ  َنْوَْقلَتَف  « 3  » َنْوََرت ام ال  يرَأ 

ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم 
لقعم لک  عینملا و  لبجلا  ۀکرحم  رزولا  ارزو  هلوق ع  ءای  تانونلا  يدحإ  نم  لدبأ  ننظتلا  هلـصأ  نظلا و  لامعإ  ینظتلا  يرهوجلا  لاق  نایب 
بهذ هرزحأ و  هرزوأ  هبلغ و  لجرلا  رزو  لیقثلا و  لمحلا  حالسلا و  ةریبکلا و  ةراکلا  لقثلا و  مثإلا و  رسکلاب  رزولا  مصتعملا و  أجلملا و  و 

حامرلل لقاعم  نونوکت  يأ  کیرحتلاب  رزولا  هنأ  رهظألا  يدابآزوریفلا و  هرکذ  کـلذ  لـک  هأـبخ  هقثوأ و  ارزو و  هل  لـعج  هرزوتـساک و  هب 
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. لیقثلا لمحلاک  مکنأ  لاحلا  وأ  مکمثإ  مکرزول و  يأ  رسکلاب  نوکی  نأ  لمتحی  مکیلإ و  يوأت 
ارزج مهوـکرت  لاـقی  هلکأـت  يذـلا  محللا  عابـسلا  رزج  رزجلا و  عـمجلا  یثنـألا و  رکذـلا و  یلع  عـقی  لـبإلا  نـم  روزجلا  يرهوـجلا  لاـق  و 

لکألل و حبذت  يأ  رزجت  نأل  ۀـحلاص  ةاش  يأ  ۀنیمـس  ةرزجب  رـشبأ  هیف  يرزجلا  لاق  ۀنیمـسلا و  ةاشلا  اضیأ  رزجلا  مهولتق و  اذإ  کیرحتلاب 
نابعثلل مهلابح  تراص  یتح  ةرحـسلا  یـسوم و  ثیدح  هنم  حتفلاب و  رزج  یلع  عمجت  هلهأ و  اهمعطأ  ةرجز  یه  امنإف  ۀیحـضلا  ثیدح  هنم 
سیبیلا نم  رـسکت  ام  رـسکک  مطح  ةدعـص  سبایلاب و  صاخ  وأ  رـسکلا  مطحلا  کیرحتلاب و  هنأ  رهظألا  یهتنا و  میجلا  رـسکت  دـق  ارزج و 

هرکذ 
__________________________________________________

58 و 83. ءاسنلا : ( 2  ) و ( 1)
.48 لافنألا : ( 3)

361 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
يدابآزوریفلا و هرکذ  امک  ءاطلا  حـتف  ءاحلا و  رـسکب  وأ  فورعم  نزو  هنإف  ماقملا  اذـه  یف  دری  مل  نإ  کیرحتلاب و  امإ  وهف  يداـبآزوریفلا 
لوهجملا و ءانب  یلع  نوقلتف  ئرق  نإ  ۀیلاحلاب  عیمجلا  بصن  دمعلا و  مکرسکت  مکمطحت و  يأ  دومعلا  عمج  نیتمـضب  کیرحتلاب و  دمعلا 

. مولعملا ءانب  یلع  ئرق  يأ  ۀیلوعفملاب  زیمتلا و  لمتحی 
ْنَع َةَرْمَع  ِیبَأ  ِْنب  ِماَّلَس  ْنَع  ٍنَابَأ  ِْنب  َلیِعاَمْسِإ  ْنَع  ٍْدیَبُع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  َةَدْقُع  ِْنبا  ِنَع  وٍرْمَع  ُوبَأ  یـسوطلا  خیـشلل  یلامألا  ام ، - 3

ِءاَِیْبنَْألا ِمَتاَخ  ُّیِـصَو  َو  َنیِّیِـصَْولا  ُمَتاَخ  َلاَقَف  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  َرَکَذ  َو  ٍِّیلَع ع  ِةاَفَو  َدَْعب  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َبَطَخ  َلاَق : ِْلیَفُّطلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍفوُْرعَم 
ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  ْدََقل  َنوُرِخْآلا  ُهُکِرُْدت  َال  َو  َنُولَّوَْألا  ُهَقَبَـس  اَم  ٌلُجَر  ْمُکَقَراَف  ْدََقل  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  َلاَق  َُّمث  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  ُریِمَأ  َو 
ٍِّیبَص یَلَع  ٌءْیَش  اَّلِإ  ًۀَِّضف  َال  َو  ًابَهَذ  َكََرت  اَم  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ُعِجْرَی  اَمَف  ِهِراَسَی  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  ُِلتاَُقیَف  َۀَیاَّرلا  ِهیِطُْعی  ص 

ْنَم َو  ِینَفَرَع  ْدَقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  َلاَق  َُّمث  ٍمُوْثلُک  ِّمُِأل  ًامِداَخ  اَِهب  َيِرَتْشَی  ْنَأ  َداَرَأ  ِِهئاَطَع  ْنِم  ْتَلَضَف  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمَْعبَس  اَّلِإ  ِلاَْملا  ِْتَیب  ِیف  َكََرت  اَم  َو  َُهل 
ِریِشَْبلا ُْنبا  اَنَأ  « 1  » َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِیئابآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  َفُسُوی  َلْوَق  َۀَیْآلا  ِهِذَه  اََلت  َُّمث  ِِّیبَّنلا ص  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُنَسَْحلا  اَنَأَف  ِیْنفِْرعَی  َْمل 
َبَهْذَأ َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  اَنَأ  َو  َنیَِملاْعِلل  ًۀَمْحَر  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُْنبا  اَنَأ  َو  ِرِینُْملا  ِجاَرِّسلا  ُْنبا  اَنَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  یِعاَّدـلا  ُْنبا  اَنَأ  َو  ِریِذَّنلا  ُْنبا  اَنَأ  َو 
َنیِذَّلا ِْتیَْبلا  ِلْهَأ  ْنِم  اَنَأ  َو  ُجِْرعَی  َناَـک  ْمُْهنِم  َو  ْمِْهیَلَع  ُلِْزنَی  ُلـِیئَْربَج  َناَـک  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اـَنَأ  َو  ًاریِهْطَت  ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا 

َو « 2  » ًۀَنَـسَح ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ٍدَّمَُحم ص  یَلَع  َلَْزنَأ  اَمِیف  َلاَقَف  ْمُهَتَیاـَلَو  َو  ْمُهَتَّدَوَم  ُهَّللا  َضَرَْتفا 
. اَُنتَّدَوَم ِۀَنَسَْحلا  ُفاَِرْتقا 

. هلثم لیفطلا  یبأ  نع  میهاربإ  نب  تارف  ریسفت  رف ،
ِهِْدلُو  َو  ِِهلْهَأ  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا ع  ِریِمَأ  ِهِیبَأ  َّیِصَو  ُنَسَْحلا ع  َناَک  داشرإلا  اش ، - 4

__________________________________________________

.38 فسوی : ( 1)
.22 يروشلا : ( 2)
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ْدَق َو  ِباَدْآلا  َو  ِۀَمْکِحلا  ِنُویُع  َو  ِنیِّدلا  ِِملاَعَم  ِیف  ًةَرِهاَظ  ًۀَّیِصَو  َو  ًاروُهْشَم  ًادْهَع  ِْهَیلِإ  َبَتَک  َو  ِِهتاَقَدَص  َو  ِِهفُوقُو  ِیف  ِرَظَّنلِاب  ُهاَّصَو  َو  ِِهباَحْـصَأ  َو 
َرَکَذ َو  ُنَسَْحلا  َساَّنلا  َبَطَخ  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َِضُبق  اََّمل  َو  ِءاَهَقُْفلا  َنِم  ٌرِیثَک  ُهاَْینُد  َو  ِِهنیِد  ِیف  اَِهب  َرَْصبَتْسا  َو  ِءاَمَلُْعلا  ُروُهْمُج  َۀَّیِـصَْولا  ِهِذَه  َلَقَن 

. ََملاَس ْنَم  ِْملِس  َو  َبَراَح  ْنَم  ِبْرَح  یَلَع  ِهِیبَأ  ُباَحْصَأ  ُهَعَیاَبَف  ُهَّقَح 
ِیف ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َبَطَخ  َلاَـق : ِهِْریَغ  َو  ِّیِعِیبَّسلا  َقاَحْـسِإ  ِیبَأ  ْنَع  ٍراَّوَـس  ُْنب  ُثَعْـشَأ  ِینَثَّدَـح  َلاَـق  یَیْحَی  ُنـْب  ُطوـُل  ٍفَـنِْخم  وـُبَأ  َيَور  َو 
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ٌلُجَر ِۀَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  َِضُبق  ْدََقل  َلاَق  َُّمث  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  یَلَع  یَّلَـص  َو  ِْهیَلَع  یَْنثَأ  َو  َهَّللا  َدِمَحَف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  اَهِیف  َِضُبق  ِیتَّلا  ِۀَْـلیَّللا  ِۀَـحِیبَص 
ِِهتَیاَِرب ُهُهِّجَُوی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَک  َو  ِهِسْفَِنب  ِهیِقَیَف  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َعَم  ُدِهاَُجی  َناَک  ْدََقل  ٍلَمَِعب  َنوُرِخْآلا  ُهْکِرْدـُی  َْمل  َو  ٍلَمَِعب  َنُولَّوَْألا  ُهِْقبْـسَی  َْمل 

َمَیْرَم ِْنب  یَسیِِعب  اَهِیف  َجِرُع  ِیتَّلا  ِۀَْلیَّللا  ِیف  َیِّفُُوت  ْدََقل  َو  ِْهیَدَی  یَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ُعِجْرَی  َال  َو  ِِهلاَمِـش  ْنَع  ُلِیئاَکیِم  َو  ِِهنیِمَی  ْنَع  ُلِیئَْربَج  ُهُِفنْکَیَف 
ًامِداَخ اَِهب  َعاَْتبَی  ْنَأ  َداَرَأ  ِِهئاَطَع  ْنَع  ْتَلَضَف  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمَْعبَس  اَّلِإ  َءاَْضَیب  َال  َو  َءاَْرفَص  َفَّلَخ  اَم  َو  یَـسُوم  ُّیِـصَو  ٍنُون  ُْنب  ُعَشُوی  اَهِیف  َِضُبق  ِیتَّلا  َو 

ِجاَرِّسلا ُْنبا  اَنَأ  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  یِعاَّدـلا  ُْنبا  اَنَأ  ِریِذَّنلا  ُْنبا  اَنَأ  ِریِـشَْبلا  ُْنبا  اَنَأ  َلاَق  َُّمث  ُهَعَم  ِِهلْوَح  ْنِم  ُساَّنلا  یََکب  َو  یَکَبَف  ُةَْربَْعلا  ُْهتَقَنَخ  َُّمث  ِِهلْهَِأل 
ْلـُق ال َیلاَـعَت  َلاَـقَف  ِِهباَـتِک  ِیف  ْمُهَتَّدَوَـم  ُهَّللا  َضَرَف  ٍْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  اـَنَأ  ًاریِهْطَت  ْمُهَرَّهَط  َو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  ٍْتَیب  ِلـْهَأ  ْنـِم  اـَنَأ  ِرِینُْملا 

ُْنب ِهَّللا  ُْدبَع  َماَقَف  َسَلَج  َُّمث  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَُنتَّدَوَم  ُۀَنَـسَْحلاَف  « 1  » ًانْسُح اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ 
َبَجْوَأ َو  اَْنَیلِإ  ُهَّبَحَأ  اَم  اُولاَقَف  ُساَّنلا  َُهل  َباَجَتْـساَف  ُهوُِعیاَبَف  ْمُکِماَمِإ  ُّیِـصَو  َو  ْمُکِِّیبَن  ُْنبا  اَذَه  ِساَّنلا  َرِـشاَعَم  َلاَقَف  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهَّللا  ُهَمِحَر  ِساَّبَْعلا 

ِةَرْجِْهلا َنِم  َنیَِعبْرَأ  َۀَنَس  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  َو  يِداَْحلا  ِۀَعُمُْجلا  ِمْوَی  ِیف  َِکلَذ  َو  ِۀَفاَلِْخلِاب  َُهل  ِۀَْعیَْبلا  َیلِإ  اوُرَدَاب  َو  اَْنیَلَع  ُهَّقَح 
__________________________________________________

.22 يروشلا : ( 1)
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. ِرُومُْألا ِیف  َرَظَن  َو  ِةَرْصَْبلا  َیلِإ  ِساَّبَْعلا  َْنب  ِهَّللا  َْدبَع  َذَْفنَأ  َو  َءاَرَمُْألا  َرَّمَأ  َو  َلاَّمُْعلا  َبَّتَرَف 
اـضیأ تیأر  میرم و  نب  ةریبه  نع  یعیبسلا  قاحـسإ  یبأ  نع  تباث  نب  ورمع  نع  جرفلا  یبأ  نع  دیدحلا  یبأ  نبا  ۀـبطخلا  هذـه  يور  لوقأ 

. هلثم یناهفصألا  جرفلا  یبأل  لتاقملا  باتک  یف 
اََّمل ُهُرُمُع ع  َناَک  َو  َنیَِعبْرَأ  ِۀَنَس  ِیف  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  َنیِرْـشِْعلا  َو  يِداَْحلا  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  ِهِیبَأ  َدَْعب  َِعیُوب ع  بوشآرهـش  نبال  بقانملا  بق ، - 5

. ًۀَنَس َنِیثاََلث  َو  ًاْعبَس  َِعیُوب 
اََّمل َلاَق : ِهِیبَأ  ْنَع  ٍدَّمَُحم  ِْنب  ِماَشِه  ْنَع  ِكاَّحَّضلا  ِْنب  َۀَْبتُع  ْنَع  ِّيِرَهْوَْجلا  ِنَع  ُّیِعاَزُْخلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُْنب  ُْنیَـسُْحلا  رثألا  ۀـیافک  صن ، - 6

ِِهتَِّیلَّوَأ ِیف  َناَک  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلاَقَف  َماَق  َُّمث  ًۀَـعاَس  َدَـعَقَف  ُةَْربَْعلا  ُْهتَقَنَخَف  َماَـلَْکلا  َداَرَأَـف  َرَْبنِْملا  ٍِّیلَع ع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َِیقَر  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلـُِتق 
ُفیِطَّللا اَنُّبَر  َقَلَخ  اَّمِم  َقَبَـس  َناَک  ٍلاَثِم  ِْریَغ  یَلَع  َقَلَخ  اَم  َأَْشنَأ  َو  َعَدَْتبا  اَم  َأَدَْتبا  ِِهتوُرَبَج  َو  ِِهئاَیِْربِِکب  ًارِّبَکَتُم  ِِهتَّیَِهلِِإب  ًامِّظَعَتُم  ِِهتَِّیلَزَأ  ِیف  ًاِّیناَدْـحَو 

َو ِهِْرمَِأل  َّداَر  َال  َو  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  َو ال  ِهِْعنُِـصل  َرِّیَغُم  َال  َو  ِهِْقلَِخل  َلِّدَبُم  اَلَف  َقَلَخ  اَم  َعیِمَج  َقَلَخ  ِِهتَرْدـُق  ِماَکْحَِأب  َو  َقَتَف  ِهِْربُخ  ِْملِِعب  َو  ِِهتَِّیبُوبُر  ِفُْطِلب 
ِْریَغ ْنِم  ِهِْقلَِخل  یَّلَجَتَف  اَنَد  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  َو  اَلَع  ٍءْیَش  ِّلُک  َقْوَف  ِِهتَّدُِمل  َعاَطِْقنا  َال  َو  ِهِْکلُِمل  َلاََوز  َال  َو  َقَلَخ  اَم  َعیِمَج  َقَلَخ  ِِهتَوْعَد  ْنَع  َحاَرَتْسُم  َال 

َنیِِّیبَّنلا ُمِهِیف  َثََعب  َو  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ْمِْهَیلِإ  َثََعب  َو  ِهِْقلَخ  ْنَع  َرَتَتْـساَف  ِهِّوـُلُع  ِیف  اَمَـس  َو  ِهِروـُِنب  َبَجَتْحا  یَلْعَأـْلا  ِرَْظنَْملاـِب  َوُـه  َو  يَُری  َنوُـکَی  ْنَأ 
ُهوُرَْکنَأ اَم  َدَْعب  ِِهتَِّیبُوبُِرب  ُهُوفِْرعَیَف  ُهُولِهَج  اَم  ْمِهِّبَر  ْنَع  ُداَبِْعلا  َلِقْعَِیل  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم 

ِریِمَأ ِیف  اَناَزَع  ُبِسَتَْحن  ِهَّللا  َْدنِع  َو  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  ِءَابْآلا  ِْریَخ  ِیف  اَناَزَع  ُبِسَتَْحن  ُهَدـْنِع  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  اَْنیَلَع  َۀَـفاَلِْخلا  َنَسْحَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 
ْنَأ  َداَرَأ  ٍمَهْرِد  ِۀَئاِمََعبْرَأ  اَّلِإ  ًاراَنیِد  َال  َو  ًامَهْرِد  َفَّلَخ  اَم  ِهَّللا  َو  ُبْرَْغلا  َو  ُقْرَّشلا  ِِهب  َبیِصُأ  ْدََقل  َو  َنِینِمْؤُْملا 
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َْوأ ٌلُوتْقَم  اَّلِإ  اَّنِم  اَم  ِِهتَْوفَـص  َو  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ًاماَمِإ  َرَـشَع  اَْنثا  ُهُِکلْمَی  َْرمَْألا  َّنَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يِّدَـج  ِیبِیبَح  ِینَثَّدَـح  ْدََـقل  َو  ًامِداَخ  ِِهلْهَِأل  َعاَْتبَی 

ُهاَلَعَف ِماَّشلِاب  َكِّوُدَع  َْرمَأ  َکیِفْکَأ  َو  ََکل  ْنُکَأ  ِینِْقبَتْـسا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َلاَق  ِِهب  َِیتُأَف  ُهَّللا  ُهَنََعل  ٍمَْجُلم  ِْنبِاب  اَعَدَف  ِهِرَْبنِم  ْنَع  َلََزن  َُّمث  ٌموُمْـسَم 
. ِْهیَلَع ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ُهَلَتَقَف  ِهِخُوفاَی  یَلَع  ًَۀبْرَض  َُهبَرَض  َُّمث  ُهَرِْصنِخ  َعَطَقَف  ِهِدَِیب  َْفیَّسلا  َلَبْقَتْساَف  ِهِْفیَِسب  ُنَسَْحلا ع 

مالـسلا امهیلع  ّیلع  نب  نسحلا  حلاص  اهلجأ  نم  یتلا  ۀّلعلا  باب  هلّوأ  یناثلا و  ءزجلا  هیلی  رـشاعلا و  دـّلجملا  نم  لّوألا  ءزجلا  یهتنا  انه  یلإ 
. نایفس نب  ۀیواعم 
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حّحصملا ۀملک 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
. هّللا ءانمأ  نیبیطألا  هلآ  یلع  هّللا و  لوسر  یلع  مالسلا  ةالصلا و  و  هّلل . دمحلا 

باتک نم  رـشاعلا  دّلجملا  نم  لّوألا  ءزجلا  وه  دّلخملا و  ّیبهذلا  ثارتلا  مّیقلا و  رفـسلا  اذـه  حیحـصتل  انقّفو  نأ  انیلع  هّللا  ّنم  دـقف  دـعب : و 
اذـه ماـمتال  اـنقّفوی  نأ  لأـسأ  هّللا  اـنتئزجت و  بسح  نوعبرـألا  ثلاـثلا و  ءزجلا  هیلع و  هّللا  ناوضر  فّنـصملا  ۀـئزجت  بسح  راونـألا  راـحب 

. لضفلا ّنملا و  هل  سّدقملا و  عورشملا 
حیحصتلا  یف  انکلسم 

اًلـصأ اهانلعجف  بابرأب  فورعملا  ّیمقلا  دّـمحم  ازرملا  ریبخلا  لضافلا  حیحـصت  ّیناـبمکب  ةروهـشملا  ۀـعوبطملا  ۀخـسنلا  یلع  اندـمتعا  - 1
. ۀلباقم ًاضرع و  هذه  انتعبطل 

: ۀعبطلا هذه  ماتخ  یف  موحرملا  لضافلا  لاق  دق  اهناقتإ و  اهتّحصل و  کلذ  و 
تاداعسلاب زوفلا  یلإ  ۀعیرذ  ءادهشلا و  دّیـس  انالوم  لاوحأب  ّقلعتی  ام  یلع  اًلمتـشم  راونألا  راحب  باتک  نم  رـشاعلا  دّلجملا  ناک  اّملف  دعب  «و 

رّـسیتی مل  نکل  ةدیدع و  تاّرم  ریخلا  ةانب  اهوعبط  ًاعفن  اهّمعأ  اهرهـشأ و  باتکلا  اذه  تادّلجم  نیب  نم  دّلجملا  اذه  راص  اذهل  ۀـّیورخألا و 
ارخآ تءاج  نإ  عابطنالا و  نم  ةّرملا  هذه  اهل و  عجارملا  لّصحملل  رهاظ  وه  امک  یغبنی  ام  یلع  باتکلا  حیحصت  مهل 
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انأ رخألل و  لّوألا  كرت  مک  لثملا  یف  ۀـغباسلا و  خـسنلا  اهنم  ملـست  مل  طالغأ  نم  ۀخـسنلا  هذـه  تملـس  هّللا  دـمحبف  ًارخافم  تقاف  اهّنکل 

.« ۀنس 1304 یف  ّیمقلا  یقت  دّمحم  نب  دّمحم  نیثّدحملا  ءاملعلا  راونأ  نم  ءییضتسملا 
خـسنلا یلع  اهـضرع  اهتلباقم و  اهحیحـصت و  یف  مهدـهج  ادرفنم  اعمج و  ءاملعلا  لذـب  ةدّدـعتم و  خـسن  مهل  رّـسیت  دـق  ّهنأل  کلد  و  لوقأ :
ءالؤهل تحیتأ  یتلا  خسنلا  هذه  ّنأ  ولف  اهیلع  ّقلع  اهحّحـصف و  ناقتإ  ۀّقدب و  هیلإ  یمؤملا  لضافلا  اهیلع  فرـشأ  ّمث  ۀعوبطملا  ۀطوطخملا و 

. خسنلا بلط  نع  انلفغأ  کلذل  يودج و  ریثک  ًایناث  اهیلع  ۀخسنلا  ضرع  یف  نکی  مل  نیأ  ّینأ و  انل و  تحیتأ  نیحّحصملا 
. متحلا بجاولا  نم  اهیلع  ۀخسنلا  ضرع  نوکیف  هّرس  ّسدق  فّنصملا  ۀخسن  دجن  نأ  ّالإ  ّمهللا 

. لیزجلا رکشلا  هرکشن  هلهأ و  نیدلل و  ۀمدخ  انعجاریلف  اهنع  ربخ  هدنع  وأ  خسنلا  کلت  نم  ۀخسن  هدنع  ءالضفلا  ءاملعلا و  نم  ناک  نمف 
بتک کلذ  عم  انعجار  فیحـصت و  وأ  طقـس  یف  ۀهبـش  یندأ  انل  ضرع  ام  دنع  باتکلا  رداصم  اذکه  ۀعوبطملا و  خـسنلا  رئاس  انعجار  - 2

. دنسلا یف  لیدبت  لمتحا  ام  دنع  لاجرلا 
ینعملل ّریغم  ریغ  ریسی  فالتخا  ناک  وأ  فالتخا  امهنیب  نکی  مل  ام  نیب  اهیلع : ۀخـسنلا  انـضرع  رداصملا و  نم  ًاریثک  انعجار  کلذ  لجأل  و 

. هتحت لئاط  ّهنإف ال  کلذ  یلإ  زاعیالا  نع  انبرضأف  هّرس  ّسدق  فّنصملا  ۀخسنل  حیجرتلا  ناک  وأ 
لیذلا یف  کلذ  یلإ  انزعوأ  بلصلا و  یف  انحلصأ  طقس  وأ  فیحصت  ینابمکلا  ۀخسن  یف  ناک  وأ  ردصملا  ۀخـسنل  حیجرتلا  ناک  اذإ  اّمأ  و 
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. عجارف یف ص 26 و 54 و 241  اهنم  تاحفصلا و  ّیط  یف  ریصبلا  علاطملا  هاری  امک 
370 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

ۀنیمثلا رداصملا  نم  هدـنع  هّللا  عمج  دـق  هماقم  هّللا  یلعأ  فّنـصملا  ّنأل  کلذ  ۀـهیدب و  رهظ  ثیح  ّالإ  ردـصملا  ۀخـسن  حّـجرنل  نکن  مل  و 
ۀطولغملا خسنلا  یلع  دمتعیل  نکی  مل  هّرـس  ّسدق  وه  رداصملا و  نم  ۀحّحـصملا  خسنلا  هدنع  ناک  دقف  دقف  دـحأ  دـنع  عمتجی  ام ال  ۀـیلاغلا 

. مزاللا حاضیالا  عم  کلذ  یلإ  راشأ  اهلقنف و  ۀمیقس  ۀخسن  یف  ثیداحألا  ضعب  ناک  دقف 
نساحملا و باتک  عبط  دـنع  لعف  امک  راحبلا  یلع  اهقیقحت  اهعبط و  نع  رداصملا  نم  مهتخـسن  اوضرع  نأ  نیّیفاقثلا  نیثحابلا  یلع  مزـاللاف 

. ۀعوبطم وأ  تناک  ۀطوطخم  مهدنع  ۀئّیهتملا  رداصملا  یلع  راحبلا  ۀخسن  اوضرعی  نأ  ال  صاصتخالا -
يودجلا مدعل  انتخـسن  نیب  اهنیب و  فالتخالا  راکذتب  ةدوجوملا و ال  ۀـعوبطملا  رداصملا  یلع  اهّلک  ثیداحألا  ضرعب  مزتلن  کلذ  لجأل  و 

. کلذ یف 
ۀّقدلا و لامک  دعب  ۀیلصألا  خسنلا  عم  تلبوق  حیحلا و  بدألاب  تّققح  دق  ۀعوبطم  ۀخـسنب  وأ  ردصملا  نم  لصألا  ۀخـسنب  رفظن  نأ  ّالإ  ّمهّللا 

. ناقتإلا
: فئاوط نیب  یهف  کلذ  حضوی  مالکب  اهّلیذن  نأ  نود  نم  نیتمالعلا ]....[  نیب  اهانلعج  تالمج  وأ  تاملک  تاحفصلا  ّیط  یف  يرت  - 3

نیتمالعلا  نیب  اهانلعجف  وأ خ  زمر ظ  عم  ۀخسنلا  شماه  یف  ةدوجوم  اهنم  ۀفئاط 
یف ص 181 و 225 و 313 امک  اهنودب  دارملا  میقتـسی  ّینابمکلا ال  ۀخـسن  نم  ۀطقاس  اندنع  ناک  يذلا  ردصملا  یف  ةدوجوم  اهنم  ۀفئاط  و 

. کلذ ریغ  یف ص 220 و 240 و  امک  میقتسی  وأ 
یف امک  میقتسی  وأ  یف ص 88 و 144  امک  اهنودب  ینعملا  میقتسی  ال  قایسلا : بدألا و  اهیعدتـسی  ۀخـسنلا و  یف  ةدوجوم  ریغ  اهنم  ۀفئاط  و 

. کلذ ریغ  ص 136 و 238 و 
اذکه لاکشألاب و  اهانطبض  ۀغللا و  بتک  یلع  ثیدحلا  ظافلأ  انّققح  - 4

371 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 
ۀلوکـشملا اهتاعبط  ۀـیاهنلا ، حاحـصلا ، طیحملا ، سوماقلا  رداـصملا : یلع  اـهانقّقحف  ۀـّیوغللا  مجاـعملا  نع  اًـلقان  هّللا  همحر  هرکذ  اـم  ّلـک 

. ۀلمهملا ۀمجعملا و  نیب  ۀملکلا  فورح  هبتشا  ام  دنع  کلذک  رصمب و  ۀعوبطملا 
. کلذ ریغ  یف ص 13 و 23 و 111 و  امک  ضعب  یلع  اهضعب  وأ  لاجرلا  بتک  ردصملا و  یلع  دیناسألا  ضعب  انقّقح  - 5

حیرـصلا و ّقحلا  یلع  ینلمحی  و  میوقلا ، جهنلا  یلإ  ینیدهی  نأ  ًاصلخم  ًادـهاج  هّللا  وعدأ  لاز  قیقحتلا و ال  حیحـصتلا و  یف  انکلـسم  اذـه 
. میقتسم طارص  یلع  ّهنأ  للخلا  ءاطخلا و  نع  ینظفحی 

مّرکملا 1384 لاّوش 
ّيدوبهبلا  رقاب  دمحم 

372 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

باوبألا نم  ءزجلا  اذه  یف  ام  سرهف 

هحفصلا  عوضوملا /
اهیلع هّللا  مالس  ءارهزلا  ۀمطاف  نیلسرملا  دیس  ۀعضب  نیملاعلا و  ءاسن  ةدیس  خیرات  باوبأ 

2 اهخیراوت 10 - لمج  اهیلع و  هّللا  تاولص  اهلئامش  اهتیلح و  اهتدالو و  باب  - 1
10 مالسلا 19 - اهیلع  اهلئاضف  ضعب  اهئامسأ و  باب  - 2
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19 مالسلا 81 - اهیلع  اهتازجعم  اهلاوحأ و  ضعب  اهلئاضف و  اهبقانم و  باب  - 3
81 اهمدخ 92 - ضعب  ریس  اهیلع و  هّللا  تاولص  اهقالخأ  مراکم  اهریس و  باب  - 4

92 اهیلع 145 - هّللا  تاولص  اهجیوزت  باب  - 5
146 مالسلا 154 - ةالصلا و  امهیلع  یلع  عم  اهترشاعم  ۀیفیک  باب  - 6

اهنفد ءافخإ  یف  ۀـلعلا  نایب  اهنفد و  اهلـسغ و  اهتداهـش و  یلإ  اهـضرم  یف  اهتیاکـش  اهنزح و  اـهئاکب و  ملظلا و  نم  اـهیلع  عقو  اـم  باـب  - 7
155 اهیلع 218 - هّللا  تاولص 

219 رشحملا 227 - یلإ  اهئیجم  ۀّیفیک  ۀمایقلا و  یف  اهیلع  هّللا  تاولص  اهمّلظت  باب  - 8
228 ۀقیقح 234 - هلآ  هیلع و  هّللا  یلّص  لوسرلا  دالوأ  نم  مّهنأ  مهلضف و  مهلاوحأ و  اهتیرذ و  اهدالوأ و  باب  - 9

235 اهیلع 236 - هّللا  تاولص  اهتاقدص  اهفاقوأ و  باب  - 10
373 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  نیمامهلا  نیمامإلا  خیرات  باوبأ 
237 امهیلع 260 - هّللا  تاولص  امهمیتاوخ  شقن  اهللع و  امهئامسأ و  امهتدالو و  باب  - 11

261 امهیلع 317 - هّللا  تاولص  امهیلع  صوصنلا  امهبقانم و  امهلئاضف و  باب  - 12
318 امهلضفب 321 - فلاؤملا  فلاخملا و  رارقإ  امهیلع و  هّللا  تاولص  امهقالخأ  مراکم  باب  - 13

مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  ۀنجلا  لهأ  بابش  دّیس  ّیکزلا  مامإلاب  ّصتخی  ام  باوبأ 
هیلع 322 هّللا  تاولص  هیلع  صنلا  باب  - 14

323 هیلع 330 - هّللا  تاولص  هتازجعم  باب  - 15
331 هیلع 385 - هّللا  تاولص  هتاجاجتحا  رداون  هتلالج و  هفرش و  هلضف و  هملع و  هلمع و  و   ] هقالخأ مراکم  باب  - 16

359 هل 364 - سانلا  ۀعیب  هیبأ و  ةداهش  دعب  هبطخ  باب  - 17
375 ص : ج43 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب 

( باتکلا زومر  )

. دانسإلا برقل  ب :
. یفطصملا ةراشبل  اشب :

. لئاسلا حالفل  مت :
. لامعألا باوثل  وث :

. جاجتحإلل ج :
. دیفملا سلاجمل  اج :

. ّیشاجنلا تسرهفل  شج :
. رابخألا عماجل  عج :

. عوبسألا لامجل  مج :
. ۀنُجلل ۀنُج :

. ّيرغلا ۀحرفل  ۀح :
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. صاصتخإلا باتکل  صتخ :
. رئاصبلا بختنمل  صخ :

. دَدَعلل د :
. رئارسلل رس :

. نساحملل نس :
. داشرإلل اش :

. نیقیلا فشکل  فش :
ّیشایعلا  ریسفتل  یش :
. ءایبنألا صصقل  ص :

. راصبتسإلل اص :
. رئازلا حابصمل  ابص :

(. ع  ) اضرلا ۀفیحصل  حص :
(. ع  ) اضرلا هقفل  اض :

. باهشلا ءوضل  ءوض :
. نیظعاولا ۀضورل  هض :
. میقتسملا طارصلل  ط :

. راطخألا نامأل  اط :
. ۀمئألا ّبطل  بط :

. عئارشلا للعل  ع :
. مالسإلا مئاعدل  اع :

. دئاقعلل دع :
. ةدُعلل ةدع :

. يرولا مالعإل  مع :
. نساحملا نویعلل و  نیع :

. رردلا ررغلل و  رغ :
. خیشلا ۀبیغل  طغ :

. یلائللا یلاوغل  وغ :
. لوقعلا فحتل  ف :
. باوبألا حتفل  حتف :

. میهاربإ نب  تارف  ریسفتل  رف :
. میهاربإ نب  ّیلع  ریسفتل  سف :

. ۀضورلا باتکل  ضف :
ّيورغلا  قیتعلا  باتکلل  ق :
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. بوشآ رهش  نبا  بقانمل  بق :
. حابصملا سبقل  سبق :

. قوقحلا ءاضقل  اضق :
. لامعألا لابقإل  لق :

. عورُدلل ۀیق :
. نیدلا لامکإل  ك :

. یفاکلل اک :
. ّیشکلا لاجرل  شک :

. ۀّمغلا فشکل  فشک :
. ّیمعفکلا حابصمل  فک :

. اعم ةرهاظلا  تایآلا  لیوأت  دئاوفلا و  عماج  زنکل  زنک :
. لاصخلل ل :

. نیمألا دلبلل  دل :
. قودصلا یلامأل  یل :

(. ع  ) ّيرکسعلا مامإلا  ریسفتل  م :
. ّیسوطلا یلامأل  ام :
. صیحمتلل صحم :

. ةدمُعلل دم :
. ۀعیرشلا حابصمل  صم :

. نیحابصملل ابصم :
. رابخألا یناعمل  عم :

. قالخألا مراکمل  اکم :
. ةرایزلا لماکل  لم :

. جاهنملل اهنم :
. تاوعدلا جهمل  جهم :

(. ع  ) اضرلا رابخأ  نویعل  ن :
. رطاخلا هیبنتل  هبن :

. موجنلا باتکل  مجن :
. ۀیافکلل صن :

. ۀغالبلا جهنل  جهن :

. ّینامعنلا ۀبیغل  ین :
. ۀیادهلل ده :

. بیذهتلل بی :
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. جئارخلل جی :
. دیحوتلل دی :

. تاجردلا رئاصبل  ری :
. فئارطلل فی :

. لئاضفلل لی :
. رداونلا هباتکل و  وا  دیعس  نب  نیسحلا  یباتکل  نی :

. هیقفلا هرضحی  نمل ال  هی :

اهیلع هللامالس  ارهز  ترضح  یناگدنز  ياههزومآ 

باتک تاصخشم 

755-78 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دمحا ینامقل  هسانشرس : 

دمحا ینامقل  اهیلع / هللامالس  ارهز  ترضح  یناگدنز  ياههزومآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.17 ص 12 -  نیدرورف 1378 :)  ، ) نز ش 85 مایپ  هلاقم ، :  اشنم 

(س  ارهزهمطاف رگفیصوت : 

همدقم

رد تشاد . میهاوخ  (س )) ارهز ترضح  یناگدنز  ياه  هزومآ   ) ناونع اب  سپ  نیا  زا  هک  یثحابم  هلسلس  رب  تسا  یحرش  دیناوخ  یم  هچنآ 
یم هئارا  هدـش  ینیب  شیپ  ياهلـصف  اهروحم و  زا  زین  ییاـمنرود  ثحاـبم ، نیا  ترورـض  حرـش  نمـض  همدـقم ، ناونع  هب  تمـسق  نیتسخن 
حرط هوحن  نآ و  ینوماریپ  لیاسم  و  (س ) اربک هقیدص  یناگدنز  هراب  رد  زیزع  ناگدنناوخ  امـش  ياهـشسرپ  اههاگدـید و  تفایرد  ددرگ .

ثحابم ندش  رت  يدربراک  انغ و  رب  دـناوت  یم  یهدوگلا ، يریگ  تهج  اب  گرزب  يوناب  نآ  تیـصخش  زا  ییاهعاعـش  یگدـنز و  ياهزارف 
ام ز میور  یم  الاب  مییالاب و  ام ز  نخس  زاغآ  نز ) مایپ  .) میتسه زین  امش  یلیمکت  ياهرظن  هطقن  اهـشسرپ و  تفایرد  راظتنا  رد  دنک . کمک 
(، هنومن  ) لابند هب  دوخ  دـشر  زاغآ  اب  اهناسنا  ام  همه  میور  یم  اجنآ  مییاج  ره  ام ز  میتسین  اجنآ  زا  اجنیا و  زا  ام  میور  یم  ایرد  مییایرد و 

خـساپ مینک و  عورـش  دوخ  یگدـنز  رد  يدـیونرپ  نشور و  هار  وا ، راتفر  زا  يوریپ  راتفگ و  زا  يریگ  هرهب  اـب  اـت  میتسه . هوسا )  ) و وگلا ) )
تراـبع اـب  دراد و  يا  هژیو  هاـگیاج  یگنهرف ، يرکف  ياـه  هزومآ  رد  یتـیبرت  هویـش  نیا  میروآ . تسد  هب  نتـسیز ) هنوگچ   ) يارب ار  دوخ 

[ . 2  ] دنا هتخادرپ  نآ  هب  سانش  هعماج  سانشناور و  نادنمشیدنا  زابرید  زا  تسا و  هدش  هجوت  نادب  [ ( 1  ] هنسح هوسا  )
فلتخم ياه  هصرع  رد  یـشخب  تریـصب  ییوج ، لامک  یهاوخ و  تلیـضف  رد  نآ  ياـهبنارگ  راـثآ  هب  هراـشا  اـب  هشیدـنا  رکف و  ناـبحاص 
: دنا هدومن  قیوشت  اهبنارگ  يوگلا  ینامسآ و  ياه  هوسا  باختنا  رد  ار  ناگمه  یناسنا ، يالاو  ياهشزرا  رد  يزرودرخ  یعامتجا و 

هوسا هتسیاش و  ياهوگلا  نیا  ناوریپ  یمامت  دومن و  یم  هدهاشم  فلتخم  ياهلسن  اهرصع و  رد  ار  هویش  نیا  هنوگایمیک  ریثءات  هک  رابکتسا 
ناناوج هژیوب  دارفا  ربارب  رگید  یهار  دید ، یم  یهلا  یناسنا  ياهشزرا  زا  عافد  رد  ادیپان  ياهرگنس  رد  سفن  هزات  ییاهورین  ار  هنـسح  ياه 

ياهرایعم تسخن  ور  نیا  زا  دـنادرگ . بوبحم  بولطم و  نانآ  ناگدـید  ربارب  ار  نوگژاو  ياهـشزرا  هعماـج ، گـنهرف  رییغت  اـب  اـت  دوشگ 
جاور اـی  تاـعوبطم و  امنیـس و  نویزیولت ، ویدار ، نوچمه  فلتخم  ياـهرازبا  زا  هدافتـسا  اـب  دومن و  نوگرگد  ار  یتـخب  کـین  تداـعس و 
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ياهشیارگ سپس  داد ، رییغت  ار  یگدنلاب  دشر و  هار  ندمت )!( هزاورد  هب  ندیـسر  ياه  هناهب  اب  باجح  فشک  دننامه  نوگانوگ  ياهداسف 
نوگانوگ ياهماهتا  مدرم  هقالع  دروم  ياهتیـصخش  هب  ینامز  درک ، نوگرگد  هتـسیاش  اـهبنارگ و  ياـهوگلا  هب  ندرک  يور  رد  ار  اـهناسنا 

ینعی یتسه  ناسنا  نیرتگرزب  یناطیش ، تایآ  باتک  راشتنا  اب  يرگید  نامز  دهن و  رانک  عامتجا  هدنزاس  ياه  هنحص  زا  ار  نانآ  ات  [ 3  ] هدز
نید ات  دومن  یفرعم  قاتشم  ياههاگن  هب  یعقاو  ریغ  یتیصخش  هدش و  فیرحت  يا  هرهچ  اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

ماجنارـس و  دننادب . تداعـس  هافر و  هنوگ  ره  زا  هدنامزاب  هدش و  نیرفن  ییاهنیمزرـس  ار  ینید  عماوج  رگنوسفا و  ار  نارادـم  نید  نویفا ، ار 
ادـیپان ياهتـسد  یئرمان و  هاپـس  اب  هداد ، رارق  دوخ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  موسر  بادآ و  راـتفر ، قـالخا ، ناـنآ ، شیارگ  شنیب و  رییغت  زا  سپ 

مانب نارظن  بحاـص  زا  یکی  هک  یتقیقح  دـنک . مارآ  مار و  عیطم و  يریـسا  هشیمه  يارب  ار  ناـنآ  هدومن و  نوگرگد  ار  تلم  نآ  گـنهرف 
: هک دومن  نایب  دوخ  ناتسود  هب  يرابکتسا  ياهروشک 

دیراذگاو ناشدوخ  لاح  هب  ار  نانآ  دـیزومایب و  دوخ  هرطیـس  هقالع  دروم  عماوج  ماوقا و  هب  ار  ناتدوخ  ندـمت  نابز و  بادآ و  قالخا و  )
هللا هظفح  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا ، مظعم  ربهر  رگن  فرژ  هدـید  نیبزیت و  هاـگن  [ 4 .( ] دوب دنهاوخ  امـش  نآ  زا  هشیمه )  ) هک
یم تروص  هزات  ياهرواب  موجه  اب  هنایفخم  مارآ و  روط  هب  هک  هدـید  یمالـسا  هعماج  هبقع  هب  هلمح  ار  نمـشد  یناطیـش  هویـش  نیا  یلاعت 

يوزنم یعامتجا و  ياهیراب  دنب و  یب  تاوهش و  هب  ندز  نماد  یبالقنا ، لوصا  ینید و  ياهـشزرا  زا  ون  لسن  نتخاس  یهت  لابند  هب  دریگ و 
هسیسد تخانـش  رب  نوزفا  دبلط ، یم  دوخ  يوس  هب  ار  ام  هجوت  کنیا  هچنآ  [ 5 . ] تسا ایند  یعامتجا  یسایس  ياه  هنحص  زا  مالسا  نتخاس 

ندرک شزرا  یب  نیقی  نامیا و  زا  زیربل  ياهلد  رد  کش  دیدرت و  رذـب  ندـناشفا  ناسنا و  یتسه و  هب  تبـسن  شنیب  رییغت  رد  نانمـشد  ياه 
اب یماکخلت  داجیا  و  [ ، 6  ] نید رد  نیون  تاقیقحت  ناونع  اب  یفارحنا  یطاقتلا و  راکفا  قیرزت  اب  هک  تسا  ینامـسآ  ياـهرواب  تاسدـقم و 

، دـنراد ناـموصعم  هب  ار  تهابـش  نیرتشیب  هک  هتـسراو  ياـهناسنا  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناربهر  زا  يوریپ  رد  ینامیـشپ  هیحور  شرورپ 
. دریذپ یم  ماجنا 

. دروآ دـیدپ  هناگیب  گنهرف  ربارب  رد  یگتخابدوخ  وج  داـجیا  یهلا و  يـالاو  ياهـشزرا  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  حور  ندـیمد  نآ  یپ  رد  و 
اب یعقاو  ییانشآ  ینید ، بان  فراعم  هب  تبسن  یهاگآ  شنیب و  نانمشد ، یناطیش  ياه  هشقن  رب  يزوریپ  رد  تیقفوم  ماگ  اهنت  کش  نودب 
زا دوب . دهاوخ  نانآ  ینامسآ  ياه  هزومآ  نانخـس و  يریگراک  هب  یناگدنز و  فلتخم  داعبا  زا  يزومآسرد  اتمه ، یب  ياهوگلا  تیـصخش 
هب تبـسن  میزاـس و  دوـخ  بیـصن  نآرق  تفرعم  يانـشور  زا  یکدـنا  اـت  میرب  یم  ور  یحو  لـالز  هـب  تـسخن  نخـس ،) زاـغآ   ) رد ور  نـیا 

. میبای یهاگآ  نانآ  زا  ام  زا  کی  ره  يریذپریثءات  یگنوگچ  دنمدرخ و  ناوریپ  ياهیگژیو  يدنوادخ ، ياهوگلا  تیصخش 

تداعس ياه  هوسا 

نید نوگانوگ  ياـهیگژیو  تسخن  دـنک : یم  میـسرت  هولج  ود  اـب  ار  اـهناسنا  یتخبکین  تداعـس و  هار  دوخ ، نانخـس  رد  ناـبرهم  دـنوادخ 
راثآ نایب  نمـض  دـنک و  یم  ناـیب  مدرم )  ) و نتـشیوخ ) ( ) دـنوادخ  ) هب تبـسن  یگدـنز  فلتخم  ياـه  هصرع  رد  ار  نایوجادـخ  نارواـب و 

ياهناسنا هتـسیاش و  ياـه  هنومن  هکنآ  رگید  [ 19 . ] دـیامن یم  قیوشت  نانآ  يریگراک  هب  يریگارف و  هب  ار  اـهناسنا  تافـص ، نیا  دنمـشزرا 
اما دنک . یم  یفرعم  دنا ، هدش  دنمتداعـس  ناس  نیدب  دنا و  هتفرگ  راک  هب  یگدـنز  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  ار  اهیگژیو  نینچ  هک  ار  لماک 

. درادن اهنآ  ییاناد  شناد و  یتح  نانآ و  هلیبق  ای  اهنآ و  ییایفارغج  ورملق  هب  یهجوت  یفرعم  نیا  رد 
رد هن  تسا و  ناهاشداپ  رامش  رد  هن  هک  دشاب  نامقل )  ) مان هب  یهایس  مالغ  هچرگ  تساهتقایل  اهیگتـسیاش و  تسا  رایعم  نایم  نیا  رد  هچنآ 

تفـص اـب  دـنک و  یم  داـی  میکح )  ) ماـن هب  وا  زا  دـنوادخ  هک  نـیب  نـشور  تـسا  يا  هدرب  هـکلب  نادـنمتورث  نـیب  رد  هـن  ناـفوسلیف و  هرمز 
ار يو  ور  نیا  زا  تسا ، وا  نامیا )  ) وا یعقاو  شزرا  هک  دـنک  یم  یفرعم  ار  هعماج  حطـس  رد  یلومعم  ناسنا  ای  و  دناسانـش . یم  تمکح ) )

تسین حرطم  زین  سنج  عون  یفرعم  ییاسانش و  نیا  رد  هکنآ  دنمشزرا  هتکن  [ 20 . ] درب یم  مان  نیسای  لآ  نموم )  ) ای نوعرف و  لآ  نموم ) )
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هب كاپ  تسیز و  كاپ  هک  درمـش  یم  [ 21 ( ] تراهط سیدـنت   ) و شیاین ) يوگلا   ) ار میرم )  ) ور نیا  زا  تسا . راـیعم  یعقاو  تیـصخش  و 
. دناد یم  روخ  باوخرپ و  گنراگنر  ياهرالات  رد  يرادیب ) تریصب و  هنومن   ) و تماقتسا ) هوسا   ) ار نوعرف  رسمه  تسویپ و  دوخ  يادخ 

دنا هتـشاد  روضح  یحو  ناروآمایپ  رانک  رد  هاگ  هک  دـنک  یم  یفرعم  ار  یتسیاشان  ياـه  هنومن  نادرم  ناـنز و  نیب  رد  رگید  يوس  زا  [ 16]
. تسا هدیـسرن  ناشدوجو  هدـیتفت  ریوک  هب  یهلا  تیادـه  شراب  زا  يا  هرطق  هک  دنتـسه  یهارمگ  ینادان و  رعق  رد  ناگداتفاورف  دـننامه  اما 

نادـب لـمءات  هجوت و  ناـیم  نیا  رد  هچنآ  [ 17 (. ] (ص مالـسا لوسر  ياـهومع  لـهجوبا ، بهلوبا و  اـی  وا و  دـنزرف  حون و  رـسمه  نوچمه 
اهنامز و یمامت  يارب  ریگارف  یـشقن  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  رت  هتـسیاش  ياه  هوسا  رترب و  ياهوگلا  اب  ییانـشآ  دراد ، يرتشیب  ترورض 
رشب و نایبرم  شنیرفآ  ماجرف  ات  تقلخ  زاغآ  زا  تسا و  هدرک  نایب  اهنآ  يارب  دنتـسه  نارگید  يارب  وگلا  دوخ  هک  یناسک  یتح  دارفا  همه 

. دنا هدش  دادملق  یتسه  ياتمه  یب  ناملعم 
هک تسا  داب  وا  لآ  وا و  رب  يدنوادخ  دورد  دمحم  ترـضح  يدـنوادخ  يامن  مامت  هنیآ  شنیرفآ و  باتفآ  نادرم  نیب  رد  نانآ  هلـسلسرس 
یف مکل  ناک  دـقل  : ) دومرف نینچ  وج  لامک  هاوخ و  تداعـس  ياهناسنا  هب  وا  یفرعم  يارب  دـیمان و  هنـسح ) هوسا   ) ار وا  گرزب  راـگدرورپ 
ادـخ لوسر  زا ] يوریپ  ادـتقا و  رد   ] امـش يارب  اـنامه  [ 18 ( ] اریثـک هللا  رکذ  رخـالا و  مویلا  هللا و  وجری  ناـک  نمل  هنـسح  هوـسا  هللا  لوـسر 

: هک یسک  يارب  تسوکین  یقشمرس 
دراد دیما  تمایق  زور  ادخ و  هب   1

. دنک یم  دای  ناوارف  ار  دنوادخ   2
اهتملظ ندومن  فرطرب  یتسه و  مامت  يرگنـشور  يارب  اهنت  اهنت و  شخب  ینـشور  باتفآ  ندوب  ناـبات  دیـشروخ و  عولط  هک  تسا  یهیدـب 
یتسه هرتسگ  ياج  ياج  ات  تسا  مزال  باتفآ  شبات  عناوم  ندومن  فرطرب  ای  یگدامآ و  شریذـپ و  نوچمه  یطیارـش  هکلب  تسین ، یفاک 

رد نیـسپاو  زور  هب  هجوت  ادخ و  هب  دیما  نامیا و  دیاب  زین  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  تیاده  باتفآ  هراب  رد  دوش . دیـشروخ  رون  ياریذـپ 
نیا رد  دـبای . انعم  ندوب ) وریپ   ) و ندوب ) هوسا   ) ات دـشخب  یمدآ  دوجو  هب  يونعم  یباداش  توارط و  دـنوادخ  دای  دـنز و  جوم  اـهلد  يارس 

[ ، 19  ] دوب دـهاوخ  عماوج  همه  اـهناسنا و  یماـمت  يارب  هنومن  وگلا و  یتما  هدـنروآدوجو  هب  يوریپ ، نیا  يربـهر و  نآ  هک  تسا  تروص 
هوسا وا ، وریپ  ناتریسدیپس  داب و  وا  لآ  وا و  رب  يدنوادخ  دورد  مالسا  ربمایپ  داهن  كاپ  ياین  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  هنوگ  نامه 

نانز نیب  رد  هک  يا  هتسجرب  تیـصخش  رگید  [ 20 (. ] هعم نیذلا  میهاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دق   ) دنا هدـش  یفرعم  هدیدنـسپ  يا 
رد و  نز ) تقیقح  مامت   ) و ناسنا ) تقیقح  مامت   ) وا دوجو  باتک  رد  داد و  ناـشن  دوخ  زا  یباـتملاع  ییانـشور  شنیرفآ ، باـتهم  دـننامه 
(( (ص مرکا لوسر  تیاهن  یب  تافـص  زارت  مه  وا  لیاضف   ) هک يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هدهاشم  یبوخ  هب  تیناسنا ) هخـسن  مامت   ) مالک کی 

نخس رد  لحار  ماما  هک  يا  هتـسیاش  يوگلا  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تسا  هدش  هدرمـش  [ ( 21  ] یحو نادـناخ  راختفا   ) دوب و
.( دوب هللا  لوسر  ياج  هب  دوب  درم  رگا  هک  ینز  دوب ، یبن  دوب  درم  رگا  هک  دوب  ینز  ([ ) (س ارهز همطاف  ترضح  : ]( دومرف دوخ  ياسآتمصع 

همه : ) دیامرف یم  یصاخ  مارتحا  اب  ناشیا  دیآ ، یم  نایم  هب  نخس  یتسه ، ناهج  رد  ناسنا  زا  لماک  يا  هنومن  یفرعم  هراب  رد  نوچ  و  [ 16]
هک يروط  نامه  میریگب و  وا  نادنزرف  وا و  هلیسو  هب  مالسا  زا  ار  نامروتسد  دیاب  همه  مینک ، دینک و  ادتقا  ([) (س ارهز ترـضح   ] وا هب  دیاب 

درادـن ناهج  لیم  ناناج  لامج  یب  ناج  يرآ : [ 17 (. ] نز انعم  مامت  هب  تسا  ینز  ناسنا ، انعم  مامت  هب  تسا  یناـسنا  دیـشاب . تسا  هدوب  وا 
لزنمرس درادن  نایب  حرـش و  امعم  نیا  هک  ادرد  تسا  نیـشتآ  رحب  دص  هر  نیا  رد  یمنبـش  ره  درادن  ناج  هک  اقح  درادن  نیا  هک  سک  ناو 

مدرم يارب  يا  هنومن  ار  نوعرف  نز  نآرق ، هک  هنوگ  ناـمه  [ 18  ] درادـن نارک  هر  نیاک  شک  ورف  ناـبراس  يا  نداد  تسد  ناوتن ز  تغارف 
هءارما اونمآ  نیذـلل  ـالثم  هللا  برـض  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  توعد  يو  زا  يزومآـسرد  هب  ار  یمالـسا  هعماـج  دـنک و  یم  یفرعم  بوخ 
تروص نیدب  زین  ار  میرم  ترـضح  ای  و  دنز ،) یم  لاثم  ار  نوعرف  رـسمه  نامیااب ، نانز  نادرم و  دارفا  یمامت  يارب  دنوادخ  [ ) 19  ] نوعرف

دنریگ تیناسنا  قشمرـس  دنزومآ و  سرد  وا  زا  نانز  نادرم و  یمامت  هاوخ و  تلیـضف  وجادخ و  ياهناسنا  ات  هدومن  یفرعم  نیرب  هعماج  هب 
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(س) ارهز همطاف  نآرق ، زاس  یگدنز  ياه  هزومآ  زا  ماهلا  اب  زین  ینیمخ  ماما  ترضح  [ 20  ] نارمع تنب  میرم  اونمآ  نیذلل  الثم  هللا  برض  )
تخانش اب  ینیرفآتفرعم  يریگوگلا و  هب  ار  نانز  نادرم و  یمامت  دنک و  یم  یفرعم  یمالـسا  هعماج  رد  هتـسجرب  ناسنا  لماک و  يادتقم  ار 

. دناوخ یم  ارف  يو 
یتخانش اب  هک  دنک  یم  توعد  هزات  یشالت  ون و  یتکرح  هب  ار  نایعیش  هژیوب  ناناملـسم  یمامت  ماما  [ 21  ] یهللا حور  هاگن  نخس ، رگید  هب 

دنمجرا و تافص  شنیرفآ ، تقلخ و  ياه  هولج  رد  وناب  كاپ  نآ  تیصخش  (س ،) ارهز ترضح  صخش  تخانش  رب  نوزفا  یتفرعم  رترب و 
زا يا  هعومجم  ماجنارس  دنمشزرا و  ياهشنیب  یسانش ، نمـشد  یقالخا ، ياههاگدید  یهاگآ ، شناد و  يرادرـسمه ، ياهیگژیو  هتـسیاش ،

هـصرع رد  وا  نانخـس  تافـص و  کیاکی  تریـصب ، لمءات و  رـس  زا  يا  هعلاطم  اب  هارمه  دوش و  یـسررب  ملاع  هناگی  نآ  ینامـسآ  ناـنخس 
راتفر و رد  ییوس  مه  اب  میزاس و  دوخ  بیـصن  ار  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  رد  تقایل ) ناشن   ) ات دریگ  رارق  لمع  هدافتـسا و  دروم  یناگدـنز 

. مییامیپب ار  یگتسراو  یگتساریپ و  یکاپ ، هار  وناب  نآ  راتفگ 

س)  ) ارهز همطاف  یناگدنز  ياه  هزومآ  ای  هریس 

يرامشیب هوبنا  هجوت  هاگن و  مالسا ، ناهج  يارقلا  ما  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  ناریا و  دنمهوکـش  بالقنا  يزوریپ  هک  ماگنه  نآ  زا 
فعضتسم ياهتلم  یمامت  دومن  بلج  ناریا  يوس  هب  ار  یحو  نایوگنخس  ینابر  راتفر  ینایحو و  ياه  هزومآ  ناگتفیش  هژیوب  ایند ، مدرم  زا 

هویش يارجا  نایب و  رگید  يوس  زا  دنتسناد . دوخ  یگدنز  رد  يریگ  قشمرس  يارب  يا  هتسیاش  يوگلا  ار  ماظن  نیا  متس ، تحت  ياهناسنا  و 
هدافتـسا تمـصع ، كاپ  بان و  لالز  زا  ات  تشاد  يدـج  قیقد و  هدرتسگ ، يراک  هب  زاین  هعماج ، هصرع  یگدـنز و  رـسارس  رد  ناـموصعم 

. دشاب ارجا  نایب و  لباق  فلتخم  عماوج  يادرف  زورما و  يارب  هتسیاش ، روخ و  رد  لامک  تیعماج و  رب  نوزفا  و  [ 22 . ] دوش
ریگمـشچ هتـسیاش و  يراثآ  قیقحت ، لها  ملق و  نابحاص  دنمـشزرا  شالت  هعماج و  یگنهرف  يرکف  ناربهر  نانخـس  هک  میرذـگن  هتفگاـن 

و اهدـیابن )  ) و اهدـیاب )  ) زا نتـشذگ  تسه ، هدوـب و  نآ  لاـبند  هب  هشیمه  زا  رتـشیب  اـم  دنمـشیدنا  زرودرخ و  لـسن  هک  هچنآ  اـما  داد  هیارا 
رد هژیوب  هعماج و  نتم  رد  (ع ) ناموصعم لامعا  راتفر و  هعومجم  هب  نتخادرپ  نخـس ، رگید  هب  تسا . اه ) تسین   ) و اه ) تسه   ) هب ندیـسر 

ایوپ و هدنز ، يا  هشوت  هر  ناس  نیدب  ات  دوب  دهاوخ  ثداوح  بیـشن  زارف و  رد  نانآ  یناگدنز  ياه  هویـش  زا  يزومآسرد  هداوناخ و  ياضف 
ياه هزومآ  لماک و  ياهناسنا  اب  ار  دوخ  هشیمه  يارب  دوش و  میـسرت  اه ، هظحل  اه و  هنحـص  یماـمت  رد  دارفا و  یماـمت  يارب  نیرفآـتکرح 

. دنبایب دوخ  ربارب  ییافوکش  یگدنلاب و  تفرعم ، زا  نشور  یهار  هابتشا ، اطخ و  هب  تبسن  رطاخ  یگتفشآ  نودب  هدید ، ور  هبور  عماج 
(ع) یلع نانموم  ریما  یناگدنز  هب  نتخادرپ  تشاد ، ناگتفیش ، نیب  رد  رت  ناوارف  یهجوت  رتشیب و  یترورض  نآ  هب  هاگن  نایم ، نیا  رد  هچنآ 

هظحل هظحل  دـنرادروخرب و  تمـصع  ناـشن  زا  دـنزرف  ود  رداـم و  ردـپ و  ود ، نیا  کـچوک  هداوناـخ  رد  اریز  تـسا ، (س ) ارهز همطاـف  و 
ار دوخ  يا  هشیدنا  رکف و  ره  اب  ناهج  نادحوم  یمامت  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  حیحـص  تخانـش  تسرد و  تفرعم  زا  زیربل  نانآ  یناگدنز 

شنیب نینچ  دروآ . تسد  هب  دوخ  مایا  هشیمه  يارب  زومآتداعـس ) شخب و  شمارآ  يا  هخـسن   ) ات دـنناد  یم  ییاه  هزومآ  ناـنچ  هب  دـنمزاین 
هیامرس زا  نیرز  یفراعملا  هریاد  ات  دروآ  دیدپ  ار  هعومجم  نیا  شراگن  شهوژپ و  هزیگنا  اهناسنا ، تساوخ  هعماج و  زاین  هب  تبـسن  نشور 

رد كدنا  یتصرف  اب  دـبای و  تاجن  یگرمزور  زا  نازومآسرد  یگدـنز  دـشاب و  هدوشگ  هشیمه  ناگمه ، ناگدـید  لباقم  هنوگایمیک  ياه 
روضح اب  مییامن و  رورم  ار  ثحابم  هعومجم  زا  ییامنرود  مه  اـب  تسا  هتـسیاش  دوش . مهارف  تکربرپ  نادواـج و  یلوصحم  تاـیح ، لوط 

: میزادرپب اهنادب  رتشیب  تریصب  لمءات و  یگدامآ ، اب  اه ، هزومآ  کیاکی  هب  هجوت  نمض  بلاطم ، ياضف  رد 

نانموم ریما  ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  تافص 

عامتجا ینعی  رتگرزب  هعماج  هب  يدـنچ  زا  سپ  دنـسر و  یم  غولب  دـشر و  هب  ییاهناسنا  نآ  شوغآ  رد  هک  تسا  یکچوک  هعماج  هداوناخ ،
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نتفر ارف  اب  نآ  ریثءات  هولج  هاگ  هک  يا  هنوگ  هب  دراد . هداوناخ  رد  تیبرت  عون  اب  لماک  یگتـسب  عامتجا  تداعـس  تمالـس و  دنبای . یم  هار 
عقاو هب  زاین  شخب ، تداعـس  ياـهرایعم  هب  نتخادرپ  [ 23 . ] دنک یم  نوگرگد  ار  تیرشب  خیرات  ریـسم  هتـشاد ، فرژ  یـشقن  نامز ، زرم  زا 

هک روط  نآ  یگدنز ، تایعقاو  نیرفآناجیه ، تارابع  هدنبیرف و  ياهراعش  زا  رود  هب  ات  دراد  هعماج  اهناسنا و  يدوجو  قیاقح  كرد  ینیب و 
يرـشب كاپداهن  ترطف و  اب  قباطم  یقطنم و  ياهلح  هار  هیارا  هب  تاـساسحا  زا  رود  هب  دریگ و  رارق  یـسررب  هیزجت و  هجوت ، دروم  تسه 

. دوش هتخادرپ 
هب قیقد  یهاگن  اـب  میزادرپ و  یم  هداوناـخ  ثداوح  بیـشن  زارف و  اـب  دروخرب  رد  (س ) ارهز همطاـف  ياـهیگژیو  هب  دوخ  ثحب  نیتسخن  رد 

خـساپ ثحابم ، نیا  وترپ  رد  میوش . یم  هاگآ  هعماج  نادنزرف و  رـسمه ، دوخ ، هراب  رد  يو  فیاظو  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  يدوجو  داعبا 
قلطم و روط  هب  هداوناخ  رد  نانز  روضح  یگنوگچ  زا  تسا و  هدوب  نادنم  هقالع  هوبنا  هجوت  دروم  ناوارف  ياهلاس  هک  يرایسب  ياهـشسرپ 

هوسا نینچ  رظن  دروم  تسرد و  هار  میوش و  یم  هاگآ  ای ... هعماج و  لاـعف  يورین  زا  یمین  ناونع  هب  یعاـمتجا  روما  رد  ناوناـب  تکرـش  اـی 
. میروآ یم  تسد  هب  ار  دنمشزرا  ینامسآ و  ياه 

ارهز همطاف  شنیرفآ ، يوناب  كاپ  نانخس  هللا  لوسر  تخد  یقالخا  ياههاگدید 

ای ترـضح و  نآ  لامعا  رد  هعماج ، ثداوح  يـال  هبـال  رد  هک  تسا  يا  هدـنزرا  نانخـس  بادآ و  قـالخا ، زا  يا  هعومجم  شخب ، نیا  رد 
ردـص و حرـش  یتسه ، هب  ون  یهاگن  بجوم  اهنآ  نتـسناد  هدـش و  نیجع  هعماج  اب  کی  ره  هک  یتاـکن  تسا . هتـشاد  دوجو  ناـشیا  راـتفگ 

نتـسب راک  هب  نانخـس و  نیا  يریگارف  کـش  نودـب  [ 24 . ] دوـب دـهاوخ  تسیاـشان  یفنم و  تافـص  زا  يرود  ناوارف و  تالکـشم  لـمحت 
تکاله طوقـس و  زا  ار  یمدآ  هاتوک ، دـنچ  ره  ینخـس  هاگ  هک  تسا  یگدـنز  نارحب  رد  ردـقنارگ  يا  هنیجنگ  ناسب  اه ، هزومآ  کـیاکی 

. دنیرفآ یم  غورفرپ  ازفا و  حور  یطاشن  هدیشخب ، تاجن  يونعم 

همطاف هاگن  زا  قوقح 

دزاس یم  زاتمم  نانچ  ار  وا  دـشخب و  یم  یمدآ  تیـصخش  تیقفوم و  هب  الاو  شزرا  نارواـب  نید  هرمز  هب  نتـسویپ  نید و  هزوح  رد  دورو 
ینابم لوصا و  نارگید  ياهدروخرب  عون  رد  دـبای و  یم  یـصاخ  هاگیاج  هعماج  رد  دـش  دـهاوخ  يو  نوخ  دـننامه  وا ، ییاراد  شزرا  هک 

، اـهنآ هب  تبـسن  دـهعت  اهنادـب و  هجوت  هک  دریگ  یم  رارق  يو  شود  رب  زین  ییاـهتیلووسم  رگید  يوـس  زا  اـما  دوـش . یم  مکاـح  یـصخشم 
. دریگ یم  دوخ  هب  هتـسیاب  یتح  هتـسیاش و  يا  هرهچ  قوقح  تخانـش  یهاگآ و  ور  نیا  زا  دوب . دـهاوخ  ینامـسآ  نییآ  هب  داقتعا  يرورض 
زا هدافتسا  دنمورحم ، تمعن  نیا  زا  یهلا  نایدا  هب  نادقتعم  رگید  زا  يرایسب  تسا و  نایعیش  يدنمشزرا  راختفا و  هیام  هنیمز  نیا  رد  هچنآ 

رترب شزرا  ناسنا ، هب  تبسن  عماج  یتخانـش  هک  یناسک  هب  تسا  دنوادخ  ناگتخومآ  شناد  یحو و  اب  نایانـشآ  نابز  زا  ینید  ياه  هزومآ 
هنادرد نانخـس  لحاس  رب  ثحاـبم  زا  شخب  نیا  رد  [ 25 . ] دـنراد هدـش ، فیرعت  وا  يارب  وا و  رب  هک  یهلا  قوـقح  شنیرفآ و  ناـهج  رد  وا 

یم هاگآ  نامهیم و ... نادهاجم ، نموم ، نز ، رـسمه ، ماما ، نآرق ، نایعیـش ، قوقح  زا  مینیـشن و  یم  لوتب  يارهز  لوسر و  نت  هراپ  یتسه ،
. میوش

ینامسآ تافص 

ترضح تافص  هراب  رد  هچنآ  تسا . ادیوه  یبوخ  هب  وناب  نآ  تیصخش  نآ  رد  هک  تسا  يا  هنیآ  (س ،) ارهز ترضح  تافـص ) هفیحـص  )
ياهیگژیو ییافوکش  ندش و  رادیدپ  زاس  هنیمز  هداد ، خر  يو  هاتوک  رمع  رد  هک  یناوارف  نوگانوگ و  ثداوح  هک  تسا  نآ  تسا  ینتفگ 

دودـحم یـصاخ  نامز  لصف و  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ترـضح  نآ  دوجو  رد  یتافـص  تمـصع ، رب  نوزفا  هک  تسا  هدوب  ناـشیا  هتفهن 
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يدربراک شقن  یعامتجا  یـسایس  ياه  هنحـص  رد  نادرم و  يارب  نانز ، نیب  هداوناـخ ، رد  دوش . یمن  هصـالخ  يا  هژیو  سنج  رد  هدـشن و 
. دوب دهاوخ  يریظن  یب  ریگمشچ و  شنیب  شناد و  رگنایب  ریگارف و  يا  هفطاع  قشع و  رگناشن  ادخ ، اب  ناسنا  هطبار  زومآسرد  دراد و 

ای دـنناد و  یم  دارفا  ترخآ  يارب  یقالخا  نانخـس  هلـسلس  ار  نید  تاروتـسد  ای  دـنرگن و  یم  يدام  روما  بوچراچ  رد  ار  ناسنا  هک  نانآ 
هلق تمظع و  جوا  هب  یپ  ینامـسآ  تافـص  نیا  هب  یهاگن  اب  دـنرگن ، یم  عامتجا  يارب  دـیفم  ریغ  يوضع  ناوتاـن و  يدوجوم  ار  نز  هکنآ 

[ . 26 . ] دوب دهاوخ  نادرم  نانز و  یمامت  يریذپ  تربع  يارب  هتسیاش  یناسنا  لماک و  ییوگلا  هک  دنرب  یم  ناوج  ییوناب  تسادق 

نیریش ياهشنیب 

زا ار  یمدآ  هک  يا  هنوگ  هب  دراد ، وا  ياهرواب  ناسنا و  یگدـنز  رد  زاس  تشونرـس  یـساسا و  یـشقن  ثحاـبم ، تاـعوضوم و  زا  يا  هراـپ 
اهنآ حرط  نامز  رد  لیاسم  نیا  زا  یخرب  ددـنب . یم  يا  ههاریب  ره  رب  ار  هار  هتـشاد و  هگن  نوصم  فیاظو  ماجنا  هنحـص  رد  طیرفت  طارفا و 

نآ یـشرع  شنیب  تمظع و  هرتسگ  رگنایب  نآ ، داعبا  یمامت  هب  عماـج  هاـگن  عوضوم و  هب  تخادرپ  شرگن و  عون  اـما  تسا  هداـتفین  قاـفتا 
. دوب دهاوخ  صخش 

ياهـشزرا هک  میوش  یم  ور  هبور  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  طسوت  هدـش  حرطم  ثحابم  زا  يا  هعومجم  اب  راتـشون  زا  تمـسق  نیا  رد 
یخرب دوب . دـهاوخ  زاـس  تشونرـس  دـیاقع  حیحـص و  ياهتخانـش  بادآ ، زا  ینیچلگ  دراد و  دوـجو  نآ  رد  نیداـینب  ياهـشنیب  هتـسیاش و 

يارب رگید  يا  هراپ  و  کشا و )... ثرا ، یـسانش ، تسود  عاجترا ، دادـترا ، دـننامه  . ) تسا هتفای  قادـصم  وناـب  نآ  ناـمز  رد  تاـعوضوم 
[ . 27 ...(. ] مالسلا و هیلع  يدهم  ترضح  البرک ، نوچمه   ) تسا هدش  میسرت  اهناسنا  هدنیآ 

ارهز ترضح  دروخرب  ياه  هویش  یسانش و  نمشد 

رواب نید  ره  هک  تسا  ییاه  هزومآ  نانمـشد ، ياه  هسیـسد  رب  يزوریپ  یگنوگچ  وا و  اـب  ییوراـیور  رد  یـسانش  هویـش  نمـشد ، تخاـنش 
دراد و تیعماج  یگنادواج و  زا  نخـس  هک  مالـسا  هژیوب  ینامـسآ  بتاکم  رد  هک  تسادیپ  هتفگان  دبای . یهاگآ  اهنادب  دـیاب  يا  هتخیهرف 

یم توعد  تیالو )  ) زا يرادـساپ  نوچمه  یهلا  بان  فراعم  هب  تبـسن  يرگن  فرژ  یگداـمآ و  يدنمـشیدنا ، هب  ار  دوخ  ناوریپ  هراـمه 
نینچ ات  دنزیخ  یمرب  هزرابم  هب  شیوخ  دصاقم  هب  ندیسر  دوخ و  عفانم  ظفح  يارب  نادنچ  دص  شالت  تیدج و  اب  یناوارف  نانمـشد  دنک ،

. دنهد قوس  لزانم  دجاسم و  جنک  هب  هدرک و  لیدبت  شوماخ  تکاس و  دماج ، یتاروتسد  هلسلس  هب  ار  ایوپ  هدنلاب و  نییآ 
هد زا  شیب  ون  یـشرگن  اب  دوب و  (س ) ارهز ترـضح  نامز  زا  تیالو  تماـما و  نانمـشد  اـب  ییوراـیور  رد  سدـقم  راوشد و  هار  نیا  زاـغآ 

سدقم ياهـشزرا  زا  عافد  رد  اه  هویـش  نآ  ریثءات  هک  يا  هنوگ  هب  مینک ، یم  هدـهاشم  (ص ) ادـخ لوسر  تخد  زا  دروخرب  هلباقم و  شور 
. تسا هتفرگ  دوخ  هب  رت  هدنلاب  رت و  هتخورفارب  يا  هرهچ  زور  ره  هتفای و  رارمتسا  يدامتم  ياهنرق  ینید ،

نیا اـهناسنا  ماـمت  تسا و  یمطاـف  يوـلع و  تموـکح  رادـمچرپ  مالـسا ، ناـهج  يرقلا  ما  ناوـنع  هب  ناریا  یمالـسا  يروـهمج  هک  کـنیا 
نافلاخم ربکتـسم و  نانمـشد  اب  ییورایور  ياه  هویـش  اب  ییانـشآ  دـنناد ، یم  یعیـش  ماـظن  يدـمحم و  باـن  مالـسا  ناونع  هب  ار  تموکح 

[ . 28 . ] دش دهاوخ  هتخادرپ  نادب  لصف  نیا  رد  دنوادخ  يرای  هب  هک  تسا  یترورض  ییالو ، تموکح 

ماکحا هفسلف  نایب  رد  هشیدنا  يانشور 

ناـگتخومآشناد و يرایــسب  لـیلحت  دـقن و  دروـم  یلاـجنج و  ثحاـبم  زا  نآ ) ناـیب  یگنوـگچ  ماـکحا و  هفــسلف   ) هـک تـسا  یناـمز  رید 
ار ماکحا  ماجنا  رد  دبعت  هتسناد و  نآ  یهلا  ياهشزرا  تسادق و  اب  داضت  رد  ار  ماکحا  هفسلف  هب  تخادرپ  يا  هدع  تسا . هدوب  نادنمشیدنا 
رد هتفهن  میهافم  رب  طلـست  نآ و  هفـسلف  مهف  هب  طونم  ار  يدـنوادخ  تاروتـسد  هب  لمع  یخرب  اما  دـنناد . یم  تعاطا  تیدوبع و  هتـسیاش 
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یم اهر  دنرادن  ییانـشآ  نآ  اب  هک  ار  هچنآ  ره  دننک و  یم  لمع  نادب  دنناد  یم  هک  ار  هچنآ  دنرواب  نیا  رب  دننک و  یم  نایب  نادب  يدـنبیاپ 
ساپ ار  دبعت  تیدوبع و  زرم  ماکحا ، هفـسلف  هب  تبـسن  ییاناد  شناد و  هب  مارتحا  اب  هک  دراد  دوجو  يا  هنادنمدرخ  موس و  هاگدید  دـنیامن !
ملاع دنمشیدنا  نیرترب  روضح  ای  شناد ، دشر  نامز و  هب  دنمزاین  ار  نانآ  زا  یکدنا  دنوادخ ، تاروتسد  هفـسلف  ماسقا  نایب  نمـض  هتـشاد ،

. دننک یم  یفرعم  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نیرفآتداعس  نانخس  هب  اهناسنا  دبعت  دهعت و  نومزآ  ای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  شنیرفآ 
هفسلف اب  ار  یهلا  ماکحا  زا  ملق  اههد  هک  میرگن  یم  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  شنیرفآ ، باتهم  هشیدنا  يانشور  هریـس ، زا  زارف  نیا  رد 

ره فیاظو  هب  تبسن  شنیب  تریصب و  دبای و  يرترب  ینوزف و  نارواب  نید  ناج  ماک  رد  یگدنب  نیریش  دهـش  ات  هدومن  میـسرت  اهنآ  ماکحا 
[ . 29 . ] دوش نایامن  ام  زا  کی 

همطاف یسانش  تیصخش 

زاس هنیمز  یهاگآ  نیا  تسا . هعماج  رد  هنادنمـشیدنا  روضح  زا  ناشن  هدـنیآ  هتـشذگ و  رـصاعم ، ياهتیـصخش  فارطا و  ياـیند  تخاـنش 
نانآ یفنم  تیـصخش  نایب  تسیاشان و  ياـه  هنومن  زا  زیهرپ  رد  دارفا  يرادـیب  بجوم  نآ  اـب  هارمه  هدوب و  زاـس  ناـسنا  ياـهوگلا  یفرعم 

. دوب دهاوخ 
یگدنز زا  اهشزرا  دض  اهشزرا و  زا  یفراعملا  هریاد  ددرگ ، هارمه  تیونعم  ییانشور  تمـصع و  رون  اب  تخانـش  نیا  هاگ  ره  دیدرت  نودب 

نایب ایوگ  ییاهقادصم  اب  هدنز و  روط  هب  اهـسوه  اهاوه و  ریجنز  زا  ییاهر  ياههار  هک  دوش  یم  نیودـت  دنمتواقـش  هشیپ و  تداعـس  دارفا 
خیرات يادنلب  رب  یکاپان  یکاپ و  قشمرس  هدش ، یسررب  لیلحت و  یبوخ  هب  تکاله  ياههار  فارحنا و  ياه  هگر  وس ، رگید  زا  دوش و  یم 
مینیشن یم  وناب  نآ  تریصبرپ  هاگن  زا  تیصخش  اههد  تخانش  هب  (س ) هیضرم يارهز  نانخس  زا  تمـسق  نیا  رد  دوش . یم  نایامن  تیناسنا 

[ . 30 . ] مینیزگ یمرب  نارگید  دوخ و  يارب  هتسیاش  ییاه  هشوت  هر  ترضح ، نآ  نانخس  فلتخم  ياهزارف  زا  و 

ینامسآ نانخس  نیرخآ  رد  یناگدنز  ياه  هزومآ 

يرایـسب دنک . یم  راکـشآ  ار  نانآ  یعقاو  تیهام  هدرک ، ور  ریز و  ار  اهناسنا  هک  تسا  نازورف  یـشتآ  دننامه  یگدنز  راوشد  ياهدمآشیپ 
زاین و زآ و  يور  زا  هدرک ، شومارف  ار  دوخ  ياهراعـش  یمامت  دعب  يدنچ  اما  دنا  هدوب  ییاهرایعم  لوصا و  دنبیاپ  شیوخ ، دـشر  زاغآ  رد 
، شیوخ رسمه  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دندرپس . یم  ههاریب  هب  هر  هداد ، حیجرت  ار  یگدنز  رذگدوز  ياهتذل  نیریش  معط  ترهـش ، توهـش و  ای 

يارب زابرید  زا  هک  یسدقم  ياهنامرآ  هب  ای  هتشاد ، تسیاشان  ياهدروخرب  هدوب ، وا  ياهجنر  ياپمه  تالکشم و  کیرش  رایـسب  نایلاس  هک 
هک تسا  رطاخ  نیدـب  دـنهد . یم  همتاخ  دوخ  تایح  هب  نوگژاو  یتریـس  نوگرگد و  يا  هرهچ  اب  هدز و  اپ  تشپ  هدومن ، اهیراکادـف  نانآ 

ینامز دوش و  یم  رادـیدپ  نآ  رد  ناسنا  دوعـص  هاگ  هک  دـنا  هتـسناد  رمع  ثداوح  اهلاس و  یمامت  زا  يا  هنیآ  ار  یگدـنز  رخآ  ياه  هظحل 
. دروخ یم  مشچ  هب  یمدآ  طوقس 

يراتشون تیـصو  کی  يراتفگ و  تیـصو  تفه  زا  يا  هعومجم  (س ) ارهز ترـضح  ینامـسآ  نانخـس  نیرخآ  رد  یناگدنز  ياه  هزومآ 
قشع و يرادافو ، یبوخ  هب  نانخـس  نیا  رد  دوش . یم  هدهاشم  اهنآ  رد  الاو  ياهـشزرا  لوصا و  رب  وناب  نآ  ییابیکـش  يرادیاپ و  هک  تسا 

ياه هزومآ  هب  یگدادلد  صالخا و  هب  تبسن  و  دنک ، یم  یلجت  ردقنارگ  هتسیاش و  ياهناسنا  نادنزرف و  رـسمه ، هب  تبـسن  بدا  هفطاع و 
ناشن رگمتس  نابصاغ  ربکتسم و  نانمشد  اب  ترضح  نآ  دروخرب  عون  رگید ، يوس  زا  دوش . یم  نایب  يدنمشزرا  ياهسرد  يوبن ، ینآرق و 

شورخرپ و ناگدیدمتس ، دشاب و  زاب  هشیمه  ناربکتم  ناتفص و  ناطیش  اب  هزرابم  نادیم  ات  دراد  دنمفده  ياهدروخرب  هسامحرپ و  حور  زا 
[ . 31 . ] دنروآرب دایرف  دنزیخ و  اپ  هب  ناگماکدوخ  هیلع  اناوت 
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ییادخ يا  هبطخ  اب  تبالص  يانیس 

یم هتخادرپ  نادب  هدـنیآ  رد  هک  ییاه  هزومآ  اب  میدـنارذگ و  رظن  زا  ار  (س ) هیـضرم يارهز  نخـس  هریـس و  زا  یفلتخم  ياهـشخب  نونکات 
رتمک رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا . یصاخ  یگژیو  ياراد  هک  میرگن  یم  ار  وناب  نآ  یناگدنز  زا  یلـصف  يامنرود  کنیا  میدش . انـشآ  دوش ،

. تسا هیوس  همه  ریگمشچ و  تیعماج  نآ  دوش و  یم  هدهاشم  تیصوصخ  نیا  ترضح  نآ  راتفر  ای  نانخس و 
. میدومن دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  هک  ییاهطیرفت  طارفا و  دارفا و  يوس  زا  فلتخم  ياهماهبا  تاهبش و  يا  هراپ  هب  يا  هراشا  رتشیپ ،

نانز روضح  یگنوگچ  زا  ددرگ . یم  نایب  اهـشسرپ  زا  يرایـسب  خساپ  نآ  رد  هک  دوش  یم  هدوشگ  بان  فراعم  زا  ییاضف  شخب ، نیا  رد 
ات یناور  یتیبرت  تاکن  زا  دـنک  یم  شزیر  رواب ، نید  دـهعتم و  يوناب  کـی  تاـکرب  ياـبوط  زا  هک  ییـالاو  ياهـشزرا  اـت  هعماـج  نتم  رد 

یتموکح ياه  هتکن  زا  ییاـهزارف  اـت  یقوقح  یهقف  ثحاـبم  زا  تماـما و  تیـالو و  شزرا  اـت  توبن  هفـسلف  حیرـشت  زا  یمـالک  يدـیحوت 
ینـشور هبطخ  نیا  رد  همه  همه و  یهلا ، قیاقح  هب  تبـسن  هناملاع  هنادنمـشوه و  نایب  اب  نآرق  زا  یفراـعم  ندوشگ  ماجنارـس  یعاـمتجا و 

[ . 32 . ] دروخ یم  مشچ  هب  زورفا 

تفرعم ياه  هتخودنا 

دمآ  زاب  ابص  داب  رگد  هک  لد  يا  هدژم 
دمآ زاب  ابس  فرط  زا  ربخ  شوخ  دهده 

زاب  يدوواد  همغن  رحس  غرم  يا  شکرب 
[ . 33  ] دمآ زاب  اوه  داب  زا  لگ  نامیلس  هک 

اما دوب  دـهاوخن  ینیمز  ناسنا  چـیه  يارب  نآ  نایاپ  هب  یبایهر  ناوت  هک  تساهتنا  یب  فرژ و  ناـنچ  (س ،) همطاـف تفرعم  نارکیب  سوناـیقا 
دناشن یم  یمدآ  دوجو  رد  یـشطع  نانچنآ  دنک و  یم  بات  یب  ار  لد  رارق و  یب  ار  ملق  شنیرفآ  يوناب  كاپ  نآ  هب  یگدادلد  یگتفیش و 

. دبای یم  يرتشیب  ییالاو  قشع  هنابز  دوش و  یم  رتنوزفا  یگنشت  يو ، تفرعم  زا  يا  هعرج  ره  اب  هک 
هنیجنگ دمآ  نامفیح  اما  میتسیرگن  وا  تیصخش  زورفا  ینشور  ياهقفا  هب  رود  زا  میتسـشن و  شنیرفآ  هنادرد  نآ  نخـس  هریـس و  لحاس  رب 

تیصخش هرتسگ  زا  يرگید  داعبا  زا  ناهوژپ  شناد  ات  میزاسن  نایامن  دروخ ، یم  مشچ  هب  وناب  یتفرعم  ياه  هتخودنا  نآ  رد  هک  ار  یشناد 
زا سپ  هکنآ  دیما  دنرگنب . زین  يزورفا  تفرعم  ياه  هنیآ  نینچ  ار  شیوخ  بوبحم  ياه  هولج  قشاع  نادنمقالع  دنبای و  یهاگآ  ترـضح 

زیزع نآ  تیصخش  هب  تبسن  شنیب  شناد و  ياه  هفحت  اب  ار  نامدوجو  يارس  نحص و  میزادرپب و  ثحابم  نیا  هب  هدشدای ، ياهلـصف  نایاپ 
: میشخب تنیز  یتسه  هناگی  رهوگالاو و 

: رثوک هنارک  رب  فلا )
. شیوخ بوبحم  هب  تبسن  دنوادخ  هاگدید  و  (س ) ارهز همطاف  هراب  رد  نآرق  تایآ  هب  هرابود  یهاگن 

: دیشروخ ياه  هشوخ  ب )
(س) ارهز ترضح  دوخ ، رهوگالاو  تخد  هب  تبسن  (ص ) مرکا ربمایپ  هقالع  قشع و  عاعش  زا  يا  هعومجم 

: تنس لها  نانخس  نامسآ  رد  همطاف  ياه  هولج  ج )
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(س) ارهز ترضح  غورفرپ  تیصخش  هراب  رد  هناگ  شش  حاحص  رد  هژیوب  تنس  لها  نانخس  هعومجم  رب  ابیز  یلمات 
: توکلم ناکلپ  د )

. یتسه ملاع  رد  نآ  نوگایمیک  راثآ  و  (س ) ارهز همطاف  تاحیبست  هب  یشرع  یشرگن 
: زبس هشیمه  هفیحص  ه )

ياه هرهب  راثآ و  يدوجو ، هفـسلف  مالـسلااهیلع ، همطاف  فحـصم  هراـب  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  نانخـس  هعومجم  زا  يریگ  هرهب 
. نآ زا  هدنیآ  لاح و  هتشذگ ،

: یگنازرف غورف  و )
(س) ارهز ترضح  دوخ ، راوگرزب  زیزع و  ردام  هراب  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  تفرعم  غورف  زا  يزومآسرد 

: نویمطاف همطاف و  ز )
. فلتخم ياهتایلمع  رد  ارهزای  زمر  ریثءات  سدقم و  عافد  رد  (س ) ارهز همطاف  دای  مان و  راثآ 

: ناهیقف هاگن  رد  هقف و  هنیآ  رد  همطاف  ح )
(س) ارهز ترضح  هراب  رد  تهاقف  هقف و  هصرع  نادنمشیدنا  هاگدید  یهقف و  ثحابم  هعومجم  هب  یهاگن 

(: (س همطاف باقلا  اهمان و  گنهرف  ط )
فلتخم ياهتبسانم  تاسسوم و  دارفا ، يراذگمان  هراب  رد  يزومآسرد  ترضح و  ياهبقل  اهمان و  هدرتسگ  یسررب 

(: (س ارهز ترضح  هراب  رد  هدش  هتشاگن  ياه  هلاسر  اهباتک و  زا  یخرب  هب  یهاگن  ي )
یگنهرف و يرکف  ياهراک  رد  فلتخم  ياهماهلا  روشک ، یگنهرف  ياضف  رد  روضح  ناسنا و  دـید  تعـسو  بجوم  راـثآ ، نیا  اـب  ییانـشآ 

رترب یقیفوت  هدنیآ ، هرامـش  زا  راتـشون  نیا  رد  نیزاغآ  ثحابم  عورـش  يروآدای  نمـض  نایاپ  رد  دش . دهاوخ  يرارکت  ياهراک  زا  يرود 
. میراتساوخ گرزب  دنوادخ  زا  مالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  هژیوب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  یناگدنز  ياه  هزومآ  يریگارف  يارب 

نانمؤمریما ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  تافص 

هداوناخ هناخ و 

هدولاش نآ  رد  هک  یلفحم  تسا . هداوناخ  دوش ، یم  لیکشت  هعماج  رد  اهـشزرا  نیرتشیب  دارفا و  نیرتمک  اب  هک  يداهن  هعومجم و  نیتسخن 
ریـسم نآ  ياه  هتفای  شرورپ  هاـگ  هک  تسا  رادروخرب  یتمظع  ناـنچ  زا  دوش و  یم  يزیر  یپ  ناـنآ  ياـهرواب  ناـینب  اـهناسنا و  تیـصخش 

اوـح مدآ و  یناگدـنز  عورــش  شنیرفآ و  زاـغآ  زا  [ 34 . ] دـنزورفا یم  یبهلوب  رارـش  اـی  يوفطـصم  غارچ  هداد ، رییغت  ار  تیناـسنا  خـیرات 
زا یخرب  [ 35  ] تسا هدوب  امرفمکح  یگداوناخ  ماظن  رب  یفلتخم  موسر  بادآ و  هدـمآ و  دـیدپ  یخیرات  نوگاـنوگ  ياـه  هرود  نونکاـت ،

يرابکتـسا نارـس  اهتلود و  زا  يا  هراپ  دنا و  هداد  هئارا  یـشخب  تیاده  ياهدومنهر  هداوناخ ، تسادـق  هب  هجوت  اب  هشیدـنا  رکف و  نابحاص 
. دنا هدومن  دنمشزرا  نوناک  نیا  یهابت  داسف و  فرص  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  دوخ ، موش  فادها  هب  یبای  تسد  يارب 

یشرگن اب  تسا  هداد  هئارا  هداوناخ  يارب  هنادواج  نیرفآتداعس و  ياه  هزومآ  نیرت  بان  نیرتلماک و  زا  يا  هعومجم  مالسا ، ینامـسآ  نییآ 
نیا يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، نوگانوگ  ياه  هولج  هتـشاد و  هجوت  اهناسنا  یناـحور  ینامـسج و  داـعبا  یماـمت  هب  ریظن ، یب  عماـج و 

مهیلع ناموصعم  هریـس  اـی  ناـیاوشیپ و  نانخـس  رد  یناـمز  نآرق و  تاـیآ  رد  هاـگ  ور ، نیا  زا  تسا . هداد  رارق  رظن  دروم  ار  سدـقم  داـهن 
. تسا هدش  هتخادرپ  مهم  نیا  هب  مالسلا 

، بویا هداوناخ  نوچمه  نانآ  زا  یخرب  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینیب  یم  ار  يا  هنومن  ياه  هداوناخ  تسخن  نآرق ، تایآ  هعومجم  هب  یهاگن  اب 
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تربع يزومآسرد و  هب  ار  ناگمه  نانآ ، یناگدنز  رتفد  ندوشگ  اب  هدز و  لاثم  ار  (ص ) دمحم ترضح  فسوی و  یـسوم ، حلاص ، ایرکز ،
هتفرگ رارق  ثحب  دروم  نوناک  نیا  رد  ناسحا  تیاده و  شیاسآ ، هداوناخ ، شزرا  هب  نتخادرپ  اب  سپس  [ 36 . ] تسا هدومن  توعد  يریذپ 

ياه هولج  یگداوناخ ، طباور  هب  هراـشا  اـب  هک  میرگن  یم  ار  نارـسمه  تافـص  هداوناـخ و  یعاـمتجا  داـعبا  تاـیآ ، رگید  رد  [ 37 . ] تسا
یناگدنز هریس  نانآ و  رب  يدنوادخ  دورد  ناموصعم  نانخـس  هلـسلس  [ 38 . ] تسا هدش  نایب  ضیعبت  حلـص و  تیمورحم ، تینما ، تلادـع ،

طاشن و رپ  یلفحم  نوگانوگ  داعبا  هدومن و  حرطم  ار  نیریـش  یگدنز  عورـش  ياه  هویـش  هک  تسا  يرگید  شخب  نانیمطا  يامنهار  اهنآ ،
سدقم و ییاهلمعلاروتـسد  ار  نانآ  راتفر  نانخـس و  کیاکی  رطاخ ، یگتفـشآ  نودب  ات  دنک  یم  میـسرت  هناخ  طیحم  رد  ار  افـصاب  یعمج 

. مینک لمع  اهنادب  یگدنز  فلتخم  لحارم  رد  مینادب و  ایوپ  نیرفآدشر و  ییاه  هویش 

نانمؤمریما ارهز و  همطاف  هداوناخ  رد  نارسمه  تافص 

نیا رد  تسا . هتفای  یلجت  وناب  كاپ  نآ  راـتفر  راـتفگ و  رد  هک  تسا  (ع ) ارهز ترـضح  یناگدـنز  ياـه  هزومآ  هلـسلس  زا  شخب  نیتسخن 
زا يرگید  داعبا  (ع ،) ناموصعم رگید  نانخس  زا  یخرب  اب  هارمه  میزادرپ و  یم  شخب  تایح  هدنزرا و  تافص  زا  تفص  هدزاود  هب  راتـشون 

هشیدنا قشع و  اب  مییاشگ و  یم  هداوناخ  هناخ و  طیحم  رد  ار  (ع ) ارهز ترضح  تافـص  هفیحـص  نیلوا  مه  اب  مییامن . یم  میـسرت  ار  ثحب 
: میزادرپ یم  ییاناد  تفرعم و  ياهرهوگ  دیص  هب  رتشیب 

یگدنز هب  تبسن  شنیب  تریصب و 

هنییآ رد  ار  شنیرفآ  هک  یهاگدید  تسا  ینامسآ  یتریصب  نشور و  یـشنیب  زا  يدنم  هرهب  تایح ، هرتسگ  رد  ناسنا  تیقفوم  ماگ  نیتسخن 
حیرفت لحاس   ) ار شیوخ  یگدنز  دنا ، هرهب  یب  یهلا  هدـئام  نیا  زا  هک  نانآ  دـناشک . یم  ریوصت  هب  یقیقح  ابیز و  یتروص  هب  یمدآ  هاگن 

. دنرپس یم  یشومارف  تسد  هب  رذگدوز ، ییاهزور  رد  ار  دوخ  شالت  هنماد  دنناد و  یم  یمرگرـس ) يزاب و  نادیم   ) ای و  ینارذگـشوخ ) و 
زا سفن  بیذهت  تیونعم و  يزاسدوخ ، زا  هتساخرب  يرون  تسیرگن . یم  شنیرفآ  هب  يرهاظ  هدید  يوس  نآ  زا  یهاگن  اب  (ع ) ارهز همطاف 

نایامن وا  هاگن  ربارب  رد  یتسه  تقیقح  دـش و  یم  هدز  رانک  تایح  ینطاب  ياهیگریت  اهتملظ و  یمامت  نآ  اـب  هک  دوب  ناـیامن  وا  ناـج  قمع 
وا هدـید  لد و  يابیرف  رذـگدوز ، ياهیـشوخ  تاذـل و  درکن و  ییابرلد  وا  زا  یگدـنز  رویز  رز و  هاگ  چـیه  ور ، نیا  زا  [ 39 . ] دیدرگ یم 

. دیدرگن
: دومرف یم  يا  هنانابرهم  ینیب  نشور  اب  دـش ، یم  حرطم  تسا  نآ  هتفیـش  دراد و  نآ  ورگ  رد  لد  وا  هک  هچنآ  ایند و  زا  نخـس  هک  یماگنه 

: مراد تسود  رایسب  ار  زیچ  هس  امش  يایند  زا 
نآرق توالت  . 1

(ص) ادخ لوسر  هرهچ  هب  هاگن  . 2
ار نآ  سک  چـیه  هک  مزومایب  وت  هب  ییاـعد  يراد  تسود  اـیآ  مرتخد ! دومرف : وا  هب  (ص ) مرکا لوسر  نوچ  و  [ 40 . ] ادخ هار  رد  قافنا  . 3

: درک نایب  ردپ  خساپ  رد  دریذپ ؟ یم  ققحت  وا  ياه  هتساوخ  هکنآ  رگم  دناوخ  یمن 
ار دوخ  تلاسر  هاگ  چـیه  اعد ، نآ  نتفرگ  ارف  اب  و  [ 41 .( ] تسا رت  بوبحم  نم  دزن  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  ییاعد  نینچ  ناج ! ردـپ  )

. دومنن لفاغ  نارگید  رکف  زا  ار  وا  یشوخ  هافر و  ياه  هولج  درکن و  شومارف  تیدوبع  تیناسنا و  هصرع  رد 
ادـخ يوس  هب  تریـصب  ییانیب و  اب  دـنک  یم  مایوریپ )  ) سک ره  نم و  : ) دومرف هک  دوب  ردـپ  نخـس  راـیع  ماـمت  لـماک و  هنومن  (ع ) همطاـف

[ 42 .( ] مینک یم  توعد 
قوس ینامرفان  تیصعم و  هب  ار  وا  هتفرگ  رارق  ناسنا  ناگدید  لباقم  یناسفن  رابغ  درگ و  یناطیـش و  ياه  هسوسو  هک  ییاه  هظحل  رد  اریز 
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نآ دـنک و  یم  لابند  ار  فدـه  کی  اهنت  هدرکن ، شومارف  ار  تداعـس  دـشر و  هار  تاساسحا  زا  رود  هب  نشور و  یـشنیب  اـب  وا  دـهد ، یم 
. سب تسا و  گرزب ) راگدرورپ  تیاضر  )

رد : ) دومرف درک و  دوخ  رسمه  هب  ور  نارگن  یتلاح  رابکشا و  ینامشچ  اب  داهن ، اپ  رهوش  لزنم  هب  یگلاس  هن  نس  رد  ترـضح  نآ  هک  یبش 
رهوش هناخ  هب  ردـپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  مان  هب  رگید  هاـگلزنم  شیوخ و  رمع  ناـیاپ  داـی  هب  مدرک و  رکف  دوخ  راـتفر  لاـح و  هراـب 

. تفر مهاوخ  دوخ  يدبا  هاگیاج  ربق و  هناخ  هب  اجنیا  زا  رگید  يزور  مدش و  لقتنم 
.( مینک تدابع  ار  ادـخ  بش  نیا  رد  مه  اب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ایب  هک  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یگدـنز  ياه  هظحل  نیزاـغآ  نیا  رد 

[ . 43]

ام  ياج  تسا  یلین  هدرپ  تفه  يالاب 
میتشاذگ ایند  رس  رب  بابح  نوچ  اپ 

سدق  نادهاش  هگ  هولج  تسا  سب  ار  ام 
[ . 44  ] میتشاذگ ایند  مدرم  يارب  ایند 

لوسر نانخـس  دنوادخ و  تاروتـسد  ربارب  رد  ار  دوخ  هاگ  چیه  هک  دوب  نانچ  وناب  كاپ  نآ  تفرعم  تعـسو  و  (ع ) همطاف نارکیب  تخانش 
یهاگن تفوطعرپ و  یبلق  اب  داهن و  یم  يدنوادخ  هدارا  یهلا و  ریدقت  ناتسآ  رب  رـس  نوزفازور  یقـشع  اب  دید ، یمن  رظن  بحاص  (ص ) هللا

: دومرف یم  قوش  رپ 
: ای و  دنداد . تیاضر  نم  يارب  وا  ربمایپ  ادخ و  هک  هچنآ  هب  مدونشخ  [ 45  ] هلوسر یل و  هللا  یضر  امب  تیضر 

رـسپ و  نم ، ربمایپ  ردپ ! يا  وت  تسا و  نم  راگدرورپ  ادخ  هک  ما  یـضار  [ 46  ] ایلو العب و  یمع  نباب  ایبن و  هاتبا  ای  کب  ابر و  هللااـب  تیـضر 
فیـصوت رد  هک  دوـب  ناـیامن  هشیمه  وا  راـتفر  راـتفگ و  رد  يدـنوادخ  نخـس  زا  ناـشن  ور  نیا  زا  تسا . نم  ماـما  رهوـش و  یلع ، میوـمع 

: دومرف ناکاپ  ناگتسیاش و 
یـشوغآ یـسدق و  ناماد  رد  یکانبات  تافـص  نینچ  اـب  وا  [ 47 . ] دـنا یـضار  دوخ  يادـخ  زا  زین  نانیا  تسا و  یـضار  نانآ  زا  راـگدرورپ 

هلمج اب  البرک  هصرع  رد  شیوخ  تایح  ياه  هظحل  نیرخآ  رد  هک  دیامن  یم  تیبرت  (ع ) یلع نب  نیسح  نوچ  ییاه  هنادرد  دوخ  ینامسآ 
: دیامرف یم  دنک و  یم  میسرت  یگدادلد  قشع و  زا  دنلب  یتفرعم  هاتوک  يا 

نوگانوگ ياه  هنحـص  رد  زین  (ع ) همطاف رهوگـالاو  تخد  و  متـسه . یـضار  وت  هدارا  اـضق و  هب  اراـگدرورپ ! [ 48  ] کئاضقب یـضر  یهلا 
نایب نمض  اونین ، خرس  هثداح 

هچ ره  [ 49  ] الیمج الا  تیءار  ام  دـیامرف : یم  درگن و  یم  یگدـنب  تعاطا و  گنر  اب  ار  بیاـصم  یماـمت  يا ، هلمج  رد  شیوخ  تیاـضر 
یتسرپاوه تداسح و  يزوت ، هنیک  یهاوخدوخ ، ياهترودک  زا  ناج  هماج  هرامه  هک  نانآ  يرآ  دوب . یهلا  تبحم  فطل و  ییابیز و  مدید 

لد هناخ  رد  ینامـسآ  يرون  زا  هدومن و  هدهاشم  ار  قیاقح  هدرپ  یب  دننک ، شیالاپ  یـشیالآ  ره  زا  ار  دوخ  ناور  حور و  دنراد و  هگن  رود 
: هک دومن  تحارص  نادب  نآرق  هیآ  هک  یتقیقح  دنرب . یم  هرهب 

اوـقت نیب  مـیرک  نآرق  [ 50 . ] دـیازفا یم  امـش  تریـصب  رب  دـهد و  یم  ینیب  نشور  امـش  هب  دـنوادخ  دیـشاب ، هدوـب  راـکزیهرپ  كاـپ و  رگا 
، رت كاپ  یمدآ  هزادـنا  ره  تسا  لیاق  یمیقتـسم  هطبار  رگید  فرط  زا  تریـصب  رون  شیازفا  ینیب و  نشور  فرط و  کی  زا  يراـکزیهرپو 

. دنک یم  داجیا  رتشیب  ییانشور  وا ، رکف  لقع و  یناشفارون  دشاب ، میلست  قیاقح  ربارب  رد  رت و  هتسراو 
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هتسارآ  تسا  ییارس  تقیقح 
هتساخرب درگ  سوه  اوه و 

درگ  تساخرب  اج  ره  هک  ینیبن 
[ . 51  ] درم تسانیب  هچرگ  رظن  دنیبن 

هتفای تسد  يدنمشزرا  يرگنـشور  نینچ  هب  يرواب  نانچ  اب  تسا ، دنوادخ  یگدنب  يادنلب  رب  یتسه  يوناب  هناگی  هک  (س ) هیـضرم يارهز 
(ص) هللا لوسر  تلاـسر  توبن و  زا  يوریپ  ریـسم  رد  نآ  رب  نوزفا  دوب و  هدرک  انـشآ  دوجو  قمع  اـت  دـیحوت  ياـه  هزومآ  اـب  ار  دوخ  دوب ،

دومن دیاب  یگدنب  تراجت  نآ  اب  هک  تسا  ناسنا  هیامرس  رمع ، ياه  هظحل  تاعاس و  هک  دوب  هتخومآ  ردپ  زا  وا  دوب . هتخاس  هتفیش  يورهر 
نیرت یخس  مدرم  نیب  رد  دشاب . هتشادن  بارطضا  سرت و  ایند  روما  زا  زگره  تشادنرب ، ماگ  دوخ  حالـصا  ریغ  ای  ادخ و  یگدنب  ریغ  رد  و 

هار رد  دوخ  ياذغ  توق و  زا  دیامن . دنسرخ  نامداش و  ار  وا  ات  هدوب  وا  قحتـسم  لابند  هب  تسا ، وا  دزن  يرانید  مهرد و  نوچ  دشاب و  دارفا 
هک هاگنآ  دشاب . هتشاد  یلدمه  نادنموربآ  اب  دراذگ و  مارتحا  شناد  لضف و  لها  هب  دوش ، اذغ  مه  نانآ  اب  دنیشن و  ارقف  اب  دنک ، راثیا  ادخ 

. دیوجب يرترب  یـشیپ و  دوخ  رازگتمدـخ  رب  كاشوپ  كاروخ و  رد  دریذـپب و  ار  وا  رذـع  دـهاوخب ، شزوپ  دوخ  هدرک  زا  ینامـشیپ  ناسنا 
[ . 52 . ] دنشاب يواسم  شرظن  رد  ناگمه  دیامن و  توعد  دیحوت  هب  ناسکی  ار  ینغ  ریقف و 

وا یناور  یحور  داعبا  اب  ییانشآ  رسمه و  تخانش 

ریسم رد  جاودزا ، زاغآ  زا  هک  دنتـسه  ینارفـسمه  نارـسمه ، تسا و  تدم  هاتوک  ینامز  تدمزارد و  هاگ  هک  تسا  يرفـس  نوچ  یگدنز 
تبحم و یگدادـلد و  طاـشن و  قشع ، روش و  نآ  زا  دـشاب و  هارمه  نارفـسمه  تخانـش  اـب  رفـس  نیا  هک  هاـگنآ  دـنهن . یم  ياـپ  یگدـنز 

مخ چـیپ و  رد  هدـشن و  ادـج  مه  زا  اهیتخـس  تملظ  رد  دـننک ، یم  یط  ار  یگدـنز  هار  مه  تسد  رد  تسد  ود ، نآ  دـیآ ، دـیدپ  ینابرهم 
دنریگ و یم  میمصت  ینیب  نشور  تریصب و  اب  دنریگ  رارق  یهلا  تمعن  تمحر و  شراب  رد  هک  ینامز  دننک . یمن  مگ  ار  رگیدکی  ثداوح 

نشور یهار  هب  ات  دنهن  یم  رانک  ار  عناوم  کیاکی  شیوخ ، تخانش  یکانبات  اب  دندش ، ور  هبور  تالکـشم  راوآ  تمحز و  شزیر  اب  نوچ 
. دنبای هتسیاش  دنمشزرا و  ینایاپ  هتفای ، تسد  یماکداش  شمارآ و  و 

ییاهزور هشیدنا ، یکانبات  تخانـش و  يانـشور  اب  دوخ  یناگدنز  تدم  هاتوک  رد  هک  دـندوب  ینارـسمه  (ع ) نانمومریما و  (ع ) ارهز همطاف 
یناوج یناوجون و  نارود  و  (ع ) همطاف دوخ  بوبحم  رـسمه  هراب  رد  (ع ) یلع ترـضح  يزور  دـندومن . يرپس  ینابرهم  مهافت و  اـب  هارمه 

: دومرف دورس و  زیمآتبحم  يرعش  وا ، اب  ار  دوخ 
یناوج یتمالس و  طاشن و  زا  هنایـشآ  کی  رد  میدوب  رتوبک  ود  دننامه  وت  نم و  [ 53  ] بابش هحصب و  نیعتمتم  هکیا  یف  همامح  جوزک  انک 

؟ کلها تدـجو  فیک  درک : لاوس  (ع ) یلع زا  تفر و  نانآ  دزن  ود ، نآ  جاودزا  زا  سپ  يدـنچ  (ص ) ربمایپ هک  هاـگنآ  میدرب و  یم  هرهب 
؟ یتفای هنوگچ  ار  ترسمه 

. دنوادخ تعاطا  يارب  روای  نیرتهب  هللا  هعاط  یلع  نوعلا  معن  درک : ضرع  خساپ  رد  تیمیمص  تحارص و  اب  وا 
. متفای رهوش  نیرتهب  ار  وا  [ 54  ] لعب ریخ  درک : ضرع  وناب  نآ  دومن ، (ع ) همطاف دوخ  رتخد  زا  ار  شـسرپ  نیمه  (ص ) مرکا لوسر  نوچ  و 
تمظع و هرتسگ  زا  يو  هکلب  دش ، یمن  دودـحم  یگدـنز  يرهاظ  ياه  هولج  هب  دوخ  رـسمه  هب  تبـسن  (ع ) ارهز ترـضح  تخانـش  هنماد 

نیا هب  ناوت  یم  یبوخ  هب  ترضح  نآ  زا  ینخس  رد  دوتـس . یم  ار  وا  هشیمه  یتخانـش  نینچ  اب  تشاد و  یهاگآ  دوخ  رهوش  يونعم  تهبا 
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يا هلزلز  رکبوبا  تفالخ  نارود  رد  دیامرف : یم  (ع ) همطاف تخانش . دوخ  رسمه  هب  تبـسن  ار  وا  شنیب  داعبا  درب و  یپ  شخب  حور  تقیقح 
. داد خر 

هدنهانپ (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  هب  هک  دندید  یتلاح  رد  ار  اهنآ  اما  دـنیوج . دادمتـسا  نانآ  زا  ات  دـنتفر  رمع  رکبوبا و  دزن  یتحاران  زا  مدرم 
هدمآ نوریب  لزنم  زا  شمارآ  يدرسنوخ و  لامک  اب  (ع ) یلع دنتفر . ترـضح  هناخ  رد  ات  ود  نآ  لابند  هب  دنا . هتفر  وا  هناخ  فرط  هب  هدش ،

. تسشن يا  هپت  رب  اجنآ  رد  درک و  تکرح  رهش  نوریب  هب 
دنتخادرپ و دوب ، ندروخ  ناکت  لاح  رد  هک  هنیدم  رهش  ياه  هراوید  ياشامت  هب  هتسشن  هپت  نآ  يور  رب  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هب  زین  مدرم 

نینچ نونکات  هکنآ  لاح  میـشاب و  هتـشادن  سرت  هنوگچ  دنتفگ : دیا ؟ هدیـسرت  هرظنم  نیا  زا  امـش  ایوگ  دومرف : هدرک ، نانآ  هب  ور  (ع ) یلع
. میا هدیدن  يا  هثداح 

نیمز رب  تسد  دـعب  داد و  ناکت  ار  كرابم  ياهبل  (ع ) یلع ترـضح  هظحل  نیا  رد  دـیامرف : یم  هنوگ  نیا  ار  ارجاـم  همادا  (ع ) ارهز همطاـف 
هدز تفگـش  ماما  يدرـسنوخ  ترـضح و  لـمع  نیا  زا  مدرم  دـش . مارآ  نیمز  گـنرد  یب  شاـب ! مارآ  تسا !؟ هدـش  هچ  ار  وت  دومرف : هدز 

. دندش
هدومرف وا  هراب  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  متـسه  یـسک  نم  دومرف : يرآ  دنتفگ : دـیدش ؟ یتقگـش  راچد  نم  راک  نیا  زا  امـش  دومرف : (ع ) یلع

: تسا
نارگ راب  دزرلب و  نآ  ياهـشزرل  هطـساو  هب  نیمز  هاگره  [ ) 55  ] اهلام ناسنالا  لاق  اهلاقثا و  ضرالا  تجرخا  اـهلازلز و  ضرـالا  تلزلز  اذا 

هدش هچ  ار  وت  ناه ! دـیوگ : یم  نیمز  هب  هک  متـسه  یناسنا  نامه  نم  و  دـسرپب )... دـنک و  شـسرپ  نآ  زا  ناسنا  دزیر و  نوریب  ار  شنورد 
؟ تسا

ینخس رد  [ 57 . ] دیوگ یم  نخـس  نم  اب  نیمز  و  دنک ) یم  نایب  ار  شدوخ  تایاور  رابخا و  يزور  نانچ  رد  [ ) 56  ] اهرابخا ثدحت  ذئموی 
و  ] ماما : ) دیامرف یم  ترضح  دنک ، یم  شـسرپ  (ع ) نینموملاریما شرهوش  هراب  رد  (س ) هیـضرم يارهز  زا  باحـصا  زا  یکی  نوچ  رگید ،

روحم رب  قح  هک  دنتـشاذگ  یم  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دور . یمن  مدرم ] يوس  هب  ] وا دـنور و  یم  وا  يوس  هب  هک  تسا  هبعک  نوچ  ([) (ع یلع
اب ادـخ  هراـب  رد  رفن  ود  هاـگ  چـیه  دـندرک ، یم  يوریپ  (ص ) ربماـیپ نادـناخ  زا  دنتـشاذگ و  یم  یقاـب  شلها  يارب  ار  نآ  دـخرچب و  دوخ 
ات دنتـشاذگ  یم  دوخ  ناگدنیآ  يارب  ناگتـشذگ  دـندرب و  یم  ثرا  هب  ار  نآ  ناگتـشذگ  زا  ناگدـنیآ  دـندرک و  یمن  تفلاخم  رگیدـکی 

یهاـگآ دوخ  رـسمه  تلزنم  ماـقم و  هب  تبـسن  زین  (ع ) یلع وس ، نآ  زا  [ 58 ...( ] دزیخ اپ  هب  تسا  نیـسح  دـنزرف  نیمهن  هک  ام  مئاـق  هکنیا 
ماما دمآ ، نایم  هب  (ع ) ارهز ترضح  زا  نخـس  هک  يزور  دوتـس . یم  ار  (ع ) همطاف رثن ، مظن و  هرهچ  رد  فلتخم  تارابع  اب  تشاد و  لماک 

نیدـب دوب ، (ع ) همطاف هب  تبـسن  دنمـشزرا  تخانـش  لصاح  هک  ار  دوخ  یبلق  تبحم  قشع و  ساسحا  نیدرمز ، یظافلا  نیریـش و  ینایب  اـب 
: درک راهظا  هنوگ 

راختفا ادخ  لوسر  هب  هاگنآ  منک و  یم  تاهابم  شردـپ  همطاف و  هب  نم  [ 59  ] اهینجوز اذا  هللا  لوسرب  يرخف  مث  اهیبا  مطاـفب و  رخفلا  یل  و 
. دروآ رد  نم  يرسمه  هب  ار  همطاف  هک  ماگنه  نآ  منک ، یم 

دوـجو هب  اـهراب  تـفگ ، یم  نخـس  مدرم  نـیب  رد  دوـخ  تیناـقح  تاـبثا  يارب  یفلتخم  تارظاـنم  تاـجاجتحا و  رد  (ع ) ماـما هـک  یناـمز 
هدـیزگرب و ار  وا  (ص ) ادـخ لوسر  هک  یـسک  اـیآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : رکبوـبا  هب  يزور  درک . یم  راـختفا  (ع ) همطاـف

؟ یتسه وت  ای  متسه  نم  دروآ ) رد  یلع ] ] وت يرسمه  هب  نامسآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دومرف : دروآ و  رد  وا  يرسمه  هب  ار  همطاف  شرتخد 
هک تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نیب  رد  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : رگید  ياج  رد  و  [ 60 . ] یتسه وت  هکلب  داد : خـساپ 

[ . 61 . ] هن دنتفگ : دشاب . نایناهج  نانز  يوناب  شرسمه 

رسمه اب  یهارمه  یلدمه و 
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شرون  داب  دوزفاک  مریپ  یتولخ ز  رد 
شرورس رد  دجو و  رد  مدینش  يا  هتکن  شوخ 

تستالکشم  حاتفم  ربلد ، روضح  اتفگ 
[ . 62  ] شروضح رد  هتسویپ  دشاب ، هک  یلد  مرخ 

. دراد دوجو  زورفا  تشحو  ياهدابدنت  نیگمهس و  جاوما  روآتکاله ، ياهبادرگ  نآ  رد  هک  تسا  یسونایقا  رب  روضح  دننامه  ایند  یگدنز 

. دـنک یم  نوگرگد  ار  نآ  دـهد و  یم  تخـس  يا  هزرل  ار  یناگدـنز  هرکیپ  رطاخ ، یگتفـشآ  هرهلد و  هودـنا ، درد و  يراداـن ، رقف و  هاـگ 
رطع هک  یتافـص  تسا . نارـسمه  یهارمه  یلدمه و  يراکمه ، دشخب ، یم  تاجن  اهیتخـس  هدنیآ  زا  ار  یگدنز  یتشک  هک  ینابداب  هناگی 
دوخ هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  یناگدـنز  ياه  هولج  زا  زاون  مشچ  نشور و  یگنر  دراد و  هارمه  هب  یبلق  ناـنیمطا  ناـمیا و  شخب  حور 

. تسا هتفرگ 
هک يا  هلاـس  هن  یگدـنز  مینیب ، یم  ریگمـشچ  ییـالط و  یقفا  رد  ار  یگژیو  نینچ  مییاـشگ ، یم  هک  ار  (ع ) ارهز ترـضح  یناگدـنز  رتفد 
اما دومن  یم  تقاط  یب  ار  ییابیکـش  يرابدرب و  هصرع  نارومان  دوب و  هارمه  تبیـصم  ـالب و  ياـهراوآ  یتخـس و  ياهخالگنـس  اـب  هراـمه 
یم رـس  تشپ  ار  تالکـشم  کیاکی  نوزفازور  يراکمه  یهارمه و  یلدـمه ، هدـید و  لد و  يانـشور  اب  شنابرهم  رـسمه  زیزع و  همطاف 

هویـش سابل و  ندید  اب  ناملـس ، هتـسراو  یباحـص  هک  يزور  دنتفر . یم  ثداوح  لابقتـسا  هب  يونعم  طاشن  یحور و  توارط  اب  دـنراذگ و 
: تفگ ردپ  هب  (ع ) همطاف دوب ، هدش  هدز  تفگش  ترضح  یگدنز 

هک تسا  لاس  جنپ  یلع  نم و  درک ، ثوعبم  قح  رب  ار  وت  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  تسا . هدرک  بجعت  نم  سابل  زا  ناملـس  هللا ! لوسر  ای  )
زین میهد و  یم  رارق  دوخ  شرف  ار  نآ  ماگنه  بش  دروخ و  یم  فلع  نآ  يور  رب  نامرتش  اـهزور  هک  یچوق  تسوپ  زج  هب  میرادـن  يزیچ 

.( تسا هدش  تسرد  امرخ  فیل  زا  شفارطا  هک  تسا  یمرچ  ام  رس ) ریز   ) شلاب
يا هلمج  اب  هدومن ، ناملـس  هب  ور  شرهوش ، رانک  رد  لزنم و  رد  وا  تامحز  ساـپ  هب  دینـش ، ار  دوخ  دـنبلد  رتخد  نانخـس  هک  (ص ) ربماـیپ

رب نوزفا  (س ) هیضرم يارهز  [ 63 (. ] تسا نیقباس  ناماگشیپ و  هورگ  رد  مرتخد  انامه  ناملس ! يا  : ) دومرف نایب  هنوگ  نیا  ار  همطاف  شزرا 
رود هودـنا  مغ و  رابغ  زا  ار  دوخ  رهوش  زیمآتیاضر ، يا  هرهچ  اب  درک  یم  یعـس  هشیمه  یگدـنز ، ياهیتخـس  عاونا  اب  تمیـالم  یناـبرهم و 

، يراد ییاذغ  ایآ  ناج ! همطاف  دومرف : (ع ) یلع ناهاگحبـص  اهزور ، زا  یکی  رد  دراذگن . نایم  رد  وا  اب  ار  یگدنز  تامیالمان  دراد و  هگن 
؟ میآ نوریب  یگنسرگ  زا  ات 

یفاک ياذغ  لزنم  رد  هک  تسا  زور  ود  دـنگوس ، دـیزگرب  تماما  هب  ار  امـش  توبن و  هب  ار  مردـپ  هک  ییادـخ  هب  هن ، داد : خـساپ  ترـضح 
. مدرکن هدافتسا  دوجوم ، كدنا  ياذغ  زا  دوخ  مداد و  نیسح  نسح و  منادنزرف ، امش و  هب  دوب  هچنآ  میرادن ،

زا نم  نسحلاابا ! يا  : ) داد همادا  (س ) هیضرم يارهز  مورب ). اذغ  هیهت  لابند  هب  ات  یتخاسن  ربخ  اب  ارم  ارچ  ناج ! همطاف  : ) دومرف رثءات  اب  ماما 
ییوناـب (س ) ارهز همطاـف  [ 64 .( ] میاـمن تساوـخرد  وـت  زا  يرادـن  تردــق  ناوـت و  نآ  رب  هـک  ار  يزیچ  مـنک  یم  اـیح  دوـخ  راـگدرورپ 

هک دناشکب  يزیچ  هب  ار  وا  دنکن و  ارادـم  دوخ  رهوش  اب  ینز  ره   ) هک دوب  هتخومآ  ردـپ  زا  وا  دوب . لدـمه  هارمه و  يرـسمه  شوکتخس و 
كانمشخ وا  رب  دنوادخ  هک  درک  دهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  یلاح  رد  دش و  دهاوخن  لوبق  وا  زا  یکین  راک  چیه  درادن ، ار  نآ  ناوت  تردق و 

: هک دوب  هدرک  دوخ  شوگ  هزیوآ  ار  (ص ) هللا لوسر  نخس  رگید  و  [ 65 ( ] تسا
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رگا تسا و  یـششخب  لـضف و  بوخ ، هک  دروآ  وت  شیپ  يزیچ  رگا  نکم ، تساوخرد  يزیچ  تیوـمع  رـسپ  زا  هاـگ  چـیه  ناـج ! همطاـف  )
تافـص نینچ  هژیوب  داعبا و  یماـمت  رد  ار  دوخ  دـیاب  زین  اـم  نادرم  ناـنز و  یماـمت  زورما  [ 66 .( ] نکن تساوخرد  لاوـس و  وا  زا  درواـین ،

مهیلع تیب  لها  هک  یلیـصا  بان و  فراعم  زا  دـنیامن و  ینیمز  هتـشرف  نآ  يارب  صلخم  يورهر  قداص و  يوریپ  نیرفآطاشن ، دنمـشزرا و 
یفراعم دنریگ . راک  هب  یگدنز  ياه  هنحص  رد  ار  نانآ  کیاکی  هدومن و  نایاش  ياه  هدافتسا  دنا ، هدراذگ  راگدای  هب  هراب  نیا  رد  مالـسلا 

يو هب  طوبرم  هچنآ  وا ، ياهراک  رد  ار  نز  دـندومرف ...( : یم  (ع ) نسح ماما  دوخ ، دـنزرف  هب  ناـگمه  شزومآ  يارب  ناـنمومریما  هاـگ  هک 
هچنآ زا  هک  راد  هگن  يدح  هب  ار  شمارتحا  راوشد ، ياهراک  لووسم  هن  تسا  لگ  هخاش  دننامه  نز  اریز  نادرگم ، رایتخا  بحاص  تسین ،

یم میـسرت  هنوگ  نیا  اویـش  ابیز و  ینایب  اب  لزنم  رد  ار  نانز  تامدـخ  شزرا  (ع ) قداص ماما  ای  و  [ 67 ...( ] دـنکن زواجت  تسا  وا  هب  طوبرم 
: دندومن

هزور ار  شیاهزور  هک  لاس  کی  تدابع  زا  نز  نآ  يارب  راک  نیا  هکنیا  رگم  دناشونب ، شرـسمه  هب  بآ  يا  هعرج  هک  تسین  ینز  چـیه  )
يرهش تشهب  رد  وا  يارب  دناشون ، یم  شرسمه  هب  هک  یبآ  هعرج  ره  شاداپ  هب  دنوادخ  تسا و  رتهب  دتسیاب  تدابع  هب  شیاهبـش  دشاب و 
بتکم ناـگتخومآشناد  زا  یکی  یگدـنز  هویـش  زا  مه  اـب  تسا  هتـسیاش  [ 68 .( ] دـشخب یم  ار  وا  ياـهاطخ  زا  اـطخ  تصــش  دزاـس و  یم 

يونعم و قشع  زا  نشور  ییاهزور  هتفرگ  راک  هب  دوخ  تایح  ياه  هظحل  رد  ناوت  یم  ار  اه  هزومآ  نینچ  مینادـب  ات  میوش  انـشآ  (ع ) همطاف
رسفم هنازرف و  داتسا  یگدنز  ییابطابط ، همالع  ناگتفیش  نادرگاش و  زا  یکی  میزاس . مهارف  دوخ  يارب  وکین  یشاداپ  زا  دیون  رپ  يا  هدنیآ 

. دوب تیمیمص  افصاب و  رایسب  همالع  یگداوناخ  یگدنز  دننک : یم  فیصوت  هنوگ  نیا  ار  نآرق ، ریبک 
امـش زا  دـیاب  ار  يرابدرب  ربص و  ام  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  يزور  دوب . رثءاـتم  نوزحم و  تخیر و  یم  يرایـسب  کـشا  شرـسمه  توف  رد 

: دومرف باوج  رد  دیتسه ؟ رثءاتم  نینچنیا  ارچ  میزومایب ،
. تسا مناخ  ياهتبحم  يرگونابدک و  افص و  زا  نم  هیرگ  منک ، یمن  هیرگ  مرسمه  گرم  يارب  نم  میریمب . دیاب  همه  تسا . قح  گرم  )... 

نآ هرادا  یگنوگچ  یگدنز و  جیاوح  زا  نم  هک  میدش  یم  هجاوم  ییاهیتخـس  اب  فرـشا  فجن  رد  میتشاد و  یبیـشن  زارف و  رپ  یگدـنز  ام 
ملد رد  لقادح  نم  هک  دنکب  يراک  مناخ  هک  دشن  هاگ  چیه  ام  یگدنز  تدم  لوط  رد  دوب . مناخ  هدهع  هب  یگدـنز  هرادا  مدوب . عالطا  یب 

یگدنز نارود  مامت  رد  دوب ! هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  شاک  میوگب  نم  هک  دـنک  كرت  ار  يراک  ای  درک ، یمن  ار  راک  نیا  شاک  يا  میوگب 
لوغـشم هشیمه  تسا و  لزنم  رد  نم  راک  هک  دـیناد  یم  امـش  يدرک ! كرت  ارچ  ای  يداد  ماجنا  ار  لمع  نالف  ارچ  تفگن  نم  هب  هاگ  چـیه 

. متسه هعلاطم  ای  نتشون 
نـشور هشیمه  ام  روامـس  تشاد ، هجوت  عوضوم  نیا  هب  مناخ  مراد . ورین  دیدجت  تحارتسا و  هب  جایتحا  موش و  یم  هتـسخ  هک  تسا  مولعم 

یم نم  راک  قاتا  رد  تخیر ، یم  ياچ  ناـجنف  کـی  تعاـس  ره  تشاد  لاغتـشا  لزنم  ياـهراک  هب  هک  لاـح  نیع  رد  تسرد . ياـچ  دوب و 
[ . 69 !( ] منک شومارف  مناوت  یم  هنوگچ  ار  افص  تبحم و  نیا  نم  رگید ... تعاس  ات  تفر  یم  شراک  لابند  هرابود  تشاذگ و 

رسمه تیصخش  هب  مارتحا 

نیرفآتفرعم ياهلمعلاروتـسد  نیریـش و  ابیز و  نانخـس  زا  ات  دندوب  هدز  هقلح  (ص ) هللا لوسر  دوجو  درگادرگ  راو  هناورپ  یگمه  باحـصا 
هب ار  نایفارطا  هاگن  (ص ) مرکا لوسر  هتـسشن  رون  هب  هرهچ  هاگان  دـنیوج . هرهب  رـسمه  اـب  دروخرب  شور  یگدـنز و  هویـش  هراـب  رد  ربماـیپ 

: دیدرگ عورش  دش ، یم  ادا  ابیز  یگنهآ  اب  هدرمش و  روط  هب  هک  وا  عماج  هاتوک و  نانخس  دیناشک و  دوخ  يوس 
شنز هب  هک  تسین  زیاج  رهوش  يارب  مدرک  نامگ  نم  هک  اجنآ  اـت  دومن ، یم  ار  ناـنز  شرافـس  هراومه  داد و  ربخ  نم  هب  لـیئربج  مردارب  )

زا نم  دشاب و  راتفرشوخ  شنز  اب  هک  تسا  يدرم  امش  نیرتهب  [ 70 . ] دیا هتفرگ  ییادخ  تناما  ناونع  هب  ار  نانز  نادرم  امش  دیوگب ... فا 
. مرتراتفر شوخ  مراذگ و  یم  مارتحا  منانز  هب  رتشیب  امش  همه 
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رد وا و  شخب  ترسم  درگن  یم  وا  هب  هک  هاگنآ  تسا  هدربن  تافص  نیا  اب  ناملسم  يرـسمه  زا  رترب  يا  هرهب  مالـسا ، زا  دعب  ناملـسم  درم 
دراذگن مارتحا  وا  هب  دنک و  تیذا  دوخ  رهوش  هب  هک  ینز  [ 71 . ] دـشاب شرهوش  لام  دوخ و  سومان  ظفاح  شبایغ  رد  عیطم و  شرما  ربارب 

هار رد  لام  دنک ، دازآ  هدرب  دنارذگب ، هزور  زامن و  اب  ار  زور  بش و  هچ  رگا  دوش ، یمن  لوبق  ادخ  هاگرد  هب  وا  لامعا  زا  کی  چیه  زامن و 
لجوزع دنوادخ  دنزب ، یلیس  کی  شرسمه  تروص  هب  هک  يدرم  ره  [ 72 . ] دوش یضار  وا  تسد  زا  شرهوش  هک  نآ  ات  دیامن ، قافنا  ادخ 
ترـضح تمدخ  يدرم  (ص ) هللا لوسر  نانخـس  نایاپ  زا  سپ  [ 73 .( ] دـنزب یلیـس  داتفه  منهج  رد  ار  وا  دـهد  یم  نامرف  خزود  کلام  هب 

: درک ضرع  دمآ و 
یم نیگهودنا  ارم  هک  ینامز  دنک . یم  ما  هقردب  موش  یم  جراخ  نوچ  دیآیم و  ملابقتسا  هب  موش  یم  هناخ  دراو  هاگ  ره  هک  مراد  يرـسمه 

تسا و هتفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  گرزب ) دنوادخ   ) يرگید هک  نادب  يروخ ، یم  هصغ  یگدنز  جراخم  يزور و  يارب  رگا  دیوگ : یم  دـنیب ،
. یشیدنیب دوخ  ترخآ  هب  رتشیب  ات  دنک  نوزفا  ار  تهودنا  دنوادخ  ینیگهودنا ، ترخآ  يارب  رگا 

شاداپ فصن  وا  تسادـخ و  نـالماع  زا  یکی  نز  نیا  دراد و  ینارازگراـک  ینـالماع و  نیمز  يور  رب  دـنوادخ  دومرف : (ص ) مرکا ربماـیپ 
[ . 74 . ] دراد ار  دیهش 

بدا  قیفوت  مییوج  ادخ  زا 
بر فطل  زا  دنام  مورحم  بدا  یب 

دب  تشاد  ار  دوخ  هن  اهنت  بدا  یب 
[ . 75  ] دز قافآ  همه  رب  شتآ  هکلب 

رد رگیدـکی  هب  مارتـحا  رد  ار  (ع ) ناـنموم ریما  و  (س ) ارهز همطاـف  میرگن  یم  هک  ار  هوسا  نارـسمه  تافـص  هفیحـص  یناگدـنز و  باـتک 
، ردپ هناخ  رد  یگدنز  ياهزور  نیسپاو  ات  ردام  رانک  رد  یکدوک  ياهزور  نیزاغآ  زا  هیضرم  يارهز  میبای . یم  رتریگمشچ  رترب و  یماقم 

. دز یم  جوم  بدا  زا  یتمظع  رپ  جاوما  وا ، راتفر  راتفگ و  رد  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  رگیدکی  هب  مارتحا 
ار دوخ  رتخد  رظن  ای  دنک و  باتش  يریگ  میمـصت  رد  هکنآ  نودب  (ص ،) هللا لوسر  تفر ، (س ) همطاف يراگتـساوخ  هب  (ع ) یلع هک  يزور 
. تخادرپ تروشم  هب  يو  اـب  یـسدقم  دـنویپ  نینچ  هراـب  رد  وا ، يءار  يارب  مارتـحا  شزرا و  نمـض  هتفر ، (س ) ارهز دزن  دراـگنا ، هدـیدان 

يرت امب  یلوا  تنا  هللا  لوسر  ای  تفگ : دومن و  وا  هب  ور  هدرک ، ینایاش  مارتحا  ردـپ  هب  تشاد ، (ع ) یلع زا  هک  یتخانـش  اـب  زین  (س ) همطاـف
یگدنز شرسمه  هب  تبسن  دنمـشزرا  هویـش  نیمه  اب  زین  جاودزا  زا  سپ  [ 76 . ] ینک رظنراهظا  هک  يرتراوازـس  نم  زا  وت  ادـخ ! لوسر  يا 

هتشاد وا  یگدنز  و  (ع ) یلع زا  یتیاکش  هوکش و  هکنآ  نودب  (س ) همطاف دومن ، یم  شسرپ  وا  رهوش  زا  (ص ) هللا لوسر  هاگ  ره  درک . یم 
اب ار  شیوخ  رسمه  یتحاران  لامتحا  هاگره  [ 77 . ] تسا رهوش  نیرتهب  (ع ) یلع درک : یم  ضرع  طاشن  رپ  یحور  هداشگ و  ییور  اب  دشاب ،

: دومرف یم  دش و  یم  نیگهودنا  گنرد  یب  داد ، یم  اذغ ، زا  نانآ  یگدنز  ندوب  یهت  هب  تبسن  دوخ  نانخس 
میمصت (س ) همطاف هک  یگدنز  فلتخم  ياه  هنحـص  رد  [ 78 .( ] دـش مهاوخن  راـتفر  نیا  بکترم  رگید  مبلط و  یم  شزرمآ  ادـخ  زا  نم  )

نخـس هب  مارتحا  نمـض  تفریذپ و  یم  عضاوت  لامک  اب  ار  نآ  دش ، یم  هاگآ  دوخ  رـسمه  هاگدید  زا  نوچ  تشاد ، يراک  ماجنا  رب  یعطق 
. درک یم  لمع  وا  هتفگ  هب  (ع ) ماما

يا هنوگ  هب  ات  دنداتفا  هراچ  رکف  هب  یمومع  راکفا  بلج  يارب  هفیقس  نارـس  (س ،) همطاف ياسرف  ناج  هودنا  هفیقـس و  خلت  يارجام  زا  سپ 
(س) همطاف اما  دندومن . یم  دوخ  تاهابتشا  ناربج  هب  رهاظت  هتساوخ و  ترـضح  زا  تاقالم  هزاجا  دنیامن . ییوجلد  (س ) ارهز ترـضح  زا 
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توکـس و ضارتعا ، عضوم  دومن و  یم  در  هحلاصم  ای  وگتفگ و  يارب  ار  يداهنـشیپ  هنوگ  ره  هبناج ، همه  یفنم و  هزرابم  کـی  موادـت  رد 
. داد یم  همادا  ار  دوخ  يرازیب 

: دومرف دومن و  دوخ  هدیدجنر  رسمه  هب  ور  هدش ، لزنم  دراو  (ع ) یلع يزور 
هب تبسن  یـصاخ  مارتحا  اب  (س ) ارهز ترـضح  و  تسیچ ؟ امـش  رظن  دنتـسه ، دورو  هزاجا  رظتنم  هناخ  رد  تشپ  رمع  هفیلخ و  ناج ! همطاف 

: درک ضرع  شزیزع  يوش 
رب یلاح  رد  (س ) ارهز همطاف  ار  نخس  نیا  [ 79 !( ] هد ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  ره  متـسه ، وت  رـسمه  نم  تسا و  وت  هناخ  هناخ  ناج ! یلع  )

نادرم هک  یگدـنز  زا  رتراوشد  يا  ههرب  رد  تشاد . دوجو  وا  رکیپ  رب  یین  تروص  وا و  ياهـشوگ  رد  یلیـس  توص  زونه  هک  دروآ  ناـبز 
مطالت شورخ و  (س ،) ارهز همطاف  دنبای ، ییاهر  تبیصم  لاگنچ  زا  ات  هدیـشیدنا  فده  هب  اهنت  هداد ، تسد  زا  يراد  نتـشیوخ  ناوت  درم ،

داهن و دوخ  هنیس  رب  مارتحا  تسد  دوشگ و  رهوش  مایپ  رب  بدا  مشچ  دیشخب ، شمارآ  شرـسمه  زا  هاتوک  یترابع  اب  ار  دوخ  دوجو  يایرد 
. درک تکرح  هناخ  يوس  هب 

اب ار  (ع ) ماما رمع ، تیعمج ، ماحدزا  رد  دنریگ . تعیب  وا  زا  هفیلخ  يارب  ات  دندرب  دجـسم  يوس  هب  ار  (ع ) یلع هک  دـش  زاغآ  اجنآ  زا  ارجام 
رکبابا هب  ور  تفـشآرب و  (س ) ارهز ترـضح  ماگنه  نیا  رد  منز ! یم  ار  تندرگ  ینکن  تعیب  رکبابا  اب  رگا  هک  درک  دیدهت  هنهرب  ریـشمش 

: دومرف دومن و 
و  ] مور یم  ادخ  لوسر  مردپ  ربق  رانک  هدز ، كاچ  نابیرگ  منک و  یم  ناشیرپ  ار  مرس  يوم  يرادنرب ، یلع  زا  تسد  رگا  ادخ  هب  دنگوس  )

نیرفن اجنآ  رد  ات  درک  تکرح  ردپ  تبرت  يوس  هب  هتفرگ  ار  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  تسد  دوخ  نخس  لابند  هب  و  منک ).] یم  نیرفن 
هب هک  مرگن  یم  ار  هنیدم  فرط  ود  ییوگ  بایرد ، ار  همطاف  ناملس  : ) دومرف هدرک ، ناملس  هب  ور  (ع ) یلع ناهگان  دهد . رس  ار  دوخ  هلان  و 

هلان و (ص ) هللا لوسر  ربق  رانک  رد  دـیامن و  كاچ  نابیرگ  دـنک ، ناـشیرپ  ار  دوخ  يوم  (س ) همطاـف رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـمآ ، رد  هزرل 
ناباتـش و ناملـس  درب ). یم  ورف  دوخ  رابگرم  ماک  رد  ار  اهنآ  همه  نیمز  دنام و  یمن  یقاب  هنیدم  مدرم  يارب  یتلهم  رگید  دهد ، رـس  نیرفن 
درگرب و هناخ  هب  منک  یم  شهاوخ  تسا ، هداد  رارق  نایناهج  تمحر  هیام  ار  تردپ  دـنوادخ  تفگ : دـیناسر و  یب  یب  هب  ار  دوخ  ناساره 

. دینک يراددوخ  نیرفن  هلان و  زا  دیدرگرب و  هناخ  هب  میوگب  امش  هب  دومرف  داتسرف و  ارم  (ع ) یلع نکم ... نادان  مدرم  قح  رد  نیرفن 
هک هداد  نامرف  نم ، ماما  مرهوش و  هک   ] نونکا [ ) 80 ( ] عیطا هل و  عمسا  ربصا و  عجرا و  اذا  : ) دومرف دینـش  ار  (ع ) ماما مایپ  نوچ  (س ) همطاف

مولظم رهوش  نوچ  نآ  زا  سپ  منک ). یم  تعاـطا  وا  زا  مریذـپ و  یم  ار  راوگرزب  نآ  نخـس  منک ، یم  ربص  مور ، یم  مدرگ ] زاـب  هناـخ  هب 
: دومرف تسیرگن  ار  دوخ 

یکین ریخ و  رد  وت  رگا  دوب  مهاوخ  وت  اب  هراومه  نسحلاابا ! يا  وت . ناج  ياهالب  رپس  نم  حور  ناج و  وت و  ناج  يادـف  مناج  مناج ! یلع  )
هتسیاش و تفـص  نینچ  [ 81 .( ] دوب مهاوخ  وت  اب  مه  زاـب  يدـش  راـتفرگ  اـهالب  یتخـس و  رد  رگا  اـی  تسیز و  مهاوخ  وت  اـب  يرب  یم  رـسب 

رـسمه يارب  ار  دوخ  نانخـس  نیـسپاو  هک  تایح  رخآ  ياه  هظحل  رد  تشاد و  دوجو  (س ) ارهز ترـضح  یگدنز  یمامت  رد  یهلا  قالخا 
یم يراج  نابز  رب  تسا  مارتحا  زا  ناشن  هک  ار  (ع ) یلع هینک  دوخ ، مالک  زاغآ  رد  مارتحا  بدا و  زا  يا  هلاه  اب  درک ، یم  نایب  شراوگرزب 

شرافـس و ، ) دـهد رما  روتـسد و  گنر  دوخ  ياه  هتـساوخ  هب  هکنآ  نودـب  شیوخ ، نانخـس  زا  يرگید  زارف  رد  ای  و  نسحلاابا ) اـی   ) دـنک
دوخ نادنزرف  یمامت  هب  و  هللا ) کعدوتسا   ) هدرپس ادخ  هب  ار  شرسمه  زوس  قشع و  اب  هارمه  يا  هلمج  رد  و  کیصوا )  ) دیامن یم  هیصوت )

(. همایقلا موی  یلا  مالسلا  يدلو  یلع  ءارقا  و   ) دناسر یم  مالس  تمایق  ات 

یقرواپ

(. ناتسرپایند يوگلا   ) هیآ 79 صصق ، هروس  هیآ 143 و  هرقب ، هروس  هیآ 21 ؛ بازحا ، هروس  هیآ 4 و 6 ؛ هنحتمم  هروس  هب  دینک  هاگن  [ 1]
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بتاـکم اـی  تیـصخش  ياـه  هیرظن  هب  لدـشوخ  یتیگ  همجرت  شتلوش ، نآود  ملاـس ، تیـصخش  ياـهوگلا  لاـمک  یـسانشناور  كر : [ 2]
. یسایس ربکا  یلع  رتکد  یسانشناور ،

رد ناتـسلگنا  ناسوساج  هب  ریبک  يایناتیرب  تارمعتـسم  ترازو  لمعلاروتـسد   ]) ادـیپان ياهتـسد   ) رفمه رتسم  یـسایس  تارطاـخ  کـن : [ 3]
[. هعماج رد  راذگریثءات  نادنمشیدنا  مدرم و  هقالع  دروم  ناملاع  تیصخش  ندرک  راد  هکل  تهج  یمالسا  ياهروشک 

یقرواپ ص23. یهار ، ود  رس  رب  مالسا  كر : یسیلگنا  فورعم  فوسلیف  رسنپسا ، [ 4]
صیخلت اب   ) ات 69 ص15  يا ،) هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح  بـالقنا  مظعم  ربـهر  نانخـس  زا  يا  هعومجم   ) یگنهرف مجاـهت  گـنهرف و  [ 5]

(. ناوارف
. يدزی حابصم  هللا  تیآ  ياهینارنخس  زا  هدمآ  درگ  یگنهرف ، مجاهت  کن : [ 6]

ات 10. تایآ 3  هرقب ، هروس  ات 11  تایآ 1  نونموم ، هروس  ات 77  تایآ 63  ناقرف ، هروس  کن : [ 7]
پاچ  ) ص5 و 6 يرهطم ، داتسا  لماک ، ناسنا  اردص ) تاراشتنا   ) ص64 و 65 يرهطم ، هللا  تیآ  دیهش  داتـسا  خیرات ، هعماج و  كر : [ 8]

(. نیسردم هعماج 
هیآ 42 و 43. نارمع ، لآ  هروس  [ 9]

هیآ 11. میرحت ، هروس  [ 10]
هیآ 10. میرحت ، هروس  ات 5  تایآ 1  دسم ، هروس  [ 11]

هیآ 21. بازحا ، هروس  [ 12]
هیآ 143. هرقب ، هروس  [ 13]
.4 هیآ هنحتمم ، هروس  [ 14]

ص72. ج12 ، رون ، هفیحص  كر : (س ) ارهز همطاف  هراب  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  نیرز  نانخس  زا  هتفرگ  ماو  [ 15]
ص185. ج6 ، نامه ، [ 16]

ص185. ص121 و ج6 ، ج19 ، نامه ، [ 17]
لزغ 122. ظفاح ، ناوید  [ 18]

هیآ 10. میرحت ، هروس  [ 19]
ات 137. ص134  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  ترضح  لامج ، لالج و  هنییآ  رد  نز  کن : هیآ 12  نامه ، [ 20]

(. (س همطاف ترضح  هراب  رد  ینیمخ  ماما  ترضح  رهوگالاو  نانخس  زا  يا  هعومجم  هب  12 و 19  ج6 ، رون ، هفیحص  هب  دینک  هاگن  [ 21]
. اهناسنا رد  کی  ره  ریثءات  نانآ و  يزومآسرد  تیب ، لها  نانخس  هراب  رد  (ع ) اضر ترضح  نخس  کن : [ 22]

. هداز مساق  نسح  رتکد  همجرت  دراوگنج ، یتورود  زمیج و  لیروم  رتکد  میا ، هدش  هدیرفآ  تیقفوم  یتخبشوخ و  يارب  كر : [ 23]
. يراوزبس هدازراختفا  نسحدیس  رتکد  همجرت  ینادمه ، ینامحر  هللا  تیآ  (ص ،) ربمایپ لد  ینامداش  کن : [ 24]

(. (ع داجس ماما  قوقح  هلاسر  هب  دینک  هاگن  رت  هدرتسگ  هعلاطم  يارب  [ 25]
. یلمآ يداوج  هللا  تیآ  لامج ، لالج و  هنییآ  رد  نز  كر : [ 26]

. یتشد دمحم  هایحلا ، جهن  کن : [ 27]
ترورض زا  هل  مظعم  لیلحت  یسررب و  یگنوگچ  رذآ 1377 و  نابآ و  رهم ، ياههام  رد  بالقنا  هنازرف  ربهر  نانخس  هعومجم  كر : [ 28]

. نآ ياه  هویش  یسررب  یسانش و  نمشد 
ج1. مامتها ، دمحا  هللا  تیآ  موحرم  ماکحا ، هفسلف  کن : [ 29]
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. ینیوزق موحرم  دحللا ، یلا  دهملا  نم  همطاف  یتشد ، دمحم  هایحلا ، جهن  کن : [ 30]
هروس هیآ 9  ءاـسن ، هروس  هیآ 64  نارمع ، لآ  هروـس  هیآ 15  هرقب ، هروس  لیذ  نایبلا  بیطلا  هنومن و  نازیملا ، ریـسافت  هب  دـینک  هاـگن  [ 31]

هیآ 35. ءابن ، هروس  هیآ 32 و  بازحا ، هروس  هیآ 19  نامقل ، هروس  هیآ 4  هط ، هروس  هیآ 53  ءارسا ، هروس  هیآ 74  هبوت ،
ریسفت همجرت و  يراصنا  اضردمحم  همجرت  ءارهزلا ، هبطخ  هام 1376 . نابآ  نز  مایپ  همان  هژیو  شورسدمحم ، تبالص ، يالص  کن : [ 32]

(. رترب يوناب  (ع ) ارهز همطاف  باتک   ) يزاریش مراکم  هللا  تیآ  (ع ،) ارهز ترضح  هبطخ 
لزغ 170. ظفاح ، ناوید  [ 33]

. میرم هروس  زا  هروس ص و 55  زا  ءاسن 43  هروس  زا  14 و 35  هرقب 11 ، هروس  زا  تایآ 128 و 129  کن : [ 34]
، نوبارتسا تدوره ، ياهرظن  راهظا  ناتساب و  ناریا  یناکشا و  یـشنماخه ، یناساس ، هرود  رد  یگداوناخ  ماظن  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب  [ 35]

. دینک هعجارم  ات 297  ص288  يرهطم ، هللا  تیآ  دیهش  داتسا  رثا  ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  باتک  هب  نس  نتسیرک  نتسوژ و 
هروس زا  هط 29  هروس  زا  30 و 31  ، 29 لمن 10 ، هروس  زا  49 و 50  ، 48 ءایبنا 7 ، هروس  زا  میرم 76 و 90  هروس  زا  تایآ 5  کن : [ 36]

. بازحا هروس  زا  فسوی و 28 و 34  هروس  زا  صصق 90 و 102 
. هط هروس  زا  میرم و 132  هروس  زا  هرقب 55  هروس  زا  ءاسن 232  هروس  زا  هرقب 128  هروس  زا  تایآ 229  کن : [ 37]

. قالطلا هروس  زا  ءاسن و 6  هروس  زا  میرحت 35  هروس  زا  هرقب 6  هروس  زا  ءاسن 235  هروس  زا  تایآ 129 و 128  کن : [ 38]
(. هراب نیا  رد  نآرق  ددعتم  تایآ  هب  هجوت  اب  تریصب  هژاو  ریسفت   ) ص206 ج1 ، لداع ، دومحم  نیرحبلا ، عمجم  [ 39]

ص271. هایحلا ، جهن  زا  لقن  هب  ص295  مایص ، دلج  ینابایخ ، مایالا  عیاقو  [ 40]
ص404 و 405. ج92 ، یسلجم ، همالع  موحرم  راونالاراحب ، [ 41]

(. ینعبتا نم  انا و  هریصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  . ) هیآ 108 فسوی ، هروس  [ 42]
ص489. ج23 ، قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص295  یعفاش ، یلزابلا  دواد  نب  دمحم  خیش  يراخبلا ، لاجر  یف  مارملا  هیاغ  کن : [ 43]

ص30. سفن ، شیالاپ  يریعم  یهر  [ 44]
ص133. ج17 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ص344  ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  كر : [ 45]

ص149. ج43 ، راونالاراحب ، [ 46]
(. هیآ 119 هدئام ، هروس   ) هنع اوضر  مهنع و  هللا  یضر  [ 47]

ص74. نیسحلا ، تاعمل  [ 48]
(. باب 47  ) ص323 ج45 ، راونالاراحب ، [ 49]

(. هیآ 29 لافنا ، هروس   ) اناقرف مکل  لعجی  هللا  اوقتت  نا  [ 50]
(. ناوارف صیخلت  اب   ) ات 171 ص169  يرهطم ، هللا  تیآ  دیهش  داتسا  اهزردنا ، اهتمکح و  [ 51]

ص227. ج16 ، راونالاراحب ، ص145  ج1 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص354 و 360  ج2 ، یلازغ ، مولعلاءایحا  کن : [ 52]
ص249. قالخا ، هفسلف  [ 53]

ص117. ج43 ، راونالاراحب ، [ 54]
ات 3. هیآ 1  لازلز ، هروس  [ 55]

هیآ 4. نامه ، [ 56]
ص398 يراوزبس ،) هدازراختفا  نسحدیس  رتکد  همجرت   ) ینادمه ینامحر  دمحا  (ص ،)) ربمایپ لد  ینامداش   ) یفطـصملا بلق  هجهب  [ 57]

و 399.
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(. رایسب صیخلت  اب   ) ص228 ج11 ، فراعملا ، ملاوع  کن : [ 58]
ص181. ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لد  ینامداش  [ 59]

ص171 و 195. ج1 ، یسربط ، جاجتحالا  كر : [ 60]

ص171 و 195. ج1 ، یسربط ، جاجتحالا  كر : [ 61]
(. ص179 لاصو ، هار   ) یلمآ هداز  نسح  هللا  تیآ  ترضح  [ 62]

ص130. ج11 ، فراعملا ، ملاوع  کن : [ 63]
ص147. ج2 ، هسمخلا ، لئاضف  ص219  ج7 ، لیاسولا ، كردتسم  ص147  ص103 و ج93 ، ج37 ، راونالاراحب ، [ 64]

ص244. ج100 ، راونالاراحب ، [ 65]
ص171. ج1 ، یشایع ، ریسفت  ر.ك : [ 66]

زارف 118. همان 31 ، هغالبلا ، جهن  [ 67]
ص123. ح14 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  [ 68]

ص67 و 68. ینامقل ، دمحا  تفرعم ، نازیم  ییابطابط  همالع  [ 69]
ص551. ج2 ، يرون ، نیسح  ازریم  لئاسولا ، كردتسم  [ 70]

ص550. ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص117  ج3 ، یناشاک ، ضیف  یفار ، ر.ك : [ 71]
ص125 و 116. ج7 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 72]

ص550. ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  [ 73]
ص17. ج14 ، نامه ، [ 74]

(. ناوارف صیخلت  اب   ) بدا ثحب  نایراصنا ، نیسح  یمالسا ، نافرع  [ 75]
ص99. ج43 ، راونالاراحب ، [ 76]

ص132. ج43 ، راونالاراحب ، [ 77]
ص21 و 22. یتشد ، دمحم  هایحلا ، جهن  [ 78]

ص181. دیفم ، خیش  صاصتخالا ، ص227  ج28 ، راونالاراحب ، [ 79]
ص147 و 148. هایحلا ، جهن  [ 80]

ص454. ج10 ، قحلا ، قاقحا  ص42  همامالا ، لئالد  ص266  ج1 ، هعیشلا ، نایعا  ص253  ج1 ، يردلا ، بکوک  ضایرلا ، هرهز  کن : [ 81]

ِءاسِکلا ُثیدح  نتم 

باتک تاصخشم 

.1319 سابع 1254 -  یمق  هسانشرس :
هدیزگرب یبرع . یسراف -  نانجلا . حیتافم  يدادرارق : ناونع 

 . فیرش رقاب  دمحم  طخ  هب   ] یمق سابع  فیلات  نانجلا  حیتافم  بختنم  روآدیدپ : مان  ناونع و 
ناهرب 1379 . نارهت  رشن : تاصخشم 

مس . ص 12/5×9  [ 512 : ] يرهاظ تاصخشم 
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موس  پاچ  لایر   7500 مود ؛  پاچ  لایر   7000 لایر 964-6072-21-6 ؛ :  6500 کباش :
یبرع  یسراف -  تشاددای :

.1380 مود : پاچ  تشاددای :
موس 1381. پاچ  تشاددای :

نانجلا  حیتافم  دلج : يور  ناونع  تشاددای :
نانجلا  حیتافم  دلج : يور  ناونع 

اههمجرت  - اههدیزگرب نآرق . عوضوم :
اهاعد عوضوم :
اههمانترایز عوضوم :

ق9 م7042128  / BP267/8 هرگنک : يدنب  هدر 
297/772 ییوید : يدنب  هدر 

م 11563-79 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ءاسک ثیدح  دانسا 

یمیدق دوشیم : هراشا  نآ  هب  لیذ  رد  هک  هدمآ  تسد  هب  دنـس  دنچ  ءاسک ، فیرـش  ثیدح  دنـس  هرابرد  هدش  ماجنا  تاقیقحت  رد  نونکات 
رَرُد رابخالا و  رَرُغ   » باتک تسا ، یلعف  لکش  هب  ءاسک  فیرش  ثیدح  زا  یشخب  يهدنرادرب  رد  هدمآ و  تسد  هب  نونکات  هک  یباتک  نیرت 

رد ار  هخسن  نیا  هک  هتفگ  هدروآ و  نآ  زا  لقن  هب  ار  ءاسک  ثیدح  [ 3] دوخ باتک  رد  [ 2] یفیرغ نیدلا  ییحم  هک  تسا  [ 1 « ] یملید راثآلا 
يهمجرت نتم و  يهدنرادرب  رد  تسا ، ق  لاس 1033 ه . نآ  تباتک  خیرات  هک  يرگید  باتک  تسا . هدید  ینادمه  دمحم  ریـش  يهناخباتک 

زا دوجوم و  هرامش ي 8954  هب  هر  یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  يهناخباتک  رد  باتک  نیا  یطخ  يهخسن  تسا . ءاسک  فیرش  ثیدح 
دمحم نیّدـلا  رخف  [ 4 . ] تسا یحیرط  بختنم  هدرک  تیاور  ار  ءاـسک  فیرـش  ثیدـح  نتم  هـک  يرگید  باـتک  دوـشیم . يرادـهگن  نآ 

، نیرحبلا عمجم  هلمج  زا  يدـنچ  ياهباتک  يهدنـسیون  یـسلجم و  يهمالع  رـصع  مه  مهدزای و  نرق  ياملع  زا  ق  1085ه . یحیَرُط 979 -
لقن یحیَرُط  بختنم  باتک  زا  هر  ینارَحب  همالع  هر و  یـسلجم  يهمـالع  تسا . لاـجرلا و …  ءامـسالا و  طـباوض  نآرقلا و  بیرغ  ریـسفت 

، تبث هقث و  ردقلا  لیلج  يهمالع  دنا : هدوتـس  نینچ  هتـشاد و  گرزب  ار  وا  زین  هر  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  [ 5 . ] دنا هدرک  ثیدح 
همالع هب  طوبرم  ءاسک  ثیدح  ياهدنـس  زا  رگید  یکی  نیرحبلا . عمجم  بحاص  هر ،  یفجنلا  يدـسالا  یحیرطلا  یلع  دـمحم  نیدـلارخف 

ءاسک ثیدح  دنس  دزی  نامیلـس  ازریم  يهخـسن  ملاوع  باتک  هیـشاح  رد  ناشیا  تسا . مولعلا  ملاوع  باتک  بحاص  هر  ینارحب  هللادبع  خیش 
دیهـشلا نیدلا  نیز  نب  نسحلا  نع  ینارحَبلا  دـجام  دیـسلا  هخیـش  نع  مشاه ، دیـسلا  لیلجلا  خیـشلا  طخب  تیار  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار 

نب دمحا  خیشلا  نع  يرئازجلا ، لاله  نب  یلع  خیـشلا  نع  یکَرَکلا ، یلاعلادبع  نب  یلع  هخیـش  نع  یلیبدرالا ، سدقملا  هخیـش  نع  یناثلا ،
هخیش نع  نیققحملا ، رخف  نع  هیبا ، نع  لوالا  دیهشلا  نب  یلع  نیدلا  ءایـض  خیـشلا  نع  يرئاحلا ، نزاخلا  نب  یلع  خیـشلا  نع  یلحلا ، دهَف 
بقاث بحاص  یسوطلا  هزمح  یبا  نع  یلحلا ، سیردا  نب  دمحم  هخیش  نع  یلحلا ، امن  نا  هخیش  نع  ققحملا ،  هخیـش  نع  یلحلا ، همالعلا 

نع یسوطلا ، نسحلا  نب  نسحلا  لیلجلا  هخیش  نع  جاجتحالا ،  بحاص  یسربطلا  نع  بوشآ  رهش  نب  دمحم  لیلجلا  خیـشلا  نع  بقانملا ،
نع هیبا ، نع  مشاه ، نب  میهاربا  نب  یلع  نع  ینیلکلا ،  هخیـش  نع  یمقلا ، هیولوق  نبا  هخیـش  نع  دیفملا ،  هخیـش  نع  هفئاطلا ،  خیـش  هیبا ، 

َدیزی نب  رباج  نع  يرکبلا ، ِبلغت  نب  نابا  نع  ریصب ، یبا  نع  یفوکلا ، ءّالَجلا  ییحی  نب  مساق  نع  یطنزبلا ، رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 
یناگرزب دنـس  نیا  رد  هلآ . هیلع و  ُهللا  یَّلـص  هللا  لوسر  تنب  اـهیلع  هللا  ُمالـس  ارهزلا  همطاـف  نع  يراـصنالا  هللادـبع  نب  رباـج  نع  یفعُجلا ،
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همالع یکَرَک ،  یلاعلادبع  خیش  یلیبدرا ، سدقم  یناث ،  دیهش  دیز  نب  نسح  خیـش  ناهربلا ،  ریـسفت  بحاص  ینارحب  مشاه  دیـس  نوچمه 
هیولوق و نبا  دیفم ،  خیـش  ماکحالا ،  بیذـهت  راصبتـسالا و  ینعی  هعیـش  هناگراهچ  ياهباتک  زا  باتک  ود  بحاص  یـسوط و  خیـش  یّلِح و 
: دـنا هدومرف  نآ  يهرابرد  یعیقوت  رد  هَجرف  ُهللا  َلّجع  يدـهم  ترـضح  هک  یفاـکلا  ینعی  هعیـش  هعبرا  بتک  زا  یکی  بحاـص  ینیلک  خـیش 

همطاف ترـضح  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  زین  وا  هک  دوشیم  متخ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  دنـس  دـنراد و  رارق  انتعیـشل » ٍفاک  یفاکلا  »
فیرـش ثیدح  دیامرفب  تیانع  ادخ  دندومرفیم : اهراب  دنـس  نیا  تیمها  رد  هر  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  دـنکیم . لقن  ارهز س 
ۀَّجُحلا جهن  هدش ، دای  نآ  ینونک  لکـش  هب  ءاسک  فیرـش  ثیدح  زا  نآ  رد  هک  يرگید  باتک  منک . ترایز  هدـش  عبط  ملاوع  رد  ار  ءاسک 

َِيُور و  : » دسیونیم ثیدح  نیا  لقن  ماگنه  هب  يو  تسا . يرجه  مهدزاود  نرق  ياملع  زا  ییاسحا ، یقن  یلع  يهتـشون  ۀَّمئالا ، لئاضف  یف 
يددعتم يدنـس  ياه  هار  هک  تسا  نآ  يهدنهد  ناشن  نیا  و  ٍدَّمحم ص » لآ  ِۀعیـش  لضف  یلع  ًالمتـشم  ًاطوسبم  اِنقُرُط  نِم  ِءاسکلا  ُثیدـح 

هللادبع نب  رباج  زا  قیرط  نیا  هب  ار  ءاسک  ثیدـح  زین  يزاریـش  قداص  دیـس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  تسا . هتـشاد  دوجو  ثیدـح  نیا  يارب 
دمحا یلوملا  نع  يراصنالا ، یضترم  خیشلا  نع  يرونلا ، نیسح  ازریملا  نع  یمقلا ، سابع  خیشلا  نع  يدلاو ، نع  دننکیم : لقن  يراصنا 
یلوملا هیبا  نع  یـسلجملا ،  رقاب  دمحم  یلوملا  نع  لمکا ، دـمحم  خیـشلا  هیبا  نع  یناهبهبلا ، دـیحولا  نع  مولعلارحب ، دیـسلا  نع  یقارنلا ،

نع نوتاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  نع  یناثلا ، دیهـشلا  نع  دمـصلادبع ، نیـسح  خیـشلا  هیبا  نع  یئاهبلا ، خیـشلا  نع  یـسلجملا ، یقت  دمحم 
نیدلا ءایض  نع  یلحل ، ادهف  نب  دمحا  نع  يرئاحلا ، نزاخ  نب  یلع  خیـشلا  نع  يرئازجلا ، لاله  نب  یلع  نع  یکرکلا ، یلاعلادبع  خیـشلا 

نبا نع  یلحلا ، ققحملا  هلاخ  نع  یلحلا ، همالعلا  هیبا  نع  نیققحملا  رخف  نع  یلماعلا ،  یکم  نب  دـمحم  هیبا  نع  لوـالا ، دیهـشلا  نب  یلع 
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نب مساقلا  نع  یطنَزَبلا ، رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دـمحا  نع  مشاه ، نب  میهاربا  هیبا  نع  میهاربا ،  نب  یلع  نع  ینیلکلا ، خیـشلا  نع  هیولوق ،

انتدیس نع  ًاعیمج  هر  يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  نع  یفعُجلا ، دیزی  نب  رباج  نع  بلغت ، نب  نابَا  نع  ریصب ، یبا  نع  یفوکلا ، ءاّذَحلا  ییحی 
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میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َلاق ِِهلآَو : هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  زا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْتِنب  ُمالَّسلا  اَْهیَلَع  ِءَّارْهَّزلا  َۀَمِطاف  ْنَع 
ّینِا َلاق  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  ُْتلُقَف  ُۀَـمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاقَف  ِماـّیالا  ِضَْعب  هلآ ،  یف و  ِهَّللا  ُلوُسَر  یبَا  َّیَلَع  َلَـخَد  َْتلاـق  اـهَّنَا  َۀَـمِطاف  ُْتعِمَس 

ینامَْیلا ِءَّاسِْکلِاب  ُُهْتیَتَاَف  ِِهب  ینیّطَغَف  ینامَْیلا  ِءَّاسِْکلِاب  ینیتیا  ُۀَـمِطاف  ای  َلاَقَف  ِفْعُّضلا  َنِم  ُهاَتبَا  ای  ِهَّللِاب  َكُذـیُعا  َُهل  ُْتلُقَف  ًافْعُـض  ینَدـَب  یف  ُدِـجَا 
ِّالا  َْتناک  امَف  ِِهلامَکَو  ِهِمامَت  ِۀَْلَیل  یف  ُرْدَْبلا  ُهَّنَاَک  َُؤلَْالَتَی  ُهُهْجَو  اذِاَو  ِْهَیِلا  ُرُْظنَا  ُتْرِصَو  ِِهب  ُُهْتیَّطَغَف 

ُّمَـشَا ّینِا  ُهاُّما  ای  َلاقَف  يدا  ُؤف  َةَرَمَثَو  یْنیَع  َةَُّرق  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتلُقَف  ُهاُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلا  َلاـق  َو  َلَْـبقَا  ْدَـق  ِنَسَْحلا  َيِدـَلَِوب  اذِاَو  ًۀَـعاس 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : َلاق َو  ِءَّاسِْکلا  َوَْحن  ُنَسَْحلا  َلَْبقَاَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  َكَّدَج  َّنِا  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ِهَّللا  ِلوُسَر  يّدَج  ُۀَِحئَّار  اهَّنَاَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـحئَّار  ِكَدـْنِع 

ُهَعَم َلَخَدَف  ََکل  ُْتنِذَا  ْدَق  یضْوَح  َبِحاص  ایَو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  َلاقَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  َکَعَم  َلُخْدَا  ْنَا  یل  ُنَذْاَتَا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُهاّدَج 
یْنیَع َةَُّرق  ایَو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتلُقَف  ُهاُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاق  َو  َلَْبقَا  ْدَق  ِْنیَـسُْحلا  َيَِدلَِوب  اذِاَو  ًۀَـعاس  ِّالا  َْتناک  امَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت 

َكَّدَـج َّنِا  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  يّدَـج  ُۀَِـحئَّار  اهَّنَاَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـحئَّار  ِكَدـْنِع  ُّمَشَا  َّّینِا  ُهاُّما  اـی  یل  َلاـقَف  يدا  ُؤف  َةَرَمَثَو 
امُکَعَم َنوُکَا  ْنَا  یل  ُنَذْاَتَا  ُهَّللا  ُهَراتْخا  ِنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهاّدَج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاق  َو  ِءَّاسِْکلا  َوَْحن  ُْنیَسُْحلا  یَنَدَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  َكاخَاَو 

َِعفاش  ایَو  يَدلَو  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  َلاقَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت 
ِهَّللا ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَالاق  َو  ٍِبلاط  یبَا  ُْنب  ُِّیلَع  ِنَسَْحلاُوبَا  َِکلذ  َدـْنِع  َلَْـبقَاَف  ِءَّاـسِْکلا  َتَْحت  اـمُهَعَم  َلَخَدَـف  َکـَل  ُْتنِذَا  ْدَـق  یتَُّما 

ِلوُسَر یّمَع  ِْنباَو  یخَا  ُۀَِـحئَّار  اهَّنَاَک  ًۀَـبِّیَط  ًۀَِـحئار  ِكَدـْنِع  ُّمَشَا  ّینِا  ُۀَـمِطاف  ای  َلاقَف  َنینِمْؤُْملا  َریمَا  ای  َو  ِنَسَْحلا  َابَا  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ُْتلُقَف 
َلاق َو  ِءَّاسِْکلا  َوَْحن  ُِّیلَع  َلَْبقَاَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  َْکیََدلَو  َعَم  َوُه  اهْمَعَن  ُْتلُقَف  ِهَّللا 

یئَّاِول َبِحاصَو  یتَفیلَخَو  یّیِـصَو  ای  یخَا  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  َُهل  َلاق  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  ْمُکَعَم  َنوُکَا  ْنَا  یل  ُنَذْاَتَا  ِهَّللا  َلوُسَر  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
َتَْحت ْمُکَعَم  َنوُکَا  نَا  یل  ُنَذْاَتَا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُهاَتبَا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُْتُلقَو  ِءَّاسِْکلا  َوَْحن  ُْتیَتَا  َُّمث  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  ُِّیلَع  َلَخَدَـف  ََکل  ُْتنِذَا  ْدَـق 

َتَْحت  ُْتلَخَدَف  َِکل  ُْتنِذَا  ْدَق  یتَعَْضب  ایَو  یْتِنب  ای  ُمالَّسلا  ِْکیَلَعَو  َلاق  ِءَّاسِْکلا 
ُلْهَا ِءَّالُؤه  َّنِا  َّمُهّللَا  َلاق  َو  ِءَّامَّسلا  َیِلا  ینُْمْیلا  ِهِدَِـیب  َئَمْوَاَو  ِءَّاسِْکلا  ِیَفَرَِطب  ِهَّللا  ُلوُسَر  یبَا  َذَـخَا  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  ًاـعیمَج  اـْنلَمَتْکا  اَّمَلَف  ِءَّاـسِْکلا 

ْمُهََملاس ْنَِمل  ٌْملِـسَو  ْمَُهبَراح  ْنَِمل  ٌبْرَح  اَنَا  ْمُُهنُزْحَی  ام  یُننُزْحَیَو  ْمُهُِملُْؤی  اـم  ینُِملُْؤی  یمَد  ْمُهُمَدَو  یمَْحل  ْمُهُمَْحل  یتَّمَّا  َحو  یتَّصَّا  َخو  یْتَیب 
ْمِْهیَلَعَو َّیَلَع  َکَناوْضِرَو  َکَناْرفُغَو  َکَتَمْحَرَو  َِکتاکََربَو  َِکتاوَلَـص  ْلَعْجاَف  ْمُْهنِم  اَن  َاَو  یّنِم  ْمُهَّنِا  ْمُهَّبَحَا  ْنَِمل  ُّبُِحمَو  ْمُهاداع  ْنَِمل  ُّوُدَـعَو 

ًاـضْرَا ـال  َو  ًۀَِّیْنبَم  ًءَّامَـس  ُْتقَلَخ  اـم  ّینِا  یتا  مَس و  َنا  ّکُـس  َيو ا  یتَِکئـَّالَم  اـی  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َلاـقَف  ًاریهْطَت  ْمُهْرِّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  ْبِهْذَاَو 
َتَْحت ْمُه  َنیذَّلا  ِۀَـسْمَْخلا  ِءَّالُؤه  ِۀَّبَحَم  یف  ِّالا  يرْـسَی  ًاْکُلف  الَو  يرْجَی  ًارَْحب  الَو  ُروُدَـی  ًاـکَلَف  ـالَو  ًۀَئَّیِـضُم  ًاسْمَـش  ـالَو  ًارینُم  ًارَمَق  ـالَو  ًۀَّیِحْدَـم 
اهُوَنبَو اُهْلَعبَو  اهُوبَاَو  ُۀَمِطاف  ْمُه  ِۀـَلاسِّرلا  ُنِدـْعَمَو  ِةَُّوبُّنلا  ِْتَیب  ُلْهَا  ْمُه  َّلَجَوَّزَع  َلاقَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  ْنَمَو  ِّبَر  ای  ُلیئَّاْربِج  ُنیمالا  َلاقَف  ِءَّاسِْکلا 

ِضْرالا  َیِلا  َِطبْهَا  ْنَا  یل  ُنَذْاَتَا  ِّبَر  ای  ُلیئَّاْربِج  َلاقَف 
َمالَّسلا َُکئِْرُقی  یلْعالا  ُِّیلَْعلا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َلاق  َو  ُلیئَّاْربِج  ُنیمالا  َطَبَهَف  ََکل  ُْتنِذَا  ْدَـق  ْمَعَن  ُهَّللا  َلاـقَف  ًاـسِداس  ْمُهَعَم  َنوُکَِـال 

الَو ًۀَئیَّضُم  ًاسْمَـش  الَو  ًارینُم  ًارَمَق  َو ال  ًۀَّیِحْدَم  ًاضْرَا  الَو  ًۀَِّیْنبَم  ًءَّامَـس  ُْتقَلَخ  ام  ّینِا  یلالَجَو  یتَّزِعَو  ََکل  ُلوُقَیَو  ِمارْکِْالاَو  ِۀَّیِحَّتلِاب  َکُّصُخَیَو 
ُلوُسَر َلاقَف  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  یل  ُنَذْاَت  ْلَهَف  ْمُکَعَم  َلُخْدَا  ْنَا  یل  َنِذَا  ْدَـقَو  ْمُِکتَّبَحَمَو  ْمُِکلْجَِال  ِّالا  يرْـسَی  ًاْکُلف  الَو  يرْجَی  ًارَْحب  الَو  ُروُدَـی  ًاـکَلَف 
ُلوُقَی ْمُْکَیِلا  یحْوَا  ْدَـق  َهَّللا  َّنِا  یبَِال  َلاقَف  ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  انَعَم  ُلیئَّاْربِج  َلَخَدَـف  ََکل  ُْتنِذَا  ْدَـق  ْمَعَن  ُهَّنِا  ِهَّللا  ِیْحَو  َنیمَا  ای  ُمالَّسلا  َْکیَلَع  َو  ِهَّللا 

َنِم ِءَّاسِْکلا  َتَْحت  اذه  انِـسُولُِجل  ام  ینِْربْخَا  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  یبَِال  ُِّیلَع  َلاقَف  ًاریهْطَت  ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِا 
َْدنِع  ِلْضَْفلا 

ْنِم ٌعْمَج  ِهیفَو  ِضْرالا  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذـه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاـّیَِجن  ِۀـَلاسِّرلِاب  ینافَطْـصاَو  ًاـِّیبَن  ِّقَْحلاـِب  ینَثََعب  يذَّلاَو  ُِّیبَّنلا  َلاـقَف  ِهَّللا 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  عماج  www.Ghaemiyeh.comکناب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2814زکرم  هحفص 2806 

http://www.ghaemiyeh.com


ِّبَرَو اُنتَعیـش  َزافَو  انُْزف  ِهَّللاَو  ًاذِا  ُِّیلَع  َلاقَف  اُوقَّرَفَتَی  ْنَا  یِلا  ْمَُهل  ْتَرَفْغَتْـساَو  ُۀَِـکئَّالَْملا  ُمِِهب  ْتَّفَحَو  ُۀَـمْحَّرلا  ُمِْهیَلَع  َْتلََزنَو  ِّالا  انیّبُِحمَو  اِنتَعیَش 
ِهیفَو ِضْرالا  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  ًاّیَِجن  َِۀلاسِّرلِاب  ینافَطْصاَو  ًاِّیبَن  ِّقَْحلِاب  ینَثََعب  يذَّلاَو  ُِّیلَع  ای  ًاِیناث  ُِّیبَّنلا  َلاقَف  ِۀَبْعَْکلا 
َلاقَف ُهَتَجاح  ُهّللا  یَـضَقَو  ِّالا  ٍۀَـجاح  ُِبلاط  الَو  ُهَّمَغ  ُهَّللا  َفَشَکَو  ِّالا  ٌموُمْغَم  الَو  ُهَّمَه  ُهَّللا  َجَّرَفَو  ّـِالا  ٌموُمْهَم  ْمِهیفَو  اـنیّبُِحمَو  اِنتَعیـش  ْنِم  ٌعْمَج 

. ۀَبْعَْکلا ِّبَرَو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  اوُدِعُسَو  اوُزاف  اُنتَعیش  َِکلذَکَو  انْدِعُسَو  انُْزف  ِهَّللاَو  ًاذِا  ُِّیلَع 

همجرت

رد همطاف  يا  وت  رب  مالـس  دومرف : اهزور و  زا  یـضعبرد  ادخ  لوسر  مردپ  نم  رب  دـش  دراو  دومرف : هک  ارهز  همطاف  زا  مدینـش  دـیوگ  رباج 
زا ناجردپ  يا  ادخ  هب  ار  وت  مهدیم  هانپ  متفگ : منکیم ،  كرد  یفعـض  یتسـس و  مندـب  رد  نم  دومرف : مالـس  داب  وت  رب  متفگ : شخـساپ 

مدناشوپ نادب  ار  وا  مدروآ و  شیارب  ار  ینامی  ءاسک  نم  ناشوپب  نادب  ارم  ار و  ینامی  ءاسک  میارب  روایب  همطاف  يا  دومرف : فعض  یتسس و 
مدـنزرف مدـید  هک  تشذـگن  یتعاس  سپ  هدراهچ  بش  هام  دـننامه  دیـشخردیم  شا  هرهچ  لاح  نآ  رد  متـسیرگنیم و  ودـب  نانچ  مه  و 

يوب وت  دزن  رد  نم  ناـجردام  تفگ : ملد  هویم  ما و  هدـید  رون  يا  مالـس  داـب  وت  رب  متفگ : رداـم  يا  وـت  رب  مالـس  : تفگ دـش و  دراو  نسح 
تفر ءاسک  فرط  هب  نسح  سپ  تسا  ءاسک  ریز  رد  وت  دج  انامه  يرآ  متفگ : تسا  ادخ  لوسر  مدج  يوب  ایوگ  منکیم  مامشتسا  یشوخ 
مالـس داب  وت  رب  دومرف : ءاسک ؟ ریز  رد  وت  اب  موش  دراو  هک  یهدیم  نذا  نم  هب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  راوگرزب  دـج  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : و 

دش و دراو  نیسح  مدنزرف  هک  تشذگن  یتعاس  تفر  ءاسک  ریزب  بانج  نآ  اب  نسح  سپ  مداد  تنذا  نم  ضوح  بحاص  يا  مدنزرف و  يا 
يوب وت  دزن  رد  نم  ناـج  رداـم  دومرف : ملد  هویم  ما و  هدـید  رون  يا  نم و  دـنزرف  يا  مالـس  داـب  وت  رب  متفگ : رداـم  يا  وت  رب  مالـس  تفگ :

کیدزن نیسح  دنتسه  ءاسک  ریز  رد  تردارب  وت و  دج  انامه  يرآ  متفگ  تسا  ادخ ص  لوسر  مدج  يوب  ایوگ  منکیم  مامشتسا  یـشوخ 
اب موش  لخاد  هک  یهدیم  نذا  نم  هب  ایآ  دیزگرب  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  يا  وت  رب  مالـس  راوگرزب ، دـج  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : هتفر  ءاسک 

دراو ءاسک  ریز  رد  ود  نآ  اب  زین  وا  سپ  مداد  نذا  وت  هب  متما  هدننک  تعافـش  يا  مدنزرف و  يا  مالـس  داب  وت  رب  و  دومرف : ءاسک  ریز  رد  امش 
نسحلا ابا  يا  مالس  داب  وت  رب  و  متفگ : ادخ  لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  دومرف  دش و  دراو  بلاطیبا  نب  یلع  نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  دش 

: متفگ تسا ؟ ادخ  لوسر  میومع  رسپ  مردارب و  يوب  ایوگ  منکیم  مامـشتسا  وت  دزن  یـشوخ  يوب  نم  همطاف  يا  دومرف : نانم  ؤم  ریما  يا  و 
نذا ایآ  ادـخ  لوسر  يا  وت  رب  مالـس  : تفگ تفر و  ءاسک  فرطب  زین  یلع  سپ  دنتـسه  ءاسک  ریز  رد  تدـنزرف  ود  اب  هک  تسا  وا  نیا  يرآ 

رادمچرپ هفیلخ و  یـصو و  يا  نم و  ردارب  يا  مالـس  داب  وت  رب  و  دومرف : وا  هب  ادخ  لوسر  مشاب  ءاسک  ریز  رد  امـش  اب  زین  نم  هک  یهدیم 
يا وـت  رب  مالـس  مدرک  ضرع  مـتفر و  ءاـسک  فرطب  زین  نـم  ماـگنه  نـیا  رد  دـش ، ءاـسک  ریز  رد  دراو  زین  یلع  سپ  مداد  نذا  وـت  هـب  نـم 

هب منت  هراپ  يا  مرتخد و  يا  مالس  داب  وت  رب  و  دومرف : مشاب ؟ ءاسک  ریز  رد  امـش  اب  هک  یهدیم  نذا  مه  نم  هب  ایآ  ادخ  لوسر  يا  ناجردپ 
تفرگ ار  ءاسک  فرط  ود  ادخ  لوسر  مردپ  میدـش  عمج  ءاسک  ریز  رد  یگمه  نوچ  و  متفر ،  ءاسک  ریز  هب  زین  نم  سپ  مداد ،  نذا  مه  وت 

ناشنوخ نم و  تشوگ  ناشتشوگ  مناکیدزنو  صاوخ  نم و  نادناخ  دننانیا  ایادخ  دومرف : درک و  هراشا  نامسآ  يوس  هب  تسار  تسد  اب  و 
اب هک  ره  اب  مگنج  رد  نم  دروآ  رد  هودنا  هب  ار  ناشیا  هچرهارم  دزادـنایم  هودـنا  هبو  درازایب  ار  ناشیا  هچره  ارم  درازآیم  تسا  نم  نوخ 

ناشیا هک  سک  ره  اب  متسود  دنک و  ینمشد  ناشیا  اب  هک  سکرهاب  منمشدو  تسا  حلـصرد  ناشیا  اب  هک  ره  اب  محلـص  رد  دگنجب و  ناشیا 
نم و رب  ار  تیدونـشوخ  تشزرمآ و  ترهم و  تیاهتکرب و  دوخ و  ياهدورد  تسرفب  سپ  مناشیا  زا  نم  دـننم و  زا  ناـنیا  دراد  تسود  ار 

میاهنامسآ نانکاس  يا  نم و  ناگتـشرف  يا  دومرف : لجوزع  يادخ  سپ  یبوخب  نک  ناش  هزیکاپ  ار و  يدیلپ  ناشیا  زا  نک  رود  ناشیا و  رب 
هن ناور و  يایرد  هن  ناخرچ و  کلف  هن  ناشخرد و  رهم  هن  نابات و  هام  هن  هدرتسگ و  نیمز  هن  هدـش و  انب  نامـسآ  مدـیرفاین  نم  هک  یتسارب 
ریز رد  دننایک  اراگدرورپ  درک : ضرع  نیما  لیئربج  سپ  دنیاسک  ریز  رد  هک  نانیا  نت  جنپ  نیا  یتسود  رطاخ  هب  رگم  ار  نایرج  رد  یتشک 

ضرع لیئربج  شدـنزرف  ود  رهوش و  شردـپ و  تسا و  همطاف  نانآ  دـنتلاسر : ناک  توبن و  نادـناخ  نانآ  دومرف : لجوزع  يادـخ  ءاسک ؟
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لیئربج سپ  مداد  نذا  وت  هب  يرآ  دومرف : ادـخ  مشاب  اهنآ  نیمـشش  ات  میآ  دورف  نیمز  هب  هک  یهدیم  نذا  مه  نم  هب  ایآ  اراـگدرورپ  درک :
صوصخم مارکا  تیحت و  هب  ار  وت  دـناسریم و  تمالـس  یلعا  ّیلع  راگدرورپ  ادـخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : دـمآ و  نیمز  هب  نیما 

هن ناشخرد و  رهم  هن  نابات و  هام  هن  هدرتسگ و  نیمز  هن  هدش و  انب  نامـسآ  مدیرفاین  نم  هک  دنگوس  ملالج  تزع و  هب  دیامرفیم : هتـشاد و 
اب هک  تسا  هداد  نذا  زین  نم  هب  امش و  یتسود  تبحم و  امـش و  رطاخ  يارب  رگم  ار  نایرج  رد  یتشک  هن  ناور و  يایرد  هن  ناخرچ و  کلف 

يرآ ادخ  یحو  نیما  يا  مالـس  داب  وت  رب  دومرف و  ادخ ص  لوسر  یهدیم ؟ منذا  ادخ  لوسر  يا  مه  وت  ایآ  سپ  مشاب  ءاسک  ریز  رد  امش 
: دـیامرفیم هدرک و  یحو  امـش  يوس  هب  دـنوادخ  انامه  تفگ : مردـپ  هب  دـش و  ءاسک  ریز  رد  دراو  ام  اب  لـیئربج  سپ  مداد  نذا  مه  وت  هب 
هب مالسلا  هیلع  یلع  لماک  یگزیکاپ  ار  امش  دنک  هزیکاپ  دربب و  نادناخ  امـش  زا  ار  یکاپان  يدیلپ و  دهاوخیم  ادخ  هک  تسا  نیا  تقیقح 

ربمغیپ ص دراد ؟ ادـخ  دزن  یتفارـش  هچ  یتلیـضف و  هچ  ءاـسک  ریز  رد  اـم  نتـسشن  سولج و  نیا  وگب  نم  هب  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : مردـپ 
ربخ و نیا  دوشن  رکذ  هک  دـیزگرب  قلخ  نداد  تاجن  تلاـسر و  هب  تخیگنارب و  يربماـیپ  هب  قح  هب  ارم  هک  یئادـخ  نادـب  دـنگوس  دومرف :

ناشیا رب  دوش  لزان  هکنآ  زج  دنشاب  ام  ناتسود  نایعیـش و  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  نیمز  مدرم  لفاحم  زا  یلفحم  نمجنا و  رد  ام  تشذگرس 
تلیـضف نیا  هک  یلع  دنوش ، هدنکارپ  مه  رود  زا  هک  هاگنآ  ات  دنهاوخ  شزرمآ  اهنآ  يارب  ناگتـشرف و  ار  ناشیا  دـنریگ  ارف  قح و  تمحر 

هرابود دندش ، راگتـسر  زین  ام  نایعیـش  هک  هبعک  راگدرورپ  هب  دنگوس  میدش و  راگتـسر  ام  دنگوس  ادـخ  هب  بیترت  نیا  اب  دومرف : دینـش  ار 
ربخ و نیا  دوشن  رکذ  دـیزگرب  قلخ  نداد  تاـجن  تلاـسر و  هب  تخیگنارب و  توبن  هب  قحب  ارم  هک  نادـب  دـنگوس  یلع  يا  دومرف : ربـمغیپ 

یکانهودـنا اهنآ  نایم  رد  دنـشاب و  ام  ناتـسود  نایعیـش و  زا  یهورگ  نآ  رد  هک  نیمز  مدرم  لفاحم  زا  یلفحمو  نمجنارد  ام  تشذـگرس 
ادخ هکنآ  زج  دـشاب  یهاوختجاح  هن  دـیاشگب و  ار  شمغ  ادـخ  هکنآ  زج  یکانمغ  هن  دـنک و  فرطرب  ار  شهودـنا  ادـخ  هکنآ  زج  دـشاب 

دنمتداعس بایماک و  ام  نایعیش  نینچ  مه  میدش و  دنمتداعـس  بایماک و  ام  دنگوس  ادخ  هب  بیترت  نیدب  تفگ : یلع  دروآرب ، ار  شتجاح 
. هبعک راگدرورپ  هب  مسق  ترخآ ؛ ایند و  رد  دندش 

تفگش راثآ  ءاسک و  ثیدح 

یلاعت همسب 
، اهیلع هللا  مالـس  هدیهـش  هقیدص  ترـضح  هب  لسوت  فیرـش و  ثیدح  نآ  تئارق  هلیـسو  هب  هدوب و  برجم  رایـسب  ءاسک ، فیرـش  ثیدـح 

ثیدـح نیا  تئارق  رد  زیزع  ناتـسود  هک  تسا  هتـسیاش  . تسا هتـشگ  اور  يددـعتم  جـئاوح  افـش و  يرایـسب  نادـنمدرد  نارامیب و  نونکات 
، راوگرزب همالع  مظعم و  لضاف  دـنزرو . تردابم  نآ  ندـناوخ  هب  رابکی  يزور  القا  هدرکن و  یهاتوک  دـشاب  یمن  زین  ینـالوط  هک  فیرش 

راـثآ ءاـسک و  ثیدـح   " ناونع تحت  ار  میق  یباـتک  نآ  تفگـش  راـثآ  ءاـسک و  ثیدـح  صوـصخ  رد  یحطبا ، دـحوم  یلع  دیـس  باـنج 
و فیرـش ، ثیدح  نیا  هب  نیلـسوتم  تاجاح  ندش  هدروآرب  نوماریپ  یتایاکح  يواح  باتک  نیا  زا  یـشخب  هک  دنا  هدرک  فیلات  تفگش "

. داد مهاوخ  رارق  اجنیا  رد  جیردت  هب  ار  تیاکح  نآ 19  راوگرزب ، زیزع و  ناتسود  رتشیب  هچ  ره  هدافتسا  تهج  تسا . نآ  تاکرب  راثآ و 
ناشیا نانمشد  زا  تئارب  و  اهیلع ، هللا  مالس  هیضرم  يارهز  ترـضح  زا  يوریپ  فیرـش و  ثیدح  نیا  تئارق  قیفوت  ام  همه  هب  لاعتم  يادخ 

راوگرزب .  ناتسود  همه  زا  اعد  سامتلا  دیامن . اطع  ار 
تجح بانج  هدـنراگن ، ردـقنارگ  ردارب  هب  يا  همان  رد  روپ ، مظعا  مظاک  دـمحم  دیـس  جاح  ياقآ  دـنزرف  كدوک  نابز  تنکل  يافـش  - 1

 : تسا هتشون  نینچ  یحطبا ، دحوم  تجح  اقآ  جاح  نیملسملاو  مالسالا 
يدایز لسوت  هجلاعم و  درک .. رثاتم  ار  همه  دش و  راچد  نابز  تنکل  هب  ام  کیدزن  ناگتـسب  زا  یکی  هلاس  راهچ  دنزرف  لبق  لاس  ود  دودح 

اب موش . فرشم  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترایز  هب  كدوک  يافش  يارب  متفرگ  میمـصت  دیـسرن . يا  هجیتن  هب  یلو  تفرگ ، ماجنا 
. دوب كدوک  نآ  يافش  يارب  متالسوت  مامت  مدوب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  هک  يزور  دنچ  مدش . فرشم  ترایز  هب  یهلا  قیفوت 
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. مدرک ادیپ  یشوخ  لاح  متفای و  روضح  اهنآ  يرادازع  رد  مه  هدنب  درک . یم  يرادازع  یتئیه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رهطم  نحص  رد  یبش 
رد ار  یحطبا  دـحوم  یـضترم  دیـس  جاح  هللا  تیآ  موحرم  ناتردـپ  یبش  ناهفـصا ، هب  تعجارم  زا  سپ  دوب . هچب  نآ  يافـش  مفدـه  ماـمت 

موحرم نآ  هک  يروتسد  هب  لمع  زا  سپ  دیناوخب . ءاسک  فیرش  ثیدح  هبترم  هد  ناتلفط  يافش  يارب  دندومرف  نم  هب  ناشیا  مدید . باوخ 
تفای . لماک  يافش  ام  رامیب  هللادمحب  دنداد ، ام  هب  باوخ  رد 

یم راچد  یتخس  يرامیب  هب  زیربت  رد  ینالیم ، میهاربا  دیس  موحرم  هداون  دمحا ،... دیس  ياقآ  ینالیم  میهاربا  دیس  موحرم  هداون  يافـش  - 2
يدامج موس  ) بش ادرف  تسا ، ضیرم  دمحا  دیـس  دنیوگ  یم  وا  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  دوخ  ردپ  دیلقت ، عجارم  زا  یکی  رتخد  دوش .

مه درگ  نم  صوصخم  قاتا  رد  بش  ادرف  تسا . ترضح  نآ  زا  ءاسک  ثیدح  تسا و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تداهش  بش  يرخالا )
ثیدح دندمآ و  مه  درگ  ناشیا  صوصخم  قاتا  رد  ردپ  نخـس  ربانب  هناخ  لها  بش  ادرف  دیناوخب . ءاسک  ثیدـح  وا  يافـش  يارب  دـییآ و 

. تفای دوبهب  ءاسک  ثیدح  ندناوخ  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  لسوت  تکرب  زا  دمحا  دیس  اقآ  دندناوخ و  ءاسک 
نتگنشاو رد  يا  هینیسح  هر ) ) يزاریش دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  فرط  زا  نوخ  ناطرس  هب  التبم  یحیسم  ناوج  يافش  - 3

يارب يرادازع  مسارم  هینیـسح  نیا  رد  هیمطاف  ههد  تسا . هدـش  سیـسات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعـالا " لوسرلا   " هینیـسح ماـن  هب  اـکیرمآ 
نویناحور زا  یکی  تسا . رارقرب  ءاسک  فیرش  ثیدح  تئارق  لسوت و  اعد و  مسارم  هعمج  ياهبش  رد  اپرب و  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح 

رد يزور  تسا :  هدرک  لـقن  دـنک ، یم  هفیظو  ماـجنا  ینید  گرزب  زکرم  نآ  رد  يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  تیب  يوس  زا  هک  يراوـگرزب 
لیبموتا فرط  هب  دـیدش  هیرگ  اب  مناخ  کی  ماگنه  نیا  رد  مدوب . هار  ندـش  دازآ  رظتنم  زمرق  غارچ  تشپ  نتگنـشاو ، ياه  نابایخ  زا  یکی 

نوخ ناطرـس  هب  هک  مراد  هلاس  هدزون  ناوج  کی  نم  مراد . اعد  سامتلا  تفگ  هلب . متفگ  دیتسه ؟ یناریا  امـش  اقآ  جاح  تفگ  دـمآ و  نم 
رد دییایب و  مظعا  لوسر  هینیسح  هب  هعمج  بش  متفگ  مناخ  نآ  باوج  رد  تسا . دب  رایسب  مه  شلاح  تسا . يرتسب  ناتسرامیب  رد  التبم و 
هب هعمج  بش  مناخ  نآ  دوش . عفترم  امش  لکشم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  لسوت  تکرب  هب  ات  دینک  تکرـش  ءاسک  ثیدح  سلجم 
نآ هب  يرذن  درز  هلـش  يردق  دش و  یم  هداد  نارـضاح  هب  ءاسک  ثیدح  هسلج  رد  كربت  يارب  هک  ییاهدنق  زا  درک . اعد  دـمآ و  هینیـسح 
هک متساوخ  وا  زا  دروخب . يزیچ  دناوت  یمن  مرسپ  تفگ  باوج  رد  يو  دیهدب . دوخ  یناطرـس  ناوج  هب  يردق  اهنیا  زا  متفگ  مداد و  مناخ 

. دراذگب وا  ناهد  رد  ار  درز  هلش  نیا  زا  هرذ  کی  هدش  رگا  یتح 
وا یلو  میوگب  تیلـست  وا  هب  متـساوخ  هدرک ، توف  شناوج  مدرک  لایخ  لوا  دمآ . هینیـسح  هب  نانک  هیرگ  مناخ  نآ  هک  مدید  دعب  زور  ود 

اروف متشاذگ  مناوج  ناهد  رد  ار  درز  هلش  نآ  زا  يرادقم  یتقو  اقآ ! جاح  تفگ  مالـس  زا  سپ  درک و  نم  هب  ور  دش  کیدزن  هک  یماگنه 
تیاهن رد  دنداد و  لیکشت  یتروشم  هسلج  وا  لاح  یسررب  يارب  ناتسرامیب  ناکشزپ  نآ  زا  سپ  دش . بوخ  شلاح  درک و  زاب  ار  شمشچ 
ترضح مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هتفای  افش  وا  نیقی  هب  هک  متفگ  اهنآ  هب  نم  یلو  تسا . هداد  افش  ار  وا  حیسم  ترـضح  هک  دنتـشاد  راهظا 

. تسا ءاسک  ثیدح  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز 
ار شدنزرف  نتفای  افش  دوخ و  یگدنز  نایرج  درک و  یم  تکرش  ءاسک  ثیدح  هسلج  رد  یمالسا  باجح  اب  دعب  ياه  تبون  رد  مناخ  نآ 
زا ار  مرهوش  متـشاد ، روضح  ناریا  رد  یگلماح  ماگنه  لـبق  لاـس  تسیب  مدوب . یحیـسم  نم  تفگ  یم  درک و  یم  فیرعت  نارـضاح  يارب 

تکرب هب  زورما  یلو  دنک . ناملسم  ارم  تسناوتن  گرزب  ياملع  زا  کی  چیه  تاغیلبت  ناریا  رد  مدمآ . اکیرمآ  هب  نآ  زا  سپ  مداد و  تسد 
هک درک  یم  دیکات  هلمج  نیا  رب  بترم  يو  ما . هدـش  ناملـسم  ءاسک  ثیدـح  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 

فورعم يابطخ  زا  یکی  یناطرس  رامیب  يافش  - 4 تسا . هدرک  تیاده  مالسا  يوس  هب  ارم  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  ءاسک و  ثیدح 
لقن نینچ  تسا  هدرک  رفـس  ناریا  فلتخم  ياهرهـش  هب  زین  اهروشک و  رگید  نیرحب و  تیوک ، ناتـسلگنا ، اکیرمآ ، هب  نید  غیلبت  يارب  هک 

 : دنک یم 
ناتسلگنا رد  مردارب  هک  دنا  هداد  ربخ  نم  هب  تفگ  دمآ و  نم  دزن  یظفاحادخ  يارب  اقفر  زا  یکی  متفر ، یم  ربنم  تیوک  هینیسح  رد  ینامز 
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. دورب سیلگنا  هب  شردارب  تدایع  يارب  تشاد  دصق  يو  تسا . میخو  رایـسب  زین  شلاح  هدـش و  يرتسب  ناتـسرامیب  رد  التبم و  ناطرـس  هب 
يرادقم ءاسک و  ثیدح  سلجم  ياهدـنق  زا  يرادـقم  هسلج  زا  دـعب  مراد . يراک  امـش  اب  هسلج  زا  دـعب  نک ، ربص  يردـق  متفگ  وا  هب  نم 

نیا يدـنچ  زا  سپ  تفر . درک و  یظفاحادـخ  وا  دروخب . ات  هدـب  تردارب  هب  ار  اهنیا  متفگ  مداد و  وا  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت 
مداد مردارب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  اهدـنق و  هکنآ  زا  دـعب  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  میقتـسم  تشگزاـب و  سیلگنا  زا  تـسود 
دنتفگ یم  دندرک و  یمن  لوبق  اهنآ  یلو  دـنریگب  وا  زا  رگید  شیامزآ  کی  هک  متـساوخ  اهرتکد  نایاقآ  زا  تشاذـگ . دوبهب  هب  ور  شلاح 

دنتفرگ و مردارب  زا  يرگید  شیامزآ  نم ، دایز  رارصا  اب  ماجنارس  دیآ . یمن  رب  يراک  ددعتم  ياهشیامزآ  زا  تسا و  میخو  رایـسب  وا  عضو 
ءاسک و فیرـش  ثیدـح  ندـناوخ  رثا  رد  هکنآ  هصالخ  تسا . هدـش  فرطرب  لماک  روط  هب  ناطرـس  يرامیب  هک  دـندید  بجعت  لامک  رد 

. تفای تاجن  ناطرس  يرامیب  زا  نم  ردارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  ندروخ 
خیـش جاح  هللا  تیآ  موحرم  دنزرف  يراهب ، نسح  دـمحم  خیـش  هللا  تیآ  نایحیـسم  زا  یعمج  ندـش  ناملـسم  یحیـسم و  رتخد  يافـش  - 5

 : دنا هدرک  لقن  نینچ  ینادمه  يراهب  رقاب  دمحم 
يارب تساپرب . مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يازع  سلجم  نیدلارـصان ، دیـس  هسردم  هینیـسح  رد  مدید  هک  متـشذگ  یم  نارهت  مایخ  نابایخ  زا 

ار ناتـساد  نیا  تشاد  تسد  رد  هک  یباتک  يور  زا  دوب و  ینارنخـس  ظـعو و  لوغـشم  سلجم  بیطخ  مدـش . سلجم  دراو  ازع  رد  تکرش 
 : دناوخ یم  سلجم  لها  يارب 

ياه هرجنپ  زا  یکی  زا  یباجحاب  نز  هاگان  هک  متفر  یم  يداوج  ناـبایخ  رد  دوخ  لزنم  فرط  هب  زازب  لیعامـسا  ناـبایخ  زا  مرحم ، ماـیا  رد 
نم دنتسه و  یحیسم  همه  لزنم  نیا  لها  اقآ ! يا  تفگ  دنلب  يادص  اب  نز  نآ  تسیچ ؟ شا  هتساوخ  منیبب  ات  مداتـسیا  دز . ادص  ارم  یناقوف 

هب هک  تسا  يزور  دنچ  هناخبحاص  رتخد  منک . یمن  فرـصم  اهنآ  ياذغ  زا  یلو  منک ؛ یم  تمدخ  لزنم  نیا  رد  هک  متـسه  یناملـسم  نز 
هب رتخد  نیا  ردام  ردـپ و  تسا و  هدـشن  لصاح  يا  هجیتن  چـیه  دـنا  هداد  ماجنا  ابطا  هک  یتاجلاعم  مغر  هب  هدـش و  راچد  یتخـس  تلاـسک 

هتفرگ راک  هب  دیا  هتـشاد  ناوت  رد  هچنآ  امـش  هک  ما  هتفگ  اهنآ  هب  نم  دنوش . فلت  مه  ناشدوخ  هک  تسا  کیدزن  دنا و  هدش  دیماان  تدش 
ره يارب  هک  میراد  ءاسک  فیرش  ثیدح  هلمج  زا  یبرجم  تالسوت  اهاعد و  اهناملـسم  ام  ضوع  رد  دیا ، هدرواین  تسد  هب  يا  هجیتن  دیا و 

يارب ار  اعد  نیا  دوش و  ادیپ  یـسک  رگا  هک  دنا  هتفگ  نم  هب  ضیرم  ردام  ردپ و  دنک . یم  ادیپ  افـش  ادخ  نذا  هب  دوش  هدناوخ  هک  یـضیرم 
زا هک  تسا  يا  هقیقد  دنچ  نم  مینک . یم  نالعا  مه  ار  نامندـش  ناملـسم  هدـش و  ناملـسم  ام  دـنک  ادـیپ  افـش  ام  رتخد  دـناوخب و  ام  رتخد 

مناخ نآ  مدرک . ادیپ  ار  امش  هناتخبشوخ  دناوخب و  ار  اعد  نیا  هک  منک  ادیپ  ار  یسک  دیاش  ات  منک  یم  هاگن  نوریب  هب  نامتخاس  ياه  هرجنپ 
. منک ارجا  اهنآ  يارب  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هب  لسوت  ءاسک و  ثیدح  مسارم  هک  درک  اضاقت  نم  زا 

هدادن وا  هب  یناگدنز  هزاجا  نیا  زا  شیب  لاعتم  يادـخ  مسرت  یم  مرادـن و  رتخد  نآ  يافـش  هب  نانیمطا  نم  مدرک :  ضرع  مناخ  نآ  هب  نم 
هودنا مغ و  رد  نز  نآ  ماگنه  نیا  رد  دوش . ام  تالسوت  اهاعد و  هب  نایحیسم  ینیبدب  بجوم  رما  نیمه  دشاب و  هدیـسر  ارف  وا  لجا  دشاب و 

یم تیاکـش  وت  زا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ترـضح  مردام  دزن  تمایق  زور  یهدن  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  خیـش ! يا  تفگ  تفر و  ورف 
. منک

نیا رد  ات  دینک  ربخ  ار  اه  هیاسمه  متفگ  مناخ  نآ  خساپ  رد  راچان  تفرگ و  ارم  سرت  داتفا و  ممادنا  رب  هزرل  مدینـش  ار  تبحـص  نیا  یتقو 
اعد رخآ  رد  مدرک . ءاسک  ثیدح  ندناوخ  هب  عورش  اهنا  روضح  رد  نم  درک و  توعد  ار  ناگیاسمه  هیولع  نز  نآ  دننک . تکرـش  مسارم 

. متفر نوریب  یحیسم  نآ  لزنم  زا  مسارم  ماجنا  زا  سپ  دهد . افش  ار  ناوج  رتخد  نیا  دراذگ و  تنم  ام  رب  هک  متساوخ  لاعتم  يادخ  زا 
مناخ ناـمه  هرجنپ و  ناـمه  هب  مهاـگن  ناـهگان  مدوبن ، زورید  قاـفتا  رکف  هب  چـیه  هک  یلاـح  رد  لزنم و  زا  جورخ  زا  سپ  زور  نآ  يادرف 

هب ار  ام  ياعد  ادـخ  هنوگچ  هک  دـینیبب  دوخ  نامـشچ  اـب  دـیروایب و  فیرـشت  اـقآ ! يا  تفگ  یم  نازیر  کـشا  هیولع  نز  نآ  داـتفا . هیولع 
زورما داد . افـش  ار  وا  تشاذـگ و  تنم  دوب  راضتحا  لاح  رد  زورید  هک  هانگ  یب  رتخد  نیا  رب  درک و  ظفح  ار  ام  يوربآ  دـناسر و  تباـجا 
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. همطاف همطاف ، دیوگ  یم  بترم  هدمآ و  نوریب  باوختخر  زا  یتلاسک  چیه  یب  ملاس و  رتخد 
همجرت نینچ  نیا  نم  يارب  ار  وا  ياهفرح  نایفارطا  دیوگ . یم  نخس  ینمرا  نابز  هب  هک  مدید  ار  رتخد  مدش ، یحیسم  نآ  لزنم  دراو  یتقو 

راوگرزب و یمناخ  مدـید  ناـهگان  تلاـح ، نآ  رد  دوب . هدرک  هطاـحا  ارم  یتحاراـن  درد و  مدوب و  هدـیباوخ  یتکرح  چـیه  نودـب  دـندرک : 
يدایز صـصختم  نابیبط  هب  هکنیا  اب  متفگ  ناشیا  هب  وش . دنلب  تخت  يور  زا  دندومرف  دندش و  قاتا  دراو  یـصاخ  لالج  تهبا و  اب  ینارون 

مدـش هجوتم  مدـمآ و  مدوخ  هب  تقو  کی  زیخرب . میوگ  یم  نم  دـندومرف  هبترم  ود  ناشیا  منک . تکرح  مناوت  یمن  یلو  ما  هدرک  هعجارم 
ترـضح ناشیا  دـندومرف  نم  هب  مدیـسرپ ، ناشهارمه  ناـنز  زا  ار  مناـخ  نآ  مسا  منک . یمن  سح  ار  اـه  یتحاراـن  اـهدرد و  نآ  رگید  هک 

. دورن مدای  زا  ات  مدرک  یم  رارکت  ار  ناشیا  مان  بترم  مدرک و  ادیپ  یبیجع  لاح  دنتسه . اهیلع –  هللا  مالس  همطاف – 
هنمارا و زا  يرایـسب  عمج  ناشیا  تایانع  اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  تکرب  هب  دـش و  سلاجم  لقن  داتفا و  اهنابز  رـس  رب  ناتـساد  نیا 

. دندش بایفرش  مالسا  نید  هب  رتخد  نیا  ناگتسباو 
درک دوخ  نیشام  راوس  ارم  دایز  رارصا  تبحم و  اب  ینارهت  دیس  اقآ  کی  هار  نیب  رد  ءاسک  ثیدح  ندناوخ  اب  ندش  دجسم  زامن و  لها  - 6

سلجم رد  هک  تساوخ  نم  زا  میراد و  ءاسک  ثیدـح  هسلج  هعمج  ياهبـش  ام  هک  درک  ناـیب  ار  هتکن  نیا  هار  نیب  رد  دـناسر . دـصقم  هب  و 
نینچ هتفه  ره  هک  امش  متفگ  دیـس  اقآ  نآ  هب  دوب ، یلاحاب  هسلج  موش . رـضاح  اهنآ  سلجم  رد  متفای  قیفوت  هتفه  کی  منک . تکرـش  اهنآ 

رد یباتک  نتـشون  لوغـشم  هدنب  نوچ  دییامرفب ، دیراد  ءاسک  ثیدح  ندناوخ  هنیمز  رد  یبلاج  دادخر  رگا  دـینک ، یم  رازگرب  ار  يا  هسلج 
يارب ار  شناتساد  هک  تفگ  نایاقآ  زا  یکی  هب  هسلج  بحاص  دایز  رارصا  زا  سپ  متسه . ءاسک  فیرش  ثیدح  تفگش  ياه  ناتساد  هنیمز 
فالخ ياهراک  ماجنا  ردخم و  داوم  لها  یگمه  هک  اقفر  مدوب . یلکیه  شوخ  هدننار  نم  تفگ  دـمآ و  نم  دزن  اقآ  نآ  دـهد . حرـش  نم 
ماجنا دجسم و  زامن و  لها  هجو  چیه  هب  نم  عقوم  نآ  رد  دندرک . یم  متوعد  دوخ  عمج  هب  دایز  رارصا  اب  دندید  یم  ارم  هک  اج  ره  دندوب ،

نم هب  یبیجع  تالاح  نآ  زا  سپ  منک و  تکرـش  هسلج  نیا  رد  هک  متفاـی  قیفوت  نم  دـمآ و  شیپ  یلئاـسم  هکنیا  اـت  مدوبن ؛ ریخ  ياـهراک 
هک یبش  هک  دوب  رارق  نیا  زا  تیاکح  ما . هدـش  هزور  دجـسم و  زامن و  لها  نالا  متـشاذگ و  رانک  ار  فالخ  ياـهراک  ماـمت  هک  داد  تسد 

روضح ابع  لآ  نت  جنپ  هک  يا  هسلج  رد  نم  هک  دنیب  یم  باوخ  رد  نم  رسمه  مدرک ، تکرـش  ءاسک  ثیدح  هسلج  رد  راب  نیلوا  يارب  نم 
رد یباوخ  نینچ  هکنآ  زا  سپ  دنتخادنا . نم  رس  رب  ار  دوخ  يابع  زا  يا  هشوگ  دندز و  ادص  ارم  ناراوگرزب  نآ  متشاد و  تکرـش  دنتـشاد 

دوخ هشیپ  ار  یعقاو  یناملسم  هتـشاذگ و  رانک  ار  قباس  ياقفر  مامت  متفرگ  میمـصت  دش ، هدید  راکهنگ  هدنب  نیا  هب  تیب  لها  تیانع  دروم 
. دوش یم  فرطرب  نم  زا  یحور  تالکشم  منک و  یم  تکرش  ءاسک  ثیدح  هسلج  رد  مراد  یتحاران  هک  تقو  ره  مه  نالا  منک و 

هرابکی هب  ینالف  دنتفگ  دندز و  نفلت  نم  هب  ینامز  صخـش  نیا  ردام  نز و  تفگ :  یم  ادخ  هدنب  نآ  فرح  دییات  رد  هسلج  بحاص  دـیس 
. دهد یم  تیمها  دجسم  زامن و  هب  هدش و  ضوع 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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	فاطمه(علیها السلام) از ولادت تا بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله)
	«فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی وَ هِیَ نُورُ عَیْنِی وَ ثَمَرَةُ فُؤادِی وَ رُوحِیَ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیَّ وَ هِیَ الْحَوْراءُ الاِْنْسِیَّةُ;(1) فاطمه پاره تن من است، و نور چشمان من، و میوه دلم، و روح من است و او حوریِ انسان صفت است».
	«اِذَا اشْتَقْتُ اِلَی الْجَنَّةِ قَبَّلْتُ نَحْرَ فاطِمَةَ;(1) هنگامی كه شوق بهشت در دلم پیدا می شود گلوی فاطمه را می بوسم».
	«اِنَّ اَوَّلَ شَخْص یَدْخُلُ عَلَیَّ الْجَنَّةَ فاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّد;(1) نخستین كسی كه در بهشت بر من وارد می شود، فاطمه دختر محمد است».
	«لَو لَمْ یُخْلَقْ عَلِیٌّ لَمْ یَكُنْ لِفاطِمَةَ كُفْوٌ;(1) هرگاه علی آفریده نمی شد، كسی كه لایق همسری فاطمه باشد وجود نداشت».
	كمالات فوق العاده فاطمه(علیها السلام) از یكسو، و انتسابش به شخص پیامبر از سوی دیگر، و شرافت خانوادگی او نیز از دیگر سوی; سبب شد كه مردان زیادی از بزرگان یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله) به خواستگاری او بیایند، اما همه جواب رد شنیدند.
	اكنون ببینیم مهریّه فاطمه چه بود؟
	همیشه «مهریه» و «جهیزیه» و «تشریفات عروسی» سه مشكل بزرگ بر سر راه خانواده ها در مسأله ازدواج بوده است، مشكلاتی كه گاهی تمام دوران حیات ازدواج را می پوشاند و آثار نكبت بارش تا پایان عمر دو همسر باقی می ماند.
	پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) در این مراسمی كه برای تشكیل خانواده ای بود كه بخش مهمی از تاریخ اسلام را دگرگون ساخت و جانشینان معصوم پیامبر(علیه السلام) همگی از آن به وجود آمدند، آنچنان برنامه ای اجرا نمود كه دشمنان را خشمگین و دوستان را سربلند و دورافتادگان را وادار به تفكّر نمود.
	«ما زالَتْ بَعْدَ اَبِیها مُعَصَّبَةَ الرَّأْسِ، باكِیَةَ الْعَیْنِ، مُحْتَرِقَةَ الْقَلْبِ;(1) بعد از رحلت پیامبر پیوسته شال عزا به سر بسته بود، چشمانی گریان و قلبی سوزان داشت».
	فضایل حضرت زهرا(علیها السلام)
	در برابر فضایل عظیم اهل بیت(علیهم السلام) و مقامات فوق العاده آنها در درگاه خداوند، همیشه این دغدغه خاطر برای بعضی از افراد كه در متن مسائل نیستند وجود دارد كه نكند این همه فضایل نتیجه خوش بینی فوق العاده دوستان، و برداشت های علاقه مندان و عاشقان این مكتب باشد.
	ارزش انسان ها مسلّماً یكسان نیست، بعضی افراد از مقرّب ترین فرشتگان الهی برترند، و بعضی از درنده ترین حیوانات پایین تر، و آنچه به این انسان ارزش می دهد بر اساس معرفی قرآن و اسلام همان علم و ایمان و تقوا و ملكات فاضله انسانی است.
	نخستین سنگ بنای وجود انسان، انعقاد نطفه اوست، چرا كه به هر حال نطفه است كه قسمت مهمی از ارزش های وجودی انسان را در بر دارد، و به همین دلیل در روایات اسلامی دستورهای زیادی وارد شده كه این سنگ زیر بنا درست نهاده شود.
	محبّت و عشق، قوی ترین جاذبه در میان دو موجود است.
	می دانیم بالاترین مرحله قرب «فنا» است.
	با توجه به این كه حبّ دنیا سرچشمه همه گناهان است، چنانكه در حدیث معروف نبوی آمده «حُبُّ الدُّنْیا رَأْسُ كُلِّ خَطِیئَة» و همه تجربیات و مشاهدات ما نیز نشان می دهد كه تمام تجاوزها، جنایت ها، ظلمت ها، و ستم ها، دروغ ها، خیانت ها به خاطر همین دلبستگی شدید به مال، مقام و شهوت صورت می گیرد، روشن می شود كه زهد و وارستگی پایه اصلی تقوا و پاكی و صلاح است.
	محبّت اولیای خداوند نسبت به افراد، یك محبّت ساده نیست، حتماً از عواملی سرچشمه می گیرد كه مهم ترین آنها علم و ایمان و تقواست، علاقه فوق العاده پیامبر(صلی الله علیه وآله) به دخترش فاطمه زهرا، دلیلی است بر وجود این امتیازات بزرگ در این بانوی نمونه جهان.
	هنگامی كه روح انسان قوی شود، و پرتوی از صفات الهی در جان او بیفتد، و به مقام قرب او نائل گردد، اراده اش به فرمان خدا در جهان تكوین اثر می گذارد و آنچه را او می خواهد همان می شود.
	ورود در بهشت، آن كانون عظیم رحمت الهی، دلیل روشنی بر سعادت یك انسان است، و اگر كسی پیش از همه وارد شود برترین فضیلت برای او اثبات می شود.
	هر نامی معمولا بیانگر چگونگی صاحب آن است، البته اگر نامگذاری بوسیله شخص حكیمی انجام گیرد.
	غیر از هدایای فوق العاده معنوی كه پیغمبر اكرم(صلی الله علیه وآله) به دخترش فاطمه زهرا(علیها السلام) داد كه هر كدام از دیگری گرانبهاتر و پرارزش تر بود كه بعضی از آنها در تاریخ ضبط شده مانند تسبیح حضرت زهرا(علیها السلام)و بعضی را می نمی دانیم. یك هدیه به ظاهر مادی نیز به او داد و عجب این كه این هدیه نیز به فرمان خدا صورت گرفت چنانكه در حدیث زیر آمده است:
	داستان فدك یكی از غم انگیزترین و پرغوغاترین داستان های زندگی فاطمه بانوی اسلام(علیها السلام)خصوصاً، و اهل بیت(علیهم السلام) عموماً و تاریخ اسلام به طور گسترده و عام است، كه آمیخته با توطئه های سیاسی، و فراز و نشیب های فراوانی می باشد و دریچه ای است برای حل قسمتی از معماهای مهم تاریخ صدر اسلام.
	«فدك» بطوری كه بسیاری از مورّخان و ارباب لغت نوشته اند: قریه ای آباد و حاصلخیزی بود در سرزمین حجاز نزدیك «خیبر» كه میان آن و مدینه دو یا سه روز راه بود، بعضی این فاصله را یكصد و چهل كیلومتر نوشته اند، و در آن چشمه ای جوشان و نخل های فراوانی بود(1) و بعد از خیبر نقطه اتكای یهودیان در حجاز به شمار می رفت.
	گرفتن «فدك» از بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام) مسأله ساده ای نبود كه تنها مربوط به جنبه مالی باشد، بلكه جنبه اقتصادی آن تحت الشعاع مسائل سیاسی حاكم بر جامعه اسلامی بعد از رحلت پیامبر(صلی الله علیه وآله)بود، در حقیقت موضوع فدك را نمی توان از سایر حوادث آن عصر جدا نمود، بلكه حلقه ای است از یك زنجیر بزرگ، و پدیده ای است از یك جریان كلّی و فراگیر!
	چگونه فدك به اهل بیت(علیهم السلام) بازگشت؟
	از مسائل بسیار قابل توجه این كه هیچ یك از امامان اهل بیت بعد از غصب نخستین، هرگز در امر فدك دخالت نكردند، نه علی(علیه السلام) در دوران حكومتش در این امر دخالتی كرد و نه امامان دیگر، و افرادی مانند عمر بن عبدالعزیز و یا حتی مأمون خلیفه عباسی، پیشنهاد كردند كه به یكی از ائمه اهل بیت(علیهم السلام) بازگردانده شود، و این واقعاً سؤال انگیز است كه این موضعگیری در برابر مسأله فدك به چه علت بود؟
	فدك ـ چنانكه گفتیم ـ در زمان رسول الله(صلی الله علیه وآله) طبق آیه (وَآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ) از سوی پیغمبر(صلی الله علیه وآله) به فاطمه زهرا(علیها السلام)واگذار شد، این مطلبی است كه نه تنها مفسّران شیعه بلكه جمعی از علمای اهل سنّت نیز از صحابی معروف ابوسعید خدری نقل كرده اند كه اسناد آن را قبلا بیان كردیم.
	فدك ـ همان گونه كه گفتیم ـ ظاهراً روستایی بود در نزدیكی خیبر، خرّم و سرسبز و حدود آن چیزی نبود كه بر كسی مخفی و پوشیده باشد اما عجب این كه هنگامی كه هارون الرشید به امام موسی بن جعفر(علیه السلام) عرض می كند:
	داستان غم انگیز فدك و طوفان هایی كه این روستای ظاهراً كوچك را در طول تاریخ اسلام در برگرفته، به خوبی نشان می دهد كه توطئه بزرگی برای كنار زدن اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه وآله) از متن حكومت و خلافت اسلامی و نادیده گرفتن مقام ولایت و امامت در جریان بود، توطئه ای حساب شده و در تمام ابعاد.

	بعد از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) طوفان عجیبی سراسر جهان اسلام را فرا گرفت، و كانون این طوفان مركز «خلافت» بود، سپس به هر چیز كه به نحوی با آن ارتباط می كرد منتقل شد، از جمله حكم صادره سرزمین فدك ـ كه از سوی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) به دخترش فاطمه(علیها السلام) روی مصالح مهمی واگذار شده بود ـ از طرف نظام حاكم صادر شد.(1)
	اشاره
	بعد از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) طوفان عجیبی سراسر جهان اسلام را فرا گرفت، و كانون این طوفان مركز «خلافت» بود، سپس به هر چیز كه به نحوی با آن ارتباط می كرد منتقل شد، از جمله حكم صادره سرزمین فدك ـ كه از سوی پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) به دخترش فاطمه(علیها السلام) روی مصالح مهمی واگذار شده بود ـ از طرف نظام حاكم صادر شد.(1)
	این خطبه از خطبه های مشهوری است كه علمای بزرگ شیعه و اهل سنّت با سلسله سندهای بسیار آن را نقل كرده اند، و برخلاف آنچه بعضی خیال می كنند، هرگز خبر واحد نیست، و از جمله منابعی كه این خطبه در آن آمده است منابع زیر است:
	این خطبه غرّا و كم نظیر در حقیقت از هفت بخش تشكیل می شود و بر هفت محور دور می زند كه هر كدام هدف روشنی را تعقیب می كند و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد:
	«اَلْحَمْدُ للهِِ عَلی ما اَنْعَمَ وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلی ما اَلْهَمَ وَ الثَّناءُ بِما قَدَّمَ، مِنْ عُمُومِ نِعَم ابْتَدَأها، وَ سُبُوغِ آلاء اَسْداها، وَ تَمامِ مِنَن والاها!
	«وَ اَشْهَدُ اَنَّ اَبِی مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، اخْتارَهُ وَ انْتَجَبَهُ قَبْلَ اَنْ اَرْسَلَهُ، وَ سَمّاه قَبْلَ اَنِ اجْتَبَلَهُ، وَ اصْطَفاهُ قَبْلَ اَنِ ابْتَعَثَهُ، اِذِ الْخَلائِقُ بِالْغَیْبِ مَكْنُونَةٌ، وَ بِسَتْرِ الاَْهاوِیلَ مَصُونَةٌ، وَ بِنِهایَةِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ.
	«ثُمَّ الْتَفَتَتْ عَلَیْهَا السَّلامُ اِلی اَهْلِ الْمَجْلِسِ وَ قالَتْ:
	«ثُمَّ قالَتْ : اَیُّهَا النّاسُ! اعْلَمُوا اَنِّی فاطِمَةُ، وَ اَبِی مُحَمَّدٌ(صلی الله علیه وآله) اَقُولُ عَوْداً وَ بَدْءاً وَ لا اَقُولُ ما اَقُولْ غَلَطاً، وَ لا اَفْعَلُ ما اَفْعَلُ شَطَطاً.
	«فَلَمَّا اخْتارَ اللهُ لِنَبِیِّهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) دارَ اَنْبِیائِهِ وَ مَأْوی اَصْفِیائِهِ، ظَهَرَتْ فیكُمْ حَسِیكَةُ النِّفاقِ، وَ سَمَلَ جِلْبابُ الدِّینِ، وَ نَطَقَ كاظِمُ الْغاوِینَ، وَ نَبَغَ حامِلُ الاَْقَلِّینَ، وَ هَدَرَ فَنِیقُ الْمُبْطِلینَ، فَخَطَر فِی عَرَصاتِكُمْ، وَ اَطْلَعَ الشَّیْطانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ هاتِفاً بِكُمْ، فَاَلْفاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِیبِینَ، وَ لِلْغِرَّةِ فِیهِ مُلاحِظِینَ، ثُمَّ اسْتَنْهَضَكُمْ فَوَجَدَكُمْ خِفافاً، وَ اَحْمَشَكُمْ فَاَلْفاكُمْ غِضاباً، فَوَسَمْتُمْ غَیْرَ اِبِلِكُمْ، وَ اَوْرَدْتُمْ غَیْرَ شِرْبِكُمْ، هذا وَ الْعَهْدُ قَرِیبٌ، وَ الْكَلْمُ رَحِیبٌ، وَ الْجُرْحُ لَمّا یَنْدَمِلْ، وَ الرَّسُولُ لَمّا یُقْبَرْ.
	«ثُمَّ لَمْ تَلْبَثُوا اِلاّ رَیْثَ (اِلی رَیْثَ) اَنْ تَسْكُنَ نَفْرَتُها، وَیَسْلَسَ قِیادُها، ثُمَّ اَخَذْتُمْ تُورُونَ وَقْدَتَها وَ تُهَیِّجُونَ جَمْرَتَها، وَ تَسْتَجِیبُونَ لِهِتافِ الشَّیْطانِ الْغَوِیِّ وَ اِطْفاءِ اَنْوارِ الدِّینِ الْجَلِیِّ وَ اِخْمادِ سُنَنِ النَّبِیِّ الصَّفِیِّ.
	«ثُمَّ رَمَتْ بِطَرْفِها نَحْوَ الاَْنصارِ فَقالَتْ:
	دومین خطبه بانوی اسلام فاطمه زهرا(علیها السلام)
	بانوی اسلام این خطبه را در بستر بیماری بیان كرد، همان بیماری كه هرگز از آن برنخاست، و جان پاك خود را به جان آفرین تسلیم نمود.
	این خطبه در منابع مختلفی نقل شده است، هم در كتب عامه و هم در كتب خاصه، و از جمله هفت منبع زیر قابل توجه است:
	«لَمّا مَرِضَتْ فاطِمَةُ(علیها السلام) الْمَرضَةَ الَّتِی تُوَفِّیَتْ فیِها اجْتَمَعَ اِلَیْها نِساءُ الْمُهاجِرینَ وَ الاَْنْصارِ، یَعُدْنَها، فَقُلْنَ لَها: كَیْفَ اَصْبَحْتِ مِنْ عِلَّتِكِ یَابْنَةَ رَسُولِ اللهِ؟
	«وَیْحَهُمْ اَنّی زَعْزَعُوها عَنْ رَواسِی الرِّسالَةِ وَ قَواعِدِ النُّبُوَّةِ وَ الدَّلالَةِ، وَ مَهْبِطِ الرُّوحِ الاَْمِینَ وَ الطّبِینِ بِاُمُورِ الدُّنْیا وَ الدِّینِ (أَلاَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ).(1)
	«اَلا هَلُمَّ فَاسْتَمِعْ وَ مَا عِشْتَ اَرَاكَ الدَّهْرُ عَجَباً، وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ.
	«اَمَا لَعَمْرِی لَقَدْ لَقَحَتْ، فَنَظِرَةٌ رَیْثَما تُنْتِجُ، ثُمَّ احْتَلِبُوا مِلاَْ الْقَعْبِ دَماً عَبِیطاً، وَ ذُعافاً مُبِیداً، هُنالِكَ یَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَ یَعْرِف التّالُونَ غِبَّ ما اَسَّسَ الاَْوَّلُونَ، ثُمَّ طِیبُوا عَنْ دُنْیاكُمْ اَنْفُساً وَ اطْمَئِنُّوا لِلْفِتْنَةِ جَأْشاً.
	«قالَ سُوَیْدُ بْنُ غَفْلَة: فَاَعادَتِ النِّساءُ قَوْلَها(علیها السلام) عَلی رِجالِهِنَّ فَجاءَ اِلَیْها قَوْمٌ مِنْ وُجُوهِ الْمُهاجِرِینَ وَ الاَْنْصارِ مُعْتَذِرِینَ وَ قالُوا:


	در پایان ذكر این نكته ضروری به نظر می رسد كه این خطبه گرچه در مقطع خاصی ایراد شده و ناظر به مسأله ولایت علی(علیه السلام) می باشد، ولی درسی است برای همه مسلمان ها در تمام قرون و اعصار، كه در مسائل مربوط به حكومت اسلامی سستی و بی تفاوتی نشان ندهند و از در سازشكاری با افراد نااهل در نیایند، با این مسأله، سطحی برخورد نكنند، و در انتخاب افراد برای پست های حساس ترجیح «مرجوح» بر «راجح» ندهند، و اگر چنین كنند باید در انتظار نتیجه شوم اعمالشان باشند، و بدانند كه عواقب دردناك حكومت های ناصالح و خودكامه و طاغوت ها را با تمام وجود خود لمس می كنند سپس بر كوتاهی و تقصیر خود اشك حسرت می ریزند.
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